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کاریگەرییە سەرسووڕهێنەرەکانی
 تەکنۆلۆژی لەسەر تەندروستی 

سەالح قادری

 کەمخەوی دەتوانێت ئەگەری
 توشبوون بە سەرمابوون زۆرتر بکات!

 ڕەحامن بەنوورە

مەبەستامن لە سەرئێشە چییە
 کاتێک دەزانین کە مێشکی مرۆڤ 

 وەرگری  ئێشی   نییە؟

 ئایا دەکرێت بە چاوی کراوە بخەویت؟

کاتێک مرۆڤ دەترسێت، 
 چ گۆڕانکارییەک له  لەشدا ڕوو دەدات؟
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وتەی سەرنووسەر

د.ئەمیر پەرغازە

سەرنووسەر

خوێنەری هێژا

گۆڤــاری هۆژیــن لە ســاڵی یەکەمی چاالکیــی خۆیدا 

بــە چــوار ژمــارەی پڕمایــە و پڕبایــەخ لەســەر تاقــەی 

 کتێبخانــەی کــوردی ئامادە بــوو. ئاواتی نووســەران و 

کارگێڕانــی گۆڤــاری هۆژیــن پەرەپێدانــی زانســت بە 

زمانــی  کوردییە تا لــەم ڕێگەیەوە ئــەم بیرۆکەیە بخرێتە 

نــاو هزری تاکــی کورد کە پێشــکەوتن و دەســتکەوتی 

و  ئابــووری  و  زانســتیش  وەک دەســتکەوتە سیاســی 

کۆمەاڵیەتییــەکان مەرجێکــی ســەرەکییە بۆ گەشــەی 

کۆمەڵــگا. ڕەنگــە  ســاڵی ڕابــردوو بــە هۆی کارەســاتە 

سیاسی و رسوشتییەکان یەکێک لە تاڵرتین ساڵەکانی 

مێــژووی پڕنەهامەتیــی  کــورد بووبێت کــە بووەتە هۆی 

بێهیوابوونــی لەڕادەبــەدەری کۆمەڵــگا. هەر لــەم بارە 

دەروونییــە قورســەدا، کاتێــک  خەاڵتی فیڵــدز بە هۆی 

دەســتکەوتە زانســتییەکانی دەبەخرشێت بە پڕۆفیسۆر 

کۆچەر بیرکار، ئەو ڕاســتییە  دەردەکەوێت کە پێویســتە 

کورد ســەرلەنوێ بازنەی شــانازی و دەســتکەوتەکانی 

دابڕێژێتــەوە و ئەمجــارە  زانســتوانەکانیش بخاتــە نێــو 

بازنەی سیاســەتوان و شــاعیر و نووســەر و وەرزشــوانە 

نەتەوەییەکانــی خــۆی. واتــە تا  ئێســتا بــە پێچەوانەی 

واڵتــە پێشــکەوتووەکان، زانســتوان پێگەیەکی ئەوتۆی 

نەبووە لــە کۆمەڵگای کوردیــدا و  دەبێت گەلی ئێمەش 

تــەوەری نــوێ بدۆزێتــەوە بــۆ دەرخســتنی شوناســی  6

سەروتار
 



زانســت  هیــچ  کــە  کاتێکدایــە  لــە  ئەمــە  خــۆی، 

نســکۆیەک ناخاتە بــەردەم کۆمەڵــگا. ڕەنگە کورد لە 

ڕووی زانســتییەوە زیاتر لــە دەیان کۆچــەر بیرکاری 

 هەبێــت بەاڵم پێویســتە لە ڕوانگەی نیشتامنیشــەوە 

کۆچــەر بیــرکاری زیاتــر پــەروەردە بکرێت کــە ئەم 

ئەرکــەش  دەکەوێتە ســەر شــانی هۆژیــن و دیرتی 

میدیاکان.  و  ڕاگەیانــدن 

هــەوڵ  هۆژینــدا  گۆڤــاری  دووهەمــی  ســاڵی  لــە 

دەدەیــن بــۆ هــەر ژمارەیــەک تەوەرێکــی زانســتی 

تایبەتیــی  فایلــی  بەربــاس کــە  تــەوەری  بخەینــە 

ئــەم ژمارەیــە تەرخــان کــراوە بــە »وزە« بــە هەمــوو 

شــێوازەکانییەوە. هەڵبژاردنــی ئــەم بابەتــە  بە هۆی 

کاریگەربوونی وزەیە لەســەر ئابووریــی هەر واڵتێک، 

واتــە واڵتێک کە لــە بەشــی وزەدا پێشــکەوتوو بێت 

 دەتوانێت ســەربەخۆیی سیاســی و ئابووریی خۆشی 

بــکات.  دابین 

لــه  یه کــه م وتــاری فایلــی تایبه تیــی ئــه م ژمــاره دا 

وزه   پاشــکه وته کردنی  قازانجه کانــی  و  شــێواز 

خراوه تــه  به ربــاس. له   وتــاری دووهه مــدا چۆنیه تی 

و ئه گــه ری هاوشــێوه کردنی خۆر وه ک ســه رچاوه ی 

وزه  لــه  که یهانــدا بــاس کــراوه . له   وتاری ســێهەمدا 

باس لــه  به کارهێنانی وزه  جێگــره وه کان ده کرێت له  

  HVAC   به شــی خۆشــکردنی هــه وای بیناکان واتــه

و لــه  دوایین وتــاری فایلــی تایبه تدا تــه وه ری وزه ی 

که رتبوونــی ناوه کــی خراوه تــه  بــه ر باس. 

لــه  به شــی پزیشــکیدا کۆمه ڵێــک وتــار و هه واڵــی 

دڵنیاییــه وه   بــه   کراوه کــه   ئامــاده  ســه رنجڕاکێش 

ده توانێــت ئاســتی  ئاگاداریــی خوێنــه ران له  ســه ر 

ته ندروســتی بــه رز بکاتــه وه .  

