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سةرةتا
دةِرةوَينَيتةوة! ةِراوكآ

َ
دل زانيارى

دووركةوتنةوة يارمةتى تَيطةيشتنى فرمانة زيندةييةكانى جةستةء زانينى لةنزيكةوة
تَيطةيشتن خراث لةئةنجامى ترسء كة دةدةن يانة

َ
دةركردنى ئةودوودل ةكانء

َ
لةهةل

دةبن. ثةيدا نةزانينةوة يان
تَيبينى لةسةرةتاوة هةر ئةوةى بؤ بناسيت بةباشى خؤت ثَيويستة لةسةرت هاوِرَيكةم،
بةندة تةندروستيت بزانيت كة ئةوةش بكةيت، بؤ تةندروستيت الربوونةوةيةكى هةر
كاتانةشدا لةو تةنانةت خوُّـ، لةلَينؤِرينكردنى نةبيت دوودأل بةوريايتةوة، ثَيويستة

باشيانداية. ثةرى لة ئةو هةموو شتَيك دةكةيت هةست كة
ةوة قبوون

َ
بال لةتةمةنى ذن ذنان لةبةر ئةوةى ذيانى هةموو روودةكاتة رَيبةرة ئةم

بة كراوة لةبةندةكانى بةندَيك هةر هةروةها نائومَيدى. تةمةنى دةطاتة تا دةطرَيت
بةشةو: سآ

رَيكخراوى  كة تةمةنةية ئةو ئةوةش يدا،
َ
سال  19 12ء لةنَيوان هةرزةكار كضى ــ

كردووة. ديارى جيهانى تةندروستى
يدا

َ
سال 45 19ء لةنَيوان ذن ــ
ييةوة

َ
سال 45 لةثاش ذن ــ

فرة ثرسيارة ئةو هةموو بؤ بدؤزيتةوة ئاشكراكان وةآلمة كتَيبةدا لةم واية هيوام
دةيانكةيت. سَيكسيت ذيانى طشتىء تةندروستى دةربارةى ضةشنانةى

نوسةر
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وةرطَيِر ثَيشةكى

ئةردةن لةكتَيبخانةيةكدا ثايتةختى لةعةمانى لةمةوبةر لةكاتَيكدا ســـاأل دوو
كةمَيك لةوآ هةر سةرنجى راكَيشام،ء كتَيبة ئةم دانسقةدا دةطةِرام نوآء كتَيبى بةدواى
لةوكاتةدا بةِراستى خوَيندةوة، ثَيِرستةكةى ثَيشةوةء دواوةم هةردوو كردوء ثةِرةم ثةِرة
لةبةر يةكةم بكةم باســـى كة ناتوانم بةوردى ئةندازةكرد هةســـتم بةخؤشـــيةكى بآ
عةرةبيء دووةميش كرابووة لةفةِرةنســـيةوة كتَيبة ئةم نازانمء فةِرةنســـى ئةوةى من
باســـانةوة بةم خؤم دةمَيكة وةك نوســـةرةكةيةء ثســـثؤرييةكةم خؤم لةبـــةر ئةوةى
َيك

َ
كؤمةل ســـةرةِراى ضاثكراوم هةية كتَيبكى ضةنـــد اليةنانةوة لةم خةريـــك كردوةو

طةِراشمةوة كة ديكةدا، بآلوكراوةكانى سةردةمء زانستى لةطؤظارى هةمة ضةشن وتارى
هةستم ى كرد،

َ
قول دةســـتم بةخوَيندنةوةيةكى مامةوةء بةدياريةوة شـــةو ئوتَيلةكة،ء

كتَيبةكة بيزانَيت، ذن بكات ثَيويست ئيرت كة نةهَيشتؤتةوة هيض شتَيكى كتَيبة ئةم كرد
وةآلمةكانيان دةخوازَيت كـــة ذن داوةتةوة ثرســـيارانةى ئةو هةموو وةآلمى بةتةواوى
كتَيبة ئةم ئةطةر كرد هةســـتم لةوَيدا هةر نةزانينيانةوة، ةى

َ
هةل نةكةوَيتة بزانَيتء

طةورةية. تاوانَيكى بةكوردى، نةكرَيت
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جوانة لةم هةمـــوو زانيارية بَيـــت بآ بةرى كـــورد ئاخـــر ضـــؤن دةبَيت ذنى
هةر بؤية بةردةمـــى، خراونةتة نوســـراونةتةوةء رةوانء جوان زؤر كـــة بةزمانَيكـــى
كةمء وةريبطَيِرمة تيذ خامةكةمى بـــؤ نوكى دةبَيت بِريارةمدا كة ئـــةو لةئوتَيلةكةدا
ئانء لةهةموو نيشـــتمانةكةم كضانى ذنء سةرجةم تا شـــريينء ثاراوةكةم ســـةر زمانة
زانيارىء بةردةميان دَيتة كَيشـــةء طرفتانةى بةرؤذانة ئةو بةرنء بؤ ثةناى ســـاتَيكدا

لَي وةربطرن. ضارةسةرى تةواوى

كة زؤرةم دابَيتةوة قـــةرزة لةو كةم زؤر بةشـــَيكى كارةم بةم ئةوةم بةهيواى
شانة. لةسةر وآلتةكةم كضانى ذنانء بةرامبةر

بةدواى بةِرَيزانـــةى ئـــةو بؤ َيم
َ
بيل دةمةوَيـــت لَيـــرةدا كة تةنهـــا شـــتَيكيش

ئينطليزى نوسراونء بةفةِرةنسى التينيةكان وشـــة كة ئةوةية دةطةِرَين دا زاراوةســـازى
فةرةنسني كة ئةوةية هؤكةى ثيتةكان كرد هةستيان بةجياوازى ئةطةر ئةوة لةبةر نني
بةفةِرةنســـى كتَيبةكة ثَيكردووة ئاماذةم وةك لةبنةِرةتدا ئةوةى لةبةر نةك ئينطليزى

نوسراوة.

لةطةأل رَيزدا

وةرطَيِر
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يةكةم                بةشى

ئةندامة مَيينةكان  
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مَيينةكان ئةندامة

مرؤظَيكى نوَي بـــة ذيان بؤ ئـــةوةى ماناى وايـــة بةختت هةية ئةوة كـــة ذن دةبيـــت،
تايبةتت ثَيبةخشراوة. و ئاماددةباشيةكى زاوزَي ئةندامى بةهؤى ئةوةى ببةخشيت

ئاماددةباشيانة و ئةو ئةندام ئةم دةربارةى زانيارييان لة ذنان زؤرَيك داخة جَيى
ياندا

َ
و لةطةل بيانزانيت بن، ثَيويستة شةرم نني مايةى مَيينةكانت شتَيك ئةندامة نية.

رادَييت. ديكةى جةستةتدا ئةندامَيكى هةر
َ
ضؤن لةطةل هةروةك رابَييت

بدؤزيتةوة، خؤت ســـةرلةنوَي  بدة
َ
دةخوَينيتةوة هةول باســـة ئةم لةكاتَيكدا

ئةمانة هةموو كاركردنيان، ضؤنيةتى و بةشةكانى زانينى و سَيكســـي ئةندامى زانينى
جووتةنيةكةى فةرمانة هةردوو بؤئةوةى ئةندامةكة دةهَينن ثَيك زيندةيي مةرجَيكى

ضَيذوةرطرتن. و خستنةوة)
َ
(مندال زاوزَى لة: كةبريتني بةجَيبهَينَيت خؤى
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  ئةندامة دةرةكييةكانى زاوزَي: 

دةوترَيت:  ثَييان ديارن ئةوانةى واتة زاوزَى، دةرةكييةكانى ئةندامـــة  بةكؤى
مَى) (ئةندامى ن

َ
دؤال

و  طرتووة بةرى ئاوســـاو
َ
هةل كةمَيك طؤشـــتنى ســـةرينَيكى ن لةثَيشـــةوة

َ
 دؤال

دَيت كؤتايي ماســـولكةيةك بةضةند لةثشـــتيةوة ن
َ
دؤال ثَيكهاتووة. ضةورى لةخانـــةى

ماسولكانة ئةم عةجان). (يا ماسولكة نَيوانة دةوترَيت ثَييان دةكةنةوة جياى كةلةكؤم
سكةوة. كةكةوتوونةتة ذَير رادةطرَيت ئةندامانة عةجان) ئةو (واتة

كةئةندامـــة دةناســـرَيتةوة طـــةورة دوولضـــى بةبوونـــى ن 
َ
دؤال

ئـــةم دةكـــةن. لةذَيـــر ثارَيزطاريـــان و دادةثؤشـــن هةســـتدارةكانى ديكـــة
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بؤئةوةى يةكدةطـــرن لةثَيشـــةوة هةية بضـــووك لضةطةورةيـــةدا دوولضـــي
دةكات، ثارَيزطارى و دادةثؤشَيت ميتكة كة بكةن دروست طؤشتى وةيةكى

َ
كال

يان ن
َ
داال دةوترَيت دةكةن ثَيي دروســـت كةلَينَيك لضانة ئةم الكانى ناوةوةى

و زَى دةرضةى هةية: دةرضة دوو ئةم كةلَينـــةدا يي
َ
لةقوال ن

َ
نـــاوةوةى دؤال

دةكةوَيتة ضونكة نيية دةرضةى ميز ئاســـان جياكردنةوةى ميز، دةرضـــةى
دا زَى نزيكن. لةســـةرةتاى لةيةكرتةوة كةهةردوكيان وة زَى ميتكةو نَيـــوان
تاِرادةيةك داخراوبَيت، دةكةن والةزَى هةية سورباو لؤضي طؤشتى هةندَيك

دةكات. دروســـت بؤ لةثارَيزطارى جؤرَيك ئةمةش

 دوولضــةطــةورة: 

بةوة زَى وة، ئةوالى ســـةرةتاى الو ئةم دةكةونـــة طؤشـــتني دوو لَيوى
هةردوو دةِروَيت، موو دةرةوةيان روكارى لةسةر ة،

َ
كال كةرةنطيان دةناسرَينةوة

لةو زؤريش ذمارةيةكى هةروةها تَيداية، الستيكيان ماسولكةيي ي
َ
ريشال لضة كة

ئةم ”ضةوراو“ كارى دةوترَيت دةردةدةن كةثَيي ضةورى رذَينانةى ماددةيةكى
تايبةتى بؤنَيكى شوَينةدا لةم رذَينيش ئارةقة مووةكانة، ضةوركردنى ضةوراوة
ذَين دوور طةورةشدا لضة هةردوو دةهروذَينَيت. لةناو سَيكسي كةئارةزووى هةية

دؤزةرةكةيةوة)  Bartholin (بةناوى بارتؤلني رذَينةكانى لة كةبريتيني هةية
لةكاتى دةكةن لَي واى و دةكةن تةِر زَى دةروازةى دةِرَيذن شلةيةك رذَينانة ئةم

بَيت. خليسك لينج و جوتبووندا

طةورة: لضة هةردوو رؤَلى

دةرةكييةكان  لةكارتَيكـــةرة زَى بـــةوةش دةكةونـــةوةو ــ لةيةكـــرتى نزيك
دةثارَيزن.
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زَيي دةروازةى كة ضني لينجة دةبةخشـــن كةئةوةش بؤ بةردةوام ــ تةِرييةكى
ثَيويستة. داثؤشيوة،

بضووك: لضة هةردوو

تياياندا  كةموو تةنك لَيوى لة دوو بريتيني لضةطةورةكانةوةو،  دةكةونـــة ذَير
و

َ
كال ســـورى رةنطى لةنَيوان و جياوازة دى ذنَيكـــى بؤ لةذنَيكةوة ناِروَيـــت، رةنطيـــان

زؤر كةلَينى لة كةبريتيـــني ضةندةها ســـةلك هةية لَيوةدا ئةم دوو لةناو قاوةييـــدان.
ئةوةش دةبَيتةهؤى لةخوَيـــن، سَيكســـيدا ثِردةبن هروذاندنى لةكاتى بضـــووك بضووك

جار. يا سَي دووجار قةبارةيان زيادبوونى ئاوسانى دوولَيوةكةو
َ
هةل

بضووك: لضة دوو      رؤَلى

ناوةوة دةثارَيزن. زاوزَييةكانى ئةندامة و دةروازةى زَى ــ

زؤرى لولةى هةستدارو ةدةمارى
َ
ريشـــال بوونى بةهؤى سَيكســـي ــ هروذاندنى

بؤ كةزؤر كردووة لَي وايـــان بةوةش دةكةن، ضةندةجارة تَيثةِربوون خوَيـــن كةثيايـــدا
ئاوسانى

َ
هةل و تواناى كشان تيايدا الستيكى ي

َ
ريشال بةهؤى بوونى هةستداربن. بةركةوتن

دةدات. بوونةكة
َ
مندال كردارى يارمةتى ئةمةش هةيةو بووندا

َ
مندال لةكاتى زؤرى

ميتكة

ضونكة ثَيناكرَيت هةســـتى نةهروذاندا بةئاســـانى لةكاتـــى نوكَيكى بضووكة
رَيطة كةتةنهـــا شـــاراوةتةوة بضووكـــدا لضة هـــةردوو لؤضةكانـــى تاِرادةيـــةك لةنـــاو
زؤر دةكةن كةواى لَي

َ
ريشال لةدةمارة ثِرة ميتكة دةدةن. ســـةرةكةى بةهةســـتثَيكردنى

دةبَيت.  رةث ثياو ضووكى هةروةك بةوةش و بهروذَيت، بةئاسانى
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ميتكة: رؤَلي

بنضينةيي و ســـةرةكى ئةندامـــى بؤتة تايبةتيةكـــةوة ـــــ بةهـــؤى ثَيكهاتـــة
لةذندا. سَيكسي ضَيذى لةوةرطرتنى

ئةندامة ناوةكييةكانى زاوزَى: 

ثياو تؤوةكانى زَى خســـتنةوة ئاماددةكراون
َ
مندال فةرمانى بؤ ئةم ئةندامانة

راِرةوَيكةوة لةِرَيطـــاى دان
َ
منال بؤ دةِرؤن لةوَيـــوة كة (Spermatozoa) دةطرَيتـــةوة

تؤوةكان دانـــةوة
َ
لةمنال دان،

َ
منال ملـــى دةوترَيت ثَيـــي وة زَي خواروى كـــة دةكةوَيتـــة

(Falobian tube) فالـــوب جؤطةكانى دةوترَيت كةثَييـــان بةرةو دووجؤطـــة دةِرؤن
هَيلكةدانة لةودوو يةكَيك مانطَيك هةموو بةزؤرى هَيلكةدانَيك بؤ دةضَيت كةهةريةكةيان
نزيكة كةلَيوةى فالوبيةى جؤطة ئةو بةدةرضةى دةنوســـَيت كة دةِرَيذَيت هَيلكؤكةيةك
بةهَيلكؤكةكة، دةطات فالوبةشدا تؤو جؤطةى ئةم بةزؤرى لةدةرضةى وَينةكة) (بِروانة
فالوبدا هَيلكؤكةكة بةناو جؤطةى ئةوا روونةدات يان بَيت ثيتان رووبدات هةرضؤنَيـــك
هَيلكؤكة لة ثَيشوازى ةكةيةو دان شوَينى سكثِربوون

َ
منال ضونكة دةِروات، دان

َ
منال بةرةو

طةشة لةوَي بؤئةوةى دانةوة
َ
منال بةديوارى دةنوسَيت هَيلكؤكةكةش و دةكات ثيرتاوةكة

بكات و ثةرةبسَينَيت.  

زآ

و  دةبَيت 8 تا 12 ســـم لةنَيـــوان درَيذييةكـــةى يـــة  جؤطةيةكـــى الســـتيكى
بةهؤى  مَى) (ئةندامى نةوة

َ
دؤال لة الى سم، تاِرادةيةك 2.5 نزيكةى دةطاتة ثانيةكةشي

ديكةشدا لةالكةى تاِرادةيةكيش هةروةها داخراوة. ثاكيزةدا، لةكضى كضَينييةوة ثةردةى
هروذاندنى لةكاتى (بِروانة وَينةكة) داخراوة. دةضَيتة ناوى كة دانةوة

َ
منال ملى بةهؤى

زياتر دووجار ثانيةكةى لةوانةشة و دةبَيت درَيذ ســـانتيمةترَيك ضةند زَى سَيكســـيدا
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ةكة
َ
مندال كة دةبَيـــت وا فراوان بةِرادةيةكى بوونيشـــة زَى

َ
كاتـــى مندال بَيـــت، هةرضي

لةسةر  ذن كاتَيك 9.5 سم دةطاتة كاتةدا لةو
َ
مندال سةرى تريةى ببَيت لةدايك بةئاسانى

نَيوان ضونكة دةكةوَيتة الرة سةرةوة بؤ كو
َ
بةل نابَيت ستونيدا لةبارى زَى دةوةستَيت ثَي

كؤمةوة (رَيكة). دان و
َ
ميزةل

ناوةوةى  رووى تَيدانيـــة، رذَينَيكى هيض نوشـــتاوةتةوةو كةمَيك زَى  ديـــوارى
خانةى َيك

َ
كؤمةل لة داثؤشراوةو هَيلكةدان هؤرمؤنةكانى بؤ هةستدار زؤر بةثةردةيةكى

كةدةتوانرَيت لةِرَيطةى ثَيك هاتووة
َ
فشةل

ئةم لَينؤِرينى بوةرَينـــن،
َ
هةل خورانةوة

دةدات كةبتوانرَيت بـــةوة رَيطا خانانـــة

زَى شَيرثةنجةى بؤ زوو لَينؤِرينى
بكرَيت. دان

َ
منال ملى و

شانة زَيية ثَيكهاتةكانى
مانطانة و سوِري تةمةن بةثَيي
ثَيطةيشـــتودا لةذنى دةطؤِرَيت.
لينجـــةو زَى ناوةرؤكـــى
ئةم سثيية. مةيلةو رةنطةكةى
توواوةى لةماددةى ثِرة شـــلةية

 Glycogen طاليكؤجني وةك
طةلَيـــك (شـــةكرى جطـــةر) و
ثَيكهاتانة ئةم بةكرتياش، جؤرى

التةنيشتى بِرطةيةكى وَينةى زاوزَي كؤئةندامى وَينةى

زاوزَى كؤئةندامى
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ثَيويستة زؤر ئةوةش ترشي هةبَيت، زَى سروشتَيكى كةناوةرؤكى كردووة وايان
ئةم ســـةرةكى بةشـــَيكى بثارَيزَيت، نةخؤشـــيكارةكان لةميكرؤبة بؤئةوةى زَى

بةكرتيا  كةبةهؤى lactic acid ماست بؤبوونى ترشي ية دةطةِرَيتةوة ترشَيتي
ماددةى كةلةناو (Bacilles of Doderleine) دوودرلينةوة ضيلكةييةكانـــى

دةبَيت. ثةيدا دةذين، زَيدا طاليكؤجينى

زَى:   رؤَلي

دةكات. نَير لةتؤوى ثَيشوازى ــ

بكشَيت  خؤى ئةوةندةى 5 – 6 جارى دةتوانَيت دا بوون
َ
مندال لةكاتى ــ

دةرةوة. بؤ دةدات ةكة
َ
مندال دةرضوونى يارمةتى ئةوةش و

دان
َ

منال

طةِراوةى
َ
هةل هةرمَييةكى شـــَيوةى بؤشة، ئةستورى ماســـولكةيةكى

م ئةم
َ
بةال (4-3سم)ة ثانيةكةى و (8-6ســـم) لةنَيوان درَيذييةكةى هةية،

دان
َ
منال درَيـــذى ئةوكاتة دةطؤِرَيت،  ســـكةكةدا

َ
قةبارةية بـــةزؤرى لةطةل

دان
َ
ميزةل لةسةر الر شـــَيوةى زَييوةو دةكةوَيتة كؤتايي دان

َ
منال 30ســـم. دةطاتة

بطؤِرَيت، كةمَيـــك لةكاتى كةوتنةســـةرخوَيندا بارةى ئةم لةوانةية وةردةطرَيـــت،
ـــدانبـــةرةودواوة دةِروات.

َ
لةهةندَيـــك ذنـــدامنال

نةرميـــان  كـــة بةســـرتاوة نةرمـــةوة بةســـتةرَيكى ـــدان بةضةنـــد
َ
 منال

دانةوة
َ
بةمنال جؤطة زَىوة، دوو نةكةوَيتةناو وايان لَيكردووة بؤدةستةبةركردووةو

Fallopian tube كةدةبنة  فالوب جؤطـــةى دةوترَيت بةهةريةكةيان دةنوســـَيت
لةثاشـــدا بؤ لَيوارى هَيلكةدانةكان دانةوة

َ
تَيثةِربوونى تؤوةكان لةمنال بؤ راِرةوَيك
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ـــدان.
َ
تَيثةِراندنـــةوةىهَيلكؤكـــةى ثيـــرتاوبـــؤناومنال

دةكات  دروست ملَيك بةوةش دةبَيتةوة تةسك دان
َ
منال خوارةوةى  لةبةشي

هةســـت دةتوانرَيت وة، زَى ناو دةضَيتة كةمَيكى 3ســـم و دةطاتة كةدرَيذييةكـــةى
دةردةكةوَيت بؤمان ئةوكاتـــة وة، زَى ناو خراية ثةنجة ئةطـــةر بكرَيت بـــةم ملة

ندنى هةية.
َ
جوال بوارى واتة نيية ضةســـثاو

خؤى دان
َ
كةمنال هةيـــة داندا

َ
منال ملـــى لةناوةِراســـتى جؤطةيةكـــى درَيذ

دةردةضَيت، خوَينى كةوتنةســـةرخوَين ئةم جؤطةيةوة لةِرَيي بةزَى، دةطةيةنَيـــت
جؤطةكانى بـــةرةو وة زَى ناو رذاونةتة كة ئةميشـــةوة تـــؤوةكان هةروةها لةِرَيي
ثيتَين فالوب) دةِرؤن كةلةكؤتاييةكانياندا كردارى جؤطةى (واتة هةردوو ـــدان

َ
منال

مانطانةدا سوِرى لةكاتى داثؤشـــيوة لةناوةوة دانيان
َ
كةملى منال ئةوخانانةى روودةدات.

لينج ماددةيةكى ئةم خانانة هَيلكؤكةدا بةرهةمهَينانى دةكةون، لةساتى طؤِرانكارى بةر
دان

َ
منال دةكةن، ملى ئاسان دان

َ
منال بؤشايي بةرةو تؤوةكان كارى سةركةوتنى دةردةدةن

ذنانةى لةو م
َ
بةال نةبـــووة، يان

َ
كةمندال هةية ذنانةدا لـــةو خِرةو دةرضةيةكى تةســـكى

فراوانة. زؤرتر الكَيشةييدا، دةرضةيةكى بوونى
َ
لةطةل بووة يان

َ
كةمندال

مناَلدان: رؤَلى

بووندا.
َ
مندال و سكثِربوون قؤناغةكانى لةهةموو هةية بنضينةيي َيكى

َ
رؤل ــ

دةيِرَيذَيت ماددةلينجـــةى ئةو بةهؤى بؤئـــةوةى تؤوةكان دةدات ـــــ يارمةتى
بطوَيزرَينةوة. بةئاسانى

ناوثؤشـــي بةهؤى بوونى و دةدات هَيلكؤكـــةى ثيـــرتاو ضاندنى ـــــ يارمةتـــى
دةكات. دروست ش

َ
وَيال ،Endonetri دانةوة

َ
منال
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كةطرذ ماســـولكةيةكةوة ديوارة بةهؤى دةدات بوون
َ
مندال كردارى ـــــ يارمةتى

دةرةوة. دةداتة
َ
هةل ةكة

َ
مندال دةبَيت

دان 
َ

منال ملى جياوازةكانى  شَيوة

فالوب: جؤطةى

و  دايةو 12-10 ســـم لةنَيوان درَيذييان نةرمن، ناوثؤشـــي بضووكى دوو بؤرى
دانةوة

َ
منال هةردووالى سةرةوةى لةبةشي موويةك، بةتريةى يةكســـانة ناوةوةيان تريةى

كؤتاييان هَيلكةدان بةرةو و
َ
جوال كى

َ
ثِرلة كول بةدةرضةيةكى وهةريةكةيـــان دةردةضن،

دَيت.

فالوب: جؤطةكانى رؤَلي

وةكانةوة
َ
جوال كة

َ
كول دةكات بةهـــؤى دروســـتى كةهَيلكةدان هَيلكؤكةية ــ ئةو

دةطرنةوة.

كةدةكةوَيتة ثيتاندنيانةوة دةدةن لةشوَينى تؤوةكان طواســـتنةوةى ــ يارمةتى
دان.

َ
منال بةرةو (لةالى هَيلكةدانةوة) جؤطةكةوةو دواى بةشى سَي

دةكةن دةســـتةبةرى طواســـتنةوةى و دةثارَيزن ثيرتاو هَيلكؤكةكةى ـــــ ذيانى
دةضَينرَيت. كةلةوَيدا دان

َ
منال بؤناو

هَيلكةدانةكان

هةية، طةورةيان كةشـــَيوةى بادةمى دةردةكةون ذَين دوور وةك هَيلكةدانةكان
بةهؤى دانةوة

َ
منال ضةثي و راست دةكةونةالى دةبَيت، 2.5سم ثانيان و 4سم درَيذيان
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جؤطةى بةئاِراستةى هةية ديكةش بةستةرَيكى دةنوسَين، ثَيوةى نةرمةوة بةربةستَيكى
هَيلكةدانيدا لـــة بضووك كضى بووندا، لةدايك لةكاتـــى دةثارَيزَيت فالـــوب شـــوَينةكةى

بِرَيكى  دةبَيت، مليؤنَيكدا 700000 تا كةلةنَيوان هةية هَيلكؤكة لة زؤرى ذمارةيةكـــى
لةناودةضن رةســـيويدا لةتةمةنى يداو

َ
مندال يةكةمى لةقؤناغى هَيلكؤكانـــة زؤرى ئةم

قؤناغي  دةطةنة 300 تـــا 400 هَيلكؤكةدا لةنَيوان بةتةنها لَييان دةمَينَيتـــةوة ئةوةى
13 هَيلكؤكة  بةتَيكِرايي ئةمةش هةبَيت، ثيتاندنيان تواناى دَيت لَي وايان ثَيطةيشـــتن
ثيتَين  قؤناغى بةطشتى

َ
بؤ ماوةى 30 سال و دانة، 28 رؤذدا يةك لةهةر َيكدا واتة

َ
لةسال

دةطاتة ذن ئـــةوةى ثاش و
َ
ســـال بةدرَيذايي دى دةهَينَيت، هَيلكؤكةكانى لةذنـــدا ثَيـــك

لةناو دةضن. تةمةنى نائومَيدى

بةتةمةنى رةســـيوبوون ضونكة دياريكراوة ماوةيةكى ذن الى زيندةيي ماوةى
دَيت. كؤتايي نائومَيدى بةتةمةنى و دةكات ثَي دةست

بضووكدا  خانةيةكى ة
َ
تؤثةل لةناو ثَيطةيشتنياندا) ثَيش (لةقؤناغي  هَيلكؤكةكان

 Pituitary رذَين ذَير مَيشـــكة بةهؤى ئةو هؤرمؤنانةى ســـوِري مانطانةدا كة لةماوةى
هةر  دانة.

َ
ضيكل هيلكةدانة دةوترَيت ثَييان تؤثةآلنة ئةم ثَيدةطةن، دةيانِرذَيت، gland

هَيلكؤكة  ئةوةى ثَيطةيشـــتوانة دةكرَيتـــةوة بؤ دانة
َ
ضيكل لةم يةكَيك 28 رؤذ جارَيـــك

هَيلكةدان. رووى سةر بخاتة ثَيطةيشتووةكة

هَيلكةدانةكان: رؤَلى

دةنوَينن. ذندا لة دروستكةر خانةى كة هَيلكؤكةكان بةرهةمهَينانى ــ

كة ثرؤجســـرتؤن) و (ئيســـرتؤجني مَيينةكان سَيكســـية هؤِرمؤنة ـــــ دةردانى
بؤ ثَيويســـتة هةروةها ســـكثِرى، روودانى مانطانةو ثَيويســـتن بؤ رَيكخســـتنى ســـوِرى

ذن. جةستةى ديكةى فةرمانةكانى و سَيكسيةكان ئةندامة كارى ضاككردنى
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زاوزَي: ئةندامى دروستى

خاوَينى: و ثاك

بايةخ ضؤن هةروةك زاوزَي بدرَيت، بة ئةندامةكانى زؤر بايةخَيكى ثَيويستة
ثَيدان. درَيذة بـــَي واتة نةكةمرت و زؤرتر نـــة ديكةى لةش دةدرَيت بـــة ئةندامةكانـــى
دةستدرَيذيةكانى لة ئةوةى هةية بؤ خؤى سروشتى توانايةكى بةشَيوةيةكى زَي ضونكة
يارى و بطريَيت تواناية ئةم رَيزى ثَيويستة ئةوة لةبةر بثارَيزَيت خؤى ذينطةى دةرةوة

ثَينةكرَيت.

بةكاردةهَينيت؟ َيك سابوون ض ث:

ثِرنةكرابَيت  واتة بةكاربَيت، سابوونى ئاسايى ثَيويستة ساكار، ۹ بةشَيوةيةكى
ترش لة ثِر ى بةكارهَينانى ســـابوون ضونكة بةرام و ماددةى كيميايى، و لـــة بـــؤن
هةية بةشَيوةيةك ترشـــى ثَيكهاتةيةكى خؤى زَي ناوةِرؤكى ضونكة زيان بةخشـــة،
ترشـــَيتية ئةم ماندا

َ
هةول ئةطةر بةخش، بةكرتياى ســـوود هةندَيك بؤ كة طونجاوة

ثَيدةطةيةنني، زيانى ئةوا بكةين، زياد نةطونجاوةوة سابوونى بةكارهَينانى بةهؤى
هؤى دةبَيتة و دةدات تايبةتى كـــةِروى هةندَيك طةشـــةى يارمةتى ئةمة ئةو كاتة

هةوكردن.

ماددةى ثاكذكةرةوة بةكاردةهَينيت؟ ئايا ث:

تةنها  واتة نةبَيت، بةردةوام ثاكذكةرةوة ثَيويســـتة ماددةى ۹ بةكارهَينانى
لةناوبةرى بةكرتيا ماددانة ئةطةرضى ئةم رووبدات، ضونكة بةكةمى زؤر جار و جار
لةناو سوود بةخشانة بةكرتيا لةو زؤرَيك كاتيشدا لةهةمان بةآلم زيانبةخشةكانن،

دةكةن. ئةندامةكان ثارَيزطارى كة دةبةن
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(Deodorant) بؤن البةرةكانى ماددة دةتوانني ئايا ث:
بةكاربهَينني؟

نابَيت.  ناخؤشى بؤنَيكى بوو لةبارةى بايؤلؤذيةوة هاوســـةنط زَي ۹ ئةطةر

كة بؤنى (مسك) لة بريتيية كة دةبَيت سروشتى بؤنةكةى بة ثَيضةوانةوة، كو
َ
بةل

ثةيدا شـــريدةرةكانةوة هةموو تايبةتيةكانى رذَينة ضةورية دةردانى لـــة ئةنجامى

نَير. راكَيشانى بؤ دةبن

لةبةر كارَيكى بةسوود نيية، بؤن البةرى يان بؤندار ى ســـابوون بةكارهَينانى

ئةوةش، ســـةرةِراى دةبن، بةردةوام هةر بؤنةكة، هؤى دةبنة دةردراوانةى ئةو ئـــةوةى

ئةوة لةبةر هةو. ثةيداكردنى ثَيســـت و رووشـــاندنى هؤى ببنة ماددانة ئةم لةوانةية

لةم هةوة هةندَيك بوونى بؤ ئاماذةية ئةوا كرد، نائاســـايى بؤنَيكى بة ئةطةر هةســـتت

خراثرت بةرةو كارةكة ئةوةى ثَيش بكة ثزيشكةكةت سةردانى ةتةدا
َ
حال لةم ســـاكارانة،

بِروات.

ضيية؟ ئةندامةكة ثاككردنةوةى بؤ رَيطا باشرتين ث:

هؤى  نةبَيتة ئـــةوةى بؤ بَيت ثاككردنةوة دةرةكـــى ۹ ثَيويســـتة كـــردارى

لة جيا بةشـــَيوةيةكى جةســـتة و مَي ئةندامى ناوةوةى زَي. تَيكدانى هاوســـةنطى

دةشؤرَيت. ساكار ى سابوون كةمَيك و طةرم مةيلةو ئاوى بة يةكرتى

بةكاردَيت، وشـــككردنةوةى بـــؤ وشـــك ثاكء خاوليةكى ثـــاش ئاو ثياكـــردن

هؤى دةبنة كة دةدات بةكرتيايانة ئةو زؤربوونى يارمةتى شـــَيدار بةكارهَينانى خاولي

زَي. هةوةكانى
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بثارَيزين؟ ناوةوة ثاككردنةوةى لة خؤمان ثَيويستة بؤضى ث:

بة  دةروازةية ئـــةم ضونكة باشـــة، كارَيكى زَي دةروازةى ۹ ثاككردنـــةوةى
نيية، لؤذيكى زؤر و ثَيويســـت زؤر ناوةوة ثاككردنةوةى بـــةآلم دةرةوةوة بةنـــدة،
كة تايبةتى بةكرتياى بوونى هةيـــة بةهؤى خؤى ثاكذكارييةكى ســـاغ ضونكة زَيي
زَي ثةيدادةبن لة كة مةكان

َ
ضل ثَيدةدةن، لةبةر ئةوة ثارَيزةرى ترشيةكى سروشتى

رؤذانة ثاكذكردنةوةيةكى دةرةوة، دةردةكرَينة خؤيى بةشـــَيوةيةكى دا نامَيننةوة
الوازكردنى دى مانايةكى بـــة زَي و سروشـــتى كةشـــى تَيكدانى هؤى رةنطة ببَيتة

ميكرؤبةكان. دذى خؤييةكانى بةرطرية

ناوةكى بكرَيت؟ دةتوانرَيت ثاكذكردنةوةى ض كاتَيكدا لة ث:

بردنة  ئةويش: دياريكـــراودا دةكرَيت، ةتى
َ
حال هةندَيك لـــة ۹ ئـــةوة تةنها

الكانى ثاككردنـــةوةى و زَي بـــؤ ناو تةِر دوو ثةنجةى يـــان نـــاوةوةى ثةنجةيةك
ئةمانةن: دياريكراوانةش ةتة

َ
حال ئةو بةهَيواشى،

ماوةتةوةو خوَينةى ئةو ثاشماوةى البردنى ئامانجى مانطانة بة سوِرى دواى ــ
هةندَيك لة خؤى ذنةكـــة دةتوانَيت بةوةش دةرنةضوةو، خوَيندا ســـةر لةطةأل كةوتنة

بطرَيت. بةدوور ميكرؤبى هةوى

جووتبوون. ثاش ــ

(ثَيويستة بةكاربهَينرَيت سازطار ثاكى ئاوى ثَيويســـتة ةتةكاندا
َ
حال لة هةموو

ثةردةى دِراندنى هؤى نةك ببَيتة خـــؤى بَيت ئاطادارى اليةنةوة زؤر لةم ثاكيزة كضـــى
كضَينيةكةى).
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دةكرَيت؟ زَي دووشى طةرماوى ئامؤذطارى ئايا ث:

خويةكـــى  زَي، خراثرتيـــن نـــاوةوةى دووشـــى ۹ بةكارهَينانـــى طةرمـــاوى
هؤى دةبَيتة كؤتاييـــدا لـــة كارة ئةم ضونكـــة كـــةس، رةضاوكـــراوة الى هةندَيـــك
لَيدةكات واى و بةسودةكانى بةكرتيا و لةناوبردنى زَي الوازكردنى ترشـــَيتى سروشتى
ئاماددةباشى واتة طةرماوة ئةم لةسةر ثَيداطرتن بكةوَيت. ثةكيان بةخَيرايى زؤر ديوارةكانى

زَي. بة هةوةكانى بوون توش بؤ

زؤرى:  موو

رذَينةكان بة ســــةر طورضيلــــة نَيرانةى ئةو هؤِرمؤنة بةهؤى مــــوو لةكاتى رةســــيويدا
و دان

َ
موســــةل رووى مووانة دةبَيت ئةم ثةيدا دةيِرَيذن، بِرى كةم، بة هَيلكةدانةكان و بــــِرى زؤر

رانةكانيش. و ةكان
َ
جيا قؤل ثلةى جيا دادةثؤشن، هةروةها بة ةكان

َ
بنهةنطل

زؤرى؟ موو دةربارةى بَيت تووش دَلةِراوكَيمان ثَيويستة ئايا ث:

لةذنانى  ماوةييةو بؤ دةركةوتووةكان ة
َ
بال و ةكان

َ
بنهةنطل و دان

َ
موسل لة زؤرى ۹ موو

قؤناغى لةطةأل موودا طةشةى لة بازدانة ئةم ناسراوة. ناوةِراستدا دةرياى حةوزى وآلتةكانى
نائارامى هؤى ةتةكة دةبَيتة

َ
بةآلم حال ناكات، ةِراوكَي

َ
دل بة ثَيويست و دةبَيت رةسيويدا ثةيدا

(ثةيدا ضاو و دةم وةك: كشا نةكراوةكان ضاوةِروان ناوضة بؤ موو بوونى ئةطةر نةخؤشى و
ناوةوةى رانةكان. و مةمكدا)، هةردوو (لةنَيوان سنط سمَيأل)، و ريش بوونى

هؤِرمؤنى، تَيكضوونَيكى بوونى بؤ طةية
َ
بةل موو نائاساييةى و زؤرة طةشة ئةم

كَيشـــةكة لةوانةية ةتةدا
َ
حال لةم مَيدا. لة نَير هؤِرمؤنةكانى زؤربوونى بؤ و ئاماذةشـــة

تَيكضوونَيك بؤ ةتيشدا
َ
لةهةندَيك حال و هَيلكةداندا، تَيكضوونَيك لةكارى بؤ بطةِرَيتةوة

بؤتة هةيةو زؤريةكت موو كة هةســـتت كرد ئةطةر طورضيلة، لةكارى رذَينةكانى ســـةر
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بكة. بة ثزيشكةكةت بؤت راوَيذ ةِراوكَي
َ
دل

هةنطأل البةرين؟ ثَيويستة مووى بن ئايا ث:

دةردانى ئارةق بةشَيوة  حةزت كرد بةرى زؤر بوو يا مووة َي، ئةطةر ئةم
َ
۹ بةل

ةكان
َ
بنهةنطل مووى زؤرى نةطريَيت، ضونكـــة ةكاندا

َ
بنهةنطل لةذَير سروشـــتيةكةى

زيادبوونى هؤى دةبَيتة دةطرَيت ناوضةيةدا لةو ئارةق سروشـــتى دةردانى لة رَيطة
بؤنى دةرثةِراندنى و ثَيســـت هروذاندنى هؤى دةبنة كة كةِروانةى ئـــةو بةكرتياو

ناخؤش.

مةزاجى و زةوق سةر دةكةوَيتة مةســـةلةكة ئةوا زؤر نةبوون مووةكان ئةطةر
ضاودَيرى و بايةخ لةهاويندا، بةتايبةتى ثاكذ، ى

َ
هةنطل بن دوو ئةوةشدا لةطةأل كةسةكة.

دةطةيةنَيت. خؤ

موسةَلدان البربَيت؟ مووى بةر ئايا ثَيويستة ث:

مَيدا  لةثارَيزطارى ئةندامى طرنطيان َيكى
َ
رؤل مووانة ضونكة ئةم ۹ نةخَير،

ناوضةى دةرةوةى دةكةونة كـــة مووانةى ئةو دةتوانرَيت ئةوةشـــدا هةيـــة، لةطةأل
مووانة ئةم ضونكة البربَين، ســـك خوارووى يان رانةكان بة ئاِراستةى سَيكســـيةوة

سروشتيان نيية. فةرمانَيكى هيض و رَيناكةون لةطةأل زةوقدا

البةرين؟ زيادة مووى ضؤن ث:

لةبةكارهَينانى  دووركةرةوة ناوضةهةستدارةدا ۹ ناوضةىبنهةنطَلةكان: لةم
تاشني طوَيزانى يان البةرةكانى موو هةتوانة واباشرتة مؤم، بةكارهَينانى يا موكَيش

بةكاربهَينيت.
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ضونكة ئةو  تاشـــني لةطوَيزانى بطرة بةدوور موســَلدان: خؤت بةر ناوضةى ـــــ
ناوضةيةدا لةو ناكةين هةروةهـــا حةز دَينةوة. تر رةق و ثِرتر بة زؤر كاتـــة مـــووةكان
دةبنة و شـــانةكان ســـةر دةكةنة موو بةكاربهَينرَيت ضونكة كار هةتوانةكانـــى البةري
زاوزَي كةئةندامى دان

َ
موسل مووى بةر البردنى بؤ مةقةست ثَيستةكة، هروذاندنى هؤى

هةية دةتوانرَيت يان رانةكان سك سةر لة كة مووةى ئةو بةآلم بةكاربهَينة. دادةثؤشَيت،
البربَين. يان مؤمى طةرمةوة موكَيش بةهؤى
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بةشى دووةم

                مةمك

ثَيكهاتةو كَيشةكانى
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لةطةأل  دانانرَيت، كؤئةندامى زاوزَيى لة بةشَيك بة ذندا مةمك لة دياريكراو بةماناى
كاريطةرى ذَير لة مةمكةكان زاوزَيوة، ذيانى بة بةندة كة هةية كردارى َيكى

َ
رؤل ئةوةشدا

بةشدارى دةكةن، بةطةشة دةردةكةون، دةست ثاش رةسيوى كة سَيكسيةكاندا هؤرمؤنة
بريتيية بنضينةييان ـــى

َ
رؤل بةآلم ت، وةربطريَََََ سَيكســـى ضَيذى كة ذن ئـــةوةش دةكةن

بوونى دروست ئةندازةى ثَيكهاتةء ضونكة خؤرة، شرية ساواى بؤ شري لةبةرهةمهَينانى
دةبَيت. ة بنضينةيية ئاراستة

َ
رؤل ئةو بةرةو

ثَيكدَيت؟ لةضى مةمك ث:

ى الستيكى، 
َ
ريشال لة ثِر شانةى بةستةرة ثَيكدَيت: شانة لة دووجؤر مةمك ۹

شريةجؤطةكان شانةيةدا دوو نَيوان ئةم ضةورى. لة لة ثِر شـــانةى ء ضةورية
بآلو ثَيكدةهَينن، لة شـــرية رذَين بةشـــَيك هةية ء ئاوســـاويان

َ
هةل كة كؤتايى

دةوترَيت ثَيى مةمكدا لة رةشة) ء (كةمةيلة تؤخةكة رةنطدارة ناوضة دةبنةوة
هةية. طؤى مةمك لة ناوةِراستيدا خةرمانة،

رذَينةكان شرية كؤتايى هةية. رذَين ضةورية ء رذَين ئارةقة ناوضةيةدا لةم
دَيتة لَييانةوة كة شري دةكةن دروست كنؤضكة بيست دةطرن ء يةك طؤكةدا لة

دةرةوة.
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وةرناطرَيت. نةبَيت سكثِريدا كاتى لة خؤى تةواوى ثَيكهاتةى شَيوةء مةمك  

جياوازة؟ دى يةكَيكى بؤ ذنَيكةوة لة مةمك شَيوةى بؤضى ث:

ئةطةر  هةية. جؤطةكانةوة طةشـــةى شـــرية شـــَيوةى ۹ ئةمة ثةيوةندى بة
ئةوا مةمك سنطدا، ئَيســـكةكانى بوون لةطةأل هاوتةريب جؤطانة ئةم طةشـــةى
لةسةر طةشةكةيان ئةطةر ئاوساو.ء

َ
هةل كةم واتة وةردةطرَيت ثان شـــَيوةيةكى

نَيوان وةردةطرَيت. لة تؤثَيك نيوة شَيوةى ئةوا بوون، ستونى ئَيسكةكانى سنط
هةية. جياواز شَيوةى ثايان بآ ذمارةيةكى شَيوةيةدا، دوو ئةم

دةطؤِرَيت؟ دى يةكَيكى بؤ ذنَيكةوة لة مةمك رةقَيتى بؤضى ث:

ضاو  بوو لة زؤرتر بةستةرة شـــانة مةمكةكاندا، ئةطةر طةشـــةى ۹ لةكاتى
ضةورية بـــةآلم ئةطةر دةبَيت، خؤطرتوو رةقء مةمك ئـــةوا ضةورية شـــانةدا
دةبَيت، مةمك نةرم ئةوا بوون زؤرتر ةكاندا

َ
ريشال بةستةرة لة ضاو ةكان

َ
ريشال

هةية. ةتى نَيوانيش
َ
حال طةلَيك رةقء نةرمدا نَيوان لة

طةورةترة؟ دى لةوى يةكَيك لة مةمكةكان جار هةندَيك بؤضى ث:

مةمكةكانيش  نية، دى نيوةكةى وةك تةواوى بة مرؤظ جةستةى ۹ نيوةى
لَيك نةبَيت، دةطمةن بة زؤر جةستة، ديكةى جوتةنيةكانى بةشة هةموو وةك

ناضن.

دةبَيت؟ خؤطرتوو مةمك ضؤن ث:

ئةوةى  بةآلم رابطرَيت، مةمك نية ماسوولكةيةك يا بةستةرَيك جؤرة هيض ۹
كة الستيكيةكان ة

َ
ريشال تا داوة، دةورى كة ثَيستةية ئةو دةطرَيت راى بة تةنها
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زؤرتر خؤطرتوتر مةمك ئةوا زؤرتربن، جؤطةكانةوة شـــرية نَيوان كةوتونةتة
دةبَيت.

ضيية؟ طؤى هةَلطةراوة لة مةبةست ث:

ضؤتة ناو  نـــاوك ضؤن هةروةك مةمكـــةوة، ناو ضؤتة كة ۹ ئـــةو طؤيةيـــة
لة هةر واتة بؤ ماوةيية، ةتة

َ
حال ئةم بَيت، ئةوةى دةرثةِريو بريتى لة سكةوة،

لة ثَيويستة كة كَيشةية بؤ منداأل بةِراســـتى ئةمة دةردةكةوَيت. دايكبوونةوة
نةشتةرطةرييةوة بةهؤى دةتوانرَيت ئَيستا بطرَيت، طؤكة خواردندا شـــري كاتى

بكرَيت. كَيشةية ضارة سةر ئةو
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هةَلدةكةنرَين؟ لةسةر مةمك ثةيدادةبن، مووانةى ئةو ئايا ث:

داوة  مةمكى طؤى دةورى رةنطدارةكةى ناوضـــة دةورى لة موو ۹ لةوانةيـــة
موو ئةطةر بـــكات، مووانة البردنى ئةو قةدةغةى نيـــة بِروَيت. هيض شـــتَيك
وا باشرتة ثةنا فشة، هةستدارو كة ثةيدابوو، خؤى ناوضة رةنطدارةكة لةســـةر
دروست هةو هةندَيك لَيكردنةوةيان يا كَيشـــان

َ
هةل ضونكة بةرتاشـــني، بربَيتة

دةكات.

هةية؟ مةمك مةترسى بؤ تيشكى خؤر ئايا ث:

ئةوةشدا  لةطةأل مةمك، هؤى شَيرثةنجةى نةبَيتة خؤر تيشـــكى ۹ لةوانةية
نةداتة خـــؤى زؤر طشـــتى شـــَيوةيةكى بة مرؤظ وا ئامؤذطـــارى دةكرَيـــت كة
خؤر تيشكى ضونكة جةستة، لةسةر خراثى كاريطةرى لةبةر خؤر، بةرتيشكى
ئةمةش دةبَيتة ثَيستةء لةسةر كة دةطةيةنَيت ة الســـتيكيانة

َ
ريشال بةء زيان

جؤرَيكى كة ئةوة دةكةين ئامؤذطارى لةبةرئةوة ثرييةتى داكةوتنء خَيرا هؤى
بةرخؤر. خؤدانة ثَيش بهَينرَيت بةكار ثارَيزةر كرَيمَيكى لة باش

دةطؤِرَيت؟ لةشدا كَيشى لة طؤِران هؤى بة مةمك قةبارةى ئايا ث:

ضةورية شانةكان  ماناى واية ئةوة كرد زيادى كَيشـــى لةش ئةطةر َى،
َ
۹ بةل

مةمك بةشـــَيكى طـــةورةى شـــانةية جؤرة ئةم ئاشكراشـــة زياديـــان كردووة.
طةورة لةش كَيشـــى بوونى بة زياد قةبارةى مةمك ثَيكدةهَينـــن، لةبةرئـــةوة
بةستةرةشانة كة جؤرةبوو لةو بةثَيضةوانةشةوة، بةآلم ئةطةر مةمك ء دةبَيت،
هؤى دةبَيتة كَيشـــى بوو ئةوا كةمبوونةوةى ضةورى نا واتـــة بوو زاأل تيايـــدا

مةمك. شؤربوونةوةى
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هةردوو بة بثارَيزَيت، كَيـــش دراماتيكى طؤِرانـــكارى لة خؤى واباشـــة مرؤظ
الستيكيةكانى ة

َ
ريشـــال ئةوة لةوانةية ضونكة زؤركَيشـــى، كَيشـــىء كةم جؤرةكةيةوة،

ببَيت. داكةوتن تووشى بكاتء مةمك مةمك هيالك ناوثَيستى

مةمكةكان جوانى

ئةم بةآلم كـــراون، دروســـت شـــريدان بؤ مةمكةكان لة بارةى فســـَيولؤذيةوة،
كة هةميشةيى دى فةرمانَيكى بؤ دةكات جَيطة ضؤأل زوو فةرمانة خؤراكية كاتيية(1)
َيكى

َ
رؤل ســـنط ثَيدانة. جوانى فةرمانى ئةويش دةِروات، ذنةكةدا هةموو ذيانى لةطـــةأل

وبايةخ مةمكةكان تايبةتى ضاودَيرى لةبةرئةوة مَييةتيدا. دةرخستنى لة هةية طةورةى
كة سةرمايةى دروستىء جوانى لة نةبَيت بةرطريكردن لة جطة دى نية ثَيدانيان هيضى

بؤ مانةوةى درةوشانةوةى ذن. زؤر ثَيويستن

دى، كاتَيكى بؤ كاتَيكةوة لة سنط جوانى سةيركردنى دةربارةى طشتى زةوقى
جارى ءهةندَيك دةبينرَيت، بضووكـــدا مةمكى دوو لة جوانى جار، جيـــاوازة. هةندَيك
جياوازة. شـــَيوة، لة وةرطرتنةكة وَيســـت

َ
هةل طةورةدا. لةبةرئةوة مةمكى ديش لة دوو

هةرمَيى. شـــَيوة مةمكى دى هةندَيكى باشـــة، بةالوة ســـَيوى شـــَيوة هةندَيك مةمكى
ية. لة“شَيواز“دا كو

َ
بةل نية. شَيوةدا لة قةبارةو لة جوانى ثَيوانةى لةبةرئةوة

دةكةيت؟ لةطةَلدا مامةَلةيان دةذيتء مةمكةكانتدا ضؤن لةطةأل ث:

نية جوان سنطيان دةكةن كة هةست وا يان (نزيكةى %80) ذنانة ۹ زؤربةى
كةم ثَيكدةهَينَيت زؤر زؤر رَيذةيةكى جوان نا سنطى نية، ضونكة راست ئةمة
هةيةء خـــؤى تايبةتى جوانييةكى ســـنطَيك كة هةمـــوو بـــا ئـــةوة بزانرَيت

ئةندازة هروذَينةرة. بةشَيوةيةكى بَى
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دةكةيت؟ جوانةوة سنطَيكى بة ثارَيزطارى ضؤن ث:

هاوســـةنطيةكى  بوونى بؤ ئامـــاذة زيندء، خؤطرتوى ۹ ســـنطَيكى جوانـــى
بةندة هؤرمؤنية هاوســـةنطية ئةم ضونكة دةكات. ذندا لة باشـــةوة هؤرمؤنى
هايبوســـةلةمةس دةوترَيت دةماخيـــةوة.“1“ ثَيى دةمـــارى بـــة ناوضةيةكى

لةبةرئةوة  دةبَيت، كارتَيكراء ذنـــةوة دةروونى Hypothalamus ء بةبارى
زيندةترى زؤر جةستةيدا، ئةوا سنطَيكى لةطةأل بَيت رَيك خؤشء

َ
ذن دل ئةطةر

تةنط.
َ
دل داِروخاو ديكةى ذنَيكى لة دةبَيت

نةشتةرطةرى لة جطة نية ضارةســـةريان كة هَينا ةتانة
َ
حال لةو وازمان ئةطةر

دةتوانن كة بكرَيت دروستى ساكارى رَيســـاى َيك
َ
كؤمةل رةضاوى دةتوانرَيت ئةوا نةبَيت،

بةرطرى درَيذخايةنةء زؤر بكةن بؤ ماوةيةكـــى ســـنط باشـــيةكةى ةتة
َ
حال ثارَيزطارى

دَيت. بةسةريدا ةوة
َ
سال ضونة ئةنجامى لة كة بكةن لةوداكةوتنةى

بةرز  تاكة (ســةدرية): ثَيست مةمك بةرزكةرةوةى بةكارهَينانى ثَيويســتى .1
لة شـــانة الستيكيانةى ئةو كات تَيثةِربوونى بة مةمكةكانة، بةآلم كةرةوةى سروشـــتى
بةكارهَينانى لةبةرئةوة دادةكةوَيت سنط بةوةش دةبنةوة نةرم دةكشَينء ثَيستةكةدان
كة ثَيويســـتة، لةوكاتـــةوةى زوودا لةتةمةنَيكـــى (ســـةدرية) بةرزكـــةرى مةمكـــةكان
«سةدرية» لةم بارةدا دةكةن.. خؤيان قةبارةى كَيشء بة زيادبوونى دةســـت مةمكةكان
كاتى لة دةدات زووةوة، لة كاتَيكـــى ثَيســـت خاوبوونةوةى يارمةتـــى دووركةوتنـــةوةى
بن. هةرضةندَيك مةمكةكان قةبارةى بةكاربَيت، «سةدرية» ثَيويستة وةرزشكردنيشدا
ى

َ
رؤل خؤى ئاوةكة ضونكـــة بهَينرَيت

َ
ُّـ وازيان مةلةكردندا كاتـــى لة بـــةآلم دةتوانرَيت

بَى «سةدرية» راكردندا يا رويشتن لةكاتى ثَيويســـتة دةبينَيت. طرتنيان
َ
هةل بةرزكةوةء

دةبيتةوة. لةسةرئةوة ثةشيمان ِرؤذدا ثاشة لة نةكةيت ضونكة كارانة ئةو
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بةكاربهَينرَيت. سةدرية رؤذ و شةو ثَيويستة سكثِرىء شريداندا، لةكاتى

نةك دةكات ديـــارى بؤ ت «ســـةدرية» جؤرى بذاردنى
َ
هةل ثَيكهاتـــةى ســـنطت

َيى
َ
نةل واتة بَيت مةمكةكان قةبارةى شـــَيوةء «سةدريةكة» وةك ثَيويســـتة مؤدةى باو.

زؤر ئةوةشى كة نيةء سودَيكى هيض زؤر نةرم «سةدرية»ى طوشن. زيادبنء نةبيشـــيان
جَيطايةك لةسةر هيض البردنى ثاش لةبار ئةوةية كة «سةدرية»ى زيانبةخشة. طوشرا،

َيت.
َ
نةهَيل بةجآ ثَيست

خودى رَيك بةء بدة، ثشت بايةخ بةبارى زؤر جةســتة: بارى بة بايةخدان .2
بؤ يا بَيت ضةماوة كة-ثشت بةشـــَيوةيةك ضةماندنةوة خوى بطرة. قووأل هةناســـةدانى
سنط ثشتء ماسولكةكانى هؤى ثوكاندنةوةى كاتدا دةبَيتة نوشتابَيتةوة لةطةأل ثَيشةوة
لةالوة تةماشاى بووةستة، ئاوَينة بة بةرامبة بةندة. لةســـةر مةمكةكانيان كةثَيســـتى
بةرزبكةرةوة، ســـةرةوة بؤ ء ضةناطةشـــت بةرة، دواوة بةرةو خؤت بكة، وشـــانةكانت
قوت شكؤوة مةمكةكانت بة ةتةدا

َ
حال لةم دةبينيت بكة، جياوازيية تَيبينى ئةو ئةوسا

راوةستاون.

ســـنطت  ســـةرةوةى ملء ماســـولكةكانى جرِيكردنةوة: هةوأل بدة راهَينانى .3
ضاالك ذَيرثَيســـت ماســـولكةكانى راهَينانة ئةم كورت بكةيتةوة. جـــار، رؤذانة بيســـت
مةمكةكة. هةردوو نَيوان بؤ درَيذبوونةتةوة ملةوة لة طؤشـــةنء سآ شـــَيوة دةكةن كة
بكة، ئةم ئةوثةِرى فـــراوان تا دةتوانيـــت زةردةخةنةكةت بؤ بكة، تونـــد زةردةخةنـــة

بكةرةوة. دووبارة تا20”جار بؤ“10 رؤذانة ةية
َ
جول

ئاوى طةرماوةوة لة ئةطةر لة طةرمية رقى ســـنط دووربكةوةرةوة: لةطةرمى .4
وا دةكةن فـــراوان ثَيســـتدان ناو لة خوَينانةى لولة ئةو طةرمى خـــؤرةوة. بَيـــت يا لة
دةكةنةوة. خـــاو ماســـولكةكان بةســـتةرة بَيتةوةء هَيواش خوَين دةكـــةن كة ســـوِرى
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شانة لة شكاندن هؤى ضونكة دةبَيتة دةكات ثريييةتى زوو تووشى ثَيست هةروةها خؤر
الستيكيةكاندا.

خوَينت ســـارد ســـوِرى ئاوى بكةيت ضاالك ئاوى ســـارد بة بدة ســـنطت
َ
هةول

شـــانةكان بةهَيز دةكات دةكاتء ضاالك

لةرَيطةى  بضووكةكان خولةك، مةمكة دوو بؤماوةى سارد بة ئاوى خؤشتن .5
بةهَيزدةكات. خوَينةكانةوة لولة كردنةوةى تةســـك

خولةك سوودى  ثَينج يان خولةك ضوار بؤماوةى ســـارد ئاوى بة 6. خؤشـــتن
خوَينء يارمةتى ســـوِرى ضاالككردنى هؤى دةبَيتة ضونكة هةية، قـــورس بـــؤ مةمكى
ضةورى لة مةمكةكان جؤرة بةرةبةرة ئابةء ذةهراوييةكان دةدات. ماددة دةركردنـــى

رزطاريـــان دةبَيـــتءتوونـــدءرةق دةبـــن.

دةورى بةهَيواشـــى دةســـتبهَينة بة دا ســارد ئــاوى بة خؤشــتن 7. لةكاتـــى
بكةيت. ئةو كارة ســـارد ئاوى لة ثِر ئيســـفةنجَيكى بة دةتوانَيت يا مةمكةكانتدا

بؤ  باشـــة زؤر راهَينانَيكى مةلة، ســـكة بةتايبةتى مةلةكردن: مةلةكردن، .8
دةخةيتة نةرمى بةئاســـانىء سنطت راهَينانة ماســـولكةكانى ثشـــتء مةمكةكان. بةم
باشرتين وةرزشة ئاسانة ئةم دةطرَيت.

َ
هةل جةســـتة ةتةدا ئاوةكة

َ
حال ضونكة لةم كار،

نةبَيت. نابَيتـــةوة وةئاوةكة هيض بةرةنطارى ماســـولكةكانت ضونكة جؤرى وةرزشـــة
دةدات. ئةنجام باش زؤر جةســـتة كارى شـــَيالنَيكى ئاوةكة لةسةر ثةستانى هةروةها

بكةيت: خوارةوة راهَينانةى ئةم دةشــتوانيت

كة ئاو بوةســـتة: بةشـــَيوةيةك ثَييةكانت لةســـةر مةلةكردندا - لة حةوزى
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بةبؤ بيانة بةهَيواشى ثاشـــدا لة بكةرةوة ةكانت
َ
بال بةباشـــى شـــانةكانت دابثؤشـــَيت.

جار دووبارة دة بؤ ةية
َ
جول دةكةيت، ئةم بةبةرطرى ئاوةكة هةست ثَيشةوة، دةبينيت

بكـــةرةوة.

وةرزشى راهَينانى هةندَيك

راهَينانةى خوارةوة ئةم لةبةرئةوة نية، بةخؤيان تايبةت مةمكةكان ماسولكةى
هةرضةند ثَيكناهَينن، بةشَيك لةوان نوساون بةمةمكةكانةوةو، كة ماسولكانةن ئةو بؤ
بةمةمكةكان ضاالكـــى بن ئةوةنـــدة زيندةيىء ضـــاالك طةشـــةكردءو ئةم ماســـولكانة

دةبةخشن.

-1- راهَينانى

بةرىدةستةكانتدةموضاوتكؤبكةيتةوة، هةوألبدة ثشتت رَيككة، بةثَيوة، بار: -
بارَيكى لة ةكانيشت

َ
قؤل دابَيت،ء ضةناطةت ئاستى لة مةضةكت هةردوو كة بةشَيوةيةك

بن. ئاسؤيىدا

يةك لةســـةر جارى بيســـت يةكرتى، بؤ لة ة:بآجياكردنةوةى ثةنجةكان
َ
-جول

لَيبدة. دةستةكانت بةسةرى ة
َ
ضةثل

-2- راهَينانى

هةردوو قةدكراون، ضةناطةدا، لة ئاســـتى بةئاســـؤىء ةكان
َ
قؤل - بار: بةثَيوة،

كراوةن. دةستيش بةرى

بةريةك ئةوةى بآ رابوةستن يةك بةرامبةر دةستةكان بةرى بدة
َ
هةول ة:

َ
جول -

بة ثارَيزطارى لةطةأل يـــةك، لةدواى يةك جارى بؤ بيســـت خَيرا ةيةكى
َ
بكـــةون بةجول
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هَيواشةوة. هةناسةدانَيكى

-3- راهَينانى

دةكرَينةوة، درَيذ ثَيشـــةوة بؤ قؤأل زةوى. هةردوو لةســـةر - بار: بةدانيشـــتن
دةبَيت. كيلؤطرامى 1 قورساييةكى دةستَيكيشدا لةهةر

بةهَيواشـــى ةكانت
َ
قؤل هةردوو ة:

َ
- جول

بيان ثاشـــدا لة كرانةوةيان، ئةوثةِرى تا بكةرةوة
بؤ ةية

َ
ئةم جول جاريان. يةكةم بؤ بارى طَيـــِرةوة

بكةرةوة. دووبارة لةسةر يةك جار بيست ماوةى

-4- راهَينانى

ثَيشةوة بؤ ةكان
َ
قؤل رَيكة، ثشـــت - بار:

قورسييةك لةهةر دةســـتَيكدا درَيذكراونةتةوة.
هةية. كيلؤطرام 1 بةكَيشى

درَيذكراوةكة ـــة
َ
قؤل هـــةردوو ة:

َ
- جول

يةك لـــةدواى يةكرتبـــِرى يـــةك ةيةكـــى
َ
بةجول

َينـــة، بـــآئـــةوةى بةريـــةكبكـــةون.
َ
بجول

   راهَينانـــى - -5

كةوتويـــت،
َ
ثشـــت ثال - بـــار: لةســـةر

ســـك بةرةو نوشـــتاندؤتةوة هـــةردوو قاضـــت
نـــاوةوةثـــاألثَيوةنـــراوة.
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نوســـاون بةزةويةوة كراوةيةو ةكان
َ
قؤل

بةرةوة بيان بةهَيواشى ثاشدا لة بةرة، يةكرتى الى بؤ دةستةكانت ة:
َ
جول -

بةسآ كردارة ئةم ةكانةوة.
َ
قؤل بةِرَيكى ثارَيزطاريكردن لةطةأل جارى ثَيشوو، الى بؤ

دووبارة بكةرةوة. ســـى جار قؤناغ

راهَينانـــى-6-

شـــانكؤبوونةتةوة. هةردوو ثشـــترَيكة. بار: بةِراوةســـتان.

شـــانةكان ئةوةى بـــآ بةرزبكـــةرةوة ســـةرةوة ـــةكان لةســـةر
َ
ـــة: بال

َ
جول

ئةمة  هةردوو لةثى دةستدا، لَيدةرةكة(1) لةناو بخةرة سةر ثةســـتان بةرزبكةيتةوة.
بكةرةوة. دووبارة قؤناغ بةســـآ ســـى جارء

كرَيم بةكارهَينانى

موعجيزة دروســـت كرَيمـــةكان بـــؤ مةمكـــةكان جوانــكارى: كرَيمةكانــى
ة
َ
ريشال لةسةر كاريطةرييان بةهؤى دةدةن يارمةتى ثاراســـتنى ثَيســـت بةآلم ناكةن،

الســـتيكيةكان.

بةمةمكةكانيدا دةســـت بةهَيواشـــى دةكات ذنةكة لة وا كرَيم بةكارهَينانى
ســـودمةندة. خؤييدا لة خؤى ئةمةش بهَينَيت.ء

لةجؤرةكانى ديكةى كرَيمسودمةنرتة. ئةمة تيشكىخؤر: لة ثارَيزةرةكان كرَيمة
زؤر، ثاراســـتنَيكى دةســـتةبةركردنى بؤ بةكاربهَينة زؤر بِرَيكى لـــة رؤذةكانى يةكةمدا
ثَيست ثَيدةرى خؤراك كرَيمَيكى طةرماوكردن ثاش بوو، كاأل ثَيســـتت ئةطةر بةتايبةتى

بةكاربهَينة.
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قةبارةيان بكرَيت؟ مةمكء شَيوةى دةستكارى ئايا دةتوانرَيت ث:

نةشـــتةرطةرى جوانكارييـــةوة ئةنجام  بةهؤى ئةمة ـــَى دةتوانرَيـــت
َ
۹ بةل

بدرَيت.

بؤ ماوةيةكى مةمكـــةكان ثارَيزطارى دةتوانن هةموو ئةو وةســـفانةى ثَيشـــوو

مةمكى ناتوانن هةروةها شـــَيوةو قةبارةكةى، ســـةر بكةنة كار ناتوانن بةآلم زؤر بكةن،

جوانكاريية. نةشـــتةرطةرى تةنها ضاككردنةوة بؤ رَيطا تاكة بةرزبكةنةوة. شـــؤِربوةوة

جوانكارى نةشـــتةرطةرييةكانى هةموو 60%ى كؤى مةمكةكان نةشـــتةرطةرى ئَيســـتا

ثَيكدةهَينَيت.

ثَيويســـتة بَيت. بةخَيرايى ثَيويســـت نـــاكات ئاوا، كارَيكى بِريـــاردان لةســـةر

خاوةنى ببيتة دةتوانيت نةشـــتةرطةريةكة ثاش لة ئةوســـا، بطات، ثآ باش بريؤكةكـــة

نابَيت كة ئةوة وةكو بةتةواوى وَينةكة بةآلم باشـــرتن. لةوانةى ثَيشـــوو كة دوو مةمك

ئةنجامة ضاوةِروانكراوةكان سنورى هةميشـــة ثَيويستة كردووة دروســـتت لة دةماختدا

ثةيدا برينةكةوة لة نيشـــانانةى لةو بةهةندَيك بيت رازى ثَيويســـتة هةروةها بزانيت،

باشرتة وا بةآلم بكةن، نةشتةرطةرى جوانكارى نةشتةركار دةتوانن زؤر دةبن، ذمارةيةكى

خاوةن تايبةتى ثســـثؤِرى لةوآ ضونكة بربَيت بوارةدا، تايبةتـــةكان لةم دةزطا هانـــا بؤ

ئةوةى ثَيش بكةيت، ئاساييةكةت بةثزيشكة راوَيذ ثَيويستة هةروةها تَيداية. ئةزمونى

نةشتةركارَيك بةضةند راوَيذكردن لة مةبة يش
َ
دوودل جوانكارى، ثزيشكى الى بؤ بضيت

دةخولَينةوة لة مَيشكتدا كة بكةوَيت دةست ثرسيارانةت هةموو ئةو وةآلمى ئةوةى بؤ

كة ببينيت، ذنانةشدا لةو نةشـــتةرطةريانة جؤرة ئةو بةرئةنجامى بدة هةوأل هةروةها

كراوة. بؤيان
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بكرَيتةوة؟ بضووك طةورة مةمكى دةتوانرَيت ئايا ث:

بةهؤى نةشتةرطةرى جوانكارييةوة. َى
َ
بةل ۹

شـــرية ئةو ضةوريةكانء شـــانة زؤرى طةشـــةى بةهؤى مةمك طةورةبوونـــى
جةستةيى دةروونىء ئازارى هؤى دةبَيتة طةورةبوونة ئةم مةمكدان. لة كة رذَينانةوةية
لة بِربِرةى خواربوونةوة ببنة هـــؤى طةورة لةوانةية مةمكى ضونكة دوو بؤ كضةكـــة،

دا. ثشت ئازار لة ثشتء

بكرَيت؟ دا دةتوانرَيت نةشتةرطةرى تةمةنَيك لةض ث:

يدا.
َ
سال هةذدة لة واتة طةشة، تةواوكردنى لةدواى دةتوانرَيت ۹

دواتريشدا. لة بَيطومان

هةية؟ نةشتةرطةريةكةدا لةبةردةم بةرطرى حاَلةتَيكى هيض ئايا ث:

بوو  باشدا ةتَيكى
َ
حال ســـنط لة دروســـتييةوة بايؤلؤذىء ۹ ئةطةر لةبارةى

نةشتةركارييةكدا هةموو ثَيش لة نية نةشـــتةركاريةكة لة ترسَيك هيض ئةوا
 Mammoyrahie مةمـــك تيشـــكى وَينةى طرتنى تاقيطةيىء لَينؤِرينَيكـــى
بوو نةخؤشـــييةك تووشـــى مةمك كة خســـت دةريان ئةمانة دةكرَيت، ئةطةر

ناكرَيت. نةشتةركاريةكة ئةوا

هةية؟ دةربارةى جَيطةى برينةكة ث:ضى

ئةمة  ضونكة برينةكـــة، لة روودةدات ضـــى بزانني ۹ بةئاســـانى ناتوانني
كردنةوةى بضووك دةربارةى دةطؤِرَيت. دى يةكَيكى بؤ ةتَيكةوة

َ
حال لة كارَيكة
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ديار ســـوورى بةِرةنط مانط ســـآ تا ماوةى دوو بؤ طرنطن،ء مةمك برينةكان
لةثاش دياردةبَيت. كةم زؤر مانط شةش ثاش ثاشداء لة دةمَينَيتةوة دةبَيتء
ئةوة بؤ سآ يا َيك

َ
سال دوو لةدواى دةبَيتء ســـةقامطري برينةكة َيك بارى

َ
ســـال

ناِروات. هةر بةتةواوى جَيطةى برين بةآلم نةمَينَيت. ديار دةِروات كة

ضةندة؟ لة خةستةخانةدا مانةوة ماوةى ث:

لة  حةوت رؤذدا تا لةنَيوان ضـــوار كةســـةكة كة دةخوازَيت ۹ كردارةكـــة وا
دةرةوة ثَيويستة دواى ضوونة حةفتةيةكيش ثاش نةخؤشخانة بمَينَيتةوة، لة

دةربهَينن.
َ
ُّـ تةلةكانى ئةوةى بؤ بطةِرَيتةوة

باشة؟ بكرَيت ضى نةشتةرطةريةكة ثاش حاَلةتانةداء لةو ث:

بةرزكةرةوةى مةمك (ســـةدرية)  بةرؤذ بةشـــةوء مانط ۹ بؤ ماوةى ســـآ
بةكاربهَينن.

بؤ بةرزمةكةرةوة. ســـةرةوة بؤ ت
َ
قؤل بةدووربطرة كتوثِر ةى

َ
جول لة - خؤت

برينةكان. سةر نةخةيتة ثةستان ئةوةى

بنو. ثشتدا بةسةر -

هؤى شـــؤِربوونةوةى دةبَيتة ضونكة بةدووربطرة طـــةرم طةرماوى - خـــؤت لة
ثَيست.

بةشَيوةيةكى بةتةواوىء خؤر تا بةر جةســـتةت مةخةرة َيك
َ
ســـال - تا ماوةى

دةبن. ساِرَيذ برينةكان سروشتى
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ضونكة نةبيت، ةوى
َ
قةل تووشـــى ئةوةى بؤ بَيت لةسيســـتمى خؤراكت - ئاطات

ثةيدا برينةكان لةســـةر ثةســـتان بةوةش بكات، طةشـــة دةكات ناضار ةوى ثَيســـت
َ
قةل

دةبَيت.

نةشتةركاريةكة دةشَيت؟ لةدواى ئايا سكثِربوون ث:

لةكاتى سكةكةدا  رذَينةكان مةمكة ضونكة نا. ساأل دوو بةآلم ثَيش َى،
َ
بةل ۹

ســـارَيذ بةتةواوى برينانةى ســـةر ئـــةو كاردةكاتة طةشـــة دةكةنء ئـــةوةش
نةبوون.

شريدان بكرَيت؟ نةشتةركاريةكة، ثاش دةتوانرَيت ئايا ث:

رووى  نةشتةرطةريةكةوة بةهؤى لة شريةجؤطةكاندا تَيكضوون ئةطةر َى،
َ
بةل ۹

نةشـــتةرطةرييةكةى كة دةكات ديارى نةشـــتةركارة ئةو كردارة ئةم نةدابَيت.
كردووة.

بةهةســتداريةتيةكةوة ثارَيزطــارى نةشــتةرطةرييةكة لةثــاش ث: ئايــا مةمــك
دةكات؟

طؤى مةمكةكة  جياوازة. لةوانةية دى يةكَيكى بـــؤ ةتَيكةوة
َ
حال لة ۹ ئةمة

بكات. ون هةستداريةتيةكةى لة كةم رَيذةيةكى

بكرَيت؟ طةورة بضووك مةمكى دةتوانرَيت ضؤن ث:

ئازارَيكى  ئةوة هةن دى وهـــى بضووكة، مةمكى لة حةزى هةية وا ۹ ذنـــى
دوو نةشتةركار ثزيشـــكى الى بؤ ضونياندا لة دةكاتء دروســـت دةروونيان بؤ
(Prothese) دةستكردةوة كردنى تةنَيكى

َ
بةداخل كردارة بةندة ئةم نابن، دأل
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هةردوو بةوةش قةبارةى سنطةوة، ةى
َ
كؤل ئَيسكى هةردوو مةمكةكةو لةنَيوان

دَين. بةرةو ثَيشةوة طةورة دةبَيتء مةمكةكة

طةلَيك لة ســـليكؤن،ء ثِرن تةنانـــة بةكاردَين كة ئةو كـــردارةدا بـــةزؤرى لةم
لةخؤطرى زؤر نزيكة ةتةدا

َ
حال مةمك لةم هةية. خؤطرى قةبارةى جياوازيشيان شَيوةو

ةتى مةمكى سروشتى.
َ
حال

بكاتةوة؟ رةت ئةو تةنة دةستكردة جةستة روودةدات ث:

مرؤظدا  جةســـتةى لة ئةندامَيك هةموو ضونكة رووبـــدات ۹ رةنطـــة ئةمة
ةتى

َ
حال لة دةرةوة، بيكاتة بوو نامؤ بةخؤى شـــتَيك هةر دةضَيت كة بؤ ئةوة

لة دةبَيتء دروست ثةردةيةك نامؤكةدا دةستكردة تةنة بةدةورى مةمكيشـــدا
جياوازةوة. هؤكارَيكى ضةند جيادةكاتةوة بةهؤى سنطى بةشةكانى هةموو

 
َ
ُّـ َيكى

َ
هةروةك توَيكل رةق دةبَيـــتء ثةردة زؤر ئةم ةتةكانيشـــدا

َ
30% حال لة

ئةو دذى ئامانجى ناخؤشةو ةتة
َ
حال ئةم ئاشكراشة دةرةوة. دَيتة لةذَير ثَيستةوة دَيتء

ةتى
َ
حال طةيشتنة ثزيشكةكان دواييدا، ساآلنةى لةم ويستويةتى. كة ذنةكة جوانكارييةية

رةق ى
َ
توَيكل بةدةورياندا ناِرَيكةء رووةكانيان كة دةســـتكردانةى ئةو تةنة بةكارهَينانى

لووس بوو، دةكرَيت
َ
داخل ئةو تةنةى رووى دةركةوتـــووة ئةطةر نابَيت. ضونكة ثةيدا

ئةوا بوو ناِرَيك رووةكة ئةطةر بةآلم ة.
َ
توَيكل ئةم دروستكردنى بؤ دةدات ئةوة يارمةتى

نابَيت. دروست ة
َ
توَيكل ئةم

دةستكردة؟ تةنة ئةو دانانى لةدواى باشة بكرَيت ضى ث:

دروست  ة
َ
توَيكل ئةو ئةوةى بؤ دةكرَيت مةمك رؤذانةى شَيالنى ئامؤذطارى ۹

نةكات.
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خؤر. بةر دووركةوةرةوة لة خؤ دانة -

كتوثِر. ةى
َ
وةرزشء جول دووركةوةرةوة لة -

دةدات؟ بةشريدان رَيطا دةستكردةكة تةنة ئايا ث:

سكثِربوون ناطرَيت. لةشريدانء رَيطة ئةوة َى،
َ
بةل ۹

شَيرثةنجة؟ هؤى دةبَيتة دةستكردة تةنة ئةو ئايا ث:

بؤ  كة ناطرَيت لَينؤِرينانـــةش لـــةو رَيطة ۹ نةخَير، لةســـةرو ئةوةشـــةوة
دةكرَين. شَيرثةنجة نةبوونى يا بوون دياريكردنى

بةرزبكرَيتةوة؟ شؤِر مةمكى دةتوانرَيت ئايا ث:

ثةيدا  شانةكانةوة خاوبوونى ئةنجامى لة مةمك شؤِربوونةوةى ۹ داكةوتنء
جار هةندَيك بةآلم روودةدات، قورسا مةمكى ةتى

َ
حال لة ئةمة بةزؤرى دةبَيت،

كردووة. سكيان جارَيك ضةند كة دَيت ذنانةش ئةو بضووكى مةمكى تووشـــى
بِرينى مةمكةكانء ثَيســـتى دةورى توندكردنةوةى بريتيية لة ء كردارةكةش
(زؤر بةدةطمةن قةبارةكةى هؤى كةمكردنـــةوةى نابَيتة ئةوةش زيادةكـــةىء
بضووككردنةوةى كردارى بِرينى نةشتةركارية هةمان ئةم بِرينةكانى نةبَيت)

كرد. لة ثَيشةوة باسمان كة مةمكة

لةســـةرو ضل تةمةنيان بـــةزؤرى دةكرَيت بؤ كردارةيـــان ئةم ئـــةو ذنانـــةى
هؤى بؤتة كة بةجآ هَيشـــتووة ســـكثِربوونيان دى قؤناغى بةمانايةكى ييةوةية،ء

َ
ســـال

كَيشةية. ئةم
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سَييةم بةشى   

مانطانة سوِرى
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دةناسرَيتةوة، خوليةوة رَيكوثَيكى فســـيؤلؤذى دياردةيةكى بةضةند ذن ذيانى
ســـوِرى مانطانة كةوتنة ســـةر خوَينة يةكةمني دياربن كـــة دياردانة زؤرترينـــى ئـــةو
تةمةنى طةيشـــتؤتة ذن كة ئةوةية ماناى وةستاندنةوةشـــى دةبَيت،ء قبووندا

َ
لةطةأل بال

نائومَيدى.

مانطانة ضيية؟ سوِرى ث:     

دةناسرَيتةوة  دووبارةدةبنةوة. مانطانة كة فسيؤلؤذيانةن دياردة ئةو ۹ كؤى
روودةدات هَيلكةدانان ناوةراستيشيدا لة خوَين،و ســـةر كةوتنة بةدةركةوتنى

هَيلكةدانةوة. لة هَيلكة دةرثةِرينى واتة

بةرؤذى ثَيدةكاتء دةست خوَين سةر كةوتنة رؤذى بةيةكةم مانطانة ســـوِرى
ئاسايى ثَيشرتدا، ماوةى لة نةك دةبَيت، تةواو دواتر، خوَينةكةى ســـةر كةوتنة يةكةمى

ديدا درَيذتر  هةندَيكى يا لة (22 رؤذ) كورترت بَيت ذندا هةندَيك لة لةوانةية 28 رؤذة،
مانطانة  ســـوِرى كارةكاندا،

َ
كؤنرتؤل رَيكخةرء هؤرمؤنة كاريطةرى لةذَير (35 رؤذ) بَيـــت

سوِرَيكدا هةموو لة دةبَيت.و بةردةوام نائومَيديدا تةمةنى بوونء ق
َ
بال تةمةنى لةنَيوان

سك كردارى بؤ دةكات ئاماددةى دَيت زاوزَيدا كؤئةندامى بةســـةر طؤِرانكارى َيك
َ
كؤمةل

ثِربوون.
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كةوتنة يةكةمى كةوتنة ســـةرخوَينى ثَيشـــرت رؤذى لةوانةية رؤذى يةكةمـــى
مانطانة سوِرى رووبدات دى سةرخوَين

مانطانة؟ سوِرى سةالمةتى لة بةرثرسن كة كامانةن هؤرمؤنانة ئةو ث:

ئةندامةكانى ناوةوةء  طةياندنـــى ثآ يارمةتى هـــةن هؤرمؤن ۹ هةندَيـــك
ئةندامانةدا لةم طؤِرانكارى روودانى يارمةتى هةروةها دةدةن، زاوزآ دةرةوةى

سكثِربوون. كردارى بؤ ئاماددةكارييةك وةك دةدةن

(LH- RH) دةماخى هؤرمؤنى .1



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ÙbÁ¸ÎÖ ÖÏ‹◊ Ùâbfl NÖ

      
53

53

هؤرمؤنى دةماخ لـــة خانةكانى هةندَيك دةمارى، لـــة ئةنجامى وةآلمدانةوةى
خوارةوةى بةشـــى دةكةونة دةِرَيذن هؤرمؤنة ئةم خانانةى ئةو (LH- RH) دةِرَيذن،
هؤرمؤنيةى ئاماذة ئةم “Hypothalamus النكة دةوترَيت «ذَير كة ثَيى دةماخـــةوة

 Pituitary ذَير مَيشكةِرذَين هانى دةبَيتةوة، جارَيك دووبارة 90 خولةك هةر كة يةكةم،
دةدات. gland

مَيشكةِرذَين ذَير هؤرمؤنةكانى .2

هؤرمؤن جؤر دوو (LH- RH)دا ذَيرمَيشـــكةِرذَين هؤرمؤنى كاريطةرى لةذَير
دةطةنة خوَينـــةوة ســـوِرى (LH) كة بةهؤى (FSH)ء لـــة: بريتـــني كـــة دةِرَيذَيـــت

هَيلكةدان.

نـــاو هَيلكةدان  دانةكانى
َ
ضيكل ثَيطةياندنـــى بـــؤ FSH كار دةكات هؤرمؤنـــى

كة  Estrogene دةكات ئيســـرتؤجني بِرى ى
َ
كؤنرتؤل هةروةهـــا تَيداية كـــة هَيلكةيـــان

واتة هَيلكةدانان. هـــؤى دةبَيتة (LH)يشـــة هةرضى هؤرمؤنى هَيلكـــةدان دةيِرَيذَيت.
بؤ بةهَيز رذاندنَيكى هؤى دةبَيتة هةروةهـــا هَيلكةدان، لة دانةكة

َ
ضيكل جيابوونـــةوةى

 Progesterone ثرؤجسرتؤن ماددةى

هَيلكةدان هؤرمؤنةكانى .3

جـــؤر هؤرمـــؤن دوو هَيلكـــةدان دةماخيةكانـــةوة بةهـــؤى كارى هؤرمؤنـــة
ثرؤجســـرتؤن (Estrogene) لةثاشـــدا ئيســـرتؤجني بريتني لة كة خوَينةوة دةكاتـــة
سةر دةكةنة كار سةرةكى بةشـــَيوةيةكى (Progesterone). هؤرمؤنةكانى هَيلكةدان
ئاماذة ثَيويســـتة لَيرةدا مةمكةكان. فالوب، جؤطةكانى دان،

َ
منال زآ، زاوزآ: كؤئةندامى

دةِرَيذن. نَيريش لة هؤرمؤنةكانى هَيلكةدانةكان كةمَيك كة بدةين بةوةش
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تا تةمةنى قبوونةوة (رةســـيوى)
َ
بال لـــة وةســـتان بةبآ دةردانى ئيســـرتؤجني

Estradiolء ئيســـرتؤن ئيســـرتاديؤل جؤرن: دوو دةبَيت، كـــة بـــةردةوام نائومَيـــدى
بةبايةخ خانةكان، لةسةر بايؤلؤذييةوة كاريطةرى بِرو لةبارةى ئيسرتاديؤل .Estrone

ترة.

هَيلكةدانانء  دانةكان
َ
هؤىهاندانىطةشةى ضيكل هؤى FSH دةبَيتة LH دةبَيتة

لةثاش لةبةشى ئَيسرتؤجني دةردانى ثرؤجســـرتؤن دةردانى زةردو تةنة دروســـتكردنى
سيســـتمى مانطانةدا ســـوِرى دووةمى لةبةشـــى هَيلكةدانان مانطانةدا يةكةمى ســـوِرى
ئيسرتؤجني مةمكةكان، زاوزآء ئةندامةكانى لةسةر كاريطةرى سةرةِراى مآ هؤرمؤنى
هةية هةروةها خوَينةكان لولة شانةو ئَيسكة ثةردةكانء لينجة ثَيستء كاريطةرى لةسةر
لة ثَيكان

َ
هةل روخانء كردارةكانى دةوترَيت ثَيى كة هةية خانةكان نوَيكردنةوةى لةسةر

بةشَيوةيةكى دياريكراودا دةبَيتء، لةكاتى ئةوا ثرؤجسرتؤنة دةردانى جةستةدا.هةرضى
هَيلكةدانان، دةبَيت. دواى راســـتةوخؤ مانطانةدا، ســـوِرى دووةمى قؤناغى لة بنضينةيى
باش زةمينةيةكى دةيكاتة دانء

َ
منال ناوثؤشى ئاماددةكردنى بؤ دةكات كار ثرؤجسرتؤن

خوَيندا لة ثرؤجسرتؤن رَيذةىئيســـرتؤجنيء تيايدا. بةرزبوونةوةى هَيلكة ضاندنى بؤ
دةكات،  Hypothalamus ضاالك هايثؤســـةلةمةس رذَينء مَيشكة ذَير دةردراوةكانى
لةبةرئةوة دةوةســـتَينَيت. دةردانة ئـــةو دابةزينى رَيذةكةى واتـــة بةثَيضةوانةشـــةوة،
ســـوِرى رَيكخســـتنى لة دادةنرَين بنضينةيى بةهؤكارَيكـــى هؤرمؤنةكانـــى هَيلكـــةدان

مانطانةدا.

مانطانةدا ضى لة هَيلكةدانةكاندا روودةدات؟ لةكاتى سوِرى    ث:

سوِرى  دواى كة لة هةية خؤيان تايبةتى ضاالكى ســـوِرَيكى ۹ هَيلكةدانةكان
دَيت. مانطانةوة
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هةر بةنؤبة، هَيلكةدانةكان، لة يةكَيك نائومَيديدا تةمةنى قبوونء
َ
بال لةنَيوان

خانةى  طةورةترين خانةية مَييـــة دةكات، ئةم ثَيشـــكةش خانةيةك مَيية 28 جارَيـــك
هَيلكةدانَيكدا لةهةر قبووندا

َ
بال لةكاتى هَيلكؤكة. َيني

َ
دةل ثَيى ئَيمة قةبارةدا،ء لة لةشة

دةداتآء  كة خؤراكيان هةية (واتة هَيلكؤكة) خانة 40,000 مَيية 30,000ء لةنَيـــوان
دةيانثارَيزَيت. ياريدةدةر هَيلكةخانةى لة ضينَيك

دةســـتثَيكردنى  ســـةرةتاى (14 تا 15 رؤذ لة ســـوِرةكةدا يةكةمى لة قؤناغى
مَيشكة رذَيندا هؤرمؤنى كاريطةرى لةذَير خانة هَيلكةدانة ذمارةيةك سوِرةكةى ثَيشوو)
لةناوياندا بةآلم ثَيطةيشـــتن، ثلةى دةطةنة خانانة لةم دةبن، هةندَيك (FSH) ضاالك
بةضينَيك نوَييةكة هَيلكؤكة ةتةدا

َ
حال لةم دةكات. دروست هَيلكؤكة كة هةية خانة يةك

دة ضني لة دانةيةك
َ
ضيكل دةبنء زؤر ثآ ناضَيت ئةوةندةى كة دةدرَيت دةورة لةو خانانة

لة ثِرن كة دةبن بؤشـــايى دروست ذمارةيةك دانةيةدا
َ
ضيكل ئةم لةناو دةكةن. دروســـت

دروست طةورة بؤشايى يةك دةطرنء بؤشاييانة يةكرتى ثآناضَيت ئةم ئةوةندةى شلةء
ئاوســـاوَيكى

َ
هةل ديوارةكةىء بةرةو دةنَيت بةهَيلكؤكةكـــةوة ثاأل دانةكة

َ
دةكـــةن ضيكل

بةدةورى هَيلكةدانة خانانةى ئةو كاتةدا لةم دةردةكةوَيت. رووى هَيلكةدان لةسةر بضووك
لةذَير ئَيسرتؤجني، ئةمةش هؤرمؤنى دةردانى لة دةبن بةردةوام هاتوون دانةكةدا

َ
ضيكل

قةبارةى زيادبوونى بةثَيى ئَيســـرتؤجني بِرى دةبَيت. دا مَيشـــكةِرذَين ذَير كارتَيكردنى
هَيلكةدانانةكةدا  ثَيش لة 24 ســـةعات ثَيش زؤرترين رادةى دةكات،ء دانةكة زياد

َ
ضيكل

ئةندامةكانى لة كار سةرةكى بةشَيوةيةكى خوَينةوة دةضنة كة هؤرمؤنانة ئةم دةبَيت.
ئَيسكيش. لة ثَيستء لة هةروةها دةكةن، مةمكةكان زاوزآء

لة 1000ملمء /25 دةطاتة دانةيةك
َ
ضيكل تريةى دروستبوونيدا لة ســـةرةتاى

 Grafian طراف دانةى
َ
ضيكل َين

َ
دةل ثَيى ئةوكاتة 15ملم. دةطاتة قؤناغةكةشدا كؤتايى

لة  زؤر بِرَيكى دةردانـــى هؤى دةبَيتة خوَيندا لة ئَيســـرتؤجني follicule زيادبوونـــى
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ئةو ثةستانى دةبَيتة هؤى زيادبوونى هؤرمؤنةش ئةم (LH) مَيشكةِرذَين ذَير هؤرمؤنى
هَيلكةكة دةركةوتنى هؤى دِراندنىء دةبَيتة دانةكةدايةء ئةوةش

َ
ضيكل لةناو شـــلةيةى

ضواردةهةمينى رؤذى لـــة هَيلكةدانـــان، ئةمةش روودانى واتـــة لةســـةر رووكارةكةى،
روودةدات. رؤذ)دا 28 (واتة مانطانة ئاسايى سوِرَيكى

خانة لة ئةســـتوور كاتة بةضينَيكى ئـــةو كة دةرآ، هاتة هـــةر كة هَيلكةكـــة
ناو جؤطةكةوة. دةيخةنـــة دةيطرنةوةو فالـــوب جؤطةى كةكانى

َ
خَيـــرا كؤل داثؤشـــراوة،

دةبِرَيـــتء لةوَيدا ماددةكة ســـآى لة دوو دةِرواتء فالوبـــدا جؤطةى هَيلكةكـــة بةنـــاو
ثيتاندنى. هؤى دةبَيتة كة دةكات (Spermatozoide) نَيرة تؤوى ئةو ضاوةِرَيى

بةئاسايى:

دانانَيت. زياتر هَيلكة يةك لة مانطانةدا سوِرى لةيةك هَيلكةدان -

500-400 هَيلكة دةطةنة قؤناغى  تةنها نائومَيديدا تةمةنى قبوونء
َ
بال لةنَيوان -

زؤر بِرَيكى بووندا لةدايك لةبةرئةوةى لةطةأل دةضـــن - دى لةناو ئةوانى ثَيطةيشـــتن،ء
بةدرَيذايى مَيية خانةكان كة دةطةيةنَيت ئةوة ئةمةش دروســـت دةبَيت، خانة لة مَيية
لةسةر برينَيكى بضووك ثاش هَيلكةدانان دةبن. راستةوخؤ ثري وردة، وردة ذيانى ذنةكة،
دانةكة

َ
ضيكل بةخَيراييش ساِرَيذ دةبَيتء ناضَيت ئةوةندةى ثآ دةردةكةوَيتء هَيلكةدان

خوَيندا هةية، زؤر لة كاتةدا بةِرَيذةيةكى كة لةو (LH)دا هؤرمؤنى كاريطةرى لةذَيـــر
وردى لولةى دةبنء ذمارةيةك الواز دانةكـــة

َ
جياواز الكانى ضيكل بؤ تةنَيكى دةطؤِرَيـــت

ثَيى تةواو رذَينَيكى بـــؤ دةطؤِرَيت دانةكة
َ
ضيكل بةوةش دةبَيتء دروســـت خوَينى تَيدا

ئَيســـرتؤجنيء ماددةى زةردة تةنة رةنطةكةيـــةوة. بةهؤى زةردة» «تةنـــة دةوترَيـــت:
كؤرثةلة طرتنةوةى بؤ دان

َ
منال ناوثؤشى كة دَينَيت بةرهةم ثرؤجسرتؤن بِرَيكى زؤريش

دةكات. ئاماددة
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تةنة زةردةش رووبدات،ء لةوانةية سكثِرى ئيرت بوو،ء ثيرتاو هَيلكةكة ئةطةر -
بةرهةم زياتر ثرؤجسرتؤنَيكى دةبَيتء بةردةوام مانط سآ ماوةى بؤ خؤيدا ضاالكى لة
دةبَيتةوةو كةم زةردة تةنة ى

َ
رؤل ثاشـــرتدا لة َيتةوة.

َ
بهَيل ســـكةكة ئةوةى بؤ دةهَينَيت

ثةردةيةى كؤرثةلة ئةو ماددةيةك لة بريتيية (كة دةبينَيت ة
َ
رؤل ئةو وَيآلش كاتة ئةو

دةرةوة). يدا دَيتة
َ
لة دايكبووندا لةطةل لةطةأل كة دةكات دروست

نؤ رؤذدا دةطاتة لةمـــاوةى زةردة تةنة ئةوا نةثيرتا، هَيلكةكة ئةطـــةر - بةآلم
بةكاتَيكى تةنة زةردة ضاالكى ةتـــةدا

َ
حال لةم دةثوكَيتةوة. لةثاشـــدا قةبارةى ئةوثةِرى

دوو (دةتوانرَيت هَيلكةدانان لـــة رؤذ ضواردة لةثِر ثاش بةنـــدة، ضونكة دياريكـــراوةوة
دةطؤِرَيت بؤ ثاشدا لة دةردانى هؤرمؤنةكان دةوةســـتَيتء بَيت)، لة زياتر يا كةمرت رؤذ

ة شانةيةك.
َ
ثاشماوةى ريشال

كةوتنة هؤى دةبَيتة كة ئةوة خوَينن هؤرمؤنةكانى تَيكِراى لةثِرى دابةزينـــى
كةوتنة خوَينى لةطةأل نةثيرتاوةكة هَيلكـــة دةرةوة). بؤ خوَين (دةرضونى خوَين ســـةر
دةســـت دانةيةكى دى

َ
ضيكل هَيلكةدانة ئيـــرت لةوســـاتةوة دةردةضَيت،ء ســـةر خوَينـــدا

ثَيدةكاتةوة.. دةست نوآ مانطانةى سوِرَيكى سةرلةنوآ دةكاتء بةطةشةكردن

ضيية؟ كةوتنة سةر خوَين ث:          

رَيكوثَيك  بةشـــَيوةيةكى ســـورى كة خوَينةية ئةو خوَين، ۹ كةوتنة ســـةر
دةكات، ديارى دى سوِرَيكى سةرةتاى مانطانةو سوِرَيكى كؤتايى ئةو دةردةضَيت،

دةبَيت. جارَيك رؤذ 28 هةر خوَين سةر كةوتنة بةئاسايى

داندا
َ
منال ملى دةرضةى بةنـــاو دَيت،ء دانةوة

َ
منال ديوارى ناوثؤشـــى خوَين لة

دةردةضَيت. ئةوسا دةوةستَيت كةم ماوةيةكى بؤ كة دةبَيت تَيثةِر
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ضيية؟ خوَين سةر كةوتنة روودانى لة مةبةست            ث:

ئةو ناوثؤشةى  نةثيرتاوة،ء هَيلكةكة كة ئةوةية ماناى خوَين دةرضوونى ۹
لةبةرئةوة ناكات. ثَيويست بوونى نةماوةء كى

َ
كةل داثؤشيوة، دانى

َ
منال ناوةوة لة

دةرةوة. دةردةكرَيتة

خوَين؟ سةر هؤى كةوتنة دةبَيتة ضى ث:

ثةيدا  دانـــةوة
َ
منال ناوثؤشـــى كردنةدةرةوةى لـــة خوَين ۹ كةوتنـــة ســـةر

دةبَيت.

وةك ئاماددةكارييةك دَيت بةسةردا زؤرى طؤِرانى دان
َ
منال ناوثؤشـــى  مانطانة

هَيلكةداندا كاريطةرى هؤرمؤنةكانى لةذَير طؤِرانكاريانة ضاوةِروانكراو. ئةم بؤ ســـكثِرى
لة هةر خوَيندا، ســـةر كةوتنة كؤتايى لةطةأل دةدةن. روو ئَيســـرتؤجنيء ثرؤجســـرتؤن
دةســـت ســـةرلةنوآ دان

َ
منال ناوثؤشـــى ثةردةى مانطانةكةوة، رؤذى ضوارةمى ســـوِرى

طةلَيك دةبَيت،و ئةستور ثةردةية ئةم وردة وردة ثاشدا لة دةكاتةوة، بةدروســـتبوونةوة
دةرى هَيلكةدان دانةكانى

َ
ضيكل كة ئةو ئيســـرتؤجينةى بةهؤى رذَينى مولولةى خوَينء

خؤ دةكات بؤ بـــوون بةئةســـتور دةســـت ثةردةكة كة دةبَيت، دروســـت دةدةن، تَييـــدا
ضواردةهةمينى لةرؤذى هَيلكةكة ئةطـــةر ثيرتاوةكةية. هَيلكة ثَيشـــوازى ئاماددةكردنى
دةوةســـتَيتء ثرؤجســـرتؤن لة دةردانى لةثِر تةنـــة زةردة ئـــةوا ســـوِرةكةدا نةثيـــرتا،

دةثوكَيتةوة.

دةبَيتة خوَينـــدا لة هؤرمؤنةكان رَيـــذةى طةورةيةى ثـــِرو لة ئـــةم دابةزينة
خوَينانةى ئـــةو مولولـــة ئاســـتى لةســـةر بضووك بضووك هـــؤى روودانـــى طرذبوونى
لة جؤرَيك هـــؤى دةبَيتة ئةمـــة بآلوبوونةتةوة. دانـــدا

َ
منال كـــة لةنـــاو ناوثؤشـــةكةى



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ÙbÁ¸ÎÖ ÖÏ‹◊ Ùâbfl NÖ

      
59

59

ثارضة ثارضة بةشَيوةى دان
َ
منال ثاشـــدا لة ديوارى لة كة دان

َ
منال ناوثؤشـــى خنكاندنى

هةموو كؤى دةكات. دروســـت بضووك بضووك ناوضةيى رَيـــتء خوَينبةربوونى
َ
دادةمال

كةوتنة َين
َ
دةل ثَيى كة ئةوةشة رؤيشـــتن،ء

َ
ُّـ خوَين هؤى دةبَيتة خوَينبةربوونانة ئةو

خوَين. سةر

خوَينــى ئايــا ث:     
زؤرة؟ كةوتنةسةرخوَين

نةخَيـــر،   ۹
بـــؤ بةتَيكـــِراى
جارَيكـــى هةمـــوو
سةرخوَين كةوتنة
كوث، نيو دةطاتـــة
ئةوةشـــدا لةطـــةأل
ذنَيكةوة لة رةنطة
دى، بـــؤ يةكَيكـــى
يا بَيـــت، جيـــاواز 
بؤ ســـوِرَيكةوة لة 
لـــة دى ســـوِرَيكى

هةمان ذندا.

لة زياتر خوَينةكة كةمَيك ئةوا طرتبوو
َ
هةل لةولةبى سكثِرنةبوونى ذن ئةطةر

كةمرت ئةوا كةمَيك بةكارهَينا سكثِرى دذة حةثى ذنةكة ئةطةر زياتر دةبَيت،ء ئاســـايى
دةبَيت.
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ضيية؟ كةوتنةسةرخوَين خوَينى خةسَلةتةكانى          ث:

بؤشايى  لة خوَين كة ئةنزيمانةوةية ئةو بوونى بةهؤى ئةوةش ۹ نامةيةت،
نية ئةنزيمانة تةواو كاريطةرى ئةو جار دةكةنةوة،ء هةندَيك شـــل داندا

َ
منال

دةردةكةوَيت. ؤى مةيوو
َ
كل ثارضة خوَينةكة بةشَيوةى لةبةرئةوة

ثَيكدَيت،ء لينجة خوَيـــن ناســـراوةكانى لةماددة ســـةرخوَين خوَينى كةوتنة
ناوثؤشـــى هةروةها ثارضةى دةيانِرذن، ـــدان

َ
منال كـــة رذَينةكانى داية

َ
ماددةشـــى لةطةل

تَيداية. دانيشى
َ
منال

ضيية؟ سةرخوَين كةوتنة بؤنى هؤى ث:           

جؤرة  هيض ثاكذةو بةتةواوى دَيت دانةوة
َ
منال خوَينةى لةناوثؤشـــى ۹ ئةو

كة وةردةطرَيت، زَيـــدا بةناو رؤيشـــتنى بؤنة لةكاتى ئةو بةآلم نية، بؤنَيكـــى
دوور ناخؤشانة بؤنة لةو خؤى ذن دةتوانرَيت تَيداية. بةكرتياى جؤر ضةندةها
بةثاكذىء كة ثشت تةندروســـتيانةى كرد رَيســـا ئةو رةضاوى ئةطةر بخاتةوة

كرد. نزيكدا، لةكاتى سانتيةكانةوة طؤرينى زوو

ضةندة؟ كةوتنةسةرخوَين ماوةى           ث:

رؤذى  هةردوو لة رؤذة، كةوتنةسةرخوَينةكة ثَينج تا ضوار ئاسايى ۹ ماوةى
طرتووة،

َ
هةل لةولةبيان كة ذنانةشـــدا لةو رةنطة زؤرة، دووةمء ســـَييةميدا،

بَيتةوة. كةمرت دةخؤن، دذة سكثِرى حةثى لةوانةشدا كة درَيذتر بَيتةوة،ء

ثَيويست ثِرؤجسرتؤنى كة بِرى ئةوةية ماناى الواز يا كورت كةوتنة سةرخوَينى
سةرخوَين كةوتنة ئةطةر كةمة. سروشتى، بةشَيوةيةكى دان

َ
منال ينى ناوثؤشـــى

َ
بؤ دامال
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ناوازةية. ةتَيكى
َ
حال ئةوة ماناى بوونى بوو، زياتر هةفتةيةك لة

ضةندة؟ سةرخوَين دوو كةوتنة نَيوان ماوةى ث:          

ذن  هةندَيك جووتـــة. هةيظـــىدا لةطـــةأل مانطـــى 28 رؤذة،ء تـــةواو  ۹
ئةوةى  بؤيان، كَيشة ببَيتة ئةوةى بةبآ (28 تا 27 رؤذ) كورترتة ســـوِرةكةيان

بةردةوام. بةشَيوةيةكى رَيكوثَيكيةكةيةتى كو
َ
بةل نية ماوةكة طرنطة

يا تر ثَيش ســةرخوَينةكة خؤمان كةوتنة بةويســتى ث: ئايــا دةتوانرَيت
دواترى بخةين؟

لةبةرئةوةى  بخورَيت. ـــدا
َ
لةطةل ســـكثِرى دذة حةثى بةمةرجَيك ـــَى،

َ
۹ بةل

خواردنى لة وةستاندنةوة لة رؤذ ســـآ رؤذ يا دوو لةثاش كةوتنة ســـةرخوَين
يا بخات ثَيشـــى ضةندى بوَيت دةتوانَيت ذن دةردةكةوَيت، ئةوا حةثةكانـــدا،
تةنها ثَيويســـتة نية، بةآلم مةترســـى رَيطاية ئةم ئةوةى دواى بخـــات. لةطةأل
يا سةفةر لةسةر وةك ئةوةى ذنةكة بؤ بربَيت، ثةناى ثَيويســـتىدا زؤر لةكاتى
جةستةيىء نيايى

َ
بةدل كة ثَيويســـتى بارودؤخَيكدا بَيت هةر تاقيكردنةوة، يا

بَيت. دةروونى

بكرَيت؟ (شاز) ناوازة حاَلةتَيكى لة باس دةتوانرَيت كةى ث:

ثاشـــدا  بوو لة رَيكءثَيك خؤى مَيذووةكةى تا ۹ ئةطةر ســـوِرى مانطانةكة
بَيت. ناِرَيك

لة 35 رؤذ  يا كةمرت رؤذ 21 لة ســـةرخوَين كةوتنة دوو نَيوان ماوةى - ئةطةر
بوو. زياتر
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خوَينةكة خاياندء زياترى هةفتةيةك لـــة كة ســـةرخوَينةكة كةوتنة - ئةطةر
بوو. زؤر

ناِرَيك نـــاوةو بةشـــَيوةيةكى نـــاوة يـــا - ئةطـــةر كةوتنـــة ســـةرخوَين نةمـــا
دةركةوتةوة.

