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هیچ كەس ناتوانێ نكوڵی لە ڕۆڵی كاریگەریی شۆڕشی تەكنۆلۆژیاى زانیاری و پەیوەندییەكان 
بكات. لێرەدا باسی سوود و كاریگەرییەكانی ئامێرە تەكنۆلۆژییەكان ناكەم، چونکە الی هەمووان 
ئاشکرایە، تەنیا سەرنجتان بۆ كاریگەرییە خراپ و زیانبەخشەكانی ڕادەكێشم كە لەم سەردەمەدا 

تەنانەت منداڵەكانیشمان لێی بێبەش نین.
وازهێنانی یەکجارەکی و تەواو لەم ئامێرانە، لەم سەردەمەدا مەحاڵە، چونکە پێداویستییەکانی ژیانی 
ڕۆژانە ناچارمان دەکەن نەتوانین دەستبەرداری هەندێکیان ببین، بەاڵم کاتێک مەسەلەکە پەیوەست 
دەبێ بە تەندروستی و ژیانمانەوە، دەکرێ ژیرانەتر بیر لە بەکارهێنانیان بکەینەوە و بەکارهێنانیان 
هەموو  و  مۆبایل  و  ئایپاد  و  كۆمپیوتەر  بزانین  ئەگەر  کاتێکدا  لە  بەتایبەتی  بکەین،  سنووردار 
لە  گوێگرتن  و  یاری  و  پەیوەندیكردن  لە  جیاواز  مەبەستی  بۆ  كە  تەكنۆلۆژییانەی  ئامێرە  ئەو 
وشكبوونەوەی  و  بینین  ماسولكەی  الوازكردنی  هۆی  دەبنە  بەكاردەهێنرێن،  گۆرانی  و  میوزیك 
چاو، چونكە بیرچڕكردنەوەی زۆر لەسەر شاشەی ئەو ئامێرانە دەبێتە هۆی كەمتر چاوتروكاندن و 
بەمەش كرداری دروستبوونی ئاوی سەر ڕووكاری چاو دەوەستێ، كە لە باری ئاساییدا هەر پێنج 
و  پێست  هەستیارێیتی  ئەمە سەرباری  دەدات.  هەر چاوتروكاندنێکدا ڕوو  لەگەڵ  چركە جارێك 
هەوكردنی جومگە و فشەڵبوونی ئێسك و لە بیرچوونەوە و هەڵچوون و هەستكردن بە شكستی و 
كەمبوونەوەی بیرچڕی. لە سەروو ئەمانەشەوە ئالوودەبوون لەگەڵ ئامێرە تەكنۆلۆژییەكان بۆتە یەكێك 
لە نەخۆشییەكانی سەردەم و واڵتانی پێشکەوتوو بە هەند وەری دەگرن و بیر لە چارەسەركردنی 
تووشبووان دەكەنەوە، چونكە ئالوودەبوون لەگەڵ ئەم ئامێرانەدا دەبێتە هۆی دروستكردنی جیهانێكی 

وەهمی و دووركەوتنەوە لە ژیانی واقیعی و پەیوەندییە كۆمەاڵیەتییە ڕاستەقینەكان.
ئەگەر کارکردن بە تەکنۆلۆژیای زانیاری و پەیوەندیکردن بەم شێوە هەڕەمەکییەی ئێستای واڵتی 
خۆمان بەردەوام بێ، دوور نییە لە ئایندەدا زانست داوای لێبووردن لە مرۆڤایەتی بکات بە هۆی ئەو 

زەرەر و زیانە بێشوومارەی کە بە مرۆڤی دەگەیەنێ.

سەروتار

سەرنووسەر

تەكنۆلۆژیاى زانیاری و پەیوەندییەكان
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نییە،  هونەر  تەندروست  ژیانێکی 
بارەی  لە  زانیارییەک  چەند  تەنیا  ئەگەر 
خۆمان و چواردەورمانەوە بزانین. د. داڤید 
ئاگوس مامۆستا و پڕۆفیسۆر لە زانکۆی 
ویالیه تی  له   ئەنجلۆس  لۆس  پزیشکی 
کالیفۆرنیا، لە نوێترین ئامۆژگارییەکانیدا 
کە  دەدات  پیشان  ڕێگامان  باشترین 
ئاسودەیی  بۆ  پێیه تی  پێویستمان  ڕۆژانە 
هیچ  بێئەوەی  تەندروست  ژیانێکی  و 
مرۆڤە  ئەم  پێوەبێت.  زۆرلەخۆکردنێکی 
دوای چەندین ساڵ لێکۆڵینەوە بۆئەوەی 
خۆی  و  بدات  مرۆڤ  یارمەتیی  تەنیا 
ببێتە ئەندازیاری پێکهاتەی لەشی خۆی، 
و  شێرپەنجە  نەخۆشی  ه��ەزار  س��ەدان 
ئەمەریکای  دیکه ی  نەخۆشی  ملیۆنان 
ئامۆژگارییەکانیدا  کاریگەریی  لەژێر 
دڵەڕاوکی  و کەمبوونەوەی  باشی  بەرەو 
بەرنامە  ڕێگەی  لە  هه روه ها  ڕاکێشاوه، 
تەلەفزۆنییەکەیەوە و هەروەها لە نیویۆرک 
تایمز لەژێر ناونیشانی »ژیان بێ نەخۆشی« 
ئەمەریکییەکانی  تەواوی ژیانی ڕۆژانەی 
بەرەو باشتر و ئاگاداربوون لە تەندروستی 
گۆڕیوە.  بەرچاو  ڕێژەیەکی  بە  لەشییان 
دکتۆر  کتێبەی  دوو  ل��ەو  جگە  ئەمە 
ژیانێکی  ب��ە  س��ەب��ارەت  ن��ووس��ی��ون��ی 

تەندروست. 
ئەو بڕوای بەوەیە خەڵک بێزار بووە لەوەی 
دووبارە  و  دەیبیستێت  ڕۆژێک  هەموو 
دەبێتەوە کە دەبێت میوە بخوات وەرزش 

یەکێک  وەک  ئاگوس  داڤید  بکات، 
چارەسەری  پزیشکەکانی  باشترین  لە 
لەم  که   دەڵێت  پێ  ئەوەمان  شێرپەنجە 
بە  شێرپەنجە  نەخۆشی  کە  سەردەمەدا 
شێوەیەکی ترسناک لە زیادبووندایە، مرۆڤ 
خۆی  یارمەتیدەری  دەتوانێت  خۆی 
مەترسییەکانی  کەمکردنەوەی  بۆ  بێت 
کە  ترسناکە  نەخۆشییە  بەم  تووشبوون 
لە  زۆر  ڕێژەیەکی  ژیانی  بە  کۆتایی 
سەردەمێکدا  هەموو  لە  هێناوە  مرۆڤ 
ئەو  س��ەردەم��ەدا.  ل��ەم  بەتایبەتش  و 
نەخۆشانەی ڕوویان کردۆتە ئەم پزیشکە 
و ئامۆژگارییەکانییان بە بەرپرسییارێتییەوە 
جێبەجێ کردووە بەرەو باشبوونی تەواو 
کورتکراوەی  دەمەوێت  لێرەدا  چوون، 
و  شارەزا  دکتۆری  زانستییەکانی  بنەما 
ئاگوس«  »داڤید  جیهانی  بڕواپێکراوی 
بەو  خ��وێ��ن��ەران،  چ��اوی  پێش  بخەمە 
لێ  ژیانی ڕۆژانەدا سوودی  لە  هیوایەی 
ئاسودەیی و  بۆ  بنەما  ببێتە  و  وەربگیرێ 

کەمکردنەوەی نەخۆشییه کان.
1- پێداچوونەوەیەک بە خودی خۆتدا

خۆت  تەندروستی  لەسەر  کورتەیەک 
بەگشتی  دەکەیت  هەست  بنووسەرەوە، 
لە  گرفتت  ه��ەن��دێ��ک  ی��ان  ب��اش��ی��ت، 
نابێت  چیدی  کە  هەیە،  تەندروستیتدا 
فه رامۆشیان بکەیت و دەبێت هەوڵی کارا 
بدەیت بۆ چارەسه ریان و ڕێکخستنەوەیان. 
ئاخۆ تا چەند باش دەخەویت، ئازار یان 
نائارامییەکی دیکه  لە لەشتدا هه یه ،  هەر 
مانگ،  ماوه ی سێ  تا  گرنگتر  لەوانیش 
ڕۆژانە پاڵەپەستۆی خوێن و لێدانی دڵت 
نووسراوی  زۆرترین  هەوڵبدە  بنووسە. 
و  م��رۆڤ  لەشی  لەسەر  تەندروستی 
زیانیان  و  س��وود  و  خواردەمەنییەکان 
لە  بەتایبەت  بخوێنیتەوە  خۆت  سەر  لە 
زۆری  زانیارییەکی  کە  ئەمڕۆدا  دنیای 
لەبەر  ئاسانی  به   نووسراو  و  ئەلکترۆنی 
گشتی  پزیشکی  سەردانی  دەستدایه . 
نەگۆڕیت،  پزیشک  وای��ە  باشتر  بکە، 
پزیشکی  یەک  الی  بۆ  هه میشه   بەڵکو 
هەروەها  بچیت،  خۆت  باوەڕپێکراوی 
نووسیوتن،  و  هەتن  گیروگرفتانەی  ئەو 

پیشانی پزیشکه که تی بدەیت.
ژیانی  ل��ە  ه��ەی��ە  ش��ت  زۆر  ئ��ای��ا   -2
ژەمی  ئایا  دەبێتەوە؟  دووبارە  ڕۆژانەتدا 

تەواوەتی  بە  پێویسته   خواردنەکانت 
لەکاتی خۆیدا بێت؟ بۆ نموونە هەندێک 
کەس هەن، پێویسته  نیوه ڕۆژه یان سه عات 
1 ئامادە بێت، ئەگەر تۆزێک ئەو بار و 
کاتە تێک بچێت، تووشی تێکچوونێکی 
دەروونی دەبن. ئەمە لە زۆر شتی دیکه دا 
کە جۆرە دووبارەبوونەوەیەکی ڕۆژانەی 
تیادایە و سووکە ئالوودەبوونێکە، پێویستە 
 365 لە  بکەین.  ڕزگ��ار  لێ  خۆمانی 
شێوە  یەک  بە  خووگرتن  ساڵدا  ڕۆژی 
ڕۆژانە،  شتەکانی  دووبارەبوونەوەی  و 
هەموو  نەخۆشی.  لە  جۆرێک  دەبێتە 
ڕۆژانی پشوو هەمان شتی پشووی پێشوو 
لە پشوودا بکرێن.  مەکەنەوە کە دەبێت 
کاتێک ڕۆژی پشووت هەیە، مانای ئەوە 
لەش  بەڵکو  بدەی،  پشوو  ماڵەوە  لە  نییە 
ڕۆژانی  کە  هەیە  بەو جوواڵنە  پێویستی 
ماندوو  دووب��ارەب��وون��ەوه   لەبەر  دیکه  
دووبارەبوونەوەی  لە  هەروەها  بوویت، 
کات  هەمان  خواردنەکان،  ژەمە  هەمان 
خەوتن و بەخەبەر بوونەوە، ماندووبوونی 
کار.  شوێنی  هەمان  بۆ  ڕۆژێک  هەموو 
پێویسته  تێکشکانی هەموو شتە دووبارەوە 

بووەکان ڕۆژانە بێت.
و  خۆت  تەندروستی  باری  هەموو   -3
ئەو کێشانەی لە لەشتدا هەیە و هەرچی 
و  هەیە  ب���ەردەوام  چارەسەرکردنێکی 
کێشەی  و  هەیە  چی  بە  هه ستیارییت 
پێشتر  نەشتەرگەرییانەی  ئەو  دەروونی و 
بۆت کراون و کەمی هەر ئەندامێک لە 
و  ڕێژەکەی  و  و جۆری خوێن  لەشتدا 
بارەی  لە  هەیە  دیکه   شتێکی  هەرچی 
تەندروستی خۆتەوە پێویستە بە نوسراوێک 
یان لەناو میمۆرییەکدا پارێزراو بێت  و 
لە  ب��ۆئ��ەوەی  بێت.  لەگەڵتدا  هەمیشە 
کە  ڕووداوێ��ک��دا  هەر  ڕوودان��ی  کاتی 
نەتوانیت قسە بکەیت ئەوانەی یارمەتیت 
زانیارییە  ئاماری  بۆ چاکبوونەوە،  دەدەن 
دەستدا  لەبەر  تۆیان  ته ندروستییەکانی 

بێت. 
4- ئاگادار به  لە کاتی خواردن کڕیندا، 
بە هیچ شێوەیەک سەوزە و میوەی بەستوو 
ناچاری  بە  ئەگەر  هەروەها  نەکڕیت، 
ئاگاداری  کڕیت،  بیان  بوو  پێویست 
کۆتاییەکەی  و  هەڵگرتنەکەی  بەرواری 
خواردنە  بۆ  شێوە  هەمان  بە  ئەمە  بە، 
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و  دەتوانرێت  تا  کە  قتوونراوەکان،  لە 
و  کڕین  لە  بە  دوور  نەکات،  پێویست 

له  خواردنیان.
لەگەڵ  باشترە  وا  توانیت  ئەگەر   -5
بکەیت  گفتوگۆ  خواردندا  فرۆشیاری 
هێنانی  و  دروستکردن  سەرچاوەی  و 
لێی  ک��ە  بزانیت  خواردەمەنییە  ئ��ەو 
بەتایبەتیش گۆشت و ماسی  دەیکڕیت، 
شوێنی  و  خ���واردن  ک��اری��گ��ەری  ک��ە 
هەیە  کاریگەری  زۆر  بەخێوکردنیان 

لەسەر گۆشتەکەیان. 
6- ئەو خواردنانە بخۆ کە لەگەڵ خۆتدا 
خواردنانە  ئەو  پێویسته   ئایا  دەگونجێت. 
بێ  یان  کەمە؟  کالۆرییان  کە  بخۆیت 
کەمترە  چەورییەکەیان  یان  گلوکۆزن؟ 
دیکه ش.  شتی  چەندەها  دیکه ؟  هی  لە 
نەخێر پێویستە زۆر لە خۆت نەکەیت و 
نەبێتە هیستریایه کی ترسناک کە زۆربەی 
خواردنەکان مایه ی نەخۆشین لەسەرمان، 
چاودێر  ببیتە  خ��ۆت  پێویسته   بەڵکو 
یان  دەکەوێت،  پێت  کە  ئەوەی  لەسەر 
ئه وه ی که  پێت ناکەوێت و کاریگەریی 
دیاری ناتەندروستی هەیە لەسەر لەشت، 
بکەویتەوە،  دوور  لێیان  بدەیت  هەوڵ 
ئەوه ی کە دەزانیت لەگەڵ تەندروستیتدا 
خ��واردن  چونکە  بیخۆ،  دەگونجێت 
پێکەوتن لە کەسێکەوە بۆ کەسێکی دیکه  
پێکهاتەی  لە  بەدەر  ئەمە  دەگۆڕرێت، 
خواردنەکە کە زۆربەیان لەوانەیە بۆ من 
باش بێت و کاریگەرییەکی تەندروستی 
بۆ  پێچەوانەوە  بە  بەاڵم  هەبێت،  باشی 
یەکێکی دیکه  هەمان خواردن زەرەرمەند 

بێ.
کاریگەرییانەی  لەو  دیکه   یەکێکی   -7
شوێنی  نەخۆشی،  ه��ۆی  دەبێتە  ک��ە 
کارکردنمانە، کە ده بێته  هۆی ماندووبوون 
کاریگەری  و  بێزاری  بە  هەستکردن  و 
و  دەروونی  نائارامیی  و  خوێن  پەستانی 
هەستکردن بە بێزاری. باشترین چارە بۆ 
خراپانە  کاریگەرییە  لەم  دوورکەوتنەوە 
بزانیت و کە  پشووەکانت  ئەوەیە کاتی 
دوور دەکەویتەوە لە شوێنی کارکردنت 
شتانەوە کە  بەو  بکەیت  خۆت خەریک 
نموونە  بۆ  پێیانە،  پێویستی  بوونی خۆت 
تەنیا  بە  ساتێک  و  سروشت  ناو  چوونە 
کەمێک  ساکار،  ژیانێکی  بۆ  گه ڕانه وه  

و  خێزان  لەگەڵ  کۆبوونەوە  و  وەرزش 
و  خۆشەویست  لەگەڵ  گفتوگۆکردن 

هاوڕێکانتدا.
8- لەگەڵ خواردنی ئێواراندا خواردنه وەی 
یەک تا دوو پەرداخ شەرابی سوور، زۆر 
و  دڵ  زیندووکردنەوەی  بۆ  بەسوودە 
چاالکبوونی  و  خوێنبەرەکان  کرانەوەی 
چەوری  تواندنەوەی  و  خوێن  سوڕی 

تۆپەڵبووی ناو لووله کانی خوێن.
بە  دەست-شتنەوە  بە  خووگرتن   -9
خۆپاراستن  بۆ  کارە  باشترین  سابوون، 
ئەو  بەالیەنی کەمەوە  نەخۆشی،  لە زۆر 
دەستییان  جار  پێنج  ڕۆژان��ە  کەسانەی 
دەشۆن لە 35% لە نەخۆشی پارێزراوترن 

لەوانەی دەستییان ناشۆن.
کاریگەریی  ژیانکردن  تەنیا  بە   -10
فشاری  و  دەروون  لەسەر  هەیە  خراپی 
و  گفتوگۆ  و  بەریەککەوتن  خوێن. 
تەنانەت سەیرکردنی چاوی خۆشەویست 
لە ماڵێکدا، لە زۆر نەخۆشی بەدوورمان 

دەخات.
11- بەردەوام ئاگاداری کێشت بە. هەموو 
ئاگاداربوونێک دەبێتە هۆی کەمکردنەوەی 
دەزانین  هەمووان  نەخۆشی،  ئازارەکانی 
ق��ەڵ��ەوی ه��ۆک��اری س��ەرەک��ی زۆر 
پەستانی  و  دڵ  بەتایبەت  نەخۆشییە، 
خوێن، هەروەها کاریگەری زۆری هەیە 

ل��ەس��ەر 

ئەژنۆکانمان.  بۆ سەر  پاڵەپەستۆی کێش 
ج��ووڵ��ە ب��اش��ت��ری��ن چ���ارەس���ەرە بۆ 
پاڵەپەستۆیەک.  ه��ه ر  کەمکردنه وه ی 
ئەگەر ڕۆژانە سه عاتێک بە پێ بڕۆین، بە 
شێوەیەکی بەرچاو فشاری کێش لەسەر 
ئەژنۆکانت کەم دەکەیتەوە، لەناو ماڵیشدا 
پڕۆگرام  بە  کەمی  وەرزشکردنێکی 
دەبێتە هۆی دوورکەوتنەوەیەکی باش لە 

نەخۆشیییه کان.
زس��ت��ان،  وەرزی  پێش  س��ااڵن��ە   -12
کە  سەرمابوون  دژی  له   هەیە  کوتان 
و  ئاگاداربێت  کەسێک  هەموو  پێویستە 
یارمەتیدەرێکە  ئه مه   بکوتێت،  خۆی 
نه خۆشییانه ی  ئه و  کەمکردنه وه ی  بۆ 
زستانه وه   وەرزی  ڤایرۆسی  به  ه��ۆی 
هەیە  کاریگەرییان  خێرایی  بە  و  هەن 
نه خۆشیی  بەتایبەتی  تەندروستی،  لەسەر 
بۆرییەکانی  هەڵئاوسانی  و  هەاڵمەت 

هەناسە و لەرزوتا.
هۆی  ب��ە  زۆر  کاتێکی  ئ��ەگ��ەر   -13
دەبەیت،  بەسەر  دانیشتن  بە  ئیشەکەتەوە 
پێویستە زۆرترین جار هەستیتە سەر پێ 
و جووڵەیەکی کەم بکەیت بە جەستەت، 
یان ئەگەر کرا پیاسەیەکی کەم بکەیت 
کارەکەت،  شوێنی  بۆ  بگەڕێیتەوە  و 
دەبات،  پیربوونت  بەرەو  زۆر  دانیشتنی 
خاوبوونەوەی  هۆکاری  دەبێتە  هەروەها 

 ئەگەر کاتێکی زۆر بە هۆی 
ئیشەکەتەوە بە دانیشتن بەسەر 
دەبەیت، پێویستە زۆرترین جار 
هەستیتە سەر پێ و جووڵەیەکی 
کەم بکەیت بە جەستەت، یان ئەگەر کرا 
پیاسەیەکی کەم بکەیت و بگەڕێیتەوە بۆ شوێنی 
کارەکەت، دانیشتنی زۆر بەرەو پیربوونت دەبات، 
هەروەها دەبێتە هۆکاری خاوبوونەوەی سوڕی 
خوێن و الوازبوونی ماسولکەکان تەنانەت سستی 
بیرکردنەوەش ئەگەر بۆ ماوەیەکی زۆر جەستە لە 
یەک باری نەگۆڕدراوا بوو
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ئەگەر  بیرکردنەوەش  سستی  تەنانەت 
باری  یەک  لە  ماوەیەکی زۆر جەستە  بۆ 
نەگۆڕدراوا بوو. زۆر مرۆڤ هەیە باوەڕی 
بەوەیە کە لە دوای ئیش سه عاتێک یان 
ئ��ەوەی  بۆ  بەسە  وەرزش��ک��ردن  زیاتر 
زیندوو  دانیشتن  ماندووبوونی  لە  لەشی 
بەرامبەر  لە  نییە  بێتەوە، بەاڵم ئەوە بەس 
بەرامبەر 22  وەرزش  ئەوەی 2 سه عات 
سه عات دانیشتن و نووستن لە ڕۆژێکدا 
زۆربەی  ئەوانەی  بۆ  بۆیە  بوه ستێتەوە، 
کات  زۆرترین  دەبێت  دانیشتوون  کات 
باری  گۆڕینی  و  جووڵە  بۆ  بدۆزنەوە 

لەش بۆ چەندین شێوە.
لە  چارەکێک  کەمەوە  بەالیەنی   -14
لە  زی��اد  ب��ەرەو  دڵت  ترپەی  ڕۆژێکدا 
ڕێژەی  بە  بەرە  ئاسایدا  باری  لە  ترپەی 
بە هۆی  ئەم کردارەش  زیاتر،  ترپە   50
هەموو  کەمیشەوە  وەرزشکردنێکی 
مرۆڤێک دەتوانێت بە ئەنجامی بگەیەنێت. 
بۆ ئەو کەسانەی تەمەنێکی زۆریان هەیە 
وەرزش  ناتوانن  پیربوونەوە  هۆی  بە  و 
بۆ ماوەی  بە پێ  به  ڕۆشتن  ئەوا  بکەن، 
ترپەی  دەتوانن  زیاتر،  یان  سه عاتێک 
دڵیان زیاد بکەن. سوودێکی دیکه ی ئەم 
کردارە ئەوەیە هەناسەی قوڵ هەڵدەمژین 
توانای  و  دەکرێنەوە  سییەکانمان  و 
دەبێت  زیاترمان  ئۆکسجینی  هەڵمژینی 
زیندوبوونەوەی  و  دروستکردن  بۆ  کە 

هەموو خانەکانی لەش بەسوودە. 
باری  لە  کەسێک  هەموو  پێویستە   -15
تەندروستیی باوان و باب و باپیرانی پێش 
خۆی لە بنه ماڵه  و خێزانەکەیاندا له  باری 
ته ندروستیی هه موویان وه ک نه نک و باپیر 
و دایک و باوک و خوشک و برا بپرسێت، 
بەتایبەت زانیاری دەربارەی ئەو نەخۆشییە 
ئەم  دەگوێزرێنەوە.  کە  بۆماوەییانەی 
سەرەکی  یارمەتیدەری  دەبێتە  زانیارییانە 
نەخۆشییە  زووتری  تەنگەوەهاتنی  بە  بۆ 
دەبێتە  پێزانینیان  پێشتر  کە  ترسناکەکان 
ئاسانتر  و  پێشوەخت  چ���ارەی  ه��ۆی 

چارەسەرکردنیان. 
بەکارهێنانی  لە  دوورک��ەوت��ن��ەوە   -16
وەک  ئەسپرین  ئەسپرین،  ب��ەردەوام��ی 
ئ��ازار  نەهێشتنی  بۆ  ن��اس��راوە  ئ��ەوەی 
بەکاردەهێنرێ،  سەر  ئازاری  بەتایبەت 

زۆر کەسیش ڕۆژانە پێویستیان بە چەند 
توێژینەوەکان  ئەسپرینە.  حەبێکی  دەنکە 
تەنیا  ب��ە  ن��ەک  ک��ە  خستووە  دەری���ان 
بەڵکو  دڵ،  جەڵدەی  هۆکاری  دەبێتە 
سستیی  ب��ۆ  سەرەکییە  زەرەرم��ەن��دی 

سییەکان و نەخۆشییه کانی ڕیخۆڵە«.
پشکنینی  بۆ  بکە  پزیشک  17- سەردانی 
گشتی، بەتایبەت دوای تەمەنی 40 ساڵی، 
خانمانیش  و  ساڵێکدا  لە  جار   1 پیاوان 

هەموو شەش مانگ جارێک پێویستە.
18- ئایا ئاگاداری ئەوەیت کە لە منداڵیدا 
چ جۆرە کوتانێکییان بۆ کردوویت و چ 
کوتانێکی دیکه  پێویستیت پێیەتی، یان چ 
هەیە.  نوێکردنەوە  بە  پێویستی  کوتانێک 
بۆ ئه مه ش سەردان و پرسین له  پزیشکی 

تایبەتی کارێکی پێویستە.
لەشێکی  ئارەزوومانە  هەموومان   -19
کێش  بەاڵم  هەبێت،  ڕێکمان  و  جوان 

بۆیە  نییە،  ئ��اس��ان  ه���ەروا  داب��ەزان��دن 
ڕەوان  و  باش  پیالنێکی  بە  پێویستمان 
درێژ  و  دوور  ماوەیەکی  بۆ  کە  هەیە 
لە ژیانماندا لەسەری بڕۆین و جێبەجێی 
ئەو  دەستنیشانکردنی  بە  ئه ویش  بکەین، 
ڕێژەی  بە  و  پێویستن  خواردەمەنیانەی 
لە  ن��ەک��ردن  زی����ادەڕه وی  و  پێویست 
پێویستزانینی  بە  خواردنیدا، هەمان کات 

وەرزشکردن.
مەبە،  خەمبار  نەخۆشیدا  لەگەڵ   -20
دەرئەنجامی  لێخواردن  خه م  و  خەفەت 
بڕوات  بۆیە  دەکەوێتەوە،  لێ  خراپتری 
بەوە هه بێت کە پێویسته  لەگەڵ نەخۆشیدا 
ئارام  و  بکه یت  مامه ڵه   گه وره یی  بە 
بگریت. هەروەها هەوڵ بدە بۆ ماوەیەکی 
زۆر له  جێگادا نەمێنیتەوە، بەڵکو ته نانه ت 
بدە  هەوڵ  بێت  ماڵەکەشتدا  لە  ئه گه ر 
بجووڵێیت و سووکە پیاسەیەک بکەیت و 

لەگەڵ هەموو پێکەنینێکدا کٶمەڵێک هۆرمۆن لە لەشدا ده ڕێژرێن
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گفتوگۆ بکەیت لەگەڵ چواردەورتدا. 
مرۆڤێک  ه��ەم��وو  پێویستە  زۆر   -21
لە  بێت  دوور  هەبێت  ئ��اره زووی��ه ک��ی 
ئەو شتانەی  بەردەوامی ڕۆژانە و  کاری 
له   که سه کان  چونکه   دەبنەوە.  دووبارە 
ئ��ارەزوو  ت��ەواوی  بە  ئاره زووه کانیاندا 
ئه مه   دەبیننەوە.  خ��ۆی��ان  ئ��ازادی��ی  و 
کە  دیکه   خۆشییەکی  بە  دەمانگەیەنێت 
بەردەوامیی  بۆ  تەندروستە  تەواوەتی  بە 
ئ��اره زووه   ئه و  جا  ئاسوودە،  ژیانێکی 
چه ندێ ساناش بێت وه ک خۆخەریککردن 
بە باخچەوە، یان گرنگیدان بە ئاژەڵێک، 
ی��ان ئ�����ارەزووی وەرزش���ک���ردن یان 
ئاره زوویه کی هونەری... هتد. و گرنگیشە 
ئاره زووه که ی  ماوە  به   ماوە  مرۆڤ  کە 
گۆڕانێک  هەموو  چونکە  بگۆڕێت، 
جۆرێک لە نوێبوونەوە و زیاتر فێربوون و 

شارەزایی زیاترمان پێ دەبەخشێت.

22- پێبکەنە، لەگەڵ هەموو پێکەنینێکدا 
کٶمەڵێک هۆرمۆن لە لەشدا ده رێژرێن کە 
شێوەیەکی  بە  بەرگری  دیواری  ڕێژەی 
چەندین  دژی  دەک��ات  زی��اد  بەرچاو 
نەخۆشی، ئەمە جگە لەوەی بۆ ماوەیەک 
جووڵەوە.  دەخەیتە  ماسولکە  چەندین 
پێکەنین باوەڕبوون بە خود زیاد دەکات 
و  هێزی مرۆڤ بەرامبەر زۆر کاریگەری 

نەگونجاو زیاد دەکات.
و  هیوا  ب��ک��ەرەوە،  بیر  ئه رێنییانه    -23
دەبنە  کە  مەکە  لەیاد  بڕوابوونەکانت 
و  بەرگری  توانای  ئەوەی  بۆ  پاڵپشتێک 

چاکبوونەوەت زیاد بکات.
لە  خ��ۆت  تواناکانی  ب��دە  ه��ەوڵ   -24
شتێک  و  بخەیتەگەڕ  وەب��ەره��ێ��ن��ان��دا 
پێشکەشی ئەوانەی چواردەورت بکەیت 
کاتە  ئەو  خۆشحاڵییان،  مایەی  ببێتە  کە 
تۆش هەست بە  هێز و تواناکانی کەسێتیی 

خۆت دەکەیت و جۆرە ئارامییەکت پێ 
دەبەخشێ کە بەسوودە بۆ تەندروستیت، 
نموونە  بۆ  توانایەت  ئەو  ئەگەر  تەنانەت 
باشدا  خواردنێکی  دروستکردنی  لە 
بێت بۆ كۆمەڵێک خەڵکی زۆر. کە لەم 
کارکردنەتدا لەش و مێشکیشت دەکەونە 

کار. 
لە  ڕووداوی  بۆ  دابڕێژە  پیالنێک   -25
ناکاو و کارەساتاوی کە بتوانیت خۆت 
بە  و  کات  زووترین  بە  خێزانەکەت  و 
بێت  یەکدی  لە  ئاگاتان  شێوە  باشترین 
دۆزی��ن��ه وه ی  و  بۆ خ��ۆدەرب��ازک��ردن  و 
چارەی گونجاو، با له م پالنه دا کەلوپەلە 
پێویسته کان لەبەر چاو و ئامادە بن و زوو 

بێن بە دەستەوە.
26- بە هیچ شێوەیەک خواردنی بەیانیان 
بۆ  لەشمان  لەکاتێکدا  مەهێنه،  لێ  واز 
پێ  وزەی��ەک��ی  هیچ  زۆر  ماوەیەکی 
نەبه خشراوە، بەیانیان ده ماره کانمان داوای 
ئەگەر  ئارامبوونەوە،  بۆ  دەک��ەن  وزە 
ئەوا  وەرنەگرت  هیچیان  نیوەڕۆ  هەتا 
دەچێت  له ناو  بەشێکی  په رچه کردارمان 
لە  برسێتی و جۆرێک  بە  بۆ هەستکردن 
نائارامیش  و  توڕەبوون  بە  هەستکردن 

بەدوایدا دێت.
27- خواردنی ماسی لەیاد مەکە، بەالیەنی 
کەمەوه  2 بۆ 3 جار لە هەفتەیەکدا ماسی 
بخۆ، بەسوودترین ماسیش ئەو ماسییانەن 
ئاوە ساردەکاندا ده ژین و گەشە  لە  کە 

ده که ن. 
28- هەموومان دەزانین سەوزە و میوەکان 
بە گشتی پێویستییەکە بۆ مرۆڤ بە ڕێژەی 
ئاگاداری  با  و  ڕۆژێکدا  لە  نیوکیلۆ 
و  خواردنیان  پێش  بین  شتنەوەیان  باش 
جۆریان  زۆرترین  کرا  ئەگەر  باشتریشە 
بیبەری  بەس  نموونە  بۆ  بکەین،  تێکەڵ 
و  زه رد  بیبەری  بەڵکو  نەخۆین،  سەوز 

سوریش.
29- ئەگەر کرا وا باشترە هەموو کەسێک 
بکات،  بەخێو  ئاژەڵێک  ماڵەکەیدا  لە 
چونکە جۆرێک لە ئارامی و هەستکردن 
بە خۆشەویستیت پێ دەبەخشێت و کات 
پاکی  هەوای  لەنێو  لەگەڵیدا  بەسەربردن 
سوودبەخشە  شێوە  هەمان  بە  دەرەوەدا 

بۆمان.
30- تەندروستی باش بۆ تۆ چییە؟ هەوڵ  لەوانەیە شوێنی  کارکردنمان  ببێته  هۆی ماندووبوون و هەستکردن بە بێزاری
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6
و 0 پێویستن  شتانەی  ئەو  نهێنییەکانی  بدە 

بە باشیان دەزانیت بۆ تەندروستی خۆت 
وەرزشکردنە  ئایا  بکەیت،  ئاشکرایان 
جۆرە  ڕۆژان��ە  زۆرە،  ڕۆشتنێکی  ی��ان 
خواردنێکت پێ دەکەوێت و  پێویسته  له  
بکەویتەوە.  دوور  دیکه یان  چ جۆرێکی 
ئەندامانی  لەگەڵ  بەردەوام  باشتریشە  وا 
گفتوگۆیان  هاوڕێکانتدا  و  خ��ێ��زان 
زانیاری  ئاڵوگۆڕکردنی  بۆ  بکەن  لەسەر 

تەندروستی.
لەو  کەم  النی  ڕۆژان��ە  بدە  هەوڵ   -31
بکەویتەوە  دوور  سەردەمییانە  ئامێرە 
داگیر  ژی��ان��ی  زۆری  بەشێکی  ک��ە 
کوژاندنەوی  نموونە  بۆ  ک��ردووی��ن، 
دوورکەوتنەوە  تەلەفونەکەت  تەواوەتی 
بۆ  گه ر  تەلەفزیۆن،  و  کۆمپیوتەر  لە 
بە  بکە  دەست  بێ   که میش  ماوه یه کی 
لە  یان گوێگرتن  خوێندنەوەی کتێبێک، 

ئاوازێک، یان پیاسەیەک بە تەنیا.

لە  ب��ک��ەوە  دوور  ت��ه واوه ت��ی  ب��ه    -32
خواردنەوەی هه ر گوشراوه  و شه ربه تێک 
ڕەنگ  له   تەنیا  دەکەیت  هەست  که  
هەروەها  ه��ات��وون،  پێک  شەکر  له   و 
دەوترێ  پێیان  شەربەتانەی  جۆرە  لەو 
میوه جاته کان که   له قتوونراوی  خۆشاوی 
خەستکروانەتەوە و کارگەکان هەر جۆرە 
بۆ  بەکاردەهێنن  زیانبەخش  ماددەیەکی 
خۆشکردنی تامیان جوانکردنی ڕەنگیان، 
باشترین خۆشاو و گوشراوی ئاوی میوه ، 
ئەوەیە که  خۆت بە میوەی تازە دروستی 
ب��ه ر چ��اوی خۆتدا  له   ی��ان  ده ک��ه ی��ت 

دروست دەکرێ.
لە  ت��ەواوەت��ی  بە  دوورک��ەوت��ن��ەوە   -33
کێشانی جگەرە و نێرگەلە، کە هۆکاری 
نەخۆشی  بە  تووشبوون  بۆ  سەرەکین 
شێرپەنجە و جەڵتە و مایه ی کۆبوونەوەی 

چەورین.
34- کارێ مەکە کە لە سەروو تواناکانی 
زۆر  ڕاکردنێکی  نموونە  بۆ  تۆوەیە، 
کاتێک دەزانیت پێشتر خۆئامادەکاری و 
یان  نەکردووە،  بۆ  تەواوەتیت  ڕاهێنانی 
هەر یارییەکی دیکه  کە لەوانەیە تووشی 
ئازار و برینت بکات، کە دواتریش کار 
دەکات لەسەر بیرکردنەوە و دەروونیشت.
35- هەوڵ بدە قسەی ناخۆش بە کەس 
پێ  ناخۆشیشت  قسەی  تاوه کو  نەڵێیت 
بۆ  ئ��ەوەی  ه��ۆی  دەبێتە  کە  ن��ەوت��رێ، 
ماوەیەکی زۆر ئازار و گرفتی دەروونیت 
دەبێتە  کاتیشدا  هەندێک  لە  هەبێت، 
هۆی نەخۆشیی دەروونیی درێژخایەن و 

تەنانەت ژیانلەدەستدانیش.
36- تا دەتوانیت لە دەنگی ئۆتۆمۆبیل و 
کارگەکان و هەموو هاژە و هووژەیەکی 
بکەوه رەوە،  دوور  بێزارکەر  و  بەردەوام 
و  په نجەرە  لە  ب���ەردوام  دەنگانە  ئ��ەم 
ماڵەکانمانەوە  دێنه   دەرگاکانمانەوە 
خۆیاندا  ب��ەدوای  گرفت  چەندین  کە 
لەوانە  مرۆڤ،  تەندروستیی  بۆ  دەهێنن 
هێزی  ل��ەدەس��ت��دان��ی  و  دەم��ارگ��رژی 
یەکسانیی مێشک و توڕەبوون و لەوانەیە 
ترسناکی  نەخۆشیی  چەندین  هۆی  ببێتە 
دەروونیی درێژخایەن. بۆ خۆڕزگارکردن 
لەم دەنگە بێزارکەرانە هەوڵ بدە دەرگا 
تەواوەتی  بە  ماڵەکەت  پەنجەرەی  و 

ئەو  خەوتن،  کاتی  بەتایبەت  دابخەیت 
دوورن  که   ئ��اس��ووده ن  زۆر  مااڵنەش 
دەنگی  و  ژاوه ژاو  مەترسییه کانی  لە 

ماشێنەکان.
و  قاوە  و  چاو  ئێواران  بده   هەوڵ   -37
کافاینی  دیکه ی  خواردنەوەیەکی  هەر 
ئەوەی  هۆی  دەبنە  چونکە  نەخۆیتەوە، 
هەموو  نەبێت،  ئارامت  شەوان خەوێکی 
شەودا  لە  نائارامییەک  و  خەوتن  کەم 
بێزار  دادێ  ڕۆژی  ئەوەی  هۆی  دەبێتە 
و ماندوو بیت و بە باشی کاروبارەکانی 
نەبەیت بەڕێوە. هەروەها توانای فێربوون 
کەمخەوی  و  دەدەی����ت  دەس���ت  ل��ە 
چەوری  زیادبوونی  بۆ  هۆکارێکیشە 

جگەر.
38- ئاگاداری تەواو لە کڕینی پێاڵودا، 
و  تەسک  شێوەیەک  هیچ  بە  نابێت  که  
لەسەری  بکه ره وه  و  تاقی  بێت،  بچووک 
بڕۆ و بزانە تێبگه  داخۆ گونجاوە و هیچ 
پێاڵو  نادات،  ئازار  پێیه کانت  شوێنێکی 
هەوکردنی  هۆکاری  دەبێتە  زۆرج��ار 
پێستی پێ و نەخۆشی ترسناکی بەدوادا 
پەیوەندیی  ل��ەوەی  جگە  ئەمە  دێ��ت، 
و  پشتەوە  ب��ڕب��ڕەی  بە  هەیە  ت���ەواوی 
لەدەستدانی یەکسانی لەش و ماندوبوونی 

خێرا.
بە  س���وور  گۆشتی  خ��واردن��ی   -39
ڕێژەیەکی دیاریکراو، بۆ نموونه  تا سێ 
جار لە هەفتەیەکدا زەرەرمەند نییە، بەڵکو 
هەندێک  کەمکردنەوەی  هۆی  دەبێتە 
پێوە  چەوریی  دەبێت  بەاڵم  نەخۆشیش، 

نەبێت. 
لە  نوێ  زانستی  توێژینەوەیەکی   -40
خواردنی  کە  خستووە  دەری  ئه مریکا 
بەتایبەتیش  ڤیتامینەکان  حەبە  بەردەوامی 
بە  هەیە  ک��اری��گ��ەری  س��ی،  ڤیتامین 
شێرپەنجە،  نەخۆشیی  بە  تووشبوون 
باشە،  کارێکی  لێیان  دورکەوتنەوە  بۆیە 
پرسی  بە  باشترە  پێویستیشدا  لەکاتی 

پزیشکی شارەزا وەری بگریت. 

سه رچاوه : 
ژمارە  ئەڵمانی  فۆکۆس-ی  ڕۆژنامەی 

 2014/04/12 _ 14/16
له  ئه ڵمانییه وه : ئامانج مەحموود 

هەوڵ بدە 
ڕۆژانە النی 
کەم لەو 
ئامێرە سەردەمییانە 
دوور بکەویتەوە کە 
بەشێکی زۆری ژیانی 
داگیر کردووین، بۆ 
نموونە کوژاندنەوی 
تەواوەتی تەلەفونەکەت 
دوورکەوتنەوە لە 
کۆمپیوتەر و تەلەفزیۆن، 
گه ر بۆ ماوه یه کی 
که میش بێ  دەست بکە 
بە خوێندنەوەی کتێبێک، 
یان گوێگرتن لە 
ئاوازێک، یان پیاسەیەک 
بە تەنیا
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ب��ەرب��اوت��ری��ن دەرم���ان���ی 
ئەم  ب��ەاڵم  جیهاندا،  لە  ئ��ازارك��وژە 
تاریكی  نهێنییەكی  كۆمەڵە  دەرمانە 
لەخۆ گرتووە. تووشی سەر ئێشەیەكی 

ئەژنۆكانت  بوویت؟  ناخۆش  زۆر 
دەبێت  هەیە؟  پشتت  ئازاری  دێشێ؟ 
بە  كاتانەدا،  لەو  بێت؟  چی  چارەسەر 
الیەنی زۆرەوە، دەست درێژ دەكەیت 
نیو  دوای  پاراسیتامۆڵ،  دەرمانی  بۆ 
باشبوون  بە  هەست  دیكە،  سەعاتی 

دەكەیت، بەاڵم، ئایا وایە؟
شێوە  ه��ەم��ان  ب��ە  ك��ە  پاراسیتامۆڵ 
ن��اس��راوە،  »ئەسیتەمینۆفین«یش  ب��ە 
ڕاس��ت��ەوخ��ۆی  چ��ارەس��ەرێ��ك��ی  تاكە 
بووە.  تەمەنه کان  هەموو  سەرتاسەری 
چارەسەری  دەرمانە  ئەو  خۆی،  كاتی 
هەر  دەك��رد  دەردەكانمانی  هەموو 
دەگاتە  تا  پێكانەوە  پاژنەی  ژانی  لە 
ددان ئێشە و بگرە ژانی منداڵبوونیش، 

چارەسەر  پاراسیتامۆڵ  دەرم��ان��ی  بە 
دەكرا. بە گوێرەی بنكەی تەندروستی 
یەكەم  پاراسیتامۆڵ،  دەرمانی  جیهانی 
هەنگاوی چارەسەر بووە بۆ ئازارەكانی 
دەرمانە  ئەو  ئێمە  شێرپەنجە!  نەخۆشی 
منداڵەكانماندا  قوڕگی  بە  دەكەین 
تا،  و  لەرز  لە  ببنەوە  چاك  ئەوەی  بۆ 
ئازاری  و  سەرئێشە  بۆ  گەورەكانیش 
دێنن.  بەكاری  ژنان  مانگانەی  سوڕی 
پاراسیتامۆڵ-مان  پیربوونیشدا،  لە كاتی 
ژانی  چارەسەركردنی  بۆ  دەدرێ  پێ 
تەنیا  پشت.  ئازاری  یان  جومگەكان، 
لە ویالیەتە یەكگرتووەكانی ئەمەریكا، 
ئەو دەرمانە  بەستەی  ملیارد  سااڵنە 27 
دەفرۆشرێ بە خەڵكی. بێجگە لەوەش، 

له مه ودوا 
پاراسیتامۆڵ 

مه خۆ
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6
پاراسیتامۆڵ، وەك بەشێكی پێكهێنەر، لە 0

بەكار  جیاوازیشدا  دەرمانی  جۆر   600
دێت.   

لەوانەیە وا هەست بكەیت، لەبەرئەوەی 
بەو ڕێژە زۆرە و بەو شێوازە بەرباڵوییە 
ئەو  دەبێت  بەكاردێت،  پاراسیتامۆڵ 
تەندروستی  كێشەیەكی  هیچ  دەرمانە 
ڕێژەیە  ب��ەو  ئەگەر  و  نەبێت  وای 
بەكاری بهێنیین كە دیاریكراوە بۆمان 
لەالیەن ڕاوێژكارە تەندروستییەكانەوە، 
كاریگەری  دەبێت  كاتەدا  لەو  ئەوە 
چ��ارەس��ەرك��ردن  ب��ۆ  هەبێت  باشی 
هەست  وا  لەوانەشە  نەخۆشییەكان. 
بێت،  ئەوەش  لەبەر  هەر  كە  بكەیت 
پاراسیتامۆڵ، زیاتر بەكار بێت وەك لە 
دەرمانانە،  ئەو  ئەبرۆفین.  و  ئەسپرین 
لەوانەیە  ئەبرۆفین،  و  ئەسپرین  واتە 
و  گەدە  نائارامكردنی  بۆ  هۆكار  ببنە 
بەربوونی خوێنیی ناو لەش. بەاڵم وەك 
گرنگەی  دەرمانە  ئەو  دەردەكەوێت، 
و  بەستووە  پێ  پشتی  كەس  زۆر  كە 
بەكاری دەهێنن، ئەوەندە بە كەڵك و 
لێ  بیری  خەڵكی  وەك  نییە  زیان  بێ 

دەكاتەوە.
بوو  دا   19 س���ەدەی  ك��ۆت��ای��ی  ل��ە 
بەاڵم  دۆزرای���ەوە،  پاراسیتامۆڵ  كە 
دۆزینەوەكەی،  دوای  دەستاودەست 
الب��را  و  ن��ەك��را  قبوڵ  دەرم��ان��ە  ئ��ەو 
زۆر  كاریگەرییەكی  ه��ۆك��اری  بە 
وای  دەرمانە  ئەو  هەیبوو:  كە  سەیر 
شین  ڕەنگی  كە  دەك��رد  خەڵكی  لە 
هۆكاری  دەچ��ێ��ت  ل��ەوە  ببێته وه !! 
بە  بووبێت  وابەستە  كاریگەرییە  ئەو 
لەگەڵ  پاراسیتامۆڵ  تێكەاڵوبوونی 
جۆرە دەرمانێكی دیكەدا. بەو هۆكارە، 
ئەو دەرمانە پشتگوێ خرا تا ساڵەكانی 
تاقیكردنەوەی  ك��ە   1940 دوای 
و  ک��را  پاراسیتامۆڵ  لەسەر  زۆرت��ر 
بەكەڵكە  دەرمانێكی  كە  دەرك��ەوت 
ب��ۆ ك��ەم��ك��ردن��ەوەی ل��ەرز و ت��ا. بە 
دەرك��ەوت  پاشان  شێوەش،  هەمان 
هەیە  كاریگەریشی  پاراسیتامۆڵ  كە 
لەگەڵ  ئازار.  كەمكردنەوەی  لەسەر 
دوای  لە  تەنیا  دەرمانە  ئەو  ئەوەشدا، 
شێوەیەكی  بە  1960ەوە  ساڵەكانی 
دەستی  خەڵك  و  باڵوبووەوە  گشتی 

ئەو  ئەو دەرمانە.  بەكارهێنانی  بە  كرد 
هۆكاری  بە  زیاتر  باڵوبوونەوەیەش، 
ئەو كێشە تایبەتیانەوە بوو كە دەرمانی 
دیكەی  دەرمانەكانی  و  ئەسپرین 
نیین،  ستێرۆالید  كە  هەوكردن  دژە 
بۆ  كە  كاتێك  لە  دەكرد،  دروستیان 
بەكار  دەرمانانە  ئەو  زۆر  ماوەیەكی 
ویالیەتە  لە  تەنیا  لەمڕۆدا،  دەهاتن. 
سااڵنە  ئەمەریكادا،  یەكگرتووەكانی 
هۆی  ب��ە  دەم���رێ  ك��ەس   16.500
دەرمانانەی  جۆرە  ئەو  بەكارهێنانی 
نیین،  ستێرۆالید  كە  هەوكردن  دژە 
ئەمە بە تایبەت لەناو ئەو كەسانەی كە 
بوون  جومگەكان  نەخۆشی  تووشی 

واتە نەخۆشی »ئارسرایتس«.
بیر  وا  ئێمە  دی��ك��ەوە،  ل��ەالی��ەك��ی 
دەكەینەوە كە پاراسیتامۆڵ دەرمانێكی 
لەسەر  ئەگەر  زیانە  و  زەرەر  بێ 
بەكاری  پزیشكەكان  ڕاوێ��ژك��اری 
بهێنیین. بە دڵنیاییەوە زۆر بەكارهێنانی 
بۆ  كێشە  ببێتە  لەوانەیە  پاراسیتامۆڵ 
پێویستدا،  ئاستێكی  لە  بەاڵم  جگەر، 
نابێت كێشەی هەبێت، بەاڵم ئایا وایە؟
لێكۆڵینەوەیەكەوە،  چەند  هۆی  بە 
بۆچوونەی  ئەو  كە  دەبێت  ماوەیەك 
ئەو  پرسیارەوە.  ژێر  خراوەتە  پێشوو 
كە  داوە  پیشان  ئەوەی  لێكۆڵینەوانە 
بەكارهێنانی پاراسیتامۆڵ بۆ ماوەیەكی 
ئەندازەی  بە  لەوانەیە،  دووروودرێ��ژ، 
دەرمانی دژە هەوكردنی نا ستێرۆالید، 
گەدە بریندار بكات. لەوانەیە هەندێك 
كەس ئەو ئاستە مەترسییە قبوڵ بكات 
لە بەرامبەر نەهێشتنی ئازارەكانی. بەاڵم 
بۆ زۆربەی ئەو كەسانەی كە دەرمانی 
پاراسیتامۆڵ بەكاردەهێنن، دەبینیین كە 
كاریگەریی ئەو دەرمانە، بە ئەندازەی 
بچووك،  شەكرێكی  كڵۆ  خواردنی 
بە  نەخۆشییەكان  بۆ  هەیە  كاریگەری 
واتایەكی دیكە، هیچ كاریگەری نییە.

دەرمانە نهێنی ئامێزەكە
زۆر  بۆ  پاراسیتامۆڵ  دەبێت  چ��ۆن 
كەس تەنیا بە ئەندازەی كڵۆ شەكرێك 
ئەوەشدا  لەگەڵ  هەبێت؟  كاریگەریی 
گشتی  شێوەیەكی  بە  پاراسیتامۆڵ  كە 
ڕاستییەكەی  ب��ەاڵم  بەكاردەهێنرێ، 
تێنەگەیشتووین  ل��ەوە  هێشتا  ئێمە 

دەكات.  كار  چۆن  دەرمانە  ئەو  كە 
بەشێك  ئەوەیە:  شیكردنەوە،  باشترین 
لە دەرمانەكانی دیكەی وەك ئەسپرین 
دەكەن  كار  شێوەیە  بەو  ئەبرۆفین  و 
وەك  ئەنزیمانەی  ئەو  كاریگەری  كە 
نەهێڵن.  »سایكلۆئۆكسیجینەسەس« 
لە  بەرپرسیارن  ئەنزیمانە  جۆرە  ئەو 
ماددەیەكی  ج��ۆرە  دروستكردنی 
بە  ك��ە  ه��ۆرم��ۆن  وەك  ت��ێ��ك��ەاڵوەی 
پرۆستەگالندنس ناسراوە و بەرپرسیارە 
و  ئ���ازار  هەستی  دەسپێكردنی  ل��ە 
لەشدا.  ل��ە  ئ��اوس��ان  دروستكردنی 
پرۆستەگالندنس  شێوە  هەمان  بە 
لینجییەكی  دروستكردنی  هاندەری 
دەپارێزێت،  گەدە  ناو  كە  تایبەتییە 
بەرامبەر بەو ترشییانەی كە لە کرداری 
ده رده درێن.  گه ده دا  له   هەرسكردندا 
هەوكردن  دژە  دەرمانی  بەكارهێنانی 
ئاوسانەكانی  نیین،  ستێرۆالید-  كە 
ل��ەش دەوەس��ت��ێ��ن��ێ��ت، ب���ەاڵم گ��ەدە 
واب��وو كە  ب��ڕوا  دەك��ات.  زۆر الواز 
»سایكلۆئۆكسیجینەسەس«  پاراسیتامۆڵ 
شێوەیەكی  بە  بەاڵم  دەگرێتەخۆی، 
كەم  هەوكردنەكە  ئاستی  و  كەمتر 

ناكاتەوە وەك دەرمانەكانی دیكە. 
ل���ەگ���ەڵ ئ����ەوەش����دا ك���ە چ��ەن��د 
كە  داوە  پیشان  ئەوەی  لێكۆڵینەوەیەك 
بۆ  پاراسیتامۆڵ  بەكارهێنانی  بەردەوام 
ماوەیەكی زۆر، لەوانەیە ببێتە هۆكارێك 
بەاڵم  ن��اوه ک��ی،  خوێنبه ربوونی  بۆ 
پشتگوێ  گشتی  بە  لێكۆڵینەوانە  ئەو 
لێدوانی  هۆی  بە  تایبەت  بە  خراون، 
ڕەخنەگران كە گوایە ئەو لێكۆڵینەوانە 
مایكڵ  2011دا  ساڵی  لە  ن��ات��ەواون. 
نۆتینگهام  نەخۆشخانەی  لە  دۆرت��ی 
لێكۆڵینەوەیەكی  بەریتانیا،  ستی 
كە  باڵوكردەوە  بارەیەوە  لەو  تازەی 
پشتگوێ  بوو  سەخت  زۆر  دیسانەوە 
بخرێ. دۆرتی پێداچوونی لەسەر 829 
ئەژنۆیان  ئازاری  كە  كردبوو  كەس 
ئازارێكیان  جۆرە  كەسانە  ئەو  هەبوو 
ئارترۆز  سەرەتایی  قۆناغی  كە  هەبوو 
دەدا.  پیشان  »ئۆیستۆئارسرایتەس«ی 
بەسەر  دابەشكرابوون  كەسانە  ئەو 
س��ێ گ���روپ���دا، ی��ەك��ەم گ���روپ، 
درابوو،  پێ  پاراسیتامۆڵیان  دەرمانی 
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ئەبرۆفین.  دەرمانی  گروپیش  دووەم 
هەردوو  تێكەاڵوی  بە  گروپ  سێیەم 
دەرمانەكەیان پێ درابوو بە ڕێژەیەكی 

كەم تا زۆر.
كە  دەرم��ان��ە  ی��ەك��ەم  پاراسیتامۆڵ 
تێدەكەن  ڕووی  پزیشكەكان  زۆربەی 
بۆ نەخۆشییەكانی وەك ئارترۆز. بەاڵم 
ئەنجامی  سەیری  دۆرتی  كاتێكدا  لە 
تاقیكردنەوەی خوێنی ئەو نەخۆشانەی 
ئەزموونەكەی  مەبەستی  بۆ  كە  كرد 
سەرسام  زۆر  دەك���ردن،  چ��اودێ��ری 
دەرمانی  كە  نەخۆشانەی  ئەو  ب��وو: 
ئاستی  هێنابوو،  بەكار  پاراسیتامۆڵیان 
تایبەته   پڕۆتینێكی  كە  هیمۆگڵۆبین، 
لەناو  ئۆكسجین  گواستنەوەی  ب��ە 
خێرا،  زۆر  شێوەیەكی  بە  خوێندا، 
ئەندازەی  زیاتر،  لەوەش  دابەزیبوو. 
خڕۆكە سوورەكانی خوێن، بچووكتر 
شیكردنەوەی  تاكە  ببۆوە!  بێڕەنگتر  و 
ئەوەیە  دیاردەیەش  ئەو  بۆ  لۆژیكی 
بە  لەشیاندا،  لەناو  نەخۆشانە،  ئەو  كە 
ڕێژەیەكی زۆر، خوێنیان لێ ڕۆیشتووە 
خوێن  تووشی  دیكە،  واتایەكی  بە 
سێ  دوای  ب��وون.  ن��اوەوە  بەربوونی 
مانگ، وا دەردەكەوت كە یەك لەسەر 
ئەندازەی  بە  نەخۆشانە  ئەو  پێنجی 
داوە  لەدەست  خوێنیان  یونت«  »یەك 
خوێن.  ملیلیتر   400 نزیكەی  وات��ە 
هەمان  ئ��ەن��دازەی  بە  ڕێژەیەش  ئەو 

هەمان  تووشی  كەسێك  كە  ڕێژەیە 
جیاتی  ل��ە  و  ب��ووە  نەخۆشی  ج��ۆر 
ئەبرۆفین-ی  دەرمانی  پاراسیتامۆڵ، 
لێرەدا  جیاوازی  تاكە  بەكارهێنابێت. 
ئەبرۆفین- كە  كەسانەی  ئەو  ئەوەیە، 
ئازاری  بە  هەستیان  بەكارهێناوە،  یان 
 Annals of the ك��ردووە.  كەمتر 
 Rheumatic Diseases)، Vol

 )70، p 1534

ه��ەردوو  كە  گروپەشدا  ئ��ەو  لەناو 
ئەبرۆفین- و  پاراسیتامۆڵ  دەرمانی 
مانگ،  سێ  دوای  بەكارهێنابوو،  یان 
ڕێژەی لە دەستدانی هیمۆگڵۆبین زۆر 
حەوتی  سەدا  لە  بوو:  سەرنجڕاكێشتر 
ئەو گروپەی كە هەردوو دەرمانەكەیان 
ب��ەك��اره��ێ��ن��اب��وو، ب���ە ئ���ەن���دازەی 
هیمۆگڵۆبین-ی دوو »یونت«ی خوێن، 
ئەوەی  لەدەستدابوو.  هیمۆگڵۆبین-یان 
كە دەركەوت لەو لێكۆڵینەوەیە، ئەوە 
بۆ  پاراسیتامۆڵ  بەكارهێنانی  که   بوو 
ئەندازەی  بە  دووروودرێژ،  ماوەیەكی 
ئەسپرین  وەك  دیكەی  دەرمانەكانی 
تێكدانی  بۆ  مەترسیدارە  ئەبرۆفین  و 

گەدە.
پرۆفیسۆر كەێی بروون كە پسپۆرە لە 
بەشی فارمۆكۆلۆژی و تۆكسیكۆلۆژی 
ئەڵەمانیا  نومبێرگ-ی  زانكۆی  لە 
تۆقێنەرە  زۆر  كە  »ئ��ەوەی  دەڵێت: 
سەبارەت بەو بابەتە، ئەوەیە كە خەڵكی 

ئەی  دەڵێ  پێت  و  دەك��ات  سەیرت 
بیكڕین  دەتوانین  ئازادی  بە  نییە  ئەوە 
دەرمانخانەكان،  و  دوكانەكان  لە 
بە  وا  بۆیە  بێ-كێشەیە  دیارە  هەڵبەتە 
ڕێگەی  و  دەكەوێت  دەستت  ئاسانی 
پەرۆشەوە  بە  زۆر  بروون  پێدراوە«. 
داواكاری ئەوە دەكات كە پاراسیتامۆڵ 
و  ئەڵەمانیا  دوكانەكانی  لە  الببرێ 
نەفرۆشرێ،  خه ڵکی  به   ڕاستەوخۆ 
بەاڵم تا ئێستا ئەو سەركەوتوو نەبووە. 
ڕاوێژكەرەكان  جاران  دەڵێت  بروون 
هیچ  دەرمانە  ئەو  ئەگەر  دەیانگوت: 
نەبێت،  ئ��ەوت��ۆی  كاریگەرییەكی 
نابێت،  زەرەریشی  كاتەدا  لەو  ئەوە 
دەكرێ  كە  دەزانین  ئێمە  ئێستا  بەاڵم 

زەرەری هەبێت«. 
تاكە  لەش،  ن��اوەوەی  خوێنبەربوونی 
فشار  كە  نییە  تەندروستی  كێشەی 
چاودێری  كە  ئەوانەی  سەر  دەخاتە 
بۆ  دەكەن،  بەكارهاتووەكان  دەرمانە 
ئەوەی بڕیارێك بدەن لەو بارەیەوە. لە 
سەرەتای ئەمساڵدا، ئاژانسی چاودێری 
والیەتە  دەرم��ان��ەك��ان��ی  و  خ���واردن 
داوای  ئەمەریكا،  یەكگرتووەكانی 
كە  كرد  دەرمانییەكان  كارخانە  لە 
میلیگرام   325 لە  پاراسیتامۆڵ  ڕێژەی 
زیاتر نەبێت لەناو هەر دەنكە حەبێكی 
ئەو دەرمانانەی بۆ نەخۆشەكان دیاری 
ئەو  لەبەر  زیاتر  ئەمەش  دەك��رێ��ن. 
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ڕاستییەی كە بە هۆی بە ژەهراویبوون 
سااڵنە  پاراسیتامۆڵ،  دەرم��ان��ی  ب��ە 
سەردانی  ك��ەس   80.000 نزیكەی 
و  دەك��ه ن  فریاگوزاریی  بنكەکانی 
بە  ڕێژەیەش  ئەو  سێی  لەسەر  یەك 
دەرمانی  بەكارهێنانی  زیاد  هۆكاری 

پاراسیتامۆڵەوه یه .  
بەستە  لەسەر  كە  ئ��ەوەش��دا  لەگەڵ 
كە  دیاریكراوە  ئاشكرا  بە  حەبەكان 
سەعات،   24 وات��ە  ڕۆژێ��ك  ه��ەر  بۆ 
پاراسیتامۆڵ،  بەكارهێنانی  ڕێ��ژەی 
یان  بێت  زیاتر  گرام   4 بۆ  لە3  نابێت 
شەش بۆ هەشت حەبی  500 گرامی. 
پاراسیتامۆڵ  گوایە  لەبەرئەوەی،  بەاڵم 
زیاتر  ك��ەس  هەندێك  زەرەرە،  بێ 
دانیاڵ  دەهێنێت.  بەكار  ڕێژەیە  لەو 
كۆنترۆڵكردنی  بنكەی  لە  بەدنیتز 
بە  س��ەر  ئەتالنتای  نەخۆشییەكانی 
ئەمەریكا،  یەكگرتووەكانی  ویالیەتە 
ئەوە  كەسانە  ئەو  »زۆرب��ەی  دەڵێت: 
ڕێژەیەی  لەو  زیاتر  نابێت  كە  دەزانن 
كە دیاری كراوە، واتە شەش بۆ هەشت 
بەاڵم  بەكاربهێنن،  لە ڕۆژێكدا،  حەب 

ئازاری ددانی هەیە  لەبەرئەوەی كابرا 
پزیشكی  الی  بۆ  بچێت  نایەوێت  و 

ددان، ئەو ڕاوێژە پشتگوێ دەخات«.
ئەگەر تۆ بە بەردەوامی زیاد لە 4 گرام 
پاراسیتامۆڵ بەكار بهێنی، ئەوە زۆر بە 
زوویی دەكەویتە ناو سنوورێكی زۆر 
كاتێك  تەندروستییەوە.  مەترسیداری 
لەشدا  لەناو  پاراسیتامۆڵ  دەرمانی  كە 
شی دەبێتەوە، جۆرە ژەهرێكی تایبەتی 
لەالیەن  دەبێت  كە  دەبێت  دروست 
بكرێتەوە  پاك  تایبەتییەوە  ئەنزیمێكی 
كاتێكدا  لە  ب��ەاڵم  ج��گ��ەردا.  لەناو 
پاراسیتامۆڵ  زیاتری  ڕێژەیەكی  كە 
ئەنزیمەی  ئەو  ئاستی  دەهێنی،  بەكار 
ژەه��روای��ی��ەك��ەی  كاریگەرییە  ك��ە 
پاراسیتامۆڵ پاك دەكاتەوە، بە خێرایی 

كەم دەكات.
بۆ  پێنج  وەك  ڕێژەیەكی  تەنانەت 
لە  پاراسیتامۆڵ  گرامی  نیو  و  حەوت 
ڕۆژێكدا، دەتوانێت كێشەی ئاڵۆز لەناو 
جگەری ئەو كەسانەدا دروست بكات 
كە لەشێكی تەندروستیان هەیە. بۆ ئەو 
كەسانەی كە خۆیان كێشەی جگەریان 

هەیە، بە هۆكاری خواردنەوەی ماددە 
خ��واردن��ەوەی  وەك  ئەلكهولییەكان 
عارەق و بیرە یان نەخۆشی جگەریان 
هەیە، ئەوە ئەو ڕێژە پاراسیتامۆڵەی كە 
مەترسی تەندروستی دروست دەكات، 

كەمتریشە. 
ل����ەگ����ەڵ ئ�����ەوەش�����دا ك��ە 
تەندروستی  ڕاوێ��ژك��اری 
بۆ  دان���اوە  گ��رام��ی   4
بەكارهێنانی  ئەوپەری 
پ��اراس��ی��ت��ام��ۆڵ، ب��ەاڵم 
ل���ە س�����ەدا ش��ەش��ی 
ویالیەتە  خەڵكی 
یەكگرتووەكانی 
ئ���ەم���ەری���ك���ا 
ب����������ەردەوام 
لەوە  ئاستێكی 
ب����ەرزت����ری����ان 
ب��ۆ دەن���ووس���رێ 
ل��ەالی��ەن پ��زی��ش��ك و 
تەندروستییەكانەوە.  راوێژكارە 
14ملیۆن  نزیكەی  دەكاتە  ئەمە 
ك��ەس ك��ە ب�����ەردەوام دەرم��ان��ی 
دەنووسرێ  بۆ  زیادەیان  پاراسیتامۆڵی 
تێكەاڵو  شێوازی  بە  ی��ان  تەنیا،  بە 
ئۆپیۆید  وەك  دەرمانێكی  ل��ەگ��ەڵ 
ب��ەك��اردێ��ت، ب��ۆ ئ����ەوەی ئ���ازارە 

دابمركێنێتەوە.  سەختەكان 
كردن،  باسم  كە  كێشانەی  ئەو  ئایا 
ئ���ەوەن���دە م��ەت��رس��ی��دارە ب��ۆ س��ەر 
تەندروستیی كۆمەڵگا، بەگشتی؟ لەبەر 
ئاسانی  بە  خەڵكی  لە  زۆرێك  ئەوەی 
دەتوانن دەرمانی پاراسیتامۆڵ بەدەست 
بهێنێت و بەكاری بهێنێت، لەو كاتەدا، 
لەوانەیە  بچووكەكانیش،  كێشە 
كاریگەری بەرجەستەی خۆی هەبێت. 
لەگەڵ ئەوەشدا، دەرمانی پاراسیتامۆڵ 
بەرپرسە  لەالیەن  نرخێنراوە  بەرز  زۆر 
تەنیا  نەك  ئەمە  تەندروستییەكانه وه ، 
بەڵكو  ئ��ازارەك��ان،  نەهێشتنی  لەبەر 
كیشە  بنبڕكەرێكی  ج���ۆرە  وەك 
وەزارەت��ی  بنكەی  تەندروستییەكان. 
بنكەی  لەگەڵ  بەریتانیا  تەندروستی 
لە دیاریكردنی  بەرپرسیارە  »نیس« كە 
تێكەاڵوكردنی  بۆ  »ستاندارد«  ئاستی 
بەو  ڕاوێژكاریەكانیان  دەرمانەكان، 
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پاراسیتامۆڵ  بووە كە دەرمانی  شێوەیە 
بۆ  بكەن  دیاری  دەرمان  یەكەم  وەك 
و  پشتئێشە  وەك  بەردەوامەكانی  ئازارە 
ئازاری جومگەكان ئۆیستۆئارسرایتەس. 
تایبەتی  ئ��ەم��ەری��ك��ای  ك��ۆل��ی��ژی 
شێوە  بەهەمان  باداری،  نەخۆشییەكانی 
پاراسیتامۆڵ  كە  دەدات  ئەوە  ڕاوێژی 

بەكار بهێنرێ بۆ نەخۆشی باداری. 
ل��ە وی��الی��ەت��ە ی��ەك��گ��رت��ووەك��ان��ی 
هەفتانە  كەس  ملیۆن   43 ئەمەریكا 
نزیكەی  و  بەكاردەهێنن  پاراسیتامۆڵ 
ژم��ارەی��ەش،  ئ��ەو  سێی  لەسەر  دوو 
دەرمانی پاراسیتامۆڵ بەكار دەهێنن بۆ 

ماوەیەكی درێژتر لە شەش مانگ. 
ئەوەندە  پاراسیتامۆڵ  دەرمانی  ئەگەر 
ئ��ازارە  بە  بەرامبەر  بێت  كاریگەر 
س��ەخ��ت��ەك��ان، ئ��ەو ئ���ازاران���ەی كە 
هەیانە،  تووشبووەكان  بەردەوام كەسە 
كێشانە  لەو  چاوپۆشی  دەتوانین  ئەوە 
بەاڵم  كرد.  باسمان  پێشتر  كە  بكەین 
ئەو  ئەوەیە،  دۆزراوەت��ەوە  كە  ئەوەی 
هەیە  زۆریشی  كەموكورتی  دەرمانە 
ئەو  چارەسەری  ئاستی  بە  سەبارەت 
تازەدا  لێكۆڵینەوەی  پێنج  لە  دەرمانە. 
پاراسیتامۆڵ  دەرمانی  كە  دەركەوتووە 
تەنیا كەمێك لە خواردنی كڵۆشەكری 
دوو  و  زی��ات��رە  كاریگەریی  س��ادە 
كاریگەرییه كی  هیچ  لێكۆڵینەوەش 

ئەوتۆی ئەو دەرمانەی نەدۆزیوەتەوە.
بەشی  بەرێوبەری  كە  م��ۆر  ئەندرۆ 
له   ئ��ازارەك��ان  ل��ەس��ەر  لێكۆڵینەیه  
»بۆچی  دەڵێت:  ئۆكسفۆرد  زانكۆی 
بەوەی  كردووە  خەریك  خۆمان  ئێمە 
لە  بدەین،  خەڵكی  بە  دەرمانە  ئەو 
ژەهراوییە  دەرمانە  ئەو  كە  كاتێكدا 
زۆر  ك��ێ��ش��ەی  دەرئ��ەن��ج��ام��ی��ش  و 
دەهێنێتە  تەندروستی  بەرجەستەی 
ئەو  دیكەشەوە،  الیەكی  لە  كایەوە؟ 
ئەوتۆی  كاریگەرییەكی  هیچ  دەرمانە 
نییە وا هەست دەكەم كە ئەوە شتێكی 
ناڕەوا بێت، ئێمە دەیكەین بەرامبەر بە 
خەڵكی«، هەڵبەتە، كاریگەری پالسیبۆ 
سادە  خواردنێكی  بەكارهێنانی  »واتە 
بۆ  ك��راوە  ئامادە  دەرم��ان  وەك  كە 
كە  شەكرێك  كلۆ  خواردنی  نموونە 
پاراسیتامۆڵ  وەك  حەبێكی  وێنەی  بە 

لە  ل��ەوان��ەی��ە وا  دروس���ت ك���راوە«، 
هەست  كە  بكات  ك��ەس  هەندێك 
ئەزموونێكی  لە  بكەن  باشتربوون  بە 
كە  دەركەوتووە  پالسیبۆ-دا  تایبەتی 
كەمبوونەوەی  بە  هەست  كەس  زۆر 
پاش  دەك��ەن،  جومگەكان  ئ��ازاری 
بەكارهێنانی كڵۆ شەكرێكی سادە كە 
درابوو  نەخۆشانە  بەو  دەرم��ان  وەك 
تایبەت،  بە  هێنابوو.  بەكاریان  و 
بووە  زیاتر  زۆر  پالسیبۆ  كاریگەری 
لەناو نەخۆشەكاندا، لە كاتێكدا كە ئەو 
دەرزی  شێوازی  بە  سادەیە،  خواردنە 
لەبەر  هەڵبەتە  دراوە!  كەسانە  ل��ەو 
زۆربەی  ئەخالقی،  هۆكارێكی  چەند 
كاتێكدا  ه��ەم��وو  ل��ە  پزیشكەكان، 
نانووسن.  نەخۆشەكانیان  بۆ  پالسیبۆ 
ئا لەو كاتانەشدایە كە پزیشكەكان بە 
دەرمانی  دووەم  دەكەنە  ڕوو  ناچاری 
بەردەست، ئەو دەرمانەش لە زۆربەی 

پاراسیتامۆڵە. كاتەكاندا، 
پسپۆڕە  كە  دیكنز  جۆن  وەك  بەاڵم 
لە بەشی نەخۆشیی باداری و ئەندامی 
بڕواپێكراوی  بنكەی  لە  ڕاوێ��ژك��ارە 
بنكەی  و  سەرەتایی  چاودێریكردنی 
نیس لە بەریتانیا، پرسیار دەكات: »ئایا 
پالسیبۆ-یەكی  پاراسیتامۆڵ،  دەرمانی 
پرسارەش،  ئەو  وەاڵمی  كێشەیە؟  بێ 
دۆری  لێكۆڵینەوەكەی  ل��ە  وەك 
نەخێر  ك��ە،  ئەوەیە  دەردەك��ەوێ��ت، 
پالسیبۆ-یەكی  تەنانەت  پاراسیتامۆڵ 

باشیش نییە«.
بنكەی  ئەمساڵدا،  سێی  مانگی  لە 
كۆمەڵگای  ن��اوی  ب��ە  ن��ێ��ودەوڵ��ەت��ی 
جومگەكان،  نەخۆشیی  لە  لێكۆڵینەوە 
بەرامبەر  گ��ۆڕی  خ��ۆی��ان  ڕاوێ���ژی 
بە  پاراسیتامۆڵ.  دەرمانی  كاریگەریی 
ئاستی  تازەیە،  ڕاوێ��ژە  ئەو  گوێرەی 
پاراسیتامۆڵ  دەرمانی  كاریگەرییەكانی 
ئەمەش  نازانرێ،  ت��ەواوی  بە  هێشتا 
وەك بەرخوردێك بۆ ئەو كێشانەی كە 
سەبارەت  دۆزراونەتەوە  و  دەرب��ڕاون 
بنكەی  بەریتانیاش  لە  دەرمانە.  بەو 
نیس بەنیاز بوو هۆشدارییەك لەو بابەتە 
ئەمساڵدا،  8ی  مانگی  لە  دەربكات 
یەكێك  بووەوە.  پاشگەز  پاشان  بەاڵم 
پاشگەزبوونەوەی  بۆ  هۆكارانەش  لەو 

ئەو  ب��ۆ  دەگ��ەڕێ��ت��ەوە  نیس  بنكەی 
لە  هەندێك  ڕەخنەئامێزانەی  بۆچوونە 
پزیشكەكان كە گوایە تا ئێستاش چەند 
ئەلتەرناتیڤێكی زۆر كەم و دیاریكراو 

هەیە لەبەر دەستدا. 
ب��ەردەوام  هەموومان،  ئێمە  هەڵبەتە 
ناهێنیین.  بەكار  پاراسیتامۆڵ  دەرمانی 
كە  تایبەتیدا  كاتێكی  لە  زیاتر  بەڵكو 
تووشی سەرئێشە، یان ئازارێكی دیكەی 
وەك ئازاری ئەژنۆ دەبین، ڕوو دەكەینە 
بۆ  دەهێنیین.  بەكاری  و  دەرمانە  ئەو 
كە  دەردەكەوێت  وا  مەبەستەش،  ئەو 
كاریگەریی  ئاستێك،  تا  پاراسیتامۆڵ، 
هەبێت، هەڵبەتە نەك بەو شێوەیەی كە 

زۆربەی خەڵكی بیری لێ دەكه نەوە.
كە  تەندروستییەی  ڕاوێژكاریە  ئەو 
دەتوانین لێرەدا وەری بگرین، ئەوەیە: 
ئەگەر دەرمانی پاراسیتامۆڵ لە ماوەی 
ئەوتۆی  كاریگەری  هەفتەدا  ی��ەك 
كە  دەچێت  ل��ەوە  زۆر  ئ��ەوە  نەبوو، 
نه بێت.  بۆت  كاریگەریی  دەرمانە  ئەو 
بهێنی.  لێ  وازی  باشترە  كاتەشدا  لەو 
وەك وته بێژێکی چاودێری تەندروستی 
لە  تالێنۆ  ناوی  بە  دەرمان  كۆمپانیای 
ئەمەریكا  یەكگرتووەكان  ویالیەتە 
دەڵێت: »ئێمە هەمان ڕاوێژمان بە ڕوونی 
پاراسیتامۆڵەكانمان  دەرمانە  لەسەر 
ئەم  پێویستە  ئەوەیە  ئەویش  نووسیوە، 
سەردانی  و  نەهێنی  بەكار  دەرمانە 
هەستت  ئەگەر  بكەیت،  پزیشكەكەت 
بەوە كرد كە ئازارەكەت زیاتر دەبێت 

یان زیاتر لە 10 ڕۆژ دەخایەنێت«. 
لێكۆڵینەوە  دی��ك��ەش��ەوە  لەالیەكی 
بتوانرێ  كە  ئەوەی  لەسەر  بەردەوامە 
چاكسازی كیمیایی بكرێ لە دەرمانی 
پاراسیتامۆڵدا. بەاڵم تا ئەو كاتە، باشتر 
بەكار  دەرمانە  ئەو  ئاگاییەوە  بە  وایە 
بهێنیین بە تایبەت بۆ ئەو ئازارانەی كە 

بەردەوام لەگەڵماندایە.   

له  ئینگلیزییه وه : دیراک ئیبراهیم

سەرچاوە:
New Scientist 31 May 2014 

No 2971
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نەوڕەس محەمەد خالد

ئیبۆال.... 
تەشەنەسەندنێكی 

لەناكاو

ڕووی  ل��ە  ل��ەم��س��اڵ��دا  ڕەن��گ��ە 
و  نەخۆشییەك  هیچ  تەندروستییەوە 
هێندەی  تەندروستی  ڕووداوێ��ك��ی 
سەردێڕی  بە  نەبووبێت  ئیبۆال  نەخۆشی 
هیچ  جیهان.  ج��ی��اوازەک��ان��ی  كەناڵە 

نەخۆشییە  ئ��ەم  هێندەی  نەخۆشییەك 
واڵتانی   و  نەكرا  لەسەر  باسی  و  قسە 
دەنگ،  نەهێنایە  دنیای  پێشكەوتووی 
هەواڵی تەشەنەسەندنی لەپڕ و لەناكاوی 
ئەم نەخۆشییە، لە پێشبینیی هیچ دەوڵەت 
و هیچ ڕێكخراوێكی تەندروستی و هیچ 

دامودەزگایەكی جیهانیدا نەبوو. 
بەرزبوونەوەی  بە  ئیبۆال هەموو الیەكی 
خێرای ڕێژەی مردنی كەسانی تووشبوو 
ڕادەیەك  گەیشتە  تەنانەت  ڕاچڵەكاند. 
كە ئامارەكانی ئەم نەخۆشییە و ڕێژەی 

دەزگ��ا  گرنگترین  لە  قوربانییەكانی 
هەواڵییەكانی دنیادا، وەك هەواڵی بەپەلە 
ئەم  مەترسیی  بكرێ.  لەگەڵ  مامەڵەی 
نەخۆشییە ئەو كاتە زیاتر بوو كە سنوورە 
پێشتر  تێپەڕاند، چونكە  باوەكانی خۆی 
تەنیا له  چەند واڵتێكی كەمی خۆرئاوای 
بەربەستەكانی  بەاڵم  هەبوو،  ئەفریقیادا 
گەیشتە  تەنانەت  و  تێپه ڕاند  بەردەمی 
ی   30 ئێوارەی  لە  و  ئەوروپا  واڵتانی 
به   نا  دانی  ئەمریكا  ئەمساڵیشدا  ی   9
نەخۆشییەكەدا  حاڵەتی  یەكەم  بوونی 
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تەكساس، که  هەر هەمان  لە ویالیەتی 
ن��ەخ��ۆش، پ��اش چ��ەن��د ڕۆژێ���ك لە 
گیانی  نه خۆشییه که ی،  دەستنیشانكردنی 

لەدەست دا.
ئەمە وای كرد، له به رامبه ر نه خۆشییه که دا 
هەڵوێست  ب��ە  ن��اچ��ار  دن��ی��ا  ه��ەم��وو 
سەرۆكی  تەنانەت  بکات.  وەرگرتن 
هاوكاری  داوای  ئۆباما،  باراك  ئەمریكا 
واڵتانی  گشت  لە  كرد  هەماهەنگی  و 
ئەم  ڕووب��ەڕووب��وون��ەوەی  بۆ  جیهان 
نەخۆشییەكی  ئیبۆال  ترسناكە.  ڤایرۆسە 

  Ebola Virus Diseaseڤایرۆسییە
 EVD و  زان��س��ت��ی��ی��ەك��ەی��ەت��ی  ن���اوە 
نەخۆشییەكە  ك��ورت��ك��راوەك��ەی��ەت��ی. 
گیانەوەری  هەندێك  و  مرۆڤ  تووشی 
دەبێت.  گۆرێال  و  مەیمون  وەك  بااڵی 
ناوی نەخۆشییەكە لە ڕووباری ئیبۆالوە 
باكووری  دەكەوێتە  كە  وەرگ��ی��راوە 
بە سەرچاوەی  و  دیموكرات  كۆنگۆی 
دادەنرێ  مۆنگاال  ڕووباری  سەرەكی  
 250 نزیكەی  ڕووبارەكە  درێژیی  كە 

كیلۆمەترە. 

نانۆ   80 گشتی  بە  ئیبۆال  ڤایرۆسی 
درێژییەكەی  بەاڵم  پانییەكەیەتی،  مەتر 
دەگۆڕرێ و جێگیر نییە و لە نێوان 974 
لە شێوەی  زیاتر  نانۆمەتردایە،  تا 1086 
ئینگلیزیدا  ی   6 ژم��ارە  یان   U پیتی 
دەردەكەوێت و وێنەیەكی پێچخواردوو 
ڤایرۆسە  ئەم  هەیە،  ڕوو-مارپێچی  و 
باڵوە  زیاتر  واڵت��ان��ەدا  لەو  تائێستاش 
گ��ەورەی  بیابانی  خ��وار  دەكەونە  كە 
 .Sub- Saharan Africa  ئەفریقیاوه
ل��ەڕووی  ئەفریقیا،  گ��ەورەی  بیابانی 
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6
بیابانی 0 گەورەترین  بە  جوگرافییه وە 

دادەنرێ  زەوی  پشتێنەی  نزیك  گەرمی 
و سێهەم گەورەترین بیابانە لە جیهان دا 
كیلۆمەتری چوارگۆشە   9،400،000 كە 
گەورەییەكەی  قەبارەی  ڕووبەرەكەیەتی 
دەبێت. ئەمریكا  و  هێندەی واڵتی چین 
ئەم بیابانە گەورەیە لە دەریای سوور لە 
خۆرهەاڵتەوە درێژ ده بێته وه  و بەشێك لە 
ئۆقیانووسی  و  ناوەڕاست  سپی  دەریای 
ئەتڵەسیش دەگرێتەوە و بەشێكی زۆری 

واڵتانی باكووری ئەفریقیا دادەپۆشێت.
تا ئێستا بە تەواوی ڕوون نییە كە چۆن 
یەكەمجار  بۆ  و  سەرەتا  ڤایرۆسە  ئەم 
تەشەنەی كرد و باڵو بۆوە، به اڵم پسپۆڕان 
سەرەتا  كە  دەك��ەن  ئ��ەوە  م��ەزەن��دەی 
له   یان  گیانەوەرێكەوە،  لە  ڤایرۆسە  ئەم 
ڤایرۆسەكە  هەڵگری  كە  باڵندەیەكەوە، 
بووە گواستراوەتەوە بۆ مرۆڤ. ئیبۆال كە 
ئەفریقیادا  واڵتێكی  چەند  لە  ئێستاش  تا 
 26 لە  جار  یەكەم  بۆ  و  سەرەتا  باڵوە، 
لە  یامبوكۆ  دێی  لە  1976دا  ی   8 ی 
كۆماری  باكووری  لە  مۆنگاال  هەرێمی 
بەاڵم  كرا،  تۆمار  دیموكرات  كۆنگۆی 
یەكەم قوربانی ئەم ڤایرۆسە بەڕێوەبەری 
قوتابخانەی گوندی مۆباال بوكێال بوو که  
لە گەڕانێكی ئاسایی ڕۆژانەیدا لە نزیك 
ناوەڕاست  ئەفریقیای  كۆماری  سنووری 
تووشی  ئیبۆال،  ڕووب���اری  نزیك  ل��ە 
 9 مانگی  ی   8 لە  و  بوو  نەخۆشییەكە 
ی هەمان ساڵدا بە هۆكاری ئەم ڤایرۆسە 
مرد. هەر بۆیە ڤایرۆسەكەش بە ناوی ئەو 

ڕووبارەوە ناونراوە.
ڕێگاكانی گواستنەوەی

ئەوە  پزیشكییەكان  گریمانە  هەموو 
نەخۆشییە  ئەم  كە  دەكەنەوە  پشتڕاست 
گیانەوەرانەوە  و  باڵندە  لە  سەرەتادا  لە 
هەر  بەاڵم  م��رۆڤ،  بۆ  گواستراوەتەوە 
ئەوا  ب��وو  ت��ووش  مرۆڤێك  ئ��ەوەن��دەی 
زۆر بەپەلە و بە خێرایی تەشەنە دەكات 
دیكە،  كەسانی  بۆ  دەگوێزرێتەوە  و 
بۆ  مرۆڤەوە  لە  ڕاستەوخۆ  گواستنەوەی 
مرۆڤ لە ڕێی خوێنەوە دەبێت یان لەڕێی 
تووشبوو  كەسی  دەردراوەكانی  و  شلە 
كەسێكی  بۆ  دەبێت  نەخۆشییەكەوە  بە 

ساغ. گواستنەوەی ئەم نەخۆشییە تا ئێستا 
هه روه ها  نەسەلمێنراوە.  ه��ەواوە  لەڕێی 
هەڵگری  بە  شەمشەمەكوێرە  هه ندێ 
که   دادەن��رێ،  نەخۆشییە  ئەم  سەرەكیی 
و  دار  لەسەر  ش��ی��رده رە  ئ��ەم  زۆرج��ار 
بەشێكی  و  دەنیشێتەوە  میوە  درەختی 
دەخ��وات،  درەختانە  ئەم  بەرووبوومی 
بەروبوومانە  ئەم  كەوتنەخوارەوەی  پاش 
و  مەیمون  و  گۆرێال  زەوی،  سەر  بۆ 
یان هەندێك گیانەوەری دیكە دەیخۆن، 
ئەم  ب��ەردەوام��ی  پەیوەندی  لەڕێی  جا 
گیانەوەرانەشه وه  بە مرۆڤەوە، یان لەڕێی 
ڕاوکردنی ئەم گیانەوەرانە و مامەڵەكردن 
لەگەڵ گۆشت و خوێنیان، نه خۆشییه که  

بۆ مرۆڤ دەگوێزرێتەوە.
هەروەها جۆرێكی دیكە شەمشەمەكوێرە، 
خولگەییەكانی  ناوچە  و  واڵت  لە  كە 
ده وت��رێ��ت  پێی  دەژی  ئ��ەف��ری��ق��ی��ادا 
شه مشه مه کوێره ی میوه  Fruit Bat، که  
گەورەی  چاوی  دوو  و  درێژ  لووتێكی 
هەیە، زیاتر لەسەر میوە و شیلەی گوڵ 
دەژی، بە گوێزەرەوەیەكی سەرەكیی ئەم 
ڤایرۆسە دادەنرێ، بەبێ ئەوەی ڤایرۆسه که  
و  نەخۆشی  جۆرە  هیچ  تووشی  خۆی 
هەندێك  هەروەها  بكات.   مەترسییەك 
 Arthropod زیندەوەری جومگەدار كە
یان پێدەوترێت كە بێ بڕبڕەن و لەشیان 
بەش بەشە وەك جاڵجاڵۆكە و هەزار پێ 
و دووپشك، بە هەمان شێوە دەتوانن ئەم 

نەخۆشییە بگوێزنەوە. 
س��ەرچ��اوەك��ان��ی  ل��ە  دی��ك��ە  یەكێكی 
گیاندارە  گۆشتی   ئیبۆال   گواستنەوەی 
بابەتی  لە   Wild Meat كێویەكانن 
خشۆكی  گیانداری  یان  شیردەرەكان، 
وه ک مار و مارمێلكە و كیسەڵ و تیمساح. 
هەروەها هه ندی گیانداری وشکاوه کی. 
كە  باڵندەیەك  جۆرە  چەند  هەمانكات 
بەرفراوان  شێوەیەكی  بە  دەكرێن  ڕاو 
ڕۆژان��ە  خواردنی  بۆ  گۆشتەكانیان  و 
خولگەییەكانی  ناوچە  لە  بەكاردێت 
ڕێ��ژەی  كە  ل��ەوەی  جگە  ئەفریقیادا، 
گۆشتانەوە  ج��ۆرە  بەم  بازرگانیكردن 
لەنێوان ئەو واڵتانەدا سااڵنە 1 بۆ 5 ملیۆن 
گۆشتانە  جۆرە  ئەم  بێئەوەی  ئه مه   تەنە، 

لە ژێر هیچ پشكنین و چاودێریكردنێكی 
ئەوتۆی تەندروستیدا بن.

گیان  نەخۆشییە  بەم  كە  كەسەی  ئەو 
مردنیشی،  پاش  ماوەیەك  تا  دەسپێرێ، 
زیندوویی  بە  جەستەیدا  لە  ڤایرۆسەكە 
ناشتنی  ڕێوڕەسمی  بۆیە  دەمێنێتەوە، 
تەرمی مردوو وه ک ئه وه ی که  تەرمەكە 
بشۆررێ و ده ستکاری بکرێ، یان ئه گه ر 
كە  ئ��ەوەی  هۆی  دەبێتە  بکرێ،  مۆمیا 
ئەم  كە  كەسانەش  ئەو  بۆ  بگوێزرێتەوە 

كارانە ئه نجام دەده ن.
كارەساتبارانەی  ئ��ام��ارە  ل��ەو  یەكێك 
ئەوەیە  ك��راوە  تۆمار  ب��وارەدا  لەم  كە 
لە  بێشومار  و  زۆر  خەڵكێكی  كاتێك 
سەرۆك  دوو  تەرمی  ناشتنی  ڕێوڕەسمی 
كۆنگۆ،  واڵتی  لە  دەبن  بەشدار  هۆزدا 
تووشی  كەس   217 مەراسیمەكە،  پاش 
نەخۆشییەكە دەبن و پاشان دەگاتە 264 

كەس و لەم ژمارەیە 187یان لێ مرد. 
لەسەر  دوو  نزیكه ی  ئامارەكان،  بەپێی 
سێی حاڵەتەكانی تووشبوون بە ئیبۆال لە 
واڵتێكی وەك گینیا، لە ڕێی ئەو شێواز 
و نەریتە كۆمەاڵیەتیانەوە گواستراوەتەوە 
بۆ كەسانی ساغ. هەر بۆیە لەم دواییانەدا 
داوایان  سیرالیۆن  واڵتی  موسوڵمانانی 
بمرێت،  نه خۆشییه   به و  هه ر که س  كرد 
زووترین  بە  و  نەشۆررێ  تەرمه که ی  با 
لەبەر  بسپێردرێن  ب��ەخ��اك  كاتیش 
باڵوبوونەوەی  مەترسی  لە  ڕێگەگرتن 
ئه گه ر  سەرنجە  جێگەی  نەخۆشییەكە. 
پیاوێك كە لەم نەخۆشییە ڕزگاری ببێت 
و چاك بێتەوە، تۆواوی پیاوەكە )سپێرم( 
تا نزیكه ی 3 مانگ دوای ئەوەش، هەر 
مەترسی گواستنەوەی ڤایرۆسەكەی هەیە 

بۆ كەسی بەرامبەر. 
یەكێكی دیكە لە هۆكارە سەرەكییەكان 
لە  تەندروستی  سیستمی  كە  ئ��ەوەی��ە 
لەم  بەتایبەتیش  و  بەگشتی  ئەفریقیادا 
باڵوە،  تیا  نەخۆشییەی  ئەم  كە  واڵتانەدا 
تەندروستی  كارمەندانی  ه��ەژارە.  زۆر 
و  پۆشاك  سستەرەكان،  و  پزیشك  و 
جلوبەرگی پێویستیان نییە، تا لە كاتێكدا 
دەك���ەن،  ن��ەخ��ۆش��ەك��ان  تیماری  ك��ە 
لە هەندێك  لەوەی  لەبەری بكەن. جگە 
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حاڵەتدا ئەو سرنج و دەرزییانەی كە بۆ 
هه ژاری  له به ر  بەكارهاتووە،  نەخۆشێك 
بۆ  دیکه ش  ج��اری  ده ستنه که وتن،  و 
پاشان  دێته وه .  به کار  دیكە  نه خۆشی 
پێداویستی تایبه تیی خۆپارێزی بۆ نه هێاڵنی 
نەخۆش  نێوان  ڕاسته وخۆی  به رکه وتنی 
نێوان  یان  ته ندروستی،  کارمه ندی  و 
نه خۆش و که سانی دیکه ، وه ک چاویلكە 
و دەستكێشی پزیشكی هۆیه کانی دیکه ، 
دابین  که م  و  نزمدایە  زۆر  ئاستێكی  لە 
سەنتەرە  لەو  هەندێك  تەنانەت  ده کرێ، 
چارەسەری  بۆ  كە  پزیشكییانەی  تایبەتە 
ئیبۆال كراونەتەوە، ئاوی بۆری، یان ئاوی 
هۆی  بە  هەروەها  نییە.  پاكیان  و  ڕەوان 
خەڵكانێکی  ناهۆشیارییەوە،  و  نائاگایی 
كە  بەكاردەهێنن  میللی  دەرمانی  زۆر، 
نه خۆشه که   گرفتەكانی  دیکه   هێنده ی 

سەربار دەكات.
ئەفریقیا،  کیشوه ری  ئەمانەشەوە  لەسەروو 
كیشوەرەكانی  هەژارترین  لە  یەكێكه  
دنیا  واڵتانی  هەژارترین  75%ی  و  دنیا 
بەپێی  ئەفریقیادان.  کیشوه ری  ن��او  لە 
نەتەوە  FAOی  ڕێكخراوی  ئامارەكانی 
یەكگرتووەكان، تا ساڵی 2008یش، 47%ی 
دانیشتوانی واڵتانی ئەفریقیای خوار بیابانی 
گەورە، داهاتی ڕۆژانەیان تەنیا دۆالرێك 
و 25 سەنت بووە و لە ساڵی 2010دا 239 
واڵتانە  ئەم  دانیشتوانی  لە  كەس  ملیۆن 
ئەم   لەگەڵ  بوون.  لە ژێر هێڵی هەژاریدا 
ئەفریقیا  برسێتیەشدا  و  ه��ەژاری  هەموو 
ڕێژەی  كە  كیشوەرانەی  لەو  یەكێكە 
دەكات  زیاد  بەخێرایی  زۆر  دانیشتوانی 
بەرزە.  زۆر  تیایدا  منداڵبوون  ڕێژەی  و 
ئه فریقیا  هه موو  دانیشتوانی   1950 ساڵی 
221 ملیۆن كەس بووە، که چی تا ساڵی 
2009، گەیشتۆتە یەك ملیار كەس. جگە 
لە نزمیی ئاستی هەژاری و نەخوێندەواری 
بە چەندین  گرفتاربوون  و  و وشكەساڵی 
دیكەوە.  ترسناكی  و  كوشندە  نەخۆشیی 
ئەمانە،  ئایدز.  هەمووشیانەوە  سەروو  لە 
هەموویان هۆكاری یارمەتیدەرن بۆ زووتر 

باڵوبوونەوەی نەخۆشییەكە.

نیشانەكانی
لەناكاو  و  كتوپڕ  شێوەیەكی  بە  ئیبۆال 
پاشان  پێدەكات،  دەست  ئەنفلوەنزا  بە 
شەكەتبوون و هه ستکردن به  ماندوبوونێكی 
لێكچووە  سەرەتاییەكانی  نیشانە  زۆر. 
و  مەالریا  نەخۆشی  نیشانەكانی  لەگەڵ 
نەخۆشیی  و  دیكە  خولگەییەكانی  تا- 
كە   Dengue Fever دێنجی  تای 
تووشی  مێشوولەوە  لەڕێی  نەخۆشییەكە 
مرۆڤ دەبێت كە هەڵگری ڤایرۆسەكەیە 
ناوچە خولگەییەكاندا دەژی  لە  زیاتر  و 
كە مرۆڤ تووشی تا و ئازارێكی قورسی 

جومگە دەكات.
ت��ەواوەت��ی،  دەستنیشانكردنی  دوای 
تووشبوون بە نەخۆشییەكە لە دوو ڕۆژەوە 
نەخۆشییەكە  نیشانەكانی  هەفتە  سێ  تا 
گشتی  شێوەیەكی  بە  كە  دەردەك��ەون 

ئێشە،  قوڕگ  سەرئێشە،  تا،  لە  بریتین 
ئازاری ماسولكە،  ڕشانەوە و سكچوون، 
پێست،  لەسەر  گەرمەژنە  دەركەوتنی 
هاوشان كەمبوونەوەی كار و فرمانەكانی 
حەزی  لەدەستدانی  و  ڕیخۆڵە  و  جگەر 
و  سنگ  ئ���ازاری  لە  جگە  خ���واردن. 
لە  ئازار  و  ناڕەحەتی  و  هه ناسه كورتی 
بە  تووشبوون  نێوانی  ماوەی  قوتداندا. 
نیشانەكانی  دەركەوتنی  و  نەخۆشییەكە 
لە  ك��ات  هەندێك  و  ڕۆژە   10 بۆ   8
نیشانەكانی  لە  ڕۆژدایە.   21 بۆ   2 نێوان 
ئەوەی  پێش  نەخۆشییەكەش،  كۆتایی 
تووشی  بدات،  لەدەست  گیان  كەسەكە 
خوێنبەربوونی دەرەكی و خوێن بەربوونی 
خوێنبەربوون،   %50 دەك��ات.  ناوەكی 
ڕوو  لەشدا  ن��او  پەردەكانی  لینجە  لە 
پووك  و  ڕیخۆڵە  و  گەدە  وەك  دەدات 

ڤایرۆسی ئیبۆال
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6
ناوەكی 0 و زێ. هه روه ها خوێنبەربوونی 

لەگه ڵ  دەردەك��ەوێ  تیا  پێستی  ژێر  و 
سووربوونەوەی چاو و ڕشانەوەیەك كە 
لەگەڵیدا و دەركەوتنی  بهێنێتەوە  خوێن 
خوێن تێزان و چەند پەڵە خوێنێك لەژێر 
دروستبوونی  هۆی  دەبێتە  كە  پێستدا 
چ��ەن��د دەرك��ەوت��ەی��ەك ل��ەس��ەر لەش 
لەوانە: Petechiae كەپەڵەیەكی زۆر 
مەتری  میللی   2 بۆ   1 قەبارە  بچووكی 
ڕەن��گ س��وور ی��ان ڕەن��گ م��ۆرە كە 
هەروەها  دەردەكەوێت،  پێست  لەسەر 
Purpura نەخۆشییەكە كە دەبێتە هۆی 

پەیدابوونی پەڵەپەڵەی 
سەر  بە  ئەرخەوانی 
پ����ەردە  و  پ��ێ��س��ت 
ل��ی��ن��ج��ەك��ان��ەوە و 
كە   Hematomas

بریتییە لە ئاوساوی پڕ 
ئەمانە  كە  خوێن  لە 

بچووكەوە ڕوو  بە هۆی خوێنبەربوونی 
و  دەوورووب��ەر  لە  بەتایبەتیش  دەدات 
حاڵەتی  دەرزی.  لێدانی  شوێنی  نزیكی 
خوێن بەربوونی قورس لەم نەخۆشییەدا 
ئەگەر  و  هەشبێت  ئەگەر  دەگمەنە، 
ڕووش بدات زیاتر لە گەدە و ڕیخۆڵەدا 

دەبێت.
نەخۆشییەكە  تەشەنەسەندنی  گەورەترین 

لە ساڵی 2014
حاڵەتەوە  یەكەم  تۆماركردنی  لە  ئیبۆال 
و  باڵوبووه تەوە  قۆناغ   3 بە  ئێستا،  تا 
و  گەورەترین  كە  س��ەن��دووە  پ��ەرەی 
و  تۆماركراوە  لەمساڵدا  بەرباڵوترینیان 
قوربانییەكانی  ژمارەی  ئاماردا  دواین  لە 

چوار هەزار كەسی تێپەڕاند.
نەخۆشییەكەی  حاڵەتی  یەكەم   :1976
تووشبووانی  ژم��ارەی  كراو  تۆمار  تیا 
نەخۆشییەكە گەیشتە 318 که س و لەم 
ڕێژەی  وات��ە  م��ردن.  288ی��ان  ژمارەیە 
بوو.   %88 لە  نەخۆشییەكە  كوشندەیی 
 284 س��ودان  لە  و  س��اڵ  هەمان  ه��ەر 
 151 بوون  نەخۆشییەكە  تووشی  كەس 
كەسیان گیانیان لەدەست دا. ڕێكخراوی 
تەندروستی جیهانی، كارمەند و پزیشكی 
و  كارەساتبارەكان  ناوچە  بۆ  گواستەوە 

ئەو الدێ و گوندانەی كە نەخۆشییەكەی 
تیا باڵو بووبووه وه  لە ناوچەكانی دیكەی 
تایبەتی  ئامێری  و  كەرەستە  و  داب��ڕی 
دابین كرد كە توانی تا ڕادەیەك ڕێگە لە 

تەشەنەكردنی نەخۆشییەكە بگرێ.
تەشەنەكردنی  دووەم   :2013 تا   1995
لە  1995دا  لە  نەخۆشییەكە  خێرای 
كەس   315 که   ك��را،  تۆمار  كۆنگۆ 
تووشبوون و 254 كەسیانی پێی مردن. 
لە ساڵی 2000دا لە ئۆگەندا 425 كەس 

لەدەست  گیانی  224یان  و  تووشبوون 
واڵتی  لە  دیسان  2003دا  ساڵی  لە  دا. 
 143 و  ك���رده وه   ت��ەش��ەن��ەی  كۆنگۆ 
كەس تووش بوون و 128یان لێ مرد، 
ئه مه ش  و  بوو   %90 مردن  ڕێژەی  كە 
بەرزترین ڕێژەیە تائێستا. لە 2007دا 103 
كەس تووش بوو بە تای خوێنبەربوون 
وای كرد  ئەمەش  و  كامبونگۆ  دێی  لە 
كە نەخۆشییەكە زیاتر لە كۆنگۆ تەشەنە 
وەزیری  ساڵدا  هەمان  لە  هەر  بکات. 
باڵوبوونەوەی  ئۆگەندا  تەندروستی 
خۆرهەاڵتی  ل��ە  ئیبۆالی  ڤ��ای��رۆس��ی 
واڵتەكە ڕاگەیاند. پاش نموونە وەرگرتن 
دەركەوت كە جۆرێكی دیكەیە لە ئیبۆال 
و ناونرا بەندیبۆگۆ. 149 كەس تووشی 
بوون، لەو ژمارەیە 37یان مردن. لە ساڵی 
كۆنگۆ،  تەندروستی  وەزی��ری   2012
ڕاگەیاند،  پەتاكەی  ب��اڵوب��وون��ەوەی 
ڕاوكردنی  و  كوشتن  بۆ  هۆكارەكەی 
گەڕاندەوە  كێویانە  ئاژەڵە  و  باڵندە  ئەو 
ئەو  دانیشتوانی گوندەكانی  لەالیەن  كە 

ناوچانەوە ئەنجام دەدرا.
ڕێكخراوی  3دا  مانگی  ل��ە   :2014
باڵوبوونەوەی  جیهانی،  تەندروستی 
بەرفراوان  شێوەیەكی  بە  نەخۆشییەكەی 
بەرباڵوترین  بە  كە  گینیا  لە  ڕاگەیاند، 
دادەنرێ،  نەخۆشییەكە  فراوانی  حاڵەتی 
هەتا ئێستا، دوای لێكۆڵینەوە، دەركەوت 
كە لە منداڵێكی بچووكی دوو سااڵنەوە 
نەخۆشییەكە باڵو بۆتەوە. پاشان دایكی و 
نەنكی و خوشكێكی منداڵەكەش تووش 
هەموویان  ڕۆژێ��ك  چەند  پاش  ب��وون. 
نەخۆشییەكە  ئینجا  دا.  لەدەست  گیانیان 
چەند  و  بۆوە  باڵو  خێزانەوە  لەم  هەر 

گوند و الدێیەكی دیكەی گرتەوە. 
هەڵمەتێكی   WHO 5دا  مانگی  لە 
بۆ  لەناكاوی  و  بەپەلە  نێونەتەوەیی 
فریاگوزاریی تەندروستی بۆ تووشبووانی 
جیهانی  دانیشتووانی  و  ڕاگەیاند  ئیبۆال 
هەرێم  پێشكەشی  یارمەتی  كە  دا  هان 
و ن��اوچ��ە ت��ووش��ب��ووەك��ان ب��ك��ەن، لە 
ڕێكخراوی  8دا،  مانگی  ناوەڕاستی 
ب��ارودۆخ��ی  س��ن��وور،  ب��ێ  پزیشكانی 
مۆنرۆڤیا-ی پایتەختی واڵتی الیبیریا-ی 

تووشبوون بە 
نەخۆشییەكە لە 
دوو ڕۆژەوە تا سێ 
هەفتە نیشانەكانی 
نەخۆشییەكە دەردەكەون 
كە بە شێوەیەكی گشتی 
بریتین لە تا، سەرئێشە، 
قوڕگ ئێشە، ڕشانەوە 
و سكچوون، ئازاری 
ماسولكە، دەركەوتنی 
گەرمەژنە لەسەر پێست، 
هاوشان كەمبوونەوەی 
كار و فرمانەكانی 
جگەر و ڕیخۆڵە و 
لەدەستدانی حەزی 
خواردن. جگە لە ئازاری 
سنگ و هه ناسه كورتی 
و ناڕەحەتی و ئازار لە 
قوتداندا
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هەروەها  ك��رد.  وەس��ف  كوشندە  بە 
ڕاپۆرتی ڕێكخراوەكە باس لەوە دەكات 
لەناو  ئیبۆال  باڵوبوونەوەی  مەترسی  كە 
بە  تەندروستی  كارمەندانی  ستافی 
جۆرێك پەرەی سەندووە كە بۆتە هۆی 
داخستنی چەندین بنكەی تەندروستی و 
سەدان  بەمەش  پزیشكی.  ڕاوێژكاریی 
وەرگرتنی  بەبێ  نەخۆش  ه��ەزاران  و 
دەرمان و بەبێ تیماركردن، ڕووبەڕووی 
لە  زیاتر  بوونەتەوە.  مردن  چارەنووسی 
پزیشک  و  تەندروستی  كارمەندی   216
لەگەڵ  ڕۆژانەیان  مامەڵەكردنی  بە هۆی 
بێ  هیالكییەكی  سەرەڕای  و   نەخۆش 
كاركردن،  سەعاتی  زۆری��ی  ئەندازەو 
10%ی  رێژەی  پێیه ،  به م  بوون.  تووش 
قوربانیانی ئیبۆال، بەر پزیشک و كارمەندە 

ته ندروستییه كان كەوت. 
نەخۆشییەكە  8دا  مانگی  كۆتایی  لە 
ڕۆژی  لە  گرتەوە.  نەیجیریاشی  واڵتی 
6ی مانگی 9دا 4293 حاڵەتی تووشبوو 
2296ی��ان  ژمارەیەش  لەو  ڕاگەیەنراو 
 WHO 9دا  مانگی  8ی  ل��ە  م���ردن. 
زیاتری  پەرەسەندنی  لە  دا  هۆشداری 
نەخۆشییەكە بۆ دوو ئەوەندە و زیاتریش 
و پێدەچێت بۆ چەند هەزارێكیش زیاد 
یه که می  هەفتەی   3 م��اوەی  لە  بكات 

مانگی ئۆکتۆبه ردا. 
ژمارە  ئەو  لەدەستدانی  لەگەڵ  هاوشان 
بە  زۆر  نەخۆشییە  ئەم  مرۆڤ،  زۆرەی 
قورسی دەبێتە هۆی داڕزان و داخورانی 
بەپێی  نموونە  بۆ  واڵتانە.  ئەو  ئابووریی 
ڕاپۆرتێكی بانكی جیهانی، ئیبۆال تا ئێستا 
واڵتێكی  بە  زیانی  دۆالر  ملیۆن   163
وەك سیرالیۆن گەیاندووە و 130 ملیۆن 
ئابووری واڵتێكی وەك  لە  زیانی  دۆالر 
لە  زەرەری  دۆالر  ملیۆن   66 و  گینیا 
سەرجەمی  داوە.  الیبیریا  وەك  واڵتێكی 
واڵتانەی  لەو  زیانەكان  و  زەرەر  كۆی 
بلیۆن   32 بە  باڵوە  تیادا  نەخۆشییەكەی 
له وانه یه  لە دوو  دۆالر دەخەمڵێنرێ. جا 
و  بكات  تەشەنە  زیاتر  داهاتوودا  ساڵی 
واڵتانی دراوسێشیان بگرێتەوە، چونکه  له  
ڕووی كشتوكاڵیشەوە، دروێنە و خەرمان 
بەرووبووم،  كۆكردنەوەی  و  هەڵگرتن 

وه ک برنج و گەنمەشامی، دەكەونە نێوان 
مانگی 10 و مانگی 12وه . 

و  ئیبۆال  مەترسیی  ه��ۆی  بە  ک��ه وات��ه  
هاتوچۆكردن  قەدەغەكردنی  سەپاندنی 
و لە ماڵ چوونەدەرەوە لەم ناوچانەدا و 
ئاسان نەگواستنەوەی بەروبووم و بەرهەمە 
هەرێمەكانی  لەنێوان  خۆراكییەكان 
گەورە  كاریگەریی  ئیبۆال،  بە  تووشبوو 
و  بەرهەم  ئاستی  داب��ەزان��دن��ی  لەسەر 

ساغكردنەوەی به رهه م بەجێ دەهێلێت.
لە مانگی 8دا هەوڵەكان بۆ ڕیگریكردن 
گەیشتە  نەخۆشییەكە،  باڵوبوونەوەی  لە 
پۆلیس  و  چ��ەك��دار  ه��ێ��زی  هێنانی 
شەقامەكان  ل��ەس��ەر  ڕی��زك��ردن��ی��ان  و 
كە  جێگایانەی  ئ��ەو  ئابڵوقەدانی  و 
نەخۆشییەكەی تیادا باڵوە بە قەدەغەكردنی 
هاتوچۆ لە نێوان دانیشتوانی ئەو ناوچانە 
مەبەستی  ب��ە  دی��ک��ه ،  ناوچه کانی  ب��ۆ 
نەخۆشییەكە.  باڵوبوونەوەی  لە  ڕێگرتن 
ئەو  ئاسمانییەكانی  گەشتە  ه��ەروەه��ا 
كارمەندانی  و  هەڵوەشێنرایەوە  ناوچانە 
سەرجەم  لە  كە  دیكە  واڵتانی  بێگانەی 
دەكرد،  ئیشیان  دامەزراوەكاندا  و  بوار 
ئاڵوگۆڕی  و  هاتوچۆ  و  كشێنرانەوە 
قەدەغە  سنورەكاندا  نێوان  لە  بازرگانی 
لەنێوان واڵتانی سیرالیۆن  كراو وەستێنرا 
و گینیا و الیبیریا، كە بێگومان ئەم پالنە 
واڵت  ئابووریی  بە  زەرەر  ناچارییانە، 
سنورە  زۆرینەی  تەنانەت  دەگەیەنێت، 
جیهانی  بە  واڵتانە  ئەم  كە  ئاوییەكانیش 
10ی  لە  داخراون.  دەبەستێتەوە  دەرەوە 
مانگی 10 دا8376 حاڵەت تۆمار كراوە 
و لەم ژمارەیەش تا ئێستا 4023 كەسیان 
تا  دەكرێ  پێشبینی  سپاردووە.  گیانیان 
كەمەوە  الیەنی  بە   2015 یەكی  مانگی 
هەزار   550 بگاتە  تووشبووانی  ڕێژەی 

كەس.
هەرچەندە تا ئێستا هیچ جۆرە دەرمانێك 
بۆ نەخۆشی ئیبۆال نەدۆزراوەتەوە، بەاڵم  
مانگێكی  چەند  لە  ب��ەوەی  زۆرە  هیوا 
كەمی داهاتوودا چارەسەر بكرێ. بەاڵم 
جیهانییەكان  تەندروستییە  ڕێكخراوە 
ئێستادا،  لە  ناوخۆییەكان  حكومەتە  و 
چەند ڕێگەیەك بەكاردەهێنن بۆ ڕێگرتن 

نەخۆشییەكە  باڵوبوونەوەی  زیاتر  لە 
 Quarantine پزیشكی  دابڕینی  وەك: 
بۆ  كاریگەرەكان  ڕێگا  لە  یەكێكە 
كەمكردنەوەی باڵوبوونەوەی ڤایرۆسەكە 
لە  س��اغ  خەڵكی  ج��ی��اك��ردن��ەوەی  ب��ە 
كەسانی نەخۆش. حكومەتەكان ئێستا ئەو 
ناوچانەش كە نەخۆشییەكەیان تیادا باڵوە 
له  ناوچه کانی دیکه ی داده بڕن و جیای 
ده که نه وه ، تەنانەت لە ئەمریكا حكومەت 
بە یاسا ڕێگەی پێ دراوە بۆ دابڕینی ئەو 
شوێنانەی كە تەنانەت گومانی هەبوونی 
نەخۆشییەكەشیان لێ دەكات لە ناوچە و 
جێگەكانی دیكە. تەنانەت هەر لەمساڵدا 
بە  دیاریكراو  ماوەیەكی  بۆ  الیبیریا 
خوێندنگەكانی  دەرگای  ئیبۆالوە  هۆی 

داخست. 
ئاگایی و  ب��ەرزك��ردن��ەوەی  ه��ەروەه��ا  
هۆشیاری خەڵك، دەربارەی مەترسییەكان، 
و  خۆپارێزی  بۆ  ڕێنمایی  ه��ه روه ه��ا 
هه ر  لە  دوورك��ەوت��ن��ەوە  و  خ���ۆالدان 
تووشبوو،  كەسی  لەگەڵ  پەیوەندییەك 
ئاو  بە  دەستشتن  ڕێكوپێكی  بە  دوات��ر 
فڕۆكەوانی  تاقمی  هەروەها  سابوون.  و 
پێویستە  ئاسمانییەكانیان  گەشتە  لەكاتی 
لە  داببڕێنن  تووشبوو  كەسی  ئاگاداربن 

كەسانی ئاسایی دیكە.
ئیبۆال،  ڤ��ای��رۆس��ی  س��ه رن��ج��ه ،  جێی 
بە  ببرێت  لەناو  خواردندا  له   دەتوانرێت 
كواڵندنی بۆ ماوەی 5 دەقیقە و گەیشتنی 
پله ی گه رمیی خواردنه که  بە پلەی 60ی 

سەدی.

سەرچاوەكان:

Ebola  virus  disease_
Wikipedia

Ebola  virus  epidemic  in  
West Africa
Africa hunger and poverty 
facts_ World Hunger Notes
CNN:World Bank:Cost of 
Ebola could top ٣٢ billion

BBC: WHO:Ebola bigger  
than  anticipated
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ددان  كلۆریی  دروستبوونی 
بە زەبر  تەمەندا، جۆرێكی  لە سەرەتای 
باڵودا  ئاستێكی  لەسەر  كە  ئازارە  بە  و 
ئاستی  تەمەنی  لە  بەر  مندااڵنی  لەنێوان 
تەمەنی  )واتە:  سەرەتاییەكاندا  قوتابخانە 
ساوایان(  باخچەی  ئاستی  لە  مندااڵن 

ڕوودەدات، ئەوەش وا پێشبینی دەكرێ 
هەماهەنگی  هۆی  بە  هۆكارەكەی  كە 
واتە  بێت،  ك��ەڕوو  و  بەكتریا  نێوان 
ئەو   .Bacterium& Fungus

ددان  ئەم  هۆی  بە  كە  دەرئەنجامەی 
كلۆربوونەوە دەستەبەر دەبێت، گەلێجار 
تاكە  نەشتەرگەریی  كە  دێت  لێ  وای 

چارەسەر بێت.
توێژینەوە زانستییەكان

وااڵ  بۆ  وای��ان  زانستییەكان  توێژینەوە 
بەكتریای  بە  تووشبوون  كە  بۆتەوە 
میوتەنس  جۆری  لە  زنجیرەیی(  )خڕی 
و   Streptococcus- mutans

 candida albican سپی  كەڕووی 
پ��ێ��ك��ەوە وا دەك����ەن ك��ە ژم���ارەی 
لێ  هێندەی  دوو  ددان  كلۆربوونی 
قورستر  سەختییه كەی  هەروەها  بێت، 
وەك  ئەوەندە  چەندین  بڕی  بە  كردووە 

مشك  لەسەر  كە  تاقیكردنەوەیەكدا  لە 
ئەنجام دراوە.

 S. جۆری  بەكتریای  زەمانەوە  لەدێر 
ئەژمار  بەرپرس  تاكە  بە   mutans

بەاڵم  ددان،  لەمەڕ كلۆربوونی  كراوە 
دەركەوتووە  بۆ  ئەوەیان  توێژەرەكان 
 C. albicans كە كەڕووی جۆری
لە  كراوە  بەدی  ب��ەزۆری  و  هەمیشە 
توێژاڵە میكرۆبی plaque سەر ددانی 
پێگرتوودا.  تازە  مندااڵنی  كلۆربووی 
 S.mutans ج���ۆری  ب��ەك��ت��ری��ای 
دەلكێت بە ڕووی ددانەكانەوە بە هۆی 
كاركردن لەسەر شەكر و گۆڕینی بە 
پێی  كە  لینج  كەتیرەیی  ماددەیەكی 
دەوترێت )فرە شەكری دەرەخانەكان 
 Extra cellular poly saccharide
كەڕوو  كە  ڕوون��ە  ئ��ەوەش   .»»ESP

بەكتریای جۆری  لەگەڵ   Candida

نابێت  تۆپەڵ  نەبێت،  S.mutamsدا 

زۆر  و  باشی  بە  ددان��ەك��ان  لەسەر 

كلۆری 
تەشەنەسەندووی 

ددان لەنێو 
مندااڵنی تازە 
پێگرتوواندا

د. سەعید عەبدوللەتیف*
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كاریگەر نابێت.
توێژەرەوەكان بۆیان دەركەوتووە كە 
 exoenzyme ئەو شیكارە دەرەكییە
 S.mataus جۆری  بەكتریای  كە 
دەری دەدات و لەگەڵ شەكردا یەك 
فرەشەكری  پێكهێنانی  بۆ  دەگ��رێ 
باش  توانایەكی   ،EPS دەرەخ��ان��ە 
دەبەخشێت بە كەڕوو تا بڕێكی باش 
دروس��ت  كەتیرەیی  پۆلیمەری  لە 
شەكریشی  كە  ناوچایەدا  لەو  بكات 
به   لکان  ده ک���ات  وا  ئه مه   تیایە، 
خۆی  و  بێت  ئاسان  ددان��ه ک��ان��ه وه  
-S-mataus بەكتریای  لە  بئاڵێنێت 
ئەمە  ه��ەی��ە  ت��وان��ای  ك���ەڕوو  ەوه ، 
ڕێگر  وانەبێت  ئەگەر  بدات،  ئەنجام 
بارودۆخەدا،  لەو  كارە.  لەو  دەبێت 
سەرەكیی  توێی  و  پێكهاتە  ك��ەڕوو 
دەهێنێت.  پێك  میكرۆبییانه   توێژاڵە 
ئەو  یەكگرتنی  باسە  شایانی  ئەوەی 
بڕی  كە  دەكات  وا  زیندەوەرە  دوو 
ڕووی  لەسەر  ترش،  كەڵەكەبوونی 
توانەوەی مینای ددانەكان، زیاتر بێت، 

بەمەش كلۆربوونی لێ ده که وێته وه .
كە  گریمانەیە  ئەو  پاڵپشتی  ئەمەش 
لە  تەشەنەكردنی  و  خێراكلۆربوون 
ددانی مندااڵنی تازە پێگرتوودا بە هۆی 
تووشبوونە بە هەردوو زیندەوەرەكەوە 
بوونی  لەگەڵ  و  كەڕوو(  و  )بەكتریا 

شەكر و شیرینی لەناو دەمدا.

سەرچاوە:

1- Dentalistary today, 
Friday, 30 may 2014 09:7.
2- American Society for 
Microbiology, March 12, 
2014.

كۆلێژی پزیشكی ددان/ زانكۆی سلێمانی

بڕێكی  كە  بەناوبانگە  بەوە  ئایسكرێم 
شیری  چونكە  تێدایە،  ت��اوزەی  زۆر 
پێكهاتە  ل��ە  شەكر  و  چ���ەوری  پ��ڕ 
لەبەرئەوە  ئایسكرێمن،  سەرەكییەكانی 
خۆیان  هاویناندا  لە  خەڵكی  زۆربەی 
بەدوور دەگرن لە خواردنی ئایسكرێم 
و  شۆخێتی  پارێزگاریكردنی  پێناو  لە 
له ش ڕێکی و كەمكردنەوەی كێشیاندا، 
بەاڵم توێژینەوە نوێیە 
ئاماژە  زانستییەكان 
ب��ەوە دەك��ەن كە 
بە  ئایسكرێم 
ە  و ییە ڵنیا د
ی��ارم��ەت��ی 

كەمكردنەوەی كێش دەدات.
لەم  بەریتانیدا،  توێژینەوەیەكی  لە 
كە  البرا  ئەوە  لەسەر  پەردە  دواییەدا 
ئایسكرێمدا  لە  كە  كالیسیۆم  توخمی 
كێش  كەمكردنەوەی  یارمەتی  هەیە، 
ئەو كەسانەی  بەتایبەتی الی  دەدات، 
كە بڕێكی باشی ئەو كانزایەیان دەست 
بەریتانییەكە  توێژینەوە  دەكەوێت. 
ئامۆژگاری ئەوەیە كە هەموو ژەمەكانی 
هاوسەنگ  بڕێكی  بۆ  بگۆڕرێن  ڕۆژ 
لە ئایسكرێم كە زیاتر بێت لە 1500 
توێژینەوەیەكی  ه��ەروەه��ا  و  ت��اوزه  
دیكەی  ئەمریكی ئاماژەی بەوە داوه  
لە  كە خواردنی كەوچكێكی گەورە 
ئایسكرێم لە بری ژەمە سەرەكییەكان 
و ژەمە سووكەكان یارمەتی دابەزاندنی 
ناردنی  میانی  لە  دەدات  كێش 
كەسەكە،  مێشكی  بۆ  پەیامێك 
كە ئەو كەسە ژەمێكی تەواوی 
خواردووە، كە هەست 
ئ��ی��دی ه��ه س��ت بە 
و  دەك��ات  تێربوون 

ژه مه که  ناخوات.

ئایسكرێم یارمەتی 
كەمبوونەوەی كێش دەدات
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بریتییە   Purpura پەڵەخوێن 
بۆرییەكانی  لە  خوێن  دەرچوونی  لە 
لە  ناوپۆش  و  پێست  ژێر  بۆ  خوێنه وه  
میللیمەترێكە  چەند  شوێنێكدا،  چەند 
یان  قاوەیی  ی��ان  س��وور  پەڵەكان  و 

ئەرخەوانین. زۆر هۆكاری هەیە:
مەیین:  خ��وێ��ن  ك��ەم��وك��ووڕی��ی   -
ن��ەخ��ۆش��ی  ه��ی��م��ۆف��ی��ل��ی��ا،  وەك 
بەستەرەشانە،  نەخۆشی  كریستماس، 
ن��اوخ��وێ��ن-ب��ۆری��ی��ە-م��ەی��ی��ی��ن��ی-ب��اڵو 

گلۆبیولینی  گ��ەورە  خوێن   ،DIC

نەخۆشی   ،macroglobulinemia
مەیین،  خوێن  دژە  دەرمانی  جگەر، 
وەك  دەرم���ان  و   K ڤیتامین  كەمی 
كوینین،  دیجۆكسین،  )سەلفۆنئەماید، 
كلۆرۆسایەزایدەكان،  كوینیدین، 
پ��ەن��س��ل��ی��ن، س��ی��ف��ال��ۆس��پ��ۆڕی��ن��ەك��ان، 
كاینۆسایكلین، مەسیل دوپا، نسایدس، 
ئاڵتون،  پ��اڕاس��ی��ت��ۆڵ،  فروسیماید، 

هتد. ریفامپیسین... 
خوێنەكان:  خەپلە  كەموكووڕیی   -

وەك 
أ- كەمیی خەپلە خوێن وەك: هۆنەزانراو، 
ناوخوێن- بەستەرەشانە،  نەخۆشی 
بۆرییە-مەییینی-باڵو DIC، كەمخوێنی 
 ،Hemolytic anemia تێكشكانی 
گەورەبوونی سپڵ، خوێنبۆرییە گمۆڵی 
بە  ئێسك  مۆخی  تێكچوونی  زەبەالح، 
هۆی شێرپەنجە یان دەرمانه وه ، دەرمان 

سایەزاید،  ئەسپرین،  )كوینین،  وەك 
سەلفۆنئەماید(.

ب- تێكچوونی كاری خەپلەخوێن.
وەك  خوێنبۆرییەكان:  كەموكووڕییە   -
خوێنبۆری  ناو  پەستانی  بەرزبوونەوەی 
)وەك كۆكە، ڕشانەوە، بەرزی پەستانی 
خوێن،  بۆریی  ه��ه وی  خوێنهێنه ر، 
وەك  ڤایرۆسی  و  بەكتریایی  تووشێنی 
پیسبوونی خوێنی مەنینگۆكۆكەسی یان 
 rocky بەردی  شاخی  خااڵوی  تای 
 ،mountain spotted fever
ئەسپرین،  كاربرۆماڵ،  وەك  دەرم��ان 

كوینین و سەلفۆنئەماید(.
پێستەتۆخەی  وەك  ه��ۆن��ەزان��راو:   -
 Progressive پ���ەرەس���ەن���دوو 

.pigmented dermatosis
بۆرییە-خوێن:  پاڵپشتیی  نەمانی   -
بە  چارەسەر  ته مه ن،  پەڵەخوێنی  وەك 
ئەسكەرپووت،  نەخۆشی  ستیرۆید، 

ڕوودانی په ڵه خوێن 
فره  هۆکاره 

د. مه حموود فه قێ ڕه سول
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پێست ڕەقبوون... هتد.
پەڵەخوێنی كەم خەپلەخوێنی هۆنەزانراو 
 Idiopathic thermbocytopenic

»purpura ITP

و   Petechiae خ��اڵ��ەخ��وێ��ن 
ecchymosesی  ش��ی��ن��ب��وون��ەوە 
و  پێست  لە  لەسەرخۆ  ی��ان  تووند، 
شێوەی  بە  ناودەم  بەتایبەتی  ناوپۆش 
لووتپژان،  پێڵووپۆش،  خوێنبه ربوونی 
و  دەم  ن��او  خوێنبه ربوونی  بڵقی 
گ��ووڕەش��ە  پ���ووك،  خوێنبه ربوونی 
زۆر  و  ڕشانەوە  خوێن   ،melena

.menorrhagia بێنوێژی
كەمبوونی  دوای  خوێنبه ربوونی 
یه ک  له    50.000 ژێر  بۆ  خەپلەخوێنە 
10.000ملم3  لەژێر  كە  بەاڵم  ملم3دا، 
لەژێر  كە  و  مەترسیدارە  زۆر  ب��وو 
ناو  خوێنبه ربوونی  ب��وو  2000م��ل��م3 

مێشك ڕوو دەدات.
جۆری توند acute پتر لە منداڵدا ڕوو 
تووشێنی  دوای  50%یان  لە  و  دەدات 
 2 بە   )B19 )پارڤۆڤایرۆس  ڤایرۆسی 
هەفتە دەردەچێت و زۆربەیان لە خۆوە 

چاك دەبنەوە.
جۆری درێژخایەن پتر لە پێگەیشتوودا 
و  هەیە   )1  :4-2 نێرینە  بۆ  )مێینە 
هۆی  بە  ناساغییە  ئ��ەم  ب��ەردەوام��ە. 
بە  خوێن  خەپلەكانی  برینداربوونی 

دژەتەنی IgG دروست دەبێت.
چارەسەر:

1- البردنی سپڵ.
لە  س���ەراپ���ای���ی،  س��ت��ی��ڕۆی��دی   -2
خەپلەی  )پ��ێ��دان(ی  بەرخستنەوە 
 ،IVIG مەترسیداردا.  باری  لە  خوێن 
 ،rituximab ریتۆكسیماب  دانازۆڵ، 
سایكۆسپۆڕین،  ئ��ازاس��ای��ۆپ��ری��ن، 
ئینتەرفیڕۆن ئەلفا، ئاڵوگۆڕی زەرداوی 
 plasma exchange خ��وێ��ن 

داپسۆن، ڤیتامین C و كۆڵچیسین.
پێستە تۆخەی پەرەسەندوو 

یان  پ��ەرەس��ەن��دوو  ت��ۆخ��ەی  پێسته  
په ره سه ندوو خوێنی  په ڵه ی  تۆخه  
 progressive pigmentary

 dermatosis

باوترینیان  چەند جۆرێكی هەیە، بەاڵم 
بریتییە لە:

 Shamberg›s شامبێرگ  نەخۆشی 
قەبارەی  بە  پەڵە  تێیدا  كە   disease

لە  پێكهاتووە  و  دەردەچن  پەنجەمۆر 
سەری  وەك  خاڵەخوێنی  كۆمەڵێك 
توون  بیبەری  دەنكۆڵەی  لە  و  دەرزی 
قاوەیی  گەورەی  پەڵەی  لەناو  دەچن 
پەلەكانی  لە  زۆری  بە  ئاڵتوونیدا. 
بەرەو  و  پێدەكات  دەست  خ��وارەوە 
پەلەكانی  و  قەد  و  ڕان  بۆ  س��ەرەوە 

سەرەوە باڵو دەبێتەوە.
ج�����ۆری ن���ەخ���ۆش���ی م��اج��ۆك��ی 
پەڵەی  بە   Majocchi›s disease

كە  شین  س��ووری  1-3س��م  بازنەیی 
سووری  فرەدەزوولەی  لە  پێكهاتووە 
خوێنئاسن  و  خاڵەخوێن  و  تاریك 
دەس��ت   hemosiderin نیشتن 
دەپووكێتەوە  ناوەندەكەی  و  پێدەكات 
شێوەی  و  پەرەدەسێنێت  لێوارەكەی  و 
بازنەیی و نیوبازنەیی و دەردی نیشانەیی 
و فرەبازنەیی هاوچەق وەردەگرێت. بە 
دەردەكەوێت  القەكان  لە  چوونییەكی 
و  ق��ەد  و  ڕان  بۆ  س��ەرەوە  ب��ەرەو  و 
بێ  دەبێتەوە.  باڵو  سەرەوە  پەلەكانی 

سكااڵیە.
گوگریڕۆت-بلوم  كۆنیشانەی  جۆری 
Gougerot-blum syndrome بە 
بنەوشەیی  پێستەستوورێی  تەنۆچكەی 
)كە  ب��چ��ووك  گۆشتی  س���ووری  ب��ۆ 
قوتكەی  پێكهێنانی  بۆ  یەكدەگرن 
قاوەیی(  یان  وەنەوشەیی،  یان  سوور، 
و  ڕان  و  الق  لە  پێدەكات،  دەس��ت 

خوارەوەی قەد دەردەچێت.
تێكەڵەی  ك��ە  دی��ك��ەش  ج��ۆرێ��ك��ی 
لەگەڵ خوێنئاسن  بیرۆیە  و  خاڵەخوێن 

نیشتن هەیە.
 Lichen ئاڵتوونی  پێستە  ج��ۆری 
چەندین  یان  یەك  تێیدا  كە   aureus
پەڵەی  یان  پێستەستوورێیی  تەنۆچكەی 
یان  گۆشتی  ڕەنگی  بە  یەك  پاڵ  لە 
پێست  بەشێكی  ه��ەر  لە  ئاڵتوونی، 
دروستبوونی  بۆ  پەڵەكان  دەردەچێت. 
پەڵەی گەورەتر یەكدەگرن و زۆربەیان 

تاكن، لە پێگەیشتوودا باوترە.
چارەسەر

1- ستیرۆید جێی بۆ 4-6 هەفتە.
400ملگم*3/ڕۆژ  فیللین  پێنتۆكی   -2

بۆ 2-3 هەفتە.
دەم  بە   Rutoside ڕوتوساید   -3
 C ڤیتامین  ی��ان  50م��ل��گ��م*2/ڕۆژ 

500ملگم*2/ڕۆژ.
جلوبەرگ،  بۆ  هەستیاری  لەوانەیە   -4
بەدواداچوونی  پێویسته   و  بێت  هۆكار 

بۆ بكرێ.
پێست  خ��وێ��ن��ی  ب���ۆری���ی  ه����ه وی 

Cutaneous vasculitis

جۆرێكە لە هه وی بۆریی خوێن كە تێیدا 
تەنینەوە خانەی پۆلیمۆرف و ناوكەتۆز 
گ��ۆڕان��ك��اری  و   nuclear dust

 fibrinoid change مژادی ڕیشاڵی 
لە خوێنبۆرییە بچووكەكانی بنتوێژ ڕوو 
لیری،  نیشانەكانی  لەوانەیە  و  دەدات 
پەڵە خوێنی، یان داڕزینی بن و ماكی 

هەناوی هەبێت.
لە هەموو تەمەنێكدا هەیە و باوە.

تووشێن  وەك  زۆرن  ه��ۆك��ارەك��ان 
هتد(،   ... كەڕوو  ڤایرۆس،  )بەكتریا، 
شێرپەنجە  گورگەسوورە،  دەرم��ان، 
ڤایرۆسی  جگەری  هه وی  لیمفۆما،  و 
ب��ەرگ��ری  ناساغی  ی��ان   C ج���ۆری 

دژەخۆیی... هتد.
نیشانەكان:

 :Acute form تووندی  جۆری   -1
پەڵەخوێنی  و  خوێنبه ربوون  دەردی 
تووند  لەوانەیە  و  ب��اون  داڕزینی  و 
دەگرێتەوە  القەكان  پتر  بن،  باڵو  و 
و  تلۆق  ڕان.  و  و سمت  قۆڵ  لەگەڵ 
داڕزاو  پارچەی  و  خوێنبه ربوون  بڵقی 
 3-2 ل��ە  و  دەردەچ���ن  كتوپڕی  ب��ە 
هەفتەدا ساڕێژ دەبن، سەرهەڵدانەوە بۆ 

ماوەیەكی زۆر باوە.
 Sub acute تووندی  ج��ۆری   -2
پەڵەیی  دەردی  و  پەڵەخوێن   :form
ب��اون،  تەنۆچكەی  و  لیر  و  س��وور 
گرێیۆكە و دەردی داڕزێن هەندێجار 
هەن، یەكگرتنی تەنۆچكەكان قوتكەی 
تێكەڵەی  گ��ەورە دروس��ت دەك��ەن و 
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گرێیۆكە و پەڵەخوێن و لیر باوە.0

 Chronic درێژخایەن  ج��ۆری   -3
نوێ  دەردی  كۆمەڵە  لەوانەیە   :form
بمێننەوە  س��اڵ  ی��ان  مانگ  چەند  بۆ 
تەنۆچكەیی،  پەڵەیی،  دەردی  وەك 

گرێیۆكەیی، پەڵەخوێنی و لیر.
و  الوازی  و  تا  دوو  و  یەك  ج��ۆری 
و  گەدە  سكااڵی  و  جومگە  ئ��ازاری 
دەرهاتنی  كاتی  یان  )پێش  ڕیخۆڵە 

دەردەكان( لەگەڵدایە.
دەردی سەراپایی: لە 50%ی بارەكاندا 
گورچیلە  گرتنەوەی  نموونە  بۆ  هەن، 
جومگەكان  و  بارەكان  30-60%ی  لە 
و ڕێبازی گەدە و ڕیخۆڵە و سیستمی 

دەماری ناوەندی و سییەكان.
چارەسەر:

1- هۆكارەكان الببرێن.
2- بۆ باری تووند گەرمی و پشوودان 

پێویستن.
هەندێجار  سەراپایی  ستیرۆیدی   -3

بەپێی بارەكە.
پێنتۆكسی  داپسۆن،  كۆڵچیسین،   -4
هیستامین،  دژە  ئیندۆمیساسین،  فیللین، 
ه��ای��درۆك��س��ی  و  ئ��ازاس��ای��ۆپ��ری��ن 

كلۆرۆكوین.
پ��ەڵ��ەخ��وێ��ن��ی ه��ی��ن��ۆخ- ش��ەن��الی��ن 
Henoch- Schönlein purpura

ته مه نی  له   و  نێرینەدا  منداڵی  لە  پتر 

گ��ەورەش  ب��ەاڵم  هەیە،  ساڵی   8-4
یان  ڤایرۆسی  تووشێنی  دەیگرێت. 
ستریپتۆكۆكەسی گەروو یان تووشێنی 
بەكتریایی دیكە، خواردەمەنی، دەرمان 
و  تا  هۆكارن.  هەندێجار  لیمفۆما  یان 
سەرئێشە و ئازاری جومگە و سك ئێشە 

2 هەفتە پێش دەردی پێستی هەن.
پەڵەخوێنی جیا جیا لە بەشی ڕاستكەری 
 extensor- surfaces پەلەكان 

دەردەچن.
لە یەك ڕۆژدا دەبن بە خوێنبه ربوون و لە 
5 ڕۆژدا نامێنن. كۆمەڵی نوێ تا چەند 
دەردی  لەوانەیە  دەردەچن،  هەفتەیەك 
بلۆق و پەڵەخوێنی داڕزین و  لیری و 

دەردی وەك خوێنبۆرییەگمۆڵ هەبن.
بۆ  پەرەدەسێنێت  كە  جومگە  ئازاری 
هەوی جومگە و ئاوسانی ئەژنۆ و ئانیشك 
خوێنبه ربوونی  بارەكان،  74-84%ی 
سی كە لەوانەیە كوشندە بێت، ئازاری 
ڕیخۆڵە  ڕێبازی  سك و خوێنبه ربوونی 
61- 76%ی بارەكان(، ئیفلیجی ڕیخۆڵە 
و ڕشانەوە و سك ئاوسان، گرتنەوەی 
گورچیلە 44-47ی بارەكان بە شێوەی 
هەن.   ،hematuria خوێناوی  میزی 

ناساغییەكە 6-16 هەفتە دەخایەنێت.
چارەسەر: پاڵپشتە. داپسۆن، كۆڵچیسین، 
سەراپایی،  ستیرۆیدی  دژەهیستامین، 
IVIG، بەاڵم نسایدس بەكارناهێنرێت. 

5-10%ی بارەكان بەردەوامە، یان سەر 
هەڵدەداتەوه.

Lymphoedema لیمفەئاوسان
بریتییە لە ئاوسانی شانەی نەرم بە هۆی 
بڕی پتری لیمف كە تێیدا كەڵەكەبووە 
پتەو  ئاوسانی  درێژخایەندا  باری  لە  و 
دروست  نادرێت(  وەال  پەستان  )بە 
پێستێكی  بە  دەبێت  پێستەكە  و  دەبێت 

لۆچاوی بالووكەیی.
جۆرەكانی:

 :Primary L سەرەتایی  جۆری   -1
زگماكییە، یان پێش تەمەنی تێكەوتن لە 
مێینەدا دەردەچێت، یان بۆماوەیی لەشی 
لیمفی  سیستمی  كەموكووڕیی  زاڵ��ە، 
پەلەكانی  ئاوسانی  و  هۆكارەكەیەتی 

خوارەوە ڕوو دەدات و بەردەوامە.
وەك  ك��ۆن��ی��ش��ان��ەك��ان  ل��ەگ��ەڵ   -2
كۆنیشانەی زەردەنینۆك، تێرنەر ... هتد.
نینۆكی  وەك  پێستی  ناساغی   -3
زەردەگمۆڵ  خوێنبۆرییەگمۆڵ،  زەرد، 

.xanthomatosis

دوای  وەك  دووەم����ی  ج���ۆری   -4
ن��ەش��ت��ەرگ��ەری ب��ۆ م��ەم��ك، دەرم��ان��ی 
دەرەكی،  پەستانی  شێرپەنجە،  مێلفاالن، 
دوای  دەس��ت��ك��رد،  لیمفەئاوسانی 
خانەی  ه��ەوی  دوای  تیشكەچارە، 

سەرهەڵداوە، نەخۆشی گولی... هتد.
لە  بریتین  لیمفەئاوسان:  ماكەكانی 
پێست،  ئەستووربوونی  خانە،  هەوی 

چاڵەبرین و ساركۆما.
چارەسەر:

- البردنی هۆكار...
باندەجی  بكرێتەوە،  بەرز  پەڵەكە   -
الستیكی،  گ����ۆرەوی  و  گ��وش��ەر 
 ،diuretics )م��ی��زاوەر(  میزێنەر 
یان  لیمفەبۆری  ه��ەوی  چ��ارەس��ەری 
 erysipelas ڕووكەشەخانە  هەوی 
درێ���ژ،  كاتێكی  ب��ۆ  پەنسلین  ب��ە 
یان  پەستان،  البردنی  بۆ  نەشتەرگەری 

لیمفەبۆرییەكان. داخرانی 

لیمفەئاوسان
بریتییە لە ئاوسانی شانەی نەرم 
بە هۆی بڕی پتری لیمف كە 
تێیدا كەڵەكەبووە و لە باری درێژخایەندا ئاوسانی 
پتەو )بە پەستان وەال نادرێت( دروست دەبێت و 
پێستەكە دەبێت بە پێستێكی لۆچاوی بالووكەیی
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سكاتۆما
بینینە خەیاڵییەكان یان 
كەموكووڕیی مێشك
سەربەست بورهان قادر
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ئەو دیاردەیەی كە خەڵك جاران بە 
شێتیان  لە  جۆرێك  و  جادوو  و  سیحر 
بەڵگەی  و  قسە  زانست  ئێستا  دادەن��ا، 
فسیۆلۆژی خۆی هەیە بۆ ئەم دیاردەیە. 
لە ڕووی زاراوەوە »سكاتۆما« لە وشەی 
سكۆتۆس-ی گریكییەوە وەرگیراوە كە 
بە مانای تاركیی دێت، سكاتۆما بریتییە 
بوونی  واقیعدا  لە  كە  شتانێك  بینینی  لە 
وێنە  ئەو  دەتوانێ  نەخۆش  تەنیا  نییە، 
لە  بەزۆری  وێنەكان  ببینێت،  نەناسراوانە 
شێوەی ئەژدیهایە یان بە شێوەی  لوولەی 
یان چەند  كەوانەیەك،  یان  دوورودرێژ، 
كەوانەیەك و هێڵكاری ڕەنگا و ڕەنگ، 
لوولەیی،  زاگی  زیگ  شێوەی  بە  یان 
ڕووناكییەكی  تەنیا  هەندێجاریش 
بچووكن  وێنەكان  هەندێجار  سپییە، 
كە  گ��ەورەن  ئ��ەوەن��دە  هەندێجاریش 
دەكەن  داگیر  بیناییت  ئاسۆی  تەواوی 
ئاسانی هەستی  بە  و وێنەكانی سكاتۆما 
زۆر  نەخۆشییەكە  )ئەگەر  پێدەكرێ 
و  خ��وران  هەندێجار  پێشكەوتبێت(، 
چاو  بەاڵم  دوایە،  لە  چاوی  هەستیاری 
یەك  لە  خاڵەكە  ه��ەردەم  ناكات،  كز 
چاو دروست دەبێت، بەاڵم لە هەندێك 

بەدیار  چ��اودا  ه��ەردوو  لە  كەیسیشدا 
دەكەوێت.

سەرەتای دۆزینەوەی ئەم 
نەخۆشییە

یەكەمین  بۆ  نەخۆشییە  ئەم  دۆزینەوەی 
جار لە ساڵی 1870 ز لەسەر دەستی زانا و 
پزیشکی سەدەی نۆزدە، د.هابێرت ئەیری 
1838 - 1903 بە ڕەگەز ئینگلیزی بوو، 
السه رئێشه   لیکۆڵیارانی  پێشەنگی  بە  که  
)شه قیقه ( دادەنرێ، سەرەتای دۆزینەوەی 
دەستی  لەوەوه   »سكاتۆما«ش  نەخۆشیی 
بە  ئەیری،  باوكی  كە  كاتێك  پێكرد 
بە  هەستی  ئەیری،  ج��ۆرج  سیر  ن��اوی 
خەیاڵی  بینینی  هەندێك  و  ڕووناكی 
ده كرد، لەو ساتەوە ئەم بابەتە سەرنجی 
هابێرتی كوڕی ڕاكێشا و تا پێنج ساڵ بە 
كردەیی، لەم بوارەدا، هه وڵه کانی خسته  

گه ڕ.
دەخرایە  هەردەم  نەخۆشییە  ئەم  جاران 
لەیەك  واتە  السه رئێشە،  نەخۆشیی  پاڵ 
پشكنین  لەكاتی  و  نەدەكرانەوە  جیا 
لە  شەقیقە  بە  سكاتۆمایان  ه���ەردەم 
دیاردەی  دوو  ئێستا  بەاڵم  دەدا،  قەڵەم 
جیاكراوەن، ته نیا یه ک جۆری باوی ئه م 
نه خۆشییه ، پەیوەندی بە شەقیقەوە هەیە، 
بەیەك  كە  كرد  وای  بوو  ئەمەش  هەر 
نەخۆشی دابنرێن و جیاوازی نەكرێ لە 

نێوانیاندا.
باوترین جۆری

دەوترێ  پێی  سکاتۆما،  جۆری  باوترین 
كە  ئه مه یه   بریسكاوە،  سکاتۆمای 
لەم  السه رئێشەوە،  بە  هه یه   پەیوەندی 
و  دەبریسكێنەوە  خاڵەكان  حاڵەتەدا 
ڕووناكی پەخشەرن لە جیاتی ئەوەی كە 
تەنیا خاڵی سادەی ڕەش بن، دەركەوتنی 
چ��اودا،  ل��ە  ب��ێ��زارك��ەران��ە  نیشانە  ئ��ەم 
ڕوون  زۆر  نیشانەیەكی  وەك  دەتوانرێ 
السه رئێشه   ئازاری  هاتنی  سه ره تای  به  
دەكاتەوە  ئاگادار  نەخۆشەكە  و  دابنرێ 
بەڕێوەیە.  ژانەسەره که ی  كە  ل��ەوەی 
دەكەین  سكاتۆما  باسی  كە  لێرەدا  جا 
مەبەستمان سكاتۆمای بریسكاوەیە، وەك 

باوترینی جۆری ئەم نەخۆشییە.
شێوازی دروستبوونی سەرەتایی

زۆربەی كات ئه م بریسکانه  لە ناوەڕاستی 
مەترسیی  )كە  دەبن  دروست  چ��اوەوە 

تەنیشتەكانەوە  لە  هەندێجاریش  زیاترە(، 
خاڵێكەوە  لە  سەرەتا  دەبێت.  دروست 
هیچ  خ��اڵ��ەدا  ل��ەو  پێدەكات،  دەس��ت 
بیناییەك بوونی نییە، بەاڵم تاریكیش نییە 
بەڵكو ڕووناك یان ڕەنگدارە، دواتر وردە 
وردە فراوان دەبێت تا وای لێ دێت كە 
تەواوی بینایی ئەو كەسە داگیر دەكات. 

ڕێنمایی
پێویستە لەكاتی هاتنی ئه م نۆرانه دا نەخۆش 
و  كار  لەو  بپارێزیت  خۆی  ڕاسته وخۆ 
ئەركانەی كە پێویستی بە به کارهێنان و 
وردبینیی چاو هەیە. بۆ نموونە ئاژووتنی 
لە  دووركەوتنەوە  خێرا  یان  ئۆتۆمۆبیل، 
تووشی  نەخۆش  کاتێک  خوێندنەوە. 
بەوەش  پێویستی  و  ده بێت  سكاتۆما 
باشە بە  ببینێت، وا  بوو كە دەوروبەری 
شێوەیەكی ناڕاستەوخۆ سەیری ئه و شته  
بکات که  ده یه وێت بیبینێت، به مه  شتەكه  
زۆر بە جوانی دەبینیت، چونكە خاڵەكە 
ناوەڕاستەوە دروست دەبیت،  سەرەتا لە 
که واته  ئەگەر ڕاستەوخۆ سەیری شتەكه  
بكات، تەنیا وێنە سكاتۆمییەكەی لە پێش 
چاودا ده بێت و هیچی دی نابینێت، واتا 
هیچ  بینایی  و  چاو  و  البینا  باره دا  له م 

كەموكووڕییەكیان نییە.
هۆكار

ه��ۆك��ارەك��ەی دەگ��ەڕێ��ت��ەوە ب��ۆ ئەو 
مێشك  دواوەی  پلی  لە  كە  ناتەواوییەی 
هەیە، ئه و پله ی كە بەرپرسیارە لە بینایی، 
هۆی  بە  یان  بێت  زگماكییەوە  لە  جا 
بەركەوتنێکه وه  بێت بە لێدانێك له  »سه ر« 
هۆی  بە  یان  ده دات  ئ��ازار  مێشک  که  
توێكڵە  له   بەتایبەت  بێت،  وه ره مێکه وه  
»كۆرتێكس«-ەكەی كە پەستان و پژان 
دروستبوونی  هۆی  دەبێتە  توێكڵەدا  لەم 

سكاتۆما.
ڕەقبوونی  فسیۆلۆژی:  ه��ۆك��اری   -
بەرزبوونەوەی  یەك،  لەسەر  شانەكان 
زی��ان  بەركەوتنی  خ��وێ��ن،  پەستانی 
له   هەندێك  و  بینایی  دەمارەكانی  بە 
نەخۆشییەكانی ده مار و دڵ و لوولەكانی 
ئەم  دروستبوونی  بۆ  هۆكارن  خوێن 
ئەو  هۆی  بە  هەندێجاریش  نەخۆشییە. 
ئەم  دەماره خانه کانی  لە  ناتەواوییەی كە 
ناوچەیەدا بوونی هەیە، یان ئەوانەی كە 
السه رئێشه یان هەیە )بەتایبەتی هی چاو(. 
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لە  له بنه ڕه تدا  السه رئێشه  
ئەنجامی یان له  كاریگەریی 
یان  )جینی(یەوە  بۆهێڵی 
هۆرمۆنییه وه   كاریگەریی 
دروس����ت ده ب���ێ���ت، ئ��ەو 
دەكات  ك��ەوا  هۆكارانەی 

بریسكاوە  سكاتۆمای  تووشبووانی 
بگەیەنێتە السه رئێشه ، سترێسی دەروونییە 

لەگەڵ زۆرێك لە خواردنەكان.
- خواردن و خواردنەوەكان: مۆنۆسۆدیم 
ئاو  لە  پێكهاتووە  خوێیەكە  گلوتامێت. 
ئەمینی.  ترشی  و  سۆدیۆم  كانزای  و 
گلوتامێت بەرباڵوترین ئەمینۆ ئەسیدە بە 
هه یه ،  لە خۆراکدا  شێوەیەكی سروشتی 
وه ک؛ شیر و هێلكە و گۆشت و قارچك 
و هەندێك سەوزەوات كە كاری مێشك 
گلۆتامێت  دەكات.  ئاسان  میتابۆلیزم  و 
زۆربەی  لە  دادەن��رێ  تام  بەخشەری  بە 
خواردنەكاندا، هه مان کات یەكێكە لەو 
بزوێنەری سكاتۆما-ش  بە  ماددانەی كە 
هیچ  تائێستا  )ئ��ەگ��ەرچ��ی  دادەن����رێ، 
بۆ  سەلمێنراو،  و  باوەڕكراو  بەڵگەیەكی 

ئەم بانگەشەیە، نه دۆزراوه ته وه (. 
یان  كهولییەكان،  خواردنەوە  هه روه ها 
یان  لەشدا،  لە  ماددەی خۆراكی  كەمی 
بەكار دێت دژی  دەرمانی كوینین )که  
مەالریا و بە ڕێگه  کاربۆنییه که ی ئامادە 
 WHO دەكرێ، به اڵم ئێستا ڕێکخراوی
دەرم��ان  یەكەمین  وەك  دیكە،  هیچی 

ناڕوانێتە ئەم دەرمانە له دژی مەالریا(.
- هۆكاری دەروونی: هەردەم سترێس و 
زۆرێك  هۆی  دەبێتە  دەروونی،  كۆستی 
یەكێكە  سكاتۆماش  نەخۆشییەكان،  لە 
نالەباری  هەلی  كە  نەخۆشییانەی  لەو 
بۆ  بەتایبەتی  دەق��ۆزی��ت��ەوە،  دەروون���ی 
هەیە.  السه رئێشه یان  كە  كەسانەی  ئەو 
پێچەوانەی  پسپۆڕان،  لە  هەندێك  ئێستا 
دۆنالد  د.  نموونە  بۆ  دەسەلمێنن،  ئەمە 
جاكوپسۆن هەرگیز پێی وا نییە كە ترس 
ببێتە  نالەباری دەروونی،  و دڵەڕاوكێ و 

هۆی دروستبوونی ئەم نەخۆشیە.
لێكدانەوەی جاران بۆ ئەم 

حاڵەتە:
جاران ئەم حاڵەتەیان بە سیحر و جادوو 
نەخۆشانی  كە  شێوەیەك  بە  دادەن���ا، 
سیحر  كە  ده زان��ی  وای��ان  حاڵەتە  ئەم 

و  هێڵكاری  و  كراوە  لێ  جادوویان  و 
و  ئەژدیها  بە  سكاتۆمایان  شێوەكانی 
هەندێكی  الی  دادەنا.  نامۆ  بوونەوەری 
ڕۆحییه   که سایه تییه   وه ک  دی��ک��ه ، 
ئاینییه کان، بە حاڵەتێكی ڕۆحی دادەنرا، 
لەوێ  و  لێرە  بێت  لەگەڵدا  ئێستاشی 
لێكدانەوە  ئ��ەم  كە  ه��ەن  خەڵكانێك 
جۆرێك  بە  و  دەكەنەوە  ڕەت  زانستییە 
لە حاڵەتی تایبەتی دای دەنێن. بۆ نموونە 
»جۆرج دی ستیوارت« ناوێك لە ڕێگەی 
چۆنە؟«  »ئەمە  ن��اوی  بە  كتێبێکیەوە 

بانگەشەی ئەوە دەكات كە ئەم ڕووناكی 
به ڵگه ی  دەیبینێت،  ئەو  وێنانەی  ئەو  و 
پته ویی په یوه ستییه تی بە خوای گەورەوە.