لــه  یه کــه م وتــاری به شــی ئه ندازیاریــدا وتووێژێک 

لــه  گــه ڵ به ڕێــز دوکتــۆر کامــران قــادری، یه کێک 

لــه  نووســه رانی  گۆڤاری هۆژیــن ئه نجــام دراوه . ئه م 

وتووێژه  بــه  بۆنه ی باڵوبوونــه وه ی وتارێکی ئه م به ڕێزه  

و هاوکاره کانــی له   زانکۆی بریــگام یانگی ئامریکا له  

جورناڵــی به ناوبانگی نه یچێردا ســاز دراوه . له  وتاری 

دووهەمــی به شــی  ئه ندازیاریدا باس لــه  داهاتووی 

گواســتنه وه  ده کرێت. له م وتــاره دا هایپێرلووپ وه ک 

یه کێــک لــه  بیرۆکه کانی  داهاتــووی گواســتنه وه  بۆ 

خوێنه ر پێناســه  ده کرێــت. له  وتــاری »بیرۆکه یه کی 

بــاش بۆ خۆشــکردنی هــه وا«دا بــاس  لــه  داهێنانی 

ڕووبەرێــک دەکرێــت کــە لەژێــر تیشــکی هەتــاودا 

بەبــێ هیچ ســەرچاوەیەکی هێــز، فێنــک دەبێتەوە 
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و  لــه  دوایین وتــاری به شــی ئه ندازیاریــدا ڕووکاره  

بــزۆزه کان وه ک یه کێــک لــه  داهێنانــه  نوێیه کانی 

به شــی نژیاروانــی  ده خرێنــه  به رباس. 

کــراوه   ته رخــان  ژماره یــه   ئــه م  به شــی  دواییــن 

بــۆ  پێزانینێــک  بنه ماییــه کان. وەک  زانســته   بــه  

دەســتکەوتەکانی  پڕۆفیســۆر کۆچەر بیرکار، یەکەم 

وتــاری ئــەم بەشــە تەرخــان کــراوە بــۆ بابەتێــک 

بــە مەبەســتیی ناســاندنی زیاتر و  شــیکردنەوەی 

داهێنانەکانــی ئەم بەڕێزە کە بــووە هۆی وەرگرتنی 

خەاڵتــی فیڵدز. لــه  دووهەم وتــاری ئه م به شــه دا 

  »ســه رهه ڵدان و ڕه چه ڵه کی مــرۆڤ« وه ک یه کێک 

لــه  پرســیاره  بنه ماییه کانی مرۆڤ به  تێروته ســه لی 

بــه ر  لێکۆڵینه وه .  خراوه تــه  

له  وتاری ســێهەمی ئه م به شــه دا »زانستێکی نوێ« 

پێناســه  ده کرێــت کە باس لە »شــەپۆلی کێشــی« 

ژمارەیەشــدا  ئــەم  وتــاری  لــه   دواییــن  و  دەکات 

»کیمیای ئــارۆم تیتانی بۆندار« بــۆ هۆگرانی کیمیا 

کراوه ته وه .  شــی 

ئه زموونــی  تێپه ڕبوونــی  پــاش  هێــژا؛  خوێنــه ری 

زیاتــر لــه  ســاڵێک، هه وڵــامن داوه  ژماره  بــه  ژماره 

ئێــوه ،   پێشــنیاری  و  له به رچاوگرتنــی  ڕه خنــه   بــه  

گۆڤارێکــی پڕمایــه  و بــه ڕۆژ بخه ینه  به رده ســتتان. 

هــه ر بۆیــه ش داواکارین وه ک چۆن لــه   ژماره کانی 

له مــه   کردووەتــه وه ،  به ســه ر  گۆڤارتــان  پێشــوودا 

بــه دواوه ش بــه  هه مان شــێوه  بێبه شــامن مه که ن 

له   پێشــنیار و ڕه خنه کانتــان. هه روه ها نووســه ران 

جۆراوجــۆره کان  زانســتییه   بــواره   لێکۆڵه رانــی  و 

ده توانــن  وه ک  ئه رکێکــی نه ته وه یی و بــۆ خزمه تی 

زیاتــری زمانــی کوردی، لــه  ڕێگه ی ئــه م گۆڤاره وه  

لێکۆڵینــه وه  زانســتییه کانی  خۆیان بــاڵو بکه نه وه . 

8
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فایلی تایبەت: وزە
پاشکەوتکردنی وزەی کارەبا، شێوازەکان و قازانجەکان                   

ئایا خۆر دێتە سەر زەوی؟                           

سەرچاوەکانی وزەی جێگرەوە بۆ  گەرمکردن و فێنککردنەوەی هەوا             

بەکارهێنانی وزەی نوێ لە ئۆتۆمۆبیلەکاندا

وزەی کەرتبوونی ناوەکی   

ی
او

ەت
ه

ی 
1

3
9

7
 ـ 

س
شە

و 
ج 

ێن
 پ

ی
رە

ما
 ژ

ن 
ژی

ھۆ
ی 

تی
س

زان
ی 

ار
ۆڤ

گ

9



پوختە:

پاشــەکەوتکردنی وزەی کارەبــا هەمیشــە یەکێــک 
لە گەورەتریــن بەرەنــگارە ئاڵۆزەکانی پیشەســازیی 
کارەبــا  زۆر  ماوەیەکــی  بــۆ  بــووە.  کارەبــا  هێــزی 
وەک کەلوپەلێــک چــاوی لێکــراوە کە پاشــەکەوت 
ناکرێت. هــەر بۆیە کارەبا دەبووایە لــە هەمان کاتی 
بەرهەمهێناندا بــە کار بهێرنایە. ڕێژەی بەرهەمهێنان 
و بەکارهێنانــی کارەبــاش لە هەموو کاتــدا دەبووایە 
یەکســان بێت. پێویستی بەو یەکســانبوونە کێشەی 
زۆری بۆ خستنەکار و بەڕێوەبردنی تۆڕە کارەباییەکان 
یەکخســتنی  زۆربوونــی  لەگــەڵ  کــردووە.  ســاز 
ســەرچاوەی وزە جێگرەوەکان1، وەک وزەی هەتاوی 
و بایــی، لــە تــۆڕە کارەباییەکانــدا، پێویســتی بــە 
هەســتی  زۆرتــر  کارەبــا  وزەی  پاشــەکەوتکردنی 
جێگــرەوەکان،  وزە  ســەرچاوەی  چونکــە  پێکــراوە. 
ســەرەڕای ئەوەی کە تێچوویان نییە )واتە بەالشــن(، 
زۆر خێرا دەگۆڕێن. هەروەهــا، بەرهەمهێنانی هێزی 
کارەبا لەو ســەرچاوانەدا لەگەڵ پێویســتی بە کارەبا 
هــاوکات نییە. واتە کاتێک کە پێویســتی بــە کارەبا 
زۆر  لەوانەیــە  بەرهەمهێنانەکــەی  ڕێــژەی  زۆرتــرە، 
نەبێت و بەپێچەوانەوە. لەم وتــارەدا، دوای هەندێک 
باســی ســەرەتایی کورت، چەنــد تەکنۆلۆژیی باوی 
1- renewable energies  انرژیهای تجدیدپذیر

پاشــەکەوتکردنی وزە لە تۆڕە مۆدێڕنە کارەباییەکاندا 
بــاس دەکەیــن. هەروەها، بــە زمانێکی ســادە، ئەو 
قازانجانەی کــە پاشــەکەوتکەرەکانی2 وزە بۆ تۆڕی 
هێــز و بەکارهێنەرانــی وزەی کارەبــا هەیانــە شــی 

دەکەینەوە.