بكات. ثزيشك سةردانى ذن ةتانةى سةرةوة، ثَيويستة
َ
حال لةو ةتَيك

َ
حال هةر بؤ

ضيية؟ مانطانة سوِرى ناِرَيكوثَيكى هؤى             ث:

هؤرمؤنيدا. لةكارى تَيكضوون بؤ دةطةِرَيتةوة هؤكة ۹

ســـؤزدارييةكانة، شـــؤكة بآلوتر، زياترء لة هةموويان هـــؤوة بةهـــؤى طةلَيك
(هايثؤســـةلةمةس النكة ذَير رذَينـــى لة ئـــةو رَينماييانةى تَيكدانى كـــة دةبنة هـــؤى
دةبَيت، خراث مَيشكةِرذَين ذَير هروذاندنى ةتةدا

َ
حال لةم دَين، Hypothalamus)ةوة

دةبواية ئةو كـــة دةنَيرَيت هَيلكةدانةكـــة هـــةردوو خراث بؤ رَينمايى بؤيـــة ئةويـــش
وادةى هَيلكةدانان مَيذوى دةبن. دان

َ
منال ســـوِرى بةرثرســـى كة دةربداية هؤرمؤنانةى

رؤذى لةنَيوان ســـةرخوَين كةوتنة هةميشة ضونكة دةكات، ديارى كةوتنة ســـةرخوَين
كةوت ثَيش ئةطةر هَيلكةدانان دةدات. هَيلكةدانان روو ضواردةهةمى دواى رؤذى دةيةمء

دةكةوَيت. دوا ئةويش ئةطةر دواكةوت ثَيش دةكةوَيتء سةرخوَينيش كةوتنة ئةوا

ضني؟ كةوتنةسةرخوَين دواكةوتنى هؤكانى             ث:

ئاوهةوادا  لة طؤِران يا دةروونى شؤكَيكى بةهؤى دوواكةوتو ۹ هَيلكةدانانَيكى
قبووندا

َ
بال لةكاتى يا

روخسارةكانى ثزيشكىدا لة يةكةمني ضارةسةرى تَيكضوونى هؤرمؤنى لة كاتى -
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دواكةوتنى كةوتنة سةرخوَين.

سكثِربوون. -

نائومَيدى. ذن لة تةمةنى نزيكبوونةوةى -

بكةين؟ ضى سةرخوَيندا كةوتنة دواكةوتنى حاَلةتى لة           ث:

هةموو  لةشـــة، طةرمى ثلةى بيكةين وةرطرتنـــى كـــة ۹ يةكةمني شـــتَيك
 37 لةســـةرو طةرمييةكة ثلةى ئةطةر جَيطادا، لة هةســـتان ثَيش بةيانييةك
ئَيمة ةتةشـــدا

َ
لةم حال هةية،ء كةهَيلكةدانان مانـــاى ئةوةية ئةوة ثلـــةوة بوو

بةم سةرخوَين كةوتنة ســـكثِريية، يا يا ســـةرةتاى ئةطةرداين، دوو لةبةردةم
روودةدات. زووانة

هَيلكةدانان  واية كة ئةوة ماناى بوو 36,5 ثلـــةوة لةذَير طةرمى ثلةى ئةطـــةر
بكةين بةِرَيكوثَيكى طةرمى طرتنى ثلةى ثَيويســـتة ضاودَيرى لةبةرئةوة نةداوة، رووى

ئةوة  دواى لةثاش 15 رؤذ داوة. رووى هَيلكةدانان كة ثلة، ئةوسا دةزانني 37 دةطاتة تا
روودةدات. سةرخوَين كةوتنة

ثزيشك. الى بؤ بضني ثَيويستة دواكةوت زؤر سةرخوَين كةوتنة ئةطةر

سةرخوَين؟ كةوتنة سةر جةستة بةِرجيم كاردةكاتة الوازكردنى ث: ئايا

هؤى  دةبَيتة ةتةدا
َ
لةم حال ئةوا بوو، خَيرا رجيمةكة تووندء ئةطةر َى،

َ
۹ بةل

دةيطةيةنينةوة دةوَيت تا زؤرمـــان ماوةيةكى ضاالكى هؤرمؤنىء دابةزاندنـــى
ثَيويست. بةئاستى
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هَيلكةدانان؟ بةبآ هةبَيت سةرخوَينى كةوتنة ذن روودةدات ئايا ث:

كضةكة  كاتَيك كة روودةدات يةكةمدا مانطانةكانى سوِرة لة ۹ بةتةواوى ئةمة
دةبَيت لةوانةشـــة ـــق

َ
بال

لةذنى ديدا كاتَيكى لةهةر
رووبدات. ثَيطةيشـــتوودا
مانطانانةى كة ئةو سوِرى
نية دا

َ
هَيلكةدانانيانلةطةل

دواكةوتنى هـــؤى دةبنة
كة كةوتنـــة ســـةرخوَين
تا بيســـت لةنَيـــوان دوو

دةبَيت. رؤذدا

كةوتنةســةرخوَينى ث: 
ضؤنة؟ بةئازار

۹ ئازارى كةوتنة 
بةزؤرى سةرخوَين
خواروى لةبةشى
شَيوةى لة سكةوةيةو
درَيذ رانةكان بةدرَيذايى تا طورضيلةكانء دةبَيتء تونددا هاتنَيكى ثَيدا ثَيض
دةطاتة داندا دةبَيت تا نج

َ
هَيل لةطةأل هاتنةكة ثَيض ثَيدا بةزؤرى دةبَيتةوة.

بوورانةوة. جاريش هةندَيك سةريةشةو لةطةأل رشانةوة، رادةى
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ضيية؟ سةرخوَين كةوتنة ئازارى هؤكانى ث:

دةبنء  ثةيدا جياوازةوة هؤكارى طةلَيك لة سةرخوَين كةوتنة ۹ ئازارةكانى
لةوانة: كؤنابنةوة سوِردا لةيةك هةمووشيان

هؤرمؤنيةكان: دةردراوة -

ئازارى ئةوة كة بةتةنها لةدواى هَيلكةدانانةوة دَيت كةوتنة سةرخوَينةى ئةو
هةروةها هةية. ئازارى بةدةطمةن زؤر هَيلكةدانانة، بآ كةوتنةســـةرخوَينةى ئةو دَيت.
لة ببينَيت بنةِرةت َيكى

َ
رؤل دَيت، هَيلكةدانان ثاش كة ثرؤجســـرتؤنةى ئةو لةوانةشـــة

هاوسةنطييةكة نا كو
َ
بةل نية ئازارةكة هؤكارى بةتةنها ثرؤجسرتؤن ئازاردا. ثةيداكردنى

دا. ئَيسرتؤجني لةطةأل

مناَلداندا: دةردراوةكانى لة هةندَيك لة فرةيى -

طالندين ثرؤســـتا ثَيـــى دةوترَيت دةردةدات تايبةتـــى ـــدان ماددةيةكـــى
َ
منال

لة ديوارةكةيدا كة طرذبوونانةية ئةو بةرثرسى دروستكردنى كة (Prosta glandine)
بؤ مـــاددةكان دةدةن لينجة دةرةوةى كردنة يارمةتى كرذبوونانـــةش روودةدةن، ئـــةو

دةرةوة.

دةبَيتة تووندء كرذبوونَيكى هؤى دةبَيتة ئةوا رذا زياد زؤر ماددةية ئةم ئةطةر
ئازار. ثةيداكردنى هؤى

شَيواوى مناَلدان: -

دواوة، بؤ يا بووبوةوة الر ثَيشـــةوة بؤالى يا بوو بضووك دان زؤر
َ
منال ئةطـــةر

دةبَيتة هؤى لةبةرئةوة روونادات، تيايدا سروشـــتى بةشَيوةيةكى ئةوا خوَين رؤيشـــتن
ئازار. هةندَيك
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جارانى ســـةرخوَيندا بةثَيضةوانـــةى كةوتنة كاتـــى لة كرد ئةطـــةر هةســـتت
ثةيدابوونى بةهؤى لةوانةية ضونكة بكة، ثزيشك سةردانى ئةوا هةية، ئازارت ثَيشوةوة،

بَيت. ذنانةوة نةخؤشييةكى

بوو؟ ئازاراوى سةرخوَين كةوتنة ئةطةر بكةين ضى             ث:

بؤ  كرذبوونت دذى يـــا هَيوركةرةوة دةرمانَيكى ثزيشـــك ةتةدا
َ
۹ لـــةم حال

بؤ هةوكردنت دذة نةبويت ئةوا دةرمانى زؤر ثَيى باش ئةوة ئةطةر دةنوسَيت،
(Prosta gladine) ثرؤستاطالندين ماددةى دةردانى دةتوانن كة دةنوســـَيت
دذة حةثةكانى ئـــةوا بوو، ســـكثِرى بةدذى ثَيويســـتت تؤ بوةســـتَينن ئةطةر
سَيكسية ثةيوةنديية لةطةأل بةزؤرى دةوةســـتَينن، بؤ ئازارةكانيشت ســـكثِرى،
بوون ثاش منداأل بةتةواوى لةوانةشـــة دةبنةوةو كةم ئازارةكان يةكةمةكاندا

نةمَينن. هةر

زؤر يــا  ســةرخوَينى كةوتنــة روودانــى دةربــارةى ثَيويســتة               ث: ئايــا
ببني؟ دَلةِراوكآ تووشى درَيذخايةنةوة،

دةناســـرَيت  بةوةش كةوتنة ســـةرخوَين)و (فرة دةوترَيت ةتة
َ
۹ بـــةم حال

هةية، ثزيشـــك ثَيويســـتى بةســـةردانى دةرةوةو دَيتة لةخوَين زؤر كة بِرَيكى
لةم كاتانةدا رووبدات: لةوانةية ئةمة

قبووندا
َ
بال سةرةتاى لة -

كةمبوونـــةوةى بةهـــؤى نائومَيـــدى تةمةنـــى لـــة - لةكاتـــى نزيكبوونـــةوة
هؤى دةبَيتة ثرؤجســـرتؤندا لةضاو ئَيســـرتؤجني زيادبوونى ضونكة ثرؤجســـرتؤنةوة،
شانانة ئةو زؤرةى بِرة رزطاربوون لةم لةكاتى داندا،و

َ
لةناو منال شانة لينجة طةشةكردنى
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زياتر روودةدات. ئاسايى لة زؤر  رؤيشتنَيكى
َ
ُّـ خوَين

نية رَيكوثَيكيان سوِرَيكى ذنانةى ئةو -

كورت ماوةيةكى بؤ كتوثِرء بةشَيوةيةكى سةرخوَينى فرةكةوتنة - لةوانةشـــة
رووبدات. جَيطاكةىدا، طواستنةوةى لةكاتى يا سكثِرىدا دذى لةولةبى دانانى لةكاتى

خوَينى كةوتنة  بِرى زيادكردنى هؤى دةبنة دةرمان هةندَيك ئايا ث:     
سةرخوَين؟

دةكةنةوة. شل خوَين دةرمانانةى ئةو ئةسثرينء َى
َ
بةل ۹

سةرخوَينى كةوتنة دةربارةى ببني دَلةِراوكآ توشــى ثَيويســتة ث: ئايا
كورت؟ ماوة كةمء

رؤذَيك  ماوةى بؤ بةزؤرى سةرخوَين كةوتنة كة روودةدات جار ۹ هةندَيك
ئةمة هؤى بةزؤرى كةمة. زؤر خوَينةكةشـــى بةردةوام بَيتء بِرى رؤذ يا دوو
بةهؤى ســـةرخوَينةكة كةوتنة ةتةدا

َ
حال لةم ســـكثِرية، حةثى دذة خواردنـــى

لة بَيت بريتى تةنهـــا نية، و لةوانةشـــة ئةوتؤ نةبوونـــى هَيلكةوة، شـــتَيكى
تَيكضوونة ئةنجامى لة ئةمة لةوانةية رةنط قاوةيـــى، كةمى ؤثَيكى

َ
دل ضةنـــد

بةسةر كة زؤر طؤِرانَيكى يا كَيشةى دةروونى بةهؤى رووبدات هؤرمؤنيةكانةوة
يا زؤرى. كةمى هاتبَيت، كَيشى لةشدا

دان
َ
منال ناو شانةى لينجة لةسةر ئاستى بَيت يا جَيطةيى هؤكارةكةى لةوانةشة

لة يا ســـكثِرى قةدةغةكردنى ئةنجامى بَيت يا لة بوون
َ
مندال ثاش ئةمة لةوانةية بَيت،

دانةوة هةبَيت.
َ
ثةيوةندى بةمنال ئةنجامى نةشتةرطةرييةك كة
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طةِراندنةوةى بؤ يارمةتيت دةدات خؤى ثسثؤِر ةتةكاندا، ثزيشكى
َ
حال هةموو لة

سروشتى. بارى

دةركةوتنى خوَين  ئةنجامــى لة ببني دَلــةِراوكآ توشــى              ث: ثَيويســتة
سةرخوَيندا؟ كةوتنة دوو لةنَيوان

لةوانةية  دان»
َ
منال لَيضوونى «خوَيـــن دةوترَيت ثَيى خوَين ۹ دةركةوتنـــى

الواز، يا بضووك بضووك ةى
َ
ثةل شـــَيوةى لة بَيت خوَين لَيضونةكة راســـتةقينة

مانطانةى ســـةرخوَينى كةوتنة خوَينى رادةى بطاتة بةهَيز بَيـــتء لةوانةشـــة
ئاسايى.

لةكاتى واتـــة مانطانـــةدا، ســـوِرى ناوةِراســـتى لـــة بينينـــى جَيطـــةى خوَين
َ
ُّـ ثزيشكى ثَيويستة ئةوةشـــدا لةطةأل ناكات بؤى، ةِراوكآ

َ
بةدل ثَيويســـت هَيلكةداناندا،

بكرَيتةوة. ئاطادار

ئةنجامى لة لةوانةيـــة هةبوو، لَيِرؤيشـــتن خوَين ئةطـــةر ثاش جـــووت بوون
هةوى دانةكة

َ
منال كةملى كاتَيكدا لة جوتبوونةكةدا لةكاتى بَيت دان

َ
منال ملى روشاندنى

ئةوا ساغن، دان
َ
منال ملى خانةكانى تاقيطةيش دةركةوت كة لَينؤِرينى لة ئةطةر كردبوو،

بةكاربهَينيت. دذة هةوكردن كة حةثى ئةوةت دةكات ئامؤذطارى ثزيشك

ضني؟ سةرخوَين كةوتنة نةمانى هؤكانى ث:          

ئةنجامى  لة لة ثِرء تةمةنَيكداء هةموو لة ســـةرخوَين كةوتنة ۹ لةوانةية
ئةطةر بوةستَيت. ناِرَيك، سوِرَيكى ضةند ثاش بةرةبةرة يا سؤزداريةوة، شؤكَيكى
راوةســـتانى ئةوا نائومَيديمان البرد، طةيشـــتن بةتةمةنى يا ةتى ســـكثِرى

َ
حال

لةوانة: هةية ديكةى هؤكارَيكى ضةند سةرخوَين كةوتنة
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وةرةم بوونـــى (تورةكة)يا لـــة ئةنجامى هَيلكةدانةكان لـــةكارى - تَيكضـــوون
لةسةريان.

راست. بةشَيوةيةكى يا نوَينةبوونةوةى داندا
َ
منال ثةردةى لة الوازى -

هَيلكةدانةكان  هوروذاندنى لة مَيشكةِرذَين ذَير ئةطةر هؤرمؤنيةكان، دةردراوة الوازى -
سوِرى مانطانة. كردنى جآبةجآ بؤ نارَيذن ثَيويست هؤرمؤنى دواكةوت، ئةوا

ثزيشك. بؤ الى بةضونة ثَيويستى سةرخوَين وةستاندنى كةوتنة

ســةر كةوتنــة ثَيــش دةكةوَيتــة كــة ضييــة            ث: تَيكضوونــى مــةزاج
خوَينةوة؟

هةفتةش،  دوو جار هةندَيك هةفتةيـــةك، يا كةم، رؤذَيكى ضةند ۹ ثَيـــش
جةستةيى دةروونىء مةزاجى دةكات هةست ذن خوَينةكة، سةر كةوتنة ثَيش
سةرخوَينةكة الدةضَيت. ثاش كةوتنة ئةم هةستة راســـتةوخؤ بةآلم داوة. الى

دةزانن. ةتة
َ
حال ئةم مانطانة ذنان %75

كامانةن؟ سوِرةكة ناِرةحةتى جةستةييةكانى نيشانة ث:

قورسايى  ســـوربوونةوةو ئاوســـانء لة بريتيني ديارةكان هةرة ۹ نيشـــانة
دةبنء قورس مةمكةكان جةســـتةدا. لة ئاو خواردنةوةى ثةنط لـــة ئةنجامى
دةكرَيت ثآ هةستى بةدةست كة دةبَيت دروســـت تَيدا طرؤيان وردة هةندَيك
ذنةكة لةبةرئةوة مةمكةكاندا، لةناو ثةستان سوربوونةوةو هؤى دةبَيتة ئةمةش
لةوانةشة هةروةها ئازار. رادةى بطاتة لةوانةية دةكاتء بةناِرةحةتى هةســـت
ئةم دةئاوسَيت،

َ
هةل سك دةبن، قورس رانةكان بئاوسَين. ثةنجةكان دةموضاوء
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 1-3 بةنزيكةى كَيشـــى زيادكردنى هؤى دةبَيتة ئـــاوة ثةنـــط خواردنةوةيةى
كيلؤطرام.

لةسةر ئةندامى يا دةم لةناو زيثكةيان ذن هةندَيك نيشـــانانة، ئةم ســـةرةِراى
لة ئازاريان ذنى دى هةندَيـــك دةبَيت، ضةور قذيان هةروةها دةبَيـــت،  ثةيـــدا

َ
زاوزآ ُّـ

ئةم تووشى ذن طومان بآ دةبن. سةريةشـــة ال تووشـــى جومطة يا ماســـولكةدا دةبَيتء
بةشةكةتىء هةستكردن لة بةشدارى نابن، بةآلم هةموو ذنان ثَيكةوة ةتانة

َ
حال هةموو

دةكةن. ىدا
َ
تةمةل

كامانةن؟ سوِرةكة نةخؤشى هؤكانى ث:        

هَيلكة  كة دةطرَيتةوة ذنانـــة تةنهـــا ئةو ناِرةحةتيانـــة              ۹ لةبةرئـــةوةى ئـــةم
بةو بةندة كة بضني ئةوة ثَيويستة بؤ لؤذيكى لةبةرئةوة بةشَيوةيةكى دةهَينن، بةرهةم

دةدةن. روو هؤرمؤنيانةى لةكاتى سوِرةكةدا دةردراوة

روودةدةن،ء ســـوِرةكةدا دووةمى بةشـــى لة هَيلكةدانان لةكاتى ناِرةحةتيةكان
ئةطةر دةِرَيذن. ثرؤجسرتؤن ئَيسرتؤجنيء ماددةى هَيلكةدانةكة كة هةردوو لةو كاتةدا
ناِرةحةتى نيشانةكانى نةبوو، ئةوا هؤرمؤنيةدا ماددة ئةم دوو بِرى لةنَيوان هاوسةنطى
تَيكضوونى ثلـــةى لةطةأل كة راســـتةوانة دةبَيت دةردةكةوَيت بةهَيز يـــا نةخؤشـــيةكة
ئَيسرتؤجينةكة ةتةدا

َ
حال لةو كةمةء ثرؤجسرتؤن بِرى جار زؤربةى هاوســـةنطيةكةدا.

ثةنط ئةنجامى لة ئةوانةى كة بةتايبةتى فرمانى تَيكدانى دةبَيتـــة هؤى زؤر دةبَيتء
وةك تَيكضوونة ئةم هؤى دةبنة كة هةن دى هؤكارى دةبن. ثةيدا ئاوةوة خواردنـــةوةى
شـــةكردا. هةروةها ثَيويستة طؤِرانى كردارةكانى لة يا تَيكضوون لةلةشـــدا كةمى ئاســـن
كار تَيكضوونـــى دةروونى ضونكة نةكرَيتـــةوة، كةم دةروونيـــش بارى ـــى

َ
بايةخـــى رؤل

(ذَيرالنكة- خواروى دةماخةوة لةبةشى بةتايبةتى بةندة دةمارييةكان،
َ
مةل سةر دةكاتة



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ÙbÁ¸ÎÖ ÖÏ‹◊ Ùâbfl NÖ

      
71

71

بةندةو
َ
مةل ئةم تَيكدانى هؤى دةبَيتة ئةوةش Hypothalamus)و هايثؤســـةلةمةس

زنجريةى هؤرمؤنى تَيكدةضَيت. هةموو بةوةش

ســوِرةكةدا، نةخؤشــى يــا لةمــاوةى ناِرةحةتــى ذن           ث: ئايــا رةفتــارى
دةطؤِرَيت؟

تَيكدةضَيتء  نوســـتنى دةطؤِرَيت، ذنةكة رةفتارى كاتدا لةزؤربةى َى،
َ
۹ بةل

تَيكدةضَيت،ء نوســـتنى كةوتنـــة ســـةرخوَينةكة لـــة ثَيـــش ضةنـــد رؤذَيك
دةردةكةوَيت،ء ضو

َ
هةل ةذاوء

َ
شل ذنةكة دةكات،و زياد بةماندويى هةســـتكردنى

لة طرتنى رةق دةبنء كارامةيى ماسولكةكانى الواز دةبَيت. وردبوونةوةى تواناى
بةردةبَيتة دةســـت شـــتى لة هةندَيك جار دةبَيتء هةندَيك الواز شـــتةكاندا
سَيكسيشـــى رةفتارى بةســـةر طؤِران دةطؤِرَيتء خواردن بؤ ئارةزوى خوارةوة.
هةندَيكى ديكةيان بؤ جوتبـــوون نامَينَيت،ء ئارةزويان ذن هةندَيك دا دَيـــت.

دةكات. زياد ئارةزوويان

هؤرمؤنيةكان دةروونى ذنةكة دةطؤِرَيت، ضونكة طؤِرانكارية رةفتارى ديسانةوة
لةناوةراستى بَيت، طةِراوة

َ
هةل طؤِراوء دةكةن كة ذنةكة مةزاجى لة وا سوِرةكةدا لةكاتى

دةبَيت ةذان
َ
شل ةِراوكآء

َ
دل تووشى لةثِر ثاشداء لة دةبَيت،و خؤش

َ
دل ضاالكء ســـوِرةكةدا

لة كة دةماريية ةذانة
َ
شل ئةم ســـةرخوَينةكة بةماوةيةكى كةم. كةوتنة بةتايبةتى ثَيش

مةزاجَيكى لة طؤِران طةِراندنـــةوةو
َ
بةهةل دةبَيت ثةيدا زؤرةوة شـــةكةتيةكى ئةنجامى

جارى تووِرةو شـــةرانطَيز دةبَيت، بةخَيرايى ذنةكة دةبينَيتةوة، تيايدا خؤى بآ مانادا
بةســـةريدا خةمؤكى جاريش زؤربةى توندووتيذى.ء دةيطةيةنَيتة ةتةكة

َ
حال وا هةية

لة بةتايبةتى دةكات شـــتَيك هةموو لة طومان بةرضاوىء دَيتة بةِرةش زؤر دنيا دَيتء
دةروونيية خةمؤكية ئةم دةطرَيت. داى زؤر طريانَيكى جار هةندَيك لةبةرئةوة خؤشى،

يةوةن.
َ
سيوثَينج سال دواى دةطرَيتةوة كة لة ئةو ذنانة بةزؤرى
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بكاتةوة؟ كةم سوِرةكة ناِرةحةتيةكانى هةية ضارةسةرَيك هيض ئايا    ث:

ثرؤجســـرتؤن،  كةمى جَيطرتنةوةى لـــة ســـةرةكى بريتيية ۹ ضارةســـةرى
كة دةنوســـن حةثَيك ضةند ذنان ثزيشـــكى ةتانةدا،

َ
حال لةو لةبـــةر ئةم هؤية

هةموو بؤ ضارةسةرة ئةم دةستكردة. يا سروشتى ثرؤجسرتؤنى بنةِرةتةكةيان
ضاك هؤى طؤِرانَيكى جةستةيىء دةروونيةكان سةركةوتووة،و دةبَيتة نيشانة
زيادبوونى وةك دةبَيـــت دا

َ
لةطةل الوةكيشـــى نيشـــانةى هةندَيك تيايدا، بةآلم

رَيذةى زيادبوونـــى خوَين يـــا زيادبوونـــى ثةســـتانى ئـــارةزووى خـــواردنء
كؤليسرتؤأل.

ســـوِرةكة ناِرةحةتى نيشـــانةكانى لة ذن دةتوانـــن حةثةكانـــى دذة ســـكثِرى
هَيلكةدانان حةثانـــة ئةم ضونكـــة بكةن، ســـنوردارى نةبَيت هيـــض دووربخةنـــةوة يا

رادةطرن.

دةروونى ثةســـتانى لة بدة هةوأل خؤت تواناى ماوةى الوازييةدا، بةهةموو لةم
بَيت: خوارةوة كارانةى لةم ئاطات زؤر دةوربكةويتةوةو

ثشودان زؤرترين ماوة بؤ -

مـــاددة قـــاوةو وةك ورياكةرةوةكانـــى خواردنـــةوةى - دووركةوتنـــةوة لـــة
ئةلكهوليةكان.

ئاو خواردنةوةى ثةنط لة رَيطة ئةوةى بؤ شلةكان ماددة نةخواردنةوةى زؤر -
بطريت. جةستةدا لة

ضونكة خوآ بةكارنةهَينانى زؤر خؤراكى دروست، و سيستمَيكى بةكارهَينانى -
ئاو. خواردنةوةى ثةنط هؤى دةبَيتة

سوك. وةرزشكردنى هةندَيك -
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ضوارةم بةشى

مآ قبوونى
َ

بال
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دةو نَيوان تةمةنـــى لة رةســـَيوى بؤ يةوة
َ
مندال لة ئيجباريية قبـــوون ِرةوطةيةكـــى

َ
بال

دةركةوتنى لة بريتيية ةتةكانى
َ
خةســـل ديارترينى ثَيدةكات،ء دةست يةوة

َ
دوانزة ســـال

قبوون
َ
بال دةبَيتـــةوة، درَيذ ســـاأل ثَينج نزيكةى ماوةيـــة بؤ ئةم كةوتنـــة ســـةرخوَين.

كضةكةدا، لة دةروونى جةستةيىء ثَيطةيشتنى نيشـــانةكانى كاتَيك دادةنرَيت بةتةواو
دةردةكةوَيت.

يةكةمييةكان   هؤرمؤنة

دةكات  ثآ دةست دةماخةوة خواروى بةشى هؤرمؤنةكانى كارى دةرثةِرينى لة قبوون
َ
 بال

 LH- هؤرمؤنى كة “(hypothalamus هايثؤســـةلةمةس- النكة- ”ذَير َين
َ
دةل كة ثآ

 Hypophyse رذَين مَيشـــكة ذَير ئةم هؤرمؤنةدا، دةرثةِرينى لةطةأل RH دةِرذَيـــت.
هاندةرى هؤرمؤنـــى لة بريتني كـــة ديكة هؤرمؤنـــى دوو دةســـت دةكات بةِرذاندنـــى
هؤرمؤنيانة دةردراوة ئةم .(LH) زةردة تةنة هاندةرى هؤرمؤنى (FSH)ء دانـــة

َ
ضيكل

سيفةتة دةرخســـتنى يارمةتى هَيلكةدانةكان وريا دةكةنةوةو الوازن) ســـةرةتادا (كة لة
مووى دةرخســـتنى ء مةمكةكان، ثَيكردنـــى طةشـــة (وةك- دووةميةكانـــى مـــآ دةدةن
تةنها هَيلكةدانةكان قبووندا،

َ
بال سةرةتاكانى قؤناغى لة دى) هى باألء بن دانء

َ
موســـةل

يارمةتى  Estradiol كة ئيســـرتاديؤل بةتايبةتـــى دةردةن «ئَيســـرتؤجني» هؤرمؤنى
دةدات. زاوزآ ئةندامةكانى طةشةى
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دووةميةكان سَيكسية ةتة
َ

   خةسل

دةركةوتنى مةمكةكانء طةشـــةى قبوون،
َ
بال دةركةوتووةكانى يةكةم نيشـــانة

هَيلكةدانةكان كة دةردةكـــةون، كاريطةرى ئيســـرتاديؤلةوة بةهؤى نيشـــانانة مووة، ئةم
دةيِرَيذن.

مةمكةكان طةشةى

هَيلكةى بةرهةمهَينانى ســـةرةتاى لـــة ســـاأل دوو ثَيش دةردانى ئَيســـرتؤجني
ناوضةيةى ئةو رةنطكردنـــى ثيتاندن، دةبَيت.ئـــةم هؤرمؤنة دةبَيتة هؤى بؤ ئامـــاددة
ئةمة جؤطة لةثاش طؤكان. دةرخســـتنى لةثاشـــدا (خةرمانة)، داوة مةمكى دةورى طؤى
لةم قؤناغةدا. لةم رذَينةكاندا شرية نةبوونى لةطةأل زؤردةبن دةبنء دروست شريييةكان
قةبارةو ثَيدانى هؤى دةبنة كة دةبن، خَيرا ضةورييةكان بةستةرو شـــانة طةشةى كاتة
طةشـــةناكةن. يةكرت خَيرايى بةهةمان مةمكـــةكان بةمةمك. ئاوســـاو

َ
هةل شـــَيوةيةكى

راست. مةمكى طةشةى لة خَيراترة ضةث مةمكى طةشةى بةزؤرى

موو طةشةى

لة ئةمة دةكات، بةطةشة دةســـت وردة وردة موو مةمكةكاندا لةطةأل طةشـــةى
بةشَيوةيةكى  كة نَيردا كاريطةرىهؤرمؤنةكانى لةذَير موو دةبَيت. ىدا

َ
تةمةنى13-12 سال

هَيلكةدانةكانيشـــى هةروةها دةبَيت، ســـةرطورضيلةكانةوة رذَينةكانى لةاليةن تايبةتى
جار يةكةم دةكات.و طةشة دان

َ
ســـةرةتادا مووى موســـةل دةيِرَيذن. لة كةم بةبِرَيكى

مووى طةورةكان دادةثؤشن لضة هةردوو دانء
َ
موسةل هةموو ثاشـــدا لة بآلونء بآلو

دةبَيت  18 مانط 12يـــا ثاش لة دةركةوتنى دةكةوَيـــتء دووا كةمَيك
َ
بـــن هةنطـــل

لةشى لةسةر ثَيشـــدا لة كة طةندةمووانةى ئةو دان.
َ
موســـةل مووى دواى دةركةوتنى

زؤر دةطؤِرَينء رانـــةكان) (قؤألء ـــةكان
َ
بال لةســـةر بآلوبووبوونةوة، كضـــى بضووك

دةبن. درَيذترء ئةســـتورتر
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باَلقبوون ديكةى نيشــانةكانى

لة ق بوونن
َ
بال ديارةكانـــى نيشـــانة هةرة لة موو دةركةوتنـــى مةمكةكانء

وةك دةردةكةون. كةمرت كة هةن ديكة طؤِرانكارى طةلَيك بةآلم بارةى روخســـارةوة.
هةنطألء ئارةقة رذَينةكان (لةبن هةروةهـــا دةبَيتةوة. تيذ زؤرتر دةنط كة ئـــةوةى
ضاالك دةبن، ئةمةش زؤر كؤمـــدا) بضووكةكةو لضة دوو نـــاوك،و مةمكء طؤكانـــى

بؤنى جةســـتةدا. لة ديار هؤى طؤِرانَيكى دةبَيتة

باآل كَيشء طؤِرانةكانى

ديار بةشَيوةيةكى كض ســـةرخوَين كةوتنة لةرودانى َيك
َ
نزيكةى ثَيش ســـال

دةدات روو تةمةندا 13ى 12و ةكانى
َ
سال لةنَيوان خَيراية طةشة ئةم دةكات. طةشـــة

ئةو دةبَيتةوة هَيـــواش زؤر ســـةرةتا، ســـةرخوَينةكانى كةوتنة ثاش لـــة ثاشـــرتداء
زؤر دةكةن جومطةكان كِركِراطةى لة وا دةيِرَيذن هَيلكةدانةكان كة ئَيســـرتؤجينةى
حةوزو فراوانبوونى يارمةتـــى خؤى هةر هؤرمؤنـــة ئةم بلكَين. زياتـــر بةيةكـــةوة
رانةكان حةوزء بةسةر سمتء ضةورييةكانى بارستة ناوقةد، دةداتء كةوانةبوونى

وةردةطرَيت. كض شـــَيوة مَييةكةى بةوانةش دةكات. دابةش

زاوزآ كؤئةندامى ثَيطةيشــتنى

بةشَيوةيةكى كؤتاييةكانيان ةتة
َ
دةكةنء خةســـل طةشة زاوزآ ئةندامةكانى

هؤرمؤنى كاريطـــةرى هةمويـــان لةذَير ئةمانـــة وةردةطـــرن. بـــةرة بـــةرةى ناديار
دةيِرَيذن. هَيلكةدانةكان كة دةبن ئَيســـرتؤجيندا

ئةندامــةزاوزَيييةكانــىنــاوةوة

كَيشـــى قةبارةو مَيشـــكةِرذَيندا، ذَيـــر هؤرمؤنةكانـــى لةذَيـــر كاريطـــةرى
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تةواو بةهؤى تـــةواو بةشـــَيوةيةكى ســـةرةتادا لة بةآلم دةكةن، زياد هَيلكةدانةكان
كارناكةن. ،Follicles دانةكانةوة

َ
ضيكل لة هةندَيك طةشـــةى نةبوونى

بةثَيطةيشتنى وردة هَيلكةدانةكان دةيِرَيذن رَيطا كة وردة ئَيسرتؤجينةى ئةو
هَيواشةو بةرةو بةرة ثَيطةيشتنة ئةم دةدةن. زاوزآ دةرةوةى ناوةوةو ئةندامةكانى

دةخايةنَيت. َيك
َ
ســـال تا ضةند

دةكات، زياد درَيذىء ثانـــى لةثاشـــدا بضووكة، زؤر دان
َ
منال - لـــة ســـةرةتا

طؤِرانكارى بةآلم دةبَيت زؤرتر ئةستور ناوثؤشـــى كردووة ناوةوة لة ثةردةيةى ئةو
دان

َ
منال نةكردووة ملى ثآ دةســـتى مانطانة سوِرى ضونكة هَيشـــتا نايةت بةســـةردا

ماددة. لينجة لة كةم بِرَيكى بةِرذاندنى دةكات دةســـت

خليسك تةِرء زآ كاتةدا لةم ضاالكةكانةوة ضةورىء ئارةقة رذَينة بةهؤى -
ضاالكىء ةوةى نوَيبوون دةكات بةسوِرى دةست ديوارى زآ كاتةشدا لةم هةر دةبَيت
ثَيكدةهَينَيت. زآ كة ناوةرؤكـــى شـــلةيةى ئةو بةرهةمهَينانى لة دةكات بةشـــدارى
هؤى دةبنة كة دةدةن تايبةتةكان بةكرتيـــا زؤربوونى يارمةتى ناوةرؤكة زَيية ئـــةم

لة ميكرؤب. زآ ثاراســـتنى بؤ ثَيويســـت ترشـــَيتى راطرتنى ثلةيةكى

زؤرتريش رةنطدار دةبَيتء ى
َ
طول بةرةنطَيكى زآ لينجة ثةردةى كاتةدا لةم

ئةســـتوردةبَيت.

ئةندامــةزاوزَييةكانــىدةرةوة

دةســـت درزَيكى ســـتوونى لة بضووكدا بريتى بوو لة كضَيكى كة مآ - ئةندامى
هةروةها حـــةوز. الربوونةوةى بةثَيـــى ئاســـؤيى نيمضة بارَيكـــى دةكات بةوةرطرتنـــى
ئةســـتورتر زؤر طةورةكة لضة دوو روودةدات: ئةندامةكةشـــدا لة طؤِرانكارى هةندَيـــك
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بةيةكةوة نوســـابوون. زؤر تةنكء كة جاران لةكاتَيكدا دةبـــنء زؤرتريـــش دةكرَينةوة
بةئاســـانى ثَيشـــدا لة كة لةكاتَيكدا دةبن رةنطدار دةبنء طةورة بضووكةكةش دوو لضة

دةبَيت. بةركةوتن هةستدار بؤ دةئاوسَيتء
َ
هةل جيانةدةكرانةوة. ميتكة

ئةســـتور دةبَيت. زؤرتر دادةخات، زآ تاِرادةيةك كة تةنك كضَينى - ثـــةردةى
20-18ملمء دةطاتة 12-10ملم ئَيســـتا دةطةيشـــتة بضووكدا كضَيكى لة كة دةرضةكةى
تةســـكء ثةردةكة بةثَيى نةرمى دةرضةية ئةم دةدات. ثياتَيثةِربوونى ثةنجة يارمةتى
دى يةكَيكى لةذنَيكـــةوة بؤ نةرمييةكةى كضَينىء ثـــةردةى ئةســـتورى فراوان دةبَيت.

جياوازة.
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سةرخوَين كةوتنة سةرةتاى

كاركردنى باش شايةتى قبوونة. ئةو
َ
بال ديارترين نيشانةى سةرخوَين كةوتنة

تةواو لةرَيطاى طةشـــة سَيكســـيةكة كة بـــؤ ئةوةى دةاللةتة كؤئةندامـــى هؤرمؤنيـــةو
بوونيداية.

ذَير هؤرمؤنةكانى رَيذةى يةكـــةم، ســـةرخوَينى كةوتنة لة كةم ثَيش كاتَيكى
ضاالككردنى ئةمةش بةرئةنجامى راســـتةوخؤى زياد دةكات. خوَيندا، لة رذَين مَيشـــكة
ئسرتاديؤل هؤرمؤنى بةدةردانى دةكةن كة دةست هَيلكةدان دانةكانى

َ
ضيكل لة ذمارةيةك

هؤرمؤنة ئةم ثَيطةيشتنيان. قؤناغى بطةنة دانانة
َ
ضيكل ئةم ئةوةى ثَيش تا خوَين. ناو بؤ

هؤرمؤنيةكة، هةموو زنجرية هةروةها دةكات، ضاالك مةمكةكان زاوزآء ئةندامةكانـــى
دةكات. ضاالك

دانةكانى
َ
ضيكل ضونكـــة هَيلكةن، بآ جار يةكةم مانطانةكانـــى بةزؤرى ســـوِرة

دةرناثةِرَينن. هَيلكة) (واتة مَيينةكان خانة ننيء ضاالك ئةوةندة بةتةواوى هَيلكـــةدان
لة بتوانَيت طؤِرانكارى كة هةية ئةوةندة ئســـرتؤجني بةرهةمهَينانى ئةوةشـــدا لةطةأل
ئةوانةش دةبنة بكات كة رذَين ذَير مَيشكة كاريش لة بكاتء داندا دروست

َ
ثةردةى منال

خوَيندا دةرثةِريو لة ئســـرتؤجينى رَيذةى كاتَيـــك ســـةرخوَين. كةوتنة هؤى روودانى
هؤرمؤنى لة تـــةواو بِرَيكى دةرثةِراندنى هـــؤى ببَيتة كة بتوانَيـــت ئةوةنـــدة دةبَيـــت
دةبَيتة هَيلكةدانانة روودةدات، ئةم هَيلكةدانان يةكةمني ذَيرمَيشكةِرذَين، ئةوا (LH)ى
هَيلكةى دةرثةِراندووة كة يةكةمني دانةيةى

َ
ضيكل مانطانة. ئةو سوِرى ثةيدابوونى هؤى

رذاوى بِرى سةرةتا لة دةِرَيذَيت. ثروجســـرتؤن ثاشـــدا لة كة زةرد تةنَيكى بؤ دةطؤِرَيت
كةوتنة يةكةم ســـاأل دواى دوو يان َيك

َ
ســـال لةدواى ثاشـــرتداء لة كةمة، ثرؤجســـرتؤن

ســـةرخوَين كةوتنة هَيلكةوة، نةبوون ى دةبَيت، بةهؤى ضاالك ئاســـايىء ســـةرخوَين،
بؤ جارَيكةوة لة خوَينةكةشـــى بِرى ماوةكةو هةروةها دةبَيت، ناِرَيك مانطَيك تا ضةند
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لةم كاتةدا، جياواز دةبَيت. يةكَيكى دى

مانطانةدا ســـوِرى ناوةِراســـتى لة رَيكوثَيك كـــة هَيلكةدانانى جَيـــى ئاماذةية
هؤرمؤنيةكان، هوروذاندنة وةآلمى بةتـــةواوى باآلكان دةماريية ســـةنتةرة تا روونادات
بةآلم مةمكةكان دةبَيتةوة، خاو زؤر لةش طةشةى سةرخوَيندا كةوتنة لةطةأل نةدةنةوة.

طةشةياندا. لة دةبن بةردةوام ضاالك بةشَيوةيةكى

روودةدات؟ سةرخوَين كةوتنة يةكةم تةمةنَيكدا لةض            ث:

سةرخوَين لةنَيوان  تةمةنى كةوتنة ثيشةســـازييةكاندا تَيكِراى وآلتة ۹ لة
لةنَيوان 10و ناوةِراســـت ســـثى دةرياى وآلتةكانى لـــة و ىداية.

َ
14 ســـال 12و

رووبدات(1) يا  ىدا
َ
تةمةنى 9 ســـال لة بكةوَيتء ثَيش لةوانةية ىداية.

َ
11 ســـال

ى.
َ
سال 17 تةمةنى دوابكةوَيت بؤ

باَلقبوون دةكةن؟ تةمةنى كار لة كة هؤكارانة ضني ئةو ث:

بةهؤى ئةمةوة  بؤماوةيني، هؤكارى جـــار خَيزانى: زؤربةى ۹ هؤكارةكانــى
كةوتؤتة دايكى تيايدا ســـةرخوَين، كة تةمةنةدا دةكةوَيتة هةمان ئةو كض لة
جةســـتةيان كضانةى ئةو كة دةكرَيت ئةوةش تَيبينـــى هةروةها ســـةرخوَين.

سةرخوَين. دةكةونة الوازةكان لة زووتر ثتةوة

ئابورييةكان: كؤمةآليةتىء هؤكارة -

دةكةوَيت. ثَيش ســـةرخوَين كةوتنة ئةوةندة باشـــرتبَيت خواردن هةرضةنـــد
كضانةدا لةو ســـةرخوَين تةمةنى كةوتنة كة تَيكِراى دةدةن ثيشـــان ئةوة و ئامـــارةكان
فةِرةنســـا ى 1860دا لة

َ
ســـال َيك كةم دةبَيتةوة. لة

َ
هةر دة ســـال 4 مانط بؤ بةِرَيـــذةى
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ساأل بووة. 16-17 سةرخوَين كةوتنة تةمةنى تَيكِراى

دادةنرَيت؟ بةزوو باَلقبوون كاتَيك ض            ث:

روودةدات.  قبوونـــى زوو
َ
بال ىدا

َ
ســـال هةشـــت تةمةنى لة كة ۹ ئةو كاتةية

كة هةية بـــةوة ثَيويســـتى زوودا تةمةنَيكى نيشـــانانة لـــة دةركةوتنـــى ئةم
ةتَيكى

َ
حال ئةنجامى لـــة لةوانةية ضونكة تايبـــةت بكرَيت. راوَيذ بةثزيشـــكى

ضاالكييةكى ئةنجامى لـــة ةتةكان
َ
80%ى حال لـــة روويدابَيت. نةخؤشـــييةوة

دةبَيت. رذَينةكانةوة(2) كوَيرة زووى

دادةنرَيت؟ بةدرةنط باَلقبوون كةى            ث:

رووى  مةمكةكانـــى طةشـــةى ىء
َ
ســـال  15 طةيشـــتة  كـــض ئةطـــةر   ۹

دةرنةكةوتبوو.

دوواكةوت. ى
َ
سال 17 تا تةمةنى سةرخوَين ئةطةر كةوتنة -

دَلةِراوكآ ســةرخوَين تووشــى كةوتنة نةبوونى لــة       ث: ئايــا ثَيويســتة
بني؟

لَينؤِرينة  كضداء تةنها لة سةرخوَين كةوتنة بؤ نةبوونى هةن هؤ ۹ طةلَيك
يا هةية ئةندامى تَيكضوونَيكى هيض ئايا دةربخةن ئةوة دةتوانن ثزيشـــكيةكان

رذَينةكاندا. كوَيرة طةشةى لة دواكةوتنَيكة تةنها

دةبةين: ئةمانة بؤ ثةنا حاَلةتةدا لةم

ثلةى دةرخســـتنى خوَينء ناو هؤرمؤنةكانى ِرَيـــذةى زانينى بـــؤ - لَينؤِريـــن
كوَيرة رذَينةكان. ثَيطةيشتنى كؤئةندامى
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هَيلكةدانةكانء  بوونى لة نيابوون
َ
دل Echographie بؤ دةنطى وَينةى طرتنى -

جةستةدا. لة دان
َ
فال

سروشـــتية ئةوا ةتةكة
َ
حال كة دةركةوت ســـةرةتاييانةوة لَينؤِرينة ئةطةر لةم

ثيشانى كضةكة ثَيويستة ةتَيكيشـــدا
َ
حال هةموو لة زياتر بكرَيت.و لَينؤِرينى ثَيويســـتة

سةرخوَين. نةكةوتة ىء
َ
سال 17 بة بوو تةمةنى بدرَيت ئةطةر ثسثؤِر ثزيشكى

دةبَيت؟ بةهَيز لة كضدا سةرخوَين كةوتنة هةندَيك جار بؤضى ث:        

زياد  هؤى ئةوة دةبَيتة بوو لة ثرؤجسرتؤن زؤر زياتر ئةطةر ئَيسرتؤجني ۹
سةرخوَيندا كةوتنة لةطةأل ثةردةية ئةم كاتَيك دان،

َ
منال ثةردةى طةشةكردنى

بةهَيزتر. ئاسايى لة خوَينبةربوونَيكى هؤى دةبَيتة دةدرَيت فِرآ

بكرَيت. ذنان ثزيشكى سةردانى واباشة حاَلةتةدا لةم

بآ ئازارة؟ جار يةكةم سةرخوَينةكانى كةوتنة جار بؤضى هةندَيك            ث:

ثَيك  كةواى لَيكردووة ناِرَيكء ئةوةشـــة هةر هَيلكؤكة، نةبوونى ۹ هؤكةى
بطاتة ضةند جارَيكـــى دى ســـةرخوَين كةوتنة ماوةى نَيوان بَيـــت، لةوانةيـــة
كضدا هةندَيك لة مانطَيكء ضةند تا نابنةوة رَيك مانطانة سوِرةكانى مانطَيك،
لة دةبَيتء هَيلكةدانانيش رَيكوثَيك مانطانة ســـوِرى كاتَيك َيكيش.

َ
دةطاتة سال

دةبَيت. سةرخوَين بةئازار كةوتنة ئيرت ئةوكاتة دةبَيت، رَيك ناوةِراستةكةيدا

كضانــدا لــة ســةرخوَين كةوتنــة طشــتى            ث: بؤضــى بةشــَيوةيةكى
بةئازارة؟

دانةوة، 
َ
ضيكل لة هَيلكؤكة دةرضونى لةثاش و تةواودا، مانطانةى سوِرَيكى ۹ لة

دةكات دةســـت 28ى ســـوِرةكةوة رؤذى لة زةردة، تةنة بؤ دةطؤِرَيت دانة
َ
ضيكل
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دان
َ
ناوثؤشـــى منال ثةردةى ئةوكاتة و خوَينـــدا، لة ثرؤجســـرتؤن بةدةردانـــى

خوَينبةربوون. هؤى دةبَيتة دةبَيتةوةو ديوارةكة لة دةخنكَيتء

ئَيســـرتؤجيندا، هاوســـةنطى لةطةأل نا و كضدا، لـــة كةمـــى بِرى ثرؤجســـرتؤن
ديكة هؤرمؤنيةدا، دةتوانرَيت هؤكارَيكى هؤكارة ئةم لةطةأل ئازار. هؤى ببَيتة لةوانةية
(ثرؤستا طالندين- ماددةى وةك كيميايية ماددةى هةندَيك زيادبوونى دابنرَيت ئةويش
ئازارةكة جار زؤربةى دان.

َ
منال ديوارى كرذبوونةكانى بةرثرسى كة (Prosta glandin

ضونيدا دةردةكةوَيت.
َ
هةل رةفتارَيكى لة كة داية

َ
لةطةل تَيكضوونَيكى دةروونيشى

يةكةمةكانى مانطانةدا سوِرة ســـةرخوَينى كةوتنة لةطةأل كة زؤرةى ئازارة ئةو
بؤ بَيت نيشـــانةيةك لةوانةية ئازارة ئةم بوو، زؤر يا بوو كةم تيايدا خوَين بِرى دَيت،

ثَيكهاتةيى. تَيكضوونَيكى بوونى

يا الر بووبَيتةوة ثَيشـــةوة بؤ بَيت، يا زؤر بضووك دان
َ
منال ئةوةى - هةروةك

بـــؤدوواوة.

نةدِرابَيتء بةرطرى لة هاتنة دةرةوةى هةروةك ئةوةى كة ثةردةى كضَينى -
ةتـــىدةطمـــةندةردةكـــةون.

َ
خوَيـــن بكات بوونىئةمجـــؤرةتَيكضوونانـــةوةكحال

البةرين؟ ســةرخوَين كةوتنة ئازارى ضؤن ث:      

ضارةســـاز بؤت  ثزيشـــكى كة هَيوركردنـــةوة،               ۹ ثـــاش خواردنـــى حةثـــى
دةنوســـَيت،رابكشـــآ.

بخؤرةوة، ناســـراوة، زؤر ئةرمؤيـــس (Armoise) كة رووةكـــى - شـــةرابى
ثةيوةندية سَيكسية  ثاش زؤربةى جار هاتنى خوَين(1)  زوو هؤى دةبَيتة ضونكة ئةوة
بةتةواوةتى لةوانةشة دةبَيتةوةء كةم سةرخوَين، كةوتنة ئازارةكانى يةكةميةكانيش
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ثـــاش منـــداأل بوونـــى يةكـــةمهـــةر نةمَينَيـــتيـــاوةكنةمابَيـــتوايـــة.

بطرين؟ ســةرخوَيندا كةوتنة لةكاتى خؤثاراســتن             ث: ض شــَيوازَيكى

ســـةرخوَينيةتى،  كةوتنة ســـةرةتاى كة دةكةين كضـــة             ۹ ئامؤذطـــارى ئـــةو
ســـةرخوَينةكة توندى كةوتنة بةثَيى جياوازء بةقةبـــارةى كة ســـانتى بةكاربهَينَيت
شاشـــى يا لؤكة ئةوا بةكارهَينانى كةمة، ســـةرةتادا لة خوَينةكة بِرى هةيـــة. كاتَيك
كضَينى، واباشـــرتة ثةردةى بؤ ناِرةحةتى هؤى (Tempon(1))، لةوانةية ببَيتة طـــرة،
شاشى دةتوانرَيت ئةوسا دةبَيت جَيطري سوِرةكة تا بكرَيت ضاوةِرآ دوو ساأل يا َيك

َ
سال

لةكاتى دةرةكى سانتى بةكارهَينانى ةتَيكدا
َ
حال هةموو لة بةكاربَيت، زآدا لةناو طرةر

ضونكةخوَينبةئاســـانىدةضَيتة دةرةوة. بةكاربهَينرَيتباشـــرتة، نوســـتندا

لةكاتى كةوتنة ثَيويستة بَيت هةرضؤنَيك بةكارهاتوو خؤثاراســتنى شَيوازى
ســةرخوَيندارةضاوىرَيســاتةندروســتية تووندةكانبكرَيت:

ناخؤشـــةكان،و بؤنة بؤ قةدةغةى ســـانتيةكة بطؤِرَيت بةردةوام - ثَيويســـتة
بكرَيت. دةرةكيةكةى ناوضة ثاككردنةوةى ثَيويســـتة سانتيةكةشـــدا طؤِرينى لةطةأل

خؤت  ئةوةى جارَيك بَيت بؤ 3 يا 5 سةعات هةر ثَيويستة سانتيةكة طؤِرينى
لـــةو بةكرتيايانـــةبةدووربطريـــتكـــة دةبنـــةهـــؤىهةوكـــردن.

شلةيةكى لَيضوونى بؤ ناو زآ) لةكاتى بوونى شـــاش (لؤكة يا - بةكارهَينانى
ســـةردانى بةكاربهَينةو ثارَيزةر ةتةدا ســـانتيةكى

َ
حال لةم قةدةغةية. ســـثى لةزَيوة،

زؤر  Pertes Blanches بةبِرَيكى ســـثى شـــلةى ى بـــوون ثزيشـــك بكـــة. ضونكـــة
تايبةتة. ثارَيزييةكى بةخؤ ثَيويســـت ناسروشـــتيةو ةتَيكى

َ
حال

 Tempon نــاوةوة شاشــى دةتوانَيت شــوكردن ثَيــش          ث: ئايــا كــض
بةكاربهَينَيــت؟
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بةشـــَيوةيةكى  كضَينى ثةردة ضونكة تيورييـــةوة، لةبارةى ـــَى،
َ
۹ بةل

بةجؤرى ثةيوةنـــدى بـــةآلم ئةمة كونة، سروشـــتى لةناوةِراســـتةكةيدا
فراوانبوونى هـــؤى دةبَيتة ناوةكـــى ضونكة شاشـــى ثةردةكـــةوة هةية.
ة سةرةتاييةكاندا

َ
هةول لة بكشـــَيت. كضَينيةكة ثةردة ئةوةى بآ كونةكة

بةكاربَيت. بضووك دةمطرى ثَيويســـتة

ئاســايى ذيانى دةتوانرَيت ســةرخوَيندا كةوتنة لةكاتــى             ث: ئايــا
بذيــن؟

بريؤكة  ئةو هةموو وردة وردة بةســـانايش، دةتوانرَيتء زؤر
ََ
۹ بـــةُّـ

دةوةرنء
َ
هةيةتـــى هةل ســـةرخوَين كةوتنة دةربارةى وةهميانـــةى كـــض

دةتوانيـــت:

- بآ مةترســـى ســـةرىبشـــوات

- وةرزش بـــكات

مةلة بكات. يا بشـــوات - خؤى
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ثَينجةم بةشى

قبوون
َ

بال تَيكضوونةكانى
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طؤِرانكاريية نابَيـــت،ء وابةئاســـانى طةورةيى بـــؤ يةوة
َ
مندال طواســـتنةوة لـــة

دةبَيت: دا
َ
لةطةل دياريكراويان دةروونى تَيكضوونى ناِرةحةتةكان جةستةيية

دةروونيةكان تَيكضوونة

بةمَييةتيةيةكةى بةجةســـتةيىء كـــض ســـةرخوَيندا، كةوتنة لـــة ســـةرةتاى
نوآ كةســـَيتييةكى دةكات كة وا ثَيويســـتى يةو

َ
مندال ئةوة كؤتايى خةبةرى دةبَيتةوة،

ةِراوكآى هةية
َ
دل ثةشَيوةو بةئاطاية،و سَيكسيةكانيشى هةستة هةروةها دروســـت بَيت.

بدوَيت. خؤى دةربارةى ناتوانَيت ئَيستا تا ضونكة

ثِرة ضونكة طرانة، جار زؤربةى طةورةى ىء
َ
مندال نَيوان ناوةندةى قؤناغة ئةو

خوَيندنطةدا. ماألء ناو لةطةأل كةشى بوونةوة لةرووبةِروو



Êá ÙâÚj�Ìâ 90 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خؤى و هةســـتى تَيى ناطةن، كـــة دةورووبةرةكةى دةكات كضةكـــة وا هةســـت
دةستدرَيذيانة شَيوازَيكى بؤ ثةنا دةردةبِرَيت. هةندَيك جار دةستةآلتةوة بةِرةفزكردنى

دةنطى. بآ ساتيش هةندَيك بؤ دَيتء كؤتايى بةطريان جاريش زؤربةى دةبات،ء

خؤشرتة. بؤية طؤشةطريى ثآ دةكةوَيت ثةكى دةروونى زوو لةبةرئةوةى

بةئاطادارييةوة َيتـــةوةو
َ
دةهَيل خؤيـــدا ـــى

َ
شـــتةكان لةدل لةطةأل كةســـوكاريدا

دةكات سؤز
َ
هاوِرَييةكى دل كضة بوونى بةثَيويستى هةست دةكات.ء لةطةأل سوكةوتيان

َ
هةل

خةوبينيندا دةضَيت، مةيلى بةالى زؤرتر رِبَيذَيت،
َ
هةل بؤ خؤى نهَينيةكانى هةموو كـــة

تَيطةيشتويى» بةهؤى شيعر «بةنا دةربرِبَيت لةكةشى طشتى خؤى وةِرسى دةدات هةوأل
جار زؤربةى نةزانَيت نوسنيء شيعرانةى بةو كةس دةدات هةوأل نوســـينى ديكةوةو يا
دةدات دةبينيت هةوأل ئةوةشدا لةطةأل نية. قايل بةشـــَيوةي خؤى كضةكة وضانةدا لةم
سةرةتاييةكانى ة

َ
هةول بايةخ ثَيدانيان، شـــوَينى ببَيتة رابكَيشـــَيتء كى

َ
ســـةرنجى خةل

جلء بةرط كؤكردنةوةى لة حةز جوانكارىء ئاماددةكراوةكانى بةكارهَينانى دةدات بؤ
ملوانكة.

بةرةو دةروونيدا جةســـتةو بةطواســـتنةوةى كض كة لـــةم قؤناغـــةدا روودةدا،
ء بنةِرةتية، كارَيكـــى كضةكةيـــان بارى بؤ كةســـوكار تَيطةيشـــتنى طـــةورةى دةِروات،
بة سةركةوتنى ثاشةِرؤذدا، بةندة لة مَييةك وةك كض دةتوانرَيت بووترَيت سةركةوتنى

قؤناغةدا. لةم كَيشةكانى لةرووبةِروبوونةوةى

كَيشــةكانىكَيش

خؤراكيدا رةفتارى لة فسيؤلؤذيانةى دةروونىء طؤِرانكارية ئةو قبوونء
َ
بال

جةســـتةدا. لةكَيشـــى طؤِرانكارى هؤى دةبن دةبنة يدا
َ
لةطةل
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زؤرخــؤرى

دةكةوَيت كةوتنةســـةرخوَين قؤناغى ثَيـــش كة جةســـتة طةشـــةى ضاالكى
هؤى دةبَيتة خواردنيـــش زؤر لةطـــةألدا دةبَيت، خواردنى زؤر ئارةزووى بـــةزؤرى
رانء ســـمتء لة بةتايبةتى ناوضةى لةشـــدا هةندَيك لـــة كةلةكةبوونـــى ضـــةورى

ناوقـــةددا.

بكرَيـــت. رزطار زيادةية خؤ ضةورية لةم زةحمةتة بتوانرَيت - لةدووايـــدا

ناِرَيكى دةشكَينء زوو ة الستيكيةكانى
َ
ريشال بةخَيرايى دةكشَيتء - ثَيســـت

زؤريـــان ثَيـــوةديـــاردةبَيـــت.

تَيكضوونَيكى ئةنجامـــى لـــة زؤرخـــؤرى تةمةنـــةدا زؤر بةدةطمـــةن لـــةم
دةروونيةكان كَيشـــة ئةنجامى لة بةناِرةحةتى هةســـتكردن دةبَيت. فســـيؤلؤذيةوة
بكات خؤى دانةوةى

َ
دل يا لةجآ طرتةوة ئـــةوةى جؤرَيك بؤ دةنَين بةكضةكةوة ثـــاأل

شـــةكرةمةنيةكان. خؤراكة بةتايبةتى خواردن، بةزؤر

خؤراك نةبردنى دأل

برَيتى لة ثَيضةوانة، ضونكة بةئاراستةيةكى بةآلم خواردنة زؤر كَيشةى هةمان
ى

َ
دل دَيتةوةو

َ
ُّـ قَيـــزى دةخواتء كةم زؤر دَيت خـــؤراك

َ
ُّـ واى كضةكـــة زؤر خـــواردن

بؤمَييةتيةكةى دةردةبِرَيت خؤى رةفزى رةفتارة جؤرة بةو ئةو خؤراكَيك نابات. هيـــض
ى

َ
دل دَيتةوةو

َ
ُّـ قَيزى دةخواتء كةم زؤر خؤراك لَيدَيت واى كضةكة وَيستى

َ
هةل هةروةها

مَييةتيةكةى دةردةبِرَيت خؤى بؤ رةفزى رةفتارة بةو جؤرة ئةو خؤراكَيك نابات. هيض
دانيشـــتنة لة هةندَيك بةكةســـوكارى بةرامبةر وَيســـتى دوذمنكارانةى

َ
هةروةهـــا هةل

وَيستَيكى
َ
هةل كَيشةكانى ضارةسةر بكاتء بدةن لةوانةية يارمةتى كضةكة دةروونيةكان

وةربطرَيت. خؤراك لة باش



Êá ÙâÚj�Ìâ 92 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عازةبة

رذَينةكاندا كوَيرة كارى سةرةتاى لةطةأل بةزؤرى ساكار هةية تَيكضوونى هةندَيك
ئةو هوروذاندنى لة ئةنجامى زياتر دةركةوتنى عازةبةية. عازةبة هةموويان لة دَيـــن،
زياد موويةكةوة. هةموو ســـةلكى بنكى دةكةونة كة دةبَيت ثةيدا رذَينانةوة ضةوريـــة
هةو دةكاتء ناضَيت ئةوةندةى ثآ كة بضووك بريندارى دةبَيتة هؤى رذاندنى ضةورى
لةوانةية كة دةبن ســـوردا ثةيدا لةشـــَيوةى زيثكةى لةبةرئةوة عازةبة بؤطةن دةبَيت.
لةســـةر لةوانةشـــة دةبَيت، ثةيدا دةموضاو لةســـةر عازةبة بةزؤرى بَيت. كَيميان تَيدا

بنب. ثةيدا ثشتء سنط شانةكانء

دةبَيت؟ ثةيدا ضيةوة لة عازةبة             ث:

هؤرمؤنةكانى  بة بةرامبةر رذَينةكانةوة ضةورية زؤرى هةستدارييةكى لة  ۹
دةدةن. دةرى رذَينةكان طورضيلة سةرة هَيلكةدانةكانء كة مآ

طرياوةكانى ثاكوخاوَينى. البردنى تةندروستى رَيســـاكانى رةضاونةكردنى - لة
رةش بطرَيتء ى

َ
لةش بةخال تنؤضكةكانى كة هةية بؤى جوانكـــردن بةرَيطايةكى خراث

دةكات. دروست هةوكردن دةرةوةء ئةوةش ماددةكان بَينة ضةورية َيت
َ
نةهَيل

ببَيت. ثةيدا سكثِريةوة حةثى دذة ئةنجامى خواردنى لة عازةبة لةوانةشة -

رزطاربني؟ لَيى ضارةسةربكرَيتء عازةبة دةتوانرَيت ئايا            ث:

مةرجَيكى  ضونكة عازةبة سةرةتاوة، لة هةر بيت بةمةرجآ ئاطادارى َى،
َ
۹ بةل

زيثكةكان شوَينةوار ئةوةى بؤ ببَيت. هةر قبووندا
َ
بال تةمةنى لةطةأل نية دانراو

ئةمانة رةضاوى ســـةرةتاوة لة هةر النةضَيت، واباشـــة دوايى كة ن
َ
بةجَينةهَيل

بكرَيت:
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حةثى خواردنى لةطةأل عازةبة دةركةوتنى ئةطةر ذنان ثزيشـــكى - ســـةردانى
دةنوسَيت حةث بؤ لة ديكةت جؤرَيكى ثزيشك ةتةدا،

َ
حال لةم دذة ســـكثِريدا ثةيدابوو.

دةكاتةوة. ضاك سوِرَيك ضةند ثاش بارةكة كة (Diane 35)

بكرَين؟ لةم حاَلةتةدا ثَيويستة ضني كة ئةو كارانة            ث:

بةهؤى  كةرةوة يا ثاك بةثَيست تايبةت ثزيشكى َيكى ۹ دةموضاوت بةسابوون
بةكارنةهَينيت شـــل ى ســـابوون جوانكارييةوة طرياوةكانى نةرمى البةرَيكـــى
كارتَيكراو سابوون ة جؤرة كة بةم هةآلتنى ثَيست وشـــك دةبَيتة هؤى ضونكة

دةردةدات. ضةورى شلةى زؤرتر دةبَيتء

لة ضةورء بةثَيســـتى تايبةتن كة بةكاربهَينة جوانكاريانـــة - ئـــةو بةرهةمة
دةفرؤشرَين. دةرمانخانةكان

بآلوةكةوة، بةثَيضةوانةى بريؤكة دووربخةرةوة، دانـــة بةرخؤر خؤ لة - خؤت
ضاك بوونةوةى يارمةتى خؤر تيشكى ســـةرةتادا لة ناكاتةوة عازةبة ضاك خؤر ضونكة
ســـةرلةنوآ ناوةوة دةمَينَيتةوةو لـــة بةآلم كَيشـــةكة دةدات، هةوكردنـــة دةرةكيةكان
لة كرَيمانةى ئةو باشرتة لةبةرئةوة دةردةكةونةوة. بةهَيزتر بةشـــَيوةيةكى زيثكةكان

بةكاربهَينيت. دةتثارَيزَيت خؤر

لة خؤت ميوة،و سةوزةو زؤر خواردنى لةطةأل بخؤ، هةمةضةشن دروستى خؤراكى -
دووربخةرةوة. (Charcuterie) ضةورةكان طؤشتة بةرازء طؤشتى خواردنى
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شةشةم بةشى

نائومَيدى تةمةنى
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نائومَيدى تةمةنى

مانطانة          سوِرى كؤتايهاتنى

ناِرةحةتى بارَيكى ذن دةضَيتـــة ى تةمةندا،
َ
ســـال ثَينج و ضل لـــة دةوروبةرى

سةرةتاى لة ئةوةى هةروةك تاقةتى) بَى و مةزاج (تَيكضوونى دةروونيةوة و جةستةيى
دةكرد. ثَي هةستى بالقبووندا

ذنةكةدا كة لة جةستةى هؤرمؤنى طةِراندنةوةيةكى
َ
بريتيية لة هةل هؤكةشى

مانطانة. سوِرى نةمانى هؤى دةبَيتة تةواوةتى بة لةثاشاندا روودةدات،

تةمةنى نائومَيدى“(1) ضيية؟  ”سنورى حاَلةتى روودانى            ث:

تةمةنى  ساآلنةى ثَيش كة لةو َيك نيشانة
َ
ثةيدابوونى كؤمةل لة بريتيية ۹

تةواوى سوِرةكة. وةستانةوةى لةدواى َيك
َ
سال هةروةها نائومَيدى ثةيدادةبن،

ضيية؟ نائومَيدى» تةمةنى «سنورى هؤيةكانى ث:

هَيلكةدان كارى هَيواشى يةكةم: ۹ هؤى

كةم بة دةســـت هَيلكةدان هؤرمؤنةكانى يةوة
َ
ســـال ضل لة ســـةرةتاى تةمةنى
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جةستةدا ثرؤجسرتؤنى و ئيســـرتؤجني نَيوان لة هاوســـةنطى بةوةش و دةكةن بوونةوة
دةضَيت. تَيك

دانةكان 
َ
ضيكل هَيلكةدانة دةورى خانةكانى كة ئيسرتؤجينةى ئةو ئيسرتؤجني: -

برَيذَيت. (LH) هؤرمؤنى رذَين مَيشكة ذَير كة ئةوةى هؤى دةبَيتة دةدةن، دةرى

لَيى. هَيلكؤكةية دانةكةو دةرثةِرينى
َ
دِراندنى ضيكل بةرثرسى هؤرمؤنة ئةم

هؤى دةبَيتة لة ئيسرتؤجيندا كةمبوونةوةيةك ئةوا هةر بنضينةية ئةم لةسةر
هَيلكةدانان ئةوة لةبةر طةيشـــتن. ناطاتة قؤناغى ثَي دانةكة

َ
ضيكل ضونكة هَيلكةدانةنان

ى
َ
حال ئةمة دةبن هَيلكوكة نابَيت، ســـوِرى مانطانةى ذنةكة بىَ رَيكوثَيك لةم ماوةيةدا

خؤييدا  ى
َ
دا و لةتةمةنى 45 سال ى

َ
تةمةنى 40 – 50 سال لة مانطانةية سوِرةكانى 25% ى

هَيلكةدانى لة لةدايكبوون ةوة هةر كة (هَيلكؤكة) مَيية خانةكان طرياوى
َ
هةل .%40 دةطاتة

هَيلكةدانان دووردةكةونةوة. كردارةكانى بةوةش كةم دةبَيتةوةو زؤر ذنداية،

ثاش  دانةى هَيلكةدان
َ
ضيكل مانطانةدا، دووةمى سوِرى ثرؤجيســرتؤن: لةبةشى -

تةمةنى نائومَيدى  ســـنورى لة دةطؤِرَيت(1) مةبةســـت لَيوةى هَيلكؤكة كة دةرثةِرينـــى
لةتةمةنى  بـــةوةش دواكةيةتـــى، تةمةنةكـــةو ةكانى ثَيـــش

َ
Plimenoapause ســـال

Menopause جيادةكرَيتةوة.  نائومَيدى

نابَيت. تةواوى ثرؤجيسرتؤنى بةرهةمهَينانى تواناى الواز زةردةيةكى تةنة بؤ و

واتة نابَيت، دروست هةر تةنة زةردة ئةوا رووى نةدا، هَيلكةدانان ئةطةر م
َ
بةال

روونادات. ثرؤجيسرتؤنيش دةردانَيكى هيض

ضل  تةمةنـــى لةســـةرةتاى دووةم: تَيكضوونـــى هاوســـةنطى هؤرمؤنـــى هــؤى
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دةردانى م
َ
بـــةال دةبَيتةوة، كـــةم ثرؤجيســـرتؤن هؤرمؤنـــى ووردة و ثَينجـــةوة ووردة

هاوسةنطى هةردوو لة تَيكضوون بةوةش دةمَينَيتةوة، خؤى وةك ئيسرتؤجني هؤرمؤنى
ثةرة ئـــةم تَيكضوونة زياتر بةتةمةنيشـــدا ضوون

َ
لةطةل و هؤرمؤنةكـــةدا روودةدات،

كارلَيكةكانى لة هاوسةنطكردنى بريتيية ثرؤجيســـرتؤن ى
َ
رؤل لةبةرئةوةى دةســـَينَيت

فةرمانى. دةبَيتةهؤى تَيكضوونى هؤرمؤنيية ئةم تَيكضوونة ئةوا ئيسرتؤجني،

ضيية؟ نائومَيدى» تةمةنى «سنورى ماوةى نيشانةكانى            ث:

ئةوةش  هؤرمؤنى، نةمانى هاوسةنطى دةبَيتة هؤى ثرؤجيســـرتؤن ۹ كةمى
نائومَيدى تةمةنى ثَيش

َ
سال ســـآ يان كةدوو تَيكضوونانةى ئةو هؤى دةبَيتة

مانطانة سوِرى جار هةندَيك دةبن ثَيك ناِرَيكو مانطانة سوِرةكانى روودةدةن.
بةثَيى بةهَيز دةبَيت يا الواز يا خوَينيش ســـةر كةوتنة دةبن، يان كورت درَيذ
شَيوةيةكى بة بَيت مانط دوو يا مانطَيك سوِرةكة لةوانةشة هةروةها سوِرةكة.

بووةستَيت. ئاسايى

دةردةكةون: بةشى دووةمى سوِرةكةوة لة نيشانانةى  ئةو

دةبن ئازار بة توندو مةمكةكان -

دةئاوسَيت
َ
هةل سك -

دةبن قورس القةكان -

ةِراوكَى.
َ
دل مةزاج، طةِرانةوةى

َ
هةل بوون، تووِرة جَيطرية، نا ذنةكة مةزاجى -

تَيكدةضَيت نوستن -
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دياريكراو؟ كَيشةى دةبَيتةهؤى هؤرمؤنى تَيكضوونى ئايا            ث:

ثةيدابوونى  هؤى دةبَيتة ثرؤجيسرتؤن دا لة ضاو ئيسرتؤجني زؤربوونى ۹
 50 45و لةنَيوان واتة – دةردةكةون نائومَيـــدى ئةو كَيشـــانةى ثَيش تةمةنى

دا، لةو كَيشانة: ى
َ
سال

خوَينَيكى سةر لةوةشةوة كةوتنة و دان
َ
مندال زؤرى ناوثؤشى ئةستوربوونَيكى -

دةبَيت. ثةيدا زؤر

دان:
َ
منال ةكانى

َ
ريشال ئاوسانى

َ
دان يا هةل

َ
منال لينجةثةردةى ئاوسانى

َ
هةل -

مةمكةكاندا. لة كةم كةم بريندارى دةركةوتنى -

دواتردا، كاتةكانـــى لة شـــَيرثةنجةكان لـــة - ئةطـــةرى دةركةوتنـــى هةندَيك
راستكردنةوةى بؤ كاركردن مةمك. شـــَيرثةنجةى و دان

َ
منال شـــَيرثةنجةى بةتايبةتى

هةية سوودى زؤر ةتةدا
َ
حال لةم دةرمانةوة هةندَيك بةهؤى هؤرمؤنى تَيكضوونى

شَيرثةنجة. نيية بؤ هؤ تةنها هؤرمؤنى هاوسةنطى ئةوةشدا تَيكضوونى
َ
لةطةل

كةوتنةســةرخوَين نةداوة، ئةطةر ســكثِربوون رووى بزانــني               ث: ضــؤن
نةبوو؟   

سوِرةكانى  يةكَيك لة لة لةوانةية نائومَيدى دا تةمةنى قؤناغَيكى ثَيش             ۹ لة
بوو. ثَيك و رَيك لةوةوثَيش لةكاتَيكدا روونةدات، كةوتنةسةرخوَين مانطانةدا

سكثِرى. روودانى لة بريتيية دَيت مَيشكدا بة ةتةدا
َ
حال لةو ئةوةى
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بكرَيت: لةم كارانة يةكَيك دةتوانرَيت بةدواداضوونى ئةمة بؤ

خةو لة هةستان لةش بةيانيان ثَيش طةرمى وةرطرتنى

لة طةرمى لةش ئةوا نابَيـــت) ســـكثِربوون (واتة هَيلكةدانان نةبوو 1. ئةطةر
36.5 ثلةداية.  سنورى

ئاماذة  ئةمةش 37 ثلةوةية، طةرمى لةسةرو ئةوا هةبوو، ئةطةر هَيلكةدانان .2
دةكات: ئةطةر دوو بؤ

داوة. سكثِرى رووى يا دواكةوتووة، كةوتنة سةرخوَين يان

سكثِرى تاقيكردنةوةى

جارَيكى ضةند ئةطةر هةية راســـتةوخؤى بةرئةنجامَيكى ئةم تاقيكردنةوةية
دةبَيتةهؤى ثرؤجيسرتؤن تاقيكردنةوةى ئةوا نةبوو، كةوتنةســـةرخوَين لةســـةريةك
ثرؤجيسرتؤن ثَيكهاتووةكانى لة وةرطرت دةرمانَيكى كةســـةكة ئةطةر هؤيةكة. زانينى

نةدابوو. رووى سكثِرى دةطةِرَيتةوة ئةطةر كةوتنة سةرخوَين ئةوا رؤذ دة ماوةى بؤ

وةستاوة؟ ضى لةسةر نائومَيدى) تةمةنى (سنورى حاَلةتى ضارةسةرى            ث:

ثرؤجيســـرتؤن دةوةستَيت،  جَيطرتنةوةى كةمى لةســـةر ۹ ضارةســـةرةكة
رؤذ دة ماوةى بؤ ثرؤجيسرتؤن ثَيكهاتووةكانى لة يةكَيك وةرطرتنى بة ئةوةش
دووركةوتنةوة دةبَيتةهؤى ضارةســـةرة ئةم سوِرةكةدا. شـــانزةهةمى لة رؤذى
تووندبوونى و زؤر خوَينبةربوونى و دان

َ
مندال بوونى ناوثؤشـــى لة ئةستوور

مةزاج. تَيكضوونةكانى لة دووركةوتنةوة هؤى دةبَيتة هةروةها مةمكةكان،
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ضارةسةرى ثرؤجيسرتؤنى؟  بة دةست بكرَيت كةى ث:

سوِرةكةدا  دووةمى لة نيوةى ضارةسةرة ذن ئةم نةخؤشييةكانى ۹ ثزيشكى
«ســـنورى ماوةى تايبةتى ناِرةحةتـــى بـــة هةســـت ذن دةنوســـَيت، كةتَييدا
ناِرةحةتى ســـوِرةكةو ناِرَيكى لة كاتى بةتايبةتى دةكات نائومَيدى» تةمةنـــى

مةمكةكان.

دى يةكَيكى بـــؤ ذنَيكةوة لة ضارةســـةر، بة دةســـتكردن بؤ تةمةنـــى طونجاو
هةندَيكى بؤ و بَيت باش ييةوة

َ
ســـال ضل لةتةمةنى ذن هةندَيك لةوانةية بؤ جيـــاوازة.

ييةوة.. ..
َ
سال وثَينج ضل لةتةمةنى دى لةوانةية

ثرؤجيسرتؤن، ئاوَيتةكانى وةرطرتنى ثاش ئةطةر روودةدات ضى               ث:
نةدا؟  رووى سةرخوَين كةوتنة

دةردانى  كةمى بةهؤى دةبَيت بةردةوام هةر خوَين ســـةر كةوتنة ۹ نةمانى
جارَيكى ثَيويستة لةبةرئةوة نةمانة كاتى بَيت، ئةم لةوانةية ئيسرتؤجينةوة،
وةربطريَيتةوة. ثرؤجيســـرتؤن دياريكراودا لةكاتـــى و ئايندةدا دى لة ســـوِرى
زياتر بؤ بـــكات ســـكثِرى تاقيكردنةوة لةســـةر لةهةمان كاتيشـــدا دةتوانيت

نيابوون.
َ
دل

كةوتنة  بةدواى لةســةر وةرطرتنى ثرؤجيســرتؤن دةتوانرَيت ضةند   ث:
بني؟ بةردةوام دا سةرخوَين

يةكدا،  لةسةر ضوار سوِرى لةماوةى ثرؤجيسرتؤن وةرطرتنى ئةطةر ثاش ۹
رووى نةدا. كةوتنة سةرخوَين

كة مانايةى بـــةو هَيلكةدانةكانة و كارى تـــةواوى وةســـتاندنى ئـــةوا مانـــاى
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ئومَيدى نا تةمةنى ســـوِرى تةمةنى نائومَيديية(واتة لة ئةوةش نةماوة، ئيســـرتؤجني
.(Menopause تةواوةوة نائومَيدى تةمةنى ضؤتةناو و Perimenopause دةرضووة
رَيذةى زانينى بؤ بكات تايبةتى تاقيكردنةوةيةكى دةكةين ثزيشك لة داوا ةتةدا

َ
حال لةم

تةنها ئةوةش و خوَيندا لة رذَين سةر طورضيلة هؤرمؤنةكانى و هَيلكةدان هؤرمؤنةكانى
نيايية.

َ
دل بؤ

نةبوو، ئةوا دروســـتيش بةربةســـتَيكى ئةطةر هيض ويســـتى، و ئةطةر ذنةكة
نائومَيدى تةمةنى بة تايبةتى جَيطريةوةى ضارةســـةرَيكى هؤرمؤنى دةتوانَيت ثزيشك

بنوسَيت. بؤ

ضيية؟ نائومَيدى تةمةنى            ث:

بةتـــةواوى، وئةوةش  كةوتنةســـةرخوَينة نةمانى ۹ تةمةنـــى نائومَيـــدى
ســـةر نةمانى كةوتنة دةطةيةنَيت. ذنةكـــة الى هَيلكـــةدان كارى راوةســـتانى
بة دى هةندَيكى الى لةكاتَيكدا روودةدات وثِرى بةكت ذن هةندَيك الى خوَين
لةوةى سةرخوَينَيك دووركةوتنةوةى لةطةأل روودةدات بةرة بةرة شـــَيوةيةكى
تَيثةِربوونى ثاش تةواو و راست نائومَيدى تةمةنَيكى لة باس دةتوانرَيت دى.

بكرَيت. دا، كةوتنةسةرخوَين وةستاندنى بةسةر َيك
َ
سال

روودةدات؟ نائومَيدى تةمةنى تةمةنَيكدا ض لة            ث:

ثَيش  ئةطةر يدا روودةدات
َ
سال ثةنجا لة دةوروبةرى نائومَيدى ۹ بةطشـــتى

ثةنجاو تةمةنى ئةطةر ثـــاش و زووة» ئـــةوة «نائومَيدى رووى دا ى
َ
ضل ســـال

بؤ ئةوة ئاماذة ئةوا « نائومَيدى دواكةوتوة و ئامارةكان دا رووى يش
َ
ثَينج سال

لة  يان و 50 % دةبن نائومَيد دا ي
َ
ذنان لة تةمةنى 44 ســـال % 15 كة دةكةن

دا.  ى
َ
تةمةنى 55 سال لة يان و 99 % دا ى

َ
50 سال تةمةنى
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تةمةنى كاتى ســةر كاردةكةنة كــة كامانةية ث: ئــةو هؤكارانــة
نائومَيدى؟

نزيكى  بة ذنَيك بؤماوةيية، هةموو ذنان الى زؤربةى نائومَيدى تةمةنى ۹
بووة. تةمةنَيكدا ض لة زانى دايكى دةبَيت ئةطةر نائومَيد كةى دةزانَيت

خســتنى ثَيش هؤى دةبنة كة هةن نا بؤ ماوةيــش ديكةى هــؤكارى كؤمةَلَيــك
نائومَيدى: تةمةنى

دةردانى كةمكردنـــةوةى هـــؤى دةبَيتـــة توتـــن - جطـــةرة كَيشـــان، ضونكـــة
ئيسرتؤجني.

هاوسةنط. نا خؤراكى -

ئابوورى خراث. و كؤمةآليةتى بارى -

دةروونيةكان. ثةستانة -

هؤى دةبَيتة ســاَلَيك ضةند بؤ دذة ســكثِرى حةثى بةكارهَينانى            ث: ئايا
نائومَيدى؟ تةمةنى دواخستنى

ئةوا  هَيلكةدانان، قةدةغةى روودانى دةبنة هؤى حةثةكان ئةوةى ۹ لةبـــةر
طرتنى

َ
هةل هؤى ئةمة دةبَيتة وادةزانن هةندَيك ثشوو دةدات، ماوةيةك هَيلكةدان

هةن، هَيلكؤكانةى ضونكة ئةو روونادات، وا شتى لة راستيدا بةآلم هَيلكؤكةكان،
بطرَيت. دا تةمةنى نائومَيدي هاتنى لةبةر نيية خؤى شتَيك هيض دةمرن،

زوو كامانةن؟ نائومَيدى هؤكانى تةمةنى ث:

نائومَيدييةكى  بوو ئةوا ى
َ
ضل سال تةمةنى نائومَيدى ثَيش هاتنى ۹ ئةطةر
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دابَيت: روويان هؤكارانةوة ئةم بةهؤى ئةمة لةوانةية زوو.

نةشتةرطةرى. بة هَيلكةدانةكان البردنى -

كيميايى. ضارةسةرى وةرطرتنى يان دةرمان هةندَيك بةكارهَينانى -

رووداوَيكدا. لةكاتى دةروونى شؤكَيكى -

ةتة بةدةطمةن
َ
ئةم حال مردنةوة. جيابوونةوة يان شؤكَيكى دةروونى بةهؤى -

روودةدات.

ئاوَيتةكانى بةهؤى طرتنةوة جَى ضارةسةرَيكى بة زوو نائومَيدى ةتانةى
َ
حال ئةم

بؤ هؤرمؤنى كةمى بةردةوامى لة دووركةوتنةوة بؤ دةكرَيت ضارةسةر ثرؤجسرتؤنةوة
زؤر. ماوةيةكى

جيادةكرَيتةوة؟ ضى بة نائومَيدى تةمةنى هؤرمؤنى ئاستى لةسةر           ث:

فةرمانانةى  ئةو وةستانى زاوزَى دةبَيت بةهؤى ذيانى تووشـــى ۹ نائومَيدى
وةك: زاوزَييةوة بة بةندن كة

هَيلكةدانان. كارى وةستانى

واتة: هَيلكةدانان كارى وةستانى

هَيلكةدانان كؤتاى

هَيلكةداندا  لـــة لةدايكبووندا لةكاتى كة 400,000 مَيية خانـــةدا لة نَيـــوان
ةتى

َ
حال دةطةنة دانة (1/1000) (واتة بة رَيـــذةى 400 خانة نزيكـــةى تةنها هةيـــة،
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قؤناغة  لة % 99,9 واتة هةبَيت، ثيتاندنيان كة تواناى هَيلكؤكة بة بوون و ثَيطةيشـــتن
دةمرن. جياوازةكاندا

نامَينَيت هَيلكةداندا لةناو زاوزَى خانةيةكى هيض دا، نائومَيدى تةمةنى ى
َ
سال لة

دةبنة نةزؤكيةكى تةواو. و

كةوتنةسةرخوَين  كؤتايى          

بةرة جاردا زؤربةى لة بةآلم بوةســـتَيت، ثِر لة ســـةرخوَين كةوتنة لةوانةية
بةتةواوى نائومَيدى لةتةمةنى نيابوون

َ
دل ثَيكدا، و ناِرَيك سوِرى لةناو و روودةدات بةرة

خوَين. سةر لة كةوتنة تةواو وةستاندنةوةى بةسةر دةبَيت َيك
َ
تَيثةِربوونى سال دوواى

رذَين مَيشكة ذَير هؤرمؤنةكانى دةردراوى زيادبوونى

FSH، LH دا بؤ  هؤرمؤنى دةردانـــى لة دةبَيت بـــةردةوام ذَير مَيشـــكةرذَين
نابَيت هاندانة ئةم بؤ وةآلمى بةآلم هَيلكـــةدان هَيلكةدان، دانةكانى

َ
ضيكل ضاالككردنـــى

روودةدات مَيشـــكة رذَين ذَير نةماوة. لةوةوة زيادبوونى ضاالكى تَيدا هَيلكؤكةى ضونكة
كار زؤر دةردانة ئةم و ميزدا. خوَين لةناو بوونةوةى هؤرمؤنةكانى بةرز يشيدا

َ
لةطةل و

فرة تَيك ضوونى هؤى و دةبَيتة دةرةقـــى، رذَينى وةك ديكةى رذَينةكانى دةكاتة ســـةر
ضةشن.

نائومَيديةوة؟ تةمةنى بة بةندن كة كامانةن تَيكضوونانة ئةو            ث:

جةستةيية  تةمةنى نائومَيديةوة، بةندة بة يةكةم جار تَيكضوونانةى ۹ ئةو
نةمانى لةطةأل ئةندامةكان تَيثةر دادةنرَيت، ضونكة وضانَيكى بة دةروونى، يا

وةردةطرن. نوَى هاوسةنطيةكى و دةطونجَينن خؤيان طرنطةكاندا هؤرمؤنة
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جةستة تَيكضوونةكانى

كو
َ
بةل زاوزَى، ئةندامةكانى ســـةر كارناكةنة بةتةنها هَيلكةدان هؤرمؤنةكانـــى

جةستةش. سةرجةم فةرمانةكانى سةر كاردةكةنة

تةوذمى طةرمى

تةمةنى قؤناغى ســـةرةتاى لة كة سةرةكيانةية نيشـــانة لةو تةوذمى طةرمى
دةردةكةون. دا نائومَيدى

ضاالكى رَيطرى هؤى دةبنة بـــةآلم نية، فيســـؤلؤذيان كاريطةرى ئةو تةوذمانة
دوو روودةدةن. لةماوةى رؤذدا و شـــةو كاتَيكـــى هةموو لـــة ضونكة سروشـــتى ذنةكة

خوارةوة. دَيتة ثَيدا ئارةقيان دةبَيتةوة، سور ذنةكة ملى و وضاو دةم خولةكدا

تووشـــيان ســـيانيان ذندا ضوار لة ئةوةى رادةى تا باوة زؤر تةوذمـــى طةرمى
طةرمى تةوذمى لة بريتيية  و دةطؤِرَيت، دي ذنَيكى بؤ ذنَيكةوة تونديةكةى لة دةبَيت،
دةم يدا

َ
دةزانرَيت لةطةل ى ثَي جةستة طةرمى بة بةهةستكردن زؤربةى ذنان، سوك الى

بةهَيزة  تةوذمةكة ذنان ى % 10 الى ناطةِرَيت،
َ
هةل سوور يان دةطةِرَيت

َ
هةل سوور ضاو و

دةبَيت. دا
َ
لةطةل شةودا لة ئارامكردنةوةى ناِرةحةتى ةتَيكى

َ
حال

بةيةكجـــارى ثَيـــش وةســـتاندنةوة طةرميـــةكان هةندَيـــك جـــار تةوذمـــة
دوا لة مانطَيك ضةنـــد ثاش جار هةندَيك دةردةكةوَيـــت، بـــةآلم لةكةوتنةســـةرخوَين
ســـاأل، ثَينج تا دوو بؤ دةبَيت بةردةوام دةركةوتنيان دةردةكةون، ســـةرخوَين كةوتنـــة

وةرنةطرت. ثرؤجسرتؤن كةمة جَيطرتنةوةى بؤ دةرمانَيكى هيض ذنةكة ئةطةر

روودانيان بؤ بةســـة ئةوةندة نةكراون، ضاوةِروان و ثِر طةرميةكان لة تةوذمة
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رووبدات. دةروونى ثةستانَيكى يا ثِرييةك و كت ئةنجامى لة ساكار ضونَيكى
َ
هةل

وةك ورياكةرةوةكانى لة خؤ ثَيويســـتة طةرميةكان تةوذمة بؤ كةمكردنةوةى
كة بخرَيتةوة دوور خؤراكانة ئةو و ضا، قاوةو و جطةرةكَيشـــان كهوليةكان، خواردنةوة
ثَيويســـتة ئةوة لةبةر تةواو، ناِرةحةتى دةبنة طةرميةكان تةوذمة تَيداية. بةهاراتيان

وةربطرَيت. هؤرمؤنى، ضارةسةرى سةرةِراى هَيوركةرةوة هةندَيك

دةرزى بة طةرمى، ضارةسةر و هؤرمؤنةكان بة ثَيك ضارةسةرى رَيكو سةرةِراى
نةخؤشيةكة بة نةخؤشى ضارةسةرى (واتة هاوطونجانى ثزيشـــكى شـــَيوازى بة ئاذن يا
ئةوةش ئامؤذطارى هةروةها هةبَيـــت باشـــى بةرئةنجامى Homeopathy) لةوانةية
تازةو بةرى لة كة (C)، (E) ظيتامـــني ثِرن لة كة بخوات ئةو خؤراكانـــة كة دةكرَيـــت

هةية. دا سةوز ميوةى

بة ضونكة دروســـت دةكات نائومَيدي تةمةنـــى نيشـــانةى هيالكى: زؤرترين
دةبَيت. تووشى دوو ذن لة يةك رَيذةى

دةربكةوَيت: شَيوةيةك ضةند بة هيالكى لةوانةية

ئاسايى شةوَيكى لةطةأل ئةوةى بةيانياندا لة هيالكى بة زؤر - هةســـتكردنَيكى
بردووة. بةسةر

هةستان لةكاتى ئازار بة هةستكردن لةطةأل ماســـولكةو جومطةكان - رةقبوونى
خةودا. لة

رؤذ. هيالكى بؤ هاتن بة درَيذايى نؤبةى -
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طشتى. شَيوةيةكى بة زيندةيى دابةزينى -

ضاالكى. طةِراندنةوةى بؤ زؤرة كاتَيكى بة ثَيويستى -

كَيش بوونى زياد

ناِرةحةتى هؤى دةبنة زؤرتر و روودةدةن كة زؤرترينى ئةو كَيشـــانةية ئةمة
دةكةنةوة. نزيك ثريييةوة لة ذنةكة طشتى روخسارى ضونكة ذن بؤ

لة ماوةيةكى دا ئيســـرتؤجني ثرؤجسرتؤن و نَيوان لة هاوســـةنطى تَيكضوونى
لةشـــدا. خانةكانى لةناو ثةنطخواردنةوةى ئاو دةبَيتة هؤى نائومَيـــدى ثَيـــش تةمةنى
بةوة دةكةن، زياد خواردن ئارةزووى تَيكضوونة ئةم دةرمانة ضارةســـةرةكانى هةروةها
هاتنى لةطةأل دةكات. زيـــاد كيلؤطرامَيك ثَيش تةمةنـــى نائومَيدى كَيشـــى ذن ضةنـــد
حةز زؤر ذنةكة دةبَيـــت، ضونكة جارة ضةند كة زيادبوونة نائومَيديةكةش تةمةنـــى
بة بةندن نيشانانةى ئةو بؤ طرتنةوةيةك جَى وةك دةكات شـــةكرةمةنيةكان لة ماددة

نائومَيديةوة. تةمةنى

هةروةها َيك هؤكارىهؤرمؤنيةوة،
َ
بةكؤمةل قؤناغةدا بةندة زيادبوونىكَيشلةم

ثَيويســـتيةكانى دا ضووندا
َ
بةســـال لةطةأل ضونكة ضونةوة، دا

َ
بةســـال بةندة بة هؤكارى

زؤربوونى خؤراك دةبـــن. هَيواش ضاالكيةكان كةم دةبَيتـــةوة و طةرميةكان لةش بـــؤ
لةم ذن هةندَيك كَيش. زيابوونى ضاالكـــى دةبنة هؤى كةمبوونى لةطةأل (طةرميةكان)
كيلؤطرام دة دى نزيكةى هةندَيكـــى دةكات، زياد كَيشـــيان كيلؤ نزيكةى دوو ماوةيـــةدا
تايبةتى بة كة ةويية

َ
قةل لةم دووركةوتنةوة بؤ دةكات. زياد َيكدا

َ
سال لةماوةى كَيشـــيان

لة خواردن دروستى سيستمَيكى رةضاوى ثَيويستة روودةدات القةكاندا و وســـمت لة ران
بكرَيت. يةوة

َ
سال ضل تةمةنى



Êá ÙâÚj�Ìâ 110 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

درَيذاى بة لةوال ثارويةك الو لةم ثارويةك خواردنى لة بخةرةوة دوور خؤت -
ثَيويستةكان. ذةمة لةكاتى بةدةر رؤذ

ماددة ئةم ضونكـــة دووربخةرةوة دةســـتدا لةبـــةر - مـــاددة شـــريةمةنييةكان
ضةورى. بؤ دةطؤِرَين بةخَيرايى زؤر شةكرةمةنيانة

بةتايبةتى بكةرةوة، كةم طيانةوةرييـــةوة، ســـةرضاوةى لة ضةورى - خواردنى
دروستبوونى بؤ بنةِرةتني هؤكارى طيانةوةرى ضةورى و بةراز،شةكرةمةنيةكان طؤشتى

كؤليسرتؤل.

تازة. ميوةى و سةوزة و ماسى خواردنى بدةرة خوو زياتر -

تةِركردنةوةى و ثاشةِرؤكان دةركردنى هؤى دةبَيتة ضونكة بخؤرةوة زؤر ئاوى -
ثَيست.

بوونيادَيكى بة ثارَيزطـــارى ئةوةى بؤ بكة ثَيـــك و وةرزشـــى رَيك - راهَينانى
بوونى فشـــةأل دوواخســـتنى كنوضكةو هؤى كةدةبَيتـــة بكةيت، ماســـولكةيى ضـــاالك

ئَيسكةكان.

سةرخةرى برَيتى لة زؤرتر ثليكانة بةكاربهَينيت سةركةوتندا لة بدة هةوأل -
كارةبايى.

بة ببة - بِرؤ. ثَي بة ســـةعاتَيك ضارةكة رادة بؤماوةى نزمرتين وةك - رؤذانة
وةرزشى. دةزطايةكى يان يانة ئةندامى

ئيسرتؤجينةوة بة دابةزينى رَيذةى راستةوخؤ بةندة سك ئاوسانى سك: ئاوسانى
خوَيندا. لة
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لؤضى و ضرض دةركةوتنى

ثَيست (واتة دةموضاوة هؤى كةمبوونةوةى تةرى دةبَيتة ئيســـرتؤجني كةمى
زؤرتر و بِرة تةِرو كةم و وشك و تةنك زؤر ثَيست بةوةش ثَيناطات) تةواوى ئاوى بِرى
(Collagen) كؤالجني ماددةى هةردوو هةروةها بوون لؤض و ضرض بؤ تَيداية ئاماددةيى
نوَى نابنةوة، خَيرايى بة تَيكدةضَيت ثَيست الستيكى ضينى كة (Elastin) ئيليستني و
طؤِرانكاريانة دةموضاودا. ئةم لة بة تايبةتى ثَيســـت داكةوتنى هؤى دةبَيتة ئةوة لةبةر
كارى تَيكضوونى ثريييةتى» «شـــؤكى هؤى دةبنة و روودةدةن بةخَيرايى هةندَيك جار
لةبةر ثَيست، لةســـةر كاأل ةى

َ
ثةل دةركةوتنى هؤى دةبَيتة ثَيســـت خانة رةنطدارةكانى

هةتوانانة ئةو و جوانكارى دةزطاكانى دةضن بؤ الى لةم قؤناغةدا جار ذنان زؤربةى ئةوة
ية. ثرييةتى» «دذى كة دةكِرن

ثَيست: حاَلةتى ضاككردنى بؤ

تايبةت كة بطرَيتةوة بؤ حةم)َيكت
َ
(مةل هةتوان بكة لةدةرمانســـازةكة 1. داوا

بَيت. تَيدا ماددةى ئيسرتؤجينى و ثَيست بة بَيت

خؤردا بةركةوتنَيكى ثَيش هةموو لة خؤر بثارَيزة، و بةر دانة زؤر لة خؤت .2
بةكاربهَينة. تَيدابَيت، بنةوشةيى سةرو تيشكى دذى ماددةى كة ثارَيزةر حةمَيكى

َ
مةل

هؤرمؤنى بخؤرةوة، ضارةســـةرى زؤر ئـــاو هةروةها بخؤ زؤر - ميـــوةى تـــازة
دةثارَيزَيت. خَيرا لة ثريبوونى ثَيست جَيطريةوة

ثياوى: بوونة نيشانةكانى

دةكةون، مَيينةكان لة بةرهةمهَينانـــى هؤرمؤنة هَيلكةدانةكان لـــةم قؤناغةدا
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هؤرمؤنة ى توندى ثَي بة و نَيردا. هؤرمؤنى بةرهةمهَينانى لة دةبـــن بةردةوام بةآلم
وةك، دةردةكةوَيت ذنةكةدا لة نَيرى (بوونة ثياوى) نيشـــانةى هةندَيك نَيرينةييةكان
لةطةأل ئةم نيشانانة هةموو طِرى. دةنط سةر، وةرينى موو لةسةر ثَيست، زؤرى تووك

نامَينَيت. دا، هؤرمؤنى ضارةسةرى

دةروونيةكان: تَيكضوونة

قؤناغَيكى دةروونى، ئاســـتى لةســـةر تةمةنى نائومَيدى كة طومان لةوةدانية
خؤشةويستى رامكردن و كؤتايى الوَيتى و كؤتايى بة زؤرَيك لةذنانةوة بةالى قورســـة.
كَيشـــة بنضينةى ذيانيدا جةســـتةو لـــة ثِر لة طؤِرانـــى لـــة ذن دادةنرَيـــت. هةســـتى
بطاتة دةكات لةوانةشـــة ثَي دةســـت ســـاكارةوة تةنطيةكى

َ
دل لة دةروونيةكانيةتـــى كة

لة بـــة دووركةوتنةوة كردةوة دةســـتيان و طةورةبوون ةكان
َ
مندال داِرمانـــى دةمـــارى.

ثَي بايةخةكةى جارانى جاران وةك ذنةكةيدا لةطةأل هاوبةشـــةى راهاتبوو ئةو ةوة
َ
مال

لؤضى و ضرض دةبينَيت كة كاتَيك دةكات شكستى بة هةست ذن ئةمانة سةرةراى نادات،
بووة. جةستةى تووشى ةوى

َ
قةل تةنيوةو ضاوى و دةم

نية، جاران الو وةك كة دةكات بةوة هةست ى،
َ
سال ثةنجا ذنةى طةيشتؤتة ئةو

كة َيكدا
َ
كؤمةل لةطةأل طونجاندن لة دةبينَيت قورســـييةك ذنة ئةم بةآلم دانةكةووتوة،

لةطةأل ئةو طؤِرانكارية تةنطية
َ
دل ئةم لوتكة جوانيةتى دةطةيةنَيتـــة الو بةهاى تيايـــدا

دا روودةدةن. نائومَيدى تةمةنى ثَيش ماوةى لة كة دةكات هؤرمؤنيانة زياد

ثَيى بة تونديةكةيان كة رابكات، دياردانة ئةم لةدةســـت ناتوانَيت هيض ذنَيك
تَيكضوونةكانى ذيانى دةطؤِرَين. لةسةر شَيوةى و بارى ذنةكة خؤى كةســـَيتى جياوازى
كةم دَين نائومَيديةكـــةدا لةطةأل دةروونيانـــةى تَيكضوونة ئـــةو جةســـتة دةتوانرَيت

جَى طرةوةى هؤرمؤنيةوة. لة رَيطاى ضارةسةرى بكرَينةوة
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هيالكى. و ةِراوكَى
َ
دل توِرةبوون، خَيرا دةمارى، ةذانى

َ
شل

مةزاج لةوانةية دَين، بة ثَيى قؤناغةكان يةك لةدواى يةك ئةم نةخؤشـــيانة
ئةوةندة بةبَى هؤ، رؤذيشـــدا يةك بطؤِرَيت، تةنانةت لة دى بؤ يةكَيكى لة رؤذَيكةوة
و واى دةوروبةريدا هةبَيت ئةوانـــةى لةطةأل ســـاكارى ناِرةزاييةكى ذنةكة بةســـة كة

نية. دا باشـــى لةبارى هيض شـــتَيك كة دابنَيت

يــادةوةرىالواز

ثةيدا بريكةوتنةوةى خراث لةوةوة دةبن، زؤر طرانرت ئاطايى وردبوونةوةو
كردووة. ون ة وادةزانَيت يادةوةرى

َ
بةهةل دةبَيت، ئيرت

خــةوزِران

زؤربةى ثَىدةكات، دةســـت نائومَيدى تةمةنى ثَيش قؤناغى لة ةتة
َ
ئةم حال

زِران خةو لةوانةشة دووبارة دةبات، خةو ال دةبَيت كة ثةيدا ةِراوكَييةوة
َ
دل لةو جار

دروســـت بَيت. ماســـولكةكانةوة يا ئازارى طةرمى بةهؤى ثِر لة لة ثاش هةســـتانَيكى

هةندَيكرَيســاىدروســتىكةخةوئاســان دةكةن:

دوور بكةرةوة. قاوة و ضا لةخواردنةوةى دواى نيوةِرؤوة، لة -

بطرة. دوور ماددة كهوليةكان بة لة خؤت -

بَيت. ســـووك خؤراكت - با

بطرة بةدوور نةعنا لة خؤت و بخؤرةوة طةرم خواردنةوةيةكى نوستن ثَيش
هَيوركةرةوةيةكى زيزةفون بة خواردنةوةى كة بزانة ورياكةرةوةية، ئةوةش ضونكة
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ئاودا لة ئةطـــةر زيزةفونةكـــة زؤر بةآلم دةكات نوســـتن ئاســـان و بـــاش دادةنرَيت
ورياكةرةوة. دةبَيتة واتة دةبةخشـــَيت ثَيضةوانة كاريطةريةكةى ئةوا هَيشـــرتايةوة

سَيكسى ئارةزووى دابةزينى

ئارةزووى دابةزينى مانـــاى بؤ ذنةكة نائومَيـــدى تةمةنى بـــةزؤرى قؤناغى
لة بةخؤبوون نةمانى بِروا ئةنجامـــى لة زؤرى بة ةتة

َ
حال ئةم سَيكســـى دةطةيةنَيـــت.