نیشانەكانی
ئه م نیشانانه  بەزۆری، لە ماوه ی 5 دەقەوە 
تا 20 دەقیقە بەدیار دەكەوێت و ئەگەر 
ئ��ازاری  دەقیقەیە،   60 بخایەنێت  زۆر 
دواتر  و  نیشانەكان  لە  یەكێكە  السه ر 

سەردەكێشی بۆ وێنە خەیاڵییەكان.
چارەسەر

سكاتۆما  نه خۆشەكان،  زۆرب���ەی  بۆ 
چارەسەری نییە، تەنیا الی ئەوانە نەبێت 
قۆناغی  لە  نەخۆشییەكە  ج��ارێ  كە 
سەرەتاییدایە و هیچ شوێنەوارێكی خراپی 
نەهێشتووه   لەسەر بەشەكانی مێشک جێ 
و دەتوانرێ خاڵە بریسکه داره که  الببرێ، 
و  مێشك  پسپۆڕانی  هەرگیز  ئەمە  بەاڵم 
چاوی سارد نەكردۆتەوە لە هەوڵدان بۆ 
كەم  النی  ئەوان  چارەسەر.  دۆزینەوەی 
توانیویانە ڕێنمایی بدەن لەسەر نەهێشتنی 
و  نەخۆشییەكە  گەشەكردنی  زیاتر 
دی��اری��ك��ردن��ی ئ��ەو ه��ۆك��اران��ەی كە 
نموونە  بۆ  دەكات  تووش  پێ  نەخۆشی 

كەمكردنەوەی هەندێك خواردن.
بۆ  پ��رۆزاك  ده رمانی  پزیشک،  زۆرج��ار 
دەنووسێت،  نەخۆشەكان  لە  هەندێك 
سیرۆتۆنین  ك���اری  دەرم��ان��ێ��ك��ە  ك��ە 
نەخۆش  ب��ە  وزە  و  درێ��ژدەك��ات��ەوە 
دەكات  نەخۆش  لە  وا  و  دەبەخشێت 
به اڵم هەندێجار  بجووڵێتەوە.  هەڵسێت و 
نیشانە لە دوای خۆی بەجێ دەهێلێت وەك 
پاشكۆی نەخۆشییەكە وەك سەرسوڕان و 

سەرگێژخواردن.

سەرچاوەكان:

http://en.wikipedia.org/wiki/
Scotoma

http://en.wikipedia.org/wiki/
Scintillating_scotoma
https://answers.yahoo.com/
search/search_result;_ylt=Ar
9ePG3GBf5s2nT7Mqcon1zj

1KIX?fr=uh3_answers_vert_
gs&type=2button&p=SCOTOMA
https://www.healthtap.com/
search/SCOTOMA

باوترین جۆری 
سکاتۆما، 
پێی دەوترێ 
سکاتۆمای بریسكاوە، 
ئه مه یه  كە پەیوەندی 
هه یه  بە السه رئێشەوە، 
لەم حاڵەتەدا خاڵەكان 
دەبریسكێنەوە و 
ڕووناكی پەخشەرن لە 
جیاتی ئەوەی كە تەنیا 
خاڵی سادەی ڕەش 
بن، دەركەوتنی ئەم 
نیشانە بێزاركەرانە لە 
چاودا، دەتوانرێ وەك 
نیشانەیەكی زۆر ڕوون به  
سه ره تای هاتنی ئازاری 
السه رئێشه  دابنرێ 
و نەخۆشەكە ئاگادار 
دەكاتەوە لەوەی كە 
ژانەسەره که ی بەڕێوەیە
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كە  دەزانین  ئەوە  هەموومان 
تەواو  نیشانەی  دڵ،  سەكتەی  و  جەڵتە 
كارنەكردنی دڵن، بەاڵم هەندێك نیشانەی 
دیكەی جیاواز هەن كە دەتوانرێ بوترێ 
نیشانەی بوونی كێشە و كەم وكووڕین 
نیشانانە  لەو  هەندێك  لێرەدا  دڵ��دا.  لە 

دەخەینەڕوو و ئاماژەیان پێدەكەین.

- ددان ئێشە لەكاتی بە پێ 
ڕۆیشتندا

مرۆڤ  هەیە  ئ��ازار  و  ئێش  هەندێك 
هەندێك شوێنی  لە  و  دەناڵێنێت  پێوەی 
وەك  دەردەك��ەون  جەستەدا  جیاوازی 
ددان.  و  قۆڵ  چەناگە،  شان،  سنگ، 
كالسیكییەكانی  نیشانە  لە  یەكێك 
ئێشی  بوونی  دڵ  بە  تایبەت  كێشەی 
بەپێدا،  ڕۆیشتن  لەكاتی  ددانەكانە 
تاڕادەیەك  كە  ڕێگایانەی  لەو  بەتایبەت 
پشووی درێ��ژی دەوێ��ت.  ه��ەورازە و 
شەویلگە ئێشە بە هەمان شێوە یەكێكی 
دیكەیە لەو نیشانانە و ئەمەیان نزیكەی 
بە  ئازارێك  گەیشتنی  لە  بەر  هەفتەیەك 
دڵ دەردەكەوێت. ئەم نیشانانە هەندێجار 
نامێننەوە،  شەویلگەدا  و  ددان  لە  هەر 
دەبێتە  ئەویش  و  گوێ  دەگاتە  بەڵكو 

یەكێك لە نیشانەكان.
- بوونی چەوری لە لەپی دەست

ڕەنگی  بە  یان  زەرد  ڕەن��گ  چ��ەوری 
بوونی  نیشانەی  دەستدا  لەپی  لە  پێست 
حاڵه تی به رزی کۆلیسترۆڵه  به  شێوه یه کی 

بۆماوه یی. زۆرینەی ئەو خەڵكانە تا ئێستا 
تێنەگەیشتوون كە بوونی ئەو پەڵە  لەوە 
زەردانە بە شێوەیەكی بۆماوەیی لە باوان 
نەخۆشی  كە  دیكەوە  كەسی  لە  یان 
دڵیان هەبێت دەبێتە نیشانەیەك بۆ بوونی 
هەرچەندە  كەسەدا،  لەو  نەخۆشییەكە 
لە تەمەنی گەنجیشدا بێت. لەم دۆخەدا 
ئەو چەوری و پەڵە زەردانە وەك نیشانە 

دەردەكەون.
ڕوون  نیشانەیە  ئەم  كاتەكان  زۆرب��ەی 
كەسدا  هەندێك  لە  بەاڵم  ئاشكرایە،  و 
پاژنەی  لە دەوری  ئەم پەاڵنە هەندێجار 
پێ دروست دەبن كە بەڵگەی دابەزینی 
كۆلیسترۆڵەكەیە. ئەگەر هەست بەبوونی 
و  شوێنانەدا  لەو  دەكەیت  پەاڵنە  ئەم 
نەخۆشی  كەسوكاردا  لەناو  پێشتریش 
بە  پێویستە  ئ��ه وا  هەبووە،  بوونی  دڵ 
زووترین كات سەردانی پزیشك بكەیت 
چەوری  بوونی  بكەیت.  پێ  ڕاوێژی  و 
بە  چاویشدا  دەوری  لە  زیادە  زەردی 
ڕێژەی  زۆربوونی  نیشانەی  دڵنیاییەوە 

كۆلیسترۆڵە.

پێنج نیشانەی 
سەرسوڕهێنەری 

نەخۆشییەكانی 
دڵ
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- ئەنفلەوەنزایەك كە بەردەوام 
بێت

ڕۆژ   6 تا   5 دوای  كە  ئەنفلەوەنزایەك 
دەكرێت  بێت،  ب����ەردەوام  زی��ات��ر  و 
نیشانەكانی  لە  یەكێكە  بوترێت  پێی 
لەوانەیە  نیشانەیە  ئەم  دڵ.  نه خۆشیی 
و  ماندوویی  ئەنفلەوەنزاكەدا  لەكاتی 
خۆیدا  ب��ەدوای  زیاتر  تەنگەنەفەسی 
بارودۆخە  ئەم  بەردەوامبوونی  بهێنێت. 

زیانێكی گەورە بە دڵ دەگەیەنێت.
- سەرگێژبوون

لە  یەكێك  دەبێتە  كاتێك  سەرگێژبوون 
نیشانەكانی نەخۆشییەكانی دڵ ئەگەر بێتو 
بە تەواوی لێدانەكانی دڵ داببەزێنێت و 
لێدانەكانی  كتوپڕ  یان  بكاتەوە  كەمیان 
دڵ زیاد بكات، ئەم هۆكارە كاریگەریی 
خراپی دەبێت لەسەر سروشتی كارەبایی 
تێك  بەردەوامییان  و  دڵ  لێدانەكانی 
خوێن  پەستانی  دۆخ��ەدا  لەم  دەدات. 
دەبینێت  بەخۆیەوە  بەرچاو  دابەزینێكی 
و  مێشك  ناگاتە  پێویست  خوێنی  و 
و  زی��ات��ر  ب���ەرەو  سەرگێژبوونەكەش 

بەردەوامی دەڕوات.
- كەجەڵیی تەواو

لە  بەتایبەتی  پیاواندا  لە  موو  هەڵوەرینی 
ته پڵی سەر )پشتە سەر( دەبێتە نیشانەیەكی 
دیكەی نەخۆشی و كێشەكانی تایبەت بە 
هارڤارد،  زانكۆی  لێكۆڵینەوەیەكی  دڵ. 
ڕووتانه وه ی  كە  دەدات  نیشان  ئەوەمان 
ئەگەری  لە   %36 س��ەردا  ته پڵی  لە  قژ 
لەكاتێكدا  كێشەكانی دڵ زیاد دەكات. 
ئەگەر كەچەڵییەكە كەمتر بێت 23% لەو 
كێشانە زیاد دەكات. هەرچەندە تا ئێستا 
و  دەزانرێ  دروست  بە   %9 ڕێژەیە  ئەو 

تێبینی كراوە و تاقیش كراوەتەوە.
ب��ی��ردۆزەك��ە ل��ێ��رەدا ئ��ەوەی��ە ك��ە ئەو 
بە  پەیوەستن  ك��ە  تێستێسترۆنانەی 
پەیوەندییەكی  پیاوانەوە،  كەچەڵیی 
تەواویان بە دڵەوە هەیە و هەر كێشەیەك 
لەسەردا دەبێتە هۆی دروستبوونی كێشە 

لە دڵدا.

لە فارسییەوە: ئه وین به كر
لە گۆڤاری)سیب سبز(-ژمارە)82(

دوای ماندووبوونی ڕۆژێكی درێژ، كاتێك دەخوازیت پشوو بدەیت، 
سوور بە لەسەر ئەوەی كە تەماشای بەرنامەیەكی كۆمیدی بكەیت 
لەگەڵ  ئامێزەوە  خەندە  بابەتی  كۆمەڵێ  بە  كە  سەرقاڵ  یان خۆت 
هاوڕێكان و دەوروبەرت.. دوای ئەوەی زانایان لە زانكۆی ئۆكسفۆرد 
لە ئینگلتەرە بۆیان دەركەوت كە پێكەنین ڕۆڵێكی گرنگی هەیە لە 
زیادكردنی ئاستی بەرگەگرتنی ئازار بە ئەندازەیەكی گەورە، چونكە 
ئەفیونی سروشتییە  ماددەی  كە  ئەندۆرفینه کان  لە  پڕدەكات  مێشك 
كە كۆئەندامی ناوەندی دەمار بەرهەمی دێنێت، كە دەتوانێت ئێش 
دەرمانەكانی  كاریگەریی  هەمان  بە  بكاتەوە  هێور  ئازارەكانت  و 

هێوركردنەوە.
ئاکار

سەرچاوە: گۆڤاری )طبیبك( ژ: 661- 2013ز- ل: 83-78

پێكەنین باشترین 
چارەسەرە بۆ ئازار
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ڕژێنی پڕۆستات، بایه خێکی گه وره ی 
له  ژیاندا هه یه  و هه ر تێکچوونێک تیایدا 
په نجا  دوای  له   تایبه تی  به   بدات،  ڕوو 
ژیانی  تێکدانی  هۆی  ده بێته   ساڵییه وه ، 
ژماره یه ی  له م  ئ��ه وه   له به ر  مرۆڤه که ، 
تۆزێک  بوو  باش  پێمان  گۆڤاره که دا، 
له   گرنگه   ڕژێنه   ئه م  باسی  وردی  به  
جه سته ی پیاودا و کێشه و نه خۆشییه کانی 

بکه ین.

سه ره کی  به شی  دوو  ل��ه   پرۆستات 
پێی  ی��ه ک��ه م��ی��ان  ب��ه ش��ی  دێ،  پ��ێ��ک 
و   Glandular ڕژێنه به ش  ده وت��رێ 
ڕیشاڵه   ده وت��رێ  پێی  دووه میان  به شی 

.Fibromuscular ماسولکه یی
ڕژێنه  به س به هۆی کاری هۆرمۆنه کانی 
نێره وه  کار ده کات. ئه م به شه  شله یه کی 
له   زۆر  بڕێکی  که   ده دات،  ده ر  ڕوون 
ترشی ستریکی تیادایه . بڕی ئه م ترشه ش 
به نده  به  بڕی نێره  هۆرمۆنه وه ، له به رئه وه  
توانای  ترشه که ،  ب��ڕی  دیاریکردنی 
هۆرمۆنه که  )تێتیسترۆن( دیاری ده کات، 
دیکه شی  مادده یه کی  چه ند  هه روه ها 
 spermine سپێرمین  وه ک  تیادایه  
که    spermidine وسپێرمیدین 

پێکهاته ی ئۆرگانین و ئه و بۆنه  تایبه تییه  
ده توانری  و  تۆواوه که   بۆ  ده که ن  په یدا 
پاش سێکسکردن له  هه ناسه ی ژناندا بۆن 
بکرێ ئه گه ر ژن و پیاو مه نع نه که ن و 
ڕێگه  به  چوونه  ژووره وه ی تۆواوی پیاو 

بۆ ناو زێی ژن بدرێ.
ده ردراوه ک��ان��ی  له   ئه مانه ،  س���ه ره ڕای 
هۆرمۆنیی  شێوه   مادده یه کی  پڕۆستاتدا، 
گ��رن��گ ه��ه ی��ه  ک��ه  پ��ێ��ی ده وت����رێ 
زانستی  زمانی  به   و  پڕۆستاگالندنینس 

کورتکراوه که ی )PG(یه .
پڕۆستاتدا  له   که   گه وره بوونه ی  ئه و 
به شی  ل��ه   ب����ه زۆری  ده دات،  ڕوو 
ڕیشاڵه ماسولکه ی ڕژێنه که دا ڕوو ده دات 
و به زۆری له و پیاوانه دا تێبینی ده کرێ که  

پرۆستات کێشه یه کی
گه وره ی پیاوان

عه بدولکه ریم عوزێری
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ئاستی هۆرمۆنی مێ )ئیسترۆجین( له چاو 
هۆرمۆنی نێرینه دا تیایاندا به رزده بیته وه .

ئه نتیجنی تایبه تی پڕۆستات 
Psa

ی��ه ک��ێ��ک ل��ه  ه����ه ره  ک��وش��ن��ده ت��ری��ن 
نه خۆشییه کانی ئه م سه رده مه  شێرپه نجه یه . 
جۆری  دووه م  نێرینه دا  توخمی  له  
ئه و  جیهان،  ئاستی  له سه ر  کاریگه ر 
ڕوو  پڕۆستاتدا  له   که   شێرپه نجه یه یه   
به  خۆی  تووشبووه که   ئه گه ر  ده دات. 
کرد،  پزیشکی  سه ردانی  یان  نه زانێت، 
به اڵم دۆزینه وه ی نه خۆشییه که ی له  کاتی 
خۆیدا نه گوزه را، ئه وا شێرپه نجه  به  هه موو 
ده بێته وه  و  باڵو  له شیدا  کۆئه ندامه کانی 
گه شه  ده کات دووچاری ئازاری سه خت 
شێرپه نجه  ده رده سه ریه کانی  هه موو   و 
وێرای  ده بێت  چاره سه ر  شێوازه کانی   و 
له سه ر  مه ترسی  وێرای  و  ئازار  و  ئێش 
ژیان، تووشبووه که  ڕووبه ڕووی تێچوونی 
به   زۆر گرانبه های چاره سه ر  ده بێته وه ، 
جۆرێک که  ئاسته مه  هیچ مووچه خۆرێک 
یان کاسبارێک بتوانێت پاره ی چاره سه ر 
ده بێ  حاڵه تدا  باشترین  له   بکات.  دابین 
چاوی له  به رنامه ی یاریده ده ران و بیمه ی 

کۆمه اڵیه تی و ته ندروستی  بێت. 
کوردستان،  تیمارگاکانی  ئه مانه ته وه   به  
شاری  له  هیوا  نه خۆشخانه ی  به تایبه تی 
بۆ   چاره سه ر  زۆری  به شێکی  سلێمانی، 
شوێنه کانی  و  کوردستان  دانیشتوانی 
دیکه ی عێراق دابین ده کات. به  هه ر حاڵ 
مافێکی سه ره تایی و  نه خۆشه کان، وه ک 
په یداکردنی  هه وڵی  خۆیان  سروشتیی 
و  تازه   چاره سه ری  دیکه  و  ده رمانی 
و  ده که ن  ده ره وه ش  واڵتانی  سه ردانی 
که سوکاریشیان پشتێن تووندتر ده به ستن 
بۆ ئه وه ی که مێک مه سره ف که م که نه وه  

و یاریده ی ئازیزه کانیان بده ن. 
له  سه ره تاوه   وه ک  باسه   ئه م  مه به ستی 
psaیە   پشکنینی  هه ڵسانگاندنی  هاتووه  
که  له الیه ن ده سه اڵته وه  ته ندروستییه کانی 
و  سه رنج  جێگه ی  بووه ته   به ریتانیاوه  
له م  وت��ار   BMJ گ��ۆڤ��اری  ج��اروب��ار 
گۆڤاره   ئه م  که   ده ن��ووس��ێ.  ب��اره ی��ه وه  
سه رچاوه ی  شۆره تدارترین  له   یه کێکه  
و  پزیشکی  زان��ی��اری  شرۆڤه کردنی 
و  ده بێته وه   ب��اڵو  جیهاندا  هه موو  به  
نوێی  به  زانیاری  پشت  گۆڤاره که ش 

واڵته  پێشکه وتووه کان ده به ستێت، له وانه  
له   ئه مریکا.  یه کگرتووه کانی  ویالته  
کاریگه ری  هه ڵسه نگاندنی  له   ڕاستیشدا 
هاوکاری   ،psa ئاستی  دۆزی��ن��ه وه ی 
)زانستی  یۆرۆلۆژی  گرووپی  له گه ڵ 

کۆئه ندامی میز( ئه مریکیدا کردووه .
هه ڵسانگاندنه   ئه م  بێینه سه ر  ئه وه ی  پێش 
باش وایه  به  تێر و ته سه لی به  پڕۆستات 
ئاشنا بین، بزانین ئه م ئه ندامه ی له شی پیاو 
چییه ، چۆنه ، له  کوێدایه  و ئه رکی چییه ؟ 
هێنده ی  قه باره   به   ڕژێنێکه،   پڕۆستات 
دامێنی  ده ک��ه وێ��ت��ه   ده ب��ێ��ت،  گوێزێک 
بۆری  س��ه ره وه ی  به شی  له   میزه ڵدانه وه ، 
دیواری  به   داوه   پشتی  و  ئااڵوه   میزه وه  
کۆنه وه   ل��ه   ه��ه ر  ک��ۆم��ه وه .  ن����اوه وه ی 
به   کۆمه وه ،  دی��واری  له   پزیشکه کان، 
ئه م  گ��ه وره ب��وون��ی  به   هه ستیان  په نجه  
سه ده ی  ناوه ڕاستی  له   ک��ردووه .  ڕژێنه  
چوارده یه مدا زانای فینیقی نیکۆلۆ ماسا، له  
میانه ی زانستی توێکاریدا وه سفی پڕۆستاتی 
ساڵی  له   پرۆستات  هه وکردنی  کردووه . 
نه شته رگه ری  به   دۆزراوه ت���ه وه ،   1904
ده رهێنراوه ، به اڵم به  مه به ستی ئاسانکردنی 
که   کێشانه ی  ئه و  ترسی  نه ک   میزکردن 
ئه م  ده که ن.  پێشبینیان  پزیشکه کان  ئه مڕۆ 
یۆنگ- هۆک  د.  له الیه ن  نه شته رگه رییه  

له   باس  درا،  ئه نجام  ه وه  
ڕه گ��ه زه ک��ه ی ن��ه ک��راوه ، 
پزیشکییه   بواره   ئه م  به اڵم 
له  دێرین زه مانه وه  له  چین 
به  خۆیه وه   پێشکه وتنی 

دیوه .
ئ���ه رک���ی ئ����ه م ڕژێ��ن��ه  
دروس���ت���ک���ردن���ی ئ��ه و 

شله مه نییه یه  که  یارمه تی تۆو ده دات له  
گواستنه وه یدا. له  بنه مادا تۆو وه ک سه ره 
له   پیاو  زاوزێی  کۆئه ندامی  له    مێکوته  
کاتی  له   و  ده بێت  دروست  گونه کاندا 
بوربوخدا  که ناڵی  ڕێگه ی  به   نه شئه دا  

ده گاته  پڕۆستات.
ئه وه نده  بچووکه  و شارا وه یه   ئه م ڕژێنه  
ئه وه تا  کێشه یه ،  به   س��ه ر  ئ��ه وه ن��ده ش 
سه د  و  ناسراوه   سه ده یه   پێنج  نزیکی 
نه شته رگه ری  به   له مه وبه ر  ساڵ  ده   و 
ویالیه ته   له   ته نیا  ئێستاکه ،  ده رهێنراوه . 
پیاو  هه زار   230 سااڵنه   یه کگرتووه کان 
ده بن:  پرۆستات  شێرپه نجه ی  تووشی 

هه زاریان  پێنج  نزیکه ی  سااڵنه   له مانه   
گیان له ده ست ده ده ن.

ڕێژه یه   ئه م  دیکه   واڵتانی  له   ڕه نگه  
ئاستی  چونکه   بێت،  به رزتر  که مێک 
نه بوونی  و  بوون  کۆمه ڵگه ،  هۆشیاریی 
چاره سه ر  ڕه وش��ی  و  ئامێر  و  زانیاری 
هه موویان  ئ��اب��ووری،  ب��اری  بگره   و 
پێکه وه  کاریگه ری ده که نه  سه ر ڕاده ی 

تووشبوون و چاره سه ر! 
تووشبوونی  به   په یوه سته   پیاو  ته مه نی 
ئاماری  پڕۆستاته وه .  شێرپه نجه ی  به  
ویالیه ته   و  ئه وروپی  واڵتانی  گه لێک 
یه کگرتووه کان، باس له  ڕێژه  به رزه کانی 
پیاوانه  ده که ن  ئه و  تووشبوون و مردنی 
که  ته مه نیان له  نێوان 45 بۆ 55 ساڵیدایه،  
به اڵم بێگومان که مبوونه وه ی تووشبوون و 
گیان له ده ستدان ده گه ڕێته وه  بۆ هۆکاری 
له ناوچوونی ژماره یه کی تووشبوونی زۆر 
ساڵیدا.  په نجا  ته مه نی  ده وروب��ه ری  له  
جێگه ی ئاماژه دانه  به  هه ڵوێستی جیاوازی 
له     psaبڕی هه ڵسانگاندنی  له   واڵتان 

ده ستنیشانکردنی نه خۆشی شێرپه نجه دا.
له  هه ڵمه تی  پێشه نگه   واڵتی  به ریتانیا 
ئاستی به رزبوونه وه ی  پێداچوونه وه ی 
psa  له  کاتی تووشبوونی شێرپه نجه ی 

ئه م ڕژێنه  ئه وه نده  
بچووکه  و شارا وه یه  
ئه وه نده ش سه ر 
به  کێشه یه ، ئه وه تا 
نزیکی پێنج سه ده یه  ناسراوه  
و سه د و ده  ساڵ له مه وبه ر 
به  نه شته رگه ری ده رهێنراوه . 
ئێستاکه ، ته نیا له  ویالیه ته  
یه کگرتووه کان سااڵنه  
230 هه زار پیاو تووشی 
شێرپه نجه ی پرۆستات ده بن: 
له مانه   سااڵنه  نزیکه ی پێنج 
هه زاریان گیان له ده ست 
ده ده ن



34

ـی
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
تــ

نس
زا

ەم
رد

سە
 

6
0 Prostate به واتای   PSA پڕۆستاتدا. 

خۆی  که   دێت   specific antigen

به   به نده   و  پڕۆتینه   تایبه تی  جۆرێکی 
ب��ه رزب��وون��ه وه ی  پڕۆستاته وه .  ڕژێنی 
و  پزیشکان  ب��ه  الی  ئه نتیجینه   ئ��ه م 
بۆ  به ڵگه یه   ته ندروستیییه کانه وه ،  ده زگا 
پڕۆستات،  شێرپه نجه ی  به   تووشبوون 
یه که م جار که  تیشک خرایه  سه ر پشکنینی
psa  له  ساڵی 1966دا بوو که  ئه و کاته  

سێکسی  توانای  ده ستنیشانکردنی  بۆ 
هاتووه ،  به کار  یاساییه وه   ڕووی  له  
به تایبه تی له  کاتی ده ستدرێژیکردنه  سه ر 
له  ده رهاویشته ی  واتا  )به   قوربانییه کان 

تۆوی پیاودا دۆزراوه ته وه (.
دۆزرای��ه وه   خوێندا  له   1979دا  ساڵی  له  
چڕوپڕی  توێژینه وه ی  پێنه چوو  زۆری  و 
له سه رکرا وه ک بوونی به ڵگه  بۆ تووشبوون 
دواب���ه دوای  ن��اوب��راو.  شێرپه نجه ی  ب��ه  
هه ڵسانگاندن ده زگای خواردن و ده رمانی 
ئه مریکی FDA ئه م پشکنینه  له  ویالیه ته  
به اڵم  به  هه ند وه رگیرا.  یه کگرتووه کاندا 
پزیشکی  گۆڤارێکی   ،2013 له  ساڵی 
ئه و  س��ه ر  خسته   گ��وم��ان��ی  ب��ه ری��ت��ان��ی 
له   ده یبه خشێت    psa ک��ه زانیارییانه ی 
ئه م  پرۆستاتدا.  شێرپه نجه ی  دۆزینه وه ی 
گومانکردنه له وه وه  هاتبوو که  نه  هه موو 
 psa تووشبوویه کی ئه م نه خۆشییه ڕێژه ی
یه که یان به رز بوو، و نه  به رزبوونه وه ی ئه م 
پڕۆتینه ش به ڵگه ی یه کالیی که ره وه  بوو 
له  بوونی نه خۆشییه که دا. شایانی باسه  که  
گۆڤاره که  ته نیا پشتی به  شرۆڤه ی خۆماڵی 
واڵتانی  هه ندێک  به ڵکو  نه به ستووه ، 
یه کگرتووه کان  ویالیه ته   و  ئه وروپی 
له گه ڵ  هاوکاری  به   کردبوو  هاوکاریان 
پیاوی  هه زار   21 سویدییه کاندا،  الیه نه  
سویدی پشکنینیان له  نێوان سااڵنی 1974 
له   پیاوانه   ئه م  ته مه نی  کرا ،  بۆ   1984 بۆ 
27 تا 52 ساڵ بوو، له به رئه وه ی زوربه ی 
نۆرماڵه وه   له   psaی��ان  ئاستی  زۆری��ان 
نزیک بوو، 4922 که سی دیکه  بانگێشت 
هه مان  به   زیاتر.  به دواداچوونی  بۆ  کران 
شێوه  له  شوێنانی دیکه شی ئه م پشکنینانه  
ئه نجام دراون و له  سه رئه نجامدا ئه وه یان 
قوربانییه کانی  ک��ه   ده رک���ه وت���ووه   ب��ۆ 
خاوه نی  هه موو  پڕۆستات  شێرپه نجه ی 

ئاستی به رزی psa  نین!
نیشتیمانی  ته ندروستی  ده زگای  لێره دا 

ئه وه ی  هه وڵی  كه وته    NHS به ریتانی 
شێرپه نجه  به  هه ردوو    psaپه یوه ندی
 و ه��ه وک��ردن��ی پ��ڕۆس��ت��ات��ه وه  "ک��ه  به  
ناسراوه "   hyperplasia  prostaic
جۆر   دوو  توانرا  ئاکامدا  له   بدۆزێته وه . 

psa دیاری بکرێ که  ئه مانه ن!

به   په یوه سته   که  زیاتر   free psa  -
شێرپه نجه وه .

زیاتر  ک��ه    complexed psa  -
په یوه سته  به  هه وکردنه وه .

ه��ه ردوو  به رزبوونه وه ی  ئاستی  لێره دا 
جۆره کان ده پێورێ، دواتر  ڕێژه ی سه دی 
جۆری ئازاد دیاری ده کرێ و به  هۆیه وه  
ده ک��رێ.  گه اڵڵه   نه خۆشییه که   ج��ۆری 
دڵنیابوون،  زیاتر  بۆ  و  ئه مه شدا  له پاڵ 
کۆمه ڵێک  به ریتانی  ته ندروستی  ده زگای 
test-ی دیکه  ئه نجام ده دا بۆ دڵنیابوون 

له  بوون و نه بوونی شێرپه نجه ی پرۆستات.
له   ورد  توێژاڵێکی  بایوپسیدا  ل��ه  
تاقیگه دا  له   و  وه رده گیرێ  پرۆستات 
ده کرێ.  بۆ  پشکنینی  میکرۆسکۆب  به  
ده ده رێ  ئه نجام  میز  شیکاری  هه روه ها 
بۆ زانینی بوونی هه ر جۆره  هه وکردنێک 
ساوند  ئ��ه ڵ��ت��را  ن��ا .  ی��ان  هه بێت  ک��ه  
ultrasoundیش که  به  سۆنار ناسراوه ، 
ترانسدیوسه رێکی  که   ده درێ  ئه نجام 
و  پیاوه که وه   کۆمی  ده خه نه   بچکۆله  
زۆر  فریکوێنسییه کی  به   ده نگێک  شێوه  
به  هۆی  و   پرۆستات،  بۆ  ده نێرن  به رز 
گه ڕانه وه ی ده نگه که وه  وێنه ی پرۆستات 
به   و  ده رده ک��ه وێ��ت  فۆتۆگراف  وه ک 
گۆڕانکارییه ک  چ  ده زان���رێ  هۆیه وه  
جواڵندنی  ب��ه   و   داوه   ڕووی  تێیدا 
وێنه ی  الوه   گه لێ  له   ترانسدیوسه ره که  

ڕژێنه که  به  جوانی ده رده که وێ. 
 isotope ئه م دوو ڕێگه یه  و به کارهێنانی
ئامێری گه وره   به   له ش  بۆ سکانکردنی 
یان ته نووری به کاردێن، له  می سێیه مدا، 
له   به  ده رزی  دره وش��ه دار  مادده یه کی 
له شدا  به   به  هێواشی  ده درێ که   ده مار 
باڵو ده بێته وه  و وێنه  بۆ ئامێری تایبه تی 
که   ئێسکییه کان  وێنه   به تایبه تی  ده نێرێ 
شێرپه نجه یان  کاریگه ری  زوو  به   زوو 

لێوه  ده رده که وێت.
پرۆستات  پشکنینی  ترادسیۆنه که ی  ڕێگه  
پێی  ده درێ،  ئه نجام  په نجه    ب��ه   ک��ه  
 digital که  کورتکراوه ی dre ده وترێ

هه روه ها   .rectal examination
به کارهێنانی تیشک واته  X- ray له الیه ن 
هه ندێک پزیشکه وه  بۆ هه ندێک مه به ست 
ماوه ته وه   ئاستێک  به   به اڵم  به کاردێت، 
نه خۆش  ئازاری  و  ئێش  و  هه ست  سه ر 
بڕیاری  ده توانێ  خۆی  ته نیا  که   خۆی 
بۆ  بچێت  بدات که  هه رچی زووه   ئه وه  
ته ندروستی خۆی  له  باری  پزیشک  الی 
به   پێویسته   که   ساڵییه وه    40 له  دوای 

شێوه یه کی ڕێکوپێک به ئاگا بێت.
خۆیان  بۆ  نه خۆشه کان  ه��ه رح��اڵ  به  
نیشانانه   ئ���ه م  ب��وون��ی  ل��ه   ده ت���وان���ن 

پزیشکه کانیان ئاگادار بکه نه وه: 
ژماره ،  )به   له  ج��اران  زیاتر  میزکردن 
له   له  کاتی شه ودا(،ناڕه حه تی  به تایبه تی 
ده سپێک  ناڕه حه تی  میزکردندا،  کاتی 
خاوبوونه وه ی  میزکردن،  ڕاگرتنی  یان 
ڕاگ��رت��ن،  ق��ورس��ی  و  هاویشتن  میز 
سووتانه وه  یان ئازار له  کاتی میزکردندا، 
له  ئازار  ڕه پبووندا،  له  کاتی  ناڕه حه تی 
خوێن  بوونی  ت��ۆودا،  هاویشتنی   کاتی 
ئازار  له گه ڵ میزدا، یان له گه ڵ تۆودا،  
و ڕه قبوون له  به شی خواره وه ی پشت و 

حه وز و به شی سه ره وه ی سمت.
شێرپه نجه ی  نه خۆشه کانی  خۆمان  الی 
پڕۆستات به  زۆری باس له  میزه چۆڕکی 
و دووفاقی ده رچوونی میز ده که ن. هه موو 
پیاوێکیش له  سه ره تا باس له م ناڕه حه تیيانه  
خۆی  بۆ  ڕه نگه   و  ناکه ن  به  کراوه یی 
ببێته  هۆکاری دواکه وتن له  چاره سه ری 
له شدا.  به   باڵوبوونه وه ی  نه خۆشییه که  و 
باسه دا  له م  و   گرنگه   زۆر  که   ئ��ه وه ی 
کاریگه ری  بکه مه وه :  جێگه ی  نه متوانی 
بارودۆخی کوردستانه  به تایبه تی و عێراق 
به گشتی، به  هۆی ئه و چه کانه ی که  له 
50 ساڵی ڕابردوودا به کارهێنراون و که  
کردووه   پیس  ژینگه  یان  ڕاده یه ک  چ  تا 
نه خۆشییه کانی  به   تووشبوون  هه لی  و 

شێرپه نجه یان له بارتر کردووه !

سه رچاوه کان:
Prostate Cancer  
international
Bmj site

Nhs site

www.cancer.org American 
cancer society
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ئەندازەی  بە  ڕژێنێکه   پرۆستات، 
گوێزێك و بە گەورەبوونی تەمەن، بوونی 
ئەندازەی  دەسەلمێنێت.  پیاواندا  لە  خۆی 
ئەم گرێیە لە نێوان 30 تا 50 ساڵیدا چوار 
گەورە  ئەوەندە  دوو  جارێك  نیو  و  ساڵ 
پیاواندا  میزكردنی  لە  كێشە  و  دەبێت 
ڕژێنە  ئەم  شێرپەنجەی  دەكات.  دروست 
زانیاری  پیاواندا.  لە  شێرپەنجەیە  باوترین 
دەربارەی ئەم  شێرپەنجەیە و دوو نەخۆشییە 
باوەكەی، گەورەبوونی پرۆستاتی بێ زیان 
Bph و شێرپەنجەی پرۆستات، یەكێكە لە 

پێویستییە تەندروستییەكان بۆ پیاوان. 

پڕۆستات
گوێزێك  هێندەی  ڕژێنێکه   پڕۆستات، 
میزەڕۆ  میزڵدان و  لەژێر  تا 25 گرام   20
)بۆری میز(دایه ، ئه و ڕێچكەیەش كە میز لە 
میزڵدانەوە دەكاتە دەرەوە، بە ناو پرۆستاتدا 
دەردانی  پڕۆستات  ئیشی  دەپەڕێت.  تێ 
شلەمەنییەكە كە پێویستە بۆ بەهێزكردن و 
خۆراك پێدانی تۆواو و بەوەیش پارێزگاری 
له  تۆو دەكات لە بەرامبەر ماددەكانی ناو 
و  میز  دەرچوونی  ڕێ��ڕەوی  )چونکه   میز 
تۆواو  سەدی  لە  حەفتا  یەكێكە(.  تۆواو 
بە  پرۆستات  دەدات.  دەری  پرۆستات 
زیادبوونی تەمەن گەورە دەبێت، بە تایبەتی 
لە سەرووی پەنجا ساڵییەوە لە پیاواندا نیشانە 
ئەم  قەبارەی  دەردەك��ەوێ��ت.  دیارەكانی 
ڕژێنه ، لە نێوان 30 تا 50 ساڵیدا چوار ساڵ 
و نیو جارێك دوو ئەوەندە گەورە دەبێت، 
گەورەبوونی  خێرایی  بەدواوە  لەوە  بەاڵم 
گەورەبوونی  دەبێتەوە.  كەم  پرۆستات 
بەاڵم  نییە،  شێرپەنجە  واتای  بە  پرۆستات 

دەتوانێت بگۆڕێ بۆ شێرپەنجە.
BPH گەورەبوونی پرۆستاتی بێ زیان

میزڵدانەوە  لە  میز  كە  ڕێ���ڕەوەی  ئ��ەو 

دەگوازێتەوە بۆ دەرەوە، بە پرۆستاتدا تێ 
دەبێتە  پرۆستات  گەورەبوونی  دەپەڕێت. 
هۆی تەسكبوون یان گیرانی ئەم بۆرییە و 
دەبێتە هۆی دەركەوتنی هەندێك  ئەمەش 
نیشانە لە میزكردندا. هەشتا لە سەدی پیاوان 
دووچاری گەورەبوونی پرۆستات دەبنه وه . 
گەورەبوونی  ساڵیدا   50 تا   40 نێوان  لە 
لەسەر  دەبێت  كاریگەری  پرۆستات 
چۆنییەتی ژیانی پیاوان و لە نێوان سااڵنی 
هەشتا تا نەوەد ساڵیدا كاریگەری دەبێت 
بەم  پیاوان.  لە سەدی  نەوەد  لەسەر ژیانی 
پێیەش دەركەوتنی نیشانەكانی گەورەبوونی 
ساڵیدا   45 تەمەنی  پێش  لە  پرۆستات 
ئاسایی نییە. چارەسەركردنی گەورەبوونی 
پرۆستات پەیوەستە بە گەورەیی و بەهێزیی 
كە  كاتێك،  نیشانەكانییەوە.  دەركەوتنی 
نیشانەكانی سادە و كەمن بە" چاوەڕوانی 

ژیرانە" ڕێنمایی دەكرێ. 
بە  پێویستی  هەمیشە  نەخۆشییە  ئ��ەم 
وەرگرتنی  ب��ە  و  نییە  ن��ەش��ت��ەرگ��ەری 
چارەسەری دەرمانی دەتوانرێ بە تەواوەتی 
كۆنترۆڵ بكرێ. گۆڕینی شێوازی ژیانیش 
كاتێك  گرنگە.  چ��ارەس��ەرك��ردن��دا  ل��ە 

هەموو پیاوێك پێویسته  بیزانێت
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دەبێت 0 وەردەگرێ  دەرمان  كە  كەسێك، 

هەر شەش مانگ جارێك دووبارە پشكنینی 
بێت و  لە ژێر چاودێریدا  بكرێته وه  و  بۆ 
هەموو ساڵێك پێوانەی PSA )ئەنتی جینی 
پرۆستاتی  پشكنینی  و  پرۆستات(  تایبەتی 
پێیەش  بەم  بكرێ.  بۆ  كۆمەوە  ڕێی  لە 
پێدەچێت لە دوای ماوەیەك لە وەرگرتنی 
بە  پێویستبوون  پزیشكی،   چارەسەری 

ئەنجامدانی نەشتەرگەری بێتە پێش.
شێرپەنجەی پرۆستات

الی  ب��ەزۆری  پرۆستات  شێرپەنجەی 
زۆر  لە  دەكرێ.  بەدی  بەتەمەن  پیاوانی 
زۆر  شێرپەنجەیە  ئەم  باردا گەشەكردنی 
ژیانی  ئومێدی  و  لەسەرخۆیە  و  خاو 
تەنانەت  و  مەترسییەوە  ناخاتە  كەسەكە 
بە  پێویست  ڕەن��گ��ە  هەندێجاریش 
لە  بەاڵم  نەكات.  دەرمانیش  وەرگرتنی 
هەندێك باردا نەخۆشییەكە زۆر خێرا و 
هێرشبەرە و بەخێرایی گەشە دەكات. وەك 
تەواوی شێرپەنجەكانی دیكە ئەگەر هەر 
لە سەرەتاوە پێی بزانرێ و دیاری بكرێ 
سەركەوتوو  پزیشكی  چارەسەری  ئەوا 
ئێستا  كە  دەرمانانەی  ئەو  بەاڵم  دەبێت، 
سەركەوتوو  دەتوانن  تاڕادەیەك  هەیە 
لە  ڕێگە  دەت��وان��ن  نەبێت  هیچ  و  بن 
بكەنەوە.  خاوی  و  بگرن  گەشەكردنی 
تەنیا  پرۆستات  شێرپەنجەی  چارەسەری 
لەبەرچاوگرتنی  بە  و  نییە  نەشتەرگەری 
نەخۆش و  تەمەنی  تێبینی وەك  هەندێك 
)سنورداربوون  شێرپەنجەكە  بارودۆخی 
بە پرۆستات یان گەشەكردنی بە چنینی 
دوورەك��ان(  ئەندامە  یان  دەوروب���ەری 
یان  نەكات،  دەرمان  بە  پێویست  ڕەنگە 
بە نەشتەرگەری و چارەسەری تیشك و 
بكرێ.  چارەسەر  هۆرمۆنی  چارەسەری 
پشكنین  بە  سەرەتایی  دەستنیشانكردنی 
لەڕێی كۆم و پێوانەی PSA لە خوێن 
چارەسەری  بەاڵم  سۆنارە،  هەندێجار  و 
تەواوەتی و كۆتایی بە نموونە وەرگرتن 
دەبێت. له م بارانه دا پێویسته  نەشتەرگەری 
ب��ۆ چ��ارەس��ەرك��ردن��ی گ��ەورەب��وون��ی 

پرۆستات بکرێ:
- چەندبارە بوونەوەی هەوكردنی میزڵدان.

- دەردانی خوێن لەگەڵ میزدا.
- گیرانی بۆری میز و مانەوەی میز.

- بەردی میزڵدان.

هۆی  بە  گورچیلە  بە  گەیاندن  زیان   -
داخرانی بۆری میزەوە.

PSAلە  پرۆستات   تایبەتی  جینی  ئەنتی 
دەبێتەوە.  بەرز  پرۆستاتتدا  نەخۆشییەكانی 
بۆ  ب��درێ  ئەنجام  دەبێت  پشكنینە  ئ��ەم 
پەنجا  تەمەن  س��ەروو  پیاوێكی  هەموو 
ئەنجامەكەی  دەیەوێت  خۆی  كە  ساڵ 
بزانێت. دەبێت ئەوەش لە بەرچاو بگیرێ 
شێرپەنجەی  واتای  بە   PSA بەرزیی  كە 
پرۆستات نییە و لە گەورەبوونی پرۆستاتی 
بێ زیانیشدا ڕەنگە بەرز ببێتەوە. هەندێجار 
نیشانەی  یەكەمین   PSA ب��ەرزی��ی 
پێش  تەنانەت  پرۆستاتە،  شێرپەنجەی 
دەركەوتنی نیشانەی كلینیكی. بەم پێیەش 
دەبێت بۆ هەموو پیاوێكی تەمەن 50 تا 69 
 PSA ساڵی ڕوون بكرێتەوە، كە پێوانەی
و  هەبێت  سنوورداری  سوودێكی  ڕەنگە 
تەنانەت ڕەنگە ببێتە هۆی دەستنیشانكردنی 
نەگونجاو و هەڵە و پێدانی دەرمان بە هەڵە 

و نیگەرانكردنی كەسەكە. 
بۆ   PSA پێوانەی  دەزانرێت  بەباش  وا 
 69 س��ەرووی  ساڵ،  پەنجا  خوار  پیاوانی 
ساڵ و كەسانێك كە بە هۆی نەخۆشییەكی 
دیكەوە ئومێدی ژیانیان لەدەست داوە لە 
نەدرێ.  ئەنجام  دیكەدا،  ساڵی   15 تا   10
هەیە  هۆكار  هەندێك  له وه ی  جگه   ئه مه  
شێرپەنجەی  بۆ  دەكەن  زەمینەسازی  كە 
جۆری  نەژاد،  بۆماوەیی،  وەك  پرۆستات 

خواردن و جگەرەكێشان.
دەركەوتنی هەندێك نیشانە لە میزكردندا بە 

هۆی نەخۆشیی پرۆستاتەوە
خایاندنی  و  میز  قەبارەی  باریكبوونی   -
بەتاڵبوونەوەی  تەواو  بۆ  زیاتر  ماوەیەكی 

میزڵدان.
كەسەكە  میز،  دەستپێكردنی  درەن��گ   -
میزەكەی  تا  ڕابوەستێت  ماوەیەك  دەبێت 
دێته ده ر. سەرەڕای ئەمانەش ڕەنگە لە كاتی 
میزكردندا چەند جارێك میزەكەی بپچڕێت 
میزكردنەكەی  بەردەوامبوونی  بۆ  یان 

پێویست بكات فشاریش بۆخۆی بهێنێت.
- دزەكردنی میز، دەرچوونی میز لە دوای 
ببێتە  ڕەنگە  كە  میزڵدان،  بەتاڵبوونەوەی 

هۆی پیسبوونی جلی ژێرەوە.
- دووبارەبوونەوەی میزكردن، كەسەكە لە 
ڕادەبەدەر پێویستی بە سەرئاوكردن دەبێت. 
لە  كە  نیشانەیە،  یەكەمین  ئەمە  زۆری  بە 

نەخۆشی پرۆستاتدا سەرهەڵدەدات.

میزی  كە  هەر  دەكات  بەوە  پێویست   -
بە  سەرئاو،  بگەیەنێتە  خۆی  بەپەلە  هات 
و  نابێت  خۆڕاگرتنی  توانای  پێچەوانەوە 

میزەكە دێتە دەرەوە.
لە  میزڵدان،  ناتەواوی  بەتاڵبوونەوەی   -
دوای میزكردن، كەسەكە هەست دەكات 
كە میزڵدانی بە تەواوەتی بەتاڵ نەبووەتەوە 
بچێتە  جارێكیش  چەند  ئەگەر  تەنانەت 
سەرئاو. هەندێجاریش سەرەنجام لە دوای 

میزكردنەكەی دووبارە میزدەكاتەوە.
ناچار  كەسەكە  ش��ەوان��ە،  میزكردنی   -
هەستێت  جارێك  چەند  شەودا  لە  دەبێت 

بۆ میزكردن.

حەوت پرسیاری سەرەكی
هیچ  ئایا  كە  ببێەوە،  ڕوون  ئ��ەوەی  بۆ 
بەڵگەیەك لەسەر نەخۆشی پرۆستات بوونی 
سەرەكی  پرساری  حەوت  نا،  یان  هەیە 

هەیە:
هەست  جار  چەند  ماوەیەكدا  هەر  لە   .1
دەكەیت كە میزڵدانت بە تەواوەتی بەتاڵ 

نەبووەتەوە؟
2. چەندجار ئەوەت لێ هاتووەتە پێش كە 
لە ماوەی كەمتر لە دوو سەعاتدا دووجار 
پێویستت بەوە هەبووە بچیت میز بكەیت؟

3. چەندجار ئەوەت بۆ هاتووەتە پێش، كە 
لە كاتی میزكردندا چەند جارێك میزەكە 

دێت و دەپچڕێت؟
پێش،  هاتووەتە  بۆ  ئەوەت  چەندجار   .4
كە نەتتوانیوە چاوەڕێ بكەیت و ڕێگە لە 

میزكردنەكەت بگریت؟
5. چەندجار ئەوەت بۆ هاتووەتە پێش، كە 

قەبارەی میزەكەت باریك بێت یان بێهێز؟
6. چەندە ناچار دەبیت تا بۆ میزكردن فشار 
بۆ خۆت بهێنیت و زۆر لە خۆت بكەت؟

7. بە شێوەیەكی گشتی بە درێژایی شەو 
چەند جار بۆ میزكردن لە خەو هەڵدەسیت؟

لە فارسییەوە: ئیبراهیم حسێن 
ئیبراهیم   

سەرچاوە:
http://www.bbc.co.uk/persian/
science/2014140908-/09/me-

prostate-bph-cancer.shtml



M
e
d
ic

in
e
ی 
ژدار
نۆ

37

پەستانی  بەرزبوونەوەی 
بۆ  سەرەكییە  هۆكارێكی  خوێن 
و  دڵ  نەخۆشییەكانی  بە  توشبوون 
وەستانی مێشك، كە هۆكاری یەكەمە 
سەرتاسەری  لە  خەڵكی  مردنی  بۆ 
جیهاندا. بۆیه زۆر گرنگە پارێزگاریی 
بکه ین له  هێشتنه وه ی ڕێژەی سروشتی 
پەستانی  ك��ە  خوێنمان،  پەستانی 
سروشتی خوێن بریتییە لە 80/120 ، كە 
120  بریتییە لە پەستانی چوونەوەیەكی 
و  دڵدا  لێدانی  له   دڵ  ماسولکه کانی 
80 پەستانی كشانی ماسولکه کانە )واتا 
ترپەدا(.  دوو  لەنێوان  دڵ  حەوانەوەی 
 80/120 لەنێوان  پەستانەكەت  ئەگەر 

ئەوەیە  مانای  ئەوە  بوو،   89/139 و 
تووشی  هەیە  ئ��ەوەت  ئەگەری  تۆ 
بەرزبوونەوەی پەستانی خوێن ببیت، و 
خوێنەكەت  پەستانی  ئەنجامی  ئەگەر 
ئەوە  بوو،  ژوورتر  بەرەو  و   90/140

پەستانەكەت بەرزە.
كە  هەیە  زۆر  ڕێ��گ��ای  كۆمەڵێك 
لە  بەرگرتن  بۆ  دەدات  یارمەتیت 
وەك  خوێن،  پەستانی  بەرزبوونەوەی 
كۆنترۆڵكردنی زیادبوونی كێشی لەش 
جگەرەكێشان،  لە  دووركەوتنەوە  و 
ئەو  كە  بیرنەچێت  ئ��ەوەم��ان  ب��ەاڵم 
كاریگەرییان  دەیخۆین  خواردنانەی 

هەیە لەسەر پەستانی خوێن.
بۆیە لە خوارەوە كۆمەڵێك خۆراك هەیە 
كە خواردنیان بە شێوەیەكی ڕێكوپێك 
كێشێكی  كە  دەدات  ئەوەت  یارمەتی 
رێگا  هەروەها  و  هەبێت  گونجاوت 
خوێنت  پەستانی  بەرزبوونەوەی  لە 
بە  تەندروستیشت  باری  و  دەگرێت 

گشتی باش دەكات.
- گێزەر 

بڕێكی  پێکهاته که یدا  ل��ه   گ��ێ��زەر 
سەلمێنراوە  كە  هه یه ،  پۆتاسیۆم  بەرز 
بۆ  ك��اری��گ��ەرە  زۆر  پ��ۆت��اس��ی��ۆم 
پەستانی  ب��ەرزب��وون��ەوەی  ڕاگرتنی 
یارمەتی  گێزەر،  گوشراوی  خوێن. 
پەستانی  سروشتی  ڕێژەی  پارێزگاری 
ڕێكخستنی  میانی  لە  دەدات،  خوێن 
ئەركەكانی هەردوو  لێدانەكانی دڵ و 

گورچیلە.
- میوه ی ئۆفۆكادۆ 

ترشی ئۆلیك كە لە ئۆفۆكادۆدا هەیە، 
پەستانی  ب��ەرزب��وون��ەوەی  دەتوانێت 
كەم  كۆلیسترۆڵ  ئاستەكانی  و  خوێن 
بكاتەوە و هەروەها كالیسیۆم و ترشی 
هەردووكیان  كە  تیادایه   فۆلیك-یشی 

گرنگن بۆ تەندروستیی دڵ.
- مۆز 

دەتوانێت  تەنیا  نەك  خۆشە  میوە  ئەم 

ئەو خواردنانەی پەستانی 
به رزی خوێن دادەبەزێنن
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گرنگە 0 زۆر  مۆز  بەڵكو  وزەبەخشه، 

دڵ.  نەخۆشییەكانی  لە  بەرگرتن  بۆ 
توێژینەوەكان دەریان خستووە كە یەك 
مۆز لە ڕۆژێكدا یارمەتی بەرگرتن لە 
بەرزبوونەوەی پەستانی خوێن دەدات.

- برۆكلی
ئاوێتەی  برۆكلیدا  پێکهاته ی  ل��ه  
هه یه ،   Glucosinolate SGS

لەناو  و  سروشتییە  ئاویتەیەكی  كە 
برۆكلییە وردەكاندا هەیە، ئەم ئاوێتەیە 
بەرزبوونەوەی  لە  بەرگرتن  یارمەتی 
هەروەها  و  دەدات  خوێن  پەستانی 
و  خوێنبەرەكان  و  دڵ  نەخۆشییەكانی 
که م  مێشك،  وەستانی  مەترسییەكانی 

ده کاته وه .
- كەلەرم

ئاویتەی  ب��ەرزی  ڕێژەیەكی  كەلەرم 
تیادایه ،  گلوتامیكی  ترشی  كیمیایی 
كە یارمەتی دابەزاندنی پەستانی خوێن 
ترشێكی  گلوتامیك  ترشی  دەدات، 
پڕۆتینی  چارەكی  ڕێژەی  و  ئەمینییە 

ه��ەروەه��ا  و  پێكهێناوە  ڕووەك���ی 
پێنجیەكی پرۆتینی ئاژەڵی.

- كەرەووز
بۆ  خۆرهەاڵتەوە  پزیشكانی  لەالیەن 
بەكارهاتووە  كەرەوز  زۆر  ماوەیەكی 
چەند  خوێن،  پەستانی  دابەزاندنی  بۆ 
كە  خستووە  دەری���ان  ئەزموونێك 
یارمەتی  بە شێوەیەكی باش  كەرەووز 
دەدات.  خوێن  پەستانی  دابەزینی 
كە  خستووە  دەری��ان  توێژینەوەكان 
خ��واردن��ی 4 چ��ڵ  ك����ەرەووز لە 
به رزی  پەستانی  لەوانەیە  ڕۆژێكدا 
خوێن دابەزێنێت. به اڵم ئه وه ش بزانرێ 
که  له  كەرەووزدا ئاوێتەكانی سۆدیۆم 
لەسەر  هەیە  ماکی الوه کیی  هه یه  كە 
تەندروستی مرۆڤ ئەگەر بە بڕی زۆر 

بخورێ.
- نەستەلەی ڕەنگ تاریك

و  تام  تەنیا  هەر  نەك  بۆر  نەستەلەی 
زۆر  بەڵكو  هەیە،  خۆشی  چێژێکی 
م��رۆڤ.  تەندروستیی  بۆ  گرنگیشە 
خستووە  دەری  نوێ  توێژینەوەیەكی 
ڕێژەیەكی  بە  نەستەلە  خواردنی  كە 
كەم و هەموو ڕۆژێك پەستانی خوێنی 
ڕێژەی  بە  دادەبەزێنێت  چوونەوەیەك 
 1,9 رێ��ژەی  بە  كشان  و  و   m 2,9
هەیە  كاریگەریی  ماددەیەی  ئەو   ،m
لە  بریتییە  داب��ه زان��دن��ە،  ئ��ەم  لەسەر 
فالفانول كە لە پێکهاته ی كاكاوه که دا 
هەیە. به اڵم هەموو جۆرەكانی نەستەلە 
لەو  دڵنیابە  بەڵكو  نین،  سوودبەخش 
نەستەالنەی كە ڕەنگ تاریكن که  له  
پێکهاته یاندا 60 یا 70%ی كاكاو هه یه .

- سیر 
خواردنی یەك ده نکه  سیر لە ڕۆژێكدا 
ك��اری��گ��ەری��ی ب��ەس��وودی ه��ەی��ە بۆ 
پەستانی  ب��ەرزی��ی  كۆنترۆڵكردنی 
خستووە  دەری  توێژینەوەیەك  خوێن، 
دەخوات  سیرێک  ڕۆژانە  مرۆڤەی  ئەو 
 12 م��اوەی  تا  ده بێت  ب���ه رده وام  و 
پەستانی  بەرچاو  شێوەیەكی  بە  هەفتە، 

خوێنی كشانی دادەبەزێت و هەروەها 
كۆلیسترۆڵی لەشی دادەبەزێت.

- پیاز 
بەسوودە،  زۆر  پیازیش  سیر،  وەك 
خوێندا،  پەستانی  كۆنترۆڵكردنی  لە 
سەلمێنراوە له  پێکهاته ی پیازدا ئاوێتەی 
لە  دەگرێت  بەر  که   هەیە،  كبریت 
بەرزبوونەوەی پەستانی خوێن، و سەیر 
كاریگەرییەی  ئەو  پیازیش  كە  نییە 

هەبێت، چونكە لە خێزانی سیرە.
- پەتاتە 

مرۆڤ پێی وایه  سوودی باشی لە پەتاتە 
شێوەیەكی  بە  په تاته   چونكە  نه دیوه ، 
ن��ات��ەن��دروس��ت ئ��ام��اده  ده ک���رێ بۆ 
پەتاتەی سوورەوەكراو  خواردن، وەك 
و جپسی پەتاتە، بەاڵم لە ڕاستیدا پەتاتە 
بۆ  و  ڕیشاڵەكان  بۆ  سەرچاوەیەکه  
پۆتاسیۆم  دەركەوتووە  كە  پۆتاسیۆم، 
خوێن  پەستانی  باش  ئەندازەیەكی  بە 

دادەبەزێنێت.
- سپێناخ 

ڕێژەیەكی  سپێناخدا  پێکهاته ی  له  
هه یه ،  پۆتاسیۆم  و  مەگنیسیۆم  بەرز 
بە  لە تووشبوون  که  مرۆڤ دەپارێزن 
نەخۆشییەكانی دڵ. هەروەها دەتوانێت 
پەستانی  بەرزبوونەوەی  لە  بگرێ  بەر 
سپێناخدا  لە  كە  فۆلیك  ترشی  خوێن. 
لە  دەكات  جەستە  پارێزگاری  هەیە 
زیادەكان،  ئەمینییە  ترشە  كۆبوونەوەی 
كە  دەدەن  بەوە  ئاماژە  توێژینەوەكان 
لەوانەیە  ئەمینی  ترشی  بەرزی  ئاستی 
ببێتە هۆی نۆرە دڵێ و سەكتەی مێشك.

- گوڵەبەڕۆژە 
گوڵەبەڕۆژەدا،  ده نکی  پێکهاته ی  له  
هه یه   "ف��ی��ت��وس��ت��رول��س"  م����اددەی 
كۆلیسترۆڵ  ئاستی  دەت��وان��ێ��ت  ك��ە 
ئاستی  بەرزیی  بیگومان  داببەزێنێت. 
بۆ  باشە  هۆکارێكی  كۆلیسترۆڵ، 
خوێن،  پەستانی  ب��ەرزب��وون��ەوەی 
گیرانی  هۆی  ببێتە  لەوانەیە  چونكە 
ئەوەشدا  لەگەڵ  و  خوێن  بۆرییەكانی 

كەلەرم ڕێژەیەكی 
بەرزی ئاویتەی 
كیمیایی ترشی 
گلوتامیكی 
تیادایه ، كە یارمەتی 
دابەزاندنی پەستانی خوێن 
دەدات، ترشی گلوتامیك 
ترشێكی ئەمینییە و ڕێژەی 
چارەكی پڕۆتینی ڕووەكی 
پێكهێناوە و هەروەها 
پێنجیەكی پرۆتینی ئاژەڵی
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دڵنیا بە لە خواردنی تۆوی 
گوڵەبەڕۆژەی تازە.

- سۆیا 
م��اددەی  كە  سەلمێنراوە 
"ئیسوفالفون" كە لە سۆیادا 
س��وودی  چەندین  هەیە، 
ت��ەن��دروس��ت��ی ه��ەی��ە بۆ 

مرۆڤ، یەكێك لەو سوودانە یارمەتیی 
دابەزینی ئاستی كۆلیسترۆڵ و پەستانی 

خوێن دەدات.
- تەماتە

تەماتە سەرچاوەیەكی باشی پۆتاسیۆمە، 
زۆر  ناسراوە  بەوە  پۆتاسیۆمیش  كە 
پەستانی  دابەزاندنی  بۆ  كاریگەرە 

خوێن.
- زەعفەران 

بەهاراتە  ل��ەو  بریتییە  زەع��ف��ەران 
چێشتخانەكاندا  لە  كە  سروشتییەی 
ئاوێتەی  پێكهاته که یدا  له   كە  هەیە، 
هه یه .   crocetin بە  ناسراوە  كە   A
یارمەتی  ئاوێتەیە  ئ��ەو  ئاشكرایە 

دابەزاندنی پەستانی خوێن دەدات.
- بەهاراتەكان 

و  سوور  بیبەری  وه ک  بەهاراتەكان، 
تێدایە  وزه به خشیان  پێكهاتەی  ڕێحانه ، 
دابەزاندنی  بۆ  هەیە  س��وودی��ان  كە 
لە ژەمە  پەستانی خوێن، بەكارهێنانیان 
بۆ  دەدات  یارمەتیت  خۆراكییەكاندا 
پەستانی  بەرزبوونەوەی  لە  بەرگرتن 

خوێن.
- ماسیی سەلەمون 

ڕێژەیەكی  سەلەموندا  ماسیی  ل��ه  
چ��ەوری  ترشە  ی  ئۆمیگا3  ب��ەرزی 
پەستانی  دابەزینی  یارمەتی  كە  هه یه ، 
دابەزینی  هەروەها  و  دەدات  خوێن 
كەمكردنەوەی  و  خوێن  كۆلیسترۆڵی 
و  دڵێ  نۆرە  بە  تووشبوون  مەترسیی 

سەكتەی مێشك.
- شیری بێ چەوری 

ه��ەرچ��ەن��دە ش��ی��ری ب��ێ چ���ه وری 
به اڵم  پرۆتینە،  باشی  سەرچاوەیەكی 

قەڵەو  لە  لەش  پارێزیی  بۆ  باشە  زۆر 
بێ  ش��ی��ری  پێکهاته ی  ل��ه   ب���وون،. 
ڤیتامین D هه یه   چەوریدا كالیسیۆم و 
وەك  كە  خۆراكیانەیە  م��اددە  لەو  و 
بۆ  كاردەكات  یارمەتیدەر  تیمی  یەك 
 3 ڕێژەی  بە  پەستانی خوێن  دابەزینی 
بەسوودە  بێ چەوری  شیری   .%10 بۆ 
و  دڵ  تەندروستی  یارمەتیدانی  بۆ 
شێوەیەكی  بە  خوێن  بۆرییەكانی 

گشتی.
- شۆفان 

وشک  شێوه ی  به   خڕپۆک  یان  شۆفان 
هه یه  و به  شێوه ی سۆس-یش هه یه . له  
پێکهاته ی شۆفاندا جۆرێكی دیاریكراو 
لە ڕیشاڵەكان هه یه  كە ناسراوە بە "بیتا 
جلوكان" كە سەلمێنراوە پەستانی خوێن 
دادەبەزێنێت.  كۆلیسترۆڵ  ئاستی  و 
خ��واردن��ی ژەم��ێ��ك ل��ە خ��ڕپ��وك بە 
هەفتەیەكدا  لە  جار   6 كەمەوە  الی 
ژنان  بۆ  بەتایبەتی  باشە،  بیرۆكەیەكی 
دوای تەمەنی نائومێدی و هەروەها بۆ 
دابەزاندنی كۆلیسترۆڵ لە خوێندا، یان 

پەستانی خوێن یان نیشانەكانی دیكەی 
بۆرییەكانی  و  دڵ  نەخۆشییەكانی 

خوێن.
- چای سەوز

دەریانخستووە  بەڵگەكان  لە  زۆرێك 
بەربگرێت  دەتوانێت  سەوز  چای  كە 
خوێن،  پەستانی  ب��ەرزب��وون��ەوەی  لە 
ئەنجام  تایوان  لە  كە  توێژینەوەیەك 
دراوە دەری خستووە ئەو كەسانەی بڕی 
20 ئۆنسه  واتا نزیکه ی 600 مل چای 
خواردووەتەوە،  ڕۆژێکدا  له   سەوزیان 
ساڵ  یەك  ماوەی  بۆ  كەمەوە  الی  بە 
به رده وام بوون له سه ری، ئەوە مەترسی 
تووشبوونیان بە بەرزبوونەوەی پەستانی 
بە  داب��ەزی��وە   %65 ڕێ��ژەی  بە  خوێن 
چای  كە  ئەوانەدا  لەگەڵ  ب��ەراوورد 

سەوز ناخۆنەوە.

و: حسێن هەڵەبجەیی

سەرچاوە:
ویكیپیدیا )الموسوعە الحرە(.

مرۆڤ پێی وایه  سوودی باشی لە 
پەتاتە نه دیوه ، چونكە په تاته  بە 
شێوەیەكی ناتەندروست ئاماده  
ده کرێ بۆ خواردن، وەك پەتاتەی 
سوورەوەكراو و جپسی پەتاتە، بەاڵم لە ڕاستیدا 
پەتاتە سەرچاوەیەکه  بۆ ڕیشاڵەكان و بۆ پۆتاسیۆم، 
كە دەركەوتووە پۆتاسیۆم بە ئەندازەیەكی باش 
پەستانی خوێن دادەبەزێنێت
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بریتییه  له  نیشته نیی ڕه ق و بچووکی 
به شی  له   ترشی  خوێی  و  کانزایی 
شێوه یه کی  به   گورچیله کان.  ناوه وه ی 
هۆی  ده بنه   که   ماددانه ی  ئه و  ئاسایی 
دروستکردنی به ردی گورچیله ، له  میزدا 

ڕوونن، به اڵم کاتێک میز چڕ ده بێته وه ، 
ئه و کات ده بن به  کریستاڵ و به یه که وه  
ئه نجامه که ی  ده بن.  ڕه ق  و  ده نووسێن 
دروستبوونی به ردی گورچیله یه. زۆربه ی 
به رده  گورچیله یه کان له  کالیسیۆم پێک 

هاتوون. 
زۆر  گورچیله   به ردی  هاتنه خواره وه ی 
به ئازاره ، ژانه که  به  زۆری له  ته نیشته کانی 
هه روه ها  پێده کات،  ده س��ت  پشته وه  
ژانه که  ده داته  به شی خواره وه ی سک و 
ناوچه ی بنی سک. زۆر گرنگه  بزانرێ چ 
جۆره  به ردێکی گورچیله  هه یه  و بۆچی 

هۆکاری  له   هه ندێک  ب��ووه .  دروس��ت 
دروستبوونی به ردی گورچیله  ده توانرێ 
قه ده غه کردنی  بۆ  بکرێ  چ��اره س��ه ر 

دروستبوونی به ردی نوێ.
کۆبوونه وه ی  گورچیله   به رده کانی 
کالیسۆم  وه ک  هه رسنه کراوی  مادده ی 
که   میزدا  له ناو  کریستاڵن  شێوه ی  به  
ب��ه ردی  له  ج��ۆری  ب��ه ردان��ه   ئ��ه م   %80
هه یه   دیکه   جۆرێکی  و   کالیسۆمن 
پێشبینی  یۆریا.  ئۆکسیدی  له  جۆری 
ده کرێ دروستکردنی به ردی کالیسۆمی 
به رامبه ری  له   بێت   3 تا   2 پیاواندا  له  

به ردی گورچیله
د.سۆران محه مه د غه ريب



M
e
d
ic

in
e
ی 
ژدار
نۆ

41

که سانه دا  له و  گورچیله   به ردی  ژناندا. 
زیاتر ده بینرێ که  له  شوێنه  گه رمه کان 
ده ژین که  ئاره ق زۆر ده رده ده ن و ئاو 

که م ده خۆنه وه .
ب��ه رگ��ری ل��ه  دروس��ت��ب��وون��ی ب��ه ردی 

گورچیله 
ئاو  پ���ه رداخ   10 ڕۆژان���ه   پێویسته    -

بخورێته وه .
ڕۆژانه   خۆراکی  به رنامه ی  دروستی   -
بۆ نموونه  خواردنی زۆری وه ک سپێناخ، 
به  و کاکاو  فستق، گوێز، چا  ڕێواس، 
کالیسۆمیان  زۆر  بڕێکی  ئه وه ی   هۆی 
به   توشبوون  بۆ  هۆکار  ده بنه   تیادایه  

به ردی گورچیله .
س��وور  گۆشتی  خ��واردن��ی  زۆری   -
ب��ه ردی  دروستبوونی  بۆ  هۆکارێکه  

گورچیله ی جۆری ئۆکسیدی یۆریا.
ڤیتامین  زۆر  بڕێکی  به کارهێنانی   -
ڕۆژێکدا  له   ملگم   1000 له   زیاتر   C
له وانه یه  ببێنه  هۆکاری زیادبوونی به ردی 

گورچیله .
گورچیله   به ردی  له   دیکه   جۆرێکی   -
له   ک��ه   "سترۆیتیی"ه   ب���ه ردی  ن��اوی 
هه وکردنی میزدا ده بینرێ و ژنان زۆرتر 

دووچاری ده بن.

زۆرتر  بنه ماڵه کاندا  له   له  هه ندێک   -
هۆی  به   ده بینرێ  گورچیله   ب��ه ردی 

هۆکاره  بۆماوه ییه کانه وه.
ده ستنیشانکردنی به ردی 

گورچیله 
گورچیله   ب��ه ردی  ج��ۆری  زانینی  بۆ 
به رده کان  جۆری   %90 تا  ڕادیۆتراپی 
تیشکی  ه��ه روه ه��ا  و   ده دات  پیشان 
ئه و  ت��ه ن��ووری و س��ۆن��ه ر، ده ت��وان��ن 
نابینرێن،  ڕادیۆتراپی  به   که   به ردانه ی 

نیشان بده ن کام جۆره یه .
نیشانه کانی

تا به ردی گورچیله  نه جووڵێت و نه یه ته  
خواره وه  ئه وا ئه سته مه  هه ست به   بوونی 
ئه م  له وانه یه   ده جووڵێت  بکرێ. کاتێک 

نیشانانه ی خواره وه  ڕوو بده ن:
- ئازار له  ته نیشته کانی پشت "که له که " 

و خوار په راسووه کان.
- گۆڕان له  تووندی ژانه که، له وانه یه  بۆ 

20 ده قیقه  تا 60 ده قیقه  بخایه نێت.
به شی  ده دات��ه وه   پشته وه   له   ژانه که    -

خواره وه ی سک و بنی سک.
لێڵبوونی  له ناو میز یان  - بوونی خوێن 

میز.
- ئازار له  کاتی میزکردن.

- هێڵنج و ڕشانه وه .
- تا و له رز هه ندێجار.

هۆکاری دروستبوونی
گورچیله کان دوو ئه ندامی شێوه  ده نکه  
به  قه د مستێک  فاسۆلیایین، هه ریه که یان 
سک،  دواوه ی  به شی  ده که ونه   ده ب��ن، 
فرمانی  پشت.  بڕبڕه ی  الیه کی  له هه ر 
له   بریتییه   گورچیله کان  سه ره کیی 
ناو  پاشماوه ی  و  زیاد  شله ی  فڕێدانی 

خوێن.
به ردی گورچیله  دروست ده بێت کاتێک 
چه ندین  و  شله   میز  ناو  پێکهاته کانی 
جۆری کانزا و ترشه کان له هاوسه نگی 
ده دات  ڕوو  ئه مه   کاتێک  الده ده ن. 
ده بێته  هۆی ئه وه ی میز جۆره ها مادده ی 
کالیسیۆم  وه ک  دروستکه ر  کریستاڵ 
به  بگرێت  له خۆ  یوریکی  ترشی  و 
میز  شله ی  که   زۆر  ئ��اوا   شێوه یه کی 
ناتوانێت ڕوونیان بکاته وه . ئه و کێشانه ی 
گورچیله کان  فرمانی  ل��ه   ک��ار  ک��ه  
ده که ن له  مژین و فڕێدانی کالیسیۆم و 
دروست  بارێک  ئه وا  دیکه ،  مادده کانی 
گورچیله   ب��ه ردی  ئ��ه وه ی  بۆ  ده ک��ه ن 
دروست ببێت. هۆکاری ئه مه ش له وانه یه  
کێشه ی  له وانه یه   یان  بێت،  بۆماوه یی 

به ردی گورچیله  دروست ده بێت کاتێک پێکهاته کانی ناو 
میز شله  و چه ندین جۆری کانزا و ترشه کان له هاوسه نگی 
الده ده ن. کاتێک ئه مه  ڕوو ده دات ده بێته  هۆی ئه وه ی میز 
جۆره ها مادده ی کریستاڵ دروستکه ر وه ک کالیسیۆم و ترشی یوریکی له خۆ 

بگرێت به  شێوه یه کی ئاوا زۆر که  شله ی میز 
ناتوانێت ڕوونیان بکاته وه . ئه و کێشانه ی که  کار 
له  فرمانی گورچیله کان ده که ن له  مژین و فڕێدانی 
کالیسیۆم و مادده کانی دیکه ، ئه وا بارێک دروست 
ده که ن بۆ ئه وه ی به ردی گورچیله  دروست ببێت
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6
بێت، 0 خۆراکی  له وانه یه   بێت،  ڕیخۆڵه  

یان هه ندێک ده رمان. 
یه ک  گورچیله   ب��ه ردی  ب��اوه   زۆرج��ار 
زۆرێک  به ڵکو  نییه،  ته واوی  هۆکاری 
زۆرێک  ده ک��ه ن.  به شداری  هۆکار  له  
چه ندین  له   گورچیله کان   ب��ه ردی  له  
پێکهاتوون. دیاریکردنی  جۆر کریستاڵ 
به ردی  پێکهاتووی  کریستاڵی  جۆری 
ده ستنیشانکردنی  یارمه تی  گورچیله  
به مه ش  ده دات،  دروستبوونی  هۆکاری 
له   بگیررێ  ڕێگا  تاڕاده یه ک  ده توانرێ 
دروستبوونی به ردی گورچیله. چه ندین 
جۆر به رد هه یه، به اڵم باوترینیان جۆری 

کالیسیۆمییه .
هۆکاری مه ترسیدار بۆ 

دروستبوونی به ردی گورچیله 
- که م خواردنه وه ی شله  و ئاو. ئه گه ر 
نه خورێته  وه   ئاو  پێویست  به  شێوه یه کی 
مه ترسیی  به مه ش  چڕده بێته وه   میز  ئه وا 

دروستبوونی به رد، زیاتر ده بێت.
ئه گه ر  خێزانی،  مێژووی  و  بۆماوه    -
خێزانه که ت  ئه ندامانی  ل��ه   یه کێک 
تۆش  ئه وا  هه یه   گورچیله یان  ب��ه ردی 
ئه گه ر  ه��ه روه ه��ا  مه ترسیدایت.  ل��ه  
ئه گه ری  ئ��ه وا  هه یه   به ردێکت  ت��ۆ 

دروستبوونی به ردی دیکه شت هه یه .
ئه و  زۆرب���ه ی  ڕه گ���ه ز،  و  ت��ه م��ه ن   -
که سانه ی تووشی به ردی گورچیله  ده بن 
ساڵیدان.   70 تا   20 نێوان  ته مه نی  له  
ڕه گه زی نێر زیاتر له بارن بۆ تووشبوون.
ڕێژه یان  خۆراکانه ی  ئه و  خ��ۆراک،   -
هه روه ها  سۆدیۆم،  و  پرۆتین  له   به رزه  
مه ترسی  کالیسیۆم،  له   که مه   ڕێژه یان  
زیاد  گورچیله   ب��ه ردی  دروستبوونی 

ده که ن.
زۆر  ئ��ه گ��ه ر  ج���وواڵن���ه وه ،  ک��ه م   -
دابنیشیت و جووڵه ت که م بێت، ئه وا له  

مه ترسیدایت.
- قه ڵه وی.

- به رزیی فشاری خوێن.
- کێشه ی کۆئه ندامی هه رس.

ئاڵۆزییه کانی
ئه گه ر به رد له ناو گورچیله کانت هه بێت، 
به  زۆری نابنه  هۆی دروستبوونی نیشانه  
و  ده بن  گه وره   ئاوا  به  شێوه یه کی  تا 
و  گورچیله کان  داخستنی  هۆی  ده بنه  
ده بێته   ئه مه ش  میزکردن،  له   ڕێگرتن 
خوێن  گورچیله کان،  تێکدانی  هۆی 
گورچیله   ب��ه ردی  هه روه ها  به ربوون. 
تووشکردنی  له   یارمه تیده ره   هۆکاری 

ڕێڕه وی میز به  هه وکردن.
خۆپاراستن

خۆ  ده توانرێ  باره کاندا  زۆرب��ه ی  له  
به  چه ند  به ردی گورچیله   له   بپارێزرێ 
گۆڕانکارییه کی بچووک له  شێوازی ژیانی 
ڕۆژانه. ئه گه ر ئه م گۆڕانکارییانه  سه ری 
گه وره بووندا  له   به رده که   یان  نه گرت 
بوو، ئه وکات پزیشکی پسپۆڕ له  بواری 

میزه ڕۆ ده رمان ده نووسێت.
زۆر  ڕۆژان���ه،  ژیانی  له   گۆڕانکاری 
په رداخ   14 له   زیاتر  ئاو،  خواردنه وه ی 
به اڵم  شله مه نی.  له   لیتر    3.3 یان  ئاو 
پێویسته   گ��ه رم،  ه��ه وای  و  ک��ه ش  له  
باشترین  ئ��او  بخورێته وه .  زیاتریش 
ڕۆژانه  هه روه ها  خواردنه وه،  بۆ  شله یه  
له  گوشراوه ی  په رداخێك  خواردنه وه ی 
لیمۆی "سروشتی" مه ترسی دروستبوونی 
به اڵم  ده کاته وه .  که م  گورچیله   به ردی 
خ��ۆت دوورب��گ��ه ره  له  خ��واردن��ه وه  ی 
شه ربه تی پاوده ری لیمۆ. هه روه ها ئه گه ر 
کالیسیۆم  ج��ۆری  گورچیله   ب��ه ردی 
به   پزیشکان  ئ��ه وا  بێت،  ئۆگزاله یت 
خواردنانه   جۆره   ئه و  که   ده زانن  باشی 
بکرێنه وه   که م  تووند  زۆر  به  شێوه ی 
وه ک  ئۆگزاله یت،  له   ده وڵه مه ندن  که  
که له ر م،  پاقڵه،  چ��ه وه ن��ده ر،  ڕێ��واس، 
سپێناغ، په تاته ی شیرین، کونجی، باوی. 
لێکۆڵینه وه کان  ئه مانه ش،  س��ه رب��اری 
ئه مه یان ده رخستو وه  که  ئه و خۆراکانه ی 
پڕۆتینی گیانله به ریان  بڕی خوێ و  که  
چانسی  باشی  به   زۆر  تێدایه   که متر 

که م  گورچیله   ب��ه ردی  دروستبوونی 
کالیسیۆمه،  ه��ه رچ��ی  ده ک���ه ن���ه وه.  
له   ده وڵه مه ند  خۆراکی  که مکردنه وه ی 
کالیسیۆم دیار نییه  که  ئایا ده بێته  هۆی 
دروستبوونی  مه ترس  که مکردنه وه ی 
به   به ڵکو  ن��ا،  ی��ان  گورچیله   ب��ه ری 
ده ری��ان  لێکۆڵینه وه کان  پێچه وانه وه، 
شیر  به رهه می  که   ژنانه ی  ئه و  خستووه  
"ده وڵه مه ند له  کالیسیۆم" زۆر ده خۆنه وه  
به   تووشبوون  مه ترسی  له   ئه وانه  که متر 

به ردی گورچیله دان.
ده رم�����ان، وه رگ��رت��ن��ی ده رم����ان بۆ 
پێویستی  گورچیله ،  به ردی  چاره سه ری 

به  سه ردانی پزیشکی پسپۆڕ هه یه .
چاره سه ر

به  ڕێژه ی له  70% به  ده رمان الده برێ، 
به  تایبه ت ئه گه ر به رده که  بچووک بێت، 
وردکردنی،  و  له یزه ر  به   یان شکاندنی 
به اڵم ئه گه ر له  15 ملم زیاتر بوو ئه وا 
به کارهێنانی  به   و  ن��ازوور  ئامێری  به  
به رده که ی پێ ده شکێنرێ  ئامێرێک که  
پاشان ده رده هێنرێ و چاره سه ر ده کرێ،  
نه کرا  چاره سه ر  ڕێگه یانه   به م  ئه گه ر 

نه شته رگه ری بۆ ده کرێ.
زۆرتر به رده  بچووکه کان له ڕێی میزه وه  
له   س��ه ره ت��ا  ج��ۆره   ب��ه م  ده رێ،  دێنه  
هیچ  به بێ  میزه وه   به  هۆی  گورچیله وه  
خواره وه ی  هاتنه   ڕێگای  به   کێشه یه ك 
ناو  بۆ  میز"  "بۆری  خوارێ  دێته   میزدا 
له   به رده   ئه م  ڕێگا  له   ئه گه ر  میزه ڵدان 
شوێنێکدا گیری خوارد، ئازارێکی زۆر 
دروست ده بێت و له م حاڵه ته دا ده رمانی 
ئارامکه ره وه ی زۆر به هێز به کارده هێنرێ، 
ئه وه نده   به رده که   که   له کاتێکدایه   ئه مه  
گه وره بێت که  نه توانرێ له  بۆری میزه وه  
بهێنرێته  ده رێ که  پێویسته  نه شته رگه ری 

بۆ بکرێ و ده ر بهێنرێ.
ب��ه ن��اوی  ئامێرێک  ئێستادا  له کاتی 
به ردی  شکاندنی  بۆ   lithography
به رزه وه   شه پۆلێکی  به  هۆی  گورچیله  

به کارده هێنرێ.
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خراپ تووشبوویت؟ ناتوانیت 
لەسەر جێگەكەت هەستیتەوە؟ 

پێویستت بە پشوودانە؟ 
ڕۆژانە  كارەكانی  و  ئیش  لەوانەیە  بەاڵم 
تەنیا  كە  بێت  شێوه یه   به و  دەوام��ت  و 
و  دەوام  بۆ  نەچیتەوه   بتوانیت  ڕۆژ  یەك 
هەر  پۆلەكەت.  بۆ  یان  كارەكەت  سەر 
ڕۆژیت  یەك  مۆڵەتێکی  كاتەوه ی  ئەو 
که   دەكەیتەوە  ل��ەوە  بیر  وەرگ��رت��ووە، 
خۆت  ب��وو  چ��ۆن  ت��ه واو  مۆڵه ته که ت 
سەر  بگەڕێیتەوە  زوو  و  بكەیتەوە  چاك 

كارەكەت.
ته نیا  س��ه رم��ادا  وه رزی  هاتنی  له گه ڵ 
تووشبوونی  به   نابیت  ناڕه حه ت  خۆت 
هه اڵمه ت، به ڵکو ده شێ منداڵه که ت باری 
نیگەران  له به رئه وه   بێ،  له  خۆت خراپتر 
مەبن، له  به شی یه که می ئه م بابه ته دا پێتان 
دەڵێین چۆن بەرنامەیەكی داڕێژراوی 24 
بكەن  باش  خۆتان  بارودۆخی  سەعاتی 
ئامادەی گه ڕانه وه  و چوونە سەر كار  و 
بابه ته که شدا  دووه م��ی  به شی  له   ببنه وه . 

ده که ین  منداڵ  دوژمنه که ی  چوار  باسی 
له  وه رزی زستاندا.

سەعاتی 8ی بەیانی
مۆڵه تت پێویسته  یان نا؟

گومانت هەیە كە ئەمڕۆ پشوو وەربگریت 
یان بچیتەوه  سەر كار؟ د. جیسۆن جۆناس، 
نەخۆشخانەی  ل��ە  ناوخۆیی  پسپۆڕی 
)لێرزنافێڵد( دەڵێت: "ئەگەر تایەكی وەهات 
هەیە و پلەی گەرمی لەشت زیاترە لە 37.5 
بەهێز  شێوەیەكی  بە  یان  س��ەدی،  پلەی 
دووچاری بێتاقەتی و بێهێزی لە جەستەتدا 
بوویته ته وه  و سەرئێشەت هەیە، یان تووشی 
یارمەتی  ئه وه   بوویت،  زۆر  سكچوونێكی 
هەموو  وەرب��گ��رە.  پشوو  ب��دەو  خ��ۆت 
لە  ئەوەن كە جەستەی تۆ  نیشانەی  ئەمانە 
جەنگێكی كاتیدایە لەگەڵ میكرۆبەكانیدا. 
ئەگەر پشوو بە خۆت نەدەیت بارودۆخەكە 
ئاڵۆزتر دەكەیت و لەوانەیە بە چەند ڕۆژ 
پشووی دیكە قەرەبووی ئەو ڕۆژە پشووە 
ببێتە  دەتوانێت  ئەمڕۆ  پشووی  نەكرێتەوە. 
هۆكاری ئەوەی كە تۆ بتوانیت لە سبەینێدا 

چاالكتر بیت."

سەعات 9ی بەیانی
بە ئاوی پرتەقاڵ دەست پێبكە

بۆئەوەی  بدەیت  زیاتر  هەوڵی  پێویستە 
ڕابهێنیت.  بارودۆخەكە  بە  جەستەت 
گ��ی��راوەك��ان  گەیشتنی  ڕاس��ت��ی��دا  ل��ە 
ب��ە ل���ەش، ڕێ��گ��ەی ت���ەواو ل��ەب��ارە بۆ 
ئەنفلوەنزا.  و  سەرما  ڕووبەڕووبوونەوەی 
ب��وارەدا  لەم  پسپۆڕ  الك��را،  ئیستیون  د. 
"باشترین  دەڵێت:  پەنسلڤانیا  زانكۆی  لە 
ڕێگا ئەوەیە كە بە یەك پەرداخ لە ئاوی 
ڤیتامین  تا  بكەیت  پێ   دەست  پرتەقاڵ 
شێوەیە  ب��ەم  جەستەت،  بگەیەنیتە   c
سیستەمی بەرگریتان بەهێز دەبێت. دواتر 
یەك پەرداخ ئاو بخۆرەوە لە ماوەی ئەو 
ڕۆژەدا بە بەردەوامی و تێكڕا 8 پەرداخ 
گیراوەكان  بخۆرەوە.  پرتەقاڵ  گیراوەی 
و  دەردەكات  جەستە  میكرۆبی  و  ژەهر 
یارمەتیت دەدات دژی بارودۆخی سەرما 
بجەنگیت. یان ئەگەر تا-تان هەبوو، یان 
لە ڕێگا عارەقتان كردووه تەوە و له  ڕێی 
دەست  لە  ئاو  زۆر  بڕێكی  هەناسەدانەوە 
دەدەن، که واته  پێویستە هاوسەنگی ڕێژەی 
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6
گیراوە 0 ئەو  زیاتری  خواردنەوەی  بە  ئاو 

سروشتییانە پڕ بكەیتەوە و ڕابگریت.
سەعات 10ی بەیانی

یارمەتی لە حەپەكان وەربگرە
حەپ  ن��ەخ��واردن��ی  نەچێت  ب��ی��رت��ان 
باش و دروست.  نابێتە كارێكی  هەمیشە 
ئەو  دژی  تەنیا  بە  بزانیت  ئەوە  پێویستە 
جۆناس  د.  بوەستیتەوە.  ب��ارودۆخ��ە 
پاراسیتامۆڵ  وەك  "دەرمانەكانی  دەڵێت: 
و ئیبۆپرۆفین، دەتوانن تای مرۆڤ بهێننە 
ئەوە  یارمەتی  هەمانكاتدا  لە  و  خوارەوە 
دەدەن كە مرۆڤ كەمتر شلەمەنی و ئاو 
دەربداتە دەرەوە. لەم كاتەدا ئەم دەرمانانە 
بەهێز  زیاتر  ل��ەش  بەرگری  سیستمی 
دەكەن و بەم شێوەیە جەستەتان دەتوانێت 
باشتر دژی نەخۆشی بجەنگێت. دەتوانین 
یەك دانە حەپ لە سەعات 10ی بەیانی و 
یەك دانەی دیكە دوای 4 یان 6 سەعات 
بیخۆین و لە ڕۆژێكدا 3 دانە لەم حەپانە 

بخۆین.
12.30ی نیوەڕۆ

سووپێک بخۆ
ئیشتیها  بێ   و  بێ تاقەت  ئەوەندە  لەوانەیە 
بیت كە حەز نەكەیت ژه مێک نان بخۆیت، 
بەاڵم لەوە تەواو دڵنیا بەرەوە كە جەستەتان 
بە وزە هەیە. دكتۆر  پێویستیەكی زۆری 
جۆناس دەڵێت: "ئێوە پێویستە ڤیتامینەكان 
و ماددە كانزاییە دیاریكراوەكان بگەیەننە 
بكەن  باوەڕ  لەشتان.  بەرگری  سیستەمی 
دەبێت  تایبەتەدا  بارودۆخە  جۆرە  لەم 
و  بگیرێت  گەورە  دایە  قسەی  لە  گوێ  
بیكەیتە  له م کاته دا شۆربایه ک بخۆیت و 
یارمەتی  مریشك  پرۆتینی  چارەسەر". 
دەدات. سیر و  لەش  بەرگری  سیستەمی 
پیازی ناو ئەو سوپ و شۆربایەش دژی 
هەموو  واتە  دەوەستێتەوە،  میكرۆبەكان 
بەكتریا  كە  ئەوەی  هۆی  دەبێتە  سوپێك 
جەستەت  لە  زیانبەخشەكان  میكرۆبە  و 

بكاتە دەرەوە.
بەرگەی  ناتوانێت  گ��ەدەت��ان  ئ��ەگ��ەر 
خواردنی تەنانەت شۆربایەكی مریشكیش 
بگرێت، دەتوانیت یەك دانە مۆز بخۆیت 
دەشبێتە  و  پۆتاسیۆم  بە  دەوڵەمەندە  كە 
بەرگریی  سیستمی  بەهێزكردنی  هۆی 

لەش.
سەعات 3ی دوانیوەڕۆ

خەوتن سوودی بۆ تۆ نییە

ئەگەرچی جەستەتان پێویستی بە پشووە، 
بتەوێت  ڕۆژەك��ە  ت��ەواوی  ئەگەر  بەاڵم 
بخەویت ئەوا شەو خەوت لێ  ناكەوێت و 
بەم شێوەیە ڕۆژی دواتر دۆخێكی خراپتر 
جەستەتان  ئەگەر  دەك��ات.  چاوەڕێت 
خۆت  زیاترە،  پشوویەكی  بە  پێویستی 
سەرقاڵ بكە به  شتێکه وه  وه ک خوێندنه وه ، 
تیڤی، یاری، بەاڵم ئەو خۆسەرقاڵكردنەش 
نابێت لە 45 دەقیقە زیاتر بێت. بەم شێوەیە 
و  بدەیت  تەواو  پشووی  شەو  دەتوانیت 
بێت.  پێ   زیاترت  وزەیەكی  سبەینێ   بۆ 
به اڵم ئەگەر هەست بە ماندوویەتیی زۆر 
دەكەیت، ئه وه  ڕابكشێ ، بەاڵم نەخەویت، 
ته نیا سەرت گەرم بكە. نه که یت کارێک 
زیاتر  ماندوویەتییەكەت  که   بکه یت 

بكات.
سەعات 5ی دوانیوەڕۆ

بە پێ  بڕۆ
بە  ب���ەراوورد  دەكەیت  هەست  ئەگەر 
باشتر  دۆخت  پێشتر  كاتەكانی  و  بەیانی 
بۆ  بكەیت  ئامادە  بووە. دەتوانیت خۆت 
د.ئەنجێال  دەقیقەیی.   10 پیادەڕەوییه کی 
دروستی  و  تەندروستی  پسپۆڕی  چاملرز 
دەڵێت:  مینستەر  وێست  زان��ك��ۆی  لە 
ببێتە  دەتوانێت  كورت  "پیادەڕۆشتنێكی 
یارمەتیدەرێك بۆ جەستەت و لە ڕاستیدا 
دەخاته وه .  ڕێك  جەستە  كردارەكانی 
جلوبەرگی  لەبەركردنی  بە  بۆنموونە 
گونجاو و پێاڵوی لەبار، دەتوانیت بچیتە 
و  بكڕیت  شمه ک  بەرامبەر،  دوكانەكانی 
ڕۆیشتنەكەت  ڕێگا  خێرایی  بگەڕێیتەوە. 

پێویستە نە زۆر بێت و نە كەم بێت.
سەعات 7ی ئێواره 

پێكەنین دەرمانی هەموو دەردەكانە
تا ئێستا گوێت لەوە بووە كە پێكەنین بۆ 
ئەنفلوەنزا  و  سەرما  بە  تووشبوو  مرۆڤی 
ئێستا  بیستووە  نەت  ئەگەر  بەسوودە؟ 
بیستت. د. جۆناس دەڵێت: "پێكەنین تەنیا 
لە  بەڵكو  ناكات.  باش  ڕۆح  بارودۆخی 
جەستەتان دژە خەمۆكی دروست دەكات 
و  دەجەنگێت  میكرۆبەكاندا  لەگەڵ  كە 
هۆی  دەبێتە  هەروەها  دەكات.  دژایەتی 
و  خۆشی  كە  سیرۆتۆنین  دروستبوونی 

باشی دەگەڕێنێتەوە بۆ جەستە.
هەروەها  ش��ادی،  و  پێكەنین  بوونی 
ئەندرۆفین-ەكان  دەردان��ی  هۆی  دەبێتە 
كرژبوون  لە  بەرپرسن  كە  جەستەدا،  لە 

لەش.  ماسوولكەكانی  خ��اوب��وون��ەوەی 
یان  زنجیره یه ک،  سەیری  و  دابنیشە  بۆیە 
بكە،  كۆمیدی  نمایشێكی  یان  فلیمێك، 
بۆ  بخوێنەرەوە  كۆمیدی  بابەتێكی  یان 

ئەوەی دۆخەكەت باشتر بێت.
سەعات 9ی شەو 

بچۆرە خەوێكی باشەوە
سەر  بچۆرە  "زوو  دەڵێت:  چاملرز  د. 
جێگای نووستنەكەت و پشوو بدە. ئەڵبەتە 
نە ئەوەندە زوو كە خەوتان لە ناوەڕاستی 
و  بخەونەوە  نەتوانن  و  بزڕێت  ش��ەودا 
تا   1 كەمەوە  بەالیەنی  وەربگرن.  پشوو 
ئاسایی  نووستنی  كاتی  پێش  سەعات   2
ئاماده  که  بۆ نووستن، بۆ  خۆت، خۆت 
دواتر  و  هەبێت  باشت  خەوێكی  ئەوەی 
ئەوەیە  كار  باشترین  نەبێتەوە.  خەبەرت 
كە بەالیەنی كەمەوە 8 سەعات بخەویت. 
بەم شێوەیە جەستەی تۆ هەلی ئەوەی لە 
پێویستی  هۆرمۆنی  تا  دەبێت  بەردەستدا 
وەك میالتۆنین و هەندێك هۆرمۆنی دیكە 
دەربدات. بەم شێوەیە كاتێك كە لە خەو 
هەڵدەستیت ئیدی هیچ نەخۆش نیت و لە 

گوێز ساغتریت.
چوار دوژمنی منداڵ لە زستاندا

سەرما ئەو كاتەی دەگاتە المان، لەگەڵ 
كە  دەهێنێت  نەخۆشی  هەندێك  خۆیدا 
ناتوانرێ  لە یەكدی دەچن و  زۆرینەیان 

لێك جیابكرێنەوە.
و  که مه   ئ��ارەزووی��ان  منداڵ  هه ندێجار 
بۆچی  بزانن  ناتوانن  یان  چییانه ،  نازانن 
نه خۆشن و جۆری نه خۆشییه که یان چییه ، 
لێ  خۆپارێزی  ناشتوانن  بێگومان  که  
نه خۆشییه که   نەمانی  دڵنیاییەوە  بە  بكەن. 
ئەم  دوادەكەوێت.  و  دەچێت  پێ  کاتی 
ڕێنماییانە یارمەتی دایك و باوك دەده ن تا 
دروستی  بە  نه خۆشییه ک  هه ر  نیشانەكانی 
دەرمانی  کامه   بزانرێ  و  دەربكەوێت 
بۆ  منداڵ  بە  بدرێ  دەكرێ  دیاریكراو 

چارەسەر.
كۆكە

نیشانەكانی 
هیالكیی  )خیزە(،  دەنگدار  هەناسەدانی 
نیشانە  لە  سینە  دەنگەدەنگی  ب��ەردەوام، 

باوەكانی كۆكەن.
هۆكاری تووشبوون 

نەخۆشییە  ب��ەم  ت��ووش��ب��وون  ه��ۆك��اری 
ئ��ەوەی  ه��ۆی  دەبێتە  كە  ڤایرۆسێكە 
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بە  هاتنه ده ره وه ی دەنگ  لە  ڕێگریکردن 
شێوه ی ئاسایی.

چاره سه ر
 20 تا   15 ماوەی  بۆ  منداڵەكە  پێویستە 
و شێداردا  لە گەرماوێكی گەرم  دەقیقە 
بهێڵرێتەوە و ئاوی گەرم بكرێتەوە تا وەك 
ساونایەكی لێ بێت. هەروەها دەشتوانرێ 
لە ژووری منداڵدا سوود لە دەزگایەكی 
هەڵم  بەردەوام  كە  وەربگیرێ  هەڵمكەر 
لە  س��وود  وای��ە  باشتر  بكات،  دروس��ت 
هەندێك دەرمانی الوەكی وەرنەگیرێت، 
دەرم���ان  بەكارهێنانی  زۆر  چونكە 

بارودۆخی منداڵ خراپتر دەكات.
چ كاتێك سەردانی پزیشك بكرێ؟

منداڵەكە  بارودۆخی  و  نیشانە  ئەگەر 
سەردانی  پێویستە  چوو،  خراپتر  بەرەو 
پزیشك بكرێ، ئەو كاتەی كە هەناسەدان 
تەواو بێزاری دەكات و خیزەی لەوپەڕی 
تەنانەت  ناتوانێت  یان  دەبێت،  زۆری��دا 
لە  گریانی  گریا  ئه گه ر  یان  و  بگری 
ڕادەبەدەری هەبێت، له م بارانه دا تا زووتر 

سەردانی پزیشك بكرێت باشترە.
سوڕی خایەنراو: سوڕی تەواوبوونی ئەم 
تێناپەڕێت،  شەوێك  چەند  لە  ڤایرۆسە 
بۆیە نیگەران مه به  و ماوەیەكی كەمی پێ 

دەچێت.
ڤایرۆسی سێنسیشیاڵی هه ناسه 

 RSV)) Respiratory Syncytial
Virus

نیشانەكانی
و  سینە  خیزەی  و  خێرا  هەناسەدانی 
پەتایەكی  تووشی  ئەوەی  وەك  ناڵه ناڵ، 
لە  زیاتر  نەخۆشییە  ئەم  بووبێت.  گەورە 
منداڵی یەك ساڵەدا له  مانگەكانی پایز و 

زستاندا دەردەكەوێت.
هۆكاری تووشبوون

ئه م نه خۆشییه  لەو نەخۆشییانەیە كە چەند 
یەكێك  هەیە  تووشبوونی  ڕێگەیەكی 
چاو،  زۆرج��ار  كە  ئەوەیە  ڕێگەكان  لە 
سپی  لینجی  ماددەیەكی  ڕووخسار  یان 
و  چاودایە  كەناری  لە  كە  دەردەدات 
مرۆڤ بە دەست پاكی دەكاتەوە و دواتر 
یان  منداڵ  بە  دەستە  ئەو  بەركەوتنی  بە 
به  كەسێکی دیكە و دواتر بۆ منداڵەكان 

دەگوێزرێتەوە و تووشی دەبێت.
چاره سه ر

ت��ەواوب��وون��ی  دوای  نەخۆشییە  ئ��ەم 

س��وڕەك��ەی، خ��ۆی چ��اك دەب��ێ��ت��ەوە و 
جۆرە  هیچ  بەكارهێنانی  بە  پێویست 
دەرم��ان��ێ��ك ن��اك��ات، دەت��وان��ی��ت بە 
یان  شۆربا،  خواردنی  لە  سوودوەرگرتن 
گونجاو،  و  دروس��ت  ت��ەواو  خۆراكی 
ڕێگری لە كەمبوونه وه ی ئاوی جەستەی 

منداڵەكە بگریت.
چ كاتێك سەردانی پزیشك 

بكرێ؟
و  یەكەمن  منداڵی  كە  مندااڵنەی  ئەو 
تایبەتمەندیی  ئەوانەی  یان  ن��ۆب��ەرەن، 
پشکنینی پێشتری پزیشكییان نییە، پێویستە 

ببرێنە الی پزیشك.
سوڕی خایەنراو

منداڵ تا یەك هەفتە لەو سوڕەدا دەمێنێتەوە،  
بەاڵم لەم ماوەیەدا پێویستە ئاگاداری ئەوە 
بین كە ئەو منداڵە لە منداڵی دیكە دوور 

بخەینەوە.
نیشانەكانی ئەنفلوەنزا

و  و  بێهێزی  س��ەرم��ا،  بە  هەستكردن 
ماندووێتی، ئاو هاتنە خوارەوە بە لووتدا، 
جار  هه ندێ  ڕووخسار،  سووربوونەوەی 

هه بوونی تا.
هۆكاری تووشبوون 

زۆرب��ەی  ل��ە  ئەنفلوەنزا  نیشانەكانی 
سەرمابوون  نیشانەكانی  وەك  دۆخەكاندا 
زووتر  گشتی  شێوەیەكی  بە  بەاڵم  وایە، 
كاتەكاندا  زۆربەی  لە  و  دەردەكەوێت 
چەند نیشانەیەك پێكەوە تیایدا دەردەكەون. 
كە  ڤایرۆسێكە  نەخۆشییەكە  هۆكاری 
بۆ  كەسێكەوە  لە  ئاسانی  بە  دەتوانێت 

كەسێكی دیكە بگوێزرێتەوە.
چاره سه ر

ئەو كاتەی كە هەستت كرد منداڵەكەت 
ڕاستەوخۆ  ب��ووە،  ئەنفلوەنزا  تووشی 
ئەگەر  بەتایبەتی  بكە.  پزیشك  سەردانی 
خۆت  و  بێت  بچووك  زۆر  منداڵەكە 
بدۆزیتەوە.  بۆ  ڕێگەچارەی  نه تتوانی 
ماوەیەدا  ل��ەو  كە  بە  ئ��ەوە  ئ��اگ��اداری 
وەرگرتنێكی  پشوو  لە  منداڵەكە  پێویستە 
نەخۆشییە  ئەم  مەبە  نیگەران  بێت.  باشدا 

ماکی الوەکیی لێ ناكەوێتەوە.
چ كاتێك سەردانی پزیشك 

بكرێ؟
منداڵەكە  نەخۆشی  نیشانەكانی  ئەگەر 
تووندتر بوون، سەردانی پزیشك بكە تا بە 
دژەڤایرۆس،  دەرمانی  لە  سوودوەرگرتن 

چارەسەری زووتری بۆ بدۆزرێتەوە.
سوڕی خایەنراو

لەو  ڕۆژ   5 تا   3 م��اوەی  بۆ  منداڵەكە 
دەتوانێت  بەاڵم  دەمێنێتەوە،  نەخۆشییەدا 
هەفتە  ی��ەك  ت��ام��اوەی  نەخۆشییەكە 

بگوێزێتەوە.
نیشانەكانی سەرمابوون

لووتدا،  و  چاو  بە  خ��وارەوە  ئاوهاتنە 
لە  سووربوونەوە  ماندوویەتی،  كەمبینی، 

نیشانە باوەكانی ئەم نەخۆشییەن.
هۆكاری تووشبوون

هەموویان  ق��ورس��ەك��ان،  سەرمابوونە 
جۆرە  ب��اڵوب��وون��ەوەی  بە  پەیوەندییان 

ڤایرۆسێكی تایبەت بە خۆیانەوە هەیە.
چاره سه ر

بە كاتی  پێویستی  بۆ چاكبوونەوە  منداڵ 
زیاترە، هەوڵ بدە لە ئاوی جەستەی دڵنیا 
ماوە  بدە.  پێ  زیاتری  پشووی  بەرەوە و 
ماوە هەوڵ بدە ڕووخساری منداڵەكە به  
ئاوی گه رم ته ڕ بکه یت بۆئەوەی هەندێك 
گەرمایی بۆ بگەڕێنیتەوە و بیپارێزیت لە 

سەرمابوونێكی دیكە.
چ كاتێك سەردانی پزیشك 

بكرێ؟
ئەگەر نیشانەكانی دوای دوو هەفتە هه ر 
و  بوو  تووندتر  نەخۆشییەكە  و  النەچوو 
دەستی بە خیزە خیزی سینە كرد، پێویستە 

سەردانی پزیشك بكرێ.
س��وڕی خ��ای��ەن��راو: چ���اوەڕێ دەك��رێ 
یەك  م��اوەی  لە  منداڵەكە  ب��ارودۆخ��ی 
هەفتەدا بەرەو باشی بچێت، ئەگەر وەها 
نەبوو پێویستە سەردانی پزیشكی تایبەت 

بكرێ.
تا

بە  ناتوانن  باوكان  و  دایك  هەندێجار 
هەیە  تای  مندڵەكەیان  بزانن  دروستی 
ژمارانە  ئ��ەم  دەرك��ەوت��ن��ی  بە  ن��ا،  ی��ان 
دەردەكەوێت كە تای هەیە و كاردانەوەی 

خێرا ئەنجام بدە.
منداڵی خوار 3 مانگ: 38 پلە یان زیاتر.
منداڵی 3 تا 6 مانگ: 38.3 پلە یان زیاتر.
یان  پلە   39.4 مانگ:   6 سەروو  منداڵی 

زیاتر.

لە فارسییەوە: ئارینا عومەر
لە گۆڤاری )سیب سبز(- ژمارە)82(
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بەشێكە  "زراو"  زەرد  كیسەی 
جگەردا  ژێ��رەوەی  ڕووك��اری  لە  كە 
كیسەیە  ئ��ەم  فەرمانی  هەیە.  بوونی 
له   ئ��اگ��ادارب��وون  و  پارێزگاریكردن 
تیایەتی.  زەردب��اوەی  شلە  لەو  جگه ره  
لەكاتی  کیسه یه وه   ل��ه م  شلەیە  ئ��ەم 
ناو  بۆ  خ��واردن  چوونی  و  خ��واردن 
گەدە لە جگەرەوە بە هۆی ڕێڕەوێكەوە 

دەگوێزرێتەوە بۆ دوازده  گرێ.
زراو،  یان  زەرد،  كیسەی  شێرپەنجەی 
زیاتر لە بەسااڵچووەكاندا دەردەكەوێت 
ئه م  ه��ه روه ه��ا   .%70 ڕێ���ژەی  ب��ە  و 
کیسه یه  تووشی باری دیکه  ده بێت که  
هەندێجار  و  تێدایە  وردی  پێکهێنه ری 

پێیان دەوترێت بەردی زراو.
شێرپەنجەكە باڵو نییە

شێرپەنجەی  ب��اڵوب��وون��ەوەی  ڕێ��ژەی 

زراو، بە بەراورد بە جۆرەكانی دیكەی 
شێرپەنجە، وەك هی سی و گەدە، زۆر 
كەمە. نەرمی و جوواڵنەوەی بەردەوامی 
ڕێ��ژەی  دەتوانێت  زەردە  كیسە  ئ��ەو 
ئەڵبەتە  بكاتەوە.  كەم  شێرپەنجەیە  ئەو 
بچێت  پێ  زیاتری  ماوەیەكی  ئەگەر 
زەمەنێكی  و  جووڵە  پەیدابوونی  بۆ 
ئەگەری  دڵنیاییەوە  بە  بخایەنێت  زۆرتر 
زیادبوونی شێرپەنجەكە زیاتر دەبێت و 

بەرزتر دەبێتەوە.
كە  ئەوەیە  گرنگ  دیكەی  خاڵێكی 

ئەم  پ��ەی��داب��وون��ی  ئ��ەگ��ەری 
و  ب���ۆری  ل��ە  شێرپەنجەیە 
خودی  لە  زیاترە  ڕێڕەوەكان 
شێرپەنجەی ناو كیسە زەردەكە. 
زوو  كەسەكە  ئەگەر  ب��ەاڵم 
شێرپەنجە  بوونی  ئاگاداری 
بێت و نەشتەرگەری بۆ بكات 

و كیسە زەردەكە نەهێڵێت، یان لەڕێی 
بۆ  چ��ارەس��ەری  كیمیاییەوە  دەرمانی 
بدۆزێتەوە، ئەوا ئەگەری تووشبوونەكە 
لە  دەك��ات.  بنەبڕی  و  دەكاتەوە  كەم 
تووشبوو  كەسی  كاتەكاندا  زۆرب��ەی 
تازە  كە  دەكات  پێ  هەستی  درەنگ 
درەنگ بووە و جگەر ئالوودە بووە و 
دەستی بەسەردا گیراوە. لەم بارودۆخەدا 
دەبێتە  چارەسەركردن  و  دەرمانكردن 
كارێكی زەحمەت و دژوار و ئەگەری 

كەمبوونەوە و بنەبڕكردنی كەمترە. 
پێویستە ئەوە ڕوون بكەینەوە دەركەوتنی 
ئەم شێرپەنجەیە زۆر كەمە و بە كەمی 
ئەگەر  دەك��رێ.  بەدی  خەڵكیدا  لەناو 
زووتر  چارەسەری  بزانرێ  پێی  زوو 
كاتەكاندا  زۆربەی  لە  بەاڵم  دەكرێ، 
درەنگتر هەستی پێ دەكرێ، ئەگەرچی 
ژمارەیەكی كەم لەم شێرپەنجەیە بوونی 
هەیە و لەناو ئەوانەشدا بڕێكی كەمیان 

كیسە  لەناو  بووە  دروست  تیا  بەردی 
بەردی  دەركەوتنی  بەاڵم  زەردەك��ەدا، 
پێگەیشتنی  نیشانەی  زەردەك��ە  كیسە 
دەرك��ەوت��ن��ی  ب��ۆی��ە  شێرپەنجەكەیە 
دەبێت  هاوڕێژە  ڕاستەوانە  بەردەكان 

لەگەڵ كامڵبوونی شێرپەنجەكەدا.
جۆرەكانی تەشەنەی كیسە زەردەكان

لە سەرەتادا پێویستە دوو خاڵ لەبەرچاو 
بگرین ئەوانیش ئەوەن كە باڵوبوونەوەی 
ئەم شێرپەنجەیە لە ژناندا دوو بەرامبەری 
زیاتر  نەخۆشییە  ئەم  هەروەها  پیاوانە. 

زراو  شــێــرپــــــــــــــەنــــــــجــــــــەی 

پێویستە 
ئەوە ڕوون 
بكەینەوە دەركەوتنی ئەم 
شێرپەنجەیە زۆر كەمە و 
بە كەمی لەناو خەڵكیدا 
بەدی دەكرێ. ئەگەر زوو 
پێی بزانرێ چارەسەری 
زووتر دەكرێ، بەاڵم لە 
زۆربەی كاتەكاندا درەنگتر 
هەستی پێ دەكرێ، 
ئەگەرچی ژمارەیەكی 
كەم لەم شێرپەنجەیە 
بوونی هەیە و لەناو 
ئەوانەشدا بڕێكی كەمیان 
بەردی تیا دروست بووە 
لەناو كیسە زەردەكەدا، 
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هەیە  پەیدابوونی  ترسی  كەسانەدا  لەو 
قوماش  و  پالستیكی  كارگەی  لە  كە 

كاردەكەن.
زیاتر لە 80%ی شێرپەنجەكانی كیسەی 
ئەم  بناغەی  ئادنۆكارسینۆمیە.  زەرد 
خوێنییە  ڕەگ��ە  ل��ەن��او  شێرپەنجەیە 
و  پەنجە  شێوەی  بە  پێكبەستەكانەوە 
جۆرە  ئ��ەم  كە  باڵودەبێتەوە  دەم��ار 
شێرپەنجەیە بە "پاپیالری" ناودەبرێ. بە 
شێوەیەكی گشتی ئەم جۆرە شێرپەنجەیە 
دەگاتە جگەر و لیمفەگرێیەكان و باڵو 
و  دەرمانكردن  هەندێجار  و  دەبێتەوە 
75%ی  دەبێت.  ئاسان  چارەسەركردنی 

ئادنۆكارسینۆم-ەكان پاپیالری نین.
باڵوبوونەوەی شێرپەنجەكە 

چۆنە؟
پێنجەمین  بە  شێرپەنجەیە  ج��ۆرە  ئەم 
شێرپەنجە هەژماردەكرێ. خاڵی گرنگ 
لێرەدا تایبەت بەم شێرپەنجەیە ئەوەیە كە 
ژناندا  لە  تەشەنەسەندنی  و  باڵوبوونەوە 
پیاوان  بە  ب��ەراوورد  بە  بەرامبەرە  دوو 
ئەوانەن  تووشبووەكان  كەسە  زیاتر  و 
ساڵیەوەیە.   70 سەروو  لە  تەمەنیان  كە 
بە داخەوە تەنیا 1\4ی ئەم شێرپەنجەیە 
لە قۆناغەكانی سەرەتادا دیاری دەكرێن 
دەگاتە  دیكە  ئەوانی  دەدۆزرێنەوە،  و 
نزیكەی كامڵبوون ئەو كاتە هەستی پێ 

دەكرێ و پێی دەزانرێ.

هۆكارە ترسناكەكان كامانەن؟
وا  خ��ۆی��ان  نەخۆشانە  ل��ەو  زۆرێ���ك 
شێرپەنجەیە  ئەم  ڕێ��ژەی  كە  دەك��ەن 
ئەو  بكات  زیاد  باڵوتر  شێوەیەكی  بە 
كاتەی كە بەرد لەناو كیسە زەردەكەدا 
پەیدا دەكات. بەاڵم جگە لەو كەسانەی 
هەیە.  زەردی���ان  كیسەی  ب��ەردی  كە 
هەن  ك��ەم  دیكەی  كەسی  هەندێك 
كیسە  شێرپەنجەی  ئەم  دووچ��اری  كە 
ماددە  لەو  پڕ  كیسەی  دەبن،  زەردان��ە 
شلە زەردە، كیسەی دیكەی تایبەت بەو 
ماددە زەردە، دەرچەی الوەكی ڕێڕەوی 
هۆكاری  و  نیشانە  لە  زەردەك��ە  ماددە 

دیكەی تووشبوون بە شێرپەنجەكەن.
یەكێكی دیكە لە هۆكارە ترسناكەكان 
ماددەی  كارگەی  و  پێشانگا  لە  مانەوە 
دروستكردنی  كارگەی  وەك  كیمیایی 
بوونی  نایلۆنییه .  قوماشی  و  الستیك 
ئەوە  مانای  بە  هۆكارانە  لەم  یەكێك 
دووچ��اری  دەبێت  كەسەكە  كە  نییە 
شێرپەنجەكە ببێت و نەبوونیشی نیشانەی 
ئەوە نییە كە ئەو كەسە ئیدی دووچاری 

ئەو جۆرە شێرپەنجەیە نابێت.
نیشانەكان كامانەن؟

زەرد  كیسەی  شێرپەنجەی  ئ��ەگ��ەر 
شێرپەنجەیە  ئەو  توندی  هەبێت  بوونی 
واتە  شێرپەنجەكە  شوێنی  و  ب��ار  بە 
دەبێت  پ��ەی��وەن��دی  ك��ی��س��ەزەردەك��ە 

و ك��اری��گ��ەری دروس���ت دەك���ات و 
زەردب��وون��ی  وەك  دۆخ��ی  هەندێك 
پێست،  خوراندنی  چاوەكان،  و  پێست 
نائاسایی،  دەردی  هەناسەتووندی،  تا، 
ئ��ارەزووی  كەمبوونەوەی  ڕش��ان��ەوە، 
خۆراك، دابەزینی كێش دروست دەبێت 
نەخۆشی  نیشانانەن كە  ئەو  ئەمانەش  و 
پەیدا  تیایدا  زەرد  كیسەی  شێرپەنجەی 

دەبێت.
چۆن دیاری دەكرێت و دەدۆزرێتەوە؟

دیاریكردنەكە  و  دۆزینەوە  سەرەتای 
قۆناغبەندی  و  ورد  ناساندنێكی  بە 
ئەم  پێدەكات.  دەس��ت  شێرپەنجەكە 
دانەیەك  چەند  یان  یەك  لەوانەیە  كارە 
بێت  پێویست  پشكنینی  و  تاقیكردنەوە 
بۆ ئەوەی ڕێڕەو و شوێنی تەواوی كیسە 
دیاری  تەواوەتی  بە  زەردەكەی جگەر 

بكرێ.
 CT ، چاودێری پزیشكی سی تی سکان
SCAN، MRI، پشكنینی كرداری ورد 

و تایبەت بە جگەر دەكرێ و ئەو كاتە 
دەتوانرێ بووترێ بە تەواوەتی شوێن و 
پێگەی دیاری كراوە و كاری دواتری 

تیا ئەنجام دەدرێ.

لە فارسییەوە: ڕەوەز ئەبوبەکر
لە گۆڤاری)سیب سبز(-ژمارە)107(

ـــە؟ ـــی چـــی
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ڤایرۆسە  لەو  یەكێكە  ڤایرۆس  ڕاینۆ 
باوانه ی كە دەبێتە هۆی هەاڵمەتە هەرە 

بەرباڵوەكان.
كەسێك  دەب��ن��ەوە،  ب��اڵو  ڤایرۆسەكان 
وەری  دەك��رێ  دیكەوە  كەسێكی  لە 

زیندوو  خانەی  ئ��ارەزووی  و  بگرێت 
زۆربوون.  و  مانەوە  زیندوو  بۆ  دەكەن، 
كاتێك ڤایرۆسێك دەچێتە له شتەوە، باڵو 
دەكات  خانەكان  كۆنترۆڵی  و  دەبێتەوە 
و ئاڕاستەی بۆ بەشەكانی دیكەی له ش 
دەگۆڕێت بۆ دروستبوون و زیاتربوونی 

ڤایرۆسی زیاتر.
چۆن له ش بەرگریمان لێ 

دەكات؟
هەڕەشەی  ژێر  دەچێتە  له شمان  كاتێك 
ڤایرۆسەوە، دەست دەكات بە هێرشكردن 
ئەمەش  پێشكەوتوو،  بەرگرییەكی  بە 
بەرگریی  "وەاڵم��دان��ەوەی  بە  ناسراوە 
لەش". سیستەمی بەرگری له شمان توانای 

ناسینەوەی خانەكانی هەیە، وا لە له شمان 
هەموو  بەرپەرچی  بتوانێت  دەك��ات 
بداتەوە  نه ناسراو  و  نامۆ  هێرشبەرێكی 

وەك ڤایرۆسەكان.
خانە  بەكارهێنانی  ه��ۆی  بە  له شمان 
فرمانە  ئەم  گەورەكانەوە  بەرگریكارییە 
ج��ۆرە  ل��ە  پێكهاتوون  ك��ە  دەك���ات 
جیاوازەكانی خڕۆكە سپییەكانی خوێن. 
هەموو ڕۆژێك له ش لەناو مۆخی ئێسکدا 
نزیكەی بلیۆنێكیان لێ دروست دەكات.
دەڵێن  پێیان  خوێن  سپییەكانی  خڕۆكە 
 ،macrophages ماشەرەوەی گەورە
دەناسنەوە  بەكتریاكان  زووی��ی  بە  که  
ئەوەش،  س��ەرەڕای  دەب��ەن.  لەناویان  و 

له ش چۆن شەڕی ڤایرۆس دەكات؟
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بكاتە  دەس���ت  ڤ��ای��رۆس��ێ��ك  ئ��ەگ��ەر 
هاتنە  شەڕی  ئێمە  ئەوا  كاریگەربوون 
دواوە و بەكارهێنانی بەرگرییەكی زیاتر 
خوێن  سپییەكانی  خڕۆكە  بەهێزتری  و 
خانە    B ,T دەڵێن  پێیان  كە  دەكەین 

لیمفییەكان.
دەگێڕن.  جیاواز  ڕۆڵ��ی   T خانەكانی 
ه���ەروەك  دەك���ەن  ك��ار  هەندێكیان 
ئاگادارییه كە  كە  پاسەوانەكان  سەگە 
ڤایرۆسە  كاتێك  دەك���ەن���ەوە.  ب���ەرز 
كە  ڤایرۆسانەی  ئەو  یان  هێرشبەرەكان 
ڕاستەوخۆ  دەناسنەوە،  ژوورەوە  دێنە 
ڤایرۆسە باڵوبووەوەكە دەكوژن و تێكی 
  Bخانەكانی یارمەتی  یان  دەشكێنن، 

دەدەن بۆ بەرهەمێنانی دژەته نه کان.
ببێت،  ئاشكرا  ڤایرۆسەكە  یەك جار که  
ژمارەیەكی بچووكی ئەم خانەی B,T ی 
تایبەتییانە بەردەوام دەبن و یادەوەرییەكی 
تەواوی ڤایرۆسە تێكشكاوەكە له  له شدا 
سیستەمی  ئەوەیە  مانای  ئەمە  دەهێڵنەوە. 
بەرگری له ش ئامادەكراوە بۆ بەكارهێنان 
بە هەمان  بە تووشبوون  بۆ ڕێگریكردن 
"هێزی  بە  ناسراوە  ئەمەش  ڤایرۆس. 
بۆ  بەدەستهاتوو".  نەخۆشیی  بەرگریی 
م��اوه ی  له   كەسێك  کاتێک  نموونه ، 
ملەخڕێ  نەخۆشیی  تووشی  منداڵیدا 
ژیانی  بەرگری  توانای  ئەمە  دەبێت، 
دیکه   جارێکی  و  ده داتێ  درێژخایەنی 

تووشی ئه و نه خۆشییه  نابێته وه .
كۆنترۆڵ  سروشتیە  توانا  ئەم  زاناكان 
دەكەن و بەكاری دەهێنن بۆ بەرهەمهێنانی 
به رگری لە دروستكردنی ڤاكسینەكاندا، 
مرداره وه بوو  یان  الواز  ڤایرۆسی  كە 
سیستەمی  هه ژاندنی  بۆ  بەكاردەهێنن 
به رگریی  هاندانی  و  ل��ه ش  بەرگری 
تا  نەخۆشییه ک  بەرهەڵستی  بۆ  ل��ه ش 
ماوەیەكی درێژ، بێ ئه وه ی ئه و ڤایرۆسه  

به کارهاتووانه  ببنه  هۆی نه خۆشییه که .
چاکترکردنی  بەرنامەكانی  ک��ه وات��ه  
بە  دژ  منداڵ  له شی  بەرگری  سیستەمی 
بۆ  گوێزەرەوەكان،  و  بەرباڵو  ڤایرۆسە 
نموونه  وەك ڤایرۆسی سورێژە، کارێکی 
گرنگن و منداڵ له و نه خۆشییه  ترسناک و 

مه ترسیدار و کوشندانه  ده پارێزێت.
بۆچی ڤایرۆسەكان دەگەڕێنەوە؟

وەك  ڤایرۆسەكان  زۆربەی  یەكەمجار، 

هۆكاری  دەبنە  كە  ئ��ەوان��ەی 
شارەزان  و  كارامە  هەاڵمەت، 
ل��ە خ��ێ��رای��ی خ��ۆگ��ۆڕی��ن��دا، 
و  گه شه   له   ب��ه رده وام  چونکه  
ئه وه ی  وەك  و  دروستبووندان 
وایه .  بکه نەوە  كۆپی  خۆیان 

که واته  هەموو ڤایرۆسێكی نوێ، چانسی 
خۆگۆڕینێکی  و  هەیە  ژیانی  نویی 
جینەكانیدا  لەناو  بووه   درووست  تیادا 
ڤایرۆسەكە  ده کات  وا  ئه مه شه   هه ر  و 
دیكە  كەسێكی  ب��ۆ  كەسێكەوە  ل��ە 

بگوێزرێته وه .
ڤایرۆسەكە  پرۆسەیەدا،  ئەم  ماوەی  لە 
خانەكانی  و  دەگۆڕێت  خۆی  شێوەی 
له ش،  بەرگری  سیستەمی  ی���ادەوەری 
بیناسێتەوە.  تا  هەوڵ و كۆشش دەكات 
بەجێ  ب��ەئ��ازادی  ڤایرۆسەكە  که چی 
دەهێڵێت بۆ ئەوەی ئێمە نەخۆش بخات 

لە یەك جار زیاتر.
دەمێنێتەوە،  هەر  هەاڵمەتەكە  بۆیە  ئەمە 
بە  گ����ۆڕراو  ن��وێ  ش��ێ��وەی  چونكە 
بەردەوامی لە گەشەكردندایە، سیستەمی 
بەرگری له ش ناتوانێت تێبینییان بكات و 
بیان ناسێته وه  و سیستمی به رگری خۆی 

بزانێت.
هەیە،  سوودیشی  هەاڵمەت  ڤایرۆسی 
الن��ەی  ج��ۆرەه��ا  دەت��وان��ێ��ت  چونكە 
له شماندا،  ناو  له   مشەخۆر  زیندەوەری 

میكرۆباوی و خراپ بكات. 
ڤایرۆسه کان لە مرۆڤەكانەوە بۆ باڵندەكان 
جیاوازن،  زۆر  جۆرەكانی  بەراز،  بۆ  و 
لەنێو  ماوەی گواستنەوەدا  لە  تایبه تی  به  
دەكات  وا  ئەمە  ئاژەڵییەكاندا.  گرووپە 
سیسته می به رگریی له ش ڕێكخراو نەبێ 
ده رباره یان و لەكات و بۆنەی دەگمەندا 
باز  ئه وه ی  ه��ەروەك  خێرایی  بە  ئەوان 
بە  و  مرۆڤەكان  بۆ  دەگەڕێنەوە  بدەن، 

خێرایی باڵو دەبنەوە.
هەاڵمەت  ئەنفلۆنزاوە،  پێچەوانەی  بە 
ڤایرۆس  جۆر  یەك  تەنیا  هۆكاری  بە 
لەو  یەكێك  هەر  بەاڵم  ئ��اراوە،  نایەتە 
ڤایرۆس،  جیاوازانەی  ج��ۆرە  سەدەها 
دەتوانن ڕێگە و هێڵی ئاسمانی سەرووتر 
میكرۆباوی و پیس بكەن. ئەم ڤایرۆسانە 
ئەنفلۆنزا،  ڤایرۆسی  وەك  ناگۆڕرێن 
بۆیە لەگەڵ هەر هەاڵمەتێكدا سیستەمی 

تەكنیكێكی 
دیكەی ڤایرۆسه کان، 
كەسێك که  تووشی 
ڤایرۆسی ئاگرین 
ده بێته وه ، لە سیستمی 
بەرگری له شدا لەناو 
خانەكانی دەماردا كە پێی 
دەڵێن شانەی هەستە 
دەمار، ڤایرۆسه که  
خۆی ده شارێته وه . له  
کاتی بوونی گۆڕرانی 
هۆرمۆنی یان فشاری 
ده روونی، ڤایرۆسه که  
چاالک ده بێته وه  و شانەی 
دەماره خانەکان بەجێ 
دەهێڵێت و دەڕواتە کۆتایی 
دەمارەكە له  ژێر پێستدا. 
لێرەوە خانەكانی پێست 
وێران دەكات و هەوكردن 
و تلۆقكردن دروست 
دەكات لەسەر لێوەكان 
و ڤایرۆسەكە له  ڕێگه ی 
ئه و کێم و تلۆقانه وه  دێتە 
دەرەوە
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بە 0 دژ  بەرگریكار  دەبێتە  له ش  بەرگری 

خەڵكی  ئەوەش،  سەرەڕای  ڤایرۆسەكە. 
ئه ویش  دەگ��رن،  هەاڵمەت  ئاسانی  بە 
چونکه  خەڵكی ناتوانن ڕێگری لە هاتن 
و تێپەڕبوونی ڤایرۆسە نوێكان بگرن كە 

پێشووتر نەیان بووە.
ڤایرۆسی  وەك  دیكە،  ڤایرۆسەكانی 
ده ک��ه ن  سڕ  خۆیان  مێكوتە،  دڕک��ه و 
سیستەمی  لەالیەن  لەناوببرێن  پێشئەوەی 
بەرگری له شه وە. ئەوان بە نەبزوتی )سڕ( 
لەناو له شماندا دەمێننەوە، بەاڵم لە کاتی 
بوونی فشارێکی جەستەیی یان دەروونی، 
لە  ببنەوە،  چ��االك  دووب���ارە  دەت��وان��ن 
ئەنجامدا نەخۆشییەكه  په یدا ده بێت. یەك 
لەسەر دەی خەڵك دڕكەمێكوتەی هەیە، 
وەك مندااڵن، هەرزەكارانیش بێبەری نین 

لەم نەخۆشییە.
ڤایرۆسه کان،  دی��ك��ەی  تەكنیكێكی 
ئاگرین  ڤایرۆسی  تووشی  که   كەسێك 
له شدا  بەرگری  سیستمی  لە  ده بێته وه ، 
دەڵێن  پێی  كە  دەماردا  خانەكانی  لەناو 
ڤایرۆسه که  خۆی  دەمار،  هەستە  شانەی 
گۆڕرانی  بوونی  کاتی  له   ده شارێته وه . 
ه��ۆرم��ۆن��ی ی��ان ف��ش��اری ده روون����ی، 

شانەی  و  ده بێته وه   چاالک  ڤایرۆسه که  
و  دەهێڵێت  بەجێ  دەم��اره خ��ان��ەک��ان 
دەڕواتە کۆتایی دەمارەكە له  ژێر پێستدا. 
لێرەوە خانەكانی پێست وێران دەكات و 
هەوكردن و تلۆقكردن دروست دەكات 
لەسەر لێوەكان و ڤایرۆسەكە له  ڕێگه ی 

ئه و کێم و تلۆقانه وه  دێتە دەرەوە.
زان���اك���ان پ��ێ��ش��ن��ی��اری��ان ك����ردووە 
زی��ن��دووم��ان��ەوەی  تەكتیكی  ئ��ەم��ە 
به ده ستهاتووه  بۆ ڤایرۆسەكە. که  هه موو 
گۆڕانكارییەكان لە له شدا دەسڕێتەوە كە 
بكات.  مانەوەی  لە  هەڕەشە  دەتوانێت 
دەبێتە  ئەمەش  دەكات  پێست  بۆ  جوڵە 
ڕووكەش،  هەستیی  هەڵچوونێكی  هۆی 
بۆ  ڤایرۆس  گەردەكانی  ئازادبوونی 
دۆزینەوەی شوێنێك لەسەر گیاندارێكی 

دیكەی نوێ و تەندروست.

ئایا ئێمە چارەسەرێك بۆ 
هەاڵمەت دەدۆزینەوە؟

لە دروستكردنی  ئارادایە  لە  پرۆسەیەك 
دەتوانێت  كە  دژەڤایرۆس،  دەرمانی 
بكوژێت.  ڤایرۆس  جیاوازەكانی  جۆرە 
بایۆتیکه کانیش  ئه نتی  ڕێگا  بەهەمان 

بەكتریا  ج��ی��اوازی  ج��ۆری  چەندین 
دەكوژن. لە ئێستادا، ئه نتی بایۆتیکه کان 
ت��ای��ب��ەت��م��ەن��د ك�����راون ب���ۆ چ��ەن��د 
هەوكردنی  وەك  تایبەت  نەخۆشییەكی 
بەاڵم   ،HIV ئایدز  ڤایرۆسی  و  جگەر 
تەكنۆكۆژی  پەیمانگای  لە  تیمێك 
دژەڤایرۆسێكیان  مەسەجوسێتس، 
س���ەرك���ەوت���ووان���ە دروس����ت ك��رد 
جیاوازی  ڤایرۆسی  پانزە  چارەسەری 
تاقیگەدا  تاقیكردنەوەكانی  لە  كرد 

لەسەر مرۆڤ و مشك.
دژەڤ�����ای�����رۆس�����ەك�����ە ب����ە ه���ۆی 
پرۆتینی  دوو  "پێكەوەبەستنەوە"ی 
یەكێكیان  كرا،  دروس��ت  سروشتییەوە 
دۆزییەوە،  ڤایرۆسی  چوونەژوورەوەی 
ئەوی دیكەیان هەروەك لێدانی خۆكوژ 
ك���اری ك��رد ك��ە خ��ان��ە خ��راپ��ب��وو و 

میكرۆباوییەكە بكوژێت.
هێشتا  دەرمانەكان  ئ��ەوەش��دا،  لەگەڵ 
پێویستە لەسەر مرۆڤەكان تاقی بكرێنەوە 
و توێژینەوەش دەبێ هەر بەردەوام بێت.

لە ئینگلیزییەوە.پشتیوان عەلی
www.BBC.com:سەرچاوە

پزیشكان  لەسەر  كرد  پێویستی  وا 
بۆ  بگرنەبەر  نوێ  رێگایەكی  كە 
ڕزگاربوون لە ئازارەكانی السەرئێشە 
ئامۆژگاری  كە  ب��ەوەی  ئ��ەوەش 
یانە  سەردانی  بكەن  نەخۆشەكانیان 

وەرزشییەكان بكەن!
ئەڵمانی  توێژینەوەیەكی  بەپێی 
بۆ  نێودەوڵەتی  گۆڤارێكی  لە  كە 
وەرزش  بە  تایبەت  پزیشكی  كاری 
كە  بۆتەوە  ڕوون  کراوەتەوە،  باڵو 
ڕێكوپێكی،  بە  وەرزش  ئەنجامدانی 
چ��ەن��دب��ارەب��وون��ەوەی  و  سەختی 

لەو  دەك��ات��ەوە.  ك��ەم  السه رئێشه  
بوارەدا ئەو نەخۆشانەی كە بەردەوام 
پیادە ڕۆشتن  لەسەر وەرزشی  بوون 
بۆ ماوەی 10 هەفتە، سەرئێشەكەیان 
بەپێی   %40 ڕێ��ژەی  بە  ب��ووە  باش 
بە  تووشبوونیان  ب��ڕی  و  سەختی 
السه رئێشه کە، كە هەمان ئەو ڕێژەیە 
بوو بە هۆی خواردنی دەرمانەكانەوە 
ن��ووس��ەری  دەب����وون.  ب��اش  پێی 
توێژینەوەكە، د. ستیفانی دارابانیانۆ، 
وەرزش  ئەنجامدانی  كە  وایە  پێی 
كەم  نائارامیی  هۆرمۆنەكانی  ئاستی 

دەكاتەوە كە دەبێتە هۆی توشبوون 
ب��ە الس��ه رئ��ێ��ش��ه .. و ه��ەر ج��ۆرە 
هەمان سوودی  هەوایی  وەرزشێكی 
لە  ک��ەم  الن��ی  مەرجێك  بە  هەیە، 
هەفتەیەکدا 3 ڕۆژ وبۆ ماوەی  50 

دەقیقە ئەنجام بدرێ.

و: نیگا حسێن

سەرچاوە:
گۆڤاری )طبیبك( ژ: 661- 

2013ز- ل: 83-78

ڕزگاربوون لە ئازارەكانی سەرئێشە
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دوو  مرۆڤدا  جەستەی  لە 
چەورییە  هەیە:  بوونی  چەوری  جۆر 
قاوەییەكان که  چەورییە باشەكانیشیان 
چەورییە  ل��ەگ��ەڵ  دەوت��رێ��ت،  پ��ێ 
خراپەكان.  چەورییە  واتە  سپییەكان، 

زیادبوونی  بە  قاوەییەكان  چەورییە 
بۆ  م��رۆڤ  جەستەی  بە  میتاپۆلیزم، 
یارمەتیدەر  گەرمی  دروستبوونی 
پێ  م���رۆڤ  كاتێك  ب���ەاڵم  دەب���ن. 
چەورییە  بەرزترەوە  تەمەنێكی  دەنێتە 
چاالكییەكانیان  جەستە  قاوەییەكانی 
كەمتر دەبێتەوە. لە ڕاستیدا مرۆڤ پلە 
زۆر  كە  دەكات  بەوە  هەست  پلە  بە 
دەبێتەوە  كەم  كێشی  ناڕەحەتی  بە 
باشەكانی  چەورییە  و  بووە  پیرتر  و 
ب��ەره��ەم  كەمتر  گ��ەرم��ای  جەستە 
ڕێگەچارە  هەندێك  بەاڵم  دەهێنن، 
ڕێگەیەوە  لەو  بتوانیت  تۆ  كە  هەیە 
چاالك  دووبارە  قاوەییەكان  چەورییە 

بكەیتەوە.
بەسەر  دەست  دەتوانن  ڕێگایانە  ئەم 
ڕێگایەك  ببنە  و  بگرن  مرۆڤدا  كێشی 

چارەسەركردنی  و  كردن  دەرمان  بۆ 
بە  پ��ەی��وەن��دی  نەخۆشییانەی  ئ��ەو 

هەیە. قەڵەوبوونی جەستەوە 
شانەكان چەوریی 

لە ئێستادا لێكۆڵەرەوە و توێژەرەوەكان 
نهێنیی  دەستكەوتنی  بە  س��ەب��ارەت 
ئەنجامی  ل��ە  ك��ێ��ش  زی��ادب��وون��ی 
ك��اری��گ��ەری��ی زی��ادب��وون��ی ت��ەم��ەن، 
ئەوان  ناوە.  پێشەوە  بەرەو  هەنگاویان 
لەو  یەكێك  كە  دڵنیابوونەتەوە  لەوە 
جەستەدا  لە  چەورییانەی  جۆرە  دوو 
بوونیان هەیە، لەگەڵ چوونەسەرەوەی 
دەبێتەوە.  كەمتر  چاالكیی  تەمەندا، 
گشتی  شێوەیەكی  ب��ە  ك��ەس��ەك��ان 
چەورییە  ل��ەگ��ەڵ  هەیە  ئاشناییان 
خراپەكان یان چەورییە سپییەكان. ئەم 
جۆرە چەورییە، لە ژێر پێستی ورگ، 

بە زیادبوونی 
تەمەن 
قەڵەوتر 
دەبین
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6
كۆدەبێتەوە 0 ڕانەكاندا  یان  شان،  یان 

و  خ����واردن  زۆر  ئەنجامی  ل��ە  و 
بەاڵم  دەكات.  زیاد  زیادەخواردنەوە 
دیكە  چەورییەكی  جەستەدا  لەناو 
كە  هەیە  بوونی  قاوەییە  چەوری  كە 
گەرمای  بەرهەمهێنانی  ئەو،  كاری 
هۆی  بە  كارەشی  ئەم  و  جەستەیە 
ئەنجام  میتاپۆلیزمەوە  زی��ادب��وون��ی 
و  توێژینەوە  نموونە  ب��ۆ  دەدات، 
دەرخستووە  ئەوەیان  لێكۆڵینەوەكان 
مرۆڤ سوود لەو چەورییە قاوەییانەی 
پارێزگاریكردن  بۆ  وەردەگرێ  شان 
گەرمی  پلەی  ڕاگرتنی  هاوسەنگ  و 

لەشی.
كەمتر بخۆ "خواردن كەم 

بكەرەوە"
لە ئەنجامی ئەو توێژینەوانەدا هاتووە، 
لە  بتوانن  ئ��ەوەی  بۆ  كەسانە،  ئەو 
ئاگاداری  ساڵییەوە   45 تەمەنی  دوای 
پێویستە  بن،  لەشیان  كێشی  جێگیری 
خۆراك  كەمتر  كالۆری   200 ڕۆژانە 
 200 ئەوان ڕۆژانە  ڕاستیدا  لە  بخۆن. 
وزە  بە  پێویستیان  كەمتر  كالۆری 
گەنج  كەسە  بە  ب��ەراوورد  بە  هەیە، 

و الوەكان.
سەرنووسەری  وی��زم��ان  جیراڵد  د. 
گۆڤاری "فاسب" كە ئەم توێژینەوەی 
"كەسە  دەڵێت:  ك��ردووەت��ەوە  ب��اڵو 
گلەیی  ل��ەوە  هەمیشە  بەتەمەنەكان 
دەكەن كە ئەوان دەڵێن دوو ئەوەندە 
ڕژێمی  کاتێکدا  له   ده ك��ەن،  ك��ار 
پیادە  قورستر  و  تووندتر  خۆراكیی 
ئاکامی  و  س��وود  که چی  و  ده ك��ەن 
كەسە  ن��ی��وەی  وەرزشكردنیشیان، 
دەك��رێ،  ب��ەدی  ت��ی��ادا  گەنجەكان 
ئەو  هۆكاری  دەتوانین  ئەمڕۆ  ئێمە 
بكەینەوە.  ڕوون  ڕووداوە  و  دیاردە 
بە  جەستەمان  قاوەییەكانی  چەورییە 
تەمەن،  چوونەسەرەوەی  و  زیادبوون 
ئەو  تا  داخەوە  بە  ناكەن.  كار  ئیدی 
دووبارە  ڕێگای  زانست  كە  كاتەی  

ئەو  چاالككردنەوەی  و  گەڕاندنەوە 
دەبێت  ئێمە  دەدۆزێتەوە،  چەورییانە 
بۆ خواردنی زیاتری زەاڵتە و پرۆتینی 
بكەین،  ئامادە  خۆمان  چەوری،  بێ 
هەربۆیەشە دەبێت بەوە ڕازی بین كە 
پێویستە ماوەیەكی زیاتر لەسەر ئامێرە 
بەراورد  بە  بمێنینەوە  وەرزشییەكان 
خۆمان  ج��ار  چەند  گەنجەكان  بە 
لێكۆڵینەوەیەدا  لەم  بكەین".  ماندووتر 
كە  ڕای��ەن  ئەو  لەسەر  ژاپۆنییەكان 
جەستە،  میتاپۆلیزمی  لە  گۆڕانكاری 
قاوەییەكانی  چەورییە  دەتوانێت 

جەستە دووبارە چاالك بكاتەوە.
چەوری قاوەییت هەیە؟

گومان  وەه��ا  دوای��ی��ان��ەش  ئ��ەم  ت��ا 
دەكرایەوە كە چەورییە  بیر  و  دەكرا 
لەدەست  زووی��ی  بە  زۆر  باشەكان 
مرۆڤ  جەستەی  ئیدی  و  دەردەچن 
بەاڵم  نامینێت.  پێیان  پێویستیەكی  هیچ 
ئەوەمان  دواییه ،  ئه م  توێژینەوەكانی 
نیشان دەدەن كە چەورییە قاوەییەكان 
تا تەمەنی هەرزەكاری و گەورەبوون 
لە جەستەدا بوونیان دەمێنێت و دواتر 
ئەو  ب��ڕی  ده ب��ن��ه وه .  ک��ه م  و  نامێنن 
چەورییە لە جەستەی ژناندا زیاترە لە 

پیاوان. جەستەی 
ژاپۆنییەكان  توێژینەوە  دواییە  بەم 
ئ���ەوەی���ان س��ەل��م��ان��دووە ك��ە ئ��ەو 
و  بەگەرمی  هەست  كەمتر  كەسانەی 
گەرمیی  پلەی  هێشتنەوەی  هاوسەنگ 
لەش دەكەن، ئەوە بڕی ئەو چەورییە 
كەمی  تیایاندا  بەسوودانە  قاوەییە 
كردووە. لە ڕاستیدا ئەو كەسانەی كە 
و  چاالكی  و  كار  تەمەنەوە،  دەچنە 
بەپێی  وەرزشكردنیان  و  ماندووبوون 
جەستەیاندا  لە  بۆیه   نییە،  پێویست 
كەمتر چەورییە خراپەكانیش دەتوانن 

بسوتێنن.
وریاییەوە  بە  نیشانەكان 

وەربگرە
زۆرێ����ك ل��ە خ��ەڵ��ك��ی ن��ی��گ��ەران��ی 

ل��ەدەس��ت��دان��ی ج��وان��ی��ی ڕووك���اری 
لە  قەڵەوبوون  ئەنجامی  لە  خۆیانن 
تەمەنی ناوەندیدا، واتە لە تەمەنی 20 
كاتێكدا كە خودی  لە  ساڵیدا   30 بۆ 
ڕووكاری  جوان  لە  جگە  بابەتە  ئەم 
بە  هەیە  نەرێنیشی  پەیوەندییەكی 

سەالمەتی و دروستییەوە.
چەورییە  ك��ە  بزانیت  وای��ە  باشتر 
كۆبووەكانی جەستە، لە هه ردوو الی 
ڕاستەوخۆیان  پەیوەندییەكی  سمت 
بەردەوامەكان  نەخۆشییە  لەسەر  هەیە 
و چەوری زیادە و قەڵەوی لە ورگ 
و سمت و ڕانەكان، ترسی تووشبوون 
دڵەوە  بە  پەیوەست  نەخۆشییەكانی  بە 
 7 تەنیا  زیادبوونی  دەك��ات.  زی��اد 
دەوری  ق��ەب��ارەی  ل��ە  س��م   10 ت��ا 
نیشانده ری  ببێتە  دەتوانێت  ورگ، 
بۆرییەكانی  لە  چەوری  كۆبوونەوەی 

دڵدا و وەها هەژمار بكرێ.
ڕێگرتن  بۆ  جیاواز  چ��ارەی  ڕێگا 
تەمەنە  ل��ەو  كێش،  زی��ادب��وون��ی  لە 
ناوەندەدا هەیە، یەكێك لەوانە ڕژێمی 
كاربۆهیدراتە  پڕ  و  چ��ەوری  ك��ەم 
لەو  مانەوە  الواز  و  الوازب���وون  بۆ 
ڕژێمە  ئەم  بەاڵم  ناوەندییەدا.  تەمەنە 
كە  دەك��ات،  خ��ۆی  ك��اری  كاتێك 
كاربۆهیدراتەكە دەوڵەمەند و پڕ بێت 
ماددەیەكی  هیچ  لە  و  ڕیشاڵەكان  لە 
پارێزەر سوود وەرنەگیررێ. پسپۆڕانی 
ئەم بوارە لەو بڕوایەدان كە گرنگترین 
وەرزشكردنە  جۆریان  باشترین  و 
تایبەت  وه رزش���ی  ئامێری  ل��ەس��ەر 
بوونی  ئێستا  ئەوەی  وەك  "ڕاك��ردن" 
بەخێراییەكی  دەقیقە   45 تا   30 هەیە 
لە  5 ڕۆژ  بەالیەنی كەمەوە  ناوەند و 

هەفتەیەكدا.

و: وەرزان ڕێکەوت
 سەرچاوە:

Daily Mail  تەمموزی 2014
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Psychology سایكۆلۆژی

ئۆشۆ

ئایا من چۆن ببم بە خۆم؟
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ئەوەندە  من  بۆچی  پرسیار: 
هەموو  واتایەی  بەو  خودگەرام، 
خۆم  زاتی  لەسەر  گۆشم  و  هۆش 

كۆ بۆتەوە؟
ژیانە.  ئامانجی  سەربەستی  وەاڵم: 
هیچ  ژی��ان،  خ��ودی  سەربەستی  بەبێ 
مانایەكی نییە. بەاڵم سەربەستی بە تەنیا، 
ڕەهەندێكی ڕامیاری، كۆمەاڵیەتی، یان 
سەربەستی،  لە  مەبەست  نییە.  ئابووری 
ئازادبوونە لە كات و زەمان، ئازادبوونە 
لەو مێشكەی كە گیرۆدەی كردوویت، 
خواست  هەموو  لەو  قورتاربوونە  یان 
خۆت  كە  هەتە.  که   ئ��ارەزووان��ەی  و 
ح��ەزە  و  ئەقڵ  دەرەوەی  دەخەیتە 
لەگەڵ  ت��ەواوی  بە  ئەوسا  پۆخڵەكان 
ئەوسا  دەگرنەوە،  یەكدی  گەردووندا 

بە قەد گەردوون مەزن دەبیت.
ب��ەرب��ەس��ت و دی���واری ن��ێ��وان ت��ۆ و 
ئەو  هەر  خۆتە،  مێشكەی  ئەو  واقیع 
بەربەستەشە كە وات لێ دەكات خۆت 
بكەیت  بەند  تاریكدا  زیندانێكی  لەناو 
هیچ  و  نییە  تێدا  ڕۆشناییەكی  هیچ  كە 
بتوانێت ئەو بەربەست و  نییە  خۆشییەك 
پەژارەدا  ببڕێت. دەنێو خەم و  دیوارانە 
بەڵكو كەس  تۆ،  نەك  چونكە  دەژیت، 
و  تەنگ  زنجێكی  لەناو  ناكات  حەز 
خنكاودا بژی. بەڵكو ڕۆح و بوونی تۆ 
تا بۆی دەكرێ  بەوە دەكات كە  حەز 
بە  تێكەڵ  تا  بێت  پەلهاوێژ  و  گەورە 
سەرچاوەی هەموو بوون و گەردوونی 
بێكۆتایی دەبێت. خودی بوونت شەیدای 
ئۆقیانووسەكان  ق��ەد  بە  كە  ئ��ەوەی��ە 
وەك  خۆت  تۆ  كەچی  بێت،  بەربەرین 
ئاخۆ  دڵۆپێك شەونم.  بە  بوویت  زات، 
تۆ بەم شێوەیە چۆن دەتوانیت بەكەیف 
غەمگین  كە  مرۆڤ  بیت؟  ئاسوودە  و 
بەند  خۆی  كە  ئەوەیە  هی  نیگەرانە  و 
كە  قەفەزێكەوە  ناو  چۆتە  و  كردووە 

دەستكردی خۆیەتی.
بە  كە   »Tanha« كە  وتوویەتی  بوودا 
مانای »ئارەزوو« دێت، سەرچاوەی هەر 

هەموو خەم و پەژارە و كارەساتەكانە، 
بگرە  ئەقڵە،  سەرداری  ئارەزوو  چونكە 
ئاڕاستە  مێشك  هەیە  توانای  ئ��ارەزوو 
خودی  ئەوە  بخووڕێت.  لێی  و  بكات 
ئایندە دروست  دەتوانێت  ئارەزووە كە 
بكات. بە واتا دەستی بەیانی دەگرێت و 
ناوەوەی  بەزۆرهێنانی  ناوەوە.  دەیهێنێتە 
دەبێت،  ون  لێ  ئەمڕۆكەمان  بەیانی، 
ئیدی چیدی نایبینیت، بەیانی وەك هەور 
تۆ  دەگرێت. كە  بەری چاوت  هێڵ  و 
زووتر و بە زۆردارەكی بەیانیت هێنایە 
هەموو  كە  ناچاریت  ئەوسا  ژوورەوە، 
قورسایی باری دوێنێكانت بخەیتە سەر 
كاتە  ئەو  تەنیا  چونكە   بەیانی  شانت، 

ئامادە دەبێت كە هەر هەموو 
دوێنێكان بۆی ببن بە خۆراك.
هەر ئارەزوویەك لەدایكبووی 
ئەوە  ئەگەری  كە  ڕابردووە، 
بەرجەستە  لە داهاتوودا  زۆرە 
ئ��ای��ن��دە و ڕاب���ردوو  ب��ێ��ت. 
مێشكت  ه��ەم��وو  پ��ێ��ك��ەوە، 

شی  مێشكت  ئەگەر  دەك��ەن.  داگیر 
بڕوانیت،  لێی  توێ  توێ  و  بكەیتەوە 
ئایندە  دەبینی:  شت  دوو  تەنیا  ئەوسا 
یەك  ناتوانیت  ته نانه ت  تۆ  ڕابردوو،  و 
بیدۆزیتەوە.  لەمڕۆكەیدا  چییە  گەردیلە 
تاكە  هەنووكە  یان  ئەمڕۆكە  دیارە  كە 
ڕاستی و واقیعێكە، تاكە بوونێكە، تاكە 

سەمایەك وا لەوێدایە.
هەنووكە تەنیا ئەو كاتە هەیە كە مێشك 
بە تەواوی بوەستێت �� ئەو كاتەی كە 
هێشتا  داهاتووش  و  نییە  زاڵ  ڕابردوو 
كاتەی  ئ��ەو  ن��ەك��ردووی��ت،  داگ��ی��ری 
و  خولیا  و  یادەوەرییەكان  لە  تۆ  كە 
خەیاڵەكانت دابڕاویت. لەو ساتەدا تۆ لە 
كوێیت؟ تۆ كێیت؟ لەو ساتەدا تۆ هیچ 
ناتوانێت  كەسێك  هیچ  نیت.  كەسێك 
كەسێك  هیچ  تۆ  كە  ب��دات  ئ��ازارت 
چونكە  نابیت،  بریندار  تۆ  نەبیت. 
برینەكان  كە  ئامادەیە  تەواو  »ئیگۆ«ت 
ڕادەیەك  تا  بكات.  پەسند  خۆیان  وەك 

ئیگۆ دەگەڕێت بۆ ئەوەی بریندار بێت، 
چونكە تەنیا بەو برینانەوە دەمێنێت. هەر 
و  خەم  و  ئازار  لەسەر  بوونی  هەموو 

برین وەستاوە.
نەبیت،  هیچكەس  تۆ  كە  كاتەی  ئەو 
زۆر  مەحاڵ،  بە  دەبێت  ئێش  و  ئازار 
سادەیە كە لەوە تێ بگەین نیگەرانی و 
دڵەڕاوكێ شتێك نییە كە مرۆڤ بڕوای 
ئەگەر  بێت.  چاوەڕوانی  و  بكات  پێ 
خامۆشییەكی  نەبیت،  هیچكەس  تۆ 
میوانی  بە  دەب��ن  هێمنی  و  سەنگین 
ناوەوەی تۆدا هیچ هەرا و  لە  ڕۆحت، 
نییە.  بوونی  دەنگێكی وەڕسكەر  دەنگە 
ڕابردوو دەڕوات و ئایندەش ون دەبێت 
كە  دەمێنێت  چی   ��

ناوی هەموو 
گوڵەكانمان 
فێر دەكەن، 
بەاڵم فێری ئەوەمان 
ناكەن كە چۆن بە 
دەوری گوڵەكاندا 
سەما بكەین. ناوی 
هەموو شاخەكانمان 
فێر دەكەن، كەچی 
فێرمان ناكەن چۆنچۆنی 
عاشقی شاخەكان بین 
و پتر ئاشنایان بین، 
چۆن ئەستێرەكانمان 
خۆش بووێت، چۆن 
هۆگری درەختەكان 
بین، چۆن لەگەڵ هەموو 
بوون و گەردووندا 
هاوئاهەنگ بین
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ئەو  ژاوەژاو؟  س��ەرچ��اوەی  بە  ببێت 
هێمنی و خامۆشییە سەنگینەی ناوەوەت 
كە  نەستت  و  هەست  و  گوێ  دەگاتە 
جار.. یەكەمین  بۆ  ئاسمانییە،  و  پیرۆز 
و  مێشك  ئیدی  ك��ە  شوێنانەی  ل��ەو 
ئەوسا  كردووە،  باریان  جەنجاڵ  ئەقڵی 
و  ئاسمانی  ئاهەنگە  ئ��ەو  ئ��اگ��اداری 
وچانی  و  بەردەوامە  كە  گەردوونییەی 
گ��ەردوون  و  بوون  خودی  نییە.  تێدا 

لەوە پێكهاتووە. 
و  گەردوون  هەموو  مرۆڤ،  لە  بێجگە 
بوون لە خۆشی و ئاهەنگدایە، بە تەنیا 
ئەو گۆڤەند  مرۆڤ كەوتۆتە دەرەوەی 
و خۆشنوودییە، بە تەنیا مرۆڤ سەرەڕۆ 
و  وێلە و ڕاستە ڕێگای ون كردووە. 
تەنیا مرۆڤ وا بەدبەختە، چونكە خاوەن 

هۆش و ئاوەزە.
یان  هۆشیاری  و  هەست  هەنووكە، 
دەمدایە:  لەبەر  ئەگەری  دوو  ئاگاهی 
بێت  ڕۆش��ن  زۆر  چرایەكی  دەك��رێ 

لەناو تۆدا، بە ڕادەیەك كە خودی خۆر 
بە بەراورد لەگەڵ ئەو چرایەدا زەرد و 
كز دەربكەوێت. بوودا دەفەرموێت كە 
ناكاو  لە  پێكەوە  ئەگەر هەزارەها خۆر 
بچیتەوە  تۆش  بدرەوشێنەوە،  و  هەڵبێن 
ناوەوەی خۆت و لەوێوە و لە ناوەوەڕا، 
ئەو  تەماشای  ئاوەز،  و  ئەقڵ  لە  بەدەر 
هەموو  ئەوسا  بكەیت،  خۆرە  هەزارەها 
لە  دەبیت  پڕ  و  دادەگیرسێت  بوونت 
ڕووناكی، ڕۆشناییەكی هەمیشەیی و بۆ 
هەتاهەتایە. هەموو شتێك شادومانی لێ 
هیچ  و  پاكە  شتێك  هەموو  دەبارێت، 
شتێك ناتوانێت پیس و لەوتاوی بكات. 
سەرسامكەر  سادەیە،  خۆشنوودییەكی 
شكۆمەندییەكە  ت��اوان،  لە  دوورە  و 
جوانییەكەی  ن��اك��رێ،  وەس��ف  ك��ە 
گوزارشتی  و  دەربڕینە  دەرەوەی  لە 
نییە،  كۆتایی  خێروبێری  ناكرێ،  لێ 

هەروەك یاسای سەرمەدی.
وەالوە  ئەقڵت  بكرێ  ب��ۆت  ئ��ەگ��ەر 

گەمەی  ئ��اگ��اداری  ئ��ەوس��ا  بنێیت، 
وەك  تەنیا  بە  ئەوسا  دەبیت.  گەردوون 
وزە و هێز دەردەكەویت كە هەمیشە لە 
هەرگیز  نامرێت،  و  دەبێت  ئامادە  تۆدا 
ئەوسا  ناهێڵێت.  بەجێ  هەنووكە  ئێرە و 
یەك ئەگەر لە ئارادا دەبێت، تۆ خۆت 

دەبیت بە  هۆشیارییەكی پاك و پەتی.
هۆشیار  تۆ  كە  ئەوەیە  دیكە  ئەگەری 
دەب��ی��ت ب��ە خ���ودی خ���ۆت. پ��اش��ان 
و  بوون  بە  دەبیت  پاشان  دەكەویت. 
سەربەخۆ.  دنیا،  لە  جیاواز  قەوارەیەكی 
دەنوێنێت،  دوورگ��ەی��ەك  وەك  پاشان 
لە  و  دەرك��ەوت��ووە  و  دیار  ت��ەواو  كە 
بە شتەكانی  هەموو ڕوویەكەوە هەست 
دیسانەوە  كەچی  دەكەیت.  ن��اوەوەی 
هەموو  چونكە  دەكەیت،  بەند  خۆت 
تۆ  ت��ا  ه��ات��وون  ئ��ەوە  ب��ۆ  پێناسەكان 
سنووردار بكەن. ئەوسا لەناو زیندانێكدا 
نووتەك،  و  تاریك  دەكرێیت،  تووند 
لەوێدا  بوویت.  ئامادە  خۆت  چونكە 

ئۆشۆ بوودایەكی زۆربایی
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خودی  ڕۆشنایی.  نە  و  هەیە  چرا  نە 
دەخ��ات،  پەلوپۆت  لە  زیندانەكەش 

ئیفلیج و پەككەوتە دەبیت.
ئەوسا هۆشیاری بە زاتی خۆت دەبێت 
و  دەس��ت  زنجیری  و  كۆتوبەند  بە 
مەڵبەندی  خۆی  بۆ  زات  ڕۆح،  و  پێ 
هۆشیاری  بەندەوارییە.  و  كۆیلەبوون 

دەبێت بە سەرچاوەی سەربەستی.
بە!   ه��ۆش��ی��ار  و  بێنە  زات  ل��ە  واز 
پەیامی  پەیامەكەیە،  ك��ۆی  ئ��ەوەی��ان 
هەموو  لەنێو  بووداییەكانە  ه��ەم��وو 
هەنووكە  ڕابردوودا،  لە  سەردەمەكاندا، 
بنچینەیی  ك��رۆك��ی  ئ��ای��ن��دەدا.  ل��ە  و 
خود  یان  زات  سادەیە:  زۆر  پەیامەكە 
فڕێ بدە، ئیگۆت توڕ هەڵ بدە و پشتی 
تۆ  ئەوسا  مێشكیشت،  بگرە  بكە،  تێ 

دەبیت بە خاوەنی بوونی خۆت.
هەر ئێستا كە ئەو خامۆشییە زاڵ دەبێت، 
كەسێك  هیچ  تۆ  كێیت؟  خۆت  بۆ  تۆ 
نەبووندایت. تۆ  ئاستی  لە  بە واتا  نیت، 
هیچ ناوێكت نییە، هیچ فۆرمێكت نییە. 
هیندۆسی  نە  ژن،  نە  و  پیاویت  نە  تۆ 
هیچ  بە  سەر  تۆ  موحەممەدی.  نە  و 
هیچ  نەتەوەیەك،  هیچ  نیت،  واڵتێك 
توخم و ڕەگەزێك. تۆ نە لەشیت و نە 

مێشك و ئاوەز.
كەواتە تۆ كێیت؟ دەنێو ئەو خامۆشییەدا، 
تۆ چ جۆرە ڕەنگ و دەنگ و بۆن و 
بوونت  خودی  تۆ  بۆ  هەیە؟  تامێكت 
تەنیا  ب��ە  ڕەن��گ��ە  دەگ��ەێ��ن��ێ��ت؟  چ��ی 
خامۆشی و ئاشتی بیت و بەس، لە ناو 
ڕۆحی ئەو خامۆشی و ئاشتییەدا خۆشی 
و شادومانییەكی گەورە سەرهەڵدەدات، 
بە  دەدات،  شەپۆالن  و  س��ەردەك��ات 
سروشتی  ئەوەش  بیانوو.  و  هۆكار  بێ 

خۆڕسكانەی تۆیە.
خۆی  بۆ  ئ��اوەز  وەالوەن��ان��ی  هونەری 
چونكە  ئاییندارییە،  كرۆكی  و  نهێنی 
دەنێیت،  وەالوە  ئ��اوەز  كاتێك  ه��ەر 
ڕەنگ  یەك  و  ه��ەزار  بوونت  ئەوسا 
بە  پەلكەزێڕینە،  بە  دەبیت  دەنوێنێت. 