وشەگەلی سەرەکی:

وزە،  پاشــەکەوتکەری  کارەبــا،  هێــزی  تــۆڕی   

چەماوەی پێویســتی بــە کارەبــا، وزە جێگرەوەکان.

2- storage  ذخیرەساز 10
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1.پێشەکی

پێش ئەوەی بچینە ســەر باســە ســەرەکییەکەمان، 
بــا لەگــەڵ هەندێــک لــە چەمکــە بنەماییەکانــی 
پیشەســازیی هێــزی کارەبــا ئاشــنا ببیــن، چونکە 
زانینــی ئــەو چەمکانــە بــۆ تێگەیشــن لــە باســی 
ســەرەکیی ئــەم وتــارە پێویســتە. باســەکەمان بــە 
چەماوەی پێویســتی بە کارەبا3 دەســت پێدەکەین. 
وێنــەی ژمارە 1 منوونەی چەماوەیەکی پێویســتی بە 
کارەبا )بــە ڕەنگی شــین( پیشــان دەدات. هەر ئەو 
جــۆرەی دەبیرنێت، پێویســتی بە کارەبا لە ســەعات 

11ی شــەو تــا نزیــک 6ی بەیانــی زۆر کەمە. 
لەو ماوەیەدا، تەنیا هەرزانرتیــن بەرهەمهێنەرەکانی 
هێــزی کارەبــا دەخرێنە کار و لەبەر ئــەوەش بەهای 
کارەبــا  و  کەمــە  ماوەیــەدا  لــەو  کارەبــا  تێچــووی 
هەرزانــرتە. ئەم ماوەیــە پێی دەوترێت »مــاوەی ژێر-

لووتکــە«4. پێویســتی بــە کارەبا لــە 6ی بەیانییەوە، 
بەکارهێنانــی  بــە  دەکــەن  دەســت  خەڵــک  کــە 
و  دەبێــت  زۆر  وردە  وردە  کارەباییــەکان،  ئامــرازە 
دوای تێپەڕکردنــی لووتکەیەکــی بچــووک لە نزیک 
نیوەڕۆدا، لە ســەعات 6 و 7ی ئێــوارە بەوالوە دەگاتە 
لووتکــەی ڕۆژانــەی خــۆی. هۆکارەکەشــی هەر ئەو 

3- electricity demand curve منحنی نیاز برق 

4- off-peak period )دوره زیرپیک )مرصف

 جــۆرەی  کــە دیارە خەڵــک دەچنەوە مــاڵ و ئامرازە
کارەباییەکان و بە تایبــەت ئامرازە ڕووناککەرەوەکان، 
بــە »مــاوەی  لــەم ماوەیــەدا کــە  هــەڵ دەکــەن. 
کارەباییــە  بەرهەمهێنــەرە  دەنارسێــت  لووتکــە«5 
گرانرتەکانیــش بــە ناچــاری دەخرێنــە کار و هــەر 
بۆیەش بەهــای تێچووی کارەبا لــەم ماوەیەدا زۆرترە 
و بەکــوردی و بــە کورتی، کارەبــا گرانە. جیــا لەوە، 
لــە ماوەی لووتکــەدا تــۆڕی کارەبــا و بەرهەمهێنەرە 
کارەباییەکانیــش گوشــارێکی زۆریــان لەســەرە بــۆ 
ئەوەی ئەو پێویســتییە زۆرە بە کارەبــا بەرهەم بهێنن 
و بیگوازنــەوە بۆ بەکارهێنــەران، واتە ماڵەکان، چرای 
شــەقامەکان، کارخانــەکان و هتــد. بۆیە بــەردەوام 
میدیاکان لێامن دەپاڕێنەوە کە بڕێک لە پێویســتییە 
ناگرینگەکامنــان لە ماوەی لووتکــەدا کەم بکەینەوە 
یان بیانگوازینــەوە بۆ ماوەی ژێر-لووتکە. ســەرەڕای 
ئــەوەی کــە قازانجی فەرمانــردن لــەم ڕێنوێنییە بۆ 
ئابووریــی بنەماڵــەی خۆمانە، هێشــتا زۆربەمان زۆر 
خۆڕاگرانــە هەمــوو چراکانی مــاڵ لە شــەودا هەڵ 
دەکەین، نــەوەک دڵامن بگیرێــت! هەڵبەت نابێت 
لە بیــری بکەین کە شــێوەی چەماوەی پێویســتیی 
کارەبــا بــە زۆر هــۆکاری جۆراوجــۆر بەســرتاوەتەوە، 

5- peak period )11دوره پیک )مرصف
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پوختە:

جیــاواز  شــێوازی  چەنــد  بــە  رسوشــتدا  لــە  وزە 

دەردەکەوێــت. ئەگەر بەوردی و لــە ڕوانگەی فیزیکەوە 

لە جیهــان بڕوانین تەواوی وزەکان لە یەک ســەرچاوە، 

واتە لــە خــۆرەوە، بەدی هاتــوون. لە خــۆردا کارلێکی 

تێکەلبوونــی ناوەکیی1 چەند پڕۆتۆن لە ســێ هەنگاودا 

ئەنجــام دەدرێت و هــاوکات لەگەڵ هــەر کارلێکێک، 

بە مــەودای چەند ملیارد ســاڵ تــا ئێســتا، ڕادەیەکی 

بەشــێکی  و  بووەتــەوە  بــاڵو  گەردوونــدا  لــە  وزە  زۆر 

کەمیش گەیشــتووەتە گۆی زەوی. خــۆر یارمەتیدەری 

بەهــۆی  بــووە.  زەوی  لەســەر  ژیــان  بەخشــینی 

فۆتۆســەنتێزەوه2 وزەی خــۆر لــە گیــادا کــۆ دەبێتەوە 

وزەی  ناڕاســتەوخۆ  گیاخۆرەکانیــش3  زینــدەوەرە  و 

خــۆر دەخەنــە ناو جەســتەیان. بــە هــۆی ڕووداوێکی 

زینــدەوەرەکان  نادیــار، جەســتەی هایدرۆکەربۆنیی4 

ملیۆنان ســاڵ لەژێــر گڵدا شــاردراوەتەوە و نەوت وەک 

گرینگرتیــن وزەی ســەردەم بــەدی هاتــووە. ژیانــی 

ئابووریی ئێســتای مــرۆڤ گرێــدراوی نەوتی ڕەشــە و 

ئــەوەش کێشــەیەکی زۆری لــە بوارەکانی سیاســەت، 

پاراســتنی رسوشــت، گەرمبوونی بەرگەهەوای5 زەوی، 

تەواوبوونــی کانزاکانــی نەوت و هتد دروســت کردووە. 