ثَيستَيكى و كيش، كةمَيكى زيادبوونَيكى دةكات، ثةيدا هاوبةشةكةدا لةطةأل ثةيوةندى
الى هؤكارانة، ئةم دا، هةمـــوو زَى لة وشـــكى كةمَيك لة لةطةأل و طةشـــاوة، كةمـــرت الو
ةيةكى

َ
هةل ئةمةش سَيكسى، ثةيوةندى بؤ نية ئاماددة كة دةداتَى واى هةستَيكى ذنةكة

بَى بة قؤناغةدا لـــةم سَيكســـى ثةيوةندى ثريضوونى بةرةو ئةوةى طةورةيـــة، لةبـــةر
قؤناغى لةطةأل كة بكات ئاســـان تَيكضوونة دةروونيانة ئةو دةتوانَيت ةِراوكَى

َ
دل و ترس

مَييةتى هاتنى كؤتايـــى ماناى جؤرَيك هيـــض بة ثةنجا تةمةنـــى نائومَيـــدى دا دَيـــن،
بةختيارييةكى دةتوانَيت و ذنة سَيكســـى تةواوى كرانةوةى ئةو ثَيضةوانةوة، بة نيية

ببةخشَيت. ثَى ضةندجارةى

دةستثَيدةكات. تةمةنةدا ذنَيكى نوَى لةم بةزؤرى

كامانةن كة  دروستى ناهةموارانةى بارة ئةو درَيذخايةن ماوةى                ث: بؤ
دةبن؟ ثةيدا نائومَيدييةوة لةتةمةنى

ئةندامةكانى  تووشى هةية ناِرةحةتى َيك
َ
كؤمةل ضوون بةتةمةندا

َ
۹ لةطةل

يارمةتى هؤرمؤنى طرةوةى جَى ضارةسةرى دَين، ئَيسكةكان خوَينبةرو زاوزَيىو
دةكاتةوة. كةم كاريطةرييان يا دةدات ناِرةحةتييانة لةو دووركةوتنةوة
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دَين: دا زاوزَى كؤئةندامةكانى بةسةر طؤِرانكارييانةى ئةو

بةســـةر تةندروســـتى طةِراندنةوةيةكى نائومَيدى لـــة َيك
َ
ثـــاش ضةند ســـال

هةردوو دةبن. ثةيدا ئيســـرتؤجينةوة نةمانى لةئةنجامى دا دَين زاوزَى ئةندامةكانـــى
هةستدارتر زؤر مَييةكة دةبن، تةنكرتو زةردباوتر زؤر بضووك لضة لضةطةورةو هةردوو

نازانرَيت. جار بةباش هةندَيك لةبةرئةوة هروذاندنى دةبَيت،

طران ناوةوة كردارى بردنة لةبةرئةوة دةبَيتةوة ذن تةسك ى زاوزَي دةرضةى
بوو، زَى زؤرتر تةسكبوونةوةى هةرضةندة دةبَيت ناِرةحةت زؤرتر ئةم كردارة دةبَيت،
كةمِرذاندنى ئةنجامى دةطةِرَيت لة

َ
هةل ووشك وونكردبوو زؤرتريش نةرمييةكةشى و

دةبةخشَيت، خؤشى كةمرت سَيكســـى ثةيوةندى لينج كةرةوةكان. تةِركةرةوة دةردراوة
لةو ووردة ووردة نةبـــوو، ئةوا جياواز هوروذاندنى خؤى بةسروشـــت ذنةكة و ئةطةر

دووردةكةوَيتةوة. ثةيوةنديية

هوروذَينةرو بةرامبـــةر دةبَيـــت هةســـتدار زؤرتر زَى ســـةِرةِراى ئةمـــةش
دةردراوةكانةوة. كةمى بةهؤى دةبَيت ترش كةمرت ئةوةى لةبةر نةخؤشييةكان

لةم بارانة دوردةخةيتةوة؟ خؤت ضؤن            ث:

خانةكان  بؤ هؤرمؤنى تواناكان ضارةسةرى ئيسرتؤجينةوة، ئةوا بةهؤى ۹
دةطةِرَينَيتةوة.

ضارةســـةرى تةواوكةرى يا كةرةوة كةمرت لةوانةيـــة جَيطةيى - ضارةســـةرى
زَى ضةوركردنى وةستاوة: اليةن دوو لةسةر جَيطةيية ضارةسةرى بَيت. ئةم هؤرمؤنى

كاتى. شَيوةيةكى بة سَيكسى كةرةكانى ئاسان تةِركةرو ماددة بة
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ئةم بةكارهَينانى ئيسرتؤجينة. بنضينةكةيان كة ئةو كرَيمانةى بةكارهَينانى
لة رَيكوثَيك بةردةوامى ضاالكى َيت.

َ
ناهَيل زَى ووشكى جار سَى دوو يا هةفتةى كرَيمانة

خانةكان. و لينجى تةِرى بةسة بؤ ثارَيزطارى جار زوربةى سَيكسى دا ثةيوةندى

دَين: مةمكةكاندا بةسةر طؤِرانكارييانةى ئةو

كة ئاوســـانى
َ
هةل و مةمك جؤطةكانى ثوكانةوةى هـــؤكارى كةمـــى هؤرمؤنى

وةك ئةوةى دةطةِرَينةوة كاتة ئةو بةرةو مةمكةكان دروســـتكردووة. مةمكيان رذَينى
بوونى ةكة

َ
كةل بةهـــؤى دةكةن قةبارةيانةوة بـــة ثارَيزطارى م

َ
بـــةال قبوون.

َ
ثَيـــش بال

تياياندا. ضةورى

لوولةكان: و دَل كَيشةكانى

لوولةكان و
َ
دل لةنةخؤشـــييةكانى ذن هؤرمؤنـــى ئيســـرتؤجني ثارَيزطـــارى

وةك نةخؤشييانة ئةم بؤ ئيســـرتؤجينةوة، ذن بةيةكســـانى نةمانى بةهؤى و دةكات.
رَيذةى دةبنةوة، تةسك لوولةكانى خوَين ئيسرتؤجينةوة بةهؤى نةمانى لَيدَيت. ثياوى
دةدات ةكةبوونيان

َ
ئةوةش يارمةتى كةل لة خوَيندا زياددةكةن، ضةورى و

َ
كؤليســـرتؤل

ضةورييةوة، بةهؤى لوولةكان، تةسكبوونةوةى خوَينبةرةكان ناوةوةى ديوارى لةســـةر
ييةكانة.

َ
يةكةمىدل هؤى ئةوةش خوَينبةرةكان رةقبوونى دةوترَي ثَيى

دةخةيتةوة؟ دوور كَيشةية لةم خؤت ضؤن          ث:

بةخَيرايى  خوَين كة شةكرةمةنييةكان خؤراك بةالبردنى كةمكردنةوةى ۹
بةراز. طؤشتى بةتايبةتى طيانةوةرى، رؤنى البردنى مذَيت، هةروةها دةيان

تازة. ميوةى سةوزةو ماسى و خواردنى بةزؤرى -
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 Osteoporose بوون كنؤضكة ئَيسك: كَيشةكانى

شـــانةى كةم بوونةوةى لة بريتيية   بوونى
َ
فشـــةل و ئَيســـك كنؤضكة بوونى

بة و ئَيسك تةنك دةبَيت ئَيسك ثَيكدةهَينَيت. كاليسيؤمةى بةهؤى كةمى ئةو ئَيســـكى
دةبَيت.

َ
فشةل زؤرتر كات تَيثةِربوونى

ثَيكدةهَينَيت بارانـــة ئةو زؤرترين كات درَيذايى بـــة ئَيســـك كنؤضكةبوونى
ئةم دا. نائومَيدى تةمةنـــى لة ئيســـرتؤجينةوة نةمانى بةهؤى دةخةن ذن كـــة ثةكى
لة دوو و دةبَيت، تووشى دا ى

َ
سال شةست لةتةمةنى يةكَيكيان ذندا ضوار لة نةخؤشيية

ثَى دةست نائومَيدييةوة لةتةمةنى بوونةكة كنؤضكة دا. ى
َ
سال حةفتا لةتةمةنى ذن سَى

زياددةبَيت. لةثاشدا زؤر شَيوةيةكى بة ئَيسكةكان كةمبوون لةشـــانة رَيذةى كة دةكات
بوونةوةى كةم دةردةكةوَيت. ى

َ
ســـال شةست دةوروبةرى لة كنؤضكةبوون نيشـــانةكانى

بة دا نائومَيدى لةتةمةنى و ثَى دةكات، ييةوة دةست
َ
سال سى لةتةمةنى ئَيسكى شانةى

دةبَيت. ثةيدا طةورة زؤر بازدانَيكى

ئةمانةن: كنؤضكةبوونى ئَيسك كلينيكية سةرةتاييةكانى نيشانة

ةكةبوونيان.
َ
لةسةريةك كةل و بِربِرةكان ثةستاوتنى ثشتدا بةهؤى لة ئازار -

5 – 12 سم لة  ذن لةوانة بِربِرةكان. ثةســـتاوتني بةهؤى درَيذيى - كةمى لة
بكات.  كةم ى،

َ
50 – 80 سال تةمةنى نَيوان لة درَيذيةكةى

راندا. ئَيسكى و دةست جومطةى و، بِربِرةكانى ثشت لة درزبوون يان شكاندن -

بكرَيت؟ ئَيسك كنؤضكةبوونى ثَيشبينى دةتوانرَيت ئايا     ث:

ئةمانةن:  دةكةون كنؤضكةبوون تووشبوونى بةر ذنانةى ۹ ئةو
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كةمى جَيطرةوةى ضارةســـةرى و بوون زوو نائومَيـــدى تووشـــى ئةو ذنانةى
هؤرمؤنةكانيان وةرنةطرتووة.

ئَيسكيان بنةِرةتدا لة ضونكة كراوةية، رةنطيان ئةوانةى سثى توخمى ذنانى -
ئةسمةر الوازترة. ئَيسكى ذنى لة

بةهَيزةكان بوون يـــاد ذنة ضونكـــة الوازةكان، يـــاد بوون - لةشـــى بضووكـــة
لة ضةوريةكاندا ئيســـرتؤجينةى ئةو دةطريَيت،

َ
هةل لةشياندا ضةورى لة ئيســـرتؤجني

و نيشانةكانى خوَينةوة، ناو دةكةنة دزة نائومَيدى دا تةمةنى لة وردة طرياوة، وردة
َ
هةل

دةخةن. دوا نائومَيدى تةمةنى

لة كالســـيؤم كةمى هانى جةســـتةييةكان راهَينانة كةمى ـــةكان،
َ
- كـــةم جول

ئَيسكدا دةدةن.

هؤى كةمكردنةوةى كةدةبَيتـــة وةربطرن، ناضـــارن كؤرتيزؤن - ئةو ذنانةى
كالسيؤم. مذينى بؤ ئَيسكةكان تواناى

دةخؤنةوة. زؤر قاوة و ضا دةكَيشن، جطةرة زؤر ذنانةى ئةو -

ئَيسك كنؤضكةبوونى كَيشةى خوَى طؤشت يا خواردنى زؤر خؤراكةكان، بةد -
دةكات. زياد

ئَيسكةكاندا: لة كةمى رَيذةى ثَيوانى

كةميةكة ئةطـــةر دةرناخات ئَيســـكةكاندا لـــة كةمى وَينةطرتنـــى تيشـــكى
ثَيى  كة تةكنيكَيكى دى بة طؤِراوة و بووة كؤن ئةم تةكنيكة 30% ئَيستا نةطةيشتبووة

.(Osteodensitometrie ئَيسك كنؤضكةبوونى (ثَيوانى دةوترَيت
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بِربِرةكانى  لة ثَيوانى ضِرى ئَيسك بؤ X بةكاردَيت تيشكى تاقيكردنةوةيةدا لةم
بؤ ضاودَيرى دةكرَيت دا نائومَيدى تةمةنى سةرةتاى لة تاقيكردنةوةية كةلةكةدا. ئةم

.(1) طرانة ثارةكةى ئَيستا تا لةوةداية خراثيةكةى ئَيسكةكة، ثةرةسةندنى

دةكرَيت؟ ضارةسةرى كنؤضكةبوونى ئَيسك ضؤن            ث:

دَيت.  بةدةست باش بةرئةنجامى ةتةدا
َ
حال لةم هؤرمؤنى: ۹ ضارةسةرى

نؤبةييةكان:  بة ضارةسةر

نابَيت بؤ هؤرمؤنيان كة ضارةسةرى وةرى دةطرن ذنانة ئةو ضارةسةرة ئةم -
لةم ئَيسكةكانةوة بةهَيزكردنى رَيطاى لة دةدات كنؤضكةبوون هَيواشكردنى يارمةتى و

بةكاردَيت: ئةمانة ضارةسةرةدا جؤرة

لة هةندَيك هؤرمؤنَيك لـــة بريتيية (Calcitonine) كـــة كاليســيكؤنني -
دةيِرَيذن. دةرةقى رذَينى خانةكانى

دةكةن. بةهَيز ئَيسك كة (Flour) فلؤر خوَييةكانى كالسيؤم: -

نادات،  تاقيكردنةوةية ثارةى ئةم وآلتة ئةوروثيةكاندا لة دروستى نيايى
َ
دل (1)

كةم ثارةيةكى يان خؤِرايى بـــة دروســـتى دةزطاى و حوكمةت هةندَيك لةطـــةأل ئةوةى
دةيكةن.

ماددة كةمى ضارةســـةرى (Diphosphonates) كة فؤســفؤر ئاوَيتةكانى -
دةكات. ئَيسك كانزاكانى
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خؤراك

دةبينَيت. حاَلةتةدا لةم بنضينةيى رؤَلَيكى خؤراك

لة نائومَيدى دا قؤناغى تةمةنى لة ذن بؤ لةشـــى ثَيويست - بِرى كالســـيؤمى
لة 700  هاوســـةنط و ئاســـايى لةكاتَيكدا خؤراكى رؤذَيكدا، 1.5 طرامداية لة ســـنورى
وةك هةية دا بةروبوومةكانى و شري لة تايبةتى بة كالسيؤم نابةخشَيت. زياتر مليطرام
طَيزةر و بندق وةك هةية دا وشك باش لة ميوةى بِرَيكى بة هةروةها ماســـت، و ثةنري
شـــري ليرت نيو خواردنةوةى بة ثَيويســـت بِرى كالســـيؤمى رؤذانة دةتوانرَيت و بادةم.
ثارضةيةك ماست و لة رَيطاى دةتوانَيت نةبوو شري لة حةزى ذنةكة ئةطةر وةربطريَيت،
لة باشـــى تارادةيةك كانزايش رَيذةيةكى ئـــاوى هةروةها ثةنريةوة دةســـتى بكةوَيت.

تَيداية. كالسيؤم

 D ظيتامني بَيـــت. ظيتامني (D) دا لةطـــةأل كالســـؤم وةرطرتنى - ثَيويســـتة
خؤرةوة تيشكى كارى بةهؤى ئةم ظيتامينة ثَيســـت كالســـيؤم مذينى

َ
هةل بؤ ثَيويســـتة

و جطةر و ماســـى وةك خؤراكى هةندَيك لة كةم بِرَيكى هةروةها لـــة ثةيـــداى دةكات
خؤراكةوة  لة D كة ظيتامني بِرى كاليسيؤم و ئةطةر هةية. و طؤشتدا زةردَينةى هَيلكة

ثِربكرَيتةوة. دةرمان هةندَيك بة كةميةكة دةتوانرَيت نةكرد بةشى دَيت

هؤى دةبَيتة ضونكـــة وةرنةطريَيت، زؤر خؤراكـــدا لةطةأل خـــوَى - ثَيويســـتة
ئَيسكةكاندا. لة كالسيؤم كةمبوونةوةى

وةرزش

ضوونى كارى ضاالك ماسولكةى ضونكة نةخرَيت ثشـــتطوَى ثَيويستة وةرزش
بارستةى دةتوانَيت جةستة رَيكوثَيكى ضاالكى دةكات. ئَيسك ئاســـان بؤ ناو كليســـيؤم
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رةضاوى  دووربكةوينةوة طران وةرزشى لة ثَيويســـتة بكات. 10 20-% زياد لة ئَيســـكى
ثَي بة رؤيشـــتن كار وةك دةخاتة جومطـــةكان ماســـولكةو كة بكةين ئةو وةرزشـــانة
لة جار ســـَى تَيكِراى بة بَيت ثَيك و رَيك رؤيشـــتن و مةلةكردن. ثَيويســـتة وةرزشـــى

جارَيك. و بؤ ماوةى نيو سةعات بؤ هةر حةفتةيةكدا

كامانةن؟ نائومَيدى تةمةنى ضارةسةرةكانى            ث:

بةشةوة.  سَى بة دةكرَين نائومَيدى تةمةنى ۹ ضارةسةرةكانى

دياردةكان: ضارةسةرى

وةك ناِرةحةتن زؤر كَيشـــانةية كة ئةو ضارةســـةرة، ضارةى ئةم مةبةســـتى
بؤ هؤرمؤنى بنةِرةتى ضارةســـةرى يدا

َ
لةطةل دةتوانرَيت زِران. خةو و تةوذمى طةرمى

لة كة تَيكضوونانةية ئةو ئاسانكردنى تةنها بؤ دياردةكان ضارةســـةرى ضونكة بكرَيت،
روودةدةن. خؤياندا كاتى

نؤبةكان: بة ضارةسةرة

زؤردا لة ماوةيةكى كة تَيكضوونانةى ئـــةو وةســـتاندنى لة بريتيية ئامانجى
ئةم جؤرة ثـــِر بة ذنانةى ئةو ماســـولكة. ةتـــى كنؤضكةبوونى

َ
وةك حال ثةيـــدا دةبن

هؤكارى بةهؤى وةربطرن هؤرمؤنى ضارةسةرى لة سود ناتوانن كة دةضن ضارةسةرةدا
رةت دةكةنةوة. ضارةسةرة جؤرة ئةم ئةوانةى ثزيشكييةوة يا

ضارةسةرى هؤرمؤنى: 

جَيطرتنةوةى بة ئَيسك. بةندة كنؤضكةبوونى بنضينةيية بؤ ضارةســـةرَيكة
كارى وةستاندنى ئةنجامى لة ثرؤجسرتؤنةوة كة و ئيســـرتؤجني كةمى بارةى لة لةش

دةبَيت. ثةيدا هَيلكةدانةكانةوة
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نائومَيدى:      تةمةنى بؤ هؤرمؤنى  ضارةسةرى

ســـَى لة يةك نزيكةى نائومَيدى قؤناغى تةمةندا، تَيكِراى زيادبوونى لةطةأل
لةبةر بذى، باش تةمةنى بةشـــةى ئةوةية ذن ئةو طرنط دةكات. داطـــري ذن ى ذيانـــى
تةمةنى ئاسانكردنى كاريطةريةكانى يارمةتى طرةوة هؤرمؤنى جَى ضارةســـةرى ئةوة

دةكات. زيانةكانى و نائومَيدى

بةندة؟ ضى لةسةر هؤرمؤنى ضارةسةرى            ث:

ضاودَيرى  بة ثرؤجســـرتؤن لةئيســـرتؤجني و دياريكراو بِرى ۹ بة ثَيدانى
لة كة بكات هؤرمؤنيـــة كةمى دةتوانَيت جَيى ئـــةو ضارةســـةرى هؤرمؤنـــى

بووة. ثةيدا هَيلكةدانةكانةوة وةستانى ئةنجامى

ئيسرتؤجني:

ئَيستا ضاودَيرى ثزيشكيدا ذَير لة بةآلم قوتدان حةثداية بؤ شَيوةى ئَيستا لة
كلينةر ى

َ
توَيذال شَيوةى لة يا (هةوير) ئيسرتؤجينى بطؤِرَيت بؤ وردة وردة دةتوانرَيت

سودَيكى هةموو ئيسرتؤجني دوايدا، شَيوةيةى دوو لةو ثؤشةداية). ثوُّـ شَيوةى لة (كة
سوِرى ناو دةضَيتة ضونكة راســـتةوخؤ مةترســـى بَى بة دةكات داواكراوى ثَيشـــكةش
ةتةدا

َ
حال بـــِروات، ولةم جطةردا و هةرس جؤطةكانى ئةوةى بةنـــاو بَى بة خوَينـــةوة

واتة خوَيندا نايةت و ضةورى ناو
َ
كؤليسرتؤل رَيذةى بةسةر زيادبوونَيك هيض دووبارة

دروستناكات. دأل و خوَينبةر لةسةر زياد مةترسيةكى هيض

دةسوِرَيت دَيت، ثزيشكى بةكار دياريكراوى بة بِرَيكى هةويرى ئيسرتؤجني: -
لة ثَيويستة ةكان.

َ
قؤل بنى لة يا رانةكان، ناوةوةى لة يان سك، وشكى و ثاك ثَيستى لة

جل ئةوةى ثَيش بكرَيت سةعات نيو ضاوةِروانى ثَيويســـتة بخرَيتةوة دوور مةمكةكان
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ثَيستةوة. كونةكانى ناو بضَيتة ئيسرتؤجينةكة بؤ ئةوةى بكرَيتةوة، لةبةر

بؤ ئيســـرتؤجني ضوونى دةدات بة رَيطاية رَيطا كلينةرةكان: ئـــةم ـــة
َ
- توَيذال

ةكة رَيطا بة
َ
توَيذال و ضةســـثاو هَيواش شـــَيوةيةكى بة ثَيســـتةوة ناو خوَين لة رَيطاى

دةطؤِرَيت، ةكة
َ
ســـَى ضوار رؤذ جارَيـــك توَيذال دةدات هةر هؤرمؤنةكان تَيثةِربوونـــى

بةكارهَينانى ئامؤذطارى بَى مةمكةكان بة ناوةوةى سمتةكان يا ِرانةكان سةر دةخرَيتة
خؤر. بةر دةداتة خؤى ناكرَيت ضونكة ذن هةفتةدا ثشوى لة

ثرؤجسرتؤن:

لة ئاوَيتةكانى هةندَيـــك دةدرَيت. قووت حةثداية شـــَيوةى لة ثرؤجســـرتؤن
بةجَى الوةكى كاريطةرييةكى هيض و فتةوة

َ
ثال ثرؤجسرتؤنى لة نزيكة زؤر ثرؤجسرتؤن

َيت.
َ
ناهَيل

دةخرَيت؟ رَيك هؤرمؤنةكة دؤزةكانى ضؤن            ث:

هةموو  ثَيويســـتة واتة وةردةطريَيت، خوُّـ شـــَيوةيةكى بة ۹ هؤرمؤنةكان
دان

َ
منال ناوثؤشى بووةســـتَينرَيت تا رؤذ شـــةش يا حةوت ماوةى بؤ مانطَيك

سةرخوَينى كةوتنة لة ضؤن هةروةك دةرَى دَيتة كةوتنة ســـةرخوَين لةطةأل
ضارةســـةرةكة ماوةى درَيذايـــى بـــة روودةدات، ئيســـرتؤجني راســـتةقينةدا
مانطانةدا ســـوِرى دواي رؤذى دة لة تةنها ثرؤجســـرتؤن بةآلم وةردةطريَيـــت،

وةردةطريَيت.

راستة؟ ئيسرتؤجني، لة نوسراوة بؤت دؤزةى ئةو دةزانيت ضؤن ث:

بة  بةردةوام هةســـت ذنةكة نةكرد بةشـــى دانراوة بـــِرةى ۹ ئةطـــةر ئةو
دةكات. زَى وشكى بة هةست و دةكات طةرمى تةوذمى
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بة هةست ذنةكة دةئاوسَين و
َ
هةل مةمكةكان ئةوا بوو بِرةكةشى زؤر ئةطةر -

دةكات. مةمكةكاندا لة ئازار

دووبارة بـــؤ ســـةردانى ثزيشـــك بكرَيت ثَيويســـتة ةتةكةدا
َ
لـــة هةردوو حال

طونجاو. نوَيكردنةوةى دؤزى

ضيية؟  هؤرمؤنى ضارةسةرى باشةكانى            ث:

ذنةكة  لة وا و الدةبات. طةرمى تةوذمى وةك راستةوخؤكانى تَيكضوونة ۹
ضونكة بـــكات، الوَيتى لة ثلةيةك و خـــؤى زيندةيى بـــة دةكات ثارَيزطـــارى

ثَيدةبةخشَيت. طةشاوةى ثَيستَيكى و ضاالك روخسارَيكى

بة ثةيوةندى كَيش زؤرى، ضونكة زؤربوونـــى بؤ كَيـــش كةمة بةآلم ســـودى
لة خؤثاراســـتن لةوةداية كة هؤرمؤنى ضارةســـةرى هةية. بايةخى هـــؤكارى ديكةوة
دةكات. دةردةكةون، دةستةبةر كاتةكان درَيذايى بة ثاشدا لة مةترسيدار كة كَيشةى

كنؤضكةبوونى ئَيسك: ثاراستن لة

هؤى هؤرمؤنى دةبَيتة ضارةســـةرى ئةوةى َيني لةبةر
َ
بل كـــة ئةوةندة بةســـة

ئيسرتؤجني طرتنةوةى جَى ثَيويستة، لةبةر ئةوة ئَيسك كنؤضكةبوونى لة خؤثاراستن
بةِرةقيةكةيةوة ثارَيزطارى و لة ئَيسكةكانةوة كاليسيؤم ونبوونى نةهَيشتنى هؤى دةبَيتة
شكانة ئةو و 50%ى َيت

َ
ناهَيل بِربِرةكان 90% ثةستاوتنى هؤرمؤنى ضارةسةرى دةكات

دةست بةرئةنجامةى ئةم ذنةكة َيت.
َ
نايانهَيل دةبن، ران ئَيسكى تووشى درزبردنانةى و

 5 – 4 رادةى تا بة ضارةســـةرةكة كـــرد دةســـتى ئةطةر درةنطيش دةكةوَيت تةنانةت
هَيلكةدانةكان. وةستاندنى دواى يش

َ
سال
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زاوزَى: تَيكضوونةكانى لة خؤثاراستن

ئةندامةكانى كة دةكات ئةو ثةردانة نةرمى تةِرى و لة ثارَيزطارى ئيسرتؤجني
لةنوَى ســـةر خوَينةكان. زَى لولة لة باش تؤِرَيكى ثَيدانى هؤى داثؤشـــيوة بة زاوزَييان
سَيكســـيةكةى ثةيوةندية بةرةو رووى ذنةكة بةوةش دةبَيت) و (ضةور يا دةبَيت، تةِر

دةِروات. خؤشيةوة بة

خوَينبةرةكان: و دأل كَيشةكانى لة خؤثاراستن

رَيذةى دةطةِرَينَيتـــةوة، هةروةها خوَينـــةكان لولـــة بؤ ئيســـرتؤجني نةرمى
ِرةقبوونى خوَينبةرةكان ئةطةرةكانى و بـــةوةش دادةبةزَينَيت خوَيندا لة كؤليســـرتؤأل
ةتى

َ
حال لة كـــة هؤرمؤنى، كة ضارةســـةرى دةردةكةوَيت كةواتـــة وا كـــةم دةكاتـــةوة.

بةو ثَيشـــكةش اليةنة ثارَيزطارييةكى ضةند لةســـةرة، دا ئاطادارى
َ
دل نةخؤشـــيةكانى

ةتَيكدا
َ
هةموو حال لة ضارةســـةرة. جؤرة ئةم بةر بباتة ثةنا دةتوانَيت كة ذنـــة دةكات

دةيمذَيت. ثَيست راستةوخؤ كة وةربطريَيت سروشتى ثَيويستة ئيسرتؤجينى

قةدةغةية؟ هؤرمؤنى ضارةسةرى كاتَيك ض            ث:

كةمة  زؤر هؤرمؤنـــى بةتةواوى ضارةســـةرى تيايدا ةتانةى كة
َ
۹ ئةو حال

خوارةوة: لةمانةى بريتيية

دان.
َ
منال شَيرثةنجةى مةمك و -

خوَيندا. مةينى لة بوونى كَيشة لةطةأل توند خوَينهَينةرى هةوى -

خوَينبةربوون. هؤى ببَيتة كة ى
َ
ريشال وةرةمَيكى -
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ضارةسةرةكة. ثَيش ثَيويستة وةرةمة ئةم البردنى -

نية؟ لَيكراو حةز هؤرمؤنى ضارةسةرى كاتَيك ض             ث:

بةآلم  نية قةدةغةكراو هؤرمؤنى خوارةوة ضارةســـةرى ةتانةى
َ
حال ۹ لةم

بريارةكةى ذن ثَيويســـتة ئةوة لةبةر بارخراثى، هؤى هةندَيك ببَيتة رةنطة
بدات: ثزيشكدا لةطةأل رَيكةوتن بة

خوَينبةرةكاندا. ترسناكى ثَيشو لة كَيشةيةكى -

ثةستان. بةرزة -

توند. شةكرةى نةخؤشى -

خوَيندا. لة ضةورى رَيذةى بةرزبوونةوةى -

شَيرثةنجة؟ هؤى دةبَيتة هؤرمؤنى ضارةسةرى ئايا             ث:

ئةو  هؤرمؤنى، ضارةسةرى بؤ ة
َ
نائومَيديدا دوودل قؤناغى لة ذن زؤرى ۹ بة

هؤرمؤنة ئاشكراية دةترسَيت. دان
َ
منال و مةمك شـــَيرثةنجةى لة بة تةواوى

دةكات زياد شَيرثةنجة رودانى ئةطةرةكانى مَييةكان، بةتايبةتى ئيسرتؤجني،
كاتة ئةو ضونكة بوو. راست بةر لةمةو

َ
سال بيســـت ثَيش رابردوودا لة ئةمة

بة ثرؤجسرتؤن هاوسةنط ئةوةى بَى دةكرا ئيسرتؤجني بة تةنها ضارةسةرى
ناوثؤشى ثرؤجسرتؤن نةبوونى ئيسرتؤجني و بوونى بة ئةوة لةبةر بكرَيت،
و رَيت

َ
دانامال دا ســـةرخوَين كةوتنة كاتـــى لة بةآلم دةكات ـــدان طةشـــة

َ
منال

ئةمِرؤ، بـــةآلم شـــَيرثةنجة. بؤ ئةطةر دةبَيتة و دانـــدا دةمَينَيتةوة
َ
لـــة منال

ثرؤجسرتؤنةوة ثَيكةوة و ئيسرتؤجني بةهؤى نائومَيدى تةمةنى ضارةسةرى
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وةرطريان، هاوســـةنط كةم بة بِرى سروشـــتيانة ئةطةر هؤرمؤنة ئةم دةبَيت.
هةندَيك هةبَيـــت. راســـتى نيمضة مانطانـــةى ســـوِرى وا لـــة ذنةكـــة دةكةن
كةم بوو ئةوا دانـــراو ئيســـرتؤجينى بؤ بِرى ئةطةر بِروايةدان ثزيشـــك لةو
ثَيويستة طةورةية، ةيةكى

َ
هةل ئةمة ناكات. ثرؤجســـرتؤن دانانى بة ثَبويست

لة ثرؤجســـرتؤن هةروةها نةمانى بكاتةوة. ضارةســـةرة رةت رَيطاى ذن ئـــةم
نةخؤشى ثاراستن لة لة خؤ دةكات وون خؤى ى

َ
ضارةسةردا، ضارةسةرةكة رؤل

ئَيسك. كنؤضكةبوونى

منداَلدان: شَيرثةنجةى دةربارةى

وةرنةطرتووة هؤرمؤنى ضارةســـةرى ذنةى ئةو كة دةركةوتووة - بة ئاشـــكرا
ضارةسةرَيكى ذنةى ئةو لةضاو هةية شَيرثةنجةى تووشبوونى ئةطةرى زياتر جار دوو

وةرطرتووة. ثَيكى و ِرَيك و ِراست

مةمك: شَيرثةنجةى دةربارةى

تؤمار هؤرمَونييةوة ضارةسةرى بارةى لة باش بة ض خراث بة ض شتَيك هيض -
مةمك. شَيرثةنجةى بؤ نةكراوة

بةآلم لةوانةية  شـــَيرثةنجة، هؤى هؤرمؤنـــى نابَيتة كورتى: ضارةســـةرى بة
تَى لَيرةوة هةبووبَيت. ثَيش ضارةسةرةكة شَيرثةنجةيةك كة ضاالككردنى هؤى ببَيتة
(وَينةى شـــَيرثةنجة بوونى بؤ خوُّـ تةواو بكرَيت لَينؤِرينَيكى ثَيويســـتة كة دةطةين

(Frottis )بة  شانةكانةوة لة خانةيى ى
َ
توَيذال وةرطرتنى لَينؤِرينى يا مةمك بؤ تيشكى

لَينؤِرينى بة هؤرمؤنى ضارةسةرى كة دةبينرَيت ئةوسا َيكدا).
َ
ســـال لة دووجار تَيكِراى

وةرنةطرَيت ضارةسةرى هؤرمؤنيية ئةم ذنَيك كة دةربارةى شَيرثةنجة، بةسوودة خوُّـ
ناكات. لَينؤرينة ئةو
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هؤرمؤنى؟ ضارةسةرى بة دةستبكرَيت كةى            ث:

كاتَيك  بَيت دا ئومَيدي نا تةمةنى ثَيش قؤناغى لة دةستثَيكردن ۹ ثَيويستة
دةردةكةون. دى تَيكضوونى هةروةها دةبن، ناِرَيك مانطانة سوِرةكانى كة

هةموو هؤرمؤنة ئيســـرتؤجني دةكرَيت. ئةم بة تةنها ضارةسةر لةســـةرةتادا
ضارةسةرى م

َ
بةال وةردةطريَيت. دووةمى سوِرةكةدا لةبةشـــى رؤذ دة بؤ ماوةى مانطَيك

دةكرَيت دةســـت بةكارثَيكـــردن ثرؤجيســـرتؤن) + (ئيســـرتؤجني هؤرمؤنـــى تـــةواو
وةســـتانةوةى بةســـةر َيك

َ
ســـال ثاش نائومَيدييةكة، واتة هاتنى لة دةبني نيا

َ
كاتَيك دل

ماددةيةو، كردنةوةى ئـــةم كـــورت ِروودةكاتة ثزيشـــك ئَيســـتا كةوتنةســـةرخوَيندا.
ذنة ئةو الى كةوتنةسةرخوَين لةوةستانةوةى مانط ضوار يا سَى لةثاش ضارةســـةرةكة

وةردةطرَيت. ثرؤجيسرتؤن ضارةسةر بة كة دةكات ثَي دةست

بَيت؟ بةردةوام ضةند تا هؤرمؤنى ضارةسةرى            ث:

ســـةرضاوةكةيان  هؤرمؤنانةى ئةو لةبةرئةوة نيية، دياريكراوى ۹ كاتَيكى
بةئاطادارييةوة و كةم بةبِرى ئةطةر بةتايبةتى نيية، زيانَيكيان هيض سروشتيية
خؤثاراســـتنى كاريطةر م

َ
بةال رايبطرَيت، ويســـتى كةى دةتوانَيت ذن وةرطريان

دا هؤرمؤنى لةضارةسةرى بَيت بةردةوام دةخوازَيت ئَيسك كنؤضكةبوونى لة
.
َ
سال دة بؤ ماوةى كةمةوة بةالى

هؤرمؤنييةوة، كةمى ةتى
َ
حال دةكةوَيتة لةش ئيرت ضارةسةرةكة وةستا، كة هةر

زؤرى، كَيش زَى، وشكى وةك نائومَيدييةكةوة: بة بةندن تَيكضوونانةى ئةو سةرلةنوَى
و

َ
دل بةنةخؤشييةكانى تووشبوون مةترســـى هةروةها دةطةِرَينةوة، ثَيســـت، ثرييةتى

دةطةِرَيتةوة. ئَيسك كنؤضكةبوونى و خوَينبةرةكان
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خوَين؟  دةكةوَيتةسةر دا دةستثَيكردنى ضارةسةرى هؤرمؤنى لةطةَل ذن ئايا         ث:

مانطَيكدا  هـــةر كؤتايى لة هؤرمؤنةكان لةوةرطرتنـــى ۹ لةدواى وةســـتان
ئـــةم روودةدات. ئةطـــةر كـــورت، و بؤماوةيةكـــى كـــةم خوَينبةربوونَيكـــى
رووى ناِراســـتةقينة) كةوتنةســـةرخوَينَيكى (كةبريتيية لة خوَينبةربوونة
تازةكردنةوةى بـــؤ نيية بةس واية بِرى ئيســـرتؤجينةكة ماناى نـــةدا، ئةمة
كةمى ئةنجامى لة دان

َ
منال لةناوثؤشـــى ثوكانةوةية ئةم دان.

َ
منال ناوثؤشـــى

ئيسرتؤجني بِرى كاتَيك كة نيية كةمرت لة ئةستوربوونى زيانى ئؤكســـجني دا
وةردةطريَيت. زؤر

زؤر وةرطرياو ثرؤجيسرتؤنى بِرى ئةطةر نابَيت كةوتنةســـةرخوَين هةروةها
كةوتنةســـةرخوَين نابَيت هةروةها نةدةطونجا. ئيســـرتؤجينةكةدا

َ
لةطةل و كـــةم بوو

(1) وةرنةطريا بةيةكةوة و ثرؤجيسرتؤن ئيسرتؤجني بةدرَيذايى ئةطةر

سروشتيية؟  دا دووكةوتنةسةرخوَين نَيوان لة خوَينبةربوون بوونى ئايا         ث:

ثَيويســـتة يةكسةر  دا ةتة رووى
َ
حال ئةطةر ئةم جؤرَيك، بةهيض ۹ نةخَير

بكرَيت. ئاطادار ثزيشك

ضارةســةرى لةكاتى و كةلــة ثَيش ية ثَيويســتيانة ضــى ث: ئــةوكارة
بكرَيت؟ دةبَيت دا هؤرمؤنى

ضارةسةر:  بة دةستكردن ۹ ثَيش

مةمك بـــؤ تيشـــكى وَينةى شـــَيرثةنجة: بـــؤ ثَيويســـتة ثشـــكنني بكرَيـــت
تاقيطةدا.  Frottis لة خانةيى ى

َ
توَيذال لَينؤِرينى ،(Mammographie)
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ضارةسةرةكةدا: لةكاتى

ةتانةدا
َ
حال بكرَيت، لةم ذنان ثزيشـــكى ســـةردانى دووجار نة

َ
ساال ثَيويســـتة

دةكات: لَينؤِرينانة ئةم ثزيشك

ذنانة. تةواوى لَينؤِرينى -

جارَيك). ى
َ
(سال شةكر و ضةورى رَيذةى دياريكردنى بؤ خوَين شيكردنةوةى -

خوَينبةرةكاندا. لة خوَين ثةستانى ضاودَيرى -

وةردةطريَيت.  دانةوة
َ
منال لة كة (Frotti ) خانةيى ى

َ
توَيذال لَينؤِرينى -

هةموو ثَيويســـتة جارَيك) مانط هةذدة (هةر مةمك بؤ تيشـــكى - وَينةيةكى
هؤرمؤنى ضارةســـةرى ئةطةر جا بكات. دا نائومَيدى قؤناغى لة لَينؤِرينانة ئةم ذنَيك
توشبوون ئةطةرةكانى ى

َ
ســـال ثةنجا تةمةنى ثَييةى بةو ناطرَيت. وةرى يا وةردةطرَيت

زؤرة. دان تيايدا
َ
منال و شَيرثةنجةى مةمك بة

كَيشــة بَى نائومَيدى تةمةنى ئةطــةر ثَيويســتة هؤرمؤنــى         ث: ئايــا ضارةســةرى
رؤيشت؟ 

ناِرةحةتيانة  ئةو بؤ كةمكردنـــةوةى تةنها هؤرمؤنـــى ـــى ضارةســـةرى
َ
              ۹ رؤل

بريتيية لة بنةِرةتى ئامانجـــى كو
َ
بةل دةردةكةون، دا نائومَيـــدي نيـــة كة لة تةمةنى

ئةندامةكانى ثوكانةوةى وةك تَيثةِربوونى كات دةردةكةون بة زيانانةى ئةو قةدةغةى
زيانانة لةم خؤثاراستن ئَيسك كنوضكبوونى خوَينبةرةكان، دأل نةخؤشـــيةكانى زاوزَى،
بِرياردان مةسةلةى كؤتاييدا، لة كة هؤرمؤنى، ضارةسةرى رووكردنة بؤ بةسة بةتةنها

هةية. خؤيةوة ئارةزووى كةسةكةو بة ثةيوةندى لةسةرى،
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حةوتةم بةشى

لةسكثِربوون رَيطرتن
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لة سكثِربوون     رَيطرتن

طؤِرانى قوآلييةوة دةستكردةكان، لة بةهؤكارة كردنى سكثِرى،
َ
تواناى كؤنرتؤل

مَيردةكةشيةوة. بة ثةيوةندى بة هةروةها هَيناوة ذندا سَيكسى رةفتارى بةسةر

هةموو جؤرن، هةمة و ضاالك طةلَيك ئةمِرؤ سكثِرى قةدةغةكردنى رَيطاكانى
ثةيوةنديية جؤرى و فسيؤلؤذى و بارى تةمةن لةطةأل طونجاو دةتوانَيت رَيطايةكى ذنَيك
ذيانَيكى دةتوانَيت قؤناغَيكى ذيانيدا لةهةر ذنَيك بذَيرَيت. هةموو

َ
هةل سَيكسيةكةيدا

بذى. سكثِرييةوة لة ترسةكانى بوو رزطار و بريَيكى ئازاد جةستةيةكى بة تةواو،

سكثِرى: دذة حةثةكانى

سوِرى ِرةوتى ناو دةضنة كة دةســـتكردةكانةوة بةهؤى هؤِرمؤنة ئةم حةثانة
دةكةن. سكثِرى قةدةغةى مانطانةوة،
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حةثى بةكارهَينانى دةســتكردن بة ثَيش ثزيشــك ســةردانى             ث: ئايا
ثَيويستة؟ سكثِربوون، رَيطرى

لَينؤِرينانةى  ئةم دا، ثزيشك ثزيشك سةردانى يةكةمى لة ثَيويستة ۹ زؤر
دةكات: خوارةوة

ذن. طشتى جةستةى لَينؤِرينَيكى -

مةمك. لَينؤِرينى -

دأل. و خوَينبةرةكان ثةستانى لَينؤِرينى -

جةستة. كَيشى سةنطاندنى
َ
هةل -

ئَيستادا. لة و تةندروستى لةثَيش بارى ذنةكةدا دةربارةى لةطةأل قسةكردن -

بؤ دةكات خوَيـــن شـــيكارى داواى يةكةمدا ســـةردانى لة هةروةهـــا ثزيشـــك
كؤكردنةوةى ثاش تيايدا. ترايطليســـرين و كؤليســـرتؤأل و شـــةكر رَيذةى دياريكردنى
كة بكات دياري بؤ ذنةكة حةثة ئةو جؤرى دةتوانَيت ثزيشـــك زانياريانة ئةم هةموو
بؤ بداتةوة سةرى دى مانطى ســـَى ثاش دةكات

َ
ُّـ داواى لةثاشـــدا دةطونجَيت. يدا

َ
لةطةل

ذنةكة ثَيويستة لةثاشدا دةِروات، تةواوى بةِرَيوة بة شتَيك هةموو كة نيابَيت
َ
دل ئةوةى

بكاتةوة. سةردانةكة جارَيك مانط شةش هةر

هةية؟ سكثِرى زيانى لة حةثى رَيطر ئايا            ث:

ضونكة  ذنةكة جةستةى لةســـةر نية كاريطةرى بَى ســـكثِرى ۹ حةثى دذة
تَيثةِر جطةردا بةناو و دةبَيـــت هةرس واتة، وةردةطريَيت دةمةوة لـــة رَيطاى
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ئةم بةكارهَينانى ذنَيك بةهؤى هةموو كة ئةوة ناطةيةنَيت ئةمة بةآلم دةبَيت،
تايبةتى بارى بة ثةيوةندى كارة ئـــةم دةكات، تَيكضوون بة هةســـت حةثةوة،

فسيؤلؤذييةوة. لةبارةى هةية ذنَيكةوة هةر

سةر: دةكةنة كار دةســـتكرد دذة ســـكثِرى حةثةكانى طشـــتى، بةشـــَيوةيةكى
لةســـةر ثةســـتانى هةروةهـــا شـــةكرةمةنيةكانى ذنةكـــة، و ميتابؤليزمـــى ضـــةورى
بةهؤى حةثةكان كاريطةريية الوةكيةكانـــى هـــؤكارى دأل. خوَينبةرةكان، كَيشـــةكانى
كاريطةرييةكةش هـــةن، ثَيكهاتةكانيدا لـــة كة دةســـتكردةوةية بوونى ئيســـرتؤجينى
كاريطةريية ئةم بةآلم دةكات، زيـــاد ئيســـرتؤجينة، ئةم بةرزبوونةوةى رَيذةى بةثَيى
دةوترَيت ثَييان حةثانةى ئةو بةكارهَينانى لةطةأل نةشـــمَينَيت رةنطة دةبَيتةوةو كةم
كة (micropilule) بضووكةكان وردبينية حةثة (Toiphasique) يا قؤناغة ســـَى

ثرؤجسرتؤنيان تَيداية. كةم زؤر رَيذةيةكى

دةكرَيت؟  قةدةغة حةثانة ئةم بةكارهَينانى حاَلةتدا هةندَيك لة ئايا            ث:

ةتى 
َ
حال ذنَيـــك بةكارنايـــةت، هةندَيك هةموو بؤ ۹ حةثـــى دذة ســـكثِرى

وةك: تيايدا قةدةغةية حةثانة ئةم هةن بةكارهَينانى دياريكراو

خوَينبةرةكان. ثةستانى بةرزة -

دةماخة يا خوَينهَينةرةكان هـــةوى وةك خوَينةكاندا لولة توند لة - كَيشـــةى
كرابن. دروست كؤن حةثةكان كاتانةشدا كة لةو تةنانةت طريان،

ةوةيةكى ضاكبـــوون ثـــاش تةنانةت يـــا مةمـــك، ـــدان
َ
- شـــَيرثةنجةى مندال

روخساريش.
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ئةنجامى لة ترايطليســـرين و رَيذةى كؤليســـرتؤأل لة َيكـــى زؤر - زيادبـــوون
حةثةكةدا. بةكارهَينانى

طشتى. الوازييةكى -

شةكرة. ةتةكانى
َ
حال لة هةندَيك -

نازانرَيت باش بة ديكةدا ةتى
َ
لة هةندَيك حال حةثةكة بةكارهَينانى هةروةها -

هةندَيك بةكارهَينانى يـــا (فاريس) يا دةوترَيت دةواُّـ ثَيـــى كة ى
َ
طمؤل وةك: بوونـــى

بهَينرَيت، لة حةثةكة واز تـــةواوى نية كة بة ئةمة ماناى ئةمة دياريكراو، دةرمانـــى
ئةم بةكارهَينانى بة ثَيش دةستكردن بكرَيت بة ثزيشك راوَيذ ثَيويســـتة ئةوة لةبةر

بكرَيتةوة. سةردانى خوُّـ بةشَيوةيةكى ثَيويستة هةروةها جار بؤ يةكةم حةثانة

سكثِرى دذة حةثى جؤرةكانى

كاركردنثَيكهاتةكةىجؤرى حةث رَيطاى

Combines ئاوَيتةكان حةثة – أ

ئاسايى ذةمى -

Normo doses
ثرؤجسرتؤن ئيسرتؤجني،

رَيطاى لة هَيلكةدانان وةستاندنى
مَيشكة ذَير هؤِرمؤنةكانى وةستاندنى

رذَينةوة
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بضووكةكان حةثة -

Minipilule

لة ــني ــرتؤج ــس ــي ئ رَيـــــــذةى 
كةمرتة تياياندا ثرؤجسرتؤن

كة مناَلدان ناوثؤشى ثوكانةوةى
خؤى. بطرَيتة هَيلكؤكة نةتوانَيت

قؤناغيةكان يةك حةثة

Monophasiques

ئيسرتؤجني ــة ل رَيـــذة يــةك 
هةموو ــة ل ثــرؤجــســرتؤن  و 

حةثةكاندا

مناَلدان ناوثؤشى ئةستورى كردنى زياد
تؤوةكان رؤيشتنى بة رَيطانةدات بةشَيوةيةك

وة بؤ مناَلدان زَي لة

قؤناغيةكان دوو حةثة

Biphasiques

و ئيسرتؤجيـــــن رَيــــذةى
لـــــــــةطةأل ثرؤجســرتؤن
رؤذةكــانــى ثَيشكةوتنــــى
دةكةن زياد مانطانة سوِرى

قؤناغيةكان سَى حةثى

 Tri phasiques

لةبةشى ئيسرتؤجني رَيذةى
زياترة سورِةكةدا يةكةمى
َيكى زيادبوون ثاشدا لة و
ثرؤجسرتؤن لة  وردة  وردة

سورِةكة دووةمى لةبةشى

بةرةو دواكان حةثة يةك ب-

Sequentielles

يةكةمى لةبةشى ئيسرتؤجني
تةنهاية بة سورِةكةدا

دووةمدا لةبةشى لةثاشدا
ئيسرتؤجني و ثرؤجسرتؤن

بةيةكةوةن

هَيلكةدانان وةستاندنى

زَى ثةردةى لة هةردوو طؤرِان رونةدانى
مناَلداندا ناوثؤشى و

كة وردةكان  هةرة حةثة  – ج
ثرؤجسرتؤنن ثَيكهاتةى

Micropilules

 Progestatires

و تةنهاية بة ثرؤجسرتؤن
كةمة زؤر رَيذةكةى

كاريطةرى ناوةستَيت هَيلكةدانان بةردةوام -
هةية جَيطةيى

دةكات ئةستور زَى ثةردةى -

مناَلدان ناوثؤشى ثوكانةوةى -

زَى  ناو  دةضنة  كة تؤوةكان تواناى الوازكردنى  -
وة 
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ئاسايى: بِرى بة ثرؤجسرتؤن ئيسرتؤجني و    حةثة ئاوَيتةكانى

باشيةكانيان:

دةبن. دذى سكثِرى زؤرتر حةثانةن كة ئةو -

دةبن. ثةيدا وردةكانةوة لة بةكارهَينانى حةثة كة كةمة ئازارانةيان ئةو -

كةمة. دانيان
َ
منال و ناوثؤشى جؤطةكانى فالوب هةوكردنى ئةطةرى -

بَيت. دروست هَيلكةداندا لة دومةأل ن
َ
ناهَيل -

مةمكةكان كة توشى ثاكةكان وةرةمة لةسةر هةية كاريطةرييةكى ئيجابيان -
كةمة. وةرةمةكانيان و دروستبوونى دومةأل دةبن، ئةطةرةكانى

دةكةن. دان
َ
منال و ناوثؤشى هَيلكةدان توشبوونى شَيرثةنجةى لة ثارَيزطارى -

خراثيةكانيان:

نج دان.
َ
هَيل و هاتن

َ
دأل تَيكةل -

كَيش. بوونى زياد ئةطةرى -

دأل. خوَينةكان و لولة نةخؤشيةكانى بة توشبوون ئةطةرى زياد بوونى -

خوَينبةرةكان. ةوةى ثةستانى بةرزبوون ئةطةرى -

بؤ خؤراك ميتابؤليزمى تايبةتى بة كاريطةرى الوةكى ئةطةرى ثةيدابوونى -
شةكرييةكان. ماددة
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خوَيندا. لة ترايطليسرين و يسرتؤأل
َ
كؤل ى بوون زياد ئةطةرى -

نية. طونجاو زؤر ِرانةكاندا و قورسى ( (دةواُّـ ى
َ
طمؤل ةتةكانى

َ
حال لة -

بةشريدان نادات. رَيطا -

قؤناغية: زؤرى سَى بة كة ثرؤجسرتؤن و ئيسرتؤجني لة وردةكان    حةثة

باشيةكانيان:

َيت.
َ
ناهَيل دان نج

َ
هَيل -

نية. سةر كَيش كاريطةرى بؤ -

الوازة. خؤراك ميتاثؤليزمى بؤسةر كاريطةريية الوةكيةكانى -

لة لةبةر ئةوة دةكاتةوة، كةم خوَينهَينةرةكان و دأل توشبوونةكانى مةترسى -
باش دةزانرَيت. بة حةثة ئةم بةكارهَينانى ةتةكانى جطةرةكَيشاندا

َ
حال

دةكاتةوة. كةم عازةبة -

بةشريدان دةدات. رَيطا -

خراثيةكانيان:

كة نةبَيت كاتة ئةو روودةدات مانطانةدا ســـوِرى دوو لةنَيوان - خوَينبةربوون
بةكاردةهَينرَيت. قؤناغيةكان سَى يان قؤناغيةكان دوو حةثة

ئاوساندا.
َ
هةل و ثةستان و مةمك، لة ئازار رودانى ئةطةرى -
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هَيلكةداندا. لة دومةأل ى ثةيدابوون ئةطةرى -

لةكاتى ضةسثاودا. ثَيويستى بةكارهَينانى -

ثرؤجيسرتؤنيان تَيداية: ميكرؤسكؤبيةكان كةتةنها ووردة زؤر حةثة

كَيش زيادكردنى يا دان نج
َ
وةك: هَيل نيية الوةكيان كاريطةريي -

ضةورى و
َ
كؤليسرتؤل بؤ خؤراكى بؤليزمى ميتا لةســـةر الوةكيان - كاريطةرى

نيية. خوَين شةكرى و

لة خوَينبةرةكاندا، كَيشـــة ئةطةرى بوونى يا بةرزة ثةســـتان ةتةكانى
َ
- بؤ حال

طونجاون.

طونجاون. شةكرة ةتةكانى
َ
حال بؤ -

شريدان دةدةن. بة رَيطة -

خراثيةكانيان:

.(98% رَيذةى (بة لةسكثِري رَيطرتن لة كةمرت تواناى -

دان.
َ
منال لةدةرةوةى سكثِرى روودانى ئةطةرى -

كةوتنةســـةرخوَين روودانى كةوتنةســـةرخوَيندا، لة تَيكضوون - دةبنةهـــؤى
جارَيكدا. مانط سَي يا دوومانط لة كةوتنةسةرخوَين روودانى يا مانطَيكدا، لة دووجار

هَيلكةداندا. لة توندى -
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هَيلكةداندا. لة
َ
دومةل ثةيدابوونى ئةطةرى زيادبوونى -

دياريكراوى ضةسثاودا. لةكاتى ثَيويستى بةكارهَينانى -

ئــةم حةثانة لةطــةَل بةكارهَينانى هةيــة دةرمانَيــك ث: ئايــا هيــض
هاودذبن؟ 

بةكارهَينانى  لـــة خؤ حةثانـــةدا ئةم بةكارهَينانـــى ۹ ثَيويســـتة لةكاتـــى
بةردةوام كـــة ناطةيةنَيت ئةمةش ئـــةوة بطرن، دوور بـــة هةندَيـــك دةرمان
خراثي كاريطةرى هةندَيك كة واية ماناى كو

َ
بةل دةكات، حةثانة ئةو دذايةتى

يا سكثِربوون لة رَيطرى لةبارةى حةثةكة كاريطةرى كةمكردنةوةى وةك هةية
دةستكردن ثَيش جطةر. ذةهراويكردنى لةســـةر حةثة كاريطةرى زياتركردنى
ئةوةى ئاطادار بكرَيتـــةوة لةبارةى ثزيشـــك ثَيويســـتة حةث بةبةكارهَينانى
ثةســـتان بةرزة وةك نةخؤشـــييةكى جؤرة هيض بؤ ضارةســـةر كة ئايا ذنةكة
هَيوركةرةوةيةك هيـــض ئايا وةردةطرَيت يان نا؟ يا ســـي ســـيلي يا شـــةكرة يا

وةردةطرَيت؟

دروست خوَينةكاندا لوولة كَيشــة لة ســكثِري دذة حةثةكانى ث: ئايا
دةكةن؟

ئةطةر  بةتايبةت دةطمةنة، زؤر خوَينةكاندا لوولة لة كَيشـــة ۹ ثةيدابوونى
ضونكة مرؤظة لةبةختى ئةمةش ئاطادارييةوةبوو، و هؤشيارى بة بةكارهَينانيان
خوَين هَينةرةكانةوة هةوكردنى كةلة نيية، ئاسان لوولة خوَينةكاندا لة كَيشة
تَيدا ئاماددةباشي ذنةكة ئةطةر دةماخ تووشبوونى دةطاتة تا ثَيدةكةن دةســـت
بارانةوة لةم قســـةكردنى ثزيشك لةبةرئةوة كَيشانة. ئةم بوو بؤ توشـــبوونى
ئةو بنضينةى لةســـةر و طرنطة، زؤر يةكةمـــدا ســـةردانى لة  ذنةكةدا

َ
لةطـــةل
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لةبار دياريدةكات. حةثي ثزيشك جؤرى قسانةش

لوولة خوَينةكان بؤ توشــبوونى كَيشــةى تَيداية ئاماددةباشــييان ئةو ذنانةى
ئةمانةن:

بووبن. لوولةكان يا سي داخستنى تووشي لةوةوثَيش -

هةبَيت. خوَينيان بةرزةثةستانى -

بَيت. بةرز لةخوَيندا طليسرينيان تراى يا
َ
كؤليسرتؤل رَيذةى -

بكَيشن. زياتر جطةرة بيست لةرؤذَيكدا -

بن. يةوة
َ
سال ضل لةسةرو -

دةنوسن (Micropilule) ميكرؤســـكؤبيةكان حةثة ثزيشك ةتانةدا
َ
حال لةم

دَين حةثانةوة لةو تةنها مةترســـيةكان ضونكة تةنها ثرؤجســـرتؤنة، كة ثَيكهاتةكانيان
تَيداية. ئيسرتؤجينيان كة

سكثِرى كارَيكى حةثةكانى دذة جطةرةو دةَلَين كؤبوونةوةى راستة كة ث:
خراثة؟

و  سي لةسةروو كةتةمةنيان ذنانةى ئةو بؤ ثزيشك ضونكة راســـتة، ۹ زؤر
حةثي ناكات، ئامؤذطارييان زياتر دةكَيشن جطةرة بيســـت رؤذى ثَينجةوةيةو
جطةرة و حةثـــةكان كؤكردنةوةى لةبةرئـــةوةى بهَينن، بـــةكار دذة ســـكثِري

زياددةكات.
َ
و دل خوَينبةرةكان تووشبوون بةنةخؤشي ئةطةرى

(ئيســرتؤجني و ئاوَيتةكانى حةثة بةكارهَينانى كةدةَلَين: ث: راســتة
دةكاتةوة؟ كةم فالوث جؤطةكانى هةوكردنى ئةطةرى ثرؤجيسرتؤن)

ئيســـرتؤجني  هؤرمؤنى هةردوو ئاوَيتةكانى حةثة بةكارهَينانى
َ
۹ لةطـــةل
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ئةم ضونكة دةبَيتة نيـــوة، جؤطةكان مةترســـي هةوكردنى و ثرؤجيســـرتؤن
بؤ تؤوةكان رؤيشتنى بةوةش زياد دةكةن، زَى ناوثؤشـــي حةثانة ئةســـتوورى
بؤناو ميكرؤبةكان رؤيشتنى لة ِرَيطر دةبنة هةروةها دةوةستَينن، دان

َ
منال ناو

لةبـــةردةم هةندَيك ِرَيطر نابَيتة بةتـــةواوى م ئةمة
َ
جؤطةكانـــى زاوزَى، بـــةال

ناسراوة كة درم ى (Chlamydiae) كالميديا ميكرؤبي بةتايبةتى ميكرؤبدا
سةرةِراى زيادبكات، خَيراييةكةشي ِرةنطة و زيادكردنى، وبوونةوةو

َ
بال زوو بة

نةخؤشيية بة تووشبوون مةترســـي هؤى زيادكردنى حةثانة دةبنة ئةم ئةوة
كةِروييةكان.

دةتوانن ثرؤجيسرتؤن) (ئيسرتؤجني و ئاوَيتةكان حةثة كة راستة ئايا ث:
بكةن؟ هَيلكةدان ثارَيزطارى

حةثانة جؤرَيك  هَيلكةدان ئةم لة رَيطرييان بةهؤى راستة، ضونكة َي زؤر
َ
۹ بةل

(يا
َ
ثةيدابوونى دومةل ئةطةرى لةبةرئةوة هَيلكةدان، حةوانةوة دةبةخشنة لة

ثةيدادةبن. هَيلكةكانةوة دةرضوونى برينى كةلةئةنجامى كيسكردن)

شــَيرثةنجة جــؤرى هةندَيــك ســكثِرى دذة حةثةكانــى ئايــا  ث: 
ثةيدادةكةن؟ 

كة  دةضَيت لةوة ثَيضةوانـــةوة بة كو
َ
بةل نيية، بؤئةوة طةيـــةك

َ
۹ هيـــض بةل

نموونة بؤ بثارَيزَيت شَيرثةنجانة لةم هةندَيك لة مرؤظ سكثِري دذة حةثةكانى
حةثةكانى بةكارهَينانى دان لةكاتى

َ
ملى منال شـــَيرثةنجةى كة دراوة ســـةرنج

خانةى كة دةركةوت ثزيشك بؤ ئةطةر ئةوةشدا
َ
لةطةل روونادةن، دذةسكثِريدا

بةكارهَينانى ئةوا لَينؤِريندا لةكاتى هةية ذنةكةدا دانى
َ
منال ملى لة ناسروشتى

حةثةكة بةكارهَينانى ةتـــةدا
َ
حال لةم ضونكة دةكات، قةدةغة لـــَي حةثةكانى

ناسروشتيانة. خانة جؤرة ئةم طةشةى خَيراكردنى ببَيتةهؤى رةنطة
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ناوثؤشـــي ســـكثِري دذة حةثةكانى كة دةركةوتووة ئةمةوة - بـــة ثَيضةوانةى
لةتةمةنى حةثانة كةئةم كاتَيك بةدووردةطرن، شـــَيرثةنجة بة تووشـــبوون لة دان

َ
منال

لةم دةبَيتةوة، رادةيةك كةم تا ئيســـرتؤجني تياياندا دةردانى كة وةردةطريَيت طـــةورةدا
هؤرمؤنى هةردوو نَيوان لـــة هاوســـةنطى لة حةثةكة جؤرَيك بةكارهَينانى ةتانةدا

َ
حال

دان
َ
ناوثؤشـــي منال قةدةغـــةى بـــةوةش رادةطرَيـــت، دا ئيســـرتؤجني و ثرؤجيســـرتؤن

ئاوَيتةكان بةكارهَينانى حةثـــة دةركةوتـــووة كـــة هةروةهـــا لـــة طةورةبـــوون دةكات،
مةترسي ثَينج جار رادةى تا زياتر

َ
دةســـال ماوةى بؤ ئيســـرتؤجني) (ثرؤجيســـرتؤن و

لة ذن دووبارة ئاوَيتـــةكان حةثة دةكاتةوة. كةم دان
َ
منال شـــَيرثةنجةى بة توشـــبوون

هيض مةمكيشة شَيرثةنجةى دةربارةى هةرضى بةدووردةطرن، هَيلكةدان شـــَيرثةنجةى
بدةن، ثةيدابوونى ســـكثِري يارمةتى دذة كة حةثةكانى ئةوةى لةســـةر نيية رَيطةيةك
لة (كيس) تورةكة دةركةوتنى لة ذن زياتـــرة ثرؤجيســـرتؤنيان حةثانةى ئةو هةروةها
دا ســـكثِري دذة حةثةكانى راهَينانى

َ
لةطةل دةثارَيزن، هَيلكةدانى وةرةمى يا هَيلكةدان

بةشـــَيرثةنجةى مردن فراوان، رَيذةى بة شـــَيوةيةكى بةكارهَينانيان بة و دةســـتكردن
لَينؤِرينة ئةو بةهؤى ئةوةش ديار دابةزيـــوة، زؤر بةشـــَيوةيةكى دان

َ
منال مةمك و ملى

خوليية ضونكة لَينؤِرينة ثَيويســـتيانة، حةثانة ئةم بةكارهَينانى كة ئيجبارييانةوةية
دةدةن. ضارةسةركردنيان زوو نةخؤشيانةو ئةم دؤزينةوةى يارمةتى رَيكوثَيكةكان

رشانةوة؟ و هَيَلنج هؤى دةبنة حةثةكان ئايا ث:

لةوانةية  ئةوةشـــدا
َ
لةطةل روودةدةن، و رشـــانةوة نج

َ
هَيل ۹ زؤر بةدةطمةن

يا هةستان لةخةوو حةثةكة خواردنى لة ســـةعاتَيك ضةند ذن ثاش هةندَيك
لةسةرةتاى بةزؤرى رشانةوة نج و

َ
هَيل ةتةدا

َ
لةم حال ببَيت، تووشـــيان بةيانيان

دةبن، لةثاشرتدا حةثةكةوة بةكارهَينانى لةدواى كة دةبَيت سوِرى مانطانةدا سَي
دةوةستَيت.
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ذنةكة ثَيويســـتة بوو بةردةوام رشـــانةوة هةر نج و
َ
هَيل ئةوةش ئةطةر لةثاش

بؤ دةكات رَينمايي يا دةنوسَيت الوازترى بؤ حةثي كةئةو ذن بكات ثزيشـــكى سةردانى
نانى ثَيش دذةسكثِري حةثي ذنةكة ئةطةر دذةسكثِري، ديكةى رَيطةيةكى بةكارهَينانى

نةبَيت. رشانةوةى و نج
َ
هَيل بؤئةوةى بةسة ئةوة بةزؤرى خوارد ئَيوارة

مارطرين)؟ السةريةشة( دةبنةهؤى دذةسكثِري حةثةكانى ئايا ث:

سروشـــتيةوة  لةبارةى هَيشـــتا زؤرن، ۹ هؤكانى ثةيدابوونى السةريةشـــة
بةرثرســـي حةثانة ئةم َيني

َ
بل ناتوانني لةبةرئـــةوة ديارنني، زؤر بةتـــةواوى

ثةيدابوونيانن.

دةركةوتنى كةوتنةســـةرخوَيندا
َ
لةطةل راســـتةقينةى مانطانة سةريةشـــةي

ئةطةر دةبَيت. هؤرمؤنى ناوخوَيندا لةثِري لةئةنجامى دابةزينَيكى روودةدات، ئـــةوةش
بةكارهَينانى

َ
لةطةل كة بوو الدروست ئةوةت ئةطةر و بوو، ناِرَيك بةهَيزو سةريةشةكة

تايبةتمةند ثسثؤِري ثزيشكى سةردانى ثَيويستة ئةوا روودةدةن سكثِريدا دذة حةثةكانى
مانط حةث ســـَي بؤماوةى كة دةكات لَي داوات ثزيشـــكةكة ةتةدا

َ
لةو حال بةذن بكةيت،

لةوانةية ضونكة نا؟ يان دَيت لةحةثةكةوة سةريةشةكة بزانيت بؤئةوةى بوةســـتَينيت
دةماخ لوولةخوَينةكانى لة كَيشـــةيةك بوونى بة بن ئاطاداركردنةوةيةك ئـــةو ئازارانة

دا.

قةَلةوى؟ هؤى دةبنة حةثةكان ئايا ث:

لةوانةية  ئاسايي، ثَيوانة ى ئيسرتؤجني) ثرؤجيسرتؤن، ) ئاوَيتةكان حةبة ۹
تَيداية، بؤئةوة ئاماددةباشـــيان كة ذنانةى لـــةو ةوى

َ
هةندَيك قةل ببنةهـــؤى

ئيســـرتؤجني و زياددةكات، خؤراك خواردن ئارةزووى ثرؤجيســـرتؤن ضونكة
دةكات. لةلةشدا بةهَيز ثةنطخواردنةوةى ئاو
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و لة (ئيســـرتؤجني (Minipilules) ى ئاوَيتة ووردةكان حةبة بةكارهَينانى
ئاماددةباشي كة ئةو ذنانةى بؤ كَيش و طونجاوة نابَيتةهؤى زيادكردنى ثرؤجيســـرتؤن)

هةية). دا كَيش لة طؤِرانكارى بؤ

سةر مةزاج؟ كاردةكةنة ئايا حةثةكان ث:

دذة ســـكثِرى  ضونكة حةثةكانى نية، زؤر مةرج ضـــى ئةطةر ۹ لةوانةيـــة،
جَيطريدا و هَيمن لة بةدةســـتهَينانى مةزاجَيكى يارمةتى هةيـــة لـــة تواناياندا
هاوســـةنطيية ئةو بةهؤى ئةوةش مانطانة، ثَيش ســـوِرى تايبةتى بـــدةن، بـــة
لة ذن، هةندَيك ئةمةوة، ثَيضةوانـــةى بة دةهَينَيت. بةجَيى كة هؤرمؤنيـــةى
دةبن، توشى خةمبارى زؤرتر حةثةكةدا بةكارهَينانى بةرداوةمن لةسةر كاتآ
ةتَيكى

َ
حال لة بريتيية يـــا دَيت حةثةكةوة ئةنجامى لة خةمباريية ئايـــا ئـــةم

بةم كارةدا دان طرانة زؤر دةركةوتنيان، بؤ كة حةثةكان ثاســـاوَيكن دةروونى
ثَيكهاتةى بة بةنـــدة زؤر ســـكثِري دذة حةثةكانى كاريطةرى بنرَيـــت ضونكة

ذنَيكةوة. بةهةموو تايبةت دةروونى

كــةم سَيكســي ئــارةزووى ســكثِري دذة حةثةكانــى ئايــا  ث: 
دةكةنــةوة؟ 

نيية،  طةيـــةك لـــةم بارةيـــةوة
َ
بةل هيـــض م

َ
بـــةال ۹ بِروايةكـــى واهةيـــة،

كرانةوةى حةثةكةدا بةكارهَينانى لةكاتى هـــةن هةندَيك ذن بةثَيضةوانةوة
ئةو ترسةيان ضونكة دةبَيت ئارةزووشيان بةهَيزتر و دةبَيت سَيكســـيان زياد

دةكةن. ئازادى بة هةســـت زياتر و ثِربوونة، ســـك ئةطةرى كة نامَينَيت

حةثةكانى كة دةتوانرَيت بووترَيت سَيكسي دابةزاندنى ئارةزووى ةتى
َ
حال لة

لةبارةى كَيشـــةيةكى دةروونـــى هةبوونـــى دةرخســـتنى بـــؤ دذة ســـكثِربوون، دَيـــن
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ثةيوةندييةكى بوونى دةربارةى ئةوكاتة، تا ثةنهانى بة ئةم كَيشـــةية هاوسةرةكةوة،
لةبةرئةوةى مابووةوة، سكثِربوون، لة ترس بيانووى بة ثضِرثضِرةوة و بةترس سَيكسي
بَي بوونى ثةيوةندييةكى رَيطادةدات بـــة و ئةو ترســـة البردنى دةبَيتةهؤى حةثةكة
دووركةوتنةوة بة بةندبَيت –زؤرانبازيية ئةو لةوانةية ســـكثِربوون، ترس دةربارةى
بةكةمى يا مةترســـي، نةمانى ئةنجامى لة هوروذاندن لة هاوســـةرةكة، يا نةبوونـــى
كة لةكاتَيكدا ســـكثِربوون بؤ ذنةكة شـــاراوةى ئارةزوويةكى ئةنجامى بايةخدان لـــة

حـــةث دةبَيتـــة هـــؤىبةجَينةهَينانـــىئـــةمئـــارةزووة.

كة دةداتةوة دةروونيـــةكان هـــؤكارة زؤرَيك لة مى
َ
وةال ئـــارةزووى سَيكســـي

تؤ ئةطةر هؤشـــدان، لةوديو ئـــةو هؤكارانةش جياوازة، دى يةكَيكـــى بؤ لةذنَيكـــةوة
سةر ئارةزووى كاردةكةنة خراث بةشَيوةيةكى حةثةكان بةكارهَينانى كرد كة هةستت
حةثة دةكات لـــَي كةداوات بكةيت ثزيشـــكةكةت بة ثَيويســـتة راوَيذ سَيكســـيت ئةوا
ديكةى ِرَيطايةكى يان بةكاربهَينيت كةمـــدا، دؤزَيكى (Minipilules) لـــة ووردةكان

دةكةن. دياري بؤ دذة ســـكثِريت

ســكثِري وةردةطريت؟ دذة حةثي ث: ضؤن

بةثَيي جؤرة  سكثِري 21 يا 22 يا 28 حةثي تَيداية دذة حةثي ۹ ثاكةتَيكى
ريزكراون هةفتة رؤذةكانى بةثَيي لةوحةيةك حةثانةلةسةر ئةم دياريكراوةكة،
سوِرةكةوة لةسةرةتاى دةستثَيكردن ثَيويستة بَيت هةرضؤنَيك حةثةكة جؤرى
َ
لةطةل كةوتنةسةرخوَينةوة وةردةطريَيت، يةكةمى لة رؤذى يةكةم حةثي بَيت،
م
َ
بةال داية،

َ
لةطةل ضؤنيةتـــى بةكارهَينانـــى شـــةرحى ثاكةتَيك ئـــةوةى هةموو

بكةيت ِرةضاوى ثَيويســـتة كة دادةنَيت بؤ ثالنةت ئةو بةووردى ثزيشـــكةكةت
ثَيويست. ِروونكردنةوةيةكى هةموو وةرطرتنى لة مةبة

َ
دوودل هيض
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دةردةكةون؟ سكثِري دذة حةثةكانى كاريطةرى كةى ث:

دةبَيت  يةكةمةوة مانطانةى ســـووِرى دذةسكثِري لة حةثةكانى ۹ كاريطةرى
ثاكةتَيكن. هةر لةسةر رَينماييانةى ئةو تةواوى رةضاوكردنى بةمةرجى

دا؟ دذة سكثِري حةثَيكى لة حاَلةتى لةبريضونى بكةين ضي ث:

ثرؤجيسرتؤن) بةكاردةهَينيت  – (ئيسرتؤجني ئاوَيتةكانى حةثة تؤ ئةطةر ۹
بةيانى يةكَيكيان وةربطرة، حةث دوو دوايي رؤذى بؤ ئةوا دا، ئاسايي لةرؤذَيكى

وةربطرة. ئَيوارة كاتدا لةيةك هةردوكيان يا ئَيوارة، ديكةيان ئةوةى و

ئةمةش بكة، سةرةِراى شـــت هةمان بةكاردةهَينيت ووردةكان حةثة تؤ - ئةطةر
بؤ ئةطـــةر بريضوونةوةكةت وةربطرة، ئيحتيـــات بـــةالى كةمةوة بؤمـــاوةى هةفتةيةك
ئةوسا بكةيت دواتر كةوتنةسةرخوَينى ضاوةِرَيي واية باشـــرت بةردةوام بوو رؤذَيك ضةند

حةثةكان. بةوةرطرتنى بكةيتةوة دةست سةرلةنوَى
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سكثِري دذة حةثةكانى

(ثِرؤجسرتؤن و ئاوَيتة حةثي أ.
ئيسرتؤجني)

ئاسايى (21حةث) - ثَيوانةى

رؤذَيك  هةموو 21 رؤذ ماوةى بؤ -
وةردةطرَيت حةثَيك

(دةست  بووةستة 7 رؤذ ماوةى بؤ -
ئةطةر نوَى سوِرَيكى بة بكةرةوة

نةدابَيت) روى خوَينيش سةر كةوتنة

( بضووكةكان (21حةث - حةثة

وةردةطريت حةث يةك رؤذانة -
بؤ  تؤ ئةطةر 21 رؤذ ماوةى بؤ
ضوارشةمة دةستت نموونة رؤذَي
دووبارة ثَيويستة ئةوا كردووة ثَي

وةرطرتنى لة نوَييةكة سوِرة
دةست ضوارشةمة رؤذى حةثةكان

بكات ثَى

لة  بوةستة 7 رؤذ ماوةى بؤ -
وةرطرتنى

هاتنةكان يةكة بةدواى حةثة -
(21 يا 22حةث)

ثَيى  بة 21 يا 22 رؤذ ماوةى بؤ -
حةث يةك هةموو رؤذَيك ةتةكة

َ
حال

هةموو ثَيويستة وةردةطريَيت،
دياريكراودا سةعاتَيكى لة رؤذَيك

وةربطرَيت حةث

لة  بوةستة 7 رؤذ ماوةى بؤ -
 21 ثاكةتةكة ئةطةر وةرطرتنى

بوو. تَيدا حةثى

ئةطةر  بوةستة 6 رؤذ ماوةى بؤ -
22 حةثى تَيدا بوو.  ثاكةتةكة

ميكرؤسكؤبية حةثة ب.
ثرؤجسرتؤنيان (تةنها وةردةكان

28 حةث  تَيداية)

سةعاتى يةك لة يةكةم حةثى -
هةموو ئيرت وةردةطريَيت دياريكراودا
لةو سةعاتة هةر حةثةكان رؤذانة

ثاكةتىدياريكراوةدا وةردةطريَيت. تةواوكردنى دواى لة -
لة نوَى سةر يةكةم مةوةستة،

ثاكةتى دى. بة دةست بكةرةوة
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تةنها بة كـــة دةهَينيت وردةكان بـــةكار ميكرؤســـكؤبية ئةطـــةر تؤ حةثـــة
الى بة دوو هةفتة مـــاوةى بؤ زؤرن، ســـكثِرى ئةطةرةكانى ثرؤجســـرتؤنيان تَيدايـــة،

كةمـــةوة ئاطـــادارى خـــؤت بـــةئةطـــةرتـــائـــةو كاتـــةكارلـــةكارنةترازابـــوو.

كةوتنة دوو نَيوان لة رؤيشــتن َُّـ خوَين بةرامبةر بوونى دةَلَيت ضى ث:
ســةرخوَيندا؟

هةستت  بةكاردةهَينيت، سكثِرى دذة حةثى كة جارة يةكةم بؤ تؤ ۹ ئةطة
دوو نَيوان لـــة (كيلؤت) كرد لةســـةر كةم كاريطةرييةكى بـــة بوونى ضةنـــد
خوَين لَيرؤيشـــتنة ئةم مةبة، نيطةران بارةيةوة لةو كةوتنةســـةرخوَين دا،
تايبةتى بة روودةدات وةردةكاندا حةثة بةكارهَينانى لةطةأل بة زؤرى كةمـــة
مانط ســـَى يا دوو ثاش و دةبَيت لةثاشـــدا ئاســـايى قؤناغني، ئةوانةى ســـَى

نامَينَيـــت.

بة هةســـتت بةكاردةهَينيت حةثانة ئةو َيكة
َ
ســـال كةمةوة ئةطـــةر تؤ بةالى

خوَينى ســـةر كةوتنة خوَينبةربوونى وةك كـــة كرد زؤر بوونـــى خوَينبةربوونَيكـــى
ئاســـايى بو،ئةواثَيويســـتةســـةردانىثزيشـــكبكةيت.

لةوانةيــة هؤكارةكــةبــؤئــةوةىخــوارةوةبطةِرَيتــةوة:

كارى بةهـــؤى كاتة ئةو كـــة دانةوة
َ
منال ديـــوارى لـــة  رؤيشـــتن

َ
- خوَيـــن ُّـ

ةتةدا
َ
لةو حال ثرؤجسرتؤنيان تَيداية، روودةدات زؤرترى – كة ثَيكهاتةى حةثةكانةوة

مانطَيك ضةند ماوةى بؤ تَيداية ئيسرتؤجينيان زؤرتر كة حةثانةى بةكارهَينانى ئةو
ةتةكـــةبطةِرَيتـــةوة دؤخـــىجارانـــى.

َ
دةتوانَيـــت حال

داندا.
َ
منال ثةردةى لة ئاوســـان

َ
هةل يا دان

َ
منال ملى - هةوكردنى
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وةستاندنةوة لةماوةى خوَين ســةر كةوتنة دةربارةى نةمانى بَلَيني ضى ث:
حةثةكانى دذة سكثِرى؟ ماوةى دوو سوِرى لة

هةية: ئةطةر دوو

هةموو  لةوانةية رووبدات لةطـــةأل بةكارهَينانى ئـــةوةش ثِرة، ۹ يا ســـكت
كة ميكرؤســـكؤبيةكان حةثة كة ثارَيزييةى ئةو ثاكةتةكةدا، ناو حةثةكانـــى

ئةم  نـــاكات. و لةبةرئةوةى %98 تَيثةِر لـــة هةية ثرؤجســـرتؤنيان ثَيكهاتةى
ئةستوربوونى ســـةر دةكاتة كار كو

َ
بةل ناوةســـتَينَيت هَيلكةدانان جؤرة حةثة

دياريكراوى لةكاتى بـــة وردى زؤر ثَيويســـتة ئةوة دان، لةبةر
َ
منال ناوثؤشـــى

لةو بكات، بةجَى جَى ئـــةوةى بةتةواوى كاريطةرى خؤى بؤ بةكاربَيت خؤيدا
دةست بكةوَيت. نياييمان

َ
سكثِريةوة دل بةهؤى تَيستى ةتةدا دةتوانرَيت

َ
حال

ئةوةى بَى ســـةرخوَين كةوتنة وةســـتاندنى كة دووةميش ئةوةية - ئةطـــةرى
دةبَيت ميكرؤسكؤبيةكانةوة حةثة بةكارهَينانى ئةنجامى لة بةزؤرى هةبَيت ســـكثِرى
بؤ ديكةى حةثت جؤرَيكـــى ةتةدا ثزيشـــك

َ
لةو حال تَيداية، كة تةنها ثرؤجســـرتؤنيان

زؤرترة. ئيسرتؤجينى رَيذةى تيايدا كة دةنوسَيت،

بةكارهَينانى لةماوةى كةوتنةســةرخوَين كاتى هةية لةتوانادا ث: ئايا
دوابخرَيت؟ سكثِريدا دذة حةثى

ثَيويســـتة  دةشـــتوانرَيت. ئةطةرضي ناكرَيت ةتة
َ
حال ئةم بؤ ۹ ئامؤذطـــارى

لة كاتَيكدا لـــة نةبَيت نائاســـاييدا زؤر ةتى
َ
حال نةبـــات لة ئةمة ذن ثةنـــا بؤ

خوَين. سةر كة نةكةوَيتة ناضارة بةوةى ةتَيكدايةو
َ
حال

دةبَيتة حةثةكان وةستاندنةوةى ســـةرخوَين، ناكةوَيتة بخوات حةثةكة ذن تا
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خوَين هؤِرمؤنةكانى ناو لةثِرى و زؤر دابةزاندنى لةئةنجامى ســـةرخوَين هؤى كةوتنة
كة  7 رؤذةكةى مـــاوةى دةتوانَيت خوَين ســـةر نةكةوَيتة ويســـتى ذنةكة دا، جا ئةطةر
خواردنى بة بكاتةوة دةست سةرلةنوَى راســـتةوخؤ و اليبدات ناخوات، حةثةكان تيايدا
بةدوربطريت ناخؤش ثِرى و كـــت لة خؤت ئةطةر دةتوانيت نوَى. ثاكةتى حةثةكانـــى

نا؟ يان لةبارة بؤتؤ شَيوازة ئةوةى بزانيت ئةو بؤ بكة ثزيشكةكةت بة راوَيذ

دوو نَيوان لةماوةى وةستاندنةوةى هةية ســكثِربوون  مةترســى ث: ئايا
خواردندا؟ حةث سوِرى

ســـَيكس  بَى ترس ماوةيةدا لةو دةتوانَيت ذن نةخَيـــر، ۹ بةهيـــض جؤرَيك
بة بكاتةوة دةست ســـاتى خؤى دا لة كات و لةنوَى ثَيويســـتة سةر بكات بةآلم
ببَيتة لةوانةية بَيت، رؤذيش ئةطةر ضى بؤ يةك لةمةدا، كةوتن دوا حةثةكان،

ناخؤش. بةرئةنجامى هؤى

نةزؤكى؟ هؤى دةبنة سكثِرى حةثةكانى دذة بةكارهَينانى ئايا ث:

ويســـتى  كاتَيك ذن هةر نةبَيت ئةوةندة تةنها هةرطيز روونادات، ۹ ئةمـــة
وةرطرتنى ثاش ثيتَيتيةكةى ئةوةى بؤ هةية ماوةيةك بة ثَيويستى ببَيت، سكى
كةوتنةسةرخوَينى ةِراوكَى

َ
دل كة بَى بةســـة ئةوةندة بطةِرَيتةوة، بؤ حةثةكان،

بطةِرَيتةوة. بؤ

بطؤِرَيت؟ حةثةكة جؤرى مانطانةدا سوِرى لةماوةى دةتوانرَيت ئايا ث:

دى  جؤرَيكى ئـــةوةى ثَيش بكرَيـــت تةواو حةثةكـــة ۹ ثَيويســـتة جـــؤرى
طونجاو دةهَينرَين بةكاريـــش حةثانةى ئةو ئةطةر تةنانـــةت بةكاربهَينرَيـــت
طونجاوة. ضى بؤتؤ دةزانَيت خؤى ثزيشك ةتَيكدا

َ
حال لة هةموو بةآلم نةبن،
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بوةستينةوة؟ خواردن لةحةث ماوة ماوة دةتوانرَيت ئايا ث:

سكثِرى  دذة حةثى ساأل ضةندةها ماوةى بؤ ناكات، دةتوانرَيت ۹ ثَيويســـت
ســـةردانى ثَيك و رَيك بةشـــَيوةيةكى مةرجَيك بةكاربهَينرَيت، بة بَى ثضِران
لَينؤِرينى وةك بكرَيـــت ثَيويســـتيةكان ثزيشـــكى تَيـــدا بكرَيـــت، لَينؤِرينـــة
لةحةث دا نةشـــتةرطةرى لةكاتى ترايطليســـرين. دةتوانرَيـــت و كؤليســـرِتؤأل
درَيذخايةن، بـــؤ كاتَيكى جَيطادا لة مانةوة ةتى

َ
حال يـــا خواردن بوةســـتينةوة

هةموو لة بةآلم زيان نةبـــن، توشـــى خوَينةكان لولة كة ئةوةية ئةمـــةش بؤ
بةتةواوى تا بطريت بةدوور حةثةكان نةخواردنى لة خؤ ثَيويستة ةتَيكدا

َ
حال

تةواو نةبَيت. حةثةكان“ ثارضةى ثاكةتةكة ”يا

هؤى دةبنة هاتون ثَيك ثرؤجسرتؤن ئيسرتؤجني و لة حةثانةى ئايا ئةو ث:
عازةبة؟ كةمكردنةوةى

لة  ئةوةش بَيت، زؤرتر تياياندا ئيســـرتؤجني رَيذةى مةرجَيك بة َى،
َ
۹ بةل

دةنوسرَيت كضان بةزؤرى بؤ دةكةوَيت كة دةست دا (Diane 35) حةثةكانى
كاريطةرييان دةردةكةوَيت حةثانة ئةم بةكارهَينانى لةسةر بةردةوام بوون ثاش
ثرؤجســـرتؤن رَيذةى كة ئـــةو حةثانةى لـــة كةمكردنـــةوةى عازةبةدا، بةآلم
دةكةن. زياد عازةبةكة واتة دةبَيت ثَيضةوانةيان بةرئةنجامى بةرزة تياياندا

دذة حةثى خواردنى بة بكرَيت دةتوانرَيت دةســت تةمةنَيكدا ض ث: لــة
سكثِرى؟

هؤِرمؤنانةية  ئةو حةثانة وةستاندنى سةرةكى ئةم فةرمانى ئةوةى ۹ لةبةر
تا ضاوةِرَى بكرَيت ثَيويســـتة ئةوة لةبةر هَيلكةدانان لة رودانى كة بةرثرســـن
دةتوانرَيت لةبةر ئةوة دةطـــات، ثَى هؤِرمؤنى كضةكة كؤئةندامى تـــةواوى بة
بةســـةر دوو ســـاأل تَيثةِربوونى ثاش حةثةكان ثَيـــك و بةشـــَيوةيةكى رَيـــك



Êá ÙâÚj�Ìâ 154 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بةكاربهَينرَيت. يةكةمةوة، كةوتنةسةرخوَينى

لةولةب:     

حةث. ضونكة ثاش ســـكثِرى دذة طرنطى زؤر هؤكارَيكى لةولـــةب بريتييـــة لة
دةدات رَيطا ئةوةى 98% تا 99%، ســـةرةراى رَيذةى بة بوةســـتَينَيت ســـكثِرى دةتوانَيت
هةر لةبري ئةوة دةتوانَيـــت ضونكة بكات، خؤى سَيكســـى ذيانى بـــةوةى ذنةكة تةواوى
ناو دةخرَيتة بضووك لة ئامَيرَيكى بريتيية لةولـــةب طرتووة.

َ
هةل لةولةبى بباتـــةوة كة

دان
َ
مندال ملى كة دةنوســـَيت، دةرةوة بة ثةتكةوة دوو رَيطاى لـــة دانةوة

َ
بؤشـــايى مندال

بكرَيت. هةستى ثَي دا – زَى بة ثةنجة لة بنى كة دةتوانَيت دةبِرن،

كاردةكات؟ ضؤن لةولةب ث:

منداأل خســـتنةوة  فســـيؤلؤذى لةســـةر كردارى كاريطةرييةكى ۹ لةولةب هيض
نةبَيت ئةوةندة ناكات، تةنها سروشتى بةشَيوةيةكى لة هَيلكةدانان رَيطرى ضونكة نيية،
ئةو لينجة ماددةيةى سةر كاردةكاتة داوة لةولةبةكةى لةشى كة دةورى ماددةى مس كة
لةســـةركةوتنى رَيطرتن هؤى ماددةية دةبَيتة ئةم هَيلكةداناندا، و لةكاتى دان

َ
ملى مندال

بكات. ئةمة قةدةغةى بَى ئةوةى بةتةواوى دان
َ
مندال ناو بؤ تؤوةكان

دةبَيت:  اليةنَيكةوة لةضةند لةولةب كاريطةرى

ئـــةم هةوكردنة داندا،
َ
لةناوثؤشـــى مندال هةوكردن روودانى - دةبَيتـــة هـــؤى

هَيلكؤكة. ضاندنى قةدةغةكردنى هؤى دةبَيتة

تؤوةكان. و هَيلكؤكة بوونى ذةهراوى هؤى دةبَيتة لةولةبةكة مسى -

هان لةولةبةكة كـــة غةريبةوة تةنَيكـــى بوونى بةهـــؤى - خرؤكة ســـثيةكان
دةركردنى. و هَيلكؤكة لةناوبردنى هؤى دةبَيتة ئةمةش دةدرَين،
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دان
َ

مندال لةناو لةولةب وَينةى

لةولةب: دانانى باشةكانى

سكثِرى. دذى لة كاريطةرة رَيطايةكى -

 % 99 - % 98 لةنَيوان كارى تواناى -
ية.

البربَيت. خَيرايى بة دةتوانرَيت -

بَى سَيكسى كردارَيكى بة دةدات رَيطا -
كَيشة.

لةسةر خراثى كاريطةرييةكى هيض -
ميتابؤليزمى خؤراكنية.

خراثييةكانىدانانىلةولةب:
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بَيت. سةرخوَين زؤر كةوتنة بكات لةوانةية وا -

رووبدات. خوَيندا كةوتنة سةر دوو لةنَيوان كة خوَينبةربوون هةية ئةوة ئةطةرى -

بكةن. هةو فالوب جؤطةكانى هةية ئةوة ئةطةرى -

داندا روبدات.
َ
مندال سكثِرى لة دةرةوةى كة هةية ئةطةرى ئةوة -

بةتايبةتى  كةمرتة. ( % 100 لة (رَيذةكةى بكات سكثِرى دذى ناتوانَيت بةتةواوى -
بةكاربهَينرَيت. هةوكردن دذةكانى لة يةكَيك يدا

َ
لةطةل درَيذ ماوةيةكى بؤ ئةطةر

يان
َ
هَيشتا مندال كة نةهَينن بةكارى ذنانة ئةو يان طةنجانة ذنة ثَيويستة ئةو -

نةبووة.

نابَيت بةكاربهَينرَيت؟ لةولةب كة حاَلةتانة كامانةن ئةو ث:

ناكات  دروست دا ميتابؤليزم لة كردارى تَيكضوونَيك هيض لةولةب ۹ دانانى
سةرضاوة هؤى ببَيتة لةوانةية بةآلم كؤئةندامى هةرسةوة، ناو ناضَيتة ضونكة

دانةنرا. باشى بة ئةطةر ؤزى
َ
ئال هةندَيك بؤ

قةدةغةية: حاَلةتانةدا لةم لةولةب دانانى

بؤ لةولةب فِرَيدانةوةى هؤى ببَيتة كة دانـــدا
َ
مندال لة زطماكى - تَيكضوونَيكـــى

دةرةوة.

داندا.
َ
مندال ثةردةى لة ئاوسان

َ
هةل -

بوونى لة طومانكردن يا زاوزَى بة شَيرثةنجة، ئةندامى هةندَيك - توشـــبوونى
لَينؤِرين. ثاش شَيرثةنجةيى خانةيةكى ضةند
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راستيشدا لة زاوزَى. نةخؤشـــيةكانى بة توشـــبوون بؤ ذنةكة - ئاماددةباشـــى
دان

َ
مندال ناو بؤ ميكرؤب دةدةن طواســـتنةوةى كة يارمةتى لةولةبة ثةتكةكةى هةردوو

دروســـت فالوبةكاندا يا لة دان
َ
منال هةو لة ئةو كاتـــة فالوب و يـــا بؤ هـــةردوو جؤطةى

لةوةوثَيش ئةو ذنةى ئةوةى لةبةر نةزؤكى، هؤى ببنة هةوانة ئةو جؤرة رةنطة دةكةن
دابنَيت. جؤرَيك لةولةب بةهيض نابَيت هةوانةى بووة جؤرة ئةو

ى
َ
مندال ئَيستا تا كة دةكرَيت ذنانةش لةو لةولةب دانانى قةدةغةى هةروةها -

ببَيت. توشى نةزؤكى بةهؤى هةوكردنةكةوة نةوةك ترسى ئةوةى لة نةبوة،

ثَيشودا. كاتَيكى لة دان
َ
منال لةدةرةوةى سكثِرى رودانى -

زؤر. بؤ ماوةيةكى هةوكردن بةكارهَينانى دذةكانى -

لةوانةية بوو خايةن درَيذ ماوةكةى و بوو بةهَيز ســـةرخوَين كةوتنة - ئةطةر
بارةكة. خراثكردنى هؤى ببَيتة لةولةبةكة

بوو. زؤركراوة دان
َ
منال ئةطةر -

دان
َ
منال تا لةولةب ثَيش دانانى دةكرَيت مانط ضاوةِرَي سَى بؤ بوون

َ
منال ثاش

دوو كؤرثةلةش لةبارضونى لةثاش وةردةطرَيتةوة، خؤى سروشـــتى قةبارةى بة تةواوى
دابنرَيت. لةولةبةكة ئةوسا ببَيت تَيثةِر دةبَيت مانطانة سوِرى

ضني؟ لةولةب خراثيةكانى ث:

لةدانانى  واز هؤى ئةوةى نابنة بةآلم خراثيةكى هةية ضةند ئةطةرى لةولةب ۹
ئةمانةن: طرنطةكانيان بهَينني

بَيت. زؤرتر ئاسايى لة كةوتنةسةرخوَين خوَينى وابكات لةوانةية .1
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روبدات، خوَينبةربوون خوَين، سةر كةوتنة كاتةكانى دةرةوةى لة لةوانةية .2
روودةدات. هَيلكةداناندا لةكاتى ئةوة بةزؤريش

لةولةبةكةوة، دانانى لةئةنجامى لةوانةية بوو كةم خوَينبةربوونة ئةم ئةطةر
دوو لةثاش لَي رؤيشـــتن خوَين بةتةواوى بكات، دروســـت ةتة

َ
حال طرذبَيت ئةو دان

َ
منال

لةخؤيةوة نامَينَيت. خؤى مانطانة سَي سوِرى يا سوِر

لةوانةية بـــوو، دا
َ
لةطةل ئـــازارى و زؤربـــو بـــةآلم ئةطـــةر خوَينبةربوونةكـــة

لةناوثؤشـــي يا توشـــبوون بةنةخؤشـــييةك هةوكردن بوونى بَيت بؤ طةيةك
َ
ئـــةوة بةل

لةئةنجامى ســـكثِربوون لةوانةية دووبارة دا، زاوزَى لة جؤطةبةرزةكانـــى يا دانـــدا
َ
منال

هَيزى هةرضةندة ئةنجامى لةبارضوونةوة، لة يا ثةيدا ببَيت دانيشـــةوة
َ
لةدةرةوةى منال

بكات. ثزيشك سةردانى كةسةكة ثَيويستة بَيت زؤر خوَينبةربوونةكة

نةخؤشي: تووشبوونى مةترسييةكانى

ئةم م
َ
بةال فالوبدا، لةجؤطةكانى تيذ لةهةوكردنى بريتيية تووشبوون بةزؤرى

خؤى دةتوانَيت مرؤظ كةبةئاسانى بةسرتاوة هؤكارةوة بةهةندَيك ديسانةوة توشبوونة
وةك: لَييان دووربخاتةوة

كةم. تةندروستى ثاراستنى -

تةندروستى. بةثاراستنى بايةخنةدةر هاوسةرَيكى بوونى -

سَيكسيةكاندا. ثةيوةنديية لة فرةضةشنى -

نةخؤشيةكان. بة زَى توشبوونى بوونةوةى دووبارة -

فالوب. جؤطةكانى لة يا دان
َ
منال لةناوثؤشي لةوةوثَيش َيكى توشبوون -
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مناَلدان: لةدةرةوةى سكثِرى روودانى ئةطةرى

لةولةب ضونكة بةدوريـــش نازانرَيت م
َ
بةال الوازة ئةطةرة ئةم ئـــةوةى

َ
لةطةل

هَيلكةكة لةوَيش فالوب و جؤطةى بؤ تؤوةكان رؤيشتنى لة رَيطر نابَيت بةتةواوى خؤى
ئةوةى لةبـــرى مايةوة فالوبدا لة جؤطـــةى ثيرتاوةكـــة هَيلكة ئةطـــةر دةثيتَينرَيـــت،
ئةطةر روودةدات. دا ـــدان

َ
منال لـــةدةرةوةى ســـكثِربوون ئةوا دانةوة

َ
منال دابةزَيتةنـــاو

سةردانى بةخَيرايي ثَيويستة زؤر دا رووى لةسكدا ئازار دواكةوت و كةوتنةســـةرخوَين
جؤرى ئازارةكة. بةثَيي لَينؤِرين بة دةكات دةست بكات ئةويش ثزيشك

بؤ ناكرَيت نةبووة، مناَليان هَيشتا كة طةنج ذنى ئامؤذطارى بؤضى ث:
لةولةب؟ دانانى

ســـةرو  زاوزَييةكانى جؤطـــة تووشـــكردنى مةترســـي ۹ ضونكـــة لةولـــةب
بوونى ضونكة ببَيتةهؤى نةزؤكى. ئةوةش لةوانةشة دةكات و زياد بةهةوكردن
وة بؤناو زَى لة نةخؤشي ميكرؤبةكانى طواســـتنةوةى لةخؤيدا خؤى لةولةب
درَيذةكَيشانى فالوبيش. جؤطةكانى بؤ لةثاشرتيشـــدا و دةكات، زياتر دان،

َ
منال

و طرتنيان دةبَيتةهؤى فالوبـــدا لةجؤطةكانى دووبارةبوونةوةيان و هـــةوةكان
ثزيشكةكان بؤية هَيلكؤكة، بطةنة نةتوانن تؤوةكان ئةوةى دةبَيتةهؤى ئةوةش

مةترسيية. ئةم بةردةم بخةنة طةنج ذنى حةزناكةن

مناَلدان تووشــبوون بةشَيرثةنجةى يارمةتى لةولةب تَيدةضَيت رَيي ث: ئايا
بدات؟

بةدووردةطرَيت  خؤى ثزيشك ئةوةشدا
َ
لةطةل بسةِّـَينَيت، ئةوة نيية شتَيك ۹

َ
(لَينؤِرينى توَيذال دا ثَيشـــانى لَينؤِرين ئةطةر ذنانة بؤئةو لةولةب لـــة دانانى

هةية.  داندا
َ
خانةى ناسروشتى لةمنال هةندَيك كة ( Frotis وةرطرتن
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دروست دةكات؟ هةستدارَيتى جؤري هةندَيك لةولةب ئايا دانانى ث:

كةم  زؤر توشبوونى هةندَيك لةولةب ضونكة ضةســـثاوة، ۹ ئةمة شـــتَيكى
داندا

َ
منال دةورى ناوضةى لةهةندَيك م

َ
بةال دةكات دروست داندا

َ
منال لةناوثؤشي

عازةبة خوراندان) يا (يا زيثكةى ثَيست ةى
َ
وةك، ثةل دةبَيتةهؤى هةستداريةتى

وةكانى
َ
ثَيل لةوانةية هةســـتدارَيتى يا ئةكزيمـــا، هةروةها كؤنةكةى لـــة جؤرة

ئازارَيك كة ببَيتةهؤى ثةيداكردنى بكرَيتةوةو ضـــاو كؤتايي يا ضاو يا كؤرنيا
ضاو و ثَيست ئازارةكانى هةموو لةولةبةكة ثاش البردنى نةبَيت. هؤكةى ديار

بةزوويي الدةضن.

