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 مێشک چۆن خوو دروست 
دەکات و چۆن لە ناوی دەبات؟

کورتەباســێک ســەبارەت بە چەمکــی ناکۆتا ھەرێمی ناکۆتا
ــدا ــزری مرۆڤ ــرکاری و ه ــژووی بی ــە مێ ل

بووژاندنەوەی دڵ و سییەکان
ڕێگەیەک بۆ ڕزگارکردنی خۆشەویستەکانتان!

 سەیری گیرفانەکانتان بکەن بزانن هۆلۆگرامتان پێیە؟!

شاری شاد

کە من لێرەم، بە بێخەمی ھەناسەکەت هەڵبکێشە!

وتووێژی ھۆژین  لەگەڵ پڕۆفیسۆر بێورانی

ڕەخنەگری، خۆڕاگری و متامنەبەخۆیی 
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نێتوۆرک
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ســێیەمدا  ژمــارەی  لــە  و  هۆژیــن  پێڕەوکەبوونــی  گەاڵڵــەی بــە  ئــەو  باشــر  شــێوەیەکی  بــە  دامانڕشــتبوو بیهێنینــە دی. یەکێــک لــەو بەرنامانــە ئــەوە توانیــامن 
ئەندازیاریــدا بــوو کــە لــە نێــوان ســێ بــواری گشــتیی زیندەوەرناســی  و  بنەماییــەکان  زانســتە  پزیشــکی،  و 
ــی  ــە درێژەدان ــەدا و ب ــەم ژمارەی ــن. ل ــەنگی بپارێزی هاوس
ئــەم ڕوانگەیــە لــە ژمارەکانــی داهاتــوودا، هاوســەنگییەک 

ــن. ــوارەدا ڕادەگری ــێ ب ــەو س ــوان ئ ــە نێ ــەر ل ــک لەس ــە وتارێ ــکی ب ــی و پزیش ــواری زیندەوەرناس بــاس  ب کــە  پێــدەکات  دەســت  »کڕێژەبــەرد«ەکان 
کڕێژەبــەرد  کەڵکەکانــی  و  جــۆرەکان  پێکهاتــە،  دیکــە لــە  زینــدەوەری  زۆر  وەک  کڕێژەبــەردەکان  دەکات. 
ڕانەکێشــابێت،  ئێمەیــان  ســەرنجی  ئەوەنــدە  ڕەنگــە 
لــە  کڕێژەبــەردەکان  گرینگیــی  و  بێــت  ئەگــەر  ــە بــەاڵم  ــن ب ــان بزانی ــانی خۆم ــەوا و هەناسەكێش ــی ه خاوێنی
دڵنیاییــەوە هەڵســوکەومتان بەرامبەریــان زۆر دەگۆڕێــت. 
ــۆ  ــی ب ــەوەی دڵ« وەک پێداویســتییەکی بنەمای »بووژاندن
هــەر کۆمەڵگەیەکــی پێشــکەوتوو بایەخێکــی زۆری هەیــە. 
ــە  ــی ل ــەوەی دڵ و شــێوازە جیاجیاکان ــەی بووژاندن مێژین
کۆنــەوە تــا ئێســتا لــەم ژمارەیــەدا بــاس کــراوە. زۆر بیرمەند 
مــرۆڤ بــە بوونەوەرێــک وەســف دەکــەن کــە بــە کۆمەڵێک 
خــوو ڕادێــت و پێیــان وایــە مرۆڤ واتــە خووەکانــی! زانایان 
ــەوە، پــەردە لەســەر بنەمــا فیزیولۆژیکییەکانــی خووەکانــی  ــان هەڵدەدەن ــی گۆڕینی ــرۆڤ و هەروەهــا چۆنیەتی م
»بــێ ئیشــتیایی دەمــاری« بابەتێکــی تــری ئــەم بەشــەیە و لەنــاوی دەبــات!« ئــەم بابەتــە شــی کراوەتەوە. نەخۆشــیی لــە بابەتــی »مێشــک چــۆن خــوو دروســت دەکات و چــۆن 
ــانەکانی  ــەر و نیش ــییە، چارەس ــەم نەخۆش ــی ئ هۆکارەکان

ــەوە. ــی کراونەت ــە وردی ش تەســەل ب و  تێــر  وتووێژێکــی  وتووێــژدا،  بەشــی  ژیــان لــە  لەســەر  بێورانــی  حەســەن  پڕۆفیســۆر  لەســەر لەگــەڵ  خوێندنــەوە  دەخوێننــەوە.  توێژینەوەکانــی  و 
دەســتکەوتە بەنرخەکانــی پڕۆفیســۆر بێوارانــی بــۆ هەمــوو 
هۆگرێکــی زانســت لــە خوێندکارانــی قوتابخانەکانــەوە 
بگــرە تــا مامۆســتایانی زانکــۆ زۆر خاڵــی جێــی ســەرنجی 

بەشــی زانســتە بنەماییــەکان بــە وتارێکــی بیــرکاری لەژێــر تێدایــە.
نــاوی »هەرێمــی ناکۆتــا« دەســت پێــدەکات.

شــیکاریی ڕێژەیــی ئاینشــتاینە و ئــەو گۆڕانکارییــەی ئــەم بابەتێکــی تــری گرینــگ لــە بەشــی زانســتە بنەماییــەکان یــان ئێســتا زانســتمەندان توێژینەوەیــان لەســەر دەکــەن. لــە قەبــارەی تەنۆلکــەکان تــا گەلەســتێرەکان ســاز کــراون مــرۆڤ« بــاس لــە هەمــوو ئــەو ئامێرانــە کــراوە کــە بــۆ بینین مۆدێڕنــدا بــاس کــراون. لە درێــژەدا و لە وتــاری »چاوەکانی دواتــر ڕوونکارییــەکان لەســەر ئــەم چەمکــە لــە بیرکاریــی  لــەم وتــارەدا ســەرەتا تێڕوانینــە فەلســەفی و ئاینییــەکان و 
ــوێن و  ــتا، کات، ش ــی بارس ــەر چەمکەکان ــە لەس بیردۆزەی

ناســاندنی وزەی کێشــکردن ســازی کــردووە. بــە  تەکنۆلــۆژی  و  ئەندازیــاری  لــەم بەشــی  پێــدەکات.  دەســت  نەرمامێر-تــەوەر«  ــەوەر »ڕایەڵــەی  ــەی نەرمامێر-ت ــی ڕایەڵ ــی مێعامری ــارەدا جیاوازی ــەوە. کــراوە. پاشــان بــاس لــە »هۆلۆگــرام« کــراوە و چۆنیەتیــی دیکــەی گۆڤارەکەمــان بــە شــێوەی وێنەزانیاری پێشــکەش »مێــژووی مۆتــۆڕی ســووتانی ناوەکــی« وەک نوێکارییەکــی لەگــەڵ ڕایەڵــە نەریتییــەکان شــی کراوەتــەوە. لــە درێــژەدا وت ــی کراوەت ــە ش ــە 3-ڕەهەندییان ــەم وێن ــازکردنی ئ س
لــە کۆتایــی بەشــی ئەندازیاریــدا بــاس لــە »شــاری شــاد« 