بــە شــوێن  لــە بەرامبــەردا زانایــان ماوەیەکــی زۆرە 

ســەرچاوەی وزە جێگرەوەکانــدا6 دەگەڕێــن.

1- Fusion Reaction  همجوشی هستەای

2- Photosynthesis  فتوسنتز

3- Vegetarian  گیاهخوار

4- Hydrocarbon  هیدروکربن

5- Atmosphere  امتسفر

6- Renewable  تجدیدپذیر

 دەرکەوتــووە کــە خــۆر باشــرتین ســەرچاوەیە بــەاڵم 

وزەیــەک کە ڕاســتەوخۆ لە خــۆرەوە دەگاتــە زەوی زۆر 

کەمــە! ئــەم  بابەتــە، ئــەو پرســیارە دەخاتــەڕوو » ئایا 

دەتوانیــن خــۆر لــە ماڵــی  خۆمــان واتە لەســەر زەوی 

دروســت بکەین؟« لەم وتــارەدا بەدواداچوون بۆ وەاڵمی  

ئــەو پرســیارە گرینگــە کراوە.

وشەگەلی سەرەکی: خۆر7، وزه8،  ڕاکتۆر9

١.پێشەکی

بــە گشــتی ســەرچاوەی وزەی تــەواوی ئەســتێرەکان  
و بــە تایبەتــی خــۆر، هەندێــک کارلێکــی  ناوەکیــی 
بەرهەمهێنەری وزەیه10. پلەی گەرمیی دەســتپێکی ئەو 
کارلێکــە  لە خــۆردا زیاتر لە پــازدە ملیــۆن کێلوینه.11 
بــه هــۆی ڕادەی زۆری گەرمــی، هیــچ ئەتۆمێــک خــۆ 
ڕاناگرێــت و دەبێتــە12 ئایــۆن و ئەتۆمــەکان نامێنــن و 
پاسام13 دروســت دەبێت. لە پاسامدا کە گازێکی  زۆر 

7- Sun  خورشید

8- Energy  انرژی

9- Reactor  راکتور

10- Energy producer  انرژی زا

11- lvin  کلوین

12- Ion  یون

13- Plasma  پاسام

سولەیامن مەعرووفی
 ماســتەری فیزیک،   زانکۆی ئازاد مەهاباد و بەڕێوەبەری 
ناوەنــدی لێکۆڵینــەوەی قوتابیانــی  دوکتۆر حیســابیی 

مەهاباد

Soleyman Maroofi
M.Sc. in Atomic Physics
Islamic Azad Univesity of Mahabad
 Manager  of Research Center for Student in 
Mahabad, Iran. 
  smahrofi@gmail.com

ئایا خۆر دێتە 
سەر زەوی؟! 



پوختە:

و  گۆڕیــن  گەرمکــردن،  واتــە   1HVAC سیســتمی

ســاردکردنەوەی هــەوا، بــۆ ژیانێکــی ئاســوودە لــە 

هەموو بینایەکدا پێویســتە. بۆ ئەنجامدانی هەریەک 

لەو ســێ کارە و هەروەهــا بۆ ئەوەی کارەکە ئاســان 

و کارامــە و ڕێکوپێک بە ئەنجام بگات پێویســتیامن 

بــە وزەیــە. هەر لــە کۆنــەوە کارەبا لە ســووتەمەنییە 

فۆســیلییەکان2 _ واتــە خەڵــووز، گازی رسوشــتی 

و نــەوت- بەرهــەم هاتــووە. هــەر کــە داخــوازی بۆ 

لــه  زیادبــوون دەکات، خســتنەڕووی3  لــە  ڕوو  وزە 

هەمــوو دنیــادا، زۆر خێــرا کــەم دەبێتــەوە و ڕوو لە 

تەواوبــوون دەکات. ســەرەڕای ئــەوەش، ئــەم وزەیە 

هۆکارێکــی دروســتبوونی گازە گوڵخانەییەکانە کەوا 

کاریگەریــی زیانباری لەســەر ژینگە هەیــە و دەبێتە 

هۆی گەرمبوونی جیهان و توانەوەی ســەهۆڵەکان و 

هەســتانی الفاو و ســۆنامی.
ئەم زانیارییانــە دەبنە هۆی زۆرتربوونی وشــیاریامن 
بــە  پێویســتیامن  هەروەهــا  و  ژینگــە  لەســەر 
ســەرچاوەگەلێکی جێگــرەوەی وزە بــۆ بەدیهێنانی 
کارەبــا دەردەخات کــە تەواوبوونی بــۆ نەبێت وەک: 
بــا و خــۆر و شــەپۆلی دەریــا، زەوی-گەرمایــی4 و 
فۆســیلی زیندەبارســتا5 [1]. ئامانجــی ئــەم وتــارە 
پێشکەشــکردنی هەندێــک زانیارییــە بۆ ناســاندن 
و  گــەرم   بــۆ  سیســتم  باشــرتین  داهێنانــی  و 

بینــاکان. ســاردکردنەوەی 

وشەگەلی سەرەکی:  وزەی جێگرەوە، گازی 

گۆڵخانەیی، سووتەمەنیی فۆسیلی، زەوی-گەرمایی.

1-  Heating, Ventilation, and air conditioning     تهویه مطبوع

2-  Fossil fuel     سوخت فسیلی

3- Offer     عرضه

4- Geothermal    زمین گرمایی

5-  Biomass fossil    فسیل زیست توده

سەرچاوەکانی وزەی جێگرەوە
 بۆ گەرمکردن و فێنککردنەوەی هەوا
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خوێندکاری  دوکتورای مکانیک،

 زانکۆی علووم و تەحقیقاتی تاران، ئێران. 

Rezan Mohammadi
Ph.D. Candidate of Mechanical Engineering, 
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پوختە:

ئۆتۆمۆبیلــی کارەبایــی1 یەکێکــە لــە ئامێرەکانــی گواســتنەوەی کارەبایــی کــە لــە وزەی کارەبا بۆ جــوواڵن کەڵک 

وەردەگرێــت و هەروەهــا ئۆتۆمۆبیلــی هیریدی2 جۆرێکی تر لــەم ئامێرانەن کە لــە دوو یان چەند وزە بۆ گواســتنەوە 

کەڵــک وەردەگــرن، واتە دوو مۆتــۆری هەیە:کارەبایــی و بەنزینی.

