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ئەمڕۆ لە ناوەندی ڕوناکبیریی کوردییدا باڵوکراوەی زۆر 

دەردەچن. زۆربەی باڵوکراوەکان تایبەتن بە سیاسەت. 

دەتوانین بڵێین دوای سیاسەت بابەتی دینی زۆر بالو 

دەکرێتەوە، ئەڵبەت ئەوانیش بە زۆری دوورن لە مەعریفەی 

دینی و زیاتر ئامانجی بانگخوازییان لە پشتە. بابەتی ئەدەبی 

و فکری تا ڕادەیەک باڵون و خوێنەری ئێمەش زیاتر حەز 

بەو دوو کایەیە دەکەن. ئەوەی زۆر کەم و دەگمەنە، 

باڵوکراوەی زانستییە. 

هەریەک لە ئێمە کە بابەتی زانستیامن خوێندووە، چ لە 

قۆناغی پێش زانکۆ بێت یان زانکۆ و پەیامنگاکان، دەتوانین 

بڵێین زانستێکی بێ رۆح و مردوومان وەرگرتووە کە هیچ 

رۆلێکی نەبووە لە گۆڕینی دونیابینیامن. کۆمەڵێک هاوکێشە 

کە لەبەریان دەکەین و بەهۆیەوە بروانامەیەک وەردەگرین 

بۆ ئامادە بوون بۆ ئەنجامدانی کارێک. کاتێک زانست بێ 

رۆح و بێ چیژ بوو، چییرت نابێتە خواست الی هیچ کەس.

ڕاستە کایەکانی مەعریفە دەبێت سەربەخۆ بنب، بەاڵم 

کارلێک و کارلەیەککردن دەبێت لە نێوایاندا هەبێت. زانست 

کە لە فەلسەفە دابڕا، چییرت هاندەرێکی نابێت تا ببزوێت و 

خۆی تازە بکاتەوە. هەمان شت کایەی فەلسەفەش کە لە 

زانست دابڕا، دەبێتە سەفسەتە و قسەفڕێدانی ناواقعی. 

گۆڤاری زانست هەوڵێکی بچوکە تا بیردۆزە زانستییەکان و 

دۆزینەوە زانستییە نوێکان بە ناوەندی رۆشنبیریی کوردی 

ئاشنا بکات و کایەکانی تری مەعریفە ئاشنا بنب بە کایەی 

زانست و بیردۆزە زانستییەکان وەک بنەما بۆ بیری خۆیان 

بەکار بهێنن.
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لە بابەتەکانی ئەم ژمارەیە

جێگایەك بۆ زیندووكردنەوەی 
مردوەكان! 

ن! 
كا

وە
رد

م

ئایا ئێمە لەهۆلۆگرامێکی 

گەورەدا دەژیین؟

ئایا دەتوانین ڕەگەزى 
منداڵەکامنان دیاریبکەین ؟

بەدوای دۆزینەوەی بۆزۆنی هیگز
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ن! 
كا

وە
رد

م

دامەزراوەی ئەلكۆر) Alcor( بۆ درێژكردنەوەی 

ژیان ئەوجێگایەیەیە كە هەوڵ دەدات چانسێك 

بەمرۆڤە مردوەكان بدات بگەڕێنەوە بۆ ژیان 

وخەونە بەدینەهاتوەكانیان بەدی بێنن، ئەلكۆر 

 )CRYONICS(پشت بە بیرۆكەی كرایۆنیكسەكان

دەبەستێت، پێشگری كرایۆ بەواتای بەستودێت 

كرایۆپریسێڤەیشن دەكرێت بە پارسنت بە بەسنت 

دابرنێت. 

جێگایەك بۆ زیندووكردنەوەی 
مردوەكان! 