پەلك.  هەزار  لۆتسێكی  لۆتس،  گوڵە 
هەموو  بە  ئەوسا  دەپشكوێیت،  لەناكاو 
كە  دەبیت  ئاشنا  گ��ەردوون  جوانیی 
هەموو  خۆتە.  هی  سەرمەدییەت  تیایدا 
دادەبارێنە  ئاسمانیش  ئەستێرەكانی 
بەشی  ئاسمانیش  ئەوساكە  ن��اوت��ەوە. 
سنوورێك  هیچ  تۆ  چونكە  ناكات،  تۆ 
ناناسیت و بە ناو هەموو بووندا گەشتی 

خۆت دەست پێدەكەیت.
بێدەنگی و خامۆشی بوار و هەلێكت بۆ 
فەراهەم دەكەن كە تۆ دەنێو گەردووندا 
بتوێیتەوە، ئاوێتە بیت، تیایدا ون بیت و 
ئەو كاتەی كە  بە هەڵم و هەوا.  ببیت 
باڵو  لەوێدایت،  و  هەیت  ئیدی  نیت، 
یەكەمین جار.  بۆ  بە هەموو شوێنێكدا، 
كە نیت، خوداوەند وا لەوێدایە، نرڤانا، 
هەموو  نابیت،  كاتەی  ئەو  ڕۆشنایی. 
شتەكانی دیكە دەدۆزیتەوە. كە هەیت، 

هەر هەموو شتەكان ون دەبن.
خ��ودی  ب��ە  ه��ۆش��ی��ارە  زۆر  م���رۆڤ 
و  وێڵ  كە  ئەوەشە  لەبەر  هەر  خۆی، 
داوە،  الی  ڕاستەڕێ  لە  سەرگەردانە، 
بنچینەییە،  و  قەبە  كەوتنێكی  ئەوەیان 
جۆرێك  بە  كەوتنە.  یەكەمین  واتا  بە 
هەر  جیاواز  زمانی  بە  و  جۆرەكان  لە 
هەموو ئایینەكان باس لە گوناهی یەكەم 
ئایینی  و كەوتنی یەكەم دەكەن، بەاڵم 
چیرۆكە  پوخترین  خاوەنی  عیسایی 
كەوتنی  یەكەم.  كەوتنی  بە  سەبارەت 
خواردنی  پای  لە  بوو  سزایەك  یەكەم 
كاتەی  ئەو  ماریفەت.  درەختی  میوەی 
دەخۆیت،  ماریفەت  درەختی  لە  تۆ 
خۆت  دەكەن  وا  ماریفەت  میوەكانی 
بناسیت و هۆشیار بیت بە خودی خۆت.
خۆت  لەسەر  زانیاریت  پتر  چەندە 
بكەیت،  خودی  بە  هەست  و  هەبێت 
خۆپەرست  زیاتر  و  زیاتر  ئاكامدا  لە 
زانا  كە  ئەوەشە  لەبەر  هەر  دەبیت... 
ڕۆشنبیران  و  توێژەران  و  داناكان  و 
و  قەشەكان  و  ئاخوندەكان  بەگشتی، 
خود-ویستن،  جیاواز،  بواری  پسپۆرانی 

لەوان  یەكێك  هەر  ئیگۆ-ی  چونكە 
خۆی بە زانین و ماریفەت ڕازاندۆتەوە. 
یان بە سیستمی بیركردنەوەیان دەنازن، 
یان بە كتێبەكانیان. بەاڵم هیچیان ناتوانن 
بێگوناه�  كەسێكی  چۆن  بكەن  فێرت 
پێنابەخشن  ڕۆحەت  ئەو  هەرگیز  بیت، 
بیت،  ڕاستگۆ  و  كراوە  منداڵئاسا  كە 
بڕوات بە خۆت هه بێت، عەوداڵی گەمە 
هەر  ڕاستیدا  لە  بیت.  خۆشەویستی  و 
منداڵی  جوانانەی  خەسڵەتە  ئەم  هەموو 
لەناو دەچن. بگرە سەرسامی و خەسڵەتە 
جوانەكانی قۆناغی منداڵیت، نامێنن ئەو 

كاتەی زۆرزانتر دەبیت.
ئێمە زووتر فێر دەكرێین كە ماریفەتێكی 
زۆر كۆبكەینەوە. ئێمە فێری ئەوە ناكرێین 
كە بێگوناه� بین، پاك و بێوەی بین، فێری 
جوانی  بە  هەست  چۆن  ناكرێین  ئەوە 
ناوی  بین.  سەرسام  و  بكەین  گەردوون 
بەاڵم  دەك��ەن،  فێر  گوڵەكانمان  هەموو 
فێری ئەوەمان ناكەن كە چۆن بە دەوری 
هەموو  ناوی  بكەین.  سەما  گوڵەكاندا 
فێرمان  دەكەن، كەچی  فێر  شاخەكانمان 
بین  شاخەكان  عاشقی  چۆنچۆنی  ناكەن 
و پتر ئاشنایان بین، چۆن ئەستێرەكانمان 
خۆش بووێت، چۆن هۆگری درەختەكان 
ب��ی��ن، چ��ۆن ل��ەگ��ەڵ ه��ەم��وو ب���وون و 

گەردووندا هاوئاهەنگ بین.
گەر نەشاز بین، چۆن دەتوانین ئاسوودە 
و  ك��رد  ون  هارمۆنیات  گ��ەر  بین؟ 
هاوئاهەنگ نەبیت لە تەك ڕەگەزەكانی 
دەوروبەردا، ئەوسا دەنێو ئێش و ئازاردا 
دەژیت، دەنێو خەمێكی قووڵدا. تۆ تەنیا 
ئەو كاتە دەتوانیت ئاسوودە بیت كە لە 
گەردوونەدا  ئەم  شتەكانی  هەموو  تەك 
سەما بكەیت، ئەو كاتەی تۆ دەبیت بە 
بوویت  تۆ  واتا  بە  لەو سەمایە،  بەشێك 
بە بەشێك لەو ئۆركێسترایە، ئەو كاتەی 
تۆ بە تەنیا گۆرانی خۆت ناچڕیت. تەنیا 
توانەوەیەدا،  ئەو  دەنێو  ساتەوەختە،  ئەو 
ت��ەواوی  بە  دەك��ات  هەست  م��رۆڤ 

ئازادە.
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پرسیار: ئایا من چۆن ببم بە خۆم؟ 
ئەو  دەبم  ون  دەكەم  هەست  من 

كاتەی لە خەڵكی نزیك دەبمەوە؟
نائاسایی  دەكات  حەز  كەسێك  هەموو 
ئیگۆیە،  ئەوەیان گەڕانی  بێت.  تاقانە  و 
ببیت  خۆویستەكەتە:  خ��ودە  گەڕانی 
دەگمەن  و  تایبەت  زۆر  كەسێكی  بە 
نەكرێ.  بەراورد  بە كەس  تاقانە كە  و 
تۆ  پەرادۆكسەكەیە:  خودی  ئەوەیان 
و  جیاواز  بدەیت  ه��ەوڵ  پتر  چەندە 
هەاڵوێردوو  و  هەڵكەوتوو  و  دانسقە 
نەریتباز  و  ئاسایی  پتر  ئەوسا  بیت، 
عەوداڵی  هەمووان  دەردەچیت، چونكە 
جیاواز  و  تایبەت  و  تاقانە  كە  ئەوەن 
ئاسایی  ئ��ارەزووی��ەك��ی  ئ��ەوەی��ان  ب��ن. 
بە  ببیت  تۆ  ئەگەر  كەسێكە.  هەموو 
گەڕانە  ئەو  خودی  ئاسایی،  كەسێكی 
بیت،  ئاسایی  و  سروشتی  ئ��ەوەی  بۆ 
چونكە  نائاساییە،  و  سەراسە  كارێكی 
كە  دەكەوێت  ڕێك  دەگمەن  بە  زۆر 

بیەوێت هیچكەس  كەسێك 
دەگ��م��ەن  ب��ە  زۆر  ب��ێ��ت، 
كەسێك  ه��ەڵ��دەك��ەوێ��ت 
بدات  ئەوە  هەوڵی  ببینین 
هەڵور و بۆش و فەزایەكی 

بەتاڵ بێت.
ه��ەر ب��ە ڕاس��ت��ی خ��ودی 

نائاسایی  زۆر  خۆی  بۆ  وا  هەوڵێكی 
كەسێك  هیچ  چونكە  دەك��ەوێ��ت��ەوە، 
هەوڵی بۆ نادات. ئەو كاتەی تۆ ئاسایی 
و  دەگمەن  ئەوسا  دەبیت،  ڕەمەكی  و 
سەیر و نائاسایی دەردەكەویت، هەڵبەتە 
بێئەوەی  بە  كە  دەبینیت  لەناكاو خۆت 
هەوڵ بدەیت و ڕەنجی بۆ بكێشیت تۆ 
و  یەكانە  كەسێكی  بە  بوویت  خۆت 

تاقانە و بێ-هاوتا.
خۆی  بۆ  كەسێك  هەموو  ڕاستیدا،  لە 
تاقانە و بێهاوتایە. ئەگەر بتوانیت خۆت 
بە  ئەوەندە  ساتەوەختێك  بۆ  و  بگریت 
ئەوسا  ڕانەكەیت،  ئامانجەكاندا  دوای 
خۆبەخۆ هەست دەكەیت كە دەگمەن 

و نائاساییت. هیچ گەڕان و سووڕانێكی 
بۆی  تا  نییە  ئ��ارادا  لە  هیچ  و  ناوێت 
هەر  چونكە  بیدۆزیتەوە،  و  بگەڕێیت 
هەمووی وا لەوێندەرێ. ئاخر تۆ پێشتر 
تۆ  كە  ئ��ەوەی  تەنیا  پێیگەیشتوویت: 
هیچ  دەگمەن-بوونە.  خۆی  بۆ  هەیت 
هەر  نییە.  بوونمان  دیكەی  شێوازێكی 
درەختێكەوە  بە  كە  بۆ خۆی  گەاڵیەك 
دەشنێتەوە: تاقانە و دانسقەیە، هەر وردە 
بەرد و زیخ و چەوێكی گوێ چەمێك 
لە  دیكە  بوونێكی  ج��ۆرە  بێهاوتایە، 
سەر  شوێنێكی  هیچ  لە  تۆ  نییە.  ئارادا 
ئەم زەوی و خاكە، ورده بەرد و زیخ و 

چەوی هاوشێوە نادۆزیتەوە.. هەرگیز!
لێكچووەكان  شتە  شێوەیەك  هیچ  بە 
بەوە  پێویست  هیچ  كەواتە  نییە،  بوونی 
بە  ببیت  بدەیت  ئەوە  هەوڵی  ناكات 
كەسێك. ببە بە خۆت و هیچی دیكە.. 
كە  دەیبینیت  ئەوسا  ب��ەس،  و  خۆت 
تاقانە و دەگمەنیت، هاوكات دەكەویتە 
ب��ازن��ەی  دەرەوەی 
هەر  بەراوردكارییەوە. 

ئەوەیان  دەڵێم  من  كە  ئەوەشە  لەبەر 
كە  ئەوانەی  پارادۆكسەكەیە:  كرۆكی 
ئەوانەشی  ده هێنن،  نشووستی  دەگەڕێن 
لەناكاو  ناكەن،  سەغڵەت  خۆیان  كە 

وەدەستی دێنن.
و  وشەكان  دەنێو  كە  بدە  هەوڵ  بەاڵم 
گوزارشتەكان و دەستەواژەكاندا سەرت 
دووبارەی  با  بدە  ڕێگەم  نەشێوێت.  لێ 
بكەمەوە: حەز و ئارەزووت بەوەی كە 
و  جیاواز  كەسێكی  بە  ببیت  گەرەكتە 
تایبەت و نائاسایی زۆر نۆرماڵە، چونكە 
بەاڵم  هەیە.  ئارەزوویان  هەمان  هەموان 
كەسێكی  بیت  ئ��ەوەدا  خەمی  لە  گەر 
تێی  چاك  و  بیت  ئاسایی  و  ڕەمەكی 
گەیشتبیت، ئەوەیان ئەوپەڕی جیاواز و 
خەونێكی  چونكە  تایبەتە،  و  نائاسایی 
و  و  الوتسوو  دەگمەنە.  بوودا  زۆر  وا 
 عیسای مەسیح، خەونێكی وایان هەبووە. 
تەقەلالی  و  ه��ەوڵ  كەسێك  هەموو 
هەموو  ئەو  بێت،  تاقانە  كە  هەیە  وای 
وەدیهێنانی  لە  ت��ەواوی  بە  خەڵكەش 

وەها خەونێكدا شكست دێنن.
كە  بیت  تاقانەتر  لەوە  دەتوانیت  چۆن 
تاقانەبوونی  پێیگەیشتبوویت؟  زوو  هەر 
ت��ۆ خ��ۆت  م��ەرج��ە  ل��ەوێ��دای��ە،  وا 
بیدۆزێتەوە. تۆ هیچ پێویستت بەوە نییە 
دروستی بكەیت یان دای بهێنیت، لەناو 
پێویستت  تەنیا  دراوە.  حەشار  خۆتدا 
دونیای  هەموو  پیشانی  كە  هەیە  بەوە 
دیكە.  هیچی  و  ئەوەندە  هەر  بدەیت، 
نییە  شتێك  تاقانەییت:  و  دەگمەنبوون 
بكەیت.  پ���ەروەردەی  ی��ان  بیچێنیت 
پێی  خۆتە.  گەنجینەی  ئەوەیان  چونكە 
بزانیت یان نەزانیت، زۆر دەمێكە لەناو 
خۆتدا هەڵت گرتووە، چونكە ئەوەیان 
بێجگە لە بوون و گەوهەری ڕاستەقینەی 
نییە، كرۆك  دیكە  شتێكی  هیچ  خۆت، 
بەوە  پێویستت  تەنیا  بە  تۆیە.  ڕۆحی  و 
و  بنووقێنیت  چاوەكانت  كە  هەیە 
سەیری خۆت بكەیت. كەمەكێ بوەستە 
و وچانێك و پشوو بدە.. ئەوسا لە خۆت 

ئەگەر تۆ 
مۆمێكت بە 
دەستەوە بێت، با هەموو 
دنیاش بگەڕێیت، هێشتا 
ناتوانیت ئەو ئاگرە 
بدۆزیتەوە كە بۆی 
دەگەڕێیت، چونكە تۆ 
تا هەنووكە نەتزانیوە 
ئاگر چییە. ئەگینا ئاسان 
بوو تێی بگەیت، چونكە 
مۆمەكە لەناو دەست و 
لەبەردەمی خۆتدا بوو
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ڕادەكەیت،  خێرا  وا  تۆ  بەاڵم  ڕابمێنە. 
ئەوەندە بە پەلەیت تا وەدەستی بهێنیت، 

كە دوا جار ونی دەكەیت.
لە شاگردە  بوو  »لییە تسو« كە یەكێك 
هەرە بلیمەتەكانی »الو تسو« باسی لەوە 
كردووە كە گوایە جارێكیان گەمژەیەك 
كەچی  ب��ووە،  ب��ەدەس��ت��ەوە  مۆمێكی 
تسو  لییە  گ��ەڕاوە.  ئاگردا  دوای  بە 
هیچ  گەمژەیە  ئەو  »ئاخۆ  پرسیوییەتی: 
ئەم  هەبووە،  ئاگر  لەسەر  زانیارییەكی 
دەیتوانی زووتر برنجەكەی لێ بنێت. بە 
درێژایی ئەو شەوە بە برسییەتی مایەوە، 
چونكە بێهوودە بۆ ئاگر دەگەڕا، بەاڵم 
بە  مۆمێكیشی  كەچی  نەیدۆزییەوە، 
مۆم  بێ  بە  چۆنچۆنی  بوو.  دەستەوە 

لەناو تاریكیدا بۆ شتێك دەگەڕێیت؟«
دەگەڕێیت،  تاقانەییدا  دوای  بە  تۆ 
خۆتدایە.  دەستی  نێو  لە  وا  كەچی 
ئەگەر لەوە تێبگەیت، ئەوسا دەتوانیت 

زووتر برنجەكەت لێ بنێیت. من برنجی 
خۆم لێناوە و چاك دەیزانم. تۆ لە هیچە 
وا  برنجەكە   �� كردووە  برسی  خۆت 
مۆمەكە  مۆمەكە الی خۆتە،  لەوێدایە، 
ناكات  ب��ەوە  پێویست  هیچ  ئ��اگ��رە. 
بگەڕێیت.  ئاگر  بۆ  و  پێبێت  مۆمێكت 
بێت،  دەستەوە  بە  مۆمێكت  تۆ  ئەگەر 
هێشتا  بگەڕێیت،  دنیاش  هەموو  با 
ناتوانیت ئەو ئاگرە بدۆزیتەوە كە بۆی 
هەنووكە  تا  تۆ  چونكە  دەگەڕێیت، 
بوو  ئاسان  ئەگینا  چییە.  ئاگر  نەتزانیوە 
لەناو  مۆمەكە  چونكە  بگەیت،  تێی 

دەست و لەبەردەمی خۆتدا بوو.
ئەو  ب��ەس��ەر  دۆخ��ە  ئ��ەم  هەندێجار 
چاوێلكە  ك��ە  دێ���ت  ك��ەس��ان��ەش��دا 
چاویلكەكانیان  ئ��ەوان  دێنن.  بەكار 
لەوێ  و  لێرە  كەچی  چ��اوەوە،  بە  وا 
بیدۆزنەوە،  لەوانەیە  دەگەڕێن.  بۆی 
پەرۆشن  و  پەلەیانە  كە  كاتەی  ئەو 
بیدۆزنەوە، هەموو شوێنەكان دەپشكنن 
ب��ۆ دۆزی���ن���ەوەی، ب��ە ت��ەواوی��ش لە 
لەوەی  دەبن  بێئاگا  دەچێت،  یادیان 
لووتیانەوە  بەسەر  وا  چاوێلكەكان  كە 
كە  زۆرە  ئ��ەوە  ئەگەری  وەس��ت��اون. 
بترسێت  لەناكاو  ئێمە  لە  یەكێك  هەر 
كە  ل��ەوەدای��ە  بتۆقێت.  و 
ئێوە  ل��ە  یەكێك  ه��ەر 
بابەتەی  لەم  ئەزموونی 
دیارە    ��� هەبووبێت 
لە سۆنگەی ئەو هەموو 
تۆ  سووڕانە  و  گ��ەڕان 
تاو  لە  چووە،  زەندەقت 
خۆت  ت��ەواو  پەرۆشیت 
س��ەغ��ڵ��ەت ك����ردووە، 
لە  بێجگە  ئاكامدا  لە 
ش���ڵ���ەژان 

هیچت 
دەس���ت 

و  دەستدایە  لەناو  ئاگرەكە  ناكەوێت، 
لە  سەرت  و  دەگەڕێیت  بۆی  كەچی 
شپرزەیت  ئەوەندە  شێواندووە،  خۆت 
هیچ  و  ب��ووە  لێڵ  بیناییت  ب��ەر  كە 
ئەو  شەوكوێریت،  ئەوەندە  نابینیت، 
ناتوانیت  لەبەردەمتدایە،  وا  که   شتەی 

بیبینیت.
پێویستت  تۆ  ئەوەیە.  كێشەكە  كەواتە 
بەوە نییە بە دوای ئەوەدا عەوداڵ بیت 
كە تاقانە و بێهاوتا بیت، چونكە تۆ لە 
دەمێك ساڵەوە تاقانە و دەگمەنیت. هیچ 
تاقانەتر  بكات مرۆڤ  وا  نییە  ڕێگایەك 
پووچ  بۆ خۆی  »تاقانەتر«  وشەی  بێت. 
وایە.  وشەی«بازنە«  وەك  مانایە.  بێ  و 
نییە  دیكە  شتێكی   ��� هەن  بازنەكان 
لە  چونكە  »بازنەتر«،  بوترێ  پێی  كە 
هیچ  ئەوەیان  نییە.  بوونی  بازنەتر  بازنە 
مانایەكی نییە. بازنە بۆ خۆی شێوەیەكی 
پێویست  دیكەی  هیچی  هەیە،  تەواوی 
نییە. بۆ پێوانەی بازنە هیچ پێوەرێكمان 
نییە. بازنە هەر بازنەیە، كەمتر یان زیاتر 

بێسوودە.
و  كەم  تەواو،  و  تاقانەییە  تاقانەییش 
هەر  تاقانەی.  دەمێكە  تۆ  نییە.  زۆری 
ئەوەیان  دركی  دەتوانێت  كەسێك 
ئەوەی  بۆ  بێت  ئامادە  گەر  بكات 
ئەوەیان  ئاسایی.  كەسێكی  بە  ببێت 
تێی  ئەگەر  بەاڵم  پارادۆكسەكەیە. 
ئ��ارادا  لە  گرفتێك  هیچ  بگەیت، 
لەوێدا،  وا  پارادۆكسەكە   �� نامێنێت 
لە  كێشەیەكیش  هیچ  جوانیشە، 
نییە،  نییە. پارادۆكس گرفت  گۆڕێدا 
تێی  تۆ  كە  گرفتە  كاتە  ئەو  تەنیا 
زۆر  بگەیت،  تێی  ئەگەر  نەگەیت، 

جوانە، پڕە لە ڕاز و نهێنی.
بێهاوتا  و  نائاسایی  ئەوسا  بە،  ئاسایی 
دەبیت. هەوڵ بدە نائاسایی بیت، ئەوسا 
ئاسایی  بە  ه��ەر  كە  دەبینیت  خ��ۆت 

دەمێنیتەوە.

بوودا وتوویەتی ئارەزوو سەرداری ئەقڵە
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پەراوێزی وەرگێڕ:
ئۆشۆ كێیە؟

� ئۆشۆ سۆفییەكی هاوچەرخە كە ژیان 
ملیۆنەها  لەسەر  كاریگەری  وانەكانی  و 
و  س��ەردەم  هەموو  لە  هەبووە،  كەس 
)سەندەی  لەالیەن  ئەم  جوگرافیاكاندا. 
لەو  یەكێك  وەك  لەندەن(  ی/   �� تایمز 
ناوی  دامەزرێنەرە  و  داهێنەر  ه��ەزار 
دروست  بیستەمیان  سەدەی  كە  هاتووە 
مید   �� سەندەی   ( الیەن  لە  ك��ردووە، 
لەو  یەكێك  بە  هیندی(یشەوە  دەی/   ��
پاڵ  لە  كە  ك��راوە  هەژمار  كەسە  دە 
)غاندی و نێهرۆ و بوودا(دا چارەنووسی 

هیندوستان �� یان گۆڕیوە.
»ئۆشۆ«  خۆی  كارەكانی  بە  سەبارەت 
وتوویەتی كە ئەو لە هەوڵی ئەوەدا بووە 
یارمەتی سازاندنی ئەو هەلومەرجە بدات 
بۆ ئەوەی مرۆڤێكی تازە بخوڵقێت. دیارە 
ویستوویەتی وێنەی ئەو چەشنە مرۆڤ و 
بوونەوەرە بە ئێمە پیشان بدات، مرۆڤێكی 
نوێ كە )زۆربا �� یەكی بوودایی( بێت، 
یان )بوودایەكی زۆربایی( ��� كە توانای 
ژیانی  لە  هەبێت  چێژبینینی  و  تامكردن 
لە  یۆنانی،  سەرزەمینی هەروەك زۆربای 
گاوتاما   « سەنگینی  زۆر  خامۆشی  تەك 
بوودا«. گەر گەشتێك بە ناو بەرهەمەكانی 
جیهانبینی  ئاشكرا  بە  بكەین  »ئۆشۆ«دا 
كە  پێدەكەین،  هەست  ئەم،  ڕوانینی  و 
ژیربێژی  و  حیكمەت  لە  ئاوێتەیەكە 
دەرەزەمەنی خۆرهەاڵت و توانا و هێزە 
تەكنۆلۆژیای  و  زانست  بااڵكانی  زۆر 

خۆرئاوا.
ئەم بەوە بەناوبانگە كە توانی شۆڕشێكی 
ئەو  هەموو  بۆ  بكات  بەرپا  گ��ەورە 
مرۆڤدا  ڕۆحی  دەنێو  گۆڕانكارییانەی 
بۆ  پەنابردن  س��ەرب��اری  دەدەن،  ڕوو 
بە  مێدیتاسیۆن كە دەمانكات  تێڕامان و 
خاوەنی ئەو هێز و توانا و زانیارییەی كە 
تازەیەدا  لەتەك ئەو سەردەمە  بە پێ  پێ 
»مێدیتاسیۆنی  هەڵبكەین.  و  بكەین  ڕێ 
»ئۆشۆ«یە  وانەیەكی  زنجیرە  چ��االك« 
تا هەرچی  مەبەستە ساز كراوە  بەو  كە 
سترێس و گرژی ناو لەش و ڕۆح هەیە 

ئەزموونی  بە  بگەین  تا  بنێت،  وەدەری 
بیركردنەوەی سەربەست و كراوە، لە پاڵ 

دۆخێكی هێوری مێدیتاسیۆن.
هەواری مێدیتاسیۆن

لە هەموو جیهاندا  ئەم  كۆمۆنەی ئۆشۆ: 
و بە بەرباڵوی جێگە و ڕێگەی تایبەتی 
هیندوستان  لە  نموونە  بۆ  هەیە،  خۆی 
خۆی  بە  تایبەت  مێرگی  توانی  ئۆشۆ 
بە  وانەكانی  تیایدا  كە  دابمەزرێنێت 
دەكرێن،  پەیڕەو  پراكتیكی  شێوەیەكی 
كە بە هەزارانی لە خۆی كۆ كردۆتەوە، 
س��ااڵن��ە س��ەردان��ی��ان دەك���رد، ل��ە سەد 
»مێرگەكانی  نموونەی  دونیاش  واڵتی 
مێرگەكەی  كراونەتەوە.  مێدیتاسۆن« 
هیندوستان بە سەد دۆنم دوورە لە بۆمبای 
كە كەوتۆتە باشووری خۆرهەاڵتی ئەو 
دیارە  كە  پوونا،  ناوچەی  لە  ش��ارەوە، 
ناوی  بە  و  شارەكە  دەرەوەی  كەوتۆتە 
 پاركی كۆریگوان ناسراوە، ڕووبەری ئەو 
مێرگە سی و دوو دۆنمی داگیر كردووە. 
خودی مێرگەكە خزمەتگوزاری سادەی 
بەاڵم  كردووە،  میوانەكان  بە  پێشكەش 
لە  زۆر  ژمارەیەكی  دەووروب��ەرەدا  لەو 

هۆتێلی تێدایە.
ناو  مێدیتاسیۆنی  پ��رۆگ��رام��ەك��ان��ی 
ڕوانینەكانی  بنەمای  لەسەر  مێرگەكان 
بە  خەون-بینینە  كە  دام��ەزراون  ئۆشۆ 
لەدایكبوونی مرۆڤێكی تازە كە بتوانێت 
ببینێت،  خۆی  ڕۆژان��ەی  ژیانی  لە  چێژ 
و  خامۆشی  سایەی  لە  لەهەمانكاتدا 
لە  خۆشی  خ��ۆی��دا،  ڕۆح��ی��ی  هێمنی 
ڕاكشان و پشوو و ریالكسی ڕۆحی و 
جەستەیی ببینێت. زۆربەی پڕۆگرامەكان 
دابین  بۆ  خزمەتگوزارییەكیان  هەموو 
لە  ئاسانكارییەك،  ه��ەم��وو  ك���راون، 
سەرباری  ئێركوندیشن،  بۆ  شۆرتەوە 
مەشق و ڕاهێنانی چڕوپڕی مێدیتاسیۆن، 
و  چ��ارەس��ەری  داهێنەرانە،  ه��ون��ەری 
تەندروستی،  سەرتاپاگیری  بایەخدانی 
بۆ  پەلهاوێشتن  كەسێتی،  گەشەپێدانی 
بۆ خۆی وەرزشێكی دیكەی  )زن( كە 
ڕاب��واردن  لە  كە  جەستەییە،  و  ڕۆحی 
ساڵ  درێژایی  بە  نییە،  بەدەر  خۆشی  و 
لە  دەكرێن،  پێشكەش  پرۆگرامانە  ئەو 

ڕۆژانە  تێروتەسەلی  كارنامەیەكی  تەك 
تیایدا  كە  مێدیتاسیۆن  و  چاالكی  بۆ 

پەیڕەوی وانەكانی ئۆشۆ دەكرێ.
و  كافێ  مێرگەكاندا  دەرەوەی  لە 
خۆراكی  كە  هەن  زۆر  ڕێستورانتی 
میوانەكان  بە  پێشكەش  هیندی  باوی 
و  ڕازاوە  خوانی  سەرباری  دەكرێن، 
هەمووشی  هەر  دیكە،  واڵتانی  بۆفێی 
بەروبوومی كێلگەكانی ناو كۆمۆنەكەیە 
كە پتر ڕووەك و گیا و گۆڵی سروشتین. 
دابین  مێرگەكاندا  لەناو  پێویستییەكان 

دەكرێن، وێڕای ئاوی پاك و سازگار.
خ��وارەوە  ماڵپەڕەی  ئ��ەم  سەرنجێك: 
جیاواز  زمانی  چەندەها  بە  و  بەرفراوانە 
مێرگەكانی  ناو  بە  كە  خزمەتدایە،  لە 
مێدیتاسیۆن و تێڕامان گەشتت پێدەكات، 
زانیاری لەسەر چۆنێتیی گەشتكردنەكان، 
لەسەر  زانیاری  تۆمارەكان.  و  كتێبەكان 
لە  چاالكییەكانی  و  ئۆشۆ  خ��ودی 
تەك هەڵبژاردەی  لە  دنیادا،  سەرتاسەری 

گفتوگۆكانی.
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لۆژیکی،  بیركردنەوەی  توانای 
بەاڵم  م��رۆڤ��ە،  بێهاوتای  توانایەكی 
ئامێری  و  زانیاری  كە  جیهانێكدا  لە 
پۆشیوە،  دای  پێشكەوتوو  شیكاری 
بەتەنیا،  لۆژیکییانه   بیركردنەوەی 

سەركەوتنەكان  ئەوانەی  نییە.  بەس 
پاڵنەر  لە  كە  ئەوانەن  دەك��ەن،  تۆمار 
لە  و  تێدەگەن  مرۆڤەكان  بزوێنەری  و 
گرنگیدان  و  پەیوەندی  دروستكردنی 

بە كەسانی دیكە تێدەگەن.
هاوسۆزی، توانای مرۆڤە بۆئەوەی خۆی 
بكات،  وێنا  لە شوێنی كەسێكی دیكە 
كەسێکی  ئەو  بكاتەوە  خەیاڵ  وات��ە 
دیكەیە و لە هەمان بارودۆخی ئه ودایە. 
بە چاوی ئەو شتەكان ببینێت و بە دڵی 
هەمان  بكات،  شتەكان  بە  هەست  ئەو 
كە  بێت  دروس��ت  ال  هەستانەت  ئەو 
هەیەتی، ئەم شتە زۆرجار بە شێوەیەكی 
دەدەین،  ئەنجام  هەڕەمەكی  غەریزیی 
نەك بە مەبەست. هاوسۆزی، جیاوازە لە 
بەزەیی كە ئەمەیان واتە بەداخەوەبوونە 

بۆ كەسێک، كاتێك كەسێكی كەمئەندام 
زیاتر  دەبیت،  ب��ەداخ  بۆی  دەبینیت، 
هاتنەوە  بەزەیی  دەڵێن  پێی  ئێمە  الی 
هەستكردنە  هاوسۆزی،  كەسەدا«.  بەو 
جێی  لە  ئەگەر  دیكە،  كەسەكەی  بە 
ئەو كەسە بایە هەستی بە چی دەكرد؟ 
مرۆڤدا  لە خەیاڵی  هاوسۆزی، كارێكە 
چونكە  بوێرانەیە،  زۆر  پێكدێت، 
ئەو  مێشكی  ناو  بچیتە  ئەوەیە  وەك 
دەبینێت.  جیهان  بزانیت چۆن  كەسەوە 
بە  كە  گرنگە  ڕەفتارێكی  هاوسۆزی، 
كەسانی  دڵنەوایی  دەتوانین  هۆیەوە 
ئەم  بین.  هاوكاریان  بكەین،  دیكە 
مرۆڤەكان  نێوان  پەیوەندیی  ڕەفتارە 
بتوانین  دەك��ات  وا  دەك��ات،  بەهێز 
بەیەكەوە كار بكەین، هەروەها نیشانەی 

پیاو یان ژن كامیان 
هاوسۆزییان زیاترە؟

عوسمان نازه نین 
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ئاكارێكی بەرزی كۆمەاڵیەتیشە.
لە سەردەمی سەرۆكایەتیی بیل كلنتۆن، 
لە  بوو،  ئەمریكا  كۆماری  سەرۆك  كە 
وتارێكیدا بۆ گەلی ئەمریكی، وتبووی 
ئەم  دەكەم«  ئازارەكانتان  بە  »هەست 
پەسەند  ئەمریكا  گەلی  الی  وشانە 
كە  وابوو  الیان  ئەوان  چونكە  نەبوو، 
نەك  بكاتەوە  بیر  تەنیا  دەبێت  سەرۆك 
وتەیەكی  بە  ئەمەیان  بكات،  هەست 
سەرۆكەكەیان.  بۆ  نەبینی  گونجاو 
نابێت  كەسێكە  س��ەرۆك  واب��وو  الیان 
دەبێت  بەڵكو  دەرببڕێت،  هەستەكانی 
ئەوانەی  دابنێت.  ستراتیژی  پالنی 
خ��اوەن  و  خەریكن  مەعریفەوە  بە 
كۆمپانیای  خاوەن  و  تیژەكانن  ئەقڵە 
بۆ  پێشكەتووەكانن،  تەكنۆلۆژیا 
دەبێت  واب��وو  الیان  زۆر،  ماوەیەكی 
ڕێز لە لۆژیکی سارد و دوور لە سۆز 
بابەتی،  هەڵسەنگاندنی  توانای  بگرن. 
وەرگرتنی  توانای  و  هەڵوێستەكان  بۆ 
بێ كاریگەری سۆز،  بڕیاری كرداری 
ئێستادا  لە  ب��ەاڵم  ب��وو.  گرنگ  الی��ان 
دەروونناسەكان كەموكورتی ئەم جۆرە 
تەنیا  كە  دەرخستووە  بیركردنەوانەیان 
مێشك  چەپی  الی  ك��اری  بە  پشت 
دانییل  كاتدا  هەمان  لە  دەبەستێت، 
»زیرەكی  لەسەر  پەڕتوكێكی  جولمان 
ڕاستی  تیادا  كردەوە  باڵو  س��ۆزداری« 
خستە  كلنتۆن-ی  وشەكانی  بەجێیی  و 
مرۆڤ  سۆزدارییەكانی  توانا  كە  ڕوو 
هزرییە  و  ئەقڵی  توانا  لە  گرنگترە 

كالسیكییەكانی. 
ئ��ەوەی��ان  زانستییەكان  پێشكەوتنە 
ناتوانرێ  ئ���ەوەی  ك��ە  دەرخ��س��ت��ووه  
نێوان توانای مرۆڤ  بەراورد بكرێ لە 
تەكنۆلۆژییەكاندا،  ئامێرە  توانای  و 
الی  ته نیا  ک��ه   س��ۆزداری��ی��ە  بابەتی 
تەلەفونە  وەاڵمی  ئەوەی  هه یه .  مرۆڤ 
لە  دەك��ات��ەوە  جیا  ئەله كترۆنییەكان 
كە  ئەوەیە  ئاساییەكان،  كەسە  وەاڵمی 
وشەكانی ئامێره که ، بێ-سۆز و ساردن. 
تۆ نازانیت لە ڕێی ئەو وشانەوە ئایا ئەو 
كەسەی ئەو وشانەی وتووە بە توڕەیی 
و  هێمن  زۆر  یان  پێكردووە،  ئاماژەی 

لەسەرخۆ بووە، یان دڵخۆش بووە. 
بەناوبانگی  پ��ەڕاوی  خاوەنی  داروی��ن 

ان��واع(  )اص��ل  ج��ۆرەك��ان«  »بنچینەی 
بەناونیشانی  نوسیبوو  پەڕاوێكی دیكەی 
و  مرۆڤ  الی  س��ۆزداری  »دەربڕینی 
الی گیانلەبەران«. لەم پەڕاوەدا ئاماژەی 
كردبوو بەوەی كە هەموو شیردەرەكان 
پەڕاوە  ئەم  هەیە،  سۆزداریان  توانای 
باڵو  ن��ۆزدەدا  سەدەی  كۆتایی  لە  كە 
دوای  بە  زۆری  وتووێژێكی  كرایەوە 
پ��ەڕاوە  ئ��ەم  دوای  لە  هێنا.  خۆیدا 
بول  ئەمریكی  دەروون��ن��اس��ی  زان��ای 
بابەتی  لەسەر  توێژینەوەیەكی  ئیكمان 
پێكرد  دەس��ت  س���ۆزداری  دەربڕینی 
بەڕازیل  بۆ  كرد  گەشتی  هۆیەوە  بەو 
ئەرجەنتین، چەند  و  ژاپۆن  و  و چیلی 
لە  دەدا  خەڵك  نیشانی  وێنەیەكی 
مرۆڤ  دەموچاوی  وێنانە  ئەو  واڵتانە 
جیاوازی  دەربڕینی  بە  ب��ەاڵم  ب��وون، 
ئه وه ی  وه ک  هەڵچوونەكان،  و  سۆز 
بگری،  یان  پێبكەنێت،  »دەموچاوێك 
یان...هتد«،  بێت،  سەرسوڕمان  ی��ان 
كەسەكان  كە  دا  ئ��ەوەی  سەرنجی 
هەمان شیكردنەوەیان بۆ ئەو وێنانە كرد 
كە خەڵكی ئەمریكا كردبووی، ئەمەی 
لەژێر  ئەمە  كە  ئەوەی  بۆ  گەڕاندنەوە 
پێشكەوتنی  و  تەلەفزیۆن  كاریگەری 
خ���ۆرئ���اوادا ب��ێ��ت، ب��ۆی��ە چ���وو بۆ 
بەرزاییەكانی گینیای نوێ و هەمان ئەو 
ناوچانەدا  ئەو  خەڵكی  نیشانی  وێنانەی 
نەدیبوو،  تەلەفزیۆنیان  ژیانیاندا  لە  كە 
ئەو  بۆ  شیكردنەوەیان  هەمان  ب��ەاڵم 
وێنانە هەبوو كە خەڵكی واڵتانی دیكە 
كردبوویان، بەمه گەیشتە ئەو ئەنجامەی 
ڕاستگۆ  بۆچوونەكانیدا  لە  داروین  كە 
بووە و ئاماژە و هێماكانی دەموچاو بۆ 
دەربڕینی هەست و سۆزەكان جیهانین 

لە مرۆڤەكاندا. 
»زۆر  دەڵێت  كتێبەكەیدا  لە  جولمان 
بە  هەستەكانی  م��رۆڤ  دەگ��م��ەن  بە 
هێمای  بە  زۆری  بە  دابڕێژێت،  وشە 
وشە  بە  ئەقڵ  دەب��ڕن  دەری  جیاواز 
بەاڵم  دەردەب��ڕێ��ت،  بیركردنەوەكانی 
دەربڕینی سۆزەكان زارەكی نییە«، تاكە 
هۆكاری دەربڕینی هەستەكان دەموچاوە 
كە پێكهاتووە لە 43 ماسولكەی بچووك 
كە هه ریه ک له  لێو و چاو و ڕوومەت 
دەتوانێت  دەجووڵێنێت،  ناوچەوان  و 

دەرببرێت،  مرۆڤ  هەستەكانی  هەموو 
و  س��ۆز  بە  پەیوەندی  هاوسۆزیش، 
وشە  بە  ئەوانیش  هەیە  هەستەكانەوە 
بچیتە  ئەوەی  بۆ  كەواتە  دەرنابڕرێن، 
سەیری  دیكەوە  كەسێكی  دڵی  ناو 

دەموچاوی بكە«.
لە  دەم��ار  پزیشكی  ریتساك  ریچارد 
»ئێمەی  دەڵ��ێ��ت:  واشنتۆن  زان��ك��ۆی 
ڕاستی  الی  بە  هەستەكانمان  مرۆڤ 
كەسانی  هەستی  و  دەردەبڕین  مێشك 
مێشك  ڕاستی  الی  بە  هەر  دیكەش 
هۆكاری  ئەمەش  هەر  دەخوێنینەوە، 
منداڵە  ژن��ان  زۆرب���ەی  ك��ە  ئ��ەوەی��ە 
هەڵدەگرن  چەپ  الی  بە  ساواكانیان 
بەپێی توێژینەوەیەكی زانكۆی سسكس 
گەر ئەو ژنانە چەپە بن یان ڕاستە بن 
جیاوازیان  کارکردندا،  و  نووسین  لە 
لە هەڵگرتنی منداڵەكانیان، چونكە  نییە 
باشتر  تا  بكات  قسە  نازانێت  منداڵ 
لێیان  بتوانن  و  ببینن  دەم��وچ��اوی��ان 
تێبگەن هەستەكانیان بخوێننەوە، چونكە 
مێشك بەو جۆرە كار دەكات كە الی 
چەپ كۆنترۆڵی الی ڕاست دەكات و 
كۆنترۆڵی  ڕاست  الی  بەپێچەوانەشەوە 
الی چەپ دەكات. واتە ئەگەر منداڵ 
بەالی چەپ هەڵبگرن ئەوا لەبەرئەوەی 
پێویستیان بە ئیشی الی ڕاستی مێشكە، 
تا لە هەستی منداڵەكانیان باشتر تێبگەن.
مرۆڤە،  ئاكاری  بەهایەكی  هاوسۆزی 
دیكەیە،  ئەوی  تێگەیشتنی  هۆكاری 
هەروەك داروین و ئیكمان دەڵێن زمانی 
هەموو  لە  مرۆڤەكانە  نێوان  جیهانیی 
كەلتوورەكان  و  سنوور  شوێنه کان، 
دەمانكات  هاوسۆزی  تێدەپەڕێنێت، 
پێ  چێژمان  و  خۆیشی  م��رۆڤ  ب��ە 
بۆ  مرۆڤ،  الیەنەی  ئەم  دەبەخشێت، 
پر  ژیانێكی  ئەوەی  بۆ  پێویستە،  ئێمه  

لە واتا بژین.
هاوسۆزیمان  توانای  دەتوانین  ئایا 

زیاد بكەین؟
ئەوەی  لەسەر  دەكرێ خۆمان ڕابهێنین 
هەروەك  بێت،  زیاتر  توانایەمان  ئەو 
بۆ  ئەتڵەسێكی  ئیكمان  زان��ا  چ��ۆن 
دەموچاو  سەرەكییەكانی  دەربڕینە 
حەوت  دەڵێت  كە  ك��ردووە  دروست 
سۆزی سەرەكی مرۆڤانە هەیە لە هەموو 
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یەك  وەك  مرۆڤەكان  كە  جیهاندا، 
دەری دەبڕن بە هۆی هێما و جووڵەی 
»ت��وڕەب��وون،  ئەوانیش:  دەم��وچ��اوەوە 
خ��ەم��ب��اری، ت���رس، س��ەرس��وڕم��ان، 
قێزلێبوونەوە، قین، كامەرانی« هەندێجار 
بەتەواوییە  زۆر  هەستانە  ئەم  دەربڕینی 

هەندێجاریش بەتەواوی نییە.
پێكەنینی  ب���زەی  دەت��وان��ی��ت  چ��ۆن 
ڕاستەقینە و درۆ لەیەك جیا بكەیتەوە؟ 
ئەوا دەتوانیت سەیری چاوی كەسەكە 
چاوی  ژێر  ماسولكەی  ئەگەر  بكەیت 
بزەی  ئەوا  ببۆوە  بەرز  و  یەك  هاتبۆوە 
ئەگەر  ڕاستەقینەیە،  پێكەنینەكەی 
و  چووبوو  سەرەوە  بۆ  لێوەكانی  تەنیا 
بوو،  وەك خۆی  ژێرچاوی  ماسولكەی 

ئەوا پێكەنینەكەی ڕاستەقینە نییە.
دەبێت  كاریگەری  هاوسۆزی  چۆن 

لەسەر پیشەی پزیشكی؟
زۆرن ئەوانەی كە داخوازی ئەوە دەكەن 
پزیشكی  پیشەی  گشتی  پڕۆگرامی  كە 
لە گرنگیپێدانی خۆپارێزی بگۆڕرێ بۆ 
هاوسۆزی، توانای هاوسۆزی، زۆرجار 
خۆی  ڕۆڵ��ی  دەتوانێت  پزیشكیدا  لە 
نەخۆشی  دەستنیشانكردنی  بۆ  ببینێت 
دەرچێت  ل��ەوە  چارەسەرییەكانی  و 
ئامادەكردنێك  خۆراك  ڕەچەتەی  وەك 
نەخۆشەكە.  ب��ە  ب���درێ  ئاسانی  ب��ە 
ئەوە  دەكەین  باسی  ڕووداوەی  ئەم 
ه��اوس��ۆزی چەند  ك��ە  دەخ���ات���ەڕوو 

پێویستە؛
كرێكاری  دوو  ساڵێك  چەند  پێش 
سەنتەری  دوو  بۆ  چوون  پۆستەخانە، 
هەردووكیان  تەندروستی،  جیاوازی  
كە  هەبوو  نەخۆشییان  نیشانەی  هەمان 
تووشی ببوون. زۆر هەستیان بە هیالكی 
و بێهێزی و نەخۆشی دەكرد. یه که میان 
بەكتریای  تووشی  كە  دەكرا  باوەڕ  وا 
ئەسکەڵە پیسە بووبێت. چونکه  لە دواییدا 
دەركەوتبوو كە ئەو بەكتریایە لەناو ئەو 
فەرمانگەیەدا باڵو ببۆوە كە كاریان تیا 
پەیوەندی  پزیشكەكە  به اڵم  كردبوو، 
کردبوو بە بەشی تەندروستی گشتییه وه  
جۆرە  ئه و  پسپۆڕانی  له گه ڵ  قسه ی  و 
دڵنیایان  ئەوانیش  کردبوو،  نەخۆشییانە 
کردبووه وه  كە ئەو بارە مەترسیدار نییە. 
بۆیە پزیشكەكەش تەنیا هێوركەرەوەی 

و  دەنووسێت  نه خۆشه که ی  بۆ  ئ��ازار 
دەڵێت بچۆ لە ماڵەوە پشوو بدە و ئەمە 
چەند  دوای  که چی  نییە.  مەترسیدار 

ڕۆژێك نەخۆشەكە دەمرێت. 
ب���ەاڵم ك��رێ��ك��ارەك��ەی دی��ك��ەی��ان، 
لە  ف��ری��اگ��وزاری  بەشی  بۆ  دەچێت 
دوو  ئ��ەو  دیكە.  نەخۆشخانەیەكی 
دوورن،  لەیەكەوە  میلێك  چەند  شوێنە 
لە  ئاگایان  كرێكارانە  لەم  كام  هیچ 
كرێكارەیان  ئ��ەم  ن��ەب��ووە.  ی��ەك��دی 
سییەكانی  ك��ە  دەك���ات  هەست  وا 
ئاگادار  پزیشكەكە  ك��ردووە.  هەویان 
فەرمانگەكەیاندا  لەناو  كە  دەكاتەوە 
بۆتەوە،  باڵو  بەكتریایه کی زۆر خراپ 
كە  دەك���ات  داوا  پزیشكەكە  بۆیە 
پشكنین  كۆمەڵێك  بچێت  نه خۆشه که  
كە  ئ��ەوەی  سەرباری  ب��دات،  ئەنجام 
پشكنینەكان هیچ دەر ناخەن و وا دیار 
ده که وێت که  پزیشكەكە ئەو باوەڕەی 
كرێكارەكە  ك��ە  بێت  دروس���ت  ال 
که چی  نەبووە،  بەكتریایە  ئەو  تووشی 
هەر شتێك هەبوو پزیشكەكەی دوودڵ 
دژی  له   دەرمانی  هەندێك  كردبوو. 
ده نووسێت،  بۆ  بەكتریایانە  جۆره   ئەو 
لێ  وازی  ئ���ەوەی  جیاتی  ل��ە  ب��ەاڵم 
نەخۆشخانەكە  لە  ب���ڕوات،  بهێنێت 
دواتر  هێشتییه وه .  چاودێریدا  لەژێر 
لە  پسپۆر  كەسانێكی  الی  بۆ  ن��اردی 
دەركەوت  بۆیان  درمەكان،  نەخۆشییە 
نەخۆشییە  ئەو  تووشی  كرێكارەكە  كە 

بووە. 
تەنیا  که   ئه وه یه   ڕوونه   لێره دا  ئه وه ی 
ژیاندا  له   نەخۆشەی  ئەم  كە  شتێك 
كرێكارەكەی  وەك  كە  هێشته وه ، 
بوو  ئ��ەوە  ئه ویش  نەمرێت،  دیكە 
هەستی  لە  گوێی  ژنەكە  پزیشكە  كە 
و  هاوسۆز  و  گرت  خۆی  ن��اوەوەی 
لە  نەخۆشەكە.  لەگەڵ  بوو  گوێگر 
ول  ڕۆژنامەی  پرسیارێكی  وەاڵم��ی 
ستریتدا پزیشكەكە وتبووی: »من تەنیا 
وتی  ئەو  گرت،  نەخۆشە  لە  گوێم 
دەزانم  دەناسم،  خۆم  جەستەی  من 
شتێك تەواو نییە لە جەستەمدا« توانای 
هەستەی  بەو  پزیشكەكە  هەستكردنی 
كرێكارەكەی  ژیانی  نەخۆشەكە، 

ڕزگار كرد لە مردن. 

هاوسۆزی پزیشك بۆ نەخۆش تەنیا بەو 
شێوەیە نییە كە بە وردی كۆمێنت لەسەر 
كۆبكەنەوە،  نەخۆشەكە  هەستەكانی 
تۆنی  بۆ  وردبن  ئەوەندە  دەبێت  بگرە 
هەستەكان  دەربڕینی  كاتی  و  دەنگ 
نەخۆشەكان.  س��ۆزداری��ی  ج��ۆری  و 
زانیاریی  لەگەڵ  پزیشك  هاوسۆزیی 
بابەتی و تەكنۆلۆژیا، ئەوەیە كە یەكدی 
تەواو دەكەن. دەگەنە دەستنیشانكردنی 

تەواو بۆ نەخۆشی.
پزیشكی  كۆلێژی  لە  خوێندكاران 
ڕاهێنانیان  ئێستا  كۆڵۆمبیا  زانكۆی  لە 
پ���ێ دەك�����رێ ل���ەس���ەر چ��ی��رۆك��ی 
 ،narrative medicine پزیشكی 
ڕوو  خستۆتە  ئەوەیان  توێژینەوەكان 
كۆمپیوتەر  ك��ە  ئ���ەوەی  س��ەرب��اری 
نەخۆشی  دەستنیشانی  دەت��وان��ێ��ت 
گرنگی  الیەنێكی  ب���ەاڵم  ب��ك��ات، 
نەخۆشی  دەستنیشانكردنی  پڕۆسەی 
یان  نەخۆشەكە،  چیرۆكی  لە  بریتییە 
لەگەڵ  خۆی  چیرۆكی  گێڕانەوەی  لە 
پزیشكی  كۆلێژی  لە  نەخۆشییەكەدا، 
زانكۆی ییل، خوێندكارانی ئەم كۆلێژە 
تەركیز  و  تیژبینی  لەسەر  ڕاهێنان 
بەریتانی،  لە سەنتەری هونەری  دەكەن 
لێكۆلینەوە  كە  خوێندكارانەی  ئەو 
لەسەر تابلۆ هونەرییەكان دەكەن باشتر 
نیشانەكانی  وردی  سەرنجی  دەتوانن 
نەخۆشەكە،  لەسەر  ب��دەن  نەخۆشی 
لەهەمان كاتدا زیاتر لە پەنجا زانكۆی 
بۆ  ئایینیان  بابەتی  ئەمەریكا  لە  دیكە 
زیاد  زانكۆكەیان  خوێندنی  پڕۆگرامی 

كردووە.
زانكۆی كالیفۆرنیا لە لۆس ئەنجلۆس بۆ 
خوێندكارانی قۆناغی دووەمی كۆلێژی 
پزیشكی بەرنامەیەكیان داڕشتووە، بەپێی 
ئەم بەرنامەیە، ئەو خوێندكارانە دەتوانن 
شەوانە خۆیان بكەن بە نەخۆش و بچن 
ت��ەواوی  بە  بتوانن  و  نەخۆشخانە  بۆ 
لە  ئەمەش  نەخۆشەكەوە  قاڵبی  بچنە 
لەگەڵ  هاوسۆزی  كە  ئەوەدایە  پێناوی 

نەخۆشدا دروست بكەن.
لە واڵتە یەكگرتووەكان ئێستا ئەكتەری 
كۆلێژی  بۆ  كول«  »میجان  بەناوبانگ 
بەناوی  دەڵێتەوە  وان��ەی��ەك  پزیشكی 
پزیشكەكان  كە  هاوسۆزی«  »هونەری 
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دەرب��ڕی��ن��ە  و  هێما  ت��ا  ف��ێ��ردەك��ات 
و  بخوێننەوە  دەموچاو  نازارەكییەكانی 
لێی تێبگەن. هەروەها چۆن بتوانن كاتێ 
هەڵەیان كرد داوای لێبووردن بكەن لە 
كە  دەڵێن  لێكۆڵینەوەكان  هەڵەكانیان. 
نەخۆشەكان زیاتر لەالی ئەو پزیشكانە 
لەگەڵیان  هاوسۆزن  كە  دەبنەوە  چاك 

وەك لە پزیشكە خۆپارێزەكان.
»پێوەری  ن��اوی  بە  دان��راوە  پێوەرێك 
هاوسۆزی«، كە زیاتر بۆ خوێندكارانی 
بەكارهێنراوە،  پزیشكی  كۆلێژی 
ل���ەم پ���ێ���وەرەدا ك��چ��ان زی��ات��ری��ن 
هەروەها  هێناوە،  بەدەست  ئاستیان 
بەرزتریان  ئاستێكی  پەرستیارەكانیش 
ئەم  بۆیە  پزیشكەكان،  لە  بەدەستهێناوە 
پێشەوەی  دەچێتە  »پەرستیاری«  پیشەیە 
بێت  تا  داهاتوودا  لە  كە  پیشانەی  ئەو 
ئێستا  دەبێت،  زیاتر  و  زیاتر  ڕێ��زی 
ئەمریكادا  یەكگرتووەكانی  واڵتە  لە 
پیشەیە،  ڕیزدارترین  و  بەشەرەفترین 
چونكە پزیشك ناتوانێت ئەو هاوسۆزی 
بەخەمەوەبوونەی كە پەرستیار پێشكەش 

نەخۆشی دەكات، ئەو بیكات.
هاوسۆزییان  كامیان  ژن  یان  پیاو 

زیاترە؟
ئەم  وەاڵم��ی  بێالیەنانە  زۆر  ئەگەر 
هەردووكیان  دەڵێین  بدەینەوە  پرسیارە 
وەك یەكدین، چونكە هاوسۆزی بەندە 
بە كەسەكە خۆیەوە، بەاڵم ئێستا زۆرێك 
بێالیەنییەیان  ئ��ەو  توێژینەوەكان  لە 
توێژینەوە  بەوەی دەیان  الواز كردووە 
لە  بەهێزترن  ژن��ان  كە  دەریخستووە 
ئاماژەكانی  و  هێما  خوێندنەوەی 
دەرخستنی  و  م��رۆڤ  ڕووخ��س��اری 
تەمەن  بچووكی  كچانی  هەتا  درۆ، 
بچووکی  لە كوڕانی  باشترن  سێ ساڵ 
تەمەن سێ ساڵ، بۆ دەرخستنی ئەوەی 
و  دەكەنەوە  چی  لە  بیر  دی  كەسانی 
هۆی  بە  دەك��ەن  هەستەكان  پێشبینی 
مامۆستای  ڕووخ��س��ارەوە.  دەربڕینی 
دەڵێت:  مایرز  جی  دیفید  دەروونزانی 
زیاتر  زۆر  ژن��ان  ڕاپرسییەكاندا  »لە 
دەك��ەن  وەس��ف  هاوسۆز  بە  خۆیان 

بەوەی توانایان هەیە كە دڵخۆش بن بە 
بگرین  و  دیكە  كەسانی  دڵخۆشبوونی 
بە گریانی كەسانی دیكە، ئەمەش زیاتر 
پەیوەستە بەوەی كە ژنان زیاتر دەتوانن 
یان  بگرین  دەرب��ب��ڕن  هەستەكانیان 
هەست بە ئازاری كەسانی دیكە بكەن. 
ژنان و  ئەمەشە وای كردووە كە  هەر 
هاوڕێیەتی  لە  خۆشی  زیاتر  پیاوانیش 
ژنان وەردەگرن وەك لە پیاوان. ژنان لە 
گەرمتر  و  چاودێرن  زیاتر  هاوڕێیەتیدا 

و هاوسۆزترن. 
زانایەكی دەروونناسی زانكۆی كامبرج 
ڕەگەزەكە  دوو  نێوان  جیاوازییەی  ئەم 
و  دەكاتەوە  شی  وەها  هاوسۆزیدا  لە 
بۆ  ئامادەیە  زیاتر  مێینە  ئەقلی  دەڵێت: 
زیاتر  نێرینە  ئەقلی  بەاڵم  هاوسۆزی، 
دروستكردنی  و  تێگەیشتن  بۆ  ئامادەیە 
ئاماژە  سیمۆن  هاوكاتیش  سیستم، 
هەموو  نییە  م��ەرج  دەك��ات  ئ��ەوە  بۆ 
بێت،  مێینە  ئەقڵی  خاوەنی  مێینەیەك 
خاوەنی  مەرجە  پیاوێكیش  هەموو  نە 
لە  ج��ی��اوازی  بێت.  نێرینە  ئەقڵێكی 
جۆری بیركردنەوەی نێوان ژن و پیاو، 

سەرنجڕاكێشە و گرنگە، دانانی سیستم 
پێویستی بە وردی و وردەكاریی زیاتر 
بە كەنارگیری  هەیە، ڕێسای جێگیر و 

و خۆپارێزی.
س��ای��م��ۆن دەڵ��ێ��ت ئ��ۆت��ی��زم -ج��ۆرە 
ئەم سەردەمەیە  نەخۆشییەكی دەروونی 
كە كەسەکه  تیادا توانای هاوسۆزی نییە 
نێرینەیە،  ئەقڵی  سیفەتی  كەنارگیرە-  و 
ئەو سیفەتانە زۆر  نەخشییەدا  لەم  بەاڵم 
بە  پێویستی  هاوسۆزی  بەاڵم  بەهێزن. 
پلەیەك لە پەیوەندی و گەرم و گوڕی 
تۆ  كە  بكەیت  درك  ئەوەی  بۆ  هەیە 
لەگەڵ یەكێكی دیكە مامەڵە دەكەیت، 
نەك لەگەڵ شتێكی بێ گیان و بێڕۆح. 
كەسێكە خاوەنی هەستە و هەستەكانی 
كاریگەری لەسەر هەستەكانت دەكەن، 
ناوێت،  وردەكاریی  زۆر،  هاوسۆزی 
بیتەوە  نزیك  ڕاستی  لە  تەنیا  لەوانەیە 
دەروونی  باری  لە  دا  هەوڵت  ئەگەر 
بەئاگا  و  تێبگەیت  دیكە  كەسێكی 
»باوەڕی  گەورەیی  بە  وێنەكە  بۆ  بیت 
یان،  بیردەكەیتەوە  چۆن  كە  ب��ەوەی 
كەسانی  بەرامبەر  دەكەیت  هەست 

پیاو یان ژن كامیان هاوسۆزیان زیاترە؟
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ڕێسا  پێشبینینەكردنی  لەگەڵ  دیكە« 
جێگیرەكان ئەوەی كە ئەمڕۆ كامەرانی 
كامەرانت  بەیانی  لەوانەیە  كردوویت 

نەكات.
نێرینە  ئەقڵی  خۆت،  بەرچاوی  بیهێنە 
و  مێشكە  چەپی  الی  بیركردنەوەی 
بیركردنەوەی  وەك  مێینەش  ئەقڵی 
هەموومان  ئێمە  مێشكە،  ڕاستی  الی 
پێویستمان بەوەیە كە پەیوەندی بە الی 
بەالی  كە  بكەین  مێشكمانەوە  ڕاستی 
ئەوەی  مانای  ئەمە  برد،  ناومان  مێینە 
چەپ  الی  ب��ی��رك��ردن��ەوەی  ك��ە  نییە 
الدان  ه��اوس��ۆزی  دەكەینەوە.  ڕەت 
نییە  ڕێگاش  تەنیا  و  زیرەكی  لە  نییە 
بە  پێویستمان  جار  جار  زیرەكی.  بۆ 
تەنیایی هەیە، پێویستمان بە گونجانیش 
هەیە لەگەڵ كەسانی دەوروبەر. كەسە 
هەردوو  كە  ئەوانەن  سەركەوتووەكان 
داهێنان  سەردەمی  بەكاردەهێنن،  ال 
پێویستی بەو ئەقاڵنەیە كە تایبەتمەندیی 
ئەقڵی مێینە و تایبەتمەندی ئەقڵی نێرینە 
لەسەردەمی  كۆدەكەنەوە.  بەیەكەوە 
كە  ب��ەوەی��ە  پێویستمان  داه��ێ��ن��ان��دا 
تەواو  بیركردنەوەی الی چەپی مێشك 
شەش  دروستكردنی  بە  بكەین  كامڵ 
بەالی  كە  بنەڕەتی  لێهاوویی  و  توانا 
ڕاستەوە بەستراوەتەوە هەر ئەمانەشە كە 
ئەقڵێكی نوێ و تەواومان پێدەبەخشێت:
- لەم سەردەمەدا تەنیا ئەوە بۆ مرۆڤ 
یان  هەبێت،  كارێكت  كە  نییە  بەس 
گرنگە   بەڵکو  هەبێت،  بەرهەمێكت 
ڕووی  ل��ە  و  ئ��اب��ووری  ڕووی  ل��ە 
دابهێنین  جوان  شتی  وەبەرهێنانیشەوە 
لە  و  نەناسرابێت  واتە  نەكرابێت  کە 
ڕاكێشانی  توانای  سۆزداریشەوە  ڕووی 

سەرنجی كەسانی دیكەی هەبێت.
- بەڵگە بە تەنیا بەس نییە بۆ سەلماندنی 
بیروڕاكان و ڕاستییەكان، بەڵكو دەبێت 
ئ��ەوەی  دوای  ه��ەب��ێ��ت،  چ��ی��رۆك��ت 
داتا،  و  زانیاری  لە  بووە  پڕ  ژیانمان 
كارا  بەڵگەكانت  كە  نییە  بەس  ئەوە 
دیكە  كەسێكی  ه��ەر  لەوانەیە  ب��ن، 
بكاتەوە،  پووچەڵ  بەڵگەكانت  بتوانێت 
گرنگ ئەوەیە كە چیرۆكێكی بەهێزت 
هەبێت كە توانای باوەڕپێهێنانی هەبێت 

وا  بەیەكگەیشتن  و  لە خود  تێگەیشتن 
دەكات كە چیرۆك زۆر گرنگ بێت.

هاوسۆزی،  نییە،  بەس  لۆژیک  تەنیا   -
لۆژیکی  ب��ی��رك��ردن��ەوەی  ت��وان��ای 
مرۆڤ  جیاكەرەوەكانی  لە  یەكێكە 
لە  ب��ەاڵم  دیكە،  بوونەوەرەكانی  لە 
جیهانێكدا كە پڕە لە زانیاری و هۆكاری 
بیركردنەوە  لۆژیکی  تەنیا  شیكردنەوە، 
كەسایەتی  ئەوانەی  بۆمان.  نییە  بەس 
بەرامبەر  لە  كە  ئەوانەن  سەركەوتوون 
جوواڵنی  پاڵنەرەكانی  و  تێدەگەن 
دروستكردنی  دەن��اس��ن  م��رۆڤ��ەك��ان 
كەسانی  بە  گرنگیدان  و  پەیوەندی 

دیكە تێده گه ن. 
بەڵكو  نییە،  بەس  جیدیەت  تەنیا   -
هەندێجار یاری و پێكەنینیش گرنگن، 
زۆر بەڵگەی تەندروستی هەیە كە باس 
و  كامەرانی  و  پێكەنین  س��وودی  لە 
ڕووی  لە  دەكات  وگاڵتەوگەپ  یاری 
بێگومان  پیشەییەوە،  و  تەندروستی 
جیدی  دەب��ێ��ت  ك��ە  هەیە  وا  كاتی 
جیدیەتدا  لە  زی��ادەڕەوی  بەاڵم  بین، 
دەگەیەنێت،  پیشەكەت  ب��ە  زی���ان 
و  كامەرانی  بە  هەستكردنت  لەگەڵ 
سەردەمەدا  لەم  ئێمە  بەگشتی،  خۆشی 
پێویستمان بە یاریكردن هەیە لە ژیانی 

ڕۆژانە و لە كار و پیشەكەشماندا.
- بە تەنیا كۆكردنەوە و كەڵەكەكردنی 
سەرمایە پێویست نییە، واتادان بە ژیان 
و  بەپیت  جیهانێكی  لە  ئێستا  گرنگە، 
خۆشدا دەژین لە ڕووی ماددیەوە، بۆ 
سەدان ملیۆن كەس ملمالنێی ڕۆژانەی 
بوارەی  ئەو  لێرەوە  كردۆتەوە،  كەم 
بە  بگەڕێین  بۆ دروست كردووین كە 
دوای واتا پیرۆز و بەرزەكاندا بۆ ژیان 
كە ئەویش مەبەست و بەرزی »السمو« 

و تێركردنی ڕۆحییە.
چیرۆكێك هەبووە كە جۆردن ماكنزی 
لەوانەی  بووە  »یەكێك  گێراویەوەتەوە 
ك��اردز«  هۆلمارك  كۆمپانیای  لە  كە 
داهێنەر كاری كردووە،  هێزێكی  وەك 
یەكێك بووە لەوانەی كە ئارەزووی لە 
زۆر چاالكی گشتی كردووە، زۆرجار 
و  ك��ردووە  خوێندكارانی  سەردانی 
ك��ردوون،  بۆ  خۆی  پیشەكەی  باسی 
كە  ك���ردووە  ئ��ەوەی  باسی  هەمیشە 

پۆلەكاندا  بەناو  چاوی  و  هونەرمەندە 
گێڕاوە كوا چ تابلۆیەك هەڵواسراوە بە 
جوانانەی  تابلۆ  ئەو  كێ  دیوارەكاندا؟ 
لە  پرسیارەی  ئەو  نەخشاندووە؟پاشان 
خوێندكاران كردووە: چەند هونەرمەند 
بەرز  دەس��ت  با  هەیە؟  پ��ۆل��ەدا  ل��ەم 
یەك  هەمیشە  وەاڵم��ەك��ان  بكەنەوە، 
پۆلی  لە  ئەوەیش  هەبووە  ئاڕاستەی 
یەكەمی  پۆلی  و  ساوایان  باخچەی 
بە  زۆر  منداڵەكان  هەموو  بنەڕەتی 
لە  دەكەنەوە،  بەرز  دەست  جۆشەوە 
سێ  نزیكەی  بنەڕەتی  دووەم��ی  پۆلی 
بەرز  دەس��ت  خوێندكاران  چارەكی 
دەكەنەوە، بەاڵم بە جۆشێكی كەمترەوە، 
كەمی  ژم��ارەی��ەك��ی  سێیەم  پ��ۆل��ی 
بەرزدەكەنەوە.  دەست  خوێندكاران 
تا  دەبێتەوە  كەم  ژمارەكە  وردە  وردە 
دەگاتە پۆلی شەش بە تەواوی نامێنێ، 
چواردەوری  لە  تەنیا  شەشەكان  پۆلی 
پرسیارەدا  ئەو  لەكاتی  دەڕوانن  خۆیان 

بزانن كێ لەوان هونەرمەندە.
ئەمە چیمان بۆ دەردەخات، ئه وه  نیشان 
ده دات تا چەند سیستمی پەروەردە ئەو 
پشتگوێ  مرۆڤی  لێهاتووییەی  و  بەهرە 
نەبینە  هەموومان  لەوانەیە  خستووە، 
هونەرمەندە جیهانییەكان وەك سلڤاردۆر 
دالی، بەاڵم پێویستە هەموومان جۆرێك 
هونەریمان  و  دی��زای��ن  ب��ەه��رەی  ل��ە 
شارەزای  كە  هیكست  جۆن  هەبێت. 
دیزاین  پێناسەی  وەه��ا  ب��وارەی��ە  ئ��ەم 
خۆڕسكی  »ئ��ارەزووی��ەك��ی  دەك��ات: 
داڕشتنی  و  دروستكردن  بۆ  مرۆڤە 
لە  پێشتر  كە  جۆرێك  بە  ژینگەكەمان 
پڕكردنەوەی  بۆ  نەبووبێت،  سروشتدا 
بە  وات��ا  لێیه وه   و  پێویستییەكانمان 

ژیانمان بدەین«. 

سەرچاوەكان: 
- دانیال اتش بینك: عقل جدید كامل. 
المستقبل.  المبدعون  سیحكم  لماذا 
العربیة  المملكة   2010 الجریر.  مكتبة 

السعودیة.
العاطفی.  الذكا ء  جولمان:  دانییل   -
ترجمة:  المعرفة2000،  العالم  سلسلة 

لیلی الجبالی.



   
 P

s
yc

h
o
lo

g
y
ی 

لۆژ
كۆ

سای

65

ته مه نمانه وه ،  چ��وون��ه   له گه ڵ 
بێگومان  ده گ��ۆڕرێ؟  چۆن  جه سته مان 
بۆمان  کورتی  به   پزیشکێک  ده ک��رێ 
گۆڕانکارییانه   ئ��ه م  ک��ه   بکات  ڕاڤ��ه  
چۆنن و دڵمان پێی ڕازی بێت و هه لی 
ئاماده کاری بخاته  به رده ستمان بۆ سااڵنی 
هه ریه ک  ڕاستیدا  له   به اڵم  داهاتوومان. 
کاردانه وه ی  خۆی   ڕێگای  به   ئێمه،  له  
له   ئه میش  که   کات،  تێپه ڕینی  بۆ  هه یه  

شێوازی  ئه و  و  جینه کانمان  کاریگه ریی 
بۆ خۆمان،  بژاردووه   ژیانه یه  که  هه ڵمان 
جگه  له  کاریگه ریی ژینگه  و هی دیکه ی 

جۆراوجۆر.
مامه ڵه کردن له گه ڵ گۆڕانکارییه کان 

ب��ه اڵم  ده ژی.  چه ند  ن��ازان��ێ��ت  ک��ه س 
هه موومان له  هه ندێ شتدا هاوبه شین. له م 
باره یه وه  د. چارلز ه�. مایۆ، ده ڵێت؛ ته نیا 
گۆڕرانه .  به رده وامه،  هه میشه   که   شت 
ئێسک  و  گۆشت  ژیانی  ماوه ی  چونکه 
ئه ندام  هه ر  و  ده ماره کان  و  ماسولکه   و 
و کۆئه ندامێک، دیاری کراوه . ئیدی به م 
شێوه یه ، هه ندێ ئه ندام چاالکییه کانی ون 
ده کات، یان پێش ئه ندامه کانی دیکه  تێک 
ئه ندامێک،  هه ر  کات  هه مان  ده چێت، 
بمێنێته وه   و  بێت  زیاتر خۆڕاگر  ده کرێ 

گه ر گرنگیی باشیان پێ بدرێ.

پیربوونی  چۆنێتیی  باسی  بابه ته دا،  له م 
هه ندێ ئه ندامی جه سته  و کۆئه ندامه کان 
ته مه نه وه ،  ناو  چوونه   له گه ڵ  ده که ین 
که   نائارامییانه ی  و  نه خۆشی  ئه و  له گه ڵ 
ده که وێته  ناو به ته مه نه کانه وه ، که  ناکرێ 
بوترێ هه ر ئه م بارانه  تووشی به ته مه نه کان 
هاتنه   گ��ه وره ی  به شی  چونکه   ده ب��ن. 
له گه ڵ  که   چوستی،  ئاستی  خ��واره وه ی 
به   پ��ه ی��وه ن��دی  ده ب��ێ��ت،  پ��ه ی��دا  پیریدا 
ژیانکردنه .  شێوازی  و  جووڵه   که میی 
له سه ر  ده ده ی��ن��ێ  زانیاریت  ه��ه روه ه��ا 
یان  گۆڕرانانه ،  له م  خۆپاراستن  چۆنێتیی 

که مکردنه وه ی کاریگه رییان. 
ئێسک و ماسولکه  و جومگه کان

ئێسکه کانت  هێشتا  وابێت  پێت  ڕه نگه 
به اڵم  نه گۆڕراون،  و  به هێزن  و  تۆکمه  
نوێبوونه وه دان  له   ب��ه رده وام  ڕاستیدا  له  

بزانه  پیری چۆن کار ده کاته  
سه ر جه سته ت
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کاری  نوێبوونه وه یاندا  له گه ڵ  پێویسته   و 
بارستایی  چاکترین  بکرێ.  بۆ  پێویستیان 
35ی  تا   25 ساڵه کانی  نێوان  له   ئێسک 
ئه وه  ورده  ورده   دوای  ئیدی  ته مه ندایه، 
به ره و دواوه  ده گه ڕێته وه  و چڕییه که یشی 
پێ  هه ستی  ئاکامدا  له   ده ک��ات.  که م 
ده کرێ که  بااڵش که م ده بێته وه  و هه مان 
کات ئێسکه کان ناو بۆش ده بن و بۆیان 

هه یه  به  زه برێکی که م بشکێن.
و  ئێسک  ب��ه   پ��ه ی��وه س��ت  کێشه کانی 
جومگه وه ، له گه ڵ تێپه ڕینی کات ده ست 
پێده که ن و له گه ڵ کاتدا به رده وام ده بن 
و زیاد ده که ن. زۆرینه شیان نابنه  هه ڕه شه  
شێوازی  ده توانن  به اڵم  ژی��ان،  سه ر  بۆ 
به ره و  و  بگۆڕن  که سه که   ژیانکردنی 

نوقسانبوونی به رن.
ماسولکه   ته مه ن،  تێپه ڕینی  له گه ڵ  هه ر 
و  هێز  جومگه کانیش،  و  ژێیه کان  و 
چوستییان که م ده بێته وه . ئه گه ر ژیانێکی 
له   ئ��ه وا  ت��ێ��پ��ه ڕان��دووه ،  چاالکیت  پ��ڕ 
ماسولکه کانت  ده یه ی شه ستدا  ساڵه کانی 
که   هێزه ی  ئه و  چاو  له   ده ب��ن  بێهێزتر 
جومگه کانت  جووڵه ی  هه یانبوو.  پێشتر 
بۆ  ک��اردان��ه وه ت  و  ده ب��ن  زه حمه تتر 
جووڵه کان هێواشتره  و له گه ڵ کاریگه رییه  
کاتی  ئیدی  نایه ته وه .  ده ره کییه کاندا 

هه ر  بگه یته   ئه وه ی  بۆ  پێویسته  زیاترت 
شوێنێک که  ده ته وێت.

خۆ ئه گه ر له م کاتانه ی ته مه نتدا نه خۆشیش 
وزه ی  دیکە  هێنده ی  نه خۆشییه که   بیت، 
کاری  زیاتر  و  ده بات  خۆی  بۆ  له شت 
ڕه نگه  و  جووڵه کانت  له سه ر  ده بێت 
چونکه  بکه یت.  پیری  به   هه ست  زیاتر 
که مبوونه وه ی  و  جومگه کان  هه وکردنی 
ده بنه   هێدی  هێدی  ئێسکه کان  چڕیی 
هۆی هێواشتر بوونه وه ی چاالکییه کانت، 
که م  که سێکی  خۆت  ئه گه ر  تایبه ت  به  

جووڵه  بووبیت پێش ئه م باره .
هه وکردنی جومگه کان

که   بزانه  باش  ئه وه   ئاسانی  به   وا  هه ر 
تێکچوون  واتا  جومگه کان،  هه وکردنی 
و له  کار که وتنیان، هه ر یه ک له  بۆماوه  
و  زۆر  کێشی  و  خۆراکی  سیستمی  و 
به رکه وتن و تووشبوونی نه خۆشیی تایبه ت، 
جگه  له وه ش که  به رده وام جومگه کانمان 
به کار ده هێنین، کاریگه ریی خۆیان هه یه  

له سه ر ده رکه وتنی ئه م نه خۆشییه.
له  80%ی به ته مه نه کان، به  ڕێژه ی جیاواز 
له   که   ده ب��ن،  نه خۆشییه   ئ��ه م  تووشی 
به رهه مهاتووی  هه وکردنی  به   زانستدا 
نه خۆشکه وتنی  ی��ان  ج��وم��گ��ه ک��ان، 
ناسراوه .  جومگه کان،  به رهه مهاتووی 

له  جومگه دا،  ئازار  به زۆری ده بێته  هۆی 
یان وشکبوونی نێوانی جومگه کانی بڕبڕه  
ئه ژنۆ   و  حه وز  گه وره کانی  جومگه   و 
له سه ره .  جه سته یان  هه موو  قورسایی  که  
هه وکردنی  نیشانه ی  ه��ه ن��دێ  ڕه ن��گ��ه  
جه سته دا  دیکه ی  شوێنی  له   جومگه کان 
جومگه کانی  ل��ه   وه ک  ده رب��ک��ه وێ��ت، 
ئازاری  که مکردنه وه ی  بۆ  جا  په نجه دا، 
ئه و  که متر  که سه که   جومگانه ،  ئ��ه م 
هێدی  هێدی  و  ده جووڵێنێت  جومگانه  
ئه و ماسولکانه ی ئه م جومگانه  ده جوڵێنن 

چوستییان که م ده بێته وه .
ڕۆماتیزمی،  جومگه یی  هه وکردنی  به اڵم 
تووشی  و  به رگرییه   نه خۆشییه که ی 
ده بێته وه ،  له ش  به رگریی  کۆئه ندامی 
جومگانه   ئه و  باره کاندا  زۆرینه ی  له  
ئاسایی  نه خۆشیی  له   که   ده گرێته وه  
بوونی  جومگه کاندا  ئێسکی  هه وکردنی 
نییه ، وه ک جومگه کانی مه چه ک و ده ست و 
قاچ و پاژنه . رۆماتیزم ده بێته  هۆی ئازاری 
هه و  جومگه که   که   ب��ه رده وام  و  به هێز 
ده ستی  گه ر  ئازاراوییه   زیاتر  و  ده کات 
جا  گه رمیشه .  کات  هه مان  ب��درێ،  لێ 
له گه ڵ ئه وه ی که  هه وکردنی ڕۆماتیزمی 
نه خۆشییه کی  گشتی  شێوه یه کی  ب��ه  
به هێزیی  ک��ه چ��ی  درێ��ژخ��ای��ه ن��ی��ش��ه ، 
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کاریگه رییه که ی، هه ندێ جار سنوورداره  
نه خۆشییه   ئ��ه م  ناشمێنێت.  و  دێ��ت  و 
هه یه   بۆی  و  نییه   ته مه نه وه   به   په یوه ندی 
به اڵم  بکه وێت،  دیار  ته مه نێکدا  هه ر  له  
50دا  تا   20 نێوان  ساڵه کانی  نێوان  له  
له وپه ڕی چوستیی خۆیدا ده بێت و دوو 
ئه وه نده ی پیاوانیش تووشی ژنان ده بێت.

نه رمبوونه وه ی ئێسک
پێکهاته   ونبوونی  پله ی  به   پله   له گه ڵ 
هێدی  هێدی  ئێسک،  نێو  کانزاییه کانی 
ئێسک نه رم و بێ هێز ده بێت و به  زه بری 
که م ده شکێت. به  پێچه وانه ی کێشه کانی 
نه خۆشییه که دا  سه ره تای  له   جومگه وه ، 
دیار  نه خۆشییه که دا  له   نیشانه یه ک  هیچ 
شکان  یه که م  ڕه نگه   به ڵکو  ناکه وێت، 
نه خۆشییه که .  ب��وون��ی  به ڵگه ی  ببێته  
هه روه ها ده شکرێ کورتبوونه وی بااڵ به  

نیشانه یه کی دیکه  دابنرێ.
 25 نزیکه ی  داوه   نیشانیان  ئاماره کان 
هه یه ،  نه خۆشییه یان  ئه م  ئه مریکی  ملیۆن 
که  سااڵنه  یه ک ملیۆن شکاوی له  ئه مریکا 
به  هۆی ئه م نه خۆشییه وه  تۆمار ده کرێ، 
که  زۆرینه یان شکاویی بڕبڕه  و جومگه ی 
ڕان و هه شت ئێسکه که ی مه چه که ، ئه م 
دوو  ژن��ان  الی  ئێسکه   نه رمبوونه وه ی 
ته مه نی  دوای  ب��ه اڵم  پیاوانه .  هێنده ی 
ڕێژه ی  به   پیاوانیش  سێیه کی  ساڵی،   75

جیاواز تووشی ده بن.
جا هه ندێ شکان، وه ک شکانی جومگه ی 
نه خۆش  سه ربه خۆیی  ل��ه   زۆر  ڕان، 
س��ن��ووردار ده ک���ات و ڕه ن��گ��ه  دوات��ر 
له گه ڵ  گیانله ده ستدانیشی.  هۆی  ببێته  
دان  ئه نجام  نه شته رگه ری  که   ئ��ه وه ش 
البردنی  خێرا  بۆ  باشه   کارێکی  بۆی، 
که چی  شکاوییه که ،  کاریگه رییه کانی 
پێ  زۆری  چاکبوونه وه   م��اوه ی  هێشتا 
نه ویستراو  ماکی  ده رکه وتنی  و  ده چێت 
نه خۆشه که   ژیانی  له   هه ڕه شه   هه یه   بۆی 
ئه وانه ی  هه موو  ڕاستیدا  له   و  بکات 
تا   %12 ده شکێت،  ڕانیان  جومگه ی  که  

20%یان له  ماوه ی ساڵێکدا ده مرن.

گرنگی به خۆدان
ب��ۆ ح���ه وان���ه وه ، گ��ه رم��ی و  ببه   پ��ه ن��ا 
ئازارشکێنه کان به کار بهێنه . هه ر یه ک له  
ئازارشکێنه کان،  و  گه رمی  و  حه وانه وه  
ی��ارم��ه ت��ی��ده رن ب��ۆ ک��ه م��ک��ردن��ه وه ی 
هه یه   بۆی  ماسولکه .  و  ئێسک  ئ��ازاری 
ئیستامینۆفین  وه ک  چ��اره س��ه ره ک��ان��ی 
نا-سترۆییدی-ی  شرینقه ی  و   Tylenol

NSAIDs )en- وه ک  دژه هه وکردنی 
و  ئیبۆپرۆفین  وه ك  SAYDS(ێ 

هه بێت  باشیان  کاریگه ریی  نابرۆکسین، 
به اڵم  هه و.  و  ئ��ازار  که مکردنه وه ی  بۆ 
ئه گه ر بۆ ئازاری جومگه و ماسولکه کان 
پێویسته   ئه وا  وه رنه گیرا،  لێ  سوودیان 
سه ردانی پزیشکی پسپۆڕ بکرێ که  ڕه نگه  
بچێته  سه ر نه وه ی نوێی ئه م چاره سه رانه  
لەکاروەسێنەره کان به   ن��اس��روان   که  
وه ک  Inhibitors 

 .)COX-2 )Celebrex, Vioxx, Mobic

نه شته رگه ریکردنی  و  دانان  هه یه   بۆیشی 
گۆڕینی جومگه ، وه ک گۆڕینی جومگه ی 
هۆی  ببێته   و  بێت  سه رکه وتوو  ڕان، 

چاکبوونه وه .
له مڕۆشدا سه رنجه کان ده ڕۆن به ره و دوو 
چاره سه رکردنی  له   خۆراکیی  پاشکۆی 
ئ��ێ��س��ک��ی ج���وم���گ���ه دا، ئ��ه وان��ی��ش؛ 
و   glucosamine گولۆکۆزامین 
 chondroitin کۆندرۆیتین  سۆلفاتی 
sulfateن. تا ئه و کاته یشی که  زانیاری 

ب��اره ی��ه وه ،  ل��ه م  ده بێت  ف��ه راه��ه م  دیکه  
به   پاشکۆکان  کلینیک  مایۆ  پزیشکانی 
ئه و  بۆ  داده نێن  گ��ه وره   سوودبه خشی 
نه خۆشییه یان  ئه م  نیشانه کانی  که سانه ی 

به هێزه .
وه رزش بکه  به  شێوه یه کی ڕێک و پێک. 
به  چوستی و چاالکی، چاکترین  مانه وه  
نه رمبوونه وه ی  بۆ  به رگرییه   چه کی 
بزاوتن  هێزی  که مبوونه وه ی  و  ئێسک 
جا  جومگه کانه وه .  هه وکردنی  به هۆی 
ئه وانه ی که  بارێکی جه سته یی چوست و 
باشتریان هه یه  زووتر له و که سانه ی دیکه  

شکانێک  تووشی  کاتێک  ده بنه وه   چاک 
چاالکییه   ئه م  ده ب��ن.  به رکه وتنێک  یان 
وه رزش��ی��ی��ان��ه  ی��ارم��ه ت��ی��ده ری زی��ات��ری 
هه ر  کردنی  له   که   جه سته ن  کێشی 
ده که ونه   قورسایی  و  هێز  چاالکییه کدا 
پێویسته  که   ئێسکه کانی  و  پێیه کان  سه ر 
به  چاالکییه  وه رزشییه  پڕهێزه کان هێزیان 
ئێسکه کان  پاراستنی  زیاتر  بۆ  بدرێتێ 
مه شقه   ڕووه وه   له م  به هێزترکردنیان.  و 
هه واییه کانی که  له  کاتی مه له دا ده کرێن 
ئاسان و خۆشن و هێزی زۆریش ناخه نه  

سه ر جومگه کان.
با کێشێکی ته ندروستت هه بێت. البردنی 
بۆ  یارمه تیده ره   ل��ه ش،  زی��اده ی  کێشی 
و  ماسولکه   له سه ر  فشار  که مکردنه وه ی 

جومگه  و ئێسکه کان.
بێ  ژنیت،  ئه گه ر  هۆرمۆنی.  چاره سه ری 
هۆرمۆنی   چاره سه ری  پزیشک  ڕاوێ��ژی 
چاره سه رکردنی  بۆ  وه رمه گره    HRT

نه رمبوونه وه ی ئێسک، نه با زووتر تووشی 
نه رمبوونه وه ی ئێسکت بکات. بۆ نموونه  
ئیسترۆجین یه کێکه  له و ئاوێتانه ی که  به  
چاره سه ری هۆرمۆنی داده نرێ، ده توانێت 
کالیسیۆم  ک��ه م��ب��وون��ه وه ی  پڕۆسێسی 
ئێسکی  ده شتوانێت  و  بکاته وه   هێواشتر 
النی  و  بکات   چاره سه ر  لێکه وتوو  زیان 
جومگه ی  و  بڕبڕه   شکانی  ڕێژه ی  که م 
به رزترین  ده کاته وه .  که م   %50 بۆ  ڕان 
له   چاره سه ره   ئه م  چوستیی  و  چاالکی 
سووڕی  دوایه مین  دوای  ساڵی   8 تا   6
تووشی  ئه گه ر  بارێکدا  له   مانگانه یه . 
ئه وا  هاتوویت،  ئێسک  نه رمبوونه وه ی 
بۆی  هۆرمۆنی،  چاره سه ری  وه رگرتنی 
هه یه  چڕیی ئێسکت بۆ زیاد بکات. به اڵم 
وه ربگریت  ئیسترۆجین  ناتوانیت  ئه گه ر 
خۆت  ی��ان  بێت،  هۆیه ک  ه��ه ر  له به ر 
شرینقه ی  ئه وا  بگریت،  وه ری  ناته وێت 
دیکه  بوونی هه یه  که  ئه م نه رمبوونه وه ی 
چڕیی  و  ده ک��ات��ه وه   هێواشتر  ئێسکه  

ئێسکت بۆ زیاد ده کات.
 D ڤیتامین  و  کالیسیۆم  له   باش  بڕی 
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وه ربگره . چونکه  کالیسیۆم و ڤیتامین دی، 
بونیادی  بنه ڕه تیی  پێده ری  خۆراک  دوو 
جا  پارێزن.  ده یشی  و  ئێسکن  بارسته ی 
و  شیر  و  ماست  وه ک  شیره مه نییه کان 
تیادایه.  کالیسیۆمیان  په نیر،  و  خه سته  
له والشه وه ، جگه ر و ماسی و زه ردێنه ی 
هێلکه ش ڤیتامین دی-یان تیادایه. هه مان 
له   هه تاو  له به ر  هه ڵخستن  خۆ  ک��ات. 
هه فته یه کدا سێ جار و هه ر جاره ی 15 
خۆی  ده دات  جه سته   یارمه تیی  ده ق��ه ، 

ڤیتامین دی به رهه م بهێنێت.

جگه ره  مه کێشه . جگه ره کێشان ڕێگره  له  
جه سته وه   الیه ن  له   کالیسیۆم  وه رگرتنی 
ئیسترۆجینی  به رهه مهاتووی  هۆرمۆنی  و 
جه سته  که م ده کاته وه ، که  وه ک باس کرا 
ئیسترۆجین نایه ڵێت نه رمبوونه وه ی ئێسک 

ڕوو بدات.
سه رکێشی  ته مه نه وه   چوویته   که  

مه که 
که  ته مه نم گه یشته  ناوه ڕاسته کانی ده یه ی 
زیاتر  هیالکیی  به   هه ستم  ئیدی  په نجا، 
بووم  به رده وام  کار  له   هه ر  به اڵم  کرد، 
و هه وڵم دا به رگه ی هیالکییه که م بگرم، 
چاوه ڕێی  باش  زۆر  که سانێکی  چونکه  

ده ستی من بوون.
کارم  ب��ووم،  سه ندیکایه ک  سکرتێری 
تایه   به رهه مهێنانی  کارگه ی  هه مان  له  
ده کرد که  باوکم تا ماوه ی 40 ساڵ له م 
ئه وه ی  دوای  کردبوو  کاری  کارگه یه  
بۆ  هاتبوو  "سقلییه "وه   دوورگ���ه ی  له  
ئه مریکا، که  به  حاڵه حاڵ چه ند وشه یه کی 

ئینگلیزیی ده زانی.
له گه ڵ  ب��وو،  قسه   له   ح��ه ز  زۆرم  من 
دروست  باشم  په یوه ندیی  هاوپیشه کانم 
ده گوتم؛  پێیان  هه ندێکیشیان  کردبوو، 
وه ک  وشه یه م  ئه م  من  به اڵم  "چه نه باز"، 
گاڵته یه ک دانابوو، ده مزانی به  قه ست وام 
نوێنه ری  وه ک  ماوه یه ک  پاش  ناڵێن.  پێ 
ته مه نم  کات  ئه و  هه ڵبژێررام،  سه ندیکا، 

31 سااڵن بوو.
بگه مه   توانیم  س��ااڵن،  تێپه ڕینی  له گه ڵ 
کارگێڕیی  له گه ڵ  ق��ورس  ڕێکه وتنی 
شت  زۆر  توانرا  به ڕاستی  کارگه که . 
بکرێ، به  تایبه ت له  بواری ته ندروستی و 
قه ره بووی خه رجیی خزمه ت. ئێستاش ئه و 
هیالکییه م بیر ناچێته وه  که  تا دوو مانگی 
ته واو، من به رده وام و ڕۆژانه ، زیاد له  ده  
سه عات، چه نه م ده دا بۆ ده ستخستنی ئه و 

ده ستکه وتانه .
بووم  ئاواته خواز  شه وه کان،  له   هه ندێ 
بگه ڕێمه وه  بۆ نیویۆرک و ده ست بکه مه وه  
به اڵم  سه رقاڵییه که م،  بێ  کۆنه   کاره   به  

توانیشم له وه ی که  ده یکه م و له وه ی که  
بسه لمێنم.  خۆم  لێهاتوویی  ده بینن،  لێمی 
سااڵنێک  ئه وه ی  له گه ڵ  شێوه یه ،  به م  ئا 
هه ستم به و قورساییه  ده کرد، هێشتا کارم 
من  وا  که   بنه مایه ی  ئه و  له سه ر  ده کرد، 
که سێکم ده نگم ده ڕوات و ده نگم بووه ته  
نوێنه ری که سانی باش. هه رگیز بیرم له وه  
له   ڕۆژێک  هه یه   بۆی  که   نه کردبووه وه  
نه خوازراو،  و  هیچ  ڕووداوێکی  رۆژان 

دام بنیشێنێت.
م��اڵ��ه ک��ه م��ان��ه وه ،  دی�����واری  الی  ل��ه  
له   لقێکی  س��ااڵن،   80 داربه ڕوویه کی 
ڕۆژان��ی  له   ببوو،  گیر  دی��واره ک��ه م��ان 
ژووری  دیواری  له   لقه ،  ئه م  ڕه شه بادا، 
ده نگێکی  و  ده خ��ش��ا  نووستنه که مان 
بێتاقه ت  ژنه که می  که   ده رده چ��وو  لێوه  
نزیکه ی  باره   ئه م  ئه وه ی  له گه ڵ  ده کرد. 
و  بۆچی  نازانم  خایاندبوو،  ساڵێکیشی 
چۆن بڕیارم دا له  ڕۆژێکی شه ممه ی باو 
بۆراناویی مانگی 10دا، له  ژێر باراندا و له  
سه رمایه کی 4 پله ی سه دیدا، ئه م کێشه یه  
چاره سه ر بکه م! هه ست ده که م پێم وابوو 

چاره سه ره که ی زۆر ئاسان بێت.
په یژه یه کی ئه له منیۆمم دامه زراند. چوومه  
به   ده ب��رد.  و  ده هێنا  لقه کانی  با  سه ری. 
گرتبوو.  مشارێکم  ڕاستمه وه   ده ستی 
ده کرد،  کێش  لقه که م  چه پم  ده ستی  به  
چونکه  که مێک له  کۆنترۆڵمه وه  دوور بوو. 
ده گوت؛  پێمی  بوو  سرته یه ک  له   گوێم 
لقه که   ئینجا  و  خوارتر  داب��ه زه   "گه مژه  
نزیک خۆت خه ". به اڵم زۆرم سه رما بوو. 
بۆ  مشاره که م  بم.  ته واو  زوو  ده مویست 
درێژ کرد، به اڵم پێیه کم له سه ر په یژه که  
کار  له   کار  هێواش  هێواش  ئینجا  خزا.. 
به ربوومه وه .  دووه مه وه   قاتی  له   و  ترازا 
بۆیه   هه بوو،  هۆشم  به ربوونه وه که مدا  له  
تووڕ  دوور  بۆ  مشاره که م  توانیم  تا 
ده هێشا،  زۆر  ڕاستم  قۆڵی  ب��ه اڵم  دا، 
چه ماوه ته وه .  پله    45 بینیم  که   حه په سام 
به ریشم  پانتۆڵه که ی  کرد  ته ماشام  ئینجا 
مشاره که   به اڵم  پێوه یه .  زۆری  خوینێکی 

له گه ڵ پله  
به  پله ی 
ونبوونی 
پێکهاته  کانزاییه کانی 
نێو ئێسک، هێدی هێدی 
ئێسک نه رم و بێ هێز 
ده بێت و به  زه برێکی 
که م ده شکێت. به  
پێچه وانه ی کێشه کانی 
جومگه وه ، له  سه ره تای 
نه خۆشییه که دا 
هیچ نیشانه یه ک له  
نه خۆشییه که دا دیار 
ناکه وێت، به ڵکو 
ڕه نگه  یه که م شکان 
ببێته  به ڵگه ی بوونی 
نه خۆشییه که . هه روه ها 
ده شکرێ کورتبوونه وی 
بااڵ به  نیشانه یه کی 
دیکه  دابنرێ
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وای لێ نه کردبووم. به ڵکو قه راغی تیژی 
کۆنکرێته که  خوێنبه رێکی قاچمی بڕیبوو، 

هه مان کات قۆڵم له  دوو الوه  شکا.
به م شێوه یه ، له وێدا له سه ر زه وییه که  درێژ 
ئه و کاته ی  تا  زه رد،  بووبووم، ده موچاو 
خانمه که م له  مارکێت گه ڕایه وه . له  ماوه ی 
10 ده قه دا ئامبوالنس و تیمی فریاکه وتن 
گه یشتن و بردیانم بۆ خه سته خانه . دوای 
6 هه فته  و دوو نه شته رگه ری، به  ناچاری 
نه مده توانی بچم بۆ  کاره که م. دوای چوار 
هه فته  و چاره سه ری ڕا هێنانه وه ، که مه کێک 
چوومه وه  سه ر ته ندروستیی جارانم، ئینجا 
هه ستامه وه  سه ر پێ، به اڵم به  گۆچانه وه . 
هێدی  دێشێت.  هه ر  قۆڵم  جاره ش  جار 
زۆر  به اڵم  گه ڕایه وه .  بۆ  کێشم  هێدی 
ناخۆش بوو، چونکه  نه مده زانی ئاوا و به  

ناچاری خانه نشین ده کرێم.
په ند و ئامۆژگاری

ده کرێ هه ندێ ڕووداو ڕوو نه ده ن گه ر 
سه رکێشی نه که ین.

پێش کردنی هه ر کارێک، بیر بکه وه  له  
مه ترسییه کانی، بۆ ئه وه ی هه وڵ بده یت به  

ئاسانترین ڕێگه  ئه نجامی بده یت.
توانات  بزانه   نیت.  پاڵه وان  فس  فس  تۆ 
چه نده . کارێک مه که  که  له  توانای تۆدا 

نییه .
مێشک و کۆئه ندامی ده مار

پێویستی  به رده وام  شێوه یه کی  به   مێشک 
به  ئۆکسجین و خۆراکی پێویست هه یه ، 
کۆمه ڵێک  ه��ۆی  ب��ه   خوێنه وه   ل��ه   ک��ه  
بۆی  تایبه ته وه   و  سه ره کی  خوێنبه ری 
ده چێت. یه کێک له  ئاکامه کانی چوونه  ناو 
ته مه ن و پیربوون که  مێشک ده گرێته وه ، 
پێویستانه   خوێنبه ره   ئه م  ڕووب���ه ڕووی 
ساڵه کانی  تێپه ڕینی  له گه ڵ  که   ده بێته وه ، 
ته مه ندا، خڵته ی چه ورییان تیادا ده نیشێت 
له وه ی  جگه   ڕه قبوونیان،  هۆی  ده بێته   و 
که  ڕێڕه وی باش ڕۆیشتنی خوێن ته سک 
تووشبووه که   هه یه   بۆی  که   و  ده بێته وه  

تووشی جه ڵته ی مێشک بکات.
جه ڵته کانی  زۆرینه ی  میشک.  جه ڵته ی 

له و  یه کێک  گیرانی  ه��ۆی  به   مێشک 
که مێک  که   ده ده ن،  ڕوو  خوێنبه رانه وه  
ڕێ��ڕه وه   ب��ه و  ناتوانێت  مه یو،  خوێنی 
ته سکبووه که دا  خوێنبه ره   ناو  ته سکه ی 
بڕوات و ده بێته  هۆی گیرانی خوێنبه ره که ، 
ده قه یه ک  له  چه ند  ئه م گیرانه   ئه گه ر  جا 
زیاتر بخایه نێت، ئه وا ئه و به شه ی مێشک 
له   ده بات،  بۆ  خوێنی  خوێنبه ره   ئه م  که  
و  ده که وێت  په کی  و  ده وه ستێت  کار 

هه ندێ جاریش چاک نابێته وه .
سێیه مین  مێشك  جه ڵته ی  ئه مریکا،  له  
هۆکاری  و  مردنه   له پێشینه ی  هۆکاری 
زۆر باری که مئه ندامبوونی مه ترسیداریشه . 
جه ڵته   ئه م  تووشی  پێشتر  که   ئه وانه یشی 
جه ڵته ی  نیشانه کانی  یان  بوون،  مێشکییه  
مێشکیان لێ دیاری داوه  و له  ماوه ی 24 
زۆرترینی  بوونه ته وه )1(،  چاک  سه عاتدا 
جه ڵته ی  ت��ووش��ی  ک��ه   که سانه ن  ئ��ه و 
مێشک ده بن. له  هۆکاره  مه ترسیداره کانی 
فشاری  ب��ه رزی��ی  نه خۆشیی  دی��ک��ه ش، 
خوێن، هه ر نه خۆشییه کی دڵ، نه خۆشیی 
شه کره ، جگه ره  کێشان و به رزیی ڕێژه ی 
به ند  چه ورییه   و  خوێن  کۆلیسترۆڵی 

نه شکاوه کانی ناو خواردن.
مێشک  جه ڵته ی  گشتی،  شێوه یه کی  به  
تایبه تیتر  به   ده بێته وه ،  پیاوان  تووشی 
که   پیاوێک  هه ر  یان  ڕه شپێست،  پیاوانی 
و  هه بێت  نه خۆشییه   ئه م  بنه ماڵه یاندا  له  

ته مه نی له  سه رووی 55 سااڵنه وه  بێت.
گرنگی به خۆدان

نیشانه  ئاگادارکه ره وه کانی جه ڵته ی مێشک 
ده ر  تێدا  نیشانانه ت  له م  کام  هه ر  بناسه . 
که وت، خێرا په یوه ندی بکه  به  چاودێریی 

پزیشکییه وه ؛
جه سته ت،  ئه ندامێکی  سڕبوونی  -له پڕ 
خواربوونی  و  ئیفلیجبوون  له پڕ  ی��ان 
و  مه چه ک  یان  ده موچاو  ماسولکه کانی 
جه سته ت  الیه کی  زۆری  به   که   پێ، 

ده گرێته وه .
-نه توانینی قسه کردن، یان زه حمه تکێشان 
له  گۆکردنی قسه یه کدا، یان تێنه گه یشتن 

له  ڕسته یه کی ئاسایی.
باش  یان  بینین،  بوونی  ته ماوی  -له پڕ 
نه بینین، که  به  زۆری چاوێک ده گرێته وه .
نه توانینی هاوسه نگ  -سه رگێژخواردن و 

ڕاگرتنی وه ستان.
هیچ  بێ  به هێز  و  له پڕ  -سه رئێشه ی 

هۆکارێکی دیار و ئاشکرا.
-خوێنه که ت بپشکنه  و ئاگات له  فشاری 
فشاری  هه یه   بۆی  بێت. چونکه   خوێنت 
خوێنت هه بێت و پێت نه زانیبێت. یاخود 
ڕێژه ی  ئه گه ر  خوێنه که تدا  پشکنینی  له  
پزیشک  ب��ا  ب��وو،  ب��ه رز  چه ورییه کان 
دابنێت،  بۆ  پارێزت  و  بکات  ڕێنماییت 
ڕاچێته ی  ک��رد،  پێویستیشی  ئ��ه گ��ه ر 

چاره سه رت بۆ بنووسێت.
واز له  جگه ره  بهێنه . جگه رخۆره کان %50 
جه ڵته ی  تووشی  دی  که سانی  له   زیاتر 

مێشک ده بن.
بۆی  وه رزش  ب��ه .  چ��االک  و  چوست 
بکات و سووڕی  زیاد  هێزی دڵ  هه یه ، 
کۆلیسترۆڵ- و  بکات  ب��اش  خوێن 
پێش  وایه  باشتر  به اڵم  داببه زێنێت.  یش 
وه رگرتنی هه ر کۆرسێکی نوێی وه رزش، 

ڕاوێژی پزیشک وه ربگیرێ .
خڵه فان و نه خۆشیی بارکنسۆن

ملیاره ها  ده بێت  ل��ه دای��ک  که   م��رۆڤ 
میشکه خانه ی هه یه ، به اڵم له گه ڵ ته مه ندا، 
بۆی هه یه  زۆرێک له م خانانه ، له ناو بچن، 
له   ئه رکه کانیه وه .  بکه وێته   ناڕێکی  یان 
الیه کی دیکه وه  ئیدی جه سته  که متر ئه و 
ئه رکه کانی  بۆ  پێویستانه   کیمیاییه   مادده  
بۆیشی  به اڵم  ده ک��ات.  فه راهه م  مێشک 
چوون  له ناو  خانه   کۆمه ڵێک  که   هه یه  
هیچ نیشانه یه کی نه خۆشی به دی نه کرێ، 
مێشک،  ناو  یه ده گه کانی  خانه   چونکه  
ئه رکی خانه  له کار که وتووه کان له  ئه ستۆ 
له   خراپبوونه که   کاتێک  به اڵم  ئه گرن. 
هه ر به شێک له  به شه کانی مێشکدا هێدی 
تووشبووه که   ئیدی  زیاد ده کات،  هێدی 
که می  توانایه ی  ئ��ه و  ده ک��ات  هه ست 
نییه.  پێویستدا  ئاستی  له   و  ک���ردووه  
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نێوان  ده که وێته   ناڕێکی  ئیدی  له مه شه وه  
که م  مێشک  ت��وان��ای  و  ئه رکه کانه وه  
و جوواڵندنی  کۆنترۆڵکردن  له   ده بێته وه  
نه خۆشییه که   دوو  ئیدی  ماسولکه کان. 
سه ره تاکانیان ده ر ده که وێت که  خڵه فان 

و بارکنسۆنه)2( .
توانا هزری  پله به پله ی  دابه زینی  خڵه فان، 
و کۆمه اڵیه تییه کانه  و کاریگه ریی خراپی 
ڕۆژانه ییه کانی  ئه رکه   سه ر  بۆ  ده بێت 
تووشبوو. نه خۆشیی ئاڵزهایمه ر دیارترین 

جۆری خڵه فانه .
ته مه نی 50 ساڵی سه ر  بارکنسۆن. دوای 
هه ڵده دات. زیاتر له  یه ک ملیۆن ئه مریکی 
نیشانه کانی  دیارترین  ب��وون.  تووشی 
ده گاته   هه یه   وه ها  جاری  که   له رزینه ، 
ناتوانێت  تووشبووه که   ک��ه   ئاستێک 
خواردنی  که   چه تاڵێک  یان  که وچکێک 
پێ ده خوات، به  ڕێکی بیبات بۆ ده می، 
ده ستی  ڕۆژن��ام��ه ک��ه ی  ناتوانێت  ی��ان 
دواتر  له رزینی.  زۆر  له به ر  بخوێنێته وه  
کار  له رزینه   ئه م  کاتدا  تێپه ڕینی  له گه ل 
ده کاته  سه ر هاوسه نگ ڕاوه ستانی به  پێوه  
و ڕه قبوونی ماسولکه کانیشی ده گرێته وه .

له  ڕاستیدا هۆکاری ته واوه تیی په یدابوونی 
به اڵم  ن��ه زان��راوه ،  هێشتا  نه خۆشییه   ئه م 
توێژه ران پێیان وایه کاتێک ئه م نه خۆشییه  
تێک  دیار ده که ویت که  خانه ده ماره کان 
ده چن یان ده مرن، ئه ویش به  هۆی که میی 
هاتنی مادده ی کیمیایی "دوبامین"ه وه  بۆ 
خانه ده ماره کان، که  وا ده کات جووڵه ی 
و  ڕێک  و  گونجاو  له ش  ماسولکه کانی 

پێک بێت.
گرنگی به خۆدان

جۆر  ج���ۆراو  چ��اره س��ه ری  کۆمه ڵێک 
ڕاگرتنی  بۆ  و  نه خۆشییه   ئه م  بۆ  هه یه  
په ره سه ندنی. ده کرێ ڕووبه ڕووی ببینه وه  
نیشانه کانی  به  به کارهێنانی ده رمانێک که  
ماکی  که مترین  ک��ه   ب��ک��ات��ه وه ،  ک��ه م 
بزانین  ئ��ه وه ش  با  هه بێت.  الوه کیشی 
قۆناغه کانی  بۆ  نه خۆشییه که   ئه گه ر  که  
به   پێویستی  س��ه ن��د،  پ���ه ره ی  دوات���ری 

نه شته رگه ری  و  پزیشکی  چاره سه ری 
نه خۆشه که   ک���ات  ه��ه م��ان  ده ب��ێ��ت. 
مه شقی  کۆمه ڵێک  به   ده توانێت  خۆیشی 
چاره سه ری  و  ماسولکه کان  کێشکردنی 
هاوسه نگی  و  جووڵه   توانای  سروشتی، 
خۆی زیاد بکاته وه . به ڵگه ش له  ئارادایه  
تووشی  که متر  ده خۆنه وه   قاوه   ئه وانه ی 
پێشکه وتنانه ش  ئه و  ده بن.  نه خۆشییه   ئه م 
تا  هێناوه ،  به ده ستیان  توێژینه وه کان  که  

ڕاده یه ک هیوابه خشن.
شه کره 

درێژخایه نه.  نه خۆشییه کی  ش��ه ک��ره  
به کارهێنانی  له سه ر  هه یه   کاریگه ریی 
خ���واردن و ه��ه رس��ک��ردن��ی ل��ه  الی��ه ن 
جه سته وه  بۆ به رهه مهێنانی وزه ی پێویست 
بۆ له ش و بۆ گه شه . شه کره  ده بێته  هۆی 
گلوکۆز  شه کری  ڕێژه ی  به رزبوونه وه ی 
جۆری  شه کره ی  نه خۆشیی  خوێندا.  له  
په یوه سته   که   جۆره ی  ئه و  واتا  دووه م، 
به  ته مه نه وه ، به  زۆری دوای ته مه نی 40 
ساڵی دیار ده که وێت. که سانێک تووشی 
کێشیان  یان  ده جووڵێن،  که م  که   ده بن 
ئه و  بنه ماڵه که یدا  له   که سێک  یان  زۆره ، 

نه خۆشییه ی هه بووه .
شه کره ،  نه خۆشیی  به   تووشبوون  دوای 
هۆرمۆنی  به رهه مهێنانی  له   جه سته   ئیدی 
به   یان  ده وه ستێت،  پێویست  ئه نسۆلینی 
پێویست  کاتی  بۆ  و  پێویست  شێوه ی 
هۆرمۆنی  هه ڵبه ته   ناهێنێت.  به رهه می 
بۆ  پێویسته  هۆرمۆنێکی  ئه نسۆلینیش 
بتوانن  خانه کان  تا  ل��ه ش  شانه کانی 
سوود له  شه کری ناو خوێن وه ربگرن و 
نه خۆشییه   ئه م  ئه گه ر  بهێنن. جا  به کاری 
هه یه   بۆی  وه رنه گیرا،  بۆ  چاره سه ری 
ماکی زۆر مه ترسیداری سه ر ژیانکردنی 
ت��ووش��ب��ووه ک��ه ی ل��ێ��وه  ده رب��ک��ه وێ��ت. 
دڵ  نه خۆشکه وتنی  مه ترسیدارترینیان 
هه یه   بۆی  که   دڵ��ه ،  خوێنبه ره کانی  و 
یان  دڵ،  نۆره یه کی  تووشی  تووشبوو 
به رزبوونه وه ی  مێشک،  جه ڵته ی  تووشی 
دیکه ی  نه خۆشیی  و  خوێن  فشاری 

سوڕی خوێن، ببێته وه . که  ئه میش ده بێته  
بۆ  خوێن  گوزه رنه کردنی  باش  هۆی 
بڕینه وه ی په نجه   پێویستبوونی  په له کان و 
و هه ندێ جار په له که . جاری واش هه یه  
سوڕی  چوستێتی  که مبوونه وه ی  ئ��ه م 
خوێنه  ده بێته  هۆی سستبوونی گورچیله  و 
خراپبوونی. یان ده بێته  هۆی کوێربوون و 
سڕبوون به  هۆی تێکچوون و له ناوچوونی 

ده ماره خانه کانه وه .
ده توانیت چی بکه یت؟

نه خۆشیی  ئاگادارکه ره وه کانی  نیشانه  
شه کره  بناسه . چونکه  بوونی ئه م نیشانانه ، 
سه رهه ڵدانی  ورده   ورده   ئ��ام��اژه ی 
توینووبوون،  زۆر  وه ک؛  نه خۆشییه که یه ، 
زۆر میزکردن، له پڕ که مبوونه وه ی کێش، 
میزڵدان  خانمانیشدا  له   به رچاولێڵبوون، 
زێ  ناو  و  ده بێت  دروست  بۆ  کێشه ی 
که ڕوو لێی ده دات، پێست وشکبوونه وه ، 
مێرووله کردنی  چاکنه بوونه وه ،  برین 

ده ستوقاچ.
نه خۆشیی  په یدابوونی  له   خۆپاراستن  بۆ 
شه کره ی جۆری دووه م، یان ئه گه ر هه ر 
ماکه کانی،  که مکردنه وه ی  بۆ  گرتووته 
پێویسته پارێز بکه یت و ئاگات له  کێشت 
و  چوست  هه روه ها  نه کات،  زیاد  بێت 
ئ��ه وه ش  بۆ  ب��ه .  جووڵه   زۆر  و  چ��االک 
پله ی  له   خوێنت  شه کری  ڕێ��ژه ی  که  
به رده وام  بکه یت،  ڕاگیر  خۆیدا  ئاسایی 
و  بکه   نزمییه که ی  و  به رزی  چاودێریی 
بۆی  پزیشک  که   ده رمانه کانی  هه موو 

داناویت، به  ڕێک و پێکی وه ربگره .
کۆئه ندامی هه رس

کۆئه ندامی  ته مه ن،  ناو  چوونه   له گه ڵ 
هه رس گۆڕانکاریی زۆری به سه ردا دێت. 
زۆرینه یان له  وردی و شاراوه ییدا، هه ستیان 
پێ ناکه ین. ئیدی قووتدان و پاڵ پێوه نانی 
سورێنچک  ناو  له   خۆراکییه کان  مادده  
هێواشترن.  ڕیخۆڵه کاندا،  و  دوات��ر  و 
ڕووبه ری ڕووی ڕیخۆڵه کانیش، هه ندێک 
پێویسته کانیش  ده ردراوه   ده بێته وه .  که م 
که  له  گه ده  و جگه ر و و په نکریاسه وه  
که م ده بنه وه  و بۆریچکه کانیشیان  ته سک 
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په کی  هه رسکردن  به مه   به اڵم  ده بێته وه . 
ناکه وێت.

س��ووت��ان��ه وه .  و  خ���ۆراک  تۆپه ڵبوونی 
تۆپه ڵبوونی خۆراک له  گه ده دا، ده ربڕینێکه  
دوای  که سێک  که   کاتانه یه   ئ��ه و  بۆ 
له و  بێتاقه ته   بکات  وا هه ست  نانخواردن 
جار  هه ندێ  خواردوویه تی،  خواردنه ی 
ده ئاوسێت،  و سکی  دێت  به یه کدا  دڵی 
یان هه ست به  پڕبوونی گه ده ی ده کات. 
س��ووت��ان��ه وه ش ج��ۆرێ��ک��ی دی��ک��ه ی 
ئه و  زی��ات��ری  م��ان��ه وه ی  و  تۆپه ڵبوون 
خۆراکه یه ، که  ئه مه  له  بواری پزیشکیدا 
به  GRED ناسراوه . ئه مه یان کاتێک ڕوو 
هه رسکاره کانی  ده ردراوه   که   ده دات 
به سه ر  ده کرێن  ڕیخۆڵه   و  گ��ه ده   ناو 
به   ماددانه   له و  به شێک  و  خواردنه که دا 
ده م  ناو  بۆ  سه رده که وێته وه   سورێنچکدا 
و تامێکی ترش و تیژی هه یه  و ئازارێکی 
سووتانه وه  له  سورێنچک و له ژێر کۆڵه ی 
سنگدا دروست ده کات. جا هه ر یه ک له  
کێش-زۆری جگه ره کێشان و زۆرخۆری 
ده رمانی  جۆری  هه ندێ  جار  هه ندێ  و 
چاره سه ری نه خۆشیی دیکه ، ڕۆڵیان هه یه  

له  دیارکه وتنی ئه م سووتانه وه یه .
ڕیخۆڵه کان  گ��ازات.  زۆری  هه بوونی 
خۆیان به شێکی زۆری ئه و گازاته  به رهه م 
دێنن، که  ئه مه  شتێکی ئاساییه  بۆ هه موو 
که سێک. به اڵم الی هه ندێک که س بڕی 
و  خۆی  که   زیاتره ،  زۆر  گازاته   ئه م 
جا  ده کات.  ناڕه حه ت  ده وروبه ره که ی 
هه ندێ له  به ته مه نه کان، به  هۆی خواردنی 
شیره مه نییه وه  زیاتر تووشی ئه م باره  ده بن، 
به رگه نه گرتنی  به   پزیشکیدا  له   ئه مه   که  

الکتۆز)3(ناوزه د ده کرێ .
قه بزی. زۆرجار خراپ له م باره  تێده گه ین 
ڕاستیدا  له   که مه .  له سه ری  زانیاریمان  و 
که   ئ��ه وه ی��ه   ئاسایی  ده رچ��وون��ی  سک 
که سێک له  هه فته یه کدا بتوانێت سێ جار 
دابنیشێت و ده رهاویشته که ی نیمچه  وشک 
نه بوو،  ئاسایی  ئه مه   هه ر کات  جا  بێت. 
یان ئازاری هه بوو، ئه وه  پێویسته که سه که  

و  خواردنه که ی  جۆری  بۆ  بگه ڕێته وه  
بیگۆڕێت. یان په یوه ندی به  ده رمانێکه وه  
که م  یان  هه یه ،  نه خۆشییه کی  یان  هه یه ، 
ئاسایی  ده جووڵێت. جا سک ده رچوونی 
ڕێگره   ب��اردا،  هه ندێ  له   ڕێکوپێک  و 
ش��اراوه ی  نه خۆشیی  به   تووشبوون  له  
تێکچوونی  و  کۆڵۆن  شێرپه نجه ی  وه ک 

ڕژێنراوه کانی گالندی په ریزاده .
گرنگی به خۆدان

سووتانه وه   به   هه ست  ده ته وێت  ئه گه ر 
نه که یت، کێشت که م بکه ره وه  که  ڕه نگه 
کێشت زۆر بێت. زوو زوو نان بخۆ، به اڵم 
که م که م بخۆ. هه میشه ش دوو یان سێ 
نانت  پێخه ف،  ناو  چوونه   پێش  سه عات 
بۆ  ئه گه ر سه رینه که شت 10  خواردبێت. 
15 سم به رزتر بێت، سووتانه وه ت که متر 
ده بێت. خۆشت بپارێزه  له  هه ر خواردن و 
له گه ڵه ،  سووتانه وه ی  که   خواردنه وه یه ک 
وه ک خ��واردن��ی چ��ه ور، خ��واردن��ه وه ی 
گ��ازی، ی��ان ئ��ه و خ��واردن��ه وان��ه ی که  

قاوه ش  تێکراوه . که واته  که متر  کافائینی 
بخۆ،  کافائین  بێ  ق��اوه ی  ی��ان  بخۆ، 
هه روه ها بیبه ر و نه عنای تیژ و سیر و پیاز 
هه ر  ئاوی  و  نه سته له )4(  و  دارچینی  و 
میوه یه ک که  ترشه  و ته ماته  و هه ر شتێک 
له  ئاوی ته ماته  دروست ده کرێ، خۆتیان 

لی بپارێزه. نیکۆتین-یش واز لی بهێنه .
بێ  ترشه ڵۆکی  دژه   ده رم��ان��ی  هه ندی 
)OTC(ییه کان،  وه ک  ڕاچ��ێ��ت��ه)5(ش، 
بۆی هه یه  سوودیان لێ وه ربگیرێ، به اڵم 
زۆر  چونکه   نییه ،  باش  خواردنیان  زۆر 
پێوه یه .  سکچوونیشیان  بگره   و  دانیشتن 
وه ک  ده رمانه کانی  له   سوود  ده شکرێ 
 Tagamet و تاگامێت Pepcid پێپسید
به   که   وه ربگیرێ   Zantac زانتاگ  و 
ڕاچێته ش  بوونی  بێ  و  ڕاچێته   بوونی 

ده فرۆشرێن. 
چاره سه ری نا-نه شته رگه ریی سووتانه وه 

ده رم��ان��ی��ی��ه ک��ان  چ���اره س���ه ره   کاتێک 
که مکردنه وه ی  له   نابن  سه رکه وتوو 

چوست و چاالک به . وه رزش 
بۆی هه یه ، هێزی دڵ زیاد بکات 
و سووڕی خوێن باش بکات و کۆلیسترۆڵ-یش 
داببه زێنێت. به اڵم باشتر وایه پێش وه رگرتنی هه ر 
کۆرسێکی نوێی وه رزش، ڕاوێژی پزیشک وه ربگیرێ 
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نیشانه کانی سووتانه وه ، ده کرێ په نا ببرێته  
ده وترێ  پێی  یه کێکیان  شت ،  دوو  به ر 
دیکه یان  ئه وی  زاره وه ،  له   دوورینه وه  
 Stretta سترێتا  سیستمی  پێڕه وکردنی 
System بۆ که مکردنه وه ی سه رکه وتنی 

ترشه کان بۆ ناو سورێنچک.
زاره وه "دا،  له   "دووری��ن��ه وه   ک��رده ی  له  
زاری  ل��ه   ئامێرێک  پسپۆڕ،  پزیشکی 
تا  سورێنچکه وه   ناو  ده باته   نه خۆشه وه  
ده گاته  ماسولکه  بێهێزه کانی سورێنچک و 
به  هۆی ئامێری تایبه ته وه  دوو جه مسه ر له  
دوو جێگای ناو کونی سه ر دڵدا داده نێت 
ڕێگه   ئیدی  که   ده ک��ات،  جێگیری  و 
ناو  بۆ  ترشه کان  گه ڕانه وه ی  له   ده گرێ 

سورێنچک.
وزه   تیشکی  "سترێتا"دا،  سیستمی  له  
له   ده درێ  ڕێکخراو  پرتاویی  شه پۆلی 
بێهێزبووه کانی کونی سه ر دڵ، که   شانه  
ده چن  له ناو  شانانه   له و  هه ندێک  به مه  
شوێنیان  تۆپه ڵ  نیمچه   نوێی  شانه ی  و 
سه ر  کونی  زمانه ی  به مه   و  ده گرێته وه  
دڵ ته سکتر ده بێته وه . هه ر یه ک له م دوو 
کرده یه ، نزیکه ی سه عاتێک یان که متریان 
ناکات  پێویست  دواتریش  و  پێویسته  
نه خۆشه که  له  خه سته خانه  بمێنێته وه . به اڵم 
کاریگه ریی ئه م دوو کرده یه  بۆ مه ودای 

دوور تا ئێستا به  ته واوی نه زانراوه .
ورگیش،  ئاوسانی  که مکردنه وه ی  بۆ 
پێت  که   بناسه   خواردنانه   ئه و  خۆت 
شیره مه نییه کانن  گه ر  نموونه   بۆ  ناکه ون، 
ک��ه  پ��ێ��ت ن��اک��ه ون و ب���او ب���ژت بۆ 
خواردنی  پێش  ئه وه   ده ک��ه ن،  دروست 
الکتۆز  دژه   حه بی  شیره مه نییه ک،  هه ر 
و   Lactaid الکته ید  به   که   بگره  وه ر 
ناسراون.   Dairy Ease ئه یس  ده یری 
هه ندێ جاریش ده رمانی "دژه  باو بژی" 
 Mylicon, هه ڵگری سیمیثیکۆن-ی وه ک
Riopan Plus, Mylanta، یان حه بی 

خه ڵووزی چاالک، بێ ڕاچێته  ده فرۆشرێن 
بۆ چاره سه ری باوبژ.

بۆ خۆپاراستنیش له  قه بزی، ئه و خواردنانه  
زیاتر بخۆ که  ڕێشاڵیان زۆره، وه ک میوه ی 
تازه  و سه وزه  و دا نه وێڵه  و نان. پێویسته  
که  ڕۆژانه  8 تا 10 کوپ ئاو بخۆیته وه ، 
بێ  دیکه ی  خواردنه وه یه کی  هه ر  یان 
بوویت  قه بز  هه رکات  هه روه ها  کهول. 
دوو قاتی کاته کانی دیکه  بجووڵێ. هه ر 
کرد،  ته نگاوی  به   هه ستت  کاتێکیش 
خێرا  و  مه خه   دوا   WC سه ر  چوونه  
بچۆ. هه رگیز حه بی ڕه وانبوونی نه ناسراو 
وه رمه گره ، که  بۆی هه یه  له گه ڵ تێپه ڕینی 
له   بکات،  زۆرت��ر  بۆ  قه بزییت  کاتدا، 
له   که   بکڕه   چاره سه رانه   ئه و  ئه وه  باتی 
مێتامۆسیل  وه ک  کراون  دروست  ڕیشاڵ 
و   Konsyl کۆنسیل  و   Metamusil

 .Citrusel سیترۆسێل
دووه م  ک��ۆم.  و  کۆڵۆن  شێرپه نجه ی 
له   شێرپه نجه   به   مردنه   به رپرسیاری 
نیشانیان داوه  90%ی  ئاماره کان  ئه مریکا. 
ده بن،  نه خۆشییه   ئه م  تووشی  ئه وانه ی 
که   ساڵه وه یه .   50 س��ه روو  له   ته مه نیان 
تیایدا گرێی وه ره می له  ناوه وه ی کۆڵۆن 
و کۆمدا دروست ده بێت. له گه ڵ ئه وه شی 
که  ئه م گرێیانه  الی زۆر که س دروست 
ده بن، به اڵم مه رج نییه  گرێی شێرپه نجه یی 

بن، چونکه  زۆرجار ته نیا گرێی پاکن.
گرنگی به خۆدان

زۆر  کۆڵۆن  شێرپه نجه ی  زۆری،  به  
هێواش گه شه  ده کات. بۆی هه یه  چه نای 
هیچ  و  هه بێت  که سێک  ساڵ الی  چه ند 
ده رنه که وتبێت.  لێ  دیاری  نیشانه یه کی 
به اڵم زوو پێزانین و زوو چاره سه رکردن، 
ژیانی نه خۆشه که  ڕزگار ده کات. هه ر له به ر 
ئه م هۆیه  ده زگای ئه مریکی بۆ له ناوبردنی 
نه خۆشییه کانی شێرپه نجه ، ئامۆژگاری ئه وه  
ده دات که  دوای ته مه نی 50 سااڵن، هه موو 
بۆ پشکنینی ڕێک و پێکی  که س بچێت 
نه خۆشییه که   ئه گه ر  خۆ  کۆم.  و  کۆڵۆن 
پێشتر له  یه کێک له  ئه ندامانی بنه ماڵه یه کدا 
ده رکه وتبوو، ئه وا پێویسته  پێش 50 ساڵی 
ئه و پشکنینانه  بکرێ، به  تایبه ت له  الی ئه و 
که سانه ی که  هه ست ده که ن گرێیان هه یه .

و: نه ورۆز حاجی سه یدگوڵ

پەراوێزەکان:

1-  ئه م حاڵه ته  که  له  بیست و چوار سه عاتدا 
چاک ده بێته وه  له  زانستدا پیی ده وترێ؛ نۆره ی 
مێشک  خوینبه ره کانی  خراپبوونی  تێپه ڕیوی 

TIA

ده بێت،  مێشک  تووشی  نه خۆشییه که    -2
کۆنترۆڵی  ناتوانێت  مێشک  هۆیه وه   به   که  
و  له رزین  زۆر  وه ک  بکات.  ماسولکه کان 
نه توانینی گرتنی په رداخه  ئاو و ئاسان بردنی 

بۆ ده م و خواردنه وه ی.
شیردا  له   که   شه کره   جۆرێکی  الکتۆز   3-

هه یه .
 -4له  کوردیدا تا سااڵنی حه فتاکانی سه ده ی 
بیست، به  چوکوله یت ده وترا چوکاڵته ، که  
جیهانییه که وه   ناوه   له   و  گونجاوه   ناوێکی 
نزیکه ، به اڵم به  هاتنی چوکوله یتی مارکه ی 
چوکاڵته   ناوی  ئیدی  فه ره نسی،  ی  نه سته له  
که م  ئێستا  و  نه سته له   بۆ  ورده  گۆڕرا  ورده  
هه ر  و  ماوه   بیر  جیهانییه که ی  ناوه   که س 

نه سته له ی پێ ده ڵین.
-5 بێگومان له  واڵتانی پێشکه وتوودا بۆ زیاتر 
زۆرینه ی  هاواڵتیان،  ته ندروستیی  سه المه تیی 
پزیشک  ڕاچێته ی  بێ  به   ده رمانه کان  زۆری 
مه گه ر  کوردستان  له   ب��ه اڵم  نانووسرێن، 
ده رمانێک زۆر مه ترسیی له سه ر بێت ئه وجا به  
ڕاچێته ی پزیشک ده فرۆشرێ، که  به  داخه وه  
هێشتا  مه ترسیدارانه ش  ده رمانه   ئه و  ده کرێ 
به  ڕێگه ی نادروست هه ر چنگ بکه ون. جا 
که  بابه ته که  باس له  ڕاچێته  و بوونی ڕاچێته  
له   واتا  خۆیانه ،  الی  له   مه به ست  ده ک��ات 
ئه مریکا که  ده ستکه وتنی ده رمان بێ ڕاچێته  

زۆر زه حمه ته .

سه رچاوه :
الشیخوخة  حول  کلینک،  مایو  مجلة   -

المعافاة، دار العربیة للعلوم. ط1. 2002م
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ڕووداوە  زۆرب��وون��ی  لەگەڵ 
تێرۆرییەکان، لە گەلێک واڵتی جیهاندا، 
ئیسالمییەکاندا،  کۆمەڵگا  لە  بەتایبەتی 
زمانە  ناو  هاتنە  دەس��ت��ەواژە  هەندێک 
فەنەتیزمیش  وشەی  ڕۆژهەاڵتییەکانەوە. 

هەمیشە  ک��ە  وش��ان��ەی  ل��ەو  یەکێکە 
فوندەمێنتالیزم،  تێرۆریزم،  بە  خ��ۆی 
س��ەرک��وت��ک��ردن، چ��ەوس��ان��دن��ەوە و 
مانای  ئایا  بەاڵم  دەبەستێتەوە.  کوشتنەوە 
وشەی فەنەتیزم چییە و سەرچاوەی ئەو 

وشەیە لە کوێوە سەری هەڵداوە؟
چاوگی  لە  فەنەتیزم  وش��ەی  ڕەگ��ی 
هاتووە   fanum )ق��ەاڵ(  فانوم  التینی 
یان  خودا،  پیرۆزەکەی  شوێنە  واتە  و 
ئەم  بنچینەدا  لە  کە  خ��ودا،  قەاڵکەی 
ڕێبازانە خۆیان بەو بیرۆکەیە دەبەستنەوە 

هەنگاو،  بۆچوون،  بڕیار،  هەموو  کە 
ئەو  چوارچێوەی  لە  یاسایان  و  ڕەفتار 
بەرجەستە  پ��ی��رۆزان��ەدا  بنەما  و  یاسا 
پیرۆزەکەی  بنکە  بەرەو  کە  دەک��رێ، 
خودایان دەبات. هەر لەم چوارچێوەیەدا 
لە الیەکەوە خۆیان بە نوێنەر و هەڵگری 
الیەکی  لە  دەبینن،  پیرۆزەکە  پەیامە 
لە  دادەنێن  بەدوور  خۆیان  دیکەشەوە 
لە  پێداچوونەوەیەک  و  هەڵەیەک  هەموو 
بڕیار و کردارەکانیان. جگە لەوەش کە 
ئامادەییان هەیە بۆ ئەوەی هەموو شتێک 

فەنەتیزم و شیکردنەوەیەکی 
دەروونی و کەسێتی

چڕوستانی کامەران 
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و هەموو کەسێک بکەن بە قوربانی ئەو 
باوەڕیان  ئ��ەوان  کە  پیرۆزەی،  ڕێگە 

پێیەتی.
و  تەکنیک  س��ەردەم��ی  ل��ەم  ڕۆژان���ە 
ئاینییەکان  فەنەتیکە  ئێستادا،  ئینتەرنێتەی 
لە هەر شوێنێکدا بن بە ئۆپەراسیۆنێکی 
جیهان  هەموو  مێشکی  تێرۆریستانە 
لەسەر  خۆیان  ڕقەکانی  و  دەهەژێنن 
دەڕێ��ژن.  زەوی��ی��ەدا  ئ��ەم  پارچەیەکی 
کەسە  ئەو  مێشکی  بە  بیرۆکەیەک  چ 
شتێکی  دەڕوات؟  و  دێت  فەنەتیکانەدا 
تاوانبارانە  ئەو  ئێمە  ئەگەر  نادروستە 
پ���ەراوێ���ز ب��ک��ەی��ن و ئ���ەو ه��ۆک��ارە 
ئابوورییانەش  و  ئایینی  و  کۆمەاڵیەتی 
لەیاد بکەین، کە دەبنە هۆی دروستبوونی 
کەسانێکی  مێشکی  لەناو  فەنەتیزم  بیری 
ئەم  کۆمەڵگاکانی  لە  کۆمەڵگایەک 

سه رزەمینەدا. 
دیاردە  گەلێک  ئێمەدا  سەردەمەی  لەم 
دەس��ت��ەواژەی  سنووری  ن��او  دەخرێنە 
"ف��ەن��ەت��ی��زم-ت��ون��دڕەوی��ی" ه���ەروەک 
تیپێکی  الی��ەن��گ��ران��ی  ف��ەن��ەت��ی��زم��ی 
سێکتەیەکی  ئەندامی  یان  وەرزش��ی، 
سیاسی.  الیەنێکی  ه��ەروەه��ا  ئایینی، 
سنووری  ناو  دەچێتە  مامەڵەیەک  چ  ئایا 
جیاوازی  فەنەتیزمەوە؟  دەس��ت��ەواژەی 
و  ژیرانە  بیرکردنەوەیەکی  نێوان  لە 
مامەڵەیەکی  و  الی��ەک  لە  واقیعییانە 
چییە؟  دیکە  الیەکی  لە  توندڕەوانە 
ب��ەرزی  قۆناغێکی  ف��ەن��ەت��ی��زم  ئ��ای��ا 
لە  بریتییە  فەنەتیزم  فوندەمێنتالیزمە؟ 
و  بیرۆکە  بە  کارتێکراو  پێکهاتەیەکی 
بنەمای ڕەق و ناواقیعی، کە هیچ بوارێک 
کەسێتی  و  جیاواز  ڕای  قبوڵکردنی  بۆ 
بەرامبەر ناکات، کە لەوانەیە بەبێ هیچ 
وتووێژێک و هەوڵدانێک بۆ لەیەکگەشتن 
شەڕەنگێزیی  ئ��ەگ��ەری  چ��اوەڕوان��ی 
خاڵە  لە  بکرێتەوە.  لێ  توندڕەویی  و 
ئەوەیە،  ڕەوت��ەی��ش  ئ��ەم  گرنگەکانی 
ئاسەواری  بە  درک  پێویستە  ڕکابەر  کە 
فەنەتیزمەکە بکات،  بیروباوەری  ڕاستیی 
دواکەوتن،  سوکایەتیپێکردن،  بەمەش 
بگرە  و  ف��ش��اردان��ان  ئەشکەنجەدان، 
کەسی  لەناوبردنی  ئاستی  دەگاتە  هەتا 

ڕکابەریش لە خۆی دەگرێت. 
جۆرە سەرەکییەکانی فەنەتیزم 

بە شێوەیەکی گشتی دەتوانین ئەم جۆرە 
سەرەژێیانەی فەنەتیزم دیاری بکەین: 

ئاینی -فەنەتیزمی 
- فەنەتیزمی ڕامیاریی

- فەنەتیزمی دادپەروەریی
- فەنەتیزمی ڕەگەزپەرستی

- فەنەتیزمی ڕاستی
- فەنەتیزمی ڕەوشتی

- فەنەتیزمی پەروەردەیی  
- فەنەتیزمی هونەری
- فەنەتیزمی وەرزشی 

- فەنەتیزمی خۆراک و تەندروستی
لە  کارکردن  و  خزمەت  فەنەتیزمی   -

پێناوی دەوورووبەردا

خەسڵەتە سەرەکییەکانی فەنەتیزم
- کینە و ڕقی هەموو ئەوانەی دیکە کە 

هاوڕێباز نین.
- سنووردانان.

- هەستێکی ناوخۆیی شێواو و خراپ.
پەیوەندییە  کەمیی  و  دوورەپەرێزی   -

کۆمەاڵیەتییەکان.
تاوانبارکردنی  و  گوناهبارکردن   -

الیەنی بەرامبەر.
و  درک  ب���واری  تەسککردنەوەی   -
هەست، بە شێوەیەک لە چوارچێوەیەکی 
زۆر تەسک و ڕوانگەیەکی دیاریکراودا 

ئەو کەسە دەژی. 

تێڕوانینی فەنەتیک
بە  فەنەتیک  کەسێتییەکی  ئ���ەوەی 
لە  بریتییە  دەی��ک��ات،  ب���ەردەوام���ی 
ڕەنگدانەوەی هەستی کەسێک، کە ژیان 
و هەبوونی خۆی لە مەترسیدا بێت، واتە 
فەنەتیکەکان بە گروپ یان لە سنووری 
هەیە،  پەرچەکرداریان  تاکەکەسدا 
بنەماکانی  سەر  دەکرێتە  هێرش  کاتێک 
دەخرێتە  دڵسۆزییان  یان  سیستمەکەیان 
هەبێت  گومانیان  و  پرسیارەوە  ژێ��ر 

بەرامبەر بە کەسێک. 
پێناوی  لە  خ��ۆی  ئاینی،  فەنەتیزمی 
و  گومانێک  هەموو  بەرامبەر  جەنگ 

و  "لەڕێگەالدراو  هەموو  لەناوبردنی 
خ��راپ"ەک��ان ت��ەرخ��ان دەک���ات، ئەم 
شێوە  کۆنترین  فەنەتیزمەش  ج��ۆرە 
داگیرسێنەری  و  فەنەتیزمە  جۆری  و 
مێژووی  جەنگەکانی  زۆرینەی  ئاگری 
ئەم  بناغەی  ڕاستیشدا  لە  مرۆڤایەتییە. 
ڕەفتارە  لە  خۆی  کە  سیستمە،  جۆرە 
لە  بریتییە  دەبینێتەوە  دڕنده ییەکاندا 
پیرۆزەکانی  و  یەزدانی  وتە  وەرگێڕانی 
ئاینێک بۆ شێوازێک لە ئامانجی نامرۆییانە 
و دوور لە بنەمای خودی ئاینەکە. هیچ 
و  دڕندە  هێندە  گروپێک  و  دەسەاڵتێک 
شەڕەنگێز نابێت، کاتێک ئەو گروپە یان 
نوێنەر  وەک  خۆیان  فەنەتیستانە  کەسە 
زەوی  لەسەر  خ��ودا  پەیامهەڵگری  و 
دوژمنکارییەکیش  هیچ  بکەن.  هەژمار 
هێندە ڕەق و دڕندانە نابێت هێندەی کە 
به   یان  بێباوەڕ  بە  کەسێک  گروپانە  ئەو 

کافر لەقەڵەم بدەن. 
قاڵبێکی  ناو  دەچێتە  ئاین  ساتەدا  لەو 
بۆ  ب��وارێ��ک  هیچ  کە  ڕادی��ک��ااڵن��ەوە، 
و  میهرەبانی  و  گ��وم��ان  و  دوودڵ���ی 
کەسێک  هەر  ناهێڵێتەوە.  لێبوردەیی 
ب���ە ت����ەواوەت����ی خ���ۆی ب��ک��ات بە 
دی��ل��ی ڕاس��پ��اردەک��ان��ی خ���ودا، ئ��ەوا 
و  درک  زیادکردنی  و  بەرفراوانکردن 
هزر گەلێک ئاستەم دەبێت. هیچ ئاینێک 
نییە، کە بتوانێت ڕێگە لەوە بگرێت کە 
ئاینەکە  تەسکەکانی  بوارە  لە  کەسانێک 
پێکەوە  وێنەیەکی جیهانی و سەرتاپایی 
و  میهرەبانی  لە  خوا  تیایدا  کە  بکێشن، 
دەسەاڵتدارێکی  بە  بکات  لێبوردەییەوە 
تۆڵەسەنەرەوەی کین لە دڵ، کە هاوتایە 
منی-بااڵ  سادیستی  کەسایەتییەکی  بە 
ئەوەی  بۆ  هۆکارە  ئەمەش  ئاسمان.  لە 
ت��ون��دڕەوی،  هەموو  فەنەتیک  کەسی 
و  یاخیبوون  گومان،  کینە،  توڕەیی، 
بەسەر  هێرشبردنەکانیان  شەپۆلەکانی 
کەسێکدا ببارێنن و بجەنگن بەرامبەری. 
هەر کاتێکیش ڕووبەڕووی دووبەرەکی 
و دۆڕاندنێک بوونه وه  لە جەنگەکانیاندا، 
ئ���ەوا ه���ەر ی��ەک��ەی��ان خ��ۆی��ان وەک 
فرمانەکانی  ئاشتییانەی  خزمەتکارێکی 

خوا نمایش دەکه ن. 
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فەنەتیزمی  درێ��ژی��ی  م��ێ��ژووی  ل��ە 
و  سەربڕین  و  کوشتار  ل��ە  ئاینیدا، 
ئایین  ڕاستیی  کۆمەڵکوژییەکانیاندا 
موڵدارێکەوە  تەنیا  موڵکایەتیی  بە 
بە  دەبێت  مرۆڤیش  دەبەسترێتەوە، 
هەڵە.  خ��اوەن  بێبەهای  بوونەوەرێکی 
کە  خوایەی  ئەو  دەک��ات،  وا  ئەمەش 
فەنەتیستەکان  الی  تەنیا  ڕاستەقینەیە، 
بە  دژ  دەک��ات،  فرمان  هەبێت،  بوونی 
ناباوەڕییەک  و  دژایەتیکردنێک  هەموو 
بجەنگن. بەمەش ڕق و کینە و سادیزم 
ب��ە ب��ێ��ب��اوەڕەک��ان و س��اح��ی��رەک��ان و 
هەڵگەڕاوەکانەوە دەبەسترێتەوە، کە وەک 
دوژمنی ئاینەکە سەیر دەکرێن، چونکە 
و  خراپەکاری  هەڵگری  ئەوانەن  هەر 
ڕێگاخۆشکردنە  ئەمەش  بێباوەڕیی. 
لە  بن  بەردەوام  فەنەتیستەکان  بۆئەوەی 

لەناوبردن و کوشتن و بێبەهاکردنیان.
پێچەوانەی  ب��ە  سیاسی  فەنەتیزمی 
ئامانجی  ئ��ای��ن��ی��ی��ەوە،  ف��ەن��ەت��ی��زم��ی 
بەردەوامبوونی تووندوتیژییەکی سیاسییە 
ئامانجە سیاسی و دەسەاڵتەکانی  لەپێناو 
ناو  دەخرێنە  کە  حیزبدا،  یان  دەوڵەت 
قاڵبێکی بێ نموونەوە. بە هۆی پیرۆزیی 
سیاسییە،  سیستمە  ئەو  هەڵەیی  بێ  و 
سەربەستی،  مرۆڤ،  بەهاکانی  هەموو 
بە  دەکرێن  دیموکراسی،  و  لێبوردەیی 
نیشتمانی  ئامانجە  ئەو  ئایا  جا  قوربانی. 
ڕزگاربوون  یان  بێت  حیزبی  یان  بێت 
یان  ن��اوەک��ی  دەسەاڵتێکی  ل��ە  بێت 
دەرەکی، ئەگەر ئامانجەکان لە سنووری 
ئامانجێکی  ی��ان  بێت  ن��ەت��ەوەی��ەک��دا 
لە  شۆڕشکردن  بۆ  بێت  نێودەوڵەتی 
هەموو جیهاندا، گرنگ ئەوەیە هەمووی 
لە یەک بەرەدا بێت بۆ ژیان یان مردن. 

دەروونناسیی شیکارییەکی 
دەروون��ی��ی��ەوە  شیکاریی  میانی  ل��ە 
پاشخانی  ل��ە  ک��ە  دەردەک����ەوێ����ت، 
فەنەتیکێکەوە  کەسێتی  تەسکبوونەوەی 
بەهای  کێشەی  و  ت��رس  ه��ۆک��اری 
دەوەستێت.  ژی��ان  چێژەکانی  و  خود 
میانی  لە  خود  پێناسەی  کاتێک  هەر 
باوەڕێکی ڕەق و بوار تەسک، کە زۆر 

نمایش  بێهاوتایی خۆی  بە گەورەیی و 
دەدات"  ناخ  لە  "قفڵێک  ئەوا  بکات، 
سەبارەت بە قەیران و کێشە و پێکدادانە 
ئەمەش  ک��ەس��ە.  ئ��ەو  ناوەکییەکانی 
ئەو  نێرگزێتیی  زیادبوونی  هۆی  دەبێتە 

کەسایەتییە بە شێوەیەکی نائاسایی. 
کەسێک  ه��ەم��وو  ل��ە  زی��ات��ر  فەنەتیک 
گاڵتەوگەپ،  و  پێکەنین  لە  دوورە 
پەیامبەر  زۆرینەی  خەسڵەتێکی  ئەمەش 
کە  فەنەتیکەکانە،  ئاینییە  ڕاب��ەرە  و 
و  بێمتمانە  ناخیاندا  لە  بەردەوامی  بە 
ئامادەن  بەردەوام  ترسنۆکن،  و  بەئاگا 
جەنگ.  بۆ  و  ڕووب��ەڕووب��وون��ەوە  بۆ 
هەموو الدانێک و کەمکردنەوەی بەهای 
تەقینەوەی  بۆ  هۆکارن  سیستمەکەیان 

نێرگزییانە.  ڕقێکی 
لەتبوونی  لە  جۆرێک  لە  بریتییە  ئەمەش 
شیزۆفرینیایی  دۆخێکی  لەناو  کەسێتی 
گۆڕانکارییەکی  لەناو  کە  ت��رس��اودا، 
خۆی  خودی  کەسێتیدا  فەنەتیسمانەی 
دەخاتە  کەسایەتییەکە  کە  دەبینێتەوە، 
قەیراناوی  هەمیشە  خەسڵەتێکی  ن��او 
لەگەڵ  ساتێک  هەموو  و  ڕادیکااڵنە 
قەیران  ئەو  لەناو  جیهاندا  سەرتاپای 
لەوە  بیر  هەمیشە  دەژی.  تەنگژییەدا  و 
باشەکانی  شتە  هەموو  کە  دەکاتەوە 
خ��ودا،  فرمانەکانی  و  وت��ە  ژی���ان، 
بنەماکانی  و  کۆمەڵگا  یەکگرتوویی 
دادپەروەریی هەمیشە لەژێر هەڕەشەدان. 
بە  ڕێگە  هەرگیز  ئەمەش  بەرامبەر 
سازش، چاوەڕوانی و دواکەوتن نادرێ، 
بەڵکو دەبێت بە هەموو شێوەیەک دژ بەم 
الیەنی  ئەوەی  بۆ  بجەنگن،  هەڕەشانە 
سەرکەوتن  ب��ەرەو  باشەکە  و  ڕاستی 
ژیاندا  لە  ئ��ەوە  دوای  ئینجا  ب��ڕۆن. 
و  خۆشی  دادپ���ەروەری،  سەربەستی، 

شادیی و سەرفرازیی بەدی دەکرێ.  
ک��ەس��ی ف��ەن��ەت��ی��ک ب��ە ه��زرێ��ک و 
دوای  ترسێنەرانەوە،  ن��اڕەزای��ی��ەک��ی 
خۆی  دەکەوێت،  خۆی  ئامانجەکانی 
شێوەیەک  بە  دەهێڵێتەوە  دوورەپ��ەرێ��ز 
کە نە دەتوانێت لە جیهانەکەی دیکەدا 
فێری شتێکی نوێ ببێت و نە دەتوانێت 
خۆی ڕاست بکاتەوە، چونکە الی ئەو، 

هیچی  و  سپییە  و  ڕەش  تەنها  جیهان 
هیچ  جیهانەدا  دوو  ئەو  لەنێوان  دیکە، 
بوارێک و سازشێک بوونی نییە. فڕێدانی 
بۆ  گومانکردنێک  و  توڕەیی  هەموو 
ڕەقی  و  وشک  بنەمای  یەک  تەنیا  سەر 
هەمیشەش  و  دەب��ارێ��ن��ێ��ت  ت��ای��ب��ەت 
ئەم  و  بیرکردنەوانە  ئەم  قوربانییەکانی 
لە  کە  دەب��ن،  زیادبووندا  لە  سیستمە 
لە  بریتییە  بەرامبەر  ئەواندا  ڕوانگەی 
دوژمن  و  خراپەکاری  بەرەی  نوێنەری 
و بێباوەڕان. لە هزری کەسی فەنەتیکدا 
کە جیهان بریتییە لە لوتکەی بێ باوەڕی 
و  بێ ویژدانی و فرمانێکی خواییە کە 

بەرامبەر بەمە بجەنگن.  
کەسێتی  ناخی  کەرتبوونی  ڕاستیدا  لە 
نەخۆشییەکی  ل��ە  بریتییە  فەنەتیک، 
لە  ناخیدا  لە  ناخ.  و  ویژدان  ترسناکی 
دادپەروەرییەکی  بە  هەستکردن  میانی 
سەرتاپای  ل��ەن��او  ب��ەه��ای��ەک  زۆرەوە 
بەهاکاندا هەڵدەبژێرێت و دوور لە ڕەوتە 
ڕادیکااڵنە  هەمیشە  ژیان،  ئاساییەکەی 
بەهاکانی  لە کاتێکدا  دوای دەکەوێت، 
لێبوردەیی،  میهرەبانی،  وەک  دیکەی 
هەستکردن  و  قبوڵکردن  سازشکردن، 
و  خود  دەکرێن.  پەراوێز  بەرامبەر  بە 
تۆڵەسێنەرەوە،  ڕۆڵی  لەناو  بااڵ"  "منی 
م��وج��اه��ی��دی خ��وا و ڕزگ��ارک��ەری 
ئەمانە  هەموو  و  دەتوێنەوە  مرۆڤایەتیدا 
هیچ  کە  دەکەن،  دروست  هەڵوێستێک 
بەزەییەک و هەستکردن بە هەڵە لەخۆی 
بەها  ناوی  بە  کەس  هەمان  ناگرێت. 
بە  ب��ەرزەک��ان��ەوە  ئاینییە  و  ڕەوشتیی 
بااڵ"ی  "منی  شێوازی  دواکەوتووترین 
بەرامبەرەکەی  ڕووب���ەڕووی  مندااڵنە 
دادگایەکی  چوارچێوەی  لە  و  دەبێتەوە 
دادوەر،  بە  دەبێت  خۆی  بێبەزەییدا 
و  گشتی  داواک�����اری  و  پ���ارێ���زەر 
دادگ��ا  ب��ڕی��ارەک��ەی  جێبەجێکەری 

لەهەمان کاتدا.
هەروەها کەسی فەنەتیک هێندە جەخت 
خۆی  ڕەفتارەکانی  و  ک��ردەوە  لەسەر 
دەکاتەوە،  کە لە ڕاستیدا کینە و تۆڵە 
دەبن بە پۆشاکی بیرۆکەیەکی ئایدیایی 
بۆی، کە بە هەموو شێوەیەک دەیانەوێت 
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ئەو کینە و تۆڵەیە تێر بکەن. ویژدانیش 
لە ناو فەنەتیزمە کەڕ و داخراوەکەدا بە 
کینەیەکی ناو ناخەوە توند دەبەسترێتەوە، 
ئەویش بریتییە لە ئەشکەنجەیەکی خود 
و ترسێکی تۆقێنەری توڕەکەر سەبارەت 
لە  دۆزەخییەکان.  و  شەیتانی  باوەڕە  بە 
شەڕ و پێکدادانە نەتەوەیی و ئاینییەکاندا 
هەمیشە  دارایی،  دەستکەوتی  لە  جگە 
کە  تێدایە،  تۆڵەسەندنەوەی  الیەنێکی 
چەوساندنەوەوە  بە  بەرامبەر  الیەنی 
سادیستییانە  و  دەکرێتەوە  لێ  تۆڵەی 
پێ  سووکایەتی  و  دەک��رێ  کۆنترۆڵ 

دەکرێ. 
فەنەتیزم  خراپەکەیدا  شێوازە  لەناو 
ئایدۆلۆژیایەک  یان  بیرۆکەیەک  ئاینێک، 
ب��ی��ان��ووی��ەک  ی���ان  پ��اس��اوێ��ک  وەک 
بەکاردەهێنێت. کەسی هەڵەکەر، کە دوا 
نادرێ  پێ  ڕێگەی  کینەکەیە،  ئامانجی 
و  بێتەوە  پەشیمان  خۆی  ڕێگەکەی  لە 
ڕێگەی فەنەتیستەکان بگرێتە بەر، بەڵکو 
وەک پەڵەیەکی ناو کۆمەڵگا و مەترسییەک 
کە  ئەوانەن  هەر  لەناوببرێ.  پێویستە 
دەکەنەوە  دۆزەخ  دەرگ��ای  هەمیشە 
قیامەتەکان  ڕۆژە  وەک  ژیان  هەموو  و 
ب��ەدوای  تیایدا  کە  دەک���ەن،  نمایش 
جیهانێکی پاکژ و بێگەرد و نموونەییدا 
و  هیتلەر  و  ستالین  هەروەک  دەگەڕێن 
ڕاستیدا و  لە  ئەوەی  بەاڵم  پۆتس.  پۆڵ 
لەسەر زەمینەی واقیع لەناو "کارگەکانی 
کوشتن"دا  "مەیدانەکانی  و  لەناوبردن" 
له کارخستنی  لە  بریتییە  دەدات  ڕوو 

ڕەوتی  تێکشکاندنی  و  مرۆڤ  خودی 
سەرکەوتنی  تەنیا  ئامانجیش  و  ژیان 
بێمێشکی و خراپەکاری و دڕندەییه تییە. 