وشەگەلی سەرەکی: ئۆتۆمۆبیلی کارەبایی، ئۆتۆمۆبیلی هیریدی، مۆتۆڕی کارەبایی3، مۆتۆڕی بەنزینی4

1-  Electric Automobile  خودروی برقی

2-  Hybrid Automobile   خودروی هیریدی

3-  Electric Motor  مۆتۆڕی کارەبایی

4-  Gasoline Motor  مۆتۆڕی بەنزینی

ئاوات محەممەدی

کارناسیی ئەندازیاریی کارەبا

 زانکۆی ورمێ، ورمێ، ئێران

Awat Mohammadi

B.Sc. of Power Electrical Engineering, 

Urmia University, Urmia, Iran.

avatmohamadi@yahoo.com

بەکارهێنانی وزەی نوێ لە 
ئۆتۆمۆبیلەکاندا
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زیندەوەرناسی و پزیشکی 
کاریگەرییە سەرسووڕهێنەرەکانی تەکنۆلۆژی لەسەر تەندروستی 

 کەمخەوی دەتوانێت ئەگەری توشبوون بە سەرمابوون زۆرتر بکات!

مەبەستامن لە سەرئێشە چییە کاتێک دەزانین کە مێشکی مرۆڤ وەرگری  ئێشی   نییە؟

 ئایا دەکرێت بە چاوی کراوە بخەویت؟

کاتێک مرۆڤ دەترسێت،  چ گۆڕانکارییەک له  لەشدا ڕوو دەدات؟



کاریگەرییە سەرسووڕهێنەرەکانی 
تەکنۆلۆژی لەسەر تەندروستی
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سەالح قادری
دوکتورای پزیشکی

 زانکۆی زانستە پزیشکییەکانی تەورێز، تەورێز، ئێران.

Salah Ghaderi

 Medical Student

 Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran.

info@salahghaderi.com



خەوتنی زۆرتر لە 7 ســەعات له  یەک شــەو و ڕۆژدا، 

کۆئەندامی بەرگریــی   لەش بەهێزتر دەکات. 

لە لێکۆڵینەوەیەکدا کە 164 بەشــداربووی هەبووە، 

بــۆ هــەر بەشــداربوویه ک دڵۆپێکی لــووت   دیاری 

کــراوە بــە  جۆرێک کە ئــەو دڵۆپــە ڤایرۆســێکی بە 

نێــوی ڕاینۆڤایــرۆس   تێدابووە. بەشــداربووەکان بۆ 

مــاوەی هەفتەیــەک  لەژێــر چاودێریــی توێژەرانــدا 

بــوون تــا بۆیــان دەرکەوێــت کــە ئایــا کەمخــەوی 

و ئاســتی بەهێزیــی کۆئەندامــی  بەرگریــی لــەش 

پەیوەندییــان بــە یەکــرتەوە هەیە یــان نا؟

کەمخەوی دەتوانێت 
ئەگەری توشبوون بە 

سەرمابوون زۆرتر بکات! 

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

دوای بەســەرچوونی ئــەو ماوەیــە دەرکــەوت ئــەو 

کەســانەی کــە کەمــرت خەوتــوون )کەمــرت لــە 6 

ســەعات( بــە نســبەت  ئەو کەســانەی کــە زۆرتر لە 

7 ســەعات خەوتــوون، زۆرتر تووشــی ســەرمابوون 

هاتوون. 

ئــەو توێژینەوەیــە دەریدەخــات کــە خەوتــن تــا چ 

ڕادەیــەک دەتوانێــت لــە ســەر بەهێزبــوون یــان 

الوازبوونــی  کۆئەندامــی بەرگریی لــەش کاریگەری 
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ئەندازیاری
وتووێژ لەگەڵ دوکتور کامران قادری 

داهاتووی گواستنەوە چی بەسەر دێت؟

فێنککردنەوەی هەوا بەبێ سەرچاوەی هێز!

ڕووکاره بزۆزه کان چۆن دەتوانن ببنە هۆی کەمکردنەوەی بەکارهێنانی وزە لە بینادا

دارپا،  نێوانەڕووی مێشک و کۆمپیووتەرچۆن دەیسەملێنیت بۆ کەسێک کە مرۆڤی؟

 یەکەم گەشتیاری مانگ دیاری کرا !

چۆن دەیسەملێنیت بۆ کەسێک کە مرۆڤی؟

 ئەپێکی مۆبایل بۆ بەرگری لە دووگیانبوون ساز کرا



داهاتووی گواستنەوە 
چی بەسەر دێت؟!

پێشەکی:

مێــژووی تەکنەلۆژیــی گواســتنەوە پڕە لە دەســتکەوتی 

مــرۆڤ.  ئاســوودەیی  هــۆی  بوونەتــە  کــە  پڕبایــەخ 

نوێخوازییەکانــی تەکنەلۆژی ڕێگەی بــە مرۆڤ دا تا بۆ 

شــوێنە دوورەکان گەشــت بکات؛ ئەگەر کورتەباسێک 

لەســەر مێژووی گواســتنەوە بکەین دەبێت بگەڕێینەوە 

بــۆ هەزاران ســاڵ پێش ئێســتا و لە کاتی ســازکردنی 

ڕێگای هاتوچۆ بۆ گواســتنەوە لە ڕێگــەی ئاژەڵەکانەوە 

دەســت پێبکەیــن و دوای ئــەوە بێینــەوە بۆ پێنســەد 

ســاڵ لەوە پێش و دروســتکردنی کەرەســتەی تایبەت 

لــە دار و بەرد بۆ گواســتنەوەی خەڵــووز1 لە کانەکان و 

دواتریــش بەکارهێنانــی هەمان خەڵووز بە مەبەســتی 

پەرەپێدانــی گواســتنەوە لــە ڕێگــەی هێــزی هەڵم2. 

بەاڵم شــێوازی گواستنەوەی پێشــکەوتوو بە سازکردنی 

ئۆتۆمبیــل و شــەمەندەفەر و فڕۆکە دەســتی پێکرد کە 

هــەر یەک دەســتکەوتێکی مەزنی کەرتی گواســتنەوە 

لەمانــە  هــەرکام  ســازکردنی  لــە  مەبەســت  بــوون. 

1- Coal    زغال سنگ

2- Vapor Power    توان بخار

کورتکردنــەوەی مــاوەی هاتوچــۆ، دابەزاندنی نرخی 

هاتوچــۆکان  مەترســیی  کەمکردنــەوەی  و  هاتوچــۆ 

بــوو؛ بۆیە هــەوڵ و تێکۆشــان و کێبەرکێــی کۆمپانیا 

گــەورەکان بۆ گەیشــن بــەو ئامانجانە زۆرتــر بووە.

