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ئەوجینانەیتایبەتنبەزیرەکی،هاوشێوەیجینەکانیبااڵوڕەنگیچاو،کاریگەرییسەرەکییان
لەسەرئاستیزیرەکیهەیە،بەاڵمئەوفاکتەرەسەرەکییەیتوانایدەرخستنودیاریکردنیکاریگەری
جینەکانیهەیە،ژینگەیە.مەرجنییەمنداڵەزیرەکەکانلەدواڕۆژداببنبەزاناوکەسانیسەرکەوتوویان
لێدەربچێت،بەهەمانشێوەمنداڵەئاستمامناوەندونزمەکانیش،مەرجنییەهەمووکات،کارو

پیشەیئاساییچاوەڕوانیانبکات.
ئاستیزیرەکیوژیرییەوە،هەقیقەتێکیزانستیسەلمێنراوە، لەڕووی تاکانەیی بوونیجیاوازیی
بەاڵمفاکتەریژینگەلەتوانایدایەئەوجیاوازییانەبەئاڕاستەیپۆزەتیفیاننێگەتیڤداببات،لەبەر
ئەوەهەڵبژاردنیبایەخوکاریگەرییهەریەکلەمدووانە،بۆسەرزیرەکیولێهاتووییمنداڵلە
گەورەییدا،دەشێکارێکیئاساننەبێ،بەتایبەتیكەتائێستامشتومڕیزانستیدەربارەیکاریگەری

ئەمدووانەبەردەوامە.
کاریگەرییەکی دروستکردنی بەاڵم بکەین، جینەکان دەستکاری ناتوانین کە نییە، تیادا گومانی
فاکتەریژینگەییگرنگڕۆڵ لەمڕووەوەکۆمەڵێک نییە، پۆزەتیف،کارێکیمەحاڵ ژینگەیی
دەبیننلەهاوکاریکردنیمنداڵەزیرەکەکانداتاپەرەبەزیرەکییانبدەنوهاوکاتیارمەتیمنداڵە
ئاستمامناوەندونزمەکانبدەنسوودلەوپەڕیتواناکانیانوەربگرن.چونکەمندااڵنیزیرەکو
ئاستمامناوەندوخوارمامناوەندیش،وەکیەکپێویستییانبەژینگەیهاندەروسیستمیخوێندنی

کاراوهەلومەرجیئابووریوکۆمەاڵیەتیوئامێزیپڕسۆزومیهرەبانیهەیە.
منداڵتوانایفێربوونووەرگرتنیزانیاریوڕاهاتنیزۆرە،لەبەرئەوەڕۆتینیژیانیڕۆژانەیخێزانو
ستایلیژیانیان،بەشێکلەتواناوزیرەکیمنداڵدروستدەکەن.فێرکردنیمنداڵلەسەرەتایتەمەنی
منداڵەوەدەستپێدەکات،مەرجەبەرلەهەرشتێمنداڵهەستبەسۆزومتمانەیدەوروپشتی
بکات،پاشانبەخشینیئازادیبەمنداڵلەجوڵەودابینکردنیهۆیەکانییاریکردنوئامڕازەکانی
فێربوون،کاریگەریگەورەیانلەسەرڕاهێنانیمنداڵبۆوەرگرتنیزانیاریوگەشەپێدانیتوانای

بیرکردنەوەوبەکارهێنانیمێشکی،هەیە.
لەهەمووئەمانەشگرنگتر،هەوڵدانەبۆچاندنیڕۆحیپەرۆشیبۆبەدیهێنانیخەونودیاریکردنی
ئامانجوچەسپاندنیهەستیمتمانەبەخۆکردنلەدەروونیمنداڵدا.هەروەهاوێنایدایكوباوك،
کاریگەریگەورەیلەسەردروستبوونیبۆچوونیانبەرامبەربەخۆیانوتواناکانیانهەیە.دواجار
گرنگەمنداڵلەسەرئەوەڕابهێنرێتکەئاستیزیرەکیولێهاتووییشتێکیچەسپاونییە،هەوڵو
کۆششیبەردەواموپالنودیسپلەینوویستیگۆڕانکاری،والەمرۆڤدەکەنبەگشتخەونو

ئامانجەکانیبگات.

سەروتار

سەرنووسەر

منداڵە زیرەکەکان لەدایک دەبن یان ژینگە دەیانخوڵقێنێ؟
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Medicine نۆژداری

پێنج نیشانەی دروستی لە پشكنینی خوێندا
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گرنگی  ت���ەواو  ڕۆڵێكی  خوێن 
ماددەی  و  ئۆكسجین  و  لەشدا  لە  هەیە 
جێگه  بە  و...هتد  هۆرمۆن  و  خۆراكی 
و  دەگەیەنێت  ل��ەش  ج��ی��اوازەك��ان��ی 
ماددەی زیادەش دەگەیەنێتە گورچیلە و 
بەم  ببین.  ڕزگار  لێی  ئەوەی  بۆ  جگەر 
هۆیەوه  خوێنی تۆ دەتوانێت بە تەواوەتی 
دروستیت.  بارودۆخی  بۆ  بێت  ئاماژە 
پشكنینەكانی  سەرجەم  چوارچێوەی  لە 
و  پزیشك  هەموو  ڕووی  لە  خوێندا 
لێنۆڕگەكانیشەوە لەوانەیە پێنج دانەیان لە 
هەموویان گرنگتر بێت. لێرەدا ئەو پێنج 
هۆكارە گرنگە بە خوێنەری بەڕێز ئاشنا 

دەكەین.

1- پەستانی خوێن )ئەگەر 
دەتەوێت جەڵتەی دڵت تووش 

نەبێت(
*هاوسەنگی نموونەیی: 120 لە 80 ملم 

جیوە.
بۆچی هاوسەنگیی فشاری خوێن 

گرنگە؟
بە  بێت،  زی��اد  خوێن  پەستانی  ئەگەر 
دەگەیەنێت  زیان  ب��ەردەوام  شێوەیەكی 
دەگوێزنەوە  خوێن  كە  بۆرییانەی  بەو 
و جگە لەوەش تەنیا كاریگەریی لەسەر 
خڕۆكەكان  و  مولوولە  و  خوێن  بۆری 
خراپتری  كاریگەری  بەڵكو  نابێت، 

دەبێت لەسەر گورچیلەكانیش.
*پێویستە چی بكرێ؟

بۆ ئه وانه ی که  په ستانی خوێنیان نییه، با 
بەالیەنی كەمەوە لە ساڵێكدا 4 جار الی 
پزیشك یان الی پەرستارێكی بەئەزموون، 
دكتۆر  بزانن.  خۆیان   خوێنی  پەستانی 
زانكۆی  لە  پسپۆڕی دڵ  جان كلیتۆری 
دەتوانیت  »ت��ۆ  دەڵێت:  بێڵت  وان��دەر 
بزانیت،  خۆت  خوێنی  پەستانی  ڕێژەی 
سەردانی  دڵنیاییەوە  بە  بوو  بەرز  ئەگەر 
پەستانی  بەردەوام  ئەگەر  بكە،  پزیشك 
لە  دەبێت  هەر  بوو،  سروشتی  خوێنتان 
ساڵێكدا چەند جارێك سەردانی پزیشك 
زانستی  شێوەیەكی  بە  بۆئەوەی  بكەیت 
خوێنت  په ستانی  چاودێریی  دروست  و 

بكرێ«.

2- كۆلیسترۆڵ 
هاوسەنگی  نموونەیی:  *هاوسەنگی 
 LDL« Low Density«
بێت  كەمتر  پێویستە   Lipoprotein
هەروەها  لیتر.  میلیگرام/دەسی   220 لە 
 HDL« High Density« هاوسەنگی
لە سەروو 85  پێویستە   Lipoprotein

میلیگرام/دەسی لیتردا بێت.
*بۆچی هاوسەنگی كۆلیسترۆڵی 

خوێن گرنگە؟
گرنگ  لێكۆڵینەوەیەكی  ئەنجامەكانی 
ب��اوك��راوەی  لە   2009 ساڵی  لە  كە 
گەیەنراوە،  بەچاپ  نەتەوەیی  پزیشكیی 
ئەگەر  ك��ە  دەدەن  نیشان  ئ��ەوەم��ان 
ڕێژەی  لە  خوێن  LDLی  هاوسەنگی 
سنوری  لە  لیتر  گرام/دەسی  مللی   100
ئەگەری  بێت  زیاتر  خۆی  دیاریكراوی 
تووشبوونی ئەو كەسە بە نەخۆشییەكانی 
دڵ بە ڕێژەی 50% زیاتر دەبێت. ئەگەر 
ڕێژەی  بە  خوێن  LDLی  هاوسەنگی 
سنوری  لە  لیتر  گرام/دەسی  مللی   200
ئەگەری  بێت  زیاتر  خۆی  دیاریكراوی 
تووشبوونی ئەو كەسە بە نەخۆشییەكانی 
دڵ بەرز دەبێتەوە بۆ ڕێژەی 70% و زیاتر 

بە بەراوورد بەو كەسانەی كە هاوسەنگی 
LDLیان ئاساییە.

*پێویستە چی بكرێ؟
پڕۆفیسۆر  درن��ون،  فۆن  م��ارك  دكتۆر 
لەم  پۆڵس،  ئیندیانۆ  وێست  زانكۆی  لە 
بارەیەوە دەڵێت: »باشترین كار ئەوەیە كە 
هەر ساڵێك پشكنینی خوێن ئەنجام بدرێ 
و هاوسەنگی كۆلیسترۆڵ و ترایگلیسراید 

و LDL و HDL ی خۆمان بزانین«.

3/لێدانی دڵ )لێدانەكانی دڵت 
بژمێرە(

*هاوسەنگی نموونەیی: 60 تا 100 لێدان 
 beat« وات��ە    bpm دەقیقەیەكدا  لە 
لە  دڵ  لێدانی  ئەڵبەتە   .»per minute
وەرزشكارە بەتوانا پیشەگەرەكان دەبێت 

لەوەش كەمتر بێت.
*بۆچی ژماردنی لێدانەكانی دڵ 

گرنگە؟
ئەگەر هاوسەنگی لێدانی دڵت لە باری 
بێت،  لێدان   80 ساڵیدا   30 لە  ئاساییدا 
هەر 15 لێدان لە دەقه یەكدا زیادە بخەینە 
نەخۆشییەكانی  ئەگەری  ئ��ەوە،  س��ەر 
دەبێتەوە.  ب��ەرز   %25 ڕێ��ژەی  بە  دڵ 
لەالیەن  كە  توێژینه وه یه ک  ئەنجامەكانی 
كەنەدا  لە  دڵ  نەتەوەیی  ئەنجومەنی 
بەرزبوونەوەی  كە  دەركەوتووە  كراوە 
لێدانەكانی دڵ بە شێوەیەكی هەمیشەیی، 
لەكاتی  كەسێك  ئەگەر  نموونە  بۆ 
پشوودا لێدانەكانی دڵی 75 بۆ 80 بێت، 
بۆ   85 ئەو  لێدانەكانی  كاتە  ئەو  بەاڵم 
90 بێت، ئەگەری تووشبوونی ئەو كەسە 
دڵ  وەك  درێژخایەنەكانی  نەخۆشییە  بە 

زیاتر دەبێت لە چاو كەسانی ئاساییدا.
*پێویستە چی بكرێ؟

هەرچەند ڕۆژێك جارێک، دوای هەستان 
لەناو  دەرەوە  چوونە  پێش  و   خەو  لە 
 1 ماوەی  لە  خۆت  دڵی  لێدانی  جێگا، 
دەقەدا تۆمار بكە. دكتۆر ویبۆ بیك وێڵم 
»ئەگەر  دەڵێت:  مینەسۆتا  زانكۆی  لە 
تێبینی ئەوەت كرد كە لێدانەكانی دڵت 
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لەكاتی پشوودا زۆر جیاواز دەردەچێت، 
بۆ نموونە ڕۆژێك 60 و ڕۆژێكی دیکه  
كاتی  لە  دڵت  لێدانی  ئەگەر  یان   .80
بوو،  90ه وه   سەروو  لە  هەمیشە  پشوودا 
پێویستە سەردانی پزیشكی تایبەت بە دڵ 
بكەیت و وتووێژی لەگەڵدا بكەیت لەو 

بارەیەوە«.
تێبینی

كە  ژن��ان��ەی  ئ��ەو  ی��ان  گەنج  ژن��ی  بۆ 
مانگانە،  سووڕی  كاتی  یان  دووگیانن 
یان كەسە ڕووه کییه کان، پێویستە داوا لە 
پزیشك بكەن كە پشكنینی ڕێژەی ئاسن 
لە خوێنیان بۆ بكات، له گه ڵ هاوسەنگی 
ئاسن  IIBC. كەمی  لە خوێندا  پرۆتین 
لە لەشدا دەبێتە هۆی كەمخوێنی. ڕێژەی 
تێكدانی  ه��ۆی  دەبێتە  ئاسن  زۆری 
لەش.  دیکه ی  گرنگەكانی  ئۆرگانە 
لەشدا  لە  ئاسن  زیادبوونی  نیشانەكانی 
نەخۆشی  ب���ەردەوام،  نەخۆشی  بوونی 
الوازی،  ماندوویەتی،  پشت،  و  گەدە 
بێتاقەتی، الوازیی كێشی لێ ده که وێته وه .

4- گروپی خوێن )دڵنیا بەرەوە 
لە گروپی خوێنەكەت(

 O یان   B یان   A یان  خوێن  گروپی 
یان AB دەبێت. ئەمانە جۆری پرۆتین بە 
ناویAnti-gene دیارییان دەكەن كە 
لە خوێندا بوونیان هەیە. ئەڵبەتە هەندێك 
هەیە  دیکه یان  پرۆتینێكی  جۆرە  كەس 
 RH« Rhesus bloodب���ەن���اوی
RHی  گروپەیان  ئ��ەم  كە   »factor
RH ئەرێنیان هه یه  و ئه وانه ی که  نییانە
كەس  هەر  پێویستە  هه یه .  نەرێنییان  ی 
RH-ه که ی  گروپی خوێنەكەی له گه ڵ 

بزانێت.
*چی پێویستە؟

ئەوانەی گروپی خوێنیان Oیە، بەتایبەتی 
گروپی خوێنی –O، ئەگەر سەالمەتیی 
لە  پێویستە  گرنگە،  بەالیانەوە  خەڵكی 
جارێك  چەند  دیاریكراودا  ماوەیەكی 
گروپە  ئ��ەم  چونكە  ببەخشن.  خوێن 

لە  كەمەكان  هەرە  گروپە  لە  یەكێكە 
مرۆڤدا. یەكێكی دیکه  لەو گروپە كەمانە 
گروپی خوێنی +AB كە ئەگەر بكرێ 
ببەخشن  خوێن  گروپانە  ئەم  خاوەنی 
پێ   دیکه ی  خەڵكانی  گیانی  ئەوەی  بۆ 

ڕزگار بكەن.

5- شەكری خوێن )زۆر خۆت 
شیرین مەكە(

خوێن  شەكری  نموونەیی:  *هاوسەنگی 
بەڕێژەی 100 مللی گرام/دەسی لیتر بێت 

باشە.
*بۆچی هاوسەنگی شەكری 

خوێن گرنگە؟
شەكری  هاوسەنگی  ڕێ��ژەی  پشكنینی 
لە خۆراك و دوای خۆراك  بەر  خوێن، 
گرنگە بۆ ئەوەی بزانرێ كە ئەم كەسە 

نەخۆشیی شه کره ی هەیە یان نا.
*پێویستە چی بكرێ؟

جار  ی��ەك  ساڵی  ك��ەم��ەوە  الیەنی  بە 
خوێن  شەكری  هاوسەنگی  لە  پشكنین 
بكرێ، ئەگەر ڕێژەكەی به  سکی ناشتا 
110 یان زیاتر بوو، پێویسته پشکنینه که ی 
بۆ دووبارە بكرێتەوە. ئەگەر هەروا بوو 
دوای  سه عات   2 تا  بكرێ  چ��اوەڕێ  
بکرێته وه .  بۆ  پشکنینی  و  خ���واردن 
چاره سه ر  پێویسته  به رزبوو  هه ر  ئه گه ر 

وه ربگرێت.
ئەگەر ڕێژەی شەكری خوێن لەنێوان 90 بۆ 
110دا بوو، ئاساییە، بەاڵم لە ماوەی چەند 
مانگێك جارێك ئەمە دووبارە بكرێتەوە و 

پشكنینی نوێی بۆ ئەنجام بدرێ.

ئەگەر فشاری خوێنتان بەرزە پێویستە بە 
شوێن ئەم خۆراكانەدا بگەڕێیت.

1- كەرەووز
ئارادا هەیە كە كەرەووز  لە  بڕوایە  ئەم 
هیچ كالۆرییەكی نییە و دەتوانێت مرۆڤ 
نەسەلمێنراوە،  ئەمە  ڕاستی  بكات.  الواز 
شیكاگۆ  زانكۆی  توێژەرەوەكانی  بەاڵم 
ك��ەرەووز  كە  دەدەن  نیشان  ئەوەمان 

دەوڵەمەندە بە پێكهاتەیەك دەتوانێت ئەو 
هۆی  دەبنە  كە  ببات  لەناو  هۆرمۆنانە 
فشاری  بەرزبوونەوەی  و  تەنگەنەفەسی 
خوێن. باشترین ڕێگاش ئەوەیە كە ئاوی 
یەك  ئاوی  لەگەڵ  كەرەووز  السكی   7

پرتەقاڵدا تێكەڵ بكەین و بیخۆینەوە.
2- مۆز

پسپۆڕی  دێربێرگ،  ڤان  مالكۆم  دكتۆر 
باخداری و بەروبوومی كێڵگەیی دەڵێت: 
زیادبوونی  و  سۆدیۆم  »كەمبوونەوەی 
دابەزینی  ببێتە هۆی  دەتوانێت  پۆتاسیۆم 

فشاری خوێن«.
لە  لێپرسراون  مرۆڤ كە  گورچیلەكانی 
لەوانە  و  جەستە  شلەكانی  ڕێكخستنی 
فشاری خوێن، پێویستیان بە ڕێژەی 2:3 
لە پۆتاسیۆم و سۆدیۆم هەیە. بۆ ئەم كارە 

مۆز باشترین چارەسەرە.
مۆز   2 ڕۆژان��ە  كە  ئەوەیە  كار  باشترین 
پۆتاسیۆمی  و  ڕێژەی سۆدیۆم  تا  بخورێ 
لەش هەمیشە ڕێژەیەكی گونجاوی هەبێت.

3- ڕۆنی زەیتوون
لێپرسراوی  رات��رب��ۆن  وێست  دكتۆر 
نویز  ئیلی  زانكۆی  لێكۆڵینەوەكانی 
دەڵێت: »خواردنی ڕۆژانەی 2 كەوچكی 
دەتوانێت  زەیتوون  ڕۆن��ی  لە  گ��ەورە 
لە  خوێن  فشاری  ڕێ��ژەی  گەورەترین 
تا  خواردنە  ئەم  بكاتەوە.  كەم  مرۆڤدا 
ماوەی 2 ساڵ بەكارهێنان، بە ڕێژەی %3 

تا 5% كاری خۆی دەكات«.
دەتوانێت  زەیتوون  ڕۆن��ی  ل��ەوە  جگە 
كۆلیسترۆڵی  ب��ەرزب��وون��ەوەی  ڕێ��ژەی 
دەتەوێت  ئەگەر  داببەزێنێت.  خوێنیش 
بكەوێت،  دەس��ت  س��وودت  زۆرترین 
ڕۆنی زەیتوون لەگەڵ سیری تازەدا بخۆ 
تا بتوانیت جگە لەو سوودانەی سەرەوە 
ڕێڕەوە خۆراكییەكان لە خڵتە و پیسبوون 

پاك بكەیتەوە.

لە فارسیەوە: ڕەوەز ئەبوبەکر
سه رچاوه :

لە گۆڤاری زندگی ایدەال-ژمارە129
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59

قەڵەوی و بەرزی كۆلیسترۆڵ 
دەبنە هۆی شێرپەنجە

جوان محەمەد ڕەوف
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ب��ەپ��ێ��ی ل��ێ��ك��ۆڵ��ی��ن��ەوەی��ەك��ی 
"دەیلی  ڕۆژنامەی  كە  سەرنجڕاکێش 
كردۆتەوە،  باوی  بەریتانی  مەیل"ی 
ق��ەڵ��ەوی و ب��ەرزب��وون��ەوەی ڕێ��ژەی 
پەیوەندی  خوێندا،  لە  كۆلیسترۆڵ 
بە  تووشبوون  بە  هەیە  ڕاستەوخۆی 
لێكۆڵینەوەیەكی  بەپێی  شێرپەنجە، 

سەرپەرشتی  ب��ە  ن���وێ،  پزیشكی 
سیدنی  زان��ك��ۆی  ت��وێ��ژەرەوەك��ان��ی 
ئوسترالی، بەرزیی ڕێژەی كۆلیسترۆڵی 
باوبوونەوەی  خوێندا،  لە  زیانبەخش 
ئ��ەو  ج��ه س��ت��ه ی  ل��ەن��ێ��و  شێرپەنجە 
كەسانەی كە تووشی هەر جۆرێك لە 
جۆرەكانی وەرەم بوون، زیاتر ده کات، 
زۆر  بارێكی  بۆخۆی  ئ��ەوەش  كە 
مەترسیدارە. توێژەرەوەكان ڕاڤەی ئەو 
حاڵەتە بەوە دەكەن كە بەرزبوونەوەی 
زیانبەخش،  كۆلیسترۆڵی  ئاستی 
چاالككردنی  لە  دەك��ات  هاوبەشی 
لە  شێرپەنجەییەكان  خانە  جووڵەی 
لەناو  دیكە  شوێنێكی  بۆ  شوێنێكەوە 
جووڵەی  هۆی  دەبێتە  ئەمەش  لەشدا، 
وەرەمە پیسەكان لەنێو لەشدا، ئەویش 
لە ڕێگای كۆنتڕۆڵكردنی كۆلیسترۆڵی 
ناوی  بە  م��اددەی��ەك  بۆ  زیانبەخش 
هەندێك  لە  كە   integrin ئینتیگرن 
شێرپەنجەییەكاندا  خانە  وەرگ��ری 
ت��وێ��ژەرەوەك��ان  هه مانکات  ه��ه ی��ە. 
جەخت لەوە دەكەنەوە كە زیادبوونی 
 ، سودبەخش  كۆلیسترۆڵی  ڕێ��ژەی 
باوبوونەوەی  لە  ده ک��ات  ڕێگری 
ئەو  الی  شێرپەنجەییەكان  خ��ان��ە 
كەسانەی وەرەمیان هەیە بە پێچەوانەی 

زیانبەخش. كۆلیسترۆڵی 
ج��ۆر  دوو  خ��وێ��ن��دا  ل��ە  ب��ێ��گ��وم��ان 
یەكێكیان  ه����ەن،  ك��ۆل��ی��س��ت��رۆڵ 
 HDL سوودبەخشە، كە چڕیی بەرزە
كە  زیانبەخشە  دیكەیان  ئ��ەوی  و 
چڕی كەمە LDL. لەالی خۆیەوە د. 
چارەسەری  مامۆستای  لوتفی  عەمرۆ 
پزیشكی "عەین  لە شاری  وەرەمەكان 
شەمس" ڕوونی كردەوە كە پسپۆرانی 
ب���واری چ��ارەس��ەری وەرەم��ەك��ان، 
ناو  كۆلیسترۆڵی  ڕۆڵ��ی  و  گرنگی 
دەرب���ارەی  دەرخ��س��ت��ووە  خوێنیان 
شێرپەنجەی مەمك الی ژنان. گرنگی 
كە  دەركەوت  كاتە  ئەو  كۆلیسترۆڵ 
كۆلیسترۆڵ  که   ده رک���ه وت  بۆیان 

لە گواستنەوە و  ڕۆڵی گەورەی هەیە 
جووڵەی وەرەمی پیسی مەمك لە خولە 
نوێیەكانیدا و لە میانەی وەاڵمدانەوەی 
چارەسەر بە هۆڕمۆنەكان بە ئاوێتەكانی 
كە  زانراوە  ئەوەش  دژە-ئەسترۆجین. 
كۆلیسترۆڵ  ڕێ��ژەی  بەرزبوونەوەی 
دەبێتە هۆی ڕەقبوونی خوێنبەرەكان و 

نەخۆشییەكانی دیكەی دڵ.
كە  وت  ئەوەشی  ناوبراو،  پزیشکی 
لەشی  لە  نوێیان  ئەنزیمێكی  زاناكان 
كۆلیسترۆڵی  كە  دۆزیوەتەوە  مرۆڤدا 
ئاوێتەیەك  بۆ  دەگۆڕێت  زیانبەخش 
ئەسترۆجین دەچێت.  لە هۆڕمۆنی  كە 
خانە  خۆراكدەری  بە  هۆڕمۆنە  ئەو 
پیسەكانی شێرپەنجەی مەمك دادەنرێ.
ل��ه م��ه وه  ب��ۆی��ان دەرك���ەوت���ووە كە 
لەنێوان  هەیە  بەتین  پەیوەندییەكی 
ب���ەرزب���وون���ەوەی ك��ۆل��ی��س��ت��رۆڵ و 
شێرپەنجەی  بە  تووشبوون  زیادبوونی 
جیاوازی مەمك، بەڵكو وەاڵمدانەوەش 
بۆ چارەسەری هۆڕمۆنی بە ئاوێتەكانی 
پەیوەندی  هەروەها  ئەسترۆجین،  دژە 
زیادبوونی  نێوان  لە  هەیە  ڕاستەوانە 
ئەو  زیانی  زیادبوونی  و  ئەنزیمە  ئەو 
وەرەمە پیسانە و ئەگەری چاكبوونەوە 
یان دروستبوونی بەرگری لە لەشدا و 
پارێز  ئەوانەی  كراوە  ئەوەش  تێبینی 
ڕێژەی  تا  خواردنەكانیاندا  لە  دەكەن 
نەبێتەوە،  ب��ەرز  الی��ان  كۆلیسترۆل 
شێرپەنجەی  بە  تووشبوونیان  ڕێژەی 

مەمك كەمترە. 
كۆمینت لەسەر هەواڵەكان و 

نەخۆشی شێرپەنجە 
شێرپەنجە  نەخۆشیی  بزانین  با  سەرەتا 
چۆن پێناسەكراوە لە بواری پزیشكیدا؛
شێرپەنجە   cancer شێرپەنجە 
كۆمەڵێكی  و  پزیشكییە  زاراوەیەكی 
و  دەگرێتەوە  نەخۆشییەكان  لە  زۆر 
گەشەیەكی  كە  جیادەكرێنەوە  بەوە 
ناسروشتی لە خانەكاندا ڕوودەدات بە 
ئەو خانە  بەند و ڕێسایەك و  بێ هیچ 
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ناسروشتییانە شانەكان دەبڕن و تێكیان 59
هەموو  بە  توانایاندایە  لە  و  دەدەن 

بەشەكانی لەشدا باو ببنەوە. 
ئێستادا  لە  هەرچەندە  جیهاندا،  له  
بواری  لە  باش  پێشكەوتنی  هۆی  بە 
ڕادەی��ەك  تا  تەكنیكدا  و  پزیشكی 
ئ��وم��ێ��دێ��ك��ی چ��اك��ب��وون��ەوە الی 
تووشبووانی ئەو نەخۆشییە پەیدا بووە، 
هۆكارێكی  شێرپەنجە  نەخۆشیی  به اڵم 

سەرەكییە بۆ مردن.
سەبارەت بە نیشانەكانی ئەو نەخۆشییە 
ناكەین تەنیا ئەوەندە  لێرەدا هیچ باس 
نەخۆشیی  نیشانەكانی  ك��ە  نەبێت 
شێرپەنجە لە بارێكەوە بۆ بارێكی دیكە 
دەگۆڕرێ بەپێی ئەو ئەندامەی تووشی 
گشتی  شێوەیەكی  بە  ب��ەاڵم  ب��ووە، 
نەخۆشی  بۆ  هەن  نیشانە  كۆمەڵێك 
هەندێكیان  لەوانەیە  و  شێرپەنجە 
نەخۆشییەكاندا  لەنێوان  بن  هاوبەشیش 

بەگشتی وەك؛
- هه ستکردن به  ماندوویی و هیالكی 

زۆر.
- بەرزبوونەوەی پلەی گەرمیی له ش.

و  گۆشت  تۆپەڵە  دەرك��ەوت��ن��ی   -
گەورەبوونی لەژێر پێستدا.

- هه بوونی ئازار.
زیادبوونی  ی��ان  كەمبوون   -

كێش له  خۆوه .
وەك  پێستدا،  لەژێر  گۆڕران   -
دەركەوتنی پەڵەی ڕەنگدار وەك 
ڕەنگی زەرد و تۆخ و كاڵ یان 

پەڵەی - سور لەسەر پێست.
- برین سارێژ نابێت.

- گۆڕان لە شێوازی كاری ڕیخۆڵەكان 
و میزەڵدان.

- بوونی كۆكە و گۆڕرانی دەنگ و 
گران قووتدانی خواردن.

لە نیشانەكانی دیكە: گران هەرسكردنی 
ناڕەحەتی  بە  هەستکردن  و  خواردن 

پاش نانخواردن.
تدەبێت  دروس  كاتێك  شێرپەنجە 

ترشە  لە  گۆڕانێك  یان  بازدانێك  که  
واتە   DNA ئۆكسیجین  كەم  ناوكی 
 Deoxyribonucleic Acid
لە  لەشدا.  خانەكانی  لەناو  ڕوودەدات 
DNA دا كۆمەڵێك فەرمان دەردەچن 
و  گەشە  چۆنییەتی  بۆ  و  خانە  بۆ 
دەكرێ،  دیاری  له ویوه   و  دابەشبوون 
ساغەكان  خ��ان��ە  هەندێجار  ب���ه اڵم 
DNA لە  گۆڕان  دەڕۆن  ئەوە  بەرەو 
هەر  ب��ەاڵم  ب��دات،  ڕوو  تیایاندا  دا 
ئەگەر  دەكەنەوە.  ڕاست  خۆیان  زوو 
بكەنەوە،  ڕاس��ت  خۆیان  نەیانتوانی 
نه ویستراوانه   خانە  ئەو  بەزۆری  ئەوا 
هەندێجار  بەاڵم  دەچن.  لەناو  خۆیان 
ناكرێنەوە، ئەوەش  ئەو الدانانە ڕاست 
خانانە  ئەو  گەشەكردنی  هۆی  دەبێتە 
شێرپەنجەیی  خانەی  دروستبوونی  و 
تێكرایی  لە  خانانە  ئەو  لەوانەیە  و 
تەمەنی خۆیان زیاتر بمێننه وه  و درێژە 
بكێشن و بەوەش خانەی شێرپەنجەیی 

كەڵەكەبوو دروست دەبێت. 
شێرپەنجەدا،  ج��ۆری  هەندێك  ل��ە 
وەرەم��ی  خانانە  ئەو  كەڵەكەبوونی 
شێرپەنجەیی دروست دەكەن، بەاڵم لە 
هەموو جۆرەكانی شێرپەنجەدا، وەرەم 

دروست نابێت. بۆ نموونە شێرپەنجەی 
خوێن  که  به  "لۆكیمیا" ناسراوه ، یان 
 bone ئێسك  مۆخی  شێرپەنجەی 
كۆئەندامی  شێرپه نجه ی  و   marrow
 Lymphatic م����رۆڤ  ل��ی��م��ف��ی 
سپڵ،  شێرپەنجەی  و   ،System

هیچیان وه ره میان له گه ڵ نییه .
سەرەتایەكە  یەكەم،  جینیی  الدان��ی 
خانەی  دروستبوونی  پ��رۆس��ەی  بۆ 
توێژەرەوەكان  بەپێی  شێرپەنجەیی، 
شێرپەنجە،  نەخۆشیی  دروستبوونی  بۆ 
بازدانی  یان  گۆڕان  چەندین  پێویستە 
بدات، كە  لەناو خانەکه دا ڕوو  جینی 

ئەمانە دەگرێتەوە:
ببێتە  لەوانەیە  سەرەتایی:   هۆكاری 
هەندێجار  جینی،  گۆڕانێكی  هۆی 
الدانێكی  و  دەبێت  لەدایك  م��رۆڤ 
بەاڵم  لەگەڵدایه ،  دیاریكراوی  جینی 
الی هەندێكی دیكە ئەو الدانە جینیە 
كاریگەری  هێزی  بۆ  دەگ��ەڕێ��ت��ەوە 
ناوخۆی لەش، بۆ نموونە هۆرمۆنه کان 
یان  ڤایرۆسەكان،  یان  به رهه می دێنن، 
لەوانەشە  دریژخایه ن.  هەوكردنێکی 
جینی  الدانی  كاریگەریی  که   ئەوه ی 
ده ره کی  هۆکاری  ده كات  دروست 

دەشێت وەرەمێك هەر بە پاكی 
بمێنێتەوەو تەشەنە نەكات ئەگەر هۆكاری 
هاندەر نەبێت كە وا لەو وەرەمە بكات 
پیس دەربچێت و ببێتە شێرپەنجەیی، هۆكاری 
هاندەر وا لە شێرپەنجە دەكات زیاتر دڕندە بێت 
و بگوێزرێتەوە بۆ ئەندامەكانی دیكەی له ش، وەك 
هۆكارەكانی دیكە دەشێت ئەم هۆكارەش بۆماوەیی 
بێت، یان لە ئەنجامی گۆڕانكاری ژینگەییەوە 
دروست ببن
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تیشكی  بەركەوتنی  نموونە  بۆ  بێت، 
ماددە  وەك  یان  وه نه وشەیی.  ژوور 
ژینگەكەماندا  لە  كە  كیمیاییەكان 

بوونیان هه یه .

هۆكارە  ئ��ەو  ی��اری��دەدەر:  هۆكاری 
سەرەتاییەكان  هۆكارە  یاریدەدەرانە، 
دەكەن  خانەكان  لە  وا  و  دەقۆزنەوە 
وەرەم��ی  و  ببن  داب��ەش  خێرایی  بە 
ئەو  بكەن،  دروس��ت  شێرپەنجەیی 
هۆكارە یاریدەدەرانە لەوانەیە بۆماوەیی 
بن یان هەر خۆیان لەناو لەشدا هەبن 
و یان لە دەرەوە هاتبنە ناو لەشەوە.  

وەرەمێك  دەشێت  هاندەر:  هۆكاری 
هەر بە پاكی بمێنێتەوە و تەشەنە نەكات 
وا  نەبێت كە  هاندەر  هۆكاری  ئەگەر 
و  دەربچێت  پیس  بكات  وەرەمە  لەو 
هاندەر  هۆكاری  شێرپەنجەیی،  ببێتە 
دڕندە  زیاتر  دەكات  شێرپەنجە  لە  وا 
ئەندامەكانی  بۆ  بگوێزرێتەوە  و  بێت 
دیكەی له ش، وەك هۆكارەكانی دیكە 
بۆماوەیی  ه��ۆك��ارەش  ئ��ەم  دەشێت 
گۆڕانكاریی  ئەنجامی  لە  یان  بێت، 
ژینگەییەوە دروست ببن. به اڵم لەگەڵ 
هێشتا  هۆكارانەش،  ئەو  هه موو  زانینی 
نادیاری و تەمومژاوی زۆر لە دەوری 
و  هه یه   بوونیان  نەخۆشییەدا  ئ��ەو 
هەندێجار كەسانێك تووشی دەبن كە 
ئەو  بوونی  بۆ  نییە  ئامادەییەكیان  هیچ 

تیایاندا! هۆكارانە 

ئەو  ئ��ەوەی  دەگەینە  ل��ێ��رەوە  وات��ە 
تێكچوونی  ئەنجامی  لە  نەخۆشییە 
لەش  خانەكانی  دابەشبوونی  سیستمی 
دیکه ش  هۆکاری  دەبێت.  دروس��ت 
باسیان  لێرەدا  من  ده بێت  که   ه��ه ن 
بەو  تووشبوون  ئەگەری  كە  بکه م 
تەمەن،  وەك  زیاددەكەن،  نەخۆشییە 
ئالووده بوون  بۆماوە،  و  خێزانی  باری 
به  جگەرەكێشان و مەیخواردنەوە. یان 
شێوازی ژی��ان )ج��ۆری خ��واردن( و 
تیشك  زیاتر  لێره دا  ژینگە.  پیسبوونی 
هۆكارەی  دوو  ئ��ەم  س��ەر  دەخ��ەم��ە 

دوو  ل��ەو  لەوانەیە  چونكە  دوای��ی، 
تێدا  مرۆڤی  دەستی  زیاتر  هۆكارەدا 
و  ژیان  شێوازی  ئەوانیش  دەركەوێت 

پیسبوونی ژینگە:
مەبەست لە شێواز و هەڵسوكەوتمان لە 
ژیاندا، شێوازی خواردن و جۆرەكانی 
خراپیشیان  و  ب��اش��ی  و  خ����واردن 
دەگرێتەوە، لەگەڵ نەجوواڵنمان، واتە 
زۆری  بەشی  ئەمڕۆ  وەرزشنەكردن. 
کات  ئ��ەگ��ەر  ك��ە  خواردنەكانمان 
خواردنی  ئ��ەوا  نەبن،  به سه رچووش 
ڕووی  لە  یان  نین،  جاران  سروشتیی 
یان  كراوه ،  دەستكارییان  بۆماوەییەوە 
كە  ك��راوه   تێ  پارێزەریان  م��اددەی 
وتەی  بە  و  لەش  بە  زیانبەخشن  زۆر 
بەشی  تەندروستی،  بواری  پسپۆرانی 
زۆری ئەو ماددە پارێزەرانە، شێرپەنجە 

ده هێنن.
كردۆتە  جەستەمان  ل��ەم��ڕۆدا،  ئێمە 
ك��ۆگ��ای��ەك ك���ە ه���ەم���وو ج���ۆرە 
خراپانە  خ��واردن��ە  ل��ەو  خواردنێكی 
نادەین  گوێ  ئینجا  و  دەكەین  تێ 
هەڵپە  و  خ��واردن��ەك��ان  ج��ۆری  ب��ە 
دەكەین بۆ ئەو خواردنانەی قورسن و 
هه یه   زیادیان  كۆلیسترۆڵی  و  چەوری 
سەوزە  خواردنی  بە  بایەخ  كەمتر  و 
و  دروست  زۆر  كە  دەدەی��ن  میوە  و 
سوودبەخشن. لە هەمووی خراپتریش، 

ئەو زۆر خۆرییەیه لەو خواردنە خراپانە 
که  هیچ جۆرە جووڵە و وەرزشێكیان 
لێی  یان  یەكسەر  و  ناکه ین  دوادا  به  
دیار  بە  دادەنیشین  یان  و  دەبین  درێژ 
كۆمپیوتەر  لەسەر  یان  تەلەفیزیۆنه وه  
بە  ئەوا  دەرەوە  بچینە  ئەگەر  یان  و 
ه��ەروەك  وات��ە  دەڕۆی���ن.  ئۆتۆمبیل 

ئەوەیە كە دانیشتبین.
كە  بیر،  دێتەوە  مامۆستایەكم  قسەی 
برادەرەكەت  بە  كە  جاران  فەرمووی 
هەستە  دەتگوت  بڕۆین،  با  بگوتایە 
وه ره   دەڵێیت  ئێستا  بەاڵم  بڕۆین،  با 
بڕۆین!  با  دانیشە،  سه یاره که م  پێشی 
كە  بەپێ،  ڕۆیشتن  و  جووڵە  ئەمڕۆ 
كەم  زۆر  یان  نەماوە،  گرنگە،  زۆر 
نوێیەكان  توێژینەوە  بەپێی  بۆتەوە. 
بەالی  پێویستە هەموو مرۆڤێك ڕۆژانە 
كەمەوە نیو سەعات تا 40 دەقیقە بەپێ 
داخەوە الی خۆمان  بە  بەاڵم  بڕوات، 
لەم هەرێمەدا چارەكە سەعاتێكیش  و 
و  ن��ان  ب��ۆ  ته نانه ت  ن��اڕۆی��ن.  بەپێ 
دەبات.  ئۆتۆمبیل  کڕینیش  سەموون 
خوێندگاكەی،  یان  فەرمانگەكەی 
ئۆتۆمبیل  و  دوورە  لێی  هەنگاو  دوو 
به   خۆکوژییه   ئه مه   دەی  دەردەكات، 

شێوه یه کی هێواش. 
لە  ئۆتۆمبیلەكەت،  بۆ  تۆ  دەركردنی 
به   بە خۆت و  چەند سەرێكەوە زیان 
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دەگەیەنێت 59 ژینگه که ت  و  كۆمەڵگا 
و  شەقامەكان  قەڕەباڵغبوونی  لەوانە: 
ئینجا  هاتوچۆ،  ڕووداوی  ئەگەری 
هۆی  ب��ە  ژینگە  پیسبوونی  زی��ات��ر 
پاشان  ئوتومبیالنەوە،  ئەو  دووكەڵی 
و  بەنزین  زی���ادەی  ه��ه ده ردان��ی  ب��ه  
خراپتر  هەموویشی  لە  سوتەمەنی، 
زیانی  كە  بەپێ،  خۆتە  نەڕۆیشتنی 

گەورەی بۆ تەندروستیت دەبێت. 
ئەگەری  ك��ە  دیكە  ه��ۆك��ارەك��ەی 
زیاددەكات  شێرپەنجە  بە  تووشبوون 
یەكەم  پلەی  بە  ژینگەیە.  پیسبوونی 
لە كوردستانی  ژینگەیە  پیسبوونی  ئەو 

زۆری��ی  بۆ  دەگەڕێنمەوە  خۆماندا 
وبەرییە  بێسەر  ئەو  و  ئۆتۆمبیلەكان 
هێنانی  ل��ە  پ��الن��ی��ی��ەی  ب��ێ  ئ���ەو  و 

هەیە.  ئۆتۆمبیلەكاندا 
زۆری  ژینگە  پیسبوونی  ه��ۆك��اری 
دیكەن، بەاڵم ئه و هۆکارانه ی دیکه  له  
واڵتانی پێشكەوتوو و پیشەسازیی وەك 
لەو  ئێمە  به اڵم خۆ  بوونی هه یه .  چین 
ڕووەوە وەك ئەوان نین. ئەوەتا لە والتی 
ڕامیاریی  بەڵگەنامەیەكی  بەپێی  چین 
ساڵدا  لەم  نیازە  بە  واڵتە  ئەو  چینی، 
ئۆتۆمۆبیل  بەكارهێنانی  مۆڵەتی   2014
و  وەربگرنەوە  ئۆتۆمبیل  ملیۆن   5 لە 
نابێت  ئۆتۆمۆبیالنه   ئه و  دیکه   چی 
كە  ئ��ەوەی  هیوای  بە  بێن،  به کار 
هۆیەكانی  لە  یەكێك  كاریگەریی 
بكەنەوە،  كەمتر  ژینگە  پیسبوونی 
ب���ەوەش ڕێ��گ��ری دەك���رێ ل��ە 330 
هەزار ئۆتۆمبیل كە بە نێو شەقامەكانی 
بكەن.  هاتوچۆ  پایتەختدا  "په كین"ی 
 5330000 بەڵگەنامەیە  ئەو  بەپێی  هەر 
پێوەرەكانی  بەپێی  چین،  لە  ئۆتۆمبیل 
ناكەن،  كار  واڵتەدا  لەو  سووتەمەنی، 
دوور  ک��ارک��ردن  له   پێویسته   بۆیە 
دوورخستنەوەی  لەگەڵ  بخرێنەوە. 
پایته خت  ئۆتۆمبیلەكەی  هەزار   330
)په كین(، 660 هەزار ئۆتۆمبیلی دیكە 
دەخرێنەوە  دوور  "خبی"  هه رێمی  له  
كە دراوسێی په كینە و 6 شاری ژینگە 
پیسبوو لەخۆ دەگرێت. لە ئێستادا چین 
ئۆتۆمبیلی  گشتیی  ژم��ارەی  نیازە  بە 
بکاته وه   که م  ساڵدا  لەم  بەكارهاتوو 
بۆ 5.6 ملیۆن ئۆتۆمبیل كەمبكاتەوە و 
دواتر تا ساڵی 2017 ئه وجا ئەو ژمارەیە 
بگاتە 6 ملیۆن. بێگومان لەو پڕۆسەیەدا 
حكومەتی چینی بە بڕی 400 تا 2300 
ئەو  قەرەبووی  ئەمەریكی،  دۆالری 
خاوەن ئۆتۆمبیالنە دەكاتەوە بۆ ئه وه ی 

زۆر زیانمەند نەبن. 
لە  نیازە  بە  چین  ب��وارەدا،  لەو  هەر 
ئەو وێستگە كارەباییانە  په كین هەموو 

دابخات كە بە خەڵووز كار دەكەن و 
دابنرێ  دەزگایانەش  ئەو  بۆ  سنورێك 
كاردەكەن.  بەخەڵوز  ئەوانیش  كە 
ئاژانسی  لە  ڕۆیتەرز  ئاژانسی  بەپێی 
"تشین  ن��وێ��وە   چینی  هەواڵەكانی 
بڕی  ساڵدا  لەم  نیازە  بە  چین  خوا"، 
بۆ  بکاته وه   بەكارهاتوو که م  خەڵوزی 
ئەوه ،  جیاتی  لە  و  تەن  ملیۆن    2.6
وەك  پاكی  سووتەمەنی  سەرچاوەی 
بە  بهێنێت  بەكار  سروشتی  گ��ازی 
پیسبوونی  كەمتركردنەوەی  مەبەستی 

ژینگە.
الی  وەك  واڵتێكی  لە  ڕاستیدا  لە 
دوو  ئ��ەو  بڵێم  دەت��وان��م  من  خۆمان 
دا،  پێ  ئ��ام��اژەم  گرنگەی  هۆكارە 
شێرپەنجە  بە  تووشبوون  ئ��ەگ��ەری 
زی��اد دەك���ەن، ئ��ەوان��ی��ش ش��ێ��وازی 
من  بوون،  ژینگە  پیسبوونی  و  ژیان 
بۆ  بگێڕمەوە  هەردووكیان  دەتوانم 
لەم  ئۆتۆمبیلەكان  ژمارەی  زۆربوونی 
حكومەتی  هیوایەی  بەو  و  هەرێمەدا 
هەرێم لە داهاتوودا پالن و بەرنامە و 
بۆ  هەبێت  گونجاوی  ڕێسای  و  یاسا 
ئەو  بەڕاستی  چونكە  دیاردەیە،  ئەو 
دیاردەیە زۆر مەترسیدارە و كەم باس 
ئەو  لەوە بكۆڵرێتەوە  پێویسته   دەكرێ. 
ژمارە زۆرەی تووشبووان بە شێرپەنجە 
لەم هەرێمەدا كە بە هەزارانە، بۆ چی 

دەگەڕێتەوە؟ 
نەوەدەكانی  و  هەشتا  لە  كاتێكدا  لە 
ئەو  دەگمەن  بە  ڕاب��ردوودا،  سەدەی 
شارێكی  هەر  لە  و  هەبوو  نەخۆشییە 
كوردستانیدا ئەگەر كەسێك یان دوان 
و سیان تووشی ئەو نەخۆشییە ببوونایە 
دەیانووت  و  دەزان��ی  پێیان  هەموو 
و  ب��ووە  پیسەكە  نەخۆشییە  تووشی 

نەیاندەوت شێرپەنجە!!
 

سەرچاوەکان:
http://www.satelnews.com

Sky news,  ruters

ئێمە لەمڕۆدا، 
جەستەمان كردۆتە 
كۆگایەك كە هەموو 
جۆرە خواردنێكی 
لەو خواردنە خراپانە 
تێ دەكەین و ئینجا 
گوێ نادەین بە 
جۆری خواردنەكان و 
هەڵپە دەكەین بۆ ئەو 
خواردنانەی قورسن و 
چەوری و كۆلیسترۆڵی 
زیادیان هه یه  و كەمتر 
بایەخ بە خواردنی 
سەوزە و میوە دەدەین 
كە زۆر دروست و 
سوودبەخشن
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لێوی قڵیشدار و مەاڵشووی ناو کلۆر
ڕوو لە زیادبوونە

د. سەعید عەبدوللەتیف*
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59

م��ەاڵش��ووی  و  ل��ێ��و  كێشەی 
 ،Cleft lip & palate قڵیشدار 
لە  باوە  كێشەیەكی  زەمانەوە  دێر  لە 
جیهاندا، لە هەرێمی كوردستانیشدا ئەم 
بە  ئەویش  زیادبوونە،  لە  ڕوو  كێشەیە 
بۆهێڵ  بازدانی  و  گۆڕانكاریی  هۆی 
مرۆڤدا  لەشی  لە  بۆماوەییەوە  )جین(ی 
ئەو  بە هۆی كاریگەریی  ڕوو ده دات، 
تێپەڕ  پیا  ناوچەكەمانی  ب��ارودۆخ��ەی 
بووە، وه ک هۆكاری ته قینه وه ی کیمیایی 
كە  بۆردومانانەی  ئەو  وەك  ئەتۆمی،  و 
لە ناوچەكەدا لە پەنجا ساڵی ڕابردوودا 
كە  ناپاڵم،  بۆمبای  بە  داوە،  ڕووی 
تیادایه  و  ناوکییان  ماددەی كیمیاوی و 
خۆڵی  و  خاك  لەناو  ساڵ  چەندین  بۆ 
ناو  چووه تە  و  ماوەتەوە  واڵتەكەماندا 

كشتوكاڵییەكانیشەوە.  پێكهاتە 
ئەو  كاریگەریی  باسە  شایانی  ئەوەی 
ماددە كیمیاییانە لەسەر بۆهێڵی مرۆڤ لە 
نەوەكاندا دەردەكەوێت، بە شێواویی لە 
پێكهاتەی جەستەی مرۆدا، لە خوێندا، له  
ئێسكدا یان لە نەرمە شانەكاندا. یەكێك 
لە  كراوە  بەدی  كە  گۆڕانكارییانە  لەم 
ڕێژه ی  زیادبوونی  بریتییە  ناوچەكەماندا 
پێی  كە  قڵیشداران  لێو  له دایکبووانی 
 here lip دەوترێت لێوی كەروێشكی
 cleft palate و مەاڵشووی ناوکلۆر و
جگە لە زیادبوونی ڕێژەی شێرپەنجە لە 

ناوچەكەدا. 
ئەو  بەپێی  ك����راوە،  ب���ەدی  ئ���ەوەی 
لە  2008دا  ساڵی  كە  لێكۆڵینەوەیەی 
ئەنجام  شەهیددا،  هەڵەبجەی  ناوچەی 
كە  دزێوانە  گۆڕانكارییە  ئەو  دراوە، 
ددان��دا  و  دەم  شانەكانی  لە  بەگشتی 
بووە   %28.22 ڕێژەی  بە  داوە  ڕوویان 

بەگشتی.
بە بەراووردكردنی ئەو گۆڕانكارییانەی 
لە شانەكانی دەم و دداندا ڕوویان  كە 
لە  كە  مندااڵنەی  ئەو  نێوان  لە  داوە 
ڕێژه یان  بوون  لەدایك  1971دا  ساڵی 
10.3% بووە، بەاڵم لەنێوان لە دایكبوانی 
دواتر   ،%24.67 1988 گەیشتۆتە  ساڵی 
1993دا  ساڵی  دایكبوانی  لە  نێوان  لە 
نزیكەی  واتە   ،%34.69 گەیشتووەته  
هێرشە  دواب���ەدوای  س��اڵ  پێنج  چ��وار 

ڕێژە  بەو  گۆڕانكارییەكان  كیمیاییەكە، 
زۆره   بەرز بۆتەوە.

لە  هەر  كێشەیە،  ئەم  چارەسەری  بۆ 
چەند  بە  پێویست  لەوانەیە  منداڵییەوە 
قۆناغی  لە  بكات  نەشتەرگەرییەك 
گێڕانەوەی  مەبەستی  بە  جیاجیادا، 
لێوی  ش��ی��اوی  و  ج����وان  ش��ێ��وەی 
منداڵەكە، هه روه ها داخستنی مەاڵشووە 
جۆراوجۆر  كێشەی  كە  ناوکلۆره که  
دروست دەكات لە خۆراك وەرگرتن و 
خواریی  كێشەی  لە  جگە  قسەكردنیدا، 
ه��ەردوو  جووتبوونی  و  ددان��ەك��ان 

شەویلگە بە شێوازێكی دزێو.

توێژینەوەی سەردەم لەم 
بوارەدا

لەبەر ئەم هۆكارانە، هەوڵ دراوە، وەك 
لەم باسە كورتەدا ئاماژەی پێ دەكەین، 
پێگەیشتووان  چ��ارەس��ەری  كێشەی 
لە  هەر  دراوە  هەوڵ  بكرێتەوە،  كەم 
چارەسەریان  بە  دەس��ت  منداڵییەوە، 
بكرێ تا ڕێگریی بكرێ لە ئەنجامدانی 

نەشتەرگەریی له  گه وره ییدا.
ساڵی  سەرەتای  لە  نوێ  توێژینەوەیه کی 
و  دراوە  ئەنجام  مەبەستە  ئەم  بۆ   2014
كە  دەك��ات  بەوە  ئاماژە  ڕاپۆرتەكەی 
یەك منداڵ لە هەر حەوت سەد منداڵێک 
مەاڵشووی  و  قڵیشدار  لێوی  بە كێشەی 
له دایک  ساڵێكدا  هەر  له   ناوکلۆره وه  

بە بەراووردكردنی ئەو گۆڕانكارییانەی كە لە شانەكانی 
دەم و دداندا ڕوویان داوە لە نێوان ئەو مندااڵنەی كە لە 
ساڵی 1971دا لەدایك بوون ڕێژه یان 10.3% بووە، بەاڵم 
لەنێوان لە دایكبوانی ساڵی 1988 گەیشتۆتە 24.67%، دواتر لە نێوان لە 
دایكبوانی ساڵی 1993دا گەیشتووەته  34.69%، واتە نزیكەی چوار پێنج 
ساڵ دوابەدوای هێرشە كیمیاییەكە، گۆڕانكارییەكان بەو ڕێژە زۆره   بەرز 
بۆتەوە



M
ed

ic
in

e 
ری

ۆژدا
ن

15

ده بێت. جا دەست بە چارەسەریان كراوە 
كە هەریەكەیان لە چەند هەفتەی سەرەتای 
بۆ  نەشتەرگەرییەكیان  چەند  تەمەنیاندا، 
بە  كە  جارێك،  چەند  و  دراوە  ئەنجام 
پێگەیشتوویشدا  تەمەنی  لە  بەردەوامی 
هه یه .  ن��ه ش��ت��ه رگ��ه ری  ب��ه   پێویستیان 
پڕ  و  دوورودرێ��ژ  پڕۆسەیەكی  ئەمەش 
ئەشكەنجە و ئازارە و به  كارێكی ڕۆتین 
لە  هەریەكە  ده ک��رێ  دەك��رێ.  ئەژمار 
ئەو  جێگەی  بخاتە  خۆی  بتوانێت  ئێمە 
نەخۆش و كەسوكارەیەوە كە چەندین 
تەنگوچەڵەمە و كێشە  جار ڕووبەڕووی 
كە  ماوەیەی  ئەو  درێژایی  بە  دەبنەوە 

چەندین ساڵ دەخایەنێت.
بە  پزیشكی  زان��س��ت��ی  گ��ۆڤ��ارێ��ك��ی 
 The Cleft Palate- ن����اوی 
تێر  بە   Craniofacial Journal
ڕوون��ك��ردن��ەوەی  و  ب��اس  تەسەلی  و 
پڕۆسەی  دەرب���ارەی  ك��ردۆت��ەوە  باو 
چارەسەكردنی ئەو كێشەیە و چۆنییەتی 
كاریگەریی لەسەر ئەو كەسانە لە قۆناغه  
کاریگه ریی  و  ژیانیاندا  جیاجیاکانی 

لەسەر ئەو كەسانە لە داهاتوودا.
بەشداربووان  لە   11 بۆ  دواداچوون  بە 
و  قڵیشدار  لێوی  كێشەی  كە  ک��راوه  
ئەوەی  هەبووە،  کلۆریان  مەاڵشووی 
كاریگەرییەكی  چەند  كە  دەرخستووە 
بەهێزی هەبووە لەسەر باری كەسێتی و 

هەستی تێڕوانینیان بۆ كێشەكە.
نیشان  وای  بەدوادەچوون  لە  هەندێك 
تەنگوچەڵەمەی  ڕووب��ەڕووی  كە  داوە 
سەرەتای  لە  بەتایبەتی  بوونەتەوە  زۆر 
تەمەنیاندا، ئەویش بە هۆی ئه و ئازار و 
چەندین  نەخۆشانە  ئەو  كە  هیالكییەوە 
بۆ  نەشتەرگەرییان  پ��ڕۆس��ەی  ج��ار 
ئاوا  منداڵێك  وەك  كە  دراوە،  ئەنجام 
لەوەی  جگە  بوونه تەوە،  ڕووب��ەڕووی 
بۆ  نالەباریان  دەروون��ی��ی  هەستی  كە 
بۆ  بردنیان  و  هێنان  بە  بووە  دروست 
لە  چاوەڕوانیان  و  كلینیك  چەندین 

نەخۆشخانەكاندا.

وای��ە  ملمالنێیەك  وەك  كێشانە  ئ��ەو 
كە  مندااڵنەوە  ئ��ەو  هەستی  لەالیەن 
دیكەی  منداڵی  نەخۆشخانەكان  لە 
وردیی  بە  و  دەبینن  هاوشێوەی خۆیان 
لێ  وای��ان  ئەمەش  دەك��ەن  تەماشایان 
دەكات كە دڵناسك ببن واتە كاردەكاتە 

سەر باری دەروونیان.
ئ��ەم  و  ب���ەدواداچ���وون���ان���ەدا  ل���ەم 
نەشتەرگەری،  دووب��ارەب��وون��ەوان��ەی 
كاریگەریی  ڕوودانی  بۆ  هۆكار  دەبنە 
نێگه تیڤ بۆ سه ر ده روونی ئه و منداڵه  که  
به ره و قۆناغی هه رزه کاری و پێگه یشتن 
ده چێ و شێوه ی خۆی ال په سه ند نابێ. 
دەكات  هەست  كە  بەتایبەتی  هەروەها 
پێویستی بە نەشتەرگەریی دیكە هەیە بە 
مەبەستی جوانكاری. هەرچەند هەندێك 
چارەسەری  پڕۆسەی  نەخۆشانە  لەو 
تەمەنی  م��اوەی  لە  هەبووە  ئەرێنییان 

منداڵیدا.
ئەو  بەگشتی  باسە  شایانی  ئ���ەوەی 
هۆی  بە  ك��ردن،  باسمان  نەخۆشانەی 
لەگەڵیاندا  هەڵسوكەوت  درێ��ژای��ی 
تەندروستییە وه   كارمەندانی  لەالیەن 
لەالیەن  و  پێداون  گرنگیان  زۆر  كە 
ئ��ەو ك��ارم��ەن��دان��ەی دی��ك��ەش��ەوە كە 
كردوون،  پێشكەش  خزمەتگوزارییان 
سەرسوڕهێنەر  پەیوەندییەكی  هۆی  بۆتە 
پڕۆسە  ئ��ەو  ه��ۆی  ب��ە  ل��ەن��ێ��وان��ی��ان��دا 
ماوەی  بۆ  مانەوەیان  و  دووبارەبووەوانە 
دوورودرێژ لە نەخۆشخانەكاندا، هەروەها 
هەستی  گەشەكردنی  بۆ  هۆكاربووه  
بەهێزبوون و پێگەیشتن و كامڵبوون لەناو 

ئەو گەشتە دوورودرێژ و بە ئازارەدا.
ستافی  ده روون��ی��ی��ه ی  پشتیوانه   ئ��ەم 
کردووه   كەسانە  له م  وای  ته ندروستی 
نەبێت  دروس���ت  ال  هەستەیان  ئ��ەو 
بن  ب��ەردەوام  الوێتیدا  تەمەنی  لە  كە 
پڕۆسەی  كە  بزانن  پێویستی  بە  لەوەی 
ئەنجام  بۆ  جوانكارییان  نەشتەرگەریی 
كەسێتی  هەستی  ئەمانە  چونكە  بدرێ، 
ال  بڕوابەخۆبوونیان  و  خۆڕازیبوون  لە 

دروست بووە و بڕوایان بە خۆیانە.
وای  بۆچوونەكان  ئاشكرایە  ئ��ەوەی 
شت  گرنگترین  ك��ە  دەدەن  نیشان 
كارمەندانی  ل��ە  ه��ەری��ەك��ە  ئ��ەوەی��ە 
ئەو  و  باوان  تەندروستی،  یاریدەدەری 
و  بزانن  بەوە  كە  دەوروبەر،  كەسانەی 
بكەن  كەسانە  ئەو  باشی  چاودێرییەكی 
كە دووچاری ئەم جۆرە كێشانە هاتوون 
و كار بكەن بە جۆرێك بە شێوازێكی 
بکه ن  که سانه   ئه و  هاوکاری  گونجاو 
ئەو  لەگەڵ  بژین  سەركەوتوویی  بە  تا 
پڕۆسەیەدا نەك تەنیا بە بارێكی ئاسایی 

وەری بگرن و گرنگی پێ نەدەن.
ناهەمووارە  ب��ارە  بەم  گرنگیدانە  ئەم 
باشی  كەڵكێكی  درێ��ژخ��ای��ه ن��ە  و 
دەبێتە  و  دەروونییەوە  لەالیەنی  دەبێت 
هۆكارێكی باش كە ئەو مندااڵنە لەگەڵ 
بە  باشیان  بڕوایەكی  گەورەبوونیاندا 

خودی خۆیان هەبێت.
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)كاژۆكی(  س��ەدەف  نەخۆشی 
ب��اوە،  نەخۆشییەكی   psoriasis
لە  دەبن،  تووشی  خەڵكی  ڕێژەی %3-1 
)دانیشتوانی  سوورپێستەكاندا  ڕه گ��ه زی 
و  نییە  هەر  ئه مریکا(  ه��ه ردوو  ڕه سه نی 
تەمەنێك  هەموو  زۆره ،  سپیپێستەكاندا  لە 
تووشی دەبێت، بەاڵم پتر لە 15-40 ساڵیدا 
دەردەكەوێت، ئەم نەخۆشییە درێژخایەنە 
بە  داپۆشراو  هەوكردووی  قوتكەی  و 
نووساوە(  پێستەوە  بە  )كە  زیوی  كاژی 
پتربوون  لە  هەمیشە  دەردەكەوێت،  تێدا 
لە  زووتر  تا  لەوانەیە  دایە.  كەمبوون  و 
ژیاندا دەست پێبكات تووندتر بێت و پتر 

ئەگەری بۆماوەیی هەیە. 
چۆنییەتی دروستبوونی

لەوە  بەاڵم  نەزانراوە،  بنەڕەتی  هۆكاری 
ژینگە  وروژێنی  و  بۆماوەیی  دەچێت 
ڕۆڵیان هەبێت، دوو تێكچوونی سەرەكی 

هەن:
1- پتربوونی خانە )پتر دابەشبوون(ی كاژ 

.Keratinocytes
تەنینەوەی  تێیدا  كە  ه��ەوك��ردن،   -2
لیمفۆسایتی  و  نیوترۆفیل  بەتایبەتی  خانە 
بەرباوی  بە   ThII جۆری  یارمەتیدەر 
تێكچوونە  دوو  لەم  هەریەك  كۆدەبنەوە، 
وەك  دەك���ات  دروس���ت  دیكە  ئ��ەوی 
ئەمەدا  ئەنجامی  لە  بەردەوام.  بازنەیەكی 
و  تێكدەچێت  كاژی  چینی  بەربەستیی 
و  پێست  ناو  دەچنە  ژینگە  هۆكارەكانی 
 Hidden لەوانەیە دژە ژیندەری شاراوەی
و  دەربكەوێت  پێست  ناو   antigene
و  پێبكات  دەست  بەرگری  كاردانەوەی 
ببێتە هۆی دەركەوتنی نەخۆشی سەدەف 

)كاژۆكی(.
نەخۆشی  لەوانەیە  دیكەوە  سەرێكی  لە 
سەدەف كاردانەوەیەكی بۆماوەیی هه بێت 
بۆ زۆر جۆر لە زەبر وەك زەبری فیزیكی، 
لەم  دەرمان،  و  ژینگەیی  ورووژێنی  یان 
كاردانەوەیەدا سارێژكردن یان زێدەڕۆیی 

دەكات یان كۆنترۆڵ ناكرێ.
نەخۆشی  دایك  و  باوك  لە  یەك  ئەگەر 
6%ی  دەشێت  ئەوە  هەبێت،  سەدەفیان 

و  دایك  ئەگەر  ببن  تووش  منداڵەكانیان 
باوك هەردووكیان نەخۆشییەكەیان هەبێت 
دەشێ 50%ی منداڵه کان تووش ببن، بەاڵم 
باوك پتر لە دایك منداڵی تووشبووی لە 

دوا جێ دەمێنێت.
نەخۆشییەكەیان  ب��اوک  و  دای��ك  ئەگەر 
نەخۆشییەكەی  منداڵێكیان  بەاڵم  نەبێت، 
ڕێژەی  به   دەشێت  ئەوە  بووبێت  تووش 
10% خوشك و براكانی دیكەیشی بیگرن.
سه ده ف جۆری بۆماوەییە كە فرە جینییە 
بۆ سەدەف  مژادی  ئێستا 7 شوێنی  تا  و 
 Psoriasis susceptibility locus
لەسەر  ...هتد(   17q، 6p نموونە  )بۆ 
جگە  ك��راون.  دی��اری  كرۆمۆسۆمەكان 
لەوەش دژە ژیندەری لیوكۆسایتی مرۆڤ 
پەیوەندنی  بەپێی جۆری سەدەف   HLA
HLA-B12، HLA- نموونە  بۆ  هەیە، 
.HLA-DR7 و Bw57، HLA-Cw6

 generalized باو  كێمیی  سەدەفی 
س��ەدەف  و   pustular psoriasis
پتر  arthritisدا  جومگەهەو  لەگەڵ 

جۆری HLA27 یان هەیە.
جووڵەی خانەی توێژ 

Epidermal cell kinetics
س��ەدەف��دا  ل��ە  توێژ  پتربوونی  خ��ان��ەی 
خانە  خانەی  ژمارەی  پتربوونی  هۆكەی 
 germinative cell دروستكەرەكانە 
لێرەدا  خانەوە،  س��ووڕی  ناو  دەچنە  كە 
)لەجیاتی  ئەم خانانە كاردەكەن  100%ی 
ئه وه ی 30% یان کار بکه ن وه ک له  باری 
ئاساییدا هه یه  بۆ پێستی ئاسایی(. لەجیاتی 
كاتی ئاسایی خۆ دروستكردنەوەی توێژ 
كە   epidermal turnover time
ڕۆژ  تەنیا 10  دەبێتە  كاتە  ئەم  ڕۆژە   60
و سووڕی خانەی توێژ لە 311 سەعاتەوە 
دەبێت بە 36 سەعات. پێستی ئاسایی نێوان 
پارچە سەدەفەكانیش دوو كەڕەت خێراتر 

خۆی نوێ دەكاتەوە.
 interferon α  – گاما  ئینتەرفیرۆنی 
دابەشبوون  كۆنترۆڵی  ئاساییدا  باری  لە 
)تایبەتمەندبوونی(  جیابوونەوەی  و 
سەدەفدا  لە  بەاڵم  دەكات،  كاژ  خانەی 
ئەمەش  لەوانەیە  نامێنێت،  كرۆنترۆڵە  ئەم 
لە  بێت،  جینییه وه   تێكچوونی  هۆی  بە 
ئەنجامدا خانەكاژەكان هەر دابەش دەبن 

و زۆر دەبن و نافه وتێن.

نەخۆشیی سەدەف سەرهـــەڵـــــــــدەداتەوە
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بە 59 سەدەف  كە  ئەوەیە  دیكە  بیردۆزێكی 
)بۆ سیگناڵكەری  تێكچوونی جینی  هۆی 
 retinoic« ڕێتینۆیك  ترشی  وەرگ��ری 
acid receptors »RARs( دەردەچێت 
ڕیتینۆیدەكان  دەرم��ان��ی  بە  بۆیە  ه��ەر 

نەخۆشییەكە بەرەو باشی دەچێت.
دوو جۆر وەرگری ڕێتینۆید لە توێژدا هەن:
 retinoic ڕێتینۆیك  ترشی  وەرگری   -1

.)acid receptors )RARs
 retinoid X ی ڕێتینۆیدx 2- وەرگری
receptors )RXR( ئێستاكە دەرمان بۆ 

وەرگری جۆری یه ک هەیە.
هەوكردن 

ئینتەرلیوكینەكان  لە  هەندێك  لە سەرەتادا 
ه��ۆك��اری  و   IL« interleukins«
ڕێژەیان   growth factors گەشەكان 
لكێنەكان  گ���ەردە  و  دەب��ێ��ت��ەوە  ب���ەرز 
پێستی  لە   adhesion molecules
بەسەدەفبوودا دەردەكەون یان ڕێكدەخرێن 
و كۆمەڵێك كاردانەوەی بەرگری دروست 
دەبن و دەبنە هۆی پەیدابوونی دەردەكان.

پارچەی  لە  موولوولەكان  توێژدا  لەبن 
س��ەدەف��دا ف��راوان و ل��وول��خ��واردوون و 
پتر  و  دەبن  دابەش  پتر  فایبرۆبالستەكان 
 GAG ئەماینۆگالیكاس  گالیكۆس 

دروست دەكەن.
فاكتەرە هاندەرەكان

 Koebner كۆبنەر  دی��اردەی  زەبر:   -1
چاالكی  لەكاتی   phenomenon
واتە  دەك���رێ،  تێبینی  نەخۆشییەكەدا 
لە شوێنی  پارچەی سەدەف  دروستبوونی 

برین و زەبری میكانیكی و خوراندن.
 tonsillitis ئاڵووكەوتن  تووشێن:   -2
ستریپتۆكۆكەسی  بەكتریای  ه��ۆی  بە 
سەدەفی  زۆرجار  بێتا  جۆری  تێكشكانی 
 guttate psoriasis دڵ��ۆپ��ەی��ی 
دەوروژێنێت یان دەری دەخات و ئەیدز 
سەدەف تووندتر دەكات یان جۆری زۆر 

بەرباو دەهێنێتە كایەوە.
باشتر  سكپڕیدا  لە  سەدەف  هۆرمۆن:   -3
و  تووندترە  منداڵبوون  دوای  و  دەبێت 
پاراسایرۆید  كالیسیۆم وەك سستی  كەمی 

هەندێجار هۆیەكی هاندەرە.
4- تیشكی خۆر: زۆبەی خەڵكی پێی باشتر 
دەبن، بەاڵم ڕێژەی 10%یان پێی تووندتر 

دەبن.

5- دەرمان: دژە مەالریا، بێتا وەستێن
و   αIFN ئەلفا  ئینتەرفیرۆن   ،blockers
پێدانی  دوای  دەكەن،  تووندتری  لیسیۆم 
ستیرۆیدی سیستمی یان ستیرۆیدی جێیی 
لە  بڕینی  كتوپڕ  ئەوسا  بەهێز«  »ج��ۆری 
سەرهەڵدانەوەی  دووبارە  دەبێتە  نەخۆش 

توندی نەخۆشییەكە.
مەی:  خواردنەوەی  و  جگەرەكێشان   -6

لەوانەیە تووندتری بكەن.
7- باری دەروونی )فشار(: هەندێجار دەی 

وروژێنێت.
ژیانی نەخۆش

چونكە نەخۆشییەكی درێژخایەنە و لەگەڵ 
ژیاندایە لەبەرئەوە شێوازی )ستایلی( ژیان 
تێك  فیزیكییەوە  و  دەروون��ی  ڕووی  لە 
دیكەی  نەخۆشی  هەروەك  واتا  دەچێت، 
جومگە،  ه��ەوی  نموونە  بۆ  درێژخایەن 
نەخۆشی شەكرە، شێرپەنجە... هتد، توانای 
دەروونی و كاركردن كەم دەبنەوە، جگە 
كە  نییە  ئاسان  دارای��ی��ش،  بارگرانی  لە 
بنەڕەتی  چاكبوونەوەی  ئومێدی  نەخۆش 
نەمێنێ و هەر مەرهەم و دەرمان و تیشك و 

... هتد بەكاربهێنێت.
لەگەڵ  دیكە  نەخۆشی  بوونی  ئەگەری 

نەخۆشی سەدەفدا
سەدەفدا  لە  پتر  دیكە  نەخۆشی  هەندێك 

هەن، وەك:
1- هەوی جومگە 10-15 كەڕەت پترە.

2- نەخۆشیی كڕۆن 4 جار پترە.
خوێن،  بۆرییەكانی  و  دڵ  نەخۆشی   -3
بەرزبوونەوەی په ستانی خوێن و نەخۆشی 

شەكرە 1.5 كەڕەت پترن.
بەاڵم:

بیرۆری  و   atopy جێگۆڕاو  نەخۆشی 
لیر  و   atopic dermatitis جێگۆڕاو 
ئاسایی  لە  سەدەفدا  لەگەڵ  دەرك���ردن 
و  بەكتریا  تووشێنی  هەروەها  كەمترن. 

هەندێك ڤایرۆس هەر كەمترن.
 abnormal نائاساییەكانی تاقیگە

laboratory finding
زۆر كەمن و ناگرنگن، ئەمانەن:

 Uric 1- بەرزبوونەوەی ڕێژەی ترشی میز
acid و كەمخوێنییەكی سووك هەیە.

یان  ن��ەرێ  نایترۆجینی  هاوسەنگی   -2
نێگەتیڤ.

 A 3- پتربوونی ئیمیونۆ گڵۆبیولین جۆری

و ئاوێتەی بەرگری و ماكڕۆگلۆبیولین ئەلفا 
.2

نموونە وەگرتن
ئەمانەی تێدایە:

 parakeratosis 1- دەوری قۆچەكاژی
)واتا مانەوەی ناوك لە خانەی كاژی چینی 

كاژیدا(.
بەاڵم  توێژ،  ناڕێكی  ئەستووربوونی   -2
توێژدا،  بن  گۆی  ئاستی  لە  تەنكبوونی 
ئەمەش بە البردنی كاژی سەر دەردەكان 
)بە كڕاندن بە نینۆك( دەردەكەوێت و ئەوسا 
خاڵی بچووكی خوێناوی بە چاو دەبینرێن، 

ئەمەش پێی دەڵێن نیشانەی ئۆسپیتز.
3- دوومەڵۆكە )زووخاوۆكە(ی مونڕۆ واتا 
بوونی خانەی پۆلیمۆرف )خڕۆكەی سپی(.
لە  لوولخواردوو  فراوانی  موولوولەی   -4

گوێی بن توێژدا.
5- تەنینەوەی لیمفۆسایتی T لە سەرەوەی 

بن توێژدا.
نیشانەكانی

وەك وتمان نەخۆشی سەدەف نەخۆشییەكی 
سەرهەڵدەداتەوە.  و  درێژخایەنە  ب��اوی 
سووری  پەڵەی  وەك  دەردەكان  یەكەمین 
بچووك دەردەكەون و هەر لە سەرەتاوە بە 
كاژی زیوی وشك داپۆشراون، دەردەكان 
بە كشانی بەرەو ئەم الوالوە گەورە دەبن 

و یەك دەگرن.
لە  پتر  و  چین  لەسەر  چین  ك��اژەك��ان 
ناوەڕاستی دەردەكان بە پتەوی بە پێستەوە 
خاڵی  البرد  كاژەكانمان  كە  نووساون، 
ئوسپیتز(،  )نیشانەی  دەردەك��ەون  خوێنی 
سەدەف پتر ئەم شوێنانە دەگرێتەوە: پێستی 
پەلەكان،  دەرەوەی  ڕووی  نینۆك،  سەر، 
ناوك و دەوری ناوك و ناوه راستی سمت، لە 
هەردوو الی لەش بە هاوسەنگی دەردێن 
و لەسەرخۆ دروست دەبن، بەاڵم لەوانەشە 
كتوپڕ لەسەر زۆربەی لەش دەرچن وەك 

جۆری دڵۆپەیی.
هەندێجار خوران و كزانەوەی لەگەڵدایە.

جۆرە باوەكان
 :Plaque type 1- جۆری قوتكەیی
لە هەموو جۆرەكان باوترە، دەردەكان بە 
زەقی سنووردارن )چەند ملیمێك تا چەند 
پەمەیین،  ی��ان  س��وور  سانتیمەترێكن(، 
كاژەكانی سەریان گەورە و زیوی وشكی 
بڕبڕەی  و  ئەژنۆ  و  ئانیشك  گۆشەن،  فرە 
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سمت و پێستی سەر پتر دەگرنەوە.
 Seborrhoeic like چەورەبیرۆیی  سەدەفی   -2
دەچنەوە  چەورەبیرۆ  و  سەدەف  هەندێجار   :psoriasis
یەك، دەردی وەك چەورە بیرۆكان پتر لە دەم و چاو و ژێر 
مەمك و پێستی سەر و لۆچەكان و ژێر باڵ دەردەكەون، 
لەم شوێنانەدا تەڕ و سوورن و كاژەكانیان نەرم و چەور و 

زەردن و پێی دەوترێت »چەورە سەدەف«.
 Inverse psoriasis هەڵگەراوە  سەدەفی   -3
زۆرجار تەنیا لەم شوێنانەدا سەدەف دەردەچێت و كاژی 
تێدا نییە، بەاڵم لێوارەكانی بە ئاشكرایی دیارن و ڕۆشنن، 
كۆئەندامە  لۆچەكانی  باڵ  ژێر  مەمك،  ژێر  شوێنەكان: 
سێكسییەكان، پشت گوێچكە، لێوەكان و نێوان پەنجەكان. 
لەوانەیە لە قوواڵیی لۆچەكاندا درز دروست دەبێت، ئەم 

جۆرە پتر لە مێینە و پیر و نەخۆشی ئەیدزدا هەیە.
4- سەدەفی دایبی Napkin psoriasis: لە شوێنی 
داییبی لە تەمەنی 2-8 مانگیدا بە شێوەی پارچەی ڕۆشنی 
بۆ  پتریش  ئەوسا  و  دەردەچێت  ئاشكرا  سنوور  سووری 
دەوروبەری شوێنی دایبی باو دەبێتەوە، زوو بە یەكجاری 
چاك دەبێتەوە، بەاڵم لە داهاتوودا هەندێكیان سەدەفی ئاسایی 

دەگرن.
 :Scalp psoriasis سەر  پێستی  سەدەفی   -5
هەموو  یان  ناوچە  ناوچە  باوە،  زۆر  سەر  پێستی  سەدەفی 
سەر تووشی دەبێت زۆرجار هێڵی قژی سەر بۆ پێستە بێ 
قژ  بە دەگمەن  بەاڵم  دەبەزێنێت،  دەورووبەری  مووەكەی 

دەڕووتێنێتەوە یان هەر قژ ناڕووتێنێتەوە.
Guttate psoriasis 6- سەدەفی دڵۆپەیی

 30 تەمەنی  )ژێ��ر  دەبێت  گەنج  و  منداڵ  تووشی  پتر 
ساڵی( پتر لە ئەنجامی تووشێنی ئاڵووەكان یان قوڕگ بە 
بەكتریای سترێپتۆكۆكەس streptococcus دەردەچێت، 
 5-2 )قەبارەیان  باران  دڵۆپە  وەك  دەردی  زۆر  ژمارەكی 
كاژاوی  زوو  و  دەردەك��ەون  قەد-دا  لەسەر  دەبێت(  ملم 
دەبن، لە چەند مانگێكدا بە چارەسەر بە تایبەتی بە تیشكی 
 erythema سووركەرەوە  ژەمی  بە  بنەوشەیی  سەروو 
dose لەگەڵ ئەنتیبایۆتیك وەك دایفلۆكساسیلین نامێنێت. 
دەبێت. تووش  ئاساییان  هەندێكیان سەدەفی  داهاتوودا  لە 

Psoriasis of nails 7- سەدەفی نینۆك
باوە بەتایبەتی چاڵبوون، نینۆك شینبوونەوە )واتا جیابوونەوەی 
ژێر  قۆچەكاژی  زێدە  نینۆك(،  دۆشەكەی  لە  نینۆك  پلێتی 
نینۆك، پەڵەی زەیتی و پارچەی پەمەیی لەژێر پلێتی نینۆكدا.
 :Psoriatic arthritis 8- جومگە هەوی سەدەفی
پێنج  و  یان هەیە   HLA-B-27 بارەكان نیوەی  نزیكەی 

جۆرە:
پەنجەكانی  نێوان  جومگەی  ناچوونییەكی  گرتنەوەی   -1
سەر پەڕ لەگەڵ گرتنەوە و تێكشكانی نینۆكەكان لە دەستدا.
2- جومگە هەوی تێكدەر arthritis mutilans لەگەڵ 

پیزۆكەی بەری دەست وپێ

پێستە سوورێی سەدەفی

بەردەوام پەڵەپێستە هەوی 

جومگە هەوی سەدەفی
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پشتی 59 و  پەنجەكان  )ئێسكی   osteolysis ئێسكی  توانەوەی 
دەست(.

ب��اداری  جومگەهەوی  وەك  چوونییەكی  ه��ەوی  ئێسكە   -3
لەگەڵ   rheumatoid arthritis جومگەكان«  »ڕۆماتیزمی 

.claw hands دەستی چنگی
4- كەم جومگە هەویی وەك یەك یان چەند جومگەیەكی دەست 

لەگەڵ ئاوسان.
5- بڕبڕە هەوی پێكەوەلكان.

 Generalized )گشتی(  باڵو  كێمی  سەدەفی   -9
pustular psoriasis »Von Zumbusch«پ���ێ���ش 
و  قوتكەیی  سەدەفی  نەخۆشی  دەربكەوێت  جۆرە  ئەم  ئەوەی 
زۆرجار جومگەهەوی سەدەفی هەبووە و ئەوسا جۆری كێمی 
بۆ  سەرەتاوە  لە  كێمی  سەدەفی  لەوانەشە  بەاڵم  دەردەكەوێت، 

خۆی بێتە كایەوە.
بەری  نینۆكەكان،  لە دەوری  بە دروستبوونی كێم  بە كتوپڕی 
پێدەكات،  دەس��ت  س��ەدەف  قوتكەی  لێواری  لە  و  دەس��ت 
سووربوونەوە  ئەوسا  دەدات  ڕوو  لۆچەكاندا  لە  سووربوونەوە 
هەموو پێست دەگرێتەوە و پیزۆكەی پتر دروست دەبن، خوران و 
كزانەوەی بە تەوژم زۆرە، لێوەكان سووردەبنەوە و كاژ دروست 
دەكەن و چاڵەبرینی ڕووكەشی لە زمان و ناودەم دەردەچێت و 

زمانی درزاوی زۆرباوە.
سوورێ،  پێستە  هەیە 39-40س◦،  تای  و  بێهێزە  زۆر  نەخۆش 
كەمی كالیسیۆم لە خوێندا، الوازبوون، هەندێجار سییە هەو و 

سستی دڵ ڕوودەدەن.
زۆرجار ئەم جۆرە ڕوودەدات:

1- دوای بڕینی ستیرۆیدی سیستمی.
و  ماینۆسایكیلن  تێربینافین،  ئایۆداید،  دەرمانی  بەكارهێنانی   -2

هایدرۆكسی كلۆرۆكوین... هتد.
3- دوای سەدەفی کێمیی دەست و پێ.

 annular pustular بازنەیی  كێمی  سەدەفی   -10
psoriasis: دەگمەنە، لەگەڵ سەدەفی كێمی باو یان لەگەڵ 
موستیلەیی  شێوەی  بە  پێست  دەردەچێت،  ئاسایی  سەدەفی 

سووردەبێتەوە و پیزۆكەی لەسەر دروست دەبێت.
 Localized pustular 11- سەدەفی كێمی سنووردار

psoriasis دوو جۆری هەیە:
أ- پەڵەپێستە هەوی بەردەوام 

دەگمەنە، بریتییە لە دەرهاتنی پیزۆكەی پاكژ لە پەنجەی دەست و 
پێ و لەسەرخۆ بەرەو سەر دەكشێت و دەبێتە هۆی تێكشكاندنی 
نینۆك و پووكانەوەی پلی پەنجەی ئەوپەر و لەوانەیە بۆ سەدەفی 

كێمی باو بگۆڕێت.
 60-20 تەمەنی  دەگمەنە،  وپێ:  دەست  بەری  پیزۆكەی  ب- 
ساڵی مێینە پتر لە نێرینە )3:1( دەیگرێ. لە 10%ی نەخۆشەكاندا 
سەدەفی ئاسایی لەگەڵیدا هەیە و هۆكەی نەزانراوە، نیشانەكانی 
بریتین لە دەرهاتنی پیزۆكە 2-4ملمی و كۆمەڵێك لەم پیزۆكانە 
لە ماوەی چەند سەعاتێكدا لەسەر پێستی ئاسایی بەری دەست 
بازنەیەكی  بە  لە دواییدا  پیزۆكەیەك  و پێ دەردەكەون و هەر 
پشتی دەست و پێ  بە دەگمەن  سووربووەوە دەورە دەدرێت، 

دەگرێتەوە.
كە پیزۆكەكان كۆن بوون ڕەنگە زەردەكەیان دەبێت بە قاوەیی 
تاریك و لە ماوەی 8-10 ڕۆژدا وشك دەبنەوە و فڕێ دەدرێن، 
دوای چەند هەفتەیەك بۆ چەند مانگ دیسان شەپۆلێكی دیكە 

دەست پێ دەكاتەوە، بەاڵم جار بەجار ژمارەیان كەم دەبێتەوە.
و  خوران  كەمێك  لەوانەیە  و  دەیگرن  پێ  و  دەست  هەردوو 
كزانەوەی لەگەڵدا بێت، دوای هەر شەپۆلێك پێستی بەری دەست 
و پێ بە سووری و زێدە قۆچەكاژی دەمێنێتەوە. ئەم نەخۆشییە 

زۆرجار ئێسكەهەوی لەگەڵدایە.
 Psoriatic سەدەفی  سوورێی  پێستە   -12
erythroderma: بریتییە لە باوبوونەوەی سەدەفی ئاسایی بۆ 
هەموو پێست )هەرچەندە لەوانەیە چەند پەڵەیەك پێستی ئاسایی 
تووش نەبوو هەر هەبێت(. پێست سووربوونەوە و كاژی سەدەف 

كەمترە، ئەم بارە دروست دەبێت لە ئەنجامی: 
1- بەكارهێنانی كرێم و مەرهەمی وروژێن وەك قیر، ئەنسرالین و 

تیشكی سەروو بنەوشەیی.
2- گۆڕانی سەدەفی كێمی باو بۆ پێستەسوورێی سەدەفی.

خوێندا،  لە  كالیسیۆم  ڕێژەی  كەمبوونی  بەكتریا،  تووشێنی   -3
بڕینی ستیڕۆید و تێكچوونی دەروونی.

 Impetigo herpetiformis تامیسكی  ئاگرەی   -13
سەرەتادا  لە  سكپڕدا.  لە  ب��او  كێمی  سەدەفی  لە  بریتییە 

سەدەفی پێستی سەر

دڵۆپەیی سەدەفی 
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ڕوودەدات  لۆچەكان  س��وورب��وون��ەوەی 
لەگەڵ دەرهاتنی پیزۆكە لەسەری، ئەوسا 
لەگەڵ  باودەبێتەوە  پێست  هەموو  بۆ 
و  الوازی  تا،  و  لەرز  »واتا  ژەهراویبوون 

فرەبوونی لیوكۆسایتەكان«.
چارەسەر 

هەر كەسێك كە نەخۆشی سەدەفی هەبێت 
دەبێت بە پێی خۆی هەڵسوكەوتی لەگەڵ 
دەبەستێت  پشت  چارەسەكردن  بكرێ. 
كەسایەتی،  پیشە،  ڕەگ��ەز،  تەمەن،  بە: 
باری تەندروستی، ژیری، باری ئابووری، 
جۆری سەدەفەكە و ماوەكەی و ڕووبەری 
تووشبوو.  پێستی  شوێنی  و  تووشبوو 
دڵدانەوەی نەخۆش و پشتگیركردنی باری 
ئەم  ڕوونكردنەوەی  گرنگن.  دەروون��ی 
ناگوێزرێتەوە  نەخۆشییەكە  كە  ڕاستییە، 
پیشەكەی  لە  و  ببێت  منداڵیان  دەتوانن  و 
بەردەوام بێت پێویستە، نابێت چارەسەرەكە 
زیانبەخشتر  و  ئەركتر  بە  نەخۆشییەكە  لە 
بێت، تێگەیاندنی نەخۆش بۆ دووركەوتنەوە 
ماندووبوونی  و  ورووژێ��ن��ەك��ان  هۆ  لە 
دەروونی و لەشی و كەڵكی تیشكی خۆر 
بۆ  ئەمانە  خ��واردن،  جۆری  ناگرنگی  و 

نەخۆش شی دەكرێنەوە.
بەپێی جۆری سەدەف چارەسەرەكەی باس 

دەكەین
بە  جۆرە  و  قوتكەیی  جۆری   -1

گرفتەكان
وا  ڕووبەرێكی  ئەگەر  جێی:  چارەسەری 
تووشبوو كە بە كەڵكی كرێم و مەرهەم 
بێت ئەوە یەك یان چەند لە مانەی خوارەوە 

هەڵدەبژێرین:
شوێنی  بۆ  جێیی  كۆرتیكۆستیرۆیدی   -
سنووردار، ستیڕۆیدی سووك و مامناوەندی 

ڕۆژی 1-2 جار بەكاردێنین.
فازیلین  لەناو  ترشی سالسیلیك %10-2   -
لەگەڵ  یان  دیكە  نەرمكەرەوەكانی  یان 
كاژەكان  ئاسانی  بە  ئەمە  ستیرۆیدەكاندا، 

الدەبات.
- هاوتاكانی ڤیتامین D وەك كالسیتڕایۆل، 
تاكالسیتۆڵ و كالسیپۆتریۆل بە كرێم یان 

مەرهەم.
- خۆدانەبەر خۆر.

ڕۆژی   ،%2 تا   %0.1 ڕێژەی  ئەنسرالین   -
10-30 دەقیقە و ئەوسا الدەبرێت.

- قیری خەڵوزی.

- تازاڕۆتین.
سەرەوە  بەمانەی  ئەگەر 
ك��ۆن��ت��رۆڵ ن��ەك��را یان 
تووش  گرفتی  نەخۆش 
ئەمانەی  ئ��ەوس��ا  ب��وو 

خوارەوە بەكار دێنین:
س���ەروو  ت��ی��ش��ك��ی   -
تیشكی   ،B وه نه وشەیی 
س���ەروو وه ن��ه وش��ەی��ی 
تەسك B 311 یان پۆڤا 

.PUVA
ئ��ەس��ی��ت��ڕێ��ت��ی��ن،   -
م��ی��س��ۆت��رێ��ك��س��ەی��ت، 
س��ای��ك��ل��ۆس��پ��ۆری��ن، 
ئ���ەدال���ی���م���وم���اب، 
ئ���ەل���ی���ف���اس���ێ���پ���ت، 
ئیفالیزوماب، ئێتانێرسێپت 

یان ئینفلیكسیماب.
بۆ هەندێك باری یاخی 
لە چارەسەر یان شوێنی 

یان  یەك  تووشبوو  تایبەتی 
خوارەوە  لەمانەی  هەندێك 

بەكاردەهێنرێن:
1- كرێمی پێنج فلۆرۆیۆراسیل.

2- كرێمی پرۆپیل سایۆیوراسیل.
.5FU 3- تێزاندنی

چارەسەرێك  چەند  كۆكردنەوەی   -4
بەیەكەوە.

مۆفێتیل،  مایكۆفینۆلەیت  سەلفاالزین،   -5
هایدرۆكسی یوریا،

ئیستەری  ئازاسایۆپرین،  6-سایۆگوانین، 
لەیزەری  و  كۆڵچیسین  فیوماریك،  ترشی 

ئێگزایمەر.
چەورەبیرۆیی:  سەدەفی   -2
وەك سەدەفی سەر  لە سەردا  چارەسەری 
سەدەفی  وەك  لۆچەكاندا  لە  و  دەك��رێ 

هەڵگەڕاوە دەكرێ.
ستیرۆیدی  داییبی:  سەدەفی   -3
لەگەڵ  هایدرۆكۆرتیزۆن  وەك  س��ووك 
شوێنی  وشككردنەوەی  بە  گرنگیدان 
داییبی و چارەسەركردنی بیرۆی وروژێن 
و كاندیدا و بەكتریا، بەمەش لە ماوەیەكی 

كەمدا كۆنترۆڵ دەكرێ.
 Inverse هەڵگەڕاوە 4- سەدەفی 
psoriasis: چونكە ئەم شوێنانە هەستیارن 
دەوێ���ت،  تایبەتی  چ��ارەس��ەری  ب��ۆی��ە 

بۆ  ستیڕۆیدی جێیی دەبێت سووك بن و 
چونكە  بەكاربهێنرێن،  سنووردار  كاتێكی 
زیانی الوەكییان لێدەكەوێتەوە، هاوتاكانی 
كزانەوە  ب��ەاڵم  بەكەڵكن،   D ڤیتامین 
دروست دەكەن لەبەرئەوە سووك كردنی 
ناوبەناو  یان  دەكرێت  بۆ  ڤازیلین  لەگەڵ 

لەگەڵ ستیڕۆید بەكاردەهێنرێن.
یان  س��ووك  ستیڕۆیدی  چاو  و  دەم  بۆ 
لەگەڵ  و  تەنیا  بە   D ڤیتامین  هاوتاكانی 
ستیڕۆید، یان تازاڕۆتین بە تەنیا یان لەگەڵ 
ستیڕۆید، تازاڕۆتین 1-5 دەقیقە كارەكەی 

وەك شەو تا بەیانی وایە.
5- سەدەفی پێستی سەر: باشتروایە 
شلە یان جێڵ یان كەف بەكاربهێنرێن نەك 
ترشی  كە  شامپۆكان  كرێم،  و  مەرهەم 
تێدایە  ستیڕۆیدی  و  قیر  یان  سالیسیلیكی 
زۆر شیاون، بەاڵم كە كاژی پەستاوتراو و 
كەمڕەبەستوو هەبوو ئەوە مەرهەم كە ترشی 
بەكار  تێدایە هەفتەی 3 جار  سالیسیلیكی 
دەشۆرێتەوە  قیر  بە شامپۆی  و  دەهێنرێت 
یان   D ڤیتامین  هاوتاكانی  هەندێجار  و 
ستیڕۆید بە شلە یان جێڵ بەكاردەهێنرێن 

و هەندێجار لەژێر بەستندا.
6- سەدەفی دڵۆپەیی: دەرمانی دژە 

قوتكەیی سەدەفی 
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بەكتریا وەك پەنسلین ڤ یان ئیریسرۆمایسین 59
و  بەكاردەهێنرێن  دایكلۆكساسیلین  یان 
چارەسەری جێیی سووك وەك مەرهەمی 
نەرمكەرەوە، زنك، ئیكسامۆڵ بە كرێم و 
هەندێجار ستیرۆید و قیر بە مەرهەم یان 
تیشكی سەروو بنەوشەیی بەكاردەهێنرێن.

چارەسەری  نینۆك:  سەدەفی   -7
هۆی  دەبێتە  بەگشتی  پێست  سەدەفی 
چارەسەری نینۆكەكان، بۆ نموونە ئەگەر 
میسۆترێكسیەت یان پوڤا یان سایكۆسپۆرین 
یان ئەسیتڕێتین یان بایۆلۆژیكەكان )وەك 
تەنیا  كە  بەاڵم  بەكارهاتن.  ئیتانێرسێپت( 
گرتەوە  دەوروپشتی  و  نینۆك  سەدەفەكە 

ئەوە چارەسەری جێیی دەكەین بە:
- دوای سڕكردن ستیڕۆید بە تێچزاندن.

- 5FUی جێیی.
- تازاڕۆتینی جێیی %0.1.
- كالیسپۆتریۆڵی جێیی.

سەدەفی:  جومگەهەوی   -8
جواڵندنی  هەڵبەستنەوە،  پ��ش��وودان، 
نسایدس  كاردانەوە(،  )بێ  جومگەكان 
ئ��ای��ب��وب��روف��ێ��ن،  وەك   NSAIDs
الب��ردن  ئ��ازار  بۆ  هتد  میلۆكسیكام... 
ئەوسا  ڕەق��ب��وون  جومگە  نەهێشتنی  و 
ت��اك��ڕۆل��ی��م��ۆس،  میسۆترێكسەیت، 
بایۆلۆژیكەكان، ئازاسایۆپرین و هەندێجار 

پۆڤا+ئێتڕێتینەیت.
9- سەدەفی كێمی باڵو

- لە نەخۆشخانە چارەسەر دەكرێ.
- هۆ ورووژێنەكان وەك قیر و ئەنسرالین 
بۆ  بەهێزەكان  ستیرۆیدە  الدەب��رێ��ن، 
تووشێن  دەگۆڕێن،  سووكتر  ستیرۆیدی 
فلۆكلۆكساسیلین  یان  ئیریسرۆمایسین  بە 
ژنی  لە  لەوانەیە  دەك���رێ.  چ��ارەس��ەر 
دووگیاندا لەباربردن یان منداڵبوونی پێش 

وەخت ئەنجام بدرێ.
لە  پشوودان  گشتییەكان:  چارەسەرە   -
و  ئارامكەرەوە  دەرمانی  نەخۆشخانە، 
گەرمای  پلەی  س��ووك،  جێیی  كرێمی 
بێت، شلە خواردنەوە  ژوورەكە گونجاو 

بۆ هاوسەنگكردنی شلە و خوێی لەش.
- چارەسەری جێیی: كرێمی نەرمكەرەوە 

یان ستیرۆیدی سووك بەكاردەهێنرێن.
)سەراپایی(:  سیستمی  چ��ارەس��ەری   -
بە  7.5-10م��ل��گ��م  میسۆترێكسەیت 
جارێك  ڕۆژ   7-5 ه��ەر  خوێن،  ڕێ��ی 

ل��ە دوای��ی��دا 0.2-0.4م��ل��گ��م/ك��گ��م بۆ 
-50 داپ��س��ۆن  هەندێجار  هەفتە،  ی��ەك 
ترسناكدا  زۆر  باری  لە  200ملگم/ڕۆژ، 
پریدنیزۆلۆن   میسوترێكسەیتدا  لەگەڵ 
بۆ  30-40ملگم/ڕۆژ   prednisolon

ماوەیەكی زۆر كورت بەكاردەهێنرێن.
ئێتڕێتینەیت  یان  ئەسیترێتین  هەندێجار 
0.5ملگم-1ملگم/كگم/ڕۆژ+پۆڤا بە ژەمی 
وردە  وردە  ئەوسا  جار   3 هەفتەی  كەم 
ژەمەكان پتر بكرێن. یان سایكلۆسپۆرین 
ستیرۆیدیی  9-12م��ل��گ��م/ك��گ��م/ڕۆژ+ 

جێیی، دوایی ژەمەكە كەم بكرێتەوە.
بازنەیی:  كێمی  سەدەفی   -10
قوتكەیی  سەدەفی  وەك  بارەكەی  بەپێی 
یان سەدەفی كێمی باو چارەسەر دەكرێ.
11- سەدەفی كێمی سنووردار.

أ- پەڵە پێستەهەوی بەردەوام
- پۆڤا بە بەكارهێنانی شلەی میسۆكسالین 
سەروو  تیشكی  لەگەڵ  چەوركردن  بە 
تا  ج��ار   3-2 هەفتەی   A بنەوشەیی 
خەپلەی  بەكارهێنانی  بە  پۆڤا  جار.   40
بنەوشەیی  تیشكی سەروو  میسۆكسالین+ 

A كەمتر كاریگەرە.
- ڕێتینۆیدەكان بە دەم بە تەنیا یان لەگەڵ 

پۆڤا.
- ژەمی كەمی سایكلۆسپۆڕین 1.25ملگم/

كگم/ڕۆژ.
 PPP ب- پیزۆكەیی بەری دەست و پێ

وەك سەرەوە )أ( چارەسەر دەكرێت.
سەدەفی:  پێستەستوورێی   -12
چارەسەر  باو  كێمی  سەدەفی  هەروەك 

دەكرێت.
سەدەفی  وەك  تامیسكی:  ئاگرەی   -13

بەاڵم  دەكرێت،  چارەسەر  باو  كێمی 
دەرمانی سیستمی یەك لە دووانە:

- ستیرۆیدی سیستمی.
4-5ملگم/كگم/ڕۆژ،  سایكلۆسپۆرین   -
لەبەربردن  منداڵ  یان  منداڵبوون  دوای 
یان  ڕێتینۆیدەكان  دەت��وان��ی��ن  ئ��ەوس��ا 

میسۆترێكسەیت بەكاربهێنین.
بۆ كەمكردنەوەی زیانەكانی چارەسەركردن 
پەیڕەوی  چارەسەركردندا  لە  ڕێگا  سێ 

دەكرێن
1- چارەسەكردنی سووڕی: هەر ماوەیەك 
دەرمانێك بەكاردەهێنین بۆ چەند مانگێك و 
ئەوسا بۆ دەرمانێكی دیكە دەیگۆڕین )بۆ 
نموونە ڕێتینۆیدەكان ئەوسا میسۆتڕێكسەیت 

ئەوسا سایكلۆسپۆرین... هتد(.
دەرمانێك:  چەند  بە  چارەسەركردن   -2
لە یەك كاتدا چەند دەرمانێك بە یەكەوە 
بەكاردەهێنین بۆ ئەوەی دەرمانەكان كەم 
كەم  ماكەكانیان  بەمەش  و  بكەینەوە 
جێیی+  چارەسەری  نموونە:  بۆ  دەبنەوە، 
پۆڤا،  ی��ان  بنەوشەیی  س��ەروو  تیشكی 

ڕێتینۆیدەكان+ UVB یان پۆڤا.
یەك  دوای  ب��ە  دوا  چ��ارەس��ەری   -3
)ڕی��زب��ەن��دی(: وات��ا چ��ارەس��ەرك��ردن بە 
دەرمانێكی بەهێز تا نەخۆشییەكە الدەبات 
ئەوسا دەرمانێكی سووكتر بۆ بەربەستكردنی 
بۆ  بەكاردێت  نەخۆشییەكە  هەڵدانەوەی 
تا  سایكلۆسپۆرین  بەكارهێنانی  نموونە 
ڕێتینۆید+  ئەوسا  و  نامێنیت  سەدەفەكە 
بەكار  وەن��ەوش��ەی��ی  س���ەروو  تیشكی 
بەهێز  جێیی  ستیرۆیدی  یان  دەهێنرێ، 
بەكاردێت دواتر سووكتر، یان كاتی نێوان 

ژەمەكان درێژتر دەكرێتەوە.

نینۆك سەدەفی 
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جه سته ی خۆت بناسه

ورد  م��رۆڤ  جەستەی  ل��ە  کاتێ 
دەبینەوە و سەرنج لە چۆنێتی ئەنجامدانی 
فرمانەکانی دەدەین، تووشی سەرسوڕمان 
هەندێ  تووشی  جار  هەندێ  دەبین، 
حاڵەت دەبین کە لێی تێناگەین و نازانین 
بۆچی ڕوو دەدەن، بۆ نموونە هیچ کاتێ 
لە خۆت پرسیوە بۆچی لەناکاو دەپژمی؟ 
یان بۆ هەندێ جار دەست و پێیەکانت 
هەندێ  وەاڵمی  بابەتەدا  لەم  دەبن؟  سڕ 

لەو پرسیارانە دەبینی.

 چی ڕوودەدات لە کاتی پژمیندا؟
بەر  زۆرج���ار  ڕۆژان��ەم��ان��دا  ژیانی  لە 
حاڵەتێک دەکەوین کە بە پژمین ناسراوە 
لە بەشێکی ئاڵۆزی لەشماندا ڕوودەدات 
کاریگەریی  ب��ە  ل��ووت��ە،  و  دەم  ک��ە 
لەناکاو و کتوپڕی چواردەورمان یان بە 
کاریگەریی دەروونی و بیرکردنەوەیەک، 
هەوکردنی  و  سەرمابوون  هۆی  بە  یان 
لووتەوه .  ن��اوەوەی  تەنکی  ڕووک��اری 
پاڵەپەستۆیەک  و  بوونێک  گرژ  خۆ  بە 
و  دەرهاویشتن  و  کردن  خۆئامادە  و 
"ههههااا  دەنگدار  بەتاڵبوونەوەیەکی 

پپشششیوو" کۆتایی دێت.
بە  پێوستە  ه���ات،  پ��ژم��ەم��ان  ئ��ەگ��ەر 
بۆچوونەکان  زۆربەی  بپژمین.  تەواوەتی 
ناو  پژمیندا  لەکاتی  کە  دەچن  ئەوە  بۆ 
هەروەها  دەکەینەوە،  پاکژ  لووتمان 
پیسی  و  تەپوتۆز  لە  دەکەین  ڕزگاری 
ن���اوەوەی  دی��وی  ل��ەس��ەر  هەڵنیشتوو 
هەناسەیەکی  پژمیندا  لەکاتی  لووتمان. 
تەواو قووڵ هەڵدەمژین لە ڕێگەی دەم 

یان لووتەوە، کە زاناکان پێیان وایە ئەم 
لەوەی  جگە  قووڵە  هەناسە  هەڵمژینی 
پشتیشمان  بڕبڕەی  دەکاتەوە،  سییەکان 
و  دەب��ات  ڕەوان���دا  ئاڕاستەیه کی  بە 
دەبێت.  دروست  پشتماندا  لە  کرانەوە 
پەیوەندی  پژمین  ل��ەوەی  جگە  ئەمە 
زیندوبوونەوەی  بەسەر  هەیە  ت��ەواوی 
ناسکەکانی  ه��ەرە  موولوولە  ت��ەوای 
کە  هەستەوەرەکانییه وه   و  ل��ووت  ناو 
ڕاستەوخۆ پەیوەندییان هەیە بە مێشکەوە. 
لەسەر  هەیە  کاریگەریی  ه��ەروەه��ا 
ماسولکەکانی  زۆری  بەشێکی  جووڵەی 
بۆ  ڕاستەوخۆ  سیگناڵ  کاتێک  ل��ەش، 
بە  دەیگەیەنێت  و  دەگوازێتەوە  مێشک 

پەرچەکرداری ماسولکەیی.
چییە  پ���ەرچ���ەک���ردارەی  ئ���ەو  ئ���ەی 
بە  دەس��ت  بپژمین  ئ��ەوەی  پێش  کە 
کاریگەریی  دەگ��ری��ن؟  دەم��م��ان��ەوە 
کاریگەرییە  بۆ  ترسمانەوە  لە  نەستمانە 
هاتتنه   ی��ان  ب��اوب��ون��ەوە  خراپەکانی 
ن��ەخ��وازراو  شلەمەنییەکی  ده ره وه ی 
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دوای 59 دیکه .  ئەوانی  بۆ  خۆمانه وه   لە 
کرد  تاقیکردنەوەیەکمان  ئ���ەوەی 
بە  هۆڵێکدا  لە  مرۆڤ  کۆمەڵێک  لەسەر 
ڕشتنی تەپوتۆز و ئاڵەتی هاڕدراو، زۆر 
بە  بینی،  سەرسور هێنەرمان  کاریگەری 
تەواوی  لە  نائاسایی  گرژییەکی  بینینی 
ماسولکەکانی لەشدا و خۆکرانەوەیەکی 
قووڵ  بێئه ندازه   هەناسەیەکی  و  تەواو 
وەک  ده ره وه ی  هاتنه   خێرا  و  لەپڕ  و 
کە  دەرەوە،  بۆ  خێرا  تەقینەوەیەکی 
دەدرێت  هەناسەوە  کۆئەندامی  لەڕێی 
دەکات،  دروس��ت  نائاسایی  دەنگێکی 
و  خۆئامادەکردن  لە  کارەکە  ت��ەواوی 
و  ک��ران��ەوە  و  نائاسایی  جووڵەیەکی 

زیندووبوونەوەدا خۆی دەبینێتەوه . 
لەو کاتەی پژمین خۆی ئامادە دەکات 
بە  دان��ەوەی  و  هەناسە  هەڵمژینی  بۆ 
لووتماندا  لەناو  تەقینەوەیەک  شێوەی 
و  دەم  ناو  ڕژێنەکانی  لە  ئاو  ڕێ��ژەی 
زیاد  زۆر  شێوەیەکی  بە  لووتماندا 
دەک���ات ک��ە ل��ەک��ات��ی دەرچ��وون��ی 
ئاوەکان  لە لووتمانەوە تنۆکە  پژمەکەدا 
بە شێوەیەکی سەرسوڕهێنەر لە یەکدی 
ئاوێکیش  تنۆکە  هەر  و  دەبنەوە  جیا 
چەندین  بۆ  دەبێت  داب��ەش  دیسانەوە 
پریشکەی بچووک بچووک کە زۆربەیان 
بەچاو نابینرێن، خێرایی دەرچوونەکەیان 
نزیکەی  دەگاتە  دەرەوە  بۆ  لووتەوە  لە 
بە  سه عاتێکدا  ل��ە  کیلۆمەتر   160
گشتی.  پێوانەی  ڕێژەی  خوێندنەوەی 
 3 دوری  بە  گەورەکانیش  تنۆکە  هەتا 
ئەو  و  هەڵدەدرێن  لووتمانەوە  لە  مەتر 
هەوایەی لە چواردەوریشمانە بە هەڵم و 
تۆزی پڕیشکە ئاوەکانی پژمینەکە پیس 

دەبێت. 
کاتی  لە  پژمین  کاریگەری  هەربۆیە 
خراپی  دەرئەنجامێکی  ه��ەاڵم��ەت��دا 
چ��واردەورم��ان،  بۆ  دەک��ەوێ��ت��ەوە  لێ 
بۆتە  و  ف��ێ��رک��راوی��ن  هەرچەندیشە 
لەکاتی  کە  نەستیمان  په رچەکردارێکی 
دەرچوونی پژمەدا بە خێرایی دەست یان 
بەاڵم  لووتمان،  بەردەم  بخەینە  قۆڵمان 
ڕێژەیەکی کەم لە مەترسی باوبوونەوەی 
ڤایرۆسە چاالکەکانی هەاڵمەت دەگرێت 
و تەنانەت زۆرجار ئەو ڤایرۆسە بە لەپی 

ده ستمانەوە دەنووسێت و لەگەڵ خۆماندا 
لە  دەبەین  دیکه ی  شوێنێکی  هەموو  بۆ 
بە  ڤایرۆساوی  دەستی  بەریەککەوتنی 
بەریەککەوتنی  یان  دیکه   ئەوی  دەستی 

لەگەڵ هەر پارچە شتێکی دیکه دا.
تەنیا کەسی نەخۆش پژمەی نییە، بەڵکو 
سەیری  کە  زۆرج��ار  دەزانین  ه��ەروەک 
ڕووناکییەکی بەهێزیش دەکەین پژمینمان 
دێت، بەوەی چاومان بەر ڕووناکییەکی 
لەو  ب���ەدەرە  و  دەک��ەوێ��ت  نائاسایی 
ئاساییدا  لەکاتی  ک��ە  ڕوون��اک��ی��ی��ەی 
بەڕێژەیەکی مامناوەند بەری دەکەوێت، 
هەستەوەرەکانی  بە هێزە  ڕووناکییە  ئەو 
گرژبوونیان  ک��اردان��ەوەی  دەم��وچ��او 
ڕێژەی  دەگاتە  و  دەبێت  دروست  تیادا 
و  دێت  کۆتایی  پژمین  بە  و  تەقینەوە 
کرژیی دەم چاو هێور دەبێتەوە. زۆربەی 
پژمین  کە  کۆکن  ئەوە  لەسەر  زاناکان 
کاردانەوەیەکی  و  کار  وەک  مرۆڤ  بۆ 
زۆرجار  و  دەبینن  پێوست  و  سروشتی 
کرانەوە  بۆ  ڕۆژێکدا  لە  پژمینێک  چەند 
لەش  بەشی  زۆر  زیندووکردنەوەی  و 

بەسوودن.
و  دەس��ت  سڕبوونی  هۆكاری 

قاچمان چییە؟
ئ��ەوەی  دوای  س��ەی��رە،  هەستێكی 
شێوەیەك  ب��ە  زۆر،  م��اوه ی��ەك��ی  ب��ۆ 
سەر  هەڵدەستینە  دواتر  و  دادەنیشین 
قاچەكانمان  دەكەین  تەماشا  پ��ێ، 
ڕاگرتنمان  بۆ  نه ماوه   تێدا  هێزیان 
جێگای  ل��ە  دەك���ات  ن��اچ��ارم��ان  و 
و  لەرزینێك  شێوه   دابنیشینەوە  خۆمان 
تەزوویەكی كارەبایی لە قاچەكانماندا 
ناوی  سڕبوون  بە  كە  ده بیت  په یدا 
هەمان  بە  سڕبوونەش  ئەم  دەبەین، 
ڕوودەدەن  دەستەكانماندا  لە  شێوە 
بەتایبەتی لە كاتی نووستندا كە لە پڕا 
خەبەرمان دەبێتەوە و هەست دەكەین 
دەستمان بە شێوەیەكی ناڕێك خستۆتە 

ژێر سەرمان یان ژێر له شمان. 
باشە ئایا ئەم سڕبوونە بە مردنێكی كاتی 
و  لەرزین  ئەم  ئایا  دەك��رێ؟  ئەژمار 
كەم  ماوەیەكی  پاش  كە  چییە  بێهێزییە 

نامێنیت؟ 
لە  هەموومان دەزانین كە لەشی مرۆڤ 
خوێنهێنه ر  و  خوێنبه ر  زۆر  كۆمەڵێكی 

ده م���اری  و  خ��وێ��ن  م��ول��وول��ەی  و  و 
هەموویان  ب��ە  پێکهاتووه ،  هه ستی، 
تۆڕێكی گواستنەوە و گەیاندنی خوێن 
شانه کان  هه موو  بۆ  ده ماره ڕاگه یاندن  و 
ده ماره   ڕێگەی  لە  كە  دەكەن  دروست 
ب��ەردەوام  بەشێوه یه کی  هه ستییه کانه وه  
جییاوازەكانی  بەشە  هەموو  لە  زانیاری 
دەگوێزرێنەوە.  مێشک  بۆ  ل��ەش��ەوە، 
تەوژم  فرمانی  كارو  لە  زانیاری  وه ک 
ڕێكی  و  بەردەوامی جووڵەی خوێن  و 
ئه ویش  ئه ندامه کان،  و  شانه   تەبایی  و 
ڕێكی  و  هێز  سەنگی  لەدەستنەدانی  بۆ 
لەتوانا  و  پێوست  و جووڵەی  ئارامی  و 

دەرنەچوو. 
ناڕێكییەك  ه���ەر  ب��ه ه��ۆی  چ��ون��ک��ه  
دەكەوێتە  ناڕێكیش  ج��ەس��ت��ەدا،  ل��ە 
لووله   لەناو  خوێن  هاتوچۆی  تەوژمی 
خوێنییه کانی ئه و جێیه دا، که واته  ناڕێكی 
نوشتانه وه ی  نه گونجاوی  لەبارێکی 
و  نوشتانەوە  هۆی  دەبێتە  جەستەییدا 
ده م داخرانی لووله  خوێنییه کان، كە وا 
دەكات ناڕێكییەك بخاتە فرمان و كاری 
باش  و  ڕاگه یاندن  ده م��اره   هاتوچۆی 
هەروەها  مێشك.  بە  زانیاری  نەگەیشتنی 
ئه و  ماسولكەكانی  و  شانه   بێبەشبوونی 
خۆراكی  و  هێز  وه رگرتنی  لە  ناوچه یه  
تێیدا  خوێنییه کان  ل��وول��ه   پێویست 
به   خوێنیان  پێکردنی  هاتوچۆ  پرۆسه ی 
هۆی نووشتانه وه که وه  له ده ست داوە، كە 
خۆی به  هۆی خوێنه وه  كاردانەوەیەكی 
و  ده بێت  دروست  ئەلكترۆنی  كیمیایی 
ئه له کترۆنی  کیمیایی  کاردانه وه ی  به  
بۆ  هۆیه وه   به   زانیارییه کان  و  دەناسرێ 

مێشک ده گوێزرێته وه .
خۆی ئه و شوێنەی که  سڕ بووە سوڕێکی 
كارەبایی ناڕێكی تیادا دروست بووه  که  
جیاوازه  له  شوێنه کانی دیکه  و پاڵهێزی 
دوای  ب��ەاڵم  هه یه .  ج��ودای  کاره بایی 
شوێنه   کاته ی  ئ��ه و  ك��ەم،  ماوەیەكی 
ڕاستکردنه وه وه   ه��ۆی  به   سڕبووه که  
هاتوچۆی خوێن تیایدا ئاسایی دەبێتەوە، 
واتا  ئاسایی،  ڕاگه یاندن  ده ماره   ئیدی 
سیگناڵی ئاسایی، دەگوێزرێتەوە بۆ مێشك 
ماسولكەكەن  توانای  و  هێز  دووبارە  و 
ده گه ڕێته وه  و باری ئاسایی و كارلێكی 
ڕێك  ناوچه که   کیمیایی  و  ئەلكترۆنی 
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بە  دەگاتەوە  سڕبوو  شوێنی  و  دەبێتەوە 
ون  ئازاره که   و  خۆیی  ئاسایی  دۆخی 

ده بێت.
ئه م نوشتانه وه ی لووله کانی خوێنیش به م 
شوێنانەی  لەو  که   ده دات  ڕوو  شێوه یه  
ئه ندامێکی  ژێ��ری  که وتنه   ناڕێكیی 
ده دات،  ڕوو  قاچ  وه ک  و  ده ست  وه ک 
ماسووله کانی  له   ف��ش��اراوی  هێزێكی 
له شه وه  ده که وێته  سه ر لووله کانی خوێنی 
ماسولكەكانەوە  لە  فشار  و  جێگایه   ئه و 
وه ک  و  خوێن  لووله کانی  سەر  دەچێتە 
بنوشتێتەوە  ئ��او  سۆندەیەكی  ئ��ه وه ی 
دوو  س��ەر،  بخەینە  قورساییه کی  یان 
ئه ودیوی  و  له مدیو  جیاواز  پاڵەپەستۆی 

لووله که  دروست ده بێت. 
مرۆڤدا  لەشی  لە  خوێنە  وەستانی  ئەم 
و  خ��ۆراك  نەگەیاندنی  مایه ی  ده بێته  
ئه و  بۆیه   شوێنە،  ئەو  بۆ  پێوست  هێزی 
جێگایه  سڕ دەبێت و هەروەها گەیاندنی 
مێشكیش  و  مێشك  بە  كێشەیە  ئ��ەم 
كێشەیەك  كە  دەدات  پێ  فرمانانمان 
شوێنێكی  لە  هەیە  خوێنبەرەكاندا  لە 
ئازارێك  بە  هەستكردن  بە  دیاریكراو 
شوێنەمان  ئه و  ڕێكخستنه وه ی  پێوستیی 
بۆیەشە زۆرجار  ڕاده گه یه نێت، هەر  پێ 
بە هۆی ئەم كێشەیەوە لە په له کانماندا لە 
خەو خەبەرمان دەبێتەوە. خۆ ئه گه ر ئه م 
نه بۆوه   خه به رمان  و  بێت  به رده وام  باره  
بە هۆی بەیەكدانووسانی زیاتر و توندی 
لووله  خوێنییەكەوە، ئه وه  دواتر فشار و 
باری  ناتوانێت  خوێنه که ش  پاڵەپەستۆی 
ئه و شوێنه  ئاسایی بکاته وه  ڕه نگه جێگاکه  
و  ببێت  گەوەرەتر  كێشەیەكی  تووشی 
و  هەڵدەگەڕێت  شین  شوێنەكە  ڕه نگی 

خوینی تیا بمه یه ت.
لە  تەنیا  ئەم سڕبوونە  بۆچی  ئاخۆ  به اڵم 
په له کانماندا ڕوودەدەن و هیچ کات لە 
بەشه کانی دیکه ی وه ک سك و مێشكدا 
ڕوونادات؟ وەاڵم ئەوەیە كە بەشی سك 
لووله  خوێنییەكانی بە شێوەیەكی گشتی 
لە ناوەوەن و هیچ هیزێكی ماسولكەیی 
ناچێتە سەریان و بیان نووشتێنێته وه . ئەمە 
وایه .  هه ر  مێشكیشدا  لە  شێوە  بەهەمان 
له ش  گه رمی  پله ی  له وه ی  جگه   ئه مه  
بەرزترە  لەشماندا،  قووڵەكانی  شوینە  لە 

و  خ��وێ��ن  مەیینی  و 
وەستانی خوێن تیایاندا 

زۆر ئاستەمە.
ئاودا  لەناو  بۆچی 

لێڵ دەبینم؟
یەک  بۆ  تەنیا  ئەگەر 

سه رمان  ژیانماندا  لە  بووبێت  جاریش 
نقوم کردبێتە ناو ئاوه وه،  ئەو پرسیارەمان 
ڕوونی  بە  بۆچی  ئایا  بووە  دروست  ال 
شت نابینم و ناو ئاوەکە لێڵە لەبەر چاوم؟ 
ئەگەر به  شێوەیەکی ساکار باسی پێکهاتە 
ئەوا  بکەین،  چاوەکانمان  فرمانی  و 
چاوەکانمان سیستەمێکی خوێندنەوەیە کە 
ناوه ندی هەوا لە دەرەوە چاو، یارمەتیدەر 
و تەواوکەرێتی. واته  له  ناوه ندی هه واوه  
تیشکی ڕووناکی دەگوێزرێتەوە بۆ سەر 
بیلبیلەی چاومان و بۆ ناو تۆڕی بینین و 
دواجار خوێندنەوەی بۆ ده کرێ لەالیه ن 
چاو  تۆڕی  سەر  وردیله کانی  موولوولە 
و به  ده ماره ڕاگه یاندن، گواستنەوەیان بۆ 

ده کرێ بۆ ناوه ندی بینین له  مێشکدا. 
و  وێنەیەک  ه��ەر  بینینی  ب��ۆ  ک��ەوات��ە 
م��ه ودای  لە  وێنەکان  پێکەوەنانی  بۆ 
ه��ەوا،  ب��ە  پێوستیمان  چرکەیەکدا، 
له   ه��ەی��ە  مێشک  چ���او،  ڕوون���اک���ی، 
ڕێکوپێکی  ک��اردان��ەوەی��ەک��ی  و  ک��ار 
ئەگەر  گ��واس��ت��ن��ەوەدا.  و  گ��ەی��ان��دن 
ئەو  ئەویش  پرسیارەکە،  سەر  بێینەوە 
لەسەر  ئ���اوی  چ��اوەک��ان��م��ان  ک��ات��ەی 
وێنەکان  گەیاندنی  ناوه ندی  دەنیشێت 
دەگۆڕرێن، چونکە ئێمە وتمان یەکێک 
بۆ  پێیەتی  پێوستیمان  ڕەگەزانەی  لەو 
هەوا  ئاودا  لەناو  کە  جا  هەوایە.  بینین 
دەکەوێتە  کێشەیەک  ئیدی  نییه ،  بوونی 
و  ساف  وێنە  گەیاندنی  تەواوکردنی 

ڕوونەکان. 
شکانه وه ی  هۆی  دەبێتە  ه��ەوا  نەمانی 
جۆرێکی  به   ڕووناکی  گەردیلەکانی 
دیکه . چونکه پەردەی چاو هێند ته نکە، 
که  بە بەریەککەوتن لەگەڵ هەر تۆنێکی 
خۆی  ڕێکیی  ه��ەوا،  لە  جگە  دیکه  
وێنەکان  نایەڵیت  و  دەدات  لەدەست 
به شه کانی  بۆ  بگوازرێنەوە  ڕوون��ی  بە 
ناوەوەی چاو. ئەو شکانەوه یه ی بە هۆی 
ئاوه وه یه ،  ناوه ندی  هەواو چڕیی  نەمانی 
چاومان  لەسەر  گەردیلەکان  ناڕێکی 

به اڵم ئاخۆ بۆچی 
ئەم سڕبوونە تەنیا 
لە په له کانماندا 
ڕوودەدەن و هیچ کات 
لە بەشه کانی دیکه ی 
وه ک سك و مێشكدا 
ڕوونادات؟ وەاڵم 
ئەوەیە كە بەشی سك 
لووله  خوێنییەكانی 
بە شێوەیەكی گشتی 
لە ناوەوەن و هیچ 
هیزێكی ماسولكەیی 
ناچێتە سەریان و بیان 
نووشتێنێته وه . ئەمە 
بەهەمان شێوە لە 
مێشكیشدا هه ر وایه . 
ئه مه  جگه  له وه ی پله ی 
گه رمی له ش لە شوێنە 
قووڵەكانی لەشماندا، 
بەرزترە و مەیینی 
خوێن و وەستانی خوێن 
تیایاندا زۆر ئاستەمە
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شکانه وه  59 هەمان  بە  و  دەبێت  دروست 
ناوەوەی  بۆ  دەگوازرێنەوە  ناڕێکی  و 
ناڕێکی  کەواتە  مێشک.  بۆ  و  چاومان 
هەوا  ک��ەوەک  ئاویش  گەردیلەکانی 
بەرچاو  دیکه ی  هۆکارێکی  نین،  ساف 
گریاندا  کاتی  لە  نموونە  بۆ  بوونە،  ڵێڵ 
به   دەب��ن،  پڕفرمێسک  چاوەکانمان  کە 
هەمانشێوە ناڕێکی گەردی ئاوی زۆری 
دروس��ت  ناڕوونییه که   چ��اوم��ان  س��ەر 

دەکات.
ڕوونی  بە  ئاودا  لەناو  بمانەوێت  ئەگەر 
چاویلکەی  ده توانین  ئەوا  ببینین،  شت 
تایبەت بە ناو ئاو بەکاربهێنین که  بڕێک 
شووشه ی  و  چاومان  نێوان  له   ه��ه وا 
و  ده هێڵێته وه   چاویلکه که   پێشه وه ی 
گواستنه وەی  ڕوون  هۆکاری  دەبێتە 
گ��ه ردی  نایەڵێت  چونکە  وێنەکان، 
بەڵکو  چاومان،  سەر  بنیشێتە  ئاوەکە 
پەردەی  لەسەر  چاویلکەکە  ناو  هەوای 

گەردیلەی  دەتوانێت  و  چاومانە  تەنکی 
خواربوونەوە  بێ  و  سافی  بە  ڕووناکی 
ئەگەر  خۆ  چاوەکانمان.  سه ر  بخاتە 
پرسیارێکی دیکه یش بکەیت ئایا ماسیش 
وەک مرۆڤ لەناو ئاودا لێڵ دەبینێت؟ لە 
وەاڵمدا دەڵێین نەخێر، چونکە پێکهاتەی 
دەرهاتبێت  و  نییە  قۆقز  ماسی  چاوی 
بەڵکو  م��رۆڤ،  الی  وەک  دەرەوە  بۆ 
ماسی  چاوی  دروستبوونی  پێکهاته ی 
و  ڕێکە  و  ڕووته ختییه   شێوه یه کی  به  
هیچ قۆقزی یان بەناوەوەچوونێکی تیادا 
نییە، واتا وەک شووشەیەکی پەنجەرە وا 
دەکات بەریەککەوتنی بەشی سەرەوەی 
چاوی ماسی لەگەڵ ئاودا هیچ خواری 
لە گواستنەوەی ڕووناکیدا  ناڕێکییەک  و 
بەبێ  دەرەوە  وێنەکانی  و  ڕوون��ەدات 

تێکشکان ده گوێزرێنەوە.
ئەمە لە کاتێکدا ئەو دەرپەڕین و قۆقزییەی 
وا دەکات کە  هەیە،  مرۆڤدا  لە چاوی 

سەر  دەنیشنە  ئاو  ڕاستەهێڵەکانی  ڕێکی 
بەشی دەرەوەی چاومان دڕێژبوونەوەیەک 
لەسەر  ئەوەی  هەروەک  دەبێت  دروست 
تۆپێکی شووشە نووسراویک بخوێنیتەوە، 
بەاڵم نابێت ئەوەمان لەبیر بچێت کە ئەو 
مرۆڤدا  چاوی  پێکهاتەی  لە  قۆقزییەی 
دروست  گونجاو  و  ت��ەواوی  بە  هەیە 
هەر  هه وادا،  ناوه ندی  له   بینین  بۆ  بووه  
ئاودا دوور دەبینێت  ناو  له   بۆیە مرۆڤ 
و شتی نزیک زۆر ته ڵخه  له  به رده میدا، 
هۆی  بە  هەوادا  لە  ماسیش  کاتێکدا  له  
پیکهاتەی  لە  قۆزقییەوە  ئەو  نەبوونی 
چاویدا، نزیک ده بینێت و دوور بۆ ئه و 

ته ڵخ و لێڵە.

له  ئه ڵمانییه وه: ئامانج مه حموود
سه رچاوه :

 Sonst noch Fragen ,Ranga
Yogeshwar,2010

دەری  ئەمریكی  نوێی  توێژینەوەیەكی 
خستووه  ئەو ژنانەی كەمتر لە 6 سەعات 
مەترسی  لەوانەیە  شەودا،  لە  دەخەون 
ت��ووش��ب��وون ب��ە "س��ن��گ��ەک��وژێ"ی��ان 
وەرزە  لە  توێژینەوەكە  بێت،  زیاتر 
دەروون��ی  پزیشكی  باوكراوه یەكی 
ساڵی   5 م��اوه ی  كە  ك��رای��ەوە،  باو 
ه��ه ردوو  له   ك��ەس   700 و  خایاند 
كردبوو،  تیادا  به شداریان  ڕه گ��ه ز 
و  ب��وو  زیاتر  س��اڵ   60 لە  تەمەنیان 
نەخۆشیی دڵیشیان هەبوو بە جێگیری، 
بەشداربووان  لە  داوا  ماوەیەدا  لەو 
و  نووستن  سروشتی  ك��ە  ك��راب��وو 
لەگەڵ  بكەن.  تۆمار  خەویان  ماوەی 
ئەنجامدانی  بە  كرا  دەست  ئەوەشدا 
زانینی  بۆ  خوێنیان  پێویستی  شیكاریی 

بەو  هەیە  پەیوەندی  ماددانەی  ئەو 
جەستەیاندا  لە  كە  هەوكردنانەی 

ڕوودەدات.
ئەو  دەرك��ەوت  بۆیان  ت��وێ��ژەرەوان 
هه وکردنه کان  هۆی  ده بنه   ماددانەی 
خەویان  كە  بەرزبۆتەوە  ژنانه دا  له و 
خراپە و زیاتر لە 6 سەعات ناخەون، 
بە  پیاوان  لە  بەرزترە  ڕێژەش  ئەو  و 

ڕێژەی 2.5 جار.
كە  ئەوەیە  سەرنجە،  جێگای  ئەوەی 
لەسەر  خ��راپ  خ��ەوی  كاریگەریی 
لەسەر  كاریگەریی  لە  بەهێزترە  ژنان 
گرتنەبەری  دوای  تەنانەت  پیاوان، 
هەموو هۆكارەكان وەك شێوازی ژیان 
هۆكارە  و  نیشتەجێبوون  شوێنی  و 
لەبەرچاو  دیكەیش  كەسایەتییەكانی 

بگیرێت.
دەكەن  بەوە  ئەوە  راڤەی  توێژەرەوان 
دەبێت  زیاتر  ژنان  الی  مەترسییەكە 
هۆرمۆنە  ك��ەم��ب��وون��ەوەی  ه��ۆی  ب��ە 
گرنگترینیان  ك��ە  مێینەییەكان 
نائومێدی،  تەمەنی  دوای  ئیسترۆجینە، 
بە  دادەن���رێ  هۆرمۆنە  ئ��ەو  چونكە 
نەخۆشییەكانی  لە  پارێزەر  هۆكارێكی 
هۆرمۆنی  لەوانەیە  هەروەها  و  دڵ 
كاریگەریی  نێرینە  تستستیرۆن-ی 
ه��ەب��ێ��ت ل��ەس��ەر ه��ێ��ورك��ردن��ەوەی 
شوێنه واره  نادروستەكانی كەمیی خەو.

و: حسێن هەڵەبجەیی
سەرچاوە: گۆڤاری )طبیبك( ژ: 661- 

2013ز- ل: 83-78

نووستنی كەمتر لە 6 سەعات بۆ ژن 
دەبێتە هۆی كێشەی تەندروستی
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چ��ەوری��ی س��ك، ئ��ەو چ��ەوری��ەی��ە كە 
كۆدەبێتەوە بە ناوەڕاستی سكەوە و بووەتە 
و  خەڵكی  لە  زۆرێك  نیگەرانیی  هۆی 
بەرزبوونەوەی  بۆ  هۆكارە  ه��ەورەه��ا 
و  شەكرە  نەخۆشیی  و  خوێن  پەستانی 
زۆرێ��ك  جگەر.  چەوریی  نەخۆشیی 
سیستەمی  دەدەن  ه��ەوڵ  خەڵكی  لە 
بۆ  بكەن  پەیڕەو  تەندروست  خۆراكی 
بەاڵم  سك،  چەوریی  كەمكردنەوەی 
نییە،  بنەبڕ و كاریگەر  ئەمە چارەسەری 
باشترین ڕێگا بۆ ڕزگاربوون لە چەوریی 
بەسوودە،  خواردنی  هەڵبژاردنی  سك 
مەشقی  هەندێك  بە  هەستان  هەروەها 

وەرزشی بە شێوەیەكی ڕۆژانە.
لە  پێویستە  چی  كە  ئ��ەوەی  زانینی 
تۆدا  تایبەتیی  خۆراكیی  سیستەمی 
ڕێگاچارەكانە  نیوەی  لە  بریتییە  هەبێت، 
لە مەشقی  بریتییە  نیوەكەی دیكەشی  و 
ڕۆژانە كە بگونجێت لەگەڵ جەستەتدا.

یارمەتی  خ��واردن��ان��ەی  ل��ەو  هەندێك 
كەمكردنەوەی چەوریی سك دەدات:

بادەم
بادەم بڕێكی باش لە چەوریی تەندروست 
ناتێرە  چ��ەورە  وات��ە  پێکهاتەیدایه،  لە 
یارمەتیدەرن  چەورییانە  ئەو  تاكەكان، 
ب��ۆ ڕێ��گ��ری��ک��ردن ل��ە زی���ادەخ���ۆری. 
ئەنجام  ئەمریكا  لە  كە  توێژینەوەیەك 

دراوە و لە گۆڤاری ئەمریكی بۆ خۆراك 
كە  سەلماندوویەتی  ك��راوەت��ەوە،  باو 
خواردنی بادەم زاڵ دەبێت بەسەر برسێتیدا 
دڵ  نەخۆشییەكانی  لە  بەر  هەروەها  و 
پێکهاتەیەکی  بادەم  هەروەها  دەگرێت. 
كە  ماسولكەكان   بنیاتنانی  بۆ  گرنگە 
زۆرێك  لە  ڕزگاربوون  بۆ  یارمەتیدەرن 

لە چەورییەكانی سك. 
لە  زۆر  بڕێکی  بادەمدا  پێکهاتەی  لە 
ڕێژەیەكی  هەروەها  هەیە،  مەگنیسیۆم 
لێ  وات  ك��ە  تێدایە  ڕیشاڵی  ب��اش 
هەست  درێژتر  ماوەیەکی  بۆ  دەكات 
لەبەرئەوەی  هەروەها  بكەیت.  تێری  بە 
كەم  بڕێكی  کە  پێكهاتووە  وا  ب��ادەم 
لە  نەبێت  یارمەتیدەر  تیادایە،  ت��اوزەی 
لەبەرئەوە  دروستكردنی چەوری سكدا، 
پێویستە بادەمی سوێركراو بەكار بهێنیت، 
بە  هەستكردن  بۆ  سووك  ژەمێكی  وەك 

تێری.
شووتی

كۆمەڵەی خۆراكی ئەمریكی، ڕایگەیاند 
بۆ  نموونەییە  خۆراكێكی  شووتی  كە 
91%ی  س��ك،  چ��ەوری��ی  لە  بەرگرتن 
شوتی لە ئاو پێكهاتووە. هەروەها شووتی 
میز پێکەرێکی سروشتی باشە و هەروەها 
زۆر  ماوەیەكی  بۆ  دەدات  یارمەتیت 
هەست بە تێری بكەیت و دەوڵەمەندە بە 

ڤیتامینەكانی B1. B6. C. لە پێکهاتەی 
مەگنیسیۆم  و  پۆتاسیۆم  ش��ووت��ی��دا 
هەیە  تاوزەی  کەم  زۆر  شووتی  هەیە. 
توێژینەوەیك  كۆلیسترۆڵیشە.   بێ  و 
و  درا  ئەنجام  كنتاكی  زانكۆی  لە  كە 
ڕۆژانە  كە  دۆزییەوە  بایەخبوو،  جێی 
خواردنەوەی دوو پەرداخ لە گوشراوی 
كێشی  هەفتە  هەشت  ماوەی  بۆ  شوتی 
تایبەتی  بە  )و  دەك��ات��ەوە  ك��ەم  ل��ەش 
دەکاتەوە  کەم  سك(  دەوری  چەوری 
ماسولكەكان.  قەبارەی  لە  گۆڕان  بەبێ 
خواردنی شوتی بە شێوەیەكی بەرنامەدار 
مەترسییەكانی ڕەقبوونی خوێنبەری تاجی 

و نەخۆشییەكانی دڵیش كەم دەكاتەوە.
دانەوێڵە

هەموو  ڕێكوپێكی  بەكارهێنانێکی 
خ��واردن��دا،  لە  دانەوێڵە  جۆرەكانی 
لەش  چەوریی  كەمبوونەوەی  یارمەتی 
دەدات و گەشە بە ماسولكەكان دەدات 
دەك��ات.  باشتر  ه��ەرس  ك���رداری  و 
دانەوێڵە یارمەتیت دەدات كە هەست بە 
زۆرتر  ماوەیەكی  بۆ  بكەیت   تێربوون 
زیادەخۆری  لە  ڕێگیریت  هەروەها  و 
زۆر  سەرچاوەیەكی  دانەوێڵە  دەکات. 
ئەو  تایبەت  بە  ڕیشاڵەكان،  بۆ  باشە 
دەتوێنەوە.  لەشدا  لە  كە  ڕیشااڵنەی 
هەروەها پرۆتینی ناو دانەوێڵە وزەبەخشە. 

دە خۆراك 
بۆ سووتاندنی
چەوریی سك
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دانەوێڵە و 59 ئاسانی  بە  تۆ دەتوانیت زۆر 
پاقلەمەنییەکان لە ژەمی ڕۆژانەتدا بەکار 
و  زەالتە  ناو  كردنە  ڕێگای  لە  بهێنیت 

شۆربا و ژەمە خۆراكییەكانەوە.
كەرەوز

بۆ سەالمەتیی گەدە و هەبوونی گەدەیەكی 
خواردنت  ژەمەكانی  پێویستە  ب��اش، 
بێت،  تێدا  باشی  گەاڵسەوزی  سەوزەی 
وەك كەرەوز. كەرەوز تاوزەی زۆر كەمی 
تێدایە  ڕیشاڵی  باشیش  بڕێكی  و  تێدایە 
 C ڤیتامین  و  كالیسیۆم  پێکهاتەیدا  لە  و 
كێش  كەمكردنەوەی  یارمەتی  كە  هەیە 
دەدات. دەتوانیت نیو كوپ لە گوشراوی 
خواردنی  نان  پێش  بخۆیت  ك��ەرەووز 
یارمەتیدانی  بۆ  ئ��ێ��وارە،  ی��ان  ن��ێ��وەڕۆ 
خۆراكیی  سیستەمی  پ��اك��ك��ردن��ەوەی 
دەتوانیت  هەروەها  خ��ۆت.  بە  تایبەت 
یان شۆرباوە،  بكەیتە زەاڵتەوە  كەرەووز 
ئەوەیە كە  دیكەی كەرەووز  سوودێكی 
لە پێكهاتەکەیدا ماددەی »ئیبیگینین« هەیە 
مەترسیی  و  سروشتییە  پێكهاتەیەكی  کە 
لە  هێلكەدان  شێرپەنجەی  بە  تووشبوون 

ژناندا كەم دەكاتەوە.
خەیار

بوژێنەرەوەیە،  زۆر  خۆراكێكی  خەیار   
96%ی  نزیكەی  كەمە،  زۆر  تاوزەشی 
خەیار لە ئاو پێكهاتووە. هەروەها بڕێكی 
ڤیتامینەكانی  و  ڕیشاڵ  و  كانزا  زۆر 
بە  خەیار  لە  ژەمێك  خواردنی  تیادایە. 
شێوەیەكی ڕۆژانە هۆكارێكی كاریگەر 
لەش  پاككردنەوەی  بۆ  تەندروستە  و 
هەروەها  زیانبەخشەكان.  ژەه��رە  لە 
كە  هەیە  دیكەیشی  تایبەتمەندییەكی 
ڕۆژانە  شێوەیەكی  بە  خەیار  خواردنی 
پێ  گ��ەش��اوەت  و  ج���وان  پێستێكی 
بە  دەوڵ��ەم��ەن��دە  چونكە  دەبەخشێت، 

.Cو B ڤیتامینەكانی
تەماتە

تاوزەی   33 تەنیا  گ��ەورە  تەماتەیەكی 
تیادایە  ئاوێتەیەكی  هەروەها  تیادایە. 
یارمەتی  كە  ناسراوە،  9-ئوكسو  بە  كە 
كەمكردنەوەی ڕێژەی چەورییەكانی ناو 
هەیە  ڕۆڵی  شێوەیە  بەو  دەدات،  خوێن 
و  سك  ناو  چەوری  كۆنترۆڵكردنی  لە 
نەخۆشییە  لەگەڵ  ئاوێتەیە  ئەو  هەروەها 
درێژخایەنەكانی پەیوەندیدار بە قەڵەوی 
ماددەی  تەماتەدا  لە  هەر  دەجەنگێت. 

هەیە كە  بەهێز  ئۆكسانی  دژە  لیكۆبینی 
هەیە،  تەندروستی  س��وودی  كۆمەڵێك 
وەك بەرگرتن لە چرچ و لۆچیی پێست 
دابەزاندنی  و  شێرپەنجە  بنبڕكردنی  و 
تەماتە  خوێندا.  لە  كۆڵیسترۆڵ  ئاستی 
سەچاوەیەكی باشی ماددە خۆراكییەكانە 
وەك ئاسن و پۆتاسیۆم و دەوڵەمەندە بە 
ڤیتامینەكانی C و A، لەبەر ئەوە پێویستە 
لە ژەمە خۆراكییەكانی ڕۆژانەتدا هەبێت، 
سوودی  شێوەكەی  ه��ەردوو  بە  تەماتە 

هەیە بە كاڵی و بە لێنراوی.
ئۆفۆكادۆ 

گرنگەكانی  ئەمینیە  ترشە  ئۆفۆكادۆ 
تیادایە كە ناسراوە بە لیسیسین. ئۆفۆكادۆ 
یارمەتیی هاوسەنگی كێشی لەش دەدات 
ناتێرە  چەورییە  بۆ  سەرچاوەیەكە  و 
تاكەكان، لەبەر ئەوە ئۆفۆكادۆ بە ئاسانی 
چەورییانە  ئ��ەو  سووتاندنی  یارمەتی 
دەدات كە لە سكدایە. هەروەها ڕیشاڵە 
تیادایە، كە هەستکردن  دەوڵەمەندەكانی 
لە  ڕێگیرە  و  دەکاتەوە  کەم  برسێتی  بە 
زۆرخواردن. لەگەڵ ئەوانەشدا ئۆفۆكادۆ 
بەر لە پیربوون دەگرێت و لە پێكهاتەیدا 
میكرۆب  دژە  و  كەڕوو  دژە  م��اددەی 
بۆ  هەیە  باشی  زۆر  سوودی  كە  هەیە 

جوانی و بۆ تەندروستی.
سێو

ڕیشاڵە  ب����ەرزی  ڕێ��ژەی��ەك��ی  س��ێ��و 
خۆراكییەكانی تیادایە، وەك: فالفونوید و 
فیتوستیرول و بیتاكاروتین كە وا دەكات 
یارمەتی  و  بكەیت  تێربوون  بە  هەست 
نەبێت،  زۆرخ��ۆر  كە  دەدات  م��رۆڤ 
بەڕازیل  لە  كە  توێژینەوەیەك  بەپێی 
یان  سێوێك  ژنانەی  ئەو  دراوە،  ئەنجام 
كێشێكی  ڕۆژێكدا،  لە  دەخ��ۆن  زیاتر 
زۆریان كەم كردووە بە بەراوورد لەگەڵ 
ئەوانەدا كە بەو شێوەیە نەبوون. هەروەها 
هەیە  سروشتی  پێكهاتەیەكی  سێودا  لە 
ڕۆڵێكی  و  پكتین  ئیدز  بە  ناسراوە  كە 
گرنگی هەیە لە كەمكردنەوەی كێشدا، 
زیاد  ب��ڕەک��ەی  جوینی  دوای  بكتین 
گەدەدا  لە  بكتین  کە  هەروەها  دەكات 
جێڵ  لە  پێكدێنێت  ماددەیەك  بتوێتەوە، 
كۆلیسترۆڵی  ق��ەرەب��ووی  كە  دەك��ات 
لەگەڵ  دەك��ات.  چ��ەوری  و  خۆراكی 
تووشبوون  مەترسی  بكتین  ئەوەشدا، 
دەكاتەوە،  كەم  قۆڵۆن  شێرپەنجەی  بە 

ڤیتامین  و  ئۆكسانەكان  دژە  هەروەها  و 
C لە سێودا یارمەتی پارێزگاری پێستت 

دەدات لە چرچ و لۆچی.
گێالس

میچیگان  زانكۆی  لە  كە  توێژینەوەیەك 
كە  خ��س��ت  دەری  دراوە  ئ��ەن��ج��ام 
خۆراكیی  سیستەمێكی  پەیڕەوكردنی 
یارمەتی  ب��ێ��ت،  ت��ی��ادا  گێالسی  ك��ە 
تووشبوون  نیشانەكانی  لە  ڕزگاربوون 
هەروەها  دەدات.  دڵ  نەخۆشییەكانی  بە 
ڕزگاربوون لە كۆبوونەوەی چەوری لە 
دڵ  نەخۆشییەكانی  هەروەها  و  سكدا، 
كۆلیسترۆڵ  ئاستی  گێالس  شەكرە،  و 
بە  دەتوانێت  و  لەشدا  لە  دادەبەزێنێت 
كەم  ل��ەش  چ��ەوری  زۆر  ڕێژەیەكی 
دژە  ماددەكانی  هەروەها  و  بكاتەوە 
زۆریان  سوودی  كە  تیادایە  ئۆكسانی 
هەیە و بەشدارن لە دواخستنی پیربووندا، 

وا دەكات تەمەن كەمتر دیاربێت.
- ئەناناس 

ئەم  پێکهاتەی  لە  برۆمیلین  ئەنزیمی 
تایبەتمەندیی  ك��ە  ه��ەی��ە  م��ی��وەی��ەدا 
دژی  ئەنزیمە  ئەم  هەیە.  دژەهەوكردنی 
ئەو خۆراکانەیە کە یارمەتیی زیادبوونی 
توێژینەوەیەك كە  چەوری سك دەدەن. 
لە زانكۆی ماریالند ئەنجام دراوە، دەری 
دژە  تایبەتمەندی  برۆمیلین  كە  خستووە 
میكرۆب-یشی هەیە و هەروەها یارمەتی 
كە  دەدات  بەكتریایە  ئەو  بنبڕكردنی 
زۆر  هەروەها  سكچوون،  بۆ  هۆكارە 
كاریگەرە بۆ چارەسەری تێكچوونەكانی 
ئەناناسدا  پێکهاتەی  ل��ە  س��ك.  ن��او 
و  مەنگەنیز  و   C و   B6 ڤیامینەكانی 
بوونیان  ڕیشاڵەكان  و  مس  و  سیامین 
هەیە كە سوودێكی زۆری تەندروستییان 

هەیە.
خ��واردن��ان��ەدا،  ئ��ەم  خ��واردن��ی  لەگەڵ 
بەر لە چەوریی سك بگریت  دەتوانیت 
ج��وان��ت  و  ب��اری��ك  ك��ەم��ەرێ��ك��ی  و 
خواردنانە  ئەم  ئەوەشدا  لەگەڵ  هەبێت. 
لەگەڵ  ئەگەر  دەبینن  باشتر  ڕۆڵێكی 
خواردنیاندا بەردەوام بیت لەسەر مەشقە 
وەرزشییەكانت بە شێوەیەكی بەرنامە بۆ 

داڕێژراو.
و: ئاك��ار حس���ێن

سەرچاوە:
http://www.sehaonline.com
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ڤیتامین دی لە 
خۆرەوە وەردەگیرێ
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خ���ۆرەوە  ل��ە  دی  ڤیتامین 
وەردەگیرێ

2014دا،  نیسانی  مانگی  سەرەتای  لە 
سایتی  باسێكی  لە  ئوكنۆر«  »ئەناهاد 
كردۆتەوە  باوی  تایمزدا  نیویۆرك 
ئاستی  كە  كەسانەی  »ئەو  دەڵ��ێ:  و 
بەر  دەكەونە  نزمە،  D-ی��ان  ڤیتامین 
هۆی  بە  لەدەستدان  ژی��ان  مەترسی 
شێرپەنجە و نەخۆشی دڵەوە. ئەگەری 
لە  دیكەشیان  نەخۆشی  دووچ��اری 

بەردەمدایە«.
دەدات  بەوە  ئاماژە  تازەیە،  باسە  ئەم 
بارۆمەترێكی   D ڤیتامین  ئاستی  كە 
هەموو  ساغڵەمیی  ب��ۆ  ه��ەس��ت��ی��ارە 
ئەو  وەاڵمی  تەواوی  بە  بەاڵم  لەش. 
ئەم  كەمیی  ئایا  ن��ادات��ەوە:  پرسیارە 
یان  نەخۆشییەكانە  هۆكاری  ڤیتامینە 
تێكچوونی  ل��ە  دەك���ات  ب��ەش��داری 
جگەرەكێشان  وەك  تەندروستیدا 
 ،D ڤیتامین  خ���ۆراك؟  خراپیی  و 
كە  خۆراكێكه   واتە  ڕۆژه ،  خۆراكی 
ئەم  چونكە  وەردەگیرێ،  خۆرەوە  لە 
دروست  له شماندا  له   كاتێك  ڤیتامینە 
بەر  دەكەوێتە  پێستمان  كە  دەبێت 
كەمی-ش  بە  ڕاستیدا،  لە  ه��ەت��او. 

ماسی،  وەك  خواردنی  هەندێك  لە 
گۆشتی  و  شیر  بەرهەمەكانی  هێلكە، 
هەندێ  دەب���ێ.  داب��ی��ن  ئ��ۆرگ��ان��ی��دا 
و  ق��ارچ��ك  وه ک  دی��ک��ه   خ��واردن��ی 
یان  دەبەخشن.  ماددە  هەمان  كەلەرم 
ڤیتامین دی لە ماسی و شیرەمەنیشەوە 
ئەم  ئاستی  ب��ەاڵم  دێ��ت.  دەس��ت  بە 
و  جگەرەكێشان  ه��ۆی  بە  ڤیتامینە 

دادەبەزێ. قەڵەوبوونەوە 
كە  ئ��ەوەی��ە  دی،  ڤیتامین  ئ��ەرك��ی 
كالیسیۆم  هەڵمژینی  بۆ  ئاسانكاری 
لێرەوە  و  ڕیخۆڵەكاندا  لەناو  بكات 
دەبێتە فاكتەرێكی گرنگ بۆ سیستمیی 
تایبەت  م��اددەی  ل��ەش.  پارێزگاری 
لەشدا هەن  لە خانە و شانەكانی  هەن 
ئەنزیمانە  و  ڤیتامین  ج��ۆرە  ئەم  كە 
وەردەگرن. لێرەدا د. ئۆسكار فرانكۆ، 
بەرگری  و  ن���ۆژداری  پڕۆفیسۆری 
ئێرساماس-ی  پزیشكی  و  ناوەندی 
یەكێك  سەرپەرشتیاری  و  هۆڵەندی 
دەڵێت:  بابەتە،  ئەم  لێكۆڵینەوەكانی  لە 
فرمانە  لە  ڤیتامینە  ئەم  دابینكردنی 

پێویستە. زۆر  فسیۆلۆژییەكاندا 
د. ئۆسكار لەسەری دەڕوات و دەڵێت: 
دەگاتە  كاریگەرییەكەی  دی  ڤیتامین 
كاردانەوەی  و  جینەتیك  ئاستی  سەر 
بۆرییەكانی  و  دڵ  تەندروستیی  لەسەر 
گریمانەی  هه روه ها  ئێسك،  و  خوێن 
جۆراوجۆر لە ئارادایە كە ئەم ڤیتامینە 
ڕۆڵیشیان  و  كاردەكاتە سەر جینەكان 

لەسەر هەوكردن هەیە. 
ئاكامی  لە  لێكۆڵینەوەكە  ه��ەردوو 
یەك  لە  زیاتر  لەسەر  تاقیكردنەوە 
بەڕێوەچوو  خۆبەخش  كەسی  ملیۆن 
ڤیتامین  ئاستی  نێوان  پەیوەندی  كە 
و  كرا  شرۆڤە  نەخۆشییەكانیان  و  دی 
بەڵگانە  لەو  سەرنج  كاتیشدا  لەهەمان 
وەرگرتنی  ڕادەیەك  چ  تا  كە  دراوە 
لەناو  هەبووە  س��وودی  دی  ڤیتامین 

خۆبەخشەكاندا.
و  فرانكۆ  د.  دیكەشەوە،  لەالیەكی 

هارڤارد  زانكۆی  لە  هاوكارەكانی 
چەند  و  بەریتانی  ئۆكسفۆردی  و 
ئەو  گەیشتوونەتە  دیكە،  زانكۆیەكی 
قەناعەتەی كە ڤیتامین دی بەرگری لە 

دەكات. سەرەكییەكان  نەخۆشییە 
ئ���ەگ���ەر ب���ە ژم����ارە ئ���ام���اژە ب��ەم 
كە  دەبینین  ب��دەی��ن،  كاریگەرییە 
 %35 لە  ڕادەی  بە  بەتەمەن  كەسانی 
گیان  و  دڵ  نەخۆشی  ڕووی  ب��ەرەو 
كەمیی  هۆی  بە  دەبنەوە  لەدەستدان 
ڕادەی  14%ی  و  دی-ی��ەوە،  ڤیتامین 
زیاتر  شێرپەنجەدا  حاڵەتی  لە  مردن 
زانستخوازانە  ئەم  كە  كاتێك  دەبێت 
ڤیتامین  بەكارهێنانی  دایە  سەرنجیان 
بەدی  ئەوەیان  دەرم��ان(  )وەك  دی 
هیچ  دی  ڤیتامین  وەرگرتنی  كە  كرد 
لەوەش  ب��ەاڵم  نەبووە.  سوودبەخش 
سااڵچووەكان  بە  كە  هاتن  بەئاگا 
هۆی  ب��ە  ت��ەم��ەن،  ب��ە  خەڵكانی  و 
بە  دی-ی���ەوە  ڤیتامین  وەرگ��رت��ن��ی 
گیانلەدەستدانیان  ئاستی   %11 ڕادەی 
لەگەڵ  ب��ەراوورد  بە  بووەتەوە  كەم 
ڤیتامینەیان  ئەم  كەم  هاوتەمه نه کانیاندا 

وەرنەگرتووە! 
ب��ەپ��ێ��ی س��ەرژم��ێ��ری��ی��ەك ك���ە لە 
واڵتانی  و  ئەمریكا  ویالیەته کانی 
كە  بینراوە  دراوە،  ئەنجام  ئەوروپی 
دانیشتوان  سێی  لەسەر  دوو  لە  زیاتر 

هەیە. ڤیتامینەیان  ئەم  که میی 
كارنامەكانی د. فرانكۆ و هاوەڵەكانی، 
 %13 نزیكەی  كە  دەدەن  نیشان  ئەوە 
لە  م��ردن  حاڵەتەكانی  ه��ەم��وو  ل��ە 
لە  حاڵەتەكان  9%ی  و  ئەمەریكادا 
ڤیتامی  بە كەمیی  پەیوەندییان  ئەوروپا 
دی-یەوە هەبووە. بە واتا كەمبوونەوەی 
ڕێژە  لەم  هەبووە  ڕۆڵی  ڤیتامینە  ئەم 

گیانلەدەستداندا! بەرزەی 
باس  تیمەكەی  كە  دەڵێ  فرانكۆ  د. 
دانیشتووان  گ��ەورەی  توێژێكی  لە 
دەكات كە دەكەونە ژێر كاریگەریی 
ڕێچكەیەك  بۆ  ڤیتامینەوە،  ئەم  ئاستی 
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دەگەڕێن كە خەڵكی لە مردن بپارێزن 
بۆرییەكانی  و  دڵ  نەخۆشی  هۆی  بە 
خوێنەوە یان بە هۆی هەر هۆكارێكی 

بێت. دیكەوە 
كە  دی��ك��ەدا،  لێكۆڵینەوەیەكی  ل��ە 
بەریتانیدا  BMJی  گ��ۆڤ��اری  ل��ە 
گروپێكی  تێیدا  ب��اوك��راوەت��ەوە، 
زانستخوازانی سەر بە زانكۆی ستانفۆرد 
ئ��ەوروپ��ی،  و چ��ەن��د زان��ك��ۆی��ەك��ی 
ڤیتامین  زانیارییان دەربارەی  كۆمەڵێك 
وایە  بەالیانەوە  بەرچاو.  خستۆتە  دی 
كە ئاستی بەرزی ڤیتامین دی ڕێگری 
فشاری  بەرزی  و  جەڵتە  و  شەكرە  لە 
ئەوەشیان  هاوكات  ده ک��ات.  خوێن 
ئاستی  بەرزكردنەوەی  كە  ڕاگەیاند 
ئەم ڤیتامینە بە دەرمان ئەوە ناگەیەنێت 
دەخاتەوە.  دوور  نەخۆشییانە  ئەم  كە 
دووەم،  باسەی  ئەم  سەرپەرشتیاری 
زانكۆی  لە  سیودۆراتۆو  ئیڤرۆپی  د. 
ئەدنبەرەی سكۆتلەندا، ڕای گەیاندووە 
بەرافراوان  شێوەیەكی  بە  ناتوانن  كە 
بە  دی  ڤیتامین  ئاستی  بەرزكردنەوەی 

حەب و دەرمان پەسەند بكەن.
باسی  س��ەر  دێ��ت��ە  پزیشك  ه��ەم��ان 
ئ��ەوەم��ان  و  ئێسك  ت��ەن��دروس��ت��ی 
زانراوە  كۆنەوە  لە  كە  بیردەخاتەوە 
فشەڵبوونی  ل��ە  ڤیتامینە  ئ��ەم  ك��ە 
پزیشكە  ئ��ەم  دەم��ان��پ��ارێ��زێ.  ئێسك 
فرانكۆدا  لەگەڵ ڕای د.  سكۆتلەندییە 

دی  ڤیتامین  حەبی  دەڵ��ێ  كە  نییە 
باش  كە  وای��ە  پێی  و  سوودبەخشە 
بۆ  دوورودرێژتر  لێكۆڵینەوەی  وایە 
دەڵێ  و  بكرێ  دەرمانە  لەم  دڵنیابوون 
باش وایە هەفتەی دووجار، جاری نیو 
و  هەتاو  بەر  بخەینە  خۆمان  سەعات 

بخۆین. تایبەت  خواردنی 
ئ��ەوە  ئ��ام��ۆژگ��اری  س��ی��ۆدۆرات��و  د. 
وەرزش  پاكدا  هەوای  لە  كە  دەدات 
پ��ڕۆگ��رام��ی خ��واردن��ی  ب��ك��ەی��ن و 
دوو  بكەین.  پ��ەی��ڕەو  ت��ەن��دروس��ت 
سەر  سكۆتلەندی  دیكەی  پزیشكی 
و  دڵ  لێكۆڵینەوەكانی  ناوەندی  بە 
ئەوە  ئامۆژگاری  خوێن،  بۆرییەكانی 
هەڵسەنگاندنی  پاش  تەنیا  كە  دەدەن 
تۆكمە،  و  پێک  و  ڕێ��ک  پزیشكیی 
ڤیتامین  بەكارهێنانی  ڕووبكرێتە  ئه وجا 

دی بە شێوەی دەرمان.
لیژنەی  وتەبێژی  مەكایی،  دوف��ی 
سكۆتلەندا  لە  خۆراك  بەرپرسیارێتی 
ڤیتامین  كە  دەك��ات  ئاشكرا  ئ��ەوە 
دەست  خواردنەوە  لە  ئاسانی  بە  دی 
لە  هەتاویش  تیشكی  و  ناكەوێت 
خ��ۆی��دا م��ەت��رس��ی��دارە، ه��ەوروەه��ا 
هاوڕام  فراكودا  د.  »لەگەڵ  دەڵێت: 
بۆ  پێویستە  وردتر  لێكۆڵینەوەی  كە 
تا  و  دی  ڤیتامین  حەبی  بەكارهێنانی 
چ ماوەیەكی زەمەنی بەكاری بهێنین«.
و  دەڕوا  ل��ەس��ەری  مەكایی  دوف��ی 

دەدا  گرنگی  كە  زۆرە  هۆكار  دەڵێ 
دەستكرد  دی  ڤیتامین  وەرگرتنی  بە 
لێ  ئەرێنی  تەندروستی  ئاكامی  و 

دەكەوێتەوە.

دەربارەی ئەم ڤیتامینە
لەالیەن   1913 ساڵی  لە  دی  ڤیتامین 
كۆلومەوە  ماك  سكوتلەندی  زان��ای 
كیمیاییەكەی  هێما  دۆزرای�����ەوە. 
دوو  خۆیدا  لە  و  -C27H440ە 
جۆرە Vit D2 و Vit D3 یەكەمیان 
لە  دووەم��ی��ان  و  هەیە  ڕووەك��دا  لە 
ئاژەڵدا.  و  مرۆڤ  لەشی  شانەكانی 
ماددەیە  ئەم  هەمەڕەنگی  سەرچاوەی 
دەدات.  پێست  لە  كە  خۆرە  تیشكی 
ئەویش  و  جگەر  بۆ  دەینرێ  پێست 
دەیگۆڕێ بۆ هایدرۆكسی ڤیتامین كە 
OH((25 كیمیایی  هێمای  خاوەنی 
شانە  لە  دیكەش،  جارێكی  بەاڵم   ،D
بۆ  دەگۆڕرێتەوە  لەشدا،  خانەكانی  و 

بنەڕەتییەكەی. شێوە 
ڤیتامینە  ئ��ەم  پۆلێنكردنی  ئاستی 
لە  كە  جۆرانەوە  ئەو  ڕیزی  دەخرێتە 
Fat- بە  و  دەكرێن  خەزن  چەوریدا 
 A. ناسراون و هاوشێوەی   Soluble
E& K Vitamins. بە بوونی ڤیتامین 
ئۆرگانەكان  م��رۆڤ��دا،  لەشی  لە   D
لە  باشتر  و  دەبێت  ئاسانتر  كارەكانیان 

دەمانپارێزن. نەخۆشی 
ڤیتامینە،  ئەم  دیكەی  جیاوازییەكی 
بیگۆڕێ  دەتوانێ  لەش  كە  لەوەدایە 
 Calcitrol بە  كە  هۆرمۆنێك  بە 
ناسراوە كە لە ڕاستیدا ڤیتامین دی-ی 
بەرزی  ئاستی  هه روه ها  چاالككراوە. 
شیكاری  لە  ڤیتامینە  ئ��ەم  نزمی  و 

دەردەكەوێ. خوێندا 

له  ئینگلیزییه وه : ماردین عوزێری
سه رچاوه :

nytimes.com

ڤیتامین دی كاریگەرییەكەی 
دەگاتە سەر ئاستی جینەتیك و 
كاردانەوەی لەسەر تەندروستیی 
دڵ و بۆرییەكانی خوێن و ئێسك، 
هه روه ها گریمانەی جۆراوجۆر لە ئارادایە كە ئەم 
ڤیتامینە كاردەكاتە سەر جینەكان و ڕۆڵیشیان 
لەسەر هەوكردن هەیە



32

ـی
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
تــ

نس
زا

ەم
رد

سە
 

باشترین خوو 59
لەكاتی
چوونە 

ده ستشۆیی
ئایا لە بارەی دروستی چوونە ده ستشۆیی 
خوو  باشترین  دەزانیت  دەزانیت؟  هیچ 

ئایا  كامانەن؟  )ده ستشۆیی(  چوونە  بۆ 
ڕووەوە  لەو  گشتی  بیروبۆچوونی 
كاتێك  ه��ەی��ە؟چ  بناغەی  پایەو 
لە  كاتێك  ده ستشۆیی؟  دەچیتە 
خۆتت  لە  دەرەوە  دەچیتە  ماڵەوە 
بچمە  ئێستا  ئ��ای��ا  پ��رس��ی��وە؛ 
كاتەی  ئەو  یان  ده ستشۆیی، 
که  گەیشتمە جێ؟ ئەمانە ئەو 
جۆرە پرسیارانەن كە لەوانەیە 
ئاشنایەتیمان  ئێمە  لە  زۆرێك 
باشترین  ب��ەاڵم  هەبێت.  پێی 
پرسیارانە  ئ��ەم  ب��ۆ  وەاڵم 

كامانەن؟ 
پسپۆڕی  فارل  ئیلیزابیت  د. 
ئەنجومەنی  ئەندامی  و  ژنان 
ل��ە جین  س��ەالم��ەت��ی ژن��ان 
دەڵێت:  بارەیەوە  لەم  هێڵ، 
بهێڵیت  ك��ە  گرنگە  »زۆر 
ئاسایی  ڕێ��ڕەوی  میزكردن 
وەربگرێت.  تایبەتی خۆی  و 
پێویستە كاتێك بچیتە  واتا وا 

میزەڵدان  ك��ە  ده س��ت��ش��ۆی��ی، 
ڕه نگه   چونکه   ده داتێ.  ئاماژەت 

ب��ەردەوام  كە  بێت  وا  پێت  هه ڵه   به  
سوودبه خش  میزکردن،  و  ئاو  سەر  چوونە 

یارمەتیدەری گەڕاندنەوەی چاالكیی  و  ده بێت 
میزەڵدان و  گورچیلەكان 
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و میزەڕۆ دەبێت، بەاڵم د. فارل دەڵێت: 
بیركردنەوەی  بیركردنەوەیە  »ئ��ەم 
بەاڵم  كۆمەڵگەیە،  خەڵكی  زۆرینەی 

نییە«. دروست 
بە  ئەگەر  که   ئه وه ی  له به ر  ئه ویش 
و  ك��ورت  م��اوە  و  پچڕپچڕ  شێوەی 
بەردەوام بچیتە ده ستشۆیی و نەهێڵیت 
خۆی  سروشتی  ڕێ��ڕەوی  میزەڵدان 
نه یه ڵیت  ئه گه ر  وات��ە  وەربگرێت، 
ئ��اگ��ادارك��ردن��ەوەت ب��دات��ێ، ئ��ه وا 
میزهاتنه ت  هه ستی  ئەو  لەكۆتاییدا 
نازانیت  و  دەكات  كەم  وردە  وردە 
خۆی  كاتی  دەگاتە  میزڵدانت  كەی 

و پڕ ده بێت«.
بۆ مندااڵن و دایكانی تازە

ئەوە  پێویستە  گشتی  شێوەیەكی  بە 
بچیتە  كاتێك  پێویسته  ب��زان��ی��ت، 
پێی  پێویستت  تەواو  كە  ده ستشۆیی، 
كە  بكەیت  پێ  هەستی  و  هه بێت 
بابەتە  ئەم  دەڵێت  فارل  د.  پێویستتە. 
مندااڵن  تازە و  دایكانی  بە  سەبارەت 

زۆر ڕێ دەكەوێت.
باوكی  و  دایك  دەڵێت  پزیشكە  ئەم 
منداڵەكان به هه ڵه  وەها منداڵەكان فێر 
بێت  بۆ  زۆری  بەرلەوەی  دەك��ەن 
ده ستشۆیی،  بچێتە  و  بكات  داوا 
بەاڵم ئەم جۆرە كارانە هەڵەیەكی 
ئەو  لەوانەیە  چونكە  گەورەیە، 
بەبێ  ج��ارێ��ك  چەند  مندااڵنە 
بکه ن  حه ز  پێویستبوون  دۆخی 
له وانه یه   ئیدی  و  ئاو  سەر  بچنە 
و  خ��ۆی  ئیشەكەی  م��ی��زەڵ��دان 
فرمانەكەی خۆی لەدەست بدات 
و لەكاتی خۆیدا ئاماژه  نه نێرێت.
ت��ازە،  دایكانی  ب��ە  س��ەب��ارەت 
منداڵیان  تازە  ژنانەی  ئەو  واتە 
بچنە  كاتەدا  لەو  پێویستە  بووە 
پڕ  میزەڵدانیان  كە  ده ستشۆیی 
پێویستیی  بە  هەست  و  بووبێت 
چونكە  بكەن،  سەرئاو  چوونە 
ببێتە  دەت��وان��ێ��ت  ب���ارەدا  ل��ەم 
ئەو  ماسوولكەكانی  بۆ  مەشقێك 
ت��ەواوی  كۆنترۆڵێكی  و  ناوچانە 

بكات. بەشەكانی دیكەی 
خۆتان لە ڕادەبەدەر مەهێڵنەوە

بەاڵم د. جوان كارۆل پسپۆڕی تایبەت 

نەخۆشخانەی  لە  میزەڕۆ  و  میز  بە 
خاڵێكی  نیویۆرك  له   جۆزیف  سنت 
ئەویش  دەخ��ات��ەڕوو  دیكە  گرنگی 
پێویستە  ژنان  دەوترێت  كە  ئەوەیە 
ئه وجا  پڕبوو،  میزەڵدانیان  كاتەی  ئەو 
نییە  مانایە  بەو  ئه مه ش  سەرئاو،  بچنە 
وازی  و  نەكات  پەلە  پێویستە  كە 
ڕادەی  لە  كاتەی  ئەو  تا  بهێنێت  لێ 
لە  دەبێت.  زیاتر  خۆی  دیاریكراوی 
زۆر  زەرەری  ڕەفتارە  ئەم  ڕاستیدا 
گورچیلەكان  و  میزەڵدان  لە  دەدات 
ب��ەدەر،  سنوور  لە  مانەوەی  زی��اد  و 
ماسوولكە  ب��ە  دەگەیەنێت  ئ���ازار 
کۆئه ندامی  تایبەتمەندییەكانی  و 
بارەدا  لەم  چاالكییەكانی.  و  میزەڕۆ 
دێته   میز  ڕاگرتنی  الوازی  هەندێجار 
ئارا و زیانیش دەگەیەنێت بە دەمار و 
ئەگەر  ناوچانە،  ئەو  دەمارەخانەكانی 
لەوانەیە  بێت  بەردەوام  بارودۆخە  ئەم 
بورانەوەی  و  هۆشی  بێ  هۆی  ببێتە 
هۆی  دەبێتە  بەردەوامبوونیشی  كاتی، 

بەردەوام«. لەهۆشچوونی 
ئەو كاتانەی دەچیتە ده ستشۆیی
یەكێك لە تێبینییەكانی د. فارل بۆ خانمە 
بەڕێزەكان ئەوەیە كە ژنان پێویستە ئەوە 
بزانن كە بە نزیكبوونەوە لە هاوسەرەكان 
تەنانەت دوای  و دوای سێكسكردن و 
پێویستە  سێكسی،  گەمەی  هەندێك 
به   هەست  خۆیشیان  ده ستشۆیی،  بچنە 
پەیوەندی  ئەمەیان  دەكەن،  پێویستیی 
میزەڵدانەوە  پڕنەبوونی  یان  پڕبوون  بە 
نییە، بەڵكو ئه مه  بۆ ئه وه یه  كە سەرجەم 
لەناو  زیانبەخشەكان  ماددە  و  بەكتریا 
كۆئەندامی  لە  بەتایبەت  و  جەستەیدا 
م��ی��زەڕۆوه   و  هێلكەدان  و  زاوزێ 
هاتوونەتە خوارەوە و دەبێت لە ڕێگای 

میزەوە فڕێیان بداتە دەرەوە.
فریادڕەسەكان وەرزشە 

لە كێشەكانی مرۆڤ بەگشتی  یەكێك 
ئەوەیە كە لە چركەكانی پێش چوونە 
ده ستشۆیی، شوێنی گونجاوی دەست 
ناكەوێت. لەو دۆخەی كە ڕوودەدات 
میزەڵدان و گەیشتن  پڕبوونی  پێش  و 
و  ده ستشۆیی  چ��وون��ە  هەستی  ب��ە 
بیستوومانه  كە خەریكە میز  هەندێجار 
دەكات بە خۆیدا یان خەریكە خۆی 

پیس دەكات.
لە ژنان و بەتایبەتی لەو ژنانەی سكپڕن 
چەند  باشترە  بووە،  منداڵیان  تازە  یان 
ده ستشۆیی  چوونە  لە  بەر  دەقیقەیەك 
كەم  و  بچووك  وەرزش��ی  هەندێك 
بەهێزكردنی  بۆ  بدات  ئەنجام  جووڵە 
جەستەی.  و  ماسوولكەكان  و  خۆی 
تەمەنە  لە  و  كات  تێپەڕبوونی  بە  كە 
پێش  وەرزشە  جۆرە  ئەم  بااڵكانیشدا 
مرۆڤ  بۆ  ئارامی  و  تاقەت  وەختە 

دەگەڕێننەوە.
د. ك���ارۆل س��ەب��ارەت ب��ە وەرزش��ە 
گونجاوەكان بۆ دەست بەسەرداگرتنی 
لە  »هەندێك  دەڵێت:  میزەڵدان  و  میز 
خۆیان  كە  تێگەیشتوون  وەها  ژنان 
بدەن  ئەنجام  وەرزش  خۆیانەوە  لە 
نییە،  پێویست  وەرزشكردن  هەر  یان 
وەرزش  و  نییە  وەها  دۆخەكە  بەاڵم 
سەردانی  وایە  باشتر  و  پێویستە  زۆر 
بكرێ  سروشتی  چارەسەری  پزیشكی 
وەربگیرێ.  لێ  ڕێنمایی  و  بەرنامە  و 
وەرزش��ەك��ە  تەنیا  بە  خ��ۆت  دوات��ر 

بدەیت. ئەنجام 
تەواوی  بۆ  ئامۆژگاری  سێ 

تەمەنەكان
بۆ ئەوەی میزەڵدان و ڕێڕەوی میزێكی 
دروست و باشمان هەبێت چی بكەین 
پێویستە  گەنجەكان،  تەنانەت  باشە؟ 
تەمەنی  و  ئایندە  بۆ  كە  بزانن  ئەوە 
لەو  ئ��ەوەی  بۆ  بكەن  چی  گەورەتر 
پێویستە چەند  بن؟  ڕووەوە سەالمەت 

بیزانن: خاڵێكی گرنگ هەیە 
ئاو  لیتر   2 تا   1.5 1- هەموو ڕۆژێك 

بخۆینەوە.
كافائینیان  ئەوانەی  خواردنەوەی   -2
تێدایە كەم بكرێتەوە وەك ؛ چا، قاوە، 
شوكوالتەی گەرم و خواردنەوە وزە 

بەخشەكان.
3- وەرزشی تایبەت بە ماسوولكەكان 
ن��اوەوە،  ماسوولكەكانی  تایبەتی  بە 
ئەگەر ماوە ماوەش بكرێ بە مەرجێك 

تیایدا. نەبیت  تووشی كێشە 
 

لە فارسییەوە: وەرزان ڕێکەوت
سبز(- گۆڤاری)سیب  سه رچاوه :لە 

ژمارە)82(

باشترین خوو 
لەكاتی
چوونە 

ده ستشۆیی
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هۆی  دەبێتە  مۆسیقا  وایە  پێت  ئایا 
كەمیی  و  بیرچڕی  که مبوونه وه ی 

لە كاتی شۆفێریدا؟ ئاگایی 
لە  كە  ن��وێ  توێژینەوەیەكی  بەپێی 
هۆڵەندە ئەنجام دراوە، لەوانەیە میوزیکی 
گونجاو یارمەتی کۆبوونه وه ی بیرچڕی 
لە  مانۆڕیش  توانای  تەنانەت  و  بدات 
كاتی شۆفێریدا. ئەم توێژینەوەیە لەسەر 
نیوەیان  كە  درا  ئەنجام  ك��ەس   69
كاتی  لە  میوزیک  لە  دەگرت  گوێیان 
بە بێ  نیوەكەی دیكەشیان  شۆفێریدا و 
پێچه وانه ی  دەكرد.  شۆفێریان  مۆسیقا، 
باو  خەڵك  الی  كە  دەرك��ەوت  ئه وه  
بوو. به ڵکو میوزیک پەرچەكردار باشتر 
که   کاتێک   %26 ڕێ��ژەی  بە  دەك��ات 
شۆفێرێك تووشی شتی له پڕی ڕێگاوبان 
ده بێته وه .  قوت  له به رده میدا  و  دەبێتەوە 
شۆفێران  یارمەتیی  میوزیک  هەروەها 
ماوه ی  كەمكردنەوەی  لەسەر  دەدات 

پێویستیی  لە  پەرچەكردار  خایه نراوی 
دوای  بەپەلە،  ئۆتۆمبیل  ڕەتبوونی 
كاتێكی  ئەوەش  وەستاوە،  كە  ئەوەی 
پارێزگاریی  یارمەتی  و  بەهادارە  زۆر 
له   و  بەركەوتن  لە  دەدات  ئۆتۆمبیل 

ڕووداوەكان.
هەوڵە  ئ��ەو  زان��ای��ان،  وت��ەی  بەپێی 
ساتی  لە  دەیدات  شۆفێر  مێشكییەی 
لە  گوێگرتن  هەروەها  و  شۆفێریدا 
پەرتەوازەبوونی  بڕی  40%ی  میوزیک 
یارمەتیی  که   ده گێڕێته وه   بۆ  ئاگایی 
زیادبوونی بیرچڕی و ئاگایی دەدات، 
هەستكردن  كاتی  ل��ە  تایبه ت  ب��ه  
كاتێك  خەمۆكیدا،  و  بێتاقەتی  بە 

تەنیایە. بە  شۆفێرەكە 
میوزیکه که    دەنگی  به رزیی  هەروەها 
نییە  كاریگەریی  زۆر  جۆره که ی  و 
به ڵکو  شۆفێرەكە،  تەركیزی  لەسەر 
بێت،  خۆش  شۆفێر  بۆ  ئاوازێک  هه ر 

ئه وه  یارمه تیی ده دات، که واته  لە باری 
واتا  هەراسانكەردا،  میوزیکی  بوونی 
نه كات،  لێ  حەزی  شۆفێرەكە  ئه گه ر 
ده بێت،  جیاواز  بارودۆخەكە  ئ��ەوە 
چونكە توێژینەوەیەكی كەنەدی دەری 
هەراسانكەر  میوزیکی  كە  خستووە 
نەمانی  هۆی  ببێتە  لەوانەیە  بەرز،  و 
لەبەرئەوە  شۆفێریدا،  لەكاتی  بیرچڕی 
كە  ئەوەیە  ئامۆژگارییان  پسپۆڕان 
بۆ  بەكاربهێنرێ  پ��اد  ئ��ای  ئامێری 
خ��ۆش،   میوزیکی  ل��ە  گوێگرتن 
ئاوازە  و  میوزیک  لە  دووركەوتنەوە 
ببێتە  لەوانەیه   كە  هەراسانكەرەكان 
دروستبوونی  و  بیرچڕی  نەمانی  هۆی 

ڕووداوی نەخوازراو.