گەشە و ڕەگی کەسێتی فەنەتیزم:
گەشەسەندنی  خاڵی  سەر  بێینە  ئەگەر 
ڕاستیدا  لە  ئ��ەوا  فەنەتیزم،  کەسێتی 
گەشەی  بۆئەوەی  هەوڵەکان  هەموو 
فەنەتیستەکان  توندڕەوەکان،  کەسێتییە 
قۆناغی  کێشەیەکی  بنەماکانی  لەسەر 
ژیانی  شکستهێنانێکی  ی��ان  منداڵێتی 
کۆمەاڵیەتی و خێزانیی یەکال بکرێتەوە، 
دەبێتەوە.  شکستهێنان  ڕووبەڕووی  ئەوا 
قەشە  کچی  عەتا،  محه مه د  نموونە  بۆ 
فریتزگ.  خوێندکار  ئینسلین،  گوردون 
هەموو  فاکتەرەکانی  دوای  بە  ئەگەر 
ڕێکەوتییەکان  بگەڕێین،  ئ��ەم��ان��ەدا 
شێوەیەک  بە  کە  سیستێماتییەکان،  یان 
ئەو  ئ��ەوەی  لەسەر  بووبێت  کاریگەر 
و  تێرۆریزم  ڕێچکەی  ب��ەرەو  کەسە 
تیۆرییەکی  هیچ  ئەوا  بەرێت،  فەنەتیزم 
بگرێت.  لەخۆی  ئەمە  ناتوانێت  زانستی 
شیکارییەکی  ه��ەم��وو  ل��ەم��ەش��ەوە 
ژێر  دەکەوێتە  کەسە  ئەو  بایۆگرافیایی 
هەر  کەسێکدا  هەموو  لە  گومانەوە. 
خەسڵەتی  لە  شێوازێک  سەرەتاوە  لە 
دەبێت  دروست  لەسەرخۆ  ڕادیکالێتیی 
هەرزەکاری  قۆناغی  لە  تایبەتی  بە  و 
سۆز  شێوەی  لە  هەرزەکاریدا  پاش  و 
دوژمنە  بیرۆکەی  یان  خۆشەویستیدا  و 
خۆی  ب��اوەڕەک��ان��دا  و  ئ��ای��دی��ۆل��ۆژی 

لە  ڕەگە  ئەم  هەروەها  دەکات،  نمایش 
ژیانی  کەشی  بەپێی  کەمدا  کەسانێکی 
کۆمەاڵیەتی  و  مێژوویی  و  کەسێتی 
و   فوندەمێنتالیزم  بەرەو  دەسەنێت  گەشە 

فەنەتیزم. 
فەنەتیزم و سەرەتای قۆناغی منداڵێتی

توخمە سەرەتاییەکانی کینە و ڕادیکاڵێتی 
مرۆڤ وا دەردەکەوێت بەر لە گەشەی 
و  ڕق  کاتەکانی  لە  و  زمان  فێربوونی 
سەرهەڵدەدات.  نامۆبووندا  و  توڕەیی 
هەرچۆنێکیش بێت تێڕوانین و بۆچوون 
فەنەتیکێک  نموونەییەکەی  جیهانە  و 
گەڕانێک  و  گەڕانەوەیەک  لە  بریتییە 
ڕێکوپێک  و  باش  جیهانێکی  ب��ەدوای 
نێرگزییە  ل��ەو  بەشێک  کە  هێور،  و 
لەو  بەشێکیش  و  مرۆڤ  سەرەتاییەی 
بەر  جەستەییەی  و  ڕۆحیی  پەیوەندییە 
 Symbiose سیمبۆسی-  دایکبوون  لە 
و  فەنەتیک  ل��ەالی  ل��ەخ��ۆدەگ��رێ��ت. 
تەنیا  کینە  بابەتی  فوندەمینتالیستەکان 
پەیوەندییەی  ئەو  تێکدانی  لە  بریتییە 
ترساندن،  هەڕەشەکردن،  لەمیانی  دایک 
لەناوبردنی  یان  تاڵکردنی  و  تێکدان 
پ��ەی��وەن��دی��ی��ەک��ە. ل��ەم��ەش��ەوە ئ��ەوە 
زۆرینەی  کێشەی  کە  دەردەک��ەوێ��ت، 
کەسە فەنەتیکەکان لە کێشە و نەبوونی 
سەرهەڵدەدات،  دڵنیاییەوە  و  متمانەوە 
س��ەرەت��اوە  لە  ه��ەر  کە  ئ��ەوەی  وەک 
و  پەیوەندیکردن  قەیرانی  ڕووبەڕووی 
دەربڕینی هەست و سۆز بووبنەتەوە. بۆیە 
بەردەوامبوونی  کە  دەبینین  گەلێکجار 

شەرم لە سنووری زانستی و ئاسایی خۆیدا پاڵنەرێکە بۆ پێگەیشتنی 
کەسێتی و بەکۆمەاڵیەتیکردن، چونکە بەبێ هەستی شەرمکردنێکی 
دروست، هەرگیز تەواوکاریی و تێکەاڵبوونی کلتوریی و بەهای 
مرۆڤ دروست نابێت. بەاڵم ئەو بارە قورسانەی، کە مرۆڤ پێیدا 
تێدەپەڕێت لە بێدەسەاڵتی، ترس و لەرز، شڵەژاندن دەبنە هۆی 
ئەوەی لە منداڵدا و هەروەها کەسی پێگەیشتوودا کەسێتییەکی 
نێرگزیی خاوەن برینێکی بێ چارەسەر لە ناخیدا جێگیر ببێت، کە 
هەمیشە بوار بۆ ناڕەزایی و دوودڵیی دەڕەخسێنێت.  
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کەسێک لەگەڵ فەنەتیزمدا پابەند دەبێت 
زیادبوونی  و  متمانە  لەدەستدانی  بە 
هەموو  کە  ناخ،  لەتبوونی  و  خەمۆکی 
پێدەبەخشێت  دوودڵییەکیان  ئەمانە 
جیهانەدا  لەم  کە  ب��ەوەی،  سەبارەت 
ب��دۆزن��ەوە.  خۆیان  جێگەی  ناتوانن 
بە  خۆبەستنەوە  بۆ  ب��وارێ��ک  پێدانی 
پێدانی  ئاینێکەوە  یان  ئایدۆلۆژیایەکەوە 
هیوایەک و مانایەکە بۆ ژیان سەرلەنوێ 
بۆیە  هەر  تێکشکاودا،  ناخێکی  لەناو 
"لەدایکبوونەوەیەکی  وەک  گەلێکجار 
ناوزەند  نورانییەکە"  "ڕێگە  یان  نوێ" 
بەو  باوەڕهێنان  لە  زۆرداریی  دەکرێت. 
ڕێبازەی کە فەنەتیک گرتوویەتە بەر بەر 
نەبوونی  لە  ترس  بە  شتێک  هەموو  لە 
متمانەوە سەرهەڵدەدات. هاوکات کەسە 
لەرزێکی  و  ترس  هەموو  فەنەتیکەکان 
و  نەرمیی  و  گومان  بە  ئاشکرایان 
پ��ەراوێ��زک��ردن��ی دەوروب��ەری��ی��ان��ەوە 

دەبەستنەوە. 
فراوانبوونی فەنەتیزمی کۆمەڵگا

کە  ئ��ەوەی��ە،  سەرنجڕاکێشە  ئ��ەوەی 
لە  مێژووییەکاندا  قەیرانە  لە  چ��ۆن 
باری  ژێر  دەچنە  خەڵک  کۆمەڵە  ناکاو 
تۆقاندن و دواکەوتنی چەرخە  و  ترس 
لە  ئەوەی  نموونە  بۆ  سەرەتاییەکانەوە. 
یۆغۆسالفیا لە ساڵەکانی نەوەدەکاندا یان 
ئەوەی لە ساڵەکانی نێوان 2008-2006 
شیعەکانی  و  سوننەکان  عەرەبە  لەنێوان 
لەنێوان شەو و  عێراقدا ڕوویدا، کاتێک 
کە  ناسیاوەکان،  و  دراوسێ  ڕۆژێکدا 
دۆستانەیان  پەیوەندییەکی  دوێنێ  هەتا 
دوژمنێکی  وەک  ئێستا  کەچی  هەبووە، 
یەکدی  لەگەڵ  مامەڵە  سەرسەخت 
دەکەن. ئەمە ئەوە دەردەخات، کە تاک 
لە کاتی هێرشی ترس و تۆقاندنێکی بە 
کۆمەڵدا، بەدوای خۆپاراستن و ئاسایش 
کۆمەڵگاکەدا  نێو  "چەتر"ێکی  لەژێر 
بارودۆخانەدا شلەژاویی  لەو  دەگەڕێت. 
وەک  خ��ۆی  ت��اک  گێرەشێوێنییەدا  و 
بریندارکراو  بێمتمانەیی  چارەسەرێکی 
دەباتە  پەنا  ت��اک  و  دەک��ات  نمایش 
گونجاندنی  و  یەکێتیی  ئەفسانەی  بەر 
بەرزەکەی  پێگە  هەروەها  و  کۆمەڵەکە 

کەسە.  کۆمەڵە  ئەو  پێکەوەژیانەی  ئەو 
و  ب��واردا  بچووکترین  لە  هاوکاتیش 
بەدوای  دەگەڕێن  زۆرەوە  کینێکی  بە 
دوژمنەکاندا و لە چرکە ساتێکدا هەموو 
کۆمەاڵیەتییەکان  جیاکارییە  و  کێشە 
جیاوازییە  واقیع.  زەمینەی  سەر  دەخەنە 
کاتانەدا  لەو  نەتەوایەتییەکان  و  ئاینیی 
سەرهەڵدەدەنەوە و بچووکترین جیاوازی 
زمان  دابونەریت،  پۆشاک،  بە  سەبارەت 
کە  ئەوەی  بۆ  دەبێت  پێست  ڕەنگی  و 
کەسە  ئەو  ئایا  بێت  مەحەک  سەنگی 
یان  متمانەپێکراو  خراپە،  ی��ان  ب��اش 
دوژمن  یان  دۆس��ت  متمانەپێنەکراو، 
بێت. تاکەکانیش دەکەونە ناو دۆخێکی 
و  هەڵسەنگاندن  درکپێکردن،  دیکەی 
سیخوڕ  ڕۆڵی  تیایدا  کە  هەستکردنەوە، 
دەبینێت بۆ کۆمەڵە هەڕەشەلێکراوەکەی 
هەموو  ناو  بخزێنێتە  خۆی  ئامادەیە  و 
کەسانێک،  بەرامبەر  تووندوتیژییەک 
تایبەتییە  ب��ارودۆخ��ە  ئ��ەو  ئەگەر  کە 
کە  ن��ەدەب��وو  ئامادە  هەرگیز  نەبێت، 
و  شەڕەنگێزیی  و  خراپەکاریی  ئ��ەو 

بنوێنێت.  بەرامبەر  توندوتیژییەیان 
فەنەتیزم و ئاگری شەرم

قۆناغی  متمانەی  نەبوونی  لە  بێجگە 
منداڵێتیی، هۆکارێکی دیکەی ڕادیکالیزم 
بۆ  هەیە، کە سەرچاوەکەی  فەنەتیزم  و 
قۆناغی منداڵێتی دەگەڕێتەوە و ئەویش 
شەرمێکی  بە  هەستکردن  لە  بریتییە 
شەرم  بێگومان  چەوسێنەر.  تێکشکێنی 
خۆیدا  ئاسایی  و  زانستی  سنووری  لە 
و  کەسێتی  پێگەیشتنی  بۆ  پاڵنەرێکە 
بەکۆمەاڵیەتیکردن، چونکە بەبێ هەستی 
هەرگیز  دروس���ت،  شەرمکردنێکی 
کلتوری  تێکەاڵبوونی  و  تەواوکاریی 
بەاڵم  نابێت.  دروست  مرۆڤ  بەهای  و 
پێیدا  مرۆڤ  کە  قورسانەی،  بارە  ئەو 
و  ترس  بێدەسەاڵتی،  لە  تێدەپەڕێت 
لە  ئەوەی  هۆی  دەبنە  شڵەژاندن  لەرز، 
منداڵدا و هەروەها کەسی پێگەیشتوودا 
برینێکی  خاوەن  نێرگزیی  کەسێتییەکی 
ببێت،  جێگیر  ناخیدا  لە  چارەسەر  بێ 
کە هەمیشە بوار بۆ ناڕەزایی و دوودڵیی 

دەڕەخسێنێت.  

کە  ئ�����ەوەی  دەردەک�����ەوێ�����ت  وا 
لە  بریتییە  دەوروژێنێت  دیکتاتۆرەکان 
هەستێکی تۆڵەسەندنەوە و شەرمکردنێکی 
قەیرانی  بە  گەلێکجار  بۆیە  ترسناک، 
ڕەنگدانەوەی  کە  تێدەپەڕن،  قورسدا 
لە  پێگەی خودە  و  بەها  بە  هەستکردن 
قۆناغی منداڵێتیدا. ئەم جۆرە کەسانەش 
بە  "هەستکردن  کێشەی  تووشی  کە 
پێویستە  ب���وون،  خ��ۆی��ان"  گ��ەورەی��ی 
بێدەسەاڵتیی،  بە  سەبارەت  هەستەکانیان 
گروپە  لەسەر  نەبوون  و  بچووکێتیی 
بە  بشکێننەوە،  بێدەسەاڵتەکانیان  دوژمنە 
خودی  شەرمکردنەکەی  کە  شێوەیەک 
بەرامبەردا  خودەکانی  لەناو  خۆیان 
بکەنن.  هەڵی  ڕەگەوە  لە  و  تێکبشکێنن 
خۆشەویستی  سۆز،  هیتلەردا  ژیانی  لە 
بەڵکو  نەبوو،  بوونی  گاڵتەوگەپ  و 
دەخستە  خۆی  هەمیشە  پێچەوانەوە  بە 
لە  هەر  شتانەوە.  ئەم  کۆنترۆڵی  ژێر 
سەبارەت  خۆی  تێڕوانینی   1919 ساڵی 
خۆی  ڕقی  و  ب��اڵوک��ردەوە  جیهان  بە 
جولەکەکان  دەسەاڵتی  بە  سەبارەت 
دەرخست،  جیهاندا  ئابووری  بەسەر 
خۆی  کەسێتیی  قوربانیی  ئەمەش  کە 
و  بوارەکاندا  هەموو  لە  دەردەخست 
بوو  شەرمەزارانە  هەڵوێستێکی  هەروەها 
سەرەتادا  لە  ئەو  کاتێک  ئەڵمانیا.  بۆ 
پێکەنیناوییەکان"  "جولەکە  لە  باسی 
دەکرد و پاشان باسی لە "بێدەنگکردنی 
دەنگی جولەکە" دەکرد، بەاڵم لە میانی 
لە  وای  فەنەتیزمییەکانیەوە  هەڵوێستە 

خۆی کرد کە جیهان بەو پێبکەنێت. 
کۆمەڵییەکان،  نێرگزییە  نەخۆشییە 
ی��ادگ��اری��ی دۆڕان��دن��ی ن��ەت��ەوەی��ی و 
نیشتمانییەکان، بە کۆمەڵکوژی، ڕێکەوتنە 
بریندارکردنی  و  سەپێنراوەکان  ئاشتییە 
لەناو  خ��ۆی��ان  ئاینییەکان  سومبولە 
یادگەی گشتی کۆمەڵگاکاندا لە شێوەی 
دەشارنەوە،  فەنەتیکیدا   ئەفسانەیەکی 
کارەساتێکی  وەک  هەندێجاریش 
پێویستە  شەرمهێنەر وشەرمەزارکەر، کە 
بدرێت،  ئەنجام  بۆ  تۆڵەسەندنەوەی 
بە  خەڵکە  کۆمەڵە  ئ��ەو  شێوەیەک  بە 
ئەوەی  وەک  دەک��ەن  ڕەفتار  شێوەیەک 
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کۆمەڵگا  سەر  نەرێنییەی  ڕووداوە  ئەو 
مێژووی  لە  دابێت.  ڕووی  ساتەدا  لەو 
ه��ەن،  نموونە  گەلێک  مرۆڤایەتیدا 
دوژمنەوە  لەالیەن  فەنەتیستەکان  کاتێک 
دادەپڵۆسێنرێن و بێ ئابڕوو دەکرێن، لەو 
ساتەدا فەنەتیست دەبێت بە فریشتەیەکی 
ناو ترس و لەرزێکی فێاڵویی، بەاڵم لە 
ساتێکی گونجاودا دەتوانێت سەرلەنوێ 
ڕەوت���ی خ��ۆی ل��ە ب��ه رگ��ری��ک��ردن��ه وه  

بگۆڕێت بۆ هێرشبردنەوە.
ئەگەر مرۆڤ بە بەردەوامی لەژێر فشاردا 
دەسەاڵتی  و  کەسان  لەالیەن  و  بێت 
دیاری  بۆ  ژیانی  چوارچێوەی  دیکەوە 
هەستکردن  ڕووب��ەڕووی  ئەوا  بکرێ، 
ب��ە ت��اڵ��ی ژی���ان و ش��ەرم��ەزاری��ی��ەک 
هەندێجار  ئ��ەم��ەش   ک��ە  دەب��ێ��ت��ەوە، 
لەگەڵ  ئایینی  و  نەتەوەیی  تێۆریزمێکی 
لە  ئەمەش  هۆکاری  دەهێنێت.  خۆیدا 
گروپە،  ئەو  بۆ  دڵسۆزییە  و  الیەنگریی 
دڵسۆزەکەی  دایکە  وێنەی  ت��اک  کە 
هێزە  لە الیەن  بەدی دەکات، کە  تیادا 
خراپەکارەکانەوە دەخرێنە ژێر فشارەوە 
ناوزەنگییان  و  پێدەکرێ  بێبەهاییان  و 
زۆرینەی  تێرۆریستەکان  دەزڕێ��ن��رێ. 
تۆڵەسێنەرەوەیەکی  وەک  خۆیان  جار 
زوڵملێکراو  گروپێکی  یان  نەتەوەیەک 
ئەو  نەهێشتنی  بۆ  جا  چاو.  پێش  دێتە 
سەرتاپا  نادادپەروەرییە  و  چەوساندنەوە 
ئەمەش  کە  دەخوازێت،  شتێک  هەموو 
توندڕەوییەک  هەموو  بۆ  ڕێگەخۆشکەرە 
ئەو  پ��ێ��ن��اوی  ل��ە  ش��ەڕان��گ��ێ��زی��ی��ەک  و 
جۆرێکیش  دیاریکردنی  "قوربانی"یەدا. 
لە بێ ئاواتیی و بێ هیوایی دەبێتە هۆی 
ژیان  ڕوانگەی  بواری  تەسککردنەوەی 
و دەبێتە پاڵنەر بۆ جەنگێکی هەتاهەتایی. 
لەیەکگەیشتنی  و  دایەلۆگ  نەبوونی  لە 
بێبەهاکردنی مرۆڤدا،  ئەو دوو الیەنە و 
تاک لەناو ئەو بێ هیواییە و پێکدادانەدا 
بیر لە جیهانەکەی دیکە یان ئەو زەوییە 
جار  چەندەها  کە  دەک���ات،  پ��ی��رۆزە 
نەتەوەکانی لە زوڵم و زۆرداری ڕزگار 
کردووە. هەر ئەمەشە بەرەو تێڕوانینێکی 
بەرەو  و  بەرێت  ناواقیعییانە  و  خەیاڵی 
خراپ  سنووری  کە  دەبات،  شوێنێکی 

بێدەسەاڵت،  و  دەس��ەاڵت��دار  ب��اش،  و 
قوربانی و تاوانبار دیارنامێنێت. 

فەنەتیزم و گرێ ڕادیکاڵییەکەی ئۆدیب
بە  کە  فەنەتیزم  دیکەی  کاریگەرێکی 
و  متمانەوه   و  دڵنیایی  نەبوونی  هۆی 
بۆ  بە شەرم کە سەرچاوەن  هەستکردن 
تووندوتیژی و فەنەتیزم لە ژیانی مرۆڤدا 
کە لە شێوازی گرێی ئۆدێبدا خۆی پیشان 
کۆنە  تراژیدیا  ئەو  چیرۆکی  دەدات. 
ئەوە دەردەخات کە چۆن خۆشەویستی، 
ئیرەیی، دەسەاڵت و موڵکایەتی دەتوانن 
مرۆڤ بکەن بە فەنەتیکێکی سەرلێشێواو 
پەیوەندییەکانی  لە  گەلێک  شێت.  و 
و  شۆڕش  برا-برا،...هتد،  باوک-کوڕ، 
پێکدادانێکی  خوێناوییەکان  ڕاپەڕینە 
یان  ک���ردووە  دروس��ت  واقیعییانەی 
پێناوی  ل��ە  ب��ەاڵم  دەک���ەن،  دروس���ت 
و  داواکاری  سەرتاپا  بەرجەستەکردنی 
ڕەتکردنەوەی  لەپێناوی  و  ئاواتەکان 
کەمێک  هەمیشە  بەرامبەرەکە،  گشتیی 
ئۆدێبی  تۆڵەسەندنەوەی  و  کینە  لە 
خۆی دەردەخات. شیکاری دەرونناسی 
لە  ئۆدیبی  نەکراوەکانی  گرێ  چۆن 
ئه م  چۆن  منداڵێکدا،  هەموو  ڕۆح��ی 
زەمینەیەکی  بە  ببێت  دەتوانێت  گرێیه  
هەستکردن  و  ڕادیکالێتیی  بۆ  لەبار 
و  شوێنێکدا  هەموو  لە  و  ت��اوان  بە 
دەسەاڵت،  بە  سەبارەت  پێکدادانەکانی 
تووندی  بە  زۆر  تۆڵەسەندنەوە  پێگە، 

بتەقێنێتەوە. 

لە ڕاستیدا توڕەیی و ناڕەزایی سەبارەت 
و  کۆمەاڵیەتی  ن��ادادپ��ەروەری��ی  ب��ە 
کەسێکی  چەند  بەسەر  هەمیشە  سیاسی 
بەسەر  نەک  دەسەپێندرێ،  دیاریکراودا 
ناو دەسەاڵتە سیاسییەکە  یاسایی  کەشی 
پاشخانی  لە  ئابوورییەکەدا.  پێکهاتە  یان 
و  بچکۆالنە  فەنەتیکە  زۆرانبازییەکانی 
زۆریی  بە  قەیرانەکاندا  دروستکەری 
وێنەکانی  بە  بەرامبەر  زۆر  کینەیەکی 
باوکە دەسەاڵتدارەکە خۆی شاردۆتەوە. 
هەڵگەڕاوەکان  و  ئاژاوەگێڕ  هەمیشە 
شێوازی  ل��ەس��ەر  ئ��ۆدێ��ب  گرێکانی 
دەردەب��ڕن.  یاخیبوون  و  ڕەتکردنەوە 

ئەمەش لەناو شۆڕشە گەورەکاندا دەبێت 
تۆڵەسەندنەوە،  بۆ  ڕێخۆشکەرێک  بە 
دڕن��دەی��ی��ە  ک���ارە  دەک����ات  وا  ک��ە 
ئامانجە  بە  لە گەیشتن  فەنەتیزمییەکانیان 
سیاسییەکانی ئەو کاتەیان بەهێزتر ببێت. 
چینەکانی  نوێنەرەکانی  شێوەیە  بەو 
پێشوو و هەروەها  سەرەوەی دەسەاڵتی 
داون  یارمەتییان  کە  بچکۆالنانەش  ئەو 
دەبن  دەبن، دوژمنی گەلن و  گوناهبار 

بە بابەتێک بۆ لەناوبردن. 
جگە لەوەش ئەزموونی ژێر دەسەاڵتێکی 
)ئەگەرچی  خۆویست  پیرۆزکراوی  بە 
دەرگایەکی  بێت(  باوکیش  دەسەاڵتی 
گ��ەش��ەی  ب��ۆ  دەک����ات  وااڵ  ب��ەری��ن 
پرسیارەکەش  تووندڕەو.  کەسێتییەکی 
بەاڵیەکی  چ  مێژوودا  لە  ئایا  ئەوەیە: 
ئایا  و  دەهێڵێت  بەجێ  خۆی  دوای  لە 
باوک  بە  بەرامبەر  کوێرانەیە  ڕقێکی 
باوک؟  بەرامبەر  کوێرانەیە  ڕێزێکی  یان 
کێشەکانی  کە  شوێنێکدا،  هەموو  لە 
دەردەبڕدرێ،  ڕەقییەوە  بە  ئۆدیبییەکان 
و  وشک  تووندڕەو،  زۆر  منی-بااڵ  کە 
دوور لە لێبوردەویی دەبێت، ویست بۆ 
داپڵۆسینێکی کوێرانە و الیەنگرێکی بێ 
ڕەخنە گەشە دەکات. هاوکات لە الی 
باوەڕدارەکان  و  چاالک  دڵسۆزەکان، 
دروست  لەال  فەنەتکیان  پاشخانێکی 
لێ  به رگری  و  دەیپارێزن  کە  دەبێت، 
بە  خ��وداش  داواکارییەکانی  دەک��ەن، 
تووندوتیژییەکەوە  و  شێوازێک  هەموو 

دەپارێزن. 
ئیسالمەکەی  و  خومەینی  شۆڕشەکەی 
خێرایان  گۆڕانکارییەکانی  کە  تاڵیبان 
لە کۆمەڵگادا کرد و بەرەو داکشانێکی 
فوندەمێنالیزمییان دەبرد، بۆ کڕنووشبردن 
و  باوکدا  ترسێنەرەکەی  وێنە  لەبەردەم 
تەسکی  بوار  فەنەتیزمێکی  دامەزراندنی 
بەستوو، کە تیایدا خومەینی و بن الدن 
وێنەی ئەو باوکەیان نمایش دەکرد کە 
هیچ  بۆ  سازش  و  ترسناکە  الیەک  لە 
دیکەشەوە  الیەکی  لە  ناکات،  شتێک 
ئ��ەو س��ەرک��ردەی��ەی ک��ە دەت��وان��ێ��ت 
دابین  الی��ەن��گ��ران��ی  ب��ۆ  بەهەشتێک 
دڵسۆزیی  و  گوێڕایەڵ  ئەگەر  بکات، 
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پەیڕەوییەکانی بکەن. دەبێت ئەوەش لە 
بواری شیکاری دەروونییەوە لە کۆمەڵگا 
کە  بکەینەوە،  ڕوون  ڕۆژهەاڵتییەکاندا 
دڵسۆزیی بەرامبەر بە خێزان و دەسەاڵتی 
ئایین، هەروەها گوێڕایەڵی و ڕێزی کوڕ 
بۆ باوکی لە جیهانی ئیسالمیدا بریتی نییە 
بەڵکو  نێگەتیڤەکە"،  ئۆدیبییە  "گرێ  لە 
بریتییە لە بناغەی کۆنسێرڤەتیزمێک لەناو 
پەیوەندییەکان  کلتورێکدا کە زۆرینەی 
نەریتی  یان  ئاینی  بنەمایەکی  لەسەر 

داڕێژراوە. 
هەرزەکار و نزیکبوونەوە لە فەنەتیزم

گرنگترین  ل��ە  ی��ەک��ێ��ک  ل��ەوان��ەی��ە 
قۆناغەکانی گەشەی کەسێتی بریتی بێت 
قۆناغێک  هیچ  هەرزەکاری.  قۆناغی  لە 
م��رۆڤ  قۆناغە  ئ��ەم  ئ��ەوەن��دەی  نییە 
سەبارەت  بێت  هەستیار  هێندە  تیایدا 
و  ژی��ان  خەیااڵوییەکانی  ڕێ��ب��ازە  بە 
ڕابکێشرێتە  بتوانرێت  ئاسان  هێندەش 
لە  کاتێکدا  لە  فەنەتیزمەوە.  داوی  ناو 
کار  هەمیشە  مرۆڤ  منداڵێتیدا  قۆناغی 
خۆشەویستی،  خۆگونجاندن،  لەسەر 
نەهێشتنی کینە و ڕق دەکات، بەاڵم لە 

قۆناغی هەرزەکاریدا کار لەسەر متمانە، 
شەرمکردن  خود،  پێناسەی  ئازادبوون، 
و خەتاباری دەکات. ویستی هەرزەکار 
کۆمەڵگا،  ب��ەرزەک��ان��ی  ن��م��وون��ە  ب��ۆ 
خەیاڵییەکان،  جیهانە  ب��ەرەو  ڕاک��ردن 
هەڵگەڕانەوە بەرامبەر هەموو ناڕەواییەک 
ئەمانە  هەموو  نابەجێ  دەسەاڵتێکی  و 
نێرگزیی  هاندەر بۆ چاالکیی خەسڵەتی 
کێشەی  ه��اوک��ات  و  ه��ەرزەک��ارێ��ک 
الی  لە  دەکاتەوە.  تیژتر  تاک  پێناسەی 
چەندەها  کە  پەراوێزخراوەکان،  گەنجە 
ئەوا  ک��راون،  بریندار  ناخەوە  لە  جار 
هەموو ڕێگایەک کە دروشمی فەنەتیزم و 
رادیکالیزمیان گرتۆتە بەر چارەسەرێکی 
کاتییە بۆ ڕێکخستنەوە و چارەسەرکردنی 
ناخیان.  ناو  بریندارکراوەی  پێناسە  ئەو 
هاوکات کۆتاییش بە هەندێک شکست 
بەم  دەهێنێت.  ناخیان  ناو  الوازی��ی  و 
الو  فەنەتیستەکان  ڕێکخراوە  شێوەیە 
ڕیزەکانی  دەخەنە  هەرزەکارەکان  و 
ناسروشتی  چارەسەرێکی  و  خۆیانەوە 
کێشە  و  ت���اک  پ��ێ��ن��اس��ەی  ک��ێ��ش��ەی 
دەرگای  دەبەخشن،  پێ  غەریزییەکانیان 

بۆ  س��وێ��ن��دخ��واردووی��ان  کۆمەڵێکی 
دەکەنەوە، هەستی بێدەسەاڵتیی بەرامبەر 
هەستێکی  ب��ۆ  دەگ���ۆڕێ  دوژم���ن  ب��ە 
لەوە  جگە  تۆڵەسێنەرەوە،  ڕقی  و  کینە 
کۆمەڵە  ئەو  لەناو  پێگەیەکیان  و  بوون 
بۆ  کە  دەبەخشن،  پێ  کۆمەڵگادا  و 
کە  گرنگە  زۆر  خاڵێکی  هەرزەکارێک 

هەست بە هەبوونی خۆیان بکەن. 
بە  ببێت  دەتوانێت  هەمیشە  هەرزەکار 
خانەخوێی هەستکردنێکی قوڵی هەوڵدان 
سەرکوتکردن،  قەرەبووکردنەوەی  بۆ 
دەسەاڵت  فەنتازیای  لەناو  بێدەسەاڵتیی 
لە  ب��اردا  هەندێک  لە  تێکشکاندن.  و 
ناکاو تەقینەوەی توندوتیژیی و کوشتنی 
ئاسایی  تابلۆیەکی  بە  دەبێت  بە کۆمەڵ 
بۆ فەنتازیاکانی تۆڵەسەندنەوە و بەمەش 
سەرکەوتنێکی  لەناو  هەرزەکارە  ئەو 
بێ  و  توانا  بێ  کەسێکی  لە  ساتیدا 
دەبێت  ساتێکدا  میانی  لە  دەسەاڵتەوە 
فرمان  کە  سەرتاپا  دەسەاڵتدارێکی  بە 
ئەویشە  هەر  و  دەکات  خەڵکدا  بەسەر 
دەدات.  خەڵکانێک  ژیانی  لەسەر  بڕیار 
"دوژمنە  هەرزەکارە  ئەو  ساتەدا  لەو 
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هاوکات  و  لەناودەبات  گوناهبارەکان" 
هەستکردنی بە شەرم و شکۆی ناو ناخ 

لەناودەچێت. 
و  ڕۆحیانەتی سازشنەکەر  لەوە  بێجگە 
لە  هەرزەکار  و  الو  بەرەوپێشچوونی 
زیندو  شتێکی  مێژووییەکاندا  قەیرانە 
الیەکی  لە  تێدایە.  چاالککەرەوەی  و 
ناڕەزاییەکانی  و  ڕەخنە  دیکەشەوە 
بارە خراپانەی کۆمەڵگا  بەو  سەبارەت 
ئەمیش  کە  "ع��ار"  لەکە  بە  دەبێت 
کینە  ڕەشبینییەک،  خۆیەوە  الیەن  لە 
و  ئەم  گوناهبارکردنی  و  توڕەیی  و 
بە  ڕادەکێشێت،  خۆیدا  ب��ەدوای  ئەو 
بچکۆالنەکاندا  گروپە  لە  زۆری��ش 
بەسەر  دەڕێ���ژن  کینەیە  و  ڕق  ئ��ەم 
مێژووی  هەروەک  مرۆڤایەتیدا  هەموو 
پاسەوانە  ئەڵمانیا،  لە  ڕاف  ڕێکخراوی 
سوری  سوپای  و  ئیتاڵیا  سوورەکانی 
لە  هەرچەندە  دەردەخەن،  ئەوە  ژاپۆن 
بیرۆکەی  یان  ئازادیی  بیری  بناغەدا 
ئاشتیخواز  ئ��اب��ووری��ی  و  ژینگەیی 
یاوەری ئەم گروپە فەنەتیستانە دەکات 
تێکشکێنەر  کردارە  و  هەڵوێست  لەناو 

داپڵۆسێنەرانەکانیاندا.   و 
الو  قۆستنەوەی  دیکەوە  الیەکی  لە 
دەسەاڵتدارانەوە  و  دەسەاڵت  لەالیەن 
ئایدیۆلۆژەکانی  و  میدیا  میانی  لە 
مێشکشتنەوە،  ه��ۆی  دەبنە  خۆیانەوە 
سەرکردایەتیکردن  فەنتازیای  لەناو  کە 
لەناو  کەسێتی  ئاستی  بەرزبوونەوەی  و 
ڤیدیۆ  گەلێک  دەژی.  ک��ۆم��ەڵ��گ��ادا 
لەبەردەم  الوەکان  کە  باڵوکراونەتەوە 
پیشان  خۆیان  ئامادەیی  سەرکردەکانیان 
پێگەی  لە  خۆتەقاندنەوە  بۆ  دەدەن 
دوژمنەکانیاندا. ئەمەش لە هەردوو الیەنی 
کۆمەاڵیەتی و لە الیەنی ئاینی لەبەردەم 
خودادا پێگە و ئاستیان بەرزتر دەکاتەوە 
بە کەسێتی  پێناسەیەکی نوێ  بەوەش  و 
کە  کاتێکدا  لە  دەبەخشێت  کەسە  ئەو 
بۆ  نین  ئامادە  دەسەاڵتدارەکان  خودی 

خۆتەقاندنەوە و خۆقوربانیکردن.
کارەکانی  و  فەنەتیزم  بەردوامبوونی 

فەنەتیکەکان

لێکردووە  باسمان  پێشدا  لە  کە  لەوەی 
ئ���ەوەم���ان ب��ۆ دەردەک����ەوێ����ت، کە 
فەنەتیزم  ڕۆحیانەتی  سەرهەڵدانی 
قۆناغی  قوڵی  ڕەگی  و  هۆکار  گەلێک 
ترس  قەیران،  وەک  هەیە  منداڵێتیان 
پێکدادانە  و  بریندابوون  ل���ەرز،  و 
ناخی  لە  کە  چارەسەرنەکراوەکان، 
قۆناغی  ل��ە  و  دەمێنیتەوە  م��ن��داڵ��دا 
شێوازێکی  بە  الوێتیدا  و  هەرزەکاری 
ه��ەروەه��ا  دەدات����ەوە.  ڕەن��گ  دیکە 
سەرکوتکردن و ژێردەستیی کۆمەڵێک، 
ناتوانن  کەسایەتییەکان  کە  گەلێک 
پێناسەیەک بۆ خۆیان جێگیر بکەن و لە 
بوارێکدا بە سەربەستی نوێنەرایەتی ئەو 
کۆمەڵگایە بکەن، دەبێت بە دروستبوونی 
و  تۆڵەسەندنەوە  خواستی  هەستی 
لەناوبردنی دوژمنی بەرامبەر، بۆ ئەوەی 
کۆمەڵگاکەی  کە  قارەمانەی  بەو  ببێت 
میانی  لە  میدیاش  دەگ��ەڕێ.  بەدوایدا 
هەستی  خ��ۆی��ەوە  میکانیزمەکانی 
دەوروژێ��ن��ێ��ت  کۆمەڵگا  تاکەکانی 
ڕاکێشانی  ب��ۆ  دەب��ێ��ت  هۆکارێک  و 
ڕێچکەی  ن��او  چوونە  بۆ  کەسانێک 
کچە  باڵوکردنەوەی  هەروەک  فەنەتیزم 
شەستەکان  ساڵەکانی  ڤێتنامییەکەی 
و پ��ەن��ج��اک��ان ل��ەالی��ەن ڕێ��ک��خ��راوە 
پەڕتووکەکانی  یان  کۆمیونیستەکان، 
هەندێک  لەالیەن  کە  قوتب،  سەید 
بەکاردەهێنرێن  ئیسالمییەوە  ڕێکخراوی 

بۆ مێشکشتنەوەی ئەندامەکانی. 
شەپۆلێکی  ئێستاماندا  ک��ات��ەی  ل��ەم 
و  هەیە  جیهاندا  لە  تووندڕەو  ئیسالمی 
هەموو ئایدیالکردنی ئەو ڕێچکەیە کار 
ئەویش  کە  دەکات  خاڵ  یەک  سەر  لە 
تاکە  ئەوان  بۆچوونی  بە  کە  "الله"یه، 
سیستمی  و  ئاشتی  هەموو  بتوانێت  هێزە 
الیەکی  لە  بخاتەوە،  ڕێک  مرۆڤایەتی 
ئاڕاستەی  کینەیە  هەرچی  دیکەشەوە 
ئەمانیش  کە  دەکرێت،  "خراپ"ەکان 
دەسەاڵتدارە گەندەڵەکانن، کە خیانەتیان 
ڕێبازەکەی خودا کردووە و خۆیان  لە 
ڕۆژئ���اواوە،  دەس��ەاڵت��ی  ژێ��ر  خستۆتە 
خودی  ئاڕاستەی  کینەکە  ه��ەروەه��ا 
ڕۆژئاواش کراوە، کە بە سەرکردایەتی 

خاچپەرستەکان  هەڵمەتێکی  ئەمریکا 
بەجێ دەهێنن. 

وات����ە دەت���وان���ی���ن ب��ڵ��ێ��ی��ن ک���ە لە 
فەنەتیزم  دەروونییەوە  شکیارییەکی 
پێکهاتەی  و  خود  گۆڕینی  لە  بریتییە 
ناخ.  نێرگزییەکەی  وزە  گەنجینەی 
ئایدۆلۆژیای  بیروباوەڕەکانی  و  بنەما 
کەسێتی  ناخی  ناو  دەچێتە  فەنەتیزم 
بە  دەبێت  ئەویشە  ه��ەر  و  ت��اک��ەوە 
لە  تاکە  ئەو  ژیانی  وەرگێڕانی  خاڵی 
جیهاندا.  بێمتمانەیی، توڕەیی و کینە، 
چەندەها  لێنەبووردن،  و  چەپەڵیی 
بە  دەبن  دیکە  نەرێنییانەی  خەسڵەتی 
ناوەڕۆکی کەسێتی ئەو کەسە. هەستی 
 "Object "بابەت –  لە  خۆشەویستی 
لەسەر هەنگاوە  تەنیا کار  الدەدات و 
دەکات  شەڕەنگێزییەکان  نێرگزییە 
ئەرکەکانی  بەرجەستەکردنی  ب��ۆ 
ل��ەوەدا  نموونەییەکە  خ��ودە  خ��ۆی. 
خۆی  پەیامەکەی  کە  دەکات،  بەدی 
بەرجەستە بکات، هاوکات ڕەخنەکانی 
ڕەتیان  بهاژێنێت،  سەروو"   "خودی 
بخات.  پ��ەراوێ��زی��ان  و  ب��ک��ات��ەوە 
بۆ  پشوو  بێ  ماشێنێکی  وەک  خود 
کار  ئامانجەکان  بەرجەستەکردنی 
دەک���ات، ب���ەاڵم ب���واری ڕەخ��ن��ە و 

ڕاستکردنەوە نادات. 
تەوژمە  چارەسەری  بتوانین  ئەوەی  بۆ 
ئیسالمییەکان  کۆمەڵگا  فەنەتیزمەکانی 
فەنەتیکەکان  ناخی  لە  پێویستە  بکەین، 
ه��ۆک��ارەک��ان��ی  دوای  ب��ە  و  بگەین 
بگەڕێین،  خەسڵەتەدا  ئەو  سەرهەڵدانی 
دی��اردە  ئ��ەو  پەراوێزکردنی  چونکە 
کۆمەڵێک  بە  تەنیا  نەک  زیان  ترسناکە 
ئەو  بەڵکو  دەگەێنێت،  کۆمەڵگایەک  و 
ف��راوان  ناوچەیەکی  لەوانەیە  دەردە 
بگرێتەوە و لە کەمترین بواردا بپەڕێتەوە 
بۆ ناوچەکانی دیکەش. بەاڵم یەک ڕاستیی 
دەسەاڵتەکان  کە  ئەوەیە  ئەویش  هەیە 
زانستیی  چارەسەری  دوای  بە  پێویستە 
لە  بگەڕێن،  کێشانەدا  ئەم  واقیعی  و 
چارەسەر و ڕێچکەیەک دوور بکەونەوە 
زیاد  فەنەتیزم  پەرچەکردارێک  کە وەک 

بکات.
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خۆشه ویستی چییه ؟ مرۆڤ 
بۆچی ناتوانێ بێ خۆشه ویستی بژی؟ ده بێ 
وا  بێ  چیدا  له   خۆشه ویستی  ج��ادووی 
مرۆڤ به  درێژایی سه رده مه کان به  دوایدا 
وێڵ و سه رگه ردانه ، به اڵم هاوکات لێشی 
ڕاده کات. ده کرێ ژیان بێ خۆشه ویستی 

مانایه کی هه بێ؟
نهێنی  ڕاز و  پرسیار و  ئه مانه  و چه ندین 

دیکه ی خۆشه ویستی که  نه ک ته نیا زانا و 
فه یله سووف و شاعیره کان، به ڵکو زۆربه ی 
کردووه ،  سه رقاڵ  ئاساییه کانیشی  مرۆڤه  
ته نانه ت مرۆڤ بۆ گه یشتن به  خۆشه ویستی 
و چوونه  ناو دنیای خۆشه ویستی، په نای بۆ 
جیهانی ئه فسانه  و جادووگه رانیش بردووه .
په یوه ندیی  باسی  فه وزیه   د.  بابه ته دا  له م 
دنیای  ئه فسانه ی  و  خۆشه ویستی  نێوان 
جادووه کان ده کات، وه ک گۆڤاری زانستی 
زۆربه ی  زانستییه وه   ڕووی  له   س��ه رده م، 
به اڵم  نین،  قبووڵ  المانه وه   به   تێزانه   ئه م 
خوێنه ران،  به رچاوڕۆشنیی  مه به ستی  به  

بابه ته که مان باڵو کردۆته وه . 

هه موو  ڕاسته   بۆچوونه   ئه و  ئایا   +
له   ج���ادوو  ده ت��وان��ێ  که سێک 

خۆشه ویسته که ی بکات؟
له  خۆرئاوا جادووگەران چه نده ها کتێبیان 
ده رباره ی ئه م بابه ته  داناوه ، که  هه موویان 
جه خت له وه  ده که ن که  هه موو مرۆڤێک 
خۆشه ویسته که ی  له   ج��ادوو  ده ت��وان��ێ 
ته نیا  مه سه له که   وایه   پێیان  ئه وان  بکات، 
پێویستی به  قه ناعه ت یان وه همی قه ناعه ت 
هه یه  به  ئه نجامدانی جادوو و به کارهێنانی 
به   تایبه ت  ئامڕازی  و  مادده   کۆمه ڵێک 
خۆیشی،  ئاماده گی  هەروەها  ج��ادوو، 
مدیچی  ی��ورد  ج��ادوو.  ئه نجامدانی  بۆ 

پرسیار و وەاڵم دەربارەی 
خۆشەویستی

د. فەوزیە دریع
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ئه م  بۆ  وای��ه   پێی   )medici 1994(
جێبه جێ  هه نگاوانه   ئه م  پێویسته   مه به سته  

بکه یت:
هه ڵبژێره ،  گ��ون��ج��او  شوێنێکی   �1

گۆشه یه کی هێمن له  ماڵه که تدا. 
چونکه   ب��ش��ۆ،  خ���ۆت  ب��اش��ی  ب��ه    �2
پاکوخاوێنی جه سته یی لێره دا زۆر گرنگه .
3� گڵۆپه کان خامۆش بکه ، ته نیا مۆمێکی 

سپی داگیرسێنه .
ورد  مۆمه که   تیشکی  ڕووناکی  له    �4
بیرت  بده ،  هه ناسه   قووڵی  به   ب��ه ره وه  و 
له سه ر هه ناسه  وه رگرتن و هه ناسه دانه وه ت 
بارێکی  له  جه سته ت  با  بکه ره وه ،  چڕ 
باش  دانیشتنه که ت  شێوازی  و  حه واوه دا 

بێ.
شێوازی  له سه ر  بیرت  و  به ئاگابه   �5
به   هه ست  و  بکه ره وه   چڕ  هه ناسه دانت 

بڕبڕه ی پشت بکه . 
6� پاشان بیرت له سه ر ناوچه ی ناوک چڕ 
ئه و  ده وروپشتی  به   هه ست  بکه ره وه  و 

ناوچه یه  بکه  له  هه موو الیه که وه .
7� بیرت له سه ر شتێکی جوان چڕ بکه ره وه  
هه ر  ئیدی  بهێنێت،  بۆ  به خته وه ریت  که  
یان  شوێن  عه تر،  گوڵ،  وه ک:  بێ  شتێ 

ڕه نگێک.
8� خه یاڵ له و شته  بکه ره ه وه  که  له  خاڵی 
به  شێوه یه کی  کرد،  دیاریت  حه وته مه دا 

چڕ و قووڵ و به  چێژه وه  ئه م کاره  بکه .
ده ست  له نوێ چاودێری خۆت  9� سه ر 

پێ بکه ره وه .
10� چاوه کانت بکه ره وه .

له  وزه ی  سوود  بده   هه وڵ  پاشان   �11
جه سته ت  و  ببینی  بیر-چڕکردنه وه که ت 
بحه وێته وه ، بۆ ئه مه  هه ر شتێ بکه  که  به  
یان  بکه ،  نموونه  سه ما  بۆ  خه یاڵتدا دێ، 
بخه وه ، ئه م ڕاهێنان و حه وانه وه یه  وات لێ 
ده که ن ئاماده ییت تیادا بێت بۆ ئه نجامدانی 
هه ر جادووییەک که  ده ته وێ، ئیدی به  هه ر 
شێوازێ بێت له  شێوازه کانی جادووکردن 

له  خۆشه ویست. 
به   تایبه ت  یانه ی  ڕاسته   ئ��ه وه   ئایا   +

جادووی خۆشه ویستی له  ئه وروپا هه یه ؟
به ڵێ، له  هه موو واڵتانی خۆرئاوا نۆڕینگه 
به  ج��ادووک��ردن  به  تایبه ت  یانه ی   و 
مۆڵه تی  و  هه ن  خۆشه ویستی   مه به ستی 
ته نیا  یانانه   ئه م  دراوه .  پێ  ڕه سمییان 

که   هه یه   ب��اش  ج���ادووی  به   ب��ڕوای��ان 
ده ستکه وتنی  بۆ  بدات  مرۆڤ  یارمه تی 
خۆشه ویستی، یان پاراستنی خۆشه ویستی 
ئه و که سه ی که  مرۆڤ خۆشی ده وێ و 
بۆ  یارمه تیدانی  یان  باشتر،  به  شێوه یه کی 
کۆن.  خۆشه ویستییه کی  له بیرچوونه وه ی 
بۆ  ئه مریکا  و  ئه وروپا  له   جادووگەران 
ده گه ڕێنه وه ،  له مه وبه ر  سه ده   چه نده ها 
و  نراوه   بوونیاندا  به   دان  ئێستادا  له   که  
به اڵم  پێده که ن،  بڕوایان  هەن   خه ڵکانێک 
له  ڕابردوودا ده یانسووتاندن. جادووگەران 
پێیان وایه  ڕاکردنی عاشقه کان بۆ نوڕینگه  
ده روونییه کان شێوازێکه  شکستی هێناوە و 
نەیتوانیوە یارمه تی دڵه  بێ چاره کان بدات ، 
ئێستاش کاتی ئه وه  هاتووه  دان به  جادوودا 
هه موو  وای��ه   پێیان  ه��ه روه ه��ا  بهێنرێ. 
مرۆڤێک، ئیدی ئایینه که ی هه رچییه ک بێت، 
یان ئاستی ڕۆشنبیری و ته نانه ت قه ناعه تی 
بێت،  هه رچۆنێک  ج���ادوو  ک��اری  ب��ه  
ژیانی  له   جادوو  کاریگه ریی  له   سوود 
به اڵم جه ختیش  سۆزدارییدا وه رده گرێ، 
جادوو،  به   بڕواهێنان  که   ده که نه وه   له وه  
به   یان  سه رکه وتنه ،  هه نگاوی  یه که مین 
الیه نی که مه وه  بانگه شه ی ئه وه  بکات که  
بڕوای به  جادوو هه یه . ئه م جادووگەرانە 
و  زانستی  بناغه یه کی  جادوو  وایه   پێیان 
دابونه ریتی و سایکۆلۆژیی هه یه ، هه روه ها 
پشت به  زۆر ئامڕاز و هۆکار ده به ستێت، 
ئه قڵیش  ئه قڵه ،  ئامڕاز  گرنگترین  به اڵم 
تواناکانی ئه وه نده  زۆرن هێشتا تا ئێستا به 
 ته واوی ئاشکرا نه بوون، تا ئێستا کاره کانی 
به   ده که ن  سه رسامترمان  ڕۆژبه ڕۆژ  ئه قڵ 
په ڕجووه کانی هێزی ئه قڵی. جادووگەرانی 
ج��ادووی  وای��ه   بڕوایان  خۆشه ویستی، 
به   پشت  یه که م  پله ی  به   خۆشه ویستی، 
که   ده به ستێ  که سه   ئه و  ئه قڵی  ڕاهێنانی 
پێویستی به  جادووه که یه  بۆئه وه ی ئاماژه ی 
ده ماخی بۆ ئه و که سه  بنێرێ که  خۆشی 
پێیان وایه  خۆشه ویستی  ده وێ، هه روه ها 
له  یه که م نیگاوه  ده رئه نجامی یه کگرتنێکی 
توندی ئاماژه  ده ماخییه کانه  له  ڕێی چاوه وه  
کیمایی  شۆڕشێکی  ده م��اخ��دا  له   که  
خوڵقاندووه . جادووگه رانی خۆشه ویستی 
سروشتی،  گژوگیای  به :  ده به ستن  پشت 
جادوویی  ڕسته ی  کیمایی،  م���ادده ی 
و  کۆن  جادوویی  ڕسته ی  سه ره تایی، 

 cabot and cowman( توانای ئه قڵی
 .)1992

بۆ  چین  پێویستیانه   ئامڕازه   ئه و   +
پێ  خۆشه ویستی  جادووی  ئه وه ی 

بکرێ؟
له م  باس   )medici 1994( میدیچی 
هه ر  الی  پێویسته   که   ده کات  ئامڕازانه  
که سی هه بن که  خۆی ده یه وێ جادووی 

خۆشه ویستی بکات:
1� هه ڵمکه ر.

2� تاسێکی زیو.
3� په رداخێکی زیو.

4� پارچه  قوماشی قه یفه ی سوور و سه وز 
و شین و زه رد.

5� کیسه  لۆکه ی بچووک.
و  دروستکراو  زیو  له   چاپاڵیوێکی   �6

پیاڵه یه کی زیو.
7� قاپێکی شووشه  یان زیو.

8� ڕۆژژمێرێک یان ده فته رێکی یاده وه ری. 
10� ده فته ر و قه ڵه م.

11� فه رشێکی چوارگۆشه ی دوومه تری.
12� مۆمی ڕه نگ جیاواز )سپی، سوور، 
که مه وه   به الیه نی  و  شین(  زه رد،  سه وز، 

حه وت مۆمدانی زیو.
13� پاکه تێک ده نکه  شقارته. 

14� پاکه تێکی گه وره  بۆ هه ڵگرتنی مۆم 
و شقارته کان. 

15� پاکه تێک کاغه زی تاروت.
16� گوڵدانێکی شووشه  یان کریستاڵ.

ڕسته   نووسینی  بۆ  باش  کاغه زی   �17
جادووییه کان. 

18� سندوقێکی زیو بۆ هه ڵگرتنی )ڕسته  
جادووییه  نووسراوه کان(.

تێبینی ده کرێ هه موو جۆره کانی جادوو 
که  تایبه تن به  خۆشه ویستی، له  کتێبه کانی 
به   ئاماژه   به شه دا  له م  که   خ��ۆرئ��اوادا، 
هه ندێکیان ده ده ین، هه ندێ له م ئامڕازانه ی 

به کارهێناوه .
+ بۆچی ئه وانه ی جادووی خۆشه ویستی 
ده که ن، پێداگری له سه ر به کارهێنانی ئه و 
ئامڕازانه  ده که ن که  له  زیو دروستکراون 

نه ک له  هه ر کانزایه کی دیکه ؟
وایه   پێیان  خۆشه ویستی  جادووگه رانی 
زیو کاریگه رییه کی زیاتری هه یه  وه ک له  

کانزاکانی دیکه .
هه روه ها زیو باشترین کانزایه  که  وزه ی 
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ده ک��ات.  کێش  خ��ۆی  الی  بۆ  مانگ 
ئاڵتون  نموونه   بۆ  دیکه   کانزاکانی  به اڵم 
په یوه ندی  چونکه   نییه ،  باش  جادوو  بۆ 
کانزایه که  له به رئه وه   هه یه ،  خ��ۆره وه   به  
کاتێکدا  له   ڕۆژانه ،  چاالکیی  به   تایبه ته  
زیو کانزایه که  ئینتمای بۆ مانگ و شه و 
و خۆشه ویستی هه یه . جادووگه ران ده ڵێن 
ده کرێ  نه بوو،  ده ستدا  له به ر  زیو  ئه گه ر 
له  جیاتی زیو، کریستاڵ یان شووشه  یان 

بورسالن به کار بێن.
جادووی  له   کا مه ن  کلیله که  نۆ   +

خۆشه ویستیدا؟
تێکه ڵه ی  و  بۆندار  زه یتی  له   بریتین 
کاریگه رییان  وای��ه   ب��ڕوا  که   گژوگیا 
سۆزدارییه کان.  گیروگرفته   له   هه ندێ 
که  به کارده هێنرێن له  ڕێی سووتاندن یان 
وه ک  یان  ته ماشاکردنیان،  یان  خۆشتن، 
زه یت و کرێم له  جه سته  ده درێن، ئه مه ش 
مادده یه دا  له و  ئه و ڕه گه زه ی که   پێی  به  
به کارهاتووه  و گونجاندنی له گه ڵ سروشتی 
ئه و که سه ی جادووه که ی بۆ ده کرێ، واته  
ئایا ئه و ڕه گه زه ی که  پێویسته  ڕه گه زێکی 
ئاوییه .  ی��ان  ه��ه وای��ی،  زه مینی  ئاگری 
بێگومان له  ڕووی ته ندروستییه وه  خۆبه خۆ 
ش��اره زا،  که سانی  به   ڕاوێژکردن  بێ  و 
به کارهێنانی ئه م مادده  و ده رمانانه  ده شێ 
نۆ کلیله ی  ئه و  بکه ن.  مه ترسی دروست 
که  له  پرسیاره که دا ئاماژه یان پێ کراوه ، 
لێره دا ته نیا له  یه که مه وه  بۆ پێنجه م باس 

دیکه یه   چواره که ی  هه رچی  ده که ین، 
بریتین له  مادده ی هاڕراوی دروستکراو.
� کلیلی ژماره  یه ک: ڕووه کی نیرۆلی

ڕووه کی نیرۆلی Nerolie ڕه چه ڵه که که  ی 
ده گه ڕێته وه  و  ئیتاڵیا  له   نیرۆال  بۆ شاری 
هاتووه ،  ل��ه وه وه   بیرۆکه که ش  بناغه ی 
شازاده  نیرۆال ناو له پی به م عه تره  بۆنخۆش 
هه مان  خۆشتنه که شی  ئ��اوی  و  ده ک��رد 
عه تری تێده کرد، ئه م شازاده یه  به  بناغه ی 
 Guanti Di به ناوبانگ  نیرۆلی  عه تری 

Nerolie داده نرێ.

ناوی  به   هه یه   دیکه   زه یتێکی  هه روه ها 
که    neroli df melangola نیرۆلی 
له  پرته قاڵ ده رده هێنرێ و ده ڵێن باشترین 
زه یته  له  به کارهێنانی به  مه به ستی جادووی 
خۆشه ویستی. هه روه ها هه ندێ به کارهێنانی 
نۆشداری دیکه ی هه یه ، هێورکه ره وه یه کی 
بۆ  ب��ه رچ��اوی  کاریگه رییه کی  و  باشه  
له   ڕۆڵ��ی  و  دڵ  ماسولکه کانی  س��ه ر 
بۆ  و  هه یه   خوێندا  خاوێنکردنه وه ی 
مه به ستی شێالنیش به کار ده هێنرێ. به اڵم 
به کارهێنانی له  بواری خۆشه ویستیدا له وه وه  
هاتووه  که  کاریگه ری بۆ سه ر زیادکردنی 
ئاره زووی سێکسیی ژن و پیاو وه ک یه ک 
هه یه  و یارمه تی حه وانه وه  و خاوبوونه وه ی 
جه سته  و ته سلیمبوون بۆ سێکس ده دات. 
هه روه ها بۆ البردنی گرژی و دڵه ڕاوکێش 
به سووده ، به تایبه تی له  حاڵه تی زووهاویشتن 
له  پیاواندا و بۆ ژنیش ئه و کاریگه رییه ی 

هه یه  که  وا ده کات ژن بێ هیچ ترسێک 
چێژ له  سێکس ببینێ.

ئه و که سانه ی ئه م ڕووه که یان به الوه  باشه  
له   ده ک��ه ن،  ئامۆژگاری  به کارهێنه رانی 
هه ندێک  و  بیسووتێنن  نووستندا  ژووری 
مۆم دابیگرسێنن و له سه ر جێگه  و شوێن 
ئه مانه   بخه ون،  سوور  ڕه نگ  خه وێکی 
ئاگرین  الیه نی  وروژان��دن��ی  یارمه تی 
ده دات له  ژووریی نووستندا و ئه مه ش بۆ 
ئه و که سانه  باشه  که  ده یانه وێ به  خێرایی 
سێکس بکه ن بێ ئه وه ی به  شێنه یی چێژ 

ببینن.
� کلیلی دووه م: یالنج یالنج

واته    yalang yalang یالنج  یالنج 
گوڵی گواڵن، ئه م گووڵه  بۆنی یاسه مینی 
و  دێ  لێ  باده می  له گه ڵ  تێکه ڵکراو 
ڕه چه ڵه که که ی  کاڵه .  زه ردێکی  ڕه نگی 
شاره زایانی  ده گ��ه ڕێ��ت��ه وه .  فلیپین  بۆ 
ئه م  ده ڵێن  ڕووه کییه کان  زه یته   ب��واری 
ڕه سه نایه تی  دواییدا  سااڵنه ی  له م  زه یته  
وه ک  ڕابردوودا  له   داوه .  له ده ست  خۆی 
مادده یه کی پاکژکه ر و تیژ به کار ده هات 
ده مار،  کۆئه ندامی  ڕاگرتنی  مه به ستی  به  
وروژێنه ریش  مادده یه کی  وه ک  هه روه ها 
لێ  س���وودی  سێکسی  ئ����اره زووی  ب��ۆ 
وەرگیراوە. شاره زایانی جوانکاریش پێیان 

وایه  بۆ پێستی چه ور به سووده . 
هه رچی به کارهێنانی جادوویی ئه م گوڵه یه  
به  مه به ستی خۆشه ویستی، له وه وه  هاتووه  
که  هه سته کانی مرۆڤ چاالک ده کاته وه . 
ته نانه ت بڕوا وایه  به کارهێنانی ئه م زه یته  
به   درک  ڕاسته وخۆ  م��رۆڤ  ده ک��ات  وا 
بۆ  چاره سه ریشی  و  بکات  کێشه که ی 
له ڕێی  به کارهێنانی،  باشترین  بدۆزێته وه . 
هه رچی  زه یته ،  به م  جه سته وه یه   شێالنی 
مرۆڤدا  له  ناخی  توندوتیژییه   هه ستی 
ده ڕواته  ده ره وه ، هه روه ها به  سووتاندنی، 
ترس ده ڕه وێته وه  و مرۆڤ زیاتر هه ست 
به  خۆشه ویستی ده کات و چێژ له  سێکس 
ده بینێت، کاتێکیش له ناو هه وای ژووری 
نووستندا ده پرژێنرێ وا له  مرۆڤ ده کات 
خه وی خۆش ببینێ و ترسه کانی بڕه ونه وه . 
خۆی  کاریگه ری  زه یته   ئه م  ئه وه ی  بۆ 
به کارهێنانیدا  ڕێگایه کی  هه ر  له   هه بێ 
پێویسته  له  سێ دڵۆپ زیاتر به کارنه هێنرێ.

له  کۆندا جادووگه رانی خۆشه ویستی له  ئه وروپا 
و هه ندێ له  واڵتانی خۆرهه اڵت بڕوایان به و 
سرووتانه ی جادوو هه بوو که  بۆ چاره سه رکردنی 
کێشه کانی خۆشه ویستی ئه نجامیان ده دا، ئه مانه شیان 
له ناو په رستگایه کی بچووک یان له  گۆشه یه کی 
بچووکی شوێنێکدا ئه نجام ده دا، به  شێوه یه ک ئه و 
په رستگایه ، یان ئه و شوێنه یان ئاماده  ده کرد که  
هه موو ئامڕاز و شتێکی تایبه تی لێ بوو که  پێیان 

وابوو خزمه تی به دیهێنانی 
ئامانجه که یان ده کات
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کلیلی سێیەم: عه تری گوڵه باخ
عه تری گوڵه باغ rose باشترین چاره سه ره  
بۆ کێشه کانی خۆشه ویستی و کردنه وه ی 
ده وێ.  خۆشت  که   که سه ی  ئه و  دڵی 
فارس  واڵتی  بۆ  گوڵه   ئه م  ڕه چه ڵه کی 
له   ج��ار  یه که مین  بۆ  و  ده گ��ه ڕێ��ت��ه وه  
به ناوی  فارسدا  شازاده یه کی  زه ماوه ندی 
زاواک��ه ی  که   به کارهات،  "نورجیهان" 
فه رمانی ده رکرد چاڵێکی گه وره  هه ڵبکه نن 
و پڕی بکه ن له  ئاو و پاشان به  ڕۆژێک 
له   بکه ن  پڕی  زه ماوه ندیان  له  کاتی  به ر 
شازاده   پێشوازی  بۆ  ئه وه ی  بۆ  گوڵه باخ 
ڕۆژی  بۆ  کاتێ  ئاماده بێ،  نورجیهان 
له ناو  گوڵه کان  هه ڵهات،  خۆر  دوای��ی 
ئاوه که دا تلیسابوونه وه  و ئاوه که  پڕبوو بوو 
له  زه یتێکی بۆنخۆش که  ڕه نگی پرته قاڵی 

مه یله  و سه وز بوو.
حه وانه وه ی  بۆ  نۆژدارییه وه   ڕووی  له  
کرداری  یارمه تیدانی  و  ده ماره کاره کان 
هه رسکردن و چاالککردنی سوڕی خوێن 
نه رمکه ره وه یه کی  هه روه ها  به سووده ، 
باشیشه  بۆ پێست و له  ڕووی سێکسیشه وه  

وروژێنه رێکی کاریگه ره .
وایه   ب��ڕوا  خۆشه ویستیدا  ج��ادووی  له  
یان  ده یسووتێنی  هه ڵمکه ردا  له   کاتێک 
هه ست  ده که یت،  چه ور  پێ  ناوچه وانی 
و  ده گه یت  خۆشه ویستی  به   ده که یت 
خۆش  تۆی  زیاتر  به رامبه ریش  الیه نی 

ده وێ.
کلیلی چواره م: یاسه مین 

گوڵی یاسه مین jasmine له  نێو هه ریه ک 
له  عه ره ب و فارس و پاشان ژاپۆنییه کان 
زه یته که ی سوورێکی  ڕه نگی  به ناوبانگه ، 
تاریکه  و یه کێکه  له  زه یته  گرانبه هاکان. 
چوارچێوه ی  له   پزیشکی  ئاستی  له سه ر 
چونکه   به کاردێ،  ده روونیدا  پزیشکی 
ده کات  باش  مرۆڤ  میزاجی  وایه   بڕوا 
و متمانه ی به  خۆی پێده به خشێت و وای 
لێ ده کات هه ست به  به خته وه ری بکات، 
زه یتێکی  له گه ڵ  ڕوونکردنه وه ی  له ڕێی 
به کاردێ.  جه ستەش   شێالنی  بۆ  دیکه دا 
له سه ر ئاستی جادووی خۆشه ویستی بڕوا 
وایه  بۆ بوژاندنه وه ی خۆشه ویستی له  دڵی 
ژن و پیاودا وه ک یه ک به  که ڵکه  و هه روه ها 
ده کرێ  ڕۆمانسی  هه ستی  وروژاندنی  بۆ 
چه ورکردنی  له ڕێی  ببه سترێ.  پێ  پشتی 

و  سێکسی  هه ستی  زه یته   ب��ه م  پێست 
خۆشه ویستی  ب��ۆ  م���رۆڤ  پێویستیی 

ده وروژێ.
هه رچه نده  بڕوایه کی گه وره  به  کاریگه ری 
جادووگه رانی  ب��ه اڵم  هه یه ،  زه یته   ئه م 
خۆشه ویستی جه خت له وه  ده که نه وه  که 
به کارهێنانی پێویستی به  سه بر و چاوه ڕوانی 
هه یه  و ده شێ ده رکه وتنی کاریگه رییه که ی 

چه ند هه فته یه ک بخایه نێت.
کلیلی پێنجه م: میلیسا

گوڵی  به   لیمۆیی  یان   melissa میلیسا 
ژووانی خۆشه ویستی ناسراوه ، له  ئه وروپا 
بریتییه   دارستانه کاندا،  له   به تایبه تی  هه یه ، 
ڕه نگ  بچووکی  گوڵێکی  ڕووه کێک  له  
زه یته که ی  ه��ه ی��ه ،  زه ردی  ی��ان  سپی 
له   ن��ه ک  ده ک��رێ  ئاماده   گه اڵکانی  له  
کاتی  پێش  له  هاوین  به ر  گوڵه کانی، 
مه به ستی  به   پێویسته  گه اڵکان  گوڵکردن 
به   میلیسا  کۆبکرێنه وه .  زه یت  ده رهێنانی 
یۆنانی واته  هه نگ، بۆیه  به م ناوه  ناونراوه ، 
چونکه  هه نگ حه زی لێ ده کات، هه ر له  
سه ده ی حه ڤده هه مه وه  بۆ چاره سه رکردن 

به کاردێ.
شێوه   چه نده ها  به   پزیشکیدا  ب��واری  له  
نموونه   بۆ  وه رده گ��ی��رێ،  لێ  س��وودی 
ئ��ارام��ک��ه ره وه ی  پ��اک��ژک��ه ره وه  و  وه ک 
کۆئه ندامی ده مار، بڕوا وایه  له  یه ک کاتدا 
کاریگه رییه کی دژبه یه کی هه یه ، چونکه  
له   ده ره وه  و  له   ده بووژێنێته وه   جه سته  
له   ده کاته وه ،  هێور  ده ماره کان  ناوه وه ش 
دڵۆپێکی  چه ند  ته نیا  به کارهێنان  کاتی 
که م له گه ڵ زه یتی سۆیا تێکه ڵ ده کرێ و 

جه سته ی پێ ده شێلرێ.
وایه   ب��ڕوا  خۆشه ویستیدا  ج��ادووی  له  
به   کاریگه رییه کی  زه یته   ئه م  بۆنکردنی 
ساردوسڕ  و  وشک  دڵی  هه یه  و  هێزی 
گه رموگوڕ  هه سته کان  و  ده کات  نه رم 
ده کات و به رده وامبوون له سه ر بۆنکردنی 
یارمه تی مرۆڤ ده دات له گه ڵ تێپه ڕبوونی 
ئه و  ناڕه زاییه ک  ڕه خنه  و  هیچ  بێ  کات 
ده ژی  تیایدا  که   بکات  قبوڵ  په یوه ندییه  

یان ناچاره  له و په یوه ندییه دا بمێنێته وه .
پێشتر  وه ک  دیکه   کلیله که ی  چ��وار 
ئاماژه مان پێ دا، پێویستی به  تێکه ڵکردنی 
هه ندێ مادده ی تایبه ت و دڵۆپاندن هه یه ، 
هه روه ها وا پێویست ده کات که شوهه وای 

له گه ڵ  بکرێ  ئاماده   بۆ  چێشتخانه ی 
تێکه ڵه  و  بۆ  تایبه ت  ئامڕازی  شووشه  و 
گیراوه کان و ئه و که سه ش که  ئه م کارانه  
ده کات پێویسته  جل و پۆشاکی تایبه تی 

له به ردا بێت.
به پێی بڕوای جادووگه رانی خۆشه ویستی، 
پێویسته   نۆ کلیله که ی خۆشه ویستی  هه ر 
له ژێر تریفه ی مانگدا به کاربهێنرێ، له گه ڵ 
به   به کارهێنانی  شێوازی  ڕه چاوکردنی 
له   پێویسته   که   ڕه گ��ه زه ی  به و  پشتبه سن 
خۆشت  که   که سه ی  له و  یان  خۆتدا، 
ده وێ بوروژێنه ، ئیدی ڕه گه زی پێویست 
زه مینی یان هه وایی یان ئاوی یان ئاگری 

بێ.
+ ئه و بازنه ی جادووه  کامه یه  که  بۆ 

جادووی خۆشه وستی پێویسته ؟ 
بازنه یه ی    ل��ه و  بریتییه   ج��ادوو  بازنه ی 
ک��ه س��ه وه   ئ��ه و  ل��ه الی��ه ن  پێویسته   ک��ه  
له   جادوو  ده ی��ه وێ  که   بکرێ  دروست 
جادوو  بازنه ی  بکات.  خۆشه ویسته که ی 
بیرۆکه یه کی کۆنه  و ته نانه ت بۆ سه رده می 
ده گه ڕێته وه ،  مێژووش  نووسینی  پێش 
ده گه ڕێته وه   ئاگر  بازنه ی  بۆ  بنه چه که ی 
کردووه  دروستی  سه ره تایی  مرۆڤی  که  
تا  دانیشتووه   ناوه ڕاستیدا  له   خ��ۆی   و 
مه ترسی  له   بکات  خۆی  له   پارێزگاری 
په الماردانی دڕه نده کان. مرۆڤی سه ره تایی 
کاتێک شه وانه  له ناو ئه م بازنه یه دا دانیشتووه  

هه ستی به  دڵنه وایی و ئاسایش کردووه .
مرۆڤی سه ره تایی په ره ی سه ند و هۆکاری 
دۆزییه وه ،  خۆی  پاراستنی  بۆ  دیکه ی 
ب��ه اڵم ب��ازن��ه ی ج��ادوو ه��ه ر م��ای��ه وه  تا 
مرۆڤ له  ڕێگه یه که وه  له  خه یاڵی خۆیدا 
خۆشه ویستی  وه ک  دیکه ی  مه به سته کانی 
ئاسایش  و  دڵنه وایی  و  پارێزگاری  و 
ده سته به ر  خۆی  بۆ  و  گه رموگوڕی  و 
بکات. بناغه ی بیرۆکه که  ئه وه یه  مرۆڤ له  
ده ره وه  واز له  ترس و تاریکی بهێنێ و له  
ناوه وه  له  گه رموگوڕی و ئاسایشدا بژی. 
ئامڕازانه   ئه و  هه موو  ئه فسانه دا  بازنه ی  له  
به کارده هێنرێ که  له  شوێنکی دیکه ی ئه م 

بابه ته دا ئاماژه مان پێدان.
بازنه ی جادوو له  شه ودا و له ژێر تریفه ی 
ج��ادووگ��ه ران��ی  ده ک��ێ��ش��رێ،  مانگدا 
ئاسمان  پێویسته   وایه   پێیان  خۆشه ویستی 
له  دایکبوونیشت  ئه ستێره ی  ساماڵ بێ و 
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له  ئاسماندا دیار بێت. ئه گه ر به  چاو یان 
له ڕێی  پێویسته   ئه وا  نه بینرا،  ته لسکۆپ 
ساڵنامه وه  دیاری بکرێ. بڕوا وایه  ئه گه ر 
بارودۆخ ڕێگه  خۆشکه ر نه بوو بۆ ئه وه ی 
بدرێ،  ئه نجام  باخچه یه کدا  له   ئه م کاره  
نووستن  ژووری  له   شوێنێ  هیچ  ئ��ه وا 
باشتر نییه ، به و مه رجه ی په نجه ره کان وااڵ 
بێته  ژووره وه .  مانگ   بکرێن و ڕۆشنایی 
یان  ته باشیر  ده ک��رێ  بازنه   کێشانی  بۆ 
له   که  خۆت  کاتێ  و  به کاربێت  په تێک 
ناویدا دانیشتووی به  ده ووری خۆتدا به و 
قه باره یه  بیکێشه  که  ده ته وێ، پێویسته  له  
هه ر چوار الوه  ئاڕاسته کان دیاری بکرێن 
دابنرێ،  مۆمێک  الی��ه ک��ه وه   ه��ه ر  له   و 
مۆمێکی  دانانی  ڕه چاوکردنی  له گه ڵ 
یه کێک  ه��ه ر  ژووره ک����ه دا،  له ناو  زۆر 
دیاری  شێوه یه   به م  ئاڕاسته که   چوار  له  
ڕه گ��ه زی  باکوور:  ئاڕاسته ی  ده ک��رێ، 
ئاگر که  سیمبوله که ی قاپێکی زیوی پڕ 
ڕه گه زی  خۆرئاوا:  ئاڕاسته ی  میوه یه ،  له  
زیوه ،  په رداخێکی  سیمبوله که ی  که   ئاو 
ئاڕاسته ی خۆرهه اڵت: ڕه گه زی هه وا که  

سیمبوله که ی ئاوێنه یه .
پاشان به  چوارده وری بازنه که دا کاغه زی 
تاروت به  هه ڵگه ڕاوه یی ڕووه  و خواره وه  

دابنێ.
پاشان به  هێمنی و له  که شوهه وایه کی ئارام 
که  ده نگی هیچ شتێ نه یه ت، نه  ته له فزیۆن، 
ناو  بچۆره   چه پت  قاچی  به   ته له فۆن  نه  
بازنه که وه  و دابنیشه ، چاوه کانت بنووقێنه 
 و هه ست به  تریفه ی مانگ و ئه و ڕۆشناییه  
بکه  له  په نجه ره که وه  دێته  ژووره وه ، بیر له  
هه ر چوار ئاڕاسته که  بکه ره وه  و به  خۆت 
ئاگر خۆشه ویستی ژیان ده به خشێ،  بڵێ: 
زه وی  و  خ���ۆراک  خۆشه ویستی  ئ��او 
خۆشه ویستی سۆز و ئاره زوو ده به خشێ، 
هه واش هاوڕێیه تی و هاوژیانی ده به خشێ.
پاشان بیرت چڕبکه ره وه  و به  ڕسته یه کی 
کورت و پوخت ئه وه  بڵێ که  ده ته وێ له  
ژیانی سۆزداریتدا بێته  دی، داواکارییه کی 
گ��ه ڕان��ه وه ی  نموونه :  بۆ  دی��اری��ک��راو، 
یان  غیره ،  هێورکردنه وه ی  خۆشه ویستی، 
ئه وه یه   گرنگ  دیکه .  داوای��ه ک��ی  هه ر 
بێ و چاوت  دیاریکراو  داواکارییه که ت 
با هه ر به  داخراوی بمێنێته وه ، به اڵم بیرت 
له سه ر ئه و ئاڕاسته یه  چڕبکه ره وه  که  له و 

باوه ڕه دایت ده ته وێ ڕووه  و ئه و الیه  بڕۆیت 
و یه کێک له  کاغه زی )تاروت(ه کان له و 
ئاڕاسته یه  ڕابکێشه  که  بیرت له سه ری چڕ 
به ختت  بزانه   بکه   ته ماشای  و  کردۆته وه  
خۆتدا  له گه ڵ  ده توانی  ده ڵێ.  پێ  چیت 
خۆشه ویسته که ت بۆ ناو بازنه که  بهێنیت و 
پێکه وه  هه موو هه نگاوه کان ئه نجام بده ن 

ئه گه ر ئاره زووتان کرد.
+ چ پله یه کی ته واوبوونی هه یڤ و چ 
شێوه یه کی بۆ جادووی خۆشه ویستی 

ده گونجێ؟
هه موویان  ئاسمان،  و  ئه ستیره   و  هه یڤ 
ج��ادووی  به   زۆری���ان  په یوه ندییه کی 
جادووگه رانی  هه یه .  خۆشه ویستیه وه  
له   هه ر یه که   له   وایه   پێیان  خۆشه ویستی 
قۆناغه کانی شێوه ی هه یڤ، جادوویه کی 
واته   ده درێ،  ئه نجام  تیادا  دیاریکراوی 
شێوه ی  گۆڕانی  قۆناغه کانی  درێژایی  به  
تا  که وانه ییه که وه   شێوه   له   هه ر  هه یڤ 

به ته واوتی پڕ ده بێته وه ، له  هه ر یه کێکیاندا 
جادووییه کی تایبه تی ده کرێ، بۆ نموونه  

باسی ئه مانه  ده که ین:
باریکه ،  زۆر  ده رک��ه وت��ن��ی  س��ه ره ت��ای 
ده رده ک��ه وێ،  ڕۆشن  هێڵێکی  وه ک  ته نیا 
داواک��ردن��ی  بۆ  باشه   قۆناغێکی  ئه مه  
مانگ  که   شه وانه دا  له م  خۆشه ویستی، 
ده رکه وتنیدایه ،  سه ره تای  له   شێوه یه   به م 
ئاماژه یه   که   بڵێ  جادووییانه   ڕسته   ئه و 
له   تازه   خۆشه ویستییه کی  داواکردنی  بۆ 

ژیاندا. 
قۆناغی مۆمی waxing که  چاره کی   �
و  ده نوێنێ  هه یڤ  دووه م��ی  و  یه که م 
قۆناغێکی باشه  بۆ داواکردنی گه شه کردنی 
سه ره تادایه  له   که   خۆشه ویستییه ی  ئه و 
که   بڵێ  ڕستانه   ئه و  دروستبووه ،  تازه    و 
ئه و  بۆ گه شه   و سه قامگیربوونی  ئاماژه ن 

خۆشه ویستییه  تازه  له دایکبووه .
چاره کی  قۆناغی   wauing قۆناغی 
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قۆناغه   ئه م  هه یڤه ،  چواره می  و  سێیه م 
ئه و ڕسته  جادووییانه ی  وتنی  به   تایبه ته  
کێشه کانی  ڕه وینه وه ی  به   ئاماژه ن  که  
س��ۆزداری  قه یرانی  و  خۆشه ویستی 
هه یڤی  خۆشه ویسته کان  و  عاشق  الی 
باشترین  چ��وارده ،  مانگی  یان  ت��ه واو 
مانه وه ی  و  سه قامگیربوون  بۆ  کاته  
له   که   خۆشه ویستییه ی  په یوه ندییه   ئه و 
ژیانی مرۆڤدایه ، له و شه وه دا که  مانگی 
بۆ  کاته   باشترین  ده رده که وێ،  چوارده  
هه موو  ده ڵێن  و  خۆشه ویستی  جادووی 
قۆناغه کانی  دیکه ی  جادووه کانی  ڕسته  
شه وه دا  له م  ده کرێ  هه یڤیش  پێشووی 

بوترێ که  هه یڤ پڕبۆته وه .
که   له  شه وێکدا  داگیرساو  ڕه ش  مانگی 
قۆناغی  خراپترین  نه بێ،  ساماڵ  ئاسمان 
ئه و  ده ب��ێ  ته نیا  ش��ه وه دا  ل��ه م  هه یڤه  و 
بۆ  ئاماژه ن  که   بوترێ  جادووییانه   ڕسته  
داواکردنی کۆتایی هێنان به  په یوه ندییه کی 
خۆشه ویستی که  هیچ ئومێدێک نه بێ بۆ 

بووژاندنه وه ی.
+ حه مامی هه یڤ چییه ؟

له  شێوازه کانی  حه مامی هه یڤ یه کێکه  
له   شێوازه   ئه م  خۆشه ویستی،  جادووی 
خۆشه ویستییه دا  ئه و  زیادکردنی  پێناوی 
به کاردێ که  که م بۆته وه  و به ره و نه مان 
جادووگه رانی  مه به سته   ئه م  بۆ  ده چێ. 
چاوه ڕێ  پێویسته   ده ڵێن  خۆشه ویستی 
تا  واته   ده بێ  پڕاوپڕ  هه یڤ  تا  بکه یت 
ده بێ به  مانگی چوارده ، ئه مه ش له ڕێی 
له و  پاشان  ساڵنامه وه ،  یان  چاودێری 
شه وه دا که  مانگ چوارده یه  په نجه ره ی 
مانگ  تریفه ی  به   به رامبه ر  ژووره که ت 
شتێ  په نجه ره که دا  به رده م  له   بکه ره وه ، 
ده ته وێ  که   په نجه ره که   به رده م  بخه ره  
بۆ  ببێ،  ب��ارگ��اوی  خۆشه ویستی  ب��ه  
خۆشه ویسته که ت،  وێنه ی  وه ک  نموونه  
پێشکه شی  ده ت��ه وێ  که   دیارییه ک  یان 
بۆ  شته   ئه و  بکه یت،  خۆشه ویسته که تی 
ماوه ی سه عاتێ به جێ بهێڵه . ڕێگایه کی 
دیکه ش بۆ هه مان مه به ست هه یه ، بریتییه  
له ناو  دانانی  و  مۆمێک  داگیرساندنی  له  
په نجه ره که یدا ڕووبه ڕووی هه یڤ، وازی 
کاتێ  هه ر  بسووتێ،  هه مووی  بێنه   لێ 

سه رله نوێ  پێویسته   کوژانییه وه ،  هه واکه  
جار  دوو  باشتره   وا  دابگیرسێنرێته وه ، 
واته  دوو مانگ به  دوای یه کدا دووباره  
بێته   خواستراو  کاریگه ریی  تا  بکرێته وه  

دی.
په رستگای  چیرۆکی  ئایا   +

خۆشه ویستی چییه ؟
له   له  کۆندا جادووگه رانی خۆشه ویستی 
ئه وروپا و هه ندێ له  واڵتانی خۆرهه اڵت 
هه بوو  ج��ادوو  سرووتانه ی  به و  بڕوایان 
کێشه کانی  چ��اره س��ه رک��ردن��ی  ب��ۆ  ک��ه  
ئه مانه شیان  ده دا،  ئه نجامیان  خۆشه ویستی 
له   ی��ان  بچووک  په رستگایه کی  له ناو 
ئه نجام  شوێنێکدا  بچووکی  گۆشه یه کی 
ده دا، به  شێوه یه ک ئه و په رستگایه ، یان ئه و 
شوێنه یان ئاماده  ده کرد که  هه موو ئامڕاز 
و شتێکی تایبه تی لێ بوو که  پێیان وابوو 
خزمه تی به دیهێنانی ئامانجه که یان ده کات.

بوونی  له گه ڵ  ئێستادا  سه رده مه ی  له م 
ئازادی و زامنکردنی مافی جادووگه ران 
کاره کانیان،  له   کڵێسه   ڕێگه نه گرتنی  و 
ڕووب��ه ری  زیادبوونی  له گه ڵ  هه روه ها 
کێشه  سۆزدارییه کان به تایبه تی له  واڵتانی 
ده ک��رێ  ئ��ه وه   بانگه شه ی  ئ��ه وروپ��ی، 
بۆ  هه بێ  په رستاگایه کی  که سێ  هه موو 
خۆشه ویستی تا سرووته کانی خۆشه ویستی 
سۆزداری  ژیانی  و  بدات  ئه نجام  تیایدا 

خۆی هاوسه نگ بکات.
ده ڵێن  سرووتانه   ئه م  بانگه شه که رانی 
ئه گه ر حه ز به  دروستکردنی په رستگای 
خۆشه ویستیی تایبه ت به  خۆت ده که یت، 
ئه وا ده توانی به  ساده ترین شێوه  دروستی 
بکه یت. له  ماڵه که تدا یان له  باخچه که تدا 
بگه ڕێ،  بچووکدا  شوێنێکی  شوێن  به  
ژووری  ل��ه   ب��چ��ووک  گ��ۆش��ه ی��ه ک��ی 
نووستنه که ت باشترین شوێنه  ئه گه ر هیچ 
شوێنێکی دیکه ت ده ست نه که وت. له م 
گۆشه یه دا مێزێک دابنێ، شتێکی گرنگ 
بایه خ  ژیانی ده روونیتدا جێگه ی  له   که  
کتێبی  نموونه   بۆ  سه ری،  بخه ره   بێت 
پیرۆز، په یکه رێ، یان شووشه یه ک عه تر 
عه تری  باشتره   وا  لێیه تی،  حه زت  که  
هه روه ها  بێ،  یاسه مین  یان  گوڵه باخ 
شتێکی دیکه  که  حه زت لێیه تی بیخه ره  
یان  ده ریا،  لولپێچی  وه ک  مێزه که ،  سه ر 
مرواری  چونکه   مرواری،  گواره یه کی 

جادوودا،  جیهانی  له   باشه   سیمبولێکی 
په یوه ندییه کی  بۆ  ئاماژه یه   له به رئه وه ی 
بۆ  ئاماژه یه   ئه ڵماسه   هه رچی  ق��ووڵ، 
هه موو  هه تاهه تایی.  خۆشه ویستی 
مێزه که ت  سه ر  بخه ره   گوڵێک  ڕۆژێ 
جادووگه ران  دابگیرسێنه ،  مۆمێک  و 
بیه ڵیت گوڵه کان  نابێ  هۆشیاری ده ده ن 
له  بێ ئاویدا وشک ببن و وایان لێ بێت 
بۆگه ن بکه ن، ئه گه ر هه ستت کرد به ره و 
له   ڕوو  ته مه نیان  و  چ��وون  سیسبوون 
و  بێنه   ده ریان  ئاوه که دا  له ناو  کۆتاییه ، 

وشکیان بکه ره وه .
تایبه ت  ج���ادووی  ک��اری  ل��ه   ئه مانه  
ب��ه  خ��ۆش��ه وی��س��ت��ی��دا س���وودی���ان لێ 
وه رده گریت، به اڵم ئه گه ر له ناو په رداخ، 
بۆگه نی  بنکه کانیان  گوڵدانه که دا  یان 
ک��رد و س��ه ره وه ی��ان وش��ک ب��وو، ئه وا 
ئاماژه یه کی خراپه  بۆ ژیانی سۆزداریت. 
هه روه ها وێنه یه کی خۆت له گه ڵ وێنه ی 
وێنه که   پێکه وه   که   خۆشه ویسته که ت 
یه که وه   نزیک  له   وێنه کان  یان  گیرابێ، 
و له ناو یه ک چوارچێوه دا له سه ر مێزه که  

دابنێ.
جادووگه رانی  گوڵه کان،  به   سه باره ت 
گوڵدانێکدا  له   وایه   پێیان  خۆشه ویستی 
بۆ  س��وور  گوڵێکی  داب��ن��ێ:  گ��وڵ  سێ 
بێگه ردی،  بۆ  وروژان��دن، گوڵێکی سپی 
گوڵێکی په مه یی بۆ ڕۆمانسییه ت. هه روه ها 
به نرخیش  به ردێکی  ده توانرێ  وایه   پێیان 
له سه ر مێزه که  دابنێی و پارچه یه ک قوماشی 
تا  بێ  له ژێریدا  جیاواز  ڕه نگ  قه یفه ی  

ڕه نگه که ی باشتر ده ربکه وێ.
ڕێگه   ده ده ن  هۆشداری  ج��ادووگ��ه ران 
نه ده یت هیچ که سێک ده ست له م شتانه وه  
بدات جگه  له  خۆت و خۆشه ویسته که ت. 
هه روه ها پێیان وایه  ڕۆتینی داگیرساندنی 
مۆمه کان و دانانی گوڵی تازه  و هه ڵگرتنی 
گوڵه  وشکه کان به رله وه ی بۆگه ن بکه ن، 
ژیانته وه ،  ده هێنیته    نوێ  خۆشه ویستیی 
ژیانتدا  له   که   خۆشه ویستییه ی  ئه و  یان 
داگیرساوی  به   و  ده یبووژێنێته  وه    هه یه  

ده یهێڵێته وه .

في  سؤال  الدریع،  فوزیة  د.  سه رچاوه : 
الجمل  منشورات  االول،  الجزء  الحب، 

طبعة االولی.
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دەری  ت��وێ��ژی��ن��ەوەی��ەك 
مێشك  توانای  و  هێز  ه��ەژاری  خستووە 
ڕووی  لە  هەژار  کەسی  دەكاتەوە.  كەم 
مادییەوە، وزەی مێشكی زیاد لە پێویست 
بەكار دەهێنێت كە ئەمەش هێزی مێشك 
كەمتر دەکاتەوە بۆ قسەكردن لەسەر الیەن 
و ڕەهەندەكانی دیكەی ژیان. لە ئەنجامدا، 
خەڵكانی هەژار زیاتر تووشی شتی ناخۆش 
و شتی نابەدڵ دەبنەوە و بڕیارە خراپەكان 
ئەمانەش  دەیكەن،  و  دەدەن  هەڵەكان  و 
خراپتر  هەژارییەكەیان  دیکه   هێنده ی 
و  ده کاتەوە  زیاتر  ماوەكەشی  و  ده کات 
بۆ ماوەیەكی زیاتر لە هەژارییدا ده مێننەوە.
و  ه��ارف��ارد  زانكۆكانی  لە  ت��وێ��ژەران، 
پرینستن لە ئەمریكا، له  زانكۆی كۆلۆمبیا، 

له  كەنەدا، له  زانكۆی ۆرسویك لە ویالیەتە 
یەكگرتووەكان، لە توێژینەوەكەیاندا، دید 
خستووه   دیار  بێهاوتایان  بیرۆكەیەكی  و 
بەردەوامبوونی  هۆكارەكانی  دەرب��ارەی 

هەژاری.
تاک  توانای  هەژاركەوتن،  و  هەژاربوون 
لەسەر ڕێ- كەم و الوازتر دەكاتەوە و 
كۆششە  دەدات.  الیان  ستاندارد  ژیانی 
لەگەڵ  مامەڵەكردن  بۆ  ڕۆژانەییەكانیان 
كاریگەرییە كتوپڕەكان و نەبوون و که میی 
پاڕانەوە  و  قەرزكردن  و  ت��ەواو  پ��ارەی 
پارەی  پێدانی  بۆ  یارمه تی  داواكردنی  و 
هه موویان  شتومەكەكان،  و  كااڵ  لیستی 
كاریگەرییەكی زیانبەخش و وێرانكەریان 
هەیە لەسەر کار و فرمانی ئاسایی مێشك.

به   و  دەژی  ه��ەژاری��دا  لە  كە  تاكێك، 
بە  كۆتایی  ده ناڵێنێ،  هه ژارییه وه   ده ست 
تواناکانی مێشكی ده هێنێت که  بۆ دەربڕین 
و دیارخستنی مەسەلە و بابەتە ئاڵۆزەكان 
ڕاهێنانی  و  مەشقکردن  وەك  پێویستێتی، 
كار، یان وه رگرتنی پەروەردەی دروست 
تواناكانی  ه��ەژاری،  که واته   فێربوون.  و 
مانایەكی  بە  دەدزێ��ت،  و خەڵك  مرۆڤ 

دیكە، هەژاری خەڵك بێبەش دەكات لە 
تواناكانیان بۆ بەڕێوەبردنی كاتەكانیان.

دوای نواندن و بەئەنجامگەیاندنی ژمارەیەك 
لێكۆلەرەوەكان  تاقیكردنەوە،  و  ئەزموون 
ئاشكرایان كرد كە وەڕسی و بێزارییەكانی 
كاریگەرییەكی  م���اددی،  و  ئ��اب��ووری 
و  كار  لەسەر  هەیە  كتوپڕی  نێگەتیڤی 
هەڵسوكەوتی كەسی هەژار لە تاقیكردنەوە 
توانای  هەژاری  لۆژیكییه كاندا.  و  هزری 
زیرەكیی تاک كەم دەكاتەوە، بەتایبەتی الی 
ئەوانەی كە بێزار و وەڕسن له  كێشەكانی 
فرمانی  ئەمەش  پ��اره ،  نەبوونی  و  پ��ارە 
مێشكیان الواز دەكات یان هەر نایهێلێت. 
پارە،  نەبوونی  كێشەی  و  پارە  نەبوونی 
یان كەمیی پارە، كاریگەرییەكەی لەسەر 
كاریگەرییەیه   ئەو  هاوشێوەی  كەسەكە، 
كە كەسێك به  درێژایی شەو نەخەوتبێت و 
خەوی هەموو شەوەكەی لەدەست دابێت. 
سەرەڕای  ده لێت؛  زەئایۆ  جەین  نووسەر 
ئەوەش، بێزاری و نیگەرانییەكانی كەسی 
ده کات،  ناشیرینتریان  و  خراپتر  ه��ەژار، 
چونکه  ئەوان بە شێوەی پێشبڕكێ  ئه یانه وێ 
ئەزموون و تاقیكردنەوەكانیان ئه نجام بده ن 

هەژاری
هێز و توانای 
مێشك كەم 

دەكاتەوە
كریستیان ن. 
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بێ گوێدانه  ئەنجامەکان.
»ئەم  ده لێت؛  ه��ه روه ه��ا  زەئایۆ 
بێزارییەكی  و  وەڕس��ی  فشارانە 
مێشكیاندا  ل��ە  تێبینیكراویان 
ده خ��ول��ق��ێ��ن��ێ��ت، ک���ه  خ��ۆی 

نەخشەی سەرچاوەكانی كێشەكەی خۆی 
دەكێشێت«. ئەمەش مانای ئەوەیە كە ئێمە 
هه ر  به ده ستهێنانی  له   بین  سوور  ناکرێ 
شتێکی ژیان كە ویست و ئارەزووەكانی 

ئێمە پێویستی پێیانە.
لەسەر  پێشووتر  بیروبۆچونەكانی  و  دید 
هەژاری، هەژاری سەرزنشت دەكات لەسەر 
كەوتن و سەرنەكەوتنەكانی كەسێتی، یان 
بۆ  نییە  بار  لە  كە  ئارادایە  لە  ژینگەیەك 
سەركەوتن. که واته  دەتوانین ئەوەش بڵێن 
سەرچاوەكانی  كەمیی  و  لەدەستدان  كە 
بازرگانی و ئابووری، خۆیان دەتوانن ڕێگە 
خۆشكەر بن بۆ الوازكردن و وێرانكردنی 

فەنكشن و فرمانه کانی مێشك.
هەڵبژاردنی  و  دانان  لە  توێژینەوەیە  ئەم 
شێوەیەكی  بە  كەسیان   400 كەسەكاندا، 
ڕەمەكی هەڵبژارد لە مۆڵێكی بازاڕكردندا 
له   داهاتیان  كەمترین  که   نیوجێرسی.  لە 
ساڵێکدا له  نێوان 20 هه زار دۆالر تا 70 

هەزار دۆالر بێت لە ساڵێكدا.
بۆ  ك��را  لێ  پرسیاریان  ب��ەش��دارب��ووان 
بازرگانی  سیناریۆ  چ��ارەس��ەرك��ردن��ی 
ئەگەر  نموونە،  بۆ  ئابوورییەكان.  و 
لە  هەبوایە  بوونی  لەناكاو  كێشەیەكی 
ئۆتۆمبیلەكانیاندا، ئایا چاكیان دەكردنەوە، 
ئایا نرخی چاكردنەوەی تەواویان ده دا به  
چاککه ره وه کان یان به شێکیان وه ک قەرز 
ده هێاڵیه وه  دوایان دەخست. ئەوانه ی وایان 
سیناریۆیه كی  بابه ته   ئه م  که   ده دا  پیشان 
که م  ده رامه تیان  که   بوون  ئه وانه   سەختە 
الیان  که   زیرەكەكان  کاتێکدا  له   بوو، 
سه خت نه بوو و ئاسان وه اڵمیان ده دایه وه ، 

ئه وانه  بوون که  ده رامه تیان به رز بوو.
بۆ  بەشداربووانیان  ت��وێ��ژەران  پێیه   به م 
گروپی  ك���رد،  داب���ەش  گ���روپ  دوو 
سیناریۆ  لە  دەوڵەمەند،  گروپی  و  هەژار 
دروستکراوه کاندا جیاوازی زۆر ڕوون و 
گروپی  لە  ئەوانەی  دەركەوتن،  ئاشكرا 
هەژاران بوون زۆر بەخراپی لە تاقیكردنەوە 
تووڕه   و  بێزار  مێشكییەكاندا  و  هزری 

ده بوون له  خاوەن سامانەكان.
جوتیاری   464 توێژینەوەدا،  دووەم  لە 

ق��ام��ی��ش��ی ش��ەك��ر 
ل����ە ه��ی��ن��دس��ت��ان 

بەشداربوون، بۆ جوتیارانی قامیشی شەكر، 
کۆکردنه وه ی  و  قامیش  دروێنەکردنی 
بۆیه  فه راهه م ده کات.  قامیشه که  داهاتیان 
و  چنینەوە  دوای  هەمیشە  جوتیارانە  ئەم 
درۆینە هه ست به  دەوڵەمەند بوون ده که ن 
و پێش ئەمەش هەمیشە هەژار و كەمدەست 
بوون. ئه م جووتیارانه یش هەمان سیناریۆ و 
ئەنجام درا، توێژەران  تاقیكردنەوەیان پێ 
و  مامەڵە  جووتیارانیش  دا  پیشانیان 
هەڵسوكەوت و كردەوەیان لە پێش درۆینە 

و به رهه م چنینەوە خراپ بوو.
كاریگەریی  ك��رد  ئاشكرایان  تیمەكە 
پەیوەندی  مێشك،  ل��ەس��ەر  ه����ەژاری 
بەشبوونی  بێ  و  كاریگەرییان  بە  هه یه  
که سه کان لە خواردن، پارە و پێداویستی 

و سەرچاوە گشتییەکان. ئەوان ئاماژەشیان 
دا بە لەدەستدانی كات، پارە، پەیوەندیی 
به کارهێنانی  تەنانەت  و  كۆمەاڵتییەكان 
ه��ەژار  خەڵكانی  ك��ە  وزەش  زۆری 

ڕووبەڕووی دەبنەوە بۆ بەدەستهێنانی.
لە ه��ەژاری��دا، زان��ا یۆ،  دەرب��ارەی ژیانە 
و  دەگمەنی  و  كەمی  ك��ردەوە  ڕوون��ی 
لە  پارە،  و  دەستهێنانی خواردن  بە  گران 
پانتایی مێشكدا باڵوتر دەبێتەوە، که  باشتر 
دیكەی  الیەنەكانی  ئاڕاستەی  بەرەو  وایە 
زانا  بڕوات.  و  بكرێت  ئاڕاستە  ژیان  ناو 
یۆ ڕوونی كردەوە: ئەم دۆزینەوانە گونجاو 
كە  ئێمە  چیرۆكەكەی  لەگەڵ  ڕێكە  و 
چۆن پارە و خۆراك و قوتی ڕۆژانە حەز 
و ئارەزوو داگیر دەكات. فراوانیی پانتایی 

مێشك دەگرێت و دەیكڕێت.
 هەر كە داوا لە كەسێكی هەژار بكەی 
كێشەكانی،  دەرب���ارەی  بیركردنەوە  بۆ 
گریمانە دارایی و ئابوورییەكان یەكسەر و 
دەستبەجێ فراوانی و پانتایی مێشكی كەم 
دەبێتەوە. ئەمەش بارودۆخێكی ناخۆشه  و 
دڵخۆشكەر نییە، كاریگەریی دەستبەجێ، 
كەمی  بۆ  هەیە  تووشبوونی  و  دەركەوتە 
و دەگمەنی سەرچاوەكان لە هەر جۆرێك 

بێت.
كرد  تۆمارمان  دۆكۆمێنت  و  بەڵگە  بە 
لەنێو  كاریگەرییانە  ئ��ەم  ه��اوش��ێ��وەی 

خەڵكێكیشدا هەیە كە هەژاریش نین. 
جینەكانمان  لەسەر  كاریگەری  هەژاری 
هەیە. توێژەران لە زانكۆی گۆسینبیرگ لە 
سوید، ئاشكرایان كرد هەژاری كاریگەری 
لەسەر جینەكانی مرۆڤ هەیە كە لەوانەیە 
ب��ەش��داری ب��ك��ات ل��ە وەاڵم���دان���ەوەی 

بەرگرییەكەیان.
روتجەر  زانكۆی  لە  تیمێك  ه��ەروەه��ا 
تێكچوونی  ڕێژەكانی   كرد  ئاشكرایان 
بەرز  زۆر  توڕەیی  و  وەڕسی  و  بێزاری 
و بەرباڵوە لە نێو دایكە هەژارەكاندا، که  
لەبەر ئازار چەشتن و تێكچوونی دەروونی 
نییە، بەڵكو لەبەرئەوەیە ئەوان لە هەژاریدا 

دەژین. 

لە ئینگلیزییەوە:
محەمەد عەلی

سەرچاوە:
www.MNT.com

تاكێك، كە لە 
هەژاریدا دەژی 
و به  ده ست 
هه ژارییه وه  
ده ناڵێنێ، كۆتایی بە 
تواناکانی مێشكی 
ده هێنێت که  بۆ دەربڕین 
و دیارخستنی مەسەلە و 
بابەتە ئاڵۆزەكان پێویستێتی، 
وەك مەشقکردن و ڕاهێنانی 
كار، یان وه رگرتنی 
پەروەردەی دروست و 
فێربوون. که واته  هەژاری، 
تواناكانی مرۆڤ و خەڵك 
دەدزێت، بە مانایەكی دیكە، 
هەژاری خەڵك بێبەش 
دەكات لە تواناكانیان بۆ 
بەڕێوەبردنی كاتەكانیان
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مندااڵن  ڕەفتاری  تێبینی  ئەگەر 
هەڵسوكەوتی  ك���رداری  و  بكەین 
هەبێت،  لەگەڵیاندا  ب��ەردەوام��م��ان 
بەرچاو  وام��ان  حاڵەتی  كۆمەڵێك 
ڕەنگە  كات  هەندێ  كە  دەكەوێت 
پێی بڵێن )درۆ(، وەك ئەوەی منداڵێك 
چ��ی��رۆك��ی پ��اڵ��ەوان��ێ��ت��ی��ی خ��ۆی بۆ 

هاوڕێیەكی باس بكات كە لە كۆاڵن 
ئەنجامی  ماڵەوە  له   یان  بازاڕ  له   یان 
لە  و  نەبێت  واش  كەچی  و  دابێت 
نەدابێت،  هیچ ڕووی  وا  واقیعدا شتی 
لەو  دیكەی  دیمەنی  و  وێنە  چەندین 
جۆرە كە هەمووی پێچەوانەی ڕاستین 
مەبەستی  بۆ  و  واقیع  لە  دوورن  و 

جۆراو جۆر بەكاردێن.
درۆ، واتای چییە؟

كە  دی��اردان��ەی  ل��ەو  یەكێكە  درۆ، 
مندااڵندا  لەنێو  بەرباڵوی  شێوەیەكی 
گرتووە،  لەخۆ  جۆر  جۆراو  پلەی  بە 
نیگەرانیی  جێگەی  بووەتە  ئەمەش 
سەرپەرشتیاران،  و  باوكان  و  دایکان 
دەبێتە  ح��اڵ��ەت��ێ��ك��ە  درۆ  چ��ون��ك��ە 
نێوان  لە  بەربەستێك  دروستبوونی 
تێگەیشتن  و  گ��ەورەك��ان  ویستی 
ناوبەندێك  م��ن��دااڵن،  دەروون���ی  لە 

تەواوەتی  زانینێكی  لە  ڕێگری  كە 
ڕووداوە  ل��ە  دەك���ات  گ��ەورەك��ان 
وا  ئەمەش  و  پشتەوە  ڕاستییەكانی 
مندااڵن  ناوەوەی  جیهانی  كە  دەكات 
تەمومژاوی بێت و نەتوانرێ بە ئاسانی 

بۆی بچن و لێی تێ بگەن.
كاتێك باس لە چەمكی درۆی منداڵ 
هەیە  گرنگ  زۆر  خاڵێكی  دەكەین، 
كە  بكەین،  ب��ۆ  ئ��ام��اژەی  پێویستە 
ڕاستگۆیی  مانای  دەستنیشانكردنی 
دەروازەیەشەوە  لەم  درۆیە،  مانای  و 
دەتوانین بڵێین كە درۆ، خۆدوورگرتنە 
یان  خۆی،  وەك  واقیع  ناوهێنانی  لە 
ڕووی���ان  ك��ە  شتانێكە  باسكردنی 
ڕوودان��ی  لە  ئینكاری  یان  نەدابێت، 
یان  داوه ،  ڕووی  که   بكرێ  شتێک 
زیاده ڕەوی و خستنەسەری زیادەیه  بۆ 
هەڵوێستەكان،  و  گفتوگۆ  و  ڕووداو 

كەی منداڵ 
درۆ دەكات؟

مەحموود عەبدولكەریم باجەاڵن*
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كەمكردنەوە  پێچەوانەوە  ب��ە  ی��ان 
و  خواست  و  مەبەست  بە  و  لێیان 
هەموو  ئەنجامدانی  و  بگۆ  ویستی 
هەستپێكردن  شێوەیەكی  بە  ئەمانەش 
تیایدا ڕێ- ئامانجیش  و مەبەستدار و 
ونكردنی كەسانی دیكە و شاردنەوەی 

ڕاستییەكان بێت لێیان.
كەی منداڵ درۆ دەكات؟

منداڵێك  هەموو  ئایا  بپرسین  ئەگەر 
دەشێت درۆ بكات؟  یان كەی و لە 
چ كات و تەمەن و ماوەیەكدا درۆ 
ڕەفتارییەوە  ڕووی  لە  ئایا  ده کات؟ 
منداڵ درك بە درۆ دەكات و بەكاری 
لە  پێویستە  ڕووەوه ،  لەم  دەهێنێت؟ 
زۆر  منداڵدا  بەسەر  حوكمدانماندا 
وردبین و جیاوازی لە نێوان درۆیەكی 
مەبەستدار و ئەو وتە و گفتوگۆیانەدا 
بكەین كە منداڵ بە خەیاڵ و دنیابینی 
خۆی، و بێ مەبەست و بەرژەوەندی 
تابلۆ  ئەو  یان  و  دەیبێژێ  تایبەت، 
منداڵێتی  هەستی  بە  كە  ڕووداوانەی 
دەكێشن،  وێنەی  خۆیان  پاكیی  و 
كارێكی  هەمیشە  ئەمەش  بێگومان 
ئاسان نابێت، چونكە جیهانی مندااڵن 
تەنانەت  و  بەرینە  و  پاك  جیهانێكی 
هەموو  بە  پەییان  دەروونناسانیش 
لەبەرئەوەی  نەبردووە،  نهێنییەكانی 
مندااڵن  ڕەفتارییەكانی  پاڵنەرە 
ژیانیان  و  گەوران  هی  لە  جیاوازن 
لەدوای  یەك  قۆناغی  كۆمەڵێك  بە 
تێدەپەڕێت  تێهەڵكێشدا  خێراو  یەكی 
داخوازییەكانیشیان  و  خواست  و 
ب��ێ س��ن��وورە و ح��اڵ��ەت��ی س��ۆز و 
هەڵچوونیشیان لە هی گەوران ناچێت 

و جیاواز و تایبەتە. 
هەروەك لێرەدا خاڵێكی دیكەش هەیە 
بەسەر  حوكمدانماندا  لە  پێویستە  كە 
ئاگاداری  مندااڵندا  درۆی  ڕەفتاری 
و  ڕاستگۆی  چەمكی  ئەویش  بین، 
ڕاستی  چەمكی  یان  درۆیە،  چەمكی 
كەی  بزانین  ئەوە  دەبێت  هەڵەیە،  و 
خۆی  وەك  واق��ی��ع  ب��ە  درك  م��ن��داڵ 
دەكات و لە جیهانی خەون و خەیاڵی 

هەستەكانی  ئایا  و  دەك��ات��ەوە  جیا 
لە  واقیعی  شێوەیەكی  بە  كەی  منداڵ 
جیهانی دەوروبەر و شتەكان دەگەن و 

گوزارشتی لێ دەكەن.
لەدایك  منداڵ  كە  كاتێك  ئاشكرایە 
دەبێت لە ڕووی سروشتی بایۆلۆژییەوە 
و  هەڵچوون  كردارەكانی  بۆ  ئامادەیە 
كارلێككردن لەگەڵ گۆڕانكارییەكانی 
خۆیدا،  دەرەكی  و  ناوەكی  ژینگەی 
بەاڵم ئەو ئامادەییە بە شێوەیەكی كتوپڕ 
و یەكجار نییە و لە كۆمەڵێك كرداری 
یەك لەدوای یەك و قۆناغی ڕێكوپێكدا 
پێك  بایۆلۆژی  بەرنامەیەكی  بەپێی 
ئەگەر  پێیە  بەم  بۆی،  دانراوە  و  دێت 
پێناسێك بۆ الیەنی درككردنی هەستی 
لە  بڵێین  پێویستە  ئەوا  بكەین،  منداڵ 
هەستێك كە دەاللەت لە شتێك بكات 
پەیوەستی  و  پەیوەندی  لە  بریتییە  یان 
لە  ژینگەدا،  و  زی��ن��دەوەر  نێوان  لە 
ناوەندە  و  دەم��ار  كۆئەندامی  ڕێ��ی 
ڕەچاوكردنی  بە  دەمارییەكانەوە، 
لە  مندااڵنیش  شارەزاییەكانی  كەمیی 
مانگە سەرەتاییەكانی ژیانیاندا، دەبینین 
بێ- مندااڵن  هەستەكانی  لە  زۆرێك 
ناگەیەنن،  بەڵگەیەك  هیچ  و  مانان 
شارەزاییەكانیان  پلە  بە  پلە  پاشان 
كە  هەستانەش  ئەو  و  دەك��ات  زیاد 
هەستیارەكانی وەری دەگرێت خاوەن 

بەڵگە و مانا دەبن.
پەیوەندن  منداڵ  هەستەكانی  سەرەتا 
پێداویستییە  درك��پ��ێ��ك��ردن��ی  ب��ە 
و  ق��وت��دان  وەك  سەرەكییەكانیان 
گرژبوونی  و  گریان  و  هەناسەدان 
و  پەلەكان  جوواڵنی  و  ماسوولكە 
دیكە،  قۆناغێكی  چەند  بە  پاشان 
دركپێكردنی  دیكەی  الیەنەكانی 
دەتوانن  و  دەك��ەن  گەشە  مندااڵن 
جۆربەجۆرەكاندا  بابەتە  لە  جیاوازی 
كێش  و  شێوە  و  ڕەن��گ  و  بكەن 
جیا  لەیەك  و...  ژم��ارە  و  قەبارە  و 
بكەنەوە و لێرەشەوە وردەوردە توانای 
زیرەكییان  و  بیرهاتنەوە  و  بیركردنەوە 
قۆناغی  دەبینین  بۆیە  دەكات،  گەشە 

وشیاری مندااڵن تا تەمەنی چوار پێنج 
ساڵیش بەرامبەر بە واقیع هێشتا ناكامڵ 
ناتوانێت  منداڵ  و  پێنەگەیشتووە  و 
نێوان واقیع  لە  جیاوازییەكی ڕاستەقینە 
قۆناغی  چونكە  بكات،  خەیاڵدا  و 
قۆناغێكی  منداڵ  تەمەنی  سەرەتایی 
قۆناغی  پاشان  و  تایبەتە  خەیاڵیی 

خەیاڵیی سنوورداری بەدوادادێت.
ساڵییەوە  هەشت  حەوت-  تەمەنی  لە 
توانای درككردنی واقیع و ڕاستییەكان 
ڕووەوە  لەم  بۆیە  و  پێدەكات  دەست 
پێشتر  بە  قۆناغە  لەم  منداڵ  هەرچی 
بەرباڵوی  بە خەیاڵی  پەیوەندی  بیڵێت 
لە  دوور  هەرچەند  و  هەیە  خۆیەوە 
مانایەكی  ئەوەوە  بەالی  بێت،  واقیع 
گەشەی  لە  جۆرێكە  و  هەیە  تایبەتی 
فێربوونەكانی،  و  هەست  سروشتی 
تەمەن  منداڵێكی  بە  ناتوانین  بۆیە 
دەك���ات  درۆ  بڵێن  س���ااڵن  پێنج 
و  خۆی  گفتوگۆی  چیرۆكی  كاتێك 
دەگێڕێتەوە  بۆ  بووكەشووشەكەیمان 
یان خەونێكی  پێداوە،  شیری  و چۆن 
پێی  ئەگەر  دەگێڕێتەوە  بۆ  خۆیمان 
هەر  دەبینین  بكەینەوە  دووپ���ات 
و  دەكات  باسی  جۆرێك  بە  و  جارە 
نموونەی  ناچن..  لەیەك  گێڕانەوەكانی 
ژیانی  لە  زۆرن  جۆرانە  لەم  دیكەش 
دەبێتەوە  ڕوومان  بەرەو  ڕۆژانەماندا 
بەدرۆیان  ناتوانین  حاڵێك  هیچ  بە  و 

دابنێین.
هۆكارەكانی ڕەفتاری درۆكردن الی 

منداڵ
ئاشكرایە كاریگەریی باوكان و دایكان 
و سەرپەرشتیارانی مندااڵن زۆر گرنگ 
و كاریگەرە لە ئاڕاستەكردنی ڕەفتاری 
ڕادەیەكی  تا  گەورەكان  مندااڵندا، 
زۆر بەرپرسن لە دەستكەوتەكانی ئەو 
مندااڵندا،  لەنێو  ڕەفتارییە  خەسڵەتە 
چ  بچووكان  كە  ئاشكرایە  ه��ەروەك 
درۆ چ ڕاست، لە كەسانی دەوروبەری 
و  خوێندنگە  و  ماڵ  لە  خۆیانەوە- 
فێر  گشتی  شێوەیەكی  بە  كۆمەڵگە- 
دەبن، ڕاستێتی لە گوفتار و كرداریشدا 
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كاردانەوەیەكی دەستكەوتە الی مرۆڤ 
و بە هۆی چاولێكەری و خۆڕاهێنان و 
شێوازەكانی دیكەی فێربوونەوە دەست 
بە كۆمەڵێك  مندااڵن  بۆیە  دەكەوێت، 
هۆكاری جۆربەجۆر پەنا بۆ درۆكردن 

دەبەن، لەوانە:
1- هەندێك كات درۆ الی منداڵ لە 
گەورەكانەوە  چاولێكەری  ئەنجامی 
به   دەسپێرن  ڕای��ان  كاتێك  دەبێت، 
یان  ك��ارێ��ك،  بەئەنجامگەیاندنی 
گ��ەی��ان��دن��ی ه��ەواڵ��ێ��ك��ی ن��اڕاس��ت، 
ئەو  ناڕاستی  ئ��اگ��اداری  مندااڵنیش 
هەواڵەن، یان بە دوانەهاتنی كردار بە 
دوای گوفتار و بەڵێنی گەورەكاندا بە 
ناڕاستی  و  درۆ  ڕەفتاری  و  مندااڵن 
و  ئاسایی  ڕەفتارێكی  دەبێتە  وت��ن 

لەسەری ڕادێن.
لەبەر  منداڵ  هەندێجار  دەبێت  وا   -2
هەستی خۆبەكەمزانین یان شەرمكردن 
خۆی  وەك  ڕاستییەكان  دەرخستنی  لە 
و خۆدزینەوە لێیان، پەنا بۆ درۆكردن 
دەبات، بۆیە وا باشترە منداڵ دووچاری 
وەرگرتنی  لە  نەكرێ  شه رمنده یی 
هەندێك وەاڵمدا و زۆری لێ نەكرێ 
دەریان  نایەوێت  كە  شتانەی  ئەو  بۆ 
بدرێت  بیانڵێت، ڕێگەی پێ  ببڕێت و 
مامەڵە  خۆی  ویستی  و  حەز  بەپێی 

لەگەڵ دەوروبەریدا بكات.
و  گ��ران  ك��اری  و  ئ��ەرك  پێدانی   -3
لە  كە  مندااڵندا  بەسەر  لەڕادەبەدەر 
و  بێت  بەدەر  مندااڵن  ئاسایی  توانای 
و  زۆر  خوێندنگەیی  ئەركی  پێدانی 
لەگەڵ  كە  قوتابخانەدا  لە  نەگونجاو 
منداڵه که دا  فێربوونی  و  زانستی  ئاستی 
بۆ  پەنا  منداڵ  دەكات  وا  نەگونجێت، 
درۆكردن ببات وەك ڕێگەچارەیەك بۆ 

خۆدەربازكردن بەكاری بهێنێت.
جیاوازیی  لەبەرچاونەگرتنی   -4
لێهاتوویی  و  توانا  ڕادەی  و  تاكایەتی 
دەرەوەی  لە  و  خێزان  لەناو  مندااڵن 
ڕەفتاری  چاوەڕوانكردنی  و  خێزاندا 
ل��ەڕادەب��ەدەر  لێهاتوویی  و  گ��ەورە 

ب��ەردەم  دەخاتە  منداڵ  مندااڵن،  لە 
هەڵوێستێكی نەخوازراو و دروستكردنی 
چیرۆك و وتەی گەورەتر لە قەبارەی 
دڵی  ڕازیكردنی  بۆ  خ��ۆی  ئاسایی 

كەسانی دەوروبەری.
سزای  لە  ت��رس  ك��ات  هەندێك   -5
بۆ  هاندەرێكە  گ���ەورە،  و  ت��وون��د 
مەبەستی  ب��ە  م��ن��دااڵن  درۆك��ردن��ی 
هەڕەشە  بۆیە  لێیان،  خۆڕزگاركردن 
و چ���او س���وورك���ردن���ەوە ل��ێ��ی��ان و 
لەكاتی  تووند  س��زای  ڕاگەیاندنی 
بۆ  یان  كارێك،  نەگەیاندنی  بەئەنجام 
منداڵەوە  لەالیەن  كارێك  ئەنجامدانی 
بەرەو  منداڵ  و  هەڵەیە  ڕەفتارێكی 

الدانی ڕەفتاری و ناڕاستی دەبات.
ڕەفتاری  لە  ڕێگری  بۆ  بكرێ  چی 

درۆكردن
بە  گرنگیدان  كە  نییە  تێدا  گومانی 
چ��ارەس��ەری ڕەف��ت��اری درۆك���ردن و 
ڕێگری لە خووپێوەگرتنی الی منداڵ، 
هەوڵی  پێویستە  و  گرنگە  كارێكی 
پێویستە  مەبەستەش  ئەم  بۆ  بدرێ،  بۆ 
و  ئاگاداری  منداڵ  سەرپەرشتكارانی 
قۆناغەكانی  بە  بەرامبەر  تێگەیشتنیان 
هۆشمەندی  و  دەروون���ی  گ��ەش��ەی 
و  ئامانج  ل��ەو  و  هەبێت  م��ن��دااڵن 
مەبەستانە بكۆڵنەوە كە مندااڵن بۆ درۆ 
ئاگادارییەكی  چونكە  دەكەن،  ڕاپێچ 
گەورەكان  كە  دەكات  وا  جۆرە  لەم 
لەگەڵ  ڕەفتار  ف��راوان��ەوە  سنگی  بە 
و  بكەن  م��ن��دااڵن��دا  ڕەوش��ت��ەی  ئ��ەم 
لە  بیر  دروستەكان  هەلومەرجە  بەپێی 
چارەسەر و ڕێگری بكەنەوە، ئاشكرایە 
هەموو  پەروەردەییدا  پەیڕەوی  لە  كە 
پەیوەندییەكی  ڕەفتاری  چارەسەرێكی 
هۆكاری  زانینی  ب��ە  ڕاس��ت��ەوخ��ۆی 
چەند  لێرەدا  كە  هەیە،  ڕەفتارەكەوە 

خاڵێكی دەخەینە ڕوو:
- زۆر گرنگە گەورەكان سەرمەشقی 
پەروەردەیی و كردەوەیی ڕاستگۆ بن، 
ڕێنوێنێكی  و  لە كردار و گوفتاریاندا 
لەبەر چاوی مندااڵن بن و لەو كارەدا، 
تا بتوانن بە ئاسانی بەسەر كۆسپەكاندا 

زاڵ بن و ڕێگەچارەسەرێكی گونجاو 
بەدی  چارەسەركردنیان  بۆ  لەبار  و 

بهێنن.
هەست  دەرئەنجامی  لە  درۆ  ئەگەر   -
پێویستە  ب��وو،  ك��ردن��ەوە  كەمی  ب��ە 
هەوڵی گۆڕینی ئەو هەلومەرجە بدرێ 
و  دروست كردووە  هەستەی  ئەو  كە 
هاوكاری منداڵەكە بكرێ بۆ ڕازیبوون 
بە هەر شتێك كە توانای گۆڕینی، یان 

نەبێت. دەستكەوتنی 
بە  بسپێررێ  ك��ردەوەی��ەك  و  ك��ار   -
توانای جەستەیی و  لەگەڵ  منداڵ كە 

هۆشیدا بگونجێت.
بە  هەستكردن  گەورەكان  پێویستە   -
بكەن،  دروس��ت  مندااڵن  الی  واقیع 
كە  بكەن  سەرقاڵیان  كارێكەوە  بە 
تێدا  ڕۆڵیان  بیركردنەوە  و  دەس��ت 
ڕۆچوون  و  بەتاڵی  بواری  تا  هەبێت، 
الی  زی��ادەڕەودا  خەیاڵی  جیهانی  لە 
منداڵ دروست نەبێت، ئامانج  لەمەش  
هاندانی منداڵە بۆ جیاكردنەوەی واقیع 

لە خەیاڵ.
و  زۆر  پرسیاری  لە  دووركەوتنەوە   -
منداڵ  كە  پرسیارانەی  ئەو  بەتایبەتی 
تووشی شه رمنده یی دەكەن و وەاڵمی 
مندااڵن  و  نادرێتەوە  پێ  پێویستیان 

ناچاری درۆ دەكەن.
و  تووند  سزای  لە  دووركەوتنەوە   -
هەڕەشە و لێدان و سووكایه تیكردن بە 
كەسانی  چاوی  لەبەر  منداڵ  كەسێتیی 

دیكەدا.

بابەتە سوود لەم  بۆ نووسینی ئەم 
سەرچاوەیە وەرگیراوە:

والسلوكیة  النفسیة  االطفال  مشكالت 
والدراسیة )أسبابها وسبل عالجها(

دار   - دمشق  الزعبی،  محمد  د.أحمد 
الفكر،ط1، 2005.

زمانی  پەروەردەیی  سەرپەرشتیاری   *
كوردی / ڕۆژهەاڵت/سلێمانی
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له  منداڵدا، خوێندنەوە پێشەنگە لە 
گەشەكردنی ژیری و داناییدا، ڕێگایەكی 

سەرەكییە بۆ دۆزینەوەی گەڕان بە دوای 
شێوازێكی  و  دەوروب����ەری  شتەكانی 
پەرەپێدان و  بەهێزكردن و  بۆ  نموونەییە 
داهێنەرەكانی خودی  توانا  چاالككردنی 
زۆری  گرنگییەكی  چونكە  منداڵەكە، 

هەیە لە گەشەپێدانی ژیری لە منداڵدا.
خوێندنەوە،  لەسەر  منداڵ  ڕاهێنانی 
لەسەر  پێویستە  گرنگە،  زۆر  بابەتێكی 

كە:  فێربكەن  منداڵ  كە  باوك  و  دایك 
چۆن دەخوێنێتەوە؟ و چی دەخوێنێ�ەوە؟ 
بكات  پێ  دەست  به وه   ئەمەش  پێویسته  
که  بایەخ بدرێ بە پەرەپێدانی ئارەزووی 
خوێندنه وه  لەالی منداڵ و هاندانی منداڵ 
بۆ خوێندنەوە و بۆ زانینی ئەو شتانەی لە 
دەوروبەری ڕوودەدەن بۆ زیاتر ئاشنابوون 

بە جیهانی دەوروبەری.

گ��رن��گ��ی��ی خ��وێ��ن��دن��ەوە
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چاالكە  و  گرنگ  بابەتێكی  خوێندنەوە 
بۆ پەرەدانی به  الیەنی ڕۆشنبیری منداڵ. 
که  ئێمه  حەزی خوێندنەوە لەالی منداڵ 
هانی  هەمانكات  ده نێین،  بنیات  پەیدا 
دەدەین  منداڵەكە  پۆزەتیڤەكانی  پاڵنەرە 
بۆ  دەكەینەوە  ڕوودا  بە  دەرگاكانیان  و 
حەز  و  دەوروب��ەری��ان  دنیای  پشكنینی 
شتە  دۆزینەوەی  زانینی  بۆ  ئ��ارەزوو  و 

خوێندنەوە  که   ئاشکرایشه   نەزانراوەكان. 
هۆكارێكە بۆ كەمكردنەوەی هەستكردن 
بە تەنیایی و بێزاری و لە كۆتاییدا گۆڕینی 

ڕێگا و شێوازی ژیان بە تەواوی.
لە  وا  كە  ئەوەیە  خوێندنەوە  لە  ئامانج 
منداڵەكە بكەیت كە بیرمەند و لێكۆڵەرێكی 
باش بێت. خۆی بەدواداچوون بكات بە 
دوای ڕاستی و زانیارییەكاندا بگه ڕێت و 
ئەمەش یارمەتیدەر دەبێت كە له  داهاتوودا 

كەسەكە بگۆڕێت بۆ كەسێكی داهێنەر.
و  ت��ەواوی  دەرگ��ای  كلیلی  خوێندنەوە 
خۆشەویستی  خوێندنەوە  ژیرییە.  كامڵی 
زمان  دەك���ات،  زی��اد  زم��ان  بۆ  منداڵ 
گفتوگۆكردن  بۆ  نییە  ڕێگایەك  بەتەنیا 
ڕێگایەكە  بەڵكو  بەس،  و  پەیوەندی  و 
توانای  زیادكردنی  و  بیركردنەوە  بۆ 
بیركردنەوە، بەتایبەت گەر منداڵەكە خۆی 
ئارەزووی خوێندنەوەی هەبێت و بیكاتە 
یەكێك لە خولیا و ئارەزووەكانی. بێگومان 
چونكە  هەیە،  زۆری  گرنگیی  ئەمەش 
پڕكردنەوەی كاتی بێ ئیشی لە منداڵدا، 
پەرەپێدان  لەسەر  پتەوی  كاریگەرییەكی 
هەیە،  منداڵ  كەسێتیی  گەشەكردنی  و 
ئەمەش سوودی دەبێت بۆ هەڵسوكەوت 
و خووڕەوشت و تەندروستیی جەستەیی 

و ژیری و دانایی تاك.
لەسەر  منداڵەكەت  بدە  هەوڵ  که واتە 
خوێندنەوە ڕابهێنە گەر بۆ ماوەی چەند 
دەقیقەیەكیش بێت لە ڕۆژێكدا و بەرەبەره  
حەزی خوێندنەوەی ال بچەسپێنە، چونكە 
خوێندنەوە جگە لەو گرنگییانەی باسمان 
دوورخستنەوەی  بۆ  هۆكارێكە  ك��رد، 
منداڵ لە خووی خراپ و كوشتنی كات 
بە شتی بێمانا و شتی بێسوود كە ڕەنگە 

زیانی لە سوودی زیاتر بێت.

و: د. دەریا سەعید
سەرچاوە: 

كتاب ألف با ء الصحة- النمو العقلی عند 
للكتاب،  الكرامة  و  العزة  دار  االطفال 

نوبلیس للنشر- لبنان

ل��������ە م�����ن�����داڵ�����دا

خوێندنەوە كلیلی 
دەرگای تەواوی 
و كامڵی ژیرییە. 
خوێندنەوە 
خۆشەویستی منداڵ 
بۆ زمان زیاد دەكات، 
زمان بەتەنیا ڕێگایەك 
نییە بۆ گفتوگۆكردن 
و پەیوەندی و بەس، 
بەڵكو ڕێگایەكە 
بۆ بیركردنەوە و 
زیادكردنی توانای 
بیركردنەوە، بەتایبەت 
گەر منداڵەكە خۆی 
ئارەزووی خوێندنەوەی 
هەبێت و بیكاتە 
یەكێك لە خولیا و 
ئارەزووەكانی
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چۆن بتوانم 
یارمەتیی 

منداڵە 
شەرمنەكەم 

بدەم؟

بەهێز  ئارەزووی  منداڵ،  هەندێ 
و حەزی قسەكردنیان نییە، یان لەوانەیە 
چاالكانە،  و  خۆویست  شێوەیەكی  بە 

بكەن.  خۆیان  قسەكردنی  لە  ڕێگری 
كێشەیەكی  هیچ  شەرمن،  مندااڵنی 
یان  گوێگرتن  ل��ە  نییە  تایبەتیان 
دەوترێت،  بۆیان  لەوەی كە  تێگەیشتن 
مندااڵنی  ڕوون��ە،  تەواو  قسەكانیشیان 
گەیشتن  که   دادەن��ێ��ن  وای  شەرمن 
شتێکی  گفتوگۆ  پرۆسەی  هەموو  بە 
لەوانەیە  ش��ەرم��ن  مندااڵنی  گ��ران��ە. 
بەاڵم  كۆمەاڵیەتیەكان،  پەپوولە  نەبنە 
بدەین  یارمەتیان  دەتوانین  هێشتا  ئێمە 
و  دان��ان  لە  بكەن  كار  چۆن  ببن  فێر 
دروستكردنی  و  كۆمەاڵیه تی  بنیاتی 
كیرنی،  كریستۆفەر  پەیوەندییەكاندا. 

زانكۆی  لە  دەروونناسی،  پرۆفیسۆری 
نێڤادا، وا دەڵێ.

لە  نییە  كێشەیەك  هیچ  گشتی،  ب��ە 
نۆرماڵە.  شتێكی  واتە  شەرمكردندا، 
بەرباڵوە،  زۆر  شتێکی  شەرمكردن 
ی   %48 بۆ   %20 نێوان  لە  خەمڵێنراوە 
خەڵك، كەسایەتیی شەرمنانەیان تێدایە. 
گوێگرێكی  هەمیشە  شەرمن  مندااڵنی 
دەبن  كێشە  تووشی  كەمتر  و  باشترن 

لە قوتابخانە. 
كاتێك  كێشە  دەبێتە  شەرمكردن  بەاڵم 
یان  ب��ك��ات.  دڵتەنگ  منداڵەكەت 
یان  قوتابخانە،  بۆ  ب��ڕوات  نەیەوێت 
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هەبێت  ك��ێ��ش��ەی 
هاوڕێگرتندا،  لە 
ی���ان ن��ەڕۆی��ش��ت��ن 
ب����ۆ ئ��اه��ەن��گ��ی 
ل���ەدای���ك���ب���وون، 

ئه گه ر  شەرمنییەكەی.  لە  بێزاربوون 
تووش  لەمانەی  یەك  هەر  منداڵه که ت 
ئامۆژگاری  بە  پێویستی  ئ��ەوا  ه��ات، 

زانستی و پرۆفیشناڵ هەیە. 
دەڵێت،  كاردوسی  بێرناردۆ  پریفیسۆر 
سروشتیانە  هەڵسوكەوتە  ئەم  جار  یەك 
مامەڵە  دەتوانیت  ئەوكات  بناسەرەوە، 
لەجیاتی  لەگەڵیاندا  بكەیت  كار  و 
دژی  و  بكەیت  بەرهەڵەستییان  ئەوەی 
بە  ش��ەرم��ن،  مندااڵنی  بوه ستیته وه . 
شێوەیەك لە شێوازەكان متمانەی بە توانا 
و به  سەرچاوەكانی خۆی هەیە، ئه وان 
بیركەرەوەن، توانای تێگەیشتنی هەستی 
بەاڵم هەمیشە  خەڵكانی دیکه یان هەیە. 
بده ن.  نوێ  شتی  هەوڵی  ناكه ن  حەز 
هەمیشە لەسەرخۆن بۆ ئەنجامدانی شتی 
تازە. زۆریان پێدەچێت بۆ چاكکردنەوە 
بارودۆخێكی  ن��او  بچێتە  ئ��ەوەی  بۆ 
كەسێكی  ببنە  دەك��ەن  حەز  ت��ازەوە. 
دەكەن  ڕێگری  ب��ەاڵم  كۆمەاڵیەتی، 
دیکه ،  كەسانی  لە  نزیكبوونەوە  لە 
چۆن  نازانن  یان  دەترسن  لەبەرئەوەی 
دەست پێ بكەن. پرۆفیسۆر كاردوسی 
بە  م��ن��دااڵن  گرنكە  زۆر  دەڵ��ێ��ت، 
لەگەڵ  بكەن  مامەڵە  خۆیان  هەنگاوی 
بارودۆخەكاندا. نەك بە هەنگاوی ئێمە. 

بۆچی شەرم دەكات؟
زۆربەی مندااڵن شەرمنن و دۆزینەوەی 
پ��ەی��وەن��دی��ی ك��ۆم��ەاڵی��ەت��ی گ��ران��ە 
لەبەرئەوەی  ئاساییە  زۆر  بەالیانەوە، 
قسەكردنیان  ئارەزووی  و  حەز  ئەوان 
باشی  بە  كە  خەڵكانێكدا  لەگەڵ  نییە 
ژیانێكی  منداڵێك  نموونە  بۆ  نایانناسن. 
تا  هەیە  بەهێزی  خزمایەتیی  خێزانیی 
قوتابخانە  بۆ  یان  دایەنگا  بۆ  دەڕوات 
وەك  نەبێت  متمانەی  هەمان  لەوانەیە 
ب��ارودۆخ��ی  ل��ە  ك��ە  دیكە  یەكێكی 

چاودێریدا بووە لە تەمەنی سەرەتاییەوە. 
بدەیت  منداڵەكەت  یارمەتی  دەتوانیت 
بە پێدانی چەندین ڕاهێنان لە قسەكردن 
بەكارهێنانی  و  خێزان  ئەندامانی  بۆ 
هەندێك لەم ئامۆژگارییانەی خوارەوە. 
بكە.  تێدا دروست  متمانەبەخۆبوونی   -
بەتایبەتی  پیایدا هەڵ بدە و هانی بدە، 
كاتێك خەریكی شتێكی نوێیە، جا ئه و 
شته  به  سه ربه خۆ بکات یان یاریكردن 

بێت لەگەڵ هاوڕێیەكیدا. 

- ئەگەر هەستی بە گرانی و به  دژواری 
كرد بۆ بەڕێوەبردنی بارودۆخە نوێكان، 
بۆ  زۆری  زۆر  ئامادەكارییەكی  ئەوا 
بكە، ئەوەش بە خوێندنەوەی كتێبەكان 
دەربارەی ئەو مندااڵنەی كە لە هەمان 

بارودۆخی ئەودان. 
قسەكردنەوە  بە خووی  مەگلێ  تێوە   -
خۆی  با  بدە  هانی  منداڵەكەت،  بۆ 
خۆی  پێداویستییەكانی  و  شت  داوای 
مه به   بازاڕەكاندا،  و  دوكان  لە  بكات 
به که سێک وه ک وەرگێڕێك ڕۆڵ ببینیت 
منداڵه که ت  داواکاریی  گه یاندنی  له  
له و  تایبه ت  به   نه ناسراو،  که سی  به  
خەڵكانێك  تووشی  ئەگەر  که   کاته دا 
هەموو  بە  تێگەیشت.  لێیان  گران  بوو 
چونكە  شەرمنە"،  "ئەو  مه ڵی  كەسێك 
"هەستی  ئه مه ،  وتنەوەی  چه ندبارە  به  

شەرمكردن" الی بەهێزتر دەكەیت. 
گەڕێ  لێی  نوێكاندا،  بارودۆخە  لە   -
بە  ه��ەس��ت  ت��ا  ن��زی��ك��ت��ەوە،  بێتە  ب��ا 
ئاسوودەیی بكات، ڕێگاكەی بۆ ئاسان 
تازەی  گروپێكی  ناو  بۆچوونە  لە  بكە 
كەم  ماوەیەكی  بۆ  ئەوەش  مندااڵنەوە، 

و سەرەتایەك. 
كۆمەاڵیەتیی  كارامەیی  لەسەر  كار   -
بۆ  بدە  هانی  و  بدە  پێ  ب��واری  بكە، 
نموونە،  بۆ  كار،  هەندێك  ئەنجامدانی 
له   یان  دوكانێكدا  له   كۆگایەكدا،  لە 
شتەكان  پارەی  ئەو  با  چێشتخانەیەكدا 
بدات، بۆ ئەوەی متمانەی تێدا دروست 

بكەیت. 

لە ئینگلیزییەوە: دڵخواز محەمەد

سەرچاوە:
1. http://www. webmd. com/

parenting/features/parent-

shy-child

2. A practical guide 

for parents,Johnson's 

books,learning to talk. 

هانی بدە با 
خۆی داوای 
شت و 
پێداویستییەكانی 
خۆی بكات لە دوكان 
و بازاڕەكاندا، مه به  
به که سێک وه ک 
وەرگێڕێك ڕۆڵ ببینیت 
له  گه یاندنی داواکاریی 
منداڵه که ت به  که سی 
نه ناسراو، به  تایبه ت 
له و کاته دا که  ئەگەر 
تووشی خەڵكانێك بوو 
گران لێیان تێگەیشت. 
بە هەموو كەسێك 
مه ڵی »ئەو شەرمنە«، 
چونكە به  چه ندبارە 
وتنەوەی ئه مه ، هەستی 
شەرمكردن الی 
بەهێزتر دەكەیت
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خستووە،  دەری  نوێ  توێژینەوەیەكی 
بەتانییە  و  مندااڵنییەكان  ی��اری��ی��ە 
لە  وا  ل��ەوان��ەی��ە  ڕەن��گ��اوڕەن��گ��ەك��ان 
بێشكەی منداڵ بكات قەشەنگ و باش 
و  دایك  زۆرب��ەی  بەاڵم  دەركەوێت، 
شتانە  ئەم  لەوەی  نییە  ئاگایان  باوكان 
بێزاكەر  و  وەڕس��ك��ەر  ببنە  دەت��وان��ن 
ت��ازە  ك��ۆرپ��ە  نووستنی  جێگەی  ل��ە 

لەدایكبووەكەدا.
نزیكەی  لە  توێژینەوەیان  توێژەرەكان 
500 دایك و باوكدا كرد كە سەردانی 
دیدەنگەی پزیشكی مامانی یان پزیشكی 
دایك  كەنساس.  لە  كردبوو  مندااڵنیان 
و باوكان دەربارەی شێوازەكانی خەوی 
لەو  كرابوو،  لێ  پرسیاریان  سەالمەت 
كاتی  كۆرپەلە،  شوێنی  پرسیارانەش، 
وایە  پێیان  باوكان  و  دایك  نووستنی، 
مەترسین  بێ  و  شتانێك  سەالمەت  چ 

لە بێشكەدا.
لە 80%ی دایك و باوكان پێیان باشتربوو 
بخەوێنرێ،  پشت  ل��ەس��ەر  ك��ۆرپ��ە 
ئەمریكی  ئەكادیمی  مندااڵنی  پزیشكی 
پێشنیاری كرد ئەم لەسەر پشت نووستنە 
مەترسی  كەمكردنەوەی  بۆ  ڕێگەیەكە 
كۆرپەلە،  مردنی  ڕووداوی  ناكاوی  لە 
خوار  مندااڵنی  ناڕوونی  مردنی  یان 

تەمەن یەك ساڵ.
60%ی  لە  زیاتر  ئ��ەوەش،  س��ەرەڕای 
دایك و باوكان وتیان هەبوونی شتێك لە 
بێشكەی كۆرپەلەدا ئاسایی و سەالمەت 
بووەتە  هەندێجاریش  ڕاستیدا  لە  بووە، 
ناسەالمەتی،  و  مەترسی  جێگەی 

ترسناكترین و مەترسیدارترینیان بوونی 
بەتانییە لە بێشكەدا. 

پزیشكی مندااڵنی ئەكادیمی ئەمریكی 
دەڵێت سەالمەتترین جێگەی نووستنی 
بێشكەكەیە  دۆشەكی  تەنیا  كۆرپەلە 
چەرچەفێكی  ب��ە  داپ���ۆش���راوە  ك��ە 
دیكە،  شتەكانی  تەنك.  و  گونجاو 
فشه ڵ، سەرین،  و  نەرم  وەك جێگەی 
ئاژەڵییەكان،  یارییە  و  فش  چەرچەفە 
جێگەی  لە  دەبێت  ئەمانە  هەموو 
نووستنی كۆرپەلەدا دانەنرێن و دوور 
شتانە  ئ��ەم  ل��ەب��ەرئ��ەوەی  بخرێنەوە. 
یان  تاساندن  خنكاندن،  مەترسی 

لێبڕین دروست دەكات. هەناسە 
زەكاری  د.  لێكۆڵینەوەكە،  توێژەری 
وتی:  زانكۆی كەنساس،  لە  كوهلمان، 
لە   باشتر  توانیویانە كاری  "پزیشكەكان 
باوكاندا  و  دایك  لەگەڵ  قسەكردندا 
س��ەب��ارەت ب��ە خ��ەوی س��ەالم��ەت بۆ 

كۆرپەكان بكەن".
و  پەیام  "هەرچەندە  وت��ی:  هەروەها 
چ��اوەڕێ  سەالمەت  خ��ەوی  زانیاری 
ئاشكرا بكرێ و بخرێتە ڕوو،  دەكرێ 
ئێمە ئیشێكی تەواو باشمان نەكردوە لە 

پێدانی پەیام بۆ نەخۆشەكانمان".
بە  دا  پەرەیان  هاوڕێكانی  و  كوهلمان 
یارمەتیدانی  بۆ  پێداچوونەوەیەك  لیستی 
گفتوگۆكردنی  ب��ۆ  پ��زی��ش��ك��ەك��ان 
ده رب�����اره ی ن��ووس��ت��ن��ی س��ەالم��ەت. 
پێكهاتبوو  پێداچوونەوەكە  لیستی 
جۆری  كۆرپە،  نووستنی  شوێنی  لە 
ناو  شتەكانی  و  نووستن  جێگەی 

لەگەڵ دایك و  پزیشكەكان  بێشكەكە. 
باوكەكاندا ڕۆچوونە ناو لیستەكەوە بۆ 
هەڵسەنگاندنی زانیارییه کان لە نووستنی 
سەالمەتدا. پزیشكەكان گفتوگۆی هەر 
بیر و تێگەیشتنێكی هەڵەیان دەكرد كە 
دایك و باوكەكان سەبارەت بە خەوی 

سەالمەت بووبێتیان.
لە   4 مانگی  لە  ت��ازەك��ە  توێژینەوە 
ئەمریكی  كۆنگرێسی  كۆبوونەوەی 
شیكاگۆ  لە  ژنان  و  مامانی  پزیشكی 
خرایەڕوو. جا لەبەرئەوەی توێژینەوەكە 
برا،  ب��ەڕێ��وە  كلینیك  دوو  لە  تەنیا 
بەباشی  ڕادەی��ەك  چ  تا  نییە  ئاشكرا 
توێژینه وه که   وه ده س��ت��ه��ات��ووه ک��ان��ی 
ئەمریكا  دی��ك��ەی  ن��اوچ��ەك��ان��ی  ب��ۆ 

بگوازرێتەوە.
توێژینەوەیەكی  ئ��ەوەش،  س��ەرەڕای 
دیكەی نوێی دانیشتوانێكی بەرفراوانتر، 
كە نزیكەی 400 هەزار دایك و باوك 
والیەتی   36 لە  ب��وون  بەشدار  تێدا 
دەرك��ەوت  درا،  ئەنجام  ئەمریكادا 
تێگەیشتنی  باوكان  و  دایكان  زۆربەی 
نووستنی  دەرب��ارەی  هه بووه   هەڵەیان 
ئاشكرای  توێژینەوەیه   ئەو  سەالمەت. 
كرد لە هەندێك والیەتدا، لەوانە ئەلباما، 
كۆرپەلەكانیان  باوكان  و  دایك  نیوەی 

لەسەر پشت دانەناوە بۆ نووستن.

لە ئینگلیزییەوە: ئاری ئەحمەد
سەرچاوە:

 www.livescience.com

دایكان و باوكان دڵنیانین چ شتێك 
سەالمەتە بۆ بێشكەی كۆرپەكەیان
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ئایا یاسای دووەمی 
سێرمۆداینامیک دژایەتیی 
تیۆری پەره سەندن دەکات؟

شیروان محه مه د

Physics فيزيك
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ئاماژەی  بابەتانەی  لەو  یەکێک 
دژی  بەڵگەیەک  وەک  دەدرێ  پ��ێ 
یاسای  لە  بریتییە  پەرەسەندن  تیۆری 
فیزیادا  لە  سێرمۆداینامیک  دووەم��ی 
ناودەبرێ.  ئینترۆپی-ش  یاسای  بە  کە 
مانگی  چه ند  له   گفتوگۆیانه ی  ل��ه و 
ڕابردوو له  کوردستان ده رباره ی تیۆری 
په ره سه ندن له ئارادا بوو، چه ند جارێک 
باس له  یاسای دووه می سێرمۆداینه میک 
کرا وه ک به ڵگه یه ک له  دژی په ره سه ندن.
ڕووی  ل��ه   ب��ۆچ��وون��ه   ئ��ه م  بێگومان 
یاسای  ناکرێ  و  هه ڵه یه   زانستییه وه  
وه ک  س��ێ��رم��ۆدای��ن��ه م��ی��ک  دووه م�����ی 
به کار  په ره سه ندن  دژی  له   به ڵگه یه ک 
ئەم  ک��ە  کەسانەش  ئ��ەو  و  بهێنرێ 
دووەمی  یاسای  لە  دەوروژێنن  بابەتە 
بۆیه   تێنەگەیشتوون.  سێرمۆداینامیک 
ئه م  نووسینی  ڕێی  له   زانی  پێویستم  بە 
ئه و  جه وهه رییه کانی  هه ڵه   بابه ته وه  
به و  ڕوو،  بخه مه   بیرکردنه وه یه   جۆره  
هیوایه ی چیدی له  کوردستان مامه ڵه ی 

نازانستییانه  له گه ڵ زانستدا نه کرێ. 

یاساکانی سێرمۆداینامیک
گەرمەجووڵە  واتای  بە  سێرمۆداینامیک 
لە  بریتین  سێرمۆداینامیک  یاساکانی  و 
کە  فیزیادا  لە  بنچینەیی  یاسای  چوار 
بڕە جەوهەرییەکانی وەک پلەی گەرمی 
و وزە و ئینترۆپی، پێکەوە دەبەستنەوە. 
ئەوە دەخەنە ڕوو هەر کام لەو بڕانە چۆن 
ڕەفتار دەکەن لە حاڵەتی جیاوازدا. ئەم 
یاساکانی  سەرکەوتووترین  بە  یاسایانە 
جۆرە  هەموو  بەسەر  و  دادەنرێن  فیزیا 
سیستەمێکدا جێبەجێ دەکرێن، تەنانەت 
گەردوونیش بەگشتی وەک یەک سیستەم 

یاساکانی سێرمۆداینامیکە. ملکەچی 
کۆتایی  لە  سێرمۆداینامیک  داستانی 
پێکرد،  دەس��ت��ی  ح��ەڤ��دەدا  س���ەدەی 
نیوتن  میکانیکی  تەنیا  کە  سەردەمێک 

جووڵە  ڕاڤەکردنی  بۆ  بوو  ئ��ارادا  لە 
ئامێرە  و  گ��ەردوون  میکانیکییەکانی 
دەستکردەکانی مرۆڤ تا ئەو سەردەمە. 
لەم کاتەدا بوو کە ساڤێری لە بەریتانیا 
هاوکاری  بە  پاشان  و  خۆی  سەرەتا 
هەڵمییان  ئامێر)بزوێنه ر(ی  نیوکۆمێن، 
دروستکرد و پەرەیان پێدا، مەبەست لە 
دروستکردنی ئەم ئامێرە بۆ هەڵهێنجانی 
بە  بوو  خەڵووز  کانەکانی  ناو  ئ��اوی 
مەبەستی پاککردنەوەی کانەکان لە ئاو 
و بە دەستهێنانی خەڵوزی بەردینی زیاتر. 
هەزاران  بە  هەژدە  سەدەی  کۆتایی  تا 
لە  دروستکراو  هەڵمییە  ئامێرە  لەم  دانە 

بەکارهێنرا. پڕۆژەکاندا 
ک��ێ��ش��ەی ئ���ەم ئ��ام��ێ��رە ل���ەوەداب���وو 
بەم  ئەمەش  نەبوو،  بەرز  چوستییەکەی 
کاتێک   1765 ساڵی  تا  مایەوە  شێوەیە 
جەیمز وات لە پشووی کۆتایی هەفتەدا 
خەریکی پیاسەکردن بوو لە یەکێک لە 
لە  خۆی،  ماڵەکەی  نزیک  پارکەکانی 
بیرۆکەیەی  ئەو  لەپڕ  گاڵسگۆ،  شاری 
بۆ هات کە بە گۆڕانکاری لە دیزاینی 
چوستییەکی  دەت��وان��رێ  ئامێرەکەدا 

بەرزتری بۆ بەدەست بهێنرێ.
وات لە بەشی دروستکردنی ئامێرەکانی 
و  دەک��رد  ک��اری  زان��ک��ۆی گالسگۆ 
یاساکانی  دۆزینەوەی  وات  ئامانجی 
دەیویست  بەڵکو  ن��ەب��وو،  س��روش��ت 
پەرەپێدانی  بۆ  بدۆزێتەوە  ڕێگایەک 
پارە  بەدەستهێنانی  و  هەڵمی  ئامێری 
وات  پێنەچوو  زۆری  ڕێگەیەوە.  لەو 
و  خ��ۆی  ئامانجەکەی  ب��ە  گەیشت 
بهێنێت  توانی دیزاینێکی نوێ بەدەست 
ئامێرەکە  چوستیی  زی��ادک��ردن��ی  بۆ 
وزەی  ب��ڕی  زۆرت��ری��ن  شێوەیەک  بە 
پاشان  ئیش.  بۆ  بگۆڕێت  بەکارهێنراو 
توانی  تا وات  چەند ساڵێکی پێ چوو 
بخاتە  ئامێرەکەی  کۆتایی  ڤێرژنی 

بەردەست و بکەوێتە بازاڕەوە. 

