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  لەم ژمارەیەدا...
یەکێــک لــە پرســیارە ســەرەکییەکان لــە ســەرەتای زۆربــەی 

ــی  ــک و بەکارهێنان ــواری کەڵ ــدا ب ــەوە کردارییەکان توێژین

خوێنەرانــی  کــە  ئاســاییە  زۆر  بۆیــە  توێژینەوەیــە.  ئــەو 

کــە  بکەنــەوە  پرســیارەمان  ئــەو  ڕووبــەڕووی  هۆژیــن 

خوێندنــەوەی ئــەم گۆڤــارە چ قازانــج و کەڵکێــک بــە خوێنەر 

ــە  ــار ل ــک وت ــن کۆمەڵێ ــارەی هۆژی ــەم ژم ــت؟! ئ دەگەیەنێ

خــۆ دەگرێــت کــە زۆربەیــان ڕاســتەوخۆ پرســەکانی ژیانــی 

ڕۆژانەمــان دەخەنــە بــەر بــاس و وەاڵمــدەری پرســیارەکانی 

ــگان. ــەرجەم کۆمەڵ ــان س ــەت ی ــی تایب چینێک

          ســەرەتا و لــە دەســتپێکی بەشــی زیندەوەرناســی 

و پزیشــیکدا وتارێکــی تێروتەســەل لەســەر »هەڵەکانــی 

نــاو دی.ئێن.ئــەی و ســازبوونی شــێرپەنجە« دەخوێننــەوە. 

گرینگیــی ئــەم وتــارە باســکردنی چۆنیەتیــی ســازبوونی 

بنەمــای  و  زیندەوەرناســیدایە  ئاســتی  لــە  شــێرپەنجە 

تیۆریکــی ســازبوونی زۆربــەی شــێرپەنجەکان خراوەتــە بــەر 

ــیی  ــەر دوو نەخۆش ــەدا لەس ــەم بەش ــژەی ئ ــە درێ ــاس. ل ب

بــاو دەخوێنینــەوە کــە ئەوانیــش بریتیــن لــە »جەڵتــەی 

ــت«. ــان دیابێ ــەکرە ی ــک« و »ش مێش

          کارەســاتی هەژێنــەری بوومەلــەرزەی کوردســتان 

هانــی دایــن بــۆ ئــەوەی کە لــە ڕوانگــەی زانســتییەوە لەســەر 

بوومەلــەرزە و ڕەهەنــدە پەیوەندیدارەکانــی بنووســین. فایلــی 

تایبەتــی ئــەم ژمارەمــان تەرخــان کــراوە بــۆ بوومەلــەرزە. 

هۆکارەکانــی ڕوودانــی بوومەلــەرزە، پێوانــی بوومەلــەرزە، 

پێشــبینیی بوومەلــەرزە، کاریگەریــی بوومەلــەرزە بەپێــی 

ــە  ــەن ک ــەو بابەتان ــازی ئ ــەرزە و بیناس ــۆری زەوی، بوومەل ج

ــی  ــە ناوچەیەک ــەی ک ــەو پێی ــراون. ب ــاس ک ــەدا ب ــەم بەش ل

بەرفــراوان لــە کوردســتان لــە مەترســیی بوومەلەرزەدایــە هیوا 

دەخوازیــن کــە ئــەم هەوڵــە بچووکــەی ئێمــە بــۆ توێژینــەوە و 

ــت و پێشــوازی  ــژەی هەبێ ــان درێ ــەوەی هاواڵتی ئاگادارکردن

لــە باڵوکردنــەوەی توێژینــەوەی پەیوەندیــدار بــەم بــوارە 

ــن.  دەکەی

سەرنووسەر

محەممەد محەممەد ئەمینی

editor@hojan.org
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             لە بەشــی زانســتدا کۆمەڵێک دیاردە باس دەکرێن 

کــە بابەتــی توێژینــەوەی زانســتی فیزیکــن. ســازبوونی 

تایبەمتەندیــی  زەوی،  دەوری  لــە  دەســتکرد  بڵقێکــی 

ــینەوەی  ــۆ ناس ــی ب ــی ئەورووپ ــدەی ڕۆبین ــی باڵن کوانتۆمی

ڕێگــە، پلەکانــی گەرمــی لــە چینەکانــی ئەمتۆســفێری خۆر 

و شــەپۆلەکانی کێشــکردن ئــەو بابەتانــەن کــە لەم بەشــەدا 

ــوون. هات

           بەشــی ئەندازیاری بە وتاری »ماددە ئامانجدارەکان« 

دۆخ،  بەپێــی  کــە  مــاددەی  ئــەو  پێــدەکات،  دەســت 

تایبەمتەندییــان دەگۆڕیــت بــۆ تایبەمتەندیــی گونجــاو بــۆ 

ــی  ــانی بابەتێک ــەکان« ناونیش ــە هەتاویی ــە. »خان ــەو دۆخ ئ

تــرە کــە باس لــە چۆنیەتیــی کارکردنــی خانــە هەتاوییەکان 

دەکات. لــە درێــژەی بەشــی ئەندازیاریــدا وتارێــک بــە 

نــاوی »ژیــرا: یەکــەم سیســتمی تایپــی ئاخاوتنــی کــوردی« 

ناســینەوەی  زنجیــرەی  بەشــی  کۆتــا  کــە  دەخوێننــەوە 

ئاخاوتنــی کوردییــە و یەکــەم سیســتمی تایپــی ئاخاوتنــی 

کــوردی کــە لەســەر دەســتی ئەندازیارانــی کــورد بەرهــەم 

خوێنەریــش  ئێــوەی  ناســێرناوە.  وتــارەدا  لــەو  هاتــووە 

ئەگــەر داهێنانێکــی زانســتی، توێژینــەوە یــان بەرهەمێکــی 

پیشەســازیی سەرنجڕاکێشــتان هەیــە، هۆژیــن دەالقەیەکــە 

بــۆ ناســاندنی داهێنانەکانتــان. کورتــە باســێک لەســەر 

»مۆزەخانــەی  ســازکردنی  پالنــی  و  تاریــک«  »وێبــی 

بەشــی  تــری  بابەتەکانــی  کوردســتان«  نیشــتامنیی 

ئەندازیــاری پێکدەهێنــن.

خوێنەرانــی خۆشەویســتی گۆڤــاری زانســتیی هۆژیــن، 

ئەندامانــی  و  بەڕێوەبــەران  هەوڵــی  بــە  گۆڤارەکەمــان 

بەبــێ  هــۆژان«  فەرهەنگیــی  زانســتیی  »ڕێکخــراوەی 

وەســتان ســاڵی یەکەمــی خــۆی تێپــەڕ کــرد و بــەرەو 

ــەرەو  ــەوە ب ــەو هیوای ــت. ب ــگاو دەنێ ســاڵی دووهەمــی هەن

بەهــاری ســاڵی دووهــەم دەڕۆیــن کــە بەهــاری هۆژینیــش 

بێــت و لــە بەجێهێنانــی ئەرکەکامنــان کــە باڵوکردنــەوەی 

زانســت و پــەرەی زمانــی زانســتیی کوردییــە پەرەســەندووتر 

و پێگەیشــتووتر هەنــگاو بنێیــن. 