و: ئەحمەد مەحموود
ژ:  )طبیبك(  گ��ۆڤ��اری  سەرچاوە: 

661- 2013ز- ل: 83-78

ئایا میوزیک دەبێتە هۆی 
ڕووداوەكانی هاتوچۆ؟
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مۆبایل وەک ڕادیۆ کاردەکات 
جەمال محەمەد ئەمین

Physic فيزيك
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ئامێرێكە  مۆبایل  كە  بزانین  ئ��ەوە  دەبێت  سەرەتا 
پلەیەكی  بە  ڕادیۆیەك  بەاڵم  دەكات،  كار  ڕادیۆ  هەروەك 
تەلەفۆن  1876دا  ساڵی  لە  ئاڵۆزی،  له   و  وردی  لە  بەرز 
لەالیەن »ئەلكساندەر گراهام بێڵ«ەوە دۆزرایەوە و پەیوەندییە 
بێتەلیەكانیش پێشكەوتن و پەرەی زۆریان بە خۆوە دی پاش 
داهێنان و دۆزینەوەی ڕادیۆ لەسەر دەستی زانا »نیكۆال تیسال« 
لە ساڵی 1894. دەبێت ئەوە بزانین كە ئاساییە ئەگەر هەردوو 

بیرۆكەی ڕادیۆ و تەلەفۆن یەك بگرن. 
ڕێگای  لە  بێتەل،  پەیوەندیكردنی  مۆبایل،  دۆزینەوەی  پێش 
مەودایەكی  بۆ  ئەویش  كە  ب��وو.  ڕادیۆییەوە  تەلەفۆنی 
دیاریكراو بوو که  لە 100 كم زیاتر تێنه ده په ڕی و لە نێوان 
جێبەجێ  پەیوەندییەكە  دیاریكراودا  كەمی  كەسێكی  چەند 
سیستمی  لە  بەاڵم  گەورەوە،  ئەنتێنایەكی  ڕێگای  لە  دەكرا، 
مۆبایلدا، شار دەكرێ بە خانەی بچووك بچووكەوە و لەهەر 
تیایدا  کە  دەبێت،  بوونی  ناردن  وێستگەیەكی  خانەیەكدا 
دەتوانرێ هەمان لەرەلەری شه پۆل، لەنێوان هەموو دانیشتوانی 
شاردا بەكاربهێنرێ. واتە بە ملیونەها كەس سوود وەرده گرن 

لە هه مان سیستم.
بۆ ئەوەی بە شێوەیەكی ورد لە مۆبایل تێبگەین، بەراووردێكی 
ئامێری وەك سی  نێوان مۆبایل و هەندێك  خێرا دەكەین لە 
هەروەها   city band radio واتە   CB radio رادیۆ  بی 
walkie- دەگرێتەوە  تۆكیش  ۆكی  ئامێری  بەراووردەكە 
ڕادیۆ،  وەك  وەرگرە  و  نێرەر  ئامێری  ئەمیش  كە   talkie
ئەمانەن »ڕێگای  بەراووردەكە دەیگرێتەوە  ئەو ڕووانەی كە 

پەیوەندیكرن، كەناڵەكان و مەودا«:

 :*Duplex )1- ڕێگای پەیوەندیكردن )دووپلێکس
سیستمی  بە  تۆكی،  ۆكی  و  ڕادیۆ  سیبی  ئامێری  هەردوو 
half-duplex كاردەكەن واتە هه ردوو که سی په یوه ندیکار 
یەكێك  پێویسته   واتا  ده که ن،  په یوه ندی  لەرەلەر  هه مان  به  
به   پاشان  بێت،  گوێگر  دیكە  ئەوی  و  بكات  قسە  لەوانە 
هەیە   full-duplex سیستمی  مۆبایلدا  لە  بەاڵم  پێچه وانه وه . 
واتە  گوێگرتن،  بۆ  و  قسەكردن  بۆ  هەن  لەرەلەر  دوو  كە 

هەردوو پەیوەندیكار دەتوانن لە هەمان كاتدا قسەش بكەن 
و گوێش بگرن. 

تەنیا  ئامێری ۆكی تۆكی،  لە   :channels 2- كەناڵەكان
یەك كەناڵ هه یه  بۆ پەیوەندیكردن و لە ئامێری سیبی ڕادیۆدا 

لە  زیاد  مۆبایلدا  لە  بەاڵم  هەیە،  پەیوەندیكردن  كەناڵی   40
1664 كەناڵ هەیە.

تێپەڕ  لە 2 كم  مەودا range:  مەودای ۆكی تۆكی   -3
بە  ڕادیۆش  سیبی  مەودای  و  وات   0.25 توانای  بە  نابێت 
توانای 5 وات دەگاتە 8 كم، بەاڵم لە مۆبایلدا مەودا بەپێی 
که سی  کراون،  دابه ش  ناوچه کاندا  به سه ر  كە  خانانەیە  ئەو 
بۆ  بچێت  خانەیەكەوە  لە  دەتوانێت  به کارهێنه ریش  مۆبایل 
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بۆ  خانه   به   خانه   جووڵەكەی،  بەپێی  واتا  دی.  خانەیەكی 
ده یان و سه دان کیلۆمه تر له و که سه وه  دوور ده که ویته وه  که  
زۆرە  زۆر  مۆبایل  مەودای  واتە  ده کات.  له گه ڵ  په یوه ندیی 
و تەنانەت دەتوانیت لە میانەی گەشتی هەزاران كیلۆمەتری 
خۆتەوە پەیوەندی بكەیت بێئەوەی پەیوەندیەكەت بپچڕێت. 
به سه ر  شارێك  دابەشكردنی  چۆنییەتی  ڕوونكردنەوەی  بۆ 
چەند  بۆ  شارێك  هەر  دیارە  وێنەكەدا  لە  وەك  خانەكاندا 
هەر  ڕووب��ەری  كە  دەكەین،  دابەش  شەشالیی  خانەیەكی 
خانەیەك 26 كم2 بێت لە هەر یەك لەو خانانەدا تاوه رێکی 
لەسەر  ڕادیۆیی  ناردنی  ئامێرەكانی  كە  تێدایە  بەهێزكردنی 
بە  ناردن  و  مۆبایل  ئامێرەكانی  كە  لەبەرئەوەی  و  دادەنرێ 
توانایەكی كەم كار دەكەن، بۆیە هەموو دوور و نزیكەكان 

بە هەمان لەرەلەر كاردەكەن.
كار  ئەنالۆگ  سیستمی  بە  خانانە  ل��ەو  خانەیەك  ه��ەر 
دانا كە  وامان  ئەگەر  واتە  بەكاردێنێت  7 كەناڵ  دەكات و 
چەند  خانەیەك  هەر  ئەوا  خانە   7 بۆ  كراوە  دابەش  شارێك 
لەرەلەری خۆی دەبێت جیاواز ده بیت لەوانی دیكە بێئەوەی 
لەرەلەری   832 شارێكدا  هەر  لە  ڕووبدات،  بەیەكداچوون 
بەكارهێنان  لەكاتی  مۆبایلێكیش  هەر  بەكاردێت  ڕادیۆیی 
ئەوەی  و  قسەكردن  بۆ  یەكیان  بەكاردێنێت  لەرەلەر  دوو 
هەیە  پەیوەنیكردن  كەناڵی   395 واتە  گوێگرتن،  بۆ  دییان 
 42 كە  ناردن،  وێستگەیەكی  هەر  بۆ  یان  خانەیەك  هەر  بۆ 
باسی  دوای��ی  كە  كۆنترۆڵكردنە  بۆ  دیكە  لەرەلەرەكەی 
لەرەلەر   7 بە  پێویستی  خانەیەك  هەر  لەبەرئەوەی  دەكەین. 
هەیە، بۆیە لە هەر كەناڵێكدا 56 كەناڵی پەیوەندیكردن هەیە، 
كاتدا  یەك  لە  دەتوانن  كەس   56 خانەیەكدا  هەر  لە  واتە 

پێكەوە مۆبایل بەكاربێنن. 
بە  دەك��ەن،  كار  ئەنالۆگ  سیستمی  بە  مۆبایالنەی  ئەو 
واتە   1G دەبرێن  ناو  یەكەم  ن��ەوەی  مۆبایلی  تەكنیكی 
بەاڵم   ،  first – generation mobile technology
پێیان  دەكەن،  كار  دیجیتاڵ  سیستمی  بە  مۆبایالنەی كە  ئەو 
ژمارەی  و   2G دووەم  نەوەی  تەكنیكی  مۆبایلی  دەوترێت 
كەناڵەكانی سێ هێنده  زیادی كردووە واتە بۆتە 168 كەناڵ. 
لە سیفەتەكانی مۆبایل بە سیستمی كۆن ئەوەیە كە توانایەكی 
زۆر كەمی كارەبایی دەوێت بۆ ئیشپێكردن كە ده کاته  0.6 
ئامێرانە.  تا 3 وات. كە ئەوە كەمترین توانایە بۆ ئەو جۆرە 
كار  كەم  وزەیەكی  بە  ناردنیش  وێستگەكانی  هەروەها 
دەكەن، هەروەها ناوچەی كاری لەرەلەرەكان، لە ڕووبەری 
خانە شەشالییەكان دەرناچێت كە ئەوە وا دەكات هەمان ئەو 

لەره له رانە لە خانەیەكی دیكەدا بەكاربهێنرێنه وه . هەروەها لە 
شارێكدا ژمارەیەكی زۆر لە وێستگەكانی ناردن دەبێت كە 
ناوەندی  وێستگەیەكی  پێویستە  بۆیە  وێستگە  سەدان  دەگاتە 
 Telephoneواتە  MTCO هەبێت بۆ هیڵگۆڕکێکان كە بە

Switching Office Mobile ده ناسرێ. 
كۆدێکی  چەند  مۆبایلێك  هەموو  مۆبایل:  كۆدەكانی 
ئامێرەكە  ناسینی  بە  پەیوەندییان  كە  هەیە  خۆی  به   تایبەت 
خزمەتگوزارییەكانی  كۆمپانیایەی  ئەو  و  خاوەنەكەی  و 
ئامێرەكە  که   جار  یەكەم  بۆ  هەیە،  دەكات  پێشكەش  تیادا 
دەخرێتە كار، نزیكەی 40 چركە دەخایەنێت، لەو ماوەیەدا 
 SID پێناس  بە كۆدی  كە  وەردەگرێت  مۆبایلەكە كۆدێك 
ئیدی    system identification code واتە  دەناسرێت 
كۆمپانیایە،  كام  بە  سەر  مۆبایلە  ئەو  كە  دەزانیت  لەوەوە 
ئەو  ئەوا  نه بوو،  تۆمار  کۆمپانیا  له   كۆدە  ئەو  ئەگەر  خۆ 
بکات.  کار  ناتوانێت  و  دەبێت  بازنە  دەرەوەی  لە  مۆبایلە 
لەنێوان  دەكرێت  ب��ەراورد  دووەم��دا  هەنگاوی  لە  دوات��ر 
نیشانە  مۆبایلەكە  ئینجا  مۆبایلەكە.  ناو  كۆدی  و  كۆدە  ئەو 
ئاگادار  تا   ،  MTSO هیڵگۆڕکێ  ناوەندی  بۆ  دەنێرێت 
بێت بە كردنەوەی ئەو مۆبایلە و شوێنی بزانێت و بیخاتەوە 
پەیوەندیكردن  كاتی  بۆ  خۆیه وه   زانیارییەكانی  بنكەی  ناو 
وێستگەی  لە  كۆمپیوتەرێكە  ناوەندە  ئەو  لێیەوە.  یان  پێیەوە 
سیستمی  هەموو  كۆنترۆڵی  و  مۆبایلەكە  بە  تایبەت  ناردنی 
مۆبایلەكە دەكات و وەك پەیوەندییەكانی و هەژماری بەهای 

بەكارهێنەكانی و تا دوایی... 
ڕادیۆیی  شەپۆلی  دوو  هیڵگۆڕکێ  ن��اوەن��دی  ه��ەروەه��ا 
و  بەكارهێنان  كاتی  لە  مۆبایلێك  هەر  بۆ  دەك��ات  دابین 
پەیوەندیكردندا یەكێكیان بۆ قسەكردن و ئەوی دیكەیان بۆ 
مۆبایلێك  هەر  كۆدەكانی  کرا.  باس  پێشتر  وه ک  گوێگرتن، 
بریتییە  كە   ESN ئەلكترۆنی  زنجیرەیی  ژمارەی  لە  بریتین 
 32 لە  ژمارەیە  ئەو   Electronic Serial Number لە 
بۆی  دروستكردنییەوە  كارگەی  لە  هەر  و  دێت  پێك  پیت 
واتە مۆبایلەكەیە  پێناسی  ژمارەی  دووەم  كۆدی  دادەنرێ. 
خانە   10 لە  كە    Mobile Identification Number
كە  كۆدەكانە  ناسینی  سیستەمی  سێیەم  كۆدی  و  پێكدێت، 
 ،System Identification Code دەناسرێ واتە SID بە
ئەویش لە 5 خانە پێكدێت و تایبەتە بە وێستگەی ناردنەوە و 
لەالیەن دامەزراوەی گەیاندنە نێو دەوڵەتییەكانەوە FCC واتە
تەرخان   Federal Communications Commission

دەكرێ. 
ژمارەی یان كۆدی ESN  لە مۆبایلدا سەرەكی و بنەڕەتیە.  
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پێكهاتەی مۆبایل

دادەنرێ  ئەلكترۆنی  ئامێری  ئاڵۆزترین  بە  مۆبایل  ئامێری 
لەڕووی بچووكی و زۆری ئەو كارانەی كە ئه نجامی ده دا، 

مۆبایل لەم پارچانەی خوارەوە پێكدێت: 
- بۆردی سوڕی ئەلكترۆنی كە مێشكی مۆبایلەكەیە.

- ئەنتێنا.
.LCD شاشەی -

- بۆردی دوگمه کان.
- مایكرۆفۆن.

- بیستۆك.                         
- پاتری.

ئەلكترۆنی  س��وڕی  ئەلكترۆنی:  سوڕی  بۆردی   -1
هەیە  ئەلكترۆنی  پارچەی  چەندین  تیایدا  و  مۆبایلەكانە  دڵی 
ده ده ن  ئه نجام  جیاجیا  كاری  چەندین  كە  كۆمپیوتەر  وەك 
ژمارەیی  بۆ  )ئەنەلۆگ(  وێكچوەكان  نیشانە  گۆڕینی  وەك 
بیستنییەكان  نیشانە  گۆڕینی  و  پێچەوانەوە،  بە  و  )دیجیتاڵی( 
نیشانەی ژمارەیی  بۆ  نیشانەی كارەبایی و جارێكی دیكە  بۆ 
بەناوی  هەیە  ب��ۆردەدا  ئەو  نێو  لە  ئاڵۆز  زۆر  ئامێرێكی  و 
مانای digital signal processor كە كاری  بە   DSP
بۆردی  پرۆسێسەرە  مایكرۆ  ئەو   هەروەها  گۆڕینانەیە،  ئەو 
چەند  ڕێی  لە  نمایشەوە  شاشەی  بە  دەبەستێتەوە  دوگمه کان 

وەك  ئاڵۆز  دیكەی  كاری  چەندین  و  ئەمانە  فرمانێكەوە، 
كە  زمانەی  بەو  نمایشکردنه وه یان  و  زانیارییەكان  وەرگرتنی 

ده ویسترێ.
 ROM هەروەها بۆردی ئەلكترۆنی میمۆریەكی تێدایە بە ناوی
تێدایە  میمۆریەكی فالشی  لەوەش  بە زمانی كۆمپیوتەر، جگە 
بۆردەدا  لەو  زیاتر  لەوانەش  فراوانییەكەی،  كردنی  زیاتر  بۆ 
مامەڵەكردن  بۆ  هەیە    RF ڕادیۆییەكان  شەپۆلە  دروستكاری 
لەگەڵ شەپۆلی كەناڵەكانی FM و یەكەی وزەی كارەبا. هه روه ها 
یەكەی گەورەكاری شەپۆلە ڕادیۆییەكان هەیە بۆ مامەڵەکردن 

لەگەڵ نیشانە نێردراو و وەرگیراوەكان بە هۆی ئەنتێناكەوە.
زۆر  نمایش  شاشەكانی   :LCD نمایش  شاشەی   -2
پێشكەوتنیان بە خۆوە دیوە لە بوارەكانی ڕەنگ و وردی و 

مۆبایلەكاندا  بەرچاوەی  پێشكەوتنە  ئەو  لەگەڵ  تا  ڕووبەرەوە 
لە  بەردەوام  كە  خزمەتگوزارییانەی  ئەو  هەموو  بۆ  و  بێتەوە 
بۆ  زیادبوونیشدان،  لە  هەر  و  دەكرێن  پێشكەش  مۆبایلەوە 
و  ناردن  و  بژمێر  و  ئینتەرنێت  پەڕەكانی  هەڵدانەوەی  نموونە 
كە  دیكە  زۆری  و  یاریكردن  كورتەنامەكان  وەرگرتنەوەی 
هەموویان پێویستیان بە شاشەیەكی زۆر به  دیققه ت و جوانی 

LCD دەبێت. 
3- بیستۆك و میكرۆفۆن: ئامێرەكانی مۆبایل، مایكرۆفۆن 
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و بیستۆكیان تێدایە بە قەوارە و چوستیی 
پاترییەكی  لەگەڵ  ه��اوڕێ  جیاجیا 
كە  بزانین  ئ��ەوەش  دەبێت  بچووك. 
ئاڵۆز  ئامێرە  هەموو  بەو  مۆبایل  ئێستا 
كە  دەبینین  ئێستای،  وردان����ەی  و 
قەوارەكەی زۆر بچووكە لە چاو زۆری 
 30 ئەگەر  خۆ  پارچەكانی،  ئاڵۆزی  و 
یان 40 ساڵ لەمەوبەر مۆبایل دابهێنرایه  
ئەوا لەوانەیە لە ژوورێكدا جێگای تەنیا 
یەك مۆبایل نەبوایەتەوە، ئەوە جگە لەو 
پێ  پێویستی  كە  زۆرەی  كارەبا  وزە 

دەبوو! 

وادانێین  ئەگەر  گەڕان:  سیستمی 
كۆمپانیا  یەك  لە  زیاتر  شارێكدا  لە  كە 
لە  بەڕێزتان  كاتێك  مۆبایل،  بۆ  هەیە 
خانەیەكەوە دەچیت بۆ خانەیەكی دیكە، 
كۆمپانیایەی  ئەو  خزمه تگوزاری  كە 
دەچیتە  وات��ە  نییە،  ل��ێ  ب��ەڕێ��زت��ان��ی 
دەرەوەی بازنەی کۆمپانیاکه ی خۆته وه ، 
ئیدی ناتوانیت پەیوەندیەكانت جێبەجێ 
مۆبایلەكەی  كۆدی  چونكە  بكەیت، 
كۆمپانیایەی  ئەو  الی  نەناسراوە  تۆ 
ب��ازن��ەی  لەنێو  وان  ب��ەڕێ��زت��ان  ك��ە 
ئەگەر  ب��ەاڵم  خزمەتگوزارییەكانیدا، 
بەڕێزتان بەشدار بیت لە خزمەتگوزاری 
گەڕاندا roaming، لەو بارەدا ناوەندی 
که   كۆمپانیایەی  ئ��ەو  MTSO-ی 
پەیوەندی  بازنەكەیدا  لە  وان  بەڕێزتان 
تایبەت  ناوبراوی  ناوەندی  بە  دەكات 
بە كۆمپانیاكەی خۆتەوە، لەو ڕێگایەوە 
به   دەخاته وه ،  ڕێك  بۆ  پەیوەندییەكانت 

به های زیاتر. 
نەوەكانی مۆبایل

بەپێی ئەو گۆڕان و پێشكەوتنەی كە به  
بواری تەكنیكی مۆبایلدا  لە  به رده وامی 
چەند  ب��ە  مۆبایلەكان  ڕوودەدات، 
دەبن كە  تێپەڕ  و  تێپەڕبوون  قۆناغێكدا 
هەر قۆناغەی مۆبایلێك دەگرێتە خۆ و 

بە نەوەكانی مۆبایل دەناسرێن و تا ئێستا 
دەرچوون  مۆبایلەكان  لە  نەوە  چەندین 
كە لە نەوەی یەكەمەوە دەستپێدەكەن: 

مۆبایلی نەوەی یەكەم: 
مۆبایلی   1983 ساڵی  لە  یەكەمجار  بۆ 
وێكچوو )ئەنالۆگ( دەركەوت، كە بە 
 Advanced Mobile Phoneن��اوی
كورتكراوەكەی  بوو،  System-ه وه  
سیستمی  وات����ای  ب��ە  AMPS-ه، 

دێت  پێشكەوتووەكان  مۆبایلە 
نێو  دام��ەزراوە  لە  متمانەی  كە 
وەرگرت   FCC دەوڵەتییەكان 
ویالیەتی  لە  یەكەمجار  بۆ  و 
م��ەودای  بەكارهێنرا،  شیكاگۆ 

لەرەلەری ئەو مۆبایالنە لەنێوان 824 – 
ئەو  بوو. دەسەاڵتداری  میگاهێرتز   894
یارمەتییەكی  هەموو  ئەمەریكا  كاتەی 
ئەو تۆڕەی دەدا بۆ كێبركێی تەلەفۆنی 
دوو  ئەوەش  بۆ  كاتانەدا،  لەو  نۆرماڵ 
بە  لۆكاڵی  بێتەلی  خزمەتی  فیدەری 

ناوی A و B دانا.
دوو  بۆ  دان��را  جیاواز  لەرەلەری   832
گوێزەرەوەی A و B كە 790 لەرەلەری 
دەنگی بوون و 42 یان لەرەلەری داتایی 
پەیوەندیكردن  بوو و هەموو كەناڵێكی 
بۆ  یەكێك  پێكدێت  لەرەلەر  دوو  لە 
وەرگرتن  بۆ  دیكە  ئ��ەوی  و  ن��اردن 
بوون  كیلۆهێرتز   30 شه پۆلی  بە  كە 
وەك  دەنگەكان  گەیاندنی  چوستیی  تا 

تەلەفۆنە نۆرماڵەكان بێت.
یەكەمی  ن���ەوەی  ك���اری  ب��ی��رۆك��ەی 

مۆبایلەكان
- لەرەلەر

- كات
یەكەم،  ن��ەوەی  مۆبایلەكانی  ك��اری 
گۆڕراوه کان  ڕادیۆییه   له ره له ره   له سه ر 
دەنگی  بەردەوام  شێوەی  بە  كە  بەندە 
ئەوەش  دەگوێزێتەوە،  بەكارهێنەران 
پەیوەندییه کی  كە  دەدات  ئەوە  بواری 

زۆر لە یەك كاتدا بكرێ بە وێستگەی 
سەرەكییەوە هەر مۆبایلێكیش لەرەلەری 
لە  وەك  دەبێت  خۆی  بە  تایبەت  f-ی 
ڕەنگاو  الكێشانە  ئەو  دیارە،  وێنەكەدا 
گوزارشتە  ڕەنگێكیش  هەر  و  ڕەنگن 
تەنیا  بۆ  بەكارهێنراو  ل��ەرەل��ەری  لە 
لەو  پچڕان  و  پەیوەندیكردن،  ی��ەك 
ئەو  بەردەوام  كە  ئەوەیە  مانای  شریتە، 

بەكارناهێنرێن.  لەرەلەرانە 

هەموو مۆبایلێك 
چەند كۆدێکی 
تایبەت به  
خۆی هەیە كە 
پەیوەندییان بە 
ناسینی ئامێرەكە 
و خاوەنەكەی و 
ئەو كۆمپانیایەی 
خزمەتگوزارییەكانی 
تیادا پێشكەش 
دەكات هەیە، بۆ 
یەكەم جار که  
ئامێرەكە دەخرێتە 
كار، نزیكەی 40 
چركە دەخایەنێت، 
لەو ماوەیەدا 
مۆبایلەكە كۆدێك 
وەردەگرێت كە بە 
 SID كۆدی پێناس
دەناسرێت 
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هەر لەرەلەرێكی نێرەر بە 45 میگاهێرتز لە لەرەلەری وەرگر 
لە هەر كەناڵێكی دەنگیدا جیا دەكرێتەوە تا بە یەكداچوون 
هەر  و  وەرگردا  و  نێرراو  شەپۆلەكانی  نێوان  لە  ڕوونەدات 
نێرەرێك 395 كەناڵی پەیوەندیكردن و 21 كەناڵی ئاڵوگۆڕی 

زانیاری لە نێوان مۆبایل و تەلەفۆنی نۆڕماڵدا هەیە. 
دواتر سیستمی مۆبایلەكان لە وێكچوو )ئه نه لۆگ(ەوە گۆڕرا 
 narrowband واتە   NAMPS دەڵێن  پێی  كە  ئەوەی  بۆ 
سیستمی  واتە   advanced mobile phone service
پەرەپێدانەدا  لەو  تەسك.  شه پۆل  پەرەپێدراوی  مۆبایلی 
تەكنیكی ژمێرەیی بەكارهێنرا تا توانای پەیوەندیكردنی هەر 
ئەو  هەرچەندیشە  بكات.  زیاد  هێنده   سێ  بڕی  بە  كەناڵێك 
بە  هەر  هێشتا  بەاڵم  مۆبایل،  بۆ  كرا  زیاد  ژمێرەییە  تەكنیكە 
وێكچوو )ئه نه لۆگ( دادەنرێن و بە لەرەلەری 800 میگاهێرتز 
پۆستی  وەك  خزمەتگوزارییەكانی  لە  زۆر  و  دەكەن  كار 
ئەلكترۆنی و هەڵدانەوەی پەڕەكانی ئینتەرنێت ناگرێتەوە.   

2G مۆبایلەكانی نەوەی دووەم
كە  مۆبایلەكانن  نەوەی  یەكەم  دووەم،  نەوەی  مۆبایلەكانی 
لە  كە  سیستمەی  ئەو  دەك��ەن،  كار  دیجیتاڵ  سیستمی  بە 
نەوەدەكانی سەدەی ڕابردووەوە که وتووه ته  كار. مۆبایلەكانی 
هەروەك  بەكاردێنن  ڕادیۆ  تەكنیكی  هەمان  دووەم  نەوەی 
دەه��ات،  بەكار  یەكەمدا  ن��ەوەی  وێكچووی  مۆبایلی  لە 
هەموو  وێكچوودا  سیستمی  لە  جیاواز،  ڕێگایەكی  بە  بەاڵم 
تواناكانی نیشانەی ئاڵوگۆڕكراو لەنێوان مۆبایل و تۆڕەكەیدا 
نیشانەی  كۆدی  نه ده توانرا  تیایدا  چونكە  بەكارنه ده هات، 
وێكچوو وەك نیشانەی دیجیتاڵی لێک بدرێن كە له  دەتوانرێ 
دیجیتاڵدا  له   ده کرێ  که   بکرێنه وه   زیپ  و  بكرێن  كەبس 
ژمارەی  دەتوانرێ  واتا  بكرێنەوە.  چارەسەر  دیكە  جارێكی 

كەناڵەكان بۆ هەمان مەودای لەرەلەر زیاد بكرێن.
لە  كە  وێكچوو  دەنگی  نیشانەی  دیجیتاڵییەكان  مۆبایلە 
بە  دیجیتاڵی  زانیاری  بۆ  دەگۆڕێت  دەردەچێت  قسەبێژەوە 
سیستمی ژمارەی دووانی binary كە لە دوو ڕەنوسی 0 و 1 
پێكدێت. ئیدی نیشانە دەنگییەكە بریتی دەبێت لەو داتایانه ی 
دەتوانرێ  که   دەبن،  ڕەنووسە  دوو  ئەو  سەرچاوەكانیان  كە 
بەوەش  بكرێنه وه ،  بچووک  و  كۆد  به   بکرێن  نیشانانە  ئەو 
لە  و  بەرز  چوستییەكی  بە  و  دەبێت  ئاسان  گواستنەوەیان 
ماوەیەكی زۆر كەمدا ده گه یه نرێن و وه رده گیرێنه وه . هەروەها 
به  هۆی ئەو زیپکردنه وه وه  ده توانرێ ژمارەی پەیوەندیكاران 
لە 3وه  تا 10 پەیوەندی زیاد بکرێ و لە یەك کاتدا ئەنجام 
بدرێن لە كاتێكدا لە سیستمە كۆنەكەدا تەنیا یەك پەیوەندی 

ئەنجام دەدرا. هه روه ها دەتوانرێ له هه مان کاتدا، یەك كەناڵ، 
نیشانە  چونکه  بەكاربهێنرێ،  بەكارهێنەر،  یەك  لە  زیاتر  بۆ 
بێتەلیە نێردراوەكە دابەش دەبێت بۆ چەند توێیەك لە زانیاری 
كە هەریەكەیان كۆدی مۆبایلی نێرەر هەڵدەگرن و لە كاتی 
و  لەرەلەرەكاندا  باندی  بەسەر  دەبن  دابەش  گواستنەوەیاندا 
دەگرنەوە  یەك  توێیانە  ئەو  وەرگر  لەالی  دیكە  جارێكی 
پەیوەندییە  بۆ  جیهانی  سیستمی  دەوترێت  سیستمەش  بەو 
 Global System for Mobile واتە   GSM بێتەلییەكان 

.communication
پێش باسكردنی ئەو سیستمە پێویستە ئاماژەیەك بەو تەكنیكانە 
دووەم��دا  ن��ەوەی  مۆبایلەكانی  كاركردنی  لە  كە  بدەین 
 FDMA ، TDMA، تەكنیكن  ئەوانیش سێ  بەكاردێن كە 
مانای  بە  یەك  ل��ەدوای  یەك  هەرسێكیان  كە    CDMA

و  كاتی  و  لەرەلەری  دابەشكردنی  بە  هەمەالیەن  پەیوەندی 
سیستمی كۆدی دێن، هەر یەكە لەو سیستمانە بە ناوەكانیانەوە 
دیارە كە چۆن پەیوەندیكردنەكە ئەنجام ده دەن یان لە ڕێی 
لەرەلەر یان بە دابەشكردنی كات و یان لە ڕێی كۆدەوە، كە 

لە خوارەوە بە كورتی ئاماژە بە هەریەكەیان دەدەین: 
- پەیوەندیكردنی هەمەالیەن لە ڕێی دابەشكردنی لەرەلەرەوە، 
 Frequency divisionكورتكراوەی كە   FDMA واتە 
دیاریكراو  لەرەلەرێكی  ڕێگەیەوە  لەو   multiple access
وێستگەیەكی  هەر  لە  پەیوەندییەك،  هەر  بۆ  بەكاردێت 
كە  هەیە  ڕادیۆیی  ناردنی  ئیستگەیەكی  پەیوەندیكردندا، 
له ره له ری  مەودای  لە  جیاواز  لەرەلەری  بە  دەنێرێت،  نیشانه  
شه پۆلی دیاریكراودا، ئەو تەكنیكەش بریتییە لە دابەشكردنی 
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لەرەلەری  كەناڵێكی  چەند  بۆ  لەرەلەرەكان  مەودایەی  ئەو 
هەر  و  میگاهێرتزە   45 لەرەلەرەكانیش  مەودای  و  بچووك 
ده هێنێت  بەكار  جیاواز  لەرەلەرێكی  نێرەریش  ئیستگەیەكی 
پەیوەندیكردن  بۆ  بە ڕێگەی وێكچوو  نیشانەكان  ناردنی  بۆ 
و زانیارییەكان بە شێوەی دیجیتاڵی دەگوێزرێنەوە، بەاڵم ئەم 

تەكنیكە زۆر باش نییە.

واتە  كات،  دابەشكردنی  بە  هەمەالیەن  پەیوەندیكردنی   -
 Time division multiple كورتكراوەی  كە   TDMA

بۆ  بەكاردێت   f لەرەلەر   هەمان  تەكنیكەدا  لەم   access
سێ پەیوەندی لە ڕێگای دابەشكردنی هەر سێكیان بە سەر 
پەیوەندی  لە كاتێكدا سێ  نموونە  بۆ   ،t سێ ماوەی كاتیدا
لە هەمان كات و لەسەر هەمان لەرەلەر ئەنجام دەدرێ، ئەم 
تەكنیكە چی دەكات؟ نیشانە دەنگییە وێكچووەكە دەگۆڕێت 
بۆ نیشانەی دیجیتاڵی و دەیپەستێوێت واتە كۆمپرێسی دەكات 
ئینجا وەك گروپ و لە ماوەی سێیەكی كاتی لەرەلەرەكەدا 
دەینرێت بە هەمان شێوە بۆ پەیوەندی دووەم و سێیەم كە هەر 

ئیدی  بەردەكەوێت،  لەرەلەرەكەیان  سێیەكی كاتی  یەكەیان 
ئەوە بە شێوەی خول دووبارە دەبێتەوە. لە سیفەتە باشەكانی 
ئەو  نێودەوڵەتییەكان  گەیاندنە  كۆمپانیا  ئەوەیە  سیستمە  ئەم 
سیستمەیان کردووه  بە بنچینەی كاریان، چونكە مۆبایلەكانیان 

بە هەردوو سیستمی TDMA و CDMA كار دەكه ن.

واتە   كۆدی  سیستمی  بە  هەمەالیەن  پەیوەندیكردنی   -
 Code division multiple كە كورتكراوەی  CDMA
لە  زانیارییەكان  ئ��ەوەی  پاش  تەكنیكەدا  لەم   access
زانیارییە  ئەوە  پاش  دیجیتاڵ،  بۆ  دەگۆڕرێن  وێكچووەوە 
شه پۆلێکی  لەرەلەری  بەسەر  پەستێوراوییەكان،  دیجیتاڵییە 
شێوەی  بە  زانیارییەكان  واتە  ده که نه وه ،  باڵو  دیاریكراودا 
دەنێررێن  ئامادەكراو  جیاجیای  لەرەلەری  لەسەر  گورزە 
تەكنیكەدا  لەم  بێت،  كاتیدا  ماوەیەكی  هەر  میانەی  لە 
داتاكان دابەش دەكرێن بۆ گورزە داتا و لەسەر كەناڵێكی 
دیاریكراو دەنێررێن وەك لە وێنەكەدایە كە ئەو چوارگۆشانە 
تایبەتە بە گورزە داتاكانی  ڕەنگاو ڕەنگن هەر ڕەنگێكیش 
نێردراون  جیاواز  لەرەلەری  شه پۆلی  بە  كە  مۆبایلێك، 
و  كۆدەكرێنەوە  دیكە  جارێكی  وەرگرتندا  لە  پاشان  و 
دەكرێنەوە بە یەك. ئیدی بەو ڕێگایە دەتوانرێ ژمارەیەكی 
شه پۆل  هەمان  لەسەر  و  كاتدا  هەمان  لە  پەیوەندی،  زۆر 

بنێررێن. 
زانیارییە   وەرگرتنی  و  ناردن  مانای  بە   duplex وشەی   *

لەنێوان ئامێرە ئەلكترۆنیەكاندا لە ڕێی دەنگەوە.

سەرچاوە:
hazemsakeek.com  
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بۆشاییە  ئ��ەو  ئاسمان،  بۆشایی 
تیا  گەردوونییەکانی  تەنە  هەموو  كە 
دەجووڵێت، وه ک هەسارەكان، ئەستێرەكان، 
كونە ڕەشەكان و که شکه شانه کان، زانایان 
بۆشایی ئاسمانیان كردووە بە سێ بەشەوە:
بۆشایی زەمینی: زۆربەی شارەزایان دەڵێن 

ئەم بۆشاییە لە بەرزی 100كم لە ڕووی 
هەرچەندە  پێدەكات،  دەست  زەوییه وه  
سنوورێكی دیاریكراو و ڕوون بوونی نییە 
بەرگە هەوا و زەویدا )چونکه   نێوان  لە 
بەپێی وەرزەكان دەگۆڕرێ(. هه مانکات 
بینەوە،  ب��ەرز  زەوی  ڕووی  لەسەر  تا 
داوە،  زەوی  دەوری  كە  هەوایەی  ئەو 
هەواكە  بەرگە  تا  دەبێتەوە  كەم  چڕیی 
ئەوەش  پێویستە  نامێنێت.  كۆتاییدا  لە 
سەرو  ڕاستەوخۆ  چینەی  ئەو  كە  بڵێین 
نییە  ت��ەواو  بۆشایی  دێت  ه��ەوا  بەرگە 
تەپوتۆزی  و  هەوایی  تەنۆلكەی  بەڵكو 
ئاسمانیی تیایە، هەروەها چەندەها جۆری 
تێپەڕ  پیایدا  كارۆموگناتیسی  تیشكی 
دەبێت، و زۆربەی مانگە دەستكردەكان 
زەوی��دا  دەوری  بە  و  هەڵدەدرێن  كە 

دەسوڕێنەوە لەم بەشەی بۆشاییدان.
بۆشایی هەسارەیی

نێوان  دەك��ەوێ��ت��ە  ك��ە  بۆشاییە  ئ��ەو 
هێزی  ناوچەیەدا  لەم  هەسارەكانەوە، 
كێشكردنی خۆر دەست بەسەر جووڵەی 
هەسارەكاندا دەگرێت و دوورییەكی زۆر 
نموونە  بۆ  هەیە،  ئەو هەسارانەدا  لەنێوان 
دەسوڕێتەوە  خ��ۆردا  دەوری  بە  زەوی 
كیلۆمەترەوە،  ملیۆن   150 دووری  لە 
ملیۆن   110 دووری  لە  زوه��رە  ب��ەاڵم 
كیلۆمەترەوەیە لە خۆر. زوهرە زۆر نزیك 
دەبێت  دوورییەكەی  زەوی  لە  دەبێتەوە 
بە  كە  كاتێك  كیلۆمەتر  ملیۆن   40 بە 
نێوان خۆر و زەویدا دەڕوات، بەاڵم ئەم 
دوورییە 100 جار لە دووری نێوان زەوی 

و مانگ زیاترە.

 ژیان لە 
بۆشاییدا
حه مه  عه لی مه عروف*
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بۆشایی ئەستێرەیی
لەنێوان  ك��ە  بۆشاییەیە  ئ���ەو  ئ��ەم��ە 
ئەستێرەكاندایە و له بەرئەوەی ئەم دوورییە 
كیلۆمەتر  بە  ئەستێرەناسەكان  زۆرە، 
نایپێون، بەڵكو بە ساڵی ڕووناكی دەیپێون، 
بۆ نموونە نزیكترین ئەستێرە لە خۆرەوە كە 
 V645( ناوی قەنتوور یان سێنتاوری-یە
ساڵی   4.4 خ��ۆرەوە  لە   )Centauri
ئەستێرەكاندا  لەنێوان  دوورە.   ڕووناكی 
هەوری  و  گاز  جیاواز  چەندەها جۆری 
كلكداری  و  سارد  تەپوتۆزی  و  تەنك 
بەرەڵاڵ و كۆمەڵە تەنی زۆر هەیە كە تا 

ئێستا زۆربەیان نەناسراون.
بۆشایی نێوان که شکه شانه کان

نێوان  دەكەوێتە  كە  بۆشاییەیە  ئ��ەو 
لەوانەیە  بۆشاییە  ئەم  که شکه شانه کانه وه ، 
دووری  و  بێت  تیا  تاریكەكانی  م��اددە 
ڕووناكی!  ساڵی  ملیۆنان  دەگاتە  نێوانیان 
بۆ نموونە نزیكترین که شکه شان بۆ ئێمە 
که شکه شانی ژنە یەك لە دوای یەكەكانە 
كە پێی دەڵێن ئەندرۆمیدا كە 2.54 ملیۆن 

ساڵە ڕووناكی لێمانەوە دوورە.

مێژووی گەشتە ئاسمانییەكان
حەزی  هۆی  بە  ئاسمانییەكان  گەشتە 
زانینی  ب��ۆ  پێكرد  دەس��ت��ی  م��رۆڤ��ەوە 
نهێنییەكانی زەوی و مانگ و هەسارەكان 
و خۆر و ئەستێرەكان و که شکه شانه کان.

بە  ئ��ەوان��ەی  ئاسمانییەكان،  كەشتییە 
مرۆڤەوە بێت یان بێ مرۆڤ دەنێرران بۆ 
زانینی ئەو نهێنییانە بۆ دەرەوەی سنووری 
زەوی بە مەبەستی كۆكردنەوەی زانیاری 
بەسوود لەسەر ئەم گەردوونە بەرفراوانە، 
مانگ  سەر  چووە  مرۆڤ  سەرەتادا  لە 
بۆ  ئاسمانیانەدا  وێستگە  ئەو  لەناو  و 
ماوەیەكی درێژمایەوە، ئه مه ش بۆ زانینی 
نهێنیی و گەڕان بوو بە دوای پەیوەندیی 
ئێمەی  زەویەی  ئەم  لەنێوان  ڕاستەقینە 
دیكەی  بەشەكانی  و  دەژی��ن  لەسەر 

گەردوون!
بە دوای چۆنییەتی  بوو  هەروەها گەڕان 
دروستبوونی خۆر و هەسارە و ئەستێرەكان 
و گەڕان بوو بە دوای ئەوەی ئایا ژیان 
لە هیچ شوێنێکی دیکه ی ئەم گەردوونەدا 

هەیە یان نا؟!
نهێنیانەدا  سەردەمی گەڕان بە دوای ئەم 

لە 4-ی ئۆكتۆبەری ساڵی 1957دا دەستی 
سۆڤیەتی  یەكێتیی  ڕۆژەدا  لەو  پێكرد، 
جاران، یەكەم مانگی دەستكردی هەڵدا 
بۆ سوڕانەوە بە دەوری زەویدا، ئەو مانگە 
دەستكردە ناوی »سبوتنیك 1« بوو، بەاڵم 
یەكەم گەشتی فڕینی ئاسمان كە مرۆڤی 
1961دا  ساڵی  ئەپریلی   12 لە  تیابوو 
یۆری  سۆڤیەتی  كەشتیوانی  كاتێك  بوو 
گاگارین بە دەوری زەویدا سوڕایەوە لە 
گەشتی »فۆستوك1« لە گەشتێكدا كە 108 

دەقیقەی خایاند.
- سه باره ت به  كەشتییە بێ سەرنشینەكان، 
زانیاری مرۆڤیان لە بارەی بۆشایی ئاسمان 
زیاتر  ئەستێرەكان  و  مانگ  هەروەها  و 
کەشتییەکی  1959دا  ساڵی  لە  ك��رد. 
بە  بۆشایی(  سەرنشین)مه جساتی  بێ 
بێ  کەشتییەکی  تێپەڕبوو،  مانگدا  نزیك 
سەرنشینی دیكە كەوت، لە ساڵی 1962دا 
لە  ئەمریكی  سەرنشینی  بێ  کەشتییەکی 
نزیك ئەستێرەی زوهرە-وە فڕی، لە ساڵی 
یەكگرتووەكانی  ویالیەتە   1976  ،1974
سەرنشینیان  بێ  كەشتی  دوو  ئەمریكا 
عەتارد  ه��ەس��ارەی  خولگەی  بۆ  ن��ارد 
ساڵی  لە  نزیكە.  خ��ۆرەوە  لە  زۆر  كە 
1976دا دوو مه جه سەی ئەمریكی لەسەر 
كەشتییە  ئەم  نیشتنەوە.  مەریخ  ئەستێرەی 
لەسەر  لێكۆڵینەوەیان  سەرنشینانە  بێ 
هەسارەی  لە  )جگە  كرد،  هەسارەكان 
زانیاریان  زۆر  گەشتانەدا  لەم  و  بلۆتۆ( 
هەسارۆكەكانیان  و  كلكدار  ده رب��اره ی 

دۆزییەوە.
كەشتییە  گ��ەش��ت��ی  ی��ەك��ەم��ی��ن   -
ته نێکی  س��ه ر  ب��ۆ  سەرنشیندارەكان 
دێسەمبەری  21ی  لە  ئاسمانی  دیکه ی 
ئەمریكا كەشتیی  بوو كە  ساڵی 1968دا 
»ئاپۆلۆ8«ی ناردە سەر مانگ و 8 جار بە 
دەوریدا سوڕایەوە و بێ هیچ زیانێک بە 

سەالمەتی گەڕایەوە سەر زەوی.
كەشتیوانی  دوو  1969دا  یولیوی   20 لە 
ئەمریكی »نیل ئەرمسترونگ« و »ئەدوین 
)ئاپۆلۆ11(  گەشتەكەیان  بە  ئەلدرین« 
لەسەر مانگ نیشتنەوە. ئەو دووانە یەكەم 
كەس بوون كە پێیان خستە سەر ڕووی 
كەشتیوانە  دوو  ئەم  دوای  بەاڵم  مانگ. 
لەسەر  دیکه   ج��اری   5 ئەمریكییەكان 
بەرنامەی  ئەوەی  پێش  دابەزین  مانگ 

کۆتایی   1972 ساڵی  له   مانگ  ئاپۆلۆی 
پێ بێت.

بیستدا،  س����ەدەی  ح��ەف��ت��اك��ان��ی  ل��ە 
كەشتیوانەكان داهێنانی باشیان ئەنجام دا 
و كارامەیی جوانیان نواند تا لە بۆشاییدا 
لەسەر  ئەوانەی  به تایبه ت  بژین.  بتوانن 
و  الب«  »سكای  بۆشایی  وێستگەكانی 
»سالیوت« بوون. لە ساڵی 1987، 1988دا 
دوو كەشتیوانی سۆڤیەت 366 ڕۆژ لەسەر 
كەشتییەكەی خۆیان لە بۆشایی ئاسماندا 

مانەوە. 
دوای ئه مانه  له  ئه مریکا مه کۆی ئاسمانی 
دروست کرا كە ئەمە یەكەم كەشتی بوو 
بتوانێت جارێكی دیکە بەكاربهێنرێتەوە و 
لە  بتوانێت  ئاسمانی بوو  یەكەم كەشتیی 
فڕۆكەخانەكاندا بنیشێتەوە، به اڵم له  ڕۆژی 
28 یەنایری 1986دا یه کێک له م که شتییانه  
به  ناوی »چالنجه ر« له  کاتی هه ڵدانیدا بۆ 
بۆشایی ئاسمان و دوای نزیکه ی ده قیقه  
و نیوێک تەقییەوە و هەموو سەرنشینەكانی 
تیاچوون كە حەوت كەس بوون. بەاڵم 
جۆره   به م  گه شته کان  1988دا  ساڵی  له  

که شتییانه  دەستیان پێكرده وه .
گەشتی  س��ەدەی  یەكەمەكانی  ساڵە  لە 
بۆشایی  بواری  لە  سەركەوتن  ئاسمانیدا 
ئاسماندا بوو بە پێوەریك بۆ سەركەوتن 
و پێشكەوتنی گەالن و واڵتان لە زانست 
و ئەندازیاری و پاراستنی واڵتدا. ئەمەش 
بكەوێتە  زۆر  پێشبڕكێیەكی  كرد  وای 
واڵتە  و  جاران  سۆڤێتی  یەكێتیی  نێوان 
یەكگرتووەكانی ئەمریكاوه  كە بە »شەڕی 
سارد« ناسرا. بۆیە لە حەفتاكاندا كێبڕكێ 
ئاسمانییەكان  بەرنامە  پەرەپێدانی  لەسەر 
زۆریان  زانیاری  بەمەش  بووبوو.  به هێز 
لەسەر دەرەوەی زەوی و بۆشایی ئاسمان 
دەس��ت ك���ەوت. ب��ەاڵم ل��ە س��ەرەت��ای 
هەشتاكاندا ئەم كێبڕكێیە كەم بووە و هەر 
دەوڵەتێك بۆ خۆی ئامانجی سەربەخۆی 
ئێستاش  ئاسماندا،  بۆشایی  لە  هەبوو 
ناسینی  و  ئاشکراكردن  بەرنامەكانی 
زانستیی زۆری  ئامانجی  ئاسمان  بۆشایی 
لە پێشەو هاوكاری دەوڵەتانی پێویستە و 

بەرنامەی هاوبەشیان هەیە بۆ ئەمە.
گەشتەكانی  بەرنامەی  بەرەوپێشچوونی 
بۆشایی ئاسمان، هەاڵیەكی زۆری نایەوە 
لەوەی كە ئەو كەشتییانە بنێرن بۆ ئاشکرا 
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سەرنشینیان  كە  ئاسمان  بۆشایی  كردنی 
سەرنشینن،  بێ  كە  ئەوانەی  یان  تیایە 
بەشێك لە شارەزایان بێ سەرنشینەكان بە 
باشتر دەزانن، چونكە تێچوونیان كەمترە و 
پارێزراوترن )سەالمەتترن( و خێراتریشن 
لەوانەی كە سەرنشینیان تیایە، چونكە بە 
هۆی مه جه ساتەوەیە نەك كەشتیی گەورە.
بۆشایی  نێرراوەكانی  مانگه  

ئاسمان
مانگانە  جۆرە  ئەم  بازرگانییەكان:  مانگە 
بە هۆی چەند مووشەكێكەوە هەڵدەدرێن 
لە  یەكەمجار  بۆ  خۆیان،  خولگەی  بۆ 
بێگومان  ب��ەاڵم  هەڵدران.   1982 ساڵی 
ئاماده کاریی زۆری دەوێت تا هەڵدەدرێت 
و زۆریشی تێ دەچێت. بەاڵم لە ئێستادا 
ئەم  هەڵدانی  دەركەوتووە كە  بۆی  ناسا 
مانگانە ئاسانتر بووه  و گرفتی زۆری نییە.

هەشتاكاندا  لە  سەربازییەكان:  مانگە 
بە  ه���ەڵ���دەدران  زۆر  م��ان��گ��ان��ە  ئ���ەم 
چاودێریكردن  بۆ  سەربازی  مەبەستی 
سەربازییە  ئامێرە  تاقیكردنەوەی  و 
نهێنییەكی  بە  مانگانە  ئەم  جیاوازەكان. 
پێشوەخت،  دانانی وادەی  بێ  زۆرەوە و 
به   چاودێریكردنیان  توانای  تا  دەنێرران، 
ناسا  و  بێت  پارێزراو  و  بمێنێته وه   نهێنی 
هیچ زانیارییەكی ئاشکرا نەدەكرد لەنێوان 
سەرنشینی ئەو مانگانە و ئەو دەستەیەش 
كە لەسەر زەوییەوە سەرپەرشتی دەكردن.
مانگەكانی چاككردنەوە: ئەمانە دەنێرران 
تا هەر ئاستەنگێك لە مانگە نێرراوەكاندا 
ڕوو بدات ئەمانە بتوانن چاكی بكەنەوە، 
ساڵی  لە  جار  یەكەم  بۆ  توانایەش  ئەم 
دوو  ك��ە  پێكرد  دەس��ت��ی  1984-ەوە 
توانیان  چالنجه ر  كەشتیی  لە  سەرنشین 
تێكچوونی كەشتییەكە چارەسەر  گرفتی 
بكەن. هه روه ها لە دێسەمبەری 1993شدا 
چەند كەموكورتییەكی تەلەسكۆبی هابل 
چاك كرایەوە كە پێش ئەو مێژووە بە 3 

ساڵ هەڵدرابوو بۆ خولگەكەی خۆی.
ئاسمانی:  كارگەی  هەڵگری  مانگەكانی 
ئەمانە بە مەبەستی چەندین تاقیكردنەوەی 
ئەو  بۆ  ده نیررێن  جۆراوجۆر  پراکتیکیی 
مانگە  لەالیەن  كارگانەش  ئەم  شوێنانە، 
ناساوە  مانگەكانی  و  ئەوروپییەكان 
لەخۆ  زان��ای��ان  چەندین  كە  ده نێررێن 
دەگرت بۆ تاقیكردنەوە لە بوارە پیشەسازی 

و پزیشكی و بایۆلۆژی و جیۆلۆجی... بۆ 
كۆلۆمبیا  که شتیی   1983 یەكەمجاریش 
پێ  ئەمەی  نۆڤەمبەری 1983دا  لە 28ی 

سپێررا.
ئاسمان:  بۆشایی  بۆ  دیکە  جارێكی 
بەرنامەكانی  چالنجه ر،  که شتیی  شکستی 
كەشتییەكانی بۆشایی ئاسمانی بۆ 3 ساڵ 
وەستاند، دوای ئەوە لە 29ی سێبتەمبەری 

1988دا گەشتەكان دەستی پێكردەوە.
بە  دیسكەڤەری  كەشتیی  كاتێك   -
نێررایە  پێشكەوتوو  زۆر  دیزاینێكی 
تیا  كەسی  پێنج  كە  ئاسمان  بۆشایی 
مەبەستی  به   دەستكردی  مانگێكی  بوو، 
بەاڵم  دانا،  خولگەكەیدا  لە  ڕاگەیاندن 
لە سااڵنی دواتری ئەم گەشتەدا چەندین 
چەندەها  كە  ه��ەڵ��دران  دیكە  مانگی 
کەشتی بێ سەرنشینیان هەڵدا وەك گالیلۆ، 
مانگی  چەندین  و  یولیسیس  ماجەالن، 
مەزنی لێكۆڵینەوەیان دانا وەك تەلەسكۆبی 
هابل، ڕوانگەی كۆمپتۆن بۆ تیشكی گاما 
و مانگی لێكۆڵینەوەی سەرەوەی هەوای 
زەوی و چەندین لێكۆڵینەوەیان لە بواری 
ب��واری  و  ن���ۆژداری  و  گەردوونناسی 

دیكەشدا كرد.
- ئاژانسی ناسای ئەمریكی كەشتیگەلێكی 
كە  پ��ەرەپ��ێ��دا  گلۆكان  ل��ە  گ���ەورەی 
بژمێر و دەزگای  چەندەها كۆمپیوتەر و 

پێشكەوتووی خواردنی لەخۆگرتبوو.
و  نیشتنەوە  دەستبەسەراگرتنی  لێرەدا 
جووڵە ئاسانتربوو بە هۆی بوونی دەزگای 
چەندەها  و  پێشكەوتوو  و  هەمەجۆر 

پەرەشووتی جۆراوجۆر.

ژیان لە بۆشاییدا
كاتێك مرۆڤەكان لەناو كەشتییەكانیاندا بە 
دەوری زەویدا دەسوڕێنەوە یان گەشتی 
سەر مانگ دەكەن و ماوەیەك له  بۆشاییدا 
یان لەسەر مانگ دەمێننەوە، لێرەدا تووشی 
بارێك دەبن كە جیاوازییەكی زۆری هەیە 
لەوێدا  لەوەی سەر زەوی، چونكە  وەك 
پلەی گەرمی زۆر بەرز و نزم دەکات، لە 
خۆریشەوە تیشكی مەترسیدار دەردەچێت 
و هەندێك لەو تەنۆلكانەی كە بۆشاییان 
بۆ  مەترسین  س��ەرچ��اوەی  پ��ڕك��ردووە 
تەنۆلكانەی  ئەو  نموونە  بۆ  كەسانە،  ئەو 
زۆر  نه یزكی  بە  كە  ئاسایانه ی  زی��خ 

بۆ  گەورە  مەترسییەكی  ناودەبرێن  ورد 
كەشتییەكان دروست ده که ن، چونکه  بە 
هۆی ئەو خێراییە زۆرەی كە پێی دەجوڵێن 
دەبێت!  وێرانكەریان  زۆر  كاریگەریی 
جگە لەمانە پاشماوەی کەشتییەكانی پێشوو 
له کارکه وتووه کان  ده ستکرده   مانگه   و 
له سه ر خولگه ی جۆراو  بۆشاییدا  لە  كە 
وێرانکەر  مەترسیەكی  دەجووڵێن  جۆر 
زەویدا  لە  بەاڵم  دیكەن.  ڕووخێنەری  و 
بەرگە هەوا پارێزەرێكی سروشتیی زەوییە 
که واته   مەترسییانە.  ئەم  هه موو  دژی  له  
نییه ،  لە بۆشاییدا که  به رگه  هه وا بوونی 
كە  دەزگایانەش  ئەو  و  كەشتییەوانەكان 
پارێزگاری  جۆرەها  بە  پێویستیان  پێیانە 

دەبێت.
ئەو  بەرگەی  كە  دەك��ات  پێویست  وا 
هەموو شوێنەوارە مەترسیدارانە بگرن كە 
پێش.  دێنە  گەشتەكەیانەوە  ئەنجامی  لە 
جگە لە كاركردن بۆ پاراستنی خۆیان لەو 
كرداری  لەكاتی  بەرزانەی  تاودانە  هێزە 
دەبێت،  تووشیان  نیشتنەوەدا  و  هەڵسان 
لەگەڵ ئەم مەترسیانەشدا پێویست دەكات 
كەشتیوانەكان  بنچینەییەكانی  پێداویستییە 
خواردنەوە،  خواردن،  هەناسەدان،  وەك 
فڕێدانی پاشەڕۆكانی خۆیان و  پاشماوەی 
خۆراكەكان، هەروەها نووستن و هەمووی 

لەبەرچاو بگیرێت لەو گەشتانەدا.

مەترسییەكانی  لە  خۆپاراستن 
بۆشایی ئاسمان

پسپۆڕان  و  پزیشك  و  ئەندازیار  زان��ا، 
توانیویانە  ئاسمانیدا،  گەشتی  بواری  لە 
و  ژی��ان  س��ه ر  مەترسییەكانی  زۆرب��ەی 
تاڕادەیەكی  نەهێڵن  بۆشاییدا  لە  جووڵە 

زۆر كەمی بكەنەوە.
كەشتییەكەیان   Body )تەن(  بۆدیی   -
پەیكەرێكی  كە  ك��ردووە  دروس��ت  وا 
ناوەكی(  و  )دەرەكی  هەبێت  دووانه یی 
پەیكەری  بەر  تەنەی  ئەو  شێوەیەك  بە 
دەرەكی دەكەوێت پارچە پارچە دەبێت 
و ئیتر ناتوانێ پەیكەری ناوەكی بسمێت.

ڕێگەیه ک  چەند  بە  كەشتیوانەكان   -
زیانبەخشەكان  تیشكە  كاریگەری  لە 
تیشك  فلته ری  چەندین  و  دەپارێزرێن 
و  جله کانیان  له   ش��ووش��ە،  فلتەری  و 
پەنجەرەكانی  لە  و  که شتییه کاندا  له  
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لە  پاراستنیان  بۆ  دادەنرێ  كەشتییەكاندا 
تیشكە ژوور وه نەوشەییە زیانبەخشەكان.

گەرمیی  لە  كەشتیوانەكان  هەروەها   -
كاریگەری  و  شوێنكار  و  که م  و  زۆر 
نیشتنەوە  و  هەستان  ك��ردارەك��ان��ی 
كەشتییەكان  ب���ەوەی  دەپ��ارێ��زرێ��ن، 
گەرمیپارێزی باش و زۆریان بۆ دادەنرێ 
كە بەرهەڵستیی پلە گەرمییە زۆر بەرزەكان 
بەهێزیان  هێندە  پەیكەرێكی  و  دەكات، 
هەیە لە دروستكردنیدا كە بەرگەی ئەو 
زۆرانە  تەوژمە  و  تاودان  و  هێز  هەموو 
بە  سەرنشینەكانیس  دانیشتنی  بگرێت. 
شێوازێك دەبێت كە خوێن بەخێراییەكی 
بەشەكانی  بۆ  لە سەریانەوە نەچێت  زۆر 
خوارەوەی لەشیان، چونكە گەر ئەوە ڕوو 
بدات تووشی بارەكانی سەرسووڕانه وە و 

ڕشانەوە و لەهۆشخۆچوون دەبن.
ئەوەی كە ڕوو دەدات كەشتیەكە بە هۆی 
ئەو گەرمییەی لە سووڕە كارەبایی و ئامێر 
سەرنشینەكانەوە  لەشی  و  دەزگاكان  و 
بۆیە  ب���ەرز دەب��ێ��ت��ەوە،  دەردەچ���ێ���ت 
سیستمێكی دەست بەسەراگرتنی گەرمی 
گەرمی  پلەی  كە  كەشتییەكەدا  لەناو 
گونجاو لەناو كەشتییەكەدا ڕێك دەخات 
ئەمەش بەشێوەیەك كە سیستمێك دانراوە 
هەندێك شلەمەنی گەرمكراو بە گەرمی 
پلێتی  چەندین  بۆ  دەنێرێت  پەیكەرەكە 
زیادەكە  گەرمییە  لەوێشەوە  دەره ک��ی، 
و  كەشتییەكە  دەرەوەی  دەدرێتە  فڕێ 

بۆ  دەگەڕێتەوە  س��اردی  بە  شلەكەش 
به شه کانی دیکه ی که شتییه که  که  پێویسته  
پله ی  ک��رداره   ب��ه م  و  بکرێته وه   س��ارد 
گەرمی ناو كەشتییەكە ڕێك دەخرێته وه .

نەمانی  یان  كەمەكان  كێشكردنە 
كێش

شتەكانی  هەموو  و  ئاسمانی  كەشتیی 
خولگەیەكی  دەچێتە  كاتێك  ن��اوی، 
دەبێت  بارێك  تووشی  دیاریكراوەوە، 
یان  كێش  )که مبوونه وه ی  دەڵێن  پێی 
هەموو  و  كەشتییەكە  كێش(،  نەمانی 
نه مانی  ب��اری  تووشی  ن��اوی  ئ��ەوان��ەی 
كێش دەبن، لەگەڵ ئەمەشدا بەكارهێنانی 
هونەرییە.  هەڵەیەكی  زاراوەی��ە  دوو  ئەم 
كەمتر  خولگەیەكدا  لە  كێش  چونكە 
بڕێكی كەم  بە  لە زەویدا  لە كێش  نییە 
وەك  بارەكانیان  و  كەشتییەكان  نەبێت. 
زەوی كێش  بەرەو  ب��ەردەوام  وایە  ئەوە 
بەاڵم خێرایی سەرەتایی كەشتییەكە  بن، 
و  لێی  دووركەوێتەوە  ئاستێکدایه که  له  
و  ده بیت  دروس��ت  هاوسه نگییه ک  به مه  
له سه ر خولگه یه ک ده مێنیته وه . به اڵم ئیدی 
دەردەكەوێت  وا  ب��ەردەوام  کەشتییەكە 
كە خۆی و سەرنشینەكانی لەباری كێش 

نەماندا بن.
ناویشی  شتەكانی  ه��ەم��وو  ب��ۆ  ئ��ەم��ە 
ڕاستە، بۆ نموونە لە باری كێش نەماندا 
لە  كەشتییەكە  ئێشپێكەری  سووتەمەنی 
بۆ  ن��اڕوات  سووتەمەنییەكەوە  تەنكی 

هۆی  به   پێویستە  بۆیه  بزوینه ره کان، 
بنرێ،  پێوە  پاڵی  گازێكه وه   پەستانی 
هەروەها هەوا گەرمەكان لە كێش نەماندا 
پانکەی  بە  پێویستە  بۆیە  نابنەوە،  بەرز 
که شتییه که   ناو  هەوای  سوڕی  تایبەت 
و  تەپوتۆز  هەروەها  بكرێته وه ،  چاالك 
تەنۆلكەكانی بۆشایی و ئاو، هه موویان لە 
بۆشایی ناوه وه ی پەیكەرەكەدا ده مێننەوە، 
هۆی  به   دروستکراو  ه��ه وای  س��ووڕی 
فلتەری  بۆ  ده کات  کێشیان  پانکه کانه وه  
باری  لەوەدایە  بەاڵم كێشەكە  پانكەكان. 
كێش نەمان به  چه ندین شێوه  كاریگەریی 
ناو  سه رنشینانی  لەسەر  دەبێت  زۆری 
نیوەی  لە  زیاتر  هه میشه   كەشتییەكە. 
و  دڵتێكەڵهاتن  تووشی  كەشتییەوانەكان 
سەرسووڕان دەبن و لەوانەشە ڕشانەوەی 
بەدوادا بێت، كە ئەمە الی شارەزایان بە 
»نەخۆشییەكانی بۆشایی ئاسمان« ناسراوە. 
بەردەوام  ڕۆژێك  چەند  بۆ  ئەمەش  كە 
نه مانی  له گه ل  سه رنشینه که   تا  دەبێت 
کێشدا ڕادێت و دەگونجێت لەگەڵ ئەو 
ژینگە تایبەتەدا، هه ندێ جاریش بە چەند 

دەرمانێكی تایبەت چارەسەر دەكرێن.
زۆری  كاریگەریی  نەمان  كێش  باری 
)که   دهلیزی  ده زگ��ای  لەسەر  هەیە 
م���رۆڤ(.  هاوسه نگیی  ب��ه   تایبه ته  
سەر  دەكاتە  خراپ  كارێكی  هه روه ها 
هەستكردنی مرۆڤ بە ئاڕاستەكان )واتە 
ناڕوونی دروست دەكات لە ناسینەوەی 
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دەهیلزی  دەزگ���ای  ئ��اڕاس��ت��ەك��ان��دا(. 
لە  هاوسەنگی  بەشی  لە  پێكهاتووە 
گوێی ناوەوەدا. دوای تێپەڕوونی چەند 
ڕۆژێك لە بۆشاییدا، دەزگای دەهیلزی 
نیشانە بكات، بەاڵم  ئاڕاستەكان  ناتوانێ 
پاش گەڕانەوەی كەشتیوانەكان بۆ سەر 
باری  دەگەڕێتەوە  دەزگایە  ئەو  زەوی 
ئاسایی  كارەكانی  و  خۆیی  سروشتی 

ئەنجام دەدات.
چەند  بۆ  له وانه یه   كەشتیوان،  بەمەش 
تووشی  هەفتەیەك  چەند  یان  ڕۆژێ��ك 
یان  ڕانەهاتن  باری  بە  که   ببێت  بارێك 
كەشی  و  ب��ارودۆخ  لەگەڵ  نەگونجان 
هۆی  بە  ب��ارەدا  لەم  ده ناسرێ.  ت��ازەدا، 
بەكارنەهێنانەوە ماسولكەكانی لەش زۆر 
الواز دەبن، دڵ و موولوولەكانی خوێن 
بە  دواتر  ئەمەش  دەبن،  سستی  تووشی 
دەكرێت  چارەسەر  وەرزش  و  ڕاهێنان 
وەك سواربوونی پاسكیل و بەكارهێنانی 
چاالكییە  و  وەرزش��ی  دیكەی  ئامێری 

جەستەییەكانی دیكە.
لەشی  ئێسكەكانی  سەیرتر  هەمووی  لە 
مانەوە  مانگێك  چەند  دوای  كەشتیوان 
پتەوی و سەختیان  و  ڕەقی  بۆشاییدا  لە 
نامێنێ، ئەمە پێی دەڵێن نەمانی كانزایەتی، 
كێش  لەباری  پەستانێك  هیچ  چونكە 
نەماندا ناكەوێتە سەریان، بەاڵم كەشتیوانە 
لە  زۆری��ان  كاتی  ئەوانەی  ڕووسەكان 
بۆشاییدا بەسەر بردووە دەریانخست كە 

دەتوانن  بەردەوام  و  قورس  ڕاهێنانی  بە 
ئێسك  كانزایەتی  نەمانی  بە  تووشبوون 

كەم بكەنەوە.
دابینكردنی پێداویستیە 

بنچینەییەكان لە بۆشاییدا
ئاسمان كە سەرنشینیان  ئەو كەشتییانەی 
بۆ  یارمەتیدانیان  سیستمێكی  تێدایە 
دادەنرێ كە ژیان تیایدا تاڕادەیەك ئاسایی 
كراوە  دیزاین  وا  سیستمە  ئەو  و  بێت 
كە پێداویستییەكانی لەشی مرۆڤ دابین 

بكات.
تیایە  ی��اری��دەدەری  سیستمێكی  چەند 
دەرەوەی  لە  دەدات  ژیان  یارمەتی  كە 
كەشتییەكەدا كە لە سندوقێكی كۆڵەپشتدا 

دانراوە.
- هەناسەدان: سەرچاوەیەكی ئۆكسجین 
دان��راوە  كەشتیوانەكان  هەناسەدانی  بۆ 
و  دەدەن  پێ  هەناسەی  گروپەكە  كە 
هەمانكات بە ڕێگەی تایبەت و دەزگای 
تایبەت ڕزگاریان دەبێت لە دوانۆكسیدی 

كاربۆنی دەرچوو لە هەناسەدانەوە.
لە  تێكەڵەیەك  كەشتیوانەكان 
گازی ئۆكسجین و نایترۆجین 
ئەوەی  وەك  كە  بەكاردێنن 
سەر ڕووی زەوییە و لە ئاستی 
پانكەكانیش  دەری��ادا.  ڕووی 
تەوژمە هەواییەكە دەجووڵێنن. 

چەندین  کەشتییەکەدا  پەیکەری  لەناو 
ماددەیەكی  لە  پ��ڕن  كە  هه یه   ب��ۆری 

كیمیایی ئەویش هایدرۆكسیدی لیسیۆمە 
هەواكە  كاربۆنی  دوانۆكسیدی  كە 
دوانۆكسیدی  لە  دەشكرێ  هەڵدەمژێت. 
تێپەڕكردنی  بە  بێت  ڕزگاریان  كاربۆن 
بەناو چەند ماددەیەكی كیمیایی دیكەدا. 
كاربۆنی  فلتەرێكی  چەند  ه��ەروەه��ا 
)خەڵووزی ڕووەكی( دەست بەسەر بۆنە 

ناخۆشەكاندا دەگرێت.
ئەو  پێویستە  خ��واردن��ەوە:  و  خ��واردن 
خواردنانەی كە بۆ كەشتیەوانەكان ئامادە 
و  بێت  زۆر  وزە  خواردنێكی  دەكرێن 
هەڵگرتنیشی  و  بكرێت  ئامادە  ئاسانیش 
هەموو  لە  بێت  گونجاو  و  بێت  ئاسان 

ڕوویەكەوە.
سەرەتاییەكاندا  ئاسمانییە  گەشتە  لە 
سەرنشینەكان خواردنی بەستوو و وشكیان 
دەخوارد، بەرگێكی لە بوری پالستیكی 
دەكرایەوە،  دەكرا  و شك  بۆ دروست 
جارێكی  ئاو  لەگەڵ  خواردنیدا  لەكاتی 
بتوانن  ت��ا  دەك��رای��ەوە  تێكەڵ  دیكە 
بیخۆن. بەاڵم لە ئێستادا و دوای چەندین 
گەشتە  ئ��ەو  ب��ەس��ەر  س��اڵ 
سەرەتاییانەدا، ئەو خواردنەی 

كەشتیوانەكان 
تێكەڵەیەك لە 
گازی ئۆكسجین و 
نایترۆجین بەكاردێنن 
كە وەك ئەوەی 
سەر ڕووی زەوییە 
و لە ئاستی ڕووی 
دەریادا. پانكەكانیش 
تەوژمە هەواییەكە 
دەجووڵێنن. لەناو 
پەیکەری کەشتییەکەدا 
چەندین بۆری هه یه  
كە پڕن لە ماددەیەكی 
كیمیایی ئەویش 
هایدرۆكسیدی لیسیۆمە 
كە دوانۆكسیدی كاربۆنی 
هەواكە هەڵدەمژێت
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سەرنشینەكان  و  كەشتیوانەكان  بۆ  كە 
چێژترە  و  تام  بە  زۆر  دەكرێن  ئامادە 
خواردنی  هەر  ڕاستە  ج��اران،  ل��ەوەی 
خۆراكی  س��وودی  بەاڵم  ئامادەكراوە، 
كەمتر  دەخ��ورێ  زەوی  لەسەر  ل��ەوەی 
ئامێری  لەناو كەشتییه كەدا چەندین  نییە. 
گەرمكردنەوەی خۆراك و ساردكردنەوەی 
بەستنیش  تەنانەت  و  خ��واردن��ه وه ک��ان 

دانراوە بەپێی پێویست.
بۆ  خ��واردن��ەوە  ئ��اوی  گرنگی  لەبەر   -
دروستکردنی  شانەکانی  سەرنشینەكان، 
ئاسمانییەكاندا  مەكۆ  لە  کاره بایی  وزه ی 
ئاوی پاكژی پێویستیان بۆ دابین دەكرێ 
تا لەكاتی دابینكردنی كارەبای پێویستدا 
بەكاردێت  ئاوەی  ئەو  و  بۆ كەشتییەكە. 
و  پاككردنەوە  و  جلوبەرگ  شتنی  لە 
بەكاردێتەوە  دیكە  جارێكی  خۆشتندا، 
و  دوور  ماوه یەكی  كە  گەشتانەی  لەو 
البردنی  دەزگاكانی  و  دەخایەنێت  درێژ 
كە  شێدارەی  هەوا  ئەو  ئاسانی  بە  شێ 
دەردەچ��ێ��ت  ه��ەن��اس��ەدان��ەوەدا  لەكاتی 
و  دەكاته وه   خاوێنی  و  دەكاتەوە  پاكی 
هه ناسه دانه وه ش  ئاو ی  هه ڵمی  له   سوود 

وەردەگیرێته وه .
لە  ڕزگ��ارك��ردن  خۆ  چۆنییەتی 

پاشماوەكانی لەش
و  ل��ەش  پاشەڕۆكانی  ك��ۆب��وون��ەوەی 
لێیان،  ڕزگاربوون  و  فڕێدان  چۆنییەتی 
بۆشایی  ل��ە  گ��ەورەی��ە  ئاستەنگێكی 
باری كێشنەماندا،  لە  بەتایبەتی  ئاسماندا، 
هەوایی  دۆشەكێكی  سەرنشینەكان 
وای��ە  ڕۆژئ��اوای��ی  تەوالێتی  وەك  ك��ە 
بەكاردێنن كە ئەو هێزی هەڵمژینەی كە 
پەیدا  هەواوە  دەرپەڕاندنی  ئەنجامی  لە 
لەژێر  پاشەڕۆكان  دەك��ات  وا  دەبێت 
شوێنی دانیشتنەكەدا له  کیسێکی تایبه تدا 
لە  سەرنشینەكان  هەروەها  كۆببنەوە. 
بچووكەكاندا چەند ڕەحەتییەك  كەشتییە 
چەند  و  میزكردندا  لەكاتی  بەكاردێنن 
كیسێكی پالستیكی كە پاشەڕۆ زۆرەكانی 
تیادا كۆدەبێتەوە و ڕزگاریان دەبێت لێی، 
بەاڵم كاتێك ئەو سەرنشینانە لە دەرەوەی 
كەرەسەیەك  چەند  كەشتییەكەدان، 
بەكاردێنن و لەبەری دەكەن كە دەتوانن 

خۆیان لە پاشەڕۆكانیان ڕزگار بكەن.
لە  خۆشتن  بۆ  ڕێگا  سادەترین  خۆشتن: 

كەشتییەكاندا بە هۆی پارچە ئیسفنجێكه وه  
دی��ك��ەی  پ��ڕۆس��ەی��ەك��ی  چ��ەن��د  و 
تەڕکردنەوەیە. بەاڵم لە سەرەتادا ژووری 
خۆشتن ژوورێكی پالستیكی بچووك بوو 
بكرێتەوە  بكرێ و كۆ  قەد  دەتوانرا  كە 
كە  هەبوو«.  كۆكردنەوەی  توانای  »واتە 
تیایدا سەرنشینەكە ئاوی بەسەر جەستەیدا 
دەپرژاند و پاشان ژوورە پالستیكییەكەی 
كەشتییە  بەاڵم  دەك��ردەوە.  بەتاڵ  ئاو  لە 
بچووكی  ژوورێ��ك��ی  چەند  ت��ازەك��ان 
هەموو  كە  تیایە  جێگیری  خۆشتنی 

ئامادەكارییەكی پێویستی تیا كراوە.
نووستن: سەرنشینان دەتوانن لەسەر چەند 
چەند  بە  كە  بنوون  نووستندا  كیسێكی 
و  نەرم  ڕوویەكی  بە  بەستراوە  شریتێك 
هەوادا  لە  پێ خۆشە  وایان  پشتییەكەوە، 
مەلە بكەن که  بە چەند شریت و په تێكی 
كە  الوه   الو  ب��ه م  بەستراون  ك��ەم��ەوە 
دەیانپارێزێ لە پێكدادان بە كەرەسەكانی 
ناو که شتییه که دا. سەرنشینەكان كەرەسەی 
تایبەت دەخەنە سەر چاویان بۆ ئەوەی لەو 
تیشكە سەروو بنەوشەییە زیانبەخشانەی لە 
پەنجەرەكانی كەشتییەكەوە دێتە ژوورەوە 
بۆشاییدا  لە  سەرنشینەكان  بن.  پارێزراو 
زەوی  لەسەر  كە  دەخەون  كات  هەمان 

پێویستیان پێیەتی.
حەوانەوە: حەوانەوە گرنكی خۆی هەیە 
بۆ تەندروستی هزریی سەرنشینانی گەشتە 
دوورودرێ��ژ  كاتێكی  كە  ئاسمانییەكان 
دەخایەنن. كەشتییەوانەكان كاتێكی زۆر 
تەماشاكردنی  لە  دەب��ەن  بەسەر  خۆش 
دەوروپشتیان لە پەنجەرەكانی كەشتییەكەوە 
لەگەڵ  نییە(  مەترسیش  بێ  )هەرچەندە 
و  كتێب  چەندها  كەشتییەكە  ئەمەشدا 
شریت و CD و یاری كۆمپیوتەری تیایە 

بۆ كات بەسەربردن.
دیكەیە  یەكێكی  وەرزشیش  ڕاهێنانی 
و  بەسەربردن  ك��ات  هۆكارەكانی  لە 
پێویستیشە بۆیان وەك لە پێشەوە باس كرا.
و  پاشەڕۆ  بەسەراگرتنی  دەست 

ماددە خەزنكراوەكان 
كە  گەورەكان  هەرە  گرفتە  لە  یەكێك 
دەبێتەوە  كەشتیوانەكان  ڕووب���ەڕووی 
پاراستن و ڕێكخستنی ماددە و كەرەسە 
بەكارهێنراوەكانی ناو كەشتییەكەیه ، لەناو 
كەشتییەكەدا چەندین ماددە و كەرەسەی 

لەناو  و  كەشتییەكەدا  لەناو  پێویست 
ڕێكوپێكی  بە  كەشتییەكەدا  كۆگاكانی 
بە  پێویست  دانراون، چەندین شتومەكی 
كەشتییەكەدا  زەویی  و  بنمیچ  و  دیوار 
سوود  بۆ  كراون  جێگیر  و  هەڵواسراون 

لێوەرگرتن لەكاتی پێویستدا.
لەسەر  تەواو  زانیاری  كۆمپیوتەرەكانیش 
ئەو  بەكارهێنانی  و  لێوەرگرتن  سوود 
لەكاتی  سەرنشینەكان  بە  دەدەن  ماددانە 
شوێنەكانیان  لەسەر  زانیاری  پێویستدا. 
كۆمپیوتەردا  لەناو  پێكردنیان  ئاڵوگۆڕ  و 
بەاڵم  خ��ۆی،  كاتی  بۆ  ك��راوە  خ��ەزن 
لە  سەرنشینەكانەوە  لەالیەن  پاشەڕۆكان 
شوێنی تایبەت هەڵدەگیرێن دواییش فڕی 
دەدرێنە دەرەوەی كەشتییەكە بە ڕێگای 
یان  بسووتێن  بۆشاییدا  لە  تا  تایبەت 
دەپارێزرێن و لەكاتی گەڕانەوە بۆ سەر 
گەشتەكە  )ئەگەر  دەدرێن  فڕێ  زەوی 

كورتخایەن بوو(.
پەیوەندی لەگەڵ زەویدا

لەگەڵ  كەشتییەكە  ناو  سەرنشینەكانی 
وێستگە و دەستەی سەرپەرشتیكردنی سەر 
زەوی هەمیشە لە پەیوەندیدان بە چەندین 
وێستگەكانی  بەكارهێنانی  لەوانە  ڕێگا، 
ڕادیۆو و تەلەفزیۆن و كۆمپیوتەرەكان و 
دەزگا هەستیارەكان و دەزگاكانی دیكەی 
زانیاری و چەندین نیشانەی السلكی ڕێك 
بۆ  زەوی.  سەر  بۆ  دەنێرن  ب��ەردەوام  و 
له سەر  چاودێری  و  كارگێڕی  دەستەی 
ناو  زەوی. دەزگاكانی )فاكس میل( ی 
لە زەوییەوە  زانیارییانەی  ئەو  كەشتییەكە 

هاتوون وەری دەگرن.
وەاڵم��ی  نووسینەدا  ل��ەم  وای��ە  ه��ی��وام 
دابێتەوە  خوێنەرانم  پرسیاری  چەندین 
و  بۆشاییدا  لە  یان  گرفتەكانی  لەسەر 
چۆنییەتی نووستن و خواردن و خەوتن و 
بەسەربردنی كاتەكانی ژیان لەو ژینگە پڕ 

مەترسی و بێ هەوایەدا.

سەرچاوەکان:
http://www.spacetelescope.org
http://www.ar-universe.com

* سه رپه رشتیاریی وانه ی فیزیای 
ئاماده ییه کان له  په روه رده ی ڕۆژئاوای 

سلێمانی
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یهکێک گەردوون بۆشاییەكی بێ بنە، 
ژمارەیەكی زۆر تەنی سەیر و جۆراوجۆر 
و  ن��ەی��زەك  لە  ئەستێرە،  و  ه��ەس��ارە  لە 
)گه له ئه ستێره (  که شکه شان  و  كلكدار 
تێیدا هاتوچۆ دەكات. توێژینەوە و ڕوانگە 
بەڵكو  نییە.  نوێ  بابەتی  گەردوونییەكان، 
و  یۆنان  سەردەمی  لە  كۆنەوە  لە  هەر 
و  بابلیەكاندا گەردوونناسی  و  چینییەكان 
بایەخی  و   هەبووە  بوونی  ئەستێرەناسی 

ئەم  بەشێكی  گەرچی  پێداوە.  زۆری��ان 
تەنە  پەرستنی  بە  پەیوەندی  بایەخپێدانە 
ئاسمانییەكانه وه  هەبووە وەك خۆر و مانگ 
بەشێكی  بەاڵم  ئەستێرەكان،  و  ئاسمان  و 
خولیای  و  حەز  بە  پەیوەندی  دیكەی 

مرۆڤەوە هەبووە بۆ گه ردوونناسی.
كەمیی زانست لە سەردەمەكانی پێشوودا 
و نەبوونی ئامێری پێشكەوتوو، ڕێگر بووە 
لە بەردەم پەی-پێبردنی مرۆڤ بە نهێنیی 
تەنە ئاسمانییەكان. بەاڵم لە ماوەی پەنجا 
زانستی  په ره سه ندنێكی  ڕابردوودا  ساڵی 
نهێنیەكانی  دۆزی��ن��ەوەی  بە  سەبارەت 
ساڵ  ك��ردووە.  پێ  دەستی  گ��ەردوون 
دوای ساڵ، ئامێر و ئامڕازی پێشكەوتووتر 
بەرهەم دەهێنرێ. ئەمەش وای كردووە كە 
ڕوانینی مرۆڤ بۆ گەردوونناسی فراوانتر 
بێت و ئاسۆی زانستەكانی گەردوونناسی 
زیاتر بێت و گرنگی و بایەخی زیاتری پێ 
بدرێ. بەاڵم سەرەڕای ئەو پێشكەوتنەی 
كە مرۆڤ پێی گەیشتووە، وه ک هەڵدانی 
و  ئاسمانی  و كەشتیی  دەستكرد  مانگی 

تاقیگەی ئاسمانی و ڕوانگه  و تەلەسكۆبی 
گەورە...هتد. هێشتا زۆر نهێنیی گەردوونی 
ماوە كە مرۆڤایەتی پەی پێ نەبردووە و 

بەنادیاری و شاراوەیی ماوەتەوە.
توانیویەتی  مرۆڤ  ئێستا  تا  كە  ئەوەی 
گ��ەردوون��ەوە  پێكهاتەكانی  ب��ارەی  لە 
بەو  مرۆڤ  واتە،    %4.6 تەنیا  بیزانێت، 
هەموو زانیارییە سەرڕفێن و عەجایەبانەوە 
بەدەستی  گ��ەردوون��ەوە  ب��ارەی  لە  كە 
بەش  چوار  بەش  سەد  لە  تەنیا  هێناوە، 
زانیوە.  پێكهاتەكانی گەردوونی  نیوی  و 
لە  لێرەدا هەوڵ دەدەین سەرنجێك  ئێمە 
ئەستێرە و هەسارەكان و  بارەی جیهانی 

که شکه شانه کانه وه  بخەینە ڕوو.
ئەستێرەكان و هەسارەكان 

یان  گۆیی،  تەنی   Stars ئەستێرەكان، 
زۆر  و  كڵپەدار  گ��ەورەن،  گۆیی  نیمچە 
گەرمن. پێکهاتوون لە گازی هایدرۆجین 
دیاردەی  جوانتریرین  هیلیۆم.  گازی  و 
دیمەنە  به   و  ڕووناكی  بە  که   ئاسمانه 

درەوشاوەكانیان، ئاسمانیان ڕازاندۆتەوە.

گەشتێك بەرەو
جیهانی ئەستێرەكان

هێمن ئیبراهیم*
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گرنگی  و  بنەڕەتی  یەكەیەكی  ئەستێرە 
فیزیای  ڕووی  لە  گ��ەردوون��ەی��ە،  ئ��ەم 
بارستاییەكی  ئەستێرە  گەردوونییەوە، 
ئاگردانێكی  و  گازییە  گ��ڕگ��رت��ووی 
ترسناكە. دووریی نێوان ئەستێرەكان زۆر 
فراوانە، بە ئەندازەیەك دەتوانین بڵێن هەر 
كامێكیان بۆ خۆی لە ناوەندی بۆشاییەكی 

زۆر فراواندا بە تەنیا بۆ خۆی دەژی. 
دیكەی  تەنێكی  هەر  وەك  ئەستێرەكان 
و  یەكینەیی  جووڵەیەكی  لە  گەردوونی، 
پێکه وه ییدان. بەاڵم ئێمە وا هەست دەكەین 
هه موو  درێژایی  بە  مروڤ  وەستاون.  كە 
ژیانی خۆی، هەست بە جووڵەی هیچ کام 
به  دریژایی  به اڵم  ناكات،  ئەستێرەكان  له  

میژوو، جووڵه یان دیاری ده کرێ.
ئەستێرە  لە  كە  ڕووناكییەی  ب��ڕە  ئ��ەو 
درەوشاوەكانەوە دێت، وەك یەك نین، هەر 
خۆی  درەوشانه وەی  پلەی  ئەستێرەیەك، 
هەیە. ئەو دەزگایەی كە بڕی ڕووناكیی 
ئه ستێرەكەی پێ دەپێورێت، پێی دەوترێت 

ڕووناكی پێو.

پلەی درەوشانەوەی هه ر ئه ستێره یه ک سێ 
هۆكاری هه یە، قەبارەی ئەستێرەكە، بڕی 
ئەستێرەكە  نزیکیی  و  دووری  وزەكەی، 
لێمانه وه . هەندێك ئەستێرە هەیە لەبەرچاو 
بە  زیاتر  جوانی  و  دیارن  ڕەنگاوڕەنگ 
ئاسمان دەدەن. هۆی ئەو ڕەنگاو ڕەنگییە 
دەگەڕێتەوە بۆ پلەی گەرمی سەر ڕوویان. 
شینە.  ڕەنگیان  گەرمەكان  زۆر  ئەستێرە 
كەمترە  گەرمییان  كە  ئ��ەوان��ەی  ب��ەاڵم 
زەردەك��ان  و  سپیەكان  س��ورە.  ڕەنگیان 
ئەستێرە  مامناوەندیدان.  پلەی گەرمای  لە 
هەن 10 هەزار ئەوەندەی خۆر درەخشانە، 
بەاڵم لەبەر دوورییان لێمانه وه  زۆر كز دیار 

ده که ون.
که شکه شانەكان  لە  باس  كاتێك  زاناكان 
که   كاكێشان  که شکه شانی  دەك���ەن، 
بە  تیادایه ،  خۆمانی  خ��ۆری  کۆمه ڵه ی 
لە  باس  كاتێكیش  وەردەگ��رن،  نموونە 
ئەستێرە دەكەن، خۆری خۆمان بەنموونە 
وەردەگرن، كه  باس لە هەسارەش دەكەن 

زەوی بەنموونە وەردەگرن. 
ئێمەش لێرەدا هەوڵ ئەدەین بە هەمان شێوە 
نموونە  بۆ  بكەین.  دەوڵەمەند  باسەكەمان 
خۆر  و  دەكەین  ئەستێرەكان  لە  باس 

دەكەین بە نموونە بۆ ئەستێرە.
ئەستێرەكان،  لە  ئەستێرەیەكە  خ��ۆر، 
نزیكترین ئەستێرەیە له  ئێمەوە. گرنگترین 
گ��ەردوون.  به   ئێمه یه   ناساندنی  خاڵی 
گەورەیە،  یەكجار  گازیی  تەنێكی  خۆر 
قه باره که ی نزیكەی یەك ملێون ئەوەندەی 
قەبارەی زەوییە. خۆر چەقی سوڕانەوەی 
سوڕانه وه ی  چەقی  زەوی-ش  زەوییە. 
ك��ردووە  زەوی  لە  وای  خ��ۆر  مانگە. 
زەویش  بخوات.  سوڕ  دەوری��دا  بە  كە 
دەوریدا  بە  كە  ك��ردووە  مانگ  لە  وای 
بخولێتەوە. زەوی سەر بە خۆرە، مانگیش 
نەبوایە زەوی  بە زەوییە. گەر خۆر  سەر 
زۆر  زەوی  بۆ  خۆر  نەدەخوارد.  خولی 
نییە.  پێویست  مانگ  بۆ  بەاڵم  پێویستە، 
خۆر ناوەڕۆكێكی ئێجگار گەرمی هەیە، 
گەرمای ناوەوەی خۆر ده گاته  15.6 ملیۆن 
پلەی سەدی. ئەگەر ڕووناكی خۆر نەبوایە 

ڕەنگەكان الی ئێمه  دەرنەدەكەوتن.
دروەش��اوەی��ە،  ئەستێرەی  تاكە  خ��ۆر 
و  ئێمه دا  خۆری  كۆمەڵەی  هەموو  لەناو 
کۆمه ڵه که مان ئه ستێره ی دیکه ی تێدا نییه . 

كۆمەڵەی خۆر The solar system بە 
خۆر و بە هەموو ئەو هەسارانە دەوترێ كە 
بە دەوری خۆردا دەخولێنەوە. بەگشتی 9 
هەسارەی لێ دۆزراوەتەوە. دوور نییە هی 
هەسارانە،  ئەم  هه موو  بۆ  هەبن.  دیكەش 
دۆزراوەت���ەوە.  بۆ  مانگیان   70 لە  زیاتر 
دەكەوێتە  خۆی  گەورەیی  بە  خۆر  كە 
ناوەڕاستی هەموویانەوە. هیچ کام له  عەتارد 
و زوهرە، مانگیان نییە. هه موو مانگێک، هی 
هه ر هه ساره یه ک بێت، ڕووناكی و گەرمی 
لە خۆرەوە وەردەگرن، وەك مانگی زەوی 
ئەو مانگە جوانەی كە لە مانگە شەوەكاندا 
ئاسمان دەڕازێنێتەوە و هەموومان دەیبینین 
کە ڕووناكییەكەی هی خۆی نییە، بەڵكو 
لە خۆرەوە وەری دەگرێت و وەك ئاوێنە 

دەیداتەوە.
بچووكن  تەنی   Planets هەسارەكان 
لەچاو ئەستێرەكاندا و سارد و تاریكن، هیچ 
ڕوون��ادات.  تیایاندا  گەرمی  كارلێكێكی 
ئەستێرەكانەوە  لە  گەرمی   و  ڕووناكی 
هەسارە  بەوە  دەتوانین  واتە  وەردەگ��رن. 
قەبارەیان  كە  بكەینەوە  جیا  ئەستێرە  لە 
بچووكترە و تاریك و ساردن. هەسارەكان 
و  بارستایی  و  چڕی  و  قەبارە  ڕووی  لە 

دوورییان لە خۆرەوە، جیاوازن.
خۆمان،  خۆری  كۆمەڵەی  هەسارەكانی 
داب��ەش  سەرەكیدا  بەشی  دوو  بەسەر 
خاکییەكان  هەسارە  بە  بەشێكیان  دەبەن، 
هەسارە  بە  دیكەیان  بەشەكەی  ناسراون، 
هەسارەكانی  له   یه ک  هه ر  گازییەكان. 
 Venus زوه��رە   Mercury ع��ەت��ارد 
زەوی Eearth مەریخ Mars، خاکین. 
ئەمانە هەسارەی ڕەقن و قەبارەیان بچووكە 
و خێرایی سوڕانەوەیان به  ده وری خۆردا 
زۆرترە. بۆ نموونە: عەتارد که  لە هەموو 
كۆمەڵەی  لە  بچووكترە  هەسارەكان 
دەوری  بە  زۆر  خێراییەكی  بە  خ��ۆردا، 
به   خولێکی  هه ر  كە  دەخولێتەوە  خۆردا 
88 ڕۆژ تەواو ده کات. ئەم چوار هەسارە 
هەسارە  كۆمەڵەی  بە  سەرەوە  خاکییه ی 
ناوەکییه كان Inner plantes دادەنرێن، 

لەناو كۆمەڵەی خۆردا.
موشتەری  هەسارەكانی  لە  هەریەك  بەاڵم 
ئۆرانۆس   Saturn زوح��ەل   Jupiter
بلۆتۆ   Neptune نیبتۆن   Uranus
قەبارەیان  و  گازین  هه ساره ی   ،Pluto
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گەورەیە و سوڕانه وه یان بە دەوری خۆردا 
هەسارە  كۆمەڵەی  بە  هەرەوەها  خ��اوە. 
دەرەكییەكان Outer plantes دادەنرێن 

بە هۆی دوورییان لە كۆمەڵەی خۆرەوە.
لەنێوان ئەم دوو كۆمەڵەیەشدا ژمارەیەكی 
هەیە  بچووك  ه��ەس��ارەی  زۆر  دیكەی 
پێیان دەوترێت هەسارۆچكەكان، چونكە 
ئەم هەسارۆكانە  بچووكە،  قەبارەیان زۆر 
دەكەونە نێوان خولگه ی هەردوو هەسارەی 
یەكەمجار  كە  مەریخ-ەوە.  و  موشتەری 
لەالیەن زانای گەردوونناسی ئیتاڵی پیازی 

Piazzi  ساڵی 1801زاینی دۆزرانەوە.
نموونە  بە  زەوی  ه��ەس��ارەی  ئێستا  با 
وەربگرین. زەوی یەكێكە لە هەسارەكانی 
كۆمەڵەی خۆر كە 149 ملیۆن كیلۆمەتر لە 
خۆرەوە دوورە. زەوی كۆمەڵێك سیفه ت 
و خەسڵەتی زۆر جیاواز و ناوازەی هەیە 
كەوا بەدی هێنراوە بۆ ژیان دەست بدات. 
خوالنه وه ی  ت��ەوەری  الریی  نموونە،  بۆ 
 23.5 پله ی  به   خۆیدا  ده وری  به   زەوی 
زیاتر  پلە   2 ئەو الریە  ئەگەر   كە  پلە  
بوایە، له وانه  بوو پله ی گه رمیی سەر زەوی 
زۆر گەرم بکات و ئەگەر  بە 2 پلە لەوە 
سارد  زۆر  زەوی  سەر  ئەوا  بوایە  كەمتر 
دەبوو. ئەوكات ژیان لە هەردوو بارەكەدا 
ئەستەمتر دەبوو. دووری و نزیكی زەوی 
گەرمی  كە  شێوەیەكە  بە  خ��ۆرەوە  لە 
گونجاوی پێ دەگات. نە وەك عەتارد و 
نەوەك  و  لە خۆرەوە  نزیكن  زۆر  زوهرە 

نیبتۆن و پلۆتۆ زۆر دوورن لە خۆرەوە. 
هەیە،  سوڕی  دوو  زەوی  دەزانین  وەك 
ساڵی  كە  خ��ۆردا،  دەوری  بە  سوڕێك 
لە  بە دەوری خۆیدا  جارێكە و سورێك 
هەر 24 سەعاتێكدا. ئەم خولەی زەوی كە 
بە دەوری خۆیدایە یارمەتی ئەوەی داوە 
كە هەردوو ڕووەكەی زەوی بە شێوەیەكی 
یەكسان وزەی خۆریان پێ بگات. ئەمەش 
ڕێك بە پێچەوانەی هەسارەی عەتاردەوەیە 
بەستوویەتی،  ب���ەردەوام  ڕوویەكی  كە 
خۆر  بەردەوامی  به   دیكەی  ڕوویەكەی 

دەیسوتێنێت. 
ئەو  دووریی  و  هەیە  مانگی  یەك  زەوی 
مانگەش لە که مترین دوورییه که یدا دەگاتە 
356700 كم و لەوپه ڕی دوورییه که یشیدا 
مانگ  دووری��ی  كم.   406000 دەگاتە 
كاتێك  هیچ  زەوی��ی��ەوە  ه��ەس��ارەی  لە 

جێگیریی به  خۆیه وه  نەدیوە. لەچاخەكانی 
دروستبوونیدا، زۆر نزیكتر بووە لە زەوی. 
هه ر  مانگ  هه میشه   کات  تێپه ڕینی  بە 
ئێستاش  و  كەوتوەتەوە  دوور  زەوی  لە 
به رده وامه  و سااڵنە بە ڕێژەی 3.8 سەنتیمەتر 

مانگ لە زەوی دوور دەكەوێتەوە.
سەرەتا  مانگ  تیۆرییه کان،  پێی  به  
مانگ  خۆر.  و  زەوی  لە  بووە  بەشێك 
دەچێت.  تۆپ  لە  ڕەقە  و  خڕ  تەنێكی 
ئەو پەڵە تەڵخ و تاریكانەی سەر ڕووی 
و  نشێوە  و  ه��ەوراز  هەمووی  مانگ، 
بەرزی و نزمییە. خۆر و مانگ بە شانی 
ئه ودیو  و  ئه مدیو  کاتێک  یەكترەوە، 
هێلێک،  سه ر  ئه کوه نه   و  ده گرن  له یه ک 
هەڵكشان و داكشانی ئاو لە ئاوی دەریا 
هەڵكشان  دەكەن.  پەیدا  زه ریاکاندا  و 
لە دەریا و زەریاكاندا زیاتر  و داكشان 
ڕاكێشانی  هێزی  كاریگەری  لەژێر 
مانگدایە، هەرچەندە خۆر 73 ملیۆن جار 
كاریگەریی  بەاڵم  گەورەترە.  مانگ  لە 
ئەمەش  زیاترە.  مانگ  ڕاكێشانی  هێزی 
بە هۆی نزیكیی مانگه وه یه لە زەوییەوە. 
مانگ دوو خولی هەیە خولێك بە دەوری 
خۆیدا، كە 27 ڕۆژ و چەند سەعاتێكی 
پێدەچێت بە دەوری خۆیدا، خولێكیش بە 
دەوری زەویدا كە 29 ڕۆژ و 12 سەعات 

و 43 دەقیقەی پێدەچێت.
که شکه شان چییە؟

ك��ۆب��ۆوەی   Galaxies که شکه شان 
كە  ئاسمانییە.  تەنی  و  ئەستێرە  كۆمەڵێك 
ئەستێرەكان،  لە  گەورە  زۆر  ژمارەیەكی 
جیاواز لەڕووی قەبارە و شێوە و تەمەنەوە 
بڕێكی  که شکه شانه كان  دەگرێت.  له خۆ 
هەڵگرتووە.  تۆزیان  دەنكە  و  گاز  زۆر 
بۆ  یه کێكەوە  لە  ماددەكانیان  خه سڵه تی 
ئه ویش  دەگ���ۆڕرێ،  دیكە  یه کێکێكی 
كە  كەرەستانەی  ئەو  بارودۆخی  بەپێی 

که شکه شانه كەی لێ پێكهاتووە.
که شکه شانه كان ئێجگار زۆرن و ژمارەیان 
سەدان ملیار دەبێت. هەر که شکه شانێكیش 
هابڵ  ئەدوین  تێدایە.  ئەستێرەی  ملیارەها 
ئەمریكییە،  گەردوونناسی  زانایەكی  كە 
ژی��اوە   1953-1889 سااڵنی  نێوان  لە 
که شکه شانه كان  »ژم����ارەی  دەڵ��ێ��ت: 
دەرەوەی  )گ��ەل��ەئ��ەس��ت��ێ��رەك��ان(ی 
)کاکێشان(  خۆمان  که شکه شانه که ی 

ناو  ئەستێرەکانی  هه موو  ژمارەی  قەد  بە 
كاكێشانی خۆمان دەبێت«. كاكێشان، كە 
که شکه شانی خۆمانە، نزیكەی 129 كۆمەڵە 
به   هه موویان  ژمارەی  تێدایە.  ئەستێرەی 
200ملیار ئەستێرە مەزەندە دەكرێ. خۆری 
ئەستێرەیەكە  خۆشمان  خۆری  کۆمه ڵه ی 

له ناو ئه و هه موو ئه ستێره یه دا! 
تەلەسكۆبە  ئ��ەو  ه��ۆی  ب��ە  ئ��ه گ��ەر  ج��ا 
ئاسۆی  ن���اوازان���ەوە  و  پێشكەوتوو 
بیركردنەوەكانمان كەمێك فراوانتر بكەین 
و بمانەوێت گەشتێك بەو که شکه شانانه دا 
به  ڕۆكێتێكی زۆر خێرا بکه ین، بە جۆرێك 
10000ك��م/س��ەع��ات  خێراییەكەی  كە 
سەری  لەم  گەشتەكەمان   ئ��ەوە  بێت، 
که شکه شانه كەوە تا ئەو سەرەكەی دیكەی 
15 ملیار و 800 ملیۆن ساڵی پێ دەچێت! 
هەزار   300 بڕینی  وات��ە  تیشكی  ساڵی 
كیلۆمەتر لە یەك چركەدا! بەمەش ساڵێكی 
كیلۆمەتر.  ترلێون   9.46 دەكاتە  تیشكی 
كۆمەڵەی خۆری خۆمان 30 هەزار ساڵی 
دوورە!  كاكێشانەوە  چەقی  لە  تیشكی 
ملیار  سەدان  بە  که شکه شانه كان  زۆربەی 
لەوەش  هەیانە  هەڵگرتووە،  ئەستێرەیان 
زەبەالحە  لە  ئ��ەوان��ە  زۆرب���ەی  زی��ات��رە، 
خۆری  ئەوەندەی  هەزار  كە  سورەكانن 

خۆمان گەورەن.
لە  ئەستێرەكان  ه��ەم��وو  شێوەیە  ب��ەم 
دورگەیەكی  لەناو  که شکه شانه کاندا 
گەردوونی بەرفراواندا لە دەور و خولدان.
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بێسوود  م���اددەی  هەندێك 
وەها،  پاتری  بۆ  بگۆڕرێن  دەتوانن 
زیادكردنی  ب��ۆ  ب��دات  ڕێگە  ك��ە 
نوێكردنەوەی  بواری  لە  پشتپێبەستن 
دەوەس��ت��ێ��ت  ب��ا  ك��ات��ێ��ك  وزەدا. 
تۆڕباینەكانی  و  ئاشەباكان  پەروانەی 
كارەبایی  ت��ەزووی  هێنانی  بەرهەم 
دەكەون،  لەكار  و  دەبنەوە  هێواش 
پەنا  پێویستە  ب���ارودۆخ���ەدا  ل��ەم 
نەوت  و  گاز  و  خەڵوز  بەر  ببەینە 
بۆ  دی��ك��ە  س��وت��ەم��ەن��ی��ی��ەك��ان��ی  و 
پێویستەی  وزە  ئ��ەو  پڕكردنەوەی 
لە  دەهێنین  بەكاری  ب��ەردەوام  كە 
ئ��ەم دۆخە  ب��وارەك��ان��دا.  س��ەرج��ەم 
دۆخە  سەرجەم  و  چاوەڕواننەكراوە 
هۆی  دەبێتە  دیكە  پێویستییەكانی 
سەرچاوەی  دۆزینەوەی  و  پشتبەستن 

بتوانێت  كە  وەه��ا  نەگۆڕی  وزەی 
كاتانەدا  لەو  و  بكاتەوە  تازە  خۆی 

بەكاربهێنرێتەوە.
خەزنكردن و پاراستنی وزە، یەكێكە 
پاترییه   ب��ەاڵم  چ��ارەس��ەرەك��ان،  لە 
خ��ەزن  وزە  ك��ە  ب��ازرگ��ان��ی��ی��ەك��ان 
و  گرانن  ده یگوێزنەوە،  و  ده ك��ەن 
ناتوانرێ بە بەردەوامی بەكاربهێنرێن. 
 PGE پۆرتالند  ئی  جی  پی  بۆیە 
ئه له کتریک   جێنه ڕاڵ  و   Portland
ئۆریگۆن  لە   General Electric
مادده یه کی  لە  بیریان   Oregon
ك��ردوەت��ەوە.  سەهۆڵ  وه ک  سانای 
دانانی  ب��ە  ه��ەس��ت��اوە  كۆمپانیاكە 
نوێ،  وزەی  بەرهەمهێنانی  بیرۆكەی 
سەهۆڵ  لە  سوود  مەبەستەش  ئەم  بۆ 
تواوە  نیوە  واتە  شلەوەبوو  بەفری  و 
کاتانه ی  ئه و  بۆ  وه رگیراوه ،   slush
و  تۆڕباین  بە  ك��ار  ناتوانرێ  که  
پەروانەی گۆڕینی وزەی با بۆ وزەی 

بكرێ. كارەبایی 
شیكارێكی  و  نوێ  داهێنانێكی  ئەمە 
گ��رن��گ��ی ك��ێ��ش��ەك��ان��ە ل��ە ب���واری 
پێشووتر  ساڵی  وزەدا.  گەشەپێدانی 
دەزگای یاسادانانی كالیفۆرنیا بڕیاری 
كۆمپانیای  هەندێك  بۆ  ده رک���رد 
زیادبوونی  له به ر  وزە  بە  تایبەت 
نزیكەی  زیادبوونی  و  وزە  پێویستیی 
پەرەپێدان و  1.3 گێگا وات وزە و 

چارەسەركردنی تا ساڵی 2020.
ئایۆنی  بە  تایبەت  پاتری  خ��ۆی، 

بۆ  گونجاوه  چارەسەرێكی  لیسیۆم، 
بەناوبانگانە  كۆمپانیا  ئەو  یارمەتیدانی 
خه زنکردنی  ل��ە  بەكارهێنانی  و 
بناغەی  پاترییانە  جۆرە  ئەم  وزەدا. 
لەم  پێگەیشتوون.  تەكنۆلۆژیایەكی 
 Elon موسک  ئێلون  دوای��ی��ان��ه دا 
ب���اڵوك���ردەوە  پالنێكی   Musk
دەربارەی تێچووی بەكارهێنانی نوێی 
نزیكەی  بە  خەماڵندنی  و  پاترییه که  
كۆمپانیایەكی  لە  دۆالر  بلیۆن   2
گیگا فاکتۆریGiga factory، که  
بۆ  كارەباییدا  ئۆتۆمبێلی  لە  بتوانرێ 
ناو  كارەبایی  بزوێنه ری  کارپێکردنی 
بەاڵم  بهێنرێ.  به کار  ئۆتۆمبێلەكان 
ئۆتۆمبێلە  بۆ  پاترییانە  ج��ۆرە  ئەم 
چونکه   نایەن،  بەكار  وەرزشییەكان 
زیانی  و  دەوێ��ت  زیاتری  تێچووی 
بزوێنه ری  بە  دەگەیەنێت  زیادتر 
ئەو  ل��ەوان��ەش  جگە  و  وه رزش���ی 
وزەیەی كە تێیدا خەزن كراوە، بەشی 
وه رزشییه کانی  پڕۆسه   ناكات  ئەوە 
ناكرێ  که واته   بكرێ،  جێبەجێ  پێ 
بێت  باش  و  گرنگ  سەرچاوەیەكی 
بۆ خەزنكردنی وزە و دواتر سوودلێ 

وەرگرتنه وه ی.
چ���ارەس���ەرەك���ەی پ���ی ج���ی ئی 
بەفری  بە  بوو  تایبەت  كە   PGE
سێرمۆ  پڕۆسه یه کی  ت���واوە،  نیوە 
وزەی  خەزنكردنی  بۆ  داینەمیكییە 
 Thermalواتە TAGES ،پێویست
 Approach to Grid Energy

پاتری له  سەهۆڵ و 
ئاسن و شووشە

ئێلون موسک
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Storage لەالیەن ئەو كۆمپانیایەوە 
پەرەی پێ درا و گەشەی سەند كە 
جێبه جێکراو،  وزه ی  نا  ناویان  ئەوان 
 applied ئ��ێ��ن��ێ��رج��ی  ئ��ه پ��اڵی��د 

.energy
پەمپێكی  كارەكەیاندا  لە  ئ��ەوان 
ب��ەك��اره��ێ��ن��ا ك���ە لە  گ��ەرم��ی��ان 
ده بێته وه   کۆ  تیادا  وزەی  ڕادەبەدەر 
تۆرباینه   گ��ه رم��ب��وون��ی  ه��ۆی  ب��ە 
بایی  پ��ەروان��ەی  و  كارەباییه کان 
دوات��ر  خۆركارییەكان،  شانە  ی��ان 
ت��واوەوە  نیوە  سەهۆڵی  ڕێگەی  لە 
ئەو  و  دەكرێتەوە  سارد  پەمپە  ئەو 
کراوه ،  خەزن  تیایدا  وزەیەشی  بڕە 
بەكار  ب��ت��وان��رێ  دی��ك��ە  جارێكی 
تواوەكە  نیوە  سەهۆڵە  بهێنرێتەوە. 
بەر پەمپە گەرمییەكە دەكەوێت و لە 
دیاریكراو  بڕێكی  ئەوەشدا  ئەنجامی 
وەردەگیرێ  په مپه که وه   له   وزە  لە 
دوای  و  دەك��ەوێ��ت  دەس��ت��م��ان  و 
سه هۆڵه که ش،  تەواوی  شلبوونەوەی 
بۆ  هۆكارێك  بكرێتە  دەت��وان��رێ 
وەستاوە  تۆرباینە  بە  توانابه خشینەوە 
لەكار كەوتووەكان و جارێكی دیكە 
وزەیە  لەو  سوود  و  بیانخولێنێتەوە 
دەبێتە  پڕۆسێسه ،  ئه م  وەربگیرێته وه . 
گەرمی  وزەی  گ��ێ��ڕان��ه وه ی  ه��ۆی 
ببێتە  كە   ،%80 بەڕێژەی  بەفیڕۆچوو، 
كارەكانی  و  ئیش  ڕاپەڕاندنی  هۆی 
ڕێكخستنەوەی  سەرلەنوێ  و  پێشتر 
وزەی  لەكاركەوتووەكان كە  دەزگا 

بڕاوە. لێ  پێویستیان 
خه زنکردنی  سیسته مه کانی  هەروەها 
 Energy وات���ە    »ESS« وزه  
لە پۆرتالند   Storage Systems
 Portland، Oregon و ئۆریگۆن
پاترییەكی  وه ک  سیسته مه یان  ئه م 
كێشانەی  ئەو  كە  بەكارهێنا  بزواو 
گیراوەكەی  و  دەكرا  چاره سه ر  تێدا 
ئاو.  و  ئاسن  لە  ب��وو  بریتی  ن��اوی 
پاترییه   ئ��ه م  ئیشکردنی  چۆنێتیی 
بە  دەبەستێت  پشت  كە  بوو  وه ه��ا 
كارلێكی ئایۆنی ئاسن و ئەلیكترۆنی 
ل��ەن��او  وروژاو  و  س��ەرب��ەس��ت 

لە  ئه له کترۆلیته که دا.  گەردیلەكانی 
كارەباییەكەدا،  كردارە  بەجێهێنانی 
ئانۆدی  و  کاسۆد  لەنێوان  ئاسنەكە 
پاترییه که دا دەمێنێتەوە و دەبێتە هۆی 
وروژاو  ئەلیكترۆنی  لێكردنەوەی 
س��ووڕه   و  ئه له کترۆلیته که دا  ل��ە 

پێک دێت. کاره باییه که  
كۆمپانیاكە لە هەوڵی ئەوەشدا بوو له  
ناوه وه ی پاترییه کدا سوود لەو ئایۆنە 
هاوسه نگی  و  وەربگرێت  ئاسنانە 
كەمبوونەوەی  کاتی  له   بپارێزێت 
وزەی  ك��اری��گ��ەری��ی  و  چ��االك��ی 
شانە  هاوكاری  بە  ئه ویش  پێویست، 
پەروانەی  و  تۆرباین  و  خۆرییه كان 
بە  گەیشتن  لەپێناو  ئ��اش��ەب��اك��ان، 

لوتكەی وزەدا.
هەندێك  لە  و  ڕێگایانە  ئەم  هەموو 
وزەی  دەتوانرێ  دیكەشەوە  ڕێگەی 
پێویست دەست بخرێ و سوودی لێ 

وەربگیرێ.
ته کنیکی  یان  خه رمانه یی،  ته کنیکی 
ئێمری  لە   Halotechnics کایه یی 
ڤێلEmery ville- ی كالیفۆرنیاش 
شووشەیەكی  جۆرە  بە  دا  پەرەیان 
بە  پشتبەست  ف��ۆس��ف��ات��ی،  بناغە 
دەستكەوتنی  بۆ  شلبوونەوە  خاڵی 
وزه ی  خ��ەزن��ك��ردن  ن��اوەن��دێ��ک��ی 
 Justin ڕاد  جۆستین  کۆبووه وه . 
»ئێمە  وتی:   ceo سیۆ  لە   raade
شووشە  جۆرێكی  بە  داوە  پەرەمان 
پەمپێکی  ڕێگەی  لە  دەك��رێ  كە 
ماددەیەكی  وەك  دی��اری��ك��راوەوە 
بكرێ«.  لەگەڵدا  مامەڵەی  شلەوەبوو 
قسەكانیدا  درێ���ژەی  لە  ه��ەروەه��ا 
و  بابەتەدا  ب��ەو  ت��ەواوی  ئ��ام��اژەی 
و  پیالکان  به های  لە  »جۆرێك  وتی: 
پیانووسان لە ڕووی بڕەوە، لەو جۆرە 
کاره که ی  بۆ  كە  هەیە  شووشانەدا 
ڕێی  لە  ده ک��رێ  و  گونجاوه   ئێمە 
و  بكەوێت  دەستمان  بازرگانییەوە 
ده کرێ  و  بكەین  لەگەڵ  مامەڵەی 
گه رمیی  پله ی  لە  شووشه یه   ئ��ه م 
وەك  بێتەوە  شل  سەدیدا  پلەی   400

بێت«. لێ  لینجی  هەنگوینی 

و  دەپەستێورێ  پەمپ  بە  شووشەكە 
ده مانه وێت  که   ئەو  كاتەی  ئەو  تا 
وەربگرینه وه ،  لێ  پێویستەکه ی  وزە 
پێویسته که ی  گه رمییه   وزه   به مه   که  
پ���ه ڕه ی  ل��ێ وه رده گ��ی��رێ��ت��ه وه  و 
و  گه ڕ  ده خرێته   پێ  تۆرباینه که ی 
دوای ئه وه ی شووشه که  گه رمییه که ی 
ڕه قی  دۆخی  ده چێته وه   ده به خشێت، 
به کار  دیکه   جارێکی  ده ک��رێ  و 

بێته وه ..
گرنگی  زۆر  پالنی  ڕاد،  جۆستین 
بەرنامەی  جێبەجێكردنی  بۆ  داڕشتووه  
گرنگ لەو بوارە و له  بواری دیكەی 
جێبەجێكردنی وزەدا، له  کۆنترۆڵکردنی 
ده ک���رێ  ش��ووش��ەك��ەش��دا  وزەی 
و  بچێت  بەفیڕۆ  وزه   له   که م  بڕێکی 
کاتی  له   ئه ویش  بچێت  ل��ەدەس��ت 
شووشه که دا  شلکردنەوەی  دووب��اره  
بۆ زیادکردنی چاالكی لە بواری وزە 
دیتێرل  کریس  دەستكەووتوەكەدا. 
Chris Dieterle شیكەرەوەی توانا 
ئەم  دەڵێت   PEG ئی  جی  پی  لە 
شتی  هەندێك  نوێیە،  پاترییە  جۆرە 
دەستەوە سەبارەت  بە  دەدات  گرنگ 
نوێبوونەوەی  بە سەرچاوەی سەرەكی 
دەزگاكانی  و  كالیفۆرنیا  لە  وزە. 
به رهه مهێنانی وزه دا پەرەیەكی بەرچاو 

بەم بابەتە دراوە.
دوات��ر وت��ی: »ئ��ەم ك��رداران��ە دەبنە 
هەموو  بۆ  و  دەرەوە  بۆ  پەیامێك 
هه ر  كە  نوێدا  جیهانی  لە  كەسێك 
گرنگییەكی  ده ک���رێ  م��اددەی��ه ک 
بە  دەت��وان��رێ  و  هەبێت  ئەوتۆیان 
و  شلکردنه وه یان  یان  شكاندنیان 
تیا  وزەیەی  بڕە  ئەو  و  به کارهێنانیان 

پێویستمانە«. دەست بخرێ كە 

لەئینگلیزییەوە:
هیوا محەمەد

سەرچاوە:
http://www.newscientist.com
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نەخشەی کات و شوێن

تیۆرەکانی  ده رباره ی  ئەندازەکێشییە  سەرەتایەکی  بابەتە  ئەم 
ئاینشتاین، دواتر بە بەرباڵوی لە زۆر بواردا گەشەی پێ دەدرێ 
پێشینەیەکی هه ردوو  بە  پێویست  بابەتەکە  بەکار دەهێنرێ.  و 
زانستی بیرکاری و فیزیا دەکات. دەکرێ بڵێم ئەم بابەتە پتر 
بۆ کەسە ئەکادیمیەکانە لەوەی وەک بابەتێک بۆ زانیاریی گشتی 

چاوی لێ بکرێ.
بۆئەوەی سووک و ئاساناتر، تێگەیشتن و بەکارهێنانی تیۆرەکانی 
و  چەمک  بەرجەستەکردنی  بگەیەنرێ،  ئەنجام  بە  ئاینشتاین 
تیۆری ڕێژەیی تایبەت، هەروەها گشتیش، بە هۆی چەند هێما و 
هێڵ و هێڵکارییەک، جۆرێک لە میتۆد و ئەندازەکێشی، نەخشەی 

کات و شوێن هێنرایە کایەوە.
دا  ت��ان  پ��ۆو  سیستەمی  لە  شوێندا،  و  ک��ات  نەخشەی  لە 
بۆ   x- axis ئاسۆیی  ت��ەوەری   ،Coordinate system
نواندنی شوێن space و تەوەری ستونیش y-axis بۆ نواندنی 
کات time بەکاردێت. ئەگەرچی نەخشەی کات و شوێن لە 
ڕاستیدا چوار دووریی هه یه ، سییانیان پانی و درێژی و به رزییه  
x, y, z که  تایبه تن به  شوێن، و ئەوی دیکه یان t کاته. هەتا 
سووکە تێگەیشتنێک لەو بوارەوە وەدەست دەهێنین جارێ کار 

بە سیستەمی دوانی، واتا  پۆ و تان دەکەم.
هەر شتێک، هەر ڕووداوێک، هەڵچوونی گڕکانێک، فڕینی 
چۆلەکەیەکی سەر دارتێلێکی کارەبا، لە نەخشەی کات و 
تانی خاڵەکە  پۆ و  بۆ دەکرێ.  بە خاڵیک هێمای  شوێندا، 
Point Coordinates نیشانمان دەدات کە ڕووداوەکە لە 
کوێ و له  کەیدا بووە. ئەگەر کەسێک یان شتێک لە ماوەی 
وێنا  هێڵێک  بە  نەخشەکەدا  لە  هەبووبێت،  بوونی  کاتێکدا 
دەکرێت. دەکرێ بە کوردی ئەو هێڵە ناوبنێین "هێلی کات 
و شوێن"، به  ئینگلیزی ئەو هێڵە بە World-line ناو دەبرێ.
ئه گه ر هێڵێک لەسەر نەخشەی کات و شوێندا پێچاوپێچ بوو، 
ئه وه  وێنای شتێک دەکات کە لە باری جووڵەدایە و شوێنه که ی 
ستونی،  و  ڕێک  هێڵی  دەگۆڕرێ.  بەردەوام  خێراییه که ی  و 
بێت و  لە شوێنی خۆیدا  وێنای شتێک دەکات کە هەردەم 
بڕی  بەپێی  جوواڵیه وە،  شت  کە  بێت.  نه گۆڕ  شوێنه که ی 
جوواڵنەوەکەی، هێڵەکەی لەسەر نەخشەکه ، الری دەنوێنێت.

هه ر ترپه  تیشکێکی ڕووناکی Light pulse لە چرکەیه کدا 
پره نسیپی  پ��ەی��ڕەوی  ئەگەر  بۆیه  دەب��ڕێ��ت.  مەتر   108*3
بە  ئه وا  بکەین،  شوێن  و  کات  نەخشەی  نەخشەکێشییەکی 
وێنادەکرێت.  بۆ  نەخشەکه   لەسەر  ترپه یه مان  ئه و  زەحمەت 
زۆر  ئیجگار  مەودایەکی  ترپه که   چرکەیه دا،  و  لە  چونکە 
دەکرێ.  پێ  هەستی  مەترەوە   108*3 دووری  لە  و  دەبڕێت 
ئاسۆییەوە  بە تەوەری  لەسەر نەخشەکه   بۆیە هێڵێکی وێناکەر 
دەلکێت و نابینرێ. جا له به ر ئه وه ی که  ڕووناکی لە زانستی 
فیزیکدا بەگشتی، مەسەلەیەکی گرنگە، که واته  پێویست دەکات 
شێوازێک بەکاربهێنرێ وێنای ترپه  ڕووناکییه که  لەسەر نەخشەکه  

دیار بخات.
یەکەی  کە  ئەوەیە  مەسەلەیە،  ئەو  بۆ  چارەسەریش  باشترین 
لەسەر  و  بهێنین  بەکار   )light second )x/c تیشکەچرکە 
مەترێک   x ترپه که   دەڵێین  بنێین.  دای   x-axis ت��ەوەری 
 x/c هەمان  xمەتر  کەواتە  دەبڕێت.  چرکەدا  تیشکە   x/c لە 
تیشکەچرکەیە. بەو شێوازە، هێڵی کات و شوێن گۆشەی 450 

لەگەڵ x-axis دروست دەکات. بڕوانە نەخشەکه .

2 
 

شێوازێک  پێویست دەکات،  ی گرنگەمەسەلەیەک،  انستی فیزیک بە گشتیروناکی لە ز .بیندرێتان
 .دیار بێت دالەسەر نەخشە وێنای بریسکە بەکار بهێنرێت تا

 (x/c) ;(light second) کە یەکەی تیشکەچرکەئەوەیە یە بۆ ئەو مەسەلەارەسەری چباشترین 
کەدا تیشکەچر x/c  لە  ێکمەتر x بریسکە دەڵێین دایبنێین. x-axis لەسەر تەوەریو  بەکارببەین

  540وجێگا گۆشەی  هێڵی کات ،شێوازەبەو  تیشکەچرکەیە. x/cهەمان  مەتر  xکەواتە ێت.دەبڕ
 بڕوانە نەخشەی خوارەوە. . دروست دەکات x-axis گەڵلە
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1 light second 
یەکتیشکەچرکە  

1second 
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 روداوێک
World-line 

و جێگا هێڵی کات  

540 

ئامادەکردنی: عەباس ئیسماعیل حەمەد
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لەژێر ڕۆشنایی ئەو کارەش، کۆمەڵێک چەمک و هێڵکاریی تازە 
هەیە،  مانای گرنگی  فیزیکیدا  بواری  زۆر  لە  کە  دێنەگۆڕێ 
شوێندا  و  کات  نەخشەی  لە  کە  هێڵێک  ئه گه ر  ئه وه ی  وه ک 
ئەو   .Light-like دەڵێین  پێی  ئه وه   هەبێت،  450ی  الری 

 .Time-like هێڵەشی الرییه که ی لە 450 پتر بێت پێی دەڵێن
 .Space-like ئەو هێڵەشی کەمتر بێت لە 450، پێی دەگوترێ

بڕوانە نەخشەی خوارەوە.

3 
 

زۆر بوار فێزیکدا کە لە  و هێڵکاری تازە دێنەگۆڕێ ەڵێک چەمککۆم لەژێر رۆشنایی ئەو کارەش
-Light)پێیدەڵێین  ؛هەبێت ی 540گادا الری و جێ نەخشەی کاتهێڵێک کە لە  مانایەکی گرنگی هەیە،

like )پێیدەڵێن  پتربێت 540لە  ئەو هێڵەش کە(Time-like ) 540لە  کەمتربێت کەئەو هێڵەش 
 بڕوانە نەخشەی خوارەوە. .(Space-like)وترێت پێدەگ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :یە ئامادەکردووەسوید سەرچاوەئەم  )*( ئەم بابەتەم لە سایەی
 

1- RUMTID, en introduktion till Einsteins relativitetsteori; Sören Holst, Studentlitteratur, 2006 

 

t 

x/c 

RUMTID, en introduktion till Einsteins ئەم بابەتەم لە سایەی ئەم سەرچاوە سویدیە ئامادە کردووە:
 relativitetsteori; Soren Holst,
Studentlitteratur, 2006
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Biology بایۆلۆژی

باڵندە هەمان ئەو هەستانەی 
هەیە كە مرۆڤ هەیەتی 

وەرگێڕان و ئامادەكردنی: هەورامان وریا قانع
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ئ��ەو  خ��ێ��زان��ی  ب��ە  س���ەر  باڵندە 
هەیە،  په لیان  چوار  كە  بڕبڕەدارانەیە 
زیندەوەرە  كۆمەڵەی  بە  سەر  هەروەها 
خ��وێ��ن گ��ەرم��ەك��ان��ە و ب��ەش��ی ه��ەرە 
زۆریان بە هێلكە زۆر دەبن. زیاد لە دە 
و  هەیە  دنیادا  لە  باڵندە  جۆری  هەزار 
بۆ جەمسەری  باكوورەوە  لە جەمسەری 
لە ژینگە جیاوازەكانی گۆی  باشوور و 
زەویدا باڵو بوونەتەوە. بۆ نموونە باڵندە 
دەتوانێ لە دارستان و بیابان و پێدەشت و 
شاخەكان و نێو كێڵگە و لەسەر دەریا و 
زەریاكان بژی. تەنانەت لە دوورترین و 
چۆڵترین دورگەشدا دەتوانێ بژی. ئەمە 
هەموو  لە  باڵندە  جۆری  كردووە  وای 
زیاتر  بڕبڕەدارەكان  دیكەی  جۆرەكانی 

بێت، جگه  له  ماسییەكان. 
جوانترین  باڵندە  وای��ە  پێیان  هەندێك 
و  زەوی��ی��ە  س��ەر ڕووی  ب��وون��ەوەری 
و  ناسك  دەنگێكی  و  جوان  دیمەنێكی 
ئەوەی  س��ەرەڕای  ئەمە  هەیە.  دڵڕفێنی 
هەندێك كەس باڵندە دەنگخۆشەكان، بە 
مامۆستای گۆرانیبێژەكان دادەنێن. ئەم دە 

هەزار جۆرەی باڵندە لە ڕووی قەبارە و 
شێوە و ڕەنگ و شێوازی ژیانیانه وه ، لە 
یەكدی جیاوازن، قەبارەی باڵندە لەنێوان 
بۆ  نموونە  مەتردایە،   3 بۆ  سانتیمەتر   5
بۆ  و  وژەوژك��ەر  چۆلەكەی  یەكەمیان 

دووەمیان نه عامه یه .
زانستی زیندەوەرزانی، ئاماژە بەوە دەكات 
واتە  جۆراسی،  چاخی  میانەی  لە  باڵندە 
دەركەوتووە.  لەمەوبەر  ساڵ  ملیۆن   160
توانیویەتی  باڵندە  بڕوایەدان  لەو  زاناكان 
سێیەم،  تەباشیری/  چاخی  لە  خ��ۆی 
ڕزگار  ئێستا،  پێش  ساڵ  ملیۆن   65 واتە 
لەسەر  لەناوچوونی  مەترسی  و  بكات 
نەمێنێت. هەروەها زاناكان ژمارەی هەموو 
سەد  بە  جیهاندا  لە  باڵندە  جۆرەكانی 
ئەوەی وا دەكات  باڵندە دادەنێن.  ملیۆن 
ملمالنێی نێوان باڵندەكان بۆ دەستكەوتنی 
نەبێت،  توندوتیژ  و  خوێناوی  خ��ۆراك، 
بەدوای  بە شەودا  باڵندە  ئەوەیە هەندێك 
هەندێكی  كەچی  دەگەڕێن،  خۆراكدا 
خۆراكی  و  چاالكن  ڕۆژ  بە  دیكەیان 
س��ەرەڕای  ئەمە  دەك��ەن.  پەیدا  خۆیان 
خۆرن  هەمەچەشن  باڵندەكان  ئ��ەوەی 
خۆراك  جۆر  یەك  لەسەر  هەموویان  و 
باڵندەی  ناژین. كونەپەپوو و واشە، دوو 
ڕاوی  شەودا  لە  یەكەمیان  گۆشتخۆرن، 
نێچیرەكانی دەكات و دووەمیان لە ڕۆژدا.
بوونەوەرانی دیكە جیا  لە  باڵندە  ئەوەی 
كە  پەڕ  بوونی  لە  بریتییە  دەك��ات��ەوە، 
لەگەڵ  داپۆشیووە،  جەستەی  ت��ەواوی 
شەویالگی  هەردوو  كە  دەنووك  بوونی 
لە تاریكی  باڵندە  گرتووەتەوە. هەندێك 
دەژی  ئەشكەوتەكاندا  ئەنگوستەچاوی 
ئەو دەنگانەی  بە هۆی دەنگدانەوەی  و 
خۆی  ڕێگای  ده ک��ات،  ده ری��ان  خۆی 
چۆنییەتی  دەستنیشانی  دەدۆزێ��ت��ەوەو 
هەندێك  دەك���ات.  خ��ۆی  هاتوچۆی 
باڵندە هەیە به  ژێره مه له   جۆری دیكەی 
دەگاتە قوواڵیی 45 مەتری دەریاكان، تا 
ڕاوی زیندەوەرە ئاوییەكان بكات. بەشی 
ژەمی  و  گۆشتخۆرن  باڵندەكان،  زۆری 
مێرووەكان  لەسەر خواردنی  سەرەكییان 
قرتێنەرەكان  و  خشۆك  لە  هەندێك  و 
تۆپیوەكانە.  ئاژەڵە  كەالكی  تەنانەت  و 
كە  بچێت  بیر  ئەوەشمان  نابێ  ب��ەاڵم 

گوڵەكان  شیلەی  لەسەر  باڵندە  هەندێك 
و شلەمەنی ناو میوەكان دەژین.

بۆ  که   كۆچەرین،  باڵندەكان  لە  زۆر 
و  فێنك  شوێنی  و  خۆراك  دۆزینەوەی 
دەبڕن،  دوور  زۆر  م��ه ودای  گونجاو، 
نزیكەی  ڕۆشتنەكەیان  هەندێجار 
درێژ  دوورو  ڕۆژی  و  شه و  چەندین 
دووبارە  سااڵنە  گەشتە  ئەم  دەخایەنێت. 
دەبێتەوە و لە نەوەیەكەوە دەگوێزرێتەوە 
ڕەفتارە  لە  یەكێك  دیكە.  نەوەیەكی  بۆ 
بریتییە  باڵندە،  خۆڕسكەكانی  ه��ەرە 
لە  هەیە  وا  جاری  كە  ڕەوكردنە  لەم 
كیشوەرێكی  بۆ  دەڕۆن  كیشوەرێكەوە 
دی��ك��ە. ه���ەر ب��ۆ ن��م��وون��ە ب��اڵ��ن��دەی 
لە  ئ��ەوروپ��ا،  ب��اك��ووری  پەڕەسێلكەی 
ه��ەزار   11 نزیكەی  زستاندا  وەرزی 
كیلۆمەتر دەبڕێت و لە ئەوروپاوە دەگاتە 
ئەفریقا، ئەم باڵندەیە بەشی زۆری ژیانی 
لە ئاسمان و لە فڕیندا بەسەر دەبات، هەر 
لەكاتی فڕین و لە هەوادا ڕاوی مێرووە 

باڵدارەكان دەكات.
چوار  بڕبرەدارە  پێچەوانەی  بە  باڵندە 
پەلەكانی دیكەوە، زۆر بە ئاسانی دەتوانێ 
مێرووەكان  مەملەكەتی  و  هێالنە  بگاتە 
لەبەرئەوەی  باڵندە  بدات.  پەالماریان  و 
سووتاندنی  گەورەی  هێزێكی  خاوەنی 
باڵندە  وزەیە، بۆیە لە خواردندا نەوسنە. 
قەبارە  باڵندە  لە  بچووكەكان  قەبارە 
گەورەكان زیاتر دەخۆن له  چاو کێشی 
له شیاندا. هۆكاری ئەمەش بۆ گەورەیی 
ئەو هێزی سووتاندنی وزەیە دەگەڕێتەوە 
لە  تا  باڵندە بچووكەكاندا زیاترە  لە  كە 
باڵندە گەورەكاندا. بۆ نموونە چۆلەكەی 
گرامە،   3 تەنیا  كێشی  كە  وژەوژك��ەر 
خۆراك  خۆی  كێشی   %100 لە  ڕۆژانە 
شینی خۆرهەاڵتی  چۆلەكەی  دەخوات. 
تەنیا  كێشی  كە   Eastern Blue bird
11 گرامە، ڕۆژانە لە 30% كێشی خۆی 
خۆراك دەخوات و مریشكی خۆماڵی كە 
تەنیا  ڕۆژانە  كیلۆیە،   2 نزیكەی  كێشی 

24% كێشی خۆی خۆراك دەخوات.
ئەو باڵندانەی جەستەیان بە پەڕ داپۆشراوە، 
لە گیانلەبەرە خوێن گەرمەكانن و پلەی 
تێكڕایی  جێگیرە،  جەستەیان  گەرمی 
پلەی گەرمی جەستەی باڵندە 41 پلەیە. 
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باڵندە تا ڕادەیەك دڵێكی گەورەی هەیە 
چوار  لە  كە  له شیدا،  قه باره ی  چاو  له  
گوێچكەلەو  دوو  پێكهاتووە:  ژوور 
دوو سكۆڵە. وەك دەزانین باڵندە هێلكە 
توێكڵێكی  بە  هێلكەكەی  و  دەك��ات 
قۆناغ  باڵندە  داپۆشراوە.  ڕەق  كلسیی 
ئەو  لەگەڵ  خۆی  توانیویەتی  قۆناغ  بە 
بەسەر  كە  بگونجێنێت  گۆڕانكارییانەدا 
هاتووە.  ساڵدا  وەرزەكانی  هەواو  و  ئاو 
باڵندە  كردووە  وای  خۆگونجاندنە  ئەم 
جۆرەكاندا  ج��ۆراو  ژینگە  لە  بتوانێت 
دەس��ت  پێویستی  خ��ۆراك��ی  و  ب��ژی 
هەم  ڕوونی  بە  زۆر  ئەمەش  بكەوێت. 
دەردەكەوێت،  باڵندەكاندا  شێوەی  لە 
هەم لە شێوەی دەنووك و قاچ و ڕەنگە 
لەگەڵ  دەردەك��ەوێ��ت.  جیاوازەكانیدا 
هەموو ئەو جیاوازییانەشدا، باڵندەكان لە 
كە  هاوبەشن  گشتیدا  سیفەتی  كۆمەڵێ 
لە بڕبڕەدارەكانی دیكەیان جیادەكاتەوە. 
لەوانە بوونی پەڕ و دەنووك و هێلكە و 

دوو باڵ و دوو پێ.
لە  دیارانەی  تایبەتمەندییە  ئەو  هەموو 
جەستەی  لە  و  هەیە  باڵندەدا  جەستەی 
نییە،  دی��ك��ەدا  ئ��اژەڵ��ەك��ان��ی  ت���ەواوی 
بە خەسڵەتی  پتەوی  پەیوەندییەكی زۆر 
هەیە.  ه���ەواوەوە  نێو  ژیانی  و  فڕین 
تایبەتمەندییەكی  كە  فڕین  خەسڵەتی 
سەرەكیی ژیانی باڵندەیە، وا دەخوازێت 
تەشیلەیی  و  سووكەڵە  باڵندە  جەستەی 
بەاڵم  ئێسكەپەیكەرێكی سووك،  و  بێت 
ئەم خەسڵەتەیە  هەبێت.  پتەوی  و  بەهێز 
دروستبوونی  لە  باڵندە  ك��ردووە  وای 
جەستەیدا زیادە مەسرەف نەكات، واتە 
پێویستی بە جۆرێك لە ئێسقانی ناوبۆش 
بە  پێویستی  و  هەیە  پتەو  و  سووك  و 
هەندێك ئەندام نییە وەك دەست كە هیچ 

سوودێكی بۆ فڕین لێ وەرناگرێت.
هەیە،  باڵیان  جووتێ  باڵندەكان  تەواوی 
باڵندەی  نییە،  باڵی  كە  باڵندەیەك  تەنیا 
)موا(ی نیوزلەندییە كە بەپێی توێژینەوەی 
لەمەوبەر  س��اڵ   1400 پێش  زان��اك��ان 
بووە  یەكێك  موا  باڵندەی  چووە.  لەناو 
هەرە  درێژی  و  زەبەالحەكان  باڵندە  لە 
نێوان سێ تا سێ مەتر  گەورەكەیان لە 
 280 گەشتووەتە  كێشی  و  بووە  نیو  و 

سەر  شێوەدا چووەتەوە  لە  و  كیلۆگرام 
باڵندەكان،  زۆری  هەرە  بەشی  نەعامە. 
كە  باڵندانەی  ئەو  به اڵم  بفڕن.  دەتوانن 
نەعامە  پۆلی  بە  س��ەر  بفڕن،  ناتوانن 
و  ه��ەرس  كۆئەندامی  بەتریق-ن.  و 
تا  جۆرێكی  بە  باڵندە،  الی  هەناسەدان 
فڕین  بۆ  و  ناوازەیە  و  دەگمەن  بڵێی 
ئەوە هەندێك  زۆر گونجاوە. سەرەڕای 
لە  تووتی،  تایبەت  بە  باڵندە،  جۆری 

گیانلەبەرە هەرە زیرەكەكانن. 

پێكهاتەی دەرەوەی باڵندە
یەكەم: پەڕ

هەر  بڵێین  دەتوانین  ئاسانی  بە  زۆر 
ئەو  ئ��ەوا  هەبوو،  پ��ەڕی  گیاندارێك 
تەنیا  چونكە  ب��اڵ��ن��دەی��ە،  گ��ی��ان��دارە 
باڵندە  جەستەی  هەیە.  پ��ەڕی  باڵندە 
داپ��ۆش��راوە،  پەڕ  زۆر  ژمارەیەكی  بە 
قەبارەی  و  جۆر  بە  پشت  ژمارەیە  ئەم 
شێوەیەكی  بە  دەبەستێت.  باڵندەكە 
باڵندەكە  كێشی   %10 تەنیا  پەڕ  گشتی 
پێكدەهێنێت. لە هەندێك جۆری باڵندەدا 
چەند بەشێكی جەستەی باڵندەكە پەڕی 
ناوچەی سەر و  لە  بەتایبەتی  نییە،  پێوە 
گەردن و قاچ. سااڵنە جارێك یان دوو 
جار بڕێك لە پەڕ لە جەستەی باڵندەكە 
دەوەرێت، بەاڵم ئەم وەرینە هەمووی بە 
سەریەكەوە ڕوونادات، بەڵكو لە ماوەی 
جیاواز جیاوازدا ڕوودەدات، ئەمەش بۆ 

دووچ��اری  باڵندەكە  جەستەی  ئەوەیە 
زیانی گەورە نەبێت یان كار نەكاتە سەر 

توانای فڕینی باڵندەكە.
باڵندە  پ��ەڕەك��ان��ی  ل��ە  پ��ەڕێ��ك  ه��ەر 
لە  جیاوازە  و  هەیە  تایبەتی  فرمانێكی 
پەڕانەی  ئەو  دیكە.  پەڕەكانی  فرمانی 
كۆمەڵێ  داپۆشیوە،  چۆلەكەیان  سكی 
فەرمانەی  لەو  جیاوازە  هەیە  فەرمانی 
چۆلەكە  كلكی  و  باڵ  سەر  پەڕەكانی 
كلكی  درێ��ژان��ەی  پ��ەڕە  ئەو  هەیەتی. 
یان  فرمانی  پێكدەهێنن،  چۆلەكە 
لەگەڵ  باڵندەكەیە  ئاڕاستەكردنی  كاری 
كاری  وات��ە  خێرایی،  كۆنترۆڵكردنی 
دەك��ەن،  )ئیستۆپ(  هێواشکردنه وه  
باڵی  لەسەر هەردوو  پەڕانەی  ئەو  به اڵم 
پێویستە  وزە  ئەو  هەیە،  چۆلەكەكەدا 
دەبەخشن بە چۆلەكەكە كە لە سەرەتای 
هۆی  بە  و  پێیەتی  پێویستی  هەڵفڕینیدا 
باڵەكانییەوە  خێرای  خێرا  لێكدانی 
ئ��ەو وزەی���ەی دەس��ت دەك��ەوێ��ت و 
بەرزدەبێتەوە و پێی دەفڕێت. كاتێكیش 
ئەوا  بنیشێتەوە،  زەوی  لەسەر  بیەوێت 
پەڕەكانی  و  ده کاته وه   باڵی  ه��ه ردوو 
تا  دەنووسێنێت،  پێكەوە  باڵی،  هەردوو 
ڕێگە لە تێپه ڕینی هەوا بگرێت. كەچی 
باڵندەیەكی  هەر  یان  چۆلەكە  كاتێك 
دیكە لە ئاسماندا بفڕێت، پەڕی باڵەكانی 
لە  گ���ەورە  هێجگار  خێراییەكی  ب��ە 
بە  ڕێگە  تا  دەكەونەوە،  دوور  یەكدی 
تێپه ڕینی هەوا بدات، ئەمەش دەبێتە هۆی 
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ئاسانكردنی پرۆسەی فڕینی باڵندەكە. 
تێیدا  هەیە،  تایبەت  كاتی  هەندێك 
باڵندەكە بەشێك لە پەڕەكانی خۆی لێ 
دەكاتەوە، تا پارێزگاری لە توانای فڕینی 
بكات. ئەو پەڕەی كە پیر بووە و چیدی 
فڕێ  و  لێدەكرێتەوە  نەماوە،  كەڵك  بە 
پەڕی  شوێنیدا  لە  بەخێرایی  و  دەدرێ 
شێوەیه كی  بە  دەبێت.  دروس��ت  دیكە 
دەرەوە  پەڕی  جۆرە:  دوو  پەڕ  گشتی 
ئه وه یه   دەرەوە  پەڕی  ن��اوەوە.  پەڕی  و 
باڵ و كلك.  لەوانە پەڕی  كە دەبینرێ، 
پەڕی ناوەوە ئه وه یه  كە نابینرێ، بریتییە 
لەو گەندە پەڕانەی دەكەونە ژێر پەڕی 
فرمانی  گشتی  شێوه یەكی  بە  و  دەرەوە 
پاراستنی پلەی گەرمی لەشی باڵندەكەیە.
جەستەی  جوانەكەی  هەرە  بەشە  پەڕ 
ئاڵۆز  زۆر  شێوەیەكی  بە  و  باڵندەیە 
لەوەدایە  ئاڵۆزییەكەی  ده بێت،  دروست 
یارمەتی  سۆڵییەی  و  سووكی  بەو  كە 
فڕینی باڵندەكە دەدات و هیچ ئەندامێكی 
دیكە نییە بتوانێ ئەو كاری فڕینە ئه نجام 
بدات. پەڕ گەرچی تا بڵێی سوك و سۆڵە 
كەچی  نییە،  ئەوتۆی  قورساییەكی  و 
توند  بكەی  حەز  تا  ئەوەشدا  لەگەڵ 
لەگەڵ  كە  هەیە  شێوەیەكی  و  تۆڵە  و 
و  گونجاوە  زۆر  هەوادا  دینامیكییەتی 
بە ئاسانی دەتوانێ بەناو شەپۆلی هەوادا 
ڕێ بكات و بفڕێت. پەڕ دوای ئەوەی 
پێدەگات، هیچ خانەیەكی زیندووی تێدا 
نامێنێتەوە. باشیی پەڕ ئەوەیە كە سووكە 
كە  ل��ەوەدای��ە  فیزیاییەكەشی  هێزە  و 
و  نه هێالن  بۆ  هه یه   بۆ  باشی  توانایەكی 
هەیە  لێكخشاندن  هێزی  كەمكردنەوەی 

كە لەگەڵ هەوا و ئاودا ڕوودەدات. 
بە شێوەیەكی گشتی پەڕ ئەم فرمانانەی 

خوارەوە جێبەجێ دەكات:
باڵندەكە  جەستەی  جیاكردنەوەی   -1
زامنكردنی  و  دەوروب��ەری  ژینگەی  لە 
لەشی  گ��ەرم��ی  پ��ل��ەی  هێشتنەوەی 
باڵندەكە بە جێگیری و لێناگەڕێت پلەی 
دابەزێت.  باڵندەكە  جەستەی  گەرمی 
ب��وون��ی ه���ەوای ن��ێ��وان پ��ەڕەك��ان، وا 
ژینگەی  لە  باڵندەكە  جەستەی  دەكات 
ئەو  ب��ڕی  تا  جیابكاتەوە.  دەورب���ەری 
بێت،  زۆرتر  پەڕەكان  نێوان  هەوایەی 

مەسەلەی عەزلكردنی جەستەی باڵندەكە 
سەركەوتووتر  دەوروبەری  ژینگەی  لە 

دەبێت.
2- پەڕ یارمەتی فڕینی باڵندەكە دەدات.

3- پ��ەڕ ل��ەب��ەر ئ���ەوەی س��ووك��ە، لە 
چاو  له   دەكاتەوە  كەم  باڵندەكە  كێشی 
باڵندە  جەستەی  گەرچی  قه باره که یدا. 
سووكە،  كێشەكەی  بەاڵم  بێت،  گەورە 
هەم  و  فڕێن  ه��ەم  یارمەتی  ئەمەش 

مەلەكردنی باڵندەكە دەدات.
بەركەوتن  لە  باڵندە  جەستەی  پەڕ   -4
بەر  كە  دەرەكییانەی  تەنە  لەو  )وات��ە 
و  ب��ەرد  وەك  دەك��ەوێ��ت،  جەستەی 
زستان  سەرمای  و  خۆر  تیشكی  و  دار 

دەپارێزێت. 
بۆ  گ��رن��گ��ە  زۆر  پ���ەڕ  ڕەن��گ��ی   -5
خۆشاردنەوە لە نەیارەكانی، هەروەها بۆ 
یەكتر ناسینەوەی باڵندەكان لەناو خۆیاندا 

و بۆ پەیوەندیكردن بە یەكەوە.
گۆڕینی پەڕ

پەڕ دوای ئەوەی گەشەی تەواو دەكات، 
دەبێتە ئەندامێكی مردوو، پەڕ لە بنكەوە 
لە  دەبێت،  گ��ەورە  و  دەك��ات  گەشە 
پەڕ  گەشەكردنی  باڵندەكاندا  زۆربەی 
دەبێت.  بەردەوام  هەفتە   4 تا   2 لەنێوان 
خێرایی گەشەكردنی پەڕ بەندە بە چەند 
باڵندەكە  جۆری  لەوانە  فاكتەرێكەوە، 
باڵندەكە  جەستەی  ناوچەیەی  ئەو  و 
و  ده بێت  دروست  تێدا  پەڕه که ی  كە 
دەستی  باڵندەكە  ئەو خۆراكەی  جۆری 
لە  گەشەكردنی  تێكڕای  دەك��ەوێ��ت. 
میلیمەترە.   13 تا   1 نێوان  لە  ڕۆژێكدا 
دوای  پ��ەڕ  دا،  پ��ێ  ئ��ام��اژەم��ان  وەك 
دەبێتە  دەبێت،  ت��ەواو  گەشەی  ئ��ەوەی 
تێپەڕینی  لەگەڵ  پەڕ  مردوو.  ئەندامێكی 
دەپووكێتەوە  و  دەچێت  تێك  ڕۆژگاردا 
و گۆڕانكاری لە ڕەنگیدا ڕوودەدات و 
الیەكانی دەشكێته وه ، ئەمە جگە لەوەی 
ژمارەیەكی زۆر مشەخۆر بە پەڕەكانەوە 

دەنووسێن و كارەكەی تێك دەدەن. 
بۆ ئەوەی پەڕ بە شێوەیەكی باش و وەك 
بكات،  جێبەجێ  كارەكەی  پێویست 
دێت.  بەسەردا  وەرزی  گۆڕانی  ئ��ەوا 

الی بەشی زۆری جۆرەكانی باڵندە، لە 
ساڵێكدا یەك جار پەڕەكانی دەگۆڕرێن. 
تازە  پەڕی  دەكات  وا  پەڕ  لێبوونەوەی 
زۆربەی  ببێت.  دروست  شوێنەكەیدا  لە 
جار گۆڕانی پەڕ بە شێوەیەكی لەسەرخۆ 
دەبێت،  تەنیشتەوە  هەردوو  لە  و  دەبێت 
واتە لە باڵەكان و لە كلكەوە، ئەمەش بۆ 
ئەوەیە باڵندەكە توانای فڕینی لە دەست 
نەبێت  السەنگ  فڕینی  توانای  یان  نەدا 
و تێك نەچێت. هەندێك باڵندە هەیە بە 
دەوەرێ��ت،  پەڕەكانی  هەموو  یەكجار 
فڕین  توانای  م��اوەی��ەك  بۆ  لەبەرئەوە 

لەدەست دەدات.
ڕەنگی پەڕ

ڕەنگی پەڕ لە باڵندەدا بۆ بۆیەی میالنین 
هۆی  دەبێتە  كە  دەگەڕێتەوە   Melanin
دروستكردنی ڕەنگی زەرد و قاوەیی بە 
پلەی جیاواز. هەندێك ڕەنگی دیكە هەیە 
بۆیەی كارۆتین، لێیان بەرپرسیارە، بەاڵم 
دروستی  باڵندەكە  خودی  بۆیەیە  ئەم 
ناكات، بەڵكو لەو ڕووەك و گژوگیایەوە 
وەری دەگرێت كە دەیانخوات، بۆیەی 
دروستكردنی  لە  پرسیارە  بەر  كارۆتین 
هەندێك  و  پرتەقاڵی  و  سوور  ڕەنگی 

ڕەنگی زەرد.
پرۆفێرین  ب��ۆی��ەی  باڵندە  هەندێك 
بۆیەیەكی  كە  هەیە   Porphyrins
س��ەرو  تیشكی  ل��ەژێ��ر  ف��س��ف��ۆڕی��ی��ە 
ڕەنگەكانی  بۆیەیە  ئەم  بنەوشەییدایە، 
پەمەیی و سوور بە باڵندەكە دەبەخشێت. 
لەگەڵ  باڵندەدا  هەندێك  لە  بۆیەیە  ئەم 
كات  ئەو  یەكدەگرێت،  مس  توخمی 
پێی دەوترێ تیۆراسین Turacin كە بەر 
پرسیارە لە ڕەنگی سوری باڵی زۆربەی 
پێی  هەیە  دیكە  بۆیەیەكی  باڵندەكان. 
 Turacaverdin دەوترێت تۆركەڤەردین
لە دروستكردنی ڕەنگی  بەرپرسیارە  كە 
پەڕی  لە  سەوز  ڕەنگی  دەكرێ  سەوز. 
ڕەنگەكانی  تێكەڵكردنی  لە  باڵندەدا 
پێشتر دروست ببێت. سەرچاوەی ڕەنگی 
سپی  ڕەنگی  نادیارە.  باڵندەدا  لە  شین 
مانای وایە بۆیەكان لە پەڕی باڵندەكه دا 
نەبووە. بۆیەكان شەبەنگی ئەو  دروست 
تیشكی خۆرە دەمژن كە بەر جەستەیان 
كە  شەبەنگەی  بەشە  ئەو  دەكەوێت، 
چاو  لێرەوە  دەیدەنەوە.  بیمژن  ناتوانن 
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دەدرێتەوە  كە  دەبینێت  شەبەنگە  ئەو 
پەڕی  ڕەنگی  دەستنیشانی  ل��ەوەوە  و 

باڵندەكە دەكرێ. 
لەوانەیە پلەی گەرما كاریگەریی لەسەر 
ڕەنگی پەڕی باڵندەكان هەبێت، لەبەرئەوە 
 Cardinals كاردیناڵ  باڵندەی  دەبینین 
ڕەنگی  لە  جیاوازە  هاویندا  لە  ڕەنگی 
لە زستاندا. لە هاویندا ڕەنگی پەڕەكانی 
سنگی ڕەشە، كەچی لە وەرزی پایز و 
زستاندا ئەو ڕەنگە ڕەشە كەم دەبێتەوە و 

دەگۆڕێت بۆ ڕەنگی خۆڵەمێشی.
باڵڕاوەشاندن و فڕین

ج��ووڵ��ەی  ڕووی  ل��ە  ب��اڵ��ن��دەك��ان 
باڵەكانیانەوە، لەیەك ناچن و تا ڕادەیەكی 
و  دەف��ڕن  هەندێكیان  ج��ی��اوازن.  زۆر 
لێك  باڵی  هەردوو  دیكەیان  هەندێكی 
دەدات و هەندێكی دیكەیان لە سەرەتای 
پاشان  ڕادەوەشێنێت،  باڵەكانی  فڕیندا 
شەپۆلە هەواییەكان بۆ فڕین و نیشتنەوە 
بەكار دەهێنێت. هەندێك جۆری دیكەی 
هەم  ڕادەوەشێنێت  باڵەكانی  هەم  باڵندە 
بارودۆخی  بە  پشت  ئەمەش  دەفڕێت، 
ڕاوك��ردن��ی  پ��ڕۆس��ەی  و  فڕینەكەی 

نێچیرەكەی دەبەستێت.
ب��اڵ��ڕاوەش��ان��دن��ەوە  ڕێ��گ��ەی  ل��ە  فڕین 
ڕاستەوخۆ.  فڕینی  لە  زەحمەتترە  زۆر 
لەگەڵ  پێچەوانەیە  باڵڕاوەشاندن  خێرایی 
تا  مانایەی  ب��ەو  باڵندەكە،  ق��ەب��ارەی 
ڕادەی  گەورەبێت،  باڵندەكە  قەبارەی 
پێچەوانەكەشی  و  باڵڕاوەشاندنی كەمترە 
ڕاستە. بۆ نموونە باڵندە گەورەكانی وەك 
یەك  چركەیەكدا  هەر  لە  هەڵۆ،  و  باز 
كەچی  ڕادەوەشێنێت،  باڵەكانی  جار 
وەك  ناوەندییەكانی  مام  قەبارە  باڵندە 
سێ  چركەیەكدا  لە  قەلەڕەش  و  كۆتر 
باڵندە  لە  ڕادەوەشێنن.  باڵەكانیان  جار 
ڕاوەشانی  پاساری،  وەك  بچووكەكانی 
باڵەكانی لە یەك چركەدا دەگاتە نزیكەی 
لوتكەی  یان  ترۆپك  به اڵم  جار.  سی 
كە  باڵندانەنە  ئ��ەو  الی  ب��اڵ��ڕاوەش��ان 
ناگاتە  هەندێكیان  قەبارەی  و  دەخوێنن 
باڵندەی:  وەك  پەپوولەكەیەك،  قەبارەی 
الی  باڵ  ڕاوەشانی  فەلەستینی،  خۆری 
ئەم باڵندەیە لە چركەیەكدا دەگاتە زیاد 

لە سەد ڕاوەشان.

دووەم: دەنووك
دەن�����ووك ئ��ەن��دام��ێ��ك��ی گ��رن��گ و 
ئەرك  گەلێك  و  باڵندەیە  بایەخداری 
هەڵگرتنەوەی  لەوانە  هەیە،  فرمانی  و 
و  شەڕ  كاتی  لە  بەكارهێنانی  خۆراك، 
هێالنە،  دروستكردنی  بەرگریكردن، 
پاكردنەوە و ڕێكخستنی پەڕەكان. كۆی 
ئەم ئەرك و فرمانانە، وای كردووە شێوە 
بۆ  باڵندەیەكەوە  لە  قەبارەی دەنووك،  و 
باڵندەیەكی دیكە جیاوازی زۆر بێت. ئەم 
جیاوازییانەش پشت بە سروشتی باڵندەكە 
ژینگەیەی  ئەو  و  خ��ۆراك  و  ڕەفتار  و 
تێیدا دەژی، دەبەستێت. لەگەڵ ئەوەشدا 
پێكهاتووە،  شەویالگ  دوو  لە  دەنووك 
شەویالگی  و  س���ەرەوە  ش��ەوی��الگ��ی 

خوارەوە؟
وات��ە  دەن����ووك،  پ��ێ��ش��ەوەی  بەشی  ل��ە 
س��ەرەوە،  الی  دەكەوێتە  بەشەی  لەو 
زیادەیەكی دیار هەیە پێی دەوترێ: ددانی 
هێلكەیی، ئەم زیادەیە یارمەتی بەچكەكە 
و  بشكێنێت  هێلكەكە  تۆكڵی  دەدات 
لەناو هێلكەكەی بێتە دەرەوە. بەاڵم دواتر 
مانایەكی  بە  دەپووكێتەوە.  و  نامێنێت 
كاتەدا  ل��ەو  تەنیا  زی��ادەی��ە  ئ��ەو  دیكە 
هێلكەكەدایه ،  لەناو  بەچكەكە  كە  هەیە 
بە  دەرەوەیدایە.  هاتنە  بەندی  سەرو  لە 
شێوەیەكی گشتی شێوەی دەنووك جۆری 
كە  دەكات  نیشان  دەست  ئەو خۆراكە 
باڵندانەی  ئەو  دەژی.  لەسەری  باڵندەكە 
وەك  نموونە  بۆ  دەژین،  دانەوێڵە  لەسەر 
و  سفتە  و  ئەستور  دەنووكی  چۆلەكە، 
جۆرە  ئەم  هەیە،  قوچەكی  شێوەیەكی 
دەنووكە یارمەتی هەڵگرتنەوەی دانەوێڵە 
و  تۆوەكان  توێكڵی  لێكردنەوەی  و 
دەرهێنانی تۆوەكان ده دات لە نێو بەری 
باڵندانەی  ئەو  كەچی  ڕووەكەكاندا. 
لەسەر گۆشت دەژین و پێیان دەوترێت 
گۆشتخۆرەكان. دەنووكیان تیژە و وەك 
یارمەتی  ئەمەش  نووشتاوەتەوە،  قوالپ 
لەتكردنی گۆشتەكە دەدات بۆ پارچەی 
قووت  ئاسانی  بە  تا  بچووك  بچووك 

بدرێ.
باڵندانەی ماسی دەخۆن، وەك شینە  ئەو 
و  دەن��ووك  ماسیگرە،  لەقلەق،  شاهۆ، 
ملێكی درێژیان هەیە تا بتوانن بە ئاسانی 

ئەمە  ماسییەكان.  بگەنە  ئاوەكەدا  لەناو 
و  باریك  قاچی  دوو  ئەوەی  س��ەرەڕای 
جوانیان هەیە و دیمەنێكی قەشەنگی پێ 
بەخشیوون. بەاڵم دەنووكی داركونكەرە، 
كونكردنی  توانای  و  بەهێزە  بڵێی  تا 
قەدی درەختەكانی هەیە، تا ئەو مێروانە 
و  درەختەكە  قەدی  لەناو  كە  بخوات 
حەشار  خۆیان  درەختەكەدا  توێكڵی 
داوە. دەنووكی دار كونكەرە لە قەڵەمی 
ئاسن )سومبە( دەچێت كە بۆ شكاندنی 
كۆنكرێت و دیوار كونكردن بەكاردێت. 
سەرەكییەكانی  تایبەتمەندییە  لە  یەكێك 
دەنووكی باڵندە ئاوییەكانی وەك مراوی، 
كون  و  تەنك  پەڕەی  چەندین  ئەوەیە 
پااڵوتنی  بۆ  هێڵه ک،  وه ک  هەیە  كونی 
ئەو ماددانە بەكاریان دەهێنێت كە لەناو 
دەیاندۆزێتەوە.  چڵپاودا  و  قوڕ  و  ئاو 
ماددە سوودبەخشەكانی قوت دەدات و 

زیانبەخشەكانیش فڕێدەداتە دەرەوە.
لەسەر  ك��ە  باڵندانەیە  ئ��ەو  ه��ەرچ��ی 
ڕاوك���ردن���ی م��ێ��رووی س��ەر گ��ەاڵی 
ڕووەكەكان دەژین، وەك بولبولە خۆش 
ئاوازەكان، دەنووكیان باریك و قۆقزییە و 
لە مووكێش دەچێت. ئەو باڵندانەی كرم 
و هێلكە شەیتانۆكە و مێروە بچكۆلەكانی 
دیكە دەخۆن، وەك ڕیشۆڵە، دەنووكی لە 
سەرەوە بۆ خوارەوە هاتووەتەوە یەك و  
پانترین بەشی دەنووكی دەكەوێتە بەشی 

بنكی.
سێیەم: پێ

باڵدەنە، بە گوێرەی جۆر و ڕەفتار  پێی 
و ژینگەكەی، جیاوازە. لەوانەیە تەواوی 
پێی باڵندەیەك بە پەڕ داپۆشرابێت، وەك 
تەنیا  یان  هەیە.  كونەپەپودا  لە  ئەوەی 
بەشێكی بە پەڕ دانەپۆشرابێت، وەك پێی 
باز. بە شێوەیەكی گشتی پێی بەشی هەرە 
ڕووتە  گۆشتخۆرەكان،  باڵندە  زۆری 
باڵندانەی  ئەو  دانەپۆشراوە.  پەڕ  بە  و 
وەك  دەنیشنەوە،  چڵەكان  و  لق  لەسەر 
ڕیشۆڵە، دەبینین ئاڕاستەی سێ پەنجە لە 
پەنجەكانی پێی بۆ پێشەوەیە و ئاڕاستەی 

پەنجەی چوارەم بۆ دواوەیە.
دار  باڵندەی  جۆرەكانی  زۆرب��ەی  پێی 
داوە،  ڕووی  گۆڕانكاری  كونكەرە، 
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پێشەوەیە و  بۆ  پەنجەیان  ئاڕاستەی دوو 
بۆ  دیكەیان  پەنجەكەی  دوو  ئاڕاستەی 
دواوەیە. ئەم حاڵەتە لە هەندێك جۆری 
لە  كەچی  دەك��رێ.  ب��ەدی  تووتیشدا 
هەندێك جۆری باڵندەی داركونكەرەدا، 
گەورەی  پەنجە  دەكرێت  ئەوە  تێبینی 
وای  ئەمە  نەماوە،  تەواوەتی  بە  پێی، 
پێشەوە  پەنجەی  دوو  تەنیا  ك��ردووە 
لە  هەبێت.  دواوە  لە  پەنجەی  یەك  و 
هەندێك جۆری باڵندەدا، ئاڕاستەی هەر 
ئەمەش  پێشەوەیە،  بۆ  پەنجەكە  چوار 
خۆی  بتوانێت  باڵندەیە  ئەو  ئەوەیە  بۆ 
هەڵبواسێت.  ستونییەكاندا  ڕووك��ارە  بە 
هەر  ئاڕاستەی  كە  باڵندانەدا  جۆرە  لەم 
چوار پەنجەكەیان بۆ پێشەوەیە و خۆیان 
هەڵدەواسن،  ستوونییەكاندا  ڕووكارە  بە 
چەماوەتەوە  زۆر  پەنجەكانیان  چڕنوكی 
و ق��والپ��ی��ی��ه ، ئ��ەم��ەش ل��ە ك���رداری 
باشی  یارمەتییەكی  خۆهەڵواسینەكە 

دەدات.
وەك  پێیان  ئاوییەكاندا،  باڵندە  ل��ە 
بۆ  سەوڵی مەلەكردن بەكاردەهێنن، یان 
قواڵیی  بە  خۆیان  خۆراك،  پەیداكردنی 
پەنجەكانی  لەوانەیە  دەكەن،  ئاوەكاندا 
بەسترابن،  پێكەوە  پەردەیەك  بە  پێیان 
ڕووكاری  فراوانبوونی  یارمەتی  ئەمەش 
پێی باڵندەكە دەدات. لەو جۆرە باڵندانەدا 
هەر  دەبینین  )بەجەع(  سەقاكوژ  وەك 
پەردەیەك  بە  پێی،  پەنجەكەی  چ��وار 
تا سەری  لێكێنراون و پەردەكە  پێكەوە 

پەنجەكان درێژ بووەتەوە.
و  ق��از  و  م���راوی  زۆری  بەشی  پێی 
ئاڕاستەی  جیادەكرێتەوە  بەوە  قوڵینگ، 
بە  و  پێشەوەیە  ب��ەرەو  پەنجەیان  سێ 
كەچی  لێكنراون.  پێكەوە  پ��ەردەی��ەك 
ئاڕاستەی پەنجەی چوارەم بەرەو دواوەیە 
لەسەرە.  پێستی چەماوەی  زیادەیەكی  و 
كەناری  لەسەر  باڵندانەی  ئ��ەو  پێی 
لەوانە شینە  دەریا و ڕوبارەكان دەژین، 
لەگەڵ  پێشەوە  پەنجەكەی  سێ  شاهۆ، 
تەسك  پەردەیەكی  دواوە،  پەنجەكەی 
و  هەیە  پەنجەیەكەوە  هەر  تەنیشتی  لە 
بووەتەوە.  درێ��ژ  پەنجەكە  كۆتایی  تا 
لە  دەژین،  بیابانەكاندا  لە  باڵندانەی  ئەو 
نوكێكی  چەند  پەنجەكانیانەوە  تەنیشت 

زیادە، وەك ددانی شانە هەیە. پەنجەكانی 
پێی باڵندە گۆشتخۆرەكان و كونەپەپوو، 
و  لەیەكەوە  دوورن  و  بەهێزن  زۆر 
بە  بتوانێ  تا  درێ��ژە  چڕنوكەكانیشیان 
ئاسانی نێچیرەكەی پی بگرێت و هەڵی 
چڕنوكی  بیكوژێت.  پێی  و  بگرێت 
گۆشتخۆر  باڵندەی  ج��ۆری  هەندێك 
ئەو  پێی  سانتیمەتر.   8 نزیكەی  دەگاتە 
ئاوییەكان  زیندەوەرە  لەسەر  باڵندانەی 
باش  زۆر  و  درێ��ژە  و  سووك  دەژی��ن، 
كەنارە  لەسەر  ڕۆشتن  بۆ  گونجاوە 

ئاوییەكان.
پێكهاتەی ناوەوەی باڵندە

یەكەم: كۆئەندامی ئێسكە پەیكەر
یەكێك لە تایبەتمەندییەكانی باڵندە ئەوەیە 
ئێسكی ناو بۆشی هەیە و هەوای تیایە و 

هەناسەدانەوە.  كۆئەندامی  بە  بەستراوە 
ئێسكانەش بریتین لە ئێسكەكانی كەللەی 
قنگە  سنگ،  چەڵەمەی  پەراسوو،  سەر، 
باڵندە  ئەمە وای كردووە  جۆڵە، سمت. 
لە كاتی گیرانی بۆری هەوادا، دەتوانێ 
پێی  که   ئێسکه ی  ئه و  ب��دات.  هەناسە 
مریشكی  لە  نوخاعی  ئێسکی  ده وترێ 
و  ئامادە  سەرچاوەیەكی  هێلكەكەردا، 
كە  كالیسیۆم  دروستكردنی  بۆ  خێرایە 
بەكار  هێلكەدا  توێكڵی  پێكهێنانی  لە 
ده هێنێت. بە تایبەتی كاتێ بڕی كالیسیۆم 
مریشكەكە  بە  دەدرێت  خواردنەی  لەو 

كەم بێت و وەك پێویست نەبێت.
بە شێویەكی گشتی بڕی ئەو كالیسیۆمەی 
لە ئێسكە پەیكەردا هەڵگیراوە، تەنیا بەشی 
دروستكردنی توێكڵی چەند هێلكەیەكی 
دیاریكراو دەكات. توێژینەوەكان دەریان 

كۆئەندامی ئێسكە پەیكەر
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شەش  بەرهەمهێنانی  دوای  خستووە 
هێلكە، 40% ئەو كالیسیۆمەی لە ئێسكە 
پەیكەردا هەیە، لەناو دەچێت، ئەو كاتە 
ڕوودەدات که  پێكهاتەی ئەو خۆراكەی 
دەدرێت بە مریشكەكە، بڕی كالیسیۆمی 

كەم بوو.
دووم: كۆئەندامی سوڕی خوێن

باڵندە سەر بە گیانەوەرە خوێن گەرمەكانە 
و پارێزگاری لە جێگیریی پلەی گەرمای 
بە شێوەیەكی گشتی  جەستەی دەكات. 
باڵندە 41 پلەی  پلەی گەرمی جەستەی 
سەدییە، بەم پێیە پلەی گەرمی باڵندە 4 
مرۆڤ  جەستەی  گەرمی  پلەی  لە  پلە 
و  كەش  لە  دەتوانێت  باڵندە  زیاترە. 
تەواوی  ژینگەكەیدا،  س��اردی  ه��ەوای 
چاالكییەكانی خۆی ئەنجام بدات. واتە 
ژینگەی  گەرمای  پلەی  گۆڕینی  بە 
گەرمی  پلەی  باڵندە،  دەوروب����ەری 
وەك  و  ناگۆڕرێ  باڵندەكە  جەستەی 
خۆی دەمێنێتەوە. هەر ئەم جێگیربوونەی 
نەچێتە  باڵندە  پلەی گەرمایە وایكردووە 
بەشێكی  ئاشكرایە  زستانەوە.  سڕبوونی 
زۆر لە شیردەرەكان و هەندێك جۆری 
وەرزی  هاتنی  كاتی  لە  خشۆكەكان، 
سەرما و سۆڵەدا، بۆ پارێزگاریكردن لە 
پلەی گەرمیی جەستەیان و بۆ ئەوەی بە 
زیندوویی بمێننەوە و خۆیان لە سەرمای 

ناچاری  بە  بپارێزن،  زستان  كوشندەی 
چاالكییەكانیان  زۆری  ه��ەرە  بەشی 
یان  زستانە  سڕبونی  دەچنە  و  ڕادەگرن 
خەوی  یان  متبوون  پێیدەڵێن  ئ��ەوەی 
زستانە. لەوانە سمۆرە، ورچ، مار، کیسه ڵ.
خشۆكەكان  دڵی  لە  بەوە  باڵندە  دڵی 
ژوور  چ��وار  ل��ە  ك��ە  جیادەكرێتەوە 
دوو  و  گوێچكەلە  دوو  پێكهاتووە: 
سكۆڵە، لێرەوە خوێنی پڕ ئۆكسجین بە 
بێ  خوێنی  لە  كراوەتەوە  جیا  تەواوی 
باڵندەدا  لە  خوێن  سوڕی  ئۆكسجین. 
خوێنی  موولوولەی  هەندێك  و  خێرایە 
خێراتركردنی  كاریان  هەیە،  تایبەت 
سوڕی خوێنە لە كاتی پێویستدا. خوێن 
باڵندەكە  جەستەی  كێشی   %8 نزیكەی 
تەمەن  زیادبوونی  لەگەڵ  پێكدەهێنێت، 
سپڵ  دەبێتەوە.  كەم   %6 بۆ  ڕێژەیە  ئەم 
دروستكردنی  بۆ  سەرەكییە  ناوەندی 
خ��ڕۆك��ەی س��وور و خ��ڕۆك��ەی سپی. 
بۆ  باشە  عەمبارێكی  سپڵ  ه��ەروەه��ا 
هەڵگرتنی خڕۆكەی سووری یه ده گ، تا 
لە كاتی فریاگوزاریی ناوەختدا بەكاریان 

بێنێت.
سێیەم: كۆئەندامی هەرس

ئەوەیە  باڵندە،  سیفەتەكانی  لە  یەكێك 
لە  ب��ەه��ێ��زی ه��ەی��ە و  دەن��ووك��ێ��ك��ی 
هەردوو شەویالگی سەرەوە و خوارەوە 

پێكهاتووە، دەمی باڵندە ددانی تێدا نییە. 
گۆشتنە  كۆتاییەكەیدا  لە  باڵندە  زمانی 
كاریان  و  پێوەیە  ڕیشوەی  چەندین  و 
سورێنچك.  ناو  بۆ  خۆراكەكەیە  پاڵنانی 
دەمەوە،  تەنیشتی  هەردوو  لە  هەروەها 
كاریان  هەیە،  ڕژێ��ن  لیكە  چەندین 
ئەنزیمی  كۆمەڵێك  كە  لیكە  دەردان��ی 
لە  بەشێك  و  دەردەدەن  »ئەمیلز«  وەك 
پرۆتینی خۆراكەكە دەگۆڕن بۆ شەكری 

مالتۆز.
و  دەم��اری��ی��ە  بۆرییەكی  سورێنچك 
سم   15 بۆ   10 لەنێوان  درێژییەكەی 
سیكڵدانۆچكەوە.  ب��ە  ن��ووس��اوە  و 
خۆراك  عەمبارێكی  لە  سیكڵدانۆچكە، 
دەچێت و خۆراكەكە تەڕ و شێدار دەكات. 
ئەنزیمی  لە  كەمێك  سیكڵدانۆچكەدا  لە 
و  خۆراكەكەدا  بەسەر  دەڕژێت  الكتیز 
بۆ شەكری  دەگۆڕێت  شەكری الكتۆز 
كلۆكۆز و گالكتۆز. بەشەكانی دیكەی 
و  )سیقه تۆره (  گەدە  لە  كۆئەندامە  ئەم 
ڕیخۆڵە  باریكە  ڕیخۆڵە  و  دوانزە گرێ 

كوێرە و ڕیخۆڵە ئەستورە پێكدێت. 
زۆربوون و دڵداری

پاڵنەرێكی  باڵندەیەك،  هەموو  الی 
غەریزی بۆ زۆربوون هەیە، بۆیە بەشێك 
تەرخان  زاوزێ  مەسەلەی  بۆ  ژیانی  لە 
باڵندەیەك  هەر  سااڵنە،  لێرەوە  دەكات. 