لــە و پرســیارێکی زانســتیی خوێنــەران لــەم بەشــەدا وەاڵم بەشــی پرســیار و وەاڵم بەشــێکی نوێیــە کــە هەرجــارە کــراوە و پێوەرەکانــی خراونەتــە ڕوو. لەگەڵــامن  دەتوانــن  خوێنەرامنــان  دەدرێتــەوە. 
بۆمــان. بنێــرن  پرســیارەکانیان  و  بــن  داڕێــژەر، پەیوەندیــدا  نووســەران،  هەمــوو  سپاســی  کۆتاییــدا  هۆژیــن لــە  گۆڤــاری  پاڵپشــتانی  ســەرجەم  و  هەڵەگــران 

ــەوە. ــەم بەرهەم ــان ب ــی بێوچانی ــۆ ماندووبوون ــن ب دەکەی

سەرنووسەر
موحەممەد موحەممەد ئەمینی
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کــە مــن لێــرەم، بــە بێخەمی 
ھەناسەکەت هەڵبکێشە!

ناوی کوردی: کڕێژەبەرد، قەوزەبەرد، مەخمەڵێنە 

                                             Lichen :ناوی زانستی

ناوی فارسی: گلسنگ

کورتە

ــا  ــۆر گی ــەزار ج ــەد ه ــە چوارس ــر ل ــڕۆدا زیات ــای ئەم ــە دنی ل

بوونیــان ھەیــە کــە یــەک لەســەر ســێیان گیــای بێگوڵیــان 

ــە  ــە ک ــۆرە گیایانەی ــەم ج ــا1 ل ــای تالۆفیت ــت. گی پێدەگوترێ

ئەوانیــش بــە ســەر 4 دەســتەدا دابــەش دەبــن و کڕێژەبــەرد 

هاوژینیــی  لــە  کڕێژەبــەرد  بەشــەیە.   4 لــەم  یەکێــک 

ــە  ــەوزوە2 )جلشــین( و کارگ پێکــەوە دروســت دەبێــت. ل ق

ــی  ــێکی کارگ ــد بەش ــری چەن ــەوە3 لەخۆگ ــاری پێکھاتەیی ب

دەســتەی  لــە  کڕێژەبــەردەکان  قەوزەییــە.  بەشــێکی  و 

ــی  ــزی دوابەدوای ــە ڕی ــەنگاو ل ــەنگاوەکانن4 )پێش ــا پێش گی

ــاد  ــەوە5 زی ــی ناڕەگەزیی ــەی زاوزێ ــە ڕێگ ــدا( و ل ئێکۆلۆژیکی

لــە کەڵکەکانیــان  بەرچــاو  بڕێکــی  ئێســتا  تــا  دەکــەن. 

دەستنیشــان کــراون، بــۆ منوونــە کەڵکــی دەرمانییــان ھەیــە 

ــن. ــەوا ب ــیی ھ ــەی پیس ــاندەری پل ــن پیش و دەتوان

وشــە ســەرەکییەکان: کڕێژەبــەرد، تالۆفیتــاکان، قــەوزە، 
گیــا پێشــەنگاوەکان، زاوزێــی ناڕەگــەزی  

لەســەر  سەرنجڕاکێشــانەمان  گیانــەوەرە  ئــەم  زۆربەمــان 

بــەرد، دار و دەوەن بــە چــاوی خۆمــان دیتــووە، بــە تایبــەت 

لــە کوردەواریــدا کــە پەیوەندییەکــی بەرچــاو و پتەومــان 

لەگــەڵ رسوشــتدا ھەیــە. بــەاڵم کەمــن ئــەو کەســانەی 

دەزانــن بوونــی ئــەم گیانــەوەرە بــۆر و شــینباو، یــان قاوەیــی 

و ســوورە  بچکۆالنــە چ نهێنییەکیــان لــە پشــتەوەیە و لــە 

ــن؟  ــی دێ ــی چ ــە کەڵک ــوون و ب ــی پێکھات چ
1- Thallophyta  ریسه داران

2- Alga جلبک

3- Structural  ساختاری

گیاهان پیشتاز -4

5- asexual reproduction  تولیدمثل غیرجنسی

سۆنیا خەتیبی،

خوێندکاری دوکتورای ئەندازیاریی

سەرچاوە رسوشتییەکان،

زانکۆی ئازادی ئیسالمی، تاران.

Sonya Khatibi,

PhD Student  in Natural Sciences Engineering, 

Islamic Azad University, Science and Research 

Branch, Tehran, Iran

sonya.khatibi66@gmail.com
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لــە واڵتانــی ئەورووپــا، ئەمریــکا و بەریتانیــادا بــە ســەرکەوتوویی 

کەڵکیــان  خنــکاوەکان  بووژاندنــەوەی  بــۆ  شــێوازە  لــەم 

وەردەگــرت. شــێوازێکی تــر کــە بەکارهێــرناوه کەڵکوەرگرتــن لــە 

بۆشــکە بــۆ بووژاندنــەوەی دڵ و ســییەکان2  بــووە. لــەم شــێوازەدا 

ــاش و  ــکە و پ ــەر بۆش ــتە س ــان  دەخس ــتەی قوربانییەکەی جەس

ــەی 3(.  ــرد )وێن ــیان پێدەک پێش

لەســەر  گوشــار  دواوە  دەکێرشێتــە  جەســتەکە  کــە  کاتێــک 

دێتــە  ســییەکان  نــاو  هــەوای  و  دەبێــت  دروســت  ســنگ 

هەناســە  هــۆی  دەبێتــە  پێشــەوە  بــۆ  پاڵپێوەنــان  و  دەرەوە 

هەڵمژیــن. بەســتنی قوربانــی بــە پشــتی ئەســپەوە و لێخوڕینــی 

ــەوە  ــەی دەگەڕێت ــە مێژووەک ــووه ک ــر ب ــێوازێکی ت ــپەکە ش ئەس

بــۆ ســاڵی 1812 زایینــی )وێنــەی 4( ]1[. دواتــر لــە واڵتــە 

ئێســتاکە  بەکارهێــرناوە؛  باشــر  شــێوازی  پێشــکەوتووەکاندا 

پێنــج ســاڵ  هــەر  و ســییەکان  بووژاندنــەوەی دڵ  شــێوازی 

نــوێ  ئەمریــکا3وە  دڵــی  ڕێکخــراوەی  الیــەن  لــە  جارێــک 

دەکرێتــەوە و دواهەمیــن پەیڕەوێــک کــە لــەم ڕێکخــراوە دراوەتــە 

 .2015 ســاڵی  بــۆ  دەگەڕێتــەوە  دەر، 

2- Cardiopulmonary Resuscitation احیای قلبی ریوی

3- American Heart association انجمن قلب آمریکا

دەستپێک

بووژاندنەوەی دڵ و سییەکان

ڕێگەیــەک بــۆ ڕزگارکردنــی 

خۆشەویســتەکانتان!