ــە  ــن ک ــەران دەکەی ــەر و بەڕێوەب ــەران، ڕازێن ــی نووس سپاس

بەرهەمێکــی جێگــەی  تاوەکــوو  ئەوپــەڕی هەوڵیــان داوە 

ڕەزامەندیــی ئێــوەی خۆشەویســت پێشــکەش بکەیــن.

ی ١٣٩٦
ی چوارەم ـ زستان

ی ھۆژین  ژمارە
گۆڤاری زانستی
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هەڵەکانی دی.ئێن.ئێی و سازبوونی شێرپەنجه

1- خانە و دەستوورە جێنێتیکییەکانی
ــر  ــی 25 مایکرۆمەت ــرە2ی ناوەندی ــە تی ــە1 ب ــۆن خان ــە 37 تریلی ــر ل ــرۆڤ پ جەســتەی م

لــە خــۆ دەگرێــت. خانــەکان لــە ڕێگــەی کۆمەڵێــک دەســتوورەوە ئەرکەکانیــان بەجــێ 

دەهێنــن. ئــەو دەســتوورانە بــە زمانــی جێنێتیکــی کــە لــە چــوار پیــت پێکهاتــووە، 

نــوورساون و خراونەتــە ناوەکــی خانەکانــەوە بــۆ ئــەوەی بــە باشــی بپارێزرێــن. پیتــەکان 

ــن)G(، ســایتۆزین)C(و  ــن )A(، گۆوانی ــی3 ئادێنی ــەی کیمیای ــە چــوار پێکهات ــن ل بریتی

تیمیــن )T(کــە بــە  ئەســیدە ناوەکــی4 دەنارسێن. ئەســیدە ناوەکییــەکان، واتــە پیتەکان، 

ــە ڕێگــەی پەیوەندیــی کیمیاییــەوە پێکــەوە دەبەســرێن و دەبنــە زنجیــرە دەســتووری  ل

جێنێتیکــی )دی.ئێن.ئێــی(، واتــە وشــه. دی.ئێن.ئێــی لــە دوو زنجیــر کــە لــە ڕێگــەی 

ــایتۆزین و  ــوان س ــا نێ ــن و هەروەه ــن و تیمی ــوان ئادێنی ــی نێ ــی هایدرۆجێنی پەیوەندی

گۆوانیــن کــە بــە شــێوازی پێچاوپێــچ لــە دەوری یــەک ئــااڵون پێکهاتــووە )وێنــەی 1-1(. 

1- Cell سلول

2- Diameter قطر

3- Chemical compound ترکیب شیمیایی

4- Nucleic acid نوکلئیک اسید

دیاکۆ ئێرباهیمی
پڕۆفیسۆری یاریدەدەر، زانکۆی مینێسوتا، ئەمریکا

Diako Ebrahimi
Assistant Professor Genetics,
University of Minnesota
diako@umn.edu 
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ئایا دەکرێت 

مێشک
 له مردن ڕزگار بکەین؟!

پێشەکی

ڕووداوەکانی بۆرییە خوێنبەرەکانی مێشک1 دەستەواژەیەکی 

پزیشکییه که بۆ جەڵتەی مێشک بە کار دێت.

ــە دەدات و  ــەو واتای ــەر ئ ــەپڵه« ه ــدا »ش ــی کوردیش ــه زمان  ل

دەســتەواژەی »جەڵتــەی دەماغــی«ش واتایەکــی دیکەیەتــی. 

جەڵتــەی مێشــک کاتێــک ڕوو دەدات کــه گەیشــتنی خوێــن 

ــه  ــەوه ب ــه ڕێگــەی خوێنبەرەکانیی ــه مێشــک ل ــه بەشــێک ل ب

هــەر هۆکارێــک ڕادەگیرێــت.

گشتگیرناسی2 

ــه  ــەت ب ــییەکی تایب ــتی نەخۆش ــه گش ــک ب ــەی مێش جەڵت

زۆر  کەســانی  لــه  ڕەنگــه  بــەاڵم  بەســااڵچووه،  کەســانی 

ــی  ــه تەمەن ــەر ل ــدات و ئەگ ــار ڕوو ب ــک ج ــدا هەندێ الویش

جینــی  نەخۆشــییەکی  هــۆی  بــه  ڕەنگــه  بێــت  الویــدا 

یــان زگامکــی لــه مەیینــی خوێــن3، خوێنبــەرەکان یــان 

بێــت.  ئەندامەکانــی  تــردا 

بــە هــۆی ئــەوەی کــه زانیاریــی ورد لەســەر بەربــاڵوی و 

لەبــەر  کوردســتاندا  لــه  مێشــک  جەڵتــەی  گشــتگیریی 

دەســتامندا نییــه، ئێمــه لــە بــواری بەرباڵویــی نەخۆشــییەکە 

و ڕێــژەی خەســاری بــۆ کۆمەڵــگا، واڵتــی ئێــران وەکــوو 

ناوچەیەکــی هاوکەشــی کوردســتان دەخەینــه بەربــاس.

بەپێــی زانیارییەکانــی ڕێکخــراوەی تەندروســتیی جیهانــی4، 

جەڵتــەی مێشــک پــاش جەڵتــەی دڵ5، دووەم هــۆکاری 

ــه. ــی ئێران ــتدانی خەڵک ــان لەدەس ــەرەکیی گی س

1- Cerebrovascular accidentحوادث عروق مغزی

2- Epidemiologyاپیدمیولوژی

3- Coagulopathyاختالل انعقادی خون

4- World Health Organization )WHO(

5- Myocardial Infarction سکته قلبی

 سەالح قادری
 خوێندکاری پزیشکی، زانکۆی زانستە پزشکییەکانی 

تەورێز، تەورێز، ئێران

Salah Ghaderi 
Medical Student, Tabriz University of 
Medical Sciences, Tabriz, Iran.
info@salahghaderi.com
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ــە  ــە ک ــە هەی ــک کێش هەندێ