  ن : شاژیر
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گەر مبانەوێت پێناسەیەكی سادەی 

دامەزراوەكانی تایبەت بە )كرایۆنیكس( بكەین 

دەتوانین بڵێین ئەمانە ئەوجێگایانەن كە لەوانەیە 

ڕۆژێك لە ڕۆژان پاش پێشكەوتنی زانستی 

پزیشكی وتەكنەلۆجیا جەستەی مردوەكانیان تێدا 

زیندوبكرێتەوە كورتەی بیرۆكەكەش ئەوەیە كە 

كرایۆنیكسەكان بڕوایان بە مردنی یاسایی نیە وپێیان وایە كەمردن بەهۆی 

كێشەیەك لە پێكهاتەی كیمیایی یان بایۆلۆجی جەستە یا خود لە ئەنجامی 

زیانگەشنت بەئەندامێك یان شانە وخانەكانەوە ڕوئەدات كە دەشێت 

ڕۆژێك لە ڕۆژان ئەوكێشەیە لەالیەن زانا وپزیشكەكانەوە چارەسەری 

بۆبدۆزرێتەوە و ژیان بۆمردوەكە بگێڕدرێتەوە بۆیەش لەبری ناشتنی 

مردوو دەبێت جەستەی مردوەكە لە پلەیەكی گەرمی زۆرنزم داولەجێگای 

تایبەت وژینگەی گونجاو هەڵبگیردرێت وبپارێزرێت و چاوەڕوانی 

چارەسەری گونجاوبكرێت، هەروەها كرایۆنیكسەكان ڕەخنە لە مردنی 

یاسایی دەگرن چونكە لە كاتێكدا مردنی یاسایی تەنها بەوەستانی لێدانی 

دڵ وهەناسەدان پێناسەدەكرێت بەالَم مرۆڤ پاش مردنی ولە پلەی 

گەرمی ژووردا خانەكانی جەستەی هێشتا زیندون چەند كاتژمێرێكیان 

دەوێت تا دەمرن وچەند ڕۆژێكیان دەوێت تاشی دەبنەوە.