وێنەی 1. شێوازی کوورەدەمەی ئاسنگەری  ـ 1530ی زایینی

وێنەی 3. شێوازی بەکارهێنانی بۆشکە ـ 1773ی زایینی

وێنەی4. بووژاندنەوە بە سوارکردن لەسەر ئەسپ ـ 1812ی زایینیوێنەی 2. شێوازی هەڵواسینی بەراوەژوو ـ 1770ی زایینی

نەسیبە بارانی

کارناسیی پەرەستاری

زانکۆی زانستە پزشکییەکان ورمێ 

ورمێ، ئێران.

Nasibe Barani,

 B.Sc Of Nursing, Urmia University of Medical Sciences, 

Urmia, Iran.

nasibe.barani@hotmail.com

هــەوڵ بــۆ گەڕانــدەوەی ژیــان بــۆ جەســتەی ئــەو کەســانەی 

بەرەنــگاری مــەرگ دەبنــەوە مێژوویەکــی کــۆن و سەرنجڕاکێشــی 

جۆراوجــۆر  ڕێــگای  و  شــێواز  مەبەســتە  ئــەم  بــۆ  و  هەیــە 

بــۆ منوونــە لــە ســەدەی شــازدەی زایینیــدا،  تاقیکراونەتــەوه. 

کوورەدەمــەی  لــە  پاڕاسێلســووس  سویســی  فیزیکزانــی 

ئاســنگەری1 کەڵکــی وەرگرتــووە تــا هــەوا بنێرێتــە نێــو ســییەکانەوە 

.)1 وێنــەی  )بڕوانــە 

هەڵواســینی  شــێوازی  لــە  زایینیــدا،  هــەژدەی  ســەدەی  لــە   

شــێوازەدا   لــەم   وەردەگــرت.  کەڵکیــان  قوربانــی  بــەراوەژووی 

ــو  ــەوای نێ ــا ه ــت ت ــاوەژوو دەکرێ ــخۆچووەکە ئ ــتەی لەهۆش جەس

ســییەکان بڕواتــە دەر و پاشــان جەســتەکە ڕاســت دەکرێتــەوە 

ــاو  ــەوه ن ــەوا بچێت ــەوە و ه ــەم بێت ــینگ ک ــەر س ــاری س ــا گوش ت

لەســەر خنکاوەکــە  کارەیــان چەندیــن جــار  ئــەم  ســییەکان. 

دەســت  ئاســایی  هەناســەدانی  تاکــوو  دەکــردەوە  دووبــارە 

.)2 )وێنــەی  پێبکرێتــەوە 

1- Fireplace Bellows دم آهنگری
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چەکی میکڕۆبی

بــەردەوام  مرۆڤــەکان  شــەڕدا  کاتــی  لــە 

ئامــرازەکان  کوشــەندەترین  و  نوێریــن  لــە 

کەڵکیــان وەرگرتــووە. مێــژووی بەکارهێنانــی 

شــەڕ،  ئامرازێکــی   وەک  میکڕۆبــی  چەکــی 

دەگەڕێتــەوه بــۆ 600 ســاڵ بــەر لــە زاییــن. 

ــکردنی  ــە پیس ــەدا، ب ــە جەنگیی ــەم تاکتیک ل

ــدن  ــی و پۆشــاک و پڕژان ــاو و خواردەمەن ئ

ژاراوی،  مــاددەی  تەقاندنــەوەی  یــان 

وردەزینــدەوەر1 و ژاراو بــاڵو دەکرێتــەوە 

کــە دەبێتــە هــۆی نەخۆشــکەوتن و 

مردنــی مــرۆڤ و ئــاژەڵ و لەناوبردنــی 

و  ژینگــە  و  کشــتوکاڵ  بەرهەمــی 

زیانــی دیکــە.  و  گەلێــک خەســار 

ئاســەواری درێژخایــەن و ڕووبــەری 

ــیدارە و  ــە مەترس ــەم چەک ــی ئ فراوان

ــی  ــەی کات بێدەنگی ــا  زۆرب هەروەه

ــی  ــرس و دڵەڕاوکێیەک هێرشــەکان، ت

ــت  ــەردا دروس ــی بەرامب ــاو دڵ زۆر لەن

ــۆی  ــە ه ــەوە دەبێت ــەر ئ ــە ه دەکات ک

لــە  میکڕۆبــی  چەکــی  کــە  ئــەوەی 

ڕووبــەر  و  تۆقێنــەرەکان  ڕێــزەی چەکــە 

ئەژمــار بکرێــت. فراوانەکانــدا 

1-Microorganism

سورەییا ئەحمەدی، 

ماستەری بایۆکیمیا، زانکۆی خوێندنی بااڵی زانستە بنەڕەتییەکان 

)IASBS(، زەنجان، ئێران.

Sorayya Ahmadi,

M.Sc. in Biochemistry 

 Institute for Advanced Studies in Basic Sciences )IASBS(, 

Zanjan, Iran.

sahmadi_19@yahoo.com

یەکێــک  هەڵگــری  میکڕۆبــی  چەکــی 

بەکریــا،  زیانبەخشــانەیە:  پێکهاتــە  لــەم 

بیۆلۆژیکییــەکان.  ژاراوە  و  ڤایــرۆس، کــەڕوو 

باڵوکردنــەوەی بەکریــا و ڤایــرۆس و کــەڕوو 

هــۆی  دەبێتــە  فراوانــدا  ڕووبەرێکــی  لــە 

باڵوبوونــەوەی چەندین جۆر نەخۆشــی وەک 

جۆرەکانــی  دەردەکۆپــان،  ڕەشــەبرین، 

ــا  ــی ت ــاژەڵ، جۆرەکان ــرۆڤ و ئ ــیلی م س

ــوون،  ــی، تاع ــی ڤایرۆس و خوێنبەربوون

ژاراوە  هتــد.  و  چاوقووڵکــە  ئاوڵــە، 

کات  زۆربــەی  بیۆلۆژیکییــەکان 

لــە زینــدەوەران وەردەگیرێــن. بــۆ 

ژاری  ڕووەکــەکان،  ژاری  وێنــە؛ 

کــەڕووەکان،  ژاری  بەکریــاکان، 

جاڵجاڵۆکــەکان  ژاری  مــار،  ژاری 

تــر  دەعباکانــی  ژاری  لەگــەڵ 

میکڕۆبیــدا  چەکــی  هەندێــک  لــە 

وەردەگیرێــت. لــێ  کەڵکیــان 

ــی   ــی وەک ئامرازێک ــی میکڕۆب ــی چەک ــژووی بەکارهێنان مێ
ــن. ــە زایی ــەر ل ــاڵ ب ــەدان س ــۆ س ــەوه ب ــەڕ، دەگەڕێت ش