ڕاشکاوانە خۆشەویستی دەکەن
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لە  زاوزێ.  بۆ  هەیە  تایبەتی  وەرزێكی 
لە  زاوزێ  ساردەكاندا،  و  فێنك  ناوچە 
ناوچە  لە  هاویندایه.  و  بەهار  وەرزی 
زۆری  ه��ەرە  بەشی  كەمەرەییەكان 
وەرزی  لە  ناوچەیە،  ئەو  باڵندەكانی 
بارانبارین یان لە مانگەكانی وشكەساڵیدا 
زاوزێ دەكەن. دەستنیشانكردنی وەرزی 
که   خۆراکه وه   بڕی  به و  به نده   زاوزێ، 
كاتی  لە  ده که وێت  ده ستی  باڵنده که  
تروكاندنی هێلكەكان و هاتنە دەرەوەی 

بەچكەكاندا.
بە  دەس��ت  ئ��ەوەی  پێش  باڵندە  مێیەی 
لەگەڵ  پێویستە  بكات،  دان��ان  هێلكە 
ئەم  زۆرج��ار  ببێت،  جووت  نێرەیەكدا 
زاوزێ  وەرزی  كۆتایی  ت��ا  دووان���ە 
بەچكەكانیان  پێكەوە  و  دەبن  پێكەوە 
مێیەكە  نێرەكە  هەندێجار  بەخێودەكەن. 
بەجێ دەهێڵت و دەڕوات، لەم حاڵەتەدا 
مێیەكە بە تاقی تەنیا ئەركی بایەخدان بە 
دەگرێتە  گەورەكردنیان  و  بێچووەكان 
نزیكبوونەوەی  لەگەڵ  باڵندە  ئەستۆ. 
وەرزی زاوزێ، گۆڕانێكی گەورە بەسەر 
ڕەفتار و هەڵسوكەوتیدا دێت. ئەم گۆڕانە 
لەبەر  باڵندە  ناودەبرێت،  دڵ��داری  به  
دەكات.  دڵ��داری  زۆر  هۆكارگەلێكی 
لەوانە نێرەكان هەوڵێكی زۆر دەخەنەگەڕ 
بۆ ڕاكێشانی سەرنجی مێیەكان، دڵداری 
مێیەكە،  بە  بەرامبەر  ڕەفتاری  و  نێرە 
بۆ  گەورەیە  هەڕەشەیەكی  لەهەمانكاتدا 
نێرەكانی دیكە تا لەم مێیەیە نزیك نەبنەوە.
بەشێك لە باڵندە نێرەكان بۆ پەیداكردنی 
ڕەگ��ەزی  لە  هاودەمێك  یان  هاوسەر 
و  چەهچەهە  بەر  دەبنە  پەنا  بەرامبەر، 
خوێندن. زۆرجار بۆ ئەوەی بە باشترین 
ببینرێت،  شێوە دەركەوێت و بە ئاسانی 
دەچێتە سەر بەرزترین چڵی درەخت و 
لەوێوە دەست بە چڕین و ئاواز دەركردن 
گوێیان  دیكە  نێرەكانی  كاتێ  دەكات. 
دەبێت،  چەهچەهەیە  و  دەن��گ  ل��ەم 
دەزانن ئێرە شوێنی ئەوان نییە و پێویستە 
لە  زۆرێ��ك  بكەونەوە.  دوور  ناوه   له و 
باڵندەكان لە سەروبەندی دڵداریكردندا، 
بۆ  وەردەگ���رن.  تایبەت  ڕوخسارێكی 
نموونە ڕەنگیان گۆڕانی بەسەردا دێت، 
خۆیان  پەڕەكانی  بریقەداری  بەشی  یان 

دەردەخ���ه ن. وات��ە پ��ەڕە ڕەن��گ ئاڵ و 
ئەمەش  بێگومان  دەردەخات،  وااڵكانی 
بۆ ڕاكێشانی سەرنجی مێیەكانە. جوانترین 
نموونە بۆ ئەوە، نێرەی تاوسە كە كلكی 
به  شێوه یه ک ده کاته وه  تا بڵێی دیمەنێكی 
نێرەی  هەیە.  سەرنجڕاكێشی  و  جوان 
تاوس كلكی بەو هەموو ڕەنگە جوانەوە 
وااڵی  مێیەكەدا  لەبەردەم  و  دەكاتەوە 
ده کات و پێوه ی ده نازێ. جاری وا هەیە 
مێیەكە،  و  نێرەكە  باڵندەكە،  ه��ەردوو 
كە  خۆبادان،  و  سەما  دەكەونە  پێكەوە 
پڕە لە عیشوە و دڵداری و زۆرجار ئەم 
زاوزێ  وەرزی  تەواوبوونی  تا  سەمایە 

بەردەوام دەبێت.
بەخێوكردنی  پ��رۆس��ەی  ل��ە  زۆرج���ار 
بەشدارنابن،  نێرەكان  بەچكەكاندا، 
ی��ەك��ێ��ك ل���ە ه���ۆك���ارەك���ان���ی ئ��ەو 
بەشدارینەكردنە، بۆ ڕەنگی باق و بریقی 
باق و  ئەم ڕەنگە  نێرەكان دەگەڕێتەوە، 
ئاسانی  بە  هێالنەكە  دەكات  وا  بریقانە 
لە الیەن نەیار و دوژمنانەوە، بناسرێتەوە. 
ئەمەش دەبێتە مەترسی بۆ سەر مانەوەی 
ئەگەری  و  زیندویی  بە  بێچووەكان 
پەالماردانیان لەالیەن دڕندەكانی دیكەوە 
زۆر زیاتر دەبێت. بۆیه دووركەوتنەوەی 
نێرەكان لە هیالنەكە، باشتر و سەالمەتترە، 
چ بۆ بێچووەكان و چ بۆ دایكیان و چ 

بۆ خودی هێالنەكە.

هێالنە دروستكردن
باڵندە  گرنگانەی  شتە  ل��ەو  یەكێك 
بوونی  لە  بریتییە  پێیەتی،  پێویستی 
هێالنەیەكی گونجاو كە تێیدا هەست بە 
حەوانەوە و دڵنیایی بكات و پێداویستیە 
شوێنی  و  خ��واردن  لە  سەرەكییەكانی 
حەوانەوەی لێ دەست بكەوێت. لێرەوە 
تێدا  هێالنەكەی  شوێنەی  ئەو  پێویستە 
دروست دەكرێت، شوێنێكی سەالمەت 
جگە  ئەمە  بێت.  ئاو  و  خ��ۆراك  پڕ  و 
بێت  دوور  بێت  شوێنێك  دەبێ  لەوەی 
نەیارەكانییەوە،  و  ناحەز  چ��اوی  لە 
و  مرۆڤ  دەستی  ئاسانی  بە  شوێنێك 
دەمی باڵندە دڕندەكانی دیكە و ئاژەڵە 
شێوازی  نەگاتێ.  گۆشتخۆرەكانی 
ج��ۆری  ل��ە  هێالنەكان،  ئ��ەن��دازەی��ی 
باڵندەیەكی  جۆری  بۆ  باڵندەیەكەوە 
دەكرێ  جیاوازە،  ئەندازەیەك  بە  دیكە 
بەپێی  باڵندە،  جۆرەكانی  پۆلێنكردنی 
ڕێك  هێالنەكانیان  ئەندازەیی  شێوازی 

بخرێت.
دەكرێت،  دروست  جۆرێك  بە  هێالنە 
تێكی  بەهێزەكان  بۆرانە  باو  و  ڕەشەبا 
بە  ناوەوەی  پاشان  نەیڕوخێنن،  نەدەن و 
وەك  تەنكی  و  لووس  و  نەرم  ماددەی 
تا  دەكرێ،  ناوپۆش  لۆكە  و  قژ  و  پەڕ 
جێگەیەكی نەرمونۆڵ بێت بۆ بەچكەكان. 

چاوەڕێی دایکیانن
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هێالنەكانیان  باڵندە  ج��ۆری  هەندێك 
لەنێو گەاڵی چڕ و زۆری درەختەكاندا 
هێلكەكان  ڕەنگی  زۆرجار  دەشارنەوە، 
كە  هەیە  شوێنەیان  ئەو  ڕەنگی  هەمان 
نشینەكان،  بیابان  باڵندە  دان��راون.  تێیدا 
هێلەكانیان لەنێو چاڵ و چۆڵی داپۆشراو 
یان  دادەنێن،  زەوی  لەسەر  گژوگیا  بە 
لە شوێنە دوورە دەستەكانی وەك لێژایی 
تاوێرەكان و گردۆڵكە لمینەكاندا دایان 

دەنێن.
یەكێك لە سەیرترین و سەرنجڕاكێشترین 
هێالنە، هێالنەی باڵندەی »گه وره ده نووک«ه  
ناوچه ی  باڵندەیەكی  كە  منقار(،  )ابو 
ئەم  مێیەی  گ��ەورەش��ە.  و  كەمەرەییه  
كلۆری  یان  درز  ناو  دەڕوات��ە  باڵندەیە 
و  دێت  نێرەكە  دوات��ر  درەختێكەوە، 
قوڕ  بە  ژوورەوەك��ە  چوونە  دەروازەی 
بچووك  كونێكی  تەنیا  دەدات،  سواغ 
لە  جێدەهێڵێت،  مێیەكە  دەنووكی  بۆ 
بایەخ  و  ژورەوەی��ە  لە  مێیەكە  كاتێكدا 
دەدات،  بەچكەكان  دواتر  و  هێلکه   بە 
خواردن  بچووكەوە  كونە  لەو  نێرەكە 

دەكات بە دەنووکی مێیەكەوە!
زۆرێك لە باڵندەكان هێالنەكانیان لەسەر 
و  دەكەن  دروست  زەوی  سەر  خۆڵی 
تێیدا بە زیندوویی دەمێننەوە. ئەمەش سا 
لەبەرئەوەیە كە هێالنەكەی بە شێوەیەكی 
دروست شاردووەتەوە یان لە شوێنێكی 
سەالمەتدا دایناوە. بۆ نموونە كاڵوكوڕە 
و  كێڵگەكانە  ناو  هێالنەی  لە  ح��ەزی 
لەنێو گژوگیاكاندا دەیشارێتەوە. هەندێك 
هێلكەكانی  باڵندە،  دیكەی  ج��ۆری 
ڕاس��ت��ەوخ��ۆ ل��ەن��ێ��وان ل��م و زی��خ و 

بەاڵم  دادەنێت،  بەردەاڵنەكاندا 
خاڵ  هێلكەی  هێلكانە  ئ��ەم 
بەردەكان  لە  زۆر  و  خااڵوین 
دەچن و بە زەحمەت دەبینرێن.
بەخێوكردنی  لە  باڵندەكان 
بەچكەكانیان، زۆر شەكەت و 

دروستكردنی  لە  سەرەتا  دەبن،  ماندوو 
هێلكەكانەوە  دانانی  لە  پاشان  هێالنەوە 
و  هێلكەكان  تروكاندنی  دوات���ر  و 
باڵندەكان  بەچكەكان.  دەرەوەی  هاتنە 
بۆ  ك��ات��ی��ان  زۆری  ه����ەرە  ب��ەش��ی 
بەچكەكانیان  بۆ  خ��ۆراك  پەیداكردنی 

دەك��ەن.  تەرخان  چاودێریكردنیان  و 
غەریزییانە  كارانە،  ئەو  هەموو  ئ��ەوان 
ئەنجام دەدەن. ئەوە غەریزەیە له  هه ندێ 
باڵنده ی بچووکدا وا دەكات ئەو باڵندە 
باوكەكان،  و  دایكه   واتە  بچووكانە، 
دەرەوە  بڕۆنە  لە 500 جار  زیاد  ڕۆژانە 
و بە شوێن خۆراكدا بگەڕێن، تا بیدەن 
وا  غەریزەیە  ئەو  یا  بەچكەكانیان.  بە 
وەك  باوكانەی  باڵندەیەكی  دەك��ات 
بۆ  خۆی،  پێی  هەردوو  پشتی  بەتریق، 
و  هێالنە  بە  دەكات  مێیەكە،  هێلكەی 
بە درێژایی دوو مانگی ساردی زستان، 
هیچ ناخوات و پارێزگاری لە هێلكەكە 
پلەی گەرمای  ناگەڕێت  لێ  و  دەكات 
كاتێك  زۆرج��ار  داب��ەزێ��ت.  هێلكەكە 
هێلكەكەوە  لە  بەتریقەكە  بەچكەی 
و  الواز  ئەوەندە  باوكەكە  دەرێ،  دێتە 
بێهێز بووە، لە مردن نزیكبووەتەوە، یان 
پێی  هەردوو  لەنێو  بەچكەكە  دەمرێت. 
هێلكەكە  لە  م��ردووە،  كە  باوكییەوە 
لە  باڵندەكان  لە  بەشێك  دەرەوە.  دێتە 
هێلكە  یەك  تەنیا  هێلكەكردندا،  وەرزی 
یان دووان دەكەن، بۆ نموونە كۆتر تەنیا 
هەندێك  كەچی  دەك��ات.  هێلكە  دوو 
ژمارەیەكی  باڵندە،  دیكەی  ج��ۆری 
كە  ماكەو،  وەك  دەك��ەن،  هێلكە  زۆر 
دەگاتە  هێلكەكانی  ژمارەی  هەندێجار 
هێلكەیە  شانزە  ئەو  بێگومان  هێلكە.   16
و  بترووكێن  هەموویان  هەر  نییە  مەرج 
باڵندەی  دەرەوە.  بێتە  لێ  بەچكەیان 
بۆ   4 لەنێوان  گوێسەبانەكان،  و  باخچە 
وشترمر  یان  نەعامە  دەك��ەن.  هێلكە   5
جیهانداو  لە  باڵندەیە  گەورەترین  كە 
گەورەترین  خاوەنی  قەبارەوە  ڕووی  لە 

هێلكەیە، نزیكەی 12 هێلكە دەكات.
بە  پشت  باڵندەكان،  هێلكەی  ژم��ارەی 
لەو  كە  دەبەستێت  خۆراكە  ئەو  بڕی 
دەژی،  تێدا  باڵندەكەی  ناوچەیەی 
جۆری  هەندێك  دەكەوێت.  بەدەست 
هێلكە  كاتە  ئ��ەو  تەنیا  كونەپەپوو، 
هێندە  ناوچەیەدا  لەو  بزانێ  كە  دەكات 
بەشی  لێیە،  م��ێ��رووی  م��ارو  و  مشك 
بەچكەكانی  خۆراكی  و  بەخێوكردن 
بەسەر  باڵندە  جۆری  هەندێك  دەكات! 
ئەوەی  بۆ  دەكەوێت،  كڕ  هێلكەكانیدا 
ناوەوەیدا  لە  بیانهێڵێتەوەو  بەگەرمی 
بەچكەكان قۆناغ بە قۆناغ گەشە دەكەن 
تا لە دواجاردا هێلكەكان دەترووكێن و 
بەچكەكان دێنە دەرەوە. به اڵم هەندێك 
كڕ  هێلكەكانیدا  بەسەر  دیكە  باڵندەی 
لەژێر  هێلكەكان  بەڵكو  ناكەوێت، 
ڕزیوە  گژوگیا  لەنێو  یان  لم  یان  خۆڵ 
ده ترووکێت.  تا  دادەنێت  گەرمەكاندا 
بایەخ  هەرگیز  باڵندە  جۆری  هەندێك 
ن��ادات،  بەچكەكانی  بەخێوكردنی  بە 
دیكە،  باڵندەی  به   ده یسپێرێ  بەڵكو 
لەوانە باڵندەی واق واق كە لە ئەوروپادا 
هێالنەی  باڵندەیە،  ئەم  مێیەی  دەژی.. 
هێلكەكانی  كە  هەڵدەبژێرێت  باڵندەیەك 
تا ڕادەیەك لە هێلكەكانی خۆی دەچێت. 
هەڵدەفڕێت  هێالنەكە  خاوەنی  كاتێ 
مێیەی  دەهێڵێت،  بەجێ  هێالنەكەی  و 
واق واق، دێت و هێلكەكەی خۆی لە 
هێالنەكەدا دادەنێت، ئەگەر بۆی ڕەخساو 
كاتی بە دەستەوە بوو، ئەوا چەندی پێ 
بكرێت هێلكەی مێیەی خاوەن هێالنەکه  
الدەبات و فڕێی ده داته  خواره وه ، پاشان 

تەواوی باڵندەكان جووتێ باڵیان هەیە، تەنیا 
باڵندەیەك كە باڵی نییە، باڵندەی )موا(ی 
نیوزلەندییە كە بەپێی توێژینەوەی زاناكان پێش 
1400 ساڵ لەمەوبەر لەناو چووە. باڵندەی موا یەكێك 
بووە لە باڵندە زەبەالحەكان و درێژی هەرە گەورەكەیان 
لە نێوان سێ تا سێ مەتر و نیو بووە و كێشی گەشتووەتە 
280 كیلۆگرام و لە شێوەدا چووەتەوە سەر نەعامە
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لە شەقەی باڵ دەدا و دەفڕێت و چیدی 
ناگەڕێتەوە بۆ بینینی ئەو هێلكەیەی که  
لەو هێالنەیەدا دایناوه . هەرچی مێیەكەی 
کاتێ  هێالنەكە،  خاوەن  واتە  دیكەیە، 
دەكەوێت  كڕ  هێلكەكە  لەسەر  دێته وه  
ت��ا ده ت��رووک��ێ��ت، پ��اش ت��رووك��ان، 
بەچكەی واق واقەكە بەخێو دەكات و 
دەنووكییەوە  لە  دایكایەتی  بە غەریزەی 
بەچكەكە گەورە  خۆراكی پێ دەدات. 
دەبێت و هەندێجار قەبارەی لە قەبارەی 
گەورەتر  دەداتێ،  خواردنی  كە  مێیەكە 
دەبێت. تەنانەت كار دەگاتە سەر ئەوەی 
لەبەرئەوەی  واق��ەك��ە  واق  بەچكەی 
قەبارەیەكی گەورەی هەیە، بەچكەكانی 
ده داته   فڕێیان  ئەوالوە  دەخاتە  مێیەكە 
ئەو  تەنیا  بە  خ��ۆی  ه��ەر  و  خ���واره وه  
خۆراكە دەخوات كە مێیەكە دەیهێنێتەوە 
بۆ ناو هێالنەكە. لە ماوەی كەمتر لە دوو 
هەفتەدا، بەچكە واقواقەكە هێندە گەورە 
ئەو  فڕین و هەموو  بۆ  ئامادەیە  دەبێت، 
پێداویستیانەی سروشتیشی هەیە  تفاق و 
بە  مانەوە  بۆ  بەخشیوە  كە سروشت پێ 

زیندوویی و درێژەدان بە ژیان.
شێوازەكانی بەرگریكردن

لە  ڕزگاركردن  خۆ  بۆ  باڵندە  ئاشكرایە 
دوژمنەكانی، پەنا دەباتە بەر فڕین. بەاڵم 
گۆشتخۆرە  باڵندە  لەگەڵ  شێوازە  ئەم 
خێراترین  زۆرج���ار  كە  دڕن��دەك��ان��دا 
لەبەرئەوە  نییە.  باڵندەن، سوودی  جۆری 
باڵندەكە خۆی  واباشترە  حاڵەتانەدا،  لەم 
دوژمنەكەی  هیواداربێت  و  بشارێتەوە 
نەی بینێت. بێگومان ئەو باڵندانەی توانای 
فڕینەوە  لە ڕێگەی  ناتوانن  نییە،  فڕینیان 
هەر  بپارێزن،  دوژمنەكانیان  لە  خۆیان 
بۆیە باشترین شێوازی بەرگری الی ئەو 
ئەم  بە خێرایی.  باڵندانە، ڕاكردنە  جۆرە 
ملێكی  خاوەنی  زۆرجار  باڵندانە  جۆرە 
درێژ و قاچی درێژو بەهێزن، وەك نەعامە. 
لە  دەدات  یارمەتی  نەعامە  ملی  درێژی 
دوورییەكی زۆرەوە مەترسییەكان ببینێت 
و خۆی ئاماده  بکات بۆ خۆدەربازكردن. 
لە ڕاستیدا بەشێك لە ئاژەڵەكان، بۆ زانینی 
هاتن  وەك  مەترسی،  نزیكبوونەوەی 
برسی،  پڵنگی  شێرو  نزیكبوونەوەی  و 

پشت بە نەعامە دەبەستن. خێرایی نەعامە 
و  كیلۆمەتر   60 دەگاتە  سەعاتێكدا  لە 
نزیكەی  دەتوانێ  هەنگاو  یەك  تەنیا  بە 
ئەگەر  نەعامە  هەروەها  ببڕێت.  مەتر   3
تەنگاو كراو چوار دەوری گیرا، دەتوانێ 
بەهێزەوە،  لەقەی  هاویشتنی  ڕێگەی  لە 

بەرگری لە خۆی بكات و بجەنگێت.
شەڕكردنیان  توانای  بچووكەكان  باڵندە 
نییە، بۆیە زۆرجار لە پۆلی گەورە گەورەدا 
دوژمنەكەیان  لە  س��ەر  و  كۆدەبنەوە 
دەشێوێنن یان هێرشی بۆ دەبەن و دووری 
ڕۆژدا  لە  كونەپەپووەی  ئەو  دەخەنەوە. 
لەسەر دەرەختەكان دەخەوێت، زۆرجار 
بێزاری دەكەن و  باڵندەكانی ڕۆژ،  پۆلە 
هەوڵ دەدەن لەو شوێنەی خۆی دووری 
چەكێكی  هیچ  هەیە  باڵندە  بخەنەوە. 
ڕەنگی  نەبێت  ئەوە  تەنیا  نییە،  بەرگری 
ڕەنگی  لە  زۆر  هێجگار  ڕادەیەكی  تا 
دەچێت،  دەوروب���ەرەك���ەی  ژینگەی 

بەمەش بینینی زۆر ئەسته م دەبێت. 
پاكوخاوێنی

لە  پارێزگاری  پێویستە  باڵندە  لەسەر 
گەر  چونكە  ب��ك��ات،  پ���ەڕەك���ان-ی 
نەكاتەوە،  پاكیان  و  بخات  پشتگوێیان 
ژمارەیەكی  كۆبوونەوەی  شوێنی  دەبنە 
زۆر لە میكرۆب و مێروو، ئەمەش هەم 
زیان بە تەندروستیی باڵندەكە دەگەیەنێت 
و دووچاری چەندین نەخۆشیی دەكات، 
هەم زیان بە خودی پەڕەكان دەگەیەنێت 
دەكات.  زەحمەت  زۆر  فڕین  كاری  و 
كاتێكی  باڵندە  پێویستە  ل��ەب��ەرئ��ەوە 
خاوێنكردنەوەی  و  بایەخدان  بۆ  درێژ 
وەك  چونكە  بكات.  تەرخان  پەڕەكانی 
دەزانین جەستەی باڵندە بە هەزاران پەڕ 

داپۆشراوە.
و  بایەخدان  مەبەستی  بە  باڵندە  لێرەوە 
پاكڕاگرتنی پەڕەكانی، چەند ڕێگایەكی 
جۆراو جۆر دەگرێتە بەر. لەوانە سەرەتا 
خۆی دەشوات تا پەڕەكانی پاك بكاتەوە 
و لە مێرووەكان ڕزگاری ببێت. هەندێك 
ئاو  گۆمیچكەیەكی  لە  خۆیان  باڵندە 
پەڕەكانیان دەكەنەوە  پاشان  هەڵدەنێن و 
پاكردنەوەیان.  دەكەونە  دەن��ووك  بە  و 
لەبەر  خۆیان  دیكە  باڵندەی  هەندێك 

هەندێك جۆری  باراندا دەشۆن، كەچی 
دیكەی باڵندە هەیە خۆیان لە تەپوتۆز و 
خۆڵی وشك وەردەدەن. دوای خۆشتن، 
لەم  ڕێكخستن،  خۆ  س��ەر  دێتە  ن��ۆرە 
دەست  دەنووكی  بە  باڵندەكە  حاڵەتەدا 
داهێنانی  و  ڕێکخستنه وه   بە  دەك��ات 
تەنیا  نییە  مەرج  كارە  ئەم  پەڕەكانی. 
دوای خۆشۆردن بكرێ، بەڵكو دەكرێ 
ئەنجام  بێت  ساتێكدا  و  كات  هەر  لە 
بدرێت. باڵندە بە دەنووكی چی پیسی و 
مێرووی زیانبەخشی نێوان پەڕەكان هەیە، 
باڵندە  لەبەرئەوەی  به اڵم  دەبات.  الیان 
پاك  خۆی  سەری  دەنووكی  بە  ناتوانێ 
پەنا دەباتە بەر چڕنوكی  ناچار  بكاتەوە، 
هەردوو قاچی، یان یەكێك لە دۆست و 
هاوڕێكانی ئەو كارەی بۆ ئەنجام دەدەن. 
سەرەڕای ئەوە، باڵندە بۆ پارێزگاریكردن 
لە زیندوو ڕاگرتنی پەڕەكانی، چەوریان 
ڕێگەی  لە  چەوركردنە  ئەم  دەك��ات. 
دەدەرێ��ت  ئەنجام  تایبەتەوە  ڕژێنێكی 
باڵندەكە  كلكی.  نزیك  دەكەوێتە  كە 
چه ور  چەورییە  ڕژێنە  بەم  دەنووكی 
دێنێت  دەن��ووك��ی  پ��اش��ان  دەک����ات، 
وا دەكات هەم  ئەمە  پەڕەكانیدا،  بەسەر 
زیندوویەتی و جوانی پەڕەكانی پارێزراو 
تەڕ  پەڕەكانی  دەك��ات  وا  هەم  بێت، 
نەبن. چونكە تەڕبوونی پەڕ دەبێتە هۆی 
ئەمەش  باڵندەكە،  كێشی  قورسبوونی 

زیان بە فڕینی باڵندەكە دەگەیەنێت.
هەستەكانی باڵندە

كە  هەیە  هەستانەی  ئەو  هەمان  باڵندە 
مرۆڤ هەیەتی، هەستی هەیە لە هەستی 
مرۆڤ بەهێزترە و هەستی دیكەی هەیە 
بەشێوەیەكی  كەمترە.  م��رۆڤ  هی  لە 
گشتی هەستی بینین و بیستن الی باڵندە 
بۆنكردن  هەستی  ب��ەاڵم  بەهێزن،  زۆر 
هەندێك  كەمە.  و  هێز  بێ  باڵندە  الی 
ڕەنگەكان  دەتوانێ  هەیە  باڵندە  جۆری 
لێكتر جیابكاتەوە، بەاڵم باڵندەی شەوان، 
ڕەنگەكان  جیاكردنەوەی  بە  پێویستیان 
نییە، هەر بۆیە ڕەنگەكان بە خۆڵەمێشی 
دەبینن. هەرچی ئەو باڵندانەی كە لەسەر 
هەستێكی  خاوەنی  دەژی��ن،  ڕاوك��ردن 
هەستی  لە  و 10 جار  تیژن  زۆر  بینینی 

بینینی مرۆڤ تیژترە.
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بەاڵم  نییە،  ئێمە گوێچكەی  وەك  باڵندە 
دەریچانەوە  ئەو  ڕێگەی  لە  دەتوانێ 
لەژێر  و  چاوییەوە  پشتی  دەكەونە  كە 
كوندەپەپوو  ببیستێت.  پەڕەكانیدایە 
پێشەوەی  دەكەوێتە  چ��اوی  ه��ەردوو 
ئاسانی  بە  ئەوەیە  بۆ  ئەمەش  س��ەری، 
نێچیرەكەی ببینێت و شوێنەكەی دەست 
یا  زۆرج��ار  نێچیرە  ئەم  بكات.  نیشان 
چۆلەكەیەكە  یان  گیاخۆرە  باڵندەیەكی 
باڵندەكان  نیشتووەتەوە.  زەوی  لەسەر  و 
و چەهچەهەكانیانەوە  ڕێگەی چڕین  لە 
بۆیە  هەر  دەكەن،  یەكدی  لەگەڵ  قسە 
پێویستیان بە بیستنێكی بەهێزە. كوندەپەپوو 
لە ڕێگەی هەستی تیژی بیستنییەوە، ئەو 
جووڵە هێواش و لەسەرخۆیانە دەبیسێت 
ڕۆشتنیاندا  لەكاتی  نێچیرەكانی  كە 
لەسەر  باڵندە  هەروەها  دێت.  لێیانه وه  
كونە  دوو  دەنووكی،  دەرەوەی  ڕووی 
هەناسەدان  بۆ  زیاتر  به اڵم  هەیە،  لوتی 

بەكاری دەهێنێت تا بۆ بۆنكردن.
لەناوچوون

و  جوانی  هەموو  بەو  باڵندە  بەداخەوە 
و  ئاواز  هەموو  بەو  خۆیەوە،  ناسكییەی 
خۆیەوە،  دڵڕفێنانەی  و  خۆش  خوێندنە 
و  مرۆڤ  بە  پێشكەش  بەرامبەر  بێ  كە 
شێوە  هەموو  ب��ەو  دەك���ات،  سروشتی 

قەشەنگ و دیمەنە سەیر و سەرسوڕهێنانەی 
ئەوەشدا  لەگەڵ  كەچی  هەیەتی،  كە 
مرۆڤەوە،  دڵڕەقیی  هۆی  بە  هەندێكیان 
لەژێر هەڕەشەی لەناوچووندان، یان ڕاستتر 
ڕاب��ردوودا،  سەدەی  سێ  لە  لەناوچوون. 
واتە سەدەكانی هەژدە و نۆزدە و بیست، 
چوون.  لەناو  باڵندە  جۆری   89 نزیكەی 
هۆكاری ڕاستەوخۆی ئەو لەناوچوونەش، 
بەزەییانە  بێ  كە  دەگەڕێتەوە  مرۆڤ  بۆ 
س��ەرق��اڵ��ی ڕاوك��ردن��ی��ان��ە ی��ان زادگ��ا 
سروشتییەكانیان تێك دەدات، لەوانە بڕین 
و لەناوبردنی دارستانەكان بۆ دروستكردنی 
سووتاندنی  ی��ان  ڕێگاوبان.  و  خانوو 
دارستانەكان و وشككردنی چەم و مێرگ 
هەموو  هەر  گۆماوەكان،  و  قامیشەاڵن  و 
فاكتەرێك  دەبنە  سەرەتا  كارانەش  ئەو 
و  باڵندەكان  ژم��ارەی  كەمبوونەوەی  بۆ 
هەموو  س��ەرەڕای  لەناوچوونیان.  دوات��ر 
ئەوانە، مرۆڤ ژمارەیەكی زۆر باڵندە، بە 
تفەنگ یان بە تۆڕ یان بە دارالسیك یان 
بۆ خۆشی و  بە گەنمی ژەه��راوی، هەر 
لەوەی  جگە  ئەمە  دەكات.  ڕاو  ئارەزوو 
بە  بەركەوتنی  لەئەنجامی  باڵندە  هەندێك 
خۆراكی  پیسبوونی  یان  كارەبا،  هێڵی 
دەرمانی  لە  ژەه��راوی��ان��ەی  م��اددە  ب��ەو 
بەسەر  دەكرێن  و  هەیە  مێرووكوژەكاندا 

گیانیان  باخەكانه وه ،  و  ڕەز  و  كشتوكاڵ 
لەدەست دەدەن. جاری وا هەیە ڕشاندنی 
لە  كۆبوونەوەی  و  مێرووكوژ  دەرمانی 
جەستەی باڵندەكەدا، بە شێوەیەكی خراپ 
دروستبوونی  پڕۆسەی  سەر  دەكاتە  كار 
توێكڵی هێلكەی باڵندەكە، ئەمەش دواجار 
دەبێتە هۆی ئەوەی هێلكەكە نەترووكێت 

و پێس ببێت.
سەر  باڵندەكانی  بە  زیان  تەنیا  مرۆڤ 
باڵندە  بەڵكو  ناگەیەنێت،  وشكانی 
ئاوییەكانیش، ئەوانەی تا ڕادەیەكی باش 
دوورن لە ژینگەی مرۆڤەوە و لە دوورایی 
دەبن،  بەسەر  ژیان  زەریاكاندا  و  دەریا 
كەچی ئەوانیش بێ بەش نین لەو زەرەر 
مرۆڤەوە  ڕەفتاری  هۆی  بە  زیانانەی  و 
جۆراو  ئافاتی  و  كارەسات  دووچ��اری 
جۆر دەبن. زۆرجار باڵندە ئاوییەكان لە 
ئەنجامی كونبوونی ئەو پاپۆڕ و كەشتییە 
بەرهەمەكانی  و  ن��ەوت  زەبەالحانەی 
ژینگەكەیان  ئاوی  دەگوێزنەوە،  نەوت 
پیس دەبێت و پەڕەكانیان چەور ده بێت 
و باڵندەكە لە فڕین دەكەوێت و دواجار 

دەبێتە هۆكاری مردنی. 

چۆلەكە
خنجیالنەی  باڵندەیەكی  چۆلەكە 

چۆلەکە لە هەر شوێنێ بێ نیشانەی ئاوەدانییە
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هەیە،  خرپنی  جەستەیەكی  بچووكە، 
ڕەنگی لەنێوان قاوەیی و خۆڵەمێشیدایە، 
لەگەڵ  بەهێز،  بەاڵم  كورت،  كلكێكی 
هەیە.  پتەوی  و  كورت  دەنووكێكی 
چۆلەكە دوو چاوی هەیە كە دەكەونە 
ئەم الو ئەو الی سەری، واتە دەكەونە 
ئەمەش  س��ەری��ەوە،  تەنیشتی  ه��ەردوو 
تەماشای  بتوانێ  ئاسانی  بە  ئەوەیە  بۆ 
بە  و  بكات  خۆی  چ���واردەوری  هەر 
بزانێت.  دوژمنەكەی  نزیكبوونەوەی 

هەموو  لە  زۆر  ڕادەیەكی  تا  چۆلەكە 
ناوچەكانی جیهاندا باڵوبووەتەوە، بەاڵم 
لە  دەتوانێ  جیاواز.  جیاواز  ڕێژەی  بە 
جەنجاڵەكانی  و  قەرەباڵغ  هەرە  شوێنە 
لە  دەتوانێ  هەروەها  ب��ژی.  جیهاندا 
دارستانە  و  دەستەكان  دوورە  گوندە 
سەرەكیی  خۆراكی  بژی.  چڕەكانیشدا 
چۆلەكە بریتییە لە دانەوێڵە، وەك گەنم 
و جۆو نیسك و نۆك و برنج و ساوەر 
جۆری  چەندین  )تۆو(ی  و  هه رزن  و 
دیكە،  ب��ەره��ەم��ی  گەلێ  و  ڕووەك 
مێرووە  دەتوانێ  ئەوەشدا  لەگەڵ  به اڵم 
بخوات.  كرمەكان  و  بچووكەكان 
چۆلەكە یەكێكە لەو باڵندانەی لە نزیك 
و  دەیان  بە  ڕۆژانە  و  دەژی  مرۆڤەوە 
و  دەفڕن  چاومانەوە  بەر  بە  سەدانیان 
دەنیشنەوە. لە نزیكمانەوە قونەقوون ڕێ 
خۆیاندا  خۆراكی  دوای  بە  و  دەكەن 
چاوێكیان  هەمیشە  ئ��ەوان  دەگەڕێن. 
دیكەیان  چاوەكەی  و  ئێمەیە  لەسەر 
دوایدا  بە  که   خۆراكەیه   ئەو  لەسەر 
نیازی  بە  بینیان  كە  هەر  دەگ��ەڕێ��ن، 
خراپ لێیان نزیك دەبینەوە و دەمانەوێ 
دەدەنە شەقەی  بكەین،  تاڵ  لێ  ژیانیان 
باڵ و كەمەكێك لێمان دوور دەكەونەوە. 
هێالنەكانیان  ئەوەشدا  لەگەڵ  كەچی 
سەربانی  و  حەوشە  درەختی  لەسەر 
مااڵن و گوێسەبانە و پەناو پەسێرەكاندا 
لە  ئ��ەوەی چۆلەكە  دروس��ت دەك��ەن. 
ئەوەیە  جیادەكاتەوە،  دیكە  باڵندەكانی 
شارەكاندا  لە  زۆر  هێجگار  ژمارەی  بە 
ماڵ  هاتووە  لێ  وای  تەنانەت  دەژین. 
سەردانی  چۆلەكە  چەندین  ڕۆژانە  نییە 
نەكات و لەسەر درەختەكانی نەنیشێتەوە 
ژیانی  بژێوی  بۆ  چیمەنەكەیدا  بەنێو  و 
بەو  باڵندەیەكه   چۆلەكە  نەگەڕێت! 
باڵندەیەكی  هەیەتی،  كە  پڕەی  جەستە 
زی��ت��ەڵ��ەی زرن���گ و پ��ڕ ج��ووڵ��ەی��ە، 
لە  چركەیەك  چەند  ب��ۆ  ب��ەدەگ��م��ەن 
دانیشتن  نازانێ  دەسرەوێت،  شوێنێكدا 
لە  هەمیشە  ئەو  چییە.  ڕاوەستان  یان 
بەردەوامدایە،  سوڕانێكی  و  گ��ەڕان 
بۆ  س��وڕان��ەی  و  گ��ەڕان  ل��ەو  بەشێك 
بەشەكەی  و  خ��ۆراك��ە  پەیداكردنی 
لە  ڕزگاركردنیەتی  خۆ  بۆ  دیكەی 
بە  كە  دوژمنەكانی  و  نەیار  دەس��ت 

یەكێكە  م��رۆڤ  هەندێجار  داخ���ەوە 
لە  چونكە  سەرسەختەكانی،  هەرە  لە 
لێیان  زۆر  ژم��ارەی  بە  و  تۆڕ  ڕێگای 
شێوەی  لەسەر  پاشان  و  دەك��ات  ڕاو 

كێشكەی كواڵو دەیانفرۆشێت!
هێالنەكەیدا،  دروستكردنی  لە  چۆلەكە 
هەم شارەزاییەكی گەورەی هەیە و هەم 
دایكانە  ماندووبوونێكی زۆر دەچێژێت، 
چۆلەكە  نێرەی  و  مێیە  یان  باوكانە،  و 
گونجاودا  جێگایەكی  شوێن  بە  پێكەوە 
دەگەڕێن، تا هێالنەكەیان دروست بكەن. 
هێالنەكەیان،  دروستكردنی  بۆ  زۆرجار 
درەختێكی پڕ گەاڵ، یان شوێنێكی بەرز 
بە ئەندازەی 15 پێ، یان لێواری بەرزی 
پەنجەرەكان،   مینای  و  ماڵەكان  دیواری 
مێیەكە  هەڵدەبژێرن.  گوێسوانه کان  و 
ئەركی دروستكردنی هێالنەكە دەگرێتە 
ئەستۆ، زۆرجار لەكاتی ڕۆژدا، بە تایبەت 
ده ک��ات.  ك��ارە  ئ��ەو  بەیانیان  و  دەم��ە 
ڕادەیەكی  تا  چۆلەكە  هێالنەی  شێوەی 
و  گژوگیا  لە  خڕە.  واتە  بازنەییە،  زۆر 
چڵ و چیلكەی وشك دروستی دەكات، 
پەڕی  دروستكردنەكەیدا  لە  هەندێجار 
دەرەوە  لە  و  دەهێنێت  بەكار  باڵندەش 
بە توێكڵ دەورەی دەدات و لەناوەوە بە 
ناوپۆشی  نەرم  ماددەی  و  ئاژەڵ  مووی 
نزیكەی  هێالنە  دروستكردنی  دەكات. 
تیره ی هێالنەكە  چوار ڕۆژ دەخایەنێت. 
لەنێوان  قووڵییەكەی  و   8 بۆ   4 لەنێوان 
مێیەی  زۆرج��ار  دای��ە.  ئینج   4 بۆ   2.5
چۆلەكە، لەنێوان 3 بۆ 6 هێلكە دەكات 
و ماوەی كڕكەوتنی بەسەر هێلكەكاندا 

نزیكەی 14 ڕۆژ دەخایەنێت.

سەرچاوەکان:

ar.wikipedia.org/wiki
http://www.ibda3world.com
https://animalsmore.wordpress.
com
www.g i r l s - l y.com/vb /g i r l s -
/ly9207
w w w . m m l k a t . c o m / v b /
forumdisplay.php?f=236

مێیەی باڵندە 
پێش ئەوەی 
دەست بە 
هێلكە دانان 
بكات، پێویستە لەگەڵ 
نێرەیەكدا جووت ببێت، 
زۆرجار ئەم دووانە 
تا كۆتایی وەرزی 
زاوزێ پێكەوە دەبن و 
پێكەوە بەچكەكانیان 
بەخێودەكەن. هەندێجار 
نێرەكە مێیەكە بەجێ 
دەهێڵت و دەڕوات، 
لەم حاڵەتەدا مێیەكە 
بە تاقی تەنیا ئەركی 
بایەخدان بە بێچووەكان 
و گەورەكردنیان دەگرێتە 
ئەستۆ
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هەنگ، جیهانێكی سەرسوڕهێنەر
هیوا شارباژێریی

پەرورەدەكردنی هەنگ 
گرنگییەكی  هەرێمەكەماندا،  ل��ە 
كۆمەاڵیەتی  و  ئ��اب��ووری  زۆرب��اش��ی 
ه��ەی��ە و ئ��ەگ��ەر ل����ەڕووی ئ���او و 
و  هەبێت  لەباری  كەشێكی  ه��ەواوە 

و  گ��وڵ  پێویستی  بەرووربوومێكی 
دەبێتە  سااڵنە  ئەوا  هەبێت،  درەخت 

داهاتێكی بەرچاوی ئەم واڵتە.

كە  ب��ەڵ��گ��ەن��ەوی��س��ت��ە  ش��ت��ێ��ك��ی 
خ���ۆی���ەك���الك���ردن���ەوە ل��ەس��ەر 
پ����ەروەردەك����ردن����ی ه���ەن���گ و 
پ��ڕۆژەی��ەك��ی  وەك  بەكارهێنانی 
ئابووری، دەبێتە هۆی بەرزكردنەوەی 
ڕێگە  بە  ئەگەر  جووتیار  داهاتی 
لەگەڵدا  مامەڵەی  هاوچەرخەكان 

ژیانی  پاراستنی  ببێتەهۆی  و  بكات 
هەنگ و ژینگه که ی.

بزانین  وا  ئەگەر  چووین  هەڵەدا  بە 
بەرهەمی  ل���ەڕووی  تەنیا  هەنگ 
هەنگوینەوە سوودی لێ وەردەگیرێ، 
ب��ەڵ��ك��و ل��ە پ��ی��ت��ان��دن��ی زۆرب����ەی 
دەبینێت  بەرچاو  ڕۆڵی  درەختەكاندا 
بە هۆی هاتوچۆی به رده وامی له سه ر 
نێرە و مێیەی ڕووه که کان، بۆ نموونە 
و  چۆنییەتی  ه��ەن��گ��ەوە  ه��ۆی  ب��ە 
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زیاتر   %40 ڕێژه ی  بە  لیمۆ،  کوالێتیی 
و باشتر دەبێت.

هەندێك لە زانایان و پسپۆرانی بواری 
و  هەنگ  ژیانی  كە  پێیانوایە  هەنگ، 
و  ئاسمان  جیهانی  وەك  لێی  تێگەشتن 
ئه ویش، چونکه   ئاسمان وایە،  قواڵیی 
لە  نوێ  نهێنی  و  زانیاریی  ب��ەردەوام 
وای  ئەمەش  دەدۆزرێتەوە،  بارەیانەوە 
بێت  سەرنجڕاكێش  زۆر  ك���ردووە 

مرۆڤدا. له به رده م 

بە  كە  واڵت��ان��ەی  ئ��ەو  دیارترین  لە 
پەروەردەی  و  هەنگوین  بەرهەمهێنانی 
ئوسترالیا  و  چیلی  خەریكن  هەنگەوە 
لە  بەشێك  و  هیندستان  بەشێكی  و 

ئەوروپا و ئەفریقا.

پارێزه ر  وەك  هەنگوین  بەكارهێنانی 
لەكۆنەوە  هەر  پارێزگاریکردن،  بۆ  و 
كراوە  لەسەر  ك��اری  مێژوودا  لە  و 
فیرعەونە  س��ەردەم��ی  لە  نموونە  بۆ 
و  پاراستن  بۆ  میسردا  كۆنەكانی 
واتا  مردوو،  جەستەی  لەناونه چوونی 
بە  و  بەكارهاتووە  مۆمیاکردندا  له  
ساڵ   4500 دوای  تا  جەستە  هۆیەوە 
كەمێك  تەنیا  بەڵكو  نەچووە،  تێك 
داگ���ه ڕاوە  ڕه ش  الش��ەك��ە  ڕەن��گ��ی 
الشەی  بۆ  تەنانەت  ده شگوترێ  و 
بەكارهاتووە.  گەورە  ئەسكەندەری 
یۆنانییەكانیش  و  ڕۆمانیی  هەروەها 
پاراستنی گۆشت. بۆ  بەكاریان دەهێنا 

ژیانی هەنگ
هەنگ بەوە لە مێرووه كانی دیکه  جیا 
ژیانێكی  خۆیدا  لەناو  كە  دەكرێتەوە 
ڕێكسازی  و  تایبەت  كۆمەاڵیەتیی 
گ���ەورەی  گروپێكی  ل��ە  و  ه��ەی��ە 
)شاهه نگ(ێكیان  ش��اژن  تایبەتدا، 
مێیەی  و  نێرە  چەندەها  كە  هەیە، 
قەبارەدا  لە  شاهەنگ  لەبەردەستدایە. 
لەوانی دیكە گەورەترە، به اڵم لەكاتی 

هاتنە دنیاوەی، هیچ جیاوازییەكی نییە 
له به ر  بەاڵم  دیكەدا،  ئەوانی  لەگەڵ 
زۆری  هۆی  بە  و  پله که ی  جیاوازیی 
وەری  كە  خواردنەی  ئەو  جۆری  و 
دەبێت  گەورەتر  جەستەی  دەگرێت، 
و شێوەی شاهه نگ وەردەگرێت، که  
وا  و  دەژی  ساڵ   5 بۆ   4 م��اوەی  تا 
باشترە بە دوو ساڵ جارێك بگۆڕرێ، 
بێت،  زیاتر  تەمەنی  هه تا  چونکه  
خستنه وه ی  ن��ه وه   و  پیتاندن  توانای 

دەبێتەوە. كەم 

بەشێك  هەنگوین،  لە  جگە  هەنگەكان 
لەو شیلەی گواڵنه ی كە لەژێر سكیانەوە 
و  م��ۆم  بۆ  دەی��گ��ۆڕن  دەگ��رن  هەڵی 
بەكاری دەهێنن لە دروستكردنی خانە 
و شانه کانیاندا. پاڵه کان، لە وەرزەكانی 
ئیشكردنی  هۆی  بە  پاییزدا  و  بەهار 
جەستەیانەوە،  زۆری  جووڵەی  و  زۆر 
لە  به اڵم  دەژین،  هەفتە   4 ماوەی  بۆ 
بۆ  زستاندا  و  ه��اوی��ن  وەرزەك��ان��ی 

ماوەی 3 تا 4 مانگ دەژین.

نێرەی هه نگ بۆ ماوەی 3 تا 4 مانگ 
دەژین و تەنیا لە وەرزەكانی بەهار و 
كە  شاهه نگ  دەك��ەون.  دیار  پاییزدا 
كۆمەڵگەی  ناو  هەنگی  سەرەكیترین 
ه��ەن��گ��ە، ب��ە ش��ێ��وەی��ەك��ی ڕەه���ا، 
كارەكانی  بەڵكو  ن��اك��ات،  حوكم 
بەرژەوەندی  لە  و  هاوئاهەنگیی  بە 
ئەو هۆرمۆناتەی  هەمواندایە. هه روه ها 
هەنگە  دەدات،  دەری  شاهەنگ  كە 
دەشۆن  پێ  شای  دیكە  ئیشكەرەكانی 
و هەروەها بەسەر تەواوی هەنگەكاندا 
دابەشی دەكەن لە ڕێی ئاڵوگۆڕی ئەو 
و  دەیخۆن  بەیەكەوە  كە  خواردنەی 

دەیمژن.

لە  بریتییە  شاهه نگ،  سەرەكی  كاری 
دانانی هێلكە و نه وه  خستنه وه ، چونکه  
هه نگه   پووره   ت��ه واوی  مێیه ی  تاقانه  

هەیە.  ت���ەواوی  سێكسی  الیەنی  و 
سیستمی  حوكمی  كە  ئەوەی  كەواتە 
ڕێكخستنی ژیانی هەنگەكان دەكات، 
هه نگه  پاڵه کان خۆیانن که  بە یەكەوە 
و بە تەبایی دوور لە ملمالنێ و شەڕ 
تەنانەت  و  ده که ن  جێبه جێ  کاره کان 
گۆڕینی  لەسەر  بڕیار  خۆشیان  هەر 

شاژن دەدەن.
هەنگە  س��ەرەك��ی��ی  ئیشی 

نێرەكان
ده رب��اره ی  هه یه   هەڵە  تێڕوانینێكی 
و  تەمبەڵن  كە  بەوەی  نێره،  هەنگی 
بەاڵم  ك��ارك��ردن��دا،  لە  نین  چ��االك 
سەرەڕای ئەوەی كە كاری سەرەكیی 
جووتبوونە  و  هێلکه   پیتاندنی  ئەمان 
ل��ەگ��ەڵ ش����اژن، ک���اری دی��ک��ه ش 
ئاڵوگۆڕپێكردنی  وه ک  ده دەن  ئه نجام 
خ���واردن���ەك���ان ل����ەالی ه��ەن��گ��ە 
نێرانه ،  ئ��ه م  چونکه   ئیشكەرەكان، 
هەیە  قاچەكانیاندا  لە  سستی  جۆرێك 
و ناتوانن به  باشی شتی پێ هەڵبگرن، 
ناتوانن  و  بچووكە  زمانیان  هه مانکات 
بە باشی شیلەی گواڵن بمژن، كەواتە 
خۆیان بە سروشتی تەمبەڵ نین، بەڵكو 

خۆنەویستانەیە.
ڕۆڵی هەنگە مێیە 

ئیشكەرەكان 
ئیشكەرەكان  هەنگە  ك��اروب��اری 
تەمەنیان  بەپێی قۆناغه کانی  )پاڵه کان(، 

دابەش دەبێت بۆ 3 جۆر کار:

ته مه نی  تا  ڕۆژی  یه ک  ته مه نی  لە   .1
ل��ەن��او  ك��اری��ان  ڕۆژی،    10 ده  
پاككردنەوەی  لە  بریتییە  پووره که دا 
بە  ئ��ه وی��ش  هەنگوینەكە،  شوێنی 
لەسەرییەوە  كە  ماددەیەكەوە  هۆی 
دەردەچێت و البردنی بەشە خراپەكان 
چاککردنه وه یان بە هۆی ماددەیەكەوە 

كە لە دەمیەوە دەردەچێت.
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2. لە 11 تا 20 ڕۆژی، مێو دروست 
دەوت��رێ  پێ  مۆمیشی  كە  ده ک��ات، 
ژێر  لە  كە  م��اددەی��ەك��ەوە  ه��ۆی  بە 

دەردەچێت. سكییەوە 

3. لە 21 ڕۆژییه وه  تا کۆتایی تەمەنی، 
پ��ووره ک��ه   دەرەوەی  ل��ە  ب����ەردەوام 
و  شیلە  كۆكردنەوەی  و  گ��ه ڕان  له  
ئاوە و  هێنانی  پیتاندن و  هۆكارەكانی 
تایبەت  شوێنی  بۆ  وریاییەوە  بە  زۆر 

ده یانگوازێته وه .

پووره که دا  لەبەردەم  هەندێكیشیان 
وەك پاسەوان ڕۆڵ دەبینن بۆ پاراستی 
یان کاریان ڕێکخستنه وه ی  ئارامیی و 
و  پ��ووره ک��ه ی��ه   ن��او  گه رمیی  پله ی 
باوه شێنی ده که ن بە پێی پلەی گەرمیی 

هەریەكە لە وەرزەكانی ساڵ.

پەیوەندییەكان

لێك  و  پ��ەی��وەن��دی  و  ق��س��ەك��ردن 
لەنێوان  ه��ەن��گ��ەك��ان،  تێگەشتنی 
خ��ۆی��ان��دا، ل��ە ڕێ��گ��ەی ج��ۆری ئەو 
به   بەرامبەر  كە  دەبێت  خۆبادانانەوە 

بۆ نموونە  یەكدی دەینوێنن، 

لە  ك��ە  خ��ۆب��ادان��ەی  ئ��ەو  بەپێی   -
بەرامبەر  دیاریكراوەوە  بەرزییەكی 
بەڵگەی  دەینوێنێت،  دیكە  هەنگێكی 
لە  هەنگە  دوو  ئ��ەو  ك��ە  ئ��ەوەی��ە 
و خوشكایەتیدان. برایەتی  پەیوەندیی 

تیشكی  ئاڕاستەی  بە  پشت  هەنگ   -
ئاڕاستە  چۆنییەتی  بۆ  دەبەستێت  خۆر 
ئەمەش  و  ه��ەن��گ  فڕینی  پێدانی 
پێگەی  ج���ۆری  ب��ۆ  ئ��ام��اژەی��ەك��ە 

پەیوەندییەكان.

- ئ��ەگ��ەر ئ��ەو ج���ۆرە خ��واردن��ەی 
پێ   300 دەك��ات   ب��ەدی  هەنگەكە 
ئەوا  بێت،  دوور  پووره که یانەوە  لە 
بە  هەنگەكە  خ��ۆب��ادان��ی  ش��ێ��وەی 
ئەگەر  بەاڵم  دەبێت،  بازنەیی  شێوەی 

مەوداكەی زیاتر بێت، ئەوا شێوەكەی 
8ی  پیتی  شێوەی  له   و  دەگ��ۆڕێ��ت 

ده دات. ئاماژه   ئینگلیزی 

 بە ڕاستی جێگەی تێڕامان و سەرنجی 
ئەقڵە  ئەم  كێ  كە  مرۆڤەكانە  قووڵی 
بە  ڕادارییەی  هەسته   و  ئەندازەگیری 
خالقێكی  لە  جگە  بەخشیوە  هەنگ 

گەردوونی!. ڕێكسازیی  خوڵقێنەری 
هەنگ چاوەكانی 

چ��اوی  ج��ۆر  دوو  ه��ەن��گ 
هەیە:

دوو  ئاوێتەكان:   چ��اوە   .1
سەری  پێشەوەی  لە  چ��اون 

یەكەی  هەزار  چەندین  و  هەنگەوەیە 
بینینی  بۆ  چاوانە  ئەم  تیادایە،  بینینی 
شتە دوورەكانە، لە دەرەوەی پووره  و 
توانای بەهێزی هەیە بۆ جیاكردنەوەی 
مرۆڤ  كە  ڕەنگانەی  ئەو  ت��ەواوی 
سوور،  ڕەنگی  لە  جگە  دەیانبینێت 
ڕەنگی  بەسەر  ت��وان��ای  هەنگ  كە 
هەمان  ب��ەاڵم  نییە،  سەروبنەشەیدا 
یەكەی  نێرەكاندا  هەنگە  لە  چ��او 
لەبەرئەوەی  لەسەرە  كەمتریان  بینینی 
ك��اری س��ەرەك��ی ئ��ەم��ان زی��ات��ر بۆ 
ئەو  بۆ  شاهه نگه   چاودێریكردنی 
ساتەوەختی  ئ��ی��دی  ك��ە  ك��ات��ان��ەی 

جووتبوونە. ئاهەنگی  سەفەری 

سێ  ئەمانیش  ئاساییەكان:  چاوە   .2
س���ەرەوەی  بەشی  دەك��ەون��ە  چ��اون 
بینینی  بۆ  ئەمانیش  هەنگەوە،  سەری 
ماوە كورت و بینینی ڕووناكییە، لەناو 
به م  ته نیا  ده توانێت  مرۆڤ،  پوورەدا، 
کاتدا  هه مان  له   خۆی  چاوه ی  دوو 
نزیكەكان  شتە  و  دوور  شتە  تەواوی 
ببینێت، بەاڵم لە هەنگدا خوای گەورە 
جیای كردۆتەوە، ئەمەش وای كردووە 
بەرهەمهێنانی  زیاتر خزمەتكردنی  ببێتە 
هەنگ  چاوی  لەبەرئەوەی  هەنگوین 

نەبێت و  ماندوو  بە هەموو شتەكانەوە 
لە  بینین  سیفەتی  كورتدا  لەماوەیەكی 

دەست نەدات و چاوی كز نەبێت.
سوود و په ڕجووەكانی هەنگوین
زۆری  سوودی  هەنگوین  ڕاستیدا  لە 
لێرەدا  ئێمە  ب��ەاڵم  م��رۆڤ،  بۆ  هەیە 

تێڕوانینێكی هەڵە هه یه  
ده رباره ی هەنگی نێره، 
بەوەی كە تەمبەڵن و 
چاالك نین لە كاركردندا، 
بەاڵم سەرەڕای ئەوەی 
كە كاری سەرەكیی 
ئەمان پیتاندنی هێلکه  
و جووتبوونە لەگەڵ 
شاژن، کاری دیکه ش 
ئه نجام ده دەن وه ک 
ئاڵوگۆڕپێكردنی 
خواردنەكان لەالی 
هەنگە ئیشكەرەكان
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گرنگیان  سوودی   10 بە  ئاماژە  تەنیا 
دەدەین:

1. پێش هەموو شتێك دەبێت ئەوە بزانین 
كە زانا و پسپۆڕان بۆیان دەركەوتووە 
سوودپێگەیاندنەوە  ڕووی  لە  كە 
هەنگوینیان  سوودپێگەیاندنی  ڕێژەی 
)هەنگوینی  ڕیزكردووە  پلەبەندییە  بەم 
یەكەم  پلەی  بە  شاخەكان،  درەختی 
دێت و دوای ئەویش ئەو هەنگوینەی 
كە لە دارستانەكاندا هەیە و پاشتریش 
سندوقی  ڕێ��گ��ەی  ل��ە  ك��ە  ئ���ەوەی 
دەستی  پ����ەروەردەی  و  دەس��ت��ك��رد 

دێتەبەرهەم(. مرۆڤەوە 

تاقیكردنەوەی  ڕۆمانی  دكتۆرێكی   .2
نەخۆش   2094 لەسەر  هه نگوینی 
هەبوو،  چاویان  نەخۆشیی  كە  کرد 
نەخۆشانە  ئەو  كۆی  لە  ئەنجامدا  لە 
كە  چاکبوونەوە،  نەخۆشییان   2002
دەكاتە ڕێژەی لە 95%ی نەخۆشەكان. 
چ��ارەس��ەری  وەك  ڕۆمانییەكانیش 
بەكاری  ژنان  پێستی  نەخۆشییەكانی 
هەنگوین  تێكەڵكردنی  بە  دەهێنن 

لەگەڵ ماددە مۆمییەكە )مێو(.
ه��ەن��گ��وی��ن��دا  پ��ێ��ك��ه��ات��ەی  ل���ە   .3
گلوكۆز  و  فره كتۆز  شەكرەكانی 
چەندین  ئ��ەوەش  س��ەرەڕای  و  هەیە 
پۆتاسیۆم  و  مەگنسیۆم  وه ک  توخمی 
و كالسیۆم و ئاوێته ی وه ک كلۆریدی 
و  ئ��اس��ن  كبریتیدی  و  س��ۆدی��ۆم 
فوسفۆری تێدایە. هارون یەحیا دەڵێ: 
ڤیتامینەكانی  تەواوی  هەنگویندا  لە   "
و  یۆد  و  ئاسن  و   c .b1.b2.b3.b5

تێدایە". دیکه یشی  ڤیتامیناتی  هەندێك 

كە  دی���ارەی  سیفەتە  ئ��ەو  ه��ۆی  بە 
ئاسانی  ب��ە  ه��ەی��ەت��ی،  ه��ەن��گ��وی��ن 
ناو  ڕژێنەكانی  لەالیەن  دەم��ژرێ��ت 
ئ��ەم��ەش وای  م��رۆڤ��ه وه  و  گ���ەدەی 

گ��ەدەی��ه ش  ئ��ەو  تەنانەت  ك���ردووە 
ده توانێت  هەبێت،  هه ستیاریی  كە 
بۆ  و  و  بیمژێت  ئاسانی  ئاسانی  بە 
جگەریش  نەخۆشییەكانی  چارەسەری 

سوودی زۆری لێ وەرگیراوە.

4. هەنگوین جگە لەمانه ، زۆر بەسوودە 
بۆ چاالكبوونی زیاتری سووڕی خوێن، 
لەسەر  كار  خوێندا  لە  ئەوەی  هۆی  بە 
دەبێتە  و  دەكات  شەكر  ڕوونبونەوەی 
هه روه ها  و  جووڵە  ئاسانكردنی  هۆی 
چاالک  خانه  دەم��ارەك��ان  ئه رکه کانی 
وزەی  لە  باش  ڕێژەیەكی  و  ده ک��ات 
تێدایە كە خوێن لە پێكهاتەی خانەكانیدا 
لە دروستبوونیدا سوودی پێ دەگەیەنێت.

ل��ە  دی����ك����ە  ی���ەك���ێ���ك���ی   .5
كە  هەنگوین  سەرسوڕهێنەرەكانی 
سەلمێنراوە،  زانستی  ئەزموونی  به  
هیچ  بە  ناهێڵێت  هه نگوین  كە  ئەوەیە 
ناویەوە،  بچێتە  میكرۆب  شێوەیەك 
هەنگویندا  پێكهاتەی  ل��ە  چونکه 
لەناوبردنی  بۆ  هەیە  بەهێز  توانایەكی 

میكرۆبەكان. و  بەكتریا 

توێژینەوانەی  ئەو  ئەنجامی  بەپێی   .6
كەنەدی  پزیشكی  و  زانا  هەندێك  كە 
"هەواڵە  گۆڤاری  لە  و  داوە  ئەنجامیان 
جیهانیەكانی كەنەدی" باڵو كراوەتەوە، 
سوودی  هەنگوین  كە  دەرك��ەوت��ووە 
كەمبوونەوەی  و  نەهێشتن  بۆ  هەیە 
ددانەكان  كلۆربوونی  و  قژ  هەڵوەرینی 
كۆلیسترۆڵی  ڕێ��ژەی  ڕێكخستنی  و 
خ��وێ��ن و چ��ارەس��ەری ن��ەزۆك��ی و 
نەخۆشییەكانی  و  سێكسی  الوازی��ی 
و  زۆرە  غازاتیان  ئەوانەی كە  و  گەدە 
نەخۆشییەكانی دڵ و سیستمی بەرگری 
پێست  ئەنفلۆنزا و جوانكردنی  و  لەش 
و شێرپەنجە و كەمكردنەوەی كێش و 
لووت  گیرفانه کانی  ناو  نەخۆشییەكانی 

نەخۆشیەكانی  زۆربەی  و  پرۆستات  و 
تێكەڵ  زۆربەیاندا  لە  دەبێت  كە  دیكە 
ده رمانی دیكە و  هەندێك  هاڕاوه ی  بە 

تایبه ت بكرێ.

دەمارەكان  و  دڵ  ئەوەی  هۆی  بە   .7
خواردنی  ئیشكردندان،  لە  ب��ەردەوام 
هەنگوین بەهێزیی دەداتە ئەو دەمارانە 
گەڕاندنەوە  هۆی  دەبێتە  هەروەها  و 
و دروس��ت��ك��ردن��ه وه ی ئ��ەو ڕێ��ژەی 
شەكرەی که  لە جەستەدا كە بە هۆی 
چاالکی و جووڵەوە لەدەست دەچێت 

پێیەتی. پێویستی  و لەش 

ئامۆژگاریی  زان��ای��ان  ل��ە  زۆر   .8
وەرزش��ەوان��ان دەك��ەن كە ب��ەردەوام 
لەبەرئەوەی  بەكاربهێنن  هەنگوین 

وزه به خشێکی سەرەكی و سروشتییە.

پێویستە،  زۆر  منداڵ  بۆ  هەنگوین   .9
ساڵی  ی��ەك  تەمەنی  ل��ە  بەتایبەتی 
بەردەوام  و  ڕۆژانە  ئەگەر  و  بەدواوە 
یەك كەوچكی چای بدرێتێ، یان بۆی 
ئەو  ئەوا  لەگەڵ شیردا،  بکرێ  تێکه ڵ 
هەناسەدان  کێشه کانی  تووشی  منداڵە 
نەخۆشییە  لە  دەبێت  بەدوور  و  نابێت 
و  به ده ستهێنان  ه��ۆی  بە  ب��اوەك��ان 

لەشەوە. بەرگری  پەیداكردنی 

سەرچاوەكان:
1. تربیە النحل بالطرق الحدیثة، سعید 

التازی، 2006،ط االولی.

2. اسرار فی حیاة النحل، موقع النحال 
للیبی. ا

3. من اسرار عالم النحل.
http:// العسل،موقع  عن  حقائق   .4
.forum.anisaty.net

موقع  العالجیة،  العسل  ف��وائ��د   .5
YahooMaktob
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ئێستا كلیلی ڕابردووە..

د.ئیبراهیم محەمەد جەزا*

كاتێك زەویناسەكان گفتوگۆ دەكەن لەسەر تەمەنی زه وی و ئەو دیاردانەی كە لە زەویدا هەن و یان ئەو كردانەی كە 
لەسەر و له  ناو ئەم زەوییەدا ڕوویان داوە و ڕوو دەدەن، باس لە ملیۆنان ساڵ دەكەن. هه ندێجاریش هەیە باس لە سەدان ملیۆن 
ساڵی پێش ئێستا دەكەن كە دیاردەیەك ڕووی داوە و لێكدانەوەی بۆ دەكەن. هەڵبەت ئەم لێكدانەوانە بەڵگەیان پێویستە، بۆیه 

چەنده ها بەڵگە لەسەر ئەم شتانە لەالیەن زانایانەوە دەخرێنەڕوو. ئاشکرایه  هیچ باسێکی ئاوا ناکرێ بێ بەڵگە بێت.
»ئێستا  دەبێژێت؛  بە كوردی  هەیە كە  یاسایەك  زەویناسیدا  لە  ئەوەیە كە  بدەم  پێ  ئاماژەی  دەكەم  وتارەدا حەز  لەم  ئەوەی 
كلیلی دەروازەی ڕابردووە«، بە زمانی ئینگلیزی ئەم وتەیە دەبێت بە The present is the key to the past. ئەم وتەیە 
دەگەڕێتەوە بۆ زانایەكی سكۆتلەندی كە ناوی جەیمس هاتوون-ە و لە ساڵی   1726 لەدایك بووە و ساڵی  1797 كۆچی 

دوایی كردووە)1(. 
بیركردنەوەی ژیرانەو زانستیانەی ئه م زانا سكۆتالندییه ، وای كرد كە نووسراوێك لە ساڵی 1795ز بنووسێت بە ناوی بیردۆزەی 
زەوی. لەم كارەیدا ئاماژەی بە یەكێك لە بنەما سەرەكییەكانی زەویناسی مۆدێرن دا، كە ئەویش یاسای  یەك شێوازی ڕوودان 
Uniformitarianism  بوو. هاتوون لەم یاسایەدا ئاماژەی بەوە داوە كە »گشت ئەو یاسا فیزیای و كیمیای و زیندەییانەی كە 
لە ئێستادا كاریگەرن، هەمان ئەوانە لە كۆنیشدا واتە لە سەردەمە جیۆلۆجییە ڕابردووەكانیشدا كاریان كردووە«. واتە ئەو كردار و 
هێزانەی لە ڕابردوودا كاریان كردۆتە سەر ئەم هەسارەیەدا لە ئێستاشدا هەر بەردەوام كار دەكەن. هەر ئەم بیركردنەوە ژیرانەیە 

بوو وتەی بەنرخی وەك »ئێستا كلیلی ڕابردووە« ی هێنایە كایەوە)2(. 
بێگومان لەو ڕۆژەوە ئیدی زەویناسی بوارێكی زانستی و ئەكادیمی جیاوازی وەرگرت و هەوڵ درا كە لەسەرخۆ و بە زانستییانە 
لێكدانەوە بۆ دیاردە زەویناسییەكان بكرێ. ساڵ دوای ساڵ و بە كار و گەڕان و پشكنینی هەزاران كیلۆمەتر لە جیهاندا زانایان 
توانیان بگەنە ئەو ئاستەی كە ئێستا زانستی زەویناسیی تێدایە. ئەوەی بەڵگەنەویستیشە ئەوەیە كە تا ژیان بەردەوام بێت پسپۆڕ و 
شارەزایان هەر لە لێكۆڵینەوەی زەویدا بەردەوام دەبن. ئێستا لە سەرانسەری ئەم جیهانەدا دەیان گۆڤاری زانستی بە بەردەوامی 
توێژینەوە و چاالكییە زانستییەكانی تایبەت بە زەویناسی باڵو دەكەنەوە و ئیدی ئەو دوو بەشە سەرەكییەی جاران نەماوە و 
چەندین بواری تایبەتمەندیی جیاوازی لێ بووه تەوە و تێهەڵكێش بووە لەگەڵ چەندین زانستی دیكەی وەك كیمیا و فیزیا و 
زیندەزانی و گەردوونناسی و جوگرافیا و ماتماتیك، كە پێكەوە گشتییان لەپێناو زیاتر تێگەیشتن لەم گەردوونە خەریكن و 

لەهەمانكاتیشدا لەپێناو دۆزینەوە و بەگەڕخستنی سەرچاوە سروشتییەكانی زەوی بۆ مرۆڤایەتی لە كاردان.
لەوانەیە بۆ زەویناسێك ئەم بابەتە بووبێت بە ڕاستییەك و بە سانایی تێی بگات، بەاڵم بۆ كەسانێك كە شارەزاییان لە بواری 
زانستەكانی زەویدا نییە، ڕه نگە ئاسان نەبێت. هەربۆیە بە شێوەیەكی ساكار دوو نموونە دەخەمە پێش چاوی ئەو بەڕێزانە و 

پێكەوە لەم وتارەدا لێكدانەوەی بۆ دەكەم ئەوسا هیوادارم بابەتەكە ڕوون و ئاشكرا بێت لەالی خوێنەر.
لە پێشدا سەرنج بدەرە وێنەی ژمارە 1، دەبینیت چەند دیاردەیەكه  که  بە شەپۆل یان به  تەوژمی ئاو دروست بووە و لە شێوەی 
چەند بەرزایی و نزماییەكی یەك لەدوای یەك پێكهاتووە و ئەوەی بەدەر دەكەوێت ئاڕاستەی تەوژمی ئاوەكە لەالی سەری 
چەكووشەكەوە دێت بەرەو الی كلكەكەی. واتە ئاوەكە ئەم دیاردانەی دروست كردووە و ئەوەی كە وردتر دیارە دوو جۆر 
لەو نیشانەی شەپۆالنە دەبینرێ كە ئەوەی نزیكە لە سەری چەكوشەكەوە بە شێوەی هێڵیكی ڕاست دەردەكەوێت و هەرچی 
ئەوەی بەرەو كلكی چەكوشەكەیە بە شێوەی وەك چاڵی پێنج-ال دەردەكەوێت و تا دوور بكەویتەوە ئەو چااڵنە لە قەبارەدا 
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بچووك دەبنەوە و نیشانەی ئەوەن كە لەم شوێنەدا ئاوەكە زیاتر لە ئاڕاستەیەكی هەبووە. بۆیە شێوە هێڵییەكەی گۆڕاوە بۆ شێوەی 
چەندالیی چاڵ. ئەوەی كە ئەم پێكهاتەیەی لەسەر دروست بووە نیشتووی كەناری ئەم ڕووبارەیە كە بریتییە لە قوم و دەنكۆڵەی 
زۆر وردی لم و لە ناوچەی شیوە سووری نزیك چەمچەماڵ پێش ساڵێك وێنەی گیراوە واتە هی ئەم سەردەمەیە و تەمەنەكەی 
لە ساڵێك تێپەڕ ناكات و بێگومانیش بەردەوام دروست دەبێت تا ئاو یان با بوونیان هەبێت و ئەو وردە نیشتووانەش هه ر دەبن.

هەرچی وێنەی ژمارە 2وه ، بریتییە لە چەند چینێكی ئەو پێكهاتەیەی كە لە ڕووی جیۆلۆجییەوە بە فارسی ژێرەوە یان بە فەتحە 
دەناسرێت و لە ناوچەی دەربەندیخان كاتێك لە سلێمانییەوە دەچیت بۆ دەربەندیخان پاش ئەوەی كە تونێلەكە تەواو دەبێت، بە 
دەستە ڕاستدا ئەم چینانە دەبینرێت. ئەم چینانە دەبینیت الرن به  ئاڕاستەی الی دەستە چەپی خوێنەر و لەسەر یەكێك لە چینەكان 
كە بریتییە لە چینێكی بەردی لمینی ورد، هەمان ئەو پێكهاتووانەی هه یه  كە بە هۆكاری تەوژمی ئاو پێش نزیكەی 20 ملیۆن 

ساڵ دروست بووە و ئێستا لەسەر ئەو چینە بەردە پارێزراوە.
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خۆ ئەگەر بە وردی سەیری وێنەی ژمارە 3 )بەتایبەتی لە الی سەری چەكوشەكەوە( بكەیت، ئەوا بێ دوودڵی دەڵێیت هەمان 
ئەو پێكهاتانەیە كە لە یەكەم وێنەدا بینیمان و ئەو چاڵ و بەرزییانەی كە دروستبووە زۆر لەو چااڵنەی كە لە وێنەی 1 دا هەبوو 
دەچێت. بێگومان ئاڕاستەی ئەو تەووژمانەی كە ئەم دیاردەیەیان دروست كردووە، بەرەو الی چەپی خوێنەر دەبێت )بێگومان 
بە نزیكی، چونكە ئێستا ئەو چینانە لە باری ئاسۆییدا نین و الر بوونەتەوە(. ئەوەی كە سەرنجڕاكێشە ئەوەیە كە ئەم چینانەی 
وێنەی ژمارە 3، تەمەنیان بە نزیكەی 70 ملیۆن ساڵ پێش ئێستا دیاری كراوە! ئەم وێنەیە لە ناوچەی دوكان لە شاری سلێمانی 

گیراوە، نزیك گوندی كلكەسماق.

ئەو  ئێستا  هۆكار  هەمان  كە  ئەوەیە  بهێنجین  هەڵی  جیۆلۆجییەوە  دیاردە  لەم  دەتوانین  ساكاری  بە  زۆر  كە  ئەوەی  كەواتە 
پێكهاتووانە دروست دەكات و بە چاوی خۆمان دەتوانین بیبینین و هۆكارەكەش ئاوەكەیە لەالیەوە هەیە، که  هەر ئەو هۆكارەیە 
كە پێش چەندین ملیۆن ساڵ ئەو دیاردانەی لە هەمان ئەو ژینگانەدا دروست كردووە كە زۆر له  یه ک دەچن یان نزیكن له  
یه که وه  و ئێستا ئەو دیاردانە تێیدا دروست دەبێت. لەمەوە دەگەینە ئەو ئەنجامەی كە دەكرێ دیاردە و پێكهاتووەكانی ئێستا 
بە شێوەیەكی باش سوودی لێ وەربگیرێت بۆ زیاتر تێگەیشتن لەو نیشتووانەی كە پێش چەندین ملیۆن ساڵ دروست بوون و 
بگەینە ئەو دەرەئەنجامەی كە هەمان ئەو هۆكار و كاریگەرییانەی كە ئێستا هەن هەر هەمان ئەوانە بوون كە ئەو دیاردانەیان 
دروست كردووە و ئێستا لەناو چینە بەردەكانی مێژووی زەویناسی زەویدا هەڵگیراون. بێگومان دەیان نموونەی دیكە هەیە كە 

دەكرێ خوێنەر بگەڕێتەوە بۆ سەرچاوەكان تا هەستیان پێ بكات و لێیان تێ بگات. 
شیكاریكردنی  و  وردبوونەوە  لە  بریتییە  تێبگەین،  ڕابردووە«  كلیلی  »ئێستا  بنەمای  لە  زیاتر  كە  ئەوەی  بۆ  دووەم  نموونەی 
لە  بریتییە  زەردوویی  دەبینرێن.  كارەبا(دا  یان  كەهرەمان  یان  ئەمبێر  )وه ک  زەردوویی  لەناو  كە  مێرووانەی  و  ئەوزیندەوەر 
شیلەیەكی لینج لە هەندێك دارودرەخت دێت كە بریندار دەكرێت یان که  دەبڕرێ و پاشان که  هه وا لێی ده دات ڕەق دەبێت. 
بۆ ڕوونكردنەوەی ئەم بابەتە سەرنج بدە لە وێنەی ژمارە 4 كە مێشێكە لەناو شیلەی زەردووییدا كە بە ڕێگەیەكی  دەستكرد 
لەناو ئەو شیلەیەدا هەڵگیراوە، ئەو نموونەیە تەمەنی 8ساڵە و هیچ تێكچوونێك نابینیت لەو زیندەوەرەدا، كە ئەگەر ئەو پاراستنە 

نەبووایە لە ماوەیەكی یەكجار كورتدا )له  چەند سەعاتێكدا( مێرووه که  تەواو لەناودەچوو و هیچی لێ نەدەمایه وه . 
ئێستادا  لە  دەكرێ  دادەپۆشرێ،  تەواوی  بە  ساڵ  ملیۆن  دەیان  پێش  زەردووییدا  پارچەیەك  لەناو  مێروویەك  كاتێك  كەواتە 
شیكاری بۆ بكرێ و ئەنجامی زۆر ورد لەسەر ئەو مێرووە بە دەست بكەوێت لەو كاتەی كە تیای ژیاوە و چاالك بووە. كەواتە 
لەو نموونەیەی كە ئێستا لەبەرچاوی خۆمان دروست دەبێت، دەتوانین زانیاری زۆر ورد و گرنگ دەربارەی ئەو دیاردە و 
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زیندەوەرانەی كە پێش دەیان ملیۆن ساڵ ژیاون و هەبوون و ئێستا بە ڕێگەیەك لەڕێگەكانی پاراستن و هەڵگرتن لەناو ئەو بەردە 
نیشتەنییانەدا پارێزراون، بەدەست بهێنین و زیاتر لەم زەوییە تێبگەین و پارێزگاری لێبكەین.

سەرچاوەكان:
1- ئیبراهیم محەمەد جەزا محێدین، 2011، فەرهەنگی زەویناسی )ئینگلیزی- كوردی(، چاپخانەی پەیوەند،  سلێمانی،269ل.

2- ئیبراهیم محەمەد جەزا محێدین ،2013، بنەماكانی زەویناسی،  چاپخانەی ئاكام،سلێمانی، كوردستان، 354ل.

*پڕۆفیسۆری یاریدەدەر 
 بەشی زەویناسی، زانكۆی سلێمانی
ibrahim.jaza@univsul.net 
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Child & Education منداڵ و پەروەردە

بایەخدان
به  کەسێتیی منداڵ

کامەران چروستانی
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ئ��اژەڵ  زی��ن��دەوەرێ��ك،  هەموو 
و  ب��ای��ەخ  ب��ە  پێویستیی  مرۆڤیش،  و 
ئەم  شتێك  ب��ەاڵم  هەیە،  خۆشەویستی 
مرۆڤە بچكۆالنەیە لە ئاژەڵ جیادەكاتەوە. 
بێن  دەوریاندا  بە  تەنیا  نایانەوێت  ئەوان 
ئ��ەوان  بەڵكو  ب��دەن،  پێ  بایەخیان  و 
هەبێت،  خۆیان  پێگەی  دەی��ان��ەوێ��ت 
بناسرێن و لەالیەن دەووروبەرەوە خاوەنی 
پێگه  و کەسێتیی خۆیان بن. ئەم پێگە و 
منداڵ  نێوان  لە  یەكەمجار  پێناسەکردنە 

ودایكدا بەدەست دەهێنرێ. 
منداڵ هەر پاش لەدایکبوون و تێپەڕبوونی 
چەند مانگێک، زۆر بە ئاگاییه وه  سەرنج 
لە دەنگ و له  ڕووخسار و هەڵسوكەوتی 
دایكی دەدات، ئایا دایە ڕووخۆشە، ئایا 
لەوێ  هەر  یان  مڕومۆچە،  یان  شادمانە، 
دیار  سوچێکەوە  هیچ  لە  دای��ە  و  نییە 
لەسەر  ده بێت  كاردانەوەی  منداڵ  نییە؟ 
ڕووخساری  و  هەڵسوكەوت  وردترین 
دایكی، جیهان ناسینی منداڵیش لە میانی 
زیندووەكانەوە  و  ڕاستەوخۆ  پەیوەندییە 

ئاڵوگۆڕی  لەمیانی  دەبێت،  بەرجەستە 
كەسێكی  لەگەڵ  س��ۆزه وه   و  هەست 
ئێمەی  ل��ەوەش  جگە  متمانەپێكراودا. 
هەستێكی  جۆرە  هەموومان  پێگەشتوو، 
و  هەیە  منداڵەكان  ب��ۆ  خۆڕسكمان 
ئاشکرا  بۆ  هەستانەیان  ئەو  دەشتوانین 
بکەین و بۆ کۆرپە و منداڵەکانمان بیان 

گوێزینەوە.
كاتێك ئێمە لەگەڵ منداڵدا قسە دەكەین، 
ئۆكتاڤ  نیو  دەنگمان  گەر  نموونە  بۆ 
و  ڕۆحی  لەالیەنە  ئەمە  بكەینەوە،  بەرز 
هەتا  منداڵ  بایەخدارە:  سومبۆلییەكەوە 
تەمەنی دوو ساڵی، زۆر بەوردی و چڕیی 
پێدەكات،  دەنگەكان هەست  بەرزیی  و 
و  »دادا«  بە  پورێ  و  دایە  كاتێك  بگرە 
منداڵەكە  بێشكەكەوە  بەسەر  »دودو« 
دەدوێنن و دووبارەی دەكەنەوە، منداڵەكە 
زۆر زیرەكانە تێبینییان دەكات. ئەگەری 
ئەوە هەیە ئەمە پابەند بێت بەو پەیوەندییە 
زووه وه ،  سەردەمانێكی  كۆنەی  هەرە 
و  دەنگ  ئەو  هۆی  بە  مرۆڤ  كاتێك 
كردووە  دەستی  ورده   ورده   هێمایانەوه  
و  زماندا  له   هێماکان  و  ڕه مز  دانانی  بە 
زمانی بۆ دروست بووه  و له یەكگەیشتن 
لەنێوان خۆیاندا لەو جیهانە پڕ مەترسییەی 

ئەو سەردەمەدا په یدا بووه . 
مرۆڤایەتی،  مێژووی  سەرتاپای  لێرەدا 
جارێكی دیکه  زیندوو دەبێتەوە، كاتێك 
هەستێكی  س��اوای��ه ک��دا  ل��ەگ��ەڵ  ئێمە 
پێده كەنین،  ده كەین،  ئاڵوگۆڕ  خۆمان 
نیشان  سۆزێك  ی��ان  زەردەخ��ەن��ەی��ەك 
ده دەین یان لە بەردەمیدا یاری ده كەین. 
ئەوەی  مرۆڤایەتییە!  میراتییەكەی  ئەمە 
شتەكان  ئەوەیە  تەنیا  پێویستە  لەسەرمان 
لێ  وازی��ان  بەسەربەستی  و  ب��ەرەاڵ  بەر 
شتەكانمان  ئێمە  كاتە  ئەو  ئینجا  بهێنین. 
لەناو  منداڵەكە  جا  دەكەین.  ڕاستی  بە 
پێدەكەنێت  خ��ۆی��دا  گالیسكەكەی 
و  دەك��ات  گڕوگاڵ  لەبەرخۆیەوە  و 
هەندێجاریش  دەك���ات،  چ��ەن��ەچ��ەن 
بۆ  پەیوەندیكردن«  »هێمای  چەندەها 
دەوروب���ەری  پێگەشتووەكانی  كەسە 
لەمانە  یەكێك  هەموو  لە  ئێمە  دەنێرێت. 
دەگەین، ئێمە پێویستە تەنیا چاوەكان و 
گوێكانمان بكەینەوە و »ژیرانە« وەاڵمی 

بدەینەوە. 
جیهانێكی  م����ن����دااڵن،  ج��ی��ه��ان��ی 
یاریكردن«ێكی  »پ��ەی��وەن��دی��ك��ردن- 
بەردەوامە. خۆ ئەگەر لەو قیژە و دەنگە 
ئەوا  نەگەیشتین،  منداڵەکەش  دەنگی 
ئەوەیە  گرنگ  نییە،  کارەسات  بێگومان 
بکەین  دڵخۆش  منداڵە  ئەو  بتوانین  ئێمە 
و  جەستەیی  پەیوەندییەکی  هەروەها  و 
منداڵەکەدا  لەگەڵ  سۆزداری  و  ڕۆحی 
نییە  م��ەرج  ب��ەاڵم  بکەین.  بەرجەستە 
بێت،  شتێك  تەنیا  هەمیشە  »یارییەكە« 
بابە،  لەگەڵدایە،  ئاڵوگۆڕكێی  بەڵكو 
خۆشەویست،  كەسێكی  یان  پورێكی 
بە  سەبارەت  منداڵ  پێدەكات.  هەستی 
هەڵبژاردنی كەسێكی نزیک، زۆر بوێرانە 
هەمانكاتیش  ب��ەاڵم  و  دەک��ات  مامەڵە 
مەرجی  هەموو  پێوەناكات،  زیادەڕۆیی 
منداڵەكە بریتییە لە یەک خاڵ: ئەو كەسە 
خۆشەویستە الم، بەاڵم گرنگ ئەوەیە که  

دایەش لێم دوور ناكەوێتەوە.
ئێمە  ناكات  پێویست  لەوەیش  بێجگە 
بە  و  بكەین  م��ن��داڵ  تەماشای  تەنیا 
بین–  دڵشاد  بەمە  و  پێبكەنین  دەمییەوە 
هەرچەندە ئەمانەش زۆر گرنگن، بەڵكو 
پێویسته  ژیرانە وەاڵم بدەینەوە. ئەمە ئەم 
نایەوێت  منداڵ  دەبێت:  كاریگەرییانەی 
تەنیا هەست بە خۆشی بكات. هەروەها 
تەنیا پێكەنینی دایكی ناوێت، یان دەرك 
بە پوورێكی یان نەنە ئازیزەكەی بكات، 
بەڵكو دەیەوێت خۆی بانگهێشی خۆشی 
و شادیی بكات. ئەویش بە جوواڵندنی 
دەست و پێیه کانی، بە ده رکردنی دەنگ 
و گڕوگاڵ، بە پێكەنینێكی دەم داپچڕینی 
له  شادی وه اڵمێکی پڕ خۆشه ویستی  پڕ 
ده میدا  له   ددانێک  بێئه وه ی  ده دات��ه وه  
و  زه رده خه نه   بۆ  بێت  پێویست  و  بێت 
پێکه نینه که ی، بە ڕووە خۆشه که ی و به  
وتنی »دەدە« و »دودو«یەكی سازداره وه . 
تەنیا ئەو كاتە ئاڵوگۆڕكێ سەرسوڕهێنەرە 
پتەو  شێوەیەكی  بە  دەروونیدا  لەناو  كە 
و  من  دەبێت.  جێگیر  و  دەگرێت  ئارام 
دایە، من و بابە، من و ئەو كەسە.... ئیدی 
ئەو لە ناخیدا خۆی دەدوێنێت و دەڵێت: 
ئەرێ ئەوە كێیە، گرنگ نییە، دەیناسم، 
لەم هەستەوە منداڵەكە  ئازیزە.  كەسێكی 
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گەشە بە متمانەی خۆی دەدات، دەگاتە 
ناو جیهانێكی باش و پڕ متمانەوە، دەچێتە 
ئاوێتەی  زیندووەكانەوە،  پەیوەندییە  ناو 
مندااڵنه ی خۆی ده بێت هەمیشە  »من«ی 
پڕتر و تەواوتر دەبێت و بە بەردەوامیش 
زیاتر فێر دەبێت و فێردەبێت و فێردەبێت.
ئ����ەم »ی���اری«ی���ان���ە ب���ۆ ب��ێ��چ��ووی 
بوونەوەرەكان، مرۆڤ و ئاژەڵ، بەهەمان 
ئەو  ب��ەاڵم  هەیە،  كاریگەرییان  شێوە 
ناساندنی  ئامانجیان  كە  یاریكردنانەی، 
»هەستەكانی خۆم«ه و سەرتاپای »كەسێتی 

تایبەتمەندییەكی  م��رۆڤ  بۆ  خ��ۆم«ە، 
دیکه ی هەیە. تەنیا منداڵی مرۆڤه  که  بۆ 
هزری خۆی پێویسته كار لەگەڵ خودی 

خۆیدا بكات.
منداڵ  یاریدا  و  پەیوەندی  میانی  لە 
دەیەوێت پێگەی خۆی بناسێت و لەالیەن 
دەوروبەرەوە دان بە كەسێتییەكەیدا بنرێ، 
واتە لەناو خودی خۆیدا خۆی بناسێت. 
پیشان دەدات،  ئەوەم  دایە  تێڕوانینەكەی 
كاردانەوەی  دایكیشم  بەاڵم  كێم.  من 
خۆی دەبێت، بە پێكەنینێك بەرامبەر ئەو 
داوە،  پیشانم  كە  پێكەنینەی  و  جووڵە 
ڕێگەم بە دایكم داوە لێم نزیك ببێتەوە. 
جیهان لەژێر دەستی مندا نییە، بەاڵم من 
دەتوانم كاریگەریم تیایدا هەبێت. دایكم 
بە  هەست  منیش  و  دەك��ات  تەماشام 
سەرتاپای هەبوونی خۆم دەكەم وەاڵمی 
بۆ  زیاترم  هەستێكی  ئێستا  و  دەدەم��ەوە 
سەرتاپای خۆم. من فێری تەماشاكردن و 
گوێگرتن دەبم، من فێری بێزارییەكان و 
پێكەنینەكانی خۆم دەبم، وا دەكەم هەموو 
هەم«!  »لێرە  من  بچەسپێنم.  »بوون«ەكانم 
گەر  دەردەكەوێت،  بۆ  ئەوەمان  لەمەوە 
کەسێک جەخت لەوە بکاتەوە، كە گوایە 
ئەوا  منداڵەكان بوونەوەرێكی بچكۆلەن، 

هیچ زانیارییەكی لەو بارەیەوە نییە!
بە  ناسكە  ئاڵوگۆڕە  ئەو  لە بری  گەر 
تێكشكێنەر  دڵ��ڕەق��ان��ەی  مامەڵەیەكی 
لێرە  ئیتر  ده   نموونه ؛  بۆ  بگۆڕرێتەوە.. 
سەرت  هێندە  بگرە،  ئ��ارام  و  دانیشە 
لە  ئەگینا  مەجووڵێ،  مەبە،  و  مەهێنە 
خ���وارەوە!  دەكەویتە  گالیسكەكەت 
بۆت  ئنجا  بخۆرەوە  شیرەكەت  هەموو 
كاتەدا  لەو  بكەیت..  گاگۆڵكێ  هەیە 
بەشێكی گرنگ لە فێربوونی هەست لەناو 
پێكەنینەكان  دەشكێت.  تێك  منداڵەكەدا 
متمانەكردنیش  و  دەنیشێت  لێ  ترسیان 

زەرەرمەند دەبێت.
ڕوون  بۆ  بیرۆكانەتان  ئەو  ئ��ەوەی  بۆ 
بۆ  نموونەیەتان  ئەم  دەمەوێت  بكەمەوە، 
منداڵێك  متمانەی خودی  بێنمەوە، چۆن 
دایە  كاردانەوەكانی  لەگەڵ 
و  بەستراون  پێكەوە  بابەدا  و 
دەتوانرێ  ئاسانیش  بە  چۆن 
با  نموونە  بۆ  بشكێنرێ.  تێك 

باس لە كاتی شیردان بکەین. بەڵێ منداڵ 
چاوچنۆكانە پەالمار دەباتە سەر مەمكی 
دایە، بە خۆشییەوە مەمكەكە دەمژێت و 
پاشان  دەكات،  لەگەڵدا  مڵچیشی  مڵچە 
دیکە  خۆارکێکی  دەیەوێت  دای��ە  کە 
بدات بە منداڵەکە، ئەوا منداڵه که  نەزانانە 
بۆ  هەوڵ  بزێوانە  زۆر  و  دەكات  مامەڵە 
خواردنە  بۆئەوەی  دەدات  کەوچکەکە 
لە هەموو  ناو دەمییەوە.  بخاتە  شیرینەكە 
بەشێكی  برسێتییەكە  هەستی  شتانەدا  ئەم 
بە  منداڵ  كاتێك  نییە.  گرنگ  زۆر 
ڕاستی برسی بێت، هیچ شتێكی دیکه ی 
گرنگەكەی  بەشە  نییە.  گرنگ  بەالوە 
منداڵەكە  »ناساندن«،  لە  بریتییە  دیکه  
كەسەكانی  تەماشای  ماندووبوون  بەبێ 
دەوروبەری دەكات و سەرنجیان دەدات: 
ئایا بەو شێوەیەی من شیرەکەم دەخۆم و 
باشە، ئەی تۆ دایە بە من  قوتی دەدەم، 
دڵخۆشیت، ئایا تەماشام دەكەیت كاتێك 

من خواردنی خۆم دەخۆم؟
ئەمە  دەتوانین  زانستییەكەوە،  الیەنە  لە 
منداڵ  بكەینەوە:  ڕوون  شێوازە  ب��ەم 
خ��واردن  ئاسوودەیی  بە  كاتێك  تەنیا 
»تێركردن«ەكەی  ئەگەر  وەردەگرێت، 
و  ناساندنی  ل��ەگ��ەڵ  بێت  ه��اوش��ان 
له گه ڵ  بێگوماناویی  بایەخدانێکی 
ئەو  ئەگەر  خۆ  بڕوات.  كەسێتییەكەیدا 
ناساندن و بایەخدانە تێك بشكێنرێ، ئەوا 
جوانەی  دركپێكردنە  و  هەستكردن  ئەو 
لە  منداڵەكەش  خ��ودی  بە  س��ەب��ارەت 
نانخواردنەكەدا  لەمیانی  هه یه   منداڵەكەدا 
تێكدەشكێت، ئەمەش پێشەكییەك دەبێت 
بۆ تێكچوونێكی ناخی منداڵەکە و دەگاتە 
قوواڵییەك، كە هەندێجار كاردەكاتە سەر 

كەسێتییەكەی. 
ئایندەدا  لە  ئاسه واره کان  له وانه یه   ئیدی 
بریتی بن لە نەبوونی ئارەزووی خواردن 
یان  و  برسێتی  ب��ە  ئ��ال��وودەب��وون  و 
و  هەرزەكار  لەناو  كە  خۆبرینداركردن، 
الوەكاندا هەروەك پەتایەك زۆر بەرباڵوە. 
ئەو كچە هەرزەكارانەی )كوڕان كەمتر( 
ده بنه وه ،  كێشەیە  ئەم  دووچ��اری  كە 
كەمیان  متمانەیەكی  خۆیدا  كاتی  لە 
بەدەستهێناوە سەبارەت بە خودی خۆیان 
ه��ەروەه��ا  و  جەستە  ب��ە  س��ەب��ارەت  و 

منداڵ تەنیا 
كاتێك بە ئاسوودەیی 
خواردن وەردەگرێت، 
ئەگەر »تێركردن«ەكەی 
هاوشان بێت لەگەڵ 
ناساندنی و بایەخدانێکی 
بێگوماناویی له گه ڵ 
كەسێتییەكەیدا 
بڕوات. خۆ ئەگەر ئەو 
ناساندن و بایەخدانە 
تێك بشكێنرێ، ئەوا 
ئەو هەستكردن و 
دركپێكردنە جوانەی 
سەبارەت بە خودی 
منداڵەكەش لە 
منداڵەكەدا هه یه  
لەمیانی نانخواردنەكەدا 
تێكدەشكێت
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ناكەن،  بەوە  باوەڕ  ئەوان  دەوروبەریان. 
كە جیهان بە مەبەستێكی باشه وه  ئه وانی 
خۆشحاڵییەوە  بە  و  گرتووه   خۆی  لە 
ل��ەب��ەرئ��ەوە  دەك���ات.  ل��ێ  پێشوازیان 
دەیانەوێت زۆر ڕادیكااڵنە بەسەر هەموو 
و  سادە  داواكارییە  ببن:  زاڵ  شتێكدا 
و  خۆیان  جەستەی  ژیان،  ساكارەكانی 
هەروەها سەرتاپای جیهان، بێئەوەی گوێ 
بدەنە ئەوەی، ئایا ئەو شتە، داخوازییە یان 
هاوڕێكانی  یان  خێزانەكەیەوە  بە  ویستە 
دیكە،  كەسێكی  ه��ەر  ی��ان  قوتابخانە 
گرنگ الی ئەوان تەنیا یەک شتە، ئەویش 

زاڵبوونە. 
ده بێت  ک��ه م  متمانەی  ك��ەس��ەی  ئ��ەو 
هەمیشە  دەبێت  نەبێت،  متمانه ی  ی��ان 
دەسەاڵتدار بێت. لەبەرئەمە، ئەم دیاردەیە 
چۆن  ئ��ەوان  نییە.  ئاسان  شتێكی  ه��ەروا 
دابنێن،  بەهایەك  بۆ خودی خۆیان  بتوانن 
هێندە  دیكەوە  الیەكی  لە  كاتێكدا  لە 
لەناو خۆیاندا هەست بە كەمیی »ناساندن« 
بێ  دەدەن  هەوڵ  چارەسەرەكە:  بكەن؟ 
كەموكووڕی ڕووبەڕووی جیهانە نامۆكەی 
خۆیان ببنەوە. تەواوكاری لە جەستەیاندا، 
تەواوكاری لە كاریاندا »هەر جۆرە كارێك 
خۆدەرخستنێكی  و  ڕووكەشێك  بێت«، 
ویستە  شانبەشانی  كە  ت��ەواوك��اری��ان��ە، 
شتێك  هەر  ئەوان  دەڕوات،  ڕەقەكانیان 
هەڵە  بێ  ئەوا  دەس��ت،  بگرنە  ژیاندا  لە 
ئەمانە  هەموو  دەبێت.  كەموكووڕی  و 
پێویستە ڕووبەڕووی ئەم جیهانە ببنەوە. ئەو 
هەموو  بەسەر  دەیانەوێت  کە  كەسانەی، 
ویست و داخوازیی و بیرۆکەیەکیاندا زاڵ 
بن، ئارەزووی خۆیان بەرامبەر بەم جیهانە 
ئ��ارەزووە  لە  تەنیا  ئاوڕیان  و  داخستووە 
ڕەقەكەی ناوەوەیان )نموونەیی بێ هاوتا( 

داوەتەوە. 
ئێستاش ئەو هەموو ئەشكەنجە و كێشانەی 
كە دووچاری دەبنەوە، بە هیچ شێوەیەك 
پێ  بایەخێكیشی  هیچ  و  نییە  گرنگ 
نایانجوڵێنێت  برینداركردنانە  ئەو  نادەن. 
ئەو  بەپێی  ناكەن.  پێ  هەستیان  ئەوانیش 
كه   هەواڵنەی  ئه و  و  ڕەقانە  بۆچوونە 
هەیانە بۆ مۆنۆپۆڵكردن و كۆنترۆڵكردن 
و تەواوكارێتی، وایان لێ دەكات هەموو 
بێمانا  و  ناتەواو  الیان  لە  واقیع  جیهانی 

بێت.

نموونەییە  وێنە  دوای  بە  كەسانە  ئەم 
خەیااڵوییەکانی ناو میدیاكاندا دەگەڕێن 
دەكەن.  بەدییان  لەوێشدا  هەر  تەنیا  و 
دەبێت  من  دەک��ەن��ەوە:  خەیاڵ  ئ��ەوان 
باریكەلە بم، باریكتر بم، که مێک الوازتر 
بم. بەم شێوەیە هەموو ویستەكانی خۆیان 
ده ردەبڕن.  به  جەستەیاندا  هەستکردن  لە 
چۆن  دەگەڕێن.  مەحاڵدا  بەدوای  ئەوان 
ئەم  من  نەنا،  مندا  بە  دانی  جیهانە  ئەم 
جیهانەم ناوێت. بۆچی ئەو منی نەناسی! 
جەستەیەم  ئەم  شێوە  هەمان  بە  منیش 
ناوێت، چونكە ئەم جەستەیە بە تەواوەتی 
نە گەرم كراوەتەوە و نە خواردنی وەك 
پێویست پێ دراوە، نە دەستی سۆزی پێدا 

هێنراوە و نە بایەخیشی پێ دراوە. 
س��اردەوەب��ووەوەی  ویستە  ئ��ەو  ئیدی 
ئەو  كە  دەكوژێنرێتەوە،  منداڵی  قۆناغی 
لەو  خود-دا  بوونی  سنوورەكانی  لەناو 
هێدی  جەستەیە  ئەو  هەیبووە.  قۆناغەدا 
و  دەڕوات  دی��ارن��ەم��ان  ب��ەرەو  هێدی 
ئەم جیهانەی  هەموو الیەنە ماددییەکانی 
الوازەك���ەی  تیشكە  ن��او  ڕاكێشاوەتە 
خۆبرسیكردن و زانینی بنەما توندڕەوەكان 
و شێوازە پەروەردە رادیكاڵەكەی خۆی. 
ئەم مندااڵنە لە جیهاندا خۆیان ناوێت و 
بگرە جیهانیان لە خودی خۆشیان دوور 
پێویستیان  ئیدی  ئێستاش  خستۆ تەوە. 
لۆژیكی  چونكە  نییە،  ددانپێدانان  بە 
ڕۆحییان بە تەواوەتی پێچەوانەوەی ژیانە 
ئەوان  كاتێك  که چی  ئاساییەكەیانە، 
خۆیان بەرەو نەمان دەبەن، خودی خۆیان 

بێ كەموكووڕی دەبینن.
گەر ئەم جیهانە بە شێوەیەك نەبێت، كە 
بناسێت  منداڵێك  بەردەوامی  بە  بتوانێت 
بناسرێ،  له  الیه ن خه ڵکه وه   منداڵەکە  و 
ئیدی ئەو كاتە هەموو شتێكی سروشتیی 
بە  خ��واردن،  نموونە  بۆ  ڕۆژان��ە،  ژیانی 
دادەنێت  ش��ااڵوێ��ك  و  پەالماردانێك 
هەستدارە  جەستەییە  ویستە  س��ەر  بۆ 
لێ  وای  جا  منداڵە.  ئەو  تێكچووەكەی 
خۆشی  شتێكی  هەندێجار  كە  دێ��ت، 
چەپەڵی  دابونەریتێكی  بە  خواردن  وەك 
»من- خ��واردن  دابنێت.  مێشكانەی  بێ 
خود«ە دەردەدارەكە نەخۆش دەخات، لە 
کاتێکدا سەرتاپای كات و ژیانی خۆی 
بۆ پارێزگاریكردن لە جیهانەكەی دەرەوە 

تەرخان كردووە و هەروەها بۆ ڕێگرتن 
ئەو  لەگەڵ  ئاڵوگۆڕكارییەك  هەموو  لە 
هیچ  نایەوێت  زیاتر  لەوە  كە  جیهانەی، 
مندااڵنە  ئەو  بزانێت.  لەبارەیەوە  شتێك 
دەکەنەوە:  بیر  ناخیاندا  لە  شێوەیە  بەم 
خواردنێك بخرێتە دەممەوە و بینێریت بۆ 
ناو جەستە و لەناو ئەنزیمدا كاربكات– 
مرۆڤیش  و  قێزەونە  شتێكی  چەند  ئەمە 

نەخۆش دەخات.
بەاڵم  ئاڵۆزە،  زۆر  نموونەیەكی  ئەمە 
ڕوون و ئاشكرایە، چەند پەیوەندی نێوان 
كەسە نزیکەکانی منداڵە لەالیەک و منداڵ 
لەالیەکی دیکە بە بەردەوامی و بە گەلێک 
هۆکاری جیاواز كاریگەر دەبێت. ئەوەی 
دەدۆزرێتەوە و جێگیر  منداڵدا  ناخی  لە 
نامرێت.  هەرگیز  و  هەرگیزا  دەبێت، 
و  بکرێت  پەراوێز  كەسێك  كاتێكیش 
بۆ  چوارچێوەیەک  دەوروبەرەوە،  لەالیەن 
نەکرێت  دیاری  کەسێتییەکەی  پێناسەی 
بەدی  پەیوەندییەكاندا  لەناو  خۆی  و 
نەكات، ئەوا ئەو هەستە تێكشكێنەرەشی 
بە درێژایی ژیانی بە تەواوەتی نامرێت. 

گرنگە،  و  نایاب  شتێكی  باسە  ئ��ەم 
لە  بتوانین  کە  سوودبەخشە،  هەروەها 
و  بەردەوامیی  و  قووڵیی  نموونەیەكدا 
بچكۆلەكان،  منداڵە  هەستەكانی  وەاڵمی 
ڕوون و ئاشكرا بێت. تەماشام بكە، هەتا 
بتوانم بزانم من كێم -  ئەمە ئەو هێمایەیە، 
كە منداڵ بۆ دایكی خۆی دەنێرێت. پێم 
بڵێ من كێم، ئەگینا من لەم جیهانەدا ون 
دەبم. ئەمە نهێنیی ئەو ئازار و گریانە پڕ 
گومانانەیه  یان هی ئه و سكااڵ توڕەیەی 
منداڵێكە، كاتێك دایكەكە جارێك بایەخ 
ئاوڕێكی  كاتێك  منداڵەكەی،  بە  نادات 
بێت  توانادا  لە  هێندەی  و  ناداتەوە  لێ 

ئارەزووەكانی بۆ بەجێ ناهێنێت. 
تۆ  دی��ارە  وا  و  ناكەیت  تەماشام  تۆ 
خۆم  خودی  منیش  كەواتە  نامناسیت، 

ناناسم
لەكاتی  ك��ە  پەیامەیە  ئ��ەو  ئ��ەم��ە   –
لەمە  من  دەینێرێت.  منداڵ  ناڕەحەتیدا 
»نەخێر«ێك  لەبەرئەوەی  نیم،  »من«  زیاتر 
یان بێبایەخییەك، پەڕاوێزکردنێک »بوونی 
خود«ی منی تێك شكاندووە، لەبەرئەوەی 
دەنگێكی »نەخێر«ی دایە لە پڕێكدا منی 
لە بناغەی »بوونم«ەوە هەڵكێشاوە. ئێستاش 
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بەو  ببم  دەتوانم چاالك  هەوڵ  هەزار  بە 
شێوەیەی، كە خۆم لەگەڵ هەستەكانمدا 
بگونجێنم. من لەوە زیاتر هیچ هەستێكم 
نییە. ئەوەی دەتوانم بیكەم، ئێستا دەیكەم: 
خۆم فڕێ دەدەمە سەر زەوی، دەقیژێنم، 
س��ەرم  وای��ە  باشتر  دەك��ڕووزێ��م��ەوە. 
بتەقێنمەوە و ئەو جیهانەی كە بەرچاوی 
لەناو گریان و كڕووزانەوەمدا  گرتووم، 
بە  دەتوانێت  جیهانەم  ئەم  ببەم.  لەناو 
بیناسم.  ناشمەوێت  و  بمێنێتەوە  دزراوی 
وێنەی  ئەمەیە  ناناسم.  خۆم  خودی  من 
ئەو بارودۆخە، كاتێك منداڵێك شكست 
دەهێنێت لە گەڕان بەدوای خۆناساندندا 

بۆئەوەی خۆی بدۆزێتەوە. 
ئاڵوگۆڕكێیەكی ناسک، هەستێکی ناسكی 
تێڕوانین، دەنگ و وشەكان، بە كورتی، 
دووالیەنەی  ناساندنی  هێمایەكی  هەموو 
كەسێكی  )یان  منداڵ  و  باوك  و  دایك 
و  بنەما  هەموو  بەپێی  نزیك(  دیكەی 
نزیكی،  خۆشەویستی،  لەالیەن  ڕێسایەك 
دەكرێت.  بەرجەستە  هەستەوە،  و  بایەخ 
بەاڵم هێندە هێما )ڕەمز( و هەستی ناسک 
بوونیان هەیه  كە لەوانەیە بە بچووكترین 
ڕوو  زۆرج��ار  ئەمەش  بچن.  تێك  شت 
دەدات، بەڵكو ڕێكوپێكترین و ئازیزترین 
لەمە  خۆیان  ناتوانن  باوكیش  و  دایك 
دەرباز بكەن. هەرچەندە ئاسەوارەكانیشی 

كارەساتاوی بێت. 
منداڵەكە،  ت��ووڕەی  هاوارێكی 
پەیوەندییەكە  »نەخێر«ێكی ڕەق، 
لێك دەپچڕێنێت. ئەمەش شتێكی 
بچكۆالنە نییە. ئێستا هەردووكیان 
كارەساتێكی  ناو  دادەڕوخێنە 
تەنیا  ن��ەك  ڕۆح��ی��ی��ەوە،  كاتیی 
دایكەكەش.  بەڵكو  منداڵەكە، 

بتوانێت  چۆن  نازانێت،  ئەویش  چونكە 
لەبەرئەوەی  بدات.  منداڵه که ی  یارمەتیی 
له م کاته دا پەیوەندییەكەی لێ ون بووە 
لەناو  منداڵەكەش  داوە.  لەدەستی  و 
هەستەكانی خۆیدا بوونی نییە. لەم ساتانەدا 
مرۆڤ  دەستەوسانن.  زۆر  دایكەكان 
پێویستە تەنیا تەماشای ئەوە بكات، چۆن 
دەبێت،  تووڕە  بچكۆلەكە  لە  دایكەكە 
قسە دەكات و قسە دەكات و هەمیشەش 

دەنگی بەرزتر دەكاتەوە. 
ئەمە  تەماشای  وردی  بە  ئەگەر  بەاڵم 

بكەین: سەركێشی و توڕەبوون، بریتییە لە 
تێكچوونی ئەو یارییە ڕێكخراوە خۆڕسكە 
و  پێگەیشتووەكان  نێوان  دووالیەنییەی 
ماوەیەكی كورت  بۆ  لەوانەیە  منداڵەكە. 
یارییەكە تێك بچێت، ڕابوەستێت، بەاڵم 
هەستكردن  ناپچڕێت.  لێك  بەتەواوەتی 
بەیەكتر، بریتییە لە ئاوێتەبوونی بێكێشەی 
هەردووكیان، هەروەكو دوو ئاوێنە، كە 
مرۆڤیش  و  دانرابن  یەكتر  بە  بەرامبەر 
چی  بكات،  ئ��ەوە  جیاوازی  نەتوانێت 
لێرەیە و چی لەوێیە. هێندە لێك نزیكن.

لەبەرئەوە شتێكی سەرسوڕهێنەر نییە، كە 
شەش  ژیانی  لە  یەكگرتنە  شێوازە  ئەو 
و  یەكەمدا  مانگی  هەشت  تا  مانگ 
كۆرپەكەدا  و  دایك  لەنێوان  بەتایبەتی 
هەردووكیان  ئەوان  بێت.  سەركەوتوو 
سیمبۆسی–  »یەكبوونی  یادەوەرییەكانی 
یەکبوونی دوو جەستە )کۆرپەلە و دایک( 
لەناو یەک جەستەدا« بەر لە دایكبوون لە 
شێوەیەكی  بە  هەڵدەگرن.   ناوخۆیاندا 
ئاوا  دی��اردەی  بڵێین،  دەتوانین  دیكە 
جارێكی دیكە لە ژیاندا دروست نابێتەوە. 
ئەمە دیاردەیەكی دەگمەن و كاریگەرە 
بە شێوەیەك خۆی دەگەێنێتە هەموو كون 
و قوژبنێكی دەروون و جەستەی مرۆڤ . 
نەخێر، لە ڕاستیدا لە هیچ شوێنێكدا نییە 
و نەبووە دوو بوونەوەر لەالیەنی ڕۆحی 
بووبن و  یەك  یان  بن  یەك  و جەستەیی 

هەوڵی  هەمانكاتدا  لە  ه��ەردووك��ی��ان 
بدەن:  خۆیان  تاكگەرایی  گەشەپێدانی 
سەربەست بن، ئازاد بن. ئەمە شتێكە، كە 
نییە،  فەلسەفەیەكیش  هیچ  و  نەبیستراوە 
دیاردە  ئەم  ڕاستیی  گەیشتبێتە  توانیبێتی 
سەرسوڕماوییەوە  بە  ئێمە  بایۆلۆژییە. 
سەبارەت  هەرچەندێكیش  ڕادەوەستین. 
و  بین  دی��اردەی��ە س��ەرس��وڕم��او  ب��ەم 
شتەكانمان لێ ئاشكرا نەبن، ئەوا لە بوارە 
كە  دەكەین،  كار  وا  پەروەردەییەكەدا 

گوایە هەمووی ڕاستە.
ئ��ەم دی���اردەی���ەی ك��ە ب��ە »ئ��اوێ��ن��ەی 
یەكتربوون« وەسفمان كردووە، بریتییە لە 
سیمبۆسییەكە.  یەكگرتنە  بەردەوامبوونی 
لە الیەنە جەستەییەكەوە، که  هەردووكیان 
ناسنامەی  هەریەكەیان  و  پچڕاون  لێك 
بوونەوەرێكی  و  هەریەكە  هەیە،  خۆی 
ڕۆحییەكەوە  لەالیەنە  ب��ەاڵم  جیاوازە، 
لە  پ��اش  و  دووگ��ی��ان��ب��وون��دا  لەكاتی 
لكاوی  پێكەوە  بە  هەر  دایكبوونەكەش 
بمێنێتەوە.  دەدەن  هەوڵ  یان  دەمێننەوە، 
یەك  بەشەكەی  دوو  ئەوان  ڕاستیدا  لە 
یەك  نیوەیەكیشیان  ه��ەر  ب��وون��ەوەرن. 
بوونەوەری سەربەخۆیە. بەاڵم نهێنییەكانی 
لێك  دووانە  ئەو  مرۆڤایەتی  چارەنووسی 
لێك  ئەم  بەردەوامبوونی  و  جیادەكاتەوە 
ئەمە  ئ��ازاردەرە.  شتێكی  جیاكردنەوەیە 
بەرەو  و  دەسێنێتەوە  مرۆڤ  لە  هێمنی 

ئەوەی لە ناخی منداڵدا دەدۆزرێتەوە 
و جێگیر دەبێت، هەرگیزا و 
هەرگیز نامرێت. كاتێكیش 
كەسێك پەراوێز بکرێت و لەالیەن 
دەوروبەرەوە، چوارچێوەیەک بۆ پێناسەی 
کەسێتییەکەی دیاری نەکرێت و خۆی لەناو 
پەیوەندییەكاندا بەدی نەكات، ئەوا ئەو 
هەستە تێكشكێنەرەشی بە درێژایی ژیانی بە 
تەواوەتی نامرێت
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ده ربڕینی سكااڵی دەبات. قیژە و گریانی 
دەربڕینێكی  وەك  زۆرج���ار  منداڵێك 
ژی��ان.  پێداویستییەكانی  لە  سكااڵیە 
و  بچكۆالنانە  غەمبارییە  ئەو  هەروەها 
كە  پەستییەكان  و  بێدەنگانە  دڵتەنگییە 
زۆربەی دایكەكان باش دەیناسن، جگە 
لە سكااڵیەكی بێدەنگ هیچی دیكە نییە. 
كاتێك ژیانی مرۆڤێك دەست پێدەكات، 
دێت  لەگەڵدا  پەژارەی  و  غەم  هەمیشە 
و ئەمەش هەرگیزا و هەرگیز ناوەستێت. 
ئایا ئەمە بیركردنەوەیەكی تاریك ڕەنگ 
بەڵكو دەقاودەق  نەخێر،  نێگەتیڤانەیە؟  و 

بە پێچەوانەوەیه . 
ئەگەر ئێمە لەبری ئەوەی ئەم خەمۆكیانە 
خۆمانی  لەبیر  و  بكەین  پارچە  پارچە 
خەمۆكییەدا  ئەم  لەناو  بەڵكو  ببەینەوە، 
بەسۆز  كاتەدا  لەو  ببینەوە،  قووڵ  زیاتر 
بە  زۆرت����رەوە،  خۆشەویستییەكی  و 
كۆرپە  لە  ئاوڕ  زیاترەوە  دڵگەشییەكی 
بێگومان  ب��دەی��ن��ەوە،  بچكۆلەكەمان 
دەروونناسی  پەیڕەوی  و  بنەما  هەزارەها 
دوودڵمان  ناتوانن  پ��ەروەردەن��اس��ی  و 
پێكهاتەی  لە  ئێمە  بمانترسێنن.  و  بكەن 
چەند  دەزانین،  ڕۆحمانەوە  قووڵی  هەرە 
ئ��ەوەش  نزیكین.  منداڵەكانمانەوە  لە 
لێك  ئێمە  لەدایكبوون  لەپاش  دەزانین 
كۆتاییدا  ل��ە  ب��ەاڵم  جیابووینەتەوە، 
گەر  دەمێنینەوە.  یەكبوویی  بە  هەمیشە 
هەرگیز  ئەوا  بێت،  بەوە  باوەڕمان  ئێمە 

پەروەردەیەك بە هەڵە بەڕێوە ناچێت. 
هەبێت،  هێزەی  ئ��ەو  هەیە  كێ  ب��ەاڵم 
ببەستێت، بە هونەری  پشت بە غەمباری 
دەوری  كە  چارەنووسەكان،  تراژیدیای 
دایە و بابە و منداڵەكەی داوە، بۆ ئەوەی 
کەسێتییەکی  و  بناسرێ  منداڵە  ئ��ەو 
هێندەی  ب��ەاڵم  بکرێ.  بەرجەستە  بۆ 
گەورەیی ئەركەكانی سەر شانی دایك و 
باوك، پێویستە هێندە دایك و باوك گەورە 
وشەی  بە  تەنیا  چونكە  بكەنەوە،  بیر 
یەگجار  بەشێكی  تەنیا  ئێمە  »پەروەردە« 

كەم پێناسە دەكەین. 
و  ه����ەژان  پ��ڕ  جیهانێكی  م��ن��داڵ 
ڕووبەڕووبوونەوەیە و سەرتاپای »هەبوون« 
ئێستا  كۆدەكاتەوە:  ناخیدا  و  مێشک  لە 
نوێیە!  شتێك  هەموو  ئێستا  لێرەم!  من 
بوونە  ئەم  خۆشیی  لە  جیهان  سەرتاپای 

ئەگەر  و  دەوروژێت  من  بچكۆالنەیەی 
بە  ئ��ەوا  نەبێت،  جیهانیش  سەرتاپای 
نەنكم  باوكم،  دایكم،  كەمەوە  الیەنی 
هەمووشیان  و  دیکه   كەسی  زۆر  و 
بەم  که   دەكەن  ئەوە  چاوەڕوانی  تەنیا 
بە  كاتێكیش  پێ،  سەر  بكەومە  زووانە 
ئەوا  بڕۆم  و  بێم  بەوالدا  بەمالو  سەریدا 
لەرزین،  دێتە  خانووەكەشمان  و  زەوی 
لەژێر  كە  خەڵكانەی،  ئەو  شێوەیەك  بە 
ئێمەدا دەژین وا بیر بكەنەوە، كە ئاسمان 
بەسەریاندا دەڕووخێت. هەموو شتێك لە 
دەست  مندا  لەدایكبوونی  لەگەڵ  نوێوە 

پێدەكاتەوە. 
ئەنجامی  لە  ب��اوك  و  دای��ك  بێگومان 
لە  ی��ەك  خ��ەوی،  بێ  ش��ەوی  چەندەها 
هەیە،  گومانیان  دوودڵ���ن،  دوای���ەك 
غەمی  هەروەها  ماندوون،  و  دەل��ەرزن 
زۆرینەی  هەیە.  داراییشیان  كێشەی 
هەیە،  داراییان  نوێیەكان كێشەی  خێزانە 
حکومییە  الیەنه   پێویستە  لەبەرئەوەیە 
پەیوەندیدارەكان هەمیشە لە هەوڵی ئەوەدا 
بن کە بتوانن هاریکاری خێزان بکەن بۆ 
خێزان.  ناو  ژیانی  ڕەوتی  ئاسانترکردنی 
ئەگەرچی  بێشومارەكان،  ڕۆژانە  كێشە 
ئەمانە  بەاڵم  بن،  بچووك  هەندێكیشیان 
ئەو  )بەتایبەتی  دەشكێنن  تێك  مرۆڤ 
ڕۆژانە  خێزاندا  ژیانی  لە  كە  كێشانەی، 
ڕووبەڕوویان دەبێتەوە و بە هۆی ڕۆتینە 
هەموو  دەهێنرێنە  ناو  بەزەیییەكانەوە  بێ 
ئەمانە ژیان گران  خێزانێكه وه (. زۆرجار 
دەكەن و قورساییش زیاتر دەبێت. بەاڵم 
غافڵ  ل��ەوە  چاو  ب��اوك  و  دای��ك  نابێت 
ئەم  لەگەڵ  لە سەرەتادا  بكەن، كە هەر 
بوونەوەرە بچكۆلەیەدا بێهاوتایانە دەستیان 

پێكردووە.
ناوەڕۆكی بابەتەكە بریتییە لەو هەژانەی، 
تازە  كۆرپەیەكی  هەموو  ناخی  لە  كە 
لەبەرئەوەی  دەرێ،  دێتە  لەدایكبووەوە 
بەڵكو  و  خۆی  ژیانی  منداڵێك  هەموو 
جیهان  سەرتاپای  هەندێجار  لەوانەشە 
ژیانێكی  ئێستا  بقڵیشێنێتەوە.  سەرلەنوێ 
كە  ژیانێك  پێدەكات.  دەس��ت  دیکه  
زیاتر پاشەڕۆژی تێدایە، پاشەڕۆژێك، كە 
بەسەر مردنی خۆیدا دەڕوانێت. بەاڵم ئەو 
دەكاتەوە،  بیر  شێوەیە  بەو  كەسەی، كە 
ناسراوەكەی  وات��ا  )ب��ە  پەیوەستبوون 

تێدەگات.  خۆشەویستی  ب��ە  خ��ۆی( 
هەموو  »كاتێك  دەفەرموێت:  پاولۆس 
ئیرەیی  ئیدی  دێت،  پێ  كۆتایی  شتێك 
زمان كۆتایی  لێدوانی  و  و چاوچنۆكی 
هەرگیز  خۆشەویستی  بەاڵم  دێت،  پێ 
كۆتایی نایەت«. ئەو ڕستە سۆفیگەرییانە 
ژیرترین ڕێكاری پەروەردەن، كە مرۆڤ 
بتوانێت ئێستا لەناو نووسراوەكانی جیهاندا 

بیدۆزێتەوە. 
بەاڵم منداڵ دەیەوێت بەر لە هەموو شتێك 
ئەزموونەكەی  ناو  بۆ  خۆی  دایكەكەی 
سەختە،  ئەزموونێكی  كە  خۆی،  ژیانی 
دایكی  بە  مانایەك  دەیەوێت  ڕابكێشێت. 
بە  مانایەك  هۆیەوە  بە  تا  و  ببەخشێت 
خودی خۆشی ببەخشێت. ئەو دەیەوێت 
چی  بكە،  سەیر  بڵێت:  دایكەكەی  بە 
دەبینم، ئەی تۆش هەمان شت دەبینیت؟ 
دەبینین  شت  هەمان  بینیندا  لە  ئێمە  ئایا 
هەمان  لە  گوێمان  گوێگرتنیشدا  لە  و 
یەكدا  لەناو  هەستەكانمان  ئایا  شتە؟ 
ئەو  جیان؟  یەكدی  لە  یان  تواونەتەوە 
بە  دەیەوێت  منداڵەكە  كە  پەیامەی، 
شتێك  كاتێك  ڕابگەیەنێت،  دایكی 
سەرنجی ڕادەكێشێت و بە هیوای ئەوەی 
سەرنجی دایكیشی ڕابكێشێت بریتییە لە: 
لقە  لەو  كە  بكە،  گەاڵیە  ئەو  تەماشای 
كەوتە خوارەوە، چەند سەیرە! ئەوەی كە 
من  نائاساییە.  دیاردەیەكی  ڕوودەدات، 
گەاڵیە  بەو  هەست  دەستەكانم  بە  ئێستا 
نامۆیە.  و  نائاسایی  هەستێكی  دەك��ەم، 
هەستێكی  پەنجەكانم  سەری  هەرگیز 
ئەو  لەوە دەچێت، كە  نەكردووە.  وایان 
بن،  دیكە  كەسێكی  هی  پەنجانە  سەرە 

كەچی هەر هی خۆمن.
كام شەپۆلە بێ كۆتایە لەناو ئەم هەستە 
ئەو  هەموو  شارراوەتەوە؟  بچكۆلەیه دا 
كاتێك  هەبن،  دەتوانرێ  كە  چین  شتانە 
هەستە  هەموو  ئەو  پەنجەكان  س��ەری 
تەماشام  دە  دەك��ەن.  ڕەوان��ە  جیاوازانە 
بكە،  پێ  هەستی  مندا  لەگەڵ  و  بكە 
وروژێنەرمان  هەستی  چەند  گەاڵیە  ئەم 
ناتوانین  ئەگینا  دەك���ات،  پێشكەش 
هەستە  ئەو  نهێنی  ئەمە  بین.  یەك  ئێمە 
توێژینەوەكانی  كە  دایكە،  ناسكانەی 
لەبارەیەوە  بەردەوامی  بە  پەیوەندیكردن 
دەدوێن. دایكەكە پێویستە نەك تەنیا لەوە 
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هێمایەك  دەیەوێت  منداڵەكە  كە  بگات، 
و نیشانەیەك بنێرێ، نەخێر، بەڵكو دەبێت 
بەشداریی هەستكردنی منداڵەكەی بكات 
منداڵەكە  سەرسوڕمانی  ب��ەش��داری  و 
بكات سەبارەت بەو جیهانە تایبەتییە بێ 
نامۆبوونەكەی،  بە  هەروەها  نموونەیە، 
شادی  كە  ساتانەی  ئەو  و  ترسەكەی 
لەم  من  دەردەكەوێت:  تێدا  ڕێگرێكی 
من  جیهاندام،  چەقی  لە  من  جیهانەدام، 
هەموو هەر دەشبم، جیهانیش هەیە و هەر 

دەشبێت. 
منداڵەكە بەردەوام دەبێت لە ڕەوانەكردنی 
بكە،  تەماشا  دەڵێت:  و  سەرنجەكانی 
خۆیان  و  نوێن  هەردووكیان  چاوەكانم 
لە  كردووە.  نوێیە  جیهانە  ئەم  ئاڕاستەی 
خۆی  خ��ودی  جیهان  تێڕوانینەكانمدا 
دەگۆڕێت و لەناو تیشكێكی بێ وێنەی 
دەدەی  دەك��ات،  نمایش  خۆی  نامۆدا 
دایە لەگەڵمدا تەماشا بكە، جا تێڕوانینی 
نوێ  ئەویش  و  دەگۆڕێت  خۆی  شت 
دەبێته وه . ئای كە سەرەڕۆییەكی سەیرە، 
دەس��ت  س��ەرل��ەن��وێ  جیهان  كاتێك 
پێدەكاتەوە! ئەمە پەیامی منداڵە بۆ دایك 
وەربگیرێ،  پەیامە  ئەم  گەر  باوكی.  و 
ئەوا پەروەردەكە سەركەوتوو دەبێت. جا 
بەڵكو  نابێت،  پەروەردە  تەنیا  پەروەردە 
دەبێتە ئەزموونێكی جیهانیی لە زۆر جێگا 
و لە چەند خاڵێكی سەرەتای جیاوازەوە، 
پ���ەروەردەی���ەك دەب��ێ��ت، ك��ە خ��ودی 
جۆرە  لەم  بكات.  تەواو  بەها  پڕ  خۆی 
پەروەردانەدا پرسیار سەبارەت بە ملكەچ 
زانین  باشتر  و  بێبەهاكردن  و  پێكردن 
بایەخەكانیش  بێ  کێشە  كایەوە.  نایەتە 
لەژێر  جاریش  زۆرب��ەی  و  دەگمەنن 
منداڵێك  هیچ  دەشاررێنەوە.  خەندەكاندا 
ئاوها  خۆشەویستییەكی  لە  واز  نایەوێت 

بهێنێت و دایكەكەش بەهەمان شێوە.
منداڵێتی 

و  نموونەییە  بێ  هەبوون«ێكی  »پەیمانی 
سوودی  دەتوانین  پێگەیشتووش  ئێمەی 
تەواوەتی  بە  ئێمە  گەر  وەربگرین.  لێ 
گوێكانمان  چاوەكانمان،  ژیریمان، 
ئەو  بكەینەوە،  هزریشمان  هەروەها  و 
دەبێت:  الدروست  قایلبوونێكمان  كاتە 
بەڵێ، جیهان بریتییە لە پەیمانێك، بریتییە 
ناكۆتاكان.  ئەگەرە  لەبەرجەستەكردنی 

ئەگەرێكی  پەالماری  ئەگەرێك  هەر 
درێژایی  بە  ئەمەش  و  دەدات  دیكە 
لە  گەر  ڕاناوەستێت.  ژی��ان  سەرتاپای 
ساتێكیشدا هەستێكی خراپ لەناو خۆمدا 
منداڵەكەشم  بێگومان  ئەوا  بكەم،  بەدی 
بەشداری پێ ده که م لەو هەستە خراپەم.

درێژایی  بە  هزرم  باشترە  وا  كاتەدا  لەو 
بچكۆلەكەدا  لەگەڵ  پێكەوە  ڕۆژەك��ە 
ماندوو بكەم، لە خاڵێكی سەرسوڕهێنەرەوە 
دیكە  سەرسوڕهێنەری   خاڵێكی  ب��ۆ 
سەرنجی  بجووڵێنێت،  خۆی  منداڵەكە 
منداڵەکە لە خاڵێکەوە بۆ خاڵێکی دیکە 
ڕابکێشم. باشتر وایە ئەگەر بتوانم ماندوو 
كە  دێت  هه ر  كاتێك  هەرچەندە  نەبم، 
چونكە  ده که ویت،  به دیار  ماندووییەتی 
ئەمەش ڕاستییەكی بایۆلۆژیی جەستەمانە.
ناتوانێت  ماندووییەتی،  بەرامبەر  مرۆڤ 
ناكات  پێویستیش  و  بكات  شتێك  هیچ 
فشاردا  لەژێر  خ��ۆی  ی��ان  بكات  هیچ 
هەردووكیان،  ماندووییەتی  دابنێت. 
باوك و منداڵەكە، دەتوانێت لە ئاستێكی 
ئێستا  ببەستێتەوە.  پێكەوە  بووندا  دیکه ی 
ئێمە زۆر هێمنین و متمانەمان بە یەكدی 
ئاگا ڕۆحەكان  نیوە  نیوە خەوتوو  هەیە. 
هەر  لە  دەبن.  تێكەاڵو  یەكدیدا  لەگەڵ 
»هەستی  سنوورەكانی  كاتێك  ڕۆژێكدا 
منێتی« لەناو دەچێت، ئەوا ڕووداوەكانی 
تێری  و  شادی  و  خۆشی  بە  ڕۆژە  ئەو 
كە  خۆشییەیە  ئەو  ئەمەش  ئ���اودراون. 
جەستە  بەر  خەوتندا  و  ماندووێتی  لە 
ئێمە  دەگمەندا  زۆر  بارێكی  لە  دەبێت، 
گەر  نین.  خۆمان«  »خودی  زیاتر  لەوە 
ڕۆژ بە هەموو ڕووداوەكانییەوە بە ڕاستی 
بدات، گەر  پیشان  پێكەوەیی  ڕوویەكی 
هەستەكانیش لەو ناوەدا بوونی هەبووبێت 
و نەشاررێنەوە، گەر نیگاكان و دەنگەكان 
زیاتر بۆ یەكدی ڕوون و ئاشكرابن، ئەوا 
ماندوبوون  ئەگەر  ئاساییە  كۆتاییەكەی 
ن��اوەدا  لەو  »من-هەبوون«یش  و  بێت 

كەمتر بوونی هەبێت. 
بە واتایەكی دیکه  گەر ڕۆژێك كاتەكانی 
منداڵ و دایكەكە بە خۆشی، به  جوڵە، به  
هەست دەربڕین، به  سەلماندنی خود، به  
تێربوون لەالیەنە ڕۆحیی و ماددییەكەیەوە 
كە  دێ��ت  كاتێك  ئ��ەوا  بكرێ،  ب��ەڕێ 

دەبێت  بەرجەستە  كەمتر  »من-هەبوون« 
كاتێكیش  دەبن،  تێكەاڵو  ڕۆحەكان  و 
بەرەو  دەهێنێت  بۆ  زۆری��ان  ماندوێتی 
خەوتن مل ده نێن، ئەوا هەر لە سنووری 
ئەو یەكبوونەی هەردووكیان و نەبوونی 
»من-هەبوون«ەدا چاوەكانیان لێك دەنێن. 
ش��ەڕاوی  و  گریاناوی  خەولێكەوتنی 
غەمناك دەكات،  و  بێزار  مرۆڤ  منداڵ، 
كاتێك دێتە خەوی مرۆڤیش و تابلۆیەكی 
لە  »هەندێك«  دەدات.  پیشان  ناخۆش 
ژیریی  و  هەست  بە  خۆیان  خەوتنەكان 
ڕۆژی  لە  و  دەبەستنەوە  ڕۆژەوە  ئەو 
بەو  پشت  دەتوانێت  مرۆڤ  داهاتوودا 
ببەستێت. جگە  وزە ڕۆحییە كۆكراوەیه  
لەوەش هەموو شەڕ و هەرایەك لەالیەن 
هێمن  و  هێور  ك��ۆك��راوەوە  وزە  ئ��ەو 
وێنە  بە  هەرایەك  هەموو  و  دەكرێتەوە 

جوانەكانیشەوه  تۆزێك تیمار دەكرێ.
تا  نییە  تیادا  بوێریم  هێندە  هەندێجار 
پەروەردەیەی  شێوازە  لەو  بكەمەوە  بیر 
منداڵەكەم و که  له  پەیوەندییەكاندا مامەڵە 
دوور  دەكرێتەوە:  لەگەڵدا  ڕەفتاریان  و 
ویست  لەم  بكەوەرەوە  دوور  بكە،  ڕا 
تێكەاڵوبوون  هێندە  بۆ  ئ��ارەزووان��ە  و 
نە  هەرگیز  ك��ە  پ��ەی��وەن��دی��ك��ردن،  و 
بەرجەستەش  نە  و  دەهێنێت  لێ  وازت 
دەكرێن. دوور ڕا بكە لەوەی، كە لەناو 
بەندت  خۆتدا  خودی  ناو  دژایەتییەكی 
ڕزگار  لێی  نەتوانیت  هەرگیز  و  بكات 
ببیت. سۆز و پەیوەندی نە ڕادەوەستێت 
هیچ چارەسەرێك  هەیە.  نە كۆتایشی  و 
ئاسایی  نییە.  ڕێكەوتنێكیش  هیچ  و  نییە 
كێ  ب��ك��ەوەرەوە،  دوور  بڕۆ  و  بیگرە 
ئەمە  دەكات.  چاوەڕێت  چی  دەزانێت، 
چیرۆكەكەی  لە  كە  ئەوەیە،  ه��ەروەك 
هاتووە:  برێمن«دا  »موزیكژەنەكەی 
لێ  چییەكت  هەر  شوێنێك  هەموو  »لە 
هەموو  لە  باشترە«  مردن  لە  ڕووب��دات 
سووچ و قوژبنێكدا مردنی ڕۆح چاوی 
بڕیوەتە منداڵ و الوەكان. پەروەردەناسە 
بەرز  وێنەیەكی  ئێستا  توندڕەوەكان، كە 
بۆ  ڕوون��ن  بەڵگەیەكی  دەدەن،  پیشان 
ئەمە، كە دەیانەوێت ئەو ڕۆحانە بكوژن. 
منداڵە  ئەو  دەیەوێت  ئێمە  كولتورەكەی 
بچكۆالنانە بخنكێنێت، دە ڕا بكە دەی، 

ڕا بكه .
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چۆن منداڵ لەسەر  ئینتیمای 
جەوهەری پەروەردە دەكەیت؟

زیندووی  بوونەوەرێكی  هەموو 
لە  ج��ۆرێ��ك  زەوی،  ڕووی  س���ەر 
ئینتیمابوونی هەیە، ئاژەڵەكان كە لەدایك 

پەیوەست  دایكیانەوە  بە  یەكسەر  دەبن 
دەبن، دوای دایك و باوكی دەكەوێت، 
دروست  شوێنە  ئەو  بۆ  ئینتیمای  پاشان 
دەبێت كە تیایدا لەدایك بووە، مرۆڤیش 
و  كارتێكراو  و  هزرە  بە  بوونەوەرێكی 
لەدایكبوونیەوە  لە  هەر  كارتێكەریشە، 
ئینتیمای بۆ سنگی دایكی هەیە، پاشان 
بۆ  پاشان  پێكەوە،  باوكی  و  دایك  بۆ 
هەموو خێزانەكە، بۆ ئەو گەڕەكەی كە 

تیایدا لەدایك بووە و تیایدا گەورە بووە، 
بۆ خوێندنگە و هاوڕێ و مامۆستاكانی، 
هەر بەم شێوەیە ئینتیما فراوان دەبێت بۆ 
و  ئایین  بۆ  نەتەوەكەی،  بۆ  شارەكەی، 

بۆ ئایینزاكەی... هتد.
گۆڕانێكی  تەكنۆلۆژیا  پێشكەوتنی 
تەواوی بەسەر ژیانی مرۆڤەكاندا هێناوە 
و لەسەر بۆچوون و مەیل و خواست و 
ئینتیماكانیشیان ڕەنگی داوەتەوە، لە ڕێی 

نازەنین عوسمان* 
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تێكەڵبوونی  و  ماوەكان  كورتبوونەوەی 
لەسەر  كاریگەری  گەالنەوە  و  نەتەوە 
ئینتیمای  و  ه��اواڵت��ی��ب��وون  چەمكی 
مرۆڤەكان بۆ واڵت و نیشتمان دروست 
خۆی  سروشتی  بە  م��رۆڤ  ك��ردووە، 
كەسدا  كۆمەڵێك  لەناو  و  كۆمەاڵیەتییە 
هەستەكانیان  و  بەرژەوەندی  و  دەژی 
لەو دیدەوە كە  بەیەكەوە دەگۆڕننەوە، 
هەر  كۆمەڵ،  لە  بەشێكە  تاكێك  هەر 
شێوەیە  بەو  كۆمەڵەكانیش  كۆنەوە  لە 
بە  دەبەستن  پشت  و  ب��وون  دروس��ت 
یەكدی.  لەسەر  تاكەكان  كاریگەریی 
و  بەرژەوەندییەكان  و  بۆچوون  و  ڕا 
پێوەرەكان  بەهاو  و  گشتی  پاراستنی 
لە  سەرجەم  ئەمانە  دەك��ەن.  ئاڵوگۆڕ 
ئەگەر  دەبن،  دروست  ئینتیماوە  ڕێی 
یەكڕیزی  و  یەكێتی  ئەوا  نەبێت  ئینتیما 
پێداویستی  كۆمەڵ  نابێت، كەی  بوونی 
ئەندامەكانی پڕكردەوە، ئەوا كاریگەری 
ڕەفتارەكانی  و  بیركردنەوە  لەسەر 
دروست دەكات و ئەو بەهاو ڕۆشنبیری 
و پێوەرانەی پێ دەبەخشێت كە باوەڕی 
پێ دەكات، بەمەش تاك لەناو كۆمەڵدا 
شوێنێكی  و  پلە  و  دەگ��رێ��ت  ی��ەك 
كۆمەڵە  دەك��ات.  داگیر  كۆمەاڵیەتی 
كە  ئەوەدان  خەمی  لە  هاوچەرخەكان 
هان  تاكەكانیان  الی  ئینتیما  ڕۆح��ی 
ڕێگەیەوە  لە  تا  بكەن  بەهێزی  و  بدەن 
یەكڕیزی و یەكێتی واڵت و نەتەوەكان 
بپارێزن. بەاڵم ئەمە هەر لە منداڵییەوە لە 
تەواوی  ناو خێزان و  پەروەردەی  ڕێی 
پ��ەورەردەی��ی��ەك��ان��ەوە  دەزگ���ا  و  دام 
پڕۆگرامی  پ��الن  بە  دەچێت  بەڕێوە 
پڕۆسەیەكی  چونكە  دادەڕێ���ژرێ،  بۆ 

درێژخایەنە.
كوردی  كۆمەڵی  گۆڕانكارییانەی  ئەو 
هەیە  كاریگەریی  دەبێت،  تێپەڕ  پێیاندا 
تاكەكان،  ئینتیمای  و  بۆچوون  لەسەر 
جۆرێك لە شڵەژانی لە بۆچوون و خولیا 
و ئینتیمای تاكەكاندا دروست كردووە. 
و  بكەین  لەسەر  قسەی  پێویستە  بۆیە 
ئینتیما  الوازی��ی  چونكە  بدوێین.  لێی 
خۆیدا  ب��ەدوای  دیكە  دی��اردەی  زۆر 
هاندەران،  بۆ  كۆچكردن  وەك  دێنێت 
نیشتمانییەكان،  ئەركە  جێبەجێنەكردنی 
زەرەرگەیاندن  بەرپرسیارێتی،  الوازیی 

بە موڵكی گشتی، بەكارهێنانی ماددەی 
الدان  ژینگە،  پیسكردنی  و  هۆشبەر 
هەمووشیان  لە  ڕێساكان.  و  یاسا  لە 
هەندێك  ن��او  چ��وون��ە  مەترسیدارتر 
ژمارەكە  ئەگەرچی  تیرۆرستییە  گروپی 

كەمیش بێت، بەاڵم مەترسیدارە. 
الوازیی ئینتیما وا لەم گەنجانە دەکات 
هەست بە گرنگیی واڵتەكەیان نەكەن، 
گروپە  ئ��ەو  داردەس��ت��ی  دەب��ن��ە  بۆیە 
الیان  بۆ  ئاسانی  بە  و  مەترسیدارانە 
پەیوەندییان  و  دەچن  و  دەبن  کێش 
ئێستا  ئەگەر  بەتایبەت  دەك��ەن.  پێوە 
کە  هەرێمیش  وەك  و  ن��ەت��ەوە  وەك 
ڕووبەڕووبوونەوەیەكی  بەرامبەر  لە 
ڕۆحی  جۆرێك  بە  چارەنوسسازداین، 
لە  پێویستە  واب��ەس��ت��ی��ی،  و  ئینتیما 
گروپی  دروستبوونی  هەوێنی  ئێستادا، 
هەماهەنگی و هاوكاری بێت بۆ هێزی 
لە  وەها  هەڵوێستی  پێویستە  پێشمەرگە. 
دەربكەوێت  كوردستانەوە  هاواڵتیانی 
كە جەسارەت ببەخشێت بە بڕیاردەرانی 
لەوێ  و  لێرە  مەخابن  هەرێم.  سیاسیی 
گەنجێكمان  چ��ەن��د  ك��ە  دەبیستین 
تیرۆریستەكانەوە،  گروپە  ناو  چوونەتە 
نەهامەتییە كە  ئەوپەڕی  ئەوە  بە ڕاستی 
و  هەست  ئەو  نەیتوانیبێت  خێزانێك 
كە  بكات  نۆش  منداڵەكەی  بە  جۆشە 
بزانێت و  بە خاوەنی خاكەكەی  خۆی 
نیشتمانەكەی  و  نەتەوە  كە  ڕۆژەدا  لەو 
پێچەوانەوە  بە  ئەو  پێیەتی،  پێویستی 
دەستی  و  هەڵبگرێت  دژایەتی  چەكی 
لەناو  خ��ۆی  براكانی  خوێنی  بچێتە 

سەنگەری بەرگریدا 
چەمکی ئینتیما چییە؟

ئینتیمابوون   س���ادەدا،  واتایەكی  لە 
Belongingnessبە مانای وابەستەیی 
و گونجان دێت لەگەڵ ئەو كەسە یان 
بەندە  پێوەی  کەسێک  كە  شوێنەی  ئەو 
ئینتیما  ئەگەر  هەیە.  پێی  ب��اوەڕی  و 
نەمێنێت واتە وابەستیەیی نەماوە بۆ ئەو 

شتە و ئەو گرێدانەش نامێنێت.
وا  كە  ئارەزووەیە  و  خولیا  ئەو  ئینتیما 
لەگەڵ  بگرێت  یەك  لە مرۆڤ دەکات 
كەسێكی دیكەدا، یان لەگەڵ كۆمەڵێك 
بە  هەست  چونکە  دیكەدا،  كەسانی 
لەگەڵ  دەكات  گونجان  و  ڕەزامەندی 

پێوەرەكانیاندا و هەست بە شكۆمەندی 
ئەوان  پێداویستیی  كە  كاتێك  دەكات 
لەگەڵدا  و خۆشەویستییان  دەكاتەوە  پڕ 
هاوڕێیەتیان  و  دەك���ات  ئ��اڵ��وگ��ۆڕ 
هەمیشە  م��رۆڤ  ب��اوە،  وەك  دەك��ات. 
ئینتیمای  كە  هەبووە  ئەوەی  خواستی 
بەهێز هەبێت و كەسێتیی  بۆ گروپێكی 
خۆی بە بنەماكانی ئەو كۆمەڵ و گروپە 
یانەیەكی  یان  خێزان،  وەك  بدات،  ئاو 
یان  كۆمپانیایەك،  یان  كۆمەاڵیەتی، 

نەتەوەكەی...هتد.
كە  دەچ���ن  ب��ۆ  وای  دەروون��ن��اس��ان 
دەروونیی  پێداویستیی  ئینتیمابوون، 
شاراوەی   پڕۆسەی  وابەستەی  و  تاكە 
فسیۆلۆژی ناو مێشكی مرۆڤە، لە دەرەوە 
و لە ناوەوە دەوروژێنرێ كە دەبێتە هۆی 
چاالكی نواندن لە ڕێی تاكەوە، زانایانی 
ئینتیما  كە  دەڵێن  كۆمەڵناسی  ب��واری 
بۆ  بۆچوونە  یان  هەستكردن  لە  بریتییە 
وابەستەیی بە كۆمەڵێكەوە و قوربانیدان 
ناسنامەی  بە  هەستكردنە  و  پێناویدا  لە 

هاوبەش تیایدا و لەگەڵیاندا.
س��ەرب��اری ه��ەم��وو ئ��ەم��ان��ە، دەك��رێ 
بە  م���رۆڤ  واب��ەس��ت��ەی��ی  ك��ە  بڵێین 
خۆڕسكە  شتێكی  نیشتمانەكەیەوە، 
نیشتمان  دەروونماندا.  لە  جێگیرە  و 
دایكبووین  لە  تیایدا  كە  شوێنەیە  ئەو 
شوێنە  ب��ەو  و  بووین  گ��ەورە  تیایدا 
دەناسرێینەوە و بەرگریشی لێ دەكەین. 
بە شێوەیەكی دیكە، ئینتیمای نیشتمانی، 
بریتییە لە هەستی ئەرێنیی تاك بۆ بابەت 
و كێشەی نیشتمانەكەی، گرنگی پێدان 
وابەستەبوون  شكۆی  بە  هەستكردن  و 

بەو نیشتمانەوە كە تیادا دەژین.
زجلر  و  هیگل  وەك  زان��ا  هەندێك 
ئینتیما،  پێویستیی  »بنەمای  كە  دەڵێن 
بۆ  دەدات  هانمان  كە  پاڵنەرەیە  ئەو 
دروستكردنی پەیوەندی لەگەڵ كەسانی 
ڕێی  لە  پێداویستییەش  ئەم  دیكەدا، 
ڕێكخراو  لە  ئەندامبوون  و  هاوڕێیەتی 

و دام و دەزگاكاندا دروست دەبێت«.
ئەو  ئینتیما  دەڵێن  دیكە  هەندێكی 
دەك��ات  ت��اك  لە  وا  كە  ئ��ارەزووەی��ە 
چوارچێوەیەكی  ن��او  بخاتە  خ��ۆی 
دیاریكراوەوە،  هزریی  و  كۆمەاڵیەتی 
لەم  بێت  پێویست  چییەكیش  ه��ەر 
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پێوەری  بە  پەیوەستبوون  وەك  ڕووەوە 
پاراستنی  و  بەرگری  و  كۆمەڵە  ئەم 
ئەو  دیكە،  كۆمەڵەكانی  بەرامبەر  لە 
بە كۆمەڵێكی  دەبێت  بەند  كەسەی كە 
چوارچێوەی  لە  پێویستە  دیاریكراوەوە، 
وەالئی  و  تێبگات  كۆمەڵەكە  هزری 
جێبەجێ  پێوەرەكانی  و  هەبێت  بۆی 
ڕەفتاری  كە  ئ��ەوەی  وێ��ڕای  بكات. 
گ���ۆڕراوی  سیفەتێكی  ئینتیمابوون 
و  خ��ۆڕس��ك  پێكهاتەیەكی  و  هەیە 
كۆمەڵێك  ب��ەاڵم  هەیە،  كۆمەاڵیەتیی 
هۆكار كاریگەریان هەیە لەسەری وەك:

١. بابەتی ئینتیما: 
دەك��ات،  بۆ  ئینتیمای  بابەتەی  ئ��ەو 
ڕەفتاری  لەسەر  هەیە  كاریگەریی 
جۆری  نموونە  بۆ  ئینتیمابوونەكە، 
ژینگە  تایبەتمەندیی  یان  كۆمەڵەكە، 
پایەی  و  پلە  و  ڕۆشنبیری  و  ئەرك  و 
كۆمەڵ  ڕۆشنبیری  ئاستی  كەسەكە. 
ڕۆحی  چاندنی  لەسەر  كاریگەرە  زۆر 
ئینتیما لە تاكدا، هەروەها لەسەر قەبارە 
كۆمەڵەكە  كۆمەڵیش،  یەكگرتوویی  و 
ئینتیما  ئەوەندە  بێت،  یەكگرتوو  چەند 
الی تاك بەهێز دەبێت. بەو جۆرە فشار 
لەسەر ئەوانەی كە لێی دەردەچن زیاتر 
ق��ەب��ارەی كۆمەڵ  دەب��ێ��ت. چ��ەن��دەش 
نێوان  گەورەتر بێت، ئەوەندە كارلێكی 
بەمەش  و  دەبێتەوە  كەمتر  تاكەكان 
هەیە  شێواز  زۆر  دەبێتەوە.  كەم  ئینتیما 
ب��ەرزب��وون��ەوەی  بۆ  كۆمەڵەكان  كە 
بەكاری  تاكەكانی  ئینتیمای  ئاستی 
پێكردن،  قەناعەت  لەوانەش:  دەهێنێت 
كۆنترۆڵكردنی ئەو زانیارییانەی دەكەونە 
نموونە  دروستكردنی  تاكەكان،  دەست 
بكەن،  لێ  چاوی  تاكەكان  ئەوەی  بۆ 

لەگەڵ بەكارهێنانی سزا و پاداشت.
٢. جۆری هەڵوێستەكان 

دەوێت،  بیرچڕییان  هەڵوێستانەی  ئەو 
تاك  ب��ەاڵم  بێت،  تەنیا  دەیەوێت  تاك 
كەسانی  ل��ەگ��ەڵ  دەی��ەوێ��ت  كاتێك 
دیكەدا بێت، كە ئەو كەسانە بۆی ببنە 
و  باش  و  ئەرێنی  ڕۆحیی  سەرچاوەی 
بەاڵم  باشییان هەبێت بۆی.  كاریگەریی 
هەڵوێستە  لە  بەتایبەت  بەرامبەردا  لە 
هەڵوێستانەدا  لەو  و  مەترسیدارەكاندا 
باشترە  پێی  تاك  ئاڵۆزن،  و  ناڕوون  كە 

بزانێت  تا  بێت  لەگەڵ كەسانی دیكەدا 
دەیەوێت  و  چۆنە  ئەوانیش  هەڵوێستی 
ئەو  )وەك  بكەوێت  دەست  زانیاریی 
بارودۆخەی ئێستا لە كوردستاندا هەیە(، 
تا ئەو هەڵوێستانەی بۆ شی بكرێتەوە و 
دڵنیایی بۆ دروست ببێت. ئەوەی جێی 
سەرنجە لە هەڵوێستی زۆر مەترسیداردا 
ئەو  نموونە  بۆ  دەبێتەوە،  كەم  ئینتیما 
خۆیان  شوێنەكانی  كە  سەربازانەی 
هەست  كه  هەڵدێن،  و  جێدەهێڵن 
دەكرێتە  بەهێز  زۆر  هێرشێكی  دەكەن 

سەریان .
٣. تاکەكەس خۆی: 

زۆر تایبەتمەندی تاك هەیە دەستنیشانی 
ڕەفتاری ئینتیما بوون دەكات، وەك :

كە  بابەتەی  ئەو  بۆ  تاك  ا.درككردنی 
دی��دەی  ل��ەو  دەب��ێ��ت:  ب��ۆی  ئینتیمای 
كۆمەڵەكەیەوە  بە  تاك  وابەستەیی  كە 
چەند  ت��ا  ب���ەوەی  دەبەستێت  پشت 
مەعنەوییەكانی  و  ماددی  پێداویستی 
ئەو  بۆ  تاك  پڕكراوەتەوە، دركردنی  بۆ 
لە  دەكات،  بۆ  ئینتیمای  كە  كۆمەڵەی 
ڕووی یەكگرتوویی و هێز و پلە و پایەی 
ئەندامێتی  لە  بەردەوامبوون  تێدا،  تاك 
لەو كۆمەڵەدا، دەوەستێتە سەر تێربوونی 
هەستكردن  لەگەڵ  پێداویستییەكانی، 
ئەگەر  دەروونی.  دڵنیایی  و  ئارامی  بە 
تاك  ئەوا  ب��ڕۆن،  كەمی  ب��ەرەو  ئەمانە 
نوێ  جێگرەوەی  و  ئەڵتەرناتیف  بۆ 
تێر  پێداویستییەكانی  تا  دەگ��ەڕێ��ت 

بكات.
توێژینەوەكان دەریان خستووە تا چەند 
پێداویستیی  گروپێک،  یان  كۆمەڵێك 
و  پاراستن  لە  پڕبكاتەوە  تاکەكەس 
شوێن و ڕۆڵی بداتێ، ئەوەندە ئینتیمای 

تاك بۆی بەهێز دەبێت.
ڕۆشنبیری  ل��ە  ت��اك  چ��ەن��د  ت��ا  ب. 
كۆمەڵەكەی تێبگات و پەسەندی بكات: 
پێوەرەكان  بەهاو  ڕەفتارەكانیدا  لە  تا 
ڕەن���گ ب���دەن���ەوە و ب��ی��روب��اوەڕ و 
ئەوەندە  بكات،  جێبەجێ  ئامانجەكانی 

ڕەفتاری ئینتیمای بوونی بەهێز دەبێت.
ت. تایبەتمەندی تاكەكەس خۆی 

هەندێ كەس سروشتەكەی وایە ئامادەیی 
ئینتیمای زیاترە لە كەسانی دیكە، كەسە 
هەستی  ڕووخۆشەكان،  و  ڕۆحسوك 

خەڵك  موجامەلەی  بەهێزە،  هاوكاریان 
و  چاوپۆش  و  دەستكراوە  و  دەك��ەن 
دڵسۆزن، جێی باوەڕی كەسانی دیكەن، 
بۆ  ئامادەیییان  و  زیاترە  وەالئیان  ئەوانە 

زیاترە. ئینتیمابوون 
دەرخستووە  ئەوەیان  توێژینەوەكان 
ئ���ەوان���ەی ك���ە خ���اوەن���ی ڕۆح���ی 
ئینتیمابوونی بەرزن، گرنگی زۆر نادەن 
زیاتر  دەستكەوت،  و  بەدەستهێنان  بە 
پێویستیان بە پەسەندكردنی كۆمەاڵیەتی 
هەیە و الیان گرنگترە، دوور دەكەونەوە 
لەسەر  كە  كارانەی  و  چاالكی  لەو 

خودی خۆیان دەبێتەوە .
ج. پڕۆسەی دەروونی ئینتیمابوون: 

بەندە  دەروونییانە،  پڕۆسە  لەو  هەندێ 
هەندێكیش  تاكەوە،  زانینی  الیەنی  بە 
هەڵچوونییەوە،  الی��ەن��ی  ب��ە  ب��ەن��دە 
هەندێكیش بەندە بە پاڵنەرەكانەوە، یان 
تاكەوە  ئاڕاستەی  و  بۆچوون  بە  بەندە 
بە بەهاكانییەوە، یان بەندە بە ئاڕاستەی 
كە  تاك  لەالی  هۆكارەكان  كۆنترۆڵی 
)واتە  دەرەكییە  یان  ناوەكی  لە جۆری 
شیكردنەوەی بۆ هۆكاری ڕووداوەكانی 
ژیانی ڕۆژانەی، زیاتر دەیبەستێتەوە بەو 
خۆیەتی،  دەرەوەی  لە  كە  هۆكارانەی 
كە  هۆكارانەی  بەو  دەیبەستێتەوە  یان 

بەندن بە خۆیەوە(.

ئینتیمابوون  ئاستەكانی 
ئەو  واتایەی  بەو  ماددی:  ئینتیمای   .١
دروست  گروپێك  بۆ  ئینتیمای  تاكەی 
دەبێت كە بە ڕاستی ئەندام بێت تیایدا 
و وەالئی بۆی هەبێت و الیەنگر بێت.

بە  تەنیا  كە  زارەك���ی:  ئینتیمای   .٢
هەستەكانی  تاك  زارەكی  ئاماژەیەكی 
خۆی بۆ گروپێك دەرببرێت بە ئامانجی 
پێدەچێت  پێداویستییەك،  بەدەستهێنانی 
الی  پێداویستییەكەی  گەر  بارەدا  لەم 
بێتەوە،  پڕ  بۆی  باشتر  دیكە  گروپێكی 
ئەوا بەالی ئەو گروپەدا بچێت و ئینتیمای 
ئەمەش  دەرببرێت،  ئ��ەوان  بۆ  خ��ۆی 
هەلپەرستییە  و  خۆپەرستی  جۆرێكی 
لە  ت��اك  نموونە  بۆ  ئینتیمابوون.  بۆ 
پەرتەوازەدا،  و  هەڵوەشاوە  خێزانێكی 
گروپێك  بۆ  ئینتیمای  دەتوانێت  زووتر 
بێت  بەهێزتر  و  هەبێت  هاوڕێكانی  لە 
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وەك لە كەسێكی دیكە لەناو خێزانێكی 
هەماهەنگ و یەكگرتوودا.

خۆنەویستی،  و  دڵسۆزی  ئینتیمای   .٣
جەوهەری:  ئینتیمای  دەوترێت  پێشی 
ڕاستەقینەكانەوە  هەڵوێستە  ڕێی  لە  ئەمە 
هەڵوێستێك  بەتایبەت  دەردەكەوێت: 
ئەو  پێناو  لە  بوێت،  قوربانیدانی  كە 

كۆمەڵەی كە تاك ئینتیمای بۆی هەیە.

الی  ئینتیمابوون  ش��ی��ك��ردن��ەوەی 
دەروونناسان:

»سۆرندایك«:  الی  ئینتیما  چەمكی 
كە  بەشێك  یان  تاكێك  تایبەتمەندیی 
بەشتێكی  بە  دەبەسترێتەوە  تووند  زۆر 
تەواوكارە  و  گروپەوە  بە  یان  دیكەوە 

بۆی.
ئەم پێناسەیەی »سۆرندایك« ئاماژەیە بۆ 

ئەوەی كە ئینتیمابوون ئاماژەیە بۆ:
كە  گروپەیە  ئەو  و  تاك  یەكگرتنی   .١

ئینتیمای بۆی هەیە.
ئەو  و  ت��اك  لەنێوان  كارلێكردنە   .٢

گروپە.
مرۆڤ  خودی  بۆ  ئینتیما  ئاڕاستەی   .٣
دیكە  كەسانی  بۆ  پێویستە  نییە،  خۆی 

بێت.
ڕۆلی  بە  دراوە  گرنگی  فرۆید  الی 
تاك  بەكۆمەاڵیەتیكردنی  پ��ڕۆس��ەی 
ك��ۆم��ەڵ��ەوە،  ب��ە  ت��اك  پەیوەندیی  ل��ە 
فێری  م���رۆڤ  دەبینێت  وای  ئ��ەو 
دەب��ێ��ت.  كۆمەاڵیەتییەكان  خولیا 
مرۆڤ،  كەسێتیی  پێشكەوتنی  بەپێی 
ژی��ان��ی،  درێ��ژای��ی  ب��ە  خولیاكانیش 
پێشدەكەوێت و پەرە دەسێنێت، ئەگەر 
نەبوو،  س��ەرك��ەوت��وو  خولیایانە  ئ��ەم 
ئ��ەوا ه��ۆك��ارەك��ەی دەگ��ەڕێ��ت��ەوە بۆ 
ژینگەوە  لە  پێدەچێت  كە  بێبەشبوون، 
و  ناوخۆ  وزە  لە  یان  بووبێت  دروست 
نەستییەكانەوە و یان بێهێزیی تاك خۆی 

بێت بۆ بەرەنگاربوونەوە.
س���ەرچ���اوەی ب��ێ��ب��ەش��ب��وون ی���ان لە 
خۆیەوەیەتی،  تاك  لە  یان  ژینگەوەیە، 
بۆ  دەیگەڕێنێتەوە  زیاتر  فرۆید  بەاڵم 
منداڵ  بۆ  خێزان  پ��ەروەردەی  جۆری 
لە دایكبوونییەوە. کە  لە سەرەتای  هەر 
كاریگەری دەبێت بۆ جۆری پەیوەندییە 
منداڵی  چونكە  كۆمەاڵیەتییەكانی. 

خولیایەكی  هەموو  لە  خاڵییە  س��اوا 
كۆمەاڵیەتی و كۆبوونەوە كە ئەمانە لە 
سنووری خێزاندا دروست دەبن لە ڕێی 
ئەمە  كە  هەڵچوونییەوە،  كارلێكردنی 
كۆمەاڵیەتی  پەیوەندیی  بنەمای  دەبێتە 

تاك لە ئاییندەدا.
دوو  لەسەر  جەخت  فرۆید  جۆرە  بەم 

خاڵ دەكاتەوە:
١. ڕۆلی پڕۆسەی بەكۆمەاڵیەتیكردن لە 
دروستبوونی پەیوەندی تاك بە جیهانەوە.
بە  لە  )نوشوستی(  ناكامی  ڕۆل��ی   .٢
هەدەربردنی توانای تاك بۆ خۆشەویستی 

و دروستكردنی پەیوەندیی دروست.
بوونەورێكی  م��رۆڤ  »ئ��ادل��ەر«  الی 
دەیجوڵێنێت،  ئ��ەوەی  كۆمەاڵیەتییە، 
ئەو  كۆمەاڵیەتییەكانە.  گرنگیپێدانە 
كۆمەاڵیەتی،  گرنگپێدانی  وایە  بڕوای 
خۆی،  سروشتی  بە  مرۆڤ  خۆڕسكە. 
توانا سروشتییە  ئەم  بەاڵم  كۆمەاڵیەتییە، 
دەبێت  بەڵكو  بەرناگرێت،  خۆیەوە  لە 
كۆمەاڵیەتیبوونی  گرنگی  ڕابهێنرێ. 
تاك لەوەدایە كە تاك هاوكاری كۆمەڵ 
گشتیی  ئامانجی  بەدیهێنانی  بۆ  بێت 

كۆمەڵەكەی.
كەواتە »ئادلەر« گرنگی داوە بە الیەنی 
پڕۆسەی  و  مرۆڤ  كۆمەاڵیەتیبوونی 
ڕاهێنانی  و  كۆمەاڵیەتی  پێگەیاندنی 

مرۆڤ.
پێی  دیكەیە  دەروونناسێكی  »هلگارد« 
وایە تاك پێویستە ئینتیمای بۆ خێزانەكەی 
گرنگی  پێداویستییەكی  ئەوە  و  هەبێت 
یان  پیشەكەی  بۆ  ئینتیمای  یان  تاكە 
بەو  شانازی  و  هەبێت  واڵتەكەی  بۆ 
ئینتیمابوونە  ئەم  بكات،  ئینتیمابوونەیەوە 
دەگەڕێتەوە بۆ پەیوەندی تاك بە دایك 
خێزانەكەیەوە  دیكەی  ئەندامانی  بە  و 
ئەم  ت��اك  ئەگەر  س��ەرەت��اوە،  لە  ه��ەر 
ئەوا  نەبێت،  ال  ئینتیمابوونەی  هەستی 
و  خەمباری  و  دڵەراوكێ  بە  هەست 

تەنگی دەكات.
ڕوانگەی »ئەریك فرۆم« زۆر جیاواز نییە 
لەوانی دیكە و الی وایە كە تێگەیشتنی 
م��رۆڤ ب��ەن��دە ب��ە ش��ی��ك��ردن��ەوەی بۆ 
جۆری پێداویستییەكانی كە سەرچاوەی 
دەرك��ەوت��ن��ی  پێداویستییانەش  ئ��ەم 
بارودۆخی بوونی مرۆڤ خۆیەتی. ئەو 

پێداویستیانەش بریتین لە:
خۆ  و  بوون  ئینتیما  بۆ  پێداویستی   .١

بەرز بینین.
و  ڕەگ  بە  بەستنەوە  پێداویستی   .٢

ڕیشەوە.
٣. پێداویستی بە ناسنامە.

چوارچێوەیەكی  بۆ  پێداویستی   .٤
ئاڕاستەكردن.

بە  پێداویستی  ك��ە  وای��ە  الی  ف��رۆم 
مرۆڤ  كە  هاتووە  لەوەوە  ئینتیمابوون 
پەیوەندی  دروستكردنی  بە  پێویستی 
ت��ای��ب��ەت ب��ە خ���ۆی ه��ەی��ە، ئ���ەوەی 
كە  ئەوەیانە  دێ��ت  ب��ەدی  زیاتریش 
دەكرێ،  دروست  خۆشەویستی  لەسەر 
تێگەیشتنی  و  ڕێ��ز  و  چ��اودێ��ری  كە 

دووالیەنەی تیادایە.
ڕیشەوە،  و  ڕەگ  بە  وابەستەبوون 
ئەوەیە كە بە دایكەوە گرێمان دەدات، 
لە  بەتوندی  زۆر  ئەمە  ئەگەر  ب��ەاڵم 
بارێكی  ئ��ەوە  ه��ەب��وو،  گ��ەورەی��ی��دا 
خوشك  بە  وابەستەیی  ناتەندروستە، 
كەسانی  بە  وابەستەبوون  براكانەوە، 
دیكەوە و هەستكردن بە ناسنامە لە ڕێی 
داهێنەرانەوە،  كاری  بەئەنجامگەیاندنی 

یان یەكبوون لەگەڵ كۆمەڵدا.
ئینتیمابوون خۆی  دیاردەی  ئادلەر  الی 
لە چاودێریی دووالیەنەی تاك و گروپدا 
دەبینیێتەوە. الی ئادلەر دوو جۆر ئینتیما 
ملكەچی  ئینتیمای  یەكێكیان  هەیە، 
كاری  ئینتیمای  دیكەیان  ئ��ەوی  و 
شێوانەی  لەم  یەكێك  هەر  داهێنەرانەیە. 
ئینتیمابوون، پەرەدەستێنێت و دەگۆڕێت 

بەپێی پەرەسەندنی تاك خۆی.
پێداویستیی  زۆر  ئینتیما،  پێداویستیی 
هەناویدا حەشار  لە  دیكە  كۆمەاڵیەتیی 
دراوە، وەك پێداویستی و پەسەندكردنی 
تاك  پەسندكردنی  دی��ك��ە،  كەسانی 
لەالیەن كەسانی دیكەوە و خۆشەویستی 
ئەم  گ��روپ.  پێكهێنانی  ه��اوس��ۆزی 
بوونی  بە  تەنیا  پڕنابنەوە  پێداویستییانە 
گروپەكە  ئەندامانی  لە  دیكە  كەسانی 
و كارلێكردن لەگەڵیاندا و مامەڵەكردن 

لەگەڵیان بە شێوازی جۆراو جۆر.
ئینتیمابوون  جۆرەكانی 

بە  دەكرێ  ئینتیمابوون  سروشتی  بەپێی 
دوو جۆرەوە:
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١. تاك دەبێتە ئەندام بۆ گروپەكە، پێش 
دوای  هەبێت،  بۆی  ئینتیمای  ئ��ەوەی 
ئەوەی بووە بە ئەندام تاك هەوڵ دەدات 
پێك  ڕاستەقینە  ئەندامبوونی  مەرجی 
پێداویسییە  گروپەكە  كاتێ  بهێنێت، 
وەك  پ��ڕك��ردۆت��ەوە  بۆ  بنەماییەكانی 
)پێداویستیە بایۆلۆژییەكان ، پێویستبوون 
بە  و  خۆشەویستی  بە  و  دڵنیایی  بە 
هەست  ئ��ەم  ت��اك  ئەگەر  چ��اودێ��ری( 
ئینتیمابوونی  ل��ە  خ��ۆی  س���ۆزەی  و 
ئەوا  هەبوو،  گروپە  ئەم  بۆ  بەردەوامی 
دەبێت  تەواو  زۆر  ئینتیمابوون  مەرجی 
خزمایەتی،  خێزان.  بۆ  ئینتیمابوون  وەك 

و نیشتمان.
٢. كاتێك تاك ئەندامێتی لە گروپەكەدا 
بەدەست دەهێنێت بە هۆی هاوسۆزی و 
خۆشەویستی و ئارەزوو و خولیاكانیەوە، 
مەرجی  ج��ۆرەدا  لەم  تاك  هەوڵەكانی 
بوونە ئەندامی ڕاستەقینەیە بۆی، نموونە 
كە  كەسەیە  ئەو  كە  هاوڕێیەتی  وەك 
و  هاوڕێكەی  بۆ  بكات  باشە  ك��اری 
ئەو بابەتانە هەڵببژێرێت كە هاوبەشە لە 

نێوانیاندا.
٣. جۆری ئینتیما لە ڕووی بەردەوامییەوە:
ئینتیمای  وەك  ب���ەردەوام  ج��ۆری  أ . 