 هەرچەندە زۆرینەی سەرچاوەكان ساالَنی ١٩٦٠بۆ١٩٦٢ بەسەرەتای 

سەرهەڵدانی چاالكی كرایۆنیكسەكان دادەنێن پاش بالَوبونەوەی كتێبی 

)بە ئومێدبوون بۆنەمری( ی ) ڕۆبەرت ئیتینگەر ( و هەوڵەكانی )ساوڵ 

كێنت( بۆبرەودان بە بیرۆكەكە لەنیۆرك بەالَم لەساڵی ١٧٧٨دا و لە 

كتێبی )ڕێبازەكانی زانست( وبەشی سێیەمی كتێبەكەبەناوی )شەڕكردن 

بۆكات، بۆئەوەی هەزارساڵ بژی ( بابەتی ئەوەی مرۆڤ دەتوانێت 

هەزارساڵ بژی دەنگۆیەكی گەورە وگفتوگۆیەكی گەرمی لە ناوجیهانی 

پزیشكی ئەوكاتەدا دروست كرد. خاوەنی بیرۆكەكە )جۆن هانتە( بوو كە 

لەوكاتەداچەند تاقی كردنەوەیەكی تایبەتی لەسەرخانەكانی جەستەی 

خۆی و هەروەها كۆمەڵێك تاقیكردنەوەی لەسەر ماسی ئەنجام دا 

بەالَم بەهۆی نەبونی هیچ ئامێرێكی گونجاو و بێتوانایی ئاستی زانستی 

پزیشكی ئەوكاتە نەیتوانی پەرە بەكارەكەی بدات و تاقیكردنەوەكانی 

شكستی هێنا هەر بۆیە بیرۆكەكەی وەك بیرۆكەیەكی شكستخوارد و 

نارسا. خۆشەویستی هەریەك لە فرێدچامبەرالین ولینداچامبەرالین 

بۆبیرۆكەی كرایۆنیكس ئەوانی بەیەكرتناساند و دواتر هاوسەرگیریان كرد 

فرێدولیندا لەساڵی ١٩٧٢دا)ئەلكۆرالیڤ ئێكستێنشن فاوندەیشن( یان 

لە كالیفۆڕنیا دامەزراند كە ئامانج لەم دامەزراوەیە پەرەپێدانی بیرۆكەی 

كرایۆنیكس بوو، لەمانگی جوالی ١٩٧٦ دایەكەمین جەستەی مردوو 

لەم دامەزراوەیە كرایۆپریسیرڤەیشنی بۆكرا كە جەستەی باوكی فرێد 

چامبەرالین بوو، لە٣١ی ئۆكتۆبەری ٢٠١٣دا ئەلكۆر١١٨جەستەی مردوی 

تێدابوو كە ٧٧ یان تەنها بۆپاراستنی میشك ئەوانی تر بۆپاراستنی 

هەموو جەستەیان بوو هەروەها كرایۆپریسێرڤەیشن بۆ٣٣ گیانلەبەری 

ناوماڵ كە بەگشتی هی ئەندامەكانی ئەلكۆر بون ئەنجام دراوە هاوكات 

ئەم دامەزراوەیە ٩٧٤ ئەندامی هەبوە لەگەڵ ٨٠ ئەندامی یاریدەدەر، 

ئەم دامەزراوەیە لە ئیمڕۆدا دەكرێت بە گەورەترین دامەزراوەی 

كرایۆنیكس دابرنێت لێرە جەستەی مردوەكە پاش مردنی بە ماوەیەكی 

كەم لەناوسندوقێكی سارد هەڵدەگرێت كە پلەی گەرمییەكەی نزیكەی 

١٩٦ پلەی ژێرسفرە ئەم پلە گەرمیە نزمە وادەكات كە هەموو كارلێكێكی 

كیمیایی وئەنزیمی زیانبەخش بوەستێت وجەستەكە وەك خۆی 

مبێنێتەوە و دیواری سندوقەكە نەگەیەنەرە و وزەی كارەبا بەكارناهێنێت 

لەهەرسندوقێك دا چوارجەستەی تەواوی تێدایە لەگەڵ شەش مێشك كە 

هەموویان لە نایرتۆجینی شل دانقوم كراون و نایرتۆجین بە بەردەوامی 

تێدەكرێتەوە بۆئەوەی جێگای ئەونایرتۆجینە بگرێتەوە كە لە ئەنجامی 

بەهەڵم بونەوە لەناودەچێت لە كۆندا كرایۆپریسێرڤەیشن لەئەنجامی 

دروست كردنی سەهۆڵەوە هەندێك كێشەی دروست دەكرد وەك 

زیانگەیاندن بەخانە و دی ئێن ئەی وە وشكبونەوەی خانەكان بەالَم 

ئێستا ئەم مەترسیەچارەسەركراوە بە ئەنجام دانی )ڤێریفیكەیشن( 

واتە بەشوشەكردن كەئەمە ناهێڵێت كریستاڵی سەهۆڵی دروست بێت 

هەروەها خاوكردنەوەی پڕۆسەی بەسنت جارێكی تر مەترسی تێكچونی 

پێكهاتەی جەستەكە كەم دەكاتەوە، كرایۆپریسێرڤەیشن چەندین 

بەكارهێنانی دیكەی هەیە وەك هەڵگرتنی كۆرپەلەی مرۆڤ تا ئەو 

كاتەی دایك ئامادە دەبێت بۆ منداڵبوون. 
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 تاوەکو ئێستا وادەزانرا مرۆڤی ئێمڕۆیی)مودێرن(و  پساممە کۆنەکانی 

هەرگیز یەکرتییان نەبینییوە، بەاڵم ئێستا زانایان دەڵێن بۆ ماوەی 

)٢٠٠٠٠( ساڵ پێکەوە ژیاون.

توێژینەوەکان پیشاندەدات، دوایین پاشاموەکانی بەجێاموی 

نیاندەرتاڵەکان، دەگەڕێتەوە بۆ )٤٠٠٠٠(ساڵ، ئەم جۆرە لەمرۆڤ 

لەناوچەیەکی ئەورپای خۆرئاوا بۆ هەمیشە سڕاونەتەوەو خاشەبڕ 

بوون. 

دۆزینەوەی ئەم دواییە  دەیسەملێنێت نیاندەرتاڵەکان بۆ ماوەی 

)٢٠٠٠٠( لەپاڵ هۆمۆساپینەکاندا ژیاون.  هۆمۆساپین بەجۆرێکی 

گیاندار دەگوترێت کە لەدیدی ئاناتۆمییەوە، بەباوانی مرۆڤی ئیمڕۆیی 

ئەژمارد دەکرێت.

مرۆڤ و نیاندەرتاڵ 
هەزاران ساڵ پێکەوە دەژیان

بەاڵم ئەوەی "چۆن" و "چی کاتێک" نیاندەرتاڵەکان لەناو چوون ، 

دوو نهێنی گەورەی تیۆریی پەرەسەندن)evolution( بووە.  