ل��ە س���ەرەت���ای س����ەدەی ن����ۆزدەدا 
گرنگترین  بە  بوو  وات  ئامێرەکەی 
لە هەموو کارگە و  ئامێری سەردەم و 
جێی  بەریتانیادا  پیشەسازییەکانی  پڕۆژە 
پاڵنەر  هێزی  ب��ووە  و  ک��ردەوە  خۆی 
لەگەڵ  گواستنەوەدا.  ئامێرەکانی  لە 
ب��ەردەوام  ئەندازیارییانەی  هەوڵە  ئەو 
باشترکردنی  و  گەشەپێدان  بۆ  بوون 
کاتە  ئەو  تا  بەاڵم  وات،  ئامێرەکەی 
بنچینەییەکانی  ڕێسا  نەیدەزانی  کەس 
چییە،  هەڵمییە  ئامێرە  ئەم  کارکردنی 
یاسایەکی  چ  بەپێی  هەڵمی  ئامێری 
س��روش��ت ک��ار دەک����ات، ه���ەروەک 
تەنە  جووڵەی  نیوتن  میکانیکی  چۆن 
ئاسمانییەکان و جووڵەی ماددە بەگشتی 
یاسایەکی  ب��ەاڵم  دەک���ردەوە،  ڕوون 
فیزیایی لەئارادا نەبوو بۆ ڕوونکردنەوەی 
و  هەڵمی  ئامێری  کارکردنی  شێوازی 
جووڵەی گەرمی بە شێوەیەکی گشتی. 
سەردەمەی  ئەو  زاناکانی  کەلێنە  ئەم 
نەدەویسترا  لەبەرئەوە  نیگەران کردبوو، 
ئەو  ئەمە  بێت،  ب��ەردەوام  حاڵەتە  ئەم 
هاتنی  چاوەڕوانی  جیهان  کە  کاتەبوو 
ئەم  کەسەی  ئەو  دەکرد،  کارنۆت-ی 

بۆشاییە زانستییەی پڕکردەوە.
خێزانێکی  لە   1796 ساڵی  لە  کارنۆت 
 16 تەمەنی  لە  بوو،  لەدایک  فەڕەنسی 
ساڵیدا لە ئیکۆل پۆلی تەکنیک وەرگیرا 
ئەندازە  خوێندنی  بە  دەستیکرد  و 
ب��ووە  پ��اش��ان  کیمیا،  و  میکانیک  و 
ئەندازیاری سەربازی و دوای وازهێنانی 
بۆ  کردەوە  یەکالیی  خۆی  کارە،  لەم 
ئامێری  لەسەر  لێکۆڵینەوە  ئەنجامدانی 
هەڵمی. کارنۆت کاریگەر بوو بە ڕۆڵی 
کە  بەریتانیا  واڵتی  لە  هەڵمی  ئامێری 
سەرەکیی  بزوێنەری  سەردەمەدا  لەو 
هەموو  لە  ب��وو  بەریتانیا  پیشەسازی 
ڕوویەکەوە، لە کانەکانی خەڵوزەوە بۆ 
بوارەکانی  لە  جۆراوجۆر  بەکارهێنانی 
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چنین  و  ئاسن  بەرهەمێنانی  پیشەسازیی 
بارهەڵگرە  و  کەشتییەکان  بزوێنەری  و 
فەڕەنسا  کاتێکدا  لە  ئەمە  گەورەکان. 
ئامێرە  ل��ەم  ئ���اوڕی  پێویست  بەپێی 
کە  بابەتێک  ه��ەروەه��ا  ن��ەداب��ووەوە. 
کردبوو،  مژوول  کارنۆت-ی  ئاوه زی 
ئامێرە  ئەم  گرنگیی  سەرەڕای  ئەوەبوو 
و بەکارهێنانی بۆ چەند دەیەیەک، بەاڵم 
هێشتا تیۆری کارکردنی ئامێرەکە لەبەر 
دەستدا نییە و هەوڵەکان بۆ زیادکردنی 
چوستیی ئامێرەکە تەنیا پشت بە چانس 

و ڕێکەوت دەبەستێت.
لێکۆڵینەوەیەکی  کارنۆت   1824 ساڵی 
لە  »تیشکدانەوەیەک  ناونیشانی  لەژێر 
توانای بزوێنەری ئاگر« باڵوکردەوە کە 
بەناوبانگترین  لە  یەکێک  بە  بوو  دواتر 
لەم  و  زانست  مێژووی  باڵوکراوەکانی 
فیزیاییەکانی  بنەما  کارنۆت  بابەتەدا 
خستەڕوو،  هەڵمی  ئامێری  کارکردنی 
گشتی  بنەمایەکی  وەک  شێوەیەک  بە 
یان  هەڵمی  ئامێرێکی  ه��ەم��وو  ب��ۆ 
ئەم  بەکارهێنانی  بە  دەگونجا.  گەرمی 
ئیشی  بڕی  زۆرترین  دەتوانرا  بنەمایانە 
بکرێ،  دیاری  هەڵمی  ئامێرێکی  هەر 
ئەم  چوستیی  ئەوپەڕی  سنووری  به اڵم 
دیاری  ئامێرەکە  دیزاینی  ئامێرانەش 
ناکات، بەڵکو ئەوە سروشتە ئەو سنوورە 

بۆ ئامێرە هەڵمییەکان دیاری دەکات.
بەداخەوە لە سەرەتاوە کەس گەورەیی 
کارنۆت-ی  دۆزینەوەکەی  گرنگی  و 
لە  یەکێک  ڕەنگە  دەرن��ەک��ەوت،  بۆ 
ک��ارن��ۆت  بێت  ئ���ەوە  ه��ۆک��ارەک��ان 
حەزی  بوو،  شەرمن  کەسێکی  خۆی 
نەبوو.  خۆدەرخستن  و  بانگەشە  لە 
ئەم  دوای  س��اڵ  ه��ەش��ت  ک��ارن��ۆت 
ساڵیدا   36 تەمەنی  لە  و  باڵوکراوەیە 
بە هۆی تووشبوون بە نەخۆشی کۆلێرا 
مردنیشی  لەگەڵ  دا.  لەدەست  گیانی 
سەردەمە،  ئەو  باوی  کلتوورێکی  وەک 

پەتاکە،  باڵوبوونەوەی  لە  ڕێگری  بۆ 
زۆرێک لە نووسین و کارەکانی لەگەڵ 
سووتێنران.  دیکه ی  کەلوپەلەکانی 
بلیمەتیی  لە  پێویست  وەک  جیهان  بۆیە 
نەبوو. خۆشبەختانە  کارنۆت سوودمەند 
ب��اڵوک��راوەی��ەی ک��ارن��ۆت چەند  ئ��ەم 
ئەندازیارێکی  لەالیەن  و  دواتر  ساڵێک 
کالپیرۆن  ن���اوی  ب��ە  ف��ەڕەن��س��ی��ی��ەوە 
دۆزرایەوە و دواتر لە ساڵەکانی 1840دا 
مەرگی  دوای  لە  س��اڵ  دە  بە  نزیک 
بۆ  دۆزینەوەکانی  گەورەیی  کارنۆت 

جیهان ئاشکرابوو. 
پاشان لەڕێی کارەکانی ویلیەم تۆمسۆن 
کە دواتر بوو بە لۆرد کلڤن، لە فۆرمی 
ڕێکخران.  سێرمۆداینامیکدا  یاساکانی 
لەو کاتەوە ئەم یاسایانە خۆڕاگر بوون 
و دۆزینەوە گەورەکانی سەدەی بیستەم 
نەیانتوانی وەک بوارەکانی دیکه ی فیزیا 

جێگا بەم بوارە لێژ بکەن.  
کورتەی  لە  بریتییە  خوارەوەش  ئەمەی 
بەبێ هاوکێشە  یاساکانی سێرمۆدینامیک 

ماتماتیکییەکانی:
ئەگەر  سێرمۆداینامیک:  سفری  یاسای 
دوو سیستەم لە هاوسەنگی گەرمیدا بن 
هەرکام  ئەوا  سێیەم،  سیستەمی  لەگەڵ 
یەکدی  لەگەڵ  سیستەمەش  دوو  لەو 
یاسایە  ئەم  گەرمیدان.  هاوسەنگی  لە 
پلەی  زاراوەی  دەدات  یارمەتیمان 

گەرمی پێناسە بکەین. 
یاسای یەکەمی سێرمۆداینامیک: گەرمی 
جا  وزە،  ج��ۆرەک��ان��ی  ل��ە  جۆرێکە 
لەبەرئەوەی کۆی گشتی وزەش لە هەر 
بۆیە  پارێزراوە،  داخراودا  سیستەمێکی 
دەگۆڕرێ  سیستەمەکە  ناوەکی  وزەی 
گەرمی  بڕێک  سیستەمەکە  کاتێک 

وەردەگرێ یان دەیداتەوە.
سێرمۆداینامیک:  دووەم���ی  ی��اس��ای 
هیچ  داخراو،  سیستەمێکی  ئینترۆپی-ی 
سیستەمانە  ئ��ەم  ن��اک��ات،  ک��ەم  ک��ات 

حاڵەتی  و  ب���ەرە  ل��ەخ��ۆوە  هەمیشە 
بریتییە  کە  دەڕۆن  گەرمی  هاوسەنگی 
لە حاڵەتی زۆرترین ئینترۆپی. ئینترۆپی 
ناڕێکی  پێوەری  بۆ  چەمکێکە  لێرەدا 
ئەگەر  واتە  بەکاردەهێنرێ،   disorder

ئێمە هەموو گەردوون وەک سیستەمێک 
لە  ناڕێکی  هەمیشە  ئەوا  بکەین،  سەیر 
دەگاتە  تا  دەک��ات  زی��اد  گ��ەردوون��دا 

ئەوپەڕی ناڕێکی.
سێرمۆداینامیک:  سێیەمی  ی��اس��ای 
نزیک  سیستەمێک  ه��ەر  ئینترۆپی-ی 
پلەی  نەگۆڕ ئەگەر  بڕێکی  لە  دەبێتەوە 
لە  بێتەوە  نزیک  سیستەمە  ئەو  گەرمیی 
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کلڤن  سفری  واتە  پەتی،  سفری  پلەی 
کە دەکاتە -273ی سیلیزی.
پەرەسەندن و ئینترۆپی

لەبەرئەوەی  وایە  پێیان  کەس  هەندێک 
پێکهاتەی  پەرەسەندن  تیۆری  بەپێی 
بەپێی  )زی���ن���دەوەران(  زی��ن��دووەک��ان 
تێپەڕبوونی کات بەرەو ڕێکی و ئاڵۆزیی 
زیاتر دەڕۆن، بۆیە ئەمە دژایەتی یاسای 

دەکات  سێرمۆداینامیک  دووەمی 
ب��ەردەوام  ئینترۆپی  دەڵێت  کە 
کاتێکدا  لە  زیادبووندایە،  لە 
جەختی  پ��ەرەس��ەن��دن  ئ���ەوەی 
سیستەمە  لە  دەک��ات��ەوە  لەسەر 

زیندووەکاندا یان لەسەر زەوی )ئەگەر 
وەربگرین(  سیستەم  یەک  وەک  زەوی 
بۆیە  دەکات،  کەم  بەردەوام  ئینترۆپی 
پێچەوانەی  دووان��ە  ئ��ەم  دەرەنجامی 

یەکدییە.
ئێمە  بابەتە،  ئەم  ڕوونکردنەوەی  بۆ 
وەردەگرین،  نموونە  وەک  دوو سیستەم 
وەک  زەوی  هەسارەی  هەموو  سەرەتا 
سیستەمێک وەردەگرین بەو پێیەی زەوی 
زیندەوەران  کە  ژینگەیەی  لەو  بریتییە 
گۆڕانکارییان  کات  تێپەڕبوونی  بەپێی 
ڕووی  پەرەسەندن  و  هاتووە  بەسەردا 
ئاماژەی  پەرەسەندن،  تیۆری  داوە وەک 
پێ دەدات، پاشان ژیان وەک سیستەمێک 
وەردەگرین و لەو دوو حاڵەتەدا یاسای 
ڕوو  دەخەینە  سێرمۆداینامیک  دووەمی 
بۆئەوەی تێبگەین دەرەنجامەکان چیین.
و  زەوی  ه��ەس��ارەی  یەکەم: 

ئینترۆپی
پەرەسەندن  دژەکانی  کە  هەڵەیەی  ئەو 
تێی کەوتوون ئەوەیە له  یاسای دووەمی 
که   تێنەگەیشتوون  سێرمۆداینامیک 
داخراودا  سیستەمێکی  هەر  لە  دەڵێت 
ناکات،  ک��ەم  ک��ات  هیچ  ئینترۆپی 
ئەو  داخ��راو  سیستەمی  لە  مەبەستمان 
دەوروبەری  لە  تەواوی  بە  سیستەمەیە 

دابڕابێت و بە هیچ شێوەیەک ئاڵوگۆڕی 
نەکات.  دەوروب��ەرەک��ەی  لەگەڵ  وزە 
و  نییە  دابڕاو  سیستەمێکی  زەوی  بەاڵم 
بەردەوام لە خۆرەوە وزە وەردەگرێت. 
شەپۆلە  ڕووبەڕووی  بەردەوام  هەروەها 
و  گ��ەردوون  کارۆموگناتیسییەکانی 
دەبێتەوە،  دیکه   ئاسمانییەکانی  تەنە 
بە  زەوی  ب����ەردەوام  لەهەمانکاتدا 

شێوەی  ب��ە  تیشکدانی  پێچەوانەوە 
خۆی  دەوروب��ەری  فەزای  بۆ  گەرمی 
هەیە. بۆیە ناکرێ زەوی بە سیستەمێکی 
داخ���راو داب��ن��رێ. ی��اس��ای دووەم���ی 
ناڵێت  هیچکات  سێرمۆداینامیک-یش 
بەشێکی  یان  ک��راوەدا  سیستەمێکی  لە 
ناکات،  کەم  ئینترۆپی  سیستەمێکدا 
نەدەبوو  ئاو  هیچکات  بوایە،  وا  ئەگەر 
بە سەهۆڵ، یان گازەکان شلبوونەوەیان 
بەسەردا نەدەهات، کاتێک لە به فرگره ی 
ناو چێشتخانەکەتاندا ئاو دادەنێیت و لە 
واتە  سەهۆڵ،  دەبێتە  کەمدا  ماوەیەکی 
ئینترۆپی کەم دەکات، ئەم کەمبوونەی 
کە  دەکرێتەوە  قەرەبوو  بەوە  ئینترۆپییه  
لێوه   گەرمی  به فرگره که   کۆمپرێسەری 
چێشتخانەکەدا.  ناو  بە  دەبێتەوە  باڵو 
پێ  ئ��ام��اژەی  گرنگە  ئ��ەوەی  ل��ێ��رەدا 
بدرێ. ئەگەر هەموو چێشتخانەکە وەک 
کۆی  ئ��ەوا  بگرین  وەر  سیستەم  یەک 
واتە  دەک��ات  زی��اد  ئینترۆپی  گشتی 
کە  ئینترۆپی  لە  زیادبوونە  ئەو  بڕی 
کۆمپرێسەرەکە دروستی دەکات زیاترە 
کە  ئینترۆپی  کەمبوونەی  ئەو  بڕی  لە 
لە ئەنجامی گۆڕرانی دۆخی ئاوەکە لە 

شلەوە بۆ سەهۆڵ ڕوو دەدات.
ئەگەر ئێمە بمانەوێت بە نزیکەیی بڕی 
بۆ  دەرەنجامەکانی  و  ئینترۆپی  گۆڕانی 
ئەو  دەبێت  ئەوا  بکەین  هەژمار  زەوی 
وەرگرتنی  حاڵەتی  هەردوو  بۆ  گۆڕانە 
وزە لە خۆرەوە و دانەوەی وزە بۆ فەزای 
ئەمە  وەربگرین.  هەند  بە  دەوروب��ەر 
وەرگیراوی  وزەی  ئەگەر  لەکاتێکدا 
خۆر  لە  جگە  گ��ەردوون��ەوە  لە  دیکه  
وا  دابنێین.  سفر  بە  کەمییەکەی  لەبەر 
خۆر  یەکەمە،  سیستەمی  زەوی  دابنێ 
یەکەم  گەرمی  ڕیسێرڤەری  لە  بریتییە 
تێکڕایی  بە  کە  دووەم  سیستەمی  یان  
پلەی   6000 ڕووەکەی  گەرمای  پلەی 
پلەی  تێکڕای  ئەمە  لەبەرئەوەی  کلڤنە. 

هەندێک کەس 
پێیان وایە 
لەبەرئەوەی بەپێی تیۆری 
پەرەسەندن پێکهاتەی 
زیندووەکان )زیندەوەران( 
بەپێی تێپەڕبوونی کات 
بەرەو ڕێکی و ئاڵۆزیی 
زیاتر دەڕۆن، بۆیە ئەمە 
دژایەتی یاسای دووەمی 
سێرمۆداینامیک دەکات کە 
دەڵێت ئینترۆپی بەردەوام 
لە زیادبووندایە، لە کاتێکدا 
ئەوەی پەرەسەندن 
جەختی لەسەر دەکاتەوە 
لە سیستەمە زیندووەکاندا 
یان لەسەر زەوی )ئەگەر 
زەوی وەک یەک سیستەم 
وەربگرین( ئینترۆپی 
بەردەوام کەم دەکات، بۆیە 
دەرەنجامی ئەم دووانە 
پێچەوانەی یەکدییە
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خۆر  لە  زەوی  وزەیەی  ئەو  بۆ  بۆیە  خۆرە  ڕووی  گەرمی 
گەرمی  کاریگەری  پلەی  وەک  پلەیە  ئەم  دەگرێ  وەری 
وەردەگ��رێ،  خۆر  لە  وزە  بڕێک  زەوی  کاتێک  دادەن��رێ. 

ئینترۆپی خۆر بەو ڕێژەیە کەم دەکات.

لێرەدا
 Q: بریتییە لە بڕی گەرمی وەرگیراو لە خۆرەوە. 

T1: بریتییە لە تێکڕای پلەی گەرمی ڕووی خۆر.

S1∆: بریتییە لە بڕی کەمبوون لە ئینترۆپی سەر ڕووی خۆر 

و لێرەدا نیشانەی سالب مانای ئەوەیە  که  کەم دەکات. 
بە تێکڕایی پلەی گەرمی سەر ڕووی زەوی نە کەم دەکات 
نە زیاد، بۆیە لەهەمانکاتدا ئەو بڕە گەرمییەی کە لە خۆرەوە 

بۆ  بداتەوە  گەرمی  بڕ  هەمان  پێویستە  دەگرێت،  وەری 
پلەیەکی  لە  گەرمییەش  ئەم  تیشکدانەوەی  خۆی.  دەرەوەی 
پلەی  تێکڕای  دەکاتە  نزیکەیی  بە  کە  دەبێت  نزمتردا  زۆر 
بۆیە  کلڤن.  پلەی   280  =T2 زەوی،  ڕووی  سەر  گەرمی 
ڕیسێرڤەری گەرمی دووەم  دەتوانین دەرەوەی زەوی، وەک 
یان سیستەمی سێیەم دابنێین کە بڕی گەرمی Q لە زەوییەوە 

وەردەگرێت و لە ئەنجامدا ئینترۆپییەکەی زیاد دەکات.  

بە  و  دەیداتەوە  زەوی  کە  گەرمییەی  بڕە  لەو  بریتییە   :Q
نزیکەیی هەمان بڕی گەرمییە کە لە خۆرەوە وەری دەگرێ. 

T2: بریتییە لە تێکڕای پلەی گەرمی ڕووی زەوی.

S2∆: بریتییە لە بڕی زیادبوون لە ئینترۆپی فەزای دەوروبەری 

زەوی.
کە  ئاشکرایە  بۆیە   T2 لە  گەورەترە  زۆر   T1 لەبەرئەوەی 
پێکەوە  گەرمییەکە  ڕیسێرڤەری  هەردوو  ئینترۆپی  تێکڕای 

زیاد دەکه ن.

ژیانی  پڕۆسەکانی  کە  بێت  ڕاس��ت  بابەتەش  ئەو  ئەگەر 
هیچ  ئەوا  ئینترۆپی،  کەمبوونەوەی  هۆی  دەبێتە  زەوی  سەر 
کێشەیەک لەگەڵ یاسای دووەم دروست ناکات بەو مەرجەی 
کەمبوونی ئینترۆپی زەوی لە تێکڕای زیادبوونی ئینترۆپی دوو 
ئینترۆپییەکان  گشتی  کۆی  واتە  نەبێت.  زیاتر  ڕیسێرڤەرەکە 

پێکەوە زیاد بکات نەک کەم.
لەهەر چرکەیەکدا  دەڵێن کە  پێمان  ئەستێرەناسی  کتێبەکانی 
زەوی بڕی جوول وزە لە خۆرەوە وەردەگرێ، ئەگەر ئەمە 
بەرامبەرە  ئەمەش  دەکاتە جوول.  بکەین  ساڵێک حیساب  بۆ 
لەگەڵ زیادبوونی بڕی ئینترۆپیی لە هەردوو ڕیسێرڤەرەکەدا 

)خۆر و فەزای دەوری زەوی( بە بڕی:

 

دەتوانین  گەورەیە،  چەندە  بڕە  ئەم  بزانین  ئەوەی  بۆ  جا 
بەراووردێک بکەین، بۆ نموونە ئەگەر هەموو ئاوی زەریاکانی 
سەر ڕووی زەوی ببن بە سەهۆڵ، ئایا چەندە بڕی ئینترۆپی 

کەم دەکات.
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لە  پڕۆسەیەدا  لەم  زەریاکان  ئاوی  کە  وزەی��ەی  ئەو  بڕی 
دەستی دەدات دەکاتە بڕی وزەکە )Q(= ماتەوزەی ناو ئاو 

X بارستایی ئاوی زەریاکان 

کلڤن،  273ی  واتە  دەیبەستێت  سەدیدا  سفری  پلەی  لە  ئاو 
بۆیە ئەو بڕی ئینترۆپیەی لەم پڕۆسەیەدا کەم دەکات دەکاتە:

ه��ەردوو  ئینترۆپی  زیادبوونی  بڕی  لەگەڵ  ب��ەراوورد  بە 
ڕیسێرڤەرەکە ئەم ڕێژەی خوارەوەمان دەست دەکەوێت:

 

واتە بڕی کەمبوونی ئینترۆپی هەسارەی زەوی بە هۆی بەستنی 
زیادبوونی  بڕی  لە  گەورەترە  جار   140 زەریاکانەوە  ئاوی 
ئینترۆپی سەر ڕووی خۆر و فەزای دەوری زەوی. بەاڵم بیرمان 
هەردوو  ئینترۆپی  زیادبوونی  بۆ  سەرەوە  بڕەی  ئەو  نەچێت 
ڕیسێرڤەرەکە تەنیا بۆ یەک ساڵ بوو، واتە هەر ساڵێک هەمان بڕ 
زیاد دەکات، بۆیە ئەگەر ئاوی هەموو زەریاکان لە 140 ساڵ 
سێرمۆداینامیک  دووەمی  یاسای  ئەوا  بیبەسێت،  کەمتردا  یان 

پێشێل کراوە.
پێی  زیندووەکانی سەر زەوی کە  ماددە  بارستایی  بێگومان 
دەوترێ زیندە بارستە زۆر کەمترە لە بارستایی زەریاکان و 
بە شێوەیەکی نزیکەیی دەکاتە بۆیە 1016kgئەگەر ئێمە بێین 
لە جیاتی بارستایی زەریاکان، زیندە بارستە لەو هاوکێشەیەی 
سەرەوەدا بەکاربهێنین و حیسابی کەمبوونی ئینترۆپی بکەین، 
دەگەینە ئەو دەرەنجامەی کە یاسای دووەمی سێرمۆداینامیک 
زیندە  هەموو  ئەگەر  دەک��رێ  پێشێل  حاڵەتێکدا  لە  تەنیا 
لە  کەمتر  یان  مانگێکدا  ماوەی  لە  زەوی  سەر  بارستەی 
لە  گازی  )حاڵەتی  وەک  ناڕێکی  بەرزی  زۆر  حاڵەتێکی 
10،000 پلەی کلڤندا( بگۆڕرێ بۆ ئەوپەڕی حاڵەتی ڕێکی 

وەک سفری کلڤن.

بێگومان ئەو گۆڕانەی پەرەسەندن ئاماژەی پێدەدات، تا ئەو 
ڕادەیە نەبووە، هەروەها بەپێی پەرەسەندن ئەو گۆڕانکارییانەی 
کە لە ئارادایە، ملیۆنان ساڵی پێچووە تا گەیشتووە بەم ئاستەی 
و  پەرەسەندن  بەڕێزانە  ئەو  بنەمایەک  چ  لەسەر  ئیدی  ئێستا، 

یاسای دووەمی سێرمۆداینامیک دەکەنەوە بە گژ یەکدیدا؟!

دووەم: ژیان و ئینترۆپی 
ژیانی  و  مرۆڤایەتی  داه��ات��ووی  لەسەر  پرسیار  زۆرج��ار 
کە  بابەتەی  ئەو  نوێدا  سەردەمی  لە  دەکرێ،  زەوی  سەر 
نەمانی  و  تەواوبوون  پرسیارەوە،  بەم  بەستراوەتەوە  هەمیشە 
سەرچاوەکانی وزەیە، هەمیشە وتراوە بە تەواوبوون و نەمانی 
سەرچاوەکانی وزە ژیانی سەرزەویش کۆتایی پێ دێت، لە 
خراپترین حاڵەتدا مردن و کوژانەوەی خۆرە یان ئەو حاڵەتەی 
کە زەوی لەگەڵ خۆردا بگاتە هاوسەنگی گەرمی و ئیدی 
هیچ ڕێگایەک نه مێنێت بۆ بەردەوامبوونی ژیان، ئەڵبەتە لێرەدا 
ئەگەر کاریگەرییە سروشتیەکانی دیکه  بە هەند وەرنەگرین 
کۆتایی- بۆ  هۆکار  بە  بکەین  وزە  سەرچاوەکانی  تەنیا  و 
بۆچوونە  ئەم  بێگومان  ئەوە  زەوی،  سەر  ژیانی  پێهێنانی 
سێرمۆداینامیک  یەکەمی  یاسای  بەپێی  لەبەرئەوەی  هەڵەیە، 
بڕی وزەی گشتیی گەردوون جێگیرە و زیاد و کەم ناکات، 
بەڵکو لە جۆرێکەوە بۆ جۆرێکی دیکه دەگۆڕرێ ، بۆیە ئەو 

وزەیە هەر لە گەردووندا دەمێنێتەوە.
ئەوەی لەسەر مرۆڤ پێویسته، ئەوەیە که  ڕێگایەک بدۆزێتەوە 
جۆرێک  بۆ  گۆڕینی  و  وزەیە  جۆرە  ئەو  بەگەڕخستنی  بۆ 
لەبەرئەوە  ژی��ان.  بەردەوامبوونی  بۆ  پێیەتی  پێویستمان  کە 
بە  پەیوەستە  بەڵکو  نییە،  ئەستەم  شتێکی  ژیان  بەردەوامبوونی 
تواناکانی مرۆڤ بۆ بەگەڕخستن و گۆڕینی جۆرێکی وزە بۆ 
لەسەر  تەنیا  لەم حاڵەتەدا مرۆڤ  نییە  جۆرێکی دیکه . مەرج 
هەسارەیەک  بۆ  بکات  کۆچ  دەکرێ  بەڵکو  بمێنێتەوە،  زەوی 
ئەم  تەکنۆلۆژیای  بە  ئەمە  بێگومان  دیکه ،  کۆمەڵەیەکی  و 
پێشکەوتنی  بە  بسپێرین  بابەتە  ئەم  ناکرێ و دەبێت  سەردەمە 

تەکنۆلۆژیا لە ئایندەدا.
ئەوەیە که  ژیان  ئاماژەی پێ بدەم،  لێرەدا دەمەوێت  ئەوەی 
ئەگەر کۆتایی پێ بێت، ئەوا بە هۆی نەمانی سەرچاوەکانی 
وزەوە نییە، بەڵکو هۆکارێکی قووڵتر لە پشت ئەم کارەساتەوە 
لە  دەبێت  پڕ  ژیان  کە  حاڵەتەی  لەو  بریتییە  ئەویش  هەیە، 
زانیاری Information واتە دەگاتە خاڵی تێربوون و چیدی 

توانای بەگەڕخستنی زانیاری نامێنێت.
یاسای دووەمی سێرمۆداینامیک پێمان دەڵێت هەر سیستەمێک 
هەندێجار  ئەوەش  دەمرێ،  ئیدی  ناڕێکی،  ئەوپەڕی  بگاتە 
ئەگەر  بێت  وردتر  ڕەنگە  مردنی گەرمی. کە  دەوترێ  پێی 
سەبارەت  زانیاری.  لە  دەبێت  سەرڕێژ  ئیدی  کاتێک  بوترێ 
کە  ئەوەیە  مردنە  لەم  مەبەست  زیندوو  سیستەمێکی  بە 
توانای  چیدی  ژیان  و  نازیندە  گەردوونی  لە  بەشێک  دەبێتە 
ژینگەی  ڕەحمەتی  لەژێر  نابێت  مانەوەی  و  گەشەکردن 

دەوروبەردا.
زیندووەکان  سیستەمە  تەنیا  سێرمۆداینامیک  دووەمی  یاسای 
ناگرێتەوە، بەڵکو بەپێی ئەو یاسایە هەموو سیستەمێکی فیزیایی 

 ( ) ( ) 140101.2//101.6
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لە سیستەمە  یەکێک  ژیانیش وەک  ناڕێکی،  ئەوپەڕی  دەگاتە 
هەمان  بە  دەبێت  و  چارەنووسە  لەو  نییە  بەدەر  ئاڵۆزەکان 
ئاقاردا بڕوات. بەاڵم پڕۆسەی ژیان وەک سیستەمێکی گشتی 
پێمان دەڵێت بۆ هەمیشە بەردەوام دەبێت و کۆتایی پێ نایەت 
)مەبەستمان لە ژیانی تاکەکەس نییە، بەڵکو پڕۆسەی ژیانە بە 
دەڵێت  سێرمۆداینامیک  دووەمی  یاسای  کاتێکدا  لە  گشتی(. 
ئەوە چارەنووسی حەتمی هەموو گەردوونە بە هەموو پێکهاتە 
گەردوونی  سیستەمێکی  وەک  ژیانیش  و  سیستەمەکانییەوە  و 
و  بێت  یاسایە  ئەم  ملکەچی  دەبێت  نییە  دیکه ی  چارەیەکی 
لەم  کام  پێشەوە  دێتە  پرسیارە  ئەو  لێرەدا  بێت.  پێ  کۆتایی 
دوو  هەڵگری  دەردەکەوێت  وەک  دەکەن؟  ڕاست  دووانە 
پەیامی دژ یەکن، بۆ ڕوونکردنەوەی ئەم بابەتە پێویستە زیاتر 

لەسەر یاسای دووەمی سێرمۆداینامیک بدوێین.
بۆ تێستکردنی هەر تیۆریایەک بە مەبەستی دەرخستنی ڕاستی و 
ناڕاستی ئەو تیۆریایە، سەرەتا پێویستە لە ڕووی ماتماتیکیەوە 
بڕێکی  بە  واتە  بکرێ،  لەگەڵ  مامەڵەی  )بڕ(دا  نێوکۆی  لە 
زمانی  لە  ئەمەش  بکرێ،  پێوانە  بتوانرێ  تا  دابنرێ  گۆڕاو 

 .Qunatification زانستدا پێی دەوترێ
فۆرمولەیەکی  سێرمۆداینامیک،  دووەم��ی  یاسای  بۆ  فیزیا 
دەوترێ  پێی  کە  بڕێک  بنەمای  لەسەر  دان��اوە  ماتماتیکی 
ئینترۆپی. ئینترۆپی ئەو بڕەیە کە ناڕێکی هەر سیستەمێکی پێ 
دەپێورێ و دەتوانرێ جێبەجێ بکرێ بەسەر هەر حاڵەتێکدا 
فیزیادا  لە  هەبێت.  بوونی  جیاواز  ئەگەری  چەند  تیایدا  کە 
فۆرمولەی ماتماتیکی ئینترۆپی دەخرێتە ڕوو لەڕێی بە هەند 
سیستەمێک  کە  شیاوانەی  حاڵەتە  ئەو  هەموو  وەرگرتنی 
بە  دەدات  ڕوو  حاڵەتانە  لەم  یەکێک  هەر  دەکاتەوە،  پڕی 
یان  تاقیکردنەوە  لەڕێی  ئەگەرێکی دیاریکراو کە دەتوانرێ 

لە هەندێک بنەمای دیکەوە بە دەست بهێنرێ.
ئینترۆپیی گشتی  پێکەوە  ئەگەرانەش  ئەم  هەموو  لۆگاریتمی 
سیستەمەکە پێک دەهێنن و ئەمەش ڕاستەوخۆ ئاستی ناڕێکی 

سیستەمەکەمان پێ دەڵێت.

ئەم فۆرمولەیەی سەرەوە لە ساڵی 1870 لەالیەن بۆڵتزمانەوە 
دووەمی  یاسای  هەمان  دیکه   دەربڕینێکی  بە  و  دۆزرایەوە 
سیستەمێکی  هەر  لە  دەڵێت  کە  دەردەخات  سێرمۆداینامیک 

دیاریکراودا ئینترۆپی هەمیشە لە زیادبووندایە.
پڕۆفیسۆر  لە  سپیکد  گۆڤاری  کە  پرسیارێکدا  وەاڵمی  لە 
لە  کوانتەمییەکان  زانیارییە  بواری  زانای  ڤێدراڵ  ڤالتکۆ 

زانکۆی ئۆکسفۆردی کرد دەربارەی گەورەترین دۆزینەوەی 
مێژووی فیزیا، ئەو دەستبەجێ ئاماژەی بە یاساکەی بۆڵتزمان 
جیهانی  دەرب��ارەی  تێگەشتنمان  ڕاستەخۆ  چونکە  ک��رد، 
)بینراو(  ماکرۆسکۆپی  جیهانی  و  )نەبینراو(  میکرۆسکۆپی 

پێکەوە دەبەستێتەوە.
دایان  فیزیاییەکان  که   ئینترۆپییەیه   ئەو  سه یره   لێرەدا  ئەوەی 
هێنا، هەمان فۆرمی ئینترۆپی تیۆری زانیارییەکانی شانۆن-ی 
کالود  لەالیەن  بیستەمدا  س��ەدەی  چلەکانی  لە  کە  هەیە 
تەکنۆلۆژیای  بنەمای  بە  بوو  شانۆن-ەوە دۆزرایەوه  و دواتر 
وشەی  یەکەمجار  نۆیمان  ڤۆن  فیزیایی  زانای  زانیارییەکان. 
فۆرمولەکەی  بینی  کاتێک  شانۆن  بۆ  کرد  پێنشیار  ئینترۆپی 

شانۆن هاوشێوەی فۆرمولەکەی بۆڵتزمانە.
ئینترۆپی-ی وەک چەمکێک بەکارهێنا بۆ دەرخستنی  شانۆن، 
دەتوانێت  پەیوەندی  کەناڵێکی  هەر  زانیارییانەی  ئەو  بڕی 
ئینترۆپی  تێڕوانین دەتوانرێ بوترێ  بە هەمان  هەڵی بگرێت. 
لە فیزیادا ئەو چەمکەیە کە بڕی زانیاری ناو هەر سیستەمێکی 
داخراو دەردەبڕێت. لەم حاڵەتەدا یاسای دووەم پێمان دەڵێت 
لەخۆگرتنی  ئاڕاستەی  بە  داخ��راو  سیستەمێکی  هەر  کە 
چیدی  کە  جۆرێک  بە  دەڕوات،  زانیاری  بڕی  زۆرترین 

توانای لەخۆگرتنی زانیاری نوێی نەبێت. 
ئاسانتر  بەکاردەهێنین  ئینتەرنێت  هەموومان  کە  ئێستادا  لە 
وێدس  باند  لە  دەبینەوە  نزیک  کاتێک  تێدەگەین  بابەتە  لەم 
کاتانه دا  له م  که   ئینتەرنێتەکەمان،  لینکی  Band widthی 

پڕۆسێسەرەکانمان بە شێوەیەکی بەرچاو خاو دەبنەوە. ئەمە لە 
ڕاستیدا هەمان ئەو پڕبوونی زانیارییەیە کە پێشتر باسمان کرد.
دەتوانین  سادە  گریمانەیەکی  بە  تەنیا  چۆن  بوترێ  ڕەنگە 
زانیاری  بابەتی  و  گەرمی  بابەتی  جیاوازە  بابەتە  دوو  ئەم 
Information پێکەوە گرێ بدەین؟ بەاڵم لە ڕاستیدا ئەمە 

کە  سەلمێندراوە  ئەوە  نوێدا  زانستی  لە  نییە،  گریمانە  تەنیا 
تەنیا  و  نییە  ئەبستراکت  ماتماتیکی  چەمکێکی  تەنیا  زانیاری 
بەڵکو  نابێتەوە،  کورت   )0.1( یەکدا  و  سفر  لۆژیکی  لە 
زۆر  چەمکە  لە  یەکێکە  تەنانەت  و  فیزیاییە  چەمکێکی 
بنەڕەتییەکانی وەک ماددە و وزە لە فیزیادا. سەرەتاکانی ئەم 
پەیوەندییە قووڵەش لە نێوان زانیاری و گەرمی یان زانیاری 
و وزە بە گشتی، دەگەڕێتەوە بۆ ئەو تاقیکردنەوە خەیاڵییەی 
کە ماکسوێڵ لە ساڵی 1867دا خستییە ڕوو بە ناوی دیمۆنی 
ماکسوێڵ )لەم نووسینەدا دەرفەتی ئەوە نییە لەسەر ئەم بابەتە 
بنووسرێ(. ئامانجی ئەم تاقیکردنەوەیە بۆ پیشاندانی ئەوە بوو 
کە یاسای دووەمی سێرمۆداینامیک دەکرێ هەڵە بێت، ئەمەش 
ترسی لە دڵی فیزیاییەکانی ئەو سەردەمەدا دروست کرد و 
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ساڵی  تا  مایەوە  خۆی  وەک  بابەتە  ئەم 
هەنگاری  فیزیایی  زانای  کاتێک   1929
بەستنەوەی  ڕێی  لە  توانی  سزیالرد 
ڕادەی��ەک  تا  زانیارییەوە  بە  بابەتەکە 
پارادۆکسەدا  ئەم  ڕوونکردنەوەی  لە 
کۆمەک بکات و پاشان لە ساڵی 1960 
 IBM ڕۆڵف الندۆر کە لەو کاتەدا لە
ک��اری دەک���رد، ت��وان��ی چ��ارەس��ەری 
لە  دوات��ری��ش  و  بکات  کێشەیە  ئ��ەم 
ساڵی  بێنێت-دا  چارلس  توێژینەوەکانی 
بووە  زانیاری،  فیزیایی-بوونی   1982
بوو  ئەمەش  سەلمێندراو.  ڕاستییەکی 
سەرهەڵدانی  بنەماکانی  لە  یەکێک  بە 
بە  کە  کوانتەمییەکان  زانیارییە  زانستی 
هێنایەوە  زانیارییەکانی  تیۆری  تەواوی 

ناو دڵی فیزیا.
پێدا  ئ��ام��اژەم��ان  س��ەرەت��اوە  ل��ە  وەک 
دژەک��ان��ی پ��ەرەس��ەن��دن ه��ەوڵ دەدن 
وەک  سێرمۆداینامیک  دووەم��ی  یاسای 
ڕوو  بخەنە  پەره سەندن  پێچەوانەی 
ڕێکی  ژیان  بایۆلۆژیدا  لە  پێیەی  بەو 
بەردەوام  زیندەوەران  و  دێنێت  بەرهەم 
)ئاڵۆزی(  ڕێکی  بەرەو  ناڕێکییەوە  لە 
کەمبوونی  مانای  بە  ئەمەش  دەڕۆن، 
فیزیادا  لە  کاتێکدا  لە  دێت،  ئینترۆپی 
نزمەوە  ئینترۆپی  لە  ئینترۆپی  ئاڕاستەی 
بەرەو بەرز دەڕوات بۆیە ئەم دووانە وا 

دەردەکەون دژیەک بن. 
جینی  ک��ۆدی  دەزان���رێ  وەک  ب��ەاڵم 
ئاڵۆزتر  بەردەوام  پەرەسەندندا  لەگەڵ 
شانۆن  بەپێی  ل��ەب��ەرئ��ەوەش  و  ب��ووە 
هەیە  زیاتر  زانیاری  بیتی  بە  پێویستی 
دەک��ات.  زی��اد  ئینترۆپییەکەی  بۆیە 
ئینترۆپی  فیزیادا  ل��ە  لەهەمانکاتدا 
دەک��ات.  زی��اد  دووەم  یاسای  بەپێی 
شانۆن  ئینترۆپییەی  زیادبوونی  ئەم  ئایا 
هەیە؟!  دووەمەوە  یاسای  بە  پەیوەندی 
سادەتر  شێوەیەکی  بە  دەتوانین  ئایا 
دووەمی  یاسای  دەرەنجامی  ژیان  بڵێین 

سێرمۆداینامیکە؟ 

کوانتەم  ف��ی��زی��ای  گ���ەورەی  زان���ای 
کە  ب��وو  ک��ەس  یەکەم  شرۆدینگەر 
جەختی لەسەر ئەوە کردەوە ژیان خۆی 
دەهێڵێتەوە  نزمتردا  ئینترۆپییەکی  لە 
ئینترۆپی-ی  زی��ادک��ردن��ی  ل��ەڕێ��ی 
دەوروبەرەوە، ئەم بۆچوونەشی لە ساڵی 
1944 لە کتێبێکی ناوازەدا باڵوکردەوە 

لەژێر ناونیشانی »ژیان چییە؟«
دووەم  یاسای  ئینترۆپی-ی  لێکدانی  بە 
ئەو  دەگەینە  ش��ان��ۆن،  ئینترۆپی  و 
پەرەسەندنی  لەگەڵ  کە  دەرەنجامەی 
دەک���ات،  زی���اد  ئینترۆپی  ژی��ان��دا 
ئاڵۆزی  بەرەو  جینەکان  لەهەمانکاتدا 
شانۆنیش  ئینترۆپی  واتە  دەڕۆن  زیاتر 
ئەوەیە  مانای  ئەمەش  دەک��ات،  زیاد 
بە  دەک��ات  زی��اد  جینەکان  زانیاریی 
بۆ  دەوروب��ەر  بەکارهێنانی  مەبەستی 
نزمترین  لە  زی��ن��دەوەران  هێشتنەوەی 
زیادبوونی  وات��ە  ئینترۆپیدا.  حاڵەتی 
بۆ  پێویستە  ش��ان��ۆن  ئ��ی��ن��ت��رۆپ��ی-ی 
گواستنەوەی ئینترۆپی لە زیندەوەرانەوە 
ئینترۆپیی  زیادبوونی  دەوروب���ەر،  بۆ 
زانیاری  زی��ادب��وون��ی  وات��ای  شانۆن 
دۆزی��ن��ەوەی  مەبەستی  بە  جینەکان 
بۆ  ڕێگە  گونجاوترین  و  باشترین 
ئینترۆپی  زی����ادەی  گ��واس��ت��ن��ەوەی 
جیهانی  بۆ  زیندەوەران  بەرهەمهاتووی 
پاراستن  لەپێناو  خۆیان،  دەرەوەی 
ئەم  ئاڵۆزی  و  ڕێکی  گەشەپێدانی  و 

سیستەمە زیندووانە.
لە کۆتاییدا بەو کەسانە دەڵێم کە بەبێ 
زانستییەکان  دۆزینەوە  لە  ئاگاداربوون 
بەبێ  نوێیەکانی زانست،   و دەرەنجامە 
بە  بۆچوونەکانیان  شێوەیە  بەو  و  بەڵگە 
ناوی زانستەوە فڕێ دەدەن، ئەو کارەی 
زانست  لە  گەورەیە  ستەمێکی  ئ��ەوان 
پێشکەوتنی  ب��ەردەم  لە  لەمپەڕێکە  و 
بە  کوردستان.  لە  زانستی  ڕێچکەی 
ڕاستەوخۆ  زۆریش  کەسانێکی  داخەوە 

وەردەگرن  بنەمایانە  بێ  بۆچوونە  ئەم 
بکەن  بۆ  دواداچوونی  بە  ئەوەی  بەبێ 
و بزانن تا چەندە ئەو قسانە دروستن. 

دووەم��ی  یاسای  خ��ۆی  کاتی  ڕاستە 
ڕەخنەیەکی  وەک  سێرمۆداینامیک 
تیۆری  و  داروین  ڕووبەڕووی  گرنگ 
داروین  تەنانەت  کرایەوە،  پەرەسەندن 
خۆی کاریگەر بوو بەم ڕەخنەیە. بەاڵم 
باڵوبوونەی  زەمانی  لە  ڕەخنەیە  ئەم 
کۆتایی  شرۆدینگەر-ەوە  کتێبەکەی 
لەمەوپێش،  ساڵ   68 وات��ە  ه��ات،  پێ 
بەاڵم ئەم برادەرانەی الی خۆمان هێشتا 
و  دەدەنەوە  لێ  ساڵ   68 پێش  قەوانی 
بێئاگان لەو هەموو دۆزینەوە گەورەیه ی 

کە لەم ماوەیەدا ڕووی داوە.

خوێندکاری دکتۆرای فیزیا 
UCL زانکۆی
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لەمەوبەر،  س��ەدەی��ەك  نزیکه ی 
دۆزییەوە  گه له ئه ستێرەی  یەكەم  مرۆڤ 
دە  خۆمان،  گه له ئه ستێرەكەی  لە  جگە 
ساڵ پاش ئەوە، زاناكان ڕایانگەیاند كە 
بەردەوامدایە،  كشانێكی  لە  گەردوون 
بەهۆی  ب��ەدواوە  و  كاتەوە  ل��ەو  ئیتر 
لە  شۆڕشگێڕیانەی  گۆڕانكارییە  ئەو 

هۆی  بووە  دا  ڕووی  تەكنیكدا  بواری 
مرۆڤایەتی  ڕادەبەدەری  لە  پێشكەوتنی 

لە هەموو بوارەكاندا.
ب��ەردەم  لە  وا  فیزیا،  زانستی  ئەمڕۆ 
تەموزی   4 ل��ە  ن��وێ��دا،  تەلیسمێكی 
2012دا كۆمەڵگای فیزیای نێودەوڵەتی، 
دۆزینەوەیەكی زۆر گەورە و گرنگی لە 
مێژووی فیزیای وزە بەرزدا تۆماركرد، 
"بۆزۆن  تەنۆلكەی  دۆزینەوەی  ئەویش 
بۆ  تەنۆلكەیەی  ئ��ەو  ب��وو،  هیگز" 
گریمانەی  كە  ب��وو  زۆر  ماوەیەكی 
گرنگەی  ڕەگ��ەزە  ئەو  هەبوو،  بوونی 
كە ڕاستێتی نموونەی پێوانەیی تەنۆلكە 
"نەخشە  كە  دانانەی  بەو  سەرەتاییەكان 
ئەو  دەردەخ��ات.  گ��ەردوون  ڕێگای" 

تەنۆلكانە  ئەو  بارستایی  كە  ڕەگەزەی 
"ب��ۆزۆن  ئ��ەو  بوونی  بەبێ  و  دەدات 
هیگز"ه، ئەم دنیا ماددییەی وەك ئەوەی 
و  كیمیا  و  گەردیلە  بێ  دەگەین،  تێی 

ژیان دەبێت!
بۆ گەیشتن بەو دۆزینەوە شۆڕشگێرییەی 
یان  گریمانەیەك  تەنیا  كاتە  ئەو  تا  كە 
بۆچوونێك بوو، پێویستی بە پشتبەستن بە 
ئاڵۆزترین پڕۆژە هەبوو،  گەورەترین و 
تاودەری  دروستكردنی  لە  ئەویش  كە 
ب��ەی��ەك��دادەری  ی��ان  و  تەنۆلكەكان 
جنیفی  نزیك  لە  زەبەالحەوە  هادرۆنی 
لەوە  و  گرت  سەرچاوەی  سویسراوە 
دەچێت كە ئەو توێژینەوانەی لەو پڕۆژە 
زەبەالحەدا ئەنجام دەدرێن تێگەیشتنمان 

فیزیا تاریكەكەی  الیەنە 
جەمال محەمەد ئەمین
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سەرەتاییەوە  تەنۆلكەی  بچووكترین  لە 
لێكۆڵینەوە گەردوونییەكان  بەرەو  ببات 
بە   2012 بۆ   2010 نێوان سااڵنی  لە  و 
یەكدادەرەكە هەوڵی داوە بەیەكدادانی 
بدات  بەرز  وزە  پڕۆتۆنی  بە  پڕۆتۆن 
ساڵی  لە  دەك��رێ  چ��اوەڕوان  واش  و 
بەرزتر  وزە،  بەیەكدادانی  2015دا 

ئەنجام بدرێن.
زان���ا  ك���ە  ب���وو  زۆر  م���اوەی���ەك���ی 
بوون  ئەوە  چاوەڕوانی  فیزیاییەكان، 
هادرۆنی  بەیەكدادەری  هۆی  بە  كە 
گەورە گوژمەیەكی نوێ لە تەنۆلكەی 
بە  پەیوەست  بوارەكانی  و  سەرەتایی 
و  الواز  ك��ارۆ  هاوجێی  "شكانەوەی 

بدۆزنەوە.  گەردوون"  تاریكی  ماددەی 
دوو  لەسەر  بەندە  چاوەڕێیەش  ئ��ەو 

تێبینی ئەزموونی گەورە كە ئەمانەن:
و   w ب��ۆزۆن  لە  كە  گروپەكانی   –1
بۆزۆن z كە نێردراوی كارلێكە ناوكییە 
لە  بەرپرسن  نموونە  بۆ  و  الوازەكانن 

خۆری پرشنگدار.
زانا  تێبینیی  لە  گەورە  كۆمەڵێكی   –2
فیزیا گەردوونییەكان ئاماژە بە پێویستیی 
بوونی كێشكارەكان دەدات كە پێویسته  
ماددەی  ئەویش  لەگەردووندا،  هەبێت 
تاریكی پێویستە بۆ ڕێگرتن لە ئەستێرە 
و گه له ئه ستێرەكان كە لە یەكدی دوور 

بكەونەوە.

بۆزۆنەكانی  دۆزی��ن��ەوەی  هەرچەندە 
بۆ  بێت  یارمەتیدەر  لەوانەیە  هیگز 
بارستایی  س��ەرچ��اوەی  لە  تێگەیشتن 
خۆیشیەوە،  بە  سەرەتاییەكان  تەنۆلكە 
خۆیمان  سروشت  الوە  دوو  لە  بەاڵم 
تێڕامانە  جێی  كە  دەك��ات  نمایش  بۆ 

ئەوانیش:
1– دەبینین كە بارستایی بۆزۆن هیگز، 
تیۆرییەكەی  دەكات  وا  دەپێورێ،  که  
لە  بێت  ناجێگیر  ت���ەواوی  ب��ە  وزە 
فیزیایی  دیاردەیەكی  هەر  دیارنەبوونی 
شێوەیەكی  گەردوون  لەوانەیە  و  نوێ 
بێت  گونجاو  زیاتر  و  هەبێت  دیكەی 

لەسەر ئاستی وزەی چاالك. 
2– لەوە دەچێت داتاكانی بەیەكدادەری 
هادرۆنی زەبەالح، پاڵپشتی دیاردەیەكی 
سەرو- ناوی  بە  نه كات  نوێ  فیزیایی 
ڕازیبوونی  زیاترین  كە  هاوجێبوونەوە 
و  ج��وان��ی  ڕووی  دوو  ل��ە  ل��ەس��ەرە 
ملكەچی  دیاردەیەش  ئەو  بیركارییەوە، 
بۆزۆن  شانبەشانی  ب��ووە  هاوجێبوون 

هیگز، پێش دۆزینەوەی. 
دەربارەی  نوێ  بیرۆكەی  ئێستادا  لە  وا 
دادەڕێ��ژرێ  هیگز  ب��ۆزۆن  تەنۆلكەی 
ك��ە ل��ەوان��ەی��ە ئ��اس��ۆی��ەك��ی ف���راوان 
تاریكی  م��اددەی  ڕووی  بە  بكاتەوە 
ئەزموونی  بەرنامەیەكی  گەردووندا. 
تیۆری ڕێكخراوە بۆ بوارەكانی فیزیای 
و  گەردوونی  زانستی  و  تەنۆلكەكان 
فیزیای گەردوونی و فیزیای كێشكردن 
تاریك  ماددەی  فلتەری  دۆزینەوەی  بۆ 
هەر  یان  داهاتوو،  دەی��ەی  م��اوەی  لە 
زەخیرەی  داهاتوو،  دیكەی  كاتێكی 
لەبەر دەست بۆ ئەو مەبەستە هەموو ئەو 
نموونانەن كە ماوەی 76 ساڵە بەردەوامن 
ئەم  سەیرەكانی  گەردوونییە  پێوانە  و 

دواییانە، پشتگیرییان لێكرد. 
بەو  فیزیا  كە  دەبینن  وا  هەندێك 
ئەوە  بەاڵم  قەیراندایە،  لە  جۆرە 
پاڵپشتی  تیۆرییەك  كە  باڵوە  زۆر 
هەموو  و  هه بێت  كەم  تاقیگەیی 

دواجار زاناكان گەیشتنە ئەو تەنۆلكەیەی كە بەرپرسە لە 
بارستایی خۆی و ماددەكانی دیكە. لە 4 تموزی 2012 
ڕایان گەیاند كە تەنۆلكەی بۆزۆن هیگز-یان دۆزییەوە. 
لە 14 ئازاری 2013، زاناكان بە تەواوی جەختیان لەوە 

كردەوە كە ئەو تەنۆلكەیه ی که  ساڵی پێشوو دۆزییانەته وە 
بریتی بوو لە تەنۆلكەی چاوەڕوانكراو، 

واتە »بۆزۆن هیگز« بووه 
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ئەو توێژینەوانەی لە گەردوون و دنیای 
ئەوەدان  هەوڵی  لە  دەكۆڵنەوە،  ماددی 
بگەنە تێگەیشتنێكی تەواو بەو ئاڕاستەیه ، 
گرفتێكی  بەردەم  لە  ئێستا  ئێمە  که واته  
هەتا هەتایداین و ئێستاش لەسەرە ڕێی 
باشترین  بۆیە  نوێداین،  دۆزینەوەیەكی 
بوترێ  ئەوەیە  ئێستا  فیزیای  بۆ  وەسف 
زانستی فیزیا گەیشتۆتە خاڵی وەرگەڕان 

یان دووڕیانێك.
فیزیا ئەو چوارچێوە بنەڕەتییە پەرەپێدراوە 
زانستەكانی  كە  ب��ەردەس��ت  دەخ��ات��ە 
لەژێر  ئێستاش  دەگرێتەخۆ،  دیكەش 
زۆرەی  تەكنیكیە  خەرمانە  ئەو  سایەی 
زانست  هاتووە  لێ  وای  زانیاریەكانیدا، 
لە هەموو چاوەڕوانكراو  بەرەو دوورتر 
ئاساییە  ب��ڕوات.  مەزەندەكراوێك  و 
دەیەكانی  لە  شتەكانیش  هەموو  كە 
بگێڕرێتەوە.  پێدا  چاویان  داه��ات��وودا 
هاوکات لەگەڵ پەیدابوونی لقی نوێ و 
بابەتی ناڕێكخراو و شیاو بۆ لێكۆڵینەوە، 
بڕییە  گەردوونێكی  كە  گەردوونمان 
)كوانتا(یە، هەندێجار بە شێوەیەكی زۆر 
خۆی  ڕەمەكیانە  و  خەڵەتێنەر  و  ئاڵۆز 
دەردەخات و هەندێجاری دیكە خۆی 
زۆر بە سادەیی و جوانی و ڕێكسازی 
گەردوونە  ئەو  بۆیە  دەك��ات،  نمایش 
و  سەیر  و  كتوپڕی  لە  بەردەوام  بڕییە، 

دەمێنێتەوە. سەمەرەكانیدا 
بۆزۆن  تەنۆلكەی  دۆزی��ن��ەوەی  پێش 
هیگز، تەمومژ دەورەی دۆزینەوەی ئەو 
سێ  سەرۆكەكانی  دابوو،  تەنۆلكەیەی 
جیهانی  فیزیایی  توێژینەوەی  ناوەندی 
دۆزینەوەكەیان  سەیری  گومانەوە  بە 
دادەنا،  گرنگیان  بە  زۆر  بەاڵم  دەكرد، 
گشتی  ب��ەڕێ��وەب��ەری  ه��وی��ر  ڕۆڵ���ف 
توێژینەوە  بۆ  ئ��ەوروپ��ی  ڕێكخراوی 
ئامێری  ك��ە  س��ێ��رن،  ناوكییەكانی 
لێیە  زەبەالحی  هادرۆنی  بەیەكدادەری 
ئەو  دۆزینەوەی  بە  پەیوەستە  زۆر  و 
لە  كە  دەچ��وو  بۆ  وای  تەنۆلكەیەوه ، 
تەنۆلكەی  داهاتوودا،  نزیكی  ماوەی 

ئەگەر  خ��ۆ  دەدۆزرێ���ت���ەوە،  ب���ۆزۆن 
تەنۆلكەیەكی  ئه گه ر  ی��ان  وان��ەب��وو، 
بگرێتەوە،  ئه و  نەبوو كە جێگای  دیكە 
كە  گەشەسەندنانەی  ئەو  هەموو  ئەوا 
هەر  بوو  بەند  لەسەر  توێژینەوەكانیان 
هەموویان  دواوە،  بە   1905 ساڵی  لە 

دادەڕمێن.
لە  سۆزۆكی  و  ئتسۆتۆ  زانا،  ه��ەردوو 
ت��اودەرە  توێژینەوەكانی  ڕێكخراوی 
بیرئاودن لە  وزە بەرزەكان لە ژاپۆن و 
تاقیگای  فیرمیالب لە ئەمەریكا، هاوڕان 
بڕوای  هەرسێكیشیان  و  هویر  لەگەڵ  
تەنۆلكەی  كە  بەوەی  هەبوو  تەواویان 
بۆزۆن هیگز هەر دەدۆزرێتەوە بە هۆی 

بەیەكدادەری هادرۆنەوە كە لە ئازاری 
كاركردن  بە  كردووە  دەستی  2010وه  
و كار لەسەر الساییكردنەوەی تەقینەوە 
لێوە  گەردوونی  كە  دەكات  مەزنەكە 

بەدی هاتووه . 
تەنۆلكەی  بیرۆكەی  كە  باسە  شایانی 
ساڵ   50 بۆ  دەگەڕێتەوە  هیگز  بۆزۆن 
لەمەوبەر و بۆ زانای بەریتانی بیتەر هیگز 
كە پێشبینی لە بوونی كردبوو. زاناكان 
بنەڕەتی  ڕەگ��ەزی  بە  تەنۆلكەیە  ئەو 
دادەنێن لە نموونەی پێوانەیی بۆ زانینی 
لەسەر  گ��ەردوون  ڕۆیشتنی  چۆنێتیی 
تایبەت  بنەڕەتییەكانی  تەنۆلكە  ئاستی 
بە خۆی، چونكە تەواوی ئەو نموونەیە 
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پەیوەستە بە بوونی تەنۆلكەی  بۆزۆن-
دادەنرێ  نموونەیە  ئەو  ئێستاش  تا  ەوە. 
لێكدانەوەی  بۆ  تیۆری  باشترین  بە 
فیزیاوییەكان  هێزە  نێوان  كێشمەكێشی 
ئامانجە  لە  یەكێك  تەنۆلكەكان.  و 
گرنگەكانی ئامێری هادرۆن ئەوەیە ئەو 
بارستاییەكەی  و  بدۆزێتەوە  تەنۆلكەیە 
ئەوا  نەبوو  بوونی  ئەگەر  یان  بپێوێت، 
پێشی  هاتنە  بۆ  بكات  خ��ۆش  ڕێگا 

نموونەی دیكەی فیزیایی. 
ئەو  گەیشتنە  زاناكان  دواجار  بۆ  بەڵێ 
بارستایی  لە  بەرپرسە  كە  تەنۆلكەیەی 
خۆی و ماددەكانی دیكە. لە 4 تموزی 
2012 ڕایان گەیاند كە تەنۆلكەی بۆزۆن 
ئ��ازاری   14 لە  دۆزی��ی��ەوە.  هیگز-یان 
جەختیان  ت��ەواوی  بە  زاناكان   ،2013
که   تەنۆلكەیه ی  ئەو  كە  كردەوە  لەوە 
لە  بوو  بریتی  دۆزییانەته وە  پێشوو  ساڵی 
"بۆزۆن  واتە  چاوەڕوانكراو،  تەنۆلكەی 
هۆی  بە  دۆزینەوەكەشیان  بووه .  هیگز" 
بوو  هادرۆنەوە  زەبەالحی  بەیەكدادەری 
گورزە  دوو  بەیەكدادانی  بە  هەستا  كە 
پڕۆتۆنی زۆر خێرا كە بە دوو ئاڕاستەی 
پێچەوانە دژ بە یەكدی ده ڕۆیشتن. ئینجا 
لە  و  پڕۆسەیەدا  ئەو  ئاكامەكانی  نێو  لە 
ماوەی تەنیا یەك چركەدا زاناكان گەڕان 
تا  چاوەڕوانكراودا  تەنۆلكەی  دوای  بە 
تەنۆلكەی  داتاكانی  دواتر  دۆزییانەوە. 
خستە  نیو  و  دووجار  بۆ  دۆزرایەوەیان 
تا  تاقیكردنەوەوه ،  و  پشكنین  بەر كاری 
"بۆزۆن  ته نۆلکه که   که   لەوەی  بن  دڵنیا 
بەپێی  كە  چ��اوەڕوان��ك��راوە،  هێگز"ی 
نموونەی  لە  گەورە  كەلێنێكی  زاناكان 
پێوانەیی پڕ دەكاتەوە. بەاڵم وەك زاناكان 
لەبەر  دووری��ان  ڕێگای  هێشتا  دەڵێن 
دەمدایە و چەند ساڵێکی دیكەی دەوێت 
تا ئەو تەنۆلكە نامۆیە بە تەواوی دەناسن.

تیۆری نموونەی پێوانەیی 
لە فیزیای تەنۆلكەكاندا، تیۆری نموونەی 
پێوانەیی  Standard mode، وەسفی 
لە  که   دەك��ات  بنەڕەتی  هێزی  سێ 

گەردووندان؛ ئەوانیش هێزەكانی الواز، 
هەروەها  كارۆموگناتیسین.  و  بەهێز 
سەرەتاییانەش  تەنۆلكە  ئەو  وەسفی 
پێكهاتووە.  لێ  ماددەیان  كە  دەك��ات 
1974دا  و   1973 س��ااڵن��ی  ل��ەن��ێ��وان 
بواری  تیۆرییەكانی  لە  یەكێك  وەك 
لەگەڵ  تەبایە  ك��ە  )كونتایی(  ب��ڕی 
میكانیكی  تایبەت،  ڕێ��ژەی��ی  تیۆری 
هەموو  دراوە.  پێ  پەرەی  )كوانتا(  بڕ 
ڕاستێتی  لە  جەخت  تاقیكردنەوەكانیش 
دەكەنەوە،  تیۆریە  ئەو  پێشبینیەكانی 
لەو  ک��ه   كەموكورتییەكانی  ب���ەاڵم 
تیۆرییەدا هەن ئەوەیە كە هێزی بنەڕەتی 
هێزی  ئەویش  خۆ  نەگرتۆتە  چوارەمی 
لە  گوێزەرەوەیە.  هێزی  یان  كێشكردن 
ئێستادا هەموو هەوڵەكانی فیزیای تیۆری 
بەو ئاڕاستەیه ن كە تیۆرییەكە بە تەواوی 
هێزە  چوار  هەر  جۆرێك  بە  دابڕژرێ، 
نێویشیاندا  لە  و  بگرێتەوە  بنەڕەتییەكان 

هێزی گوێزەرەوە یان كێشكردنە. 
ئەو  یان  كێشانەی  ئەو  گەورەترینی  لە 
نوێ  فیزیای  ڕووب��ەڕووی  ئاریشانەی 
تیۆرییەكە  چۆن  كە  ئەوەیە  دەبێتەوە 
چارەی  كە  گشتی،  ڕێژەیی  تیۆری  و 
كێشكردن  ی��ان  گ��وێ��زەرەوە  هێزی 
كوانتا-ش  تیۆری  هه روه ها  و  دەكات 

بخرێنە نێو تیۆرییەكەوە.
زانا ستیڤن هاوكینگ و 

تەنۆلكەكانی بۆزۆن هیگز
ئیفلیجی  بەریتانی و  پڕۆفیسۆری  زانا و 
هاوكینگ،  ستیڤن  ك��ورس��ی،  س��ەر 
ئاگاداری لەوە دەدات كە تەنۆلكەكانی 
لەناوبردنی  ت��وان��ای  هیگز  ب���ۆزۆن 
ئەو  وەك  چونكە  هەبێت،  گەردوونی 
وزەیەكی  ئاستە  تەنۆلكانە  ئەو  دەڵێت 
دەگاتە100  كە  هەیە  بەرزیان  هێجگار 
لەو  ناجێگیری  لەوانەیە  و   Gev bn
داڕمانی  هۆی  ببێتە  پڕێكدا  لە  وزەیەدا 
كە  ئ��ەوەی��ە  گرفت  ك��ات.  و  شوێن 
شێوە  كە  تەنۆلكانەن  ئەو  هەر  نایبینین، 
دەدەن  تەنانە  ئەو  هەموو  قەبارەی  و 

زاناكان  ئەگەر  بۆیە  گ��ەردوون��دا،  لە 
ببێتە  لەوانەیە  فشارەوە،  ژێر  خستیانە 

هۆی لەناوبردنێكی كارەساتباراوی. 
لە  تایمز،  سەندەی  ڕۆژنامەی  بەپێی 
ئێستادا، ڕێی تێ ناچێت ئەو كارەساتانە 
ڕوو بدەن، چونكە فیزیاییەكان تاودەری 
تەنۆلكەكانیان بە قەوارەیه کی وا گەورە 
نییە، تا ئەو تاقیكردنەوانەیان پێ ئەنجام 
پڕۆفیسۆر  كۆمینتەكانی  بەاڵم  ب��دەن، 
بایەخی  جێی  هاوكینگ،  ستیڤن 
زاناكانە. زانا هاوكینگ بیرەكانی خۆی 
لە  هیگز"  "بۆزۆن  تەنۆلكەی  دەربارەی 
پێشەكی كتێبێكی نوێدا نووسیوەتەوە بە 
ناوی Starmus و پرۆفیسۆر هاوكینگ 
"بۆزۆن  تەنۆلكەكانی  تواناكانی  دەڵێت 
هیگز" لە ڕادە بەدەرە. بۆیە بۆتە مایەی 
دڵەڕاوكێ و جێی دوودڵی بۆ ڕوودانی 
بەسەر گەردووندا.  كارەساتی وێرانكار 
شتی  دەڵێت  گاڵتەجاڕییەكەوە  بە  ئینجا 
نادات.  ڕوو  هەرگیز  نزیكانە  بەم  وا 
وزەی  تاودەرەی  ئەو  دەڵێت  هەروەها 
 100Gev دەگەیەنێتە  تەنۆلكەكان 
ئەندازەی  بە  قەوارەكەی  دەبێت   bn
و  بێت  گەورەتر  یان  زەوی  ق��ەوارەی 
لەسەر  وا  پڕۆژەی  هەرگیز  ئێستادا  لە 
نادرێ، چونكە ئەو توانا  زەوی ئەنجام 

ئابوورییە لەبەر دەستدا نییە.
تەنۆلەكەكان  ت��اودەری  وتنە  شایانی 
تەنۆلكانە  لەو  وا  كە  ئەوەیە  كاریان 
گ��ەورە  زۆر  خێرایی  بە  كە  دەك��ەن 
بجووڵێن بە هۆی وزە پێدانییانەوە پێش 
ئەوەی بدەن بە یەكدا و یەكدی لەناو 
كە  هیگزیش  بۆزۆن  تەنۆلكەی  بەرن، 
ئێستا  تا  ماددەكانه ،  بارستایی  بەرپرسی 
بۆیە  نازانن،  لێ  وای  شتێكی  زاناكان 

نابێت یاری لەگەڵدا بكرێ.      

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

.rt سایتی روسیا الیوم
كەناڵی فەزایی ئه لجه زیره 
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ه��ەم��وان  الی  ه�����ەروەك 
دانیشتوانی  ژم���ارەی  كە  ئاشكرایە 
لە  ڕۆژب����ەڕۆژ  زەوی  ڕووی  س��ەر 

ئەم  ب��ەردەوام��دای��ە،  زیادبوونێكی 
بەرچاو  شێوەیەكی  بە  دی��اردەی��ەش 
دەبێت  گورچك-بڕی  كاریگەریی 
لەم  هەر  وزە.  سەرچاوەكانی  سەر  بۆ 
سۆنگەیەشەوە سەنتەر و دامەزراوەكانی 
بەرهەمهێنان و دەستەبەركردنی وزە لە 
هەوڵێكی شێلگیرانەدان بۆ فەراهەمكردن 
و بەدەستهێنانی سەرچاوەكانی دیكەی 
چارەسەر  قەیرانە  ئەو  بتوانن  تا  وزە 
بكەن كە ئەمڕۆ ڕووبەڕووی بەشێك لە 
واڵتانی دنیا بۆتەوە. بۆ نموونە هەروەك 

و  ڕوسیا  نێوان  كێشەی  لە  بینینمان 
واڵتانە  ئەو  كاتێك  ئەوروپادا  واڵتانی 
ڕوسیا  ئاڕاستەی  تووندیان  ڕەخنەی 
كرد لە به رامبه ر كێشەی دەستێوەردانی 
ئەو واڵتە زلهێزە لە ناوخۆی ئۆكرانیا، 
هەڕەشەی  بە  ڕوسیا  چۆن  كە  بینیمان 
بڕینی وزەی گاز لە سەرجەم واڵتانی 
ئەوروپا وەاڵمی ئەو ڕەخنانەی دایەوە.

ب���ه اڵم ی��ەك��ێ��ك ل��ە ب��ژاردەك��ان��ی 
بریتییە  وزە،  دابینكردنی  دیکه ی 
مانگە  لەڕێی  وزە  بەرهەمهێنانی  لە 

مانگە دەستكردەكان و 
بەرهەمهێنانی وزەی كارەبا

ئەندازیار محەمەد دوكانی
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بە  گواستنەوەی  و  دەستكردەكانەوە 
مایكرۆوەیڤەوەیە  شەپۆلەكانی  هۆی 

بۆ سەر ڕووی زەوی.
ئاژانسی فەزای ئەمەریكی ناسا ئەوەی 
نەوەیەكی  نیازە  بە  كە  ڕوو  خستۆتە 
پەرە  دەستكردەكان  مانگە  لە  نوێ 
بواری  لە  تایبەتمەندە  كە  پێبدات 
ڕێی  لە  كارەبا  وزەی  بەرهەمهێنانی 
بۆ  گواستنەوەی  و  خ��ۆرەوە  وزەی 
لە  زەوی.  ڕووی  سەر  وێستگەكانی 
توێژینەوە  خەریكی  حازریشدا  حاڵی 
لەو  یەكێك  لەمەڕ  بەدواداچوونە  و 
دیزانانەی كە د. جۆن ماكینز پێشنیاری 
مانگە  ج��ۆرە  ئەم  دیزانی  ك��ردووە، 
گ��ەورە  كوپێكی  لە  دەستكردەش 
 Solar Powerن���اوی و  دەچێت 
 Satellite Via Arbitrarily
بەسەردا   Large Phased Array
بریتییە  كورتكراوەكەی  كە  بڕیوە 
پێشبینی  وا   ،"SPS-ALPHA" لە 
لە  دەستكردە  مانگە  ئ��ەم  دەك��رێ 
ساڵی 2025ی زاینییدا هەڵ بدرێ بۆ 

بۆشایی ئاسمان.
SPS-" دەس���ت���ك���ردی  م��ان��گ��ی 
زۆری  ژمارەیەكی  لە   "ALPHA
كە  پێكدێت  تەنك  و  ناسك  ئاوێنەی 
ئاڕاستەكانیان  كۆنترۆڵی  دەتوانرێ 
بكرێت. ئەم ئاوێنە تەنك و ناسكانەش 
لە توانایاندایە بڕێكی گەورە و بەرچاو 
لە وزەی خۆر لە خۆیاندا كۆبكەنەوە 
كۆمەڵە  س��ەر  بكەنە  ئاڕاستەیان  و 
لەو  كە  كارۆڕووناكی  خانەیەكی 
نێوەندا دانراون، ئەم كۆمەڵە شانەیەی 
كارەبا  وزەی  دەستكردەكان  مانگە 
شەپۆلی  لەڕێی  و  دەهێنن  بەرهەم 
بۆ  دەیانگوازنەوە  وەیڤییەوە  مایكرۆ 
ڕووی  لەسەر  كە  وێستگانەی  ئەو 
مەبەستە  ئ��ەم  بۆ  و  دان���راون  زەوی 
بەردەوام  تەرخانكراون كە هەمیشە و 
دەستكردانەوە،  مانگە  بەم  وابەستەن 

شەپۆلە  ئەم  هەنگاوەش  ئەم  دوای 
م��ای��ك��رۆوەی��ڤ��ان��ە دەگ���ۆڕدرێ���ن بۆ 
بۆ  دەگوازرێنەوە  و  كارەبا  تەزووی 

تۆڕەكانی دابەشكردنی كارەبا.
كە  دەك���ات  پێشنیار  وا  مایكینز 
شەپۆلە  وەرگ����ری  وێستگەكانی 
زەوی  لەسەر  مایكرۆوەیڤییەكان 
تیرەكانیان لەنێوان 6 بۆ 8 كیلۆمەتردا 
مەتردا   10 بۆ   5 ب��ەرزی  لە  و  بێت 
دوانی  لوولەی  چەندان  لە  که   بێت 

پێكهاتبێت كە لە  شێوەی 
تۆڕێكی زەبەالحدا خۆی 
بنووێنێت، ئەم لووالنەش 
چووستییەكی  خ���اوەن 
دەتوانن  كە  وان  بەرزی 
بەرچاو  شێوەیەكی  بە 

90%ی ئەو وزەیەی كە پێیان دەگات 
كۆیان بكەنەوە و وەری بگرن.

كارەبا  وزە  بەرهەمهێنانی  بیرۆكەی 
ئاسمانه وه   بۆشایی  وێستگەكانی  لە 
 ،2000 ساڵی  پێش  بۆ  دەگەڕێتەوە 
بوو  بریتی  بیرۆكەكەش  سەرەتای 
توێژەرەوەیەك  كۆمەڵە  كە  ل��ەوەی 
چەند  كە  ك��رد  ئ��ەوەی��ان  پێشنیاری 
مانگێكی  چەند  ی��ان  وێستگەیەك 
دەس��ت��ك��رد دروس����ت ب��ك��رێ که  
ب����ەدەوری زەوی���دا ب��س��وڕێ��ن��ەوە و 
بتوانن  تا  كۆبكەنەوە  خ��ۆر  وزەی 
كورتەشەپۆلدا  شێوەی  لە  وزانە  ئەو 
ڕووی  سەر  وێستگەكانی  بۆ  بنێرن 
لەو  كە  توێژینەوانەی  ئەو  زەوی. 
سەلماندووە  ئەوەیان  كراون  بوارەدا 
مانگێكی  كۆمەڵە  دەت��وان��رێ  ك��ە 
خولگە  لە  مەبەستە  ئەم  بۆ  دەستكرد 
وا  جۆرێكی  بە  دابنرێن  جێگیرەكاندا 
كە بە شێوەیەكی جێگیر بەسەر چەند 
ڕووی  لەسەر  دیاریكراو  ناوچەیەكی 
خێرایی  هەمان  بە  بمێننەوە.  زەوی 
خوالنەوەی زەوی بە دەووری خۆیدا 
ه��ەزار   36 نزیكەی  ب���ەرزی  ل��ە  و 

بسوڕێتەوە.  كیلۆمەتردا 
لەم  وزە  بەرهەمهێنانی  پ��ڕۆس��ەی 
دەناسرێتەوە  بەوە  وێستگانەدا  جۆرە 
بەرزن  زۆر  چوستییەكی  خاوەن  كە 
سەر  وێستگانەی  بەو  ب���ەراوورد  بە 
بەرهەمهێنانی  بۆ  كە  زەوی  ڕووی 
لە ڕێی وزەی خۆرەوە  وزەی كارەبا 
جۆرە  ئەم  چونكە  دەبرێن،  بەكار 
وێستگانە یان مانگە دەستكردانە كە لە 

پڕۆسەی 
بەرهەمهێنانی 
وزە لەم 
جۆرە وێستگانەدا بەوە 
دەناسرێتەوە كە خاوەن 
چوستییەكی زۆر بەرزن بە 
بەراوورد بەو وێستگانەی 
سەر ڕووی زەوی كە بۆ 
بەرهەمهێنانی وزەی كارەبا 
لە ڕێی وزەی خۆرەوە 
بەكار دەبرێن، چونكە 
ئەم جۆرە وێستگانە یان 
مانگە دەستكردانە كە 
لە ئاسماندا دادەنرێن، 
گۆڕانكارییەكانی 
كەشوهەوا و هەور و با 
و تۆز و بەرگە هەوایی 
گۆی زەوی و كرداری بە 
به  دوایەكداهاتنی ڕۆژ و 
شەو هیچ كاریگەرییەكیان 
لەسەری نابێت، 
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گۆڕانكارییەكانی  دادەنرێن،  ئاسماندا 
كەشوهەوا و هەور و با و تۆز و بەرگە 
بە  ك��رداری  و  زەوی  گۆی  هەوایی 
هیچ  شەو  و  ڕۆژ  دوایەكداهاتنی  به  
نابێت،  لەسەری  كاریگەرییەكیان 
هەروەها ئەو پلێتی كارۆ ڕووناكییەی 
كە لەسەر ڕووی مانگە دەستكردەكە 
دووجا  سانتیمەترێك  هەر  بۆ  هەیە 
وزە  وات  ملی   140 تێكڕایی  ب��ە 
كە  دەی��چ��ن��ێ��ت��ەوە  و  وەردەگ�����رێ 
لەو  زی��ات��رە  ج��ار  هەشت  ئ��ەم��ەش 
زەوی  ڕووی  لەسەر  كە  وزەی���ەی 
بڕی  گرانیی  بەاڵم  دێنێت،  بەدەستی 
تێچووی ئەم جۆرە وێستگە فەزاییانە، 
ئەم  پەرەسەندنی  لەبەردەم  كۆسپێكە 
ئەوەش  سەرەڕای  و  تەكنۆلۆژیایەدا 
كارەبا  وزەی  گواستنەوەی  پڕۆسەی 
لە فەزاوە بۆ سەر ڕووی زەوی هێشتا 
لە قۆناغی تاقیكردنەوە و ئەزمووندایە 
دیكەش  تەگەرەی  چەندان  ڕەنگە  و 
ڕووبەڕووی ئەم تەكنۆلۆژیایە ببێتەوە.
كۆمپانیای ك��ە  مایكنز  ج��ۆن  د. 
 Artemis Innovation

 Management Solutions

دەڵێت:  بارەیه وە  لەو  دەبات  بەڕێوە 
پڕۆسەی هەڵدانی مانگێكی دەستكردی 
لە  وزە،  بەرهەمهێنانی  بۆ  وا  خۆری 
توانایدایە وزەی كارەبا بۆ ژمارەیەكی 
چەند  ل��ە  و  دان��ی��ش��ت��وان  ل��ە  زۆر 
دیاریكراو  جوگرافیی  ناوچەیەكی 
كە  وا  بە جۆرێكی  بكات،  دەستەبەر 
ئەم  دەتوانرێ  یەكەمدا  قۆناغی  لە 
بكرێ  ئاڕاستە  وا  دەستكردە  مانگە 
ناوچەیەكی  چەند  بە  بدات  وزە  كە 
بێ دەرەتان كە زۆر  دوورەدەست و 
پێویستییان بە كارەبایە، ئەویش لە ڕێی 
هۆی  بە  وزە  چنینەوەی  و  وەرگرتن 
چەند وێستگەیەكی سەر ڕووی زەوی 
دەست  بگاتە  تا  وێركردنی  و  ئاڵ  و 
كارەبایی  توانایەكی  بە  بەكارهێنەران 

كە لەنێوان 10 بۆ 100 مێگاواتدا بێت.
ئەم پڕۆژە ئایندەخوازەی بەرهەمهێنانی 
وێستگەی  ل��ەڕێ��ی  ك��ارەب��ا،  وزەی 
ئاسمانی، یان مانگە دەستكردەكانەوە، 
ب��ەش��ێ��ك��ە ل����ەو ل��ێ��ک��ۆڵ��ی��ن��ه وه  و 
چەمكە  پەیمانگای  كە  توێژینەوانەی 
دەكات  ئامادەی  پێشكەوتووەكان 
تەكنیكە  داهێنانی  و  دۆزی��ن��ەوە  بۆ 
فەراهەمكردنی  بۆ  تایبەتمەندەكان 
وا  جۆرێكی  بە  داه��ات��وودا،  لە  وزە 
هەمئاهەنگییەكی  و  ه��اوك��اری  كە 
نێوان  لە  دەچێت  بەڕێوە  گەرموگوڕ 
و  ناسا  ئەمەریكی  فەزایی  ئاژانسی 
زانكۆی  توێژەرەوانی  لە  دەستەیەك 
كە  ك��راوە  پێشنیار  وا  ستراسكیڵد. 
گواستنەوەی ئەم وزەیە لەڕێی شەپۆلی 
هۆی  بە  یان  مایكرۆوەیڤەوە  وردی 
تیشكی لێزەرەوە بێت. ئەوەی شایەنی 
وزە  گواستنەوەی  تەكنۆلۆژیای  باسە 
لە  پتر  بێتەل،  شه پۆلی  ڕێگەی  بە 
پێشنیار كراوە،  لەمەوبەرەوە  سەدەیەك 
لەنێوان سااڵنی 1893 بۆ 1899 زانای 
چەندان  تێسال  نیكۆالی  فیزیایی 
بواری گواستنەوەی  لە  تاقیكردنەوەی 
بێتەل  شێوازی  بە  كارەبایی  تەزووی 
كراوە  تۆمار  هەروەك  داوە،  ئەنجام 
دەدەن،  ئەوە  گەواهی  زانستییەكانیش 
لەمەڕ  تاقیكردنەوەكانیدا  لە  تێسال  كە 
گواستنەوەی وزەی كارەبا بە شێوەی 
بێتەل، سەركەوتنی بە دەستهێناوە. لەم 
كۆرۆم  جەیمس  پڕۆفیسۆر  دواییانەدا 
ك��ردۆت��ەوە  ئ��ەوە  ل��ەس��ەر  جەختی 
دیاریكردن  گەیشتۆتە  تێسال  ك��ە 
و دۆزی��ن��ەوەی ل��ەرل��ەرە ڕاس��ت و 
بتوانرێ  تا  شەپۆلەكان،  دروستەكانی 
گواستنەوەكە  پڕۆسەی  هۆیەوە  بە 
ئەنجام  سەركەوتووانە  شێوەیەكی  بە 

بدرێ. 
ئەندازیار  زایینیدا  2001ی  ساڵی  لە 
نیشتمانی  سەنتەری  لە  بنولیە  جی 

لە  ئاسمانی  بۆشایی  توێژینەوەی  بۆ 
هێنا  بەدەست  سەركەوتنی  فەڕەنسا، 
ڕووناككردنەوەی  و  هەڵكردن  لە 
هۆڵێكی  لە  كە  كارەبایی  گڵۆپێكی 
ك��ۆب��وون��ەوە دان���را ب��وو ب��ە هۆی 
ت��ەزووی��ەك��ی ك��ارەب��ای��ی��ه وه  ك��ە لە 
گڵۆپەكە  لە  دوورەوە  سەرچاوەیەكی 
گڵۆپەش  ئەم  دەك��را،  ئاڕاستە  بۆی 
نەبووە  تەلێكی  و  وایەر  جۆرە  هیچ 
بە سەرچاوەی وزەكەوە پەیوەستی  تا 
شەپۆلی  ڕێ��ی  ل��ە  بەڵكو  ب��ك��ات، 
پێدەبەخشرا  ڕووناكی  مایكرۆوەیڤەوە 
دەردەچ��وو  سەرچاوەیەكەوە  لە  كە 

نزیكەی 40 مەتر لێیەوە دوور بوو.
پڕۆسەیە  ئ��ەم  كردنی  جێبەجێ  بۆ 
پەرەیان بە چەندان ئامێر و كەرەسەی 
ئامێرێكی  لەوانەش  داوە،  تایبەتمەند 
شەپۆلەكان  بەرهەمهێنانی  بۆ  تایبەتییە 
Magnetronی  ماگنترۆن  ك��ە 
بۆ  دیكەش  ئامێرێكی  و  دەڵێن  پێ 
گۆڕینیان  و  شەپۆالنە  ئەو  وەرگرتنی 

بۆ وزەی كارەبایی. 
سەرنجی  تەكنۆلۆژیایە  ج��ۆرە  ئەم 
زۆرێك لە واڵتانی ئەوروپی و ژاپۆنی 
سەر  لەم  ڕاكێشابوو،  خۆیدا  بەالی 
حازردا  حاڵی  لە  و  پەیوەندەشدا  و 
دەدرێن  ئەنجام  تاقیكردنەوە  چەندان 
بۆ گەیشتن بە ڕێگەیەكی گونجاو بۆ 
كارەباییەی  تەزووە  ئەو  گواستنەوەی 
مانگە  و  ف��ەزا  وێستگەكانی  لە  كە 
و  دەهێنرێ  بەرهەم  دەستكردەكانەوە 
سەالمەت  و  دروست  شێوەیەكی  بە 
زەوی  ڕووی  سەر  بۆ  بگوازرێتەوە 
مرۆڤەكان  بە  زیانێك  هیچ  بێئەوەی 

بگەیەنێت.

بۆ نووسینی ئەم بابەتە سوود لەگۆڤاری 
)العربی العلمی( ژ:28 ی ساڵی 2014 

وەرگیراوە
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ساردکردن و 
گەرمکردنی بینا و 

باڵەخانەکان 
دابان بەختیار فەرەج*
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گەرمکردنی  و  س��اردک��ردن 
 cooling & باڵەخانەکان  و  بینا 
گرنگە  لقێکی   heating system

وا  ئەم شوێنانە، کە  دیزاینی  زانستی  لە 
شێ  و  گەرمی  بڕی  دەکات  پێویست 
تا  بکرێ  کۆنترۆڵ  ورد  شێوەیەکی  بە 
نەبێتە هۆی بێزاربوون و وەڕسبوونی ئەو 
کەسانەی نیشتەجێی بینا و باڵەخانەکانن، 
هەروەها کار نەکاتە سەر تەندروستییان. 
شوێنی  و  نووسینگە  و  ماڵ  لە  هەموان 
کارکردن بەشوێن گەرمی و فێنکییەکی 
شانبەشانی  دەگ���ەڕێ���ن،  ح�����ەواوەدا 
توانای  و  کارەبا  تێچوونی  بڕی  کەمی 
بەرگەگرتن و کارکردنی ئەو ئامێرانەی 
لەم  بەکاردەهێنرێن.  مەبەستانە  ئەم  بۆ 
و  دەکەین  سیستمە  ئەم  باسی  بابەتەدا 
الیەنە  و  ئامێرانە  ئەو  جۆری  بە  ئاماژە 

باش و خراپەکانیان دەدەین.
و  بینا  گەرمکردنی  ی��ان  س��اردک��ردن 
پێوەرانەی  ئ��ەم  لەسەر  باڵەخانەکان 

خوارەوە دەبێ:
لەسەر ستانداردی: 

مرۆڤ،  ژم��ارەی  ژوورەک��ە،  قەبارەی 
باشوور،  )باکوور،  ژوورەکە  ئاراستەی 

خۆرڕۆژهەاڵت، خۆرئاوا(
هەروەها  پەنجەرە،  گڵۆپ،  و  ئامێر 
جۆری ئەو ماددانەی لە دیوار و سەقفی 

ژوورەکەدا بەکاردێ

سیستمی ساردی و گەرمی 
هایدرۆلیکی

س���اردی  و  گ��ەرم��ی  سیستمەکانی 
هایدرۆلیکی دەکرێن بە دوو بەشەوە:

 indoor ن��اوەک��ی��ی��ەک��ان  1(ئ��ام��ێ��رە 
ن��اوەوەی  بەشی  لە  کە   terminal

بیناکان دەبەسترێ.
 outdoor دەرەکییەکان  ئامێرە   )2
دەرەوەی  لە  زۆرج��ار  کە   terminal

بەرهەمانەن  ئەو  یاخود  دادەنرێن  بیناکە 
کە سەرچاوەی دابینکردنی ئاوی گەرم 
پەمپەوە  لەڕێی  ئ��اوە  ئ��ەم  س��اردن  و 
بە  ناوەکییەکان  به شه   بۆ  دەگوازرێنەوە 
دابینکردنی گەرمی و ساردی  مەبەستی 

پێویست بۆ بیناکان.
و  بینا  لە  بەکاردێن  سیستمانەی  ئەو 

باڵەخانەکان:
 :all air systems 1( سیستمی هەوا

کە ئەمەش دەکرێ بە دوو جۆرەوە:
ئینگلیزییه   )ئه م   package پاکیج   )a
له گه ڵ کوردییه که  نایه ته وه ( : ئامێرێکی 
گەورەیە کە لە دەرەوەی بیناکە دادەنرێ 
و لەڕێی دەکتەوە هەوای فرێش ڕەوانەی 
باشترینیشیانە،  و  دەک��رێ  ژوورەک���ان 

چونکە تێچوونی کەمە.
ک��اری   Air handling unit :b
پ��ڕۆژە  ل��ە  و  دەک���ات   )fan coil(
گەورەکاندا بەکاردێ، بەهۆی گەورەیی 
یان دەرەوەی  لە سەربان،  قەبارەکەیەوە 
بیناکە دادەنرێ لە ڕێی دەکتەوە هەوای 
بیناکە.  ناو  بۆ  دەهێنرێ  گەرم  و  سارد 
لە  هەیە  سەرەکی  ج��ۆری  دوو  ئ��ه م  
بیناکە  ناو  گەڕاوەی  هەوای  یەکێکیاندا 
سوود  دووەم  جۆری  بەکاردەهێنێتەوە، 
کۆنترۆڵی  وەردەگرێ،  تازە  هەوای  لە 

سێرمۆستاتی لەگەڵدایە.
 : all water system2( سیستمی ئاو
دەکرێ بە سێ جۆرەوە، وە لەم سیستمە 

پشت بە ئاو دەبەسترێ.
: لەم جۆرەدا پشت   chillerچیللەر )a
چیللەر  ڕێی  لە  کە  دەبەسترێ،  ئاو  بە 
ئاوەکە سارد دەبێ و بەهۆی - pipeەوە 

دەبرێ بۆ ژوورەکان.
پێویستە لە هەر ژوورێ fan coil هەبێ 
ئەو ئاوەی لە چیللەرەکەوە دەردەچێ و 
دەچێتە ناوfan coil-ەوە، ئەو هەوایەی 
لە fan-ەکەوە دەردەچێ بەر کۆیلەکان 

دەکەوێ و دەبێتە هۆی ساردبوونی.
بەکارهێنانی  تەندروستیەوە  ڕووی  لە 
ئاوەوە هەواکە  لەڕێی  زۆرباشە، چونکە 
گەورەکاندا  مۆڵە  لە  و  دەکرێ،  سارد 

زۆر بەکاردێت.
سیستمی  ب��ۆ   :boilerب���ۆی���ل���ەر  )b

گەرمکردنی بینا بەکاردێ
 :heat pump گەرمی  پاڵپێوەنانی   )c
دی��ک��ەدا  ج��ۆرەک��ان��ی  و  چیللەر  ل��ە 
ئامێری  ئەگەر  دەب��ێ،  پێی  پێویستمان 
دەبێ  نەبێ  تێدا  گەرمی  پاڵپێوەنانی 
بەجیا بۆی دابنێین، کە بۆ ساردکردن و 
گەرمکردنی ئاو هەروەها پاڵپێوەنانی ئاو 
بۆ بەشەکانی بیناکە پێویستمان پێی دەبێ.
 air & water 3( سیستمی هه وا و ئاو
بەکاردێ  کەم  جۆرە  ئەم   :system

ه��ەردوو  بە  پێویستمان  ئ��ەوەی  لەبەر 
بڕی  بۆیە  دەبێ،  ئاو  و  هەوا  سیستەمی 

تێچوونی زۆرە.
 DX systemئێکس 4( سیستمی دی 

: جۆرەکانی
لە  بەشێوەیەکی زۆر   :  spiltسپلیت )a
بینا و باڵەخانەکاندا بەکاردێ، لەم جۆرە 
ناوەکیەکان  و  دەرەکی  ئامێرە  بە  پشت 
ناوەوە  ئامێرێکی  هەر  بۆ  دەبەسترێ، 

پێویستە ئامێرێکی دەرەوەمان هەبێ. 
لە زستاندا واتە وەختێ سیستمی گەرمی 
ئیش پێدەکەین ئامێرەکەی ناوەوە ڕۆڵی 
و  دەبینێ   condenser کۆندێنسەر 
 evaporator ئەوەی دەرەوەش ڕۆڵی
سیستمە  ئەم  هاویندا  لە  بەاڵم  دەبینێ، 
پێچەوانە دەبێتەوە بە ئیشپێکردنی ساردی. 
لەم سیستمەدا غاز بەکاردێ کە لە ڕووی 

تەندروستیەوە بەکارهێنانی باش نییە.
vrf & vrv :b سیستمێکی ساردکەرەوەیە 
کە جیاوازییه که ی لەگەڵ سپلیتدا ئەوەیە 
یەک  لەسەر  ن��اوەوە  ئامێرێکی  چەند 
هەمان  بە  دادەن���رێ.  دەرەوە  ئامێری 

شێوەی سپلیت، غازی تیادا بەکاردێ.
 :  window typeپەنجەرە جۆری   )c
لە ئێستادا ئەم جۆرە زۆر کەم بەکاردێ 
و  ن���اوەوە  ئامێرەکەی  ل��ەب��ەرئ��ەوەی 
ئامێردایە  یەک  لەناو  دەرەوە  ئامێرەکەی 
دای  بمانەوێ  شوێنەی  لەو  ئەویش  کە 
گەرمی،  و  ساردی  مەبەستی  بۆ  دەنێین 
کەم  ب��ەک��اردێ.  ژوور  ی��ەک  ب��ۆ  ک��ە 
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بەرزی  بەهۆی  جۆرە  ئەم  بەکارهێنانی 
دەنگیەوەیەتی.

ئاڕ  ڤی  و  سپلیت  بزانین  ئەوە  پێویستە 
ئەو  ئ��ەوەی  بۆ  باشترە  بنمیچ  ڤ��ی-ی 
ئاوەی کە دروست دەبێ هەمووی لەڕێی 

pipe-ێکەوە فڕێ بدرێتە دەرەوە.

:indoor unit سیستمە ناوەکیەکان
و  س��اردی  بۆ  کە  دیکەیە  جۆرێکی 
سیستمەکانی  لە  جیا  بەکاردێ  گەرمی 
پێشوو پێی دەوترێ 1(سیستمی گەرمی 
 radiant و ساردی ئەرزی بە تیشکدان

.floor system

بۆری  ڕاخستنی  لە  بریتییە  سیستمە  ئەم 
لەژێر   PEX- AL- PEXچینی پێنج 
بیناکەدا و لەڕێی مانیفۆڵدی  زه ویی ناو 
کۆنترۆلێ  سێرمۆستاتیەوە  یان  مانوێڵ 

پلەی گەرمییه که ی دەکرێ.
گەرمی لەم سیستمە بەشێوەی تیشکدان 
بەشێوەی  ساردیش  و  دەگوێزرێتەوە 

هەڵمژینی گەرمی ناو بیناکە.
2( سیستمی گەرمی و ساردی بنمیچی 
radiant ceiling systemبەتیشکدان

مێناڵ  پانێڵی  لە  پێکهاتووە  سیستمە  ئەم 
PEX-ی  بۆری  و  بۆرد  پالستەر  یان 
الوەکی  بنمیچی  وەک  ڕاخ��راوە  لەسەر 
بەهەمان  ساردی  و  گەرمی  بەکاردێ. 
ل��ەڕێ��ی  ئ����ەرزی  سیستمی  ش��ێ��وەی 

تیشکدانەوە دەگوێزرێتەوە.
water radiator 3( رادیاتۆری ئاوی

رادیاتۆر  پانێڵی  لە  بریتییە  سیستمە  ئەم 
دابینکردنی  مەبەستی  بە  بیناکان  ناو  بۆ 

گەرمی بەشێوەی تیشکدان.
دابینکردنی  بۆ  رادیاتۆر  تاوەڵ  هەروەها 
گەرمی بۆ ناو حەمام و ساردی حەمام.

outdoor unit سیستمە دەرەکیەکان
سەرچاوەی  وەک  کە  سیستمەدا  ل��ەم 
لە  س���ارد  و  گ���ەرم  بەرهەمهێنەری 
س��اردی��دا  و  گ��ەرم��ی  سیستمەکانی 

بەکاردەهێنرێ، بریتین لە:
 air toئ���او بۆ  ه��ەوا  پەمپی  هیت   )1

: water heat pump

ئەم هیت پەمپانە بە کارەبا کار دەکەن 
بە سوودوەرگرتن لە وزەی هەڵگیراوی 

و  دەوورووب����ەر گەرمی  ه��ەوای  ن��او 
دەک��ەن.  داب��ی��ن  بیناکان  ب��ۆ  س���اردی 
بەنزیکەیی  و  هەیە  بەرزیان  چوستیەکی 
سیستمە  لە  بەرامبەر   )3.4( بەڕێژەی 
کالسیکییەکانی وەک بۆیلەری کارەبایی، 

گازی و گازۆیلی زیاترە.
 groundزەم��ی��ن��ی پەمپی  هیت   )2

: source heat pump

کاردەکەن  کارەبا  بە  پەمپانە  هیت  ئەم 
و سوود لە گەرمی ناو خاک وەردەگرن 
بیناکان.  ساردکردنی  و  گەرمکردن  بۆ 
چوستیەکی بەرزیان هەیە و بە نزیکەیی 
دەگات )5( بەرامبەری چوستی سیستمە 
کالسیکییەکانی وەک بۆیلەری کارەبایی، 

گازی و گازۆیلی.

سەرچاوەکان:
www.mitsubishicomfort.com
www.labtechgroup.com
www.johnsoncontrols.com

* ئەندازیاری میکانیک

دا  هۆشداری  نوێ  توێژینەوەیەكی 
بەیانیان  نانی  قەڵەو  ژنانی  ئەگەر  كە 
بە  تووشبوونیان  مەترسی  نەخۆن، 
زیاد دەكات و سایتی هیلپ  شەكرە 
لەالیەن  كە  ئەمریكی  ی  نیوز-  دی 
خاتوو  سەرەكییەوە  ئ��ام��ادەك��اری 
ئەلیزابیت توماس لە زانكۆی كلۆرادو 
ئامادەكرا دەکرێ دەڵێت: »نەخواردنی 
هۆی  دەبێتە  ژنان  الی  بەیانیان  نانی 
بەرگریی  بە  ناسراوە  كە  حاڵەتێك 
حاڵەتێكی  ببێتە  ئەگەر  كە  ئەنسۆلین، 

هەمیشەیی، گرفتی شەكرە بۆ مرۆڤ 
دروست دەكات«.

لەبەر ئەوە تۆماس و تیمەكەی ناچار 
ڕێ��ژەی  و  ئەنسۆلین  ڕێ��ژەی  ب��وون 
كۆمەڵێ  لە  بپێون،  خوێندا  لە  شەكر 
كێشیان  كە  ئەوانەی  و  قەڵەودا  ژنی 
لە 29 ساڵ،  زیادە و تەمەنیان زیاترە 
نانخواردنی  دوای  ڕۆژێ��ك  ئ��ەوەش 
نەخواردنی  دوای  ڕۆژێك  و  بەیانیان 
نانی بەیانیان، دەركەوت كە ڕێژەكانی 
لەو  بەرزترە  گلوكۆز  و  ئەنسۆلین 

بەیانیان  نانی  ژنەكان  كە  ڕۆژان��ەدا 
ناخۆن.

ئەوە  بۆ  هۆكارەكەی  تۆماس  خاتوو 
نانی  ژن��ان��ەی  ئ��ەو  كە  گ��ەڕان��دەوە 
بە  پێویستی  الشەیان  ناخۆن،  بەیانیان 
ئەنسۆلین،  لە  هەیە  بەرزتر  ڕێژەیەكی 
بۆ وەرگرتنی ئەو ژەمە خواردنەی كە 

دەیخوات.
مەحموود

سەرچاوە: گۆڤاری )طبیبك( ژ: 
661- 2013ز- ل: 83-78

نەخواردنی نانی بەیانیان مەترسیی 
تووشبوون بە شەكرە زیاتر دەكات
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ئایا ئێوە ئامادەن بۆ به جێهێشتنی زەوی؟

دام����ەزراوەی »م���ارس1«ی 
هۆڵەندی، بە دوای کەسانی خۆبەخشدا 
لەسەر  ژیانیان  ئ��ەوەی  بۆ  دەگەڕێت 
مەریخ بەسەر بەرن. ئەم هەلە لەدەست 
مەدەن، چونکە ئەم کۆمپانیایە »مارس1«بە 
خۆبەخشدا  ک��ەس��ی  چ���وار  ش��وێ��ن 
لە ساڵی 2023دا  ئەوەی  بۆ  دەگەڕێت 
بکات.  مەریخیان  هەسارەی  ڕەوان��ەی 
گەشتێکی بێ-گەڕانەوە و دوا مەکەون 

بۆ پڕکردنەوەی داواکارییەکانتان.

گەشت بۆ هەسارەی مەریخ
دام���ەزراوەی  بەڕێوەبەری  سەرۆکی 
شێوەیە  ب��ەم  هۆڵەندی  »م���ارس1«ی 
باڵودەکاتەوە:  فەرمی  بە  ئاگادارییەکە 
»مارس1«دەست  دام��ەزراوەی  »ئەمڕۆ 
کەسانی  شوێن  بە  گەڕان  بە  دەکات 
مەریخ  لەسەر  ئ��ەوەی  بۆ  خۆبەخش 
خۆبەخشدا  کەسانی  شوێن  بە  بژین، 
دەگەڕێین؛ لە هەموو جیهاندا، ئەوانەی 
کە ڕازین بەو گەشتە و بڕی تێچوونی 
یۆرۆ،  ملیار  پێنج  دەگاتە  پرۆژەکە 
پاڵپشتی داراییەکەی لەڕێی پەخشکردنی 
ڕاس��ت��ەوخ��ۆی ه��ەم��وو وردەک��اری��ی��ە 
هاوشێوەی  کە  دەبێت  گرنگەکانەوە 

بەرنامە ڕیالیتییەکان دەبێت.
ئاماژەی  دام��ەزراوەک��ە  بەڕێوەبەری 

بوارەکە  شارەزایانی  کە  دا  ب��ەوەش 
كه سی  كۆمه ڵێك  هه ڵبژاردنی  پ��اش 
دیاریكراو، بڕیار دەدەن، بەاڵم دواجار 
پرۆسه ی  له ڕێی  كه   جه ماوه ره   ئ��ه وه  
ده نگدانه وه  به شداریمان دەکەن تاوه كو 
پۆسته كه  بۆ  گونجاو  كه سی  بتوانین 
کە  وای��ە  ب��اوەڕم��ان  ئێمە  هه ڵبژێرن، 
دیموکراتییە  هەڵبژاردنە  پرۆسەی  ئەم 
هەڵبژاردنی  پ��رۆس��ەی  لە  گرنگترە 

سەرۆکایەتی.
فڕۆکەوانی  ڕاهێنەری  گۆنتەر«  »ستیڤان 
ساڵ  چ��وار  و  چ��ل  ت��ەم��ەن  ئەڵمانی 
یەکێکە لە پاڵێوراوەکان بۆ ئەم گەشتە، 
ستیڤان ئەم گەشتە بە فرسەتێکی گەورە 
لە  جار  یەک  تەنیا  وایە  پێی  و  دادەنێ 
بارەیەوە  ل��ەم  دەدات.  ڕوو  تەمەندا 

شێرۆ بەهرەدار و بنار قادر
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ئاستی  لەسەر  دەکەم  »هەست  ده ڵێت: 
گەشتە  ئەم  بۆ  دەروون��ی  و  جەستەیی 
من  الی  لە  کە  شت  تاکە   ، ئامادەم 
هەڵبژاردنی  پێوەری  شاراوەیە،  و  نادیار 
کەسانی گونجاوە، هیوادارم کە من لە 

کەسە هەڵبژێرراوەکان بم« .
دەکات  پێشبینی  »م��ارس1«  دەزگ��ای 
خۆیان  پاڵێوراو  ملیۆنێک  نزیکەی  کە 
لێرەوە  گەشتە،  ئ��ەم  بۆ  هەڵدەبژێرن 

پێدەکات  دەست  جدی  بیرکردنەوەی 
کە دەبێ خواردن و خواردنەوە و ئەو 
هەوایەی کە هەناسەی پێدەدەن و هەموو 
پەیوەندی  وەک  دیکە  پێداویستییەکانی 
هەموو  لە  خۆشگوزەرانی،  هۆکاری  و 
گەورەیی  ق��ەب��ارەی  گرنگتر  ئەمانە 

که شتییه  ئاسمانییه که یه  .
هەزار   10 ئێستا  تا  دام��ەزراوەی��ە  ئەم 
واڵتی  سەد  زیاتر  لە  داواکاری  فۆرمی 
گەیشتووەته وه .  بەدەست  جیاجیاوە 
بۆ  گەشتە  ئەم  بوترێ  ئ��ەوە  پێویستە 
بیر  باش  بۆ هەموو ژیانە،  هەتاهەتایە و 
خۆتاندایە،  دەستی  لە  بڕیار  و  بکەنەوە 
مەریخ  لەسەر  هەتاهەتایە  بۆ  دەخوازن 

بژین؟ بیری سەر زەوی ناکەن؟ 
ئاماده كردنى هه سارى مه ريخ  له 

ڕووى ئاو و هه وا
مه ریخ  زەپۆشی  چڕیی  -زیادکردنی 
بێت  میلیبار   300 دەبێ  کەم  الیەنی  بە 
پەستانەی  ئەو  سێیەکی  ئەمە  هێشتا  که  
پێنج  ڕێژەی  زۆرترین  و  زەوییە  سەر 

ئەوەندەی پەستانی سەر زەوییە.
_زۆرترین ڕێژەی ئۆکسجین که  بگاته  

1.6 بار ،پەستانی نایترۆجینی 3.2 بار.
چۆنێتی  بۆ  هەیە  پێشنیارێک  چەند 
زیادکردنی پلەی گەرمی لەسەر ڕووی 

هەسارەکە لەو پێشنیارانە:
_ پرۆژەی ئاوێنەی بۆشایی ئاسمان:

ئەمەش بە دانانی چەندین ئاوێنەی گەورە 
لە دەوری مەریخ که  پێویستە تیرەی هەر 
ئاوێنەیەک لە نێوان 100-200 کیلۆمەتردا 
بێت کە ڕوویان ده کرێته  مه ریخ  و خۆر 
و تیشکی خۆر لە ڕێگەی ڕووەکەیەوە 
بەستووەکانی سەر هەسارەکە  ناوچە  بۆ 
لێ  توانەوەی سەهۆڵەکە سوودی  بۆ  و 
گازی  ب��ڕی  لەمەوە  و  ده گیرێ  وه ر 
دوانۆکسیدی کاربۆن زیاد ده کات و لە 
ئەنجامی ئەمەوه  قەتیسبوونی گەرمی له  
زه پۆشه که یدا دواتر بەرزبوونەوەی پلەی 

گەرمیی هەسارەکە.
لە  ده چێت  زەوی  لە  مەریخ  هەسارەی 

ڕووی بەرزی و نزمی و پێکهاتەی شاخ 
و دۆڵ و ته نانه ت لە شێوازی پێکهاتنی 
لە  و  هەسارەکە  ج��ۆری  لە  سروشتی 
ڕووی کەش و هەوا و خاک و خۆڵەوە.

تایبەتمەندییەکانی مەریخ:
سروشتی بەردین:

ئەمەش  کە  کیلۆمەترە   6800 تیرەکەی 
یەکسانە بە نیوە تیرەی هەسارەی زەوی 
و دووەم بچووکترین هەسارەیە لە دوای 
ڕووی  ڕووب��ەری  »عەتارد«.  هەسارەی 
ڕووبەری  چارەکی  به   یەکسانه   مەریخ 

ڕووی زەوی.
228 ملیۆن کیلۆمەتر لە خۆرەوە دوورە 
واتە 1.5 جار ئەوەندەی درێژی نێوانی 

زەوی و خۆرە.
 « و  دی��م��ۆس«   « هەیە  مانگی  دوو 

فۆبۆس«.
هەیە  زەوی  چیاکانی  لە  بەرزتر  چیای 
گەورەترین  و  درێژتر  و  دوور  دۆڵی 
گڕکانی لە کۆمەڵەی خۆردا هەیە و پێی 
»ئۆلیمبس  گڕکانی  لوتکه ی  دەوت��رێ 

مۆنز«
ب��ەرگ��ە ه���ەواک���ەی پ��ێ��ک دێ���ت لە 
 %95 کاربۆن  دووانۆکسیدی  گ��ازی 
و   %1.6 ئارگۆن  و  نایترۆجین%3  و 
ئۆکسجین 0.13% و هه ڵمی ئاو %0.02 

و هه ندێ گازی دیکه .
 5 مەریخ  ڕووی  له سه ر  ئێستادا  لە 
لەو  دووان  که   هه یە  ئاسمانی  کەشتی 

کەشتیانە جێگیرن. 
 

سەرچاوەکان:
-ال����م����ؤس����س����ة ال���ه���ول���ن���دي���ة                                     
h t t p : / / a r a b i c . e u r o n e w s .
one-way- /25 /04 /com/2013
            . /t i c k e t - t o - l i f e - o n - m a r s
-الخصائص والمكونات للكوكب ضمن 
http://ar.wikipedia. ويكيبيديا.    
الكوكب.                                                 تأهيل  org/wiki-اع�����ادة 

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

إعادة_تأهيل_المريخ.

دەزگای »مارس1« 
پێشبینی دەکات کە 
نزیکەی ملیۆنێک 
پاڵێوراو خۆیان 
هەڵدەبژێرن بۆ 
ئەم گەشتە، لێرەوە 
بیرکردنەوەی جدی 
دەست پێدەکات 
کە دەبێ خواردن 
و خواردنەوە و ئەو 
هەوایەی کە هەناسەی 
پێدەدەن و هەموو 
پێداویستییەکانی دیکە 
وەکو پەیوەندی و 
هۆکاری خۆشگوزەرانی، 
لە هەموو ئەمانە گرنگتر 
قەبارەی گەورەیی 
که شتییه  ئاسمانییه که یه  
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بەم  گ��ەردوون��اس��ەك��ان 
نوێی  جۆرێكی  بە  برد  پەییان  دواییانە 
هەسارە، واتە ئەو تەنەی توانای سوڕانەوەی 
تەنێكی  كە  خ��ۆردا  دەوری  بە  هەبێت 
بە  بەراوورد  بە  كێشەكەی  و  گەردوونییە 
كێشی ئێستای زەوی نزیكەی 17 ئەوەندەیە.
تیۆری  ب��واری  لە  ئەوانەی  تیۆریسته کان 
بڕوایەكیان  هیچ  كاردەكەن  گەردوونیدا 
بەم ئاماژەیە نەكرد، چونكە ئەوان بڕوایان 
واب���وو ك��ە ب��وون��ی ت��ەن ل��ەو ق��ەب��ارە و 
گازی  لە  زۆر  بڕێكی  گەورەیەدا  كێشە 
هایدرۆجین دەردەپەڕێنێت و دەبێتە تەنێكی 
بڕوا  نوێیە  تەنە  ئەم  گ��ەورە.  زەبەالحی 
زۆر  و  ڕەقە  ماددەی  سەرجەمی  كە  وایە 
بە  پێشتر  دۆزینەوەیەی  لەو  گەورەتریشە 
super-earth-ەوە  زه وی  سوپه ر  ناوی 
mega- ناونرابوو، بۆیە ناونرا گه وره زه وی

.earth

Xavier Dumusque خافیێر دوموسک
Harvard لە ناوەندی گەردوونزانی

 Harvard-Smithsonian Center

كە   for Astrophysics CFA
ڕابەرایەتی و شیكەرەوەی سەرجەم داتا و 
زانیارییەكان دەكات لەم بوارەدا و خاوه نی 
هەموومان  "ئێمە  دەڵێت:  و  دۆزینەوەكەیە 
تووشی سەرسوڕمان بووین كاتێك دركمان 

بە دۆزینەوەیەكی لەو شێوەیە كرد".
ساسیلۆڤ  دیمیتار  توانا  بە  ت��وێ��ژەری 
بەڕێوەبەری  كە   Dimitar Sasselov

و   Harvard لە  بنچینەییە  هەوڵدانی 
وەك  "ئەمە  وت��ی:  كاردەكات   CFA لە 
دێوێك وایە بۆ زەوی، بەاڵم نەك دێوێكی 
زەبەالحی ترسناك، بەڵكو دەتوانرێ سوودی 
لە  ژیان  مسۆگەكردنی  بۆ  وەربگیرێ  لێ 
kepler- هۆی  بە  داهاتوودا  قۆناغەكانی 

10c ەوە".
ئ��ەم گ���ه وره  زه وی��ی��ە دۆزراوەی����ە وەک 
ماوەی  لە  خۆر  هاوشێوەی  ئەستێرەکانی 
45 ڕۆژدا یەک جار دەخولێتەوە، و نزیكەی 
دوورە.  زەوییەوە  لە  ڕووناكی  ساڵی   560
ئەم سیستەمە نوێیە جگە لەوەی 3 بارستایی 
بە  لەخۆدەگرێ   kepler-10b و زەمینی 
لە خولگەیەكی 20  تێبینیکراو  شێوەیەكی 

سەعاتی خێراتردا دەبێت.
تەلەسكۆبی  ل��ەالی��ەن   kepler-10c
kepler-ی  کیپله ر  ن��او  بە  پشكنەری 
بنەڕەتی دیاری كرا.  ناساوە وەك خاڵێكی 
تەنانەی  و  هەسارە  ئەو  تەلەسكۆبە  ئەم 
هەیە  دەربازبوونیان  توانای  كە  دۆزییەوە 
لە ڕێڕەوەكانیان و بە ڕوونی دەردەكەون. 
ئەستێرانەی كە  بەو  بە پشتبەستن  هەروەها 

دەبنە هۆی ڕووناككردنەوەی ڕێڕەوەكە و 
سێبەری تیا دروست دەكەن. بە پێوانەكردنی 
كە  تاریكبوونەی  و  لێڵبوون  ئ��ەو  ب��ڕی 
توانیان  دروست دەبێت، گەردوونناسەكان 
فیزیاییانەیان  هەسارە  ئەو  تیرەی  قەبارەی 
دەست بكەوێت و داتای بكەن. هەرچۆنێك 
ئەو  كە  ناڵێت  پێ  ئەوەمان  کیپله ر  بێت 

هەسارانە بەردین یان گازین.
كە  ن��اودەب��رێ��ت  وەه��ا   kepler-10c
میل   18000 نزیكەی  هەیە  تیرەیەكی 
گەورەیە.  زەوی  ئەوەندەی   2.3 دەبێت، 
لە  گروپێكەوە  ناو  دەخرێتە  هەروەها  و 
mini- بە  ناودەبرێن  كە  هەسارەكان 
دەورەدراون  هەموویان  كە   neptunes

بە زه پۆشێکی زۆر تەنك.
تیمە دۆزەرەوەكە سەرەتا دەزگای هارپس 
بەكارهێناوە  ن��ۆرزHARPS-northی��ان 
نیشتمانی  گالیلۆی  تەلەسكۆبی  ل��ە 
 Telescopio Nazionale Galielo "TNG"
بۆ  ئه ویش  ئایسلەندا  كەنارەكانی  لە  كە 
 .kepler-10c بارستایی  پێوانەكردنی 
گەیشتنە ئەوەی كە كێشەكەی نزیكەی 17 
ئەوەندەی كێشی زەوی دەبێت و زۆر لەو 
ئەندازەیە دوور ترە كە چاوەڕوان دەكرا و 
kepler- هەروەها ئەوەشیان دەرخست كە
10c پێكهاتەیەكی وەها چڕبووەوەی هەیە 
كە  ڕەقەكان  ماددە  و  بەردی  ماددەی  لە 

زۆر دەگمەنە.
ڕوون  ئەوەشی   Dumusque دوموسک 
كردەوە كە "kepler-10c  بەتێپەڕبوونی 

گەردوونناسەكان
هەسارەیەکی 

نوێیان دۆزییەوە
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لە دەست  بەرگە هەواكەی دەوری  كات 
نادات، ئەو ئەوەندە گەورەیە كە هیچ شتێك 
نەتوانێت گۆڕانكاری تیا دروست بكات" و 
هەروەها وتیشی " شێوە و پێكهاتەی ئەو بەو 

ڕێگایەی ئێستا دەبێت و بەس".
شێوەی  و  پێكهاتە  بنچینەییەكانی  بیردۆزە 
هەسارەكان باس لەوە دەكەن كە چۆن بەو 
ئاڵۆزییە و قەبارە گەورە و ماددە بەردییەوە 
گەشەی كردووە و گەیشتووەتە ئەوەی ئێستا 
هەیە. بەاڵم لێكۆڵینەوە و چاودێریكردنەكان 
لە خۆوە ڕووی  ئەوە  دەسەلمێنن كە  ئەوە 

نەداوە.
گەردوونناسی سەر بە cfa بە ناوی الرس 
ئه ی بوچهه یڤ Lars A.Buchhave لەو 
دۆزینەوەی  دا   AAS كۆنفڕانسەی  پرێس 
لە  ڕوو  خستە  دیكەی  پەیوەندییەكی 
)واتە  هەسارانە  ئەو  خولی  م��اوەی  نێوان 
دەوری  بە  خوالنەوە  بۆ  دەخایەنێت  چەند 
ئەستێرەیەكه یدا( و قەبارەی بازدان و گۆڕانی 
هەسارەكە لە بەردییەوە بۆ گازی. ئەو ئەوەی 
-mega-earth زۆرب��ەی  كە  خستەڕوو 
ەكان بە  kepler-10c شەوە بەردەوام لە 
كشان و فراوانبوونی ژمارە و داتاكاندا دەبن 
و  خوالنەوە  ڕێڕەوی  و  خولگە  ئەوەی  بۆ 

ماوەی خوالنەوەكانیان درێژتر بێت.
كە   ئ��ەوەی  دەمانگەیەنێتە  دۆزینەوەكە 
kepler-10c  بە تەواوی سەر بە گه ورە 
كاریگەرییەكی  ه��ەروەه��ا  زه وییه كانە 
مسۆگەر و بەرچاویشی دەبێت لەسەر ژیانی 
تیایدا.  ژیان  بوونی  ئەگەری  و  گەردوون 
سیستەمی kepler-10 تەمەنی نزیكەی 11 
بلیۆن ساڵ دەبێت، ئەمەش مانای ئەوەیە كە 
دروستبوونی پێكهاتەكەی ده گه ڕێته وه  بۆ 3 
Big-  بلیۆن ساڵ دوای ته قینه وه  گه وره که

Bang ی گەردوون.

گەردوونی كۆن تەنیا توخمە سووكەكانی 
بووە.  تێدا  هیلیۆمی  و  هایدرۆجین  وەك 
توخمە قورسەكان دەبنە هۆی دروستبوون 
و پێكهاتنی هەسارە و تەنە ڕەقەكان وەك 
لەنێوان  س��ەرەت��ادا  لە  ئاسن.  و  سلیكۆن 
ئەو  قۆناغدا  یەكەم  لە  و  ئەستێرەكاندا 
توخمانە په یدا بوون. كاتێك ئەو ئەستێرانە 
شێوەیەكی  بە  پێكهاتانە  ئەو  تەقیونەتەوە 
بۆشایی  بە  باڵوبوونەتەوە  چڕ  و  گرنگ 
لە  دەگ��رن��ەوە  یەك  دوات��ر  كە  ئاسماندا، 
و  ئەستێرە  نوێی  نەوەیەكی  پێكهاتنی 

هەسارەكاندا.

خایاندووە.  ساڵی  بلیۆنەها  پرۆسەیە  ئەم 
ئەوەی   kepler-10c بێت   هەرچۆنێك 
ت��وان��ای  گ����ەردوون  ك��ە  دای���ن  پیشان 
و  زەب���ەالح  ب���ەردە  ئ��ەو  دروستكردنی 
كاتێكی  و  م��اوە  ل��ە  هەیە  گ��ەوران��ەی 
دیاریكراودا لە كاتێكدا ئەو ماددانەی پێكی 

هێناون دەگمەنیش بن.
ساسیلۆڤ Sasselov وتی: "دۆزینەوەی  
كە  وتین  پ��ێ  ئ���ەوەی   kepler-10c
لەوە  زۆر  بەردینەكان  هەسارە  پێكهاتەی 
بە  لێ دەكردەوە.  بیرمان  ئێمە  كۆنترە كە 
شوێنانەدا  لەو  بەرد  دروستبوونی  توانینی 
مانای وایە دەتوانرێ ژیان دروست ببێت".

ئەوەیان  گەردوونناسەكان  توێژینەوەدا  لەم 
هەسارە  ڕۆڵی  لێرەدا  كە  دەرك��ەوت  بۆ 
نەكراوە.  فەرامۆش  كۆنەكانی وەك زەوی 
بەردینەكانیش وەك زەوی  هەموو هەسارە 
زۆر  تا  كەم  تایبەتمەندییان  و  سیفەت 
هەیە، بۆیە هەلێكی باشمان لەبەر دەستدایە 
ژیانی  دەستپێكردنەوەی  و  نوێبوونەوە  بۆ 
گەردوونێكی  و  هەسارە  لە  ئەگەر  نوێ 

نەزانراویش بێت.
سوپه ر زه ویی 

گەردوونناسی  بواری  زاناكانی  لە  تیمێك 
 ،Alan Boss بە سەرپەرشتی ئاالن بۆس
چەند هه ساره یه کی وەك زەوییان دۆزییەوە 
و  خۆر  دیاریكراوی  ڕێڕەوێكی  لە  كە 
دەكەن.  هاتوچۆ  و  دەجوڵێن  گەردووندا 
ئەم دۆزینەوەیە لەڕێی دەستەیەكی كرداری 
ژێر  خ��رای��ە   NASA ناسا  ب��ە  تایبەت 
قسەی  و  زۆر  نووسراوی  و  چاودێرییەوە 
زۆری لەسەر وترا. تیمەكە پێنج جۆر تەنی 
ڕێڕەوی  كە  دۆزییەوە  هەسارەیان  وەك 
نا  ناویان  هەبوو  سوڕانەوەیان  تایبەتی 
کێپله رkepler-62  62. چوار لەو هه سارانه  
super- زه وی��ی،  سوپه ر  دەوت��رێ  پێیان 
واتە  خۆمان  هەسارەكەی  لە  كە   earth

له  زەوی گەورەترن، بەاڵم بچووكترن لەو 
تەنانەی وەك شاخەسەهۆڵ لە شوێنە دوورە 
دەستەكانی خۆر و گەردووندا بوونیان هەیە 

لە كۆمەڵەی خۆرەكەی خۆمان.
زه ویی  سوپه ر  نوێیانەی  دۆزی��ن��ەوە  ئەم 
چواریان  نیوەتیرەی   ،super-earth

زەوی  1.9ی   ،1.6  ،1.4  ،1.3 نزیكەی 
یەكێك  یەكدا.  دوای  بە  و  زنجیرەیی  بە 
مەریخ  دانەیەش وەك هەسارەی  پێنج  لەو 
وەهایە لە ڕووی قەبارەوە، واتا بە نزیكەیی 

قەبارەكەی نیوەی قەبارەی زەوی دەبێت.
گ��ەردوون��ی  سیستمێكی   kepler-62

ئ��ەوەن��دە گ��رن��گ ب��وو ك��ە ل��ە الی��ەن 
كیپلەرەوە  گەردوونییەكانی  چاودێریكەرە 
لە ڕێی تەلەسكۆپی زۆر بەهێزەوە وێنه یان 
ده گیرێ و گرته ی ڤیدیۆیان تۆمار ده کرێ 
نزیكەی 170000دانە بوون و بارستاییەكانیان 
لە  كە  ئەستێرەیەی  كۆمەڵە  ئەو  لەگەڵ 
وەك  بارستایی  ی   %69 بوون  دەوریاندا 
لە  ئ��ەوەی  پێكدەهێنن.  خۆمان  خ��ۆری 
وێنەكاندا تێبینی دەكرا پشكنینێكی ورد بوو 
بۆ ئەو تەنانە و بە شێوەی بچووك و كاتی 
و تاریك لە سەرەتادا دەردەكەوتن و وەها 
تەنە  كە  تەلەسكۆبانەدا  لەو  دەكرا  تێبینی 
ڕەقەكان بە نێوان ئەستێرەكاندا تێپەڕدەبوون.
دواب��ەدوای  كە  گ��ەورەی  تەنە  دوو  ئەو 
ئەوەندەی   1.6 و   1.4 نیوەتیرەكانیان  یەك 
كاتی  ل��ە  دەب��ێ��ت،  زەوی  ن��ی��وەت��ی��رەی 
نزیكبوونەوە لەو ئەستێرانەی خولگه یان بە 
 %41 ڕێژەی  بە  دوورییان  هه یه ،  دەوردا 
و 120% و بەو شێوە پلەی گەرمییەكانیان 
تیایاندا ڕوو  ئاو  دەگۆڕرێت. شلبوونەوەی 
دەدات و ئەمەش بیردۆزیانە بە ئەگەرێكی 
باش و هەلێكی باش دادەنرێ بۆ ئەگەری 

ژیان لە داهاتوودا.
بەو  تایبەت  بیردۆزیانە  شێوازی  و  مۆدێل 
كە   super-earth زه وییانه   سوپه ر 
 kepler-62 و kepler-62 e ناوەكانیان
f ن ئەوەمان پیشان دەده ن كە تەنی ڕەقن 

خولگە  دووركەوتنەوەی  لە  و  خاکین  و 
تیادا  بەستوویان  ئاوی  خوالنەوەكانیاندا  و 

هەست پێ دەكرێ.
"ئ��ەم  وت��ی:  ب��ۆس  ئ��االن  كۆتاییدا  ل��ە 
دەركەوتن و دۆزینەوەیەی كە تیمەكەمان 
نموونەیەكی  دەبێتە  ب���ردووه ،  پێ  پ��ەی 
زیندوو و لەبەرچاو بۆ دۆزینەوەی ئەو تەن 
و هەسارانەی كە لە ڕووخسار و پێكهاتە 
و  ژی��ان  و  دەچ��ن  زەوی  لە  سیفەتدا  و 

نوێبوونەوەمان پێ دەبەخشن".

لە ئینگلیزییەوە:
هیوا محەمەد ڕۆستەم

سەرچاوەکان:
http://www.cfa.harvard.edu/
news/201414-

www.scincedaily.com
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داروی���ن-دا  نامه یه کی  له  
بۆ »جۆزێف هوکەر« لە ساڵی 1871دا، 
گوماوێکی  ل��ه   »ژی���ان  نووسیبووی؛ 
بچووکی گەرمه وه  په یدا بووە«. مه به ستی 
بچووکی  »گۆماوێکی  ل��ه   داروی���ن 
بووه   هه لومه رجه   ج��ۆره   ئ��ه و  گ��ه رم« 
خانه ی  یه که م  بڵێین  یاخود  ژیان،  که  
که   ئاوی  ژینگه یه کی  له ناو  زیندوو، 
جار  جار  و  تێدایە  پێویستەکانی  ماددە 
تەوژمی تیشک تێیدا گرد دەبێتەوە، په رپا 
به گوێره ی  ژینگه یه   جۆره   ئه و  ب��ووه . 
بۆچوونه که ی داروین، پله یه کی گه رمی، 
تێیدا  ئه لکتریکی،  بارگه یه کی  ی��ان 
کۆبووه ته وه  و به  هه موویان هۆکارگه لی 
زیندوویان  خانه ی  یه که م  په یدابوونی 

ڕه خساندووه .  
و  یەکالکەرەوە  بەڵگەی  بتوانی  سەختە 
گۆڕرانی  شوێنی  و  کات  لەسەر  ئامادە 
زیندوو  م��اددەی  بۆ  نازیندوو  م��اددەی 
سەردەمی  لە  ئاسانی.  بە  بدۆزیتەوە 
دیکه ی  شێوازێکی  چەند  داروی��ن��ەوە، 
نازیندوو  مادده ی  له   گۆڕانکارییە  ئەو 
کۆمەڵگا  لەناو  زی��ن��دوو،  م��ادده ی  بۆ 
بەدەست  خۆی  ناوبانگی  زانستییه کاندا، 
هێناوە، ئەمە هەر وەک: پەیدابوونی یەکەم 
ژیان لە دەوروبەری کانیاوە گەرمەکانی 
بنی دەریا، لەناو شوێنە بەستەڵەکەکاندا، 
دەریاکاندا  کەناری  یەکەم  لە  یاخود 
بەهۆکاری کاردانەوەی )رادیۆئەکتڤ(ی 

زەوی خۆی و چەند شێوە بۆچوونێکی 
بۆ  بۆچوونەکان  زۆرب��ەی  دیکه یش. 
بەو  وابەستەیە  ژیان  یەکەم  بەرپابوونی 
بە  کە  ماددەکان  تێکەاڵوبوونەی  جۆرە 
 )primordial soup سەرەتا  )شۆربای 
ناسراوە و لە سەرەتاکانی تەمەنی زەویدا 

هەبووە.
بە درێژایی ئەو سااڵنەی کە لێکۆڵینەوە 
وردەکاریی  ک��راوە،  بابەتە  ئەو  لەسەر 
پیشان  ئەوە  بۆئەوەی  داهێنراوە  زیاتر 
هەلومەرجە  چۆنی  چ��ۆن  کە  ب��درێ 
زەوی،)ملیکولە  تەمەنی  سەرەتاییەکانی 
ک��واڵن��دووە  سادەکانی  ئۆرگانیکە( 
ماددە  تێکەڵکردنی  چۆنیش  چۆن  و 
ئۆرگانیکەکان، بەرخوردیان پیشان داوە 
ژیان  ئاڵۆزەکانی  پێکهێنەرە  ئەوەی  بۆ 
دروست بکەن. ئەو پێکهێنەرانە بریتین لە: 
ترشی ئامۆنیا )ئامۆنیا ئەسید(، )دی ئێن 
ئەی( لەگەڵ )ئار ئێن ئەی(. لە الیەکی 
پێکهێنەرانە  م��اددە  ئ��ەو  دیکه یشەوە، 
لەگەڵ  هەبووە  گەرمی  بە  پێویستیان 
بروسکە  هەورە  لەوانەشە  خۆر،  تیشکی 
بە  پێویستیان  گرنگتر  هەمووشی  لە  و 
ماددەیەکی  ئاو، که   بوونی  ئاو هەبووە. 
توێنەرەوەی زۆر گرنگ بووە لە پشت 
ئەم ژیانە تایبەتەی سەر زەوی ئێمە کە 

لەسەر بنەمای کاربۆن دروست بووە.
بێنێر، ئەو جۆرە شیکردنەوانە  بۆ ستیڤن 
ئەو  خەیاڵییە.  چیرۆکی  ه��ەم��ووی 
کە  دەکەینەوە  بیر  وا  »ئێمە   : دەڵێت 
بۆ  لەبارە  زۆر  ئاو،  تایبەتمەندییەکانی 
ڕاستییەکەی  بەاڵم  ژیان،  دامەزراندنی 
لەبەر  زیاتر  ئەمەش  پێچەوانەوەیە؛  بە 
داڕزێ��ن��ەرە«.  ماددەیەکی  ئ��او  ئ��ەوەی 
زانستی  بنکەی  لە  کیمایی  زانای  بێنێر 
»ویستمیر«ی کالیفۆڕنیا، نزیکه ی 30 ساڵە 
لێکۆڵینەوەی تایبەتی دەگێڕێت لە بواری 
دروستکراوەکان  بایۆلۆژییە  پێکهێنانی 
 syntheticبایۆلۆژی سنسەتیک  )وات��ە 
کە  ڕشتەیەی  ئ��ەو  )وات��ا   ،)biology

ژیان  کیمیاییەکانی  م��اددە  دەیەوێت 
دروست بکات لەناو ئەزمونگا(. بێنێر تەنیا 
زانا نییە لە به دیارخستنی ئه م بۆچوونەدا؛ 
ئەو  ڕووبەڕووی  توێژەرەوەکان  لە  زۆر 

پرسیارە بوونەتەوە سەبارەت بە گرنگیی 
ئاو بۆ دامەزراندنی ژیان. ئایا ئاو پێویست 
بووە بۆ ژیان؟ ئەم پرسیارەش لەو کاتەدا 
زیاتر  کە  وەردەگ��رێ  زۆرت��ر  گرنگی 
ئاشکراتر  ئاو  داڕزانەکەی  کاریگەرییە 
ئایا  کەواتە  ئەزموونەکاندا؛  لە  دەبێت 
کەره ستە  کە  هاتووە  ئەوە  کاتی  ئێستا 
وشک  نەختێک  ژی��ان،  پێکهێنەرەکانی 

بکەینەوە؟
ڕووی  سەر  حەفتای  سەدا  لە  نزیکەی 
ڕێژەی  تا  و  پێکهاتووە  ئاو  لە  زەوی 
ئێمەی  لەشی  کێشی  60ی  س��ەدا  لە 
چەند  تەنیا  پێکهاتووە.  ئاو  لە  مرۆڤ، 
زیندەوەرێک دەتوانن بۆ ماوەیەکی زۆر 
باشترین  ئاو  بژین.  ئاو  بێ  به   درێژ  و 
ئۆرگانیکەکان(  )مۆلیکیولە  بۆ  ناوەندە 
کە لەناویدا بتوێنەوە و بەرخورد بکەن بۆ 
لەسەر  بە ژیان  بدەن  بەردەوامی  ئەوەی 

ڕووی ئەم زەوییە. 
ب���ەاڵم ل��ەگ��ەڵ ئ��ەوەش��دا ک��ە ئ��او بە 
بۆ  دەزان��رێ  باش  زۆر  چارەسەرێکی 
کاتیش  هەمان  ژی��ان،  بەردەوامبوونی 
کێشەی زۆری تێدایە. پێش هەموو شتێک، 
ناتوانن  ڕاستەوخۆ  ژیان  مۆڵیکیولەکانی 
ئۆکسیجینە  ئەو  بتوێننەوە؛  ئاودا  لەناو 
مۆڵیکیوالنەدا  ئەو  لەگەڵ  کە  بەکارەی 
ئەو  خودی  سەر  دەکاتە  هێرش  هەیە، 
بێنێر  دەک��ات.  وێرانیان  و  مۆڵیکیوالنە 
دەڵێت : »ئێستا لە لەشی تۆدا )دی ئێن 
چرکەیەکدا  لە  خانەکانت  ناو  ئ��ەی( 
چەند جارە )ترشە ئامۆنیاکان( لە دەست 
خانە  ئاو«.  کاریگەری  هۆی  بە  دەدەن 
بەکارهێنانی  هۆکاری  بە  زیندووەکان 
دیکەوە،  جیاوازەکانی  کیمیاییە  ماددە 
دەتوانن خۆیان ڕابگرن و ئەو مۆلیکیولە 
شکاوانە، کە بەهۆی کاردانەوەی ئاوه وه  

شی بوونەتەوە، بەردەوام چاک بکەنەوە.
کێشەی ئاو بۆ بەرپابوونی ژیان:

یەکەم  بەرپابوونی  سەر  دێتە  کاتێک 
دەبینین  زەوی،  لەسەر  زیندوو  خانەی 
تایبەتمەندێتیی  ئەوەندە  خانەیە،  ئەو  کە 
نەبووە تا ماددە کیمیاییەکانی دیکه  بەکار 
بەشانەی  ئەو  چاکردنەوەی  بۆ  بهێنێت 
بوونەتەوە  شی  ئ��او  هۆکاری  بە  کە 
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مۆلیکیولە  لەناو  ب��وون  بەش-بەش  و 
بە  خانە.  یەکەم  ناو  ئۆرگانیکەکانی 
بەشێکی  کە  بیرۆکەیەی  ئەو  گوێرەی 
قبووڵیان کردووە )واتە  زاناکان  لە  زۆر 
بیردۆزی »جیهانی ئار ئێن ئەی«(، ترشە 
ناوکی »ئار ئێن ئەی« یەکەم مۆلیکیولەی 
پێش  کە  بووە  دروستکەرەوە«  »خۆ- 
هاتنەکایەوەی ڕیزبەندیی جینەکان )واتە 
ڕیزبەندی دی ئێن ئەی(، ڕۆڵی سەرەکی 
بینیوە بۆ دامەزراندنی ئەم جۆرە ژیانەی 
کە لەسەر بنەمای دی ئێن ئەی دامەزراوە. 
هەر وەک دی ئێن ئەی، مۆڵیکیولەی ئار 
دروست  ناوکییەکان  ترشە  لە  ئەی  ئێن 
بووە کە ماددەیەکی ئۆرگانیکی ئاڵۆزە. 
دوو  لە  ئاڵۆزەش  ئۆرگانیکە  ماددە  ئەو 
بنەماکان ناوکییە  )ترشە  سادەی  بەشی 
شێوازی  لە  شەکر  و   )Nucleobase

)رایبۆسRibose( ، پێکهاتووە.
ئەو  لێکۆڵینەوەیه ،  ساڵی  ده ی��ان  ئ��ه م 
داوە  پیشان  ڕوونی  بە  زۆر  دیاردەیەی 
لەناو  ناوکی  ترشی  دروستکردنی  کە 
تەنیا  بتوانرێ  لەوانەیە  کێشەدارە.  ئاودا، 
هەنگاوە بچووکەکانی پێکهێنانی )ترشی 
بدرێ،  ئەنجام  ئاودا  لەناو  ناوکەیی(، 
پێکهێنەری  بچووکەکانی  بەشە  )وات��ە 
بەاڵم  بکرێ(،  دروست  ناوکی  ترشی 
پێکهێنەرانە  ئەو  بتوانرێ  سەختە  زۆر 

ببەستی بە یەکەوە. 
لەو  ئێستاش  »ئێمە  دەڵ��ێ��ت:  )بێنێر( 
مۆڵیکیولە  دەب��ێ��ت  ک��ە  ق��ۆن��اغ��ەدای��ن 
بە  بکەینەوە  جیا  دروس��ت��ک��راوەک��ان 
کەوچک و بە هێواشی بیخەینە شوشەیەکی 
دیکەوە و لە ئاوەکە جودای بکەینەوە بۆ 
بهێنین«.  بەدەست  دواتر  قۆناغی  ئەوەی 
ئەگەر بە ئەندازەی دروست و لە کاتی 
خۆیدا ئەو مۆڵیکیوالنە لە ئاوەکە جودا 
خڵتە  تۆپەڵیکی  لە  ئ��ەوە  نەکرێنەوە، 
دەست  دیکه ت  شتێکی  هیچ  ب��ەوالوە 
 New Scientist:سەرچاوە( ناکەوێت. 

)13 August 2011 p32

دۆزینەوەیەکی  بێنێر،  لەمەوبەر  ساڵ  دە 
کە  دا  پیشانی  ئەو  کرد.  گرنگی  زۆر 
 Borate BO3 ب��ۆرات��ەس  م���اددەی 
جیاوازە؛  تایبەتمه ندیی  چەندین  خاوەن 

پێکهێنەرەکەی  بەشە  دوو  تایبەت  بە 
دەتوانن  که   »ئۆکسجین«،  و  »ب��ۆرۆن« 
وەک یەکخەرێک کار بکەن بۆ پێکهێنانی 
)رایبۆس(؛ لەبەر ئەوەشی کە ئەو کارە 
زۆر بە سروشتی ئەنجام دەدەن، ئەگەری 
بۆراتەس وەک کارگێرێکی ئەو پرۆسەیە 
بۆ دروستکردنی ڕایبۆس، زیاتر دەکات. 
)Science, vol 303, p196:سەرچاوە(
لەگەڵ ئەوەشدا کێشەی بەستنەوەی ڕایبۆ 
هەر  ناوکییەکانەوە،  ترشە  ڕیزبەندی  بە 
2012دا  ساڵی  لە  مایەوە؛  خۆی  وەک 
زۆر  ب��ەاڵم  س��ادە،  زۆر  شتێکی  بێنێر 
ئەویش  ڕاگەیاند،  چاوەڕوان-نەکراوی 
ئەوە بوو کە : بۆ ئەوەی ژیان دروست 
لەناو  البەرە  ئاو  بوونی  واتای  بکەیت، 
بەکارهێنانی  هۆی  بە  پێکهێنەرەکان. 
کە  توێنەرەوەکان  ئۆرگانیکە  م��اددە 
و  دەوڵەمەندن  کاربۆنەوە  ڕوانگەی  لە 
هەر  کەمە،  زۆر  ئۆکسجینیان  ڕێ��ژەی 
 Formamideفۆرمامید( ماددەی  وەک 
ڕوانگەی  لە  دەت��وان��رێ   ،)CH3NO

پێویستەکان  پێکهێنەرە  بیردۆزییەوە، 
یەوەکەوە  بە  ببەسترێ  و  بخرێ  یەک 
ئەی  ئێن  ئار  مۆڵیکیولەی  ئ��ەوەی  بۆ 
 Account:سەرچاوە( بکەیت.  دروست 
 of Chemical Research, vol 45,

) p2023

بەرگەهەوای  سەرەتای  لە  فۆرمامید، 
زەوی��������دا دروس�������ت ب���ب���وو ک��ە 
 ت��رش��ی ه��ای��درۆج��ی��ن��ی س��ی��ان��ای��د
)Hydrogen cyanide HCN (لەگەڵ 

بە  گەیشتن  پلەی  بووە.  تێکەاڵو  ئاودا 
لە  بەرزترە  زۆر  فۆرمامید  کواڵندنی 
دەگاتە  ئاو  لە  درەنگتر  زۆر  )واتە  ئاو 
لە  ه��ۆک��ارەش،  ب��ەو  ک���واڵن(،  پلەی 
پلەی  کە  گەرمدا  زۆر  ژینگەیەکی 
گەرمیی زۆر بەرزە، ڕێژەی )فۆرمامید( 
ئەو  کە  کاتێکدا  لە  بۆتەوە  چڕ  زیاتر 
بە  ک��ردووە  ئاوی  زۆرە،  گەرمییە  پلە 
بۆراتەس  ماددەی  ڕۆژان��ەدا،  لەم  هەڵم. 
زەوی���دا.  ڕووی  ب��ەس��ەر  ب��اڵوب��ۆت��ەوە 
هۆکاری سەرەکیی ئەو باڵوبوونەوەیەش 
)واتە  »ئگنیەس«ە،  ب��ەردی  داخوڕانی 
وەک  خ��ۆی  کاتی  کە  ب��ەردان��ەی  ئ��ەو 

خاکی تواوە لە شوێنە تایبەتەکانی وەک 
بورکانەکانەوە هاتوونه تە دەرەوە و سارد 
بوونەتەوە و بوون بە بەرد(. بێنێر لە شوێنە 
جیاوازەکانی زەوی لێکۆڵینەوەی وردی 
دۆزیوەتەوەکە  شوێنێکی  و  ک��ردووە 
زۆر(  )گەرمی  تایبەتمەندی  ه��ەردوو 
لەگەڵ بوونی ماددەی )بۆراتەس(، لە خۆ 
دەگرێ. ئەو ژینگەیەش، زۆر لەو شوێنە 
پەیدابوونی  پێداویستەکانی  کە  دەچێت 
ئەو  ک��ردووە.  دابین  سەرەتایی  ژیانی 
پەیدابوونی  بێشکەی  ژینگەیە،  جۆرە 
ژیان بووە؛ وەک بێنێر باسی دەکات؛ ئەو 
شوێنە تایبەتەش لە شوێنێکی وەک )دۆڵی 

مردن( دەچێت کە لە کالیفۆرنیایە.
بێگومان ئەو ماددە کیمیایانەی کە بێنێر 
دەیان ناسێنێت لەم بوارەدا، یەکەم النکە 
پێناسە دەکات کە ژیان لێوەی باڵو بێتەوە 
بێئەوەی دەست تێوەگالندنی مرۆڤی پێوە 
بێت. زانای کیمیا »ئارمێن مولکیدژانیان« 
لە زانکۆی »ئۆسنبێرک« لە ئەڵەمانیا، زۆر 
ئەو  ب��ەاڵم  بۆچوونەدایە.  ئ��ەو  لەگەڵ 
لەو  ڕادەکێشێت  کێشە  یەک  بۆ  پەنجە 
بە  وابەستەیە  ئەویش  شیکردنەوەیەدا، 
ئەو ماددە کیمیایانەی کە  خۆشەکردنی 
وەک  شوێنێکی  لە  دەکات  باسی  بێنێر 
»دۆڵی مردن«ی کالیفۆرنیا، بۆ پێکهێنانی 
یەکەم خانە. ئارمێن دەڵێت : »هەموو ئەو 
ئەمڕۆدا  جیهانی  لە  بۆراتەسه ی  ماددە 
دەبن  پەیدا  بەردانەدا  ئەو  لەناو  هەیە، 
کە تازە دروست بوون«. هیچ بەڵگەیەک 
نییە لەسەر ئەوەی کە تا 3 هەزار ملیۆن 
ساڵ لەمەوپێش، ماددەی بۆراتەسی سەر 
ڕووی زەوی، بە گوێرەی پێویست، چڕ 
بووبێتەوە بۆ ئەوەی کارلێکە کیمیاییەکان 
ملیۆن  هەزار   3 سەردەمی  گەڕ.  بخاتە 
بە  کە  بووە،  کاتێک  لەمەوبەریش  ساڵ 
یەک  بۆچوونەکان،  زۆرب��ەی  گوێرەی 
هەزار ملیۆن ساڵ لەوەوپێش ژیان بەرپا 

بووە.
بۆ  بووە؟  بەرپا  ژیان  کوێ  لە  کەواتە 
لەو  ئیلهام  ئارمێن  پرسیارە،  ئەو  وەاڵمی 
لە  کە  وەردەگرێت  گەرمییانە  کانیاوە 
ڕۆژهەاڵتی  »کامچاتکاKamchatka«ی 
ڕوسیایە. ئارمێن وا بۆی دەچێت کە لەو 
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بووە  کامچاتکادا  وەک  شوێنانەی  جۆرە 
هاتۆتە  زەوییەوە  ناخی  لە  شلەمەنی  کە 
دەرەوە بۆ سەر ڕووی زەوی و لەگەڵ 
هێناوەتە  پیتێنەرەکانی  م��اددە  خۆیدا 
لە  وا  لەو هۆکارانەی کە  یەک  دەرەوە. 
کانیاوە  وەک  شوێنێکی  دەکات  ئارمێن 
سەرچاوەی  بە  کامچاتکا  گەرمییەکەی 
کیمیایی  تێکەڵبوونێکی  بزانێت،  ژیان 
دەدات.  ڕوو  شوێنانەدا  لەو  کە  تایبەتە 
تاکە  کامچاتکا،  گەرمییەکەی  کانیاوە 
ڕێژە  ئ��ەو  کە  زەوی���دا  لەسەر  شوێنە 
تێیدا  ئایۆنییەی  پۆتاسیۆم  و  سۆدیۆم 
ڕێژەیەی  بە  هاوتایە  بکەوێت،  دەست 
زیندوودایه،  خانەی  لەناو  ماددانە  ئەو 
و  سۆدیۆم  ڕێژە  ئەو  ئەندازەی  بە  واتە 
زیندوودا  خانەی  لەناو  کە  پۆتاسیۆمەیە 
 PNAS, vol 109, p:سەرچاوە( هه یه . 

 ) E821

لە  کردی  ئارمێن  چاکسازیکردنەی  ئەو 
بۆچوونەکەی بێنێر-دا، بە گوێرەی پێویست 
دی  ئێرنیستۆ  ب��وو.  پەیدا  بۆ  پشگیریی 
ئیتاڵیا  سپیێنزای واڵتی  زانکۆی  لە  مەورۆ 
سەرنجڕاکێشە  زۆر  کە  »ئەوەی  دەڵێت: 
سەبارەت بەو بۆچوونە، ئەوەیە کە کانیاوە 
پێویستە  هەلومەرجە  ئەو  گەرمییەکان، 
ژیان  کە  دەک��ات  دابین  ب��ەردەوام��ی  بە 
سەرچاوەی لێوە وەرگرتووە. ئەمەش زیاتر 
لەبەر ئەوەیە کە ماددە کیمیاییەکانی ژیان، 
لە ناخی زەوییەوە دێنە دەرەوە نەک لەسەر 
ئەو  ئەگەر  ببێت.  پەیدا  زەوی  ڕووی 
ڕووداوەی کە بێنێر باسی دەکات، لە ناو 
وەربگرێ،  شێوە  گەرمییانەدا  کانیاوە  ئەو 
ئەوە لەو کاتەدا سیناریۆیەکت بۆ دروست 

دەبێت کە خاڵی الوازی زۆر کەمە«.
بەاڵم با هێواش بینەوە و بە پەلە بەسەر 
ئەو سیناریۆیەی  نەدەین؛  باز  بابەتەکاندا 
بە  پێویستی  ک���را،  ب��اس  پێشتر  ک��ە 
ژینگەیەکی وشک هەیە هەر وەک دۆڵی 
پێویستی  یاخود  ئەمەریکا،  لە  م��ردن 
ئ��ه وه ی  وەک  گەرمی  کانیاوێکی  به  
وشکە،  ژینگە  ئ��ەو  هەیە.  کامچاتکا 
 4000 نزیکەی  سەردەمێکی  لە  پێویستە 
لەسەر  هەبووبێت  لەمەوبەر  ساڵ  ملیۆن 

زەوی. 

جا تا ئەم ماوانەی پێشووش، تێگەیشتنی 
هەلومەرجە  ب��ە  س��ەب��ارەت  گشتی 
بووە  شێوەیە  بەو  زەوی  سەرەتاییەکانی 
کە هیچ کێشەی بۆ ئەو بابەتە دروست 
نەدەکرد؛ 4 هەزار ملیۆن ساڵ لەمەوبەر، 
قۆناغی  بە  بوو کە  قۆناغێکدا  لە  زەوی 
لەو  Kamchatkaن��اس��راوە.  هەیدیەن  
یەکجار  شوێنێکی  زەوی  قۆناغەشدا 
دواییدا،  ساڵی  دە  لە  بەاڵم  بووە.  گەرم 
بوونەتەوە  سارد  جیۆلۆجییه کان،  زانا 
گوایە  کە  شیکردنەوەی  بەو  سەبارەت 
قۆناغەدا  لەو  بووە  گەرم  زۆر  زەوی 
ساڵ  ملیۆن  ه��ەزار   4 قۆناغی  )وات��ە 
ئەو  بۆ  سەرەکیش  هۆکاری  لەمەوبەر(. 
بەڵگەیەک  دۆزینەوەی  ساردبوونەوەیە، 
بوو کە لە ناو بەردی بچووکی کریستاڵ 
دەس���ت دەک��ەوێ��ت. ئ��ەن��دازەی ئەو 
لە  و  کەمترە  ملیمەتر  یەک  لە  بەردانە 
ماددەیەک دروست بووە کە بە )زیرکۆن 
بەردانە  جۆرە  ئەو  ناسراوە.   )Zircon

زۆر خۆراگرن و زۆر زیاتر لە زۆربەی 
و  درێژترە  تەمەنیان  دیکه ،  بەردەکانی 
دەمێننەوە بێئەوەی لەناو بچن بە هۆکاری 
ڕۆچوونی بەشە زەوییەکانی سەر ڕووی 

.Tectonic activity زەوی
ئەوەی  بەردانە  جۆرە  لەو  وردبوونەوە 
لە  کریستاڵە  جۆرە  ئەو  کە  دەرخست 
دروست  شێداردا  و  س��ارد  شوێنێکی 
کە  دەردەخست  ئەوەی  ئەمەش  بووە! 
 4 قۆناغی  واتە  سەرەتاییە،  قۆناغە  لەو 
شوێنێکی  زەوی  لەمەوبەر،  ساڵ  هەزار 
تەڕ و شێدار بووە. ئەمە لەگەڵ بەشێکی 
وشکانییەش  بەشە  ئەو  وشکانی،  کەمی 
ئەندازەیەکی لە سەدا 5 بۆ لە سەدا 10ی 
تەنانەت  گرتبۆوە.  زەوی  ڕووی  سەر 
کیرشڤینک(  )جۆزێف  وەک  کەسانی 
بنکەی  لە  هەسارەناسە  زانایەکی  کە 
ئاستە  ئەو  تا  کالیفۆرنیا،  ته کنۆلۆژی 
قۆناغەدا، هیچ  لەو  دەڕوات کە گوایە، 
شوێنێکی وشکانی نەبووە لەسەر ڕووی 
جۆزێف  لە  وای  ئەمەش  هەر  زەوی. 

ئەگەر  کە:  ئەنجامەی  ئەو  بگاتە  کرد، 
شوێنێکی  بە  پێویستی  ژیان  بەرپابوونی 
ژیانی  لەو کاتەدا،  ئەوە  بووبێت،  وشک 

یەکەم لەسەر زەوی بەرپا نەبووە!
پێداویستییە سەرەکییەکان

لە  ژی��ان  دوای  بە  گ��ەڕان  فەرهەنگی 
بەو  خۆمان،  هەسارەکەی  دەرەوەی 
شێوازە بووە کە دەوترا: »بگەڕێ بە دوای 
و  هەسارە  لەسەر  ئاو  بوونی  ئەگەری 
مانگەکانی دیکه »، واتە بۆ ئەو هەسارانە 
تیادا  ئاوی  بوونی  ئەگەری  کە  بگەڕێ 
دۆزینەوە  ئەوەشدا  لەگەڵ  ئەمە  هەیە. 
دەده ن  پیشان  ئەوەمان  تازەکان  زانستییە 
پێناسه یەدا  ب��ەو  چاوێک  دەبێت  کە 
پەرۆشە  بە  زۆر  جۆزێف  بخشێنرێتەوە. 
ڕەچەڵەکی  کە  بیرۆکەی  بەو  سەبارەت 
ژیان لەسەر زەوی، لەوانەیە لە هەسارەی 

مەریخەوە دەستی پێکردبێت. 
دەستی  لەوێوه   جۆزێف  بەپەرۆشیی 
لەناو  میکرۆبێک  بەبەردبووی  کە  پێکرد 
بە  کە  دۆزرای��ه وه   مەریخیدا  بەردێکی 
 ALH 84001 8ئەی ئێڵ هەیچ ٤٠٠١
بۆ  دەگه ڕێتەوە  تەمەنەکەی  و  ناسراوە 
تێگەیشتنی  لەمەوبەر.  ساڵ  ملیۆن   4100
ئەوەیە  دۆزینەوەیە  بەو  سەبارەت  ئێستا 
کە تایبەتمەندیی بەردەکە ئەو شێوازەی 
دروست کردووە کە لە بەبەردبووی خانە 
زیندووی میکرۆب بچێت؛ بەاڵم لەگەڵ 
ئەوەشدا ئێمە نابێت ئەگەری بەرپابوونی 
نادیدا  مەریخ،  هەسارەی  لەسەر  ژیان، 
دەکات:  باسی  جۆزێف  وەک  بگرین، 
»پێداویستییە بنەماییەکان، بۆ بەرپاکردنی 
هەبووە  سەرەتا،  سادەی  زۆر  ژیانێکی 

لەسەر هەسارەی مەریخ«.
ئەو تایبەتمه ندییانەی کە لەسەر هەسارەی 
ئەو هەل و  مەریخ دۆزراونەتەوە لەگەڵ 
پێویستی پێ  مەرجەی کە ژیانی سەرەتا 
شوێنێکی  بە  پێویستی  )بەتایبەت  هه بووە 
وشک بۆ بەرپابوون(، هۆکارێکی دیکەیه  
بۆئەوەی بیر لەوە بکەینەوە کە هەسارەی 
لە  ب��ووە،  لەبار  زۆر  شوێنێکی  مەریخ، 
بەرپابوونی  بۆ  خۆیدا،  ساتی  و  کات 
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هەسارەی  کە  ئەوەشدا  لەگەڵ  ژی��ان. 
تایبەت  بە  هەبووە  ئۆقیانوسی  مەریخ، 
سەروو،  لوتکەی  نزیک  ناوچەکانی  لە 
ب��ەاڵم ن��اوچ��ە ب��ەرزەک��ان��ی خ���وارووی 
ئاو  دڵنییایەوە، ژێر  بە  مەریخ،  هەسارەی 
»جیهانی  دەڵێت:  جۆزێف  نەکەوتووە. 
بە  زۆر  سەرەتا،  ژیانی  ئەی-ی  ئێن  ئار 
ئەو  هەلومەرجانەدا گونجاوە«.  لەو  باشی 
جیهانی  ئەوەی  پاش  دەکاتەوە،  بیر  وا 
ئەی-ی  ئێن  دی  ژیانی  ئەی  ئێن  ئار 
پێی  ئەمڕۆ  ئێمە  کە  زیندوو،  خانەی 
ئەسترۆیدێک  کایەوە،  هێنایە  ئاشناین، 
بەر هەسارەی مەریخ کەوتووە و بەشێک 
کە  هەسارەیە،  ئەو  سەهۆڵی  و  بەرد  لە 
خانەی زیندووشی تێدا بووە، لە هەسارەی 
داوەتە  فڕێی  و  کردۆتەوە  جیا  مەریخی 
زۆر  ماوەیەکی  لە  لەوانەیە  بۆشایی.  ناو 
و  بەرد  لەو  هەندێ  مانگیدا،   9 کەمی 
سەهۆاڵنەی کە لە هەسارەی مەریخ جودا 
بوونەتەوە، گەیشتبێتنە سەر هەسارەکەمان. 
کۆنفرانسی  لە  بێنێر،  پێشوو،  ساڵی 
کە  جیۆچیمستری  )گۆلدشمیت(ی 
گێڕرا،  ئیتاڵیا،  واڵت��ی  فلۆرنس،  لە 
بوو؛  قبوڵ  )جۆزێف(ی  بیرۆکەکەی 
کە  دەردەکەوێت  وا   «  : دەیوت  بێنێر 
ئەوەی  لەسەر  کۆبووبێتنەوە  بەڵگەکان 
 : مەریخین  هەسارەی  بە  سەر  ئێمە  کە 
واتە ژیان لەسەر هەسارەی مەریخ پەیدا 
بووە و لەسەر بەردێک گوازراوەتەوە بۆ 
سەر زەوی«، ئەم لێدوانەش سەرنجێکی 

زۆری میدیاکانی بۆ خۆی ڕاکێشا. 
جەتمس  ل��ەم��ەوب��ەر،  مانگێک  چەند 
ستێفنسەن، لە زانکۆی »هووایی« لەگەڵ 
بۆ  زیاتریان  پشتگیری  هاوڕێکانی، 
بیردۆزەکەی بێنێر دۆزییەوە. ئەو بەڵگانە 
ئەوەی پیشان دەدا کە هەسارەی مەریخ، 
کە  کەره ستانەی  لەو  دەوڵەمەندە  زۆر 
ڕیپۆرتێکی  ئەوان  دەک��ات.  باسی  ئەو 
باڵو کردەوە  بابەتە  ئەو  لەسەر  زانستیان 
و تێیدا لێکۆڵینەوەیەکی تایبەتی کرابوو 
کە  مەریخ  هەسارەی  بەردێکی  لەسەر 
 090030 ئێڵ  ئای  )ئێم  میتۆرایتی  بە 
تەمەنەکەی  و  ناسراوە   )MIL 090030

دەگەڕێتەوە بۆ 1300 ملیۆن ساڵ لەمەوبەر. 
ئەو  لێکۆڵینەوەیەدا دەرکەوتبوو کە  لەو 
م��اددەی  زۆری  ڕێژەیەکی  میتۆرایتە 
 PLoS:س��ەرچ��اوە( تێدایە.  ب��ۆرۆن-ی 
One, DOI : 10,1371/journal.