جؤرة دذةزيندة (ئةنتي هيض لةولةبدا بوونى ثَيويســتة لةكاتى ث: بؤضى
َيك بةكارنةيةت؟ بايؤتيك)

لةبةرئةوةى  دةكاتةوة، كةم لةولةب دةرمانة ضاالكـــى جؤرة ئةم ۹ ضونكة
لةكاتى بؤنموونة ـــدان

َ
منال كةمكردنةوةى هةوةكانى ناوثؤشـــي دةبَيتةهـــؤى

ذن ئةطةر دووجا دةبَيـــت، ســـكثِربوون مةترســـي دا بةكارهَينانى ئيســـثرين
زؤر دا ثيتَيتى ثَيويستةلةماوةى ئةوا بةكارهَينا هةوكردنى دذى ضارةســـةرى

بَيت. خؤى ئاطادارى

هةية؟ جؤرى لةولةب ئايا ث:

مس ثَيكهاتوون  ماددةى لة زؤربةيان ئةوةى
َ
لةطةل هةية، دة جؤري َي،

َ
۹ بةل

بؤ دةدات ثزيشـــك يارمةتى هةية دياريكراوى تايبةتييةكى م هةريةكةيان
َ
بةال

بذَيرَيت.
َ
هةل لَييان ئةوةى

بضووك دانى
َ
منال تةنها بؤ دييان هةندَيكى دةبن، هةموو كةس بؤ هةندَيكيـــان
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كة ذنةش ئةو دةربارةى دةبـــن. طةورة دةرضة دانى
َ
منال بؤ ديكةيان دةبن، هةندَيكـــى

بةهةردوو كة دادةنرَيت بؤ لةولةبَيكى درَيذخايةنة زؤروبةئازارو كةوتنةســـةرخوَينى
كام دةدات بِريار بةتةنها خؤى ثزيشـــك تَيرة. ئيسرتؤجني هؤرمؤنى ثرؤجيســـرتؤن و

دَيت. ذن تةواوى لَينؤِرينَيكى ثاش ئةوةش دةطونجَيت بؤذنَيك لةولةب جؤر

دادةنرَيت؟ لةولةب ضؤن ث:

ذنةكة  تةواوى ثزيشـــكةكة لَينؤِرينَيكى دا، ثزيشك يةكةمى ۹ لةســـةردانى
دانانى لة رَيطربَيـــت نيية شـــتَيك هيض لـــةوةى نيابَيـــت

َ
دل دةكات بؤئـــةوةى

طونجاوة، كةبؤى دةكات بؤ ديارى لةولةبةى جؤرى ئةو لةثاشرتدا لةولةبةكةدا،
دانانى ثَيش دةنوسَيت. بؤ درمةكان نةخؤشـــية بؤ ضارةسةرَيكى يشيدا

َ
لةطةل

و دةم لةرَيطاى بايؤتيك) (ئةنتي زيندة دذة ذنةكة رؤذ شـــةش لةولةبةكة بة
زَي وة وةردةطرَيت. لةرَيطاى

دا كةوتنةسةرخوَين و رؤذى دةيةمى ســـَييةم رؤذى لةنَيوان دانانى لةولةبةكة
ثزيشك لة مةوعيدَيك كةوتنةسةرخوَينيش ثاش راستةوخؤ ثَيويستة هةروةها دةبَيت،
خَيرايةو ئازاريشي كردارَيكى داندا

َ
منال لة لةولةب دانانى بؤ ســـةردانةوةى. وةربطرَيت

لةثاش دانةوة.
َ
منال ملى دةخرَيتـــة تايبةتييةوة مةقاشـــَيكى بةهؤى كةمة. لةولةبةكة

زَى. بةرةو دةبِرن دان
َ
منال ملى دةبَيتةوةو شؤِر لَيوة درَيذى ثةتكى دوو دانانى

شـــتَيكى روودةدات، ئةوةش كـــةم بةهـــؤى دانانةكـــةوة خوَينبةربـــوون َيكى
ســـةرخوَيندا كةوتنة رؤذة كؤتاييةكانى

َ
بةزؤرى لةطةل خوَينبةربوونة ئةو ئاســـايية.

بكاتةوة ثزيشك سةردانى ذنةكة ثَيويستة دواتر كةوتنةسةرخوَين ثاش دةبَيت.
َ
تَيكةل

كورت ثةتةكان هةروةها ثزيشك بَيت، نيا
َ
دل لةولةبةكة شـــوَينى بةتةواوى لة بؤئةوةى

نةكات. ناِرةحةتى دا سَيكسي ثةيوةندى لةكاتى ئةوةى بؤ دةكاتةوة
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ثزيشــك ســةردانى ثَيويســتة كــةى لةولةبةكــة ث: ثــاش دانانــى
بكرَيتةوة؟ 

ئةوةشدا 
َ
لةطةل دروســـت ناكات كَيشـــةيةك دانانى لةولةب هيض ۹ بةزؤرى

شةش باشرتة هةر بكرَيتةوةو ثزيشك سةردانى لةدانانى َيك
َ
سال ثاش ثَيويستة

لَينؤِرين بؤ دان
َ
منال لة و زَى لة

َ
توَيذال ثزيشـــك تيايدا بَيت كة جارَيك مانط

لةم ثزيشك سةردانى ثَيويستة خوليانة سةردانة ئةم لةدةرةوةى وةردةطرَيت،
بكرَيت: ةتانةشدا

َ
حال

دا. رووى دا كةوتنةسةرخوَين كاتى لةدةرةوةى خوَينبةربوون ئةطةر -

سكةوةبوو. لةخواروى ئازار ئةطةر -

ثةتكةكانى هةردوو بةبوونى هةست بةثةنجةى نةيتوانى ئيرت ذنةكة ئةطةر -
بكات. لةولةبةكة

كةئةوةش كرد زَى نائاســـايي بة لَيضؤِرينَيكى شـــلةى هةســـتى - ئةطةر ذنةكة
دواكةوت. كةوتنةسةرخوَين ئةطةر - هةوكردنة. بوونى طةى

َ
بةل

الدةبرَيت؟ لةولةبةكة ذنانة بةنةخؤشييةكى توشبوون لةحاَلةتى ث:

بةشَيوةيةكى طشتى  هةية، توشـــبوونةكةوة بةجؤرى ثةيوةندى ۹ ئةمة
لةولةبةكة. نةك البردنى ةتةكة دةكرَيت

َ
حال ضارةسةرى

دةرةوة؟ بَيتة لةخؤيةوة لةولةبةكة روودةدات ئايا ث:

(4%)ة تَيكـــِراى بـــة ئـــةوةش روودةدات بةدةطمـــةن زؤر ةتـــة
َ
۹ ئـــةم حال

لةذناندا.
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كةوتنةسةرخوَين لةكاتى ثاش دانانى لةســَي مانطى يةكةمدا لةولةب دةبَيت
خوارةوةدا: حاَلةتانةى دةربهَينرَيت لةم لةثَيشرتدا يا

دانرابوو. بوونةوة
َ
نزيك لةمندال زؤر لةكاتَيكى ئةطةر -

دان فراوان
َ
منال دةرضـــةى ئةطةر يا ثةيدابوو، دانـــدا

َ
منال لة نوكَيك - ئةطـــةر

بوو.

نيا ببينةوة
َ
دل بةردةوام ي نةبووة، ثَيويستة

َ
مندال كةهَيشـــتا دا طةنج لةذنَيكى

بة ثةنجةى ذن دةتوانَيت مةبةستة خؤى دا. بؤئةم راستى لة شوَينى لةبوونى لةولةبةكة
يا نةكرد ثةتكةكة بوونى بة هةستى ئةطةر بدؤزَيتةوة، دا زَى لةبنى ثةتكةكة ســـةرى
ثَيويســـتة كةوت، لةولةبةكة بةر ثةنجةى يا بؤتةوة درَيذ زؤر ثةتكةكة كرد هةســـتى

ثزيشك بكات. يةكسةر سةردانى

دابنرَيت؟ ثاش نةشتةرطةرى قةيسةرى دةتوانرَيت لةولةب ئايا ث:

و  دابَيت رووى سروشتى بةمةرجَيك كردارى نةشـــتةرطةرييةكة بة َي
َ
۹ بةل

ثَيويستة قةيسةرى نةشـــتةرطةرى ثاش نةهاتبَيت. بةدوادا هيض هةوكردنَيكى
بةتةواوى لةولةب تا ثَيش دانانـــى ضـــاوةِرَي بكةين مانطَيك ضةند بؤمـــاوةى
نةشتةرطةرى دوو ثاش لةولةب دانانى ئةطةر ساِرَيذدةبنةوة. دان

َ
منال برينةكانى

دان
َ
منال بؤ تيشكى بكرَيت وَينةيةكى لة ثزيشك داوا ثَيويستة هات قةيســـةرى

بَيت. نيا
َ
دل برينةكة لةبارةى تا بطريَيت

بكرَيت؟ دةتوانرَيت ثارَيزطارى بةلةولةبةوة تاضةند ث:

لةولةبةكة،  ى جؤرى بةثَي دةبَيت دا
َ
ضوارسال و

َ
سال لةنَيوان دوو ۹ ماوةكة

دةدات. كؤنةكة لةولةبة البردنى بِريارى خؤى ثزيشك
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كةوتنةســةرخوَين خوَينى (كةنايةَلَيت زَى ســةرقاثي دةتوانرَيت ث: ئايا
دابنرَيت؟ لةولةب بوونى لةطةَل (Jampons دةربضَيت

توشـــبوون  دياريكراودا لةترســـي ئاطادارى  دانانى
َ
لةطـــةل م

َ
ـــَي بةال

َ
 ۹ بةل

بةهةوكردن.

ســـانتى دانانى لةولةبةكة لةدواى واتة يةكةمةكانـــدا - لةكةوتنةســـةرخوَينة
بةكاربهَينة. ئاسايي

سةرقاثةكان. بةكاربهَينة نةك نوستندا سانتى لةكاتى -

بطؤِرة. سةرقاثةكان زوو زوو -

لةولةبةكة ثةتكى بؤئـــةوةى دةربهَينة بةهَيواش ســـةرقاثةكة - لةســـةرةتادا
درَيذة. لةسةرةتادا ضونكة دةرنةكةوَيت

بؤ مَيرد ناِرةحةتى دروست دةكات؟ ئايا ثةتكى لةولةب ث:

م
َ
و تـــةِرة، بةال باريك ضونكـــة زؤر ناكات دروســـت ۹بـــةزؤرى ناِرةحةتـــى

ثةتكةكان ئةطةر بةتايبةتى بَيـــت مَيرد ناِرةحةت كة روودةدات هةندَيكجـــار
دةطمةنة. ةتَيكى

َ
حال ئةمةش و بوون كورت زؤر

ماوةى ثيتَيتى: ضاودَيرى بة بةستن ثشت بة لة سكثِربوون رَيطرى

كاريطةر رَيطايةكى بة ئةوة لةبةر تةواوى، بة نية باوةِرثَيكراو زؤر رَيطاية ئةم
بوون

َ
مندال دووركةوتنةوةى بة دةدات دانانرَيت تةنها رَيطـــا ســـكثِرى بؤ قةدةغةكردنى

كة لةولةب كاتةى ئةو واتة رَيطا بؤ ئةم برا ثَيشـــرت ثةنا لة قؤناغَيكى يةكرتى، لة ةكان
بآلونةبوونةوة. دذة سكثِرى حةثةكانى يا دانان
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بؤ دياريكردنى مانطانـــةى ذن ســـوِرى بةندة بة ضاودَيريكردنى ئـــةم رَيطاية
لةكارى بطرن بةدوور خؤيان و ثياو ذن ماوةيةدا ئةوةى لةو بؤ وردى بة ثيتَيتى ماوةى
بةدةستةوة نةدات تةواو بةرئةنجامى رةنطة شَيوةية بةو سَيكسى خؤثارَيزى سَيكســـى،
هةروةها بـــة وردى، هةية ثَيك و رَيك زؤر مانطانـــةى بة ســـوِرَيكى ضونكة ثَيويســـتى

نةدابَيت. روى هَيلكةداناندا تَيكضوونَيك لة كاتةكانى هيض كة هةية بةوة ثَيويستى

:Ogino ئؤجينؤ رَيطاى

و بؤ رَيكةوت حساب ضونكة باشرتين جؤرى دابنرَيت بة رَيطاية ئةم دةتوانرَيت
لةنَيوان  هَيلكةدان ثَيكهاتووة 28 رؤذ كة لة سوِرى مانطانةيةى دةكات. لةو بَى بةختيش
ماوةيةدا لةو ذنةكة رودةدات. ســـوِرةكةدا و هةظدةهةمينى ضواردةهةمـــني رؤذةكانـــى
بيست رؤذةكانى تا دةوة و نؤ رؤذةكانى لة سَيكسى، ثةيوةندى لة دةطرَيت بةدوور خؤى

دةكرَيت. زيندوى تؤوةكان بة مانةوةى ماوة حسابى كةمةوة بةوةش بةالى هةمينى

:Billing بيلينط رَيطاى

بةندة رَيطاية ئةم بِرواثَيكراو نية باسكرا ثَيشةوة كة لة ئؤجينؤ رَيطاكةى وةك
مانطانةكةدا سوِرى ضواردةى و لة رؤذةكانى دة كة زَى وة لَيضؤِرينى ضاودَيريكردنى بة
ثاش لة كة بهَينن سَيكسى كارى لة واز ثَيويستة روودةدات لَيضؤِرينة كةئةم هةر زؤرة،
دةردانى زَى يا لَيضؤِرينةوةكةوة زؤرى بةهؤى بكةنةوة ثَي دةست دةتوانن ضةند رؤذَيك
بزانَيت بؤ جةستةى خؤى ةتةكانى

َ
خةسل وردى بة كة دةكات لةذن رَيطاية داوا وة. ئةم

دا. زَى دةردراوةكانى ديكةى لةطةأل نةكات تَيكةأل نؤِرينة ليََ جؤرة ئةم ئةوةى

طةرمى: ثلةى ضاودَيرى رَيطاى

بةهؤى ذنةكةوة ثيتيةتى مـــاوةى دياريكردنى تواناى بـــة بةندة ئـــةم رَيطاية
طةرماى رؤذانة. وةرطرتنى ثلةى
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 37 سةروو دةطاتة لةش ثلةى طةرمى دواترى هَيلكةداناندا رؤذَيكى لة ضونكة
راستيدا لة كةوتنةســـةرخوَين دةســـتثَيكردنى تا دةبَيت بةردةوام ئةوةش ثلة بةيانيان
ئةوةى لة ثَيش رودانى نةك ثاش رادةطةيةنَيت ثَي رودانـــى هَيلكةدانانمان ئةم رَيطاية

رووبدات.

مانطانةكةى سوِرى ئايا زانينى ئةوةى كة رَيطا دةدات بة كة ئةوةية باشييةكةى
لة ســـان

َ
ثَيش هةل رؤذانة طةرمى كة ثلةى رَيطاكة لةوةداية ثَيكة. يا نارَيكو ثَيكة رَيكو

لة دةتوانرَيت باش بـــؤ ماوةيةكى بة تةواوى ضاودَيرية ئةم ثاش وةربطريَيت، جَيطـــادا
ماوةى ثيتَيتى دةتوانَيت وردى بـــة ذنةكة كاتة ثلةى طةرمى بوةســـتني ئةو وةرطرتنى
نادات رَيطا رَيطاية ثَيشـــودا ئةم رَيطاكةى هةردوو لةطةأل بزانَيت. ضةســـثاوى خؤى  بة

نةبَيت. سوِرةكةدا رؤذى دة لة تةنها سَيكسى بةكارى

ثارَيزةرى نَير (كةبوت):

بة مةرجَيك بة كاريطةريشـــة زؤر دةهَينَيت، بةكارى بةرطرية نَير رَيطايةكـــى
درمةكان سَيكسية نةخؤشية لة مرؤظةكة كة ئةوةية باشيةكانى لة بَيت. بةكار راســـتى
سوثةرماركَيتةكان دةرمانخانةو لة ثارَيزةرى نَير كةبوت دةثارَيزَيت. سيدا تايبةتى بة
ثَيويستة بَيت كاريطةر بؤئةوةى بةكارهَينانى ثارَيزةرةكة و دةفرؤشرَيت رةضةتة بَى بة

لةوانة: بكرَيت رَيسا هةندَيك رةضاوى

بَيت. بةكار يةك جار تةنها بؤ كةبؤتةكة -

نةكرَيت. ضةور بة ماددةى فازلني ثَيويستة -

دةرمانخانةكان لة كة ماددةيةك بـــة بكرَيت ضةور يا بكرَيت تةِر - ثَيويســـتة
ئاوة. بنضينةكةى و و دةفرؤشرَيت
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ماوةيةك ثَيشـــةوةى لة ثَيويســـتة هةروةهـــا رانةكَيشـــرَيت، - ثَيويســـتة زؤر
بضَيت. تَيى كةتؤوةكة رذا بؤ ئةوةى رَيتةوة

َ
بهَيل

نةِروشَيت. نينؤك بة دانانيدا لةكاتى لةوةى بني بةئاطا ثَيويستة زؤر -

بنيشَيتةوة خؤى دةرةوة ثَيش ئةوةى رذاندن ضووك رابكَيشرَيتة ثاش ثَيويستة -
دِراندنى لةكاتى زَى ناو بِرذَيتـــةوة كةبؤتةكةوة لة نةوةك تؤواوةكة ئةوةى لة ترســـى
ضوكدا دةركَيشانةوةى لةكاتى دا زَى لة مانةوةى يا سَيكسيةكةدا كارة كاتى لة كةبؤتةكة

دةبَيت. بةرز سكثِربوون ئةطةرى ئةوا

خؤى كة دةهَينَيت بةوةى خؤى بةكارى كة ذن هةية كةبوت جؤرَيك لة ئَيستا
وة. زَى ناو دةيخانة

ضل ساَليدا: دواى تةمةنى لة لة سكثِربوون بةرطرى

ضأل ناو تةمةنى ضونة لةطةأل دادةبةزَيت ذن ثيتَيتى بةتةمةندا ضون لةطـــةأل
ثَينج و ضل تةمةنى دواى لَيدَيت لة واى دادةبةزَيت زؤر ســـكثِربوون  يةوة، تواناى

َ
ســـال

يةوة نيمضة نةمان دةبَيت.
َ
سال

هَيلكةدانةوة كةمـــى دةردراوة هؤِرمؤنةكانـــى بةهـــؤى ثيتَيتى دابةزاندنـــى
ئةندامة لةهةمان كاتدا تواناى دةبَيت. ناويةوة هةروةها بةهؤى هَيلكؤكةكانى دةبَيـــت،

هةستن. خؤيان و فةرمانةكانى بةكار بؤ ئةوةى دةبنةوة كةم سَيكسيةكان

بةكارهَينانى ئةوة لةبةر هةية. هةر بوون ئةطةرى ســـكثِر لةطةأل ئةوةشـــدا
ضل لة تةمةنى دةمَينَيت. هـــةر دا دواتر و ى

َ
ضل ســـال تةمةنى لة ســـكثِرى رَيطرةكانى

لة بَيت و نيا
َ
دل لةمَييةتيةكةى دةكات حةز طةنجةو هَيشتا كة دةكات هةست وا ى ذن

َ
سال
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لة دةبَيت ال دروست ثيلة بازييةكى لةبةرئةوة سكثِربوون دةترسَيت، لة كاتيشدا هةمان
سكثِرى لةبةر لة ترس نَيوان و لة بِرَيت دةرى جةسارةت ناكات كة ئارةزوةى نَيوان ئةو

دةكات. سكثِرى رَيطرةكانى البردنى لة حةز جار زؤربةى ئةوة

دواى سكثِرى حةثةكانى دذة بؤ بكةين ث: ئايا ثَيويســتة بةدواداضون
ساَلى؟ ضل تةمةنى

حةثةكانى سكثِرى بةكارهَينانى ثَيويستة بؤ ى
َ
ســـال ضل تةمةنى ۹لة دواى

هؤى ضونكة دةبنة بريبكةينةوة، خؤ لةسةر و بطرين دا بةخؤمان دان كةمَيك
دةرمانى ثزيشـــك لةبةر ئةوة تةمةنةدا، لةم دأل توشـــبوونةكانى زيادكردنـــى
بةو مةرجةى دةنوسَيت. كةم ذةمى بة ثرؤجسرتؤن ئيســـرتؤجني و ئاوَيتة لة
خَيزانةكةدا لة نةخؤشيةو بةم توشبوون  نةبَيت بؤ ئاماددةباشـــى لة ذنةكةدا
نةبَيت ذنةكـــة جطةرةكَيش ئـــةوةش ســـةرةراى نةبَيت بارة توشـــبوونى لةو
دأل توشبوونةكانى مةترسى جار ةتةدا حةوت

َ
حال لةم كَيشـــان جطةرة ضونكة

دةكات. زياد

ميكرؤسكؤبيةكان وردة حةثة ذنةكة كة ناكرَيت ئةوة ئامؤذطارى ةتةدا
َ
حال لةم

ثَيكهاتون. (Micropilules progestatives) ثرؤجسرتؤن تةنها لة بةكاربهَينَيت كة
تةواو ثرؤجســـرتؤنى هَيلكةدان كاتـــةدا لةو ضونكة نيـــة كاريطةرييان لةبـــةر ئـــةوةى
بةرامبةر ثزيشـــكةكان راى ى

َ
ســـال و ثَينج ضل دواى تةمةنى لة بةش بكات. كة ناِرَيذن

ئامؤذطارى ثزيشـــك هةندَيك كاتَيكـــدا لة ضونكـــة جياوازة بةكارهَينانـــى حةثـــةكان
كاتَيكدا لة سوِرى سوِرى مانطانة رَيكخستنى هؤى دةكةن ضونكة دةبَيتة بةكارنةهَينانى
كة تَيكضوونةكانى دى البردنى هؤى دةبَيتة هةروةها قؤناغةدا تَيكضووة، لةم كـــة خؤى
ديكةى تَيكضوونةكانى مةترســـيةكانى بةآلم دةبن، ثةيدا هؤِرمؤنيةوة لة ناهاوســـةنطى
ذنى بؤ كة نية تَيدا طومانى ســـَي ئةوةنـــدة دةبَيتة نةكَيش جطةرة و،بؤ ذنى دأل زؤرن

دةبَيت. زياتر زؤر جطةرةكَيش
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ثَيكهاتووةكانى واباشة زياترةوةن و ثَينج و ضل لة تةمةنيان كة ذنانةى ئةو بؤ
هؤى دةبَيتة دذى ســـكثِرى كاريطةرييان ســـةرةِراى ضونكة بةكاربهَينن. ثرؤجســـرتؤن
كةم مانطانةدا ســـوِرى دووةمى لة بةشـــى كة ثرؤجســـرتؤنةى ئةو كةمى جَيطرتنةوةى

دةكات.

ضيية؟  ساَلى ضل تةمةنى سكثِرى ثاش رَيطرتن لة رَيطاى باشرتين ث:

بؤ  رَيطا باشـــرتين لةبةر ئةوة ثَيكة و ســـةرخوَين رَيك ۹ زؤر جار كةوتنة
يا لةولةب واتة ناكات، دروست تَيكضوونى الوةكى سكثِرى ئةوةية كة قةدةغةى
لةطةأل تَيكضوونانةى ئةو بوونى ةتى

َ
لة حال وة زَى رَيطاى لة سكثِرى لة رَيطرتن

بَيت. بةكار هؤِرمؤنى رَيطاى واباشة دَين نائومَيديدا تةمةنى ثَيش ماوةى

لةولةب:

ضل لة تةمةنيان كة ذنانةش ئةو بؤ و سكثِرى لة رَيطرتن بؤ نايابة رَيطايةكى
كة خوَينى ذنةى ئةو بؤ ناكرَيت بةكارهَينـــان بَيطومان ئامؤذطارى ســـةروترن. داية يا
بةكارهَينانى هةروةها قةدةغةى ثَيكة، و نارَيك سوِرةكةى زؤرة و ســـةرخوَينى كةوتنة

داندا.
َ
مندال لة وةرةم بوونى ةتى

َ
حال لة دةكرَيت

نائومَيديش. تةمةنى تا بةكارهَينانيدا لة بدرَيت ثيشان نةرمى دةشتوانرَيت

وة: زَي رَيطاى لة سكثِرى لة رَيطرتن

ئامؤذطارى بةكارهَينانى ثَينج و ضل ثاش تايبةتى بة و ي
َ
ضل سال تةمةنى ثاش

زؤر ثيتَيتى تةمةنةدا يا سةرقاثدا، لةم ة
َ
شَيوةى دةنكؤل دةكرَيت لة تؤو لةناوبةرةكانى

كزة.

كيميايى بةكاردَيت بؤ لةم رَيطايةدا ماددةى وة: زَى رَيطاى لة سكثِربوون رَيطرى
وة. زَي ناو بكوذَيت و دةخرَيتة تؤوةكان ئةوةى
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كاريطةرى ئةوةى بؤ بكرَيت وردى ثَيويســـتة زؤر بة ماددانة بةكارهَينانى ئةم
لة زؤرى بة ماددانة ئةم كةمـــى كاريطةرَيتى كة هؤيةية ئةم لةبةر تةواو ببةخشـــَيت،
ماددةكان لـــة ئةنجامى لةوةى زؤرتر دَيت تـــةواوةوة بايةخى نا وردى و ئةنجامـــى نـــا

دَين. خؤيانةوة

وة: زَى رَيطاى لة سكثِرى دذة بؤ هةية رَيطا دوو

ئةوةى ثاش هَينراوة رَيطاية لةم واز ئَيستا بةربةســـت: ثةردةى - بةكارهَينانى
بةكارهَينران. تؤو لةناويبةرةكانى كيمياية ماددة

تؤو. بةرةكانى لةناو ماددة -

رَيطر: ثةردةى

بةربةستَيكى و بةكار دةهات، ثَيشودا سةدةى لة حةفتاكانى جَيطةيية رَيطرَيكى
دةتوانرَيت وة زَى ناو بضنة َيت

َ
ناهَيل دروست دةكات و تؤوةكاندا لةبةردةم (ماددى) ئامَيرى

ماددةيةكى كيميايى بة سواغدانى رَيطاى لة بكرَيت زياتر بةربةستةكة كاريطةرى ثةردة
لةناوبةرى تؤوةكان.

ناوةِراســـتةكةيدا و لـــة رةق قةيةكى
َ
لـــة ئةل بريتييـــة ثـــةردةى بةربةســـت

النكس ماددةى لة كة طرياوة. تةنك ثةردةيةكى بة قةكة
َ
ئةل دةمى تَيداية. ةكَيكى

َ
زةمبةل

ثةردة بةربةستة ئةم وةردةطريَيت. رووةك هةندَيك ئاووطى لة ماددةيةش ئةو ثَيكهاتوة
دةست دةكةوَيت، دةرمانخانةكان لة طونجاوة، ذن ضةشنة هةمة بؤ كة قةبارةى جياواز بة
بةشـــَيوةيةك دادةخات تةواوى بة دان

َ
منال ملى كة بةشـــَيوةيةك زَى وة بنكى دةخرَيتة

وردى بة ثَيويستة زؤر دانةوة. 
َ
منال ملى الكانى بة بنوسَيت تةواوى بة بةشة رةقةكةى

بة بآلوى َيت
َ
نايةل ئةمـــةش دابنرَيت، خؤيدا تةواوى شـــوَينى لة ثةردة بةربةســـتةكة

سكثِربووندا. دذى لة كاريطةرة رَيطايةكى ئةوةى لةطةأل بةكاربَيت
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بةربةست: ثةردةى باشييةكانى

نيية. تةندروستى بؤ زيانَيكى هيض -

هةية. دا سكثِرى دذة لة باشى كاريطةرييةكى -

ثَيويست بةبَى ئةوةى سكثِربوونةوة بة دةدات رَيطا البردنى ثاش راستةوخؤ -
مانطَيك. ضةند يا مانطَيك ماوةى بؤ بكات ضاوةِرَيكردن بة

ضونكة طوَيزراوةكان سَيكسية نةخؤشية دذى دةكات ثارَيزطارى باشى بة زؤر -
ميكرؤبانةى ئةو لةبةردةم هةروةها دةكات دروســـت تؤوةكاندا لةبةردةم بةربةســـتَيك
ســـواغ ثَى كة ثةردةكةى كيمياييةى ماددة ئةو هةروةها وة، دَينة زَى تؤوةكةدا لةطـــةأل

لة بةكرتيا نةخؤشخةرةكانيشة. كوذةرى زؤرَيك ماددةيةكى دةدرَيت

خراثييةكانى:

لةكاتى خؤثارَيزيـــة هةموو ئـــةو بةهؤى َيـــت
َ
ناهَيل كارى سَيكســـى لةخـــؤوة

ثَيويستة: ضونكة دا بةكارهَينانى

ســـوِرى كاتى هةرضةندَيك دابنرَيت ثةردةكة سَيكســـى - ثَيش هةموو كارَيكى
بَيت. مانطانةكة

البربَيت نابَيت و دابنرَيت سةعات ضوار بة سَيكسيةكة كارة ثَيش - ثَيويســـتة
سةعاتى دى. ضوار سَيكسيةكة تا دواى كارة

تؤوةكان كيمياييةكـــةى مـــاددة بـــة سَيكســـيةكة كارة - ســـواغكردنى ثَيـــش
دةكوذَيت.
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كارَيكى ثَيش تؤوةكان دةكوذَيت كة حةمةى
َ
مةل سواغكردنى بةو لةنوَى سةر -

دى. سَيكسى

كيمياييةكة ماددة ئةوةى بؤ نةكرَيتةوة ثاك سَيكسيةكة كارة ثاش و ثَيش زَى -
النةضَيت. كاريطةريةكةى

سَيكسى: ثةيوةندى و ثاش ناكاريطةر ثَيش ثاراستنَيكى

خؤيدا دانةنرابوو.  شوَينى باش لة ئةطةر - 

ضوو. لةبري سَيكسيةكة، كارة ثَيش بةرةكة لةناو ماددة بة سواغدانى -

زوو شتنى زَى. -

بةكارهَينانى بـــة هةســـتداريةتى بَيـــت توشـــى كةس - لةوانةيـــة هةندَيـــك
تؤو. لةناوبةرةكانى

لةناوبةرةكان: تؤو

رَيســـاكان رةضاوى مةرجَيك بة ســـكثِرى دذة بؤ كاريطةرة و رَيطايةكـــى نـــوَى
بكرَيت:

مادانة ئةم بةكاردَين، تؤوةكان لةناوبردنى بؤ كيمياييةكان ماددة رَيطايةدا لةم
بةآلم نية، رةضةتةى ثزيشك ثَيويستيشـــيان بة هيض لة دةرمانخانةكان دةفرؤشـــرَين و

طرانن. رادةيةك تا

لةناوبةرةكةى تؤو كيمياييـــة مـــاددة سَيكســـيةكة كارة ثَيش دةســـتكردن بة
رؤذَيكدابَيت، لةهةر سوِرى مانطانةكةش و دانةوة

َ
ملى منال سةرةتاى و زَى بنكى دةخرَيتة

دةبَيت. هةر
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هةية: شَيوةيةكيان ضةند تؤو لةناوبةرةكانى كيميايية ماددة

ورد.  حةثى - 

سواغ ماددة لةناوبةرةكة بة ئيســـفةنجَيكى بضووكدا كة - ســـةرقاث لةشَيوةى
دراوة.

حةم.
َ
مةل -

داية.
َ
لةطةل روونكردنةوةدا وَينةى لةطةأل تةواوى رَينمايى ثاكةتَيك هةموو

لةبارة؟ دياريكراوى ذن جؤرَيكى بؤ تةنها ئةم رَيطاية ئايا ث:

بةتايبةتى  ذنَيك دةبن و هةموو بؤ لةناوبةرةكان ۹ بةشَيوةيةكى طشتى تؤو
ذنانة: ئةم بؤ

ناكات. دذى سكثِرى حةثى يا لةولةب حةز بة ذنةى ئةو -

بووة. ى
َ
مندال كةمة ماوةيةكى كة ذنةى ئةو -

منداأل. دةدات بة شري ذنةى ئةو -

ئَيســـتا لةســـةدا الوازبووة ثيتيةتةكةى تَيثةِربووةو ى
َ
ســـال ضل لة - ئةو ذنةى

دةكةن. حةز بةم رَيطاية ذنان ثَينجى

باشةكانى:

ناكات. دروست بوونَيك ذةهراوى جؤرة هيض -

نيية. ثزيشك رةضةتةى بة ثَيويستى -
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ثَيش دا زَى بنكى لة ويستمان ئةطةر نهَينى بة هةروةها دادةنرَيت، بةئاسانى -
ماوةيةكى كةم. بة كارة سَيكسيةكة

دةَلَيني: بوارةدا لةم

دةكات. ثَى دةست خولةك دة ثاش حةث بةشَيوةى لةناوبةرةكان كاريطةرى -

حةمةكان خَيراترن.
َ
كاريطةرى مةل -

بؤ ماوةى 8 – 10  حةمةكان
َ
مةل 4 ســـةعات و ماوةى بؤ حةثةكان كاريطةرى -

دةمَينَيتةوة. سةعات

دةدةن. زَيش ديوارةكانى تةِركردنى يارمةتى -

لة جطة ذورةوة دَينة تؤوةكانـــةوة لةطةأل كة دةثارَيزن ميكرؤبانـــة - زَى لـــةو
سيدا ميكرؤبةكانى بؤ لةناوبردنى سؤزةنك، بةآلم و فةرةنطى (ســـفلس) ميكرؤبةكانى

نازانرَيت. تةواوى بة

داينةنَيت، ويستى دى ئةطةر جارَيكى ســـكى هةبَيت، كة دةدات بةذنةكة - رَيطا
بَيت. ضاوةِروانى ماوةيةك بة ثَيويستى ئةوةى بَى

كؤرثةلة تَيكضوونى هؤى نابَيتة كة داوة ثيشـــانيان توَيذينةوةكان - هةروةهـــا
هةبَيت. سكى ويستى ذنةكة ئةطةر

خراثيةكانى:

ئةوا بةكارهَينانةوة، مةرجةكانـــى بـــة خؤنةبةســـتينةوة - ئةطةر بة باشـــى
خراثة. بةرئةنجامةكةى
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ديكةى ثةيوةنديةكى بـــؤ بةلةناوبةرةكةوة زَى ضةوركردنةوةى - ثَيويســـتى
نةكراو، ضونكة

َ
ُّـ حـــةز دةبَيتة هؤى بةرئةنجامى ئةوة لةبريضونـــى ضونكة سَيكســـي

نابَيت. دى جارى بؤ كاريطةرى بةكةم ضةوركردنى

بوونى سوتانةوة بة هةستكردن وةك، هةندَيك هةســـتداريةتى هؤى - دةبَيتة
دا. زَى لة ثَيست وروذاندنى يان

سَيكسيةكة. كارة ثاش ناخؤش زَيى دةردانَيكى -

ثاش سَيكســـيةكةو ثَيش كارة بكرَيتةوة. ثـــاك زَى ســـابوون بة - ناتوانرَيـــت
نةدات، تةنها  لةدةســـت كاريطةريةكةى لةناوبةرةكة بؤ ئةوةى 8 ســـةعات بة كارةكةش

بكرَيتةوة. ثاك ئاو بة دةرةوة دةتوانرَيت

لةكاتة بؤية ماددةيةوة ئةم بةســـةر ية ضى ئاوى دةريا كاريطةرى - نازانرَيت
ةتةدا

َ
لةو حال ئاطادار بَيت كةســـةكة زؤر ثَيويستة لة دةريادا، مةلةكردن و ثشـــووةكان

بكرَيت. زياد بةكارهاتوى لةناوبةرة بةكارهاتوةكة بِرى دةتوانرَيت

بةكاربهَينَيت. نَيرةكةش دةكةيت كة كةبوتى نَير ئامؤذطارى و

دةكات. ناِرةحةت دةم سَيكسى ثةيوةندى ماددةية ئةو ى
َ
تال و تفتى تامى -

ضيية؟ سكثِرى دذة قاثةكانى لةسةر مةبةست ث:

لةناوبةرةكانى  ماددة بة بضووك ئيسفةنجى ثارضةى لة بريتيني ئةوانة ۹
بضن تؤوةكان َيت

َ
نايةل ئيـــرت وة زَى بنكى دةخرَيتة ئيســـفةنجةكة تؤو تَيرن،

يةكســـةر كةوتن لةناوبةرةكة بةر ماددة تـــؤوةكان هةر ضونكة دان
َ
بـــؤ مندال

دةمرن.
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سَيكســـيةكة كارة ثَيش ئةطةر ســـةرقاثةكة باشـــة زؤر رَيطايةكى ئةو رَيطاية
سَيكسى  كارَيكى بؤ ناكات ثَيويستيش هيض هَيشرتايةوةو سةعاتيش 24 دانراو بؤ ماوةى

دا.  روى 24 سةعاتةدا ئةو لةماوةى ئةطةر بطؤِرَيت دى

لةوانة: هةية ناِرةحةتى هةندَيك رَيطاية ئةم بةآلم

دةكات. داطري دا لة زَى طةورة جَيطايةكى و سةرقاثةكة طةورةية قةبارةى -

رادةيـــةك طرانـــة، هةروةها تـــا خؤيـــدا شـــوَينى - دانانـــى ســـةرقاثةكة لـــة
دةرهَينانةوةشى.

سَيكسيةكة  كارة دواى 6 سةعات ماوةى بؤ سةرقاثةكة كةمةوة الي بة ثَيويستة -
رَيتةوة.

َ
بهَيل

بشوات. خؤى كةسةكة نابَيت ماددةيةدا لةو -
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هةشتةم بةشى

سَيكسى ذيانى
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زيندوو بوون ةوةرانى هةموو بنةِرةتة سروشـــتى مةيلَيكى سَيكسى ئارةزووى
زؤربـــوون و دةســـتةبةرةى بةردةوامى جؤرة. و زاوزآ ئامانجـــى و تَييـــدا بةشـــدارن
طةيشـــتؤتة هةروةها بكات ضَيذدا و زاوزآ لةنَيوان جياوازى ئةوةى مرؤظ طةيشـــتؤتة
جار كةهةندَيك سَيكسيةكةى كردووة لةئارةزوة واى و ثةيوةندى سَيكسى كردنى

َ
بةئةقل

كثكردن. و ةِراوكآ
َ
هؤى دل جاريش هةندَيك و شادى خؤشى و سةرضاوةى ببَيتة

لةِرَيطاى و مَيردةكةيدا، لةطـــةأل ضَيذةكة بةشـــكردنى بؤ ئارةزوةوة لةِرَيطـــاى
رةضةتةيةكى بـــووة. هيض ؤز

َ
ئال سَيكســـى كردارى وطؤِرةكانةوة

َ
ئال ضونة

َ
هةســـت و هةل

ذنة هةر ئايديـــاُّـ، ضونكة سَيكســـى ثةيوةندييةكى بةدةســـتهَينانى بؤ ئةفســـونى نية
ثَيويستة ذنَيك هةموو بؤية لةسةر وةردةطرَيت. ضَيذ لةذنانى دى، جياواز بةِرَيطايةكى

دةيِرةخسَينَيت. توانايانةى ئةو هةروةها بَيت خؤى جةستةى شارةزاى

هةية، كراوة و خؤش دأل بةكةسَيتيةكى ثَيويستى بةختيار ذيانَيكى سَيكســـى
لةطةأل جةستةدا. ئةوة رَيكةوتن بؤ ثَيويستة (واتةبري)دا ســـةر ضونكة رَيكةوتن لةطةأل
ئةوة لةبةر هةية جةستةيية ئةوةى و دةروونيية ئةوةى كةلةنَيوان باشة ثةيوةندييةكى
لةسةر هةردووكيان ثَيويستى مَيرددا و ذن لةنَيوان بةختيار ثَيكهَينانى ثةيوةندييةكى

بدةن. زؤر هةولَيكى جةستةيى سؤزى و ئاستى لةسةر كة دةكات وا
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سَيكسى: ئارةزووى

ثَيكدَيت ســـؤزو بـــري حةزو لةهروذاندنى ةيةك
َ
لةتَيكةل ئـــارةزووى سَيكســـى

يةكانةوة.
َ
بةهةستة خةيال يا راستةقينةكانةوة بةهةستة جةستةيية كةبةندة

ضيية؟ دا سَيكسى لةئارةزووى هةست رؤَلى ث:

و  ئاطادارن هةســـتةكة هةر ثَينج سَيكســـى دا طةيشـــتنى ۹ لةكاتى بةيةك
بةشدار سَيكسيةكةدا هروذاندنة بةرزكردنةوةى ئارةزوةكةو لةدروســـتكردنى

دةبن.

بيستن يا بينني هاندةرى جا هةمةجؤرن، و هةمةضشن سَيكســـيةكان هاندةرة
دروست دةكةن سَيكسى ئارةزووى بن، ئةوا تام ضةشتن تةنانةت يا بةركةوتن بؤن يا يا
شةهوانى ديمةنَيكى بينينى يا هروذَينةر دةقَيكى خوَيندنةوةى نموونة بؤ دةيذَينن. و

سَيكسى. ئارةزووى داطريساندنى بؤ بةسة خَيرا سةيركردنَيكى تةنانةت يا

هةية؟ دا سَيكسى لةئارةزووى ِرؤَليان لةش هؤرمؤنةكانى ئايا ث:

و هؤرمؤنةكانيش  ى هةست
َ
رؤل ناتوانني دةروونى، هؤكارى لةبايةخى جطة ۹

بخةين. ثشتطوَيى

شةهوانى لةوزةى ى
َ
رؤل طةورةترين (Testosteron) تَيستؤستريؤن هؤرمؤنى

و رذَينةكانى كةدان
َ
هَيل هةردوو بةبرَيكى كةم لةذندا هؤرمؤنة ئةم ذندا هةية. و ثيـــاو

ذنة سَيكســـى شـــةهوةى كةبةرثرســـيارى دى هؤرمؤنَيكى دةيرَيذن. ســـةر طورضيلـــة
هةروةها  دةيِرَيذن. كةدان

َ
هَيل Estradiol كةهةردوو ئيسرتاديؤل لةهؤرمؤنى بريتيية

دةدات. ضةوركردنى و زآ ثاراستنى زيندةيى ثةردةى يارمةتى هؤرمؤنة ئةم
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دةمارييةكاندا كيمياييـــة ماددة لةطةأل بةهاوبةشـــى هؤرمؤنة سَيكســـيةكان
 Hypothalamus هايثؤســـةلةمةس واتة ذَيـــرةوةى دةماخ كةبةشـــى كار دةكةن و
و (Serotonine) ســـريوتونينة كيمياوييانـــة مـــاددة ئةو طرنطرتين دةيانرَيذَيـــت
لةضاالككردنى بةرثرسيارن ديكةدا هؤكارةكانى لةطةأل كة (Dopamine) دوثامينة

رذاندنىتيسكؤســـيرتؤندا.

ئارةزووى سَيكسى مانطانةدا ســوِرى كةلةماوةى سروشــتية ث: ئايا
لةطؤرِانــدابَيــت؟

بةنـــدة بةهؤرمؤنـــة  سَيكســـى لةئـــارةزووى ـــى، ضونكـــة بةشـــَيك
َ
۹ بةل

ئةمةش دةكات. زياد كةداناندا
َ
هَيل لةكاتى سَيكسى ئارةزووى سَيكسيةكانةوة.

هةروةها لةوانةشـــة زاوزَيية. سَيكســـى كارى ئامانجى ضونكة زؤر لؤذيكيية
تَيبينى ئةوةشى و بكات زياد سَيكسى ئارةزووى كةوتنةســـةرخوَيندا لةكاتى
زؤر خةونى سَيكســـى ســـةرخوَين)دا كةوتنة و (هَيلكةدانان لةكاتى دةكرَيت

دةبَيـــت.

ســـوِرى لةماوةى ســـكثِرى دةخوات دذة حةثى ذنةى ئةو لةبـــارى تيؤريةوة
حةثانة ئةم ضونكة نابينَيـــت، سَيكســـىدا لةئارةزووى هيض طؤِرانكارييةك مانطانةدا

دةكةن. ثارَيزطارىجَيطريىهاوســـةنطى هؤرمؤنىلةجةســـتةدا

كرانةوة وضانةكانى خؤى دى ذنانى هةموو وةك ذنة ئةو ئةوةشـــدا، لةطةأل
لةســـةركةوتنى تةنانةت بايةخى كةئةوةش دةزانَيت ئارةزووةكة يا بضووكبوونةوةى
سَيكســـيدا لةســـةر ئارةزووى لةكاريطةرى هةســـتى – ســـؤزى – هـــؤكارى دةروونـــى
ديدا دةردةخات يةكَيكى ذنَيكء لةنَيوان كةجياوازى ئةو هؤكارةشـــة هةر دةردةخات.

ضـــوون وهاندةرةكانـــىدى.
َ
لةرَيطـــاى وةآلمدانـــةوةىهـــةرذنـــةبـــؤهةل
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سَيكسى: ضَيذى بؤ رَيطة

طةلَيك وةك يةكة. و ذنان هةموو لةبنضينةدا الى سَيكســـى ميكانيزمى ضَيذى
هؤرمؤنةكان رَيذةى دروســـتى بارى دةكات. وةك كردارة لةم كار هؤكارى هةمةضةشـــن
و ئاماددةيى سَيكســـى هاندةرى دةوروبةر، مةزاج، هَيزى بارودؤخى تةمةن، لةخوَيندا،
سَيكســـى بةكردارى لةذنَيكى دى جياواز بةِرَيطايةكى هةر ذنَيك ذنةكة. الى دةروونـــى
بؤ بةئاطاية هةميشة رَيكةو خؤيدا جةســـتةى لةطةأل ذنةى ئةو نموونة بؤ دةضَيت

َ
هةل

لةذيانى ةمةندترة
َ
زؤر دةول سَيكســـى ذيانى ئةوا ســـؤزى يا هةســـتى هةر هروذاندنَيكى

نيية. بةخؤى كةبرواى دى ذنَيكى

ذنَيكةو هةموو و ثياوَيك هةموو خةونى ثَيكةوة سَيكسى ضَيذى بةدةستهَينانى
لةذيانى بةتةواوكارى هةســـت مَيردان و كة42%ى ذن دةكةن ئةوة ئاماذة بؤ ئامارةكان

هيض. هةر يا نةبَيت، كةم زؤر ناكةن بةوة هةست %8 بةآلم دةطةن سَيكسياندا

مرؤظَيك هةموو بؤ بةشـــَيوةيةكى بنةِرةتى سَيكســـى ضَيذى بةدةســـتهَينانى
طةلَيك بَيت ثـــآ كردارةى ئةم كليلةكانى كةســـة ئةو ثَيويســـتة بةآلم لةبةردةســـتداية
بةئازادانة دةربرين بتوانَيـــت لةوةى كةجةســـتة دةطرن رَيطة هةن طرفت لةكثكـــةرو
ةتةكاندا دةطةِرَيتةوة

َ
حال كةلةزؤربةى هؤيانةى ئةو لةبةر بطات. خـــؤى لةئارةزوةكانى
خراثةوة. ئةزمونَيكى بةرئةنجامى بةهؤى يا ى

َ
مندال قؤناغى بؤ

بهَينني؟ بةدةست سَيكسى ضَيذى ضؤن ث:

ئةوةش  دةكات، سَيكســـى بةضَيذى هةســـت جيا ۹ هةر ذنة بةشـــَيوةيةكى
ئةوةى بؤ بوَيت خؤش بةتةواوى خؤى لةجةستةى هةية بةتوانايةوة ثةيوةندى
هةمةضةشنةكان سَيكســـية دةســـتبازية و بكات بةرةآل ئارةزووةكانى ةو بؤ

َ
جل

وةربطرَيت.
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بكات. ضاالك سَيكسيةكان ة
َ
بةخةيال سَيكسيةكانى ئارةزووة

هروذاندن. ئةوثةِرى بطاتة ئةوةى بؤ بكات سَيكسيةكان قبوأل ياريية

دةدؤزَيتةوة؟ جةستةى خؤى ذن ضؤن ث:

ثَيويستة  سَيكسى، خؤشى ضَيذو بةدةستهَينانى بؤ جةستة ۹ خؤشةويستى
جةستةى دةربارةى ناشارةزايى ذن بَيت، شارةزاى ثَيويستة لةثَيشةوة ئةوة لةبةر
ئةوةى مَيردةكةى واتة جةســـتةى دةربارةى ناشـــارةزايش هؤى خؤى دةبَيتة
ثةيدا رَيطرى لةمةوة رةفتارَيكى دةكات. سَيكسيةكة دروست كردارة ثةيكةرى
لةدةستثياهَينان و ببَيتةوة رووت نادات رَيطة نيوةِرؤ بةرؤذى ذنةكة و دةبَيت
دةترسَيت، سَيكسيةكان دةستبازيية و لةيارى و دةكات، شـــةرم و بةركةوتنيش
خؤى لةنوآ سةر ثَيويستة ذنةكة رَيطريانة لةسةر ئةم نةهَيشتنى و البردن بؤ

بكات. رؤشنبري جةستةى بةزانينى

هةية؟ زؤر بايةخى دةستبازى سَيكسى يارى و بؤضى ث:

دابةشكردنى  كردنة. بةشـــدارى ئارةزووى ديسانةوة سَيكســـى ۹ ئارةزووى
دةروات، سَيكسيدا دةستبازى و بةيارى ئيجبارى بةشـــَيوةيةكى ضَيذو خؤشـــى
هةموويان خؤش قســـةى و دةســـتثياهَينان يارى و ماض و ضونكة دةســـتبازى
كةوتنى بةبةريةك ثَيويستيان نةبَيت هيض ياريانة ئةم ئارةزوون. هروذَينةرى
كو

َ
بةل بةس نيية، مادى بةتةنها بةآلم بةريةككةوتنى هةية، هةردوو كةسةكة

وزةى بتوانَيت ئةوةى بؤ دا بَيت
َ
خؤشةويســـتى لةطةل هةســـتةكانى ثَيويســـتة

وردة كة رؤتينييانةى ثةيوةندية سَيكسية دةرثةرَينَيت. ئةو سَيكسى شاراوةى
بؤ سَيكســـى. ئارةزووى ذوورةوة، دةبنةهؤى مردنى ضونـــة تةنا وردة دةبنـــة
وشة و دةســـتثَيكردن ئاماذةو بة ثَيويســـتى بَيت بةردةوام ئةوةى ئارةزووةكة
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ةوة،
َ
دل دةضَيتة ويسرتاوةو لَيكراو حةز ضؤن بزانَيت ثَيويستة ذن لةسةر هةية.

دةردةخات. خؤى سؤزةكانى و دةبَيت هروذَينةر و دةكات يارى ضؤن و

ثَيويســـتى بةرطريكردنيشـــى هةالهةالكردنى ثةيوةندى و دةبَيتة هؤى رؤتني
خَيزان بةندة بةختياريـــى ئاشكراشـــة هةية، كةســـةكة هةردوو بةئـــةرك و زيندةيى

بكرَيت: دةتوانرَيت ئةمانة لةمةدا سةركةوتنيشى بؤ و لةم بارةيةوة، بةسةركةوتن

جياوازدا. لةبارودؤخى سَيكسى كارى و جووتبوون

هروذداندنى. مَيردو تاوكردنى بؤ ئارةزو ثارَيزطاريكردنى

دا. جووتبوون لةكاتى طةيشتنى هاوِرَيك ثَيك شَيوةيةكى بوونى

خؤشةويستى هةردووال هةية. بةهةستى ئةمانةش ثَيويتسيان هةموو

جووتبووندا: لةكاتى مآ  جةستةى

و فيســـؤلؤذى بـــؤ ســـَيكس لةهـــةردوو بارى مآ وةآلمدانـــةوةى جةســـتةى
و هةســـت وةآلمدانةوةى بةثَيضةوانةى يةكـــة وةك ذنَيكـــدا لةهةمـــوو تيؤركارييـــةوة

يةكَيكى دى دةطؤِرَيت. ضونةوة كة لةذنَيكةوة بؤ
َ
هةل

بةضوار سَيكســـى خؤشـــى ضَيذو بنةِرةتةكان بؤ جةســـتةيية ئةماددةكاريية
هةموو ذنَيك الى ضةســـثاو لةرَيِرةوَيكى كةبريتني دةِرؤن، لةدواى يةكدا يةك قؤناغـــى
لةرزى جوتبوون قؤناغى هروذاندن، لوتكةى قؤناغى هروذاندن، قؤناغى كةبريتني لة:
كليلة بةدؤزينةوةى رَيطـــا جةســـتة زانينى (توانةوة). نيشـــتنةوة قؤناغ (ئؤرطـــازم) و
جوتبوون جةســـتييةكانى لةخؤشـــية ضَيذوةرطرتن رَيطا بؤ و دةدات شـــةهوانيةكانى

دةكات. خؤش
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دةبَيتةوة؟ روون جةستة هروذداندنى قؤناغى ضؤن ث:

لةرَيطاى  لةخؤيةوة ئـــارةزوو لةوانةية هروذاندنة. ســـةرضاوةى ۹ ئـــارةزو
بهروذَينرَيت. دةشتوانرَيتلةرَيطاىدةستبازييةوة و دروستبَيت. هةستةكانةوة
هروذمَيكى حـــةوزدا لةناوضـــةى زاوزآ ئةندامةكانـــى لةطـــةأل هروذاندنـــدا
شل ماددةيةكى و دةئاوســـَيت

َ
هةل زآ دةضَيت و التةنيشـــتةكانى خوَينيان بؤ

زياد حةوز بؤ ناوضةى خوَين هروذمى دةكةن. تةر زآ ضةورو كةناو دةِرَيذن
ئةســـتورتريش زؤر و دةطةِرَين

َ
هةل ســـور لضة بضووك زؤرتر دةكات، هةردوو

لةيةك دوور كةسَيك و دةئاوســـَين
َ
هةل طةورةكة هةردوو لضة لةكاتَيكدا دةبن،

ذنانةى لةو طـــةورة هةردوو لضة مآ دةردةخةن. دةرضـــةى ناو دةكةونـــةوةو
كةبةالى ذنانةى لةو ثان دةبنةوة بةآلم دةكشـــَين و يان نةبووة

َ
مندال هَيشـــتا

دةئاوسَين.
َ
هةل ديار بةشَيوةيةكى بوة يان

َ
مندال دوو كةمةوة

هروذاندنةكة ثلةى بةثَيى قةبارةكةى دةئاوسَيت
َ
هةل خؤى بةدةورى ميتكةش

زاوزآ ضةند ناوضةى هةموو هةســـتداريةتى بةوة دةبَيت طرذ كةمَيك دةبَيت طـــةورة
دةبَيت. طةرم و ذن قورس ئةندامى سَيكسى دةبَيت جارة

لةكاتَيكةدا دةبَيتةوة تةسك لةسةرةتاكةيدا زآ شانةكانةوة ئاوسانى
َ
هةل بةهؤى

الر دواوة و بةرةو دةبَيتـــةوة بةرز كةمَيك دان
َ
مندال دةبَيت دا فـــراوان لةقوآلييةكـــةى

دةدات. بنكى زآ بوونى زاوزآ زياتر يارمةتى دةبَيتةوة ئةوةش

رةث دةبن، طؤكـــة تونـــد دةبن و هةردووة و دةئاوســـَين،
َ
هةل هـــةردوو مةمك

هؤى دةبَيتة ياريكردن بةمةمكةكان دةبَيت، تؤخ و زؤرتر رةش طؤ دةورى خةرمانـــةى
هةموو ئـــارةزوودا بةرزبوونةوةى لةطـــةأل طشـــتى. هروذاندنى ثلةى بةرزكردنـــةوةى
دةكات زياد دأل ترثةى لَيدانى دةضَيـــت. تَيك زاوزآ ئةندامةكانى تةنها نةك جةســـتة
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هةموو و دةبَيت ثضِرثضِر خَيراو هةناسةدان دةبَيتةوة بةرز خوَينبةرةكان و ثةســـتانى
ناخؤويستن. ثةرضةكردارَيكى دياردانة ئةم هةموو دةبن توند جةســـتة ماســـولكةكانى
دةتوانرَيت جياوازة. ئارةزةكة ثلةى دى بةثَيى ساتَيكى بؤ لةساتَيكةوة هروذاندن قؤناغى
سؤز. ثِر خؤشى قسةى و ماض و دةستبازى لةرَيطاى بكرَيت بةهروذاندنةكةوة ثارَيزطارى

حةز بةيةكطرتن دةكةن. هروذاندن ثلةى دوا دةطةنة مَيرد ذن و كاتَيك هةردوو

ضيية؟ هروذاندن لوتكةى قؤناغى ث:

هةســـت  و هروذاندن ئةوثـــةِرى دةطاتة كةتيايـــدا ذن ۹ ئـــةو قؤناغةيـــة
بةســـاتى هروذاندن لوتكةى دةكات. هاوبةشـــةكة بـــؤ زؤر بةئارةزووييةكـــى
ى ضَيذ

َ
شـــةثؤل كةضةندةهـــا دةكات ثـــآ دةســـت ضوونـــة ذوورةوةى ضـــوك

ضؤك، دةخاتة سةر ثةستان زآ بآلودةبَيتةوة جةســـتةدا و بةهةموو دةنَيرَيت
ئةوثةِرى، دةطاتة لةم كاتـــةدا هةســـتيارى دةبن جار ضةند بةوة هةســـتةكان
ضَيذة دةكات. ئةم بةرثا ضَيذ َيك

َ
شةثؤل بضووك ثةستانَيكى بةشـــَيوةيةك هةر

جوتبوون لةرزى هؤى دةبَيتة و ثَيشوو، ضَيذةكانى دةضَيتة ســـةر ثرشنطدارة
طةورةى هةرة بةشى ئؤرطازم ســـاتى ثَيش زؤرى ماوةى ضاوةِروانى (ئؤرطازم)

دةكات. لوتكةى هروذاندن دروست وضانى

مآ طةِراندنى ئةندامى
َ
هةروةها سورهةل زياد دةكات هةناســـةدان و دأل لَيدانى

دةردراوةكانى لةرزةكة، ثَيش راستةوخؤ نةماوة. ئةوةندةى جوتبوون لةرزى دةكات زياد
ماسولكةكان دةبَيتء فراوان ضاو طلَينةى دةبَيت، طرذ كةمَيك مَيشك و دةبنةوة كةم زآ

دَيت. شةثؤأل ينى
َ
قول

َ
هةل وةك خؤشيةكة دةبن طرذ

(ئؤرطازم) دةردةكةوَيت؟ لةرزى جوتبوون ضؤن ث:

روونادات  ئؤرطازم سَيكسية، كارى ماوةى خايةنرتين كةم و كورترين ئةمة ۹
ماوةيةكيش بـــؤ و ئاســـتى خؤى سَيكســـى نةطةيشـــتبَيتة ئةطةر هروذاندنى
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بةئارةزووى ثةيوةندى زؤر بةلةرزةكةش طةيشتن و بووبَيت لةسةر بةردةوامى
هةية. ياريكردنةكانةوة بةجؤرى و هاوبةشةكة

و بةردةوام دةبَيتةوة بةهَيواشى لةناوضةى مَيشكةوة بةرز َيك لةضَيذ
َ
شـــةثؤل

دةدةن
َ
هةل سةر خؤنةويســـتى لةمَيشـــكةوة كرذبوونى دواجارى. تةقينةوةى دةبَيت تا

كؤمدا زآ و ناوضةى هـــةردوو و دان
َ
لةمنال و يةكـــدا لةدواى يةك ى

َ
لةشـــَيوةى شـــةثؤل

ثاش خؤى ئاساييةكةى ثَيوانة شـــَيوةو لةثاشدا كرذدةبَيت مَيشـــكة لةثِر بآلودةبنةوة
بةهؤى  بةتةواوى وةردةطرَيتةوة. لةشى 10 و 20 ضركة بةماوةى نَيوان رذاندنى يةكةم
كةلةقؤناغى سَيكســـى طةِرانَيكى

َ
ســـوِرهةل هةموو بةوةش دةبَيت رةق طرذبوونةكانةوة

بطةِرَيت
َ
سورهةل لةش لةوانةشة هةروةها دةكاتةوة، ى

َ
بةتال داوة روى هروذاندندا لوتكةى

ئةوةندة توندتر ئةوا سةركةوَيت، بةهَيواشى لةرزةكة ضةندَيك هةر بدات. ئارةق فِرآ و
دةبَيتةوة  كةم توندييان وردة وردة و 15 جار بطةنة رةنطة دةبن زؤر لةرزةكان دةبَيت،
شتَيك لةكاتى هةموو بةتةواوى نةمَينَيت. ئةوةى دةكةوَيتةوة ثَيش دور ماوةى نَيوان و

نامَينَيت. بةدوروبةرى و هؤشى بةخؤى ذن بةتةواوى دةطةِرَيتةوة
َ
هةل جوتبووندا

ضيية؟ توانةوة قؤناغى ث:

وزة  كردنةوةى
َ
بةتال كةثاش هَيمن بوونةوة خاوبوونةوةو لةكاتى ۹ بريتيية

مورتاحى و بةتَيربوون هةستَيك دَيت، هروذاندن قؤناغى خواردوةكةى ثةنط
هةموو ســـؤزثَيدانة. ساتى ئةوةش دةطرَيتةوة ثَيشـــوو جَيى شـــلةذاندنةكانى
خوَينةى ئةو دةبن، ون لةثاشدا و دةوةستن وردة وردة ثَيشوو طؤِرانكارييةكانى
دةكات، طوزةر لةشـــدا ســـةر لةنوآ بةناو هةموو كؤبؤتةوة حةوزدا لةناوضةى
سروشـــتيةكةيان قةبارة وردة وردة نـــاوةوةى زاوزآ و دةرةوة ئةندامةكانـــى

وةردةطرنةوة.
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طةلَيك بةهؤى (ئؤرطازم) ثاش قؤناغـــى هروذاندن جوتبوون لـــةرزى لةوانةية
و طةِران

َ
هةل ســـوِر ةتةدا

َ
حال لةم ثياو، رذاندن الى زوو هؤكانى وةك روونةدات هؤكارةوة،

هرذواندنةكةش دةطةِرَيتةوة وردة وردة و نامَينن بةهَيواشى زانى ئةندامةكان تآ خوَين
كارَيكى جووتبوون لـــةرزى دواى راســـتةوخؤ لةذنةكةى مَيرد جيابوونةوةى بـــؤ دواوة.
ثآ سؤز بؤ دةكات زؤر بةثَيويستيةكى هةست ساتةدا لةم ذن ضونكة ذنةكة بؤ ثةكخستنية
سَيكس، سلبى بؤ بةبابةتَيكى كةبووبَيت ناكات قبوأل بريؤكةية ئةو هةرطيز ضونكة دان،

سَيكسيةكة دةهَينَيت. لةثةيوةنديية واز بةخَيرايى زؤر ةتةدا
َ
حال ئةوة لةم لةبةر

ضيية؟ (G) ثنتى  ث:

دانةوة 
َ
موسةل ثشت ئَيسكى واتة ثَيشةوةى زَيوة دةكةوَيتة ديواى ۹ ناوضةيةكة

ئةم  دةورى نهَينى َيك
َ
كؤمةل ئَيستا تا كؤمةوة. لةدةرضةى 4 سم نزيكةى لةدورى

وا وةسفى هةشة هةية لةبوونى هةية طومانى (G) دةلَين ثنتى كةثَيى ةى داوة
َ
خال

لةوانة ضةند ميتكة لةرزى ثاش جياية، زؤر هةســـتدارو كةناوضةيةكى دةكات
يا ناوضةيةدا لةو بةثةنجة ياريكردن بةهؤى يةك لةدواى يةك ى

َ
قوول لةرزَيكى

ةتةدا شـــلةيةك دةرَيذَيت
َ
حال لةم زآ رووبدات، لةناو زَيدا ضوك بةجوآلندنى

َيـــن رذاندنـــىمَييانـــة.
َ
وةك تـــؤواوى ثيـــاووايـــة وثَيـــىدةل

     ث: لــةرزى ميتكــةولــةرزى(زآ)َيــش ضييــة؟

جيـــاوازى ناوضةكانى  لةبةر تةنها نةك زؤرة جؤريـــان مآ ۹ لةرزةكانـــى
بارةيةوة لةم دةروونيش كةهؤكارى ســـةرةكيةى ة

َ
رؤل لةبةر ئةو كو

َ
حةز بةل

دى يةكَيكى بؤ لةذنَيكةوة كةلةرزى جووتبوون دةبينني لةبةر ئةوة هةيةتى،
دى جياوازة. جارَيكى بؤ لةجوتبوونَيكةوة ذندا لةهةمان جيـــاوازة، تةنانةت

ئارةزوودا حةزو لةشـــَيوةى شةثؤُّـ توند بةهةستى دةناســـرَينةوة لةرزةكان
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بؤ لةثاشـــدا ناوضةى زآو كؤم هةردوو دةدةن بـــؤ
َ
هةل ســـةر ميتكةوة كةلةناوضـــةى

لةبةر زآ بووترَيت لةرزى ثَيى نية لةرزَيك ووشةكة بةماناى ناوضةكانى لةش. هةموو
مآ لةرزى جؤرةكانى هةموو ئةوة لةبةر زآدا، لةديوارةكانى دةمارةكان كؤتايى كةمى
لَيخشاندنى بةهؤى زآ لةرزى ميتكةوة. بةهروذاندنى بةندة لةشَيوةكان بةشَيوةيةك
ثَيويستى بةهروذاندنى ميتكة ئةوة لةثَيشـــدا بةآلم روودةدات، بةضؤكةوة زآ ديوارى
ئةمةى زآدا لةرزى لةرزى ميتكةو لةنَيوان ئةطةر بةراوردكرا هةية ثةنجةوة بةهؤى
دةروونى ثَيويســـتى بةهـــؤكارى زياتر لةهةموويان ضونكة دةطمةنـــة. دواييـــان زؤر

هةيـــة.

روى تيايدا ئةطــةر لةرز دادةنرَيت بةســةرنةكةوتوو جووتبوون ث: ئايــا
نةدا؟

سَيكسى  ضَيذى ضيية، ئامانج لةخؤيدا خؤى (ئؤرطازم) جوتبوون ۹ لةرزى
نيية بةلةرز ثَيويســـتى بةشـــَيوةيةك كةهةموو جارَيك زؤرة ئةوةندة لةمَيدا
بةئةنجامى لـــةرز ضونكة دابنرَيت، بةســـةركةوتوو جوتبوونةكة بؤ ئـــةوةى
لةهةموو كةمـــةرج نيية و دةروونية جةســـتةيى لةهؤكارى زؤر ذمارةيةكـــى

كؤببنةوة. ثَيكةوة هةموويان َيكدا جووتبوون

دى ســـؤز جارى هةندَيك و زالة. هروذاندنى سَيكســـى هةســـتى هةندَيك جار
سَيكســـى جوتبوونى لةوانةية زالة. مَيردةكةيدا لةطـــةأل دةروونى مورتاحى و ثَيـــدان
لةوانةية جاريش هةندَيك لةرز و هـــؤى ببَيتة بى ئةوةى بَيت تؤل توندو و زؤر قـــوأل
دةثارَيزَيت. هروذاندنةكة درَيذخايةن ماوةيةكى بؤ جةستة ضونكة بَيتةوة قوأل زؤرتر
ثَيى طةيشـــتن بؤ بكرَيتة ئامانجَيك لةخؤيدا جووتبوون خؤى لةرزى ناكات ثَيويســـت
وةسواســـى ئةوا خوتورةو ئاســـتى دةطاتة كارةكة كاتَيك ضونكة بَيت بةهـــةر نرخَيـــك
هؤى دةبَيتة لةكؤتاييدا نةطةيشـــتنى لةثآ ترسيش ناطات ثَيى زؤربةى جار كةســـةكة
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بةثَيى كةســـةكة كة ئةوةية هةرةباش رَيطاى ئةوة لةبةر سَيكســـى ئارةزوى دابةزاندنى
هةر لةرزةكة ةتةدا

َ
حال لةم بكات رةفتار سَيكســـيةكاندا لةثةيوةنديية خؤى سروشـــتى

لةثةيوةندى دانةنراو. بؤ نةخشـــة و نةكراو بةشـــَيوةيةكى ضاوةرآ و دَيت لةخؤيةوة
ضونكة بَيت خؤى خؤى كةسةكة ثَيويســـتة دى هةموو ثةيوةندييةكى وةك سَيكســـىدا
رازيكردنى هاوبةشةكةى بةمةبةستى ئؤرطازم كةطةيشتؤتة دةدات ثيشـــان وا ئةو ذنةى
مورتاحى هؤى ناشـــبَيتة و نيية، خؤى لةبةرذةوةندى دةكات ـــة

َ
هةل بـــةوة رةفتارَيكى

دةســـتى نةدات هةوأل و بزانَيت كارةكـــة بةتةواو لةوةدا مَيرد رةنطـــة دةروونـــى بؤى.
نةطات. ثَيى هةرطيز ذنةكـــة رةنطة بةوةش بيبات ئؤرطـــازم بةرةو ذنةكـــةى بطرَيت و
توانا داواكاتء ثَيويستى و بةثَيى بدات خؤى سَيكسى بةذنانة ثَيويستة ثةرة ذن لةسةر

سَيكسى. كرانةوةى لوتكةو دةطاتة ضؤن بزانَيت لةسةريةتى هةروةها خودييةكانى

ثياودا؟ ئؤرطازمى و ذن ئؤرطازمى لةنَيوان ضيية جياوازى ث:

 
َ
ُّـ حةزى ثياوان زؤربةى ئؤرطازم ئةم خَيرايية دةطاتة زوو ثياو زؤرجار ۹
كةتيايدا ذنةوة بةثَيضةوانةى كورتة لةثياودا ئؤرطازم ماوةى هةروةها ناكـــةن

درَيذبَيت. ماوةى هرذواندن بةمةرجَيك درَيذ دةبَيتةوة ئؤرطازم ماوةى

بةآلم ذن دةِروات، خاوبوون ةوةو دابةزاندنـــدا بةوضانـــى ثياو ثـــاش ئؤرطازم
جياوازيانةى ئةم ثَيويستة بةدةســـتبهَينَيت. دى ئؤرطازمَيكى هةية كةضةند لةتوانايدا
لةكاتى طونجاندن باشرتلةهارمؤنىو ثلةيةكى دةستةبةركردنى بزانرَيتبؤ ذن نَيوان ثياو
درَيذكردنةوةى بةر ثةنا دةباتة ثياو دةبينني ئةم ئامانجة لةبةر سَيكسيدا ثَيطةيشتنى
هروذاندن دةطاتة لوتكةى هاوبةشةكةى تا دةدات هةوأل و هروذاندن و ياريكردن ماوةى
بةآلم باشـــة، زؤر كةبةرئةنجامَيكى ئؤرطازم بطةنة ثَيكةوة) (هةردووكيان بروايةى بةو
راوةستاندنى بؤية لةسةرةتاداية هَيشتا ذن ئةوا ئؤرطازم دةطاتة ثياو كاتَيك لةراســـتيدا
ئؤرطازمى كة بزانرَيت ئةوةش بكات ناتةواو بِراو جيذى ذنةكـــة لةوانةية ثياو لةثـــرى
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ئؤرطازم. بة لةنةطةيشتن خراثرتة زؤر بِروا

ضيية؟ ذن ساردى لةسَيكس مةبةست ث:

دةكةنةوة  ئاطادارمان رؤذانـــةدا لةم سَيكســـزانى زاناكانى و ۹ دةروونـــزان
لةوة زؤر مةسةلةكة ئةوةى لةبةر ذنَيكدا ساردى بةسَيكسى خَيرا لةبرياردانى
ئارةزووى لةنةبوونى بريتيية ســـارد سَيكســـى كةس بةديدى هةنَيك ئالؤزترة
وةرنةطرتن لةضَيـــذ بريتيية دييـــةوة كةســـانى لةديدى سَيكســـى، لةكاتَيكدا
شَيوةيةك بةهةر ئؤرطازم بة طةيشتن لةنةبوونى بريتيية وردتر بةمانايةكى
بةآلم ئؤرطازم ناطاتـــة سَيكســـىدا كارى لةكاتى ذنةى ئـــةو بَيت. لةشـــَيوةكان
بةسَيكسى هةرطيز دةستثةِرةوة لةرَيطاى يا دةطات ثَيى دةســـتبازييةو لةرَيطاى

دانانرَيت سارد

ئيكتفايى ثَيشـــرتدا لةوضانَيكى كاتَيك بزانَيت ســـاردى سَيكســـى لةوانةية ذن
سَيكسيةوة كَيشةى َيك

َ
بوونى كؤمةل بةهؤى بةزؤرى سارديية لةثِرة ئةو زانيبَيت سَيكسى

ببَيت ســـاردى رزطارى لةسَيكســـى ذن رةنطة ئةمةشـــةوة بةثَيضةوانةى ثةيدا دةبَيت.
ضَيذثَيدةرةكانى لةدؤزينـــةوةى بدات يارمةتى كةدةتوانَيت مَيـــردةوة بةهـــؤى لَيزانى
بةر بربَيتة ثةنا تةواو، واباشـــة ساردى ســـَيكس بوونى لةكاتى ثةيوةندى سَيكســـيةوة.
ئةوةى ذنةكة بـــكات بؤ كةرَينمايى سَيكســـيزانى زانايةكى يـــان ثزيشـــكَيكى دةروونى
تةكنيكَيكى لةِرَيطـــاى ضةند ئةوةش بدؤزَيتةوة، خؤى جةســـتةى لةبارةى سَيكســـةوة

دةبَيت. ضةشنةوة هةمة

كامانةن؟ ساردى سَيكس هؤكانى ث:

بةهؤى  دةرووننيء، كةبـــةزؤرى جؤرن، ســـاردى هةمة ۹ هؤكانى ســـَيكس
دةردةكةوَيت. بةخؤبوونةوة بِروا الوازى يان سَيكسى ئارةزووى نةمانى
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سَيكسى: ئارةزووى نةمانى

بةطةلَيك كو بةندة
َ
نيية، بةل بةردةوام ضةســـثاوو سَيكسى شـــتَيكى ئارةزووى

ئةو بزانني ئةوة ثَيويســـتة كثكار، هةندَيكيان ضاالككارو هةندَيكيان زؤرةوة، هـــؤكارى
ساردى سَيكس لةوانةشة ثَيكناهَينن، ةِراوكآ

َ
دل سةرضاوةيةكى سروشتنيء طؤِرانكارييانة

رووبدةن: خوارةوةدا بارودؤخانةى لةم

سووِرى مانطانةدا دياريكراوى لةهةندَيك كاتى

كةثَيويســـتى كرد واى بوونةكة
َ
مندال ئةطـــةر بـــوون، بةتايبةتى

َ
ـ ثـــاش مندال

زاووزآ. ئةندامى دةرةوةى فراوانكردنى بؤ بةنةشتةرطةرييةك هةبَيت

هؤِرمؤنى. لةهاوسةنطى تَيكضوون ـ

دياريكراودا. نةخؤشييةكى لةكاتى ـ

دةروونيدا. ثةستانى يان شةكةتى لةكاتةكانى ـ

خةفةت. طرفتء ةكةبوونى
َ
بةهؤى كةل لةكاردا يان كَيشة لةئةنجامى ـ

لةئةنجامـــى شـــؤكَيكى تةنانـــةت يـــان دةمـــارى ةتـــى داِرووخانـــى
َ
ـ لةحال

دةمارييةوة.

دةمار هةية كؤئةندامى لةسةر كاريطةرييان دةرمانانةى ئةو ثاش وةرطرتنى ـ
خةولَيخستن. دةرمانةكانى يان ثةستان يان دةمارى داِرووخانى دةرمانةكانى وةك

دةبَيتء، دةروونييةكانةوة ثةيدا هـــؤكارة بةهؤى نةمانى ئارةزووى سَيكســـى
هاوبةشةكةدا. هةردوو لةنَيوان بةكَيشةيةك بةندة زؤرجاريش
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ثةيوةنديةكة لةوانةية هاوسةريدا بةسةر َيك
َ
ســـال ضةند تَيثةِربوونى ـ لةثاش

دؤزينةوةى بؤ كار مَيشـــك بخرَيتة دةتوانرَيت ةتةدا
َ
حال لةم بكةوَيت. تآ ســـاردييةكى

دابنرَيت بؤ تةواو كاتى ثَيويســـتة هةروةها دةكةنةوة، ضاالك ئارةزووةكة هؤيانةى ئةو
بةتةنها. هاوبةشةكةدا لةطةأل ثَيكةوة بوون

بةخَيرايى دةكوذَيت. سَيكسى ئارةزووى خؤشةويســـتى، ثَيدانء نةمانى ســـؤز
نـــادات، ئارةزووى ســـؤزةكانى بايةخ بةدةرخســـتنى ناداتآو طوآ ضونكـــة ئةو ثياوةى
خؤشةويســـتء كةهةميشـــة هةية بةوة ثَيويســـتى ذن ضونكة ذنةكـــةى ناهروذَينَيت.
كةثةيوةندى كاتَيك هةبَيـــت. بكاتءئارةزووى خؤشةويســـتى ئةوةى بؤ بَيت ويســـرتاو
ئةوا هةموو ســـةرةتايى، بآ دةستبازى كردارى خســـتنة ناوةوة سَيكســـى تةنها دةبَيتة

دةكات. ون راكَيشانَيكى زيندةيىو

ئارةزووى كوذاندنةوةى هـــؤى دةبَيتة مَيرددا ذنء لةنَيـــوان شـــةِرو ناكؤكيش
دةهروذَينَيتةوة. ئارةزوو ئاشـــتبوونةوةكة ئةوا بوو ساكار ناكؤكيةكة ئةطةر سَيكســـى،
ئارةزووش دةكاتء هيالك ثةيوةنديةكة بووةوة، دووبارة بةردةوامء ناكؤكى بوونى بةآلم

دةكوذَينَيتةوة.

سؤزداريدا طونجاوى لةكةشـــَيكى ديالؤط مَيرد ذنء ثَيويســـتة زؤر لةبةرئةوة
بدؤزنةوة. سَيكسيان ئارةزووى لةنوآ سةر ئةوةى بؤ ثَيبكةنةوة، دةست

بوون: بةخؤ بِروا الوازى

تَيك سَيكسييةكةى ثةيوةنديية نةبَيت داواكراودا كةلةئاستى لةوةى ذن ترسى
لةوة كةِرَيطة ةوة

َ
مال قايمى ثةروةردةى بؤ دةطةِرَيتةوة ترسة ئةم جاريش زؤر دةداتء،

سَيكسييةكانى دةربرِبَيت. مآ غةريزة دةطرَيت
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ضيية؟ مةبةست لةكرذبوونى زآ ث:

خؤنةويســـتانة،  ماســـولكةكانى زآ بةشـــَيوةيةكى ۹ بريتيية لةكرذبوونى
كرذبوونى ذنةى ئةو نابَيت. ناوى بؤ ضووك كردنى

َ
داخل كةتواناى بةشـــَيوةك

لةدةستبازى حةزى ئةو كو
َ
بةل بَيت. سارد سَيكس لةجؤرى نيية مةرج هةية زَيى

ميتكةوة، لةِرَيطـــاى هروذاندنى (ئؤرطازم) جوتبوون لةرزى هةيةو دةشـــطاتة
هؤكارى دةروونييةكان كَيشة ناكات. ناوةوة خســـتنة كردارى تةحةموُّـ بةآلم

زَين. طرذبوونى

هيض ثزيشـــكى ثســـثؤِرى ذن تابزانَيـــت الى بضَيتـــة ذن لةثَيشـــدا ثَيويســـتة
نيية، تَيكضوونَيك هيض بارةيةوة لةم دةركةوت بؤى ئةطةر نيية. ئةندامى تَيكضوونَيكى
دياريكردنى بؤ دةدات كةيارمةتى وةربطرَيت دةروونى ثزيشكى راوَيذى ثَيويســـتة ئةوا
لةخؤيةوة هةر ضونكة نةكرَيت، فةرامؤش كَيشةية ئةم ثَيويستى طرذبوونة. ئةو هؤكانى

ذنةكة. ذيانى تةواوى هؤى تَيكدانى مانةوةى دةبَيتة كو
َ
بةل ناضَيت، لةناو

ضيية؟ جووتبووندا لةكاتى ئازار بوونى هؤكانى ث:

بَيت  لةوانةشـــة ئازارةكة قوأل بَيت، رووكارى تةنهـــا ئازارةكة ۹ لةوانةيـــة
سكدا. خوارووى لةبةشى

رووكارى: ئازارى

هةية هؤى طةلَيــك دروســت دةبَيتء ناوةوة خســتنة لةســةرةتاى ئــةم ئازارة
لةوانة:

بَيت. نةكرا لةثَيشةوة كةهروذاندنء دةستبازى ناوةوةيةك خستنة

ةتةدا 
َ
حال لةم كةِروويى، ضونكة يان ميكرؤبى مآ بةهةوى ئةندامى  توشبوونى
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بكرَيت. ضووكى ثَيدا نازانرَيت بةباش دةطةِرَيتء
َ
سوور هةل ئةندامةكة

لةدذة دياريكراو جؤرَيكى بةكارهَينانى لةئةنجامى هةستدارييةتيةك بوونى ـ
دةزانرَيت بةبـــاش وا ةتةدا

َ
حال Spermicide) لـــةم تؤو لةناوبـــةرى (وةك ســـكثِرى

بطؤِرَيت. بةرةكة لةناو كةماركةى

دةواليانة ئـــةو مَيدا، لةئةندامى (فاريـــس) (طمولـــَي)
َ
دةواُّـ ـ بوونـــى رةطـــى

ماوةى لةكاتى مانطانة ســـووِرى بةكارهَينانى خراث لةئةنجامـــى كتوثِر بةشـــَيوةيةكى
دةبن. ثةيدا سكثِريدا،

.(Herpes (هةبس وةك مَيدا لةئةندامى ثَيست نةخؤشييةكى بوونى ـ

بوون.
َ
مندال ثاش مآ برينى ئةندامى نةبوونةوةى ساِرَيذ ـ

مآ. ئةندامى وشكهةآلتنى بوونى ـ

قوأل: ئازارى

لةئةنجامى لةوانةيــة لةقوآلييدا، ســكداية، ئازارةكة لةخــوارووى شــوَينى
ئةمانةوة ثةيدا بووبَيت:

(ماسولكةو ريشاأل) بةستةرةكان لةشوَينى تَيكضوونَيك يان بوونى ناِرَيكييةك ـ
ضونكة بمَينَيتةوة.. واسراوى

َ
بةهةل خؤيدا لةشوَينى لَيدةكةن واى دانء

َ
مندال كةدةطةنة

بدات، بةســـتةرانة ئةم دانء ئازارى
َ
مندال ملـــى ســـةر بخاتة ثةســـتان لةوانةية ضووك

كةوتنب: دِراندن بةر طراندا بوونَيكى
َ
مندال لةكاتى بةستةرانة ئةم لةوانةشة

هـــةوى ثةردةى جؤطةكان، يا هـــةوى وةك سَيكســـى ـ بوونى نةخؤشـــييةكى
دان.

َ
مندال
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توشبوونانة ئةم تورةكة، لةهَيلكةدان يان ثةيدابوونى ى
َ
ريشال وةرةمى يابوونى

بَيت. بةئازار كةثةيوةندى سَيكس دةكةن وا

ثَيويستة سَيكسيدا، ثةيوةندى ئازارَيك لةكاتى جؤرة بةهةر هةستكردن لةدواى
بكاتء، ضارةسةرى بدؤزَيتةوةو هؤكارةكة ئةوةى بؤ بدات ثزيشـــك ذن خؤى ثيشـــانى
بؤ ئةوةى بوترَيت بةهاوبةشةكة بةسادةيى زؤر ثَيويستة وةرطرتندا ضارةســـةر لةكاتى
سَيكسى ثةيوةندييةكى بوونى ضونكة بدات. ضاكبوونةوةى يارمةتى بطاتء لةكَيشـــةكة

سَيكس. رةتكردنةوةى ثةرضةكردارَيكى بةرثاكردنى هؤى ببَيتة لةوانةية بةئازار

ضيية؟ زآ وشكهةَلطةرانى هؤكانى ث:

دةكةن. ناخؤش ناوةوة زآ كارى خستنة الكانى طةِرانى
َ
وشكهةل ۹

لةوانة: ضةند سةرضاوةيةكيان هةية زَيش دةردراوةكانى ناو

هةســـت تةنها هروذاندنةكة ئةطةر سَيكســـدا (جـــا هروذاندنى ـ لةســـةرةتاى
دةبَيت كةلةتةنوضكةكانى تةِر شـــلةيةكةوة بةهؤى راســـتةوخؤ) زآ ميكانيكى بَيت يا
ســـةرضاوةى ثاآلوتنة ئةم الكانيةوة، كةكةوتوونةتة دةرآ دَيتـــة خوَينانةوة ئـــةو لولة
رذَينةكانى َين

َ
دةل كةثَييان رذَين هةية َيك

َ
هةروةها كؤمةل كةرةكةية. تةِر شلة سةرةكى

لينجى تةِركةرةوة  شلةيةكى ئةوانيش زآ دانء Bartlolin glands كةلةناو بارتولني
دةِرَيذن.

دةيِرَيذَيتء مانطانةدا ســـووِرى لةناوةِراســـتى شـــلةيةى كةزآ ســـةرةِراى ئةو
خةسرتو كةمَيكيش زؤرتر شلة ئةم دةكات. ئاسان دان

َ
مندال ناو بؤ تؤوةكان سةركةوتنى

جوآلندنى بـــؤ طةية
َ
بةل شـــالنة ئةم هةموو بوونى ســـثَينةى هَيلكـــة. وةك نةرمـــرتة

دةردراوانة ئةم هةروةها ضووك. ثَيشوازى بؤ دةكةن ئاماددة زآ سَيكسىو ئارةزووى
ئةوة لةبةر هَيلكةدانـــدان. ئيســـرتؤجينى هؤِرمؤنى راســـتةوخؤى ى

َ
لةذَيـــر كؤنرتؤل
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مادييةوة، هؤكارى دةروونى يان بةهـــؤى هؤِرمؤنةدا ئةو لةئاســـتى هةر دابةزينَيك
زآ. ناو تةِرَيتى ســـةر كاردةكاتة

زآ: وشــكى ماددييةكانى  هؤية

خايةنةو كـــورت وشـــكهةآلتنةكة ةتةدا
َ
حال لـــةم زؤرن، هؤيـــة مادديةكان

بـــةزؤرىئـــةمكاتانـــةروودةدةن.

بـــوون.
َ
 ثـــاشمندال

ســـوِرى مانطانةدا. دياريكراوى كاتى  لةهةندَيك

زؤرى كةِرَيذةيةكـــى ســـكثِرى دذة حةبةكانـــى بةكارهَينانـــى بةهـــؤى  ـ 
ثِرؤجيســـرتؤنيانتَيداية.

كردنةوة. ســـَيكس زؤر  بةهؤى

هؤى  كةدةبَيتة دا زآ لةقوآليى ثاكذكةرةوة بةكارهَينانى ماددةى  بةهـــؤى
دا. زآ شـــلةى لةثَيكهاتةى تَيكضوون

وةستانى  بةهؤى هةميشةيية وشكى ةتةدا
َ
حال لةم دا، نائومَيدى  لةتةمةنى

ضاالكـــىهَيلكةدانـــةوة.

زآ: وشكهةآلتنى دةروونييةكانى هؤية

دةبَيت: جياوازةوة طةلَيك هؤكارى بةهؤى وشكهةآلتنى زآ حاَلةتةدا لةم

نةمانى ئارةزووى سَيكسى.
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سَيكس. لةكارى ترس

بِروابةخؤبوون. الوازى

سؤزدارى. كَيشةى بوونى

ثَيويست دةكرَين، لةبةرئةوة بةئاسانى ضارةسةر زآ ةتةكانى وشكى
َ
حال زؤربةى

طرانء ناوةوةيةكى لةضوونة ثزيشـــك، تـــرس الى بةضوونة بةرامبةر ناكات ى
َ
بةدوودل

دةروونى لةثةنطخواردنةوةى جؤرَيك لةمةشـــةوة دةكات، زياد زآ وشكهةآلتنى بةئازار
البربَيت. بةخَيرايى كةثَيويستة دةبَيت دروست

كةوتنة رَيطرةكانـــى دةمطـــرة بةكارهَينانى لةئةنجامـــى زآ ئةطـــةر وشـــكى
سَيكس زؤر لةئةنجامى يان نةبووبَيت، ثةيدا بةكارهَينان) ســـانتى (واتة سةرخوَينةوة
ئةو راســـتةقينةى هؤكارى بطاتة تَيبطاتء لةبارةكة دةتوانَيت ثزيشـــك ئةوا كردنةوة،
بوو، ســـكثِرييةوة دذة حةبةكانى بةكارهَينانى لةئةنجامـــى هؤيةكة ئةطةر وشـــكيية.
ئةطةر بةآلم بَيت. تيايدا بةرز ئيسرتؤجني كةِرَيذةى بنووسَيت دى حةبى دةتوانَيت جؤرة
بةكاربهَينيت. جَيطرةوة هؤِرمؤنَيكـــى دةتوانيت ئةوا طةِرايةوة نائومَيـــدى هؤيةكة بؤ
بطرنةوةء، زآ ناو تةِرييةى ئةو كةدةتوانن جَيطةى هةن شـــلة هةتوانء جؤرى طةلَيك

دةفرؤشرَين. ثزيشك بآ رةضةتةى لةدةرمانخانةكان هةنء هةمووشيان

بووك سَيكسى ذيانى

ئةم بووك. بؤ نييـــة ئاســـان ئةزموونَيكى يةكةم جار بؤ ثةيوةندى سَيكســـى
ئةوة مَيردةكةى. بؤ بووكةكة خؤشةويســـتى بةرئةنجامى يةكةم ثلةى بة ثةيوةنديية
ئةوة دواى كة دةزانَيـــت ضونكة كض كاتدا ترســـناكة لة هةمـــان و ســـاتَيكى حةزلَيكراو
و دةبَيتة ثردَيك ذنة دةزانَيت جارةية كة بةهؤيةوة يةكةم ئةو ثةيوةنديية دةبَيتة ذن.

ثَيطةيشتووانة. ذيانَيكى بؤ
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زؤر ضوونى
َ
هةل لة ســـاتَيكى بريتيية بـــووك الى يةكةم ثةيوةندى سَيكســـى
سَيكسى. تةواوى ضَيذى بطاتة ن

َ
نةهَيل ئاطاداريةكان و ترس هةرضةندَيكيش

تةِرببَيت؟ دةستبازييةوة هؤى بة زآ كة سروشتية ئايا ث:

هوروذانى  و ئارةزوو كاريطةرى ذَير لة ضونكة سروشتية. زؤر شتَيكى ۹ ئةمة
بة مةبةستى دةكةن ضةور و تةِر زآ دةِرَيذن، شـــلةيةك زآ الكانى سَيكســـىدا
ِروودةدات لة دةرةوةى بة ِرَيطايةكى ميكانيكى كردارة ئةم ثَيشوازى لة ضووك

مرؤظداية. خؤويستى

وةردةطرَيت؟ ثةيوةندى سَيكسى لة يةكةم ضَيذ كض ئايا ث:

لة  ضَيذةى بـــةو بةرامبةر ةتـــةدا زؤر كةمـــة، ضونكـــة
َ
۹ ضَيـــذ لـــةم حال

ضوونةذوورةوةى ترســـَيك دةربـــارةى دةبَيت سَيكســـيةوة ثةيدا هوروذاندنى
جؤرَيكى بة تةواوى نوآ هةستى و زؤر ضونَيكى

َ
هةل ضووك هةية. جارى يةكةم

ئةزموون بة ذنَيكى ضَيذةى لـــةو جياوازة كة دروســـتدةكات ضَيذ لة تايبةتى
دةطرَيت. وةرى

ئةطةر كضةكة بؤ شكاندنة
َ
دل زؤرى بة يةكةم سَيكســـى ثةيوةندى لة ِراســـتيدا

سَيكس مَيردةكة لة شـــارةزايى كةمى ضونكة خؤيدا، تةمةنى بَيت لة الوَيك مَيردةكةى
و خَيرايى و دةروونييـــةوة و جةســـتةيى بارى هـــةردوو ذن لة و نةزانـــني دةربـــارةى
يةكةم ئةزموونى كة دةكةن وا ئةمانة هةموو خؤى، كردنى

َ
الوازى كؤنرتؤل و ثةلةثـــةُّـ

لة َيت ئةطةر
َ
بةجَيناهَيل خـــراث جَيطةيةكى ئةزموونة ئةم بةآلم نةبَيت. ســـةركةوتوو

ى بنةِرةتى
َ
خال ئةمةش خؤشةويســـتى. و هةســـتى لة ثِربَيت كة دةرضووبَيت َيكةوة

َ
دل

نةك بَيت خؤشةويستى ثةيوةندى يةكةم ثةيوةندى ثَيويستة لةبةرئةوةى بابةتةكةية،
ئةوا بوو، ثةســـتانَيكى دياريكراودا ذَير لة ئةزموونة ئـــةم ثةيوةندى سَيكســـى. ئةطةر



Êá ÙâÚj�Ìâ 200 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ضاوةِروانكراو. تَيربوونى نة و ضَيذ دةهَينَيت نة ضونكة ناشاد ئةزموونَيكى دةبَيتة

لة ثَيويســـتة لةبةرئةوة نيية، ئاســـايى و بايةخ بآ شـــتَيكى ئةزموونى يةكةم
هةرضةندَيك ضونكة ئاطاداركردنةوةى ئارةزوو. ثَيناوى بكرَيتةوة لة

َ
ُّـ بريى ثَيشـــةوة

ئةوةندة بةهَيزتر دةبَيت. ضَيذ بَيت ئةوا ئارةزوو زؤر

ثَيويستة كو
َ
بةل نةبَيت. بةيةكجار و يةكســـةر خؤبةدةســـتةوةدان ثَيويســـتة

هةســـتانى ئارةزووى قؤناغةى لـــةم ئا زؤردابَيت. ِرَيطـــةدان لةبـــةردةم ئارةزوويةكـــى
ذن هةردووكيان و مَيرد دةستبازييةكانى بةردةم بخاتة خؤى كضةكة ثَيويستة سَيكسىدا
دةكات. ثَيشكةشيان جةستة كة دةربخةن هةستانة ئةو و خؤيان و مَيردةكة جةســـتةى

دةبات. ذنَيتى بةرةو وردة وردة الوةكة بووكة هوروذاندن دةستبازى و بةرةبةرةى

ضيية؟ لة كضَينى مةبةست ث:

ةتةدا ثةردةى 
َ
حال لةم ناوى، نةضووبَيتة ثياو كة كضَيكة هةمـــوو ۹ ثاكيزة

ثةردةى بوونى لةطـــةأل بمَيَيتةوة ثاكيزةيى بـــة كض كضَينى ســـاغة، لةوانةية
لةو هةندَيك ى

َ
كضَينـــىدا. ئةمةش حال لة ثةردةى دِران هةندَيك الســـتيكى يا

هةموو شـــَيوةيةكى ِرَيكوثَيك بة يا دةكةن وةرزشـــيةكان ياريية كة كضانةيـــة
دادةنَين. كاتى كةوتنة سةرخوَيندا لة سانتى جارَيك

ضيية؟ لة دِرينى ثةردةى كضَينى مةبةست ث:

بة كشـــانى. دِراندنى  يا ثةردةكة دِراندنى بة لة نةمانى كضَينى ۹ بريتيية
لة و نةبَيت ثةلةثةلكةر نيـــان و و نةرم مَيرد ئةطةر نييـــة ئازارى ثةردةكـــة
ياريكردنةوة دةستبازى و هؤى بة بدات بووكةكة ى وروذاندنى

َ
هةول ثَيشـــةوة

بة زؤر ثةنجةى ناوةوةى خستنة بة كضَينى لةدةســـتدانى بؤ و ئاماددةى بكات
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بةرز بَيتةوة زؤر كضةكة كة ئـــارةزووى بةقةدةر ئةوةى زَيى. ناو نةرمى بـــؤ
يةكةم ناوةوةى ثـــاش ضوونة دةبَيتةوة. كةم ئازار هةســـتكردنى بة ئةوةندة
جارةكانى لة بةآلم بكات، ئازار ِرؤذَيك هةست بة ضةند بؤ كضةكة ِرةنطة جار

ئازارتر دةبَيت. و بآ باشرت كارةكة زؤر دواتردا

خوارةوة؟ بَيتة خوَين ثةردةكةدا دِراندنى لة مةرجة ئايا ث:

نموونة  دا بَيت. بؤ
َ
خوَينى لةطةل نيية هةموو دِراندنى ثةردةيةك ۹ مـــةرج

هؤى بة يا بووبَيت طةورة وةرزشـــيةوة يارى بةهؤى ثةردةكة دةرضةى ئةطةر
ناوةوةى خستنة ئةوا ســـةرخوَيندا، كةوتنة كاتى لة ســـانتيةوة بةكارهَينانى

دِراندنى. بآ ثةردةكة فراوانرتكردنى هؤى دةبَيتة هَيواشى بة ضووك

بؤ و سَيكســـىدا دةســـتبازى لة كاتى زآ ناو بؤ خســـتن تآ هةروةهـــا ثةنجة
هؤى بةشَيوةيةكى طشتى ببَيتة لةوانةية ضووك ناوةوةى خســـتنة ثَيش ضةندةها جار

خوارةوة. هةر نةيةتة خوَين ئةوةى

ضووك ذوورةوةى ضوونة ئةوا كضَينى تةسك بوو ثةردةى دةرضةى ئةطةر خؤ
ثآ ناضَيت ئةوةندةى خـــوارةوة دَيتة خوَين هةندَيك و كةم دِراندنَيكى هـــؤى دةبَيتـــة
نائاســـايى ةتَيكى

َ
حال بة زؤر خوَينبةربوونى دةوةســـتَيتةوة. خولةكَيك و ثـــاش ضةند

ثارضة بة هؤى زآ سةر سةرةتاى بخرَيتة ثةســـتان ثَيويســـتة ةتةدا
َ
حال لةم دادةنرَيت.

 ِرؤيشتنةكة.
َ
ُّـ خوَين وةستاندنةوةى بؤ ثةِرؤيةك

ثةردةى كضَينى؟ دِراندنى هؤى دةبَيتة سانتى ئايا بةكارهَينانى ث:

دةرضةى  فراوانكردنى هـــؤى دةبَيتة بةكارهَينانى ســـانتى ۹ بـــة بةردةوام
كضَينى. ثةردةى
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ئةى وةرزش؟ ث:

و  بادان بة ياريانةى ثَيويستيان ئةو هةموو ئةسث و سواربوونى و ۹ دانس
كضَينى. ثةردةى ببنة هؤى دِراندنى لةوانةية ِراكردنة،

ى
َ

سال ثاش ثةنجا لة سَيكسى ذن ذيانى

لةم ذن ضونكة سَيكسى. دةطاتة لوتكةى كرانةوةى ىدا
َ
ســـال ضل تةمةنى ذن لة

تةواوى بة دةداتآ ضَيذى ئةوةى و دةبَيت خؤى جةستةى شارةزاى تةواوى بة تةمةنةدا
لةبةرئةوة نـــاكات، ئارةزووةكانيدا شـــةرم دةربِرينى  دَيت لة

َ
ُّـ و واى تاقيكردؤتـــةوة،

بكات ثِر مَيردةكةيدا ســـةرةكى لةوةى ذيانى سَيكسى لةطةأل دةبَيتة ى
َ
ِرؤل قؤناغةدا لةم

بة هةســـت قؤناغةدا بةزؤرى لةم ثياويش طةشـــاندنةوة.. و لة خؤشـــى و بةختيـــارى
كاريةوة. و زؤرةكانى ثيشة كَيشة هؤى بة دةكات ساردبوونةوةيةكى سَيكسى

بيست لة تةمةنى وةك بَيت سلبى ى ذن
َ
نابَيت ِرؤل ئيرت يدا

َ
سال ضل تةمةنى لة

دةســـتثَيكى لة نةكات ى
َ
دوودل بَيت، ثَيويســـتة مَيردةكةى ئاماذةى ضاوةِرَيى ى يـــا

َ
ســـال

ِرةفتاركردن باش و شـــارةزايى قؤناغةشـــدا لةم هةر مَيردةكةى. سَيكســـى هوروذاندنى
لوتكةى لة كة ذن كاتَيكدا لة دةطرَيتـــةوة. نَيرانة ثةكردنى

َ
هةل لـــة مَيردةكةدا جَيطةى

لة بنةِرةتى جَيطةيةكى سَيكسى كارى هونةرةكانى لةبةرئةوة سَيكســـىداية. كرانةوةى
ثةيوةندى تةواوبوونى ماناى يش هةرطيز

َ
سال ثَيكدةهَينن.تةمةنى ثةنجا سَيكسىدا ذيانى

بؤ ثَيويستى هةروةها ضاالكن، هَيشتا سَيكســـيةكان ثة
َ
هةل ضونكة ناطةيةنَيت، سَيكســـى

زؤرة. هَيشتا دةستبازى و يارى

دةبَيت؟ ضؤن سَيكسى ئارةزووى نائومَيدى تةمةنى ثاش ث:

دةبَيتةوة  كةم ةوة
َ
ســـال ضوونة ثَيى بة سَيكســـى ئارةزووى ئةوةى  ۹ لةطةأل

ناوةستَيت. نائومَيدى تةمةنى ثاش لة ذن مَييةتى ذيانى بةآلم
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كةم هؤرمؤنةكانةوة ِرذاندنـــى وةســـتاندنى هؤى بة شـــةهوانى ِراســـتة وزةى
لةم قؤناغةدا سؤزى و دةروونى بارى خوة سَيكسيةكان و بةآلم و الواز دةبَيت. دةبَيتةوة
تةمةنى ثاش بةســـةربردبَيت، سَيكســـى باشـــى ذيانَيكى ذنةى ئةو ضونكة زاأل دةبَيت.
كةمرت جاران لةوةى كة شَيوةيةك بة دةكات ئارةزووةكانيةوة بة ثارَيزطارى نائومَيديش
ثَيشـــوودا قؤناغةكانى لة مَيردةكة و ذن ذيانى ئةطةر ئةمةوة، ضةوانةى ثيََ بة نةبَيـــت،
ئةوا لَيوةرنةطرتبوو، بةضَيـــذ ثَيويســـتى خؤى ذن و كَيشـــابوو. ى بةســـةردا

َ
ِرؤتني بال

بكاتة سَيكس. تةواوى ثشت بة ئةوةى بؤ بيانويةك دةبَيتة تةمةنى نائومَيدى بؤى

وزةى دابةزينى ضارةى دةتوانَيت ِرادةيةك تا جَيطرةوة هؤرمؤنى ضارةســـةرى
ئارةزووى دةست بة كارةكة هةر كؤتاييدا ناكات. لة شتَيك بةآلم هةموو بكات ذن شةهوانى
كردووة نائومَيدى دروســـتى تةمةنى دةبارةى خؤى ذن ئةو وَينةيةى خؤيةتى. ذنةكة
بؤ ثَيضةوانةكةيدا. يا سَيكســـى ئارةزووى ثارَيزطاريكردنى لة دةبينَيت طرنط َيكـــى

َ
ِرؤل

زؤر ئةطةر يا خوارةوة، هاتؤتة مَيردةكةى الى نرخـــى كرد ذن هةســـتى ئةطةر نموونة
لة سَيكس وَيستى ثاشةكشة

َ
هةل دةهات ئةوا جةستةى خؤى بة يا شةرمى بوو ةو بوو

َ
قةل

وةردةطرَيت.

خؤى دةبارةى جةســـتةى ذن كة دةردةكةوَيت وَينةيـــة ئةو بايةخى لَيـــرةوة
ضاودَيريكردنى و رجيـــم تةمةنى نائومَيديةوة، لـــة نزيكبوونةوةى كاتى لة دةيبَيـــت

بن. يارمةتىدةر هةية تواناياندا لة ئةمانة هةموو جوانكارى، نةشتةرطةرى و ثَيست

تةمةنى ثــاش سَيكســى كة لةبةردةم كارى كامانةن ث: ئــةو ِرَيطرانــة
نائومَيديدا دةوةستنةوة؟

ضةسثاو  ئةمةش كارَيكى كة خستةالوة وزةى شةهوانيمان ئةطةر دابةزينى ۹
كةســـةكةوة دةروونى بارى ضونكـــة ثةيوةندى بة كةســـَيكدا نيية لة هةموو
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ضونكة جةستةييةكانن. كَيشـــة ثِربايةخةكان كَيشـــة كة دةبينني هةية. ئةوا
كةمرت و دةدةن خؤيان لةدةســـت طةشـــاندنةوةى و جوانى ئةندامةكانى زاوزآ
دةوَيت زياترى كاتَيكى دةدةنةوة. و هوروذاندنيش سَيكسى هوروذاندنى وةآلمى
زؤرى بة يدا دَين

َ
لةطةل بوونانةى كرذ ئةو و دةبَيت الواز و طران زؤر ئؤرطازم و

ئؤرطازمةوة دوو نَيوان كة دةكةوَيتـــة ماوةيةش ئةو هةروةها كةم دةبنـــةوة،
ئةم كَيشةكانى ثِربايةخرتينى زآ طةورةترين و بوونى دةبَيتةوة. وشـــك درَيذ
نةمانى هؤى بة دةبَيت وشـــك زؤرتر و دةكات ون خؤى نةرمى زآ تةمةنةية.