ــاو  ــتی لەن ــە گش ــەس ڕوو دەدات و ب ــۆ زۆر ک ب

ــە  ــۆ زۆربەمــان هاتووەت ــە دڵنیاییــەوە ب ــاوە. ب ــگادا ب کۆمەڵ

ــین و  ــامن دادەنیش ــا هاوڕێیەک ــوان ی ــەڵ می ــک لەگ ــش کاتێ پێ

ــاژەی  ــە ئام ــە کێشــەکانی ک ــک ل ــت، یەکێ ــاغی دەکرێ ــە لەشس ــاس ل ب

ــەر  ــی ئەگ ــە تایبەت ــا ب ــە، ج ــەکری خوێن ــتی ش ــی ئاس ــت بەرزبوون پێدەدرێ

کەســەکە بەســااڵچوو بێــت. لــە ڕاســتیدا ئــەوە کێشــەیەکی جیهانییــە و لــە گشــت 

واڵتانــی دونیــادا بووەتــە هــۆی مەترســییەکی زۆر گــەورە. گشــتگیریی ئەو نەخۆشــییە 

ــۆڵ و  ــڕ جموج ــی پ ــە ژیانێک ــان، ل ــێوەی ژی ــی ش ــەر گۆڕان ــەوە س ــت بگەڕێت دەتوانێ

چــاالک بــۆ ژیانێکــی مۆدێڕنــی ڕاوەســتاو، جگــە لەمــە کێشــەی جێنێتیکیــش دەتوانێــت 

ــت. ــۆکارەکان دەکرێ ــوو ه ــە هەم ــاس ل ــەدا ب ــژەی بابەتەک ــە درێ ــت. ل ــەر بێ زۆر کاریگ

تــەوەری باســەکەی ئێمــە شــەکر، یــان ئەگــەر لــە ڕوانگــەی زانســتییەوە وردتــر بڕوانین، 

گلۆکــۆزە . گلۆکــۆز چییــە و چ ڕۆڵیکــی  لــە لەشــدا هەیــە؟ زۆربوونــی ئاســتی گلۆکــۆز 

بەرزبوونــەوەی  هەبێــت؟  دەتوانێــت  نەرێنــی  دەرئەنجامێکــی  لــە خوێنــدا چ 

ڕێــژەی گلۆکــۆز لــە خوێنــدا، کــە پێــی دەوترێــت دیابێــت یــا شــەکرە، چ 

پێناســەیەکی هەیــە؟ هۆکانــی دەتوانێــت چــی بێــت؟ نیشــانەکانی 

چــۆن خــۆ دەردەخــەن؟ ڕێگەچــارە و ڕێگــەی پێشــگرتنی هەیــە؟ 

ئەگــەر هەیــە چیــن؟ لەگەڵــامن بــن تــا کۆتایــی، وەاڵمــی 

ــەون. ــیارەکان دەردەک پرس

دیابێت یان شەکرە
یەکێک لە نەخۆشییە 

باوەکانی دنیای مۆدێڕن

ڕەحامن بەنوورە

خوێندکاری پزیشکی،

 زانکۆی زانستە پزیشکییەکانی ورمێ، ورمێ، ئێران

Rahman Banoureh

Medical student at UMSU, Urmia 

University of Medical Sciences, Urmia, Iran

RahmanBanoureh@gmail.com
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پوختە:

کۆمەڵــگای مــرۆڤ لەســەر ئــەو بــاوەڕە دامەزراوەکــە زەوی 

خۆگرتــوو و پتــەوە، بــەاڵم بوومەلــەرزە لــە درێــژەی مێــژوودا 

بــەردەوام کاریگــەری لەســەر مــرۆڤ بــووە و بووەتــە ھــۆی 

زۆر تراژیدیــای دڵتەزێــن و ئــەو بــاوەڕەی گۆڕیــوە کــە 

ــە  ــت. ل ــوو دەزانێ ــن و خۆگرت ــی ھێم ــە بنەمایەک زەوی ب

ســەردەمی زۆر کۆنــەوە، مــرۆڤ بــە دوای ھۆکارەکانــی 

ــی  ــەرزە، ئازادبوون ــەرزەدا گــەڕاوە. بوومەل ــی بوومەل ڕوودان

لەپــڕی وزەی پاشــکەوتەیە لــە توێکڵــی زەویــدا کــە دەبێتــە 

بەپێــی  بوومەلەرزەیــی.  شــەپۆلی  بەدیھاتنــی  ھــۆی 

زانســتی ئەمــڕۆ بوومەلــەرزە ڕووداوێکــی رسوشــتییە وەکــوو 

بەفــر و بــاران کــە مــرۆڤ دەبێــت بــە پتەوکردنــی بینــاکان، 

ھــۆکارە  باســی  وتــارەدا  لــەم  بپارێزێــت.  لــێ  خــۆی 

زانســتییەکانی ڕوودانــی بوومەلــەرزە، پێوانــی بوومەلــەرزە، 

ــی  ــەرزە و کاریگەری ــانەکانی  بوومەل ــبینی و پێشنیش پێش

ــت. ــەرزە دەکرێ ــاری بوومەل ــەر خەس ــۆری زەوی لەس ج

ــەرزە،  ــی بوومەل ــەرزە، پێوان ــەرەکی: بوومەل ــەگەلی س وش
زەوی،  جــۆری  پێشــبینی،  بوومەلەرزەیــی،  شــەپۆلی 

ســەرپێڵ زەھــاو.

وێنەی 1. چەقی بوومەلەرزە، ناوەندی بوومەلەرزە

پێشەکی

بوومەلــەرزە،  دەدات؟  ڕوو  چــۆن  و  چییــە  بوومەلــەرزە 

ئازادبوونــی لەپــڕی وزەی پاشــکەوتەیە لــە توێکڵــی زەویــدا 

کــە دەبێتــە ھــۆی بەدیھاتنــی شــەپۆلی بوومەلەرزەیــی1. 