١٣
ی ٩٦

م ـ پاییز
سێیە

ی 
ن ـ ژمارە

ھۆژی
ی 

ستی
ی زان

ی ـ گۆڤار
شک

ی و پزی
دەوەرزان

زین

22



بەپێــی زانیارییەکانــی رێکخــراوەی 3ANAD ، 0.9٪ لــە 

ــن و  ــتیایی دەب ــەی بێئیش ــی کێش ــی تووش ــی ئەمریکای ژنان

ھەروەھــا بەپێــی توێژینەوەکانــی زانکــۆی پیرســبۆرگ4، 

ــن  ــەو کەســانەی تووشــی بێئیشــتیایی دەب ــا 10٪ی ئ 5٪ ت

ــاون. پی

لــە ڕاســتیدا کێشــەی بێئیشــتیایی تەنیــا ســەبارەت بــە 

خــواردن نییــە. کەســانێک کــە تووشــی ئــەم حاڵەتــە دەبــن، 

و  ھەســت  بارودۆخــی  ســەر  دەگەڕێتــەوە  کێشــەکەیان 

ســۆزیان و دەیانهەوێــت کــە لــە ژیانیانــدا شــتێک بگرنــە ژێــر 

ــە  ــتێکە ک ــواردن ش ــەن. خ ــی بک ــان و کۆنتڕۆڵ ــی خۆی ڕکێف

بــە بەردەوامــی لــە ژیانــی ھەمــوو کەســێکدا بوونــی ھەیــە، 

واتــە شــتێکە لەبــەر دەســتە و بــە ئاســانی دەکرێــت کۆنتــڕۆڵ 

ــت. بکرێ

3-National Association of Anorexia Nervosa and Associated Disorders

4-University of Pittsburg

ڕەحامن بەنوورە
خوێندکاری پزیشکی، زانکۆی زانستە

 پزیشکییەکانی ورمێ، ورمێ، ئێران.

Rahman Banoureh

Medical student, Urmia University of Medical Sciences, Urmia, Iran.

rahmanbanoureh@gmail.com
دەستپێک:

بــە  پەیوەنــدی  دەمــاری1  بێئیشــتیایی  کێشــەی 

کەمبوونــەوەی خــواردن و کێــش2 ھەیــە. ئــەم کێشــەیە 

ژیــان  کۆتایــی  تــا  و  بێــت  ھەمیشــەیی  دەکرێــت 

بــەردەوام بێــت. بێئیشــتیایی، لــە بــواری پزیشــکییەوە، 

بــەم شــێوەیە پێناســە دەکرێــت: کەمبوونــەوەی خــواردن 

بــە شــێوەیەکی لەڕادەبــەر و نائاســایی کــە ئاکامەکــەی 

دابەزینــی کێــش دەبێــت.

تووشــی  زۆرتــر  ئافرەتــان  کــە  هەیــە  بڕوایــە  ئــەم 

کــە  ڕایمۆنــد،  بــەاڵم جەنێــت  دەبــن  کێشــەیە  ئــەم 

ــە کــە  ــەم وتەی ــۆ ئ دەروونناســێکی پســپۆڕە، دەڵێــت: »ب

ــە،  ــر تووشــی بێئیشــتیایی دەبــن بەڵگــە ھەی ــان زۆرت ژن

بــەاڵم ئــەم بڕوایــە لەســەر بنەمــای هەندێــک وتــەی 

ــی  ــە زۆر گرینگ ــووه ک ــت ب ــراو دروس ــا و بڕواپێنەک ناتەب

ــان تووشــی  ــە ڕادەی ژن پــێ نادرێــت، پیاوانیــش ھــەر ب

ئــەم کێشــەیە دەبــن.«

1- Anorexia nervosa بی اشتهایی عصبی

2-Weight وزن
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وازهێنان لە جگەرەکێشانتەندروستیی سییەکان پاش 

ــاڵمەتیی  ــەر س ــار زۆر لەس ــی یەکج ــت کاریگەرییەک ــان دەتوانێ جگەرەکێش

ــوێنی  ــییەکان دوو ش ــۆ س ــەوا2 ب ــڕەوی ه ــییەکان1، و ڕێ ــت. س ــەش دابنێ ل

ــەرە. ــییان لەس ــە مەترس ــەرەکین ک س

دوکتــور نۆرمــان ئێدێلــامن3، ڕاوێــژکاری بــااڵی زانســتیی ڕێکخــراوەی ســیی 

ئەمریــکا و پســپۆڕی ســی ، دەڵێــت کەســێک کــە واز لــە جگەرەکێشــان 

ــەوە. ــاک دەبن ــی زۆر چ ــا ڕادەیەک ــییەکانی ت ــت، س دەهێنێ

کاتێــک کەســێک ئــەو مــاددە کیمیاییانــەی دووکەڵــی جگــەرە هەڵدەمژێــت، 

توێژێکــی ناســکی ســی ئــازاری پــێ دەگات. بــۆ مــاوەی چەنــد کاتژمێــر دوای 

جگەرەکێشــان ئــەو مــووە بچووکانــەی ســەر ســی کــە برژانگیــان پــێ دەڵێــن، 

جووڵەکانیــان کەمــر دەبێتــەوە و دەبێتــە هــۆی ئــەوەی کــە بــە شــێوەی کاتی 

لــە کار بکــەون و نەتوانــن دووکــەڵ و ماددەکانــی دیکــەی نــاو ســی بســڕنەوە.

شــتێکی تــر کــە دەبێتــە هــۆی کۆکــەی جگەرەکێشــەکان ئەوەیــە کــە 

لینجییەکــی زۆرتــر لــە دەوروبــەری ئــەو برژانگانــەدا بەرهــەم دێــت. بــە 

هــۆی ناچاالکیــی برژانگــەکان، ئــەم لینجییــە زۆرتــر لــە نــاو ڕێــڕەوی هــەوادا 

دەمێنێتــەوە و دەبێتــە هــۆی کۆکــە.

