
 نەخش چیھ ؟
 

نـھ خـش, نـھ  السـایی كـردنـھ وه ی سـروشـتھ  و نـھ   ڕازانـدنـھ وه یھ تی، بـھ ڵكو بینینی شـتھ كـانـھ   لـھ ودیو 

فۆرمـھ  فیزیكیھ كـھ یھ وه . ھـھ وڵێكی نـاوه كییانـھ یھ  بۆ بینینی سـروشـت. نـھ خـش، شێوه دانـھ  بـھ  

میتافیزیك.  گـھ ڕانـھ وه یھ  بۆ بـنھ مـا مـاتـماتیكی و ھـھ نـده سیھ كـھ ی سـروشـت و گـھ ردوون. بـھ  

واتـایھ كی تـر نەخـش ڕۆحی سـروشـتە. گـرتنی جەوھەری نـادیاری گـوڵیک یان درەختێکە و  

داڕشــتنەوەیەتی بەشێوەیەکی ســاده . (نەخــش دەبیت ســادە و ســاکاربیت ھەرکات نەیتوانی 

ســـادەبیت ئەوە ھیشتا نەبـــوە بە نەخـــش*) . نەخـــش دەبێت ســـروشـــتی جـــوڵە و گەشەی 

ئۆرگــــانەکـان بەشێـوەیەکی ســــادە دەربــــخـات . بیـنەر لەڕیـگـای نەخــــشەوە دەتــــوانێـت 

پەیوەسـتببێتەوە بە جەوھەری سـروشـتەوە. بۆ ئەوە بـتوانیت ئەو دیوە نـادیارە ببینیت دەبیت 

فێرببین بە (چاوی دڵ) بڕوانین نەک بە (چاوی سەر). 
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چاوی دڵ چیە؟  
چــاوی دڵ، میتافۆرە بۆ قــوڵبینین. قــوڵبینین واتە تــوانــای بینینی شــتەکان لەنــاو خۆتــدا. 

تەسـلیمنەبـوون بەوەی کە لە ڕیگای ھەسـتەکانەوە دیتەنـاومـانەوە. ھەسـتەکان خەڵەتینەر و 

نـاکامـلن، بۆئەوەی پـرۆسەی بینین کامـل ببێت دەبێت شـتەکان بە فـلتەری ئـاگـایمانـدا تیپەڕێنین 

. بۆ ئـھ وه ی ئـھ زمـوونی قـوڵبینین بـكھ یت ده بێت فێر بین بـھ  ھێمنیھ وه  لـھ  شـتھ كـان بڕوانین، 

ھـھ تـا خۆت زیاتـر ھێمن بـكھ یتھ وه  ڕوونـتر دیمھ نـھ كـھ  لـھ  نـاوخۆتـدا ده بینی. نـھ خـش، بـھ رھـھ می 

قوڵ بینینھ . 

قـوڵبینین، واتـھ  ئەوەی شـتەکان بھێنینە نـاو خۆمـان ئینجا سەیری بکەین نەک بچینە قـواڵی 

شــتەکان لە دەرەوەی خۆمــانەوە .  واتە تەســلیمنەبــوون بە ھەســتەکانــمان. ئەوەی زۆربەی 

مــرۆڤەکان پێیەوە سەرقــاڵن بینینی ڕووكــھ شی شــتەکانە. ھەتــا ڕێگا بەشــتەکە نەدەیت بێتە 

نــاوتەوە ھەرگیز نــاتــوانیت جەوھەرەکەی ببینی . ئەگەر بەدوای ڕوکەشــدا دەگەڕیی ئــھ وا 

لـھ ده ره وه  لێی بڕوانـھ ، بـھ اڵم ئەگەر عەوداڵی جەوھەری شـتھ كـھ ی ئـھ وا ڕێبدە بەشـتەکان بێنە 

ناوتەوە. نەخش بەرئەنجامی پرۆسەی بینینی شتەکانە لە ناوەوەی خۆت .  

ئاگایی و عھ قڵ 
( جیاوازی نھ خش لھ گھ ڵ دیزاین) 

ئـاشـكرایھ  مـرۆڤ (بـھ -چـاو) نـابینێت بـھ ڵكو (لـھ  -چـاو) ه وه  ده بینێت. قـوڵبینین واتـھ  تێگھ یشتن 

لـھ وه ی كـھ  ئـاگـاییھ ك ھـھ یھ  لـھ نـاو ئێمھ دا و لـھ  پـھ نـجھ ره ی چـاوه وه  سـھ یری ده ره وه  ده كـات. چـاو 

تـھ نـھا ئۆرگـانێكھ  بۆ گـوێزانـھ وه ی ڕونـاكی و شێوه كـان، بینین، پـرۆسـھ یھ كی نـاوه كیھ . پـرۆسـھ ی 

بینین  دوو جۆره ؛ 

یھ كھ م ؛ڕوانینھ  بھ شێوه یھ كی سروشتی و غھ ریزه یی.  

دووه م؛ ڕوانینھ  لھ ژێر ڕۆشنای یاده وه ری و عھ قڵی تھ حلیلی. 