خێزان. خزمایەتی و نیشتمان.
وەك  درێ��ژخ��ای��ەن  ئینتیمای  ب . 

دراوسێیەتی، و هاوپیشەیی.
هاوڕێی  ئینتیمای كورتخایەن وەك  ت . 

ناو خوێندن.
كە  ئ��ەوەی  وەك  بابەتەوە،  ڕووی  لە 
یان  نیشتمان  یان  )خێزان  بۆ  ئینتیما 
باوەڕێك،  و  بیر  خاوەن  گروپێكی  بۆ 
ئینتیمای  ڕووی  لە  هەبێت.  كارێك( 
ئەرێنی: ئینتیمای ملكەچبوون و توانەوە 
جۆرە  ئەم  گروپەكەدا.  كەسێتیی  لە 
نەرێنیە وا لە تاك دەكات كە هەبوونی 

خۆی سەربەخۆ هەست پێنەكات.
خزمەتگەیاندن  داهێنەرانە:  ئینتیمای   .٤
بەدیهێنانی  ڕێ��ی  ل��ە  كۆمەڵەكە  ب��ە 

سەربەخۆیی تاكەوە.
٥. ئینتیمای نەرێنی و خراپ: ئینتیما بۆ 
ئینتیما  كۆمەڵ،  بە  دژن  گروپانەی  ئەو 
پەسەندی  كۆمەڵ  گروپانەی  ئەو  بۆ 

كردوون.
ت��ێ��رك��ردن��ی  ل��ەن��ێ��وان  ئینتیما   .٦

پێداویستییەكان و ڕێگری و نوشستیدا:
ژیانی  كە  م��رۆڤ  بۆ  گونجا  ئەگەر 
جەستەیەكی  و  دەروون��ی  ئارامیی  بە 
توانی  و  پێبكات  دەست  تەندروستەوە 
بێ  و  دەرببرێت  بۆچوونەكانی  ڕاو 
ئاسانی  بە  دەتوانێت  ئەوكاتە  ڕێگری، 

خزمەت بە كۆمەڵەكەی بكات.
نەكرێ  لێ  پێشوازی  كە  كەسەی  ئەو 
زیادەیەك  وەك  و  كۆمەڵەكەیدا  لەناو 
دیكەی  ئەندامانی  و  بكرێ  سەیر 
كۆمەڵ زۆر سارد بن بەرامبەری، لێرەوە 
گەشە  هەناویدا  لە  كین  و  دوژمنایەتی 
و  كۆمەڵەكەی  بە  بەرامبەر  دەك��ات 
ڕەشبین دەبێت و ناتوانێت ڕۆلی خۆی 
تێركردنی  لەناویاندا،  بینێت  تەواوی  بە 
منداڵ  بۆ  گرنگە  زۆر  پێداویستییەكان 
بۆیە المان  ژیانییەوە،  لە سەرەتای  هەر 
نیشتمان  و  واڵت  ئەگەر  سەیرنەبێت 
ئەو  پڕنەكاتەوە  هاواڵتیان  پێداویستی 
پێویستە  كە  نەبێت  دروست  ئینتیمایە 

هەبێت.
بێ  و  ناكامی  و  مامەڵەكردن  خراپ 
كۆمەاڵیەتی،  ن��ادادوەری��ی  و  هیوایی 
هەموویان هۆكارن بۆ الوازیی ئینتیمای 

مرۆڤ بۆ نیشتمان و بۆ گروپەكان.
هەرزەكاریدا  قۆناغی  لە  گرنگە  زۆر 
بۆ  كۆمەاڵیەتی  هاوكاریی  بتوانرێ 
چونكە  بكرێ،  دەستەبەر  تاكەكان 
توانای  سەر  دەكاتە  كاریگەری  ئەمە 
پێگەیشتنیدا،  قۆناغی  لە  هاوڕێیەتی 
خود  ڕێزگرتنی  بە  پەیوەستە  هەروەها 
لە  منداڵ  الی  خود  گەشەسەندی  و 
زیاتر  تاكڕەوی  منداڵییەوە،  سەرەتای 
دەبێت كاتێک ئاستی داهاتی تاك الواز 
هەیە  كاریگەری  باوان  هەستی  بێت، 
ئینتیما،  بۆ  منداڵەكان  هەستی  لەسەر 
هەستی هەرزەكار بۆ ئینتیما لە خێزانەوە 
خێزانەكە  كاتێ  پێدەكات،  دەس��ت 
هەیە،  كاریگەری  ژیانی  شێوازی  و 
مامەڵەی  جۆری  و  دڵنیایی  بە  هەست 
منداڵ پەیوەستە بە خۆسازاندنی باش و 

ئینتیماوە. 
ل��ە ت��وێ��ژی��ن��ەوەی��ەك��دا دەرك��ەوت��ووە 
خێزانی  لەگەڵ  خوێندكارانەی  ئ��ەو 
زیاترە  ئینتیمایان  دەژی���ن  خۆیاندا 
بەشە  لەناو  خوێندكارانەی  لەو  وەك 

یەكگرتوو  خێزانی  ناوخۆییەكاندان. 
لە  وەك  باشترە  ئینتیمای  گونجاو  و 
ئینتیما  پەرەپێدانی  پەرتەوازە.  خێزانی 
گەشەسەندنی  بە  پێویستیی  گەنج  الی 
بە  پێویستیی  هەیە،  خۆكۆنترۆڵكردن 
باوەڕ و بە سەربەخۆیی و بە چاوپۆشی 

هەیە.
خێزانەوە  لەناو  جەوهەری  ئینتیمای 
باوان  خێزانانەی  ئەو  دەك��ات،  گەشە 
گونجاو و یەكگرتوون، دڵنیایی كەسی 
و كۆمەاڵیەتی تێدا هەیە، تاک لەوێ ئەو 
ڕۆژێك  كە  نابێت  دروست  ال  ترسەی 
لەدەست  ژینگەیە  و  كەش  ئەوە  بێت 
نەمێنێت.  و  بچێت  تێک  لێی  و  بدات 
تاک لە ڕێی پێشەنگیی دایك و باوكەوە 
بە  دەك��ات  دروس��ت  پەیوەندییە  ئەو 
جیهانی دەرەوە و لەسەر بنەمای دڵنیایی 
و بەخشین و ڕەنگدانەوەی پێوەر و بەها 
خوشك  ناسینی  وەك  كۆمەاڵیەتییەكان 
لە  ڕێزگرتن  و  باش   برایەتییەكی  و 
یەكدی  هاوكاریكردنی  و  یەكدی 
پشتبەستوو  و  خۆپەرستی  لە  دوور 
بۆ  ب��اوك  و  دای��ك  ژیانی  وتووێژ،  بە 
كە  خوێندنگە  یەكەم  دەبێتە  منداڵ 
دەبێت.  فێر  شتانە  ئەو  هەموو  لێوەی 
فێری  منداڵ  خێزانە  ژینگەی  ئ��ەوە 
لەخۆبووردیی و خۆشەویستی دەكات، 
لە  دەس��ت  ب��وو،  پێویست  ه��ەرک��ات 
مافەكانی بەربدات لە پێناو بەرژەوەندی 
و  كێبركێ  ناو  بكەوێتە  نەك  گشتی، 
برایەتیەوە  لە خوشك و  خۆپەرستییەوە. 
منداڵ فێر دەبێت چۆن بە پەیوەستییەکی 
لەگەڵ  هەبێت  هاوسۆزی  و  ویژدانی 

كەسانی دیكە. 
تەواو  پلەیكی  بە  بگەین  ئ��ەوەی  بۆ 
كۆمەڵە  و  گروپ  بۆ  ئینتیمابوون  لە 
گەورەكە، دەبێت یەكەم جار ئینتیمامان 
بۆ گروپە بچووكەكە هەبێت )خێزان(، 
جەخت  پەڕاوەكانیدا  لە  فرۆم  ئەریك 
ل��ەس��ەر ئ��ەوە دەك��ات��ەوە ك��ە وزەی 
ئاسمانەوە  لە  نییە  وزەیەك  خۆشەویستی 
خۆشەویستی  ی��ان  ب��ۆم��ان،  داب��ارێ��ت 
ئەركێك نییە كە ناچار كرابێتین ئەنجامی 
بدەین، بەڵكو خۆشەویستی وزەی تاكە 
پەیوەندی  دەتوانێت  هۆیەوە  بە  كە 
خۆشەویستی  ب��ك��ات،  جیهانەوە  ب��ە 
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و  نەرێنی  بارێكی  ن��ەك  چاالكییە 
كەوتن،  ن��ەك  هەستانەوەیە  خ��راپ، 
باریكی بەخشینە نەك وەرگرتن، چونكە 

سروشتی خۆشەویستی بەرهەمدارە. 
مۆنییە  فەڕەنسی  فەیلەسوفی  هەروەها 
دەڵێت: »بە ڕاستی هەبوونی ئەوەیە كە 
كۆتاییشدا  لە  هەم،  دیكە  كەسانی  بۆ 
خۆشەویستی  گ��ەر  چییە  ه��ەب��وون 
نەبێت«، بۆیە ئینتیما تەنیا لە ڕێی ئەوەوە 
پڕكرابێتنەوە،  پێداویستییەكان  كە  نییە 
منداڵەوەیە  فێركردنی  ڕێی  لە  بەڵكو 
وەك  كۆمەاڵیەتی  لێهاتوویی  زۆر  بۆ 
خۆبەخشین و قوربانیدان و گیانفیدایی، 
پێویستە ئەم الیەنە الی مرۆڤ دروست 
بكرێ گەرچی لە بنەمادا  بە خۆڕسكی 
دەبێت  بەاڵم  هەیە،  بوونی  مرۆڤ  الی 
ڕەفتارێكی  خوو  لەسەری،  ڕابهێنرێین 
ویژدانییە كە گەشە دەگات و دەگۆڕرێ 
ڕۆژان��ەی  ژیانی  ئەزموونی  ه��ۆی  بە 
دیاریكراودا  شێوەیەكی  لە  مرۆڤەوە، 
گەورەبوونی  بە  و  دەگ��رێ��ت  خ��ۆی 
تەمەن جێگیر دەبێت لە كەسێتیدا. بەمە 
دەبێت،  دروس��ت  تیادا  هەوڵدانێكی 
هەر  هیالكی،  و  گ��ران��ی  س��ەرب��اری 
دەیەوێت بگات بە ئامانجە گەورەكەی 
خۆی. پێویستە الی گەنج و لە خوێندگا 
و زانكۆكاندا هەندێك كار و چاالكی 
كۆمەاڵیەتی ئەنجام بدرێ تا ئەو ڕۆحە 
هەوڵ  و  بكرێ  دروس��ت  گەنجدا  لە 
كە  پێبدرێ  پەرە  لێهاتوییانە  ئەم  بدرێ 
هەوێنی  و  بنەما  دەبێتە  چاالکییانە  ئەم 

ئینتیما بوون الی منداڵ و گەنج:
زۆر  دووپاتكردنەوە  خۆ  توانای   .١
الی  ب��درێ  پێ  گەشەی  كە  گرنگە 
كۆمەاڵیەتیە  لێهاتوییەكی  ئەمە  منداڵ. 
كە توانای تاكە بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی 
كۆمەڵ و بەرگریكردن لە مافی گشتی 
و مافی تایبەتی، توانای ڕەخنە گرتن و 
دانوستاندن بەدیارخستنی سەرنجڕاكێشی 
سوپاسکردنی  و  دەستخۆشیکردن  و 
دەربڕینی  ت��وان��ای  دی��ك��ە،  كەسانی 
خود  و  لێبوردن  داوای  و  ن��اڕەزای��ی 
ئاشكرایی  و  ڕوونی  و  كۆنترۆڵكردن 
جگە  بۆچوونەكاندا.  لە  سەربەخۆیی  و 
بۆ  گرنگە  زۆر  بوون  بە  باوەڕ  لەوەی 

ئینتیمای تاك.

ئەقاڵنی  بیركردنەوەی  پاڵپشتكردنی   .٢
و مەنتقی:

پشتبەستوو  ڕاستەقینە  ئینتیمای  پێویستە 
بێت بە پاساوی زانستی و ئەقاڵنی، كە 
بكرێ دڵنیا بین لێی، نەك لەسەر وەهم 
بنرێ.  بنیات  نالۆژیکی  و شتی دووری 
منداڵ  و  تاک  بۆچوونەکانی  نابێت  واتا 
بەری،  دەورو  جیهانی  بۆ  و  خۆی  بۆ 
بنرێ،  بنیات  وەهم  كۆمەڵێك  لەسەر 
دەبەخشێت  پێ  ئامادەیی  ئەمە  چونكە 
بۆ ئینتیمابوون بۆ جۆرەها بیر و باوەڕی 
خراپ و دژ بە كۆمەڵ. لێرەدا دەكرێ 
ش��ی��ك��ردن��ەوەی ئ��ەو ه��ۆك��ارەی پێ 
ناوە  گەنجانەوە  بەو  پاڵی  كە  بكەین 
لەو  بەشداری  بچن  كوردستانەوە  لە 
بنەمای  كە  بکەن  تیرۆرستییانە  گروپە 
و  وەهم  لەسەر  ڕەفتارەكانیان  و  هەوڵ 
كە  ئەقڵە،  و  لۆژیک  لە  دوور  بابەتی 
كراون،  گۆش  پێی  منداڵییەوە  لە  هەر 
دەرهاویشتەی  دی��اردەی��ە  ئ��ەم  وات��ە 
كە  ئ��ەوەی  هێندەی  نییە  ساتە  ئ��ەم 
پڕۆسەیەكی درێژخایەنی  دەرهاویشتەی 
ڕای  بە  بۆیە  پەروەردەكردنە،  هەڵەی 
گەنجانە  لەو  كەسێك  هیچ  ئێستا  من، 
ئەو  ئەوەندەی  نین  تاوانباران  بەتەنیا 
وای  كردووە  پەروەردەی  كە  كەسەی 
قەناعەت  وەهمانە  بەو  كە  كردووە  لێ 

بكات.
هەڵگرتنی  و  ب��ەش��داری��ك��ردن   .٣

بەرپرسیارێتی 
توانای تاك لە هەڵگرتنی بەرپرسیارێتی و 
بنەمایە  قەیرانەكاندا،  ڕووبەڕووبونەوەی 
جەوهەری،  ئینتیمای  بە  گەیشتن  بۆ 
پێویستە منداڵ هەر لە زووەوە بەشداری 
و  بەرپرسیاریەتییەكاندا  لە  بكرێ  پێ 
بەشداری  كۆمەڵەكاندا،  بە  ك��ارە  لە 
و  تێبگات  دەك��ات  لێ  وای  پێكردن 
بەمەش  چییە.  وابەستەبوونیش  بزانێت 

لەناو كۆمەڵدا زیاتر چاالك دەبێت.
جیهانێكدا  لە  م��رۆڤ  چاوپۆشی:   .٤
دەژی كە بەردەوام لە گۆڕراندایە بۆیە 
نەرمبوونی  تایبەتمەندی  بە  پێویستی 
بسازێت  بتوانێت  تا  هەیە  كەسێتی 
لەگەڵ خوێندنگە  لەگەڵ دەوروبەریدا، 
چاوپۆشین  بۆیە  كارەكەیدا،  شوێنی  و 
و  سەركەوتن  بنەماكانی  لە  یەكێكە 

جەوهەری،  ئینتیمایەكی  دروستبوونی 
چونكە لە جیهانی سەردەمیانەدا جێگای 
نابێتەوە،  بیروباوەڕ  و  هزری  بەستوویی 
بازنەی  چاوپۆشی،  بۆ  مرۆڤ  توانای 

ئینتیماكانی بەهێز دەبێت.
كۆمەاڵیەتی  بەهای  پەرەپێدانی   .٥
پەیوەندییەكی  پۆزەتیڤ:  پێوەری  و 
ئینتیماو  هەستی  لەنێوان  هەیە  ئەرێنی 
لەسەر  منداڵ  گرنگە  تاكدا،  بەهاكانی 

بەهای پۆزەتیڤ پەروەردە بكرێن.
ئینتیمای  ل��ەس��ەر  م��ن��داڵ  ئ���ەوەی  ب��ۆ 
جەوهەری پەروەردە بكەین، لەناو خێزان 
یان خوێندنگە یان لە ڕێی میدیاكانەوە 
یان گۆڤار و باڵوكراوەكانەوە، پێویستە 
ئەو چاالكییانە ئەنجام بدرێت كە الی 
چاالكیی  وەك:  خۆشەویستە  منداڵ 
و  ژینگەیی  چاالكیی  وەك  جۆراوجۆر 
چیرۆك  و  هونەری  و  هزری  چاالكی 
چاالكییانە  ئ��ەم  ن��اوەڕۆك��ی  ك��ە  و 
پەیوەندی  واتە  بێت  تیا  ئینتیمابوونی 

»بەش« بێت بە »كۆ«وە.

* مامۆستای زانكۆ

سەرچاوەكان:
١. ذعار بن فیصل ناصر)٢0١٢(:العوامل 
األجتماعیە و النفسیە و عالقتها باألنتماء 

الوطنی لدی طلبە الجامعات.
 :١99٥ السنباطی   مصطفی  السید   .٢
عالقتها  و  المدرسیە  األنشطە  ممارسە 
ماجستیر  للمدرسە–رسالە  باإلنتماء 
العلیا  الدراسات  –معهد  منشورە  غیر 

للطفولە–جامعە عین شمس.
٣. الهامی عبد العزیز امام : سایكولوجیو 
األنتماء. معهد الدراسات العالیا للطفولە. 

جامعە العین الشمس.
الغندور:  حسن  محمد  بالله  العارف   .٤
لجماعە  دراس��ە  االنتماء،  سیكولوجیە 
ماجستیر– راهنە–رسالە  مصریە  صوفیە 
غیر منشورە–آ داب عین شمس ١98٣ 

٥. بهاءالدین محمود فایز  ١99٤: العالقە 
ضعف  و  باإلغتراب  االح��س��اس  بین 
منشورە– غیر  ماجستیر  رسالە  اإلنتماء، 
للطفولە–جامعە  العلیا  الدراسات  معهد 

عین شمس 



ـی
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
تــ

نس
زا

ەم
رد

سە
 

59

88

خەندەكردن بۆ یەكەم جار، دەستبادان و ڕاوەشاندن وەك 
قۆناغە  دەڵێن  پێیان  ئەمانە  هەموو  خوداحافیزی،  بۆ  هێمایەك 
شتانێكن  گەشە،  گرنگەكانی  قۆناغە  گەشە.  گرنگەكانی 
دڵنیاییدا  و  دیاریكراو  قۆناغێكی  لە  مندااڵن  زۆربەی  که  
دەكەن،  یاری  قۆناغەدا،  لەم  مندااڵن  بیكەن،  دەتوانن 
فێردەبن، قسە دەكەن، هەڵسوكەوت دەكەن، گاگۆڵکێ 

و ڕێ دەكەن.
بینین،  لەسەر   جەخت  كۆرپەكان  ساڵدا،  یەكەم  لە 
شت  ئەو  دەرب��ارەی  فێربوون  و  گەڕان،  پێگەیشتن، 
و كەسانەی كە لە دەوورووبەریانن. مێشك و بیریان 
فێربوونی  مانای  گه شه  ده کات. گەشەكردنی مێشك 
فێربوونی  پاشان  بیركردنەوە،  و  زمان  بیره،  پڕۆسەی 
وتنی  یان  دەنگەكان،  دروستكردنی  بۆ  هه وڵدان  زمان. 

بڕگه ی پچڕ پچڕی وه ک دا – دا  ، با – با .
ناوی  فێربوونی  تێگەیشتن،  گوێگرتن،  پاشان 
که سه کان و شته کان، که  سه ره تای بەشێكی 
لەم  زم��ان��ه .  گەشەكردنی  گرنگی 
قۆناغەدا، كۆرپەكان گەشە ده ده ن 
بە خۆشەویستی و متمانە دەدەن 
بەشێكی  دیكە  كەسانی  و 
و  كۆمەاڵیەتی  گ��ەش��ەی 

سۆزدارین بۆیان.
ش���ێ���وازی  و  ڕێ���گ���ە 
كە  ب����اوك  و  دای����ك 
دەكەن  بەرجەستەی 
و ئەنجامی دەدەن بۆ 
منداڵه کانیان، یان ئەو 
یارییانەی  شێوازە 
ك����ە ل���ەگ���ەڵ 
ندا  نیا كا ڵە ا مند
دەی���ان ك��ەن، 

ــی  ــگــەكــان قـــۆنـــاغـــە گــرن
گەشەكردنی كۆرپە
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تا  منداڵه کان  بۆ  بنچینە  و  بنەما  دەبنە 
و  ئ��ەوان  لەگەڵ  مامەڵە  و  پەیوەندی 

كەسانی دیكەدا ببەستن و بیكەن.
ئامۆژگاریی بەسوود 

ئەمانە چەند خاڵێكن بۆ تۆ، وەك دایك 
باوك، دەتوانیت ئەنجامی بدەیت و  یان 
ماوەی  لە  كۆرپەكەت  یارمەتیدانی  بۆ 

ئەم كات و قۆناغەدا:
بكە،  كۆرپەكەت  بۆ  قسە  ئارامی  به    -
دەنگت  بە  هەست  ئارامی  بە  ئه ویش 

دەكات.
دەكات،  دروس��ت  دەنگێک  كاتێك   -
بە  بکه .  بۆ  قسه ی  و  ب��دەرەوە  وەاڵم��ی 
دەنگەكان  دروستكردنەوەی  دووب��ارە 
یارمەتیی  دەیڵێت،  تۆ  كە  وشەكان  و 

ده ده یت که  زمان بەكاربهێنێت.
ئەمە  بخوێنەرەوە،  كۆرپەكەت  بۆ   -
و  زمان  تێگەیشتنی  و  گەشە  یارمەتی 

دەنگەكان دەدات.
- گۆرانی بۆ بڵێ و میوزیکی بۆ بژەنە. 
بۆ  خۆشەویستی  دەدات  یارمەتی  ئەمە 
یارمەتی دەدات  میوزیک زیاد بكات و 

بۆ له  گەشەی مێشكیدا.
خولیای  و  ح��ەز  و  بكە  ستایشی   -

گوێگرتنی پێ بدە.
- لە باوەشی بگرە و كاتی بۆ تەرخان 
بكە. ئەمەش یارمەتی دەدات هەست بە 

باشی و ئارامی بكات.
- كاتێك لە پشوو و حەسانەوەدایە، یان 
كاتێك كە چاالكە، یاریی لەگەڵ بكە. 
تێگه یشتن  بۆ  بكە  تەماشای  نزیكەوە  لە 
بۆ  یان  ماندووبوونی،  نیشانەكانی  لە 

تێگه یشتن له  وه رگرتنی پشوو.
مه ترسیداره کان،  یارییه   له   به   وریای   -
و  جووڵە  بە  دەك��ات  دەس��ت  كاتێك 
گاکۆڵکێ و ڕۆیشتن، جووڵەی پێ بكە 
بۆ شوێنی پارێزراو و سەالمەت، مه یه ڵه  
باش  بۆی  بدات که   له  شتانێک  ده ست 

نییه  ده ستیان لێ بدات.
- چارەسەری خۆت وه رگره  له  ڕووی 
سۆزدارییەوە.  و  ده روون��ی  جەستەیی، 
چونکه  دایكبوون و باوكبوون كارێكی 
ئاسانتر چێژ  بۆئەوەی  قورس و دژوارە! 
دایك  ببیتە  و  ببینی  بوونی كۆرپەت  لە 
کات  ئه و  خۆشەویست،  باوكێكی  یا 
خۆشتان هەست بە باشیی خۆتان دەكەن.

سەالمەتی منداڵه که ت پێش هه موو 
شتێکه 

ببنە  دەتوانن  ماڵەكەت  ناو  شتەكانی 
باوكێك،  یان  دایكێک  وەك  مەترسی. 
ئیشی تۆ ئەوەیە مه ترسیی که م بکه یته وه . 
متمانە،  درووستبوونی  و  دڵنیایی  بۆ 
بۆ  ئارام  و  سەالمەت  ماڵێكی  پێویسته 
گرنگە  بکه یت.  فه راهه م  كۆرپەكەت 
دڵنیایی  بۆ  بنێیت  پێویست  هەنگاوی 
ڕووی  لە  چ  تۆ،  ئامادەیی  ده رب��اره ی 
ده روونییه وه  چ له  ڕووی سۆزدارییەوە. 

ئەوەی  بۆ  ئامۆژگارییەكە  ئەمەش چەند 
بێت  سەالمەت  و  پارێزراو  كۆرپەكەت 

له  مه ترسییه کان.
ڕامەوەشێنە،  كۆرپەكەت  هه رگیز   -
ماسولكەكانی ملی کۆرپه  زۆر الوازن و 
هێشتا توانای جوان ڕاگیرکردنی سەریان 
له وانه یه   بوەشێنیت،  ڕای  ئەگەر  نییە، 
هه ندێ  له   یان  بكەیت،  وێران  مێشكی 

باردا دەبێتە هۆكاری مردنی.
نووستنی  له   هەمیشە  ل��ەوەی  دڵنیابە   -
نابێت  کۆرپه که تدا، لە سەر پشت دات 

بۆ ڕێگریكردن لە مردنی لە ناكاوی.
لە  خ��ێ��زان��ەك��ەت  و  ك��ۆرپ��ەك��ەت   -
و  ئێوه   به وه   که   بپارێزە،  جگەرەكێش 
دوو.  پله   جگه ره کێشی  ده بنه   کۆرپه که  
که واته  ڕێگە بە هیچ  كەسێك مەدە له  

نێو ماڵه که تدا جگەرە بكێشێت.
لەناو  كۆرپەكەت  جێگەی  هه میشه    -
بێت،  دواوەوە  كورسی  با  ئۆتۆمبێلدا، 
نەك لە كورسی پێشەوە. ئەمەش ڕاسپارده  
سەالمەتی  بەرێوەبەرێتیی  ڕێنمایی  و 

هاتوچۆی نێودەوڵەتییە.
و  جووین  لە  بپارێزە  كۆرپەكەت   -
پارچەی  پارچە  بۆ  خۆراك  وردكردنی 
مەدە  پێ  ڕێگەی  ه��ەروەه��ا،  بچووك. 
یاری بە شت و پارچه ی بچووکی یاری 
مندااڵنە بكات یان شتانێك كە ئاسانن بۆ 

خستنه  ناو ده م.
بە  یاری  مەدە  كۆرپەكەت  بە  ڕێگە   -
چاوی  و  دەم  كە  بكات  شتێك  هیچ 

دابپۆشێ و بانی بدات.
گەرم  ئ��اوی  و  شلەمەنی  هەرگیز   -
كۆرپەكەت  نزیكی  له   خ��واردن  یان 
هەڵمەگرە و مه جووڵێنه ، یان لە كاتێكدا 
ده ست  باوەشەوەیە  بە  كۆرپەكەت  که  

له و شته  مه ترسیدارانه  مه ده .
- ڤاكسینه کان زۆر گرنگن بۆ پاراستنی 
تەندروستی و سەالمه تیی كۆرپە، چونکه  
ده کرێ مندااڵن تووشی نەخۆشیی دژوار 
و مەترسیدار ببن. گرنگە که  منداڵەكەت 
خۆیدا  گونجاوی  و  دروست  کاتی  له  
بکه   قسە  هه میشه   وەربگرێت.  ڤاكسین 
تیمی  یان  منداڵەكەت  پزیشكی  لەگەڵ 
ته ندروستی ڤاکسینه کان بکه  بۆ دڵنیابوون 
لەوەی منداڵەكەت كاتی ماوه  یان بەسەر 

چووە بۆ وه رگرتنی ڤاکسین.
جه ستە تەندروستەكان

بۆ شەش  شیری خۆت،  دایک،  ئه ی   -
پێداویستییەكانی  هه موو  سەرەتا،  مانگی 
تا  نۆ  لەنێوانی  پڕدەكاتەوە.  كۆرپەكەت 
تامی  كۆرپەكەت  ئه جا  مانگی،  دوازدە 
فێر  خواردنەکان  چێژی  ح��ه زی  نوێ 
دەبێت، بەاڵم بە دڵنیاییەوە هێشتا شیری 
ماددە  گرنگی  سەرچاوەیه کی  خۆت 

خۆراكییە گرنگه كانە.
- بە ئارامی و لەسەرخۆ و بە چاوەڕوانی 
بدە  هەوڵ  بدە،  پێ  خواردنی  كردنەوە 
هانی بدەیت تامی نوێ بكات، زۆر بە 
وردی چاودێری بكە بۆ ئەوەی تێبگه یت 

تێری خواردووه  یان هێشتا برسییەتی.
چاالكی  بە  كۆرپەلەكەت  هەوڵبدە   -
وه ک  نەتوانێت  لەوانەیە  بهێڵەرەوە، 
بكات،  ی��اری  و  ڕابكات  گ��ه وره ک��ان 
القە  و  مەچەك  دەتوانێت  خۆ  ب��ەاڵم 
بچووكەكانی به  درێژایی ڕۆژ بیجوڵێنێت 
و یارییان پی بکات، بۆیه  ڕێگریی مه که  
خێرا  و  بێت  بەهێز  بدەیت  یارمەتیی  تا 

جووڵه  بێت و زوو بکه وێته  گه ڕان.
س��اڵ،  دوو  س���ەروو  م��ن��دااڵن��ی  ب��ۆ   -
شاشەكان  و  تەلەفزیۆن  تەماشاكردنی 
ک��ات،  که مترین  ب��ۆ  بكە  س��ن��وردار 
ئەكادیمیایی ئەمریكی پزیشكی مندااڵن، 
ئەگەر  شتە  باشترین  ڕاسپاردووە  وای 
شاشەیه ک  هیچ  تەماشای  كۆرپەكان 

نەكەن.

له  ئینگلیزییه وه : پشتیوان عەلی
سەرچاوە: 

www.CDC.gov/ncbddd/
childdevelopment/
/positiveparenting
Infants.html
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بەم  ك��ە  توێژینەوەیەك، 
دواییانە، لەسەر پێنج سەد دایك و منداڵە 
ئەنجام  بەریتانیا  لە  سااڵنەكانیان  چوار 
هەرچەندە  كە  دەخاتەڕوو  ئەوە  دراوە، 

زیاتر  جەستەییان  چاالكی  دایكەكان 
دەبن.  چاالكتر  منداڵەكانیشیان  بێت، 
هەمان كات ئەم ڕاپۆرتە ئاماژە بەوەش 
چاالكییە  و  ج��ووڵ��ە  ك��ە  دەك����ات، 
جەستەییەكانی زۆربەی دایكەكان، لەوە 
لێكۆڵەرانی  كراوە.  ڕاسپاردە  كە  كەمتر 
بە  همپتون  ساوت  و  كامبریج  زانكۆی 
كەسانە،  ئەم  دڵی  لێدانی  لە  لێكۆڵینەوە 

جەستەییان  چاالكیی  ڕێ��ژەی  توانییان 
ئەم  ب��ك��ەن.  پێوانە  هەفتەیەكدا  ل��ە 
لێكۆڵینەوانە كە لە باڵوكراوەی پزشیكی 
»پدیاتریكس« که  تایبه ته  به  تەندروستیی 
مندااڵن، باڵو كراوەتەوە. ئه م لێکۆڵینه وانه  
جەخت لەوە دەكه نه وە، بۆ گرنگیدان بە 
تەندروستی منداڵ، پێویسته چاو بخرێتە 
توێژینەوەیە  ئ��ەم  بەپێی  دای��ك.  س��ەر 

ئەو دایكانەی 
چاالكن 

منداڵەكانیشیان 
چاالكن
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مندااڵن،  جەستەیی  چاالكیی  ڕێ��ژەی 
تەنیا هۆكاری سروشتی نییە كە تایبەت 
بێت بە تەمەنیان، بەڵكو دایكان و باوكان 
دەتوانن هەر لە منداڵیەوە بە ئەنجامدانی 
چاالكیی وەرزشی و جەستەیی، یارمەتیان 
بدەن، ئەمەش كاریگەری دەبێت لەسەر 

گەشەكردنی منداڵ و تەندروستییان. 
هەڵبەز و دابەز

لە  زیاتر  توێژینەوەیەدا  ئەم  بەشێكی  لە 
دایكەكانیان  و  ساڵە  چوار  منداڵی   ٥٥0
بۆ ماوەی یەك هەفتە ئامێری پێوانەكردنی 
خێرایی دڵیان لێ بەستبوون. ئەوان هەموو 
یان  نووستن  لەكاتی  بەتایبەتی  كاتێك 
جەستەیی  چاالكیی  ئەنجامدانی  كاتی 
لەخۆ  ئامێرەیان  ئ��ەم  وەرزش��ی��دا،  و 
بەستبوو. كاترین هسكت که  یەكێكه  لە 
منداڵ  تەندروستیی  ناوەندی  توێژەرانی 
توێژینەوەیەدا  لەم  لەندەن،  زانكۆی  لە 
زانیارییە  دەڵێت؛  ك��ردووە،  بەشداری 
ڕوو  دەخەنە  ئ��ەوە  بەدەستهاتووەكان 
هەیە  ڕاستەوخۆ  پەیوەندییەكی  كە 
جەستەیی  چاالكیی  ڕێ��ژەی  نێوان  لە 
دایكان، لەگەڵ مندااڵنەكانیان. هەروەها 
چاالكتر  دایكێك  »هەرچەندە  دەڵێت: 
جەستەیی  چاالكیی  منداڵەكەشی  بێت 
ڕێگەی  لە  هەرچەندە  دەبێت.  زیاتری 
ڕێژەی  ناتوانرێ  توێژینەوەیەوە  ئەم 
منداڵ  داب��ەزی  و  هەڵبەز  كاریگەریی 
ل��ەس��ەر دای��ك دی���اری ب��ك��رێ، ب��ەاڵم 
چاالكیی  كە  هەیە  زۆر  ئەگەرێكی 
جەستەیی یەكێك لەم دوانە، گاریگەریی 

هەیە لەسەر ئەوی دیكەیان«. 
ئامارەكانی  هسكت  كاترین  وتەی  بە 
دەخ��ەن��ەڕوو،  ئ��ەوە  توێژینەوەیە،  ئ��ەم 
بە  جەستەیی  چاالكیی  ئەنجامدانی  كە 
شێوەیەكی گونجاو و لەسەرخۆ، یان بە 
خێرایی دایكێك، دەبێتە هۆی ئەوەی كە 

لە چاالكییەكەدا  منداڵەكەی ١0% زیاتر 
بارتەقای هەر  بە  بێت. هه روه ها  بەشدار 
دابنیشێت،  دایكەكە  كە  ده قیقه یه ک، 
هێمنی  بە   %0،١8 نزیكەی  منداڵیش 

لە  ك��ەوات��ە  دادەنیشێت. 
سەعاتێكدا،  هەر  بەرامبەر 
دابیشێت  دایكەكە  ك��ە 
هۆی  دەبێتە  نەجوڵێت  و 
ئەوەی كە منداڵەكە ١0،8 
دەقیقە بە ئارامی دابنیشێت. 

بە  ڕەنگە  بچووكانە،  جیاوازییە  ئ��ەم 
وتەی  بە  ب��ەاڵم  بكرێن،  سەیر  ك��ەم 
چەند  م���اوەی  ل��ە  هسكت  ك��ات��ری��ن 
ڕوونی  بە  ساڵێكدا،  چەند  یان  مانگێك 
ئەو  دەردەك��ەوێ��ت.  كاریگەرییه كەی 
زۆر  ه��ۆی  دەبێتە  كە  هۆكارانەشی 
جەستەیی،  چاالكیی  و  جموجوڵكردن 
بریتییە لە ئەنجامدانی كاری ڕۆژانە، یان 

هەبوونی منداڵی دیكە لە ماڵدا. 
یەكێكی  که   ئەسلویجس  ئەسترڤان 
دیكەیه  لە توێژەرانی ئەم توێژینەوەیە، لە 
بەشی لێكۆڵینەوەی تایبەت لە ڕێژیمكردن 
زانكۆی  ل��ە  جەستەیی  چاالكیی  و 
چاالكییەوە  ڕووی  لە  دەڵێت  كامبریج، 
لە  كە  دایكانەی  ئەو  چاالكیی  ڕێژەی 
تەمەنی ١٦ ساڵییه وه  وازیان لە خوێندن 
هێناوە، پەیوەندیی پتەوتریان هەیە لەگەڵ 
منداڵەكانیان، لەچاو ئەو دایكانەی كە لە 

١8 ساڵیدا وازیان لە خوێندن هێناوە.
گۆڕانكاری لە مۆدێلی دایكایەتیدا

كە  ڕوو،  دەخاتە  ئەوە  توێژینەوەیە  ئەم 
بە  ژن��ان،  جەستەیی  چاالكیی  ڕێ��ژەی 
شێوەیەكی گشتی لە دوای بوون بە دایك، 
ناگەڕێتەوە  هەرگیز  و  دەبێتەوە  كەمتر 
پێش كاتی دووگیانبوون و پێش بوونی 
ئەمەش دەبێتە هۆی كەمبوونەوە  منداڵ. 
چاالكیی  لەدەستدانی  هەندێجاریش  و 

بەشداریكردن 
لە یارییە 
جەستەییەكاندا، یەكێكە 
لە ڕێگەچارە گرنگەكان 
بۆ بەهێزكردنی 
هەماهەنگی فیزیكی 
و پەروەردەكردنی 
توانا جەستەییەكان 
كە پایەیەكە لە نێو 
مندااڵندا. ئەو شتانەی 
كە لە بەردەستن وەك 
مەلەكردنی پێکه وه یی 
دایكان و مندااڵن و 
وەرزشكردن لە هۆڵە 
وەرزشییەكان، وێڕای 
ئەوەی هۆكارێكە بۆ 
ئاشنابوون و تێكەڵبوون 
به خەڵكانی دیكە، 
هۆكارێكیشە بۆ 
گەشەكردنی جەستەی 
منداڵ
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دەبێت  دواتر كاریگەریی  جەستەییان و 
هسكت  كاترین  منداڵەكانیشیان.  لەسەر 
لە درێژەی وتەكەیدا دەڵێت: »ئەو ژنانەی 
و  گرفتارن  دەبێت،  منداڵیان  تازە  كە 
كاری جۆراوجۆریان هەیە، بۆیە ناتوانن 
جەستەییەكانیان  چاالكییە  كە  بكەن  وا 
كاری لەپێشینەیان بێت، بەاڵم ئەنجامدانی 
كەمیش  ئەگەرچی  جەستەیی  چاالكی 
لەسەر  دەبێت  كاریگەریی  هه ر  بێت، 
خۆیان و منداڵەكانیشیان. هەندێك كاری 
سادەی وەك پیاسەكردن، جموجووڵ بە 
دەبێت  زۆری  سوودی  ڕۆژ،  درێژایی 

بۆیان«. 
دكتۆر ئان هوسكنیز بەرپرسی تەندروستیی 
م��ن��دااڵن، ن��ەوج��ەوان��ان و خ��ێ��زان، لە 
لە  دەرم��ان  و  تەندروستی  فەرمانگەی 
بەریتانیا، دەڵێت ئەم دامەزراوە دەوڵەتییە 

گرنگی دەدات بە چاالكیی جەستەیی لە 
نێو خێزان و مندااڵندا و كۆشش دەكات 
گشتی  تەندروستی  پاراستنی  لەپێناو 
كۆمەڵدا. ئەو لە درێژەی وتەكەیدا دەڵێت: 
یارییە جەستەییەكاندا،  لە  »بەشداریكردن 
بۆ  گرنگەكان  ڕێگەچارە  لە  یەكێكە 
و  فیزیكی  هەماهەنگی  بەهێزكردنی 
كە  جەستەییەكان  توانا  پەروەردەكردنی 
پایەیەكە لە نێو مندااڵندا. ئەو شتانەی كە 
لە بەردەستن وەك مەلەكردنی پێکه وه یی 
دایكان و مندااڵن و وەرزشكردن لە هۆڵە 
هۆكارێكە  ئەوەی  وێڕای  وەرزشییەكان، 
خەڵكانی  به  تێكەڵبوون  و  ئاشنابوون  بۆ 
گەشەكردنی  بۆ  هۆكارێكیشە  دیكە، 

جەستەی منداڵ«. 
ئەم  فێركاری  و  بانگەشە  ئەم  هەڵمەتی 
كەناڵی  ڕێگەی  لە  كە  دام��ەزراوەی��ە، 

دەك��رێ،  پەخش  بەریتانیاوە  چ��واری 
كە  دەك��ات  خێزانەكان  ئامۆژگاری 
بكەن  پەیڕەو  باش  خۆراكی  رێژیمی 
و  بكەن  زیاتر  جەستەییان  چاالكیی  و 
بن.  تەمەندرێژ  تەندروست  شێوەیە  بەم 
دامەزراوەیە،  ئەم  ڕێنماییەكانی  بەپێی 
مندااڵن پێویسته النی كەم، یەك سه عات 
و  سەعات  دوو  پێگەشتوش  كەسانی  و 
هەفتەیەكدا چاالكیی جەستەییان  لە  نیو 

هەبێت. 
لە فارسییەوە:

ئیبراهیم حسین ئیبراهیم  

سەرچاوە:
http://www.bbc.
co.uk/persian/
_140404/04/science/2014
an_children_activity_mums.
shtml?print=1

كە  ئەمریكی  ت��وێ��ژی��ن��ەوەی��ەك��ی 
بۆ  كردبوو  ئامادەیان  توێژەرەوان 
زانكۆی ئۆهایۆ، دەری خستووه  كە 
باوكان،  و  دایكان  زی��ادی  كێشی 
بۆ  ناڕەحەتیی  هۆی  ببێتە  لەوانەیە 
ب��ەرزب��وون��ەوەی  لە  منداڵەكانیان 
ئەوان  له شیاندا.  لە  ڕێژەی چەوریی 
مشكی  لەسەر  توێژینەوانەیان  ئەو 
چەوریی  بڕێك  که   دا  ئه نجام  نێر 
زیاده ی پێ درا تا قەڵەو ببێت، پاشان 
لە  قەڵەوییەش  ئەو  كە  دەرك��ەوت 

دەركەوته وە. نه وه کانیشیدا 
توێژینەوەكە،  بەشداربوویەكی 
دا  تێبینی  ن��واك،  فیلیشیا  خاتوو 

وتی:  و  ئەنجامەكان  ده رب���اره ی 
كە  دۆزی��ی��ەوە  شتمان  "چەندین 
لەسەر  هەبێت  كاریگەریی  لەوانەیە 
هەڵسوكەوتی  و  میتاپۆلیزم  چاالکی 
جۆری  به   پشتبەست  بێچووەكان، 
ئ��ەو خ��واردن��ان��ەی ك��ە ب��اوان��ی��ان 

دەیخۆن".
ئەو توێژینەوەیە ١٣ هەفتەی خایاند، 
پێش جووتبوونی مشكەكان كە لەو 
ماوەیەدا ئەو خواردنانەیان پێ ده درا 
دوای  چەوری،  بە  دەوڵەمەندن  كە 
لە  بێچووەكان  كە  دەركەوت  ئەوە 
كێشیان  هەفتەییدا  حەوت  تەمەنی 
باوکه كانیان  كە  لەوانەی  زیاترە 

سروشتییە. كێشیان 
ئەوەی جێگای سەرنج و سوپرایس 
ب��وو ب��ۆ ت���وێ���ژەرەوان، ئ��ەوە بوو 
لە  زی��ات��ر  ق��ەڵ��ەوەك��ان  مشكە  ك��ە 
مشكەكانی دیكە جموجوڵیان هەیە، 
لەدایك  لە  هەفتە  شەش  دوای  كە 
چاالكی  و  ڕادەك����ەن  ب��وون��ی��ان 
به هێزتر  و  گ��ەورەت��ر  جەستەیی 
ئه نجام ده ده ن، به  به رگریی زیاتری 

له شه وه .
و: نیگا حسێن

ژ:  )طبیبك(  گۆڤاری  سەرچاوە: 
٦٦١- ٢0١٣ز- ل: 78-8٣

قەڵەوی باوان 
دەبێتە میرات بۆ منداڵەكانیان
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پشێویی ئاگایی و كەمتوانایی فێربوون
مەحمود عەبدولكەریم باجەاڵن*  
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شتێك 94 لە  دەیەوێت  مرۆڤ  كاتێك 
تێبگات، یان فێری ببێت، هەوڵ دەدات 
بكات  خ��ۆی  هەستەكانی  كۆنترۆڵی 
تا  بەكاربهێنێت،  هەستی  زۆرترین  و 
چاالكی،  توانای  ئەوپەڕی  تا  بتوانێت 
فێربوون بەرهەم بهێنێت، بەاڵم هەندێجار 
وا دەبێت ئاكامی فێربوون بەپێی خواست 
و مەبەستی چاوەڕوانكراو بەدی نایەت، 
ڕەنگە مامۆستایان زیاتر لە هەر كەسێك 
لەم واقیعە تێبگەن و لە ژیانی ڕۆژانەی 
له مه   وانە وتنەوە و ئەركی فێركارییاندا 
شاره زا ببن، چونکه  سەرەڕای هەوڵێكی 
بەردەوامیش،  ماندووبونێكی  و  زۆر 
و گرفتی  ئاستەنگ  دووچاری چەندین 
تواناكانی گەیاندنی پەیامەكانی فێركردنی 
خوێندكاران ده بنه وه ، كە بێگومان گەلێك 
هۆكار و ئاستەنگی جۆربەجۆر هەیە بۆ 
لە  دروست  هاوبەستییەكی  و  گەیاندن 

نێوان مامۆستایان و خوێندكاراندا.
دەكرێ بڵێین، الی خوێندکار، گرنگترین 
كارامەیی  ك��ە  ئاستەنگییانەی  ئ��ەو 
فێربوونی ال ناكامڵ دەكەن، كەمتوانایی 

ئاگایی و مانەوەیه تی له سه ر هەستەكانی 
هاوكاریكردنی  چۆنێتیی  دواتریش  و 
به   بتوانن  تا  فێركاران،  و  مامۆستایان 
هه ناسه یه کی درێژتره وه  ئاگاییان هه بێت 

لەسەر هێاڵنه وه ی هەستەكانیان. 
ئەم  تاڕادەیەك  بتوانین  نیازەی  بەو  جا 
چەمكە و كاریگەرییه که ی لە تواناكانی 
پێویستە  بكەینەوە،  ڕوون  فێربووندا 
تێبگەین.  ئاگایی  وات��ای  و  چەمك  لە 
ئەو  گرنگترین  لە  یەكێك  بە  ئاگایی، 
ڕۆڵێكی  و  دادەنرێ  ژیرییانە  چاالكییە 
گەشەی  ل��ە  دەبینێت  ك��ارا  ئێجگار 
تاكدا.  که سێتیی  شارەزایی  و  هۆشیاری 
لە   ده کرێ  ئاگاییەوە  ڕێی  لە  مامۆستا 
لێی  و  بێت  بەئاگا  هەستییەكان  ئاگاییە 
بێت  خوێندکار  هاوكاری  و  تێبگات 
كارامەیی  ئەو  هەموو  وەدەستهێنانی  لە 
پێویستییەتی  كە  دروستانەی  نەریتە  و 
له   و  خۆی  لەگەڵ  خۆگونجاندن  لە 

ژینگەکه یشیدا. 
م���رۆڤ ه��ه م��وو ئ��اگ��ای��ی��ه ک ل��ە ڕێ 
)وه ک  دەك���ات  درك  هەستەكانیەوە 
هه سته کانی بیستن، بینین، بۆن، بەركەوتن، 
تام( و دەستی دەكەوێت. مەرجیش نییە 
هەموو ئاگاییەكان لە یەك كاتدا كارا بن 
و بۆی هەیە مرۆڤ لە یەك كاتدا یەك 
بێت و یەك هەست ڕۆڵی  ئاگایی كارا 
تێدا ببینێت، وەك سەیركردنی وێنەیەك، 
هەستی  ه��ۆی  بە  كە  تابلۆیەك،  ی��ان 
بەكارە  تیایدا  بینین  ئاگایی  و  بینینەوەیە 
و دەشكرێ زیاد لە هەستێك بەكار بێت 
هەمانكات  و  ئۆتۆمبیل  ئاژوتنی  وەك 
گوێگرتن لە ڕادیۆ، كە هەردوو هەستی 

بینین و بیستن ڕۆڵی تیادا دەگێڕن.
ڕێژەی ئەو ئاگاییەش كە مرۆڤ هەیەتی 
دەوروب��ەری  كاریگەرییه کانی  پێی  به  
كەسێكی  بۆ  كەسێكەوە  لە  جیاوازە، 
بە  ئه مانه ش  ج��ی��اوازه ،  ه��ه ر  دیكەش 
كۆئەندامی  دروستی  و  ساخڵه میی  پێی 
مێشك و دەمار و هەست و گوێزەرەوە 
هەستییەكان دەگۆڕرێ. الی هەندێكیش 

توانای  ه��ۆك��ارەوە  هەندێك  هۆی  بە 
شێوەیەكی  بە  و  دەبێت  پشێو  ئاگاییان 
كەمە  الیان  یان  نابینێت،  ڕۆڵ  گونجاو 
و  ب��ەردەوام  و  شێوەیەكی جێگیر  بە  و 
ئاگایی  كۆنترۆڵی  ناتوانن  درێژخایەن 
خ��ۆی��ان ب��ك��ەن، ئ��ەم گ��رف��ت��ەش پێی 

دەوترێت پشێویی ئاگایی.
پشێویی ئاگایی چییە؟

بریتییە لە كەمتوانایی تاك لە ئاگاییبوونێكی 
بۆ  تاكە  نەتوانینی  باش  لەبارو گونجاو، 
هەستەكانی،  بەكارهێنانی  لەسەر  مانه وه  
شڵەژانی  ب��ە  ت��اك��ە  دووچ��ارب��وون��ی 
چاو  و  جەختكردن  كەمی  ئاگایی، 
دەوروب��ەر،  وروژێنەرەكانی  له   تێبڕین 
كەمتوانایی لە گواستنەوەی هەستەكان له  
دیكە  وروژێنەرێكی  بۆ  وروژێنەرێكەوە 
كارامەییەكی  بۆ  كارامەییەكەوە  لە  و 

دیكە.
بەرباڵوترین  لە  یەكێكه   پشێوییە  ئەم 
مندااڵندا.  لەنێو  پشێوی  جۆرەكانی 
زانستی  توێژینەوەیەكی  ب��ەداخ��ەوە 
بەردەستدا  لە  خۆماڵیمان  مەیدانی  و 
ئ��ه وه ی  بۆ  ن��ەك��راوە،  ئێستا  تا  و  نییە 
ڕاپەرمووینە سەری و ئاستی ئەم گرفتە 
بەپێی  بەاڵم  بزانین.  خۆماندا  واڵتی  لە 
ژیریی  تەندروستیی  ئاژانسی  ڕاپۆرتێكی 
لەژێر  مندااڵنەی  ئەو  نیوەی  ئەمریكی، 
پشێوییەیان  جۆرە  ئەم  چارەسەردابوون، 
ئەو  دەرئەنجامی  لە  هەروەها  هەبووە. 
توێژینەوە زانستییە نوێیانەی كە لە بواری 
دەروونییەكاندا  نه خۆشییه   چارەسەری 
ه��ات��وون، دەرك���ەوت���ووە ك��ە ڕێ��ژەی 
مندااڵنی گرفتار لە جیهاندا بەم پشێوییە 
خۆی دەدات لە نزیكەی ١0%. ڕێژەی ئەو 
مندااڵنەش كە لە تەمەنی خوێندنگەییدان 
دەگەنە  س��ەرەوەن،  ب��ەرەو  ساڵ  شەش 
نێوان ٤% تا ٦% و ئاماژەش بەوە دراوە 
كە ئەم ڕێژەیە بەپێی باری كۆمەاڵیه تی 
لەنێو  و  دەگۆڕرێ  مندااڵن  ژینگەیی  و 
لە  بار و گوزەرانیان  ئەو مندااڵنەی كە 
ڕادەی  تا  خراپتردایە  و  نزم  ئاستێكی 
پێی،  دووچاربوون  بەرزدەبێتەوە.    %٢0
ڕەگەزیش دەگۆڕێت و جیاوازی هەیە، 
كە دەكاتە ٦ نێر بەرامبەر بە ١ مێ، بە 
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واتای ئەگەری دووچاربوون لە ڕەگەزی 
بە  نێرینەدا شەش هێندەی دووچاربوونە 

بەراورد لەگەڵ ڕەگەزی مێینەدا.
هۆكارەكانی پشێویی ئاگایی

گرفتێكی  هەر  وەك  ئاگایی،  پشێویی 
لەو  وردبوونەوەمان  ئەنجامی  لە  دیكە، 
هەن،  بارەیه وە  لەم  كە  پێشدەستانەی 
هۆكارن،  كۆمەڵێك  دەرهاویشتەی 
خودی  بە  پەیوەندییان  هەندێكیان 
بە  هەندێكیشیان  و  هەیە  كەسەكەوە 

ژینگە و دەوروبەرەوە، وەك:
١- كەموكوڕی لە كردارەكانی مێشكدا

ئاگایی  بتوانێت  ئ���ەوەی  ب��ۆ  م��رۆڤ 
دیاریكراو  وروژێنەرێكی  هەر  بەرامبەر 
هەبێت، پێویستی بە كۆمەڵێك كارامەیی 
ناسینەوەی  وه ک  هەیە،  ژیری  بەرایی 
پاشان  و  وروژێ��ن��ەرەك��ە  س��ەرچ��اوەی 
بۆ  مەبەست  هەستی  ئاڕاستەكردنی 
و  سەرنجدان  توانای  و  سەرچاوەكە 
مانەوە له  سه رنجداندا بۆ تێگه یشتن لەو 
ئاگایی  مەبەستیەتی  كە  سەرچاوەیەی 
كردارانە  ئەم  دیارە  بەاڵم  هەبێت.  بۆی 
شوێندا  ل��ەی��ەك  و  نین  سانا  وا  ه��ەر 
بەش  لە  هەریەكەیان  بەڵكو  ڕوونادەن، 
دواتر  و  ڕوودەدەن  مێشكدا  الیەكی  و 
هەماهەنگی لەگەڵ یەكدی دەكەن و بە 
هۆی بەشەكانی دیكەی مێشكەوە واتای 
كەواتە  دەبەخشن،  مەبەستەكە  بە  تەواو 
بەشێك  هەر  لە  كەموكووڕییەك  هەر 
لەو بەشانەی تایبەتمەندن بە قۆناغەكانی 
ئ��اگ��اب��وون، ه��ەر ك��ەم��وك��وڕی��ەك لە 
گوێزەرەوە دەمارییەكانی مێشكدا بوونی 
هەبێت و وه ک سستیی گەشەی مێشك، 
بەشێوەیەكی  مێشک  پێنەگەشتنی  یان 
ته ندروست، بۆی هەیە گرفت و پشێویی 

ئاگایی بهێنێتە كایەوە.
٢- بۆماوە

بە شێوەی گواستنەوەی ڕاستەوخۆی ئەم 
یان  وەچەكان،  بۆ  باوانەوە  لە  سیفەتە 
لە  كەموكووڕی  هۆی  بە  ناڕاستەوخۆ 
پێكهاتە و له  گەشە و كارامەیی مێشكدا. 
لە  دەگ��ێ��ڕێ��ت  ب��ااڵ  ڕۆڵێكی  ب��ۆم��اوە 

دووچاربوونی تاك بە گرفت و پشێویی 
ئاگایی. لە زۆرێك لەو توێژینەوە نوێیانەی  
لەم بارەیه وە كراون، ئه وه  دیار دەکه وێ، 
بە  ڕۆڵه کان  دووچاربوونی  ڕێژەی  كە 
بۆماوەییەكانەوە  گوێزراوە  سیفه تە  هۆی 
الی ئه و دایک و باوکانەی كە پشێویی 
ئەمەش   ،%٥0 دەگاتە  هەبووە  ئاگاییان 
تووشبوونە،  گ���ەورەی  ئەگەرێكی 

بەبەراورد لەگەڵ هۆكارەكانی دیكەدا.
٣- ژینگە:

لە  و  ئ��ادەم��ی��زاده وه   هاتنەكایەی  ل��ە 
لە  ساتی  تا  پیتێنراوەوە  هێلكۆكەیەكی 
دایكبوونیش،  لە  دوای  و  دایكبوون 
مرۆڤ بۆی هەیە دووچاری كاریگەرییە 
جۆری  و  ببێته وه   نه رێنییەكان  ژینگەییە 
ژیان و پێكهاتەی ئەو ناوەندەی مرۆڤی 
نەشونما  و  گەشە  و  پێكدێت  تێدا 
دەكات، بۆی هەیە هۆكارێكی دیكەی 

پشێویی ئاگایی بێت.
٤- هۆكاری خۆراك

ج��ۆر و ش��ێ��وازی خ���ۆراك ه��ەروەك 
گرنگن  گشتی  شێوەیەكی  بە  چۆن 
بە  م��رۆڤ،  پێگەیشتنی  و  گەشە  بۆ 
كاریگەری  دەك���رێ  شێوە  ه��ەم��ان 
تەندروستی،  له سەر  هه بێت  نه رێنییان 
بەكارهێنانی خۆراكی  زۆر  نموونە،  بۆ 
ئامادە و لەقوتونراو، بە هۆی ئەو ماددە 
پارێزگارانەی كە تیایدایە. هه روه ها ئەو 
سەوزە و میوە نەشۆراوانەی كە داو و 
دەرمانی قەالچۆكردنی مێروویان پێوه یه  
و ماددەی كیمیاییان له سه ر نیشتۆته وه ، 
ژینگەوه   پیسیی  هۆی  بە  له وانه شه   که  
یان  ئۆتۆمبیل،  دووكەڵی  وه ک  بووبێت 
كاربۆنیان  ماددەی  که   تەقەمەنییەكان 
پێیانه وەیە،  و  نیشتووەته وه   لەسەر 
چاالكی  لەسەر  كاریگەرییان  هەموو 
میشک  و  هەیە  مێشك  كارامەیی  و 
دەك��ەن.  گرفت  چەندین  دووچ��اری 
و  ئاگایی  پشێویی  ل��ەوان��ە  یەكێك 

دەرئەنجامەكانێتی. 
 winneke لە توێژینەوەیەكدا كە وینیك

ئەنجامیان  و هاوەاڵنی لە ساڵی ١989دا 
پەیوەندییەكی  كە  دەركەوتووە  داوە، 
كاربۆن  ڕێژەی  نێوان  لە  هه یه   ئه رێنی 
پشێویی  بە  دووچاربوون  و  خوێندا  لە 
ڕێ��ژەی  چەند  وات��ای��ەی  ب��ەو  ئاگایی، 
كاربۆن لە خۆێندا بەرزتر بێتەوە، هێندە 
ئاگایی  پشێویی  كاریگەری  و  ئەگەر 

لەسەر تاك زیاترە.
٥- هۆكارە خێزانییەكان

و  دەروون��ی  دڵنیایی  بە  هەستنەكردن 
لەسەر  زۆر  گ��وش��اری  و  دڵ��ەڕاوك��ێ 
و  ئاگایی  شڵەژانی  هۆی  دەبێتە  تاک، 
منداڵ  سەرنجی  و  تێڕوانین  ناجێگیریی 
بكرێن  فێر  مەبەستە  كە  شتانەی  ئەو  بۆ 
هەمیشە  چونكە  دەك��ەوێ��ت��ەوە،  لێی 
شتانێكەوە  بە  منداڵ،  ئاوەزی  و  خەیاڵ 
س��ەرق��اڵ��ە ك��ە ل��ە ه��زر و دەروون���ی 
نەك  هەیە،  بەدیهێنانی  ویستی  خۆیدا 
دەكات،  لێ  داوای  یه کێک  که   ئەوەی 
داخوازییە  بەدەمەوەنەچوونی  هەمانکات 
بێبەشبوونی  و  منداڵ  سەرەكییەكانی 
منداڵ لە سۆز و خۆشەویستیی پێویست، 
شكاندنەوە  و  سەرزەنشتكردن  زۆر  یان 
كەموكووڕییەكانی،  وەدیارخستنی  و 
هێنده ی  ئاگاییەوە،  ڕووی  لە  بەتایبەت 
دیکه  منداڵ دووچاری خەون و بێئاگایی 

لە واقیعی دەوروبەری دەكات.
٦- هۆكارە خوێندنگەییەكان

خوێندنگەیی  ناوەندی  كات  هەندێك 
جۆری  و  پۆل  بەڕێوەبردنی  شێوازی  و 
ئەو  و  مامۆستا  هەڵسوكەوتی  و  ڕەفتار 
كەرەستە و هۆكارانەی كە لە ڕاڤەكردنی 
وانەوتنەوەكانیدا نمایشی دەكات، خۆی 
لە خۆیدا ئەگەر لەگەڵ بنەما و ڕێنماییە 
پەروەردەییەكان نه یه ته وه  وبە شێوەیەكی 
نەبێت،  دروس��ت  و  لەبار  و  گونجاو 
تەنگژە  بە  دووچ��ارب��وون  بۆ  هۆكارە 
ئاگایی  كەمتوانایی  و  دەروونییەكان 
دەروونیی  ب��اری  شڵەژانی  و  قوتابی 

منداڵی لێ دەكەوێتەوە. 
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پشێویی  جیاكەرەوەكانی  نیشانه  
ئاگایی

ئاگایی،  پەشێویی  دیاردەكانی  و  نیشانە 
ئ��ادەم��ی��زاد  تەمەنی  و  ق��ۆن��اغ  بەپێی 
لێرەدا  ئێمە  ئەوەی  بەاڵم  جۆربەجۆرە، 
ئەو  بدەین،  پێ  ئاماژەی  دەمانەوێت 
پەیوەستن  كە  جیاكەرەوەییانەن  سیما 
بەر خوێندن و زیاتر  قۆناغی چوونە  بە 
فێربووندا  و  خوێندنگەیی  ناوەندی  لە 
لێرەدا  وتنە  شایانی  ئەوەی  ڕوودەدەن. 
یان  یەكێك  هەر  نییە  م��ەرج  ئەوەیە، 
لە هەر كەسێكدا  لەم دیاردانە  هەندێك 
ئاگاییان  پشێویی  بڕیاری  ئیدی  هەبن 
بەسەردا بسەپێنین، چونكە ئەم گرفتەش 
بۆ  پێویستە  دیكە،  گرفتەكانی  هەروەك 
و  دووباره   بەردەوام  و  درێژ  ماوەیەكی 
جۆر  تێبینی  ڕۆژان��ە  و  ببنەوە  دووپ��ات 
لە  و  بكرێ  دووبارەبوونەكان  ماوەی  و 
بكۆڵرێتەوە،  هۆكارەكانی  و  بنەڕەت 
دروست  بڕیارێكی  ده ت��وان��رێ  ئه وسا 
بتوانین  ب��درێ  گرفتەكە  دەرب���ارەی 
فێربوونێكی  تا  بکه ین،  هاوكارییان 
بهێنین.  وەدی  بۆ  پێویستیان  و  گونجاو 
جیاكەرەوانەش  سیما  ئەو  گرنگترینی 

دەکرێ لە سێ بڕدا كۆبكرێنه وه :

بەئاگاییبوون:  لەسەر  یەكەم: كەمتوانایی 
كەلەم ڕووخسارانەدا دەردەكەوێت:

ئاگاییان  پشێویی  مندااڵنەی  ئەو   -١
لە  دەت��وان��ن  گرانی  بە  زۆر  هەبێت، 
تێبگەن  بابەتانە  ئەو  ناوەڕۆكی  و  شێوە 
بۆیە  هەبێت،  لێی  ئاگاییان  پێویستە  كە 
و  ب��ەردەوام  هەڵەی  دووچاری  هەمیشە 
دووبارە دەبنەوە لەو بابەت و چاالكی و 
پێدراوانەی كە لە قوتابخانەدا دەیخوێنن، 

یان که  پێویستە فێریان ببن.
٢- ئه وان ناتوانن بۆماوەیەكی درێژخایەن 
و بەردەوام ئاگاییان بۆ شتێکی دیاریكراو 

یان مەبەستێکی دیاریکراو هەبێت.
٣- توانای گوێڕادێرییان الوازە، واتا ئەو 
لەبەرئەوەی  دەوترێ،  پێیان  كە  وتانەی 

هەموو  بۆ  ئاگاییان  تەواوەتی  بە  ناتوانن 
ده نگه کانی  و  پیت  و  بڕگە و وشەكان 
هەبێت، ناتوانن بە شێوەیەكی گشتی لە 
هەر  هه ندێجار  تێبگەن.  ناوەڕۆكەكەی 
ده بێت.  وا  نەیانبیستبێت  ئ��ه وه ی  وەك 
بە  پەیامە  ئەو  كات  هەندێك  ئەمەش 
هەڵە بە كەسی بەرامبەریان دەگەیەنێت، 
كە بە بێ-گوێ و السار ناوزەند بكرێن 
لێ  ل��ه س��ه ری��ان،  نه رێنی  تێڕوانینی  و 

بكەوێتەوە.
و  ب�����ەدواداچ�����وون  ت���وان���ای   -٤
وا  ئەمەش  الوازە،  لێوردبوونەوەیان 
دەكات هەمیشە بابەتە خوێنراوەكانیان بە 

ناكامڵی و ناتەواوكراوی البمێننەوە.
جێبەجێكردنی  ك��ات  زۆرب���ەی   -٥
ئەركەكانیان بێ پالن و بێ ڕێكخستنێكی 
و  ناڕێكی  و  دێنن  ب��ەدی  گونجاو 

شپرزەییان پێوە دیار دەبێت.
٦- بە شێوەیەكی بەردەوام، خۆیان لەو 
كە  دەشارنەوە  كارامەییانە  و  چاالكی 
ژیری  و  هزر  بەكارهێنانی  بە  پێویست 
دەگرن  پەرێز  دوورە  خۆیان  و  دەكەن 
لە هەر هەڵوێستێك كە تووشی قەیرانی 

بیركردنەوە و تێڕامانیان بكات.
بنەڕەتییەكانی  شتە  بە  پابەندنەبوون   -7
لەیادكردنیان  هەمیشە  و  ژی��ان��ه وه  
و  ك��ەرەس��ت��ە  ب���ی���رچ���وون���ەوەی  و 
و  بەخۆیان  تایبەت  پێداویستییەكانی 
پەڕاو،  پێنووس،  وەك  خوێندنگەیان، 

ئەركه کانی ماڵەوە... هتد.
شتە  سەرنجدانی  و  باڵوی  خەیاڵ   -8
گرنگییەكی  ڕەنگە  كە  الوەكییەكان، 
ئەوتۆیان نەبێت، بۆ نموونە  سەرنجدانی 
که   الپەڕەكاغەزێك  كەوتنەخوارەوەی 
یان  خواره وه ،  ده که وێته   هاوڕێیه کی  له  
پۆله وه  دێت،  لە دەرەوەی  دەنگێك که  
خەیاڵ  هێندەی  دەك��ەن  وا  ئەمانەش 
دەوروبەرییانەوە  بە  بیركردنەوەیان  و 
پێداویستییە  لە  بیر  هێندە  بێت،  سەرقاڵ 
كە  ن��ه ک��ه ن��ه وه   خ��ۆی��ان  ئاگاییەكانی 

پێویستیانە بۆ فێربوون و تێگەیشتن.

دووەم: زیادجووڵەی بەردەوام: وەك،
١- ئ��ەو م��ن��دااڵن��ەی ك��ە دووچ���اری 
پشێویی ئاگایی بوون، توانای وەستان و 
خۆڕاگرییان كەمە، بۆیە تێبینی جووڵەی 
بەردەوامیان  لە خۆوە و  بێ مەبەست و 

لێ دەكرێ. 
و  جێگا  ناڕێكوپێكی  و  شپرزەیی   -٢

كەلوپەلەكانی.
٣- زۆربڵێی و دروستكردنی ژاوەژاو و 
دەوروبەرەكەی  و  خۆی  سەرقاڵكردنی 

بەبێ بوونی مەبەستێکی دیار.

سێیەم: بەرهەڵستكاری، ئەمیش بە چەند 
سیمایەك دەناسرێتەوە، لەوانە:

خێرا  و  پێشوەخت  وەاڵم��دان��ەوەی   -١
و  پرسیار  ناوەڕۆكی  لە  بیركردنەوە  بێ 

مەبەستی پرسیار.
خۆهەڵقورتاندن  و  گفتوگۆ  پێبڕینی   -٢
پەیوەندیی  ك��ە  ك��اروب��ار  و  وت��ە  ل��ە 

ڕاستەوخۆی بەوەوە نەبێت.
٣- نەگونجاوی ڕەفتار و هەڵسوكەوتەكانی 
شوێنی  و  كات  و  هەڵوێست  لەگەڵ 
ڕووداودا و تێهەڵكێشكردنی شتانێك كە 
پێویستە  لەوەی  دوورن  زۆر  هەندێجار 

هەیبێت.

پشێویی ئاگایی و گرفتی فێربوون
گرفتە  لەو  یەكێكە  ئاگایی،  پشێویی 
كاریگەرانەی كە بە ڕاستی پێویست بە 
لێكۆڵینەوەی جدی دەكات لە بارەیەوە، 
لەسەر  گەورە  كاریگەرییەكی  چونكە 
دەكات  دروست  تاك  فێربوونی  توانای 
سەرەكییەكانی  هۆكارە  لە  یەكێكە  و، 
خوێندكار  شكستهێنانی  و  دواكەوتن 
لە  تائێستا  بەداخەوە   كە  خوێندندا،  لە 
زانستی  توێژینەوەیەكی  هیچ  واڵتماندا 
هەمانكات  نەكراوە.  لەبارەوە  بابەتی  و 
گرفتانەی  ل��ەو  دی��ك��ەش  زۆرێ��ك��ی 
سەركەوتنی  ب���ەردەم  لە  ڕێگرن  كە 
پ��رۆس��ەی پ�����ەروەردە و ف��ێ��رك��ردن، 



97Ch
ild

 & 
Ed

uc
ati

on
ە   

ەرد
ەرو

 و پ
داڵ

من

جا  ماونەتەوە.  كاركردندا  لەپەراوێزی 
بەو مەبەستەی كە تیشكێك بخەینە سەر 
ئەنجامی  لە  كە  دەرهاویشتانەی  ئەو 
لە  ئاگاییەوە بەدی دێن و كار  پشێویی 
توانای خوێندكار دەكەن لە فێربوون و 
بەردەوامی و سەركەوتنی لە خوێندندا، 
ئەم  كاریگەریی  خاڵێكدا  چەند  لە 
فێربووندا دەخەینە  تواناكانی  لە  پشێوییە 

ڕوو:
لە  گەلێك  فێربوون:  كەمتوانایی   -١
یەكالیی  ڕاستییەیان  ئەو  توێژینەوەكان 
ك����ردووەت����ەوە ك��ە پ��ەی��وەن��دی��ەك��ی 
و  ئاگایی  پشێویی  لەنێوان  ڕاستەوانە 
نێو  لە  هەیە،  فێربووندا  كەمتوانایی 
جۆرەكانی كەمتوانایی فێربوونیشدا بەپێی 
 Cavanaugh توێژینەوەیەك كە كافانۆ
 %٣0 داوە،  ئەنجامیان  هاوڕێكانی  و 
دەگەڕێنەوە  كەمتواناییەكان  هۆكاری 
بۆ پشێوی وگرفتی ئاگایی و تواناكانی 
قوتابیانەی  ئ��ەو  چونكە  سەرنجدان، 
توانای  هەبێت،  ئاگاییان  گرفتی  كە 
تێگەیشتن و خوێندنەوە و نووسینییان بە 
شێوەیەكی باش و گونجاو نابێت، ئەمەش 
فێربوونییان  توانای  سەر  كاردەكاتە 
فێربوونییان  كەمتوانایی  دووچ��اری  و 

جۆربەجۆرەكاندا  بابەتە  ل��ە 
دەكاته وه .

بەپێی  تێگەشتن:  ٢- كەمتوانایی 
توێژینەوە نوێكان ئەو مندااڵنەی 
هەیە،  ئاگاییان  كەمتوانایی  كە 
بابەتە  لە  تێگەیشتنیان  توانای 
بە  الوازە،  نووسیندا  و  زارەكی 

ڕادەیەك كە پشێویی ئاگایی هۆكارە بۆ 
ڕێژەی  تا  تێگەیشتن  ئاستی  دابەزاندنی 
مەترسیدارە  ئاماژەیەكی  ئەمەش   ،%٣0
تەنیا  منداڵ  كە  دەخ��ات  دەر  ئ��ەوە  و 
لە سێیه کی  ئەوەی دەیبستێ و  سێیەكی 
تێی  دەدرێ  پێی  ڕۆژان��ە  وانانه ی  ئه و 

دەگات. 
ڕاستەوخۆ  كاریگەرییەكی  ئه مه ش 
به ده ستهاتووه كانی  زانیارییە  ئاستی  لە 

وانەكانیدا.  بەشە  لە  دەكات  خوێندكار 
هه مانکات توانای گێڕانەوە و بیرهاتنەوەی 
گونجاو  شێوەیەكی  بە  زانیارییەكانیشی 
نابێت، بۆیە دەبینین ئەو خوێندكارانە لە 
دوای ڕاڤەی مامۆستاوه  ناتوانن هەمان ئەو 
زانیارییانەی كە پێیان دراوە، بیڵێنه وه ، یان 
بیگێڕنەوە یان ناتوانن بیریان بکه وێتەوە. 
گرفتی ئەم كەم تێگەیشتنەش، وەنەبێت 
دەزگای  و  بیستن  هەستی  بە  پەیوەندی 
هۆكاری  بەڵكو  هەبێت،  بیستنەوە 
بیستنێتی  درککردنی  الوازی  سەرەكیی 
دروست  شێوەیەكی  بە  ناتوانێت  كە 
وشە  و  دەن��گ  بۆ  لێكدانەوە  و  ڕاڤ��ە 
بیستراوەكان بكات و له  واتاکان تێبگات 
پێكەوە  تێگەیشتنەكان  دەرئەنجامی  و 
لەبار  تێگەیشتنێكی  و  بداته وه   گرێ 

بهێنێتە كایەوە. 
كەمتوانایی  گرفتی  زۆرج��ار  که واتە 
تێگەیشتنەوە  توانای  بە  تەنیا  تێگەشتن 
ناوەستێت و پەل دەكێشێت بۆ نەگونجان و 
سەرنەكەوتنی لە پەیوەندییە كۆمەاڵیەتی 
و له  گفتوگۆكانیشیدا، چونکه  لە تەواوی 
ئاشنا  باسەكان  ناوەڕۆكی  و  گفتۆگۆ 
یان  هەڵە  وەاڵمی  دەرئەنجام  و  نابێت 

پەیوەند نەبوو بە بابەتەكە دەداتەوە.

نووسراوەكانیش،  بابەتە  ده رب���اره ی 
هەمانشێوە توانای لێكدانەوە و ناسینەوەی 
الوازە  ل��ه   ل��ه   ن��ووس��راوەك��ان��ی  هێما 
میكانیزمی  ت��ەواوەت��ی  بە  ناتوانێت  و 
بۆیە  ب��ك��ات،  جێبەجێ  خوێندنەوە 
و  دەكات  خوێندنەوەدا  لە  زۆر  هەڵەی 
ئه مه ش كاریگەرهی هه یه  لە تێگەیشتنی 
ناوەڕۆكی نووسراوەكەش. هەتا زیاتریش 
بەردەوام بێت لە خوێندنەوە هەڵەی زیاتر 
الپەڕە  سێ  ئەگەر  بۆنموونە  دەك��ات. 
بخوێنێتەوە لە الپەڕەی یەكەمدا كەمترین 
هەڵە دەكات، لە الپەڕەی دووەمدا ئاستی 
الپەڕەی  لە  و   %٢0 دەگاتە  هەڵەكانی 
چونكە   ،%٦0 نزیكەی  دەگاتە  سێیەمدا 
توانایی  كاتدا،  درێژبوونەوەی  لەگەڵ 

ئاگایی ئەویش بەرەو الوازتر دەڕوات.
پێشتر  وەك  هەڵە:  وەاڵم��دان��ەوەی   -٣
ئاماژەمان پێدا وەاڵمدانەوەی هەڵە یەكێكە 
هۆكاری  ج��ی��اك��ەرەوەك��ان،  سیما  لە 
لە  تێنەگەشتن  بۆ  دەگەڕێتەوە  ئەمەش 
بیرچوونەوەی  لە  یان  پرسیار  ناوەڕۆكی 
وەاڵمی دروستی پرسیارەكە، یان بەپەلە 
تەواوی  لە  تێگەیشتن  بێ  وەاڵمدانەوە 
ئەم  بارێكدا  هەموو  لە  پرسیارەكە، 
دیاردەیە گرفتێكی گەورە بۆ خوێندكار 

تەنیا بە توانای تێگەیشتنەوە 
ناوەستێت و پەل دەكێشێت بۆ 
نەگونجان و سەرنەكەوتنی لە 
پەیوەندییە كۆمەاڵیەتی و له  گفتوگۆكانیشیدا، 
چونکه  لە تەواوی گفتۆگۆ و ناوەڕۆكی باسەكان 
ئاشنا نابێت و دەرئەنجام وەاڵمی هەڵە یان 
پەیوەند نەبوو بە بابەتەكە دەداتەوە
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و ئاستی فێربوونەكەی دروست دەكات 
و دەبێتە هۆی بەدەستهێنانی نمرەی كەم 
خوێندن  ئاستی  دواكەوتنی  و  مانەوە  و 

لەچاو هاوڕێكانی دیكەیدا.
ت��ۆم��اری  ب��ی��رچ��وون��ەوە:  خ��ێ��را   -٤
زانییارییەكان لە هزری مرۆڤدا پێویستیان 
بە قۆناغ هەیە بۆ جێگیربوون و مانەوە، 
بنەڕەتی ئەم جێگیربوونەش لە ئاگایی و 
دەست  وردبوونەوەوە  لێ  و  سەرنجدان 
پشێویی  ئەوانەی  داخەوە  بە  پێدەكات. 
ئاگاییان هەیە لێی بێبەشن، یان الوازن لە 
بەردەوام  بۆیە هەمیشە و  بەدەستهێنانیدا، 
مەبەستیانە  ئ��ەوەی  خێرایی  بە  زۆر  و 
بیریان دەچێتەوە، ئەم لە بیرچوونەوەیه ش 
بەڵكو  ناگرێتەوە،  زانییارییەكان  تەنیا 
و  پێداویستی  و  كەلوپەل  و  شتومەك 
ژیانی  و  ڕۆژانە  جۆربەجۆرەكانی  كارە 

ئاساییشیان دەگرێتەوە.
٥- خەیاڵ ڕۆیشتن: چاالكیی فێربوون وا 
ئەو  وابەستەی  مرۆڤ  دەكات  پێویست 
لێوەی  مەبەستییەتی  كە  بێت  سەرنجانە 
بەاڵم ڕۆیشتن  تێبگات،  لێی  بێت و  فێر 
الوەكی  شتی  بە  خەیاڵ  بەرباڵوی  و 
هەمیشە  ناپێویسته وه ،  و  كەمبایەخ  و 
پشێویی  كە  كەسانەی  ئەو  دەكات  وا 
خەیاڵیان  پێویست  بەپێی  هەیە،  ئاگاییان 
بابەتە  ئەو  ئاگاییان الی  و  نەبێت  كۆك 

نەبێت كە مەبەستە فێری بن.
تێگەیشتن  بۆ  بیركردنەوە:  تەرزی   -٦
بە  پێویستی  مرۆڤ  هەمیشە  فێربوون،  و 
ئەو  بۆ  هەیە  بیركردنەوە  و  لێكدانەوە 
بابەتەی كە مامۆستا بۆی ڕاڤە دەكات، 
ئاگاییان  پشێویی  كەسانەی  ئەو  بەاڵم 
بەو  نییە  پەیوەند  بیركردنەوەیان  هەیە 
دەیخوێنن.  وانەكەدا  لە  كە  بابەتەوه  
ئەگەر جاروباریش بەئاگا بێنەوە ناتوانن 
ڕام  خۆیان  بیركردنەوەی  بەردەوامی  بە 
بكەن و بە خێرایی لە بابەتەکەوه  دەچنە 
بابەتی سەرەكی  بابەتێكی دیكە و  سه ر 

لەیاد دەكەن.
ڕێنووس:  و  نووسین  كەمتوانایی   -7

زۆر  و  هەڵە  ڕێنووسی  و  نووسین 
ت��ەواون��ەك��ردن��ی  و  ك���وژان���دن���ەوە 
نووسینەوەی بابەت، تەنانەت لە ڕێنووسی 
گواستراوەشدا، واتا ئەگەر ڕاستەوخۆش 
بینراودا  نووسینێكی  لەبەر  نووسینەكە 
دەكات،  تیادا  هەڵەی  هەر  بنووسێتەوە، 
فێربوون  دیكەی  گرفتێكی  ئەمەش 

دەهێنێتە كایەوە.
لەبەر  خوێندن:  دۆخی  لە  هەڵهاتن   -8
گرفتی  چەندین  و  ه��ۆك��اران��ە  ئ��ەو 
ئاگایی  پشێویی  دەرئەنجامی  كە  دیكە 
بەردەم  لە  گرفت  و  كایەوە  دەیانهێنێتە 
تاكی  دەك���ەن،  دروس���ت  فێربووندا 
دووچاربوو بەم پشێوییە، هەمیشە بە دوای 
دەروازەیەكدا دەگەڕێت بۆ دەربازبوون 
ناوەندانەی  لەو  هەڵهاتن  و  خوێندن  لە 
زاڵ  كۆسپەكانیدا  بەسەر  ناتوانێت  كە 
دەكەنه وه ،  قەیرانی  دووچ��اری  و  بێت 
بۆیە هەمیشە بە بێزارییەوە بۆ دەروازەی 

خوێندن دەڕوانێت.

فێربوونێكی  بۆ  ڕێنماییەك  چەند 
باشتر

دەمانەوێت  لێرەدا  ئ��ەوەی  ڕاستیدا  لە 
باسی بكەین زیاتر پەیوەندە بە ناوەندی 
كە  پێیەی  بەو  مامۆستاوە،  و  خوێندن 
قوتابخانەیە  سەرەكی  فێركاری  مامۆستا 
لە  دەگێڕێت  كاریگەر  ڕۆڵێكی  و 
و  فێربوون  شێوازەكانی  باشتركردنی 
پەشێویی  كە  مندااڵنەی  ئەو  هاریكاری 
ئاگاییان هەیە لە پۆلەكەیدا، لە گرنگترین 
بێن  بەدی  پێویستە  ڕێنماییانەش كە  ئەو 

وەك:
بە  پۆل  بەڕێوەبردنی  و  ڕێكخستن   -١
دوور  و  گونجاو  و  ئ��ارام  شێوەیەكی 
سەرنجڕاكێشی  هۆكاری  و  ژاوەژاو  لە 

بێسوود.
فێركردنی  هۆیه کانی  بەكارهێنانی   -٢
ڕاڤەكردنی  و  ڕوونكردنەوە  لە  گونجاو 

بابەتەكاندا.
و  پ��ەی��وەن��دی  دروس��ت��ك��ردن��ی   -٣

لەگەڵ  ت��ون��دوت��ۆڵ  هاوبەستییەكی 
و  ڕێ��ز  بنەمای  لەسەر  خوێندكاراندا 

خۆشەویستی و لەیەك تێگەیشتن.
و  وانەوتنەوە  پلەبەپلە  و  ڕیزبەندی   -٤
وانە  نوێی  ستراتیژیەتی  بەكارهێنانی 
له   و  شێواز  لە  جۆربەجۆری  و  وتنەوە 
گەیاندنەكاندا، چونكە وانەوتنەوە بە یەك 
دووچاری  خوێندكاران  ڕیتم،  و  شێواز 
دووری���ان  و  دەك���ات  الدان  س��ەرن��ج 

دەخاتەوە لە مەبەستی بابەتەكە.
تاكایەتی،  جیاوازی  پەیڕەوكردنی   -٥
ئەو  ئاست  لە  خ��ۆڕاگ��ری  و  ئ��ارام��ی 
هەیە  ئاگاییان  پەشێویی  كە  قوتابیانەی 
كاتی  بەخشینی  نەكردنییان،  لێ  پەلە  و 
بەپێی  وەاڵم��دان��ەوەی��ان  ب��ۆ  گونجاو 

دەرفەت و بابەتەكان.
ب��ەردەوام  پاڵپشتیكردنی  و  هاندان   -٦
لەگەڵ  ڕەفتاركردن  پ��ەروەردەی��ی  و 
گرفتەكەیاندا، هەوڵنەدان بۆ برینداركردن 
و شكاندنی هەست و كەسێتییان بە وتە 

و دەربڕینی ناخۆش.
و  ب����ەردەوام  سەرنجڕاكێشانی   -7
دەنگی  و  جووڵە  و  ئاماژە  بەكارهێنانی 
بێت  ڕێگر  كە  جۆرێك  بە  كاریگەر، 
بابەتە  بۆ  خوێندكار  الدانی  سەرنج  لە 

الوەكییەكان.
داخوازیی  و  ماڵەوە  ئەركی  پێدانی   -8
و  توانا  لەگەڵ  بگونجێت  كە  گونجاو، 

ڕادەی ئەنجامدانیاندا.

سەرچاوەکان:
األطفال.   ل��دی  االنتباه  اضطراب   -١

تألیف د.فائقە محمد بدر. 
٢- الدماغ و االدراك و الذكاء و التعلم 
دراسه فیسولوجیه لماهیاتها و وظائفها و 
زیاد محمدان  د.محمد  تألیف  عالقاتها، 

- دار التربیە الحدیثە.

زمانی  پەروەردەیی  *سەرپەرشتیاری 
په روه رده ی  به رێوه به رێتی  له   كوردی، 

ڕۆژهەاڵت له  سلێمانی
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parapsychology پاراسایکلۆژی

سروشتی هەبوونی هێزە لەڕادە بەدەرەكان
جەبار عوسمان
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بە هۆی ئەوەی پاراسایكۆلۆژی 
لە  ئێستا  تا  كە  زانستانەی  لەو  یەكێكە 
لێی  جیاوه   ڕوانگەی  دوو  لە  جیهاندا 
بۆچوونەكان  لە  زۆری��ك  دەڕوان���ن. 
و  ئاینی  ڕوانگەیەگی  لە  تائێستاش، 
دیاردەكانی  بۆ  پێناسە  ڕۆحانییەوە، 
لەڕادە  هێزە  توانای  هەموو  و  دەكەن 

بەدەرەكان بە توانای ڕۆح ده زانن.
ه��ەر ل��ە س��ەرەت��ای دروس��ت��ب��وون��ی 
مرۆڤایەتییەوە ئەم هێزانە، بە شێوەیەكی 
سروشتی لە كەسەكاندا بوونیان هەبووە 
و وەك هێزێكی دەروونی و بیر )الفكر( 
كاریان كردووە.  بە هۆی نزمیی ئاستی 
لە  كۆمەڵگاكان،  ڕۆشنبیریی  و  زانین 
زۆریك  زانیارییەوە،  و  زانست  ڕووی 
هێز  بە  توانایەكی  كە  كەسانەی  لەو 
هۆی  بە  هەبووە،  بەدەریان  لەرادە  و 
توانایانە.   بەو  بەرامبەر  نامۆبوونیان 
هێزە،  ئ��ەم  كە  واب���ووە  بۆچوونیان 
هەیە،  ڕۆحەوە  توانای  بە  پەیوەندیی 
خۆیان  كەسانە  لە  زۆری��ك  هەربۆیە 
خواوەند،  نێرراوی  وه ک  كەسانی  بە 
لە  نزیك  و  پاك  كەسێكی  وەك  یان 

خواوەند، ناساندووە.

ه��ه ر ل��ە س��ەرەت��ای دروس��ت��ب��وون��ی 
كۆمەڵگا  لەناو  ئاینزاکانه وه ،  و  ئاین 
كەسانە  ل��ەو  زۆرێ��ك  جیاجیاكاندا، 
بینیوە لە گەشەپێدان  ڕۆڵی سەرەكییان 
و فراوانبوونی ئاینەكاندا. ئه وه تا لە الی 
توانایەكی  وەك  هێزە  ئەم  بوزییەكان، 
لەناو  پێكراوە،  كاری  ئاینی  و  ڕۆحی 
وەك  ئایینیەكاندا  كەشە  ش��ێ��وازی 
لە  نزیكبوونەوە  گرنگی  الیەنێكی 
بوزییەكان  بەكارهێنراوە.  خواوەند 
خاوێنكردنەوەی  به   وای��ە  ب��اوەڕی��ان 
بیرە  و  كار  لە  كەسەكان  دەروون��ی 
خراپەكانی مرۆڤ و نزیكبوونەوەیان لە 
خواوەند، لە ڕووی ڕۆحییەوە، دەتوانن 
خواوەندەكانیانەوە  لەالیەن  هێزانە  ئەو 
بەدەست بێنن.  وەك ئەوەی دەتوانن بە 
هۆی بەدەستهێنانی ئەم هێزە ڕۆحییەوە، 
كەسانی  و  خواوه ند  لەگەڵ  پەیوەندی 
هاوشێوەی خۆیان ببەستن و ئاگاداری 
ڕووداو و بەسەرهاتەكان بن و پێشبینی 
بۆ  بكەن.  مرۆڤایەتی  ڕووداوەك��ان��ی 
یەكێكە  بیرگۆڕكێ  دیاردەی  نموونە 

لەوانە. 
زووەوە  سەردەمانی  لە  یۆگییەكان 
لە  توانیویانە  و  پێكردووە  هەستیان 
كەسەكانەوە  بە  پەیوەندی  ڕێگەیەوە 
خۆیان  بیری  و  زان��ی��اری  و  ببەستن 
لەو  زۆریك  بكەن.  یه کدی  ئاڕاستەی 
كەسایەتییە یۆگییانە خاوەنی توانایەكی 
توانایاندا  لە  كە  بەهێزبوون،  ئەوەندە 
ئەنجام  گ��ەورە  زۆر  ك��اری  هەبووە 
لە  كەرەستەكان  بزواندنی  وەك  بدەن، 
ڕێی بیرەوە، یان چارەسەری زۆریك لە 

نەخۆشییە جەستەیی و دەروونییەكان.
الی  تەنیا  ب��ە  ن��ەك  دی���اردان���ە  ئ��ەم 
یۆگییەكان هەبووە، بەڵكو الی زۆرێك 
و  ئایین  و  جیاوازه كان  كۆمەڵگا  لە 
لە  زۆر  هەبووە.  بوونی  ئاینزاکانیش 
بوونی  هۆی  بە  ئایینیەكان  كەسایەتییە 
ڕادەب��ەدەرەك��ان��ەوە  لە  هێزە  توانای 
وەربگرن  بااڵ  ئایینی  پلەی  توانیویانە 

توانایانەیان  ئەو  كە  ئەوەی  هۆی  بە 
لە الیەن خواوەندەوە پێیان بەخشراوە، 
بۆ ئەوەی كێشە كۆمەاڵیەتییەكانی پێ 
هۆیەشەوە  بەو  هەر  بكەن.  چارەسەر 
نزمیی  ه��ۆی  بە  خەڵكی،  زۆری��ن��ەی 
لەو  زان��ی��اری��ی��ان  و  زان��س��ت  ئاستی 
و  بەهێز  زۆر  باوەڕیكی  سەردەمانەدا، 
كەشە  لە  هێناوە  كەسانە  بەو  پتەویان 
تایبەتی  نێردراوێكی  وەك  ئاینیەكاندا، 
پاڕانەوەكانیان  و  سكااڵ  خ��واوەن��د 
و  خێر  داوای  و  ك��ردوون  ئاڕاستە 
لەو  یەكێك  ك��ردوون.  لێ  خۆشییان 
جێگەیەكی  مێژوودا  لە  كە  كەسانەی 
هێزیكی  خ��اوەن��ی  و  هەیە  دی���اری 
قەشەی  بە  ناسراوە  بووە،  لەڕادەبەدەر 

داوێن-پیس »ڕاسپۆتین«.  
خاوەنی  منداڵییەوە  لە  هەر  ڕاسپۆتین 
ب��واری  ل��ە  ب��ووە  بەهێز  توانایەكی 
هۆی  بە  كە  موگناتیسیدا.  خەواندنی 
چاوە بەهێز و لە ڕادە بەدەرەكانییەوە، 
ژێر  بخاتە  كەسەكان  توانیویەتی 
موگناتیسییەوە  خەواندنی  كاریگەریی 
خۆی  خواستەكانی  ڕێگەیەوە  لە  و 
مەیسەر بكا. ڕاسپۆتین بە ڕەگەز خەڵكی 
لە  لەدایكبووە.  سیبریا  لە  و  ڕووسیایە 
لە  ژنێكی  چەند  خۆیدا  كوخەكەی 
ڕێی چاوەكانییەوە كۆیلە كردبوو، وای 
بەبێ  نەیاندەتوانی  ئەوان  لێ كردبوون 
هاوڕێیەكی  كاتێك  بژین.  ڕاسپۆتین 
لێ  داوای  دەكات.  سەردانی  منداڵی 
هۆی  بە  مۆسكۆ  ڕووبكاتە  دەك��ات 
خۆی  بەدەرەیەوە  ڕادە  لە  هێزە  ئەو 
و  پێگە  و  بناسێنیت  قەشەیەك  وەك 
دابین  خۆی  بۆ  باش  دەسكەوتێكی 
بكات و واز لەو ماڵە دووره ده ست و 
بیرۆكەیە  ئەو  ڕاسپۆتین  بێنیت.  بۆگەنە 
وەك  شێوەیە  ب��ەو  دەك��ات،  پەسەند 
توانای  خ��اوەن  و  پ��اك  قەشەیەكی 
خواوەند، لەناو شاری مۆسكۆدا خۆی 
ئەوێدا،  خەڵكی  لەناو  و  دەناسێنێت 
نێردراوی  و  بەهێز  كەسایەتییەكی  بە 
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خواوەند ناوبانگ پەیدا دەكات. كاتێك 
داوای  دەبیستێت،  ناوبانگی  قەیسەر 
بمینێتەوە  كۆشكەكەیدا  لە  لێدەكات 
بااڵ،  ئاینی  كەسایەتییەكی  وەك  و 
دەبەخشیت.  پێ  دەسەاڵتێكی  هەموو 
قەڵەویی  كێشەی  چارەسەری  هەروەها 
لووتی  خوێنبەربوونی  و  خێزانەكەی 

كوڕەكەی بۆ دەكات. 
بە  خ��ۆی  پێگەی  توانی  ڕاسپۆتین 
بەهێز  قەیسەردا  كۆشكی  لە  تەواوی 
بكات، بەمەش وەك كەسێكی ئایینی و 
نێردراوی خواوەند لەالیەن خەڵكییەوە 
ئامۆزاكەی  كاتەی  ئ��ەو  تا  ن��اس��را. 
به وه ی  ناڕازیبوون  ئەنجامی  لە  قەیسەر 
خواوه ندی  ده سه اڵتێکی  پیاوه   ئه م  که  
شوێن  به   ده گه ڕێت  به خشرابێت،  پێ 
ئەو  لەسەر  زۆر  زانیاریی  و  زانیاریدا 
ئەوەی  دەگاتە  كۆدەكاتەوە.  توانایانە 
الی  دەیكات،  ڕاسپۆتین  ئەوەی  كە 
هه روه ها  باوە.  زۆر  كۆنەكان  هیندییە 
لە  هێزە  ئەو  ئاسایی  خەڵكی  دەکرێ 
خۆێدا بجووڵێنێت و كاری خەواندنی 
موگناتیسی بكات. هەرچەندە تواناكەی 
به خشیبوو،  پێی  سروشت  ڕاسپۆتین 
بەاڵم بۆی ده رکه وت كاری خەواندن 
ئەستەم  ئاساییەكانەوە  كەسە  لەالیەن 

نییە.
توانایەكی  بەدەرەكان،  ڕادە  لە  هێزە 
تواناكان  لە  زۆر  و  سروشتییە  تەواو 
لەناو دەروون و بیری هەموو كەسێكدا 
هەست  بتوانێت،  مەرجێك  بە  ه��ەن 
بزواندنیان  و  بەكارهێنان  شێوازی  بە 
ڕۆژان���ە  كەسێك  ه��ەم��وو  ب��ك��ات.  
دیاردانە  ل��ەو  زۆرێ��ك  ڕووب���ەڕووی 
وەك،  دیاردەكانی  بەتایبەت  دەبێتەوە 
پێشبینی  و   )Telepathy( بیرگۆڕكێ 
كاریگەریی  و  بزواندن  هەندێجار  و 
دانان لەسەر تەنەكان )سایكۆكینیزیا(. 

ژیانی  لە  و  خ��ۆی  الی  ك��ەس  زۆر 
دیاردەی  بوونی  بە  هەست  ڕۆژانەیدا، 
دەك��ات.  ب��ەدەرەك��ان  ل���ەڕادە  هێزە 

بیرگۆڕكێ،  دی���اردەی  نموونە:  بۆ 
لە  ڕۆژانە  ب��ەردەوام  لەوانەی  یەكێكە 
دەكەوێت،  ب��ەدەر  كەسەكاندا  بیری 
ڕووداوێ��ك��ی  ب��ە  هەستكردن  وەك 
كەسێكەوە.  بە  خەوبینین  یان  ناخۆش 
كەسەكاندا،  لە  بیرگۆڕكێ  دی��اردەی 
ڕوودەدەن.  سروستی  شێوازی  دوو  بە 
ئەو  واتا  نێرەر  كەسی  لەالیەن  سەرەتا 
كەسەی یەكەمجار تووشی ڕووداوێك 
بارێكی  دەك��ەوێ��ت��ە  ی��ان  دەب��ێ��ت، 
ئەو  دروستبوونی  هۆی  بە  نائاسییەوە، 

تووشی  كە  دەروونییەی  بارە 
دڵەڕاوكێوه .  ده که وێته   هاتووه ، 
ڕووداوەكانیشی  بیری  شەپۆلی 
بیرچڕی  دروستبوونی  بەهۆی 
بە  لەبار،  دەروونی  بارێكی  و 

مێشكی  لە  زاڵبوو،  شەپۆلێكی  شێوەی 
که   ده بێت،  دروست  یەكەمدا  كەسی 
مێشك وەك دەزگایەكی نێرەری ڕادیۆ، 
ئاڕاستەی  بیرە  ئەو  و  دەبینیت  ڕۆڵ 
لێیەوە  ئەو كەسانە دەكات كە  هەموو 
نزیكن. بۆ نموونە وەك باوك یان دایك 
و خوشك و برا، یان كەسانێكی نزیك 
وەك هاوڕێ و هاوسەر. ئەم نزیكایەتییە 
بە هۆی بوونی پەیوەندیی سۆزداری و 
تێكەڵبوونی  و  شێوە  دووبارەبوونەوەی 
وا  ڕۆژان��ە،  ه��ه ردوال  بیری  شەپۆلی 
دەکات شەپۆلی ڕووداوەكان ڕاستەوخۆ 
ئەم  كە  بكرێن  كەسانە  ئەو  ئاڕاستەی 

جۆرە پەیوەندییە لەنێوانیاندا هەیە. 
ڕوودان��ی  لەسەر  ه��ەن  نموونە  زۆر 
كەسە  نێوان  لە  بیرگۆڕكێ  دی��اردەی 
دایك  پەیوەندیی  وەك  نزیكەكاندا. 
دایكەكان  لە  زۆر  ساواوه .  منداڵی  بە 
بێت،  دوور  لێ  منداڵەكانیان  ئەگەر 
دەزانن  و  دەكەن  گریانی  بە  هەست 
برسییەتی.  یان  دەگری  منداڵەكەیان 
یان كەسێك هەست بە بوونی كێشە و 
كاتێك  دەكات  هاوڕێیەكی  ڕووداوی 
هاوڕێکه ی تووشی كێشەیەك دەبێت. 

پەیوەندییە  ئ��ەم  دروس��ت��ی��ی  ل��ەس��ەر 

شێوازێكی  ب��ە  ك��ە  بیرگوڕكێیە، 
سێرجیف  د.  ڕوودەدات،  نەستیانە 
لەسەر  تایبەتی  تاقیكردنەوەیەكی 
نزیكەی  دا.  ئەنجام  مشك  كۆمەڵێك 
500 مشكی لە ژوورێكی تایبەتدا دانا 
و بۆ ماوەیەكی زۆر وازی لێ هێنان تا 
پێكەوە بژین تا پەیوەندییەكی تەواو لە 
نێوان هەموو مشكەكاندا دروست بوو، 
بە  هەستا  ماوەیە.  ئەو  دوای  لە  پاشان 
واتا  مشكەكان،  نیوەی  جیاكردنەوەی 
ژوورێكی  بۆ  جیاكردەوە  مشكی   250
دیكە كە زۆر دوور بوو لە 
كاتێك  یەكەمه وه .  ژووری 

نموونەی زۆر هەن 
سەبارەت بە دیاردەی 
بیرگۆڕكێ و دیاردەكانی 
دیكە، بەتایبەت دیاردەی 
سایكۆكینیزیا، واتە 
بزواندنی كەرەستەكان 
لەڕێی هێزی بیرەوە. 
ئەم دیاردەیە بە وتەی 
زاناكان له  ناو که سه کاندا 
بە ڕێژەی 5% بوونی 
هەیە. دیاردەی 
چاوپیسی، وه ک دیاردەی 
كاریگەریی لەسەر تەن 
ئەژمار دەكرێ
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د.  بەشەوە،  دوو  بە  بوون  مشكەكان 
سێرجیف لە ژوورێكیاندا دەستی كرد 
دەرئەنجامی  ئازاردانیان،  و  كوشتن  بە 
تاقیكردنەوەكە سێرجیف تێبینی ئەوەی 
مشكەكانی  دووەمدا،  ژووری  لە  كرد 
دیكە به  بێ هۆ تووشی شڵەژان ده بوون 

و بە هەموو الیەكدا ڕایان دەكرد. 
سێرجیف،  ت��اق��ی��ك��ردن��ەوەی��ەی  ئ��ەم 
لەسەر  بێت  ب����ەردەوام  ك��رد  وای 
دواچ��وون��ی  بە  و  دووب��ارەك��ردن��ەوە 
مرۆڤەكانیشدا.  لە  بیرگۆڕكێ  دیاردەی 
كە  ڕاستییەی  ئەو  گەیشتە  دواج��ار 
بارێكی  بتوانن  كەسەكان  دەك��رێ 
و  بكەن  دروس��ت  گونجاو  دەروون��ی 
مەبەستیانە  بیرەی  ئەو  ڕێگەیەوە  لە 
بكەن.  دیکه ی  كەسانی  ئاڕاستەی 
دەروونی  باریكی  دروستبوونی  بەاڵم 
بەو شێوەیەی كە لە كاتە نائاساییەكان 
دروست  دەروونیدا  ڕاڕای��ی  كاتی  و 
كەسێك  ه��ەم��وو  ئەستەمە  دەب��ێ��ت، 
دەروونییە  بارە  ئەو  ئاسانی  بە  بتوانێت 
بە  ئه ویش  بكات،  دروست  گونجاوە 

هۆی نەبوونی بیرچڕییەوه .
ب��ارێ��ك��ی دەروون����ی وەك  ك��ات��ێ��ك 
كێشەكاندا  ك��ات��ی  ل��ە  دڵ��ەڕاوك��ێ 

دروس����ت دەب��ێ��ت. ك��ەس��ەك��ان بە 
ئەو  ناو  دەكەونە  نەستییانە،  شێوەیەكی 
شەپۆلی  كە  چ��ڕەوە،  دەروونییە  بارە 
كەوتوون،  تێی  ڕووداوەی  ئەو  بیری 
بە هۆی ئەو بیرچڕییەوە، باڵو دەبێتەوە 
و ئاڕاستەی كەسە نزیكەکانی دەكرێ، 
تاقیكردنەوەی  لە  چ��ۆن  وەک  )ه��ەر 
پ��اش��ان  دا(.  ڕووی  م��ش��ك��ەك��ان��دا 
دیكە،  كەسانی  بیری  وەرگرتنەوەی 
دەروونیی  بارێكی  و  كاتێكی گونجاو 
تایبەتی دەوێت. وەك چۆن ئەو كەسە 
بیرێك  دەروونیدا،  شڵەژانی  كاتی  لە 
دیكە  كەسەكانی  بۆ  ڕووداوێ��ك  یان 
ئەو  پێوستە،  شێوە  هەمان  بە  دەنێرێت، 
دەكرێ،  ئاڕاستەیان  بیرێك  كەسانەی 
بن،  ئ��ارام��دا  دەروون��ی��ی  بارێكی  لە 
ئەو  زۆرجار  كە  خەوتن،  كاتی  وەك 
بەدەر  خەون  شێوەی  بە  هاتووانە  بیره  
خەڵكیدا  لەناو  چۆن  وەك  دەك��ەون. 
كەسێكی  بە  خ��ەون  كەسێك  ب��اوە، 
لێکدانه وه دا  له   دەبینێت،  نزیكییەوە 
یان  كردوویت،  باسیان  ئەوە  دەڵێن 
دەڵێن ئه وه  فاڵن شت ڕووی داوه  یان 
وەرگرتنەوەی  ده شکرێ  ده دات.  ڕوو 
بیرەكان لە کات بەئاگایی و لە كاتی 

وەك  بدات،  ڕوو  دەروونیدا  ئارامیی 
الی  بۆ  كەسێك  خەیاڵی  ڕۆیشتنی 
بیركردنەوە  ی��ان  نزیكی،  كەسێكی 
پەیوەندیی  كە  خۆی  كێشەیەكی  لە 
بیره که   و  هەیە  دیكەوە  كەسانی  بە 

ده ڕوات.
بە  س��ەب��ارەت  ه��ەن  زۆر  ن��م��وون��ەی 
دیاردەكانی  و  بیرگۆڕكێ  دی��اردەی 
دیكە، بەتایبەت دیاردەی سایكۆكینیزیا، 
لەڕێی  كەرەستەكان  بزواندنی  وات��ە 
وتەی  بە  دیاردەیە  ئەم  بیرەوە.  هێزی 
ڕێژەی  بە  که سه کاندا  ناو  له   زاناكان 
چاوپیسی،  دیاردەی  هەیە.  بوونی   %5
وه ک دیاردەی كاریگەریی لەسەر تەن 
وایە  پێیان  زاناكان  دەك��رێ.  ئەژمار 
پیسن،  چاوی  خاوەنی  كەسانەی  ئەو 
كە لەناو خەڵكیدا وا ناویان دەهێنرێ. 
بوونی  بۆ  دەگەڕێتەوە  هۆكارەكەی 
بەهێزیی بیری كەسەكان لە دەروونیاندا 
یان  دیكە  كەسانی  لە  بیركردنەوە  و 
زۆرەوە.  بیرچڕییەکی  بە  كەرەستەكان 
بۆ نموونە هەموو ئەو كەسانەی چاویان 
ئیره یی- كەسانێكی  زۆری  بە  پیسە، 
که سانی  خۆشیی  به   دڵته نگن  و  به ر 
کورده واری،  باوه که ی  واتا  به   دیکه ، 
بەغیل و حەسوودن. بوونی ئەم جۆرە 
بیركردنەوەیە، كاریگەری لەسەر بیری 
كەسێتییان دروست كردووە و بەمەش 
ئەو  نەستیانه ،  شێوەیەكی  بە  توانیویانە 
هێزێکی  وات��ا  بخه ن،  ب��ه ده ر  بیرەیان 
تیادا دیار ده که وێت  سایکۆکینیزیاییان 
وەك  ده كەن.  دەوروبەریان  لە  كار  و 
ئەوەی بە هۆی چۆنییەتی بیركردنەوەی 
لە  چ��او  كەسەكان،  لەسەر  خ��راپ 
كەسێك دەدەن كە خاوەنی شتێكە یان 

توانایەكی هەیە.
ئەو  بوونی  هۆی  بە  خراپانە  بیره   ئەو 
و  دەب��زوێ��ت  ل���ەڕادەب���ەدەرەوە  هێزە 
كەرەستە  لەسەر  خۆی  كاریگەریی 
بەبێ  دەدات.  ئەنجام  كەسەكان  و 
ئەوەی كەسە چاوپیسەكان لە دەروونی 
خۆیانەوە پالنی چۆنییەتی كاركردنەكە 

لە ئەنجامی لێكۆڵینەوەكانیاندا، توانیان دان بەوەدا 
بینێن كە هەموو بوونەوەرێك، بەتایبەت مرۆڤ، بە 
هۆی بوونی شەپۆلەكانی مێشكییەوە، دەتوانێت لە 
ڕێی هێزی دەروونییەوە، ئەم شەپۆالنە ببزوێنێت 
و كاریان پێ بكات. زۆرێک لە كەسەكان خاوەنی 
ئەم هێزەن كە بەردوام لە ژیانی ڕۆژانەیاندا بە 
شێوەیەكی نەستییانە كاری پێدەكەن، بێئەوەی 
هەست بە بوونیان بكەن
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لە  بكەن.  دروست  خۆیاندا  بیری  لە 
دروست  خراپانە  بیرە  ئەو  نەستیاندا 
دەب��ێ��ت و ك���اری خ��ۆی دەك���ات. 
چۆنییەتی  كەسەكان  كەسێتیی  واتە 
بە  و  دەكات  دیاری  بیركردنەوەیان، 

پێچەوانەشەوە.  
شێوەیەكی  بە  دی��اردان��ە  ئ��ەم  بوونی 
لە  وای  كەسەكاندا،  ل��ە  سروشتی 
لە  بیر  ك��ردووه   زاناكان  لە  زۆرێ��ك 
تاقیكردنەوە  بەدواداچوون و گەڕان و 
ب��واران��ەدا.  ل��ەو  بكەن  لێکۆڵینه وه  
دیوكی  زانكۆی  لە  ڕاین  پڕۆفیسۆر 
ئەژمار  كەس  یەكەم  بە  ئەمەریكی، 
كە  بیرگۆڕكێدا  ب��واری  لە  دەك��رێ 
تاقیكردنەوەکان  بە  دەس��ت  توانی 
بكات بە شێوەیەكی زانستی. هەر ئەو 
سەرەتای  بوونە  ڕاین  تاقیكردنەوانەی 
دیاردەكان  زانستیبوونی  بە  دەستپێكی 

لە بواری پاراسایكۆلۆژی.
و  هێنا  ڕاین چەند كاغەزێكی  سەرەتا 
هەریەكەیان وێنەیەكی جیاوازی لەسەر 
دروست كرد وەك شێوەی چوارگۆشە 
و سێگۆشە و بازنە و ال تەریب. پاشان 
وێنەكانی بە شێوەی هەڵگەڕاوەیی دانا. 
ئامادە  ئارەزوومەندی  كەسێكی  چەند 
تاقیكردنەوەكان، هەر جارەی  بۆ  كرد 
تاقیكردنەوەی لەسەر یەكێكیان ئەنجام 
چەند  بۆ  تاقیكردنەوەیەی  ئەم  دەدا. 
دووب��ارە  هەموویان  لەسەر  جارێك 
خشتەی  تێبینیی  دواج���ار  ك���ردەوە. 
تاقیكردنەوەكانی كرد بینی هەریەكەیان 
لە  تاقیكردنەوەكاندا  س��ەرەت��ای  لە 
هەڵبژاردنی و دۆزینەوەی كارتەكان بە 
زۆریان  هەڵەی  هەڵگەڕاوەیی،  شێوەی 
ب��ەردەوام��ی  لە  ب��ەاڵم  ك��ردب��وو.  تێ 
ڕاستی  ڕی���ژەی  تاقیكرنەوەكاندا 
هەڵبژاردنەكان بەرەو زیاتر دەچوون. 

ئەم دەرئەنجامە وای لە ڕاین كرد له م 
لەسەر  بێت  ب��ەردەوام  زیاتر  ب��واره دا 
بەردەوامی  لەپاش  تاقیكرنەوەکان. 
شێوەی  دۆزینەوەی  و  هەڵبژاردن  لە 

زیاتر  ئەوانەی  كرد  تێبینی  كارتەكان، 
هه ڵبژاردنه   ڕێژەی  دەكەن،  تاقیكرنەوە 
ڕاستەكانیان لە خشتەكەدا، زیاتر بەرەو 
بەرزبوونەوە دەچوو. گەیشتە ئه وه ی تا 
ڕێژەی 70% بۆ 80% سەركەوتوو بوون 
لە دیاریكردنی كارتەكاندا، ئەویش بە 
چڕی  بیركردنەوەی  و  ڕاهاتن  هۆی، 

كەسەكان لەسەر تاقیكردنەوەكان.
ئ���ەو ش���ێ���وازەی ڕای���ن ل��ە ب���واری 
دەك��رێ  دا.  ئەنجامی  بیرگۆڕكێدا 
دابنرێن  تاقیكردنەوە  زانستیترین  بە 
بوونی  ب��ە  ه��ەس��ت��ك��ردن  ڕووی  ل��ە 
كەسەكاندا،  لە  بیرگۆڕكێ  توانای 
لە  »ڕێكەوت«ه وه   بۆچوونی  لە  دوور 
سەركەوتنی  دوای  هەڵبژاردنەكاندا. 
بیری  كارتەكان،  شێوەی  لەسەر  ڕاین 
لە  تاقیكردنەوەكان  ك���ردەوە  ل��ەوە 
بۆ  ب��دات.  ئەنجام  كەسەكاندا  نێوان 
بەكارهێنانی  لە  بیری  مەبەستەش  ئەم 
گواستنەوەی  بۆ  ك��ردەوە،  ڕەنگەكان 
ڕەنگەكان لەڕێی بیرەوە لە كەسێكەوە 

بۆ كەسێكی دیكە.  
نزیكییەكی  ئامادەكرد كە  دوو كەسی 
دوو  وەك  هەبوو،  لەنێوانیاندا  زۆر 
بۆ  وای  ڕاین  خوشك،  دوو  یان  برا 
دەچوو، پەیوەندیی نزیكیی كەسەكان، 
گەیاندن  لە  دەبینیت  سەرەكی  ڕۆڵی 
نێوانیاندا.  ل��ە  بیر  وەرگ��رت��ن��ی  و 
جیادا  جێگەی  دوو  لە  هەردووكیانی 
نزیكەی  نێوانیان  دووری��ی  كە  دان��ا، 
داوای  پاشان  دەب��وو.  مەترێك  بیست 
ڕەنگێك  ك��رد  یەكەمیان  كەسی  لە 
و  بكاتەوە  لێ  بیری  و  بكات  دیاری 
هەوڵ بدات لە ڕێی بیرەوە ئه و ڕه نگه  
سەرەتای  بكات.  براكەی  ئاڕاستەی 
بەدەست  سەركەوتنی  تاقیكردنەوەكان 
نەده هێنا. بەاڵم بەردەوامی و باوەڕبوونی 
هێزە  سروشتییەكانی  توانا  بە  ڕای��ن 
كرد،  راین  لە  وای  لەڕادەبەدەرەكان، 
زیاتر بەردەوام بێت لە تاقیكردنەوەكاندا. 
توانی  ڕاین  بەردەوامی  دەرئەنجامی 

سەركەوتنێكی گەورە بەدەست بهێنێت 
لە  بیرگۆڕكێ  تاقیكردنەوەی  لەسەر 
كەسە  لەنێوان  بەتایبەت  كەسەكاندا.  
ڕێژەیەكی  بە  توانیان  و  نزیكەكاندا 
زۆر بتوانن ڕەنگەكان لەڕێی بیرەوە بە 

یەكدی بگەیەنن.
لە  وای  ڕای���ن،  سەركەوتنەی  ئ��ەم 
لە  بیر  ك��رد  زان��اك��ان  ل��ە  زۆرێ���ك 
بواری  لە  بكەن  فراوان  تاقیكردنەوەی 
دیاردەكانی  و  پاراسایكۆلوژی  زانستی 

پاراسایکۆلۆژی. 
لەڕادە  هێزە  بوونی  هۆی  بە  پاشانیش 
بەدەرەكان لە هه موو كەسەكاندا، هەموو 
ئەم  خۆیەوە  لەالی  ده توانیت  كەسێك 
بۆ نموونه   ئەنجام بدات.  تاقیكردنەوانە 
هەوڵبدە لە جێگەیەكی هێمن و تاریك 
قاچەكانت  و  پاڵكەوە، دەست  پشتا  بە 
ئەم  ئەگەر  بكە،  درێ��ژ  ت��ەواوی  بە 
واتا  ش��ەودا  لەكاتی  تاقیكردنەوەیە 
باشترە.  بدەیت  ئەنجام  نووستن  كاتی 
بكە،  ئامادە  خۆتا  مێشكی  لە  بیرێك 
بێت  مەبەستت  كە  سیناریۆیەك،  وەك 
بیگەیەنیت بە كەسێكی نزیكی خۆت، 
بۆ نموونە به  هاوڕێیەكت. بەاڵم دەبێت 
زۆر  دەكەیت  ئامادەی  كە  بیرەی  ئەو 
بێت  ئەوە  تەنیا  نەبێت.  درێژ  و  دوور 
و  وێنەیی  شێوەیەكی  بە  مەبەستەكەت 
بێت لەگەڵ كەسەكەدا. پاش  گفتوگۆ 
سەرەتا  كرد،  ئامادە  بیرەكەت  ئەوەی 
بیر  ئەوەی  بەبێ  دەقیقە  پێنج  بۆماوەی 
جێگەی  لە  بكەیتەوە،  شتێك  هیچ  لە 
ئ��ەو كاتەی  ت��ا  م��ەج��ووڵ��ێ،  خ��ۆت 
جێگیر  خۆت  شوێنی  لە  جەستتەت 

دەبێت. 
خۆ  لەسەر  و  دابخە  چاوەكانت  دواتر 
هەڵمژە،  قووڵ  هەناسەی  پێنج  تا  سێ 
زۆر  هەناسەدانەكەت  مەرجێك  بە 
لەكاتی  بێت.  لەسەرخۆ  و  هێواش 
هەناسەدانەكەتدا وا هەست بكە هەموو 
نابێت  دەبێتەوە.  خاو  تەواو  جەستتەت 
بكەیت.  جووڵە  كردارەدا  ئەم  لەكاتی 
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تیا  تاقیكردنەوەكەی  شوێنەی  ئ��ەو 
ئارام  زۆر  دەبێت  دەدەی��ت.  ئەنجام 
نەبێت،  تیادا  دەنگەدەنگی  و  بێت 
نەبێت  دیكە  دەنگی  لە  گوێت  واتا 
شتێكی  هیچ  بەالی  بیرت  ئەوەی  بۆ 
پلەی گەرمیی  نەچێت. دەبێت  دیکه دا 
بۆنی  و  بێت  مامناوەند  ژوورەك��ەت 
نەبێت.  لە ژوورەكەتدا بوونی  هەستیار 
لەگەڵ ئەوەش، پێویسته  بەرگێكی وات 
لەبەردا بێت كە فشار لەسەر جەستەت 
دروست نەكات، بۆ ئەوەی جەستتەت 

تەواو ئارام بێت. 
ئەوەیە  ئامادەكارییانە  لەم  مەبەست 
پێنج  ت��ەواوی  بە  بدەیت  ه��ەوڵ  كە 
بینین  و  بۆن  واتا هەستی  هەستەكەت، 
بیستن،  و  چەشتن  و  بەركەوتن  و 
سڕكردنی  مەبەستی  ب��ە  ڕابگریت 
لەكاتی  »ش��ع��ور«.  وات��ە  »هەستی«ت 
بیر  بدە  هەوڵ  هەناسەكاندا  هەڵمژینی 
جەستەت  بەردەوام  كە  بكەیتەوە  لەوە 
وەك  دەبێت  قورس  و  دەبێتەوە  خاو 
بۆ خۆیت  لە زەوییەوە  ئەوەی هێزێك 
بەردەوامیت  لەگەڵ  بكات.  كێش 
كە  بدە  ئەوە  هەوڵی  تاقیكردنەوە،  لە 
كرداری  واتا  نەبێت.  گرژ  نێوچەوانت 
هەموو  دەبێت  كە  ئەوەیە  خاوبوونەوە 
نێوچەوانت  و  جەستە  ماسولكەكانی 
بۆئەوەی  بكەیتەوە.  خاو  ت��ەواوی  بە 
جەستەت  ل��ە  ت���ەواوی  ب��ە  مێشكت 
داببڕێت. مەبەست لەم دابڕینەی مێشك 
كە  ئەوەیە  هەستەكان،  و  جەستە  لە 
بیرچڕی  لە  زۆر  ڕیژەیەكی  بتوانیت 
كاری  بتوانیت  تا  بهێنیت  بەدەست 
بە  بیرگۆڕكێ  واتە  بیر،  بەدەرخستنی 

سەركەوتوویی ئەنجام بدەیت.
خ��اوب��وون��ەوەی  ب��ە  هەستت  كاتێك 
جەستتەت كرد. هەوڵ بدە وێنەی ئەو 
ئاڕاستە  بیرەكەتی  مەبەستتە،  كەسەی 
چاوەكانت.  پێش  بیهێنیتە  بكەیت، 
نیگاركێشێك  وەك  بدە  هەوڵ  سەرەتا 
وێنەكەی بە تەواوی بە خەیاڵ دروست 

دەموچاوی  وردەكارییەكانی  بكەیت. 
لە  بەردەوامیت  لەگەڵ  بكە،  دی��اری 
كەسەكە  شێوەی  لە  بیر  ك��ارەك��ەدا 
ب��ك��ەرەوە ب��ۆئ��ەوەی ش��ێ��وەك��ەی بە 
تەواوی لە پێش چاوەكانتدا بە ڕوونی 
دەربكەوێت. لەوانەیە سەرەتا شێوەكەی 
وەك خەیاڵێك وا بێت، بەاڵم چاوه ڕوان 
به  و ورد ببه ره وه  لە شێوەكەی، تا بە 
تەواوی دێتە پێش چاوت. وەك ئەوەی 
ڕەنگە  بێت.  دەمتدا  لەبەر  ڕاستی  بە 
نەبێت،  نزیكت  زۆر  مه به ست  كەسی 
که مه   بوونی  بیرتدا  لە  شێوەكەی  واتا 
زیاد  به   ب��اره دا،  له م  نییه ،  بوونی  یان 
خۆت  زیاتر،  بیرچڕی  و  وردبوونه وه  
پێت ده کرێ وێنەكەی ئامادە بكەیت، 
بیرتدا  لە  ت��ەواوی  بە  وێنەكەی  تا 
بکه ره وه  و  تاقی  ئه مه   چەسپ دەبێت. 
دواتر لێی بکۆڵه ره وه  بزانه  ئه و که سه ی 
ئاماده  کرد  که  تۆ شێوه  و وێنه که یت 

داخۆ له  ڕاستیدا هه مان که سه .
كەسەكەت  شێوەی  كاتێك  پاشان، 
هاتەپێش چاو. لە ڕێی بیرەوە هەوڵ بدە 
ئامادەت  كە  بیرەوه ی  ئەو  ناو  بیخەیتە 
بكە  هەست  وا  بنێریت.  بۆی  كردووە 
دەچێت.  ئەو  مێشكی  بەرەو  بیرە،  ئەو 
خستە  كەسەكەت  شێوەی  كاتێك 
دروستت  كە  سیناریۆیەی  ئ��ەو  ن��او 
خۆت  لە  ئاگات  بێئەوەی  ك��ردووە. 
بێت، سیناریۆكە وەك خەونێكی ڕاستی 
بەتەواوی  تۆ  كاتەدا  لەو  دەبینیت. 
و  دەوروب��ەرەك��ەت  لە  دەبیت  بێئاگا 
موگناتیسیی  خەواندنی  ناو  ڕۆدەچیتە 
شێوەی  بە  بیرە  ئەو  بینینی  خۆتەوە. 
كە  ئەوەیە  واتای  ڕاستی،  خەونێكی 
بیرگۆڕكێ  پەیوەندییەكی  توانیت  تۆ 
دیاریكراودا  كەسی  و  خۆت  لەنێوان 
بیرەی  ئەو  بەمەش  بكەیت.  دروست 
خۆتدا،  مێشكی  لە  كردووە  ئامادەت 
مێشكتەوە  ش��ەپ��ۆل��ەك��ان��ی  ل��ەڕێ��ی 
كەسی  و  کرد  كەسێکت  ئاڕاستەی 
دەروونی  باری  بەپێی  دیاریكراویش 

خۆی، بە شێوەیەكی نەستیانە، بیرەكەی 
تۆ وەردەگرێت.

بیرە  ئەو  دەكەوێت  ڕێ  وا  زۆرج��ار 
هه مانشێوه   دیاریكراو،  كەسی  لەالی 
بیرەكەی  بە شێوەی خەون هاوشێوەی 
ئاگاییدا،  لەكاتی  یان  دەیبینێته وه ،  تۆ 
و  دەكاتەوە  لێ  بیری  خەیاڵێك  وەك 
لە  دڵنیاییت  زیاتر  بۆ  ده چێت.  بۆی 
وایە  باشتر  كارەكەت،  سەركەوتنی 
نزیكتەوە،  زۆر  كەسێكی  لە  سەرەتا 
دەست پێ بكەیت تا بتوانیت ئاگاداری 
بیت  تاقیكردنەوەكانت  دەرئەنجامی 

لێیه وه . 
ئ���ەم ش���ێ���وازی ت��اق��ی��ك��ردن��ەوەی 
پەیوەندیی  بوونی  لەسەر  بیرگۆڕكێیه ، 
وەك  داڕێژراوە.   سروشتیی كەسەكان 
بیر  ب��ەردەوام  کاتێک  كەسێك  چۆن 
لەگەڵ  كە  دەك��ات��ەوە  كێشەیەك  لە 
بەهۆی  هەیەتی،  دیكەدا  كەسێكی 
دووەم،  كەسی  لە  چڕ  بیركردنەوەی 
دیاردەی  ڕێگەی  بە  بیرە  ئەو  دەكرێ 
بگوازرێتەوە  سروشتی  بیرگۆڕكێی 
زۆرجار  بەمەش  و  دووەم  كەسی  بۆ 
كەسی دووەم وەك خەیاڵێك یان وەك 
خەون دەیبینێت و هەستی پێ دەكات.
شێوازی بیرەكان لە كەسەكاندا جیاوازن، 
بۆ نموونە هەندێك كەس بە شێوەیەك 
وەك  دەكەنەوە  دیكە  كەسانی  لە  بیر 
بەرامبەریان  كەسی  بیانەوێت  ئەوەی 
بەتایبەت  بكەن،  ڕازی  كارێك  بە 
كەسێكدا.  لەگەڵ  قسەكردن  لەكاتی 
پێی  پاراسایكۆلۆژیدا  زانستی  لە  كە 
دەوتریت بیرگۆڕكێی كاریگەری. یان 
خۆشەویستی  شێوەی  بە  بیركردنەوە 
لێبوونەوە.  ڕق  و  پێچەوانەوە  بە  یان 
لە  جیاوازانە  بیرە  جۆرە  ئەم  هەموو 
دەتوانن  كەسەكان  تاقیكردنەوەكاندا، 
كاری تیادا بكەن و تیایاندا سەركەوتوو 

بن. 
نییە  مەرج  تاقیكردنەوانەدا  لەم  بەاڵم 
بهێنیت،  بەدەست  سەركەوتن  سەرەتا 
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به ڵکو دەكرێ بەردەوام تاقیكردنەوەی 
دەتوانیت  ئەوكاتەی  تا  بكەیت  زیاتر 
باش  ئەنجامێكی  ئ���ەوەی  بگەیتە 

بەدەست بهێنیت. 
کرا  بۆ  ئاماژه ی  تاقیكردنەوەیەی  ئەم 
تەنیا وەك نموونەیەك هێنامانه وە لەسەر 
بوونی توانای هێزە لەڕادەبەدەرەكان و 

دیاردەی بیرگۆڕكێ  لە كەسەكاندا.
دی��اردەی  لە  بیریان  تەنیا  زان��اك��ان 
وای  بەڵكو  نەكردۆتەوە،  بیرگۆڕكێ 
وەك  دیكەی  دیاردەكانی  دەچوون  بۆ 
لە  كەرەستەكان  بزواندنی  و  پێشبینی 
مرۆڤدا بوونیان هەیە. ئەم بۆچوونە وای 
كە  كرد  فیزیا  زانای  شمیدت،  د.  لە 
تاقیكردنەوە لە بواری پێشبینیدا بكات. 
بۆ سەركەوتن و گەیشتن بە ئەنجامێكی 
دروستكردنی  ل��ە  بیری  دروس���ت، 
زانینی  مەبەستی  بە  كردەوە  ئامێرێك 
مرۆڤه کاندا.  لە  پێشبینی  دی���اردەی 
ڕەنگ  گلۆپێكی  چەند  لە  ئامێرەكە 
شێوەیەك  بە  هاتبوو.  پێك  ج��ی��اواز 
بیری  كاریگەریی  كە  دەكرد  كاری 
نموونە  بۆ  نەبێت.  لەسەر  كەسەكانی 
گلۆپەكان  ڕەنگی  لە  هێنا  كەسێكی 
پێشبینیی  ب��دات  ه��ەوڵ  و  بڕوانێت 
دوای  گلۆپەكان  لە  ك��ام  بكا  ئ��ەوە 
كاتێك  دادەگیرسێت.  گڵۆپه یان  ئه م 
ڕەن��گ  گلۆپی  پێشبینی  كەسەكە 
ناو  دەخستە  ئه وتۆپێكی  دەكرد،  شینی 
بەر  بەڕێكەوت  ئەوەی  بۆ  ئامێرەكەوە. 
یەكێك لە وایەری گلۆپەكان بكەوێت 

و گڵۆپێک دابگیرسێنێت.
چەند  ب��ۆ  ت��اق��ی��ك��ردن��ەوەی��ەی  ئ���ەم 
دا.  ئەنجام  كەسەكان  لەسەر  جارێك 
كەسەكان  چەند  تا  ئ��ەوەی  بگاتە  تا 
پێشبینی  باش،  ڕێژەیەكی  بە  دەتوانن 
كە  ده ك��ەن  گلۆپانە  ئەو  داگیرسانی 
ماوەیەكی  دوای  ك��ردووە.  دیاریان 
كەسەكان،  لەسەر  تاقیكردنەوە  زۆر 
د.ش��م��ی��دت، ب��ۆی دەرك����ەوت كە 
بەردەوامی ڕاهێنان بە كەسانێك لەسەر 

زۆر  ڕێژەیەكی  بە  دەتوانن  ئامێرەكە، 
باش، پێشبینی داگیرسانی گلۆپەكان بە 

سەركەوتوویی بكەن.
د.شمیدت،  تاقیكردنەوەیەی  ئ��ەم 
زۆرێك لە زاناكانی هان دا بەردەوامی 
و  جیا  جیا  تاقیكردنەوەی  بە  ب��ده ن 
ده رباره ی بوونی هێزە لەڕادەبەدەرەكان 
ڕووسییەكان  بەتایبەت  م��رۆڤ��دا.  لە 
ئەنجام  بە  زۆریان  تاقیكردنەوەیەكی 
بگەنە  توانیان  و  ب��وارەدا  لەم  گەیاند 
ئەوەی كە هێزە لەڕادەبەدەرەكان وەك 
زانستێكی سەردەمیانە بناسێنن. بەتایبەت 
كرد،  كەسانێك  لەسەر  تاقیكردنەوەیان 
سەرسوڕهێنەری  هێزی  خاوەنی  که  
سروشتی بوون، وەك خاتوو میخائیلۆفا 
واته   سایكۆكینیزیادا،  ب��واری  لە  كە 
ده ست  بێ  به   که ره سه کان  جواڵندنی 
هەبوو.  بەهێزی  زۆر  توانایەكی  لێدان، 
منداڵییەوە  لە  هەر  خاتوونە  ئەم  که  
دەیتوانی لە ڕێی بیرەوە كار لە ماددە و 
كەرەستەكان بكات و بیان جووڵینێت. 
بۆ نموونە كاتێك لە ماڵەوە بە هۆیەكەوە 
ببوایە.  دەروون��ی  هەڵچوونی  تووشی 
بە  دەرگاكە  دەست  بە  ئەوەی  لەبری 
لەو  بیركردنەوە  به   دابخاته وه ،  توندی 
دەست  بێئەوەی  مێشكیدا،  لە  كردارە 
بۆ دەرگاكە ببات، دەرگاكە بە توندی 

دادەخرا. 
ژیانی  لە  دیكەیشی  كاری  زۆر  ئه و 
ڕۆژانەیدا بەو شێوەیە ئەنجام دەدا، وەك 
شكاندنی كوپی قاوە و پەرداخ و زۆر 
لە كەرەستەی دیكەی ناو ماڵ. كاتێك 
زاناكانی ڕوسیا، هەستیان بە بوونی ئەم 
کرد،  میخائیلۆفادا  لە  سروشتییە  هێزە 
زانكۆی  لەالیەن  فەرمی  بە شێوەیەكی 
چەند  کرد  لێ  داوایان  لینینگرادەوە، 
تاقیكردنەوەیەكی زانستی لەسەر بكەن 
ئەو  دروستی  و  ڕاستی  مەبەستی  بە 

توانایەی كە لەودا بوونی هەیە. 
یەكێك لە تاقیكردنەوەكان جیاكردنەوە 
بوو  جگەرە  دووكەڵی  لەتکردنی  و 

هەموو  داخ��راودا،   شوشەیەكی  لەناو 
تاقیكردنەوەكان لەڕێی چەندین كامێرا 
لە  كە  جەستەیی  پشكنینی  ئامێری  و 
ئەنجام  بەسترابوو،  میخائیلۆفا  جەستەی 
دەدران. ئامێرەكان بۆ پێوانی لێدانی دڵ 
و پلەی گەرمی جەستە و گۆڕانكارییە 
ب��ای��ۆل��ۆژی��ی��ەك��ان ب��ەك��اردەه��ێ��ن��ران، 
ڤیدیۆ  ك��ام��ێ��رای  چەندین  ل��ەگ��ەڵ 
كاتێك  ت��اق��ی��ك��رن��ەوەك��ە.  ل��ەس��ەر 
دەك��را.  تاقیكردنەوەكان  بە  دەس��ت 
دەویست  زۆری  كاتێكی  میخائیلۆفا 
لە  تا  بدات  ئەنجام  داواکراوه کان  تا 
ڕێی بیریەوە بتوانێت بە سەرنجدانی لە 
دووكەڵەكە  شووشەكە.  ناو  دووكەڵی 
ئه مه   بكاته وه .  پ��ەرت  بەش  دوو  بۆ 
جیاواز لە ڕۆژانی دیكە، كە لە ماڵەوە، 
لە  بیركردنەوەی  لەكاتی  ڕاستەوخۆ 
بەخێرایی  زۆر  ك��ارەی  ئەو  كارێك، 

ئەنجام دەدا. 
دووكەڵی  لەسەر  تاقیكردنەوە  یەكەم 
ج��گ��ەرەك��ە، م��اوەی چ��وار ت��ا پێنج 
سەعاتی خایاند، بۆ ئەوەی كار لەسەر 
شووشەكە  ناو  دووكەڵی  دابەشبوونی 
بەشەوە  دوو  ب��ە  بیكات  و  بكات 
بێئەوەی هیچ كاریگەرییەكی دەرەكی 
لەسەر بێت. ئەم كارەی میخائیلۆفا وای 
تاقیكردنەوەی  لە  بیر  كرد  زاناكان  لە 
بگەنە  ب��ۆئ��ەوەی  ب��ك��ەن��ه وه   دی��ك��ە 
بڕیاریكی تەواو لەسەر بوونی ئەم هێزە 
دەروونییە. تاقیكردنەوەی دووەم بریتی 
كواڵو  هێلكەیەكی  لەتكردنی  له   بوو 
لەناو ئاوێكی سوێردا. بەهەمان شێوەی 
چەند  دوای  لە  میخائیلۆفا  یەكەمجار، 
سەعاتێك توانی هێلكە كواڵوەكەی ناو 
ئاوە سوێرەكە، لە ڕێی شەپۆلی بیرەوە، 
لەت بكات و پاشان وەك خۆیشی لێ 

بكاتەوە.
بۆ  زان��اك��ان  تاقیكردنەوەكە،  دوای 
دروستی  و  ڕاستی  لەسەر  دڵنیاییان 
ئ��اوە  ل��ەن��او  هێلكەكەیان  ك��ارەك��ە، 
پاكیان  ئاو  بە  و  دەرهێنا  سوێرەكە 
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بە  سوێر  ئ��اوی  ب��ۆئ��ەوەی  ك���ردەوە. 
پاشان  نەمێنێت.  هێلكەكەوه   دەرەوەی 
دوو  بە  كرد  بڕگه   پانه   هێلكەكەیان 
بەشەوە. بۆیان دەركەوت كە میخائیلۆفا 
بڕگه   درێژه   شێوەیەكی  بە  توانیویەتی 
هێلكەكە لەت بكات خوێیان له و درێژه  
بڕگه یه دا بینی که  لە ئەنجامی لەتبوون 
له و  ڕاستی  بە  سوێرەكەدا  ئاوە  له ناو 

هێڵه  بڕگه  درێژییه دا دروست ببوو.  
تێبینی  تاقیكردنەوەكاندا،  هەموو  لە 
ڕوودان��ی  كاتی  لە  ك��رد،  ئ��ەوەی��ان 
جەستەی  گەرمی  پلەی  كارەكاندا، 
بەرز  پێویست  لە  زی��اد  میخائیلۆفا 
زۆر  دڵی  لێدانی  لەگەڵ  دەبوویەوە، 
زۆری��ش��ی  ئارەقێكی  و  بەخێرایی 
دەك������ردەوە. ئ���ەم گ��ۆڕان��ك��اری��ی��ە 
ئەوەی  میخائیلۆفادا  لە  بایۆلۆژییانە 
لە  بریتییە  هێزە  ئەو  كە  ده سەلماند 
جەستەیی  و  دەروون���ی  وزەی��ەك��ی 
ئاسایی، بەاڵم بە ڕێگەیەكی جیاواز لە 
كەسانی دیكە دێته  ده ره وه  و بەڵكو بە 
مێشك  لە  نەزانراو  شەپۆلێكی  شێوەی 
و جەستەی میخائیلۆفاوە دەردەچێت و 

ئاڕاسته  ده بێت.   
ڕووسییەكان،  تاقیكردنەوانەی  ئەم 
وای كرد بەشێك لە زانكۆی لینینگراد 
لێكۆڵینەوە  بەشی  ناوی  بە  دابمەزرێنن 
ل��ەڕادەب��ەدەرەك��ان.  هێزە  توانای  لە 
كۆكردنەوە  بە  كرد  دەستیان  بەمەش 
خاوەنی  كەسانەی  لەو  لێكۆڵینەوە  و 
ئەنجامی  لە  سروشتین.  توانایەكی 
بەوەدا  دان  توانیان  لێكۆڵینەوەكانیاندا، 
بینێن كە هەموو بوونەوەرێك، بەتایبەت 
شەپۆلەكانی  بوونی  هۆی  بە  مرۆڤ، 
هێزی  ڕێی  لە  دەتوانێت  مێشكییەوە، 
دەروونییەوە، ئەم شەپۆالنە ببزوێنێت و 
كاریان پێ بكات. زۆرێک لە كەسەكان 
خاوەنی ئەم هێزەن كە بەردوام لە ژیانی 
نەستییانە  شێوەیەكی  بە  ڕۆژانەیاندا 
بە  هەست  بێئەوەی  پێدەكەن،  كاری 
ویستی  بە  بتوانن  یان  بكەن.  بوونیان 

نەبوونی  هۆی  بە  بزوێنن.  بیان  خۆیان 
بارێكی دەروونی گونجاو لە دەروونی 
مێشكیان  ئاڵۆزبوونی  و  كەسەكاندا 
ڕۆژانەیانەوە،  ك��اری  به   و  كێشە  بە 
كاتی  لە  نەتوانن  كەسەكان  وادەكات 
بیرچڕی،  زۆری  ڕێژەیەكی  هەستیدا، 
هێزە  بزواندنی  بۆ  بهێنن  ب��ەدەس��ت 
واتایەكی  بە  یان  دەروونییەكانیان. 
مێشكیان  بیری  بەدەرخستنی  بۆ  دیكە 

بە شێوەی شەپۆلی بایۆموگناتیسی. 
تەنیا كار  بە  ناتوانێت  بیرچڕی،  بوونی 
بۆ بزواندنی هێزە دەروونییەكان بكات، 
بەڵكو باوەڕهێنان بە بوونی ئەم هێزه  لە 
دەرووندا، كاریگەری سەرەكی دەبێت 
لە بزواندنیان. بەاڵم بە هۆی نامۆبوونی 
وای  كەسەكان،  ل��ەالی  هێزەوه   ئەم 
نەتوانێت  كەسێك  هەموو  ك��ردووە 
ب��ە ئ��اس��ان��ی ل��ە دەروون����ی خ��ۆی��دا 
باوەڕێكی بەهێزی ال دروست ببێت بۆ 

بەدەستهێنانی بیرچڕی لە بیریاندا.  
لەسەر  تاقیكردنەوەكان  سەرئەنجامی 
لەسەر  لێكۆڵینەوە  و  دی��اردەك��ان 
كەسە  ل��ەالی  بزواندنیان  چۆنێتیی 
خاوەن هێزە لەڕادەبەدەرەكان. زاناكان 
و  بەرنامە  چەندین  دانانی  لە  بیریان 
دەروون��ی  پەروەردەكردنی  شێوازی 
ڕاهێنانی كەسانی  مەبەستی  بە  كردەوە 
دەروونیان  هێزی  بزواندنی  بۆ  ئاسایی 
توانرا  بەمەش  جیاجیاكاندا.  بوارە  لە 
كەسەكاندا  لە  لەڕادەبەدەرەكان  هێزە 
پیادابنرێ  دانی  زانستییەوە  ڕووی  لە 
وەك  پاراسایكۆلۆژیدا  ناوی  لەژێر  و 
ناسێنرا.  زانستەكان  هەموو  زانستی 
ئ��ەم��ەش وای ل��ە زۆرێ���ك ل��ە واڵت��ە 
جه نگی  سه رده می  پێشكەوتووەكانی 
سۆڤییەتی  یەكێتی  )وەك  کرد  سارد 
جاران و ئەمەریكا و هەندێك واڵتانی 
زانستە  بەم  زۆر  پەرەیەكی  ئەوروپا( 
و  سەربازی  بواری  لە  و  بدەن  نوێیە 
لە  بەتایبەت  بهێنن.  سیخوڕیدا بەكاری 

جەنگی سارددا. پاشان پاراسایكۆلۆژی 
كاریگەر  و  بەهێز  چەكێكی  وەك 
گەشەی زۆری كرد و لە تاقیگەكاندا 
بە مەبەستی سیخوری كاری زۆریان پی 
کۆتایی  که   دواتر  بەاڵم  دەدا.  ئەنجام 
به  جەنگی سارد هات، ئیدی ڕووسیای 
دوای یه کێتیی سۆڤێت، ئەم زانستەی لە 
زانستییه کاندا  دۆزینه وه   دیکه ی  بواری 
و  پزیشکی  ب��واری  وه ک  هێنا  به کار 
له و  زانیاری  به ده ستهێنانی  و  ده روونی 
شوێنانه وه  که  ناکرێ به  ئاسانی ده ستی 
بواری  له   ته نانه ت  یان  بگاتێ،  مرۆڤی 
هیوایه ی  به و  گەردوونناسیدا  زانستی 
بوونه وه ره کانی  لەنێوان  بیرگۆڕكێ 
ئاسمانه کاندا  ب��ۆش��ای��ی  و  زەوی 

بدۆزرێته وه  ئه گه ر هه بن.  
زۆرینه ی  له   زانسته   ئه م  ئاماژه یه   جێی 
وه ک  جیهاندا  به ناوبا نگه کانی  زانکۆ 
و  ئه مه ریکا  و  ئه وروپا  زانکۆکانی 
ڕووسیا، وه ک هه موو زانسته کانی دیکه  
تیا  ب��ەرزی  بڕوانامەی  و  ده خوێنرێ 
له به رده م  ڕێگه   و  دەهێنرێ  به ده ست 
زانسته دا  ئه م  خوێندکارانی  و  زانایان 
بۆ دۆزینه وه ی زیاتری  خۆش ده کرێ 

نهێنییه کانی.

jabar.osman@yahoo.com

تێبینی:
له   س��وود  بابه ته   ئ��ه م  نووسینی  ب��ۆ 
خۆی  نووسه ر  که سییه کانی  ئه زموونه  
دانانی  له   المصادفە«،  و کتێبی »جذور 

»ارثر كیستلر« وه رگیراوه .
ب��واری  ب��ە  گرنگیدان  زی��ات��ر  *ب��ۆ 
درێژەیان  بابەتانە  ئەم  پاراسایکۆلۆژی، 
دەبێ و هەرجارە و باس لە الیەنێکی 
خوێنەرانیش  دەک��ەی��ن،  زانستە  ئ��ەم 
بۆ  سەرنجەکانیان  و  پرسیار  دەتوانن 
یان  سەردەم  زانستی  گۆڤاری  ئیمەیلی 
ڕاستەوخۆ بۆ ئیمەیلی نووسەر بنێرن و 

وەاڵم دەدرێنەوە.
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دانـــاكهریــــم*

قەیرانی ئاو هەڕەشە
لە دانیشتووانی جیهان دەكات
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هۆكاری  گرنگترین  لە  یەكێكە  ئاو 
ئاو  زەوی.  ل��ەس��ەر  ژی���ان  م��ان��ەوەی 
كەلتورو  ه��ەر  لە  كە  ماددەیەیه   ئ��ەو 
تایبەتی خۆی  مانایەكی  جوگرافیایەكدا 
هەیە، هەروەها بە یەكێك لە گرنگترین 
كە  دادەنرێ،  سروشتیانە  سەرچاوە  ئەو 
پێكهێنەرەكانی  هەموو  هێنانەدیی  كلیلی 
ژیانە، بوونی ئاو لە ژیانی مرۆڤدا ڕۆحی 
بوونی  بێ   كۆمەاڵیەتیشە.  و  سیاسی  و 
نابێت  بەردەوام  زیندەوەران  ژیانی  ئاو، 
سااڵنە  دەچێت.  تێك  ژینگەكەشیان  و 
ژمارەی  زۆربوونی  هۆی  بە  جیهاندا  لە 
بە  بەراوورد  بە  جیهانه وه ،  دانیشتووانی 
سنورداریی بڕی ئاوی شیاو، بۆبەكارهێنان 
بڕی  و  ڕووبەر  وكەمبوونەوەی  لەالیەك 
زەوی  ژێر  له   و  زەوی  لەسەر  ئاوەكان 
هەواوە  و  كەش  گۆڕانكاری  هۆی  بە 
لە الیەكی دیکه ، وای كردووە كە بڕی 
و  ببێتەوە  كەم  شیاو،  و  سازگار  ئاوی 
قەیرانی كەمئاوی ڕووبدات، بە جۆرێك 
دابین  پێویست  ئاوی  بڕی  نەتوانرێ  كە 
بەردەوامەی  زۆربوونە  ئەو  بۆ  بكرێ 

دانیشتووانی جیهان. 
سروشتوپێكهاتەیئاو

و  ئۆكسجین  گەردێك  لە  پێكدێت  ئاو 
بە  كە   H2O هایدرۆجین،  دووگ��ەرد 
بەندی هاوبەش پێكەوە بەستراون، ئاو لە 
باری پێوانەییدا شله ، بەاڵم بە شێوەی ڕەق 
بە شێوەی گازیش )هه ڵم(  )سەهۆڵ( و 
هەیە. ئاو 71%ی ڕووی زەوی داپۆشیووە 
كە بە »بەرگی ئاویی« ناودەبرێت، واتا لە 

كۆی 510 ملیۆن كیلۆمەتر چوارگۆشەی 
گۆی زەوی نزیكەی 360 ملیۆنی ئاوە. 
ئه م ناوانه ش لە زانستی كەشناسیشدا هه ر 
ئاون؛ هەور، باران، تەرزە، شەونم، هەڵم، 

بەفر.... 
دابەش  سەرچاوەكانیشی،  بنەمای  بەپێی 
دەبێت بۆ ئاوی سەرزەوی و ئاوی ژێر 
تایبەتمەندییەكانی  گرنگترین  لە  زەوی. 
ئاوی سازگاریش، بێ  بۆن و بێ  ڕەنگ 
قەبارەكەی  بەگەرمكردن  تامە،  بێ   و 
دەشیبەستێت  ك��ە  و  دەك���ات  ك��ەم 
قەبارەكەی زیاددەكات. ئاو تەنیا ماددەیە 
كە لە سروشتدا بە هەر سێ  شێوەی شلی 
لەكاتی  هەیە.  بوونی  گازی  و  ڕەقی  و 
ئاو،  لە دەرامەتی  لێكۆڵینەوە  باسكرن و 
پێویست بەوە دەكات ئاماژە بەو زاستەش 
و  سروشت  لە  لێكۆڵینەوە  كە  بكرێ 
پێكهاتە و تایبەتمەندییەكانی ئاو دەكات، 
ئەو زانستەش پیی دەوترێ هایدرۆلۆژی 
دەكات  لێكۆڵینەوە  كە   ،Hydrology
له   و  ئاو  دروستبوونی  بنه ماکانی  له  
خه سڵه ته   و  جوگرافی  دابەشبوونی 
كیمیایی و فیزیاییه کانی ئاو و هەروەها 
بزاوتی ئاو لە هەواو لەسەر زەوی و لەژێر 
زەوی. یەكەم لێكۆڵینەوەش لەسەر ئاو لە 
یونسكۆوە  ڕێكخراوی  لەالیەن  جیهاندا 

كراوە ساڵی 1975.
ڕووپێویئاولەجیهاندا

ڕێژەی كۆی گشتی بڕی ئاو لە جیهاندا 
دەكاتە نزیكەی 1357،5 ملێۆن كیلۆمەتر 
ئ��اوی  97.13%ی  تیایدا  ك��ە  سێجا، 
ده ریا و زەریاكانە، واتا ئاوی سوێرە و 
و  شیرین  ئاوی  2،87%ی  تەنیا  ناسازه ، 
سازگارە )بۆ خواردنەوە دەست دەدات(. 
بەم  دەبێت  دابەش  زەویدا  سەر  بە  كە 
ملیۆن   8،3 ئاوی شلی سازگار  شێوەیە: 
كیلۆمەتر سێجا، ئاوی بەستووی سازگار 
)سەهۆڵبەند( لە ناوچە جەمسەرییەكان و 
كیلۆمەتر  ملێۆن   29 چیاكان  لووتكەی 
سێجا، ئاوی جۆگه  و ڕووبار و دەریاچە 
كیلۆمەتر  ملیۆن   0،12 سازگاره كان 
سێجا. ئاو بە شێوەی شێی خاك 0،067 
شێوەی  بە  ئاو  سێجا،  كیلۆمەتر  ملیۆن 
هەڵمی ئاو 0.013 ملیۆن كیلۆمەتر سێجا 
باران  و  بەفر  شێوەی  بە  ئاوەی  ئەو  و 
هەر  لە  زەوی  ڕووی  لەسەر  دەبارێت 
ملیۆن   0،42 بڕی  بە  دادەنرێ  ساڵێكدا 

ملیۆن  تیایدا 0.32  كیلۆمەتر سێجا، كە 
كیلۆمەتر سێجا دەبارێت بەناو زەریاكاندا 
سێجاش  كیلۆمەتر  ملیۆن   0.10 بڕی  و 

بەسەر وشكانیدا دەبارێت. 
گەشەكردنی لــە ــاو ئ ــی ڕۆڵ

شارستانییەتەكانیجیهان
ل��ە س��ەرت��اس��ەری م��ێ��ژووی م��رۆڤ��دا، 
دەستگەیشتن بە ئاو، مەرجێكی بنەڕەتی 
و سەرەكی بووە، بۆ گەشەی كۆمەاڵیەتی 
ئاو  شارستانییەتەكان.  و  كەلتوور  و 
شارستانییەته کانه ،  ه��ەم��وو  بناغەی 
بۆ  مرۆڤ  شارستانییەتەكانی  دێرینترین 
یەكەمجار لەو ناوچانەدا سەریان هەڵداوە 
و گەشەیان كردووە، كە لە سامانی ئاودا 
دەوڵەمەند بوون، میزۆپۆتامیا و حەوزی 
و  هیند  ڕووبارەكانی  و  نیل  ڕووب��اری 
چین، باشترین نموونەن. بێ هۆ نییە كە 
داهێنانی نووسین بۆ یەكەمجار لە كەناری 
سێ  ڕووباری گەورەی میزۆپۆتامیا و نیل 
و یانگستی سەریان هەڵداوە، چونكە لەو 
و  خۆراك  سەرچاوەی  ئاو  سەردەمانەدا 
میزۆپۆتامیا  دانیشتوانی  بووە.  ئاوەدانی 
هەر لە دێر زەمانەوە لە گرنگی و بایەخی 
ئاو بەئاگا بوون و لە پڕۆژەی ئاودێری 
و عەمباركردنی ئاو و گواستنەوەی ئاودا 
شارەستانییەتیان  شارەزابوون  و  بەسەلیقە 
ناودارەكەی  هەرە  ڕووبارە  دوو  لەسەر 
و  دیجلە  ئاسیا  خ��ۆرئ��اوای  باشووری 
فورات، بنیات ناوە. دانیشتووانی دێرینی 
هێرۆدۆت-ی  شێوە.  بەهەمان  میسریش 
سەبارەت  گریك،  مێژوونووسی  گەورە 
بە شارستانییەتی فیرعەونییەكان كە لەپاڵ 
درێژترین ڕووباری جیهان بنیات نراوە، 
دەڵێت: »میسر خواپێداوی نیلە«، هەروەها 
لەسەر  چینیش  دێرینی  شارستانییەتی 
كە  هەڵداوە،  سەری  یانگستی  ڕووباری 
و  ئاسیا  كیشوەری  ڕووباری  درێژترین 
كەواتە  جیهانە.  درێژی  ڕووباری  سێیەم 
مێژووی  درێژایی  بە  بڵێین  دەتوانین 
و  سەرهەڵدان  گەمەی  لە  ئاو  مرۆڤ، 
گەشەكردن و كەوتنی شارستانییەتەكان 
هەبووە،  گ��ەورەی  و  گرنگ  ڕۆڵێكی 
لە  بووە  دانەبڕاو  بەشێكی  ئاو،  ئاسایشی 
بە  مرۆڤایەتی،  شارستانییەتی  بنیاتنانی 
هەر كۆمەڵگەیەك خاوەنی  جۆرێك كە 
دەرامەتی ئاو بووبێت، خاوەنی دەسەاڵت 

و فرەیی بەرهەمهێنانیش بووە. 
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لە ئاو دابەشبوونی ناهاوسەنگی
جیهاندا

بە  بۆ خواردنەوە  ئاوی سازگار و شیاو 
شێوەیەكی یەكسان دابەش نەبووە بەسەر 
بە جۆرێك  جیهان.  جیاوازەكانی  ناوچە 
كە هەندێك لە كیشوەر و واڵتانی جیهان 
تا  هەندێكیشیان  و  دەوڵەمەند  ئاودا  لە 
ئەوپەڕی هەژاری هەژارن و تینوویانە. 9 
واڵت 60%ی كۆی سەرچاوەكانی ئاوی 
هەرچەندە  دەستدایە.  لەژێر  شیرینیان 
شوێنێكەوە  لە  شیرین  ئ��اوی  قەیرانی 
بەاڵم  ج��ی��اوازە،  دیکه   شوێنێكی  بۆ 
جیهاندا  هەموو  لە  ئەمڕۆ  دیاردەیەكە 
بەدی دەكرێت. تا ئەندازەیەك لە واڵتانی 
ئەوروپا  و  ئەمریكا  كیشوەری  هەردوو 
ئەم قەیرانە كەمترە، بەاڵم لە ناوچەكانی 
ئەفریقا  واڵتانی  ناوەڕاست  خۆرهەاڵتی 
و ئاسیا، زیاتر بەدی دەكرێ. لەكاتێكدا 
زیاتر70%ی گۆی زەوی لە ئاو پێكدێت، 
بەاڵم تەنیا 2%ی ئاوی جیهان شیرینە و 
نۆ  ئەو  دێ��ت.  خ��واردن��ەوە  كەڵكی  بە 
دەوڵەتەی ڕێژەی 60%ی سەرچاوەكانی 
ده ستدایە  ل��ەژێ��ر  س��ازگ��اری��ان  ئ��اوی 
كۆڵۆمبیا،  چین،  ك��ەن��ەدا،  لە  بریتین 
ئەمریكا،  ڕووس��ی��ا،  ب��ەڕازی��ل،  پیرۆ، 
ئەندەنووسیا و هندستان. لە بەرامبەریشدا 
یەكگرتووەكان  نەتەوە  ڕاپۆرتی  بەپێی 
كەم  قەیرانی  ڕووب���ەڕووی  واڵت   80
هیچ  هەندێكیان  كە  بوونەتەوە،  ئاویی 
نییە  سازگاریان  ئاوی  سەرچاوەیەكی 
ماڵتا،  ئیمارات،  بەحرەین،  كوێت،  وه ک 
ئەردەن، لیبیا و سەنگافورا. بەسەرنجدان 
و  دانیشتوان  ژم���ارەی  زۆرب��وون��ی  لە 
پیسبوونی  و  پ��ی��ش��ەس��ازی  گ��ەش��ەی 
سەرچاوەكانی ئاوی سازگار، دابینكردن 
و  ت��ەواو  ئ��اوی  ب��ڕی  بەدەستهێنانی  و 

بە  بووە  واڵتانەدا  لەم  گونجاو 
گ��ەورە.  گرفتێكی  و  قەیران 
ئەمە لەكاتێكدا هەر هاواڵتییەك 
و  گرینالند  دوورگەكانی  لە 
ئاالسكاو گینەی فەڕەنسا. سااڵنە 
بە بڕی 10867 مەتر چوارگۆشە 

مەتر  مەتر چوارگۆشە و 812  و 1563 
چوارگۆشە، لە پشكی ئاودا لە پێشەوەن. 
بەاڵم هەر هاواڵتییەك لە واڵتانی كوێت 
و غەزە و ئیمارات و قەتەر. بە بڕی 10 
مەتر چوارگۆشە و، 54 مەتر چوارگۆشە 

كەمترین  چ��وارگ��ۆش��ە،  مەتر   58 و، 
هەروەها  دەكەوێت.  بەر  ئاویان  بڕی 
هێندەی   26 كەنەدی  هاواڵتییەكی  هەر 
هاواڵتییەكی مەكسیكی ئاوی سازگاری 

بەردەكەوێت. 
ئاولەیاساینێودەوڵەتیدا

لە  وەك  نێودەوڵەتی،  یاسای  بەپێی 
 1992 ساڵی  هلسنی  ڕێككەوتننامەی 
سنووری  كە  ڕووبارێك  هەر  داهاتووە، 
خاكی  بڕژێتە  و  ببڕێت  نیشتیمانی 
دەوڵەتێكی دیکەوە، یان كەنارەكانییەوە، 
ڕەوتی ئەو ئاوە بە ڕووباری نێودەوڵەتی 
ڕووبارەكەی  دەوڵەته ی  ئەو  ناودەبرێ، 
پێیدا  دەوڵەتەی  ئەو  و  هەڵدەقوڵێت  لێ 
دەڕوات، و ئەو دەوڵەتەشی تێی دەڕژێت، 
ڕووبارەوە  ئەو  بەسەر  مافیان  هەموویان 
بەكارهێنانی  یاسای   1997 ساڵی  هەیە. 
ڕێڕەوی ئاوی نێودەوڵەتی بۆ كەشتیوانی، 
لەالیەن نەتەوە یەكگرتووەكانەوە بڕیاری 
لەسەر درا و 100 دەوڵەت لە ئەنجومەنی 
ئاسایشی نەتەوە یەكگرتووەكان دەنگیان 
بۆ دا، تەنیا توركیا و دوو دەوڵەتی دیکه  
بەو یاسایە ڕازی نەبوون و دەنگیان پێ  

نەدا. 
شەڕوملمالنێیدەوڵەتانىجيهان

لەسەرئاو
ڕادەب��ەدەری  لە  زۆربوونی  سایەی  لە 
گۆڕانكارییە  و  جیهان  دانیشتوانی 
كەشوهەواییەكان و دیاردەی وشكەساڵی 
ئاو  بەهای  ئاو،  بەڕێوەبردنی  خراپ  و 
ڕۆژ بە ڕۆژ بەنرختر دەبێت، زۆرێك لە 
چاودێران ئاو بە نەوتی سەدەی بیستویەك 
شوێنێك  هەر  لە  وایە  پێیان  و  ناودەبەن 
كەمئاوی ژیانی مرۆڤی خستە مەترسییەوە، 
ئەوا مەترسی هەڵگیرسانی جەنگ لەسەر 
ئێستا  دەب��ێ��ت.  زیاتر  ژی��ان  ش��اڕەگ��ی 

كە  هەلومەرجێكدان  لە  جیهان  واڵتانی 
نەتەوەیی،  ئاسایشی  لە  بەشێك  وەك 
خۆیان لە ڕووبار و دەریاچەكان دەڕوانن 
و لەسەری دەجەنگن و لە ڕێگەی سوپا 

و هێزەوه  دەیانەوێت كۆنتڕۆڵی بكەن. 
لەم سۆنگەیەوە بەپێی داتای ڕێكخراوی 
ساڵی   50 لە  یەكگرتووەكان،  نەتەوە 
و  جەنگ  ڕووداوی   37 ڕاب����ردوودا 
ئاو  لەسەر  واڵتاندا  نێوان  لە  توندوتیژی 
شەڕیان،   7 لە  جگە  كە  داوە  ڕووی 
ناوچەی  لە  هەموویان  دیکه   ئەوانی 
داوە.  ڕووی��ان  ناوەڕاست  خۆرهەاڵتی 
لەگەڵ  ش��ەڕ  سەرسەختانە  ئیسڕائیل 
فەڵەستین و ئەردەن و لوبنان و سوریادا 
بەسەر  دەستگرتن  لەپێناو  دەك���ات، 
سەرچاوەكانی ئاودا، لە سریالنكا شەڕی 
هێزەكانی  و  تامیل  پڵنگه کانی  نێوان 
كە  چڕبۆتەوە  شوێنانەدا  لەو  دەوڵەت، 

سەرچاوەكانی ئاوی تێدایە. 
تەماسی  هێڵی  یەمەن  و  ئەفغانستان  لە 
سەرچاوەكانی  هاتووەكان  بەشەڕ  الیەنە 
كۆنتڕۆڵكردنیانە،  ئامانجیشیان  و  ئاوە 
بە  شەڕ  فەرماندەكانی  ئەفغانستان  لە 
»فەرماندەكانی ئاو« ناو دەبرێن، كە تاكە 
سەرچاوە  بەسەر  دەستگرتنە  ئامانجیان 
ن��اوەڕاس��ت  ئاسیای  لە  ئاوییەكاندا. 
ڕووبارەكانی  لەسەر  توند  ملمالنێی 
نێوان  ل��ە  س��ەرداری��ا  و  ئ��ام��ۆرداری��ا 
تاجیكەكان و قەرەغیزی و ئۆزبەكەكاندا 
درێژترین  كە  نیل  ڕووباری  بەردەوامە. 
ڕووباری جیهان و كیشوەری ئەفریقایە، 
بەر  سودانە،  و  میسر  ژیانی  سەرچاوەی 
بە  ناوەڕاستەوە،  دەریای  بڕژێتە  لەوەی 
9 واڵتدا تێدەپەڕێت، ملمالنێیەكی توند 
ئەم  لەسەر  نۆ واڵتەدا هەیە  ئەم  لەنێوان 

ڕووبارە. 

ئاویسازگاروشیاوبۆخواردنەوەبە
شێوەیەكییەكساندابەشنەبووەبەسەر
ناوچەجیاوازەكانیجیهاندابەجۆرێككە
هەندێكلەكیشوەروواڵتانیجیهانلەئاودا
دەوڵەمەندوهەندێكیشیانتائەوپەڕیهەژاری
هەژارنوتینوویانە
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بە  ئاماژە  CIAدا  توێژینەوەیەكی  لە 
دەكرێ  واڵت  كۆمەڵە  و  ناوچە  چوار 
لەسەر  شەڕیان  ڕوودان��ی  ئەگەری  كە 
كەمئاوییەوە،  هۆی  بە  بەهێزە  تیادا  ئاو 

ئەوانیش بریتین ل�����ە:
كۆمەڵەی یەكەم: ئەم واڵتانە دەگرێتەوە؛ 
تەنزانیا  كینیا،  ئەسیوپیا،  سودان،  میسر، 
لە  هاوبەشن  هەموویان  كە  بڕۆندی.  و 

ڕووباری نیلدا.
كۆمەڵەی دووەم: ئەم واڵتانە دەگرێتەوە 
عێراق، سوریا و توركیا. كە كەوتوونەتە 

سەر ڕووباری دیجلە و فورات.
كۆمەڵەی سێیەم: ئەم واڵتانە دەگرێتەوە 
فەلەستین و ئەردەن و سوریا و لوبنان لە 
الیەك و ئیسرائیل لەالیەكی دیکەوە، كە 
و  یەرمووك  و  ئەردەن  ڕووبارەكانی  لە 

لبتانی و حاسبانی وەزان هاوبەشن.
كۆمەڵەی چوارەم: ئەم واڵتانە دەگرێتەوە 
و  قەرەغیستان  كە  ناوەڕاست  ئاسیای 
كازاخستان و ئۆزبەكستان و تاجیكستان 
ڕووبارەكانی  لە  كە  وتوركمانستان 
بۆیە  ئامورداریادا هاوبەشن.  سەرداریا و 
جەنگی  كە  نییە  دوور  بڵێین  دەتوانین 
جیهانی سێیەم لەنێوان دەوڵەتانی جیهاندا 

لەسەر دەرامەتی ئاو هەڵبگیرسێت.  
ههندێزانیاریدهربارهیئاو

هەرە  پێویستییە  لە  یەكێكە  ئ��او   -1
جۆرێك  بە  مرۆڤ،  ژیانی  گرنگەكانی 
ناتوانێت  ئاو  بەبێ   مرۆڤ  هه رگیز  كە 
ژیانی  م��ان��ەوەی  هۆكاری  وات��ا  ب��ژی، 

مرۆڤ ئاوە.
2- ئاوی سازگار و شیاو بۆ خواردنەوە، 
نەبووە،  دابەش  یەكسان  شێوەیەكی  بە 
بەسەر گۆی زه وی و واڵتانی جیهاندا، 
جیاواز  ب��ڕی  بە  و  واڵت��ە  ه��ەر  بەڵكو 

خاوەنی ئاوە. 
سەرتاپای  قەیرانێكە  ئاو،  قەیرانی   -3

گۆی زەوی گرتۆتەوە.
4- جیهان بەگشتی و ناوچەی ڕۆژهەاڵتی 
زیاتر  ڕۆژبەڕۆژ   بەتایبەتی،  ناوەڕاست 
بەدەست قەیرانی كەمئاوی و زۆربوونی 
ژمارەی دانیشتوانەوە گیرۆدە دەبێت.   

و  دانیشتوان  ژم��ارەی  زۆرب��وون��ی   -5
زیاتر  ئاو  بۆ  پێویستیان  چاالكییەكانیان، 
دەبێت  زیاتر  كاریگەریشان  و  دەبێت 

لەسەر پیسكردنی ئاو و بەفیڕۆدانی ئاو.
6- ئەو واڵتانەی ڕووبەڕووی زۆربوونی 

كەمئاوی  كێشەی  و  دانیشتوان  ژمارەی 
دەبنەوە، واڵتە هەژارەكانن. 

ئاوی  ك��ەس  ملیار  ی��ەك  لە  زی��اد   -7
بۆ  ن��اك��ەوێ��ت  دەس���ت  پێویستیان 

پڕكردنەوەی پێداویستیی ڕۆژانەیان. 
ملیۆن  ی��ەك  جیهاندا،  لە  سااڵنە   -8
كەس بە هۆی نەبوونی ئاوی خاوێن و 
بەكارهێنانی ئاوی پیسەوە گیان لەدەست 

دەدەن.
لە  ئ��او  ئاستی  مەتر   3-1 سااڵنە   -9
و  ئەمریكا  یەكگرتووەكانی  ویالیەتە 
چین و هندستان و پاكستان دادەبەزێت.

كێشەی  جیهان،  دەوڵ��ەت��ی  چل   -10
دەكەونە  نیوەیان  كە  هەیە،  كەمئاوییان 
كیشوەری ئەفریقا و هەتا ساڵی 2050-
دەچنە  دیکه ش  دەوڵەتی  دوازده   ش 
كێشەی  كە  دەوڵ��ەت��ان��ەوە  ئ��ەو  ڕی��زی 

كەمئاویان هەیە.  
سەرچاوەكان:

لەم  سوود  بابەتە  ئەم  ئامادەكردنی  بۆ 
سەرچاوانە وەرگیراوە: 

دەرامەتی  جەمال،  ناهیدە  تاڵەبانی،   -1
یەكەم،  چاپی  ئاوییەكان،  سەرچاوە 
س��ەردەم،  پەخشی  و  چ��اپ  دەزگ��ای 

سلێمانی، 2008.
عه بدولڕه حمان،  شەماڵ  موفتی،   -2  
یەكەم،  چاپی  هەسارەكەمان،  ئایندەی 
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*لێپرسراویهۆبەیهۆشیاریلە
فەرمانگەیژینگەیڕاپەڕین
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ئاو یەكێكە لە گرنگترین هۆكاره کانی 
زەوی.  گ��ۆی  لەسەر  ژی��ان  م��ان��ەوەی 
مەسەالنەی  ئەو  گرنگترین  لە  یەكێكە 
لەسەر  هه یه   زۆری��ان  كاریگەریی  كە 
و  دەوڵەتێك  هەر  نه ته وه یی  ئاسایشی 
هۆكاری  هەیە.  ستراتیژیی  ڕه هه ندێکی 
بەڕێكردنی ژیانە و پێكهاتەیەكی گرنگی 
پێكهاتەی زیندەوەرانه ، بە جۆرێك %90 
ی جەستەی گیانداران لە ئاو پێكهاتووە. 

گرفتەكانی  لە  یەكێك  وەك  ئاو  ئەمڕۆ 
چۆن  وەك  كە  دەرك��ەوت��ووە  جیهان 
دابەشبووە،  ناڕێك  شێوەی  بە  ن��ەوت 
نەوت  ئەگەر  شێوە،  بەهەمان  ئاویش 
بابەتی  لە  هەبێ  جێگرەوەی  وزە  وەك 
وزەی خۆر و وزەی ئەتۆمی، ئاو وەك 
بەردەوامیی  بۆ  پێویست  كەرەستەیەكی 

ژیان هیچ جێگرەوەیەكی دیکه ی نییە.
ئاو ئەو سامانە سروشتی و گرنگەی سەر 
گۆی  بەشی  چوار  له   سێ  كە  زەوییە 
زه وی ئاو دایپۆشیوه . که  ڕه نگه جەنگی 
بدات.  ڕوو  ئاو  لەسەر  جیهانی  سێیه می 
چونكە سامانی ئاوی جیهان، بە نزیكەی 
1385 ملیۆن كم3 مەزەندە دەكرێ، بە 
شێوەیەك ئاوی سوێر واتا ئاوی ده ریا و 
زه ریاکان به شێکی زۆر زۆری ئەم سامانە 
پێكدەهێنێت كە بریتییە لە 1348 ملیۆن 
كم3. واتە ڕیژەی 97.3% لە سامانی ئاوی 
جیهان، بریتییە لە ئاوی ئۆقیانوسەكان و 
و  سوێره کان  داخراوە  دەریاچە  دەریاو 
هێنان   به کار  و  خواردنەوە  كەڵكی  بە 

نایەن، هەرچی ئاوی سازگاره ، بڕەكەی 
بە 37 ملیۆن كم3 مەزەندە دەكرێ واتە 
ڕێژەی 2.7% لە سامانی ئاوی جیهان كە 
بریتییە لە سەهۆڵی ناوچە جەمسەرییەكان 
و ئاوی ژێر زەوی و ئاوی ڕووبارەكان 

و ده ریاچه  سازگاره کان ...هتد
بۆ  ژیانە  س��ەرچ��اوەی  سازگار،  ئ��اوی 
هیچ جێگرەوەیەكی  زیندەوران،  هەموو 
كەمە  زۆر  ڕێژەكەی  و  نییە  دیکه ی 
شێوەیەكی  بە  و  سوێر  ئ��اوی  لەچاو 
جێگه   بەسەر  نەبووە  داب��ەش  یەكسان 

وشکانییه کانی جیهاندا.
دابەشبوونی  لێكۆڵینەوەكان،  بەپێی 
بەگوێرەی  زەوی  گۆی  جوگرافیایی 

وشكانی و ئاو بەم شێوەیە:  
زەوی  گ��ۆی  ڕووب����ەری  تێكڕایی 
كم2.  ملیۆن   510.1 بە  دەخەمڵێندرێ 
ڕووبەری وشكانی تیایدا بریتییە لە 149 
ملیۆن كم2 بە ڕێژەی 29.2%. ڕووبەری 
ئاو تیایدا بریتییە لە 361،1ملیۆن كم2 بە 

ڕێژەی %70.8.

مەترسییەكانی
پیسبوونی

ئاو 
لە جیهاندا

سەردارعەبدولڕەحمان
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بوارەكانیبەكارهێنانیئاولە
ڕوویستراتیژەوە

بەكاردەهێنرێ،  مەبەستێك  چەند  بۆ  ئاو 
بۆ  پێویستییەكان،  پ��ڕك��ردن��ەوەی  بۆ 
ئاوڕشاندن  وەك  گشتی  بەكارهێنانی 
ناو  نافورەكانی  و  شار  جوانكردنی  و 
كە  ئاگركوژاندنەوە  بۆ  ئاو  باخچەكان. 
بۆ  ئاو  لتر   1 بڕی  دەتوانرێت  ئەمەش 
بۆ  ئاو  ڕۆژێكدا.  لە  دابنرێ  كەس   1
كە  چوو.  لەكیس  ئاوی  پڕكردنەوەی 
ئەمەش بۆ جێگەگرتنەوە و پڕكردنەوەی 

ئەو ئاوەی كە بەفیڕۆ چووە.
هەیە  گرنگی  و  بەرچاو  ڕۆلێكی  ئاو 
پڕكردنەوەی  لە  هەر  مرۆڤدا،  ژیانی  لە 
پڕكردنەوەی  تا  پێویستییەكانی خۆیەوە، 
جیاجیاكانی  بوارە  و  چاالكی  سەرجەم 
ئاو  پێویستی  و  بەكارهێنان  وەك  دیكە، 
بۆ خ��ودی م��رۆڤ و زی��ن��دەوەران. بۆ 
پیشەسازی،  بۆ  ئاودێری،  و  كشتوكاڵ 
بۆ  ك��ارەب��ا.  وزەی  بەرهەمهێنانی  بۆ 
كەشتیوانی و گواستنەوە و گەشتوگوزار 

و...هتد.
گرنگییئاو

1- ئ��او س��ەرچ��اوەی دروس��ت��ب��وون و 
مانەوەی ژیانە لەسەر زەوی.