)  pone.0064624

ستێفنسەن دەڵێت : »من زۆر سەرم سوڕ 
سەیری  کەس  تائێستا  لەوەی  دەمێنێت 
نەکردووە  ب��ۆرۆن-ی  م��اددەی  ڕێ��ژەی 
مەریخ«.  هەسارەی  بەردەی  نموونە  لەو 
لە  کە  داوە  ئ��ەوەی  بەڵێنی  ستێفنسەن 
بۆ  بکات،  بێنێر  لەگەڵ  کار  نزیکەوە 
بیرۆکەکەی  بە  گەشە  زیاتر  ئ��ەوەی 
ئەو  لەگەڵ  ئارمێن  بەهەمانشێوە  بدات. 
سەرەتایی  هەلومەرجی  کە  بۆچوونەدایە 
لەبارتر  زۆر  لەوانەیە،  مەریخ،  هەسارەی 
تایبەت  بە  ژیان.  بەرپابوونی  بۆ  بووبێت 
ئارمێن پەنجە بۆ ئەو بەڵگەیە ڕادەکێشێت 
کانیاوە  شوێنی  مەریخ،  هەسارەی  کە 
وەک  ه��ەر  ه��ەب��ووە  گەرمەکانیشی 
بە  ئ��ەو  کە  شوێنەی  ئ��ەو  کامچاتکا، 

بێشکەی بەرپابوونی ژیانی دەزانێ. 
لەگەڵ ئەوەشدا ئەو پرسیار لەوە دەکات 
وشکانییەوە  لە  کە  ژیانێک  چۆن  ئایا   :
بەرپا بووە و پاشان بە هۆی میترۆیتێکەوە 
سەر  گەیشتۆتە  مەریخەوە  هەسارەی  لە 
داپۆشراوە،  ئاو  بە  کە  زەوی،  هەسارەی 
توانیویەتی بمێنێتەوە و ئاو بکات بە بەشێک 
جینەتیکییەکان،  لێکۆڵینەوە  خۆی؟  لە 
ئەوەی پیشان داوە کە بنەمای ژیان، لەسەر 
کۆمەڵە  بۆ  دەگەڕێتەوە  خۆمان،  زەوی 
خانەیەکی زیندوو کە بە هۆی بەکارهێنانی 
بەرهەمە جینەتیکەکانی یەکتری ماونەتەوە 
دروست  تایبەتیان  خانەیەکی  تاکە  و 
کردووە کە بە »ئەژدادی گشتی هاوبەش« 
ناسراوە. ئارمێن دەڵێت: »تۆ ئەگەر یەک لە 
مەریخت  هەسارەی  سەرەتاییەکانی  خانە 
زەوییەوە،  ئۆقیانوسەکانی  ناو  بخستایەتە 
و  نەدەمایەوە  خانەیە  ئەو  دڵنیاییەوە،  بە 
ڕزگاری نەدەبوو بە تەنیا«. لەجیاتی ئەوە، 
ئارمێن دەڵێت : بەشێکی گشتی لە ئیکۆ 
هەسارەی  میکرۆبێکی  کۆمەڵە  سیستمی 
سەر  گەیشتونەتە  پارێزراوی،  بە  مەریخ، 

زەوی. 

گەڕانەوە بۆ الی داروین
ئەم دۆزینەوەیە، ئاماژەیەکە بۆ کێشەیەکی 
چ  لە  ژیان  نییە  گرنگ  دیکه .  گشتی 
هەسارەیەک یان لە هەسارەیەکی چۆنەوە 
ئاو،  داڕزاندنی  سروشتی  ب��ووە،  بەرپا 
ژیانی  بۆ  بووە  دژوار  زۆر  هۆکارێکی 
سەرەتا. کاتێک ژیانی سەرەتا بۆ یه که م 
جار کەوتووه تە ناو ژینگەیەکی ئاوییه وه ، 
زۆر  هۆکارێكی  بۆتە  تەڕە  ژینگە  ئەو 
سەرەتا.  ژیانی  مانەوەی  لەسەر  دژوار 
لێکۆڵینەوەیە  ئەم  بەڵگەکانی  هەموو 
ئەوە پیشان دەده ن کە ئەو کارەساتە لە 
بوونی  پەیدا  سەرەتایی  زۆر  قۆناغێکی 
ژیاندا، ڕووی داوە. بەاڵم پاشان، ژیان بە 
هەزاران ملیۆن ساڵ، لەناو ئۆقیانوسەکاندا 

پەرەی سەند. 
لێره دا  کە  دەنێت  ب���ەوەدا  دان  بێنێر 
دەڵێت  ئەو  هەیە،  لۆجیکی  کێشەیەکی 
بچیتە  پێویستە  کە  ئەوەیە  »کێشەکە   :
ئاو  کێشەی  ئ��ەوەی  بۆ  ئاو  دەرەوەی 
دەبێت  پاشان  بەاڵم  بکەیت،  چارەسەر 
بگەڕێیتەوە ناو ئاو«. بێنێر دەڵێت : تاکە 
ئەو  بۆ  تەواوەتیش  چارەسەری  ڕێگەی 
ئەو  دابنێین،  وای  کە  ئەوەیە،  کێشەیە، 
تێیدا  سەرەتا  ژیانی  کە  وشکەی  شوێنە 
بەرەبەرەیی  قۆناغێکی  بە  ب��ووە،  بەرپا 
تەڕبووندا تێپەریوە. ئەمەش ڕێگەی داوە 
بەوەی کە ئەو مۆلیکیولە جیاوازانەی کە 
خۆیان  یان  پێکهێناوە،  سەرەتای  ژیانی 
)هەڵبژاردنی  ڕێگەی  لە  بگونجێنن 

سروشتییەوە(، یاخود، لەناو بچن.
هەرچۆنێک بێت شێوازی چارەسەرەکان 
بۆ کێشەی ئاو پەیوەست بە بەرپا بوونی 
ژیان  کە  ئەوەش  پێش  تەنانەت  ژیان، 
ئاشناین،  پێی  ئێمە  کە  شێوەیەی  بەو 
هەڵبژاردنی  پرۆسەی  بە  بووبێت،  پەیدا 
چیرۆکانەی  ئەو  تێپەڕیوە.  سروشتیدا 
ژیان  پەیدابوونی  چۆنێتیی  به   سەبارەت 
دەسپێک  سەرئەنجام،  ک���راون،  ب��اس 
ب��ی��ردۆزە  ل��ەگ��ەڵ  ه��ەر  کۆتاییان  و 
سروشت(ی  )هه ڵبژاردنی  بەناوبانگەیەی 

داروین دێته وه .
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تێگەشتنێك  هەڵە  ب��ا  سەرەتا 
بكەینەوە،  ڕاست  دۆلفین  دەرب��ارەی 
پێیان  كەس  هەندێك  ئەوەیە  ئەویش 
جۆرەكانی  لە  جۆرێكە  دۆلفین  وایە 
بەاڵم  زەبەالحە،  ماسییەكی  یان  ماسی 
لە  هەرچەندە  دۆلفین  و  هەڵەیە  ئەمە 
ڕادەیەك  تا  شێوەكەی  و  دەژی  ئاودا 
ڕاستیدا  لە  ب��ەاڵم  دەچێت،  ماسی  لە 
شیردەری  ئاژەڵێكی  بەڵكو  نییە،  ماسی 
شیری  بە  و  دەبێت  بەچكەی  و  ئاوییە 
هەموو  لە  و  دەكات  بەخێویان  خۆی 
تەنیا زەریا  دەریا و زەریاكاندا دەژی، 

جەمسەرییەكان نەبێت. هەندێك جۆری 
دۆلفین حەزی لەوەیە لە ئاوی ڕوون و 
سازگاردا بژی، بەاڵم زۆر بە دەگمەن 
تەنكەكان  ئاوە  لە  یان  كەنارەكان  لە 
لە  دۆلفین  وش��ەی  دەبێتەوە.  نزیك 
دۆلفین  یۆنانییە،  وشەیەكی  بنەڕەتدا 
بەرازی  لە  زۆر لە حوت Whales و 

ئاوییەوە Porpoises نزیكە.
و  جوان  ئاژەڵە  لەو  یەكێكە  دۆلفین 
هێندەی  ه��ەر  كە  ئێسكسووكانەی 
سەر  دەخەنە  بزە  بكەین،  تەماشایان 
پێدا  خۆشی  ئاهێكی  دڵمان  و  لێومان 
ڕەف��ت��اری  و  هەڵسوكەوت  دێ��ت��ەوە. 
ئەوە  بۆ  ئاماژە  ئاوییە،  بوونەوەرە  ئەم 
دەكات كە زیرەكییەكی بێوێنەی هەیە، 
ئەم  لێكۆڵەرەوانی  لە  تەنانەت هەندێك 
مەیمون  لە  دۆلفین  وایە  پێیان  ئاژەڵە، 
ئەو  وای��ە  پێیان  هەروەها  زیرەكترە. 
تەنیا الی  زیرەكییەی دۆلفین هەیەتی، 
مرڤ بەدی دەكرێ. دۆلفین وەك ئێمە 
بە سی هەناسە دەدات، نەك بە كەوانەی 
ڕیشوەدار وەك ئەوەی لە ماسیدا هەیە. 
بەاڵم پێویستە ئەوە بزانین دۆلفین تەنیا 
لەژێر  هەناسەدانیشی  و  هەیە  سی  یەك 

هەناسەدان  واتە  خۆیدایە،  كۆنترۆڵی 
بۆ  خۆویسته ،  كردەیەكی  دۆلفین  الی 
ئەنجامدانی هەناسەدان دێتە سەر ڕووی 
دەكەوێتە  كونەی  لەو  پاشان  ئاوەكە، 
هەوایەكی  جەستەی،  سەرەوەی  بەشی 
زۆر هەڵدەمژێت، دواتر خۆی دەكاتەوە 
بۆ  دەتوانێ  و  دەریاكەدا  قوواڵیی  بە 
ماوەی 15 تا 30 دەقیقە، لە بن ئاوەكەدا 
نەكات  ب��ەوە  پێویست  و  بمێنێتەوە 
ماوەیە  ئەو  كە  هەر  بداته وه .  هەناسە 
تەواو بوو، جارێكی دیكە دێتەوە سەر 
دیكە  هەناسەیەكی  و  ئاوەكە  ڕووی 

هەڵدەمژێت.
دۆلفین  تایبەتمەندییەكانی  لە  یەكێك 
بە  و  كۆمەاڵیەتییە  ئاژەڵێكی  ئەوەیە، 
ئەندامانی هەر  كۆمەڵ دەژی، ژمارەی 
كۆمەڵەیەك لە نێوان 10 بۆ 13 دانەیە. 
دۆلفین  یارمەتی  ژیانە،  كۆمەڵ  بە  ئەم 
دەدات هەم خۆراكی دەست بكەوێت 
و هەم پارێزگاری لە یەكدیش بكەن. 
ئەوەیە  سەیرە،  كۆمەاڵنەدا  لەم  ئەوەی 
خەریكە  هەیە،  ال  پرنسیپیان  هەندێك 
وردە وردە الی ئێمەی مرۆڤ نامێنێت، 
لە  تازە  بەچكە  و  مێیەكان  نموونە  بۆ 

ــــره ک  ـــی زی ـــک ـــەوەرێ ـــوون ب
لێوبەخەندە و  ــی  ــەزەی ــەب ب

دۆلـــــــــفــــین

ئامادەكردنی: هەورامان وریا قانع
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پارێزگاریان  ئەوەی  بۆ  دایكبووەكان، 
لێ بكرێ و سەالمەت بن، لە سەنتەری 
كۆمەڵەكەدا دادەنرێن. خۆ گەر یەكێك 
نەخۆش  كۆمەڵەیە،  ئەم  ئەندامانی  لە 
بكەوێت یان دووچاری برینێك ببێته وه ، 
بەڵكو  ناهێڵن،  بەجێی  تەنیا  بە  ئ��ەوا 
لەگەڵی دەمێننەوە تا ئەو كاتەی یان چاک 

ده بێته وه  یان گیان له  ده ست ده دات!
زانایان بۆیان دەركەوتووە، دۆلفین تەنیا 
زیرەكە،  ئاژەڵێكی  كە  نییە  ئەوە  هەر 
خاوەنی  ئەوەیە  زیاتر  ل��ەوەش  بەڵكو 
بەزەیی.  وەك  بااڵیە،  پرنسیپی  كۆمەڵێك 
زۆرجار باس لەو ڕووداوانە دەكرێ كە 
بوونەوەرەكانی  و  مرۆڤ  دۆلفین  تێیدا 
هەڕەشە  لەو  ح��وت-ی  وەك  دیكەی 
كە  ك���ردووە  ڕزگ���ار  مەترسییانە  و 
لەو  یەكێك  بوونەتەوە.  ڕووب��ەڕووی��ان 
ڕووداوە بەناوبانگانە ئەوەیە كە لە ساڵی 
لەو  لە دەریای سوور ڕووی دا،   1996
كۆمەڵێك  لەگەڵ  ه��اوڕێ  دوو  ساڵەدا 
دۆلفین سەرقاڵی مەلەكردن بوون. كاتێ 
هاوڕێیەكیان  دەب��ن��ەوە،  مەلەكردن  لە 
لەگەڵ دۆلفینەكان بە مەلەكردن تۆزێك 
وەختەدا  ساتە  لەو  دەكەوێتەوە،  دوور 
دیكە  هاوڕێكەی  پ��ەالم��اری  قرشێك 
دەدات كە بە تەنیا ماوەتەوە. لە كاتێكدا 
ئەو هاوڕێیەی لەگەڵ دۆلفینەكان دەبێت 
لەو  ئا  ڕادەك��ات،  بەلەمەكەیان  ب��ەرەو 
كاتەدا دۆلفینەكان بەرەو الی هاوڕێكەی 

دیكە ڕادەكەن و بە برینداری لە دەست 
دەیگەیەننە  و  دەردەهێنن  قرشەكەی 
كەناری سەالمەتی و لە مردن ڕزگاری 

دەكەن.
و  ئاڵۆز  ڕووداوە  لە  دیكە  یەكێكی 
ساڵی  كە  ڕووداوەی��ە  ئەو  سەیرەكان، 
لەو  داوە.  ڕووی  نیوزلەندە  لە   2005
ساڵەدا كۆمەڵێك لە پیاوانی فریاگوزاریی 
ڕزگاركردنی  كاریان  ئەوانەی  دەری��ا، 
خەڵكانه  له  خنکان به  هۆی مەلەكردنەوە، 
لەناو ئاوی دەریاكەدا سەرقاڵی مەشق و 
ڕاهێنان بوون، لەناكاو بینیان ژمارەیەك لە 
دۆلفین لە هەر چوار الیانەوە دەورەیان 
وك  دەسوڕێنەوە،  دەوریاندا  بە  و  داون 
هەبێت.  خراپیان  مەبەستێكی  ئ��ەوەی 
دا  هەوڵی  پیاوەكان  لە  یەكێك  كاتێك 
قرشێكی  دەربچێت،  گەمارۆیە  ل��ەو 
نزیكە،  لێیانەوە  زۆر  بینی  زەبەالحی 
دوور  و  ڕۆشت  قرشەكە  سەروەختێ 
دەوورووب��ەری  دۆلفینەكانی  كەوتەوە، 
پیاوەكان، لەچاو ون بوون و دیار نەمان 
و پیاوەكانیش بە سەالمەتی گەڕانەوە بۆ 

ناو بەلەمەكەیان.
چ  بە  و  چ��ۆن  دۆلفینەكان  ئایا  باشە 
پیاوانە  ئ��ەو  كە  تێگەشتن  شێوەیەك 
هەڕەشەیان لەسەرە و پێویستە لەسەریان 
لەو  وای  چییە  ئەوە  باشە  پارێزن؟  بیان 
دۆلفینانە كردووە بڕواتە جەنگێكەوە كە 
بۆ  ئەی  نییە؟  ئەو  جەنگی  بنەڕەتدا  لە 

لە  بدات،  مرۆڤ  یارمەتی  سەریەتی  لە 
كاتێكدا مرۆڤ یارمەتیی برا مرۆڤەكەی 
خۆی نەدا و ڕای كرد تا خۆی ڕزگار 
هەم  پرسیارە  كۆمەڵێك  ئەوە  بكات؟ 
زانایانی  زۆرە  عەیامێكی  هەم  و  ئێمە 
دووچ���اری س��ەرس��وڕم��ان ك���ردووە و 
وەاڵمێكی  ئ��ەم��ڕۆش��م��ان،  ڕۆژی  ت��ا 

گونجاومان دەست نەكەوتووە.
ئاخۆ  ئەی  ئ��ەوەدا،  بەرامبەر  لە  ب��ەاڵم 
ش��ێ��وەی��ەك  ب��ە چ  و  چ���ۆن  م���رۆڤ 
بوونەوەرە  ئەم  لەگەڵ  هەڵسوكەوتی 

جوان و قەشەنگانەدا كردووە؟ 
ب��وون��ەوەرە  ئ��ەو  بەرامبەر  لە  م��رۆڤ 

ئاوییەدا، بەم سێ كارە هەستاوە:
لە  ئەشكەنجەدانی  و  كوشتن   -1
قەسابخانە ترسناكەكاندا، وەك ئەوەی لە 

دانیمارك ڕوو دەدات.
ت��ۆڕی  ڕێ��گ��ەی  ل��ە  ك��وش��ت��ن��ی   -2
نزیكەی 300  ڕاوچییەكانەوە كە سااڵنە 
شێوەیە  بەم  و  دۆلفین  لە  دان��ە  ه��ەزار 
سەرەڕای  ئەمە  ده چن.  له ناو  و  دەمرن 
پیسكردن و وێرانكردنی ئەو ژینگەیەی 
ڕاوكردنی  و  دەژی  تێدا  دۆلفینی  که  
خۆراكی  كە  ماسییەكان  بێشوماری 

سەرەكی دۆلفینەكانن.
3- سوپا گەورەكان، زیرەكی دۆلفینیان، 
كاری  و  كوشتن  لەسەر  ڕاهێنان  بۆ 
كەشتییە  پ��ەالم��اردان��ی  بۆ  خ��ۆك��وژی 
قۆستووەتەوە!  دوژم��ن،  جەنگییەكانی 
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ئەو سوپا زەبەالحانە، بۆیان دەركەوتووە 
لەڕێی  دەتوانێ  زیرەكە،  هێندە  دۆلفین 
دەنگی مەكینەی كەشتییەكانەوە، كەشتی 
ڕووسی و كەشتی ئەمریكی لە یەكدی 
بگرە  ئ��ەوە،  ه��ەر  ن��ەك  بكاتەوە!  جیا 
جەنگی  لە  بەشداربووە  دۆلفین  دەزانن 
لەڕێی  ئەویش  عێراق،  داگیركردنی 
لە  مین-انەی  ئەو  البردنی  و  دۆزینەوە 
عێراق  خوارووی  قەسری  ئوم  بەندەری 

دانرابوون.
بوونەوەرە  ئەو  لەگەڵ  مرۆڤ  ئەمەیە  ئا 
داوە،  ئەنجامی  ڕۆحسووكانەدا  ئاوییە 
ڕۆژان  لە  ڕۆژێ  هەرگیز  بوونەوەرانێك 
دوودڵ نەبوون لەوەی گیانی خۆیان لە 
پێناو ڕزگاركردنی مرۆڤ بەخت بكەن 
لەوە نەكردووەتەوە  بیریشیان  و هەرگیز 
لە  ئازاری مرۆڤ بدەن. كەچی مرۆڤ 
نەبووە  دوودڵ  هەرگیز  ئەمەدا  بەرامبەر 
كوژێت  بیان  و  بدات  ئازاریان  لەوەی 
بكات.  وێ���ران  ل��ێ  ژینگەكەیان  و 
دەزگا  ئەوەی  كار گەشتووەتە  تەنانەت 
واڵتانی  لە  هەندێك  هەواڵگرییەكانی 
پێشكەوتوو، بۆ چاندنی مین لە كەشتی 
دۆزینەوەی  و  پەیبردن  و  نەیارەكانیان 
لە  دوژمنەكانیان  ئاوییەكانی  ناوچه  
دۆلفین  بۆ  پەنایان  دەریاكاندا،  قوواڵیی 

بردووە. 
بەاڵم بە دیوێكی دیكەدا، هەندێك مرۆڤ 
لەگەڵ  دۆستانەی  پەیوەندییەكی  هەیە، 
پێیان  هەندێ  بگرە  بەستووە.  دۆلفیدا 
وایە دۆلفین توانای هەیە مامەڵە لەگەڵ 
كێشەكان و ئازارەكانی مرۆڤدا بكات و 
چاكی بكاتەوە. ئەوانە پێیان وایە دۆلفین 
بۆ  هەیە  گ��ەورەی  هێجگار  توانایەكی 
هانی  پڕۆسەی چاكبوونەوەدا  لە  ئەوەی 
بارەیەوە پوختەیەكی  لەم  مرۆڤ بدات. 
ئەم ئەزموونەی خوارەوە دەگێڕینەوە كە 

بەسەر كەسێكدا هاتووە:
ئەو كەسە باس لە خۆی دەكات و دەڵێ: 
لەدەست  كاری  كورتدا  ماوەیەكی  لە 
سۆزدارییەكەشی  پەیوەندییە  و  داوە 
هۆی  بووەتە  ئەمە  نەبووە،  ب���ەردەوام 
ئەوەی دووچاری بێزاری و وەڕسییەكی 
دۆلفینێك  دەبیستێت  دواتر  ببێته وه .  زۆر 

لە دورگەی دەنجڵ  تەنیا  تاقی  بە  هەیە 
خۆرئاوای  باشووری  كەناری  لەسەر 
هۆی  ب��ە  كەسەكە  دەژی.  ئیرلەندا 
بڕیار  گومانەوە  و  کونجکوڵی  پاڵنەری 
تەنیایە  دۆلفینە  ئەو  و  ب��ڕوات  دەدات 
لە  و  ئ��ەوێ  دەگ��ات��ە  كاتێ  ببینێت. 
دەكات  دەست  دۆلفینەوە  ئەو  تەنیشت 
ئەزموونێكی  نێو  بە  م��ەل��ەك��ردن،  بە 
سەرنجڕاكێشدا گوزەر دەكات كە لەبیر 
ناكرێ. دۆلفینەكە بەرەو ڕووی دێت و 
پێشوازی لێ دەكات و بە شەپۆلی سەرو 
ئەوە  دەك��ات،  بارانی  شەپۆل  دەن��گ، 
هەمان ئەو ئامڕازەیە كە دۆلفین بۆ ناسین 
و دۆزینه وه ی تەنەكانی ناو ئاو بەكاری 
لێڵیشدا. کە  دەهێنێت، تەنانەت لە ئاوی 

سەرو  شەپۆلە  ئەو  هەمان 
بینینی  ب��ۆ  ك��ە  دەنگییەیە 
دایكدا  سكی  لە  كۆرپەلە 

بەكاردەهێنرێ.
گێڕانەوەی  لەسەر  كەسەكە 
ئ��ەزم��وون��ە س��ەی��رەك��ەی 

كە  ه��ەر  دەڵ��ێ:  و  دەبێت  ب���ەردەوام 
دۆلفینەكە،  چ��اوی  بە  ك��ەوت  چ��اوی 
و  دەیبینێ  بوونەوەرە  ئەم  كرد  هەستی 
بێ هیچ مەرجێك خۆشی دەوێت. دوای 
و  كەسەكە  نێوان  بەیەكگەیشتنەی  ئەم 
دۆلفینەكە، كاتێ كەسەكە بە مەلەكردن 
دەگەڕێتەوە بۆ كەناری ئاوەكە، هەست 
دەتەقێتەوە،  ناوەوەیدا  لە  شتێك  دەكات 
و  ئازار  و  توڕەیی  لە  تێكەڵێكە  شتێك 
ئارامی  بە  ئەوە هەست  فرمێسك، دوای 
دەكات، وەك ئەوەی لە كۆڵێكی قورس 
ڕزگاری بووبێت. كاتێ دەگەڕێتەوە بۆ 
ماڵەوە، دەبینێ پالن بۆ ئایندە و بۆ كار و 
بۆ گۆڕینی هەندێك لە دیكۆری ماڵەكە 
دەك��ات  هەست  ل��ێ��رەدا  ئا  دادەن��ێ��ت. 

شتێكی پۆزەتیڤ ڕووی داوە.
زان���اك���ان ب���اس ل����ەوەش دەك����ەن، 
و  وێ��ڵ  كەشتییە  زۆرج���ار  دۆلفین 
و  ب��ۆران  ب��او  نێو  سەرگەردانەكانی 
كەناری  گەیاندووەتەوە  دەریاكانی، 
ئارامی و سەالمەتی و ڕزگاری كردوون. 
هەروەها ژمارەیەكی زۆری لە خەڵكانی 
قەدەر  ئەوانەی  ڕزگار كردووە،  خنكاو 

ناو دەریاكان و دۆلفینەكان  فڕێیداونەتە 
ئەوەش  هەموو  چ��وون.  هانایانەوە  بە 
لەڕێی ئەو قیبلەنوما موگناتیسییەوەیە كە 
نێو  ئاڕاستەكانی  و  هەیەتی  دۆلفینەكە 

قواڵیی دەریای بۆ دەدۆزێتەوە.
هەناسەدان الی دۆلفین

ئێمەی  الی  هەناسەدان  دەزانین  وەك 
واتە  خۆنه ویسته ،  پڕۆسەیەكی  مرۆڤ، 
پڕۆسەی  نەیەوێت،  و  بیەوێت  مرۆڤ 
هەناسەدان ڕوودەدات، مەگەر بە دەستی 
بگرێت،  خ��ۆی  هەناسەی  ئەنقەست 
بێگومان ئەمەش كارەساتی گەورەی لێ 
دەكەوێتەوە كە بە مەرگ كۆتایی دێت. 
دۆلفین  هەناسەدان الی  مەسەلەی  بەاڵم 

دۆلفین زۆرجار 
كەشتییە وێڵ 
و سەرگەردانەكانی نێو 
باو بۆران و دەریاكانی، 
گەیاندووەتەوە كەناری 
ئارامی و سەالمەتی 
و ڕزگاری كردوون. 
هەروەها ژمارەیەكی 
زۆری لە خەڵكانی خنكاو 
ڕزگار كردووە، ئەوانەی 
قەدەر فڕێیداونەتە ناو 
دەریاكان و دۆلفینەكان 
بە هانایانەوە چوون. 
هەموو ئەوەش لەڕێی ئەو 
قیبلەنوما موگناتیسییەوەیە 
كە دۆلفینەكە هەیەتی و 
ئاڕاستەكانی نێو قواڵیی 
دەریای بۆ دەدۆزێتەوە
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شتێكی دیكەی جیاواز و سەرنجڕاكێشە. 
دۆلفین  الی  ه��ەن��اس��ەدان  پ��ڕۆس��ەی 
بە  پەیوەستە  و  خۆویسته   پڕۆسەیەكی 
جۆری هەڵسوكەوتییەوە و كەی ویستی 
دەتوانێ هەناسە بدات. لەبەر ئەم هۆیەیە 
لێ  ق��ووڵ��ی  خ��ەوی  ناتوانێ  دۆلفین 
بكەوێت، چونكە نووستنی مێشک دەبێتە 
ئیرادییەكان،  فەرمانە  ڕاوەستانی  هۆی 
ئ��ەم��ەش وەس��ت��ان��ی ه��ەن��اس��ەدان��ی لێ 
دەكەوێتەوە و مەسەلەیەكی لەم جۆرەش 

بۆ دۆلفینەكە كارەسات دەخوڵقێنێت. 
دەرب��ارەی  فەڕەنسییەكان  توێژینەوە 
ئەوەیان سەلماندووە  زانستی زەریاكان، 
دۆلفین بۆ خۆگونجان لەگەڵ زەریاكەی 
مانەوەی  كێشەی  و  دەوورووب����ەری 
بەئاگایی، تا بتوانێت هەناسە بدات و لە 
میكانیزمێكی  نەمرێ،  نووستنیدا  كاتی 
میكانیزمە  ئەو  دەگرێتەبەر.  تایبەت 
بریتییە لەوەی لە كاتی نووستنیدا نیوەی 
نەنووستووە-  )خ��ەب��ەرە-  بە  مێشکی 
بەئاگایە( و نیوەكەی دیكەی نووستووە، 
كۆنترۆڵی  بتوانێ  ئ��ەوەی  بۆ  ئەمەش 
بكات،  جەستەی  پێویستەكانی  فرمانە 
لە  هەناسەدان.  هەموویانەوە  پێش  لە 
پڕۆسەی  نووستنەكەیدا،  كاتی  میانەی 
دەبێت.  هێواش  خۆراك  هەرسكردنی 
دۆلفینەكە  دەكرێ  نووستنیدا  لەكاتی 
چاوێكی  كە  ببینرێ  ئاو  ڕووی  لەسەر 
پەڕەكەكانی  لە  یەكێك  و  كراوەیە 
لەم  ئ��ەوەی  ئاوەكەیە.  دەرەوەی  لە 
ئەوەیە،  سەرنجە  جێگای  مەسەلەیەدا 
دۆلفینەكە دەتوانێ ئەو الیەی بگۆڕێت 
بخاتە  خۆی  و  نووستووە  لەسەری  كە 
سەر الیه كەی دیكەی. لەم كاتەدا ئەو 
نووستووە خەبەری  مێشکی كە  بەشەی 
بەخەبەر  كە  بەشەی  ئەو  و  دەبێتەوە 
چاوەی  ئەو  هەروەها  دەنوێت،  بووە 
چاوەكەی  و  دەنوێت  بووە  كراوە  كە 
دیكەی كە نووستبوو خەبەری دەبێتەوە 
نیوە  ئەو  شێوەیە  بەم  دەكرێتەوە!  و 
بارودۆخێكی  خەبەرە،  بە  كە  مێشکەی 
جەستەی  بۆ  گونجاو  و  نموونەیی 
دۆلفینەكە دەخوڵقێنێت تا لەسەر ڕووی 

ئاوەكە بمێنێتەوە و ڕێگە بە هەناسەدانی 
بدات.

ئاژەڵە  سەرجەم  پێچەوانەی  بە  دۆلفین 
سی- دوو  كە  دیكەوه   شیردەرەكانی 
هەیە  سی-ی  یەك  تەنیا  ئەم  هەیە،  یان 
ك��ە دەك��ەوێ��ت��ە پ��ش��ت��ەوەی س��ەری و 
دەدات.  هەناسە  ئەندامەوە  ئەو  لەڕێی 
زۆری  هەرە  بەشی  لەبەرئەوەی  دۆلفین 
بۆیە  ئاودا دەباتە سەر،  لەژێر  كاتەكانی 
ئاودایە  ژێر  لە  كە  ماوەیەدا  لەو  ناچارە 
هەناسە نەدات، كاتێ پێویستی بە هەناسە 
بوو، دێتە سەر ڕووی ئاوەكە و بڕێكی 
باش هەوای دەرەوە هەڵدەمژێت و خۆی 

دەكاتەوە بە قوواڵیی ئاوەكەدا.
بۆ سەلماندنی ئەوەی ئایا دۆلفین ئەگەر 
بە تەواوی خەوی لێ بكەوێت چی لێ 
تاقیكردنەوەیان  نا؟  یان  دەمرێت  دێت، 
لەم  درا،  ئەنجام  دۆلفینێك  ل��ەس��ەر 
هۆشبەریان  ماددەیەكی  تاقیكردنەوەیەدا 
دا بە دۆلفینێك تا بخەوێت، دواتر بینیان 
دۆلفینەكە بە كەمترین ماددەی هۆشبەر 
بە  ت��ەواو  ئەمە  دا،  ل��ەدەس��ت  گیانی 
پێچەوانەی گیانەوەرەكانی دیكەیە، كاتێ 
یان  وەردەگرن  هۆشبەر  ماددەی  بڕێك 
كە دەخەون لەسەر هەناسەدان بەردەوام 
دەبن. دۆلفینەكە بە هۆی ئەو بڕە كەمەی 
ماددە هۆشبەرەكەوە، بە تەواوی خەوی 
پڕۆسەی  ناتوانێ  بۆیە  دەكەوێت،  لێ 
بدات،  ئەنجام  خۆویست  هەناسەدانی 
ئەمەش بووە هۆكاری گیان له ده ستدانی.
زاناكان لە سەرەتادا سەریان لەم مەسەلەیە 
وابوو،  پێیان  هەندێكیان  دەرنەدەچوو، 
دۆلفین بۆ ئەوەی بتوانێ هەناسە بدات و 
لە ژیاندا بەردەوام بێت، ناخەوێت. ئەمە 
سەرسوڕمان  جێگای  بووە  زاناكان  الی 
ڕێی  لە  كاتێ  دواتر  بەاڵم  تێڕامان،  و 
كارەباییەوە،  چاالكیی  بەكارهێنانی 
مۆخی  لەسەر  وردی���ان  توێژینەوەی 
الی  نیوەمۆخی  بینییان  كرد،  دۆلفین 
ڕاستی دۆلفین، لە چاالكییە بیۆكیمیایی 
و كارەباییدا، جیاوازە لە نیوە مۆخی الی 
چەپی. بەو مانایەی یەكێك لەو دوو نیوە 
مۆخە دەخەوێت و نیوە مۆخەكەی دیكە 

بە خەبەرە یان وەك ئەوەی بەخەبەر بێت 
زاناكان  ئەوەیە  سەیرتر  ل��ەوەش  وای��ە. 
ب��ۆی��ان دەرك���ەوت���ووە، چ��االك��ی ئەو 
دەقیقەیەك،  دە  هەر  مۆخە،  نیوە  دوو 
دەكەن.  نووستن  مەسەلەی  ئاڵوگۆڕی 
نووستنیدا  لەكاتی  دۆلفین  ه��ەروەه��ا 
كە  چ��اوەی  ئ��ەو  ك��راوەی��ە.  چاوێكی 
نیوە مۆخەی كە  كراوەیە پەیوەستە بەو 
بە خەبەرە. گەر نیوە مۆخی الی ڕاست 
بەخەبەر بێت، ئەوا چاوی ڕاستی كراوەیە 
و بە پێچەوانەشەوە. هەر بۆیە ئەو چاوەی 
بێدار  چاوی  دەوترێ  پێی  كراوەیە  كە 
و  ئاو  ناپاكی  و  غەدر  لە  پاسەوانی  تا 

دوژمنەكانی بكات.
هەڵسوكەوت و ڕەفتاری دۆلفین

كۆمەڵ  كۆمەڵ  شێوەی  بە  دۆلفین 
تایبەتی لەكاتی  بە  دەژی، هەندێجار و 
نزیكەی  دەگاتە  ژمارەیان  ڕەوكردندا، 
لەو شوێنانەدا كۆدەبنەوە  و  دانە  هەزار 
دەكرێ  بێت.  لێ  زۆری  خۆراكی  كە 
چەندە  دیاریكراو،  كاتی  هەندێك  بۆ 
كەم،  ماوەیەكی  بۆ  دۆلفینێك  ڕەوە 
تێكەڵ بە یەك ببن، لەو كاتەدا ژمارەیان 
بۆ  ئینتیما  دانە.  هەزار  سەروو  دەگاتە 
هەتایی  هەتا  تایبەت،  دۆلفینێكی  ڕەوە 
كەی  دۆلفینێك  هەر  كاتییە،  و  نییە 
خۆی  ڕەوەك���ەی  دەت��وان��ێ  ویستی، 
ڕەوەیەكی  بە  پەیوەندیی  بێڵێت  بەجێ 
ئەمە  دۆلفیندا  لەناو  بكات،  دیكەوە 
ه��ەروەه��ا  ب���اڵوە.  ب��ەر  مەسەلەیەكی 
و  بەهێز  پەیوەندی  دەتوانێت  دۆلفین 
نموونە  بۆ  بكات،  دروست  توندوتۆڵ 
بریندار  دۆلفینە  تەنیشت  لە  دۆلفینەكان 
تەنانەت  دەمێننەوە،  نەخۆشەكانەوە  و 
ه��اوك��اری  ك���رد،  پێویستی  ئ��ەگ��ەر 
لە  ئەویش  ب��دات،  هەناسە  تا  دەك��ەن 
ڕووی  سەر  بۆ  بەرزكردنەوەیه وه   ڕێی 
ئاوەكە. دۆلفینەكان ئەم هاوكارییە تەنیا 
لەناو خۆیاندا پێشكەشی یەكدی ناكەن، 
ئاژەڵەكانی دیكەشی  بەڵكو پێشكەشی  

دەكەن.
دۆلفین بە بەردەوامی سەرقاڵی ڕەوكردنە، 
لە دەریای سپی ناوەڕاستەوە دەڕوات بۆ 
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بای كەنارەكانی ئەمریكا و پاشان لە گەڕێكی 
بۆ  دەگەڕێتەوە  بازنەییدا  )جەولەیەكی( 
هەمان شوێن. ئەم بوونەوەرە ئاوییە بەوە 
كۆمەاڵیەتی  هاوسۆزییەكی  دەناسرێتەوە 
دەكات  هەست  كاتێ  هەیە،  گەورەی 
لە بەردەم مەترسی یان هەڕەشەیەكدایە، 
دەنگێك لەسەر شێوەی فیكە دەردەكات، 
ئاگادار دەكاتەوە و  بەوەش هاوڕێكانی 
بەهانایەوە دێن. ئەگەر كۆمەڵێك دۆلفین 
تێپەڕین،  ماسییەكدا  ڕەوە  ب��ەردەم  بە 
الیەكەوە  هەموو  لە  دۆلفینەكان  ئەوا 
و  دەدەن  ماسییە  ڕەوە  ئەم  گەمارۆی 

هێرشیان دەكەنەسەر. 
دەری��ان  ت��ازە  توێژینەوەیەكی  چەند 
بە  تایبەت  زمانێكی  دۆلفین  خستووە 
جیاواز  دەنگی   32 لە  كە  هەیە  خۆی 
بەكاری  تێگەشتن  لێك  بۆ  و  پێكهاتووە 
دیاریكردنی  بۆ  دەنگ  دۆلفین  دەهێنن. 
سەرەتا  دەهێنێت،  بەكار  ئاڕاستەكان 
پاشان  دەردەب��ڕێ��ت  ب��ەرز  دەنگێكی 
دەنگەكەی  زایەڵەی  یان  دەنگدانەوە 
ئاڕاستەی  هەم  بەمەش  وەردەگرێته وه ، 
شتەكانی  دووریی  هەم  و  ڕۆشتنەكەی 
دەوروب�����ەری دی���اری دەك����ات. لەم 
دەگەڕێت  خۆراكدا  بەشوێن  ڕێگایەوە 
بەربەستە  بەر  بێئەوەی  دەكات  مەلە  و 

ئاوییەكان بكەوێت. 
تا  دەنگێكی  دۆلفین  جۆری  هەندێك 
هۆی  دەبێتە  كە  دەردەبڕێت  بەرز  بڵێی 
لەهۆشخۆچوونی ئەو ماسییە بچووكانەی 

ئەو  مەدای  دەكەونە  كە  دەوورووبەری 
دۆلفینەكە  دوات��ر  دەنگییەوە،  شەپۆلە 
هیچ  بێ  لەهۆشخۆچوانە،  ماسییە  ئەو 
ڕاكەڕاكەیەك  و  ماندوبوون  و  ئەزیەت 

ڕاو ده کات.
لەو  گوێگرتنی  میانەی  ل��ە  دۆلفین 
ناو  تەنەكانی  لە  دەنگییانەی  لەرینەوە 
دەریاكانەوە دەردەچێت، دەتوانێ قەبارە 
بكات.  دی��اری  تەنانە  ئەو  دووری  و 
نێوان  لە  جیاوازی  دەتوانێ  هەروەها 
تەنیا  كە  بكات  بازنەدا  شێوەی  دوو 
لەوی  یەكێكیان  قەبارەی  ئینج  یەك  بە 
شارەزایی  ئەم  بێت.  گەورەتر  دیكەیان 
و توانایەی دۆلفین، وای كردووە هێزی 
ئەمریكی،  دەری��اوان��ی  چ��ەك��دراری��ی 
ناو  مینی  دۆزی��ن��ەوەی  لەسەر  دۆلفین 
توێژینەوەكان  هەروەها  ڕابهێنن.  دەریا 
ئەوەیان ئاشكرا كردووە دۆلفین خاوەنی 
بە  ب��ەرزە،  هێجگار  بیستنی  هەستێكی 
لەژێر  دەنگێك  هەر  دەتوانێ  ڕادەی��ەك 

ئاو، تا دووری 15 میل، ببیسێت.
بوونەوەرە  ئەم  دۆلفینەكان،  بەداخەوە 
تەواو  هەندێجار  جوانانە،  و  قەشەنگ 
دەیكەن  خۆیاندا  لەنێو  مرۆڤەكان،  وەك 
گیانی  بەردەبنە  و  پێكدادان  و  شەڕ  بە 
ڕادەی��ەك  تا  هۆكارەكانیش  یەكدی، 
مرۆڤەكان  كە  هۆكارانەیە  ئەو  هەمان 
لەسەری بەشەڕ دێن، وەك كێشەی نێوان 
پێناو  لە  شەڕ  و  ملمالنێ  و  هاوڕێیان 
هێندە  ملمالنێكە  ڕێدەكەوێ  م��ێ-دا. 

تووند دەبێت، ئەو دۆلفینەی شەڕەكەی 
دوور  و  دەك���رێ  دەر  دۆڕان�����دووە، 
دەخرێتەوە. دۆلفینە قەپۆز دەنووكییەكان 
بچووكەكان  دۆلفینە  كە  ناسراون  بەوە 
لەبەر  دۆلفین  ه��ەروەه��ا  دەك����وژن. 
بەرازی  نەزانراو،  هۆكاری  كۆمەڵێك 
بەرازی  هه رچه نده   دەكوژێت،  دەریاش 
خۆراكی  سیستمی  لیستی  ناچێتە  دەریا 
ملمالنێ  لەسەر خۆراكیش  و  دۆلفینەوە 

لەگەڵ دۆلفین ناكات.
پێكهاتەی جەستەی دۆلفین

زۆر  جۆرێكە  بە  دۆلفین  جەستەی 
دۆلفین  خێرا.  مەلەكردنی  بۆ  گونجاوە 
و  بكات  مەلە  خێرایی  بە  ئ��ەوەی  بۆ 
بەرەو پێشەوە بڕوات، پشت بە پەڕەكەی 
ئاڕاستەی  بۆ  بەاڵم  دەبەستێت،  كلكی 
پەڕەكەكانی  بە  پشت  مەلەكردنەكەی 
دۆلفینانەی  ئ��ەو  دەبەستێت.  سنگی 
پەڕەكەی پشتیان هەیە، بۆ لەنگەرگرتنیان 
لەناو ئاودا بەكاریان دەهێنن. دۆلفین بە 
پێچەوانەی بەشی زۆری شیردەرەكانەوە، 
موو )تووك(ی نییە، تەنیا چەند موویەك 
نەبێت كە لەسەر )لوتی(یەتی و لەگەڵ 
و  نامێنن  مووانەش  ئەو  كاتدا  تێپەڕینی 
)بۆتۆ(  جۆری  دۆلفینی  تەنیا  دەوەرن، 
نەبێت كە هەرگیز ئەو مووانە لەدەست 
نادات و له سه ری دەمێننەوە. زانایان پێیان 
وایە ئەم مووانە قەرەبووی هەستی بینین 
الی ئەم جۆرە دۆلفینە دەكاتەوە، چونكە 
زۆر  »بۆتۆ«  دۆلفینی  الی  بینین  هەستی 
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الوازە. سەری دۆلفین ئەندامێكی خڕی 
ئەمە   ،Melon میلۆن  پێیدەوترێ  تێدایە 
گەڕانەوەی  لەڕێی  كە  ئەندامەیە  ئەو 
دەستنیشانی  دەنگەكانەوە(،  )س��ەدای 
ناوچەكە دەكات. دەمی دۆلفین تۆزێك 
واتە  دەنوكییە،  قەپۆزی  دۆلفین  خوارە، 
زۆربەی جۆرەكان شەویالگیان درێژە و 

لە دەنووك دەچێت.
مەترسیدارانە  برینە  لەو  دەتوانێ  دۆلفین 
قەپاڵی  ئەنجامی  لە  كە  ببێتەوە  چاك 
دەبن.  دروست  بۆی  قرشەوە  )گ��ازی( 
پڕۆسەی چاكبوونەوەكەی زۆر خێرایە، 
تەنانەت برینە قووڵەكانیش نابنە هۆكاری 

خوێنبەربوونی تا مردن.
هەستەكانی دۆلفین

هەستی  دۆلفین،  جۆرەكانی  زۆرب��ەی 
بینینیان چ لەناو ئاو چ لە دەرەوەی ئاو 
بیستن-یشیان  هەستی  هەروەها  بەهێزە. 
بیستن  هەستی  لە  جار  دەیان  و  بەهێزە 
لەبەرئەوەی  گ��ەورەت��رە.  م��رۆڤ  الی 
بچووكە،  زۆر  گوێچكەی  ك��ون��ی 
شەویالگی  لەڕێی  بڕوایەدان  لەو  بۆیە 
ئەنجام  بیستن  پڕۆسەی  خ��وارەوەی��ه وه  
دەنگەكە  خوارەوە  شەویالگی  دەدات، 
ناوەڕاست،  گوێچكەی  بە  دەگەیەنێت 
لە  لە ڕێ��ی ڕاڕەوێ��ك��ەوە كە  ئ��ەوەش 
و  خ��وارەوەدای��ە  شەویالگی  ئێسقانی 
پ��ڕە ل��ە چ���ەوری. 
دۆلفین لەبەرئەوەی 

هەستی  بۆیە  نییە،  بۆنكردنی  دەم��اری 
بۆنكردنی نییە. بەاڵم هەستێكی گەورە و 
ئەم  تامكردنی هەیە، هەر  پێشكەوتووی 
لێدەكات حەز  تامكردنەیە وای  هەستی 
هەندێك  و  بكات  خۆراك  هەندێك  لە 
تامەكەیەوە  هۆی  بە  دیكە  خۆراكی 

ڕەت بكاتەوە.
جۆرەكانی دۆلفین

زیاد لە 30 جۆر دۆلفین هەیە، دۆلفینی 
بچووكترین  قەبارەوە  ل��ەڕووی  ماوی، 
هێمن  زەریای  باشووری  لە  و  دۆلفینە 
یەك  نزیكەی  درێژییەكەی  و  دەژی 
ئەو  دۆلفین،  گەورەترین  بەاڵم  مەترە. 
و  ئۆركا  دەوت��رێ  پێی  كە  دۆلفینەیە 
 10 نزیكەی  دەگاتە  نێرەكەی  درێژی 
مەتر. لە خوارەوە باس لە چەند جۆرێكی 

دۆلفین دەكەین:
یەكەم: دۆلفینی باسفیكی ال-سپی

بڕێكی زۆر لەم جۆرە دۆلفینە، لە باكووری 
ڕەنگە  بەو  دەژی،  باسفیكی  زەری��ای 
جیادەكرێتەوە،  پشتییەتی  لەسەر  ڕەشەی 
ڕەنگی هەردوو تەنیشتی پەمەییەكی تێرە، 
پاشان لە بەشی خوارەوەی تەنیشتەكانیدا 
دەگۆڕێ بۆ سپی. هێڵی ڕەش هەیە، لە 
هەردوو گۆشەی دەمییەوە و بە درێژایی 
دەبێتەوە  درێژ  تەنیشتی  ال  پەڕەكەكانی 
پەمەییەكە  بەشە  لە  سپییەكە  بەشە  و 
شێوەی  لەسەر  جۆرە  ئەم  جیادەكاتەوە. 
ڕەوە دۆلفین دەژی و ژمارەی ئەندامانی 

هه ر ڕه وێک دەگاتە نزیكەی 100 دانە. 
دەگاتە  ژم��ارەی��ان  ج��اردا  هەندێ  لە 
لە  پاییزدا،  وەرزی  لە  دان��ە.  ه��ەزاران 
ئاوە  بەرەو  باكوورەوە  ساردەكانی  ئاوە 

گەرمەكان ڕەو دەكەن.
دووەم: دۆلفینی ئەمازۆن

لە ڕووبارە سازگارەكان و دەریاچەكاندا 
دۆلفینە،  لەم جۆرە  زۆر  بڕێكی  دەژی، 
 3 دووری  بە  و  ئەمازۆن  ح��ەوزی  لە 
ڕووبارەكانه وه ،  ڕێژگەری  لە  كیلۆمەتر 
دەژی. ئەم جۆرە دۆلفینە پشتێكی پەمەیی 
ژێ��رەوەی  بەشی  ڕەنگەكانی  و  هەیە 
لووتی  لەسەر  كاڵە.  ڕەنگی  جەستەی 
كۆمەڵێك تووكی زۆر بچووك و كورت 
بچووكە،  چ��اوی  دوو  خاوەنی  هەیە، 
لەسەر كلكی دڕكێكی نەرم هەیە، وای 
بەربەستەكانی  بەنێو  ئاسانی  بە  لێدەكات 

ناو ڕووبارەكەدا بڕوات.
لە  لووتی  دۆلفینەی  ئەو  سێیەم: 

دەمی شووشە دەچێت
لە  و  دۆلفینە  جۆری  گەورەترین  ئەمە 

دۆلفین زمانێكی تایبەت بە خۆی هەیە 
كە لە 32 دەنگی جیاواز پێكهاتووە 
و بۆ لێك تێگەشتن بەكاری دەهێنن. 
دۆلفین دەنگ بۆ دیاریكردنی ئاڕاستەكان بەكار 
دەهێنێت، سەرەتا دەنگێكی بەرز دەردەبڕێت پاشان 
دەنگدانەوە یان زایەڵەی دەنگەكەی وەردەگرێته وه ، 
بەمەش هەم ئاڕاستەی ڕۆشتنەكەی و هەم دووریی 
شتەكانی دەوروبەری دیاری دەكات. لەم ڕێگایەوە 
بەشوێن خۆراكدا دەگەڕێت و مەلە دەكات بێئەوەی بەر 
بەربەستە ئاوییەكان بكەوێت
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هەموو ڕووبار و دەریا فێنكەكاندا دەژی، 
كێشی  و  مەتر   4 نزیكەی  درێژییەكەی 
دەگاتە نزیكەی 227 كیلۆگرام، هەندێجار 
ڕەنگی  كیلۆگرام.   650 دەگاتە  كێشی 
سەرەكی پەمەیی زیویە، بەاڵم بەپێی ئەو 
ڕەنگی  دەكرێ  دەژی  تێدا  ژینگەیەی 
دیكە وەربگرێت. ئەم جۆرە بە دەنووكە 
دی��ارە  وا  كە  دەم��ی  و  بچووكەكەی 
بەوە  هەروەها  دەناسرێتەوە،  پێدەكەنێت 
خوارەوەی  شەویالگی  كە  دەناسرێتەوە 
كەمەكێك  س���ەرەوەی  شەویالگی  لە 
گۆشەیەك  بە  پشتی  پەڕەكانی  درێژترە، 
شێوەیان  و  بوونەتەوە  خوار  دواوە  بۆ 
سێگۆشەییە. زیرەكە و حەزی لە گەمە و 
یاركردن و هاوەڵی كەشتییەكانە. زۆرجار 
ئەم دۆلفینانە دەبینرێن كەوتوونەتە دوای 
تەنیشتیانەوە  لە  و  تیژڕەوەكان  بەلەمە 
پاشان  و  دەكەن  ئاوەكە  نوقمی  خۆیان 
لە نزیك بەلەمەكانەوە دەست دەكەن بە 
بازبازێنی ناو ئاو. دەتوانێت بە خێرایی 27 

كیلۆمەتر لە سەعاتێكدا مەلە بكات.

چوارەم: دۆلفینی پەاڵویی
ئ���ەم ج����ۆرە دۆل��ف��ی��ن��ە ل���ە ن��اوچ��ە 
و  ئەتڵەسی  زەری��ای  كەمەرەییەكانی 
هێمندا هەیە. حەز لەوە دەكات لە ئاوە 
قووڵەكاندا بژی، ژمارەیەك پەڵە و خاڵی 
جەستەیدا  س��ەرەوەی  بەشی  لە  ڕەش 
هەیە. تا بچێتە ساڵەوە ژمارەی پەڵەكانی 
جەستەی زیاد دەبن. بە پێچەوانەی بەشی 
كە  دۆلفین  دیكەی  جۆرەكانی  زۆری 
بۆ پەیداكردنی خۆراك دەڕۆنە قوواڵیی 
ئاوەكانەوە، كەچی ئەم جۆرەیان لەسەر 
ڕووی ئاوەكە بە شوێن خۆراكی خۆیدا 
نەرمۆڵەكان  لە  بریتین  كە  دەگەڕێت، 
جۆرێكی  ئەمانە  توێكڵدارەكان.  و 
دەگمەنی دۆلفینن و بە هۆی ئەو تەڵە و 
تۆڕانەی بۆ ماسییەكان دادەنرێن، بەشێك 

لەم دۆلفینانەشی پێوە دەبن.
زۆربوون و چاالكی سێكسی

ئەندامی زاوزێی دۆلفین دەكەوێتە بەشی 
درزی  دوو  نێرەكە  جەستە،  خوارەوەی 
یەكێكیان  درێژی )شقین طولین( هەیە، 

ئەوی  و  چوكییەتی  ش��اردن��ەوەی  بۆ 
مێیەكە  بەاڵم  كۆمە.  كونی  بۆ  دیكەیان 
و  زێ  هەیە،  درێژی  درزی  یەك  تەنیا 
كونی كۆم لە خۆدەگرێت. لە هەردوو 
تەنیشتی ئەم درزەوە، دوو درزی دیكە 
پڕۆسەی  هەیە.  مەمكییەكان  ڕژێنە  بۆ 
بۆ  سكەوە  لە  دۆلفیندا  لە  جووتبوون 
زۆری  ه��ەرە  بەشی  هەرچەندە  سكە، 
دەستبازی  بە  درێژ  كاتێكی  جۆرەكان، 
بەاڵم  دەبن،  بەسەر  چێژوەرگرتنەوە  و 
لەگەڵ ئەوەشدا، جووتبوون بە شێوەیەكی 
گشتی، ماوەیەكی كورت دەخایەنێت و 
چەند  كورتدا،  ماوەیەكی  لە  دەك��رێ 
جارێك كرداری جووتبوون ڕوو بدات.

وەرزی جووتبوون الی دۆلفین، هاوین 
و پاییزە، ماوەی ئاوسبوون لە جۆرێكەوە 
بۆ جۆرێكی دیكە دەگۆڕرێ، بۆ نموونە 
ماوەی  بچووك،  توكۆكسی-ی  دۆلفینی 
مانگە،   12 بۆ   11 لەنێوان  ئاوسبوونی 
بەاڵم ئەمە بۆ دۆلفینی ئۆركا جیاوازە و 
نزیكەی  دۆلفینەدا  لەم  سكپڕی  ماوەی 
بە  دۆلفین  دەخایەنێت.  مانگ   17
كاتی  لە  دەبێت،  بەچكەی  یەك  زۆری 
بەچكەكە  كلكی  سەرەتا  لەدایكبووندا 
ئەمەش  س��ەری،  پاشان  دێ��ت��ەدەرەوە، 
پێچەوانەی لەدایكبوونی بەچكەی بەشی 
تا  دۆلفین  شیردەرەكانە.  زۆری  هەرە 
ماوەی ساڵێك شیر بە بەچكەكەی دەدا. 
چاالكی  كورتدا،  تەمەنێكی  لە  دۆلفین 
سێكسی دەست پێدەكات، زۆرجار پێش 
تەمەنی  باڵقبوون.  تەمەنی  بگاتە  ئەوەی 
دۆلفینەكە  ج��ۆری  بەپێی  باڵقبوونیش 
سێكس  ناسراوە  بەوە  دۆلفین  جیاوازە. 
زۆربوون  مەبەستی  بۆ  و  پێناو  لە  تەنیا 
ناكات، بەڵكو بۆ گەلێك مەبەستی دیكە 
دەیكات، لەوانە چێژو لەزەت. هەندێجار 
دەكات.  هاوڕەگەزبازی-ش  سێكسی 
وەك  دۆلفین  دیكە،  ج��اری  هەندێ 
لەگەڵ  سێكس  دەدات  هەوڵ  مرۆڤ، 
دۆلفین  بكات.  دیكەشدا  ئاژەڵەكانی 

نزیكەی 25 بۆ 30 ساڵ دەژی.



ـی
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
تــ

نس
زا

ەم
رد

سە
 

6
0

132

سیستمی خۆراك
لە  بریتییە  دۆلفین،  سەرەكی  خۆراكی 
ماسی و زیندەوەری مه رەكەب ڕژێن - 
ئاوی  زیندەوەرێكی  ڕژێن،  )مه رەكەب 
تا ڕادەیه ك قەبارە گەورەیە و که  هەست 
بدرێ،  پەالمار  یان  بكات،  مەترسی  بە 
ڕەشاییەكی وەك مه رەكەب دەردەدات، 
ڕزگاری  و  بترسێنێت  دوژمنەكەی  تا 

ببێت(.
دۆلفین  ڕاوكردنی  ناسراوی  شێوازی 
بە  گ��ەڕان  كاتی  لە  ئەوەیە  ماسی،  بۆ 
گەورە  كۆمەڵێكی  خ��واردن��دا،  دوای 
ماسییەكان  ڕەوە  دەورەی  و  پێكدەهێنن 
دوای  یەك  دۆلفینەكان  پاشان  دەدەن، 
ماسییە  ناو ڕەوە  بە  یەك خۆیان دەكەن 
بەشی  گەمارۆدراوەكەدا و هەر یەكەی 
خۆی ماسی دەخوات، ئەم پڕۆسەیە بەو 
جۆرە بەردەوام دەبێت تا ڕەوە ماسییەكە 
ئەو كاتەی دۆلفینەكان  تا  یان  نامێنێت، 
دەهێڵن.  بەجێ  ناوە  ئەو  و  دەخۆن  تێر 
بریتییە،  ڕاوك��ردن  دیكەی  شێوازێكی 
كەناری  ب��ەرەو  ماسییەكان  ڕاونانی  لە 
ئاوەكان یان بەرەو ناو ئاوە لێڵەكان، تا 
و  مه له کردن  توانای  ماسییه کان  لەوێ 
خۆ ڕزگارکردنیان نه مێنێت و بە ئاسانی 

بیانگرن. 
لەسەر  دۆلفین  گشتی  شێوەیەكی  بە 
تەنیشتی هەر شەویالگێكی نزیكەی 40 
بۆ 50 ددان هەیە، هەروەها پەڕەكانی تا 

بڵێی تیژن و شێوە سێ گۆشەین.
بازبازێن و یاریكردن

ئاوەكە  لەسەر ڕووی  دۆلفین هەندێجار 
وا  جاری  بازبازێن،  بە  دەكات  دەست 
هەیە كۆمەڵێ جووڵەی پاڵەوانانە ئەنجام 
دەدا، وەك ئەو بازانەی تێیدا سوڕ دەخوا. 
زاناكان دڵنیان نین ئامانج لەم بازانە چییە، 
به اڵم لەو باوەڕەدان بۆ دەستنیشانكردنی 
باڵندە  ئەو  بۆ  ماسییەكانە  ڕەوە  شوێنی 
بۆ  یان  نزیكانەوەن،  لەو  ماسیخۆرانەی 
دیكەوە  دۆلفینەكانی  بە  پەیوەنیدیكردنە 
و  میكرۆب  ئ��ەو  دەرك��ردن��ی  بۆ  ی��ان 
پێیانەوە  كە  مشەخۆرانەیە  زیندەوەرە 
نووساون، یان تەنیا بۆ ئەوەیە كەمەكێك 
یاری  بكەن.  سەفا  و  كەیف  و  ی��اری 
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كەلتوری  و  ژیان  لە  گرنگە  بەشێكی 
گژوگیا  لەگەڵ  دۆلفینەكان  دۆلفیندا، 
هەندێك  دەك��ەن.  ی��اری  ئاوییەكاندا 
گێچەڵ  یاریكردن،  مەبەستی  بە  كات 
وەك  دەگێڕن،  دیكە  زیندەوەرەكانی  بە 
ئاوییەكان،  كیسەڵە  و  ئاوییەكان  باڵندە 
هەروەها سواری شەپۆلەكان دەبن و باز 

بە سەریاندا دەدەن.
و  دۆلفین  سەر  مەترسییەكانی 

دوژمنەكانی دۆلفین
دوژمنی  گشتی  شێوەیەكی  بە  دۆلفین 
دۆلفین  دوژمنی  سەرسەخترین  كەمە، 
قرشی  و  ڕەش  قرشی  قرشە.  و  مرۆڤ 
مەترسییەكی  پڵنگی،  قرشی  و  سپی 
گەورەن بۆ سەر ژیانی دۆلفین، بەتایبەتی 
دۆلفینە بچووكەكان. ئا لێرەوەیە دۆلفین 
بە شێوەی كۆمەڵ دەژین. كاتێ قرشێك 
دەبێتەوە،  نزیك  دۆلفینێك  كۆمەڵە  لە 
ونكردن  خۆ  پڕۆسەیەكی  دۆلفینەكان 
دۆلفین  دوو  دەدەن:  ئەنجام  شێوەیە  بەم 
ڕادەكێشن  خۆیان  بۆ  قرشەكە  سەرنجی 
دەك��ەون��ەوە،  دوور  كۆمەڵەكە  لە  و 
كاتەدا  لەو  دوایان،  دەكەوێتە  قرشەكە 
دۆلفینەكانی دیكە ئەو هەلە دەقۆزنەوە و 
دۆلفینە ساوا و بچووكەكان لە مەترسی 
و  دەگەڕێنەوە  پاشان  دەخەنەوە،  دوور 

دەكەونە وێزەی ئەم دوژمنە دڕندەیە!
هۆی  ب��ە  دۆلفین  ج���ۆری  هەندێك 
لەژێر  مرۆڤەوە،  لەالیەن  ڕاوكردنیان 
ئەو  بەتایبەتی  لەناوچووندان.  هەڕەشەی 
دۆلفینانەی لە ڕووبارەكاندا دەژین، وەك 
دۆلفینی  ئەمازۆن،  ڕووب��اری  دۆلفینی 
ڕوب��اری  دۆلفینی  و  گانج  ڕووب���اری 
خەریكە  دۆلفینانە  جۆرە  ئەم  یانگستی. 
بە تەواوی له ناو ده چن. جگە لە مرۆڤ 
ئامێرە  و  مێرووكوژ  دەرمانی  قرش،  و 
و  پالستیكی  م���ەوادی  و  قورسەكان 
م��اددە  ئ��ەو  و  نەوت-هەڵگر  پاپۆڕی 
كیمیایانەی بۆ كشتوكاڵ بەكاردەهێنرێن، 
هەر هەموویان زیان بە ژینگە ئاوییەكەی 
زۆرجار  هەروەها  دەگەیەنن.  دۆلفین 
لەگەڵ  دۆلفین  بەریەككەوتنی  هۆی  بە 
بەلەم و كەشتی و پاپۆڕەكان، دۆلفینەكە 
بەر په روانەی  بەتایبەتی كاتێ  دەمرێت، 

كەشتی و پاپۆڕەكان دەكەوێت. دۆلفین 
ڕاوك��ردن��ەوە،  ت��ۆڕی  ن��او  كەوتە  كە 
ئاوەكە  ڕووی  سەر  بێتە  ناتوانێت  ئیدی 
لە  بۆیە پاش ماوەیەك  و هەناسە بدات، 

مانەوەی لەناو تۆڕەكەدا، دەمرێت. 
تای  ناوچەی  وەك  ناوچە،  هەندێك  لە 
تشی لە ژاپۆن و دورگەی فارۆ، دۆلفین 
دانیشتوانی  ئاسایی  خۆراكێكی  ژەم��ە 
ن��اوچ��ەك��ەی��ە، ل��ەڕێ��ی ڕم ی��ان ت��ۆڕە 
سەر  بێتە  تا  ناچاركردنی  لەڕێی  یان 
لە  ئەمە  دەكرێ.  ڕاو  ئاوەكە،  كەناری 
مەترسییە  دۆلفین  گۆشتی  كاتێكدایە 
چونكە  م��رۆڤ،  تەندروستی  بۆسەر 
تێدایە.  الزئبق(ی  )جیوە-  زۆر  بڕێكی 
هەروەها دۆلفین بە تەقینەوە گەورەكانی 
ڕاهێنانە  و  مەشق  لە  ئەوانەی  ئاو،  ژێر 
دروستكردنی  لە  یان  سەربازییەكاندا، 
پڕۆژە ئاوییەكاندا ئەنجام دەدرێن، زەرەر 
لەوانە  پێدەگات،  زۆری  زیانێكی  و 

هەستی بیستنیان تێكدەچێت.
هەندێك  لە  باس  كەمەكێك  با  لێرەدا 
هەڵسوكەوتی شەڕانگێز و خراپی دۆلفین، 
دۆلفین  بكەین.  م��رۆڤ  بە  بەرامبەر 
دەدات  مرۆڤ  پەالماری  هەیە  وا  جاری 
زۆرب��ەی  ب��ەاڵم  دەك���ات،  برینداری  و 
جێگای  و  سووكن  برینەكان  جارەكان 
بیر  ئەوەشمان  نابێ  بەاڵم  نین.  مەترسی 
بە  پەالماردانەكە  هەبووە  جار  بچێت، 
كوشتنی مرۆڤەكە تەواو بووە. بۆ نموونە 
گەورەترین جۆری دۆلفین كە پێدەوترێ 
ئۆركا، لە كاتی پەالماردانیدا مەترسیدارە. 
دۆلفینێكی جۆری ئۆركا كە ناوی تیلیكم 
لسی ورلد بوو، لە سااڵنی 1991 و 1999 
و 2010، واتە لە سێ پەالماری جیاوازدا، 
ئەوە  س��ەرەڕای  كوشتووە.  كەسی  سێ 
دیكە  پەالماردانی  ڕووداوی  چەندین 
بەاڵم  هەیە،  دۆلفینەوە  ئ��ەو  ن��اوی  بە 
ئاستی  نەگەشتووەتە  پەالماردانەكان 
بچووكەكان،  دۆلفینە  كەسەكە.  كوشتنی 
م��رۆڤ  پ��ەالم��اری  ب��ە دەگ��م��ەن  زۆر 
زیانی  دا،  پەالماریشیان  گەر  دەدەن، 
گەورە بە كەسەكە ناگەیەنێت. ئەم جۆرە 
باخچەی  لە  هەڵسوكەوتەی دۆلفین، هەم 

ئاژەاڵن و هەم لە سروشتدا ڕوو دەدات.

هەندێ زانیاریی دیكە لەسەر دۆلفین
- یەكێكە لەو ئاژەاڵنەی هاوڕێی مرۆڤە.

- ئاژەڵێكی ڕووخۆشە.
- حەزی لە یاریكردن و دروستكردنی 
بوونەوەرەكانی  لەگەڵ  پەیوەندییە 

دیكەدا.
- بۆ زیادكردنی خێراییەكەی سوود لە 

شەپۆلەكان وەردەگرێت.
خۆراكدا  شوێن  بە  قوواڵییەكاندا  لە   -

دەگەڕێت.
ددانی   200 لە  زیاد  دۆلفین  دەمی   -

تێدایە.
- بۆ هەناسەدان دێتە دەرەوەی ئاو.

- هەندێك توێژینەوە باس لەوە دەكەن 
ناوی  بانگكردندا  لەكاتی  دۆلفینەكان 

یەكدی دێنن.
لە  دۆلفین  ب��ڕوای��ەدان  لەو  زاناكان   -
مەیموون زیرەكترە و لە زیرەكیدا دوای 

مرۆڤ دێ و پلەی دووەمی هەیە.
یان  دۆل��ف��ی��ن  كوشتنی  زان��اك��ان   -
ئاوییەكاندا،  ح��ەوزە  لە  بەندكردنی 

بەكارێكی بەد ئەخالقی دادەنێن.
بەپێی  دۆلفین،  قەبارەی  و  ڕەن��گ   -
جوگرافییەكەی،  پێگە  و  ژینگەكەی 

دەگۆڕرێ.
شێوەیەكی  بە  كە  زیندەوەرە  تاكە   -

ئیرادی )خۆویست( هەناسە دەدات.
ناوی  كە  دۆلفینەكان  لە  یەكێك   -
ئاكی-یە، لەسەر ئەوە ڕاهاتووە حەوزی 
چی  بكاتەوە.  پ��اك  مەلەكردنەكەی 
هەبێت،  شەخەڵ  و  درەخ��ت  گ��ەاڵی 
هەمووی كۆدەكاتەوە و دەیداتە دەست 
ڕاهێنەرەكەی، لە پای ئەم كارەیدا، ژەمە 

خۆراكێكی بەلەزەت وەردەگرێ.

سەرچاوەكان:
- ar. Wikipedia.org

-www.wildife-ar.com

-www.al-magl03.

forumarabia.com

-www.almrsal.com

-www.ibda3world.com

-www.beitananusa.

ahlamontada.net
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تاوان، مێژوویەكی دێرین و بەردەوامی 
مێژووی  لەگەڵ  هاوتەریبە  ت��اوان  هەیە، 
گشت  لە  زەوی.  لەسەر  م��رۆڤ  ژیانی 
كە  كۆمەڵگایانەی  لەو  ساتێكیشدا  و  ئان 
یان  كەسێك  نیشتەجێیە،  تێیاندا  مرۆڤ 
پاراستنی  بۆ  هەبوون  كەسانێك  كۆمەڵە 

بەرژەوەندییەكانی خۆیان یان بۆ دزیكردن 
كوشتن  بەر  بردۆتە  پەنایان  تااڵنكردن  و 
دوای  بێتاوان.  كەسانی  خوێنڕشتنی  و 
شوێن  هەوڵی  تاوانەكەشیان  ئەنجامدانی 
بزركردنی ئاسەوارەكانی تاوانه که یان داوە. 
دەرخستنی  بۆ  لێكۆڵینەوەكانی  ئەمەش 
ئەنجامدانی  چۆنییەتی  و  تاوانبارەكە 

تاوانەكە قورستر كردووە. 
به م پێیه  لێكۆڵەرەوەكانی بواری تاوانناسی، 
و  ش��ێ��واز  بەكارهێنانی  ب��ە  پێویستیان 
میكانیزمی نوێ و جیاواز دەبێت تا بتوانن 
بكەنەوە  دادگا  ڕووبەڕووی  ئەنجامدەران 
بكەنەوە.  ڕوون  خۆی  وەك  تاوانەكە  و 
لەگەڵ پێشكەوتنی زانست و تەكنۆلۆژیا، 
یاساناس و تاوانناسان بە یارمەتی زانایانی 
بوارە جیاوازەكان و ئامێرە سەردەمییەكان، 
بخەن  دەست  زانستی  بەڵگەی  توانیویانە 
و وردتر و ڕوونتر شیكاری بۆ تاوانەكان 

بكەن و ڕاستیی ڕووداوەكان جوانتر ئاشكرا 
بكەن، بەتایبەتی ڕووداوی كوشتن.

هەر دوای وەستانی دڵ و لەكار كەوتنی 
سوڕی خوێن، بە هۆی مردنی ئاساییەوە، یان 
هەر ڕووداوێكەوە، ڕاستەوخۆ بە شێوەیەكی 
خێرا، گۆڕانكارییەكان دەست پێدەكەن و 
زیندوەرەكانیش هەست  بەو گۆڕانكارییانە 
لە  سەرنجدان  بە  زانایانیش  دەك���ەن، 
بایۆلۆژییەكانی  و  كیمیایی  گۆڕانكارییە 
لە  مرۆڤ،  جەستەی  ن��اوەوەی  و  دەرەوە 
كات و قۆناغە جیاجیاكانی دوای مردن، 
هەروەها زانینی تەواوی توێكاری جەستەی 
زیندەوەرانەی  ئەو  دیاریكردنی  و  مرۆڤ 
دوور و نزیك پەیوەندییان لەگەڵ مرۆڤ 
خزمەتی  خستۆتە  زانستییان  دەیان  هەیە، 
تاوانناسییەوە.  و  یاسا  بواری  و  مرۆڤایەتی 
ئەوی لێرە دەمانەوێت ئاماژەی پێ بدەین، 
بواری  لە  بەكارهێنانی زانستی مێرووزانییە 

بەكارهێنانی زانستی 
مێرووزانی لە بواری 
یاسا و تاوانناسیدا

ژیار ڕەحمان صەدر
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دەبنە  زانستە  ئەم  بەڵگەكانی  تاوانناسیدا، 
دیكەی  بەڵگەی  لەگەڵ  بەهێز  پاڵپشتێكی 
بە  پەیوەندیدار  و  مرۆیی  جۆربەجۆری 
سیستەمی دادوەری بۆ شیكردنەوەی ڕاست 

و دروستی تاوانەكان.
زانستی  بزانین  پێویستە  سەرەتا 

مێرووزانی چییە؟
زانستی  لقێكی   Entmology مێرووزانی 
بایۆلۆژییە، لە چۆنییەتی ژیان و گوزەران 
پۆڵێنكردنی  و  توێكاری  و  زاووزێ  و 
 Arthropodes ج��وم��گ��ەدارەك��ان  پێ 
م��ێ��رووەك��ان  بەتایبەتی  دەك��ۆڵ��ێ��ت��ەوە، 
شەش  دەوترێت  پێشیان  كە   ،Insects

لەبەرئەوەی خاوەنی شەش پێ- پێیەكان، 
ن. مێرووه کان فراوانترین پۆلی گیانەوەرانی 
سەر زەوین و هەزاران جۆری جیاوازیان 
هەیە، هەندێكیان توانای فڕینیان هەیە، بە 
هۆی باڵەكانیانەوە و هەندێكیشان باڵیان نییە.

و  یاسا  ب��واری  لە  مێرووزانی  زانستی 
به ده ستهێنانی  دەوت��رێ  پێی  تاوانناسیدا 
 Medico-legal یاسایی،  ڕێگه چاره ی 
بەو  بایەخ  که    forensic entomology

جومگەدارانە دەدات بەتایبەتی مێرووەكان، 
و  دادگ��ا  و  ت��اوان  بە  پەیوەندییان  كە 
سیستەمی دادوەرییەوە هەیە. هەوڵ دەدات 
كە  مێرووانەی  ئەو  دەستنیشانكردنی  بۆ 
لە  درێژخایەن  یان  كاتی  شێوەیەكی  بە 
دەوروبەری مرۆڤ و ژینگەكەی دەژین. 
سەر  مێرووەكانی  كۆكردنەوەی  بە  که  
تاقیگەدا  لە  ورد  پشكنینی  و  الشەكە 
دەتوانرێ كات و شوێنی كوشتنەكە دیاری 

بكرێت.
پشكنین و دیاریكردنی جۆری مێروو 

لە تاقیگەدا
مێژووی ئەم زانستە دەگەڕێتەوە بۆ سەدەی 
چواردەهەم، كە پزیشك و لێكۆڵەرەوەكان 

باسیان لە مردن و ئەو گۆڕانكارییانە ده کرد 
که  له  دوای مردن بەسەر الشەی مردوودا 
دێت و چۆن مێش و جۆرەكانی دیكەی 
الشەكە  و  دەئاڵێن  الشەكە  لە  زیندەوەر 
شی دەكەنەوە. یەكێك لەو كەسانەی كە بە 
پێشەنگی ئەم زانستە دادەنرێ، دكتۆرێكی 
ڕینهارد  هێرمان  ن���اوی  ب��ە  ئەڵمانییە 
ساڵی  لە  که    ،Hermann Reinhard

1881ز دا لێكۆڵینەوەی لەسەر دەیان الشە 
هەڵداوه ته وه .  گۆڕی  چەندین  و  كردووە 
بەمەش چەندین جۆری مێش و مێروولەی 
دانانی  بۆ خواردن و  دیاری كردووە كە 
*Larvae دەچنە سەر  هێلكە و كرمۆكە 
لە  هەندێك  كەوا  خست  دەری  و  الشە 
چەندین  قواڵیی  لە  دەتوانن  مێرووەكان 
الشە  لەسەر  زەوی��دا  لەژێر  سانتیمەتره وه  
بۆ  گرنگە  ئەمەش  بژین،  و  بمێننەوە 
لێكۆڵینەوە لەو الشانەی که  دوای کوشتنیان 
بەاڵم  دەشاررێنەوە.  و  دەنرێن  خاك  ژێر 



ـی
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
تــ

نس
زا

ەم
رد

سە
 

6
0

136

زانستی مێرووزانی لەم سی ساڵەی دوایی 
لە  بەكارهێنرا  سیستماتیكی  شێوازێكی  بە 

لێكۆلینەوەی تاوانەكاندا.
)کاتی  ت��اوان  كاتی  دیاریكردنی 

كوشتن(
كوشتن،  ڕاستەقینەی  كاتی  دیاریكردنی 
پڕۆسەی  لە  دەبینێ  گرنگ  ڕۆڵێكی 
ت��اوان��دا.  ئاشكراكردنی  و  لێكۆڵینەوە 
پەیوەست  كاتەكەش،  دەستنیشانكردنی 
پلەی  لەوانە  بە چەند هۆكارێكەوە،  دەبێ 
هەوای  و  كەش  بارودۆخی  و  گەرمی 
ئەو شوێنەی كە الشەكەی تێدایە. چونكە 
پەیوەندییەكی ڕاستەوخۆ هه یه  لەنێوان پلەی 
مێرووی  پەرەسەندنی  گەرمی و گەشە و 
سەر یان ناوەوەی الشەی مردوو. بۆ نموونە 
مێشی میوە لە پلەی گەرمی ئاسایی 21-
23 پلەی سیللزیدا، لە هێلكەوە تا دەگاتە 
قۆناغی پێگەیشتن 11 ڕۆژی دەوێت، ئەگەر 
پلەی گەرمییەكە بەرز بكرێتەوە بۆ 30-28 
پلەی سیللزی ماوەكە كورت دەبێتەوە بۆ 7 
ڕۆژ و بە نزمكردنەوەی پلەی گەرمییەكە 
بۆ  18-17 پلەی سیللزی ماوەكە دەبێتە 15 
ڕۆژ. مێروولەكانی دیكەش بە هەمان شێوە 
بەپێی جیاوازی پلەی گەرمی ماوەی گەشە 

و پەرەسەندنیان دەگۆڕێ.
سوڕی ژیانی مێشی میوە

به  هەبوونی زانیاری لەسەر ڕێژەی گەشە 
و پەرەسەندنی مێرووە جیاوازەكان لە پلە 
وردتر  كاتەكە  جیاوازەكاندا،  گەرمییە 
بە  مێروو،  هەندێك  دەك��رێ.  دەستنیشان 
بەهێزیی هەستەكانیانەوە، ڕاستەوخۆ  هۆی 
دوای مردن دەگەنە سەر الشەی مردوو، 
دواتر قۆناغ دوای قۆناغ  مێرووی جیاواز 
دەبینرێن، زۆربەشیان لە جۆری كرمۆكەی 

.Fly larvae مێشەكانن
 fresh قۆناغی یەكەم كە الشەیه ک نوێیە -
corpse، بەخێرایی الشه که  دەكەوێتە بەر 

هێرشی هەندێ جۆری مێرووی سەر بە لقی 
مێشی  وەك   ،Diptera مێشەكان   Order

 ،)blow flies )calliophora سەربرین 
ئەم مێشە پێش هەموو جۆرەكانی دیكەی 
چونکه   الشه   سه ر  ده گاته   مێروولەكان، 
و  هێلكە  بەهێزە.  زۆر  بۆنكردنی  توانای 
لە  دادەنێت.  برینەكاندا  لەناو  كرمۆكە 
 House flies دوای ئەویش مێشی ناوماڵ

دەبینرێ.
الش��ەك��ە  ك��ات��ێ  دووەم،  ق��ۆن��اغ��ی   -

كرمۆكە  لە  هەندێ  ده مێنێتەوە،  زیاتر 
لقی  Adults-ی  پێگەیشتووەكان  و 
قالۆنچەكان coleoptera، سەر بە خێزانی 
جۆری  لە   ،Dermestidae Family-ی 

 ،Dermrestes سەرپێست  قالۆنچەی 
لەسەر الشەكە بەدیار دەكەون هەر دوای 
ئەوانیش هەندێكی دیكە لە كرمۆكەی پۆلی 
 Phohilidae خێزانی  بە  سەر  مێشەكان، 
بۆ  دێن   Cheeseskipper ج��ۆری  لە 

الشه که . 
- قۆناغی سێییەم، لەوكاتەی الشەكە بەرەو 
هەندێ  كرمۆكەی  دەچێت،  وشكبوونەوە 
بە  سەر  مێشەكان،  پۆلی  دیكەی  جۆری 
خێزانی Drosophilidae لە جۆری مێشی 
 Syrphidae و خێزانی Fruit flies میوە
 ،Hover flies گ��ەڕۆك  مێشی  ج��ۆری 

مۆڵگەی خۆیان لەسەر الشەكە دادەنێن.
- قۆناغی چوارەم و كۆتایی، ئه و کاته ی 
مانگ  تا سێ  ماوەی دوو  ئیدی الشەكە 
بۆتەوە،  وشك  ت��ەواوی  بە  و  م��اوەت��ەوە 
خێزانی  لە  قالۆنچەكان  زیاتری  جۆری 
لە  ج��ۆر  چەندین  و   Dermestidae

 ،Clothes moth جلوبەرگ  مۆرانەی 
لە لقی پەپوولەكان Lepidoptera لەسەر 
شی  پاشماوەكە  و  دەبینرێن  الشەكە 

دەكەنەوە.
دیاریكردنی شوێنی تاوان

زۆرجار ئەو شوێنەی كە الشەكەی تێدا 
دەدۆزرێتەوە جیاوازە لەگەڵ ئەو شوێنەی، 
بۆ  دراوە،  ئەنجام  تێدا  تاوانەكەی  كە 
ڕاستەقینەی  شوێنی  كردنی  دەستنیشان 
ت���ەواوی  پێویستە  ڕووداوەك������ەش، 
مێرووەكان لەسەر الشەكە كۆبكرێنەوە، 
بە بوونی مێرووی جیاواز لەسەر الشەكە 
الشەكەی  كە  شوێنەی  ئ��ەو  لەگەڵ 
تێدایە، دەتوانرێ شوێنە ڕاستەقینەكە دیار 
بكرێ، چونكە دابەشبوونی جوگرافیایی 
جیاوازە،  یەكدیدا  لەگەڵ  مێرووەكان 
دەژین  شوێنێكدا  لە  تەنیا  هەندێكیان 
نیشتیمان  دەوت��رێ  پێیان  دەبینرێن  یان 
یان  پسپۆر  بۆیە   ،endemism نشین 
 ،Entomologist مێروولەزانی  زانای 
دەرب��ارەی  ت��ەواوی  زان��ی��اری  پێویستە 
مێرووەكانی  جوگرافیای  دابەشبوونی 
بتوانێت مێروولەكان  ناوچه که  هەبێت و 
باڵ  ج��ۆری  و  قەبارە  و  شێوە  لەڕێی 
 ،Antennae هەستەوەرەكانیانەوە  و 

بناسێتەوە و  به م پێیه  شوێنی ڕووداوەكە 
دیاری ده كات.

ئەو ئاستەنگانەی ڕووبەڕووی ئەم پڕۆسەیە 
دەبنەوە و كار لە داتاكان دەكەن:

جیاوازی  جۆری  هەندێك  جوگرافیا:   -1
مێروو لە شوێنی جیاوازدا دەژین و دەبینرێن 
هەرێمێكی  یان  ناوچەیەك  لە  بەتایبەتی 
بچووك كە ژینگەكەیان لەیەكەوە نزیكە، 
ڕاستەقینە  شوێنی  دیاریكردنی  بەمەش 

قورس دەبێت. 
بەتایبەتی  مێرووەكان  ناسینەوە:   -2
مێشەكان، گەراكانیان لە شێوەی هێلكە 
دادەنێن،  الشە  لەسەر  كرمۆكە  یان 
كارێكی  قۆناغانەدا  لەم  ناسینەوەش 
كرمۆكەكان  پێویستە  بۆیە  نییە،  ئاسان 
قۆناغی  دەگ��ەن��ە  ت��ا  بكرێن  بەخێو 
لە  ب��ه اڵم  ناسینەوەیان.  بۆ  پێگەیشتن 
پشكنینی  هۆی  بە  كێشەیە  ئەم  ئێستادا 
خێراتر  و  ك��راوە  چ��ارەس��ەر   ،DNA

کراوه .
گ��ەرم��ی  پ��ل��ەی  ل��ە  ج���ی���اوازی   -3
ڕاستەوخۆی  بەركەوتنی  دەووروب��ەر: 
گەرمی،  پلەی  بەرزی  و  خۆر  تیشكی 
و  خێرا  م��ێ��رووەك��ان  ژی��ان��ی  س��وڕی 
نزم  گەرمی  پلەی  و  دەكاتەوە  كورت 
و ساردیی شوێنەكە، سوڕی ژیانیان دوا 

دەخات یان ڕادەگرێ.
الشەكە  هەندێجار  الشەكە:  شوێنی   -4
فڕێ دەدرێتە ناو دەریا یان ناو ڕووباره وه ، 
لەبەردەم  ڕێگر  دەبێتە  ئاوەكە  بەمەش 
الشەكە.  س��ەر  بۆ  مێرووەكان  چوونی 
زیندەوەرە شیكەرەوەكانی ژینگەی ئاویش 
جیاوازن لەگەڵ شیكەرەوەكانی وشكانی.   

په ڕاوێز:
* کرمۆکه  قۆناغێکی سوڕی ژیانی زۆربه ی 
مێرووله کانه .                                                                                                                            

سەرچاوەكان:
And Outline of Entomology 

The insects 

www.forensicentomology.

com/info

http://en.wikipedia.org/wiki/

Forensic_entomology

http://www.sfu.ca/~ganderso/

forensicentomology.htm
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parapsychology پاراسایکلۆژی

جەبار عوسمان

هێزی بیر
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دەبێت  ل��ەدای��ك  م��رۆڤ  كاتێك 
نییە،  دەرەك��ی  بیرێكی  هیچ  خاوەنی 
پاڵنەرەكانی  بیری  شەپۆلی  لە  جگە 
پاڵنەرەكانی  وەك  نەبێت.  ن���اوەوە 
برسییەتی و گریان و سێكس و جوڵە 
هەموو  هتد.  خۆنەویستەكان...  و جوڵە 
سروشتی  هۆی  بە  زانیارییانەش  ئەم 
لە  كە  دەبێت،  پاڵنەرانەوە  ئەو  بوونی 
مرۆڤدا  پێكهاتەی  بوونی  سروشتی 
بیرانە  شەپۆلی  ئ��ەو  ب��ەم��ەش  ه��ەن. 
ڕێكخراوی  شێوەیەكی  بە  هەریەكەیان 
بۆ  دەك��ەن.  خۆیان  ك��اری  سروشتی 
لەكاتی  برسییەتی  شەپۆلەكانی  نموونە: 
س��ەره��ەڵ��دەدەن  خ��ۆراك��دا  پێویستی 
گەدە  ترشی  ڕژان��ی  لەسەر  بڕیار  و 
كردنەوە  ئاگادار  مەبەستی  بە  دەدەن، 
شەپۆلەكانی  یان  خۆراك.  پێویستی  لە 
منداڵدا  لە  برسییەتی  گریان هاوشێوەی 
گەشەكردنی  لەكاتی  و  دەكەن.  كار 
شەپۆلەكانی  زاوزێ���دا،  كۆئەندامی 
بەهەمان  سێكسی  پێویستی  ك��رداری 
شێوەی شەپۆلەكانی دیكە، كار دەكەن 
و پەیوەندی بە جێگە و كاری تایبەتیی 

خۆیانەوە دەكەن. 

ل����ەدوای ش��ەپ��ۆل��ە ن��اوەك��ی��ی��ەك��ان��ی 
هەستەكە  پێنج  شەپۆلی  پاڵنەرەكان، 
ڕۆڵی سەرەكی دەبینن لە فراوانبوون و 
گەشەكردنی بیری مرۆڤ و كاردانەوە 
پێنج  شەپۆلەكانی  مێشك.  ك��ان��ی 
كارلێكی  هۆی  بە  بەردەوام  هەستەكە 
مرۆڤ لەگەڵ دەوروبەرەكەی، زانیاری 
تایبەت بە كاردانەوەكان كۆدەكاتەوەو 
لە ڕێی شەپۆلی جیاوازی هەستەكانەوە 
نموونە:  ب��ۆ  مێشك.  دەیانگەیەنێتە 
بینینەوە  ڕێی  لە  بینین  شەپۆلەكانی 
ڕوویەكەوە  هەموو  لە  تەواو  زانیاری 
جیاوازی  و  ڕەن��گ  و  دووری  وەك 
ئەم  هەموو  و...هتد.  وێنەكان  دووریی 
تایبەت  شەپۆلی  شێوەی  بە  زانیارییانە 

ئاڕاستەی مێشك دەكات. 
دیكەی  هەستەكانی  زانیاری  هەروەها 
و  بەركەوتن  و  بیستن  هەستی  وەك 
و  هاوكاری  بە  چەشتن.  و  بۆنكردن 
زانیارییەكی  وەك  یەكدی،  هاوشێوەی 
وەك  هەستەكان  ه��ەم��وو  ل��ە  تیكەڵ 
كۆكردنەوەیان لە یەك فایلدا لە مێشكدا 
منداڵێك  كاتێك  نموونە  بۆ  كۆدەبنەوە. 
پێویستی  گەشەكردنیدا  سەرەتای  لە 
كە  فێربوون،  وەك  هەیە  زان��ی��اری  بە 
هەموو  دەبات،  كەرەستەیەك  بۆ  دەست 
دەبن  بەشدار  یەكسانی  بە  هەستەكان 
ئەو  لەسەر  زانیاری  كۆكردنەوەی  لە 
ڕوویەكییەوە.  هەموو  لە  كەرەستەیە، 
شلی،  نەرمی،  و  ڕەق��ی  ڕەن��گ،  وەك 
و  دەنگ  تام،  و  بۆن  قەبارە،  و  شێوە 
تاقیكردنەوەی  كرداری  بوونی  هتد...  
منداڵیدا،  سەرەتای  لە  كەرەستەكان 
بۆماوەییەوە،  سیفەتێكی  بە  پەیوەستە 
كە وەك زانیارییەكی جێگیر لە مێشكی 
بۆماوەیی  شێوەیەكی  بە  مرۆڤەكاندا 
و  تاقیكردنەوە  مەبەستی  بە  پارێزراوە. 
هەموو  لە  كەرەستەكان،  هەڵسەنگاندنی 
ڕوویەكییەوە، بۆ كۆكردنەوەی زانیاریی 
تەواو، كە مێشك پێویستی پێی هەیە. ئەم 
سیفەتە گرنگە وای لە بوونەوەرێكی وەك 
بەردەوام  بتوانێت  كە  كردووە  مرۆڤ 
زانیاری بنچینەی بەرفراوان، كۆ بكاتەوە، 
بۆ ئەوەی بتوانێت زانیارییەكانی مێشكی 
ڕۆژان��ەی  ژیانی  بۆ  و  بكات  ف��راوان 
بیری  بە  بهێنێت. پاشان گەشە  بەكاریان 

داهێنان  و  بیركردنەوە  بۆ  بدات  خۆی 
و دەوڵەمەندكردنی ئەندێشە و وێناكانی 

مێشك. 
پێنج  ئ��ەم ك��رداران��ەی ک��ه   ه��ەم��وو 
هەستەكان ئەنجامی دەدەن، هاوشێوەی 
و  كاردەكات  كۆمپیوتەر  ئامێریكی 
فایلێكدا  لە  زانیارییەكان  وەكچۆن 
بەهەمانشێوە،  وای��ه .  كۆبكرێنەوە، 
لەسەر  مێشكدا  ل��ە  زان��ی��اری��ی��ەك��ان 
كەرەستەیەك یان ڕووداوێك بە شێوەی 
زنجیرەی یەك لەدوای یەك لە فایلێكدا 
هێنانەوەی  لەكاتی  و  كۆدەكرێنەوە 
یەك،  ل��ەدوای  یەك  شێوەی  بە  بیردا، 
لە  ب��ەاڵم  كەسەكان،  بیری  دێ��ن��ەوە 
نەبوونی  ه��ۆی  ب��ە  س���اوادا  منداڵی 
كەرەستەكان  لەسەر  بنچینەیی  زانیاری 
قۆناغی ساوایی  زانیارییەكانی  ناتوانرێ 

بهێنرێنەوە.  بەبیر  لە گەورەبووندا 
ه��ەم��وو ك��ردارێ��ك��ی ك��ۆك��ردن��ەوەی 
و  مێشك  بۆ  گەیاندنیان  و  بیر  زانیاری 
كرداری  هۆی  بە  هێنانەوەیان.  پاشان 
مێشكەوە  باییۆكیمیاوییەكانی  كارلێكی 
دەبێت. ئەم كارلێكە كیمیاوییانە لەسەر 
دەبن  دروست  زانیارییانە  ئەو  شێوەی 
كە لەڕێی هەستەكانەوە مرۆڤ وەریان 

دەگرێت. 
میكانیزمی ئیشكردنی شەپۆلەكانی 

بیر
كار  كۆمپیوتەر  ئامێرێكی  وەك  مێشك 
مێشكی  پێكهاتەی  ب��ەاڵم  دەك���ات، 
تیادایە،  تایبەتی  سیفەتێكی  م��رۆڤ 
چۆنێتیی  و  شێوە  لەسەر  دەتوانێت  كە 
كار  بیر،  شەپۆلەكانی  پێكهاتەی  و 
بكات و كردار و پەرچەكردارەكان بە 
لەسەر  خێرا،  و  میكانیزمانە  شێوەیەكی 
و  مێشكەوە  وێناكردنی  بنەماكانی 
بوونی  بخات.  ڕێك  پەرچەكردارەكان 
ك��ردووە  وای  مێشك  سیفەتەی  ئەم 
خاوەنی  ئاسانی  بە  بتوانێت  مرۆڤ  كە 
ڕاست  و  دروست  پەرچەكردارێكی 
بێت، بەرامبەر شەپۆلە كارتێكراوەكانی 

بیری دەوروبەر.
شەپۆلەكانی  باسكرا  پێشتر  وەك 
هەستەكەوە  پێنج  لەڕێی  دەوروب���ەر 
بە  زانیارییەكان  و  مێشك  دەگ��ەن��ە 
ش��ێ��وەی��ەك��ی ت���ەواو ی���ەك ل���ەدوای 
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ڕووداوەك��ان��ی  یان  وێنە  لەسەر  یەك 
هەستیدا  كۆنترۆڵی  بە  دەوورووب���ەر 
لەو  دەب��ن،  تێپەڕ  شعوریدا  به   وات��ە 
هەستیدا  بە  شەپۆالنە  ئ��ەم  ساتانەی 
تێپەڕ دەبن. ئەوە الی مرۆڤ دروست 
دەبێت كە هەست بە شتەكان دەكات. 
دەبێت.  م��رۆڤ  ئاگایی  كاتی  وات��ە 
ڕاستەوخۆ  تێپەڕبوونیاندا  ل��ەگ��ەڵ 
نەستی  ب��ەرەو  زانیارییەكان  شەپۆلی 
بەشی  ل��ە  ل��ەوێ��دا  و  دەچ��ن  م��رۆڤ 
دەبن.  جێگیر  نەستیدا  كۆكەرەوەكانی 
ئەو  الوازی  و  بەهێزی  چۆنێتیی  بەپێی 
ڕووداوەی كە مرۆڤ بە وردگەرییەوە 
لێی دەڕوانێت، یان هەستی پێدەكات. 
لە  وردگەرییەوە  بە  كاتێك  نموونە:  بۆ 
دەڕوانێت،  كارێك  لە  یان  ڕووداوێك 
شێوەیەكی  بە  زانیارییانە  ئەو  شەپۆلی 
بەهێز دێنە هەستییەوە، ئەویش بە هۆی 
هۆشە  و  بیر  هەموو  ك��ۆك��ردن��ەوەی 
ئەو  یان  كارە  ئەو  لەسەر  خەیاڵییه وه  
كاتەدا  لەو  ئەوەی  هۆی  بە  ڕووداوە 
بە  تایبەتن  كە  هەستەكانی  هەموو 
كۆكردنەوەی زانیاری لەسەر ئەو كارە 
تێپەڕبوونی  بە  ڕێگە  ڕووداوە.  یان 
جگە  ن��ادەن  دیكە  شەپۆلێكی  هیچ 
مەبەستە،  كە  نەبێت  زانیارییانە  لەو 
كاتێك  وای��ە  ئ��ەوە  وەك  ك��ردارە  ئەم 

دەیەوێت  خوێندكارێك 
ب��اب��ەت��ێ��ك��ی خ��وێ��ن��دن 
لە  ئ��ەگ��ەر  بكا،  ئ��ەزب��ەر 
بێت  بێدەنگ  شوێنێكی 
شوێنەش  ئەو  ڕووناكی  و 
م��ام��ن��اوەن��د ب��ێ��ت. ئ��ەوا 
بە  زانیارییەكان  شەپۆلی 

دەگەنە  ڕوون  و  بەهێز  شێوەیەكی 
بەمەش  مێشكدا.  لە  نەستی  و  هەستی 
زاڵبوو  بە  نەستێدا  لە  شەپۆالنە  ئەو 
ناچنەوە،  لەیاد  ئاسانی  بە  و  دەمێنێتەوە 
بێت،  پێچەوانەوە  بە  ئەگەر  ب��ەاڵم 
الواز  شێوەیەكی  بە  شەپۆلەكان  ئەوا 
هۆی  بە  دەك��رێ  و  نەستی  دەگەنە 
تێكەڵ  كە  دیكەوە  بەهێزی  شەپۆلی 
دەركەوێت  الوازتر  لەگەڵیدا،  ده بێت 
كاڵ  ئەوەندە  كەمدا  ماوەیەكی  لە  و 
بێتەوە كە لە كۆكەرەوەكاندا ناتوانرێ 

بهێنرێتەوە. بەبیر 

لەگەڵ  بیر  شەپۆلەكانی  زاڵبوونی 
ڕۆژانە  ژیاندا  لە  مرۆڤ  بەردەوامیی 
دێنە  زانیاری  هەستەكەوە  پێنج  لەڕێی 
لەگەڵ  نەستییەوە.  كۆكەرەوەكانی 
شەپۆلە  هاتنەناوەوەی  ب��ەردەوام��ی��ی 
ئەو شەپۆالنە  هاوشێوە و دووبارەكان، 
زاڵبووندا  و  بەهێزبوون  لە  ب��ەردەوام 
ڕۆژان��ە  ئەگەر  ئ��ەوەی  وەك  دەب��ن، 
دیاریكراودا  ڕێگەیەكی  بە  كەسێك 
بۆ  یان  كارەكەی،  شوێنی  بۆ  بچێت 
بە  مەبەستێتی،  كە  هەرجێگەیەكی 
هۆی دووبارەبوونەوەی وێنە و شێوەی 
بە  شەپۆلەكان  مێشكدا.  لە  شوێنە  ئەو 
شێوەیەك تۆخ دەبنه وه  كە دەتوانرێ لە 
بەبێئەوەی  شوێنەدا  بەو  ڕۆیشتن  كاتی 
هۆی  بە  بێت  ئاگادار  خۆی  كەسەكە 
زاڵبوونی ئەو وێنە دووبارانەوە، مێشك 
بە شێوەیەكی نەستی، كۆنترۆڵی  خۆی 
دەكات  ڕۆیشتنه که   ك��رداری  بیری 
لە  ده هێنێت  بەكار  شێواز  هەمان  و 

شوێنەكاندا. ئاڕاستەكردنی 
كەس  زۆر  كە  ڕێدەكەوێت  زۆرجار 
ڕۆژانە ئەوەی بەسەردا هاتبێت، كاتێك 
بچێت،  دیكە  شوێنێكی  بۆ  دەیەوێت 
بەاڵم بە هۆی سەرقاڵبوونی بە كارێكی 
كارێكی  الی  ب��ی��ری  ی��ان  دی��ك��ەوە 
دیكەیە، مێشك بە هۆی ئەوەی شەپۆلی 
بەردەوامەی  كارە  ئەو 

كرداری  كۆنترۆڵی  زاڵبووە  تێیدا  كە 
ڕۆیشتن لە مێشکدا دەكات و كەسەكە 
بەردەوام  كە  دەبات،  ئاڕاستەیەدا  بەو 
ڕۆژانە هاتوچۆی لێوە دەكات. كاتێك 
بە خۆیدا دێتەوە. وا دەزانێت بۆ هەمان 

كاری ڕۆژانە دەچێت.
زاڵبوونی شەپۆلەكانی مێشك وەك ئەوە 
بە  ڕەساس  قەڵەمێكی  ئەگەر  و  وایە 
بهێنێت.  كاغەزێكدا  بەسەر  هێواشی 
دەكێشێت،  كاڵ  هێڵیكی  یەكەمجار 
لەسەر  جارێك  چەند  بۆ  ئەگەر  بەاڵم 
هەمان هێڵ دووبارە هێڵەكە بكێشیتەوە. 
زۆر  كە  هێڵە  دەكەیت.  ئەوە  تێبینی 
لەسەر  ب���ەردەوام���ی  دەب��ێ��ت.  ت��ۆخ 
كاڵ  قەڵەمێكی  بە  دەتوانێت  هەمانكار 
زاڵبوونی  بكێشیت.  تۆخ  زۆر  هێڵكی 
ئەم  شێوەی  هەمان  نەستیدا  لە  بیر 

كاری ئەم قەڵەمەیە كە باس كرا. 
یەكەمجار  بۆ  هەیە  بیر  هەندێك  بەاڵم 
جێگیر  نەستدا  لە  بەهێز  شێوەیەكی  بە 
بە هۆی چۆنێتیی هاتنە  ئەویش  دەبێت 
ناوەوەی ئەو بیرە بە شێوەی شەپۆلێكی 
زۆر  ڕووداوێكی  بینینی  وەك  بەهێز. 
سەیركردنی  لەكاتی  كە  كاریگەر. 
ڕووداوەكەدا. كەسەكان بە شێوەیەكی 
و  ه��ۆش  و  بیر  ه��ەم��وو  نەستییانە 
خەیاڵیان بە وردگەرییەوە لەو ڕووداوە 
زانیاریی  شەپۆلی  بەمەش  و  دەڕوانن 

زانیارییەكان لە مێشكدا لەسەر 
كەرەستەیەك یان ڕووداوێك بە شێوەی 
زنجیرەی یەك لەدوای یەك لە فایلێكدا 
كۆدەكرێنەوە و لەكاتی هێنانەوەی بیردا، بە شێوەی 
یەك لەدوای یەك، دێنەوە بیری كەسەكان، 
بەاڵم لە منداڵی ساوادا بە هۆی نەبوونی زانیاری 
بنچینەیی لەسەر كەرەستەكان، ناتوانرێ 
زانیارییەكانی قۆناغی ساوایی لە گەورەبووندا بەبیر 
بهێنرێنەوە
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ڕووداوەكان بە بەهێزی دەگەنە نەستی 
و جێگیر دەبن. 

شەپۆلەكان  ك��ە  ه��ەن  ه��ۆك��ار  زۆر 
دەك��ەن،  بەهێز  و  زاڵ  نەستیدا  ل��ە 
بە  ڕووداوێك  لە  بیركردنەوە  ئەویش 
بیركارێك  هێنانەوەی  یان  بەردەوامی 
یان كەسێك لە تەنیاییدا بە بەردەوامی، 
كە  وایە  قەڵەمە  ئەو  وەك  كارە  ئەم 
ب��ەردەوام  خۆتدا  ناخی  لە  ب��ەردەوام 
كردارە  ئەم  بكەیتەوە،  تۆخ  هێڵەكە 
ڕوو  ج��ی��اوازەك��ان��دا  كەسە  زۆر  ل��ە 
به   دەبێت  هەندێكیاندا  لە  كە  دەدات، 
نەخۆشی دەروونی. وەك هێنانەوە بیری 
ترسێك لە ناختدا، یان زۆر بیری دیكە 
به   دەبێت  كە  بیرانە.  ئەو  هاوشێوەی 
كۆنتڕۆڵی  بیرە  ئەو  بەمەش  و  زاڵبوون 
بەردەوام  كە  كەسە  و  دەكات  مێشك 
كەسانێكدا  لە  بەاڵم  دەژی،  ترسدا  لە 
ئەگەر بەردەوام بیر لە كارێكی داهێنان 
زاڵبوونی  هۆی  بە  بكەن.  دۆزینەوە  و 
ئیدی  داهێنانەكانەوە،  ك��اری  بیری 
مێشك بە شێوەیەكی میكانیزمانە لەسەر 
ئەو بیرە زاڵبووە كار دەكات و هەموو 
هەیە  نەستیدا  لە  كە  زانیارییانەی  ئەو 
نەستیانە  هەستەكەوە  پێنج  ڕێی  لە  یان 
داهێنانەكە  بیری  دەك��ات��ەوە،  كۆیان 

تەواو دەكات. 
ب��ە پ��ێ��چ��ەوان��ەی ك���اری زاڵ��ب��وون��ی 
لە  زاڵ��ب��وو  بیرێكی  ئەگەر  ب��ی��رەوە. 
دەتوانن.  كەسەكان  هەبێت،  مێشكدا 
ئەویش  بكەن.  الوازی  خۆیاندا  لە 
دووبارەبوونەوەی  نەهێشتنی  هۆی  بە 
بیركردنەوە  و  مێشكدا  لە  بیرە  ئەو 
مەبەستە  كە  بیر  هەمان  پێچەوانەی  بە 
لەو  دووركەوتنەوە  یان  بكرێ.  الواز 
زاڵبووەدا  بیرە  لەو  شێوانەی  و  شوێن 
كەس  هەندێك  نموونە:  بۆ  هەیە.  که  
هاتوون.  دڵتەنگی  نەخۆشی  تووشی 
ئەوەی  بۆ  دیاریكراودا.  شوێنێكی  لە 
دەبێت  دڵتەنگ  پێی  كە  بیرەی  ئەو 
دیكە  واتایەكی  بە  یان  بكرێ،  الواز 
بۆماوەكی  پێویستە  ببرێتەوە.  بیری  لە 
بكەوێتەوە.  دوور  جێگەیە  لەو  دوور 
پزیشكە  لە  زۆرێ��ك  چ��ارەس��ەرە  ئەم 
نەخۆشەكانیان  ئاڕاستەی  دەروونییەكان 
دەكەن. بە دووركەوتنەوە لەو جێگەیە 

لە  بیر  هەمان  نەبوونەوەی  دووبارە  و 
ئەو  سروشتی،  شێوەیەكی  بە  مێشكدا 
لە  الوازی  بە  و  دەبێت  الواز  بیرە 

دەمێنێتەوە.  نەستیدا 
چۆنێتیی ئیشكردنی بیر لە مێشكدا

زیندووێتیان  سیفەتێكی  شەپۆلەكان 
هەیە لە شێوازی كاركردنیاندا. ئەوەش 
كە  مێشكەوەیە  پێكهاتەی  هۆی  بە 
زیندەوەرانی  لە  جیاكردۆتەوە  مرۆڤی 
شەپۆالنە  ئەو  ئەوەی  هۆی  بە  دیكە. 
لەسەر  دەتوانرێ  مێشك،  دەگەنە  كە 
بكرێنەوە.  جودا  پێكهاتەیان  چۆنێتیی 
شەپۆلەكان  كە  كردووە  وای  ئەمەش 
زیندوو  ماددەیەكی  وەك  مێشكدا  لە 
و  ك��ردار  بنەمای  لەسەر  بكەن  كار 

پەرچەكردارەكان. 
ڕێی  لە  دیاریكراو  شەپۆلێكی  كاتێك 
مێشكەوە.  دێنە  هەستەكەوە  پێنج 
تێپەڕ  هەستیدا  بە  شەپۆالنە  ئەم  كاتێك 
كاتدا  خێراترین  لە  مێشك  دەب��ن، 
ب��ەراووردك��اری  كارێكی  دەتوانێت 
و  بكات  شەپۆلە  ئەو  چۆنێتیی  لەسەر 
بە  پێویستن  كە  پەرچەكردارەكانی 
خێرایی ئامادەی ده كات وەك وەاڵمێك 
ئاڕاستەی كراوە.  ئەو شەپۆلەی که   بۆ 
پرسیاری  كەسێك  ئەگەر  نموونە:  بۆ 
بەیانی  دوێنی  كە  بكات،  لێ  ئەوەت 
لە كوێ بوویت. ئەم پرسیارە بۆ خۆی 
هەستیدا،  و  مێشك  لە  كردارێك  وەك 
بەمەش  دەبێت،  تێپەڕ  شەپۆلێك  وەك 
پرسیارەكە  چۆنێتیی  لەسەر  مێشك 
هەیە،  دوێ��ن��ێ��وە  ب��ە  پ��ەی��وەن��دی  ك��ە 
بە  مێشك  و  ڕاب��ردووە  كاتێكی  واتە 
بە  و  نەستی  بۆ  دەگەڕێتەوە  خێرایی 
كە  دەگەڕێت  دوێنێدا  زانیاری  دوای 
هەموو  ساتەدا  لەم  بوویت،  كوێ  لە 
ئەو بینین و كارانەی كە دوێنێ بەیانی 
بوویت،  جێگەیەك  چ  لە  و  كردووتە 
واتا  بیرت،  دێنەوه   دەریان دەهێنێت و 

هەستت.
بەوەش كرداری جێبەجێكردن بە زمان 
ڕێگەیەوە  لە  وەاڵم��ەك��ان  و  دەدرێ 
شێوەیەكی  ب��ە  ب���ەاڵم  دەدرێ���ت���ەوە. 
زیاتر  پرسیارە  ئ��ەو  كاتێك  گشتی. 
بوترێ.  ئەوەی  وردتر دەكرێتەوە وەك 
دەك��رد،  چیت  هاوڕێكەتدا  لەگەڵ 

ئەوەندە  تەنیا  مێشك  وەاڵمەكانی  ئەوا 
كە  هەستەوە  دێنە  ئەوەندە  یان  دەبێت 

تایبەتە بە نێوان خۆت و هاوڕێكەت.
ج���ا ل���ەگ���ەڵ ه��ات��ن��ە ن������اوەوەی 
دەكرێت  مێشك،  پەرچەكردارەكانی 
زۆرێك لە زانیاری دیكەی هاوشێوەی 
بە  ب��ەاڵم  بیرتەوە،  بێنە  پرسیارە  ئەو 
پەیوەندی  ئەوەش  كەمتر.  شێوەیەكی 
زانیارییەكانی  كە  هەیە  شێوازەوە  بەو 
نەستیدا  لە  شێوازێك  چەند  لەسەر  بیر 
دەب���ن.  جێگیر  و  ك��ۆدەك��رێ��ن��ەوە 
زان��ی��اری  تۆماركردنی  نموونە:  ب��ۆ 
بە  ڕۆژانە  كردارێكی  یان  ڕووداوێك، 
ئامێری  وەك  كۆدەكرێنەوە،  یەكەوە 
جێگیر  فایلدا  ی��ەك  ل��ە  كۆمپیوتەر 
زانیارییە  ئ��ەوەش��دا.  ل��ەگ��ەڵ  دەب��ن. 
دەنگ  و  ڕەنگ  وەك  بنچینەییەكانی 
شێوە  و  بەركەوتن  و  بۆن  و  تام  و 
و  تاریكی  و  جیاوازەكان  قەبارە  و 
بنەما  بە  ئەمانە  كە  و...هتد،  ڕووناكی 
سەرەكییەكانی پێوەری زانیاری ئەژمار 
كاركردن  چۆنێتیی  لەسەر  و  دەكرێن 
بەجیا  نەستیدا  ل��ە  ج��ی��اوازی��ی��ان،  و 
كە  دەكات.  وا  ئەمەش  دەبن،  جێگیر 
لە  هەبێت  بەهێزی  توانایەكی  مێشك 
دەرەوە،  پرسیارەكانی  وەاڵمدانەوەی 

واتە كردارەكان. 
كرداری هەستكردن )هەستی(

كاركردنەوە  ڕووی  لە  مێشك  دەكرێ 
سەرەكییەوە،  بەشی  دوو  بە  بكەین 
ئەویش كۆنترۆڵی هەستی و كۆنترۆڵی 

نەستی.
هەموو  لە  بریتییە  هەستی  كۆنترۆڵی   
ڕێی  ل��ە  ك��ە  هەستكردنانەی  ئ��ەو 
دەرەوە  و  ن��اوەوە  بیری  شەپۆلەكانی 
لە  بیرێك  كاتێك  واتا  دەدات،  ڕوو 
كۆنترۆڵی نەستییەوە، یان لە ڕێی پێنج 
هەستییەوە  كۆنترۆڵی  دێنە  هەستەكەوە 
دەكات  پێ  هەستیان  مرۆڤ  لەوێدا  و 
و شەپۆلەكان شیكار دەكات و هەست 

بە بوونیان دەكات.
هەموو ئەو زانیارییانەی كە لە مێشكدا 
كۆنترۆڵی  دەچ��ن��ە  و  ك��ۆدەب��ن��ەوە 
ناكات  پێ  هەستیان  مرۆڤ  نەستییەوە، 
لەو  تەنیا  لێیان،  دەب��ێ��ت  بێئاگا  و 
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ساتانەی لەڕێی كردارەكانی دەرەوە و 
بە  هەست  نەبێت،  بیرەوە  وێناكردنی 

ناكات. بوونیان 
گرنگ  زۆر  كاری  هەستی  كۆنترۆڵی 
ئەنجام دەدات وەك شیكاری هەموو ئەو 
داواكردنی  و  ناوەوە  دێنە  شەپۆالنەی 
لە  نەستی.  كۆنترۆڵی  لە  وەاڵمەكانیان 
لە  وێناكردن،  ك��رداری  هەمانكاتدا 
خەیاڵ  واتا  دەبێت،  دروست  هەستیدا 
كە  ڕووداوەك���ان.  لە  بیركردنەوە  و 
پشت بە زانیارییە بنچینەییەكانی نەستی 

دەبەستێت.
تووشی  هەستی  كۆنترۆڵی  كاتێك 
س��ڕب��وون دێ��ت، ب��ە ه��ۆی ك��رداری 
تایبەتی  سڕكردنی  ی��ان  خەوتنەوە، 
ماددە  و  موگناتیسی  خەواندنی  وەك 
هەست  م��رۆڤ  ئیدی  هۆشبەرەكان. 
هەموو  بەمەش  ناكات  شتێك  هیچ  بە 
بیركردنەوەكان  و  خۆویست  كردارە 
هیچ  ئ��ەوەی  وات��ای  بە  دەوەستێت. 
لە  بیر  شیكاركردنی  ك��ردارێ��ك��ی 
هۆی  ب��ە  ن���ادرێ  ئەنجام  هەستیدا 
زۆرجار  بەاڵم  هەستییەوە.  سڕبوونی 
هۆكارە  هۆی  بە  خەوتندا،  كاتی  لە 
بانگكردنی  وەك  دەرەك��ی��ی��ەك��ان 
كۆنترۆڵی  خەوتندا.  لەكاتی  كەسێك 
پێكهاتەی  سروشتی  هۆی  بە  هەستی 
بە  و  دەدات��ەوە  وەاڵم  كاركردنییەوە، 
كەسێك  ئەگەر  زۆرجار  ئاگادێتەوە، 
دەنگە  بێت،  قوڵدا  زۆر  خەوێكی  لە 
دەبیستێت،  دەوروب���ەی  دەنگەكانی 
بە  هەستی  وەاڵم��دان��ەوەی  ه��ۆی  بە 
الواز،  و  سست  زۆر  شێوەیەكی 
شێوەیەكی  ب��ە  پ��ەرچ��ەك��ردارەك��ان 
بەمەش  دەدرێنەوە،  تێكەڵ.  و  ئاڵۆز 
دەبێت.  دروست  بینین  خەو  كرداری 
ل��ە كاتی  ئ��ەم ڕووداوان����ە زۆرج���ار 
یان  هۆشبەرەكان،  ماددە  بەكارهێنانی 
ڕوو  موگناتیسیدا  خەواندنی  كرداری 

دەدەن. 
كرداری وێناكردن 

سیفەتە  ل��ەو  یەكێكە  وێ��ن��اك��ردن 
كە  هەیە  مرۆڤدا  لە  كە  تایبەتیانەی 
بۆتە هۆی فراوانی بیر و دروستكردنی 
مرڤ  بەمەش  نوێ.  ئەندێشەی  و  بیر 
دەتوانێت لە ڕێگەیەوە، بیری داهێنان و 

پەرچەكردارە فراوانەكانی لە دەرەوەی 
بدات. ئەنجام  مێشكی 

ئەنجامی  لە  داهێنان  بیری  كاتێك 
دێتە  هەستیدا  شیكاری  و  لێكدانەوە 
بیرەوە، هەستی لەسەر شێوەی چۆنێتیی 
یان  دەروون��ی،  لە  كە  پرسیارەی  ئەو 
دەبێت،  دروست  هەستییەوە  كۆنترۆڵی 
دروستكردنی  و  گ��ەڕان  دەكەوێتە 
ئەو  هاوشێوەی  گونجاو  وەاڵمێكی 
وەك  هەستیدا  ل��ە  ك��ە  پ��رس��ی��ارەی 
ئەم  بۆ  ئاراوە.  هاتۆتە  بیر  شەپۆلێكی 
زانیارییە  بە  پشت  مێشك  مەبەستەش 
نەستی  كۆنترۆڵی  ك��ۆك��راوەك��ان��ی 

دەبەستێت. 
زانستی  پرسیارێكی  ئەگەر  نموونە  بۆ 
لە كەسێك بكرێ و ئەو كەسە زانیاری 
بە  ئەوا  نەبێت،  پرسیارە  ئەو  دەربارەی 
وەاڵمێك.  نەبوونی  و  گ��ەڕان  ه��ۆی 
مێشك تووشی گرژییەكی كاتی دەبێت 
بە هۆی سەرقاڵی بە دوای وەاڵمەكاندا. 
ڕەنگدانەوەیەكی  دەروونییە  بارە  ئەم 
كرداری  و  جوڵە  لەسەر  دیاریكراو 
هۆی  بە  دەكات.  دروست  كەسەكان 
نەبوونی زانیاریی بنچینەیی لە مێشكدا. 
تەواو  زانیاریی  بوونی  كاتی  لە  بەاڵم 
لە نەستیدا. وەاڵمەكان بە خێرایی و بە 
بیرەوە و هیچ  دێنە  وێنەیی  شێوەیەكی 
ناكەوێتەوە.  گرژییەكی دەروونی لێ 

وێ��ن��اك��ردن ك��ردارێ��ك��ی ج��ودای��ە 
ل��ەچ��او وەاڵم����دان����ەوەی پ��رس��ی��ارە 
وەك  كەسانێك.  ئاڕاستەكراوەكانی 
زانستی  كارێكی  ل��ە  ب��ی��رك��ردن��ەوە 
ئەم  كاتێك  ه��ون��ەری...ه��ت��د.  ی��ان 
بۆ  كەسەكاندا  هەستی  لە  پرسیارە 
ویستی  بە  و  دەكەن  دروست  خۆیان 
هۆی  بە  دەكەنەوە.  لێ  بیری  خۆیان 
نەستیدا،  لە  پرسیارە  ئەو  زاڵبوونی 
بەپێی  دەك��رێ  وەاڵم��ەك��ەی  بۆ  ك��ار 
كاتێك  بنچینییەكان.  زانیارییە  ئاستی 
مێشكدا  لە  داهێنان،  بیرێكی  شەپۆلی 
دەبێت،  زاڵ  بەهێز  زۆر  شێوەیەكی  بە 
كارە  لەو  بەردەوام  بیركردنەوەی  واتە 
بیرە.  شەپۆلی  ئەو  زاڵبوونی  دەبێتە  كە 
بە  گەڕان  لە  دەبێت  بەردەوام  مێشك 
بۆ  گونجاودا  تەواو  وەاڵمێكی  دوای 
شەپۆالنە  ئەو  زاڵبوونی  فشاری  ئەوەی 

كەسانەی  ئەو  لەبەرئەوە  بڕەوێنێتەوە. 
بە هۆی  داهێناندان،  بیری  لە  بەردەوام 
زاڵبوونی شەپۆڵ كرداری وێناكردنەوە 
مێشكدایە  لە  وێنەیەی  ئەو  بۆئەوەی  و 
كاتەكانی  هەموو  لە  بكرێ  ت��ەواو 
كاری  خەوتندا،  و  بێئاگایی  و  ئاسایی 
خۆی دەكات و بە دوای تەواوكردنی 

دەگەڕێت.  وەاڵمەكاندا 
زۆر  ك��اری  مێشكدا  لە  وێناكردن 
بوارەكانی  لە  دەدات  ئەنجام  گرنگ 
بەتایبەت  پاراسایكۆلۆژیدا.  زانستی 
و  بیر  خوێندنەوەی  ب��وارەك��ان��ی  لە 
واتە  سایكۆكینیزیادا  و  بیرگۆڕكێ 
بزواندنی كەرەستەكان لە ڕێی بیرەوە. 
هەموو ئەودیاردانەی لەم بوارەدا ئەنجام 
ئامادەكراوی  بیری  لەڕێی  دەدرێ��ن، 
وێناكردنەوە ڕێك دەخرێن و پاشان بە 
شەپۆلێكی  وەك  دەبن،  زاڵ  هۆیانەوە، 
ئەو  لەسەر  فشار  مێشكدا  لە  بەهێز 
كە  دەكەن،  دروست  مێشك  بەشانەی 
وزەی  شەپۆلی  بزواندنی  بە  تایبەتن 
ئەو  بەمەش  ڕادەبەدەرەكان.  لە  هێزە 
ئەو  پێكهاتەی  لەسەر شێوەی  شەپۆالنە 
بیرەی كە لە وێناكردنی بیرەوە دروست 
بوون كار دەكەن و كاریگەرییەكانیان 

لە دەوروبەردا ئەنجام دەدەن. 
فراوانی  بە  داهاتوودا  ژمارەكانی  لە 
شەپۆلی  بزواندنی  چۆنێتیی  لە  باس 
كە  دەكەین،  ڕادەبەدەرەكان  لە  هێزە 
دروس��ت  بیرەوە  وێناكردنی  لەڕێی 

دەبن.
jabar.osman@yahoo.com

بۆ نووسینی ئەم بابەتە سوود لەم 
سەرچاوەیە وەرگیراوە:

قوة الفكر فی حیاة العملیة، تآلیف: ولیم 
وزارة  منشورات   1988، سنة  فالكیر، 
الباراسایكولوجیة. علوم  سلسلة  الثقافة، 

*ب��ۆ زی��ات��ر گ��رن��گ��ی��دان ب��ە ب��واری 
درێژەیان  بابەتانە  ئەم  پاراسایکۆلۆژی، 
لە الیەنێکی  باس  دەبێ و هەرجارە و 
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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ڤێترنەری

سوڕی هێلكەدان لە ئاژەڵدا
د. فەرەیدون عەبدولستار*

Veterinary

لە  گیانداران  جۆرەكانی  گشت 
ئەوانیش  پێكدێن،  جیاواز  ڕەگەزی  دوو 
یەكگرتنی  بە  و  مێیە  و  نێر  بێگومان 
هەردوو ڕەگەز نەوەی نوێ بەرهەم دێت 
هه ردوو  ژیان.  بە  دەدرێ  بەردەوامی  و 
ڕەگەزی نێر و مێ، لە ڕووی فسیۆلۆژییەوە 
خەسڵەتە  لە  یەكێك  و  هەیە  جیاوازیان 
سەرەكییەكانی مێینە بە شێوەیەكی گشتی 
بریتییە لە ڕوودانی سوڕی هێلكەدان، یان 
سوڕی مانگانە كە پڕۆسەیەكی فسیۆلۆژی 
بە  جیاكەرەوەیە  و  تایبەتمەند  مانگانەی 

بەراوورد بە ڕەگەزی نێرینە.

مێینەكاندا  ئاژەڵە  لە  هێلكەدان  س��وڕی 
لەنێو  تایبەتی  بە  هەیە  زۆری  گرنگی 
ئاژەڵە  بەخێوكردنی  بە  ئەو كەسانەی كە 
جۆربەجۆرەكانەوە خەریكن، لە كۆمەڵگای 
هەر  لە  هێلكەدان  سوڕی  ك���وردەواری 
بە خۆی هەیە  تایبەتی  ناوێكی  ئاژەڵێكدا 
نێو ئەو كەسانەی  و پێی دەناسرێتەوە. لە 
ڕەشەواڵخ )گا و مانگا و گامێش( بەخێو 
دەكەن دەڵێن مانگاكە بەكەڵە، لە سەگ و 
پشیلەدا دەڵێن )سەگەكە، یان پشیلەكە بە 
بایە( لە مایین و ئێستردا دەڵێن )بە تەڵەبە(، 
لە  و  تەگەیە(  )بە  بزنەكە  دەڵێن  بزندا  لە 

مەڕدا دەڵێن مەڕەكە )بە بەرانە(.
باڵقبوون

سوڕی  ئاژەڵەكاندا  مێینەی  لە  كاتێك 
مانگانە )سوڕی هێلكەدان( دەردەكەوێت 
توانای زاوزێ و زۆربوونیان دەبێت  واتە 

لە  ئاژەڵەكە  بڵێین  دەتوانین  بەمەش  و 
 Puberty باڵقبوونە  تەمەنی  سەرەتای 
و  پێگەیشتن  هۆی  بە  بێگومان  ئەمەش 
ئەندامەكانی  گەورەبوونی  و  گەشەكردن 

كۆئەندامی زۆربوونەوە دەبێت.
بەپێی سەرچاوەكانی پزیشكیی ڤێترنەری، 
دەگەنە  تەمەنانەدا  لەم  مێینەكان  ئاژەڵە 

تەمەنی باڵقبوون:
مانگ(،   8-7( مانگا  ساڵ(،   2-1( مایین 
مەڕ )6-15 مانگ(، بزن )4- 8 مانگ(، 
بەراز )6-8 مانگ(، سەگ )6-20 مانگ( 

و پشیلە )7-12 مانگ(.
زۆر ه��ۆك��ار ه��ەن ك��ار دەك��ەن��ە سەر 
دەركەوتنی تەمەنی باڵقبوون لە ئاژەڵەكاندا 

لەوانەش:
ئاڵفێكی  كە  ئاژەاڵنەی  لەو  خۆراك:   -1
چڕوپڕ و هاوسەنگیان دەدرێتێ، بێگومان 
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كێشیان گونجاو دەبێت و لە كاتی خۆیدا 
باڵق دەبن و دواناكەون.

2- وەرزەكانی ساڵ: كەشوهەوا و ماوەی 
وەرزەكاندا  لە  ڕۆژ  ڕووناكی  مانەوەی 
ئاژەاڵنەی  ئەو  لەسەر  هەیە  كاریگەرییان 
زۆرب��وون  وەرزە  دەوت��رێ��ت  پێیان  كە 
و  مەڕ  وەكو   Seasonal breeders

بزن و مایین.
3- بوونی ئاژەڵی نێرینە لەگەڵ مێینەكاندا: 
و  كێڵگەكاندا  لە  نێرینە  ئاژەڵی  بوونی 
تێكەڵبوونیان لەگەڵ مێینەكاندا كاریگەری 
خێراتر  باڵقبوون  پڕۆسەی  ب��ەوەی  هەیە 

دەكات.
كە  نەخۆشییانەی  ئەو  نەخۆشییەكان:   -4
ئەنجامدا  لە  و  دەبن  ئاژەڵەكان  تووشی 
و  گەشەكردنیان  دواكەوتنی  هۆی  دەبنە 
كێشیان كەم دەكات و بێگومان درەنگتر 

دەگەنە تەمەنی باڵقبوون.
Ovarian Cycle سوڕی هێلكەدان

بە  مێینە  جیاكەرەوەكانی  خەسڵەتە  لە 
شێوەیەكی گشتی، بریتییە لە بوونی سوڕی 
مانگانە كە پێی دەوترێ سوڕی هێلكەدان 
 Reproductive زۆربوون  سوڕی  یان 
لە  بریتییە  گشتییەكەی  ناوە  یان   ،cycle

كە   Estrous cycle ئیسترۆ  سوڕی 
ماوەكەی لە ئاژەڵێكەوە بۆ ئاژەڵێكی دیكە 
ئەو گۆڕانكارییە  ئەنجامی  لە  دەگۆڕرێ، 
فسیۆلۆژییانەی كە بەسەر هێلكەداندا دێت، 
قۆناغێكی  چەند  بە  هێلكەدان  س��وڕی 
ژێر  لە  تێدەپەڕێت  یەكدا  دوای  لە  یەك 
دەمار  كۆئەندانی  ڕاستەوخۆی  كۆنترۆڵی 
 Hypothalamus مێشكەڕژێن  ژێر  و 
هەر  and Pituitary glandدای�����ە . 

قۆناغێك لە قۆناغەكانی سوڕی هێلكەدان، 
هەیە  خۆی  تایبەتیی  خەسڵەتێكی  چەند 
و  دەردەكەوێت  هێلكەدانەوە  بەسەر  كە 
گرنگترینیان بریتییە لە پڕۆسەی هێلكەدانان 
هێلكە  بەرهەمهێنانی  و   Ovualtion

Ovum لە ژێر كاریگەریی ڕاستەوخۆی 

 Luteinizing لیۆتینییه وه   هۆڕمۆنی 
مێشكەڕژێنەوە  ژێر  لە  كە   hormone

توێژینەوەكان  بەپێی  و  دەردەچ��ێ��ت 
لیۆتینی دەبێتە  دەركەوتووە كە هۆرمۆنی 
هۆی هاندان و دروستبوونی بڕێكی زۆر 
و   Histamine هستامین  م��اددەی  لە 
كە   Prostaglandin پڕۆستاگالندین 

ئەمانیش لە ئەنجامدا دەبنە هۆی زیادبوونی 
هێلكەدان  ب��ۆ  ك��ە  خوێنەی  ب��ڕە  ئ��ەو 
موولوولە  فراوانكردنی  هۆی  بە  دەچێت 
و   Ovarian hyperemia خوێنەكان 
دەوترێ  پێی  كە  ئەنزیمێك  پەیداكردنی 
Collagenase كە كاری ئەمیش بریتییە 

دی��واری  تەنككردنی  و  الوازك���ردن  لە 
 Grafian Follicle چیكڵدانەی گراف 
ناو  بۆ  هێلكە  دەرپەڕینی  ئەنجامدا  لە  و 

 .Oviduct جۆگەی هێلكە
پڕۆسەی هێلكەدانان لە گشت جۆرەكانیی 
 Estru phase ئاژەڵ لە قۆناغی ئیسترۆدا
مانگادا  لە  تەنیا  ب��ەاڵم  ڕوودەدات،  دا 
مێتیسترۆس  قۆناغی  لە  ب��ەوەی  جیاوازە 
دەدات.  ڕوو  دا   Metestrus phase

پڕۆسەی هێلكەدانان لە زۆربەی ئاژەڵ و 
ڕوو  خۆوە  لە  كە  پڕۆسەیەكە  مرۆڤیشدا 
دەوترێ  بوونه وه ر  جۆرانه ی  به م  دەدات، 
 Spontaneous »له خۆوه هێلکه  دانه ران«
ئاژەڵی  هەندێك  لە  بەاڵم   ،ovulators

و  كەروێشك  و  پشیلە  وەك  دی��ک��ه ی 
نادات  حوشتر، پڕۆسەی هێلكەدانان ڕوو 
تا جووتبوون لە نێوان نێرەكان و مێیەكاندا 
و  هێلكەدانان  مەرجی  واتە  دەدات،  ڕوو 
بەرهەمهێنانی هێلكە، بریتییە لە جووتبوونی 
نێوان نێر و مێ. بەم ئاژەاڵنە دەوترێ »به  
 Induced هێلکه دانه ران«  ڕه زامه ندی 

.ovulators

س��ەرچ��اوە  زۆرب����ەی  زۆرب����ەی  بەپێی 
پزیشكییه کانی ڤێترنەری، سوڕی هێلكەدان 
Estrous cycle لە چوار قۆناغی یەك 

لە دوای یەك پێكهاتووە.
Pro-ئیسترۆس قۆناغی پێش  یەكەم: 

estrous phase

لەم قۆناغەدا چاالكیی كۆئەندامی زاوزێ 
دەك��ات،  زی��اد  گشتی  شێوەیەكی  بە 
دەست  هێلكەدان  چیكڵدانەكانی  بەوەی 
دەكەن بە گەشەكردن لە ژێر كاریگەریی 
 Follicleچیكڵدانە هاندەری  هۆرمۆنی 
ئەنجامدا  لە   stimulating hormone

ئیسترۆجین  هۆرمۆنی  بەرهەمهێنانی 
بڕەكەی  وردە  وردە  كە   Estrogen

قەبارەی  و  دەك��ات  زی��اد  خوێندا  لە 
منداڵدان گەورە دەبێت و توێژی ناوەتوێ 
و  دەك��ات  گەشە   Endometrium

دەردراوی  و  دەچێت  بۆ  زۆری  خوێنی 

ڕژێنەكانی زیاد دەكات.
 Estrous دووەم: قۆناغی ئیسترۆس

phase

لە قۆناغە گرنگەكانە، چونكە سوڕەكەی 
مێ  و  نێر  قۆناغەدا  لەم  دەناسرێتەوە،  پێ 
قۆناغەدا  لەم  تەنیا  وات��ە  دەب��ن  ج��ووت 
بۆ  دەردەبڕن  ڕەزامەندی  مێیەكان  ئاژەڵە 
چونكە  نێرینەكاندا،  لەگەڵ  جووتبوون 
گشتی  شێوەیەكی  بە  زاوزێ  كۆئەندامی 
هۆرمۆنی  كاریگەری  ژێ��ر  دەكەوێتە 
هۆیەوە  بە  كە  ئیسترۆجینه وه   مێینەی 
زێی  ده ردراوی  و  مناڵدان  دەردراوی 
زۆر  بڕێكی  و  دەك��ات  زی��اد  ئاژەڵەكە 
لە  و  دەڕوات  ئەندامەكانی  بۆ  خوێن  لە 
ئەنجامدا دەئاوسێن و سوور هەڵدەگەڕێن 
و بێگومان ئه مه ش وا دەكات ئارەزووی 
ئاژەڵە مێیەكان بۆ كاری جووتبوون زیاد 
ببێت، لەبەرئەوە مێینەكان چاو دەگێڕن بە 
دوای نێرەكاندا و دەوەستن بۆ جووتبوون. 
لە   Ovulation هێلكەدانان  پڕۆسەی 
ڕوو  ماوەیەدا  لەم  ئاژەڵەكاندا،  زۆربەی 

دەدات.
قۆناغەوە  ئەم  هۆی  بە  ئاژەڵەكان  خاوەن 
دەناسنەوە  ئاژەڵەكانیان  مانگانەی  سوڕی 
و دەستنیشانی دەكەن بە هۆی كۆمەڵێك 
ئاشكرا  بە  كێڵگەكاندا  لە  كە  نیشانەوە 

دەردەكەون لەوانەش:
بەكەڵ  مانگای  دیارەكانی  نیشانە  لە   -
بە  دەدات  خۆی  و  دەوەستێت  ئەوەیە 
 Stand جووتبوون  كاری  بۆ  دەستەوە 

.and be mounted

زۆر  و  ن��ائ��ارام��ە  ك��ەڵ  ب��ە  مانگای   -
جووڵەجووڵ دەكات و كەمتر كاتی خۆی 
بە لەوەڕ و كاوێژكردنەوە سەرف دەكات 
و هەروەها بەرهەمی شیری كەم دەكات 
و ڕێگە نادات بدۆشرێ و لەقە دەهاوێت.

ملی  و  مناڵدان  ڕژێنەكانی  دەردراوی   -
مناڵدان و زێی زیاد دەكات و لێی دەڕژێتە 

سەر زەوی كە شلەیەكی ساف و لینجە.
- زێی مانگای بەكەڵ دەئاوسێت و سوور 
دەبێتەوە و مێشكیشی پلەی گەرمی بەرز 

دەبێتەوە.
- لە كاتی جیاكردنەوەی مانگای بەكەڵ 
له  ئاژه ڵه کانی دی، زۆر دەبۆڕێنێت، که  بە 

نیشانەیەكی سەرەكی دادەنرێ.
لەڕێی  كلینیكیدا  پشكنینی  كاتی  لە   -
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كۆمەوە Rectal palpation كە لەالیەن پزیشكانی ڤێترینەرییەوە ئەنجام دەدرێ، دەردەكەوێت كە ماسولكەكانی مناڵدان گرژ دەبن 
و لە كاتی دەست لێدانیاندا هەروەك شاخەكانی بەران ڕەق و تووند ده ر ده که وێت. هەروەها هەست بە بوونی چیكڵدانەی پێگەیشتوو 

Grafian Follicle دەكرێت لەسەر ڕووی هێلكەدان.

Metestrous phase  سێیەم: قۆناغی مێتیسترۆس
لە مانگادا پڕۆسەی هێلكەدانان لەم قۆناغەدا ڕوو دەدات. لەم قۆناغەدا بەرەبەرە تەنه زەرده  Corpus Luteum دروست دەبێت لەسەر 
ڕووی هێلكەدان و دەست دەكات بە بەرهەمهێنانی هۆرمۆنی پڕۆجسترۆن Progestrone لەم قۆناغەدا نیشانەكانی هاتنەكەڵ نامێنێت 

و لەناو خاوەن ئاژەڵەكاندا دەڵێن مانگاكە لە كەڵ چۆتەوە.
Dioestrus phaseچوارەم: قۆناغی دایۆسترۆس

درێژترین قۆناغی سوڕەكەیە و یەكێك لە خەسڵەتە سەرەكییەكانی ئەم قۆناغە، بریتییە لە مانەوەی تەنەزەردە Corpus luteum لەسەر 
ڕووی هێلكەدان و بەرهەمهێنانی هۆرمۆنی پڕۆجسترۆن بە بەردەواومی و لە ئەنجامدا كۆنترۆڵكردنی ئەندامەكانی كۆئەندامی زاوزێ. 

لەم قۆناغەدای هیچ نیشانەیەكی دیاری سوڕەكە دەرناكەوێت و دەردراوەكانی كۆئەندامی زاوزێ زۆر كەم دەبێتەوە.
لە دوای ئەم قۆناغە گەر ئاژەڵەكە ئاوس بوو ئەوا تەنە زەردە بە درێژایی ماوەی ئاوسبوون به  چاالکی Gestation period دەمێنێتەوە 
بۆ بەرهەمهێنانی هۆرمۆنی ئاوسی Pregnancy hormone كە پێی دەوترێت پڕۆجیسترۆن كە زۆر پێویستە بۆ پارێزگاریكردن و 
مانەوەی كۆرپەلە بە چاالكی بە درێژایی ماوەی ئاوسبوون، بەاڵم گەر پڕۆسەی جووتبوون سەركەوتوو نەبوو، واتە ئاژەڵەكە ئاوس 
نەبوو، ئەوا مناڵدان هۆرمۆنێك به رهه م ده هێنێ كە پێی دەوترێت Prostaglandin F2 alpha «PGF2α«  كە فەرمانەكەی بریتییە 
لە تواندنەوە و پووكاندنەوەی تەنەزەردە لەسەر ڕووی هێلكەدان و لە ئەنجامدا دابەزینی ڕێژەی پڕۆجیسترۆن لە خوێندا و جارێكی 

دیكە سوڕەكە دووبارە دەبێتەوە لە سەرەتاوە كە بە قۆناغی یەكەم دەست پێ دەكاته وه .
ماوەی سوڕی هێلكەدان و قۆناغەكانی و كاتی هێلكەدانان لە ئاژەڵێكەوە بۆ ئاژەڵێكی دیكە جیاوازی هەیە و هەروەك لەم خشتەیەدا 

ڕوون كراوەتەوە.

سەرچاوەكان:
 Bearden, H.J., Fuquay, J.W., and Willard, S.T. (2004). Applied Animal Reproduction 6th edition, -1

.new Jersey, USA

2- چەند پەیڤێكی شیرینی كوردی دەربارەی چەند جۆرێكی ئاژەڵ ئامادەكردنی: د. ئومێد ساڵح تۆفیق، د. موحسن ئەحمەد ساڵح.

* كۆلێژی پزیشكی ڤێترنەری
زانكۆی سلێمانی

ئاژەڵەكان ماوەی سوڕی مانگانە
ماوەی قۆناغی قۆناغی 
 Estrus ئیسترۆس

phase
كاتی هێلكەدانان

مایین 19-25 ڕۆژ 4-8 ڕۆژ

1-2 ڕۆژ پێش كۆتایی هاتنی قۆناغی 

.Estrus phase ئیسترۆس

مانگا 21-22 ڕۆژ 18-19 سەعات

10-12 سەعات دوای كۆتایی هاتنی 

قۆناغی Estrus Ph. واتە دەكەوێتە قۆناغی 
.Metestrus phase

مەڕ 16-17 ڕۆژ 24-40 سەعات

30-36 سەعات لە دەست پێكردنی قۆناغی 

.Estrus phase

بزن 21 ڕۆژ 20-35 سەعات .Estrus phase قۆناغی

بەراز 19-20 ڕۆژ 48-72 سەعات

35-45 سەعات لە دەست پێكردنی قۆناغی 

.Estrus phase

سەگ 6-12 مانگ 9 ڕۆژ
1-2 ڕۆژ دوای دەستپێكردنی سوڕی 

هێلكەدان.
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دواڕۆژی خۆراك
چۆن و بە چی سكی 9 ملیار كەس  تێر دەكرێ؟

Ecology ئیكۆلۆژی

جۆناسان فولی 
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دوو  سكی  دەب��ێ   2050 ساڵی 
تێر  س��ەرب��ار  دی��ك��ەی  كەسی  ملیار 
بكرێ، چۆن بتوانین بەم ئامانجە بگەین  
و نەبینە بارێكی گران بەسەر ئەم گۆی 

زەوییەوە؟ 
خۆراك بە ژمارە

كۆی  لە  ئەمریكا  جوتیارانی  ڕێ��ژەی 
 1910 ساڵی  واڵتە  ئەم  كاری  هێزی 
تەنیا 18% بوو، ساڵی 2010 دابه زی بۆ 
چاكی  باشی و  بۆ  ئەوەیش  هۆی   .%1
كردووە  كارێكی  دەگەڕێتەوە،  ئامێر 
خ���اوەن زەوی��ی��ەك��ان دەس��ت��ب��ەرداری 
دووی  بە  ئەوانیش  و  بن  جوتیاران 
كارێكدا بچن دوور و نزیك پەیوەندی 

بە جوتیارییەوە نەبێت. 
 120 جوتیار  ملیۆن   2.1 ك��ۆی  ل��ە 
 35 خ���وار  ل��ە  تەمەنیان  ه��ەزاری��ان 
ب��ەرام��ب��ەری هەر  ل��ە  س��اڵ��ی��ی��ەوەی��ه . 
35ساڵی،  تەمەن  خ��وار  جوتیارێكی 
لە  وا  تەمەنیان  هەن  جوتیار  حەوت 
ژوور 65ساڵییەوە. پسپۆڕان دەڵێن: ئەو 

ناوخۆ  خۆراكی  بەرهەمی  ڕەواج��ەی 
دەدات  الوان  هانی  زیاتر  هەیەتی، 

جوتیاریی بكەن.  
قوتار بوون لە نێوەندگیر

جوتیاران  ب��ازاڕی  لە  خ��ۆراك  كڕینی 
كورتتر  ن��رخ  زنجیرەی  خ��ۆی��ان��ەوە، 
دەكاتەوە و بۆ جوتیاران خێری زیاتری 
جوتیاری  بەرهەمی  نموونه   بۆ  تیایه ، 
لە  بەاڵم  كەمە،  گەرچی  خۆمان  الی 
ڕووی كوالێتییەوە لە بەرهەمی واڵتان، 
بۆ  باشترە،  ج��ۆری  و  خۆشتر  تامی 
هەیە،  كەمی  زۆر  قازانجێكی  جوتیار 
لەبەر  بیستوومانە جوتیار  بگرە زۆرجار 
نرخە  ئەو  و  گواستنەوە  نرخی  گرانیی 
دەدەن،  پێی  عەلوە  لە  که   كەمەی 
دەهێڵێت.  بەجێ  وا  هەر  بەرهەمەكەی 
ئه مه  جگه  له وه ی کە بەرهەمی خۆماڵی، 
كێبڕكێی  توانای  نرخەوە،  ڕووی  لە 
و  بازرگان  نییە،  دەرەوەی  بەرهەمی 
عەلوە و دوكانداران زیاتر قازانجی لێ 

دەكەن، نه ک جوتیار. 
95%ی  مامناوەند:  و  بچووك   كێڵگەی 
30%ی  تەنیا  و  كێڵگەكانن  سەرلەبەری 
دابین  ناوخۆیش  خۆراكی  سەرلەبەری 

دەكەن. 
بەخێوكردنی  و  كشتوكاڵ  چاالكی 
چاالكی  گەورەترین  ڕەش���ە-واڵخ، 
38%ی  لە  زیاتر  زەوی،  لەسەر  مرۆڤن 
داینەپۆشیون  بەفر  زەوی��ی��ان��ەی  ئ��ەو 
60.2ملیۆن  دەكرێ.  تێدا  كشتوكاڵی 
كیلۆمەتری دووجا 46.5% زەوی بەپیتە، 
دارستان و شاخە سەركەشەكان و  كە 
»دارستانەكانی  تەندرا  جەنگەڵەكانی 
هەرێمەكانی جەمسەری باكووری گۆی 
ملیۆن   50.2 پێكدەهێنێت،  و...  زەوی( 
كیلۆمەتری دووجایش 38.6% لەوەڕگا 
ملیۆن   19.4 كشتوكاڵین،  زەوی  و 
كیلۆمەتری دووجایش 14.9% خاكێكی 
نیشتەجێبوونی  ناوچەی  و  داخ��وراو 
شوێنی  و  بازرگانی  پڕۆژەی  و  الدێ 
بۆ  ناوچەن  و  شارەكان  نیشتەجێبوونی 

كانەكان   دارستانەكان  داری  بڕینەوەی 
و ڕێگاوبان و هێڵی ئاسن و عەمماراوی 
ڕووبەری  سەرلەبەری  لەكاتێكدا  ئاو... 
 509.10 ئاویشەوە  بە  زەوی  گ��ۆی 
دووه��ەم  دووجایە.  كیلۆمەتر  ملیۆن 
گەورەترین كاریگەریمان لەسەر زەوی 
و  بە هۆی كشتوكاڵ  داخورانی خاكە 
پەرەسەندنی باڵەخانە و بڕینەوەی داری 

جەنگەڵەكان و كانەكانەوە. 
مرۆڤ  و گیانەوەران  تا چەند 
بەرگەی بێ خۆراكی دەگرن؟ 

ماوەی  لە  ئ��اوی،  گوێرەكەی  مێیەی 
شیردانی بێچووەكانیدا زیاتر لە مانگێك 
زۆر  لەوانەیە  نێرەیشیان  ناخوات،  هیچ 
بمێنێتەوە.  برسێتی  بە  زیاتر  ماوەیە  لەو 
متبوونیدا  لەكاتی  ڕەش،  ورچ���ی 
تا  و  دەگ��ۆڕێ  پڕۆتین  بۆ  میزەكەی 
لەڕو الواز نەبێت. ماسی ئەفریقی كاتێ 
ئاوی  و  دەكات  وشك  ژیانی  شوێنی 
لیتەدا  لەناو قوڕ و  نامێنێت، خۆی  تێدا 
تێ  ئاوی  كاتەی  ئەو  تا  دەكات  نوقم 
دەزێتەوە، زۆر جۆری بۆق خۆی الواز 
دەكاتەوە و جگەری نیواو نیو بچووك 
دەبێتەوە. ماری دەریایی ئەوروپی چوار 
نێرەیان  دەمێنێتەوە،  خۆراك  بێ  ساڵ 
لەشیان  دەمێننەوە  خۆراك  بەبێ  كاتێ 
بە ڕێژەی 84%  و مێیەیشیان بە ڕێژەی 
بە  مرۆڤیش  دادەبەزێت.  كێشیان   %69
نێوان  ڕاستی  تێهەڵكێشییەكی  هۆی 
هۆرمۆن و ئاو و چەورییەوە، دەتوانێت 
بۆ  بگرێ و  بەرگە  ڕۆژ   100 م��اوەی 
چەند مانگێ مەرگی خۆی دوا بخات. 

خۆراك لە به رامبه ر 
مانەوەدا 

توانای هەر گیانەوەرێك لە سستكردنی 
فاكتەرێكی  میتابۆلیزمدا  ك���رداری 
ی��ەك��الی��ی��ك��ەرەوەی م��ان��ەوەی��ەت��ی لە 
ماك  م��ارش��ال دی  ه���ەروەك  ژی��ان��دا، 
»هەر  دەڵێت:  زیندەوەر  زانای  كیوی 
لە  بخوات،  خۆراك  گیانەوەر  جۆرێك 
كێشەی  دووچ��اری  ژیانیدا  قۆناغێكی 
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هەندێ  دەبێتەوە«،  خۆراك  دەستخستنی 
گیانەوەر ماوەیەكی درێژی نێوان ژەمە 
ناچاری  غەریزە  بە  هەر  خۆراكەكانی 
هۆی  بە  ئیدی  دەبێت.  ڕۆژووگرتن 
مانگێك  چەند  كە  بێت،  متبوونییەوە 
بە هۆی كۆچكردنەوە  یان  دەخایەنێت 
كیلۆمەتر  هەزار   5 لە  زیاتر  كە  بێت، 
گیانەوەران  هەندێجاریش  دەخایەنێت. 
پێ  خۆیانی  ناكەوێت  دەست  هیچیان 
تێر بكەن. بە سادەیی هیچ بوونەوەرێك 
نییە بتوانێ ماوەیەكی زۆر بەبێ خۆراك 
هەڵ بكات و بژی، جگە لە کرمۆکه ی 
كە   Tardigrade ئ���اوی  ورچ���ی 
بڕبڕەیە  بێ  وردیلەی  بوونەوەرێكی 
دەتوانێ بۆ ماوەی دە ساڵ پێویستی بە 

خۆراك نەبێت.  
لە كێڵگەیەكی بەڕازیل ڕۆژانە 8 ملیۆن 
هێلكە  ملیۆن   5.4 نزیكەی  مریشك 
دەكەن، لە جیهانی گەشەسەندوودا و لە 
داواكاری  ڕابردوودا  ساڵی   40 ماوەی 
گۆشت چوار ئەوەندە چووەتەسەره وه ، 
ئەوەندەی  حەوت  هێلكە  لەكاتێكدا 
مایەی  ب��ووەت��ە  ئ��ەوەی��ش  ج��اران��ە، 

فراوانكردنی كێلگەكانی پەلەوەر.
جیهان خۆراكی زیاتری دەوێ

دانیشتووانی  ژم��ارەی   2050 ساڵی  تا 
نزیكەی  ڕێژەی  بە  زەوی  گۆی  سەر 
35% دەچێتە سەر، بۆ تێركردنی سكی 
پێویستە  دانیشتوان  ژم��ارەی��ەی  ئ��ەم 
دیكە  ئەوەندەی  كشتوكاڵی  بەرهەمی 
پێ  ناچارین  بۆچی؟  بكەین،  زی��اد 
دانیشتوان  گەشەی  چوونەسەری  بەپێی 
بكەین.  زی��اد  كشتوكاڵی  بەرهەمی 
زیاتر  گەشەسەندوو  جیهانی  چونكە 
خۆشگوزەرانە و وایان لێ هاتووە زیاتر 
گۆشت دەخۆن. چوونەسەری خواردنی 
تا ساڵی  تاكە كەسێك  بۆ هەر  پرۆتین 
2050 بەم جۆرەیە: واڵتانی پێشكەوتوو: 
 ،%103.6 واڵتانی گەشەسەندوو:   ،%15
دەوڵەتانی كەم گەشەكردوو: %69.2 . 