یەکێک لە شێوازە هەرە پێشــکەوتووەکانی گواستنەوە 

کــە لــەم دواییانەدا پێشــنیار کــراوە و خەریکە ســەر 

هەڵــدەدات شــێوازێکە بــە نــاوی هایپێرلــووپ کــە 

داهێنــەری بەناوبانــگ ئێلــۆن ماســک3 لــە ســاڵی 

شــێوازی  »پێنجەمیــن  وەک  زایینیــدا  2012ی 

هایپێرلووپــدا  لــە  کــرد.  پێشــنیاری  گواســتنەوە4« 

بۆرییــەک5 کــە  لــە ڕێگــەی  گەشــتیاران دەتوانــن 

لــە ناویــدا بۆشــایی6 چــێ کــراوه و بــە بەکارهێنانی 

3- Elon Musk

4- fifth mode of transport    پنجمین نوع حمل و نقل

5- Tube    لوله

6- Vacuum    خاء

ئەندازیاری
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ئارڤین پووشەند
خوێندکاری کارناسیی ئەندازیاریی مکانیک

 زانکۆی کوردستان، سنە.

Arvin Poushand
B.Sc Student of Mechanical Engineering

University of Kurdistan, Sanandaj

arwin.poushand@gmail.com



توێژەرانی ئەمریکی ڕووبەرێکیان1 پیشــان داوە کە لەژێر 

تیشــکی ڕاســتەوخۆی هەتــاودا بەبێ ســەرچاوەیەکی 

هێــز، فێنــک دەبێتــەوە. ئــەم ڕووبەرانە تیشــکی هەتاو 

دەدەنــەوە2 و گەرما بــاڵو دەکەنــەوە3، بەجۆرێک کە لە 

گەرمــای نیــوەڕۆدا 5 پلەی سیلســیوس لــە دەوروبەری 

خۆیــان فێنکرتن. ئەم تیمە ئێســتا خەریکی پەرەپێدانی 

بەبێ کاربــۆن  هــەوا  خۆشــکردنی  بــۆ  ڕووبــەرەن  ئــەو 

و هەروەهــا بــۆ ســاردکردنەوە4یەک کــە پێویســتی بــە 

کارەبــا نەبێــت، بــەاڵم چۆن؟! لــە درێژەی ئــەم وتارەدا 

وردەکارییــەکان بــاس دەکەین.

وزەی تیشــکی هەتاو زیاتر لە دەســتەی دیــار5 و نزیکی 

زەوی  ســەر  گەرمەکانــی  تەنــە  کەچــی  ژێرســوورە6، 

زۆرتر شــەپۆل بــە درێژیــی ناوەڕاســتی ژێرســوور7 باڵو 

دەکەنــەەوە. بەرگەهــەواش8 لــە مەودایەکــی تایبەتی 

ڕێگــەی  لــە  کەواتــە  ڕوونــە؛  ژێرســووردا  ناوەڕاســتی 

بەرگەهــەواوە، تیشــکدانەوە9 لە تەنی گــەرم دەچێت بۆ 

فەزا. ســاردەکانی  شــوێنە 

بــۆ هەڵبژاردنی درێژیی ئــەم شــەپۆالنەی10 کە دەبێت 

ڕووبەرێــک بــاڵوی کاتــەوە یــان بیداتــەوە، لــە ڕێگەی 

ئەندازیاریکردنــی ئــەو ڕووبــەرە، هەلــی ئەوەمــان بــۆ 

دەڕەخســێت کــە تین لــە ڕووبــەرە گەرمەکــەوە بچێتە 

دەرەوە و هــاوکات بەرگری بکرێت لەوەی کە وزەی هەتاو 
1- . Surface    سطح

2- Reflect    بازتاب کردن

3- Emit    منترش کردن

4- Refrigeration    رسدسازی، خنک کردن

5- Visible    مرئی

6- near-Infrared    نزدیک مادون قرمز

7- . Mid-Infrared    وسط مادون قرمز

8- Atmosphere    بەرگەهەوا

9- Radiation    تشعشع

10- Wavelength    طول موج

فێنککردنەوەی 
هەوا بەبێ 

سەرچاوەی هێز! 

ڕووبەرەکــە گەرم کاتــەوە، جــا بۆیــە بەرەنگاربوونەوە 

گــەورەن!! لێرەدا  ئەندازیارییــەکان 

هەتاو یەکجــار زۆرتر لە تەنە گەرمەکانی ســەر زەوی، 

تیشــک باڵو دەکاتەوە. بەم هۆیە، بۆ ســاردکردنەوەی 

ڕووبەرێک لەبــەر هەتاو، دەبێت ئــەو ڕووبەرە زۆرترین 

تیشــکدانەوەی لە مەودای ڕوونــدا11 هەبێت، چونکە 

ــی ڕووناکیی هەتاو لــەو پەنجەرەیە دەدرێتەوە.  94٪ـ 

له ئەنجامی هەوڵەکانی پێشــوو لە ســەر فێنککەرەوە 

تیشــکییەکاندا12، وەکــوو ئەوەی فیزیکزانــی ماددە، 

لــە  هاوکارەکانــی13  و  گرەنڤیســت  کلیز-گــۆران 

لــە ســوید کاریــان  پیشــەیی چاملێــرز14  زانکــۆی 

لەســەر کــرد، بــەوە گەیشــن کــە تەنها شــەوانە بە 

فێنککردنەوەیەکــی بــاش دەگــەن.

11- Transparency Window    پنجره ی شفاف

12- Radiative Cooler    کولر تابشی

13- Claes-Gorän Granqvist & et.al

14- Chalmers
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ئــەو ڕۆژانەی لــه  ناوخۆدا شۆڕشــی ئیســامیی ئێران 

و ناوچەکــە لــه  جەنگــی کاولکاریــی نێــوان ئێــران و 

عێراقــدا بوو، ئــەو لــە خێزانێکــی جووتیار لــه  دایک 

بوو. کۆچــەر بیرکار دوای ئەوەی خوێندنی ســەرەتایی 

و ئامادەیــی لــه  شــاری مەریــوان تــەواو دەکات، لــە 

بــە ناچــاری  زانکــۆی تــاران وەردەگیرێــت و دواتــر 

ڕوو لــه بریتانیــا دەکات؛ ئيــرت لێرەوه گەشــتە دوور و 

درێژەکــەی له  بــواری بريکاريدا دەســت پێــدەکات تا 

ئــەوەی جۆرێک لە ڕێکخســن بــۆ ژمارەیەکــی ناکۆتا 

لە هاوکێشــە بیرکارییــە عاســییەکان دەکات. 