ــردا  ــد کیلۆمەت ــە قوواڵیــی چەن ــەرزەکان ل زۆربــەی بوومەل

ــت  ــادا2 بقەومێ ــە زەری ــەر ل ــەم ڕووداوە ئەگ ڕوو دەدەن. ئ

ــوێنەی  ــەو ش ــوونامی3. ب ــتبوونی س ــۆی دروس ــە ھ دەبێت

وا بوومەلەرزەکــە دەســت پێــدەکات و وزەی زەوی ئــازاد 

دەبێــت »چەقــی بوومەلــەرزە4« دەڵێــن. بــە ســێبەری 

»ناوەنــدی  زەویــدا  ڕووی  لــە  بوومەلــەرزە  چەقــی 

بوومەلــەرزە5« دەوترێــت ]1[.  لــە وێنــەی 1دا چەقــی 

لــە  ناوەنــدی بوومەلــەرزە دەبینــن ]9[.  و  بوومەلــەرزە 

بــە دوای ھۆکارەکانــی  ســەردەمی زۆر کۆنــەوە مــرۆڤ 

وەاڵمێکــی  جــار  زۆر  گــەڕاوە.  بوومەلــەرزەدا  ڕوودانــی 

ــدا  ــوێن ھۆکارگەلێک ــە ش ــەوە و ب ــۆ نەدۆزیوەت ــتی ب زانس

گــەڕاوە کــە پەیوەندییــان بــە رسوشــت و زانســتەوە نەبــووە، 

ــی  ــانەی ڕق ــە نیش ــان ب ــار بوومەلەرزەی ــە زۆر ج ــۆ منوون ب

خــودا لــە مــرۆڤ دانــاوە و وەکــوو غەزەبــی خــودا چاویــان 

لــێ کــردووە ]4[. بەپێــی زانســتی ئەمــڕۆ بوومەلــەرزە 

ڕووداوێکــی رسوشــتییە وەک بەفــر و بــاران کــە مــرۆڤ 

ــت.  ــێ بپارێزێ ــاکان، خــۆی ل ــی بین ــە پتەوکردن ــت ب دەبێ

1- Seismic wave موج لرزەای

2- Ocean اقیانوس

3- Tsunami سونامی

4- Hypocenter کانون

5- Epicenter رومرکز



بوومەلەرزەکان و بیناکان
کام بینایانە خۆ ڕادەگرن؟ کام بینایانە دەڕووخێن؟

پوختە: 
ھــۆکاری ســەرەکیی بوومەلەرزەکان شــکانی شــکانگەکان 

لەنــاو زەویدایــە. زیانــی بوومەلــەرزەکان پەیوەنــدی بــە 

ھێــز و مــاوەی لەرینــی زەوی، جــۆری زەویــی ژێــر بیناکان، 

جــۆری بینــاکان، و  فریکوێنســیی زرنگانــەوەی بوومەلەرزە 

هەیــە. بینــا نزمــەکان زۆرتــر دەچنــە ژێــر کاریگەریــی 

شــەپۆلگەلێک بــە  فریکوێنســیی زۆرەوە، لەکاتێکــدا بینــا 

بــەرزەکان و بااڵخانــەکان زۆرتــر دەچنــە ژێــر کاریگەریــی 

ــیی  ــەر  فریکوێنس ــییەکان. ئەگ ــەم فریکوێنس ــەپۆلە ک ش

لەرینــەوەی زەوی نزیــک لــە  فریکوێنســیی رسوشــتیی 

بیناکــە بێــت، زرنگانــەوە دەتوانێــت ڕوو بــدات کــە دەبێتــە 

ھــۆی زیانێکــی زۆر بــە بیناکــە. مــەرج نییــە بیناکــە بــەرز 

ــە  ــت، ل ــی بەرکەوێ ــەرزەدا زیان ــی بوومەل ــە کات ــا ل ــت ت بێ

ــا  ــیتیدا بین ــاڵی 1985ی مێکزیکۆس ــەی س بوومەلەرزەک

مامناوەنــدەکان ڕووخــان لەکاتێکــدا بینــا بــەرزەکان و 

ــان ڕاگــرت.  نزمــەکان خۆی

وشە سەرەکییەکان: 
بوومەلەرزە، لەرینی زەوی، بیناکان، ڕێنامییە 

بیناسازییەکان، زرنگانەوە

)Photo: Paul Yang, AFP( :وێنە
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بڵقی دەستکرد1
مرۆڤــەکان بڵقێکــی پارێزەریــان لــە دەوری 
ــە  ــەر ب ــەت ئەگ ــت کردووە،تەنان ــدا دروس زەوی

ــت! ــت نەبووبێ مەبەس

پشــکێنەرە فەزاییەکانی2 ناســا بــە شــێوەیەکی چاوەڕواننەکراو 

بڵقێکــی گەورەیــان بــە دەوری زەوییــەوە دۆزیوەتــەوە کــە 

ــە ســەر کەشــی فــەزا و تەنانــەت دەرەوەی  کاریگــەری دەخات

ــت،  ــش بووبێ ــەر نەخوازراوی ــە ئەگ ــەم بڵق ــارەکەمان. ئ هەس

دەســتکردی مرۆڤــە. ئــەم بەربەســتەی کــە وەکــوو بڵقــە، زەوی 

لــە بەرانبــەر ڕووداوە مەترســیدارە فەزاییەکان وەکوو بڵێســه ی     

  خــۆر3 و دەرهاویشــتەکانی دیکــەی خــۆر دەپارێزێــت           .

کەڵکوەرگرتنــی  نەخــوازراوی  دەرەنجامــی  بڵقــە،  ئــەم 

مــرۆڤ لــە ته كنۆلۆژییــە. ئەنجامــی جۆرێکــی تایبــەت لــە 

لەگــەڵ  ڕادیۆیــی4  پێوەندیگەلــی  بەریەککەوتنی/بڕینــی 

تەنۆلکەکانــی تیشــکی پــڕ-وزە5 لــە فەزادایــە. بەتایبــەت، 

  )VLF( ســیگناڵە ڕادیۆییــەکان بــە فریکوێنســیی زۆر نــزم

ــەر  ــۆکاری کارتێک ــوو ه ــزدا( وەک ــا 30 کیلۆهێرت ــوان 3 ت لەنێ

لەســەر چۆنیەتــی و ڕێــڕەوی ئــەم تەنۆلکانــە لــە نزیــک گــۆی 

زەویــدا نــارساون.

 VLF ســیگناڵگەلی  کارکردەکانــی  باوتریــن  لــە  یەکێــک 

دروســتکردنی پەیوەنــدی لــە نێــوان وێســتگەکانی ژێــر دەریــا 

و ســەر زەوییــە. لەکۆتاییــدا ئــەم ســیگنااڵنە دەچنــە نێــو فــەزا 

و بڵقێکــی VLF لــە دەوری هەســارەکەدا پێکدەهێنــن کــە 

تەنانــەت لــە الیــەن هەندێــک لــەو کەشــتییە فەزاییانــەش وا 

ــن. ــووڕێنەوە، دەبیرنێ دەس

لــە ســاڵی 2012دا، پشــکێنەری ڤــەن ئاڵنــی ناســا بــە 

مەبەســتی لێکۆڵینــەوە لەســەر پشــتوێنگەلی تیشــکی6 ڤــەن 

ئاڵنــی هەســارەکەمان، بــۆ فــەزا بــەڕێ کــران. دوو پشــتوێنی 

ــی  ــی مەیدان ــر کۆنرۆڵ ــە لەژێ ــراو ک ــەی بارک ــە تەنۆلک ــڕ ل پ

موگناتیســیی زەویــدان. مــەودای پشــتوێنی نــاوەوە لــە 400 

تــا 6000 مایلــی ســەرووی زەوییــە؛ لەکاتێکــدا کــە مــەودای 

ــە.   ــا 36000 مایل ــە 8000 ت ــی ل ــتوێنی دەرەک پش

1- Human-Made Bubble حباب مصنوعی

2- Spase Probe کاوشگر فضایی

3- Solar Flare رشاره خورشیدی

4- Radio Communications Intersecting برخورد ارتباطات رادیویی

5- High-Energy Radiation Particles ذرات انرژی پرانرژی

6- Radiation Belts کمربندهای تشعشعی

 حەسەن بەلەدە

کارناسیی  ئەندازیاریی کارەبا، زانکۆی ئینقالبی 

ئیسالمی، تاران، ئێران

Hasan Baladeh, 

B.sc of Electrical Engineering, Enghelab-e 

Eslami Technical College , Tehran, Iran.