هَيلكةدانةوة. هؤرمؤنيةكانى دةردراوة

ضوونةذوورةوةى و لة كاتى دةبَيت زَيدا لة ســـةرةتاى وشكيةكة لة ســـةرةتادا
وشكهةآلتنةكة كاتةكان بة تَيثةِربوونى و ثاشرت لة دةكات، دروست ناِرةحةتيةك ضوكدا
دةطؤِرَيت. دى يةكَيكـــى بؤ دةطرَيتةوة. ئةمـــةش لة ذنَيكةوة زآ هةمـــوو بـــة خَيرايى
ناكرَيت. نـــاوةوة هةر خســـتنة لَيدَيت واى ثاشـــدا لة تةســـك دةبَيتةوة وردة وردة زآ
بةكارهَينانى هؤى بة دةتوانرَيت نةبَيت، ضارةسةرى نيية ةتَيك

َ
حال زآ وشـــكبوونةوةى

كةم توندييةكةى جَيطةييـــةوة هؤرمؤنى بةكارهَينانى هـــؤى بة يا كرَيمةوة هةندَيـــك
كة كرَيمَيكةوة بةكارهَينانـــى بة دةبةســـتَيت ثشـــت ضارةســـةرةكة بكرَيتةوة. ئَيســـتا
ضةور ثآ جار سآ دوو يا زآى هةفتةى ســـةرةتاى كة ئيســـرتؤجينى تَيداية هؤرمؤنى

زَيوة. قوآليى ئيسرتؤجني دةخرَيتة ةكانى
َ
دةنكؤل دواشيدا و بة دةكرَيت،

نائومَيديدا تةمةنـــى لة ذن كة جَيطرةوة هؤرمؤنىى ضارةســـةرى ســـةرةِراى
سَيكســـى دةكةنةوة. ثةيوةندى كةم تا ِرادةيةكى زؤر كَيشـــةكان كة بـــةكارى دةهَينَيت
ِرَيطةى ضاالككردنى لة زآ تةِرى هَيشـــتنةوةى ثارَيزطارى يارمةتى دةتوانَيت ِرَيكوثَيك

بكات. هؤرمؤنيةوة كؤئةندامى كارى

بؤ َيتةوة.
َ
بهَيل ذن دةروونى هاوســـةنطى ئةوةى بؤ ثَيويســـتة ضَيذى سَيكســـى

نةكراو نيية.
َ
حةزُّـ هةست بكات كة وا هةميشة ئةوةى
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نؤيةم بةشى

سكثِربوون
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هةســـتكردنى
َ
لةطةل ثَيكدةهَينَيت، ذن ذيانى لة خؤش ســـاتَيكى ســـكثِربوون

جةســـتةو ســـةراثاى ضووة، ذيانى بؤ بضووك لةناو ســـكيدايةو بـــةوةى بوونةوةرَيكى
تَيكدةضن. بةتةواوى دةروونى

كة ثَيشـــى دَيتة نؤ مانطةكةدا، ثرســـيارَيكى زؤر كاتى لـــة لة ثَيش ســـكةكةو
دةدةينةوة. ثرسيارانة لةو هةندَيك مى

َ
وةال خوارةوة لة دةثرسَيت، خؤى لة دايكةكة

بَيت؟ ثِر سكى ئةوةى بؤ دةكات ئاماددة خؤى ضؤن ذن ث:

ســـَى  يا دوو ثَيويســـتة بةكاردةهَينَيت ســـكثِرى دذة حةثى ۹ ئةطةر ذنةكة
بطرَيت. راى بَيت ثِر سكى دةكات حةز كاتةى ئةو ثَيش مانط

سروشتييةكةى ضاالكيية ئةوةى بؤ دةدات هؤرمؤنى سوِرى راطرتنة يارمةتى ئةم
لة داوا يا بةكاربهَينَيت تؤو لةناوبةرى دةرمانى دةتوانَيت كاتانةدا لةو بؤ بطةِرَيتـــةوة،
ســـكى ويســـتى ئةطةر بةكاربهَينَيت ثارَيزةرى نَير واتة ”كؤندؤم“ كة بكات مَيردةكةى

نةبَيت.
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كة سَيكســـى بِروات ثةيوةندى رووى بةرةو دا ثيتى بة لة ماوةى - ثَيويســـتة
بة مانطانةيـــةوة، ئةوةش ســـوِرى حةظدةهةمى و ضواردةهةم رؤذى دةكةوَيتـــة نَيوان

28 رؤذة.  سوِرةكةيان ئةوانةى بؤ دةبَيت كةوتنةسةرخوَينى رؤذى يةكةم ذماردنى

ســـوِرى مانطانةيان ئةوانةى بؤ يانزةهةمدا رؤذى و هةشـــتةم رؤذى - لة نَيوان
ثَيكهاتووة. 22رؤذ لة كورتةو

ئةوانةى و رؤذى بيســـت و ضوارهةمدا بؤ يةكةم و بيســـت رؤذى - لـــة نَيوان
ثَيكهاتووة.  35 رؤذ لة درَيذةو مانطانةيان سوِرى

كةوتوويى
َ
ثال سةعات بة نيو بؤماوةى ذن ثَيويستة ثَيطةيشتنة سَيكسيةكة، ثاش -

نةكاتةوة. ثاك ئاسايى جارانى وةك زَيى ثَيويستة هةروةها بمَينَيتةوة،

ضيية؟ هَيلكةدانان نيشانةكانى ث:

و  رَيك سوِرةكة ئةطةر ماوةى هَيلكةدانان بكرَيت دةستنيشانى ۹ دةتوانرَيت
نيشانةيةك ضةند ضونكة درَيذ، يا كورت يا بَيت ئاسايى سوِرةكة بوو، ئيرت ثَيك
لة كة مةمكةكان ثةســـتان لةســـةر بة وةك: هةســـتكردن هةية بؤ هَيلكةدانان
دةكةوَيتة كة دةبَيت ثةيدا ئيســـرتؤجينةوة لة زؤر رذاندنى بِرَيكى ئةنجامـــى

هَيلكةدانانةكة. كاتى ثَيش

بةالى راســـت يا ئاســـتى هَيلكةدان بةالى لةســـةر ئازارَيكى كةم هةســـتكردن بـــة
ضةثدا.

دةدات، دةرى دان
َ
رةنطة، ملى منال بَى! بؤن و بَى كة لة زَى دا لينج شلةيةكى بوونى

ئةوةش سوِرةكةدا، زؤرة. ضواردةهةمى رؤذى و دةيةم رؤذى لة نَيوان ئةم شـــلةية



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ÙbÁ¸ÎÖ ÖÏ‹◊ Ùâbfl NÖ

      
209

209

تؤوةكان شلةيةوة ئةم ثَيكدةهَينَيت، بةهؤى ثَيشـــوازى تؤوةكان بؤ طونجاو بارَيكى
بيثيتَينن. بكةون و سةر هَيلكؤكةكة بةرةو و دان

َ
بطةنة منال دةتوانن

ببَيت. هَيلكةدانانةكةدا
َ
لةطةل زؤركةم خوَينبةربوونَيكى لةوانةية -

بدات؟ ثيشان هَيلكةدانان هةية سةركةوتوو رَيطايةكى هيض ئايا ث:

نارَيك  هَيلكةدانانةكةش ئةوا بوو، ثَيك و نارَيك مانطانةكة سوِرى ۹ ئةطةر
و زانينى روودانـــى هَيلكةدانان بـــؤ هةية تةواو رَيطاى دوو و ثَيـــك دةبَيـــت،

هَيلكةدانةنان:

ثلةى طةرمى (طرافى)   هَيَلى دةرخةر

كة دَيت ثَيك يةكةم بةشـــى لة مانطانةدا ســـوِرى لةكاتى طةرمى طرافى ثلةى
37 ثلةوةية.  ذَير لة طةرمى ثلةى تيايدا

ئةوا  ( واتـــة 28 رؤذ ) بوو ئاســـايى ذنةكةدا لـــة مانطانةكة  ئةطـــةر ســـوِرى
ئةوة روودةدات، سوِرةكةدا ضواردةهةمى رؤذى لة طةرمى ثلةى لة كتوثِر دابةزاندنَيكى

ماوةى  بؤ 37 ثلة لة و دةبَيتةوة بةرز ثلةىطةرمى دا دوايى رؤذى لة هَيلكةدانانة. ساتى
 37 لةسةروو و ثَيكدةهَينَيت طرافةكة دووةمى بةشـــى ئةمةش دةكات. تَيثةِر دوو رؤذ
11 بؤ 14  لةمـــاوةى رؤذى واتة بـــةردةوام دةبَيت، كةوتنةســـةرخوَيندا ثلةوة لةكاتى
كةدةكةونة روودةدات رؤذةدا ســـَى ئةو لةكاتى كةواتة هَيلكة دانان هةمينى ســـوِرةكة.

رؤذةى  لةو بةتةواويش و 37 ثلة، ســـةروو بؤ طةرمى ثلةى بةرزبوونةوةى ثَيشـــةوةى
بةتةنها دةتوانَيت ذن واية ماناى ئةمة دةبَيت. ئاستيدا تيايدا لة نزمرتين طةرمى ثلةى
ئةطةر ســـوودة بة ئةوةش روودةدات كةتيايدا بزانَيت رؤذةدا لـــةو كاتـــى هَيلكةدانانى
نةبوو. سكثِربوون حةزى لة لَينابينَيت ئةطةر م سوودى

َ
بوو بةال سكثِربوون ئارةزووى
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37 ثلةوة بؤ ماوةى  لةسةروو طةرمى ثلةى ئةوا دا رووى ســـكثِربوون - ئةطةر
دةمَينَيتةوة. سكةكة مانطى دوو

كة هَيلكةدانان بؤئةوةى طةيـــة
َ
بةل ئةوة طةرمى بةرزنةبوةوة، ثلـــةى - ئةطةر

هَيلكؤكةداين. بَى مانطانةى سوِرَيكى لةبةردةم ئَيمة واتة نةداوة، رووى

دياريكردنَيكى يارمةتى و تيايدا ناِرَيك و ثَيكـــة طراف ةتةكانـــى
َ
20%ى حال -

نادات. هَيلكةدانان وردى

رةضاوى ثَيويستة طؤِرانى ثلةى طةرمى طرافَيكى راست دةربارةى دةستكةوتنى بؤ
بكرَيت: خوارةوة ئةمانةى

ثَيش كاتدا لةهةمـــان كؤمةوة لة بةيانييةك هةمـــوو طةرمى ثلةى - طرتنـــى
جَيطادا. لة هةستان

رؤذى لة بريتيية كة كةوتنةسةرخوَينةوة يةكةمى رؤذى لة - دةســـتثَيكردن
ثلةى طةرمى ئةوا دةتوانرَيت وئةطةر سوِرةكة رَيكبوو سَى مانط، ثاش يةكةمى سوِرةكة

بطريَيت. دةهةمةوة رؤذى لة

طةرمى ثلةى سةر كاربكةنة لةوانةية كة بضووك كارى هةندَيك تؤماركردنى -
ثلةى طةرمييةكةدا. طرتنى دواكةوتن لة دى و بةمانايةكى لةخةو سانى درةنط

َ
هةل وةك:

ساكار. هةوى هةندَيك بوونى يا

هَيلكةدانان: تاقيكردنةوةى

بؤ و دةفرؤشـــرَيت دةرمانخانةكان لة هةية تايبةتى كاغةزَيكى ئَيســـتا جؤرة
لَيدراوة كيميايى ماددةيةكى كاغـــةزة ئةم بةكاردَيت، ذن تاقيكردنـــةوةى هَيلكةدانانى
ؤثَيك

َ
دل ضةند ذنةكة بةيانيدا لة دةطؤِرَيـــت. ميزةوة بةهؤى كاريطةرى كـــة رةنطةكةى
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ئةوة رةنطى شـــني بوو كاغةزةكة ئةطةر كاغةزانةدا. لـــةو يةكَيك بةســـةر ميز دةكات
دواييدا سةعاتى شةش سيو يا سةعات ضوار و بيســـت ماوةى هَيلكةدانان لة واية ماناى
هؤرمؤنى بةرزبوونةوةى رَيذةى بوونى كاغةزةكة هؤى شني دةبَيتة ئةوةى روودةدات.
بةرثرسة هؤرمؤنة ئةو ئاســـايى بة ضونكة ميزدا، لة دوايشـــدا لة (LH) ة لة خوَينداو

هَيلكةدانان. لة

نةزؤكى دةكةن؟ مرؤظ تووشى دذة سكثِرى ئايا حةثةكانى ث:

وةستاندنةوة  كةمَيك ثاش ثيتَين كة نةبَيت ئةوة هةرنيية، تةنها وا ۹ شتى
ماوةيةك دةتوانرَيت بؤ دوادةكةوَيت لةبةرئـــةوة حةثانة. لـــة وةرطرتنى ئةو

خؤى وةردةطرَيتةوة. سروشتى شَيوةى هَيلكةدان سوِرى بكرَيت تا ضاوةِرَى

دياريكراودا لة ماوةيةكى سكثِربوونى ذن بِريارى كة حاَلةتةى لةو ث:
حةثةكانى خواردنى واز لة ماوةيةكى زؤرى لةوةءثَيش ثَيويستة ثَيش ئايا دةدات،

سكثِرى بهَينَيت؟ دذة

وةستاندنةوة  ثاش سكثِربوون و ثَيش تَيثةِربَيت سَى سوِر يا دوو ۹ واباشـــة
حةثةكان لة وةستاندنةوة ثاش راستةوخؤ ئةطةر و حةثةكان، بةكارهَينانى لة
تاقيكردنةوةى دروست ناكات، كؤرثةلةكة بؤ هيض كَيشةيةك ئةوةش سكثِربوون،
حةثانة ئةو وةرطرتنى كة دةرنةكةوتووة هيض كراوة ذن هةزارةها لةسةر زؤر

كردبَيت. لةسةر دروستبوونى كؤرثةلة كاريطةرييان

سكثِرييان دذة حةثى َيك
َ
ضةند سال ماوةى كة بؤ ذنانةى لةو ســـكثِرى زؤرجار

كؤئةندامى بة بدرَيت تـــةواو ماوةى ةتةدا
َ
حال لـــةم واباشـــة خواردووة، دوادةكةوَيت. 

حةثةكانى كة متبوون لة دوورودرَيذ ماوةيةكى ثاش خؤى ضاالكى ئةوةى بؤ هؤرمؤنى
دةستثَيبكاتةوة. كردووة، دروستيان دذةسكثِرى
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روودةدات؟  ثيتَين ضؤن ث:

جؤطةى  لة ئةم يةكطرتنة لة يةكطرتنى هَيلكؤكةو تؤو، بريتييـــة ۹ ثيتَين
دةهَينَيت، يةك هَيلكؤكةى ثَيطةيشـــتوو بةرهةم هَيلكةدان روودةدات، دا فالوب
ئةم هَيلكؤكةية خؤيةوة ناو دةكَيشَيتة راى كةكانيةوة

َ
كول فالوب بةهؤى جؤطةى

دةكةوَيتة ئةوة نيية، لةبةر لةناو جؤطةكةدا ة
َ
جول تايبةتى بؤ رَيطايةكى هيض

كرذبوونى و جؤطةكة تيسكةكانى ناو ثاشدا لة لةوَيدا هةية، شلةيةى ئةو سةر
دان.

َ
منال بةرةو دةدات ةى

َ
جول يارمةتى جؤطةكة ماسولكةكانى

دةوةستَيت  دةبِرَيت لةوَيدا جؤطةكةدا لةناو ماددةكة هَيلكؤكةكة نيوةى  كاتَيك
 12 ماوةى بؤ دةتوانرَيت بن. نةطةيشـــت كاتة تائةو ئةطةر دةكات تؤوةكان و ضاوةِرَيى

24 سةعات ضاوةِرَييان بكات.  تا

دةضنة و دةبِرن ـــدان
َ
منال وة ملى زَى رذاونةتة ناو ئةو تؤوانـــةى لـــةم كاتةدا
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تؤو يةك تةنها هَيلكؤكة). (جؤطـــةى فالوب جؤطةكانى بةرةو وَيشـــةوة لة دانةوةو
َ
منال

هَيلكؤكة)  مَييةخانة( يةكطرتنى و دةكات، كون هَيلكؤكةكة  Spermatozoid (سثَيرم)
يةكةميية خانة ئةم دةهَينن، ثَيك كؤرثةلة خانةى يةكةمني نَيرةخانة (تـــؤو)

َ
لةطةل

جؤطةى لةناو هَيلكة ثيرتاوة ئةو زؤربوون. و بوون دابةش دةكات بة دةست راستةوخؤ
طةِرانةوة دةكات بة دةست ناكةون، دابةشبوون لة خانةكان كة دروســـت دةبَيت فالوبدا
دان.

َ
منال دةطاتة ثيرتاوةكة لكة هيََ ثيتَينةكةدا بةسةر رؤذ ضوار ثاش دان. لة

َ
منال بةرةو

لة و دةبَيتةوة نزيك ثؤشـــةكةى ناو لة دان
َ
منال ناو دةطاتة ثيرتاوةكة لكؤكة هيََ كاتَيـــك

هَيالنةدانان َين
َ
دةل ثَيى كـــردارة ئةم ثَيوةدةنوســـَينَيت، خؤى حةوتةميدا نزيك رؤذى

دةكات. بؤخؤى دروست داندا
َ
منال لةناو هَيالنةيةك ثيرتاوةكة هَيلكؤكة واتة

ســـوِرى مانطانةكةيداية.بةبَى يةكةمى و بيســـت رؤذى لة ذنةكة لةم كاتـــةدا
سكيثِربووة. كة بزانَيت ئةوةى

ضبية؟ مناَلدان لةدةرةوةى سكثِربوون لة مةبةست ث:

طةشـــةكردنى لة دةرةوةى  و ثيتَينراو هَيلكؤكةى ضاندنـــى لة ۹ بريتييـــة
دا فالوب جؤطةى بةناو ثيرتاوةكة هَيلكؤكة طةيشتنى لةكاتى دان،

َ
منال بؤشايى

لةناو و دةوةستَيت لةوَيدا ئيرت لَيبطرَيت رَيطةى شتَيك لةوانةية دان
َ
بةرةو منال

خوَينةكانى ناو مولولة طةشة دةكات. لة ثاشدا و دةضَينرَيت ثؤشى جؤطةكةدا
ثَيدةدات. ثَيويســـتى خؤراكى و ثيرتاوةكةوة هَيلكؤكة بة دةنوســـَين جؤطةكة
هةفتةش رادةى ضوار تا سيان و يان هةفتة دوو بؤ ماوةى ةتة

َ
ئةم حال لةوانةية

دةبَيتةهؤى دِراندنـــى جؤطةكةو زؤرةكـــة ثةســـتانة ئةوســـا بـــةردةوام بَيت،
بؤ هَيلكؤكةكة لة رَيطرتن هؤى بـــووة رَيطرةى ئةو ناوةكى خوَينبةربوونَيكـــى
جؤطةكةدا لةناو بؤماوةييةوة تَيكضوونَيكى ئةنجامى لة لةوانةية دان

َ
منال نـــاو

جؤطةكةدا لةناو ثَيشـــوو هةوَيكى ئةنجامى لة بـــةزؤرى م
َ
بةال ثةيدابووبَيـــت
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هَيشتووة. جَى خؤى دواى برينَيكى كة دةبَيت دروست

ضيية؟ مناَلدان دةرةوةى سكثِربوونى نيشانةكانى ث:

لةوانةية  كة ـــدان
َ
منال ســـكثِربوون لة دةرةوةى بؤ هةية ئاماذة ۹ طةلَيـــك

لةوانة: و تازة سكثِربوو زيان زانى طةنج ذنَيكى

دةضَيت. كةوتنةســـةرخوَين خوَينى لة زؤر كة تؤخ رةنط - خوَينبةربوونَيكى
ديوارى لة كةم خوَينبةربوونَيكـــى بريتـــى بَيت لة خوَينةكة ةتـــةدا لةوانةية

َ
لـــةم حال

َ
لةطةل ئاســـايى كة بووبَيت رزطارى ناوثؤشـــةكةى لة دان

َ
منال ئـــةوةى بَى دانـــةوة

َ
منال

رَيت.
َ
كةوتنةسةرخوَين دا دادةمال

ةتةكة
َ
حال بة بايةخ ذنةكة ثَيويستة بوو، ثَيك و رَيك مانطانةكة سوِرى ئةطةر

لةضاو ئةو كرد كةوتنةسةرخوَين دا خوَينى لة طؤِرانَيك هةســـت بةهةر ئةطةر و بدات
بكات. ثزيشك سةردانى ثَيويستة ئةوا هةيبوو. جاران خوَينةى
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ئةو ســـةرضاوةى لةكاتى كةوتنةســـةرخوَين، بةدةر خوَينبةربوون - روودانى
بكات. ثزيشك سةردانى ذنةكة ثَيويستة بَيت هةرضييةك خوَينبةربوونة

يا بةهَيزبَيت، يا الواز بَيت و كةم ئازارةكة جا سكةوة الى ئازار لةيةك - بوونى
ةتةشدا ثَيويستة

َ
حال دووبارة لةم نةبَيت يدا

َ
لةطةل يا دا بَيت.

َ
لةطةل هةرســـى تَيكضوونى

بكات. ثزيشك سةردانى

بَيت وانةية ئاماذةيةك بةردةوام. لة و بة ئازارَيكى نائاسايى ذن هةســـتكردنى
دا

َ
لةطةل كةوتنةسةرخوَينى نةمانى ئةطةر دان،

َ
منال دةرةوةى لة سكثِرييةك روودانى بؤ

وَينةيةكى طرتنى ةتةدا
َ
حال لـــةم بوو ئيجابى ســـكثِرى بؤ تاقيكردنةوةى بـــوو و ئةطةر
دةردةخات. فالوب رووداوةكة و جؤطةكانى دان

َ
منال بؤ سؤنةرى

كؤرثةلة بكرَيت؟  توخمى كؤنرتؤَلى دةتوانرَيت ئايا ث:

كة  تَيداية توخمييان كرؤمؤســـؤمى جؤر تةنها يةك مـــَى ۹ هَيلكوكةكانى
يان (Y) كرؤمؤســـؤمى هةندَيكيان تؤوةكان م

َ
بةال ،(X) جـــؤرى لة بريتييـــة

ة. (X) كرؤمؤسؤمى هةندَيكيان و تَيداية

كضة) يا دياريدةكةن (كوِرة توخمى كؤرثةلة جةستةيية تايبةتييةكان هؤكارة
لة راستيدا خوارةوة: دةبَيت وةكو هَيلكؤكةدا

َ
لةطةل يةكطرتنى تؤو لة ئةنجامى ئةوةش

هؤكارانةش ئةو و هةموو دا. كض نوَيبووى رَيذةى
َ
لةطةل كوِر هاوتاية نوَيبووى رَيـــذةى

راستةقينةى ئَيستا سوِرى تةواوى تا بةكاردَين كاركردنة ســـةر توخمى كؤرثةلة كة بؤ
دابنَيني: خوارةوة طريمانانةى دةتوانني ئةم دا ئةوةش

َ
لةطةل نةسةِّـاندووة. خؤيان

ئةوانةى ضاو خَيراتـــرن لة ضاالك و زياتر جؤرى (Y) ن لـــة تؤوانةى - ئـــةو
ساتى لة سَيكسى ثةيوةندى لةناودةضن ئةطةر واتة زوو ترن.

َ
فشـــةل زؤر م

َ
بةال (X) ن
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م
َ
بةال فالوب، جؤطةى (Y) خَيراتر دةطةنـــة جؤرى تؤوةكانى ئةوا بـــوو دا هَيلكةدانـــان

ئةطةر تَيدةطةين لةمةوة بضن. لةناو هَيلكؤكةكة ئاماددةبوونى ثَيش هةية ئةوة ترسى
لة نزيك لةساتَيكى سَيكســـييةكة ثةيوةنديية ثَيويســـتة كوِربَيت بمانةوَيت كؤرثةلةكة

بَيت. هَيلكةدانانةكةدا كاتى

م
َ
بةال تؤوةكان، ذيانى بؤ طونجاوة هةيـــة تفتى سروشـــتَيكى كة - ئةو تؤواوةى

بة بةندة تـــؤوةكان ذيانى ماوةى لةبةرئةوة دةمـــرن. ترشـــيدا ناوةندَيكى تؤوةكان لة
وة. زَى يا تفتَيتى ترشَيتى رادةى

بَيت. تفت ذنةكة زَيى ئةطةر زياترة كوِر منداَلَيكى دةستكةوتنى هةُّـ

(Y) جؤرى تؤوةكانى ضونكة
دةبَيت، طةيشـــتنيان زياتـــر دةرفةتـــى
ئةوا بوو ترش زَى ناوةندى ئةطةر م

َ
بةال

دةتوانن بةتةنها (X) جؤرى تؤوةكانى
دةرفةتى بـــةوةش بةرطـــرى بكـــةن و
زياتـــر كـــض َيكـــى

َ
مندال دروســـتبوونى

زَيى ئامؤذطـــارى دةكرَيت كة حوقنةى كوِربوو َيكى
َ
مندال لة ذن حةزى ئةطةر دةبَيـــت.

ئةطةر م
َ
بةال تَيدابَيت، كة بيطاربؤناتى ســـؤديؤمى ئاوَيك بكات بة جووتبوونةكة ثَيش

كة كةمَيك بكات ئاوَيك بـــة زَى ثَيويســـتة حوقنةى ئةوا كض بوو َيكى
َ
مندال حـــةزى لة

نادات. بةرئةنجام سةداسةد لة رةضةتةية ئةم دا ئةوةش
َ
لةطةل تَيدابَيت، سركةى

ئامانجى بـــة هةية خؤراكى سيســـتمَيكى بـــؤ ثَيشـــنيازَيك َيكة
َ
- ضةنـــد ســـال

ئةو سيســـتمة ثَيشـــنيازة: ئةو ثَيى بة دانراوة. وة مَى يا كوِر َيكى
َ
مندال دةســـتكةوتنى

لةبارة. وةضةى كوِر بؤ خستنةوةى بَيت كةم و ثؤتاسيؤمى بَيت خوَى ثِر لة خؤراكييةى
خوَى بَي و بَيت مةطنيسيؤم و كاليسيؤم لة ثِر خؤراكييةى سيستمة ئةو ثَيضةوانةوة بة

كض. وةضةى خستنةوةى بؤ طونجاوة بَيت

+تؤو=كؤرثةلة هَيلكؤكة

=كض X+   X

كوِر = X    +Y



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ÙbÁ¸ÎÖ ÖÏ‹◊ Ùâbfl NÖ

      
217

217

كةمةوة بةالى توند شـــَيوةيةكى بة خؤراكيية سيستمة ئةو لةسةر ثَيويســـتة
دةطمةن زؤر بة ؤزة.

َ
ئال ئةم سيستمة الى ئةوة لةبةر و بكةن، داواكراوةكانى بةرئةنجامة

دةبةن.  بؤ ثةناى ذنان

هةية؟ سكى بةخَيرايى دةزانَيت ضؤن ذن ث:

سك، تةنانةت  بوونى بؤ نيشانةية ديارترين سةرخوَين ۹ نةبوونى كةوتنة
ســـكثِربوون روودانى ثَيويســـتة خوَينبةربوونيشـــدا هةندَيك  بوونى

َ
لةطـــةل

ثضِراندنى لةئةنجامى ئةم خوَينبةربوونة لةوانةية ضونكة دوورنةخرَيتةوة.
ندا.

َ
مناال ناوثؤشى لة هَيلكؤكة ضاندنى لةكاتى بَيت خوَيندا لوولةى هةندَيك

دةتوانَيت بـــكات كةوتنةســـةرخوَين ضاوةِرَيـــى نةيويســـت - ئةطـــةر ذنةكـــة
لة دةرمانخانةكان ثشكنينة ئةم ئامِرازةكانى بكات. سك بوونى بؤ ثشكنينى تاقيكردنةوة
ماددةيةكى بة تايبةتى تَيركراو كاغةزَيكى ضةند بوونى بريتيية لة كة دةفرؤشـــرَين،
رةنط ئةو دةبَيت شني سكثِر ئةوا رةنطةكةى لة ميزى ذنى كَيشـــرا

َ
هةل ئةطةر كيميايى،

ميزدا. لة دةبَيت ةوة (LH) بوونى هؤرمؤنى لة ئةنجامى بوونةش

كةوتنة لة رؤذ ســـَى ثَيش دةتوانَيت داهاتـــوون تـــازة ئـــةو تاقيكردنةوانةى
ئيجابى بةرئةنجامى ئةمانةشدا هةموو

َ
لةطةل نيية. يان هةية ســـك بزانن ســـةرخوَين

دةبَيت. بةردةوام بووةو ســـكةكة كة نيية ئةوة ماناى تةواوةتى بة بـــؤ تاقيكردنةوةكة
ديوارى لة بَيت هَيلكة ضاندنى ســـةرةتاى و دابَيت ثيتاندنةكة رووى لةوانةية ضونكـــة
بني ئةوةش ئاطادارى ثَيويستة هةروةها رووبدات. كةوتنةسةرخوَين ثاشدا لة ندا،

َ
مناال

لةبةرئةوة زووكرا. تاقيكردنةوةكة ئةطةر روودةدات ناراســـت كة بةرئةنجامى ئيجابى
دةكرَيت كةوتنةسةرخوَين نةبوونى لة رؤذ دة ثاش كة ئةوةية تاقيكردنةوة باشـــرتين
ئةوا بوو ئيجابى بةرئةنجامةكة كاتة ئةو ئةطةر ثَيكراوة. باوةِر تةواو بةرئةنجامةكةى

داوة. رووى بوون سكثِر ديارة بةتةواوى
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سورة ضوارى سكةكةوة خرؤكة تةواوى لة مانطى بة ســـكى يةكةمدا و لة كاتى
ة. (-Rh) طرى

َ
هةل كة دايكةكةوة خوَينى دةضنة كؤرثةلةكةوة لة (+Rh) طرةكانى

َ
هةل

بةرطريكار تةنى ئةوا تةنَيكى نامؤى دوذمن دةبينَيت دايكةكة خوَينى كاتَيـــك
تةنة بة بةآلم (Anti bodies – تـــةن (دذة َين

َ
دةل ثَييـــان دةكات كة دذيـــان دروســـت

بؤ نائاســـايى بارى يةكةمدا anti gene. لة ســـكى – ثةيداكةر َين دذة
َ
دةل نامؤكـــةش

نابَيت. دروست كؤرثةكة تةندروستى دايكةكةو تةندروستى

طرى
َ
هةل كؤرثةلةكـــة كاتَيك دةبَيـــت دروســـت دووةمةوة كَيشـــةكة لة ســـكى

دايكةكةدا لةلةشى يةكةمةوة ســـكى (Rh+) لة دذى ئةو دذةتةنانةى ئةوا بَيت (+Rh)
لةناوبردنى بة دةكـــةن دةســـت و كؤرثةلةكة خوَينى بؤ دةطوَيزرَينةوة دروســـت بوون
دةبَيت، خوَين شيبوونةوةى كؤرثةلةكة تووشى نةخؤشى بةوةش ســـوورةكانى خِرؤكة
دا

َ
سثل جطةرو كارةكانى لة تَيكضوون زؤرو خوَينييةكى كةم ئةنجامى لة نةخؤشييةكة

بووةكة.ثَيويستة نوَى ة
َ
مندال يا كؤرثةلةكة مردنى ببنةهؤى لةوانةية كة دةردةكةوَيت

بطةيةنرَيتة لةشيداية) لة ثارَيزةر ضارةســـةرى كة رؤذانةدا (لةم ةتةكة
َ
حال رَيت

َ
نةهَيل

دةرزييةكى تايبةتى دايكةكة دةتوانرَيت كةسَيك هةر لةثاش ضونكة بارة ناخؤشة. ئةم
درؤ). سكثِربوونى (واتة بوو طةندة سكةكةشى ئةطةر تةنانةت بدرَيت لَي

دةكات؟ هةَلسوكةوت يةكةميدا، سكى سةرةتاى لة ضؤن ذن ث:

مَيردةكةى و خؤى ى (Rh ) ريســـى واتة ةى
َ
كؤمةل ثَيويســـتة ۹ لةســـةرى

ثزيشـــكةكة Rh+) بوو، مَيردةكةى ( و Rh-) بـــوو ) ذنةكة ئةطـــةر بزانَيـــت
و دةكات، تؤمارى ذنةكةدا تايبةت بة فايلَيكى و لة دةبَيت ةتةكة

َ
حال ئاطـــادارى

دةرزيية بوونةكة ثاش منداأل ئةوا بوو (+Rh) جؤرى لة يةكةم ى
َ
مندال ئةطةر

ضارةسةر دةكرَيت. كَيشةكة بةوةش دةدرَيت ذنةكة تايبةتةكة لة
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لة ثزيشكةكةى ثَيويســـتة طواســـرتابؤوة، بؤ خوَينى لةوةوثَيش ئةطةر ذنةكة
ئاطاداربكاتةوة. ثَيشدا

بة لَييان دا سكةكةى لة سةرةتاى ثَيويستة ذنةكة كة شــتانة ضني ئةو ث:
بَيت؟ ئاطا

هةية،  ئةندامةكانى هةموو شانةو سكةكةدا كؤرثةلةكة يةكةمى مانطى ۹ لة
تَيكضوونةكانى ببَيتةهؤى رةنطة كة هؤكارَيك بةهةر دةبَيت كارتَيكراو بةوةش
خوارةوة نةى

َ
ئـــةم خاال ئاطادارى دايك ثَيويســـتة ئةوة لةبةر دروســـت بـــوون

بَيت:

 X تيشكى

بةدوور تيشكى وَينةطرتنَيكى لةهةموو خؤى ذن سكةكةدا لةسةرةتاى ثَيويستة
بطرَيت.

دةرمان:

دةرمان  داوو بةكارهَينانى لة خؤى دايكةكة توانا بةثَيى ماوةيةدا لةم  ثَيويستة
سكةكةدا لةسةرةتاى هةندَيكيان م

َ
بةال بَى مةترســـيية، هةندَيك دةرمان دووربخاتةوة،

دةرمانَيكى دياريكراو هةر لةخؤيـــةوة ثَيويســـتة ذنةكة دارن، هةروةها زؤر مةترســـى
دةزانَيت بةتةواوى ضونكة ئةو بكات سةردانى ثزيشك ثَيويســـتة كو

َ
بةل بةكارنةهَينَيت،

قةدةغةكراون بؤى. دةرمانانةى كامةن ئةو

ذةهراوى: ماددةى بةكارهَينانى و هةَلمذين

بَيت 
َ
ناومال مـــاددةى ذةهراوى هةندَيك بةكارهَينانى ئاطادارى ذن ثَيويســـتة

طشـــتيش بةشـــَيوةيةكى و رةنطكردن، ضةوركردن و ماددةكانى و وةك ثاطذكةرةوةكان
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كيمياويانةى ماددة هةروةها ئةو بةكارنةهَينَيت، لةناوبةرةكانى مشةخؤرةكان ثَيويستة
يمذَيت.

َ
هةل رةنطة لةكاتى بةكارهَينانياندا كة داخراوان قوتوى لةناو

درمةكان: نةخؤشيية

طةلَيك بةرئةنجامى ظايرؤس جـــؤرى بةهةندَيك ماوةيةدا لةو ذن توشـــبوونى
ئةمةش كؤرثةلةكة، تَيكضوونى يـــا لةبارضوون لةوانة: دةكةوَيتةوة لَي مةترســـيدارى
سوكةوت

َ
هةل ناضاربوو ذن ئةطةر دةردةكةوَيت. دا الحمرياء) لةنةخؤشـــى ( بة تايبةتى

ســـةردانى ثَيويســـتة يةكســـةر دا بكات ئةوا (الحمرياء) بة توشـــبوو  كةســـَيكى
َ
لةطةل

دذى بةرطريكار كةتةنى دةركةوت لَينؤِرينى خوَينةوة لةئةنجامى ئةطةر بكات، ثزيشك
م
َ
بةال لةشى ثارَيزراوة، كة ماناى واية ئةوا هةية خوَينةكةى دا (الحمرياء) لة ظايرؤســـى

كثكردنى كةدةبَيتةهؤى دةنوسَيت ضارةسةرَيك ثزيشك ئةوا نةبوون تةنانة ئةو ئةطةر
كَيشا، زياترى جطةرة دة لة ِرؤذَيكدا لة سكثِر ذنى ئةطةر كَيشان: جطةرة نةخؤشييةكة.
ئةو زؤربةى كةوتووة دةريش و كؤرثةلةكة طةشةى دواخســـتنى ببَيتةهؤى ئةمة رةنطة

دةبَيت. ةكةيان
َ
مندال خؤيان واددةى ثَيش جطةرةكَيشن ذنانةى

قاوة:

بةرئةنجامة هةمـــان لـــة رؤذَيكدا لةوانةية كوث فنجان ثَينـــج خواردنـــةوةى
بكةوَيتةوة.

َ
جطةرة كَيشانى ُّـ خراثةكانى

ئةلكهولييةكان: خواردنةوة

خانةكانى زيندةييةكانى فةرمانة سةر كاردةكاتة خوَينةوة دةضَيتة زوو كهول
لةهةنطاوى قؤناغـــةدا لـــةم كؤرثةلةكة لةبةرئةوةى جطـــةرى ناوضةكـــة بةتايبةتـــى

ناطرَيت. ئةلكهول بةرطةى لةناوبردنى يةكةميداية دروستبوونى
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ئةلكهوُّـ ضةند طرامَيك كة دى هةرخواردنةوةيةكى يـــا شـــةراب لة يةك كوث
زؤر م

َ
بةال 50كطم بَيت، كةكَيشى ذنَيك جةســـتةى ســـةر كارنةكةنة لةوانةية تَيدابَيت

ضةند طرامَيكة. تةنها كاتةدا كَيشى كة لةم كؤرثةلةيةك مةترسيدارة بؤ

كامانةن؟ لةبارضووندا ئاطاداركردنةوة لةثَيش نيشانةكانى ث:

خوَينةوة  هةندَيك بةهؤى بةزؤرى كؤرثةلةكة لةبارضوونى ۹ نيشـــانةكانى
ســـكى خوارةوةى لةبةشـــى بَيت؟، كةميش بةبِرَيكى ئةطةرضى دةردةكةوَيت،
و بكات ثزيشـــكةكةيةوة بة ثةيوةندى ذن ثَيويســـتة ةتةدا

َ
حال لةم دايكةكةدا،

دةطات. تا بكةوَيت،
َ
ثال لةناوجَيطادا

البةرى دةرمانَيكى ثزيشـــك ســـةرةتايى جَيطةييـــةوة لَينؤِرينى لةئةنجامـــى
ئةوةى ثارَيزطارى دةدات بؤ لةذنةكة هؤرمؤنيش دةرزييةكى طرذبوونةكان دةنوسَيت و
بكات ســـؤنارى وَينةيةكى بة رةنطة ثَيويســـت ةتةشـــدا

َ
حال لةم بكات، بة ســـكةكةيةوة
نيابَيت.

َ
دل بةتةواوى بؤئةوةى

دووربخرَيتةوة؟ لةبارضوون لة خؤ دةتوانرَيت ضؤن ث:

بؤية  روودةدات، لةبارضوون ســـكةكةدا يةكةمى مانطى ســـَى لة ۹ بةزؤرى
بَيت: خوارةوة نةى

َ
خاال ئةم ئاطادارى ذن ثَيويستة

طرذبوونى زؤر، جةستةيى ئةركى زؤر، ضونكة كَيشانى ئةرك لة دوورطرتن خؤ -
بةتةواوى ئةو كؤرثةلةيةى لةبارضوونى دةبَيتةهؤى هةندَيكجار دةكات كة ئاسان دان

َ
منال

نةنوساوة. دايكةوة دانى
َ
منال ديوارى بة

دةتوانَيت  هيالككةر بوو، ذن كارى كار ئةطـــةر هيالكى لة - خؤدورخســـتنةوة
لةسةردةوامكردنَيكى كاتى. بكةوَيت رَيك كاردا  خاوةن

َ
لةطةل
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دا. لةئؤتؤمؤبيل دوورودرَيذ لةسةفةرى دووركةوتنةوة -

هةية. طران ةى
َ
جوول بة ثَيويستيان وةرزشانةى لةو خؤدورخستنةوة -

بكرَيت؟ سَيكسى ثةيوةندى سكثِريدا لةكاتى دةتوانرَيت ئايا ث:

بة  بوو، ثَيويســـت سروشـــتى ســـكةكة بةشـــَيوةيةكى ۹ ئةطـــةر رَيضكـــةى
تا يةكةمدا مانطى لةسَى ناكات، تةنها ثَيويستة سَيكسى ثةيوةندى وةستاندنى
و بكرَيت، خؤ ثَيويســـتة هةندَيك ئاطادارى دةبَيت، تةواوى جَيطري بة ســـكةكة
طرتنةبةرى بؤ دةنَيت ثَيوة ى

َ
ثال خؤى ماوةيةدا لةم ذن جةستةى راستيشدا لة

فســـيؤلؤذيانةى دياردة لةو هةندَيك ضونكة ثِرئاطـــادارى، رةفتارى هةندَيـــك
ن

َ
ناهَيل هيالكى، خةوزِران، رشـــانةوة، وةك دةبَيت ذن كةلةم ماوةيةدا تووشـــى

ســـَيكس زؤر بة نادةن رَيطة هةروةها هةبَيت توندى ثةيوةندييةكى سَيكســـى
بؤ خؤى سَيكســـى ضاالكى دووةمدا، وةرزى لة ذنـــةى ئةو كـــردن، لةبةرئةوة،
ئةم دةبَيت، الواز توانايةى ئةو سكةكةدا دواى لةبةشـــى دةبينَيت دةطةِرَيتةوة،
توند بةدوور سَيكسى لةكارى خؤى كة دةدةن ذن يارمةتى سروشـــتيانة طؤِرانة

خؤى. وادةى ثَيش بوون
َ
مندال ببَيتةهؤى كةرةنطة بطرَيت

ثَيويستة كرد سكةكةدا لةكاتى سَيكسى ئارةزووى نةمانى بة هةستى ذن ئةطةر
بَى تَي بطات ةتةكة

َ
حال ثَيويســـتة مَيردةكةش لةســـةر بكاتةوة، بةئاطا لةوة مَيردةكةى

نَيوانياندا. لة ميهرةبانى سؤزو ةتى
َ
حال كاربكاتةسةر ئةوة ئةوةى

سَيكسى دووربخةنةوة كارى لة كةخؤيان دةدات يارمةتى ةتةدا
َ
لةم حال ئاشكرايى

نييةو تَيدا بةزؤرى ضَيـــذى كة كارةى ئةو مَيردايةتيـــةوة) و ذن لةبـــارةى (فةرمانـــى
دةروونى دواتر. ؤزةكانى

َ
ئال ةتة

َ
حال دةبَيتة هؤى
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كامانةن؟ سكثِرى سةرةتاييةكانى نيشانة ث:

دا  نةبوونى كةوتنةســـةرخوَين بةســـةر هةفتة يةك ۹ ثـــاش تَيثةِربوونى
كاتةدا لةم سكةكة نيشانةكانى داية، يةمى سَى هةفتةى لة سكةكة واية ماناى
كةمَيك و ةذانى دةمارى

َ
شل هةندَيك مةمكةكان. نيية: توندبوونى ئاشكرا زؤر

هيالكى. بة هةست

واية ماناى دا كةوتنةسةرخوَين بةسةرنةبوونى هةفتة دوو تَيثةِربوونى ثاش
دياردةبن: ئاشكراو زؤرتر نيشانةكان ضوارةميدايةو هةفتةى لة ذنةكة

تامانطى  و دةبَيت سةدييةوة 37 ثلةى لةسةرو ذنةكة لة بةيانيدا طةرمى  ثلةى
بةردةوام دةبَيت. ضوارةمى سكةكة

دةبَيتة  مةمكةكان ثَيســـتى توندبوونى مةمكةكاندا: لـــة ئازار و ئاوســـان
َ
 هةل

دةرزى بة هةست ذنةكة لةوانةية هةروةها ذَيرى. هَينةرةكانى خوَين دةركةوتنى هؤى
لة طؤِران لةوانةية هةروةها دةردةثةِرَيت، زؤرتـــر كاتةدا كةلةو طؤكةيدا لة بكات ئـــاذن
و دةبَيت فراوانرت زؤر خةرمانةية ئةو ئَيستا و رووبدات طؤكةشدا دةوري خةرمانةكةى

دةردةكةوَيت. تَييداية بضووكةى ئةو رذَينة هةروةها دةبَيت، ئاوساو
َ
هةل تؤخرتو

هةستان  دا، لةكاتى بةيانيان لة بةتايبةتى دةكات دان نج
َ
بة هَيل هةست  ذنةكة

دةبَيتةوة. كةم بةطشتى بؤ خواردن ئارةزووى هؤى رشانةوة، بشبَيتة وِرةنطة خةودا، لة
دةبَيت، زِران خةو بةشةو تووشى و تَيكدةضَيت دةبَيت. خةوى بةدهةرســـى و تووشـــى
زؤرتر بـــؤ ميزكردن دةكات. نوســـتن زؤرى ئارةزوويةكى بة هةســـت رؤذ هةروةها بة
دةكةوَيتة ســـةر كة دةبَيت ثةســـتانةوة ئةو ئةنجامى لـــة ئةمةش دةضَيتـــة تةوالَيت

دانى.
َ
ميزةل
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بؤ  رةش بينى بريؤكـــةى هةندَيك و دةبَيتـــةوة كةم نوكتةبـــازى خؤشـــى و
َ
 دل

بةهؤى كة ناِرَيكييةوة دَيت و تَيكضوون ئةو ئةنجامى لة تةنطيية
َ
هةســـتى دل ئةم دَيت

دةبَيتةوةو كةم ثَيناضَيت ئةوةندةى م
َ
بةال دةبَيت دروســـت ذنةكةدا لةلةشى ســـكةكةوة

سكةكةدا نامَينَيت.  جَيطري بوونى
َ
لةطةل ووردة وردة

دةبَيت؟ بةردةوام دا سكثِرى لةكاتى سةرخوَين كةوتنة ئايا ث:

دان 
َ
منال ناوثؤشـــى كـــردارى كةوتنةســـةرخوَين دا لة ۹ نةخَيـــر ضونكـــة

ثيرتاوةكة. هَيلكؤكة وةرطرتنى بؤ لةنوَى ســـةر مانطَيك هةموو كة رَيت
َ
دادةمال

ثةردة بةو ثَيويســـت ئةوا ثيتاندن رووى نةدا خؤئةطـــةر دروســـت دةبَيتةوة
ناوثؤشـــةدا ثةردة ئةو لةناو دةثيرتَيـــت هَيلكؤكـــة ناوثؤشـــية ناكات.كاتَيـــك
لة ش،

َ
وَيال دروســـتبوونى ثَيش دةكات ثَيدانى خؤراك بؤ كار كة دةضَينرَيـــت

ِروونادات. سكةكةدا سةرخوَين لةكاتى بوونى كةوتنة ئةنجامدا

دةطؤِرَيت؟ مةمك ضؤن بارى سكثِرى لةكاتى ث:

خؤيان  كؤتايى تـــةواو ثَيكهاتةى مةمك رذَينةكانـــى دا ۹ لةكاتى ســـكثِرى
ئةويش كة سروشـــتييةكةياندا ة

َ
رؤل جَيبةجَيكردنى ضاوةِروانى لة وةردةطرن

شريدانة.

لة هةفتة يةك ثاش واتـــة ثيتاندنةوة، ثاش ســـَييةمى هةفتةى ـ لةســـةرةتاى
دةبينرَين. بةضاو دَين مةمكةكاندا طؤِرانانةى بةسةر ئةو كةوتنةسةرخوَين دواكةوتنى
هةستياردةبن دةستلَيدان بؤ وزؤرتريش بةيةكدادةضن زؤرتر و طةورةتردةبن مةمكةكان
(ثَييان ذَيرثَيستةوة كةوتونةتة ئةو رذَينانةى هةروةها دةبَيت ديار زؤر طؤكةيان رةنطى

دةبنةوة. بةرز زؤرتر مرى) مؤنتطؤ رذَينةكانى دةوترَيت
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زؤردةبن. مةمك دا لةناو جؤطةكان دا: شريى يةكةمى ســـكثِرى نيوةى لةكاتى
وةردةطرن. ترَى هَيشوة شَيوةى و دةئاوسَين جؤطانة ئةم كؤتايى

فةرمانيان  ثَيكدَين تايبةت ة خانةيةكى
َ
كؤمةل لة هَيشـــوانة لةو  هةردةنكَيك

ضةوريية لة لـــة زؤر كةمييةكى كاتدا هةمـــان لة ثَيكهاتةكانى شـــرية بةرهةمهَينانـــى
هَيشـــوة تةنة بة بدةن بـــوار بؤئةوةى كةم دةبنـــةوة نـــاوى شـــانةو راطرة شـــانةكانى
لةسةر و زؤردةبن مةمكدا لة خوَينةكان لولة ذمارةى هةروةها شري. بةرهةمهَينةرةكانى

رةنط شني دةردةكةون. لقى بة شَيوةى رووكارةكةى

شووييةكان  رذَينة هِيَ ناوةِراستى ماوةى سكثِريدا: طةشةى شرية بةرى دةورو لة
تاكؤتايى كة وةردةطرَيت ضةســـثاو قةبارةيةكى كـــةم دةبَيتـــةوةو مةمك ووردة ووردة
َين

َ
دةل (كةثَيى دياريكراودا هؤرمؤنَيكى كاريطةرى ذَير لة دةمَينَيتةوة. خؤى وةك سكةكة

دةكةن دةست هَيشوويةكان) (تةنة Prolactine) شـــريةخانةكان ثرؤالكتني هؤرمؤنى
،Colostrum ذةك لة بريتيية ضةور كة كةم و ثرؤتني ثِر لة شـــلةيةكى بة دةردانى
هَيواشى بة لةوانةية شـــريييةكاندا كؤدةبَيتةوة، هَيشـــووية ة

َ
دةنكؤل لةناو ئةم شـــلةية

ئةمةش كؤبوونةتةوة، بِرذَيت، لةطؤكةدا كة جؤطانةى شرية ئةو رَيطاى لة بةرةو دةرةوة
روودةدات. دوايى سكةكةدا مانطى سَى لة

ناشرين دةكات؟ ئايا سكثِربوون سنطى ذن ث:

مةمك  ســـكةكةدا لةســـةرةتاى نةكرد، خؤى ئاطادارى ذن ـــَى، ئةطـــةر
َ
۹ بةل

واتة مةمكى طرةكانى
َ
هةل كـــة ناضاردةكات ذنةكة و طةشـــةدةكات بة خَيرايى

بوونةكة طةورة دا يةمـــى ســـَى مانطى دةوروبةرى لة و بطؤِرَيت ســـتيانةكانى
قؤناغى دوايدا سةرلةنوَى لة سكةكةداو كؤتايى لة دى م جارَيكى

َ
بةال دةوةستَيت.

دةبَيت. زياد قةبارةكةيان ئةوةندة سَى يا دوو
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ئةوةش كشان دةبن، ترسى تووشى مةمكةكان ثَيستى درَيذايى ماوةى سكةكة بة
قةبارةى نةضنةوة كرد فةرامـــؤش خؤى ذنةكة ئةطةر بوونةكة

َ
ثـــاش مندال هةيـــة لة

جارانيان.

لة ســةرةتاى ســكةكةوة بطةِرَيتةوة، هةر مةمكةكانى جارانى بؤ ذن بؤئــةوةى
بكات: خوارةوة ئةمانةى رةضاوى ثَيويستة

بَى  مةمكةكان شـــَيوةيةك كة بة بةكاربهَينَيت، طـــر
َ
هةل مةمك رؤذ  بةشـــةوو

مةمكةكان ديكة ئاماددةكراوَيكى بةهةر يا بادةم بةِرؤنى بةردةوام بطرن.
َ
هةل ثةســـتان

رؤنانة كاريطةرى ئةم ئةوةى
َ
ثَيســـت، لةطةل شـــانةكانى نةرمكردنةوةى بؤ ضةوربكات

زؤرتر ثَيست دةتوانَيت ضارةسةرة جؤرة ئةم ئةوةشدا
َ
لةطةل لةسةرة. طومانى تائَيســـتا

نةرمى زياتر سةرى، دةيخةنة مةمك رذَينةكانى كة ثةستانةش ئةو بؤ و بكات بِر تةِرو
الستيكييةكانى شانة لة دِران و شـــكاندن لة دووركةوتنةوة يارمةتى ئةوةش دةنوَينَيت.
هةموو نيية مةرج لةكاتى ســـكثِربووندا ثَيستة شانةكاندا لة دةدات. شكاندن ثَيســـتدا

ثَيستى ذنةكةوة هةية. جؤرى بة ثةيوةندى ئةوة جارَيك رووبدات ضونكة

تووشى منداَلةكةشى ئايا ســيدا بوو ظايرؤســى هةَلطرى ذن ث: ئةطةر
دةبَيت؟

بة  دايكانةدا لةو سيدا ظايرؤسى طرى
َ
هةل َيكى

َ
مندال توشـــبوونى ۹ ئةطةرى

كاتَيك  روودةدات سكةكةوة سيانزةهةمى هةفتةى لة ئةوةش 30% ية. لة رَيذةى
لةدايكبووندا لةكاتى شةكة.

َ
وَيال بؤ دةطوَيزرَيتةوة لة دايكةكةوة ظايرؤســـةكة

لةبةرئةوةى دةبَيت، تووشى ظايرؤســـةكةوة طرى
َ
هةل دايكى لة َيك

َ
مندال هةموو

دايكةكةن طرى ظايرؤســـةكةى
َ
هةل (Anticorps) كة تةنـــة بةرطريـــكارةكان

دةِرؤن. كؤرثةلةكةدا شى
َ
وَيال بةناو
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ظايرؤســـةكةن طرى
َ
هةل كة بةرطريكارانةى تةنة جؤرة لةم ةكان

َ
70%ى مندال -

ئةم ضونكة دةبَيـــت، بووندا، رزطاريان لةدايـــك دواى نؤهةمى يـــا لة مانطى هةشـــتةم
دايكيانة. تةنةكانى تةنانةيان

خؤيانن،  تايبةتى بة تةنى ضونكة نابَيت رزطاريان تةنانة ةكان لةم
َ
30% مندال -

َ
دوو سال ئةوةى ثَيش نةش

َ
منداال ئةو نيوةى دةبن، نةخؤشييةكة تووشـــى ئةوة لةبةر

بةردةواميش و دةبن دةمارى تووند كَيشـــةى تووشـــى دةمرن، ئةوانى دى تةواو بكةن
دا. نةخؤشي تووشبوونى لة دةبن

ضيية؟  كؤرثةلةدا و دايك لةنَيوان رايسى نةطونجاندنى  ث:

باوكةكة خوَينى و (-RH) نَيطةتيظ واتة دايكةكة رايسى ئةطةر خوَينى ۹
نةطونجاندنى تووشى واية ماناى ئةوة بوو (+RH) ثؤزةتيظ رايسى جؤرى لة

هةيةو  لةدايكبووندا 15% ى لة نةطونجاندنة لة دةبن ئةم (Rhisus) رايســـى
دةرناكةوَيت. يةكةمدا ى

َ
مندال لة

دةردةكةوَيت؟ شري ضؤن ث:

دايكةكةدا دَيت،  بةمةمكى شري بوون،
َ
مندال لة رؤذ ضوار يا ســـَى ۹ لةثاش

هةست دةتوانرَيت لَيدانةوة بةهؤى دةست دةبن، و ِرةق ئاوساوو
َ
هةل مةمكةكان

دةبنةوة درَيذ
َ
بنهةنطـــل نزيك كةتا بكرَيـــت بضوك بضوك بـــة بوونى تؤثـــى

لةمةمكةكاندا خوَينـــةكان لوولة هةروةهـــا شـــرييةكانن، ئةم تؤثانة هَيشـــوة
دةردةكةون. هَينةرى شني باو خوَين ثَيستةوة لة رَيطاى و دةئاوسَين

َ
هةل

بكات. تياياندا ئازار بة هةست ذنةكة لةوانةشة و دةبن، هةستدار زؤر مةمكةكان
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دةدةن روو هؤرمؤنييةوة طؤِرانكارى لةئةنجامى لةمةمكةكانةوة ثياهاتن شـــري
ثرؤالكتني هؤرمؤنى رَيـــذةى قؤناغةدا لـــةم دَيت، بةئةنجام ســـكةكةدا كةلـــة كؤتايى

اليةن  لة طؤكةشى مذينى زياددةبَيت شرية، دروســـتكردنى بةرثرسى Prolactine كة
رذاندنى. بةردةوامى شريةكةو ثَيداهاتنى دةبَيتةهؤى ةكةوة

َ
مندال

دةطةيةنَيت؟ مةمك بة زيان شريدان ئايا ث:

دةطات  مةمكةكان بة زيانةى ئةو ســـكثِربووندا، لة هةروةك ۹ لة شـــريداندا
ثَيســـتةكةية، جؤرى بةثَيى ئةمـــةش جياوازة، دى يةكَيكـــى لةذنَيكـــةوة بـــؤ
بوون

َ
مندال لة رؤذَيـــك ضةند ثاش كةشـــري ئةوةية نيية تَيدا ئـــةوةى طومانى

ئةم زياددةكةن مةمكـــةكان قةبارةى هةروةها دةكةوَيت ســـةر بـــؤ مةمكةكان
طريمانةى بة ســـكثِربوونةوة، دةتوانني بةنـــدة بةتةنها دياردة فســـيؤلؤذيية
مةمكةكان، ئةو دةخاتةسةر ثةستانَيك بةبةردةوامى شـــريدان كة بكةين ئةوة
نيية شتَيك م هيض

َ
بةال كردووة، دةســـتى ثَي ســـكثِربووندا

َ
لةطةل ثةســـتانةى

كةوتووة لةمةمكةكان سكثِربوونةكةوة بةهؤى زيانةى كةئةو بسةِّـَينَيت ئةوة
دةبَيت. زياتر لةشريداندا

بـــة دةســـت ووردةووردة مةمكـــةكان قةبـــارةى لةثـــاش ســـكةكةو شـــريدان
طرذبوون بة ســـك دةســـت ثَيســـتى و مةمك ثَيســـتى هةروةها بضووكبوونةوة دةكةن،
مةمك ةتةكاندا

َ
حال لةزؤربةى وةردةطرنةوة، خؤيان زيندةيى قةبارةو لةثاشـــدا دةكةن،

كةمَيك بةمةرجى ئةوةى ناطات ثَي زيانَيكى هيض لةشـــريدانةوة و نة نةلةســـكثِربوون
بةتايبةتى ذن طةلَيك روونةداتةوة. زوو يةكدا بةدواى ســـكثِربوون و بكرَيت ضاودَيرى
جوانرت زؤر سنطيان و مةمك شريدان و سكثِربوون جةستةيان بضووكة لةثاش ئةوانةى

دةبَيت.
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بة شــري ســيداية دةتوانَيت ظايرؤســى هةَلطرى دايكةى ئةو ث: ئايــا
بدات؟ منداَلةكةى

دةركةوتووةكة  دةطوَيزرَيتةوة. بةشريدان سيدا ظايرؤسى ضونكة نةخَير، ۹
طرتووة

َ
هةل سيداى ظايرؤســـى نةى دايكيان

َ
منداال لةو دة لة

َ
مندال حةوت هةر

بةر بخرَينة نةى
َ
ئةو منداال نيية شتَيكى راســـت بؤية نةبوون تووشـــى ســـيدا

بةشريدان. سيدا ى تووشبوون ئةطةرى

لة مةمكةكان ضؤن نةدات بةمنداَلةكة شري ويستى دايك ث: ئةطةر
دةوةستَينةوة؟ ثياداهاتن شري

بوونةكة 
َ
مندال ئةوا ثاش بدات ةكة

َ
مندال بة شـــري نةيويســـت دايك ۹ ئةطةر

هةفتة، ســـَى تاماوةى دةدرَيت دايكةكة (Pariodel) بة حةثـــى دوو رؤذانـــة
دةردانى شري ئةوةى وروذاندنى بؤ نةخواتةوة زؤر ثَيويســـتة ئاو ماوةيةدا لةم
دةهَينَيتةوة، زوويى بة مانطانة سوِرى (Pariodel) حةثةكانى نةكات. دروست

بَيتةوة. كَيشةى سكثِربوون ئاطادارى لةنوَى ثَيويستة سةر ئةوة لةبةر

ضيية؟ بآ نوَيذى لة طةِراندنةوةى مةبةست ث:

بوون. 
َ
مندال ثاش يةكةمة كةوتنةسةرخوَينى ۹ ئةوة

يان شةش ثاش سةرخوَين كةوتنة ئةوا نةدا ةكةى
َ
مندال بة شريى دايك ئةطةر

ئاطادارى بةكارهَينانى دايك ثَيويستة دةطةِرَيتةوة. بوون
َ
مندال لة دواى هةفتة هةشـــت

ضونكة كةوتنةوة ســـةرخوَين، ثَيش بهَينَيت بةكاريان و دذى ســـكثِرى بَيت حةثةكانى
ئةوةش  داوة رووى 15 رؤذ ثَيـــش هَيلكةدانـــان كة ئةوةية كةوتنةســـةرخوَين مانـــاى

نايزانَيت. كةس زؤربةى
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هةَلبذَيرَيت؟  سكثربوون دذة رَيطايةكى جؤرة ض منداَلبوون ثاش ث:

لةوانةية  سكثربوون ثَيويستة، ضونكة بةر رَيطاكانى دذة بردنة ۹ ثةنا
هةشت يان شـــةش تَيثةِربوونى ثاش رووبدات هةركاتَيكدا لة هَيلكةدانان

كاتة. ثَيش ئةو جاريش هةندَيك بوون،
َ
دواى مندال هةفتة

ثَيويســـتة ذنةكة كة دةكات ديارى طونجاوة رَيطا ئـــةو خؤى ثزيشـــكى ذن
كة بةكارهَينانى بدةين بةوة ئاماذة لَيرةدا ثَيويستة بكات. سكثِربوون رةضاوى دذى
كةمـــرت بةكاربَيت ئةوةش رؤذ بيســـت و ثَينج تا بيســـت دواى لة لةولـــةب نابَيت
َيني

َ
دةل لَيرةدا كةواتـــة دابَيت. رووى كَيشـــة بةبَى دايكبوونةكة لـــة بةومةرجـــةى

سكةكةو مانطى نؤ ضونكة رَيطاية، باشـــرتين ســـكثِرى بةكارهَينانى حةثةكانى دذة
جةستةى بةســـةريدا دَيت، هؤِرمؤنانةى طؤِرانكاريية ئةو بوونةكةو دايك لة ماوةى

دةكةن. هيالك ذن

َيت
َ
بهَيل بةجَي باش كةســـَيكى ةكةى الى

َ
مندال ذن دةتوانَيـــت بةيناوبةين

كةمَيك دةروونييةوة و جةســـتةيى لةبارةى ئةوةى بدات بؤ خؤى بالَيكى و خـــؤى
ماسولكةكانى ئةوةى بؤ بكات وةرزشـــى راهَينانى ثَيويســـتة هةروةها ثشـــووبدات
زاوزَي ئةندامى و كؤم دةكةوَيتة نَيوان ناوضةيـــةى ســـكى رابهَينَيتةوة. ئةطةر ئةو
وةرزشكردن ثَيش طةيشـــتبَيت ثَيويســـتة ثَى زيانى بوونةكة

َ
مندال وة لة ئةنجامى

ســـةرةِراى ســـوودة، بة مةلةكردن توانا ثَيى بة بارةيةوة بكرَيت لةو ضارةســـةرى
لة ذنةكة دةتوانَيت شـــؤخَيتى كة هاوســـةنط خؤراكى سيســـتمَيكى رةضاوكردنى

بطةِرَينَيتةوة. كةمدا ماوةيةكى
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دةيةم بةشى

ذن زاوزَيى نةخؤشييةكانى
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دةبَيتةوة. زؤرى هَيرشكردن ذمارةيةكى ذن بةر ي زاوزَى كؤئةندامى

ئةطةر لةثاشدا و نةخؤشـــى طةلَيك هؤى دةبَيتة كة ميكرؤبى - هَيرشـــكردنى
مردن ببنةهؤى هةندَيكيان لةوانةشة و نةزؤكى، دةبنةهؤى ضارةســـةرنةكران بةباشى

سيدا. يا (سلفس) فةرةنطى ةتى
َ
لةحال وةك

لةناوبردنى دةبَيتةهؤى كة بووندا
َ
مندال لةكاتى ترسناك ميكانيكى - هَيرشـــى

ئةندام. هةندَيك

دا نائومَيدى تةمةنى لةقؤناغـــى بةتايبةتى هؤرمؤنى ترســـناك - تَيكضوونى
شَيرثةنجة. جؤرى هةندَيك ببَيتةهؤى كةلةوانةية

ئةطةر ني
َ
هةر نةيانهَيل يا بكةينـــةوة، كةم مةترســـييانة ئةم هةموو دةتوانني

طرتةبةر. لةضارةسةرو خؤثاراستن راستمان رَيطاى و نةخؤشيةكةمان زانى سروشتى
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ميز: كؤئةندامى هةوةكانى

زاوزَى  كؤئةندامى بةهةوةكانى بةندن ميز كؤئةندامى هةوةكانى  زؤربةىجار
ذن. بؤناو ئةندامى زاوزَيى لةكؤمةوة ميكرؤبةكان لة ئةنجامى طواستنةوةى ئةمةش وة،
دةكةوَيتةناو دةطةيةنَيت) دان بةدةرةوة

َ
كة ميزةل جؤطةيةى (ئةو ذن ميزةِرؤى كؤتايي

تووشـــى ميكرؤب بةئاســـانى لةبةرئةوة وة، زَى دةرضةى لةســـةرو وة، ئةندامى زاوزَى
ميكرؤبةكان طةيشتنى لةبةرئةوة (4سم) زؤر كورتة ذن ميزةِرؤى دةبَيت، ولةراستيشدا

دةكات. تووشى هةوى كة ئاسانة دان،
َ
ميزةل بؤ رؤيشتنيان لةوَيوة يا

كؤئةندامى هةوكردنــى كةياريدةى كامانــةن ث: ئــةو هؤكارانــة
ميزدةدةن؟

زاوزَى دةدةن  كؤئةندامى هةوكردنى كةياريدةى هؤكارانةية ۹ هةمـــان ئةو
وةك:

بةرطى لةبةركردنى ناتـــةواو، ثاكذى دروســـتييةكان: رَيســـا - رةضاونةكردنى
بؤ لةدواوة ة

َ
جول بـــة ثاكذكردنةوةى كؤم كؤن، ســـانتى بةكارهَينانى ناوةوة بةثيســـى،

لة ئةندامى بةكرتيا وبوونةوةى
َ
بال و يارمةتى زؤربـــوون هؤكارانة ئةم جؤرة ثَيشـــةوة،

دةدةن. ميزةِرؤدا و زاوزَى

ميكرؤبةكان دةدات ضونـــةذورةوةى يارمةتى كة سَيكســـى - زؤرى ثةيوةنـــدى
كة دةيانكوذن، هةن دا لةناوزَى كارانةى بةرطرى بةكرتيا ئةو ووردة ووردة و زَى بؤنـــاو

سوودبةخش. بةكرتياى لة ضةندجؤرَيكن

بؤ بطوَيزرَيتةوة لةكؤمةوة ضوك ئةوةى وةك سَيكســـى ناراســـتى - ثةيوةندى
زَى. ناو
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و س
َ
هةل و بةريةككةوتن بةهـــؤى كة دى زاوزَييةكانى توشـــبوونة - هةمـــوو

دةطوَيزرَيتةوة. بةيةكةوة، نزيك كةوتى

كامانةن؟ ميز كؤئةندامى هةوكردنى بؤ بةَلطةن نيشانانةى ئةو ث:

وةك:  دةردةكةون تووشبوونةكة هَيزى بةثَيي نيشانانة ۹ ئةو

سكدا. لةخوارووى ئازار -

ؤثَيكيش
َ
ضةند دل دةرثةِراندنى بة ئةطةر بةميزكردن، هةستكردنى بةردةوام -

(ميزة ضوِركَى). بَيت

ميزكردندا. كاتى لة ميزةِرؤدا لة سوتاندنةوة -

ميزدا. لة خوَين دةركةوتنى -

لةكاتى ســووتاندنةوةكرد بــة هةســتمان ئةطــةر ث: ضــي بكةيــن
ميزكردندا؟

ئةو  دةركردنى بـــؤ ليـــرت ئاو رؤذانة دوو تا ۹ خواردنـــةوةى ليرتونيوَيـــك
ميزكردنةوة. بةهؤى ةتةوة كؤبوون داندا

َ
ميزةل لة ميكرؤبانةى

دياريكردنى  بؤ تاقيطةيى بؤ لَينؤِرينى ثزيشـــك كات ســـةردانى  - بةنزيكرتين
ثاكذكةرةوة ثزيشك لةثاشـــرتدا ةتةكةيان دروســـتكردووة.

َ
حال ميكرؤبانةى جؤرى ئةو

دةكات. ةتةكة ديارى
َ
حال طونجاو بؤ َيكى (antibiotic)دذة ميكرؤب يان

هةرضةندَيك ميز فةرامؤش نةكرَيت جؤرة هةوَيكى كؤئةندامى هيض ثَيويستة -
طورضيلةكان. بطاتة ميزو بؤجؤطةكانى بطوَيزرَيتةوة لةوانةية ضونكة بَيت كةميش
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دوور دةخةيتةوة؟ ميز كؤئةندامى هةوكردنةكانى خؤت لة ضؤن ث:

رَيســـاى  هةندَيك رةضاوكردنى بة دووربخرَيتةوة لةوانة خؤ ۹ دةتوانرَيت
وةك: ساكار تةندروستى

كؤبوونةوةى  قةدةغةى بخؤرةوة بؤ ئاو نيوَيك ليرتو كةمةوة رؤذانـــة بةالى - 
ميزدا. جؤطةكانى لة ميكرؤبةكان

باش. شَيوةيةكى بة رؤذانة زاوزَى دةرضةى و كؤم ثاككردنةوةى -

دةست و ئةندامةكانى زاوزَيى هاوسةرةكة.  ثاكذى هةردوو بايةخدان بة - 

دةركردنى بؤ سَيكسييةكة ثاش ثةيوةنديية راستةوخؤ ميزكردن بؤ دان
َ
هةول -

هاتوون. كتوثِر ميكرؤبانةى لةو هةندَيك

لة و دووركةوتنةوة راســـت لةكاتى ثةيوةندى سَيكسى دا خوى - رةضاوكردنى
زاوزَى. دةرضةى بؤ طواستنةوة لةثاشدا كؤم بة ياريكردن وةك خراث خووى هةندَيك

دةرزى طوماناوى، وةك هةســـت بة نيشـــانةيةكى هيض نةكردنى - فةرامـــؤش
. هتد.. وة ناباو لة زاوزَى شلةيةكى دةرضونى دا، خوراندن لة كؤم يا ئاذةندن

زَى: و زاوزَى دةرضةى نةخؤشيةكانى

يةكة زاوزَى ئةندامة ثَيكدةهَينَيت، زَى بؤ دةرةكى ثارَيزَيكى زاوزَي دةرضـــةى
هَيرش بةردةوام ميكرؤبةكان  ئةوةشـــدا

َ
لةطةل هةية، سروشـــتى خؤشـــى ثارَيزةرَيكى

دةنَينةوة. سةرةكيان بؤ كَيشةيةكى ئةم دووئةندامةو سةر دةكةنة
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هةوكردنةكان:

ذمارةيةك دذى زاوزَى كؤئةندامى ثارَيزَيكى باش بؤ باش تةندروستى ضاودَيرى
لة هةوكردن كَيشـــةى لة نيية ذنَيك هيض ئةوةشـــدا

َ
لةطةل ثَيكدةهَينن، لـــة هـــةوةكان

رزطارى ببَيت. كردنيدا زاوزَى ذيانى لة و هةندَيك كاتدا

لةبةرئـــةوةى دةبـــن زَى و زاوزَى دةرضـــةى تووشـــى ســـةرةتا ميكرؤبـــةكان
نةكران، بةخَيرايي ضارةســـةر ئةطـــةر زؤر بةدةرةوةهةيـــة، ثةيوةندييةكـــى زؤريـــان

زاوزَى. ميزو جؤطةكانى بؤ بطوَيزرَينةوة ميكرؤبةكان ئةوةهةية مةترسي

طةىروودانىهةوكردنبريتييةلةدةردانىماددةيةكى
َ
نيشانةىسةرةتاىبؤبةل -

.(Leucorrhees (شلةسثي دةوترَيت ثَيي كة وة زاوزَى دةرضةى لة شل سثى

هةوكردن؟  بوونى بؤ بةَلطةية سثي شلةيةكى هةموو بوونى ئايا ث:

سوِرى  لةكاتى ضونكة سروشتيية، شتَيكى ســـثي هةندَيك شلةى ۹ نةخَير،
دةرةوة بةرةو دةِرَيذن و ماددةيةكى سثي زَى دان و

َ
مندال هةريةك لة مانطانة،

دَيت.

ســـةرضاوةى ِرذاندنةكةيان، بةثَيي خؤطرييةكةيان ثلةى و ســـثَيتى شـــلةكان
لة: كة بريتني هةن جؤر شلةى سروشتى سَي دةطؤِرَيت. ضونكة

دةرى دةدةن دان
َ
مندال رذَينةكانى ناوثؤشى ئةو ماددةلينجةى ــ

دةيِرذن.  هَيلكةداناندا لةساتى دان
َ
مندال ملى رذَينةكانى كة لينجةى شلة  ئةو

خراثبوو خانةى لة ة
َ
تَيكةل و دةيِرَيذن زَى ناوثؤشـــي خانةكانى كة ــ ئةوشـــلةيةى

دةرةوة. دةداتة فِرَييان لةش كة
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ميكرؤبــةوة ثةيدا لةئةنجامــى كــة بناســينةوة ث: ضــؤن ئةو شــلةية
دةبَيت؟

ئاماذةمان  لة ثَيشةوة كة سروشتييةوة شـــلة لَيدةرضوونى ۹ بة ثَيضةوانةى
طومان دةبَيـت ثةيدا هةوكردنةوة لة لَيدةرضوونةى شلة ئةو روخسارى دا، ثَي

دةناسرَيتةوة: نة
َ
بةم خاال ضونكة دةكات دروست

ئاسايي. لة زؤرتر بِرَيكى لَيدةرضوونى واتة رذاندن، زؤر .1

بةهَيز. بؤنَيكى .2

دةِروات. زةردباوى بةرةو رةنطى .3

سروشتى ضِرترة. لة شلةى زؤر .4

ووشك باوة. تاِرادةيةك يا هةية شَيوةى كَيمى

. دةبَيتةهؤى خوراندن  دةبَيت.. ثةيدا هةوكردنةوة شلةيةى لة  هةروةها ئةو
ئازار ســـكدا، خوارووى لة وبوونةوة

َ
بال يا كتوثِر، ئازارَيكـــى دا، زَى لة يـــا ســـوتاندنةوة

سَيكسكردندا. لةكاتى

دةبَيت؟ شلة سثية ثةيدا ئةو ضؤن ث:

زاوزَى  كؤئةندامى كة تَيداية، سوودبةخش جؤرى لة بةكرتياى طةلَيك زَى ۹
بةسوودانةدا بةكرتيا ئةم لةنَيوان دةثارَيزن. دةرةكييةكان ميكرؤبة هَيرشى لة
زيادبكات ضونكة ناتوانَيت م

َ
بـــةال دةذى بةخشـــيش زيان بةكرتياى لة جؤرَيك

لةتواناياندا م
َ
بةال طونجاو نيية، بؤى هةيةتى داوة و دةورى دةوروبةرةى ئـــةو
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ئةوةش ت. دةبيََ طونجاو بؤيـــان دةوروبةرةكة لَيدَيت واى تـــا هةيـــة بمَيننةوة
وةك تَيكبضَيت هؤيةكةوةبَيت بةهةر زَى بايؤلؤذى هاوســـةنطى كة بةوةدةبَيت
زؤر زياد يان زؤر شـــةكرةمةنييةكى خواردنى بة ئةوةى ذنةكة دةســـت بكات
بةكرتيايانة ئـــةم زيادبوونى بَيت، زَى ثاكذكردنـــةوةى خةريكى لةثَيويســـت
كردارى بة دةكات دةست لةش ةتةدا

َ
لةم حال شـــةِرانطَيزبن، كة لَيدةكات وايان

شةِر دوذمنةكان، بةكرتيا كوشتنى بؤ دةنَيرَيت سثي خِرؤكةى و بةرطريكردن
و دةبَيت ثةيدا ئةستور سثي شلةيةكى لةمةشةوة روودةدات لةنَيوان هةردووالدا
(Leucoriheesسثي (شلة شلةية ئةم دةرةوة دةِرذَيت، بةرةو و دةضَيت لةكَيم

و لةناوضوو. هيالك سثي خرؤكةى و زيانبةخش بةكرتياى ثَيكهاتووة لة

دةطؤِرَيت؟ هةوكردنةكة جؤرى بةثَيي شلةكة روخسارى ئايا ث:

هةوكردنةكة  جـــؤرى بةثَيي و بؤنةوة شـــلى لةبـــارةى بِرو ـــَى، شـــلةكة
َ
      ۹ بةل

وةك: دةطؤِرَيت

(Champignons) دةبَيت كةِروةوة ثةيدا هةوكردنةى لة ئةو

شَيوةىدةزوولةيي كةمة، بِرىشلةكة ةتةدا
َ
حال لةم ،(Mycose) ثَييدةوترَيت -

توندى سوتانةوةيةكى و تايبةت بةخؤى نيية، شلةكة خوراندن بؤنَيكى هةتوانيية، يان
ةتانةدا

َ
حال لـــةم كةِرووى بةرثرس داية.

َ
لةطةل دا و ســـةرةتاى زَى زاوزَى لـــة دةرضـــةى

لةناوةندَيكى لةذيانة حةزى هةوَينة، هؤزى لة و (Candida albicans) ثَييدةوترَيت:
ترشدا.

ةتةدا
َ
حال لةم (Bacteria) ثةيدادةبَيـــت كةلةبةكرتياوة  ئـــةو هةوكردنـــةى

ميكرؤبةى ئةو بةثَيى بَيت خةست زؤر يان بَيت لينج زؤر شـــلةكة لةوانةية
ناتوانرَيت بؤطةنى هةية بؤنَيكى ةتَيكيشدا

َ
حال كردووة، لةهةموو كةدروستى

نةبَيت. تاقيطة لة بكرَيت دياري ميكرؤبةكةى جؤرى
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ضيية؟ زَى ترشَيتى تَيكضوونى هؤى ث:

بةكرتيا  ئةو بةتايبةتى بةهؤى هةية خؤى باشى ثارَيزةرَيكى سروشتى زَى ۹
(Doderlein) دؤزةرةكةيةوة كةبةناوى (Bacilles) كةتيايدان ضيلكانـــةى
كة لةدةردراوةكانى شـــةكرةى ئةو دةكةن بةشيكردنةوةى كةدةســـت ناوبراوة
ئةم ،(Lactic Acid) الكتيك) (ترشى شري ترشـــى بؤ دةيطؤِرن هةن و دا زَى
دةكات دروست بةرامبةر ميكرؤبةكان دا بةربةستَيك زَى لة سروشتيية ترشـــة

وةك: بطؤِرن ترشةكة دةتوانن هؤكارَيكةوة ضةند بةهؤى كة

شةكر. خواردنى زؤرى -

شةكرة. بةنةخؤشى تووشبوون -

نائومَيديدا. لةتةمةنى دا ذن لة ئيسرتؤجني يا كةمى نةمانى -

سكثِردا. ذنى لة ثرؤجيسرتؤن رَيذةى بةرزبوونةوةى -

ثاكذكردنةوةى بؤ دا ترشى لة تيذ يا بةهَيز َيكى ســـابوون بةكارهَينانى - زؤر
زَى.

(Deodorant) .بؤنةكان البةرى بةكارهَينانى -

ضيية؟ زاوزَى دةرضةى هةوكردنى لة مةبةست ث:

ذن  و ســـووردةبَيتةوة. دةطةِرَيت
َ
ســـوورهةل زاوزَى دةرضةى ةتةدا

َ
۹ لةم حال

ثةيوةندى سَيكسى ناوضةيةدا، لةو دةكات خوراندن و ئاطرة بة بوونى هةســـت
دةبَيـت. ئازاراوى
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ثَيويستة: لةذندا زاوزَى هةوكردنةوةى لة دووركةوتنةوة بؤ

خؤشتن. رؤذانة -

بكات. دروست هةستدارَيتى َيك كة سابوون بةكارنةهَينانى -

ئارةق و بَيت لؤكةيي كة (Culottes) نـــاوةوة جلى بةكارهَينانى  -
كؤببَيتةوة. بةخش زيان ميكرؤبى َيت

َ
نةهَيل كة ئةوةى ببَيتةهؤى و بمذَيت

تةسك. ى
َ
ثانتؤل لةبةرنةكردنى -

ضني؟ زَى رذَينةكانى هةوكردنى لة مةبةست ث:

ثَييان  كة وة زَى ئةوالكانى ســـةرةتاى كةوتونةتـــة ئةمـــالو ۹ دوو رذَينـــن
ِرذَينانة ئةم جؤطةكانى هةندَيكجار لةوانةية بارتؤلني، رذَينةكانى دةوترَيـــت
دروست دا لةزَى

َ
دومةل هةندَيك و بطريَين توشـــبوونى ميكرؤبييةوة بةهؤى

بكةن.

ضيية؟ زَى هةوى ث:

ســـوتانةوةيةك  بة هةســـت زَى كةذن ديوارى هةوكردنـــى ۹ بريتييـــة لة
شلَيكةى و بؤنةكةى دةبَيت دا

َ
لةطةل توندى زَيي شـــلةيةكى و لةناوةوة دةكات

هةروةها توشبوونةكة، جؤرى بةثَيى دةطؤِرَيت دى ةتَيكى
َ
حال بؤ ةتَيكةوة

َ
لةحال

ئازاراوى دةبَيت. ثةيوةندى سَيكسي

ئةم رةضاوى ثَيويســتة بكةوَيتةوة دوور زَى هةوكردنى لةهةمــوو ذن بؤئــةوةى
بكات: خوارةوة خاَالنةى
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دواوة بؤ بربَيت لة ثَيشـــةوة دةســـت ثَيويســـتة بةئاو - لةكاتـــى ثاكذكردنةوة
زَى. دةرضةى نةضَيت بؤ كؤمةوة بةكرتيا لةدةرضةى بؤئةوةى

كةوتنةســـةرخوَين خوَينى بؤ بةكاربَيت دةمطـــرة واباشـــة هؤ - لةبةرهةمان
ودةبَيتةوة

َ
بال لةناو سانتييةكةدا خوَينةى ضونكة ئةو ئاسايي سانتى لةبرى (Lemons)

ئةندامةكانى بـــؤ دةكات ئاســـان كؤمة ســـةرضاوةكةى بةكرتيايةى طواســـتنةوةى ئـــةو
زاوزَى.

ماددة ثاكذكةرةكانةوة. لةناو ثاكذنةكردنةوةى زَى -

دةبنةهؤى ئةوانة ضونكة زؤرة شـــةكرييان ئةو خؤراكانةى نةخواردنى - زؤر
كةِرووةكان ئاسان دةكات. و طةشةى ترشَيتى زَى

بكات. ثاكذى تةندروستييةكانى رَيسا رةضاوى بؤئةوةى مَيرد هاندانى -

ئازارَيكى بة هةستكردن يا شلةى سثي بوونى لةكاتى بكةين ضى ث:
دا؟ ناِرةحةت

ذنان  ثزيشـــكى ســـةردانى جؤرةدا لةم ئاطادارييةكى لةهةموو ۹ ثَيويســـتة
شـــلةكة نموونةيةك لة و لَينؤِرينَيكى جَيطةيي دةكات بكةين، ثزيشـــك خؤى
ميكرؤبةى ئـــةو جؤرى دياريكردنى تاقيطـــةو لة لَينؤِريـــن بؤ وةردةطرَيـــت

كردووة. دروستى

سَيكسي. لة ثةيوةندى دووركةوتنةوة -

وةربطرآ. ضارةسةر هةمان ئةويش ئةوةى بؤ مَيرد ئاطاداركردنةوةى -
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مناَلدان      نةخؤشييةكانى

ئةركةكانى بةرطةى ئةوةى بؤ هةية زؤرى توانايةكى دان
َ
مندال ئةوةى لةطـــةأل

ولةبةر دةكةوَيت، زوو ثةكى ئةوةشدا لةطةأل و بطرَيت، بةآلم بوون
َ
مندال ســـكثِربوون

و هؤِرمؤنيةكان طؤِرانكاريية ســـةرةِراى دةكةوَيت نانيش
َ
ثال و بةرراكَيشـــان ئةوةى زؤر

بدرَيت. ثَي بايةخى ذيان بةدرَيذايى ثَيويستة زؤر بؤية ميكرؤب، هَيرشةكانى

هةوةكان:

ناِراست رَيطايةكى ضارةسةركردنيان بة يان دان
َ
هةوةكانى منال فةرامؤشكردنى

دةكةن. دروست لةثاشرتدا ذنةكة زاوزَيى مةترسى لةسةر ذيانى

كامانةن؟ ملى منداَلدان هةوكردنةكانى ث:

دان 
َ
مندال ملى ناوةوةى بةشى يان دةرةوة بةشـــى هةوكردنةكان ۹ لةوانةية

ســـكدا خوارووى لة ئازارَيك بةهـــؤى هـــةوة ئـــةو بطرَيتـــةوة، بةتةواويـــش
ملى لة بةهَيز تاِرادةيـــةك هاتنـــةدةرةوةى شـــلةيةكى لةطةأل دةردةكةوَيـــت
سةردانى راســـتةوخؤ ثَيويســـتة شـــلةية ئةم دةركةوتنى لةطةأل دانةوة

َ
مندال

سةرةوةى زاوزَى واتة بةشـــةكانى نةطاتة هةوةكة بؤ ئةوةى بكرَيت ثزيشـــك
هَيلكةداندا). بةِرووى فالوب جؤطةى (كؤتايى رةحةتى و دان

َ
منال

ضيية؟ مناَلدان ناوثؤشى هةوكردنى ث:

لةطةأل  سكدا خواروى لة ئازار هؤى دةبَيتة دان
َ
منال ۹ هةوكردنى ناوثؤشـــى

لةوانةشة كةمَيك خوَينى هةية، و ناخؤشى بؤنَيكى زؤر دةرضونى شلةيةك كة
و تيايدا ســـةر زَى دةكاتة هَيرش ميكرؤبَيكة هةوكردنةكة هؤى بَيت، تَيكةأل

دان.
َ
ثةردةى منال دةطاتة تا دةبِرَيت دان

َ
منال ملى دةكات لةثاشدا طةشة
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دةدات. مناَلدان ناوثؤشى هةوكردنى يارمةتى لةولةب بةكارهَينانى

ثنت يا لة ثارضة بريتيية :Endometriose مناَلدان ناوثؤشى ثةرشبوونى
كة لةو ديكة شوَينى بؤ بآلوبوونةوةيان ثةرشبوون و دان

َ
منال لةناوثؤشى بضووك ثنتى

نةخؤشيةكى نةخؤشيية بة ئةم دانةوة،
َ
منال بؤشـــايى لة دوور طةشة دةكةن شـــوَينانة

شَيرثةنجة. هؤى نابَيتة ضونكة دانانرَيت ثيس

لةناو رووةكةى يـــا دةرةوةى لةبةشـــى لةوانةيـــة ئةم ثارضـــة ثةرشـــبووانة
شانةكانيدا كؤببنةوة.

دةرةكى). كؤبوونةوةى ) دةرةكى ثةرشةى -

ديوارى دةرةوةى يـــا فالوب جؤطةكانى يا هَيلكـــةدان ثارضةكان لةســـةر رووى
كؤببنةوة. ةشدا

َ
لةريخؤل يا دان

َ
ميزةل لة لةوانةشة دةكةن، طةشة دان

َ
منال

دةرةكى). (كؤبوونةوةى ناوةكى: ثةرشةى -

كؤدةبنةوة. داندا
َ
مندال ماسولكةى لةناو (ثةرشةكان) ثارضةكان ةتةدا

َ
حال لةم

مناَلدان ضيية؟ ناوثؤشي هؤي ثةرشةى ث:

ثارضـــة هةندَيـــك كةلةكاتـــى كةوتنةســـةرخوَين دا ۹ وا دةردةكةوَيـــت
زَى بةرةو خوَيندا

َ
لةطـــةل ثَيويســـتة دةبنةوةو لَي دانةوة

َ
منال كةلةناوثؤشـــي

رةحةتييةكانةوة و لة سةردةكةون فالوب جؤطةكانى نايةن، بةرةو م
َ
بةال بضن،

بةرةو لةوَيوة دةرةوةو بضنة هَيلكةدان) بةرةو فالوب جؤطةكانى ( كةكؤتايـــي
كؤببنةوة. ئةندام لةسةر هةندَيك لةوَيدا و سك هةناوى
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دان
َ
ناوثؤشـــي منال كة ةتانةيان هةية

َ
خةســـل ئةو هةمان بضووكانة ئةم ثارضة

و دةبن، كارتَيكـــراو هَيلكةدان هؤرمؤنةكانـــى بـــة مانطانةدا هةيانـــةو لةكاتى ســـوِرى
سووِري لةكاتى داندا

َ
منال ناوثؤشـــي كةبةسةر بةسةردادَيت طؤِرانانةشـــيان هةمان ئةو

لةكاتى و زؤر دةبَيت ئةستوورييان دةكةن و دةبينني طةشة لةبةرئةوة دَيت، مانطانةدا،
لَيدَيت. خوَينيان دا، كةوتنةسةرخوَين

مناَلدان دةردةكةوَيت؟ ثةرشةى ناوثؤشي ضؤن ث:

ببَيتةهؤى  لةوانةشـــة ئازارو دةبَيتةهـــؤى دان
َ
منال ۹ ثةرشـــةى ناوثؤشـــي

نةزؤكى.

دةبن  كةوتنةســـةرخوَيندا لةكاتى و هَيلكةدانان ثَيش ئازار: ئـــازارةكان ـ
لةكاتى هةروةها دةبَيت. كةوتنةســـةرخوَينةكةدا كؤتايي لة بةهَيزةكةيان و هةرة

دةكةوَيت. دان
َ
منال ملى بةر ضووك كاتَيك دا سَيكسي ثةيوةندى

طريسانةوة، ئةوا جؤطةى فالوبدا ثةرشبووةكان لة ثارضة ئةطةر نةزؤكى: ـ
سكثِرنةبوون (نةزؤكى). دةبَيتةهؤى ئةوةش و دادةخةن جؤطةكة دةكةن و طةشة

مناَلدان هةية؟ ناوثؤشي لة ثةرشة بزانني ضؤن ث:

بؤضةند رَيطايةك  ثةنا دان
َ
منال ناوثؤشي ثةرشةى بؤ دةرخستنى ۹ ثزيشك

لةوانة: دةبات

كردووة زَى هةوى ناوضةيةكى ضةند دةكات هةست بةدةست لةزَى دان: دةست -
دةكات. بةئازار هةست تَيوةردانةكةدا دةست لةكاتى و

بنكى  لة ى بةئازار دانةيـــةك)
َ
(ضيكل ةيةك

َ
ضةند دةنكؤل بوونـــى  - هةروةهـــا

زَيدا.



Êá ÙâÚj�Ìâ 246 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مةيلةو يا رةش ثارضةى هةندَيك تيايـــدا دةتوانرَيت دان:
َ
ملى منال - روانينـــة

تَيداببينرَيت. شينى

تيشك. بة وَينةطرتن -

نةخؤشيةكةدا، دةتوانرَيت  دةرخستنى لة كاريطةرترة ناوبني: تةكنيكَيكى زؤر -
ئةندامةكان هةندَيك لة لةسةر بضووك بضووك يا طرؤي و

َ
بال و

َ
بال شينى ةى

َ
ثةل هةندَيك

ببينرَين. هَيلكةدان لةسةر بةتايبةتى

بةِرَيكةوت و دةرنةكةوَيت نةخؤشيةكة رَيطايانة لةم يةكَيك بةهيض لةوانةشة -
دةربكةوَيت. ةتَيكى ديكةدا

َ
بؤ حال لَينؤِرين لةكاتى

دةكرَيت؟ مناَلدان ناوثؤشي ثةرشةى ضارةسةرى ضؤن ث:

ســـوِري ( Endometriose) لةكاتى ناوثؤش ثةرشـــةى ۹ ثةرةســـةندنى
كاتدا، لةهةمان واية خؤي دان

َ
منال ناوثؤشي ثةرةسةندنى وةكو تةواو مانطانةدا،

تَيدةطةين لَيرةدا دةبَيت. هَيلكةدانةوة هؤرمؤنةكانى كاريطةرى لةذَير ئةوةش
هؤرمؤنةكانى دةردانـــى وةســـتاندنى لة بريتيية ضارةســـةرةكة كةبنةِرةتـــى
ئةوةش بوةســـتَينرَيت. كةوتنةســـةرخوَين و هَيلكةدانان بؤئةوةى هَيلكةدان،

سكثِريية. دذة حةثةكانى كارى

ثرؤجيسرتؤنى  زؤر كة رَيذةيةكى ســـكثِري دذة حةثي ثزيشـــك ةتةدا
َ
 لةم حال

لةبارةيةكى ئةطةر ثرؤجيســـرتؤنى رووت دةنوسَيت حةثي هةر دةنوســـَيت، يا تَيدابَيت
لةسةرئةم َيك

َ
سال كةمةوة بؤماوةى بةالى ثَيويستة ذنةكةدا. لة نةبَيت رَيطرَيك ديكةوة

بَيت. بَي وةستان بةردةوام ضارةسةرانة
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نةزؤكى  هؤى بووبوة فالوبةوة جؤطةى طريانـــى بةهؤى نةخؤشـــييةكة  ئةطةر
جؤطةى بة زيانيان ئةو طرؤيانةى بؤالبردنى بؤبكرَيت نةشـــتةرطةرى دةتوانرَيت ئةوا

طةياندووة. فالوب

نامَينَيت كاتَيك  هةر لةخؤيةوة دان
َ
ناوثؤشـــي منال ثةرشـــةبوونى  نةخؤشـــي

دةردان لـــة هَيلكةدان تيايـــدا هؤرمؤنةكانـــى كة نائومَيـــدى ذنةكةدةطاتـــة تةمةنـــى
دةوةستن.

 Polyps :مناَلدان ثؤليبكردنى

و دةبَيت دروست دانةوة
َ
منال لةناوثؤشي بضووك زيادةيةكى لة بريتيية ثؤليب

جؤريشن: دوو دةبن، ييةوة ثةيدا
َ
سال تةمةنى ضل لةدواى زؤرترينيان

نوســـاون وردةوة ثةتَيكـــى ريشــاَلى fibrows Polyp: بةهـــؤى ثؤليبــي -
ملى ثؤليبةكة بطاتة كاتة ئةو و بَيت ثةتة درَيذ ئةم لةوانةية دانةوة،

َ
بةماسولكةى منال

بكات. دروست خوَينبةربوون و دان
َ
منال

ثةيدا دانةوة
َ
منال ثـــةردةى لينجة Mucous Polyp: لـــة ثوليــب: لينجــة -

لةثاش يا لةثَيش و دةمَيننـــةوة بضووكى بة ثوليبانـــة ئةم دةبن نةك ماســـولكةكانى،
ئةم لةوانةشـــة لَيدةردةضَيت، قاوةييان ماددةيةكى جارَيك هةموو كةوتنةســـةرخوَين

خوَينى كةوتنةسةرخوَين. ببنةهؤى زؤرى ثؤليبانة

مناَلدان ضيية؟ ثؤليبى هؤى دروستبوونى ث:

دةبَيت،  ثةيدا زؤر رذاندنى هؤرمؤنى ئيسرتؤجينةوة بةهؤى دان
َ
ثؤليبى منال ۹ 

دةبَيتةهؤى دا ثرؤجيسرتؤن و ئيســـرتؤجني هؤرمؤنى لةنَيوان رَيذة تَيكضوونى ضونكة
هَيلكةداندا. كارةكانى لة تَيكضوون
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ضيية؟ ثؤليب دروستبوونى نيشانةكانى ث:

دةربكةوَيت: ئةمانةوة بةهؤى دةتوانَيت نيية ئازارى دان
َ
منال ثؤليبى ۹

دان
َ
منال لينجةثةردةى كة كاتَيك ئةوةش كةوتنةسةرخوَين، خوَينى زؤربوونى -

ثؤليبةكان. دروستبوونى سةرضاوةى دةبَيتة

ئةم بةتةواوى كةوتنةسةرخوَيندا، كاتى دةرةوةى لةكاتةكانى خوَينبةربوون -
دةكةن. هةو ثؤليبةكان كة دةبَيت كاتَيك خوَينبةربوونة

بةهؤي دةبَيت دانـــةوة
َ
طريانى ملـــى منال كةلةئةنجامـــى ةتـــى نةزؤكـــى

َ
- حال

داندا
َ
منال ناوثؤشـــي لةناو نةتوانَيت ئـــةوةى هَيلكؤكـــة لةئةنجامى ثؤليبةكانـــةوة يـــا

تيايدا. ثؤليب بوونى لةئةنجامى بضَينرَيت

بدؤزرَينةوة؟ ثؤليبانة ئةم ضؤن ث:

ثؤليبانة  ئـــةم بوونـــى دةتوانرَيـــت تيشـــكييةوة ۹ بةهـــؤى وَينةطرتنـــى
دةربخرَيت.

دةكرَيت؟  مناَلدان ثؤليبى بوونى ضارةسةرى ضؤن ث:

لةوانةيـــة ببَيتة  م
َ
نيية، بـــةال لةخؤيـــدا ثيس خؤى ـــدان

َ
۹ ثؤليبـــى منال

بةباش لةبةرئةوة شـــَيرثةنجة، بؤ ثةيدابوونـــى هؤكارَيكـــى ياريـــدةدةر
البربَيت. دةزانرَيت

جؤطة  لةرَيطـــاى نةشـــتةرطةرى بةكارَيكى ـــدان
َ
منال  البردنـــى ثؤليبةكانـــى

رَيطا: دوو بة ئةوةش دةدرَيت ئةنجام وة زاوزَى سروشتيةكانى
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Hysteroscopy دان:
َ
منال ناوبينى بةكارهَينانى رَيطاى -

ثةردةى لينجـــة بـــة ثؤليبـــةكان ةتـــى نوســـاندنى
َ
- رَيطـــاى كورتـــاج لةحال

دانةوة.
َ
منال

تا  تاقيطة بؤ بنَيرَيت ثؤليبةكة لة نموونةيةك ثَيويستة ةتَيكدا
َ
حال  لةهةموو

تَيدانيية. ثيسي وةرةمى بزانرَيت

 fibrous Polyp ريشاَلي: ثؤليبي

دةهاون ثةل دانةوة
َ
منال ماسولكةى لة طؤشت ثارضة لة بريتيية ى

َ
ريشال ثؤليبي

لةبةرئةوة نني ثيس ييةكان
َ
ثؤليبة ريشال دَين. ماسولكةيي ثَيك ي

َ
ريشال لةبةرئةوة لة

بَيت بة شَيوةيةك زؤر بضووك ةتَيكى شَيرثةنجةيي. لةوانةية ثؤليبةكة
َ
ناطؤِرَين بؤ حال

كيلؤطرامَيك. ضةند و بطاتة بَيت زؤر طةورة و لةوانةشة ببينرَيت، بَيت طران كة

لةم قؤناغةدا ثؤليب دةبَيت، تووشي ى
َ
سال ثَينج و تةمةنى سي ذن دواى بةزؤري

ئةم نةخؤشية دةبن. ثلةيةكى دى تووشي تا ذن يةكَيكيان بة ثلةيةك لة ضوار هةر

هةية: ريشاَلي ثؤليبي جؤر سَي

بةرز دان
َ
منال بؤشـــايي بةرةو و دةبَيت ثةيدا ناوثؤشـــدا كةلةذَير - ثؤليبَيـــك

و كلكداربَيت ئةمجؤرةيان لةوانةية بكةوَيت، بةرى دةستى ناتوانَيت ثزيشك دةبَيتةوة،
دوواين. لَيي كةلةوةثَيش ثؤليبةوابَيت ئةو وةك

طةورة و دانـــدا ثةيدادةبَيت
َ
منال ديوارى ماســـولكةكانى نَيوان لة - ثوليبَيـــك

دةخاتةسةر ثةستان ئةويش دان
َ
بةرزكردنةوةى ماسولكةكانى منال دةبَيتةهؤى و دةبَيت

دان.
َ
ميزةل سةر يا فالوب جؤطةكانى
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دان.
َ
دةرةوةى منال رووى ثؤليبَيك لةسةر -

ريشاَلى ضيية؟ ثؤليبى هؤى ثةيدابوونى ث:

بةتايبةتى  هَيلكةدانةوة، بةكارةكانى بةندة ي
َ
ريشـــال ثؤليبى ۹ ثةيدابوونى

حاَلةتانةى لةم ييةكان
َ
ريشال ثؤليبة لةبةرئةمة ئيســـرتؤجينةوة، بة دةردانى

دةبن: ثةيدا خوارةوةدا

ئيسرتؤجني لة بةرزيان رَيذةيةكى كة ســـكثِري دذة - بةكارهَينانى حةثةكانى
بَيت. تَيدا

تَيكدةضَيت، ذنةكة هؤرمؤنى كةهاوســـةنطى كاتَيك نائومَيدى تةمةنى - ثَيش
لةناو زوو ييانة

َ
ريشـــال ثؤليبة ئةم نائومَيدييـــةوة تةمةنى كةلـــةدواى جَيـــي ئاماذةية

دةضن.

ضني؟ ريشاَلي ثؤليبي نيشانةكانى ث:

ئةوا  بوو طةورة ئةطةر م
َ
بةال ببينرَيت. بضووك ي

َ
ريشال ثؤليبي ناتوانرَيت ۹
دةردةكةوَيت: نيشانانة بةم

كةلةوانةية لةئاسايي زؤرتر ماوةيةكى و كةوتنةسةرخوَين خوَينى زؤربوونى -
بكَيشَيت. درَيذة رؤذ دة بؤ

دا. سَيكسي ثةيوةندى لةكاتى بةتايبةتى ئازار بة هةستكردن -

لة بوو ثؤليبةكة نزيك ئةطةر بةتايبةتى ميزكردن، زوو بـــة زوو - حةزكردن
سةر. خستبووة ثةستانى و دانةوة

َ
ميزةل

خَيرا هةستكردنى و سكدا. خوارةوةى لةبةشـــي قورساييةك بة - هةســـتكردن
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وةستاندا. لةكاتى بةهيالكيش

ثؤليبي ريشاَلي دةردةكةوَيت؟ ضؤن ث:

دةردةكةوَيت:  رَيطايانة بةم ى
َ
ريشال ۹ ثؤليبي

ئةطةر وةرةمةكة لةذَير (hysterography) ـــدان
َ
منال تيشـــكى - وَينةطرتنى

لينجة ثةردةدا بوو.

ييةكة
َ
ريشال ثؤليبة وة ئةطةر زَى رَيطاى لة بة ثةنجة ثؤليبةكة بة هةستكردن -

بوو. داندا
َ
منال ماسولكةكانى لةنَيوان

دياريكردنى دةبَيتةهؤى رَيطاية دةنطى: ”Ecography“ ئـــةم - وَينةطرتنى
قةبارةشيان. و ثؤليبةكان

دةكرَيت؟ ريشاَلى ثؤليبي ضارةسةرى ضؤن ث:

تَيكضوونانة  توندى ئةو و ثؤليبةكة قةبارةى ضارةسةرةكة بةثَيي ۹ جؤرى
ذنةكة خؤشي. بةثَيي هةروةها دةكات، ثةيدايان دةبَيت كة

   ضارةسةرى ثزيشكى:

دوو لةم بةيةكَيك ثوليبةكة ثةرةسةندنى بةقةدةغةى بةندة ئةم ضارةســـةرة
رَيطاية:

ئيسرتؤجينيان رَيذةى كة ئةوانةى دذةسكثِري حةضي لةبةكارهَينانى وازهَينان -
بةشـــي لةكاتى بةرزة، رَيذةى ثرؤجيســـرتؤنيان حةثانةى ئـــةو بؤ بـــةرزةو طؤِرينيان

سوِرةكةدا. دووةمى
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ذنةكة،  لة دةدرَيت 4-3 مانـــط ماوةى بؤ (LH-RH) دةرزييةكـــى - مانطانـــة
مانطانة سوِري بةوةش مَيشكةِرذَين و ذَير كارى وةســـتاندنى ئةم هؤرمؤنة دةبَيتةهؤى
سك (واتة نائومَيدى تةمةنى كاتى ةتَيكى

َ
حال هؤى دةبَيتة ضارةســـةر ئةم دةوةســـتَيت،

بارى سروشـــتييةكة دةطةِرَيتةوة ةتة
َ
حال ضارةســـةرةكة البردنى ثاش م

َ
بةال نةبـــوون)

جارانى.