ماوەیەکــی کــەم دوای ئەوەی  کە هەواڵــی ئەوە درابوو 

بــە کۆچەر بريکار کە خەاڵتی فیڵــدزی پێدەبەخرشێت 

-کــە بەرزتریــن خەاڵتــی بیرکارییە- بەهــارى 2018 

دانیشــتم.  خــۆی  ماڵەکــەی  لــە  کۆچــەر  لەگــەڵ 

باســی یادگارییەکانی ڕۆژانی کارناســی بــۆ دەکردم، 

کاتێــک لــە زانکۆی تــاران خوێندکاری بیــرکاری بوو. 

هەرچەنــدە وەرگیرانــی ئەو لــە زانکۆی تــاران بۆخۆی 

هەنگاوێکــی گــەوره  بوو لە ژیانیدا بەوەی کەســێک لە 

ناوچەیەکی کوردنشــینی کشــتووکاڵییەوە بتوانێت لە 

یەکێــک لە باشــرتین زانکۆکانــی ئێــران وەربگیرێت، 

کاتێــک کۆچــەر ســەردانی یانــەی بیــرکاری1 دەکرد 

کــه  دەدا  بیرکاریزانانــە  ئــەو  وێنــەی  لــە  ســەرنجی 

هەڵوارسابــوون و ســەرجەمیان بــراوەی خەاڵتی فیڵدز 

بــوون، »تەماشــایەکی وێنەکانــم دەکــرد و بــه  خــۆم 

دەگــوت کە ئاخــۆ بڵێیت ڕۆژێک بێت کــە یەکێک لەم 

زانایانــە ببینــم؟«، »به  ڕاســتی ئــەو کاتەی لــە ئێران 

1- Math club    کلوب ریاضی

دەژیــام نەمدەزانی کە ئاخــۆ دەتوانم ســەفەری ڕۆژئاوا 

بکەم!«. 

وا دیار بوو کــە زۆرێک لەو ڕووداوانەی کە دواتر لە ژیانی 

کۆچــەردا ڕوویــان داوە، هەرگیــز لــە پێشــبینیی ئەودا 

نەبــوون، بــۆ منوونە: بەجێهێشــتنی ئێــران، داواکردنی 

مافــی پەنابەرێتیی سیاســی و زیندووکردنەوەی لقێکی 

بیــرکاری کە ســەردەمێک بــوو بیرکاریزانــەکان وازیان 

لــێ هێنابــوو و لــە هەمووشــی گرینگــرت، بردنــەوەی 

خەاڵتــی فیڵــدزە کــە لــە 1ی ئۆگۆســتی 2018دا له 

 الیەن یەکیەتیی نێودەوڵەتیی بیرکاریزانانەوە لە شــاری 

ڕیــۆ دیجانیرۆی بەڕازیــل پێی بەخــرشا. خەاڵتی فیڵدز 

کــە هەندێــک کەس بــە خەاڵتــی نۆبێلی بیــرکاری ناو 

دەبــەن، هەموو چوار ســاڵ جارێــک بــە بیرکاریزانێک 

)یان چەنــد بیرکاریزانێک( دەبەخرشێت کــە تەمەنیان 

لــە 40 کەمــرتە و  کارێکی یەکجــار گەورەیــان کردووە. 

کۆچــەر کە لــه  مانگی 7ی ئەمســاڵدا تەمەنــی دەبێتە  

40 ســاڵ، دەڵێــت: »لە حاڵەتێکــەوە کە بــە خەیاڵمدا 

نەدەهــات کــە یەکێــک لــە براوەکانی خەاڵتــی فیڵدز 

ببینیــم بــۆ حاڵەتێــک کــە خــۆم ببم بــە بــراوەی ئەم 

خەاڵتــه،  هەرگیــز ئــەوە به  مێشــکمدا نەدەهات شــتی 

لــەو جــۆرە ڕوو بدات« .

زۆرێــک  توانــی  بیرکاریزانێــک  وەکــوو  کۆچــەر، 

ســازان)ڕێکی( بداتە فرەچەشــنە ناکۆتاکانی2 هاوکێشە 

ڕادەدارەکان3، ئــەم جــۆرە هاوکێشــانە لــە ژمارەیەکــی 

جیــاواز لــە گــۆڕاو4 پێکدێــن کە هــەر یەکێکیــان بەرز 

2- Infinite variety

3- Polynomial equations    معادالت چندجمله ای

4- Variable    متغیر
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پێشەکی

یەکێــک لــە پرســیارە هــەرە گرینگەکانی مێــژوو کە 

بــۆ هــەر تاکێــک دێتــە پێــش، باســی چۆنیەتیــی 

وەدیهاتنــی مرۆڤــە، واتــە مرۆڤ لــە کوێــڕا هاتووە و 

چــۆن ســاز بــووە؟ لــە مــاوەی چەنــد هەزار ســاڵی 

ڕابــردوودا، مێژوو بە شــێوەگەلی جیــاواز وەاڵمی ئەم 

پرســیارەی داوەتەوە، ســەرەتا ئوســتوورە وەاڵمی ئەم 

پرســیارە دەداتــەوە. بۆ وێنــە؛ ئوســتوورەی ئافراندنی 

مرۆڤی کــورد نزیکایەتیی زۆری هەیە لە ئوســتوورەی 

»ئــادەم و حــەوا«ی ســامی و بەپێی ئەم ئوســتوورەیه 

خوداوەنــدگار ئادەم و حــەوا دەخاتە ژێــر چاودێریی 

مەلەک  تــاووس، یان بەپێــی ئوســتوورەی ئافراندنی 

»تــۆوی کیوومــەرس کەوتــە ســەر  ئێرانــی  مرۆڤــی 

زەوی و دواتــر مــەش و مەشــیانە ســەری هەڵــدا«. 

ئــەو کاتەیــە بە شــێوەیەکی ڕاشــکاوانە ئوســتوورە بۆ 

مرۆڤ شــی دەکرێتەوە؛ کــە خوڵقێنەرێکــی گەورە و 

بەتوانا لــە بارودۆخێکی تایبەتدا بڕیــار دەدات مرۆڤ 

بخوڵقێنێــت. دواتــر ئــەم ئوســتوورانە لە دینــدا خۆ 

دەنوێنــن. بــۆ وێنــە؛ چیرۆکی »ســێفر ئافرانــدن1 لە 

کتێبی پیــرۆز«دا باس لە چۆنیەتیــی ئافراندنی زەوی 

و مــرۆڤ دەکات و دەڵێــت: لــە ماوەی شــەش ڕۆژدا 

ئێمــە کائینات و مرۆڤامن ســاز کرد. ئــەم چیرۆکە تا 

نزیکەی دووســەد ســاڵ بەر لە ئێســتا جێــگای باوەڕ 

و متامنــەی ڕای گشــتی بــوو و لــە الیــەن زۆرینەی 

خەڵکــەوە پەســند کرابوو.