خۆراك بە ئاڵف و سووتەمەنی

ت�������ەواوی ك����ال����ۆری ب��ەره��ەم��ە 
مرۆ  ڕاس��ت��ەوخ��ۆ  كشتوكاڵییەكان، 
گیانەوه ران  ئاڵفی  بۆ  ڕه نگه   نایخوات، 
بێن،  به کار  سووتەمەنی  وه ک  یان  و 
كالۆری  55%ی  تەنیا  ڕاستەوخۆ  مرۆ 
ساڵێك  كشتوكاڵییەكانی  بەرهەمە 
سپیایی و  و  گۆشت   ل��ە  دەخ���وات، 
خۆراكیان  پەلەوەرانەی  ئەو  هێلكەی 
كالۆری  ی   %4 ناڕاستوخۆ  ئاڵفە، 

وەردەگرێ. 
گ��ەورەت��ری��ن  دووەم  چ��ی��ن:  واڵت���ی 

ب���ەره���ەم���ه���ێ���ن���ەری 
77%ی  گەنمەشامییە، 
ب����ەره����ەم����ەك����ەی ل��ە 
بەكاردەهێنێت  ئ��اڵ��ف��دا 
82%ی  خ��ەڵ��ك��ەك��ەی 
گەنمەشامی  ك��ال��ۆری 

بەرهەمە  كالۆری  58%ی  وەردەگ��رن، 
وەردەگرێت.  كشتوكاڵییەكانی 

ئەوروپا: یەكێتیی ئەوروپا ڕای سپاردووە 
وزەی  س��ەرچ��اوەی   2020 ساڵی  تا 
نوێبووەوە بە ڕێژەی 10% بێت، 61%ی 
كشتوكاڵییەكانی  بەرهەمە  كالۆری 

وەردەگرێت. 
زۆری  هەرە  بەشی  چین:  بەبێ  ئاسیا 
س��ەرب��اری  م��ەرەزەی��ە  بەرهەمەكەی 
بۆ  ج��وان��ك��اری،  دەرم��ان��ی  و  ئاڵف 
لە  خورمایش  زەیتی  مرۆڤە،  خواردنی 
میرنشینە  بەكاردەهێنن.  ئەشپەزخانەدا 
پێناوی  لە  عەرەبی  یەكگرتووەكانی 
بردنەسەری بەرهەمی كشتوكاڵی و ئاڵفی 
سەوز ڕووی لە شێوازی پێشكەوتووی 
كشتوكاڵی وەك كشتوكاڵی ئاوی ناوە. 
جوتیارە  بەرهەمی  زۆرب��ەی  ئەفریقیا: 
لە  كەمێ  خواردنە،  بۆ  كەمدەستەكانی 
ئاڵفی  دەكرێنە  گەنمەشامی  و  پەتاتە 

ڕەشەواڵخ. 
پالنی پێنج ساڵەی تێركردنی 

جیهان
جوتیاری، گەورەترین كەرتی بەشدارە 
بە  که   گەرمیدا،  پەنگخواردنەوەی  لە 

گەرم  گ��ازی  زۆری  بڕێكی  هۆیەوە 
زیاترە  گازانە  لەو  زۆر  دەردەپەڕێت. 
بارهەڵگر  و  ئۆتۆمۆبیل  گشت  هی  له  
لە  ف��ڕۆك��ەك��ان.  و  ش��ەم��ەن��دەف��ەر  و 
بنەڕەتەوە ئەو گازانە لە میسان پێكدێن 
برنجەوە  مەرەزەی  و  ڕەشەواڵخ   لە  و 
لە  نایترۆز  ئۆكسیدی  دەردەپ��ەڕێ��ت. 
دەردەچێت،  پەیینكراوەكانەوە  كێڵگە 
لە  زۆری��ش  كاربۆنی  دوانۆكسیدی 
باراناوییەكان  جەنگەڵە  بڕینەوەی 
زەوی  ب���ۆ  ك���ە  دێ����ت،  ب���ەره���ەم 
دەكرێ،  ئامادە  كشتوكاڵی 

تا ساڵی 2050 
دانیشتووانی  ژمارەی 
سەر گۆی زەوی بە 
ڕێژەی نزیكەی %35 
دەچێتە سەر، بۆ 
تێركردنی سكی ئەم 
دانیشتوان  ژمارەیەی 
بەرهەمی  پێویستە 
ئەوەندەی  كشتوكاڵی 
دیكە زیاد بكەین، 
بۆچی؟ ناچارین پێ 
چوونەسەری  بەپێی 
دانیشتوان  گەشەی 
كشتوكاڵی  بەرهەمی 
بكەین زیاد 
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به کار  مەڕومااڵت  لەوەڕگای  بۆ  یان 
ده ه��ێ��ن��رێ��ن. س��ەرچ��اوەی س��ەرەك��ی 
پیسبوون لە ئاوەڕۆی پەیینی كیمیایی و 
سروشتییەوەیە بۆ ناو دەریاچە و شیو و 
ژینگەیی  تەواوی سیستمی  و  دۆڵەكان 

كەنارە فشۆڵەكانی جیهان. 
ج��وت��ی��اری، دی��س��ان��ەوە ب��ە گ��ۆڕان��ی 
لەوەڕگاكان و دارستانەكان بۆ كێڵگە و 
داڕمانی جۆراوجۆریی زیندەگی خێراتر 
نیشتەجێبوونی  شوێنی  كە  دەك��ات، 
دەشتەكی  بوونەوەری  زۆر  سروشتی 
ه��ەڕەش��ەی  ك��ە  دەدات،  ل��ەدەس��ت 

لەناوچوونی یه کجاره کییان له سه ره . 
ه���ەڕەش���ەك���ان���ی ژی��ن��گ��ە ك���ە لە 
جوتیارییەوەیە، هەر زۆر قەبەیە. بەڵكو 
لەكاتێكدا  دەب��ێ��ت،  زەبەالحتریش 
لە  ڕوو  پێویستی  تا  هەڵپەیەتی  جیهان 
چاوەڕێ  بكات.  دابین  خۆراك  زیادی 
دەكرێ دوو ملیار كەس لە ناوەڕاستی 
ئەم سەدەیەدا بۆ دانیشتوانی جیهان زیاد 
دەبێت، تا ژمارەكە بۆ زیاتر لە نۆ ملیار 
بەرز دەبێتەوە و هەموانیش چاوەڕوانی 
خۆراكن، بەاڵم گەشەی ڕوو لەزیادی 
دانیشتوان، تاقە هۆكارێك نییە تا وامان 
لێ بكات پێویستمان بە خۆراكی زیاتر 
خۆش  خه ونی  بوونی  بەرفراوان  بێت. 
لە  تایبەتی  بە  جیهاندا  لە  گوزەرانی 
هیندستان  و  چین  واڵت��ی  ه���ەردوو 
داواكاری گۆشت و هێلكە و شیرەمەنی 
هەرچی زیاتر بردووەتە سەر، ئەمەیش 
زیاتری  بڕێكی  دەك��ات  لێ  وام��ان 
گەنمەشامی و فول-سۆیا بەرهەم بهێنین 
پەلەوەرێكی  و  تا خۆراكی ڕەشەواڵخ 
هەروا  ڕێوشوێنە  ئەم  گەر  بێت،  زیاتر 
لەگەڵ  ناچار  ئ��ەوا  بێت،  ب���ەردەوام 
سیستمی  و  دانیشتوان  گەشەی  دوانەی 
بكەین،  ڕێ  دەوڵەمەنددا  خۆراكیی 
بەرهەمی   2050 ساڵی  دەوروب��ەری  تا 
زیاد  ئێستا  ئەوەندەی  كشتوكاڵی چەند 

ده كەین. 
شێوازەكانی  مشتومڕی  ب��ەداخ��ەوە، 
زه حمه تییه ،  ئەم  بەرەنگاربوونەوەی 

دوو  هه ر  نێوان  چەلەحانێی  بووەتە 
نەریتگەرا  كشتوكاڵیی  جەمسەری 
و  ل��ەالی��ەك  جیهانیی  ب��ازرگ��ان��ی  و 
نێوخۆیی و كیڵگە  سیستمی خۆراكیی 
دیكەوە.  لەالیەكی  ئۆرگانییەكان 
بە  بەرەنگاربوونەوەكەیش  هەندێجار 
و  الیە  هەر  دەبێت،  توندوتیژ  جۆرێ 
لەبری  دەیشكێنێتەوە،  خۆیدا  الی  بە 
بۆ  ه��اوب��ەش  زەمینەیەكی  ئ���ەوەی 
ببیننەوە. الیەنگرانی كشتوكاڵی  خۆیان 
ئامێری  كە  بیانووەی  بەو  نەریتگەرایی 
پەینی  و  س���ەردەم   ئ��اودێ��ری  ن��وێ و 
بۆماوەیی  تەكنیكیی  و  كاریگەر 
بەرهەمی  هەموویان  بە  پێشكەوتوو 
دەك��ەن،  زۆر  ج��ۆرێ  بە  كشتوكاڵی 
كە داواكاریی خۆراكیی جیهان دابین 

بكەن، كە ڕاستیان پێكاوە. 
ناوخۆییەكان  كێڵگە  الیەنگرانی  بەاڵم 
كە  ئەوەیە  بیانوویان  ئۆرگانییەكان  و 
دەتوانن  جیهان  بچووكەكانی  جوتیارە 
كیمیایی  پەینی  بەبێ  تەكنیكانەی  بەو 
كشتوكاڵییان  بەرهەمی  پیشەسازی  یان 
بەپیت زیاتر بكەن  و  لە زەوی  خۆیان 
لە هەژاری خۆیان قوتار بكەن، هەق وا 

بە الی ئەمانیشەوە.
پێشنیار  بەم  پێویستە،  وەك  مەسەلەكە 
یەكالیی  وا  ه��ەر  پێشنیارە،  ب��ەو  و 
چارەسەریان  هەردووكیان  نابێتەوە، 
زۆرم��ان  پێویستی  ئێمەیش  و  پێیە 
یەكیش  بەبێ  هەیە،  چارەسەرانە  بەم 
لە  باشترە  وا  ناكرێ،  پێ  چارەسەریان 
ئیدی  بكۆڵینەوە،  بیرۆكەیەك  گشت 
تایبه ت به كێڵگەی ئۆرگانی و ناوچەیی 
و  ت��ەك��ن��ۆل��ۆژی  كێڵگەی  ی��ا  بێت 
باشەكانیان  هەرە  خاڵە  دواتر  تەقلیدی، 

پێكەوە گرێ دەدەین. 
سەركردایەتی  ب��وو،  ی��اوەرم  بەخت 
بەرەو  كە  دەك��رد،  زانایانم  تیمێكی 
بووینەوە:  سادە  پرسیارێكی  ڕووی 
خ��ۆراك  ب��ڕی  بتوانێ  چ��ۆن  جیهان 
هاوكات  بكات،  زیاد  ئەوەندە  دوو 
نەگەیەنێت؟  ژینگە  بە  زۆریش  زیانی 

زۆری  بڕێكی  ڕاڤ��ەك��ردن��ی  دوای 
ژینگە،  و  جوتیاری  بە  تایبەت  داتای 
كردووە،  هەنگاومان  پێنج  پێشنیاری 
جیهان  خۆراكی  كێشەی  بتوانێ  که  

چارە بكات.
هەنگاوی یەكەم: سڕكردنی 

مۆركی جوتیاری
درێژی  سەردەمانێكی  درێژایی  بە 
كات  ه��ەر  مرۆڤایەتی،  مێژوویی 
بەرهەمهێنانی  پێویستی  ڕووب��ەڕووی 
بووینەتەوە،  خۆراك  زیاتری  هەرچی 
زۆر بە سادەیی تا ئێستایش دەكەوینە 
وێ���زەی دارس��ت��ان��ەك��ان و دارەك���ان 
لە  كێڵگە،  دەیانكەینە  و  دەبڕینەوە 
ئ��ەن��دازەی  ب��ە  كشتوكاڵدا  پێناوی 
ڕووبەری كیشوەری ئەمریكای باشوور 
دارستانمان  بەرفراوانی  ڕووبەرێكی 
تەخت كردوون  و بۆ بەرهەڵداكردنی 
لەوەڕگای ڕەشەواڵخیش ڕووبەرێكی 
ئەندازەی  نزیكەی  بە  بەرفراوانتریش 
دەستی  ج��ێ  ئەفریقیا.  كیشوەری 
ج��وت��ی��اری ل��ە ج��ی��ه��ان��دا، ب��ووەت��ە 
ژینگەیی  سیستمی  بزربوونی  مایەی 
ئەمریكای  مێرگەكانی  لەوانە  تەواو 
ئەتڵەسییەكانی  جەنگەڵە  و  باكوور 
بۆ  دەكێشێ  پەل  لەكاتێكدا  بەڕازیل، 
وا  هەر  یەكسان.  هێڵی  دارستانەكانی 
مەترسیی  و  بەردەوامە  تێكڕاییەك  بە 
ناتوانین  ئێستاكە  بەاڵم  دەك��رێ.  لێ 
بە بەرفراوانكردنی جوتیاری بەرهەمی 
كشتوكاڵی زیاتر بكەین، قوربانیدان بە 
یەكێك  یەكسان،  هێڵی  دارستانەكانی 
لە كارە هەرە تێكدەرانەكەی ژینگەیە. 
بە  دەدات،  ڕوو  ئەمە  فیعلی  بە  كاتێ 
دەگمەن كەڵكی بۆ 850 ملیۆن كەس 
بەشی  برسییانە،  هێشتاكە  كە  دەبێت 
هەرە زۆری ئەو زەوییانەی ناوچەكانی 
تەرخان  جوتیاری  بۆ  یەكسان،  هێڵی 
كراون، بۆ ئاسایشی خۆراكیی جیهان 
كەڵكی زۆری نییە. بەڵكو لەبری ئەوە 
بۆ لەوەڕگای ڕەشەواڵخ و فول-سۆیا 
و ئاڵف و تەختە و زەیتی خورما بەكار 
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دێ، سەرلەبەر بڕینەوەی دارستانەكان 
بووەتە ئەركێكی گەورە. 

هەنگاوی دووەم: بەرهەمی 
كێڵگە زیاد بكرێ

شەستی  سااڵنی  كە  كەسك  شۆڕشی 
پێكرد،  دەس��ت��ی  ڕاب���ردوو  س���ەدەی 
ب��ە ه��ۆی چ��ان��دن��ی ت���ۆوی ب��اش و 
بەكارهێنانی  و  بەرهەم  جۆراوجۆری 
ئامێری  ئ��اودێ��ری و  و  زیاتر  پەینی 
كشتوكاڵی توانی بەرهەمی كشتوكاڵی 
بكات،  زیاد  ئەمریكای التین  ئاسیا و 
بەاڵم ئەوە لەسەر ژینگە زۆر كەوت، 
ه��ەوڵ  دەت��وان��ێ  جیهان  ئ��ەم��ڕۆك��ە 
پیتەكان  بێ  كێڵگە  بەرهەمی  بدات 
ئەفریقیا  لە  بەتایبەتی  بكات.  زۆرتر 
ئ��ەوروپ��ای  و  التین  ئەمریكای  و 
خۆرهەاڵت. بە جۆرێ لە نێوان ئاستی 
بە  ئاستەی  ئەو  و  ئێستا  بەرهەمهێنانی 
باشترەوەیە كەلێن  هۆی كشتوكاڵێكی 
بەكارهێنانی  بە  هەیە،  بۆشایی  و 
سیستمی كشتوكاڵی تەكنۆلۆژیی بەرز 
كشتوكاڵی  سەرباری  وردەك���ار،  و 
ئەو  بەرهەمی  دەك���رێ  ئ��ۆرگ��ان��ی، 

ناوچانە چەند ئەوەندە زیاد بكرێن.
هەنگاوی سێیەم: بەكاربردنی 
سامان بە شێوەیەكی كاریگەر

بەرهەمهێنانی  شێوازەكانی  فیعلی  بە 
و  زۆر  ك��ش��ت��وك��اڵ��ی  ب��ەروب��ووم��ی 
توانای  س��ەرب��اری  ه��ەن،  زەبەندمان 
شوێنەواری  تائەوپەڕی  كەمكردنەوەی 
گەر  ژینگەوە،  بەسەر  باو  كشتوكاڵیی 
بە  بەستبێت  پشتی  كەسك  شۆڕشی 
بەردەوامنەبووی  و  چڕوپڕ  بەكارهێنانی 
لە سووتەمەنی  ماددەی كیمیایی  ئاو و 
بارزگانی  كشتوكاڵی  ئ��ەوا  بەردین، 
چەندین  پیشەسازی(  ب��اوی  )وات���ە 
قۆناغی هەراوی بڕیون، لە بەكارهێنانی 
بە  م��ێ��رووك��وژدا  دەرم��ان��ی  و  پەیین 
ك��ردووە.  داهێنانی  ورد،  شێوەیەكی 
تراكتۆری  ئامێری  لەڕێی  ه��ه روه ه��ا 
سیستمی  و  كۆمپیوتەر  بە  پەیوەست 
GPS، زۆر جوتیار پێكهاتەی تایبەتی 

پەیینی وه ها  بەكارده هێنن، که  لەگەڵ 
بێت.  گونجاو  خاكەكەیاندا  ج��ۆری 
ماددەی  دزەكردنی  بۆ  سنوورێك  تا 
ئەو  چەمی  و  جۆگە  ناو  بۆ  كیمیایی 

نزیكانە دابنێ. 
لەڕێی  ئۆرگانی  كشتوكاڵی  هەروەها 
داپۆشەر  بەرووبوومی  تێكەڵكردنی 
تا  ئۆرگانییەوە،  پەیینی  و  ئ��اردەدار  و 
زەوی پیت و بەرەكەتی خۆی بپارێزێ 
زیاتر  خاكیش  خ��ۆراك��ەم��اددەی  و 
ماددەی  و  ئاو  كەمتر  دەتوانێ  بێت، 
زۆر  هەروەها  بەكاربهێنرێ.  كیمیایی 
ئەقاڵنیتر  شێوەیەكی  بە  ئاو  جوتیاریش 
پەنایان  ئ��ەوە  ب��ۆ  و  بەكاردەهێنن 
بردووەتە بەر ئاودانی دڵۆپەی ژێرخاك. 
لە  یەكە  هەر  پێشچوونانەی  بەرەو  ئەو 
كشتوكاڵی باو و ئۆرگانی بە خۆیانەوە 
بەرهەمی  ق��ەب��ارەی  دەت��وان��ێ  دی��ون، 
زۆری  زایەكردنی  بەبێ  كشتوكاڵیمان 

ئاو یان پەیین ببەنە ژوور.
هەنگاوی چوارەم: گۆڕینی 

سیستمی خۆراكی
بتوانین   2050 ساڵی  بەهاتنی  گەر 
بكەین،  تێر  ك��ەس  ملیار   9 سكی 
ئەو  هەموو  گەر  دەبێت  ئاسان  زۆر 
بەربوومەی كۆی دەكەینەوە بە فیعلی 
حازر  حاڵی  خەڵكی.  دەستی  بگاتە 
تەنیا 55%ی هەموو كالۆری بەربوومی 
خەڵكی  سكی  ڕاستەوخۆ  كشتوكاڵی 
دەمێنێتەوە  ئەوەی  دەكرێت،  تێر  پێ 
تێركردنی  ب��ۆ  ی��ان   %36 نزیكەی 
بۆ  9%یشی  نزیکه ی  ڕەش��ەواڵخ��ە، 
بەرهەمی  زی��ن��دوو  و  سووتەمەنی 
كە  ئەوەیشدا  لەگەڵ  پیشەسازییە. 
زۆربەمان گۆشت و سپیایی و هێلكەی 
دەخۆین  گیانەوەرانە  و  پەلەوەر  ئەو 
دەكرێن،  بەخێو  گەوڕەكاندا  لە  كە 
دەگاتە  كالۆری  كەمی  زۆر  بەشێكی 
دەیخۆین.  شیرەی  و  گۆشت  ئ��ەو 
هەموو 100 كالۆری ئەو دانەوێڵەیەی 
بە گیانەوەرانی دەدەین، تەنیا نزیكەی 
 22 و  شیردا  لە  ت��ازە  كالۆری   40

كالۆری   12 و  هێلكەدا  لە  كالۆری 
لە گۆشتی  3 كالۆری  مریشكدا و  لە 
دۆزی��ن��ەوەی  بە  دەدەن���ەوە.  مانگادا 
بەرهەمهێنانی  ك��ارات��ری  ش��ێ��وازی 
خۆراكی  سیستمێكی  بەرەو  گۆشت، 
گۆشت  بە  پشت  كەمتر  وەرچەخێن 
گۆشتی  خ��واردن��ی  )ل��ە  ببەسترێ، 
ئاژەڵێكەوە بە دانەوێڵە بەخێو كرابێت، 
بخۆین  مریشك  وەك  دیكەی  گۆشتی 
كە  بخورێ  مانگا  ئەوەتا گۆشتی  یان 
لەوانەیە  لەوەڕابێت،  گژوگیا  لەسەر 
زۆری  بڕێكی  ڕاستەوخۆ  بتوانین 
پ��اش��ەك��ەوت  جیهاندا  ل��ە  خ���ۆراك 
دەبینین  دووری  بە  ئەگەرچی  بكەین. 
لە  و  گەشەسه ندوودا  واڵتانی  لە  مرۆ 
بخۆن،  گۆشت  كەمتردا  دواڕۆژێكی 
بە لەبەرچاوگرتنی ئەو گەشەسەندنەی 
هاتووە،  ب��ەدی  دواییدا  م��اوەی  لەم 
لەسەر  چاومان  زیاتر  سەرەتا  دەكرێ 
بەكاربردنەی  شێوازی  ئەم  گۆڕینی 
سیستمێكی  تێیدا  كە  بێت،  واڵت��ان 
ب��اڵوە.  تێدا  گۆشتی  بە  دەوڵەمەند 
بەكارهێنانی  كەمكردنەوەی  هەروەها 
بەرووبوومی خۆراكی بۆ سووتەمەنیی 
زیندوو دەشێ بە شێوەیەكی گەورە لە 
دابینكردنی خۆراكدا دەوری هەبێت.
هەنگاوی پێنجەم: ڕادەیەك بۆ 
بە هەدەردانی خۆراك دابنرێ.

دەوڵەمەندەكاندا  واڵتە  لە  زانراوە  ئەوە 
كە 25%ی كالۆری خۆراكی لە جیهان 
نیوەی كێشی سەرلەبەری  نزیكەی  داو 
بۆگەن  یان  دەچێت  لەدەست  خۆراك 
فیڕۆی  ب��ە  ب��ەك��ارب��ەر  ی��ان  دەك���ات 
و  چێشتخانەكان  و  مااڵن  لە  دەدات، 
تەواوی  بازرگانیدا  گەورەكانی  بازاڕە 

ئەم هەموو خۆراكە بەفیڕۆ دەدرێ.

و: هیوا ساڵح ئەحمەد
سەرچاوە:

)National Geographic( گۆڤاری
ی عەرەبی، مانگی ئایاری 2014
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گشتی  شێوەیەكی  ب��ە 
لە  بریتییە  گ��واس��ت��ن��ەوە،  ب��اب��ەت��ی 
ئاڵوگۆڕ  و  گواستنەوە  خواستەكانی 
كەلوپەل  گەیاندنی  و  گواستنەوە  و 
لەگەڵ  ك��ەس،  و  م��رۆڤ  و  شمەك  و 
گواستنەوەیان  ئامڕازەكانی  و  هۆكار 
یان  دیكە،  شوێنیكی  بۆ  شوێنێكەوە  لە 
لەپێناو گەیشتن و  بزاوتیان  جواڵندن و 
پێداویستییەكان.  و  داخوازی  هێنانەدیی 
مێژوویی  شێوەیەكی  بە  ئەگەر  لێرەدا 
مامەڵە  مێژووییەوە  ڕەهەندیكی  لە  و 
دەبینین  بكرێ،  بابەتەدا  ئەم  لەگەڵ 
پێشەنگترین  و  پێشینترین  گواستنەوە 
پێی  مرۆڤەكان  که   چاالكییانەن  ئەو 
هەستاون. لە ماوەیەكی زۆر دوورودرێژ 
جووڵه ی  بە  ئەویش  زۆرخایەندا،  و 
ئاژەڵ  خودی مرۆڤەكان و بەكارهێنانی 
و گیانلەبەر و هۆكارەكانی گواستنەوەی 

ئاوی و دەریایی.
دروستكردنی  و  داهێنان  ب��ە  دوات���ر 
ساڵی  لە  ئۆتۆمبێل  و  ن��وێ  ئامێری 
گەشەیەكی  و  وەرچەرخانێك   ،1886
و  قەڵەمبازئاسا  سەرەكیی  و  مێژوویی 
گۆڕانكارییەكی گەورە لە گواستنەوەدا 
هاتە كایەوە، ساڵی 1886  و  دا  ڕووی 
هێڵێكی جیاكەرەوەی نەخشاند بە هەموو 
وابەستەی  و  پەیوەندیدار  شتانەی  ئەو 

مرۆڤەكانن.  جووڵەی  و  گواستنەوە 
هەروەها ئاماژەی كرداری و زانستییه  بۆ 

پڕۆسەی گواستنەوە.
تێبینی  كە  ناسەرەوە  و  ئاماژە  یەكەمین 
ئۆتۆمبێل،  داهێنانی  پێش  كرابێت، 
مرۆڤەكان له لەدایكبوونیانه وه  تا مردنیان، 
ئاڵوگۆڕ  میل  هه زار   30 دووریی  تێكڕا 
لە  و جووڵە و گواستنەوەیان كردووە  
و  جێگا  بۆ  نیشتەجیبوونیانەوە  شوێنی 
زۆرب��وون  بە  بەاڵم  دیكە.  شوێنەكانی 
پیشەسازیی  و  ئۆتۆمبێل  فراوانبوونی  و 
مرۆڤەكان  جۆرەكانی،  و  ئۆتۆمبێل 
ئاسانتر  زۆر  هەیە  و  بووە  توانیایاندا  لە 
كاتێكی  لە  و  كاتێك  بە  و  خێراتر  و 
و  جووڵە  ج��اران،  ل��ه وه ی  كەمتر  زۆر 
پانتاییەكی  بۆ  ئاڵوگۆڕكێ  گواستنەوە و 
ناوچەیەكی زۆر  فراوانتر و گەورەتر و 
ئەمەش  بچن.  و  بنێن  هەنگاو  دوور 
یەكێكە لە باره  پۆزەتیڤەكانی بەكارهێنانی 
و  توانا  بە  مرۆڤەكان  كە  لێخووڕەكان، 
كاتێكی  و  كەمتر  زۆر  ماندووییەكی 
دوورییەكی  دەت��وان��ن  كورتخایەنتر 

دوورودرێژ ببڕن. 
پاڵنەر  پاڵپێوەنەر  بووە  هۆكارەش  ئەم 
و  دامه زراندن  بۆ  واڵتان   هاندەری  و 
پیشەسازی  بە  گرنگیدان  و  فراوانكردن 
زۆربوونی  و  فراوانبوون  و  ئۆتۆمبێل 

و  کارگە  ڕێگای  لە  بەرهەمەكانی 
كۆمپانیاكانەوە ئەنجام درا و تا ئەمڕۆش 
دوای  لە  بەتایبەت  دەدرێ،  ئەنجام 
و  الیەك  لە  جیهانی  دووه م��ی  جەنگی 
بازرگانی نیودەوڵەتی لە الیەكی دیكە.

لەگەڵ تێپەربوونی ساڵ و بەردەوامی و 
فراوانبوون و گەشە و برەودانی خێرای 
گواستنەوە  هۆكارەكانی  پیشەسازی 
و  زۆر  ژمارەیەكی  بوونی  و  الیەك  لە 
شار  و  واڵت  لە  ئۆتۆمبێل  بەرچاوی 
لە  بەكارهێنانیان  و  شارۆچكەكان  و 
الیەكی دیكە، لە ئەنجام و دەرهاویشتە 
زۆربوونی  و  بەكارهێنان  دەرەنجامی  و 
ژمارەی لێخوڕ و ئۆتۆمبێلەكان ژمارەیەك 
كێشە و گرفت لە كۆمەڵگاكاندا سەریان 

هەڵدا، لەوانە:
- كێشەی قەرەباڵغی و گرفتی الوازی و 

سستبوونی جووڵە.
- كێشەی ڕووداوی هاتوچۆ و الوازی 

بورهان محه مه د شه ریف*

بنەما سەرەكی و 
زانستییەكانی پڕۆسەی 

پالنسازیی گواستنەوە
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و سستیی سەالمەتیی هاتوچۆ.
و  ئۆتۆمبێل  ڕاگ��رت��ن��ی  كێشەی   -

لێخوڕەكان و گرفتی پاركینگ.
- كێشەی ژاوەژاو.

- كێشەی پیسبوونی ژینگە.
- كێشەی لەرزین و ڤایبرەیشن.

زۆربوونی  و  سووتەمەنی  كێشەی   -
بەكارهێنانی  خواستی  و  داواك���اری 
س��ووت��ەم��ەن��ی و ع��ەم��ب��ارك��ردن و 

كۆگاكردنی و...هتد.
بەكارهێنانی  و  زەوی وزار  كێشەی   -
خواستی  و  داواكاری  زۆریی  و  زەوی 
خ��زم��ەت��گ��وزاری��ی��ەك��ان��ی  ب��ۆ  زەوی 
جۆرەكانییەوە،  هەموو  بە  گواستنەوە 
گەراجەگانی  و  تێرمیناڵ  بۆ  ئه ویش 
هێڵەكانی گواستنەوە و بۆ فڕۆكەخانە و 
وێستگەكانی هێڵی ئاسنین و وێستگەكانی 
سووتەمەنی و تۆڕەكانی ڕێگاوبان و پرد 

و پاركەكانی ئۆتۆمبێل و...هتد.

بەم جۆرە دەبینین جووڵە و بەكارهێنانی 
س��ەری  دوو  چەكێكی  گواستنەوە 
گرتووە،  لەخۆ  نێگەتیڤیان  و  پۆزەتیڤ 
ڕووە باشەكانی لە كارئاسانی و خێراکردن 
نزیككردنەوەی  و  گەیشتن  زوو  و 
هتد.  كورتخایەنی...  و  دوورییەكان 
ڕووە خراپ و بێزراوەكانی ئەو كێشە و 
كۆسپ و گرفتانەن كە پێشتر باسكران.

زۆرترین  بەدەستهینانی  لەپێناو  جا 
گواستنەوە  ئه رێنیی  و  ب��اش  خاڵی 
گ��واس��ت��ن��ەوە،  خ��زم��ەت��گ��وزاری��ی  و 
و  كەمكردنەوە  و  س��ن��ووردارك��ردن 
بنبڕكردنی خاڵە الواز و خراپەكانییه تی، 
ب��ەت��ای��ب��ەت��ی ب��ۆ پ��ای��ت��ەخ��ت و ش��ارە 
هه بوون  به   پێویست  که   گ��ەورەك��ان. 
ك��ارك��ردن و  و ج��ەخ��ت��ك��ردن��ەوە و 
بەرجەستەكردنی  و  واب��ەس��ت��ەب��وون 
پالنسازی و نەخشەسازیی گواستنەوە یان 
 Transportation گواستنەوەسازی 

Planning پێوستییەكی هەنووكەیی و 

جدییە بۆ ئێستا و ئایندە و تاكە ڕێگای 
چارەسەر و به دیهاتنی خەونەكانی بواری 

گواستنەوەیە.

پالنسازیی گواستنەوە و گواستنەوەسازی 
و  قۆناغ  و  ت���ەوەرە  چەند  لە  خ��ۆی 

پێكهێنەری سەرەكی دەبینێتەوە، لەوانە:

لەو پالن  بریتییە  1- پالنی درێژخایەن: 
و  بیرۆكە  ك��ۆی  ك��ە  نەخشەیەی  و 
داخوازی  و  پێداویستی  لە  بیركردنەوە 
ئامڕازەكان  و  هۆكار  و  خواست  و 
دیاریكراوی  ماوەیەكی  بۆ  دەگرێتەخۆ، 
5 تا 10 ساڵ، یان هەندێجار بۆ ماوەی 
20 ساڵ دەخایەنێت. لەم چوارچێوەیەدا 
پڕۆژەی  ئەنجامدانی  و  بەرجەستەكردن 
قەبارەی  خ��اوەن  گرنگی  و  سەرەكی 
ژێرخانی  بنیاتنانی  لەپێناو  گ���ەورە، 
بنەڕەتی  گۆڕانكاری  و  گواستنەوە 
زەوی  بەكارهێنانی  ل��ە  ڕیشەیی  و 
بە  ئەمەش  گواستنەوە،  ج��ووڵ��ەی  و 
توێژینەوەی  لێكوڵینەوەو  ئامادەكردنی 
پێویست و دۆزینەوە و دانانی پێشنیار و 

پێشبینی گونجاو و شیاو دەبێت.

2- پالنی كورتخایەن: بریتییە لەو پالنەی 
و  هەڵسوكەوت  و  هەنگاو  ئەو  كۆی 
خاوەنی  كە  و  دەگرێتەوە  میكانیزمانە 
كامیان  كاتی  و  كەم  دارایی  تێچوونی 
پێویستە، لەپێناو چاككردن و باشتركردنی 
و  لێی  سوودمەندبوون  و  ئێستا  حاڵەتی 
بە  لێهاتووییەكان.  و  توانا  بەكارهێنانی 
واتایەكی دیكە چارەسەری كورتخایەن 
بەكارهێنان  ڕەنگدانەوەی  و  هەڵقواڵو 
بارودۆخی  بۆ  ئێستایە  ڕێوشوینەكانی  و 
ئێستای گواستنەوە و بەكارهێنانی زەوییە 
كە  دەستنیشانكراوەكانە  و  دیاریكراو 
...هتد  و  كات  و  پارە  لە  كەم  بڕێكی 
پێویستە، بەراوورد بە پالنی درێژخایەن.

ل��ەم پ��ێ��ن��اوەش��دا س��وودم��ەن��دب��وون و 
هەنگاو  و  ئەزموون  لە  كەڵكوەرگرتن 
و  ئەمەریكا  واڵتانی  میكانیزمەكانی  و 
هەناسەیەكی  و  گیان  بە  و...  ئەوروپا 
خۆماڵییانەی كوردانەوه ، شتیكی باش و 

ئاساییە.
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پالنی گواستنەوەی گشتگیر بریتین لەم 
خااڵنەی الی خوارەوە:

به  جوڵەی  بایەخدان  و  1- گەشەپێدان 
گواستنەوەی گشتی.

تۆڕەكانی  بە  برەودان  و  پەرەپێدان   -2
گواستنەوە، بە كردنەوە و بنیاتنانی ڕێگا 
و شەقامی نوێ و فراوانكردنی ڕێگاكان.
3- دۆزینەوەی هاوشێوە و هاوگوزەرانی 
و  ش��ارەك��ان  لەنێوان  هاوسەنگی  و 
و  ترەم  گەیەنەرەكانی  و  لێخوڕەكان 
و  كۆنترۆڵكردن  هۆی  بە  هتد،  میترۆ... 
بۆ  چوارچێوە  دانانی  و  سنوورداركردن 

جووڵەی ئۆتۆمبێلەكان لەناو شارەكاندا.
لە بواری پالنی كورتخایەن كە خۆی لە 
باشتركردنی  و  چاككردن  چوارچیوەی 
ڕەوشی  بەڕێوەچوونی  و  بەڕێوەبردن 

هاتوچۆ دێت، ئەم هەنگاوانە پێویستن:
ڕۆیشتن  ئاڕاستەكانی  دیاریكردنی   -1
و هاتوچۆ بە هۆی دانان و بەكارهێنانی 

هێما و نیشانە و گڵۆپه کانی هاتوچۆوە.
سنوورداركردنی  و  دیاریكردن   -2
ڕێگاكان،  و  شەقام  لە  ڕۆیشتن  خێرایی 
ئاڕاستەی  دەستنیشانكردنی  لەگەڵ 
ڕۆیشتن و كاته کانی تێپه ڕینی بارهەڵگر 

و ئۆتۆمبێله  گه وره کان ...
و  ب��ن��ی��ات��ن��ان  و  ت��ەرخ��ان��ك��ردن   -3
بۆ  ئۆتۆمبیل  پاركی  مسۆگەركردنی 

وەستان و ڕاگرتنی ئۆتۆمبیل.
بنیاتنانی  و  ف��ەراه��ەم��ه��ێ��ن��ان   -4
پیادە،  مرۆڤی  خزمەتگوزارییەكانی 
و  پیادەڕەو  شۆستە،  بوونی  لەوانەش 
ژێ��رڕه وی  تونیلی  و  پەڕینەوە  پ��ردی 

په ڕینه وه ی پێویست و گونجاو.
5- هێنانەكایە و دروستكردنی هۆشیاریی 

هاتوچۆ الی هاوواڵتی و تاكی كورد.
3-پالنی گواستنەوە لە دید و تێڕوانینی 

هەرێمایەتییەوە:
خوێندنەوەی  و  لێکۆڵینه وه   پالنە  ئەم 
الی  هەنگاوانەی  و  خاڵ  ئەم  بۆ  هەیە 

خوارەوە:
هاواڵتی  گەیاندنی  و  گواستنەوە  ا- 
و  كەلوپەل  و  شمەك  و  كەسەكان  و 

ئامێرەكان و...هتد.
ب- گواستنەوەی تایبەت و گواستنەوەی 

گشتی.

ج- هۆكارەكانی گواستنەوە لە ئێستا و 
ئایندەدا.

دەستنیشانكردنی  و  دیاریكردن  د- 
ناوچەی توێژینەوە و لێکۆڵینه وه ی بواری 

گواستنەوە و ناوچەكانی دەوروبەری.
و  ب��ەش��داری��ك��ردن  چۆنییەتی  ه���- 
و  الی��ەن  ژم��ارەی��ەك  هاوبەشیكردنی 
لە  پسپۆڕ  دەزگ��ای  و  بەڕێوبەرایەتی 

بواری پالنسازی گواستنەوە.
و  ب��ەش��داری��ك��ردن  چۆنییەتی  و- 
و  ج��ی��اواز  پسپۆڕی  ه��اوك��ارب��وون��ی 

هەمەچەشنەی پێویست.
ب��ەرف��راوان��ب��وون��ی  و  گشتگیری  ز- 

ئامانجەكان لە پالنسازی گواستنەوە.

گشگیری  پالنی  ئامانجەكانی   -4
گواستنەوە:

مەبەستەكان،  و  ئامانج  دیاریكردنی 
ژوورەوەی  چوونە  دەروازەی  یەكەمین 

پالنە، لەو ئامانجانەش:
ا- زیادكردنی خێرایی و كەمكردنەوەی 
ج��ووڵ��ەی  سستیی  و  ق��ەرەب��اڵ��غ��ی 
ئ��ۆت��ۆم��ب��ی��ل��ەك��ان و  ل��ێ��خ��وڕەك��ان و 
گەڕانەوە  و  دواكەوتن  قەاڵچۆكردنی 
و پاشەكەوتكردنی سات و چركەكانی 

ژیان.
و  ئارامی  و  دڵنیایی  زیادكردنی  ب- 

كەمكردنەوەی ڕووداوەكانی هاتوچۆ.
بواری  بوژاندنەوەی  و  بەهێزكردن  ج- 
ئابووری و دارایی و زیاتر وەبەرهێنانی 

سەرمایەكان.
بڕی  كولفەی  ك��ەم��ك��ردن��ەوەی  د- 
و  خستنەگەڕ  و  تێچوون  و  كاركردن 

ڕێگرتن لە زیادبوونی كولفە.
بە  زیاتر  بایەخدانی  و  ه��ان��دان  ه���- 
و  خ��اك  ب��ۆ  نموونەیی  پ��ەرەپ��ێ��دان��ی 

بەكارهێنانی خاك.
و- كەمكردنەوە و البردنی بەربەست و 
ناوچە و هەرێم و  لەنێوان  ڕێگرییەكان 

شارەكان.
ز- دابینكردن و مسۆگەركردنی پاراستن 

و پارێزگاری ژینگەیی.

گشتی  پ��الن��س��ازی  قۆناغەكانی   -5
گواستنەوە: 

و  خ��ەون��ەك��ان  هێنانەدیی  لەپێناو 

و  گواستنەوە  ئامانجەكانی  بە  گەیشتن 
چركەساتەكانی  لە  بەرجەستەكردنیان 
پێویستە  كۆمەڵگا،  و  هاواڵتی  ژیانی 
بواری پالندانان ئەم قۆناغانەی خوارەوە 

ڕەچاو بكات:
ساڵی  دانانی  و  ڕووپێویی  قۆناغی   -1
ڕێگای  لە  ئەمەش  گواستنەوە،  بنەڕەتی 

ئەنجامدانی:
ڕووپ��ێ��وك��ردن��ی  و  ڕووپ���ێ���وی  أ- 

بەكارهێنانی زەوی.
و  هاتوچۆ  جووڵەی  ڕووپ��ێ��وی  ب- 

گواستنەوە.
ج- ڕووپێوكردنی تۆڕەكانی گواستنەوە.
و  نموونە  دروستكردنی  قۆناغی   -2
ئەنجامدانی  زیاتر  مەبەستی  مۆدیلەكان، 

ئەم مۆدیالنەی الی خوارەوەیە:
ا- وەبەرهاتن و هاتنەكایەی گەشتەكان.
ب- دابەشبوون و چۆنییەتی گەشتەكان 

بە گوێرەی ناوچەكان.
ج- دابەشبوون و چۆنییەتی گەشتەكان 

بە گوێرەی هۆكارەكان و ئامڕازەكان.
گەشتەكانی  ڕێڕەوی  دیاریكردنی  د- 

گواستنەوە.
گواستنەوە  حیسابکردنی  قۆناغی   -3
پێشبینییەكانی  و  ئاماژە  و  ئایندە  بۆ 

فۆركاستین، بە هۆی:
بۆ  گواستنەوە  كردنی  بۆ  حیساب  أ - 
كۆتایی  ساڵی  و  ساڵەكان  سەرجەم 

بەئامانج گیراو.
ب- دانان و پێكهێنانی ستراتیژه کان بۆ 

كەرتی گواستنەوە.
4- قۆناغی هەڵسەنگاندنی ستراتیژەكان:

بەگەڕخستن  بواری  هەڵسەنگاندنی  آ- 
و  دارایی  و  ئابووری  و  ئەندازیاری  و 

كۆمەاڵیەتی و ڕامیاری و...هتد.
هەڵبژاردنی  و  دەستنیشانكردن  ب- 

ستراتیژیی گونجاو و دروست.
دانانی  و  پڕۆژەكان  كاراكردنی  ج- 
خشتەی گونجاو و لەبار بۆ له خۆگرتن 
ڕەزامەندی  شێوازی   و  قبوڵكردن  و 
لەسەر  خشتانەش  ئ��ەم  ل��ەس��ەری��ان. 
و  وزە  و  ك��ات  و  شوێن  بنەماكانی 

تواناكان دەبێت.

* مامۆستای فاکه ڵتی ئه ندازیاری 
زانکۆی سلێمانی
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سروشتدا  ل��ە  زەوی��ی��ە  گ��ۆی  ئ��ەم 
لەخۆگرتووە  ژینگەیی  سیستمێكی 
بە  دەپارێزێت.  خۆی  هاوسەنگی  كە 
سیستەمی  هاوسەنگییە  ئەو  تێكچوونی 
ئەو ژینگەیەش تێك دەچێت. بۆ نموونە: 
ژینگەی  ل��ە  م��رۆڤ  دەس��ت��ێ��وەردان��ی 

دەوورووبەری بە شێوەیەكی نازانستییانە، 
و  هاوسەنگی  ژینگە  كە  كردووە  وای 
جێگیری خۆی لەدەست بدات و زەوی 
ئەو  وەك  ببات.  تاریك  تونێڵكی  بەرەو 
هەموو  بە  كە  هەیە  ئێستا  ژینگەیەی 
مرۆییەكانییەوە  و  سروشتی  پێكهاتە 
گرفتی  و  كێشە  كۆمەڵێك  دووچ��اری 
ه��ەم��ەج��ۆر ب���ووەت���ەوە. ئ��ەم خ��راپ 
ژینگە  لەگەڵ  م��رۆڤ  مامەڵەكردنەی 
درەختەكان  و  دار  بڕینەوەی  لە  خۆی 
مەبەستی  بۆ  دارستانەكان  تێكدانی  و 
كشتوكاڵی و پیشەسازی و بازرگانیكردن 

و...هتد، ده بینێته وه .
هەوڵدانی  چوارچێوەی  لە  مرۆڤ  واتە 
بۆ پڕكرنەوەی پێداویستییەكانی خۆی لە 
دارستانەكان  ڕۆژانە  جیاوازەكاندا،  بوارە 
دەبڕنەوە، دووكەڵی ژەهراوی دەكەنە ئاو 
و هەوا و خاكی زەوییەوە. ئەمەش بەرەو 
هەسارەی  چیدی  كە  دەب��ات  ئەوەمان 
زەوی، توانای هەڵگرتنی ئەو قورساییەی 
نەبێ كە بەردەوام دەخرێتە سەری لەالیەن 
ناوچەی  زۆر  لە  ئێستا  بۆیە  مرۆڤەوە. 
جیهاندا بە ڕوونی دەرئەنجامی ئەو خراپ 
ژینگەكەیدا  لە  مرۆڤ  مامەڵەكردنەی 

بەبیابانبوون كێشەیەكی
ژینگەیی جیهانییە 

هێمن ئیبراهیم ئەحمەد
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دەبینین. بۆ نموونە: باڵوبوونەوەی برسێتی 
و هەژاری و زیادبوونی ڕێژه ی چەندین 
شێرپەنجە،  وەك  ترسناكی  نەخۆشیی 
بە  ...هتد  تا،  و  لەرز  گرانەتا،  كۆلێرا، 
ژینگەوە.  هاوسەنگی  تێكچوونی  هۆی 
ئەمە ئەوەمان پێ دەڵێت كە ئەگەر ژینگە 
و  ناساغ  مرۆڤیش  نەبێت،  تەندروست 

ناتەندروست و نەخۆش دەبێت.
یەكێك لەو كێشە ژینگەییە مەترسیدارەی 
كە ئێستا بەرۆكی زەویی گرتووە، دیاردەی 
 Desertification »بەبیابانبوون«ە 
كەمتر  دی��اردەی��ە  ئ��ەم  ترسناكیی  كە 
خاك.  و  هەوا  و  ئاو  پیسبوونی  لە  نییە 
بۆ  تازە،  زاراوەیەكی  وەك  بەبیابانبوون، 
لەالیەن  دا   1949 لەساڵی  جار  یەكەم 
ئۆبرۆڤیل  فەڕەنسی  ئیكۆلۆژی  زان��ای 
پاشان  بەكارهێنراوە.  Aubrevillه وه  

سەند،  پەرەی  نێودەوڵەتییەوە  ڕووی  لە 
دیاردەیە،  ئەم  مەترسیی  لەبەر  بەتایبەتی 
ن��ەت��ەوە  ڕێ��ك��خ��راوی  یەكەمجار  ب��ۆ 
گەورە  كۆنگرەیەكی  یەكگرتووەكان 
لە  كینیا  نایرۆبی  شاری  لە  چڕوپڕی  و 
بەست،  مەبەستە  ئەم  بۆ   1977 ساڵی 
مشتومڕی  پرسیارە  ئەم  ئ��ەوەی  دوای 
زۆری هێنایە كایەوە، كە ئایا بەبیابانبوون 
لەو  »جیهانییە«؟  هەسارەییە  گرفتێكی 

خرایە  تیشك  كۆنگرەیەدا 
سەر ئەوەی كە ئەم دیاردەیە، 
ناوچەی  بە  نییە  تایبەت  تەنیا 
زۆری  زۆربەی  بەڵكو  وشك، 
دەگرێتەوە  جیهان  ناوچەكانی 
فەرمی  بە  یەكەمجار  بۆ  و 

زاراوەی  جیاتی  لە  بەبیابانبوون  زاراوەی 
بەكارهێنرا، چونكە خشانی  »خشانی لم« 
شێوەكانی  ل��ە  شێوەیەكە  تەنیا  ل��م، 

بەبیابانبوون.
بەبیابانبوون چییە؟ 

بەبیابانبوون كێشەیەكی ژینگەیی جیهانییە 
ناوچەكانی  زۆربەی  ڕووبەڕووی خاكی 
دەوڵەت   18 نزیكەی  بووەتەوە.  جیهان 
خاكەكەیان  هەموو  جیهاندا  لە  هەیە 

وەك  وشكەكەكانەوە،  زەوییە  دەكەوێتە 
...هتد.  و  مۆریتانیا  و  سعودیە  و  میسر 
تەواوی  بە  خاكەكەی  80%ی  مۆریتانیا 
بیابانە، میسر زیاتر لە 96% دانیشتوانەكەی 
كۆبووەتەوە.  ڕووبەرەكەیدا  4%ی  لە 
لە  كەس  ملیۆن   841 نزیكەی  بەگشتی 
جیهاندا لە زەوییە وشكەكاندا دەژین. واتە 
15%ی دانیشتوانی جیهان. ئەگەرچی ئەم 
دیاردەیە پێشینەیەكی كۆنی هەیە، بەاڵم 
ڕابردوو  سەدەی  حەفتاكانی  سااڵنی  تا 
بەاڵم  ن��ەدراوە.  پێ  ئەوتۆی  بایەخێكی 
ئێستا زۆر بە گرنگییەوە لە مەترسییەكانی 
گرفتە  چونكە  دەڕوانرێ،  دیاردەیە  ئەم 
دەبن  دروست  كە  كاتێ  ژینگەییەكان 
پانتایی  هەموو  دی���اردە،  بە  دەبێت  و 
چونكە  دەگرێتەوە.  زەوی  ڕووب��ەری 
چوارچێوەیەكی  كاریگەرییەكانی، 

جیهانی هەیە.
جۆراوجۆر  پێناسەی  چەندین  بەگشتی 
دەتوانین  بۆیە  كراوە،  دیاردەیە  ئەم  بۆ 
پوخت  و  ك���ورت  ش��ێ��وەی��ەك��ی  ب��ە 
شێوەیە  ب��ەم  بەبیابانبوون  پێناسەی 
تێكچوونی  لە  بریتییە:  كە  دابڕێژین 
ناوچەی  زەوی  ب��ەردەوام��ی  پلەپلەی 
نیمچەشێدار.  و  نیمچەوشك  و  وشك 
توانای  نزمبوونەوەی  هۆی  دەبێتە  كە 

زیندەوەران  بۆ  زەوی  خۆراك-پێدانی 
تێكچوونی  و  ڕووەك(  و  )گیانه وه ر 
لەگەڵ  ناگونجێت  كە  هاوسەنگییەكەی 
ئەمەش  خاكەكە.  بەپیتیی  حاڵەتی 
و  م��رۆڤ  چاالكییەكانی  ئەنجامی  لە 
دروست  سروشتییەكانەوە  كارتێكەرە 
دەبێت. بۆیە دەبینین هەر ناوچەیەك بەپێی 
فاكتەری سروشتی و مرۆیی، شێوەیەك لە 
ڕوودەدات  تێدا  بەبیابانبوونی  شێوەكانی 
و  كەمبوونەوە  خ��اك،  ڕاماڵینی  وەك 
نەمانی ڕووپۆشی ڕووەك، كەمبوونەوەی 
توانای بەرهەمی زەوی، دابەزینی ئاستی 
و  لماوی  گەردەلولی  ژێ��رزەوی،  ئاوی 

شۆرەكات*.
بەپێی  هەیە.  پلەیەكی  چەند  بەبیابانبوون 
كاریگەرییان دابەش دەكرێ بۆ چوار پلە 

ئەوانیش:
 desertification بەبیابانبوونی الواز -

Slight

 moderate بەبیابانبوونی مامناوەندی -
desertificatio

 sever ب��ەه��ێ��ز   ب��ەب��ی��اب��ان��ب��وون��ی   -
 desertification

ب��ەه��ێ��ز   زۆر  ب��ەب��ی��اب��ان��ب��وون��ی   -
 desertification very sever

ئەگەر هەموو هۆكارەكانی بەبیابانبوون لە 

بەبیابانبوون كێشەیەكی ژینگەیی جیهانییە 
ڕووبەڕووی خاكی زۆربەی ناوچەكانی جیهان 
بووەتەوە. نزیكەی 18 دەوڵەت هەیە لە جیهاندا 
هەموو خاكەكەیان دەكەوێتە زەوییە وشكەكەكانەوە، 
وەك میسر و سعودیە و مۆریتانیا و ...هتد. مۆریتانیا 
80%ی خاكەكەی بە تەواوی بیابانە، میسر زیاتر لە 
96% دانیشتوانەكەی لە 4%ی ڕووبەرەكەیدا كۆبووەتەوە. 
بەگشتی نزیكەی 841 ملیۆن كەس لە جیهاندا لە زەوییە 
وشكەكاندا دەژین. واتە 15%ی دانیشتوانی جیهان. 
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ناوچەیەكدا كۆ ببێتەوە، ئەوا بەبیابانبوونی 
جۆرە  ئ��ەم  دەدات،  ڕوو  بەهێز  زۆر 
ژینگەی  كە  شێوەیەكە  بە  بەبیابانبوونە 
ڕووپۆشێكی  ج��ۆرە  هیچ  ناوچەكە، 
بنەڕەتی  بەردی  نامێنێت،  تێدا  ڕووەكیی 
خاك دەردەكەوێت و ڕێژەی بەخوێبوونی 
هەموو  بە  واتە  دەبێت  بەتین  زۆر  خاك 

مانایەك خاك تووشی نەزۆكی دەبێت.
هۆكارەكانی دروستبوونی 

بەبیابانبوون؟
تەنیا  دەركەوتووە  لێكۆڵینەوەكان  بەپێی 
گۆڕرانی  هۆی  بە  بەبیابانبوون  13%ی 
بەدەر  و  سروشتییە  واتە  ئاووهەواوەیە. 
كە  ئ��ەوەی  م��رۆڤ��ە.  لەدەستێوەردانی 
چاالكییەكانی  هۆی  بە   %78 دەمێنێتەوە 
مرۆڤ و خراپ بەكارهێنانی زەوییەوەیه  
لەالیەن مرۆڤەوە. لە ڕاپۆرتی ڕێكخراوی 
)ف��او(  جیهان  كشتوكاڵی  و  خ��ۆراك 
لە  دارستانەكان  بڕینی  كە  هاتووە  دا 
هێكتار  ملیۆن   9 گەیشتوەتە  جیهاندا 
هەزار   10 زەوی  هێكتار  »یەك  هەر  كە 
دنیایەك  ئەمە  چ��وارگ��ۆش��ە«ی��ە.  مەتر 
كاریگەریی خراپی دەبێت لەسەر ژینگە 
و هۆكارێكە بۆ دروستبوونی بەبیابانبوون. 
لە  دارستانەكان  ڕووپۆشی  ئێستاشدا  لە 
بووەتەوە.  كەم   %23 ڕێژەی  بە  جیهاندا 
ئەم  پشكی  گەورەترین  ئاسیا  كیشوەری 
هێكتار  ملێونەها  بە  بەركەوتووە.  زیانەی 
زەوی دێم و بەراو و لەوەڕگا، تووشی 

بارخراپبوون و لەناوچوون بۆتەوە.
خراپبوونی  بە  ئاماژە  لێكۆڵینەوەكان 
زەوی  ڕووب���ەری  هێكتار  ملیۆن   81
كشتوكاڵی )بەراو( دەكەن لە ئاسیادا. كە 
زەوییه   كۆی  ی   %70 نزیكەی  دەكاتە 
جیهان.  خراپبووەكانی  كشتوكاڵییە 
سنوورێك  كە  ئەوەیە  گ��ەورە  گرفتی 
بۆیە ساڵ  زیادەڕەوییانە،  ئەم  بۆ  دانانرێ 
دەركەوتەكانی  و  پلە  س��اڵ،  دوای  لە 
بە  ئەمەش  زیادبووندایە،  لە  بەبیابانبوون 
كشتوكاڵ  و  دانیشتوان  زیادبوونی  هۆی 
مرۆڤ  جۆراوجۆرەكانی  چاالكییە  و 

لەناكاوەكانی  گۆڕانكارییە  هەروەها  و 
كەش و هەواو قەتیسبوونی گەرماوە.

ساڵ  مرۆیی  و  سروشتی  فشاری  وات��ە 
بەرەو  بەبیابانبوون  دی��اردەی  ساڵ  بە 
ئەو  دانیشتوانی  و  دەب��ات  زی��ادب��وون 
سەرەتایی  زۆر  شێوازی  بە  ناوچانەش 
لەگەڵ  دیاردەیەدا  ئەم  بەگژ  دەچنەوە 
نییە  لێی  شارەزاییان  زۆربەیان  ئ��ەوەی 
نازانن.  بەگژاچوونەوەی  ڕێگاكانی  و 
چونكە بۆ بەگژاچوونەوەی ئەم دیاردەیە، 
پێویستی بە پالن و سیاسەتێكی ستراتیژی 
تۆكمە و هەمەالیەن هەیە. بۆ گێڕانەوەی 
هاوسەنگیی نێوان سیستمی ئیكۆلۆژی و 
ناوچە  پێویستیەكانی  و  بەرهەم  توانای 
ڕێگای  ل��ە  ئ��ەم��ەش  ت��ووش��ب��ووەك��ان، 
ژیرانەی  و  زانستی  بەڕێوەبردنێكی 

سەرچاوە سروشتییەكانەوە.
چارەسەر

تاك چ  ئاستی هۆشیاری  بەرزكردنەوەی 
ناوخۆیی،  چ  و  جیهانی  ئاستی  لەسەر 
گرنگەكانی  خ��اڵ��ە  ل��ە  ی��ەك��ێ��ك  ب��ە 
ڕووبەڕووبونەوەی ئەم دیاردەیە دادەنرێ. 
ڕووب��ەری  زیادكردنی  بە  گرنگیدان 
درەخ��ت  دارو  چاندنی  و  س��ەوزای��ی 
هەموو  كە  ئ��وردن  واڵتی  ئ��ه وه ی  وەك 
ساڵێك بەپێی پالنێك سێ هەزار هێكتار 
ئەمە  دەچێنرێ.  تیادا  درەختی  زەوی 
چونكە  خاك،  بۆ  گرنگە  زۆر  كارێكی 
بە هەڵمبوون كەم دەكاتەوە و بەكتریا و 
كەڕوو زۆر دەكات لە خاكدا و دەبێتە 
خاك.  به پیتبوونی  و  گەشەكردن  هۆی 
الفاو ڕاماڵینیش كەم دەكاتەوە سەرەڕای 
بۆ چارەسەری  خاوێن كردنەوەی هەوا. 
نەتەوە  كۆنگرەی  لە  دی��اردەی��ە،  ئ��ەم 
یەكگرتووەكان لە نیروبی پایتەختی كینیا، 
باس لە 28 ڕاسپاردە كرا بۆ ڕێگەگرتن 
لە باڵوبوونەوەی دیاردەی بەبیابانبوون لە 

جیهاندا. گرنگترینیان بریتی بوون لە:
1- پاراستنی بەرگی ڕووەكی و چاندنی 
درختی شیاو بە شێوەیەك که  بگونجێت 

لەگەڵ كەشوهەوای شوێنەكە.

سەر  ئاوی  سەرچاوەكانی  پاراستنی   -2
زەوی و ژێر زەوی.

و  ل��ەوەڕ  وردی  چاودێریكردنی   -3
لە  دوورك��ەوت��ن��ەوە  و  كشتوكاڵكردن 

زیادەڕەویكردن لە بەكارهێنانی خاكدا.
4- دانانی سیستمێكی چاودێری ژینگەیی 
خراپبووەكانی  شوێنە  دیاریكردنی  و 
ڕێگەی  لە  خراپی-یان،  پلەی  و  ژینگە 

بەكارهێنانی مانگە دەستكردەكانەوە.
په ڕاوێز:

* شۆره کات واته  به  خوێبوونی خاک که  
زیاتر له  25%د زه وی و زاری جیهان به  
زۆری  له به ر  نایه ت  کشتوکاڵی  که ڵکی 

ڕێژه ی خوێ تیایدا.
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2- د.حسن عبدالقادر، د.منصور حمدی، 
طبعة  التصحر،  لمشكلة  الجغرافیة  اساس 

االولی، دارالشروق، عمان 1989.
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/www.watersexpert.se
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نیمچە  ناوچەی  لە  بەبیابانبوون  دیاردەی 
شاخاوییەكان، نامەی ماستەر، پێشكەشی 
زانكۆی  زانستەمرۆڤایەتییەكان/  كۆلێژی 

سلێمانی/بەشی جوگرافیا كراوە 2012.
- د.محەمەد مەحمود سڵیمان، جوگرافیا 
وەهاب-  ئاسۆ  وەرگێڕانی:  ژینگە،  و 

ڕزگار فایەق 2013.
بە  القصاص،  عەبدولفەتاح  محەمەد   -
ڕەشید  گۆران  وەرگێڕانی:  بیابانبوون، 

محەمەد ئیمامی2011.
شدن،  بیابانی  پور،  ئیبراهیم  ڕەزا  د.   -

فرهنگ انگلیسی – فارسی.
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ل��ەگ��ەڵ پ��ەی��داب��وون��ی م��رۆڤ 
ناسیوە،  خ��ۆراك��ی  زەوی،  ل��ەس��ەر 
یه کێكی  بۆ  سەردەمێك  لە  خۆراكیش 

گەشەسەندنه وه   قۆناغێكی  لە  و  دیکه  
بۆ قۆناغێكی پێشكەوتووتر، ئاڵوگۆڕی 
چەندایەتی  ڕووی  لە  هاتووە  بەسەردا 
سەرەتاییەكان  كۆمەڵگا  چۆنایەتی،  و 
ناسیوە،  سادەیان  خۆراكێكی  چەند 
شێوەژیانی  و  گ��وزەران  لەگەڵ  كە 
تەكنۆلۆژیای  و  سەردەمە  ئەو  سادەی 
بەرهەمهێنان )دار و بەرد( گونجابوون، 

خۆراكانەی  لەو  زۆرێ��ك  ئەگەرچی 
دەهێنا  ب��ەك��اری��ان  م��رۆڤ��ەك��ان  ك��ە 
سروشتەوە  لە  زیاتر  )دەی��ان��خ��وارد(، 
وەرگیرابوون و ئاڵوگۆڕی پیشەسازیان 
لەگەڵ  ب��ەاڵم  ن��ەدەه��ات،  ب��ەس��ەردا 
شێوازی  و  كۆمەڵگاكان  پێشكەوتنی 
كەرەستەی  و  ئامێر  داهێنانی  و  ژیان 
خۆراك،  پیشەسازی  و  كشتوكاڵكردن 

دانیشتوانی جیهان لەبەردەم 
هەڕەشەی قەیرانی خۆراكدا
ئا: دانا كەریم محەمەد * 
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دەبینین ڕێڕەوی جۆری خۆراكەكانیش 
زیادی  و  هاتووه   بەسەردا  ئاڵۆگۆڕیان 
لە  زیاتر  تێگەیشتنی  بۆ  ك���ردووە. 
پێویستی  بە  خ��ۆراك،  قەیرانی  بابەتی 
لە  هەریەك  بە  بكەین  ئاماژە  دەزانین 
خ��ۆراك،  قەیرانی  )ڕووخسارەكانی 
خ��ۆراك،  تیرۆری  خ��ۆراك،  كەلێنی 

ئاسایشی خۆراك(.
ڕووخسارەكانی قەیرانی خۆراك 
زەقی  بە  زۆر  كاتێك  خۆراك  قەیرانی 
نەتوانێت،  دەوڵەت  كە  دەردەكەوێت، 
خۆراكییەكانی  پێداویستییە  بەشی 
دابین  واڵت  ن��اوخ��ۆی  دانیشتوانی 
دەرەوەی  بۆ  پەنا  ب��ەردەوام  و  بكات 
كاتێك  هەروەها  ببات،  سنوورەكانی 
دوای  لە  ساڵ  خۆراك  لە  تاك  بەشی 
لەالیەكی  بەرەو خراپی دەچێت،  ساڵ 
دیکه شەوە الوازیی كەرتی كشتوكاڵ لە 

خۆراكییەكان،  پێداویستییە  دابینكردنی 
وا دەكات هەناردەكردنی خۆراك زیاد 

ببێت. 
كەلێنی خۆراك

بەرهەمی  نێوان  ج��ی��اوازی  ب��ڕی  بە 
خۆراكی  ك��ۆی  و  خ��ۆراك  خۆماڵی 
»كەلێنی  دەوت����رێ  ه���اوردەك���راو، 
خۆراك«، چەند خواست لەسەر خۆراك 
خۆراك  كەلێنی  ئەوەندە  بێت،  زیاد 
زیاتر دەبێت و چەند بەرهەمی خۆماڵی 
نەتوانێت هاوشانی بەكارهێنانی خۆراك 
زیاتر  ئەوەندە كەلێنی خۆراك  بڕوات، 
دەبێت و هەتا كەلێنی خۆراكیش زیاتر 
بێت، ئەوەندە دەوڵەت پێویستی بە پارە 
كەلێنە.  ئەو  پڕكردنەوەی  بۆ  دەبێت 
پەیدابوونی  هۆكارەكانی  دیارترین 
دەبینێتەوە  خۆی  خۆراك«یش  »كەلێنی 
دانیشتوان،  ژم���ارەی  زۆرب��وون��ی  لە 
و  ت��اك  داه��ات��ی  تێكڕایی  دابەزینی 
داه��ات  دابەشكردنی  لە  ج��ی��اوازی 
جۆراو  كۆمەاڵیەتییە  چینە  نێوان  لە 
بەكاربردنی  ش��ێ��وازی  ج��ۆرەك��ان، 

خۆراك.
تیرۆری خۆراك

جیهانی  تەندروستی  ڕێ��ك��خ��راوی 
who. تیرۆری خۆراكی بە پیسكردنی 

بە  ئامادەكراو،  خواردن  بۆ  خۆراكی 
پێناسە  تیشكدەر  و  كیمیایی  ماددەی 
پیسكردنە،  لەم  ئامانجیش  ك��ردووە، 
و  كوشتن  و  ئازارگەیاندن  و  زی��ان 
تێكدانی ئارامی و بەفیڕۆدانی دەرامەتی 

ئابوورییە.
ئاسایشی خۆراك

بۆ  چەمكە،  ئەم  دەركەوتنی  سەرەتای 
ڕابردوو  سەدەی  حەفتاكانی  سااڵنی 
و  پسپۆڕان  ل��ەالی��ەن  دەگ��ەڕێ��ت��ەوە، 
جۆر  جۆراو  و  زۆر  پێناسەی  بیریاران 
لێرەدا  كراوە،  خۆراك«  »ئاسایشی  بۆ 
لەو  هەندێك  بە  ئاماژە  دەدەین  هەوڵ 

پێناسانە بكەین، لەوانە:
كشتوكاڵی  و  خۆراك  ڕێكخراوی   -1
ئاسایشی  پێناسەی   .FAO نیودەوڵەتی 
خ���ۆراك���ی ك�����ردووە ب����ەوەی كە 
)بارودۆخێكە تیایدا سەرجەم دانیشتوان 
دەتوانن  كاتەكانیاندا،  سەرجەم  لە 
وزەبەخشی  و  تەندروست  خۆراكی 

بۆئەوەی  بهێنن،  ب��ەدەس��ت  خۆیان 
ژیانێكی تەندروست و چاالك بژین(.

2- د. غالب ناسر سەعید، بەم شێوەیە 
گوزارشتی لە چەمكی ئاسایشی خۆراك 
كردووە كە )بریتییە لە توانای واڵتێك 
بەدەستهێنانی  لە  واڵتێك،  كۆمەڵە  یان 
خۆراكیدا،  دەرامەتی  لە  خۆبژیوی 
لەبری ئەوەی پشت بە دەرەوە ببەستێت 
دەرامەتانە،  ئ��ەو  دەستهێنانی  بە  بۆ 
ناوخۆ  بەرهەمهێنانی  ڕێی  لە  ئەویش 
داواكاریی  بتوانێ   كە  ئەندازەیەی  بەو 
لەو  یان  پڕبكاتەوە،  ناوخۆ  خۆراكی 

ئاستە زیاتر بێت(.
)ئاسایشی  بڵێین  دەتوانین  ك��ەوات��ە 
لە  پێویستە  بڕی  دابینكردنی  خۆراك 
و  بڕ  ڕووی  لە  خۆراكی،  دەرامەتی 
ئێستاو  لە  دانیشتوان  بۆ  جۆرەكەیەوە 
دابینكردنی  بە  ئەویش  داه��ات��وودا، 
خۆراكی،  بەكاربردنی  كەرەستەی 
توانایەی  بەو  هەڵگیراو  شێوەیەكی  بە 
خۆراك  لە  ناوچەیی  داواك���اری  كە 
بگونجێت  كە  نرخێك  بە  پڕبكاتەوە 

لەگەڵ داهات و توانای مادیان(.
هۆكارەكانی سەرهەڵدانی 
قەیرانی خۆراك لە جیهاندا

بەرپرسی  كە  هەیە،  هۆكار  كۆمەڵێك 
س��ەرەك��ی��ن ل���ە دروس���ت���ك���ردن و 
لە  خ���ۆراك  قەیرانی  گەشەكردنی 
واڵتانی  لە  تایبەتیش  بە  جیهاندا، 
هۆی  بە  ئەمەش  تازەگەشەسەندوو، 
پالنڕێژیەكی  و  بەرنامە  نەبوونی 
كە  دان����راو،  ب��ۆ  نەخشە  ت��ۆك��م��ەی 
فراوانبوونی  بەردەم  لە  بێت  بەربەست 
واڵت  مەترسیدارەدا،كە  كێشە  ئەم 
ئابووری  قەیرانی سیاسی و  دووچاری 
و كۆمەاڵیەتی و تەندروستی دەكات، 
بریتین  هۆكارانەش  ئەو  گرنگترین 

: ل����������ە
1- زۆربوونی ژمارەی 

دانیشتوانی جیهان 
زۆربوونی ژمارەی دانیشتوانی جیهان، 
یەكێك  بووه تە  ب��ەرز  ڕێژەیەكی  بە 
تووشی  جیهانی  كە  كێشانەی  ل��ەو 
لە  كێشەیە  ئ��ەم  ك����ردووە،  ش��ۆك 
سەر  هاتووه تە  هەژدەیەمەوە  سەدەی 
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كاتێك  جیهان،  كێشەكانی  شانۆی 
خۆی  بۆچوونی  ماڵتۆس«  »تۆماس 
مەترسیی  بە  س��ەب��ارەت  ڕوو  خستە 
دانیشتوانی  ژم����ارەی  زۆرب���وون���ی 
نەبوونی  دابین  ئەگەری  و  جیهان 
پێداویستییەكانی بۆ ئەو ژمارە زۆرەی 
ماڵتۆس  داهاتوودا،  لە  كرد  دانیشتوان 
ژم��ارەی  زیادبوونی  كە  واب��وو  پێی 
ئەندازەییە  شێوازێكی  بە  دانیشتوان 
لەكاتێكدا   .32،16،8،4،2،1 وات��ا 
دابین  بژێویان  بۆ  پێویستە  بارەی  ئەو 
ناتوانرێ   خۆراك،  تایبەتی  بە  بكرێ، 
شێوەی  بە  بكرێ  زیاد  ئەندازەیە  بەو 
ئەمەش  كە  نەبێت   .000،5،3،3،2،1
گ��وم��ان��ی دروس����ت ك�����ردووە لە 
بەاڵم  دانیشتوان،  بژێوی  دابینكردنی 
ئەوەی زیاتر ئەو قەیرانەی مەترسیدارتر 
بەرچاوەی  زیادبوونە  ئەو  ك��ردووە، 
كە  جۆرێك  بە  جیهانە،  دانیشتوانی 
ملیۆن   100 نزیكەی  ساڵێك  هەموو 
كەس لە دانیشتوانی گۆی زەوی زیاد 
دەكات، كە لە ئێستادا 7 ملیار كەس 
هاوكات  دەژین،  زەوی  گۆی  لەسەر 
فاو  ڕێكخراوی  پێشبینییەكانی  بەپێی 
ڕێژەیە  ئ��ەو  دیکه   ساڵی   25 هەتا 
دەگاتە 9 ملیار كەس، لەگەڵ ئەوەی 
لە ئێستادا یەك لەسەر سێی دانیشتوانی 
بەدخۆراكیدا  و  ه��ەژاری  لە  جیهان 
دەژین، وەك ئاشكراشە ئەم ڕێژەیە لە 
لە  وەك  بەرزترە،  هەژارەكاندا  واڵتە 
بەرهەمهێنانی  گەشەسەندوو.  واڵتانی 
كە  دانیشتوانەی  ئ��ەو  ب��ۆ  خ���ۆراك 
لە  یەكێكە  زیادبووندان  لە  ڕۆژان��ە 
جیهان،  واڵتانی  گەورەكانی  گرفتە 
دانیشتوان  ژمارەی  هەتا  لەبەرئەوەی 
داواك��اری  و  پێویستی  بێت،  زیاتر 
لەم  دەب��ێ��ت،  زیاتر  خ��ۆراك  لەسەر 
35%ی  كە  چین  واڵتی  سۆنگەیەوە 
پێگەیشتوان  تازە  جیهانی  خۆراكی 
ڕێژەی  لەكاتێكدا  ئەمە  دەهێنێ،  پێك 
دەبینین   ،%30 دەگاتە  دانیشتوانی 
زۆربوونی خۆراك هاوشانی زۆربوونی 
هەروەها  نییە،  دانیشتوان  ژم��ارەی 
بەدخۆراكی  هۆی  بە  ئەفریقا  واڵتانی 

دەناڵێنن،  برسیەتییەوە  زۆربوونی  و 
ناوچەیەكی  هەر  لە  كە  شێوەیەك  بە 
نزمبوونەوەی  زیاتر  جیهان  دیکه ی 
خۆیەوە  بە  تاكی  خۆراكی  بەرهەمی 
بیست،  س��ەدەی  كۆتایی  لە  بینیوە. 
قەیرانی  تووشی  كە  واڵتانەی  ئەو 
پیرۆ،  ل��ە  بریتین  ه��ات��وون  خ���ۆراك 
ناوەڕاست،  ئەفریقای  كۆماری  چاد، 
ئەنگۆال، ئەسیوپیا، كینیا، ئەفغانستان و 

بەنگالدش.
2- كەمبوونەوەی ڕووبەری 

زەوی كشتوكاڵی 
ڕێكخراوی  كە  ڕووپێوییەكدا  لە 
 93 لە  جیهانی  كشتوكاڵی  و  خۆراك 
ئاماژە  داوە،  ئەنجامی  جیهاندا  واڵتی 
بەوە دەكات كە لە پێناو پڕكردنەوەی 
داواكاریی دانیشتوان لەسەر خۆراك لە 
كۆتایی سەدەی بیستدا، جیهان پێویستی 
بە 332 ملیۆن دۆنم زەویی شیاو هەیە بۆ 
ئەنجامی  لە  هاوكات  كشتوكاڵكردن، 
كە  دەركەوتووە  لێكۆڵینەوەیەدا  ئەو 
79%ی  كۆنتڕۆڵی  جیهان،  واڵتی   83
كشتوكاڵییەكانی  زەوییە  سەرجەم 
جیهانیان كردووە، ئەمەش دەبێتە هۆی 
كەمیی بەكارهێنانی ئەو زەوییانە، وەك 
دانیشتوانی  سێیەكی  لە  زیاتر  دەبینین 
دەژی��ن،  نزمدا  ئاستێكی  لە  جیهان 
دووچ���اری  جیهان  دۆخ���ەش،  ئ��ەم 
دەك��ات��ه وه .  ناجێگیری  و  نائارامی 
نزیكەی  جیهان  وشكانی  ڕووب��ەری 
ئەو  كاتێكدا  لە  هێكتارە،  ملیار   413
و  بەكارهێنان  بۆ  هەمووی  ڕووب��ەرە 
ئەوەی  بەاڵم  ناشێت،  سوودوەرگرتن 
جێگەی هەڵوەستە لەسەركردنە ئەوەیە 
بە  خاكی  ڕووبەری  ڕۆژ  بە  ڕۆژ  كە 
كردن،  كشتوكاڵ  بۆ  گونجاو  و  پیت 
ب���ەرەو ك��ەم��ب��وون��ەوە دەچ��ێ��ت. لەم 
سۆنگەیەشەوە بەپێی داتای ڕێكخراوی 
نێودەوڵەتی،  كشتوكاڵی  و  خ��ۆراك 
ئەوەی خستۆتە ڕوو كە %10 - 15% 
دووچ��اری  جیهان  خاكی  ڕووب��ەری 
كە  جۆرێك  بە  هاتووە.  پیتی  كەم 
زیندووكردنەوەی  دیکه   جارێكی 
خاكە  ئ��ەو  ئۆرگانییەكانی  م���اددە 

 23 خاكی  ڕێژەی  ئەستەمە.  كارێكی 
هەریەك  لە  تازەپێگەیشتوو،  واڵت��ی 
بە  ئەفریقا،  و  ئاسیا  كیشوەری  لە 
داوە  لەدەست  پیتییەكەی  بە  تەواوی 
و بە كەڵكی كشتوكاڵ نایه ت. ئەمەش 
بە  مەڕومااڵت  لەوەڕاندنی  هۆی  بە 
ڕاماڵینی  یان  ڕه مه کی،  شێوەیەكی 
خاك بە هۆی لەناوبردنی دارستانەكان، 
خراپیی سیستمی ئاودێری، بەكارهێنانی 
بە  كیمیایی  و  ق��ڕك��ەر  م����اددەی 

نازانستی.  شێوەیەكی 
3- بەبیابانبوون 

ڕووبەری  فراوانبوونی  واتا  بەبیابانبوون 
زەوی نەشیاو بۆ كشتوكاڵ و ئاژەڵداری و 
لەناوچوونی توانای بەرهەمدارییەكەی، 
ڕووەكی  ڕواڵەتی  پلەبەپلەی  ونبوونی 
ڕەگەزەكانی  لەناوچوونی  و  ئاژەڵی  و 
هۆی  دەبێتە  ئەنجامدا  لە  كە  ژینگە. 
زیادبوونی  و  دانیشتوان  كۆچكردنی 
بەبیابانبوون  دیاردەی  بیابان.  ڕووبەری 
بە سێیەم گرفت دادەنرێ لەسەر ئاستی 
بە  یەكدا،  و  بیست  لە سەدەی  جیهان 
ئاماژە  فاو  ڕێكخراوی  كە  شێوەیەك 
ژمارەی  شەشیەكی  كە  دەكات،  بەوە 
دانیشتوانی جیهان و سێیەكی ڕووبەری 
وشكانیی جیهان، كە بە 5 ملیار هێكتار 
مەزەندە دەكرێ، لە بەردەم هەڕەشەی 
دیاردەیە  ئەم  چونكە  بەبیابانبووندایە. 
جیهانی،  گ��ەورەی  كێشەی  چەندین 
وەك  دەهێنێت،  خ��ۆی��دا  دوای  ب��ە 
كەمبوونەوەی توانای بەرهەمهێنان، كە 
ئاسایشی  سەر  بۆ  هەڕەشەیە  ئەمەش 
جیهاندا،  واڵتانی  زۆربەی  لە  خۆراك 
ئاستی  دابەزینی  هۆی  دەبێتە  هاوكات 
هەژاری  باڵوبوونەوەی  و  گ��وزەران 
ئ��ەوەی  س���ەرەڕای  ئەمە  برسێتی،  و 
لەسەر  ڕاستەوخۆی  كاریگەری  كە 
گۆڕانی ژینگە و دروستبوونی پەنابەری 
ژینگەیی هەیە. لە ئێستادا بە بیابانبوون 
بەرفروانی  ڕووبەریكی  لە  هەڕەشە 
واڵتانی  تایبەتی  بە  دەك��ات،  جیهان 
ئەفریقا،  و  ئاسیا  تازەگەشەسەندووی 
چەوتی  سیاسەتی  ه��ۆی  بە  ئەمەش 
گۆڕانكارییە  و  كشتوكاڵی  پەرەپێدانی 
كە  شێوەیەك  بە  ئاووهەواییەكان، 
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خاكی  ڕووب���ەری  15%ی  نزیكەی 
كاریگەریی  ژێ��ر  كەوتۆتە  جیهان 

ڕاماڵینی خاك. 
4- گۆڕانكاری لە بارودۆخی 
كەش و ئاو و هەوای جیهان

ژم���ارەی  زۆرب���وون���ی  ئەنجامی  ل��ە 
لە  گۆڕانكاری  جیهان،  دانیشتوانی 
بارودۆخی كەش و ئاو و هەوای جیهاندا 
ڕووی داوە. بە ئەندازەیەك بۆتە مایەی 
لەسەركردن  هەڵوەستە  و  نیگەرانی 
لە  ژینگە  بواری  شارەزایانی  لەالیەن 
بۆ  دیاردەیە  ئەم  كاریگەری  چەندێتی 
سەر ژیانی دانیشتوانی جیهان. كە زیاتر 
لەم  مرۆڤە،  دروستكراوی  دۆخە  ئەم 
سۆنگەیەوە بەڵگەنامەی لوتكەی خۆراك 
كۆمەڵێك  ئیتاڵیا،  پایتەختی  ڕۆمای  لە 
كاریگەرییە  بە  سەبارەت  دا  هۆشداری 
جیهاندا  لە  خۆراك  قەیرانی  خراپەكانی 
تایبەتیش  ب��ە  دەرهاویشتەكانی،  و 
گۆڕانكاری  ده رب��اره ی  دا  هۆشداری 
لەوانەیە  ئاووهەوادا،كە  بارودۆخی  لە 
ملمالنێ  زی��ادب��وون��ی  ه���ۆی  ببێتە 
ئەو  و  كشتوكاڵییەكان  زەوییە  لەسەر 
دروستكردنی  مایەی  ببێتە  ملمالنێیەش 
ژیانی  سەر  بۆ  گ��ەورە  هەڕەشەیەكی 
و  ئاسیا  ل��ە  م��رۆڤ  ملیۆن  س��ەدەه��ا 
هەمانكات  التین.  ئەمریكای  و  ئەفریقا 
هەڕەشە  ئاووهەواییەكان،  گۆڕانكارییە 
دەكه ن  گوندنشینەكان  كۆمەڵگا  لە 
كە لە ئێستادا لە ناوچە كەنارییەكان و 
دەلتای ڕووبارەكان دەژین، كە بە هۆی 
و   ڕووبار  ئاوی  ئاستی  بەرزبوونەوەی 
كۆچ  ناچاردەبن  ئۆقیانووسەكانەوە، 
بكەن بۆ ناوچەكانی دیکه  كە بەرزترن. 
دەبێتە  كەشییەكان  گۆڕانە  هەروەها 
وشكەساڵی  شەپۆلی  ڕوودان��ی  هۆی 
هەڵكشاو،  شێوەیەكی  بە  دووبارەبۆوە 
واتا ساڵ بە ساڵ، كە دواتر كاریگەری 
زۆری دەبێت لەسەر كەرتی كشتوكاڵ 
لەو ناوچانەدا و دەبێتە هۆی لەدەستدانی 
داواكاری  پاشان  و  خۆراكی  بەرهەمی 
لەسەر بەرهەمی كشتوكاڵی زیاد دەكات. 
گۆڕانكارییە  بڵێین،  دەتوانین  كەواتە 
وەك  ك��ەش��وه��ەوا،  هەستیارییەكانی 

ژینگەیی  گرنگی  پرسی  كۆمەڵێك 
سەر  ب��ۆ  ڕاستین  ه��ەڕەش��ەی  و  وان 
واڵتانی  و  گشتی  بە  جیهان  واڵتانی 
تایبەت،  بە  تازەگەشەسەندوو  و  هەژار 
دووچ��اری  جیهان  كە  شێوەیەك  بە 
گەورە  قەیرانی  و  مەترسی  كۆمەڵێك 
دەكەنه وه  وەك قەیرانی خۆراك، نەبوونی 
ئارامی و ئاسایش، باڵوبوونەوەی چەند 

پەتا و نەخۆشی ...هتد. 
ڕاستییە ترسناكەكە ئەوەیە

- 1،5 ملیۆن كەس لە جیهاندا، داهاتی 
ڕۆژانەیان كەمترە لە یەك دۆالر. 

- 840 ملیۆن برسی لە جیهاندا هەیە. 
دانیشتوانی  لە  ك��ەس  ملیۆن   50  -
ئەمریكا، لە ژێر هێڵی هەژاریدا دەژین. 
دانیشتوانی  لە  ك��ەس  ملیۆن   30  -
ڕووسیا، لە ژێر هێڵی هەژاریدا دەژین.
واڵتە  دانیشتوانی  لە  كەس  ملیۆن   1  -
عەرەبییەكان لە ژێر هێڵی هەژاریدا دەژین.
لە  كەس  ه��ەزار   300 و  ملیۆن   1  -
گرفتی  دەست  بە  جیهان  دانیشتوانی 

كەم خۆراكییەوە دەناڵێنن.
گرفتی  جیهاندا  لە  منداڵ  ملیۆن   2  -

كەمی پڕۆتینیان هەیە.   
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زۆرجار باس له  بابه تی قه تیسبوونی 
کاریگه ری  ده وترێ  ده کرێ،  گه رمی 
گ���ه وره ی ل��ه س��ه ر ک��ه ش و ه��ه وای 
مۆڵبوون  بێگومان  ه��ه ی��ه ،  جیهان 
گه رمی  ب��ڕی  س��ه ری��ه ک��ک��ه وت��ن��ی  و 
تێپه ڕنه بوونه وه ی  و  زی��ادب��وون��ی  و 
ده ره وه ی  بۆشایی  ب��ه ره و  گه رمییه که  
زه پۆشی زه وی. پله ی گه رمی تێکڕایی 
ژینگه ی  ئاوی،  چ  زینده گی،  به رگی 
به رزکردۆته وه .  وشکانی،  ژینگه ی  چ 
سه رجه م  بۆ  کاریگه ری  وه ک  ئه مه  
و  ئ��اوی  و  وشکانی  به   زه وی  گۆی 
کاریگه ری  هه ندێ  به اڵم  هه واشه وه ، 
و  زه ریاکان  و  ده ریا  له سه ر  ناوچه یی 
وه ک  ده هێڵێت،  به جێ  به سته ڵه کیش 
و  جه مسه ره کان  ب��ه ف��ری  ت��وان��ه وه ی 
دیارده یه کی  ده رکه وتنی  له هه مانکاتدا 
به   که   ئ��اوی  ڕووب��ه ری  له سه ر  دیکه  

"نینۆ" ناسراوه .

12یۆنیۆدا  ل��ه   گ��اردی��ان  ڕۆژن��ام��ه ی 
هه ندێک  به پێی  که   کردۆته وه   باڵوی 
زانستی  توێژینه وه ی  لێکۆڵینه وه  و 
نینۆ  دیارده ی   ،)2014( ئه مساڵ  دڵنیایه  
هه ندێک  له سه ر  هه بووه   کاریگه ری 
ڕوودان���ی  وه ک  جیهان  واڵت��ان��ی  ل��ه  
وشکه ساڵی و الفاوه کان پێی وایه  زۆر 
ده دات،  ناوچه   هه ندێک  له   به  توندی 
جیهان  جیاجیاکانی  ناوچه   شێوه یه ک  به  
دووچاری که م ئاوی یان الفاو ده بنه وه ، 
ئه م دیارده یه  له  سااڵنی 1997� 1998و 
2002 � 2009، 2015 به م نزیکانه  ڕووی 
2015شدا  و   2014 ساالنی  له   و  داوه  

ڕوو ده ده نه وه .
نینۆ چییه ؟ 

گه رمییه ،  پله ی  نائاسایی  دیارده یه کی 
دووچ���اری  ج��ارێ��ك  س��اڵ  هه رچه ند  
ئاوه کانی هاوته ریب به  هێڵی که مه ره یی 
سه ر زه ریای هێمن ده بێته وه ، ئه ویش به  
گه رمبوونێکی نائاسایی چینی سه ره وه ی 
که ناره کانی  نێوانی  له   ده بێت،  ئاوه که  
ڕۆژئاوای کیشوه ری ئه مریکای باشوور 
کیشوه ری  ڕۆژه��ه اڵت��ی  که ناره کانی 
ب���اک���ووری ڕۆژه���ه اڵت���ی  و  ئ��اس��ی��ا 
ئۆکیانوسیا. به  ته وژمێکی ئاوی شله تێن 
به نێو  داده ن����رێ  ڕۆژه����ه اڵت  ب���ه ره و 
نائاسایی  جووڵه یه کی  هێمندا.  زه ریای 
سێ  نزیکه ی  و  ده ک��ات  هه ڵگه ڕاوه   
مانگ ده خایه نێت تا ده گاته  که ناره کانی 
بۆ  به تایبه تی  ب��اش��وور.  ئه مریکای 

که نا ره کانی پیرۆ و ئیکوادۆر.
داوه   به وه   ئاماژه یان  هه ندێک سه رچاوه  
 4  �3 هه وا،   و  ئاو  دیارده یه ی  ئه م  که  
مانگ جارێک ڕووده دات و کاریگه ری 
به رووبوومی  له سه ر  ده بێت  گ��ه وره ی 
ئه گه ر  جیهاندا،  هه موو  له   کشتوکاڵی 
بمانه وێت زیاتر بکۆڵینه وه  له م دیارده یه ، 
که   کاتانه ی  ئه و  بۆ  بگه ڕێینه وه   ده بێت 
ئه م دیارده یه  زۆر به  توندی له  سااڵنی 
پێ  ده ستی  بیسته مه وه   سه ده ی  کۆتایی 
کردووه  و به تایبه تی له  زه ریای هێمندا. 
تێگه یشتنی  ئامڕازی  ده توانرێ  هه روه ها 
ئه م دیارده یه  به  ئاسانی تێبگه یین و بڵێین 
ئه م دیارده یه : "کۆمه ڵه  ته وژمێکی ئاوی 
ڕۆژئ��اوای  به شی  له   بایه کان  شله تێنه  
گۆی زه وییه وه  ده یپارێزێت و پاشان به 
ته وژمانه   ئه و  بایه کانه وه   الوازی   هۆی 
ده رده چن به ره و که نا ره کانی ئه مریکای 
گۆڕانکاریی  هۆی  ده بێته   و  باشوور 

له ناکاوی که شوهه وا".
ناو  دیارده یه   ئه م  که   جار  یه که مین  بۆ 
ماسی  ڕاوچییه کانی  له الیه ن  نینۆ  نرا 
بیرۆفینه وه  بوو، ئه و وشه یه ش به  زمانی 
منداڵ"  "مه سیحی  به  مانای  ئیسپانی 
ڕۆژهه اڵتی  و  باشوور  له   به اڵم  دێت، 
ئاسیا ناوی "منداڵه  ئاو و هه وا هاره که "ی 
به  "مه سیحی منداڵ"  ناولێنانی  نراوه   لێ 
ڕاوچییه کان  ئ��ه وه ی  بۆ  ده گه ڕێته وه  
هاوتا  دیارده یه   ئه م  ک��ردووه   تێبینیان 
له دایکبوونی  جه ژنه کانی  له گه ڵ  بووه  

دیارده ی نینۆ و
کاریگه رییه کانی له سه ر ژینگه 

هاوڕێ ڕه ئوف
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مه سیح، هه روه ها له م کاته دا کاریگه ری 
زۆری هه بووه  له سه ر تێکڕایی ڕاوکردن 

به  هۆی په شێویی ئاو و هه واکه یه وه ..
دیارده ی نینا چییه ؟ 

هاوشێوه ی  ئاوهه وایی  دیارده یه کی 
داده نرێ،  نینۆ  بچووکی  برا  به   نینۆ-یه  
چونکه   جیاوازه ،  نینا  دی��ارده ی  به اڵم 
هێزی که متره  و سوودی جۆراوجۆری 
ب��ه رووب��ووم��ی  ب��ۆ  به تایبه تی  ه��ه ی��ه  
هه ندێک  له   دیارده یه   ئه م  کشتوکاڵی، 
نیوزله ندا  ئه ندۆنیسیا و  له  دوورگه کانی 
ب��ه ره و  درێ��ژده ب��ێ��ت��ه وه   و  ڕووده دات 
خۆیدا  له گه ڵ  چونکه   ئوستورالیا، 
ئه و  بۆ  هه ڵگرتووه   بارانی  باش  بڕێکی 

ناوچانه .
دراوه ته   جیهانه   ڕووداوه کانی  هه رچی 
پاڵ دیارده ی نینۆ، چونکه  ئه و زه ره ر و 
زیانانه ی له  سااڵنی 1982� 1983 داویه تی 
ئیسته رلینی  پاوه ندی  ملیار   8 به  5� 
به هێزبوونی  ه��ۆی  به   خه مڵێنراوه  و 
زیانه کانی  و  زه ره ر  دی��ارده ی��ه وه   ئه و 
سروشتی  ده رک���ه وت���وون،  گ��ه وره ت��ر 
دیارده که  به م شێوه یه  ڕاڤه  ده کرێ، که  
به  بایه ک ئاڕاسته ی ڕۆژئاوا به نێو زه ریای 

هه ڵ  که مه ره ییه وه   له  ناوچه ی  هێمن 
به  س��ه ره وه ی  ڕووی  ئاوی  و  ده کات 
ئه وه ش  ده جووڵێنێت،  خۆی   ئاڕاسته ی 
لێ  ئاوه که ی  ئاستی  ب��ه رزب��وون��ه وه ی 
له سه ر  نیومه تر  تێکڕای  به   ده که وێته وه  
ئه مریکای  و  ئه ندۆنیسیا  که ناره کانی 
سارده  ئاوه   ئه و  کاته دا  له و  باشوور، 
هاوکاریی  تێدایه   خۆراکی  مادده ی   و 
ده بێته   و  ده دات  ده ریا  نێو  ژیانه وه ی 
سامانی  گ��ه وره ی  پاڵپشتییه کی  هۆی 
و  ئیکوادۆر  واڵتی  هه ردوو  بۆ  ماسی 

پیرۆ.
جواڵنه وه ی  ئاوه   ئه و  کاته دا  له و  هه ر 
به  هۆی  ڕێ��ده ک��ات  ڕۆژئ���اوا  ب��ه ره و 
تیشکی خۆره وه  گه رمتر ده بێت و سه ر 
دروست  گه رم  زۆر  ئاوی  ڕوویه کی 
و  گرینیچ  هێڵی  ڕۆژئاوای  له   ده کات 
پله ی گه رمی ئه و سه ر ڕووه  ئاوییانه  3� 
4 پله ی گه رمی زیاتره  له  ئاوی زه ریاکه  

الی ئاڕاسته ی ڕۆژهه اڵته وه .
کاتێک ئه و ته ووژمانه  سه رده که ون به ره و 
ئاوییه   ڕووبه ره   له سه ر  هه وا،  چینه کانی 
گه رده لوولی  هۆی  ده بێته   گه رمه که ، 
باشووری ڕۆژهه اڵتی  له   به هێز و الفاو 

و  گه رمه که   ئاوه   هاوشانی  به   ئاسیا، 
هه وا سه رکه وتووه که  به ره و سه ره وه  له  
به شی ڕۆژئاوای زه ریای هێمن داده نرێ 
به ره و  پاڵنه ره کان  هێزه   له   به  یه کێک 

گۆڕانکاریی ئاو و هه وا له  جیهاندا. 
کاتێک ئه و هێزه  ده جووڵێت یان شێوه ی 
گۆڕانکاری  و  شه پۆل  ده گ��ۆڕێ��ت، 
ڕووده دات،  هه واییدا   سیسته می  له  
سیستمی  له سه ر  ده بێت  کاریگه ری 
له سه ر  ناوچه کان  هه موو  ئاووهه وای 

گۆی زه وی.
زیانه کانی دیارده ی نینۆ

به پێی ڕاگه یا ندراوی کارگێڕی نه ته وه یی 
و  ژینگه   و  زه ری��اک��ان  بۆ  ئه مریکی 
هاوکاری  بۆ  ئه مریکی  نووسینگه ی 
ئاشکرای  نینۆ  دی��ارده ی  لێقه وماوانی 
کردووه  که  دیارده ی نینۆ زیانی زۆری 
داوه  له  واڵتانی هه ژارنشین، تواناکانی بۆ 
وێرانکردن سه رسوڕهێنه ره ، ئه م دیارده یه  
بۆته  هۆی وشکبوونی ڕووباری "فالی" 
سه رجه م  نوێ"  "بابوکینیای  واڵتی  له  
ڕووباره   به و  پشتبه ستوو  کاره بای  وزه ی 

وه ستاون و کار ناکه ن.
واڵته   له   یه کێکه   که   ته نزانیا  له   به اڵم 
لێزمه   به   بارانی  ئه مریکا،  هه ژاره کانی 
لێکهه ڵوه شانی  هۆی  ببێته   توانیویه تی 
واڵته ،  ئه و  شه مه نده فه ری  هێڵی  تۆڕی 
په کخستنی  ه��ۆی  ب��ووه ت��ه   ئ���ه وه ش 
گواستنه وه ی لۆکه  و کاکاو و قاوه  بۆ 
به   بوو  هه روه ها  و  جیهان  بازاڕه کانی 
فریاگوزاریی  توانای  هۆی الوازکردنی 

په ناهه نده کانی ڕۆژئاوای ته نزانیا.
وایه   پێی  کینیا،  کشتوکاڵی  وه زاره تی 
ئه و دیارده یه  به رهه مهێنانی به رووبوومی 
ئ��ه و واڵت��ه ی ت��ه واو داب��ه زان��دووه . له 
کینیا  باکووری  و  سۆماڵ   باکووری 
هه فته   تێدایه  چه ندین  هه ندێک گوندی 
له  جیهان دابڕاو بوون به  هۆی بارانه وه  
که  ئه و ساڵه  بارانی زۆر بوو. له  مالیزیا 
به رهه می کاکاوی وێران کردبوو   %50

له  ساڵی 2013ز.
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له   ته نیا  دی��ارده ی��ه   ئ��ه م  کاریگه ری 
کشتوکاڵیدا  به روبوومی  په کخستنی 
ئابووری  کاریگه ریی  به ڵکو  نه بوو، 
به   بوو  هه روه ها  لێکه وته وه.  گه وره شی 
به رزبوونه وه ی  و  خۆراک  که میی  هۆی 
هۆی  به   بوو  ئه مه ش  و  خۆراک  نرخی 
ئاژاوه گێڕی و توندوتیژی له  ده وڵه تێکی 
ده ره ن��ج��ام��ه ک��ه ی  ئه ندۆنیسیا،  وه ک 
الدانی  و  ڕامیاری  سیستمی  گۆڕینی 

"سوهارتۆ" بوو.
ئێستا  تا  نینۆ  دی��ارده ی  ده ڵێن  زاناکان 
بکه ین  ڕوودانی  پێشبینی  بتوانین  گرانه  
زانکۆی  له   ش��ان"  "جونی  پرۆفیسۆر 
له   "کاتێک  ده ڵێت:  کۆنگ،  هۆنگ 
ده کۆڵینه وه   نینۆ  دی���ارده ی  مێژووی 
هاوشێوه ن  جۆره کانی  و  ڕووداوه کانی 

و سیفاتی هاوبه شیان هه یه ".
جیاوازی دیارده ی "نینۆ" و 

دیارده ی "ناو" چییه ؟
که ش  و  ئ��اووه��ه وا  ب��واری  زاناکانی 
لێکۆڵینه وه ی  ل��ه   پسپۆڕن  ئ��ه وان��ه ی 
بارودۆخی ئاووهه وا له  زه ریای ئه تڵه سی، 
ده ڵێت دیارده یه کی دیکه ی هاوشێوه ی 
له م  ده دات  ڕوو  زه ریادا  له   هه یه   نینۆ 
ده رکه وتووه   ڕوونتر  پێشوودا  سااڵنه ی 
ناسراوه  به  )گۆڕانکارییه کانی باکووری 
)ناو(  به   ناسراوه    ئه تڵه سی(  زه ری��ای 
 North Atlanticکورتکراوه ی که  
په یوه سته   دیارده یه   ئه م   oscillation

زه ری��ادا  له   که   گۆڕانکارییانه ی  به و 
له سه ر  بارانه ی  له و  هه ر  ڕووده دات، 
شاری "بۆردوای"ی فه ڕه نسی ده بارێت. 
به ره و "گه رده لوولی لمین"ی  سه ر بیابانی 
گه وره ، تا ده بێته  هۆی ده وڵه مه ندکردنی 

دورگه ی ئایسله ندا به  سامانی ماسی.
له سه ر  هه یه   کاریگه ری  دیارده یه   ئه و 
باکووری  ده ریاکانی  پ��ڕب��ووه ن��ه وه ی 
جێ-په نجه کانی  هه روه ها  زه ریاکه ، 
قوچه کی  گ��ه رده ل��وول��ی  ب��ه  ش��ێ��وه ی 
زه ریاوه   باکووری  به سه ر  ته مومژاوی 
کاریگه ریی  هه روه ها  ده هێڵێت،  به جێ 

گه رمی  پله ی  تێکڕاکانی  به سه ر  هه یه  
هه موو جیهان. 

له  ساڵی 1996 توێژه رێک به  ناوی جیم 
به   کرد  ده ستی  له  کولورادۆ  هویک، 
ئاووهه وایی، سه لماندی  توێژینه وه یه کی 
مامناوه نده کان  زستانه ییه   وه رزه   هه موو 
داوه   ڕووی  ئاسیا  و  ئه وروپا  له   که  
گه رمی  پله ی  به رزبوونی  هۆکاره که ی 
زه وییه  و دیارده ی "ناو" ڕۆڵی گه وره ی 
به س  ده ره نجامه کانیشی  بینیوه ،  تێدا 
بوون بۆ ئه وه ی واڵته  یه کگرتووه کانی 
توێژه رانی   ت��ه واوی  پاڵپشتی  ئه مریکا 

بواری دیارده ی "ناو" بکات.
دیارده کانی نینۆ و ناو پێشبینی ده کرێ؟
به پێی وته کانی زانایانی ئه و بواره  ئه سته مه  
نینۆ  دیارده ی  ڕوودانی  وردی  پێشبینی 
دوورودرێ����ژ،  م��اوه ی��ه ک��ی  ب��ۆ  بکرێ 
له سه ر  ک��ه ش  ب��ارودۆخ��ی  چونکه   
ئه تڵه سی  زه ریای  به تایبه تی  زه ریاکان 

ڕوون  جیاوازییه کی  هه روه ها  جیاوازه ، 
"نینۆ"  له نێوان دیارده ی  ئاشکرا هه یه   و 
دیکه ی  نیوه که ی  له   "ناو"  دیارده ی  و 

گۆی زه وی.
گۆڕانکاریی  دات��اک��ان��ی  دوات��ری��ش 
بابه ته که   که   ده خات  ده ری  ئاووهه وا 
دیارده یه کی  ته نیا  له وه  زیاتره  که   زۆر 

ئاوو هه وای هه ڕه مه کی بێت.
ده ت���وان���رێ ب��ه  ئ��اس��ان��ی ل��ه  ک��رده ی 
له   که   تێبگه ین،  گه رمی  ئاڵوگۆڕی 
ڕووده دات،  ئه تڵه سی   زه ریای  قواڵیی 
چونکه  ئاشکرایه  ئاو که  سارد و چڕ بوو 
بایه ی  ئه و  و  ده ڕوات  خواره وه   به ره و 
هۆی  ده بێته   ده بێت،  تێپه ڕ  به  سه ریدا 
له   گه رمییه که ی،  پله ی  نزمکردنه وه ی 
کاتێکدا ئه گه ر چاالکیی "ناو" به رز بوو 
له و کاته دا چاالکیی بایه کانی ڕۆژئاوای 
ئه تڵه سی  زه ری���ای  ب��اش��ووری  س��ه ر 
زه ریای  له سه ر  ئه وه   که   به رزده بێته وه  
ئه تڵه سی باکوور ڕوونادات. بۆیه  ئاوی 
که م  شله تێنه  و  گریندالند،  دوورگه ی 
ک��رده ی  که متره  و  چ��ڕی  خوێیه  و 

ئاڵوگۆڕی گه رمی که م ده کاته وه . 
دیارده ی نینۆ و هاوشێوه کانی به رده وام 
لوتکه ی  گه یشتۆته   تا  چاالکیدان،  له  
توندییه که ی له  باشووری زه ریای هێمن 
گه وره ترین  به   و  ئه تڵه سی  زه ریای  و 
چه ندباره وه بوو  ئاووهه وایی  دی��ارده ی 
له م  به تایبه تی  له سه ر زه وی و  داده نرێ 
سااڵنه ی دواییدا، چونکه  کاریگه ری و 
دیاره ،  ناوچه کانه وه   به سه ر  شوێنه واری 
توێژینه وه ی  له   ب��ه رده وام  زاناکانیش 
که مکردنه وه ی  بۆ  دی��ارده ی��ه دا ن  ئه م 

زیانه کانی ئه گه ر بتوانرێ.

سه رچاوه کان: 

1- htt:llwwwthe guardian. 

Com,environment..nino

2- www.arab diver.

com,33,4htm

دیارده ی 
نینۆ 
زیانی زۆری داوه  له  
واڵتانی هه ژارنشین، 
تواناکانی بۆ وێرانکردن 
سه رسوڕهێنه ره ، ئه م 
دیارده یه  بۆته  هۆی 
وشکبوونی ڕووباری 
»فالی« له  واڵتی 
»بابوکینیای نوێ« 
سه رجه م وزه ی کاره بای 
پشتبه ستوو به و ڕووباره  
وه ستاون و کار ناکه ن.
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دووردا  ئایندەیەكی  لە  دەكرێ  ئایا 
گۆڕانكارییە  ڕووب��ەڕووب��وون��ەوەی  بۆ 
توندوتیژەكانی كەش و هەوا  خراپ و 
مرۆڤەكاندا  بایۆلۆژیی  لە  گۆڕانكاری 
ڕۆژنامەنووس  سوین،  فرانك  بكرێ؟ 
بیرۆكەیەكی  چەند  زانستیدا،  بواری  لە 
سەرنجڕاكێشی لەم بوارەدا خستۆتەڕوو. 
گۆڕانكارییەكانی كەش و هەوا یەكێكه  
که   هەڕەشەكان  گەورەترین  هەرە  لە 
ڕووبەڕووی مرۆڤایەتی دەبێتەوە. لەگەڵ 
پەیوەندیدارەكان،  مەترسییە  زیادبوونی 

ئەم  چارەسەركردنی  بۆ  پێشنیارەكان 
پێشنیارە  لە  یەكێك  زۆرن...  كێشەیە 
تەپوتۆزە  پاڵپێوەنانی  سەرەتاییەكان، 
پێشنیاری  بە  دەگات  تا  هەوا  بەرگە  بۆ 

ڕاكرن بۆ بۆشایی ئاسمان.
بەاڵم چی دەبێت ئەگەر گۆڕانكاری 

لە بایۆلۆژیی دروست بكرێ لە 
جێگای گۆڕانكاریكردن لە ژینگەی 

دەوروبەرماندا؟
ئەم پرسیارە لەالیەن ماسیو لیاو و گروپە 
بەڕێوەبەری  كە  ك��را  زانستییەكەی، 
لە  بایۆلۆژییە  مۆراڵیی  پ��ڕۆگ��رام��ی 
زانكۆی نیویۆرك لیاو دەڵێت: "ویستمان 
و  بكەینەوە  بیر  دژە-باو  شێوەیەكی  بە 
پێشنیارێكمان  چ  ئێستا  تا  پرسیمان: 
بارەی ڕووبەڕووبوونەوەی  لە  نەكردووە 
و  ك��ەش  گۆڕانكارییەكانی  كێشەی 

هەوا؟"
ئەو وەاڵمە كە "لیاو" و گروپەكەی پێی 
گەیشتن، ئەوە بوو كە دەكرێ پێكهاتەی 

خەسڵەتەكانیان  و  مرۆڤەكان  بایۆلۆژی 
هۆی  ببێتە  كە  جۆرێك  بە  بگۆڕرێ 
كاریگەرییە  ئ��ەو  ك��ەم��ك��ردن��ەوەی 
ژینگەی  لەسەر  هەیانە  كە  الوەكییانەی 

دەوورووبەر.
بەوە  ئاماژەی  لیاو  پڕۆفیسۆ  هەروەها 
مرۆڤێك  ج��ۆرە  دەت��وان��رێ  كە  داوە 
گۆڕانكارییە  ڕێی  لە  بهێنرێ  بەرهەم 
پارێزگاری  زیاتر  كە  بایۆلۆژییەكانەوە 
گۆڕانكاری  وەك  بكات.  ژینگە  لە 
بۆ  خۆراكیماندا  سیستمی  و  قەبارە  لە 
داواكاریی  گروپەكەی،  و  لیاو  ئێستا. 
نەكردووە  بەرنامەكەیان  جێبەجێكردنی 
و  بایۆلۆژی  لە  گۆڕانكاریكردن  بۆ 

پێكهاتەی مرۆڤەكاندا.
خۆی  بۆ  خ��ۆی  بیرۆكەیە  ئ��ەم  ب��ەاڵم 
سەرنجڕاكێش  تاقیكردنەوەیەكی  بە 
دادەنرێ و تێڕوانینێكی نوێمان پێشكەش 
لەگەڵ  هەڵسوكەوتكردن  بۆ  دەك��ات 
هەیەتی  مرۆڤ  كاریگەرییانەی كە  ئەو 

لەسەر هەسارەی زەوی...
پێشنیاری  ئێمە  دەڵێت:  لیاو  هەروەها 
ئەوە ناكەین كە ئەم بیرۆكانە لە ئێستادا 
تەنیا  كە  باشە  پێمان  بەاڵم  بسەپێنرێن، 

هەڵبژاردە دەبێ لەبەردەم مرۆڤەكاندا.
ئەمە جاری یەكەم نییە كە تیایاندا بیرۆكە 
پێكهاتەی  گۆڕانكاری  لەبارەی  هەبێت 
بۆ كەمكردنەوەی  مرۆڤەكاندا  بایۆلۆژی 
لەسەر  الوەكییەكانیان  كاریگەرییە 
لە  "چین"  لە  كە  دەزانین  وەك  ژینگە، 
ساڵی 1979، سیاسەتی تەنیا یەك منداڵیان 
بۆ هەر خێزانێك جێبەجێ كردووە لەبەر 

ل��ە پێن��اوی ژینگ��ەدا
دەستكاری مرۆڤ دەكرێ



ـی
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
تــ

نس
زا

ەم
رد

سە
 

6
0

164

گرنگترینیان:  كە  هۆكارێك،  چەند 
دانیشتووان  پاڵەپەستۆی  كەمكردنەوەی 

بوو لەسەر ژینگە.
لە  تیكوبیا  دوورگ��ەی   1936 ساڵی  لە 
زەریای هێمن ناوبانگی دەركرد كاتێك 
لە  بەناوبانگ  زانای  فیرت  ریموند  كە 
مرۆڤ  زانستی  ی��ان  ئەنسرۆپۆلۆژی 
ئاشكرای كرد كە دانیشتوانی دوورگەكە 
ڕەچ��او  وەچ��ە  دیاریكردنی  سیستمی 
زۆر  لە  بەرەنگاربوونەوە  بۆ  دەك��ەن 
سنووردارەكانی  سەرچاوە  بەكارهێنانی 

دوورگەكە.
لیاو پێشنیاری كردووە كە هەوڵ بدەین 
ژینگەكەماندا  لەگەڵ  هاوڕێیانە  زیاتر 
لێ  پارێزگاری  زیاتر  و  بكەین  مامەڵە 
بكەین لەگەڵ ئەوەشدا كە ئەم هەواڵنە 
له وانه یه  که  له  الی هەندێك نەخوازراو 

بن.
یەكێك لە ستراتیژەكانی لیاو خستوویەتییە 
سەرچاوە  بەكارهێنانی  كە  ئەوەیە  ڕوو 
هەروەها  بكەینەوە،  كەم  سروشتییەكان 
ئەو  ب��ڕی  مرۆڤەكان  ئەگەر  دەڵ��ێ��ت: 
بكەنەوە،  كەم  دەیخۆن  كە  گۆشتەی 
ئەنجامی  لە  كە  گ��ازان��ەی  ئ��ەو  ئ��ەوا 
دەردەچێت  مااڵت  و  مەڕ  بەخێوكردنی 
و دەبێتە هۆی پەنگخواردنەوەی گەرمی 

كەم دەبێتەوە بۆ تەنیا %18.
خەڵكی  زۆربەی  كە  ئەوەی  سەرباری 
پیس  ژینگە  گۆشتخواردن  كە  دەزانن 
پارچە گۆشتێك كاتێك  بینینی  دەكات، 
هۆی  دەبێتە  دەب��رژێ��ت،  ئاگر  لەسەر 
زیادبوونی ئارەزووی خواردن و مەحاڵ 
چی  بەاڵم  نەیخۆین...  بتوانین  دەبێت 
مرۆڤەكان  بایۆلۆژی  توانیمان  ئەگەر 
تامی  لە  ڕقیان  بگۆڕین كە  بە جۆرێك 
گۆشت بێتەوە، یان حەزیان لە خواردنی 

هیچ جۆرە هەمبەرگرێك نەبێت؟
هان  مرۆڤەكان  "دەتوانین  دەڵێت:  لیاو 
لەڕێی  گۆشت  نەخواردنی  بۆ  بدەین 
گۆڕانكاریكردن لە سیستمی بەرگرییاندا، 
بە جۆرێك كە بەرەنگاری ئەو پڕۆتینانە 
بێتەوە كە بۆ نموونە لە گۆشتی مانگادا 

هەن".
كردووە  ئەوەی  پێشنیاری  لیاو  هەروەها 
بەكاربهێنرێ  تایبەتی  ل��ەزگ��ەی  كە 
لێ  وام��ان  و  پێست  س��ه ر  بخرێته   که  

هەوڵی خواردنی گۆشتی  ئەگەر  بكات 
وەك  )ئەمەش  بڕشێینەوە.  دا  سوورمان 
لەزگەی نیكۆتین كە بۆ كەمكردنەوەی 
جگەرەكێشان  بۆ  مرۆڤەكان  ئارەزووی 

بەكاردێت(.
لەوانەیە وا بزانیت ئەمە خەیاڵی زانستییە، 
بەاڵم لەم دواییەدا بەڵگە هەن ئاماژە بەوە 
ڕووبەڕووی  كە  كەسانەی  ئەو  دەدەن، 
پێوەدانی جۆرە مێروویەك بوونەتەوە، كە 
یەكگرتووەكان  ویالیەتە  باشووری  لە 
بۆ  هەستیارییەكیان  ج���ۆرە  ب���اڵوە، 
سوور،  گۆشتی  دژی  لە  دروستبووە 
تەنیا  ناچاری  بە  كردوون  لێ  وای  كە 

خۆراكی ڕووەكی بخۆن!
زانیوە  باش  بە  ئەوەشی  لیاو  هەروەها 
بكرێتەوە  كەم  مرۆڤەكان  قەبارەی  كە 
ڕێژی  بە  درێژیمان  ئەگەر  نموونە  بۆ 
دەكات  وا  ئەمە  بكرێتەوە،  كەم  15سم 
كە قەبارەمان بە ڕێژەی 25% كەم بكات. 
4/1ی  كە  دەگەیەنێت  ئ��ەوە  ئەمەش 
ئەنجامدا  لە  و  دەكات  كەمتر  الشەت 
خواردنەوە  و  خ��واردن  بۆ  پێداویستی 

كەمتر دەكات.
بۆچوونێكی  چەند  كە  ئەوەشدا  لەگەڵ 
بااڵ  لەسەر  هەن  جیاواز  كۆمەاڵیەتیی 
كورتەكان، لیاو دەڵێت كە سوودەكاتی 
درێ��ژت��رە  ت��ەم��ەن��ی��ان  ل��ەوان��ە:  زۆرن 
بەرزترە،  بااڵیان  كە  ئەوانەی  لەچاو 
لەناو  دەبێتەوە  جێگیان  ئاسانتر  هەروەها 

هۆكارەكانی گواستنەوە و فڕۆكەدا...
ئەگەر لەسەر ئەم بیركردنەوانە بەردەوام 
دوورتر  بۆ  خەیاڵمان  ڕەنگە  ئەوا  بین، 

لەمە بڕوات، بۆنموونە:
مرۆڤەكانمان  ئەگەر چاوی  دەبێت  چی 
كە  كرد  تێدا  گۆڕانكاری  جۆرێك  بە 
ببێتە هۆی بینین لە ڕووناكییەكی كەمدا؟ 
كەمبوونەوەی  ه��ۆی  نابێتە  ئەمە  ئایا 

ڕێژەی بەكارهێنانی وزەی كارەبا؟
ماددەی  بە  لەشمان  ئێمە  دەك��رێ  ئایا 
كلۆرۆفیل دابپۆشین، تا كەمێك لە وزەی 
هەروەكو  بكەوێت،  دەست  بە  خۆرمان 

چۆن ڕووەكەكان كاری پێدەكەن؟
گیانلەبەران  هەندێك  وەك  ئێمەش 
جێگای  لە  زستانەوە؟  سڕبوونی  بچینە 
لە  خەڵووز  و  سووتەمەنی  سووتاندنی 

زستاندا بۆ خۆ گەرمكردنەوە.

ئیرنی  هونەرمەند   2013 ساڵی  ل��ە 
كایەوە  هێنایە  بۆچوونیكی  هینریكس 
دەبێتە  مرۆڤەكان  نمونەیی  درێژی  كە 
كەمكردنەوەی  بۆ  داهاتوودا  لە  50سم 
كاریگەرییە الوەكییەكانی مرۆڤ لەسەر 
درێژیی  لە  درێژییەش  ئەم  كە  ژینگە 

مریشكێك که مێک زیاترە!!
ئەوەیە  سەرسوڕمانە  جێگای  ئ��ەوەی 
"مفاهیم  خەاڵتی  بیرۆكەیە  ئ��ەم  كە 
ئەمەش  كە  ب��ردۆت��ەوە،  المستقبل"ی 
خەاڵتێكی هۆڵەندییە. ئەمە لە كاتێكدایە 
سەر  مرۆڤەكانی  درێژترین  هۆڵەندا  كە 
هەموو  لە  و  نێشتەجێیە  تێدا  زەوی 
واڵتەكانی جیهان زیاتر لەژێر هەڕەشەی 

هەڵكشانی ئاستی دەریاكاندایە!
"أی  یابانی  هونەرمەندی  ه��ەروەه��ا 
جیاوازی  تەواو  بیرۆكەیەكی  هاسیجاوا" 
هەیە بۆ پاراستنی ژینگە، ئەویش ئەوەیە 
كە دەكرێ ژنان ڕۆژێك لە ڕۆژان ببن 
بە "أمهات بدیالت" بۆ هەندێك لە ئاژەڵە 
دەگمەنەكانی وەك ماسی قرش و دۆلفین 

و ورچی پاندا.
داهاتوویەكی  لە  ئێمە  كە  ئاشكرایە 
نزیكدا پەیڕەوی هیچ یەكێك لەم بیرۆكە 
كات!(  هیچ  )لەوانەشە  ناكەین  نامۆیانە 
خەیاڵ  بیرۆكانە  ئەم  دڵنیاییەوە  بە  بەاڵم 
لیاو  پێیان دەوروژێنێت.  و گرنگیدانمان 
پێی وایە كە گۆڕانكاری لە مرۆڤەكاندا 
لە ئێستاشدا له  چه ند ڕوویه که وه  دەكرێ، 
بەر  دەبەنە  پەنا  كەس  هەندێك  ئەوەتا 
نەشتەرگەری جوانكاری تەنیا بۆ ئەوەی 

كە سەرنجڕاكێشتر دەربكەون.
لە كۆتاییدا لەوانەیە وەچەكانی داهاتوو، 
خراپتر  گۆڕانكاری  ڕووب���ەڕووی  كە 
دەبنەوە، لە كەش و هەوادا زیاتر ئامادە 
كە  بیرۆكانەی  ئەم  قبووڵكردنی  بۆ  بن 
لە ئێستادا هەن و لەوانەشە لە داهاتوودا 
لە  گۆڕانكاری  كە  بسەلمێنرێ  ئ��ەوە 
پێكهاتەی بایۆلۆژیی مرۆڤەكاندا ئاسانترە 

لە گۆڕانكاری لە ژینگەدا!

و: تەالر حەمە عەلی

سەرچاوە:
Astronomysts.com/news
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ڕۆژگاری  لە  گەشتوكوزار 
سەردەمی  لە  بەتایبەتی  ئەمڕۆماندا، 
بەجیهانیبووندا، یەكێكه  لە چاالكییەكانی 
لە  پێداویستییەكه   و  ت��ازە  چ��ەرخ��ی 
بزاڤی   .21 س��ەدەی  پێداویستییەكانی 
گرنگی  الیەنێكی  به   گەشتوگوزار 
و  گەل  هەر  شارستانێتیی  پێشكەوتنی 
چونكە  دەدرێ��ت،  لەقەڵەم  نەتەوەیەك 

پیشەسازیی  گرنگی  بنەمایەكی  ب��ە 
گرنگی  ڕۆڵی  هەروەها  دادەنرێ.  نوێ 
ده گیڕێت لە بەرەوپێشچوونی ئاڕاستەكانی 
ئ��ەم��ەش��دا  ل��ەگ��ەڵ  جیهانگیرییدا. 
چاالكییەكی  هەر  وەك  گەشتوگوزار 
بنەمایەكی  ئابووری،  بوارەكانی  دیكەی 
نەتەوەیی  داهاتی  سەرچاوەی  گرنگی 
گەشتوگوزار  هه روه ها  نیشتیمانییه .  و 
پیشەیەكی تازەوەبووه  بە پیشەی هەوێنی 
شارستانێتیی كلتوورەكانه  و زمانی بەهاو 
ناسنامەی  و  ڕۆشنبیری  پلەی  و  مۆڕاڵ 
ئەمەش  سەرەڕای  و  گەالنە  پێشكەوتنی 
بۆتە  گرنگ  چەكێكی  وەك  ئ��ەم��ڕۆ 
حیزب  و  ڕێكخراو  و  پارت  كارنامەی 
بانگەشەی  بۆ  مەدەنی  كۆمەڵگەی  و 
كە  كۆمەاڵیەتی،  و  ئابووری  و  سیاسی 
لەم  بەتایبەتی  دراوە  پێ  زۆری  بایەخی 
سااڵنەی دواییدا كە بۆتە پێداویستییەكی 

گرنگی ژیاری كۆمەڵی مرۆڤایەتی. 
بەم  تایبەت  لێكۆڵەرەوانی  بارەیەوە  لەم 
دەرەنجامەی  ئەم  گەیشتوونەتە  بوارە، 
ئەمڕۆ  ب��ك��ەن ك��ە  ئ���ەوە  ب��ۆ  ئ��ام��اژە 
گەشتوگوزار وەك چاالكییەكی گرنگی 
داگیركردووە  پلەی چوارەمی  سەردەم، 
دوای  مرۆڤایەتی  پێداویستییەكانی  لە 
شوێنی  و  جلوبەرگ  و  خ��واردن  )نان 
لە  م��رۆڤ  بێتو  ئ��ەگ��ەر  ح��ەوان��ەوە(. 
لەم  یەكێك  ئەمڕۆماندا  ڕۆژگ���اری 
ئەوا  بووبێت  كەم  پێداویستییەی  سێ 
بەاڵم  خەماڵندووە،  ناڕێك  بە  ژیانی 
سایەی  لە  ئەمڕۆ  شارستانییەتی  مرۆڤی 
جیهانگیریدا  و  پێشكەوتن  بەرهەمەكانی 
چاالكییەك  وەك  گەشتوگوزار  ئەگەر 
بەئەنجام  ژیانیدا  چاالكییەكانی  لە 
نەگات، ئەوا وەك ئەوە وایە یەكێك لە 

پێداویستییەكانی كەم بێت.

هەنگاوەكانی پەرەپێدانی بزاڤی 
گەشتوگوزار لە هەرێمی كوردستان

سەردار عەبدولڕەحمان ئیبراهیم*



ـی
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
تــ

نس
زا

ەم
رد

سە
 

6
0

166

ئەم  بایەخی  و  گرنگی  ساڵ  بە  ساڵ 
كەرتە دێتە ڕێزی پێشەوەی پێداویستییە 
لەم  ه��ەر  م��رۆڤ��ه وه ،  سەرەكییەكانی 
نیبزت  جۆن  ئەمریكی  زانای  بوارەشدا 
كە  ئەوەی  لەسەر  كردۆتەوە  جەختی 
لە  بزوێنەرێكی سەرەكی  ئابووری وەك 
لەالیەن  داهاتوودا،  لە سەدەی  جیهاندا، 
سێ پیشەسازی خزمەتگوزارییەوە بەرێوە 
پیشەسازی  لە:  بریتین  ئەوانیش  دەبرێ، 
پەیوەندییەكان، پیشەسازی تەكنۆلۆژیای 
زانیارییەكان، پیشەسازی خزمەتگوزاری 
ب��ارەی��ەوە  ل��ەم  ه��ەر  گەشتوگوزاری. 
هەڵگری خەاڵتی  كە  ماسای،  وانگاری 
نۆبڵە دەڵێت: »گەشتوگوزار هۆكارێكی 
هەروەها  ئاشتی«.  هێنانەدیی  بۆ  گرنگە 
ڕێمان  سیندی  و  گچالیان  ك��ۆرازۆن 
گەشتوگوزار  ئەوەی  هۆی  »بە  دەڵێن: 
ب��ەرز  ن��ەت��ەوەك��ان  ن��ێ��وان  پەیوەندیی 
بۆ  ئامێرێك  ببێتە  دەتوانرێ  دەكاتەوە 
دروستكردنی زمانێكی ئاشتی جیهانی«.

بایەخی توانستە جوگرافییە 
گەشتوگوزارییەكان لە هەرێمی 

كوردستان
مەڵبەند  وەك  ك��وردس��ت��ان،  هەرێمی 
لە  ناوچەیی  گرنگی  ناوەندێكی  و 
و  ئابووری  و  سیاسی  ڕوانگەی  زۆر 
ڕوانگەی  لە  كلتووری،  و  كۆمەاڵیەتی 
گەورەی  پێشكەوتنێكی  جیهانگیرییەوە، 
ئەمەش  بێگومان  بینیوە.  خ��ۆوە  ب��ە 
لەسەر  هەیە  ڕاستەوخۆی  كاریگەریی 
چاالكییە  ت��ێ��ك��ڕای  ڕەن��گ��دان��ەوەی 
جۆربەجۆرەكانی مرۆڤ لە هەرێمەكەدا. 
ئه مڕۆ له  ناوچه که دا، گەشتوگوزار بۆتە 
سەرەكییەكانی  پێداویستییە  لە  یەكێك 
بنەمایەكی  بە  چونكە  م��رۆڤ،  ژیانی 
و  جەستەیی  پشووی  چاالكیی  گرنگی 

ژیری و ئەقڵی لەقەڵەم دەدرێت.
گەشتوگوزارییەكان  جوگرافییە  توانستە 
ئەو توانستانە دەگرێتەوە كە دەبنە بنەمای 
چاالكیی  گەشەكردنی  و  پەیدابوون 
بنەماكانی  لە  یەكێكە  گەشتوگوزاری، 
بوژاندنەوەی ئەو كەرتە و پەرەپێدانی ئه و 
که رته  شانبەشانی دەزگاکانی كارگێڕی 
بن  سروشتی  بنەمایانە  ئەم  ئابووری.  و 

دەوڵەمەندتر  ناوچەكە  تا  مرۆیی،  یان 
گەشتوگوزارییەكان،  توانستە  بە  بێت 
زیاد  گەشتیاران  ڕاكێشانی  هێزی  زیاتر 
دەبێت و دەبێتە هۆی پەرەپێدانی بزاڤی 

گەشتیاری. 
سروشتییەكان  گەشتوگوزارییە  توانستە 
بڵێین  دەتوانین  ج��ۆراوج��ۆرن،  و  زۆر 
و  بنەما  ب��ە  سروشتییەكان  توانستە 
بەالی  دادەنرێن  سەرەكی  فاكتەرێكی 
زۆرێك لە گەشتیاران بۆ دەستنیشانكردنی 
چونكە  گەشتوگوزارییەكان،  ناوچە 
دیمەنی جوان و سروشتی هەمەچەشنەی 
گەشتیاری  ئاووهەوای  و  زەوی  ڕووی 
خاوی  كەرەسەیەكی  ناوچەیەك  هەر 
گەشتوگوزارین. بوونی ئەم توانستانە لە 
خەسڵەتی  و  بڕ  بە  كوردستان  هەرێمی 

جیاواز دەردەكەون.
ت��وان��ای  زۆر  ك��وردس��ت��ان  ه��ەرێ��م��ی 
سروشتی و مرۆیی تێدایە، كە دەستاوێژ 
و ئامڕازی پێویستن بۆ نەشونماكردن و 
پێشكەوتنی گەشتوگوزار تێیدا و بوونەتە 
مایەی ئەوەی كە هەندێك لە ناوچەكانی 
شوێنی  گرنگترین  ببنە  كوردستان 
گەشتوگوزار لە عێراقدا و ڕێژەی هەرە 
گەورەی دامەزراوە گەشتوگوزارییەكان 
بگرن،  باوەش  لە  عێراق  سەرتاپای  لە 
كەمی و بەگران دەسكەوتنی سەرژمێری 
كردووە  وای  گەشتوگوزار  بە  تایبەت 
واقیعی  بەسەر  نەتوانین حوكمێكی ورد 
ئەو بزاڤە گرنگە و پەرەگرتنیدا بدەین.

هۆكارەكانی گەشەسەندن و 
پەرەپێدانی گەشتوگوزار لە 

هەرێمی كوردستان
لە  گەشتوگوزارییەكان  چاالكییە 
پێویستییەكی  بۆتە  ئەمڕۆماندا  ڕۆژگاری 
دیكەی  پێداویستییەكانی  لە  گرنگ 
بەرزبوونەوەی  شانبەشانی  مرۆڤایەتی 
ڕێكخستنی  و  خەڵك  بژێوی  ئاستی 
قۆستنەوەی  و  ك��ارك��ردن  كاتەكانی 
فاكتەرەكانی  پشوو. سەرجەم  كاتەكانی 
لە  ك��ە  گەشتوگوزار  گەشەكردنی 
خ����وارەوە ئ��ام��اژەم��ان پ��ێ��ك��ردوون، 
كردنەوەی  بۆ  باشن  یارمەتیدەرێكی 
حەزو  تا  گەشتیار  بۆ  فروانتر  بوارێكی 

و ئارەزووە جۆربەجۆرەكانی خۆی تێر 
پشووی  ڕوانگەی  لە  ئەمەش  بكات. 
بەسەربردنی  و  دەروون��ی  و  جەستەیی 
كاتەكانی دەستبەتاڵی، بوارێكی گرنگ 
بە ئادەمیزاد دەبەخشێت، لێرەدا دەتوانرێ 
دەستنیشان  هۆكارانە  ئەو  گرنگترین 
لە  هەیە  بااڵیان  دەورێكی  كە  بكەین 
گەشەكردن و پەرەپێدانی گەشتوگوزار 

لە هەرێمی كوردستان، كە بریتین لە:
ئ��ارەزووی  و  هەست  زیادبوونی   -1
ت��اك ب��ۆ خ��ۆش��گ��وزەران��ی��ی ژی���ان و 
مرۆڤ  ئاستی هۆشیاریی  بەرزبوونەوەی 
و دووركەوتنەوەی مرۆڤ لە كۆتكردن 
كێشە  سەرهەڵدانی  و  قەیران  نەمانی  و 

سیاسییەكانی واڵت.
چاالكیی  پێشكەوتنی  هەنگاوەكانی   -2
داهاتی  ئاستی  بەرزبوونەوەی  ئابووری، 

تاكەكەس لە داهاتی نەتەوەییدا.
گەشەسەندنی  و  پ��ەرەس��ەن��دن   -3
گواستنەوە  ت��ۆڕەك��ان��ی  ب��ەرب��اڵوی 
كە  وشكانی(  و  ئاویی  و  )ه��ەوای��ی 
بوونەتە  ئەمانەش  ه��ەم��وو  بێگومان 
لە  گەورە  شۆڕشێكی  پەرپابوونی  هۆی 
گەشەسەندنی  گەشتوگوزاریدا.  جیهانی 
هۆی  بووە  كە  تەكنۆلۆژیا  هۆیەكانی 
و  كاركردن  كاتەكانی  كەمكردنەوەی 
لەالیەكی  پشووەكان.  ڕۆژە  زۆربوونی 
چەندین  س��ەره��ەڵ��دان��ی  دی��ك��ەش��ەوە 
كوردستان  لە  كرێكاری  ڕیكخراوی 
كاتەكانی  كەمكردنەوەی  هەوڵی  كە 

كاركردن دەدات بۆ هاواڵتیان.
و  ئ�������ارەزوو  دەرك���ەوت���ن���ی   -4
وەك  مرۆڤایەتی  پێداویستییەكانی 
خۆی  كە  س���ەردەم  پێداویستییەكی 
و  ڕۆشنبیری  ب���واری  ل��ە  دەبینیتەوە 
تەندروستی و گەشتوگوزاری ...هتد. بە 
شێوەیەكی بەرفراوان، كە بوونی هەموو 
پێشكەوتنی  بەرچاوی  الیەنێكی  ئەمانە 
هەرێمی  لە  گەشتوگوزارین  بزاڤی 

كوردستان.
نێودەوڵەتی  کۆمەڵگای  گرنگیدانی   -5
ب��ە چ��االك��ی گ��ەش��ت��وگ��وزار وەك 
چاالكییەكی مرۆڤایەتی سەرەكیی نوێی 
ئەم ڕۆژگارە و پێشكەوتنی كۆمەڵگاكان 
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لەسەر پیشەسازیی گەشتوگوزار.
و  دانیشتوان  ژم��ارەی  زیادبوونی   -6
و  تەندروستی  ب��ارودۆخ��ی  باشبوونی 
كەمبوونەوەی ڕێژەی مردن و پێشكەوتنی 

ژیان لە هەموو ڕوانگەیەكەوە.
هەڵكەوتەی شوێنی جوگرافیی 

هەرێمی كوردستان لە ڕوانگەی 
گەشتیارییەوە

شوێنی جوگرافیی فاكتەرێكی كاریگەرە 
گەشتوگوزاری،  داواك���اری  لەسەر 
لە  ه��اوب��ەش��ە  فاكتەرێكی  ه��ەروەه��ا 
جموجۆڵی  س��ەر  خستنە  كاریگەری 
ژینگەی  ل��ەس��ه ر  گ��ەش��ت��وگ��وزاری 
یەك  لە  داواكاری  هه روه ها  خستنەڕوو 
جوگرافی  شوێنی  لەوەی  جگە  كاتدا. 
ڕوون  و  گ��رن��گ  ڕەگ��ەزێ��ك��ی  ب��ە 
گەشتوگوزاری  بزاڤی  لەسەر  دادەنرێ 
دوو  ئەم  لەنێوان  ناوچەیەكدا  هەر  لە 
هەیە  كاریگەریی  هەروەها  ژینگەیەدا. 
لە  ناوچەكە  نزیكی  و  دووری  لەسەر  
بەو  خستنەڕوودا،  و  داواك��اری  ڕووی 
كوردستان  هەرێمی  ناوچەی  پێیەیی 
بەراوورد  بە  سروشتییەوە  ڕوانگەی  لە 
ناوچە  دەكەوێتە  عێراق  خاكی  لەگەڵ 
توانایدا  لە  كە  عێراق،  شاخاوییەكانی 
گەشتوگوزاری  ناوچەیەكی  ببێتە  هەیە 
هەرێمی  ئاستی  لەسەر  سەرنجڕاكێش 
دیمەنە  بوونی  ه��ەروەه��ا  جیهانی،  و 
و  ج���ۆراوج���ۆری  و  سروشتییەكان 
ڕووی  شێوەكانی  لە  گەورە  جیاوازیی 
زەوییەكەدا هەر لە چیاكان و ڕێڕەو و 
و  قوڵەكان  و  تەسك  دۆڵە  و  دەربەند 
ئاووهەوایەكی  بوونی  تا  دەشتەكانه وه  
مامناوەند و زۆری سەرچاوە ئاوییەكان. 
هەموو ئەمانە بوونەتە هۆی دروستكردنی  
چەندین ژینگەی جیاواز و نزیك لە یەك 
دەتوانن  گەشتیاران  كە  ناوچەكەدا،  لە 
و  دۆڵ  لە  گەرمەوە  ژینگەیەكی  لە 
دەشتەكانه وه  بڕۆن بۆ ژینگەیەكی سارد 

و فێنک لە چیاكان.
هەرێمی كوردستان،  شوێنی جوگرافیی 
بە  زه وی،  پانیی  هێڵەكانی  بەپێی 
لە  دادەن���رێ  كاریگەر  هۆكارێكی 
و  سروشتی  ڕواڵەتە  دەستنیشانكردنی 

ئەو  دەتوانین  دواج��ار  مرۆییەكاندا، 
بكەین  دیاری  گەشتوگوزارییانە  ناوچە 
گەشتیاری  ڕاكێشانی  ت��وان��ای  ك��ە 
كاتی  دەستنیشانكردنی  لەگەڵ  هەیە 
چاالكییە  ئەنجامدانی  ب��ۆ  گونجاو 
گ��ەش��ت��وگ��وزاری��ی��ەك��ان و ج���ۆر و 
شێوازەكانی گواستنەوە لە هەر یەكەیاندا 

بەپێی ئارەزوو مەبەستی گەشتیاران.
دەكەوێتە  كوردستان،  هەرێمی  شوێنی 
 33.075( پانیی  هێڵی  ه��ەردوو  نێوان 
درێ��ژی  هێڵی  ه���ەردوو   )37.225  -
ل��ه م��ه وه   46.185(وه .   -  41.085(
بە  كوردستان،  هەرێمی  هەڵكەوتەی 
درێ��ژی  و  پانی  بازنەكانی  گوێرەی 
لەسەر  هەیە  زۆری  گاریگەییەكی 
ئابووری و سیاسی و  جۆر و چاالكیی 

گەشتوگوزار و الیەنەكانی دیكە.
ه��ەرێ��م��ی ك��وردس��ت��ان ب��ە گ��وێ��رەی 
ه��ەڵ��ك��ەوت��ەی ش��وێ��ن��ی گ��ه ردوون��ی 
باكوور  دەكەوێتە  )ئەسترۆنۆمی(یشی 
بە  باكووری خۆرهەاڵتی عێراق، كە  و 
گرنگترین ناوچەكانی هەرێمی شاخاوی 
لەقەڵەم دەدرێن له  جیهاندا. كە بێگومان 
چاالكیی  گرنگی  بنەمایەكی  ئەمەش 

گەشتوگوزارە لە هەرێمدا.
ڕۆژگاری  لە  گەشتوگوزاری  چاالكی 
ئەمرۆماندا و جۆرا و جۆری لە دیمەنە 
بە  زەوی،  ڕووی  سەر  سروشتییەكانی 
گرنگترین هۆكارەكانی سەرنجڕاكێشانی 
ناوچەیەك  هەر  بۆ  دادەنرێ  گەشتیاران 
زی��اد  ب��ای��ەخ��ەك��ەی  و  گرنگی  ك��ە 
د.سەاڵحەدین  بارەیەوە  لەم  دەك��ات، 
دەكاتەوە  دووپات  ئەوە  عەبدولوەهاب 
كە جۆراوجۆریی دیمەنە سروشتییەكان 
دی���اردە  و  پێكهاتە  ج��ی��اوازی��ی  و 
شوێنەوارانەی  ئ��ەو  و  سروشتییەكان 
ئاووهەوا  بارودۆخی  و  کاریگه ری  كە 
دروستییان كردووە لە جیاوازی ڕووەك 
و ئاژەڵ، ڕەگەزێكی گرنگی ڕاكێشانی 

گەشتیارانن بۆ ئەم ناوچانه.
بەرپرسە  جوگرافی  شوێنی  دیاریكردنی 
لە ڕوودانی چەندین چاالكی سروشتی 

لە ناوچەكەدا:
گەرمیی  م��ەودای  زۆری  و  ك��ەم   -1

دی��اری  گەشتیاری  وەرزی  س��ااڵن��ە، 
دەكات.

ساڵ  وەرزەی  چ��وار  دەركەوتنی   -2
ئەمەش  كە  شاخاوییەكاندا،  ناوچە  لە 

پەیوەستە بە گەشتوگوزاری وەرزی. 
3- دیاریكردن و دەركەوتنی كاتەكانی 

باران و شێوازەكانی دابارین.
لەسەر  هەیە  كاریگەرییان  ئەمانەش 
ب��ەره��ەم��ی  و  ڕووەك�����ی س��روش��ت��ی 
و  ئ��اب��ووری  چاالكیی  و  كشتوكاڵی 
گەشتوگوزاری و دابەشبوونی دانیشتوان 
و شێوازی ژیانی مرۆڤ لە ناوچەكەدا.

)ئەسترۆنۆمی(  گه ردوونی  شوێنی   -4
لەڕێی  هەوا  و  كەش  سەر  كاردەكاتە 
ئەو بڕە تیشكەی كە دەگاتە سەر ڕووی 
بڕەدا  لەو  ئەو جیاوازییەشی که   زەوی، 
بۆ  وەرزێ��ك��ەوە  لە  دەبێت،  دروس��ت 
جیاوازی  هۆی  دەبێتە  دیكە،  وەرزێكی 
بۆ  ناوچەیەكەوە  لە  پلەكانی گەرمی  لە 

ناوچەیەكی دیكە.
هەرێمی كوردستان،  شوێنی جوگرافیی 
ب��ە گ��وێ��رەی واڵت��ان��ی دراوس����ێ و 
عێراق،  خاكی  دی��ك��ەی  بەشەكانی 
كاریگەری گرنگی دەبێت لە ڕاكێشانی 
ن���اوەوەی  و  دەرەوە  ل��ە  گەشتیاران 
سەرەڕای  كوردستان.  هەرێمی  سنوری 
هەرێمی  جوگرافی  شوێنی  ئەمەش، 
و  گرنگ  كاریگەرییەكی  كوردستان، 
ڕواڵەتە  دیاریكردنی  لە  هەیە  بەرچاوی 
ناوچەكە  مرۆییەكانی  و  سروشتی 
ئاو  ڕەگەزەكانی  تایبەتمەندیی  وەك 
و  سروشتی  ڕووەكی  جۆری  هەواو  و 
ئاژەڵ و جۆری خاكەكەی جیاوازی لە 
الیەك  لە  ناوچەكە  سروشتی  پێكهاتەی 
كۆمەاڵیەتی  و  ئابووری  چاالكیی  و 
دانیشتوان  دابەشبوونی  چۆنییەتی  و 

لەالیەكی دیكەوە.
ڕەگەزەكانی پەرەپێدانی 

گەشتوگوزار لە هەرێمی كوردستان
لە  كە  بنەمایانەی  ئ��ەو  گ��وێ��رەی  بە 
پێشتردا ئاماژەمان بۆ كردووە، دەتوانرێ 
گەشتیاری  ناوچەی  و  شوێن  چەندین 
ل��ە ن��اوچ��ە گ��ەش��ت��وگ��وزاری��ی��ەك��ان��ی 
ڕوو  بخەینە  ك��وردس��ت��ان  ه��ەرێ��م��ی 
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و  گ���ەورە  توانستێكی  خ��اوەن��ی  ك��ە 
هەمەجۆری سروشتین، شانبەشانی ناوچە 
ئەگەر  دیكە  گەشتوگوزارییەكانی 
خزمەتگوزاری لە ڕووی پالندانانەوە بۆ 

تەرخان بكرێ. 
گەشتوگوزارییەكان  ناوچە  بۆ  پالندانان 
لە دوو الوە خۆی دەبینێتەوە، بەتایبەتی 
لە ڕووی خستنە ڕووی گەشتیارییەوە، لە 
لەالیەكه ی  جوگرافی،  فاكتەری  الیەك 
خزمەتگوزارییە  ئاسانكاریی  دیكە 
تەواوكار  بە  که   گەشتوگوزارییەكان، 
پەرەپێدانی  و  سەرهەڵدان  بناغەی  و 
دەتوانرێ  لێرەدا  دادەنرێ.   گەشتیاری 
پەرەپێدانی  ڕەگەزەكانی  گرنگترین 
كوردستان  هەرێمی  لە  گەشتوگوزار 

بخەینەڕوو كە بریتین لە:
سەرنجی  ڕاكێشانی  ڕەگەزەكانی   -1
ڕەگەزە  كە   Attraction گەشتیاران 
 natural سروشتییەكان لەخۆ دەگرێت
features وەك شێوەكانی سەر ڕووی 

ئاژەڵی  و  ژی��ان  ئ��اووه��ەواو  و  زەوی 
بوونی  لەگەڵ  دارستانەكان.  و  كێوی 
man-made- مرۆییه کان  به کاربراوه  
و  مۆزەخانە  لە  ئه وه ی  وه ک   objects

پێگە و شوێنەوار و ناوچە مێژووییەكان 
و مەزارگە ئایینییەكاندا ده بینرێن.

هەموو  بە   Transport گواستنەوە   -2
لە  بریتین  كە  جیاوازەكانییەوە  جۆرە 

ئاسمانی و ئاوی و وشكانی.
پشوو  و  ح���ەوان���ەوە  ش��وێ��ن��ی   -3
بوونی  لەگەڵ   Accommodation

 commercial بازرگانی  ناوەندێكی 
ل��ە  ه���ەری���ەك���ە  ك����ە   center

مۆتێل  و  هۆتێل  خزمەتگوزارییەكانی 
پشوو  و  نووستن  بە  تایبەت  شوێنی  و 
وەك خانووی میوانداری و بەكرێگرتنی 
دووەم  خانووی  و  كابینە  و  شووقە 

.second home

ئاسانكارییە  پاڵپشتیكردنی   -4
 supporting گەشتوگوزارییەكان 
گشتی  ك��ۆی  ل��ەگ��ەڵ   facilities

گەشتیاری  ڕاگەیاندنی  وەك  جۆرەكانی 
ب��ەڕێ��وب��ەرای��ەت��ی��ی گ��ەش��ت��ی��اری و  و 
سەنتەری پەرەپێدان و ئاوەدانكردنەوە و 

كردنەوەی بانك و خزمەتگوزارییەكانی 
دیكە.

ئابووری  ژێرخانی  خزمەتگوزاری   -5
لە  هەریەكە  كە   infrastructure

تۆڕەكانی  و  كارەبا  و  ئاو  بوارەكانی 
پەیوەندیكردن دەگرێتەوە.

الیەنە باشه كانی گه شه سه ندنی 
گەشتوگوزار لە هەرێمی كوردستان

باشه كانی  الیەنە  الیەنەكانی  دەتوانین 
هەرێمی  لە  گەشتوگوزار  گه شه سه ندنی 

كوردستان لەم بوارانەدا بخەینەڕوو:
1- لە بواری ئابووری

أ- باشتركردنی باری بودجه .
هەرێم،  پەرەپێدانی  و  باشتركردن  ب- 
بەتایبەتی لە ڕوانگەی دابینكردنی هەلی 

كاری نوێ بۆ ناوچە گوندنشینەكان.
ه��ەم��ەالی��ەن��ەی  ب��اش��ت��رب��وون��ی  ج- 

خزمەتگوزاری ژێرخانی ئابووری.
د – دابینكردنی هەلی كاری نوێ.

لە  دەوڵەت  دەسكەوتی  زیادبوونی  ه- 
بواری باجدا.

2- لە بواری كۆمەاڵیەتی
ئ��اس��ان��ك��اری��ی��ە  زۆرب�����وون�����ی  أ- 
خۆشحاڵی  و  خۆشگوزەرانییەكان 

دانیشتوانی ناوخۆ.
و  ئ����ارەزوو  و  ح��ەز  پاراستنی  ب- 
بوونەوەرێكی  وەك  ت��اك  تێركردنی 

كۆمەاڵیەتی لە كۆمەڵگادا.
3- لە بواری ژینگەیی

أ- پاراستنی ژینگە و ڕێگرتن لە تێكدانی 
جوانییەكەی و هەروەها گرتنەبەری ڕێ 
سەرپێچی  ئەوانەی  بۆ  تووند  شوێنی  و 

لەو بوارەدا دەكەن.
4- لە بواری سیاسی و ڕۆشنبیری

و  ڕۆش��ن��ب��ی��ری  ب���اڵوب���وون���ەوەی  أ- 
و  كلتوورەكان  تێكەاڵوی  زیادبوونی 

بەیەكگەیشتنی گەالن.
پ��ەی��وەن��دی��ی��ە  پ��ەرەس��ەن��دن��ی  ب- 
سیاسییەكانی نێوان حكومەت و دەوڵەتە 

دیکه دا. گەشتییارییەكانی 
ئامانجە سەرەكییەكانی پالندانانی 
گه شتیاری لە هەرێمی كوردستان:

لێرەدا دەتوانرێ بۆ بەرەوپێشبردنی بزاڤی 
گەشتیاری، لەڕێی پەیڕەوكردنی پالنێكی 

هەمەالیەنە كە خوێندنەوەی  و  گونجاو 
بكات  گەشتوگوزار  بوارەكانی  تەواوی 
لە هەرێمی كوردستان، ئەم چەند پالنە 
بەرەوپێشچوونی  زیاتر  بۆ  پەیڕەو بكرێ 
كەرتی گەشتیاری، ئەوانیش بریتین لە:

بۆ  كە  هەنووكەیی:  پالنی  ی��ەك��ەم: 
ئەمساڵ چی و چی  وەرزی گەشتیاری 

بکرێن؟ 
دووەم: پالنی كورتخایەن: كە ماوەكەی 
1- 5 ساڵی داهاتوو چی و چێ بكرێن؟ 
لەسەر  كاریان  و  دابنرێ  بۆ  بەرنامەیان 

بكرێ. 
ساڵ   5 كە  درێژخایەن:  پالنی  سێیەم: 

زیاتر لەخۆ بگرێ.
بۆ ئەوەی گەشتوگوزار، خۆشگوزەرانی 
بهێنێت،  خۆیدا  لەگەڵ  سەقامگیری  و 
پێویسته   هەیە  دیاریكراو  كارێكی  چەند 
لەالیەن سێ پێكهاتەوە جێبەجێ بكرێ؛ 
یان  كۆمپانیاكان.  حكومەت،  كۆمەڵگا، 
ماستەرپالنی گەشتوگوزاری دابنرێ و بە 
شێوەیەكی خێرا دەست بە جێبەجێكردنی 
پێویستە  ك��ۆم��ەڵ��گ��اک��ه ش  ب��ك��رێ. 
لە  چاكسازی  و  بكات  زیاتر  كێبڕكی 
هەروەها  بكات،  خزمەتگوزارییەكاندا 
بپارێزێت.  خۆی  كەلتووری  و  ژینگە 
حكومەتیش  پێویسته   ه��ه م��ان��ک��ات 
یاسای  و  دابنێت  بەهێز  ستراتیژیەتی 
پێویست و ڕێكوپێك دەر بكات، ئاستەنگ 
پێشكەوتنی  ب��ەردەم  بەربەستەكانی  و 
له وه ی  جگه   هەڵبگرێت.  گه شتوگوزار 
لە  نێودەوڵەتییەكان  ستانداردە  نابێت  که  
بواری گەشتوگوزاریدا پشتگوێ بخات.

كەرتی  كۆمپانیاكانیش  پێویسته  
دام��ەزراوە  بە  به   بکه ن  گەشتوگوزار 
هێزێكی  وەك  و  بکه ن  تایبەتی  و 
سەركەوتووی ئابووریی وەبەرهێنان لەم 
زانیاری  هه روه ها  بكەن  کار  كەرتەدا 
بەسوود بدەن و ئاسانكاری تەكنۆلۆژیی 
لەم بوارەدا فه راهه م بكەن و هه وڵ بده ن 
هەرێمی  گەشتوگوزارییەكانی  بنەما 
لەڕێی  ئەویش  بناسێنن،  كوردستان 
بابەتی  نووسینی  و  دیكۆمینتاری  فلیمی 
ئەكادیمی و زانستی و گرتنی كۆنفرانس 

و سیمینار و كۆبوونەوە.
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س��وودە  و  ئامانج  گرنگترین  ل��ێ��رەدا 
هەرێمی  لە  پالندانان  سەرەكییەكانی 
كە  دەكەین  دەستنیشان  كوردستان 

بریتین لە:
بوژانەوەی  ئامانجی  دیاریكردنی   -1
درێژخایەن،  و  كورتخایەن  گەشتیاریی 
ل��ه گ��ه ڵ دی��اری��ک��ردن��ی پ���ه ی���ڕه و و 
شوێنی  و  ڕێ  دانانی  بۆ  پرۆگرامێک 

گونجاو بۆ جێبەجێكردنی ئامانجەكان.
گەشتیارییە  گەشتە  ڕێكخستنی   -2

له خۆوه کان.
که رتی  و  گشتی  كەرتی  هاندانی   -3
ب��واری  ل��ە  وەب��ەره��ێ��ن��ان  ب��ۆ  تایبەتی 
که   ناوچەیەكدا  هەر  لە  گەشتیاریدا 

پێیان خۆشه .
ئ��اب��ووری  س���وودە  زی��ادك��ردن��ی   -4
چاالكییە  ك��ۆم��ەاڵی��ەت��ی��ی��ەك��ان��ی  و 
كەمكردنەوەی  و  گەشتیارییەكان 
بۆ  بەڕێوەبردن  و  وەبەرهێنان  تێچوونی 

كەمترین ڕادە.
خراپبوونی  لە  پارێزگاریكردن   -5
)توانستی  گەشتیارییەكان  دەرام��ەت��ە 

سروشتی و مرۆیی(.
و  پێویست  ب��ڕی��اری  دەرك��ردن��ی   -6
جێبەجێكردنی لە ناوچە گەشتیارییەكان.
خ��زم��ەت��گ��وزاری��ی��ە  ڕێكخستنی   -7

گشتییەكان.
خزمه تگوزاری  فەراهەمكردنی   -8
ب��ەگ��وێ��رەی پ��ێ��وی��س��ت ل��ە ن��اوچ��ە 

گەشتیارییەكان.
ڕێی  لە  ژینگە  لە  پارێزگاریكردن   -9
دانان و جێبەجێكردنی پالنی گونجاوه وه .
و  حەواڵەكردن  فەراهه مكردنی   -10

بانک لەناوخۆ و له  دەرەوە.
و  گەشتیارییەكان  چاالكییە   -11
بە  دیكە  ئابوورییەكانی  چاالكییە 

شێوەیەكی تەواوكاری ڕێکبخرێن.
هەنگاوەكانی چۆنییەتی 

چارەسەركردنی بزاڤی گەشتوگوزار 
لە هەرێمی كوردستان

گەشتوگوزار دیاردەیەكی جوگرافییە و 
پەیوەستە بە ژینگەی سروشتی و بنیاتنانی 
مرۆڤەكانه وه .  ئ��اره زووی  و  ئابووری 
ئه میش هەروەك پیشەسازی، پێویستی بە 

پالندانان و جێبەجێكردن هەیە، چونكە 
لە  كەرتە  بەم  گرنگیدان  و  گەشەپێدان 
جیهانیدا،  ناوچەیەكی  و  هەرێم  هەر 
ب��ەرزب��وون��ەوەی  گرنگی  بنەمایەكی 
ناوچەكەیە  و  هەرێم  ئابووری  گەشەی 
پەرەپێدانی  پ��الن��ی  ل��ە  ب��ەرپ��رس��ە  و 
گرنگ  ڕۆڵێکی  ئابووری  پێشكەوتنی 
سەرمایە  بەرهەمهێنانی  لە  دەگێڕێت 
و زی��ادب��وون��ی داه��ات��ی ن��ەت��ەوەی��ی و 
هه ر  وه ک  چونكە  بودجه ،  پاڵپشتیکردن 
دیکه ،  چاالکی  ئابووریی  که رتێکی 
نەتەوەییدا.  داهاتی  لە  ده بێت  بەشدار 
ئەمانەشدا،  ه��ەم��وو  ب��وون��ی  ل��ەگ��ەڵ 
گەشتوگوزار و پەرەپێدانی، دەبێتە هۆی 
باشكردنی ژینگە و پشوودانی جەستەیی 
بێگومان  كە  گەشتیاران.  دەروونیی  و 
بەشداری  و  گرنگە  الیەنێكی  ئەمەش 
دەرخستنی  پاڵپشتكردنی  لە  دەك��ات 

الیه نه  ئه رێنییه کان؛ وه ک
أ- لە ڕوانگەی ڕاگەیاندنەوە

بنەڕەتی  ڕێگەیەكی  بە  ڕاگ��ەی��ان��دن 
ب���ۆ ك����اری ب���ازاڕگ���ەرم���ك���ردن و 
ڕۆڵی  ڕێكالم  و  خزمەتگوزارییەكان 

هه یه :
هەفتانە  بەرنامەیەكی  هەبوونی    -1
ناوی  بە  ناوخۆییەكان  تەلەفیزیۆنە  لە 
ڕۆڵ��ی  ك��ە  گەشتوگوزار  ب��ەرن��ام��ەی 
گەشتیار  هاندانی  بۆ   بگێڕێت  سەرەكی 
ت��ا ئ����ارەزووی گ��ەش��ت��وگ��وزاری ئه و 
ناوچانه  بکه ن، هەروەها به رنامه که  ڕۆلی 
ڕۆشنبیریی  هۆشیاركردنەوەی  لە  هەبێ 

گەشتیاری.
ب��واری  ب��ە  زی��ات��ر  گرنگیدانی   -2
هۆكارەكانی  لەالیەن  گەشتوگوزار 

ڕاگەیاندنەوە.
3- هاوكاریكردنی زیاتر هەبێت لەنێوان 
وەزارەت��ی  و  گەشتوگوزار  وەزارەت��ی 
بەرنامەی  پەخشكردنی  بۆ  ڕاگەیاندن 
شوێنە  و  گەشتوگوزار  ب��ە  تایبەت 

گەشتیارەكان.
هەڵمەتەكانی  چ��ڕك��ردن��ەوەی   -4
ڕاگەیاندن لەو وەرزانەی كە جموجۆڵی 

گەشت چاالكە، وەك بەهار و هاوین.
لە  وانە  وەك  گەشتوگوزار  بابەتی   -5

قۆناغە جیاجیاكانی خوێندندا بخوێنرێ.
و  گۆڤار  و  چاپەمەنی  دەرچوونی   -6
ناساندنی  بە  تایبەت  ڕێبەری گەشتیاری 
ناوچە  مرۆییەكانی  و  سروشتی  توانستە 

گەشتوگوزارییەكان.
ب- لە ڕوانگەی ژینگە و 
سەوزكردن و جوانكردن

1- پێویستە زیاتر گرنگی بە سەوزكردنی 
ب��درێ،  گەشتوگوزارییەكان  ناوچە 
ڕووەكی  و  نەمام  دابینكردنی  لەڕێی 
هاوكاریی  بە  ئه ویش  هەمیشەسەوز 
کۆمپانیاکان،  ی��ان  حكومی  الیەنی 
هەرێم  گەشتیارەكانی  ناوچە  چونكە 
گرنگییەكی زۆریان هەیە، ئەویش لەڕێی 
سەوزكردنی زیاتری هەرێمەكە و زیاتر 
بۆ  خۆشگوزەرانی  بواری  بە  بایەخدان 
دانیشتوانی ناوخۆو دەرەوە لە ڕوانگەی 

گەشتوگوزارییەوە.
ناوچە خۆشگوزەرانییەكان،  پێویستە   -2
زیاتر  شارەكان،  سەنتەری  بەتایبەتی 
ڕووی  لە  ئەویش  بدرێ،  پی  پەرەیان 
ئەو  بۆ  پێداویستییەكان  دابینكردنی 
ناوچانە  ئەو  زۆربەی  چونكە  ناوچانە، 
)شوێنی  خزمەتگوزاریی  لە  بێبەشن 
دانیشتن... شوێنی  كافتریا،  ی��اری، 
گرنگ  شوێنێكی  ببنە  ئەوەی  بۆ  هتد( 
دەروونیی  و  جەستەیی  پشوودانی  بۆ 
كاتەكانی  بەڕێكردنی  لە  گەشتیاران 

دەستبەتاڵیان لە ڕۆژه  پشووەكاندا.
هەر  دامەزراندنی  لەكاتی  دەبێت   -3
ڕەچاوی  خزمەتگوزاری،  پڕۆژەیەكی 
ناوچەكە  قەبارەی  و  دانیشتوان  ژمارەی 
بۆ  گونجاو  شوێنێكی  دابینكردنی  و 
پشوودانی هاواڵتیان لەبەرچاو بگیرێت.