ثؤليبةكة كةم  بةسةر ئةم ضارةسةرةدا قةبارةى ســـَي مانط تَيثةِربوونى  ثاش
دةطةِرَيتةوة ثؤليبةكة وةســـتاندنى ضارةســـةرةكة ثاش م

َ
بةال تاِرادةى نيووة، دةبَيتةوة

دابنرَيت سةرةتايي ضارةسةرَيكى بة دةتوانرَيت لةبةرئةوة ثَيشـــووى، قةبارةى هةمان
ثوليبةكة. البردنى بكرَيت بؤ كردارى نةشتةرطةرى كةبةدوايدا بؤ

نةشتةرطةرى:    ضارةسةرى

هيض هةندَيكيان ضونكة النابرَين جياوازى بَي ثوليبةكان هةموو لةم كردارةدا
ثوليبةكان كة تائةوكاتةى نةشتةرطةرى نابرَيتةبةر ثةنا لةبةرئةوة نيية، كَيشةيةكيان

سودَيكى نابَيت. ثزيشكى هيض ضارةسةرى كة كاتةى و ئةو دةبنةهؤى ناِرةحةتى

جؤرى بةثَيي بكرَيت نةشــتةرطةرية دوو لةم يةكَيك دةتوانرَيت حاَلةتةدا لةم
ثوليبةكة:

ئةطةر ثوليبةكة دان)
َ
ملى منال (مانةوةى بةشَيكى دان يا

َ
منال البردنى تةواوى -

دى. ئةندامةكانى سةر خستبووة ثةستانى بوو طةورة زؤر

لةذَير ثوليبةكان ئةطةر دان
َ
منال هَيشـــتنةوةى و خؤيان ثوليبةكان - البردنـــى

ذنى يارمةتى لؤكالة) (واتة جَيطةيية نةشتةرطةريية ئةم بوون، دانةوة
َ
منال لينجةضينى

خستنةوة.
َ
و دووبارة مندال سكثِربوون دةست بكاتةوة بة دةدات طةنج
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Retroversion :دان
َ

منال رووكردنةدواوةى يا الربوونةوة

بةرةو الرببـــوةوة، واتة بـــؤدواوة ئةطةر دادةنرَيت طـــةِراوة
َ
هةل ـــدان بـــة

َ
منال

دان، هةروةها
َ
ميزةل بةرةو واتة ثَيشةوة بؤ ئاسايي الربوونةوةى لةبريتى رَيكة، ةو

َ
ريخؤل

داندابوو.
َ
ميزةل ةو

َ
ريخؤل رووى لةنَيوان ئةطةر دادةنرَيت طةِراوة

َ
بةهةل

هؤى رووكردنة دواوةى مناَلدان ضيية؟ ث:

بةستةرانةدا  الوازى ماسولكةو ئةو لةئةنجامى دان
َ
منال دواوةى رووكردنة ۹

جَيطريدةكةن. خؤيةوة سروشتييةكةى شوَينة بة دان
َ
كةمنال دةبَيت

هةندَيكجاريش بوونَيكى زؤرةوة دَيت.
َ
لـــةدواى مندال الوازيية ئةم بةزؤرى

(Fibroma) يـــا ي
َ
ريشـــال وةرةمـــى ثةيدابوونـــى لةئةنجامـــى رووكردنـــة دواوة

ثةيدادةبَيت. (Endometriose) دانةوة
َ
منال ناوثؤشـــي ثةرشـــبوونى

ضيية؟ مناَلدان رووكردنة دواوةى ث: نيشــانةكانى

كةبةخَيرايي  ئازارَيك ضةنـــد تةنها نيية ۹ هيـــض نيشـــانةيةكى تايبةتى
نامَينـــن و لةضةنـــدكات وبارَيكـــداثةيـــدادةبـــن.

ضووك كاتَيك دا ثةيوةندى ســـَيكس لةكاتـــى تايبةتى بـــارى - لةهةندَيـــك
بنىزَى. ثةســـتانبخاتة ســـةر

ســـوورداطةِراون. ئةندامةكان كاتَيك - ثَيش كةوتنةســـةرخوَين

ناوثؤشـــي لةدةركردنى هَيواشـــي بةهؤى دا - لةكاتـــى كةوتنةســـةرخوَين
دانـــدا.

َ
منال
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ضــؤن دةردةكةوَيــت؟ مناَلــدان ث: رووكردنــةدواوةى

دةردةكةوَيت.  لَيدانةوة ثةنجة بةهؤى ذنان ثزيشـــكى ۹ لة لَينؤِرطةى

بكةين؟ مناَلدان رووكردنةدواوةى ضارةسةرى ضؤن ث:

سك  لةسةر راكشان تةنها ناوَيت، تايبةتى ضارةســـةرَيكى ۹ رووكردنةدواوة
ئازارةكة بؤئةوةى دا سَيكسي ثةيوةندى لةكاتى يا كةوتنةسةرخوَيندا لةكاتى

بِروات.

ئةو  دِراندنى ئةويش دةبرَيـــت بؤنةشـــتةرطةرى ثةنا ةتدا
َ
حال  تةنهـــا لةيةك

ئازارَيكى ثةيداكردنى دةبَيتةهؤى ئةمة ضونكة راطرتووة دانيان
َ
كةمنال بةســـتةرانةية

ئةوسا ثةنا بؤنةشتةرطةرى نيابَيتةوة
َ
دل دِراندنة ئةم روودانى ثَيويســـتة مرؤظ لة زؤر،

ببات.

ببَيت لةطةَل سروشــتى شــَيوةيةكى بة ســكثِري دةتوانرَيت ث: ئايــا
دواوةش؟ بةرووكردنة مناَلدا مانةوةى

 
َ
لةطةل ضونكة كَيشـــةيةك، بـــَي هيض بدرَيت ئةنجام ئـــةوة ۹ دةتوانرَيـــت
بةرةو رَيطاى خؤيان دةتوانن تؤوةكان دان

َ
منال دواوةى الربوونةوةيا رووكردنة

ســـكةكةوة ســـَييةمى مانطى لة هةروةها برِبن. هيض كَيشـــةيةك هَيلكؤكة بَي
بةهؤى ثَيشةوة روودةكاتة خؤي وةردةطرَيتةوة و سروشـــتى شـــَيوةى دان

َ
منال

كَيشةكةيةوة. زؤربوونى

 Poolapsws دان
َ

داكةوتنى منال

خؤيدا لةشوَينى بةســـتةرانةى ئةو و ماســـولكةكان الوازى لةئةنجامى دان
َ
منال
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بارةكة ئةطةر دادةكةوَيت، رووى زَى بةرةو دان
َ
يةكةمدا منال قؤناغي لة دةيضةســـثَينن

رابكَيشَيت رَيكة بةشـــَيك لة يا دان
َ
ميزةل لة بةشـــَيك لةوانةية ئةوا بةرةو خراثرتضوو

وة. بيانخاتة ناو زَى

لةوانةشة و كؤم بطاتة دان
َ
ملى منال مةترسيدارةكاندا لةوانةية زؤر ةتة

َ
حال لة

!! دةرةوة بَيتة لةوَيوة

(الوجان) (perine) كؤم: و زَى نَيوانة

رَيطةوة، و زَى نَيـــوان َيك بةســـتةرو ماســـولكة كةوتوونةتة
َ
كؤمةل بريتيية لة

هةروةها شوَينةكانى خؤياندا، دان لة
َ
منال و دان

َ
ثارَيزطارى ميزةل بريتيية لة فةرمانيان

ناوضةى حةوز ماســـولكةو بةستةرةكانى دةطرَيت. 
َ
هةل سك بؤشـــايي هةموو ناوةرؤكى

زياترة،  10 كطم كةلة ةكانة
َ
ريخؤل قورســـايي ضونكة لةســـةرة طةورةيان قورســـاييةكى

هةروةها طةورةدا، ئةركَيكى بةجَيهَينانى لةكاتى ســـك ثةستانى ســـةرةِراى دةطرن.
َ
هةل

دةكةن. هيالكى بوون
َ
مندال و سكثِربوون تايبةتى بةشَيوةيةكى

مناَلدان ضيية؟ هؤى دواكةوتنى ث:

و  زَى نَيوان ناوضةى ماسولكةكانى بةســـتةرو الوازى لةئةنجامى دان
َ
۹ منال

دةبَيت: ثةيدا هؤكارةوة سَي بةهؤى ئةم الوازييةش دادةكةوَيت، دا كؤم

سكثِربوون:     هؤكارى

دةبَيت.  زياتر 15 كطم لة سكثِريدا لةكاتى ذن كَيشي كاتَيك -

دةبَيت.  زياتر 3.8 كطم لة ةكة
َ
مندال كَيشي كاتَيك -

ملى  بـــَي ئةوةى كرد بةدةرثةِرين دةســـتى ةكة
َ
مندال ئةطةر بـــوون:

َ
مندال     هـــؤكارى
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زؤر دةكشَين زَى و كؤم نَيوان ناوضةى ماســـولكةكانى كشـــابَيت ئةوا بةتةواوى دان
َ
منال

جارانيان. دؤخةكةى بطةِرَينةوة ناتوانن كةلةثاشرتدا

كةوتن دِراندن بةر بةســـتةرةكانيان و زَى و كؤم نَيوان ماســـولكةكانى - ئةطةر
كَيشةية لةم دوورخستنةوة خؤ بؤ ةكةدا، ثزيشـــك

َ
مندال توندى دةرثةِرينى لةئةنجامى

مَى ئةندامى درزتَيكردنى دةباتةبةر ثةنا زؤرجار بوونةكةدا
َ
مندال لة ئاسانكاريكردن بؤ

دِراندن. لة دووركةوتنةوة بؤ

ةكةدا.
َ
مندال هاتنى بةطران لةكاتى

َ
مندال مةقاشي بةكارهَينانى لةكاتى -

تةمةن:     هؤكارى

نةمانى ئيسرتؤجينةوة بةهؤى خؤيان نةرمى شانةكان تةمةنى نائومَيدى ثاش -
نائومَيديدا لةتةمةنى جَيطرةوة ضارةســـةرى هؤرمؤنى بةكارهَينانى (بؤية وون دةكةن،

بةستةرةكان دةدات). داتةثينى يارمةتى وةستاندنى

و الواز هيالك بةســـتةرانة ئةم نائومَيديدا تةمةنى قؤناغى لـــة - زؤر كَيشـــي
دةكةن.

ضني؟ زَى و نَيوان كؤم ماسولكةكانى الوازبوونى ث: نيشانةكانى

ببنةهؤى  ئـــةوةى بَي بووبن الوازى ماســـولكانة توشـــي ۹ لةوانةيـــة ئـــةم
كةوتنة ئةو بةسةر ن

َ
زال ماسولكانة ئةم لةبةرئةوةى م

َ
بةال دان.

َ
منال داكةوتنى

دةبَيتةهؤى الوازييان زَى)، و كؤم دان و
َ
ميزةل (دةرضةكانى ســـكةوة خوارووى

دياردة: دوو

ؤثَيك
َ
دل ضةند لةوانةية خؤنةويست بةشَيوةيةكى ميز: كردنى

َ
كؤنرتؤل الوازى
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ةتةدا
َ
لةوحال دةرثةِرَيت، كؤكيندا يان ثَيكةنني يا بةهَيز ئةركَيكى كَيشانى كاتى لة ميز

و زَى بكرَيت. كؤم نَيوان ماسولكةكانى بةهَيزكردنى ثَيويستة كار بؤ

دةشكَيتةوة.  كارى سَيكسيدا بةسةر زَى: كةبةخراثي نةرمى الوازى

ضيية؟ مناَلدان داكةوتنى نيشانةكانى ث:

هةستكردن
َ
لةطةل و،

َ
بال م

َ
بةال كةم بةئازارَيكى هةستكردن قؤناغى يةكةمدا:       ۹ لة

بةثَيوة. راوةستاندن لةكاتى سكدا خوارووى لة قورساييةك بة

بةردةوامةوة  ئارةزووكردنى كةلةزؤر ميزكردن، دوواتردا: تَيكضوونةكانى     لةقؤناغى
ميزكردن لةئةنجامى كردنى

َ
كؤنرتؤل توانـــاى الوازى

َ
لةطةل دةردةكةوَيت ميزكردن بـــؤ

ناِرةحةتى بة هةست دا سَيكس كارى لةكاتى ذن هةروةها جةستةيي. ئةركَيكى نواندنى
بووبَيت. زَى بؤناو دان

َ
منال زؤرى داكةوتنى تووشي ئةطةر دةكات

دةكرَيت؟ ضارةسةر مناَلدان داكةوتنى ضؤن ث:

ةتةكاندا
َ
حال لةزؤربةى بكرَيت، نةشتةرطةرى ثَيويســـتة زؤربوو: داكةوتنةكة     ئةطةر

ئةندامةكانى خؤيدا
َ
لةطةل داكةوتووة كة دان

َ
منال دةرهَينانى دةبَيتةهؤى نةشتةرطةرى

بؤســـةرةوة دان
َ
منال نةبوو، دةتوانرَيت داكةوتنةكـــةش توند وئةطةر ديكـــةى بردووة.

ببةسرتَيت. خؤيدا شوَينى لة توند بةرزبكرَيتةوةو

نةخؤشيةكةو  ثلةى بةثَيي هةن هةمةجؤر نةشتةرطةرى تةكنيكى شَيوازو طةلَيك  ئَيستا
ضي ثزيشكى نةشتةرطةر بزانَيت خؤيةتى ذن مافى ضارةســـازةكةش. بةثَيى ثزيشـــكة
ةِراوكَيي

َ
دل ثَيويست ناكات ئيرت جطةلةنةشتةرطةرى، نةبوو ضارة هةر وئةطةر بؤدةكات.

نياكارن.
َ
خؤشكةرو دل

َ
دل ضونكة بةرئةنجامةكانى هةبَيت
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ضاككردنيان ماسولكةكان و بؤ بةهَيزكردنى بوو: كاردةكرَيت كةم داكةوتنةكة     ئةطةر
َ
لةطةل ثَيويســـتة زَى، و كؤم نَيـــوان ماســـولكةكانى بةطةِرخســـتنةوةى َين

َ
كةثَيـــي دةل

هةست كةذن ئةوةى هةروةك ضارةسةرة. بةم بكرَيت دةســـت تَيكضوونةكاندا سةرةتاى
هةر ئةنجامدانى يـــا ثَيكةنني لةكاتى دةكات ميزكـــردن كردنـــى

َ
بةنةتوانينـــى كؤنرتؤل

دا. جةستةيي ئةركَيكى

زَى كــؤم و نَيــوان ماســولكةكانى كارى بةبوونــى ث: ضــؤن هةســت
دةكةيت؟ 

يةكســـةر  ونةيتوانى كرد ميزكـــردن بةثَيويســـتى ۹ ئةطـــةر ذن هةســـتى
دةســـت دةكات ئةوا كات، كث ثَيويســـتة ئةم دةدا

َ
هةول و بضَيتـــة تةوالَيتةوة

تايبةت ماسولكةى بةكرذكردنى
زَى و كؤم نَيوان كةكةوتوونةتة
كرذدةبن ماســـولكانة وة، ئـــةم
َيـــك

َ
كؤمةل يشـــياندا

َ
لةطةل و 

ةيةك لة دواوة
َ
بةستةر بة جول

دةتوانرَيت كـــة بـــؤ ثَيشـــةوة
ثـــَي هةســـتيان بةئاســـانى

بكرَيت.

ماســولكةكانى ضــؤن ث: 
بةهَيزبكةين؟ زَى و كؤم نَيوان

راهَينانَيكى  ضةند ۹ لةِرَيطاى
ثارَيزطارى دةتوانرَيت ساكارةوة
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كرذكردنيان تواناى و بكرَيت باشـــدا ةتَيكى
َ
حال لة بةســـتةرةكان ماســـولكةو

راهَينانة ســـودى ئةم بووبن، الوازى كةمَيك تووشـــي ئةطةر بـــؤ ثةيدابكرَيت
ئةمانةية:

دةرضةى ميزةَلدان.  كرذكردنى ثارَيزطارى هَيزى

نةرمةوة. تةسكى زَييةكى بة ثارَيزطارى

لةئةنجامدا حـــةوزدا، لةناوضةى باش مانطانةى ســـوِرَيكى - بؤ دةســـتكةوتنى
هةســـتدارتر طةشـــاوةو زؤرتر بةوةش و بؤدةضَيت زياتر خوَينيان زاوزَى ئةندامةكانى

نامَينَيت. دةبَيت و كةم دا كؤم لة باسور هةروةها بوونى دةبن،

لةهةمووكات يةكةم: راهَينانى
نوسينطةكةى لة تؤ جا َيكدا،

َ
حال و

بوويت وةستا يا دانيشتبووى خؤت
ضةند  بدة

َ
هةول دةكرد ضاوةِرَيى ثاست

زَى كؤم و نَيوان جارَيك ماسولكةكانى
ثَينج بؤماوةى بطةريت. كرذ بةتةواوى

بة بةردةوام بارة ئةم لةسةر ضركة
راهَينانة ئةم دةجار بؤماوةى لةثاشدا

بكةرةوة. دووبارة

ثَيشـــةوة ماســـولكةكانى  -
بةتةواوى دابخة بةهؤى تةواو داخستنى
دووبارة جار دة بؤ راهَينانة ئةم وة، زَى

بكةرةوة.
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بؤماوةى ثَيويستة بدات بةرئةنجامى تةواو بةدةستةوة راهَينانة ئةم بؤئةوةى
دووبارة بكرَيتةوة. لة رؤذَيكدا جار بيست

بكة،  كرذ ثَيكةوة (زَى) ثَيشةوة و (كؤم) دواوة دووةم: ماســـولكةكانى راهَينانى
دووبارةبكةرةوة.  جار دة راهَينانة ئةم 5 ضركةية، كرذكردنةكة ماوةى

بكرَيتةوة. دووبارة رؤذَيكدا لة جار بيست بؤ راهَينانة ئةم ثَيويستة هةروةها

8-5 ضركة  بؤماوةى خؤت بةئـــارةزووى ميزكردندا لةكاتى ســَييةم: راهَينانى
و نَيوان كؤم ةتةدا ماسولكةكانى

َ
حال لةم ميزةكة ثةســـتانى زؤرى ميزةكة بوةســـتَينة،

ثةيدا بةِراهَينان هَيزَيكى زياتريان بؤ وةربطرن و كة ئةركَيكى زيادة زَى ناضـــار دةكات
دةبَيت.

راهَينانى لةرَيطاى زَى و كؤم نَيوان ماسولكةكانى دةتوانرَيت دووبارة
سك. خوارووى ماسولكةكانى هةموو ندنى

َ
بةجوال بةتايبةتى بةهَيزبكرَين وةرزشةوة

لةدواوة  و لةيةكرتدوورن لةثَيشةوة كةمَيك ثَييةكان راوةستان بةثَيوة
نوساون بةيةكةوة

كرذبكة. زَى و دان
َ
موسةل ناوضةى و سك -

ةى
َ
بوون لةسةر جول بةردةوام

َ
لةطةل راوةستة لةسةر نووكى ثَييةكانت -

كرذكردن.

ثَيشوو. بارى بؤ بطةِرَيرةوة خاوبكةرةوةو ماسولكةكان -

كورسي  لةسةر بار: دانيشتن دووبارةبكةرةوة.  ــ30 جار 20 راهَينانةكة -
سةريةك. بخةرة بةتوندى رانةكان
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كرذبكة. حةوز ناوضةى بةهةمووهَيزت -

دووبارة  10 جـــار بؤ راهَينانةكـــة لةثاشـــدا خاوبوونـــةوة بـــؤ - بطةِرَيـــرةوة
بكةرةوة.

و راهَينانةكة ســـةريةك بخةرة ثَيشـــووةوة جارى ثَيضةوانةى - رانـــةكان بـــة
بكةرةوة. دووبارة

بةســـوودة  زؤر م
َ
بةال زؤر ســـاكارة ئاســـان و راهَينانة زؤر ئةم  ئةوةى

َ
 لةطةل

ئةم بوون
َ
مندال ثـــاش جارةكان، تةواوى و بةذمارةيةكـــى بكرَيت بةمةرجَيـــك رؤذانـــة

ثَيويستة. راهَينانة

و كؤم نَيوان ماســـولكةكانى ضاالكى طةِراندنـــةوةى بؤ راهَينانة ئةطـــةر ئـــةم
كةبةندة بة كارةبايي ضارةســـةرى ســـةر بربَيتة ثةنا دةتوانرَيت نةبـــوو، كيـــان

َ
زَى كةل

رَيطاية بةتايبةتى ئةم كارةباييـــةوة، تةزوويةكى بةهؤى ماســـولكةكانةوة ضاالككردنى
تواناى الوازى لةبـــارى دان

َ
دةرضـــةى ميزةل ماســـولكةى بةهَيزكردنى بةكاردَيـــت بـــؤ

ميزدا. كردنى
َ
كؤنرتؤل

دان:
َ

شَيرثةنجةى ملى منال

كة خانة هةندَيك بـــؤ طَيرةشـــَيويانة زيادبوونَيكى لة شـــَيرثةنجة بريتييـــة
ضونكة وة،

َ
زؤر بال دان

َ
ملى منال شَيرثةنجةى دةكةن، لةفةِرةنسا ثيس دروست وةرةمَيكى

شَيرثةنجةى دواى دَيت ثلة دوو بة هةية، تووشـــبووى هةشـــت هةزار نزيكةى نة
َ
ســـاال

لة دابةزينَيكى شَيرثةنجةية جؤرة  ئةوةشدا ئةم
َ
لةطةل ةوةوة، وبوون

َ
بال لةبارةى مةمك

ئةو زؤرترينى دةضن. بةردةواميانةوة لَينؤِرينـــى بةثري ذنان ئةوةى بةهؤى دياردايـــة
 40-50 نَيوان لـــة تةمةنيان ئةوانةن دةبـــن شـــَيرثةنجةية جؤرة ئةم ذنانةى توشـــي
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هةية خانةكانياندا لة نائاسايى ئةو ذنانةى طةشةى ذمارةى ئةوةشدا
َ
لةطةل يداية.

َ
ســـال

بةهَيزترين و زيادبوونداية لة تةمةن
َ
ســـال (Displasie – Displasia) ثَيش ســـي

سَيكسيانةى نةخؤشية بة زيادبوونى ئةو طةشـــة نائاسايية بةندن كةئةم ئةوةية ئةطةر
دةطوَيزرَينةوة. يةكرتى بؤ

مناَلدان ضيية؟ ملى هؤى شَيرثةنجةى ث:

نةخؤشـــيية  ئةو ســـةرجةمى لةئةنجامى ـــدان
َ
منال ۹ شـــَيرثةنجةى ملـــى

دةبَيت.ضةند ذنةكة تووشـــي ذيان بةدرَيذايي كة ثةيدادةبَيت سَيكســـيانةوة
خوارةوة: وةك شَيرثةنجةية ئةم روودانى لةسةر هةن ياريدةدةر هؤكارَيكى

طؤِرينى زؤر يشيدا
َ
زووةوةو لةطةل هةرة سَيكسي لةتةمةنى بةكارى دةستكردن -

هاوبةشةكة.

ســـةرضاوةكةيان دةطوَيزرَينةوة بؤيةكـــرتى سَيكســـيانةى - ئـــةو نةخؤشـــية
بةرةو كةلةوانةية دانـــدا

َ
لةملـــى منال زيثكة ثةيداكردنـــى ظايرؤســـيية و دةبنةهـــؤى

بسَينن. ثةرة شَيرثةنجة ثةيداكردنى

سكثِربوون. زؤر -

دةردةكةوَيت؟ ضؤن مناَلدان ملى شَيرثةنجةى ث:

ثَييان  دةردةكةون ناشـــَيرثةنجةيي بضووكى وةرةمـــى وةك ۹ لةســـةرةتادا
سَي خانةية، نائاســـايي هةندَيك طةشةى هؤكةشـــيان دةوترَيت (ديســـثالزيا)

هةية: (ديسثالزيا) لة ثلةش

خؤى لةوانةية هةية، هةوكارى سروشـــتَيكى كةبةزؤرى سووك - ديســـثالزياى
بايؤتيك). (ئةنتى زيندة دذة بةكارهَينانى ثاش يا ببَيتةوة ضاك لةخؤيةوة
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دةطؤِرَيت. شَيرثةنجة كةبةرةو ثيس ديسثالزياى -

َ
سال دة بة ثَيويستى بطؤِرَيت شـــَيرثةنجة بةرةو ثيس ديســـثالزياى بؤئةوةى
ثلة ئةم و نةطةيةنرَيتة دووربخرَيتةوة لـــةوة خؤ دةتوانرَيت واية ماناى ئةمة هةيـــة،
لَينؤِرينى بةتايبةتى خوُّـ و لَينؤِرينى بةردةوامى ئاطادارى لةئةنجامى ئةوةش ترسناكة،

.(Frottis) دان
َ
منال ي

َ
توَيذال وةرطرتنى

ضيية؟ نائاسايي طةشةى مناَلدان يا ديسثالزياى ملى نيشانةكانى ث:

لةبةرئةوة  تَيكضوونَيك، هيض نابَيتةهؤى نائاسايي(ديســـثالزيا) ۹ طةشـــةى
ئةوةى بَي رةنطـــة نادؤزرَيتةوة نةبَيـــت بـــةردةوام خوُّـ ئةطـــةر لَينؤِرينـــى

خراث. ةتى
َ
حال بكةين بطؤِرَين بؤ ثَي هةستيان

بدؤزينةوة؟ (ديسثالزيا) نائاسايي طةشةى ضؤن ث:

دانةوة 
َ
منال ملى ـــى

َ
توَيذال وةرطرتنى رَيطةى لـــة ديســـثالزيا ۹ دؤزينةوةى

ملى برينةكانى دةداتة سةرنج ثزيشك دياريكردنةكة ثاش (Frottis) دةبَيـت
قؤناغ بةدوو ةكان

َ
توَيذال ثزيشكةكة تايبةتييةوة، ناوبينَيكى لةرَيطاى دان

َ
منال

لَينؤِرينةكة ئةطةر هةية، مانط شـــةش هةردووكياندا كةلةنَيوان لَيدةنؤِرَيت
َيكى

َ
توَيذال ثزيشكةكة ئةوا هةية، (ديسثالزيا) نائاسايي كةطةشةى دةريخست

بؤ (Biopsie) لَينؤِرينى زيندةيي بؤ وةردةطرَيت داندا
َ
منال لة ملى شـــانةيي

مةترسي. ثلةى دياريكردنى

بكةين؟ (ديسثالزيا) نائاسايي طؤشةى ضؤن ضارةسةرى ث:

ضارةســـةرَيكى جَيطةييةوة  بةهـــؤى ســـووك ۹ زؤربةى جار ديســـثالزياى
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مانط شةشـــة نامَينن، ثاش دذى هةوكردن ثَيدانى دذةزيندةكانى لةئةنجامى
دان دةكرَيت

َ
ملـــى منال لة

َ
توَيذال وةرطرتنى لَينؤِرينى ضارةســـةرة دواى ئةم

دةركةوت لَينؤِرين ثاش ئةطةر نةخؤشيةكة، ثةرةسةندنى طةشـــةو بؤ زانينى
كةلةثلةى دادةكرَيت

َ
لةطةل ةى

َ
وامامةل ئةوا ماوة، هَيشـــتا هةر كةديسثالزياكة

داية. ثلةى ثيسى لة ناوةندى يا مام

و نةكات طةشة بؤئةوةى بةخَيرايي لةناودةبرَيت ثيس يا ناوةند ديســـثالزياى
ئةمانةن: بةكاردَين رَيطةيةدا كةلةم تةكنيكانةش ئةو شَيرثةنجة. ببَيتة

.(Electrocoagulation) كارةبايي - مةينى

الوازةوة. كارةبايي تةزووويةكى بةهؤى شانةكان مةياندنى واتة

.(cryotherapy) ساردكردنةوة بة - ضارةسةر

لَيزةر. تيشكى -

ناوبينى بةهؤى بةكارهَينانى بةتةواوى ناوضة توشـــبووةكة طةورةبوو ئةطةر
الدةبرَيت. هةمووى دانةوة

َ
منال

ضيية؟ رووكارى شَيرثةنجةى ث:

لةســـةرةتاكةيدا، خانـــة  ـــدان
َ
مندال ملـــى ۹ بريتييـــة  لـــة شـــَيرثةنجةى

بضنة ئةوةى دةبنةوة بَى كؤ دةرةوة رووكارى لةسةر شـــَيرثةنجةييةكان تةنها
بةدةستهَينانى ئةوةش (%100)ة ضارةسةرى لةبةرئةوة ةكانةوة،

َ
قول شانة ناو

دةبَيت. نةخؤشةكان شانة البردنى و
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ية؟ ضى شَيرثةنجةيى بآلوبوونةوةى لة مةبةست ث:

خانةشَيرثةنجةييةكان  كة روودةدات كاتَيك شَيرثةنجةيى ةوةى بآلوبوون ۹
دةوروبةريان شـــانةكانى بؤ بطوَيزرَينةوة دانـــةوة

َ
منال ملى لةجينـــى روكارى

ليمفةكانةوة. رَيطاى لولة لة ئةندامةكانى ديكة وردةوردة بؤ لةثاشرتدا

كامانةية؟ بآلوبوةوة شَيرثةنجةى نيشانةكانى ث:

ئةنجامى وةرطرتنى  لـــة ئةطةر نةكرَيت، لةســـةرةتادا تَيبينى ۹ لةوانةيـــة
ئةوا (Biopsie) زيندةيى لَينؤِرينى يـــا (Frottis) نةدؤزرايةوة ـــةوة

َ
توَيذال

ى دةزانرَيت. سَيكسيةوة ثَي كارى بوونى خوَين لةثاش بةهؤى

زيندةيى لَينؤِرينى بكرَيت، بةآلم شيكارى و دةتوانرَيت لَينؤِرين ةتةدا
َ
حال لةم

بزانرَيت ئةوةى بؤ بكرَيت لَينؤِرين ثَيويستة هةروةها دةردةخات مةترسيكة بةتةواوى
تووشبوون. ديكة ئةندامةكانى ضةند تا

مناَلداندا ملــى لة كة ث: ضــؤن ضارةســةرى ئةو شــَيرثةنجةية دةكرَيت
بآلوبؤتةوة؟

دةبَيت،  طرانـــرت ضارةســـةرةكة نةخؤشـــييةكة، ۹ بةثَيـــى بآلوبوون ةوةى
ثَيكةوة ئةنجام تةكنيك بةســـَى و دةبَيت ثســـثؤِردا ســـةنتةرى ضارةســـةر لة

كيميايى. ضارةسةرى تيشك، ضارةسةر بة نةشتةرطةرى، دةدرَيت

تيايدا دةبَيت، ثَيويسرت نةشتةرطةرى سةندبَيت ثةرةى زياتر تا نةخؤشـــيةكة
زؤر ةتة

َ
حال لـــة دةردةهَينرَين هةموويـــان فالوب جؤطةكانى و هَيلكـــةدان ـــدان و

َ
منال

دةبِرَيت. زَيش ثةرةسةندووةكانيشدا بةشَيك لة
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بكرَيت؟ مناَلدان ملى دذى شَيرثةنجةى خؤثارَيزى دةتوانرَيت ئايا ث:

نةخؤشـــية  و بؤ هةوكردنةكان ثرؤطـــرام بة و ثَيك ۹ ضارةســـةرى رَيكـــو
خؤثارَيزييةكى دةطوَيزرَينةوة، دى يةكَيكى بؤ كةسَيكةوة لة كة سَيكســـيةكان
خؤشـــيان يارمةتيدةرن لة هةوكردنة ئةو ثَييـــةى بةو باش دروســـت دةكات

(ديسثالزيا). خانةكاندا نائاسايى طةشةى ثةيداكردنى

رَيطايةكى بة (Frottis) دانةوة
َ
منال وةرطرتن لة ملى

َ
لَينؤِرينى خوُّـ بة توَيذال -

شَيرثةنجةية تاكة دان
َ
منال ملى شَيرثةنجةى ضونكة دةكات، دروست خؤثارَيزى ئاســـان

ثةيدابوونى طةشـــةى لة رَيطاى ببَيت ضاوةِروانى بؤ دةكرَيت ثةيدا كـــة لةثَيش ئةوةى
نة)

َ
ســـاال ) دان

َ
منال ةكانى

َ
توَيذال بؤ خوُّـ لَينؤِرينى لةبةرئةوة خانةكانـــةوة، نائاســـايى

ضارةسةرة. رَيطاى باشرتين

بؤ طؤِرينيـــان قةدةغـــةى نائاســـاييةكان دةبَيتةهـــؤى - لةناوبردنـــى خانـــة
شَيرثةنجة.

شَيرثةنجةى ناوثؤشي مناَلدان:

دانةوة،
َ
منال بؤشايي كةكةتؤتة لينجةثةردةيةى ئةو شـــَيرثةنجةى لة بريتيية

ملى شـــَيرثةنجةى وبوونةوةى
َ
بةبال يةكســـانة تاِرادةيةك ذناندا لةناو وبوونـــةوةى

َ
بال

نائومَيدييان كةتةمةنـــى دةطرَيتةوة ذنانـــة ئةو تةنها ئةم جـــؤرة ـــدان تيايانـــدا.
َ
منال

ييةوةية.
َ
سال كةلةذَير ضل دةبَيت ذنَيك توشي بةدةطمةن و زؤر تَيثةِراندووة،

مناَلدان ضيية؟ ناوثؤشي هؤى شَيرثةنجةى ث:

كةزؤر  روودةدات دانانةدا
َ
منال لةناوثؤشي ئةو بةزؤرى شَيرثةنجةية ۹ ئةم



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ÙbÁ¸ÎÖ ÖÏ‹◊ Ùâbfl NÖ

      
267

267

ثؤليبى  يا توشي Hyper plasie كةوتوون. نائاسايي َيكى بةرئةســـتوربوون
هاتوون. (Polypes) دان

َ
منال

لةضاو ئيسرتؤجينةوة زيادبوونى بةهؤي دان
َ
منال ناوثؤشي طةشةى زؤربوونى

لة: ئةمةش روودةدات دا دةبَيت ثرؤجيسرتؤن

ثَيش درَيذخايةنى ماوةى دا، واتة تةمةنى نائومَيدى ةتـــى دواكةوتنى
َ
- لةحال

هاوســـةنطى هؤرمؤنى  تَيكضوونى (Primeno pause ) ضونكة نائومَيـــدى تةمةنـــى
زيادبوونى بؤ ياريـــدةدةر هَيلكةدانةكانةوة دةبَيتة هؤكارَيكى ضاالكـــى الوازى بةهـــؤى

ناوثؤشةكة. ئةستوورى

تةمةنى 12  ثَيش زوودا، كةوتنةســـةرخوَين لةتةمةنَيكى روودانى  هةروةهـــا
ثاش دان

َ
منال ناوثؤشي شـــَيرثةنجةى ثةيدابوونى بؤ دةربَيت يارمةتى لةوانةية ي

َ
ســـال

ي.
َ
سال ثةنجا تةمةنى

تةمةنى  ثَيش لةقؤناغـــى هؤرمؤنى ناهاوســـةنط دا ضارةســـةرى ةتـــى
َ
 لةحال

ضارةســـاز ئةوةى ثزيشـــكى
َ
ثرؤجســـرتؤن، لةطةل بةكارهَينانى تةنها واتة نائومَيـــدى،

دةسةثَينَيت. ئيسرتؤجني سةرةِراى ثرؤجسرتؤن بةكارهَينانى

ضيية؟ مناَلدان شَيرثةنجةى نيشانةكانى ث:

كةوتنةسةرخوَين، لةوانةية  كاتى لة بةدةر لةكاتةكانى ۹ دةرضوونى خوَين
نزيكبوو شـــَيرثةنجة بةتايبةتى ئةطـــةر ذنةكة بوونى بـــؤ ئاماذةيـــةك بَيت
تيذ و كـــةم هةرضةندَيك خوَينبةربوونَيـــك، لةتةمةنـــى نائومَيـــدى. هـــةر

بؤى. بكات ثزيشك سةردانى ذنةكة لةسةر ثَيويستة تَيثةِربَيت
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بكةين؟ مناَلدان ناوثؤشي شَيرثةنجةى لَينؤِرينى ضؤن ث:

بةدةرخســـتنى (Frottis) رَيطا دان
َ
منال ى

َ
توَيذال بؤ كالســـيكى ۹ لَينؤِرينى

نادات. نةخؤشيةكة

لةلَينؤِرطةرى بةدواداضـــوون. رَيطـــاى طةو
َ
بةل دةبَيتـــة تةنهـــا خوَينبةربوون

كارانة دةكرَيت: ذن ئةم ثزيشكى

لة ثةردةى بضـــووك ثارضةيةكى زيندةيي(Biopsie) ثزيشـــك - لَينؤِرينـــى
ووردبيندا لةذَير خانةكان ســـةيركردنى خانةكانى دةثشـــكنَيت، دةكاتةوةو لَي دان

َ
منال

شَيرثةنجةيي نني. يان شَيرثةنجةيني ئايا خانةكان دةخات دةرى

بؤشـــايي وَينةية (Hysterography) ئةم ـــدان
َ
منال بؤ تيشـــكى وَينةيةكى

دةكاتةوة. روون قةبارةكةى ثيس و شوَينى وةرةمى و دةردةخات دان
َ
منال

دةرخســـتنى ناوبني (Hysteroscopy) بؤ بـــة دان
َ
منال ناو - ســـةيركردنى

ناوثؤش. شانةى لة نموونةيةك ووردى

دةكرَين. وةرطرتن بةنج بَي و ئازارن بَي لَينؤِرينانة ئةم هةموو

بةهؤى دةكرَيت رت
َ
قول بةنجيشـــدا لَينؤِرينى زيندةيي لةذَير لةنةخؤشـــخانةو

ناوضةيةكى خانةكانـــى بؤ كردنى شـــيكارى ـــدان و
َ
منال لـــة َيـــك

َ
لَيكردنـــةوةى توَيذال

فراوانرت.

بكةين؟ مناَلدان ناوثؤشي ضارةسةرى ضؤن ث:

تةكنيكةكة  هةرسَي دان،
َ
منال شَيرثةنجةى ملى ضارةسةرى بؤ هةروةكو  ۹
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ضارةسةرى تيشكى، ضارةسةرى نةشتةرطةرى، دةدرَيت: ئةنجام بةيةكةوة
و
َ
بال دةوروبةردا ئةندامةكانى بةناوضةو شـــَيرثةنجةكة كيميايي، ئةطةر

ثَيويستيمان زياتر بوو، ثَيشكةوتووتر شَيرثةنجةكة هةرضةندَيك بووبؤوة،
دةبَيت. زياتر نةشتةرطةرييان بةالبردنى

دةرفةتى ئةوا بـــوو داندا
َ
منال لةبةشـــَيكى تةنها تووشـــبوونةكة م ئةطةر

َ
بـــةال

دةبَيت. زؤر ضاكبوونةوة

فالوب    نةخؤشيةكانى جؤطةى

كَيشةيان ديارترين نني كَيشة بَي زاوزَى، ئةندامةكانى هةموو وةك جؤطانة ئةم
دان.

َ
منال لةدةرةوةى سكثِربوون يا نةزؤكى ببنةهؤى كةلةوانةية هةوانةية ئةو

(Salpingitis) :جؤطةكان  هةوى

الوةكانى بةتايبةتى ذنة دةبَيت ذنان زؤرى ذمارةيةكى جؤطةكان توشي هةوى
لة يةك بةتَيكِرايي واتة دةبن توشي فةرةنسا لة ذن ســـةدهةزار نة

َ
ساال ئَيستا فةرةنســـا،

هةرزةكار. ذنى سَي

جؤطةكان ضيية؟ هؤى هةوى ث:

دةطوَيزرَينةوة  لةوَيوة و دةذين دا كةلةزَى زيانبةخشـــة ميكرؤبي ۹ هؤكةى
لةوانة: هةمةضةشنةن ميكرؤبانة ئةم سةرضاوةكانى فالوب، جؤطةكانى بؤ

هةوةكان  %60 ى سةرضاوةى كة دةطوَيزرَينةوة سَيكس بة نةخؤشيانةى ئةو -
هاوبةشـــةكةوة لة دا سَيكســـي ميكرؤبةكة لةكاتى كارى ةتـــةدا

َ
حال ثَيكدةهَينـــن، لـــةم

لة هاوبةش طؤِرينى زؤر و زووةكان سَيكســـية ثةيوةندى وبوونةوةى
َ
بال دةطوَيزرَيتةوة.
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دةكاتةوة. روون هةوى هةرزةكاران وبوونةوةى
َ
بال هؤى خؤرئاوادا تةكانى

َ
ووال

لةبةرئةوة روودانى هةوةكاندا، لة هةية طرنطى َيكى
َ
لةولةب رؤل بةكارهَينانى -

بهَينَيت. بةكارى ببَيت، ي
َ
مندال ئةوةى ثَيش ناكةين طةنج ذنى ئامؤذطارى

ضيية؟ نيشانةكانى هةوى جؤطةكان ث:

 
َ
لةطةل دةكات دروســـت ســـكدا خوارووى لة بةهَيز ئـــازارى ۹ هـــةوى توند
جؤطةكانى هـــةوى

َ
لةطةل جؤطـــةكان هةوى كَيمـــى، لةوانةية لَيضؤِرينَيكـــى

بةرزدةبَيتةوة. لةشيش طةرمى ثلةى و ميزدابَيت

راست كةبةشـــَيوةيةكى ثةيدادةبَيت توندةوة هةوَيكى لة درَيذخايةن - هةوى
ضارةسةرناكرَيت.

دةدؤزرَيتةوة؟ جؤطةكان هةوى ضؤن ث:

دةركةوَيت  ئاســـاييدا ذنانةى لَينؤِرينَيكى لةئةنجامى هةوةكة ۹ لةوانةيـــة
و و رةق ئاوســـاون

َ
هةل كـــة جؤطةكان دةردةكةوَيت كاتَيـــك ثزيشـــك بؤي

دةكرَيت، بؤ دةنطى وَينةيي ثشكنينَيكى لَينؤِرينة ئةم لةثاش بةئازاربوون
حةوز ناوضةى بؤ بةناوبـــني لَينؤِرين ثزيشـــك ةتيشـــدا

َ
حال و لةهةندَيك

دةكات.

بكةين؟ ضارةسةرى هةوى جؤطةكان ضؤن ث:

بايوتيك)َيكةوة  (ئةنتى زيندة ضةند دذة بةكارهَينانى بةهؤى ۹ ضارةســـةر
و درَيذخايةن ماوةى ضارةسةرةكة ئةو ميكرؤبانة نةهَيشتنى بؤ دةكرَيت

دةطرَيتةوة. هاوبةشةكةش
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ضىية؟ جؤطةكان هةوى بةرئةنجامةكانى ث:

سكدا.  خواروى لة بةردةوام درَيذخايةنى ۹ ئازارى

ةتى
َ
لـــة حال نموونة بؤ ـــدان

َ
منال لـــةدةرةوةى ســـكثِرى - ئةطـــةرى رودانى

بكات طةشـــة تيايدا و دان
َ
منال بؤ بضَيت ناتوانَيت ثيرتاو هَيلكةى جؤطةكاندا، طريانى

دةكات. طةشـــة لةجؤطةكةدا خؤى شـــوَينى لة لةبةرئةوة

جؤطةكانةوة نةيانتوانى بضنة تؤوةكان ئةطةر روودانى نةزؤكى - ئةطـــةرى
تةنها ئةطةرى هةوكـــردن م

َ
بـــةال هةوكردنـــدا، بةهـــؤى طريانيانـــةوة لةئةنجامـــى

جؤطةكة هةردوو ئةطـــةر م
َ
بةال هةية، ســـكثِري ئةطةرى طرتبـــوةوة جؤطةيةكيانـــى

هَيلكة ثيرتاوةكة دةتوانرَيت ةتةدا
َ
حال لـــةم روودةدات، نةزؤكى بةتةواوى ئةوا طريا

ســـكثِري. لة نيابوون
َ
بؤ دل راســـتةوخؤ بضَينرَيت داندا

َ
لةناو منال

دابِرانــىجؤطةكــة:

دانة
َ
منال دةرةوةى سكثِربوونى راســـتةوخؤى بةرئةنجامى جؤطةكة دابِرانى

دةبَيتةهؤى طةشـــةدةكات ثيرتاوةكة هَيلكؤكة كاتَيك ضونكة واتة لةناوجؤطةكـــةدا،
دِراندنـــى.

ضيية؟ مناَلدان لةدةرةوةى ســكثِربوون ث: هؤكانى

لةوانة: هةمةضةشـــنن زؤرو ۹ هؤكان

- هةوَيكـــى درَيذخايـــةنلـــةجؤطةكـــةدا.

لةثَيشـــرتةوة. دان
َ
لةدةرةوةىمنال - ســـكثِربوون
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-  تَيكضـــوونلـــةجؤطةكـــةدا.

-  بةكارهَينانـــىلةولـــةب.

ضيية؟ جؤطةكة دابِرانى نيشــانةكانى ث:

بارودؤخَيكى  لـــة دةِروَيت جؤطةكـــةدا لةثةردةى ۹ ئـــةو هَيلكؤكةيـــةى
خوَينةشـــة ئةو هةرضي دَيت، كؤتايي مردن بة لةبةرئةوة ناذي طونجـــاودا
و لةناوجؤطةكةدا كؤبوونةوة بةردةوام دةبَيت لة ذياندنى بـــؤ كةتةرخانة

ثةســـتاندةخاتةســـةرالكانى.

ناو دةضَيتة لَيـــوةى خوَين بةدرزبـــردن، كـــرد دةســـتى - ئةطـــةر جؤطةكة
بؤشـــاييحةوزةوة.

سك ثةيدادةكات، لةثِري زؤرى ئازارَيكى دابِرا، لةثِر درزى نةبردوو ئةطةر -
بةخَيرايي ثَيويســـتة كـــة دةكات ترســـناك دروســـت هةروةهـــا خوَينبةربوونَيكـــى
لةم و، دادةبةزَيت ثةســـتانى دةبَيـــت زةرد زؤر رةنطـــى ذنةكـــة بةثرييـــةوة بضـــن،

رَيـــتكاتبةفـــرِيؤبـــِروات.
َ
ةتـــةدا نابَيـــت بهَيل

َ
حال

بكةين؟ جؤطةكة دابِرانى ضارةســةرى ث: ضؤن

۹ بةنةشـــتةرطةرىضارةســـةردةكرَيت. 

دا لةســـةرةتاكةى ـــدان
َ
منال لـــةدةرةوةى ســـكثِربوونةكة - ئةطـــةر توانـــرا

ثيرتاوةكة هَيلكؤكة دةكرَيتةوةء جؤطةكـــة ئةوا كشـــابوو جؤطةكةش و بدؤزرَيتةوة،
دةدورَيتةوة. برينةكة لةثاشـــدا دةردةهَينرَيت
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بةنةشـــتةرطةرى  دةتوانرَيت ثَينةطةيشـــتبوو زيانى زؤر - ئةطةر جؤطةكة
ميكرؤســـكؤبيضارةســـةربكرَيت.

بةهَيلكةدانةوة ثارَيزطارى و ثَيويستةدةربهَينرَيت دِرابوو جؤطةكة ئةطةر -
بةساغى دى جؤطةكةى لةبةرئةوةى رووبدات سكثِري دةتوانرَيت لةثاشـــدا دةكرَيت،

ماوةتـــةوة.

نةخؤشــيةكانىهَيلكةدان 

لةوانة: لة كَيشة، بةدةرنيية زاوزَى ئةندامةكانى وةك هةموو هَيلكةدانيش

(Cystes تورةكة( ثةيدابوونى

ثِرة بةشـــَيكى يا كةبةتةواوى بؤشـــاييةك ثةيدابوونى تورةكـــة بريتيية لـــة
لةشلة.

:Functional cysts فةرمانيةكان تورةكة

هةرطيز  و روودةدةن كتوثِر ثَيكدةهَينن هَيلكـــةدان بوونى 90% ى بةتورةكـــة
تورةكة هةرطيز دةبن، ون كةوتنةســـةرخوَين ثاش بةزؤرى نامَيننةوة، و نابن بةردةوام

بؤ شَيرثةنجة. فةرمانيةكان ناطؤِرَين

ضيية؟ فةرمانيةكان تورةكة هؤى ث:

دروستدةبن  ةى هَيلكةداندا
َ
مدانةوةيةكىهةل

َ
لةئةنجامىوةال ۹ئةم تورةكانة

بةزؤري ئةمة دَيت، بؤي دةماخةوة سةرةوةى لةبةشةكانى بؤئةو فةرمانانةى
هايثؤسةلةمةس ضونكة رذَينى ةِراوكن،

َ
دل دةمارطريو كة روودةدات ذنانةدا لةو
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لَيوة  هَيلكـــةدان بؤ رَينماييانةيـــان كةئـــةم Hypothalamus (ذَيرالنكـــة)
دةروونييةكان. بؤ تَيكضوونة زؤر هةستيارة رذَينَيكى دةردةضَيت،

بدات، فِرَي ناوى هَيلكؤكةكةى ناتوانَيـــت دانة
َ
ضيكل هَيلكةدانة ةتـــةدا

َ
لةم حال

هةندَيكجار , شـــلة لة دةبَيـــت وثِردةبَيت بةردةوام خؤى طةشـــةى لةبةرئةوة لةســـةر
ثاشماوةى واتة لةسةر زةردة تةنة روودةدات، واتة لةسةر ثاش هَيلكةدانان بوون تورةكة
فرمانييةكان تورةكة قةبارةى بووة، دروست هَيلكؤكة فِرَيدانى ثاش دانة

َ
ضيكل هَيلكةدانة

دةطؤِرَين. مانطانة سوِري قؤناغةكانى بةثَيي

كامانةن؟  فرمانيةكان تورةكة بوونى بؤ بةَلطةن نيشانانةى ئةو ث:

سكدا  لةاليةكى بوةوة طرد ســـكدا، يا بةهَيزو خوارووى لة زؤر ۹ ئازارَيكى
بةتةنها.

مانطانة. تَيكضوونةكانى سوِري -

رووبدات، َيت
َ
ئةواناهَيل روويـــدا، هَيلكةداناندا لةكاتـــى تورةكةبوون - ئةطـــةر

ئةم رذاندنى وزؤر دا، ئيســـرتؤجني لةدةردانى دةبَيت بـــةردةوام دانة
َ
ضيكل هَيلكةدانـــة

كةوتنةسةرخوَين. دواخستنى و مةمكةكان ئاوسانى
َ
هةل دةبَيتةهؤى هؤرمؤنة

و ئيســـرتؤجني دةردانـــى دا، رووى هَيلكةدانـــان دواى - ئةطـــةر تورةكةبـــوون
دواخســـتنى دةبَيتةهؤى دةرثةِرينـــى هؤرمؤنة ئةم دةبَيت، بـــةردةوام ثرؤجيســـرتؤن

دان. نج
َ
هَيل و هةست بة كةوتنةسةرخوَين

وانيية.  لة راستيدا م
َ
بةال دةطةيةنن، سكثِربوون تَيكضوونانة ئةم

ببينني؟ تورةكةكان ضؤن ث:
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ذنانةوة.  كلينيكى لَينؤِرينى رَيطاى ۹ لة

تورةكةكة شـــوَينى دةنطى وَينةى دةنطى). (وَينةطرتنى ســـؤنةرةوة - بةهـــؤى
ئةو هةروةها دةكات. دياري ئةو شلةيةى تيايداية سروشتى و قةبارةكةيي و دةردةخات

هةبَيت. رةق وةرةمَيكى بوونى دةربارةى كة دةِرةوَينَيتةوة طومانةش

فةرمانى بكةين؟ تورةكةبوونى ضؤن ضارةسةرى ث:

ئةوةش  بةدةرمان، كو
َ
بةل ناكرَيت ضارةسةر بةنةشتةرطةرى ۹ تورةكةبوون

دذة حةثةكانى يان بةهَيزدةبَيـــت ئاوَيتةيةكى ثرؤجيســـرتؤنى بةوةرطرتنى
وةستاندنى مانطانة بؤ ســـوِرَيكى ضةند ماوةى بؤ ئاســـايي ســـكثِري بةدؤزى
دةطةِرَينةوةو بةخَيرايـــي تورةكةكان ضارةســـةرةوة ئةم بةهؤى هَيلكةدانـــان

نامَينن.

:Organical Cystes ئةنداميةكان تورةكة

مانةوةيان ضونكة دةربهَينرَيـــن، ثَيويســـتة جياوازن، جؤرَيكى ئةمانة ضةند
لةوانة: خراثبوون بارى هةندَيك دةبَيتةهؤى

ة.
َ
ريخؤل دان و

َ
ميزةل بخةنةسةر ثةستان و طةورةبنب لةوانةية -

ناوةوة. خوَينبةربوونى ببنةهؤى لةوانةية -

بؤ شَيرثةنجة. لةوانةية بطؤِرَين -

:Dystropic ovaries هَيلكةدان خراثكاركردنى

بضووك ذمارةيةكى زؤر بوونى بةهؤى خراثكاركردنى هَيلكـــةدان لة بريتيية
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كاتدا لةيةك نةخؤشـــية ئةم بوونةتةوة، و
َ
بال شـــانةى هَيلكةداندا كةلةناو بضووكـــةوة

ئازار ثِر مانطانـــةدا دووةمى ســـوِري لةبةشـــي و دةبَيت هَيلكةدانةكة تووشـــي هةردوو
شـــؤكَيكى يا (هةوى زاوزَى) مادى توشـــبوونَيكى لةئةنجامى خراثكاركردنة دةبن. ئةم
دروســـت زؤر ذنانةدا لةو دوواييان جؤرةى ئةم لةبةرئةوة ثةيدادةبَيـــت، دةروونيـــةوة

ةذاون.
َ
شل دةمار هةيةو ةِراوكَييان

َ
دل كة دةبَيت

ئةوةش ماوةيةك بـــؤ ثشـــودان بة هَيلكةدان مانةوةى لة بريتيية ضارةســـةر
ماوةيةدا. لةو دةبَيت هَيلكةدانان بةوةستاندنى

:Tumers هَيلكةدان وةرةمةكانى

ثيس بَيت وةرةمةكة رةق، لةوانةية بارســـتةيةكى وةستاوى لة بريتيية وةرةم
(ناشَيرثةنجةيي). بَيت ثاك يا (شَيرثةنجة)

هَيلكةداندا  وةرةمةكانى لةسةرجةمى ية % 10-15 لةنَيوان وةرةمى ثيس رَيذةى
ثاش شـــَيرثةنجةكانى لةذناندا وييان

َ
بةثَيي بال دادةنرَيت ضوار بةثلة ئةم نةخؤشـــية

ثاش دواوة، واتة لةتةمةنةكانى بةزؤرى دان.
َ
منال ناوثؤشـــي و دان

َ
منال ملى و هَيلكةدان

دةبَيت. ذن توشي ي
َ
سال شةست

هَيلكةدان؟ وةرةمى بوونى بؤ بةَلطةن كة كامانةن نيشانانة ئةو ث:

ناسينةوةى  بؤ نية نيشانةيةكى هيض بضووكة وةرةمةكة لةسةرةتادا ۹ كاتَيك
هةية: خوارةوةى نيشانانةى ئةم طةورةدةبَيت كة لةثاشرتدا و

حةوز. لةناوضةى ئازار -

مانطانة. سوِري تَيكضوونى -
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خوَينبةربوون. -

ببينني؟ هَيلكةدانى وةرةمى ضؤن ث:

لة  بةطةورةبوون هةســـت ثزيشـــك ذنانةوة، كلينيكى ۹ بةهـــؤى لَينؤِرينى
دةكات. هَيلكةداندا

يا هَيلكةدانيية وةرةمى كةئايا دةكات ديارى بةتةواوى (ســـؤنار) وَينةى دةنطى
لةوةرةمةكة خانانةى ئةو ميكرؤســـكؤبي بؤ بةهؤى لَينؤِرينى هةروةها تورةكةبوونة،

نيية. يان ثيس ثيسة وةرةمةكة ئايا بزانرَيت، سروشتةكةى دةكرَيتةوة دةتوانرَيت

هَيلكةدان؟ شَيرثةنجةى بؤ بةَلطةن كة كامانةن نيشانانة ئةو ث:

بوونى:  طةى
َ
دةبنة بةل ئةم نيشانانة ۹ لةسةرةتادا

دا. كةوتنةسةرخوَين دوور لةنَيوان خوَينبةربوون -

لةسكدا. ئازار -

بةخَيرايي ثَيويســـتة كة كَيشـــةيةك بؤبوونى طةيـــة
َ
بةل - خوَينبةربوونةكـــة

بكرَيت. ثزيشك سةردانى

بةَلطة: دةبنة نيشانانة ئةم ثَيشكةوتوودا قؤناغى لة

سك. ئاوسانى -

ت. ديََ بةدوادا جةستةيي هةرسييةكان كةالوازى تَيكضوونة -

زؤر. بةماندووي هةست -
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مةسةلةى ثَيشكةوتوودا قؤناغي لة هَيلكةدان شَيرثةنجةى بوونى دؤزينةوةى
طواســـرتاونةتةوة لةوةرةمةكةوة ثيســـةكان خانة ضونكة دةكات طران زؤر ضاكبوونةوة

ديكة. بؤئةندامةكانى

بكةين؟ هَيلكةدان وةرةمةكانى ضارةسةرى ضؤن ث:

رةق  وةرةمَيكى هةموو ثَيويســـتة دةكرَيت، بةنةشـــتةرطةرى ۹ ضارةســـةر
جؤرى لة شـــَيرثةنجة ئةطةر بة دةبَيت تا نةكرَيت و ضـــاوةِرَي دةربهَينرَيـــت

نةبَيت. ثيسيش

ثاكدا: وةرةمى لةحاَلةتى

بةشـــةى ئةو ثارَيزطارى و دةردةهَينرَيت بوو، وةرةمةكة بضـــووك 1. ئةطـــةر
كةدةمَينَيتةوة. دةكرَيت، هَيلكةدان

دةردةهَينرَيت. بةتةواوى هَيلكةدان هةموو طةورةبوو وةرةمةكة ئةطةر .2

ثَيويستيةكانى دةردراوة هؤرمؤنيية بةيةك هَيلكةدانةوة، ذن ثارَيزطاريكردنى
روودةدات. سكثِربوونيش و دةستةبةردةكات بؤ

دا: ثيس وةرةمى لةحاَلةتى

ذَير دةخرَيتة نةخؤشـــةكة هَيلكةدان) (دةرهَينانى نةشـــتةرطةرى ســـةرةِراى
و دان

َ
منال و هَيلكةدان ةتةدا

َ
حال لةم تيشـــكييةوة. ضارةســـةرى و ضارةســـةرى كيميايي

دةردةهَينرَيت. جؤطةكانى
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يانزدةيةم بةشى

مةمك نةخؤشيةكانى
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مةمك نةخؤشيةكانى

ذن روون دةروونـــى ةتى
َ
حال بؤيـــة مَييةتية، هَيمـــاى مةمك لةبـــةر ئـــةوةى

لةنةخؤشية طةلَيك بةر و هةســـتيارة زؤر ثةســـتانة دةروونيةكان بةرامبةر دةكاتةوةو
دةكةوَيت. هةمةضةشنةكان

مةمك: ئازارةكانى

ئةوةى لةطةأل مةترسييةك، بوونى بؤ نني ئاماذة بةآلم زؤرن ئازارةكانى مةمك
طرنطة. زؤر دةروونى بةآلم سةرضاوةى فسيؤلؤذيية لة ئازارةكان زؤرَيك سةرضاوةى

بؤ ياريدةدةرن هؤكارى هةموويان ةِراوكَى
َ
دل و خةمؤكى و دةروونى ثةســـتانى

مةمكدا. لة ئازار رودانى

كةوتنة سةرخوَينةوة: ثَيش ئازارانةى دةكةونة ئةو

و ثةستان بة هةســـت ذن ســـةرخوَين كةوتنة ثَيش دةكةونة كة لةو رؤذانةى
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قةبارةى زيادبوونى ســـةرةِراى ئةم ثةســـتانة مةمكدا، الكانى و طؤكان لة ئـــازار دةكات
ثرؤجسرتؤندا و ئيسرتؤجني نَيوان هؤِرمؤنى هاوسةنطى تَيكضوونى ئةنجامى لة مةمك،
ئةنجامى لة ئازارةكة دووةمدا، لةضاو يةكةم بؤ زؤر َيكى زيادبوون واتة دةبَيت، دروست
بؤ تةواويان خوَينَيكى دةبَيت كـــة دروســـت شـــانانةدا ئةو لةناو ئاو ثةنطخواردنةوةى

ناضَيت.

بريتيية كة دةنوســـَيت ضارةســـةرَيك ثزيشـــك بوو بةردةوام ئةطةر ئازارةكة
بةكاردَيت، دةتوانرَيت مانطانةدا ســـوِرى دووةمى بةشـــى لة ثرؤجســـرتؤن لة هؤِرمؤنى
رَيطـــاى كؤئةندامى (واتة لة شـــوَينى ئازارةكة) يـــا لة بَيـــت ضارةســـةرةكة جَيطةيـــى

هةرسةوة.

دةبن: ثةيدا تورةكةوة بوونى بةهؤى ئازارانةى ئةو

لة ةتةدا
َ
حال دةبَيت لةم مانطانةوة ثةيدا دووةمى سوِرى لة نيوةى لةثِر ئازارةكة

سةردانى واباشرتيشة بكرَيت، بة تورةكةكة دةتوانرَيت هةست ثياهَينانةوة دةست رَيطاى
ناكات ةِراوكَى

َ
دل بة ثَيويست ةتَيكدا

َ
حال هةموو لة بوون، بةآلم نيا

َ
دل بؤ ثزيشـــك بكرَيت

ئازارَيكى هيض مةمك شَيرثةنجةى ضونكة ثيس، ةتَيكى
َ
حال نابَيتة بوون تورةكة ضونكة

نةبَيت. دا ثَيشكةوتوى هةرة قؤناغى لة نيية

ثيسةكان: نا نةخؤشية

بةهةر بارســـتةيةكي ”وةرةم“ يش وشـــةى دةوترَيت ثاكةكان، ثَييان زؤر جار
شـــَيرثةنجة بوونى وشـــةية ئةم ى بوون هةميشـــة ناشـــبَيت رةقى خانةكان دةوترَيت
لة جاريش زؤر ثَيكدةهَينن مةمك وةرةمةكانى 90%ى ثاك وةرةمى ضونكة بطةيةنَيت.

دةبن. دروست يدا
َ
سال ثةنجا ذَير ذنانى
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:Adenofibroma ريشاَلى وةرةمى

لةذنة ى
َ
بةزؤرى وةرةمى ريشال بؤشَيرثةنجة ثاكة هةرطيز ناطؤِرَيت وةرةمَيكى

تورةكةيةكى  لة بريتيية دا ى
َ
15 و 25 ســـال نَيوان تةمةنى لة روودةدات طةنجةكانـــدا
َيت.

َ
بةردةكةوَيت دةجول ثةنجةى كة طؤيى رةق بضووكى

قةبارةكةى دةبَيت و كارتَيكـــراو هؤِرمؤنيةكان بـــة طؤِرانكارية ئةم هؤِرمؤنة
دةبَيت. ئازارى سةرخوَيندا كةوتنة لةثَيش و دةبَيت طةورة

وةرةمى ريشاَلى دةردةكةوَيت؟ ضؤن ث:

لة لَينؤِرطةى ثزيشكيدا.  رَيطاى لَينؤِرينى كلينيكيةوة ۹ لة

وَينةى يان (Mammographic) مةمـــك بؤ وَينةيةكى تيشـــكى - لة رَيطاى
دةسةِّـَينن. كلينيكى لَينؤِرينة ئةنجامى كة (Echographic) دةنطى

لةذَير ثشـــكنينى و لَينؤِرين وةرةمةكةوةو لة لَيكردنةوةى شـــانة - لـــة رَيطاى
ميكرؤسكؤبدا.

دةكرَيت؟ ريشاَلى وةرةمى ضارةسةرى ضؤن ث:

ذنةكةوة.  تةمةنى وةرةمةكةو قةبارةى بة بةندة ضارةسةر ۹ رَيطاى

ى.
َ
سال سى تةمةنى ثَيش -

بةسة. ثزيشك ضاودَيرى -

هؤِرمؤنى بة ضارةســـةر ئةوا بوو بضووك قةبارةى وةرةمةكـــة - ئةطـــةر
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بةكارهَينانى سروشتى ئامؤذطارى باري بؤ رةنطة بيطةِرَينَيتةوة بةتةنها ثرؤجسرتؤن
ناكرَيت. ئاسايى سكثِرى دذة حةثةكانى

دةربهَينرَيت. واباشة بوو ئازار بة طةورةو وةرةمةكة ئةطةر -

ساَلى: تةمةنى سى ثاش

ئةم لةوانةية دةربهَينرَيـــت ضونكة يةكة
َ
ريشـــال دةزانرَيت وةرةمة وا بة باش

تَيكةأل بَيت. يدا
َ
طةل لة يا بشارَيتةوة بضووك شَيرثةنجةيةكى وةرةمة

:Cysts تورةكةبوون

لة يةكَيك ثضِراندنى كشاندن يان ئةنجامى لة شـــلة، لة ثِرة و ثاكة وةرةمَيكى
دةبَيت. ثةيدا شريةوة جؤطةكانى

تةمةنى يةوة يـــان لة
َ
ســـال ضل تةمةنى لة بة تايبةتى تورةكـــة ثةيدابوونـــى

دةبَيتةوة، كةم ثرؤجسرتؤن هؤِرمؤنى تةمةنةدا لةو ضونكة دةبَيت، ثةيدا دا نائومَيدى
دةردةكةوَيت. مانطانةدا سوِرى دووةمى نيوةى لة تورةكةكان هؤية ئةم لةبةر

مةمكةكاندا لـــة يةكَيك لـــة ضةنـــد تورةكةيةك يان لةوانةيـــة تورةكةيـــةك
كاتَيكى بؤ كاتَيكةوة لة تورةكةكة قةبارةى هةروةها هةردووكياندا لة يان دةربكةوَيـــت

جياوازة. دى

دةطات، ئازارى ثةستان دةكةوَيت بةر لةناو تورةكةكةداية ئةو شـــلةيةى كاتَيك
بداتةوة.

َ
هةل دواتردا مانطانةى سوِرى ولة بَيت ون لةثِر لةوانةية

ببينني؟ تورةكةكة ضؤن ث:
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(هةمـــووى)  تؤثَيكـــى بضـــووك شـــَيوةى كـــة ۹ بةهـــؤى دةســـتلَيدانةوة،
وةردةطرَيت.

رةشـــدا  بازنةيةكى لةشـــَيوةى (ســـؤنار ) كة دةنطييةوة وَينةى - لـــة رَيطـــاى
هةية. ديارى سنورَيكى كة دةردةكةوَيت

بكةين؟ بوون تورةكة ضارةسةرى ضؤن ث:

دةرمانى  بة ســـاكارى ضارةســـةرى تةنها ئازار بوو و بَى ۹ ئةطـــةر بضووك
طونجاو بةسة.

تَيدا دةرزيةوة بة كونكردن رَيطةى لة شـــلةكةى بوو، ئازار بة طةورةو - ئةطةر
سروشتيةكةى. لة نيابوون

َ
دل و شيكردنةوةى بؤ تاقيطة بؤ دةنَيرَيت شلةكة َيت،

َ
ناهَيل

و ديار ئاشـــكرايى بة ئةطةر نيية نةشـــتةرطةرى بة ثَيويســـتى بوونى تورةكة
لة و دةربهَينرَيت واباشـــة ثَيضةوانةدا ةتى

َ
حال لة دةركةوت دةنطيةوة، وَينةى لة رَيطاى

بكرَيت. بؤ ثشكنينى تاقيطة

:Mastose fibrocystic رةقبوونى تورةكةى ريشاَلى

لةذَير مةمك رووى ســـةرةوةى ســـةر بة زؤرى لة دةنكدارة رةقى ناوضةيةكى
دروست مةمكدا شانةكانى نائاســـايى بارى هةندَيك ئةنجامى لة بآلودةبَيتةوة ثَيســـتدا

دةبَيت.

دةبَيت  دروست يدا
َ
40 تا 50 سال لةنَيوان ى لةذندا

َ
ريشـــال تورةكةى رةقبوونى

ئاســـتى (Perimenopause) كاتَيك نائومَيدى تةمةنى دةوروبةرى قؤناغى لة واتـــة
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دةبَيتةوة. كةم ئيسرتؤجني

رةقبوونة. ئةم ثةيدابوونى دةروونى دةبَيتة هؤى ثةستانى و راوكَى ة
َ
دل

بكةين؟ ضارةسةرى رةقبوون ى تورةكةى ريشاَلى ضؤن ث:

نيية  ثَيويست ۹ نةشتةرطةرى

بآلوبوونةوةى بؤ ســـنورَيك دةتوانَيت ثرؤجسرتؤنى هؤِرمؤنى - ضارةســـةرى
دابنَيت.

ســـوِرى دوةمى لةنيوةى ثرؤجســـرتؤنى حةمَيكى
َ
مةل بة - ضةوركردنى مةمك

دةكات. سوك ةتةكة
َ
حال مانطانةدا

بطريَيت وَينةيةكى تيشـــكى بؤ مةمك ثَيويســـتة رةقبوون لة بؤ خؤثاراســـتن
خوُّـ. بةشَيوةيةكى (Mammograph)

مةمك: لَيضؤِرينى

ثزيشكى خَيرايى ثيشانى بة ثَيويســـتة مةمكةوة لة شـــلةيةك هةر لَيضؤِرينى
سروشتيةكةى. بؤ دياريكردنى و لَينؤِرينى ثشكنني بدرَيت بؤ ذنان

شريى: لَيضؤِرينى

خوارةوة دَينة شريدان دواى ماوةى كة لَيهَينا شـــريانةمان واز ؤثة
َ
ئةو دل ئةطةر

ئةم خوارةوة، بَيتـــة دةضَيت لَيضؤِرينَيكى دى كة لةشـــري مةمكةوة طـــؤى لةوانةيـــة لة
ذَير مَيشـــكة دَيت كة Prolactine) ةوة – (ثرؤالكتني ماددةى كاريطةرى لة لَيضؤِرينة
ئةم كاتَيك رذَين مَيشـــكة ذَير شري، كردنى لة دروســـت بةرثرســـة و دةدات رذَين دةرى
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يان هَيوركةرةوةكان بةكارهَينانـــى بة كردبوو دةســـتى ذنةكة كة دةنوَينَيت ضاالكيـــة
سوِرى لة تَيكضوون لةطةل لَيضؤِرينةكة ةتةدا

َ
حال لةم بةرزةثةســـتان، دةرمانى خواردنى

دةبَيت. مانطانةدا

سور: يان فةرةنطى لَيضؤِرينى

ســـةرضاوةية، مةمك خؤى ماناى وايةكة بوو ئةوا لَيضؤِرينةكة رةنطدار ئةطةر
بؤ تيشـــكى وَينةيةكى هؤية ئةم لةبةر هؤيةكةى، بؤ بطةِرَيـــني ثَيويســـتة لةبةر ئةوة

دةطريَيت. شريييةكان جؤطة و مةمك

هةوى وةك هةية ســـاكار نةخؤشـــيةكى كة دةخات دةرى بةزؤرى لَينؤِرينةكة
لة دةكاتةوة، جؤطةكة تةسك الكانى بضووك ثاكى بوونى وةرةمَيكى يان شريييةكان جؤطة

بدؤزَيتةوة. شَيرثةنجة بوونى سةرةتاى لَينؤِرينةكة لةوانةية دةطمةنةكاندا ةتة
َ
حال

مةمك: شَيرثةنجةى

تووشى كة دَيت شَيرثةنجانةدا ئةو هةموو ثَيشةوةى لة خراثة نةخؤشية ئةم
25 هةزار  فةِرةنســـا ســـاآلنة لة نموونة بؤ لةزيادبوونداية، بةردةواميش و ذن دةبَيت
دوو ذن  ئةوانة لةنـــاو دةبن، 15 ذن يةكَيكيان توشـــى لةهةر و هةيـــة، نـــوَى ةتـــى

َ
حال

ثةرة بة هَيواشى مةمك شـــَيرثةنجةى زياتردان. ى
َ
ســـال ثةنجا تةمةنى لة لة ســـيانيان

ئةوةشـــة دةرفةتى لةبةر هةر بدؤزرَيتةوة و دةتوانرَيـــت زوو دةســـةنَيت لةبـــةر ئةوة
شَيوةيةكى يةوة ثَيويستة بة

َ
سال ضل تةمةنى دةســـتثَيكردنى لة ضاكبوونةوةيان زؤرة،

ثارَيزييةك  دةرفةت هةروةك بطريَيت، Mammographe مةمك بؤ تيشك وَينةى خوُّـ
زوودا نةخؤشييةكة دةربخرَيت. رَيطاية دةتوانرَيت لةكاتَيكى بةو

ضيية؟ هاندةر هؤكارى لة مةبةستمان ث:
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ئةمة  دةكات زياد شـــَيرثةنجة بة مةترســـيةكانى تووشـــبوون ۹ هؤكارَيكة
دةبَيتة يةكسةر هؤكارانة لةو دانةيةك ضةند يا يةكَيك بوونى كة وانية ماناى
سةِّـاندووة نةيان توَيذينةوةكان ئَيســـتا تا ضونكة مةمك، هؤى شـــَيرثةنجةى
ةتَيكى

َ
حال وةك كو

َ
بةل هؤكارةوة، يةك تةنها بة بةندة مةمك شَيرثةنجةى كة

دةخاتةوة. دوور هؤكارانة لةو هةندَيك لة خؤى مرؤظ خؤثارَيزى

مةمك كامانةن؟ شَيرثةنجةى هؤكارة هاندةرةكانى ث:

ضل تةمةنى لةدواى توشبوون رَيذةى ضونكة طرنطة هؤكارَيكى  ۹ تةمةن:
دةكات. زياد يةوة

َ
سال

نةكرَيت،  فةرامؤش واباشـــة هؤكارَيكة بؤماوةيى: ئةمـــة ئاماددةباشــى -
لة كاتَيكدا لة زؤرة شَيرثةنجةى مةمك بة توشـــبوون خَيزاندا هةندَيك لة ضونكة

نية. هةر ديكةدا خَيزانى

شَيرثةنجة: دروستبوونى سةر دةكاتة كار ذيان شَيوازى -

ضةورى لة بةرزى رَيذةيةكى ئةطةر ثَيكدةهَينَيت طرنط هؤكارَيكى - خـــؤراك
ثةنري. تايبةتى بة زؤرة شريدا بةروبوومةكانى و طؤشت كة لة تَيدابوو طيانةوةرى

هؤكارَيكى بة و ثَيك رَيـــك ئةلكهوليةكان بةشـــَيوةيةكى ماددة - خواردنةوةى
دادةنرَيت. هاندةر

دادةنرَيت. طرنط هؤكارَيكى بة كَيشان جطةرة -

هؤى  ببَيتة Mammographe لةوانةية تيشــكى وَينةطرتنى ث: ئايا
شَيرثةنجة؟
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مةترســـييةك هيض الوازةو دَيت، بةكار وَينةطرتندا لة (X) كة ۹ تيشـــكى
ساأل سَى يان هةر دوو خوُّـ وَينةطرتنى ئةوةى سةرةِراى ناكات ئةمة دروست

جارَيك  هةر 18 مانط داو ى
َ
40 و 45 ســـال تةمةنى نَيوان لة دةبَيت جارَيك

تةمةنة. ئةو لةدواى

مةمك؟ شَيرثةنجةى هؤى سكثِرى دةبنة دذة حةثةكانى ئايا ث:

ئةوانةى  تايبةتـــى بة حةثانةدا لـــةم هؤِرمؤنةكان بـــِرى ۹ لةبـــةر كةمى
ئةطةرى ئةوة لةبةر هةية ثرؤجسرتؤنيان و ئيسرتؤجني ذَيرةوةى هاوسةنطى
زؤريش ماوةيةكى بؤ ئةطةر نيةو تةنانةت هةر شـــَيرثةنجةيان ثةيداكردنى

بةكارهاتن.

هؤى دةبَيتة نائومَيدى تةمةنــى قؤناغى بؤ هؤِرمؤنى ضارةســةرى ث: ئايا
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شَيرثةنجة؟

و  نَيوان ئيســـرتؤجني هاوســـةنطى ضارةســـةرَيكى كة نيية ۹ طومان لةوادا
رةضاوى بةمةرجَيك بارةيـــةوة لةم ناكات دروســـت ثرؤجســـرتؤن مةترســـى

لةوانة: بكرَيت رَيسا هةندَيك

جارَيك  6 مانط هةر سةردانى ثزيشكى ذنان -

جارَيك َيك
َ
سال Mammographهةر تيشكى وَينةطرتنى -

بةرزى ئةم نةبَيت، بةرز ضارةســـةرةكةدا ئيســـرتؤجني لة - ثَيويســـتةرَيذةى
ثزيشـــك ثَيويســـتة رويدا ئةوة ئةطةر دةردةكةوَيت، مةمكدا ناو ثةســـتانى رَيذةية لة

بطةِرَينَيتةوة. ضارةسةرةكةدا لة هاوسةنطى

ذَير ضارةسةرى خؤى بخاتة نائومَيديدا تةمةنى لة ناكرَيت كة ئامؤذطارى ذن
توند ى

َ
ريشال رةقبوونى يا مةمك شـــَيرثةنجةى تووشـــى هؤِرمؤنيةوة ئةطةرلةوةوثَيش

شـــَيرثةنجةى بة خَيزانةكة ذنانى لة يةكَيك توشـــبوونى ئةوة لةبةر بووبَيت لة مةمك
هؤِرمؤنى. ضارةسةرى بةكارهَينانى دةكات بؤ دروست ناهاندةر هؤكارَيكى مةمك

شــَيرثةنجةى لة ثارَيزطارى بؤ هةية ياريدةدةر هؤكارَيكى هيض ث: ئايا
مةمك؟

ياريدةدةر  كة بـــة هةن ذن خؤراكى و زاوزَى لـــة ذيانـــى ۹ طةلَيـــك هؤكار
لةوانة: مةمك شَيرثةنجةى دذى ثارَيزطارى لة دادةنرَين

دةستثَيكردنى و دواكةوتوودا تةمةنَيكى لة سةرخوَين كةوتنة دةستثَيكردنى -
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دادةنرَين. ياريدةدةر هؤكارى بة زوودا تةمةنَيكى لة نائومَيديش تةمةنى

ئةوةش هَيلكؤكةن بَى كة لةو سوِرى مانطانةى طةلَيك لة دةثارَيزن ذن ضونكة
هَيلكؤكةيان ســـوِرانةى ئةو ضونكة نائومَيديدا، تةمةنى ثَيش و قبوون

َ
بال لة قؤناغـــى

و ثرؤجسرتؤن ئيســـرتؤجني نَيوان لة هؤِرمؤنيدا هاوســـةنطى لة تَيكضوونَيك نية تَيدا
دا. مةمك شَيرثةنجةى دروستكردنى لة دةكات بةشدارى ئةوةش كة دةكات، دروست

دادةنرَيت،  بة هؤكارَيكى باش ئةوةش ى
َ
30-25 سال تةمةنى بوون  ثَيش

َ
مندال -

دةطةنة رذَينةكة خانةكانـــى و دةكات تةواو ضونكة ســـكثِربوون طةشـــةى شـــريةِرذَين
و رَيك نا دةركةوتنى خانةى بؤ ســـنوردانان دةبَيتة هؤى ئةوةش و تةواوى ثَيطةيشـــتن
و دةدات جةستةدا لة هؤرمؤنى هاوســـةنطى يارمةتى سكثِربوون ئةوة ثَيك ســـةرةِراى

دةخات. رَيك مانطانة سوِرةكانى

ضةورى زؤر كة دةبَيت بةوة ئةوةش طرنطة زؤر ديسانةوة خؤراكى سيستمى -
نةخورَيت. طيانةوةرى رؤنى و

مةمك بزانني؟  شَيرثةنجةى ضؤن بوونى ث:

ئامانجةكةى  كـــة دةبَيت بـــة بةرنامة طةِرانةوةيةكى ۹ ئـــةوة لـــة رَيطـــاى
بة ثشـــكنني و دا، طةِران لة ســـةرةتاى يةكةمى نةخؤشـــيةكةية دؤزينةوةى

لةوانة: دةبَيت جياواز رَيطايةكى ضةند

مةمك دةرةوةى ضاودَيرى -

ثةنجةطرتنى بة بة مةمك و هَينان دةست -
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دةيكات لَينؤِرينطةكةى لة ثزيشك كة (ساآلنة) خوُّـ لَينؤِرينى -

دؤزينةوةى بؤ باشرتة دى هةموو رَيطاكانى رَيطاية لة ئةم مةمك، تيشكى وَينةى -
 %40 بدؤزرَيتةوة، كلينيكى لَينؤِرينى بة طرانة كة سةرةتاكةيدا لة مةمك شَيرثةنجةى

بدؤزرَيتةوة. كلينيك لة طرانة ةتةكان
َ
حال

تةواوكةر  كردةيةكى Echographe وةك (ســـؤنار) مةمك بؤ دةنطى - وَينةى
.Mammographe مةمك تيشكى وَينةى بؤ

ناو بؤ دةرزيةك بردنـــةذوورةوةى لـــة بريتيية مةمكـــدا: بة - دةرزيكـــردن
بؤ خانةى دةرهَينانى هةندَيك ناوى يان لة تورةكةى شلة دةرهَينانى هةندَيك و مةمك
ئةنجامى لة كة دةكرَيت ةتَيكدا

َ
حال لة ئةوةش تيايدا، شـــَيرثةنجةيى خانةى ثشكنينى

بكرَيت. ناسروشتى خانةى هةندَيك لة طومان مةمكةوة تيشكى طرتنى

دةكرَيت؟ مةمك شَيرثةنجةى ضارةسةرى ضؤن ث:

دةربخرَيت  سةرةتادا لة زوو مةمكةكة شـــَيرثةنجةى بوونى توانرا ۹ ضةند
لة نةخؤشـــةكةش ســـكاآلى و زياتر دةبَيت، دةرفةتى ضاكبوونةوة و، ئةوةندة

دةبَيتةوة. كةم ضارةسةردا كاتى

زانينى واتة دةكرَيت، نةخؤشـــيةكة ديارى ثةرةســـةندنى ثلةى لة ســـةرةتادا
ديكةدا بةوةى لة ئةندامةكانى كردوة دةســـتى لة مةمكداية يان هةر هَيشـــتا ئةوةى كة
لةوانة: ضةند لَينؤِرينَيك بـــكات دةكرَيـــت نةخؤش لة داوا ئـــةوة لةبةر دةربكةوَيـــت
حةوز ئَيسكى تايبةتى بة ئَيسك و سييةكان بؤ تيشكى ئاسايى وَينةيةكى خوَين، لَينؤِرينى
نيا

َ
دل بؤ (Scintigraphe) ئَيسك ضينةكانى بؤ تيشكى وَينةيةكى ،(Radiographe)
.Echiograph جطةر بؤ دةنطى وَينةيةكى يةكةم، لَينؤِرينى ئةنجامةكانى لة بوون
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مةمكدا لة هةر هَيشتا و بضووك بوو شـــَيرثةنجةييةكة هَيشتا وةرةمة ئةطةر
تيشكى ضارةسةرى و نةشتةرطةرى شَيواز دةكرَيت: دوو ةوةى كؤبوون بؤ ضارةسةر بوو
دةردةهَينرَيت مةمك لة توشـــبووةكة بةشـــة Radiograph. لة نةشـــتةرطةرييةكةدا

توانا لةبةشةكانى ديكة. لةطةأل ثارَيزطارى بةثَيى

هةروةها دةكات، ثارَيزطارىبةشَيوةكةى خؤيةوة رادةيةكى زؤر بةمةشمةمكتا
ســـاغبوون دةكرَيت ئةطةر كةوتوونةتة ذَير ثةلةكانةوة، كـــة ليمفى رذَينى لَينؤِرينـــى
ةتةدا

َ
لةم حال نةكردوة. تَيثةِريان لة مةمك شـــَيرثةنجةييةكان خانة واية ماناى ئةمة

وةرةمةكة  دةرهَينانى ثاش Chemotherapy ناكات كيمياوى ضارةسةرى بة ثَيويست
كة (Radiographe) تيشكييةوة ضارةسةرى دةخرَيتةذَير نةخؤش نةشتةرطةرى بة
لة لةوانةية كة دةبرَين لةناو خانانة ئةو ةوة (X) تيشـــكى بةكارهَينانى بةهؤى تيايدا

بووبَيت. رزطاريان نةشتةرطةرييةكةدا

خانةى هةندَيك كة واية ئةوةماناى طةورةبوو شَيرثةنجةيةكة وةرةمة ئةطةر
نةخؤش ئةوةى لةبةر مةمك، دةرةوةى لة ديكة ناوضةي بؤ طواسرتاوةتةوة شـــَيرثةنجة
نةشتةرطةرى مةمكةكة ضارةسةرى كيمياييةوة سةرةِراى نةشتةرطةرى بة دةخرَيتة ذَير
توشـــبووة، ليمفاوى رذَينى كة ئةطةردةركةوت باأل الدةبرَين، بن ليمفاويةكانى و رذَينة
دةبَيت بةوة كيمياوى ضارةسةرى كيمياوى. ضارةســـةرى بة دةكرَيت دةست راستةوخؤ
كة شَيرثةنجةييانة بكوذَيت ئةو خانة كة بةهَيزى بدرَيتآ زؤر نةخؤشةكة دةرمانى كة
بة و دةرزى بة كيمياويية دةرمانة ئةم خوَينهَينةرةوة رَيطةى لة لةشدان لةناو هَيشـــتا
مانطَيكدا لة جار دوو يان جارَيك بة تَيكِراى ضارةسةر خوَينةوة، ناو دةكرَيتة هَيواشـــى

َيك.
َ
بؤ ماوةى سال دةبَيت

هؤى دةبَيتة ضونكة هيالككةرة جةستة بؤ كيمياوى ضارةسةرى

نجدان
َ
هَيل -
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بة هةست نةخؤش لةبةر ئةوة لة خوَيندا سثى رَيذةى خرؤكةى دابةزاندنى -
دةبَيتةوة. كةم نةخؤشيةكان بؤ جةستةش بةرطرى و دةكات زؤر هيالكى

كيمياييةكة وةستانى ضارةسةرة قذة لةثاش ئةم بةآلم قذى، كةوتنى ئةطةرى -
دةكات. هاتنةوة بة دةست خَيرا

ضاكبوونةوة بدات؟ يارمةتى خؤى بؤ ضؤن نةخؤش ث:

يةكَيك  لة ثسثؤِردا ثزيشكَيكى دةستى لةذَير نةشتةرطةرييةكة ۹ ثَيويستة
نةشتةرطةرةكة راستيدا لة بدرَيت، ئةنجام ثسثؤِرةكاندا ثزيشكية سةنتةرة لة
ثزيشـــكى كة تيمَيكى ثزيشـــكيدا كو لةطةأل

َ
بةل ناكات تةنها كارةكة خـــؤى بة

كيمياوى ضارةسةرى لة و يةكَيكى دى لة ضارةســـةرى تيشـــكى تايبةتمةندى
ضارةسازةكة ثزيشكية تيمة بة نةخؤشةكة باوةِرى ثَيويســـتة دةبَيت. دا

َ
لةطةل

دا بَيت. ئةو ثةِرى لة

بوةستَيتةوة، بةرةنطارى ئةوةى بؤ بكات قبوأل نةخؤشيةكةى ذنةكة ثَيويستة -
هةموو ضونكة دةستةوســـانيةوة، و ناهاندةر ةتـــى

َ
حال بخاتة خؤى نابَيت لةبةرئـــةوة

كةسَيكةوة لة دةبَيت كارتَيكراو هؤكارَيكةوة ضةند بة تايبةتية ةتَيكى
َ
حال شَيرثةنجةيةك

ثَيشـــوى نةخؤشـــةكة، ةتةكانى
َ
حال نةخؤشـــيةكة هؤكانى دةطؤِرَيت: دى بـــؤ يةكَيكـــى

ببةزَيت. نةخؤشةكة ةية
َ
هةل ئةوة زؤر لةبةر بةرطرى وةآلمدانةوةى

ضارةسازةكان و رةقَيتى دةروونى يارمةتى ثزيشـــكة نةخؤشـــةكةو - ئازايةتى
بكةن. نةخؤشةكة بة ثَيشكةش سؤزيان بة شارةزاي و زانيارى هةموو كة دةدةن

بدرَيت؟ نةخؤشةكة يارمةتى دةروونيةوة اليةنى لة ئايا دةتوانرَيت ث:

دةروونى  ئاستى هةردوو لةسةر طرانة بارَيكى ذنان بؤ مةمك ۹ شَيرثةنجةى
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جةستةيى. و

ئةزمونةدا ذياون لةو لةو ذنانةى ثَيكهاتوون هةن كة تايبةتى ةى
َ
طةلَيك كؤمةل

دةدةن بارةكةيان سوككردنى ى
َ
هةول و ضاالكن نةخؤشانةدا ئةو يارمةتيدانى بوارى لة و

كة خؤشةويستيةوة بة لَيى طوَيطرتن نةخؤشـــةكةو بوونى هاوِرَى بة رَيطاى لة ئةوةش
دةتوانن خؤيانةوة ئةزمونة تايبةتيةكانى رَيطاى و لة بةرز بكةنـــةوة ئريادةى دةتوانن
ثاش ضارةسةرة ذيانيدا دةدةن لة ذنةكة يارمةتى كة ثَيشكةش بكةن ئامؤذطارى كردارى

نةشتةرطةريةكة.

رووبةِرووبوونةوةى بؤ ناكات تةنيايى بة هةســـت ذن كؤمةآلنةوة ئةو بةهؤى
داية.

َ
لةطةل هاوكارى هاوِرَيى دةستةيةك دةورى لة دةبينَيت و كَيشةكةى

لَيك قؤأل هةَلئاوســانى ديــاردةى مةمك ثاش نةشــتةرطةرى ث: ضــؤن
بدةينةوة؟

ئةو دةرهَينانى ثاش (edema) ئوديما ئاوسانى
َ
هةل يا قؤأل ۹ طةورةبوونى

لة ئةوةش ةوة)
َ
هةنطل (بـــن ةوة

َ
بال ذَير كةوتونةتة كـــة دَيت رذَينـــة ليمفانة

قؤأل ئةوة لةبةر دَيت ليمفاوى ناو خانةكانةوة ئةنجامى كؤبوونةوةى شـــلةى
خاآلنة ئةم ثَيويستة رةضاوى ئاوســـانة ئةم بؤ سنوردانان بؤ دةئاوســـَيت،

َ
هةل

بكرَيت:

دةستة بةو قورس تةنى نةطرتنى
َ
هةل -

ليمفاوى. بؤ ضاالككردنى سوِرى شَيالنى تايبةتى و دةستثياهَينان -

(Bandage) الستيكى بةستةرى دةتوانرَيت بوو زؤر ئاوســـانةكة
َ
هةل - ئةطةر
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دةكاتةوة. كةم ئازارةكة و ئاوسان
َ
هةل و بةكاربَيت دةفرؤشرَيت دةرمانخانةكان لة كة

دةبَيتةوة، ئاوســـانى قؤأل كةمرت
َ
ئةطةرى هةل بكرَيت، زوو تا نةشـــتةرطةريةكة

ئةو ثةِرى تا ئةم كَيشةية هةية تواناياندا لة نوَييةكان ئَيستا تةكنيكة ئةوةشـــدا لةطةأل
كاتية. هةموو كاتَيكدا كَيشةى كة لة بكاتةوة كةم

مةمك جوانكارييــةوة نةشــتةرطةرى رَيطاى لــة ث: ئايــا دةتوانرَيــت
بطةِرَينرَيتةوة؟

دروست  مةمكَيكى نوَى جوانكارييةوة نةشـــتةرطةرى بةهؤى ۹ دةتوانرَيت
نةماوة، مةمكيان كة ذنانةى ئةو ى

َ
دل بخاتة نيايى

َ
دل دةتوانَيت ئةوةش بكرَيت

نوَى نةشـــتةرطةرى جوانكارى نايانةوَيت ذنانةى ئةو زؤرن بةرامبةر بةمةش
مَيردةكة ئةطةر بةتايبةتـــى دةســـتكرد دةســـتكةوتنى مةمكَيكى بكةنةوة بؤ

نوَييةكةدا بطونجَيت. بارة لةطةأل هةبوو لةتوانايدا و بوو تَيطةيشتوو

دابنرَيت؟ جَيطرةوة مةمكَيكى دةتوانرَيت كةى ث:

كؤتايى  نةشتةرطةريةكةو بةسةر ببَيت تَيثةِر َيك
َ
سال دةزانرَيت بةباش ۹ وا

جار دةستكرد، هةندَيك مةمكَيكى دانانى بة دةستبكرَيت ضارةسةرةكةدا ئةوسا
دةستكردةكة دابنرَيت. مةمكة نةشتةرطةريةكة ثاش دةتوانرَيت راستةوخؤ

طةِراندنــةوةى هــؤى دةبَيتــة  دةســتكرد مةمكــى ئايــا  ث: 
شَيرثةنجةكة؟ 

بة  بكرَيت ضاودَيرى بةردةوام بة ثَيويستة ئةوةشدا لةطةأل نةخَير، بةآلم ۹
ساغةكة. مةمكة تايبةتى
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ضيية؟ كاتى دةستكردى مةمكى ث:

ذن  دةكرَيت و جَيطـــري ســـتيانةوة بةهؤى دةســـتكردة ۹ ئـــةوة مةمكَيكى
ضونكة دايدةكةنَيت بيةوَيت كاتَيك هةر دةهَينَيت، بةكارى كاتى بةشَيوةيةكى
جؤرة دةبةخشَيت، ئةم بة كةسةكة سروشتيةكةى سنط شـــَيوةى ئةو مةمكة
دروســـت جيا جيا ماددةى لة و هةن جيـــاواز جياواز قةبارةى مةمكانـــة بـــة

دةكرَين.

بةكاربَيت، جوانكاريدا نةشـــتةرطةرى ضاوةِروانى لة ئـــةم مةمكة دةتوانرَيت
دةهَينن. جوانكارى نةشتةرطةرى لة واز دةهَينن و بةكارى بةردةوامى بة ذن هةندَيك

شــَيرثةنجةى ثاش البردنى ثَيويســتة كة كامانةن ثارَيزطاريانة ث: ئةو
بكرَين؟ رةضاو مةمك

ثَيويستة. ثَيك و رَيك ثزيشكى نةشتةرطةرى ۹

لَينؤِرينانة و ثشــكنني ئــةم ثَيويســتة، ســاَلَيك ضةنــد ث: بــؤ مــاوةى
بكرَين؟ 

َيكدا 
َ
سال لة جار دوو يان جارَيك كلينيكى لَينؤِرينى  ۹

.Mammograph مةمك بؤ تيشكى وَينةيةكى - 

ئةم ئَيســـك و ةتى ســـييةكان
َ
حال ضاودَيرى تيشـــكى بؤ - ضةنـــد لَينؤِرينَيكى

بؤ خؤش دةكات رَيطا ضونكة دةكات باش دةســـتةبةر ثارَيزطارييةكى توندة ضاودَيريـــة
سةرةتاكةيدا. لة نوشوستيةك هةر ضارةسةرى
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دوانزةهةم بةشى

لةذندا نةخؤشيانةى ئةو

دةطوَيزرَينةوة سَيكسةوة بةهؤى
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دةطوَيزرَينةوة سَيكسةوة بةهؤى لةذندا نةخؤشيانةى ئةو

ثياوان لةنَيوان دةطوَيزرَينةوة سَيكســـةوة بةهؤى نةخؤشـــيانةى ئَيســـتا ئةو
هؤكارى نةخؤشـــيانة زؤرَيك لةو جاريشـــدا زؤربةى لة و بآلون. يـــةك، و ذنانـــدا وةك

نةزؤكني. ةتةكانى
َ
حال

دةطوَيزرَينةوة سَيكس بة ئةو نةخؤشــيانةى بآلوبوونةوةى هؤكارى ث:
ضني؟

زوةوة.  تةمةنَيكى لة سَيكسى ضاالكى بة دةستكردن ۹

بةردةوامى. بة هاوبةشةكة طؤِرينى و ثَيى سةر بة كردن سَيكس ــ

ناتةواو. تةندروستى ضاودَيرييةكى ــ

هانى كة زاوزَي ى نـــا سَيكســـى وةك ثةيوةندى خوى سَيكســـى، ـــــ هةندَيـــك
دةدات. ميكرؤبةكان زؤربوونى
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هؤشبةرةكانةوة. ماددة بة خوطرتن ــ

ثةيدادةبن، نةخؤشيانةوة ئةنجامى ئةم لة تَيكضوونانةى كة ئةو هةرضةندَيك
دةبَيت، زياتر بآلوبوونةوةيان ئةوةندة ثَيناكرَيت، هةستيان يان راستةوخؤ نةبينراون
هةندَيك دةبَيت، ثةنهان نةخؤشييةكة بوونى درَيذخايةن بؤماوةييةكى ئةوة ئةوة لةبةر

بَيت. درميش لةوانةية ئةوةى نةزانراو دةبَيت لةطةأل سةرةتادا نةخؤش لة

دةطوَيزرَيتةوة؟ سَيكس كة بة نةخؤشية ضيية ئةو نيشانةكانى ث:

نيشـــانانة  ئةم تَيبينى دةتوانرَيت تونـــدا: نا هةوكردنى ةتـــى
َ
لـــة حال  ۹

بكرَيت.

جياواز. رةنطَيكى و بةهَيز بؤنَيكى ئاسايى، لة زياد ى زَي لَيضؤِرينَيكى ــ

كؤمدا. و زَي لة خوراندن هؤى دةبَيتة كة هةستدارَيتى ــ

ميزكردن. ئارةزووى زيادبوونى لةطةأل ميزكردندا لة سوتانةوة بة هةست ــ

سَيكسكردندا. كاتى لة ئازار بة هةستكردن ــ

رانةوة. طرَيى كةوتونةتة رذَينانةى ليمفة ئةو هةوى ــ

زاوزَى. ئةندامةكانى لةسةر برين زيبكةو دةركةوتنى ــ

الى نيشانانةى ئةم بدرَيتة ســـةرنج توندا: دةتوانرَيت هةوكردنى ةتى
َ
حال - لة

خوارةوة:

لةش طةرمى ثلةى ناوةندا لةوانةشة هةردوو لة ســـكدا يا خوارووى لة ــ ئازار
بَيتةوة. بةرز
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نيشـــانةى دا ئةمةش ســـةرخوَين كةوتنة كاتى دةرةوةى ـــــ خوَينبةربوون لة
جؤطةكانة. و دان

َ
مندال ناوثؤشى هةوكردنى

هةَلسوكةوت بكات؟ ضؤن نةخؤشييةيةتى، ئةو زانى كة ئةو كةسة ث:

ناخؤشى  بؤنَيكى كة زَى لَيضؤِرينى سةرةتاييةكانى نيشانة دةركةوتنى ۹ ئةطةر
بكات: ئةم كارانة ذنةكة ثَيويستة سَيكسيدا ثةيوةندى ئازار لةكاتى يا هةية

نةكردن. سَيكس .1

ئَيستا نةطوَيزرَيتةوة بؤ نةخؤشـــيةكةى ئةوةى بؤ مَيرد 2. ئاطاداركردنةوةى
سةيرى دى نةخؤشييةكى هةموو وةك كو

َ
بةل نية، شةرم جَيى سَيكسى نةخؤشى بوونى

بؤ بكرَيت. خَيراى ضارةسةرى بؤئةوةى دةربخرَيت ثَيويستة ئةوة دةكرَيت، لةبةر

لَينؤِرينة تاقيكردنةوةو جـــؤرى بؤئةوةى بةخَيرايي ذن ثزيشـــكى ــ ديدةنى
بؤ لةبارى و ضارةســـةرى بكات. ديارى ميكرؤبةكة بكات تاجؤرى ديـــاري ثَيويســـتةكان

بطرَيتةوة. ثَيكةوة ثياوةكة و ذن ضارةسةرةكة ثَيويستة بكات. دةستنيشان

ضاودَيرى ثَيويستة زؤر بةووردى بكرَيت. هةروةها ضارةســـةرةكة ــ ثَيويستة
لة جطة نةمابوون. ديار تةنانةت ئةطةر نيشانةكانيش بكرَيت تاكؤتايي ضارةســـةرةكة
ساكارو دةطوَيزرَينةوة ئةو نةخؤشيانةى بةسَيكس هةموو ضارةســـةرى سيدا نةخؤشي
دةركةوتنى

َ
لةطةل هةر ئةطةر دةدات بةدةســـت خَيرا ئةنجام وضارةســـةريش ئاســـانن،

بوو. بةردةوام خؤي ثَيويستى بؤماوةى ثَيكراو دةستى نيشانةكاندا

دةستةبةر دةطوَيزرَينةوة كةبةسَيكس نةخؤشيانةى لةو خؤثاراســتن ث: ضؤن
بكةين؟

بكةين.  دةستةبةرى رَيطايانةوة دةتوانني لةم ۹
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هاوسةرى. لةدةرةوةى لةثةيوةندى سَيكسي دووركةوتنةوة ــ

سَيكسيةكانةوة. سةركَيشية بة كةناسراوة مَيردةى لةو ئاطاداربوون ــ

(كةبوت) ى ذياندا. بؤنموونة: جـــؤرى
َ
لةطةل سَيكســـي رةفتارى ــ طونجاندنى

سَيكسكردنةوة لة نةخؤشيانةى ئةو طواستنةوةى دذى خؤثارَيزة هؤكارى باشـــرتين نَير
سيدا. نةخؤشي بةتايبةتيش ثةيدادةبن.

بةردةوام. دروستى ضاودَيرى رةضاوكردنى ــ

هةروةها طرنطة. زؤر زاوزَى كؤئةندامـــى بؤناوضـــةى رؤذانـــة ثاككردنـــةوةى
ئةنجام بدرَيت. كارة سَيكسييةكةوة و لةدواى لةثَيش ثَيويستة ثاككردنةوة

دةبَيتةهؤى ضونكـــة ي نـــازاوزَي لةثةيوةنـــدى سَيكســـي ـــــ دووركةوتنـــةوة
زَى. بؤناو ةوة

َ
ريخؤل لة ميكرؤب طواستنةوةى

نةخؤشــية  كةدةبنةهؤى ميكرؤبانــةى ئــةو طرنطرتيــن     ث: ئايــا
كامانةن؟ سَيكسيةكان

كةدةبَيتةهؤى (Candida albicans) ئةلبيكان كانديدا ۹ كــةِرو: وةك
.Mycoses كةِرووة نةخؤشي

تريكؤمؤناس دةوترَيت كةثَيي دار قامضى مشـــةخؤرى - مشــةخؤرةكان:
زاوزَييي. نةخؤشي تريكؤمؤناسي كةدةبَيتةهؤى .Trichomonas Vaginalis

بةكرتيا: -

نةخؤشي كةدةبَيتةهؤى (Gunocoque de Neisser) طؤنؤكؤك بةكرتياى ــ



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ÙbÁ¸ÎÖ ÖÏ‹◊ Ùâbfl NÖ

      
305

305

.(Blennoragie) لينجةضني سوزةنكى

نةخؤشـــي (Chlamydiae trachomatis) دةبَيتةهؤى كيفي بةكرتياى ـــــ
(Chlamydiose) كالميديؤز.