hesenbelede15@gmail.com

ئــەم وێنەیــە پشــکێنەرگەلی دووانــەی ڤــەن ئاڵنــی ناســا 

)هــەر ئــەو پشــکێنەرانەی پشــتوێنی باهــۆزی تیشــکیی7 

پێشــوو( لــە مەدارێکــدا لەنــاو بــواری موگناتیســیی زەوی 

ــان  ــکی پیش ــتوێنەکانی تیش ــەر پش ــه وه  لەس ــۆ توێژین ب

دەدات.

7- Radiation Storm Belts Probes کاوشگرهای کمربند طوفان تشعشعی
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لــە خێرایــی نزیکــی 2000 مایــل لــە ســەعاتێکدا )3200 کیلۆمەتــر لــە ســەعات(، ئــەم پشــکێنەرانە پشــتوێنەکانیان 

پشــکنیوە و هەندێــک ڕووداوی ســەیریان دۆزیوەتــەوە کــە بەپێــی ڕوونکردنەوەکانــی ناســا، »مــەودای بڵقــی دەرەکیــی 

VLF بــە تەواوەتــی دەکەوێتــە ســەر لێــواری نــاوەوەی پشــتوێنگەلی تیشــکیی ڤــەن ئاڵــن«.

ئــەم بابەتــە بووەتــە هــۆی ئــەوەی کــە زانایــان پێشــنیاری ئــەوە بکــەن کــە شــەپۆلەکانی VLF دەبنــە هــۆی دوورڕاگرتنــی 

تەنۆلکــە تیشــکییەکان. لــە ڕاســتیدا، پێده چێــت کــە لــە ڕابــردوودا لێــواری نــاوەوەی پشــتوێنەکە زۆر لــە زەوی نزیکــر 

بووبێــت بــەاڵم بــە شــێوەی بــەردەوام گوشــاری خراوەتــە ســەر و دوور بووەتــەوە.

 فیــل ئێریکســۆن لــە بینینگــەی8 هایســتاکی زانســتگای MITیــەوە گوتــی: »هەندێــک لــە تاقیکردنــەوەکان و 

توێژینــه وه کان پیشــانیان داوە کــە لــە ڕاســتیدا لــە بارودۆخــی گونجــاودا، ســیگناڵە ڕادیۆییەکانی مەودای فریکوێنســیی 

ــەوە.« ــر کاریگەریــی خۆیان ــە ژێ ــدا بخەن ــەری زەوی ــە دەوروب ــڕ-وزە ل VLF، دەتوانــن تایبەمتەندییەکانــی تیشــکگەلی پ

خاڵــی ســەرنجڕاکێش ئەوەیــە کــە ئێمــە جگــە لــەوەی کــە لەســەر ژیانــی خۆمــان و ئــەوەی کــە لــە هەســارەی زەویــدا ڕوو 

دەدات کاریگەریــامن دانــاوە، مــەودای کاریگەرییەکامنــان گەیشــتووەتە فــەزاش. ســەرەڕای ئەمــە، زانایــان هیــوادارن 

ــەری  ــادە«ی دەوروب ــی »تیشــکدانی زی ــۆ البردن ــەوە ب ــە فریکوێنســییەکانی VLF بدۆزن ــن ل ــۆ کەڵکوەرگرت ــەک ب ڕێگەی

ئەمتۆســفێری زەوی، کــە لــە هەلومەرجــی مەترســیداری کەشــیدا دەقەومێــت و بــە هــۆی دەرهاویشــتەکانی خۆرەوەیــە9.

سەرچاوە:

 http://bigthink.com/paul-ratner/space-probes-detect-a-surprising-human-made-bubble-protecting-earth

8- Observatory رصدخانه

9- eruptions on the sun فوران های خورشید
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نزیکی1 و دژانبەری2
 

ئەیوب مەحموودی

ayub.mahmoudi@gmail.com

نزیکــی ڕووداوێکــە کــە دەتوانێــت بــۆ هــەر کام لــە 

هەســارەکان3 و مانــگ4 ڕوو بــدات. لــەم ڕووداوەدا دوو 

ــەوە  ــەر زەویی ــەری س ــەی بین ــە ڕوانگ ــامنی ل ــی ئاس تەن

ــە  ــۆ منوون ــن. ب ــردا دەبیرنێ ــای یەک ــامندا لەپەن ــە ئاس ل

دەکرێــت مانــگ و مشــتەری5 لــە ڕوانگــەی بینــەری ســەر 

زەوییــەوە بکەونــە الی یــەک. ئاگاداربــوون لــە کاتــی ئــەو 

ــە ناســینەوە و دەستنیشــانکردنی  ــە دەتوانێــت ل ڕووداوان

ــەی  ــە وێن ــت. ل ــدەر بێ ــە ئاســامندا یارمەتی هەســارەکە ل

ــن. ــتەری دەبیرنێ ــژ6 و مش ــگ و گەالوێ 1دا مان

دژانبــەری کاتێــک ڕوو دەدات کــە هەســارەیەک و زەوی 

ــەدا  ــەم حاڵەت ــن. ل ــز دەب ــڵ ڕی ــەک هێ ــۆر لەســەر ی و خ

ڕوویەکــی ئــەو هەســارە بــە تــەواوی دەبیرنێــت. هــەر بــەم 

ــەو  ــری ئ ــی جوان ــۆ بینین ــە ب ــەم کات ــن ل ــەوە دەتوانی بۆن

ــری وەک  ــە ئامێ ــە ل ــە زەویی ــە ڕووی ل ــارە ک ڕووەی هەس

تێلێســکۆپ کەڵــک وەرگریــن. بــۆ ئــەوەی کــە دژانبــەری 

ــە  ــۆر ل ــارە و خ ــوان هەس ــەودای نێ ــت م ــدات دەبێ ڕوو ب

مــەودای نێــوان زەوی و خــۆر زیاتــر بێــت، کەوایــە بــۆ 

گەالوێــژ و زاوە7 ڕوو نــادات. وێنــەی 2 مەریــخ8 لــە کاتــی 

دژانبــەری لــە ســاڵی 2016ی زایینیــدا نیشــان دەدات. 