ن��اوچ��ە  داب��ەش��ب��وون��ی  پێویستە   -4
ئەندازەیی  شێوەیەكی  بە  سەوزاییەكان 

بێت نەك هەڕەمەكی.
دی���اردە  و  ك��ار  ئ��ەو  نەهێشتنی   -5
نەمانی  هۆی  دەبنە  كە  ناشارستانییانەی 
ڕووپ��ۆش��ی ڕووەك���ی و س��ەوزای��ی و 
بەتایبەتی  سروشتییەكان  س��ەرچ��اوە 
ناوچە  و  دەش��ت��ای��ی��ەك��ان  ن��اوچ��ە  ل��ە 
شاخاوییەكان وەك داربڕین و سووتاندن 
كە  و...هتد  تێكدان  و  ل��ەوەڕان��دن  و 
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لەدەستدانی  ه��ۆی  دەبێتە  سەرەنجام 
سروشتی گەشتیاریی ناوچەكان.

6- نەهێشتنی دیاردەی پیسبوونی ژینگەی 
شوێنە  و  گەشتوگوزارییەكان  ناوچە 
گشتییەكان. ئەویش لە ڕێی دابینكردنی 
و  پاشەڕۆ  فڕێدانی  بە  تایبەت  شوێنی 
و  تایبەت  شوێنێكی  لە  كۆكردنەوەیان 
بۆ  یاری  شوێنی  و   wc دروستكردنی 
منداڵ و شوێنی تایبەت بە دروستكردنی 
ئاوی خواردنەوە بە هاوكاری شارەوانی 

و الیەنی تەندروستی.
ج- لە ڕوانگەی ماستەرپالن بۆ 

ناوچە گەشتوگوزارییەكان 
ببێته   شارنشینی  گەشەی  نابێت   -1
ناوچە  ڕووب��ەری  كەمبوونەوەی  هۆی 
ئاشكرایە  گ��ەش��ت��وگ��وزاری��ی��ەك��ان. 
گرنگی  بنەمایەكی  بە  گەشتوگوزار 
دادەن��رێ.  شارەكان  ئابووریی  داهاتی 
ڕێژەی  كەمبوونەوەی  و  لەدەستدان 
ئەركێكی  گەشتوگوزارییەكان،  ناوچە 
ئ���اب���ووری ق��ورس��ی خ��س��ت��ۆت��ە س��ەر 
ناوچەكە  توانای  و  نیشتیمانی  ئاسایشی 
بواری  لە  كار  دەستی  كەمبوونەوەی  و 

گەشتیاریدا.
ن��اوچ��ە  ف��راوان��ب��وون��ی  ن��اب��ێ��ت   -2
بێ  شێوەیەكی  بە  گەشتوگوزارییەكان 
ستراتیژی  پالنێكی  نەبوونی  و  بەرنامە 
و  شیاو  هەروەها  بێت.  )ماستەرپالن( 
ئاڕاستەی  و  گەشە  كە  نییە  گونجاو 
گەشتیاری و گەشەكردنیان کاریگه ریی 

هه بێت له سه ر زەوییە كشتوكاڵییەكان.
ك��ۆب��وون��ەوەی  و  ب��ەرزب��وون��ەوە   -3
ناوچە  لە  دانیشتوان  زۆری  ژمارەیەكی 
لێ  زۆری  گرفتی  گەشتوگوزارییەكان 
و  ئابووری  ڕوانگەی  لە  دەكەوێتەوە 
پێویستە  بۆیە  كۆمەاڵیەتی،  و  سیاسی 
بە  گەشتوگوزارییەكان  ناوچە  توانای 
زۆری  ژمارەی  هاتنی  لەگەڵ  بەراورد 
گەشتیاران، لە بۆنە و یادە كۆمەاڵیەتی 

و ئایینییەكان لەبەرچاو بگیرێ. 
د- لە ڕوانگەی دامودەزگای 

تایبەت بە گەشتوگوزارییەكان
پەیمانگای  و  كۆلێژ  ك��ردن��ەوەی   -1
تایبەت بە گەشتوگوزار. بۆ دابینكردنی 

لە  ش���ارەزا  و  پێشكەوتوو  ك��ادێ��ری 
و  پێشوازی  و  میوانخانە  ك��اروب��اری 
گەشتی  ڕێكخەری  و  مامەڵەكردن 

گەشتیاری.
خولی  ك��ردن��ەوەی  بە  گرنگیدان   -2
ك��ۆرس��ی زم��ان��ەك��ان ب��ۆ ك��ادێ��ران و 
و  میوانخانە  لە  گەشتیاری  شارەزایانی 
بە  گەشتییارییەكان.  ناوچە  و  هۆتێل 
ڕوو  گەشتیار  كاتێك  ئەوەی  مەبەستی 
گوزارییەكان  گەشتو  ناوچە  دەكاتە 

گرفتی زمانی بۆ دروست نەبێت.
و  ن��اوەن��دی  بانكی  ك��ردن��ەوەی   -3
گۆڕینەوەی دراو بۆ گەشتیارانی دەرەوە. 
ئاسانی پارەكەی خۆیان لە  بە  بۆئەوەی 
ئەو  یان داڕشتنی  ناوچەكەدا بگۆڕنەوە. 
بیانییەكان  پارەدارە  هانی  كە  یاسایانەی 
تا كەرتی گەشتوگوزار وەگەڕ  دەدات 
ده سته به ر  پاراستنیان  پێویستە  و  بخەن 

بكرێ.
گەشتیاران  كاروباری  ئاسانكردنی   -4
كونسوڵخانەكان  پاشكۆی  لە  بەتایبەتی 
گەشتیارانی  یارمەتیدانی  مەبەستی  بە 

دەرەوە و پێدانی ڤیزە پێیان.
5- دابینكردنی سەقامگیریی باروودۆخی 
ئەمنی و ئاسایش، چونكە وەك ئاشكرایە 
بارودۆخی ئاسایش و ناجێگیری سیاسی 
هۆشیاری  دواك��ەوت��ووی��ی  و  لەالیەك 
دیكەوە  لەالیەكی  گەشتوگوزاری 
ل��ەب��ەردەم  ك��اری��گ��ەرن  فاكتەرێكی 
بزاڤی  پ��ەرەپ��ێ��دان��ی  و  پێشكەوتن 

گەشتوگوزار لە هەر ناوچەیەكدا.
تایبەت  یاسایەكی  6- دەركردنی چەند 
چۆنییەتی  و  گەشتوگوزار  كەرتی  بە 
لەالیەن  پەرەپێدانیان  و  ڕێكخستنی 
مەبەستی  بە  پەرلەمانەوە  و  حكومەت 

گەشەكردنیان.
ه- لە ڕوانگەی خزمەتگوزاری 

بنەڕەتییه وه 
دام�����ودەزگ�����ا  ب��ن��ی��ات��ن��ان��ی   -1
و  هوتێل  وەك  گەشتوگوزارییەكان 
و  ب��ازاڕ  و  هاوینەهەوار  و  سەیرانگا 
شوێنی كات بەسەربردن و شوێنی یاری 
پاركی  و  مەلەوانی  شوێنی  و  مندااڵن 

ئۆتۆمبێل. وەستانی 

ئ��اس��ان��ك��اری��ی��ە  داب��ی��ن��ك��ردن��ی   -2
و  ڕاستەوخۆ  كە  گەشتوگوزارییەكان 
وەربگیرێ  لێ  سوودیان  ناڕاستەوخۆ 
و  ئ��او  ت��ۆڕەك��ان��ی  ڕاك��ێ��ش��ان��ی  وەك 
و  ئامێر  و  هاتووچۆ  ڕێگای  و  كارەبا 
پێداویستییه کانی پەیوەندی و نەخۆشخانە 

و بنكەی تەندروستی.
ن���اوچ���ە  ف����راوان����ك����ردن����ی   -3
مەبەستی  ب��ە  گ��ەش��ت��وگ��وزاری��ی��ەك��ان 
فۆلكلۆری  پ��ی��ش��ەی  خ��س��ت��ن��ەڕووی 
دەستییەكانی  پیشە  و  كلتووری  و 

ناوچەكانی هەرێم.
ناوچە  ڕێگاوبانەكانی  چاككردنی   -4
گەشتیار  شێوەیەك  بە  گەشتیارەكان 
هەست بە پشووی جەستەیی و دەروونی 
هێما  پێویستە  مەبەستەش  ئەم  بۆ  بكەن. 
ڕێگاكان  لەسەر  هاتووچۆ  نیشانەی  و 
دابندرێن بۆ ڕێنمایكردنی گەشتیاران بۆ 
شوێن و دامەزراوە گەشتوگوزارییەكان.
پێشخستنی  ب���ە  گ��رن��گ��ی��دان   -5
تەلەفۆن  وەك  خزمەتگوزارییەكانی 
گەشتیاری  ڕێ��ب��ەری  و  پ��ۆس��ت��ە  و 
بنكەی  چ��ەن��دی��ن  دروس��ت��ك��ردن��ی  و 
تەندروستی بۆ ڕوودانی كتوپڕ بەتایبەتی 
بەتایبەتی  گەشتوگوزارییەكان  ناوچە  لە 

لە قەزا و ناحیەكان.
ب��ە دروس��ت��ك��ردن و  ب��ای��ەخ��دان   -6
كات  بە  تایبەت  شوێنی  پەرەپێدانی 
و  وەرزشی  یاریگای  وەك  بەسەربردن 
ئاوی  وەرزشی  بە  گرنگیدان  و  هاندان 
و بەلەم و ڕاوەماسی و خلیسكانی سەر 
بەفر و دروستكردنی تەلەفریك و سینەما 

و هۆڵی شوێنی كۆبوونەوە.
خزمەتگوزارییە  بە  بایەخ  پێویستە   -7
و  ناخۆییەكان  میللییە  گەشتوگوزارییە 
لەڕێی  ئەمەش  بدرێ،  كلتوورییەكان 
و  الوان  ماڵی  و  خێوەتگا  سازكردنی 
فێستیڤاڵی  چەندین  سازدانی  و  كەمپ 
مزگەوت  و  كۆبوونەوە  هۆڵی  و  میللی 
و  ئ��اژەاڵن  باخچەی  و  یاری  شاری  و 
و  دێرینەكان  شوێنەوارە  بە  گرنگیدان 
دروستكردنی  و  ئاینییەكان  شوێنەوارە 
ڕاو  دژه   ناوچه کانی  سنوورکردنی 

پاراستنی ناوچه  سروشتییه کان.
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وێستگەی  چەندین  دامەزراندنی   -8
بە  ن��اوەن��دی  و  س��ەرەك��ی  كەشناسی 
ڕاستر  و  وردتر  لێكۆڵینەوەی  مەبەستی 
لەسەر كاریگەریی ڕەگەزە جیاوازەكانی 
گەشتوگوزار  چاالكی  لەسەر  ئاووهەوا 
بەپێی ناوچە بەرزاییەكان و دیاریكردنی 
ده ره وه ی  چوونه   و  گەشت  ڕۆژان��ی 

خێوه تگه .
خ- لە ڕوانگەی هۆشیاریی 

گەشتیاری
بە  گەشتیاران  پێشوازیكردنی   -1
و  شێواز  بە  و  ڕۆشنبیری  و  ئەتەكێت 
لەالیەن  گونجاو  و  جوان  ڕەفتارێكی 
و  ڕاه��ێ��ن��راو  گەشتیاری  ك��ادێ��ران��ی 
گوێرەی  بە  مامەڵەكردنیان  چۆنییەتی 

حەز و خولیاو ئارەزوویان.
چاودێریكردنی  و  ئاڕاستەكردن   -2
پاراستنی  ب��ۆ  گەشتیار  هاواڵتیانی 
ناوچە  خاوینی  و  پاك  ئاستی  و  ژینگە 

گەشتوگوزارییەكان.
لە  نیشتیمانی  كەلەپووری  پاراستنی   -3
ڕووبەڕووبوونەوە لە دزین و وێرانبوون 

و لەناوچوون.
4- ڕۆشنبیركردنی هاواڵتیان بە هەڵمەتی 
بایەخی  و  گرنگی  ب��ۆ  ڕاگ��ەی��ان��دن 
و  ئابووری  ڕوانگەی  لە  گەشتوگوزار 
كۆمەاڵیەتی و شارستانی و ژینگەیی و 

تەندروستی و سیاسی و...هتد.
ح- لە ڕوانگەی ئاسانكاریی 

میوانخانەكان
1- دابینكردنی هوتێل و پێشكەشكردنی 
لەگەڵ  تێدا،  خ��واردن��ەوە  و  خ��واردن 
بوونی شوێنی تایبەت بە پشوو بۆ هەموو 

كاتێكی تایبەت بە گەشتیاران.
ڕێگاكان  سەر  هوتێلی  دابینكردنی   -2
گەشتوگوزارییەكان.  ناوچە  بۆ  )موتێل( 
پێشكەشكردنی خزمەتگوزاری  هەروەها 
شوێنی  دابینكردنی  وەك  ب���ەردەوام 
وەستانی ئۆتۆمبێل )پارك( و پڕكردنەوەی 
میوانخانەكانی  لە  گەشتیاران  خواستی 

تایبەت بە گەشتیاران.
یان  كابینەیەك  چەند  دابینكردنی   -3
چەند یەكەیەكی بچووكی »نشینگە« یان 
 »second home دووەم  »خانووی 

تێیدا  كە  ب����ەردەوام.  شێوەیەكی  بە 
خواردن  شوێنی  وەك  خزمەتگوزاری 
شوێنی  ئاسانكاری  و  خ��واردن��ەوە  و 

نووستنی تێدا بەرجەستە بێت.
4- داب��ی��ن��ك��ردن��ی چ��ەن��دی��ن ه��ۆڵ و 
شۆپ  ۆرك  بۆ  كۆبوونەوە  سەنتەری 
مۆڵەت- و  ئاهەنگگێران  و  سیمینار  و 
گەشتوگوزارییەكان  ناوچە  لە  پێدانیان 
ت��ازەك��ان.  داه��ێ��ن��راوە  هێنانی  لەگەڵ 
هه روه ها فه راهه مکردنی هۆڵی سینەما و 
مەلەوانگه  و شوێنی حه وانه وه  و یاری و 
ژووری تایبەت بە نووستن و تایبه ت به  

خێزان... هتدد.
5- دابینكردن و دروستكردنی چەندین  
باڵەخانە و ڤیال و هۆڵ كە تێدا شوێنی 
بۆ  بگرێت  لەخۆ  كاتی  م��ی��وان��داری 
و  سیاسی  گروپە  و  وەفد  ئەو  هاتنی 
ناوچەكە  ب��ەرەو  كە  كۆمەاڵیەتییانەی 

دێن.
ع- لە ڕوانگەی سەرمایەگوزاریی 

كەرتی تایبەته وه 
تایبەت  كەرتی  ی��ان  حكومەت   -1
س��ەرخ��ان  پ��ڕۆژەك��ان��ی  ل��ە  پێویستە 
و ژێ��رخ��ان��ی ئ���اب���ووری ل��ە ب���واری 
بكەن،  سەرمایەگوزاری  گەشتیاریدا 
گشت  بە  زیاتر  گرنگیدانی  زیاتر  بۆ 
هەرێمی  گەشتوگوزارییەكانی  ناوچە 
هەروەها  ج��ی��اوازی،  بێ  كوردستان 
ناوچەكە  ژینگەیی  هاوسەنگی  پێویستە 
لەبەرچاو بگیرێ و خواست و ئارەزووی 

ناوچەكە بە هەند وەربگیرێ.
2- لەسەر دەوڵەت پێویسته  که  هەندێك 
سەرمایەگوزارییانەی  ئەو  قورسایی  لە 
چونكە  خ���ۆی،  ش��ان��ی  س��ەر  بخاته  
تێدا  دەوڵ��ەت  بۆ  گشتییان  سوودێكی 
و  ڕێگاوبان  ژێرخانەكانی  وەك  هه یە، 
گواستنەوە و گوندە گەشتوگوزارییەكان. 
ئیدی كەرتی تایبەت پارەكانی خۆی لە 
ڕوو  دەخاتە  دیكەی گەشتیاری  بواری 
مەرجەی  بەو  كارئاسانی  وەك  ئەویش 
پەرەپێداندا  نەخشەكێشانی  لە  دەوڵەت 
تایبەتدا  كەرتی  لەگەڵ  هەماهەنگی 

بكات.

3- پێویستە ئەو پڕۆژانەی  گەشتوگوزار 
تەرخان  بۆ  بودجەیان  حكومەت  كە 
بە  بكرێ  زۆرت��ر  ژم��ارەی��ان  دەك��ات، 
كەرتی  تێیدا  كە  ناوچانە  لەو  تایبەتی 
پێ  زۆری  بایەخی  و  گرنگی  تایبەت 

دەدات.
كەرتی  حكومەت  لەسەر  پێویستە   -4
لە  سەرمایەكانیان  بدات  هان  تایبەت 
گەڕ،  بخەنە  گەشتوگوزاردا  كەرتی 
و  گەشتوگوزار  پڕۆژەكانی  چونكە 
بە  پێویستیان  بەگشتی،  هوتێلەكان 
شارەزاییەكی  بە  و  زۆر  بودجەیەكی 
بۆ  هاندەر  نابێتە  ئەمەش  هەیە،  زۆر 
بۆیە  پڕۆژە ستراتیژیانە،  ئەم  ئەنجامدانی 
ڕووی  لە  حكومەت  لەسەر  پێویستە 
كارگێڕی و ماددی و تەكنیكیەوە دەستی 
یارمەتی بۆ ئەو پڕۆژە گەشتوگوزارییانە 
درێژ بكات كە ڕەهەندێكی ئابووری و 

هەیە. نیشتیمانیان 
كەرتی  سەرمایەگوزاریی  پێویستە   -5
ت��ای��ب��ەت ل��ە ب����واری گ��ەش��ت��ی��اری��دا، 
و  ئابووری  و  كۆمەاڵیەتی  دەسكەوتی 
ئەمەش  بهێنێت،  بەدی  خۆشگوزەرانی 
ژینگەی  بە  گرنگیدان  ڕوان��گ��ەی  لە 
ئاسانكارییە  دابینكردنی  و  سروشتی 
گەشتوگوزارییەكان بە شێوازێكی نوێی 
لەسەر  پێویستە  هه روه ها  سەردەمانە. 
بۆ  یاساییان  گیروگرفتی  حكومەت 
نەهێنێتە پێش و متمانەی كاركردنیان پێ 
ببەخشێت و دەستەیەكیش لە وەزارەتەوە 
تایبەت  كەرتی  كارەكانی  سەرپەرشتیی 

بكات لە هەرێم و ناوچەكانی دیكە.
ژ- لە ڕوانگەی گرنگیدان بە 

جۆرەكانی گەشتوگوزار
گەشتوگوزار  جۆرەكانی  بە  گرنگیدان 
الیەنێكی  پاڵنەرەكان  و  مەبەست  بەپێی 
دیكەی پێشكەوتن و گەشەكردنی بزاڤی 

گەشتیارییە كە خۆی دەبینێتەوە لە:
1- گەشتوگوزاری ئایینی  

و  مەزارگە  و  شوێنەوار  بە  گرنگیدان 
ئەنجامدانی  و  ئایینییەكان  پەرستگا 
شوێنە  ن��ۆژەن��ك��ردن��ەوەی  و  مەراسیم 
دابینكردنی  و  مزگەوتەكان  و  ئاینی 
پەرستگای  وەك  زیاتر،  خزمەتگوزاری 
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چارستین  ئەشكەوتی  و  شەنگال  اللش 
لە دهۆك.

2-  گەشتوگوزاری چارەسەری
كانیاوە  و  س��ەرچ��اوە  بە  گرنگیدان 
گەرمەكان  كانیاوە  و  تەندروستییەكان 
گەرماوەكان  و  كانزاییەكان  ئ��اوە  و 
سەرچاوە  سەرجەم  بەگەڕخستنی  و 
مەبەستی  بە  مرۆییەكان  و  سروشتی 
مەبەستی  بە  یان  سوودلێوەرگرتنیان، 
چارەسەری تەندروستی و دروستكردنی 
چ��ارەس��ەری  مەڵبەندی  و  ه��ەوارگ��ە 
تەندروستی بۆ خزمەتكردنی گەشتیاران 
وەك گەرماوی حەمام عەلی و حەمامۆك 

و گەڕاوه ی ڕانیە. 
3- گەشتوگوزاری كۆنگرەكان

و  نێودەوڵەتی  كۆنگرە  بە  گرنگیدان 
چاالكی  هونەری  و  پیشەیی  و  زانستی 
مەدەنی  كۆمەڵگای  ڕێكخراوەكانی 
سیاسی  وەف��دە  سەردانی  و  حكومی  و 
و  كۆمەاڵیەتییەكان  و  ئ��اب��ووری  و 
كادیرانی  و  پسپۆڕانی  دابینكردنی 

ڕێكخستنی كۆنگرەكان.
4- گەشتوگوزاری وەرزشی

وەرزشییەكان  چاالكییە  بە  گرنگیدان 
دەروون��ی  چێژوەرگرتنی  مەبەستی  بە 
ئ��ارەزووی  تێركردنی  و  جەستەیی  و 
و  )هەڵخلیسكان  وەك  گەشتیاران. 
ڕۆیشتن بەناو بەفر و سواربوونی ئەسپ 
و  پاسكیل  پێشبڕكێی  و  مەلەوانی  و 
ماتۆڕسواری و ئۆتۆمبیل و دروستكردنی 
بەرزاییەكانی  ن��اوچ��ە  ل��ە  تەلەفریك 

كوردستان.
5-گەشتوگوزاری كلتووری

گرنگیدان بە گەشتوگوزاری ڕۆشنبیری 
و  ئاهەنگ  و  كەرنەڤاڵ  بەستنی  و 
بە  گرنگیدان  و  كۆمەاڵیەتییەكان  بۆنە 
ئاڵۆگۆڕی  و  ئەنتیكەخانە  و  مۆزەخانە 

كلتووری و كۆمەاڵیەتی و ڕۆشنبیری.
سەرچاوەكان:

تاهیر  هەوار  و  محەمەد  خالید  ئاوێستا   -1
ئەتڵەسی  ئەسترۆنومی،  شوێنی  كەریم، 
حەمدی،  چاپخانەی  سلێمانی،  پارێزگای 

سلێمانی 2004.

سەیران  نەقشبەندی،  د.ئازاد  پڕۆفیسۆر.   -2
هەرێمی  جیۆگرافیای  گەشتوگوزار،  و 
كوردستانی عێراق، كتیبی سەنتەری برایەتی 
پ��ەروەردە، چاپی  3، چاپخانەی وەزارەت��ی 

یەكەم هەولێر، 1998.
ئاستەنگەكانی  ڕەشید،  عومەر  شێروان   -3
بەردەم گەشەپێدانی گەشتوگوزار و چۆنییەتی 
جوگرافیای  بنەماكانی  چارەسەركردنی، 
لە  گەشتوگوزار  گەشەپێدانی  سروشتی 
لێكۆڵینەوەی  سەنتەری  سلێمانی،  پارێزگای 
ستراتیژیی كوردستان، بێ شوێنی چاپ، بی 

بەرگ، سلێمانی، 2007.
4- لوقمان وسو عومەر، توانستە جوگرافییە 
جوگرافییە  توانستە  س��روش��ت��ی��ی��ەك��ان، 
نامەی  كۆیە،  قەزای  گەشتوگوزارییەكانی 
پێشكەشی كۆلیژی  )باڵونەكراوە(،  ماجستێر 
بەشی  كۆیە،  زانكۆی  لە  كراوە،  پەروەردە 

جوگرافیا، 2006.
فاكتەرە  عەبدوڵاڵ،   سلێمان  ئیدریس   -5
بواری  لە  وەبەرهێنان  كاریگەرییەكانی 
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پیشەسازی پترۆكیمیاوی لە كوردستاندا
نەوزادی موهەندیس

پتڕۆكیمیاوی  پیشەسازی 
ئابووری  گرنگی  پایەیەكی  بە  دادەنرێ 
جیهان، گرنگییەكی گەورەشی هەیە بۆ 
واڵتی خاوەن نەوت و گازی سروشتی 

گرنگ  ستراتیژی  ئامانجێكی  وەك 
داهاتی  سەرچاوەكانی  زیادكردنی  بۆ 
نەتەوەیی و كەمكردنەوەی پشتبەستن بە 
هەناردەكردنی  لەسەر  ڕەها  شێوەیەكی 
دەكات  وا  ئەمەش  هەر  خ��او.  نەوتی 
هەبێت  كاریگەری  دوورمەودادا  لە  كە 
جێبەجێكردنی  لەسەر  دڵنیابوون  لەسەر 
پیشەسازییە  ئەم  گەشەكردن.  پالنەكانی 

دادەنرێ لە:
- پیشەسازییە گەورەكان.

- پێویستی بە وەبەرهێنانی گەورە هەیە.
- تێچووی یەكەكان بەرزە.

- تێچووی دامەزراوەكان بەرزە.
تیادا  پێشكەوتوی  تەكنۆلۆژیای   -
داهاتی  هۆی  دەبێتە  كە  بەكاردەهێنرێ 

زۆری ئابووری كە نرخەكانیان لە نرخی 
كە  شێوەیەك  بە  بەرزترە.  خاو  نەوتی 

دەگاتە:
پتڕۆكیمیاوییە  ب��ۆ  ئ��ەوەن��دە   7  -1

بنچینەییەكان.
پتڕۆكیمیاوییە  بۆ  ئەوەندە   100-10  -2

ناوەنجییەكان.
پتڕۆكیمیاوییە  بۆ  ئەوەندە   500-30  -3

كۆتاییەكان.
پتڕۆكیمیاوی چییە؟

دەناسرێت  ب��ه وه   گشتی  بەشێوەیەكی 
بەرهەمی  یان  كیمیاوی  لە  بریتییە  كە 
دروستكراو لە نەوت یان گازی سروشتی 
ك��ەرەس��ەی  ل��ە  بریتین  ئەمانەش  ك��ە 
كیمیاوی  پیشەسازی  ب��ۆ  س��ەرەك��ی 

Chemistry کیمیا
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ئەندامی قورس لەگەڵ هاوبەشیكردنێكی 
سەرچاوەكانی  و  خەڵوز  كەمی  زۆر 

بارستە زیندووەكان لەكاتی ئێستادا.
ئەو  نەوت  كە  دەك��رێ  تێبینی  ئ��ەوەی 
سەمەرەیەیە  و  سەیر  ئابوورییە  توخمە 
كە بە ئاڵتونی ڕەش ناودەبرێ. ڕۆڵێكی 
بێ وێنە دەگێڕێت لە جیهانی ئەمڕۆماندا. 
ئه گه ر  خۆمان  بەرچاوی  بیهێنینە  گەر 
نەوت  لە  كە  كەرەسانەی  ئەو  هەموو 
دەوروب��ەرم��ان��دا  لە  دەكرێن  دروس��ت 
فڕۆكە  و  ئۆتۆمبێل  هەموو  ئەوا  نەمێنن، 
و  گواستنەوە  هۆكارەكانی  لە  و...هتد. 
پەیینەكان  و  كارەبا  وێسگەكانی  دواتر 
زۆرەك��ان  كیمیاوییە  و  پیتێنەرەكان  و 
لە داو و دەرمان و جلوبەرگ و پێاڵو 
دیكە،  سەردەمی  توخمی  هەزارەها  و 
سەردەمەكە،  پێداویستی  بوونەتە  كە 

هەموویان ون دەبن و نامێنن.
شێوەیەكی  بە  پتڕۆكیمیاویی  پیشەسازی 
بە سەرچاوە  بەرفراوان پشت دەبەستێت 
گ��ازی  و  ن���ەوت  ل��ە  سروشتییەكان 
پتڕۆكیمیاوییەكان  بەرهەمە  سروشتی. 
پلەی یەكەم دەگرن لە هەموو بوارەكانی 

ژیاندا.
پێشكەوتنی  ب��ۆ  ه��ۆك��ارە  ه��ەروەه��ا 
پ��ی��ش��ەس��ازی��ی��ەك��ان��ی دی���ك���ەش. ئ��ەم 
پیشەسازییەكانەوە  واڵتە  لە  پیشەسازییە 
و  ژاپۆن  و  ئەمریكا  وەك  هەڵدا  سەری 
لەسەروو  و  خۆرئاوا  ئەوروپای  واڵتانی 
و  بەریتانیا  و  ئەڵمانیا  هەمووشیانەوە 
فەڕەنسا و ئیتاڵیا. ئەم واڵتانە گرنگییەكی 
گەورەیان بە پیشەسازی پتڕۆكیمیاوی دا 
پیشەسازی  زنجیرەیەك  بە  بەستیانەوە  و 
هۆیەكانی  پیشەسازی  وەك  دیكەوە. 
و  ئاسمانی  و  وشكانی  گواستنەوەی 
و  ئەلكترۆنیات  پیشەسازیی  و  دەریایی 

خۆراكی و جلوبەرگ و ...هتد.
پێكهاتەی پەیكەری پتڕۆكیمیاوی

كە  بنچینەییەكان:  پتڕۆكیمیاوییە  یەكەم: 
لە كۆمەڵێك تێكەڵە پێكدێن گرنگترینیان:

-ئۆلیفینەکان: 
توخمی  لە  ناتێر  كۆمەڵێكی  لە  بریتین 

هایدرۆكاربۆنی و لە گرنگترینیان:

1- ئەسیلین و دروستكراوەكانی: 
لە  یه کێک  به   ئەسیلین   ،H

2
C=CH

2

بنچینەییەكان  پتڕۆكیمیاوییە  گرنگترین 
داده نرێ و لە هەمووشیان زیاتر بەرهەم 

لە  ئەسیلین  جیهاندا.  ل��ە  دەه��ێ��ن��رێ 
بەرهەمەكانی  لە  گەلێك  بەرهەمهێنانی 
و  دێت  به کار  دیکه شدا  پتڕۆكیمیاوی 

گرنگترینیان:
لە  بەكاردێت  كە  ئەسیلین،  پۆلی   -1
فیلمەكان  و  ئاو  ب��ۆری  بەرهەمهێنانی 
و  پێچانەوە  و  تێگرتن  پێچه ره وه ی  و 
قاپ  و  پالستیكی  ناوماڵی  كەلوپەلی 
 ... و  چەتاڵ  و  كەوچك  و  قاچاغ  و 
خانووی پالستیكی و قوفڵەكان و یاریی 
له رێگه ی  ئێستادا  لە  ئەسیلین  مندااڵن. 
به   که   دێت  به رهه م  کردنه وه   گ��ه رم 
هایدرۆكاربۆنەكان  به ندی  گه رمکردن 
كە  بۆریدا  شێوە  كورەی  لە  ده شکێن 
هەروەها  و  دەكرێت  گەرم  دەرەوە  لە 
كبریتیشدا  كەم  نەفسای  هەڵگیراوی  لە 

بەرهەم دێت.     
PVC 2- پۆلی فینیل كلۆراید

كیمیاویە زۆر  ماددە  لە  یه کێکه    PVC

باڵوەكان لە جیهاندا. كە توانای مانه وه  و 
به رگه گرتنی هه یه  لە مادده یی كیمیاوی 
له   له  گڕگرتن و داخ��وران و  دیکه  و 
به   هه روه ها  سه قاییه کان،  كاریگەرییە 
دابڕێنه ری ساردی و گەرمی و كەمیی 
گرنگترین  دەناسرێ.  گازەكان  بۆشایی 
ەوە   -  PVC لە  كە  بەرهەمانەی  ئەو 

دەست دەكەون بریتین لە:   
پێستەی  پێستەییەكان:  پیشەسازییە   -

دروستكراو.
- كەرتی ناوماڵ: كەلوپەلی ناو حەمام و 

ڕاخەرە پالستیكییەكان.
- كەرتی بەكارهێنان: یاریی مندااڵن و 

پێاڵو و پارێزەرەكان.
بەشە  و گەیاندن:  - كەرتی گواستنەوە 

پالستیكییەكانی ئۆتۆمبێل.
- كەرتی بیناكردن: بۆری ئاو و ئاوەڕۆ 
و لوولە و كاشیی پالستیكی و پاكەتی 
و  جوانكاری  و  زەیت  و  ودەرمان  داو 

شووشەی ئاویی كانزایی.
دروستكردنی  خانووبەرە:  كەرتی   -
نێوان  پارچەكانی  و  پەنجەرە  و  دەرگا 

ژوورەكان و كەلوپەلی دیكۆر.
3- ئەسیلین گالیكۆڵ: بەكاردێت 

وەك:
ڕێگری ده کات لە بەستنی شلە، هەر بۆیە 
لەو واڵتانەدا بەكاردێت كە پلەی گەرما 
وەك  سفر،  ژێر  بۆ  دادەبەزێت  تیایاندا 
ئەوروپا و ئەمریكای باكوور و ڕووسیا. 

ڕادێتەری  ئ��اوی  لەگەڵ  شێوەیەك  بە 
»ئەنتی  مادده یه کی  وه ک  ئۆتۆمبێلەكاندا 
دەچێتە  هەروەها  ده کرێ.  تێکه ڵ  فرێز« 
بەرهەمهێنانی یەكانە و دووانە و سیانەی 
شیكردنەوەی  بە  ئەسیلین  گالیكۆڵی 
لەژێر  ئ��اودا  لەناو  ئەسیلین  ئۆكسیدی 
پلەی گەرمای 70 پلەی سەدی و فشاری 

هەوادا ئەنجام دەدرێ.
2- پڕۆپیلین و دروستكراوەكانی:

م��ادده ی  دووەم  بە  پڕۆپیلین  م��ادده ی 
پتڕۆكیمیاوییەکاندا  لە  دادەنرێ  گرنگ 
لە دوای ئەسیلینەوە، هەروەها لە ڕووی 
دووەم  بە  هەر  بەرهەمیشەوە  ق��ەوارەی 
ه��ەم��وو واڵتانی  ل��ە  دادەن���رێ  م���ادده  
ئەوروپای ڕۆژئاوا و ئەمریكادا. گرنگیی 
پتڕۆكیمیاوی  توخمێكی  وەك  پڕۆپیلین، 
توخمە  م��ی��ان��ەی  ل��ە  دەردەك���ەوێ���ت 
پتڕۆكیمیاوییە ناوەنجی و كۆتاییەكانەوە. 
بۆ  بەكاردەهێنرێ  پڕۆپیلین  توخمی 
بەرهەمە  ل��ە  زۆرێ���ك  بەرهەمهێنانی 

پتڕۆكیمیاوییەكان، لەوانە:
- سیلۆڤان.

- پیشەسازی بۆیەكان وەك ئیبۆكسی.
وەك  توێنەرەوەكان  بەرهەمهێنانی   -

ئەسیتۆن.
- پیشەسازییەكانی ڕستن و چنین: وەك 
پڕۆپیلین  پۆلی  داوەكانی  و  ڕیشاڵەكان 
و  نایلۆن  داوی  و  ئەكریلیك  داوی  و 
پالستیكیەكان  بەرهەمە  پیشەسازییەكانی 
پۆلی  وەك  پیشەسازی  ئیسفنجی  و 

پڕۆپیلین و فایبەرگاڵس.
و  قاچاغ  و  قاپ  ناوماڵی:  كەلوپەلی   -

سۆندەی ئاو.
و  ئۆتۆمبێل  ی��ەدەگ��ی  كەلوپەلی   -

سندوقی پاتری ئۆتۆمبێلەكان.
- سندوقی شوشەیی ئاویی كانزایی.

- شوشەی كەلوپەلی جوانكارییەكان.
بۆ  بەكاردێت  كە  ئەله منیۆم  پارچەی   -

هەڵگرتنی خواردەمەنییەكان.
3- بیوتاداین و دروستكراوەكانی:

یان لە كهولی ئەسیلی، یان لە ئەسیلین، 
بە  ده هێنرێ.  به رهه م  بیوتان،  لە  یان 
لە  بیوتاداین  بەرهەمهێنانی  شێوەیەك 
بە  كە  ئابووریترە  زیاتر  ئەسیلینەوە 
ئەسیلین  پ��ەل��م��ەرەك��ردن��ی  ك���رداری 
كرداری  دوای  بیوتایلین  بۆ  دەگۆڕرێ 
كرداری  یان  هایدرۆجین  لێكردنەوەی 
بیوتان ڕوو  لێدەركردنی هایدرۆجین لە 
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دەدات بۆ دەستخستنی بیوتاداین.
زۆربەی  دەستخستنی  بۆ  پیشەسازیدا  لە 
لێكردنەوەی  ك���رداری  بە  بیوتاداین 
بیوتایلینی  لە  هایدرۆجین  هەڵكەندنی 
كە  دەك��ەوێ��ت.  دەس��ت  سروشتییەوە 
ئەو  بۆ  گەرمی  شكاندنی  ئەنجامی  لە 
كێشی  كە  دەبێت  هایدرۆكاربۆنانە 
یان  دێ��ت.  به رهه م  ب��ەرزە،  گەردییان 
لە  هایدرۆجین  لێكردنەوەی  هۆی  بە 
ئەم   .n-butane سروشتی  بیوتانی 
چینە  بەسەر  قۆناغ  یەك  بە  ك��ردارەش 
جێبەجێدەكرێ.  شلەكاندا  یان  جێگیر، 
و  دروستكراو  مەتاتی  بەرهەمهێنانی  لە 

كەلوپەلی پالستیكیدا بەكاردێت.
- بۆندارەكان

زایلین  و  ت��ۆل��ۆوی��ن  و  ب��ەن��زی��ن  ك��ە 
دەستخستنی  بۆ  بەكاردێن  دەگرێتەوە، 
و  ناوەنجی  پتڕۆكیمیاویی  م���ادده ی 
بەرهەمی  گرنگترینیان:  كە  كۆتایی 
تۆلۆوینە كە بەكاردێت لە بەرهەمهێنانی 
كە  تۆلۆوین  نیترۆ  سیانە  م���ادده ی 
تەقەمەنیەكاندا  پیشەسازی  لە  بەكاردێت 
دەتەقێتەوە.  زوو  مادده یه که  كە   TNT

)مەسیلی  تۆلۆوین  لەكارلێكی  ك��ە 
و  نیتریك  ت��رش��ی  ل��ەگ��ەڵ  ب��ەن��زی��ن( 
كە  دێت.  بەرهەم  خەستەوە  كبریتیكی 
هێمای TNTی بۆ دانراوه . ئه م مادده یه  
جۆرەها  و  بۆمب  دروستكردنی  لە 
لە  درەن��گ  و  به کاردێت  تەقەمەنیدا 
ئاودا دەتوێتەوە و لە بەنزین و تۆلۆوین 
لە  و  دەتوێتەوە  بەخێرایی  ئەسیتۆندا  و 
هەروەها  دۆزراوەت��ەوە.  1863دا  ساڵی 
و  پیشەسازی  دەچێتە  ماددیه یه   ئ��ەم 
بەرهەمهێنانی فایبەرگاڵسەوە، كە ئەویش 
پیشەسازییەكانی  لە  زۆرێ��ك  دەچێتە 
دیکه وه  وەك تانکیی ئاو و هەندێ  بەشی 

ئۆتۆمبێل.
- كهولەكان

میسانۆڵ و بەكارهێنانەكانی:
- بەرهەمهێنانی فۆرماڵدیهاید:

مەبەستی  بۆ  بەكاردێت  ب��ەزۆری  كە 
ج��ی��اوازەك��ان،  ك��ارگ��ە  و  پزیشكی 
و  ژەه��راوی  مادده یه كی  فۆرماڵدیهاید 
مادده یه کی  و  دەمارەكانە  لەناوبەری 

شێرپەنجەییشە.
بەرهەمهێنانی توخمی مەسیل سیانەی   -

:MTBE بیوتیل ئیسەر

ژمارەی  بەرزكردنەوەی  بۆ  بەكاردێ 
ئۆكتانی بەنزین بۆ ئاستی پێویست بەبێ  
كە  ڕەس��اس  پێكهاتەی  بەكارهێنانی 
كاریگەری خراپی هەیە لەسەر ژینگە و 
بەتایبەتیش لەسەر تەندروستی مرۆڤ كە 

دەبێتە هۆی ئیفلیجیی مێشکی منداڵ.
- بەرهەمهێنانی هەندێ  لە 

توێنەرەوە و بۆیەكان:
ساڵی  لە  تشییدەوە  گازی  لە  میسانۆڵ 
1923-ەوە تا ئێستا بەهەمان ڕێگا بەرهەم 
لە  هەمیشە  میسانۆڵ  كارگەكانی  دێت. 
دەبێت،  یۆریاوە  كارگەكانی  تەنیشت 
میسانۆڵ،  كارگەكانی  ل��ەب��ەرئ��ەوەی 
دوانۆكسیدی كاربۆن بەكاردەهێنێت كە 
بە ڕێگەی هابەر بەرهەم دێت بۆ ئامۆنیا.

لە  گازییە  تێکەڵەیەکی  تشیید:  )گازی 
یەکانۆکسیدی کاربۆن و هایدرۆجین(.

- ئیسانۆڵ: 
بەكاردێ وەك توێنەرەوە لە بەرهەمهێنانی 
داوودەرم�����ان و ب��ۆن و ب��ۆی��ەك��ان و 
پاكژكەرەوەكان و ترشی سرکیك و ....

هتد.
- پڕۆسەی چارەسەركردن لە 

پیشەسازییەكانی پتڕۆكیمیاویدا:
پیشەسازییە پتڕۆكیمیاوییەكان، بە پڕۆسەی 
م��ادده ی  بە  داده ن��رێ��ن.  بەرهەمهێنان 
بەرهەمە  دەستخستنی  بۆ  سەرەتایی 
دەست  مۆنۆمێترات  و  ناوەنجییەكان 
پێدەكات بۆ پیشەسازی پالستیك و لەدائن 

و ڕیشاڵە دروستكراوەكان. 
ڕێ��وش��وێ��ن��ە خ��ۆپ��ارێ��زی��ی��ەك��ان بۆ 
پیشەسازییە  لە  پیسبوون  ڕێكخستنی 
بە  پەیوەندیدارە  پتڕۆكیمیاوییەكاندا 
ئەم  كە  بەرهەمهێنەكانەوە،  كارگە 

پیشەسازییانە دەگرێتەوە:
1- پێكهاتە نایترۆجینیەكان.

2- كانزا قورسەكان.
3- توخمە ئەندامییەكان كە شی نابنەوە.

- ڕێگاكانی چارەسەركردنی پیسبوون لە 
پیشەسازییە پتڕۆكیمیاوییەكاندا:

یەكەم: یەكە ناوەندییەكان بۆ چارەسەری 
ئاوی ئاوەڕۆكان:

ڕەق��ە  ت��وخ��م��ە  ج��ی��اك��ردن��ەوەی   -1
هەڵواسراوەكان.

زیندووی  ئۆكسجینی  دابەزینی   -2
هەڵمژێنراو.

3- پااڵوتنی كۆتایی و كلۆركردن.
4- خۆڕزگاركردن لە پاشەڕۆكان.

سنوری  لە  تەكنیكی  ڕێگەی  دووەم: 
پیلدا: ئەم ڕێگایانە دەگرێتەوە:

1- سەرئاوخستن.
2- شیكردنەوەی گەرمی.

3- ئۆکسانكردنی تەڕ.
4- دەركردنە دەرەوە.

- پۆلیمەرە دروستكراوەكان و ژینگە:
گ��ەورەی  پێشكەوتنی  ئەنجامی  لە 
دروستكراوەكان  پۆلیمەرە  پیشەسازیدا. 
ڕیشاڵە  و  توخم  لە  گەلێك  جێگەی 

ئه گه ر هەموو ئەو كەرەسانەی كە لە 
نەوت دروست دەكرێن لە دەوروبەرماندا 
نەمێنن، ئەوا هەموو ئۆتۆمبێل و فڕۆكە و...هتد. لە 
هۆكارەكانی گواستنەوە و دواتر وێسگەكانی كارەبا 
و پەیینەكان و پیتێنەرەكان و كیمیاوییە زۆرەكان 
لە داو و دەرمان و جلوبەرگ و پێاڵو و هەزارەها 
توخمی سەردەمی دیكە، كە بوونەتە پێداویستی 

سەردەمەكە، هەموویان ون دەبن و نامێنن
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تەختە  وەك  گرتۆتەوە  سروشتییەكانیان 
بە هۆی  ئەوەش  لۆكە،  و  كانزاكان  و 
پیشەسازی  لە  چاكەكانیانەوە  سیفەتە 
بە  ب��ەاڵم  ن��اوم��اڵ��دا.  بەكارهێنانی  و 
لەم  بەتایبەتیش  و  كات  تێپەڕبوونی 
گرفتی  و  كێشە  دواییدا،  ساڵەی   30
هەڵدا  سەریان  مەترسیدار  ژینگەیی 
پاشەڕۆ  ئ��ه م  كە  ل��ەوەی  بریتییە  که  
بەشێوەیەكی  پۆلیمەرییانە  و  پالستیكی 
ڕزگار  لێ  خۆمانیان  ناتوانرێ  گشتی 
شیبوونەوەی  توانای  چونكە  بكه ین، 
هەر  لەچاڵنانیش  دوای  نییە.  ئەندامییان 
بە  ڕووبەرانە  ئەو  بەمەش  و  دەمێننەوە 
دەكەن  زی��ادب��وون  لە  ڕوو  ب��ەردەوام 
ش��اردن��ەوەی  بۆ  بەكاردەهێنرێن  كە 
لێكۆڵینەوەیەكدا  لە  پاشەڕۆیانە.  ئەو 
ڕێ��ژەی  پالستیك  كە  دەرك��ەوت��ووە 
شارەكان  پاشەڕۆكانی  هەموو  10%ی 
بە  بۆ خۆی  دێنێت. كە پالستیك  پێك 
ئاسانی دروست دەكرێت و بنچینەكەی 
نەوتەوە  لە  و  كیمیاوییە  پێكهاتەی 

دەست دەخرێ.
- كێشەی زۆربوونی پاشەڕۆ و سەختی 
خراپەكانی  كاریگەرییە  و  لەناوبردنیان 
زیادبوونی  هۆی  بووەته   ژینگە،  لەسەر 
سەرهەڵدانی  و  ژینگەیی  هۆشیاری 
و  كێشەیە  بەم  جیهانی  گرنگیپێدانی 
هەوڵدان بۆ گەڕان بەدوای چارەسەر و 
خراپەكانی،  كاریگەرییە  كەمكردنەوەی 
پ��اش��ەڕۆ  ك��ەڵ��ەك��ەب��وون��ی  بەتایبەتی 

پالستیكییەكان.
پاشەڕۆكان  چارەسەری  نوێی  چەمكی 
بە شێوەیەكی گشتی كۆمەڵێك جێگرەوە 

لەخۆ دەگرێ گرنگترینیان:
1- كەمكردنەوەی قەوارە  

Reduction

بڕی  ك��ەم��ك��ردن��ەوەی  لێی  مەبەست 
بەمەش  بەكارهاتووە،  خاوی  توخمی 
و  پاشەڕۆ  كەمكردنەوەی  هۆی  دەبێتە 

ئەم كارەش جێبەجێدەكرێ لە ڕێگەی:
خاوی  م��اددەی  بەكارهێنانی  بە  یان   -

كەمتر.
ماددەی خاو كە  بەكارهێنانی  بە  یان   -

پاشەڕۆی كەمتر دەدات.
- یان بە ڕێگەی كەمكردنەوەی ماددەی 
بەكارهاتوو لە پڕۆسەكانی لەپاكەتنان و 

پێچانەوەدا.

2- دووبارە دروستكردنەوە 
Recycling

و  دروس��ت��ك��ردن  دووب���ارە  لە  بریتییە 
ب��ەك��اره��ێ��ن��ان��ەوەی پ��اش��ەڕۆك��ان، جا 
و  پیشەسازی  ی��ان  بێت  ن��اوم��اڵ  هی 
كەمكردنەوەی  بۆ  ئەمەش  كشتوكاڵی. 
كاریگەری ئەو پاشەڕۆیانە لەسەر ژینگە. 
و  پۆلێنكردن  لەڕێی  ك���ردارەش  ئ��ەم 
جیاكردنەوەی پاشەڕۆكان دەبێت لەسەر 
خاوه ی  م��ادده   ئه و  هه بوونی  بنچینەی 
هەر  دروستكردنەوەی  دواتر  و  تیایدایه  
دووب��ارە  بیرۆكەی  جیا.  بە  مادده یه ک 
دروستكردنەوە لە كاتی جەنگی یەكەم 
هەڵداوە،  سەری  جیهانییەوە  دووەمی  و 
ئه ویش بە هۆی پێویستی هەندێك واڵت 
ئەمە  مەتات.  وەك  مادده ی  هەندێك  به  
پاشەڕۆ  كۆكردنەوەی  بۆ  دان  هانی 
مه تاتییه کان و دووبارە بەكارهێنانەوەیان.
- ئەو پاشەڕۆیانەی كە دەتوانرێ 

بەكاربهێنرێنەوە:
1- كاغەز: كاغەزی ڕۆژنامە و كتێب و 

كارتۆن و ...هتد.
پارچەی  شوشە،  بوتڵی  شوشە:   -2

شكاوی شوشە،...هتد.
خ��واردن��ەوە  بوتڵی  ئەلەمنیۆم:   -3

گازییەكان.
نایلۆن،  كیسی  ئاو،  بوتڵی  نایلۆن:   -4

كەلوپەلی نایلۆنی كشتوكاڵی.
5- كانزای دیكە: قوتوەكان و په یکه ری 

ئۆتۆمبێل و پیل و پاتری.
چوارچێوەی  دی��ك��ە:  كەلوپەلی   -6
و  بینا  كەلوپەلی  پاشەڕۆی  و  ئۆتۆمبێل 

جلوبەرگ.
3- دووبارە بەكارهێنانەوەی 

Reuse  پاشەڕۆكان
بەكارهێنانەوەی  دووب���ارە  مەبەست، 
پالستیكی  بوتڵی  نموونە  بۆ  پاشەڕۆكانە 
دووب��ارە  پاكژكردنەوەی  دوای  ئ��او، 
قەوارەی  بەمەش  بكرێتەوە.  تێ  ئاوی 

پاشەڕۆكان كەم دەبێتەوە.
كوردستان،  هەرێمی  كۆتاییدا،  لە 
یەدەگێكی  خ��اوەن��ی  كە  پێیەی  ب��ەو 
و  بەرمیل  ملیار   60 نەوته ،  گ��ەورەی 
گازی سروشتی 30 تریلیۆن مەتر سێجا، 
هه روه ها شەشەمین ناوچەی دەوڵەمەندی 
و  ن��ەوت  هەبوونی  ڕووی  لە  جیهانە 
یەدەگی  سێیەكی  سروشتییەوە،  گازی 

هەموو عێراقی تیادایە، لە ئێستادا دەستی 
كردووە بە پڕۆسەی گەڕان و دۆزینەوە 
و هەڵكەندنی بیر و فرۆشتنی نەوت، وا 
ببێتە  ئایندەدا  لە  دەكرێ  چاوه ڕوانیش 
هاوكار و هاوبەشێكی گەورەی ناوچەیی 
و نێودەوڵەتی لە بواری وزەدا، هەر لەبەر 
كوردستان  هەرێمی  گرنگییەكەشی، 
جیهانی  نەخشەی  سەر  خراوەتە  ئێستا 
هەربۆیە  سروشتی.  گ��ازی  و  ن��ەوت 
پێویست دەكات لە ئێستاوە بیر و بەرنامە 
بۆ  داب��ڕێ��ژرێ  ورد  زانستی  پالنی  و 
دامەزراندنی كۆمەڵگا پتڕۆكیمیاوییەكان 
پیشەسازییە  ئەم  چونكە  كوردستاندا،  لە 
ئابووری و  پایە گرنگەكانی  لە  یەكێكە 
پیشەسازی جیهانی و ڕۆڵ و كاریگەری 
زیاتری  پێشخستنی  لە  دەبێت  گەورەی 
داهاتی  چونكە  كوردستاندا،  هەرێمی 
ئەم پیشەسازییە گەلێك زیاترە لە داهاتی 

نەوتی خاو و گازی سروشتی. 
پیشەسازییە  ئەم  ڕێگایانەوە  لەم  دەكرێ 

گەشەی پێ بدرێ:
نوێ   تەكنۆلۆژیای  ناوەوەی  هێنانە   -1
توانا  گەشەپێدانی  و  كوردستان  ناو  بۆ 

مرۆییەكانی كوردستان.
ئامێری  و  كارگە  دام��ەزران��دن��ی   -2

پێویست بۆ ئەو مەبەستە.
و  ت��وێ��ژی��ن��ەوە  ب��ە  3- گ��رن��گ��ی��دان 
بازاڕكردنی  بە  و  بەرهەم  گەشەپێدانی 
پیشەسازی پتڕۆكیمیاوی لە كوردستاندا. 
دیكە  هۆكارێكی  دەبێتە  ئەمەش  كە 
نەخشەی  لەسەر  كوردستان  دانانی  بۆ 
واڵتە  لە  دنیا  سەرەكییەكانی  یاریزانە 

پیشەسازییە گەورەكاندا.

سەرچاوە:

1- http://www.jes.org.jo/kids/

arabic/waste.asp.

2- http://www.chemistry.

clemson.edu.

3- http://www.

accutekpackaging.com.

4- http://www.mainetti.co.uk/

arabic/env…ai/recycle.asp.

Nawzad_mohandis@yahoo.

com
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خەڵك  زۆر  دێت،  هاوین  كاتێك 
بە  دەری��اك��ان  كەناری  ب��ەرەو  دەڕۆن 
مەبەستی خۆفێنكکردنەوە، ئەوە كاتێكی 
كە  لمانەی  لەو  بیركردنەوە  بۆ  باشە 
هەن،  دەریاكاندا  كەنار  لە  زۆری  بە 
چونكە ئەوە گرنگییەكی گەورەی هەیە 

لە ئابووری جیهاندا، شۆڕشی گەورە لە 
ئەو  لمە،  سوتەمەنییەكەی  كە  ئارادایە 
خۆڕاییەدا  لمە  لەو  كە  گرنگەی  ماددە 
شۆڕشە  ئ��ەو  هەوێنی  بۆتە  و  هەیە 
گەورەیەی كە دەستی پێكردوە و هێشتا 
لە سەرەتادایە بریتییە لە توخمی سلیكۆن 
دوو  وەردەگیرێ،  لمەوە  لەو  كە   Si

لم،  لە  بریتییە  زەوی  توێكڵی  سێیەكی 
و ماددەی سلیكا-ش پێكنەری سەرەكی 

بەردەكانە بە هەموو جۆرەكانییەوە. 
سۆدا  خۆڵەمێشی  لە  كەمێك  لەگەڵ  لم 
و بەردی جیری گەرم دەكرێن تا پلەی 
ئینجا  سیلیزی،  پلەی   1600 گەرمی 
تا  دەبێتەوە  سارد  خێرایی  بە  تێكەڵەكە 
دەیزانین،  كە  شووشەیەی  ئەو  دەبێتە 
هەڕەمەكیانە  شووشە  گەردیلەكانی 

جووڵەدا  لە  شلە  گەردیلەكانی  وەك 
دەبن تا دەبێت بە شووشەیەكی ڕەق بە 
شووشانە  لەو  جۆرێك  جیاجیا.  شێوەی 
كە  دەناسرێن  گڕكانی  شووشەی  بە 
هۆی  بە  چەكسازیدا  لە  بەكاردەهێنرێن 

ئەو لێوارە تیژانەی كە هەیانە. 
شووشە  ئێستادا  ل��ە  لێهاتووە  وای 
ئەم  گ���ەورەی  كۆڵەكەیەكی  ب��ۆت��ە 
شووشە  لەمڕۆماندا  شارستانیەتەمان، 
و  دەرگ��ا  دروستكردنی  نێو  دەچێتە 
نێو  دەچێتە  و  خانووەكان  پەنجەرەی 
مایكرۆسكۆب  و  شاشە  دروستكردنی 
و  ئاوێنەكان  و  هاوێنە  و  تەلسكۆب  و 
زۆر  شووشە  هەروەها  دیكە...،  زۆری 
بەتایبەتی  و  تاقیگاكاندا  لە  گرنگە 
نەخۆشخانەكان  و  كیمیا  تاقیگاكانی 

سلیكۆن 
شۆڕشێكی 

بێكۆتا 

جوان محەممەد ڕەئوف
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كە بە بێ بۆری و لوولەی تاقیكردنەوە 
كاریان دەوەستێت و هەموو ئەوانەش لە 
بنچینەی  كە  دەكرێن  دروست  شووشە 

ئەوەیش لم��ە. 
لە  كیمیا  مامۆستای  سیال  ئ��ەن��درێ 
"ئەو  دەڵێت:  لەندەن  كۆلیژی  زانكۆی 
بەرپای  بەنیازە  سلیكۆن  ش��ۆڕش��ەی 
بكات لە داهاتوودا بەم جۆرەی ئێستای 
سلیكۆن  توێی  بە شێوەی  بەڵكو  نابێت، 
ئەله كترۆنییەكاندا  ئامێرە  لە  كە  دەبێت 
پیشەسازییەدا  ل��ەو  بەكاردەهێنرێ، 
گەردیلە  دوو  ل��ە  سیلیكا  م���اددەی 
بەوەش  دادەماڵرێ،  ئۆكسیجینیەكەی 

دەبێتە پوختترین ماددەی سەر زەوی.
نیمچەگەیەنەرە  ماددەیەكی  سلیكۆن 
گەیاندنە  بەسەر  دەست  دەتوانرێت  و 
وزەی  كەڵێنە  و  بگیرێ  كارەباییەكەیدا 
ب��ەراورد  بە  گەورەیە  دابڕاوەكەیشی 
بەرگەی  زیاتر  بۆیە  جه رمانیۆم  لەگەڵ 
كە  ئ��ەوەی��ە  لەبەر  دەگ���رێ،  گەرمی 
بەكاردەهێنرێ  ب��وارەدا  لەو  سلیكۆن 
لە  ئەلیكترۆنی   ت��وێ��ی  وەك  وات���ە 

كۆمپیوتەرەكاندا. 
بە زیادكردنی خڵتەی دیاریكراو بە بڕی 
بۆ سلیكۆنەكە، دەتوانرێت  زۆر و كەم 
دەست بەسەر جووڵەی ئەله كترۆنەكاندا 
بگیرێ و بەپێی پێویست سلیكۆنەكە وەك 
گەیەنەر یان نەگەیەنەر ڕەفتار بكات و 
پڕۆگرامكردنی  كردارەكانی  لەویشەوە 

كۆمپیوتەرەكان ئەنجام دەدرێن.
ئەیلولی  لە  ئەله كترۆن  توێی  یەكەم 
جه رمانیۆم  لە  كە  دەرك��ەوت   1958
مانگێك  چەند  پ��اش  دروستكرابوو، 
سلیكۆن.  ب��ە  گ���ۆڕا  جرمانیۆمەكە 
تەنك  زۆر  چینی  لە  توێیانە  ئەو  ئێستا 
كە  دەك��رێ��ن  دروس���ت  سلیكۆن  ل��ە 
بچووك  زۆر  كۆمپیوتەری  و  بژمێر 
بە  دروس��ت��دەك��رێ��ن  ل��ێ  تەنكیان  و 
كۆمپانیای  پێشانگای  ب��ەرز.  چوستیی 

بەرهەمهێنه ری  گەورەترین  كە  ئەنتل 
كاری  شیكاری  ئەله كترۆنییەكانە،  توێ 
یاسای مۆر، نمایش دەكات. ئەو یاسایە 
دەگەڕێتەوە بۆ ڕۆبەرت مۆر كە یەكێكە 
لە دامەزرێنەرەكانی كۆمپانیاكە و یەكەم 
که   و   1969 ساڵی  لە  بەرهەمهێنا  توێی 
هاتنی  بە  تێدابوو،  تڕانزستەری   1200
ترانسزته ره کانی  ژمارەی   1972 ساڵی 
و  ئەوەندە  دوو  به   بوو  توێیه کان  ناو 
زیاتر له  2500. ئیدی بەردەوام ژمارەی 
دەكرد  زیادی  توێیەكان  گەیەنەرەكانی 
ئەنتل  تا  ناوبراوە  كۆمپانیای  لەالیەن 
ئەله كترۆنی  توێیەكی  ئەوەی  گەیشتە 
ملیار   2 بكات  دروس��ت  سلیكۆن  لە 
و  تێدابێت!  )ترانسزته ر(ی  گەیەنەری 
هێشتا كۆتایی ئەو ئاسۆیە زانراو نییە كە 

ئەو تەكنیكە پێی دەگات؟  
مارك بۆ هەر بەرپرسی پەرەپێدانی توێ 
كە  دەڵێت  ئەنتل،  لە  ئەله كترۆنییەكان 
كە  م��اوە  لەبیر  ئ��ەوەی  ب��ەردەوام  ئەو 
دەیانوت  توێیەكان  بواری  شارەزایانی 
دروستبكرێ  ئامێرێك  ناتوانرێ  كە 
 100 لە  بێت  بچووكتر  دوورییەكانی 
نانۆمەتر، بەاڵم ئێستا ئامێری وا دروست 
دەكرێت كە درێژیی دوورییه کانی 10 
نانۆمەتره ، كۆتایی ئەو تەكنیكەش هێشتا 

نادیارە!
كە  بزانە  بارەكە  نزیككردنەوەی  بۆ 
خوێنی  سووری  خڕۆكەی  خانەی  یەك 
نانۆمەترە،  ه��ەزار   4 تیرەكەی  مرۆڤ 
بەاڵم "بۆهەر" ئاماژەی بەوە دا كە كار 
نانۆ بۆ خۆی كەموكورتی  بە تەكنیكی 
هەیە، كە لەوانەیە ببێتە هۆی دیاردەیەك 
كە بە "تونێلی بڕی" دەناسرێت كە وای 
ئەوەندە  کاره باییه كان  سوڕە  دێت  لێ 
ب��چ��ووك دەب��ن��ه وه  ك��ە ب��ە زەح��م��ەت 
دەكرێ  دیاری  ئەله كترۆنەكان  شوێنی 
بەربەستەكاندا  نێو  لە  ئەله كترۆنەكان  و 
بە جۆرێك دەجووڵێن، كە ئیدی گرفتی 

ج��ۆراوج��ۆر دروس��ت دەك���ەن، وەك 
یان  توێیەكانەوە،  لە  وزە  بەفیڕۆچوونی 
دەبێتە هۆی گەرمبوونی توێیەكە و لەكار 
كۆمپیوتەر  كۆمپانیاكانی  بۆیە  كەوتنی، 
و  گەیەنەرەكاندا  بە  گێڕایەوە  چاویان 
پرۆسەكانی  نێو  خستە  نوێیان  ماددەی 
دیزاین و بەرهەمهێنانەوە، بەاڵم "بۆهەر" 
ئاماژە بەوە دەدات كە بەرەنگاربوونەوەی 
ئەو بەربەستانە بە هەمان بڕ لە زیادبوونی 
خێرایی توێیەكاندا نییە، بۆیە كۆمپیوتەرە 
ساڵی   10 م��اوەی  لە  نوسینگەییەكان 
ڕابردوودا بە شێوەیەكی لەبەرچاو پەرەی 
نەسەندووە، ئەوە لە كاتێكدایە دەتوانرێ 
مۆبایلێكی  لە  كۆمپیوتەرییەكان  توانا 

بچووكی زیرەكدا كۆ بكرێنەوە. 
پێویستمان  داهاتوودا  لە  وتی  هەروەها 
ئەگەر  دەبێت  دیكە  تەكنیكێكی  بە 
چوونەوەیەكدا  لە  توێیەكان  ب��ەردەوام 
چاوتێبڕینی  ل��ە  نموونە  ب��ۆ  ب���وون، 
لە  ئەله كترۆنەكان  لە  زۆر  ژمارەیەكی 
دەڕوات  چاوتێبڕینەكە  توێیەكەدا  نێو 
بەرەو كۆنتڕۆڵكردنی سامپڵی جووڵەیان. 
ئێستاش  تا  دەڵێت  بۆهەر  ه��ەروەه��ا 
ڕەهەند  دوو  توێی  لەسەر  سوڕەكان 
له   توانرا  ئەگەر  خۆ  دەكرێن،  چەسپ 
پێ  پ��ەرە  ڕەهەند   3 توێی  داه��ات��وودا 
جۆرێك  بە  گواستنەوەكە  ئەوا  بدرێ 
دەبێت كە توێی وا دروست بكرێن كە 

وەك دەماخی مرۆڤ كار بكەن!
پارێزگاری  هەروا  سلیكۆن  ئاخۆ  بەاڵم 
لە شوێنی خۆی دەكات لەو پیشەسازییە 
لە  ئەوە  كاتێكدا  لە  شۆڕشگێرییەدا؟ 
وەك  دیكەی  جێگرەوەی  ئاخۆ  ئارادایە 
بەكار  ئەندیۆم  و  كاربۆن  و  گالیۆم 
بهێنرێن؟ لە وەاڵمدا دەوترێ لەبەرئەوەی 
سیلیكۆن لە سروشتدا زۆرە و هەرزانە، 
دەمێنێتەوە  خۆیدا  شوێنی  لە  هەر  بۆیە 
كە ناو دڵی ئەو پیشەسازییەیە. هەروەها 
سێیەمی  شۆڕشی  دڵی  لەنێو  سلیكۆن 
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تەكنیكدا دەمێنێتەوە، كە لە ئێستادا بۆتە 
یەكێك لە پیشەسازییە گەشەكردووەكان 
هەزار  دەیان  بە  بەوەش  ئەمەریكا،  لە 
زیادی كردووە  واڵتەدا  لەو  كار  هه لی 
كە خۆی لە پیشەسازی شانه  خۆرییەكاندا 
ئەو  كە  نەبووە  ڕێكەوتیش  دەبینێتەوە، 
پەرە  سلیكۆن"  "دۆڵی  لە  پیشەسازییە 
پیشەسازییە  گرنگترینی  لە  كە  بسێنێت 
كۆمپیوتەرەكانی  وەك  تەكنیكییەكانی 

تێدایە.
 Silicon Valley سلیكۆن  دۆڵ��ی 
سان  كەنداوی  باشووری  لە  ناوچەیەكە 
فرانسیسكۆ لە كالیفۆرنیای ئەمەریكا، ئەو 
ژمارەیەكی  بەوەی  بەناوبانگە  ناوچەیە 
بەرهەمهێنەری  و  پەرەپێدەر  لە  زۆر 
ئه له کترۆنییەكانی  و  تەواوكاریی  سوڕە 
سەدان  بە  ناوچەیەدا  لەو  ئێستا  تێدایە، 
كۆمپانیا و كارگەی بەرهەمهێنانی سوڕە 
توێیە  و  تەواوكارییەكان  ئەله كترۆنییە 
تێدایە  ئامێرەكانیان  و  ئەله كترۆنییەكان 
كە بنچینەی دروستكردنیان سلیكۆنە، بە 
بەرهەمانە  ئەو  هەموو  سێیەكی  ڕادەیەك 
دۆڵه   ئه و  بۆیە  دێ��ن،  ناوچەیەوە  لەو 
زۆرتر  ئەوانەی  نراوە.  ناو  ناوەوە  بەو 
وەرگرتووه   تەكنیكانە  لەو  سوودیان 
ناوچانەدا  لەو  ئەوانەی  "هیبزە"كانن، 
هۆشبەرەكانن  ماددە  كێشانی  خەریكی 
نەك تەكنیكاران. یەكێك لەوانە بە ناوی 
بوو  كەس  یەكەم  كە  سكافیرە  جۆن 

سوودی لە وزەی خۆر وەرگرت.
بەدەست  خۆرییانە  شانە  ئەو  سەرەتا 
ب��وون  كەمتوانا  زۆر  ک��ه   دەه��ێ��ن��ران 
بە هۆی  بەاڵم  ئێستا،  پێوەرەكانی  بەپێی 
ناوچانەوە  ئەو  كەسانی  دەوڵەمەندیی 
ب��ەاڵم  دا،  ف���ڕێ  زۆری  ق��ازان��ج��ی 
بەو  دنیا  دیكەی  شوێنەكانی  بەدبەختانە 
نرخی  بۆیە  نەبوون،  دەوڵەمەند  ڕادەیە 
بە  زۆر  سەرەتاوە  لە  خۆرییەكان  شانە 

گران هەژمار دەكرا.

مۆر  ی��اس��ای  بەپێی  دەزان��ی��ن  ئێمە 
گەیەنەرە  ژم���ارەی  ل��ە  زیادبوونێك 
توێیەكانی  لەسەر  "ترانزستۆرەكان" 
یاسایەكی  بەپێی  ڕوودەدات،  سلیكۆندا 
دیكەی سەرخستنی تێدەگەین كە بۆچی 
جار  سەدان  بە  خۆرییەكان  شانە  نرخی 
لەالیەن  یاسایەش  ئەو  كردووە،  كەمی 
خانە  ب��واری  پێشەنگی  و  ئ��ەن��دازی��ار 
كارۆڕووناكییەكان "دیك سوانسۆن" كە 
كارگەیەكی هەیە لە دۆڵی سلیكۆن بۆ 
دروستكردنی شانە خۆرییەكان بە ناوی 

كۆمپانیای sun – powerه وه . 
دیک سوانسۆن وەسفی سلیكۆن دەكات 
خانە  لە  كە  نیمچەگەیەنەرێك  وەك 
ئەله كترۆنییەكان  توێ  و  ڕووناكییەكان 
سیفەتێكی  "سلیكۆن  دەڵێت:  بەكاردێن، 
كە  ئەوەیە  ئەویش  هەیە  ناوازەی  زۆر 
ئەله كترۆن  ب��ەردەك��ەوێ��ت  ڕوون��اك��ی 
ئەله كترۆنەكان  ب��ەوەش  دەردەپەڕێت 
و  جووڵەكانیاندا  لە  دەبن  سەربەست 
بچن  توێیەكیانەوە  لێواری  لە  دەكرێ 
نازانن  و  دیكە  توێیەكی  لێواری  بۆ 
مەبەست  بێ  بۆیە  دەڕۆن  كوێ  بەرەو 
هەر  ڕووی  ل��ەس��ەر  و  دەس��وڕێ��ن��ەوە 
كە  هەر  دادەنرێ  وا  ماددەی  خانەیەك 
ڕووناكی بەركەوت ئه له کترۆن له  خۆی 
ئەله كترۆنێكیش  هەر  و  دەرەوە  دەكاته  
ب��ەرك��ەوت و لە  ڕوون��اك��ی خ��ۆری 
ڕووەكە ده رچوو، ئەوا له  شوێنی خۆی 
"كون"  بە  كە  دەهێڵێت  بەجێ  چاڵێك 
دەناسرێت. سوانسۆن درێژە بە قسەكانی 
"بیرۆكەی  دەڵێت:  زیاتر  و  دەدات 
وا  كە  ئەوەیە  هەمووی  خۆری  خانەی 
ڕایه ڵه یه ک  بكەین  ئەله كترۆنەكان  لە 
ڕایه ڵەیەكی  كونەكانیش  و  بهێنن  پێك 
دیكە". پێویستە ئەندازیارەكان پەرە بەو 
بكەن  وا  كارێكی  و  بدەن  بیرۆكەیە 
چوستی  زۆرترین  و  تێچوو  كەمترین 
سوانسۆن  مەبەستی  هەموو  هەبێت. 

خۆرییەكان  خانە  چوستیی  كە  ئەوەیە 
بێتەوە  كەم  تێچوویان  و  بێتەوە  بەرز 
ئەوەش بە زیادكردنی بەرهەمهێنان وەك 
چونكە  دیكە،  بەرهەمەكانی  هەموو 
هەرچەندە  سوانسۆن  یاسای  بەپێی 
بێت  زیاتر  خۆرییەكان  خانە  ژم��ارەی 
بە  نرخیان  دابەزینی  هۆی  دەبێتە  ئەوە 
جۆرە  بەو  تێچوونەكەی،   %20 ڕێژەی 
لە  خۆری  وزەی  لە  وات  یەك  نرخی 
سەدەی  حەفتاكانی  لە  دۆالرەوە   100
 1 لە  كەمتر  بۆ  دابەزیوە  ڕاب��ردووەوە 

دۆالر لە ئێستاماندا. 
لە  ئەمڕۆ  خێرایەی  و  زۆر  دابەزینە  ئەو 
لە  بەرهەمهاتوو  كارەبای  وزەی  نرخی 
كارێكی  دی،  هاتۆتە  خۆرییەوە  وزەی 
بە  كە  قۆناغێك  بگەینە  ك��ردووە  وای 
قۆناغی هاوتایی تۆڕەكان دەناسرێ، بەو 
مانایەی ئەو شوێنانەی زۆر خۆردارن واتە 
بەرهەمهێنانی  و  لێدەدات  زۆر  خۆریان 
وزەی كارەبایان تا ڕادەیەك بەرزە، وەك 
ئەوا  ئیتاڵیا،  و  ژاپۆن  هاوای، كالیفۆرنیا، 
تێچووی 1 وات لە كارەبای بەرهەمهاتوو 
زۆر  ڕادەیەكی  بە  خۆرییەوە  وزەی  لە 
لە  وات   1 تێچووی  لە  دەبێت  نزیك 
كارەبای بەرهەمهاتوو لە ڕێی بەكارهێنانی 
ناوكییەوە  خەڵوز یان گاز و یان وزەی 
و  ده که ن  پیس  ژینگە  هەمووشیان  كە 

وزه ی خۆر ژینگه  پیس ناکات.
سوانسۆن"  "دی��ك  هەوڵەكانی  بەپێی 
 1 نرخی  دەڕوات  ئ��ەوە  ب���ەرەو  ك��ار 
خانە  لە  بەرهەمهاتوو  كارەبای  لە  وات 
لە  كەمتر  بۆ  داببەزێت  خۆرییەكانەوە 
ئەوكاتە وزەی كارەبا  ئیدی  35 سێنت، 
ژینگەش  و  خۆڕایی  لە  دەبێتەوە  نزیك 
پارێزراو دەبێت و پیس نابێت، ئیدی ئەو 
گەورە  شۆڕشێكی  بڵێین  دەتوانین  كاتە 
هەموویشی  بوو  بەرپا  وزەدا  بواری  لە 
لە  كە  شاراوانەیە  توانا  ئەو  هۆی  بە 
و  حەشاردراون  دەریاكاندا  كەنار  لمی 
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سەرچاوەی لە بننەهاتووی ئەو سلیكۆنەیە 
كە بۆتە هەوێنی ئەو شۆڕشە بێ وێنەیەی 
بواری تەكنیك بەگشتی و وزە بەتایبەتی.      

توخمی سلیكۆن بناسە  
سلیكۆن توخمێكی كیمیاییە و گەردیلە 
ژمارەكەی  بارستە  و  14یە  ژمارەكەی 
كانزاكانە  نیمچە  كۆمەڵەی  ل��ە   28
چاالكی  چ���وارە،  هاوهێزییه که ی  و 
كیمیایی كەمترە لە هاوتا پەیكەرییەكەی 
دەكەوێتە  كە  ناكانزایی  كاربۆنی  كە 
بەاڵم  خولیدا،  خشتەی  لە  سەروویەوە 
نیمچەكانزا  جه رمانیۆمی  لە  چاالكترە 
لە  سەروویەوە  دەكەوێتە  ئەمیش  كە 
خشتەی خولیدا، بۆ یەكەم جار لە ساڵی 
1823 سلیكۆن ئامادەكراو و پوختەكرا، 
یەكەمجاری  دۆزینەوەی  مێژووی  بەاڵم 

مشتومڕی لەسەرە و زۆر ئاشكرا نییە. 
لە  باڵوی  و  زۆری  ڕووی  لە  سلیكۆن 
گەردووندا لە پلەی هەشتەمدایە، بەاڵم بە 
پوختی زۆر دەگمەنە و بە زۆری تێكەڵە 
بە تۆز و لمی هەسارۆكە و هەسارەكان 
سلیكۆن  دوانۆكسیدی  شێوەكانی  بە  و 
توێكڵی  ی   %90 هەیە.  سلیكات  یان  و 
زەوی لە كانزاكانی سلیكات پێك دێت 
و بەوەش سلیكۆن دەبێتە دووەم توخمی 
باڵو لە توێكڵی زەوی كە پاش توخمی 
توێكڵی  ی   %28 و  دێ��ت  ئۆكسجین 

زەوی پێك دێنێت. 

لە سیفەتە فیزیاییەكانی سلیكۆن: توخمی 

سلیكۆن ڕەقە لە پلەی گەرمی ژووردا. 
و  سیلیزیە  پلەی   1414 توانەوەی  پلەی 
پلەی كواڵنی 3265 پلەی سیلیزیە، چڕی 
لە دۆخی شلیدا زیاترە لە چڕییەكەی لە 
سلیكۆن  ڕووەوە  لەم  و  ڕەقیدا  دۆخی 
لەكاتی  سلیكۆن  بۆیە  دەچێت،  ئاو  لە 
زۆربەی  وەك  یەك  ناچێتەوە  بەستنیدا 

ماددەكان بەڵكو دەكشێت.
بۆ  باشە  زۆر  گەیەنەرێكی  سلیكۆن 
سلیكۆن  بەللوریەكەی  شێوە  گەرمی. 
دەردەك��ەوێ��ت  خۆڵەمێشی  ڕەنگی  بە 
تا  هەرچەندە  كانزاییە،  ڕەون��ەق��ی  و 
لەتبوون  شیاوی  بەاڵم  بەهێزە،  ڕادەیەك 
بەللوری  شێوەی  و  وردوخاشبوونە  و 
خولگەی  دەردەك��ەوێ��ت.  شەشپاڵویی 
 4 سلیكۆن  گ��ەردی��ل��ەی  دەرەوەی 
سلیكۆن  هەیە.  هاوهێزی  ئەله كترۆنی 
بە  و  نیمچەگەیەنەرە  توخمێكی 
توانای  گەرمی  پلەی  بەرزبوونەوەی 

گەیاندنی زیاد دەكات.
لە سیفەتە كیمیاییەكانی سلیكۆن 

سلیكۆن لە توخمە نیوەكانزاییەكانە، چوار 
خولگەی  هاوهێزییەكەی  ئەله كترۆنە 
توخمەكانی  لەگەڵ  ئاسانی  بە  دەرەوەی 
دروس��ت  كیمیایی  ب��ۆن��دی  دی��ك��ەدا 
دەكات و بە زۆری چوار بۆندییە، بەاڵم 
دروست  بۆند   6 یان   5 توانایدایە  لە 
دیكە  ئەله كترۆنی  وەرگرتنی  بە  بكات 
دەبێت  دروست  سلیكات  هەندێجار  و 
تا  هاوهێزی   4 سلیكۆنی  ناجێگیرە،  كە 
لەگەڵ  كارلێك  بەاڵم  سستە،  ڕادەی��ەك 
هالۆجینەكان دەكات و تفتەكانیش ڕوون 
دەكاتەوە، بەاڵم نەبیستراوە كە ترشەكان 
هەبێت  سلیكۆن  لەسەر  كاریگەرییان 

مەگەر بە دەگمەن.

لە  سلیكۆنەی  ئەو  سلیكۆن:  هاوتاكانی 
دەردەكەون  شێوە   3 بە  هەیە  سروشتدا 
كە بریتین لە سلیكۆن  -28، -29، -30 
ڕێژەی  و  باڵوترینیانە   28- سلیكۆنی  و 
هاوتای   ،%92 دەگ��ات��ە  سروشتدا  لە 
زرنگانەوەی  لە  بەكاردێت  -29ەكەشی 
زرن��گ��ان��ەوەی  و  موگناتیسی  ن��اوك��ی 
ئەله كترۆنی موگناتیسی و دوانزە هاوتای 
تیشكدەری سلیكۆن لە سروشتدا هەن و لە 
باڵوترینیان سلیكۆن -32 كە نیوەتەمەنی 
دەگاتە 170 ساڵ، و سلیكۆنی -31 كە 
نیوەتەمەنی دەگاتە 157.3 ساڵ و هاوتا 
تیشكدەرەكانی دیكەی نیوەتەمەنیان لە 7 

چركە تێپەڕ ناكات.

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

bbcarabic.com  

پەراوێز:
  له  بازاڕی کوردستاندا به  ئینتیگره یت 
بێگومان  که   و  ناسراوه   ئه نتیگرێت  یان 
هاتووه   کۆمپانیاکه وه   ناوی  له   ناوه   ئه م 
که  ئه نتل گره یته  و به  واتای کۆمپانیای 
گه وره ی ئه نتل دێت. ئای سی-شی پێ 
زانستی  زمانی  )پیاچۆره وه ی  ده گوترێ. 

سه رده م(
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ئەم  ئەنجامی  لە  دەبن،  پەیدا  كارلێكردووەكان  ماددە  بەریەككەوتنی  ئەنجامی  لە  هەمیشە  كیمیاییەكان  كارلێكە 
كارلێكە  لە  گشتی  شێوەیەكی  بە  دەبێت.  دروست  بەرهەمێك  لە  زیاتر  یان  یەك  دەدات،  ڕوو  گۆڕانكاری  بەریەككەوتنانە 
كیمیاییەكاندا ئەلیكترۆن لە نێوان ماددەكاندا دەگوازرێتەوە و بەندی نێوان ماددەكان گۆڕانیان بەسەردا دێت. گەرمی، خەستی 
ماددەكان، كارای یاریدەدەر، ڕێژەی بەریەككەوتنی ماددەكان، سروشتی ماددەكان "ڕەق، شل، گاز" و پەستان كار دەكه نه  

سەر ڕێژەی كارلێك.
لە بەریەككەوتنی ماددە كارلێك كردووەكان، وزەی جووڵێنەر پێویستە ئەوەندە زۆر بێت بۆ ئەوەی بەندە كیمیاییەكان بشكێنێت 

و بەندی تازە دروست ببێت، بۆ نموونە: 
 B + C- A → C-A + B

لەم كارلێكەدا، هێزی جووڵێنەر ئەوەندە زۆرە كە بەندی نێوان )A( و )B( دەشكێنێت و پاشان بەندی تازە دروست دەبێت 
لەنێوان )A( و )C(، هەتا ئەوەی هەموو ماددەی )A( تەواو دەبێت.

بە شێوەیەكی گشتی، ماددە یان هەر شتێك دەجووڵێت كاتێك هێزێك كاری تێ بكات، بۆ نموونە جوواڵنی بەلەم لەناو ئاودا 
.Driving Force بە هۆی سەوڵلێدانەوە، لێدانی هەڵمات لە كاتی هەڵماتێندا، بە هەموو ئەو هێزانە دەڵێن هێزی جووڵێنەر

بە كارهێنرابێت.  Heat/Energy  كاتێك ڕوو دەدات كە هێزی جوڵێنەر  Mass و وزە – گەرمی  بارستە  گواستنەوەی 
گواستنەوە دەتوانرێ بە J "جوول" هێما بكرێ. گواستنەوەكە دەتوانرێ بدۆزرێتەوە بە زانینی بڕی بارستە یان جووڵە بۆ بڕی 
 ڕووبەر و كات. ڕێژەی گواستنەوەكە پەیوەندی ڕاستەوانەی هەیە لەگەڵ هێزی جوڵێنەر، پەیوەندییە بیركارییەكان دەتوانرێ لەم

هاوكێشەی خوارەوە دەرببڕین. هاوكێشەی 1.
...................)1(

 x ئاڕاستەی گواستنەوەكە ڕوون دەكاتەوە،)( هێمایە بۆ بارستە )خەستی(، گەرمی/وزە، لەسەر تەوەرەی x لە هاوكێشەكەدا
لەسەر ڕووتەختی پێوان بۆ ئاڕاستەی گواستنەوە.

بەگشتی گواستنەوە، گواستنەوەیە یان جواڵنە لە ناوچەیەك كە ڕێژەی بارستە)خەستی( یان وزە/گەرمی زۆربێت بۆ ناوچەیەكی 
كەمتر، هەر لەبەرئەوەیە نیشانەی سالب )-( لەالی ڕاستی هاوكێشەكە هەیە، پاشان بڕی گواستنەوەی J دەبێتە موجەب (+)، 
دۆزینەوەی ڕێژەی dX/dx كە سالبە، چونكە لێكدانی بڕێكی سالب )-( لەگەڵ بڕێكی دیكەی سالب )-( دەكاتە موجەب. 

)+( هاوكۆلكەی گواستنەوە A پەیوەندی بە هەندێك زاراوەی فیزیاوی هەیە كە جۆرەكانی گواستنەوە ڕوون دەكەنەوە.
گواستنەوە لە زۆر باردا  ، هەر لەبەرئەوەیە كە لە جۆرێك زیاتری هەیە، لێرەدا تەنیا جۆرەكانی گواستنەوەی بارستە )خەستی( 

لەگەڵ گواستنەوەی گەرمی/وزە ڕوون دەكەینەوە، لەبەر پەیوەندیی بەهێزیان بەیەكەوە و بە هۆی زۆریی ڕوودانیان:
1- گواستنەوە یان باڵوبوونەوەی بارستە )خەستی(

گواستنەوە یان باڵوبوونەوەی بارستە كاتێك ڕوو دەدات كە كێشی گەردی خەستی "ماددەیەك" با وا دابنێین ماددەی A باڵو 
ببێتەوە بەناو ناوەندێكدا كە لە ماددەیەكی دیكە پێكهاتبێت، با وای دابنێین ماددەی B دەكرێ یاسای گواستنەوەی ماددە بەم 

شێوەیەی خوارەوە دەرببڕدرێ، وەك هاوكێشەی2.
...................)2(

لە هاوكێشەی باڵوبوونەوەدا هێزی جوڵێنەر خەستی ماددەی A-یە، یەكەی گواستنەوەی بارستە بە Kg/S2m دەردەبڕدرێت، 

گواستنەوەی بارستە و
وزە لە كارلێكی كیمیاییدا

جوامێر ڕەسوڵ*  

J = - A
dx

dx

Jm = - DAB
dC

dx
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DA خێرایی باڵوبوونەوەی A ڕوون دەكاتەوە بەناو ماددەی B- دا. بۆ نموونە: شێوازی باڵوبوونەوەی 
B
هاوكۆلكەی باڵوبوونەوەی 

گازێك بەناو پارچەیەك الستیكی سلیكۆندا وێنەی ژمارە 1 نیشاندراوە:

 وێنەی 1: باڵوبوونەوەی بارستە "خەستی" ماددەیەك گازێك بەناو پارچەیەك الستیكی سلیكۆن.
بە  كراونەتەوە"  "جیا  دابڕاون  یەكدی  لە  تەواو  شێوەیەكی  بە  ڕاست  و  چەپ  الی  سلیكۆن،  پارچە  بۆ  هێمان  الكێشەكان 

بەربەستێك، الستیكە سلیكۆنەكە بە ماددەی B دادەنرێ.
بە   A ماددەی  t=0 خەستی  دەبێتە سفر  هاوكێشەكە، كاتێك كات  لە هەردوو الی  A سفرە  ماددەی  لە سەرەتادا خەستی 
CA كە خەستییەكەی جێگیرە. ماددەی A بە ناو ماددەی B دا باڵو دەبێتەوە بە هۆی هێزی 

0
شێوەیەكی كتوپڕ زیاد دەكات بۆ 

جوڵێنەرەوەیە كە لە ئەنجامی خەستی جیاوازەوە دروست دەبێت، لەبەرئەوە خەستی A زیاددەكات لەناو الستیكە سلیكۆنەكە 
بۆ بڕی دووری باڵوبوونەوە لەگەڵ ئەو كاتەی كە دەیخایەنێت، خەستی ماددەی A لەالی ڕاست بە بەردەوامی سفر دەبێت، بە 
البردنی ماددەی A لەناو الستیكەكە، دوای تێپەڕبوونی كاتێكی زۆر، باری جێگیری بۆ خەستی دروست دەبێت. لەم قۆناغەدا 

خەستی A لێكدەدرێتەوە بە پێی دووری باڵوبوونەوە كە لەناو الستیكەكە: 
a. خەستی ماددەی A لە هەردوو الی الستیكەكە سفرە.

.CA
0
b. لە كاتی سفردا t=0 خەستی لە الی چەپی الستیكەكە زیادی كردووە بۆ 

c. ماددەی A دەست دەكات بە باڵوبوونەوە بە ناو الستیكە سلیكۆنەكە. بە تێپەڕبوونی كاتێكی كەم، خەستی ماددەی A لەناو 
.t و كات x الستیكەكە لێك دەدرێتەوە بەپێی دووری

 A دوای تێپەڕبوونێكی كاتێكی زۆر، باری هاوسەنگی خەستی دروست دەبێت، لە باری هاوسەنگی خەستیدا بۆ ماددەی .d
تەنیا بە پێی دووری لێكدەدرێتەوە كە لەناو الستیكەكە باڵوبۆتەوە.

بۆ دۆخی جێگیری ماددەی  A لە الستیكی سلیكۆندا دەتوانرێ بەپێی ئەم هاوكێشەی خوارەوە 3 دەرببڕدرێت:
...................)3(  

 JA ڕێژەی باڵوبوونەوەی ماددەی A یە بە ئاڕاستەی x لەناو الستیكە سلیكۆنەكەدا، ڕیژەی dx/dCA گۆڕانی خەستی ماددەی 

A لەناو الستیكەكە، و هێزی جوڵێنەریشە. DAB هاوكۆلكەی باڵوبوونەوەی ماددەی A بە ناو B دا الستیكە سلیكۆنەكە.
باڵوبوونەوە  تا هاوكۆلكەی  باری هاوسەنگی خەستی دروست دەبێت.  باڵوبوونەوە ڕوونی دەكاتەوە كە چۆن  هاوكۆلكەی 
DAB گەورەتر بێت زووتر باری هاوسەنگی خەستی دروست دەبێت. ئەگەر هاوكۆلكەی باڵوبوونەوە بچووكتر بێت ئەوا باری 

.S/m2دەكاتە یەكەی دووری بە دووجا لەسەر كات D یSI-Units هاوسەنگی كاتی زیاتر دەخایەنێت. یەكەی پێوانەیی
2- گواستنەوەی وزە- گەرمی گەیەنەر

گەرمییەكە  بڕی  بەكاربهێنرێت.  جیاوازدا  گەرمی  پلەی  شێوەی  لە  جووڵێنەر  هێزی  كە  دەگوازرێتەوە  كاتێك  وزە-گەرمی 
.K ڕاستەوانە دەگۆڕێت لەگەڵ ئەو هێزەی كە بەكارهێنراوە، و ئەو بڕە نەگۆڕە و پێی دەڵێن گەرمی گەیەنەر

الی  هەردوو  لە  گەرمی  سەرەتا  دراوە،  نیشان  دا   2 وێنەی  لە  وەك  پەنجەرەیەكدا  ناو  بە  گەرمی  گواستنەوەی  نموونە  بۆ 
پەنجەرەكە سفرە، واتا گەرمی گواستنەوە ڕوونادات بە ناو پەنجەرەكەدا، دوای ئەوەی لەكاتیt=0 تێدەپەڕێت گەرما لە الی 
چەپی پەنجەرەكە زیاددەكات بۆ 0t، چونكە گەرمی جیاوازی دووالی پەنجەرەكە وا دەكات گەرمی بگوازرێتەوە لە الیە 
گەرمەكەوە بۆ الیە ساردەكە. گەرمی لەالی ڕاست هەر بە سفر دەمێنێتەوە، هەتا ئەوەی باری هاوسەنگی دروست دەبێت، كە 

.t و كات x گەرمییەكەی پێوراوە بەپێی دووری

JA = - DAB
dCA

dx
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وێنەی .2 گواستنەوەی گەرمی بە ناو پەنجەرەیەكدا
a. گەرمی هەردووالی پەنجەرەكە سفرە. 

 .T0 گەرمی لە الی چەپ زیاد دەكات بۆ پلەی t=0 كە .b
 t و كات x گەرمی گواستنەوە بەناو پەنجەرەكە دەست پێدەكات دوای تێپەڕبوونی كاتێكی كەم، گەرمیدەكە بەپێی دووری .c

دەپێورێت. 
d. دوای تێپەڕبوونی كاتێكی زۆر، باری هاوسەنگی دروست دەبێت. كە تیایدا گەرمی تەنیا بەبێ دووری دەپێورێت.

 Law of Heat باری جێكیری گەرمی گواستنەوە بە ناو پەنجەرەكە دەتوانرێت بەم هاوكێشەیە 4 خوارەوە دەببردرێت. بە یاسای
Fouriers كە بە یاسای فۆرەری گەرمی ناسراوە.

هەتا گەرمی گەیەنەری α پەنجەرەكە زیاد بێت، زۆرتر باری هاوسەنگی دروست دەبێت، ئەگەر α بچووك بوو ڕێژەی گەرمی 
گواستنەوە كەم دەبێت، و كاتێكیش بۆ باری هاوسەنگی زۆرتر بێت.

 Dimensionless Numbers بێ ڕەهەندی ژمارەكان
لە گواستنەوەی بارستە و گەرمی دەتوانرێ ڕەهەندی دووری Dimension ئەژمار ناكرێ، چونكە هاوكۆلكەی باڵوبوونەوەیان 

هەیە، كە چۆنییەتی باڵوبوونەوەیان ڕوون دەكاتەوە. 
بۆ بارستە: هاوكۆلكەی سەرەتایی باڵوبوونەوەیە Ordinary Diffusion Coefficient Dm2/S چونكە باڵوبوونەوەی بارستەی 

ماددەی A بە ناو ماددەی B ڕوون دەكاتەوە.
بۆ گەرمی: باڵوكەرەوەی گەرمییە S/2m}Thermal Diffusiona كە چۆنێتیی باڵوبوونەوەی گەرمی ڕوون دەكاتەوە، وەك 

باڵوبوونەوەی جووڵێك Joules لە گەرمی بە ناو ماددەیەك.
هاوكۆلكەی باڵوبوونەوەی بارستە و گەرمی هەمان یەكەیان هەیە، لەبەرئەوە بەپێی ڕەهەندی ژمارەییەكان دەتوانرێ هاوكۆلكە 

بەكابهێنرێ بۆ دۆزینەوەی ڕەوشتی ماددەكان.
و پەیوەندی نێوانیان دەتوانرێ لە هاوكێشەی 5-ی خوارەوە ڕوون بكرێتەوە كە بە یاسای لوویسی ژمارەیی ناسراوە .

...................)5(
 A ژمارەی لویس خێرایی باڵوبوونەوەی وزە/ گەرمی بە ناو ماددەیەك بە بەراوورد بە باڵوبوونەوەی بارستە خەستی هی ماددەی"

بەناو ماددەیەكی دیكە B ڕووندەكاتەوە".
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* زانكۆی راپەرین

a=           /SIunits:{            .         .          } =  {         }
m3

kg
kg.k
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m2

S
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S.k.m
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dcp

Le =  
a

DAB
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گەورەی  ڕۆڵی  دیكەدا  بواری  چەندین  و  كانزاكان  و  زەویناسی  بواری  گەلێك  لە  كە  گرنگانەی  ئامێرە  لەو  یەكێك 
هەیە و سوودێكی بەرفراوان پێشكەش بە زانست و توێژینەوە زانستییەكان دەكات، ئامێری الدانپێوی تیشكی ئێكسە كە بە 
زمانی ئینگلیزی بەX-Ray Diffractometer ناودەبرێ و كورتكراوەكەشی بریتییە لە XRD. ئەم ئامێرە یەكێكە لە ڕێگە 
سەرەكییەكانی شیكاركردنی نیشتەنی و كەڤرەكان و ماددەكانی دیكە كە لە ڕێیەوە جۆری مادده  خاوەكانی Minerals ناو 
دیاری  ماوەیەكی كورتدا  لە  »چڕبوونەوەیان«  بوونیان  نەبێت ڕێژەی  یان هەر  بڕەكەی  ڕادەیەك  تا  و  ماددەیە  ئەو  پێكهاتەی 
دەكرێ. لەم وتارەدا هەوڵ دەدەین تیشكێك بخەینە سەر بنەماكانی كاركردنی ئەم ئامێرە و ڕێگەی شیكاركردنی ماددەكان و 
چۆنێتیی ئامادەكردنی نموونەی بەردەكان بۆ شیكاری بەم ئامێرە. بێگومان باسی سەرەكیی بۆ كاركردنی ئامێرەكەیە لە بواری 

زەویناسیدا و خۆشبەختانە ئەم ئامێرە و بەو مۆدێلەی كە باسی دەكەین لە بەشی زەویناسیی زانكۆی سلێمانی هەیە. 
بۆ زانیاری زیاتر لەسەر ئەم ئامێرە گرنگە و چۆنێتی دروستكردن و ڕاهێنان و نرخه که ی لە كۆمپانیای بەرهەمهێن، خوێنەر 

.http://www.panalytical.com :دەكرێ سەردانی ماڵپەڕی كۆمپانیای بەناوبانگی پانەلیتیكەڵ بكات بەم ناونیشانە
XRD 2. بنەماكانی

لەم وتارەدا ناچینە ناو زۆر لە وردەكارییەكانی ئامێرەكەوە، چونكە لەوانەیە ئەوانە زۆر گرنگ نەبێت بۆ خوێنەر، بەڵكو بنەما 
سەرەكییەكانی كاركردنی ئەم ئامێرە باس دەكەین. یەكەم بەش كە پێویستە باس بكرێ بریتییە لە سەرچاوەی تیشكی ئێكسی 

بەكارهاتوو.

ئامێری 
الدانپێوی 
تیشكی 
ئێكس 

د.ئیبراهیم محەمەد جەزا*
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1.2 بەرهەمهێنانی تیشكی ئێكس؟
لە زۆرینەی ئه و ئامێرانه ی كە لە تاقیگەكاندا بەكاردێن، تیشكی ئێكس لە ئەنجامی بۆمبارانكردنی جەمسەرێكی ئانۆدی كانزایی 
»ئامانجەكە« بە ئێلێكترۆنی وزە بەرز  20 تا 100كیلۆڤۆڵت كە لە ڕێی وایەرێكی دەزووییەوە لە لوولەی تیشكی ئێكسی ڕۆتنگندا 

بەرهەم دێت، ئەم لوولەیە دەزووە وایەرێك و ئانۆدێكی تێدایە و لوولەكەش خاڵی كراوەتەوە لە هەوا )شێوەی ژمارە1(. 
بە گشتی، ئەو تیشكەی که  بەرهەم دێت، لەپەنجەرەیەكی بیریلیۆمەوە دێتە دەرێ )شێوەی ژمارە 1( كە بریتییەلە: )1( گورزەیەك 
وایەرە دەزووییەكەوە دروست دەبێت و وزە شاراوەكەی  ئێلیكترۆنەكانی  لە  تیشكی سپی( كە  بەردەوام )شەبەنگی  تیشكی 
لە هێڵی  )ئامانجەكەدا(. )2( ژمارەیەك  ئانۆددا  بە گەردیلەكانی جەمسەری  پێداكێشانی  لەكاتی  بۆ تیشكی ئێكس  دەگۆڕرێ 
ڕووناكی جیاواز لە تووندیدا پەیدا دەبن، كە بە تیشكی ناسراو  یان دیاریكراو ناودەبرێن كە ئەمەش ئەو وزەیە دەنوێنێت كە لە 
ئەنجامی دووبارە ڕێكخستنەوەی ئه لیكترۆنی ئۆربیتاڵەكانی گەردیلەكانی ئامانجەكەوە دەبێت، كە ئەمەش لە ئەنجامی دەرپەڕینی 
ئه لیكترۆنێك یان زیاتر دەبێت كاتێك دەوروژێنرێ )شێوەی ژمارە2(. ئەم هێاڵنەش بە هێڵەكانی  K وL و M و هتد دەناسرێن. 

جۆری هێڵەكە بەندە لەسەر شوێنی ئەو ئێلیكترۆنەی كە دووبارە ڕێك دەخرێتەوە )شێوەی ژمارە 3(.

شێوەی ژمارە 1: بڕگەیەك لە لوولەی تیشكی ئێكس ڕۆتنگن ) سەرچاوەی ژمارە 9(.

شێوەی ژمارە 2 : شەبەنگێك كە لە جەمسەرێكی ئانۆدی لە مس دروستكراوی
ناو لوولەی تیشكی ئێكسەوە بەرهەم دێت پیشان دەدات )سەرچاوەی ژمارە11(.
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شێوەی ژمارە 3: بەرهەمهاتنی 
تیشكی ئێكس لە شەبەنگێكی 
مسەوە كە بە هۆی جێگۆڕكێی 

ئه لیكترۆنەكانەوە بۆ  خولگە 
یان بەرگی K ڕوودەدات، 

لەگەڵ بەرهەمهاتنی شەبەنگی 
بەردەوام بە هۆكاری 

پێداكێشانی تەواو یان 
پێداکێشانی به شی )سەرچاوەی 

ژمارە11(.

  Coو Fe  و Cr و Cu چەند جۆرێك لە جەمسەری ئانۆد هەیە كە بەكاردەهێنرێن وەك ئامانج لە لوولەی تیشكی ئێكسدا، وەك
و Mo  و Ag )خشتەی ژمارە1(. هەریەكەیان سوود و زیانی خۆی هەیە و لەكاتی گونجاودا بەكاردەهێنرێ. دەكرێ سوود 
لە بەكارهێنانی تیشكی یەك ڕەنگی پاك وەربگیرێ ئەویش بە مانای تیشكی یەك درێژەشەپۆل، ئەمەش لە ڕێگەی بەكارهێنانی 

فلتەری) β  (وە دەست دەكەوێت، یان دەكرێ كریستاڵێكی یەك ڕەنگ monochromator  crystal بەكاربهێنرێ.
پەنجەرەی  نزیك  له   ئێكسەكە  تیشكی  گورزەی  بەردەم  دەخرێتە  كە  تەنك  كانزایی  وایەرێكی  لە  بریتییە   )  β فلتەری) 
بیریلیۆمەكەی لوولەی تیشكی ئێكس. جۆری ئەو كانزایەی كە لەم فلتەرەدا بەكاردێ دەتوانێت تیشكی) Kβ  ( لە شەبەنگەكە 

دووربخاتەوە )شێوەی ژمارە 4(.
خشتەی ژمارە 1 جۆری ئەو فلتەرانە پیشان دەدات كە باشترە لەگەڵ جەمسەری ئانۆدی ناو لوولەی تیشكی ئێكسدا بەكار 
بهێنرێن، كە بە گشتی و بە شێوەیەكی باش تیشكی Kβ لە شەبەنگەكەدا كەم دەكاتەوە، بێگومان ئەم فلتەرە تووندیی تیشكی 

بەردەوام و تووندیی Kα كەم دەكاتەوە )سەرچاوەی ژمارە 11(.

شێوەی ژمارە 4: شەبەنگی تیشكی 
ئێكسی توخمی مس پاش ئەوەی كە 

بە فلتەری نیكلدا تێپەڕیوە )سەرچاوەی 
ژمارە 11(.

خشتەی ژمارە 1
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2.2 الدانی تیشكی ئێكس بە هۆی نموونەكەوە
شێوەی ژمارە 5 هێڵكارییەكی ساكاری ئامێری الدانپێوی تیشكی ئێكس X-Ray Diffractometer پیشان دەدات. لە سەرەتادا 
تیشكی ئێكس كۆدەكرێتەوە بۆ شێوە گورزەیەك، بڕی جیابوونەوە لەڕێی كۆنتڕۆڵكردنی درزی جیابوونەوەوه  دابین دەكرێ. 
واتە بۆ نموونە درزێكی گەورەی 4 پلەیی جیابوونەوە بۆ كاركردن لە پلەی بەرزدا و بۆ كاركردنی پلە كەمەكان )نزمەكان(، 

ئەوا درزێكی بچووكی جیابوونەوە نزیكەی 0.083 پلەیی بەكاردێ.

شێوەی ژمارە5: هێڵكارییەك كە بە شێوەیەكی ساكار 
و نموونەیی ئامێری الدانپێوی تیشكی ئێكس پیشان 

دەدات )سەرچاوەی ژمارە 11(.

بە  هەیە  سووڕاندنەوەی  توانای  كە  جێگیرە  شوێنێك  لەسەر  نموونەیە  ئەم  كە  دەكرێ  نموونەكە  سەر  ئاڕاستەی  گورزەكە 
خێراییەكی دیاریكراو ئەویش بە پلە لە دەقیقەیەكدا )شێوەی ژمارە 6(. لەم ئامێرە تازانەدا دەكرێ شوێنی نموونەكە جێگیر بێت 
و هەردوو باڵەكەی ئەمالوالی نموونەكە بجووڵێن، كە ئەوانیش باڵێكیان لوولەی تیشكی ئێكسە )كە تیشكی ئێكس بەرهەم 
دێنێت و دەیخاتە سەر نموونەكە( و باڵەكەی دیكەیان هەستەوەری پێوەیە بۆ ئەوەی الدانەكە لە نموونەكەوە تۆماربكات )شێوەی 

ژمارە6(.

  

كە  ئەوەی  پاش   XRD ئامێری  ناوەوەی   :6 ژمارە  شێوەی 
دەرگاكەی كراوەتەوە و وێنەی الی چەپیش پێكهاتەی شوێنی 
بەرهەمهێنانی  لوولەی  و  نموونەكەیە  دانانی  یان  هەڵگرتن 

تیشكی ئێكس و هەستەوەر پیشان دەدات.
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كاتێك مادده ی خاوی ناو نموونەكە، ئەو تیشكەی دەكەوێتە سەر، ئەوا بە گوێرەی یاسای براگ ئەو تیشكە پەرچ دەبێتەوە یان 
الدانی تووش دەبێت واتە: nλ=2dsinθ   لە كاتێكدا كە n ژمارەی تەواوە و λ درێژەشەپۆلی تیشكی ئێكسە و d دووری 

نێوان دوو تۆڕ یان ڕووتەختی بلووریی كە بە ئەنگسترۆم ئەژمار دەكرێ و θ بریتییە لە گۆشەی الدان ) شێوەی ژمارە 7(.
  scattering slit كاتێك تیشكە الدراوەكە بە كونێكی بچووكدا تێپەڕدەبێت و پاشان كۆدەكرێتەوە و دوایی درزی پەرشبوون
تپێپەڕ دەكات لەپێناو ئەوەی كە تەنیا گورزە تیشكی الدراو بگاتە ناو دۆزەرەوە یان هەستەوەر Detectorه کە . ئەو هێمایەی 
كە بە هۆی فۆتۆنەكانی تیشكی ئێكسەكەوە دروستبووە لەناو هەستەوەردا گەورە دەكرێ و پاشان لە ڕێی ئامێری تۆماركەری 

ئه لیكترۆنییەوە چاپ یان  تۆمار دەكرێن.

شێوەی ژمارە7: ڕوونكردنەوەی یاسای براگ. a  و 
گەردیلەییەكان   ڕووتەختە  لە  بریتیین    a2 و    a1

ئێكسەكە  تیشكی  و  یەكسانە  نێوانیان  دووری  كە 
X-Y دەكەوێتە سەر ئەو ڕووتەختانە. R-S تیشكی 

پەرچبووەوەیە لەسەر ڕووتەختەكان، پەرچبوونەوە لە 
دەبڕێت  زیاتر  دوورییەكی    a1 ژێرەوە  ڕووتەختی 
پەرچ   a ڕووتەختی  لە  ئەوەی  لەگەڵ  بەراوورد  بە 

دەبێتەوە.
d sin θ + d sin θ = Δ : ئەمەش مانای

 Δ كەواتە لەپێناو ئەوەی كە الدان ڕووبدات پێویستە
یەكسان بێت بە ژمارەی تەواوی درێژی شەپۆلەكان 
واتە: 2d sin θ  =nλ  كە ئەمەش بە یاسای براگ 

دەناسرێ )سەرچاوەی ژمارە 11(.

3. شیكاری نموونە
ئاسایی  وردبینی  بە  ناتوانرێ  و  وردن  زۆر  دەنكۆڵەكانیان  كە  بەردانەی  ئەو  شیكاركردنی  لە  بەسوودە  زۆر   XRD ئامێری 
پێویستە   .clay minerals  بەتایبەتی توێژینەوەی خاوە قوڕییەكان بەردە قوڕییەكان و  لە  لێكۆڵینەوە  بۆنموونە  بناسرێنەوە، 
ئەوەشمان لەیاد بێت كە ئەم ئامێرە لە كاتێكدا ئەگەر نموونەی داواكراو كە شیكار بكرێ كریستاڵی نەبێت، ئەوا ئەم ئامێرە هیچ 
هێمایەكمان ناداتێ. كەواتە بە گشتی هەموو بەردەكە ورد دەكرێ و لەڕێی ئەم تەكنیكەوە دەتوانرێ پێكهاتەی خاویی بەردەكە 
بزانرێ. باشتر وایە نموونەكە ورد بكرێ بۆ دەنكۆڵەی ورد كە تیرەكانیان لەنێوان 5 بۆ 10 مایكرۆن بێت، بەاڵم پێویستە وا ورد 
بكرێ كە زیان بە كریستاڵەكان نەگەیەنرێ، بۆیە پێویستە بەئاگا بین لە وردكردندا. هەروەها پێویستە نموونەكە هەموو كەڤرەكە 

بنوێنێت و نابێت تەنیا بەشێكی بەردەكە بنوێنێت. 
پاش ئەم هاڕین و وردكرنە، نموونەكە دەخرێتە بەردەم گورزی تیشكی ئێكسه که وه . دەكرێ نموونەكە بە دوو شێوە دابنرێ، 
یان ئەوەیە دەكرێتە ناو قاڵبێكی ئەلەمنیۆمەوە و ڕووەكەی ڕێكدەخرێ، یان بە شێوەی باڵوكردنەوە لەسەر ڕوویەك دادەنرێ. 
لەڕێی دووەمدا نموونە باڵوبووەوەكە بە هۆی ئەسیتۆنەوە لەسەر پارچە شووشەیەك جێگیر دەكرێ. ئێستا ئەو نموونەیە دەخرێتە 
ناو ئامێرەكەوە، كە لە بارودۆخی گونجاودا ڕێكخراوە. بۆ نموونە تیشكی ئێكسی بەكارهاتوو، ڤۆڵتیەی بەكارهاتوو، خێرایی 

ڕووماڵكردن و تۆماركردنی ئەنجامەكان، هه موویان ڕێک خرابن.
1.3 شیكاری جۆری

ئێستا ئەگەر تەنیا شیكارییەكی جۆریی ساكار داواكراو بێت، ئەوا كارەكە بە ئاسانی بریتی دەبێت لە ناسینەوەی هەر یەكێك لەو 
لوتكانەی كە لە گۆشەیەكی θ2 دیاریكراودا دەركەوتووە وەك لە شێوەی ژمارە 8دا دیارە. لە زۆربەی كاری ئاساییدا شوێنی 
لوتكەكە دادەنرێ بە شوێنی گەورەترین یان بەرزترین تووندی intensity. بێگومان مەرج نییە هەمیشە یەك لوتكە بە جوانی 
و به  پاكی دەربكەوێت، بەڵكو زۆرجار لوتكەكان پان دەبن یان تێكەڵ دەبن و دەچنە سەریەك كە ئەمانە هەمووی بەئاسانی 

چارەسەر دەكرێ و بە شارەزایی تەكنیككار لەم بارانە ڕزگار دەبێت و ئەنجامی دروست دەست دەكەوێت.
ناكات ئەو خشتانە دابنرێن، كاتێك خوێنەر حەزی بە  پێویست  )لێرەدا  تایبەتەوە  لە ڕێی بەكارهێنانی خشتەی  ئێستا دەكرێ 
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 θ2 بینینی ئەوخشتانە هەبوو دەتوانێت بگەڕێتەوە بۆ لیستی سەرچاوەكان و لەو سەرچاوانەدا ئەو خشتانە دەبینێت(  گۆشەی
و  بكرێ  ئەژمار  براگیشەوە  هاوكێشەكەی  ڕێی  لە  هەر  دەكرێ  و   )d( كریستاڵیی  ڕووتەختی  نێوان   دووریی  بۆ  بگۆڕرێ 
بدۆزرێتەوە:d=λ/2sinθ. كاتێك لوتكەكان ناسرانەوە و بە شێوەیەكی ڕێژەییش تووندییەكەیان دیاری كرا ئەوسا دەتوانرێ 
ناوی خاوەكە دەستنیشان بكرێ لەڕێی خشتەی تایبەت كە لە ئەنجامی شارەزایی و كاری زۆری لێكۆڵەرەوانەوە ئامادەكراوە 
كۆمپیوتەرەكەی  بەشی  واتە  ئامێرەكە  هەر  تازەكاندا  ئامێرە  لە  وەربگیرێ.   9 ژمارە  سەرچاوەی  لە  دەكرێ  خشتانەش  »ئەم 
داتابەیسی هەیە كە زۆرینەی خاوەكانی تێدا پارێزراوە واتە هەر خاوێك لە كوێدا دەردەكەوێت و تووندییەكەی، كە ئەمە 
كاری ناسینەوەی خاوەكان ئاسان دەكات كاتێك ئەو ئەنجامەی كە دەست كەوتووە لەگەڵ بانكی زانیاری ناو كۆمپیوتەرەكە 

بەراورد دەكرێ و ناوی دروستی خاوەكە دەستنیشان دەكرێ«.

هێڵكارییەك   :8 ژمارە  شێوەی 
لە  بریتییە  كە  )دیفراكتۆگرام( 
 XRD ئامێری  دەرهاویشتەی 
لوتكانە  لەو  لوتكەیەك  هەر  و 
دیاریكراو  خاوێكی  لە  بریتییە 

)سەرچاوەی ژمارە 11(.

2.3 شیكاری چەندی یان بڕی
وەك ئاماژەمان پێدا بەرزیی لوتكەكان له  هێڵکارییه که دا، بە شێوەیەك لە شێوەكان، ڕادەی بوونی ئەو خاوە دەنوێنێت 
كە  لوتكانەی  لەو  هەریەكێك  ژێر  ڕووبەری  لە  دەتوانرێ  بۆیە  هەیە.  بوونی  شیكاركراوەكەدا  نموونە  لەناو  كە 
و  وردی  بە  كە  هەیە  ئاڵۆزتر  ڕێگەی  ئەمەش  سەرەڕای  بكرێ،  خاوە  ئەو  بوونی  ڕادەی  خەماڵندنی  دەركەوتووە 
نابێت،   %100 هەر  ئەژماركردنە  ئەم  هەرچەندە  هەیە،  نموونەیەدا  لەو  كە  دەكات  دیاری  خاوە  ئەو  بڕی  دروستی 
ئەویش بە هۆكاری باڵوبوونەوەی تیشكەكان لەكاتی ئەنجامدانی كردارەكەدا، بۆیە لە زۆر لە سەرچاوەكاندا بە ڕێگە 

یان شێوازی نیمچە چەندی )نیمچەبڕی(  semi quantitative دادەنرێ.
4. شیكاریی بۆ خاوە قوڕییەكان

كەڤرە  لە  )گڵییەكان(  قوڕییەكان  خاوە  ناسینەوەی  و  دیاریكردن  بۆ   XRD تەكنیكی  ڕێگەی  بەكارهێنانی  هەڵبەت 
بە  بەردی كلسی، ڕێگەیەكی زۆر سەركەوتووە و سەردەمێكە زۆر  لمەبەرد و  قوڕین و  بەردی  جیاوازەكانی وەك 
وردبینی  پێویستە  بۆیە  و  مەحاڵە  كارێكی  ئاساییدا  وردبینی  لەژێر  قوڕییەكان  خاوە  دیاریكردنی  بەكاردێ.  باڵوی 
ڕووپێوی ئێلیكترۆنیScanning Electron Microscope بەكاربهێنرێ لەم پێناوەدا، خۆ ئەگەر ئەم ئامێرە نەبوو، 

XRD بەكاربهێنرێ. ئەوا دەكرێ تەكنیكی 
بە گشتی دەنكۆڵەی قەبارە قوڕ بە كەمتر لە 2 مایكرۆن دیاری دەكرێ و هەربۆیە لەبەر زۆر وردییەكەی بە وردبینی 
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ئەوا   XRD ئامێری  بە  لێكۆڵینەوەی  بۆ  نموونەكە  ئامادەكردنی  لەپێناو  بكرێنەوە.  جیا  خاوەكانی  مەحاڵە  ئاسایی 
ترشی  بەكارهێنانی  ڕێی  لە  باشترە  بوو،  زۆر  نموونەكە كلسی  ئەگەر  بدرێ.  ئەنجام  پێویستە  هەیە  هەنگاوێك  چەند 
لە  بكرێ )چونكە  زیاد  قوڕییەكان  بوونی خاوە  بکرێ و ڕێژەی  لەو كلسە زۆرە ڕزگار  هایدرۆكلۆریكی ڕوونەوە 
خاوە كلسییەكان ڕزگار دەبیت(. ئەگەر له  نموونه که دا ڕێژەی ماددەی ئەندامی زۆر بێت ئەوا دەكرێ بە بەكارهێنانی 
هایدرۆجین پیرۆكساید H2O2  خەستیی 35% نموونەكە لەو ماددانە ڕزگار ببێت. لە كاتێكدا ئەگەر نموونەكە ڕێژه ی 

ئاسنی بەرز بوو، ئەوا بە بەكارهێنانی سۆدیۆم دایسیۆناید Na2S2O4 دەتوانرێ لەو ئاسنە ڕزگار بیت.
1.4 جیاكردنەوە

پێش ئەوەی دەست بكرێ بە كرداری شیكردنەوە، جیاكردنەوەی دەنكۆڵەكان زۆر پێویستە و دەبێت ئامێری سەروو 
و  نەرم  نموونەكە  ئەگەر  نەكەن.  دروست  تۆپەڵ  و  جیاكرابنەوە  لێك  دەنكۆڵەكان  گشت   ultrasonic دەنگیی 
تا  بۆ ماوەیەك دابنرێ و  ئاودا  لەناو  پێویستە  ئەوا  بوو  ئاسان دەبێت، خۆ ئەگەر ڕەق  ئەوا جیاكردنەوەكە  بێت  ورد 
لێكهەڵوەشان ڕوو بدات و پاشان ئەگەر پێویست بوو بۆ ئەوەی لە تۆپەڵبوون ڕزگار ببیت، ئەوا بەكارهێنانی ماددەی 

سۆدیۆم هێكسا میتافۆسفات لەو تۆپەڵبوونە بە تەواوی ڕزگار دەبیت. 
وەك ئاماژەی پێ كرا ئەو قەبارەیەی كە پێویستە جیا بكرێتەوە لە دەنكۆڵەكان، بریتییە لە كەمتر لە 2 مایكرۆن، بۆیە 
جۆرە  لەو  دەنكۆڵەكانی  قەبارەی  بكەین  بۆ  شیكاری   XRD ئامێری  لەژێر  دەمانەوێت  كە  نموونەیەی  ئەو  پێویستە 
بێت. لەم پێناوەشدا دەتوانیت پشتئەستوور بە خشتەی تایبەت بە قووڵیی گونجاو و كاتی پێویست بۆ وەرگرتنی ئەو 
قوڕاوە. لێره دا ده توانیت سوود لە سەرچاوەی ژمارە 9 و 11  وەربگریت، كە بەندە لەسەر یاسای ستۆك و بە وردی 
قووڵی و كاتی پێویست ئەژمار كراوە تا نموونە وەربگریت لەو گیراوە قوڕییەی كە لە ناو سیلندەرێكی 1000ملیدا 

پارێزراوە.
2.4 ئامادەكردن

پاش ئەوەی كە بڕی پێویست لەو گیراوە قوڕییە وەرگیرا و دڵنیاین كە قەبارەی دەنكۆڵەكان لە 2مایكرۆن كەمترن، 
بهێنرێ تا وشك دەبێتەوە.  ئەوجا پێویستە لەسەر پارچە شووشەیەك بە ئاسۆیی دابنرێ و باڵو بكرێتەوە و وازی لێ 
 2 قەبارەی  لە  هەمووی  و  بووە  ڕەق  شووشەكە  پارچە  لەسەر  كە  تەنكەی  توێژاڵە  ئەو  وشكبوونەوە  پاش  پێویستە 
مایكرۆن كەمترە، درز نەبات، بەاڵم ئەگەر درزی برد ئەوا پێویستە بگەڕێیتەوە بۆ كرداری جیاكردنەوە و بزانیت لە 
بە  قوڕییەكان  ئەوەیە كە خاوە  هەنگاوە  لەم  ئامانج  بكەیتەوە.  دووبارە  هه مووی  و کرداره که   هەیە  هەڵەیەك  كوێدا 

شێوەیەكی ئاسۆیی و ڕێك لەسەر پارچە شووشەكە بنیشێن و ئامادە بن بۆ بەركەوتنی تیشكی ئێكس. 
وەك  نموونەی   5 تا   4 كە  باشترە  قوڕییەكان،  خاوە  ناسینەوەی  لە  گونجاو  و  باش  ئەنجامێكی  دەستكەوتنی  لەپێناو 
گونجاودا  بارودۆخێكی  لەژێر  هەریەكەیان  كە  ئەوەی  بۆ  ئەمەش  بكرێ،  ئامادە  نموونە  هەمان  لە  کرا  باس  ئەمەی 
بخرێتە بەردەم تیشكی ئێكس. باشتر وایە نموونەی یەكەم وەك خۆی لێكۆڵینەوەی بۆ بكرێ، دووەم پاش ئەوەی كە 
تێر دكرێ   Ethylene glycol ئیسیلین گالیكۆل   لە  ئەوەی كە  پاش  لە كلس دەشۆرێتەوە، سێیەمیان  نموونەكە 
لەناو ئۆڤنێكی پلەی گەرمیی نزمدا. چوارەمیان بۆئەوەی كە گەرم بكرێ بۆ 350 پلەی سەدی. پێنجەمیان بۆ ئەوەی 

كە گەرم بكرێ بۆ 550 پلەی سەدی، شەشەمیان بۆ ئەوەی كە گەرم بكرێ بۆ 800 پلەی سەدی. 
دەبێت  هێڵكاری  شێوەی  بە  كە   XRD ئامێری  ئەنجامەكانی  پاشان  و  بكرێن  شیكار  كە  ئامادەن  نموونانە  ئەم  ئێستا 
Diffractogram ناودەبرێ دەكرێ خاوەكان بناسرێتەوە و ئەگەر پێویست بوو ڕێژەی بوونی  و بە دیفراكتۆگرام 

هەریەك لە خاوەكان ئەژمار بكرێ )شێوەی ژمارە9(.
دیاریكردن و ناسینەوە و ئەژماركردنی بڕی خاوە قوڕییەكان زۆر بەسوودن لە توێژینەوە زەویناسییەکانی تایبەت بە 
دەستنیشانكردنی سەرچاوەی بەردەكان و هەروەها لە دیاریكردنی كەشوهەوای كۆن و لەو كردارە زەویناسییانەی كە 
بەسەر كەڤرەكاندا هاتوون. ئەمە سەرەڕای ئەوەی كە لە زۆرێك لە پیشەسازییە گرنگەكانی وەك چیمەنتۆ و خشت 

و سیرامیك و ئاسن و...هتد. ئەم شیكارییانە زۆر گرنگە و بە كاری سەرەكی دادەنرێن.
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ئەنجامی   :9 ژم���ارە  ش��ێ��وەی 
گڵی  نموونەیەكی  شیكاركردنی 
جێركەس  )پێكهاتووی  كوردستان 
بە  سوڵتان(  هەیبەت  شاخی  لە 
ئامێری XRD  كە لەم هێڵكارییانەوە 
ئەو  ناو  )مەعدەنەكانی(  خاوەكانی 

نموونەیە بە وردی دیاری كراوە.
هەموو    )B( ك��ورت��ك��راوەك��ان:  
پاش  واتە  نۆرماڵ   )N( نموونەكە، 
ئیسیلین    )EG( كاربۆنات،  البردنی 
گەرمكردن   )H550°C( گالیكۆل، 
 )H800°C( سەدی،  550پلەی  بۆ 
سەدی.  800پلەی  بۆ  گەرمكردن 
كورتكراوەی خاوەكان: )D( دۆڵۆمایت، 
 )Ch( كوارتز،   )Q( كالسایت،   )C(
زانیاری  )بۆ  ئیالیت.   )I( كلۆرایت، 
بۆ  بگەڕێیتەوە  دەتوانیت  زیاتر 

سەرچاوەی ژمارە12(.
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سه عاتێک  چەند  ڕۆژان��ە  ئەگەر 
بە  دەكەیت،  كۆمپیوتەرەكەت  بە  کار 
دڵنیاییەوە دەبێت ئەم بابەتە بخوێنیتەوە. 
شوێنی  و  نۆرینگە  كە  نییە  ڕۆژێ��ك 
چارەسەرگە  و  پزیشکی  چارەسەری 
نەخۆشیی  لە  بێت  خاڵی  سروشتییەكان 
گەنجان كە بە دەست دەردو ئازارەوە 

دەناڵێنن، ئازاری شان، پشت، سنگ.
ئەو  لێكۆڵینەوە  و  وتووێژ  كەمێك  بە 
كە  دەك��ەوێ��ت  دەس��ت  ئەنجامەمان 
زیاد  مامەڵەی  نەخۆشانە  ئەو  زۆرینەی 
لە ڕادەیان لەگەڵ كۆمپیوتەردا كردووە 
لەسەر  سه عاتێک  چەند  لە  زیاتر  و 
ئەڵبەتە  دەمێننەوە.  كۆمپیوتەرەكانیان 
ئەم نەخۆشییانە قۆناغی جیاوازی هەیە، 
الی  چوونە  و  سکااڵ  قۆناغ  یەكەم 

پزیشكە.
كێشانە  ئ��ەم  ه��ەی��ە  ك��ات  هەندێك 
دەبنە  دەچ��ن  پێش  ب��ەرەو  ئ��ەوەن��دە 
و  فیزیكی  گ��ۆڕان��ی  هەندێك  ه��ۆی 
بۆیە  ل��ەش.  ئەندامەكانی  جەستەیی 
هەر  لە  و  بەهانە  مەكەرە  ماندووبوون 
دانیشتنی  شێوەی  بارودۆخێكدایت، 
بیرت  بیگۆڕە.  و  بكە  چ��اك  خ��ۆت 
لە  یەكێكە  ت��ۆ  ج��ەس��ت��ەی  نەچێت 
لە  كە  سەرمایانەی  ئ��ەو  گرنگترین 
ژیانتدا بوونیان هەیە، مەیكە بە قوربانی 

كار و كۆمپیوتەرەكەت.
*ماسوولكەكانی مل و گەردن 

هیالك مەكە
لەگەڵ  ئەو كەسانەی كە سەروكاریان 
شێوەیەكی  بە  هەیە،  كۆمپیوتەردا 

پشت  لە  سه عات   6 ڕۆژی  ناوەندی 
كۆمپیوتەرێكەوە كاردەكەن. لەم بارەدا 
 40º سنگی مرۆڤ بە نزیكەی گۆشەی
وەهای  كات  هەندێك  و  دەچەمێتەوە 
لێ دێت كە چەناگەی مرۆڤ دەداتەوە 
لە سینگی و بەیەكەوە دەلكێن! سەری 
بارستایی  كیلۆگرام  چەندین  مرۆڤ 
ماسوولكەكانی  تەنیا  ئ��ەوە  و  هەیە 
گەردن و ملە که دەتوانن ئەو بە بەرزی 
تێپەڕبوونی  بە  ڕایبگرن.  و  بهێڵنەوە 
لە  ك��ارك��ردن  ل��ه   ساعاتێک  چ��ەن��د 
ماسوولكانە  ئەو  كۆمپیوتەرەوە،  پشت 

دەنوشتێنەوە و تووشی هیالكی دەبن.
*هەر ئێستا بچۆرە بەردەم ئاوێنە

ئەوانەی كە زۆر كۆمپیوتەر بەكاردەهێنن 
چەپیان  دەستی  گشتی  شێوەیەكی  بە 
دەخەنە سەر مێزەكە و بە دەستی ڕاست 
لەم  دەك��ەن.  كۆمپیوتەرەكە  بە  ئیش 
بارودۆخەدا شانی چەپیان بەرزدەبێتەوە 
شانی  و  دەچ��ێ��ت  پێشەوە  ب���ەرەو  و 
دەكەوێت.  دوا  و  دەبێت  نزمتر  ڕاست 
شانی  نزمبوونەوەی  و  دواكەوتن  بە 
دەماری  و  ماسوولكە  هەرچی  ڕاست 
تووشی  هەیە  گ��ەردن  و  سینە  تۆڕی 
ئەوەی  وەك  دەبن  خراپ  كاریگەریی 
بۆ ماوەی سه عاتێک دەستێكت  یەكێك 

ڕابكێشێت.
البەرن  چاکه ته که یان  ئەگەر  ئەمانە 
بە  ئ��ەوەی��ان  ئاوێنە،  ب��ەردەم  بچنە  و 
یەكێك  كە  دەردەكەوێت  بۆ  ڕوونی 
دیکه یان،  لەوی  نزمترە  شانەكانیان  لە 
پێی  پزیشكیدا  بواری  لە  دیاردەیە  ئەم 

ك��������ۆم��������پ��������ی��������وت��������ەر
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 Dropped Shoulder دەوترێت 
كاریگەرە  ئەو  واتە   .Syndrome

ئەنجامی  لە  كە  خراپانەی  و  نه رێنی 
لەم  دەبێت.  دروست  شانەوە  دابەزینی 
ئەو  تووشبوونی  ئەگەری  بارودۆخەدا 
كەسە بە بارودۆخی زۆر خراپتر زیاتر 

دەبێت.
*نەخۆشی یاریزانە پیشەگەرەكانی 

تێنس
ئ���ەوك���ات���ەی ك����ار ب���ە م��اوس��ی 
دەست  دەكەیت،  كۆمپیوتەرەكەت 
نزم  و  بەرز  ب��ەردەوام  شێوەیەكی  بە 
ئەم  دووب���ارەب���وون���ەوەی  دەب��ێ��ت��ەوە. 
جوواڵنە لە ڕۆژ و مانگەكانی سەرەتادا 
ناكات،  دروست  بۆ  كێشەیەكت  هیچ 
دەستدا  لە  ئێسكانەی  ئەو  دواتر  بەاڵم 
ه��ەن، ه��ەو دەك���ەن و دەب��ن��ە هۆی 
ماسوولكانەی  لەو  ترسناك  نەخۆشی 
و  دەكەنەوە  نزم  و  بەرز  دەست  كە 
جواڵنەوەدا.  لەو  دەستن  یارمەتیدەری 
گشتی  شێوەیەكی  بە  نەخۆشییە  ئەم 
تێنسدا  پیشەگەرەكانی  یاریزانە  لەناو 
لە  و  هەیە 
تی  بیا ە د ئە

پزیشكیدا بە Tennis Elbow ناوی 
لە  زۆرێ��ك  ئێستا  بەاڵم  دەرك���ردووە، 
ئەنجامی  لە  گەنجەكانمان  پیاوە  و  ژن 
كۆمپیوتەر  لەسەر  بەردەوام  كاركردنی 

دووچاری ئەم نەخۆشیە بوون.
*خووە خراپەكان

هەندێك خووی ڕۆژانەی خراپی دیکه 
شێوەیەكی  بە  كەسانەی  ئ��ەو  لەناو 
دادەنیشن  كۆمپیوتەر  لەسەر  بەردەوام 
ئەنجامی  لە  ئەویش  باڵودەبێتەوە، 
هیالكی و نووشتانەوەی زۆر و ئازاری 
لە پشت  بریتین  پەنجەكان كە  بۆ  زۆر 
تەقاندن و مل تەقاندن و پەنجە تەقاندن، 
كە بە ڕێژەی 80% لەناو ئەو كەسانەدا 
دەبێتە  هەندێجار  كارانە  ئەم  ب��اڵوە. 
و  جەستەیی  خراپی  كاریگەریی  هۆی 
كە  ئەندامانەی  لەو  یەكێك  خراپبوونی 
دەتەقێنرێ. هەرچەندە ئەم كارە ئەگەر 
بەردەوام،  نەكرێتە خوویەكی ڕۆژانەی 
ئاسایی دەبێت، بەاڵم لەناو ئەو كەسانەدا 
كە بەردەوام لەسەر كۆمپیوتەرن بووەتە 

خوویەك و ناتوانن وازی لێ بهێنن.
*پەنجەكان دەلەرزن و لەكار دەكەون

لەپی  بەردەوامی  و  لەسەریەك  جووڵەی 

وەك  نەخۆشی  ه��ۆی  دەبێتە  دەس��ت 
هەوكردن لەناو دەست و بۆشایی نێوان 
ئێسك و هەروەها كڕكڕاگەكانیش، ئەم 
 Overuse بە  پزیشكیدا  لە  دۆخ��ە 
واتە  دەك��رێ،  ن��اوزەد   Syndrome

بە  كە  نەخۆشی  و  دەرد  كۆمەڵێك 
ب��ەردەوام��ی  جواڵنی  زی��اد  ه��ۆك��اری 
دەبن.  دروست  دەست  لەپی  و  دەست 
نەخۆشی  دووچاری  كەسەكە  لەوانەیە 
ترسناكەكان  ب��اوە  نەخۆشییە  وەك 
و  دووب��ارەك��ردن��ەوە  ب��ەاڵم  نەبێتەوە، 
بەردەوامبوونی ئەم جوواڵنە دەبێتە هۆی 
پزیشكییەكان  دۆخە  دیکه ی  جۆرێكی 
 Carpal Tunnel كە پێی دەوترێت
لە  زیاتر  ئەمەیان  .كە   Syndrome

دروست  مامناوەندەكان  تەمەن  خانمە 
پیاوە  و  ژن  لە  ئێستا  هەرچەندە  دەبێت 
بەكارهێنانی  ه��ۆی  ب��ە  گەنجەكاندا 
بەردەوامی ماوس و كۆمپیوتەره وه  زیاتر 
باڵوبووەتەوە که لەوانەیە لەناو دەسته وه  
زیاتر باڵو ببێتەوە بۆ پارچەی دیکه ی قۆڵ 
و ببێتە هۆی باریكبوونه وه  و الوازبوونی 
پەنجە و دەستەكان و لەرزینیان كە ئێستا 

زۆر بەئاشكرا هەستی پێ  دەكەین.
*جواڵنەوەكانت زیاتر بكە

ئەو  دروستبوونی  لە  ڕێگریكردن  بۆ 
كێشانەی لە سەرەوە باس كران سەرەتا 
باش  خۆت  دانیشتنی  شوێنی  پێویستە 
خەریكی  كە  كاتانەی  ئەو  و  بكەیت 
كۆمپیوتەرەكەتیت سەرت شۆڕ نەكەیتەوە 
و پەستانی زۆر لەسەر سینەت دروست 
مەكە و پشت مەچەمێنەرەوە. كورسیەكی 
وەها بۆ خۆت دابین بكە كە ئارامییەكی 
ڕێك  هەمیشە  و  ببەخشێت  پێ   تەواوت 
دواتر  هەستانەوەشدا.  و  دانیشتن  لە  بە 
پشتی  لە  بەردەوام  شێوەیەكی  بە  نابێت 
لە  پێویستە  دابنیشیت.  كۆمپیوتەرەكەوە 
لە  كاركردندا  سه عاتێک  هەر  م��اوەی 
جێی خۆت هەستیت بۆ ئەوەی سینە و 

سوود وەرگرتن لە هەندێك 
جێڵی ئارامكەرەوە و سڕكەر، 
دەتوانێت هەندێجار كاریگەرتر بێت و ئازارەكەت 
نەهێڵێت وەك )پیرۆكسیكام(. دەتوانرێ ئەم جێاڵنە 
شوێنی دیاریكراوی پێ  بشێلرێ بۆ 3 جار و دواتر 
سوود لە گەرما یان سەرما وەربگیرێ بۆ ئەوەی 
دەرچەكانی پێست بە كراوەیی بمێننەوە و جێڵەكە 
كاری خۆی بكات
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مل و سەر و جەستە بەتایبەتی دەمار و 
ماسوولكەكانی چاوت پشوو پێ  بدەیت 
و  ن��ەج��وواڵن  چونكە  ب��ن.  وریاتر  و 
نووشتانەوەی سەر دەبێتە هۆی الوازبوون 
و نووشتانەوەی دەمار و ماسوولكەكان 
پشت.  و  مل  بڕبڕەی  الرب��وون��ه وه ی  و 
باشتر وایە هەر نیو سەعات تا سەعاتێک 
جارێك لەسەر كورسییەكەت هه ستیت و 
كەمێك نەرمش دەست هێنان بە جەستەدا 
بە  یاری  و  بكەیت  پێكردن  وەرزش  و 
قاچ و جەستەت بكەیت و دەستەكانت 
ئاسانترین  ئەمانە  كە  بەریت  سەرەوە  بۆ 

ڕێگان بۆ ڕزگاربوون لەو كێشانە.
* به ده ست خۆته

دەتوانێت  گ��ەرم  ئ��اوی  بە  شێالن  به 
جەستەت  و  پەنجە  هیالكیی  و  ئازار 
دەتوانیت  كارە  ئەم  بۆ  بكه یتەوە.  كەم 
دیاریكراو  4 جار شوێنی  تا   3 ڕۆژانە 
بشێلیت.  گ��ەرم  ئ��اوی  بە  ماندوو،  و 
لەگەڵ  زیاتر  پەیوەندییان  مرۆڤەكان 
زۆرب��ەی  كاتێكدا  لە  هەیە  گەرمادا 
دەرمانییەكان  سیفەتە  و  چارەسەرەكان 
دەتوانیت  لەوە  جگە  ساردییەوەیە.  لە 
بۆ البردنی مل ئێشه  و پشت ئێشە زیاتر 
وه ربگریت.  سەهۆڵ  كیسە  لە  سوود 
هەندێكی  و  گەرما  بە  كەس  هەندێك 
دەبن  ئاسوودەتر  سەرما  بە  دیکه یش 
بكەنەوە،  كەم  ئازارەكانیان  دەتوانن  و 
الی  هەڵبژاردن  بکه یت  هه رکامیان 
بەكاردەهێنیت  كامیان  هەر  و  خۆتە 
هەمان ئیشت بۆ دەكات و هەوكردن و 

ناهێڵێت. ماندووبونەكەت 
كە  دەبیستین  هەندێجار  بۆچی  بەاڵم 
هەندێك كەس بە سەرمای زۆری زستان 
وەاڵمدا  لە  دەكات؟  زیاد  ئازارەكانیان 
زیاتر  بابەتە  ئەم  كە  بڵێین  دەتوانین 
نەخۆشی  كە  دەگرێتەوە  كەسانە  ئەو 
وەك  لەگەڵدایە  بەردەوامیان  ئازاری  و 
ڕۆماتیزم نەك ئەو كەسانەی كە ساغن، 

بەاڵم لە ئەنجامی دروست بەكارنەهێنان 
و بەردەوامبوونی كۆمپیوتەر دووچاری 

ئەو ئازار و ناڕەحەتییە بوون.
جێڵی  هەندێك  لە  وەرگ��رت��ن  س��وود 
دەتوانێت  س��ڕك��ەر،  و  ئ��ارام��ك��ەرەوە 
هەندێجار كاریگەرتر بێت و ئازارەكەت 
دەتوانرێ  )پیرۆكسیكام(.  وەك  نەهێڵێت 
پێ   دیاریكراوی  شوێنی  جێاڵنە  ئەم 
لە  سوود  دوات��ر  و  جار   3 بۆ  بشێلرێ 

گەرما یان سەرما وەربگیرێ بۆ ئەوەی 
دەرچەكانی پێست بە كراوەیی بمێننەوە 
ئەم  بكات.  خ��ۆی  ك��اری  جێڵەكە  و 
چارەسەرانە وەك فریاگوزاری سەرەتایی 
وابێت دەرمان  بڕیار  ئەگەر  بەاڵم  وایە، 
لەژێر  پێویستە  بەكاربهێنرێ  حەپ  و 
چاودێریی پزیشكدا و بە وریاییەوە ئەو 

كارە بكرێ.
* لەهەمووی خراپتر

سروشتییەكان  چارەسەرگە  پزیشكانی 
جۆرە  ئەو  ڕووبەڕووبوونەوەی  لەكاتی 
مانەوە  زۆر  ه��ۆی  بە  كە  كێشانەی 
دەب��ن،  دروس���ت  كۆمپیوتەر  ل��ەس��ەر 
چارەسەری  لە  دەدەن  ه��ەوڵ  سەرەتا 
پێبكەن،  دەست  وەرزشەوە  و  سروشتی 
لە  س��وودوەرگ��رت��ن  پ��ش��وودان،  وەك 
ئ��ازار الب��ەر،  گ��ەرم��ا، س��ەرم��ا، جێڵی 
هاتوو  ئەگەر  شێالن.  سروشتی،  حەپی 
چارەسەری  بارودۆخانە  بەم  نەخۆشەكە 
داهاتوودا  قۆناغی  لە  پزیشك  نەبوو، 
دەرمان  و  حەپ  بە  دەبەستێت  پشت 
تا  نەخۆشییە،  بەم  تایبەت  دەرزی��ی  و 
هەندێك  ل��ە  نەشتەرگەری  دەگ��ات��ە 
هەمیشە  پزیشكەكان  ب���ارودۆخ���دا. 
شێوەیەكی  بە  نەخۆش  دەدەن  هەوڵ 
هەندێجار  بكەن.  چارەسەر  سەرەتایی 
نەخۆشییانەی  بەو  تایبەت  پزیشكی 
كە دووچاری نەخۆشی وەك یاریزانە 
پیشەگەرەكانی تێنس دەبنه وه  دەستیان 
لە گەچ دەگرن بۆ ماوەی 3 هەفتە، 
ئەم بارودۆخە بۆ ئەوەیە كە تا ماوەیەك 
بجوڵێنێت.  دەس��ت��ه ی  ئ��ه و  نەتوانێت 
بۆ  زیاتر  تێگرتنە  گەچ  ئەم  مەبەستی 
پشووپێدانی دەستی نەخۆشەكەیە، بەاڵم 

بە ڕێنمایی پزیشكیی تایبەتی.

لە فارسییەوە: ئاریا پێنجوێنی

سه رچاوه :
ل��ە گ��ۆڤ��اری )زن��دگ��ی ای����دەال(-

ژمارە)129(

پێویستە 
شوێنی دانیشتنی خۆت 
باش بكەیت و ئەو 
كاتانەی كە خەریكی 
كۆمپیوتەرەكەتیت 
سەرت شۆڕ نەكەیتەوە 
و پەستانی زۆر لەسەر 
سینەت دروست مەكە 
و پشت مەچەمێنەرەوە. 
كورسیەكی وەها بۆ 
خۆت دابین بكە كە 
ئارامییەكی تەواوت پێ  
ببەخشێت و هەمیشە 
ڕێك بە لە دانیشتن و 
هەستانەوەشدا
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سەرەتا دوو كلیك لەسەر Setup ی بەرنامەكە دەكەین دواتر Extract  دەكەین چاوەڕێ  دەكەین تاكو پەنجەرە ڕەشەكە 
 User و پاشان لە بەشی I Agree دەكەین، دواتر كلیك لەسەر  Next پڕ دەبێتەوە، دوای ئەوە پەنجەرەیەكی دیکە دێت و
Name  ناوێك دەنووسین و لە بەشی Company Name  ناوێكی دیکە دەنووسین و دواتر  Next  دەكەین و 

دوای ئەوە پەنجەرەیەكمان بۆ دێت بە ناوی )Choose components( و لەوێدا ئەو پێكهاتەیەی دەمانەوێت، هەڵی 
دەبژێرین لەوانە بەرنامەكانی quick time  و DVDmenuStyle دوای ئەوەی نیشانه ی ڕاستمان لەو بەشانە دا، ئینجا دوو 
جار لەسەر یەك Next  دەكەین چاوەڕێ  دەبین تا الپەڕەكە پڕ دەبێتەوە دواتر Next  دەكەین، پاشان داوات لێ دەكات 
كۆمپیوتەرەكەت ریستارت بكەیتەوە، تۆش كلیك لە Finish  بكە و چاوەڕێ  بكە كۆمپیتەرەكەت دەكوژێتەوەو هەڵ دەبێتەوە، 

بەو شێوازە بەرنامەكە لە ناو كۆمپیوتەرەكە داده بەزێت.

ئێستا كاتێك بەرنامەكە دەكەینەوە دەبینین داوای Serial number  دەكات و تەنیا دەتوانین بۆ ماوەی 31 رۆژ كاری پێ 
  Crack بكەین و هەر كات ئەو 31 ڕۆژە تەواو بوو بەرنامەكە لە كاركردن دەكەوێت لەو كاتەدا یان دەبێت بەرنامەكە کراک
بكەین، یان دەبێت Trial-Reset.exe بكەین، ئەگەر لە حاڵەتێكدا كراكی بەرنامەكەت ال نەبوو، بەم شێوەیە چارەسەری 

كێشەكەت بكە؛
پێش هەر ئەنگاوێك بەرنامەكە دابخە. دوای ئەوە كلیكی ڕاست لە سەر تاسكبارەكەی خوارەوەی كۆمپیتەرەكەت بكە، لەوێدا
لەسەر دوگمەی  پەنجەرەكە كلیك  لە خوارەوەی   service بچۆرە سەر   دواتر  هەڵبژێرە،    Start Task Manager

چۆنیەتی دابەزاندنی بەرنامەی 
EDUIS 7

بڕیار جەالل
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 FlexNet و FlexNet Licensing Service دەكەین دەبینین پەنجەرەیەكمان بۆ دەكرێتەوە، لەوێدا بچۆ سه ر service

Licensing Service 64 بدۆزەرەوە و كلیكی ڕاستیان لەسەر بكە و پێویستە هەردووكیان لە حاڵەتی Stop دا بن، وەك 

لە وێنەكەدا دیارە.
 Trial-Reset.exe پاشان دەچینە ناو ئەو سیدیە یان ئه و فۆڵدەرەی كە بەرنامەكەی تێدایە و لەوێدا كلیكی ڕاست لەسەر
دەكەین و Run as administrator هەڵدەبژێرین، پەنجەرەیەكمان بۆ دەكرێتەوە ، دوای كردنەوەی پەنجەرەكە، كلیك 
لە FlexNet دەكەین و پاشان Scan ی دەكەین، دەبینین كۆمەڵێك فایلمان بۆ دەدۆزێتەوە، دوای ئەوە سەرجەم فایلەكان 
سەلێكت دەكەین و دواتر كلیكی ڕاست و ئینجا Delete Key  دەكەین، دوای ئەو هەنگاوانە ئێستا بەرنامەكە بكەرەوەو 

بەبێ  كێشە بۆ ماوەی 31 ڕۆژی دیکە كاری پێ دەكرێ.

EDUIS 7 چۆنێتیی كردنەوەی پرۆژە لە بەرنامەی
دوای كردنەوەی بەرنامەكە پەنجەرەی Start project   دەكرێتەوە، لەوێدا New Project  هەڵبژێرە بۆ كردنەوەی 
پڕۆژەیەكی نوێ ، دواتر پەنجەرەیەكت بۆ دەكرێتەوەو تیایدا جۆری قەبارەو هەروەها ژمارەی وێنەكان لە چرکەیەكدا دەستنیشان 
دەكەیت، بۆ نموونە ئەگەر بتەوێت ئیشێك بۆ سیستمی HD  بكەیت پێویستە لە كاتی كردنەوەی پڕۆژەكەدا HD  هەڵبژێریت، 

ئەوە دەكەوێتە سەر جۆری ئەو كارەی كە دەتەوێت بیكەیت.
دوای هەڵبژاردنی ئەو بەشانە Next  بكە دواتر پەنجەرەی project settings  دەكرێتەوە كە تایبەته  بەو شوێنەی پڕۆژەكەی 

تێدا خەزن دەكەیت، لەگەڵ ناوی پڕۆژەكەت. ئایا پڕۆژەكەت سینەماییه  
ناوی چییە، لە بەشی  project Name ناوێك بنووسە دواتر لە بەشی 
Folder  ئەو شوێنە هەڵبژێرە كە دەتەوێت پڕۆژەكەتی تیادا خەزن 

بكەیت، پاشان ok  بكە.

 project بە  تایبەتە  هەر  كە  دەكرێتەوە  بۆ  دیکەت  الپەڕەیەكی 
settings   و لەوێشدا بەشەكانی دیکە بە پێی خواستی بەكارهێنانی 

خۆت و جۆری كارەكەت هەڵبژێرە، بۆ نموونە بۆ ئیشێكی سینەمایی 
كە كوالێتیەكەی فول HD  بێت دەتوانیت قەبارەی 1080 به  1920 
هەڵبژێریت و ڕاستەوخۆ خۆی بەشەكانی دیکەت بۆ دیاری دەكات كە 
دەگونجێت لەگەڵ ئەو جۆرە كارە، دوای ئەوە Ok بكە و ڕووكاری 

سەرەكی بەرنامەكەت بۆ دەكرێتەوە بەم شێوەیەی لە وێنەكەدا دیارە.
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بەشەكانی بەرنامەكە زۆرن، بەاڵم بەشە سەرەكییەكان كە هەمیشە ئەو كەسانەی مۆنتاژ بەم بەرنامەیە دەكەن پێویستیان پێیان 
دەبێت خۆی لەم بەشانەدا دەبینێتەوە:

BIN 1 : پەنجەرەی
Timeline 2 :  پەنجەرەی

Effect 3 : پەنجەرەی
4 : پەنجەرەی Mode كە تایبەتە بە بینینەوەی ئەنجامی كارەكانت تیایدا.

Information 5 : پەنجەرەی
جگە لەم پەنجەرانە چەندین پەنجەرەی دیکە هەن كە ناوبەناو لەكاتی كاركردندا ئەو كەسەی مۆنتاژ دەكات بەكاری دەهێنێت 

. Audio لەوانە بەشی

پەنجەرەی Bin  چییە؟
ئەم پەنجەرەیە یەكێكە لەو بەشە سەرەكیانەی كە هەمیشە پێویستە لەسەر شاشەكە بوونی هەبێت، لەم پەنجەرەیەوە ڤیدیۆو وێنە 
و دەنگ و فۆڵدەر و سەرجەم پێداویستییەكانی دیکەی كاركردن دەهێنینە ناو بەرنامەكەوە، وەك لە وێنەكەدا دیارە لە تووڵباری 
سەرەوەی پەنجەرەی Bin چەندین ئایكۆن هەیە، كە هەر یەكێكە لەوانە فەرمانی تایبەت بە خۆیان هەیە كە لە بەشەكانی 

داهاتوودا بە تێرو تەسەلی باسی كارە گرنگەكانی ئەو ئایكۆنانە دەكەین.
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سەرەتا بۆ ئەوەی بمانەوێت وێنەیەكی خۆمان یان ڤیدیۆ یان فایلێكی دەنگی بهێنینە ناو بەرنامەكە و كاری مۆنتاژی لەسەر بكەین 
دەبێت دوو كلیك لە پەنجەرەی ڕۆتی ناو Bin بكەین، لەوێوە دەچین لەو شوێنەی فایلەكەمان تیایدا هەڵگرتووە دوو كلیك 

لەسەر فایلەكە دەكەین یان سەلێكتی دەكەین و دواتر Open دەكەین و فایلەكە دێتە ناو بەرنامەكەوە.

یەكێك لەو ئایكۆنە گرنگانەی كە لە بەشی Bin زۆر جار پێویستمان پێی دەبێت Title ە كە بەكاردەهێنرێ بۆ دروستكردنی 
نووسین و دانانی لە شوێنی مەبەستی خۆت لەكاتی ئیشكردندا، بۆ ئەوەی بمانەوێت شتێك بنووسین و بیخەینە سەر كارەكەمان 
سەرەتا كلیك لە ئایكۆنی Title  دەكەین و كە بە پیتی T  لە بەشی سەرەوەی پەنجەرەی Bin نووسراوە، دواتر پەنجەرەیەكمان 
 save دەكەین و لەوێدا file بۆ دەكرێتەوە بەم شێوەیەی خوارەوە، لەوێدا ئەوەی مەبەستمانە دەینووسین و پاشان كلیك لەسەر
دەكەین، دوای ئەوە پەنجەرەكە دادەخرێتەوەو دەبینین لە بەشی bin  بەو شێوەیەی لە وێنەكەدا دیارە تێكستەكەمان زیادبووە.

لەهەمان كاتدا دەتوانین بچین لەو شوێنەی پڕۆژەكەمان تیادا خەزن كردووە ببینین كە folder ێك بە ناوی title  زیادی 
كردووە، هەروەها بەشێكی دیکە لە پەنجەرەی bin كە ئایكۆنەكەی لە تەنیشت تایتڵە، new clip كە سێ  بەشی تێدایە 
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سەرەتای  لە  و  دەبن  پێویست  كاركردندا  كاتی  لە  هەرسێكیان  كە   coler bars، coler matte ، quick titler

دەستپێكردنی فیلمەكاندا بەكاردەهێنرێ.
تێبینیەكی گرنگ: هەمیشە بۆ ئەوەی لەكاتی كارەكاندا بەشێوەیەكی ڕێكوپێك فایلەكانت بهێنیتە ناو بەشی Bin وا باشترە پێشتر 
لە ڕێی كلیكی ڕاست لەسەر root و پاشان هەڵبژاردنی چەند newfolder ێك و ناونانیان بەو شێوەیەی خۆت مەبەستە 
كارەكانت ڕێك بخەیت، ئەوەش لە كاتی كاركردندا یارمەتیت دەدات و بۆ دۆزینەوەی فایلەكان بێزارت ناكات، چونكە كاری 

وا هەیە فایلی زۆر تێدایە و ئەگەر پێشتر ئەو هەنگاوە نەنێیت دۆزینەوەی فایلەكان كاتت زیاتر دەكوژێت.

داونلۆدی به رنامه که  له  ئینته رنێته وه 
بۆ داونلۆدكردنی بەرنامەكە لە ڕێی نێتەوە كلیك لەم لینكەی خوارەوە بكە و پاشان بەرنامەكە داونلۆد بكە بۆ ناو كۆمپیویتەرەكەت؛
http://edius.joydownload.com//?c=136&gclid=CNXRov7kjsECFaYewwodBGIAmw

لەگەڵمان بن لە ژمارەكانی دیکەی گۆڤاری زانستی سەردەمدا باس لە بەشی تایم الین و چۆنێتیی مۆنتاژكردنی فیلمی سینەمایی 
دەكەین.


	1-4
	5-52
	53-88
	89-96
	97-118
	119-136
	137-141
	142-144
	145-172
	173-183
	184-191
	192-200