و  ئ���اب���ووری  ڕووی  ل���ە  ئ���او   -2
ك��ۆم��ەاڵی��ەت��ی��ی��ەوە، س��ەرچ��اوەی��ه ک��ی 

سەرەكییە لە ژیانی مرۆڤدا.
مرۆڤ  ڕۆژانەی  پێویستییەكانی  ئاو   -3

دابین دەكات.
پێویستییەكانی چاالكیی  دابینكردنی   -4

كشتوكاڵی.
5- بەرهەمهێنانی وزەی كارەبا لە ئاو.

گرنگی  پێداویستییەكی  ئ��او   -6
پیشەسازییە.

فه راهه مبوونی  ل��ه   هه یه   ڕۆڵ��ی   -7
بەرەوپێشبردنی  و  هەرزان  گواستنەوەی 

ناوچە گەشتوگوزارییەكان.
سەرەكییەكانی  ڕەگەزە  لە  یەكێكە   -8
ڕۆڵی  و  واڵت  ئابووریی  ژێرخانی 
دابینكردنی  ل��ە  دەبینێت  س��ەرەك��ی 

ئاسایشی نەتەوەیی گەالنی جیهان.
9- ئاوی سازگار لە جیهاندا بە یەكسانی 
بڕی  بە  و  واڵتە  هەر  و  نەبووە  دابەش 
ئەمەش  دەهێنێت  ب��ەك��اری  ج��ی��اواز 

دەوەستێتە سەر پێشكەوتنی واڵت.

بۆ  زۆرت��رە  ئاویان  واڵتانەی  ئەو   -10
تاكەكەس، ئەوا بە واڵتی پێشكەوتووتر 
دادەنرێن و داهاتی تاكەكەسیان بەرزتر 

ده بێتەوه  و بەپێچەوانەشەوە.
لەدەستدانیئاو

لێكۆڵینەوەكان  گشتی،  شێوەیەكی  بە 
ئاوی  ڕێ��ژه ی  كە  دەخ��ەن  دی��اری  وا 
لەدەستچوو زۆر بەرزە لەچاو ئەو ئاوەی 
لە  بەكاردەهێنرێ  لەبەر دەستدایە و  كە 
بوارەكانی بەرهەمهێنانی كشتوكاڵ و وزە 
و پیشەسازیدا. لێرەدا چەند خالێك باس 
دەكەین كە ڕۆڵیان هه یه  له  لەدەستدانی 

ئاودا:
یەكەم:لەدەستدانیئاوبەهۆی

كشتوكاڵهوه.
ئاو لە كشتوكاڵدا، یەكێكە  بەكارهێنانی 
ئاو،  چوونی  بەفیڕۆ  كردارەكانی  لە 
بەكارهاتووە،  ئاوە  لەو  زۆرێک  چونكە 
یان بەهەڵمبوون یان بە ئاو دەردان لەناو 
ئاودان-یش  سروشتی  نامێنێت.  دەچێ 
به نده  به  جۆری ڕووەكە چێندراوەكەوه  
ئ���اووه���ەوای  و  خ���اک  س��روش��ت��ی  و 

ناوچەكەشه وه .
دووەم:لەدەستدانیئاو

لەالیەنمرۆڤەوە
مرۆڤ ڕۆژانە ئاوێكی زۆر بەكاردەهێنێت 
باخچە  و  ماڵەوە  باخچەی  ئاودانی  بۆ 
زیادەڕەویی  جار  زۆربەی  گشتییەكان، 
تێدا دەكات. هەروەها ئاو له  بەكارهێنانی 
شارو  ناو  نافورەكانی  و  ئاوڕشێنكردن 

باخچەكاندا، به فێڕۆ ده چێت.
سێیەم:لەدەستدانیئاوبەهۆی

پیشەسازییهوه
بكەری  هەمەجۆرەكان  پیشەسازییە 
بەكاربردنی سەرچاوەكانی ئاون، زۆربەی 
پیشەسازییه کاندا  ب��واره   لە  ئ��اوەی  ئەو 
یان  س��اردك��رن��ەوەی��ه   بۆ  ب��ەك��اردێ��ت، 
ك��رداری  هەندێك  ت��ەواوك��ردن��ی  ب��ۆ 
پیشەسازییه  وەك لەقتونان و سەهۆڵکردن. 
هه ڵمی  بزوێنه ری  بۆ  هه ڵماندندا  له   یان 
كە ئاوەكە دەبێتە هەڵم و بەفیڕۆ دەچێت.
هۆی  بە  ئ��او  دەستدانی  لە  چ���وارەم: 

بەهەڵمبوون و ڕۆچوون.
دوور  ڕۆیشتنی  لە  زەوی  سەر  ئ��اوی 
و درێ���ژی ل��ە س��ەرچ��اوەك��ەی��ەوە تا 

ڕێژگەكەی، تووشی هەردوو كردەی بە 
هەڵمبوون و ڕۆچوون به  زه ویدا دەبێت، 
ئەو  چەندێتیی  كاریگەریی  بە  ئه ویش 
دەڕوات،  ڕێ���ڕه وه دا  ب��ه و  ئ��اوەی  ب��ڕە 
ناخی  به   چوون  و  هەڵمبوون  بە  بڕی 
و  به  جۆری خاکه که   په یوه سته   زه ویدا 

ئاووهەوای ناوچەكەوه .
هۆكارەكانیپیسبوونیئاو

كە  س���ەردەم،  كێشەكانی  لە  یەكێك 
ڕووبەڕووی ژینگە بووەتەوە، كاریگەریی 
دەبینێت  سەرەكی  ڕۆڵێكی  که   مرۆییە 
هۆی  بە  ئەمەش  ئ��اودا،  پیسبوونی  لە 
مرۆڤەوە  چاالكییەكانی  و  پێداویستی 
ئاویش  پیسبوونی  و  هەڵدەدات  سەر 
دەركەوتنی  و  دروستبوون  هۆی  دەبێتە 
وەك  ناسراو  و  دیار  نەخۆشیی  چەندین 
دوسنتاریا،  كولێرا،  نه خۆشییه کانی 
مەالریا، بەلهارزیا، ... هتد. لێرەدا چەند 
كاریگەریان  كە  دەكەین  باس  خاڵێك 

هەیە لەسەر پیسبوونی ئاو:
یەكەم:ناوچەیپیشەسازیو

چڕییدانیشتوان
ئەو  لەگەڵ  پیشەسازییەكان  ناوچە 
ناوچەیەی كە چڕی دانیشتوانیان زۆرە، 
پیسبوونی  لەسەر  زۆرە  كاریگەرییان 
پیس  ناوچەكە  ه��ەوای  چونکه   ئ��او، 
ئه و  باراناوی  ئاوی  به مه ش  و  ده بێت 
بە  ده بێت  پیس  پیشه سازییانه   ناوچه  
هۆی دوكەڵی كارگەكان و ئۆتۆمۆبیلی 
چڕیی  و  زۆر  دانیشتوانی  زۆری 
دانیشتوانه که یه وه . لە ئەنجامدا ترشەباران 
که   ده ب��ارێ��ت.  ناوچەیەدا  ئەو  بەسەر 
خاوێنە،  ئاسماندا  ل��ە  ب���اران  خ��ۆی 
هه وا،  پیسیی  سه ر  دەگاتە  كاتێ  بەاڵم 
پیسەكانی  گ��ه رده   و  م��اددە  ه��ۆی  بە 
ئۆكسیدەكانی  وەك  ه��ەواک��ه وه   ن��او 
كبریت،  ئۆكسیدەكانی  و  نایترۆجین 
دووکه ڵکێشی  و  كارگەكان  لە  كە 
بارانه که   ده رده چ��ن،  ئۆتۆمۆبیله کانه وه  
دروستکردنی  هەروەها  دەبێت.  پیس 
كارگەی گەورە لەسەر ڕووبارەكان، بە 
بۆ  كارگەكان  پاشەڕۆی  فڕێدانی  هۆی 
ناو ڕووبارەكان، دەبێته  هۆی پیسكردنی 

ئاوی ڕووبارەکه .
دەزگ��ا  و  م��رۆی��ی  كۆمەڵگا  ل��ە  زۆر 
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ئاماژەیان  نێودەوڵەتییەكان،  و  نێوخۆیی 
ئەم  ڕەنگدانەوەی  كە  داوە.  ئەمە  بۆ 
شێوەیەكی  بە  دانیشتووان  زۆربوونەی 
نێگەتیڤانە كاری كردۆتە سەر سەرجەم 

ڕەگەزەكانی ژینگە لەوانە:
أ - كەمبوونەوی ڕێژەی خۆراك.

ب - كەمبوونەوەی ئاوی پاك.
ت - پیسبوونی ئاوی خواردنەوە.

پ - پیسبوونی خاك.
ج - كۆچكردنی دانیشتووان.

و  ئ��او  گۆڕانكاریە  كاریگەریی  ح - 
هەواییەكان.

دووەم:پیسبوونبەهۆینهوتهوه
گواستنەوەی نه وت بە كەشتی و پاپۆری 
و  سه رده م  دیاردەی  بووه ته   نەوتهەڵگر، 
پیسبوونی ئاوی دەریا و زەریاكان، چونكە 
بیستەم  س��ەدەی  ناوەڕاستی  تا  م��رۆڤ 
هێنده  هۆیه کانی گواستنەوی دەریایی و 
زەریایی بەكار نەده هێنا بۆ گواستنه وه ی 
گه شه ی  شێوه یه   به م  که   دواتر  نه وت. 
لە  دەریایی  گواستنەوەی  ئیدی  کرد، 
هەموو شوێنێك زیدی کرد و پیسبوونی 

دەریاو زەریاكانی لێ که وته وه . 
له   چ  ن��ەوت  پاشماوەی  بە  پیسبوون 
لمی  پیسبوونی  له   چ  و  ڕووب��ارەك��ان 
بە  زه ری��اک��ان،  و  ده ری��ا  و  كەنارەكان 
ئاوییه وه ،  گواستنەوەی  چاالكی  هۆی 
كە  ك��ات��ێ��ک  ئ��ه وی��ش  ڕووده دات. 
كەشتییەکی بارهەڵگری گەورە، تووشی 
ڕووداو یان كارەساتی نقومبوون دەبێت، 
بۆ  نەوتەكەی  ڕژان��ی  هۆی  دەبێتە  که  
لێ  ئاوەكەی  پیسبوونی  ئاوەكەو  ناو 

دەكەوێتەوە.

سێیەم:پیسبوونیئاوی
تەندروست

بەكارهێنانی  ئەنجامی  ل��ە  ئ��ەم��ەش 
خاوێنه وه   و  تەندروست  ئاوی  ڕۆژانەی 
و  چێشتخانەكان  لە  وەك  شاردا،  ناو  لە 
گەرماوەكان و شوشتنی ڕێگا و بانەكاندا 
هه یه . یان به کارهێنانی ئاوی ته ندروست 
له   و  له  گەراج  و  بچووك  لە كارگەی 
پاككەرەوە کیمیاییه كاندا كە لە ئەنجامدا 
هه ڵگری  ده بێته   یان  ده بێت  پیس  ئاو 
بەكتریا و میكرۆب و كەڵكی  چەندین 

خواردنەوەی نامێنێت.
ژیانبێبوونیئاو،مەحاڵە

ڕۆژان��ه   ك��ەس،  ملیار  ی��ەك  لە  زیاتر 
گۆزەیەك ئاو شك نابەن بۆ خواردنه وه . 
سااڵنە  كەسیش،  ملیۆن  یەك  لە  زیاتر 
لەدەست  گیانیان  نەخۆشییەوە  هۆی  بە 
ئاوی  نەبوونی  هۆیەكەی  که   دەدەن، 
خواردنەوەی خاوێنە. دوا بڕیاریش  ژیان 

بەبێ بوونی ئاو مەحاڵە.
لە  ك��ەس  ملیۆن   600 چ��ارەن��ووس��ی 
ئ��اوەوە  که میی  ه��ۆی  بە  ئەفەریقادا 
هەبوونی  س��ەرب��اری  ناڕۆشنە،  هێشتا 
جۆگە  و  ڕووبار  لە  ئاو  سەرچاوەكانی 
ئاوی  و  زه مینی  ئ��اوی  سه رچاوه ی  و 
ژێر زه ویی زۆر لە كیشوەری ئەفریقادا، 
ئەو  پێشەوەی  پێشی  لە  ئه فریقیا  که چی 
دەست  بە  كە  زه وییه وه یه   ناوچانەی 

نەبوونی ئاوه وه  ده ناڵێنیت.
1- زیاتر لە 300 ملیۆن كەس لە ئەفریقادا 

ئاوی خاوێن بۆ خواردنەوە شك نابەن.
2- نیوەی دانیشتووانی ئەفریقا دووچاری 
ئەو نەخۆشییانە بوونه ته وه  كەپەیوەندییان 

بە ئاوی پیسەوە هەیە.

كەم  كێشەی  جیهان،  دەوڵەتی   40  -3
ئاوییان هەیە. نیوەی دەكەوێتە ئەفریقاوە. 
که  13 دەوڵەتیان به دەست كەمیی ئاوی 
پێویسته ەوە دەناڵێنن. تا ساڵی 2050یش، 
 12 دانیشتوانه وه ،  گه شه ی  ه��ۆی  به  

دەوڵەتی دیكەشی دەچێتە سەر.
ئەفریقا  خۆرئاوای  و  ناوەڕاست  لە   -4
نزیكەی 20 ملیۆن كەس لە 6 دەوڵەتدا 
پشت بە دەریاچەی »چاد« دەبەستن كە 
ئاوەكەی لە ماوەی 38 ساڵی ڕابردوودا 

بە ڕێژەی 95% كەمی كردووە.
لە  ئاو  ئاستی  مەتر،   3 1تا  سااڵنە   -5
هیندستان دادەبەزێت. هەروەها چاوەرێ 
ئەم  دووچ���اری  پاكستانیش  دەك��رێ 

قەیرانە بێته وه .
6- 60% دانیشتووانی ئێران لە گوندەكان 
دەژین، که  لەوانەیە بە هۆی بێ ئاوییەوە 

ڕوو لە ناوەڕاستی ئاسیا بكەن.
كاریگەریپیسبوونی

دەرامەتەكانیئاولەسەرژینگە
ومرۆڤ

ئاوی  خواردنەوەی  و  بەكارهێنان   -1
مرۆڤ  تووشبوونی  هۆی  دەبێتە  پیس 
وه ک  مەترسیدار  نەخۆشیی  چەندین  بە 
نەخۆشییەكانی  بەلهاریزیا،  كولێرا، 

گورچیلە و جگەر...هتد.
2- پیسبوونی ئاو ده بێته  هۆی كەمبوونەوە 
چ  ئاوییەكان  زیندەوەرە  لەناوچوونی  و 
ڕووەكی بێت یان ئاژەڵی، كە سامانێكی 

نوێبوونەوەی مرۆڤایەتین.
زەوییە  ئاودانی  هۆی  بە  زۆرج��ار   -3
ماددە  و  پەیین   ئەو  كشتوكاڵییەكانەوە 
كیمیایانەی دەكرێن بە خاكه وه ، تێكەڵ 
دواتر  و  دەبێت  ڕووبارەكان  ئاوی  بە 

چارەنووسی600ملیۆنكەسلەئەفەریقادابەهۆیکهمیی
ئاوەوەهێشتاناڕۆشنە،سەرباریهەبوونیسەرچاوەكانیئاولە
ڕووباروجۆگەوسهرچاوهیئاویزهمینیوئاویژێرزهویی
زۆرلەكیشوەریئەفریقادا،کهچیئهفریقیالەپێشیپێشەوەی
ئەوناوچانەیزهوییهوهیهكەبەدەستنەبوونیئاوهوهدهناڵێنیت
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گەر  نایەت.  خ��واردن��ەوە  كەڵكی  بە 
لی  ژەهراویبوونی  ه��ات،  بەكاریش 

ده که وێته وه .
و  ئاوەكان  پاكێتی  كەمبوونەوەی   -4
پیسبوونی كەناری دەریا و ئۆقیانووسەكان. 
ڕێگر دەبێت لەبەر دەم چاالكییە گەشت 
هۆی  دەبێتە  ی��ان  گ��وزاری��ی��ەك��ان،  و 
لەدەستدانی دیمەنە سروشتییە جوانەكانی 
ژینگەی سروشتی و پاشماوە و خۆڵ و 
خاشاك و پاشماوە پیسه  جۆراوجۆرەكان، 

ئه و ناوچانه  ده شێوێنن.
نه وت  تێڕژانی  بە  ئاوەكان  5-پیسبوونی 
ئ��اوی دەری��ا و زەری��اك��ان، که   ناو  بۆ 
دەكەوێت  ئاو  سەر  و  سووكە  نه وت 
بەشێكی لێدەبێتە هەڵم و بە هۆی هەواوە 
زەوییە  و  شارەكان  بۆ  دەگوازرێتەوە 

كشتوكاڵییەكان و بێ پیتیان ده کات.

سەرچاوەكان:
1- د.حسن أبوسمور و د.حامد الخطیب، 
ط1،  عمان،  المائیة،  الموارد  جغرافیة 

.1999
التلوث  اس��الم،  مدحت  أحمد  د.   -2
كویت،  المعرفة،  عالم  العصر،  مشكلة 

.1990
متنوعة  مقاالت  خنسی،  بیوار  د.   -3  
حول )الما ء، النفط، البیئة(، طبعة االولی، 

مطبعة وزارة التربیة، هولندا، 2001.
و  داه��ات  كاكەیی،  د.ف��ەرەی��دون   -4
كوردستاندا،  هەرێمی  لە  ئاو  ئەمنی 

سلێمانی، 2001.
و  ئەمین  حه مە  ن��وری  د.ئومید   -5
ئاو  گیروگرفتی  ئەسەسەرد،  فەرەیدون 
لە ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست، كتێبی یەكەم، 

.2003
بایەخی  نەقشبەندی،  د.ئ����ازاد   -6
ئاوی  ئابووری  سیاسی-  جیۆگرافی- 
ڕووبارەكان، گۆڤاری سەنتەری برایەتی، 

ژمارە )10(. هەولێر، 1999.
تاڵەبانی،  ج��ەم��ال  پ.ی.ن��اه��ی��دە   -7
چاپی  ئاوییەكان،  سەرچاوە  دەرامەتی 
و  چاپ  دەزگ��ای  چاپخانەی  یەكەم، 

پەخشی سەردەم، ساڵی 2008.
8- د. ئازاد جەالل شەریف، كۆنفراسی 
داهاتووی  و  ئێستا  پێویستییەكانی  ئاو، 
ئاو،  بۆ  عێراق  كوردستانی  هەرێمی 
هەولێر،  برایەتی،  سەنتەری  گۆڤاری 

2001. ژمارە 18.
9- هیوا ساڵح ئەحمەد، گۆڤاری زانستی 
مایسی   ،9 ساڵی   ،34 ژم��ارە  س��ەردەم، 

.2008
كوردستانی  حەمەئەمین،  سۆران   -10

نوێ، ژمارە 2008/3/4529،26.
كوردستانی  تالب،  تۆفیق  د.جەزا   -11

نوێ، ژمارە 4740، 2008/12/2.
كوردستانی  ئەحمەد،  د.محسین   -12

نوێ، ژمارە 4640، 2008/8/26.
پاشكۆی  ب���ەڕوو،  هەفتەنامەی   -13
ڕۆژنامەی هەولێر، ژمارە 3، 2009/12/16.
14- شیروان عومەر ڕەشید، كوردستانی 

نوێ، ژمارە 4529، 2008/3/26.

Sardar86.rania@yahoo.com

هاوبیر

فنلەندییەكان  توێژەرەوە  لە  تیمێك 
لە  هێنا  ب��ەدەس��ت  سەركەوتنیان 
كە  نوێ  كامێرایەكی  پەرەپێدانی 
لە  پێست  شێرپەنجەی  توانایدایە  لە 
ماوەی  لە  سەرەتایدا،  قۆناغەكانی 

چەند چركەیەكدا، دیاری بكات.
هونەرییەكان  توێژینەوە  ناوەندی 
ئەو  فنلەندی  ت��ی  ت��ی.  ف��ی.  ل��ە 
ئامادە  وا  پێدراوەی  پەرە  كامێرا 

 2 م��اوەی  لە  تەنیا  كە  ك���ردووە 
شێرپەنجەی  ت��ەواوی  بە  دەقیقەدا 
قۆناغە  ل��ە  دەردەخ�����ات  پێست 
كامێرایە   ئ��ەو  سەرەتاییەكانیدا. 
شەبەنگیی  لەڕادەبەدەری  توانایەكی 
شێرپەنجەی  دیاریكردنی  بۆ  هەیە 
پێستی نەبینراو بە چاوی ئاسایی كە 

لە قۆناغەكانی سەرەتایدا بێت.
س��ەرپ��ەرش��ت��ی��اری پ��ەرەپ��ێ��دان��ی 

وتی:  سارا  هایكی  توێژینەوەكان، 
كە  سەرەتاییەكانی  "تاقیكردنەوە 
لەسەر ئەو كامێرایە كراوە، جەخت 
كامێرایە  ئەو  كە  دەكەنەوە  لەوە 
زۆر وردە و زۆر بە باشی دەتوانێت 
شێرپەنجەی  بارانەی  ئەو  ی   %89

پێست دیاری بكات.

سكاینیوز

كامێرایەكی نوێ
بوونی شێرپەنجە دیاردەخات 
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سروشتی خاكی عێراق جۆراو 
باشوورەوە  زۆنگاوەكانی  لە  جۆرە، 
كاكییەكەی  بە  كاكی  دەشتە  بەرەو 
بەرەو  لەوێشەوە  و  عێراق  ناوەڕاستی 
ئەم  كوردستان.  شاخاویەكانی  ناوچە 
و  ج��وان  دیمەنێكی  هەمەچەشنییە، 
ناوازەی داوە بەم واڵتە، بەاڵم وەك هەر 

ناوچەیەكی ئەم سەر زەمینە، دووچاری 
ناجۆرییەكانی ژینگە بۆتەوە، لە ماوەی 
ڕاب����ردووەوە،  دەی��ەی��ەی  چەند  ئ��ەم 
پشێوی  ڕووب��ەڕووی  عێڕاق  ژینگەی 
ه��ەوا  پیسبوونی  ب��ە  ك��ە  ب��ۆت��ەوە، 
خاك  پیسبوونی  بە  و  پێكرد  دەستی 
قەبارەی  هاتووە.  كۆتایی  ئاوەكەی  و 
لەم سااڵنەی  ئەو كارەساتە ژینگەییانە 
پاش  لە  بەتایبەتی  دەركەوت  دواتردا 
ئەو جەنگە یەك بە دوای یەكانەی کە 
بەسەری هات و بوونە هۆی تێكدانی 

سەراپای ژینگەكەی.
سەرجەم  پیسبوون،  لە  مەبەستیش 
سروشتییە  ژینگەی  پێكهاتەكانی 
بەبیابانبوون«  خ��اك،  ه��ەوا،  »ئ��او،  لە 
ڕووب��ەرێ��ك��ی  ل��ە  تەشەنەکردنی  و 
بوونەتە  ئەو هۆكارانە  بەرفراواندا، کە 

زۆنگاوەكان،  وشكبوونەوەی  هۆی 
ئاشكرایە  تێكچوونێكی  ئەمەش  كە 
ناوچەكە،  سروشتی  هاوسەنگیی  لە 
مۆڵبوونی  و  زی���ادب���وون  ل��ەگ��ەڵ 
پاشەڕۆی مرۆیی و كارگەكان و ئەو 
بەردەوامەكان  جەنگە  كاریگەرییانەی 
ئەمە  ئینجا  ه��ێ��ش��ت��ووە،  ب��ەج��ێ��ی��ان 
ڕژێمی  ڕەفتارەكانی  دەرئەنجامی 
و  گوند  بە  بەرامبەر  کە  پێشووشە 
بەرهەمەكانی  و  ڕەز  و  باخ  و  شار 
کارە  دەرئەنجامی  وێ��ڕای  دەیکرد، 
پشكنینی  لیژنەكانی  نەویستراوەکانی 
لەناوبردنی  كاتی  لە  كە  نێودەوڵەتی 
چەكی كۆمەڵكوژدا لەو زەوییانەی كە 
نزیكی دانیشتووان بوون، دەیان کرد. 
سەرەڕای پیسبوون بە هۆی بۆمباباران 
م��اوەی  لە  ب��اران��ك��ردن  م��ووش��ەك  و 

پیسبوونی ژینگەی عێراق
هاوڕێڕەئوف
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هەندێك  هاوپەیمانان  كە  جەنگەكاندا 
چەکی دژە تانك و ئەو مووشەكانەیان 
ماددەی  لە  بە چێنێك  بەكاردەهێنا كە 
لەوە  جگە  داپۆشرابوون.  یۆرانیۆم 
دەرەن��ج��ام��ی س��ووت��ان��دن��ی ت��ان��ک و 
ڕووی  كە  بارهەڵگرەكان  و  زریپۆش 

دەرەوەیان بە یۆرانیۆم داپۆشراون.
لە ڕاپۆرتێکی »د. نعمان حمود جبار« 
ئامادەی  کە  زان��ك��ۆدا،  مامۆستای 
لێكۆڵینەوە  و  »پێوانە  دەڵێت:  كردووە 
ناوەندیی  ستافی  مەیدانییەكانی 
بە  ئەمریكی،  یۆرانیۆمی  توێژینەوەی 
زانستییەكانی  الیەنە  لەگەڵ  هاوكاری 
ڕووپێوییەكی  دی��ك��ە،  دەوڵ��ەت��ان��ی 
ناوچەیان  و  شوێن  هەندێك  ناوچەیی 
ک��ردووە کە ك��ردەی س��ەرب��ازی لە 
تیادا  واڵتدا  باشووری  و  ناوەڕاست 
ئاستێکی  کە  دەرك��ەوت��ووە  ک��راوە، 
ناوچەیەكی  لە  وێرانکەر  پیسبوونی 
باشوری  و  بەغداد  شاری  بەرفراوانی 
عێراق بەڕوونی دیارە و دە ئەوەندەی 

ئاستی سروشتییە«.
لە   %44 كە  كردووە  تێبینی  هەروەها 
سەربەستكراو،  یۆرانیۆمی  ئۆكسیدی 
 1 دەگاتە  هەیە  وردی  زۆر  دەنكی 
زۆر  دەك��ات  وا  ئەمەش  مایكرۆن، 
و  هەوا  بۆری  ناو  بچێتە  خێرایی  بە 
تێیدا بمێنێتەوە و مەترسی درێژخایەنی 

لەسەر تەندروستی هەبێت.
لە لێكۆڵینەوەیەكدا کە لەسەر جەنگی 
لە   %33 کە  هاتووە  ک��راوە،  كەنداو 
ئۆكسیدی  تەمومژی  پاشماوەكانی 
تەقاندنەوەی  ئەنجامی  لە  كە  یۆرانیۆم 
پەیدابووە،  ئامێرەكانەوە  و  دەبابە 
دەچێتە بۆری هەواوە و ئیدی نایەتەوە 
دەرەوە. هەروەها ئەو پارچانەی کە لە 
باڵودەبنەوە،  تەقینەوەكانەوە  ئەنجامی 
دەگ��رن��ەوە،  ب��ەرف��راوان  شوێنێكی 
زەوی��ی��ە  و  كێڵگە  ل��ە  بەتایبەتی 

مەترسیی  ئەمەش  كشتوكاڵییەكاندا، 
و  زەوی  س��ەر  ئ��اوی  پیسبوونی  بۆ 
كشتوكاڵی  سروشتیی  خولی  هەروەها 
هەیە  زەوی  ژێر  ئاوی  و  و خۆراكی 

لە داهاتوودا.
ئاستی  ن��ەوەدەك��ان��دا،  دەی���ەی  ل��ە 
تیشكدەرەكان  م��اددە  كاریگەریی 
لە  گیانلەبەران،  و  ڕووەك  لەسەر 
شاری بەسرە 14 جار زیاتر بووە لەو 
ڕێكخراوی  لەالیەن  كە  ئاساییەی  بڕە 
كراوە.  دی��اری  جیهانی  تەندروستی 
پزیشكەكانی عێراق  لەو سااڵنەدا  هەر 
بەرزبوونەوەی  لە  سوڕمابوو  سەریان 
و  ن��ات��ەواو  دایكبوونی  ل��ە  ڕێ���ژەی 
لەوانە  هەندێك  شێوەیەك  بە  نەبەکام، 

زۆر ناتەواو و سەیربوون 
ن��ەب��وون.  ئ��اس��ای��ی  و 
ه��ەروەه��ا ت��ووش��ب��وون 
زیادی  شێرپەنجەش  بە 
لەنێو  بەتایبەتی  كردبوو 

مندااڵندا.
پسپۆڕی  عەلی  ج��ەواد  د.  هەروەها 
نەخۆشییەكانی هەناو دەڵێت: »ژمارەی 
شاری  لە  تەنیا  شێرپەنجە  تووشبووانی 
بەسرە، لە ساڵی 2005دا 1604 حاڵەت 
 500 بۆ   400 لە  بێجگە  ئەمە  ب��ووە. 
حاڵەتی دیکە لە شارەكانی دیكە، بەاڵم 
شێرپەنجە  تووشبووانی  ژمارەی  دواتر 
و دوای ساڵی 2006، زیادی كردووە 
ئەوانی  شارەدا،  لەو  كەس   1740 بۆ 
چارەسەركردن  مەبەستی  بە  دیكەش 

بۆ دەرەوەی واڵت ڕۆیشتوون«.
»جاجاك  ناوی  بە  دیكە  توێژەرێكی 
كردووە  ئەوە  بۆ  ئاماژەی  بارتنیان« 
كە هەندێك جۆری شێرپەنجەی دیكە 
و  نەبووە  بوونیان  پێشتر  پەیدابووە كە 
شێرپەنجە  جۆری  »هەندێك  دەڵێت: 
نەبووە،  بوونیان  پێشتر  دەركەوتوون 
تەمەنی  دوای  لە  لەوانە  هەندێك  یان 

شەست ساڵی تووشی مرۆڤ دەبوون، 
ساڵیدا   20 تەمەنی  لە  ئێستا  ب��ەاڵم 
دەردەكەون، یان لەدایکبوونی منداڵی 
ناتەواو بە جۆرێک کە هەندێك جار لە 
مرۆڤ ناچن«، یەكێك لە پزیشكەكانی 
بەسرە دەڵێت: »ئێمە بەڵگەی زانستیمان 
دەست نەكەوتووە بۆ ئەوەی بڵێین ئەو 
تێكچوونانەی وەچەی تازە لەدایكبوو، 
یۆرانیۆم،  بە  پیسبوونە  هۆكارەكەی 
لەو  حاڵەتەكان  بەرزبوونەوەی  بەاڵم 
ناوچانەی كە پیسبوونە تیشكدەرەكانی 
بە  ئەوە  تەنیا  لێكردووین  وای  زۆرە، 

هۆكار بزانین«.
منداڵبوون  نەخۆشخانەی  بەڕیوەبەری 
کە  داوە  ب��ەوە  ئاماژەی  ش��ارە،  لەو 

لەلێكۆڵینەوەیەكدا
کەلەسەرجەنگی
كەنداوکراوە،
هاتووەکە%33
لەپاشماوەكانی
تەمومژیئۆكسیدی
یۆرانیۆمكە
لەئەنجامی
تەقاندنەوەیدەبابە
وئامێرەكانەوە
پەیدابووە،دەچێتە
بۆریهەواوەو
ئیدینایەتەوە
دەرەوە
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بە  ن��ات��ەواو،  مندااڵنی  لەدایکبوونی 
سروشتی  باری  مەترسیدا  شێوەیەکی 
ڕێژەی  گەیشتووەتە  و  تێپەڕاندووە 
هەروەها   ، نائاسایی  حاڵەتی   %6-3
بەرز   %55 ڕێ��ژەی  بە  لەبارچوونیش 
بووەتەوە. لە كاتێكدا تێكڕایی جیهانی 
لەدایکبوونی  نائاساییەی  ب��ارە  ئ��ەو 
1-2%دایه،  نێوان  لە  ناتەواو  مندااڵنی 
زۆرینەی  کە  دراوە  ب��ەوەش  ئاماژە 
ح��اڵ��ەت��ەك��ان ل��ە ن��اوچ��ەی  ق��ەزا و 
ئەبی  و  هارسە  و  ڕومەیلە  ناحیەكانی 
خەسیبە ڕوویان داوە، چونكە پێی وایە 
سەختی  بە  زۆر  كە  ناوچانانەن  ئەو 
تیشكدان  پیسیبوونی  دووچ����اری 
تەن  بە دەیان  ئێستاش  تا  بوونەتەوە و 
لەوانە  ماوەتەوە  تێدا  پیسی  پاشماوەی 
و  سەربازییەكان  ئامێرە  پەیكەری 

پارچەی مووشكە جەنگییەكان.
ه���ەروەه���ا ل��ە ه��ەن��دێ��ك ن��اوچ��ەی 
بیابانیدا، بڕێكی زۆر ئامێری سەربازی 
تێكشكێنراو و چەكی قورس كە لێرە 
هەر  ئێستاش  تا  كەوتوون  ل��ەوێ  و 
دەڵێت:  بارتانیان  د.  هەیە،  بوونیان 
ڕێی  لە  ژینگە  پیسبوونی  »شارەزایانی 
نەخشە  ژینگەوە،  بەڕێوەبەرایەتیی 
پێشكەشی  پێشوەختیان  زان��ی��اری  و 
الی��ەن��ەك��ان��ی دەس����ەاڵت ك���ردووە، 
سەبارەت بە شوێنی ئامێرە جەنگییەكان 
و ئەو شوێنانەی بە تیشك پیس بوون و 
زۆر بە چڕی بوونیان هەیە لە شوێنی 

نیشتەجێبوون و هێشتا لەناو نەبراون«.
تیشكدانەوە،  هۆی  بە  تێكچوونانە  ئەم 
مەڕ  بەتایبەتی  گرتۆتەوە،  ئاژەاڵنیشی 
و مااڵت و مانگا، کە ئەمەش شتێکی 
زیادبوونێكی  و  ك��راوە  چ���اوەڕوان 
نائاسایی لە لەدایکبوونی ناتەواوی ئەو 
ئاژەاڵندا دەبینرێ لە كاتی لەدایكبوونی 
لە  ئەویش  بەرخەكاندا،  و  گوێرەكە 
وەكو  جەستەیانەوە،  پێكهاتەی  ڕووی 

ئەوەی هەندێكیان القێک یان زیاتریان 
نەبووە لە لەدایکبوونەوە، یان لە دوای 
زاو  توانای  و  بووە  نەزۆک  پێگەیشتنی 

و زێیان نەبووە.
پیسبوونیئاو

ئامانجی  عێراق،  دەوڵەتی  ژێرخانی 
جەنگە سەربازییەكانی دەیەی ڕابردوو 
بوو، ئەو مووشەك بارانكردنەش بوو بە 
هۆی داڕووخانی سەرجەم دامەزراوە و 
پاکكردنەوەی  لە سیستمی  کارگە کە 
قورسەوە،  ئاوی  و چارەسەكردنی  ئاو 
گۆڕرا بەوەی ڕاستەوخۆ ئەو ئاوە پیسە 
بچێتە ناو ڕووباری دیجلەوە و ئاوی ژێر 
كەمتوانا  شارەوانییەكان  کە  زەوییەوە 
هەروەها  چارەسەركردنی.  لە  بوون 
كە  بەربەستانەی  ئەو  دەرەنجامی  لە 
فورات  و  دیجلە  ئاوی  لەسەر  توركیا 
باشوری  لە  گاپ  پ��ڕۆژەی  ناوی  بە 
)كوردستانی  ئ��ەن��ادۆڵ  خۆرهەاڵتی 
باكور( دروستی كردوون، تێڕژانی ئاو 
بە ڕێژەی 80% کەم بووەتەوە، تەنانەت 
گونجاو  و  باش  تێرژانەكەش  جۆری 
پیسبوونی  هۆی  بووەتە  زیاتر  و  نییە 
ئاو، بە جۆرێك ڕێژەیەكی زۆر خوێ 
كانزای  و  ئەندامی  پیسی  ماددەی  و 
تێرژانی  هۆی  بە  لەخۆدەگرێت  دیكە 
هەردوو  ناو  بۆ  كارگەكان  پاشماوەی 

ڕووبارەكە.
ئاشكرایە لەگەڵ پێشكەوتنی پیشەسازیە 
كیمیاوی و بایۆلۆژی و ناوكییەكانیش، 
پێویستیەكانی سەالمەتی و پیشەسازی و 
دیكە،  پێداویستییەكانی  و  تەندروستی 
دەكەوێت،  پێش  و  دەكرێن  دابین 
دەدات  ڕوو  عێراقدا  لە  ئەوەی  بەاڵم 
پەیوەست  شێوەیەك  هیچ  بە  ئاشكرایە 
دەوڵەتییەكانەوە  نێو  پێوەرە  بە  نین 
پیشەیی.  سەالمەتیی  پێوەرەكانی  بە 
چارەسەرێك  ج��ۆرە  هیچ  ه��ەروەه��ا 
نییە  بوونی  ئاوانە  ئەو  پیسبوونی  بۆ 

بە  كارگەكانەوە  و  دام��ەزراوە  لە  كە 
پیسییەکانیانەوە ڕێ دەكەن و دەرژێنە 
فوراتەوە،  و  دیجلە  ڕووباری  هەردوو 
کە بەمەش ڕێژەی پیسبوونی ئەندامی و 
كانزایی، بەتایبەتی توخمە قورسەكان، 
ئاوی  لە  نەویستراوەکان،  خوێ  یان 
هەردوو ڕووبارەكەدا بە ڕێژەیەكی زۆر 
بەرز، دەركەوتوون و بە خەستی باڵو 
ئەمەش  ئاوانەدا.  ئەو  لەنێو  بوونەتەوە 
بۆ  ئاوانە  ئەو  بێكەڵكیی  هۆی  بووەتە 
لە  چونکە  كشتوكاڵییەكان،  زەوییە 
بە  دەبێت  ئاوەکە  لە  بڕێک  ئاودێریدا 
پلەی  و  باران  كەمیی  هۆی  بە  هەڵم 
گەرمیی بەرزەوە کە ئیدی پاشماوەی 
دەبێت  خاکەکە  بە  تێکەڵ  پیسییەکە 
ئەو  چاكکردنەوەی  دیكە  جارێكی  و 

زەوییانە مەحاڵ دەبێت.
بەغداد ڕێژەی خوێی زەوییەكانی،  لە 
لە  و  ب���ووەت���ەوە  ب����ەرز   %42 ت��ا 
لە  و   %20 بۆ  بەرزبووەتەوە  موسڵیش 
 ،%13 بۆ  بەرزبۆتەوە  شەتولعەرەبیش 
 ،2000 سااڵنی  خەماڵندنی  بەپێی 
و  ئ��او  ب��ارودۆخ��ی  ئەگەر  بێگومان 
ئەرێنی  و  گ��ەورە  گۆڕانكاری  هەوا 
داهاتوو  سااڵنی  ئەوا  نەیەت،  بەسەردا 
پیس  ئێستا  ل��ەوەی  زیاتر  جار  یانزە 
دەبێت، هەربۆیە گرنگە سەرنج بدەینە 
بارودۆخەكەی.  و  عێراق  ژینگەی 
پاشماوەكانی  ک��ە  بزانین  ئ���ەوەش 
دوای  لە  كارەساتێكی  چ  جەنگ 
خۆی بەجێ هێشتووە و پێویستە لەبری 
بووژانەوەی  هەوڵی  خۆپڕچەككردن، 
ژێرخانی ئابووری و ژینگەی واڵتەكە 

بدرێ.

سەرچاوەکان:
http://www.gilgamish.org
/http://alakhbaar.org
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لەوانەیە  وتیان  ئەمەریكیەكان  زانا 
ڕوودانی  پێش  بروسكانەی  پرتە  ئەو 
ب��ووم��ەل��ەرزە دروس���ت دەب���ن، لە 
ئەنجامی جووڵەی قڵیش و درزەكانی 
زەوی��ی��ەوە ب��ێ��ت. ل��ەم دوای��ی��ان��ەدا 
پێش  كراوە  تۆمار  پرشنگدار  تەنی 
چین  لە  بەهێز  بومەلەرزەی  ڕوودانی 
هۆی  بووە  ئەوەش  هەر  ئیتاڵیا،  لە  و 
بە  بگەڕێن  فیزیاییەكان  زانا  ئەوەی 
لێكۆڵینەوە  و  دیاردەیەدا  ئەو  دوای 
ب��ك��ەن.  ل��ەس��ەر  ت��وێ��ژی��ن��ەوەی  و 
میانەی  لە  كرا  ئاشكرا  ئەوە  ئەنجامی 
لە  ئەمەریكی  فیزیایی  كۆبوونەوەی 
"دێنفەر"، بۆی هەیە ئەو پرتە بەهێزانە 
لە چینە  بێت  بە هۆی گۆڕانكارییەوە 
وزەیەكی  كە  زەوی��دا،  خۆڵینەكانی 

كارەبایی زۆر دروست دەكەن.
بە  دۆزییەوە  دیاردەیان  ئەو  زاناكان 
ئاردی  لە  پڕ  لوولەكێك  بەكارهێنانی 
مامۆستا  شینبرۆت،  تروی  خ��واردن. 
ئەمەریكی،  ڕۆتجرز-ی  زانكۆی  لە 
"لوولەكێكی  وت��ی:  نیوجێرسی،  لە 
ئینجا  هێنا،  ئاردمان  لە  پڕ  پالستیكی 
لەنێو  تا  وەشاند  ڕام��ان  بەهێز  زۆر 
دروس��ت  قڵیش  و  درز  ئ��اردەك��ەدا 
لە  ڤۆڵت   200 نزیكەی  و  ب��وون، 

وزەی كارەبا دروست بوو". 
بە  دووبارەكرانەوە  تاقیكردنەوەكان 
وەك  دیكەی  م��اددەی  بەكارهێنانی 
خۆ  دا.  ئەنجامیان  هەمان  و  ئ��ارد 
هۆی  بە  بێت  ڕاس��ت  ئ��ەوە  ئەگەر 
جیاوازەكانی  چینە  بەریەككەوتنی 
خلیسكاندن  بێت،  زەوییەوە  توێكڵی 
خۆڵ،  دەنكۆڵەكانی  شەقبوونی  و 
بە  پەستان  جیاوازییەكی  دەب��ێ��ت 
ئیدی  بكەن،  ڤۆڵت دروست  ملیۆنەها 
بەوەش بروسكەی بەهێز لە سەرو ئەو 
ناوچانەوە دروست دەبێت كە دەشێت 
و  ب��دات  ڕوو  تێدا  ب��ووم��ەل��ەرزەی 
ئاگاداركردنەوەی  سیستمێكی  بەوەش 
ئاگاداری  و  دەبێت  ئ��ارادا  لە  زوو، 
لەو  بوومەلەرزە  ڕوودانی  بە  دەدات 

ناوچانەدا. 
شایانی وتنە، چیرۆكی زۆر تۆماركراوە 
لە 300 ساڵ لەمەو بەرەوە دەربارەی 
ئەو بروسكانەی پێش بوومەلەرزەكان 
هیچیان  ئەوانە  ب��ەاڵم  دەدەن،  ڕوو 
ڕانەكێشاوە  زاناكانیان  سەرنجی 
بنەما  بێ  پرۆپاگەندەی  بە  تەنیا  و 
ڕێی  لە  ئێستادا  له   کەچی  دان��راون. 
بروسكانە  ئەو  دیمەنی  ئینتەرنێتەوە 
ڕوودانی  پێش  كە  كراونەتەوە  باڵو 

ژاپۆنی  فۆكۆشیمای  بوومەلەرزەكانی 
و الكویالی ئیتاڵی ڕوویدا، شینبرۆت 
بزانین  دەمانەوێت  "ئێمە  دەڵ��ێ��ت: 
جار  هەندێ  بروسكانە  ئەو  بۆچی 
دیكە  جاری  هەندێ  و  دەدەن  ڕوو 
بوومەلەرزەیەكی  هەموو  نادەن.  ڕوو 
دروست  بروسكە  پێشیدا  لە  گەورە 
بە  بروسكەیەكیش  هەموو  و  نابێت 
دواییدا بوومەلەرزەی گەورە دروست 

نابێت". 
بۆ تێگەیشتن لەو پەیوەندییە، زاناكان 
دام��ەزران��دووە  گ��ەورەی��ان  بورجی 
پێوانەكردنی  مەبەستی  بە  توركیا  لە 
ئەو  زەپۆشی  لە  كارەبایی  ب��واری 
دەی��ان  ب��ووم��ەل��ەرزە  كە  ناوچانەی 
گرێتەوە. بەاڵم ئەوەی زیاتر مەبەستی 
ئەو  بۆچی  ك��ە  ئ��ەوەی��ە  شینبرۆتە 
هۆی  بە  دەب��ن  دروس��ت  بروسكانە 
لەوە  و  ئاردەكەوە  وەك  ماددەیەكی 
و  وردت��ر  زان��ی��اری  ئەگەر  دەچێت 
بە  دی��اردەی��ە  ئ��ەو  دەرب���ارەی  زیاتر 
پێش  سیستمێكی  ئەوا  بهێنرێ  دەست 
بەئاگابوون  بۆ  دابنرێت  ورد  وەختی 
ڕوودان���ی  ل��ە  پێشبینیكردن  ی��ان 

بوومەلەرزەكان.
BBC سایتی 

پرتە بروسكەی
بەهێز پێش ڕوودانی بوومەلەرزە

لینامحەمەد
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توخمی زێڕ و ئەندێشەی ژیانەوە
ئەسعەد قەرەداخــــی

بابەتەكەوە،  ن��او  چوونە  لە  بەر 
بكەم  هەڵوێستەیەك  دەك��ات  پێویست 
لەسەر زانستی كیمیا و پەیوەندی مرۆڤ 
بەم زانستەوە كە هەر لە مێژەوە مرۆڤی 
هەوڵی  هەرچەند  و  ك��ردووە  سەرسام 

پێویست خۆی  پێی بگات، وەك  دابێت 
نەداوە بە دەستەوە.

زۆر لە مێژووناسانی زانست ناجۆرن لە 
دێرینترین  كیمیا.  پێناسەی  و  ڕەچەڵەك 
بۆ  دەگەڕێنرێتەوە  گوایە  ڕەچەڵەكی 
 Chumeia شومیا  یان  شەمیا  وشەی 
توانەوە  وات��ای  كە  ک��ۆن  یۆنانی  ی 
وشەی  ی��ان  دەبەخشێت.  داڕش��ت��ن  و 
ی   Chem شێم  و     Kemtكیمت

فرعەونەكانی میسر كە بە واتای سیائاخ 
خاكی  گوایە  دێت،  ڕەش  خاكی  واتا 
میسر ڕەنگێكی ڕەش هەڵگەڕاوی هه یە، 
لێك  وا  زارشتانە  لێكدانەوەی  بە  بەاڵم 
ئەم  لەگەڵ  هاوكاریی  كە  دەدرێتەوە 
چاو  لەبەر  هێنده   دێرینەدا،  زۆر  زانستە 
جیهانی  بە  بەسترابووەوە  هەمیشە  و  نییە 
بە  ئەویش  كە  ن��اڕوون��ه وه ،  و  تاریك 
لێكدانەوەی ئەو چاخ و گاهە دێرینانە، 

Chemistry کیمیا
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لە  نهێنییه وه   زۆر  چێوەیەكی  خرابووە 
ده م  به ر  ده خرایه   وا  و  كارپێكردنیدا 
جادووگەری  شێوەیەكی  کە  خه ڵک 
لەبەرئەم  هەر  هه بێت.  تەلیسمگەری  و 
زانستی  بە  زۆرج��ار  كارپێكردنەی، 
 The science of dark تاریك 

ناوی دەبرا. 
م��ادده   س��ەرەت��ا  ل��ەو  ه��ەر  پێدەچێت 
زۆر  پێشینانی  سروشتەوە،  خ��اوان��ەی 
دێرین، چاویان كەوتبێتە سەری و زۆر 
توخمانەیش  ئەو  ڕاكیشابن.  سەرنجی 
دەردەهێنران،  خاوانەوە  مادده   لەو  كە 
مس،  جیوە،  زیو،  زێڕ،  لە  بریتیبوون 
)قەسدیر(.  تەنەكە  و  قوڕقوشم  ئاسن، 
هەیە،  دێرینیان  زۆر  مێژوویەكی  ئەمانە 
تێیاندا هەیە چەرخی ژیانی پێوە ناسراوە 
لە  بەاڵم  مس.  و  ئاسن  چەرخی  وەك 
لە  سەرنجڕاكێشتر  زۆر  زۆر  هەموویان 
زێڕ  توخمی  بریسكەدانەوەیدا  جوانی و 
ئەوانی دیكە  ئیدی  پاشان زیو و  بووە، 
هەڵیان  ڕۆژان��ە  پێداویستی  بەگوێرەی 

سەنگاندووە كاریان پێ كردوون. 
توخمێك  تاكە  توخمانەدا....  ئەو  لەنێو 
فروسماوی  بریسك  و  زێڕینی  ڕوخسار 
بەسەر  ن��ازی  و  كرابێت  ب��ەدی  تێدا 
ئێستایش(  تا  )بگرە  دێریندا  مرۆڤانی 
تاكە  ب��ووە.  زێ��ڕ  توخمی  كردبێت، 
توخمێك بووە كە مرۆڤی بەرەو هەڵدێر 
بردبێت و بە دەیان و سەدان و هەزاران 
دەیان  بە  بردبێت،  نەهامەتی  م��ەڕەی 
ه��ەزاران  و  میران  س��ەدان  و  پاشایان 
خانەدان و بازرگانانی كردووه تە كۆیلە 
و  جوانی  دەرب��اری  لە  و  دەستەمۆ  و 
لە  هیچ  دەب��وون��ە  زێڕینیدا  جلیوەی 

ئاستیدا.
ئەم  دەبێت  دەپرسی:  خۆیان  لە  ئەمانە 
ڕوخسار جوانییە بێ نموونە و دڵفڕینییەی 

لە كوێوە هێنابێت؟ 
باشە، ئەو ڕەنگە زێڕینەی كە ڕوخساری 
پێ جوانكردووە، دەبێت لە هەناویدا چ 
نهێنییەكی لە ڕادەبەدەری هەڵگرتبێت و 
وای لە مرۆڤ كردبێت كە بێ ئەندازە 

بۆ  خۆی  ڕۆح  بە  چ  و  جەستە  بە  چ 
زۆر  بكات؟  تەرخان  نهێنییانەی  ئەو 
و  نهێنییانەوه   ئەو  داوی  دەكەوتە  جار 
دەبووە هەڵداشت لە پێناویدا. سەروماڵی 
هەڵماڵینی  لەبەر  تەنیا  قوربانی،  دەكردە 

بچکێك لە نهێنییەكانی. 
وا  كەسانی  ك��ە  ل���ەوەداب���ووە  سەیر 
لەو  هەندێك  گوایە  كە  هەڵدەكەوتن 
دەیانخستە  ب��ەاڵم  دەزان��ن،  نهێنییانەی 
جارێ  سیمیاگەرییەوە.  و  جادوو  قاڵبی 
دڵڕوباییەی،  بریسكە  و  جوانی  ئەو  خۆ 
بیچوێنن  كە  كردبوو  كەسانە  لەو  وای 
بە تیشكی زێڕینی خۆر. هەندێكی دیكە 
دەیانگوت  و  بۆی دەچوون  زیاتر  لەوە 
ك��ە خ����ودای ئ��اف��ری��دگ��ار، خ��ۆری 
ڕۆشنایی  و  گەرمی  چاوگی  كردۆتە 
بوونەوەرێكی  هەموو  بە  ژیانبەخش  و 
لەنێو  پاراوتووە  مرۆڤی  زەوی،  گۆی 
ماددە  لەنێو گشت  گشت گیانلەبەراندا، 
و کانزاکانی زەویشدا زێڕی پاراوتووە. 
گەیشتبووە  بۆچوونەی  و  دی��د  ل��ەم 
نهێنییە  ئەو  دەبێت  كە  ئەنجامەی  ئەو 
لە  ك��ە  توخمە  ئ��ەم  گرنگەی  زۆر 
داوە  م��ەاڵس  خ��ۆی  نێومادەنەكانیدا 
ماددەی ئێكسیر یان سەنگی فەیلەسوفان 
بێت. كەواتە زێر دەبێت ئەو فەڕسەنگە 
بێت كە هەزاران ساڵە مرۆڤ بە دوایدا 
بەاڵم  بەردەستی،  كەوتۆتە  ئێستا  وێڵە. 
دەبێت چۆن بتوانێت ئەو ئێكسیرەی لێ 

بپاڵێوێت و لێی دەربهێنیت؟
چەند  هەڵدانەوەی  دەكەوینە  لێرەوە  ئا 
سەرنجڕاكێش  مێژوویی  الپەڕەیەكی 

لەسەر ئەم توخمە. 
لە داستانی یۆنانی زۆر دێریندا وا هاتووە، 
هەڵداشتی  بووبێتە  كە  كەسێك  یەكەم 
 Midas شا  میداس  دڵبەرە  كانزا  ئەم 
دەڵێن   .Frygia فریجیا  پاشای  بووە 
گوایە ڕۆژێك لە ڕۆژان خواوەندی مەی 
دیۆنیسۆس Dionysos دەكەوێتە بەزم 
خۆشییەوه   بە  زۆر  خۆیەوە،  هەوای  و 
لەگەڵ دەست و پێوەندەكەیدا دەكەوێتە 
گەڕان بە سەرانسەری واڵتدا. سیلێنۆس 
دیۆنیسۆس  مامۆستای  كە   Silenos
لەو  سەرخۆشی  و  مەستی  لەبەر  بوو 
گەشت و گەڕانەدا دوا دەكەوێت و ون 
دەبێت. بەو سەرخۆشییە دەدۆزرێتەوە و 
دەهێنرێتە دەرباری میداس شا، زۆر ڕێز 
و شینای دەگرێت، ئەوەیش لە پاداشتی 
ئەو چاكەیەی كە پاشا لەگەڵی كردبوو. 
بۆت  تا  دەخوازێت  چی  دەڵێت  پێی 
دەڵێت حەزدەكەم  پاشایش  بهێنمە دی. 
بۆ  دەست  زێڕ،  ببێتە  هەیە  هەرچییەكم 
سیلێنۆس-یش  زێڕ.  ببێتە  ببەم  هەرچییە 
دەهێنێتە  بۆ  داخوازییەكەی  بەئاسانی 
هەرچییەك  بۆ  دەبات  دەست  پاشا  دی. 
یەكسەر دەبێت زێڕ، وای لێ دێت كە 
خەرێك دەبێت لە برسانا بمرێت. هاوار 
دەباتەوە بۆ سیلێنۆس لێی دەپاڕێتەوە كە 

تاكە توخمێك بووە كە مرۆڤی بەرەو 
هەڵدێر بردبێت و بە دەیان و سەدان 
و هەزاران مەڕەی نەهامەتی بردبێت، بە دەیان 
پاشایان و سەدان میران و هەزاران خانەدان و 
بازرگانانی كردووه تە كۆیلە و دەستەمۆ و لە دەرباری 
جوانی و جلیوەی زێڕینیدا دەبوونە هیچ لە ئاستیدا
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بیگەڕێنێتەوە بۆ دۆخی جارانی.
ڕووداوێكی دیكە هەیە كە تا ڕادەیەك 
ئەویش  ڕاستییەوە،  ل��ە  نزیكە  زۆر 
خەلیفەی  سەردەمی  بۆ  گەڕانەوەمانە 
كاتێك  بیلال.  موعتەسەم  عەباسی 
ساڵی  نزیك  لە  مەغۆلی  ه��ۆالك��ۆ-ی 
هەولێر  دەشتی  نزیك  لە  زدا.   1258
تەتەرێك  دەدا،  لەشكره که ی  بە  پشوو 
دەنێرێت بۆ خەلیفە كە بێ هیچ چەندو 
بەبێ هیچ مەرجێك، شاری  چوونێك و 
بەغدای ڕادەست بكات، ئەویش ڕەفزی 
دەك���ات. ڕاوی��ژك��اران��ی دەوروب���ەری 
كە  ئامۆژگاریكردنی  دەكەونە  خەلیفە 
و  خ��ۆی  و  بدۆزێتەوە  چارەسەرێك 
دەرباز  هەڕەشەیە  لەو  خەالفەتەكەی 
ئیبنولعەلقەمی  پێشنیاری  لەسەر  بكات. 
لە  ب��وو  نزیك  زۆر  وەزی��رێ��ك��ی  ك��ە 
خەلیفەدا  كۆشكی  كۆبوونەوەیەكی 
سلێمان  سوپاساالر  ئامادەبوونی  بە  و 
ئەوە  بڕیاری  خەلیفە  فەرمانی  بە  و  شا 
درا كە دارندەی ئەو جەنگە چاوەڕوان 
كراوە بكرێ و لە ڕووی ئەو شااڵوەی 

هۆالكۆدا ڕاست ببنەوە.
لە  خەلیفە  پێنەجوو  ئ��ەوەن��دی  ب��ەاڵم 
بیانووی  بە  بووە،  پەشیمان  بڕیارەكەی 
ئەوەی كە خەزنەی بەیتولمال ئەوەندەی 
ببرێ  پێ  جەنگەی  ئەو  كە  نییە  تێدا 
بە  و  ی��ەك��ە  ه��ەر  بەمەیش  ب��ەڕێ��وە. 
ماڵ  بۆ  گەڕانەوە  ترسەوە  و  نائومێدی 
پاسەوانی  هێزی  تەنیا  خۆیان.  حاڵی  و 

كۆشك مایەوە بۆ پاراستنی خەلیفە. 
و  بەغدا  گەیشتە  هۆالكۆ  لەشكركێشی 
بە  خەلیفە  و  كرد  داگیر  سەرانسەری 
زیندوویی دەگیرێ و دەخرێتە زیندانەوە. 
هۆالكۆ بە دەستی خۆی سینییەكی زێڕ 
و كاسە و كەوچكی زێڕ، كاڵوزەرێك 
لەسەر سینییەكە لەگەڵ خۆیدا و دەبات 
چیت  دەپرسێت  لێی  و  خەلیفە  ب��ۆ 
ئەویش  بكەم؟  جێبەجێ  بۆتی  دەوێت 
پاشئەوەی دان بەوەدا دەنێت و دەڵێت: 
پوختە  زێڕی  لە  گەورە  ئەستێڵكەیەكی 

پتر  و  كەنیزەك  وپەنجا  سەد  حەوت  و 
هەیە.  كۆشكم  كارەكەری  ه��ەزار  لە 
بێت،  پێشكەش  هەموویت  هەر  ئەمانە 
بەس مەم كوژە. ئێستایش زۆرم برسییە، 
بیخۆم.  بهێنن  بۆ  شتێكم  بدە  فەرمان 
سینییەی  ئ��ەو  و  الدەك��ات��ەوە  ئەویش 
لە  بخۆ.  دەڵێت  و  بەردەمی  دەخاتە 
زەڕەدا  كاڵو  ئەو  لەژێر  وایە  خەلیفە 
خۆشترین خواردنی خۆیەتی، كە سەری 
زێرە.  وردە  دەكات  سەیر  هەڵدەبرێت، 
هۆالكۆ پێی دەڵێت بخۆ ئەمە خواردنی 
ئەو خواردنەی ڕەویەكەت  نەوەك  تۆیە 
لە  پڕ  كاسێكی  ئەوەیش  دەی��خ��وات، 
ئاوەی  ئەو  ن��ەوەك  بكە  نۆشی  زێ��ڕاوە 
بەجێی  ئ��اوا  دەینۆشێت.  ڕەوی��ەك��ەت 

دەهێلێت تا لە برسانا دەمرێت.
مێژووییانە هەمووی  ئەم ڕووداوە  بەڵێ، 
لە  هەر  كە  دەدەن  ئ��ەوە  بۆ  گەواهی 
م��رۆڤ  دێ��ری��ن��ەوە،  چاخی  چەندین 
پێ  ژیانی  شتێكدا  دوای  بە  بووە  وێڵ 
بۆ  ڕەنجی  زۆر  دی��ارە  ببەخشێتەوە. 
كە  كاتێك  بووە.  بێئاكام  بەاڵم  داوە، 
ئەو بریسكە جوانە دڵڕفێنەی لە كەڤر و 
بەردەكانەوە دەبینی. یەكسەر ئەوە هات 
بە ئەندێشەیدا كە ببێت و نەبێت نهێنییەك 
داوە  مەاڵس  خۆی  كەڤرەدا  جۆرە  لەم 
بۆ  بدۆزێتەوە  ڕێچارەیەك  دەبێت  و 
دەرهێنانی. ڕەنگە دەیان و سەدان ساڵی 
خاوه   مادە  ئەو  توانیبێتی  تا  خایاندبێت 
Minerals دەسنیشان بكات و بكەوێتە 
سارای  دەیڕوانییە  كە  پوختەكردنیان. 
ئەم توخمە لەبەر خۆیەوە دەیگوت، ئەم 
چونكە  نییە،  بەس  هەر  پوختاندنەوەی 
ڕادە  لە  ئەوەندە  دڵروباییەكەی  جوانی 
بەدەرە كە هەر بە خۆی هاوار دەكات: 
دیمەنە  و  ڕوخسار  بەو  مەڕوانە  هەر 
جوانییەمدا، هەر بەو جوانییەیش�م دڵئارام 
و  سەیركردنێكت  هەر  بڵێیت  و  مەبە 
دەست لێدانێكت پەژارەییم دەڕەوێنێتەوە 
و خۆشی و ئارامیی بۆ دڵ و دەروونم 
دەهێنیت. بەڵكو هەوڵ و كۆشش بدە بۆ 

دیكەمدا،  نهێنییەكانی  دوای  بە  گەڕان 
زۆر شتانی دیكەم تێدایە. جا به توانا بە 

زانابە.....نهێنییەكانم هەڵبهێنە! و 
سەرانسەری  بە  بیركردنەوە  و  هزر  ئەم 
جیهاندا باڵوبووەوە و مێژوویەكی تایبەتی 
تۆماركرد.  )بەشەرییەتدا(  ژیانی  لە 
ج��ا ئ��ەگ��ەر س��ەرن��ج ل��ەو الپ��ەڕان��ەی 
توخمی  لەسەر  كە  بدەین  مێژوویش 
نووسراون،  خاوه كانی  م��اددە  و  زێڕ 
لە  باس  نووسینەكاندا  سەرەتای  لە  هەر 
چۆن  كە  دەكات  فەیلەسوفان  سەنگی 
مرۆڤ بە دوایدا وێڵە و چاوی خستۆتە 
سەر ئەم توخ�ە و ماددە خاوەكانی، بە 
ئەمە  دەیگوت  دڵنیاییەكیشەوە  هەموو 
دەگەڕێم  بەدوایدا  كە  سەنگەیە  ئەو 
كە  لێدەربهێنم  ڕۆحەی  ئەو  دەبێت  و 
ژیانم پێدەبەخشێتەوە و دەبمە مرۆڤێكی 
نەمر. بەرەبەرە ناو لەو ڕۆحە نرا و بووە 
ئیثەر  بە  جاوروبار  و   Eixir ئێكسیر 

Etherیش ناو ده برێ. 
زاری  نێو  كەوتە  شێوەیه   ب��ەم  ئیدی 
گەالنەوە، بۆ نموونە لەنێو كوردەواریدا 
چەشمی  یان  حەیات«  »ئاوی  ناوی  بە 
كەوسەر واتە سەرچاوەی ئاوی كەوسەر 

ناوی ده برێ. 
لە ئینجیلی یۆحەننا-دا  John 4:14 كە 
ناوی   Water of life ژیان  ئاوی  بە 
مەسیح-ەوە  حەزرەتی  زاری  لە  براوە، 
بە پەیڕەوانی دەڵێت: »هەر كەسێك لەم 
ئاوە بنۆشێت هەرگیز تینووی نابێت، ئەو 
ئاوەیش كە پێی دەدەم لە ناخیدا دەبێتە 

ڕۆحی ئاو و ژیانی پێدەبەخشێتەوە«.
داستانی  لە  ساڵێك  هەزار  چەند  پێش 
ئێكسیر  ماددەی  لە  باس  چینییەكانیشدا 
ئامادە  مانگ  لەسەر  چۆن  كە  ك��راوە 
زەوی.  سەر  بۆ  دەهێنرێتەوە  و  دەكرێ 
نهێنی لەالیەن  بە  ئەم كردارە زۆر زۆر 
نیایی  و  دەكرا  جێبەجێ  سیمیاگەرانەوە 
كە  كردبوو  خەڵك  بە  )قەناعەت(یان 
گوایە چوونەتە سەر مانگ و له وێ ئەم 

ماددەیه یان ئامادەكردووە. 
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لەم نیگارەدا كەروێشكێك لەسەر مانگ 
خەریكی ئامادەكردنی ماددەی ئێكسیرە.

سیمیاگەران  ناوەڕاستدا  سەدەكانی  لە 
و پاشان كیمیاگەرانیش هەر لەو هەوڵ 
هەندێك  بتوانن  كە  بوون  تێكۆشاندا  و 
زیو،  و  زێڕ  بە  بگۆڕن  كرپۆڵ  كانزای 
ڕەنگی  كە  مس  كانزای  نموونە  بۆ 
زۆر  ئەگەر  كە  دەزانی  وایان  سوورە، 
و  ئامڕاز  بەو  و  بدرێ  لەگەڵدا  هەوڵی 
كە  كیمیاییانەی  پێكەڵە  و  داودەرم��ان 
ده توانن  ئامادەكرابوون،  نهێنی  بە  زۆر 
بە زێر. و كانزاکانی وه ک زیو  بیگۆڕن 

و قوڕقوشم-یش بگۆڕن بە زیو. 
مێژووی  لە  ن��اس��راوان��ەی  که سه   ل��ەو 
زانستەكاندا ناوی هاتووە، كیمیاگەرێکی 
ترێڤیزان  بێرنارد  ن��اوی  بە  ئیتاڵیاییە 
 .1490-1406  Bernard Trevisan
خۆی  ساڵییەوە  چواردە  تەمەنی  لە  که  
ئەگەرچی  پیشەیەوە.  ئەم  نێو  هاویشتبوە 
لە بنەماڵەیەكی خانەدان و زەنگین بوو، 
پیشەیەوە،  ئەم  لەڕێی  دەیوست  بەاڵم 
بەو  بتوانێت  تا  بێت،  دەوڵەمەند  زیاتر 
سامانەی زیاتر درێژە بە پیشەكەی بدات. 
هەموو هۆش و گۆشێكی هەوڵدان بوو 
بۆئەوەی چۆن بتوانێت كانزای كڕپۆڵی 
بە  زێر.  بە  بكات  مس  و  تەنەكە  وەك 
و   Distillation دڵۆپاندن  ڕێگەی 
كاری   Crystillation بەللوراندن 
لەسەر جیاكردنەوەی ماددە خاوه کان و 
بیرۆكەی  دەكرد.  سروشتییەكان  خوێ 

زانایانی  ل��ە  ڕێگەیەیشی  دوو  ئ��ەو 
ئیسالمی جابر بن حەییان و محه مەد بن 
وەرگرتبوو.  ئەلڕازی-یەوە  زەكەریای 
ب���ەاڵم ت��ێ��ی��دا س��ەرك��ەوت��وو ن��ەب��وو.  
جابر  ئیسالمی-یش  زان��ای  پێدەچێت 
Aqua rigia كوڕی حەییان كە شائاو
ی )ئاوێتەیەكی تێكەڵە لە ترشی نایتریك 
و ترشی هایدرۆكلۆریك بە ڕێژەی 1:3 
ئامادەكرد هەر بۆ مەبەستی ئەوەبووبێت 
ئەو  ڕۆح��ی  لە  و  بتوێنێتەوە  زێر  كە 
وا  بەاڵم  پەیدابكات،  ئێكسیر  تواوەیه دا 

دەرنەچوو.
و  دڵۆپاندن  ڕێگەی  بە  ترێڤیزان  كە 
ناچاربوو  هێنا،  شكستی  بەللوراندن 
م��اددە  و  س��ەوزەم��ەن��ی  ب��ەر  بباتە  پەنا 
شتێك  لەمانەوە  بەڵكو  گیانلەبەرییەكان، 
كەوتە  دوایینیش  ب��ك��ات.  شتێ  ب��ە 
مرۆڤ.  میزی  و  خوێن  شیكردنەوەی 
هەر بەمەیشەوە نەوەستا، هەرچی ماڵ و 
بۆ  سامانی هەبوو فرۆشتی و خستیەگەڕ 
ئەو سەنگەی  بەدوای گەوهەری  گەڕان 
بێكۆڵ  فەیلەسوفان.  سەنگی  بە  ناسرابوو 
ئەو سەردەمە  نەدان، زۆر شار و واڵتی 
گەڕا هەر لە ناوچەكانی بەڵتیك، ئەڵەمانیا، 
تا دەگاتە  بیگرە  ڤیەننا  فەڕەنسا،  ئیسپانیا، 
یۆنان،  فارس،  میسر،  واڵتی  ناوچەكانی 
توركیا و كوبروس. تاقیگەری سەخت و 
بێئەنجام نەما چەندپاتی نەكاتەوە، گەرما 
و سەرمای وەرزانی ساڵ نەما نەیچێژێت. 
دۆزینەوەی  لەپێناوی  هەمووی  ئەمانە 
بەهۆیەوە  بەڵكو  سەنگە،  ئەو  گەوهەری 
بتوانێت هەر مادەنێك که  هه یه  بییەوێت 
بیگۆڕیت بە زێر، بەاڵم هەموو ڕەنجەكانی 
بوو،  بێئاكام  ئەنجامەكانی  و  چوو  با  بە 
ژیانی  دواسەری  نابووتی  و  بەنائومێدی 

خستەژێر گڵەوە.

هەندێك  زه م��ان��ی��ش��ه وه ،  دێ��ر  ل��ە  ه��ەر 
و  ئەرەستۆ  وەك  یۆنانی  زانایانی  لە 
لەو  پێغەمبەر،  زه ردەش���ت  پێشتریش 
چوار  لەسەر  ژیان  كە  بوون  بڕوایەدا 
گەرما،  نراوە،  بنیاد  بنچینەیی  توخمی 
سەرما، وشكانی، تەڕایی. ئاگر  گەرمی 
ساردی  خاك  لێ��دەكەوێتەوە،  وشكانی 
تەڕایی،  و  س��اردی  ئ��او  وشكانی،  و 
هەندێك  تەڕایی.  و  گەرمی  هەوا-یش 
لەو فەیلەسوفانە وایان لێك دەدایەوە كە 
مادەنەكان )مادده  خاوه کان( تێكەڵەیەكن 
لەو چوار توخمه. دووانیان كاریگەریی 
دیكە  دووانەكەی  و  هەیە  ناوەكییان 
دیدەی  لە  بەاڵم  دەرەكی.  كاریگەری 
لێكەوتانە  و  ئەم گۆڕین  كیمیاگەرانەوە 
بە  ئەویش  ماددەیەك،  بۆ  دەگەرێتەوە 
دەڵێن  پێی  و  ناسراوە  پێنجەم  توخمی 
گەوهەری  لە  ئێكسیرەیش  ئەم  ئێكسیر. 
سەنگی فەیلەسوفاندا خۆی مەاڵس داوە 
ماددەدا  جوانترین  لە  سەنگەیش  ئەو  و 
ئەویش  دەنوێنێت،  خۆی  كانزادا  یان 

كانزای زێڕە. 
كەسێكی  س���ەردەم���ان���ەدا  ل���ەو  ه���ەر 
واڵتی  لە  دیكە  زەنگینی  و  خانەدان 
ڕامون  فەیلەسوف  و  نووسەر  ئەسپان، 
 Raymond  1315  -1236� لولی 
پاشادا،  کۆشکی  له   بوو،  پەیدا   Lully
بەاڵم  بوو،  هۆزاننووس  و  ستراننووس 
گۆشەگیر،  كەسێكی  بووە  دواییدا  لە 
زێڕنگەرییەوە  بە  كاته کانی  جاروباریش 
دەڵێت:  گوزارەیەكیدا  لە  دەبرد.  بەسەر 
جیوەم  لە  پر  ئەستێڵكەیەكی  »ئەگەر 
بدەنی، هەمووی دەكەم بە زێڕ، بێگومان 
توخمی جیوەیش یەكێك بوو لەو توخمە 
كرپۆڵ و بێنرخانەی ئەو سەردەمە«. هەر 
لەو سەردەمەدا زۆر باو بوو كە دەكرێ لە 
ماددە و توخمی كڕپۆڵ ماددە و توخمی 
گرانبەهای لێ دەربهێنرێ، یەكێكیش لەو 
كە  بوو  زێڕ  گرانبایانەیش  هەرە  توخمە 
بە هەموو ڕێوشوێن و چەشن و شێوازێك 

هەوڵیان بۆ دەدا.
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دەنكە  ئەگەر  دەی��گ��وت:«  ه��ەروەه��ا 
ج��ی��وەوە،  هۆقەیەك  بخرێتە  زێ��ڕێ��ك 
پێکه وه  گەرم بکرێن تا پلەی داخبوون، 
لە ئەنجامدا نەرمە تۆزیكی سووری لێ 
بە  تێكەڵ  تۆزە  ئەو  ئینجا  بەرهەم،  دێتە 
ئەنجامدا  لە  بكرێ،  جیوه   هۆقە  هەزار 

زێڕێكی زۆر پوختە دێتە بەرهەم«.
ئەو  گەیشتبووە  بۆچوونانەی  بیرو  بەم 
ڕاستەقینە  »ب��اوەڕی  بڵێت:  كە  نیاییەی 
دیاردە  لە  تێگەیشتن  بۆ  پێویستە  زۆر 
فەیلەسوفان  سەنگی  سروشتییەكان، 
ئاوی  ئێكسیریش  تێدایە،  ئێكسیری 
وێكچوونە  ئ��ەم  لەسەر  ه��ەر  ژی��ان��ە... 
بێت  فەیلەسوفان  سەنگی  دەبێت  زێڕ 
تلیاكێك  ئەم زێڕەیشدا  لە گەوهەری  و 
هەبێت، مژێك لەو تلیاكە زێڕە پیری لە 

گیان و بەدەندا ناهێڵێت«.
كە  مێژووییانەی  ڕووداوە  لەو  یەكێك 
بكرێ  بۆ  هەڵوێستەی  دەكات  پێویست 
بكرێ،  سەیر  سەرسووڕمانەوە  بە  و 
بوو  ئەسپانیاییە  دەریاوانە  ئەو  شااڵوی 
گۆنزالێز پیزارۆ  فرانشیسكۆ  ناوی  بە 
 Francisco Pizarro González
نزیكەی  و  بە خۆی  1478-1541  كە 
183كەسی شەڕەنگێزەوە زۆر دڕندانە و 
بێ-بەزییانە هەڵیان كۆتایە سەر میللەتی 
ناوچەیەكی  كە  پێرۆ  واڵتی  لە  ئینكا 
سەر  دەی��ڕوان��ی��ی��ە  و  ب��وو  درێ��ژ  زۆر 
خاكەكەی  ڕووب��ەری  هێمن،  زەری��ای 
نزیكەی  دەگەیشتە  س��ەردەم��ەدا  ل��ەو 

800,000کم2. 
ئ��ەو س���ەردەم���ەی ئه م  دان��ی��ش��ت��وان��ی 
بوو.  ملیۆنێك  چەند  شارستانێتییه ، 
پیرۆ  واڵتی  وەك  كەمی  بەشێكی  ئێستا 
لكێنراون  دیكەی  بەشەكانی  ماوەتەوە، 
بچمە  نامەوێت  دراوسێیەوە.  واڵتانی  بە 
ئەوەندە  ته نێ  پەالماردانە.  ئەو  چۆنێتی 
و  چەتوون  دەری��اوان��ە  ئەم  كە  دەڵێم 
فێڵبازە، توانی بەو ژمارە كەمەوە زاڵ بێت 
بەسەر ئیمپراتۆرییه تێكێ ئاڵۆز لە ئاكارو 
  Inka ئینكا  ناوی  بە  ڕۆژانەی  نەرێتی 

كە لە نزیك سااڵنی 1200-1533زایینیدا 
پاشایان  دوا  دەك��رد.  دەسەاڵتدارییان 
كە  بوو   Atahualpa ئاتاهاوڵپا  ناوی 

پیزارۆ زۆر دڕندانە كوشتی. 
هەموو  لە  دوور  ئینكا-یە  میللەتی  ئەم 
ژیارەكانی  لە  پەیوەندییەك  و  ئاگاداری 
لە  دوور  ئ��اوروپ��ا،  و  خ��ۆره��ەاڵت 
نزیك  دەسەاڵتی  سیستەمێكی  هەموو 
بە سیستەمەكانی خۆرهەاڵت و واڵتانی 
ئاوروپا. سیستەمێكی تایبەتییان بۆ خۆیان 
كرابووە  كە  هەبوو  ئاکارێكیان  دانابوو. 
پاشانشینەكەدا  سەرانسەر  لە  و  دەستوور 
لە  بوو  بریتی  ئەویش  دەكرا.  پەیڕەویی 
هیچ  نابێت  بەرهەمهێنان،  و  كاركردن 
كەسێك بێكار بێت، واڵتێكی وا بەرینی 
هەموو  دەبێت  كشتوكاڵ،  بۆ  لەبار 
بەرهەم  و  كێاڵن  و  چاندن  خەریكی 
بۆی  كە  كەسێك  تاكە  بن.  چنینەوە 
نەبوو كار بكات پاشا بوو، هەر ئەو بۆی 
و  بخوات  تەڕە  لە  نەك هەر  هەبوو كە 
فەرمانڕه واییش  بەڵكو  بنوێت،  لە وشكە 
بوو  وا  باوەڕیان  خەڵكەكەیش  بكات. 
كە ئەم زاتە، لە ئەستێرەیەكی ئاسمانەوە 
بەدەن  و  لەش  بە  ئەگەرچی  و  هاتووە 
لە  خواوەندێكە  ب��ەاڵم  خۆیانە،  وەك 
ب��ەرگ��ی ڕەگ��ەزێ��ك��دا ك��ە ب��ە م��رۆڤ 

لەبەرئەوە دەبیت وەك زاتێكی  دەچێت. 
پیرۆز سەیر بكرێ. 

خەڵك،  لە  هەبوو  دیكەیان  چینێكی 
ئەمانە  هه بوو،  جیایان  پایەیەكی  و  پلە 
بوون  خەریك  كە  كەسانەبوون  ئ��ەو 
م��ادده   بیرازكردنی  و  دەره��ێ��ن��ان  ب��ە 
كان  ل��ە   Minerals خ��اوه ک��ان��ه وه   

ئەمانە  ڕووب��ارەك��ان��دا.  له   و    Mine
و  بە چەندین  ڕۆژگ��ارەوە  دێر  لە  هەر 
چەندین تاقیكردنەوە چەند ڕێگەیەكیان 
گرتبووەبەر كە تەنیا هەر خۆیان و چەند 
ڕێگانەیان  بەو  شاگردیان  كەسانێكی 
كە  ڕێگەیانەی  لەو  یەكێك  دەزان��ی. 
بۆ  نهێنییەیان  ئ��ەو  زان��ای��ان  ئێستا  تا 
توانەوەی  چۆنێتی  ن��ەڕەوێ��ن��راوەت��ەوە 
پەرستگای  بنیادنانی  بۆ  بەردانەبوو  ئەو 
خانووبەرە.  و  بتسازی  پیشەی  و  خۆر 
بەردە  و  كەڤر  ئەو  كە  لەوەدایە  سەیر 
چ  ماددەن  جۆر  چەندین  پێكهاتووانە 
توانەوەیان  بۆ  ویستبێت  پلەگەرمییەكیان 
دروستكردبێت.  لێ  شتانەیان  ئەو  و 
ئەو  كە  ئەوەیە  گرنگتر  هەمووی  لە 
بەردانەیان  ئەو  كە  دامودەزگایانەی 
دروستكرابن؟  چی  لە  دەتوانەوە  تێدا 
ئەو  گرنگتر،  كارانە  ئ��ەو  هەموو  لە 
هاوكاریانە بوو لەگەڵ ماددە خاوه کاندا 
و بەتایبەتی ئەو مادەنانەی زێڕ و زیویان 

تێدا بوو. 
بەرلەوه ی  دووان لەسەر ئەو دوو توخمە 
بەكاریان  ئ��ه وان  كە  بكەین  كانزایە 
ئەم  بەپێی  دەكات  پێویست  دەهێنان، 
خشتەیەی خوارەوە هەندێك لە ڕەوشتە 

فیزیكەكانیان دەخەینە ڕوو بكەین. 

زرنگانەی  و  چوست  كارمەندە  ئەم   
ئ��ی��ن��ك��ا، پ���اش ت��اق��ی��ك��ردن��ەوەی��ەك��ی 
و  دەیان  بێت  ڕەنگ  كە  درێژخایه ن، 
توانیبێتیان  خایاندبێت.  سااڵنی  دەیان 
ش��ارەزای��ی��ەك��ی ت���ەواو ل��ە ت��وان��ەوە و 
داڕشتنەوەی  و  )سەقڵکردن(  بیرازكردن 
زیو-دا  زێڕو  و  بەرد  جۆری  چەندین 

چڕی
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پەیدا بكەن. بەاڵم لەبەر ئەو ڕەوشتانەی 
زیاتر  دوای���ن،  لەسەریان  پێشتر  كە 

بایەخیان بە دەرهێنانی زێڕ دەكرد. 
ئەوەی كە لێیان دەبینرا، ئەو زێڕسازییەبوو 
كە تەنیا و تەنیا بۆ ڕازانەوەی كۆشكی 
خۆر  پەرستگای  زێڕاندنی  بۆ  پاشابوو، 
كەرەستەكانی  دروستكردنی  بۆ  بوو، 
و  كەوچك  و  كاسە  لە  ب��وو،  ناوماڵ 
ئەوەندە  ئ��ه وان.  وه ک  شتومه کگه لی 
نەدەبوو  هەر  نەك  كە  الیان  بوو  پیرۆز 
الیان  بەڵكو  بكەن،  پێوە  بازرگانی 
قه ده غه  بوو بەجۆرێک كە هیچ كەسێك 

بەالی كڕین و فرۆشتنیدا نەچێت.
لێرەدا ئەو پرسە دێتە ڕێمان باشە ئەگەر 
نەكردبێت، ئەی  پێوە  بازرگانییان  ئەمانە 
ئەم سەدان تەن زێڕەیان لە كوێ بوو؟ 
لە كوێوە دەستیان دەكەوت كە هەموو 
ماڵێك بە هەژار و زەنگینەوە هەیان بوو؟
ئاسمانەوە  ئەستێرەیەكی  لە  بڵێیت  تۆ 
بۆیان هاتبێت؟ ئەمە بۆچوونێكی چەڕەنی 
شارەزای  بڵێیت  تۆ  ئه ی  )خورافی(یە. 
سیمیاگەری  لە  ت��ەواوی��ان  و  ڕاستینە 
ئاماژەمان  پێشتر  هەروەك  هه بووبێت كە 
و  كڕپۆڵ  توخمە  و  كانزا  لە  پێدا، 
سیمیاگەری  ڕێگەی  بە  بێ��نرخەكانەوە 
و  ئەمانە  زیو؟  و  زێڕ  بە  گۆڕیبێتیانن 
بێ وەاڵمن كە  دیكەی  پرسی  چەندین 
ڕووبەڕووی كیمیاگەران و زانستمەندان 
دەبێتەوە و تا ئێستا سەرسامن لەو دیاردە 

سەیر و سەمەرەیە.
پالنێكی  ب��ە  پ���ی���زارۆ  ك��ە  ك��ات��ێ��ك 
فێڵوتەڵەیەكی  و  چ��اوەڕوان��ن��ەك��راو 
شەیتانانە پاشای دەستگیر كرد، زوربەی 

دا  خۆیان  ڕەوییەكەی  و  دانیشتوان 
كە  نەبوون  بڕوایەدا  لەو  بەدەستەوە، 
و  بێت  بەسەر  لێ  وای  خواوەندەكەیان 
ببێتە گاڵتەجاڕ  بە سووكی و زەلیلی  وا 
لەبەر چاویان. پاشا زۆر لە پیزارۆ پاڕایەوە 
و تكای لێ كرد كە نەیكوژێت و چی 
فەراهەم  بۆی  دەیەوێت  و  دەخوازێت 
بە  ده دات  ف��ەرم��ان  پاشا  و  ده ك��ات 
جێبەجێكردنی. ئەویش كە چاوچنۆكانە 
دەی��ان  بە  زێ��ڕە  هەموو  ئ��ەو  دەیبینی 
بە  جیاواز،  جۆری  و  شێوە  و  داڕشتە 
ئەم واڵتەدا  لە سەرانسەری  تەن  سەدان 
هەیە، داوای كرد كە بۆی كۆ بكەنەوە 
و بیهێننە بەردەستی. كە كەوتە دەستیشی 
دەیان  بە  که   فریاكەوت  ئەوەندە  هەر 
بە دیاری ڕەوانەی  بكاتەوە،  تەن كۆی 
دەسەاڵتی  تا  بكات  ئیسپانیی  شاژنی 

زیاتری بداتێ. 
سەیرانەی  رووداوە  ل��ەو  یەكێك 
خۆی  بە  پیزارۆ  كاتێك  دەیگێڕنەوە، 
بەنێو  ئەسپەوە  سواری  بە  دەستەكەی 
ئەم  جارێ  دەگەڕان.  دانیشتوانەكەدا 
بوو،  سەیر  بەالیانەوە  زۆر  ئەسپانە 
وایان دەزانی كە هەر لە ئەستێرەیەكی 
الیان  سەیرتر  لەوە  هاتوون.  دیكەوە 
ئەسپەكانیان  بوو كە  ئاسنە  پارچە  ئەو 
ئینكاییەكان  الی  لغاوكرابوو.  پێ 
وابوو كە ئەم پارچە ئاسنە كە دەخرێتە 
دەمیانەوە وەك ئالیكه و بۆ خواردنە و 
ئه سپه کان دەیجوون. هەر لەماوەیەكی 
ك��ەم��دا ه��ەم��ان ل��غ��اوی��ان ب��ە زێ��ڕ 
دروستكرد و دایان بە ئەسپسوارەكانی 
ئه سپه کانتان  با  دەوتن  پێیان  و  پیزارۆ 
زێڕ بخۆن که  لە ئاسن باشترە، چونكە 
و  دەبن  تەمەندرێژ  زێڕ  خواردنی  بە 

بەهێرتریش دەبن.
پیزارۆ  زەبروزەنگەكەی  دەم��ەدا،  لەو 
بەرەبەرە  ئینكاییەكان  بوو.  ئەوەندە زۆر 
تا  پاشەكشێ،  كەوتنە  و  بوونەوە  بێدار 
بۆیان كرا ئەو خشڵە زێر و كەرەسانەیان 
كە لە زێڕسارا دروستكردبوو هەموویان 

دامودەزگایانەی  ئەو  تەنانەت  شاردەوە. 
دەهێنا  بەكاریان  مەبەستە  ئەو  بۆ  كە 
نەكەوێتە  تا  خاكەوە  ژێر  دەیانخستە 

دەست ئەسپانەكان. 
ئەو شاردنەوە و فڕێدانەیان بۆ ناو دەریا. 
بە گەورەترین زیان و كارەساتێكی زۆر 
زێڕدا.  مێژووی  لە  دەژمێررێ  ناخۆش 
شوێنانەیان  ئەو  نەوە  پەی  نەوە  چونكە 
لە  بەرەبەرە  ئیدی  نەدەكرا،  ئاشكرا  بۆ 
لەبیر  شاراوگانە  ئەو  نوێیاندا  ن��ەوەی 
چوونەوە، نەیاندەتوانی بچنەوە سەر ئەو 
پێزارۆ  لەترسی  كە  بەهایە  بێ  گەنجینە 
و  بەچاڵكران  خەزنە  دەستەكانی  و 

خۆڵپۆشكران.
سەیر لەوەدایە مێژوونووسانیان كە باس 
دەڵێن  دەك��ەن،  ناڕەوایە  ڕووداوە  لەو 
كە پیزارۆ لەگەڵ ئەو زوڵم و ستەمەی 
لەگەڵ  زەنگەی،  و  زەبر  هەموو  ئەو  و 
ده دا،  ئەنجامی  كە  كۆمەڵكوژییەی  ئەو 
بەتایبەتی  كرد،  بڕۆ  و  تااڵن  زۆریشی 
كە  زیو  كانزای  خۆ  جارێ  زێڕ.  هی 
ئاوروپا  لە  بوو،  هەرزانتر  زێڕ  لە  زۆر 
ئومێدی  س��ەری،  خستبووە  چ��اوی��ان 
ئەو   لەسەر  كە  هەبوو  پێ  ئ��ەوەی��ان 
سەنگی  ب��ۆ  گۆڕینی  ئەندێشەیەیان 
دەربهێنن.  لێ  بەئاسانی  فەیلەسوفانی 
پڕباربۆ  توانییان كەشتییان  تا  ئەوە  لەبەر 
دەكرد.  ئەسپانیایان  ڕەوان��ەی  و  كرد 
سەدان  سەدان  ئینكاییەكان  لەمالیشەوە 
فڕێ  ی��ان  ژێرخاكەوە  دەخ��ران��ە  ت��ەن 

دەدرانە ناو زەریاوە.
بڕە  لەو  دەكرێت  مەزەندە  كە  ئەوەی 
بۆ  ئیسپانیا  واڵت��ی  گەیشتبێتە  تااڵنییە 
نزیكەی 10% دەخەمڵێنرا، ئەوی دیكەی 
لە ڕێگادا ڕووبەڕووی چەتەی دەریا و 
و  دەبووە  بەریتانیا  دەریایی  هێزەكانی 

زەوتیان دەکرد.
ئ��ام��اژەی پێ  م��ێ��ژوودا  لە  ئ��ەوەی كە 
زێرەنگەرانە  ئ��ەم  كە  دەڵێن  دراوە، 
دام��ودەزگ��ا  ب��ەو  ه��ەر  ن��ەك  توانیویانە 
و  بتوێننەوە  زێڕ  خامەكانی  سەرەتاییانە  خوردە زێڕ
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بەڵكو  دەربهێنن،  لێ  پوختەی  زێڕی 
توانیویانە  هەڵ�میش.  پلەی  بیگەێننە 
بەكاریبهێنن  و  كۆبكەنەوە  هەڵمەی  ئەو 
چەندین  چارەسەركردنی  بۆ  هەر  نەك 
نەخۆشی مردنناك و كوشندە، بەڵكو بۆ 
تەمەنی  لە  تەمەنیان  زۆریش  ماوەیەكی 
ئەو  دەبێت  بكاته وه .  درێژتر  ئاسایی 
دەزگایانە چۆن بووبن كە بەرگەی ئەو 
گەرمییە زۆر بەرزانە بگرن و ئەو زێڕەی 

پێ بهەڵمێنرێت تێیاندا كۆبكرێتەوە؟
پێشكەوتووە  دامودەزگا  و  ئامڕاز  ئەو 
تەكنۆلۆژییەدا  سەردەمی  لەم  ئاڵۆزانەی 
و  م��اددەك��ان  شیكردنەوەی  بۆ  ه��ەن 
خوێندنەوەی  و  پێكهاتەكانی  دیتنەوەی 
ڕەوش��ت��ەك��ان��ی. ئ��ەگ��ەر ئ��ەم م��اددە 
بیست  بە  نزیك  ماوەی  بۆ  دیاریكراوانە 
نزیك  پلەگەرمییەكی  بەر  بدرێنە  چركە 
كە  خۆر  دەرەوەی  بەرگی  گەرمی  بە 
سه دیدایه ،  پله ی   5505 نزیكەی  لە 
سەریاندا  بە  گۆڕانكارییەك  چ  دەبێت 
دەتوانرێ  كردارە  بەم  که   بدات؟  ڕوو 
بكرێت  ساز  توخمانە  ئەو  بۆ  خشتەیەك 

كە ئەو ماددە خاوەیان پێكهێناوە.

دیكە  نهێنییەكی  دیكەوە،  لەالیەكی 
نهێنییەكەیشی  و  گرنگە  زۆر  كە  هەیە 
نیوەی  لە دوا  لە ڕادەب��ەدەرە. كە  زۆر 
بەاڵم  دراوە.  ئەنجام  بیستەمدا  سەدەی 
لە ئەنجامدانی ئەم كارە، دەپرسرێ: بۆ 
دەبێت ئەو ماددە خاوە تەنیا بۆ نزیكەی 
بسووتێنرێ.  چركە  بیست  تا  پانزە 
چەند زانایەكی ڕووسی خۆیان بۆ ئەم 
دەزگایەكی  كرد.  تەرخان  دیاردەیە 
تایبەت بۆ ئەو پڕۆسەیە سازكرا، هاتنە 
سەر ئەو بارەی كە ئەگەر بێتو ئەو ماددە 
خاوە دیاریكراوە، لە ماوەی ئەو بیست 
چركەیەدا هیچ گۆڕانكارییەك بەسەریدا 
ڕووی نەدا، دەبێت چی بكرێ؟ بۆ ئەم 
مەبەستە زۆر بە وریاییەوە پێچوونەكەی 
چل  بۆ  بەرەبەرە  و  چركە  سی  كردە 
گەیاندیە  تا  چركە،  پەنجا  چركە، 

نزیكەی حەفتا چركە. 

هاوێشتن  تریشقە  كەوتە  دەزگاكە 
بە  توخمانەی  ئ��ەو  تۆماركردنی  و 
 Palladium پەاڵدیۆم  كۆمەڵەی 
لە  بریتین  ئەمانەیش  دەب��رێ��ن،  ن��او 
ڕۆپێنیۆم  ،Rhڕۆدی���ۆم  ،Ptپالتین
 Osئۆزمەیۆم و   Ir ئیریدیۆم   ،Ru
دیكە.  گرانبای  ماددەیه كی  چەند  و 
یەكێك  ئەگەر  پڕۆسە،  بە هەمان  هەر 
تێدایە،  بهێنرێ كە زێڕی  ماددانە  لەو 

دەبێت چی ڕووبدات؟ 
هەمان  پڕتەوێكی  بەر  بدرێتە  ئەگەر 
بۆ  ت��وان��ەوەی  ك��رداری  لە  گەرمی، 
بریسكەیەكی  چركەدا  حەفتا  نزیكەی 
پەلكە درەوشە كە هاوتابێت بە نزیكەی 
كتوپریش  و  كارەبایی  گڵۆپی  هەزار 
دەمێنێتەوە  كە  ئ��ەوەی  دەكوژێتەوە. 
پەیدا  سووكی  كێش  سپی  تۆزێكی 
لە  ونبوو  كێشێكی  لەگەڵ  و  ب��ووە 
لەم  دەرچووەی  بارستە  ئەو  زێڕەكە.  
كردارەدا پەیدادەبێت كێشێكی سووكی 
بارستەكەی  لە  ئەگەر  كە  تۆزەكەیە 
بۆ  دەگەڕێتەوە  بكشێنرێتەوە،كێشەكە 
لە  پڕۆسەیە  ئەم  جارانی.  بارستەكەی 
سەروو  دەوترێت  پێی  كیمیادا  زانستی 
 .Super-conductivity گەیاندنێتی

بگەڕێنرێتەوە  پڕۆسەیە  ئەم  ئەگەر  جا 
و  هزر  سااڵن كە  هەزاران  لە  پتر  بۆ 
سەردەمی  پسپۆڕانی  و  زانایان  بیری 
دەبێت  ك���ردووە.  سەرسام  ئێستای 
لە  وای  هه بووبێت  هۆكارێك  چ 
دێرینانە  سەردەمە  ئەو  شارەزایانی 
ك��ردارە  ب��ەو  پێویستییان  كردبێت 
پێی  ئێستا  س��ەردەم��ی  كە  بووبێت 

گەیاندنێتی.  سەروو  دەوترێت 
تۆزە سپییە  لەو  ئامانج  دەبێت 
دەهێنرایە  كە  بووبێت  چی 

بەرهەم؟ 
بۆی  زان��ای��ان  لێكدانەوەیەك  تاكە 
تۆزە  ج��ۆرە  ئەم  كە  ئەوەیە  دەچ��ن 
بە بڕێكی زۆر دەهێنرایە  سپی-یە كە 

بەرهەم، بۆ ئەوە بووە كە كێشی ئەو 
بتوانن  و  بكەن  سووكتر  بارستەیە 
ب��ە ئ����ارەزووی خ��ۆی��ان ك��اری پێ 
پێ  خۆیانیان  مەبەستەكانی  و  بكەن 
بە سەنگی  لەوانەیش گەیشتن  بپێكن، 

فەیلەسوفان.
كۆششانە،  و  هەوڵ  هەموو  ئەو  پاش 
و  خۆبەختكردن  هەموو  ئ��ەو  پ��اش 
مێژوو دراوە  بە درێژایی  قوربانییانەی 
نهێنییانەی  لەو  زۆر  هەڵماڵینی  بۆ 
ك��ە خ��ۆی��ان ل��ە ن��اخ��ی ئ��ەم زێ��ڕە 
ئەوەی  پاش  شاردۆتەوە.  سارا-یەدا 
سەنگی  دیتنەوەی  لە  بوون  نائومێد 
زەنگینان  و  بازرگانان  فەیلەسوفان. 
سیستەمی  دەركەوتنی  دوای  پاشان  و 
بەڕێوەبردن.  دەوڵ��ەت  و  دەس��ەاڵت 
ناچاربوون كە ڕۆڵێكی زۆر گەورەی 
بدرێت،  پێ  چ��اوەڕوان��ن��ەك��راوی  و 
ئ��ەوی��ش ك��ردن��ی ب��ە س��ازك��ردن��ی 
و  ئاڵوگۆركردن  بۆ  دراو  و  سكە 
كااڵی  و  شمەك  فرۆشتنی  و  كڕین 
سازكردنی  بە  پاشانیش  هەمەجۆر. 
و  گەنجینەوە  بخرێتە  و  داڕشتە  قاڵبی 
و  دابنرێ  لەسەر  واڵتانی  بوودجەی 
بۆرسەی  لە  بگێڕێت  سەرەكی  ڕۆڵی 
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لە ڕێی تەکنۆلۆژیای نانۆمه تری و 
زۆر  بۆریچکەی  بەکارهێنانی  بە  کیمیاوه 
بواری  توێژەرەوانی  نانۆمه تری ،  وردی 
کوالێتیی  پێشخستنی  هەوڵی  لە  کیمیا 
کە  باسە  جێی  لیسیۆم-ئایۆندان.  پاتریی 
بە شێوەیەکی  ئێستا  ئایۆن  لیسیۆم  پاتریی 
بەرفراوان لە مۆبایلی زیرەک و کۆمپیوتەر 
بەکار  ڕۆژان����ەدا  پێداویستییەکانی  و 
لە  بەرزترە  دێت، کە کوالێتییەکەی زۆر 
ئەگەر  جا  پێشووتر.  نەوەی  پاترییەکانی 
ئەم هەواڵنەی ئەم توێژەرەوانە سەرکەوتوو 
ئۆتۆمۆبیلی  پەرەپێدانی  دەک��رێ  ب��وو، 
و  باش  زۆر  پێشکەوتنێکی  کارەباییش 
هۆیەوە  بە  ببینێت، کە  بەخۆیەوە  ئەرێنی 
چەندین  دەتوانێت  کاره بایی،  ئۆتۆمۆبیلی 
لەوەی  جگە  ببڕێت،  زیاتر  کیلۆمەتری 
گرانیی  لە  کارەباییەکان  ئۆتۆمبیلە  کە 

پاترییەکانی ئێستایان ڕزگاریان دەبێت.
دەدات،  ڕوو  پاتریدا  لە  ئەوەی  بێگومان 
کارلێکی کیمیاییە و لە ڕێی ئەو کارلێکە 
 DC کارەبایی  وزەی  وزەب��ەخ��ش��ەوە، 
ئەو  کۆنترۆڵکردنی  بۆ  جا  دێت.  بەرهەم 
دەدرێ  هەوڵ  زۆر  کیمیاییە،  کارلێکە 
تێپەڕینی کات  پێی  بە  کە  دەویسترێ  و 
پاترییەکە،  بارگەی  کەمبوونەوەی  و 
کارلێکەکە لە ئاستێکدا بمێنێتەوە کە سوود 
لە وزە کارەباییەکەی وەر بگیرێ. هەڵبەتە 
پێدانی  بە  پاترییەکەش  بارگەکردنی 
پاترییەکە، کە  بە  تەزووی کارەبا دەبێت 
بەمە کارلێکە کیمیاییەکە پێچەوانە دەبێتەوە 
و وزە لە شێوەی بارگەدا لە ناو پاترییەکەدا 

بۆ کاتی بەکارهێنان هەڵدەگیرێ.
لە  پەیوەندییەکان  گواستنەوەی  ئێستا 
جیهاندا پشتێکی زۆری بە پاتریی لیسیۆم 
ئەم  پێشخستنی  پێیە  بەم  بەستووە.  ئایۆن 
کوالێتییەکەی  بەرزکردنەوەی  و  پاترییە 
لە  ب��ۆ خ��ەرج دەک���رێ  پ���ارەی زۆری 
هەندێک  و کۆمپانیاکانەوە،  واڵتان  الیەن 
پراکتیکی  بە  دەیانەوێت  کۆمپانیاش 
کارەباییەکاندا  ئۆتۆمۆبیلە  لە  لەمەودوا 
بەکاری بهێنن. کە لە ساڵی 2009دا یەک 
کراوە  تاقیگانەدا خەرج  لەم  دۆالر  ملیار 
2016دا  ساڵی  لە  دەکرێ  چ��اوەڕوان  و 

خەرجییەکان بگەنە 14 ملیار دۆالر.
لە  هەواڵنە،  ئەم  سەرکەوتنی  بێگومان 
بەکارهێنانی  بۆ  کۆمپایایانەوە  ئەو  الیەن 
ئۆتۆمۆبیلدا،  لەناو  لیسیۆم-ئایۆن  پاتریی 
بە  دەدات  ج��وان  و  پاک  داهاتوویەکی 
ژینگە. هه روه ها ئەم تەکنۆلۆژیا نوێیە، وا 
لە پاتریی لیسیۆم ئایۆن دەکات تەمەنێکی 
گونجاوە  ئەمەش  کە  بدات،  وزە  زیاتر 
ئەم  نرخی  و  کارەبایی  ئۆتۆمۆبیلی  بۆ 

ئۆتۆمۆبیالنە زۆر باش دەهێنێتە خوارێ.
ئه م  کوالێتیی  باشترکردنی  هه واڵنه ی  لەم 
ته کنۆلۆژیای  ڕێی  لە  توانرا  پاترییانه دا، 
وردی  زۆر  بۆریچکەی  نانۆمه ترییه وه  
بۆ  بهێنرێ،  بەرهەم  بلوری-ئاسا،  نانۆیی 
پاترییەکانەوە،  پێکهاتەی  بکرێتە  ئەوەی 
به کار  پاترییه که دا  جه مسه ره کانی  له   و 

پێویست  گ��وێ��رەی  ب��ە  ک��ە  بهێنرێن، 
کوالێتییەکەی بەرز دەکاتەوە و کۆنترۆڵی 
وزە- و  وزە-بەخش  کیمیاییە  کارلێکە 

وەرگرەکە ده کات.
ته نیا  نانۆمه ترێک،  زان���راوه   بێگومان 
به شێکه  له  یه ک ملیار به شی مه ترێک، واتا 
پێشکەوتووە،  هێندە  تەکنۆلۆژیایە  ئەم 
کە  بکرێتەوە  بچووک  هێندە  دەتوانرێ 
گەردی  دەستکاریکردنی  ئاستی  بگاتە 
ماددە کیمیاییەکان، جا ئەو بۆریچکانەی 
پاترییانەوە،  ئەم  دەکرێنە  کە  کران  باس 
بە گورزێکی هەزاردانەییان ئەوجا هێندەی 

تیرەی تاڵە موویەکی سەر دەبێت.
"بان  ناوی  بە  توێژەرەوەکان  لە  یەکێک 
چۆن می" دەڵیت؛ بیرۆکەی پاتریی لیسیۆم 
ئایۆن، واتا هێالنەیەک وەک هێالنەی باڵندە، 

بەرزکردنەوەی کوالێتیی پاتری
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بەاڵم زۆر بەکارهێنانی ئەم هێالنەیە لە الیەن 
باڵندەکەوە پێویستی بە زۆر چاک کردنەوە و 
پاک کردنەوە و رێکخستنەوە و نوێکردنەوە 
هەیە، کاری ئەم بۆریچکانەش ئەوەیە کە 
بەردەوامی دەدات بە ڕێکوپێکی و پاکی 
توێژەرەوان  هێالنەکە.  نوێ-مانەوەی  و 
پێیان وایە کە ئەم پڕۆسەیە وەک بەردەوام 
کڕینی پاتری نوێیە بۆ ئامێرەکەت، چونکە 
ڕادەیەکی  تا  پاترییەکە  کیمیایی  بونیادی 
باش و سوودمەند کۆنترۆڵ دەکات و نوێ 
دەیهێڵێتەوە، بێئەوەی بەکارهێنەران، پارەی 

دیکە بە پاتری دیکە بدەن.
کە  لەوێدایە  نوێیە  پاترییە  ئام  چاکیی 
پارەی زۆریشی تێ ناچێت. هه روه ها ئه م 
باشن  زۆر  ڕێخۆشکەرێکی  بۆریچکانه  
و  سووچ  هەموو  بارگکردنی  جوان  بۆ 
قوژبنەکانی جه مسه ره کانی پاترییەکە. بەم 
پێیە، زۆرترین وزەی تیا هەڵدەگیرێت کە 
لیسیۆم  ئاسایی  پاترییەکی  هێندی  چەند 
تەکنۆلۆژیایە  ئەم  هەروەها  بێت.  ئایۆن 
وا دەکات کە ئاسانتر پاترییەکە لە کاتی 
بارگە کردندا، بارگە بکرێ و بڕی ئه مپێڕی 
که متری پێویست ده بێت، ئه مه  جگه  له وه ی 
ده کرێ  بارگەکردنه وه یدا،  کاتی  له   که  

وزەشی لێ وەربگیرێته وه . 
و  داهێنانێک  ه��ه م��وو  ئاشکرایه   وه ک 
تێ  زۆری  داهێنانه که   کردنی  پڕۆسێس 
کیمیای  بواری  زانایانی  بەاڵم  ده چێت، 
نانۆمه تری، هەوڵی زۆریان خستووەتە گەڕ 

کە تێچوونی کەمتری بوێت.
پاتریی  ن��او  کیمیایی  کارلێکی  ل��ە 
لە  لیسیۆم  ئایۆنەکانی  لیسیۆم-ئایۆندا، 
ناو  بە  گرافیتییەکەدا  ئانۆدە  جەمسەری 
ئەلەکترۆلیتەکەدا دێت و دەچێت. کە لە 
نێوان چینەکانی گرافیتەکەدا چاالک دەبن. 
جەمسەری  لە  ئەلەکترۆنەکان  کە  ئیدی 
دەچن  پاترییەکە  ئانۆدی  بۆ  کاسۆدەوە 
وزە  و  دەبێت  تەواو  کارەباییەکە  سوڕی 
ئەلەکترۆلیتەکان  کەواتە  دێت.  بەرهەم 
پاتریدا  ناو  لە  هەمیشەیین  پێداویستییەکی 
بەاڵم  کارەباییەکە.  تەواوکردنی سوڕە  بۆ 
لە کاتی بارگەکردنەوەی پاتریی ئاساییدا، 
کارەباییەکە  س��وڕە  ئه له کترۆلیته کان، 
دادەخەن لەناو پاترییەکەدا. کەواتە پاتریی 
ئاسایی، ناتوانێت وزەبەخش بێت لە کاتی 

بارگەکردنەوەدا.
کانزاکان،  ئۆکسیدی  وەک  م��اددەی  جا 

وه ر  لێ  سوودیان  ئانۆددا،  جەمسەری  لە 
ده گیرێ، کە بە هۆیانەوە ئایۆنەکان چاالکی 
وەردەگرن. به اڵم ئەم جەمسەرانەی پاتری، 
هۆی  بە  ئانۆد،  جه مسه ری  تایبه تی  به  
بەتاڵبوونەوەی پاترییەکە و بارگەکردنییەوە، 
بەردەوام قەبارەیان کەم و زیاد دەکات و 
بگره  تۆپه ڵ و ناشرین ده بێت و ڕووبه ری 
ڕووه که ی که م ده بێته وه  و وردە وردە لە 
کە  دەکاتەوە.  کەم  پاترییەکە  کوالێتیی 
و  ده به زێت  دا  پاترییه که   کوالێتیی  ئیدی 
زوو پڕ بارگە دەکرێتەوە و زووش بەتاڵ 
جەمسەرە  وردە  وردە  پاشان  دەبێتەوە. 
و  دەڕوات  تێکچوون  ب��ەرەو  ئانۆدەکە 

بەمەش پاترییەکە لەکار دەکەوێت.
ک��ەوات��ە ئ��ۆک��س��ی��دی ک��ان��زاک��ان کە 
پێداویستییەکی حاشاهەڵنەگرن لە جەمسەری 
لەسەر  دەک��ەن  نەرێنی  ک��اری  ئ��ان��ۆددا، 
دەکەنەوە.  کەم  تەمه نەکەی  و  پاترییەکە 
زانایان  بۆریچکه کان،  دانانی  دوای  به اڵم 
ئۆکسیدی  سەر  هاتنەوە  دیکە  جارێکی 
ئاسن کە هەرزانە و زۆرە و بێ کێشەیە، 
بەاڵم بۆ ئەوەی جەمسەری ئانۆدەکە دیسان 
خەسار نەبێتەوە، ئەو بۆریچکە نانۆمەترییانە 
شێوەیەکی  بە  ئەلەکترۆلیتەکەدا،  ناو  لە 
جه مسه ره که   ب��ه ره و  ئه ستوون  و  ڕێ��ک 
دادەنرێن و ئاڕاستە دەکرێن و ئایۆنەکان 
بە ناویاندا هاتوچۆ دەکەن، به مه  کۆنترۆڵی 
جه مسه ره که   ناقۆاڵبوونی  و  تۆپەڵبوون 
ئانۆدەکە  جەمسەری  ئیدی  و  ده ک��رێ 
ماوەیەکی زۆر زیاتر دەژی بێئەوەی تێک 
بچێت یان کوالێتیی پاترییەکە کەم ببێتەوە. 
به ڵکو له گه ڵ که مبوونه وه ی بڕی بارگەی 
ناو پاترییه که ش هێشتا پاترییه که  ده توانێت 
بە شێوەیەکی تەواو وزه ی پێویست  بدات 
و که متر هه ست به وه  بکرێ که  بارگەی 
پاترییه که  دابه زیوه ، چونکه  کاتێک بەردەمی 
بۆرییە نانۆمەترییەکە پڕ دەبێت لە ئۆکسیدی 
کانزاکە، ئیدی بۆرییەکە ڕێگە نادات له و 
بۆرییه وه  ئایۆنی دیکه  هاتوچۆ بکات، واتا 
نایه ڵێت جه مسه رکه  تۆپەڵ ببێت، ناچار لە 
تەواو  هاتوچۆکەیان  دیکەوە  بۆرییەکەی 
بەردەم  دیکەی  چاڵێکی  بەمە  و  دەکەن 
بۆرییەکی دیکە پڕ دەبێتەوە کە پێویستی 
کاتی  لە  پێیه  بەم  زیاترە.  پڕبوونەوەی  بە 
بارگەکردنەوەی پاترییەکەدا جەمسەرێکی 
دروستبوونی  بێ  و  پاک  هەمیشە  ئانۆدی 

تۆپەڵ بەرهەم دێتەوە. 

هێنده ی  سێ  ده توانرێ  چاره سه ره ،  به م 
پاتریی ئاسایی لیسیۆم ئایۆن، کوالێتییه که ی 
به رز بکرێته وه ، جگه  له وه ی که  به  هۆی 
بڕێکی  ده توانرێ  ئاسنه که وه ،  ئۆکسیدی 
که م  پاترییه که دا  له   گرافیت  زۆری 
پاترییه که ش  بارستایی  وات��ا  بکرێته وه ، 
که متر کرایه وه . پاشان دوای که مبوونه وه ی 
بارستایی پاترییه که ، توانرا شتێکی دیکه ش 
بۆ پاترییه که  زیاد بکرێ، ئه ویش فلته ری 
"هایدرۆثێرماڵ"ه  بۆ جه مسه ری ئانۆد، که  وا 
له  پاترییه که  ده کات توانای به رگه گرتنی 
زیاتری هه بێت بۆ پله کانی گه رما، که  تا 
 %5 ته نیا  ئه مه ش  که   سه دییه ،  450پله ی 
زیاد ده کاته  سه ر کێشی پاترییه که  و بگره  
ئۆکسیدی  گه رده کانی  دروستبوونه وه ی 

ئاسنه که ی ئاسانتر کرد.
و  لیسیۆم  به   کاسۆدیان  جه مسه ری  به اڵم 
کۆباڵت  و  مه نگه نیز  و  نیکل  ئۆکسیدی 
پته و کرد، ئه میش وه ک جه مسه ری ئانۆد، 
نا نۆمه ترییه کاندا،  بۆریچکه   له ناو  هه ر 
توانای  دیکه   هێنده ی  هه موویان،  به مانه  
باشتر کرا و کوالێتیی  سوڕه  کاره باییه که  
له   چ  کرا  زیاتر   %92 بۆ  پاترییه که ی 
ڕووی وزه  لێ وه رگرتنی و چ له  ڕووی 

بارگەکردنه وه وه .
لیسیۆم  پاتریی  که   پێشکه وتنه ی  ئ��ه م 
ڕووی  له   ده یبینێت،  خۆیه وه   به   ئایۆن 
ت��وان��ای  و  بارستایی  ک��ه م��ب��وون��ه وه ی 
به رگه گرتنی زۆری بارگه که ی و ته مه نی 
پاترییه که ، نه ک ته نیا پێشکه وتنێکی کیمیایی 
نانۆمه ترییه ، به ڵكو پێشکه وتنێکی وا بوو که  
یاسا بنه ڕه تییه کانی گه مه ی پاتریی لیسیۆم 
کارگه و  ئاسانه   چونکه   گۆڕی،  ئایۆنی 
ئه م  پاتری،  دروستکردنی  کۆمپانیاکانی 
ته کنۆلۆژیایه یان پێ بگات و زوو به  زوو 
له   و  ب��ازاڕه وه   بخه نه   پاترییه   جۆره   ئه م 
ئامێره کاندا به  سه رکه وتوویی به کار بێت، 
هه ر  بگره   و  کۆمپیوته ر  و  مۆبایل  وه کو 
ئامێرێک که  پێویستیی به  پاتریی بەم شێوەیە 

کوالێتی به رز هه بێت.

لە ئینگلیزییەوە: نارین کوردستان
سه رچاوه :

http://www.sciencedaily.com/
releases/2014140701142933/07/.htm
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ڕەژووی بەردین ژینگه پیسکه رترین 
جۆری سووتەمەنییە و سااڵنە 8 ملیار تۆنی 
زۆریشی  كارەساتێكی  دەسووتێنرێ،  لێ 
وا بەدواوە، 800 هەزار ساڵ بەر لە ئێستا، 
بە  كاربۆن  دوانۆكسیدی  گازی  ئاستی 
نزیكی لە هەمان ئاستی ئەمڕۆیدا بووە، ئەم 
سووتەمەنییە مرۆی بەرەو ڕووی پرسیارێك 
كردووەتەوە: دەشێ ڕۆژێك لە ڕۆژان ئەم 

سووتەمەنییە خاوێن بێت؟

پێش هەر شتێك با چەند زانیارییەك بخەینە 
بە  جیهان  كارەبای  40%ی  چ��اوان،  بەر 
ئەو  39%ی  بەردینەوەیە،  ڕەژووی  هۆی 
سااڵنە  كاربۆنەی  دوانۆكسیدی  گازی 
تێكەڵ بە هەوا دەبێت، بە هۆی خەڵووزی 
كرێكاری  ه��ەزاران  سااڵنە  بەردینەوەیە، 
كانەكانی خەڵووز گیانیان لەدەست دەدەن 
دووچاری  گەورەتریش  ژمارەیە  لەم   و 
گەلێ نەخۆشی دەبن. ساڵی 2011 تێكڕای 
جیهاندا  له   ڕەژوو  ڕۆژانەی  بەكارهێنانی 
بۆ تاكەكەسێك 2,9 كیلۆگرام بووە، ئەم 
 8,16 یەكگرتووەكان  واڵتە  لە  ژمارەیە 
كیلۆگرام بووە، لە كاتێكدا ته نیا لە واڵتی 
دە  ب��ووە.  كیلۆگرام   1,49 ئوستورالیادا 

دەهێنن،  بەكاری  زۆر  كە  جیهان  واڵتی 
واڵتە  ئەمانەن: چین،  كەم  بۆ  زۆرەوە  لە 
هیندستان،  ئه مریکا،  یەكگرتووەكانی 
ئەفریقیا،  باشووری  ئەڵمانیا،  ڕووسیا، 
ژاپۆن، پۆالندا، كۆریای باشوور، ئوسترالیا.
كاربۆنەی  دوانۆكسیدی  گازی  ئەو  بڕی 
21%ی  به رگه هەواوه ،  ناو  دەچێته   سااڵنە 
هی  35%ی  سروشتییەوەیە،  گ��ازی  لە 
پێترۆڵە، 44%یشی لە سووتاندنی خەڵووزی 
بەردینەوە پەیدا دەبێت. مەترسیی ڕوو له  
بە  كاربۆن  دوانۆكسیدی  گازی  زیادیی 
جۆرێكە که  ئه م گازه   84%ی ئەو گازە 
مرۆیی واڵتە  لە چاالكیی  گەرمانەیە كە 
سەرچاوەی  ئه مریکاوه   یەكگرتووەكانی 
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1950-2010دا  سااڵنی  نێوان  لە  گرتووە. 
بۆ  گازە  ئەم  دەرپەڕینی  جیهانیی  ڕێژەی 

تاكە كەسێك 108% زیادی کردووه .
ڤێرجینیای  ویالیەتی  لە  سەرێك  گەر 
بۆ  مرۆ  چۆن  دەبینیت  بدەیت،  خۆرئاوا 
گەیشتن بە كانەكانی خەڵووزی بەردین، 
ئەباالچیا-ی  چیاكانی  ترۆپكی  چەندین 
دۆڵەكانی  و  شیو  بە  تا  ك��ردووە  تەخت 
الی خوارووی گەیاندووەته وه  له  پێناوی 
جۆگە  ئاوی  چۆن  خه ڵووز.  به   گه یشتن 
بۆ  گ��ۆڕراوە  ڕەنگیان  ڕووبارەكانیش  و 
پرتەقاڵی. چونكە پڕ بووە لە ئاوی ترشی 
پیسبوو. یا ئه گه ر گه شتێک بەرەو واڵتی چین 
بكەیت، بگەیتە "بێیژین"ی پایتەختەكەی، 
هەوای  لە  زۆر  شارەكە  هەوای  دەبینیت 
كە  پیسترە  فڕۆكەخانەكان  هۆاڵنەی  ئەو 
جگەرەی تێدا دەكێشرێ. پیسبوونی هەوا 

لە واڵتی چین كە بە زۆری لە سووتانی 
مایەی  بووەتە  بەردینەوەیە،  خەڵووزی 
كوشتنی زیاتر لە یەك ملیۆن كەسی خوار 
تێکڕای تەمەن لە ساڵێكدا، سەرباری گیان 
كاتی  لە  كە  هەزاران كەس  لەدەستدانی 
دەرهێنانی خەڵووزدا دووچاری كارەسات 

 و ڕووداو دەبنەوە.
سەدەی  كۆتایی  نین،  تازە  كێشانە  ئەم 
حەڤدەیەم که  خەڵووزی بەردین لە ویلز 
ئینگلیزی  بیرالندی  نۆرتم  هەرێمی  و 
شۆڕشی  یەكەمین  ئاگری  دەره��ێ��ن��را، 
پیشەسازی لە بەریتانیا هەاڵیسا. دوای سێ 
سەدە و لە كانوونی یەكەمی 1952دا تەمە 
گرتەوە،  لەندەنی  ئاسمانی  دووكەڵێك، 
بووە مایەی باڵوبوونەوەی نەخۆشی  و لە 
كەس  12ه��ەزار  مانگێكدا  چەند  ماوەی 
گیانیان لەدەست دا. شارەكانی ئەمریكایش 
هەفتەیەكی  كۆتایی  له   نەبوون،  بێبەش 
مانگی ئۆكتۆبه ری 1948 لە شارۆچكەی 
كتوپڕ  پانسلڤانیا،  ویالیەتی  دۆن��ۆروا-ی 
ئامادەبوانی یاری تۆپی پێی قوتابخانەیەكی 
و  كرد  تاریكی  بە  هەستیان  ئامادەیی، 
كەسیان نه ده بینی، ئەو تەمەدووكەڵەش هی 
كە  بوو  زینك  تواندنەوەی  كارگەیەكی 
لەو نزیكانە بوو، لە ماوەی چەند ڕۆژێكدا 
)نیوەی  مردن  و 6000 كەس  20 كەس 
دانیشتوانی ئەو شارۆچكەیە( بریندار بوون. 
ئابووریناسان  ه��ەروەك  بەردین  خەڵووزی 
و  دەرەك��ی  كاریگەریی  دەك��ەن،  وەسفی 
نه ویستراوی زۆری هەیه . لەوانە؛ خەرجییەكەی 
زۆر زۆرە. قێزەونترین سەرچاوەی وزەیە و 
لە هەموویان كوشندەترە، بەاڵم بەپێی زۆر 
كێشەكە  هەرزانترینە.  هێشتا  پێوەریش، 
لەوەدایە ژیاری مرۆڤایه تی پێویستیی زۆری 
لە  بڵێی ڕۆژێك  تۆ  ئەوەیە:  پرسیار  پێیەتی. 
ڕۆژان ئەم سووتەمەنییە تەواو خاوێن ببێتەوە، 
بەكارهێنانیدا  لەكاتی  بكرێ  جۆرێك  بە 
تا  بكرێ،  کاریگه رییه کانی  چارەسەری 
گۆڕانە  لەو  نەكات.  كارەساتمان  تووشی 
ئاووهەوای گۆی زەویدا  بەسەر  ڕیشەییەی 

دێت بمانپارێزێت.
جڵەوی  ئۆباما  كاتێک   ،2009 ساڵی 
دەسەاڵتی گرتە دەست، مەرسومی هەوای 
خاوێنClean Air Act-ی دەركرد، تا 
و  گۆگرد  دوانۆكسیدی  گازەكانی  بڕی 
ئۆكسیدی نایترۆجین كەم بكاتەوە. بەاڵم 
كاربۆنە  دوانۆكسیدی  گازی  ئەوە  خۆی 

پلەی  ب��ه رزب��وون��ه وه ی  ه��ۆی  بووتە  كە 
گەرمیی زەوی. بە التەوە سەیر نەبێ، ساڵی 
لە  بەردین  خەڵووزی  بەكارهێنانی   2012
كە  ب��ڕی،  پێوانەیی  ئاستێكی  جیهاندا، 
گەیشتە 34,5 ملیار تۆن. خەڵووزی بەردین 
ژیانی  له   هەبووه   سەرەكی  دەورێكی 
مرۆڤدا، ئەوە ڕاستە كە گازی سروشتیی 
له سه ر  کاری  دواییانه   به م  که   ه��ەرزان، 
ده کرێ و ده ویسترێ زیاتر جێی خه ڵووز 
بگرێته وه ، داواكاری خەڵووزی بەردینی لە 
كەمتر  ئەمریكادا  یەكگرتووەكانی  واڵتە 
دیكەی  ناوچەكانی  بەاڵم  كردووەتەوە. 
جیهان، بە تایبەتی له  واڵتی چین، داوای 

زیاتری لەسەرە. 
ساڵی  بیست  ماوەی  تا  وەك خەمڵێندراوە 
داهاتووش سەدان ملیۆن كەس لە جیهاندا 
بەكاردەهێنن،  ماڵەكانیاندا  لە  كارەبا  که  
وا  هەر  جۆرە  بەم  هەلومەرجەكە  گەر 
لە خەڵووزی  هه ر كەڵك  بێت،  بەردەوام 
بۆیە  هەر  کاره با.  بۆ  وه رده گ��رن  بەردین 
سەرچاوەی  دیتنەوەی  بۆ  هەوڵێك  هەر 
ژینگە،  پاراستنی  و  وزە  جێگرەوەی 
ئەنجامێكی وەهای نابێت، گەر بە ڕاستیش 
سه رچاوه یه کی دیکه  بدۆزرێته وه ، ناكرێ 

دەمودەست كەڵكی لێ وەربگیرێ. 
بەستەڵەكی  زه ریای  خێرای  تواندنەوەی 
ئاوی  ئاستی  ب��ەرزب��وون��ەوەی  ب��اك��وور، 
شەپۆلەكانی  گەرمبوونی  دەری��اك��ان، 
ناڕۆشنەكەمان،  داهاتووە  گشت  گەرما... 
جیهان  مامەڵەكردنی  چۆنییەتیی  بە  پشت 
دەبەستێ بە خەڵووزی بەردینەوە، بەتایبەتی 
چین  و  واڵت��ی  ه��ەردوو  مامەڵەكردنی 
لە  ده بین  ب��ەردەوام  وا  هەر  ئایا  ئەمریكا. 
پەروا  بێ  و  خەڵووزە  ئەم  سووتاندنی 
دوانۆکسیدی كاربۆن دەكەینە ناو هەواوه ؟ 
كاربۆن  گلدانەوەی  بۆ  ڕێیەك  ئێمە  یا 
گۆگرد  چۆن  هەروەك  تەواو  دەبینینەوە، 
و نایترۆجینی سووتەمەنییە بەبەردبووەكان 

دەبینینەوە و لەژێرخاكیان دەنێین؟
زانكۆی  ت��وێ��ژەری  بینسۆن-ی  سالی 
كاربۆن  هەڵگرتنی  پسپۆڕی  و  ستانفۆرد 
توانامانەوە  بەوپەڕی  سەرمانە  لە  دەڵێت: 
پشت بە سەرچاوە نوێیەكانی وزە ببەستین 
وزە  بەردەستەكانی  سەرچاوە  لێهاتوانە   و 
دوانۆکسیدی  ئەو  تاوه کو  بهێنین،  بەكار 
ناو هەوا، دەردەپەڕێنین كەمی  كاربۆنەی 

بكەینەوە.
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وزەی  بەرهەمهێنانی  ماونتێری  وێستگەی 
سەر بە كۆمپانیای وزەی كارەبای ئەمریكا، 
ئۆهایۆ  ڕووب���اری  س��ەر  دەكەوێتە  كە 
ویالیەتی  نیوهیفن-ی  شارۆچكەی  لە 
سەعاتێكدا  هەر  له   خۆرئاوا،  فێرجینیای 
ئەباالچیا  چیای  خ��ەڵ��ووزی  ت��ۆن   450
كە  خەڵووزە  ئەو  لەوێدا  هەڵدەلووشێت. 
بە ئەندازەی تۆپێكی گۆڵف دەبێت وەك 
و  دەسووتێنرێ  دواتر  دەهاڕڕێ  و  بۆدرە 
كارەبای پی بەرهەم دەهێنرێ. 1,3 ملیۆن 
كەسی حەوت ویالیەتی ئەمریكا سوودی 
لێ دەبینن، مانگانە بە 113دۆالر پێویستی 
دەكات.  دابین  خێزانێك  هەر  کاره بای 
به رپرسن  كۆمپانیاكەیش  و  خەڵكە  ئەو 
لە بەرامبەر دەرپەڕاندنی شەش تا حەوت 
ملیۆن تۆن گازی دوانۆكسیدی كاربۆن لە 
دووكەڵكێشی وێستگاكەوە که  305 مه تر 
ئەمەیە  به رگه هەوا. كێشەكە  ناو  بۆ  به رزه  
ئه م گازی دوانۆکسیدی كاربۆنە بێ هیچ 
به رگه   ناو  دەكرێتە  گونجاو  مامه ڵه یه کی 
ویالیەتە  لە  ئێستایش  تا  چونكە  هەواوه ، 
یاسایەك  هیچ  ئه مریکا  یەكگرتووەكانی 
بوونی نییە، ڕێگه  لەمە بگرێت. ئەگەرچی 
بۆ  بووە  دەستپێشخەر  خۆی  كۆمپانیاكە 
كە  كێشەیە،  ئەم  بۆ  یاسایەك  دەركردنی 

خۆشبەختانە هەوڵێكی وا لە گۆڕێدایە.
تاقیكردنەوەی  ك��ەوت��ە  كۆمپانیاكە 
بە  كیمیایی  كارگەیەكی  ئەزموونێك: 
و  و  دامەزرێنرا  وێستگاكەوە  تەنیشت 
وێستاگەكەی  دووكەڵی  1,5%ی  لەوێدا 
تێدا سارد دەكرێتەوە و دواتر دەكرێتە ناو 
گیراوەی كاربۆناتی ئامۆنێۆمه وه  تا گازی 
بمژرێ،  تێدا  كاربۆنه که ی  دوانۆكسیده  
پێكهاتەی  دەكرێتە  پەستاندا  لەژێر  پاشان 
لە  كە  كونەوە  ك��ون  لمینی  بەردێكی 
دووریی 1,5 كیلۆمەتر لەژێر كەنارەكانی 
پڕۆسه یه   ئ��ه م  دای��ە.  ئۆهایۆ  ڕووب���اری 
دوو  ماوەی  لە  هەبوو،  باشی  ئەنجامێكی 
ساڵدا توانرا زیاتر لە 37 هەزار تۆن گازی 
بدرێته وه   گل  ك��ارب��ۆن  دوانۆكسیدی 
خاكدا  ژێر  لە  و  هه واوه   به رگه   نه کرێته  
که مه   ڕێژه یه کی  ئه وه   به اڵم  بهێڵرێته وه . 
دوانۆکسیدی  گازی  هه موو  ئه و  له چاو 
کاربۆنه ی كە لە دووكەڵكێشانەوە بە هەوادا 
دەكرێ. كۆمپانیاكە لە هەوڵدایە زیاتر پەرە 
بە پرۆژەكەی بدات  و بۆ ئەم مەبەستە 334 

ملیۆن دۆالری تەرخان كردووە. 

بەهاری 2011 كۆمپانیای وزەی كارەبای 
ئەمریكا، پەردەی لەسەر پڕۆژەكەی الدا، 
لە جیهاندا ئەوە یەكەمین پڕۆژەی گلدانەوە 
دوانۆكسیدی  هەڵگرتنی  ڕاستەوخۆ  و 
بەرهەمهێنانی  وێستگای  لە  بوو،  كاربۆن 
س��ەدان  ب��ەردی��ن،  خ��ەڵ��ووزی  بە  كارەبا 
كەس لە سەرتاسەری جیهانەوە بە چین  و 

هیندستانیشەوە سەریان لەو پڕۆژەیە داوه .
گلدانەوە و هەڵگرتن یا پەستاوتنی گازی 
دوانۆكسیدی كاربۆن لە پێكهاتەی بەرده  
لمینە كون كونەكاندا، چارەسەرێكی بێ 
وێنەی خەیاڵییە لە جیهاندا، بەاڵم وەزارەتی 
وزەی ئەمریكا بۆ ئەم مەبەستە 6,5 ملیار 
لە  ڕابردوو  ساڵی  ماوەی 30  لە  دۆالری 
پڕۆژەی که مکردنه وه ی ئه م گازه دا خەرج 
كردووە و ماوەی 40 ساڵیشە كۆمپانیاكانی 
كاربۆن  دوانۆكسیدی  گ��ازی  ن��ەوت، 
نەوتانەدا که   بیرە  ئەو  بە قوڕگی  دەكەن 
چۆڕبڕ بوون له  نه وت. لە دەشتە كاكی بە 
كاكییەكانی كەنەدایش ئەم هەوڵە بووەتە 
گەورەترین پرۆسەی هەڵگرتنی ئەم گازە 

لە ژێر خاكدا.
لە ساڵی 2000-ەوە زیاتر لە 20 ملیۆن تۆن 
لەم گازە لە وێستگای بەرهەمهێنانی كارەبای 
داكۆتا-ی باكوور، گل دراوەتەوە، كە لەو 
وێستگایه وه   و لەڕێی بۆرییەوە بە درێژایی 
دەگەیەنرێتە  گازه که   كیلۆمەتر   320
و  كەنەدی  ساسكاچوان-ی  هەرێمی 
گازی  كەنەدی،  نەوتی  كۆمپانیای  لەوێ 
ناو  دەپەستێتە  كاربۆنه که   دوانۆكسیدی 
میدیل.  ویبرن  و  قووڵەكانی  نەوتە  بیرە 
كە ناوچەیەكی بەرفراوانی بۆشە و پێشتر 
لە  لەوێدا گازەكە  نەوتی لێ دەرهێنراوە. 
قواڵیی 1,5كیلۆمەتردا لە ژێر چینه  قوڕین 

و خوێینه کاندا قەتیس دەكرێ. 
بمێنێتەوە!  لەوێ  چەند  تا  بڵێی  تۆ  به اڵم 
دوانۆكسیدی  گازی  لە  هێندێ  تەمەنی 
كاربۆنی قه تیسماوی هەڵگیراوی مێژووی 
س��اڵ،  ملیۆنەها  دەگ��ات��ە  زەوی،  ژێ��ر 
یان  گڕکانه کانه وه   له   گازانه   له م  به شێک 
گازه وه   ئه م  سروشتییه کانی  سه رچاوه   له  
له   به شێکیان  و  هه وا  به رگه   ناو  دێنه وه  
سووتاندنی نه وت و خه ڵووزه وه  کراوه ته وه  
ناو به رگه  هه وا، بەڵكو بەشێكی چاره سه ر 
نەوت  كۆمپانیاكانی  بە  و  ک��راوه ت��ه وه  
فرۆشراوە. بەاڵم له وانه یه  له  پڕ دەرپەڕینی 
كتوپڕی گازی دوانۆكسیدی كاربۆن بەو 

بڕە زۆرە، بۆ مرۆڤ  و بۆ گیانەوەرانیش، 
كوشندە بێت. بەتایبەتی كاتێ گازەكە له  
و  خ��واره وه   دێته وه   هه واوه   به رگه   له   پڕ 
داخ��راودا  جێی  لە  و  دەخواتەوە  پۆنگ 

قەتیس دەبێت. 
حاڵەتێكی  هیچ  ئێستا  تا  خۆشبەختانە، 
وێبرن  لە  گازەكە  دزەكردنی  گ��ەورەی 
كەمەی  و  گ��ەورە  جێ  چەند  لەو  یا   و 
ده رپه ڕینی  و  لێچوونێك  هیچ  جیهاندا 
پێیان  زان��ای��ان  ن���ەداوە.  ڕووی  گازه که  
بدات  لێچوونی وا ڕوو  وایە زۆر دوورە 
بكەوێتەوە.  لێ  كارەساتی  قه ومانی  و 
دەكات،  ناڕەحەتیان  زیاتر  ئەوەی  وه لێ 
هه یه   بۆی  كە  درێژخایەنە  وردەلێچوونی 
پێ  بۆڕ  گازەكە  گەنجینەكردنی  هەوڵی 
بدات. له مالشه وه  زانایانی بواری جیوفیزیا، 
پێیان وایە كاتێ که  كەڤرەكانی ژێر زه مین 
هه یه   بۆی  ب��ووە،  تێ  درزی��ان  فشۆڵن  و 
دوانۆكسیدی  گازی  زۆری  پەستاوتنی 
خات  بیان  و  جووڵێنێت  بیان  كاربۆنه که  
لێ  هێواشی  ل��ەرزەی  زەمین  لەوانەیە  و 
بكەوێتەوە. ئەم زەمین لەرزانە گەر نەشبنە 
چینە  هه یه   بۆی  مرۆڤ،  ئ��ازاری  مایەی 
بەردینه کان و قوڕینەكان ببڕێت، كە ئەم 
گازەی داپۆشیوە و دەبێتە مایەی لێچوونی 

گازەكە. 
زانایان پێیان وایە پەستاوتنی گازەكە له گه ڵ 
خەرجیشی  و  ترسناكە  زۆر  که   ل��ه وه ی 
زۆرە، دەكرێ گازەكە لە هێندێ جێگه ی 
كێڵگە  لە  وەك  بگیرێ،  هەڵ  گونجاودا 
باكوور،  دەریای  سلیبنەر-ی  گازییەكانی 
ئۆیل-ی  ستات  نەوتی  كۆمپانیای  که  
ڕاب��ردوودا،  ساڵی  حەڤدە  لە  نەرویجی، 
دوانۆكسیدی  تۆن  ملیۆن  یەك  نزیكەی 
كاربۆنی لەناو چینە بەردییه  لمینه  سوێراو 
نزیكەی  قوواڵیی  لە  خەستەکانه وە  و 
یەك كیلۆمەتری ژێر دەریادا پەستاوتووە. 
خاسیەتی ئەم چینە بەردینە لمینە لەوەدایە 
بەو هەموو گازە پەستێوراوەی ناوی، هێشتا 
پەستانی ناوەوەی سه ر نه که وتووه  و هیچ 
زەمینلەرزەو لێچوونێكیشی تێدا ڕوو نه داوه .
دەكرێ  وای��ە  پێیان  ئەوروپییه کان  زان��ا 
گازە  لە  ڕەب��ەق  س��ەدەی  یەك  بەرهەمی 
كارەبا،  وێستگاكانی  دەرپەڕیوەكانی 
بكەین.  باكووری  دەری��ای  ژێر  قەتیسی 
بەپێی وەزارەتی وزەی ئەمریكا، چینەكانی 
ئەمریكا،  ژێ����رزەوی  س��وێ��ری  ئ���اوی 
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ه��ەروەك ئ��ەوەی ژێ��ر دەری��ای باكوور 
ساڵی  هەزار  بەرهەمی  دەتوانێ  وەهایە، 
وێستگاكانی  دەرپەڕیوانەی  گ��ازە  ئەو 
كەڤری  هەروەها  له خۆبگرێت.  كارەبا 
قەتیس  توانای  هەمان  ه��ەن،  دیكەیش 
لە  هەیە، حاڵی حازر  گازیان  هێاڵنه وه ی 
واڵتی ئایسالند و لە حەوزی كۆلۆمبیای 
كەمی  بڕێكی  واش��ن��ت��ۆن،  وی��الی��ەت��ی 
ناو  دەپەستێورێتە  كاربۆن  دوانۆكسیدی 
وا  زانایان  گڕكانییه وه ،  بازلتی  كەڤری 
كالسیۆم  لەگەڵ  گازەكە  كە  چاوەڕوانن 
كەڤرێك  بكات  و  كارلێك  مەنگەنیز   و 
بەمەیش  بهێنێت،  پێك  لە خوێی كاربۆن 

ترسی لێچوونی گازەكە نامێنێت.
كۆمپانیای  كە  گازەی  ئەو  باسە،  شایانی 
بیرە  ناو  پەستاوتوویەتییە  ئۆیل  ستات 
سووتان  بەرهەمی  سلیبیزه وه   نەوتییەكانی 
نییە، بەڵكو خڵتەی ئەو گازە سروشتییەیە كە 
كۆمپانیاكە لەژێر دەریاوە دەیكێشێتە دەر، 
گازی  سەریەتی  لە  كۆمپانیاكە  بێگومان 
دوانۆكسیدەكە لە گازە سروشتییەكە جیا 
بكاتەوە پێشئەوە بە كڕیارانی بفرۆشێتەوە، 
كە پێشتر بێ گوێدانه  هیچ بنه مایه ک زۆر 
ناو هەواوه ،  بە سادەیی دەری دەپەڕانەدە 
باجی  ساڵی 1991  نەرویج  تا حكومەتی 
هەر  بۆ  باج  ئێستا  که   سەریان.  خستە 
 65 كاربۆن  دوانۆكسیدی  گازی  تەنێك 
تۆن  یەك  پەستاوتنی  كاتێكدا  لە  دۆالرە. 
قواڵییی  لە  كاربۆن  دوانۆكسیدی  گازی 
دەریادا ته نیا 17 دۆالر لەسەر كۆمپانیاكە 
دەكەوت. هه روه ها كە هەڵگرتنی گازەكە 
لە بیرە نەوتییەكانی سیلبنەر زۆر هەرزانتر 
ن��او ه��ەواوە.  ل��ەوەی بكرێتە  دەك��ەوت 
ئۆیلی  ستات  كۆمپانیای  هانی  ئەمەیش 
دا تا لەم بوارەدا سەرمایەگوزاری بكات، 
بۆ  كۆمپانیاکان  كنەكردنی  بەتایبەتی 
لێ  زۆری  قازانجی  كە  سروشتی  گازی 

هەڵدەوەرێ. 
دوانۆكسیدی  گ��ازی  ئ��ە و  داخ���ه وه   بە 
پەیدا  خەڵووزەوە  سووتانی  لە  كاربۆنەی 
ئاڵۆزی  تێکه ڵه یه کی  و  جیاوازە  دەبێت، 
دووكەڵكێشەكانی  ناو  دیکه ی  گ��ازی 
وێستگای  خ��اوەن  كۆمپانیای  و  له گه ڵە 
به رهه مهێنانی کاره با، هیچ هۆیەكی ماددی 
نییە وای لێ بكات ئه و گازه  الی خۆی 
وێستگای  ئەندازیارانی  جا  بداتەوە.  گل 
گلدانەوەی  خەرجیی  وایە  پێیان  ماونتێر 

ئەم گازە زۆر زۆرە و سیستمی هەڵمژینی 
وێستگای  ل��ە  ك��ارب��ۆن  دوانۆكسیدی 
ماونتێر، بە ئەندازەی بونیاتنانی بورجێكی 
نیشتەجێبوونی 10 نهۆمییە که  ڕووبەرەكەی 
5,6 هێكتار بێت. که  پێویسته  كۆمپانیاكە 
تا  بكاتەوە  گەرم  هەڵمژراوە  ماددە  ئەو 
جیابكاتەوە  لێ  دوانۆكسیدەكەی  بتوانێ 
هەڵی  زۆردا  پەستانێكی  لەژێر  دواتر  و 
سەرلەبەری  30%ی  بەوەیش  بگرێت. 
پێویست  خ��ۆی  به رهه مهاتووی  وزەی 
بەردین  خەڵووزی  گۆڕرانی  دەبێته وه . 
سووتاندنی،  پێش  سروشتی،  گازی  بۆ 
سه رکه وتنێکه  بەسەر ئەم زیانە گەورەیەدا. 
دەكرێ بەو گۆڕرانە، چاالكانە و بەگوڕتر 
بە  ئاسانی  و  بە  بهێنرێ،  بەرهەم  كارەبا 
دوانۆكسیدی  كەمتریش  خەرجییەكی 
گازه کانی  له   دەكرێتەوە  جیا  كاربۆن 

دیکه ی. 
ه���اڕراوەی  ك��ە  دی��ك��ە،  وێستگاكانی 
لە  خەڵووزەكە  بەكاردەهێنن،  خەڵووز 
لەبری  پوختدا  ئۆكسجیناوی  كەشێكی 
تێكەڵەیەكی  سەرەنجام  دەسووتێنن،  هەوا 
ئاسانی  بە  دێ��ت.  پێك  سادەتر  گ��ازی 

دوانۆكسیدەكەی لێ جیادەكرێتەوە.
كەوتنە  ڕۆژئاوا،  ڤێرجینیای  ویالیەتی  لە 
داخستنی چەند كانێكی خەڵووز كە تەمەنیان 
وێستگاكانی  چونكە  سەدساڵ،  دەگاتە 
چی  ناوچه یه ،  له و  کاره با  هێنانی  به رهه م 
گازی  بەكارناهێنن  و  خەڵووز  دیکه  
سروشتی بەكاردەهێنن، نرخی گازیش لەو 
واڵتە زۆر دابەزیوە، خەڵووزیش نزیکه  له و 

شوێنانه  ببێتە بەشێكی ڕابردوو.
شاری یۆلین دەكەوێتە كەناری باكووری 
مەنگۆلیا،  ناوچەی  ئۆردوس-ی  حەوزی 
"پەیژین"ی  لە  كیلۆمەتر   800 نزیكەی 
ناوچەیەدا  لە  دوورە،  چینەوە  پایتەختی 
ڕەنگ  لمییە  تەپۆڵكە  بەو  چاوی  مرۆ 
پرتەقاڵییانە دەكەوێت كە وەك ژەنگ وان 
نیشتەجێبوون  تازەی  تەالری  دەوری  لە 
لە  هەور  پەڵە  نەكراونەتەوە.  ئاوەدان  كە 
وردە زیخ  و لم  دەخاتە سەر شەقامەكانی 
باران  كەم  شارە  ئەم  ڕاستە  ئەوە  شار. 
هاوینیشی  گ��ەرم��ای  و  سێبەرە  بێ   و 
پڕووكێنەرە  و زستانیشی وشكە سەرمایە، 
زۆر  كانزایی  سامانی  بە  ناوچەكە  بەاڵم 

دەوڵەمەندە. 

دووكەڵكێشی بەرزی وێستگاكانی وزەی 
كار  بەردین  خەڵووزی  بە  كە  شاره   ئه م 
لمییەكانی  تەپۆڵكە  دیمەنی  بە  دەك��ەن، 
خەڵووز  بەرچاو.  دەكەونە  یۆلین-ەوە 
نزیكەی 80%ی وزەی كارەبای چین دابین 
دەكات، سەرچاوەیەكی ناوخۆیی زۆرە و 
بۆ بەرهەمهێنانی چەندین جۆری ماددەی 
به رهه مهێنانی  بۆ  هه روه ها  كیمیایی  و 
كە  ب��ەك��اردێ،  شل-یش  سووتەمەنی 
سپی  نەوتی  بە  ئەوە  دیكەدا  واڵتانی  لە 
لە  بەردین  خەڵووزی  دەبێت.  مەیسەر 
له   زۆر  بنەڕەتیی  پێكهاتەی  چین  واڵتی 
بەرهەمه  جیاوازه کانه ، هەر لە پالستیكەوە 

بیگرە تا ئاوریشمی پیشەسازی.
ئەوە خەڵووزی بەردینە لەناو هه موو دنیادا 
كە زۆرترین بڕی دوانۆكسید ده کاته  ناو 
یەكەم.  پلەی  به   به رگه هه واوه   چینه کانی 
سەرباری زیاتر کردنه  به رگه  هه وای ئه م 
یەكگرتووەكانی  واڵتە  الیه ن  له   گازه  
ئەمریكاوه  له  چاو واڵتی چیندا، لە ڕووی 
ڕێژەی دەرپەڕاندنی ئەم گازە بۆ تاكەكەس، 
پسانەوە  ب��ێ  وا  ه��ەر  چینیش  که چی 
خەڵووزی  بەكارهێنانی  لە  لەسەر  سوورە 
دەبات  بەوە  پەی  زیاتر  ئێستاكە  بەردین. 
چەندێک  ژینگە  لەسەر  سووتەمەنییە  ئەم 
قورس دەكەوێتەوە. دیبۆرا سیلیگزۆن-ی 
زانكۆی  ژینگەیی  سیاسەتی  توێژەری 
كالیفۆرنیا كە ماوەی زیاتر لە بیست ساڵێكە 
ماوەی  لە  دەڵێت:  چینە  واڵتی  شارەزای 
دە ساڵی ڕابردوودا مەسەلەی ژینگە الی 
شوێنی  بەرزترین  كەوتووەتە  چینییەكان 
خشتەی كاری میری، پێشتر ئەو بایەخەی 
نەبووە، ئەویش بە هۆی سكااڵی هەمووان 
هۆشیاربوونه وه ی  و  هەوا  پیسبوونی  لە 
بەرپرسانی میری لە مەترسییەكانی گۆڕرانی 
سەرچاوەیەكی  ئارەزووكردنی  ئاووهەواو 

سووتەمەنیی بێوەی. 
وزەی  ل��ە  دۆالری  م��ل��ی��ارەه��ا  چ��ی��ن 
ئەمڕۆكە  ك��ردووە.  خەرج  نوێبووەوەدا 
وەستاوە كە  دەوڵەتانەدا  ئەو  پێشەنگی  لە 
دروست  خۆرین  شانه ی  و  با  تۆرباینی 
پلێتە  ئەم  هەراوی  بەر  كێڵگەی  دەكات، 
خۆرییانە لەنێو دووكەڵكێشی كارگەكانی 
هەروەها  ب��ەرچ��او.  دەك��ەون��ە  یۆلینه وه  
وەك  شێوە  باشترین  بە  هەوڵدایە  لە  چین 
لە  كەڵك  سووتەمەنی،  سەرچاوەیەكی 
هەر  پاڵپشتی  ببێنێت،  بەردین  خەڵووزی 
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گازی  گلدانەوەی  بۆ  تەكنولۆژیایەكیشە 
دوانۆكسیدی كاربۆن.

سەرمایەگوزاریی  سەرنجی  هەواڵنە  ئەم 
دەرەوەیشی بۆ الی خۆی ڕاكێشاوە، یەكێ 
لەو سەرمایەگوزارانە جی مایكڵ دیفیس-ی 
ئەمریكاییە که  دەڵێت: حكومەتی چین بێ 
هەواو  باشتركردنی  بە  پابەندە  ئەمالوال 
دوانۆكسیدی  گ��ازی  ك��ەم��ك��ردن��ەوەی 
كاربۆنه وه . هەروەها چین بە ئاشكرا دەڵێ 
هەیە  بەردینمان  خەڵووزی  زۆری  بڕێكی 
دیکه ی  ساڵی  دە  چەندین  و  هەرزانە  و 
گەرەكە تا جێگرەوەیەك بۆ ئەم سووتەمەنیە 
بەرپرسانی  هاوكات  بەاڵم  دەدۆزی��ن��ەوە، 
چین درك بەوە دەكەن، ئەم سەرچاوەیە لە 
ڕووی ژینگەوە هەر وا تاسەر نابێت، بۆ ئەم 
مەبەستە پارەیەكی زۆر بۆ سووككردنەوەی 

پیسبوونی ژینگە خەرج دەكەن.
بەكارهێنانی  كاتێكدا  لە  ڕابردوو،  پاییزی 
ئاستی  لە  جیهاندا  لە  بەردین  خەڵووزی 
دەستەی  ب��ووب��ووەوە،  نزیك  پێوانەیی 
نێودەوڵەتی تایبەت بە گۆڕانی كەشوهەوا 
باڵو  خۆی  ڕاپۆرتی  تازەترین   IPCC
جار  یەكەمین  بۆ  دەستەیە  ئەو  ك��رده وە. 
گازە  سەرلەبەری  بۆ  تایبەتی  بودجەی 
دەرپەڕیوەكانی جیهان خەماڵندووە )واتە 
بڕی سەرلەبەری ئەو كاربۆنەی كە ناکرێ 
بکرێته  ناو به رگه  هەواوه ، گەر ئارەزوومان 
دوو  ئەندازەی  بە  گەرما  پلەی  بێت  وا 
ئەمەیش هەر  نەچێتە سەر(.  پلەی سەدی 
لە سەدەی نۆزدەهەمەوە لە كاتی شۆڕشی 
ئەو  پێكردووە.  دەستی  پیشەسازییەوە 
ئێمە  كە  كردووەتەوە  پوختەی  دەستەیە 
دەرپەڕاندنی  له   خۆمان  بودجەی  نیوەی 
وا  هەر  گەر  ك��ردووە.  خەرج  كاربۆندا 
بودجه مان  له   ئ��ەوەی  بین  بەردەوامیش 
ساڵدا   30 لە  كەمتر  ماوەی  لە  ماوەتەوە، 

ئه ویش بۆ ناو به رگه هەوا دەردەپەڕێنین.
گۆڕینی ئەم ئاڕاستە ترسناكەی گرتوومانەتە 
دەوێ،  گەورەی  یەكجار  هەوڵێكی  بەر 
گازە  دەیەكی  گلدانەوەی  جۆرێك  بە 
دەرپەڕیووەكانی جیهان  و پەستاوتنی بڕێك 
لە دوانۆكسیدی كاربۆنی پێویست لە ژێر 
خاكدا، نزیكەی ئەوەندەی ئەو نەوتەیە كە 
له  ژێر خاک دەری دەهێنین. ئەمەیش بۆری 
 و بیری زۆری گەرەكە. بەڵكو بەدیهاتنی 
بۆ  خۆرین  شانه ی  كە  مەبەستەیش  ئەو 
به رهه مهێنانی وزه ی کاره با لەبری خەڵووز 

نییە،  گازێكی  هیچ  که   بهێنین،  بەكار 
پێویستی بە ڕووبەرێكی بەرفراوانی زه وی 
ویالیەتی  ڕووب��ەری  ئەندازەی  بە  هه یه  
 20,720 نزیكەی  )وات���ە  نیوجێرسی 
كیلۆمەتری دووجا(. که واته  چارەسەرەكان 
زەبەالحن،  قەبەو  كێشەكان  ئەندازەی  بە 
ئەو  گشت  ل��ەوەدای��ە  سەمەرە  و  سەیر 

چارەسەرانەمان دەوێن.
كارنیگی  زانكۆی  لە  ڕۆبین  ئ��ی��دوارد 
میلۆن دەڵێت: گەر ئێمە باس لە كێشەیەك 
تەنیا  بكەین،  چارەسەری  بكرێ  بكەین، 
10%-ی  یا   5 ب��ڕی  که مکردنه وه ی  به  
پێویستی  ئەوا  گەرمەكان،  گازە  تێكڕای 
نەدەكرد كاربۆن گل بدەینەوە پاره ی تیا 
که چی  بگرین.  هەڵی  و  بکه ین  خه رج 
دەرپەڕیوەكانی  گ��ازە  دابەزینی  باسی 
جیهان لە ماوەی 30 تا 40 ساڵی دواتردا 
هێنانیش  واز  دەكەین.   %80 ڕێ��ژەی  بە 
ڕێژه یه کی  دابه زاندنی  واتا  وێستگانه   له و 
نموونە  بۆ  كاربۆن.  دوانۆكسیدی  زۆری 
لە  كاربۆن  دوانۆكسیدی  گلدانەوەی 
وێستگایەكی بەرهەمهێنانی كارەبا، كە بە 
هاوتای  كاردەكات،  بەردین  خەڵووزی 
خاوه ن  كەسی  ملیۆن   2,8 كە  ئەوەیە 
دەستبەرداری  بارهه ڵگر،  ئۆتۆمۆبیلی 
پیس  ژینگە  كە  بن  بارهەڵگرەكانیان 
دەكەن، لەبری ئەوە ئۆتۆمبیلی بریۆس-ی 

هاوڕێی ژینگە لێ بخوڕن. 
وا بڕیارە كۆتایی ئەمساڵ یەكەمین وێستگا 
بنرێ.  بنیات  ك��ارب��ۆن  گلدانەوەی  بۆ 
وێستگای بەرهەمهێنانی كارەبا بە خەڵووزی 
بەردین، لە هەرێمی كەمبەری خۆرئاوای 
ویالیەتی میسی-سیپی نیوەی ئەو گازەی 
دەری دەپەڕێنێت گل دەداتەوە، دواتر بە 
دەگوازێتەوە،  نەوتەكانی  بیرە  بۆ  بۆری 
ئەمە وەزارەتی وزەی ئەمریكا، پشتگیریی 
زۆر  خەرجییەكەی  كە  ك���ردووە،  لێ 
زۆرە و چاالكه وانانی ژینگە و ئەوانەیش 
بە  میرین،  زۆری  خەرجی  دژی  كە 
كۆمپانیای  بەاڵم  هەڵشاخاونەتەوە.  ڕوویدا 
لقێكی   Mississippi Power
 Southern باشووره   وزەی  كۆمپانیای 
ئەم  ب��اری  ژێر  چووەتە   ،Company
بەرپرسانی  بەردەوامە،  هەروا  و  هەوڵەوه  
ئەو كۆمپانیایە دەڵێن: وێستگاكە خەڵووزی 
که   بەكاردەهێنێت،  لیگەنێت  بەردینی 

و  نییە  باش  زۆر  و  خەڵووزە  جۆرێكی 
لە ویالیەتی میسیسیپی زۆرە و سەرباری 
ئەو  ساغكردنەوەی  بۆ  بازاڕێك  هەبوونی 
دەهێنێت.  بەرهەمی  وێستگاكە  كاربۆنەی 
زۆره   خەرجییە  ئ��ەو  ق��ەرب��ووی  ب��ەوە 

دەكرێتەوە.
بەاڵم تەكنیكی داواكراو باڵو نابێتەوە، كە 
یا  نەكەن.  داوای  حكومەتەكان  خودی 
ناو  بۆ  دەرپەڕیو  كاربۆنی  بۆ  نرخ  ئەوەتا 
به رگه هەوا دابنرێ یا ڕاستەوخۆ دەرپەڕینی 
ئاژانسی  گازەكان ڕێك بخرێنه وه . ئەگەر 
ژینگەپارێزی ئەمریكا EPA ئەمساڵ بەو 
بەڵێنەی سەرۆكی ئەمریكا وەفادار بێ، بە 
ڕێكخستنی گازە دەرپەڕیوەكانی وێستگا 
كارەبا،  بەرهەمهێنانی  كۆنەكانی  تازە  و 
گەر ئەم حوكمانە توانیان لە بەردەم قەزادا 
گازه کان  گلدانەوەی  ئەوا  بن،  خۆڕاگر 
مێژە  لە  كە  دەكرێ  گەورە  پاڵپشتییەكی 

چاوەڕوانیەتی.
كەوتووەتە  چین  واڵت��ی  ه��اوك��ات، 
شێوازێك  بە  پشتی  و  تاقیكردنەوە 
زیاتری  بەكاربەر سوودی  بۆ  بەستووە 
ل��ێ ه��ەڵ��وەرێ. ل��ەم ب���وارەدا واڵت��ە 
ب��ووە.  پێشەنگ  ی��ەك��گ��رت��ووەك��ان 
ئەمریكا سااڵنی  ژینگەپارێزی  ئاژانسی 
"مەرسومی  ڕاب��ردوو  سەدەی  نەوەدی 
میچی  تا  دەركرد،  خاوێن"ی  هەوای 
دوانۆكسیدی  گازی  ئەو  سەرلەبەری 
دەری��ان  وێستگاكان  كە  گۆگردەی 
میچی  سەپاندنی  بسەپێنێت.  دەپەڕاند 
مایەی  بووەتە  گازەكان،  دەرپەڕاندنی 
سیستمەكانی  ب���ازاڕی  دۆزی��ن��ەوەی 
ج��ۆرە  ب��ەم  ك��ارب��ۆن،  هەڵگرتنی 

نرخەكەی بە توندی دادەبەزێت.
گەر ئەوە ڕووی دا، ئەوا خەڵووزی بەردین 
خاوێن نابێت، بەاڵم حەتمەن لەوەی ئەمڕۆ 
كەمتر پیسی ده کاته  به رگه  هه واوه  و گۆی 
زەویش لەوەی كە تێی دەكەوێت ساردتر 
دەبێت، تەنانەت گەر بە شێوازە كۆنەكەی 

جارانیش خەڵووز بسووتێنین. 

و: هیوا ساڵح 
سەرچاوە: 

گۆڤاری National Geographic-ی 
مانگی  11ی  بەرگی  ژم��ارە43  عەرەبی، 

نیسانی 2014.
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Psychology سایكۆلۆژی

بەرەو هۆگربوون
ئۆشۆ

بۆچی هەمیشە خەڵكێك هەن بۆ ئەوە 
پرسیار دەكەن تاوەكو بینوێنن خوێندەوارن 
ئەوە پرسیار  بۆ  ئەوان  و زانیاریان زۆرە؟ 
ناكەن تاوەكو وەاڵمیان دەست بكەوێت، 
بەڵكو بە تەنیا بۆ ئەوەیانە كە بینوێنن زانا 
من  شێتم:  من كەسێكی  بەاڵم  دان��ان.  و 
ئامادە نیم وەاڵمی ئەو پرسیارانە بدەمەوە 
كە سەرچاوەكەی لە زانیارییە زۆرەكانتەوە 
هاتبن. من هەر هەموویان تووڕ هەڵدەدەم.

من بە تەنها وەاڵمی ئەو پرسیارانە دەدەمەوە 
دەكەنەوە،  برینەكانت  بكەم  هەست  كە 
ئەوسا  كرانەوە،  برینەكانت  كە  چونكە 
برینەكانت  ساڕێژبوونی  ئەگەری  لەوێدا 
زۆرە. ئەو كاتەی خۆت نمایش دەكەیت، 
دەروونی  و  دڵ  كە  پۆزەتیڤەی  مانا  بەو 
تۆ  ئەوسا  دەك��ەی��ت��ەوە،  من  بۆ  خ��ۆت 
هەڵبژاردووە  ڕێگایەت  ڕاستە  ئەو  خۆت 
كە  بزانە  ئەوەش  بگۆڕێت.  ئامادەیت  و 
تۆ تاوەكو ڕووخساری ڕاستەقینەی خۆت 
ئەوەت  توانای  هەرگیز  نەدەیت،  پیشان 
خۆتدا  ژیانی  لە  شتێك  هیچ  كە  نابێت 

بگۆڕیت، بگرە بۆت قورس دەبێت شتێك 
نەستی  و  هەست  و  ئاگایی  و  هۆش  لە 

خۆتدا بگۆڕیت.
پرسیارەكان

بۆچی من هەستێكی وا سەیرم هەیە كە 
خەڵكی سەرنجڕاكێش و دڵڕفێن و جوان 

جێگەی مەترسین؟
لەبەر  دڵگیرە  خەڵكە  جۆرە  ئەو  وەاڵم: 
مەترسیدارن.  جیاواز  هۆكاری  چەندین 
لە هەموان قۆزتر و جوانتر، ترسناكترینە. 
چونكە ئەگەری ئەوە زۆرە سەرنجی تۆ 
ڕابكێشێت و وابەستەی بیت، بەو ئەندازەیە 
ئەو  ب��ەن��دەواری  و  كۆیلە  بە  ببیت  كە 
كەسەی كە ئەفسوونبازە، لەوەدایە لە كۆت 
ببیت،  گیرۆدە  و  دەرنەچیت  بەندی  و 
دەوترێت:  ئەوینداریدا  وەختی  لە  بۆیە 
 �� فیسارەوە  و  فالن  داوی  كەوتوومەتە 
ئەوەش دەبێت بە مایەی ترس بۆ تۆ. تۆ 
دەبیت بە موڵكی كەسێك كە ئەو ڕۆڵی 
لەوەدایە  وەردەگ��رێ��ت،  خاوەندارێتیت 
ئەفسوونی ئەو كەسە وەها بەهێز بێت كە 

جوانییەكەی،  خۆی،  كۆیلەی  بە  بتكات 
وەك  بكەن  كەمەندكێش  تۆ  كاریزمای 

موگناتیس.
خەڵكانی دڵگیر سەرنجڕاكێشن، گەرچی 
ترسناكیشن. ئەوان جوانن، تۆ حەزت بەوە 
هەیە لەگەڵیاندا پردی پەیوەندی ببەستیت، 
ئەگەری  بەستن  پەیوەندی  دوای  بەاڵم 
خۆت  سەربەستی  كە  زۆرە  ئ���ەوەش 
لەدەست بدەیت. دوای پەیوەندی بەستن 
لەگەڵیاندا، ئاگات لەوە بێت كە نەتوانیت 
لەبەرئەوەی  جا  بیت.  خۆت  دیكە  چی 
كە جوانن، تۆ ناتوانیت بەجێیان بهێڵیت، 
تۆ خۆتیان پێوە هەڵدەواسیت. تۆ شارەزای 
حەز و ئارەزووەكانی خۆتیت �� ئەو كەسە 
چەندە سەرنجڕاكێشتر بێت، تۆ ئەوەندە پتر 
دڵبەستەی دەبیت. ئیدی تۆش پتر و پتر 

وابەستە و هەڵواسراوتر دەبیت.
دڵبەند  و  كۆیلە  ناكات  ح��ەز  ك��ەس 
بەهایە  دوا  و  یەكەمین  بێت. سەربەستی، 
خ��ودی  هەتا  ه��ەم��وان��ە.  ش��اخ��ەون��ی  و 
سەربەستی  لە  خ��ۆی  بۆ  خۆشەویستی 
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پایەی  سەربەستی  نییە.  بااڵتر  و  جوانتر 
بە  بڵندترە، خۆشەویستی دواتر دێت و  
تەنیشتییەوە دەوەستێت. بۆ هەمیشە ملمالنێ 
لە نێوان سەربەستی و خۆشەویستیدا هەر 
هەبووە و نەبڕاوەتەوە. خۆشەویستی هەوڵ 
دەدات دوا بەهای تاقانە بێت، كە واش نییە. 
سەرباری ئەوەش، خۆشەویستی دەخوازێت 
سەربەستی لەناو ببات، چونكە هەستێكی 
وای هەیە كە دوای لەناوبردنی سەربەستی 
دەبێت بە دوا بەها. ئەوەش سەیر نییە كە 
ئەوانەی سەربەستی خۆیان خۆشدەوێت لە 

خۆشەویستی دەترسن.
سەرسامبوون  خۆشەویستی  دەچێت  لەوە 
جوانتر  چەندە  دڵگیر،  كەسێكی  بە  بێت 
دەبیت،  كەمەندگیری  پتر  ئەوەندە  بێت، 
كە  دەزانیت  چونكە  دەترسیت،  پتریش 
تۆ چوویتە ناو شتێكەوە، ئەوسا ئاسان نییە 
دەتوانیت  تۆ  بكەیت.  دەرباز  لێ  خۆتی 
خۆت لە كەسێكی ئاسایی قوتار بكەیت، 
كەسێكی سادە و خاكی، زۆر بە ئاسانی، 
ئەگەر كەسەكە ناشیرین بێت، تۆ ئازادیت، 

چونكە بە تەواوی خۆت نابەستیتەوە.
مەال نەسرەدین لە شارۆچكەكەی خۆیان 
كەس  ژن.  ناشیرینترین  خوازبێنی  چووە 

بڕوای نەدەكرد. خەڵكەكە لێیان پرسی:
»ئەوە چیتە؟ تێكچوویت؟«

لە وەاڵمدا وتی:
ئەم  تێدایە.  لۆژیكی  كردوومە  ئەوەی   «
شارۆچكەیەیە  ئەم  ژنێكی  تاكە  خانمە 
كە دەتوانم خۆمی لێ دەرباز بكەم، هەر 
وەختێك بمەوێت. لە ڕاستیدا زۆر قورسە 
مرۆڤ نەتوانێت لە دەست كەسانی دیكە 
ڕابكات. ئەم هاوسەرەی من، تاكە ژنێكە 
كە بتوانم متمانەی پێبكەم. كەسانی جوان 
و دڵگیر جێگەی متمانە نین. زۆر بە ئاسانی 
چونكە  خۆشەویستییەوە،  داوی  دەكەونە 
خەڵكێكی زۆر هەن پێیان سەرسام دەبن 
بەو  بڕوام  و دەور و خولیان دەدەن. من 
ژنەی خۆم هەیە، هەمیشە ئامادەیە ڕاستگۆ 
و دڵسۆزی من بێت. هیچ كاتێك پێویستم 
دڵ��ەڕاوك��ێ  و  بترسم  لێی  نابێت  ب��ەوە 
دڵەخورپێ،  نە  و  نیگەرانی  نە  بمخوات، 
دەتوانم بۆ چەندین مانگ لەم شارە نەبم 
خۆم  ژنەكەی  بترسێم،  بێئەوەی  بڕۆم،  و 
چاوەڕێم دەكات و دڵنیام كە بۆ من بە 

ئەمەك دەبێت.«
بكە.  پەندەكەی  سەیری  تەنها  بە  تۆ 
هاوكێشەكە وای لێ دێت: ئەگەر كەسێك 
داگیری  دەتوانیت  تۆ  بێت،  ناشیرین 
بكەیت و بڵێیت »ئیدی هی خۆمە«. كەسە 

تۆ  بە  پشت  ناشیرینەكە  و  بەستەزمان 
دەبەستێت. خۆ ئەگەر كەسەكە جوان بێت، 
ئەوسا ئەو دەبێت بە خاوەنی تۆ. جوانی 
دەستەاڵتێكی  و  هێز  دەستەاڵتە،  و  هێز 

گەورەشە.
بە  ببێت  ئامادەیە  ناشیرین  كەسێكی 
شێوەیەك  هەر  بە  خزمەتكار.  و  كۆیلە 
یان  بێت  مێ  ناشیرینەكە،  كەسە  بێت 
ئەو  بری  لە  پێدەبەخشێت  شتێكت  نێر، 
جوانییەی كە ئەم بەختی نەبووە هەیبێت. 
لەوەدایە ژنێكی ناشیرین بۆ ماڵ و مێرد لە 
ژنێكی جوان خاستر بێت ��� وەك ئەوەی 
ناچار بێت. لەوەدایە پتر بایەخت پێبدات، 
تۆ،  بۆ  بێت  خەمخۆر  پەرستارێكی  وەک 
كەیبانوویەكی چاپووكتر �� چونكە دەزانێت 
لە جوانی بەهرەمەند نییە، كەواتە ئامادەیە بە 
شتێكی دیكە قەرەبووی بداتەوە. لەوەدایە 
باشتر بێت بۆ تۆ، بەو مانایەی پرتە و بۆڵەی 
نەفرۆشێت،  پێ  گێچەڵت  بێت،  كەمتر 
واز لە شەڕ و شۆڕی هەمیشەیی بهێنێت 
�� دەزانێت كە دەرەقەتی ئەو ملمالنێ و 

جەنگە نایەت.
ئەوان  كەسە زیبا و ڕەندەكان ترسناكن. 
زۆر بە ئاسانی هێزی ئەوەیان هەیە جەنگ 
بەرپا بكەن و شەڕمان پێ بفرۆشن. ئەوەتا 

هۆكارەكان گەلەك زۆرن.
تۆ لە من دەپرسی، » بۆچی من كەسانی 

جوان و قۆز بە ترسناك دەزانم؟«
ئەوان وان. تاوەكو تۆ لەوە تێنەگەیت و 
دەمێنێت.  هەر  ترسە  ئەو  نەبیت،  ئاگادار 
دیوی  دوو  ترس  و  جوانی  ئەفسوونی 
هەمان دیاردەن. تۆ بۆ هەمیشە بەرەو الی 
ئەو كەسە دەچیت و فریوی دەخۆیت كە 
لێی دەترسیت. خودی ترس وا دەكات كە 
تۆ خۆت بە الوەكی و پەراوێز و ئافەرۆز 

بزانیت.
و  نەشیاو  دوای  بە  خەڵكی  ڕاستیدا  لە 
مەحاڵدا دەگەڕێن. ژنێك پیاوێكی دەوێت، 
زۆر قۆز بێت، لە هەموو پیاوەكانی دونیا 
بەهێزتر بێت �� بەاڵم لەهەمان كاتدا حەز 
دەكات دڵ و ڕۆحی بەتەنها الی ئەم بێت، 
بە تەنها هەموو بایەخی بۆ ئەم بێت. ئەوەیان 
و  هەمووان جوانتر  لە  مەحاڵە.  داوایەكی 
قۆزتر بایەخی بۆ خەڵكانێكی زۆرتر دەبێت، 
چونكە خەڵكانێكی زۆرتر مەراقیانە بیگەنێ 
بكەن.  دروس��ت  لەگەڵدا  پەیوەندی  و 
پیاوێك حەز دەكات جوانترین ژنی دونیا 
هی خۆی بێت، بەاڵم حەزیش دەكات بە 
تەنها دڵسۆز و بە ئەمەك بۆ خۆی و لەو 
زیاتر پیاوێكی دیكە نەبینێت، ژیانی بۆ ئەم 

تەرخان بكات. ئەوەیان قورسە و دەچێتە 
خانەی مەحاڵەوە.

ئەوەشت لەیاد بێت: گەر ژنێك لە چاوی 
تۆ زۆر جوان بێت، ئەوەش بەڵگەیە كە تۆ 
زۆر قۆز نیت. لەوەدایە تۆ بترسیت �� ئەگەر 
خانمەكە تا ئەو شوێنە نازدار بێت، بە دیوی 
دووەمدا چی دەقەومێت؟ ئەوسا تۆ بۆ ئەم 
پەیدا  ترسێك  لێرەدا  نانوێنیت.  قۆز  زۆر 
دەبێت �� ئەگەری ئەوە زۆرە بەجێتبێڵێت. 
هەموو ئەو گرفت و كێشانە دێنە پێشێ. 
هەموو گرفتەكان سەرهەڵدەدەن، چونكە 
ڕاستەقینە  ئەوینێكی  تۆ،  ئەوینەی  ئەو 
ڕاستی  بە  ئەگەر  گەمەیەكە.  بەڵكو  نییە، 
و دروستی خۆشەویستی بێت، ئەوسا بیر 
تۆ كێشەت  ناكاتەوە. كەواتە  داهاتوو  لە 
خۆشەویستی  بۆ  هەیە.  ئایندەدا  لەگەڵ 
بۆ  ئایندە،  ناوی  بە  نییە  شتێك  ڕاستەقینە 

ئەوینی ڕەسەن كات بوون و مانای نییە.
ئیدی  ویست،  خ��ۆش  ژنێكت  تۆ  كە 
كێشەیە  كەی  ئەوەیان  دەوێت.  خۆشت 
چی  بەیانی  ك��ە  بخۆیت  ب���ەوە  خ��ەم 
دەقەومێت؟ ئەمڕۆكە كە تۆ تیایدا عاشق 
و  هەمیشەیی  ساتەوەختە  ئەم  زۆرە،  بیت 
دەكەینەوە  بەیانی  لە  بیر  جاویدانەگییە. 
چی دەقەومێت، كە بەیانی خۆی هات... 
ئەوسا دەیبینین. سبەی یان ئایندە هەرگیز 
نایەت. خۆشەویستی ڕاستەقینە لێرەیە و هەر 

هەنووكەشە.
شتێكی  هەر  بێت:  لەیاد  ئەوەت  هەمیشە 
ڕاستەقینە مەرجە بەشێك بێت لە ئاگایی و 
هۆشیاری، دەبێت بەشێك بێت لە هەنووكە، 
بەشێك بێت لە تێڕامان و مێدیتاسیۆن. ئەو 
كاتە هیچ گرفت و كێشەیەك لە ئارادا نییە! 
ئەوساكە پرسیاری جوانی و ترس بایەخی 

نامێنێت.
جۆرێكە  خ��ۆی  بۆ  ڕاستەقینە  ئەوینی 
دوو  ژی��ان��ی  پێكەوە  و  ب��ەش��داری  ل��ە 
دیكە  ئەوی  نییە  بەوە  پێویستت  كەس، 
و  م��اڵ  بە  بیكەی  ی��ان  بچەوسێنیتەوە، 
موڵكی خۆت. هەر كاتێك تۆ بخوازیت 
ببیت بە خاوەنی كەسێكی دیكە، ئا لێرەدا 
گرفت و كێشە سەر هەڵدەدەن: لەوەدایە 
بەرامبەرەكەت تۆ بكات بە موڵكی خۆی. 
خۆ ئەگەر ئەو كەسە لە تۆ بەهێزتر بوو، 
ئەفسوونباز و موگناتیس ئاسا بوو، ئەگەری 
ئەو.  كۆیلەی  بە  ببیت  تۆ  زۆرت��رە  ئەوە 
بخوازیت سەردار و گەورەی  تۆ  ئەگەر 
دڵتدا  لە  ترسێك  ئەوسا  بیت،  ئەو كەسە 

دەگەڕێت و بە خۆت دەڵێیت:
» ڕەنگە خۆم ببم بە كۆیلە و بەندەوار.«
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ئەگەر تۆ ئارەزووت نەبێت كە ئەوی دیكە 
داگیر بكەیت، ئەوسا ترسێكی لەو جۆرەت 
نابێت كە ببیت بە شتێك لە چنگی ئەودا. 