 

1- Conjunction مقارنه

2- Opposition مقابله

3- Planet سیاره

4- Moon ماه

5- Jupiter مشری

6- Venus زهره

7- Mercury عطارد

8- Mars مریخ

وێنەی 1. نزیکیی مانگ و گەالوێژ )الی چەپ( و 

مشتەری)خوارەوە( وێنەی گیراو لە سائۆپائۆلۆی 

بڕازیل لە یەکی دێسەمربی 2008ی زایینی

وێنەی 2. مەریخ لە کاتی دژانبەریدا

سەرچاوە:

H. Karttunen, P. Kröger, H. Oja, M. Poutanen, K. J. 

Donner )Eds.(, Fundamental Astronomy, springer, 

5th Edition, 2006, page 133
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هەویرە ددانی فیل

پوختە

کیمیــا زانســتێکە کــە هــەر بەشــێکی دنیایەکــی گەورەیــە 

ــتەدا  ــەو زانس ــەکان ل ــەوە نوێی ــکەوتنەکان و دۆزین و پێش

دنیــای دەورووبەرمــان  بــە  ئێمــە ســەبارەت  بۆچوونــی 

زانســتە  لــەو  بەکەڵکوەرگرتــن  هەروەهــا  دەگــۆڕن. 

بەشــێکی زۆر لــە کۆســپ و تەگەرەکانــی ڕابــردووی ژیانــی 

مــرۆڤ بنەبــڕ کــراون و ئاســان بوونــەوە. بــەاڵم بەداخــەوە 

دواکەوتوویــی  هــۆی  بــە  دواکەوتووەکانــدا  واڵتــە  لــە 

ئامــرازە فێرکارییــەکان، وانەوتنــەوە و تێگەیاندنــی ئــەو 

زانســتە خوێنــدکاران ڕووبــەڕووی کێشــە و ئاســتەنگی 

دەکاتــەوە و بەشــێکی زۆر لــە خوێنــدکاران بــە هــۆی 

وشــکبوون و نامۆیــی بابەتــەکان و نەبوونــی دەرفەتــی 

پەیوەندیــی ڕاســتەوخۆ لەگــەڵ چەمکەکانــی ئــەو زانســتە 

لەگەڵــی نامــۆن. ئێمــە وەک گۆڤارێکــی زانســتی هــەوڵ 

دەدەیــن لــە ڕێگــەی ناســاندنی تاقیکاریــی ئاســان و 

زانســت-بنەما هەلێــک بڕەخســێنین تاکــوو پەیوەندییەکــی 

ــتە  ــەو زانس ــی ئ ــەڵ چەمکەکان ــتەوخۆتر لەگ ــر و ڕاس باش

تاقیکارییانــە  ئــەو  بهێنیــن.  بــەدی  خوێنەرامنــان  بــۆ 

بێمەترســین و خوێنــدکاران و مامۆســتایان دەتوانــن بــە 

ــە  ــەو تاقیکارییان ــێوازەکان ئ ــن ش ــن و هێمنری هەرزانری

ــدەن. ــام ب ئەنج
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پێشەکی
هۆژینــدا  گۆڤــاری  دووەمــی  ژمــارەی  لــە  و  پێشــر 

ســەردەمیانە  تەکنۆلۆژییەکــی  بەدیهاتنــی  مــژدەی 

پێدابــوون.  کــوردی  زمانــی  بــۆ  سەرنجڕاکێشــامن  و 

بــە  گەشــەی  هێنــدە  ســەدەیەدا  لــەم  زمانەکەمــان 

و  کــوردان  خــودی  تەنیــا  نــە  کــە  بینیــوە  خۆیــەوە 

نەتەوەکانــی تریــش لــە زانکــۆکان و میدیاکانــدا کەڵــک 

لــەم زمانــە وەردەگــرن بەڵکــوو ئیــر ماشــینەکانیش گــوێ 

ــتمەکانی  ــەن. سیس ــی تێدەگ ــرن و لێ ــوردی دەگ ــۆ ک ب

ــت  ــە دەوترێ ــتمە ژیران ــەو سیس ــن ب ــینەوەی ئاخاوت ناس

کــە ئــەو تواناییــە بــە کۆمپیوتــەرەکان دەدات کاتێــک 

ــەو  ــن و ئ ــن چــی دەڵێی ــن بزان ــە زمانێــک قســە دەکەی ب

شــتەی بــە زمــان دەریدەبڕیــن دەیناســنەوە.
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خوێندکاری دوکتورای زانستی کۆمپیوتەر، زانکۆی ڕایرسۆن، تۆرنتۆ، کانادا
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و  ئاخاوتــن  ناســینەوەی  بــواری  وردەکارییەکانــی   

ــی  ــە ژمارەکان ــتامنە ل ــەم سیس ــی ئ ــی پێکهێنان چۆنیەتی

پێشــوودا بــاس کــران، لــەم ژماەیــەدا و لــە درێــژەی 

ئــەم وتــارەدا چۆنیەتیــی ســازکردنی ئــەم سیســتامنە بــۆ 

زمانــی کــوردی و ڕێگەیەکــی ئەســتەم کــە توێــژەرەان لــە 

تیمــی ئاسۆســافتدا بڕیویانــە تاوەکــوو ئــەم خەونــە بــەدی 
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ــوێنە  ــەرەو ش ــتێک ب گەش
شــاراوەکانی دنیــای وێــب
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پێشەکی
لــەم ســەردەمەدا ئینتەرنێــت دنیــای گۆڕیــوە و گۆڕانکاریــی 