قـوڵبینین پـھ یوه نـدی بـھ  ڕوانینھ  سـروشـتیھ كـھ وه  ھـھ یھ ، لـھ كـاتێكدا بینینی ڕوكـھ شـانـھ ی شـتھ كـان 

پـھ یوه نـدی بـھ  ھـھ سـت وعـھ قڵھ وه  ھـھ یھ . نەخشی  تـھ واو و سـھ ركـھ وتـوو، بـھ رھـھ می قـوڵبینینھ  

نەک ڕوكـھ ش بینین. بینینی ڕوكـھ شـانـھ ی شـتھ كـان كـھ  پـرۆسـھ یھ كی ھـھ سـتھ كی و عەقڵیھ  

(دیزاین) بـھ رھـھ مـدێنێت، لـھ  كـاتێكدا قـوڵبینین كـھ  پـرۆسـھ یھ كی خۆڕسـكانـھ یھ و ئـاگـایی تێیدا 
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بـااڵده سـتھ  (نـھ خـش)ی بـھ رھـھ م ھێناوه . نەخـش تەواو ئۆرگـانیکیە و تـاڕادیھ كیش نـاڕێكی 

تێدایھ ، لەکاتیکدا دیزاین زۆر ھەنــــدەسیە و  ھیچ نــــاڕێكیھ كی تێدا نیھ . دیزاین چــــونــــكھ  

بــھ رھــھ می عــھ قڵھ  وەک قەفەزی ئۆرگــانە ســروشــتیەکان ده رده كــھ وێت، لە کاتیکدا نەخــش 

گـوزاشـت لە ڕۆحی ئـازادی سـروشـت ده كـات . ڕۆحی سـروشـت ھەم ھـاوسەنگی ھەنـدەسی 

تیدایە و ھەم پڕە لە نــاڕیکیش . نــاڕیکی لە ســروشــتدا نیشانەی ئەو ئــازادیە تــایبەتەیە کە 

زۆربـھ ی ئۆرگـانەکان ھەیانە ھـاوكـات پـابەنـدیشن بـھ  پـرەنسیپە ھـھ نـده سیھ  سـروشـتیھ کانەوە. لە 

دیزاینە عەقلیەکانـدا ھەسـت بەو نـاڕیکی یھ  نـاکەین ھەر بۆیە  بیڕۆح دەردەکەون. بـھ اڵم بۆ 

نــموونــھ  لە نەخشی فەرشە خێڵەکیەکانــدا لــھ  یھ كــكاتــدا ھــھ م ھەســت بە ھــاوسەنگی و ھــھ م 

ھـھ سـت بـھ  نـاڕیکی دەکەین. نـھ خـش ھـھ میشھ  شـتێک دەیەڵیتەوە بۆ ئـھ وه ی ڕۆحـمان بـتوانێت 

ھەناسەیھ كی تیادا بدات.  

جوانی 
نەخـش، دەبێت جـوان بێت. یەکێک لە بـنەمـا ئەسـاسیەکانی جـوانی لە نـاو سـروشـتدا (سیمتری 

ـ ھــاوشێوەی) یە. ھــاوشێوەیی واتە بــوونی یاســایەکی نــاوەکی لــھ نــاو ســروشــتدا ، یاســای 

نــاوەکی واتە بــوونی مــاتــماتیک لەنــاو شــتەکانــدا. نەخــش تێگەیشتنە لەو بــنەمــا قــواڵنەی 

سروشت و گۆڕینیھ تی بۆ ئاستی بینین.  

بۆ نــــمـوونە؛ کە سەیـری گەاڵیەک دەکەیـن ھەمیـشە نیـوەی گەاڵکە ھــــاوشێـوەی نیـوەکەی 

تــریەتی. كــھ  ئــھ مــھ ش نیشانــھ ی ھــاوســھ نگیھ  ســروشــتیھ كــھ یھ ، بەاڵم لە ووردەکاریەکەیدا 

جیاوازیان ھەیە. كـاتی كـھ  بـھ راووردی ھـھ ر دووالی گـھ اڵكـھ  ده كـھ ین، ھـھ سـت بـھ  نـاڕێكی 

ده كـھ ین ،ئـھ وه ش نیشانـھ ی ئـھ و بۆشـاییھ یھ   كـھ  ده یدات بـھ  ئێمھ  بۆئـھ وه ی ئـازادمـان بـكات لـھ  

خۆی و وه ڕس نـھ بین لـھ  بینینی. بـھ  ھـھ مـان شێوه  نەخشی تـھ واو نـابیت وەڕسـت بکات، کە 

بیزاربـووی  لـھ  سـھ یركـردنی ئەوە مـانـای وایھ  ھێشتا نـھ بـوه تـھ  نەخـش. وه ك چۆن مـرۆڤ لـھ  

سەیرکردنی گەاڵی چڕی درەختیک وه ڕسـنابێت، بـھ ھـھ مـان شێوه ی نـابێت نـھ خـش وه ڕسی 

بكات، بھ  پێچھ وانھ وه  دیزان ھھ میشھ  قورس و تاقھ تپڕوكێنھ. 

 ٢٠٢٢

شۆڕش ساڵح 
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