خۆشەویستی بڕوای بە خاوەندارێتی نییە، نە 
كەس دەكات بە موڵكی خۆی، نە دەبێت 
بە موڵكی كەس. خۆشەویستیی ڕاستەقینە 
دەمانگەێنێت بە سەربەستی. ئازادی ترۆپكی 
و  ئەوین  بااڵیەتی.  بەهای  دوا  ئەوینە، 
سەربەستی لە یەكدییەوە نزیكن، هەنگاوی 
سەربەستییە.  خۆشەویستی:  دوات���ری 
نییە،  سەربەستی  دوژمنی  خۆشەویستی 
عیشق بەردەبازێكە بۆ پەڕینەوە و گەیشتن 
بیت،  عاشق  تۆ  ئەگەر  س��ەرف��رازی.  بە 
ئەگەر  دەكەیت.  ئ��ازاد  بەرامبەرەكەت 
توانیت ئەوی دیكە ئازاد بكەیت، تۆش لە 

الیەن بەرامبەرەكەتەوە سەربەستتر دەبیت.
خۆشەویستی پێكەوە ژیان و بەشداریكردنە، 
ڕاستیدا  لە  یەكدی.  چەوساندنەوەی  نەك 
یان  ج��وان��ی  چ��اوی  ب��ە  خۆشەویستی 
ڕەنگە  ناكات،  دونیا  سەیری  ناشیرینی 
ئەوەیان بۆ تۆ سەیر بێت، چونكە وا باوە 
خۆشەویستی دوو پۆلبەندی هەبێت: جوان 
و ناشیرین. خۆشەویستی سەرگەرمی ئیش 
و كاركردنە، لێكدانەوە و مێدیتاسیۆنە، ئەو 
وێنەیەت پیشان دەدات كە ڕۆحی خۆت 
وردبوونەوەیە.  و  تێڕامان  دەیخوازێت، 
سەرقاڵ  بیركردنەوە  بە  خۆی  ئەوەندەش 
لە  دەكەوێت  ڕێك  وا  بەڵێ..  ناكات. 
لەگەڵ كەسێكدا هەست  تۆ  ناكاودا كە 
بە هۆگربوون بكەیت و بسازێیت، ئەوسا 
هەموو شت نوقمی خۆشەویستی دەبێت. 
ئەوەش پەیوەندی بە جوانی و ناشیرینییەوە 
نییە. كۆی پرسەكە پەیوەندی بە هارمۆنیاوە 
لە  ڕیتمێك  سازبوونی  لە  هەیە، جۆرێكە 

نێوان تۆ و كەسێكدا.
»جۆرج  ڕایەكی  بە  سەبارەت  یەكێك 
گوایە  لێكردم،  پرسیارێكی  گێردجیف« 
ئەو زاتە وتوویەتی: بۆ هەر پیاوێك لەسەر 
ئەم ئەستێرەیە ژنێکی گونجاو هەیە. هەر 
كەسێك كە لەدایك دەبێت، لە شوێنێكی 
دیكەدا جەمسەری بەرامبەر بە خۆی هەیە. 
ئەگەر تۆ هاوكووف و هاودەمی خۆت 
شتێك  هەموو  دەستەبەجێ  دۆزی��ی��ەوە، 
هارمۆنیای خۆی وەردەگرێت. ئەو كاتەی 
بە شێوەیەكی هارمۆنی  هەموو چەقەكان 
كار دەكەن: ئەوەیان خۆشەویستییە. ئەوەش 
دیاردەیەكی دەگمەنە، هەر بە ڕاستی زۆر 
دەگمەنە دوو كەس بۆ یەكدی گونجاو 
و  قەدەغە  لە  پڕە  ئێمە  كۆمەڵگای  بن. 
سنوور و ئاستەنگ و حەرام و تابۆكان، 

یار و  لێدێت زۆر ئەستەم بێت  كە وای 
یاوەر و هاوخەم و هاوسەرێكی گونجاو 

بدۆزیتەوە.
لە ئەفسانەی خۆرهەاڵتیدا چیرۆكێك هەیە، 
ئەفسانەیەكی جوانیشە. سەرەتا كە جیهان 
دروست بووە، گوایە هیچ منداڵێك بە تەنیا 
بۆ خۆی لەدایك نەبووە، بەڵكو وەك كەپڵێك 
كچ،  یەك  و  كوڕ  یەك  دونیاوە:  هاتۆتە 
دووانە  وەك  دایكەوە،  هەمان  لە  پێكەوە، 
كە زۆر بۆ یەكدی گونجاو بوون، وەك 
كەپڵ. لە هەموو شتێكدا هاوئاهەنگ بوون. 
پاشان پیاوەكە لە ناز و بەزەیی و خۆشی 
بێبەش كرا و لەو بەهەشتە وەدەر نرا، ڕێك 
وەك چیرۆكی گوناهی یەكەمی ئادەم و 
حەوا، وەك سزایەك چی دیكە كەپڵەكان 
لە هەمان دایكەوە نەدەبوون. هێشتا بە جیا 
لەدایك دەبن. لەوەدا » گێردجیف« ڕاستی 
وتووە، ئەوەش سەرنجی منە. هەر كەسێك 
لە  هەیە  خۆی  خواهانەی  هاودەمێكی 
شوێنێكدا. بەاڵم دۆزینەوەی ئەو هاودەمە 
قورسە، چونكە دەكرێ تۆ سپی بیت و 
جەمسەری بەرامبەرت ڕەش بێت، لەوەدایە 
بەرامبەرەكەت  و  بیت  هیندۆسی  تۆ 
چینی  تۆ خۆت  لەوانەیە  بێت،  موسڵمان 

بیت و هاودەمەكەت ئەڵمانی بێت.
لە جیهانێكی باشتردا مرۆڤەكان دەگەڕێن و 
سۆراغ دەكەن، لە خەمی دۆزینەوەی یار و 
یاوەردان، هەتا ئەو هاودەمە نەدۆزیتەوە، كێ 
لەگەڵ تۆدا دەگونجێت و دەسازێت؟ ئەوسا 
تۆ بەردەوام نیگەران و گرژ و مۆن دەبیت، 
غەمگین و ئازارچەشتوو. كە تۆ تەنیا بیت 
خەم و ئازار دەچێژیت، ئەگەر ئەو كەسە 
بدۆزیتەوە، ئەوسا غەمگینتر دەبیت كە ئەو 
زۆر  یان  نەگونجێت،  تۆدا  لەگەڵ  كەسە 
بەزەحمەت لەگەڵ تۆدا بسازێت. ئێستاكە 
لە ڕێی پشكنینی زانستییەوە هەندێك شتی 
تازە دۆزراوەت��ەوە: گوایە هەندێك كەس 
پێكەوە دەگونجێن، هەندێك هەن  ئاسانتر 
كە ناتوانن بگونجێن. لە هەنووكەدا هەندێك 
زانستییەوە  ڕووی  لە  كە  هەیە  وا  هەوڵی 
هەر  بكرێ.  ئامادە  سازكردن  و  ت��ەدارەك 
ناوەندەكانی  و  چەق  دەتوانێت  كەسێك 
خۆی ڕابگەێنێت، نەخشە و هیڵكاری ژیان و 
لەدایكبوونی خۆی بخاتە بەر دەستان، هەوا 
و ڕیتم و موودی. دوای ئەو ئامادەكارییە 
ئەگەری ئەوە لە ئارادا هەیە كە ئەو كەسە 
بدۆزرێتەوە كە ساز و گونجاوە. دونیا زۆر 
بچووك بۆتەوە، ئەو كاتەی كە تۆ هاودەمی 
خۆت دۆزییەوە... ئەوسا هیچ پێویست بە 

جوانی و ناشیرینی ناكات.

لە ڕاستیدا هیچ كەسێك نییە جوان بێت 
ناشیرینە  كە  كەسەی  ئەو  ناشیرین.  یان 
بۆی هەیە هاودەمێك بۆ خۆی بدۆزێتەوە 
�� ئەوسا ئەو كەسە ناشیرینە گونجاوە بۆ 
سێبەری  خۆی  بۆ  جوانی  هاودەمە.  ئەو 
هارمۆنیایە. هیچ كاتێك وا تێمەگە كە تۆ 
كەسێكت خۆش دەوێت چونكە جوانە، 
پرۆسێسەكە پێچەوانە دەكەوێتەوە، كە تۆ 
دەكەویتە داوی خۆشەویستییەوە، ئیدی ئەو 
كەسە جوان دەنوێنێت. ئەوە خۆشەویستییە 
پێشەوە، نەك  بیرۆكەی جوانی دێنێتە  كە 

پێچەوانەكەی.
كەسێكت  تۆ  دەگمەنە  شتێكی  ب��ەاڵم 
دەست بكەوێت كە سەد دەر سەد لەگەڵ 
كەسێك  كاتێك  هەر  بگونجێت.  ت��ۆدا 
بەختەوەر بێت، ئەوسا ژیان لە تەك میلۆدیدا 
ڕێ دەكات، ئەوسا دوو لەش و یەك ڕۆح 
هەن، ئەوەیان كەپڵێكی ڕاستەقینەیە، هەر 
كاتێك كەپڵێكی وا ئاسوودە هەبوو، ئەوسا 
بەهرەمەند دەبن لە هەموو خێر و خۆشی 
لە میوزیك  و جوانییەك، ژیان پڕ دەبێت 
و هەستێكی شیرین و نواڵە، ڕۆشناییەكی 
خۆشەویستی  ئەوساش  خامۆشی،  جوان، 

دەتبات بەرەو تێڕامان و مێدیتاسیۆن. 
بتوانن  خەڵكی  كە  بدرێ  ڕێگە  پێویستە 
ئاسان یەكدی ببینن و تێكەڵ بن تاوەكو 
هیچ  هەڵبژێرن.  یەكدی  خۆیان  دڵی  بە 
پێویست بەوە ناكات كچەكان و كوڕەكان 
پەلەكردن  بكەن.  بێت زوو شوو  پەلەیان 
جیابوونەوە  لە  بێجگە  چونكە  ترسناكە، 
هیچ بە دوای خۆیدا ناهێنێت، یان كێشە و 
كۆست و ئازارێكی دوور و درێژ بە دوای 
ئاسان  مندااڵن  پێویستە  دەهێنێت.  خۆیدا 
یەكدی ببینن، پێویستە بە حەرام و لیستی 
قەدەغەكان گەمارۆیان نەدەین، بەو هەموو 
ئاستەنگ و تابۆیانە، چونكە ئەو مندااڵنە 

ئەوەندە دەربەست نین.
ئێمە لە سەردەمی قۆناغی پاش تەكنۆلۆژیا 
دەژین، مرۆڤ پتر پێگەیشتووە و مەرجە 
زۆر شت لە خۆیدا بگۆڕێت، چونكە زۆر 
شت هەڵەن. ڕەنگە لە سەردەمێكی كۆندا 
مانایان هەبووبێت، یان هەتا وەك پێشكەوتن 
بینرابن، ئەوسا پێویست بووبێت، كە ئیدی 
نموونە..  بۆ  نایەت.  ئەمڕۆكە  كەڵكی  بە 
بژین،  پێكەوە  دەتوانن  خەڵكی  ئەمڕۆكە 
ژنان و پیاوان، سۆز بگۆڕنەوە و زیندەگی 
زەماوەندیان  پەلەی  بێئەوەی  بگوزەرێنن، 
بێت. تۆ خۆت زۆر لە ژنان و پیاوانی وات 
ناسیوە، تەنها دوای بینین و ژوان و پێكەوە 
تێدەگەیت  لەوە  تۆ  تێكەڵبوون  و  ژیان 
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كە كێ لەگەڵ تۆدا دەگونجێت و كێ 
بوونی  گرفتەكە  ناگونجێت.  لەگەڵتدا 
لووتی درێژ و ڕووخسارێكی جوان نییە، 
ڕەنگە كەسێك ڕووخساری جوان بێت و 
سەرنجی تۆ ڕابكشێت، دوو چاوی گەش، 
ڕەنگی قژی... بەاڵم ئەو شتانە گرنگ نین! 
ئەو كاتەی پێكەوە دەژین، دوای دوو ڕۆژ 
تۆ بایەخ بەوە نادەیت قژی چ ڕەنگێكە، 
نادەیت  ئەوە  سەرنجی  ڕۆژ  سێ  دوای 
لووتی چەند درێژە، هەر دوای سێ هەفتە 
بە تەواوی لە ڕووی فسیۆلۆژییەوە هیچت 
بیر نامێنێت، بە واتا خەسڵەتە جەستەییەكانی 
لەیاد دەكەیت. هەنووكە ئەو شتانەی كە بە 
واقیع ناسراون دێنە بەر چاو. ئێستاكە ئەوەی 
كە ڕاستەقینەیە هارمۆنیای ڕۆحی تۆ و ئەو 

كەسەیە كە پێكەوە هاوئاهەنگ بن.
دەركەوتووە  ئێستا  تاوەكو  هاوسەرگیری 
كە پەیوەندییەكی زۆر ناشیرینە. قەشەكان 
و مەالكان ئاسوودەن بەوەی كە بەو چەشنە 
ڕێگەی پێدراوە �� نەك بەتەنها ئاسوودەن، 
لەوەش واوەتر ئەوان خۆیان داهێنەری ئەو 
جۆرە پەیوەندییەن و هەموو كار و بارێكی 
ڕێك دەخەن. دیارە هۆیەك لە پشت ئەو 
پاشان بۆچی  جۆرە زەماوەندەوە هەبووە، 
ئەم  خزمەتی  لە  قەشەكان  و  مەالكان 
كە  بوون  ناشیرینە  هاوسەرگیرییە  جۆرە 
بۆ ماوەی پێنج هەزار ساڵ لەسەر زەمین 
كە  ئەوەیە  هۆكارەكەی  بووە.  ب��ەردەوام 
نائومێد  پیاوەكان غەمبار و  ئەگەر ژن و 
بن، تەنها ئەوساكە ڕوودەكەنە كڵێساكان 
تەنها  بە  پەرستگاكان،  و مزگەوتەكان و 
ئەوسا ئامادەن دەستبەرداری خودی ژیان 
بن، ئەگەر خەڵكی بەدبەخت بێت، تەنها 
و  قەشەكان  دەستی  بەر  دەكەونە  ئەوسا 
ئاخوندەكان و شێخەكان. مرۆڤایەتی گەر 
بە  كارێكی  هیچ  بژی  بەختەوەریدا  لە 

قەشەكان و ئاخوندەكان نییە!
هەڵبەتە وایە، ئەگەر تۆ تەندروست بیت 
لە  تۆ  ئەگەر  نییە.  پزیشك  بە  پێویستت 
گرێ  بێ  و  ساغ  سایكۆلۆژییەوە  ڕووی 
نییە.  بە دەروونناس  بیت، هیچ كارێكت 
ئەگەر تۆ لە باری ڕۆحییەوە كەموكووڕیت 
نەبێت، هیچ كاتێك بیر لەوە ناكەیتەوە پەنا 

بۆ قەشەكان و ئاخوندەكان ببەیت.
گەورەترین تێكچوونی هارمۆنیا لە نێوان ژن 
و پیاودا، هاوسەرگیری دروستی دەكات. 
قەشەكان و ئاخوندەكان دۆزەخیان لەسەر 
ئەو  نهێنی  ئەوەشە  هەر  گ��ڕداوە.  زەمین 
دەبن  ناچار  خەڵكی  ئەوسا   �� بازرگانییە 
بچنە الی ئەوان و بپرسن: چارەسەر چییە؟ 
ژیان غەمگین و كەساسییە! ئەو كات ئەوان 

دەتوانن بڵێن چۆن دەستبەرداری ئەو ژیانە 
بن. ئەوسا یاسا و ڕێساكانت فێر دەكەن كە 
جارێكی دیكە لەدایك نەبیتەوە، چۆن لە 
بازنەی ژیان و مەرگدا بچیتە دەرەوە. ئەوان 
كە ڕۆڵیان هەبووە لەوەی كە ژیان بكەن 
بە دۆزەخ، دواتر فێرت دەكەن كە چۆن 

خۆتی لێ قورتار بكەیت.
بەزمەیە:  ئەو  پێچەوانەی  من  هەوڵەكانی 
من دەخوازم هەنووكە و لێرە ئەو بەهەشتە 
دروست بكەم بۆ ئەوەی لە خەمی ئەوەدا 
نەبیت دەسبەرداری ژیانی خۆت بیت. هیچ 
پێویست بەوە ناكات كە تۆ دەستبەرداری 
بۆ  پەنا  نییە  مەرج  بیت،  مەرگ  و  ژیان 
پێویستت  تۆ  ببەیت.  كۆنەكان  ئایینە 
زۆرتر،  شیعری  هەیە،  پتر  میوزیكی  بە 
دڵنیاییەوە  بە  ڕەنگاوڕەنگتر.  هونەری 
خەڵوەتگەری  و  تێڕامان  بە  پێویستت 
بە  ئەوسا  زۆرتر،  زانستی  هەیە،  سۆفییانە 
پەیدا  جیاواز  ئایینێكی  ج��ۆرە  ت��ەواوی 
ئایدیۆلۆژیای  فێری  كە  ئایینێك  دەبێت. 
یارمەتیت  بەڵكو  نەكات،  ژیانت  دژە 
بدات كە بەدەم هارمۆنیایەكی پترەوە ژیان 
هەست  بە  هونەرمەندانەتر،  بگوزەرێنیت، 
و سۆزێكی گەرمەوە، متمانەدار و جێپێ 
قایم و نەلەرزیو، ڕەگوڕیشەت لە خاكدا 
ڕۆچووبێت. ئایینێك بێت كە فێری هونەری 
ژیانت بكات، فێری فەلسەی ژیان، فێرت 
بكات كە چۆن لە خۆشنوودی و ڕۆحی 

ئاهەنگسازیدا نوقم بیت.
تۆ دەپرسیت، » بۆچی من بە چاوی پڕ لە 

ترسەوە كەسانی قۆز و جوان دەبینم؟«
چونكە لە قوواڵیی ناخی تۆدا گەڕان و 
بۆ  كەس،  هەموو  وەك  هەیە،  سۆراغێك 
دۆزینەوەی هاودەم و جەمسەرەكەی دیكە، 
تۆ لەوەش دەترسیت كە لەگەڵ كەسێكدا 
تێوە بگلێیت كە هاودەم و جەمسەرەكەی 
دیكەی تۆ نەبێت، بەاڵم هیچ ڕێگایەكی 
دیكەمان نییە بێجگە لە تێوەگالن لەگەڵ 
دۆستایەتی  چەندین  ك��ەس،  چەندین 
ڕێگەتدایە  لە  ئەوینداری  چیرۆكی  و 
تۆ  ئەگەر  دەدۆزێتەوە،  هاودەمە  ئەو  تا 
بدۆزیتەوە،  خ��ۆت  دڵ��داری  بخوازیت 
ناو چەندەها چیرۆكی  ناچاریت بكەویتە 
خۆشەویستییەوە. ئەوەیان تاكە شێوازێكە بۆ 
فێربوون. كەواتە واز لە ترس بێنە و خۆتی 

تێفڕێ بدە...
و  ج��وان  كەسانی  ترسی  لە  تۆ  ئەگەر 
سەرنجڕاكێش بچیتە ناو پەیوەندی لە تەك 
خەڵكانی ناشیریندا، ئەوەیان دادت نادات و 
لە دڵی خۆتدا كەیفت بە خۆت نایەت كە 

وا دەكەیت.

كرێ  بە  ئەپارتمانێكی  كۆهین  ئاغای 
گرت، ئەو شوێنە هەموو پێویستییەكی تێدا 
بوو. كەچی خانمی كۆهین بە نابەدڵی بە 
مێردەكەی وت، » ئەم شوێنە بۆ من دڵگیر 

نییە.«
» چیتە راشێل خانم.. بۆچی ئەم ماڵەت بە 
بابەتی  نییە، هەموو كەلوپەلێكی تازە  دڵ 
تێدایە: دەزگای قاپشۆر، كارەبا و گڵۆپی 
ئاوەكەی  سیستمە  نایاب،  و  ڕۆشن  زۆر 
تۆكمە و دامەزراوە، ئاوی سارد و گەرم،  

بۆچی بەم شوێنە ئاسوودە نیت؟«
» من چاوم هەیە و هەموو ئەو شتانەش 
دەبینم، بەاڵم گەرماوەكەی پەردەی پێوە 
نییە. هەر كاتێك خۆم بشۆم، دراوسێیەكان 

دەتوانن بمبینن.«
» خەمی پێ مەخۆ، ئەگەر دراوسێیەكان تۆ 
ببینن، بێگومان بە كە پەردە دەكڕن تاوەكو 

نەتبینن.«
خۆی  قازانجی  و  سوود  ناشیرینی  دیارە 
هەیە، بەاڵم هەرگیز تۆ قایل ناكات. ئەگەر 
سەرنجڕاكێش  و  جوان  كەسانی  لە  تۆ 
بترسیت، ئەوسا ئەوەت لەیاد بێت كە تۆ 
لەوە دەترسیت كە بچیتە ناو پەیوەندییەكی 
قووڵ و گیانی بە گیانی �� بە واتا گەرەكتە 
كە لە نێوان خۆت و ئەوانی دیكە مەودایەك 
بهێڵیتەوە، دوورەپەرێزی و هێشتنەوەی ئەو 
نێوانی دوورییە بۆ ئەوەیە كە بتوانیت خۆت 
دەرباز بكەیت هەر كاتێك پێویستی كرد. 
بەاڵم بەم شێوەیە ناگەیتە هیچ ئامانجێك، 
ئەوەیان ڕێگەیەك نییە بۆ زانینی نهێنییەكانی 
خۆشەویستی. بۆ زانینی ڕۆحی ئەوین و 
دەكات  پێوست  وا  شاراوەكانی،  ڕازە 
گەرداوەكانی  هەموو  ناو  بخەیتە  خۆت 
دەكات  پێویست  وا  ئەوەیان  بۆ  ژیانەوە. 
تەكنیكەكانی  و  چەكەكانت  هەموو 

بەرگری فڕێ بدەیت.
دەها  ترسناكە،  سەركێشییە  ئەو  ئەگەر 
باشتر.. با ترسناكتر بێت، پاشەكشێ مەكە 
و بڕۆ ناوی، ئەوسا ترس و بیمت نامێنێت. 
باشترین ڕێگە بۆ شكاندنی ترسی خۆت 
چوونە ناو ئەو شتەیە كە تۆ لێی دەترسیت، 
بۆ  ب��ە ڕووب���وون���ەوە چ��ارەس��ەرە  ڕوو 
ئەگەر كەسێك  ترسەكەت.  ڕەواندنەوەی 
هاتە الم و وتی، » من لە تاریكی دەترسم، 
» لە دۆخی وادا من پێشنیاری بۆ دەكەم، 
» تاكە ڕێگایەك ئەوەیە كە تۆ لە شەوێكی 
زۆر تاریكدا بچیتە دەرەوەی شار و لە ژێر 
درەختێكدا بە تەنیا دابنیشیت. با لە ترساندا 
بلەرزیت! ئارەقە بكەیتەوە، گرژ و پەرێشان 
دەبیت، بەاڵم هەر دانیشە و مەجووڵێ. تا 
هەموو  هێدی  هێدی  دەلەرزیت؟  كەی 
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خۆیان  سەمتی  و  دەبنەوە  هێور  شتەكان 
خاو  دڵت  ترپەی  جار  دوا  وەردەگ��رن، 
بۆ  تازەت  هەستێكی  ناكاو  لە  دەبێتەوە... 
كوشندە  وەها  تاریكی  كە  دەبێت  پەیدا 
ئاشنای  پەیتا  پەیتا  نییە،  ترسناكیش  و 
جوانییەكانی ناو تاریكی دەبیت، كە تەنها 
لە ناو تاریكیدا هەن �� قوواڵیی، خامۆشی، 
تاریكی،  ئاسای  مەخمەڵ  ئەفسوونی 
تار،  شەوی  میوزیكی  مەنگی،  ئەوپەڕی 
هێواش  هێواش  هارمۆنیا.  زیندەوەرەكان، 
ترسەكە ون دەبێت، سەرسامی ئەوە دەبیت 
كە تاریكی ئەوەندەش ئەنگوستەچاو نییە، 
ئیدی  تێدایە.  خۆی  ڕۆشنایی  ئەویش 
شتگەلێك  و  دەبێتەوە  ڕۆشن  چاوت  بەر 
دەبینیت �� تەمومژاوییە، ڕوون و ئاشكرا 
چڕی  و  نامێنێت  لێاڵییە  ئەو  بەاڵم  نییە، 
تاریكی دەڕەوێتەوە، تەمومژەكە هەستێكی 
دەبەخشێت.  پێ  قووڵبوونەوەت  پەنهانی  
ڕۆشنایی ناتوانێت وەك تاریكی پەنهان و پڕ 
لە ڕاز و نهێنیگر بێت. ڕووناكی پەخشانە، 
تاریكی شیعرە. ڕووناكی ڕووتە، كەواتە 
دیاریەوە  بە  هەیە  حەوسەڵەت  تاكەی 
داپۆشراوە،  تاریكی  بەاڵم  بیت؟  سەرسام 
مەراقت هار دەكات، وەك كونجكۆڵێك 

حەزتە نهێنی ئەو شتە داپۆشراوە بزانیت.
ئەگەر تۆ لە تاریكی دەترسیت، وا باشە 
خۆت بچیتە ناو تاریكی. گەر لە دڵداری 
دەترسیت، بڕیار بدە كە خۆت بچیتە ناو 
تەنیایی  لە  ئەگەر  عیشقیدارییەوە،  ژیانی 
دەترسیت، بە تەنیا بڕۆ سەر شاخی هیماالیا 
بۆ  ڕێگەیە  تاكە  ئەوەیان  بمێنەرەوە.  و 
هەندێجار  ترسەدا،  ئەو  بەسەر  زاڵبوون 
ئەندێشەوە  بە هێمنی و  ئەگەر تۆ شتێك 
بكەیت، هۆشیارییەكی پتر پەیدا دەكەیت.

هێنایە الی  پیاوێكی گەنجیان  جارێكیان 
من كە بۆ خۆی پرۆفیسۆر بوو لە زانكۆ 
بوو  ئەوە  پرۆفیسۆرە الوە  ئەو  �� گرفتی 
تۆ  دەڕۆیشت.  ڕێگادا  بە  ژن  وەك  كە 
لە زانكۆ وانە  پرۆفیسۆرێكی الو بیت و 
بڵێیتەوە وەك ژن بە ڕێگادا بڕۆیت، بۆ خۆی 
پەشۆكابوو،  تەواوی  بە  گرفتە.  و  كێشە 
هەموو شێوازێكی تاقی كردبۆوە، كەچی 

بێسوود بوو.
من پێموت، » تۆ شتێكی دیكەم بۆ بكە 
تۆ  ئ��ەوەی  مەحاڵە،  ئەوەیان  چونكە   ��
ڕێ  ژن  وەك  ناتوانێت  پیاو  دەیكەیت، 
بكات. ئەوەی تۆ دەیكەیت وەك پەرجوو 
بكەیت،  ڕێ  ژن  وەك  كە  وایە، چونكە 
مانای وایە كە تۆ مناڵدانت هەبێت، لەبەر 
خڕی و سەنگی ورگیان لە كاتی سكپڕیدا 
بە ڕەوتێكی جیاواز ڕێ  ژنان ڕادێن كە 

بەاڵم   جیاوازە.  ژن  لەشی  شێوەی  بكەن، 
وەك ڕاستییەك پیاو ناتوانێت وەك ژن ڕێ 
بكات �� خۆ ئەگەر بتوانێت... من پێموت، 
تۆ  ئەوەی  شانازییە،   ئەوەیان جێگەی   «
هەر   خۆی،  بۆ  پەرجوویەكە  دەیكەیت 

ئێستاكە پیشانم بدە.«
وتی، »مەبەستت چییە لەوەی كە ئەوەی 

من دەیكەم پەرجووە؟«
پێموت، » من داوات لێدەكەم كە وەك ژن 

بە بەر چاومەوە بڕۆیت بەڕێوە.«
نەیتوانی،   و  هەوڵیدا  الوەكە  پرۆفیسۆرە 

بۆی نەكرا وەك ژن ڕێ بكات.
من پێموت، » هەموو نهێنییەكە لەوەدایە، 
بگەڕێوە  دەرگاكە.  كردنەوەی  بۆ  كلیلە 
زانكۆ، تا ئەم ساتەوەختە تۆ هەوڵت دەدا 
وەك ژن نەڕۆیت. لەمڕۆ بە دواوە هەوڵ 
بڕۆیت،  ڕێگادا  بە  خانمێك  وەك  بدە 
هەموو توانا و هونەری خۆت بەكار بهێنە. 
هەوڵی تۆ لەوەدا چڕ ببۆوە وەك ژن ڕێ 
سەرەكی  هۆكاری  ئەوەیان  نەكەیت، 
بە خولیا  بووە  ئەوەیان  بووە.  تۆ  كێشەی 
و خەیاڵی داگیر كردوویت، ئەوەش وەك 
تۆ  لێهاتووە،  موگناتیسی  لێخستنی  خەو 
كەوتبوویتە ناو خەوێكی موگناتیسی، بۆ 
ئەوەی لەو خەوە بێدار بیتەوە، زۆر بە دڵ 
و كوڵ وای بنوێنە گوایە السایی ڕۆیشتنی 

ژن دەكەیتەوە. دواتر بە كابرام وت:
هاتوچۆی  زانكۆ..  بگەڕێوە  دەستبەجێ   «
خۆت بكە و هەموو هەوڵ و تەقەلالیەك 

بدە كە وای بنوێنیت تۆ ژنیت.«
دیسانەوە هەوڵی دا و شكستی هێنا، ئیدی 
لەوساوە چی دیكە نەیتوانی سەركەوتوو 

بێت لەوەی خانمانە بە ڕێگادا بڕوات.
بێت  لەیاد  ئ��ەوەت  بترسیت،  تۆ  ئەگەر 
و  لە كەسانی جوان  شتە: چ  هەمان  كە 
بۆی  كەس  یان  بترسیت،  سەرنجڕاكێش 
لە  یان  ببات،  ناوكت  بۆ  دەست  نەبێت 
كە  بترسیت  لەوە  یان  بترسیت،  تاریكی 
بێئاگا لە خۆت وەك ژن ڕێ بكەیت، یان 
بترسیت، هەمووی  لەو شت  لەم شت و 
وەكو یەكدییە، گوێ مەدەرێ، وا پێویست 
دەكات كە بە تەواوی ترس لەناو ببەیت، 
پرۆسەیەكی  بەناو  مرۆڤ  ترس  چونكە 
وەك  كۆتاییدا  لە  دەب��ات،  ئیفلیجبووندا 

كەمئەندام بەجێمان دێڵێت.
بۆ ئەوەی ئەو ترس و تۆقینەت نەمێنێت، 
بڕۆ ناوی. بە تەنها ئەزموون و ئەزموونكردن 
فێر  كە  باشترە  زۆر  دەك��ات.  ڕزگارمان 
بیت. ڕاستترە ئەو ترسە لە دڵ و ڕۆحی 
بە سوودترە كە  خۆتدا دەربكەیت، زۆر 
بڕیار  ئەگەر  بیت.  بە خەڵكی  تێكەڵ  تۆ 

دروستكردنی  سەرگەرمی  و  بدەیت 
پردی پەیوەندی بیت، ئەوسا هەست بەوە 
مێ  چ  جا  مرۆڤێك،  هەر  كە  دەكەیت 
بێت و چ نێر، خەسڵەتێكی جوانی تێدایە، 
كەس نییە بەتاڵ بێت لە شتێكی جوان. هیچ 
كەسێك بێ شتێكی جوان لەدایك نەبووە. 
دەشێت ئەوە بزانین كە خودی جوانی بۆ 
خۆی چەندین ڕەهەندی هەیە �� یەكێك 
دیكە  كەسێكی  شیرینە،  ڕووخ��س��اری 
لەشوالری، هەیە  دەنگی خۆشە، یەكێك 
مێشكی جوان دام��ەزراوە. كەواتە كەس 
خودی  دونیاوە،  نەهاتۆتە  جوانی  بێ  بە 
بووە  بەخشندە  لەوەدا  زیندەگی  و  بوون 
كە هەر یەكێك و جوانییەكی پێ خەاڵت 
كردووە، بە جۆرێك لە جۆرەكان. ژمارەی 
جوانییەكان بە قەد ژمارەی مەردوومەكانە 

لەسەر زەمین.
جوانیی  ناسینی  ب��ۆ  ڕێ��گ��ای��ەك  ت��اك��ە 
كە  خۆی  ئاكامی  دەگاتە  بەوە  كەسێك 
نزیك  زۆر  و  دۆستانە  پەیوەندییەكی  تۆ 
ئەو كەسەدا  لەگەڵ  بە گیانیت  و گیانی 
خۆت  لە  ترسە  ئەو  ئ��ەوەی  بۆ  هەبێت، 
بەرگری  چەكەكانی  هەموو  دەربكەیت، 
دەبیت:  سەرسام  ئەوكاتە  بدەیت.  فڕێ 
خوداوەند چەندەها فۆرمی جیاوازی هەیە 

�� خوداوەند هاوشانە بە جوانی.
ئێمە لە خۆرهەاڵتدا سێ وشەمان هەیە بۆ 
مانای یەزدان: ساتیام �� ڕاستی، شیڤام �� 
ئەوپەڕی چاكەكاری، سووندام �� ئەوپەڕی 
جوانی. جوانی بۆ خۆی ئامانج و ئەنجام و 
كۆتایی خەسڵەتە جوانەكانە �� یەزدان واتا 
جوانی، هەر دەبێت خوداوەند ناوێك بێت بۆ 
جوانی. ئەو كاتەی تۆ جوانی دەدۆزیتەوە، 
ئەگەر  خوداوەندە.  جوانی  ڕەنگدانەوەی 
تۆ لە وێنە و ڕەنگدانەوەكە بترسیت، ئەو 
لەگەڵ  پەیوەندی  دەتوانیت  چۆن  كاتە 
وێنە  دابمەزرێنیت؟  ڕاستەقینەكەیدا  دیوە 
بۆ  ئامادەیە،  لەوێدا  كە  ڕەنگدانەوەكە  و 
ئەو  فێری  تۆ  بێت كە  ڕۆژە  ئەو  ئەوەی 
واقیعەكە  تەك  لە  چۆنچۆنی  بیت:  وانەیە 
دەتوانیت  جوانی  ڕاستەقینەكەی  دیوە  و 

پەیوەندی دابمەزرێنیت.

لە ئینگلیزییەوە: شێرزاد حەسەن
سەرچاوە:

Intimacy
Trusting Oneself and the 
Other
Insights for a new way of 
living
OSHO
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و 138 ئه رک  چه نده   سهرکهوتن 
چه ندی  سه رکه وتن  ده وێ؟  کۆششی 
تێده چێت و چی پێویسته ؟ ئایا ئێمە، وەک 
بۆ  توانامان  تاک، وەک کۆمەڵگا، هەموو 

سەرکەوتن خستۆتە گەڕ؟

ساڵی پێشوو لە مانگی دیسەمبەر، سەرۆک 
ئۆباما لە گوتارێکیدا وتی: »لە کاتێکدا 
یەکسانی  کە  نادەین  ئەوە  بەڵێنی  ئێمە 
ئێمە  ب��ەاڵم  ئەنجامەکاندا،  لە  هەبێت 
گەڕ  خستۆتە  خۆمان  هەوڵی  هەموو 
هەموان  بۆ  هەل  یەک،  وەکو  ئەوەی  بۆ 
بڕەخسێنین... لێرەدا مەبەست ئەوەیە که  
)سەرکەوتن(... وابەستە بێت بە هەوڵ و 
کۆششەوە«. بەاڵم، هەروەک چۆن پاشان 
ئۆباما خۆی باسی لێ دەکات و ددانی 
پێدا دەنێت کە، سەرکەوتنی تاکەکان، لە 
لە  ئەمەریکا،  یەکگرتووەکانی  ویالیەتە 
هەموو کات زیاتر وابەستەیە بەوەی کە 
لە چ خێزان و بنەماڵەیەکەوە هاتوویت، 
و  دەوڵەمەند  خێزانێکی  لە  ئایا  وات��ە 
هەژارەوە  خێزانێکی  لە  یان  ن��اودارەوە 

هاتوویت.

دوای��ی��دا،  م��اوان��ەی  ل��ەم  بەریتانیا،  لە 
بۆریس  لەندەن،  شارەوانی  سەرۆکی 
س��ەرۆک  وەک  هەندێک  کە  جۆنسن، 
سەیری  واڵت��ە  ئەو  ئایندەی  وەزی��ری 
دەک���ەن، ب��اس��ی ل��ە ب��ەرزب��وون��ەوە و 
نایەکسانی دەکرد.  ئاستی  گەشەسەندنی 
بوو  جیاواز  ئەو  بۆچوونەکەی  ب��ەاڵم 
گوێرەی  بە  سەرکەوتن،  بارەیەوە.  لەو 
شیکردنەوەکەی ئەو، وابەستەیە بە ئاستی 
زانینی زانیارییەکان لەالیەن ئەو کەسەوە. 
دەتوانین  ئێمە  کە  ئ��ەوەی  واتایە،  بەو 
بیکەین لەم بارەیەوە، ئەوەیە کە باشترین 
هەل بۆ منداڵە ژیرەکان دابین بکەین بۆ 

ئەوەی سەرکەوتن بەدەست بهێنن.
ئ��ەم ج��ۆرە ل��ێ��دوان��ان��ەش، ه��ان��دەری 
بوارەدا،  لەم  بابەتە  زۆر  هێنانەکایەوەی 
لە ناوەڕۆکی ئەو بابەتەش کە تایبەتە بە 

نهێنییەکانی 
سەرکەوتن
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نهێنییەکانی 
سەرکەوتن

سەرکەوتن، دوو بۆچوونی دژبەیەک هەن 
سەرکەوتن  چۆن  کە  بەوەی  سەبارەت 
کەس،  هەندێک  بۆ  دەهێنرێ.  بەدەست 
ئەو  سروشتی  بە  وابەستەیە  هەمووی 
کەسەوە، که  لەالیەن جینەکانەوە ئاستی 
ژیری دیاری دەکرێ. بەاڵم بۆ هەندێکی 
دیکه ، سەرکەوتنی تاکەکان وابەستەیە بە 
)پەروەردە(وە، بە گوێرەی ئەو بۆچوونە، 
سەرکەوتنیان  توانای  کەسەکان  هەموو 
هەیە، ئەگەر هەلیان بۆ بڕەخسێت. ئێستا 
با بپرسین، کام لەو دوو جۆر بۆچوونە 

لە واقیعەوە نزیکترە؟
پێش هەموو شتێک، پێویستە بوترێ کە 
ئەو  ئاڵۆزترە.  زۆر  مەسەلەکە  ڕاستیی 
جینانەی کە بە بۆماوەیی دەگوێزرێنەوە 
بۆ تاکەکان، زۆر گرنگە، بەاڵم بەهەمان 
دروستی  کە  ژینگەیەی  ئەو  شێوەش، 
دەکەین بۆ پەروەردەکردن، زۆر گرنگە. 

تەنانەت ئەو ڕێژە زانینەی تاکەکان، کە 
دەر  کەسانە  ئەو  ژیریی  ئاستی  گوایە 
تێدا  گۆڕانکاری  دەتوانرێ  دەخ��ات، 
ئەمەش  پ��ەروەردە.  هۆکاری  بە  بکرێ 
ب��ە م��ان��ای ئ��ەوە دێ��ت ک��ە زۆر شت 
ئێمە دەتوانین بیکەین، بۆ ئەوەی  هەیە، 
بەرزتر  تاکەکان،  سەرکەوتوویی  ئاستی 
بکەینەوە. بەاڵم ئایا، دەوڵەت، قوتابخانە 
گوێرەی  بە  ب��اوک��ەک��ان،  و  دای��ک  و 
بۆ  دەکەن  دروستانە  شتە  ئەو  پێویست 

ئەو مەبەستە؟
کێشمەکێش لەسەر بابەتی سەرکه وتوویی، 
تایبەتی  لێکۆڵینەوەیەکی  هۆکاری  بە 
جۆش و خرۆشی وەرگرت، کە لەسەر 
رۆبێرت  ل��ەالی��ەن  ک��راب��وو  دوان��ەی��ەک 
پلۆمین لە زانکۆی کینگس، لە کۆلیجی 
پلۆمین  لێکۆڵینەوەیەدا،  لەو  لەندەن. 
لەنێوان  جیاوازی  کە  دۆزییەوە  ئەوەی 
قوتابخانەکانی  ئەکادیمییەکانی  ئەنجامە 
بەریتانیا، زیاتر وابەستەیە بە تایبەتمەندییە 
بۆماوەییەکانەوە وەک لەوەی وابەستە بێت 
بە شێوازی فێرکردنەوە، یان وابەستە بێت 

بە کاریگەرییەکانی دەوروپشتەوە. 
شتێکی  ئەنجامە  ئ��ەو  نابێت  هەڵبەتە 
ئەمە  ئێمە،  بۆ  بێت  سەرسوڕهێنەر  زۆر 
کەمە  زۆر  گومانمان  کە  کاتێکدا  لە 
ئاستێکی  تا  ژیری،  کە،  ئەوەی  لەسەر 
له به ر  بە جینەکانمانەوە.  وابەستەیە  زۆر، 
منداڵە زیرەکەکان،  ئەو هۆکارەشە، کە 

باشترن لە وانەکانی قوتابخانەدا.
مانای  بە  ئەنجامە  ئەو  ئەوەشدا،  لەگەڵ 
لێرەدا  فێرکردن  شێوازی  کە  نییە  ئەوە 
گرنگ نەبێت. ئەمە وەک ئەوە وایە کە 
وابەستەیە  بااڵبەرزی  لەبەرئەوەی  بڵێین، 
ئەو  لەبەر  جینەکانمانەوە،  سروشتی  بە 
هۆکارە، شێوازی خواردەمەنی، کارێکی 
لە  منداڵەکان.  بااڵی  سەر  ناکاتە  ئەوتۆ 
دەکات،  باسی  پلۆمین  وەک  ڕاستیدا، 
لەو  جینەکان،  گ��ەورەی  ه��ەرە  ڕوڵ��ی 
کە  دەردەک��ەوێ��ت،  باشی  بە  کاتانەدا 
بکەین.  فەراهەم  یەکسان  ژینگەیەکی 
چەندە یەکسانی لە ژینگەی دەوروپشت 
گرنگیی  باشتر  ئەوەندە  بکەین،  دابین 
ب��وارەدا.  لەم  دەردەک��ەوێ��ت  جینەکان 
بە  پێشووتر  ئەنجامەی  ئەو  دیسانەوە، 
دەبێت هەموو  ئێمە  نییە کە  ئەوە  مانای 

هەوڵ و کۆششی خۆمان، تەنیا بۆ ئەوە 
کەسێکی  کۆمەڵە  پێداویستی  کە  بێت 

هەڵبژێرراو دابین بکەین.
بۆ یەک شت، ئەو مندااڵنەی کە گوایە 
زانیارییەکانیان  زانینی  بەرزی  ئاستێکی 
زۆر  سەرکەوتوویی  نییە  مەرج  هەیە، 
ساڵی  لە  ژیانیاندا.  لە  بهێنن  بەدەست 
تێرمان  لویس  دەرون��ن��اس  ١٩٢٠دا، 
کالیفۆرنیا،  لە  ستانفۆرد،  زانکۆی  لە 
کرد.  منداڵ   ١٥٢٨ لەسەر  لێکۆڵینەوەی 
بە  تاقیکردنەوەیەی کە  ئەو  بە گوێرەی 
زانیارییەکانی  »پرسیارە  تاقیکردنەوەی 
مندااڵنە  ئەو  ناسرابوو،  بینێت«  ستانفۆرد 
زانینی  لە  هەبوو  بەرزیان  زۆر  ئاستێکی 
سەرۆکی  هەمانشێوە  زانیارییەکاندا. 
جۆنسن،  بۆریس  ل��ەن��دەن  ش��ارەوان��ی 
بروای وایە کە زانینی زانیارییەکان زۆر 
گرنگە بۆ ئەوەی کاتێک کە ئەو مندااڵنە 
گەورە دەبن، کەسانێکی سەرکەوتوویان 

لێ دەربچێت لە ژیاندا.
مەبەست  کە  بدە  ئەوە  سەرنجی  تکایە 
باسەدا،  لەم  )سەرکەوتوو(  واژەی  لە 
دەستکەوتە  ڕێ���ژەی  ب��ە  واب��ەس��ت��ەی��ە 
و  بەخشیش  ل��ەگ��ەڵ  م��اددی��ی��ەک��ان 
پێزانینەکان کە بەدەست دەهێنرێن. بەڵی، 
لەوانەیە ئاستی سەرکەوتن بە شێوازێکی 
دیکه  پێناسە بکرێ، هەروەک دڵخۆشبوون 
ئەم  لێکۆڵینەوەی  بەاڵم خاڵی  لە ژیاندا، 
نووسینە، زیاتر وابەستەیە بە دەستکەوتە 
تا  ڕوانگەیەشەوە،  لەو  ماددییەکانەوە. 
دەکرد:  ڕاستی  تێرمان  لویس  ئاستێک، 
تەمەنێکی  گەیشتنە  مندااڵنە  ئەو  کاتێک 
ناوەند، ئەو مندااڵنە توانیبوویان بە ڕێژەی 
٢٠٠٠ لێکۆڵینەوە بە چاپ بگەیەنن و بە 
تایبەتی  خەاڵتی   ٢٣٠ کەمەوه   الیەنی 
توانیبوویان ٣٣ ڕۆمان  ببەنەوە. هەروەها 
چیرۆک  کورتە   ٣٧٥ لەگەڵ  بنووسن 
مانگانەشیان،  دەسکەوتی  شانۆنامە.  و 
دەسکەوتی  بەرامبەر  سێ  گشتی،  بە 
لە  ب��وو  دیکه   کەسەکانی  مانگانەی 

ویالیەتە یەگرتووەکانی ئەمەریکا.
بە  وەک  ئ���ەوەش���دا،  ل��ەگ��ەڵ  ب���ەاڵم 
ئەنجامە  ئەو  دەردەک��ەوێ��ت،  ڕواڵ��ەت 
بارەیەوە.  لەو  نییە  دڵخۆشکەرە  ئەوەندە 
زانینی  ناوەندی  کە  ئەوەشدا  لەگەڵ 
زانیارییەکان، لەالیەن ئەو کەسانەی کە 



ـی
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
تــ

نس
زا

ەم
رد

سە
 

59

140

تێرمان لێکۆڵینەوەی لەسەر دەکردن، بە 
ڕێژەی لە سەدا ١٤٧ بوو، واتە ئەوەندەو 
نیوێک بەرامبەر ئەوانەی کە بە گوێرەی 
واتە  دەزان��ی،  زانیارییەکانیان  پێویست 
چارەکێکی  دەهێنا،   %١٠٠ کە  ئەوانەی 
کارانەدا  لەو  ئەنجامدا  لە  مندااڵنە  ئەو 
ئاستەیان  ئەو  شایەنی  کە  بوون  جیگیر 
فەرمانبەرێکی  وەک  کارەکانی  نەبوو. 
کرێکار.  و  فرۆشیار  پۆلیس،  س��ادە، 
تێرمان  کە  کەسانەی  ل��ەو  ی��ەک  هیچ 
ئەو  بگەنە  نەیانتوانی  هەڵیبژاردبوون، 
یان  ببەنەوە،  نۆبڵ  خەاڵتی  کە  ئاستەی 
ناسراو  هۆشمەندی  کەسێکی  بە  ببن 
لەو  هەندێک  تەنانەت  خەڵکیدا.  لەناو 
لەو گروپە جیای  تێرمان  مندااڵنەی کە 
کردبوون.  دەری  پاشان  و  کردبوونەوە 
زانینی  ئاستی  ل��ەب��ەرئ��ەوەی  ئ��ەم��ەش 
زانیارییەکانیان باش نەبووە، هەروەک دوو 
کەسی ناسراو بە لویس ئەلڤارێز و ولییام 
شۆکلی لەو گروپە دەرکرابوون، پاشان 
توانیان بەردەوام بن لە کۆششی خۆیان 
و توانییان خەاڵتی نۆبڵ بەدەست بهێنن 

لە فیزیادا.
مندااڵنەی  لەو  یەک  زیاتر، هیچ  لەوەش 
کە تێرمان هەڵی بژاردبوون، نەیانتوانیبوو 
کار و کاسبیەکی سەربەخۆی تایبەت بە 
دیکه ،  واتایەکی  بە  دابمەزرێنن.  خۆیان 
دروستکەری  و  داهێنەر  کەسانە،  ئەو 
یەکێک  نەبوون.  بەقازانج  کەسابەتێکی 
لەو بیرۆکەیەی کە پشتگیری لەو جۆرە 
تێرمان  دیاریکردنەی  و  هەڵبژاردن 
دەکات، ئەوەیە کە گوایە ئەو کەسانەی 
تێرمان هەڵی بژاردبوون، قازانجی گشتی 
بەرامبەر  لە  دەکەن.  دروست  واڵت  بۆ 
ماوەی  بۆ  تێرمان، کە  بۆچوونەش،  ئەو 

لێکۆڵینەوەی  و  چ��اودێ��ری  س��اڵ   ٢٥
ک��ردب��وو ل��ەس��ەر ئ��ەو ک��ەس��ان��ەی کە 
بژاردبوون، دان بەوەدا دەنێ کە:  هەڵی 
دەسکەوتە  و  تاکەکان  زانینی  »ئاستی 
بەپیتەکانی ژیان، دوو شتی زۆر جیاوازن 
و زۆر دوورە لەوەی کە پەیوەندییەکی 

تەواوەتیان بەیەکەوە هەبێت«.
جینەکان بەرامبەر پەروەردە 

زانیارییەکان  زانینی  ئەوەشدا کە  لەگەڵ 
زانیارییەکان  زانینی  بەاڵم  گرنگە،  زۆر 
سەرکەوتن  گەرەنتی  ناتوانێ  تەنیا  بە 
کۆمەڵە  دیکه شەوە،  لەالیەکی  ب��دات. 
لەسەر  ک��ۆب��ۆت��ەوە  زۆر  بەڵگەیەکی 
و  پ����ەروەردە  ش��ێ��وازی  کاریگەریی 
ب��وارەدا.  لەم  دەوروپشت  کاریگەریی 
بە  وابەستەیە  فاکتەرانەی  ئەو  بەتایبەت 
هەلومەرجی ئابوری کۆمەاڵیەتییەوە. ئەو 
پەروەردە  ناوچەیەکدا  لە  مندااڵنەی کە 
بوون کە ئاستی هەژاری تێدا زۆر بەرزە 
ناتوانن بە گوێرەی پێویست دەستیان  و 
ئەو  یان  پەرتوک و کۆمپیتەر،  بە  بگات 
پێدانیان  گرنگی  ئاستی  کە  مندااڵنەی 
لەالیەن دایک و باوکەوە، نزمە و ڕۆتینی 
ژیانیان زۆر کەمە، دەرکەوتووە کە ئەو 
تەندروستی  ئاستێکی  تەنیا  نەک  مندااڵنە 
خراپیش  زۆر  بەڵکو  هەبووە،  خراپیان 

دەبن لە قوتابخانە. 
ئەمەش وا دەکات کە زۆر سەخت بێت 
تەنانەت کە گەورەش  مندااڵنە،  ئەو  بۆ 
تەندروست  گەشەیەکی  بتوانن  دەبن، 
زۆر  ئەوەشەوە،  پێچەوانەی  بە  بکەن. 
باشیان  سەرکەوتنێکی  کە  ل��ەوان��ەی 
لێهاتووەکان  پێشەوا  وەک  بەدەستهێناوە، 
لەو  داهێنەرەکان،  هونەرمەندە  ،ی��ان 
شوێنانەدا گەورەبوون کە چواردەوریان 

بە پەرتووکی جیاواز جیاواز پڕ بووەتەوە، 
کە  باشەکاندا،  پەیوەندییە  لەگەڵ  ئەمە 
بەسوود،  گفتوگۆی  بۆ  هاندەرێک  بۆتە 

ئیلهامبەخش بووە بۆ ئەو مندااڵنە.
دیسانەوە ئەو مندااڵنەی کە خاوەن دایک 
لەگەڵ  نەگونجاون  و  ناڕێک  باوکی  و 
شوێنێکدا گەورەبوون  لە  یان  یەکدیدا، 
کە بۆتە هۆکار بۆ دروستکردنی هەست 
لە  مندااڵنە  ئ��ەو  شێواو،  سۆزێکی  و 
هەر شێوازە خێزانێکەوە هاتبن، واتە چ 
ئەو  ن��اودار،  یان  هەژار  یان  دەوڵەمەند 
ژیانیان  ناڕێک  شێوەیەکی  بە  مندااڵنە 
ئەو  پێدەکات. وا دەردەکەوێت  دەست 
لە  و  هەبێت  خراپیان  ڕەفتاری  مندااڵنە 
ئەوتۆ  سەرکەوتنێکی  هیچ  قوتابخانەش 

بەدەست ناهێنن.
لەندەن،  زانکۆی  لە  مێلهویش  ئێدوارد 
منداڵ  گەشەکردنی  لەسەر  لێکۆڵینەوە 
دەدات  ئەوە  هۆشداری  ئەو  دەک��ات، 
لە خوار  تەمەنیان  مندااڵنەی  ئەو  ئەگەر 
پێ  بەردەوامیان  سۆزی  ساڵەوەیە،  پێنج 
نەدرێ و پەیوەندییەکی باش لەگەڵیاندا 
نەبەسترێت لەالیەن دایک و باوکیانەوە، 
یان لەالیەن ئەو کەسانەوە کە چاودێریان 
دەک���ەن، ل��ەو ه��ەل��وم��ەرج��ان��ەدا، ئەو 
ژیانێک  ناو  بۆ  دەکەن  گەشە  مندااڵنە 
زۆر  کۆمەڵگاییەوە  ڕوانگەی  لە  کە 
خراپ دەبێت و لە ڕوانگەی هەست و 
سۆزیشەوە، زۆر شێواو دەبن. لەالیەکی 
دەکاتە  کار  ناڕێکیانە،  ئەو  دیکه شەوە، 
خۆدەربڕینی  و  زم��ان  ت��وان��ای  س��ەر 
باسیان  مێلهویش  کە  مندااڵنەی  ئەو 
دەکات. الوازیی توانای زمان و توانای 
بۆ  گەورەیە  زۆر  هۆکارێکی  دەربڕین 
الوازبوون و سەرنەکەوتن لە قوتابخانە. 
مندااڵنەدا  ئەو  لەناو  بەتایبەت  ئەمەش 
بێ  خێزانێکی  لە  کە  دەردەک��ەوێ��ت 
دەڵێت:  ئەو  وەک  بوون،  پەیدا  تواناوه  
بە  زمان  پەرەسەندنی  و  »گەشەکردن 
گەشەکردنی  بۆ  یارمەتیدەرەوە  باشی 
وەک  بەشەکانی  هەموو  ئەمەش  مێشک، 
بەدەستهێنانی  و  خوێندن  تەواوکردنی 
ناو  پەیوەندییە  بۆ  پێویست  کەرەستەی 

کۆمەڵگاییەکان دەگرێتەوە«.
ب��ە وات��ای��ەک��ی دی��ک��ه ، پ����ەروەردە و 
کاریگەر  زۆر  بوارەدا  لەم  دەوروپشت، 

بەرنامەڕێژیی مێشک لەسەر واتای گەشەکردن، 
کەڵکێکی زۆری هەیە لە هەموو قۆناغەکانی ژیاندا، ئەو 
بەرنامەڕێژییە، ڕێگەی ئەوەت پێ دەدات کە بتوانیت 
ڕووبەڕووی ئەرکی زیاتر ببیتەوە، پاشگەز و خه مسارد 
نەبیتەوە لە کاتێکدا چەند سەختییەک دێتە سه ر ڕێت
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و گرنگە. گەشەکردنی منداڵەکان لەناو 
بۆ  هۆکار  دەبێتە  خراپدا  دەوروپشتێکی 
کەمکردنەوەی توانای مێشک. )سەرچاوە 
 6٥ ڤالیۆمی  مندااڵن  گەشەی  »گۆڤاری 

الپەرە ٢٩6«(.  
کە  مندااڵنەی  ئەو  ئەوەش،  بەرامبەر  لە 
بەهرەمەندن، لە دەوروپشتێکی باش، ئەو 
ژینگەیە بۆتە هۆکار بۆ زیادکردنی ئاستی 
زانیارییەکان.  زانینی  و  مێشکیان  توانای 
مندااڵنەی  ئەو  دیکه شەوە،  لەالیەکی 
و  لەدایکبوون  هەژارەوە  ماڵێکی  لە  کە 
پاشان هەڵگیراونەتەوە لەالیەن کەسێکی 
بێگانەوە کە ئاستی ئابووریان زۆر باش 
مندااڵنە،  ئەو  کە  دەرکەوتووە،  بووە، 
ئاستێکی بەرزتری زانینی زانیارییەکانیان 
هەبووە وەک لە برا و خوشکی خۆیان کە 
لەگەڵ دایک و باوکی ڕاستیی خۆیاندا 

گەورە بوون.
زۆر  کاریگەرییەکی  دۆزینەوانە  ئەم 
شێوازە  ئ��ەو  لەسەر  هەیە  ئاشکرای 
منداڵەکان  ه��ەم��وو  ک��ە  یارمەتییەی 
پێویستیانە، بۆ ئەوەی بگەن بە بەرزترین 
ناکات  پێویست  خۆیان.  توانای  ئاستی 
کە  بکەین  ک��ات��ە  ئ��ەو  چ���اوەڕوان���ی 
چونکە،  قوتابخانە،  بچنە  منداڵەکان 
بێت  درەنگ  زۆر  قۆناغە  ئەو  لەوانەیە 
بکرێ  شتێک  هەرچ  بتوانرێ  بۆئەوەی 
دەڵێت  مێلهویش  منداڵەکان.  باشیی  بۆ 
ئەوەی کە پێویستە، ئاستێکی زۆر باشی 
ئەو  سەرەتاییەکانە،  فێرگوزارییە  بنکەی 
تایبەتمەندییەکانی  هەموو  کە  شوێنانەی 
منداڵەکان،  چاودێریی  و  پاراستن  وەک 
باوکان، چاودێری  و  دایک  بۆ  یارمەتی 
تەندروستی و فێرکردن، لەخۆ دەگرێت. 
دەتوانرێ  ڕێگەیەوە،  لەو  سەلمێندراوە، 
و  ژیان  بە  بگەیەنرێ  زۆر  کەڵکێکی 
بەتایبەت  منداڵەکان،  هەموو  پاشەڕۆژی 
ئەو مندااڵنەی کە لە خێزانێکی هەژارەوە 

پەیدابوون.
بە شێوەیەکی گشتی، ئەوە قبووڵ کراوە 
منداڵەکان  پاراستنی  و  پاڵپشتیکردن  کە 
لە تەمەنێکی سەرەتاییدا، زۆر گرنگە و 
هەر ئەو هەستکردن بە گرنگییەش وای 
کردووە لە واڵتە یەگرتووەکانی ئەمەریکا 
ئۆرگەنازەیشنی  و  بەرنامە  بەریتانیا،  و 
بکەن.  تەرخان  مەبەستە  ئەو  بۆ  تایبەت 

ئەمساڵدا  سەرەتای  لە  ئۆباما  س��ەرۆک 
بۆچوونەکانی  دەیوست  پەرۆشەوە  بە 
بەم  سەبارەت  بخات  یەک  گۆنگرێس 
دەوت:  گۆنگرێسی  بە  ئۆباما  بابەتە، 
داوە  پیشان  ئ��ەوەی  »لێکۆڵینەوەکان 
خەرجیی  بەسوودترین  و  باشترین  کە 
کە  لەوەدایە  منداڵەکانمان  بۆ  دەوڵەت 
بۆ  ئاستی خوێندنی سەرەتاییان  باشترین 

دابین بکەین«.
»سەرکەوتن«،  واتای  ئەوەشدا،  لەگەڵ 
ناسینەوەی  ب��ە  نییە  واب��ەس��ت��ە  تەنیا 
وەک  خودییەکانەوە،  تایبەتمەندییە 
و  توانا«  ئاستی  بەرزترین  بە  »گەیشتن 
ئاسانکاری  کە  ژینگەیەک  دروستکردنی 
زۆرتر بهێنێتە کایەوە بۆئەوەی تاکەکان 
دەروونناس  وەک  بدۆزنەوە.  ئاستە  ئەو 
فلۆریدا  زانکۆی  لە  ئیرکسۆن  ئەندرسن 
دەڵێت: »توانای مێشکی و ژیری، مەرج 
تاکانە  ئەو  ئەوە بکات کە  پێشبینی  نییە 
کە  کەسانەی  ئەو  لەنێوان  دەبن  جیاواز 
پسپۆر و شارەزان لە بوارە پیشەییەکاندا«. 
دیکه ش  کەسی  چەندان  و  ئیرکسۆن 
بەرهەمە  کە  هەیە  بۆچوونەیان  ئ��ەو 
بەدەستهاتووەکان لە بوارە جیاوازەکاندا، 
میوزیک،  وەک  بوارەکانی  لە  تەنانەت 
چاالکییەکانی  و  شەتره نج  وەرزش، 
دی���ک���ه ش، واب��ەس��ت��ەی��ە ب��ە ت��وان��ای 
»یادەوەری«یەوە، ئەوەش زیاتر وابەستەیە 
بە »سەرنجدانی تایبەتی« و خۆڕاهێنانەوە، 
وەک لەوەی وابەستە بێت بە تایبەتمەندی 

»ژیریی زگماکی«یەوە. 
زیاتر  کاتێکی  کەس  هەندێک  بۆچی 
لە  وەک  دەبات  بەسەر  »خۆڕاهێنان«  بە 
کەسەکانی دیکه ؟ لە سەرەتادا، لەوانەیە، 
لەالیەن  پەروەردەیی  هۆکارێکی  لەبەر 
لەگەڵ  بەاڵم  بێت،  باوکانەوە  و  دایک 
ئەوەشدا، وا دەردەکەوێت کە هەندێک 
هەر  ب��ۆ  گرنگن  زۆر  هەیە  فاکتەر 
کەسێک کە نەخشە ڕێگای سەرکەوتنی 
ناتوانیت  تۆ  نموونە:  بۆ  بکێشێت.  خۆی 
هەنگاوی زۆر بنێیت بەرەو ئامانجەکانت 
ئەگەر بەردەوام خۆت تەرخان نەکەیت 
بۆ ئەو ئامانجە و ئەو خۆ تەرخانکردنەش 
نەپارێزیت، یان زۆر سوور نەبیت لەسەر 
ئەنجیال  ئامانجەکانت.  بە  گەیشتن 
لە  پەنسیلڤانیا  زانکۆی  لە  دەک��ۆرس 

بە  کە  تاکانەی  »ئەو  دەڵێت:  ئەمەریکا 
پەرۆشەوەن بۆ گەیشتن بە ئامانجەکانیان، 
زیاتر سەرکەوتن بە دەست دەهێنن وەک 
ئەمەش  گرنگیی  دیکه ،  کەسەکانی  لە 
دەردەکەوێت  کاتانەدا  لەو  بەتایبەت 
کێشەیەکی  ڕووبەڕووی  تاکانە  ئەو  کە 
کێشەیەش  ئ��ەو  و  دەب��ن��ەوە  ق���ورس 
بۆ  دەکات  دروست  گەورە  ئاستەمێکی 

سەرکەوتنیان«.
بەاڵم چی وا لە خەڵکی دەکات کە بە 
پەرۆشەوە بن بۆ ئامانجەکانیان؟ بەشێک 
بە  وابەستەیە  پرسیارە  ئەو  وەاڵم��ی  لە 
هاندان و »هەڵنان«ەوە. دەکۆرس لە ڕێی 
ئەو  داوە،  پیشان  ئ��ەوەی  ئەزموونەوە، 
دراوە،  پێ  بەخشیشیان  بەڵێنی  تاکانەی 
بەرزتریان  ئاستێکی  پارە،  پێدانی  وەک 
لەسەر  تاقیکردنەوە  لە  هێناوە  بەدەست 
دۆزینەوەیەش  ئەم  زانیارییەکان.  زانینی 
کاریگەرییەکی زۆری هەبوو لەسەر ئەو 
»سەرکەوتن«  بواری  لە  لێکۆڵینەوانەی 
و  کۆمەڵناسان  و،  دەرونناس  دەک��ران. 
هەروەها ئەوانەش کە لە بواری ئابووریدا 
ئەو  بۆ  پەنجە  کاتدا  زۆر  لە  پسپۆڕن، 
پەیوەندییە ڕادەکێشن کە لە نێوان زانینی 
ژیانی  دەستکەوتەکانی  و  زانیارییەکان 
تاکەکاندا هەیە، ئەمەش وەک بەڵگەیەک 
زیاتر  »س��ەرک��ەوت��ن«،  ک��ە  دادەن��ێ��ن 
وابەستەیە بە زیرەکییەوە. لەگەڵ ئەوەشدا 
دیاردەیەشی  ئەو  »دەکۆرس«  کارەکانی 
لەسەر  تاقیکردنەوە  کە  دەردەخ��س��ت 
زانینی زانیارییەکان پێوەری شتی زۆرتر 
تاقیکردنەوە  زیرەکی  لە  وەک  دەکات 
ئ��ەوەش  زانیارییەکان  زانینی  لەسەر 
سەرمایەیەکی  هاندان  کە  دەردەخ��ات 

زۆر بەبەهایە لەم بوارەدا.
شتێکی دیکه  کە وا لە خەڵکی دەکات 
ئامانجەکانیان،  بۆ  بن  پ��ەرۆش��ەوە  بە 
تایبەتمەندیی ویسته . ویستێک کە پڕ بەها 
بێت و بەردەوام بێت لە سەرتاسەری ئەو 
ڕێگەیەی کە دەیگرنەبەر بۆ گەیشتن بە 
ئەوەیە  لەبەر  زیاتر  ئەمەش  ئامانجەکان. 
سەختی  ک��اری  سەرکەوتن،  ڕێی  کە 
جیا  ک��ەوات��ە  پێویستێتی.  و  دەوێ���ت 
ڕووبەڕووبوونەوەی  بە  تۆیە  کردنەوەی 
ڕێی  له   کە  خواستانەی  و  ح��ەز  ئ��ەو 
گەیشتن بە ئامانجەکان، دێنە سەر ڕێت. 
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تایبەتمەندیی ویست، زیاتر وابەستەیە بە 
ئەمەش  خۆکۆنترۆڵکردنەوە،  و  دیسپلن 
لە دوو الوە زۆر وابەستەیە بە گەیشتن 

بە ئامانجەکان.
ه��ەروەک  خۆکۆنترۆڵکردن،  یەکەم؛ 
ته مه ن  درێژایی  به   زانیارییەکان،  زانینی 
زانینی  ڕێی  لە  هەیە.  زۆری  کەڵکی 
توانراوە  خۆکۆنترۆڵکردنەوە،  ئاستی 
دەرچ��وون��ی  ئاستی  پێشبینی  باشتر 
ڕێ��ژەی  لە  وەک  بکرێ،  قوتابییه کان 
کە  قوتابیانەی  ئەو  زانیارییەکان.  زانینی 
خۆکۆنترۆڵکردنیان  تایبەتمەندی  زیاتر 
کاتی  لە  کە  دەردەکەوێت،  وا  تێدایە، 
ئەرکی  قوتابخانە،  لە  ببن  ئامادە  خۆیدا 
خوێندنیان ئامادە بکەن و کەمتر سەیری 
ئەو  توانی  دەکۆرس  بکەن.  تەلەفزیۆن 
ئەنجامە وەربگرێت کە ئەو دیاردانە، لە 
بە  بۆ  هۆکار  دەبێتە  ڕاستییه کاندا،  باره  

دەستهێنانی نمرەی باشتر لە قوتابخانە. 
ئەنجامی  دوای���ی���دا،  م���اوان���ەی  ل���ەم 
لەسەر  کە  دوورودرێژ  لێکۆڵینەوەیەکی 
١٠٠٠ منداڵ کرابوو لە واڵتی نیوزله ندا، 
دیاردەیەی دەردەخست.  ئەو  ئاشکرا  بە 
ئەو کەسانەی کە لێکۆڵینەوەیان کردبوو، 
مندااڵنەیان   ١٠٠٠ ئ��ەو  چ��اودێ��ری��ی 
کردبوو تا تەمەنی ٣٢ ساڵی، لە ئەنجامدا 
تایبەتمەندی  مندااڵنەی  ئەو  درا  سەرنج 
خۆکۆنترۆڵکردنی زیاتریان پیشان دابوو، 
لەشێکی  ببوون،  گ��ەورە  کە  کاتێک 
تەندروستریان هەبووە و خاوەن هەست 
بە  ب��وون.  جێگیرتریش  سۆزێکی  و 
هەمانشێوەش، ئەو مندااڵنەی کە وەختی 
خۆی کۆنترۆڵی زۆرتریان هەبووە بەسەر 
ڕوانگەی  لە  بوون  باشتر  زۆر  خۆیاندا، 
 PNAS, vol )سەرچاوە:  ئابورییەوە 

.) 108, p 2693
خۆکۆنترۆڵکردن

ئەم بابەتە ئاوێنەی ئەو ئەزموونە ناودارەیە 
گێرای،  میشەڵ  وڵتەر  دەروونناس  کە 
زانکۆی کۆلۆمبیایە  لە  ئێستا  میشەڵ کە 
ساڵی  کۆتایی  لە  نیویۆرک،  شاری  لە 
١٩6٠کاندا چەند منداڵێکی ڕووبەڕووی 
مندااڵنە  ئ��ەو  ک���ردەوە.  هەڵبژاردنێک 
دەبوایە بڕیاریان بدایە کە ئایا خواردنی 
یان  هەڵدەبژێرن  ئامادە  شیرینی  یەک 
ئەوەتا چاوەڕوان دەکەن تا ١٥ ده قیقه ی 

دیکه  بۆ ئەوەی دوو شیرینی وەربگرن. 
میشەڵ  بوو:  شێوەیە  بەم  ئەزموونەکە 
چۆڵدا  ژوورێکی  لە  دەهێنا  منداڵێکی 
کە تەنیا کورسی و مێزێکی لێیە، لەگەڵ 
قاپێک کە لەسەر مێزەکە دانراوە و یەک 
میشەڵ  ئەزموونەدا  لەو  لەسەرە.  شیرینی 
لەسەر  کە  دەکرد  منداڵەکە  لە  داوای 
بە  میشەڵ  پاشان  دابنیشێت.  کورسییەکە 
منداڵەکەی دەوت کە ئەو کارێکی هەیە 
میشەڵ.  لێرەدا  دەره وە.  بڕواتە  دەبێت  و 
بە منداڵەکەی دەوت کە ئەگەر شیرینی 
سەر قاپەکە نەخوات تا ئەو دەگەڕێتەوە، 
ئەوە منداڵەکە دوو شیرینی وەردەگرێت. 
بە منداڵەکەی نەدەوت کە شیرینی  ئەو 
زیاتر  بەڵکو  ن��ەخ��وات،  قاپەکە  س��ەر 
دەکرد،  منداڵەکە  بۆ  پاداشتەکەی  باسی 
قاپەکەی  س��ەر  شیرینی  کاتێکدا  لە 
نەخواردایە. بە واتایەکی دیکه ، منداڵەکە 
ئازاد بوو لەوەی کە شیرینیی سەر قاپەکە 

بخوات یان نا.
ئەزموونە،  ئ��ەو  دوای  ساڵێک  چەند 
مندااڵنەی  ئەو  دەرکەوت،  بۆی  میشەڵ 
باشتر  بکەن،  چ���اوەڕوان  توانیبوویان 
وەک  بڕیبوو  قوتابخانەیان  قۆناغەکانی 
بەسەر  نەیانتوانیبوو  کە  مندااڵنەی  لەو 
بەشە  یەک  و  ببن  زاڵ  خۆیاندا  حەزی 
تایبەتمەندیی  خواردبوو.  شیرینیەکەیان 
ئەو ئەزموونە، لە کەسێتی ئەو مندااڵنەدا 
ڕەن��گ��ی داب���ۆوە ب��ە گ��ەورەی��ی، ئەو 
حەزی  بەسەر  توانیبوویان  مندااڵنەی 
خۆیاندا زاڵ ببن، پەیوەندییەکی نزیکتر 
و بەهێزتریان هەبوو لەگەڵ هاوڕێکانیان 
هەبوو  تەندروستیان  کێشەی  کەمتر  و 
ڕوانگەی  لە  دیکەدا.  منداڵەکانی  لەچاو 
داراییشەوە، ئەو مندااڵنەی کە دانیان بە 
هەردوو  چاوەڕوانی  و  گرتبوو  خۆیاندا 
گەورە  کاتێک  کردبوو،  شیرینیەکەیان 
ببوون، مانگانەیەکی بەرزتریان بەدەست 

هێنابوو.
بە  س��ەب��ارەت  گرنگ  خاڵی  دووەم 
دەتوانرێ  ئ��ەوەی��ە:  خۆکۆنترۆڵکردن 
ئاستی  لە  چاکسازی  و  خۆڕاهێنان 
ئەو  ک��اری��گ��ەری��ی  و  بەدەستهێنان 
خۆکۆنترۆڵکردن  وات��ە  تایبەتمەندییە 
زانکۆی  لە  باومینستەر  ڕۆی  بکرێ. 
ئەو  فلۆریدا،  لە  ت��االه��اس  دەوڵ��ەت��ی 

چاکسازیکردنە  و  خۆڕاهێنان  ج��ۆرە 
ماسولکەکان  بە  خۆکۆنترۆڵکردن  لە 
ب���ەراورد دەک���ات ک��ە دەت��وان��رێ به  
گروپەکەی  بکرێ.  بەهێزتر  وه رزش 
دۆزییەوە  دیاردەیەیان  ئەو  باومینستەر 
لە  کۆنترۆڵکردن  خۆ  لەسەر  مەشق  کە 
بەشێکی تایبەتیی ژیانی کەسێکدا، دەبێتە 
تایبەتمەندی  چاکبوونی  و  بەهێزکردن 
بەشەکانی  هەموو  لە  خۆکۆنترۆڵکردن 
)سەرچاوە     کەسەدا  ئەو  ژیانی  دیکه ی 
 New Scientist 28 January

.) :2012, p30
هەمانشێوە  بە  باومینستەر  گروپەکەی 
سەرنجی ئەوەشیان دا کە، مەشق لەسەر 
لە  خێراتر  و  باشتر  خۆکۆنترۆڵکردن 
وەک  دەردەک��ەوێ��ت  کەسدا  هەندێک 
لەوە  ئەمەش  دیکه دا.  کەسەکانی  لە 
ئەو  کە  ب��ەوەی  بێت  وابەستە  دەچێت 
لە سەرەتادا، ڕێژەیەکی زۆرتر  کەسانە، 
خۆکۆنترۆڵکردنیان  تایبەتمەندی  لە 
بۆ  هۆکار  دەبێتە  ئەوەش  هەر  و  تێدایە 
کۆنترۆڵکردن،  خۆ  مەشقی  کە  ئەوەی 
لەسەر  هەبێت  باشتری  ک��اری��گ��ەری 
»ئەمە  دەڵێت:  باومینستەر  کەسانە.  ئەو 
هۆکارە.  و  کار  بازنەیی  دیاردەیەکی 
دایک  پێویسته  کە  دیکەیه   هۆکارێکی 
ژیانی  س��ه ره ت��ای  له   ه��ه ر  ب��اوک��ان  و 
تایبەتی  گرنگییەکی  منداڵه کانیانه وه  
بدەن بە ویستی منداڵەکانیان«. بە هەمان 
شێوەش، تایبەتمەندی خۆ کۆنترۆڵکردن 
گرنگییەکی زۆری هەیە بۆ ئاڕاستەکردنی 
هەڵسوکەوتانەی  ئەو  هەڵسوکەوتەکان، 
هەر  بەدەستهێنانی  بۆ  گرنگن  زۆر  کە 
تاکەکان  کە  پیشه یی  تایبەتمەندییەکی 
بیانەوێت بە دەستی بهێنن. جا لەبەرئەوەی 
وابەستەیە  تایبەتییەکان،  هەڵسوکەوتە 
بتوانیت  تا  ڕابهێنیت  خۆت  کە  بەوەی 
لێره دا  بۆیه  بکەیت،  سەختەکان  شتە 
بە  هەڵسوکەوتەکان،  ئاڕاستەکردنی 
هۆکاری خۆ کۆنترۆڵکردن، گرنگییەکی 

تایبەت به  خۆی هەیە.
دەتوانین  ئێمە  ک��ە  ئ���ەوەی  زانینی 
ببین  و  بکەین  چاک  خۆمان  ویست-ی 
بەرامبەر  بین  بەپەرۆش  که   کەسێک  بە 
ئەو سەختیانەی کە دێتە سەر ڕێگامان، 
دەبێ ئێمە گەشبینتر بکات سەبارەت بەو 
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بەرەو  بینێین  دەتوانین  کە  هەنگاوانەی 
سەرکەوتن. لەگەڵ ئەوەشدا، بەداخەوە، 
و  بیرکردنەوە  شێوازی  جار،  زۆرب��ەی 
ئەو  بەرامبەر  بڕواکان، الوازمان دەکه ن 
گۆڕانکارییانەی کە دەتوانین بیان کەین. 
دەرونناسی  تایبەتەکانی  لێکۆڵینەوە 
کە  داوە  پیشان  ئ��ەوەی  گەشەکردن، 
بە  بەرامبەر  چەسپاوەکان،  بۆچوونە 
خۆمان، واتە ئەو شێوازە بیرکردنەوەیەی 
کە گوایە کەسێتی و توانای مێشکیمان 
زۆر دیاری کراوە و قابیلی گۆڕان نییە، 
دەبێتە هۆکار بۆئەوەی خەڵک لە کەوتن 
لێ  وامان  جاریشدا  هەندێ  لە  بترسن، 
بەرخود  خراپی  بە  زۆر  کە  دەک��ات 
و  ڕەخنەکان  بەرامبەر  بدەین  پیشان 
خۆمان لە کارە تازەکان یان سەختەکان، 
ئەوەندە  تایبەتمەندییانەش  ئەم  بدزینەوە. 
یارمەتیدەر نین بۆ سەرکەوتن. لەالیەکی 
بڕوابوون بەوەی کە دەتوانیت  دیکەوە، 
گۆڕانکاری بکەیت لەو تایبەتمەندییانەی 
فێری  کە  دەنێت  پێوە  پاڵت  خ��ۆت، 
بەرفراوانتر  ببیت و کەسێتیت  شتی تازە 

بکەیت.
لە دە ساڵی پێشوودا، گروپێک لە زانکۆی 
سەرپەرشتیی  بە  ئەمەریکا،  ستانفۆردی 
ه���ۆی کەڵک  ب��ە  ک����ارۆڵ دوێ����ک، 
ئاستی  توانیان  بیرۆکەیە،  لەو  وەرگرتن 
لە  قوتابییەکان،  نمرەی  بەدەستهێنانی 
هەزارەها قوتابخانە و کۆلیژی ئەمەریکا، 
ئەوان  کارەشیان  ئەو  بۆ  بکەنەوە.  بەرز 
قوتابییه کان،  به   دەدا  تایبەتییان  وانەی 
ئەوان بە قوتابییه کانیان وتبوو کە »ئاستی 
بەڵکو  نییە،  چەسپاو  شتێکی  ژی��ری« 
تایبەتمەندییەکە کە دەتوانرێ گۆڕانکاری 
کە  وترابوو  قوتابیانه   بەو  بکرێ.  تێدا 
بۆئەوەی  هۆکار  دەبێتە  کۆششکردن، 
کێشمەکێش  و  ژیرتر  کەسێکی  بە  ببن 
لەسەر ئەوەی کە خۆت ڕابهێنیت لەسەر 
و  سروشتییە  شتێکی  فێربوون،  پڕۆسەی 
نییە کە  نیشانەی ئەوە  بە هیچ شێوەیەک 
دوێک  هەبێ.  زیرەکیت  نزمی  ئاستێکی 
لەسەر  مێشک  »بەرنامەڕێژیی  دەڵێت: 
زۆری  کەڵکێکی  گەشەکردن،  واتای 
هەیە لە هەموو قۆناغەکانی ژیاندا«، ئەو 
بەرنامەڕێژییە، ڕێگەی ئەوەت پێ دەدات 
زیاتر  ئەرکی  ڕووب��ەڕووی  بتوانیت  کە 

نەبیتەوە  خه مسارد  و  پاشگەز  ببیتەوە، 
سه ر  دێتە  سەختییەک  چەند  کاتێکدا  لە 

ڕێت«. 
بیرکردنەوەیه ی  شێوازە  لەو  مەترسی 
چەسپاوە  شتێکی  زیرەکی  گوایە  کە 
ب��ۆ ت��اک��ەک��ان، زۆرت���رە ل��ەس��ەر ئەو 
بەگشتی،  کۆمەڵگا،  کە  کەمایەتییانەی 
بەرامبەریان،  هەیە  ڕەشبینی  بۆچوونێکی 
بەرامبەر  بۆچوون  هەندێک  ه��ەروەک 
یان  ئەمەریکا،  لە  ڕەشپێستەکان  بە 
بۆچوونێکی  کۆمەڵگادا  هەندێک  لەناو 
نەگونجاوی تایبەتی بەرامبەر بە ژنان له و 
باره یه وه  هه یه ، کە لەوانەیە، بەبێ ویستی 
خۆیان، ببن بە بەشێک لەو کەمایەتییەی 
بۆچوونێکی  شێوازە  بە  کۆمەڵگا  کە 
بکاته وه .  بیر  بەرامبەریان  ناشایستە، 
بیرکردنەوەی  ش��ێ��وازی  کاتێکدا  لە 

سەختە  گشتی،  بە  کۆمەڵگا، 
بەرامبەر  لە  بەاڵم  بگۆڕرێ، 
ئەوە، گۆڕین لە بەرنامەڕێژیی 
لەم  ئاسانە.  شتێکی  مێشکدا، 
دوێک  گروپەکەی  ماوانەدا، 
لە لێکۆڵینەوەیەکدا، کە هێشتا 
بە چاپیان نەگەیاندووە، توانیان 

هاندانی  ڕێی  لە  کە  بدەن  پیشان  ئەوە 
ئاستی  تێڕامان،  شێوازی  گەشەکردنی 
خوێندنی بااڵی ڕەشپێستە ئەفریقییەکانی 

ئەمەریکا، باشتر بکەن.
ئەو لێکۆڵینە تایبەتانەی کە لەسەر ویستی 
کراوە،  تێڕامان  شێوازی  و  مرۆڤەکان 
ئەوەی پیشان داوە کە ئێمە، تا ئاستێک، 
کاریگەریمان هەیە لەسەر ئەو کەسێتییەی 
بۆمان  باوکمانەوە  و  دای��ک  ل��ە  ک��ە 
کاریگەریی  دەتوانین  گوێزراوەتەوە، 
ئەو  لەسەر  هەبێت  س��ەرن��ج��دراوم��ان 
پەیدابووە.  دایکمانەوە  لە  کە  »من«ەی 
ئەگەر  دەکەین  هەڵە  ئەوەشدا،  لەگەڵ 
پ��ەروەردە  سەرکەوتنی  بە  ئەمە  ئێمە 
بەسەر سروشت بزانین. هەروەک سکۆت 
لەسەر  لێکۆڵینەوە  کە  کوفمان  ب��اری 
زانکۆی  لە  دەکات  داهێنان  و  زیرەکی 
کاریگەرن  »جینەکان  دەڵێت:  نیویۆرک، 
نێوان  له   ج��ی��اوازی  دروستکردنی  لە 
هەموو  لە  جیاوازییەش  ئەو  تاکەکان 
توانای  و  دەروون��ی  تایبەتمەندییەکی 
مێشکیی تاکەکاندا دەردەکەوێت«. بەاڵم 

»ژینگە،  دەڵێت:  ئەو  ئەوەشدا،  لەگەڵ 
گرنگەکانی  ب��ڕی��ارە  و  دەوروپ��ش��ت 
خۆیان،  ژیانی  بە  سەبارەت  تاکەکان 
کایەوەی  هێنانە  لەسەر  کاریگەرن  زۆر 
تاکەکان  ئەو شێوازە گەشەکردنەی کە 

دەیانبێت«.
کە  ئیرکسۆن  دی��ک��ەوە،  الی��ەک��ی  ل��ە 
دەچێت  بۆی  وای  ک��رد،  باسم  پێشتر 
کەسەکان  جارەکاندا،  زۆربەی  لە  کە 
بەدەست  پسپۆڕیی  ئاستی  دەت��وان��ن 
بیانەوێت،  کە  بوارێکدا  هەر  لە  بهێنن 
گوێرەی  بە  کەسانە  ئەو  هاتوو  ئەگەر 
لەسەر  بکەن  پێویست  مەشقی  پێویست 
ئەو بەشەی کە خۆیان دەیانەوێت. بەاڵم 
لە زانکۆی  وەک دێن کیس سایمۆنتۆن 
کالیفۆرنیاوە دەڵێت: »ئەوانەی کە خێراتر 
ئەوانەی  دیکه   واتایەکی  بە  دەبن«،  فێر 
هەمیشە،  زیرەکترن،  کە 
کە  دەدەنەوە  ئەوانە  پێشی 

بە دڵنیاییەوە، لەوانەیە 
من بتوانم ببم بە 
کەمانچەژه نێکی زۆر 
باش، ئەگەر هات و بە 
سەختی کۆشش بکەم بۆ 
ماوەیەکی دوور و درێژ، 
بەاڵم کەڵکی چییە، ئەگەر 
هات و من تا تەمەنی 
٥٠ ساڵیم، توانای 
لێدانی کەمانچەم نەگاتە 
ئەو ئاستەی کە بتوانم 
بەشداری لە ئۆرکسترای 
گشتیدا بکه م
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»بە  دەڵێت:  ئەو  فێربووندا.  لە  خاوترن 
بە  ببم  بتوانم  من  لەوانەیە  دڵنیاییەوە، 
کەمانچەژه نێکی زۆر باش، ئەگەر هات 
و بە سەختی کۆشش بکەم بۆ ماوەیەکی 
دوور و درێژ، بەاڵم کەڵکی چییە، ئەگەر 
هات و من تا تەمەنی ٥٠ ساڵیم، توانای 
لێدانی کەمانچەم نەگاتە ئەو ئاستەی کە 
گشتیدا  ئۆرکسترای  لە  بەشداری  بتوانم 

بکه م«.
خەون و خەیاڵەکان گرنگن 

نەک بە تەنیا هەندێک کەس زیرەکترن 
لە کەسەکانی دیکه ، بەڵکو کەسەکان، 
لە  هەیە  جیاوازیان  زیرەکیی  ئاستی 
ئەوەشدا  لەگەڵ  جیاوازەکاندا.  بەشە 
ئەگەر هەموو منداڵەکان بە یەک شێواز 
بوترێتەوە،  پێ  وانه یان  یەک،  وەک  و 
هێشتا دەبینین کە هەندێک لەو مندااڵنە 
هەلی ئەوەیان دەبێت کە زۆر باشتربن. 
بەریتانیا  قوتابخانانەی  شێوازە  یەک  ئەو 
سەرتاسەری  میتۆدیی  بەرنامەیەکی  کە 
ئ��ەوە  مەبەستی  ب��ە  داڕێ�����ژراوە،  ب��ۆ 
توانا،  بەوپەری  کە  کایەوە  هێنراوەتە 
نایەکسانی، لە هەلومەرجەکاندا،  ئاستی 
کەم بکاتەوە، بەاڵم ئەو کارە، لەوانەیە 
بێت  هاندەر  نەویستانە،  شێوازێکی  بە 
بۆ دواخستن و تەمەڵکردنی منداڵەکان. 
پسپۆڕە  و  دەروونناسەکان  زۆرب��ەی 
گەشەکردنی  بەشی  لە  تایبەتەکان 
پێوە  پەیوەندیمان  ئێمە  کە  منداڵ 
قوتابخانانەیان  ج��ۆرە  ئەو  ک��ردوون، 
بەرفراوانتر  ڕەوشێکی  کە  باشترە  پێ 
ژیری  جیاوازەکانی  بابەتە  هەموو  بۆ 
دەگ��رێ��ت،  لەخۆ  ئ���ارەزووەک���ان  و 
بە  کەمتر  گرنگیدانێکی  لەگەڵ  ئەمە 
ئامانجی  و  قوتابییه کان  پێوەرکردنی 
لەالیەن  کە  ڕێ��ژەی��ەی  ب��ەو  گەیشتن 
لە  داواکراوە  دەوڵەتییەوە  سیستەمێکی 

قوتابخانەکان.
هەموو  »لەبەرئەوەی  دەڵێت:  ئیرکسۆن 
قوتابیەکان وەک یەک نین، دەبێت هەلی 
جیاواز لە بواری جیاوازدا بوونی هەبێت«. 
بابەتە  لەم  بیر  شێوەیە  بەم  دەتوانیت  تۆ 
باخێکت  بەرچاوت  بیهێنە  بکەیتەوە: 
لەناو  هەیە  جیاواز  بەشی  چەند  و  هەیە 
باخچەکدا، بۆ نموونە، بەشێک کە خۆر 
سێبەر  دیکه ش  بەشێکی  و  ده یگرێتەوە 

شێوەیە...  بەم  و  شێدار  بەشێکیش  و 
دەبینیت لەو کاتەدا ئاستی گەشەکردنی 
لەو  ه��ەم��ەج��ۆرەی ڕووەک��ەک��ان��ی��ش 

باخچەیەدا زۆرتر دەبێت.
جۆره   هاندەری  قوتابخانەکان  پێویستە 
ڕەوشێکی فێرکردن بن که  بچێته  ناخی 
پەیوەندییان  کە  تایبه تییانه ی  بابه ته   ئه و 
قوتابییەکانەوە.  کەسێتیی  بە  هه یه  
قوتابییەکان  لە  »واز  دەڵێت:  کوفمان 
بهێنن با بە گوێرەی گەشەکردنی خۆیان 
لەناو بابەتەکاندا، ڕێژەی خۆیان دیاری 
قۆناغێکی  لە  هەیە  کەس  زۆر  بکەن. 
درەنگتردا لەناو بابەتەکاندا دەگەشێتەوە، 
و  هونەر  وەک  بابەتەکانی  بەتایبەت، 
شارەزابوونێکی  بە  پێویست  زانست، 
مێشکی  توانای  و  کۆمەڵگا  ناو  باشی 
باش هەیه . کوفمان دەڵێت: »بۆ هەندێک 
بوێت  زۆری  کاتێکی  لەوانەیە  کەس، 
کە بەسەر هەندێک دژواریدا سەرکەون، 
تا لە کۆتاییدا دەگەنە ئەو ئاستەی کە 
بەدەست  س���ەروەری-ش  و  داهێنان 

دەهێنن«.
هەروەک  نییە،  یارمەتیدەر  کە  ئ��ەوەی 
دەکەن،  باسی  بوارەدا  لەم  پسپۆڕەکان 
دیکه ی  شێوازی  هەندێک  کە  ئەوەیە 
کایەوە،  بهێنرێتە  گشتی  تاقیکردنەوەی 
بەریتانیا  واڵت��ی  لە  ئێستا  چ��ۆن  وەک 
ئەوەشدا  لەگەڵ  دەکرێ.  لێ  پەیڕەوەی 
ویالیەتە  قوتابخانەکانی  سیستەمی  کە 
کەمتر  ئەمەریکا،  یەکگرتووەکانی 
بەاڵم  مەرکەزیەتەوە،  بە  کراوە  وابەستە 
ڕەوشی  دیسانەوە  لەوێش،  کە  دەبینین 
خەستی  ب��ە  گشتی  ت��اق��ی��ک��ردن��ەوەی 
پەیڕەوی دەکرێ. کوفمان لەو بارەیەوە 
ڕاوێژ دەدات و دەڵێت: »با ئاستی نمرەی 
یان  بێت  هەرچەندێک  تاقیکردنەوەکان 
هاتبێت،  کوێوە  ه��ه ر  لە  قوتابیە  ئ��ەو 
ئەوەیە  گرنگ  نییە،  گرنگ  زۆر  ئەوە 
کە گوێ لە خەونی منداڵەکان بگیرێت 
بە  بگەن  ئ��ەوەی  بۆ  ب��درێ  هانیان  و 
خەونەکانیان، بەخشیش بدەن بە هەوڵ و 
نەک  فێربوون،  پڕۆسەی  بە  کۆششەکان، 

بە ئەنجامە گشتییەکان«.
خەونەکانیان  بە  ئ��ەوەی  بۆ  هاندان 
نەگونجاو  زۆر  ئەوە  لەوانەیە  بگەن؟ 
بۆ  سەرکەوتن  وات��ای  لەگەڵ  بێت 

هەندێک کەس. بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا، 
گرنگترین فاکتەرە لەم بارەیەوە. زانای 
پۆڵ  ئیلیس  ئەمەریکی  دەروونناسی 
ژیانی  لەسەر  لێکۆڵینەوەی  تۆرانس 
داهێنەر  و  بەتوانا  کەسی  س��ەدەه��ا 
کەسانی  نێوانیاندا  لە  کە  ک��ردووە، 
مامۆستا،  داهێنەر،  نووسەر،  ئەکادیمی، 
بەڕێوبەری کاری سەربەخۆ  ڕاوێژکار، 
و گورانیبێژی ناوداری تێدا بووە. هەر 
دەگاتە  تا  سەرەتاییەوە  قوتابخانەی  لە 
تورانس  مامناوەند.  تەمەن  قۆناغێکی 
ک��ردووە  کەسانەی  ئ��ەو  چ��اودێ��ری 
ئاستی  کە  داوە  ئ��ەوەی  سەرنجی  و 
یان  تەکنیکی  توانایەکی  یان  خوێندن 
بە دەستهێنانی پله ی بەرز لە قوتابخانە، 
جیاکردنەوەی  بۆ  هۆکار  نەبووه تە 
هەندێک  بوونی  بەڵکو  تاکانە،  ئ��ەو 
هەستی  بوێرانه   وەک  تایبەتمەندیی 
هەستکردن  داهێنان،  بە  مانابەخشین 
قووڵەکاندا  ئەندێشە  لەناو  خۆشی  بە 
هۆی  ب��ە  ئ��ارام��ی  ب��ە  هەستکردن  و 
که   گشتیدا،  خەڵکی  لەگەڵ  یەکبوون 
ئه مانه  زۆر گرنگن لەم بوارەدا. لەوەش 
کە  دەک��ردەوە  بیری  وا  ئەو  گرنگتر، 
کەوتنە ناو هەستی خۆشەویستی لەگەڵ 
تەمەنی  لە  بەتایبەت  خەونەکاندا، 
خەونەکان  دوای  که وتنه   گەنجێتیدا، 
هێز و گوڕه وه ، کاریگەرێکی زۆر  بە 

بەهێزتری هه یه  بۆ سەرکەوتن.
تورانس بەو جۆرە کەسانەی، کە پێشتر 
به زێنه ره   باسمان کردن، ده ڵێت »سنوور 
ده چێت  بۆ  وای  ئه و  فڕیوه کان«  به رز 
ئه و  به ده ستهاتووه کانی  و  ده ستکه وت 
سنورانە  ئ��ەو  هەموو  که سانه ،  ج��ۆره  
ڕێژەییە  تاقیکردنەوە  ک��ە  دەب��ڕێ��ت 
دەتوانێت  قوتابخانەکان  گشتییەکانی 
هەموو  هەمانشێوە  بە  بکات،  پێشبینییان 
ئەو سنوورانەش دەبڕێت کە کەسەکانی 
بۆی  ببینینان  پێوە  خەون  توانای  دیکه  
هەبووە، تەنیا ئه و جۆرە کەسانە توانیویانه  

ئەو جۆرە خەونانە ببینن.

له  ئینگلیزییه وه : گۆران ئیبراهيم
سه رچاوه :
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ڕه نگه ماوه ی چوونه  ناو 
ته مه نت خۆشترین سااڵنی 

ژیانت بێت
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تێپه ڕیویت،  له  چل ساڵ  ئهگهر 
دیاره  هه ندێ ڕاستیت به  چاوی خۆت 
ناو  چوونه   به   په یوه ندیان  که   بینیوه  
سه یری  نموونه   بۆ  هه یه.  ته مه نه وه  
چرچییه کانی  و  ک���ردووه   ئاوێنه ت 
هه ستت  و  بینیوه   ده موچاوت  پێستی 
دوای  بینیوته   هه روه ها  ک��ردوون.  پێ 
وه رزش��ک��ردن چ��ۆن ج��ار ج��ار ئ��ازار 
لێت ده دات و ماوه ی زیاتر له  جاران 
ده بیته وه .  چاک  درنگتر  و  ده خایه نێت 
ده که ن  پاشه که وت  پاره   هه ندێکیشتان 
خانه نشینبوونتاندا  ته مه نی  له   ئه وه ی  بۆ 

سوودی لێ وه ر بگرن.
له  ڕاستیشدا که م جار له  پێش ته مه نی 
ناو  چوونه   به   گرنگی  په نجا دا  و  چل 
ڕاستیدا  له   خۆی  که   ده ده ین،  ته مه ن 
له گه ڵ له دایکبوونمان چوونه  ناو  ته مه ن 
هه موومان  چونکه  پێده کات،  ده ست 
و  هه رزه یی  و  منداڵی  قۆناغه کانی  له  
له   پڕه   ژیان  بووه   وا  پێمان  الوێتیدا 
به وه   هه ست  هیچ  نه مری.  و  تاهه تایی 

کاته ی  ئه و  تا  ده بین  پیر  که   ناکه ین 
جه سته مان  و  ده بینین  ڕاستییه کان 
ده شبینین  که   دێت.  به سه ردا  گۆڕرانی 
باوانمان یان هاوڕێیانمان پیر ده بن، یان 
ده که وێته وه   بیرمان  ئینجا  ده مرن،  که  
که  ڕۆژێک له  ڕۆژان ئێمه ش ده مرین و 

کۆتاییمان پێ دێت.
تێپه ڕیویت.  سااڵن  شه ست  له   ئه گه ر 
گۆڕرانه کانت  له   زۆرێ��ک  بێگومان 
ناو  چوونه   که   دیوه   خۆت  چاوی  به  
ئینجا هۆشیشت  داویت.  نیشانی  ته مه ن 
درێژتره  له وه   زۆر  ژیان  که   هاتۆته وه  
چونکه   کردبوو،  پێ  هه ستت  تۆ  که  
و  دایک  هێشتا  ته منه تدا  له م  له وانه یه  
له   ته مەنیان  و  مابن  ژیاندا  له   باوکت 
تۆ  و  بن  تۆ  الی  و  بێت  هه شتاکاندا 
خزمەتیان بکه یت، که  هیچ کامیان هیچ 
کاتێک نه هاتووه  به  بیریاندا و نه یانزانیوه  
پێوه   خه ویشیان  و  ده ژی��ن  ئ��ه وه ن��ده  
نه دیوه . ڕه نگه تۆی شه ست سااڵن به ره و 
بیرت له وه   خانه نشینی بڕۆیت و هێشتا 
نه کردبێته وه  دوای خانه نشینبوونت چی 
هه شه  نه بێت.  بۆی  پالنت  و  ده که یت 
ده زانێت  و  بێت  چی  پالنی  ده زانێت 
و  گه شت  به   خۆشه کانی  ڕۆژه   چۆن 
وه رزشکردنه وه   و  گۆڵف  و  گ��ه ڕان 
به سه ر ببات،  ده زانێت کام کاره  بکات 
پێی  دڵی  و  ده کات  تێر  نه فسی خۆی 

ڕازی ده بێت.
پێمان،  داویه   ژیان  که   ئه زموونه کان، 
له   هیچ  بن،  هه رچۆنێک  و  هه رچییه ک 
به اڵم  ناکەنه وه .  که م  پیری  له   ترسان  
ژماره   له   که   ده دەن��ێ  وانه مان  هێنده  
نایه ن بۆ به رنگاربوونه وه ی ته سلیمبوون 
م��اوه ی  ده ک��رێ  بگره   پیربوون.  به  
ماوه کانی  خۆشترین  بکه ینه   پیرێتیمان 
ڕه چاوکردنی  ئ��ه وه ش  با  ژیانمان، 
له   وازهێنان  و  ڕێکخستنه وه   کۆمه ڵێک 
بوێت  قوربانیدانیشی  و  خوو  هه ندێک 
نه بووه   باوه ڕماندا  له   که   شتانه ی  به و 
شتی وا بکه ین، به مه  هێشتا ژیان له  به ر 

چۆن  وه ک  ده بێت.  به رده وام  ده مماندا 
پیانۆژه نێکی به ناوبانگ وتوویەتی؛ گه ر 
ده مزانی هێنده  ده ژیم، گرنگیی زیاترم 

به  خۆم ده دا.
پیری خۆی چییه ؟

تێگه یشتنمان  کاتدا  تێپه ڕینی  له گه ڵ 
هاتووه ،  به سه ردا  گۆڕرانی  پیربوون  له  
هه رچه نده  هه ندێک بۆچوونمان له سه ری 
هه ر جێگیره . بۆ نموونه  خانه نشینکردن 
له  ته مه نی 6٥ ساڵیدا، پێمان وابوو ئیدی 
ئه و که سه  به ره و کۆتاییه که ی ده ڕوات، 
فه رمانگه کانی  ئه مریکا  له   کاتێکیش 
پاره   بڕینی  به   ده ستیان کرد  گه ره نتیی 
ساڵی  ساڵ  فه رمانبه ران،  مووچه ی  له  
چ��اوه ڕوان  وا  کات  ئه و  بوو،   ١٩٣٥
ده کرا درێژترین ته مه ن 6٥ ساڵ بێت و 
پێیان وابوو ئیدی که سه که  هێنده  پاره  
وه رناگرێته وه  و ده مرێ. به اڵم وا ئێستا 
بیست  خانه نشینکراوانه  له و  هه ندێک 
ساڵ زیاتره مووچه ی خانه نشینییان وه ر 
فه وتا  بیرۆکه یه   ئه و  که واته   ده گرنه وه. 
که  پێی وابوو خه ڵکی له  دوای 6٥ه وه  

زۆر ناژین.
له   په ره سه ندنانه ی  ئ��ه و  ڕاستیدا  له  
و  زان��س��ت  و  پزیشکی  ب��واره ک��ان��ی 
پێشوودا  س��ه ده ی  له   ته کنۆلۆژیادا 
ب��ه ده س��ت ه��ات��ن، ڕێ��ی خ��ۆش کرد 
به   زیاتر  م��اوه ی  که   هه موومان  بۆ 
تێکڕای  شێوه یه   به م  بژین،  ته ندروستی 
ته مه ن له  ساڵی ١٩٠٠ه وه  تا ساڵی ٢٠٠٠ 
نزیکه ی سی ساڵی چووه  سه ر، واتا له  
ئه مه   که   ساڵ.   ٧6 به   بوو  ساڵه وه   ٤٧
که    ،%6٢ ده کاته   و  به رزه   ڕێژه یه کی 
ئه م  سه ر  ژیانی  ساڵی  سه د  له ماوه ی 

هه ساره یه دا هاتۆته  دی.
چونکه     باشه،   به ختت  زۆر  تۆ  که واته  
نه خۆشییه   و  منداڵیت  نه خۆشییه کانی 
دڵ،  و  شێرپه نجه   و  گواستراوه کان 

کۆتاییان به  ته مه نت نه هێناوه . 
هێشتا نیوه ی ئه وانه ی گه یشتوونه ته  6٥ 
ئه و که سانه ی  بگره  ژیاندان.  له   ساڵ، 
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ئێستا ته مه نیان له  سه روو ٨٥ ساڵییه وه یه  
دیمۆگرافییه   که رته   زۆری��ن��ه ی  له  
گه شه سه ندووه کانی ئێستای ئه مه ریکان. 
ئه مە جگه له وه ی که  ژماره ی ئه وانه ی 
ته مه نیان له  سه د ساڵ تێپه ڕیوه  هه ر له  
زیادبووندایه. که  وا چاوه ڕوان ده کرێ 
ڕێژه ی ته مه ن سه د سااڵنه کان تا ساڵی 
بۆ سه د، واتا ١% و  یه ک  بگاته   ٢٠٥٠
که    .٨٣٤٠٠٠ ده گاته   ژماره یان  به مه  
له م ده  پازده  ساڵه ی پێشوودا، زانایان، 
پێشکه وتنێکی به رچاویان به ده ست هێنا 
هێشتاش  پیری.  به ره نگاربوونه وه ی  له  
کارکردن له م بواره دا، له  سه رتاسه ری 
دنیادا به رده وامه  و مه زه نده  ده کرێ به  
زیاتر له  ١٠٠.٠٠٠ پڕۆژه  ی توێژینه وه ی 
زانایان  که   پیری،  هێواشکردنه وه ی 
لێکۆڵینه وه ی وردو درشتی مه سه له کانی 
له   هه ر  ده ک��ه ن،  باسه   به م  په یوه ست 
کلۆنکردن و دروستکردنه وه ی ئه ندامه  
ترشی  به هۆی  له کارکه وتووه کان 
له ناوبردنی  تا  DNAی���ه وه ،  ناوکی 
نه خۆشییه  مه ترسیداره  ڤایرۆسییه کان و 

شێرپه نجه ش.
له   تێگه یشتنمان  شێوه یه   به م  هه ڵبه ته  
پیری به  ته واوی گۆڕراوه  و هێشتاش 
چوونه  ناو ته مه ن به رده وامه  و ده گاته  
ئه مریکا  له   ٢٠٥٠دا  ساڵی  له   ئه وه ی 
ته مه نی  له   که س  ملیۆن   ٧٨ نزیکه ی 
کاته   ئه و  هه ر  و  بن  خانه نشینکراواندا 
ئه وانه ی  ژم��اره ی  جیهاندا  هه موو  له  
ده گاته   س��ااڵن��ه وه ن،   6٠ س��ه روو  له  
دوو ملیار، که  ئه م ژماره یه  له  ئێستادا 
کیشوه ری  دانیشتوانی  هه موو  ژماره ی 
کیشوه ری  و  ب��اک��وور  ئه مریکای 
ئه وروپا و نیمچه  کیشوه ری هیندستانه. 
فه رمانگه کانی  ش��اره زای��ان��ی  بۆیه 
دۆزی��ن��ه وه ی  له   ئێستا  خانه نشینی، 
ژماره   ئه م  زیادبوونی  ڕێگاچاره ی 
سیستمێکی  له   که   ئه مریکا  له   زۆره ن 
بکه نه وه ،  جێیان  گونجاودا  خانه نشینیی 
که  بێگومان ئه م زیادبوونه  کاریگه ریی 

له   هه ر  ده بێت،  شت  هه موو  له سه ر 
تا  خێزانه کانه وه   ته ندروستیی  بیمه ی 

دانانی نرخی خانووبه ره .
 ناوه ڕاستی ته مه ن

نه بێت  خۆش  پێیان  که سانێک  ڕه نگه 
ساڵه کانی  ده بینن  ک��ه   ب��ژی��ن  زۆر 
تێکچوونی  و  ده رده س��ه ری  دوایییان، 
ده که وێته وه .  لێ  ته ندروستیی  ب��اری 
ناوه ڕاسته کانی  له   ئێمه   دیاره   وا  به اڵم 
ته مه نماندا کاتی درێژتر به سه ر ده به ین، 
قۆناغی  به   زانایان  الی  قۆناغه   ئه م 
  Middlescenceس��ااڵن��ی پ����ی����ری
قۆناغی  به   ده یچوێنن  ده کرێ،  ناوزه د 
له   که    Adolescence هه رزه کاری 
هیچیاندا مرۆڤ ئاماده  نابێت بۆ قۆناغی 

دواتری ژیانی.
چله کانه وه   سااڵنی  له   پیری  قۆناغی 
تا  نزیکه یی  به   و  پێده کات  ده س��ت 
شه سته کان به رده وام ده بێت، که  پێشتر 
به م قۆناغه  ده وترا قۆناغی پایزی ته مه ن 
ده کرێ  به اڵم  ته مه ن.  ناوه ڕاستی  یان 
نوێبوونه وه   قۆناغی  بنێین  ناوی  ئه مڕۆ 
هه له کان  هێشتا  چونکه  گ��ه ش��ه ،  و 
له به ر ده ستان بۆ هه ر سه رکێشییه ک که  
نه ده کرا له  قۆناغی پێشووتردا به  هۆی 
نموونه   بۆ  بکرێن.  ئه زموونییه وه   که م 
به رزبوونه وه ی ڕێژه ی ژنانی دووگیانی 
٤٠ سااڵن ده کاته  ٥٠%ی دووگیانه کانی 
پێشوودا.  ساڵه ی  بیست  له م  ئه مه ریکا 
له م باره یه وه ،گیل شیهی، له  کتێبه که یدا 
 New -ب��ه  ن���اوی »ڕێ��گ��ه  ن��وێ��ک��ان
١٩٩٥دا  ساڵی  له   که    »Passages
»دواخستنی  ده ڵێت؛  ک��رده وه ،  باڵوی 
بیست  یان  ساڵ  ده   بۆ  دووگیانبوون 
گۆڕانکاریی  زۆرترین  ڕه نگه  س��اڵ، 
له   بێت  له گه ڵدا  ئ��ی��راده ی  ڕیشه یی 

سوڕی ژیاندا«.
دیکه ی  سااڵنی  هه ندێک  الی  که چی 
به سه ربردنی  مانای کات  له وانه یه   ژیان 
که   بێت،  بێده سه اڵتی  و  که متوانایی 
پیریی  و  له بار  ژیانی  ڕه خساندنی  له  

سه ره کیی  ڕۆڵی  ده وڵه ت  ته ندروستدا، 
له م  مه به ستێتی  نووسینه   ئ��ه م  هه یه . 
سه د  چونکه  ب���دات،  ده رک��ه ی��ه ش 
ته مه ن  که سانی  ئێستا،  پێش  ساڵێک 
به ر  ده که وتنه    %١ ڕێژه ی  به   ناوه ند، 
ئێستا  ب��ه اڵم  نه خۆشییه کان،  هێرشی 
په یوه سته   ئه مه ش  یه و   %١٠ ڕێژه ی  به  
پزیشکییانه وه   و  ژیاری  پێشکه وتنه   به و 
به سه ر زۆرێک  توانراوه   به  هۆیه وه   که  
له   که   بین  زاڵ  نه خۆشییانه دا  ل��ه و 
مردن،  هۆی  ده بوونه   گه نجیدا  ته مه نی 
که چی زانست نه یتوانیوه  به  باشی زاڵ 
نه خۆشییانه دا که  هی  ئه و  به سه ر  ببێت 
هه موو  ئه و  وێڕای  ته مه نن،  ناوه ڕاستی 
به   که   خ��وده ،  به   گرنگیدان  و  پارێز 
به اڵم  ج��اران،  له   باشتره   شێوه یه کی 
ڕێژه ی  به رزبوونه وه ی  تێبینی  هێشتا 
ئالووده بووه کان  و  قه ڵه وه کان  زیاتری 
مه یخۆره کان  و  جگه ره خۆره کان  و 

ده که ین.
په یوه ندیی نییه  به  

خانه نشینبوونه وه 
مرۆڤ که  ته مه نی ده چێته  6٥ ساڵی، یان 
ژن که  سوڕی مانگانه ی نامێنێت، هه ر 
له  خۆوه  پیر نابێت، به ڵكو هه ر یه کێک 
ئه و کاتانه  پیر ده بێت که  باوه ڕ بهێنێت 
کۆتاییه کانی  له   دی  چی  که   به وه ی 
پێ  ڕێی  ته مه ن  ئیدی  یان  ته مه نیدایه ، 
کاته شی  ئه و  بێته وه .  دووگیان  نادات 
خه ڵکه   به   پێویستت  وایه  باوه ڕت  که  
ده به ستیت  چه ق  خۆتدا  شوێنی  له   و 
یان  یارمه تیدانت،  بۆ  بێن  که سانێک 
سنوورت دیاری کردبێت بۆ چاالکییه  
یان  ه��زری��ی��ه ک��ان��ت،  و  جه سته یی 
هاوڕێیانت و ئه و که سانه  که م بکه یته وه  
که  له  پێشووترتدا تێکه ڵیان ده بوویت، 
کارته ر«ی  »جێمی  وته ی  وتانه   ئه م 
له   ئه مریکایه   پێشووی  س��ه رۆک��ی 
ده رباره ی  ١٩٩٨یدا  ساڵی  کتێبه که ی 

»باشییه کانی چوونه  ناو ته مه ن« ه وه .
به  ده ربڕینێکی دی، ڕێژه یه کی گه وره ی 
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نزیکه ی  به ڵکو  پیربوون،  پڕۆسه ی 
زۆرینه ی پڕۆسه که ، له  هزر و ڕه فتاردا 
پیر  کاتێک جه سته   ڕووده ده ن، چونکه 
بیرکردنه وه   زۆرینه ی  هێشتا  ده بێت 
به   که سیش  ه��ه م��وو  گه نجه،  ه��ه ر 
جا  ده کات.  به مه   هه ست  ئه ندازه یه ک 
پڕ  درێژی  ته مه نێکی  ده ته وێت  ئه گه ر 
په یوه ندیی  و  خۆشی  و  چاالکی  له  
ئه وه   هه بێت،  به هێزت  کۆمه اڵیه تیی 
ئه م ویستنه ی تۆ ده بێت به  باوه ڕبوونت 
دات  خۆتدا  ناوه وه ی  له   پالنانه ی  به و 
ڕشتوون و وێنه یه کی ڕوونی داهاتووی 
تۆ ده کێشێت. خۆ ئه گه ر باوه ڕت وایه 
که  پیربوون، ده بێته  قۆناغی زۆریی کات 
و خه مۆک بوون و نه خۆشکه وتن، ئه وه  
به  زۆری خۆت له  بێهیواییه کی هزریدا 
ده بینیته وه  و ئه مه ش به  دڵنییاییه وه  ده بێته  
هۆی که مبوونه وه ی توانای جه سته ییت، 
به   نه رێنییه کانت،  پێشبینییه   به مه ش 
ده که ن،  لێ  وات  گشتی  شێوه یه کی 
سروشت  که   له وه ی  ببیت  پیر  خێراتر 

بۆی داناویت.
هه موو شت کاریگه ریی خۆی 

هه یه 
هزرییه کان  بیرکردنه وه   ته نیا  بێگومان 
به ڵکو  ببێت،  پیر  م��رۆڤ  ناکه ن  وا 
چوونه   کاته کانی  له   ژیانیش  چۆنێتیی 
خوو  و  باوه ڕ  هه ر  یان  ته مه نه وه ،  ناو 
و ئه زموون و شێوازێکی ڕه فتارت که  
الت  له   و  به ر  گرتووته ته   ژیانتدا  له  
بۆ  هه یه .  خۆی  کاری  ده بن،  که ڵه که  
مه شقی  که   وایه  پێت  تۆ  ئایا  نموونه ؛ 
وه رزشی سوودی بۆ ته ندروستی هه یه ؟ 
ئایا ڕۆژانه  بۆ ماوه ی ٣٠ دەقیقە ئه مه ت 
به ڵییه..  وه اڵمه که ت  ئه گه ر  کردووه ؟ 
ده چێته   ته مه نت  تۆ  که   کاتێک  ئه وه  
له و  زۆر  ژیانت  حه فتاکانه وه ،  ده یه ی 
وا  پێیان  که   باشتره   دیکه   حه فتایانه ی 

بووه  وه رزشکردن ته نیا کات کوشتنه .
ئاسته نگه   ک��ه   وای���ه  پێت  ت��ۆ  ئ��ای��ا 
ڕێت  سه ر  دێنه   ئه وه   بۆ  بچووکه کان 

که  ئه زموونت بۆ زیاد بکه ن، یان پێت 
شتێکدا  هه ر  له   سه رنه که وتن  که   وایه  
له   هه یه   پالندانانەوە   به   په یوه ندی 
ژیانتدا؟ بۆ وه اڵمی ئه مه ، توێژینه وه کان 
گه شبیینییه وه   به   ئه وانه ی  داوه   نیشانیان 
ته مه ندرێژترن  ده ڕوانن،  ئاسته نگانه   له م 

له وانه ی ڕه شبینن.
چاره سه ری  سه نته ره کانی  ڕاستیشدا  له  
نه خۆشییه کان و خۆپارێزی، وایان داناوه  
ته مه نی  هه موو  ژیانکردنی  نیوه ی  که  
ته ندروستمان، ڕه فتار و کردارمان بۆی 
دیاری کردووین. ده  که واته  جگه  له م 
دوو پرسیاره ی پێشوو له سه ر وه رزش و 
ئاسته نگ، وه اڵمی ئه م پرسانه ش بده وه ؛ 
کێشان  به   چ  ده هێنیت،  به کار  تووتن 
ده خۆیه وه ؟  مه ی  زۆر  جوین؟  به   یان 

کێشت زۆره؟
ده که نه وه .  که م  ته مه ن  ئه مانه   هه موو 
ئه وانه شی زیادی ده که ن، شتی سه یرن، 
هه ندێ جار جێی سه رنجیش نین، وه ک؛ 
به ستنی  دژه خۆر،  کرێمی  به کار هێنانی 
به   ئۆتۆمۆبیلدا.  له   سه المه تی  پشتێنی 
کاریگه ریی  شت  هه موو  ک��ورت��ی... 

خۆی هه یه .
شیان و ئه گه ر

ئه گه ر کچێک له  ساڵی ١٩٤٠دا له دایک 
ساڵی   66 ته مه نی  تا  ده شێت   بووبێت، 
ساڵ،  هه مان  ک��وڕی  ب��ه اڵم  ژیابێت، 
ئێستا  به اڵم  ژیابێت،  ساڵ   6١ ده شێت  
ژیان گۆڕراوه  و پێشتر که وتووه ، بۆیه  
ده شێت ته مه نیان له  ده یه ی حه فتاکاندا 
بێت و هێشتا ته ندروستیشیان باش بێت. 
جا تۆی الو ڕه نگه بیرت له  خانه نشینبوون 
هه ر نه کردبێته وه ، چونکه  دایک و باوکه  
کارکردندان.  له   هێشتا  به ته مه نه که ت 
مردن  تا  به ته مه نه کان  زوودا  له   دیاره  
هه ر کاریان ده کرد، که  له سه ره تاکانی 
سه ده ی بیستدا ٩٠%ی به ته مه نه کان هه ر 
ئه و  ٢٠%ی  چاو  له   ده ک��رد،  کاریان 
به ته مه نانه ی ئه مڕۆ که  له  کاردان، بۆیه  
دایک و باوکت حه ز له  خانه نشینبوون 

ناکه ن. هه موو ئه و ژن و پیاوانه ش، بۆیه  
پێ  وایان  چونکه   ده که ن،  کار  هێشتا 

خۆشه .
چله کانی  ده یه ی  مندااڵنی  ڕاستیدا  له  
سه ده ی بیست، پێشڕه وی ئه و به ته مه نانه ن 
که  ده یانه وێت گۆڕران بکه ن له  واقیعی 
پیره کانی دیکه  که  تێی که وتبوون، وه ک 
ئه و هه موو کاته ی که  نه یانده زانی چۆن 
به سه ری ببه ن. بۆیه  ئه مان بیریان کرده وه  
بکه ن،  هه موو کاته ی خۆیان  له م  چی 
ده گرنه   نوێ  کاری  هه ندێکیان  بۆیه 
ده که نه وه   ده ست  هه ندێکیش  ده ست، 
ئ���اره زووی  هه ندێک  خ��وێ��ن��دن،  ب��ه  
وه ک  خوڵقاندووه ،  خۆیاندا  له   نوێیان 
خۆفێرکردنی کۆمپیوته ر و پڕۆگرام و 
نووسین، یان گه شت به  ده وری دنیادا، 
ناو  چوونه ته   خۆبه خشانه   هه ندێک  یان 
دیاریکراوه کانه وه ،  خزمه تگوزارییه  
ی��ان له  پ��ه روه رده ک��ردن��ی ک��وڕه زا و 

کچه زاکانیان ڕۆڵی جوان ده بینن.
خۆیانن  ئه وه   باره کانیشدا  هه موو  له  
به سه ر  خۆیان  کاته کانی  پێویسته  که  
ببه ن. به اڵم  وێڕای ئه وه ی که  توێژه ران 
هه موو  ته ندروستییه کاندا  ب��واره   له  
خستووه ته   خ��ۆی��ان  گرنگییه کانی 
دۆزی��ن��ه وه ی  پێناو  ل��ه   خ��زم��ه ت��ه وه ، 
نه خۆشییکی  ه���ه ر  چ���اره س���ه ری 
بیریان  هه رگیز  که چی  مه ترسیداردا، 
له وه  نه کردووه ته وه  ئه م به ته مه نانه  چۆن 
کاته کانی ژیانی داهاتوویان که  به  هۆی 
ببه نه   بووه ،  زیاد  بۆیان  چاره سه ره وه  
سه ر. بۆیه  ده شێت هۆی ئه مه  بێت که  
زۆرینه ی خانه نشینکراوه کان، ده گه ڕێن 
به  دوای کاری پڕبه هادا بۆ به سه ربردنی 
له م  ملیۆن   ٤٠ ئه وه تا  که   کاته کانیان، 
له به رده م  خۆیان  کاته کانی  به ته مه نانه ، 

تیڤیدا ده به نه  سه ر.
چۆن کات به سه ر ده به یت؟

گه شه کردنی  زیاتر  له گه ڵ  هه ڵبه ته  
مندااڵنی جه نگی  به ته مه نه کانی  ڕێژه ی 
دووه می جیهانی، چاالکییه  تایبه ته کانی 
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ده کات،  زیاد  هه ر  به ته مه نانه ش  ئه م 
بووه ته   ژماره شیان  زۆربوونی  دی��اره  
کارو  لە  ه��ه ر  داهێنان،  زۆر  ه��ۆی 
تا  به گه نجی-مانه وه ،  پڕۆگرامه کانی 
البردنی  چاه رسه ره کانی  به کارهێنانی 
ڕه نگه  پێست.  و  چاو  و  ده م  چرچی 
هه لی  ته مه ن،  زی��ادب��ووی  بۆ  سااڵنی 
له   به ته مه نانه   ئه م  ب��ه رده م  بخاته   نوێ 
بواره کانی کاری خۆبه خشی و گه شت 

و په روه رده شدا.
ب�����ه اڵم ن��ه ک��ه ی��ت ک�����اره  ن��وێ��ی��ه  
بێت،  ب��ه س  پێ  به ده ستهاتووه که ت 
نوێشت  پڕۆگرامی  و  کار  با  چونکه 
له به ر ده ستدا بێت، وه ک هه ر کارێک و 
وه ک ئه و گروپی به ته مه نانه ی که  ئێستا 
تێپه ڕیوه   که س   ٥٠٠.٠٠٠ له   ژماره یان 
نیمچه   ی��ان  ده وام��ێ��ک  هه موویان  و 
ده وامێکیان هه یه  بۆ خزمه تکردن، چ وه ک 
په روه رده کار،  وه ک  باپیره ، چ  و  نه نک 
یان له  بواره کانی چاودێریی ته ندروستی 
دیکه ...  هی  و  تایبه تی  فێرکردنی  و 
هێشتا  هه بێت،  کارێکیشت  با  وات��ا 
پێویسته خاوه نی بڕیار بیت بۆ چۆنێتیی 
ته مه نت،  ماوه کانی  کاته   به سه ربردنی 
له م  نازانێت  خ��ۆت  به قه د  که سیش 

باره یه وه  بڕیارت بۆ بدات.
پڕ هێزی  گرنگیی  بڕیاره که شت  دیاره  
خۆی ده بێت، که  له  کۆتاییدا ئامانجی 
ته مه ندریژکردن  ته نیا  تۆ  سه ره کیی 
هه ر  له   چێژوه رگرتنیشه   به ڵکو  نییه ، 
و  ده به خشێت  پێت  ژیان  که   هه لێک 
به رهه می ده بێت و پێشی قایل ده بیت. 
ته مه نت،  دوادوایه ی  ئه م  هه یه   بۆیشی 
بێت،  نوێت  نوێبوونه وه یه کی  سه ره تای 
که  تیایدا له  هه ڵبژارده کان و له  شییاوییه  
وردی��ان  و  بکۆڵیته وه   به رده سته کان 
سه المه تیی  و  ته ندروستی  بۆ  بکه یته وه  
جه سته ییت. چونکه ئه م کاته  کۆمه ڵێک 
وه ک  بۆته وه ،  کۆڵ  له   به رپرسیارێتیت 
یان  منداڵه کانت،  پێگه یاندنی  خه می 
باوکی  و  دایک  ژیانی  به   گرنگیدان 

په ککه وته ت. که واته  ئه وه ی بۆ خۆتی 
ه��ه ڵ ده ب��ژێ��ری��ت، خ��ۆت ب��ۆ  خۆتی 

دیاریی بکه .
ئه و شیاوییانه  چین که  ڕه نگه 

بێنه  به رده مت؟
ته وه ری پرسیاره که  ئه وه یه ، چوونه  ناو 
ته ندروستی  له سه ر  کارێک  چ  ته مه ن 
ده کات؟ بۆیه  ئه گه ر ته مه نت 6٥ ساڵ 
بۆ ٧٠ ساڵ ده بێت و هێشتا ته ندروستیت 
ژیانکردنی  ش��ێ��وازی  ئ���ه وه   ب��اش��ه ، 
به اڵم  هه یه .  به رده متدا  له   جۆراوجۆر 
ناویت،   جێگه ی  له   ده ردێ��ک  ئه گه ر 
تۆ  که   که مترن  هه ڵبژارده کانت  ئه وه  

بتوانیت له م باره تدا بیانکه یت.
ته نیا سێیه کی جینه کانی  ئه وه یه ،  سه یر 
مرۆڤ، به رپرسن له  کرداری پیربوون، 
دوو له سه ر سێکه ی دیکه ، به  شێوه یه کی 
ژیان  شێوازی  به   په یوه ندی  سه ره کی 
ئه گه ر  نموونه ،  بۆ  هه یه .  ژینگه وه   و 
گیانیان  نۆره دڵێک  به   باوکت  و  دایک 
وابێت  پێت  تۆش  له وانه یه   به خشیوه ، 
ده رد  هه مان  به   ڕۆژان  له   ڕۆژێ��ک 
تۆ  ئ��ه وه ی  له گه ڵ  ب��ه اڵم  ده م��ری��ت، 
و  دایکت  که   جینه ی  ئه و  هه ڵگری 
جۆری  که چی  کوشتووه ،  باوکتی 
ده رمانی  و  وه رزشکردن  و  خ��واردن 
دوورت  جگه ره ،  له   وازهێنان  و  باش 
تۆ  که واته   نه خۆشییه .  له م  ده خه نه وه  
ده توانیت کۆنترۆڵی چۆنێتیی پیربوونی 
س��ۆزت  و  ه��زر  و  بکه یت  خ��ۆت 

گرنگییه کی زۆریان بۆت هه یه .
ئەم چیرۆکە بخوێننەوە )هاوڕێی 

گه شته کان(
که  بووم به  پۆلیس، کاره که م وا ده بینی 
که  پڕه  له  سه رنجڕاکێشی، که  بووم به  
بێزار بووم له  چه ته  و  ٥6 ساڵ، ئیدی 
ئیدی  ئالووده بووه کان،  و  توندوتیژی 
تێگه یشتم مردنم مسۆگه ره  و چی دیکه 
لەو  یەکێک  ئامانجی  ببمه   نه مویست 
کەسانە و به  تیغ و گولله ی خراپه کارانی 

کۆمه ڵگا بفه وتێم.

دوای شه ش مانگ له  زوو خانه نشینبوونم، 
خاوبوونه وه دا  و  بێزاری  بارێکی  له  
نقوم بووم. بیست پاوه ند کێشم زیادی 
ک��رد. زی��اده ڕه وی��م ن��ه ک��ردووه  گه ر 
په نجه کانم  س��ه ری  سڕییه کانی  بڵێم 
نه یده هێشت جوان هه ست به  دوگمه ی 
شۆفێریی  مۆڵه تی  بکه م.  کۆنترۆڵه کان 
ساڵێک  چه ند  پێش  که   هه بوو  گشتیم 
به ده ستم هێنابوو، چووم نوێم کرده وه  و 
بوومه  شۆفێری بارهه ڵگرێکی چیمه نتۆ. 
تا دوو مانگ کارم لێره دا کرد، چونکه 
بوو.  وه رزی  کۆمپانیایه  ئه م  کاره کانی 
له  ڕیکالمدا پێویستبوونی کۆمپانیایه کی 
گه شتوگوزارم به  شۆفێرێک خوێنده وه . 
به اڵم  وه رگیرام.  کرد.  پێشکه ش  داوام 
له م  من  سنووره   ئه م  تا  ده یزانی  کێ 

کاره م به رده وام ده بم!
خانه نشینکراوه کان  بوو  ئه وه   کاره که م 
بگوێزمه وه  بۆ گازینۆ و سۆپه رمارکێت 
گه شتیارییه کان  شوێنه   و  مۆزه خانه   و 
و شوێنانی دیکه . دوای دوو هه فته  له  
ده ستبه کاربوونم، به  ده موچاوه کان ئاشنا 
بووم. له  خۆم ده پرسی داخۆ هی چییه  
وا که سه کان ڕازی خۆیانم پێ ده ڵێن! 
کاری  ی��ان  باشم!  گوێگرێکی  ئایا 
ده کات  خه ڵک  له   وا  پاس  شۆفێری 

قسه ی بۆ بکه ن!
نه فه ره کان ده یانزانی من چه ندین سه عات 
وا  ده مێنمه وه ، که  جاری  پاسه که دا  له  
هه بوو هه موو ئه وان داده به زین جگه  له  
من. ئیدی جار جاره  ده گه ڕانه وه  الم و 
خۆشی و ناخۆشیی خۆیان پی ده گوتم؛ 
ته اڵقوه رگرتن،  ژن،  له   جیابوونه وه  
کێشه   ئ��اس��ت��ه ن��گ،  س��ه رک��ه وت��ن، 
ڕووبه ڕووبوونه وه ی  ته ندروستییه کان، 
کوڕ و کچه  ناساڵحه کانیان....هتد، به اڵم 
پێکه نین  له   نه بوون  بێبه ش  وته کانمان 
هه ندێکیان  ته نانه ت  تریقانه وه ش،  و 
پاسه که دا  له   مانه وه یان  ده یانگوت، 
زۆر خۆشتره  له  چوونیان بۆ شوێنه  بۆ 
دیاریکراوه کان و یاری و ئه رکه کانیان، 
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چونکه  مانه وه  له  پاسه که دا خه رجیشی 
ناوێت.

نه فه ره کانم هه ستیان  ئه وه ی که   ڕه نگه 
منیش  که   بێت  ئ��ه وه   نه کردبێت  پێ 
خۆشی  ب��ه   هه ستم  که متر  ل���ه وان 
نه کردبێت، چونکه هێدی هێدی بوومه  
پزیشکی ده روونیی چل و چوار نه فه ر. 
ڕێنماییم ده دا بۆ هه ر کێشه یه ک که  خۆم 
ڕێنماییدان،   نه بووه ،  پێیانه وه   په یوه ندیم 
نه مکردبوو.  له وه پێش  که   بوو  کارێک 
ژیانیان  گه شتی  وێستگه یه کی  بوومه  
به   زۆر  و  ده ح��ه وان��ه وه   من  الی  و 
دڵیان  نێو  شته کانی  سەیر  شێوازێکی 
بۆ  نه مده زانی هێنده   ده درکاند. خۆشم 
چاکساز_ )ئه فسه ری  گرنگم.  ئه وان 

دیترۆیت_ویالیه تی میشیگان(
شێوازی ژیان و کاریگه رییه کانی 

له سه ر پڕۆسه ی پیربوون
دی���اره  ئ��ه و ش��ێ��وازی ژی��ان��ه ی، له  
ئێمه   کامڵیماندا،  و  الوێتی  سااڵنی 
په یڕه وی ده که ین، له  سااڵنی پیریماندا 
چونکه   ده که وێت.  ده ر  عاقیبه ته کانی 
تووتندا  کێشانی  له   که   سااڵنه ی  ئه و 
وه رزشکردن،  که م  ده به ین،  به سه ری 
زیانی  زۆری،  ب��ه   زۆرخ������واردن، 
ئەم  ده که وێته وه ،  لێوه   ته ندروستییان 
هه ڵه   شێوازێکی   بە  نەریتانە  و  ڕەفتار 
به   پشتبه ست  پیریمانه وه .  ناو  ده مانخەنە  
توێژینه وه یه ک که  به م دواییانه  توێژه رانی 
زانکۆی ستانفۆرد ئه نجامیان دا، به دیار 
که وت ناوه ڕاستی ته مه نی ئه وانه ی که  
و جگه ره یا ن  بووه   کێشیان  له   ئاگایان 
ته نیا  کردووه ،  وه رزشیان  و  نه کێشاوه  
له   به ڵکو  نه بووه ،  درێژ  پێ  ته مه نیانی 
سااڵنی پیرییاندا که متر تووشی نه خۆشی 
هاتوون  و که متر پێویستیان به  یارمه تیی 

که سانی ده وروبه ر هه بووه .
ب���ه اڵم داخ���ۆ ده ک���رێ ه��ه م��وو ئه و 
کاریگه رییه  خراپانه ی سه ر جه سته مان ال 
ببه ین  که  به  هۆی ئه و خووه  خراپانه وه  
له سه ر جه سته مان تۆمار بوون ! توێژه ران 

بۆ  تێنه په ڕیوه   هه رگیز  کات  ده ڵێن 
کرده وه کانمان،  ماکی  له   ڕزگاربوون 
جگه ره کێشان،  له   وازهێنان  نموونه   بۆ 
ئه گه ری  نزیکی شیان و  به   ڕاسته وخۆ 
دڵ  نه خۆشییه کانی  به   تووشبوونمان 
پێنج  تێپه ڕینی  دوای  ده کاته وه .  که م 
که   ئه وانه ی  وه ک  ڕێک  ئیدی  س��اڵ، 
نه کێشاوه  له به رده م  هه رگیز جگه ره یان 
مەترسی نه خۆشیی دڵدا ناژین. به اڵم بۆ 
ساڵی  پازده   چونکه  نییه ،  وا  سییه کان 
به   تووشبوونمان  ئه گه ری  تا  ده وێت، 
نه خۆشییه کانی سی که متر ببێته وه . به اڵم 
جگه ره   له   واز  ئه گه ر  بزانه   ئ��ه وه ش 
به رده وامن  ئه گه رانه   ئه م  واتا  نه هێنین 

له سه ر ته ندروستیمان.
ده رباره ی وه رزش-یش، توێژینه وه کان 
دیاریان خستووه ، ته نانه ت که سه  نیمچه  
ماسولکه   ده توانن  په ککه وتووه کانیش، 
دوو سه ره کانی ئێسکه په یکه ریان به هێز 
ده توانن  له وه   زیاتریش  بگره   و  بکه ن 
سه نته ره کانی  ب��ه   بکه ن  پ��ه ی��وه ن��دی 
هۆیه وه   به   که   جه سته وه ،  به هێزکردنی 
ڕۆژان��ه - و  ده گ��ه ڕێ��ت��ه وه   بۆ  هێزیان 
جێبه جێ  ئاسانتر  چاالکییه کانیان 
ده که ن. به اڵم که  مه شق که م ده بێته وه ، 
ده بنه وه ،  که متر  دواتر  سووده کانیش 
جۆره   له م  ده ک��ات  پێویست  وا  بۆیه  
و  ماسولکانه ،  به هێزکردنی  مه شقی 
له ش،  به رگریی  به هێزکردنی  مه شقی 
داڕێ��ژراوی  به رنامه ی  له   بن  به شێک 

وه رزشییانه ی ته واو و کامڵ.
ئێستا ده ست پێ بکه 

ئیشتا ته مه نت هه رچه ندێکه ، بۆت هه یه ، 
ئاماده کارییانه   ئه و  ده شتوانیت  به ڵکو 

بکه یت بۆ سااڵنی پیریت. 
ناوه ڕاست  له   کامڵه   ته مه نت  ئه گه ر 
ته مه ندایت، هێشتا کاتێکی زۆرت هه یه  
ئاماده کاری بۆ پیریت بکه یت، ئه مه ش چ 
به  پرۆگرامێکی وه رزشی، یان پشتبه ست 
ته ندروست  خۆراکیی  سیستمێکی  به  
ب��اش، ی��ان به  ده م��ه زه ردک��ردن��ه وه ی 

چاالکییه  کۆمه اڵیه تییه کانت. 
خانه نشینیت،  و  به ته مه نتریت  ئه گه ر 
چۆن  که   نه چووه   به سه ر  کات  هێشتا 
دواییت،  ساڵه ی  ده   ئه م  بده ی  بڕیار 
یان ئه م بیست سی ساڵه ی دواییت، به  
بۆت  جێژی  به ریت،  به سه ر  شێوه یه ک 
فێربوونی  له   ح��ه زت  ڕه نگه  هه بێت. 
به   گەشتکردن  یان  بێت،  نوێ  شتی 
پێی به رنامه ی به ته مه نه  کان، یان خۆت 
فێری به رنامه کانی کۆمپیوته ر بکه یت له  
به ته مه نه کانه وه .  ئینته رنێتی  پێگه ی  ڕێی 
له وانه شه  بتوانیت خۆبه خشانه  بچیته  سه ر 

کار له  قوتابخانه یه کی ناوچه که ت. 
ئه و  ج��ۆری  ده توانیت  ک��ورت��ی؛  به  
ژیانه ی که  ده ته وێت، هه ڵی ببژێریت و 

خۆت خاوه نی بڕیاری خۆتیت.
مێشکت بکه وه  

ده ڵێن؛  که   مه ده   پێشبینییانه   به و  گوێ 
به  چوونه  ناو ته مه ن، خانه کانی مێشک، 
توێژینه وه ی  ده م���رن.  ورده   ورده  
که سه   که   خستووه   دیار  ئه وه ی  نوێ 
ده ک��ه ن  ئ���اره زوو  زۆر  چاالکه کان، 
بن  ب��ه رده وام  چاالکییه کانیان  له سه ر 
بۆ  وه رده گ��رن  ئه نجامه کان  له   چێژ  و 
بۆ  به   کراوه   که واته   خۆشتر،  ژیانێکی 

هه ر هه لێکی فێربوونی نوێ.
چاالکیی جه سته ییت بپارێزه 

ئه گه ر که سێکی خاوبۆوه ی هه شتاکانی 
ن��ی��وه ی هێزه   ئ���ه وه  ت��ۆ  ت��ه م��ه ن��ی��ت، 
جه سته ییه که ت له  کاتی حه مامکردندا، 
له   ده به یت،  به کار  کردنێک  حه مام  بۆ 
وه رگرتنی  به   ده توانیت  تۆ  کاتێکدا 
حه مامکردنێکدا  له   ڕێکوپێک  مه شقی 
له   ن�����ه ڕوات.  ل��ێ  وزه ت  ه��ێ��ن��ده  
ڕاستیشدا، وه رزش گرنگترین هۆکاری 
ته مه نی  ناو  چوونه   حاشاهه ڵنه گری 
جه سته ت  هێزی  چونکه   ته ندروسته . 
به رده وام ده بێت بۆ ئه نجامدانی باشتری 
ئه رکه کانت و چێژ وه رگرتن له  ته مه ن به  
هێزێکی زۆره وه  بۆ ڕووبه ڕووبوونه وه ی 
هێنان  واز  و  ته ندروستییه کان  کێشه  
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پێویستیش  نه ویستراوه کان.  خووه   له  
په یوه ندیت  بێت  هه رچۆنێک  ناکات 
بۆ  هه بێت  ته ندروستییه وه   یانه یه کی  به  
جه سته ییه کانت،  چاالکییه   هێاڵنه وه ی 
به   بگه ڕێیت  خ��ۆت  ده ک��رێ  به ڵکو 
ش��وێ��ن ه��ه ر ه��ه ل و ک��ارێ��ک��دا که  
چاالکیی زیاتری جه سته یی بوێت، وه ک 
ڕێکردن به  پێ و مه له کردن و پاسکیل، 
که  هێزی زۆر ناخه نه  سه ر جومگه کان 

و ئاسانن بۆ جومگه کانت.
باش بخۆ

ده یان  که   ده کرد  ڕاستیان  دایکانمان 
بخۆ،  باش  شتی  و  بخۆ  باش  گوت؛ 
میوه ،  چونکه  زۆر خواردنی سه وزه  و 
نه ک ته نیا سوودیان هه یه ، به ڵکو ته مه نیش 
کاریان  چونکه   ده ک��ه ن��ه وه ،  درێ��ژ 
کۆلیسترۆڵ  و  چه وری  بۆ  سنووردانانه  
و شه کر و سۆدیۆمی خوێن. ئه وه شت 
بیر بێت سیستمی خۆراکیی ته ندروست 
خواردنه وه ی  ئاو  به ته مه ن،  که سی  بۆ 

زۆری تیادایه.
واز هێنان له  خووه  

نه ویستراوه کان
هۆکاره کانی  هه موو  ناکرێ  بێگومان 
مه ترسیی سه ر  ژیانمان دوور بخه ینه وه ، 
له   هه ندێکیان  کۆنترۆڵی  توانای  به اڵم 
ده ستی خۆماندایه ، بۆیه  گه ر ده ته وێت 
ته مه نێکی درێژو پڕ ته ندروستی بژیت، 
چ  بهێنه ،  نیکۆتینه کان  هه موو  له   واز 
شێوازی  به   چ  نێرگه له ،  چ  جگه ره ، 
و  ده م  له   تووتن  هێاڵنه وه ی  و  جوین 

گووپدا.
چاودێریی هه ڵوێسته کانت بکه 

به هێزیان  کاریگه ریی  هزرمان،  و  بیر 
ده کات  پێویست  وا  به اڵم  له سه رمانه، 
به  گرنگه کانیان  بدات  مرۆڤ گرنگی 
پشتگوێ  بێهێزه کانیان  و  بچووک  و 
ب��ووی��ت  ت��ۆ وا دروس����ت  ب��خ��ات، 
هه ستکردن  و  تێبپه ڕێنیت  کێشه کان 
خۆشی  هه ستی  و  خۆشی  و  چێژ  به  
ده ربڕین، لێیان ڕزگار بیت، که  خۆی 
ده رب��ڕی��ن،  خۆشی  و  چێژوه رگرتن 

ته ندروستی  به   گرنگی  هۆکارن،  دوو 
زۆری��ی  پێچه وانه شه وه   ب��ه   ده ده ن. 
هێز  کێشه ،  تێنه په ڕاندنی  و  دوودڵبوون 
و  ده ب��ات  خۆی  بۆ  جه سته   توانای  و 
نووسه ر  بۆیه   هه ر  ده ک��ات،  خه رجی 
ساڵی  کتێبه که ی  له   الروش«  »لۆریتا 
زۆر  ژیان  به ،  ئارام  ده ڵێت:  ١٩٩٨یدا 
کورته. هه روه ها ده ڵێت: هیچ که سێکی 
سه ر جێگای مه رگ نییه  ئاخ بۆ زۆرتر 
پێکه نین و زۆرتر چێژوه رگرتن له  ژیان 

هه ڵنه کێشێت.
ڕۆحت تێر بکه 

چونکه  ب���ه ،  ئ��ی��م��ان��دار  که سێکی 
سه رچاوه ی سرووشه کانی ڕۆحت هه ر 
و  ڕۆحانیبوونت  بۆ  بێت،گرنگه  شتێک 
به   پێڕه وکردنی ڕۆحانیبوون. پشتبه ست 
و  زیاتر  نوێژکه ره کان  توێژینه وه کان، 
سه خته کانی  ئه زموونه   ده توانن  ئاسانتر 
بپه ڕێنن، ئه مه  جگه  له وه ی  ژیانیان تێ 
باشن  پاڵپشتیی  ئیمانداره کانیان،  هاوڕێ 

بۆیان.
په یوه ستبوونت به وانی دیکه وه  

مه پچڕێنه 
هێاڵنه وه ی سیله ی ڕه حم و په یوه ندییه کان 
ئاماژه یه کی  هاوڕێیانه وه ،  به   و  خێزان  به  
دی���اری ت��ه م��ه ن��درێ��ژی��ی��ه ، ده رب����اره ی 
ئاماره کان  و  توێژینه وه   گرنگییه که ی، 
پیرانه ی  ئه و  که   ده که ن،  ئه وه   بۆ  ئاماژه  
و  سااڵن   ٧٥ سه رووی  ده چێته   ته مه نیان 
زیاد  هێند  دوو  ژماره یان  ژوورت���ره وه ، 
ده کات گه ر تێکه ڵ به  خه ڵکان بکرێن، له  
چاو ئه وانه دا که  به  ته نێ ده ژین. بۆیه  تۆ 
ده توانیت په یوه ندیی کۆمه اڵیه تی ببه ستیت، 
به   خۆبه خشکردنته وه   ڕێی  له   نموونه   بۆ 
پاڵپشتیکردنی  ڕێکخراوێکی  و  گروپ 
ببیته   ده ت��وان��ی��ت  ی��ان  ک��ۆم��ه اڵی��ه ت��ی، 
پێ  گه شه   په یوه ندییه کانیشت  ئه ندامیان. 
له گه ڵ هاوڕێ که مته مه نه کانتدا، که   بده  
ده توانن به  وته  و گفتاره کانیان شتگه لێک 
که نه   زیاد  ژیان،  زیاتر  به   له  حه زکردن 

سه ر ژیانت.

پالنی داهاتووت هه بێت
پڕۆسه ی  ناتوانین  بکه ین   هه رچی 
ده کرێ  ب��ه اڵم  ڕابگرین.  پیربوونمان 
چۆنێتیی  ڕووه وه   هه ندێک  له   بتوانین 
که واته  بده ین.  لێ  بڕیار  ڕوودانه که ی 
و  داراییت  باری  له   بکه ره وه   بیرێک 
پالنه کانی ژیانی داهاتووت و هه رچییه ک 
بۆ خۆشه ویستانت، فه راهه مت کردووه . 
ک��اره   س��ن��وودارک��ردن��ی  ل��ه   دڵنیابه  
گرنگه کان بۆت و چه ندێتیی زیادبوونی 
داه��ات��ووت��دا.  س��ااڵن��ی  ل��ه   گرنگییان 
سه ره کی  مه رجی  ده وڵ��ه م��ه ن��دب��وون، 
ده ک��رێ  ب��ه اڵم  به خته وه ری،  بۆ  نییه  
سوودی لێ وه ربگریت له  دانانی پاره ی 
پێویستدا بۆ هه ر چاالکییه ک که  خۆت 
ئه و  دیاریکردنی  بۆ  یان  خۆشه ،  پێت 

جۆره ژیانه ی پێت خۆشه . 
و  ت��ه واوب��وون  له   دڵنیابوون  بێگومان 
سه رده می  پاره کانی  مسۆگه ربوونی 
پێویسته.  کارێکی  خانه نشینبوونت، 
هه مان کات پێویسته ئه وه ش بزانیت ئه و 
سه رده مه ت له گه ڵ کێ به سه ر ده به یت. 
چونکه ئاشکرایه ئێمه  هه ر له  خۆوه  و 
به  خێرایی پیر نابین، به ڵکو له  ئێستاوه  وا 
به ره و پیری ده ڕۆین، لەبەر ئەوە پێویستە 
بیر لە هەموو ئەو شتانە بکەینەوە کە له  
ژیانماندا ڕوو ده ده ن و ئایا ده بێت چی 

بکه ین بۆ  گۆڕینیان!
الپه ڕه کانی  تۆ  کاتێک  بێت،  بیرت 
له   بیر  و  ده ده یته وه   هه ڵ  نووسینه   ئه م 
پیریت  س��ه رده م��ی  پێداویستییه کانی 
سااڵنی  که   بێت  بیرت  ده ک��ه ی��ه وه ، 
پڕ  پ��ی��ری��ت ڕه ن��گ��ه  خ��ۆش��ت��ری��ن و 
ژیانت  هه موو  کاته کانی  ده وڵه تترین 
بن. گه ر ده ته وێت وا بێت.. بڕیاره کان.. 

زۆرینه یان.. له ده ست خۆتدان.

و: نەورۆز حاجی سەید گوڵ
حول  كلینیك  مایو  مجلة  سەرچاوە: 
مركز  ترجمة:  المعافاة.  الشیخوخة 
للعلوم.  العربیة  دار  والبرمجة.  التعریب 

طبعة االولی. ٢٠٠٢م.
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خ���ۆش���ەوی���س���ت���ی، 152
ساتی  لە  مرۆڤە،  ڕەسەنی  سۆزێكی 
لەدایكبوونەوە تا مردن، مرۆڤ ناتوانێ 
بێ خۆشەویستی بژی، خۆشەویستی لە 

ڕووی بڕ و جۆرەوە، جیاوازی هەیە و 
بەپێی قۆناغەكانی تەمەن و كەسێتی و 
پێداویستییە  تاك و  پێكهاتەی مەزاجی 
دەروونییەكانی، گۆڕانی بەسەردا دێ.
پرسیار  هەندێ  وەاڵمی  بابەتەدا  لەم 
دەربارەی خۆشەویستی خراوەتە ڕوو، 
خۆت  پرسیارەكانی  وەاڵمی  دەشێت 

پرسیار و 
وەاڵم دەربارەی 

خۆشەویستی

د. فەوزیە دریع
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لێرەدا  مرۆییە،  هەستە  ئەم  دەربارەی 
بدۆزیتەوە.

+ منداڵی شیرەخۆرە پێویستی بە چ 
بڕێك لە خۆشەویستی هەیە؟

منداڵدا،  لە  شیرەخۆرەیی  قۆناغی 
لەم  تەمەنە،  ساڵی  دووەم  و  یەكەم 
بەوەیە  پێویستی  م��ن��داڵ  ق��ۆن��اغ��ەدا 

واتە  بكرێ،  جەستەیی  چ��اودێ��ری 
بە  پێویستی  هەروەها  بێت،  خاوێن 
پێدانەوە  شیر  ڕێی  لە  كە  تێربوونە 
بە  هەستی  م��ن��داڵ  ئ��ەگ��ەر  دەب��ێ��ت. 
خاوێن  لەشیشی  و  نەكرد  تێربوون 
و  نائارامی  بە  هەست  ئ��ەوا  نەبوو، 
پێویستە  لەبەرئەوە  دەكات،  پەشۆكان 

منداڵ لە بارودۆخێكی حەواوەدا بێت 
تا هەست بە دڵنەوایی و خۆشەویستی 
بكات و كەمتر هەست بە نائارامی و 

نیگه رانی بكات.
بە  پێویستی  منداڵ  قۆناغەدا،  ل��ەم 
خۆشەویستییەكی نەرم و نیان هەیە كە 
بناغەكەی، دەستهێنانە بەسەر پێست و 
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بە  و  نەرم  شێوازێكی  بە  جەستەیدا 
قۆناغەدا  لەم  كاتێك  خۆشەویستییەوە. 
شیرەخۆرە  منداڵی  بە  خۆشەویستی 
میهرەبانییەوە دەست  بە  دەبەخشرێ و 
بەسەر جەستەیدا دەهێنرێ، ئیدی ئەو 
گەورە  و  ڕادێ  ئەوە  لەسەر  منداڵە 
دەبێ و گەشە دەكات كە گرنگیدان 
پێویست  بە  چ��واردەوری  كەسانی  بە 
لەال  هاوڕێیەتی  ت��وان��ای  و  ب��زان��ێ 
دروست دەبێ، هەروەها زیاتر توانای 

خستنەڕووی خۆشەویستیی دەبێت.
دەكات  هەست  قۆناغەدا  لەم  منداڵ 
مرۆڤە و بە ژیان ئاشنا دەبێت و درك 
و  خۆشەویستی  و  ئاسایش  مانای  بە 
نەرم و نیانی دەكات، بێگومان چەندە 
چاودێری  و  بایەخپێدان  قۆناغەدا  لەم 
و خۆشەویستی وەربگرێ، ئەوەندە لە 
كەسانی  بە  ئایندەدا  لە  دەبێ  توانایدا 

ببەخشێته وه . دیكەی 
ئ��ەو م��ن��داڵ��ە ش��ی��رەخ��ۆرەی��ه ی لەم 
نابەخشرێ،  پێ  میهرەبانی  قۆناغەدا 
كەللەڕەق  منداڵێكی  گەورەییدا،  لە 
لێ  خۆپەرستی  و  ت��وڕە  و  وشك  و 

دەردەچێت.
تێبینی  پێویستە  لە هەمان ئەم قۆناغەدا 
منداڵی  نازهەڵگرتنی  كە  بكرێ  ئەوە 
بەاڵم  پێویستە،  ئەركێكی  شیرەخۆرە، 
لەئامێزگرتنی  لە  زی��ادەڕۆی��ی��ك��ردن 
دەشێ  ڕاگرتنی،  خاوێن  و  پ��اك  و 
كەسانی  بە  و  ژیان  بە  هەستكردنی 
دیكە وێران بكات و وای لێ بكات 

تەنیا لە دەوری خۆی چەق ببەستێ.
قۆناغی  لە  خۆشەویستی  وێنەی   +

منداڵیدا چۆنە؟
 ١٢ تا   ٣ تەمەنی  لە  منداڵی  قۆناغی 
قۆناغەدا  ل��ەم  م��ن��داڵ  و  ساڵیدایە 
دەست بە تاكانەیی دەكات و وێنەی 
دەربارەی خود-ی خۆی بۆ دروست 

دەبێت.
جۆرێ  خێزان  پێویستە  قۆناغەدا،  لەم 
نابێت  بكەن.  پیادە  هاوسەنگی  لە 

ڕێبازێكیاندا  و  ئ��اڕاس��ت��ە  هیچ  ل��ە 
تەواوی  بە  نابێت  بكەن.  زیادەڕۆیی 
بكرێ.  قبووڵ  منداڵ  لە  شتێ  هەموو 
شتێكی  هەموو  ت��ەواوی  بە  ناشبێت 
ڕەت بكرێتەوە، نابێ فەرامۆش بكرێ 
زیادەڕۆییانە  شێوەیەكی  بە  ناشبێ  و 
پارێزگاری لێ بكرێ، چونكە هەموو 
دەبێتە هۆی وێرانكردنی  زیادەڕۆییەك 

ئەنگێزەی خۆشەویستی الی منداڵ.
دەژی،  بارودۆخێكدا  لە  منداڵەی  ئەو 
زی��ادەڕۆی��ی��ان��ە  شێوەیەكی  ب��ە  ك��ە 
پ��ارێ��زگ��اری ل��ێ دەك���رێ و ب��اوان 
هەموو شتێكی بۆ دەكەن، یان لە هەر 
كارێكدا بیكات چاودێریی دەكەن و 
شێوەیەك  هیچ  بە  دەكەن،  ئاڕاستەی 
و  نابێت  بەهێز  كەسێكی  منداڵە  ئەو 
لە  ببەستێ،  خۆی  بە  پشت  ناتوانێت 
لە  یەكێكە  پشتبه خۆبەستن،  كاتێكدا 
لەم  گەشەكردن  پێداویستییەكانی 
قۆناغەدا. ئەم منداڵە بە شێوەیەك گەشە 
دەكات كە توانای بەرگەگرتنی كێشە 
بە  نابێت،  ژیانی  سەختییەكانی  و 
ناتوانێت  خۆشەویستیشەوە،  هەستی 
دەربارەی مەسەلەكانی ژیانی بەگشتی 
دەرب��ارەی  بەتایبەت  ب��دات،  بڕیار 
پەیوەندیی  مەسەلەی  و  خۆشەویستی 
گەورە  كاتێ  ژیانیدا.  لە  س��ۆزداری 
كەسێكدا  لەگەڵ  پەیوەندی  و  دەبێت 
ئەوە  ناخی خۆیدا  لە  ناتوانێ  دەبێت، 
كەسەی  ئەو  ئایا  بكاتەوە،  یەكالیی 
خ��ۆش دەوێ��ت ی��ان س��وورە لەسەر 

ئەوەی ژیانی لەگەڵدا بەسەر بەرێت.
بریتییە  قۆناغەدا  لەم  خاڵ  گرنگترین 
هونەری  لەسەر  منداڵ  ڕاهێنانی  لە 

پەیوەندیكردنی كۆمەاڵیەتی.
لەسەر  پێویستە  قۆناغەدا  لەم  منداڵ 
لەگەڵ  بەشداری  كە  ڕابهێنرێ  ئەوە 
ڕۆحی  و  بكات  دی��ك��ەدا  كەسانی 
و  بدرێ  پێ  گەشە  تیادا  هاوكاری 
و  خولخواردن  هەستی  وردە  وردە 
كەم  خۆیدا  دەوری  بە  چەقبەستن 

بكرێتەوە كە لە قۆناغی شیرەخۆرەییدا 
لە  هەستە  ئەم  ئەگەر  ژی��اوە،  تیایدا 
ئەوا  نەڕەوێنرێتەوە،  منداڵیدا  قۆناغی 
كەسێكی  دەبێتە  گەورەییدا  لە  دواتر 
خۆش  كەسی  نازانێت  و  خۆپەرست 

بوێت.
تەمەنەوە،  سێیەمی  ساڵی  سەرەتای  لە 
بەرپرسیارێتی  خ��ێ��زان  پێویستە 
منداڵەكانیان  هاوسەنگی  فێركردنی 
بە  پێویستە  ئەمەش  بگرن،  ئەستۆ  لە 
نەك  ڕووب��دات  خۆبەخۆ  شێوەیەكی 
بە زۆر و بە شێوەیەكی دەستكرد، تا 
چ��واردەوری  كەسانی  لەگەڵ  منداڵ 
بۆ  هاوكات خود-ی  و  بكات  گەشە 
كە  تاكێك  ببێتە  واتە  ببێ،  دروست 
خۆیدا  چ��واردەوری  تاكەكانی  لەناو 
تایبەتمەندێتیی  و  خەسڵەت  خاوەنی 
خۆی بێت. دەشێ منداڵ بڕواتە قۆناغی 
بەرهەڵستی و توڕەییەوە و پێچەوانەی 
باوك  و  دایك  بكات كە  ڕەفتار  ئەوە 
بیكات،  ده یانەوێ  و  دەك��ەن  فێری 
بە  كێشەیە  ئەم  چارەسەركردنی  بەاڵم 
سزادان نابێت، منداڵ بە سزادان فێری 
نابێت  پەیوەندیكردن  و  خۆشەویستی 
منداڵ  چ��واردەوری،  كەسانی  لەگەڵ 
و  خۆپەرستە  قۆناغەدا،  لەم  بەزۆری 
داوای  كە  دەكاتەوە  ڕەت  زۆر شت 
دەشێ  بدات،  ئەنجامیان  دەكرێ  لێ 
بۆ  بگەڕێتەوە  یان  بێت،  گۆشەگیر 
پێشتری  قۆناغی  ڕەف��ت��اری  هەندێ 
پەنجەمژین  نموونە  بۆ  منداڵیی خۆی، 
یان نان نەخواردن یان دەشێ هەندێ 
بنوێنێت.  شەڕانگێزی  وەك  ڕەفتاری 
بەاڵم مەسەلەكە تەنیا پێویستی بە كەمێ 
سەبر و دان بەخۆداگرتن هەیە، منداڵ 
لە دوای تەمەنی پێنج ساڵی، زیاتر لە 
واتە  تێدەگات،  باوان  لە  و  دەوروبەر 
توانای حاڵیبوونی زیاتر دەبێت، ئەگەر 
بە هێمنی و بە خۆشەویستییەوە لەگەڵ 
دا،  یارمەتیمان  جڵه وگیری  كەمێک 
خود-ی  دروست  شێوەیەكی  بە  ئەوا 
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دروست دەبێ و دەزانێت چی دەوێت 
دیكە  كەسانی  تێدەگات  ل��ەوەش  و 
چییان لێی دەوێت، بەم شێوەیە تۆوی 
كەسێكی عاشقی دەروون دروست لە 

ناخیدا چەكەرە دەكات.
جوانی  شێوازی  و  ئەدەب  فێركردنی 
كارێكی  گفتوگۆكردن،  و  قسە 
بەو  درك  م��ن��داڵ  چونكە  ق��ورس��ە، 
تووڕەكردنی  لە  كە  دەك��ات  چێژە 
پێدەكات،  هەستی  گ��ەورەك��ان��ەوە 
هەروەها هەست بە ناخۆشیی شێوازی 
سزادان و سەپاندنی فەرمان بەسەریدا 
بە  نەك  لێدەكەن  وای  كە  دەك��ات 
تووڕە  بەڵكو  نەنوێنێ،  ڕەفتار  جوانی 
ببێ و ناڕازیش بێ، لەبەرئەوە پێویستە 
بە هێمنی و بە كاوەخۆ، منداڵ فێری 
ڕەوش��ت��ی ج��وان و ئ��ەدەب��ی ب��اش و 

هەستكردن بە خۆشەویستی بكەین.
قۆناغەدا  لەم  هەستانەی  لەو  یەكێك 
غیرەیە،  هەستی  دەب��ێ��ت،  دروس��ت 
بەتایبەتی لە منداڵی یەكەمدا، یان لەو 
منداڵێكی  و  گەورەترە  كە  منداڵەدا 
بە  پێویستە  هاتووە.  ب��ەدوادا  دیكەی 

شێوەیەكی ژیرانە مامەڵە لەگەڵ 
ئەم هەستی غیرەیەدا بكەین و 
بەئاگا بین لەوەی لە دواڕۆژدا 
عاشقێكی  نەبێتە  منداڵە  ئەم 
غیرەكەر تا پلەی نەخۆشی. لە 
ڕاستیدا زۆربەی ئەو كەسانەی 

تووشی غیرە بوون، وەك نەخۆشی، لە 
منداڵیدا تووشی ئەو غیرەیە بوون كە 
بە هۆی لەدایكبوونی منداڵ له  دوای 

خۆیان بۆیان دروست بووە.
كە  منداڵەی  ئەو  یان  یەكەم  منداڵی 
دێت،  دوای���دا  بە  دیكە  منداڵێكی 
پێویستە كاتێكی تەواوی پێ ببەخشرێ 
و هاوكاری بكرێ و ئەوەی بۆ ڕوون 
پێویستی  تازەیە  منداڵە  ئەو  بكرێتەوە، 
ب��ە ه��ەن��دێ ش��ت ه��ەی��ە ك��ە خۆی 
الوازە  هەروەها  بیانكات،  ناتوانێ 
جۆرێ  بە  نییە،  دەسەاڵتێكی  هیچ  و 

دابینكردنی  لە  ب��درێ  ه��ان  منداڵ 
بچووكەكەی،  برا  پێداویستییەكانی 
بەشداری  بچووكەكەیدا  خوشكە  یان 
بكات و خۆشەویستی و میهرەبانی پێ 

ببەخشرێ.
دەبێتە  تەمەنەدا  لەو  منداڵ  غیرەی 
تووڕەیی  و  ڕق  گەشەكردنی  هۆی 
منداڵە  بە  بەرامبەر  دەروون��ی��دا  لە 
و  دای��ك  بە  بەرامبەر  و  بچووكەكە 
دواتر كە گەورە  لەبەرئەوە  باوكیش، 
دەبێ، بوونی هەر كێبڕكێیەك لە ژیانیدا 
هەمان هەستی غیرەی بۆ دەگەڕێنێتەوە 
و ڕقی لە هەر كەسێ دەبێ تەماشای 
و  ژن  و  بكات  خۆشەویستەكەی 
غیرەیەكی  بازنەی  لەناو  منداڵەكانی 

شێتانەدا بەند دەكات.
ئەو منداڵەی كە غیرە دەكات، دەشێ 
هەست بە شكستی و به  عەیبە بكات 
خۆی  سزای  بكات  لێ  وای  ئەمە  و 
ئاڕاستەی  زی��ان  و  ئ��ازار  و  ب��دات 
خود-ی خۆی بكات، ئەمە دەشێ لە 
كەسێتییەكی  خاوەن  ببێتە  گەورەییدا 
ماسۆشی، واتە چێژ لە ئەشكەنجەدانی 

خۆی ببینێ.
چ���ارەس���ەرك���ردن���ی 

لەگەڵیدا  مامەڵەكردن  ژیرانە  و  غیرە 
لەوانە  قۆناغەدا،  لەم  خاڵە  گرنگترین 
هاندانی منداڵ و یارمەتیدانی بۆئەوەی 
ناوازەیە،  بكات كە كەسێكی  هەست 

باشترین ڕەفتار و مامەڵە بێ.
+ ئایا لەنێوان خۆشەویستیی منداڵ 
پەیوەندییەك  هیچ  تواناكانیدا،  و 

هەیە؟
ئ��اش��ك��راك��ردن��ی  و  دەرخ���س���ت���ن 
خۆشەویستی بۆ منداڵ، بە شێوەیەكی 
گشتی كارێكی گرنگ و پێویستە بۆ 
لە  وا  خۆشەویستی  چونكە  گەشەی، 
جەستەیی  ڕووی  لە  دەك��ات  منداڵ 
كەسێكی  دەروونیشەوە،  و  ئەقڵی  و 

تەندروستتر بێت.
كە  لێكۆڵینەوەكانی  ه��ەرچ��ەن��دە 
جەخت  دەدەن  م��ن��داڵ  ب��ە  ب��ای��ەخ 
دەكەن،  هەقیقەتە  ئەم  ڕاستی  لەسەر 
ئەو  و  توێژینەوە  ئەنجامی  لەڕێی 
بەاڵم  كەوتووە،  دەستیان  ئامارانەی 
لە ڕێی  لە ژیانی ڕۆژانەدا و  تەنانەت 
ئەو  دەبینین  خۆبەخۆوە  تێبینیكردنی 
دەژین  بارودۆخێكدا  لە  مندااڵنەی 
و  خێزان  لەناو  دەك��ه ن  هەست  كە 
خۆشەویستن،  چ��واردەورەك��ەی��ان��دا 

ئاشكراكردنی  و  دەرخستن 
شێوەیەكی  بە  منداڵ،  بۆ  خۆشەویستی 
بۆ  پێویستە  و  گرنگ  كارێكی  گشتی 
لە  وا  گەشەی، چونكە خۆشەویستی 
منداڵ دەكات لە ڕووی جەستەیی 
دەروونیشەوە، كەسێكی  و  ئەقڵی  و 
بێت تەندروستتر 
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و  بەختەوەرترن  دیكە  مندااڵنی  لە 
مێشكیان سافترە.

ئەوەندە  بێ،  بچووكتر  چەند  منداڵ 
ئ��ەق��ڵ��ی س���ن���ووردارت���رە ل���ەڕووی 
خۆشەویستی  هۆكاری  شیكردنەوەی 
كاتێ  خۆشەویستییه وه ،  نەبوونی  یان 
خۆشەویستی لێكدەداتەوە. هەروەها لە 
مامەڵە  خۆبەخۆ  خۆشەیستیدا  نەبوونی 
دەكات و لەگەڵ بوونی خۆشەویستیدا 
لە  منداڵەی  ئەو  دەك��ات،  كارلێك 
بارودۆخێكدا دەژی كە خۆشەویستی 
تیادا بەدی ناكات و پەیوەندی خێزانی 
خۆشەویستی  هەستی  و  الوازە  تیایدا 
نییە،  خێزانەكەیدا  ئەندامانی  نێوان  لە 

ئاستی  خەمۆكە،  منداڵێكی 
وەرگرتنی سست و الوازە، 
تواناكانی خۆی  بە  متمانەی 
ڕۆژان��ە  تێبینییەكانی  نییە. 
زانستییەكان  لێكۆڵینەوە  و 

منداڵەی  ئەو  دەك��ەن  ل��ەوە  جەخت 
دەژی  خێزانیدا  كەشوهەوایەكی  لە 
خۆشەویستی  بە  هەست  تیایدا  كە 
خۆی  بەهای  بە  هەست  و  دەك��ات 
دەكات لەناویاندا، هەروەها بواری پێ 
دەدرێ تا گوزارشت لە خۆشەویستیی 
ئەندامانی  بە  بەرامبەر  بكات  خۆی 
خ��ێ��زان��ەك��ەی و دەروپ��ش��ت��ی، ئ��ەوا 
گشتی  شێوەیەكی  بە  منداڵە،  ئ��ەو 
دەبێ  تەندروست  دەروون  منداڵێكی 
دەبێ  ئەفراندنی  و  داهێنان  توانای  و 

.)Shainess 1989(
قۆناغی  لە  چییە  خۆشەویستی   +

هەرزەكاریدا؟
قۆناغێكی  ه��ەرزەك��اری،  قۆناغی 
تەمەنە، لە ١٢ تا٢١ ساڵی و بەم قۆناغە 
فشار،  و  سۆزداری  قۆناغی  دەوترێ 
یان  گەورەكانەوە  لەالیەن  ناوە  ئەم 
هەرزەكاریدا  لە  كە  پێگەیشتووانەوە 
لە  داهێنراوە،  چەشتووە،  ئ��ازاری��ان 
هەست  خ��ۆی  ه��ەرزەك��ار  كاتێكدا 
دەك���ات ل��ەم ق��ۆن��اغ��ەدا ل���ەڕووی 

بە  و  پێگەیشتووە  زیاتر  سۆزدارییەوە 
دەوروبەر  بۆچوونەكانی  پێچەوانەی 
لە  هەڵەكانی  قۆناغەدا  لەم  هەرزەكار 

خۆشەویستی و لە سێكسدا كەمترن.
ملمالنێدا  لە  هەرزەكار  قۆناغەدا  لەم 
ئەوەی  بۆ  ئ��ارەزووی  لەنێوان  دەژی 
ئارەزووی  و  بیانەوێ  دیكە  كەسانی 
خۆی بۆ ئەوەی خۆی بێ و كەسێكی 
كەسێکی  هیچ  پاشكۆی  و  بێ  ناوازە 
لە  ه��ەرزەك��ارەی  ئەو  نەبێ...  دیکه  
لەالیەن  ناسنامەی خۆیدا  دیاریكردنی 
خێزان و دەوروبەرەوە یارمەتی دەدرێ 
ل��ەڕووی  دەك��رێ،  لێ  پشتیوانی  و 
هەڵەكانی  لە  زۆرێ��ك  سۆزدارییەوە 
قۆناغەدا  ل��ەم  ه��ەرزەك��ار 

خۆشەویستییەوە  نەبوونی  بەهۆی 
خۆشەویستی  چەندە  ڕوودەدات، 
زیاتر بە هەرزەكار ببەخشرێ، ئەوەندە 
كاریگەرییان  كەمتر  هاوڕێكانی 
كەمتر  ئەمیش  و  دەب��ێ  س��ەری  بۆ 
شوێنیان دەكەوێ. بۆئەوەی هەرزەكار 
هاوسەنگی  ك��ەش��وه��ەوای��ەك��ی  ل��ە 
پێویستە  ببێ،  گ��ەورە  س��ۆزداری��دا 
گەورەكان بەئاگا بن لە ڕاگرتنی ئەو 
هاوسەنگییەدا، واتە زیادەڕۆیی نەكەن 
لە نواندنی ڕەقی و ساردی بەرامبەری 
نازی  پێویستیش  لە  زی��اد  هاوكات 

نەدەنێ.
پێگەیشتنی ڕژینەكانی  هەرزەكار واتە 
الی  سێكسی  هەستكردنی  سێكس، 
مەسەلەكانی  گرنگترین  لە  هەرزەكار 
و  پشێوی  حاڵەتێكی  و  قۆناغەن  ئەم 
دروس��ت  ه��ەرزەك��ار  الی  نائارامی 
دەكه ن و وای لێدەكه ن خۆشەویستی 
تێكەاڵو  یەكدیدا  لەگەڵ  سێكس  و 
هەرزەكار  پێویستە  هەروەها  بكات. 
لەسەر ئەوە ڕابهێنرێ باسی هەموو ئەو 
شتانە بكات كە لە دڵیدایە و مێشكی 
بۆ  بدرێ  هانی  و  سەرقاڵە  پێیانەوە 
ئەو  و  بكات  لەسەر  قسەیان  ئەوەی 
باس  خێزانەكەیدا  لەگەڵ  بیرۆكانە 

بكات كە بیریان لێ دەكاتەوە.
و  هەرزەكار  هەڵەكانی  لە  زۆرێ��ك 
هۆی  بە  هەرزەكار  ونكردنی  ڕێگا 
بەسەر  كە  سێكسیەكانه وه   گۆڕانە 
ڕێگەی  دەك��رێ  دێ��ن،  جەستەیدا 
كەم  ی��ان  بگیرێ  ل��ێ  ڕوودان���ی���ان 
گفتوگۆوە،  لەڕێی  ئەویش  بكرێنەوە، 
پێویستە خێزان وا لە هەرزەكار بكات 
قبوڵ  خۆی  جەستەییەكانی  گۆڕانە 
هەستكردن  دەشێ  هەندێجار  بكات، 
هۆی  ب��ە  ه��ەرزەك��ار،  شكستی  ب��ە 
ڕووخساری  و  شێوە  كە  بێت  ئەوەوە 
خۆی بەدڵ نییە، ده شێ ئه م هه سته  بە 
لەبەرئەوە  بمێنێتەوە.  تەمەن  درێژایی 
هەوڵ  و  گفتوگۆیە  خاڵ  گرنگترین 

هەرزەكار لەم 
قۆناغەدا خۆپەرستە و 
حەزی لە داگیركردنە 
لە هەست و سۆزی 
خۆشەویستەكەیدا، 
دەیەوێ بەردەوام 
قسە لەگەڵ ئەو 
كەسە بكات كە 
خۆشی دەوێت و 
دەیەوێ، ئەمەش 
كێشەی كۆمەاڵیەتی 
بۆ دروست دەكات 
بەتایبەتی لە كۆمەڵگا 
خۆپارێزەكانی ئێمەدا، 
یان كێشەی بۆ 
دروست دەكات لە 
بواری خوێندنەكەیدا
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بدرێ هەرزەكار لەو هەستانە تێبگات 
هەستیان  قۆناغەدا  لەم  و  ت��ازەن  كە 
بكرێ  پێ  گاڵتەی  نابێت  پێدەكات، 
خۆشەویستی  هەستی  باسی  كاتێ 
دەردەب��رێ،  كەسێ  بەرامبەر  خۆی 
بۆ  ب��درێ  یارمەتی  پێویستە  بەڵكو 
خۆی  هەستەی  ئ��ەو  شیكردنەوەی 
قۆناغە  ئەو  بۆ  ڕوودان��ی  هۆكاری  و 
تیایدا  هەرزەكار  كە  بگەڕێنرێتەوە 

دەژی.
هەرزەكار ڕۆحێكی سەركێشی تیادایە 
یان  وزە  لێشاوی  لە  پڕە  جەستەی  و 
زۆر  و  دەك���ات  ش��ەرم  ب��ە  هەست 
خۆی  شتێكی  هیچ  باسی  و  داخراوە 
باش  بە  حاڵەتەكە  ه��ەردوو  ناكات، 
دانانرێن كاتێ هەرزەكار لەم قۆناغەدا 
دەك��ات  خۆشەویستی  ب��ە  هەست 
خۆشەویستییەوە.  دەك��ەوێ��ت��ە  ی��ان 
چاودێریكردنییەتی  ك��ار،  باشترین 
هەروەها  بكەیت،  برینداری  بێئەوەی 
شێوەیەكی  بە  ئامۆژگاریكردنییەتی 
لەم  ئ��ەوەی  بۆ  ناڕاستەوخۆ  و  ن��ەرم 
هەڵەی  تووشی  هەستیارەدا  قۆناغە 

سێكسی نەبێ.
خۆپەرستە  قۆناغەدا  لەم  هەرزەكار 
هەست  لە  داگیركردنە  لە  حەزی  و 
خ��ۆش��ەوی��س��ت��ەك��ەی��دا،  س����ۆزی  و 
ئەو  لەگەڵ  قسە  ب��ەردەوام  دەی��ەوێ 
و  دەوێ��ت  خۆشی  كە  بكات  كەسە 
دەیەوێ، ئەمەش كێشەی كۆمەاڵیەتی 
لە  بەتایبەتی  دەك��ات  دروس��ت  بۆ 
یان  ئێمەدا،  خۆپارێزەكانی  كۆمەڵگا 
كێشەی بۆ دروست دەكات لە بواری 

خوێندنەكەیدا.
ه���ەرزەك���ار ل��ە خ��ۆش��ەوی��س��ت��ی��دا 
بە  ب��ڕوای  و  پەڕگیرە  نموونەیەكی 
بە مافی خۆی  نییە،  ئەستەم و مەحاڵ 
دەزانێ خۆشەویستییەكەی كۆتاییەكی 
هەرچەندە  ه��ەب��ێ،  دڵخۆشكەری 
و  شكستی  ب��ە  ه��ەس��ت  خ��ۆی��ش��ی 
بێدەسەاڵتی دەكات و هەست دەكات 

ئەو توانایەی نییە ئەو كۆتاییە بەدەست 
بهێنێ.