جگەرەکێشــەکان پــاش وازهێنــان لــە جگــەرە لــە کاتی وەرزشــکردندا هەســت 

بــە هەناسەســواری دەکــەن. هــۆکاری ئــەم دیاردەیە هێشــتا ئاشــكرا نییە بەاڵم  

بەپێــی وتــەی دوکتــور ئێدێلامن هاتنــە دەرەوەی گازی کەربۆن مۆنۆکســاید لە 

خوێــن دەبێتــە هــۆی ئــەم هەناسەســوارییە. ئەم گازە لــە دووکەڵــی جگەرەدایە 

و لــە جیاتــی ئۆکســیجێن بــە خانە ســوورەکانی خوێنــەوە دەلکێت.

1- Lungs ریه ها

2-Airway راه هوایی

3-Dr. Norman Edelman

شیوا سادقپوور

خوێندکاری کارناسیی  زانستەکانی

 بێهداشتی ددان، کالێجی پاسادینا، کالیفۆرنیا

Shiva Sadeghpour

B.Sc. Student of Dental Hygiene at Pasadena City College, 

California

shiva.sghpr@gmail.com

١٣
ی ٩٦

م ـ پاییز
سێیە

ی 
ن ـ  ژمارە

ھۆژی
ی 

ستی
ی زان

گۆڤار

31



پڕۆفیسۆر
بێــورانی 

١٣وتووێژی تایبەتیی ھۆژین 
ی ٩٦

م ـ پاییز
سێیە

ی 
ن  ژمارە

ھۆژی
ی 

ستی
ی زان

گۆڤار

33



حەســەن بێورانــی پلــەی دوکتــورای لــە ئەندازیاریــی کارەبــا لــە زانســتگای ئــۆزاکای واڵتــی 

ژاپــۆن لــە ســاڵی 2004 وەرگــرت. ئــەو پرۆفیســۆره  و بەڕێوەبــەری »ســەنتەری لێکۆڵینــەوەی 

ــەوەی زانســتگای  ــۆڕە هۆشــیارەکان ) 1SMGRC(« و ســەرۆکی بەشــی توێژین ــۆڕ و ت مایکڕۆت

کوردســتانە. لــە مــاوەی چەندیــن ســاڵدا، لەگــەڵ زانکــۆی ئــۆزاکا )ژاپــۆن(، زانکــۆی کومامۆتۆ 

)ژاپــۆن(، زانکــۆی تەکنۆلۆژیــی کوئینزلەنــد )ئوســتورالیا(، ئه نســتیتۆی تەکنۆلۆژیــی کیوشــۆ 

)ژاپــۆن(، بنکــەی ســێنرال لیــل )فەڕەنســا(، و زانکــۆی تەکنیکیــی بەرلیــن )ئەڵامنیــا( 

کاری کــردووە. ئــەو نووســەری پێنــج کتێبــی نێونەتەوەییــە کــە بریتیــن لــە: کۆنرۆڵــی 

پتــەوی فرێکانســی سیســتمی هێــز2 )شــپرینگێر3 2009 و پێداچوونــەوەی لــە ســاڵی 

2014(،کۆنرۆڵــی ژیــری ســەربەخۆی به رهه مهێنــان4 )کارەبــا( )چاپەمەنــی سی.ئاڕ.ســی 5 

2011(، کۆنــرۆڵ و چاودێریــی سیســتمی هێــز6 )وایلــی7 و 8IEEE  2014( و داینامیــک و 

کۆنرۆڵــی مایکڕۆتــۆڕەکان9 )وایلــی 2017(. هەروەهــا ئــەو نووســەری 15 پاژی کتێــب و زیاتر 

لــە 250 وتــار لــە کۆنفڕانــس و گۆڤــار )ژووڕنــاڵ(ە زانســتییەکانە. پرۆفیســۆر بێورانــی ئەندامــی 

ــتاکه ی  ــی ئێس ــە )IEEE(. بوارەکان ــا و ئەلەکرۆنیک ــی کارەب ــتیتۆی ئەندازیاری ــااڵی ئه نس ب

توێژینــەوەی ئــەو بریتیــن لــە: داینامیک و کۆنرۆڵــی مایکڕۆتــۆڕەکان، خســتنەکار و کۆنرۆڵی 

ــر و  ــی ژی ــی کۆنرۆڵ ــز و بەکارهێنان ــۆڕە هۆشــیارەکان، ســەقامگیریی10 سیســتمەکانی هێ ت

خۆڕاگــر لــە پیشەســازیی هێــزی کارەبــادا. 

1-Smart/Micro Grids Research Centerمرکز تحقیقاتی ریزشبکه و شبکه های هوشمند 

2-Robust power system frequency control کنرل مقاوم فرکانس سیستمهای قدرت

3-Springer )اسپرینگر )انتشارات   
4- Intelligent automatic generation control کنرل هوشمند اتوماتیک تولید

5-CRC press انتشارات سی آر سی 

6-Power system monitoring and control پایش و کنرل سیستم قدرت

7-Wileyانتشارات وایلی 

8-Institute of Electrical and Electronics Engineers   موسسه مهندسین برق و الکرونیک

9-Microgrid dynamics and control دینامیک و کنرل ریزشبکه¬ها

10-stability پایداری

پڕۆفیســۆر حەســەن بێورانی
 وتووێژ لەگەڵ 

ئەهوەن جەاللی

خوێندکاری دوکتورای هێزی کارەبا

 زانکۆی مێلبۆڕنی ئوسرالیا

Ahvand Jalali

PhD Candidate in Power System Engineeing

The University of Melbourne, Melbourne, Austraila

ahvand.jalali@gmail.com
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ناکۆتا لە یۆنانی کۆندا

ــا  ــە ناکۆت ــەر ب ــڕۆ بەرامب ــی ئەم ــتی مرۆڤ ــەی هەس ــە پێچەوان ب

ــە ســتایش و سەرســووڕمان و حــەز و ئاواتــی  کــە ئاوێتەیــەک ل

ــی  ــە دیدێک ــۆن ب ــی ک ــی یۆنان ــت، خەڵک ــەدی دەکرێ ــدا ب تێ

ــتیدا  ــە ڕاس ــردووه. ل ــا ک ــه ناکۆت ــان ل ــی چاوی ــووک و نەرێن س

ــاژاوه  ــوون و ئ ــە ڕادە دەرچ ــامی ل ــا هێ ــەکان ناکۆت ــۆ یۆنانیی ب

وشــەیەک   )aperion( ئاپێریــۆن  بــووه.  بێیاســایی  و 

ناکۆتــا بەکاریــان هێنــاوه  بــۆ  یۆنانییــەکان  کــه 

ــەنەکراو  ــۆز و پێناس ــتی ئاڵ ــۆ ش ــەی کات ب زۆرب

کــە  ئاژاوەیــەک  منوونــه  بــۆ  بەکارهاتــووە. 