زۆری لــە شــێوازی ژیامنانــدا ســاز کــردووە. ڕەنگــە زۆربــەی 

ئــەو گۆڕانکارییــە لــە ڕێگــەی بەشــێک لــە وێبــەوە بێــت کــە 

ــە  ــەی ب ــەو دنیای ــە ل ــەاڵم جگ ــی ڕادەگات ب ــتامن پێ دەس

گــەڕان لــە مەکینەکانــی پشــکنیندا دەکەوێتە بەردەســتامن  

هێشــتا دنیایەکــی بەرینــر لــە وێبــدا هەیــە کــە لەبــەر 

ــە  ــە ب ــان وای ــەس پێی ــن. زۆر ک ــە و نایبینی ــتامندا نیی دەس

گــەڕان لــە مەکینەیەکــی پشــکنیندا1 وەک گــووگڵ، لــە 

ســەرجەم بەشــەکانی وێبــدا گــەڕاون و ئەگــەر شــتێک 

ــی  ــدا بوون ــە وێب ــە ل ــەو واتایەی ــت ب ــت نەکەوێ ــەوێ دەس ل

ــەو  ــە و ســەدان بەرانبــەری ئ ــەاڵم ئەمــە ڕاســت نیی ــە! ب نیی

زانیارییانــەی لــە گووگڵــدا دەســت دەکــەون، زانیاریــی 

دیکــە لــە وێبــدا هەیــە کــە ڕێگــە نادرێــت بــە مەکینەکانــی 

پشــکنین تاوەکــوو نیشــانی بــدەن یــان هێشــتا نەیانتوانیــوە 

وێــب  بەشــی شــاراوەی  بکەنــەوە.  کــۆ  زانیارییانــە  ئــەو 

ــە نەخشــەڕێگاکەی  ــە ک ــی وێب ــە جیهان ــێکی گــەورە ل بەش

نەکێــراوە و بەکارهێنــەر دەبێــت ڕێگــەی خــۆی تێــدا 

ــدا  ــە گووگڵ ــن ل ــوە خەریک ــک ئێ ــە کاتێ ــەوە. کەوات بدۆزێت

دەگەڕێــن تەنیــا خەریکــن لەنــاو بەشــێک لــە زانیارییــە 

بەردەســتەکانی ڕووبــەردا دەگەڕێــن.

شێوازی کاری مەکینەی پشکنین
لە ڕاســتیدا، مەکینەی پشــکنین پێشــر بنکەدراوەی2 خۆی 

ئامــادە کــردووە و بــە کەڵکوەرگرتــن لــە چەندیــن نەرمامێری 

الپەڕەکانــی  و  گــەڕاوە  ئینتەرنێتــدا  تــۆڕی  لــە  تایبــەت، 

ماڵپەڕەکانــی بــە ئەلگۆریتمێکــی3 تایبــەت پاشــەکەوت4  

کــردووە و ئێســتا لەنــاو ئــەو الپــەڕە پاشــەکەوتکراوانەدا 

دەگەڕێــت. گــووگڵ و ھیــچ مەکینەیەکــی پشــکنینی تــر ئەو 

تواناییەیــان نییــە کــە هــاوکات لەگــەڵ هــەر داواکارییەکــی 

مەکینەکانــی  ھەمــوو  و  بگەڕێــن  ئینتەرنێتــدا  لــە  ئێــوە 

ــەک  ــن ن ــدا دەگەڕێ ــاو بنکەدراوەکانــی خۆیان پشــکنین لەن

ــت ]1[. ــۆڕی ئینتەرنێ ــوو ت ھەم
1- Search Engine موتور جستوجو

2- Database پایگاه داده، بانک اطالعات

3- Algorithm الگوریتم

4- Save ذخیره

جیاوازیی وێبی ڕووبەر و وێبی قووڵ
وێبــی  یــان  شــاراوە6  وێبــی  قــووڵ5،  وێبــی  وشــەکانی 

ــی  ــە مەکینەکان ــب ک ــە وێ ــە ل ــەو بەش ــە ب ــک7 ئاماژەی تاری

ــن  ــەوە. دەتوانی ــۆ بکەن ــی ک ــن زانیارییەکان ــکنین ناتوان پش

ــن:  ــەش بکەی ــاواز داب ــی جی ــە دوو چین ــب ب ــە وێ ــەم پێی ب

ــان  ــرەوە ی ــەر8 و چینــی ژێ ــان وێبــی ڕووب چینــی ســەرەوە ی

وێبــی قــووڵ. وێبــی ڕووبــەر9 ئــەو بەشــەیە کــە لــە ئەنجامــی 

قــووڵ  وێبــی  و  دەدۆزرێتــەوە  پشــکنیندا  مەکینەکانــی 

چینێــک لــە وێبــە کــە لــە مەکینەکانــی پشــکنین شــاراوەیە 

.]2[

5- Deep Webوب عمیق

6- Invisible Webوب مخفی

7- Dark Web وب تاریک

8- Surface Webوب سطحی

9- Private شخصی
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دەنگی خوێنەر
خوێنەری خۆشەویست! 

ســاڵێک بەســەر دەرچوونــی گۆڤــاری زانســتیی هۆژینــدا تێپــەڕی. لــەم یــەک ســاڵەدا ئەوپــەڕی هەوڵــامن 
ــن و هــەم  ــەرەو سادەنووســین بچی ــەوە ب ــاری زمان ــە ب ــن کــە هــەم ل ــان پێشــکەش بکەی داوە بەرهەمێکت
ــە خوێنــەران و  ــەردوام داوامــان ل ــەو مەبەســتەش ب ــۆ ئ بابەتــی بەکەڵــک و ســەرنجڕاکێش بگوازینــەوە. ب
ــە پێشــنیاری خوێنەرامنــان  ــان ســەیر بکــەن و ل ــەوە کارەکەم ــە چــاوی ڕەخن ڕەخنەگــران کــردووە کــە ب
زۆر ســوودمەند بوویــن. وەکــوو دەســتەی نووســەران و بەڕێوەبەرانــی گۆڤارەکــەوە هەوڵــامن داوە کــە 
ڕاســتەوخۆ لەگــەڵ خوێنــەران، نووســەران، خوێندکارانــی زانکــۆ و مامۆســتایانی زانکــۆ دابنیشــین و 
ــد  ــردوودا و پــاش دەرچوونــی ژمــارەی ســێهەم، چەن ــە مــاوەی ڕاب ــە ڕاوێژەکانیــان کەڵــک وەربگریــن. ل ل

ــە ڕوو: ــە دەخەین ــەو کۆبوونەوان ــرەدا ڕاپۆرتێکــی کــورت لەســەر ئ ــە لێ ــان ڕێکخســت ک کۆبوونەوەم

کۆڕی ڕەخنە و هەڵسەنگاندنی گۆڤاری زانستیی 
هۆژین لە زانکۆی کوردستان

ــۆی  ــە زانک ــەرماوەز ل ــی 7ی س ــەممە ڕێکەوت ڕۆژی سێش

ــۆ گۆڤــاری  ــە و هەڵســەنگاندن ب کوردســتان کــۆڕی ڕەخن

زانســتیی هۆژیــن بەڕێــوە چــوو. ئــەم کــۆڕە لەالیــەن 

بنکــەی زانســتیی تاوژینــەوە ســاز درابــوو و مامۆســتایان و 

خوێندکارانــی زانکــۆی کوردســتان، دەســتەی نووســەران 

ــوون.  ــدار ب ــدا بەش ــن تێی ــی هۆژی و بەڕێوەبەران

دوای بەخێرهاتــن لــە الیــەن ئەدیــب کەریمپوور بەرپرســی 

بنکــەی تاوژیــن، بەڕێــز د. نەجمەدیــن جەبــاری وتارێکــی 

زمانــی  زانســتیی  زاراوەســازیی  و  پەخشــان  لەســەر 

کــوردی پێشــکەش کــرد. د. جەبــاری  وێــڕای جەختکــردن 

لەســەر پێویســتیی گۆڤــاری هۆژیــن و ئــەو بۆشــاییەی کــە 

پــڕی کردووەتــەوە کۆمەڵێــک ســەرنجی زمانناســی لەســەر 

هۆژیــن  دەربڕیــن. لــە درێــژەی کۆڕەکــەدا زانــای گــەورەی 

کــورد پڕۆفیســۆر عەبدووڵــاڵ ســەلیمی باســێکیان لەســەر 

ئــەوەی کــە لــە قۆناغــی ئێســتادا تــا چ ڕادەیــەک دەتوانین 

زمانــی کــوردی بــە زانســتی بکەیــن و  ئاســتەنگەکانی 

ســەر ئــەم ڕێگەیــەی پێشــکەش کــرد.