ئەوەیە،  گرنگەكان  خاڵە  لە  یەكێك 
دەشێ هەرزەكار خۆی بەرامبەر هەندێ 
مەسەلەی سۆزداری لە ژیانیدا تووشی 
سەرسوڕمان ببێ، بۆ نموونە لە نهێنیی 
سەرنجڕاكێشانی خۆی بۆ مامۆستاكەی 
كە لە هەمان توخمی خۆیەتی یان بۆ 
هەندێجار  یان  تێناگات،  هاوڕێكەی، 
هەندێ  خوشكەكەی  ئەگەر  تەنانەت 
ڕادەكێشێ،  سەرنجی  لەبەربكات  جل 
بیرۆكە  هەندێ  ملمالنێی  دووچ��اری 
من  »ئایا  دەپرسێ:  خۆی  لە  و  دەبێ 
ڕاشكاوانە  ش���ازم«،  ی��ان  سروشتیم 
دەش��ێ  خێزاندا  ل��ەگ��ەڵ  قسەكردن 
یارمەتی بدات لە تێپەڕینی ئەو قۆناغە 

نائارامەی سۆزداری.
ماوەیەدا  ل��ەم  ه��ەرزەك��ار  ه��ەروەه��ا 
دەشێ ڕووبەڕووی ئەزموونی سێكسی 
سێكسكردن  ی��ان  هۆمۆسێكسوالی 
ئەمانە  بەاڵم  ببێتەوە،  ئاژەڵدا،  لەگەڵ 
هەمووی دەشێ تەنیا كۆمەڵێك هەڵەی 
لە  ه��ەرزەك��ار  ی��ان  بن  قۆناغە  ئ��ەم 
بووبێ،  تووشیان  فشارێكەوە  ئەنجامی 
ئامادەبوونی خێزان و بوونی پەیوەندی 
خێزان،  و  ه��ەرزەك��ار  نێوان  باشی 
تەواوی ئەم كێشانە چارەسەر دەبن و 
هەرزەكار بە شێوەیەكی دروست ئەم 

قۆناغەی تەمەنی بەسەر دەبات.
پیاوانی  هەرزەكار  كچانی  +بۆچی 

سەرسپییان خۆش دەوێ؟
خۆشەویستی  س��ەرەك��ی  ه��ۆك��اری 
ئەوە  بۆ  سپی  س��ەر  پیاوی  بۆ  ژن 
دەگەڕێتەوە كچ لەو پیاوەدا بە شوێن 
كچێكی  دەگ��ەڕێ.  باوكیدا  وێنەی 
ساڵ   ١٨ تەمەنی  ئەگەر  تەمەن  كەم 
پیاوێكی  باوكی  سروشتییە  ئەوا  بێ، 
بە  پیاوێكی  كاتێ  ب��ێ،  سەرسپی 
یەكەم  پلەی  بە  تەمەنی خۆش دەوێ 
بە شوێن سۆز و میهرەبانیدا دەگەڕێ 

نەك عەشق.

كاتێك  تەمەن  كەم  كچی  هەروەها 
پەیوەندی  بەتەمەندا  پیاوێكی  لەگەڵ 
جیاوازی  ئەو  دەبەستێ،  س��ۆزداری 
قۆرغ  خۆی  بەرژەوەندی  بۆ  تەمەنە 
بەسەریدا  دەك���ات  ن��از  و  دەك���ات 
ئ��ارەزووی  بە  و  دەگ��رێ  بیانوو  و 
دەزانێ  چونكە  دەكات،  هەڵە  خۆی 
ئەگەر  لەكاتێكدا  دەبێ،  خۆش  لێی 
گەنج  كوڕێكی  بەتەمەنە  پیاوە  ئەو 
ناكات.  قبووڵ  نازە  هەموو  ئەو  بێ، 
تەماعیش  ب��ە  گەنج  كچی  دەش��ێ 
دەستكەوتی  دەستكەوتنی  بۆ  و  بێ 
م��اددی و دەروون���ی ب��ە ه��ۆی ئەو 
جۆرە  بەو  حەز  تەمەنەوە،  جیاوازی 
ئەگەرەش  ئەو  بكات.  پەیوەندییانە 
حەز  لەبەرئەوە  گەنج  كچی  هەیە 
پێی  چونكە  بكات،  كامڵ  پیاوی  لە 
وایە خاوەنی شارەزایی و ئەزموون و 
داناییە لە ژیاندا بەگشتی و لە سێكسدا 

بەتایبەتی.
+ عەشقی ژنێكی كامڵ بۆ كوڕێكی 

گەنج چۆن لێك دەدرێتەوە؟
داب��ون��ەری��ت��ی گ��ش��ت��ی ل��ە ه��ەم��وو 
بەڕێوە  ج��ۆرە  ب��ەو  كۆمەڵگاكاندا 
نێوان ژن  چووە كە جیاوازی تەمەنی 
پەیوەندی  كاتێ  بكەن  قبوڵ  پیاو  و 
خ��ۆش��ەوی��س��ت��ی ی���ان ه��اوس��ەرێ��ت��ی 
كاتەدا  لەو  ئەمە  نێوانیان،  دەكەوێتە 
گ��ەورەت��رە،  ژنەكە  لە  پیاوەكە  كە 
بەاڵم كاتێ پێچەوانەكەی ڕوو دەدات 
دەبێ،  گەورەتر  پیاوەكە  لە  ژنەكە  و 
مەسەلەكە ڕەت دەكرێتەوە و جێگەی 
دەشێ  لێكدانەوانەی  ئەو  نییە،  قبووڵ 
بۆ  بۆ هۆكاری عەشقی ژنێكی كامڵ 

كوڕێكی گەنج، بكرێ، ئەمانەن:
و  خەیاڵ  ئەو  ئەوەی  بۆ  هەوڵدان   -
كە  ببەخشێ  خۆی  بە  بیركردنەوەیە 

هێشتا گەنجە و چاالكە.
دەسەاڵتی  دەكات  ئەوە  ئارەزووی   -
خۆی  لە  كە  هەبێ  پیاوێكدا  بەسەر 
منداڵتر بێ و شارەزاییەكانی خۆی لە 
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ژیان و بەتایبەتی لە سێكسدا بەسەردا 
بسەپێنێ.

- تا ڕۆڵی سەرەكی لە پەیوەندییەكەدا 
ئەو  ق��ەرەب��ووی  ئ��ەوەی  ب��ۆ  ببینێ، 
لەگەڵ  كە  بكاتەوە  الوەكییە  ڕۆڵ��ە 
مێردەكەی خۆیدا پێشتر بینیویەتی یان 
لەناو خێزانەكەیدا لەژێر سایەی برا و 

باوكدا ژیاوە.
و  تابۆ  سێكسی  مەیلی  بوونی   -
یان  ب��را  بە  بەرامبەر  قەدەغەكراو 
بە  ئێستا  ل��ە  ه��ەی��ب��ووە،  ك��ە  ك��وڕ 
وەك  ك��ە  دی��ك��ە  ئەڵتەرناتیڤێكی 
گەنجترە،  خۆی  لە  و  منداڵە  ئەوان 
عاشقی  و  دەك��ات��ەوە  ق��ەرەب��ووی 

كوڕێكی گەنج دەبێ.
لەنێوان  چییە  ج��ی��اوازی   +
ساڵیدا  بیست  لە  خۆشەویستی 
پەنجا  لە  خۆشەویستی  لەگەڵ 

ساڵیدا؟
بكەینەوە  ل��ەوە  جەخت  دەتوانین 
تەمەن  بەپێی  م��رۆڤ  س��ۆزەك��ان��ی 
گۆڕانكاریان بەسەردا دێ، ئەمەش لە 
دەروونی  گەشەكردنی  سایكۆلۆژیای 
و  ش��ی��اوە  بابەتێكی  مرۆڤایەتیدا، 
لەدایكبوو،  تازە  منداڵی  ڕوودەدات. 
تەنیا  ژیانیدا،  دەستپێكردنی  لەگەڵ 
خۆشەویستی  وەربگرێ،  دەزانێ  ئەوە 
و  خ��ۆراك  لە  م��اددی  چاودێریی  و 
بەم  وەردەگ���رێ،  خاوێنكردنەنەوە 
شێوەیە منداڵی شیرەخۆرە گەورە دەبێ 
زیاتر  وەرگرتن  لە  دەبێ  بەردەوام  و 
قوتابخانەش  لە  تەنانەت  بەخشین،  لە 
مامۆستاكەی  لە  زانیاری  و  زانست 
وەردەگرێ. بەاڵم لەگەڵ گەشەكردندا 
لە ژیانی مرۆڤدا، پێداویستییەك دەست 
بەخشین  لە  بریتییە  كە  پێدەكات 
مرۆڤ  ئیدی  وەرگرتن،  شانبەشانی 
ئاشنا  خۆی  ئەركەكانی  و  ماف  بە 
دەبێ و ئەمە لە ماوەی یان لە قۆناغی 
كە  دەبێتەوە  ڕوون  زیاتر  پێگەیشتندا 

ساڵی،   ٤٠ بۆ   ٢٠ نێوان  دەكەوێتە 
پەنجاكانی  لە  م��رۆڤ  كاتێكدا  لە 
و  بووە  كامڵ  تەواوەتی  بە  تەمەنیدا 
ڕەگەزەكانی  لە  بەشێك  بۆتە  دەزانێ 
دەكات،  بەوە  درك  بەڵكو  بەخشین، 
زیاتر  پێویستە  كامڵ  كەسێكی  وەك 
كەسانەی  بەو  بەرامبەر  بێ  بەخشندە 
منداڵترن،  خۆی  لە  كە  دەوروپشتی 
ئەم  ه��ەروەه��ا  منداڵەكانی،  وەك 
خۆشەویستەكەیشی  ئ��ەن��گ��ێ��زەی��ە 
وایە  نەریت  لەبەرئەوە  دەگرێتەوە، 
ئەوانەی  نازی  سپی  سەر  پیاوی  كە 
بە  واتە  هەڵبگرێ  زیاتر  چواردەوری 

سەخاوەتی زیاترەوه  ببەخشێ.
لە تەمەنی گەورەییدا  ئایا مرۆڤ   +
عاشق دەبێ و خۆشەویستی دەكات، 
هیچ  و  وەهمە  تەنیا  ئ��ەوە  یان 
خۆشەویستییەوە  بە  پەیوەندییەكی 

نییە؟
كامڵبووندا،  و  پێگەیشتن  تەمەنی  لە 
پیاو،  ی��ان  ب��ێ  ژن  م��رۆڤ،  دەش��ێ 
كەسێكی خۆش بوێت و پەیوەندییەكی 
خۆشەویستی ڕاستەقینەی هەبێ و ئەو 
بنەمایەكی  لەسەر  خۆشەویستییەش 
ئەقڵی و سۆزداری هەڵیبژاردبێ، بەاڵم 
زۆرجار ئەم سۆزە پڕ جۆشە كە دڵی 
ژن و پیاوە كامڵەكان داگیر دەكات و 
لەكاتێكدا لە بنەڕەتدا خۆیان پەیوەندی 
هاوسەرێتییان لەگەڵ كەسێكی دیكەدا 
هەیە، دەشێ بۆ چەندە هۆكاری دیكە 
بگەڕێتەوە،  خۆشەویستی  لە  ب��ەدەر 

وەك:
١- دەشێ هۆكارەكەی پێویستی بێت 
بە خۆشەویستی بە شێوەیەكی گشتی، 
ئەو  عاشقە  كەسە  ئەو  مانایەی  بەو 
مرۆڤەی خۆش ناوێت، بەڵكو خودی 
یان  دەوێ���ت  خ��ۆش  خۆشەویستی 

پێویستی به  خۆشه ویستییه .
٢- لە دەستدانی هاوڕێیەكی ئازیز یان 

نەبوونی هاوڕێ، دەشێ پاڵ بە مرۆڤەوە 
قەرەبووكردنەوەی  پێناوی  لە  بنێن 
بۆ  پەنا  هاوڕێیەتییەدا  هەستی  ئ��ەو 

پەیوەندیی خۆشەویستی بەرێ.
لە  چێژوەرگرتن  دەستدانی  لە   -٣
بێزاری  بە  هەستكردن  ك��ارك��ردن، 
بە  پاڵ  دەشێ  گشتی،  شێوەیەكی  بە 
خرۆشەوە  و  جۆش  بە  بنێ  مرۆڤەوە 
بە  و  بشكێنێ  ڕۆتینە  و  بێزاری  ئەو 
هەستی  ب��ەرەو  نەستی  شێوەیەكی 

خۆشەویستی هەنگاو بنێ.
تەنانەت  تەنیایی،  بە  هەستكردن   -٤
كاتێك ئەو ژنە یان ئەو پیاوە هاوسەر 
دەوروپ��ش��ت  ل��ە  منداڵەكانیشی  و 
دەنێ  پێوە  پاڵی  هه سته   ئەم  دەب��ن، 
لەگەڵ  سۆزداری  پێكەوەنووسانی  بۆ 
هەستی  ئ��ەو  كە  دیكەدا  كەسێكی 

تەنیاییەی لەال بڕەوێنێتەوە.
متمانەبەخۆبوون،  لەدەستدانی   -٥
توانای  لە  یان  بێ  شێوەدا  لە  ئیدی 
سێكسیدا بێ، یان لە توانای كاركردن 
و توانستی پیشەییدا بێ، هەموو ئەمانە 
پاڵ بە مرۆڤەوە دەنێن بۆ خۆشەویستی، 
دڵنیای  كە  مرۆڤێك  خۆشەویستی 
بكاتەوە لە بەها و نرخی خۆی و پێی 

بڵێ تۆ جوانی یان بەتوانای... هتد.
هەروەها چەندەها هۆكاری دیكە هەن، 
مرۆڤ  ڕاستی  بە  ئەوەیە،  پوختەكەی 
خۆشەویستی  هەستی  وەهمی  دەشێ 
بنەڕەتدا  لە  مەسەلەكە  بەاڵم  بكات، 
هۆكاری  پێداویستی  بە  پەیوەندی 
وەك  خۆشەویستی  و  هەبێ  دیكەوە 
تا  كەوتبێ  دەست  باش  دەمامكێكی 
لە ڕێیەوە  پێداویستی و هۆكارانە  ئەو 

بەدی بهێنێت.

سەرچاوە:
دریع  فوزیة  د.  الحب،  فی  سؤال   -
 ٢٠٠٨ االول��ی  طبعة  االول،  الجز ء 

منشورات الجمل.
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ژیانیدا  ل��ە  كەسێك  هەموو 
بیروڕای  و  گومان  تووشی  زۆرج��ار 
هەڵە و لێكدانەوەی خراپ و تەنانەت 
سووسەكردنیش دەبێت لە چواردەوری 
ڕادەگوزەرێت  مێشكیدا  بە  و  خۆی 
كە ئەمە تا ڕادەیەك دۆخێكی ئاساییە. 
بەاڵم ئەگەر هات و ئەم گومان بردنە 
زیادەڕەوی زۆری تیادا كراو خەیااڵت 
ببێت،  تێكەڵ  خراپی  لێكدانەوەی  و 
هێواش  هێواش  و  وردە  وردە  ئ��ەوا 
بە  ت��ووش��ب��وون  ب��ۆ  سەردەكێشێت 
بە  كە  ترسناك  دەروونی  نەخۆشییەكی 

پارانۆیا ناسراوە. 
پارانۆیا وشەیەكی یۆنانییە و لە دوو بڕگە 

 noos  واتە نزیك و  para پێكهاتووە
واتە ئەقڵ، ئه م زاراوه یه  ئێستا بەكاردێت 
پێناسەكردنی نەخۆشییەكی دەروونی  بۆ 
كە كەسی تووشبوو، توشی بیركردنەوە 
بەرامبەر  دەبێت  خراپ  بەدگومانیی  و 
وردە  وردە  خ��ۆی.  دەوری  چ��وار  بە 
دەبێت  دروست  بۆ  تەواوی  بڕوایەكی 
كە هەموو بیركردنەوەكانی خۆی ڕاستە 
و دەتوانێت هەموو كەس بخاتە خانەی 
دراوس��ێ،  لە  هەر  گومانبردنەوە  ئەم 
هاوڕێی زانكۆ، یان یەكێك لە ئەندامانی 
ناسنامەی  هەندێجار  تەنانەت  و  خێزان 
پێ  ئازاری  دەیەوێت  كە  كەسەی  ئەو 
جۆری  و  نادیارە  نەناسراو  بگەیەنێت 
ترسەكەش جۆراو جۆرە هەندێك كات 
ترسە لە ئازاری جەستەیی یان دەروونی 

یان كۆمەاڵیەتی و تەنانەت داراییش. 
ئاستە  ئەو  دەگاتە  مرۆڤ  بۆچی  به اڵم 
دەكات  هەست  وا  كە  بیركردنەوە  لە 
زیانی  دەیانەوێت  چواردەوری  كەسانی 
كردۆتە  ئەمیان  بۆچی  یان  پێبگەیەنن؟ 

ئامانجیان؟ 
هەندێجار بە هۆی ئەوەوه یە كە ئەم كەسە 

دەیەوێت خۆی وەك قوربانی دەربخات. 
یان بە هۆی ئەوەی ئەم كەسە وا گومان 
ئاستەی  و  پلە  ئ��ەو  ه��ۆی  بە  دەب��ات 
ترسەكە  یان  مەترسیدایە.  لە  هەیەتی، 
لەبەر  هەڵگیراوە  لێ  ڕقی  كە  لەوەوەیە 
ئه م كردوویەتی.  پێشتر  هه ر شتێك كە 
تووشبوو  كەسی  گشتی  شێوەیەكی  بە 
بابەتێکی  به   بووه   دەك��ات  هەست  وا 
بەردەوامی كەسانی چواردەوری و بووە 
بەردەوام  و  باس و خواسیان  بابەتی  بە 
كراوەتە ئامانج بۆ هێرشكردنە سەری و 

توانج و پالرتێگرتنی. 
كەسانی  بە  بنه مایە  بێ  نامتمانەییە  ئەم 
نزیكی خۆی، دەبێتە هۆی ئەوەی كە 
ئەم كەسە نەتوانێت بە ئاسانی پەیوەندی 
دەوروبەریدا  لەگەڵ  خۆی  نزیكی  و 
ئاسانی  بە  نه توانێت  یان  ڕابگرێت، 
پەیوەندی  و  ببێت  چواردەور  تێكەڵی 
نموونه   وه ک  لێرەدا  بكات.  دروس��ت 
دەقی وتەی چەند كەسێك وەردەگرین 
نەخۆشییە  ئەم  دووچ��اری  خۆیان  كە 

بوون. 

تووشی پارانۆیا 
نەبوویت؟
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چەند  م��اوەی  »ب��ۆ  دەڵ��ێ��ت:  یەكێك 
لە ترسدا ژیاوم، هەمیشە  ساڵێكی زۆر 
ئێستا  دەم���ووت  و  ب��ووم  چ���اوەڕوان 
كاتێك  و  دەدات  دەرگ��ا  لە  كەسێك 

دەیكەمەوە پەالمارم دەدات« 
»خزمەكانم  دەڵێت:  دیكەیان  یەكێكی 
هەر كاتێك كۆدەبوونەوە هەستم دەكرد 
هەموو قسە و باسەكانیان تەنیا باسكردنی 
لە  ئەوانەی  وامدەزانی  هەمیشە  منە، 
ژوورەكەی دیكەدا دانیشتوون بۆ ئەوەیە 
ڕاستیدا  لە  كە  بكەن  من  باسی  كە 
دەنگی  نەك  بوو  تەلەفزیۆنەكە  دەنگی 
ئەو  »زۆرجار  دەڵێت:  هەروەها  ئەوان« 
خەیااڵنە دەهات بە مێشكمدا كە ژیانی 
دنیا بەرەو كۆتا دەچێت و یان جەنگی 

جیهانی هاكا ڕوویدا«.
ل���ەوان  دی��ك��ە  یەكێكی  ه��اوڕێ��ی 
»هاوڕێكەم  ده ڵێت؛  و  دەگێڕێتەوە 
هاوسێ  كە  ئەوەیە  ئاگاداری  دەیوت 
كیلۆمەتر  چەندین  كە  كۆنەكانیان 
لێیانەوە دوورن، دەیوت ئێستاش دەزانم 
و ئاگام لێیە كە باسم دەكەن بە خراپی 

و قسەم پێدەڵێن«.
هەڵەدابردنانەی  بە  و  بیركردنەوە  ئەم 
دەكات  زیاد  ڕۆژ  دوای  ڕۆژ  خەیاڵ، 
و قورستر دەبێت و كاریگەریی بەرچاو 
كەسەكان  ڕۆژان���ەی  ژیانی  لەسەر 
بە  هەست  دەكات  وا  بەجێدەهێڵێت، 
ترس و تۆقین و بێزاری و هیالكییەكی 
و  ناڕەحەت  شێوە  ئەم  بكات.  زۆر 
قورسە زۆرجار بە خەیاڵی چەوساندنەوە 
ناو ده برێ، چونكە ئەو كەسە وا هەست 
دیكەوە  ئ��ەوان��ەی  ل��ەالی��ەن  دەك��ات 

دەچەوسێنرێتەوە.
نیشانەكانی

زانایانی دەروونناسی چەند نیشانەیەكیان 
ئەم  ناسینەوەی  ب��ۆ  دی��اری��ك��ردووە 

نەخۆشییە لەوانە:
كە  بەالیەوە  قورسە  و  ئەستەم  زۆر   -
خۆی  چواردەوری  كەسانی  بە  متمانە 
بكات و لە دۆخی بێ متمانەیی تەواودا 

دەژی.
چەشنە  هیچ  ج��ۆرێ��ك  هیچ  ب��ە   -

ڕەخنەیەك قبوڵ ناكات.
كەسانی  وت��ەی  و  لێدوان  هەمیشە   -
چواردەوری بە لێكدانەوەی ناخۆش و 

ئازارهێن لێك دەداتەوە.
بەرگریدایە  حاڵەتی  لە  هەمیشە   -

بەرامبەر چواردەوری.
زویر  ئاسانی  بە  كەسانە  جۆرە  ئەم   -

دەكرێن و دڵیان دەڕەنجێت.
و  مشتومڕكەرە  ك��ات  زۆری��ن��ەی   -
زۆر  بچووك  شتی  لەسەر  دەمەقاڵێ 
دەكات بە دوژمنكارانە و شەڕخوازانەوە 

هەڵسوكەوت دەكات.
- بە هیچ شێوەیەك سازش لەسەر هیچ 

شتێك ناكات.
- زۆر قورس و مەحاڵە  لە ڕووداوی 
ناخۆش خۆش ببێت و لە بیری بكات 

و بەخشندە بێت.
- گریمان له  بیریشی بکات، هه ر پێی 
وایه  خەڵكانی دیكە هەمیشە لە پاشەملە 

بە خراپە باسی دەكەن.
بیر  وا  زۆرە،  ئێجگار  گومانی   -
هەمیشە  دیكە  كەسانی  كە  دەكاتەوە 
درۆی لەگەڵ دەكەن و پالن و داوی 
بەرامبەر  ناپاكی  ئەوەی  بۆ  بۆ دەنێنەوە 

بكەن.
- ناتوانێت متمانەی هه بێت و پشت بە 

كەسانی دیكە ببەستێت.
پڕ  زۆر  خۆشەویستی  پەیوەندی   -

ئەركە و قورسە لەسەر شانی.
- وا سەیری دنیا و جیهان دەكات كە 

جێگایەكە بۆ هەڕەشەی بەردەوام.
هەیە  پیالنگێڕی  تیۆری  بە  ب��ڕوای   -

بەرامبەری.
بە شێوەیەكی گشتی ئەم كەسە هەست 
دەكات لە سێ الیەنی سەرەكییەوە ژیانی 

لە لێواری مەترسییەكی گەورەدایە:
هەست  وا  دەروون��ی��ی��ەوە:  ڕووی  لە 
نیازیانە  دەوروب��ەری  كەسانی  دەكات 
لە  بكەنەوە  ب��اڵو  دەم��ەوە  بە  قسەی 
پاشەملە هەمیشە مقۆ مقۆی ئەوەیانە كە 
گرفتی بۆ بنێنەوە و ترسی لەوە هەیە كە 
ڕووداوی جەرگبڕ و كارەساتی تۆقێنەر 

ڕووبدات.
وایە  ب��ڕوای  جەستەییەوە:  ڕووی  لە 
هەندێك كەس هەوڵ دەدەن بۆ ئەوەی 
بكەن  برینداری  و  ب��دەن  پ��ەالم��اری 
تەنانەت هەوڵی ئەوە دەدەن كە بیكوژن 

و لەناوی بەرن.
لە ڕووی داراییەوە: وا بیر دەكاتەوە كە 

نزیكەكانی دەیانەوێت كەلوپەل  كەسە 
تەڵەكەی  و  فێڵ  و  ب��دزن  سامانی  و 
مامەڵەی  و  وێر  و  ئاڵ  لە  لێدەكەن 
و  پارە  ئەوەی  بۆ  ڕۆژانەدا  بازرگانیی 
وێران  ماڵی  و  بڕوات  بەهەدەر  دراوی 
بێت، كە ئەم حاڵەتە بۆی هەیە تووشی 
تووشی  هەیە  بۆی  و  ببێت  تاكەكەس 

كۆمەڵێك كەسیش ببێت.
هۆكارەكانی

هۆكارەكانی ئەم نەخۆشییە دیار نین و 
ناڕوونن و دەكەوێتە سەر ئەو بارودۆخ 
وحاڵەتەی كە ئەو كەسەی تیادا دەژی، 
و  بنچینەیی  هۆكارێكی  چەند  بەاڵم 

بنەڕەتی هەن لەوانە:
ڕووداوە  خ��ورپ��ەی  ی���ان  زەب���ر   -
ناخۆشەكانی ژیان )زاماری ژیان(: فشار 
لە  ناخۆش  گ��ەورەی  گۆڕانكاری  و 
ژیاندا نەمانی پەیوەندیی لەگەڵ كەسانی 
بە  خێزانی  پەیوەندی  پچڕانی  و  نزیك 
هۆی لێكجیابوونەوەی دایك و باوك و 
یان مردنیان هەروەها نەمانی پەیوەندی 
و  هاوڕێیەتی  پچڕانی  و  خۆشەویستی 
ئەمانە  هەموو  گۆشەگیربوون  هەروەها 
دەكەن،  دروست  خراپ  كاریگەری 
لە  سێكسی  دەستدرێژی  ل��ەوە  جگە 
پێهەڵچنینی  تەنگ  و  منداڵیدا  قۆناغی 
دەبێتە  دەوروب��ەرەوە  لەالیەن  سێكسی 
ڕێگای  تێكدانی  و  شێواندن  ه��ۆی 
ئاسایی ژیانی ئەو كەسە و بیركردنەوەی 
حاڵەتێكی  هەر  تەمەنی،  درێژایی  بە 
نەخوازراو  قورسی دیكە بەتایبەتی كە 
لە  دەبێت  مرۆڤ  تووشی  منداڵیدا  لە 
كەسێتی  لەسەر  زەرەر  گەورەبوونیدا 

دروست دەكات.
مێشك:  كیمیایی  پ��ێ��ك��ه��ات��ەی   -
پێكهاتە  ئەو   Neurotransmitter
كیمیاییەیە كە فەرمان و داواكارییەكانی 
دەم����ارەوە  خ��ان��ەی��ەك��ی  ل��ە  مێشك 
یان  دیكە  خانەیەكی  بۆ  دەگوێزێتەوە 
پێكهاتەی  هەروەها  ماسولكەكان،  بۆ 
دروستكردنی  لە  بەرپرسە  كیمیایی 
بیركردنەوە و  خەسڵەتە سەرەكییەكانی 
كێشان  زۆر كات   و  سۆز  و  هەست 
ماددە وزەبەخشەكان و  بەكارهێنانی  و 
كۆكایین  وەك  بێهۆشكەرەكان  ماددە 
كاریگەری  كافایین  و  ماریگوانا  و 
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گۆڕینی  ل��ەس��ەر  دەك���ات  دروس���ت 
حاڵەتی  و  مێشك  كیمیایی  پێكهاتەی 
و  دەك��ات  دروس��ت  شڵەژان  و  ترس 
ئەگەری زۆرە كە پارانۆیا لەگەڵ خۆیدا 
بهێنێت، بۆیە هەندێك لە توێژەرانی ئەم 
كە  بڕوایەی  ئەو  گەیاندۆتە  ب��وارەی 
پارانۆیا بە هۆكاری گۆڕانی پێكهاتەی 

كیمیایی مێشكەوە ڕوودەدات.
ڕێگەی  پارانۆیا  لێكدانەوەكانمان:   -
لە  تێگەیشتن  بۆ  ئێمەیە  بیركردنەوەی 
تێڕوانینەكانمان  ئەگەر  بۆیە  دەوروبەر، 
بار بووبوو بە فشار و ڕق و دڵەڕاوكێ 
لە  دەداتەوە  ڕەنگ  ئەوا  گومانبردن  و 
هەڵسوكەوتماندا  پاشتر  و  مامەڵەكردن 
بۆ دەوروبەری خۆمان هەمیشە چاوەڕێی 
كاری خراپ و خراپتر لە دەوروبەرمان 
دەكەین و هەر كارێكی بەد و قێزەون 
بە  كە  دەدەینەوە  لێكی  وا  ڕووب��دات 

ئەنقەست بەرامبەر به  ئێمە كراوە.
- زگماكی: هەندێك لە لێكۆڵینەوەكان 
زگماكی  حاڵەتی  بوونی  بە  ئاماژە 
دەكەن لە دەركەوتنی ئەم نەخۆشییەدا 
و هەندێكی دیكەش دژی دەوەستنەوە، 
لەگەڵ ئەوەدا كە توێژینەوەكان كەمن 
لەم بوارەدا، بەاڵم ئەوەی دەركەوتووە 
بە  ت��ووش��ب��وو  كەسانی  ك��ە  ئ��ەوەی��ە 
چەندین  لە  دەروونییەكان  نەخۆشییە 
ح��اڵ��ەت��دا ك��اری��گ��ەری ه��ەب��ووە بۆ 

گواستنەوەی بۆ كەسانی دوای خۆی.
لەنێو  پارانۆیا  فشار:  -پەرچەكرداری 
و  فشار  كە  هەیە  زیاتر  كەسانەدا  ئەو 
لەسەر شانە  ئیش و كاریان  زەحمەتی 
تاڵیان  و  قورس  ژیانێكی  ئەزموونی  و 
زیندانیانی جەنگ،  نموونە  بە  كردووە 

قوربانیانی ئەشكەنجە.
ڕێژەی باڵوی نەخۆشییەكە

دەرب���ارەی  ورد  زان��ی��اری  و  ئ��ام��ار 
نەخۆشییە  ب��ە  ت��ووش��ب��ووان  ڕێ���ژەی 
ئەم  بەتایبەتیش  و  دەروون��ی��ی��ەك��ان 
ڕەنگە  ئەستەمە.  و  قورس  نەخۆشییە، 
هۆكارەكان  سەرەكیترین  لە  یەكێك 
ئەوە بێت كە ئەو كەسانەی گیرۆدەی 
ئەم نەخۆشییەن یەكێك لە نیشانەكانیان 
بڕیار  و  هەڵسوكەوت  هیچ  كە  ئەوەیە 
بەد  و  خراپ  بە  بیركردنەوەیەكیان  و 
وادەكات  ئەمەش  نازانن  نەخۆشی  و 

بەردەم  بچنە  نەبن  ئامادە  كاتێك  هیچ 
دان  و  دەروون���ی  چارەسەركارێكی 
بە  بگرە  نەخۆشن.  كە  بنێن  ب��ەوەدا 
پێچەوانەوە هەموو كردەوەیەكی خۆی 
بە پەسەند دەزانێت، یەكێكی دیكە لە 
هۆكارەكان ئەوەیە كە زۆرینەی خەڵك 
دەكەنەوە  دەروون��ی  نەحۆشی  لە  سڵ 
ئەمەش لەوەوە دروستبووە كە كۆمەڵگا 
که سانه   له و  ته ندروست  شێوه یه کی  بە 
تێناگات وا سەیری ئەو كەسانە ناكات 
دەروون��ی��ن،  بارێکی  گرفتاری  ك��ە 
بەتایبەت لەو واڵتانەی ئاستی هۆشیاریی 

تەندروستی و دەروونییان نزمە. 
هەتا  نه خۆشییه   ئ��ه م  ل��ه س��ه ر  ئ��ام��ار 
واڵت��ە  ل��ە  ت��ه ن��ان��ه ت   ٢٠٠٢ س��اڵ��ی 
بووە،  دەگمەن  پێشكەوتووەكانیشدا 
DSM- كتێبی  ئاماری  بەپێی  ب��ەاڵم 
ن��ۆژداری  ڕێكخراوی  كە   IV-TV
مێشكی و دەروونیی ئەمریكی بەرهەمی 
لەژێر  دەكرێتەوە  ب��اڵو  و  دەهێنێت 
تەندروستی  ڕێكخراوی  سەرپەرشتیی 
جیهانی WHO ئامادە دەكرێ، ئاماژە 
تا    %٠،٥ نێوان  ڕێژەی  دەكات  بەوە 
واڵتە  دانیشتوانی  گشتی  كۆی   %٢،٥
گرفتاری  ئەمریكا،  یەكگرتووەكانی 
ڕێ��ژەی  ه��ەروەه��ا  نەخۆشییەن،  ئ��ەم 
نەخۆشە  كۆی  سەرجەم   %٣٠ بۆ   %١٠
لەپاش  ئەمریكا  لە  دەروون��ی��ی��ەك��ان 
پزیشكی  پشكنینی  و  دەستنیشانكردن 
كە  ل��ەوەی  نزیكە  و  هەیە  ئەگەری 
ئەمە  پارانۆیا.  بە  بكرێن  دەستنیشان 
ڕێژەیە  ئەو  زانیارییە  ئەم  لەوەی  جگە 
نەخۆشانی  ب��ۆ١٠%   %٢ كە  ناگرێتەوە 
دەروونی چارەسەر وەردەگرن بێئەوەی 
لە نەخۆشخانە بمێننەوە یان بخەوێنرێن. 
و  خ��زم  ك��ە  سەرنجە  جێی  ئ���ەوەی 
بە  تووشبوو  كەسانی  نزیكەكانی 
)لەتبوونی  شیزۆفرێنیا  ن��ەخ��ۆش��ی 
بە  هەیە  زیاتریان  ئەگەری  كەسێتی( 
لە خەڵكی  پارانۆیا وەك  بە  تووشبوون 
ڕێكەوتی  هەروەها  و  دیكە  ئاسایی 
دیسان  نەخۆشییە  ئ��ەم  تووشبوونی 
كە  ئ��ەوان��ەی  نزیكی  كەسانی  لەناو 
گرفتارن بەدەست پشێوی و تێكچوونە 
ب��ەرزە.  ڕێژەیەكی  دەروونییەكانه وه  
هەروەها ڕێژەی تووشبوونی پیاوان بەم 

نەخۆشییە زیاتر و بەرزترە بە بەراوورد 
بە ژنان. هەروەها چەند توێژینەوەیەكی 
لەسەر  ئەوروپا  واڵتانی  لە  دیكەش 
ڕێژە  كە  كراوە  نیشانەكانی  و  پارانۆیا 
و مەترسی ئەم نەخۆشییە دەردەخات و 

ئەنجامەكانیشی سەرسوڕهێنەرن. 
لێكۆڵینەوەیەك لەسەر ١٢٠٢ خوێندكاری 
زانكۆیەكی بەریتانیا كراوە كە تەمەنیان 
لەنێوان ١6 بۆ 6١ ساڵیدابوو دەربارەی 
پێیان   %٢٧ نەخۆشییە  ئەم  نیشانەكانی 
بە  دەوروب��ەری��ان  خەڵكانی  كە  وای��ە 
دژی��ان  لە  خ��راپ  ك��اری  ئەنقەست 
دەكەن و توڕە و بێزاریان دەكەن. ١٩% 
پێیان وایە كە خراونەتە ژێر چاودێری 
كە  وایە  پێیان   %٥ لێوردبوونەوەوە.  و 

پیالنگێڕی لە دژیان لە ئارادایە. 
هەڵسەنگاندنێكی دیكە كە ٤6٢ گەنجی 
تیاكردووە ١٠،٤%  فەڕەنسی بەشداریان 
پێیان وایە كە پیالنگێڕی لە دژیان هەیە 

بە هەموو شێوەكانیەوە. 
والیەتی  لە  دیكە  توێژینەوەیەكی 
كراوە  گەنج   ١٠٠٥ لەسەر  نیویۆرك 
كە ١٠،6% ئەم گەنجانە الیان وایە كە 
و  دەكەن  چاودێریان  هەن  خەڵكانێك 
سیخوڕیان  و  دوای��ان��ەوەن  بە  هەمیشە 
لەو   %6،٩ هەروەها  دەكەن  بەسەرەوە 
پیالن  دیكە  خەڵكی  كە  ب��ڕوای��ەدان 
لە دژیان و هەوڵ دەدەن كە  دەگێڕن 

ژەهرخواردیان بكەن. 
هەموو ئەم ڕێژانە بەرزیی ئاستی باڵویی 
نەخۆشییە  ئەم  سەرەكییەكانی  نیشانە 
لێ  ڕێگەی  ئەگەر  كە  دی��اردەخ��ات 
ئه وا  نەكرێ،  چ��ارەس��ەر  و  نەگیرێ 
لێرەدا  دەك��ات.  گیرۆدە  خاوەنەكەی 
گرنگ  خاڵێكی  بە  ئاماژە  پێویستە 
بكەین لە مێژووی دوور و نزیكدا زۆر 
كەسایەتی بەناوبانگ هەر لە سەرۆكی 
شارەزاو  كەسانی  هەتا  بگرە  واڵتەوە 
ب��واری  و  ئاست  زۆر  ل��ە  ب��ەرز  پلە 
ئەم  دەست  بە  بوون  گیرۆدە  دیكەدا 
كەسایەتی   ٣ لێرەدا  ئێمە  نەخۆشییەوە، 
نەخۆشی  گرفتاری  كە  دەكەین  باس 
لەسەر  كاریگەریان  و  بوون  پارانۆیا 
دنیا  و  واڵتەكانیان  مێژووی  ڕەوت��ی 

بەجێهێشتووە:
پێشوی  سەرۆكی  ستالین:  جۆزیف   -
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كەسێك  هیچ  بووە،  سۆڤیەت  یەكێتی 
و  بۆچوون  بیرو  بەرپەرچی  نەیتوانیووە 
بڕیارەكانی بداتەوە، متمانەی بە كەسانی 
هەمیشە  ن��ەب��ووە  خ��ۆی  دەوروب����ەری 
نزیكی  كەسانی  ك��رداری  چاودێری 
بەزەییانە  بێ  زۆر  و  ك��ردووە  خۆی 
پەالماری هەموو كەسێكی داوە كە بە 
دوژمنی خۆی زانیون بە وردبوونەوە لە 
پارانۆیای  سیفەتەكانی  هەموو  ژیانی، 
ژیاندا  لە   ١٩٥٣ ساڵی  هەتا  تیابووە، 
ئەو  هەموو  و  مایەوە  سەرۆك  بە  نەما 
كەسانەی لەناوبرد كە بە گومانی خۆی 
دەسەاڵتی  لە  دەیانەوێت  دەزانی  وای 

بخەن.
كۆماری  س��ەرۆك  حسێن:  س��ەدام   -
بووە  كەسێك  سەدام  عێراق،  پێشووی 
كە هەمیشە زۆر بە گومانەوە لە هاوڕێ 
چ���واردەوری  نزیكەكانی  كەسە  و 
كردووە  هەست  وای  هەمیشە  ڕوانیوە 
و  ناوبانگ  و  ن��او  دەی��ان��ەوێ��ت  ك��ە 
دەسەاڵتەكانی بۆ خۆیان بەكار بهێنن و 
سوودی لێ ببینن، هەروەها زۆر ئاسان 
بڕیارەكانی  زۆرینەی  و  ب��ووە  ت��وڕە 
لەكاتی توڕەبووندا دەركردووە. ئەمەش 
نەخۆشییەكەیە هەر  نیشانەیەكی دیاری 
ببوایەتە  نزیكەكانی  كەسە  كارێكی 
هۆی توڕەبوونی، بەسەر تیاچوونی ئەو 
كەسە كۆتایی دەهات، زنجیرەی كاری 
كەسانی  سەرنگومكردنی  و  كوشتن 
هەموویان  لە  خ��ۆی،  نزیكی  و  خزم 
لە  پاشان  و  ژنەكەی  ب��رای  نزیكتر 
هاوكارەكانی  و  هاوڕێ  سێدارەدانی 
خۆی، بە شێوەی بەكۆمەڵ سەرەكیترین 
پارانۆیا  نه خۆشیی  دیاره کانی  نیشانەی 

بوو له ودا.
ژمارە  سەرۆكی  نیكسۆن:  ڕیچارد   -
ئەمریكا،  یەكگرتووەكانی  واڵتە   ٣٧
لە  یەكێك  بە  سایكۆلۆژیا  زانایانی 
نەخۆشییەی  ئەم  دیارەكانی  كەسایەتییە 
م��اوەی  لە  نیكسۆن  دەك��ەن،  ئەژمار 
بەڕێوەبردنی كاروباری  سەرۆكایەتی و 
دەوڵەتدا، بە هیچ شێوەیەك لە ڕووداو و 
بڕیارە گرنگەكاندا گوێی لە هیچ كەس 

نەگرتووە.

ڕێگاكانی چارەسەركردن
بەپێی ئەوەی كە پارانۆیا چەند قۆناغێكە 
و لە سەرەتاوە قۆناغێكی ئاسان و سادەیە 
و چارەسەریشی ئاسانە، بەاڵم وردە وردە 
دەچێتە قۆناغی قورس و ناڕەحەتەوە و 
گرانتر  و  زه حمه تتر  چارەسەرەكەشی  
دەبێت، بۆیە چارەسەر بۆ ئەم نەخۆشییە 
حاڵەتی  سووكیی  و  قورسی  بەپێی 
و  ب��ەر  دەگیرێتە  تووشبوو،  كەسی 
بەكاردێت، چەند شێوازێكی سەرەكیی 

هەیە لەوانە:
 :Therapy دەرمان  بەبێ  چارەسەر   -
لەم هەنگاوەدا وا لە نەخۆشەكە دەكرێ 
لەگەڵ  بكات  مامەڵە  بتوانێت  ك��ە 
متمانە  لەڕێی  نەخۆشییەكە،  نیشانەكانی 
دروستكردنەوە بە خودی خۆی، چونكە 
بە  متمانەی  توانی  ئەگەر  كەسە  ئەم 
و  دەوروب��ەر  كاتە  ئەو  هه بێت،  خۆی 
مقۆ مقۆ و توانج و پالرەكانیان ناتوانن 
بە ئاسانی برینداری بكەن. جگە لەوەی 
نائارامی  هۆكاری  بدرێ  هەوڵ  دەبێت 
ئایا  كە  بدۆزرێتەوە  دڵەڕاوكێكانی  و 
ئیشەكەیەتی،  شوێنی  خێزانەكەیەتی، 
هاوڕێكانی یان هەر كەس و جێگەیەكی 
دیكەیه . جا بە تێگەیشتن و دۆزینەوەی 
ئاسانتر  چارەسەر  كلیلی  مەراقەكانی، 
دەس��ت دەك��ەوێ��ت، ه��ەروەه��ا دەبێت 
ه��ان ب��درێ��ت ك��ە ل��ەگ��ەڵ خ��ەی��اڵ و 
بیركردنەوەی  و  ناخ  بەدگومانییەكانی 
بە  بیانگۆڕێت  و  بجەنگێت  خۆیدا 
لێكدانەوەی باش و بەسوود بۆ بەرامبەر. 
ئەو  كە  بكرێتەوە  ڕوون  بۆی  هه روه ها 
لێ  وای  هه روه ها  هەڵەن.  بیركردنەوانە 
لێكدانەوانەی  لەو  باس  هەمیشە  بكرێ 
خەیاڵی خۆی بكات بۆ چەند هاوڕێیەكی 
نزیكی خۆی یان چەند كەسێكی متمانە 
و  وتووێژكردن  لەڕێی  چونكە  پێكراو، 
بۆی دەردەكەوێت كە  مشتومڕكردنەوە 
لە  دوورن  و  نەگونجاو  تێڕوانینەكانی 
دووركەوتنەوە  لەوەی  جگە  ڕاستییەوە. 
لە ماددە هۆشبەرەكان بە خاڵێكی گرنگ 
لەم  دوورك��ەوت��ن��ەوە  بۆ  دەژمێررێت 
لەبەرچاو  ئەوە  دەبێت  بەاڵم  نەخۆشییە، 
بگیرێ كە كەسی تووشبوو، حەز بەوە 
ناكات كە باس لە كێشە و ئازارەكانی 
و  ئ��ازاد  شێوەیەكی  بە  بكات  خ��ۆی 

كراوە بۆیە كەسی تووشبوو دەبێت زۆر 
هێواش و لەسەرخۆیانە مامەڵەی لەگەڵ 
بكرێ تا خۆی دەگاتە ئەو بڕوایەی كە 
لە خەیاڵەكانی بدوێت و بیان دركێنێت.
 :Homeopathicبەكارهێنانی شێوازی -
لە  پزیشكییە  چ��ارەس��ەری  شوازێكی 
بە  دەرم��ان��ەوە  ژەم��ە  پێدانی  ڕێگەی 
دەدرێ  سروشتی  پێكهاتەی  و  م��اددە 
چارەسەرە  ڕێگە  ئەم  ناساغ،  كەسی  بە 
پێكهاتەی  كە  وەرگیراوە  بڕوایەوە  لەو 
هەیە  توانای  مرۆڤێك  هەموو  لەشی 
جەستە  نەخۆشییەكانی  چارەسەری  كە 
بكات، ئەم شێوازە لە كۆتاییەكانی ساڵی 
بە  پاشان  بەكارهێنراو  ئەڵمانیا  لە   ١٧٠٠
باڵو  ئەوروپادا  بە  بەرباڵو  شێوەیەكی 
بۆوە، ئەم دەرمانە دروستكراوی گژوگیا 
سەلمێنراوە  كە  سروشتییە  پێكهاتەی  و 
هۆشیاری  هاوسەنگی  دۆخی  دەتوانێت 
نەخۆش  بۆ  جەستەیی  و  دەروون��ی  و 
بگەڕێنێتەوە و یارمەتی چارەسەركردنی 
كەمكردنەوەی  لە  دەدات  نەخۆش 
بە  هەستكردن  كینە،  توڕەیی،  مەراق، 
ترس،  بەخیلی،  ش��ەرم��ەزاری،  ت��اوان، 
دەتوانێت  ڕێگه چاره یه   ئه م  بەدگومانی. 
شێوەیەكی  بە  پارانۆیا  كاریگەریی 

بەرچاوكەم بكاتەوە.
لە  مانەوە  و  دەرم��ان  بە  چارەسەر   -
نەخۆشخانە: لە هەندێك حاڵەتی قورس 
پەنا  نەخۆشییەدا  ئ��ەم  ناڕەحەتی  و 
نەخۆش،  بە  دەرمان  پێدانی  دەبرێتەبەر 
یان  دژەدڵەڕاوكێ  دەرمانی  پێدانی  بە 
كە  مێشك  تێكچوونی  و  دژەنەخۆشی 
ئارامی  و  هێور  تاڕادەیەك  دەتوانێت 

بكاتەوە.

لە ئینگلیزییەوە:
نەوڕەس محەمەد

سەرچاوەكان:
www. better health. vic
Paranoid،Diseases،Condition
Paranoid Thoughts
Mind _ Paranoia
Famous people with 
Paranoia
Natural Healing with 
Homeopathy
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وابوو  باوەڕ  کۆتاییەشدا  لەم  هەتا 
کەسێتی جێگیره . له  ساڵی ١٨٩٠ ویلیەم 
بەناوبانگی  دەروون��ن��اس��ی  جەیمس، 
فرمانه   لە  نووسیویەتی  زانکۆی هارڤارد، 

دەروونناسی،  بنەماکانی  گرنگه کانی 
سه ره تاکانی  هه تا  که سێتی  که   ئه وه یه 
گه وره بوون، شایەنی گۆڕانە. ئەم ڕوانگەیه  
کاتێکدا،  لە  ماوەتەوە،  سەدەیەک  ماوەی 
بیرۆکەی که سێتی  تێپەڕبوونی کات،  بە 
خاڵێکداین  لە  ئێمە  ئێستا  گۆڕاوە.  زۆر 
و  کاریگەری  و  کردووه   به وه   درکمان 
گەشەپێدانی  بەسەر  هەیه   کۆنتڕۆڵمان 
لە  دەمانەوێت  که   تایبەتمەندییەی  ئەو 

کەسێتیماندا به ده ستی بهێنین.

کەسێتی چییە؟
دووبارەبوونەوەی  له   بریتییه   کەسێتی 
که   ک��ردەوە،  هەستکردن،  بیرکردنەوە، 
وا لە کەسێک دەکات هاووێنه ی نه بێت 

خۆی بێ وێنه  بێت.
»کەسێتییەکی  کەسێک  دەڵێین  کاتێک 
ئ��ەوەی��ە  مەبەستمان  ه��ەی��ه   ب���اش«ی 
کارێکی  سەرنجڕاکێشه ،  خۆشەویسته، 

باشه  که  لەگەڵیان بیت و بمێنیته وه .
هەموو کەسێک دەیەوێت الی خه الکانی 

دە ڕێگا بۆ گەشەپێدانی که سێتیت
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دواج��ار،  بێت.   سەرنجڕاکێش  دیکه  
هەبوونی کەسێتییەکی باش  و لەوانەیە گه ر 
ڕووخسارێکی  هه بوونی  بڵێین  زیاتریش 
جوان، گرنگه. لە ڕاستیدا نزیکەی ٨٥%ی 
ئەنجامی  بەختەوەریت  و  سەرکەوتن 
لەگەڵ  هەڵسوکەوتکردنته   چۆنییەتی 
خەڵکی. لە کۆتاییدا، ئه ما نه  کەسێتیی تۆ 
ببنەوە  نزیک  لێت  دیاری دەکه ن خەڵک 

یان لێت دوور بکەونەوە.
دەتوانین ڕووخسارمان تا ڕادەیەک گەشە 
پێ بدەین لەکاتێکدا دەتوانین کەسێتیمان 
بمانەوێت.  هەرچەندێک  بخەین  پێش 
دەتوانین گەشە بدەین یان تێکەڵ بکەین 
و  گونجاو  پێمان  تایبەتماندیەک  هەر 

پەسەند بێت.
ئەمانەش چەند ڕێگەیەکن 
دەتوانین بەدەستیان بهێنین

١. گوێگرێکی باشتر بە
بە  ئۆناسیس،  ک��ەن��ەدی  وێڵن  ج��اک 
یەکێک لە سەرنجڕاکێشترین ژنی جیهان 
بە  داوە  گەشەی  چونکه  دەژم��ێ��ررێ، 
توانای گوێگرتنی بە شێوەیەکی جیاواز. 
کەسێک  چاوی  سەیری  بەوەی  ناسراوە 
وشەکانی  هەموو  لە  گ��وێ  دەک���ات، 
بە  هەست  لێدەکات  وایان  و  دەگرێت 
گرنگیی خۆیان بکەن. هیچ شتێک لەوە 
گرنگتر نییە کەسێک  به  په رۆشه وه  گوێت 
هەست  بکات  لێ  وات  و  لێبگرێت  

بکەیت بێ وێنه یت لە جیهاندا.
حەزەکانت  و  بخوێنەرەوە  زیاتر   .٢

فراوانتر بکە
هەتا زیاتر بخوێنیتەوە و گەشە بدەیت بە 
حەزەکانت، زیاتر سەرنجڕاکێشتر دەبیت 
لەالیەن خەڵکییەوە. چونکه  که  خەڵکی 
نوێ دەناسیت ئەو هەلەت بۆ دەڕەخسێت، 
لەگەڵیان  ڕوانگەی خۆت  و  بیروبۆچون 
بگۆڕیتەوە ئەوانەیان بۆ باس بکەیت که  

تۆ دەیزانی، به مه  سه رنجڕاکێش ده بیت.
٣. قسەزانێکی لێهاتوو بە

چەند  ب��ەوەی  هەیە  پەیوەندی  ئەمەش 
کاتێک  دەزانیت.  چی  و  دەخوێنیتەوە 
زۆر دەزانیت، فێر بە چۆن باسیان بکەیت 
ناتوانێت  کەس  هیچ  خەڵکی.  لەگەڵ 
هەموو شتێك بزانێت، لەبەرئەوە کارێکی 
بەسوودە که  له  خه ڵکیشه وه  فێر ببین، به  
تایبه تی ئه و کاتانه ی که  کاتمان نییە بۆ 
شەرمنی،  که سێکی  ئەگەر  خوێندنەوە. 

بەشداری بکە لە گروپێکی وەک )تۆست 
لە پێش  فێر دەکەن  ماستەر( که  خەڵك 
و  بکات  قسە  زۆر،  خه ڵکانێکی  چاوی 
که   بکات  شتانە  لەو  باس  دەدەن  هانی 

دەیزانێت.
٤. بۆچوونت هەبێت

لەوە بێئاکامتر نییە هەوڵ بدەیت قسە بۆ 
ئه و که سه  خاوەنی  کەسێک بکەیت که  
هیچ بۆچوونێک نەبێت. ئه گه ر بۆچوونیشت 
ناگات  شوێنێک  هیچ  بە  گفتوگۆ  هه یه ، 
ئەگەر نەتوانیت به وردی ڕوونی بکەیتەوە. 
ڕوانگەیەکی  ئه گه ر  کاتێکدا  هه ر  لە 
جیاوازت  بۆچوونێکی  ی��ان  نائاسایی 
چاالک  و  سەرنجڕاکێش  به مه   هەبێت، 
کۆمەاڵیەتیەوە.  ڕووی  لە  دەردەکەویت 
ئه ویش ئەگەر بابەتەکەت به  باشی بزانیت 
وێنەوه   بێ  ڕوانگەیەکی  دڵنیاییەوە  بە  و 

دیدگای هەموو کەس فراوان بکات.
٥. خەڵکی نوێ بناسە

هەوڵ بدە کەسی نوێ بناسیت، بەتایبەتی 
ئەو کەسانەی وەک خۆت نین. سەرەڕای 
و  کلتور  بە  دەک��ات  ئاشنات  ئ��ەوەی 
بۆ  دیکه   ڕێگەی  و  جیاواز  جێگرەوەی 
کردنی شتەکان، ئاسۆی ڕوانینت فراوان 

دەکات.
6. تۆ ته نیا خۆت بە

نەبوونی  دوای  دیکه   بێئاکامی  شتێکی 
بۆچوون، بریتییە لە هەوڵدان بۆ بوون بە 
نیت.  تۆ  که سه   ئه و  کە  دیکه   کەسیكی 
لەپێناو  بگۆڕیت  خ��ۆت  م��ه ده   ه��ه وڵ 
لەالیەن  قبوڵکردن  و  خۆگونجاندن 
که   کاتانه دا  له و  بەتایبەتی  خەڵکییەوە، 
هه ستت به  شکست کردووه ، لەبەرئەوەی 
هەر یەکێک لە ئێمە خۆی بۆ خۆی بێ 
وێنەیە، دەربڕینی ئەو بێ وێنەییەی خۆمان، 
بین.  سەرنجڕاکێش  دەک��ات  لێ  وام��ان 
که سێتی  کۆپیکردنی  بۆ  هەوڵدان  به الم 
کەسێکی دیکه  له ناو خۆماندا، سەرەڕای 
بوونی  کەمیی  دەهێنین،  شکست  ئەوەی 

ڕاستی و دروستیی ئێمه  دیاردەخات.
٧. ڕوانگە و ئاسۆیەکی پۆزەتیڤت هەبێت
كێ دەیەوێت لەگەڵ کەسانی نێگەتیڤ 
بێت، سکااڵی زۆر بکات و هیچ شتێکی 
باشی نەبێت بۆ وتن؟ لە ڕاستیدا، زوربەمان 
ڕادەکەین کاتێک دەبینین که سانی وا دێن 
بۆ المان. لەجیاتی ئەوە، لەو جۆرە کەسە 
بە وزەیان ئەو شوێنانە  بە کە  پۆزەتیڤانە 

ڕووناك دەکەنەوە که  بۆی دەچن. بگەڕێ 
به   خەڵکدا.  لە  شتدا  باشترین  ب��ەدوای 
گه رمی زەردەخەنەیان بۆ بکە. بانگەشەی 
هه بوون  به   بکەرەوە.  باڵو  تیادا  باشیان 
شوێنێکدا  هه ر  له   خۆت  ئاماده بوونی  و 

ژیانی خه ڵك خۆش بکە.
خۆشەکەی  الیەنە  و  بە  کەیفخۆش   .٨

ژیان ببینە
هەموو کەس حەز بە بوونی کەسێک دەکات 
بیخاتە پێکەنین یان زەردەخەنەی بۆ بکات، 
الیەنە  و  گاڵتەوگەپ  دوای  بە  لەبەرئەوە 
بگەڕێ،  ڕووداوەکانیشدا  پێکەنیناویەکانی 
بیدۆزیته وه . هەموو  هەمیشە دانەیەك هەیە 
که یفخۆشی  له   پێشوازی  خەڵك  كاتێك 
کەیفخۆشی  و  خۆشی  کاتێک  دەک��ەن. 
بێ  و  ناخۆش  بارودۆخێکی  ناو  ده هێنیته  
سروشتی  شێوەیەکی  بە  خەڵك  تاقەته وه ، 

دێنه  الت و پێی دەزانن.
٩. پاڵپشتی خەڵکی بە

پاڵپشتبوون باشترین کوالێتیە بتوانیت تێکەڵ 
به  که سێتی بکەیت. وەك چۆن خۆت حەز 
دەکەیت پاڵپشتت هه بێت، بەهەمان شێوە 
به   پێویستیان  بە کاتێک  پاڵپشتی خەڵکی 
تۆ دەبێت. هەموومان پێویستمان بە هاندان 
باوەڕی  و  بدات  هانمان  کەسێک  هەیه ، 
پێمان هەبێت، یارمەتیمان بدات هەستینەوە 

کاتێک کەوتووین.
١٠. ڕاستگۆ بە و بە ڕێزەوە هەڵسووکەوت 

لەگەڵ خەڵکی بکە
و  پەسەندی  ڕاستبوون،  و  ڕاستگۆبوون 
ڕێز و پێزانینیت بۆ دەهێنێت. هیچ شتێک 
بدات هێندەی  نییە کەسێتیت گەشە پێ 
ڕاستگۆبوون و بەڕێزبوون. ڕێز لە خەڵکی 

و ڕێز لە خۆت بگره.
هەیە  توانامان  و  هێز  مرۆڤ  وەک  ئێمە 
بمانەوێت،  هەرچۆنێک  به   کەسێتیمان، 
وێنەی بکێشین. کاتێک گەشە بە خۆمان 
دەدەین بۆ ئەوەی ببین بەوەی دەمانەویت، 
بەختەوەری بۆ خۆمان و بۆ خەڵکیش باڵو 

دەکەینەوە. 

لە ئینگلیزییەوە:
ئارام ئەحمەد جاف

سەرچاوە:
http://www.essentiallifeskills.
net/improveyourpersonality.
html
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ڕۆژگ��اره دا  له م  بهداخهوه 
هه ر كه س یاده وه رییه كی باشی هه بێت 
له قه ڵه م  هۆشمه ندتر  و  زیره كتر  به  

ده درێت.
به اڵم زۆر جار ڕوو ده دات كه  خه ڵكانی 
ناهۆشمه ند، یاده وه ریی به هێزیان هه یه  و 
خه ڵكانی هۆشمه ند خاوه نی یاده وه ریی 
بێهێزن. تۆماس ئه دیسۆن یاده وه رییه كی 
بواری  له   ئه و  بێگومان  نه بوو.  باشی 
هه ره   مرۆڤه   له   یه كێك  به   زانستدا، 

مرۆڤایه تی  مێژووی  كاریگه ره كانی 
به هۆی  و  ئ��ه و  الی��ه ن  له   داده ن��رێ��ت، 
ئه وه وه  ڕێگه  بۆ دروستكردن و داهێنانی 
سه دان كه ره سته ی زانستی خۆش كرا. 
زانایه   ئه و  داهێنانه كانی  بێگومان  كه  
برده   قۆناغ  چه ندین  مرۆڤایه تیان  ژیانی 
زۆر  به شێكی  ئێستاش  ئه وه تا  پێشه وه ، 
كاره باوه   ڕێی  له   مرۆڤ  كاره كانی  له  
زانا  ئه و  داهێنانی  كه   ده درێت  ئه نجام 
بلیمه ته یه ، كه چی ئه و زانا مه زنه  خاوه نی 
هه ر  نه ك  نه بوو،  به هێز  یاده وه رییه كی 
ڕووی  له   بوو  كۆڵه وار  زۆریش  ئه وه  
ناوی  جارێكیان  ته نانه ت  یاده وه رییه وه . 
خۆی له  بیر چووه ته وه . ژنه كه ی له سه ر 
ئه وه  ڕاهاتبوو  كه  هه موو شتێكی ڕێك 
ژووره ك��ه ی  هه موو  چونكه   بخاته وه ، 
له پشێویدا بووه . ده یان و سه دان كاغه ز 
و  كه وتوون  ژووره كه ی  زه وی  له سه ر 
هه ر كاتێك ویستبێتی شتێك بدۆزێته وه ، 
بزانێت  تا  ویستووه   رۆژێكی  چه ند 
به   ئ��ه وه ن��ده   ب��ووه   ج��ار  كوێیه ؟  ل��ه  
سه رمه ست  و  سه رقاڵ  كاره كانییه وه  
بووه ، كه  شتێكی دووباره  داهێناوه ته وه  

و ژنه كه ی پێی وتووه : " تۆ ئه و کارەت 
ته واو كردووه  و ئێستا له بازاڕدایه ".

له گه ڵ  ئه نیشتاین  ئه لبێرت  هه روه ها 
خاوه نی  خۆیدا  مه زنیه ی  هه موو  ئه و 
ته نانه ت  نه بووه ،  باش  یاده وه رییه كی 
قوتابخانه   تاقیكردنه وه ی  زۆر  ل��ه  
هیچ  نه یتوانیوه   چونكه   نه چووه ،  ده ر 
كه   ئه نیشتاین  بكات.  له به ر  شتێك 
بێوێنه ی  ماتماتیكزانی  گه وره ترین 
نه یزانیوه   ب��ووه ،  سه رده مه كان  هه موو 
بچووك  پاره ی  به سته یه ك  دروستی  به  
ببژێرێت. جارێك، دوو جار، سێ جار، 
جارێكیشدا  له هه ر  و   بژاردوویه تی 
سه یر  ئایا  بووه .  جیاواز  ئه نجامه كه ی 
گه وره ترین  كه   مه زنه   زان��ا  ئه و  نییه  
هاوكێشه ی ماتماتیكی شیكار كردووه ، 
پاره ی  به سته یه ك  به  دروستی  نه یتوانیوه  
حه مام  چووه ته   ئه و  ببژێرێت؟  بچووك 
و چه ند سه عاتێكی پێ  چووه  تا هاتۆته  
له كوێیه ؟  چووه   بیری  چونكه   ده ره وه ، 
هاوڕێی  لۆهیا(  م��ان��ۆه��ه ر  رام  )د. 
ك��ردووه   س��ه ردان��ی  ب��ووه   ئه نیشتاین 
لێبوردنی  داوای  ژنه كه ی  هه میشه   و 
كردووه ، چونكه  پێنج تا شه ش سه عات 

هۆشمه ندییت 
له  یاده وه ریت گرنگتره 

زریان محه مه د

ئاینشتاین )1879 - 1955(
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تینووی  یان  برسی،  تا  بووه   چ��اوه ڕوان 
ده بێت  بیری كه وتۆته وه  كه   ئینجا  بووه ، 
پرسیاری  لۆهیا  د.  ده ره وه .  بێته   له حه مام 
چی  كاته   هه موو  ئ��ه و  ئایا  ك���ردووه : 
ده كات له  حه مامدا؟ ژنه كه ی وتویه تی: " 
منیش چه نده ها ساڵ ویستوومه  بزانم چی 
ده رگاكه وه   كونی  له   سه ره تا  ده ك��ات. 
سه یرم كردووه . له  حه وزی حه مامه كه دا 
سابونه كه   بڵقی  به   یاری  و  داده نیشتووه  
كردووه . كاتێك پرسیارم لێكردووه  چی 
مه كه -  هه راسانم  وتویه تی  ده كه یت؟ 
قه ت سه ر مه كه  سه رم- چونكه  له  بڵقی 
سابونه وه  تیۆره ی ڕێژه یم دۆزیوه ته وه . له 
تێگه یشتم  سابوونه وه   بڵقی  به    یاریكردن 
كه  گه ردوون ڕێك وه ك بڵقی سابون له 
تا  ده بێت  فراوانیش  هه ر  دایه .   فراوانبون 
ڕۆژێك له  ڕۆژان ده ته قێته وه -ڕێك وه كو 

بڵقی سابوون!".
ڕابردوو  له  سه ده كانی  ئاوڕێك  تۆ  ئه گه ر 
بده یته وه  ئه وا ده یان و سه دان بلیمه ت به دی 
هه بووه   یاده وه ریی الوازیان  ده كه یت كه  
كه   ده بینی  خه ڵكیش  سه دان  و  ده یان  و 
یاده وه ریی به هێزیان هه بووه ، به اڵم به  هیچ 
شێوه یه ك هۆشمه ند نه بوون". یاده وه ریی و 
هۆشمه ندیی له  سه رچاوه ی جیاوازه وه  دێن 
. )یاده وه ریی به شێكه  له  ئه قڵ- هۆشمه ندی 
هۆشمه ندیی  ئه قڵ.  له  ده ره وه ی  شتێكه  
به شێكه   یاده وه ریی  و  ئاگایی  له   به شێكه  
ڕابهێنرێت  مێشك  ده توانرێت  مێشك(.  له  
–ئ���ه وه ش ك��ه  زان��ك��ۆك��ان ده ی��ك��ه ن . 
نه ك  یاده وه ریین  پشكنینی  و  تاقیكردنه وه  
هۆشمه ندیی. بۆیه  كاتێك به رنامه كانت بیر 
تاقیكردنه وه كانتدا  له  كاتی  یان  ده چێته وه  
له به ركردنت باش نییه ، به  مانای دۆڕان نییه  
و هه رگیز خۆبه ده سته وه دانیش ناگه یه نێت، 
پێویسته  هه میشه  له  بیرت بێت هۆشمه ندییت 
له  یاده وه رییت گرنگتره ، ئه وه  ته نها شتێكه  

كه  ده بێت هه رگیز له  بیرت نه چێت.

سوود لەم سه رچاوەیە وەرگیراوە :
بۆ  ڕوونی  به رچاو   ( هۆشمه ندی  ئۆشۆ، 
ڕێگایه كی نوێی ژیان(، له  باڵوكراوه كانی 
 ،)٤6٣( زنجیره   )ڕێنما(،  په خشی  خانه ی 

چاپی یه كه م، ٢٠١٤

ئەمە یەکێکە لە وتەکانی ئەو زانا 
دنیای  داهێنانەکانی  بە  گەورەیەی 
ئەدیسۆن  تۆماس  کردەوە.  ڕۆشن 
لە شاری میالن لە ئۆهایۆ لە دایک 
گوێگرانییەوە  هۆی  بە  و  ب��ووە 
تا  ک��ەوت  دوا  هاوپۆلەکانی  لە 
دەرکرا،  خوێندن  لە  ت��ەواوی  بە 
بۆ  سۆزی  باوەشی  دایکی  بەاڵم 
بوو  ب��ەردەوام  و خۆی  وااڵ کرد 
 ١١ تەمەنی  ل��ە  فێرکردنی،  ل��ە 
و  نیوتن  ژیانی  مێژووی  ساڵیدا 
ڕۆمانەکانی  و  ئەمەریکا  مێژووی 
دوای  لە  کرد،  تەواو  شکسپیری 
وێستگەکانی  لە  ڕۆژنامەی  ئەوەی 
بە  بوو  دەفرۆشت،  شەمەندەفەر 
لەم  بروسکە  ناردنی  کارمەندی 
بە  بوو  ئەمەش  هەر  و  وێستگانە 
یارمەتیدەری بۆ داهێنانی یەکەمین 
ئامێری  پاشان  تێلێگراف.  ئامێری 
ریکۆردەری داهێنا کە لەو کاتەدا 
ئەوەندە تازە بوو خەڵک دەیانووت 
ئامێرێکە بۆ خۆی قسە دەکات و 

بە ئەدیسۆنیشیان دەووت ساحیر!
پەرەی  داهێنانەی  ئەم  دوای  لە 
پێشتر  کە  دا  تیلیفۆن  ئامێری  بە 
بەاڵم  بوو،  دایهێنا  بێل  گراهام 
سنووردار  پێکردنی  قسە  توانای 
ژووردا  دوو  نێوان  لە  تەنیا  بوو 
لە  تا  پێدا  پەرەی  ئەدیسۆن  بوو، 
دوورییەکەوە  و  شوێنێک  هەموو 

قسەی پێ بکرێ.

داهێنانی  چیرۆکی  ئەمانە  دوای 
پێکرد  دەستی  کارەبایی  گڵۆپی 
زۆر  ئ��ەدی��س��ون  دای��ک��ی  کاتێ 
دەڵێ  پزیشک  و  دەبێ  نەخۆش 
نەشتەرگەرییەکی  بە  پێویستی 
پێویستە  ئ��ەوەش  و  هەیە  ورد 
لەبەر  و  بدرێ  ئەنجام  ڕۆژدا  بە 
لێرەوە  ناکرێ،  بەشەو  تاریکی 
لەسەر  ب��وو  س���وور  ئ��ەدی��س��ۆن 
ڕزگارکردنی  و  گڵۆپ  داهێنانی 

جیهان لە تاریکی.
زان��ا  ب��ەم  ب��وو  چ��ۆن  ئەدیسۆن 

مەزنە؟
کە  کۆکن  ئ��ەوە  لەسەر  زان��اک��ان 
بە  گرنگینەدان  و  خوێندنەوە  زۆر 
پارە و سامان، زانا و بیریاری مەزن 
نەک  هۆکارە  پ��ارە   « دەخوڵقێنن. 
ئامانج« هەموو ئەم وتەیەمان بیستووە، 
قسەی  نەمانزانیوە  هەموو  ب��ەاڵم 
ئەدیسۆنە. ئەدیسۆن پارەیەکی زۆری 
سەرف  داهێنانەکانیدا  پێناوی  لە 
دەکرد و لە تەمەنی ٢٣ ساڵیدا ١٢٢ 

داهێنان بە ناوییەوە تۆمار کرا. 
و  هەوڵ  بە  سەبارەت  ئەدیسون 
ژیاندا  لە  کۆڵنەدانی  و  کۆشش 
بۆ  هەیە  جوانی  وتەی  چەندەها 
نموونە دەڵێ: » من بەر ڕێکەوت 
بەڵکو  نەهێناوە،  دا  کارێکم  هیچ 
بە کارکردنی بەردەوام و ماندوو 
ئەنجام  داه��ێ��ن��ان��ەم  ئ��ەو  ب��وون 

داناون«.

خەونی گەورە کەسانی 
مەزن دروست دەکات
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Computer      كؤمثيوتةر    

بەكارهێنانی بەرنامەی
Adobe in Design cs6 

لە نەخشەسازیدا

ئەمڕۆ دەبینین ژمارەیەكی بەرچاو لە كتێب و ڕۆژنامە و گۆڤار و بەرگی سیدی و دیڤیدی لە بازاڕدا هەن، ژمارەیەكی 
زۆریان بە هۆی ئەم بەرنامەیەوە كاری نەخشەسازیان بۆ كراوە. ئێمە هەوڵ دەدەین باسی ئەوە بكەین چۆن بتوانین بە هۆی ئەم 

بەرنامەیەوە كاری دیزاین بۆ ڕۆژنامە، گۆڤار، كتێب ... ئەنجام بدەین.
تا ئێستا دیزاین یان نەخشەسازی، لە چەندین ڕووەوە پێناسەی بۆ كراوە وەك: نەخشەسازی هەڵقواڵوی پەرچەكرداری ناخی 
مرۆڤە لەو شتانەی كە الی كۆبوونەتەوە كە بە شێوەیەكی هونەری گوزارشتیان لێ  دەكات.. ئەوەی لە نەخشەسازی چاوەڕێ 

ده کرێ ئەوەیە كە كۆی ئەم چەمكانەی تیادا بەرجەستە ببن: جوانی، واتا، ئامانج، جیاوازی.
نەخشەسازی پڕۆسێسێكی گشتگیرە، پالن داڕشتنێكە بۆ كۆی ئیشە هونەریەكە، بە شێوەیەك كە لە ڕووی پیشە و سوودەوە 
جێگای ڕەزامەندی بێت، لە هەمانكاتدا بە سەیركردنی دڵ بكاتەوە و سەرنجڕاكێش بێت، گوزارشت بكات لە پێداویستیی 

ستاتیكی و سوودگەیەنەر بێت:
پالن: بابەت هەڵدەبژێرێت. كەسی نەخشەسازیش: بیرۆکه  دەدۆزێتەوە بۆ نمایشكردنی بابەتەكە. 

چونكە مەبەست لە نەخشەسازی ئەو هونەری داهێنان و نوێكاریەیە كە شێوەیەكی جوان و بەسوودی هەیە بۆ مرۆڤ، وەك 
بەرهەمهێنانی بەرگی كتێبێك، یان نەخشەسازیكردنی ڕیکالمێک یان گۆڤار و ڕۆژنامەیەك و ... هتد.

- پڕۆسەی نەخشەسازی لەسەر 3 بنەما وەستاوە: 
1. توانای نەخشەسازەكە لە داهێناندا.

2. توانای نەخشەسازەكە لە بەكارهێنانی ڕۆشنبیری و دەستڕەنگینی و لێهاتوویی بۆ دروستكردن و سازكردنی ئیشە هونەرییەكە 
بە شێوەیەكی زۆرچاك.

3. نەخشەسازی پڕۆسەیەكی داهێنانكارییە لەپێناو بەدیهێنانی ئامانجێك یان ئەركێكدا. ئازادی دڵ و دەروون و ئاسایشی دەروونی 
لە پێداویستییە سەرەكییەكانی هەر كارێكی   داهێنانكارین. 

- لە ئەمڕۆدا باشترین بەرنامە بۆ نەخشەسازی ڕۆژنامەگەری بەرنامەی  
- هەروەك لە ناوەكەیەوە دەردەكەوێت بەرنامەی Adobe In Design cs6 بۆ نەخشەسازی بەكاردێت.

فێربوونی  پاش  هەیە،  ڕۆژنامەگەریدا  نەخشەسازی  بواری  لە  خەسڵەتی  زۆرترین  ئەمڕۆ  تا  ئەوەیە  سوودی  به رنامه یه   ئه م   -
هونەرەكانی بەكارهێنانی ئەم بەرنامەیە، بە كەمترین ماندووبوون جوانترین نەخشەسازی پێئەنجام دەدرێ كە بە بەرنامەكانی پێش 

ئەم بەو ڕادەیە بەكارنەدەهات.
:Adobe In Design cs6 چۆنییەتی دابەزاندنی پڕۆگرامی ئەدۆب ئیندیزاین

چۆنییەتی دابەزاندنی پڕۆگرامی Adobe In Design cs6 بۆ ناو كۆمپیتەرەكەت:
1. لەناو ئەو دیڤیدیەی كە بەرنامەكەی تێدایە دەتوانیت ڕاستەوخۆ دایبەزێنیت، و دەتوانیت بە كۆپی و پەیست بیهێنیتە ناو 

كۆمپیتەرەكەت و پاشان دایبەزێنیت. 
2. بۆ نموونە: بەرنامەكە لە دیڤیدیەكەوە كۆپی بكە و لە ناو درایڤی c دا پەیستی بكە.

عادل شاسواری*
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3. بڕۆرە ناو بەرنامەكەوە و دووجار كلیكی لەسەر بكە.

4. كلیك لە setup بكە و چاوەڕێ بكە تا دادەبەزێت.
5. كلیكێك بكە لەسەر accept لێرەدا داوای serial number دەكات هەر لەناو دیڤیدیەكەدا فایلێكی Notepadی تیادایە 
بە ناوی serial number دایبەزێنە، serial numberەكە كۆپی بكە و لە شوێنی مەبەست دایبنێ . ئیدی بە شێوەیەكی 

هەمیشەیی ئیش دەكات. 
بكە و زمانی   select language لەسەر ئینجا كلیك  بكە،   Install this product as a trial بەشە لەم  6. كلیكێك 

ئینگلیزی هەڵبژێرە، پاشان next بكە.
7. وەك هەر بەرنامەیەكی كۆمەڵەی ئەدۆبی دیكە، چەند پاشكۆیەكی لەگەڵدایە، دەتوانیت الیان ببەیت یان بەكاریان بهێنیت، 
كە وا باشترە دابەزێن، وەك: ئەدۆب میدیا ڕیكۆردەر، ئەدۆب ئایەر، ئەگەر بتەوێت الیان ببەیت كلیكێك لەسەر چوارگۆشەكانی 

تەنیشتیان بكە سەلێكتكردنەكانیان الدەچێت و ئیدی ئەو بەشانە دانابەزن، ئەگەر نا بەپێچەوانەوە.
8. پاشان كلیكێك لە Install بكە، چاوەڕێ بكە تا ڕێژەی 100% پڕدەبێتەوە و پڕۆگرامەكە بە تەواوەتی دادەبەزێت. چاك وایە 
ئەو كۆمپیتەرەی لەبەر دەستتدایە ڕامەكەی 512 كەمتر نەبێت بۆ ئەوەی بە شێوەیەكی خێرا كار بەم پڕۆگرامە بكەیت، ئەگەر 
كۆمپیتەرەكەت کوالێتیی بەرزتر بێت ئەوا بە شێوەیەكی خێراتر دادەبەزێت و ئەگەر کوالێتیی نزمتر بێت ئەوا كاتێكی زۆرتری 
دەوێت، بە نزیكی لە 20 دەقیقەوە تا 25 دەقیقە دەخایەنێت. پاش ئەوەی your installation complete دابەزاندنەكە تەواو 
بوو، كلیكێك لە Done بكە و چاوەرێ بكە تا بەرنامەكە دەكرێتەوە، ئەگەر خۆی نەكرایەوە ئەوا لەڕێی بەرنامەكانەوە خۆت 

كلیكی لەسەر بكە تا بكرێتەوە.
9. ڕیستارتێك بە كۆمپیتەرەكەت بكە ئینجا بڕۆ Adobe In Design cs6 بكەرەوە، كلیك لەسەرaccept بكە.

پاش كەمێك دەبینیت پڕۆگرامەكە دەكرێتەوە و دەتوانیت بەكاری بهێنیت بۆ كاری نەخشەسازی.
چەند تێبینیەكی گرنگ

- بەرنامەی Adobe in Design cs6 بۆ دیزاینی ڕۆژنامە و گۆڤار و كتێب بەكاردەهێنرێ، cs كورتكراوەی ئەم دوو 
.Creative Sweet وشەیەیە

- پێوانەی رۆژنامەی Tabloid تابلۆید = 94. 27 بە 18. 43سم . 
- یەكەم جار كە بەرنامەكە دەكرێتەوە »وێڵكەم سكرین«ێكە، چەند بژاردەیەكی تیایە وەك »دایلۆك بۆكس«ێكی دیكە دەتوانی 

كلیكێكی لێ بكەیت هەرگیز دەرنەكەوێتەوە.
كردنەوە و داخستنەوەی پڕۆگرامەكە

- بۆ كردنەوەی پڕۆگرامەكە: start پاشان all programs ئینجا كلیكێك لە Adobe In Design cs6 بكە.
- بۆ داخستنەوەی پڕۆگرامەكە: file پاشان exit پرۆگرامەكە دادەخرێت.

یان دەتوانیت: كلیك لە close بكەیت و لە پڕۆگرامەكە دەردەچیت.
لە  پاشان كلیك كردن   send to ئاماژەی بەرنامەكە و هەڵبژاردنی  ناوی  لەسەر  لەڕێی كلیكی ڕاست  - هەروەها دەتوانی 
بژاردەی Desktop ئایكۆنی پڕۆگرامی Adobe In Design cs6 بهێنیتە سەر شاشەكە و هەر كاتێ  ویستت بیكەیتەوە تەنیا 

بە دەبڵ كلیك لەو ئایكۆنە دەكرێتەوە، بە كلیككردن لە ئایكۆنی close یش لێی دەردەچیت.
دەرخستن و شاردنەوەی toolbar-ه كانی پڕۆگرامەكە

و  دەرخستن  بۆ  فرمان  كۆمەڵێك  بە  تایبەتە  یەكێكیان  هەر  پێكهاتووە،  ێك   toolbar چەند  لە  پڕۆگرامە  ئەم  ڕووكاری 
شاردنەوەیان: بڕۆر بۆ سەر لیستی windows بە كلیك كردن لە بەشەكانی windows دەبینیت بەشێك ئەگەر دیاربێت نامێنێت 

ئەگەر دیار نەبێت دەردەكەوێت. 
بۆ نموونە: لە لیستی windows كلیكێك 
كە  دەبینیت  بكە   control وشەی  لە 
لیست  هەمان  لە  پاشان  دیارنامێنێت، 
بكەرەوە   control وش��ەی  لە  كلیك 

دەردەكەوێتەوە. 
 windows نموونەیەكی دیكە: لە لیستی
كلیكێك لە tools بكە دەبینیت كە ئەو 
تووڵە دیارنامێنێت، ئەگەر دووبارە كلیكی 
بۆ  ئەوا دەردەكەوێتەوە.  بكەیتەوە  لەسەر 

تووڵبارەكانی دیكەش بەهەمان شێوەیە.
لیستی  لە  هەن  وشە  هەندێك  ب��ەاڵم   -
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windowsدا ئاماژەیەكیان لەپاڵدا هەیە، كە ئەوە نیشانەی ئەوەیە زیاد لە وشەیەك لەناو ئەو ئاماژەدا هەیە و سەر بە ئەو وشەیەیە، 
بە جۆرێك لە جۆرەكان پەیوەندیی پێوە هەیە.

بۆ نموونە: لە لیستی windows دا لەالی ڕاستی وشەی Arrange ەوە ئاماژەیەكی بچووك هەیە، كە ئەمە ئەوە دەگەێنێت 
ئەم وشەیە وشەی دیكەی لێ دەبێتەوە و لە پڕۆسەی كرداریدا بە جۆرێك پەیوەندیدارن بە یەكەوە، ئاماژەی ماوسەكەی لەسەر 

Arrange  :ڕاگرە لیستێك دەكرێتەوە كە پێكهاتووە لە
a-Cascade
b-Tile
c-Float in Window
d-Float All In Windows
e- Consolidate All Windows
f-New Window
g-Split Window
h-Minimize

ئەم تێبینیە بۆ چەندین وشەی دیكەی ناو لیستەكە هەر ڕاستە كە ئەو ئاماژەیەیان لەالی ڕاستەوە هەبێ وەك: Workspace و 
Color و Editorial و Extensions و Interactive و ...هتد 

- كاتێ  وێنەیەكمان هەبێت و ئەم ئایكۆنەمان ئاكتیڤ كرد، ئەگەر ماوسەكە ببەینە سەر وێنەكە:
1. بۆ دیاریكردن بەكاردێت.

2. ئەگەر دەستەكە دەركەوێ ئەوا ناوەوەی وێنەكە دەجوڵێ . 
بۆ  شوێنێكەوە  لە  بیگوازینەوە  دەتوانین  و  دەجوڵێ   وێنەكە  دەرەوەی  ئەوا  دەرنەكەوێ  دەستەكە  ئەگەر   .3

شوێنێكی دیكە.
1. بۆ دیاریكردنی وێنە یان ئۆبجێكت بەكادرێ�ت.
2. بۆ جوواڵندنی وێنە یان ئۆبجێكت بەكاردێت.

3. بۆ بچووككردنەوە و گەورەكردنی قەبارەی ڕاستەقینەی وێنە یان ئۆبجێكت بەكاردێت.
cerate new document  كردنەوەی الپەڕەیەكی نوێ

پڕۆگرامی  لەناو  نوێ   پەڕەیەكی  كردنەوەی  چۆنییەتیی 
ئەو  لەناو  كاركردن  و  Adobe In Design cs6دا 
پەڕە نوێیەدا و ئامادەكردنی بۆ نەخشەسازی، ئەم هەنگاوانە 

دەگرینە بەر:
- دەچیتە سەر file پاشان new لێرەدا كلیك لە بەشی 
Document دەكەیت یان بە ctrl + n ئەم كارە ئەنجام 
دەدەیت، تا دایلۆگ بۆكسی New Documentت  بۆ 

دەكرێتەوە. 
- ی��ەك��ەم ئ��ام��اژە، پ��رس��ی��اری ئ���ەوەت ل��ێ دەك��ات 
ئاماژەی  ئەگەر  بێت؟  چۆن   Document preset
بۆ  ئامادەكارییەكانت  خۆی  ئەوە  هەڵبژێریت   default
ئەوەی  ئایا  بەاڵم  دایناوە،  خۆی  ئەوەی  بەپێی  دەكات 
لەگەڵ خواستی  تەواوی  بە  دەكرێت  دابنێ   بۆت  خۆی 
تۆدا بێتەوە؟ ئایا ئەو الپەڕەیەی تۆ لە بیری خۆتدا داتناوە، 

بەرگی كتێبێكە یان الپەڕەی ڕۆژنامەیەكە، یان بەرگی گۆڤارێكە، یان چ شتێكە که  نەخشەسازیی بۆ دەكەیت؟
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یەك  تەنیا  بە  ببەستینەوە  بژاردەدا خۆمان  بوونی چەندین  لەكاتی  ئایا گونجاوە  كە  دەڵێن  پێمان  پرسیارانە،  ئەم  باكگراوندی 
بژاردەوە؟ بێگومان نەخێر، كەواتە بژاردەی دووەم Custom هەڵبژێرە كە مانای وایە بەپێی خواستی خۆمان ئیشی تێدا دەكەین.
- ئەو دیزاینەی كە ئەنجامی دەدەیت ئایا بۆ print-ە واتە: دواجار دەیخەیتە سەر کاغه زێک؟ ئەگەر وایە ئەوە دەتوانیت لە 
intent دا print  هەڵبژێریت. ئەگەریش نەخشەسازیەكەت بۆ باڵوكردنەوە بوو لەناو تۆڕی ئینتەرنێت و لەناو ماڵپەڕەكان، یان 

لە پەیج و ئەكاونتەكاندا، ئەوا web هەڵبژێرە.
ئێمە گریمان نەخشەسازی بۆ ڕۆژنامەیەك دەكەین كە بۆ ڕاكێشانە لەسەر كاغەز كەواتە: بۆیە print بەكاردەهێنین.

- پاشان دەڵێت number of pages ژمارەی الپەڕەكانی چەند بێت؟ ئەوە دەكەوێتە سەر خواستی خۆت ئایا بۆ نموونە 
ئەو ڕۆژنامەیەی كە ئێستا بە گریمان دەتەوێت نەخشەسازیی بۆ بكەیت ژمارەی الپەڕەكانی چەندە؟ بەپێی ئەو ڕۆژنامانەی كە 
ئێستە لە هەرێمی كوردستاندا هەن دەتوانیت نموونەی ڕۆژنامەكانی )هاواڵتی، ئاوێنە، هەولێر، باس، كوردستانی نوێ ، خەبات، 

برایەتی ...هتد( لەبەرچاو بگریت تا بزانیت چ ژمارەیەك بۆ الپەڕەكان دابنێیت.
بۆ نموونە: با 4 الپەڕە بێت. 

- ئاماژەی start page بۆ ئەوەیە لە الپەڕە چەندەوە دەست پێدەكات. 
- ئاماژەی page size باس لە قەبارەی ئەو الپەڕەیەیە: چەند بێت؟

 Custom مان هەیە و Compact Discو بە شێوەی A5,A4,A3,B5 :ئاشكرایە چەندین جۆر قەبارەی الپەڕەمان هەیە
یشمان هەیە كە بە خواستی خۆمان قەبارەی دەدەینێ . گریمان بە خواستی خۆمان A4 هەڵدەبژێرین.

ئاماژەكانی خوار ئەو، بە شێوەی ئۆتۆ ئەو قەبارەیە نیشان دەدەن كە چەند ملیمەترە.
:Document Setup ئینجا File ئەگەر بتەوێت قەبارەی الپەڕەكە بگۆڕیت، ئەوا دەتوانیت بڕۆیتە سەر



171Co
m

pu
te

r ر
تة

يو
مث

كؤ

ـی
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
تــ

نس
زا

ەم
رد

سە
 

59

170

لێرەدا دایلۆگ بۆكسی Document Setup دەكرێتەوە:

دەتوانیت ببینیت كە پێوانەی ملم گۆڕاوە بە سم و ڕێژەی پانی و درێژی الپەڕەكەش، خۆت ده توانی بە ئاسانی بیگۆڕیت. 
ئەگەر بڕۆینەوە سەر دایلۆگ بۆكسی سەرەتا، دەبینیت دوو ئاماژە هەن: 

ئەم دوو ئاماژەیە بۆ جۆری نمایشكردنی الپەڕەكانن،  
فایلەكەمان 16 الپەڕە  با  دەنووسی  كاتێ   نموونە  بۆ 
 Facing ببێت و كلیك لە چوارگۆشەكەی تەنیشت
Pages دەكەیت، ئەو كاتە الپەڕەی 1 لەگەڵ 16 
بە تاكی دەتداتێ ، بەاڵم هەموو الپەڕەكانی دیكەی 2 
– 15 بە جووت الپەڕە دەتداتێ ، كە دیارە لە ڕووی 
بەیەك  بەرامبەر  الپ��ەڕەی  جووت  نەخشەسازییەوە 
كاریگەریان لەسەر یەك دەبێت، بەاڵم ئەگەر بە شێوەی تاك بداتێ  ئەو كاتە نەخشەساز نازانێ  بە شێوەی تەواوكاری دیزاینی 

بكات، چونكە لێوەی دیار نییە، كەواتە حاڵەتی ئاسایی ئەوەیە كلیكی لەسەر بكەیت.
كاتێك كلیك ناكەیت لە چوارگۆشەكەی تەنیشت Facing Pages ئەوا هەموو 16 الپەڕەكەت بە تاكی دەداتێ .

دووەمیان Primary Text Frame بۆ دانانی چوارچێوەیە بۆ الپەڕەكان ئایا دەتەوێت چوارچێوەی هەبێت یان نا؟ كەواتە 
حاڵەتی ئاسایی ئەوەیە كلیكی لەسەر نەكەیت.

دوو ئاماژەی دیكە هەن: 
- یەكەمیان Orientation كەپەیوەندیدارە بە جۆری الپەڕەكەوە، ئایا بە شێوەی الند سكەیب، واتا ستوونی بوەستێت یان 
پۆترێت یان ڤێرتیكڵ و ئاسۆیی بوەستێت؟ كە زۆربەی جار كتێب و ڕۆژنامە و گۆڤار بە شێوەی ستوونی دەوەستێت، بەاڵم 
كاتێك  دەبن،  ئاسۆیی  بە شێوەی  هونەرە جیاوازەكان،  و  پیت و جۆری خەتەكان  فێركاریی  و  ڕێبەر  و  پڕوشە  و  كوراسە 
شێوازی الپەڕەیەك ئاسۆیی بێت لەگەڵ ئەوەی ستوونی بێت، بۆ دەركەوتنی ملیمەتری پانی و درێژییەكەی، جیاوازە لە ڕووی 
قەبارەكەیەوە، بۆیە ئەگەر كلیك لەم بەشە »الند سكەیب« بكەین دەبینین ئەو پێوانانەی پانی و بەرزییەكەی كە لە بژاردەی 

»پۆترێت«دا هەبوون دەگۆڕرێن و پێچەوانە دەبنەوە.
- دووەمیان Binding بایندنگ پەیوەندیی ڕاستەوخۆی بە ئاڕاستەی نووسینەوە هەیە لە ڕاستەوە بۆ چەپ، كە كوردی و 
عەرەبی و فارسی دەگرێتەوە یان لە چەپەوە بۆ ڕاست كە نووسینی ئیسپانی و ئەڵمانی و فەڕەنسی و ئینگلیزی و التینییەكان 

دەگرێتەوە.
- ئەو الپەڕەیەی كە هەڵت بژاردووە ئایا چەند ستوونی columns-ی تیابێت؟ ئێمە دەزانین ئەو گۆڤار و ڕۆژنامانەی كەوا 
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دەیانخوێنینەوە و دەیان بینین هەر الپەڕەیەكیان لە چەند column-ێك پێك دێت، لە هەرێمی كوردستاندا زۆرینەیان لە 6 
ستوون پێكدێت، بەاڵم هەر بۆ نموونە با بڵێین colum  1 بێت. 

Gutter بۆ بۆشایی نێوان ستوونەكانە كە دەكرێ بۆ بۆشایی الیەكی الپەڕەكانیش بۆ كاتی دەرزی لێدان  بەكاربهێنرێت. پاشان 
ok دەكەین و الپەڕەیەكی A4 دەكرێتەوە كە لە columns 2 پێكهاتووە. بەم شێوەیە الپەڕەیەكی نوێمان كردەوە و دەتوانین 

هەموو كارەكانمان لە بواری نەخشەسازی ڕۆژنامەگەری چاپكراو لەناو ئەو الپەڕە سپییەدا ئەنجام بدەین.

Margins واتە: پەراوێزەكان، بەاڵم لێرەدا مەبەستی لە لێواری الپەڕەكانە، ئەو بۆشاییەی كە سپییە و نووسینی تیادا نانووسرێ، 
واتە: لەو شوێنەوە كە نووسین كۆتایی دێت لە هەرچوارالوە تا شوێنی تەحریشەی الپەڕەكە، چەند ملیمەتر بێت؟ كە ناوی 

داناوە بۆ هەر الیەكی الپەڕەكە بەم شێوەیە: سەرەوە، خوارەوە، ناوەوە، دەرەوە.
ئەگەر بتەوێت پێوانەی هەرچواریان وەك یەك بێت ئەوا ئەو زنجیرەی ناوەڕاست مەكەرەوە کەواتە تەنیا یەكەمیان بكە بە 20 
ملیم ئەوا بە شێوەی ئۆتۆ هەموویان دەبن بە 20 ملیم، بەاڵم ئەگەر بتەوێت هەریەكێكیان پێوانەیەكی سپی جیاوازی هەبێت ئەوا 
كلیكێك بكە لە زنجیرەكە دەكرێتەوە و ئەوكاتە پێوانەكانیان پەیوەست نین بە یەكەوە بەڵكو ئازاد دەبن و دەتوانیت هەریەكەیان 

بە پێوانەیەكی جیاواز دابنێیت بۆ نموونە: 
سەرەوە 20ملم، خوارەوە 15ملم، ناوەوە 10ملم، دەرەوە 5ملم.

save and open document saved خەزنكردن و كردنەوەی الپەڕەی خەزنكراو
بەردەم  خستووەتە  گەنجینەكردنی  بە  و  خەزنكردن  جۆرێك  چەند   Adobe بەرنامەكانی  گروپی  وەك  بەرنامەیەش  ئەم 
به کارهێنەرەوە تا زیاتر بتوانێ ت خواستەكانی خۆی پێ جێبەجێ  بكات، پاش ئەوەی پەڕەیەكی نوێت كردەوە و وەك نموونەیەك 

كۆمەڵێك نووسین و وێنەت تیادا دانا، ئایا چۆن خەزنی دەكەیت؟ چۆن ئەو الپەڕەیە هەڵدەگریت؟ 
شێوەی یەكەم: بۆ خەزنكردن یان هەڵگرتنی ئەو الپەڕەیە، ئەم هەنگاوانە بگرەرە بەر: 

  document  دا بژاردەی type  save asئینجا ناوێكی لێ بنێ  و لە بژاردەی جۆردا save  پاشان file بڕۆرە سەر لیستی
In Design cs6 هەڵبژێرە.

ئەگەر ئێمە خەزنكردن و هەڵگرتنەكەمان بە پڕۆگرامی Adobe In Design cs6 بە شێوەی تێمپلەیتێك بێت تا دواتر بتوانین 
دەستكاری پاكیجەكانی ناوی بكەین و هەر كات بمانەوێت بتوانین گۆڕانكاریی تیادا بكەین، بۆ ئەم بژاردەیە هەركام لە فۆرماتە 

جیاوازەكانی document  In Design cs6یان template  In Design cs6 گونجاون.
 Ctrl خەزنی بكە. پاشان لەڕێی desktop بۆ نموونە: بە هەركام لەو دوو فۆرماتە جیاوازانە نموونەیەك ئەزموون بكە و لەسەر

O + بیان كەرەوە تا چۆنییەتی كردارەكە بزانیت.
شێوەی دووەم: چۆن بە شێوەی PDF هەمان فایل دەتوانیت خەزن بكەیت؟ لە كاتێكدا كە ئەگەر تۆ كارەكانت بە تەواوی 
ئەنجام داوە و لە شوێنێكی دیكە و بە كۆمپیتەرێكی دیكە بێئەوەی پێویستت بە پڕۆگرامی Adobe In Design cs6 هەبێت 

بتوانیت print ی بكەیت؟
بڕۆرە سەر file پاشان كلیك لە بەشی Export بكە یان دەتوانیت بە Ctrl + E هەمان كردار ئەنجام بدەیت:
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لێرەدا دایلۆك بۆكسی خەزنكردنت بۆ دەكرێتەوە و دەتوانیت سەیری جۆری خەزنكردنە جیاوازەكان بكەیت: بۆ ئەو مەبەستەی 
كە هەتە: كلیك لە Adobe PDF print(( بكە.

هەڵدەبژێرین،  ئه وه یان  کامیانه   كتێبەكەیە،  بەرگی  یان  یان گۆڤارەكەیە  ڕۆژنامەكەیە  بكەیت،  دەتەوێت چاپی  بەشە كە  لەم 
دەكەم   save لە  كلیكێك  هەڵبژاردووە.  desktopمان  ئێمە  نموونە  بۆ  بێت  تیایدا خەزن  كە  هەڵدەبژێرین  پاشان شوێنێك 

پاشان كلیكێك لە Export دەكەم ئینجا ئێستە كلیك 
 PDF شێوەی  بە  دەبینین  دەكەین،   minimize لە 
خەزن بووە.  بۆ كردنەوەی لەسەر desktop دووجار 
شێوەی  بە  دەبینیت  بكەم  ئایكۆنەكەی  لەسەر  كلیك 

PDF دەكرێتەوە.
هەموو  لە  دەتوانیت  ئەوەیە:  كردارە  ئەم  باشییەكانی 
كۆمپیوتەرێكدا كە Adobe  reader -ی تیادا بێت 
ئەو پاكیجەی ئامادەت كردووە )بەرگی ئەو گۆڤار یا 
كتێبە یان ڕۆژنامەیە یان ... هتد( بكەیتەوە و ناوەڕۆكی 

كارەكەت ببینیت.
شێوەی سێیەم: هەنگاوەكانی خەزنكردن و هەڵگرتنی 
هەمان پاكیجی الپەڕەی پێشوو، بەاڵم بە شێوەی وێنەی 
بگرەرە  هەنگاوەكانی شێوەی دووەم  هەمان   .JPEG
بژاردەی جۆردا type  save as دا  لە  بەر، بەاڵم 
لە  و  بنێ   لێ  ناوێكی  و  هەڵبژێرە   JPEG ب��ژاردەی 
شوێنێكی وەك desktopدا دایبنێ. پاشان كلیكێك لە 
save بكە، لێرەدا ئەم دایلۆگ بۆكسەت بۆ دەكرێتەوە 
تا  بكەیتەوە  پڕ  ئەمە  وەك  خەسڵەتەكانی  دەتوانیت  و 

رێزولەیشنی بەرزتر بنوێنێت.
لە  جیاواز  فۆرماتی  بە  بەاڵم  وێنە،  شێوەی  بە  هەر 
JPEG دەتوانیت چەند فۆرماتێكی دیكە هەڵبژێری كە 
بۆ بەرنامەكانی فۆتۆشۆب و فالش پلەیەر گونجاوبن. 

هێنانی وێنە بۆ ناو ڕووپەڕی بەرنامەكە
 Ctrl = بۆ هێنانی وێنە بۆ سەر ڕووپەڕی دیزاینەكە -

 + D
Ctrl + H + Alt = بۆ هەڵبژاردنی های-كوالێتی بۆ وێنەكە -

- بۆ كۆپیكردنی وێنەكە = Ctrl + Shift Alt  +ماوس  + موڤی ڕەش
 Ctrl + = بكە دەیهێنێ .  ئینجا Ctrl + D = ئەگەر بتەوێت وێنەیەك بهێنیت لەسەر هەمان ڕووبەر دایبنێت بە هەمان پێوانە -

Shift +Alt + e لەسەر هەمان پێوانە دایدەنێت.
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Adobe in Design cs6 دروستكردنی ئااڵی كوردستان بە بەرنامەی -
هەنگاوەكانی دروستكردنی ئااڵیەكی نموونەیی:

1. لە ئاماژەی الیەردا كلیك لە الیەرێكی نوێ  دەكەین.
2. ناوی الیەرەكە دەگۆڕین بۆ ئااڵ.

3. لە لیستیTool  دا كلیك لە polygon بكە، دەبینیت دایلۆگ بۆكسی polygonت بۆ دەكرێتەوە.

لەبەرئەوەی ژمارەی تیشكەكانی خۆری ئااڵی كوردستان 21 دانەیە دەتوانیت لە Number of Sides ژمارە 21 بنووسیت، 
تا پڕیشكی خۆرەكە بكاتە 21 دانە. هەروەها نێوان پڕیشكەكانیش 20% بێت باشە.

4. ڕەنگی خۆرەكە لە ڕێی ئاماژەی Swatches ەوە بكە بەزەرد.
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 Tool 5. بۆ دروستكردنی هەر دوو الكێشە سەوز و سوورەكە، دەتوانیت سوود لە ئاماژەی الكێشە وەرگریت كە لە لیستی
:Rectangle Tool M  دایە بە ناوی

6. لە ئاماژەی الیەردا كلیك لە الیەرێكی نوێ  بكە و دەشتوانیت ناویشی لێ بنێیت: سەوز.
 Swatches و ڕاكێشانی كاسەری ماوسەكە دەتوانیت بیكەیت بە دوو الیەر، ئێستا دووەمیان لە ڕێگەی Alt 7. بە كلیك لە

ڕەنگەكەی بكە بە سوور و بیهێنەرە جێگای خۆی.

Ruler ڕاستە
لە بەرنامەی Adobe in Design cs6 دا كاری ڕاستە ruler چییە؟

1. پێوانەكردنی ئەو الپەڕەیەیە كە ئامادەت كردووە تا نەخشەسازیی تیا بكەیت. 
دەتەوێت  تۆ  نموونە:  بۆ  دەربكات،  بۆ  باشی  بە  ئۆبجێكتەكانت  پێوانەی  كە  بۆئەوەی  وەردەگریت   ruler لە  سوود   .2
نەخشەسازییەك بە ڕێكی دەربچێت ئەوا دێیت كلیكێك لە سەر ruler دەكەیت  لەهەر الیەك كە بتەوێت چ ئەم الوالكان 
واتە: بەشی الی ڕاست یان چەپ، چ لەخوارەوە و سەرەوەی الپەڕەكە، كە ڕاستەكە دیارە، بۆ نموونە: كلیكی الی چەپ 
لەسەر ڕاستەكە دەكەیت و دەست هەڵناگریت هەتا ڕایدەكێشیتە ناو الپەڕەكەوە بەم شێوەیە هێڵێكی ئاسۆییمان بۆ دەهێنێتە سەر 
ڕووپەڕی نەخشەسازییەكەمان و دەتوانیت ئۆبجێكتەكانت لەسەر ئاستی ئاسۆیی بە هۆی ئەو هێڵەوە ڕێك بكەیت. بە هەمان 
شێوەش لەسەر ئاستی ستوونی دەتوانیت لە سەرەوە یان لە خوارەوە ماوسەكە ڕاگریت و بە كلیك و ڕاكێشانی كاسەرەكە هێڵ 
لەسەر ئاستی ستوونی بهێنیتە سەر ڕووپەڕەكە و بەو شێوەیە ئۆبجێكتەكانت لەسەر ئاستی ستوونی ڕێك بخەیت، بۆ زانیاریت ئەم 

هێڵە ستوونی و ئاسۆییانە لە كاتی print دا دەرناكەون.
چۆن ڕاستە ruler دەردەخەیت یان دەیشاریتەوە؟

بۆ ئەوەی ڕاستە ruler بشاریتەوە سێ  ڕێگا هەیە:
 .Ctrl + R  .1

دیار  بكە    Hide Ruler لە  كلیكێك   view لیستی  لە   .2
نامێنێت. 

3. لەسەر شاشە كلیكێكی الی ڕاست لەسەر ڕاستەكە بكە، پاشان 
كلیكێك لەHide Ruler بكە ڕاستەكە دیارنامێنێت.

بكە   Ctrl + R دەرب��ك��ەوێ��ت��ەوە:  بتەوێت  ئ��ەگ��ەر  ب��ەاڵم 
دەردەكەوێتەوە، یان كلیك لەسەر لیستی view بكە پاشان كلیك 

لەShow Ruler  بكە دەردەكەوێتەوە.
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Change unit on ruler گۆڕینی یەكەی پێوانەی ڕاستە
پێوانەییەكەی  یەكەی  ویستت  نەبوو،  شاشە  لەسەر  ڕاستەكە  ئەگەر  »ملم«ه،  بەرنامە  ئەم  پێوانەیی  یەكەی  ئاسایی،  شێوەی  بە 
پەسەندەكان،  واتە،  پرێفرنس   Preferences پاشان    Edit لیستی  سەر  بڕۆرە  سم:  بۆ  ملم-ەوە  لە  نموونە  بۆ  بگۆڕیت، 
هەڵبژاردەكان، ئینجا بڕۆرە سەرUnits Increments یونیتس ئاند ئینكرەمەنتس واتە: بەش و زۆربوون. ئینجا دایلۆگ بۆكسی 
Units Increments یونیتس ئاند ئینكرەمەنتس دەكرێتەوە و لەوێوە دەتوانیت بە خواستی خۆت بۆ ئاستی پانی و درێژی 

الپەڕەكەت پێوانەكانی ملم بگۆڕیت بۆ سم، یان ئینج یان پۆینت یان هەر پێوانەیەكی دیكە كە بە پێویستی دەزانیت.

هەمان ئەم كرداری گۆڕینی پێوانەی الپەڕەیە دەتوانیت بە شێوەی خێراتر ئەنجامی بدەیت ئەگەر ڕاستەكە لەسەر شاشە بێت، 
لە ڕێگەی ڕایت كلیكەوە لەسەر ڕاستەی ڕووپەری بەرنامەكە بەم شێوەیە.

هەندێجار ئەو كاتەی تۆ دیزاین بۆ گۆڤارێك، ڕۆژنامەیەك، كتێبێك دەكەیت پێوسیتیت بە گۆڕینی ئەم پێوانانە دەبێت.  
Description شێوە ئەندازەییەكان

ئەگەر بتەوێت: چوارگۆشەیەك، الكێشەیەك، بازنەیەك ... بێنیتە ناو پڕۆگرامەكەوە و پاشان بتوانیت دەستكاری ئەو 
شێوەیە بكەیت و نووسینی تیا بنووسیت... چی دەكەیت؟ 

ئۆبجێكتی دیكەوە،  نێوان دوو  تیایە كە دەكەوێتە  ئۆبجێكتەكانی توڵس-دا چوارگۆشەیەكی  لەناو  مەبەستە  ئەم  بۆ 
یەكەمیان لەسەرەوە لە كۆالرە دەچێت و ئەوی دیكەشیان لە مەقەست دەچێت، كلیكی لەسەر بكە:

ئێستە به  كلیكی ماوسەكەم كاسەرەكە ڕادەكێشم تا الكێشەكە دروست ببێت، پاشان بەریدەدەم بەم شێوەیە الكێشەیەك 
دێتە سەر شاشە، ئێستە ئێمە دەمانەوێت كۆمەڵێك گۆڕانكاری لەم الكێشەیەدا بكەین، لەڕێی لیستی ئۆبشنەكانیەوە كە 
لە سەرەوەی شاشەكەدا دەردەكەون دەتوانین ئاستی الكێشەكە بۆ الی ڕاست یان بۆ الی چەپ یان بۆ سەرەوە و 

بۆ خوارەوە بجوڵێنین.
پێوانەی الكێشەكەت  بتەوێت  بینینی چاوت  بەپێی  بە شێوەی هەڕەمەكی و  هەرچەندە ئەگەر 
گەورە و بچووك بكەیت لە ڕێگەی كلیك كردن لە سەهمە ڕەشەكە دەتوانیت ئەو كارە بكەیت، 
بەاڵم ئەگەر بتەوێت بە شێوەی دیاریكراو پێوانەكانی پانی و بەرزی دەستكاری بكەیت ئەوا 
 W & H هەر لە لیستی ئۆبشنی سەرەوەی الپەڕەكەدا بەشێكی دیكە هەیە كە بە هەردوو پیتی

دەناسرێتەوە بۆ زیاد و كەمكردنی پانی و بەرزی الكێشەكە دانراوە. 
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ئەگەر بتەوێت الكێشەكەت بە شێوەی گۆشە بۆ سەرەوە یان بۆ خوارەوە بجووڵێنیت، دەتوانیت لە ڕێی ئاماژەی گۆشەوە ئەو 
كارە بكەیت، هەرچەند ئەمەشیان بە ماوس دەكرێت، بەو گۆشەیەی كە خۆت مەبەستە، بیجوڵێنیت و ئاڕاستەكەی بگۆڕیت و 
شێوەكەی بگۆڕیت. بە ئایكۆنی هەڵگێڕانەوە بۆ الی چەپ و هەڵگێڕانەوە بۆ الی ڕاست دەتوانیت الكێشەكەت هەڵگێڕیتەوە.

بە ئاماژەی ڕەنگ دەتوانیت ڕەنگی بۆ دیاری بكەیت و پێوانەی ئەستوری چوارچێوەكەشی بە زیاد و كەمكردنی پێكسڵەكانی 
دەتوانی دەستكاری بكەیت. بە ئاماژەی دوای ئەو دەتوانیت باكگراوندی الكێشەكەش ڕەنگ بكەیت. ئەم وێنەیە ڕاستیەكان 

زیاتر روون دەكاتەوە. هەروەها بۆ دەستكاریكردنی شێوەی گۆشەكانی الكێشەكەت دەتوانی سوود لەم وێنەیە وەربگریت:
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چۆن كاریگەری fx. لەسەر ئۆبجێكتێك دادەنێیت؟
بەشی كاریگەری یان ئیفێكت كە نیشانەكەی بەم شێوەیەیە fx و دەكەوێتە ڕێزی ئۆبشنەكانی سەرەوەی شاشە... ئەگەر ئەم بەشە 
fx كلیكێكی لێ  بكەین ئاكتیف دەبێت، پاشان كلیكێك لە سەهمەكەی پاڵی بكەین دەبینین چەندین جۆر كاریگەریی تیادایە 

بۆ نموونە كلیكێك لەDrop shadow بكە سێبەر بۆ الكێشەكەت دادەنێ، ئێستە ئەو ڕەنگەی دەتوانی بگۆڕیت:

ئەم ڕوونكردنەوانەی كە باسمان كرد بۆ الكێشە دروستكردن و ڕەنگكردنی چوارچێوە و باكگراوند و كۆی گشتی ئاماژەكانی 
)لەگەڵ لەبەرچاوگرتنی جیاوازی شێوە ئەندازەییەكان( بۆ بازنە و پۆلیگۆنیش هەر ڕاستن.

*ماستەر لە ڕاگەیاندندا
 مامۆستای زانكۆی سلێمانی
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وەرزی زۆربوون لە ئاژەڵدا
د. فەرەیدون عەبدولستار*

Veterinary

پ��ڕۆس��ەی زۆرب������وون بە 
شێوەیەكی گشتی هۆكارێكی گرنگە بۆ 
زیندەوەران  ژیانی  بەردەوامی  مانەوەی 
لەسەر گۆی زەوی. هەر لە دێر زەمانەوە 
ئادەمیزاد بایەخی بە بەخێوكردنی ئاژەڵە 
جۆربەجۆرەكان داوە، ئەمەش بە مەبەستی 
بۆ  ژمارەیان  زیادکردنی  و  زۆرکردنیان 
پڕكردنەوەی پێداویستییەكانی لە گۆشتی 

سوور و سپی و شیر و هێلكە.

زۆرب���وون  و  زاوزێ  چاالكییەكانی 
و  باڵغبوون  لە  بریتین  ئاژەڵەكاندا،  لە 
لە  زایین  و  ئاوسبوون  و  هاتنەكەڵ 
لە  بریتین  نێرینەكانیشدا  لە  و  مێینەكاندا 
باڵغبوون و توانای بەرهەمهێنانی تۆواو و 

جووتبوون له گه ڵ مێینه کاندا.
بەپێی ئەنجامدانی چاالكییەكانی زاوزێ و 
زۆربوون لە وەرزەكانی ساڵدا ئاژەڵەكان 

پۆلێن دەكرێن بۆ دوو كۆمەڵە:
كۆمەڵەی یەكەمیان ئەو جۆرانەن كە بە 
كۆئەندامی  ساڵ،  مانگەكانی  درێژایی 
لە  و  چاالكە  زۆرب��وون��ی��ان  و  زاوزێ 
دەبن  ب��ەردەوام  و  دەبن  زۆر  ئەنجامدا 

وەك مانگا.
ئاژەاڵنە  جۆرە  ئەو  دووەمیان  كۆمەڵەی 
و  زاوزێ  چ��االك��ی  ك��ە  دەگ��رێ��ت��ەوە 
ی��ان چەند  وەرزێ���ك  لە  زۆرب��وون��ی��ان 
هەیە  ساڵەكەدا  دیاریكراوی  وەرزێكی 
هەر لەبەرئەمەش پێیان دەوترێت وەرزە 
 ،Breeding Season زۆرب��وون 
ئاژەڵە ماڵیانەی  بەپێی توێژینەوەكان ئەو 

كۆمەڵەی  چوارچێوەی  دەكەونە  كە 
دووەمەوە بریتین لە مەڕ و بزن و ئەسپ.
چاالكی  كە  ئاژەاڵنەن  لەو  بزن  و  مەڕ 
دەدەن  ئەنجام  زۆربوونیان  و  زاوزێ 
كورتە  تێیدا  ڕۆژ  كە  وەرزان���ەی  لەو 
پێیان  لەبەرئەمەش  هەر  درێژە  شەو  و 
 Short- day breeders دەوترێ 
زاوزێ  كە  ئاژەاڵنەیە  لەو  ئەسپیش  و 
تێیدا  ڕۆژ  كە  وەرزان��ەی  لەو  دەك��ەن 
درێژە و شەو كورتە بۆیە پێیان دەوترێ 

.Long- day breeders
دەكەن  بەشداری  كە  هەن  هۆكار  زۆر 
لە  زۆرب���وون  وەرزە  ڕێكخستنی  لە 
كورتی  و  درێژی  لەوانەش  ئاژەڵەكاندا 

ڕۆژ له  مانگەكانی ساڵدا.
لە مەڕ و بزن و ئەسپدا، هۆكاری دیكەش 
وەك  زۆرب��وون،  سەر  کاردەکەنە  هەن 
كەش و هەوا و گۆڕرانی ژینگەیی وەك 
و  گەرمی  پلەی  و  بارین  باران  ئاستی 
هەروەها بوونی ئالیکی سەوز و تەمەن و 
كێشی ئاژەڵەكان و بوونی ئاژەڵی نێرینە 
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بەخێوكردنی  ژینگەی  ل��ە 
ئ���ەو ج����ۆرە ئ���اژەاڵن���ەدا. 
كە  ك���ردووە  وای  ئەمەش 
زۆرب���وون  وەرزە  ئاستی 

لە  ئاژەڵەكاندا  لەنێو  هەبێت  جیاوازی 
یان  دیكە  ناوچەیەكی  بۆ  ناوچەیەكەوە 
كە  دیكە  واڵتێكی  بۆ  واڵتێكەوە  لە 
بوارەكەوە  پسپۆڕانی  لەالیەن  ئەمەش 
سەلمێنراوە  توێژینەوەكانیانەوە  هۆی  بە 
ئاماژە بەوە كراوە كە مەڕ و بزن لە  و 
كوردستان كەمتر وەرزە زۆربوونیان پێوە 
دەرئەنجامە  لە  یەكێك  هەروەك  دیارە، 
گرنگەكانی توێژینەوەیه کی خۆم که  لە 
زانستی سەردەمدا  ژمارە 39ی گۆڤاری 
و  مەڕ  كە  دەرك��ەوت  بۆم  باڵوبۆوه ، 
بزنی ناوچەی سلێمانی بە درێژایی ساڵ 
زاوزێ  چاالكی  وات��ە  دەك��ەن  زاوزێ 
وەرزێكی  بە  نییە  تایبەت  زۆرب��وون  و 
هەروەها  و  ناوچەكەدا  لە  دیاریكراو 
دهۆك  زانكۆی  لە  دهۆكیش  شاری  لە 
بۆ  دراوە  ئەنجام  توێژینەوەیەك  چەند 

سەلماندنی ئەم ڕاستییە.
ماوەی ڕووناكیی ڕۆژ 

Photoperiod
لەو  بریتییە  ڕۆژ  ڕوون��اك��ی  م���اوەی 
 day تیایدا ڕووناكە ماوەیەی كە ڕۆژ 
ڕێكخەری  گرنگترین  بە  كە   light
پ��ڕۆس��ەی زۆرب����وون دادەن����رێ لەو 
ئاژەاڵنەی كە دەچنە چوارچێوەی وەرزە 
ئەسپ،  بزن و  مەڕ و  زۆربوونەوە وەك 
میكانیزمی  زانستییەكان  سەرچاوە  بەپێی 
ئەم پڕۆسەیە دەگەڕێتەوە بۆ ئەوەی كە 
كاریگەرییەكی  ڕۆژ،  ڕووناكیی  ماوەی 
پێی  گالندێك  لەسەر  هەیە  گرنگی 
 pineal ڕژێ��ن  سنەوبەرە  دەوترێت 
بەرهەمهێنانی  هۆی  دەبێتە  كە   gland
كە   Melatonin میالتۆنین  هۆرمۆنی 
هایپۆساالمەس  سەر  كاردەكاتە  ئەمیش 
سەرچاوەی  كە   Hypothalamus
ریلیسینه   گۆنادۆترۆپین  هۆرمۆنی 
 Gonadotropin releasing
ئەمیش  كە   ،»hormone »GnRH
بێگومان پەیوەندی هەیە بە ئەندامەكانی 

كۆئەندامی زاوزێی نێر و مێ-ەوە.
هۆرمۆنە  ئ��ەو  میالتۆنین  هۆرمۆنی 

ماوەی  بە  هەستیارە  زۆر  كە  گرنگەیە 
دەوروبەر  و  ژینگە  ڕووناكیی  هه بوونی 
گەیاندنی  و  بەستنەوە  بۆ  هۆكارێكە  و 
بەشەكانی  بە  ژینگە  ڕووناكی  پەیامی 
لەشی ئاژەڵ و دەركەوتنی كاریگەرییان 
لەسەر ئەندامەكانی كۆئەندامی زاوزێ و 

زۆربوون.
ئاژەاڵنەن كە چاالكیی  لەو  بزن  و  مەڕ 
مانگانەدا  لەو  زۆربوونیان  و  زاوزێ 
و  كورتە  تیایدا  ڕۆژ  كە  ڕوودەدات 
ئەمەش  بێگومان  درێ��ژە،  تیایاندا  شەو 
دەست  پاییزەوە  وەرزی  مانگەكانی  لە 
پێیان  ئەمەیە  لەبەر  ه��ەر  پێدەكات، 
چونكە   ،Fall Breeders دەوترێت 
زستاندا  و  پاییز  وەرزی  مانگەكانی  لە 
بەپێی  درێ���ژە،  ش��ەو  و  ك��ورت��ە  ڕۆژ 
لە  میالتۆنین  هۆرمۆنی  توێژینەوەكان 
كاریگەری  و  دێ��ت  ب��ەره��ەم  ش��ەودا 
فسیۆلۆژی زۆری دەبێت لە چاالككردنی 
بزندا  و  م��ەڕ  لە  زۆرب���وون  پ��ڕۆس��ەی 
ئەندامەكانی  چاالككردنی  ه��ۆی  بە 
هاندانی  ل��ە  زاوزێ��ی��ان  ك��ۆئ��ەن��دام��ی 
لە  هێلكە  بەرهەمهێنانی  بۆ  هێلكەدان 
مێینەكاندا و هەروەها بەرهەمهێنانی تۆواو 
لە نێرینەكاندا و لە ئەنجامدا جووتبوون و 

ئاوسبوونی مێینەكان.
ئەسپ  بزنه وه ،  و  مەڕ  پێچەوانەی  بە 
چاالكی  كە  ئ��اژەاڵن��ەن  ل��ەو  مایین  و 
لەو  دەدات  ڕوو  زۆربوونیان  و  زاوزێ 
)واتە  درێژە  تیایدا  ڕۆژ  كە  مانگانەی 
شەو  و  درێ��ژە(  ڕۆژ  ڕووناكی  م��اوەی 
زیاتر ڕوودەدات  ئەمەش  تیایدا كورتە، 

و  بەهار  وەرزی  ڕۆژەكانی  كۆتایی  لە 
وەرزی هاوین و سەرەتاكانی پاییزدا.

لە  هەندێك  ت��وێ��ژی��ن��ەوەك��ان  بەپێی 
درێژایی  بە  مایین  و  ئەسپ  جۆرەكانی 
زۆر  و  دەكەن  زاوزێ  ساڵ  مانگەكانی 
كۆمەڵێك  بە  بەندە  ئەمەش  كە  دەب��ن 
هەستیارێتیی  ئاستی  وەك  ه��ۆك��ار 
جۆری  و  ڕۆژ  ڕووناكی  بۆ  ئاژەڵەكان 

ئاژەڵەكان و ئاستی وزە و كەشوهەوا.
ماییندا  و  ئەسپ  لە  زۆرب��وون  وەرزە 
كۆنترۆڵ  ڕژێنەوە  سنەوبەرە  لەالیەن 
دەكرێ و لە شەودا هۆرمۆنی میالتۆنین 
ب��ەره��ەم دەه��ێ��ن��ێ ك��ە دەب��ێ��ت��ە هۆی 
 ،GnRH پەكخستنی هایپۆساالمەس و
هاوین  وەرزەكانی  لە  لەبەرئەوەی  بەاڵم 
درێژە،  ڕۆژ  و  كورتە  شەو  پاییزدا  و 
لە  میالتۆنین  هۆرمۆنی  كاریگەری 
شێوەیەش  بەم  و  نامێنێت  ڕۆژدا  كاتی 
زاوزێ و زۆربوون چاالك  ئەندامەكانی 
ڕۆژان��ەدا  لەو  ئەنجامدا  لە  و  دەبنەوە 

زاوزێ دەكەن.

سەرچاوەكان:
1- گۆڤاری زانستی سەردەم ژمارە 39ی 
ساڵی 2009 مەڕ و بزن بە درێژایی ساڵ 
زاوزێ دەكەن/ د. فەرەیدون عەبدولستار.
2- Holschbach, C and Mohn, 
Dana (2008) Seasonal 
Breeding in sheep.

 
*كۆلێژی پزیشكی ڤێترنەری 

زانكۆی سلێمانی

لە مەڕ و بزن و ئەسپدا، هۆكاری دیكەش 
هەن کاردەکەنە سەر زۆربوون، وەك كەش 
و هەوا و گۆڕرانی ژینگەیی وەك ئاستی 
باران بارین و پلەی گەرمی و هەروەها بوونی 
ئالیکی سەوز و تەمەن و كێشی ئاژەڵەكان و 
بوونی ئاژەڵی نێرینە لە ژینگەی بەخێوكردنی ئەو 
جۆرە ئاژەاڵنەدا
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لە كۆپەرنیكۆسەوە 
تا نیوتن

Mathematic ماتماتیک

كۆپەرنیكۆس،  1543دا،  لە ساڵی 
كاتێك  ڕاكشابوو  مەرگ  پێخەفی  لەسەر 
))سوڕانەوەی  كتێبەكەیان  كۆپی  یەكەم 
گۆ ئاسمانییەكان((، پیشاندا. كۆپەرنیكۆس 
كتێبەی  ئ��ەم  چاپكردنی  ئانقەست  بە 
ڕووبەڕووی  نەیویست  چونكە  دواخست، 
كتێبەكە  ئەوەی  ببێتەوە.  دەرەنجامەكانی 
مایەی  ب��وو  شتێك  ك���رد،  پێشنیازی 
خۆر  دەڵێت،  چونكە  نەبوو:  بیركردنەوە 
كتێبەكە  زەوی.  نەك  گەردوونە،  چەقی 
شۆڕشێكی  ب���وو،  ش���ۆڕش  دەرب����ارەی 
ڕاستەقینە لە ئاسماندا و هێمای سەرەتایەك 
بوو بۆ ئەو شۆڕشەی1 كە ئێستا بە شۆڕشی 
ڕۆژگ��اری  لە  دەك��رێ.  ن��اوزەد  زانستی 
ئەمڕۆدا كە ئاماژە بە شۆڕشی سیاسی یان 
بۆ  نەوازش  سەری  دەدەین،  پشێوییەكان 
سیمای كۆپەرنیكۆس دادەنەوێنین، چونكە 

سوڕانەوەی  دەرب���ارەی  ئەو  كتێبەكەی 
شۆڕشی  یەكەم  كە  ب��وو،  هەسارەكان 

دەست پێكرد2. 
دنیا،  بەرامبەر  ئێمە  دیدی  سەرچاوەی 
بۆ  دەگەڕێتەوە  كۆپەرنیكۆس،  لە  بەر 
فەیلەسوفان و ماتماتیكناسانی یۆنانی، بە 
ئەرستۆوە،  ئەفالتون و  هۆی وانەكانی 
كۆپەرنیكۆس  ڕۆژگاری  هەتا  زەمەن 
لە  فەیلەسوفەش  دوو  ئەو  بەستبووی، 
سەدەی چواری پێش زاییندا ژیاون. لە 
دنیای ئەرستۆییدا، هەموو ماددەكان لە 
چوار توخم پێكهاتوون: خۆڵ، ئاو، هەوا 
و ئاگر. هەر توخمێك پێگەی سروشتی 
بە  ن��اوەوە  لە  پێگەیان  و  هەیە  خۆی 
ئاڕاستەی دەرەوە بەم جۆرەیە – خۆڵ، 
ئاو  بە  و  گ��ەردوون  چەقی  دەكەوێتە 
دەوور دراوە، ئینجا هەوا و ئاگر دێن. 
جوڵەی سروشتی بریتییە لەو جوڵەیەی 
بچنەوە  دەیانەوێت  توخمەكان  كە 
جۆرە،  بەم  خۆیان.  سروشتی  پێگەی 
تەنەكانی  وەك  قورسەكان،  توخمە 
سەر زەوی مەیلی كەوتنە خوارەوەیان 
و  ئاو  لە  بڵقەكان  كاتێكدا  لە  هەیە، 
دوكەڵەكانیش لە هەواوە بەرەو سەرەوە 
بەرز دەبنەوە. هەموو جووڵەكانی دیكە 
سیمای توندیان هەیە، واتە پێویستیان بە 

هۆكارێك هەیە كە ڕوو بدەن. 
بۆ نموونە، ئارەبانە پێویستی بە ئەسپ هەیە 
ڕای بكێشێت. لە دەرەوەی گۆی زەوی، 

واتە لە دەرەوەی سنورەكانی زەوی، خۆڵ، 
ئاو، هەوا و ئاگر، تەنە ئاسمانییەكان هەن 
و لەسەر گۆی كریستاڵی دەسوڕێنەوە. گۆ 
ئاسمانییەكان، بە شێوەیەكی بازنەیی كەماڵ، 
ئەبەدیەت  هەتا  و  هارمۆنی  ئارامی،  بە 
سوڕانەوەش  جۆری  تەنیا  و  دەسوڕێنەوە 
شێوازی  لە  بریتییە  هەیە  ئاسمان  لە  كە 
پرۆسەكانی  زەوی،  لەسەر  تەنیا  بازنەیی. 
وەك گۆڕان، مردن و خراپبون ڕوو دەدەن. 
ئەمە سیستمێكی یەكانگیری دنیایە، بە بێ 
پێگەیەمان  ئەو  كە  ڕێكخراوە  وەها  هەڵە 
جێگایە  ئەو  بەاڵم  هەمانە،  كە  دابنێت  بۆ 
چەقی گەردوونە و ئێمەش، لەگەڵ هەموو 
ئەو  ئاسانی  بە  دەتوانین  خەوشەكاندا، 
خەیاڵەمان هەبێت كە خۆمان لە پڕۆسەی 

ڕیچارد فینمان
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و کاتک یکم کۆپی وابلسر پخفی مرگ ڕاکشدا، کۆپرنیکۆس،  ١٥٤٣ل سای 
کردنی پب ئانقست چا کۆپرنیکۆس. ، پیشاندا''سوڕانوەی گۆ ئاسمانیکان ''کتبکیان 

م کتی دواخست، بئیو چونکوەیسنتکانی ببڕوی دەرەنجامت ڕوب . کبوەی کتئ
، نک چقی گردون خۆر دەت، چونک: بوومایی بیرکردنوە ن بووپشنیازیکرد، شتک 

، شۆڕشکی ڕاستقین ل ئاسماندا و هیمای سرەتایک بووکتبک دەربارەی شۆڕش  .زەوی
ئمۆدا ک  ڕۆژگاری ل. ک ئستا ب شۆڕشی زانستی ناوزەد دەکرت ١بۆ ئو شۆڕشی بوو

ی کۆپرنیکۆس ئیشارە ب شۆڕشی سیاسی یان پشوییکان دەدەین، سری نوازش بۆ سیما
یکم شۆڕشی ک ، بووسوڕانوەی هسارەکان دادەنونین، چونک کتبکی ئو دەربارەی 

  ٢.دەست پکرد

دەگڕتوە بۆ فیلسوفان و  بر ل کۆپرنیکۆس،،سرچاوەی دیدی ئم برانبر دونیا
، ئو دو فیلسوفی یبووستڕۆژگاری کۆپرنیکۆس بهتا  ، زەمنوانکانی ئفالتون و ئرستۆوەب هۆی ماتماتیکناسانی یۆنانی، 

هر . خۆڵ، ئاو، هوا و ئاگر: مادەکان ل چوار توخم پکھاتون هموول دونیای ئرستۆییدا، .  سدەی چواری پشزاییندا ژیاونل
دەور دون و رخۆڵ، دەکوت چقی گ – بمجۆرەی دەرەوە ب ئاڕاستیل ناوەوە  و پگیان پگی سروشتی خۆی هی توخمک

. توخمکان دەیانوت بچنوە موقعی سروشتی خۆیانو جویی کبریتی ل یجوی سروشت. دراوە ب ئاو، ئنجا هوا و ئاگر دن
بمجۆرە، توخم قورسکان، وەکو تنکانی سر عرد 
میلی کوتنخوارەوەیان هی، ل کاتکدا بقکان ل ئاو و 

 هموو. رەوە برزدەبنوەل هواوە برەو س یشدوککان
ویستیان ب جوکانی تر سیمای توندیان هی، وات پ

  . ک ڕوبدەن هیهۆکارک 

ل . بۆ نمون، ئارەبان پویستی ب ئسپ هی ڕای بکشت
زەوی، ، وات ل دەرەوەی سنورەکانی عرد یدەرەوەی گۆ

لسر خۆڵ، ئاو، هوا و ئاگر، تن ئاسمانییکان هن و 
کان، ب گۆ ئاسمانیی .گۆی کریستای دەسوڕنوە

هتا ، ب ئارامی، هارمۆنی و شوەیکی بازنیی کماڵ
ک ل  و تنھا جۆری سوڕانوەش دەسوڕنوە تئبدی

، عردتنھا لسر . تی ل شوازی بازنیییئاسمان هی بر
 ئم. پرۆسکانی وەکو گۆڕان، مردن و خراپبون ڕودەدەن

سیستمکی یکانگیری دونیای، ب ب ه وەها ڕکخراوە 

دی
'' سوڕانوەی گۆ ئاسمانییکان''دی کۆپرنیکۆس بۆ سیستمی خۆری، ل کتبی 

وەک ل ونکدا دیارە خۆر چقی گردون و هموو  .ەوەرگیراو ١٥٤٣ەوە، 
  .دەسوڕنوە دادەوری بهسارەکانی تر 

: )١٥٤٣ – ١٤٧١(کۆپرنیکۆس 
 قمی چڤدە  –سیستن همردی تع

  .سدەیی هتکاند
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لسر خۆڵ، ئاو، هوا و ئاگر، تن ئاسمانییکان هن و 
کان، ب گۆ ئاسمانیی .گۆی کریستای دەسوڕنوە

هتا ، ب ئارامی، هارمۆنی و شوەیکی بازنیی کماڵ
ک ل  و تنھا جۆری سوڕانوەش دەسوڕنوە تئبدی

، عردتنھا لسر . تی ل شوازی بازنیییئاسمان هی بر
 ئم. پرۆسکانی وەکو گۆڕان، مردن و خراپبون ڕودەدەن

سیستمکی یکانگیری دونیای، ب ب ه وەها ڕکخراوە 

دی
'' سوڕانوەی گۆ ئاسمانییکان''دی کۆپرنیکۆس بۆ سیستمی خۆری، ل کتبی 

وەک ل ونکدا دیارە خۆر چقی گردون و هموو  .ەوەرگیراو ١٥٤٣ەوە، 
  .دەسوڕنوە دادەوری بهسارەکانی تر 

: )١٥٤٣ – ١٤٧١(کۆپرنیکۆس 
 قمی چڤدە  –سیستن همردی تع

  .سدەیی هتکاند
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تۆم  ئەركادیای  شانۆگەری  لە  ه��ەروەك  ئامانجین.  ئەفرانداندا 
ستۆپارددا، یەكێك لە كەسایەتییەكان، كە گاڵتە بە مێژوونووسان 
و زانایان دەكات و دەڵێت: ))ئێمە تەواو بە سیستمی كۆسمۆی 
گۆی  پێنچ  و  پەنجا  باشترە.  من  الی  بووین،  ڕازی  ئەرستۆیی 

كریستاڵی لە ئامێرەكەی خوداوەندا مایەی ڕازیبوونی منە((.
هەرچەندە لە ئاسمانە ئارامەكەی كۆسمۆلۆژیای ئەرستۆییشدا چەند 
گرفتێكی كەم هەبوون. بەاڵم خۆر و مانگ و ئەستێرەكان بە باشی 
لە سیستمەكەیدا جێگایان دەبوەوە، لەگەڵ ئەمانەشدا هەسارەكانی 
ئەم  پێگەی  پێشبینیكردنی  دەبوونەوە.  گرفت  ڕووبەڕووی  دیكە 
هەسارانە – كاتێك شەوانە لە هەر كاتێكدا دەردەكەون – ئەركی 
پڕۆفێشنەاڵنەی گەردوونناسان بوو. زانیارییەكان گرنگ بوون بۆ 
كشتوكاڵ، كەشتیوانی و لە سەروو هەموو ئەمانەشەوە بۆ مەسەلەی 
بەخت –گرتنەوە و ئەستێرە– خوێندنەوە گرنگ بوون. بیرۆكەی 
بازنەیی  بە فۆرمێكی  بە دەوری زەویدا  سوڕانەوەی هەسارەكان 
دەرەنجامی كاری ڕامان نەبوو، بەڵكو ئەوەبوو كە الی ئەفالتون 
جوڵەی بازنەیی تەنیا جوڵەیە كە ئەگەری ڕوودانی لە ئاسماندا 
هەیە. بەم جۆرە، گەردوونناسان ))سیستمی بازنە لەسەر بازنە((یان 
داهێنا، واتە كاتێك هەسارەیەك بە دەوری زەویدا دەسوڕێتەوە، دوو 
بازنە دروست دەكات، یەكەم بە دەوری زەویدا دەسوڕێتەوە و 
چەقەكەی زەوییە، دووەم بازنەش، ئەوەیە كە هەسارەكە لە ڕەوتی 
سوڕانەوەیدا هەر خاڵێك بگرین لەسەر چێوەی بازنەكە ئەوا دەبێت 
بە چەقی سوڕانەوەی بازنەكەی دیكە. بازنەی یەكەم پێی دەوترێت 
پێی  دووەمیش  بازنەی  و  زەوییە  چەقەكەی  كە  گەورە،  بازنە 
دەوترێت بازنە بچكۆلە، كە چەقەكەی هەر خاڵێكە لەسەر چێوەی 
بازنە گەورەكە. خۆ ئەگەر هەر هەسارەیەك پاسادانی ئەم سیستمەی 
بۆ  دیكەی  بچكۆلەی  بازنەیەکی  دەكات  پێویست  ئەوا  نەكرد، 
زیاد بكرێت، ئەمەش بۆ باشتركردنی حیساب و وردەكارییەکان 
لە پێشبینیكردندا – ئەم پڕۆسەیەش بۆ خۆی جۆرە ڕاڤەكردنێكە 
بە ))قوتاركردنی دیاردەكە3 (( ناسراوە. لە سەدەی دووەمی پێش 
كالودیۆس  ئەسكەندەرییە،  لە  یۆنانی  گەردوونناسی  زاییندا. 
لە  و  ڕێكخست  نایاب  پالنێكی  بە  سیستمەی  ئەم  پەتلیمۆس، 
كتێبە ناودارەكەیدا ))ئەلماجێست((دا، كۆی كردەوە. بەم جۆرە بۆ 
ماوەی چواردە سەدە، كتێبی ئەلماجێست بووە دەقێكی بنەڕەتی، 

هەتا كۆپەرنیكۆس هات و هەموو شتێكی گۆڕی.
دەتوانرێ  كە  خستەڕوو  ئەوەی  كتێبەكەیدا،  لە  كۆپەرنیكۆس، 
سەراپای سیستمی بازنە گەورە و بازنە بچكۆلە سادەتر بكرێتەوە، 
ئەویش ئەگەر بە مۆدڵێكی ماتماتیكی گونجاو، لە جیاتی زەوی، 
خۆر چەقی گەردوون بێت. ئەمە چاپتەری یەكەمی كتێبەكەیە. 
باقی كتێبەكە، ئیدی پڕە لە خشتەی ئەسترۆنۆمی كە لە ئەنجامی 
حیسابكردنی بازنە بچكۆلە و بازنە گەورە بە دەستهاتوون، ئەمە بە 
جۆرێكە كە خۆر لە مۆدڵەكەدا چەقی گەردوونە. خستنەگەڕی 
كاری ماتماتیكییانە كەسی بە الرێدا نەبرد، لە الیەكی دیكەوە، 
خۆی،  كۆپەرنیكۆس  مردنی  دوای  داهاتوودا،  ساڵی  دەیان  لە 
خەڵكانێكی زۆر كەم بایەخیان بە كۆپەرنیكۆس و سیستمەكەی 
هەر  كەمتر  زۆر  خەڵكانێكی  زیاتر،  ل��ەوەش  تەنانەت  داب��وو، 
كتێبەكەیان خوێندەوە. ڕاستە تەبشیرییەكان لە واڵتی چین سیستمی 

دەكرد،  خەڵك  فێری  و  دەگوتەوە  وانە  وەك  كۆپەرنیكۆسیان 
بەاڵم پیاوە گەورەكانی كڵێسە لە ڕۆما زیاتر پەیوەست بوون بە 
مەسەلەی مارتن لۆتەرەوە وەك لە كۆپەرنیكۆس. هەرچۆنێك بێت، 
ئاوڕیان  و  دا  پرسەكە  بە  بایەخیان  خەڵك  لە  كەم  ژمارەیەكی 
كەس،  سێ  ب��وارەدا،  لەم  دایەوە.  كۆپەرنیكۆس  مۆدڵەكەی  لە 
بەتایبەت ڕۆڵی بنەڕەتییان هەبوو لە هەڵوەشاندنەوەی گەردوونی 
چەقە – زەوی. ئەمانەش بریتی بوون لە تیكۆ براهە، یۆهان كێپلەر 

و گالیلۆ گالیلی.
تیكۆ براهە 1546 – 1601، 
بوو.  دانماركی  خانەدانێكی 
ئ��ەوەی  م��ێ��ردم��ن��داڵ  وەك 
توانستی  م��رۆ  ك��ە  زان���ی 
ئاسمان  ڕووداوەكانی  هەیە 
چۆن  وەك  بكات،  پێشبینی 
ئابی  ی   21 خۆرگیرانی 
لەوەش  كرا،  پێشبینی   1560
زیاتر پاشان بۆی دەركەوت 
1563دا  ئابی  ل��ە  كاتێك 
مشتەری  هەسارەی  هەردوو 
بەیەكداچوون،  زوح��ەل  و 
لەگەڵ خشتەی  ڕووداوەك��ە 
ڕۆژگارەكەدا  ئەسترۆنۆمی 

حەوت ڕۆژ نێوانیان بوو، بێگومان هۆكاری ئەمەش دەگەڕێتەوە بۆ 
نەبوونی وردەكاری لە داتا ئەسترۆنۆمییەكاندا.

دوای خوێندنی یاسا، تیكۆ براهە، كەوتە گەشتكردن بۆ ئەوروپا، 
لە شمشێربازیدا لووتی لە دەست دا، پاشان هەر خۆی ئاڵتون، زیو 
و مۆمی ئاوێتە كرد و توانی لوتێك بۆ خۆی دروست بكاتەوە. 

 

  ٢الپڕە    شرکۆ ڕەشید قادر کردوی ب کوردی    ل کۆپرنیکۆسوە تا نیوتن: ڕیچارد فینمان

، دەتوانین ب ئاسانی شکانداوو خولگھمک ئو پگیمان بۆ دابنت ک همان، بم ئو جگای چقی گردون و ئمش، 
یاو ختئبخۆمان  مان ه فرانداندا ئامانجینکی ئپرۆس ل .ری ئشانۆگ روەک لرکادیای تۆم ستۆپارددا،ه ک لکی 
ین، الی بووئم تواو ب سیستمی کۆسمۆی ئرستۆیی ڕازی ''دەت،  ان، ک گات ب مژونوسان و زانایان دەکات وکسایتییک
  ''.پنجا و پنچ گۆی کریستای ل ئامرەکی خوداوەندا مایی ڕازیبونی من. من باشترە

خۆر و مانگ و ئسترەکان ب باشی بم .نبوول ئاسمان ئارامکی کۆسمۆلۆژیای ئرستۆییشدا چند گرفتکی کم ه ندەهرچ
مسیست لگایان دەبوەوە، دا یکشداجمانڵ ئگڕوی گرفت دەب لسارەکانی تر ڕوبوەوهن . سارانم هی ئگشبینیکردنی پپ

ن بۆ کشتوکاڵ، بووزانیارییکان گرنگ . بووفلکناسان  پۆفشننیئرکی  –دەردەکون کاتک شوان ل هر کاتکدا  –
بیرۆکی سوڕانوەی . نبووخوندنوە گرنگ –و ئسترە گرتنوە–وە بۆ مسلی بختشئمان همووو ووانی و ل سرکشتی

ئفالتون جوی بازنیی  الی ک بوو، بکو ئوەبووڕامان نهسارەکان ب دەوری زەویدا ب فۆرمکی بازنیی دەرەنجامی کاری 
داهنا، وات کاتک هسارەیک  یان''لسر بازن نسیستمی باز''بمجۆرە، فلکناسان. ک ل ئاسماندا ڕودەدات تنھا جوی جایزە

بازنش،  دووەموە و چقکی عردە، ڕتب دەوری عرددا دەسوڕتوە، دو بازن دروست دەکات، یکم ب دەوری عرددا دەسو
. ی ترئوا دەبت ب چقی سوڕانوەی بازنکلسر چوەی بازنک هر خاک بگرین ئوەی ک هسارەک ل ڕەوتی سوڕانوەیدا 

چقکی هر  یش پی دەوترت بازن بچکۆل، کدووەمبازنی یکم پی دەوترت بازن گورە، ک چقکی عردە و بازنی 
ورەکگ وەی بازنر چسل کویست دەکات با. خاوا پکرد، ئی نمم سیستک پاسادانی ئسارەیر هر هگخۆ ئ زن

ئم پرۆسیش بۆ خۆی جۆرە  – وردەکاری ل پشبینیکردندا حسابات و تری بۆ زیادبکرت، ئمش بۆ باشترکردنی بچکۆلیکی
 ب ککردنرکردنی دیاردەکقوتا'' ڕاڤدەی . ناسراوە'' ٣س ل

فلکناسی یۆنانی ل ئسکندەریی، . ی پشزاییندادووەم
کالودیۆس پتلیمۆس، ئم سیستمی ب پالنکی نایاب 

دا، کۆی ''ئلماجست'' ڕکخست و ل کتب ناودارەکیدا 
بمجۆرەبۆ ماوەی چواردە سدە، کتبی ئلماجست . کردەوە
 همووبنڕەتی، هتا کۆپرنیکۆس هات و  ە دەقکیبوو

  .شتکی گۆڕی

کۆپرنیکۆس، ل کتبکیدا، ئوەی خستڕو ک دەتوانرت 
تر سراپای سیستمی بازن گورە و بازن بچکۆل سادە

اتیکی گونجاو، ل باتی ئگر ب مۆدکی ماتم ، ئویشبکرت
چاپتری یکمی  ئم .چقی گردون بت زەوی، خۆر
یکبسترۆنۆمی . کتی ئخشت ە لئیتر پ ،کبباقی کت

 ورە بگ و بازن بچکۆل نجامی حسابکردنی بازنئ ل ک
ک خۆر ل مۆدکدا چقی  دەستھاتون، ئم ب جۆرک

ردوندا . گالر سی بک ڕی کاری ماتماتیکییانگخستن

  

ل سیستمی پتلیمۆسیدا بازن گورە و بازن بچکۆل هن، کاتک هسارەیک 
 کی بییفۆرمبازن وەدا  بکاتی سوڕان وا لوە، ئترددا دەسوڕدەوری ع

  .لسر چوەی بازن گورەک بازنیکی بچکۆلش دروست دەکات
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ە، ل دەیان سای داهاتودا، دوای مردنی کۆپرنیکۆس خۆی، خکانکی زۆر کم بایخیان ب نبرد، بم، ل الیکی ترەو
ڕاست تبشیرییکان . ، تنانت لوەش زیاتر، خکانکی زۆر کمتر هر کتبکیان خوندەوەبووکۆپرنیکۆس و سیستمکی دا

ری خک دەکرد، بم ل وتی چین سیستمی کۆپرنیکۆسیان وەک دەرس دەگوتوە و ف
ن ب مسلی مارتن لۆترەوە وەک ل بووپیاوە گورەکانی کس ل ڕۆما زیاتر پیوەست 

هرچۆنک بت، ژمارەیکی کم ل خک بایخیان ب پرسک دا و ئاوڕیان ل  .کۆپرنیکۆس
ل  بووتییان هب تایبت ڕۆی بنڕە لم بوارەدا، س کس،. مۆدکی کۆپرنیکۆس دایوە

 قردونی چوەی گوەشاندنردی –هش بریتی . عمانبووئ یۆهان  تیکۆن ل ،براه
  .کپلر و گالیلۆ گالیلی

 ک مرۆ ی زانیمنداڵ ئوە - وەک مرد. بوو، خاندانکی دانمارکی )١٦٠١ – ١٥٤٦(براه  تیکۆ
یشبینی بکات، وەکو توانستی ه١٥٦٠ی ئابی  ٢١چۆن خۆرگیرانی  ڕوداوەکانی ئاسمان پ 

دا هردوک هسارەی  ١٥٦٣پشبینکرا، لوەش زیاتر پاشان بۆی دەرکوت کاتک ل ئابی 
، ڕوداوەک لگڵ خشتی ئسترۆنۆمی ڕۆژگارەکدا حوت ڕۆژ مشتری و زوحل بیکداچون

نی وردەکاری ل داتا بوومان هۆکاری ئمش دەگڕتوە بۆ ن، بگوبوونوانیان 
  .ئسترۆنۆمییکاندا

کۆ براه، کوت سفرکردن بۆ ئوروپا، ل شمشربازیدا لوتی لدەستدا، پاشان هر خۆی ئاتون، زیو و یدوای خوندنی یاسا، ت
، ب پوەری ڕۆژگارەک، کۆمگی دانماریکی دوچاری شۆککرد، چونک تیکۆ. مۆمی ئاوتکرد و توانی لوتک بۆ خۆی دروست بکات

بم کاتک پادشا زانی ک فلکناسکی بلیمت، دورگیکی پ . ب فلکناس بووهات و کچکی عوامی مارەکرد و پاشانیش 
دا، ئسترەیکی  ١٥٧٢ی ئیلولی  ١١ل . بخشی و داراییکی باشی بۆ دەستبرکرد ک بتوانت بنکیکی فلکناسی بنیات بنت

  بووزۆر درەوشاوەی بدیکرد ک لوەبر هرگیز شتی وا نبینرا

بتوانت ئوەی بخشی و دەرامتکی باشییشی بۆ دابینکرد بۆ  تیکۆب  ،بووڤین، ک ل کۆپنھاگنوە نزیک فردریک دورگی هپادشا 
جیھاندا و ل سترۆنۆمی لی ئورەترین بنکتگزنترین ئ. و ڕۆژەدا بنیات بنم کوانبنکرەکانی پکاریام دا دروستکراو ود تیکۆ.ت

ئوەی یکمیان پانییکی نۆ . بوو٤ئامری ئجگار مزنی دیزاین کرد بۆ پوان، یککیان ئرمیال و ئوی تریان گۆشپوی میوراڵ
بتوانت وردەکارییک ئنجام  تیکۆک  بوومبست لم ئامران ئوەبگومان . بووسیازدە پ یشیان تیرەکی دووەمپ و ئوەی 

ئم و چندەها خانو و کۆشکی نایابی بنیاتنا بۆ نشتجبون و ژیان و کارکردن و . بدات ک هرگیز شتی وەها لوەبر نکرابت
یوە کچاپخانبۆ چاپکردنی دۆزین ک شتی تریشکانی نولتیکۆ. و گ گسترۆن مۆیئکیورانیبۆرگ  اناون ۆمییUraniborg . ل

ب هۆی  بوودا تلسکۆپ داهات و  ١٦١٠تنھا دوای چند ساک، ل سای . کاری ئسترۆمیان تدا کرددا ١٥٩٧هتا ١٥٧٦سای 
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تیكۆ، بە پێوەری ڕۆژگارەكە، كۆمەڵگەی دانماریكی دووچاری 
شۆك كرد، چونكە هات و كچێكی عەوامی مارەكرد و پاشانیش 
بوو بە گەردوونناس. بەاڵم كاتێك پادشا زانی كە گەردوونناسێكی 
بلیمەتە، دوورگەیەكی پێ بەخشی و داراییەكی باشی بۆ دەستەبەر 
كرد كە بتوانێت بنكەیەكی گەردوونناسی بنیات بنێت. لە 11 ی 
ئەیلولی 1572دا، ئەستێرەیەكی زۆر درەوشاوەی بەدی كرد كە 

لەوەبەر هەرگیز شتی وا نەبینرابوو.
نزیك  كۆپنهاگنەوە  لە  كە  هڤین،  دورگ��ەی  فرێدریك  پادشا 
باشیشی بۆ دابین كرد بۆ  بە تیكۆ بەخشی و دەرامەتێكی  بوو، 
ئەوەی بتوانێت گەورەترین بنكەی ئەسترۆنۆمی لە جیهاندا و لەو 
ڕۆژەدا بنیات بنێت. بنكەكە مەزنترین ئامێرەكانی پێوانەكاری تێدا 
دروست كرا. تیكۆی دوو ئامێری ئێجگار مەزنی دیزاین كرد بۆ 
میوراڵ4  ئەوی دیكەیان گۆشەپێوی  ئەرمیال و  یەكێكیان  پێوان، 
دووەمیشیان  ئەوەی  و  پێ  نۆ  پانییەكەی  یەكەمیان  ئەوەی  بوو. 
ئەوە  ئامێرانە  لەم  مەبەست  بێگومان  بوو.  پێ  سیازدە  تیرەكەی 
هەرگیز  كە  بدات  ئەنجام  وردەكارییەك  بتوانێت  تیكۆ  كە  بوو 
شتی وەها لەوەبەر نەكرابێت. ئەمە و چەندەها كۆشكی نایاب و 
خانووی بنیات نا بۆ نشتەجێبون و ژیان و كاركردن و چاپخانەیەك 
بۆ چاپكردنی دۆزینەوە نوێكانی و گەلێك شتی دیكەش. تیكۆ 
لە   .Uraniborg یورانیبۆرگ  ناونا  ئەسترۆنۆمییەكەی  مۆڵگە 
ساڵی 1576هەتا 1597 كاری ئەسترۆمیان تێدا كرد. تەنیا دوای 
بە  بوو  و  داهات  تەلەسكۆپ  دا  ساڵی 1610  لە  ساڵێك،  چەند 
هۆی كۆتایی پێهێنانی یەكجارەكی ئەمجۆرە ڕامانە ئەسترۆنۆمییە، 
كە بە چاوی پوخت ئەنجام دەدرا، بەاڵم لەگەڵ ئەمانەشەدا ئەو 
ڕامانانەی لە یورانبۆرگ و لەم ماوە زەمەنییە كورتەدا بەرهەم هات 
بوون بە هۆی كەمكردنەوەی هەڵەی خشتە ئەسترۆنۆمییەكان لە دە 
خولەكی كەوانەییەوە بۆ دوو خولەكی كەوانەیی5. یەك خولەكی 

كەوانەیی دەكاتە 60/1  پلەیەك. 
و  مرد  دووەم  فرێدركی  دانیمارك،  پادشای  1588دا  ساڵی  لە 
پادشایی  تەختی  بوو،  ناوی كریستیانی چوارەم  كە  كوڕەكەی، 
تیكۆ داوای  بەوەی كە  بوو  گرتە دەست. كریستیان زۆر توڕە 

دارایی زیاتر دەكات و مەرامی ژیانێكی چەوری هەیە. لە ساڵی 
1597دا دۆخەكە بەرەو خراپی چوو و گەیشتە خاڵێك كە تیكۆ 
ناچاربوو یورانیبۆرگ دابخات و دانیمارك جێ بهێڵێت و خۆی 
لە پراگ دروست بكاتەوە و سەرلەنوێ دەست پێ بكاتەوە. لێرە، 
لە كۆشكی  شاهانە  ماتماتیكناسی  بە  بوو  تیكۆ  پراگ،  لە  واتە 

ڕودۆڵفی دووەمدا، كە پادشای هەنگاریا و بۆهیمیا بوو.
كە تیكۆ دانیماركی جێهێشت و بەرەو پراگ كەوتە ڕێ، ڕۆڵێكی 
بەرچاوی لە ئەسترۆنۆمیدا داگیر كردبوو. بەاڵم الی وی ئەمە بەس 
نەبوو. هێشتا مەبەستی بوو كە ئەو هەموو داتا نازدارەی لە ئەنجامی 
بە  هێشتا  زۆری  هەرە  زۆربەی  )كە  كردوەتەوە  كۆی  ڕامانەوە 
نهێنی مابوون( بخاتەگەڕ بۆ خزمەتی كۆسمۆلۆژیای نوێ. بێگومان 
مەبەست لە كۆسمۆلۆژیای نوێ سیستمی كۆپەرنیكۆسی نەبوو. بە 
دڵنیایشەوە بۆ خزمەتی مۆدڵە كۆنەكەی پەتلیمۆسی نەبوو، بەڵكو 
بۆ ئەو سیستمە بوو كە خۆی بنیاتی نابوو. لە گەردوونی تیكۆییدا، 
هەموو هەسارەكان بە دەوری خۆردا دەسوڕێنەوە، بەاڵم خۆر و 
هەموو هەسارەكانیش بە دەوری زەویدا دەسوڕێنەوە، ئەمەش زەوی 
دەكات بە چەقی گەردوون. لە دیدی هاوچەرخییەوە، گەردوونی 
و  كۆپەرنیكۆسی  سیستمی  هەردوو  نێوان  لە  سازشێكە  تیكۆیی 
ئەرستۆییدا، بەاڵم لە ڕۆژگاری خۆیدا، كۆسمۆلۆژیای  تیكۆ براهە، 
هەنگاوێكی بە بوێرانە بوو بۆ هەاڵتن لە سیستمی ئەرستۆیی زیاتر 
وەك لە كۆپەرنیكۆسی، چونكە ئەو گۆ كریستاڵییانەی پووچەڵ 
كردەوە كە ئاسمانیان پڕكردبوو بێئەوەی هیچ ڕەچاوی ئەوە بكات 

كە ئایا زەوی یان خۆر لە ناوەڕاستدایە. پرسیارەكە ئەمەیە:
بۆ  بوون؟  تیكۆیی  پێستی گەردوونی  بە  پڕ  تیكۆ  داتاكانی  ئایا 
ماتماتیكناسێكی  بە  پێویستی  تیكۆ  پرسیارە،  ئەم  وەاڵمدانەوەی 
بلیمەتی وا هەبوو كە توانستی ماتماتیكییانەی زۆر گەورەتر بێت لە 
هی خۆی. لە سەرتاپای ئەوروپادا، جگە لە ماتماتیكناسێك كەسی 
دیكە نەبوو ئەم توانایانەی هەبێت. ئەم ماتماتیكناسە ناوی یۆهان 

كێپلەر بوو.
كێپلەر لە ساڵی 1571دا لەدایكبووە، كوڕی سەربازێكی كرێگرتە 
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ی، ک مرد و کوڕەک دووەمدا پادشای دانیمارک، فردرکی  ١٥٨٨ل سای 
کریستیان زۆر . دەستتختی پادشایی گرت ،بووناوی کریستیانی چوارەم 

ژیانکی و مرامی دەکات و  داوای دارایی زیاتر تیکۆبوەی ک  بووتوڕە 
و گیشت خاک  چوودا وەزعک برەو خراپی  ١٥٩٧ی ال س. ی هیچور
 بووناچار تیکۆک  ت و خۆی لبھ یورانیبۆرگ دابخات و دانیمارک ج

، لرە، وات ل پراگ. پراگ دروست بکاتوە و سرل نوێ دەست پ بکاتوە
دا، ک پادشای دووەمفی و ب ماتماتیکناسی شاهان ل کۆشکی ڕودۆوب تیکۆ

  .بووهنگاریا و بۆهیمیا 

 تیکۆک  رچاوی لکی بڕێ، ڕۆ وترەو پراگ کشت و به دانیمارکی ج
هشتا مبستی . بووبس نبم الی وی ئم . ووئسترۆنۆمیدا یاری کردب

بخاتگڕ بۆ ) نبووک زۆربی هرە زۆری هشتا ب نھنی ما(نازدارەی ل ئنجامی ڕامانوە کۆی کردوەتوە  داتا همووک ئو  بوو
ب دنیایشوە بۆ خزمتی  .بووسیستمی کۆپرنیکۆسی ن نوێبگومان مبست ل کۆسمۆلۆژیای . خزمتی کۆسمۆلۆژیای نوێ

هسارەکان ب  هموو، ییداتیکۆگردونیل . بووک خۆی بنیاتی نا بووو سیستم ، بکو بۆ ئبووۆد کۆنکی پتلیمۆسی نم
ری هسارەکانیش ب دەوو هموودەوری خۆردا دەسوڕنبوە، بم خۆر و 

ل دیدی . ی دەکات ب چقی گردونزەویدا دەسوڕنوە، ئمش زەو
یی سازشک ل نوان هردوک سیستمی تیکۆهاوچرخییوە، گردونی 

 تیکۆکۆپرنیکۆسی و ئرستۆییدا، بالم ل ڕۆژگاری خۆیدا، کۆسمۆلۆژیای  
 تانجورئ کی بنگاوه رستۆیی زیاتر  بووبراهمی ئسیست تن لبۆ ه

 رنیکۆسی، چونککۆپ وەک ل ڵ کردەوە کی پوچییانو گۆ کریستائ
ب ئوەی هیچ ڕەچاوی ئوە بکات ک ئایا زەوی یان خۆر  بووئاسمانیان پکرد
ناوەڕاستدای ل .یمئ پرسیارەک:  

؟ بۆ وەمدانوەی ئم نبوویی تیکۆپ ب پستی گردونی  تیکۆئایا داتاکانی 
ک توانستی بوویمتی وا هپویستی ب ماتماتیکناسکی بل تیکۆ، پرسیارە

تاپای ئوروپادا، جگ رل س. خۆیزۆر گورەتر بت ل هی  ماتماتیکییانی
ئم ماتماتیکناس . بتقودرەتانی ه سی تر نبو ئمتماتیکناسک کل ما

  .بووناوی یۆهان کپلر 

دایکی . خرا دەچووە برەی جنگزۆر  هرچی پارەی بدای، ،بووە، کوڕی سربازكی کرگرت بوودا لدایک ١٥٧١کپلر ل سای 
همیش سیحتی خراپ و  ،بوو کپلر، ب قامت بچکۆل. ب تۆمتی جادوگری دادگایی کراخاوەن ئوتل بوو، دوایی پیاوکیکچی 

ل الین  :mural instrument میورال گۆش پوی ئامری 
  .یکۆ براهوە بکارهات بۆ پوانی موقیعی هسارەکانت

 ڕۆژگاری خۆیدا ل ل زایی هڤین کی فتی بنکی ودا چواری بودجس
  دانیمارکی بۆ ترخان کرابو
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جەنگ.  بەرەی  دەچووە  خێرا  زۆر  بدایە،  پارەی  هەرچی  بوو، 
تۆمەتی  بە  دوایی  بوو،  ئوتێل  خاوەن  پیاوێكی  كچی  دایكی 
جادوگەری دادگایی كرا. كێپلەر، بە قامەت بچكۆلە بوو، هەمیشە 
تەندروستی خراپ و الواز بوو. بە هۆی بلیمەتی خۆیەوە توانی 
لەوێ  هەر  تۆبینگن.  زانكۆی  بگاتە  و  بكات  دەستەبەر  مەنحە 
لەژێر چاودێری، مایكل مایستلین، كە یەكێك بوو لە هەوادارە 
بە  دوای  خوێندی.  كۆپەرنیكۆسی،  سیستمی  سەرەتاییەكانی 
دەستهێنانی بەكالیوریس و ماستەر، زانكۆی تۆبینگن ناردیان بۆ 
شارۆچكەی گراتز لە نەمسا بۆ ئەوەی لە قوتابخانەیەكی ئامادەییدا 

ببێت بە مامۆستای ماتماتیك.
وانەكانی  كێپلەر  1595دا،  هاوینی  لە  ڕۆژێك  دەگێڕنەوە،  وەك 

بێزاربووبوون.  قوتابییەكانی  كە  دەگوتەوە  پۆلێك  بە  جیۆمەتری 
خشتەیەكی  داتاكانی  لە  هەندێك  پشكنینی  كەوتە  كێپلەر 
ئەسترۆنۆمی كۆپەرنیكۆسی. پاشان كەوتە كێشانی بازنە لە ناوەوە 
و دەرەوەی سێگۆشەیەكی ال – یەكسان، لەناكاو بۆی دەركەوت 
ئەوەندەی  )ئەوەی دەرەوە دوو  بازنەكە  تیرەی دوو  ڕێژەی  كە 
نێوان تیرەی  بە ڕێژەی  بنەڕەتدا یەكسانە  لە  ناوەوە بوو(  ئەوەی 
بە  دۆزینەوەیە،  ئەم  زوحەل.  و  مشتەری  هەسارەكانی  خولگەی 
جۆرێك كێپلەری سەرسام كرد كە وەك خۆی وەك هەسارەیەك 
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بۆ كێپلەر ئەوە بووە كە ))كارێكی وەهام بۆ بكە كە ژیانم بە فیڕۆ 

 

  ٥الپڕە    شرکۆ ڕەشید قادر کردوی ب کوردی    ل کۆپرنیکۆسوە تا نیوتن: ڕیچارد فینمان

. توانی منح دەستبر بکات و بگات زانکۆی تۆبینگن بلیمتی خۆیوەب هۆی . الواز بوو
 سرەتاییکانیهوادارە ل  بوو، مایکل مایستلین، کیکک هر لوێ ل ژر چاودری
ستر، زانکۆی ادوای بدەستھنانی بکالیوریس و م.خوندی سیستمی کۆپرنیکۆسی،

ئامادەییدا ببت  یل قوتابخانیکتۆبینگن ناردیان بۆ شارۆچکی گراتز ل نمسا بۆ ئوەی 
  .ب مامۆستای ماتماتیک

دا، کپلر دەرسکانی جیۆمتری ب پۆلک  ١٥٩٥وەک دەگنوە، ڕۆژک ل هاوینی 
کپلر کوت پشکنینی هندک ل داتاکانی . نوبوودەگوتوە ک قوتابیکانی بزاربو

و دەرەوەی  ناوەوەکوت کشانی بازن ل پاشان . خشتیکی ئسترۆنۆمی کۆپرنیکۆسی
ئوەی (بازنک  و، ل ناکاو بۆی دەرکوت ک ڕژەی تیرەی دویکسان –سگۆشیکی ال 

ل بنڕەتدا یکسان ب ڕژەی نوان تیرەی ) بووو ئوەندەی ئوەی ناوەوە ودەرەوە د
خۆی وەک هسارەیک کوت ام کرد ک وەک سرس کپلریب جۆرک ئم دۆزینوەی، . خولگی هسارەکانی مشتری و زوحل

ش ئو کات تنھا ئو ش(گۆ نبینراوەی ک ڕەوتی شش هسارەک ی، ب جۆرک ئو ششهر زو مۆدکی داتاش. خوالنوە
دروست دەکن پ ب پی هر یک ل پنچ تن ڕەق ) هسارەی ناسرابون

، ال -چوار ڕوەکانیان وەک یک، وەکو  همووتن ڕەقکان ( یۆنانیکن
 شوەیک، ب )وڕو –بیست و  وڕو –، دوازدە وڕو –، هشت وپاو –شش 

تواو ب دنیاییوە، ب ڕکخستنی تن . ک یک دەکوت ناو ئوی ترەوە
ڕەقکان ب نیزامکی ڕک، تیرەی هسارەکان وەها دەرچون ک تواو وەکو 

  .نبووەکان ڕژەی خولگی هسار

مۆدکی کپلر تفسیری ئوە دەکات ک بۆچی شش و تنھا شش 
تنی ڕەقی کماڵ ل گردوندا هن  پنچ چونک پنچ و تنھا –هسارە هن 

– ییان هژەیو ڕیان ئکوەک  ؟بۆچیش خولگ ککخستنواوی ڕت
 اوپکتری نبووموجیزە پی ب)د باق ب ر ). کاپلیشکگتوا ت  ک

دا، کتب ئیلھامبخشکی ب  ١٥٩٦ل سای . ئقی خاقی خوندوەتوە
ب چاپ گیاند، ئو '' یان غیبگری –کۆسمۆگرافیومی ئفسوناوی''ناوی 

  .ڕاکشا براهی بۆ الی خۆی تیکۆ سرنجی کتبی ک

وی تواو سرسام قودرەتی بهرەی ماتماتیکییانی ب بمخۆشی ب دیدی کۆپرنیکۆسییانی کپلر ندەهات،  تیکۆهرچندە 
چونک ( خون –بی بۆ خۆی وەک ئسترە شۆرەتکی نایا کپلر کات ئو .بت بۆ پراگ ئوەی کرد بۆ یبانگھشتی کپلر. بوو

ری دارایی هشتا هر شلۆق ، بم بابووفراهم کرد) و ڕاستیش دەرچون بووپشبینی تاعون، برستی و هرشی تورککانی کرد
 ١٦٠٠ی دووەمل یکم ڕۆژی کانونی . ، ل دەڤری کاتۆلیکی گراتز هستی ب چوساندنوە دەکردبوو، چونک ب مزهب لۆتری بوو

  .براه و بببت ب یاریدەدەری تیکۆخۆی بۆ سفری پراگ ئامادەکرد بو مبستی بگات الی دا، یۆهان کپلر 

یۆها
هسارەکان ب : )١٦٣٠ – ١٥٧١(ن کپلر 

 یی، بک بازنیی، نلککی هشیوەی
  دەوری خۆردا دەسوڕنوە

ک
کپلر لمڕ  غیبئامزییانی دیدیسرەتایی: ۆسمۆگرافییم
 ئفالتونی دەکوتتن ڕەقکانی هر یک ل هسارەکان، 

 .وەکنو هر یک ل شش هسارە
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دەوری خۆردا دەسوڕێنەوە
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نەچێت((. بەاڵم كێپلەر، چونكە كۆپەرنیكۆسییەكی ڕژد )جدی( 
بوو، مەبەستی نەبوو كە دووی كۆسمۆلۆژیای تیكۆیی بكەوێت. 
دوای مردنی تیكۆ براهە، كێپلەر توانی، بێگومان دوای هەوڵێكی 
بە  ببێت  نەبوو(،  ئاسان  كێپلەردا  ژیانی  لە  شتێك  )هیچ  سەخت 

ماتماتیكناسی كۆشكی شاهانە، كە نازناوێك بووالی كێپلەر زۆر 
شەرەفمەندانەتر بوو لەوەی بە ڕۆژانە كار بكات.كێپلەر داتا نایابەكانی 
تیكۆی وەك میراتییەك بۆ خۆی قۆستەوە. دوایی كتێبێكیشی لەمەڕ 
ئەسترۆلۆژیستەكان  زۆربەی  وی  )الی  چاپكرد.  ئەسترۆلۆژی 
ساختەچی و كەڵەكباز بوون، بەاڵم خۆی نەیتوانی ئەو هەستە لە 
خۆیدا خەفە بكات كە لەوانەیە پەیوەندییەكی هارمۆنی دیاریكراو 
لە نێوان پانورامای ئاسمان و چارەنووسی مرۆڤدا هەبێت(. لە ساڵی 
هەسارەكانی  یەكداچوونی  بە  دیاردەیەكی  لە  كاتێك  1604دا، 
مارس، مشتەری و زوحەل ورد بووەوە، سەیری كرد ئەستێرەیەكی 
نوێ )سوپەرنۆڤا( دەركەوت و بۆ ماوەی هەڤدە مانگ لە ئاسماندا 

دیار بوو.
كاری هەرە مەزنی كێپلەر بریتی بوو لە »جەنگ لە دژی مارس‹‹ 
ئەو هەوڵەی كە ویستی ڕەوتێك بۆ هەسارەی مارس بدۆزێتەوە 
كە پڕ بە پڕی داتای ڕامانەكانی تیكۆ براهە بێت. كێپلەر سەیری 
كرد ئەگەر جیاوازی دە خولەكی كەوانەیی نەبێت ئەوا فۆرمی 
بازنەیی بە تەواوی لەگەڵ ڕەوتەكەی مارسدا جوت دەبێت. بەاڵم 
گەورەیی ئەفسانەیی تیكۆ پێویستی بە شتێكی دیكە هەبوو. كێپلەر 
میتۆدێكی زۆر  بە پرسەكەوە، سەرەتا  زۆر خۆی خەریك كرد 
زیرەكانەی خستەگەڕ بۆ كورتكردنەوەی ڕەوتی جوڵەی زەوی، 
چونكە كێپلەر سەیری كرد زەوی ئەو پێگەیەیە لەسەری وەستاوە 
و تیكۆش ڕامانەكانی خۆی لێ تۆمار كردووە. دەشێت ڕەوتی 
زەوی بازنەیی بێت و پێگەی خۆریش كەوتۆتە شوێنێك كە نزیكە 
لە چەقەوە، بەاڵم ڕەوتی مارس بەم جۆرە نەبوو. پاشان سەیری 
كرد كە فۆرمی بازنەیی دادی پرسەكە نادات و لەگەڵ داتاكاندا 

جووت نابێت.