ئاپێریۆنیــان  هاتــووه  بــەدی  لێــی  دنیــا 

خــوار  و  خێــچ  هێڵێکــی  گوتــووه.  پــێ 

شــڕیش  کوتەپه ڕۆیەکــی  بــووه،  ئاپێریــۆن 

لەگــەڵ  ئاشــنان  ئەوانــەی  )بــۆ  هەروەتــر. 

تێڕوانینــە  ئــەم  کۆمپیووتــەر  بەرنامەســازیی 

ــی2  ــە ژمێرکارییەک ــە ل ــە ک ــێوەی دۆخێک هاوش

ســیفردا  بەســەر  ژمارەیــەک  کۆمپیووتەریــدا 

دابــەش دەکرێــت و وەک ئــەوەی هەڵەیەکــی 

بەرنامەکــە  پالنــی  دابێــت  ڕووی  کاولکــەر 

ــی  ــت و ژمێرکارییەکــە بەتەواوەت بەگشــتی تێکدەچێ

و  پیتاگــۆراس  فەلســەفەی  لــە  هەڵدەوێشــەتەوه.( 

ئەفالتوونیشــدا ناکۆتــا وەک بوونێکــی ســەربەخۆ ڕێــز 

ــەر  ــۆراس لەس ــه. پیتاگ ــی نیی ــی تایبەت و پێگەیەک

ــا  ــی دنی ــوو الیەنێک ــه هەم ــووه ک ــە ب ــەم بڕوای ئ

وەســف  رسوشــتی3  ژمــارەی  کۆمەڵێــک  بــه 

دەکرێــن و ئەفالتــوون شــتەکانی لــە بنەڕەتــدا 

ــڕای  ــوه. وێ ــدار زانی ــە و کۆتایی ــاوەن پێناس خ

ئــەم شــێوه مامەڵــەی یۆنانییــەکان لەگــەڵ 

ناکۆتــا، بیــر و بۆچوونێــک کــە ڕاســتەوخۆ و 

ناڕاســتەوخۆ پەیوەنــدی بــە چەمکــی ناکۆتــاوه 

هەبێــت لــە چاخــی یۆنانــی کۆنــدا مێژوویەکــی 

بــە  ئامــاژە  کۆنریــن  ڕەنگــە  هەیــە.   دووری 

تایبەمتەندییــە سەیروســەمەرەکانی ناکۆتــا لــە 

پارادکۆســی بەناوبانگــی زێنــۆ دا خــۆی دەربخــات. 

زێنــۆ4 )فیلەســووفی ســەدەی پێنجــی پێــش زاییــن( لــەو 

ــە  ــان ب ــە بڕوای ــووه ک ــۆن ب ــی ک ــووفانەی یۆنان ــتە فیلەس دەس

نەگۆڕبوونــی دنیــا هەبــووه.

 ئــەوان هەمــە جــۆره گۆڕانــکاری و جموجووڵیــان بــە وەهــم 

و فریــو دانــاوه و بوونیــان لــە بنەڕەتــدا ســتاتیک و بێجووڵــە 

ــوه.  زانی

2- Computation  محاسبه

3- Natural Numbers اعداد طبیعی

4- Zeno of Elea

ھەرێمی ناکۆتا
کورتەباسێک سەبارەت بە چەمکی ناکۆتا لە مێژووی 

بیرکاری و هزری مرۆڤدا

د. حوسێن جەوهەری

دوکتورای زانستی کۆمپیووتەر،

 زانکۆی سایمۆن فرەیزێر، کەنەدا.

Dr. Hossein Jowhari

PhD in Computer Science,

Simon Fraser University, BC, Canada.

دەستپێک

 چەمکــی ناکۆتــا هەتــا مێــژووی هــزر و رشۆڤەگەریــی 

ــاس و سەرســووڕمان  ــڕدەکات هەمیشــە مایــەی ب مــروڤ ب

و مشــتومڕ بــووه و لەگــەڵ ئەوەشــدا هیــچ کات ڕێککەوتــن 

و تێگەیشــتنێکی یەکســان لەســەری دروســت نەبــووە. 

بیرکاریــدا  و  مێتافیزیــک  گۆڕەپانــی  لــە  تایبــەت  بــە 

ناکۆتــا چیرۆکێکــی کــۆن و پڕهــەوراز و نشــێوی هەیــە. 

ــس و  ــیار و پارادۆک ــان پرس ــە دەی ــژوودا ب ــی مێ ــە درێژای ل

کێشــەی لۆجیکــی لەســەر ناکۆتــا دروســت بــوون  و وێــڕای 

ــە  ــیارانە دەبن ــەم پرس ــتاش زۆر ل ــەکە ئێس ــی باس کۆنبوون

نادۆزرێتــەوه.  بــۆ  وەاڵمێکیــان  و  مایــەی سەرســووڕمان 

ــەک  ــە ژماری ــاژە ب ــن ئام ــارەدا ئێمــە هــەوڵ دەدەی ــەم وت ل

لــەو بۆچــوون و پارادۆکــس و هاودژییانــە1 بکەیــن کــە 

پەیوەندییــان بــە چەمکــی ناکۆتــاوه هەیــە. شــایانی باســە 

کــە منوونەکانــی ئێمــە بــە تایبــەت لــە بــواری بیــرکاری و 

ــە  ــی وتارەک ــۆی کورتی ــە ه ــردراون و ب ــەفەدا هەڵبژێ فەلس

ــەوە. ــی بکەین ــە ش ــی مژارەک ــوه زۆر الیەن نەمانتوانی

  
1- Contradiction تناقض 
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ئەمیر پەرغازە، 

دوکتورای ئەندازیاریی مکانیک،

 زانکۆی ڕازی، کرماشان، ئێران

Amir Parghazeh, 
Ph.D. in Mechanical Engineering, Razi University, 

Kermanshah, Iran.       parghazeh@gmail.com
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بۆ داگرتنی ئەم وێنەزانیارییە 

بە مۆبایلەکەت  ئەم کۆدە 

سکەن بکە
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هۆلۆگرافێر، گرووپی توێژینەوە و

DAQRI پەرەپێدانی کۆمپانیی 

PhD in Electrical Engineering, BYU, USA

Holographer at DAQRI

kamran.qaderi@gmail.com

سەیری گیرفانەکانتان 
بکەن بزانن هۆلۆگرامتان 

پێیە؟!