ڕەنگــە یەکێــک لــە سەیروســەمەرەترین چیرۆکەکان 

لەســەر ئــەم ڕوانگەیــە، ئــەوە بێــت کــە یەکێــک لە 

قەشــەی گەورەی ئینگلیس دەپرســێت: مرۆڤ کەی 

خوڵقــاوە؟ قەشــە جەیمز ئــەرش لە وەاڵمــدا دەڵێت: 

»بەپێی کتێبــی پیرۆز، ڕۆژی 23ی ئۆکتۆبری ســاڵی 

4004ی بــەر لە زاییــن!« [1].

ئــەوە یانــی ئــادەم و حــەوا نزیک بــە شــەش هەزار 

ســاڵ لەمەوبەر خوڵقــاون و بــە دوای ئــەوەدا مرۆڤ 

داگرتووە. جیهانــی  هەمــوو 

بــەاڵم »زانســت« بــە شــێوازێکی تــازە وەاڵمــی ئــەم 

پرســیارەی داوەتــەوە. لــەم وتــارەدا بە وردی باســی 

ئــەم ڕوانگە زانســتییە دەکەین کە باس لــە چیرۆکی 

ئافراندنــی مــرۆڤ دەکات.

1- Book of Genesis    سفر پیدایش

سەرەتایەک بۆ مرۆڤ

پرســێکی گرینــگ کە لــە بــواری ئینسانناســی2 دا 

هاتووەتــە ئــاراوە، ســەرچاوەی مرۆڤــە. فەلســەفە، 

زانســت، دین و ئوســتوورە توانیویانە تا ڕادەیەکی زۆر 

ئەو پرســە شــی بکەنەوە. بۆ وێنە دەتوانیــن ئاماژە بە 

کاریگەرییەکانــی دیــن بکەین کە زیاترین شــوێنی 

لەســەر بیر و هزری مــرۆڤ هەبووە. دیــن بە تایبەت 

ئایینــە ئیراهیمییــەکان کــە کاتــی خــۆی پەرەیان 

ســەند، بە جۆرێک لــە جۆرەکان دەتوانیــن بڵێین لە 

ئوســتوورەکانی ناوچــەی نێوان چۆمــان3 وەرگیراون. 

بۆ وێنــە لــە ئایینــی یەهوودەکانــدا )جوولەکەکان( 

بەو شــێوەیە باســی خوڵقانی ئــادەم و حــەوا کراوە: 

»ئادەم و حەوا لە گڵ  ســاز بــوون و...« چیرۆکێک کە 

زۆربــەی خوێنەران لێی ئــاگادارن.

ئــەم بیرۆکەیە تا نزیک 150 ســاڵ بەر لە ئێســتا کە 

داروین و ڕوانگەکــەی وەدەر کەوتن بەردەوام بوو. 

داروین و ڕەچەڵەکی مرۆڤ

زۆرینــەی   )1 ژمــارە  )وێنــەی  دارویــن  لــە  بــەر 

بــاوەڕەکان، بنەمایەکــی دینــی و ئایینییــان هەبوو، 

هەوێنی ســەرەکیی ئەم باســەش خوڵقانی ئینســان 

لــە ئــادەم و حەوایە لە ماوەی شــەش هەزار ســاڵی 

ســەرەتاکانی  لــە  بــەاڵم  پ-ز(.   4004( ڕابــردوودا 

1800ی زایینــی بابەگــەورەی دارویــن بــە نــاوی 

»ئاراســمووس داروین« ) وێنەی ژمارە 2( و تاقمێکی 

تــر وەک »المارک« ) وێنەی ژمــارە 3( بە دڕدۆنگییەوە 

2- Anthropology    انسان شناسی

3- Mesopotamia    بین النهرین
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خەاڵتی نۆبڵی ئاشتی

دێنیــس موکوێــج و نادیــە موراد بــە بۆنــەی هەوڵەکانیان بۆ بەرگری لە دەســتدرێژیی سێکســی بۆســەر 

ئافرەتــان،  بوونە بــراوەی خەاڵتی نۆبڵی ئاشــتی.  

نادیــە مــوراد کچە کــوردی ئێزدی،  ســاڵی 2014 کە داعش هێرشــی کردە ســەر شــەنگال لــە گوند و 

ماڵەکــەی  خــۆی جیــا بــۆوە.  ئەو لەگەڵ خوشــکەکەیدا دەســتگیر کــرا و 6 براکــەی و دایکــی لەالیەن 

ئــەو گرووپەوە شــەهید  کــران. نادیە موراد خەاڵتەکــەی لەگەڵ ئێزدییــەکان، گەلی کــورد و ئێراقییەکان 

هاوبــەش کرد.  
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یەکەم پالتفۆرمی یارمەتیی ئابووریی جەماوەری)crowdfunding( لە کوردستاندا

پێگەیەک بۆ پاڵپشتیکردن لە پڕۆژەکانی تایبەت بە ڕۆژهەاڵتی کوردستان 

پالتفۆرمی سێبەر

 crowdfuding شــێوازی کاری ئــەم پالتفۆرمــە بــە شــێوەی

)یارمەتیــی ئابووریــی جەماوەری(یــە. بــۆ منوونــە بــە ٥٠٠ 

متــەن و 1000 متــەن و یارمەتییــە بچووکەکامنــان دەتوانیــن 

هاوبــەش بیــن لــە بەڕێوەچوونــی پــڕۆژەی گــەورە و پــڕ بایــەخ.

تــۆش دەتوانیــت بــە پارەیەکــی کــەم هــاوکاری ســەرکەوتنی 

پڕۆژەیەکــی گــەورە بیــت! پاڵپشــتی لــە پڕۆژەیــەک بکــە:

3ber.hojan.org  

زانستی      

ئامانجی سێبەر کۆکردنەوەی پاڵپشتی بۆ ئەو پڕۆژانەیە کە لەم چوارچێوەدا بن:

فەرهەنگی و هونەری

خێرخوازی

کار و ئایدیای نوێ)ستارتاپ( 

خزمەتگوزاری و ئاوەدانی
»لە ژێر چاودێریی ڕێکخراوەی 

زانستی فەرهەنگیی  هۆژان 

کوردستان«
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