لە سیستمی كۆپەرنیكۆسیدا، زەوی یەكێكە لە هەسارەكان، بەاڵم 
شتێكی  ئەوا  پیسبوونە،  و  مردن  گۆڕان،  ناوەندی  ئەوەی  لەبەر 
 perfection ئاشكرایە كە ملكەچی پێناسەی بازنەی كەماڵی
هەسارەكان  كە  نەكات  پێویست  لەوانەیە  بەاڵم  نییە،  ئەفالتونی 

بازنەیی  فۆرمی  خ��ۆردا  دەوری  بە  سوڕانەوەیاندا  كاتی  لە 
لێرەدا كێپلەر گاڵتە بە خۆی دەكات و  ئەفالتونی لەخۆ بگرن. 
بكەم((.  خاڵە  بەم  درك  زووتر  بوو  پێویست  ))قەشمەر،  دەڵێت: 
ڕەوتی جوڵەی سووڕانەوەی هەسارەی مارس بازنەیی نییە، بەڵكو 
 ،focus هێلكەییە، كە خۆر دەكەوێتە یەكێك لە فۆكەسەكانەوە
ئەمەش وشەیەكە كە كێپلەر تەبەننای كرد بۆ مەبەستی كارەكەی.
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ر چاوی کپل. بووهی ندەکرد، بم پویستیان ب یکتری ه ٦کانزادا –لوت  براهی توڕە و تۆی تیکۆلگڵ  کپلری شرمن
بۆ ئوەی ڕامانکانی خۆی وەها ڕکبخات ک پ ب  بووکپلر  ماتماتیکییانی ش پویستی ب بلیمتیتیکۆو  تیکۆە داتاکانی بووبی

هژدە مانگی خایاند، زات ناتبای  وپکوە ژیانی ئم دو ئم. یی بت و بتوانت سیستمکی بسلمنتتیکۆگردونی پستی
کارکی '' ە ک بووبۆ کپلر ئوە  تیکۆ، دوا وشی وەک دەن. ٧میز مرد ب ئیلتیھابی ،براه ل ناکاو تیکۆدا،  ١٦٠١هتا ل سای 

ک دوی  بوو، مبستی نبوو)جدی(ڕژدبم کپلر، چونک کۆپرنیکۆسییکی . ''وەهام بۆ بک ک ژیانم ب فیۆ نچت
  . یی بکوتتیکۆیکۆسمۆلۆژیا

ت ب ، بب)بوولردا ئاسان نهیچ شتک ل ژیانی کپ( کپلر توانی، بگومان دوای هوکی سخت  براه، تیکۆدوای مردنی 
 ک ،ک ماتماتیکناسی کۆشکی شاهانر بوونازناوپلتر الی کندانرەفموەی  بووزۆر شکاربکاتل ڕۆژان ر .بپلکانی کداتا نایاب

کتبکیشی لمڕ ئسترۆلۆژی  دوایی. ی وەک میراتییک بۆ خۆی قۆستوەتیکۆ
م ن، ببووالی وی زۆربی ئسترۆلۆژیستکان ساختچی و ککباز . ( چاپکرد

یوانل بکات کفخۆیدا خ ل ستو هیتوانی ئکی هارمۆنی خۆی نیوەندییپ 
دا،  ١٦٠٤ل سای . )مرۆڤدا هبتپانورامای ئاسمان و چارەنوسی دیاریکراو ل نوان 

ەوە، بووک ل دیاردەیکی ب یکداچونی هسارەکانی مارس، مشتری و زوحل وردکات
دەرکوت و بۆ ماوەی هڤدە مانگ ل ) سوپرنۆڤا( سیری کرد ئسترەیکی نوێ

  .بووئاسماندا دیار

بدۆزتوە ک  هسارەی مارسی ک ویستی ڕەوتک بۆ وئو ه –'' جنگ ل دژی مارس"ل  بووکاری هرە مزنی کپلر بریتی 
ب  یینبت ئوا فۆرمی بازن ییکوان یکپلر سیریکرد ئگر جیاوازی دە خولک. براه بت تیکۆپ ب پی داتای ڕامانکانی

زۆر خۆی کپلر . بووپویستی ب شتکی تر ه تیکۆبالم گورەیی ئفسانیی . تواوی لگڵ ڕەوتکی مارسدا جوت دەبت
خریک کرد ب پرسکوە، سرەتا میتۆدکی زۆر زیرەکانی 

زەوی، چونک کپلر  جویخستگڕ بۆ کورتکردنوەی ڕەوتی 
ش تیکۆسیری کرد زەوی ئو موقیعی لسری وەستاوە و 

 دەشت ڕەوتی عرد بازنیی بت و. ڕامانکانی خۆی ل تۆمارکردوە
 مەوتیب ،وەک ل چقنزیک کوتۆت شونک  یشخۆر موقیعی

مجۆرە نبوومارس ب . یریکرد کفۆرمی پاشان سدادی  ییبازن
  .پرسک نادات و لگڵ داتاکاندا جوت نابت

سارەکان، به ل ککرنیکۆسیدا، زەوی یمی کۆپسیست م ل
 ناوەندیچونک  ک کی ئاشکرایوا شتئ ،گۆڕان، مردن و پیسبون

، نییئفالتونی )perfection(ی کما بازنی ملکچی پناسی
سارەکان ل کاتی سوڕانوەیاندا لوانی پویست نکات ک ه بم

زوتر دەرک  بووپویست رقشم''گات ب خۆی دەکات و دەت رکپللرەدا .ب دەوری خۆردا فۆرمی بازنیی ئفالتونی لخۆبگرن

شوەیکی 
ک دوو فۆکسی هی و خۆر دەکوت یکک ل  هلکیی جیۆمتری

ئم دۆزینوەیی کپلر توانی دوو پیرۆزی تمن دوو . فۆکسکانوە
هزار سای پوچڵ بکاتوە، ئوانیش سیمای بازنیی کمای و 

یاندا  کان لنای ت ی خ   نگۆ

شوە
  فۆکسی هی ویکی هلکیی ک دو

 

  ٦الپڕە    شرکۆ ڕەشید قادر کردوی ب کوردی    ل کۆپرنیکۆسوە تا نیوتن: ڕیچارد فینمان

ر چاوی کپل. بووهی ندەکرد، بم پویستیان ب یکتری ه ٦کانزادا –لوت  براهی توڕە و تۆی تیکۆلگڵ  کپلری شرمن
بۆ ئوەی ڕامانکانی خۆی وەها ڕکبخات ک پ ب  بووکپلر  ماتماتیکییانی ش پویستی ب بلیمتیتیکۆو  تیکۆە داتاکانی بووبی

هژدە مانگی خایاند، زات ناتبای  وپکوە ژیانی ئم دو ئم. یی بت و بتوانت سیستمکی بسلمنتتیکۆگردونی پستی
کارکی '' ە ک بووبۆ کپلر ئوە  تیکۆ، دوا وشی وەک دەن. ٧میز مرد ب ئیلتیھابی ،براه ل ناکاو تیکۆدا،  ١٦٠١هتا ل سای 

ک دوی  بوو، مبستی نبوو)جدی(ڕژدبم کپلر، چونک کۆپرنیکۆسییکی . ''وەهام بۆ بک ک ژیانم ب فیۆ نچت
  . یی بکوتتیکۆیکۆسمۆلۆژیا

ت ب ، بب)بوولردا ئاسان نهیچ شتک ل ژیانی کپ( کپلر توانی، بگومان دوای هوکی سخت  براه، تیکۆدوای مردنی 
 ک ،ک ماتماتیکناسی کۆشکی شاهانر بوونازناوپلتر الی کندانرەفموەی  بووزۆر شکاربکاتل ڕۆژان ر .بپلکانی کداتا نایاب

کتبکیشی لمڕ ئسترۆلۆژی  دوایی. ی وەک میراتییک بۆ خۆی قۆستوەتیکۆ
م ن، ببووالی وی زۆربی ئسترۆلۆژیستکان ساختچی و ککباز . ( چاپکرد

یوانل بکات کفخۆیدا خ ل ستو هیتوانی ئکی هارمۆنی خۆی نیوەندییپ 
دا،  ١٦٠٤ل سای . )مرۆڤدا هبتپانورامای ئاسمان و چارەنوسی دیاریکراو ل نوان 

ەوە، بووک ل دیاردەیکی ب یکداچونی هسارەکانی مارس، مشتری و زوحل وردکات
دەرکوت و بۆ ماوەی هڤدە مانگ ل ) سوپرنۆڤا( سیری کرد ئسترەیکی نوێ

  .بووئاسماندا دیار

بدۆزتوە ک  هسارەی مارسی ک ویستی ڕەوتک بۆ وئو ه –'' جنگ ل دژی مارس"ل  بووکاری هرە مزنی کپلر بریتی 
ب  یینبت ئوا فۆرمی بازن ییکوان یکپلر سیریکرد ئگر جیاوازی دە خولک. براه بت تیکۆپ ب پی داتای ڕامانکانی

زۆر خۆی کپلر . بووپویستی ب شتکی تر ه تیکۆبالم گورەیی ئفسانیی . تواوی لگڵ ڕەوتکی مارسدا جوت دەبت
خریک کرد ب پرسکوە، سرەتا میتۆدکی زۆر زیرەکانی 

زەوی، چونک کپلر  جویخستگڕ بۆ کورتکردنوەی ڕەوتی 
ش تیکۆسیری کرد زەوی ئو موقیعی لسری وەستاوە و 

 دەشت ڕەوتی عرد بازنیی بت و. ڕامانکانی خۆی ل تۆمارکردوە
 مەوتیب ،وەک ل چقنزیک کوتۆت شونک  یشخۆر موقیعی

مجۆرە نبوومارس ب . یریکرد کفۆرمی پاشان سدادی  ییبازن
  .پرسک نادات و لگڵ داتاکاندا جوت نابت

سارەکان، به ل ککرنیکۆسیدا، زەوی یمی کۆپسیست م ل
 ناوەندیچونک  ک کی ئاشکرایوا شتئ ،گۆڕان، مردن و پیسبون

، نییئفالتونی )perfection(ی کما بازنی ملکچی پناسی
سارەکان ل کاتی سوڕانوەیاندا لوانی پویست نکات ک ه بم

زوتر دەرک  بووپویست رقشم''گات ب خۆی دەکات و دەت رکپللرەدا .ب دەوری خۆردا فۆرمی بازنیی ئفالتونی لخۆبگرن

شوەیکی 
ک دوو فۆکسی هی و خۆر دەکوت یکک ل  هلکیی جیۆمتری

ئم دۆزینوەیی کپلر توانی دوو پیرۆزی تمن دوو . فۆکسکانوە
هزار سای پوچڵ بکاتوە، ئوانیش سیمای بازنیی کمای و 

یاندا  کان لنای ت ی خ   نگۆ

شوە
  فۆکسی هی ویکی هلکیی ک دو

 

  ٧الپڕە    شرکۆ ڕەشید قادر کردوی ب کوردی    ل کۆپرنیکۆسوە تا نیوتن: ڕیچارد فینمان

ڕەوتی جوی سوڕانوەی هسارەی مارس بازنیی نیی، بکو  ''.بم خا بکم
، ئمش )focus(هلکیی، ک خۆر دەکوت یکک ل فۆکسکانوە 

 .وشیک ک کپلر تبننای کرد بۆ مبستی کارەکی

فۆرمی هلکیی بریتیی ل چماوەیکی جیۆمتری ک ل ڕۆژگاری یۆنانی کۆندا 
) پشزایین١٩٠ –٢٦٢(ماتماتیکناسی یۆنانی، ئپۆلۆنیسی پرگایی . بووناسرا

دو چماوەی  کرت بکین، ئواک ئگر قوچکک ل ناوەوە  پیشاندائوەی 
هلکیی، ئینجا دو چماوەی  دووەمداخراو دروست دەکات، یکم بازن و 

  .یش هایپربۆالدووەمکراوەش، یکم پارابۆال و 

ماوانم چموو، ئک ناسراون یانهکانی قوچگب وە بکدەتوانین . پ
دەرزییکان . دروست بکین وچماوەی هلکیی ب دەرزی سرخ و دەزو

 .دەکون دو فۆکسککوە

دا، کپلر ئو هقیقتمان پ ''ئسترۆنۆمی نوێ''ل کتبی 
دەت ک ڕەوتی هسارەکان فۆرمکی هلکیی لخۆدەگرن و 

ئم حات ب یاسای . خۆر دەکوت یکک لم فۆکسانوە
هروەها پمان . ر ناسراوە، وات یاسای هلکیییکمی کپل

دەت ک هسارەکان کاتک نزیکن ل خۆرەوە خراتر 
لوەش . لوەی کاتک ل خۆرەوە دورترن وەک دەجون

خاوەی هسارەکان خاسیتیکی یان زیاتر ئم جو خرا و 
یشیان هاکرنجس : سارەکخۆرەوە بۆ ه ک لر هگئ

ئوا ئو ڕوبرەی ئم ه ل کاتی جوی  ،بکشین
دوایسه ل میشت هدا دای دەپۆشینی ارەکمان  به

وات ل همان زەمندا همان ( همان ڕوبرە هر کاتدا 
دوای دە . ناسراوە دووەمئمش ب یاسای ). ڕوبر دەبت

 ل کی تری ١٦١٩ساڵ، واتبر کتپلناوی  دا، ک ب ''
. ، ک تیدا یاسای سیمی خستڕوچاپکرد'' هارمۆنی دونیا

یاسای سیم ڕەوتی سوڕانوەی بم . وەسفی جوی هسارەیک ب تنھا ل ڕەوتکی خۆیدا دەکات دووەمیاسای یکم و 
بمجۆرە ساک ل . ئوا خاوتر دەجوت، ئم یاسای دەت ک هتا هسارەک ل خۆرەوە دورتر بت. هسارەکان براورد دەکات

سارەکبۆ ( ژیانی ه ویستپ ی کنو زەمی ئب ینیواتدەوری خۆردا ب واو بک سوڕی تڵ  .) یگت لدەگۆڕ وانڕاست  

کپلر لمڕ  ئم س یاسای، پکوە، ب یاساکانی هموو). وات تیرە درژەکی شوە هلکییک( تیرەی خولی هسارەکدا 

  

  :کپلر یاساکانی جوی هسارەکانی

هسارەکان ب فۆرمکی هلکیی ب دەوری خۆردا دەسوڕنوە و خۆر  .١
 .کوتوەت یکک ل فۆکسکانوە

ئو هی ل خۆرەوە بکشرت بۆ هسارەک، ئوا ل همان زەمنی  .٢
 .) A2 = A1. ( دیاریکراودا همان پانتایی ڕوبر دەبت

، ڕاستوان دەگۆڕت لگڵ سجای تکای  Tدوجای خولی سوڕک   .٣
 .  (T2 = R3)نوان هسارەک و خۆر Rدوری 

 

 قوچکبگکانی 
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ر چاوی کپل. بووهی ندەکرد، بم پویستیان ب یکتری ه ٦کانزادا –لوت  براهی توڕە و تۆی تیکۆلگڵ  کپلری شرمن
بۆ ئوەی ڕامانکانی خۆی وەها ڕکبخات ک پ ب  بووکپلر  ماتماتیکییانی ش پویستی ب بلیمتیتیکۆو  تیکۆە داتاکانی بووبی

هژدە مانگی خایاند، زات ناتبای  وپکوە ژیانی ئم دو ئم. یی بت و بتوانت سیستمکی بسلمنتتیکۆگردونی پستی
کارکی '' ە ک بووبۆ کپلر ئوە  تیکۆ، دوا وشی وەک دەن. ٧میز مرد ب ئیلتیھابی ،براه ل ناکاو تیکۆدا،  ١٦٠١هتا ل سای 

ک دوی  بوو، مبستی نبوو)جدی(ڕژدبم کپلر، چونک کۆپرنیکۆسییکی . ''وەهام بۆ بک ک ژیانم ب فیۆ نچت
  . یی بکوتتیکۆیکۆسمۆلۆژیا

ت ب ، بب)بوولردا ئاسان نهیچ شتک ل ژیانی کپ( کپلر توانی، بگومان دوای هوکی سخت  براه، تیکۆدوای مردنی 
 ک ،ک ماتماتیکناسی کۆشکی شاهانر بوونازناوپلتر الی کندانرەفموەی  بووزۆر شکاربکاتل ڕۆژان ر .بپلکانی کداتا نایاب

کتبکیشی لمڕ ئسترۆلۆژی  دوایی. ی وەک میراتییک بۆ خۆی قۆستوەتیکۆ
م ن، ببووالی وی زۆربی ئسترۆلۆژیستکان ساختچی و ککباز . ( چاپکرد

یوانل بکات کفخۆیدا خ ل ستو هیتوانی ئکی هارمۆنی خۆی نیوەندییپ 
دا،  ١٦٠٤ل سای . )مرۆڤدا هبتپانورامای ئاسمان و چارەنوسی دیاریکراو ل نوان 

ەوە، بووک ل دیاردەیکی ب یکداچونی هسارەکانی مارس، مشتری و زوحل وردکات
دەرکوت و بۆ ماوەی هڤدە مانگ ل ) سوپرنۆڤا( سیری کرد ئسترەیکی نوێ

  .بووئاسماندا دیار

بدۆزتوە ک  هسارەی مارسی ک ویستی ڕەوتک بۆ وئو ه –'' جنگ ل دژی مارس"ل  بووکاری هرە مزنی کپلر بریتی 
ب  یینبت ئوا فۆرمی بازن ییکوان یکپلر سیریکرد ئگر جیاوازی دە خولک. براه بت تیکۆپ ب پی داتای ڕامانکانی

زۆر خۆی کپلر . بووپویستی ب شتکی تر ه تیکۆبالم گورەیی ئفسانیی . تواوی لگڵ ڕەوتکی مارسدا جوت دەبت
خریک کرد ب پرسکوە، سرەتا میتۆدکی زۆر زیرەکانی 

زەوی، چونک کپلر  جویخستگڕ بۆ کورتکردنوەی ڕەوتی 
ش تیکۆسیری کرد زەوی ئو موقیعی لسری وەستاوە و 

 دەشت ڕەوتی عرد بازنیی بت و. ڕامانکانی خۆی ل تۆمارکردوە
 مەوتیب ،وەک ل چقنزیک کوتۆت شونک  یشخۆر موقیعی

مجۆرە نبوومارس ب . یریکرد کفۆرمی پاشان سدادی  ییبازن
  .پرسک نادات و لگڵ داتاکاندا جوت نابت

سارەکان، به ل ککرنیکۆسیدا، زەوی یمی کۆپسیست م ل
 ناوەندیچونک  ک کی ئاشکرایوا شتئ ،گۆڕان، مردن و پیسبون

، نییئفالتونی )perfection(ی کما بازنی ملکچی پناسی
سارەکان ل کاتی سوڕانوەیاندا لوانی پویست نکات ک ه بم

زوتر دەرک  بووپویست رقشم''گات ب خۆی دەکات و دەت رکپللرەدا .ب دەوری خۆردا فۆرمی بازنیی ئفالتونی لخۆبگرن

شوەیکی 
ک دوو فۆکسی هی و خۆر دەکوت یکک ل  هلکیی جیۆمتری

ئم دۆزینوەیی کپلر توانی دوو پیرۆزی تمن دوو . فۆکسکانوە
هزار سای پوچڵ بکاتوە، ئوانیش سیمای بازنیی کمای و 

یاندا  کان لنای ت ی خ   نگۆ

شوە
  فۆکسی هی ویکی هلکیی ک دو

نەگۆڕی خێرایی تەنەکان لە جوڵەیاندا
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یۆنانی،  ماتماتیكناسی  ب��وو.  ناسرا  كۆندا  یۆنانی  ڕۆژگ��اری 
ئەپۆلۆنییەسی پێرگایی 262– 190پێش زایین ئەوەی پیشان دا كە 
ئەگەر قوچەكێك لە ناوەوە كەرت بكەین، ئەوا دوو چەماوەی 
داخراو دروست دەكات، یەكەم بازنە و دووەم هێلكەیی، ئینجا 
دوو چەماوەی كراوەش، یەكەم پارابۆال و دووەمیش هایپەربۆال.

ناسراون.  بە بڕگەكانی قوچەك  ئەم چەماوانە، هەموویان پێكەوە 
دەتوانین چەماوەی هێلكەیی )بڕگەی هاوتا( بە دەرزی سەرخڕ و 

دەزوو دروست بكەین. 
دەكەونە  دەرزییەكان 

دوو فۆكەسەكەوە.
لە كتێبی ))ئەسترۆنۆمی 
ئەو  كێپلەر  ن���وێ((دا، 
هەقیقەتەمان پێ دەڵێت 
هەسارەكان  ڕەوتی  كە 
هێلكەیی  فۆرمێكی 
خۆر  و  دەگ��رن  لەخۆ 
لەم  یەكێك  دەكەوێتە 
فۆكەسانەوە. ئەم حاڵەتە 
یەكەمی  ی��اس��ای  ب��ە 
واتە  ن��اس��راوە،  كێپلەر 
هێلكەیی.  ی���اس���ای 
دەڵێت  پێمان  هەروەها 
كە هەسارەكان كاتێك 
خ���ۆرەوە  ل��ە  نزیكن 
خ��ێ��رات��ر دەج��وڵ��ێ��ن 
كاتێك  ل���ەوەی  وەك 

لە خۆرەوە دورترن. لەوەش زیاتر ئەم جوڵە خێرا و یان خاوەی 
لە  هێڵێك  ئەگەر  هەیە:  هەسارەكان، خەسڵەتێكی سەرنجڕاكێشیان 
خۆرەوە بۆ هەسارەكە بكێشین، ئەوا ئەو ڕووبەرەی ئەم هێڵە لە كاتی 
جووڵەی هەسارەكەدا دای دەپۆشێت هەمیشە لە دوای بڕینی هەمان 
كاتدا هەر هەمان ڕووبەرە ) واتە لە هەمان زەمەندا هەمان ڕووبەر 
دەبڕێت(. ئەمەش بە یاسای دووەم ناسراوە. دوای دە ساڵ، واتە لە 
1619 دا، كێپلەر كتێبێكی دیكەی بە ناوی  »هارمۆنی دنیا‹‹ چاپ 
كرد، كە تێیدا یاسای سێیەمی خستەڕوو. یاسای یەكەم و دووەم 
وەسفی جوڵەی هەسارەیەك بە تەنیا لە ڕەوتەكەی خۆیدا دەكات. 
بەاڵم یاسای سێیەم ڕەوتی سوڕانەوەی هەسارەكان بەراورد دەكات. 
ئەم یاسایە دەڵێت كە هەتا هەسارەكە لە خۆرەوە دوورتر بێت، ئەوا 
خاوتر دەجووڵێت. بەم جۆرە ساڵێك لە ژیانی هەسارەكە )واتە بڕی 
بە دەوری  تەواو  بڕینی یەك سوڕی  بۆ  پێویستە  ئەو زەمەنەی كە 
خۆردا(. ڕاستەوانە دەگۆڕێت لەگەڵ تیرەی خولی هەسارەكەدا )واتە 
تیرە درێژەكەی شێوە هێلكەییەكە(. هەموو ئەم سێ یاسایە، پێكەوە، 
ناسراون و ڕۆڵی  لەمەڕ جووڵەی هەسارەكان  بە یاساكانی كێپلەر 
مەزنی كێپلەر لە بواری ئەسترۆنۆمیدا نمایش دەكەن. لە 1627دا، 
كێپلەر، خشتەكانی ڕۆدۆڵفی باڵوكردەوە، كە بە ناوی سپۆنسەرەكەی 
ڕۆدۆڵفی دووەمەوە بوو. ئەم خشتە ئەسترۆنۆمییانە، بەند بوون لەسەر 
ڕامانە وردەكانی تیكۆ و سێ یاساكەی كێپلەر، لە باری وردەكارییەوە 

سەدساڵ  ئەسترۆنۆمی 
بەرەو پێش برد.

ه����ەر ل���ە ه��ەم��ان 
ڕۆژگاردا و لە ئیتاڵیا، 
لە  گالیلەی  گالیلۆ 
ك��ت��ێ��ب��ی))ئ��ەس��ای��ەر((
زم��ان��ی  ب��ە  ك��ە  دا، 
ئ�����ەم س����ەردەم����ە 
م��ان��ای ))ت��اق��ی��گ��ەر(( 
دەگ����ەی����ەن����ێ����ت، 
))كتێبی  دەنووسێت: 
سروشت بە بەردەوامی 
چاوانماندا  بەردەم  لە 
)مەبەستم  ڕاك��ش��اوە 
ل���ە گ����ەردوون����ە(، 
كەس  سەرەتا  ب��ەاڵم 
تێبگات  لێی  ناتوانێت 
و  زم��ان  ل��ەو  ئەگەر 
پیتانە حاڵی نەبێت كە 

پێی نووسراوە. ئەو زمانەی پێی نووسراوە ماتماتیكە و پیتەكانیشی 
مەبەستی  بۆ  ئەمەی  گالیلۆ  جیۆمەترییەكان((.   شێوە  لە  بریتیین 
سەركەوتنەكانی كێپلەر نەنووسیوە، بەڵكو بە پێچەوانەوە، نەك هەر 
تەبەننای نەكرد، بەڵكو هەرگیز ئیعترافیشی پێ نەكردووە8. گالیلۆ بۆیە 
ئەمەی نووسی، چونكە ویستی بەرگری لە سیستمی كۆپەرنیكۆسی 
سەرۆكی  بێالرمین،  ڕۆبێرت  كاردینال  ساڵی 1616دا،  لە  بكات. 
تیۆلۆژیستەكانی )الهوتناسانی( كڵێسەی كاتۆلیكی، ڕای گەیاند كە 
كۆپەرنیكۆسیان  كتێبەكەی  و  ))هەڵەیە((  كۆپەرنیكۆسی  سیستمی 
خستە خانەی كتێبە یاساخەكانەوە9. دوایی، پاپای نوێ، پاپا ئوربانی 
هەشتەم، كە هاوڕێیەكی دێرین و پشتیوانی گالیلۆ بوو، دەسەاڵتی 

گالیلۆش  دەس��ت،  گرتە 
كڵێسە  كە  بوو  هیوایە  بەو 
ك��ۆت��ای��ی ب��ه��ێ��ن��ێ��ت بە 
نێوان  ملمالنێی  کارەساتی 
بەاڵم  زان��س��ت،  و  كڵێسە 

سەركەوتوو نەبوو.
لە  پیزا،  شاری  لە  گالیلۆ 
لەدایك  1564دا  ساڵی 
ڤینچێنسۆ  ك��وڕی  ب��ووە، 
بوو.  میوزیكژەن  گالیلەی 
لەنێو  س��ەردەم��ەدا  )ل��ەو 
تۆسكانییەكاندا  بنەماڵە 
منداڵی  ناوی  كە  بوو  باو 
لەقەبی  ن��اوی  بە  یەكەم 

خێزانەكەوە بێت(. گالیلۆ لە زانكۆی پیزا پزیشكی خوێند، بەاڵم 
فێری  خۆی  دوایی  هێنا.  زانكۆ  لە  وازی  تەواوكردنی،  پێش 
ماتماتیك كرد و چەند گوتارێكی باڵو كردەوە، ئینجا لە زانكۆی 
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ڕەوتی جوی سوڕانوەی هسارەی مارس بازنیی نیی، بکو  ''.بم خا بکم
، ئمش )focus(هلکیی، ک خۆر دەکوت یکک ل فۆکسکانوە 

 .وشیک ک کپلر تبننای کرد بۆ مبستی کارەکی

فۆرمی هلکیی بریتیی ل چماوەیکی جیۆمتری ک ل ڕۆژگاری یۆنانی کۆندا 
) پشزایین١٩٠ –٢٦٢(ماتماتیکناسی یۆنانی، ئپۆلۆنیسی پرگایی . بووناسرا

دو چماوەی  کرت بکین، ئواک ئگر قوچکک ل ناوەوە  پیشاندائوەی 
هلکیی، ئینجا دو چماوەی  دووەمداخراو دروست دەکات، یکم بازن و 

  .یش هایپربۆالدووەمکراوەش، یکم پارابۆال و 

ماوانم چموو، ئک ناسراون یانهکانی قوچگب وە بکدەتوانین . پ
دەرزییکان . دروست بکین وچماوەی هلکیی ب دەرزی سرخ و دەزو

 .دەکون دو فۆکسککوە

دا، کپلر ئو هقیقتمان پ ''ئسترۆنۆمی نوێ''ل کتبی 
دەت ک ڕەوتی هسارەکان فۆرمکی هلکیی لخۆدەگرن و 

ئم حات ب یاسای . خۆر دەکوت یکک لم فۆکسانوە
هروەها پمان . ر ناسراوە، وات یاسای هلکیییکمی کپل

دەت ک هسارەکان کاتک نزیکن ل خۆرەوە خراتر 
لوەش . لوەی کاتک ل خۆرەوە دورترن وەک دەجون

خاوەی هسارەکان خاسیتیکی یان زیاتر ئم جو خرا و 
یشیان هاکرنجس : سارەکخۆرەوە بۆ ه ک لر هگئ

ئوا ئو ڕوبرەی ئم ه ل کاتی جوی  ،بکشین
دوایسه ل میشت هدا دای دەپۆشینی ارەکمان  به

وات ل همان زەمندا همان ( همان ڕوبرە هر کاتدا 
دوای دە . ناسراوە دووەمئمش ب یاسای ). ڕوبر دەبت

 ل کی تری ١٦١٩ساڵ، واتبر کتپلناوی  دا، ک ب ''
. ، ک تیدا یاسای سیمی خستڕوچاپکرد'' هارمۆنی دونیا

یاسای سیم ڕەوتی سوڕانوەی بم . وەسفی جوی هسارەیک ب تنھا ل ڕەوتکی خۆیدا دەکات دووەمیاسای یکم و 
بمجۆرە ساک ل . ئوا خاوتر دەجوت، ئم یاسای دەت ک هتا هسارەک ل خۆرەوە دورتر بت. هسارەکان براورد دەکات

سارەکبۆ ( ژیانی ه ویستپ ی کنو زەمی ئب ینیواتدەوری خۆردا ب واو بک سوڕی تڵ  .) یگت لدەگۆڕ وانڕاست  

کپلر لمڕ  ئم س یاسای، پکوە، ب یاساکانی هموو). وات تیرە درژەکی شوە هلکییک( تیرەی خولی هسارەکدا 

  

  :کپلر یاساکانی جوی هسارەکانی

هسارەکان ب فۆرمکی هلکیی ب دەوری خۆردا دەسوڕنوە و خۆر  .١
 .کوتوەت یکک ل فۆکسکانوە

ئو هی ل خۆرەوە بکشرت بۆ هسارەک، ئوا ل همان زەمنی  .٢
 .) A2 = A1. ( دیاریکراودا همان پانتایی ڕوبر دەبت

، ڕاستوان دەگۆڕت لگڵ سجای تکای  Tدوجای خولی سوڕک   .٣
 .  (T2 = R3)نوان هسارەک و خۆر Rدوری 

 

 قوچکبگکانی 
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و ڕۆی مزنی کپلر ل بواری ئسترۆنۆمیدا نمایش  جوی هسارەکان ناسراون
دا، کپلر، خشتکانی ڕۆدۆفی بوکردەوە، ک ب ناوی  ١٦٢٧ل . دەکن

ن لسر بووئم خشت ئسترۆنۆمییان، بند. بوووە دووەمسپۆنسرەکی ڕۆدۆفی 
و س یاساکی کپلر، ل باری وردەکارییوە ئسترۆنۆمی سد  تیکۆڕامان وردەکانی 

 .ساڵ برە پش برد

ر لمان  هڕۆژگاردا وه  ی لئیتالیا، گالیلۆ گالیل بیلر''کتسایدا،''ئ  ب ک
کتبی سروشت ب '' : دەنوست دەگینت،'' تاقیگر'' مانای مانی ئم سردەمز

، بم سرەتا کس )مبستم ل گردون( بردەوامی لبردەم چاوانماندا ڕاکشاوە 
ئو . ک پی نوسراوە حای نبت حرفانزمان و  ناتوانت لی تبگات ئگر لو
ی نوسراوە ماتماتیکی پکان زمانترییوە جیۆمش کانیشی بریتین لرفو ح.  ''

گالیلۆ ئمی بۆ مبستی سرکوتنکانی کپلر ننوسیوە، بکو ب پچوانوە، 
ئمی بۆی گالیلۆ . ٨پ نکردوە شیهرگیز ئیعترافی، بکو نک هر تبننای نکرد

دا،  ١٦١٦ل سای . نوسی، چونک ویستی برگری ل سیستمی کۆپرنیکۆسی بکات
'' کۆپرنیکۆسی  سیستمی کسی کاتۆلیکی، ڕای گیاند ک) الهوتناسانی(کاردینال ڕۆبرت بالرمین، سرۆکی تیۆلۆژیستکانی

یه ''بی کتخان رنیکۆسیان خستی کۆپکبوە و کتکانکی . ٩یاساخیهاوڕ م، کشتدوایی، پاپای نوێ، پاپا ئوربانی ه
ملمالنی نوان ک کس کۆتایی بھنت ب کاریسی  بووی هیوا وب شگالیلۆ دەستی گرتدەست،، بوودرین و پشتیوانی گالیلۆ 
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دوایی خۆی . زانکۆی پیزا پزیشکی خوند، بالم پش تواوکردنی، وازی ل زانکۆ هنا
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پیزا بووە وانەبێژی ماتماتیك. كاتێك لە پیزا بوو، یاسای پەندۆل 
)ئەو یاسایەی دەڵێت كە پەندۆڵێك هەمیشە هەمان كات دەخایانێت 
بۆ ئەوەی سوڕێكی تەواو تەواو بكات، گرنگ نییە كەوانەكەی 
درێژە یان بچووكە( و یاسای كەوتنە خوارەوەی تەنەكان )ئەو 
یاسایەی كە دەڵێت هەموو تەنەكان، بێ ڕەچاوكردنی بارستەكانیان، 
دۆزییەوە،  خ��وارەوە(  دەكەونە  خێرایی  هەمان  بە  بۆشاییدا،  لە 
كینەماتیك  لەمەڕ  تاقیكردنەوەی  زنجیرەیەك  لەوەی  جگە  ئەمە 
kinematic ئەنجام دا كە تێیدا تۆپی بچكۆلە و ڕووی الری 
بۆ ئەم مەبەستە بەكارهێنا، ئەم كارەی گالیلۆ بوو بە هۆی داهێنانی 
 .experimental science تاقیكاری  زانستی  میتۆدی 
گالیلۆ، هەر زوو تەبەننای مۆدڵی كۆپەرنیكۆسی كرد، بەاڵم لە 
ترسی گاڵتەپێكردن هەستی خۆی بە نهێنی هێشتەوە. لە یەكێك لە 
نامە دەگمەنەكانیدا كە لە ساڵی 1597دا، بۆ كێپلەری ناردووە، لە 
بەرامبەر ئەو كتێبەی ))كۆسمۆگرافیكەمی ئەفسوناوی((  بۆ ناردووە 
لە  پیرۆزبایی  ڕاستی  ›‹بە  دەڵێت:  هەروەها  و  دەكات  سوپاسی 
خۆم دەكەم، چونكە هاوڕێیەكم هەیە لە خوێندنی هەقیقەتدا كە 
لە  گالیلۆ  مەبەستی  لێرەدا  بێگومان  هەقیقەتە‹‹.  هاوڕێی  ئەویش 
و  دەگرێت  لەخۆ  چەواشەییەك  جۆرە  دووەم  هەقیقەتی  وشەی 

ئاماژەیە بۆ كۆپەرنیكۆس.
مەزهەبی  بۆ  نەبوو  تەنیا سووکایەتی  سیستمی كۆپەرنیكۆسی، 
ئەرستۆیی و كڵێسە، بەڵكو سەلیقەی عامیش پێی هەزم نەدەكرا. 
دەبەنگێكیش بە ئاشكرا دەبینێت كە زەوی بە شێوەیەكی تۆكمە 
خۆیدا  تەوەری  دەوری  بە  زەوی  ئەگەر  وەستاوە.  و  جێگیرە 
بخولێتەوە و بە ئاسمانیشدا فڕكەی بێت، هەروەك كۆپەرنیكۆس 
بەو  هەست  و چۆن  بۆچی  باشە  ئەی  دەكات،  بۆ  بانگەشەی 
جوڵەیە ناكەین؟ ئەگەر پرسیارەكە بە شێوەیەكی زەقتر بكەین، 
با سەیری ئەم تاقیكردنەوە خەیاڵییە10 بكەین: زەالمێك تەنێكی 
دەداتە  فڕێ  پیزاوە  بورجی  س��ەرەوەی  هەرە  قاتی  لە  قورس 
خوارەوە. بێ ڕەچاوكردنی ئاڕاستە كۆسمۆلۆژییەكانی خۆمان، 
هەموان كۆكین لەسەر ئەوەی كە تەنەكە بە شێوەیەكی ڕاستە 
بە زەویدا  بورجەكەدا  لەبەردەم  – هێڵ دەكەوێتە خوارەوە و 
تۆزێك  پیزا  بورجی  كە  بكە  فەرامۆش  ئەوە  )جارێ  دەدات 
خوارە(. بەاڵم بە پێوەری كۆپەرنیكۆس بێت، زەوی لە كاتی 
كەوتنەخوارەوەی تەنەكەدا بە دەوری خۆیدا دەخولێتەوە. خۆ 
ئەگەر هێزی ڕاكێشان ببێتە هۆی ئەوەی كە تەنەكە ڕاستەوخۆ 
بە  تەنەكە  پێویستە  ئەوا  بجووڵێت،  زەوی  ئاڕاستەی چەقی  بە 
ڕاستە هێڵ بكەوێتە خوارەوە، ئەمە لە كاتێكدا كە بورجەكەش 
لەگەڵ زەویدا لە جوڵەدایە، ئایا چەند دوور دەكەوێتەوە؟ خۆ 
ئەو تەنەی لە بورجەكەی پیزاوە فڕێ درایە خوارەوە تا دەگاتە 
سەر زەوی دوو چركە دەخایەنێت. بە لەبەرچاوگرتنی قەبارەی 
زەوی و ئەو هەقیقەتەی كە ڕۆژانە یەك خول بە دەوری خۆیدا 
زەوی  الدانی  كە  نییە  زەحمەت  شتێكی  ئەوا  دەكات،  تەواو 
حیساب بكەین. بورجەكە دەبێت نیو میل جواڵ بێت، ئەمە لە 
دیكە،  واتایەكی  بە  خوارەوە!  دەكەوێتە  تەنەكە  كە  كاتێكدا 
ئەگەر كۆپەرنیكۆس ڕاست دەكات و زەوی ڕۆژانە یەك خولی 
بورجەكەی  لە  تەنەی  ئەو  پێویستە  ئەوا  ئەنجام دەدات،  تەواو 

پیزاوە فڕێ دەدرێتە خوارەوە لە دوری نیو میل لە بورجەكەوە 
لە زەوی بدات. ئەو هەقیقەتەی كە ئەم شتە ڕوونادات یەكێكە 
لە هۆكارە تەواو یەکالییکەرەوەکان بۆ ڕەتكردنەوەی سیستمی 

كۆپەرنیكۆسیزم.
وەاڵمی ئەم پرسیارە لەالیەن كۆپەرنیكۆسەوە لە سەدەی شازدەدا 
ئەوەبوو   – خراپتر  لەوەش   – بەڵكو  بوو،  زەحمەت  هەر  نەك 
بەرجەستەكردنی  بۆ  نەبوو  ئارادا  لە  سەرەتایەك  هیچ  هێشتا  كە 
وەاڵمێك بۆ ئەم پرسیارە. كاتێك كۆپەرنیكۆس زەوی لە عەرشی 
چەقی گەردوون البرد، بە هەمان شێوە دڵی میكانیكی ئەرستۆییشی 
پێكەوە  شتێكی  هەموو  كە  ڕۆشنفكرییەی  بۆندە  ئەو  دەرهێنا، 
پێگەی  عەوداڵی  قورسەكان  تەنە  ئەگەر  نموونە،  بۆ  بەستبوو. 
سروشتی خۆیان نەبن؟ ئەی كەواتە بۆچی دەكەونە خوارەوە. خۆ 
ئەگەر وەاڵم بدەینەوە و بڵێین لەبەر هۆكاری هێزی ڕاكێشانە، ئەوا 
ئەو كاتە ئەمە جگە لە ناوێكی غەیبئامێز هیچی دیكە ناگەیەنێت. 
بۆ خەڵكانێك كە باوەڕیان بە كۆپەرنیكۆس هەیە، دنیای ئەرستۆیی 
لە هەرەسهێناندا بوو، هیچ شتێكیش پێگەی خۆی داگیر ناكات. 

ئەمە مەتەڵێك بوو ڕووبەڕووی گالیلۆ بووەوە.
گالیلۆ  ڕاستی چۆن كار دەكات،  بە  دنیا  ئەوەی كە  زانینی  بۆ 
تاقیكردنەوەی وەهای وێنا دەكرد كە دەكرا  لە خەیاڵی خۆیدا 
ئەمە  بكرێنەوە.  شی  ماتماتیكدا  ڕۆشنایی  لەبەر  ئەنجامەكانی 
یەكجاری  بە  مرۆڤایەتی  مێژووی  ڕەوت��ی  كە  بوو  ئایدیایەك 
بۆ  بە شێوەیەكی ڕاستەوخۆ خوێندنەوە  نەیتوانی  گۆڕی. گالیلۆ 
كەوتنەخوارەوەی تەنەكان بكات و توێژینەوەیان لە بارەوە بكات، 
چونكە ئەم تەنانە ئەوەندە خێرا دەكەونە خوارەوە و لە سەردەمەشدا 
هێشتا هیچ سەعاتی باش دروست نەبووبوو بۆ پێوانەكردن. یەكەم 
سەعاتی ورد كە دوایی لەدایك بوو، بەند بوو لەسەر دۆزینەوە 
جوڵەی  خاوكردنەوەی  بۆ  گالیلۆ،  خۆی.  گالیلۆ  پەندۆلییەكەی 
كەوتنە خوارەی تەنەكان، هات و ڕوویەكی الری بەكار هێنا بۆ 
خلكردنەوەی ئەم تۆپانە )یان ئەم تەنانە( و پێوانی ئەو زەمەنەی 
پێوستە و دەیخایەنن لە خلبوونەوەدا )ئەو ڕووەی كە تەواو سافە 
ئامێرێك  ئەمانە  دەگرێت(،  لەخۆ  لێخشاندن  هێزی  كەمترین  و 
بوون كە پیشەگەری دەست ڕەنگین دروستی كرد بوون و هەتا 
زانستی  مۆزەخانەی  لە  ڕاستیدا كڵۆنیان(  )لە  نموونەیان  ئێستاش 
گەلێك  گالیلۆ  تۆپەكاندا  خلبوونەوەی  كاتی  لە  هەیە.  فلۆرەنسا 
پێوانێكی وردی  بۆ ئەوەی  تاقیكردنەوەی بەكار هێنا  میكانیزمی 
كاتی پێچوو، یان خایەنراو دەستەبەر بكات. باشترین ئەم ئامێرانە 
بە  ئاو  ئەمەش  ئاوی.  لە كرۆنۆمیتەری  لە جۆرێك  بوون  بریتی 
لە دەروازەیەكەوە  بە پەنجە  ناو بۆرییەكدا گوزەری دەكرد- و 
ئەمە  دیكە،  كەموڵەیەكی  دەچووە  و   – دەكرایەوە  و  دادەخرا 
گالیلۆ  دەكرد.دوایی،  گوزەری  تۆپەكە  خلبوونەوەی  شانبەشانی 
لەگەڵ  بوو  ڕاستەوانە  بارستاییەكەی  و  دەكێشا  ڕژاوەكەی  ئاوە 
لە  تاقیكردنەوانە  ئەم  دووب��ارەك��ردن��ەوەی  خایەنراودا.  كاتی 
ڕۆژگاری هاوچەرخدا، ئەوە دەسەلمێنێن كە مرۆ دەتوانێت بەم 
لەسەر سێی  )دوو  بكات  فەراهەم  دانسقە  جۆرە وردەكارییەكی 
چركەیەك(. پێوانی باشتری كاتی خایەنراو هەتا ئەم سەدەیە نەبێت 

دەنا شتێكی دەگمەن بوو.
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بە بەكارهێنانی ئەم تەكنیكە، گالیلۆ یاسای كەوتنە خوارەوەی 
تەنەكانی دۆزییەوە. بۆی دەركەوت كە ئەگەر كاتەكە دوو 
ئەوەندە بێت، ئەوا تۆپەكە چوار ئەوەندە دێتە خوارەوە. كاتێك 

گالیلۆ الری ڕووەكەی زیاتر كرد، ئەم ئەنجامە هێچ گۆڕانی 
بەسەردا نەهات، بەم جۆرە گالیلۆ لە ساتە داهێنانێكی خەیاڵبافیدا 
بۆ  بگۆڕین  ڕووە الرەكە  ئەگەر  كە  هات  مێشكیدا  بە  ئەوە 
بەو  و  ڕاستی  بە  هەر  ئەنجامەكە  ئەوا  شاقوڵی،  ڕووەیەكی 
جۆرە دەمێنێتەوە و ناگۆڕێت. گالیلۆ كەوتە بەرجەستەكردنی 
بگۆڕێت  ڕاستەوانە  دووری  ئەگەر  ماتماتیكییانە:  شیكاری 
جیۆمەترییانە  مشتومڕی  بە  وەك  واتە،  كاتدا،  دوجای  لەگەڵ 
سەلماندی، جوڵەی تەنەكە بە ڕێكی و نەگۆڕی تاو دەدات. 
كە  كرد  وێنا  ئەوەی  خۆیدا  خەیاڵی  لە  گالیلۆ  كۆتاییدا،  لە 
شوێنێكە  ئەمەش  خ��وارەوە،  دەكەوێتە  بۆشاییدا  لە  تەنەكە 
وێناكردنی  بۆ  تێدایە.  شتێكی  ئەرستۆییدا  میكانیكی  لە  كە 
دژ  شتێكە  بۆشایی –  واتە  نییە –  تێدا  هیچی  جێگایەك كە 
بە ئەرستۆیی و لە سەروو بیركردنەوەی لۆژیكییانەوەیە، بەاڵم 
گالیلۆ ئازادی خۆی فەراهەم كرد و هەر هیچ نەبێت هەندێك 
لە كۆت و زنجیری بیركردنەوە ئەرستۆییەكانی پچڕاند. گالیلۆ 
تاودانی  بۆشاییدا  لە  دەركەوت  بۆی  و  كرد  بۆشایی  وێنای 
كەوتنەخوارەوەی تەنێك بەند نییە بە قورسیی تەنەكەوە، بەڵكو 
تەنیا ئەوە هەیەكە بەرگری هەوا دەبێتە هۆی خاوكردنەوەی 
خوارەوە.  دەكەونە  زووتر  قورسەكانیش  و  سووكەكان  تەنە 
و  داڕشت  تەنەكانی  كەوتنەخوارەی  یاسای  گالیلۆ  بەمجۆرە 

تەواو كرد.
بۆچی  كە  نەكرد  ئەوەی  لێکدانەوەی  گالیلۆ  ئەمانەشدا،  لەگەڵ 
تەنەكە، لە بری ئەوەی لە دووری نیو میل لە بورجی پیزاوە بكەوێتەوە، 
كەچی لە بەردەم بورجەكەدا دەدات بە زەویدا. هەرچۆنێك بێت، 
وەاڵمی ئەم مەتەڵە تەلیسماوییە دەرەنجامی تاقیكردنەوەكانی ئەو 
تۆپانە بوون كە لەسەر ڕووە الرەكان تلی دەكردنەوە. گالیلۆ بۆی 
یەكێكیان  و  هەبێت  الرمان  ڕووی  دوو  ئەگەر  كە  دەركەوت 
بۆ تلكردنەوەی تۆپەكە بە ئاڕاستەی خوارەوە و ڕووە الرەكەی 
دیكەش لە بەرامبەردا بێت بۆ سەركەوتنەوەی تۆپەكە بە ئاڕاستەی 

س��������ەرەوەدا، 
ئ�������ەگ�������ەر 
لەسەر  تۆپەكە 
تل  ڕوویەكیان 
ئەوا  بكەینەوە، 
بەسەر  تۆپەكە 
الرەكەی  ڕووە 
ب���ەرام���ب���ەردا 
بەردەوام دەبێت 
بەرەو  جوڵە  لە 
هەتا  س����ەرەوە 
دەگ���ات���ە ئ��ەو 
)یان  دورییەی 
كە  ب������ەرزی( 
تلبوونەوەدا  لە 
ب���ڕی���وی���ەت���ی. 
خ����ۆ ئ���ەگ���ەر 
دووەم  ڕووی 
لە  بێت  الرت��ر 
ه���ی ی��ەك��ەم، 
تۆپەكە  ئ���ەوا 
دوری���ی���ەك���ی 

كەمتر دەبڕێت، خۆ ئەگەر ڕووەكە کەمتر الربێت ئەوا تۆپەكە 
دورییەكی زیاتردەڕوات، بەاڵم لە هەردوو حاڵەتدا هەمان بەرزی 
دەبڕن لە ڕووی زەوییەوە. لەم سەردەمەدا بە جۆرێك لەم ڕەوشە 
دەڵێین  پێی  یاسایەی  ئەو  نمایشكردنی  لە  بریتییە  كە  دەگەین 
شتێكی  گالیلۆ  بەاڵم  وزە،  مانەوەی  یاسای  یان  وزە  پاراستنی 
دیكەی لەمەدا بەدیكرد، بۆ وی بازدانێكی دیكەی داهێنان بوو، 
گوتی ئەگەر ڕووی دووەم ئاسۆیی بێت، ئەوا تۆپەكە هەرگیز لە 
جووڵە ناوەستێت، چونكە هەرگیز ناگاتە بەرزییە ئەسڵییەكە، واتە 
ئەو بەرزییەی كە سەرەتا تێیدا دەستی بە جوڵە كردووە. بەم جۆرە، 
گالیلۆ گەیشتە ئەو ئاكامەی كە ئەگەر تەنێك لەسەر ڕووەیەكی 
ئاسۆیی لە حاڵەتی جووڵەدا بێت، ئەوا ئەو تەنە هەتا ئەبەدییەت و 

بە خێراییەكی ڕێك هەر بەردەوام دەبێت لە جوڵە.
فەلسەفییە  دنیا  لەو  بوو  ڕادیكااڵنە  ماڵئاواییەكی  ئایدیایە  ئەم 

ئەرستۆییەی كە دەڵێت )واتە ئەرستۆ دەڵێت( هەموو جوڵەیەكی 
جووڵەكە.  ئەنجامدانی  بۆ  هەیە  هۆكارێك  بە  پێویستی  ئاسۆیی 
ئەم چەمكەی گالیلۆ دوایی گەیشتە الی نیوتن و بوو بە یاسای 
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تاقیکردنوەی وەهای ونادەکرد ک دەکرا ئنجامکانی بۆ زانینی ئوەی ک دونیا ب ڕاستی چۆن کاردەکات، گالیلۆ ل خیای خۆیدا 
گالیلۆ نیتوانی ب . یکجاری گۆڕی بک ڕەوتی مژویی مرۆڤایتی  بووئم ئایدیایک . لبر ڕۆشنایی ماتماتیکدا شی بکرنوە

و توژینوەیان ل بارەوە بکات، چونک ئم تنان ئوەندە خرا  بکات کانکوتنخوارەوەی تنخوندنوە بۆ شوەیکی ڕاستوخۆ 
 دوایی یکم کاتژمری ورد ک.بۆ پوانکردن بووبووسعاتی باش دروست نهیچ دەکون خوارەوە و ل سردەمشدا هشتا 

گالیلۆ، بۆ خاوکردنوەی جوی کوتنخوارەی تنکان، هات و . لسر دۆزینوە پندۆلییکی گالیلۆ خۆی بوو، بندبوولدایک
( و دەیخاینن ل خلبونوەدا و پوانی ئو زەمنی پوست ) یاخود ئم تنان(تۆپان ڕویکی الری بکارهنا بۆ خلکردنوەی ئم 

ن ک پیشگری دەستەنگین دروستی بوو، ئمان ئامرک ) تواو ساف و کمترین هزی لخشاندن لخۆدەگرتئو ڕوەی ک
خلبونوەی تۆپکاندا گالیلۆ  ل کاتی. ل مۆزەخانی زانستی فلۆرەنسا هی )ل ڕاستیدا کۆنیان(نمونیانن و هتا ئستاش بووکرد
لک میکانیزمی تاقیکردەوەگکارهکی وردی کاتی  نای بوانوەی پچوو، یان بۆ ئنراو پر بکاتخایبدەست . رانم ئامباشترین ئ

و ب ناو بۆرییکدا ئمش ئا. ل کرۆنۆمیتری ئاوی ن ل جۆرکبووبریتی 
و  –و ب پنج ل دەروازەیکوە دادەخرا و دەکرایوە  -گوزەری دەکرد

شانبشانی خلبونوەی تۆپک گوزەری  ە کمویکی تر، ئمودەچو
 بوودەکشا و بارستاییکی ڕاستوان دوایی، گالیلۆ ئاوە ڕژاوەکی.دەکرد

دوبارەکردنوەی ئم تاقیکردنوان ل ڕۆژگاری  .لگڵ کاتی خایانراودا
ک مرۆ دەتوانت بم جۆرە وردەکارییکی  ن، ئوە دەسلمنهاوچرخدا
ر دانسقم بکاتافک وود(هیی چرکر سسوانی باش). لتری کاتی پ

  .بووخاینراو هتا ئم سدەی نبت دەنا شتکی دەگمن 

ب بکارهنانی ئم تکنیک، گالیلۆ یاسای کوتنخوارەوەی تنکانی 
 یوەکوکاتک گالیلۆ الری ڕ. ئوەندە بت، ئوا تۆپک چوار ئوەندە دتخوارەوە وبۆی دەرکوت ک ئگر کاتک دو. دۆزییوە

ب مشکیدا هات ک ئگر ئوە ئنجام هچ گۆڕانی بسردا نهات، بمجۆرە گالیلۆ ل سات داهنانکی خیابافیدا ئم زیاترکرد، 
کوت گالیلۆ . جۆرە دەمنتوە و ناگۆڕتو ەیکی شاقوی، ئوا ئنجامک هر ب ڕاستی و بوە الرەک بگۆڕین بۆ ڕووڕو

کردنی شیکاری ماتماتیکییانسترجب : وانر دوری ڕاستگتئبگۆڕ  ترییانی جیۆممشتوم وەک ب ،ڵ دوجای کاتدا، واتگل
ک ل بۆشاییدا ل کۆتاییدا، گالیلۆ ل خیای خۆیدا ئوەی وناکرد ک تن. سلماندی، جوی تنک ب ڕکی و نگۆڕی تاودەدات

وات  –بۆ وناکردنی جگایک ک هیچی تدا نی . رەوە، ئمش شونک ک ل میکانیکی ئرستۆییدا شتکی تدایدەکوتخوا
بیرکردنوەی لۆژیکییانوەی، بم گالیلۆ ئازادی خۆی فراهم کرد و هر هیچ  وشتک دژ ب ئرستۆیی و ل سرو –بۆشایی 

گالیلۆ تسوری بۆشایی کرد و بۆی دەرکوت ل بۆشاییدا . وە ئرستۆییکانی پچاندنبت هندک ل کۆت و زنجیری بیرکردن
خاوکردنوەی تاودانی کوتنخوارەوەی تنک بند نیی ب قورسی تنکوە، بکو تنھا ئوە هیک برگری هوا دەبت هۆی 

  .گالیلۆ یاسای کوتنخوارەی تنکانی داڕشت و تواوکردبمجۆرە . وتر دەکون خوارەوەوتن سوککان و قورسکانیش ز

گالیلۆ بۆ تگیشتن ل کوتنخوارەوەی تنکان 
ویکی الر ئنجامدا، ئمش بۆ وتاقیکردنوەی لسر ڕ

وەی بتوانت بۆ  تئی دەچپ کتۆپ ت کوبپ ککات
 .الرەکوە وی دامنی ڕخوارەوەهرە  نوقتی  ب گیشتن

 

  ١١الپڕە    شرکۆ ڕەشید قادر کردوی ب کوردی    ل کۆپرنیکۆسوە تا نیوتن: ڕیچارد فینمان

لگڵ ئمانشدا، گالیلۆ تفسیری ئوەی نکرد ک بۆچی تنک، ل بری 
کچی ل بردەم   دوری نیو میل ل بورجی پیزاوە بکوتوە،ئوەی ل
ئم مت تلیسماویی  وەمیهرچۆنک بت، . دا دەدات ب عرددابورجک

ن ک لسر ڕووە الرەکان تلی بووان دەرەنجامی تاقیکردنوەکانی ئو تۆپ
دوو ڕووی الرمان هبت و یککیان لیلۆ بۆی دەرکوت ک ئگر گا. دەکردنوە

تریش ل  وە الرەکیوتلکردنوەی تۆپک ب ئاڕاستی خوارەوە و ڕبۆ 
تۆپک تۆپک ب ئاڕاستی سرەوەدا، ئگر  سرکوتنوەیبۆ برانبردا بت 

الرەکی برامبردا ە وکیان تل بکینوە، ئوا تۆپک بسر ڕوویلسر ڕو
یاخود ( بردەوام دەبت ل جو برەو سرەوە هتا دەگات ئو دورییی

ل هی  الرتر بت دووەمخۆ ئگر ڕوی  .ک ل تلبونوەدا بیوەیتی )برزی
ئوا  ەک سافتر بتو، خۆ ئگر ڕوئوا تۆپک دورییکی کمتر دەبت یکم،

 ککی زیاتردەڕواتتۆپرددورییه م لو، ب ن لرزی دەبمان بتدا هو حا
لم سردەمدا ب جۆرک لم ڕەوش دەگین ک بریتیی ل .ی زەوییوەوڕو

ای مانوەی ووزە یاخود یاس ینمایشکردنی ئو یاسایی پی دەین پاراستن
کی تری لمدا بدیکرد، بۆ وی بازدانکی تری داهنان ووزە، بم گالیلۆ شت

، گوتی ئگر ڕووی دووەم ئاسۆیی بت، ئوا تۆپک هرگیز ل جو بوو
 رزییب رگیز ناگاته ت، چونکناوەست
ئسییک، وات ئو برزییی ک سرەتا 

 یدا دەستی بتمجۆرە،  .کردووە جوب
 ی کو ئاکامئ یشتک گالیلۆ گنر تگئ

جودا لس ڕووەیکی ئاسۆیی ل حاتی 
 ت و بدییبتا ئه نو توا ئت، ئب
جو ت لردەوام دەبر بک هکی ڕراییخ. 

کی جوی هموو) وات ئرستۆ دەت(ک دەت  یئرستۆیی و دونیا فلسفییل بووئایدیای مائاواییکی ڕادیکان  ئم
ب یاسای یکمی  بووئم چمکی گالیلۆ دوایی گیشت الی نیوتن و  .جوک ئاسۆیی پویستی ب هۆکارک هی بۆ ئنجامدانی

ل ڕاستیدا ئم پویست بوو بۆ حلکردنی متی کوتنخوارەوەی تنک ل بورجی  .١١inertiaجوی نیوتن، وات یاسای سرەوتن
هرچییکیش ک  و یڕوی زەوپاشانیش، ئو پرس گشتییی ک دەت بۆچی ئم دەرک ب جولی عرد ناکین؟  –پیزاوە 

حاتی سروشتییان وای . النوەی زەوییوەی، ئمش ب هۆی خوپکوە ل جۆیکی ئاسۆییدان ھمووو لخۆدەگرت لسریتی
شتک، ک پکوە دەجون، وەستاو دن  همووک بو جۆرە بردەوام بن، بمجۆرە ل دیدی سرنجدەرکی سر ڕوی زەوییوە، 

ک تنک  ئگر تاقیکردنوەی سر بورجکی پیزا ل دیدی سرنجدەرکی وەستاوەوە سیر بکرت، تنانت کاتک. برچاو

برز بت ئوا ل سگۆشی  یوەکاتک تۆپک تل دەکرتوە، الی گالیلۆ چندە ل ئاستی زەوی
 .همان برزی سردەکوتب برانبردا 

کت
ملۆگ لی دونیا ڕبی دایکرەکییس مدوو سیست : ل

دا بوبوەوەبۆ ئوەی برگری ل تیۆری  ١٦٣٢سای 
وە گالیلۆ درا ببم ب هۆی ئم کت. کۆپرنیکۆسی بکات

 ی ئبدیڕۆمانی وحوکمی دەست بسر یب دادگای کس
دا ل فهرەستی  ١٨٢٣هتا سای  شکبکت. ابسردا در

  .کتب یاساخکاندا مایوە
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لگڵ ئمانشدا، گالیلۆ تفسیری ئوەی نکرد ک بۆچی تنک، ل بری 
کچی ل بردەم   دوری نیو میل ل بورجی پیزاوە بکوتوە،ئوەی ل
ئم مت تلیسماویی  وەمیهرچۆنک بت، . دا دەدات ب عرددابورجک

ن ک لسر ڕووە الرەکان تلی بووان دەرەنجامی تاقیکردنوەکانی ئو تۆپ
دوو ڕووی الرمان هبت و یککیان لیلۆ بۆی دەرکوت ک ئگر گا. دەکردنوە

تریش ل  وە الرەکیوتلکردنوەی تۆپک ب ئاڕاستی خوارەوە و ڕبۆ 
تۆپک تۆپک ب ئاڕاستی سرەوەدا، ئگر  سرکوتنوەیبۆ برانبردا بت 

الرەکی برامبردا ە وکیان تل بکینوە، ئوا تۆپک بسر ڕوویلسر ڕو
یاخود ( بردەوام دەبت ل جو برەو سرەوە هتا دەگات ئو دورییی

ل هی  الرتر بت دووەمخۆ ئگر ڕوی  .ک ل تلبونوەدا بیوەیتی )برزی
ئوا  ەک سافتر بتو، خۆ ئگر ڕوئوا تۆپک دورییکی کمتر دەبت یکم،

 ککی زیاتردەڕواتتۆپرددورییه م لو، ب ن لرزی دەبمان بتدا هو حا
لم سردەمدا ب جۆرک لم ڕەوش دەگین ک بریتیی ل .ی زەوییوەوڕو

ای مانوەی ووزە یاخود یاس ینمایشکردنی ئو یاسایی پی دەین پاراستن
کی تری لمدا بدیکرد، بۆ وی بازدانکی تری داهنان ووزە، بم گالیلۆ شت

، گوتی ئگر ڕووی دووەم ئاسۆیی بت، ئوا تۆپک هرگیز ل جو بوو
 رزییب رگیز ناگاته ت، چونکناوەست
ئسییک، وات ئو برزییی ک سرەتا 

 یدا دەستی بتمجۆرە،  .کردووە جوب
 ی کو ئاکامئ یشتک گالیلۆ گنر تگئ

جودا لس ڕووەیکی ئاسۆیی ل حاتی 
 ت و بدییبتا ئه نو توا ئت، ئب
جو ت لردەوام دەبر بک هکی ڕراییخ. 

کی جوی هموو) وات ئرستۆ دەت(ک دەت  یئرستۆیی و دونیا فلسفییل بووئایدیای مائاواییکی ڕادیکان  ئم
ب یاسای یکمی  بووئم چمکی گالیلۆ دوایی گیشت الی نیوتن و  .جوک ئاسۆیی پویستی ب هۆکارک هی بۆ ئنجامدانی

ل ڕاستیدا ئم پویست بوو بۆ حلکردنی متی کوتنخوارەوەی تنک ل بورجی  .١١inertiaجوی نیوتن، وات یاسای سرەوتن
هرچییکیش ک  و یڕوی زەوپاشانیش، ئو پرس گشتییی ک دەت بۆچی ئم دەرک ب جولی عرد ناکین؟  –پیزاوە 

حاتی سروشتییان وای . النوەی زەوییوەی، ئمش ب هۆی خوپکوە ل جۆیکی ئاسۆییدان ھمووو لخۆدەگرت لسریتی
شتک، ک پکوە دەجون، وەستاو دن  همووک بو جۆرە بردەوام بن، بمجۆرە ل دیدی سرنجدەرکی سر ڕوی زەوییوە، 

ک تنک  ئگر تاقیکردنوەی سر بورجکی پیزا ل دیدی سرنجدەرکی وەستاوەوە سیر بکرت، تنانت کاتک. برچاو

برز بت ئوا ل سگۆشی  یوەکاتک تۆپک تل دەکرتوە، الی گالیلۆ چندە ل ئاستی زەوی
 .همان برزی سردەکوتب برانبردا 

کت
ملۆگ لی دونیا ڕبی دایکرەکییس مدوو سیست : ل

دا بوبوەوەبۆ ئوەی برگری ل تیۆری  ١٦٣٢سای 
وە گالیلۆ درا ببم ب هۆی ئم کت. کۆپرنیکۆسی بکات

 ی ئبدیڕۆمانی وحوکمی دەست بسر یب دادگای کس
دا ل فهرەستی  ١٨٢٣هتا سای  شکبکت. ابسردا در

  .کتب یاساخکاندا مایوە

کتێبی

بەرامبەردا تا
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لە   .inertia سرەوتن11  یاسای  واتە  نیوتن،  جووڵەی  یەكەمی 
ڕاستیدا ئەمە پێویست بوو بۆ حلكردنی مەتەڵی كەوتنە خوارەوەی 
كە  گشتییەی  پرسە  ئەو  پاشانیش،   – پیزاوە  بورجی  لە  تەنەكە 
دەڵێت بۆچی ئێمە دەرك بە جووڵەی زەوی ناكەین؟ ڕووی زەوی 
و هەرچییەكیش كە لەسەریەتی و لەخۆ دەگرێت هەموو پێكەوە 
لە جۆڵەیەكی ئاسۆییدان، ئەمەش بە هۆی خوالنەوەی زەوییەوەیە. 
حاڵەتی سروشتییان وایە كە بەو جۆرە بەردەوام بن، بەم جۆرە 
هەموو شتێك،  زەوییەوە،  دیدی سەرنجدەرێكی سەر ڕووی  لە 
كە پێكەوە دەجووڵێن، وەستاو دێنە بەرچاو. ئەگەر تاقیكردنەوەی 
سەر بورجەكەی پیزا لە دیدی سەرنجدەرێكی وەستاوەوە سەیر 
بكرێت، تەنانەت كاتێك كە تەنەكە دەكەوێتە خوارەوە، ئەوا وا 
تەنەكەش  و  بورجەكەش  واتە  هەردووكیان،  كە  بەرچاو  دێتە 
سروشتی  شێوەیەكی  بە  خوارەوەدایە،  كەوتنە  پرۆسەی  لە  كە 
و بە ئاڕاستەی ئاسۆیی دەجووڵێن. بەم جۆرە تەنەكە لە بەردەم 

بورجەكدا بە زەویدا دەدات.
گوتی:  گالیلۆ 
ه����ەر ه��ەم��ان 
ل����ۆژی����ك����ی 
ب��ی��رك��ردن��ەوە 
موشەك  ب��ەس��ەر 
ه��اوێ��ژی��دا   –
)تۆپی مەدفەعی( 
بۆ  دەكرێ.  ڕاڤە 
ئەگەر  نموونە 
گ���ول���ل���ەی���ەك 
ل����ە ت�����ۆپ – 
ه��اوێ��ژێ��ك��ەوە 
)مەدفەعێكەوە( 
ئ��ەوا  بتەقێنین، 

خێرایی یەكەمی بە ئاڕاستەی ئاسۆیی لەالیەن تۆپ – هاوێژەكەوە 
دیاری دەكرێ، بەاڵم خێراییەكەی بە ئاڕاستەی شاقوڵیی، ملكەچی 
یاسای كەوتنە خوارەی تەنەكانە، تەنانەت كاتێك كە تۆپەكە بە 
ئاڕاستەی سەرەوە دەجووڵێت )واتە كاتێك كە تۆپەكە دەتەقێت و 
بە ئاڕاستەی سەرەوە دەجووڵێت و كاتێك دەگاتە بەرزترین خاڵ 
لە هەوادا ئەو كاتە بە ئاڕاستەی خوارەوە دەجوڵێت(. بە یەكخستنی 
هەردوو جۆرە جووڵەكە )ئاسۆیی و شاقوڵی(، گالیلۆ، بە پیشاندانی 
موشەك–  جۆرە  هەموو  ڕەوت��ی  كە  سەلماندی  ماتماتیكییانە، 
هاوێژییەكی نزیك لەسەر ڕووی زەوی فۆرمێكی پارابۆالی هەیە. 
لە ساڵی 1638دا، لە كتێبەكەی ))دوو زانستی نوێ(( دا، دەنووسێت 
و دەڵێت، ))سەرنجدراوە كە مووشەك – هاوێژی وەدووی جۆرە 
و  پارابۆالیە  ئەو چەماوەیە  دەكەوێت، كە  ڕەوتێكی چەماوەیی 
كەس نیشانی نەداوە، من پیشانی دەدەم كە ئەوەی من كردوومە، 
لەگەڵ چەند شتێكی دیكەدا، تەنانەت زۆر گرنگن، دەروازەیەك 
بە ڕووی بڕێكی زۆر و زانستی بنەڕەتیدا دەكەنەوە(( . جارێكی 

دیكە، گالیلۆ ڕاست دەرچوو:
چونكە بە ڕاستی زانستێكی زۆر و بنەڕەتی بوو. دۆزینەوەكەی 

ڕێك  خێراییەكی  بە  ئەوەی  بۆ  تەنێك  )مەیلی  سرەوتن  لەمەڕ 
بەردەوام بێت لە جووڵەی ئاسۆیی( و یەكخستنی لەگەڵ هێزی 
تەنەكاندا  كەوتنەخوارەوەی  دووەمی  یاسای  لە  )كە  ڕاكێشاندا 
خۆدەبینێتەوە(، توانی لە نزیك سەر ڕووی زەوی فۆرمی یەكێك 
بوو، كە  پارابۆال  بهێنێت، ئەویش  بەرهەم  لە بڕگەكانی قوچەك 
ئەوەی  بۆ  خستیەگەڕ  نیوتن  دوایی  بوو  ئایدیایە  ئەو  ئەمەش، 

پیشانمان بدات كە چۆن گەردوون كاردەكات.
سەرەنجام، كێشەی گالیلۆ لەگەڵ كڵێسەدا – كە بوو بە داستانێكی 
نییە –بووە هۆكارێك  نووسینە  ئەم  بابەتی  ئەمە  بەاڵم  قارەمانانە، 
ئەم شۆڕشە  ئیتاڵیا. شەپۆلی  لە  زانستی  بۆ دەرپەڕاندنی شۆڕشی 
و  كرد  هەڵوێستەیەكی  فەڕەنسا  لە  جواڵ،  باكوور  ئاڕاستەی  بە 
دیكارتی دۆزییەوە، كە ئەمیش لە ڕاستە – هێڵ تێگەیشت، كە 
بە هەقیقەت سیستمی x-y-z ی كارتیزانی12 )پۆوتان( داڕشت. 
دواجار ئەم شۆڕشە لە ئینگلتەرە گیرسایەوە، لە كەسایەتی ئیسحاق 

نیوتندا ڕەنگی دایەوە.
واری  ئاسۆیی  ئاڕاستەی  بۆ  تەنیا  گالیلۆ  الی  سرەوتن  یاسای 
دەكرا، بەاڵم كاتێك چەمكەكە لە جیهاندا باڵوبووەوە، پرسەكە 
لەخۆ  ئاسۆیی، كە خێراییەكی ڕێكی  لە چوارچێوەی جووڵەی 
گرتبوو، هاتە دەرەوە و چووە قاڵبی جووڵەی بازنەیی بە دەوری 
نەیتوانی  گالیلۆ  خۆی،  تیژی  بیركردنەوەی  سەرباری  زەوی��دا. 
دیكارت  بكات.  قوتار  ئەفالتونی  بازنەیی  چەمكی  لە  خۆی 
بە  سرەوتن  چەمكی  توانی  كە  بەدەستهێنا  سەركەوتنی  لەوەدا 
ئاڕاستەیەكی ڕاستدا ببات و بیخاتە سەر ئەو فۆرمەی كە نیوتن 
سوودی لێوەرگرت، وەك نیوتن دەڵێت: ئەگەر تەنێك لە حاڵەتی 
وەستاندا بێت، یان لە حاڵەتی جوڵەدا بێت بە خێراییەكی ڕێك و 
لەسەر ڕاستە هێڵێك،، ئەوا ئەو تەنە لە هەردوو حاڵەتەكەدا وەك 
خۆی دەمێنێتەوە ئەگەر هێزێكی دەرەكی نەبێت كاربكاتە سەری.
ساڵەی  ئەو  هەر  لەدایكبووە،  1642دا  ساڵی  لە  نیوتن  ئیسحاق 
لە  پێویستە  ئەو  وەك  بلیمەتێكی  بڵێی كە  وەك  مرد،  گالیلۆ  كە 
ئەو  كە  هاوچەرخ،  ڕۆژمێری  بەپێی  واقیعدا،  لە  هەبێت.  دنیادا 
ساڵی  یەكەمی  كانونی   4 لە  بەكاردەهات،  ئیتاڵیا  لە  تەنیا  كاتە 
1643دا لەدایكبووە. لە واڵتی ئنگلستان، ئەو كاتە هێشتا تەبەننای 
دایكبوونی دەكاتە 25  لە  بۆیە ڕۆژی  نەكرابوو،  تازە  ڕۆژمێری 
كانونی یەكەمی 1642. لە هەر حاڵەتێكدا بێت، نیوتن پێشوەختە 
لەدایكبوو. سێ مانگ بەر لە لەدایكبوونی، بابی مرد. كە لەدایكبوو 
پێدەچوو چارەنووسەكەی وا  بوو،  مەخلوقێكی بچكۆلەی الواز 

دیارنەبوو كە هەشتا و چوار ساڵ دەژی. 
دایكی بەو هیوایە بوو كە ئیسحاقی كوڕی گەورە دەبێت و بە 
باشی ئیدارەی ئەو مڵك و ماڵە دەكات كە مێردی دووەم وەك 
میراتی بۆی بەجێ هێشتووە، بەاڵم ئەویش )واتە مێردە تازەكەی( 
زوو مرد، نیوتن هێشتا تەمەنی نزیك یازدە سااڵن بوو. خۆ ئەگەر 
نیوتن بابی خۆی لە ژیاندا بمایە یان هەر هیچ نەبێت باوەپیارەكەی 
تۆزێك ڕەحمی هەبوایە، ئەوا دوور نەبوو كە نیوتن بە شێوەیەكی 
ماقووڵ گەورە دەبوو، دەبوو بە جوتیارێكی زۆر زیرەك. بەاڵم ئەم 
جۆرە چارەنووسانە بە نسیب نەبوون، لە بری ئەمە و سەرەنجام 
هەندێجار  ب��ەرزی  ه��اواری  كە  پیاوێك  بە  بوو  كوڕەكەیان 

 

  ١٢الپڕە    شرکۆ ڕەشید قادر کردوی ب کوردی    ل کۆپرنیکۆسوە تا نیوتن: ڕیچارد فینمان

دت برچاو ک هردوکیان، وات بورجکش و تنکش ک ل پرۆسی کوتنخوارەوەدای، ب  ئوا وادەکوت خوارەوە، 
  .تنک ل بردەم بورجکدا ب عردا دەداتبمجۆرە . شوەیکی سروشتی و ب ئاڕاستی ئاسۆیی دەجون

بۆ نمون ئگر گوللیک ل . ڕاڤدەکرت )تۆپی مدفعی(هاوژیدا –ک مان لۆژیکی بیرکردنوە بسر موشهر ه: گالیلۆ گوتی
هاوژەکوە دیاری دەکرت،  –بتقنین، ئوا خرایی یکمی ب ئاڕاستی ئاسۆیی ل الین تۆپ ) مدفعکوە(هاوژکوە -تۆپ 
کاتک ک تۆپک ب ئاڕاستی سرەوە اراستی شاقویی، ملکچی یاسای کوتنخوارەی تنکان، تنانت خراییکی ب ئ بم

اراستی سرەوە دەجوت و کاتک دەگات برزترین خاڵ ل هوادا ئو کات ب و ب ئ وات کاتک ک تۆپک دەتقت( دەجوت
، ، گالیلۆ، ب پیشاندانی ماتماتیکییان)اقویئاسۆیی و ش( وک جۆرە جوکب یکخستنی هرد.) ئاڕاستی خوارەوە دەجوت

دا، ل  ١٦٣٨ل سای . ی فۆرمکی پارابۆالی هیوی زەوونزیک لسر ڕ یهاوژییک –جۆرە موشک  همووسلماندی ک ڕەوتی 
هاوژی  – موشکسرنج دراوە ک '' ست و دەت، دا، دەنو'' دوو زانستی نوێ'' کتبکی 

پارابۆالی و کس نیشانی نداوە، ، ک ئو چماوەی وەدوی جۆرە ڕەوتکی چماوەیی دەکوت
من پیشانی دەدەم ک ئوەی من کردوم، لگڵ چند شتکی تردا، تنانت زۆر گرنگن، 

، گالیلۆ ڕاست جارکی تر '' .دەکنوە وی بکی زۆر و زانستی بنڕەتیداب ڕ یکدەروازە
  :ودەرچو

ڕاستی زانست ب ڕەتی چونکڕ سرەوتن. بووکی زۆر و بنمی لوەکک بۆ ( دۆزیننیلی تم
ی و یکخستنی لگڵ هز) ئاسۆییئوەی ب خراییکی ڕک بردەوام بت ل جوی 

ی فۆرمی یکک ل ڕوی زەونزیک سر ل ، توانی )نتوەی کوتنخوارەوەی تنکاندا خۆدەبیدووەمک ل یاسای ( ڕاکشاندا
پیشانمان  ئوەی دوایی نیوتن خستیگڕ بۆ بوو، ک ئمش، ئو ئایدیای بووبگکانی قوچک برهم بھنت، ئویش پارابۆال 

 .کاردەکات گردون بدات ک چۆن

ە هۆکارک بوو–ئم بابتی ئم نوسین نیی  بم داستانکی قارەمانان، ب بووک  –گالیلۆ لگڵ کسدا  کشیسرەنجام، 
ل فڕەنسا هوستیکی کرد و دیکارتی  ،جوستی باکور ئاڕا شپۆلی ئم شۆڕش ب .ڕاندنی شۆڕشی زانستی ل ئیتایابۆ دەرپ

 ڕاست میش لئ وە، کمی  –دۆزییت سیستقیقه ب یشت، کگت هx-y-z م دواجار . ڕشتدا )پۆوتان(١٢ی کارتیزانیئ
 وەشۆڕشتی ئیسحاق نیوتندا ڕەنگی دایسایک وە، لرە گیرسایئنگلت ل.  

ل جیھاندا بوبوەوە، پرسک ل  چمکک یاسای سرەوتن الی گالیلۆ تنھا بۆ ئاڕاستی ئاسۆیی واری دەکرا، بم کاتک
سرباری . جوی بازنیی ب دەوری زەویدا چوە قابیهاتدەرەوە و ، بوو، ک خراییکی ڕکی لخۆگرتئاسۆییجوی چوارچوەی 

دیکارت لوەدا سرکوتنی بدەستھنا ک . چمکی بازنیی ئفالتونی قوتاربکاتل  خۆی بیرکردنوەی تیژی خۆی، گالیلۆ نیتوانی
: ، وەک نیوتن دەتتن سودی لوەرگرتکی ڕاستدا ببات و بیخات سر ئو فۆرمی ک نیوتوانی چمکی سرەوتن ب ئاڕاستی

، یان ل حاتی جودا بت ب خراییکی ڕک و لسر ڕاست هک،، ئوا ئو تن ل ئگر تنک ل حاتی وەستاندا بت
  .دا وەکو خۆی دەمنتوە ئگر هزکی دەرەکی نبت کاربکات سریهردو حاتک

  y = x2بریتیی ل گرافی : پارابۆال
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دەگەیشتە شێتی و لە كۆتایی ژیانیشدا ئەوەی ڕاگەیاند كە ئەو 
هێشتا بوخچەی نەكراوەیە. بەاڵم لە هەمان كاتیشدا ئینسانێك بوو 
كە مێژووی مرۆڤایەتی بە جۆرێك گۆڕی كە خەڵكانێكی كەم 

ئەوەیان كردووە.
ترینتی  كۆلێژی  چووە  الو  نیوتنی  ئیسحاق  دا،  ساڵی 1661  لە 
پرۆگرامەكانی  سەرەكی  بابەتی  هێشتا  كاتە  ئەو  كامبریج.  لە 
خوێندبوو، بەاڵم شۆڕشی زانستیش لە ئارادا بوو. نیوتن، لە ساڵی 
پەتای  ترسی  لە  پاشان  هێنا،  بەدەست  بەكالۆریوسی  دا،   1665
تاعوون هەاڵت و گەڕایەوە بۆ گوندەكەی خۆیان. پێدەچێت كە 
ئەم دوو ساڵەدا  ماوەی  لە  لە دۆزینەوە گرنگەكانی  نیوتن زۆر 
ئەنجام دابێت كە لێرە ماوەتەوە، بەاڵم دنیا تا ماوەیەكی زۆر بە 

داهێنانەكانی نیوتنی نەزانی.
ل��ە ن��ێ��و دەس��ك��ەوت��ە 
نیوتندا  زۆرەك���ان���ی 
بوو  بریتی  گرنگترینیان 
بەرجەستەكردنی  ل��ە 
پرینسیپەكانی داینامیكی 
دنیابینی  جێگەی  كە 
لە  گرتەوە.  ئەرستۆییان 
ساڵی 1687 دا، كاتێك 
ك���ە ش���اك���ارەك���ەی، 
پ���ری���ن���س���ی���پ���ی���ای، 
هەمووی  باڵوكردەوە، 
كورت  یاسادا  سێ  لە 
كۆمەڵێك  كە  ك��ردەوە 
كۆرۆلەری13  و  پێناس 
لەخۆ   corollaries
یەكەم  یاسای  گرتبوو. 
پرینسپی  لە  بوو  بریتی 

سرەوتن inertia، كە میراتی گالیلۆ و دیكارت بوو:
یاسای یەكەم: هەموو تەنێك، ئەگەر هێزێك كارنەكاتە سەری، ئەوا 
لە حاڵەتی وەستانی خۆی یان لە حاڵەتی جووڵەی ڕێكی خۆی 

هەر بەردەوام دەبێت.
داینەمیكەكەیەتی،  گرنگی  بەشێكی  كە  نیوتن،  دووەمی  یاسای 
هێزێك  كاتێك  دێت  تەنەكاندا  بەسەر  چی  كە  دەڵێت  پێمان 

كاربكاتە سەریان.
یاسای دووەم: گۆڕان لە جووڵەدا ڕاستەوانە لەگەڵ ئەو هێزەی 
دەخرێتە سەری دەگۆڕێت و ئاڕاستەكەشی بە هەمان ئاڕاستەی 

ئەو هێزە دەبێت كە دەخرێتە سەری.
پێناسی چەندایەتی جووڵە دەكات  پرینسیپیادا،  لە كتێبی  نیوتن، 
كە بریتییە لە ئەنجامی خێرایی )بێگومان بە ئاڕاستەوە( كەڕەت 
ئەمڕۆ  ئەوەی كە  واتایەكی دیكە  بە  یان  ماددەكە –  چەندێتی 
فیزیكناسان پێی دەڵێن تەوژم momentum. ماوەیەكی زۆر، 
دووەمی جۆرە كورتكردنەوەیەكی  یاسای  نیوتن،  مردنی  دوای 
یان  تاودان،   X بارستایی لە هێز =  بوو  بریتی  لەخۆ گرت كە 
F=ma ، هەرچەندە نیوتن خۆی هەرگیز بەم جۆرە گوزارشتی 

نەكردبوو.
یاسای سێیەمی بە یاسای كار و كاردانەوە ناسراوە:

یاسای سێیەم: بۆ هەر كارێك كاردانەوەیەكی یەكسان، بەاڵم بە 
ئاڕاستەی پێچەوانەوە هەیە.

یاسای سێیەم یارمەتیمان 
دەدات كە ئاڵۆزییەكی 
گەورە  بێسەروبەرەی 
ل��ە پ��رس��ی ج��ووڵ��ەی 
ئاسان  هەسارەكاندا 
هەسارەكان  بكەین. 
تەنی  )ب��ە زەوی��ی��ەوە( 
ئ��اڵ��ۆزی زەب��ەالح��ن، 
وپ��ێ��ك��ه��ات��ەك��ان��ی 
لەسەر  هێز  ناوەوەیان 
)پیادە(   واری  یەكدی 
یاسای  بەپێی  دەك��ەن. 
ئەم  نیوتن،  سێیەمی 
هەر  سروشتیان  هێزانە، 
یەكدی  بێت،  چۆنێك 
دەسڕنەوە. هەر هێزێك 

لە پێكهاتەی یەكەم لەسەر پێكهاتەی دووەم لە هەسارەكەدا واری 
دەكات تەواو هاوسەنگ دەبێت بە هەمان هێز كە دووەم لەسەر 
پڕۆسەیە  ئەم  پوختی  ئەنجامی  دەكات.  واری  یەكەم  پێكهاتەی 
ئەوەیە كە دەتوانرێ سروشتی زەبەالحی هەسارەكە لە حیسابكردنی 
بە  هەسارەكە  بكرێ.  فەرامۆش  خۆردا  دەوری  بە  ڕەوتەكەی 
لە  بارستاییەكەی  دەڵێی  كە  دەكات  هەڵسوكەوت  وا  تەواوی 

خاڵێكی جیۆمەتریدا كۆبووەتەوە كە دەكەوێتە چەقەكەیەوە.
مەبەست لە یاسای سێیەم ئەوەیە كە هەسارەكان هێزێك لەسەر 
خۆر واری دەكەن كە لە بڕدا یەكسانە و لە ئاڕاستەدا پێچەوانەی 
ئەو هێزەیە كە خۆر لەسەر هەمان ئەم هەسارانە واری دەكات. 
بۆ زاڵبوون بەسەر هەر گرفتێكدا كە ئەم هێزە دروستی دەكات 
و دەیخوڵقێنێت، نیوتن لە سەلماندنە فەرمییەكەیدا ئاماژە بە خۆر 
نادات، بەڵكو ئاماژە بە ))هێزی ناوەندێكی مەند )وەستاو((( دەدات.
خۆر  كە  جۆرەیە  بەو  گریمانەكەی  نیوتن  دەرەنجامێك،  وەك 
ئەوەندە گەورەیە كە هێزی ڕاكێشانی هەسارەكان لەسەری ئەوەندە 
دیكەی  بوارەكانی  لە  سێیەم  یاسای  دوایی  نییە.  كاریگەرییان 
فیزیكدا ئەو گرنگییەی سەلماند كە: سەرچاوەیە بۆ یاساكانی هەر 
گۆشەیی  تەوژمی   ،momentum تەوژم  پاراستنی  لە  یەكە 

angular momentum و وزە. 
سێ یاساكەی نیوتن بریتیین لە پرینسیپی داینەمیكی كە جێگای 
ئەرستۆییان  ))جوڵەی سروشتی(( و ))جوڵەی توند((ی میكانیكی 
تایبەتی  هێزێكی  جۆرە  دیاریكراوی  سروشتی  نیوتن  گرتەوە. 
واری  تەنەكاندا  و  هێزەكان  هەموو  بەسەر  كە  یاسایانە،  ئەم  بۆ 
لەنێوان خۆر و هەسارەكاندا كاریگەری  دەكرێن، زیادكرد كە 
خۆی ڕاڤەدەكات، یان لەنێوان هەسارەیەك و مانگەكانیدا، یان هەر 
بە ڕاستی، لەنێوان دوو پارچە تەندا كە لە گەردووندا هەن. ئەم 
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وەک بی ک بلیمتکی وەکو ئو پویست ل دونیادا  ،و سای ک گالیلۆ مردئهر ە، بوودا لدایک ١٦٤٢ئیسحاق نیوتن ل سای 
دا  ١٦٤٣کانونی یکمی سای  ٤ل واقیعدا، ب پی ڕۆژمری هاوچرخ، ک ئو کات تنھا ل ئیتالیا بکاردەهات، ل  .هبت
کانونی یکمی  ٢٥نی دەکات بوو، بۆی ڕۆژی لدایکبووتبننای ڕۆژمری تازە نکرال وتی ئنگلستان، ئو کات هشتا . ەبوولدایک
مخلوقکی  بوولدایک ک. نی، بابی مردبوور ل لدایکس مانگ ب. بوول هر حاتکدا بت، نیوتن پشوەخت لدایک. ١٦٤٢

  . چوار ساڵ دەژیو ک هشتا  بوودیارن واچآرەنوسکی  و، پدەچوبووبچکۆلی الواز 

و هیوایئیسحاقی کوڕی بوودایکی ب دەکات  ک ک و ماو مباشی ئیدارەی ئ ت و بورە دەبردی گم وەک میراتی بۆی  دووەمک
شتوەبھویش، جم ئردە(بم یتازە واتشتا نیوتنزوو مرد، ) کن  هنی نزیک یازدە سامر نیوتن بابی خۆی . بووتگخۆ ئ

، بووڵ گورە دەوک نیوتن ب شوەیکی ماق بووپیارەکی تۆزک ڕەحمی هبوای، ئوا دورنەندا بمای یان هر هیج نبت باوایل ژ
ب پیاوک  بوون، ل بری ئم و سرەنجام کوڕەکیان بووبم ئم جۆرە چارەنوسان ب نسیب ن. ب جوتیارکی زۆر زیرەک بوودە

 رزی کهاواری بکراوەیی نشتا بوخچو هئ یاند کوەی ڕاگکۆتایی ژیانیشدا ئ تی و لش یشتکجار دەگنده . م لب
  .وەوو ک مژوی مرۆڤایتی ب جۆرک گۆڕی ک خلکانکی کم ئوەیان کردوهمان کاتیشدا ئنسانک ب

پرۆگرامکانی ستۆ بابتی سرەکی رئو کات هشتا ئ. ە کۆلژی ترینتی ل کامبریجوق نیوتنی الو چوادا، ئیسح ١٦٦١ل سای 
دا، بکالۆریوسی بدەست هنا، پاشان ل ترسی پتای  ١٦٦٥نیوتن، ل سای . بوول ئارادا  ش، بم شۆڕشی زانستیبووخوندن

ماوەی ئم دو سادا ئنجام پدەچت ک نیوتن زۆر ل دۆزینوە گرنگکانی ل . انتاعون هت و گڕایوە بۆ گوندەکی خۆی
  .دابت ک لرە ماوەتوە، بم دونیا تا ماوەیکی زۆر ب داهنانکانی نیوتنی نزانی

نیابینی ول برجستکردنی پرینسیپکانی داینامیکی ک جگی د بوول نو دەسکوت زۆرەکانی نیوتندا گرنگترینیان بریتی 
ی ل س یاسادا کورت کردەوە ک هموو، پرینسیپیای،بوکردەوە، د، کاتک ک شاکارەکی ١٦٨٧ل سای . ئرستۆییان گرتوە

ل  بوویاسای یکم بریتی . بوولخۆگرت١٣corollariesکۆمک پناس و کۆرۆلری
  :بوو، ک میراتی گالیلۆ و دیکارت  inertiaپرینسپی سرەوتن 

تنک، ئگر هزک کارنکات سری، ئوا ل حاتی وەستانی  هموو: یاسای یکم
  .خۆی یان ل حتی جوی ڕکی خۆی هر بردەوام دەبت

چی  ی نیوتن، ک بشکی گرنگی داینمیککیتی، پمان دەت کدووەمیاسای 
  .بسر تنکاندا دت کاتک هزک کاربکات سریان

و گۆڕان ل جودا ڕاستوان لگڵ ئو هزەی دەخرت سری دەگۆڕت : دووەمیاسای 
  .ب همان ئاڕاستی ئو هزە دەبت ک دەخرت سری ئاڕاستکشی

 ل بریتیی دەکات ک تی جوندایناسی چبی پرینسیپیادا، پکت نجامینیوتن، لئ 
یاخود ب واتایکی تر ئوەی  –چندتی مادەک کڕەت ) بگومان ب ئاڕاستوە(خرایی

کورتکردنوەیکی ی جۆرە دووەمیاسای ماوەیکی زۆر، دوای مردنی نیوتن، ). momentum(ک ئمۆ فیزیکناسان پی دەن توژم 

هزی : )١٧٢٧ – ١٦٤٢(ئیسحاق نیوتن 
  .ڕاکشان حوکمی گردون دەکات
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، هرچندە نیوتن خۆی هرگیز بمجۆرە گوزارشتی  F = maتاودان، یاخود  Xبارستایی = ل هز  بوولخۆگرت ک بریتی 
  .بوونکرد

  :یاسای سیمی ب یاسای کار و کاردانوە ناسراوە

  .هی ، بم ب ئاڕاستی پچوانوەبۆ هر کارک کاردانوەیکی یکسان: یاسای سیم

ب ( هسارەکان. ئاسان بکین داجوی هسارەکان ی گورە ل پرسیبرەیاسای سیم یارمتیمان دەدات ک ئاۆزییکی بسرو
تنی ئاۆزی زەبالحن، پکھاتکانی ناوەوەیان هز لسر یکتری ) زەوییوە

، سروشتیان هر ب پی یاسای سیمی نیوتن، ئم هزان. واری دەکن
ل پکھاتی یکم لسر  هر هزک. یکتر دەسنوە چۆنک بت،

کھاتدا واری دەکات یپسارەکه مان  دووەم له ت بنگ دەبواو هاوست
ئنجامی پوختی ئم . هز ک دووەم لسر پکھاتی یکم واری دەکات

دنی پرۆسی ئوەی ک دەتوانرت سروشتی زەبالحی هسارەک ل حسابکر
ب تواوی وا  کهسارە. ڕەوتکی ب دەوری خۆردا فرامۆش بکرت

ستاییکی ل خاکی جیۆمتریدا رهسوکوت دەکات ک دەی با
  .وەتوە ک دەکوت چقکیوەوکۆب

مبست ل یاسای سیم ئوەی ک هسارەکان هزک لسر خۆر واری 
 کساندا یب ل ن کخۆر و دەک ک زەیو هی ئوانچدا پئاڕاست ل

بۆ زابون بسر هر گرفتکدا ک . لسر همان ئم هساران واری دەکات
دروستی دەکات و دەیخوقنت، نیوتن ل سلماندن فرمییکیدا  ئم هزە

 '')وەستاو(هزی ناوەندکی مند'' ب ئیشارە ئیشارە ب خۆر نادات، بکو 
ک خۆر ئوەندە  یوەک دەرەنجامک، نیوتن گریمانکی بو جۆرە.دەدات

دوایی یاسای سیم ل بوارەکانی تری فیزیکدا ئو . ن نییگورەی ک هزی ڕاکشانی هسارەکان لسری ئوەندە کاریگرییا
لماند کی سر: گرنگییچسل کر یبۆ یاساکانی ه وژم اوەیپاراستنی تmomentum ییوژمی گۆشت ،angular 

momentumو وزە .  

ئرستۆییان میکانیکی ی ''جوی توند''و '' جوی سروشتی''کی نیوتن بریتین ل پرینسیپی داینمیکی ک جگای اس یاس
، هزەکان و تنکاندا واری دەکرن همووک بسر بۆ ئم یاسایان،جۆرە هزکی تایبتی  دیاریکراوینیوتن سروشتی . گرتوە

مانگکانیدا، یاخود هر ب  و ات، یاخود ل نوان هسارەیکڕاڤدەک کاریگری خۆی هسارەکاندازیادکرد ک ل نوان خۆر و 
و  دووەمل هزی ڕاکشان، هروەک دەبینین یاساکانی  بووئم هزە بریتی . ڕاستی، ل نوان دو پارچ تندا ک ل گردوندا هن

لگڵ س یاساکی،  –ند ک هر امڕاکشان، پاشان ئوەی سلی هزی سیمی کپلری بکارهنا بۆ کورتکردنوەی خاسیتکان
  .ب هۆی داتاشینی ڕەوتی هلکیی هسارەکان بووهزی ڕاکشاندا یکخست و 

کانی پرینکیپیا یان پرینسپی  ماتماتیکییفلسف
. گیاندئم کتپی بچاپ  ١٦٨٧نیوتن ل سای . سروشت

روا ئاسان نیییستنی هگستاش تتا ئه. 
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هێزە بریتی بوو لە هێزی ڕاكێشان، هەروەك 
دەبینین یاساكانی دووەم و سێیەمی كێپلەری 
بەكارهێنا بۆ كورتكردنەوەی خەسڵەتەكانی 
سەلماند  ئەوەی  پاشان  ڕاكێشان،  هێزی 
لەگەڵ هێزی  یاساكەی،  كە هەر – سێ 
هۆی  بە  ب��وو  و  یەكخست  ڕاكێشاندا 

داتاشینی ڕەوتی هێلكەیی هەسارەكان.
جیاكاری  كالكیولەسی  نیوتن  ئیسحاق 
داهێنا.  تكامل(  و  )تفاضل  تەواوكاری  و 
ئامێرە  ئ��ەم  نیوتن  گومانێك،  هیچ  بێ 
ئەوەی  بۆ  خستەگەڕ  شیكارییانەی  بەهێزە 
دۆزینەوە مەزنەكانی خۆی ئەنجام بدات. 
پرینسیپیای14  كاتێك  ئەوەشدا،  لەگەڵ 
كارەكانی  هێشتا  نووسی،   Principia
نەگەیاندبوو.  چاپ  بە  كالكیولەس  لەمەڕ 
هەڵگیرسانی  ه��ۆی  ب��ە  ب��وو  )دوای����ی 
و  نیوتن  ل��ەن��ێ��وان  توند  مشتومڕێكی 
فەیلەسوف و ماتماتیكناسی ئەڵمانی لەیبنیز، 
لەسەر ئەوەی كە كێ لە پێشدا كالكیولەسی 
ئاشکرا كردووە، چونكە ئەویش سەربەخۆ 
دۆزییەوە(.  ماتماتیكییانەی  كاری  هەمان 
و  التین  كالسیكی  زمانی  بە  پرینسیپیا 
و  ن��ووس��راوە  ئەكلیدیسییانە  جیۆمەتری 
تەواو  ئەمەش  هۆكاری  ك��راوە.  نمایش 
زمانێك  بە  بوو  پێویست  چونكە  ڕوون��ە: 
بدوێت كە هاوچەرخەكانی لێی حاڵی ببن. 
پۆزەتیڤیش  دیكەی  هۆكارێكی  لەوانەیە 
ئ��اراد  لە  نمایشكردنەكەی  میتۆدی  بۆ 
هەبوو بێت، چونكە دوای سااڵنێكی زۆر، 
ئەوەندەی  كە  )پیاوێك  فینمان  ڕیچارد 
ئەم مێژووە هەتا ئێستا بەرهەمی هێناوە لە 
سەلماندنی  بە  و  دێت  جیاوازە15(  نیوتن 
جیۆمەترییانەی پوختی خۆی لەمەڕ یاسای 
هێلكەیی ڕەوتی هەسارەكان دەخوڵقێنێت. 
فینمان(  )وات��ە  دەڵێت  خ��ۆی  ه���ەروەك 
جیۆمەتری  میتۆدی  ئینسان  نییە  ))ئاسان 
بەكار بهێنێت بۆ دۆزینەوەی شتەكان، بەاڵم 
جوانی پیشاندانەكان دوای دۆزینەوەكان بە 

ڕاستی مەزنن((
دەڵێ:  كە  بەناوبانگە  گوتەیە  بەو  نیوتن 
))ئەگەر من شتێكی زیاترم زانیبێت، ئەوە 
چونكە  ئەوەی،  بۆ  دەگەڕێتەوە  هۆكەی 
پاڵم داوە بە شان مەزنانەوە((. مەزنانێك كە 
بریتی بوون لە هەریەك لە كۆپەرنیكۆس، 
تیكۆ براهە، كێپلەر، گالیلۆ و دیكارت. بەر 
لە نیوتن، هەرەسهێنانی دنیابینی ئەرستۆیی 

بێ  هێشتبوو  بەجێ  تەماوی  بۆشاییەكی 
بێت  ئارادا  لە  ئاماژە  بچووكترین  ئەوەی 
كە چی جێگەی دەگرێتەوە. هەریەك لەو 
مەزنانەی كە نیوتن باسیان دەكات خشت 
و بەرد یان كەرەسەیەكی بیناسازییان لەم 
تەالرەدا داناوە و ڕۆڵی خۆیان لە بنیاتنانی 
زانستی نوێدا دیاری كردووە، بەاڵم هیچیان 
هەیكەل و دیزاینی هەرە دوایی ئەم بینایەیان 
بە چاوانی خۆیان نەدیوە. )دیكارت وای 
زانی كە دیویەتی، بەاڵم هەڵە بوو(. پاشان 
نیوتن هات و لە ناكاو دەركەوت كە دنیا 
پێشبینی  هەیە،  خۆی  نیزامێكی  دیسانەوە 
دەكرێ و قابیلی زانینە. نیوتن ئەو یاسایەی 
ئاواڵە كرد كە گەردوون چۆن كاردەكات، 
بەڵگەش بۆ سەلماندنی ئەم ڕاستییە بریتی 
سوڕانەوەی  یاسای  نمایشكردنی  لە  بوو 

هێلكەیی هەسارەكانی كێپلەر16. 
لە ئینگلیزییەوە:

شێركۆ ڕەشید قادر
sherkodylan@gmail.com

پەراوێزەكانی وەڕگێر
ئاسمانییەكان،  گۆ  سووڕانەوەی  كتێبی   1
شانبەشانی كتێبی ))بونیادی بەدەنی مرۆڤ((
ڤێسالەس  ئەندریا  ن��ووس��ەرەك��ەی  ك��ە 
شۆڕشی  دەسپێكی  س��ەرەت��ای  بە  ب��وو، 
كتێبەكەی  هەرچەندە  دادەن��رێ.  زانستی 
ڕاستەوخۆ  و  یەكسەر  كۆپەرنیكۆس 
دوای  بەڵكو  نەبوو،  فیكری  كاریگەری 
زیاتر لە شەست ساڵ وەك بۆمبی مەوقوت 
گ��ەورەی  پرسێكی  بە  ب��وو  و  تەقییەوە 
گۆڕانكاری ناو دنیای كلتوری ئەوروپی، 
لەسەر  هەبوو  كاریگەری  سەرتاپا  كە 
فەلسەفە،  فكر،  ئازادیی  ئایین،  زانست، 

ئەدەب و هونەر. 
2 زۆربەی وێنەكان و دایەگرامەكان خۆم 

دام ناون.
 saving theدیاردەكە قوتاركردنی   3
دەستەواژەیەكی   ،  appearance
ئەفالتونی بوو. ئەفالتون، چونكە خۆی بە 
تەواوی ئیمانی بەوە نەبوو كە ئەسترۆنۆمی 
بێت  بەند  و  بێت  پراكتیكی  پیشەیەكی 
لە  ورد  ڕامانی  و  مەیدانی  كاری  لەسەر 
ئاسمان، بۆیە الی وی هیچ پێویست نەبووە 
كارانەوە  بەم  خۆیان  گەردوونناسان  كە 
بیركردنەوە و  خەریك بكەن، بەڵكو تەنیا 

دۆزینەوەی  بۆ  بەسن  ماتماتیكی  ڕامانی 
هەسارەكان،  دی��اردەی  بۆ  ڕێگاچارەیەك 
هەسارەكان  كە  كاتێكدا  لە  بەتایبەت 
بسوڕێنەوە  بازنەیی  شێوەیەكی  بە  پێویستە 
و س��ازش��ی ل��ەس��ەر ن��اك��رێ، ب��ەاڵم كە 
نایەتە  سەیری ئاسمان دەكەین بەو جۆرە 
بەرچاو، بەڵكو هەسارەكان كە بە دەوری 
و  گەش  هەندێجار  دەسوڕێنەوە  زەوی��دا 
هەندێجاریش كز دێنە بەرچاو، بۆیە پێویستە 
گەردوونناسان خۆیان سەرقاڵ بكەن بەوەی 
جۆرەیە،  بەم  دی��اردەی��ە  ئەم  بۆچی  كە 
دیاردەیەی  ئەم  چارەسەكردنی  ئەفالتون 
لە  دی��اردەك��ە((.  ))قوتاركردنی  ناونابوو 
ڕاستیدا ئەفالتون كاریگەرییەكی نێگەتیڤی 
هەبووە لەسەر پێشكەوتنی زانست بە گشتی 

و گەردوونناسی بەتایبەتی.
 mural م����ی����ورال   ئ���ام���ێ���ری   4
instrument: بریتی بوو لە ئامێرێك بۆ 
دەنرا  بنیات  زەویدا  لە  كە  گۆشە  پێوانی 
ئەم دیوارە،  بە دیوارەوە دادەكوترا.   یان 
لەبەر مەبەستی ئەسترۆنۆمی، ئاڕاستەكەی بە 
جۆرێك بوو كە زۆر بە وردی دەكەوێتە 
سەر هێڵی مێریدیان، ئەو هێڵەی كە بریتییە 
لەو بازنە گەورەیەی بە هەردوو جەمسەری 
میورال  ئامێری  دەكات.  ئاسمانیدا گوزەر 
گۆشەی هەر لە سفرەوە هەتا 90 پلە دەپێوا.
5 كەوانەی –خولەكی: بریتییە لە یەكەی 
پێوانەی گۆشە و دەكاتە   60/1ی یەك پلە. 
6 بە تیكۆ براهە دەگوترا لوت – كانزا. 
ڕۆژانی  بۆ  دەگەڕێتەوە  داستانەكە  بناوانی 
الوێتی. كاتێك تیكۆ لەسەر هاوكێشەیەكی 
دەبێتە  دیكەدا  لەگەڵ الوێكی  ماتماتیكی 
تووڕە  و  دێن  بەیەكدا  تەواو  و  مشتومڕ 
دەبێت و داوا لە الوەكەی دیكە دەكات 
ئەویش  بكات،  لەگەڵدا  شمشێربازی  كە 
لە  مەیدانەوە.  دەچنە  و  دەبێت  ڕازی 
بە  شمشێرەكەی  الوەكە  زۆرانبازییەکەدا 
الی لوتی تیكۆدا ڕادەوەشێنێت و پارچەیەك 
لە لوتی دەقرتێنێ و تیكۆ دەكاتە كەسێكی 
خۆی  هەر  تیكۆ  دوای��ی  ل��وت.   – نیوە 
دروستكردنی  و  دیزاینكردن  دەكەوێتە 
ئاڵتون  لە  تێكەڵ  كانزایی  لوتێكی جوانی 
و زیو بۆ خۆی، هەمیشە قوتویەك مەرهەم 
لەگەڵ خۆیدا هەڵدەگرێت بۆ چەوركردنی 
لوتە كانزاییەكەی. تیكۆ جگە لەوەی لوت 
– كانزایی بوو، خۆشی هەر بە تەبیعەت 
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كابرایەكی لوت – بەرز و تڕۆ بوو، بەاڵم 
كینە  بێ  و  دڵپاك  و  دڵفراوان  كەسێكی 

بووە، بەتایبەت لەگەڵ كێپلەردا.
هەوکردنی  بە  براهە،  تیكۆ  ڕاستیدا  لە   7
لە  بەڵكو  ن��ەم��ردووە،  میز  کۆئەندامی 

ئەنجامی زۆرخۆری مردووە.
نەناوە  ددانی  هیچ  گالیلۆ  هەرچەندە   8
بە زۆربەی داهێنانە مەزنەكانی كێپلەردا، 
ویستویەتی  كە  كاتێكدا  لە  كەچی 
سەرنجی بنەماڵەی شاهانەی مێدیچییەكان 
لە كۆماری تۆسكانی ئیتاڵیا بۆ الی خۆی 
ڕابكێشێت، پەنای بردووە بۆ كێپلەر بۆ 
ئەوەی داهێنانەكانی ببینێ و تانە لەسەریان 
كابرایەكی  گالیلۆ  بێگومان  بنووسێت. 
لەو  كێپلەر  ئەگەر  چونكە  بووە.  سەیر 
كۆپەرنیكۆسی  سیستمی  خزمەتی  زیاتر 
نەكردبێت ئەوا هیچ كەمتری نەكردووە. 
پرسی گەورەیی گالیلۆ بەرامبەر كێپلەر 
بووە بە هۆی سەرهەڵدانی دەیان كتێبی 
نایەت.  دوای��ی  هەرگیز  و  مشتومڕانە 
لە  بەناوبانگ كە بەرگری  كتێبی هەرە 
داهێنانەی  توانای  لە  و  دەكات  كێپلەر 
كتێبی  لە  بریتییە  دەكاتەوە  كەم  گالیلۆ 
 The sleep))گەڕۆكە خەوتووەكان((
كۆسلەری  ئ��ارس��ەر  walkers-ی 
دا   1953 ساڵی  ل��ە  ك��ە  ڕۆم��ان��ووس��ە 
درەیك  بەرامبەریشدا  لە  و  نووسیویەتی 
دەكات.  گالیلۆ  لە  بەرگری  ستیڵمان 
كتێبەكەی  ئ��ەم��ڕۆش،  هەتا  ب���ەاڵم، 
كتێبە  خوێنەرترین  پڕ  كۆسلەر  ئارسەر 
ئەسترۆنۆمی.  مێژووی  بە  س��ەب��ارەت 
تەكنیكییەوە  ب��اری  ل��ە  ڕاس��ت��ی��دا  ل��ە 
سیستمی  سیمای  كێپلەر  ئ��ەوەن��دەی 
هۆی  بە  بوو  و  گۆڕی  كۆپەرنیكۆسی 
پەتلیمۆسی  سیستمی  هەڵوەشاندنەوەی 
گالیلۆ  نەبوو،  ڕۆڵ��ی  گالیلۆ  ئەوەندە 
كۆسمۆلۆژیای  ڕووخاندنی  ل��ەڕووی 
یاسای  پوچەڵكردنەوەی  و  ئەرستۆ 
ج��ووڵ��ەی ئ��ەرس��ت��ۆوە ت��وان��ی ڕۆڵ��ی 
كۆسمۆلۆژیای  پتەوكردنی  لە  هەبێت 
لە  گالیلۆ  دیكە  واتایەكی  بە  نوێدا، 
ویستی  ئەرستۆییەوە  ڕووخاندنی  ڕێی 
بسەلمێنێت.  كۆپەرنیكۆسی  سیستمی 
ئەمە جگە لەوەی كاتێك چووە بەردەم 
پرسەكەی  خ��ۆی  هەرچەندە  دادگ��ا، 
پەشیمان  و  كرد  پاكانەی  و  دۆڕان��د 

بۆ  سیمبولێك  بە  بوو  ب��ەاڵم  ب��ووەوە، 
و  كۆپەرنیكۆسی  سیستمی  سەركەوتنی 
خۆری   – چەقە  تیۆری  باڵوبوونەوەی 
بە  بوو  لەوەی  جگە  دنیادا،  هەموو  لە 
و  ئازاد  بیركردنەوەی  فكری  ڕاب��ەری 
مێژووی  هەموو  لە  زانستی  توێژینەوەی 

هاوچەرخدا.
سەرەتای  كە  دا،   1616 ساڵی  لە   9
گالیلۆ  نێوان  كێشەی  سەرهەڵدانی 
كتێبەكەی  كڵێسە  ب��وو،  كڵێسە  و 
ك��ۆپ��ەرن��ی��ك��ۆس ))س���وڕان���ەوەی گۆ 
كتێبە  خانەی  خستە  ئاسمانییەكان((ی 
یاساخاكەنەوە و گالیلۆش بۆی نەبوو بە 
كۆپەرنیكۆسی  سیستمی  جۆرێك  هیچ 
شوێنان  لە  فیزیكی  هەقیقەتێكی  وەك 
بەاڵم  بكات،  ب��اس  گوتارەكانیدا  و 
دەتوانێت  تەنیا  كە  پێبەخشی  بواریان 
دوای  بهێنێ.  ناوی  گریمانەیەك  وەك 
زیاتر لە دوو سەد ساڵ ئینجا ئەم كتێبە 
هاتە  یاساخەكان  كتێبە  فەهرەستی  لە 

دەرەوە.
 Thought خەیاڵی  تاقیكردنەوەی   10
تاقیكردنەوەیە  بەو   ،Experiment
جۆرێك  هیچ  بە  زاناكە،  كە  دەگوترێت 
ناكات،  پراكتیكی  شێوەیەكی  بە  كارەكە 
ئەقڵی  لە  یان  خۆیدا،  خەیاڵی  لە  بەڵكو 
تاقیكردنەوەكە  زیرەكانە  زۆر  خۆیدا، 
دەكات و دەرەنجامەكان كورت دەكاتەوە. 
بێگومان گالیلۆ لەو كەسە بلیمەتانە بووە كە 
تاقیكردنەوەی  ئاسابەدەری  لە  توانستێكی 

خەیاڵییانەی هەبوو.
لە  بریتییە  س��رەوت��ن  ل��ە  مەبەست   11
نموونە  بۆ  گۆڕان،  بۆ  تەنێك  بەرهەڵستی 
ئەوا  ب��وو،  جووڵەدا  حاڵەتی  لە  ئەگەر 
هەرگیز ناوەستێت مەگەر هێزێك كاربكاتە 
سەری و ببێت بە هۆی وەستانی. یان ئەگەر 
هەرگیز  ئەوا  بێت،  وەستاندا  حاڵەتی  لە 
ناكەوێتە جووڵە مەگەر هێزێك كار بكاتە 

سەری و بیخاتە حاڵەتی جووڵەوە.
ئەو  كارتیزانی:  پۆوتانی  سیستمی   12
كە  ماتماتیك  مەزنەی  ه��ەرە  سیستمە 
بابی فەلسەفەی هاوچەرخ ڕینێە دێكارت 
دۆزییەوە، كە بریتی بوو لە یەكخستنی 
جەبر و جیۆمەتری پێكەوە و داڕشتنیان 
ماتماتیكی.  نوێێ  سیستمێكی  وەك 
لە  یەكێك  بە  دی��ك��ارت  ك��ارەی  ئ��ەم 

ماتماتیك  گەورەكانی  ه��ەرە  شۆڕشە 
دادەنرێ. الی خۆمان قوتابییان لە پلەی 
دواناوەندیدا y و x دەخوێنن كاتێك كە 
گرافی هاوكێشەیەكی جەبری دەكێشن. 
هەرچەندە الی خوێنەری كورد دێكارت 
زیاتر وەك فەیلەسوف ناسراوە و گووتە 
))من  دەڵێت  كە  هەیە  ناوبانگەكەی  بە 
بیردەكەمەوە، كەواتە من هەم((، بەاڵم لە 
بواری ماتماتیكدا، بە یەكێك لە مەزنانی 

سەدەی  هەڤدە هەژمارد دەكرێ. 
corollaries ك���ۆرۆل���ەری   13
دراو  ل��ە  ج��ۆرێ��ك��ە  ماتماتیكدا  ل��ە 
لەسەر  ب��ەن��دە  ك��ە   proposition
كە  دیكە  بیردۆزێكی  یان  ئەكسیۆمێك 
جیۆمەتری  لە  ئەمە  سەلمێنراوە.  لەوەبەر 

ئەكلیدسیدا زۆر دووبارە دەبێتەوە.
كتێبە  لە  مەبەست   Principia  14
))پرینسیپە  نیوتن  بەناوبانگەكەی  ه��ەرە 
سروشت((ە  فەلسەفەی  ماتماتیكییەكانی 
كە لە ساڵی 1887دا چاپكرا. ئەم كتێبە بە 
التینی نووسراوە و تێگەیشتنی زەحمەتترین 
لە  جار  چەندەها  ڕۆژگ��ارەدا.  لەم  كارە 

التینەوە بۆ ئینگلیزی تەرجەمە كراوە.
وەك  گوتارەی  ئەم  فینمان  ڕیچارد   15
بۆیەش  هەر  پێشكەشكردووە،  موحازەرە 
شەقڵی  گوتارەكە  درێژایی  بە  و  هەمیشە 
دوای��ی  ب��ەاڵم  دی���ارە،  پێوە  قسەكردنی 

خراوەتە سەر كاغەز.
بە  و  جیا  بە  خۆی  فینمان  ڕیچارد   16
فۆرمێكی جیۆمەتری زۆر جوان و بلیمەتانە 
جوڵەی  لەمەڕ  كێپلەری  یاسایەی  ئ��ەم 
خۆردا  دەوری  بە  هەسارەكان  هێلكەیی 
سەلماندووە و لە كتێبی موحازە ونبووەكانی 
فینمادا باڵوكراوەتەوە )هەر هەمان كتێب 
كە ئەم گوتارەی لێوە كراوە بە كوردی(.

سەرچاوە:
Feynman›s Lost Lecture: 
The Motions of Planets 
Around the Sun: Motion of 
Planets Around the Sun. 
Vintage; New edition (May 
1997).PP 1 – 22.
لە  فینمان،  نووسینەكانی  تێبینی:زۆربەی 
دوایی  بوون،  قسە  یان  موحازەرە  بناواندا 

خەڵك خستوویانەتە سەر كاغەز.
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Agriculture کشوکاڵ

ئامادەكردنی:  غالب عەبدولاڵ، فرمێسك سیروان

نێرگزی كوردستان
باشترین جۆری نێرگزە 

له  ڕووه که   یه کێک  به   نێرگز  گوڵە 
و  دادەن��رێ  گوڵدارەكان  سەلكداره  
پێكهاتووە  كە  ناودەبرێت  نێرگز  بە 
سەلكی  كۆمەڵێك  یان  دەستەیەك  لە 
بۆن  سپیی  گ��وڵ��ی  ك��ە  ن��ێ��رگ��زی، 
سەلكی  بەاڵم  دێنێ.  بەرهەم  خۆش 
توخمی  بە  سەر  ڕاستەقینە  نێرگزی 
التینییه که ی  ن��اوه   Narcissus-ه  
ب��اوه ک��ه ی  ن���اوه   و   Narcissus

Daffodil-ه . 
بە  كە  یۆنانییە،  وشەیەكی  نێرگز 
چەندین  ن��اس��راوە.   Narcissus

هەیە. لەسەر  یۆنانیی  ئەفسانەی 
پوخته که ی

یۆنانی  گەنجێكی  ناوی  نێرسیسوس، 
ب����ووە. خ��اوەن��ی ڕووخ��س��ارێ��ك��ی 
كچە  لە  زۆرێ��ك  ب��ووە.  ج��وان  زۆر 
عاشقی  خۆی  سەردەمی  یۆنانییەكانی 
هیچ  ب��ە  نێرسیسوس  ب��ەاڵم  ب���وون، 
نەبووە،  شێوەیەك عاشقی هیچ كامیان 
مانگ  خواوەندی  دیانای  تەنانەت 
لە  ب��ووە.  عاشقی  كۆندا  یۆنانی  لە 
لە  كاتێك  نێرسیسوس  ئەفسانەكەدا 
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خۆی  ڕووخساری  سەیری  ئاوێكدا 
ڕاستەقینەی  عاشقی  پڕ  له   دەك��ات، 
له   دەیویست  ئیدی که   دەبێت.  خۆی 
وێنه که یدا له  ئاوه که دا دەست بدات لە 
ڕووخسار و قژی خۆی، ئاوەكە پرش 
شێوەیە  بەو  ئیدی  دەبێتەوە.  باڵو  و 
هه ر  نێرسیسوس  ساڵێك  چەند  ماوەی 
به رده وام  و  ئاوەوە  ئەو  سەر  دەچێتە 
دەكات،  خۆی  ڕووخساری  سەیری 
ئاوەكەوه   ناو  دەكەوێتە  دواجار  بەاڵم 
ژوپیتێر  خ���واوەن���د  دەم���رێ���ت.  و 
كارێكی  هەموو  و  مەزن  )خواوەندی 
ئەو  بۆ  ڕێزێك  وەك  بووە(،  بەدەست 
جۆرە  مردنەكەیدا  شوێنی  لە  گەنجە، 
ساڵێك  هەموو  كە  دەچێنێت،  گوڵێك 
وەك  دەردەكەوێت،  بەهاردا  نزیك  لە 
نا  گوڵەكە  لە  ناوی  یادكردنەوەیەك 

نێرسیسوس.
پیرۆز  ب��ە  زم��ان��ەوە  دێ��ر  ل��ە  نێرگز 
بۆنە  لە  ن���راوە.  لێ  ڕێ��زی  دان���راوە 
جیهاندا  نەتەوەیەتییەكانی  و  ئایینی 
لە  دانراوە،  نەتەوەیەتی  سیمبولی  وەك 
و  هۆزانڤان  و  عاشقان  زاری  و  دڵ 
بەیت-بێژاندا جێی تایبەتی هەبووە، لە 
كوردستان نێرگز ڕەمزی هاتنی بەهار 

و بۆنەی نەورۆزە.
ئەم  لێكردم  وای  ئەوەی  ڕاستیشدا  له  
لە  بابەتێكم  جارێكیان  بنووسم؛  بابەته  
نێرگزی  ڕاڤەی  خوێندەوە،  پەیجێك 
واڵتانی  لەالیەن  چ��ۆن  كە  دەك��رد 
جیهانه وه  ڕێزی لێ نراوە و هەر واڵتە 
بە هێمایەك دایانناوە. باسی كوردستان 
لە  ناوچەیەك  كە  كرابوو  شێوەیە  بەو 
ناوی  بە  هەیە  ناوەڕاست  خۆرهەاڵتی 
ناوچە شاخاوییەكانی چیای زاگرۆس، 
لەوێ نەتەوەك بە ناوی كورد دەژین، 
پشكوتنی  و  دەرك��ەوت��ن  بۆنەی  بە 
مێرگەكانیان،  لە  نێرگزه وه   گوڵی 
هێمایەك  وەك  دەك���ەن���ەوە،  ئ��اگ��ر 
و  سەرما  وەرزی  كۆتاییهاتنی  بۆ 
سۆڵەی زستان ئەو دارەی كە ماویانە 
ئاگر  لوتكەی چیاكان و  دەیبەنە سەر 
دەكەنەوە و بۆ ئەوە شایی دەگێڕن و 
ناو  نێرگزەوە  ناوی  بە  جەژنێكیشیان 
وشەی  لە  كە  ن��ەورۆز،  جەژنی  ناوە 

وەرگیراوە. نێرگزەوە 

جا گەر بە تێڕامانێك، یان به  وه رگرتنی 
مێژووی  و  زمان  له   شاره زایان  ڕای 
به راوردێک  ده کرێ  وشه که ،  هه ردوو 
وایه   ئه مه   چه ند  تا  بزانرێ  و  بکرێ 
تایبه تی  به   وشه یه   دوو  ئه م  بۆچی  و 
لێکه وه   هێنده   کوردیدا،  زمانی  له  
گرنگ،  دیکه ی  خاڵێكی  نزیکن! 
كوردستان  لە  نێرگزەی  ج��ۆرە  ئەو 
لە  نێرگزە  جۆری  باشترین  دەڕوێت، 

زانستی ڕووەكناسییەوە ڕووی 
بەپێی  وەرزییە،  ڕووەكێكی  نێرگز 
پۆلێن  گوڵەكانی  و  تایبەتمەندكانی 

دەكرێن 50 تا 100 جۆری هه یه . 
کە  سەلكدارەكانە،  ڕووه که   لە  نێرگز 

پێكهاتووە: بەشێك  چەند 
بۆ  ب��ووە  داب��ەش    flower 1-گ��وڵ 
نێزگزیان  گوڵی  كە  بەشێك  چەند 

پێكهێناوە.
 trumpet و زوڕنا Corona تاج -A

.cup یان كاسە
ت���اج ب��ەش��ی ن��اوەڕاس��ت��ی گ��وڵ��ە، 
ك��ردووە،  داگیر  زۆری  مەودایەكی 
و  ك��ورت  لوولەیەی  پێكهاتەیه كی 
تاج  هەندێجار  خڕە.  تەختەوەبووی 
هەروەها  پ��ەڕەك��ان،  لە  گ��ەورەت��رە 
 ،cup كاسە  یان    trumpet زوڕن��ا 
كە  زوڕن��ای  شێوە  پێكهاتوویەكی 
ناو.  ئەندامەكانی زۆربوونی دەكەوێتە 
بازنەیەكی  لە   :Perianth پەڕە   -B
بەسێ  دراوە  دەورە  و  پەڕەیی  سێ 
كەوتۆتە  زوڕن��ا  كە  گ��وڵ،  كاسەی 

ناوەڕاستیه وه .
گەاڵكانی   :Leaves الس��ك   -2
لە  و  درێ��ژك��ۆل��ەن  نێرگز  گ��وڵ��ی 
تیژی  شێوەی  بۆتەوە  باریك  كۆتاییدا 
گوێزەره وەكانی  دەمارە  وەرگرتووە، 
تەریب  ش��ێ��وەی  ب��ە  ن��اوگ��ەاڵك��ان، 
 25 تا   5 نێوان  لە  درێژییان  ڕیزبوون 
كلۆرۆفیل  بۆیەی  دای��ە.  سانتیمەتر 
chlorophyllی تێدایە كە بە هۆیەوە 

كرداری ڕۆشنەپێكهاتن ڕوودەدات.
قەدی  لە  بریتییە   :Blub سەلك   -3
ئاوگی  گەاڵی  كە  پەپكەیی  كورتی 
بە  و  دروس��ت��ب��ووە  لەسەر  گۆشتنی 
داپۆشراوە.  وشك  م��ردووی  گەاڵی 
گۆپكەی  گۆشتنەكاندا  گەاڵ  لەنێوان 

گەاڵكانیشدا  بنكی  لە  و  هەیە  گوڵ 
كە  ه���ەن.  هەنگڵی  ب��ن  گۆپكەی 
گەشەكردندا  وەرزی  كۆتایی  لە 
دەك��رێ  ك��ە  س��ه ل��ک،  وردە  دەب��ن��ە 
لەژێر  بڕۆینرێنه وه .  ئایندە  ساڵی  بۆ 
ڕیشاڵی  ڕەگ��ی  پەپكەییەكە،  ق��ەده  
دەردەچێت كە بۆ ئاو و خۆراك مژین 

بەكاردەهێنرێ.
نێرگز جۆرەكانی گوڵی 

 trumpet زوڕن��ای��ی  نێرگزی   -1  
بەشە  لە  بەهێزترە  زۆر   :narcissi
ڕاستیدا  لە  دیكە،  دابەشبووەكانی 
سەرەكییە،  بەشێكی  گروپێك،  وەك 
هەندێ   و  كۆنن  زۆر  گوڵێكی  ئەمانە 
و  پێشانگاکان  بۆ  باشن  زۆر  جۆریان 
دێنە  خێرای  بە  چونكە  نمایش،  بۆ 
بەرهەم و بە شێوەیەكی یەكسان دێنە 
بەرهەم و پێویستە لە سەرەتای مانگی 
ساڵێك  چەند  دوای  بچێنرێ.  3دا 
باڵوبوونەوە.  زیاتر  بۆ  ده بن  ئامادە 
دوو  هەموو  بەرهەمهێنان  مەبەستی  بۆ 

ساڵ جارێك بەدەست ده هێنرێن.
لەخۆدەگرێت: ئەم جۆرانە 

ج��ۆرەی��ان  ئ��ەم   a- Beersheba
ب��ەرزی��ی��ەك��ەی 17س����م زۆرج����ار 
ناوەندی  چوار،  لە  زیاتره   گوڵەكانی 
گوڵە زووڕناییەكە درێژە و بە دەوریدا 

سپییە. پەڕەكانی 
ج���ۆرەی���ان،  ئ���ەم   b- Content
بەرزییەكەی 20 سم دەبێت گوڵەكانی 
زەردێكی  گوڵەكە  ناوەندی  چواره . 
كراوەیە و پەڕەكانی گوڵەكە كرێمین. 
ج��ۆرەی��ان،  ئ��ەم   c- Preamble
گوڵەكانی  دەبێت  18سم  بەرزییەكەی 
گوڵەكە  ناوەندی  چ��وارن،  ئه میش 
گوڵەكە  پەڕەكانی  و  درێژە  سپییەكی 

زەردن. 
 large                                 -2
بە  ج��ۆرە،  ئەم    :cupped narcissi
لە  ج��ۆرە  ئ��ەم  دەڕوێ���ن،  جیا  شێوەی 
گوڵەكە  ناوەندی  دەبینرێ ،  باخچەدا 
فنجانێکی  ی��ان  كوپێك  ل��ە  ش��ێ��وەی 
زیاتری  گوڵ  سێ   لە  دەچێت،  گەورە 
درێژی  لە  یەكسانن  كەمتریش  تێدایە 

پارچەكانیدا.
كورتی  زووڕنایەكی  گرووپە،  ئەم 
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هەیە،  ف��راوان��ی  دەمێكی  كە  هه یه  
ل��ێ��واری زووڕن��اك��ە ن��ەرم و ك��راوە 
بڵێین  دەتوانین  ه��ەروەه��ا  تەختە  و 
ڕەنگێكی  و  هەیە  شەپۆلی  شێوەی 
زۆرب��ەی��ان  ه��ەی��ە  سەرنجڕاكێشی 
لێواری  س��ورە،  و  پرتەقاڵی  ڕەنگی 
سەر  دەچێتە  زیاتر  شێوەی  زوڕناكە 
ئەو جۆرە ماسییەی كە چه شه ی ڕاوی 
ڕەنگێكێكی  چونكە  دیکه یه ،  ماسیی 
باڵو  ڕێگاكانی  هەیە،  بریقەداری 
بوونەوە و دروستبوونی هەمان ڕێگایە 
دەبێت.  زووڕناكەوە  رێگەی  لە  که  

هەیە: دووجۆریان 
بەرزییەكەی   Easter bonnet  .1
سێ-یه   گوڵەكانی  ژمارەی  15سم-ه . 
كرێمین،  سپیی  گوڵەكان  پەڕەی  و 
پرتەقاڵییەكی  گوڵەكە  ناوەندی  بەاڵم 

زەرد باوە.
بەرزییه که ی  ئەمەیان   Polindro  .2
زیاترە له  20 سم چوارگوڵ دەگرێت، 
پ��ەڕەك��ان��ی گ��وڵ��ەك��ە زەردێ��ك��ی 

بریقەدارە.
 small                      -3
دابەشبوونی    :cupped narcissi
جۆرێكی  زووڕنایی،  گوڵە  لە  سێیەم 
ئەمەش  و  لەخۆدەگرێت  ب��چ��ووك 
که   دەگرێت  لەخۆ  گوڵ  جۆر  سێ 
ناگرن.  زیاتر  گوڵ  سێ   لە  هیچیان 
ئەندامەكانی ناوەوەی ئەم جۆرەگواڵنە 
زۆرجار بریقەدارن، بەاڵم دابەشبوونی 
ده که وێت  دی��ار  ك��ەم  جۆرەكانیان 
دێنە  درەنگانێك  گوڵەكانیشیان  و 
و  بەرهەمهێنان  ڕێگاكانی  بەرهەم. 
لەگەڵ  ڕێگایە  هەمان  دروستبوونیان 
جۆرانەشی  ئەم  دیكە.  گروپەكانی 

هه یه :
a- Apricot ئەم جۆرەیان بەرزییەكەی 
17س��م ژم���ارەی گ��وڵ��ەك��ان 3ی��ه  و 
هێلكەیین  شێوەی  گوڵەكە  پەڕەكانی 
هەیە،  پەمەیی  یان  تۆخ  ڕەنگێكی  و 
پرتەقاڵییەكی  گوڵەكەش  ناوەندی 

تەختە. تۆخی 
ج��ار  زۆرب������ەی   b- Blarney
بەرزییەكەی 20سم ژمارەی گوڵەكان 
سپییەكی  گوڵەكە  پەڕەكانی  4ه و 
گوڵەكە  ن��اوەن��دی  و  جوانە  نەرمی 

ڕەن��گ��ەك��ەی   و  ت��ەخ��ت��ە 
پرتەقاڵیی و لێواری ناوەندی 

گوڵەكە زەردە.
ئ��ەم   c- Chungking
ج���ۆرەی���ان درێ��ژی��ی��ەك��ەی 

3ی��ه و  گوڵەكانی  ژم���ارەی  18س��م 
نەرمن  و  بەهێز  گوڵە  ئەم  پەڕەكانی 
ڕەنگەكەی  و  هێلكەیین  شێوەی  و 
زەردێ��ك��ی ب��ری��ق��ەدارە، ن��اوەن��دی 
ناوەندی  لێواری  و  تەختە  گوڵەكە 

سورباوە.  پرتەقاڵییەكی  گوڵەكە 
ئەم   :Belisana به لیسانا  نێرگزی   -4
ئاشكرایە  و  ڕوون  زۆر  ج��ۆرەی��ان 
دیكە  گروپەكانی  لە  ج��ۆرە  هەمان 
و  گ��ەورەی��ە  و  ج��وان   Belisana
 5 گوڵەكانی  سم،   20 درێژییەكەی 
پەڕە زیاتری هه یە و پەڕەی گوڵەكان 
ڕەنگیان  و  تەنكن  و  قووڵ  و  فراوان 
گوڵەكە  ن��اوەن��دی  ب���ەاڵم  سپییە، 
گوڵەكە  ناوەندی  لێواری  و  زەردە 

بریقەدارە. پرتەقاڵییەكی 
گوڵ   4 ئ��ەم��ه ی��ان   Signal light
نین،  ق��ووڵ  پ��ەڕەك��ان��ی  ده گ��رێ��ت، 
گوڵەكەش  ناوەندی  كرێمییە  ڕەنگیان 

بریقەدارن.  پرتەقاڵیی 
درێژییەكەی  ئەمه یان   Tom Hauser
پەڕەكانی  ده گرێت.  گوڵ   3 20سم، 
نەرمن،  و  هێلكەیی  شێوە  گوڵەكە 
پەڕەكانی  تەختە  گوڵەكەش  ناوەندی 
گوڵەكە ڕەنگیان زەرده ، ناوەندەكەشی 
ناوەندەكەی  لێواری  ب��ەاڵم  زەردە، 

تۆخە. پرتەقاڵییەكی 
شێوەیەكی  بە  گواڵنە  ئ��ەم  هەموو 
ده چێنرێن  تەخت  شوێنێكی  له   گشتی 

و بە شێوەیەكی باش گەشە دەكەن.
 Angels فریشتە  فرمێسكی   -5
tears:  ئەم جۆرە گوڵە زۆر جوانە، 
ناسراوە  تایبەته که ی  نەرمییە  به   بەاڵم 
زۆر  هه یه .  پرتوگال  و  ئیسپانیا  لە  و 
شێوە  لە  جیاوازن  و  هەیە  جۆریان 
دەگرێت.  گوڵ   6 تا   4 قەبارەدا.  و 
درێ��ژە  و  تەنك  گوڵەكان  پ��ەڕەی 
ناوەندی گوڵەكە شێوەی كوپی هەیە، 
جۆرەكانیان لە ڕەنگدا ڕەنگی سپی و 
باشە   N. Traders كرێمی و زەردن 
دیكە،  جۆرەكانی  لەگەڵ  چاندن  بۆ 

دابەشبوونی  ئەمەش 
و  دەگرێتەوە  پێنجەم 

ئەندامەكانی  هەموو  نێرگزەكە  لەگەڵ 
ئەم گروپە لە شێوە و جۆریاندا ڕوون 

و ئاشكران.
نەرمە  ت��اڕادەی��ەك    N. Traindrus
دەكات.  گەشە  باشدا  جێگەی  لە  و 
بە  پێویستیان  سەختدا،  زستانی  لە 
به   پێویستیان  هەیە،  پاراستن  هەندێك 
خاكەكەی  پێویستە  هه یه ،  دارستان 
بە  پێویستیان  هەروەها  و  بێت  باش 
که مێک گەرمیش هەیە. ئەم گواڵنە به  
تۆو زیاد دەكەن و پێویسته  لە مانگی 

8 دا بچێنرێ.
لەخۆدەگرێت: ئەم جۆرانە 

نێرگز یه کێکه  له  
ڕووه که  سه لکداره 
زستانه ییه کان ، 
بەرگەی ئاووهەوای 
سارد دەگرێ، لە 
سەرەتای مانگی 
ئەیلوولەوە هەتا 
كۆتایی تشرینی 
یەكەم دەچێنرێ 
و لە سەرەتای 
مانگی شوباتەوە 
هەتا كۆتایی مانگی 
نیسان گوڵ دەكات
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لە  4س��م-ه   بەرزییەكەی   a- Dawn
دەگرێت،  گوڵ   2 یان   1 بەشدا  یەك 
ناوەندی  بگرێت.  3ی��ش  لەوانەیە 
گوڵەكە  پەڕەكانی  و  تەختە  گوڵەكە 

بریقەدارە. زەردێكی 
لە  15سم  بەرزییەكەی   b- Hawera
یەك بەشدا 4 گوڵ دەگرێت. ناوەندی 
ڕەنگی  و  كورتە  تەواوی  بە  گوڵەكە 

زەردە و كەمێك داخراوە.
14سم-ه .  بەرزییەكەی   c- Theelia
بەزۆری لە یەك بەشدا 3 گوڵی هەیە. 
شێوە  كرێمیی  سپیی  گوڵەكە  پەڕەی 

باشترین جۆریانە. درێژن ئەمەش 
 Narcissus سایکالمینو  نێرگزی   -6

cyclamineus
بچووكی  نێرگزێكی  جۆرەیان  ئەم 
 6 بچووكدا  بەشی  یەك  لە  و  جوانە 
گوڵ دەگرێت. ناوەندی گوڵەكە درێژ 
گوڵەكە  ناوەندی  لێواری  و  نەرمە  و 
فراوانە و پەڕەكانی گوڵەكەش درێژن 
و بە زۆری ڕەنگیان زەردە، لە كەش 
دەكەن  گەشە  شێداردا  هەوایەكی  و 
لە باشووری پرتوگال و ئیسپانیا گەشە 
دەكەن. ئەم جۆرەیان شەشەم دابەشبوون 
ئەم  ئەندامەكانی  هەموو  دەگرێتەوە 
دەچێت،  بنەڕەتییەكە  شێوە  لە  گوڵە 
و پەڕەكانی گوڵەكە درێژن و الوازن 
درێژییان  لەوانەیە  گوڵەكە  ناوەندی  و 

كورت بێت.
باش  خاكی  لە  نێرگزە  ج��ۆرە  ئ��ەم 
و ك��ەش��ی ب��اش��دا گ��ەش��ە دەك���ه ن، 
و  هه یه   سێبەر  هەندێك   بە  پێویستی 
لە زستاندا ده بێت له  سه رما بپارێزرێ. 
ئەم  كارامەن،  و  بەهێز  باخچەدا  لە 
لە  دەكەن،  گەشە  خاكدا  لە  جۆرانە 
و  دەچێنرێنه وه   تۆوەكانیانەوە  ڕێگەی 
لە  بكەن.  گەشە  چرۆكانیان  پێویستە 
دەبێتەوە  بەرز  كەمێك  دا   8 مانگی 
گوڵەكان  كاتێك  ساڵێك،  هەموو  و 
پڕبوون ئیدی جیا دەبنەوە. ئەم جۆرانە 

لەخۆدەگرێت.
12سم  بەرزیەكەیان   :a- Jenny
 2 و  گ��ەورەن  گوڵەكانیان  زیاتره . 
پەڕەكانی  درێژن  گوڵەكە  ناوەندی 
زەردێكی  ڕەنگیان  و  فراوان  گوڵەكە 

بریقەدارە.

بەرزییەكەی  ئەمەیان   :b- Jumblie
گوڵە،   2 گوڵەكانی  ژم��ارەی  3سم، 
پەڕەكانی  درێژن  گوڵەكە  ناوەندی 
بریقەدارە،  زەردێكی  و  نەرم  گوڵەكە 
 3 تا   2 بەشدا  یەك  لە  جۆرەیان  ئەم 

گوڵ دەگرێت.
c- Peeping Tom  ئەم جۆرە باشترین 
ژمارەی  12سم  بەرزییەكەی  جۆریانە 
گوڵەكە  ناوەندی  3یه .  گوڵەكانیان 
زەردێكی  ڕەنگیان  و  نەرمە  و  درێژە 

بەردەوامن.  گوڵەكانیان  تۆخە، 
  Narcissus جۆنكییال   نێرگێزی   -7

jonquilla
باكووری  لە  ب��ەزۆری  جۆرەیان  ئەم 
و  ئیسپانیا  له   ب��ه اڵم  هه یه ،  ئەوروپا 
باشووری  دالماتیۆی  لە  ه��ەروەه��ا 

له  جه زائیریش هەیە. ئەفریقا 
تا   8 بەرزییەكەی  جۆنکییال  نێرگزی 
12سم- ە هەر بەشێكە بە زۆری 2 تا 
گوڵەكە  ناوەندی  دەگرێت،  گوڵ   6
فراوانییەكەی  پەڕەكانی  و  كورتە 
1سم و ڕەنگیان زەردە، وەك نێرگزی 
دابەشبوونی  جۆرەیان  ئەم  سایکالمینو 
ح��ەوت��ەم��ە، داب��ەش��ب��وون��ەك��ان��ی��ان بە 

ناوەندی گوڵەكەیە. گوێرەی 
كەشێكی  بە  پێویستیان  نەرمن  زۆر 
بەهێزن  جۆرەكانیان  هەیە،  گ��ەرم 
و  زۆرب��اش  كەشێكی  بە  پێویستیان 
كەشێكی گونجاو و به  خۆر هەیە. بە 
تۆو جۆرەكانی گەشە و زیاد دەكەن 
كە پێوستە لە مانگی 8 دا بچێنرێت و 
هەروەها پێویستە بەرز ببنەوە و دابەش 

ببن.
تیتل  نێرگزی  له   جۆرێكە  جۆنکییال 
بەرزییەكەی  كە   Tittle Tattle تاتل 
تا   2 بەشێكدا  ه��ەر  لە  و  16س��م-ە 
 2 گولێك  ه��ەر  دەگ��رێ��ت  گ��وڵ   3
هەیە  ناوەندی گوڵەكە شێوەی كوپی 
تۆخە  زەردێكی  گوڵەكە  پەڕەكانی 
قوڵی  شێوەیەكی  گوڵەكە  ناوەندی 

هەیە. 
بكات  گەشە  ل��ەوان��ەی��ە  جۆنکییال 
كاتە  ئ��ەو  گ��ون��ج��او  كەشێكی  ل��ە 
ج��ۆرەك��ان��ی��ان زۆرب����اش دەب���ن و 
لە  بچێنرێ   شەتڵ  ب��ە  دەش��ت��وان��رێ  

باخچەدا.

   Narcissus خۆماڵی  نێرگزی   -8
  tazetta

و  ج����وان  زۆر  ج���ۆرەی���ان  ئ���ەم 
س��ەرن��ج��ڕاك��ێ��ش��ە ل��ە ڕووب��ەرێ��ك��ی 
نەرمە،  زۆر  و  بەرهەم  دێتە  گەرمدا 
و  ئیسپانیا  باشووری  دەشتەكانی  لە 
ناوەڕاست   سپی  دەریای  و  پرتوگال 
گەشە دەكەن و لە ئاسیای بچووك و 
ئێرانیش هەیە، بەاڵم لە چین و ژاپۆن 
لەچاو  هەیە  جیاوازیان  شێوەیەكی 
گەورەترن  گوڵەكانیان  دیكە.  ئەوانی 
كریسمس  جەژنی  بۆ  زۆری  بە  و 

دەهێنن. بەكاری 
12سم  لە  بەرزیەكانیان  جۆرەیان  ئەم 
لە  كە  ئ��ەوان��ەی  ب��ەاڵم  نییە،  زیاتر 
بەرزیەكەیان  دەكەن  گەشە  باخچەدا 
 10 بەشێك  هەر  لە  20سم،   دەگاتە 
گوڵەكە  پەڕەكانی  دەگرێت  گوڵ 

فراوان و ناوەندەكەی تەختە. 
لە  نێرگزه   ج��ۆرە  ئ��ەم  گوڵه کانی 
دەك��ەن،  گەشە  گ��ەرم��دا  كەشێكی 
دەكەنەوە  گەشە  هەندێكیان  ب��ەاڵم 
بە  ف��راوان  بەشێوەیەكی  باخچەدا  لە 
مەرجیان  هەمان  دەبێت.  شەتڵیش 
هەیە هەروەك  ئەوانی دیكە، پێویستە 
كەشێكی  و  بێت  ق��وڵ  خاكەكەی 
بە  پێویستی  و  هەبێت  گونجاوی 
ڕووناكی و گەرمی هەیە. ئەم جۆرانە 

لەخۆدەگرێت:
a- Laurens Kcoster ئەم جۆرەیان 
له  ساڵی 1906دا ناسرا، بەاڵم بە باشترین 
جۆر دادەنرێ. بەرزییەكەی  16سم لە 
هەر بەشێك 7 گوڵ دەگرێت لە هەر 
سپیی  گوڵەكەی  پەڕەكه ی   1 گوڵێك 
كورته   گوڵەكەش  ناوەندی  كرێمییە. 

پرتەقاڵییەكی زەردباوە. و ڕەنگی 
جۆرەیان  b-  Scarcetoemئەم 
لە  كۆنە  جۆرێكی  و  ڕوون��ە  زۆر 
 6-4 بەشێك  هەر  لە  ناسرا،  1915دا 
16سم  بەرزییەكەی  و  گوڵ دەگرێت 
ئاڵتونییە  زەردێكی  گوڵەكە  پەڕەكانی 
ناوەندی گوڵەكە كورت و فراوانە  و 

پرتەقاڵییە. ڕەنگه که ی 
نێرگز  سوودەكانی 

سروشتی،  ڕووەكی  بواری  پسپۆرانی 
لەسەر  لێكۆڵینەوەیان  ئ��ەوەی  دوای 
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بۆیان  داوە،  ئەنجام  نێرگز  گوڵی 
دەركەوتووە كە نێرگز: 

و  ژان���ەس���ەر  ب��ۆ  ب��ۆن��ك��ردن��ی   -1
هێمنکردنه وه ی ده روون باشە، بۆ ژانه  
سه رێک نه بێت كە تای لەگەڵ بێت. 

2- بۆ ئەوانەی زۆر هەاڵمەت دەگرن، 
چاك  بكەن  نێرگز  بۆنی  زۆر  ئه گه ر 

دەبن. 
سكیاندا  لە  منداڵ  ژنانەی  ئەو  بۆ   -3
سەلكە  گ��رام   15 تا   10 دەم��رێ��ت، 
بیخواتەوە،  بكوڵێنێت  ئاودا  لە  نێرگز 

منداڵه  مردووه که ی داده نێت.
زاوزێیان  ئەندامی  كەسانێك  بۆ   -4
و  بكوتێت  نێرگز  سەلكە  بووە  سست 
چەور  پێی  شه وانه   هەنگوین  له گەڵ 

بكات.
گوڵی  گرام   10 هەناسەسواری،  5-بۆ 
نێرگز لەیەك لیتر ئاودا بكوڵێت ڕۆژی 

سێ فنجانی لێ دەخورێتەوە.
6- هەر كەسێك زوو زوو توڕە ببێت، 
توڕەبوونەكەی  بكات  نێرگز  بۆنی 

نامێنێت.
- وەرزی چاندن

سه لکداره  ڕووه که   له   یه کێکه   نێرگز 
ئاووهەوای  بەرگەی  زستانه ییه کان ، 
مانگی  سەرەتای  لە  دەگ��رێ،  سارد 
تشرینی  كۆتایی  هەتا  ئەیلوولەوە 
یەكەم دەچێنرێ و لە سەرەتای مانگی 
نیسان  مانگی  كۆتایی  هەتا  شوباتەوە 

گوڵ دەكات.
هەیە،  بەپیت  خاكێكی  بە  پێویستی 
هەمان  لە  ساڵێك  چەند  لەبەرئەوەی 
شوێن دەمێنێتەوە، پێویسته  سەلكەکانی 
له   و  هه ڵبکه نرێن  ڕاستەخۆ  نێرگز 
ئەوەش  بچێنرێته وه .  پیتدا  به   زەوی 
بكرێتەوە  كەم  زیانه   ئەو  بۆئەوەی 
ك��ە ل��ه  ئ��ەن��ج��ام��ی پ��ل��ەی گ��ەرم��ی 
بەرزەوە ڕوودەدات. نێرگزی خۆماڵی 
ژمارەیەكی  و  ده ک��ات  گەشە  خێرا 
له   دەهێنێت.  ب��ەره��ەم  سەلك  زۆر 
نێوانیان  ماوەی  پێویسته  چاندنه وه یاندا 

30 تا 40 سم دوور بن له  یه که وه .
- شێوازەكانی چاندن:

شێوازە  ئەم  دوكاندا:  لە  1-چاندن 
زەوییەكەی  ئ��ەوەی  پاش  زۆرب��اوە، 
ئینجا  دەكێڵین،   تا30   20 قواڵیی  بە 

وردە وردە تەخت دەكرێت و دوای 
ئینجا  مه تر.   2×1 دووكانەی  دەكرێتە 
نێوان  دووریی  و  ڕادەكێشرێت  هێڵ 
30سم  تا   15 یەكه وه   لە  هێڵەكان 
تا   10 قوواڵیی  بە  چاڵ  پاشان  بێت، 
نێوان  دووری  دەدرێ،  لێ  15س��م 
له   بێت  سم   25 10ت��ا  چاڵەكانیش 
چاڵه که   ل��ه   خ��ۆڵ��ەی  ئ��ەو  ی��ه ک��ه وه . 
بە  ئاژەڵدا  پەینی  لەگەڵ  هەڵدەكەنرێ 
ڕێژەی یەك پەین دوو بەش لە خاكە 
هەڵكەنراوەكە، چاڵەكە پڕ دەكرێته وه .
گیراوەی  لەناو  سه لک  به   چاندن   -2
لەناو  دەتوانرێ  نێرگز،  سه لکی  ئاویدا: 
گیراوەی ئاودا بچێنرێت، بۆ ئەم مەبەستە 
هەن،  باریك  مل  تایبەتی  گوڵدانێكی 
جێگەی سەلكەكانی تێدا دەبێتەوە، دەشێ 
بپێچرێن  بە ڕیشاڵی خورما  ئەو سەلكانە 
تابنكەی  بكرێنەوە  درێژ  ڕیشاڵەكان  و 
گولدانەكە، گوڵدانەكە ئاوی تێ بكرێت 
تا نزیك ملەكەی، كە سه لکه که مان لەناو 
ملە گوڵدانە كە گیر كرد، ئینجا بۆماوە 
4 تا 6 هەفتە لە شوێنێكی که م ڕووناکی 
دەربكات،   بۆئەوەی ڕەگ  دەنێین،  دای 
دەرك���رد،  گ��ەاڵك��ان��ی  ئ���ه وه ی  دوای 
ڕووناك،   شوێنێكی  دەبه ینە  گوڵدانەكە 
لەگەڵ  دەگۆڕین  ئاوەكە  ڕۆژناڕۆژێك 
هەندێ وردە  هەر گۆڕینێكیش دەكرێ 
خەڵوزی تێ بكرێ بۆ ڕێگری کردن له  

که ڕوو.
ئاودان

ئاو  كەم  بۆماوەیەكی  نێرگز  گوڵی 
دەدرێ تا خاك تووشی وشكی نەبێت 
لە وەرزی گەشەكردنیدا،  لە قۆناغی 
دەوستێنرێ،  ئ��اودان  لە  سڕبوونیدا 
ئ���ەم���ەش ب���ە ه���ۆی زەردب���وون���ی 
وشكبوونەوەیان  ئینجا  گەاڵكانیان 
سەلكەكان  ئەگەر  و  دەكرێت،  بەدی 
ئەوا  بهێڵرێن  بەجێ  خاكه که دا  لە 

گەشە دەكه نەوە. 
گوڵگرتن و چەپككردن:

لە  زس��ت��ان��ەی��ە  ڕووه ک��ێ��ک��ی  نێرگز 
س��ەرەت��ای ب��ەه��اردا گ��وڵ دەك��ات، 
بكرێنەوە  لێ  گوڵەكانیان  دەكرێت 
پێشئەوەی  ئه ویش  بكرێن،  چەپك 
تەواوەتی  بە  كۆپەرەكەی  ڕەنگی 

که   خۆماڵی  نێرگزی  گوڵە  بكرێتەوە، 
پێویستە  ده كرێتەوە،  لێ  بۆنەكەی  بۆ 
نەك  بكرێتەوە،  لێ  زوودا  بەیانی  له  
چونکه   ئەمەش  ڕۆژدا.  ناوەڕاستی  لە 
له  ناوه ڕاستی ڕۆژدا به  هۆی گه رمای 
زیاتره وه  ئه و چه ورییه ی که  بۆنه که ی 
لێوه  دێت، كەم ده بێته وه  و بۆنی که م 
ده بێت، بەاڵم ئەگەر ویسترا گوڵه کان 
لێکراوه یی  ب��ه   زۆرت���ر  م��اوه ی��ه ک��ی 
لێ  نیوەڕۆ  وایه   باشتر  ئه وا  بمێننه وه  
نیوه ڕۆدا  دوای  له   چونكە  بكرێتەوە، 
شانه کانیدا  ل��ه   خ���ۆراك  زۆرت��ری��ن 

كۆدەبێتەوە.
پێویستە ئەم خااڵنە ڕەچاو بكرێت:

1- دەبێ السکی گوڵەكە، بە شێوەی 
الیی ببڕرێ.

2- واباشە ڕۆژانە ئاوەكەی بگۆڕرێ،  
ئاوەكەش تا سارد بێت باشترە، بۆ هەر 
پەرداخێ ئاو، كەوچكێك چا شەكری 
تواوە  خۆراكی  وەك  كە  بكەین  تێ 
بەكاری دەهێنێت و زیاتر ده مێنێته وه .

خه ڵوز  وردە  هەندێك  باشە  وا   -3
لەناو پەرداخە ئاوەكە زیاد بكەین، تا 

تووشی كەڕوو نەبێت.
4- ئەگەر هەستمان كرد بنكی السکی 
هەڵگری گوڵەكان نەرم بووە، پێویستە 

ببڕین.  نه رمییه که یان 
ل��ە10ی  گ��ەرم��ای  پلەی  نابێت   -5
شوێنه که ی له  10 پله ی سه دی بەرزتر 
دەبێت،  كورتتر  تەمەنی  چونكە  بێت، 
 10 ده گاته   مانەوەی  توانای  نێرگز 
خاڵه کان  ڕه چاوی  ئه گه ر  به اڵم  ڕۆژ، 
به  باشی بکرێ و باش بپارێزرێ، ئه وا 

تا 31 ڕۆژیش ده مێنێته وه .

سەرچاوەكان:
-Flowering Blub (EVA 
PETROVA)

-Wikipededia.org/wiki/
بۆ  چنین  گوڵی  هێنانی  بەرهەم   -
ڕەسوڵ  نەجم  )تاهیر  ناوماڵ  جوانی 

بەیتووشی(.
- الطب النبوی )ابن قیم الجوزیە(.

)صالح  تەندروستی  و  سروشت   -
ئیبراهیم(. عەبدولاڵ 

- گۆڤاری كشتوكاڵ ژمارە 29-28.
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دار و درەخت
دۆستی  ژینگە و مرۆڤن

ناسك سەلمان
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قوتابییەكی  ه��ەم��وو  ل��ە  ئ��ەگ��ەر 
سەرەتایی، لە سوودەكانی دار و درەخت، 
پرسیار بكەیت، بێگومان زۆربەی سوودە 
باوەكانی دەزانێت و دەڵێت: هەوا خاوێن 
دەكاتەوە، كاربۆن وەردەگرێ و ئۆكسجین 
دەبەخشێ. ڕەنگە باسی سوودوەرگرتن لە 
وێڕای  بكات  گەاڵكان  و  لق  قەد،  بەر، 

بەخشینی هێمای جوانی.
ئەوانەی شارەزاییان لە سروشت و ژینگەدا 
زیاترە و زانستی فراوانتریان دەربارەی دارو 
درەخت بەدەست هێناوە، هەمیشە خولیای 
ئەوەیانە كە برەو بە ناشتنی نه مام بدەن و 
بیانپارێزن و ژمارەیان زیاتر بكەن. گەلێ 
شار و شارۆچكەكانی جیهانی پێشكەوتوو، 
بە پشتوێنی سەوز ڕازێنراونەتەوە، ڕۆژ لە 

دوای ڕۆژ واڵتەكەیان سەوزتر دەكەن. 
ئاستێكی  گەیشتوونەتە  زاناكان  ئێستاكە 
سروشت  بواری  لە  سەرسوڕهێنەر  تازەی 
و ژینگەدا: ڕاپۆرتێكی هاوبەشی هەردوو 
زانكۆی ئۆكسفۆرد و شەفیلدز، بە ناوی 
توێژینەوە جیۆفیزیكییەکانه وە که  له  مانگی 
لەوە  باس  باڵوكرایەوە،  2014دا  دووی 
درەخت  و  دار  ڕەگەكانی  كە  دەك��ات 
دوانۆكسیدی كاربۆن ڕێكدەخەن و ئاو و 

هەوا سەقامگیر دەكەن.
بەپێی ئەم توێژینەوەیە كەشوهەوای گەرم 
و  دەك��ەن  بە گوڕتر  دارەك���ان  ڕەگ��ی 
ناو  بەردینەكانی  چینە  قواڵیی  ناو  دەچنە 
زەوییەوە، لەسەر زەوییش گەاڵكان چڕ و 
پڕ دەبن و لەكاتی وەرینیاندا چینێكی خاك 
پارێزەر دروست دەكەن بە هۆی پێكهاتە 

ئۆرگانیكەكانیانەوە.

بە شێوەیەكی ڕوونتر: ڕەگی درەختەكان 
دواتر  و  بەردینەكانەوە  چینە  ناو  دەچنە 
بەردەكان لەت لەت دەكەن. لەبەرئەوەی 
مەیلی  پێكهاتوون،  كانزا  لە  بەردانە  ئەم 
وات��ا:  بە  دەك���ەن.  ك��ارب��ۆن  هەڵمژینی 
دوانۆكسیدی كاربۆن لەالیەن گەاڵكانەوە 
ك��ۆدەك��رێ��ن��ەوە و ب��ە ڕێ��گ��ەی ق��ەد و 
ڕەگەكانەوە دەگەنە چینە بەردەكانی ژێر 

زەوی، لەوێشدا كۆدەكرێنەوە.
ئەم پڕۆسەیە وێڕای خاوێنكردنەوەی هەوا، 
كەمێك گەرمای زەوی-ش كەم دەكاتەوە. 
كاریگەری  پڕۆسەیە  ئەم  كە  سروشتییە 
ناوچە  دارستانەكانی  لە  دەبێت  دیكەی 
بەردەكان  چینە  چونكە  شاخاوییەكان، 
زۆر قوڵ نین و ڕەگەكان بە ئاسانی پێیان 
دەگەن. لێرەدا گرنگە كە جیاوازی لەنێوان 
گەرمی كەشوهەوا و بەرزبوونەوەی پلەی 
باسەوە  لەم  بكەین.  گەردوونی  گەرمای 
دەردەكەوێ كە درەختەكان تەنیا فیلتەری 
كاربۆن نین، بەڵكو ئەم ماددەیە لەناو چینە 
كاربۆنی  دەكەن.  خەزن  بەردینەكانیشدا 
 Carbonate Rock نوقمكراو بە شێوەی

بۆ هەتاهەتایی لەژێر زەویدا دەمێنێتەوە.
سیستمی  زان��اك��ان��ەوە  لەالیەن  ل��ێ��رەوە، 
ئاوێتەبوونی دار و درەخت و بەردی ژێر 
زەوی، بە چڕ و پڕی كەوتۆتە بەر كاری 
شرۆڤەكردن. ئەمریكییەكانیش لەم بوارەدا 
كاریان كردووە و كاتیان بە فیڕۆ نەداوە، 
دەكەن.  لێكۆڵینەوە  بوارەدا  لەم  سااڵنێكە 
مەبەستە  ئەم  بۆ  جیاوازیان  شوێنی  دوو 
دەستنیشان كردووە و كاری تێدا دەكەن 
"ئالپ"ی  چیاكانی  و  قەدپاڵ  یەكەمیان 
نیوزلەندەیە و دووەمیش نزمە زەوییەكانی 
و  گەرم  واتە  ترۆپیكەڵ-ن  كە  "پیرۆ"یە 

شێدارن و بارانی زۆریان لێ دەبارێت.
جێگەی پێزانینە كە جیاوازی بەرزی، لەم 
لە  مەتر.  هەزار   3 دەگاتە  شوێنەدا  دوو 
هەردوو ئەم شوێنكارانەدا، هەر 3 مانگ 
جارێك، ڕەگی دارەكان بە درێژی 30 سم 
پێوانە دەكرێ و بۆ ماوەی چەند ساڵێك 
كاتیشدا  هەمان  لە  دەك��ەن،  چاودێریان 
ئەستووری چینە ئۆرگانیكەكانی ژێر زەوی 
جێگەكەشیان  گەرمای  دەك��ەن.  تۆمار 
ئەوەشیان  حیسابی  وەرگرتووە.  بەهەند 
بووە  گرانێت  بەردی  چەند  كە  كردووە 
بە خۆڵ )ئەو جۆرە بەردەی ئیشیان لەسەر 

كردووە بە Andean granite ناسراوە(. 
لە ئاكامی هەڵسەنگاندنی كارەكانیاندا بۆیان 
دەركەوتووە كە لە ماوەی 65 ملیۆن ساڵی 
ڕابردوودا، دارستانی شوێنە گەرمەكان، بە 
ئەندازەی ناوەند پلەی گەرمایان ڕاگرتووە 

و هەوایان خۆش كردووە.
مامۆستایەكی ئەمەریكی بە ناوی "د. داوتی" 
و  ك��ردووە  ك��ارەی  ئەم  سەرپەرشتیاری 
دەڵێ: "ئەم پڕۆسەیە كە لە ڕەگی دارەوە لە 
داڕزینی كااڵ ئۆرگانییەكانەوە سەرچاوەی 
ئەوەی  چاوەڕێی  بەاڵم  سادەیە،  گرتووە، 
لێ دەكرێ كە لە داهاتوودا بەشداری لە 

سەقامگیری كەشوهەوا بكات".
ڕەچاو   Thermostat وەك  بیرۆكەكە 
لەكاتی  كاربۆن  دوانۆكسیدی  دەكرێ، 
لەكاتی  و  ڕادەكێشرێ  زۆرت��ر  گەرمادا 

فێنكیدا كەمتر دەبێتەوە.
گ��ەورەی��ەی  ئەرینییە  ڕۆڵ��ە  ئ��ەم  لەپاڵ 
دارستانەكاندا، ڕەنگە كاریگەریی نەرێنیش 
زەویدا.  گەرمكردنی  لەمیانەی  هەبووبێت 
یه یڵ  زانكۆی  تیمێكی  ب��ارەی��ەوە  ل��ەم 
توێژینەوە  گۆڤاری  لە  ئەمریكی  Yaleی 
ئاگر  "ڕەنگە  دەڵێن:  جیوفیزیكییەكاندا 
ملیۆن   3 لە  دارستانەكاندا،  لە  كەوتنەوە 
زیاتری  كاریگەری  ڕاب���ردوودا،  ساڵی 
بە  جیهاندا  گەرمكردنی  لە  هەبووبێت 
بەراوورد لەگەڵ دوانۆكسیدی كاربۆندا!".

كیمیای  لە  ش��ارەزا  ئونگەر،  نادین  د. 
ئ��ەت��م��ۆس��ف��ی��ردا ل��ە ب����ارەی ئ��اگ��ری 
وێڕای  دەڵی  و  دەدوێت  دارستانەكانەوە 
بەخشیش  زی��ان  تیشكی  گەرمكردن، 

دەده نه وه .
 3 م��اوەی  لە  كە  پێدانە  ئاماژە  جێگەی 
بەرزبوونەوەی  ڕاب��ردوودا،  ساڵی  ملیۆن 
گەرمای زەوی لە دوو پلە زیاتر تێنەپەڕیوە 
و بە دووریش نازانرێ گەرمبوونی زیاتر 
بە هۆی دەستێوەردانی مرۆڤەوە خوڵقابێت، 
بە هۆی  ڕاب��ردوودا  لە سەدەی  بەتایبه تی 
دەرهاویشتەی  و  كارگەكانەوە  چڕوپڕیی 

گازە نەخوزاروەكانەوە.
دۆزینەوانەوە  ئەم  وەسفی  لە  ئونگەر  د. 
تێگەیشتن  بۆ  گرنگە  "كارێكی  دەڵ��ێ: 
لەو گۆڕانكارییانەی كە لە كۆنەوە بەسەر 
ك��اردان��ەوەی  و  هاتوون  ك��ەش��وه��ەوادا 
بەرفراوانیان دەبێت لەسەر دارستان و ڕۆڵی 
دەستنیشانكردنی  و  كەشوهەوا  پاراستنی 
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زیانی لەناوبردنی دارستانەكان.
میكانیزمی  ك��ە  نییە  ل����ەوەدا  گ��وم��ان 
گۆڕانكاری، زۆر لە كۆنەوە لە تاقیگەكاندا 
بەدی نەكراون. چونكە توانای ئەوە نەبووە 
تۆمار بكرێن و زۆربەی ئەم زانستانە بە هۆی 
ئەنجام  كۆمپیوتەرەوە  جێبه جێکارییه کانی 
دراون. زانكۆی یه یڵ Yale بۆ خۆی پشتی 

بە بەكارهێنانی كۆمپیوتەر بەستووە.
دڵنیان  لەوە  دارستان،  سروشتی  زاناكانی 
سووتاندنی  كۆی  لە  هەڵمەی  ئەو  كە 
ماددە ئۆرگانییەكانی دارستانەكانه وه  پەیدا 
دەبن، زیانی گەورە دەگەیەنن بە ئاووهەوا. 
نموونەی هەرە بەرچاویشیان ئەو ئاگرەیە 
نەرویجدا  شاخاوییەكانی  دارستانە  لە  كە 
ڕووی دا. هەر بە هۆی ئەو ئاگرەوە بوو 
كە ئەو واڵتە گەرمترین مانگی دێسەمبەری 

لە ساڵی 2013 دا بەخۆوە بینی.
لێكۆڵینەوەكانی ڕەگی  ئاكامی  پێشئەوەی 
باڵو  بەریتانییەكانەوە  لەالیەن  درەخ��ت 
بواری  ئەمریكییەكانی  زان��ا  بكرێتەوە، 
عەماركردنی  س��ەرق��اڵ��ی  جیۆلۆجی، 
چینە  قواڵیی  لە  كاربۆنن  دوانۆكسیدی 
بە  سەبارەت  واڵتەكەیاندا  بەردینەكانی 
جیۆلۆجیی چینە بەردینەكانی ژێر زەوی، 
بەر  بە زۆری دەكەونە  لەم چینانە،  سیان 

باس كە ئەمانەن:
Stadstone -1 یان تۆزە بەردینە.

ت��واوەی  ب��ەردی   Magma Layer  -2
ئاگرین.

 Metamorphic Basemant Rock -3
شێوەیەكەوە  لە  كە  بەردینەیە  چینە  ئەو 

دەگۆڕێ بۆ شێوەیەكی دیكە.
ساڵی  ناوەندی  لە  ئەمریكییەكان  كاری 
2011-ەوە دەستی پێكردووە. لەنێوان هەر 
سێ گەورە شاری نیویۆرك، نیوجێرسی و 
تونێلێكی  لە  ئەندازیار  كۆمەڵێ  پەنسلڤانیا 
درێژ و قوڵدا ئیش دەكەن. ناوچەكە پێی 
 Newark Basin باسین  نیوارک  دەڵێن 
كە هەڵبژاردەیەكی نموونەییە چ لە ڕووی 
چڕوپڕی  ڕووی  لە  چ  و  جیۆلۆجییەوە 
)دەرهاویشتەی  كاربۆنەوە  دەرهاویشتەی 
زۆرەی  بڕە  ئەو  بۆ  دەگەڕێتەوە  كاربۆن 

كارگە گەورەكان لەو دەڤەرەدا(.
تونێلێكی  شوێنكارە  ئەو  ئەندازیارەكانی 
1300 مەتر قوڵییان لێداوە و وردە بابەتی 
و  ڕۆژنامەنووسان  پیشانی  كارەكانیان 

تونێلەكە  دەرگ��ای  داوە.  زانستخوازان 
بارودۆخی  هەندێك  لە  تەنیا  و  كراوەیە 

كەشوهەوای سەختدا دادەخرێ.
قواڵییەی  لەو  دەڵێن  جیۆلۆجیا  زاناكانی 
زەویدا، لە كون و بۆشاییەكانی ئەو چینانەدا، 
هەوای  CO2ی  لە  زۆر  بڕێكی  دەكرێ 
سەر زەوی بگوازرێتەوە بۆ ئه وێ و لە دوو 
زاناكانی  بكرێن  خەزن  بەردەكاندا  توێی 
زانكۆی كۆڵۆمبیای  بە  پڕۆژەیە سەر  ئەم 
ئەمریكین لە ڕۆژی 2011/9/12دا تیشكیان 
ڕایانگەیاند  و  باسەكانیان  سەر  خستە 
كاربۆنێكی  خەزنكردنی  هیوای  بە  كە 
ب��ەردە  چینە  کونۆچکه كانی  لە  زۆرن 
كە  كرد  ل��ەوەش  باسیان  ئاگرییەكاندا. 
بەاڵم  سەختە،  كارەكانیان  هەرچەندە 
نزیكن  چونكە  نییە،  زۆر  تێچوونەكەی 
لە سەرچاوە پیشەسازییەكانەوە و پێدەچێ 
ناو  بۆ  بگوازنەوە  زۆر  كاربۆنێكی  بڕە 
دەتوانن  بەمەش  زەوی،  قووڵەكانی  چینە 

خزمەتێكی گەورەی ژینگە بكەن.
دوو كۆمپانیای دیكەش هاوكاری دەكەن 
كۆمپانیای  یەكێكیان  پڕۆژەكەیاندا،  لە 
كونراد-ە بۆ ڕاوێژكاری، ئەوی دیكەیان 
دەزگای تەكنۆلۆژیای ساندیا-یە. هەموویان 
پێكەوە بە هیوای ئەوەن كە بگەنە قوواڵیی 

دوو هەزار مەتر.
بە بۆچوونی زاناكان، تەمەنی ئەم چینانەی 
زەوی )بەتایبەتی Polisade Sill( دەگاتە 
پێش  كاتی  بۆ  س��اڵ-  ملیۆن  سەد  دوو 
و  ئەفه ریقا  کیشوه ری  دوو  جیابوونەوەی 
ئەمریكا. پالنی ئەوەش لە ئارادایە كە بگەنە 
قوواڵیی دوو هەزار و پێنج سەد مەتر و 
دەگەنە  ئەوە  پێكا  ئامانجەیان  ئەم  ئەگەر 
چینێكی ژێر زەوی تەمەن 230 ملیۆن ساڵ 
و لەوێدا دەتوانن جۆرە بەردێك دەربێنن 
كە بەسوود بێت بۆ داپۆشینی عەممارەكانی 

كاربۆن.
سێ زانای سەر بە زانكۆی كۆلۆمبیا: پۆڵ 
ئۆڵسن، دینیس كەنت و داڤید گۆڵدبێرگ 
سیمینیارێكیان بەست، دەربارەی ئەم پڕۆژە 
وێڕای  كە  دا  ئەوەیان  زانیاریی  گەورەیە 
دوورخستنەوەی كاربۆن، هەندێك ئامانجی 

دیكەش دەپێكن، لەوانە:
- لێكۆڵینەوە دەربارەی زەوی.

- كۆكردنەوەی بەڵگەكانی چۆنێتیی گۆڕانی 
كەش و هەوا لە دێرزەمانەوە تا ئێستا.

چۆنێتیی  ب��ی��رۆك��ەی  دۆزی���ن���ەوەی   -
دروستبوونی دیناسۆرەكان.

لە كۆتایی ئەم باسەدا، باش وایە ئاوڕێك لە 
زەوی بدەینەوە. زەوی وەك بوونەوەرێك 
لەگەڵ  مامەڵە  و  دەدا  هەناسە  كە  وایە 
پێكهاتەكانی هەوادا دەكات، ناكرێ تەنیا 
تەماشای  تاقیكردنەوە  گۆڕەپانێكی  وەك 
بكەین. زەوی دەژی و ژیان دەبەخشێت 
زەویدا  لەژێر  یان  زەوی  لەسەر  بەوانەی 
بوونیان هەیە. ڕەگی دارەكان، كرمەكان، 
میكرۆبەكان و فاوناكان Fauna، هەموو 
پێی  دەژین  دایكێكدا  سكی  لە  پێكەوە 

دەوترێت زەوی. 
لە زەویدا پڕۆسەی میتاپۆلیزم – چۆنێتی 
 CO2 لەالیەكەوە  ب��ەردەوام��ە.  ژی��ان- 
ئەم  دیكەشەوە  لەالیەكی  دێت  بەرهەم 
ئۆرگانی،  پێكهاتەیه کی  دەكرێتە  گازە 
ڕۆشنەپێكهاتن  بە  كە  هاوكێشەیەكدا  لە 
لە  دارودرەخ��ت  هەناسەدانی  دەناسرێ. 
خامە.  هەناسەدانێکی  زەوی��دا،  ناو  بەشی 
پێكهاتانەی  ئەم  كاتیش  تێپەڕبوونی  بە 
خۆراكی  دەبنە  ڕووكەكان  و  درەخ��ت 
ئەو زیندەوەرانەی كە بە دوای خواردندا 
ناسراون.   Hetrotrophs بە  و  دەگەڕێن 
 CO2 دیكە  جارێكی  حاڵەتەشدا  لەم 
دەردەچێته وه . ئەم ئاڵوگۆڕە بە هەناسەدانی 

خاك دەژمێررێ.
ه��ەن��اس��ەدان��ی خ���اك دەك��ەوێ��ت��ە ژێ��ر 
وەك:  فاكتەرەوە،  چەندین  كاریگەریی 
پلەی گەرما، شێداری، ماددەی خۆراكی 
و ئاستی ئۆكسجین. ئەم فاكتەرانە بوونیان 
هەیە و كاری هەناسەدان ئاسان دەكەن و 
هەناسەدان بە ئاسایی دەڕوات تا ئەو كاتەی 
دەستێوەردان مرۆڤ زیاد ده کات و ڕێژەی 
لێرەدا،  نموونە  دەدات.  تێك  فاكتەرەكان 
هەوایە  CO2ی  ئاستی  بەرزبوونەوەی 
فاكتەرێكی گرنگی هاوكێشەكەیە و  كە 
كاتێك ئاستەكەی دەترازێ ژینگە زیانمەند 

دەبێ.

سەرچاوەكان:
1- Tim Radford- Climate New 
Network.
2- www.Shutterstock.com/trees& 
roots.
3- The free encyclopedia.
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