دەستپێک:
 

ئەگــەر ئێســتا ســەیری گیرفانتــان بکــەن، چەنــد دانــە 

دەدۆزنــەوە؟ هۆلۆگــرام 

ئەگــەر پارەتــان لــە گیرفانــدا بێــت، وەاڵمــی ئــەم پرســیارە 

»ژمارەیەکــی زۆر«ە. لەســەر پارەکانتــان نەخشــەی زریقــە و 

بریقــەدار هەیــە کــە وێنەیەکــی تێدایــە و ئەگــەر پارەکەتان 

دەگۆڕدرێــت.  وێنەکــە  شــکڵی  و  ڕەنــگ  بجووڵێننــەوە، 

دەدات  بانکــەکان  یارمەتیــی  هۆلۆگرافیکــە  وێنــە  ئــەم 

ــا بزانیــن  ــرا بناســنەوە. ئێســتا ب ــارە ســاختەکان خێ کــە پ

ــن؟ ــت دەب ــۆن دروس ــن و چ ــەکان چی هۆلۆگرام

چۆن دەتوانن تیشكی ڕووناکی تۆمار بکەن؟

ڕووناکــی، شــێوازێکی سەرنجڕاکێشــی وزەیە بە شــێوەیەک 

کــە بــە خێراییەکــی ئێجــگار زۆر لــە ۸ خولەکــدا لــە خۆرەوە 

ــزە و  ــە زەوی. چــاوی ئێمــە دیارخەرێکــی1 زۆر بەهێ دەگات

ئــەو ڕووناکییــەی لــە تەنەکانــی دەوروبــەرەوە پێــی دەگات 

ــەکان  ــۆرە وێن ــەم ج ــە ب ــکامن و ئێم ــۆ مێش ــت ب دەینێرێ

ــت  ــە ناتوانێ ــکی ئێم ــە مێش ــە ک ــە ئەوەی ــن. کێش دەبینی

ــکات  ــان ب ــۆ هەمیشــە تۆماری ــن ب ــەو شــتانەی دەیانبینی ئ

و تەنیــا یادەوەرییەکــی نزیکــە لــەو شــتانەی وا بینیومانــن.

1- Detector منایانگر

لــە ســەدەی ۱۹ی زایینیــدا، داهێنــەرەکان توانییــان پــەرە 

ــەر  ــەکان لەس ــەی تەن ــدەن و وێن ــری ب ــواری وێنەگ ــە ب ب

ڕووبــەری تەخــت تۆمــار بکــەن بــەاڵم کێشــە ئــەوە بــوو کــە 

ــتەقینە2   ــی ڕاس ــە دەتزان ــەت بکردای ــەیری وێنەک ــەر س ه

ــاو چــووە.  نییــە و ڕووناکییەکــە زۆر لــەوە پێــش لــە ن

هۆلۆگرام چییە؟

هۆلۆگرامەکانیــش وەک فۆتــۆ )وێنــە 2-ڕەهەندییــەکان(  

ڕووەوە  لــەم  و  دەمێنێتــەوە  ئاســەواریان  هەمیشــە  بــۆ 

وەک  ئــەوان  فۆتۆگرافیــک3.   ڕۆحــی  دەڵێــن:  پێیــان 

وێنــەی ۳-ڕەهەنــدی4 دێنــە بەرچــاو کــە لــە نــاو شووشــە، 

پالســتیک یــان کانزایەکــدا گیریــان کــردووە. کاتێــک 

ــاو پارەکــەدا  ــەک لەن ــەوە وێنەی کــە پارەکــەت دەجووڵێنیت

دەبینیــت کــە دەجووڵێتــەوە. بــۆت پرســیارە کــە ئەمــە 

ــەوە. ــۆن دەجووڵێت ــە و چ ــاو پارەک ــە ن ــۆن چووەت چ

2- Real واقعی

3- Photographic Ghosts روحهای تصویری

4- Three Dimensional سە بعدی
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1. ئەگــەر فڕۆکەیــەک بــۆ ماوەیەکی دیاریکــراو )گریامن  

۱۵ کاتژمێــر( لــە گــۆی زەوی بــەرز ببێتــەوە، بــێ ئــەوەی 

بــە هیــچ ئاڕاســتەیەکدا بجووڵێــت )واتــا تەنیــا بــەرز 

ــا  ــێتەوە، ئای ــێوە بنیش ــان ش ــە هەم ــر ب ــەوە(، دوات ببێت

دەچێتــەوە هەمــان شــوێنی خــۆی یــان نــا؟

وەاڵمێکــی ســادە؛ ئەگــەر لەنــاو شــەمەندەفەرێکدا ســێوێکت 

لەگــەڵ  ســێوەکە  هەڵیبدەیــت؛   و  بێــت  دەســتەوە  بــە 

ــەوە  ــەر دێت ــەاڵم ه ــت ب ــدی نامێنێ ــەمەندەفەرەکە پەیوەن ش

نــاو دەســتی خــۆت! هــۆی ئــەم دیاردەیــە ئەوەیــە کــە 

ــوە  ــەمەندەفەرکە و ئێ ــەی ش ــەو خێرایی ــەر ب ــێوەکەش ه س

ئێمــە وەک مێشــێک  واتــە فڕۆکەکــەی  پێــش.  دەڕواتــە 

وایــە کــە لەنــاو ئوتۆمۆبیلــدا هەڵدەفڕێــت و تەنیــا لەژێــر 

ئــەو ئوتۆمۆبیلەدایــە.  کاریگەریــی ئەمتۆســفێری 

ھادی ڕەحامنپەنا

خوێندکاری دوکتورای ئەندازیاریی مکانیک،

 زانکۆی پیشەسازیی شەریف، تاران، ئێران.
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پرسیار و وەاڵم

بیرکردنــەوە لــە وەاڵمــی مەتەڵــەکان جگــە لــە چێژێــک 

ــان دەکات،  ــتیدا فێرم ــە ڕاس ــێت ل ــە پێامندەبەخش ک

چــۆن بــۆ دۆزینــەوەی وەاڵمــەکان بیــر بکەینــەوە. 