كةرووييةكانة” دةبَيتةهؤى ثالزميديية هؤزى توخمى ”تاكة مايكؤثالزما: ـــــ
مايكؤثالسمؤز. نةخؤشي

(Virus) ظايرؤس -

زَى زيثكةى نةخؤشي دةبَيتةهؤى (Herpes simplex) هرثس ظايرؤســي ــ
.( Herpes genital)

نةخؤشـــي (Papilloma Virus): دةبَيتةهـــؤى ثاثيلؤمــا ظايرؤســي ـــــ
.(Gondylomes) زيثكةيي ئاوسانى

َ
هةل

ميكرؤبانة ئةم سروشـــتى سيدا، نةخؤشـــي (HIV) دةبَيتةهؤى ظايرؤســي ــ
ثةيدا بةبةكرتيا ئةو نةخؤشـــييةى لةبةرئةوة دى دةطؤِرَين. يةكَيكى بؤ لةيةكَيكيانةوة
لةبةرئةوة ضارةســـةرناكرَيت. دةبَيـت، ثةيدا بةظايرؤس ئةونةخؤشـــيةى وةكو دةبَيـت
ودواتريش ميكرؤبةكة جؤرى زانينى بؤ تاقيطةييةكان شيكارة ثَيويستة ثةنابربَيتةبةر

ضارةسةرةكة. جؤرى دياريكردنى

:(Mycoses ) زَى كةِروى

كةلةهؤزى ثةيدادةبَيـــت كةِروويةكـــةوة بةهـــؤى وة
َ

نةخؤشـــييةكى بةربـــال
كةِرووة جؤرة ئةم لةبةرئةوةى (Candida albicans) دةوترَيت ثَيي هةوَينةكانـــةو
سةرضاوةى بةشي هةرةزؤرى هةرسدا دةذى لةبةرئةوة سروشتى لةجؤطةى بةشَيوةيةكى
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ةوة دَيت.
َ
لةريخؤل كةِروى زَى

كةِرووانة، جـــؤرة ئةم زؤربوونى بـــؤ يارمةتيدةرة زيادبوونـــى ترشـــَيتى زَى
ثةيدادةبن، سَيكســـييةكانةوة ثةيوةنديية كةلةئةنجامى زَى هةوانةى ئـــةو لةبةرئةوة

كةِروةكة دةدةن. يارمةتى مانةوةى

ضيية؟ زَى كةِروى نيشانةكانى ث:

ناطرَيت.  ئؤقرة كةسةكة جار كةهةندَيك كؤم و زَى ناو خوراندنى زؤر  ۹

ميزكردندا. لةكاتى سوتاندنةوة ــ

ئةمةش دا. زاوزَى ثَيشةوةى لةئةندامى زؤر ةوةى ســـووربوون ئاوسان و
َ
ــ هةل

هةية. طةورة هةوَيكى واية ماناى

لينجة. كةئةستورو سثي لةزَى وة لَيضؤِرينَيكى ــ

كةِروى زَى دةردةكةوَيت؟ ضؤن ث:

لةرَيـــى لَينؤِرينى  راســـتةوخؤ ثزيشـــك ئاســـانة، ۹ دياريكردنـــى كةِرووةكان
وة زَى لَيضؤِراوةكةى شلة لَينؤِرينى لةِرَيي و لَينؤِرطةكةى لة كلينيكييةوة

دةزانَيت. ميكرؤسكؤبةوة بةهؤى

بكةين؟ زَى كةِروى ضارةسةرى ضؤن ث:

كةِرووةكانة،  كـــةدذى دةبَيت وة زَى شـــاَّـ بةهؤى جَيطةيية ۹ ضارةســـةرةكة
دذى حةثي هةندَيك كةنةخؤشةكة بةوةدةبَيت ضارةســـةرة ئةم تةواوكردنى
ســـةركةتوو ضارةســـةرةكة بؤئةوةى وةربطرَيت. دةمةوة لةِرَيطاى كـــةِرووش
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لةهةمان كاتدا بَيت، بةردةوام ماوةيةكى تةواو ضارةسةرةكة ثَيويســـتة و بَيت
وطؤِري

َ
ئال ضارةســـةرةوة. بؤئةوةى هةمان بخرَيتةذَير مَيردةكةشي ثَيويســـتة

بةرطرييان ئةمجؤرة كةِرووة لةبةرئةوةى ميكرؤبةكة بؤيةكرتى نةكرَيتةوة،
بةهَيزة.

زَى بكةين؟ بةكةِرووى ضارةسةر ضؤن دةستةبةرى ث:

كاريطةرييةكانيشي  بكةينةوةو كةم زَى بةكةِرووى توشـــبوون ۹ دةتواننيء
خوارةوة. سروشتيانةى رَيسا ئةم بةِرةضاوكردنى داببةزَينني

ســـابوون ى بةبةكارهَينانى زَى: ترشـــَيتى لةزيادكردنى دوورطرتن ـــــ خؤبـــة
لةشةكر. ثِرن ئةوخؤراكانةى نةخواردنى بةهَيزو

خؤى. شريى رووت شريةمةنييةكان بةتايبةتى خواردنى ــ

بايؤتيك _ (ئةنتى زيندةكان دذة بةكارهَينانى كةمكردنـــةوةى توانا ــ بةثَيي
خراثدةكةن. ناوزَى كةبةكرتياكانى (Antibiotics

بةكرتيا خراثكردنـــى دةبَيتةهـــؤى ـــــ ثاكنةكردنـــةوةى بةردةوامى نـــاوزَى
ناوزَى. ثارَيزةرةكانى

بةكارهَينانى
َ
لةطـــةل ئَيوارة زَى، بةيانى و دةرةكـــى ـــــ ثاكوخاوَينكردنةوةى

ثاك. خاوُّـ طةرماو دةستكَيشي

بةتةِري. ناوةوة جلى لةبةرنةكردنى ــ

نةكردن. سَيكس زؤر ــ
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(Trichomonase) زَى تريكؤمؤناسي

دةوترَيـــت ثَيـــي ميكرؤســـكؤبية مشـــةخؤرَيكى هـــؤكارى ئـــةم نةخؤشـــيية
لة يةكَيك ضونكة وة

َ
بةربال نةخؤشـــييةكى (Trichomonas Vaginalis) ئةمةش

دانانرَيت ترسناك بةنةخؤشـــييةكى م
َ
بةال دةبَيت، توشـــي لةرؤذان رؤذَيك ثَينج كةس

دةمَينَيتةوة. دا لةناوزَى بةتةنها ضونكة

بةهؤى جلي  هةروةها دةطوَيزرَيتةوة سَيكســـي  ئةم نةخؤشـــيية بةثةيوةندى
وهيض لةجؤطةكانى ميـــزدا دةمَينَيتةوة مشـــةخؤرة ئةم لةثياودا ناوةوة. ثيســـي تةِري

بؤبوونى. بَيت طة
َ
كةبةل نيية دياريش نيشانةيةكى

كامانةية؟ زَى تريكؤمؤناسي نيشانةكانى ث:

كةلةوانةية  دا زَى ســـةرةتاى و زاوزَى لةدةرضـــةى ۹ هةســـتكردن بةئاطـــر
ببَيتةوة. درَيذ رانةكان تاناوةوةى

لَي دَيت. ناخؤشي كةبؤنَيكى كةرةيي، شلى شلة لَيضؤِرينَيكى ــ

دا. ثةيوةندى سَيكسي لةكاتى هةستكردن بةئازار ــ

بكةين؟ زَى تريكؤمؤناسي ضارةسةرى ضؤن ث:

ضارةسةرَيكى  يدا
َ
لةطةل ودةشتوانرَيت دةبَيت، دةمةوة لةرَيطاى ۹ ضارةسةر

يان بةتةنها لةضارةسةرةكان يةكَيك رةضاوى دةبَيت بةكاربهَينرَيت. جَيطةيي
بكرَيت. ثزيشك رَينماييةكانى بةثَيي و بةووردى زؤر هةردووكيان

زَى  كـــةِروى دذى ثزيشـــك ضارةســـةرى جار زؤر  ئةم ضارةســـةرةدا
َ
 لةطـــةل
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ضارةســـةرة ئةو هةمان مَيرديـــش ثَيويســـتة (Antimycosique) بةكاردةهَينَيـــت.
لةثةيوةندى خؤى ماوةى ضارةسةركردنةكة، ثَيويستة بةدرَيذايي هةروةها بةكاربهَينَيت،

بةدووربطرَيت. سَيكسي

Chlamydiose كالميديؤز

هؤكةشـــي وة،
َ
بال زياتـــر سَيكســـييةكاندا لةهةموويـــان لةنَيـــو نةخؤشـــيية

(Chlamydiae trachomatis) دةوترَيت بضووك ثَيي بةكرتيايةكى بؤ دةطةِرَيتةوة
كةتةمةنيان دةبَيت طةنجةكان ذنة توشـــي زؤرجار ضونكة ترسناكة و نةخؤشـــييةكى

كةبةزؤرى  دادةنرَيت جؤطةكان هةوى بةرثرســـي وبةيةكةمني 20 – 30 داية، لةنَيوان
نةزؤكى. دةبَيتةهؤى

ضيية؟  نيشانةكانى كالميدؤز ث:

بوونـــى  طـــةى
َ
كةبةل دةرناكةوَيـــت نيشـــانةيةكى هيـــض لةســـةرةتادا   ۹

دةيطوَيزَيتةوة. طرتـــووة ي
َ
هةل ئةو ذنـــةى ئـــةوةى

َ
لةطةل نةخؤشـــيةكةبن،

تيادا دةردةكةوَيت. خوارةوةى ئةم نيشانانةى لةثاشرتدا

زَى. لَيضؤِرينَيكى شلة ــ

سوتاندنةوة. بةئاطرو هةستكردن ميزكردندا لةكاتى ــ

دا هةستكردن بةئازار. لةكاتى ثةيوةندى سَيكسي ــ

ئةطةر  دةردةكةوَيت بةتةواوى نني، دياريكـــردن بةس بةتةنها  ئةم نيشـــانانة
ناوثؤشي ضاودا ضينى لينجة لة هةوكردن جومطةكانداو لة ئازار نيشانانةدا  ئةو

َ
لةطةل

دابوو. رووى
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دةردةكةوَيت؟ بؤ كالميديؤزمان ضؤن ث:

و  لةزَى بؤئةو نموونانةى ميكرؤسكؤبييةوة و ثشكنينى لَينؤِرين ۹ بةهؤى
وة وةردةطريَيت. ميزةِرؤ دان و

َ
منال ملى

لةش  Anticrops لةخوَيندا. ئةم تةنانة دذةتةنةكان بةدواى طةِران لةِرَيي ــ
هَيرشة ميكرؤبييةكان. لةدذى بثارَيزَيت خؤى بةهؤيانةوة دةكات بؤئةوةى دروســـتيان

نةخؤشييةكة. بؤبوونى ئاماذةية لةخوَيندا يان بوون

بكةين؟ كالميديؤز ضؤن ضارةسةرى ث:

دةبَيت.  تايبةت بةبةكرتياوة Antibiotics زيندة دذة بةهؤى ۹ ضارةسةر
هةمان مَيرد ثَيويستة بَيت. بةردةوام هةفتة سَي بؤماوةى ضارةسةر ثَيويستة
خؤيان ضارةســـةرةكةدا لةماوةى ثَيويســـتة هةروةها بكرَيت، بؤ ضارةســـةرى

بةدووربطرن. سَيكسي لةثةيوةندى

لينج) (سوزةنكى ذن نةخؤشيةكانى زاوزَيى

Blennoragie – Blennorrhea

دةوترَيت ثَيـــى دةبَيـــت ثةيـــدا بةكرتيايةكـــةوة ســـوزةنكى لينـــج بةهـــؤى
هاوبةشة كة دةبَيت كةســـانة ئةو تايبةتى توشـــى (Gonocoque) كة بةشـــَيوةيةكى

دَيت. و رةبةنةكان الوان توشى هةروةها دةطؤِرن زؤر سَيكسيةكةيان

بةهؤى هةروةها دةطوَيزرَيتةوة سَيكسيةوة ثةيوةندى بةهؤى لينج ســـوزةنكى
توشبووةوة. كةسى شَيدارى و طةرم خاوُّـ
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كامانةية؟ لينج سوزةنكى نيشانةكانى ث:

نةخؤشيان لةسةر  نيشـــانةيةكى هيض توشـــبوون كة ذنانةى ۹ نيوةى ئةو
هاوبةشةكة، بؤ دةطوَيزرَيتةوة نةخؤشـــيةكة ئةوةشـــدا لةطةأل دةرناكةوَيت،
دةردةكةوَيت هةندَيك نيشـــانة توشـــبووةكان ذنة ديكةى نيوةكةى دةربارةى

ناكات. كة ناِرةحةتيان بةشَيوةيةك بةآلم

ئاسايى. لة زةردى زياد رةنط لَيضؤِرينَيكى زَيى ــ

ميزكردندا. لةكاتى هَيواش كزانةوةيةكى ــ

سكدا. خواروى لة ئازار جار هةندَيك ــ

: بةهَيزة ثياو الى لينج سوزةنكى نيشانةكانى بةآلم

ميزكردندا. لةكاتى زؤر ئازارَيكى ــ

لَيأل. ميزَيكى ــ

ضوكةوة. لة كَيماوى شلةيةكى دةرضونى ــ

ببينني؟ لينج سوزةنكى ضؤن ث:

و  دان
َ
منال ملـــى و زَى لة نموونة و وةرطرتنـــى تاقيطةيـــى ۹ بة شـــيكارى

ميزةِرؤ.

خوَينةوة. لَينؤِرينى رَيطاى لة ــ
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بكةين؟ لَيضؤِرين لينجة ضارةسةرى ضؤن ث:

ضارةســـةركرا  خَيرايى بة دؤزرايةوةو خؤيدا لةكاتى لَيضؤِرينةكة ۹ ئةطةر
َيت.

َ
بةجَيناهَيل خراث كاريطةرييةكى هيض ئةوا

تايبةتى لـــة دذة زيندةيةكى بةكارهَينانى دؤزَيك لة بريتيية ضارةســـةرةكة
دذة ئةم هةمان بة ماســـولكة Antibiotic)، هةروةها دةشـــتوانرَيت بايوتيك (ئةنتى
بؤ ثَيويســـتة زؤر ئاطادارى و ضاودَيرى بكوترَيت. ضاكبوونةوة خَيراية، بةآلم زيندةيية

ماوةيةك.

ئةم بةهؤى ترسناك بةرئةنجامى طةلَيك ئةوا نةدا: رووى ضاكبوونةوة ئةطةر
روودةدات لةوانة: طوَى خستنةوة ثشت

بةرئةنجام زاوزَى دةضَيت، و هةردوو كؤئةندامى ميز هةوةكة بةرةو ثياو، الى -
ميزةِرؤوة. تةسكى بةهؤى ميزكردن بةطران و نةزؤكى ئةطةرى

:Mycoplasmoses مايكؤثالسمؤز

جؤرة دوو لة رَيطاى نية، بةتةواوى ئَيستا تا نةخؤشـــية ئةم دةربارةى زانيارى
وة زَي ناو ضاندنـــى بةكرتياى كة ئةوةش بةهؤى دةبَيت ثةيـــدا ئاســـانى بة بةكرتياوة

بريتيية لة: كة وة دةركةوتووة (Flora Vaginale)

ئـــةم  ،Ureaplasma urealyticum و   Mycoplasma heminis
كاريطةرى بةهؤى نةخؤشـــيةكة ثةيداكردنى هؤى دةبنة و دةكةن طةشـــة بةكرتيايانة

هةندَيك دةرمانةوة. بةكارهَينانى ئةنجامى يان لة هةوكردن

ثالسمؤز؟ مايكؤ بوونى بةَلطةن بؤ كامانةن كة نيشانانة ئةو ث:

دةمَينَيتةوة.  ثةنهانى بة ةتةكاندا
َ
لة 4% حال يان دةرناكةون ۹ نيشانةكان
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لةكاتى هَيواش كزانةوةيةكى لةطـــةأل كةم زَيى لَيضؤِرينى ذن لةوانةية الى ـــــ
روبدات. ميزكردندا،

روودةدات. دا بةيانى كاتى لة ضوكى كةمى لَيضؤِرينَيكى ثياو، الى ــ

دةكرَيت؟ ضارةسةر مايكؤثالسمؤز ضؤن ث:

دةكرَيت (Antibiotiz) ضارةســـةر تةنةوة دذة بةهـــؤى ۹ نةخؤشـــيةكة
ضارةســـةرى ئةطةر بـــةكارى بهَينن. هةفتة ســـَي ماوةى بؤ كـــة ذن و مَيـــرد
جؤطةكانةوة، هةوى بةهؤى نةزؤكى ببَيتةهؤى لةوانةية نةكرا نةخؤشـــيةكة
هةوى بوربوخ لةئةنجامى لةثيـــاودا نةزؤكى ببَيتةهـــؤى لةوانةية هةروةهـــا

لةبارضوونى  دةكةوَيتةبـــةر ذن epididymu ثَيـــش توشـــبوون بةنةزؤكى
دووبارةبووةوة.

:(Syphlis (سفلس فةرةنطى

كةشَيوةكةى دةكات دروستى بةكرتيايةك ناسراوة، لةكؤنةوة زؤر نةحؤشيةكة
بةخَيرايي دةتةنَيتةوة، نةخؤشـــية زؤر (Tryponima Palidum) ئةم لوولثَيضيية
م
َ
بةال ثةرةدةسَينَيت، بةهَيواشـــي ووردةووردة لةثاشرتدا ســـووكة، شاراوةو لةســـةرةتادا
توشبووةكة. كةسة مردنى دةبَيتةهؤى درَيذخايةن َيكى

َ
سال ضةند لةثاش بةجَيطريى

فةرةنطى ضيية؟ بؤبوونى بةَلطةن ئةو نيشانانةى ث:

لةزؤربةى  دا، درمى سَيكسي ثةيوةندييةكى بةسةر هةفتة سَي نزيكةى ۹ ثاش
برينةكة بنكى ثةيدادةبَيت داندا

َ
مندال لةملـــى يا لةزَى برينى بضووك جاردا

لةبنكى ليمفاوى رةق رذَينَيكى ضةند دةركةوتنى
َ
لةطةل ئازارة، م بَي

َ
بةال رةقة
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نابينَيت برينةكة بوونى توشبووةكة كةسة جاردا لةزؤربةى دةردةكةون راندا
لةزؤربةى جاردا روودةدات هـــةروةك داندابوو،

َ
منال لةملى ئةطةر بةتايبةتـــى

وبوونةوةو درمىو
َ
بال توندى سةرضاوةيةكى دةبَيتة كةسةكة ئةوةشدا

َ
لةطةل

بزانرَيت. ثَيي ئةوةى بَي دةطوَيزرَيتةوة يةكسةر نةخؤشيةكة

دةربكةوَيت دا زاوزَى واتة لةئةندامةكانى ديكة لةناوضةى برينةكة لةوانةيـــة
تاِرادةيةك بةردةوام دةدؤزرَيتةوة ضونكة بةئاسانى ثياو الى يالةثةنجةدا، دةم لةناو وةك
دةركةوتووةكة برينة هةفتة هةشـــت يان ثاش شـــةش دةردةكةوَيت. ضوكدا لةســـةرى
هةر ســـفلس ميكرؤبةكةى م

َ
بةال رةقةكانيش، رذَينةليمفاتويـــة هةروةها ون دةبَيـــت،
وة. زاوزَى ئةندامةكانى دةضَيتةناو ى

َ
بةقول دةمَينَيتةوةو

لينجة  ثَيست و دةطاتة نةخؤشيةكة ةكة لةتوشـــبوون مانط ســـَي يا  ثاش دوو
ثةيدا لةش ناوضةكانـــى ثةمةيي لةهةموو رةنـــط ثَيســـتَيكى ة

َ
ثةردةكان، ئةوســـا ثةل

لةسةر هةردوو و لةزَى سوور زؤر يا ةمَيشـــي
َ
خؤل ةى

َ
ثةل يدا،

َ
لةطةل ولةوانةشـــة دةبَيت،

لةبةرى بضووك بضـــووك زيثكةى لةوانةشـــة لةناودةميشـــدا دةربكةوَيت، لَيو تةنانةت
ببَيت. ثةيدا يا لةدةوروبةرى دةم ثَي بنى و دةست

كةلةوانةية درمني، تةنينةوةو سةرضاوةى توندى برينانة زيثكةو ئةم هةموو
جطةرو (وةك نـــاوةوة ئةندامةكانى ةتـــةدا

َ
حال لةم ئةمـــة ضةند مانطَيـــك بخايةنَيت.

لةســـةر نيشـــانةيةكيان هيض بـــَي ئةوةى بوون نةخؤشـــيةكة طورضيلـــةكان) توشـــي
دةربكةوَيت.

دةبن، بةرةنجامةكانى ون نيشانةكان َيك
َ
سال بؤضةند دياردة ثَيستيانة، ئةم ثاش

ئةندامةكانى هةموو نةخؤشيةكة لةكاتَيكدا دةنوَينن، ئاسايي كاتةدا لةم خوَين لَينؤِرينى
ناوةوة نةخؤشـــيةكة و زاوزَى ئةندامةكانى ســـةرةِراى دادةرزَينَيت. ناوةوةى جةســـتة
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ئيفليج دةكات يان لةدوايدا والةنةخؤشـــةكة ضاوةكان و و ثةتك دركة و دةماخ دةطاتة
دةبَيت يا شَيت.

نةماون.  ثَيشكةوتووةكاندا تة
َ
وال لة تيذانة ةتة

َ
حال ئَيستا ئةم

بؤ دةردةكةوَيت؟ ى سفلسمان بوون ضؤن ث:

بةدواى  وةردةطريَيت وةردةطرين و بةميكرؤسكؤب لةبرينةكة نموونةيةك ۹
هةية. لولثَيضي شَيوةيةكى كة دةطةِرَين سفلسةكةدا ميكرؤبى

Antibodies دا  دذةتةنةكاندا لةخوَين شيكاردةكرَيت بةدواى نموونةيةك ــ
بووة. (سفلسي) فةرةنطى نةخؤشي توشي جةستة دةطةيةنَيت كةئةوة دةطةِرَين

دةرناكةوَيت (قؤناغى  نةخؤشـــييةكة كةنيشـــانةكانى دوورودرَيذةدا  لةوماوة
 Antibody دذةتةنَيك جؤرة خوَين هيض تاقيطةى شـــيكارةكانى متبوون) يا بَيدةنطى

هةية. لةلةشدا ميكرؤبةكةش ئةوةى
َ
لةطةل نادات ثيشان

دا ســفلس بةدواى خــوارةوةدا، حاَلةتانــةى لــةم بةرنامةيــي بةشــَيوةيةكى
دةطةِرَيني.

هاوسةرى. ثَيش تاقيكردنةوةى ــ

يةكةم. سكثِربوونى لَينؤِرينى ــ

سكثِر  ذنى بؤ دادةنرَيت ترســـناكةكان هةرة لةنةخؤشـــية  ســـفلس بةيةكَيك
بطاتة و ش برِبَيت

َ
وَيال سكةكةوة، ضوارةمى لةمانطى هةر دةتوانَيت ميكرؤبةكة ضونكة

كةيةزطماكى َيك
َ
مندال لةدايكبوونى لةبارضوونى، يـــا دةبَيتةهؤى ئةمةش كؤرثةلةكـــة،

دةبَيت. دا
َ
لةطةل سفلسي
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بكةين؟ سفلس ضارةسةرى ضؤن ث:

دةبَيـت (Penicilline)ةوة ثةنسلني ســـفلس بةهؤى دةرزى ۹ ضارةسةرى
دةدرَيت.  لةماسولكة 15 رؤذ كةبؤماوةى

ئةطةر ة. (%100) ضاكبوونـــةوة ئةوا بوو لةســـةرةتايدا ئةطةرنةخؤشـــيةكة
بةكاتَيكى ثَيويستى ثةمةييةكان) كارةكة زيثكة كرا (قؤناغى دوادا لةقؤناغى ضارةسةر

دةبَيت. تةواو بةباشي لةكؤتاييدا ضارةسةر م
َ
بةال درَيذتر هةية

:Hepatitie B ب جطةرى ظايرؤسي

يا  ليك بةهؤى 50% ى كـــة دةبَيت ظايرؤســـَيكةوة بةهؤى ب هـــةوى جطـــةرى
دادةنرَيت نةخؤشيانة بةو لةبةرئةوة دةبَيـت، وة زَى دةردراوةكانى يا ســـثَيرم يا خوَين

دةطوَيزرَينةوة. سَيكسةوة كةلةِرَيطاى

ضيية؟ ب ظايرؤسي جطةرى هةوى نيشانةكانى ث:

بةهيالكييةكى  هةستكردن
َ
لةطةل طةرمى ثلةى زؤريى بةرزبوونةوةيةكى ۹

زؤر.

(زةردويي). شَيوةكان ضاو بةشَيوةيةك لة و دةم زةردبوونى ــ

بكةين؟ جطةرى ظايرؤسي ضارةسةرى هةوى ضؤن ث:

ثَيويستة.  ضاكبوونةوة ثشوودان بؤ تايبةتى نيية، ضارةسةرَيكى ۹ هيض

يةوة  تايبةتى كوتانَيكـــى بةهؤى نةخؤشـــيةكة دذى  دةتوانرَيـــت خؤثارَيزى
وةك ظايرؤســـة دةكةون ئةم كةبةر كةســـانةى بؤئةو ثَيويســـتة كوتانة بكرَيـــت، ئـــةم
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بةكاردةهَينن بَيهؤشكةرةكان ئةوانةى ماددة كاردةكةن يا لةنةخؤشـــخانةكاندا ئةوانةى
دةكةن. مَىبازى – يا نَيربازى ئةوانةى يا

:Herpes genitol هرثس

دةوترَيت ثَيي دةبَيت ثةيدا لةظايرؤسَيكةوة وة
َ
بةربال زؤر نةخؤشيية ئةم ئَيستا

دةطوَيزرَيتةوة،  سَيكسيةوة ثةيوةندى بةهؤى Herpes Simplex و مرؤيي هرثســـي
زؤردةطمةنة. بؤنموونة، طةرماو لةرَيطاى واتة ناراستةوخؤ طواستنةوةى

لةئةندامةكانى  يـــا بَيت لةدةمـــدا نيية، ضاكبوونـــةوةى  نةخؤشـــي هرثـــس
ثاش دةرناضَيت. لَيي و لةشـــةوة طواستنةوةوة دةضَيتة لةرَيطاى ظايرؤســـةكة زاوزَى دا
نزيكن لَيوةى رذَينةليمفيانةى ئةو دةضَيتة ظايرؤسةكة هةوكردن ماوةى بةسةربردنى
يا دةروونى يا ثةســـتانى جةســـتةيي هيالكييةكى لةئةنجامى دةمَيننةوة. و تيايانـــدا
دةردةضَيت خؤى لةشوَينةكةى ظايرؤســـةكة كةوتنةســـةرخوَين،  نزيكبوونةوةى

َ
لةطةل

دةبَيت ون لةثاشدا دةردةكةوَيتةوة نةخؤشيةكة ماوةماوة دةبَيتةوة. نوَي سةرلةنوَي و
ئةم دةبَيـت بةردةوام ذيان بةدرَيذايي ئابةوشـــَيوةية بداتةوة

َ
هةل بؤئةوةى جارَيكى دى

لةبةرئةوة دةطوَيزرَيتةوة هةوكردندا لةماوةى تةنها دى بؤيةكَيكى لةيةكَيكةوة نةخؤشية
بةكارهَينانى بةدووربطرَيت، سَيكسي لةثةيوةندى خؤى كةسةكة ماوةيةدا لةم ثَيويستة

نةطوَيزرَيتةوة. نةخؤشيةكة بؤئةوةى زؤرطرنطة نَير ى كةبوت) (يا كؤندؤم

هرثس؟ بوونى بؤ كةبةَلطةن ئةونيشانانةكامانةن ث:

لةجَيطايةكـــى دياريكراوى  بـــةوةدةكات هةســـت ۹ لةســـةرةتادا نةخـــؤش
ناضَيت ئةوةندةى ثَي ئاذن دةكرَيت، ضينةكانـــدا دةرزى لةلينجة يا ثَيســـتيدا
بضووك دانةى

َ
ضيكل و دةبَيت ثةيدا طةِراو

َ
سوورهةل ناوضةيةكى جَيطايةدا لةو
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دانانةدا
َ
ضيكل ئةم كرانةوةى

َ
لةطةل لةئاو، دةبن ثِر و كؤدةبنةوة تيايدا بضووك

خؤيان هةفتةيةك لةثاش م
َ
بةال بةئازار، وردى برينى بؤ دةطؤِرَيـــن وردة وردة

ن.
َ
بهَيل جَي ئةوةى جَيطاية بَي دةبنةوة ضاك

لةثلةى  كةم بةرزبوونةوةيةكى
َ
لةطةل

َ
دومةل لةوانةية توندةكاندا ةتة

َ
 لةحال

بنب. دروست لةشدا طةرمى

ضارةسةردةكرَيت؟ هرثس ضؤن ث:

جار  ظايرؤســـي ثَينج وبوونةوةى
َ
بال دذى حةبي بةرطـــرى ۹ بةخواردنـــى

تا10 رؤذ.  5 بؤماوةى لةرؤذَيكدا

برينةكة شـــوَينى دةرةكى كةدةكةوَيتةســـةر حةمَيكى
َ
مةل ـــــ بةبةكارهَينانى

ضونكة نؤبةكةية ماوةى كةمكردنةوةى لةضارةسةرةكة مةبةست ئازار بؤكةمكردنةوةى

لةناوبةرَيت. ظايرؤس بةتةواوةتى نةدؤزراوةتةوة ضارةسةرَيك تائَيستا

هرثس بؤذنى سكثِر مةترسيدارة؟ بؤضي ث:

بؤي  ةكةدا
َ
مندال لةدايكبوونى لةكاتى كةظايرؤســـةكة ئةوةهةية ۹ ترســـي

ثةردةى هةوكردنى توشـــي ةكة
َ
مندال لةوانةية ةتـــةدا

َ
لةوحال بطوَيزرَيتـــةوة،

َيك لةهةردوو
َ
مندال دةبَيتةمردنـــى كةئةوةش بَيت دةماغ هةوى يان مَيشـــك

لةدايكبوونةكة ثَيش مانط دوو بوو هرثس نؤبةيةكى توشي ذن ئةطةر .
َ
مندال

ةكة
َ
مندال ةتـــةدا

َ
لةوحال ئاطاداربكاتةوة، ثزيشـــكةكةى خَيرايى بة ثَيويســـتة

دةبَيت. لةدايك قةيسةرى بةنةشتةرطةرى
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 Condylomes ةشَير
َ

كةل ثؤثنةى وةرةمى

بةطؤدارةكانة كةسةر دةبَيت ثةيدا ظايرؤســـَيكةوة لةئةنجامى ئةم نةخؤشـــية
ملى شـــَيرثةنجةى دةبنةهؤى هةن ظايرؤس (Papillomavirus) لةناوئـــةم هـــؤزةدا
َ
لةطةل نةخؤشيةكة نةكرَيت لةضارةسةرى ثَيويستة كةمتةرخةمى لةبةرئةوة دان،

َ
منال

نني. لةوةرةمة ثيسةكانيش ئةوةى

دةطوَيزرَيتةوة.  سَيكسي بةكردارى تةنها ةشَير،
َ
كةل ثؤثنةى  وةرةمى

ضؤنة؟ كةَلةشَير ثؤثنةى وةرةمى نيشانةكانى ث:

ولةم  بؤبوونى، طةبَيت
َ
كةبةل وانيية نيشانةيةكى ةتةكاندا

َ
حال ۹ لةزؤربةى

ثَيي بزانرَيت بةتـــةواوى ناتوانرَيت و ميكرؤســـكؤبني وةرةمةكة ةتـــةدا
َ
حال

ةوة (Frottis) رنينـــةوة َيك يا
َ
توَيذال وةرطرتنى تةنهـــا لةِرَيطاى لَينؤِرينـــى

(Acitic acid) سركيكةوة ئَيســـتا لةِرَيطاى طرياوةى ترشي هةروةها دةبَيت،
ناوبينى لةِرَيطاى وة زَى ملى لَينؤِرينى بةهؤى هةروةها بزانرَيت. دةتوانرَيت

دةدؤزرَيتةوة. وة زَى

ببينرَيت  بةضاوى رووت دةتوانرَيـــت طةورةبوون برينةكان وةرةم و  ئةطـــةر
ةمَيشةولةتةنيشتةكانى

َ
خؤل يا

َ
كةلةشَيوةىخركانةىبضووكبضووككةرةنطيانوةكطول

لة و زَى هةروةها لةدةرضةى دةبن، لضة بضووك ثةيـــدا طةورةو لضة هةردوو نـــاوةوةى
دةربكةون. كؤميش لةسةر لةوانةشة ملةكةيدا،

بكةين؟ كةَلةشَير ثؤثنةى وةرةمى ضارةسةرى ضؤن ث:

دةتوانرَيت  البربَين، و برِبين وةرةمةكة زيادةكانى لةثَيشدا هةموو ثَيويستة ۹
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ضارةســـةرى كيميايي، ضارةســـةرى بةكاربَين: البردنانة بؤئةو جياواز رَيطةى
شل. نايرتؤجينى لَيزةر، بةفرى كاربؤنى، تيشكى كارةبايي،

ثزيشكيدا  لةذَيرضاودَيرى مانطَيك ضةند بؤماوةى نةخؤش ضارةســـةر  لةثاش
مَيرديش ثَيويســـتة كاتدا لةهةمـــان بدةنةوة،

َ
وةرةمـــةكان هةل دةمَينَيتـــةوة نةوةكـــو

بةدووربن. لةتةنينةوة بؤئةوةى ضارةسةرةوة هةمان بخرَيتةذَير

 Aids ئةيدز

نؤزدةهةم لةسةدةى واية سفلس نةخؤشي وةكو سةدةيةدا ئةيدزلةم نةخؤشى
نوَييةكانة، سةردةمة كارةساتى يا دةردة ئةوة ضارةسةرةوة، طرانى و مةترسي لةبارةى دا

دةطوَيزرَيتةوة. تؤواو و ذيان خوَين كةبةهةردوو شلةكةى ئةوةية خراثرت لةمةش

1981 داهات، تؤذةرو  ي
َ
لةئةمريكا سال دانى

َ
سةرهةل كةلةدواى ةى

َ
ســـال لةو دة

َ
ولةطةل هَينا، بةدةست نةخؤشيةوة لةبارةى ناسينى ئةم زؤريان ثَيشكةوتنَيكى زاناكان
كةقةدةغةى كوتانَيـــك يا بؤنةدؤزراوةتةوة تـــةواوى ضارةســـةرَيكى ئـــةوةى تا ئَيســـتا
نةخؤشةكة توانيويةتى درَيذة بةتةمةنى ثزيشك  ئةوةش

َ
ثَيي، لةطةل بكات توشـــبوون

بدات.

هؤشـــبةرةكانةوة  بةماددة خوطران نَيربازان و توشـــي ئةيدز يةكةم  بةثلـــةى
بةريةككةوتنى ولةبةر نابن، توشي دى كةكةسانى ناطةيةنَيت ئةوة ئةمة م

َ
بةال دةبَيت.

جيهانى. نةخؤشيةكى بؤتة ئةيدز طةالن

دةطةيةنَيت؟ ضي ئةيدز وشةى ث:

 Aquierd immunity deficiency كورتكراوةى Aids ئةيدز ۹ وشةى
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كةســـَيك كاتَيك كةمى بةرطـــرى وةرطرياو، syndrome)) واتـــة نةخؤشـــي
 Trouble) تَيكضوونـــى نيشـــانةو هةندَيك دةبَيـت توشـــي ئةم نةخؤشـــية
بةرطرييـــةوة كةمـــى Syndrome –) ى تَيدادةردةكةوَيـــت كةلةئةنجامـــى
ظايرؤسَيكةوة وةرطرتنى لةئةنجامى الوازيةش نةخؤشـــةكة ئةم ثةيدادةبَيت،

بووة. توشي

لةبةرئةوة  لةناودةبات، جةستة لةخرؤكةسثيةكانى بةشَيك ئةيدز  ظايرؤســـي
كةدةيطةيةنَيتة لةهةوةكان زؤر بؤ ذمارةيةكى ئاسان نَيضريَيكى دةبَيتة توشبوو لةشـــي

مردن.

ضيية؟ ئةيدز نةخؤشي هؤى ث:

واتة (HIV) َين
َ
دةل كةثَيي دةبَيـــت ثةيدا ظايرؤســـَيكةوة بةهؤى ۹ ئةيدز

(TY) ليمفاوييةكان خرؤكـــة مرؤيي، كةتوشـــي بةرطرى ظايرؤســـي كةمـــى
ميكرؤبيةكان لةهَيرشـــة جةســـتة ســـثيانةى خرؤكة لةو دةبَيت كةجؤرَيكة

دةثارَيزَيت.

طةردةبؤماوةييةكانى هةية ئةوةى كةتواناى دةناسرَيت بةوة (HIV) ظايرؤسي
كة نوَييةكة خانـــة لةبةرئةوة توشـــبووةكةوة خانة بةطـــةردى بؤماوةيي بنوســـَينَيت
طةردة طرى

َ
هةل دةبَيت ثةيدا ثَيشـــوةوة نةخؤشـــةكةى لةئةنجامى دابةشـــبوونى خانة

خانةكانى لةناو بةتواناييةوة ظايرؤسةكة لةبةرئةوة ئةيدزة، ظايرؤســـي بؤماوةييةكانى
َيك

َ
ســـال بؤضةند ليمفاوييةكاندا خرؤكـــة لةناو ظايرؤســـةكة جةســـتةدا دةمَينَيتةوة.

دةربكةون. تيايدا بؤنةخؤشيةكة طةبن
َ
كةبةل نيشـــانةيةك هيض ئةوةى بَي دةمَينَيتةوة

دةطوَيزرَيتةوة كاتيشدا لةهةمان ظايرؤسةكةو طرى
َ
هةل َين

َ
دةل بةنةخؤشةكة ةتةدا

َ
حال لةم

دى. كةسانى بؤ
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بةشي وردة وردة و دةكات بةزؤربوون ظايرؤسةكة دةســـت َيك
َ
ســـال ثاش ضةند

بةرطرى تواناى كةلةش رادةيةى ئةو تادةطاتة داطريدةكات ليمفاوييةكان خرؤكـــة زؤرى
دةردةكةوَيت. ئةيدز نةخؤشي قؤناغى ئالَيرةوة دةدات، لةدةست خؤى

دةطوَيزرَيتةوة؟ ئةيدز ظايرؤسي ضؤن ث:

وة  زَى دةردراوةكانى تـــؤواو و خوَين لةرَيطـــاى ۹ بةشـــَيوةيةكى ســـةرةكى
ئةو ليمفاوى خرؤكةى دةطوَيزرَينـــةوة تَيداية، ليمفاوييةكانيـــان كةخرؤكـــة

دةطرن.
َ
هةل ئةيدز كةظايرؤسي سثيانةن خرؤكة

خوَينةوة: لةِرَيطاى     طواستنةوة

روودةدات: بةمشَيوانة ئةمةش

مـــاددة خوطرانـــى لةنَيـــوان بـــوةوة ثيـــس دةرزى وطـــؤِرى
َ
ـــــ بةهـــؤى ئال

هؤشبةرةكاندا.

ســـةرةكى طواســـتنةوةى بةســـةرضاوةى هؤشـــبةرةكانةوة خوطرتـــن بةماددة
ذناندا. لةنَيو بةتايبةتى دادةنرَيت نةخؤشيةكة

ثَيويســـتيةكان، رَينمايية رةضاوكردنى بةبَي خوَيندا طواســـتنةوةى ــ لةكاتى
ثَيش  1985 ةوة ي

َ
لةسال تدارانى تةندروستي

َ
دةسةال ضونكة نةماوة رَيطةية ئةم ئَيســـتا

سةرةِراى ثشكنينَيكى ثزيشكييةوة، ذَير بخرَيتة ئةوكةسة ثَيدانَيك دةبَيت خوَين هةموو
ئةيدزى ظايرؤســـي كةئةطةر واوة طةرمييةكى دةخرَيتة بةخشـــراوةكة ئةمةش خوَينة

وةرطرةكةوة. كةسة لةشي ئةوةى بكرَيتة ثَيش دةيكوذَيت تَيدابَيت
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سَيكسيةكان:  بةرَيطة     طواستنةوة

كاتَيك دةبَيت وة زَى دةردراوةكانـــى يان شـــلةى تؤواوةوة بةهؤى طواســـتنةوة
لةناو لةشـــةوةو دةضَيتة خوَينةوة ســـوِري لةرَيطاى ظايرؤســـةكة بةرخوَيـــن دةكةون.
ثةيوةندييةكى هةموو ظايرؤسةكة لةرَيطاى  دةخوات

َ
مؤل دا خوَين خرؤكةســـثييةكانى

زَى ثةردةى لينجة بةر تؤواو يان دةردراوةكانى زَى دةطوَيزرَيتةوة كاتَيك سَيكســـييةوة
وورديش زؤر ئةطـــةر بةســـة بضووك روشـــاوييةكى تةنها دةكةون، يـــان ضةرمى ضوك
كردن سَيكس لةبةرئةوة خوَينةوة، ناو بضَيتة ظايرؤسةكة بؤئةوةى ثةردانةدا لةم بَيت
دةوَيت زياترى ئةركى دةكات ضونكة ئاسان طواســـتنةوةى ظايرؤسةكة كؤمةوة لةرَيطاى
كةئةيدز ساكار. هةرلةبةرئةوةية بريندارى يان روشـــاندن دروستبوونى و دةبَيتةهؤى

وة.
َ
بال نَيربازاندا لةنَيو زؤرتر

لـــةوةى وةك ئاســـانرتة بـــؤذن لةثيـــاوةوة نةخؤشـــيةكة طواســـتنةوةى 
ضووك. ضةرمى لةثةردةى الوازترة زَى ثةردةى لةبةرئةوةى بةثَيضةوانةوةبَيت

كؤرثةلة: بؤ ئةيدز    طواستنةوةى

بؤكؤرثةلةكةى توشـــبووةوة لةدايكى نةخؤشـــيةكة بريتيية لةطواســـتنةوةى
بةهؤى ظايرؤسةكة لةبةرئةوة دةبَيت سكةكةوة سيانزةهةمى لةهةفتةى ةكة توشبوون

بؤكؤرثةلة.  دةطوَيزرَيتةوة Placenta لةدايكةوة شةوة
َ
وَيال

دةمــةوة بةهــؤى سَيكســي ياريكردنــى لةرَيطــاى ث: ئايــا ئةيــدز
دةطوَيزرَيتةوة؟

لةتؤواوى  يا دةطوَيزرَيتةوة بؤخوَين لةخوَينةوة ئةيدز ظايرؤسي ۹ هةميشة
ثياو. بؤخوَينى ذنةوة زَيى يالةدةردراوةكانى ذن، بؤخوَينى ثياوةوة
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بطوَيزرَيتةوةبةهؤى بـــؤ ثيـــاو توشـــبووةوة لةذنى ـــــ لةوانةية ظايرؤســـةكة
بةدةم. ضوكةوة وروذاندنى

ئةطةر بـــؤذن بطوَيزرَيتةوة توشـــبووةوة لةثيـــاوى ــ لةوانةشـــة ظايرؤســـةكة
رشت. تؤواوةكةى ذنةكةدا لةناودةمى

لةشيةوة؟ ضووة كةظايرؤسةكة بزانَيت دةتوانَيت ذن راستةوخؤ ئايا ث:

كةســـة  بَي ئةوةى روودةدات توشـــبوون ةتةكانى
َ
۹ بةداخـــةوة 80% ى حال

بكات. نائاسايي شتَيكى بةهيض هةست توشبووةكة

بةضةند  دةبَيـــت، ئةوةش ناِرةحةتى توشـــي لةشـــي ةتةكان
َ
20% ى حال تةنها

لةلةشدا روودةدات ناِرةحةتى يدا
َ
كةلةطةل طةرمى وةك: دةردةكةوَيت شَيوةيةكى نائاسايي

بن و مل رذَينةكانى ليمفة لةهةندَيك لة ئاوســـان
َ
دةبَيت يا هةل ثةيدا لةســـةردا و ئازار

رؤذَيك ضةند بؤ نيشانانة ئةم ببَيت. ثةيدا بضووك سورى زيثكةى لةوانةشـــة دا،
َ
هةنطل

لةثاشةرؤذدا. نةخؤشيةكة مةترسي بؤ نابن ئاماذة و دةردةكةون،

ظايرؤسةكة؟ هةَلطرى لةكةسَيكى ضيية مةبةست ث:

دةكات  دةســـت ببَيت ظايرؤســـَيك هةرجـــؤرة توشـــي ۹ كاتَيـــك جةســـتة
(Antidodies) دذةتـــةن َين

َ
دةل ثَييان ورد ورد تةنـــى بةبةرهةمهَينانـــى

ثؤزةتيظ دياريكردنى ظايرؤســـانة، ئةم لةلةناوبردنى بريتييـــة فةرمانيـــان
جةســـتة (HIV) هةيةو ظايرؤســـي واتـــة كةســـةكة ةتـــى ئةيـــدزدا

َ
لةحال

طرى
َ
”هةل كةســـَيك ئةطةر هَيناوة. بةرهـــةم ظايرؤســـةى ئةم دذةتةنةكانى

تائَيستا تةنها كو
َ
بةل هةية، ئةيدزى نةخؤشي وانية ماناى بوو ظايرؤســـةكة”

واتة ساغة“ طرَيكى
َ
”هةل بةوةى ظايرؤســـةكة دةناســـرَيت بؤ خانة خوَييةكة
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دذةتةنةكان ضونكة نةخؤشى ببَيتة دواتردا لةكاتَيكى لةوانةية نةبووة توش
ئةوكةســـة ةتَيكدا

َ
حال لةهةموو نيية. ظايرؤســـةكةيان توانـــاى لةناوبردنى

بطوَيزَيتةوة. دى بؤكةســـانى نةخؤشـــيةكة دةتوانَيت يانةخؤش) طر
َ
(هةل

ئةيدزة؟ ظايرؤســي كةهةَلطرى ضؤن دةزانَيت ذن ث:

بؤبوونى  لَينؤِرينةكة بةئةيدز، تايبةت تاقيطةيي لَينؤِرينَيكى ۹ لةِرَيطـــاى
لةخوَيندا دةطةِرَيت. (HIV) ظايرؤســـي دذةتةنةكانى

ظايرؤســـةكة (واتة بـــوو ثؤزةتيظ تاقيكردنةوةكـــة ئةطـــةر بةرئةنجامـــى
نيابوون

َ
بـــؤ دل وردترة كةزؤر بؤدةكرَيت تاقيكردنةوةيةكى ديكـــةى هةيـــة) ئةوســـا

ماناى بةتةواوى ئةوا نَيطةتيظ بوو بةرئةنجامةكة ثَيشوو. ئةطةر لةبةرئةنجامةكانى
ســـَي يان دوو ثاش دروســـتبوونى دذةتةنةكان ضونكة نةبووة توش واية كةكةســـةكة
دةزانرَيت ثاش وابةباش لةبةرئـــةوة دةردةكةون. ظايرؤســـةكةوة مانط لةوةرطرتنى
بؤبكرَيت بؤ ديكـــةى تاقيكردنةوةيةكى يةكةمدا تاقيكردنةوةى بةســـةر ســـَي مانط
ئةو لةنَيو ئةيدز و تاقيكردنةوةى لَينؤِرين لةنةبوونى ظايرؤســـةكة ئَيستا نيابوون

َ
دل

بيان دةبَيت سكثِربووندا لةسةرةتاى و هاوسةرى ثَيش كةذن ثَيويســـتانةية لَينؤِرينة
كات.

بكةوَيتة ظايرؤسةكةدا هةَلطرتنى لةماوةى ذنةكة ثَيويستة ئايا ث:
ذَيرضاودَيرىثزيشــكييةوة؟

هةستى  ئةطةر تةنانةت ثزيشـــكييةوة ذَير ضاودَيرى ۹ ثَيويســـتة بكةوَيتة
لَينؤِرينى ثري ذنةكـــة بة ثَيويســـتة بارةدا نةكرد لةم بةهيض نيشـــانةيةكيش
بؤ خوَين لَينؤِرينى

َ
مانط جارَيك بِروات لةطةل هةرشـــةش ئاســـايي تةواوةوة

ليمفاوييةكان. خرؤكة ذمارةى ضاودَيرى
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دةركةوتنى ثَيش بةضارةســـةر بكرَيت دةســـت دةتوانرَيت ةتدا
َ
حال لةهةندَيك

نةخؤشيةكةش.

ظايرؤســةكةدا هةَلطرتنــى لةمــاوةى كةدةبَيــت ث: ئةوكارانةضــني
بكرَين؟

ضونكة  رؤذانة، ئاســـايي دةربارةى رةفتارى نيية ةمينةوةيةك
َ
۹ هيـــض ســـل

كردنيش، بةماض هةروةها ناطوَيزرَيتةوة ئاسايي خشاندنى بةلَيك ظايرؤسةكة
ذن بةتةواوةتى جيـــاوازة، مةســـةلةكة ئةوا سَيكســـي كارى م دةربارةى

َ
بـــةال

لةكاتى ثَيويستة بكاتةوةو لةســـةر مَيردةكةش ئاطادار مَيردةكةى ثَيويســـتة
بةكاربهَينَيت. كؤندؤم كردندا سَيكس

ضيية؟ ئةيدز نةخؤشي سةرةتاييةكانى نيشانة ث:

ئةوةى  بَي بطرَيت
َ
هةل مانطَيـــك بؤضةند ئةيدز ذن ظايرؤســـي ۹ لةوانةيـــة

ظايرؤسةكة دواتردا لةماوةيةكى دةربكةوَيت. تيادا نةخؤشي نيشانةيةكى هيض
ئةوكاتة تَيكضوونى دةبن الواز بةرامبةرى لةش بةرطرييةكانى و دةبَيـــت زؤر

وةك: روودةدةن جياواز

زؤر. بةهيالكييةكى هةستكردن ــ

دةخايةنَيت. زؤر كةماوةيةكى رةوانى ــ

لةجةستةدا. زؤر طؤِرانَيكى ــ

لةش. طةرمى ثلةى بةرزبوونةوةى ــ



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ÙbÁ¸ÎÖ ÖÏ‹◊ Ùâbfl NÖ

      
327

327

بضووكةكان. لةهةوة جياواز جؤرى دةركةوتنى ــ

ثزيشك بكرَيت. كةديدةنى دةكةن واثَيويست تَيكضوونانة زؤربوونى ئةم

نةخؤشي ئةيدز دةردةكةوَيـت؟ ضؤن ث:

(HIV) ظايرؤسي كاريطةرى لةذَير بةرطريةكانى هةموو لةش وردة وردة ۹
(T) جؤرى زؤربـــووةو هةموو خرؤكـــة ليمفاويةكانى كةئةوكاتـــة وون دةكات

لةناوبردووة.

بكات ميكرؤبيـــةكان هَيرشـــة بةرطرى دذى ناتوانَيـــت لـــةش ةتةدا
َ
لـــةم حال

دةوترَيت: كةبةو نةخؤشيانةش دةبَيت ديكة نةخؤشي توشي طةلَيك كةسةكة لةبةرئةوة
نةخؤشي لةئةنجامى لةش الوازى نةخؤشيانة ئةم (واتة هةلثةرستةكان”. ”نةخؤشيية

داطريدةطةن). لةش دةقؤزنةوةو هةلة ئةو و بةكاردَينن ئةيدزةوة

خانةكان  زؤربوونة طَيرةشـــَيويةى ئةو بةرطـــرى لةش ناتوانَيت  لةبةرئـــةوة
هةموو لةكؤتاييدا دةبَيت. شـــَيرثةنجة جياوازى جؤرى طةلَيك توشـــي بكات لةبةرئةوة
خوَين، كؤئةندامى هةرس، دةماخ، سييةكان، ثةردةكان، و توش دةبن، ثَيست ئةندامةكان
ثةيدا كاتَيك ئةيدز نةخؤشـــي كةواتة دةبةن. مردن بةرةو لةش نةخؤشـــيانة كؤى ئةم
كةسي دةبَيت

َ
زال بةتةواوى زؤر لةشـــدا بةرطرى (HIV) بةسةر ظايرؤســـي كة دةبَيت

نَيضريَيكى دةبَيتة لةشـــي و نامَينَيت ميكرؤبةكانى بةرطـــرى تواناى ئةيدز توشـــبووى
ئةمانةن: كةديارترينيان نةخؤشي. جؤرةجياوازةكانى بؤ ئاسان

ثةرستةكان: هةل     نةخؤشيية

َ
لةطةأل م

َ
ئاساييةكاندا، بةال ةتة

َ
لةحال مةترسيية بَي سةرضاوةكانيان ميكرؤبي
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 Mycoses) نةخؤشيانة: كةرووى دةم لةو مةترسيدار دةبنة بوونى نةخؤشي ئةيدزدا
دواييان نةخؤشيةى ئةم (Pneumocytose)ســـيل (Herpes) هرثس (buccales
بةزؤرى دةبَيتةوة بـــةرز بةكةمى طةرمى ثلـــةى و دةبَيت دا

َ
كؤكةيةكـــى وشـــكى لةطةل

نةخؤشي ئةيدزة. بوونى طةى
َ
بةل لةنيشانة سةرةتاييةكانى

دةمارييةكان:      نةخؤشية

دةماخ  هةوى يا دةماخةوة ثةردةكانى هةوى بةهؤى ئازارى ســـةر  لةئةنجامى
دةبَيت. هاوسةنطى جةستةوة ثةيدا تَيكضوونى دةبن هةروةها بةهؤى ثةيدا خؤى

:(Sarcome de Kaposi) كاثوسي - ساركؤما

يةكى  سَي لة زياتر توشي لينجةثةردةكان و لةشـــَيرثةنجةى ثَيســـت  جؤرَيكة
باودا شني يان قاوةيي رةنط ئاوساوى

َ
هةل ثةردةى لةشَيوةى دةبَيت ئةيدز نةخؤشةكانى

ببنةوة. و
َ
بال لةشدا هةموو لةناو كةلةوانةية دةردةكةوَيت

هةمةجؤر: شَيرثةنجةى -

شَيرثةنجانة  ئةم زياددةكةن، زؤرترينى ســـنور بَي  خانة شـــَيرثةنجةييةكان
هةن. رذَينةكاندا كةلةليمفة خِرؤكةسثيانةية ئةو شَيرثةنجةكانى ون

َ
كةبال

ئةيدز بكةين؟ ضؤن ضارةسةرى ث:

كةلةخانةكاندا  ظايرؤســـي ئةيدزدا بةسةر نية ضارةســـةرَيك ۹ لةئَيســـتادا
كؤدةبنةوة: خوارةوةدا لةمانةى دةدرَيت نةى

َ
هةوال ئةو بَيت

َ
زال هةن،

ثةرستةكان: هةل نةخؤشية ضارةسةرى -

بوونى  بةهؤى بةرطرى والوازى جةســـتةدةبن توشـــي هةن  طةلَيك نةخؤشـــي
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دةبن يةك لةدواى يةك نةخؤشيانة ئةم ضارةسةرى بةكاردةهَينن، ئةيدزةوة نةخؤشـــي
تايبةتةكة ةتة

َ
حال بةثَيي تايبةت دةرمانى كاتة ئةو يةكَيكيان هةر دةركةوتنى بةثَيـــي

بؤى ماوة ماوة ئةوا دةكات لةبةرئةوةى لةش بةرطرى خؤى ون و دةدرَيت بةنةخـــؤش
دَيتةوة.

ظايرؤسةكة: دذى ضارةسةر -

كاريطةر دةرمانى باشـــرتين ظايرؤســـةكةية زؤربوونى كةمكردنةوةى ئامانجى
دةرمانى ديكةش ثةرةبســـةنَيت نةخؤشـــيةكة َيت

َ
(AZT) ية و نايةل دةرمانى ئَيســـتا

الوةكييان هةية. كةكاريطةرى تاقيكردنةوةدان، لةذَير

زيادكردنى ئةمةبةهؤى بةرطرى كؤئةندامى بةبةهَيزكردنى - ضارةســـةر
لةلةشـــة بةرطرى بةهَيزكردنى كؤئةندامى بةمانايةكـــى دى خانـــة بةرطريةكانة

توشبووةكةدا.

و ئةزمونيداية لةقؤناغـــى تائَيســـتا م
َ
بةال هيوايةكـــة، ضارةســـةرى بةرطرى

لةزؤرَيك توَيذينـــةوة هةروةها بةكاربَيـــت. بةرفـــراوان ئاســـتَيكى ناتوانرَيت لةســـةر
توَيذينةوانة ئةم م

َ
بةال ئةيدز، بةدةســـتهَينانى كوتراوَيكى بؤ هةن طَيتيدا تةكانى

َ
لةوال

ظايرؤســـي ناضةســـثاوى ديارتر لةهةموويان هاتوون زؤر ناِرةحةتيةكى بـــةرةو رووى
ئةيدزةكةية.

كامانةية؟ ئةيدز دذى خؤثاراستن رَيطةكانى ث:

ئةيدزيشـــة  دذى كوتراوةى ئةو كاريطةرنيةو كةضارةســـةر ۹ لةبةرئةوةى
ثارَيزطاريية. نةخؤشيةكة، لةطرنتى دووركةوتنةوة رَيطاى تاكة بؤية نيية،
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كةسى ثَيويستة: ئاستى ثارَيزطارى لةسةر

تيذ ثةيوةنديكردنى ةتى
َ
لةحال يا دا ســـَيكس لةكارى هةمةجؤرى ةتى

َ
ـ لةحال

بةكاربهَينرَيت. كؤندؤم ثَيويستة رةودا،

بوو و ظايرؤســـةكة طرى
َ
هةل ئةطةر بكرَيت بةباشـــي ــ ضاودَيرى هاوبةشـــةكة

خؤثارَيزطارى. لةسَيكس كردن بةبَي دووركةوتنةوة

ئةطةر ظايرؤســـةكة، بوونى دؤزينـــةوةى رَيـــك وثَيك بؤ خولي ـــــ لَينؤِرينى
الدةرة سَيكسيةكان، وةك: بن ئةيدز توشي كةلةوانةن دةذى كانَيكدا

َ
خةل لةناو كةســـةكة

هؤشبةرةكانن. ئالودةى ئةوانةى يا دةكةن، سَيكس بةهةردووال ئةوانةى يان

كةثَيويستة: كؤمةَلي ئاستى لةسةر ضارةسةر -

خوَين بؤئةوانةى دؤزينةوةى ئةيـــدز بؤ لَينؤِرينَيكى ئيجبارى ـــــ ســـةثاندنى
دةبةخشن. ئةندام يا دةبةخشن

واتة بَيت كراوة لةدةرمانخانةكان (Seringues) سرنج فرؤشتنى ثَيويستة ــ
هؤشبةرةكانن ئالودةى ماددة ئةوانةى بؤئةوةى نةبَيـت بةرةضةتةى ثزيشك ثَيويســـتى

بةكارنةهَينن. يةكرتى دةرزى لةناوخؤياندا

بكةن. ثزيشكيةكانةوة ة بةئامرازة
َ
بؤيةكجار مامةل تةنها نةخؤشخانةكان ــ

مةسةلةيةكى ئةوة كؤرثةلةش ظايرؤسةكة لةدايكةوة بؤ طواستنةوةى مةسةلةى
بَيت ظايرؤســـةكة طرى

َ
كةهةل ذنَيك ناتوانَيت كةســـَيك هيض ضونكة طةورةية، ئةخالقي

ةى
َ
كؤمةل ئَيستا بةرَيت. لةبار سكى ةكةى

َ
مندال دةبَيت يا نةبَيـت كةسكى بكات ئيجبارى

زؤر يارمةتيةكى ئةيدز دةربارةى نةخؤشي وكردنةوةى هؤشياريية
َ
كاريان بال زؤر هةن

بوون. ئةيدز كةتوشي دةكةن كةسانة بةو ثَيشكةش
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سيانزةهةم بةشى

ثزيشكى ضاودَيرى
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ضاودَيرى نؤذداري

يا خؤثاراستن ئاستى لةسةر دةبةخشـــَيت ذن بة باش ضاودَيرييةكى نؤذداري
نةخؤشى. دياريكردنى

وردى بة دةتوانَيت ثَيشـــكةوتووى هةية تةكنيكى َيك
َ
كؤمةل ئَيســـتا ثزيشـــكي

ئازارن، بَي ئةوانـــة تةكنيكى ةتةكانيشـــدا
َ
لة زؤربةى حال و، بكات دياري نةخؤشـــيةكة

دةدات رَيطا زوويى دياريكردنى نةخؤشـــى بة ئةو ثةِرى بايةخداية ضونكة لة ئةم كارة
و دةرهَينان نةشتةرطةرى لة ذنةكة هةروةها ثةرةنةســـَينَيت، بةوةى كة نةخؤشـــيةكة

دةخاتةوة. دوور البردن

خؤثاراستن:

خؤش رَيطا ئةوةى لةبةر بنةِرةتية كارَيكى ذن نةخؤشيةكانى دذى خؤثاراستن
كاتَيك ئةوة ضارةسةرةكةى لةبةر طونجاودا لةكاتى دؤزينةوةى نةخؤشيةكة بؤ دةكات،
لة تووشبوونى دووردةخاتةوة مرؤظةكةش و نةســـةندووة، ثةرةى هَيشـــتا كة دةكرَيت

شَيرثةنجةكان. لة زؤر ذمارةيةكى
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ذن: نؤذداري ثشكنينى

ثَيويستة بنةِرةتية كارَيكى خؤثاراســـتنةوة لةبارةى خوُّـ نؤذداري ثشـــكنينى
ثيشـــانى خؤيان هةرطيز هةن زؤر ذنانَيكى نةكرَيت. فةرامـــؤش و نةخرَيت ثشـــتطوَي
”ئارةزوويان ئةوةى بة بيانوى ئةوةش نةبَيت دا لةوضانى سكثِرى تةنها نادةن ثزيشـــك
شَيرثةنجةى مةمك. يشيدا

َ
لةطةل و زاوزَي، كةضى شـــَيرثةنجةكانى نية“ بؤ ئةو شـــتة

بة تة
َ
طال نابَيت ئةوة لةبةر ثَيكدةهَينن كة تووشى ذن دةبَيت ثيسانة وةرةمة ئةو نيوةى

دةكةن ذن دةستةبةرى بكرَيت كة ديكة لَينؤِرينى و هةندَيك خوُّـ نؤذداري ثشـــكنينى
مةمك تيشـــكى وَينةطرتنى (Frottis) يا وةرطرتن

َ
توَيذال تاقيطةيـــى وةك لَينؤِرينـــى

(Mammographie)

نةخؤشيةكانى لةبوارى ذنةكان ثزيشـــكة ذمارةى ئَيســـتا بووترَيت دةتوانرَيت
دةتوانَيت ذن لةبةرئةوة ثســـثؤِرييةدا لةو ثياوةكان ثزيشكة بةذمارةى ذندا يةكســـانة
خؤى ثيشانى دةكات لةوةى ناِرةحةتى هةست بة ئةطةر بكات ســـةردانى ثزيشكَيكى ذن
طشتيدا، ثزيشكى لة هةروةك ذندا، نةخؤشـــيةكانى ثزيشكى لة بدات. ثياو ثزيشـــكَيكى
لة لةوةى وةك بمَينَيت ثزيشـــكة تايبةتةكةيةوة بة نةخؤشـــةكة ثةيوةندى واباشـــرتة

خوارةوة: لةبةرئةم هؤيانةى هؤ دى بة بَي ثزيشكَيكى بضَيت بؤ ثزيشكَيكةوة

ذنةكة ئةوة لةبةر دةبَيت ثةيدا باوةِربةيةك ديالؤطدا و زانيارى لةئةنجامى ــ
طرنطيان دةزانَيت بة ثرسيارانةى هةموو ئةو دةهَينَيت و شةرمةكةى لة وردة واز وردة

دةكات. ثزيشكةكةى لة

تةواو لةســـةر فايلَيكى الى ثزيشـــكةكة ثةيوةندييةكة بةردةوامى ـــــ لةطـــةأل
خَيراي بِريارى كتوثِريةكاندا ةتة

َ
حال لة دةتوانَيت ئةوة لةبةر كؤدةبَيتةوة، نةخؤشةكة

بدات. خؤى
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دةتوانَيت ثزيشـــكةكة نةخؤشـــةكة ةتةكانى
َ
حال وردى ضاودَيرى ــ لةئةنجامى

بيدؤزَيتةوة. هةبَيت ذنةكةدا لة نةخؤشيةك هةر ثَيويست بةخَيرايى

مورتاحي بكات، ئةطةر بة هةســـت ثزيشـــكةكةيدا لةطةأل ذنةكة طرنطة ــ زؤر
دةتوانَيت بكات، دروست يةكةمةوة، ســـةردانى لة خؤشـــيبةخش ديالؤطَيكى نةيتواني
كَيشة دروستية هةموو كة لةبةرئةوةى ثَيويستى بة ثزيشكَيك هةية ثزيشكةكة بطؤِرَيت

بكات. باس لةال خؤى وردةكانى

ذنانةيى: ثزيشكى بؤ ثشكنينى دةبَيت ئاماددة ضؤن ذن

ئةطةر بـــة تايبةتى قوآلييدا لة زَي ثاككردنـــةوةى - دووركةوتنـــةوة لـــة
لة سةر كة ئةوةية بؤ ئةوةش زَيى، لَيضؤِرينَيكى هؤى بووبووة و هةبوو هةوكردنى
لةكاتى نةخؤشيةكةدا دياريكردنى لة نةكات ضةواشةى و نةشـــَيوَينَيت ثزيشكةكة
بؤ نموونةيةكيشي و ببينَيت زَي دةردراوةكانى ثزيشكةكة ثَيويستة ثشـــكنينةكةدا

لَيوةربطرَيت. لَينؤِرينى

ئةم كاغةزَيك ثارضة لةسةر ذنةكة ثَيويســـتة ثزيشـــك - ثَيش رووكردنة
بكات. تؤمار زانياريانة

ةتـــى
َ
حال بةثَيـــى دوايـــى ســـةرخوَينةكانى كةوتنـــة ـــــ مَيـــذووى تـــةواوى

نةخؤشيةكةى.

ئاساييةكانى. رؤيشتنة نا خوَين لَي مَيذووى ــ

ثةيدابوونى طـــةى
َ
بةل نيشـــانانةى دةركةوتنى ئـــةو ـــــ مَيـــذووى ســـةرةتاى

هةوكردنن.
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بة ئازار؟ هةستكردن بة كردووة كةى دةستى ــ

ئاسايي؟ نا دةركةوتووة بؤى تيايدا دياردةيةك ض ــ

ثَيش لةوةو كة بهَينَيت لَينؤِرينانة و ثشـــكنني ئةو هةموو - بةرئةنجامى
وةك: كردونى

.(Forttis) وةرطرتن
َ
توَيذال لَينؤِرينى يان مةمك تيشكى وَينةى

دةكرَيت؟ ذن نةخؤشيةكانى ثزيشكى ثشكنينى ضؤن ث:

كارانة  ئةم ذن الى ثزيشكى نةخؤشـــيةكانى بؤ ســـةردانى ذنةكة  ۹ لةيةكةم
بةجَي دةكرَين: جَي

تةواو: قسةكردنى -

دروســـتى بارى تةندروســـتييةوة، لةبارةى ذنةكة ذيانى مَيذووى ـــــ دةربارةى
ذنيةكان. نةخؤشية دةربارةى تايبةتى بة ذيانيدا رابردووى قؤناغةكانى لة طشتى

كة بوون كارى كـــةس و تووشـــى لةوةوثَيش نةخؤشـــيانةى ئةو ـــــ دةربارةى
خوَينبةرةكان. ثةستانى شةكرةو وةك بن بؤماوةيى لةوانةية

شـــَيرثةنجةى تووشـــى خَيزانةكة ذنانى لة يةكَيك ئايا ئةوةى كة ــ دةربارةى
زاوزَي. كؤئةندامى شَيرثةنجةكانى لة يةكَيك يا بووة مةمك

ثزيشكى بةناوبينى ثشكنني -

ئةم دةكرَيت. ذنانـــدا ثزيشـــكى لَينؤِرينَيكى هةمـــوو لة ثشـــكنني بةناوبـــني
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تازة طةنجة تايبةتى بة دةبِرن، دةرى ذن هةندَيك ترسةى ئةو نية. ئازاراوى ثشـــكنينة
ثشكنينةكة رانةهاتوون. تاقيكردنةوانة ئةمجؤرة لةسةر ئةوةية هؤكةى شووكردووةكان

دةكرَيت. ثزيشكى مَيزى ثشكنينى لةسةر كةوتن
َ
ثال بة

بؤ وة زَي دةخرَيتة بةهَيواشـــى ئامرازَيك كة بريتيية لة ثزيشـــكى ناوبينى
بةهؤى ذنةكة ثزيشكة لةم بارةدا لةيةكرتى، الكانى و دوورخســـتنةوةى فراوانكردنى
دةبَيتةوة ورد دان

َ
مندال ملى لة وردى بة و دةكات زَي ناوةوةى ســـةيرى ناوبينةكةوة

بنكةكةيةوة. كةوتؤتة كة راســـتةوخؤ

لةذَير ئةوةى بؤ وةردةطرَيت زَي دةردراوةكانـــى لة نموونةيةك ثزيشـــكةكة
تيايداية كة بكات ديارى ميكرؤبانة ئةو ذمارةى و جؤر و بِروانَيت لَيى ميكرؤسكؤبدا
بةناوبني لَينؤِرين تاقيطة بؤ بنَيردرَيت ئةوةى بؤ وةردةطرَيت لَي َيكى

َ
توَيذال هةروةها

تةنهـــا ضةنـــدخولةكَيـــكدةخايةنَيـــت.

دةســت بة بةركةوتن - لَينؤِرين

زَيي نموونةيةكى ضةند و وةرطرتنى ناوبني بة لَينؤِرين لة لَيبوونةوة ثـــاش
و دةكاتة دةستى ثاكذكراو و الســـتيكى تةنك دةستكَيشى ثزيشـــكةكة دوو ثَيويســـت.
سةر ديكةى ثةستان دةخاتة بةدةستةكةى وة. زَي ناو دوو ثةنجةى دةخاتة لةثاشـــدا
دةكات. هَيلكةدانةكةى هةردوو و دان

َ
منال بة هةســـت ثةنجةكانى بة و ذنةكة حةوزى

ئـــةم تاقيكردنةوةيـــة بـــَيئـــازارةوكةمـــرتلـــةخولةكَيـــكدةخايةنَيـــت.

-  مةمــك طرتــن

هةردوو ثزيشـــكةكة لة خوارةوة بَيتة مَيزةكـــة ذنةكةلةســـةر ثَيش ئةوةى
ثةستان ذنةكة ثزيشكة دةكات، ذنةكة مةمكى لَينؤِرينى و دانيشـــتندا كةوتن

َ
ثال بارى
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لَيضؤِرينَيكى كة هيـــض نيابَيت
َ
دل ئـــةوةى بؤ مةمكةكان طـــؤى هةردوو دةخاتة ســـةر

ليمفاوى هيض جـــؤرة رذَينَيكى كة َيتةوة
َ
دةكؤل هةروةها لةوةش نيـــة، تَيدا مةمكيـــان

ةكاندا نةبَيت.
َ
بال ناسروشـــتى لةذَير

ثزيشك ذنة الى بؤ يةكةمى سةردانى ذن ثَيويستة تةمةنَيكدا لة ض ث:
بكات؟

كرد  هةستى ئةطةر بدرَيت ثيشانى ثزيشكى ذن بضووك كضى ثَيويستة  ۹
ى زَي لَيضؤِرينى كرد هةستى يان ئةطةر دةخورَيت ى زاوزَي ئةندامى ناو

هةية.

طةنجةكة كضـــة كة دةكرَيت كاتَيك يةكةم ســـةردانى طشـــتى، بةشـــَيوةيةكى
دذة حةثى كرد كة ثَيويســـتى وا ثَيدةكات، دةست شـــوكردندا) (لةكاتى ذيانى سَيكســـى
بةناوبني ناكات لَينؤِري ثزيشـــكة ذنةكة بوو ثاكيزة هَيشتا كض ئةطةر بخوات. ســـكثِرى
لةبارةى كضةكة لة شـــَيوةيةك ذنةكة هَيلكةدان، ثزيشـــكة و دان

َ
منال بؤ نابات و ثةنجة

كَيشء سةيرى هةروةها رابردووي، دةربارةى قؤناغى وةردةطرَيت تةندروستيةوة بارى
دياريكردنى بؤ خوَين دةكات شـــيكارى داواى لةثاشـــدا خوَينبةرةكان دةكات، ثةســـتانى
لةثاش ،Frottis وةرطرتن

َ
بة توَيذال هةية زَيش لَينؤِرينى كؤليســـرتؤأل هةرضى رَيذةى

سكثِرى دذة حةثى طةنجةكة ذنة كة كاتَيك دةكات داواى شـــوكردن دواى شـــةش مانط
دةكاتةوة. تازة

نائومَيدى تةمةنى ثاش ذن نؤذدارى ثشكنينى ضاودَيرى ثَيويستة ئايا ث:
بكرَيت؟

زياتـــر لةهةموو  تةمةنيشـــدا قؤناغةى لـــةم ذني ۹ ثشـــكنينى نـــؤذداري
ئةو زؤربةى قؤناغةدا لـــةم تةواوى بة ثَيويســـتة، ضونكة ديكة كاتةكانى
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ثاش تةمةنى ثةيوةستن بة نةخؤشيةكانى ذنةوة. دةدةن كة
َ
كَيشانة هةول

ساآلنة لَينؤِرينى لةسةر بَيت بةردةوام ذنةكة لةسةر نائومَيدى ثَيويســـتة
هةذدة مةمك هةموو تيشكى طرتنى وَينةى و شـــَيرثةنجة بؤ دؤزينةوةى

جارَيك. مانط

ذنةى ئةو بؤ ثَيويستة زؤر ثَيك و رَيك بةشـــَيوةيةكى ذن ثزيشكى ثشـــكنينى
لة زؤرَيك لة خؤى دةتوانَيت بـــةوةش وةردةطرَيت. هؤِرمؤنى جَيطرةوة ضارةســـةرَيكى

لةسةرةتاوة. هةر دؤزينةوةيان بة دووربخاتةوة كوذةرةكان شَيرثةنجةيية ةتة
َ
حال

:(Frottis) وةرطرتن
َ

توَيذال

شازةكانى خانة كة هةية توانايدا لة وةرطرياو ى
َ
توَيذال تاقيطةيى بؤ ثشـــكنينى

ئةم لةبةر ئةوة شـــَيرثةنجةيى، بطؤِرَين بؤ خانةى ئـــةوةى ثَيش دةربخات ـــدان
َ
مندال

هةية. زؤر بايةخى خؤثاراستن ئاستى تاقيكردنةوةية لةسةر

دةربخات: لةتوانايداهةية ئةمانة منداَلدانةوة ملى توَيذاَلوةرطرتن لة

(Dysplasia) نائاسايى خانةيى

لة نزيكن كة ئةو برينانـــةى يان لةخانـــةكان شـــاز بريتيية  لة طةشـــةيةكى
مةترسيةوة.

لة دةرثةِريو طؤشتي زيادة لة بريتيية (Condylomes) كؤندوليما وةرةمى
ثةرةبسَينَيت لةوانةية نةكرَيت وةرةمانة ئةم ضارةسةرى ئةطةر ثةيدادةبن ظايرؤسةوة
بة لةســـةرةتادا ضارةســـةركرا ئةطةر برينَيك هةر لةبةرامبةردا و ببنـــة شـــَيرثةنجة.

بة شَيرثةنجة نامَينَيت بوونى ضاك دةبَيتةوة ئةطةرى تةواوى
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زَيى: توَيذاَلى -

زَي ضونكة وةربطرين هَيلكةدان كارى رَيكى لةسةر زانيارى كة دةدات يارمةتى
لةبةر دةضن بؤى بنةِرةتى هَيلكةدان بةشـــَيوةيةكى هؤِرمؤنةكانى كة ئـــةو ئةندامةية
هَيلكةدانةكان ضاالكى هؤِرمؤنيدا ماناى تَيربوونى ةتى

َ
لة حال زَي خانةكانى بوونى ئةوة

دةطةيةنَيت.

دةكرَيت؟ بؤ لَينؤِرينى و وةردةطريَيت توَيذاَل ضؤن ث:

تاقيطة  لة يا وةردةطريَيت ثزيشكيدا ثشكنينى لةكاتى  لة لَينؤِرطة
َ
توَيذال ۹

ئةوةى لـــةدواى وةردةطريَيت ضارةســـةرةوة ثزيشـــكى داواى لةئةنجامى
دان،

َ
منال بدرَيتة ملى سةرنج بؤئةوةى وة زَي ثزيشكى دةخرَيتة ناوبينى

سَي لة خانةكان لة سَي نموونة خشاندنَيكى نةرمةوة بةهؤى ثزيشـــكةكة
و جؤطةى دان،

َ
منال ملى زَى، ســـةرةتاى بنى وةردةطرَيت: جيادا ناوضـــةى

بةهؤى تةنك و ثةِرةيةكى شوشةيي دةخرَينةســـةر لَيكراوةكان مل. خانة
تاقيطةيةكى بؤ لةثاشـــدا دةنَيردرَيت ضةســـث دةكرَين، يةوة (ســـثراى)
شيكاريةكة راستةوخؤ بةرئةنجامى تاقيطةكة بؤ شيكردنةوةيان، ثســـثؤِر
ثَيويســـتيدا لةكاتى كةئةويش ضارةســـازةكة ثزيشـــكة بؤ دةنَيرَيتـــةوة

َيت.
َ
دةل بةنةخؤشةكة بةرئةنجامةكة

ضونكة ئازارى نايةت ةكة
َ
توَيذال يا خانانة ئةو جؤرَيك لَيكردنةوةى بةهيض

نيية. تايبةتى هةستيارييةكى دان
َ
منال ملى

ثزيشكى ضاودَيرى

دةكرَين؟ ثؤلَين شيكاريى بةرئةنجامةكانى ى بةثَي توَيذاَلةكان ضؤن ث:    

جؤرةوة:  ثَينج بة دةكرَين شيكاريى ئةنجامةكانى بةثَيى ةكان
َ
  ۹ توَيذال
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ســـاغن بةتةواوى دان
َ
منال ملى خانةكانى كة دةطةيةنَيت ئةوة يةكةم: جؤرى ــ

كة نةبَيت كضانةدا لةو كةسدا نابينرَيت جؤرة لة نيية. ئةم تَيدا تَيكضوونَيكيان هيض و
سَيكسياندان. ذيانى سةرةتاى لة

ثةيوةندى لةســـةر كة دةبينرَيت ذنانةدا لةو بآلوةو كـــة زؤر دووةم: جؤرى ـــــ
كة دةريدةخات شـــيكارى تاقيطةيى بووة، يان

َ
مندال ئةوانةى يان بةردةوامن سَيكســـيان

طومانيان بكات ثَيويســـت ئةوةى بَي هةن ئاســـاييةكان جياواز لةخانة خانةى هةندَيك
ثيس خانةى نةبوونى لةســـةر جةخت نيابوون

َ
دل روونكردنةوةو زياتر بؤ لـــَي بكرَيت.

دةكرَيتةوة. تياياندا

لَيكراويان  طومان هةندَيك خانةى دةطرَيتةوة كة دةستةية سَييةم: ئةو جؤرى ــ
نيابوون.

َ
دل بؤ دةكرَيتةوة بؤ شيكاريان ئةوة سةرلةنوَي دةبينرَيت لةبةر تيادا

هةية،  شاز خانةى هةندَيك كة دةريدةخات ثَينجةم: شيكارى و ضوارةم جؤرى ــ
ئةنجام تةواوكاريان بؤ تاقيكردنةوةى و لَينؤِرين دةكات ثَيويست وا ئةوة كارةكة لةبةر

بدرَيت.

ثَينجةم) و ضوارةم (سَييةم و واتة دوايى جؤرةى ســـَي ئةو ثزيشكةكان ئَيستا
ئةو  و Dysplasies بةكاردةهَينن خانةيى الدانى زاراوةى ئةوانة لةبري بةكارناهَينن
ئةطةر بةهَيز. ناوةنـــد، الدانى الدانى ســـوك، ثلة: الدانى ســـَي دةطةِرَيتةوة بؤ الدانةش
لةبةر خانةى شَيرثةنجةيى بؤ دةطؤِرَين ئةوا نةكرَيت الدةرةكان شازة خانة ضارةسةرى

هةية. زؤرى بايةخَيكى دؤزينةوةيان زوو ئةوة

شَيرثةنجة  جؤرة Frottis هةموو توَيذاَلوةرطرتن تاقيكردنةوةى ئايا ث:
دةردةخات؟ زاوزَييةكان

دان 
َ
منال ملى دؤزينةوةى شَيرثةنجةى تةنها يارمةتى تاقيكردنةوةية ۹ ئةم
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لةناوثؤشى لةوانةية دةرناخات كة ديكةى شَيرثةنجة جؤرةكانى و دةدات
يان هةردوو هَيلكةداندا جؤطةكان يان دان

َ
منال يان ديوارى دةرةوةى دان

َ
منال

هةبن.

ضةند دةكات واثَيويســـت دانـــدا
َ
منال شـــَيرثةنجةى ملى لةطـــةأل دؤزينـــةوةى

كؤتايى تـــةواو ئـــةوةى دياريكردنَيكى بؤ بكرَيت قوأل تاقيكردنةوةيةكـــى تـــةواوكارى
Colposcopie دةكرَيت  زَيـــي بةناوبينى لَينؤِريـــن ئةوة لةبةر بةدةســـت بهَينرَيـــت
لَيكردنةوةي واتـــة زيندةيـــى (Biopsy) دةكرَيت لَينؤِرينى ثَيويستيشـــدا و لةكاتـــى

تاقيطة. لة شيكردنةوةى و دان
َ
منال ملى لةشانةى بضووك ثارضةيةكى

بكرَيت؟ توَيذاَلوةرطرتن تاقيكردنةوةى ثَيويستة كةى ث:

كارى  كورت لةدةســـتثَيكردنى ماوةيةكـــى ثاش يةكـــةم ۹ تاقيكردنـــةوةى
نةخؤشى ثزيشكةى ئةو ـَت، دةكري دا) سَيكســـيةوة (لةكاتى هاوســـةرطريى
بةم هةر ئةو ئامـــاذة دةنوســـَيت بؤ ســـكثِريت دذة ذنانـــةى كة حةبـــى
ئةوة ثاش دةكات دا، نـــؤذداري خوُّـ لةكاتى ثشـــكنينى تاقيكردنةوةيـــة
بكرَيت.  تاقيكردنةوةية ئةم جارَيك 18 مانط هةر ساآلنة يان ثَيويستة

زؤرى ماوةيةكى شَيرثةنجةيى خانةى بؤ شازةكان خانة طؤِرينى ئةوةى لةطةأل
و بايةخ ئاطاداربوون لةخؤ زؤر ئةوةشدا ثَيويستة رةضاوى لةطةأل َيك)

َ
سال (ضةند دةوَيت

ســـةرضاوةكةى كة (Dysplasies) دا خانةيى الدانى بوونى لةكاتى بةخؤدان بكرَيت.
ثارَيزطارييةك بكرَيت هةموو دا رةضاوى كارى سَيكسى لةكاتى ثَيويستة ظايرؤسى بَيت،
تاقيكردنةوةى ثَيويســـتة هةروةها روونـــةدات، بؤ ئـــةوةى طواســـتنةوةى ميكرؤبةكة
نيا

َ
دل بـــارى خانةكان لة ئةوةى بؤ بكرَيت جارَيك مانط شـــةش هةر وةرطرتـــن

َ
توَيذال

بآلوبوونةوةى نةخؤشية يارمةتى سَيكسيةكاندا ثةيوةنديية لة ضةشـــنةيى هةمة بن.
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كضة الى خانةيى“ ”الدانى بوونى دياردةى دةبينني ئةوة لةبةر دةدات، ظايرؤســـييةكان
زؤرة. هةرزةكارةكان

بكرَيت كاتَيكدا و ســـات لةهةموو وةرطرتن
َ
توَيذال دةتوانرَيـــت تاقيكردنةوةى

كات باشرتين بةآلم زَيدا، ناو بوونى هةوى يان لةكاتى سةرخوَيندا لةكاتى كةوتنة جطة
دانانة. هَيلكؤكة ثَيش

مةمكةكان:    ضاودَيرى

الوازى ى
َ
خال ئةوةى لةبةر هةية تايبةتى بةضاودَيرييةكى ثَيويستيان مةمكةكان

تووشبوونةكانى  كؤى %28 ى مةمك بةشَيرثةنجةى تووشـــبوون ذنة،ضونكة جةستةى
دةطرَيتةوة. شَيرثةنجة

يارمةتى تاقيكردنةوةكانيش و هـــةن لَينؤِرينةكان لة جيـــاواز طةلَيك جؤرى
دةخةنة ضاكبوونةوة دةرفةتـــى بـــةوةش دةدةن، و مةمك دؤزينـــةوةى شـــَيرثةنجةى

بةردةست.

بوونى بؤ طةنني
َ
بةل مةمكـــدا لة بضووك بضووك طؤي يان ئاوســـان

َ
بوونى هةل

شـــَيرثةنجةيى لَينؤِرينى جؤرةكانى هةمـــوو ناكات ثَيويســـت شـــَيرثةنجة لةبةرئةوة
بكرَيت.

لَينؤِرينى كلينيكةُّـ:

لة ئاماددة دةبَيت ذن كة نؤذداري خوُّـ ثشكنينى بةشَيكة لة مةمك لَينؤِرينى
ثشـــت لةســـةر كةوتن

َ
لةبارى ثال لَينؤِرينةكة كات، بيان نؤذداري ذن لَينؤِرطةى تايبةتى

بَيت. بةدةرةوة بةمةرجَيك قةد بة دانيشتنةوة، لةثاشدا دةكرَيت،
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يان ئاوسان
َ
بزانَيت هةل ئةوةى بؤ دةثشكنَيت بةدةســـت مةمكةكان ثزيشكةكة

رةقيةكةى وةرةمةكةو قةبارةى بزانَيت دةتوانَيت ثياهَينان بةدةست هةر هةية، وةرةم
يان (Adenofibrome) يية

َ
ريشـــال وةرةمَيكـــى ئايـــا دةزانَيت كة ضةنـــدة بـــةوةش

سةرةتايية دياريكردنَيكى تةنها ئةمة بةآلم خراثة، وةرةمَيكى يا (Kyste) تورةكةيية
بةدةست تةواو و دياريكردنَيكى ورد بكرَيت بؤ ئةوةى بؤ لَينؤِرينى تةواوكارى ثَيويستة

بهَينرَيت.

مةمكةكان، طؤي سةر دةخاتة ثةستان ذنةكة ثزيشكة ثياهَينان دةست سةرةِراى
ليمفة لة دةدات دةســـت هةروةها هةية، مةمك لَيضؤِرينَيكى هيـــض بزانَيت بؤ ئـــةوةي

ةوة.
َ
هةنطل بن كةوتونةتة كة رذَينةكانةوة

دةكات؟ مةمكةكانى ضاودَيرى خؤى ذن ضؤن ث:

بؤ  ةكانى
َ
قؤل و دادةنيشـــَيت باشـــدا رووناكيةكى ئاوَينة لة ۹ بةرامبةربـــة

خوارةوة شتانةى ئةم ســـةيرى بةباشى دةكاتةوة، لةثاشـــدا خاو خوارةوة
دةكات:

رَيكييةوة. لةبارةى شَيوةو مةمكةكاندا جياوازى لةنَيوان نةبوونى ــ

لةثَيســـتى لةشـــوَينَيكدا بضووك بؤشـــايى )يان (قةدبوون ضرضى ــ نةبوونى
مةمكةكاندا.

بكات. دروست طومان كة لةسةر رووى مةمكةكان سور ةيةكى
َ
ثةل نةبوونى ــ

بن. كةميش زؤر ئةطةر مةمكةكان طؤي نةقوثانى ــ

طؤكانةوة. لة لَيضؤِرين يان كَيم دةرنةضونى ــ
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ضيية؟ (Autopalpation) خؤيي دةستلَيدانى ث:

لةرَيطاى  ئةوةش مةمكةكانى بكات لَينؤِرينـــى خؤى ذنةكة كة ئةوةية  ۹
دةبَيت. خؤيى دةستلَيدانى

هةموو لة لةوانة دةطؤِرَيت دى يةكَيكـــى بؤ لةذنَيكةوة جَيطةيى مةمك بـــارى
لةنزيك بةتايبةتى بَيـــت تَيـــدا ةى

َ
دةنكؤل هةندَيك يـــا بَيت، بةشـــةكانى دا هاويـــةك

يان نةرمى هةروةها زؤرن، طرَييـــةكان ليمفـــة شـــوَينةدا لةو بةزؤرى كة ةكانـــةوة
َ
قؤل

دةطؤِرَيت. دى يةكَيكى بؤ لةذنَيكةوة تونديةكةى

سروشـــتى خؤيةوة، ذنةكة اليـــةن لة مةمكـــةكان لةئةنجامـــى دةســـتلَيدانى
كتوثِر طؤِرانَيكى هـــةر ئةوة لةبةر رايةت، ياندا

َ
لةطةل و دةردةكةوَيـــت بؤ مةمكةكانـــى

طةورةبوونى يان ثَيستةكةيدا لةذَير بضووك طؤيةكى دةركةوتنى وةك رووبدات تياياندا
لةبنةِرةتداهةن. خؤيان كة ليمفةطرَيكان

كة بكرَيت بةثزيشـــك راوَيذ ثَيويســـتة طؤِرانَيكدا هةر لةطـــةأل تَيبينيكردنى
هةية ديكة لَينؤِرينى هةندَيك كة بدات بةوة ئاماذة يان نيابكاتةوة،

َ
دل ذنةكة دةتوانَيت
بيانكات. ثَيويستة

بدات؟ ئةنجام خؤيى دةستلَيدانى دةتوانَيت ضؤن ذن ث:

ثَيوة: ۹ بةسةر

يةكةمةوة لةبةشى بةشـــةوة، بةضوار دةكات مةمكى خؤيدا ذنةكة لةمَيشـــكى
كة دةدات ئةوة ى

َ
هةول و دةكات ســـانتيمةترى و لَينؤِرينـــى هةريةك دةســـت ثَيدةكات

بة بةشةكان هةموو لةدةستلَيدانى لَيبوونةوة ثاش َينَيت.
َ
بيانجول ثةراســـوةكان لةسةر
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دةربهَينَيت. تَيدا شلةيةكيان بيةوَيت هةروةك دةطوشَيت طؤكان وردى،

ثاَلكةوتن:  لةسةرثشت ــ بارى

ةتةكانيةوة، دةست
َ
حال بةهةموو دةكاتةوة دووبارة ثَيشوو ذنةكة لَينؤِرينةكةى

رةق هةســـتى بةطرَييةكى ئةطةر ةكان.
َ
هةنطل بن بةتايبةتى شـــوَين دةدات لةهةندَيـــك

ذن دةستلَيدانةى ئةم بكات ثزيشـــك سةردانى ثَيويستة َيت)
َ
(كةناجول كرد و ضةســـثاو

لةكاتى نية لةلَينؤِرطة ذن ثَيويستى بةدةستلَيدانى ثزيشكى ئيرت نية ئةوة ماناى خؤى،
ثزيشك ى

َ
سال ثَينج و ضل تةمةنى دةستثَيكردنى لةطةأل و ساآلنةدا نؤذداري ثشـــكنينى

هةردوو (Mammographie) مةمك تيشكى وَينةيةكى ثَيويستة كة َيت
َ
دةل بةذنةكة

بطرَيت. جارَيك ساأل

خؤى بكات؟ لَينؤِرينى مةمكةكانى كةي ذن ث:

بؤ  بكات كارة ئةم ثَيك و رَيك بةشَيوةيةكى مانطَيك هةموو ثَيويســـتة  ۹
زوو كرد بةدى مةمكةكان لةسةر ثِرى و كت طؤِرانَيكى هةر ئةطةر ئةوةى

بزانَيت. ثَيى

مانطانةدا ثاش ضةند سوِرَيكى هةر لةســـةرةتاى تاقيكردنةوةيةوة ئةم بةهؤى
ئاوســـاو

َ
هةل توند و مةمكةكان هَيشـــتا كاتةدا لةو كـــة ســـةرخوَين رؤذَيـــك لة كةوتنة

هَيلكةدانان. هؤِرمؤنةكاندا ثَيش رذاندنى لةذَير كارى نةبوونةتةوة

:Mammographie مةمكةكان تيشكى    وَينةى

دةوترَيت ثَيى ئامَيرَيكةوة بةهؤى بةتيشـــك مةمكةكان لَينؤِرينى لة بريتيية
مةمكةكان كؤكردنةوةى بة ثَيويستى ئةوةى نية لةطةأل ئازارى لَينؤِرينة ئةم (سينؤطراظـ)
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وَينةطرتنةكةدا. لةطةأل ئةوةشدا لةكاتى لةوحدا دوو لةذَير خستنة سةريانة ثةستان و
مةمكةكان كاتة ضونكة ئـــةو بكرَيت، ســـةرخوَين كةوتنة ثاش لَينؤِرينةكة ثَيويســـتة
دةكات ئةوســـا كلينيكى بؤ ثشـــكنينَيكى ثزيشـــك وَينةطرتنةكة ثاش كةمرت طرذ دةبن

َيت.
َ
ديوة بةذنةكة دةل هةرضييةكى لةوَينة تيشكيةكةدا

ثَيويستة. دةرخستنى شَيرثةنجة مةمك بؤ بؤ تيشكى وَينةى

بطريَيت؟ مةمك تيشكى وَينةى ثَيويستة كةى ث:

دةكرَيت:  وَينةى تيشكى طرتنى داواى ةتانةى خوارةوةدا
َ
حال لةم  ۹

دةبَيت. نائاسايى طةورة مةمك بةشَيوةيةكى كاتَيك ــ

ذنَيك بؤ ييةوة
َ
سال لةسةرةتاى ضل ئةطةرى شـــَيرثةنجةيةك دؤزينةوةى ــ بؤ

بة شَيرثةنجة. هةية بؤ تووشبوون بارودؤخى لةبارى كة

و ثَينج ضل تةمةنى ثاش شـــَيرثةنجة بؤ دةرخســـتنى ــ وةك كارَيكى رؤتينى
طةيشتؤتة تريةكةى كة دةدات شَيرثةنجةية ئةو دؤزينةوةى يارمةتى تيشكى وَينةى ى

َ
سال

بوو.  ملم كةمرت لة 1 ئةطةر لَينؤِرينى كلينيكى نايدؤزَيتةوة بةآلم ملم، 3

هؤِرمؤنى. بةضارةسةرى دةستكردن ثَيش نائومَيديدا لةتةمةنى ــ

مةمك. جوانكارى نةشتةرطةرى ثَيش ــ

دةطةيةنَيت؟ مةمكةكان بة زيان تيشكى وَينةطرتنى ئايا ث:

ئامَيرانةى  ئةو ضونكة ناطةيةنَيت بةمةمكةكان زيـــان جؤرَيك بةهيض  ۹
دةنَيرن. (X) لةتيشكى كةم زؤر بِرَيكى بةكاردَين لةوَينةطرتندا ئَيستا
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تيشكةوة ئةم لةبةكارهَينانى زيانبةركةوتن ئةطةرى ةتَيكيشدا
َ
حال لةهةموو و

وةردةطريَيت. لةئةنجامةكةيةوة زؤرةى سوودة ئةو بةرامبةر الوازة زؤر

دا تيشكى دوو وَينةطرتنى لةنَيوان كة ماوة ثَيويســتة ضةندة ث: ئةو
دةبَيت؟

مةمك  بؤ تيشـــكى كة وَينةى باش داوادةكات تةندروســـتى ۹ خؤثاراســـتن
ييةوة 

َ
40 50 سال تةمةنى لة جارَيك ساأل دوو هةر ثَيك رَيك و بةشَيوةيةكى
ييةوة. 

َ
سال لة تةمةنى ثةنجا جارَيكيش 18 مانط هةر و بطريَيت

سكثِريدا بطريَيت؟ لةكاتى مةمك تيشكى وَينةى ئايا دةتوانرَيت ث:

نةبَيت  مانطى يةكةمى ســـكةكة لـــةدوو جطة بكرَيت ئـــةوة ۹ دةتوانرَيـــت
دةبَيت دروســـت مانطةدا دوو لةو كؤرثةلةكة ئةندامةكانى هةموو ضونكة
بكرَيت وَينةطرتنةكةدا لةكاتى ذنةكة ســـكي ثارَيزطارى بَيت: هةرضؤنَيك
َيت

َ
نايةل كراوة دروست ثارَيزةرةوة كة لة قورقوشم بةروانكةيةكى بةهؤى

ثزيشك لةكاتى كة بزانرَيت ئةوةش ثَيويستة دان.
َ
بطاتة منال (X) تيشكى

طؤيةكى كة ةتانةى
َ
لةو حال جطة نانوسَيت ذن تيشكى بؤ وَينةى سكثِريدا

دةبَيت. مةمكةكاندا لة نةبزَيو رةقى

            Diagnostic دياريكردن

الدانَيكى كاتَيك لَينؤِرين يـــان روودةدات زاوزَي فةرمانى تَيكضوونَيكى كاتَيـــك
ورد. دياريكردنى بؤ تةواوكارى لَينؤِرينى بة دةكرَيت دةست دةردةخات. خانةيي

جةستةدا: لة هؤرمؤنةكان بِري لَينؤِرينى

كةذَير سَيكســـيانةية هؤرمؤنة ئةو بِري دياريكردنى لةم لَينؤِرينة مةبةســـت
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لةكاتى ســـكثِريدا ديكة ئةندامةكانـــى ئةوانـــةى يا هَيلكةدانـــةكان مَيشـــكة رذَين يـــا
دةيِرَيذن.

رَيطاى  لة دةِرؤن بِرانة ئةم دياريكردنى بةرةو ئةمِرؤ ثزيشـــكيةكان  تةكنيكة
مةبةستة بؤئةم دةبةست، ميزةوة بة كةثشتى كؤنةكة رَيطا بريتى لة خوَينةوة ثالزماى
شيكارى بة تايبةت بنَيردرَيت بؤتاقيطةى وةربطريَيتء خوَين لة نموونةيةك ثَيويســـتة

هؤرمؤنى.