حەســەن  پڕۆفیســۆر  هەڵکەوتــوو  مامۆســتای  پاشــان   

بێورانــی لــە خاڵــە بەرچاوەکانــی هۆژیــن، پێگــەی هۆژیــن 

لەنــاو کۆمەڵــگا و هەروەهــا ئەزموونــی خۆیــان لەگــەڵ 

ــدا دوان.  ــی ژاپۆن ــە واڵت ــتی ل ــی زانس زمان

محەممــەد  دانیشــتنەکەدا  دووهەمــی  بەشــی  لــە 

هۆژیــن  گۆڤــاری  سەرنووســەری  محەممەدئەمینــی 

تایبەمتەنــدی، پێکهاتــە و ئامانجەکانی هۆژین و ســەرجەم 

پڕۆژەکانــی تــری ڕێکخــراوەی هۆژانــی خســتنە بــەر بــاس. 

لــە بەشــی کۆتایــی کۆڕەکــەدا پەنێلێکــی ڕەخنــە و پرســیار 

و وەاڵمــی ئامادەبــووان بــە بەڕێوەبەرێتیــی د. نەجمەدیــن 

ــی، د.  ــەلیمی،  پ. بێوران ــداریی پ. س ــاری و  بەش جەب

و  محەممەدئەمینــی  محەممــەد  ســەجادی،  بەختیــار 
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فــاڕووق ئەحمــەدی بەڕێــوە چــوو کــە کۆمەڵێــک پــرس 

ــە زانســتی کردنــی زمانــی  ــەر ب ــددی لەس و بابەتــی جی

زانســتییەکانی  ناوەنــدە  نێــوان  پەیوەندیــی  کــوردی، 

کوردســتان، تواناییەکانــی زاراوەکانــی زمانــی کــوردی و 

ــران.  ــە ک ــن رشۆڤ ــە هۆژی ــەت ب ــیاری تایب ــک پرس هەندێ

لەالیــەن  ڕێزلێنانێــک  پێشکەشــکردنی  بــە  کــۆڕە  ئــەم 

مامۆســتایانی  بــە  هۆژیــن  گۆڤــاری  بەڕێوەبەرانــی 

هــات. کۆتایــی  تاوژیــن  بنکــەی  و  بەشــداربوو 

کۆبوونەوە لەگەڵ نووسەران و چاالکانی فەرهەنگیی 

شارەکانی مەهاباد و شنۆ

نووســەرانی  دەســتەی  دیکــەدا  کۆبوونــەوەی  دوو  لــە 

گۆڤارەکەمــان لەگــەڵ نووســەران و چاالکانــی فەرهەنگیــی 

شــارەکانی مەهابــاد و شــنۆ لــە دوو دانیشــتنی چەنــد 

ــەوردی ڕێنــووس، زمــان، دیزایــن و داڕشــن  ــدا ب کاتژمێری

و  بــاس  بــەر  خســتە  هۆژینیــان  گۆڤــاری  ناوەرۆکــی  و 

پرســیاری ئامادەبــووان لەالیــەن بەڕێوەبەرانــی گۆڤارەکــەوە 

وەاڵم درانــەوە. 

خوێنــەری هێــژا! ئێمــە زۆرتریــن هەوڵــامن ئــەوە بــووە 

ــە  ــەم بەرهەم ــە، ئ ــی گۆڤارەک ــە بەرهەمهێنان ــە ل ــە جگ ک

بگەیەنینــە دەســتی زۆربــەی شــەیدایانی لــە پارێزگاکانــی 

ئیــالم، کرماشــان، کوردســتان، ورمــێ و ســلێامنی. ئێســتا 

لــە هۆژیــن و  ببنــە بەشــێکی چــاالک  نــۆرەی ئێوەیــە 

ــی  ــە ناوەندێک ــەر ل ــان  ئەگ ــێنن ی ــر بناس ــە زیات گۆڤارەک

ڕێخکــراوەی  قوتابخانــە،  وەک  ئەکادمیــک  و  فێــرکاری 

مەدەنــی، فێرگــەی زمانــی کــوردی و زانکۆکانــدا چاالکــی 

دەکــەن هۆژیــن بــە بەردەنگەکانــی بناســێنن. 

بــۆ پەیوەنــدی لەگــەڵ هۆژیــن لــەم ڕێگەیانــە کەڵــک 

وەربگــرن:



ھۆژین
 لە تاقچەدا بخوێنەوە

ئێرە سکەن بکە و تاقچە دابگرە

 Android بۆ ios بۆ

ھۆژین لە نزیکرتین کتێبفرۆشی بە ئێوە لەبەر دەستدایە، 

نەرمامێری تاقچە دابگرە و ھۆژین بخوێنەوە.

www.hojin.org
www.taaghche.ir

WWW.HOJAN.ORG



ڕێکخــراوەی زانســتی فەرهەنگیی هــۆژان بە مەبەســتی باڵوکردنەوەی 

زانســت بــە زمانــی کــوردی و پەرەدانــی زمانــی زانســتیی کــوردی 

دەکات.  لەســەر  کاریــان  و  کــردوون  پێناســە  پــڕۆژەی  کۆمەڵێــک 

ســەرەکییەکانی  پــڕۆژە  لــە  یەکێــک  هۆژیــن  زانســتیی  گوڤــاری 

ڕێکخراوەکەیــە.

 پڕۆژەکانی تری هۆژان بریتین لە:

پڕۆژەی ڤیدیۆی زانستی )ھۆژبین(

پڕۆژەی دەنگی زانستی )دەنگە زانست(

وشەنامەی زانستیی سەرھێڵی ھۆژان

باڵوکراوەی سەرھێڵی ھۆژان

فێرگەی سەرھێلی ھۆژان

وێنەزانیاریی زانستی

کاناڵی زانستی ھۆژین لە تێلێگرام

www.hojan.org

t.me/hojingovar