پێکهاتنــی  هــۆی  ســەرەکیرین  پرســیارکردن 

زانســتە و لــە ڕاســتیدا زانســت شــتێکی جیــا لــە 

ــە.  ــزەکان نیی ــۆ پرســیارە بەهێ ــەکان ب باشــرین وەاڵم

و  پرســیار  لــە  تێدەکۆشــێت  هۆژینیــش  گۆڤــاری 

وەاڵمدانەوەکانــدا بەشــداری بکات. دەتوانن »پرســیارە 

وەاڵمــی  و  بپرســن  هۆژیــن  لــە  زانســتی«یەکانتان 

پرســیارەکانتان لــە کاناڵــی هۆژینــەوە بخوێننــەوە. لــە 

هــەر ژمارەیەکــدا،  پرســیارێک هەڵدەبژێریــن و لــە 

گۆڤــاردا  وەاڵمــی دەدەینــەوە.
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ــدی  ــری پەیوەن ــە مەبەســتی ســازکردنی هەرچــی زیات ب

ژمــارەی  دەرچوونــی  دوای  بەردەنگەکامنــان  لەگــەڵ 

ــنبیران  ــان، ڕۆش ــەڵ خوێنەرامن ــەوە لەگ ــە نزیک دووەم ل

جیاجیاکانــی  شــارە  لــە  فەرهەنگییــەکان  ناوەنــدە  و 

تاوەکــوو ڕاگۆڕینــەوە بکەیــن  کوردســتان دانیشــتین 

لەســەر گشــت الیەنەکانــی گۆڤــاری زانســتیی هۆژیــن. 

ــان  ــەرانی گۆڤارەکەم ــتەی نووس ــەوە دەس ــەو بۆن ــەر ب ه

بــۆکان و  بانــە، سەردەشــت،  لــە شــارەکانی ســەقز، 

ســنە لەگــەڵ بەشــێکی بەرچــاو لــە هاوڕێیانــی هۆژیــن 

کــۆ بووینــەوە. گرینگریــن تــەوەرەکان کــە بــاس کــران 

بریتــی بــوون لــە: ناوەرۆکــی گۆڤــار، ئاســتی زمانــی 

و  هەڵبــژاردان  چۆنیەتیــی  گۆڤــاردا،  لــە  بەکارهاتــوو 

دانانــی بەرامبــەر بــۆ زاراوە زانســتییەکان.

خاڵێکــی گرینــگ کــە بــە وردی باســی لەســەر کــرا ئــەوە 

بــوو کــە نــاوەرۆک و ئاســتی زمانــی هۆژیــن بە شــێوەیەک 

ــەر  ــە لەب ــەن. ب ــی تێبگ ــک لێ ــەی خەڵ ــە زۆرین ــت ک بێ

ــەو  ــەر ئ ــە لەس ــامن داوە ک ــە هەوڵ ــەو خاڵ ــی ئ چاوگرتن

بــوارە هــەروەک پێشــر بەوپــەڕی هەســتیارییەوە کار 

ــە  ــەم بابەت ــۆ ئ ــن دیســانەوە ئەگــەر ب ــن  و چاوەڕیێ بکەی

ســەرنجێک هەیــە زیاتــر گــوێ لــە دەنگی ئێــوە خوێنەری 

ــی  ــر باس ــی ت ــی گرینگ ــن. بابەتێک ــت بگری خۆشەویس

دانانــی چۆنیەتیــی وشــە زانســتییەکان بوو. هــەروەک بۆ 

هاوڕێیانــی ئازیزمــان لــە کۆبوونەوەکانــدا باســامن کــرد،  

بەرامبــەری وشــە زانســتییەکانیش بــە پشــکنینی هەمــوو 

ــی  ــی تواناییەکان ــتەکان و ڕەچاوکردن ــەرچاوە بەردەس س

ــی  ــە ڕێبازەکان ــتوور ب ــا پشتئەس ــان و هەروەه زمانەکەم

و  هەڵــە  هــەر  چاوەڕێیــن  و  دەکرێــت  زاراوەســازی 

پەڵەیەکــامن لــێ دەبینــن چاوپۆشــی لــێ مەکــەن و 

ــن.  ــامن ڕابگەیەن پێ

بەشــێکی بەرچــاو لــە بەردەنگانــی هۆژیــن کــە دەتوانــن 

ســوودێکی زۆر لــەم گۆڤــارە وەربگــرن خوێندکارانــی 

تــری  دانیشــتنێکی  لــە  دواناوەندیــن.  و  ناوەنــدی 

قوتابخانەکانــی  بەڕێوەبەرانــی  لەگــەڵ  بەنرخــامن 

ــی  ــتایان و بەڕێوەبەران ــە، مامۆس ــاری بان ــی ش دواناوەندی

و  گۆڤــارە  ئــەم  نرخاندنــی  بــەرز  بــە  قوتابخانــەکان 

گەیاندنــی بــە دەســتی هیواکانــی دوا ڕۆژ پاڵپشــتییەکی 

بەنرخیــان لــە ئێمــە کــرد. داوا لــە بەڕێوەبەرانــی هەمــوو 

شــارەکانی  دواناوەندیــی  و  ناوەنــدی  قوتابخانەکانــی 

ــەوەی  ــۆ ئ ــن ب ــامن دانەبڕێ ــە لێ ــن ک ــتان دەکەی کوردس

بتوانیــن خزمەتێکــی بەنــرخ پێشــکەش بــە خوێنــدکاران 

ــن. بکەی

ــەو ســەرنجانەی کــە پێــامن گەیشــتوون  ــر ل بەشــێکی ت

ــە  ــوون و یــەک ب ــەوە ب ــە ڕێگــەی تــۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان ل

یەکیــان ئێمەیــان دڵگــەرم کــردووە بــۆ ئــەوەی زیاتر ســوور 

ــە  ــت ب ــی زانس ــتنەوەی نوێرینەکان ــەر گواس ــن لەس بی

ــوەی خۆشەویســت.  ــۆ ئێ ــی کــوردی ب زمان

هۆژیــن لــە بیــر مەکــەن و بــە ڕەخنەکانتــان یارمەتیــامن 

بــدەن شــیاوترینەکان پێشکەشــی ئێــوە بکەیــن. ئێمــەش 

ــەر  ــی ه ــە دوای دەرچوون ــردووە ل ــر نەک ــە بی ــان ل ئێوەم

ژمارەیــەک هــەوڵ دەدەین لەگــەڵ هاوڕێیامنــان لە چەند 

ــوێنانەی  ــەو ش ــن. ئ ــەوە بکەی ــین و ڕاگۆڕین ــار دابنیش ش

کــە بــۆ ئــەم ژمــارە لــە بەرنامەماندایــە ســەردانیان بکەیــن 

لــە ڕێگــەی تــۆڕە کۆمەاڵیەتییــەکان و ماڵپەڕەکەمــان 

ــن.  ڕایدەگەیەنی

خوێنەردەنگی

hojan.org             :ماڵپەڕ

govar@hojan.org          :ئیمەیل

hojingovar@        :تێلێگرام

hojinmag@    :ئینستاگرام

fb.com/hojinmag    :فەیسبووک
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