بؤ لَينؤِرينى هؤرمؤنى بةرين؟ كةى ثةنا ث:

دةبةين  رذَينَيك هةر كاركردنى باش زانينى بؤ ثةنا كرد ثَيويستى ۹ هةركاتَيك
لةكاتى لةخوَيندا ئيسرتاديؤل و ثرؤجيســـرتؤن ثَيويســـتة بِري هؤرمؤنيةكان، لة رذَينة
لةم هةروةها هَيلكةدانةكان بزانني ضاالكى ئةوةى بؤ بكةين دياري نائومَيديدا تةمةنى

بكةين. دياري (LH) و (FSH) هؤرمؤنةكانى بِري ثَيويستة قؤناغةدا

زَى: دةردراوةكانى لَينؤِرينى

بؤ تاقيطة بؤ ودةنَيردرَيت كؤدةكرَيتةوة دةردراو وة زَي جياجياى لةناوضـــةى
ثاكذكردنةوةيةك هيض لةذنةكة دةكرَيت داوا وةرطرتنى نموونةكان ثَيش شيكاركردنيان،

نةبن. ضةواشةكار تابةرئةنجامةكان نةكات ييدا
َ
قوال لة زَيى بؤ

زَى؟ دةردراوةكانى لَينؤِرينى بؤ دةبةين ثةنا كةى ث:

زؤرو بؤن  بةبِري هةية زَيى نائاسايي لَيضؤِرينى كرد هةستى ذن ۹ هةر كاتَيك
ئةو جؤرى دةتوانَيت تاقيطةيي شيكارى هةوكردنة. بوونى طةى

َ
بةل كةئةمةش ناخؤش

زيندة دذة جؤرى دةشتوانَيت ديارى بكات هةروةها هةوكردنةكة هؤى بؤتة ميكرؤبةى
ديارى بكات. ثَيويست (ئةنتى بايؤتيك)ى
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:(Colposcope) زَى ناوبينى

ئةم تايبةتةوة ناوبينَيكى بنى زَى بةهـــؤى لةالكان و لةوردبوونةوة بريتييـــة
شاز خانةى زَى خانةكانى نموونة لَينؤِرينى كة دةكرَيت كاتَيك بةناوبني زَى لَينؤِرينةى
يا داوة رووى (ديسثالزيا) داندا

َ
منال لةملى شانةيي تَيكضوونَيكى دةربخات كةلةئةنجامى

ظايرؤسيدا. دةردَيكى لةبةرئةنجامى

لة  كةهةر ناوَيت ةِراوكَيي
َ
دل كة ساكار ثشـــكنينَيكى لة بريتيية زَى  لَينؤِرينى

ضواردةهةمى رؤذى و هةشتةم رؤذى نَيوان لة واباشة دةكرَيت ذن ثزيشـــكى لَينؤِرطةى
دةبَيت. فراوان دةرضةكةى دان

َ
منال لةكاتَيكدا كةملى واتة بكرَيت مانطانةدا سوِرى

ترشـــي طرياوةى بة دان
َ
منال ملى زَى وة دةخرَيتة ناوبينةكـــة لةثـــاش ئةوةى

ئةو بؤئةوةى ئايؤديـــن) لؤطـــؤل (ئاوَيتةكانى طـــرياوةى يا بة ســـركيك ضةوردةكرَيـــت
دةربكةون. بةباشي لةسةرة طومانيان ناوضانةى

 Hysterographic دان:
َ

منال وَينةطرتنى

ئةوةى ثَيش جؤطةكان و دان
َ
منال بؤشـــايي بؤ تيشـــكى وَينةيةكى لة بريتيية

ئايؤدين لةئاوَيتةكانى ماددةيةك و جؤطةكان بـــة دان
َ
منال ثَيويســـتة بطريدرَيت وَينةكة

.X تيشكى ثَيداِرؤيشتنى كةمكردنةوةي هؤى دةبَيتة كة بكوترَيت

ثزيشـــكى كوتانةكة لةثاش دةبَيت، دانةوة
َ
منال ملى لةرَيطاى كوتانةكة كردارى

دةدات، ئةنجام تيشكييةوة) ناوبينى هؤى بة سةيركردن (واتة تيشكى لَينؤِرينى ثسثؤِر
وَينةطرتنة ئةم ثَيويستة تيشـــكى بةضةند قؤناغَيك، ضةند وَينةيةكى طرتنى لةثاشدا
واتة بطريَيت، مانطانةدا سوِرى دوانزةهةمينى رؤذى و شةشةم رؤذى نَيوان لة تيشـــكيية

ثيرتاوةكة. هَيلكة لةناوبردنى لةترسي هَيلكةدانان وادةى ثَيش
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شافَيكى دذى  لَينؤِرينةكة لةشةوى نيية واباشرتيشة ئازارى زؤر لَينؤِرينة ئةم
دووسةعات. يان بةسةعاتَيك لَينؤِرينةكة ثَيش لةدواتريشدا بطريَيت

َ
هةل كرذبوون

مناَلدان بةرين؟ وَينةطرتنى بؤ كةى ثةنا ث:

دةبَيت: خوارةوةدا ةتانةى
َ
حال لةم دان

َ
منال وَينةطرتنى بؤ ثةنابردن -

ئةوة يارمةتى ئةمةش دا، نةزؤكـــى هؤكانى طةِران بةدواى ــ لةضوارضَيـــوةى
تَي بطات. دان

َ
منال ةتى رةحةتى

َ
حال لة ثزيشك دةدات كة

.(Endometriose) ناوثؤشي دانة
َ
منال ةتى

َ
لةحال ــ

لةتةمةنى نائومَيديدا. ةتى خوَينبةربوون
َ
لةحال ــ

ثوليب (دروســـت بوونـــى دان
َ
ثـــةردةى منال ئاوســـانى

َ
هةل ــ بـــؤ دؤزينةوةى

.(Fibroma) دان
َ
منال بوونى

َ
بةِريشال POlypes) يا

هؤى بة ـــدان
َ
منال برينداركردنى ةتـــى

َ
لةحال ـــدان

َ
منال ـــــ بؤ زانينـــى بـــارى

دةكرَيت. لةولةب ثَيش دانانى قةيسةرييةوة ئةويش نةشتةرطةرى

Hysteroscope ناوبني سةيركردنى مناَلدان بة

ئةم تايبةتييةوة، بؤ ناوبينَيكى دان بةهؤى
َ
منال بؤشايي سةيركردنى بريتيية لة

دووربخاتةوة. لةيةكرتى بؤئةوةى الكانى دانةوة
َ
منال دةخرَيتة ناو لَينؤِرينة طازَيك

بةهؤى داندا
َ
منال لةنـــاو بضووك نةشـــتةرطةرى دةتوانرَيت ســـةرةِراى ئةمـــة

ناوبينةكةوة ئامرازةكان رَيطةى لة بكرَيت كةهةر بضووكةوة، ئامرازةكانى نةشتةرطةرى
ئةنجام دةدرَيت. كارةكة دةخرَيتة ناوةوةو
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دةكرَيت ثزيشك لَينؤِرطةى لة ناوبينةوة بةهؤى دان
َ
منال ناوثؤشى سةيركردنى

كرذبوونةوة دذى طرتنـــى
َ
هةل شـــاف بةهؤى ئازارةكة دةشـــتوانرَيت نية، كةزؤر ئازارى

هةرضي دةطريَيت.
َ
هةل سةيركردنةكةدا ثَيش لة سةعات دوو يا سةعاتَيك كة رَيت

َ
نةهَيل

كةلةنةخؤشـــخانةو دةكرَيت دانةوة
َ
منال ناوبينـــى كارى نةشتةرطةرييةكةشـــة بةهؤى

دةطةيةنرَيت. طشتى لةشدا بةئةنجام سةيركردنى لةذَير

مناَلدان بةرين؟ بؤناوبينى كةى ثةنا ث:

يا  ثةككةوتن ويســـتمان هةرضةند بةرين دان
َ
منال بؤناوبينى ثةنا  ۹ دةتوانني

وةك داندا
َ
لةمنال بضووك نةشتةرطةرى ةتى

َ
ولةحال بدؤزينةوة، داندا

َ
منال لةناو دةردَيك

ثارضةيةكى لَيكردنةوةى واتة (Biopsic) دان
َ
منال ى لة ناوثؤشـــي

َ
توَيذال لَيوةرطرتنى

بضووكة وةرةمة البردنى و دةرهَينان لَينؤِرينى خانةكانى، يا بؤ دان
َ
لةشانةى منال بضووك

دةرهَينانى  Curetage يا ـــدان
َ
ناوثؤشـــي منال كورتاجى يا يا لينجةكان ييةكان

َ
ريشـــال

دذة سكثِربوون. لةولةبي

:(Colioscope) سك ناوبينكردنى

رووناكى ناوبينَيكى ناوســـك لةرَيطـــاى ســـةيركردنى بريتيية لةوردبوونةوةو
لةرَيطاى ناوبينة (Endoscope) ئـــةم ناوةوة ناوبينى دةوترَيت ثَيـــي كة تايبةتـــةوة
كاربؤنيش دوانؤكســـيدى بِرَيك كاتدا لةهةمان ســـكةوةو دةخرَيتة بضووكةوة درزَيكى
كاتيشدا ئةندامةكانى لةهةمان و بؤئةوةى بيئاوســـَينَيت ســـكةوة هةناوو ناو دةخرَيتة
و هَيلكةدان و دان

َ
منال دةتوانَيت ثزيشك رَيطةية بةم دووربخاتةوة، لةيةكرتى ســـك ناو

حةوزيش. هةناوى وتَيكِراى جيابكاتةوة رةحةتيةكان

و ثَيويســـتى  دةبَيت طشـــتيدا بةنجى كارى لةذَير ســـك هةناوى  ناوبينكردنى
بمَينَيتةوة. لةنةخؤشخانة رؤذ سَي يا دوو كةكةسةكة بةوةشة
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دةبةين؟ سك كردنى بؤناوبينى ثةنا كةى ث:

بةمةبةستى  بكةين ناوسك ناو ئةندامةكانى سةيرى بوو ثَيويست كاتَيك ۹ هةر
وةك: دةبةين سك بةناوبني ثةنا بؤسةيركردنى هةناوى نةخؤشيةك، ئةوا دؤزينةوةى

ئازارى بةردةوام لةحةوزدا. ــ

فالوب). (جؤطةكانى جؤطةكان هةوكردنى ــ

دان.
َ
منال لةدةرةوةى سكثِري بةروودانى طومان ــ

تيشكى طرتنى وَينةى وةك نةزؤكى هؤكارةكانى لةسةر ثشكنني تةواوكردنى ــ
هةية. رةحةتيةكان لةسةر دةردَيك دةخات كةدةرى

ثيتَينى بةمةبةســـتى ثَيطةيشـــتوو لة هَيلكةدانةوة هَيلكؤكةى ـــــ دةرهَينانى
(Invitro) شووشةدا لة دةستكرد

بؤرييةكان). (داخستنى رةحةت بةستنى ــ

لةشـــانةكانى  نموونة دةرهَينانى بؤ بةناوبني دياريكـــردن طرنطى  ســـةرةِراى
دروستكردني بةهؤى كردارة بكات، ئةم سك ثَيويست بةكردنةوةى ئةوةى بَي سك ناوةوةي
كةئامِرازى بؤرييةك ناوةوةى بردنة و دان

َ
موسةل لةناوضةى دةبَيت بضووكةوة درزَيكى

زؤربضووكن ثَيويســـتن كردارة ئةم درزانة كةبؤئةم ئاماذةية جَيي داية،
َ
لةطةل وردبينى

نةبينرَين. ئةوةى تاِرادةى

:(Biopse) شانةكان لَينؤِرينى يا زيندةيي لَينؤِرينى

لَينؤِرينيان زينـــدوو لةلةشـــي خانةكان يان لَيكردنةوةى شـــانة بريتييـــة لة
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” دةوترَيت وةرطرياوةكةش بةنموونـــة و دياريكردن بةئامانجى ميكرؤســـكؤبدا لةذَير
ة“.

َ
توَيذال

مناَلدان: ملى توَيذاَلةى  

دان
َ
منال ملى لةشانةى (نموونةيةك) بضووك ثارضةيةكى لةوةرطرتنى بريتيية

بَي و دةضَيت ثَي كةمى ضركةيةكى ضةند كردارة ئةم تايبةتييةوة، مةقاشَيكى بةهؤى
بؤ دةنَيردرَيت و شـــلةيةكى فسيؤلؤذييةوة ناو دةخرَيتة ةكة)

َ
(توَيذال نموونةكة ئازارة،

و دةكرَيت ديارى نةخؤشيةكان دياريكردنى تاقيطةكة ئةنجامى تيشـــكى لةذَير تاقيطة،
بكرَيت. ديارى طونجاو ضارةسةرى دةتوانرَيت كاتة ئةو

مناَلدان: ناوثؤشي  توَيذاَلةى

ناوةوةى ثةردةى لة (نموونةيةك) بضووك ثارضةيةكى وةرطرتنى لة بريتيية
ملى لة رَيي دان

َ
منال بؤشـــايي رةوانةى ورد زؤر بؤرييةكى بؤئةم مةبةســـتة ـــدان،

َ
منال

بكرَيت ئازار بةهةندَيك هةست تةسك بوو لةوانةية ملةكة ئةطةر دةكرَيت دانةوة،
َ
منال

ضركةيةكى كةمى ضةنـــد كردارةكة هةمـــوو لةبةرئةوةى كـــةزؤر زوو لةناودةضَيـــت
ثَيدةضَيت.

توَيذاَلة لةناوثؤشي مناَلداندا؟ بؤ لَينؤِرينى ثةنا دةبةين كةى ث:

بةرين: لَينؤِرينة ئةو بؤ ثةنا ثَيويستة ةتانةدا
َ
حال لةم ۹

بةتايبةتى كةوتنةســـةرخوَين كاتةكانى لـــةدةرةوةى خوَينبةربوون ــ بوونى
نائومَيديدا. لةتةمةنى

هؤرمؤنةكان لة دان
َ
منال ناوثؤشي بزانرَيت ئةوةى بؤ ئةوةش نةزؤكي، رووداني ــ
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تَيدةطةين. هَيلكةدان ضاالكي لة تَيربووة، بةوةش

:Echographie دةنطى وَينةى

كؤرثةلة، ناوةوة يا بؤ بينينى ئةندامةكانى دةكات خؤش دةنطـــى رَيطا وَينةى
بةشـــَيوةيةك بَيت بةهَيز كة (تـــردد) ةكةى دةنطييةوة لةرةلـــةرةى ئـــةوةش بةهؤى
.(Ultrason) دةنطني سةروو لةرةلةرةكان ضونكة بَيت لةدةنطةكة طوَيمان كةزةحمةتة
كاتَيك دةبِرن، جياجيا بةخَيرايي هةمةجـــؤرةكان تةنة دةنطييةكان، ســـةروو لةرةلةرة
شَيوةى لة سةرضاوةكةى بؤالى دةطةِرَيتةوة دةكةوَيت ئةندامَيك بةر شةثؤلَيكى دةنطى
بؤ وَينةيةكى و دةيطؤِرَيت دةطرَيت وةرى دةنطييةكة ئامَيرى وَينةطرتنى ةدا. ئةوسا

َ
زايةل

دةردةكةوَيت. شاشةكة كةلةسةر فؤتؤطراَّـ

بؤ ض دايكةكةو بـــؤ نيية ض ئـــازارى شـــَيوةيةك بةهيض وَينةطرتنـــى دةنطـــى
سةعاتَيك بة بخواتةوة ئاو ليرت تايةك ليرت نيو ثَيويســـتة دايكةكة كؤرثةلةكةش تةنها
كةســـنورةكانى دةدات ئةوة يارمةتى بةميز دان

َ
ميزةل ثِربوونى ثَيـــش وَينةطرتنةكـــة.

دةربضَيت. بةوردى دان
َ
منال

بؤئةوةى  ضةوردةكرَيت جةالتينـــى بةماددةيةكى ســـك  ثَيـــش وَينةطرتنةكة
سةرى ثزيشك ئةوسا بكات، ثَيست دةستةبةر دةنطةكة و سةرو بؤرى سةرى بةركةوتنى
و دةردةكةوَيت شاشةكة لةســـةر جياوازةكان وَينة و دةطَيِرَيت ســـكدا بؤريةكة بةســـةر

َيتةوة.
َ
دةيهَيل ديارة روون و كام وَينةيةيان ثزيشكةكة واتة ئةويش

دةنطى بةرين؟ وَينةى بؤ كةى ثةنا ث:

ذندا: نةخؤشيةكانى بوارى لة ۹
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ئةمانة بةكاردَيت: لةم بوارةدا بؤ وَينةطرتنى دةنطى

لةســـةر تورةكة بوونى يا دان
َ
منال ي

َ
ريشـــال وةرةمَيكى بوونى ــ دةرخســـتنى

هَيلكةدانةكان.

ثةِرينى بِرياردانـــى لةكاتى دانـــةكان
َ
ضيكل هَيلكةدانـــة ـــــ زانينى طةشـــةى

دةستكرددا.

كةهةردوو كاتَيـــك ســـكثِريية كةدذى لةولةب دانانى لةبـــارى نيابوون
َ
ـــــ دل

دةكرَيت. دا جَيطري ئةوالى لةبنى زَى ئةمالو ثةتةكةى

داندا.
َ
منال لة كؤرثةلةيةك لة زياتر لةبوونى ينةوة

َ
لَيكؤل ــ

بريؤكةيةكى هةروةها دةردةخات دان
َ
منال وةرةمةكانى بةباشي دةنطى وَينةى

رَيطةية بـــةم لةبةرئةوة نـــادات، بةدةســـتةوة بـــارى جؤطةكان ئاشـــكراش دةربارةى
بةذنى بزانرَيت.ئـــةوةى ثةيوةندى دان

َ
منال لـــةدةرةوةى بارى ســـكثِربوون ناتوانرَيت

هةية. سكثِرةوة

بةزانينى: دةدات رَيطة دةنطى وَينةى

سكثِرييةكة لة دةيةم ثَيش هةفتةى بةمةرجَيك وَينةكة كؤرثةلة تةمةنى ــ
تَيثةِرناكات. رؤذ لةسَي كؤرثةلة تةمةنى ندنى

َ
لةخةمال ة

َ
هةل رَيذةى طريابَيت

(دووانة). جةمك بوونى ــ

مَي). يان (نَيرة كؤرثةلةكة توخمى ــ

بَيت. ساكاريش ئةطةر كؤرثةلةدا، لة تَيكضوون بوونى ئةطةرى ــ
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مةمك ئاستى لةسةر  دياريكردن

:Mammographie مةمك تيشكى وَينةى

ئةم بؤ ثةنا كرد لةمةمكدا طةورةبوونَيكى نائاسايي بة هةســـتمان هةركاتَيك
دةبةين. وَينةطرتنة جؤرة

:Echographie مةمك دةنطى وَينةى

طومانَيكمان هةر ئةطةر تيشكى وَينةى بؤ دادةنرَيت تةواوكةر بة لَينؤِرينة ئةم
هةبوو. وَينةطرتن لة

هةروةها  َينرَيت
َ
بخةمل وةرةم مةترسي دةتوانرَيت دةنطييةوة وَينةى  بةهؤى

يا ثيســـة) وةرةمى ئايا دى (بةمانايةكي وةرةمةكة رةقـــة ئايـــا ئةوةى ندنـــى
َ
خةمال

كة ئةوة دةدات يارمةتى دةنطى وَينةى هةروةها تَيداية، شلةى وةرةمَيكى تورةكةييةو
ببينرَيت. مةمك ناوةوةى ةكانى

َ
قول ناوضة

مةمكةوة نيية، شـــَيرثةنجةى لةبارةى زؤرى ســـودَيكى دةنطى م وَينةى
َ
بةال

يان بة لَيدان كةبةدةســـت دةربخات مةمك طرَييةكى وَينةى دةتوانَيت ئةو ئةطةرضي
مةمكدا يي

َ
قوال لة بضووكةكان م ناتوانَيت دةردة

َ
تيشـــكيش دةردةكةوَيت، بةال وَينةى

دةربخات.

Thermographie طةرمى هَيَلكارى

هةر ناوضةيةك كـــةوةك وةرةمةكةوة بةناوضـــةى طةرمى بةندة ـــكارى
َ
هَيل

لَينؤِرينى كارة
َ
هَيل ئةم لةبةرئةوة دةردةكات، طةرمى وزةى خوَين، مولولةى لة كةثِربَيت

طراَّـ جؤري رَيطاى تابلؤيةكى لة دةردةضَيت كةلةمةمكـــةوة ئةو طةرميةدةكات بـــِري
رةنطدارةوة.
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لةبةرئةوةى  بايةخـــى ثَيدةدرَيت كةمرت لَينؤِرينة ئةمجـــؤرة م ئَيســـتا
َ
 بةال

ثةناى دةتوانرَيت ئةوةشـــدا
َ
لةطةل كةمة، دياريكردنيشـــي بايةخى و وردييةكـــةى

و دؤزرابَيتةوة كةلةوةوثَيش وةرةمَيـــك ثةرةســـةندنى ضاودَيريكردنى بؤبربَيت بؤ
كرابَيت. ديارى Mammographie تيشـــكييةوة وَينةيةكى بةهؤى جَيطةكةى

:Xerographie وَينةىتيشــكىوشــك

بةهَيزى ةتَيك بةكاردَيت كة ثَيويســـتى
َ
بـــؤ حال مةمك ئـــةم وَينةطرتنةى

بةهَيزة تيشكةكةى لةبةرئةوةى و دةيطرَيت ئاســـايي وَينةى لةوةى زياترة تيشـــكى
تواناى ئةوةى

َ
لةطةل لَيهَيناوة وازيـــان ثســـثؤِرةكان لة نؤذدار – زؤرَيك لةبةرئةوة

وَينةطرتنى ئاســـاييةوة رَيطاى لة كةبةباشـــي هةية نةى
َ
قوال دةردة ئةو دؤزينةوةى

نادؤزرَينـــةوة.

 Galactographie شــريةكان جؤطة وَينةطرتنى

بكرَيت شـــالوَيك بةبوونى كةهةســـت دةكرَيت كاتَيـــك ئـــةم وَينةطرتنـــة
كونةوة ئـــةم لةِرَيطاى دَيتةخـــوارةوة، مةمكةوة طـــؤى كونةكانى كةلةيةكَيـــك لـــة
و دةبَيتةوة

َ
بةنـــاو جؤطةكةدا بـــال طؤكةوةو نـــاو طرياوةيةكـــى كيميايـــي دةكرَيتة

وَينةى رَيطاى لـــة دةبينرَيت بةئاشـــكرا كاتة ئةو و بطرين، وَينةى كةدةمانةوَيـــت
ئازارة. بَي لَينؤِرينة ئةم .(Mammographie) مةمكةوة تيشـــكى

:Cytoponctionدةرهَينــان

هةبَيت تورةكةدا كةلةناو شلةيةك هةر دةرةوةى هَينانة لة بريتيية دةرهَينان
تيشـــكى دةركةوتبَيت. بةوَينةى كة لةوةرةمَيكةوة خانةية هةندَيـــك يـــا دةرهَينانى
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كة نوســـاوة دةرزييةكى وردةوة دةبَيت بةهؤى ئةم خانانة شـــلةية يا ئةم دةرهَينانى
بؤ  دةكرَيت تةواوكـــةر كارَيكى وةك (Seringue ) ئـــةم لَينؤِرينـــة بةســـرنجَيكةوة

وردتردا. زؤر دياريكردنَيكى ثَيناوى لة Mammographie تيشكى وَينةطرتنى

شووشـــةيةكى  ســـةر دةخرَيتة خانة) يا بَيت (شـــلة  نموونة دةرهَينراوةكة
سةيردةكرَيت. ميكرؤسكؤبدا لةذَير و تةنك

نيية. بةبةنجكردن ثَيويستى ئازارةو بَي دةرهَينان

 Biopsie يا لَينؤِرينى توَيذاَلي لَينؤِرينى زيندةيي

طةورةتر نموونةيةكـــى دةرهَينـــان واية، تةواوكةرى ئـــةم لَينؤِرينـــة وةك
دةمانةوَيـــت لَيي بِروانـــني دةردةهَينرَيت كةيارمةتى شـــلةيةى ئةو يا لة شـــانةيةك
بةنجكردنى لةذَير لَينؤِرينـــى زيندةيي بَيت وردتر زؤر لَينؤِرينةكة كـــة ئةوةدةدات

دةبَيت. لةشدا طشتى

ئةوةشدا
َ
لةطةل كةمة، دياريكردنيشـــي بايةخى و وردييةكةى لةبةرئةوةى

كةلةوةوثَيش وةرةمَيك ثةرةســـةندنى ضاودَيريكردنى بؤ بؤبربَيت ثةناى دةتوانرَيت
Mammographie ديارى  تيشكييةوة وَينةيةكى بةهؤى جَيطةكةى و دؤزرابَيتةوة

كرابَيت.
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نةشتةرطةرييةكان        كردارة

مناَلدان: نةشتةرطةرييةكانى

 Curetage كؤرتاج

ةرَيكى 
َ
رامال بةهؤى دان

َ
منال ناوثؤشي  ينى 

َ
رامال لة بريتيية كؤرتاج  

دةبرَيتةذورةوة. دانةوة
َ
منال ملى لةرَيطاى كة وردةوة

ثيسةكانةوة)  نيية بةوةرةمة (ثةيوةست بَي زيانة نةشتةرطةريية  ئةم
ماوةى نةشتةرطةرييةكة دةكرَيت دا طشتى بةنجى كارى ونةشتةرطةرييةكة لةذَير

خولةكة. بيست

دةبةين؟ بؤ كؤرتاج ثةنا كةى ث:

دةبةين: نةشتةرطةريية ئةم بؤ ثةنا خوارةوةدا ةتانةى
َ
حال لةم ۹

ثاشماوةكانى بؤالبردنى  كتوثِردا، لةبارضونَيكى
َ
مندال لةئةنجامى ــ

دان.
َ
منال ناوثؤشى

طةشـــةدا بةمةبةســـتى قؤناغى لـــة هَيلكؤكةيـــةك ـــــ بـــؤ البردنـــى
سكثِرنةبوون.

كةوتنةســـةرخوَيندا كةلةكاتـــى خوَينبةربوونَيـــك لةئةنجامـــى ـــــ 
نةبووبَيت.

وَينةى لةرَيطاى ـــدان
َ
منال ليمفييةكانى دؤزينـــةوةى وةرةمة ــ لةكاتى

بؤ ثةنا كؤرتاج برَيتى لة ثزيشـــكةكان ةتةشـــدا
َ
حال لةم و دانةوة

َ
تيشـــكى منال
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دان
َ
منال لَينؤِرينى كةيارمةتـــى (Hysteroscopie) دةبةن هةنـــاوى ناوبينـــى

ثَي البربَيت. دانى
َ
منال ناوثؤشي سةر ليمفيةكانى وةرةمة و دةشتوانرَيت دةدات

كؤرتاجةكة كردارى كةثاش كامانةية ئامادةباشية ئةو ث:  
دةكرَيت؟

جاران لة  دةبَيت كةمرت  مانطانة بةربوونى خوَين كؤرتاجةكة ثاش ــ
سةردانى ثَيويستة ئةوا زؤرة  بةربوونةكةى كرد خوَين هةستى ذنةكة ،ئةطةر

ثزيشك بكات.

لةكاتى (Tampon) زَي ناوةوةى سانتى طرتنى
َ
هةل لة دووركةوتنةوة ــ

بة هةستى ذنةكة ،و ئةطةر هةوكردن لة بؤ دووركةوتنةوة خوَيندا سةر كةوتنة
سةردانى ثَيويستة يةكسةر كرد ناخؤش بؤن نائاسايى شلةيةكى زَيي دةرضونى

ثزيشك بكات.

هةفتةيةك بؤماوةى جوتبوون لة ثَيويستة كؤرتاج كردارى ثاش ــ
خؤى وةربطرَيتةوةو سروشتيةكةى بارة دان

َ
منال ملى ئةوةى دووربكةوَيتةوة بؤ

بَيت. بةدوور هةوكردن لة

(Hysterectomie) دان
َ

مندال دةرهَينانى

هةية: مناَلدان دةرهَينانى جؤر سَي

ملةكةى  و دةردةهَينرَيت دان
َ
مندال تةنى سنوردار:  دةرهَينانى .1

رَيتةوة.
َ
دةهَيل

دةردةهَينرَيت. ملةكةيدا لةطةأل دان
َ
مندال تَيكِرايى دةرهَينانى تَيكِرايى: .2
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هةردوو  دانةكة
َ
منال دةرهَينانـــى فراوان: ســـةرةِراى تَيكِرايى دةرهَينانــى .3

،ئةم جؤرة الدةبرَيـــت زَي ســـةرةوةى بةشـــى و و هَيلكةدانةكان جؤطـــةى فالوب
سةندبَيت. تيادا ثةِرةى شَيرثةنجة كة دةكرَيت كاتَيك نةشتةرطةرية

زَييةوة جؤطةى لة رَيطاى دان،
َ
منال نةشـــتةرطةرى دةرهَينانى دةتوانرَيت

سكدا. لة درزَيك رَيطاى لة يان بكرَيتةوة، سك ئةوةى بَي بدرَيت ئةنجام

دةبةين؟ مناَلدان البردنى بؤ كةى ثةنا ث:

و ثَيويستة  دان
َ
منال دةرهَينانى بؤ بِرياردان لة نةكرَيت ۹ ثَيويستة ثةلة

ثزيشكانةى ئةو زؤرى ضونكة بكرَيت، بارةيةوة لةم ثسثؤِر ثزيشكى دوو بة راوَيذ
نةشتةركاريةوة رَيطاى ذن لة نةخؤشـــيةكانى دةكةن كَيشةى بةوة حةز تا ئَيســـتا

بكةن. ضارةسةر

لةوانة: بةدةرهَينانة ثَيويستى كة هةية حاَلةتَيك ضةند

هَيلكةدانةكان. يا يا جؤطةكان دان
َ
منال شَيرثةنجةى ــ

دووبارةبووةوة. زؤرو بةربوونَيكى خوَين ــ

يا زؤر بةربوونَيكى خوَين كة ببَيتة هـــؤى دان
َ
منال ي

َ
ريشـــال ــ وةرةمَيكى

دان.
َ
ميزةل وةك دان

َ
منال هاوسَيي ئةندامَيكى رَيطرى ببَيتةهؤى

زؤرى خاوبوونةوةيةكى بةهؤى كةوتنى بؤناو زَى و دان
َ
منال دواكةوتنى ــ

خوارةوة. ماسولكةكانى

ضيية؟ مناَلدان دةرهَينانى بةرئةنجامةكانى ث:

لَيدةكةوَيتةوة. بنةِرةتى دووبةرئةنجامى دان
َ
منال دةرهَينانى ۹
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كةوتنةسةر بةوثَييةى بةتةواوى خوَين كةوتنةسةر وةستاندنةوةى ــ
مانطَيك كةهةموو دان

َ
لةناوثؤشي منال بريتيية لةرزطاربوون لةخؤيدا خؤى خوَين

دةبَيتةوة. نوَي سةرلةنوَي

هَيلكؤكة ثيرتاوةكة ضونكة سكثِربوونةوة، سةرلةنوَي نةمانى دةرفةتي ــ
دةكات دروست كؤرثةلة و و ولةوَيشدا طةشةدةكات دةضَينرَيت داندا

َ
منال لةديوارى

دةروونى كاريطةرييةكى ودةرهَينانيشي مَيية، ئةندامى بةنايابى دان
َ
منال ضونكة

هيوايةكى هةموو دةرهَينانةكة دواى كةئيرت هةية  طةنج ذنى لةسةر بةهَيزى
نامَينَيت. خستنةوة

َ
بةمندال

بؤ  قؤناغَيكةوة لة  خستنةوة 
َ
مندال بؤ ذن  زؤرى ئارةزووى  لةوانةية  

ضونكة . هةية بوونى هةميشة ئارةزووة ئةم م
َ
بةال بَيت. جياواز دى يةكَيكى 

زةحمةتة زؤر مَييةتيةكةى. نيابوونة لة
َ
دل بةديدى ذن خستنةوة

َ
مندال تواناى

بةهؤى يا بَيـت دانيةوة
َ
مندال دةرهَينانى بةهؤى بكات بةثةككةوتنى بِروا ذن بؤ

نائومَيدى. بةتةمةنى طةيشتنى

ئةوكاتة ي 
َ
ثةنجا سال دةطاتة تةمةنى ذن  ئةوةى لةزؤربةى جاردا ثاش

ناهَينَيت ئةوةندة ئيرت بابةتةكة ئةوكاتة دةكرَيت بؤ دانى
َ
دةرهَينانى منال كردارى

بخورَيت. بؤ داخَيكى هيض طؤِرانة بؤئةم ناكات ثَيويست و

دةبَيت  طم  50 كَيشةكةى  بضوكة  ماسولكةيي بارستةيةكى دان 
َ
منال  

كاريطةرى دةرهَينانى طشتى بةشَيوةيةكى بشاررَيتةوة، دةستدا لةناو دةتوانرَيت
مَي يةتى ضونكة و هةستداريةتية سَيكسييةكانى نابَيت، ذن لةسةر ئارةزووةكانى

ديكةية. شتَيكى بةتةواوى
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زوو؟ هؤى نائومَيدييةكى دةبَيتة دةرهَينانى مناَلدان ئايا ث:

قؤناغى  سةرةتاى ماناى دان
َ
منال هةموو يان بةشَيك دةرهَينانى  ۹

هَيلكةدانانةكان كارى وةستاندنى 
َ
لةطةل قؤناغة ئةم ضونكة  نيية، نائومَيدى

كارةكانيان لةسةر ئةوا ينةوة
َ
بهَيل هَيلكةدانةكان توانيمان ئَيمة ئةطةر دادةبَيت،

بةوةش ثرؤجيسرتؤن دةِرَيذن و ئيسرتؤجني هؤرمؤنى هةردوو و دةبن بةردةوام
دان

َ
منال دةرهَينانى ثاش دةستةبةردةكةن زاوزَى ديكةى ئةندامةكانى هةموو كارى

جطة لةكةوتنةسةر ثةيدادةبن مانطانةدا سوِري
َ
كةلةطةل نيشانانة هةردةمَينن ئةو

خؤيدا دَيت. لةكاتى بةتةواوى نائومَيديشة قؤناغى هةرضي خوَين ،

ثَي دةست نائومَيدى تةمةنى ئةوا دةرهاتن هَيلكةدانةكانيش ئةطةر م
َ
بةال

ضارةسةرى لةِرَيطاى هَيلكةدانةكان دةردراوةكانى جَيطرةوةى دةتوانرَيت دةكات
رَيطاى ذنةكة  تةندروستى بارى ئةطةر بدرَيت ئةنجام جَيطرةوةوة هؤرمؤنى 

بةمةدا.

دةطؤِرَيت؟ مناَلدان دةرهَينانى ثاش سَيكسي ذيانى ئايا ث:

زامدارييةكةو  ساِرَيذبوونةوةى بؤ ثَيويست كاتى بةسةرضوونى ۹ ثاش
رَيطرتن ببَيتةهؤى نيية هيض شتَيك ، و مةعنةوى جةستةيي تواناى طةِراندنةوةى

سروشتى. بةشَيوةيةكى تةواو سَيكسي ذيانى دةستثَيكردنةوةى لة

دوو لةم و خؤى دةمَينَيتةوة ميتكة وةك مَى و ئةندامى هةستدارَيتى
و لينجيةكةي تةِري زَى هةروةها كؤدةبنةوة، سَيكسي ضَيذى ئةندامةشدا ثَيطةكانى

دةرنةهاتنب. هَيلكةدانةكان ئةطةر دةثارَيزَيت
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ذنةكة  مَيشكى دةروونى بارى لةسةر كؤتاييدا لة وردة مةسةلة ئةم  
هؤرمؤنةكانى كارتَيكردنى لةذَير سَيكسي ئارةزووى ضي ئةطةر وةستاوة،
ذنةكة ومةعنةوى دةروونى ةتى

َ
حال بة بةندة زؤرتر م

َ
بةال هَيلكةدانداية

طةيشت بارودؤخةكة لة و وةربطرَيت كردارةكة توانى ذنةكة ئةطةر خؤيةوة،
دةست ثَي سروشتى بةشَيوةيةكى خؤى سَيكسي ذيانى سةرلةنوَي ئةوا دةتوانَيت

بكاتةوة.

مَيردا لةطةَل راست رةفتارى مناَلداندا دةرهَينانى لةكاتى ث:
كامةية؟

بؤالى  بَيت  يدا
َ
لةطةل بكات لةمَيردةكةى داوا ذنةكة ئةوةية طرنط  ۹

ئةو هةموو دةتوانَيت ثياوةكة ئةوكاتة دةكات، نةشتةرطةرييةكة ثزيشكةى ئةو
تةواويشي مى

َ
وةال و بكات، لةثزيشكةكةى دةزانَيت كةبةطرنطيان ثرسيارانةى

دةتوانرَيت سَيكسي كةذيانى دةكاتةوة نياى
َ
دل ئةوةش دةستبكةوَيت دةربارةيان

بةوةش بَيت، بةردةوام دانيشدا
َ
منال دةرهَينانى

َ
لةطةل سروشتى بةشَيوةيةكى

بةهؤى سَيكسي كةثةيوةندى دووربكةوَيتةوة نة
َ
بريوخةياال لةو لةزؤر دةتوانرَيت

دةكةن. كث نةزانينةوة، يان ة
َ
هةل بؤضوونى

:Myomectomic مناَلدان وةرةمةكانى دةرهَينانى

دةرهَينانى  بَي دان
َ
منال لةوةرةمةكانى هةندَيك لةدةرهَينانى  بريتيية

كةبةثةردةى ي
َ
ريشال لة زيادةى بن بريتى ئةم وةرةمانة لةوانةية خؤى، دان

َ
منال

بن. بةند دانةوة
َ
منال طؤشتى بةماسولكةكانى زيادةى يا بةندبن دانةوة

َ
منال
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مناَلدان: ملى نةشتةرطةرييةكانى

:Conisation بةشي  دةرهَينانى

قوضةكى، دان بةشَيوةيةكى
َ
لةدةرهَينانى ثارضةيةك لةملى منال بريتيية

بةئةطةرى توشبوون دووركةوتنةوة لة بؤ يا شَيرثةنجة لةسةرةتادا البردنى بؤ
يا بةنةشتةر نةشتةرطةريية ئةم دةتوانرَيت البراوةدا. ثارضة لةم شَيرثةنجة

بكرَيت. Laser بةتيشكى لَيزةر

:Electrocoagulation مةياندنى كارةبايي

بةشَيوةى دان
َ
منال ملى لة توشبوو ةيةكى

َ
ثةل سوتاندنى لة بريتيية

ثَيويستى ساكارة كردارة ئةم ، الوازةوة كارةبايي تةزوويةكى  بةهؤى رووكار
لَيهاتووى ثزيشكَيكى لةاليةن هةية (Colposcope) زَى ناوبينى بةبةكارهَينانى
ئاطادارى زؤر تاِرادةيةكى ثَيويستة ثزيشكةكة لةسةر و ذنةوة، نةخؤشيةكانى
دانةوةو نةشبَيتة

َ
منال ملى كةكةوتونةتة نةطات رذَينانة بةو بَيت كةزيان ئةوة

دان.
َ
منال ملى داخستنى هؤى

بريتيية :Coyotherapie بةساردى  دةرمانكردن يا ساردكردنةوة
رَيطاى لة ئةمةش ساردكردنةوةوة، بةهؤى توشبووةكة ثارضة ئوتودانى لة

دةكرَيت. شلةوة نايرتؤجينى بةكارهَينانى

توشبوو شانةى لةلةناوبردنى بريتيية :Laser لَيزةر بةتيشكى ضارةسةر
ملى دةردراوةكانى ضارةسةرى يارمةتى  رَيطاية  ئةم  لَيزةرةوة، تيشكى بةهؤى

دةدات. زؤربةوردى دان
َ
منال
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هَيلكةدان: نةشتةرطةرييةكانى

بةشةنةخؤشةكةى  لةالبردنى بريتيية : Resection يا البردن بِرين 
ثارضة كةمرتين نةشتةركارةكة ديكة بةساغى بةشةكانى مانةوةى و هَيلكةدان

. نةبووة يان
َ
مندال ئةوكاتة كةتا ذنانةى لةو بةتايبةتى دةكاتةوة، لَي

:Ovariectoma  دةرهَينانى هَيلكةدان

ثَيكةوة. هَيلكةدانةكة هةردوو يا هَيلكةدانَيك لةدةرهَينانى بريتيية

دةردةهَينرَيت: خوارةوة ةتانةى
َ
حال لةم هَيلكةدان

هَيلكةدان. شَيرثةنجةى بوونى ــ

دةخاتة هَيلكةدانةكة كةسةالمةتى هَيلكةدان تورةكةى بوونى ــ
مةترسييةوة.

مةترسي. ثِر هةوَيكى هةرجؤرة بوونى ــ

دانى
َ
ضلةوةيةو دةيةوَيت منال لةسةروو ذنةى تةمةنى جار بةو زؤربةى

لةثاشرتدا بؤئةوةى دةربهَينَيت كةهَيلكةدانةكانيشي دةوترَيت دةربهَينرَيت
بوو نزيك يا بوو نائومَيديدا لةتةمةنى ذن ئةطةر نةبَيت. شَيرثةنجة تووشي
م
َ
بةال نابَيت،  خراثي بةرئةنجامَيكى هيض هَيلكةدانةكان البردنى ئةوا لَيوةى

زوو هَيلكةدانةكان البردنى ئةوا دووربوو نائومَيدييةوة لةتةمةنى هَيشتا ئةطةر
نائومَيدى.  تةمةنى دةيطةيةنَيتة
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وةستاوة، ثؤزةتيظةكةى هؤكارة لةسةر هَيلكةدانةكان دةرهَينانى بِريارى
هةردوو هَيلكةدانةكةو هةردوو ثَيويستة  بوو شَيرثةنجةيي  ةتَيكى

َ
حال ئةطةر

دةربهَينرَين. فالوبيش جؤطةكانى

ئةوا ثَيويست بةدةرهَينان بوو ي
َ
ريشال ئةطةر بةتةنها وةرةمَيكى م

َ
بةال

لة لةوةى وةك نيية بةهَيزتر شَيرثةنجة لةم ذنةدا ئةطةرى لةبةرئةوةي ناكات
هةية. ديكةدا ذنَيكى

ضيية؟ هَيلكةدان دةرهَينانى خراثةكانى بةرئةنجامة ث:

بة نائومَيدى تةمةنى هاتنى هؤى دةبَيتة هَيلكةدانةكان دةرهَينانى

نائومَيديدا دَين. تةمةنى لةطةأل ثشَيويانةى ئةو هةموو لةطةأل زوويى
دةتوانَيت ذنةكة ،ئةوا نةبوو شَيرثةنجةوة بوونى بةهؤى دةرهَينانةكة ئةطةر
ثزيشكى ةتةكاندا

َ
حال هةموو ،لة وةربطرَيت هؤِرمؤنى جَيطرةوةى ضارةسةرى

دةدات. بِريارة ئةو خؤى ضارةساز

فالوب: جؤطةى نةشتةرطةرييةكانى

:Salpingectomie جؤطةكان دةرهَينانى

دووبارة هةوى ئةنجامى لة  لةناوضوو دةرهَينانى جؤطةى لة بريتيية
بِرينى هؤى دةبَيتة كة دان

َ
مندال دةرةوةى لة سكثِرى ئةنجامى لة يا بووةوة

ئةنجام دةدرَيت. هَيلكةدانةوة هَيشتنةوةى بة نةشتةرطةرية . ئةم جؤطةكة
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:Salpingoplastic جؤطةكان ضاككردنةوةى

نةشتةرطةرييةكى رَيطاى لة  جؤطةكة ضاككردنةوةى  لة بريتيية
يا دان

َ
منال دةرةوةى لة ئةنجامى سكثِرى نةشتةرطةرية لة ئةم راستكردنةوةوة.

جؤطةكان ضونكة هةستدارة زؤر كردارة ئةم دةكرَيت جؤطةكةدا لة تَير هةوَيكى
يارمةتى لةنوَي  سةر ئةوةى لةبةر هةية زؤرى سودَيكى ئةمةش و وردن  زؤر

دةداتةوة. سروشتى هَيلكؤكة ثيتَينكردنى

 Sterilisation tubaire بؤرييةكى نةزؤككردنى

بؤريةكان” ”بةستنى دةوترَيت ثَيى  زؤرى بة كة ئةمةية ئةوة
بة ناتوانرَيت ئةوة لةبةر تةواوى. بة سكثِريية وةستاندنى ئامانجةكةشى و
لَيوةى نةزؤكيةى ئةو لةبةرئةوةى دابنرَيت سكثِرى دذة رَيطةكانى لة رَيطةيةك

كؤتايية. و زؤر تةواو دةبَيت ثةيدا

@@
@

هةندَيك لة دةتوانرَيت هةية. خاوبوونةوةى طرذبوونء تواناى ثةستانةوة بةهؤى بضووكة ئامَيرَيكى 1)لَيدةر:

ئيرت ثةستاوتن بةكاربَيت جؤرى لة ثارضة ئيسفةنجَيكى لةبرى ئةو دةشتوانرَيت تايبةتى بكِردرَيت. شوَينى
دَيت.

َ
ُّـ وةكو لَيدةرةكةى

بؤ  ساردةكاندا وآلتة لة روودةدات. بةآلم ىدا
َ
سال تةمةنى 9 لة زوو سةرخوَين كةوتنة طةرمةكاندا وآلتة لة (1)

دةكةوَيت. دووا ى
َ
سال 17

خوَينةوة. دةكةنة راستةوخؤ دةردراوةكانيان كة رذَينانةن ئةو (2)

كاريطةرى هةبَيت. هةمان كة دى هةر شةرابَيكى يا (1)

ناوةوة. بخرَيتة دةتوانرَيت شاشة لؤكة جؤرة ئةم دادةنرَيت، دةرةوة لة هةر كة سانتيةوة بةثَيضةوانةى (1)
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كورتة
جةستةت شارازايى باشرت بةشَيوةيةكى ئيرت خوَيندةوة  رَيبةرةت ئةم ئةوةى ثاش

بةسرتاون. ثَيوةى دياردة خوليانةى ئةو هةروةها دةبيت
بة لةوانةية فةرمانةكانيان و جةستةت ئةندامةكانى كة دةركةوت بؤت هةروةها
بةردةواميةوة رَيطاى لة ئةوةش ، نةكةيت فةرامؤشيان ثَيويستة خراث بنب، خَيرايى

ذن. نةخؤشيةكانى الى ثزيشكَيكى خوُّـ لَينؤِرينى بؤ دةبَيت
دَيتة خؤيدا شوَينى و لةكات  كة نةيةت  خوَين  ؤثَيك 

َ
دل ضةند  بوونى بة تةت

َ
طال

مةكة، فةرامؤش نائاسايى ئازارَيكى يا سيةكانيش ناو بضووكى وةرةمَيكى و خوارةوة
لةكيسضوو كاتى ناتوانرَيت دى بوارَيكى هةر وةك تةندروستيدا، لةبوارى ضونكة

بطةِرَينرَيتةوة.
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زاراوةكان ثَيِرستى

:Ovulation  هَيلكةدانان
دةردةثةِرَيت، دانةوة

َ
ضيكل هَيلكةدانة لة ثَيطةيشتوو هَيلكؤكةى ساتةى لةو بريتيية

لة 28  كة مانطانةيةى سوِرى رؤذى 17 لةو 14 و نَيوان دةكةوَيتة هَيلكةدانان ساتى
ثَيكهاتووة. رؤذ

:Hysterectomy  مناَلدان دةرهَينانى
بةهؤى طشتى بةشَيوةيةكى يا بةتةواوى دان

َ
منال دةرهَينانى لة بريتيية

نةشتةرطةرييةوة.

:Mastose نةخؤش بوونى مةمك
. دةبَيت تووشى مةمك ثيس نيية نةخؤشيةكى

:Salpingite جؤطة هةوكردنى
بؤ هَيلكةدان. دةضَيت كة دان

َ
منال جؤطةى لة هةوكردنى بريتيية

:Endometriose مناَلدان ناوثؤشى ثةرشبوونى
و سةرخوَيندا كةوتنة لةكاتى دانةوة

َ
منال ناوثؤشى لة بضوكة ثارضةى ثةرشبوونى

جؤطةكان. بةتايبةتى زاوزَييدا ئةندامى هةندَيك لة جَيطريبوونيان
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:Cervicite  مل هةوكردنى
دان.

َ
منال ملى هةوكردنى لة بريتيية

:Conisation قوضةكى لَيبوونةوةى
بوونى لةكاتى قوضةكى، بةشَيوةيةكى دان

َ
منال ملى لة بةشَيك البردنى لة بريتيية

شَيرثةنجةيدا خانةى

:Amenorrhee سةرخوَين كةوتنة وةستانى
سةر خوَين). (وةستانى كةوتنة مانطانةو نةمانى لةذندا وةستانى خوَينى بريتيية لة

:Retroversion uterine مناَلدان هةَلطةِراندنةوةى
ثَيشةوة. بؤ سروشتى برَيتى الرى لة دواوة بؤ دان

َ
الربوونةوةى منال لة بريتيية

:Menopause نائومَيدى
دةركةوتووةكانى ديارترين هَيلكةدانةكة ،لة كارى هةردوو وةستاندنةوةى لة بريتيية

سةرخوَين. كةوتنة كؤتايى لة وةستاندنةوةى

:Amniocentese ئةسيتؤنى ميزى
دةرزييةك بة كؤرثةلةييةكان و ثةردة سك دةكرَيت، ديوارى سكثِريدا لةكاتى كارَيكة
لَيكضوونى كؤرثةلةيى، دؤزينةوةى بةئامانجى ئةمينؤنى شلةى بؤ دةرهَينانى دةبِرَيت
كؤرثةلةكةى كة ئةو تورةكةيةداية كة لةناو لةو شلةيةى بريتيية ئةمينؤنيش، شلةى

تَيداية.

:Endometre  مناَلدان ناوثؤشى
دان دادةثؤشَيت.

َ
منال ناوةوةى ديوارى كة ثةردةيةى لةو لينجة بريتيية
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:O Ocyte هَيلكؤكة
. ثيتاندنة ئاماددةى كة ية زاوزَي خانةى مَيية

:Hypothalamus  هايثؤسةلةمةى
سوِرى دةردةدات تايبةتى هؤِرمؤنَيكى ، دةماخ سَييةمى ةى

َ
سكؤل زةمينةى لة بريتيية

دةخات. رَيك مانطانة

:Osteoporose  ئَيسك كنؤضكةبوونى
ئَيسكةوة. ثَيكهَينةرى كاليسيومى لةدةستدانى بةهؤى شانة ئَيسكة كةمى لة بريتيية

:Mammographie مةمك وَينةطرتنى تيشكى
رذَينة بة  رةنط  رةنطاو ماددةيةكى تَيكردنى ثاش مةمك لَينؤِرينى لة  بريتيية 
دؤزينةوةى لة  طرنط زؤر لَينؤِرينَيكى لة  بريتيية  و تَينةكردنيشيان، يا  جؤطةكان

مةمكدا. شَيرثةنجةى

:Fecondation  ثيتَين
خانةى (نَيرة تؤودا لةطةأل  زاوزَي) خانةى ية هَيلكؤكة(مَي يةكطرتنى لة بريتيية

ثيرتاو. هَيلكةى دروستكردنى بؤ زاوزَي)

:Invitro ثيتَينى دةستكرد
دةستكردا. لة دةزطايةكى دان

َ
لة دةرةوةى منال ثيتاندنى هَيلكؤكة لة بريتيية

:Immunisation بةرطراويكردن
يا بةرطريكارةكان تةنة درم، بةهؤى لة نةخؤشيةكى جةستة ثاراستنى لة بريتيية
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رَيطاى لة يا خؤيةوة سروشتيةكة لةشة لةرَيطاى ةوة (Anticorps) دذةكان تةنة
كوتانةوة.

:Coeiloscopie  سك ناوبينى
تايبةتيةوة ناوبينَيكى بةهؤى ناوةكيةكان زاوزَيية ئةندامة لَينؤِرينى لة بريتيية
طشتى لةذَير بةنجى كردارة ئةم سكةوة ناو دةخرَيتة بضوكةوة لةرَيطاى كونَيكى كة

دةكرَيت. لةشدا

:Colposcopie  زَيبينى
ناوبينى َين

َ
دةل تايبةتييةوة ثَيى ناوبينَيكى بةهؤى دان

َ
منال لَينؤِرينى ملى لة بريتيية

ذنان  نةخؤشيةكانى لَينؤِرينطةى ثزيشكَيكى لة كارة ئةم ، Colposcopie دان
َ
منال

دةدرَيت. ئةنجام

:Follicule Ovarien  ضيكَلدانة هَيلكةدانة
هةر مانطَيك خؤراكى ثَيدةدات، خؤى و ناوثؤشة هَيلكؤكة دةطرَيتة شانةيةكى بضوكى
كردارَيك بة دةردةثةِرَينَيت هَيلكؤكةيةك دانةيةك

َ
ضيكل هَيلكةدانة هَيلكةدانةوة لة

.Ovulation هَيلكةدانان َين
َ
دةل ثَيى

:Anti body دذة تةن
هاتنة بؤ وةآلمدانةوةيةك وةك  دةهَينَيت بةرهةمى لةش  ماددةيةك لة بريتيية

دذة  فرمانى ، Antigen دذةثةيداكةر َين
َ
ديكةي نامؤ كة ثَيي دةل ماددةى ناوةوةى

نامؤكاندا. تةنة بةسةر سةركةوتن لة بريتيية تةنةكة
:Dystrophie  هَيلكةدان خراثكاركردنى

.(Cystes) تورةكةيةكةوة ضةند بوونى بةهؤى هَيلكةدانة خراثكاركردنى
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:(Grossesse extra-uterihe  G.E.U) مناَلداندا دةرةوةى لة سكثِربوون
سكثِربوونة ئةم بةزؤرى دان،

َ
منال دةرةوةى لة ثيرتاو هَيلكؤكةيةكى لة طةشةى بريتيية

دةبَيت. فالوبدا جؤطةى لة

:Acinus  ضيكَلدانة شرية
. شري بةرهةمهَينانى لة بةرثرسن ناو مةمكةوة و دةكةونة هَيشويني دانةى

َ
ضيكل

:Menseruation  خوَين سةر كةوتنة
و  جارَيك) 28 رؤذ (هةر وة زَي لة خوُّـ بةشَيوةيةكى خوَين دةرضونى بريتيية لة

نةثيرتاوة. هَيلكؤكة ماناى واية خوَينةكةش دةرضونى

:Dysplasia  شانةيى تَيكضوونى
بؤ بطؤِرَيت لةوانةية م

َ
بةال نيية، شَيرثةنجةيى و خانةكاندا لة شازة طةشةيةكى

َيكةوة
َ
توَيذال لةرَيطاى لَينؤِرينى داندا

َ
منال ملى لة زؤر بةزويي دةتوانرَيت شَيرثةنجة،

بدؤزرَيتةوة.

:Polypes ثؤليب
دةبن. ثةيدا داندا

َ
منال ناوةوةى لةديوارى بضوكن ضوكلةى

:Incontinence urinaire  ضوركَي ميزة
خؤنةويستانة. دةرضونى بةشَيوةيةكى و دانةوةى ميز

َ
طل تواناى الوازى

:Ieucorrhee زَي لَيضؤِرينى
دةردةضَيت. وة زَي لة نائاسايية سثى شلةيةكى



Êá ÙâÚj�Ìâ 378 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

:Hirsutisme  موويى ثذة
و قةد و ضاو دةمو وةك ئاسايى نني ناوضانةى لةو ضِرى موو طةشةيةكى بريتيية لة

رانةكان. و سك

:Perinee زَي بنة
زَي نَيوان كةوتوونةتة بةرزكةرةوانةى بةستةرة ماسولكةو ئةو ةى

َ
كؤمةل لة بريتيية

و كؤمةوة .

:Dyspareunie   جوتبوون طران
جوتبووندا. ئازار لةكاتى بة هةستكردن

:Dysmenorrhee سةرخوَين كةوتنة طران
بةئازار. سةرخوَينى كةوتنة لة بريتيية

:Radiotherapie  تيشك ضارةسةر بة
تيشك. ضارةسةرى شَيرثةنجة بة

:Hypophyse   رذَين مَيشكة ذَير
لةوانة دةِرَيذَيت هؤِرمؤنَيك ضةند و هايثؤسةلةمةسدا رذَينى لةذَير بضوكة رذَينَيكى

دةكةن. لة هَيلكةدانةكان كار راستةوخؤ كة (LH,F,SH)

:Menorragie خوَينى سةر زؤرة
دةمَينَيتةوة. زؤر يا بؤماوةيةكى زؤرة خوَينَيكى سةر كةوتنة
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:Biopsie  زيندةيى لَينؤِرينى
مةبةستى بة و لَينؤِرينى زيندو لةشى بضوكى لَيكردنةوةى ثارضةيةكى لة بريتيية

نةخؤشى. دياريكردنى

:Hyperplasie شانة زؤرى
يا ئةندامةكان. شانةكان طةورةبوونى هؤى دةبَيتة كة خانةكان زؤربوونَيكى زؤرى

:Mycose  مايكؤس
ميكرؤسكؤبيةوة. كةِرويةكى بةهؤى نةخؤشى تووشبوونى

:Myomectomie بِرين وةرةم
دانةوة.

َ
منال ملى يا زَي رَيطاى لة داندا

َ
منال لة ية

َ
ريشال وةرةمَيكى دةرهَينانى

:Densitometrie osseuse ئَيسك ضِرى ثَيوانى
ئامانجى بة بِربِرةكانةوة تيشكى وَينةطرتنى لةرَيطاى ئَيسكة شانةى ضِرى دياريكردنى

ئَيسك. كنؤضكةبوونى ئةطةرى خةمآلندنى

:Colostrum ذةك
بوونةكةوة،

َ
مندال يةكةمةكانى رؤذة مةمكةوة لةكاتى لة يةكةم شريى دةردانى لة بريتيية

دةربكةوَيت. سكثِربوونيشدا لةكؤتايى رةنطة

:Sterilet  لةولةب
بة دادةنرَيت داندا

َ
منال لةناو بريتيية لة دةزطايةك سكثِربوون، قةدةغةى بؤ رَيطايةكة

.Dispositif Intra-Uterine لة بريتيية كة D.I.U دادةنرَيت ثيتةكانى
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:Libido لبيدؤ
ئارةزووى سَيكسى. بريتيية لة

:Spermicide كوذ تؤو
تـــؤوةكان حةمدايـــة،

َ
مةل يـــا حـــةث لةشـــَيوةى زَي نـــاو بريتييـــة لـــةدذة ســـكثِرى

دةكوذَيت. Spermatozoides

:Ovaire  هَيلكةدان
ئيسرتؤجني مَيينةكان هؤِرمؤنة و هَيلكؤكةكان دروست دةكات مَيية زاوزَيى رذَينَيكى

دةِرَيذَيت. ثرؤجسرتؤن و

:Syndrome Permenstruel   خوَين كةوتنة سةر كؤنيشانةى ثَيش
و وةردةطريَين وةرطرتنةوة توَيذاأل بةهؤى زَي، يا دان

َ
منال ملى لة خانةكانى نمونةيةكة

سودَيكى ساكارة ئةم لَينؤِرينة نةخؤش لَينؤِرينيان بؤ دةكرَيت. دياريكردنى بةئامانجى
زووةوة. كاتَيكى لة دان

َ
منال شَيرثةنجةى دؤزينةوةى بؤ هةية زؤرى

:Antigen ثةيداكةر دذة
وةآلمدانةوةيةكى هؤى دةبَيتة ذةهراوية دةضَيتة لةشةوة و بةلةش ية نامؤ ماددةيةكى

.Antibody تةن بةرهةمهَينانى دذة هؤى دةبَيتة بةرطريانة كة

:Mycoplasmose  ثالسيمؤز مايكؤ
هةوى جومطةكان. لة بةرثرسة دةطوازرَيتةوة بةسَيكس بةكرتيايية نةخؤشييةكى

:Glaire cervicale  ملى لينجةى
سةركةوتنى ثَيويستة بؤ شلةية ئةم دةرى دةدات دان

َ
منال ملى لينجة رذَينى شلةيةكى
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دان.
َ
منال ناو بؤ تؤوةكان

:F.S.H  هؤِرمؤنى
دانة.

َ
ضيكل هَيلكةدانة طةشةى هؤى دةبَيتة دةدات دةرى رذَين مَيشكة ذَير هؤِرمؤنَيكة

:Metrorragie  مناَلدان رؤيشتنى خوَين
كةوتنة دوو نَيوان دةكةوَيتة دانةو

َ
منال سةرضاوةكةى رؤيشتنَيكة لَي خوَين

سةرخوَينةوة.

:Myome  ماسولكةيى وةرةمى
.Fibrome ى

َ
ريشال وةرةمى لة بريتيية

:Fibrome  ريشاَلى وةرةمى
دةبَيت. ثةيدا داندا

َ
منال لة ثاكة وةرةمَيكى

@

@

@@
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كامةية؟ ........... 24 ئةندامةكان ثاكذكردنةوةي بؤ باشرتين رَيطا -
25 ..... بثارَيزيت؟ ناوةوة ثاككردنةوةي لة خؤت ثَيويستة بؤضي -  

بكةيت؟.......... 25  ناوةوة ثاكذكردنةوةي دةتوانيت كاتَيكدا ض لة -  
  26 .............. دةكرَيت؟ زَي بؤ دوش بةكارهَيناني ئامؤذطاري ئايا -  

26 ....................................................................... زؤري موو  
26   ..... زؤري؟ دةربارةي موو هةبَيت ةِراوكَيمان

َ
ثَيويستة دل ئايا -   

27 ............... لَيبكةينةوة؟
َ
هةنطل بةر تووكةكاني ثَيويستة ئايا -  

27 ..................... البربَيت؟ دان
َ
موسةل بةر تووكي ثَيويستة ئايا -

27 ......................................... الدةبةيت؟ زيادة تووكي ضؤن -
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29 .............................................................. مةمكةكان
31 ................................................ ثَيكدَيت؟ ضي لة مةمك -  
32 .... جياوازة؟ دي يةكَيكي بؤ ذنَيكةوة لة مةمك شَيوةي بؤضي -  
32 ...... جياوازة؟ يةكَيكي دي بؤ ذنَيكةوة مةمك لة رةقي بؤضي -  
32 ................ طةورةترة؟ دى لةوى مةمكَيك هةندَيكجار بؤضى -  
32 ........................................... دةطرَيت؟ خؤي ضؤن مةمك -  
33 ...... .......................................... ضيية؟ طةِراوة

َ
هةل طؤي -  

34 .... ........... يكَيشني؟
َ
هةل هةية مةمك لةسةر مووةي ئةو ئايا  -

34 ..... هةية؟ ..................... بؤ مةمك زياني خؤر تيشكي ئايا -  
دةطؤِرَيت؟ 34 لةشةوة كَيشي طؤِراني هؤي بة مةمك قةبارةي ئايا -  
35 ............................................................... مةمكةكان جواني  
36 ................. دةكةيت؟ جوانةوة سنطَيكي بة ثارَيزطاري ضؤن -  
42 ...... بطؤِريت؟ قةبارةكةي و مةمكةكان شَيوةي دةتوانيت ئايا -  
43 ............................ دةكرَيتةوة؟ بضووك طةورة مةمكي ئايا -  
بكرَيت؟ ............... ... 43 كارة ئةو تةمةنَيكدا دةتوانرَيت ض لة  -  
43 ............... كردارةكة؟ بؤ هةية بةرطري ةتَيكي

َ
حال هيض ئايا -  

43 .................................. برينةكة؟ ثاشماوةي بارةي لة ضي -  
نةخؤشخانة ضةندة؟ ............................. 44 لة مانةوة ماوةي -  
بكرَين؟ ... 44 نةشتةرطةرييةكة ثاش دةبَيت كة ضني شتانة ئةو -
45 ...................... دةبَيت؟ نةشتةرطةرييةكة دواي سكثِري ئايا -  

نةشتةرطةرييةكة؟  45 ثاش َيتةوة
َ
دةهَيل خؤي هةستدارييةتةكةي مةمك ئايا -   

45 ................... بدات؟ شري دةبَيت نةشتةرطةرييةكة ثاش ئايا -
45 .................. بكرَيت؟ طةورة بضووك مةمكي دةتوانرَيت ئايا -  
46 ............ روودةدات؟ دةستكردةكة تةنة بؤ رةتكردنةوةي ئايا -  
دةستكردةكة؟ 47 تةنة داناني دةبَيت بكرَين ثاش كة ضني شتانة ئةو -
47 ................... دةدات؟ شريدان بة رَيطا دةستكردةكة تةنة ئايا -
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47 ................... شَيرثةنجة؟ هؤي دةبَيتة دةستكردةكة تةنة ئايا -  
47 .................. بكرَينةوة؟ شؤِرةكان بةرز مةمكة دةتوانرَيت ئايا -  

 
سوِري مانطانة               

51...................................................... ضيية؟ مانطانة سوِري -
52 ......... مانطانةن؟ ثرسي سوِري بةر كامانةن كة هؤرمؤنانة ئةو -  
مانطانةدا؟...... 54 سوري لة كاتي ضي روودةدات هَيلكةدانةكاندا لة -  
57 ................................................ ضيية؟ سةرخوَين كةوتنة -  
58 .................... ضيية؟ سةرخوَين كةوتنة رووداني لة مةبةست -  
59 .................................. زؤرة؟ سةرخوَين كةوتنة خوَيني ئايا -  
60 ............... كامانةية؟ سةرخوَين كةوتنة خوَيني ةتةكاني

َ
خةسل -  

ضيية؟ .................................. 60 سةرخوَين كةوتنة بؤني هؤي -  
60 ...................................... ضةندة؟ سةرخوَين كةوتنة ماوةي -  
61 ....................... ضةندة؟ سةرخوَين كةوتنة دوو نَيوان ماوةي -  

بكةين؟  ثاش و سةرخوَين ثَيش كةوتنة ماوةي دةتوانني خؤمان بة ويستي ئايا -
61 ..................................................................................
61.................... بكرَيت؟ شاز ةتَيكي

َ
حال لة باس دةتوانرَيت كةي -

ضيية؟ .................................... 62 مانطانة سوِري ناِرَيكي هؤي -  
62 ....................... كةوتنة سةرخوَين ضني؟ دواكةوتني هؤكاني -
كةوت؟ .................. 63 دوا سةرخوَين ئةطةر كةوتنة بكةين ضي -  

سةرخوَين؟  63      كةوتنة سةر كاردةكاتة رَيجيم بة كردن الواز لةش ئايا -  
64 ......... نةبَيت؟ و هَيلكةدان خوَين بكةوَيتة سةر ذن دةبَيت ئايا -  
64 ................... دةردةكةوَيت؟ ضؤن ئازار بة سةرخوَيني كةوتنة -  
65 ................................. ضؤنن؟ سةرخوَين كةوتنة ئازارةكاني -  
65 ............................ ضني؟ سةرخوَين كةوتنة ئازارةكاني هؤي -
دةبَيت؟ ............ 66 بة ئازار كةوتنة سةرخوَين بكةين كاتَيك ضي -  
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تووند؟  66 كةوتنة سةرخوَينَيكي بووني لة دةكات ةِراوكَي ثَيويست
َ
دل ئايا -   

سةرخوَين؟........... كةوتنة خوَيني زيادكردني هؤي دةبَيتة دةرمان هةندَيك ئايا -
67 ......................................................................................

سةرخوَيني  كةوتنة بؤ دةكات ثَيويست ةِراوكَي
َ
دل ئايا -  

67............................................................. خايةن؟ كةم و كةم
هةبوو؟  سةرخوَيندا كةوتنة دوو نَيوان لة  ئةطةر خوَين ثَيويستة ةِراوكَي

َ
دل ئايا -  

68.......................................................................................
كةوتنة  خوَيني هؤي نةبووني كة دةبنة ضني هؤيانة ئةو -

68  .................................................................... خوَين؟ سةر   
ضيية؟    69 سةرخوَين كةوتنة ثَيش (ناِرةحةتي) مةزاج تَيكضووني  -   
70 .................... ضيية؟ سوِرةكة ناِرةحةتي جةستةييةكاني نيشانة -  
70 ......................................... ضيية؟ سوِرةكة ناِرةحةتي هؤكاني -  
سوِرةكةدا دةطؤِرَيت؟    71 ناِرةحةتي ماوةي لة رةفتاري ذنةكة ئايا  -   
72 ......................... سوِرةكة؟ ناِرةحةتي بؤ هةية ضارةسةرَيك ئايا -  
73 .................................................................... باَلقبوون
75 .............................................................. يةكةمييةكان      هؤرمؤنة
76.................................................... دووةميةكان سَيكسية ةتة

َ
خةسل

77...................................................... زاوزَي كؤئةندامي ثَيطةيشتني
79......................................................... سةرخوَين كةوتنة سةرةتاي
80................ سةرخوَين روودةدات؟ يةكةم كةوتنة تةمةنَيكدا ض لة -
قبوون؟    80

َ
بال تةمةني سةر دةكةنة كار كة كامانةن هؤكارانة ئةو  -   

81.......................................... دادةنرَيت؟ زوو بة قبوون
َ
بال كةي -

81................................. دادةنرَيت؟ دواكةوتوو بة قبوون
َ
بال كةي -

82 ............. نةبووني كةوتنةسةرخوَين؟ ثَيويستة بؤ ةِراوكَي
َ
دل ئايا -  

82.......... هَيزة؟ بة سةرخوَين كةوتنة كجار هةنديََ كضاندا لة بؤضي -
82 ......... ئازاراويني؟ زووةكان كةوتنةسةرخوَينة بؤضي هةندَيكجار -
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كضاندا  لة سةرخوَين كةوتنة طشتي شَيوةيةكي بة بؤضي -  
83 ...................................................................... ئازاراويية؟  
البةرين؟ .............................. 84 سةرخوَين كةوتنة ئازاري ضؤن -
84 .............. كةوتنة سةرخوَيندا؟ كاتي بةر لة بطرينة رَيبازَيك ض -  
85 ................... بةكاربهَينَيت؟ ناوةوة شاشي دةتوانَيت ثاكيزة ئايا -  

سةرخوَيندا كةوتنة كاتي لة ئاسايي ذيانَيكي دةتوانرَيت ئايا -
85 ................................................................... ثيادةبكرَيت؟  
87 ... ....................................................... قبوون

َ
بال   تَيكضوونةكاني

89 ............................................................ دةروونيةكان تَيكضوونة  
91 ..................................................................... كَيش كَيشةكاني  
92 ................................................................................. عازةبة  
92 ......................................... دةكات؟ دروست عازةبة شتَيك ض -  
93 ........................... عازةبة بكرَيت؟ ضارةسةري دةتوانرَيت ئايا -  
93 ....................................... باشة؟ بكرَيت ضي ةتانةدا

َ
حال لةم -  

95 ............................. مانطانة سوِرةكانى كؤتايي نائومَيدي تةمةني
98 ضيية؟ ....................... تةمةني نائومَيدي» «سنووري ةتي

َ
حال -   

دةبَيتة هؤي  هؤِرمؤني هاوسةنطي تَيكضوونةكاني ئايا  -  
100 ................................................................. ديار؟ كَيشةي  

كةوتنةسةر  ئةطةر سكثِري نةبووني لة دةبيت نيا
َ
دل ضؤن -  

100 .................................................................. نةما؟ خوَين  
بةندة؟........ 101 لةسةرضي ئومَيدي» نا تةمةني «سنووري ةتي

َ
حال -  

102 ................. ثرؤجسرتؤني؟ ضارةسةري بة دةكرَيت دةست كةي -
كةوتنة  ثرؤجسرتؤن  ئاوَيتةكاني بةكارهَيناني ثاش ئةطةر باشة بكرَيت ضي -

102 ....................................................... رووينةدا؟ سةرخوَين
ثرؤجسرتؤندا  حةثةكاني خواردني لة بةردةوامي دةتوانرَيت ضةند ماوةي تا -

102 .................................. سةرخوَيندا؟ كةوتنة دواي بة بكرَيت
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103 .................................................... ضيية؟ ئومَيدي نا تةمةني -  
103 ..................................... روودةدات؟ ئومَيدي نا تةمةنَيكدا ض لة -  
دةكةن؟     103 دياري ئومَيدي نا تةمةني كاتي كة كامانةن ئةو هؤكارانة  -   

نائومَيدي دوا  تةمةني َيك
َ
سال ضةند بؤ سكثِري دذة حةثةكاني بةكارهَيناني ئايا  -  

104 ............................................................................. دةخات؟
ضيية؟ ..................................... 104 زوو نائومَيدي تةمةني هؤكاني -  
دةناسرَيتةوة؟     105 بة ضي نائومَيدي هؤرمؤني تةمةني ئاستى    -  لةسةر
نائومَيدييةوة؟    106 تةمةني بة كةبةندن كامانةية تَيكضوونانة ئةو  -   

نائومَيدييةوة  تةمةني لة كات كة بة درَيذايي كامانةن تةندروستيانة ماكة ئةو -  
107 ....................................................................... دةبن؟ ثةيدا
117 .............. بكرَيت؟ بووني ئَيسك ثَيشبيني كنؤضكة دةتوانرَيت ئايا -  
دةكرَيت؟ ....................... 119 ئَيسك كنؤضكة بووني ضارةسةري ضؤن -  
121 .............................. كامانةن؟ نائومَيدي تةمةني ضارةسةرةكاني -  
122 ...................................... نائومَيدي تةمةني بؤ هؤِرمؤني ضارةسةري  
122 .................................. بةندة؟ ضي لةسةر هؤرمؤني ضارةسةري -  
رَيك دةخرَيت؟ ............................... 123 هؤرمؤنةكة دؤزةكاني ضؤن -  

راستة؟    123    بؤت نووسراوة ئيسرتؤجني لة دؤزةي ئةو دةزانيت ضؤن -   
124 ..................................... ضيية؟ هؤرمؤني ضارةسةري باشةكاني -  
126 ....................... لَيكراو نيية؟ هؤرمؤني حةز ضارةسةري كاتَيك ض -  
126 ..................... شَيرثةنجة؟ هؤي دةبَيتة هؤرمؤني ضارةسةري ئايا -  
128 ............................ هؤرمؤني؟ ضارةسةري بة بكرَيت دةست كةي -  
128 ........................ دةبَيت؟ بةردةوام ضةند تا هؤرمؤني ضارةسةري -  

خوَين؟  سةر دةكةوَيتة ذنةكة هؤرمؤنيدا ضارةسةري دةستثَيكردني
َ
لةطةل ئايا -  

129 ........................................................................................
............. سروشتيية؟ كةوتنةسةرخوَيندا دوو نَيوان لة خوَينبةربوون بووني ئايا -

129 ........................................................................................
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دةبَيت  هؤرمؤنيدا ضارةسةري كاتي لة لة ثَيش و كة ضيية ثَيويستيانة كارة ئةو -  
129 .................................................................... بكرَيت؟

رؤيشت؟  كَيشة بَي نائومَيدي تةمةني ئةطةر ثَيويستة هؤرمؤني ضارةسةري ئايا -  
              130 ............................................................

سكثِري لة رَيطرتن
  133 ................................................. سكثِري دذة حةثةكاني

سكثِربوون  حةثي رَيطري بةكارهَيناني بة دةستكردن ثَيش سةرداني ثزيشك ئايا -  
134 .................................................................. ثَيويستة؟

 134 ........................ سكثِري زياني هةية؟ لة رَيطري حةبي ئايا -  
دةكرَيت؟     قةدةغة حةثانة ئةم بةكارهَيناني ةتدا

َ
حال هةندَيك لة ئايا  -   

135 .................. ........ كامانةن؟ سكثِري دذة حةثي جؤرةكاني -  
 بةكارهَيناني 

َ
لةطةل هةية هيض دةرمانَيك ئايا -  

141 .............................................. بن؟ دذ هاو حةثانةدا ئةم  
خوَينةكاندا  لة لوولة كَيشة سكثِري حةثةكاني دذة ئايا -  

141 .......................................................... دةكةن؟ دروست  
خراثة؟  كارَيكي سكثِريي دذة حةثةكاني جطةرةو كؤبوونةوةي َين

َ
دةل كة راستة -  

142 ........ ......................................................................
ئةطةري  ثرؤجسرتؤن و ئيسرتؤجني ئاوَيتةكاني حةثة بةكارهَيناني َين

َ
دةل كة راستة  -

142 .................... دةكاتةوة ؟ فالوب كةم جؤطةكاني هةوكردني
ثارَيزطاري  دةتوانن ثرؤجسرتؤن) و (ئيسرتؤجني ئاوَيتةكاني حةثة كة راستة ئايا -

143 ..................................................... بكةن؟ هَيلكةدان لة
شَيرثةنجة  ةتي

َ
هةندَيك حال سكثِري حةثةكاني دذة ئايا -  

143 ............................................................ دةكةن؟ ثةيدا  
(مارطرين)؟ 145 يةشة السةر هؤي دةبنة سكثِري دذة حةثةكاني ئايا -
145 ................................... ةوي؟

َ
قةل دةبنةهؤي حةثةكان ئايا -  
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146 ...................................... مةزاج؟ سةر كاردةكةنة حةثةكان ئايا -  
حةثةكاني دذة سكثِري ئارةزووي سَيكسي كةم دةكةنةوة؟    146 ئايا  -   
147 ...................................... وةردةطريت؟ سكثِري دذة حةثي ضؤن -  
148 .................... دةردةكةون؟ سكثِري دذة حةثةكاني كاريطةري كةي -  
سكثِريدا؟.......... 150 حةثَيكي دذة بريضووني لة ةتي

َ
حال لة بكةين ضي -

سةرخوَيندا؟  كةوتنة دوو لة نَيوان لَي رؤيشتن بووني خوَين بةرامبةر َين
َ
دةل ضي -  

150 ........................................................................................
سوِري  دوو وةستاندنةوةي نةماني كةوتنةسةرخوَين لةماوةي دةربارةي َيني

َ
بل ضي -

151 ........................................................ سكثِري؟ دذة حةثةكاني
دذة  حةثي  بةكارهَيناني  ماوةي لة كةوتنةسةرخوَين كاتي هةية توانادا لة ئايا   -  

151 ........................................................... بخرَيت؟ دوا سكثِريدا
سوِري حةث  دوو نَيوان لة ماوةي وةستاندنةوةي هةية سكثِربوون مةترسي ئايا  -  

152 .......................................................................... خواردندا؟
152 ....... نةزؤكي؟ هؤي دةبنة سكثِري دذة حةثةكاني بةكارهَيناني ئايا -  

حةثةكة  جؤري مانطانةدا سوِري ماوةي لة دةتوانرَيت ئايا -  
152 ......................................................................... بطؤِردرَيت؟  
153 ......................... بوةستينةوة؟ حةث لة ماوة ماوة دةتوانرَيت ئايا -  

كةم  هؤي  دةبنة ثَيكهاتوون ثرؤجسرتؤن و  ئيسرتؤجني  لة حةثانةي ئةو ئايا -  
153 .............................................................. عازةبة؟ كردنةوةي

خواردني حةبي بة بكرَيت دةست دةتوانرَيت تةمةنَيكدا ض لة  -
153 ....................................................................... سكثِري؟ دذة  

154 ....................................................................... لةولةب
154 ....................................................... بةكاردَيت؟ ضؤن لةولةب -  
156 .............. بةكاربهَينرَيت؟ نابَيت لةولةب كة كامانةن ةتانة

َ
حال ئةو -  

157 .................................................... ضني؟ لةولةب خراثيةكاني -
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لةولةب؟  داناني بؤ ناكرَيت نةبووة يان
َ
مندال هَيشتا كة طةنج ذني ئامؤذطاري بؤضي -  

159 ..................................................................................
بدات؟  دان

َ
منال شَيرثةنجةي بة تووشبوون يارمةتي لةولةب تَيدةضَيت رَيي ئايا -  

159 ..................................................................................
دةكات؟  160    دروست هةستدارييةتي جؤري هةندَيك لةولةب داناني ئايا -   

بةكارنةيةت؟  دذة زيندةيةك جؤرة هيض لةولةبدا بووني لة كاتي ثَيويستة بؤضي -  
160 ..................................................................................
160 .............................................. هةية؟ جؤري لةولةب ئايا -  
160 ................................................. دادةنرَيت؟ لةولةب ضؤن -  
بكرَيتةوة؟  161  ثزيشكةكة سةرداني ثَيويستة لةولةبةكة داناني ثاش -   
الدةبرَيت؟  161  لةولةبةكة ذنان نةخؤشيةكي بة تووشبوون ةتي

َ
حال لة -  

161................ دةرةوة؟ بَيتة خؤيةوة لة لةولةبةكة روودةدات ئايا -
دابنرَيت؟ 162 قةيسةري نةشتةرطةري ثاش لةولةب دةتوانرَيت ئايا -  
بكرَيت؟ ............162 لةولةبةوة بة ثارَيزطاري ضةند دةتوانرَيت تا -

 
َ
لةطةل دةربضَيت سةرخوَين خوَيني كةوتنة َيت

َ
نايةل زَي كة سةرقاثي دةتوانرَيت ئايا -  

164 ................................................. دابنرَيت؟ لةولةب بووني
164 ......... دةكات؟ دروست ناِرةحةتي مَيرد بؤ لةولةب ثةتكي ئايا -  

164 ................ ثيتَيتي ماوةي ضاودَيري رَيطاي لة سكثِربوون لة بةرطري
165 ..................................................................... ئؤجينؤ رَيطاي  
165 ..................................................................... بيلينط رَيطاي  
166 ...................................................................... نَير ثارَيزةري  

ضل  تةمةني دواي سكثِري دذة حةثةكاني بؤ بكةين بةدواداضوون ثَيويستة ئايا -  
168 ......................................................................... ي؟

َ
سال

ضيية؟  169 ي
َ
سال ضل تةمةني سكثِري ثاش رَيطرتن لة رَيطاي باشرتين -  
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سَيكسي ذياني                

سَيكسي ......................................................................... 180 ئارةزووي
180 ............................. ضيية؟ سَيكسدا لةئارةزووي هةست ي

َ
رؤل -  

هةية؟..... 180 سَيكسيدا ئارةزووي لة يان
َ
رؤل لةش هؤرمؤنةكاني ئايا -  

بَيت؟  طؤِراندا سَيكسي لة ئارةزووي مانطانةدا سوِري ماوةي لة سروشتيية كة ئايا -  
180 ...................................................................................
182 سَيكسي..................................................... ضَيذي بؤ رَيطة
182 ........ ..................... دةهَينني؟ بةدةست سَيكسي ضؤن ضَيذي -
182.................................. دةدؤزَيتةوة؟ خؤي جةستةي ذن ضؤن -
182 .............. هةية؟ بايةخي سَيكسي زؤر دةستبازي و ياري بؤضي -  
184 ........................................ جووتبووندا كاتي لة مَي جةستةي
185 .................. دةبَيتةوة؟ رون جةستة هروذاندني قؤناغي ضؤن -  
185 .................................... ضيية؟ هروذاندن لووتكةي قؤناغي -  
185 ................... (ئؤرطازم) دةردةكةوَيت؟ جووتبوون لةرزي ضؤن -  
186 .................................................... ضيية؟ توانةوة قؤناغي -  
188 ........................................................... ضيية؟ (G) ثنتي -  
يش ضيية؟ ............................... 188 (زَي) لةرزي ميتكة، لةرزي -  

تيايدا  لةرز ئةطةر دادةنرَيت سةرنةكةوتوو بة ئاياجووتبوون -  
189 ..................................................................... رووينةدا؟  

190 ...... ثياودا؟ ئؤرطازمي و ذن ئؤرطازمي نَيوان لة ضيية جياوازي -  
191 ................................. ضيية؟ ذن ساردي سَيكس لة مةبةست -  
191 ........................................ كامانةن؟ ساردي سَيكس هؤكاني -  
194 ...................................... ضيية؟ زَي كرذبووني لة مةبةست -  
194 ................... جووتبووندا ضيية؟ لة كاتي ئازار بووني هؤكاني -  
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ضيية؟ .................................... 196 زَي طةِراني
َ
هةل وشك هؤكاني -  

198 ....................................................... بووك سَيكسي ذياني
199 ........... بَيت؟ تةِر دةستبازييةوة هؤي بة زَي كة سروشتية ئايا -  
199 ......... وةردةطرَيت؟ سَيكيسي ثةيوةندي يةكةم لة ضَيذ كض ئايا -  
200 .............................................. ضيية؟ كضَيني لة مةبةست -  
ضيية؟ ........................... 200 ثةردةي كضَيني دِريني لة مةبةست -  
بَيتة خوارةوة؟......... 201 خوَين ثةردةكةدا لة دِراندني مةرجة ئايا -  
ثةردةي كضَيني؟  201 دِراندني هؤي دةبَيتة سانتي ئايا بةكارهَيناني -   
201 ................................................................. وةرزش؟ ئةى -  
202 ....................................... ثةنجاساَلي ثاش ذن سَيكسي ذياني
دةبَيت؟.......202 ضؤن ذن سَيكسى ئارةزووى نائومَيدى تةمةنى ثاش -

نائؤمَيديدا  تةمةنى ثاش سَيكسى كارى كةلةبةردةم كامانةن ِرَيطرانة ئةو -  
203................................................................. دةوةستَيتةوة؟

   
                    سكثِربوون

ثربَيت؟ .............. 207 سكى ئةوةى بؤ دةكات خؤى ئامادة ضؤن ذن -  
208 .......................................... ضيية؟ هَيلكةدانان نيشانةكانى -  
بدات؟  209 هَيلكةدانان ثيشان هةية سةركةوتوو هيض رَيطايةكي ئايا -   
211....... دةكةن؟ نةزؤكي تووشي مرؤظ سكثِري دذة حةثةكاني ئايا -
212 .................................................... روودةدات؟ ثيتَين ضؤن -  
214 ................ ضيية؟ دان

َ
منال دةرةوةي لة سكثِربوون لة مةبةست -  

217 ............................ سكي هةية؟ دةزانَيت خَيرايي بة ضؤن ذن -  
218 ........ دةكات؟ سوكةوت

َ
هةل يةكةميدا سكي لةسةرةتاي ضؤن ذن -  

بَيت؟  ئاطادار لَييان  سةرةتاي سكةكةيدا  لة ذنةكة ثَيويستة  كة  ضني شتانة ئةو -
219 ....................................................................................
كامانةن؟....... 221 لةبارضووندا لة ثَيش ئاطاداركردنةوة نيشانةكاني -  
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221 ................ دووربخرَيتةوة؟ لةبارضوون لة خؤ دةتوانرَيت ضؤن -  
؟    222 بكرَيت ثةيوةندي سَيكسي سكثِريدا كاتي دةتوانرَيت لة ئايا  -   
223 .............................. كامانةن؟ سكثِري سةرةتاييةكاني نيشانة -  
سكثِريدا بةردةوام دةبَيت؟........ 224 كاتي كةوتنة سةرخوَين لة ئايا -  
222 ....................... مةمك دةطؤِرَيت؟ باري ضؤن سكثِريدا كاتي لة -  
ذن ناشرين دةكات؟ ........................... 225 مةمكي سكثِربوون ئايا -  

ةكةشي
َ
مندال ئايا بوو سيدا ظايرؤسي طري

َ
هةل ذن ئةطةر -

226 ................................................................. دةبَيت؟ تووش  
227 ........... ضيية؟ كؤرثةلةدا و دايك لةنَيوان رايسي طونجاندني نة -  
227 .................................................... دةردةكةوَيت؟ شري ضؤن -
228 ............................... دةطةيةنَيت؟ مةمك بة زيان شريدان ئايا -

بدات؟  ةكةي
َ
مندال بة شري  دةتوانَيت سيداية ظايرؤسي طري

َ
هةل دايكةي ئةو ئايا -

228 ....................................................................................
هاتن  ثَيدا شري لة مةمكةكان ضؤن نةدات ةكةى

َ
مندال بة شري ويستي دايكةكة ئةطةر -

229 .............................................................. دةوةستَينَيتةوة؟
229 ......................... ضيية؟ نوَيذي بَي طةِراندنةوةي لة مةبةست -  
دةبذَيريت؟   230

َ
هةل سكثِري دذة رَيطايةكي جؤرة ض بوون

َ
مندال ثاش -   

                                          
                                      

زاوزَي نةخؤشيةكاني
223 ............................................... ميز كؤئةندامي  هةوةكاني

كؤئةندامي  هةوكردني ياريدةي كة كامانةن هؤكارانة ئةو -  
234 .................................................................. دةدةن؟ ميز  
كامانةن؟   235 ميز هةوكردني كؤئةندامي طةن بؤ

َ
بةل نيشانانةي ئةو -   

ميزكردندا؟  235 كاتي لة كرد سووتانةوة بة ئةطةرهةستمان بكةين ضي -   
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دةخةيتةوة؟..... 236 دوور ميز كؤئةندامي هةوةكاني لة خؤت ضؤن -  
236 ................................... زاوزَي دةرضةي      نةخؤشيةكاني
237 ....................................................................... هةوكردنةكان  

هةوكردن؟  237   بووني بؤ طةية
َ
هةمووشلةيةكي سثي بةل بووني ئايا -   

ميكرؤبةوة  لة ئةنجامي كة شلةية بناسينةوة ئةو ضؤن -  
238 ............................................................... دةبَيت؟ ثةيدا  
دةبَيت؟ ................................... 238 ثةيدا سثيية شلة ئةم ضؤن -  
دةطؤِرَيت؟   239 جؤري هةوكردنةكة ثَيي شلةكة بة رووخساري ئايا -   
ضيية؟ ................................... 239 زَي ترشَيتي تَيكضووني هؤي -  
239 ..................... ضيية؟ زاوزَي دةرضةى هةوكردني لة مةبةست -  
ضيية؟ ...................... 240 زَي هةوكردني رذَينةكاني لة مةبةست -  
241 ........................................................... ضيية؟ زَي هةوي -  

بة  هةستكردن يا سثي شلةي بووني كاتي لة بكةين ضي -  
242 ....................................................... ناِرةحةتدا؟ ئازارَيكي  
243 ................................. كامانةن؟ دان

َ
منال ملي هةوكردنةكاني -  

243 .................................. ضيية؟ دان
َ
منال ثؤشي ناو هةوكردني -  

دةردةكةوَيت؟ ...................... 244 دان
َ
ناوثؤشي منال ثةرشةي ضؤن -  

245  ............... هةية؟ داندن
َ
منال ثؤشي ناو لة ثةرشة بزانني ضؤن -  

226 ........... دةكرَيت؟ دان
َ
منال ثؤشي ناو ثةرشةي ضارةسةري ضؤن -  

247 ............................ دان ضيية؟
َ
منال ثؤليبي دروستبووني هؤي -  

ثؤليب ضيية؟ ............................... 248 دروستبووني نيشانةكاني -  
248 .......................................... بدؤزينةوة؟ ثؤليبانة ئةم ضؤن -  
248 ........................... دةكرَيت؟ دان

َ
منال ثؤليبي ضارةسةري ضؤن -  

249 .............................. ضيية؟ ي
َ
ريشال ثؤليبي ثةيدابووني هؤي -  

249 ..................................... ضيية؟ ي
َ
ريشال ثؤليبي نيشانةكاني -  

249 .................................... دةردةكةوَيت؟ ي
َ
ريشال ثؤليبي ضؤن -  
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251 ........................ دةكرَيت؟ ي
َ
ريشال ثؤليبي ضارةسةري ضؤن -  

253 .............................. مناَلدان دواوةي رووكردنة يان الربوونةوة
253 ............................ ضيية؟ ن

َ
منداال دواوةى رووكردنة هؤى -

253 ................... ضيية؟ ن
َ
منداال دواوةى رووكردنة نيشانةكانى -

254 .................. دةردةكةوَيت؟ ضؤن ن
َ
منداال دواوةى رووكردنة -

254 ........... بكةين؟ ن
َ
منداال دواوةى رووكردنة ضارةسةرى ضؤن -

بة  دا
َ
منال مانةوةى

َ
لةطةل بَيت سروشتى بةشَيوةيةكى سكثِرى دةتوانرَيت ئايا -  

254 ..................................................... دواوةش؟ رووكردنة
254 ................................................. مناَلدان      داكةوتنى
255 ....................................... ضيية؟ دان

َ
منال داكةوتنى هؤى -  

ضيية؟ 256   زَى و كؤم نَيوان ماسولكةكانى نيشانةكانى الوازبوونى -
257 ...... ............... دةكرَيت؟ ضارةسةر دان

َ
منال داكةوتنى ضؤن -  

بكةين؟.............. 257 بةهَيز زَى و كؤم نَيوان ماسولكةكانى ضؤن -  
261 .......................................... مناَلدان ملى شَيرثةنجةى  
262 ............................ ضيية؟ دان

َ
منال ملى شَيرثةنجةى هؤى -  

 262 .................. دةردةكةوَيت؟ ضؤن دان
َ
منال ملى شَيرثةنجةى -  

263 ....................... نائاسايي بكةين؟ طؤشةى ضارةسةرى ضؤن -  
263 ........................................ ضيية؟ رووكارى شَيرثةنجةى -  
263 ............... شَيرثةنجةيى ضيية؟ وبوون ةوةى

َ
لةبال مةبةست -

265 ....................... ضيية؟ وبوةوة
َ
بال شَيرثةنجةى نيشانةكانى -

ندا 
َ
مناال لةملى كة دةكرَيت شَيرثةنجةية ئةو ضارةسةرى ضؤن -

265 .................................................................. وبؤتةوة؟
َ
بال

بكرَيت   266 دان
َ
ملى منال شَيرثةنجةى دذى دةتوانرَيت خؤثارَيزى ئايا  -  

  266 ...................................... مناَلدان ثؤشى ناو شَيرثةنجةى  
ضيية؟ .......................... 266 دان

َ
ناوثؤشى منال شَيرثةنجةى هؤى -  

267 ............................. ضيية؟ دان
َ
منال شَيرثةنجةى نيشانةكانى -  
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268 ........... دان بكةين؟
َ
منال ناوثؤشى لَينؤِرينى شَيرثةنجةى ضؤن -  

268 .......................... دان بكةين؟
َ
منال ناوثؤشى ضارةسةرى ضؤن -  

 
269 ............................................ فالوب جؤطةى نةخؤشييةكانى
269 ............................................ ضيية؟ جؤطةكان هةوى هؤى -  
270 ................................... ضيية؟ جؤطةكان هةوى نيشانةكانى -  
270 .................................... دةدؤزينةوة؟ جؤطةكان هةوى ضؤن -  
270 ............................ بكةين؟ جؤطةكان هةوى ضارةسةرى ضؤن -  
271 ............................ ضيية؟ جؤطةكان هةوى ئةنجامةكانى بةر -  
271 .......................................................... جؤطةكة دابِرانى
271 ..................... ضيية؟ دان

َ
منال دةرةوةي لة سكثِربوون هؤكاني -  

272 ................................... ضيية؟ جؤطةكة دابِراني نيشانةكاني -  
272 ........................... بكةين؟ جؤطةكة دابِراني ضارةسةري ضؤن -  
273 .................................................. هَيلكةدان نةخؤشيةكاني
273 .............................................................. توورةكة ثةيدابووني  
 273 ........................................................... فةرمانييةكان توورةكة  
273 ..................................... ضيية؟ فةرمانيةكان توورةكة هؤي -  
كامانةن؟   274 فةرمانييةكان توورةكة بووني بؤ طةن

َ
بةل نيشانانةي ئةو -   

274 ............................................... ببينني؟ توورةكةكان ضؤن -
274 ............... بكةين؟ بووني فةرماني توورةكة ضارةسةري ضؤن -  

 274 .......................................................... ئةندامييةكان توورةكة  
274  ...................................................... هَيلكةدان خراثكاركردني   
276 .................................................... هَيلكةدان وةرةمةكاني
هَيلكةدان؟ 276 وةرةمي بووني بؤ طةن

َ
بةل كة كامانةن نيشانانة ئةو -  

277 ....................................... ببينني؟ هَيلكةدان وةرةمي ضؤن -
هَيلكةدان؟. . 277 طةن بؤ شَيرثةنجةي

َ
كامانةن كة بةل نيشانانة ئةو -  
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278 ................... بكةين؟ هَيلكةدان وةرةمةكاني ضارةسةري ضؤن -  
281 .................................................... مةمك نةخؤشييةكاني
281 .................................................... مةمك      ئازارةكاني
282 ............................................. ثيسةكان نا      نةخؤشيية
283 ......................... دةكرَيت؟ ي

َ
ريشال وةرةمي ضارةسةري ضؤن -  

284 ................................................ ببينني؟ توورةكةكة ضؤن -
بوون بكةين؟ ............................. 285 توورةكة ضارةسةري ضؤن -  
286 .......... بكةين؟ ي

َ
رةقبووني توورةكةي ريشال ضارةسةري ضؤن -  

286 ..................................................... مةمك      لَيضؤِريني
287 .................................................. مةمك      شَيرثةنجةي
287 ............................... ضيية؟ هاندةر هؤكاري لة مةبةستمان -  
288 ............... كامانةن؟ مةمك شَيرثةنجةي هاندةرةكاني هؤكارة -  
288 ....... شَيرثةنجة؟ هؤي ببَيتة لةوانةية تيشكي وَينةطرتني ئايا -  
289 .. شَيرثةنجةي مةمك؟ هؤي دةبنة سكثِري دذة ئايا حةثةكاني -  

شَيرثةنجة؟  هؤي دةبَيتة نائومَيدي تةمةني قؤناغي بؤ هؤرمؤني ضارةسةري ئايا -  
289 ..................................................................................

شَيرثةنجةي  لة ثارَيزطاري بؤ ياريدةدةر هةية هؤكارَيكي هيض ئايا -  
290 ....................................................................... مةمك؟  
291 ............................ بزانني؟ مةمك شَيرثةنجةي بووني ضؤن -
292 ..................... دةكرَيت؟ مةمك شَيرثةنجةي ضارةسةري ضؤن -  
294 .............. بدات؟ ضاكبوونةوة بؤ خؤي يارمةتي نةخؤش ضؤن -  

يارمةتي نةخؤشةكة  دةروونييةوة اليةني لة دةتوانرَيت ئايا -
294 ........................................................................ بدرَيت؟  

ئاوساني 
َ
دياردةي هةل مةمك ثاش نةشتةرطةري ضؤن -  

295 .......................................................... لَيكبدةينةوة؟
َ
قؤل  

مةمك  جوانكارييةوة نةشتةرطةري رَيطةي لة دةتوانرَيت ئايا -  
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296 .............................................................. بطةِرَينرَيتةوة؟  
296 . .................... دابنرَيت؟ جَيطرةوة مةمكَيكي دةتوانرَيت كةي -  
شَيرثةنجةكة؟    296 طةِرانةوةي هؤي دةبَيتة دةستكرد مةمكي ئايا  -   
296 ......................................... ضيية؟ كاتي دةستكردي مةمكي -  

رةضاو  مةمك شَيرثةنجةي البردني ثاش ثَيويستة كة كامانةن ثارَيزطارييانة ئةو -
296 ........................................................................ بكرَين؟
بكرَين؟  296 لَينؤِرينانة و ثشكنني ئةم ثَيويستة َيك

َ
سال ضةند ماوةي بؤ -  

دةطوَيزرَينةوة  سَيكس بة نةخؤشيانةي ئةو بوونةوةى و
َ
بال هؤكاري -

301........................................................................... ضني؟
دةطوَيزرَيتةوة؟   302 سَيكس بة كة ضيية نةخؤشيية ئةو نيشانةكاني -   
بكات؟   303 سوكةوت

َ
هةل ضؤن نةخؤشييةيةتي ئةو زاني كة كةسة ئةو -   

دةستةبةر   دةطوَيزرَينةوة سَيكس بة كة نةخؤشيانةي لةو خؤثاراستن ضؤن -   
303 ...................................................................... دةكةين؟

كامانةن؟  سَيكسيةكان  نةخؤشية هؤي دةبنة كة ميكرؤبانةي ئةو طرنطرتين ئايا -
304 ...................................................................................
306 .......................................... ضيية؟ زَي كةِروي نيشانةكاني -  
306 .......................................... دةردةكةوَيت؟ زَي كةِروي ضؤن -  
306 ................................... بكةين؟ زَي كةِروي ضارةسةري ضؤن -  
307 .................. بكةين؟ زَي كةِروي ضارةسةري دةستةبةري ضؤن -  
كامانةية؟ ........................... 308 تريكؤمؤناسي زَي نيشانةكاني -  
308 ........................ بكةين؟ زَي تريكؤمؤناسي ضارةسةري ضؤن -  
309 .......................................... ضيية؟ كالميدؤز نيشانةكاني -
310 ................................. دةردةكةوَيت؟ بؤ كالميدؤزمان ضؤن -
311 ................................ كامانةية؟ لينج سؤزةنكي نيشانةكاني -  
311 ............................................ بينني؟ لينج سؤزةنكي ضؤن -
312 ........................... بكةين؟ لَيضؤِرين لينجة ضارةسةري ضؤن -  
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بووني مايكوثالسمؤز؟    312 بؤ طةن
َ
بةل كة نيشانانة كامانةن ئةو -   

313 ............................ دةكرَيت؟ ضارةسةر مايكوثالسمؤز ضؤن -
314 ........................................................ (سفلس) فةرنطي
314 ............... ضيية؟ فةرةنطي بووني بؤ طةن

َ
بةل نيشانانةي ئةو -  

314 ............................. دةردةكةوَيت؟ بؤ سفلسمان بووني ضؤن -  
315 ...................................... بكةين؟ سفلس ضارةسةري ضؤن -  
316 ................................................... ب جطةري ظايرؤسي
316 .................... ضيية؟ ب ظايرؤسي جطةري هةوي نيشانةكاني -  
بكةين؟ ................ 316 ظايرؤسي جطةري ضارةسةري هةوي ضؤن -  
317 ................................................................... هربس
317 ............ هربس؟ طةن بؤ بووني

َ
كامانةن كة بةل نيشانانة ئةو -  

318 ...................................... دةكرَيت؟ ضارةسةر هربس ضؤن -  
سكثِر مةترسيدارة؟ .......................... 318 ذني بؤ هربس بؤضي -  
319 ............................................... كةلةشَير ثؤثنةي وةرةمي
ضؤنة؟ ..................... 319 ةشَير

َ
كةل وةرةمي ثؤثنةي نيشانةكاني -  

319 ............. بكةين؟ ةشَير
َ
ثؤثنةي كةل وةرةمي ضارةسةري ضؤن -  

320 .............................................................. ئةيدز
320 ........................................ دةطةيةنَيت؟ ضي ئةيدز وشةي -  
321 ........................................... ضيية؟ ئةيدز نةخؤشي هؤي -  

322 ........................................ دةطوَيزرَيتةوة؟ ئةيدز ظايرؤسي ضؤن -  
هؤي دةمةوة دةطوَيزرَيتةوة؟   323  بة سَيكس لة رَيطاي ياريكردني ئةيدز ئايا -   
لةشييةوة؟    323 ضووة ظايرؤسةكة كة بزانَيت دةتوانَيت ذن راستةوخؤ ئايا  -   
324 ........................ ظايرؤسةكة؟ طري

َ
هةل كةسَيكي لة ضيية مةبةست -  

325 ......................... ئةيدزة؟ ظايرؤسي طري
َ
هةل كة دةزانَيت ضؤن ذن -  

ضاودَيري  ذَير  بكةوَيتة ظايرؤسةكةدا طرتني
َ
هةل ماوةي لة ذنةكة ثَيويستة ئايا  -  

325 ........................................................................ ثزيشكيةوة؟
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بكرَيت؟    326 ظايرؤسةكةدا طرتني
َ
هةل ماوةي لة دةبَيت كة ضني كارانة ئةو -   

326 ............................ ضيية؟ ئةيدز نةخؤشي سةرةتاييةكاني نيشانة -  
327 .......................................... دةردةكةوَيت؟ ئةيدز نةخؤشي ضؤن -  
327 ................................ كامانةية؟ ئةيدز دذي خؤثاراستن رَيطةكاني -  

ثزيشكي                                      ضاودَيري
333 .................................................................... خؤثاراستن
334 .......................................................... ذن نؤذداري ثشكنيني
335 ............................. ذنانةيي؟ ثشكنيني بؤ دةبَيت ئامادة ضؤن ذن -  
دةكرَيت؟ ............... 336 ذن نةخؤشييةكاني بؤ ثشكنيني ثزيشكي ضؤن -  

بكرَيت؟  نائومَيدى تةمةني  ثاش ذن نؤذداري ثشكنيني ضاودَيري ثَيويستة  ئايا -  
338 ..........................................................................................
339 ............................................................... وةرطرتن توَيذاَل
341 ....................... دةكرَيت؟ بؤ لَينؤِريني و وةردةطريَيت

َ
توَيذال ضؤن -

341 ......... دةكرَين؟ ثؤلَين شيكاري بةرئةنجامةكاني بةثَيي ةكان
َ
توَيذال ضؤن -  

شَيرثةنجة جؤرة هةموو (Frottis) وةرطرتن   
َ
توَيذال تاقيكردنةوةى ئايا  -  

341 ......................................................... دةردةخات؟ زاوزَيييةكان
342 ................. بكرَيت؟ وةرطرتن

َ
توَيذال تاقيكردنةوةي ثَيويستة كةي -  

343 ............................................................ مةمكةكان ضاودَيري
343 ................................................. كلينيكةلي لَينؤِريني
344 ................... دةكات؟ مةمكةكاني ضاودَيري خؤي ذن ضؤن -  
345 ........................................... ضيية؟ خؤيي دةستلَيداني -  
345 ........ بدات؟ ئةنجام خؤيي دةستلَيداني دةتوانَيت ضؤن ذن -  
بكات؟ ..................... 346 لَينؤِريني مةمكةكاني خؤي ذن كةي -  
346 ............................................... مةمكةكان تيشكي وَينة
347 .................. بطريَيت؟ مةمك تيشكى وَينةي ثَيويستة كةي -
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347 .... دةطةيةنَيت؟ بة مةمكةكان تيشكي زيان وَينةطرتني ئايا -  
وَينةطرتني  دوو لة نَيوان ثَيويستة ضةندة كة ماوة ئةو -  

348  ...................................................... دةبَيت؟ تيشكيدا   
بطريَيت 348 سكثِريدا كاتي لة مةمك وَينةطرتني دةتوانرَيت ئايا -
348 ............................................................ دياريكردن
348 .............................. جةستةدا لة هؤرمؤنةكان بِري لَينؤِريني
349 ........................ بةرين؟ هؤرمؤني لَينؤِريني بؤ ثةنا كةي -  
349 ........................................... زَي دةردراوةكاني لَينؤِريني
زَي؟ ............ 349 دةردراوةكاني لَينؤِريني بؤ ثةنا دةبةين كةي -  
350 ........................................................... زَي ناوبيني
350 .................................................. مناَلدان وَينةطرتني
351 ........................ بةرين؟ دان

َ
منال وَينةطرتني بؤ ثةنا كةي -  

351 ....................................... ناوبني بة مناَلدان سةيركردني
352 ............................ بةرين؟ دان

َ
منال ناوبيني بؤ ثةنا كةي -  

352 ..................................................... سك ناوبينكردني
353 ......................... دةبةين؟ سك ناوبينكردني بؤ ثةنا كةي -  
353 ............................. شانةكان لَينؤِريني يا زيندةيي لَينؤِريني
353 .................................................................. دةنطي وَينةطرتني
353 ........................... دةنطي دةبةين؟ وَينةطرتني بؤ ثةنا كةي -  
354 ................................................ مةمك ئاستي لةسةر دياريكردن
357 .............................................................. مةمك تيشكي وَينةي
357 ............................................................... مةمك دةنطي وَينةي
357 ..................................................................... طةرمي كاري

َ
هَيل

358 ................................................................ وشك تيشكي وَينةي
358 ....................................................... شريةكان جؤطة وَينةطرتني
358 .............................................................................. دةرهَينان
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359 .................................................................... زيندةيي لَينؤِريني
 360 .......................................................... نةشتةرطةرييةكان كردارة
360 ....................................................... دان

َ
منال نةشتةرطةرييةكاني

360 .................................................................................. كورتاج
360 ........................................ دةبةين؟ كورتاج بؤ ثةنا كةي -  
دةكرَيت؟  361 كورتاج كرداري ثاش كة كامانةية ئامادةباشية ئةو -   
361 ..................................................... مناَلدان دةرهَيناني
362 ............................. دةبةين؟ دان

َ
منال البردني بؤ ثةنا كةي -

362 ........................ ضني؟ دان
َ
منال دةرهَيناني بةرئةنجامةكاني -

364 ...... زوو؟ نائومَيدييةكي هؤي دةبَيتة دان
َ
منال دةرهَيناني ئايا -  

364 .......... دان دةطؤِرَيت؟
َ
منال دةرهَيناني سَيكسي ثاش ذياني ئايا -  

كامةية؟   365 مَيردا
َ
لةطةل راست رةفتاري دان

َ
منال دةرهَيناني كاتي لة -   

365 ................................................... دان
َ
منال وةرةمةكاني دةرهَيناني

366 ................................................. دان
َ
منال ملي نةشتةرطةرييةكاني

367 ..................................................... هَيلكةدان نةشتةرطةرييةكاني
368 .................... ضيية؟ هَيلكةدان دةرهَيناني بةرئةنجامةكاني -  
368 ............................................... فالوب جؤطةي نةشتةرطةرييةكاني
371 .................................................................................... كورتة
372 .................................................................... زاراوةكان ثَيِرستى
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بةفةرةنسى: كتَيبةكة
Le livre de bord de la femme

بةعةرةبى: كتَيبةكة
دوالهاى كلود مارى

اِّـرأة دليل
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