لەهەوڵەکاندا بۆ دۆزینەوەی نهێنی دووهەم ، توێژەران توانیویانە 

لەڕێگەی تاقیکردنەوەی رادیۆکاربۆن لەسەر ئێسکەکان و ئامێرە 

بەجێاموەکانی مرۆڤی نیاندەرتاڵ، نهێنی خاشەبڕبوونەکەیان 

بدۆزنەوە.

زانایان  لێکۆڵینەوەیان لەسەر )١٩٦( منوونەی ئێسک، بەردی 

خەڵوز و سەدەفی بەجێامو لە)٤٠( شوێنی نارساو بەشوێنی ژیانی 

نیاندرتاڵەکان لە ئیسپانیا تاوەکو  روسیا کردووەو گەیشتوون بەو 

ئەنجامەی )٣٩٠٠٠( ساڵ لەوەو پێش ئەم جۆرە لەمرۆڤ خاشەبڕ 

بوون.

ئەم مێژووە بەو واتایە، نیاندەرتاڵەکان و هۆمۆساپینەکان 

لەئەوروپادا النیکەم )٤٠٠٠( ساڵ پێکەوە ژیاون. لەوانەیە ئەم کاتە 

لەئاسیا تاوەکو )٢٠٠٠٠( ساڵ درێژە بکێشێت.

توێژینەوەکانی پێشرت پیشاندەدات نیاندرتاڵەکان بۆ 
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یەکەمجار نزیکەی )٢٥٠٠٠٠(

ساڵ لەئوراسیا)ئەوروپا+ ئاسیا( 

دەرکەوتوون و ماوەیەک دوای دەرکەوتنی 

هۆمۆساپینەکان لەناوچوون. زانایان 

دەڵێن لەوانەیە پێشبڕکێ لەسەر 

سەرچاوەکان و تەنانەت جەنگی 

خوێناوی لەناو دوو جۆرەکەدا لەکۆتاییدا 

نیاندەرتاڵەکان بۆ باشوری ئیسپانیا 

پاشەکشێیان کرد.

جگە لەم پێشبڕکێیانە، توێژینەوەکان 

پێشاندەدات، پلەیەک لەتێکەڵی 

جینیتیکی و زاوزێ لەنێوان ئەم دوو 

لقەی مرۆڤی مودێرندا هەیە. ئەم تێکەڵە 

جینیتیکییە زۆرتر لەئاسیا هەیە.

بەپێی راپۆرتی رۆژنامەی گاردییەن، 

تۆماس هایم پرۆفیسۆری دێرینەناسیی 

لەزانکۆی ئاکسفۆرد، دەڵێت، هەندێک 

بەڵگەی دەستکەوتووە، کە پیشاندەدات 

دواترین وەچەکانی نیاندەرتاڵ، کەوتونەتە ژێر 

کاریگەری کلتوری مرۆڤی ئیمڕۆیی. 

منوونەی ئامرازی بەجێامو لەشوێنی ژیانی 

نیاندەرتاڵەکان هاوشێوەی  ئامرازێکە، کە 

ئەو مرۆڤانەی لەئەفریقاوە چوونە ئەوروپا 

هەیانبووە. لەوانەشە ئەمە بەمانای ئەوە بێت 

لەگەڵ وەدرنانی نیاندەرتاڵەکان لەشوێنی ژیانیان 

مرۆڤی مودێرن تەکنەلۆژیاکەشی زەوت کردبێنت.

بەوتەی توماس هایم، لەکۆتاییدا ئەوان بوون 

لەپێشبڕکێ بۆ مانەوەدا شکستیان  خوارد.
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ئایا ئێمە 
لەهۆلۆگرامێکی 
گەورەدا دەژیین

ئایا ئێمە 
لەهۆلۆگرامێکی 
گەورەدا دەژیین
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گەڕان بەدوای یەکە 
بنچینەییەکانی فەزاو کات 

بەفەرمی دەستیپێکردووە.

فیزیاییەکانی تاقیگەی تاودەری 

نەتەوەیی فێرمی ئەمریکا 

رایانگەیاندووە کە هۆلۆمیتەر 

دەستی بەکار کردووە. 

هۆلۆمیتەر دەزگایەکە کە 

بەکارهێنانە سەرەکییەکەی بۆ 

تاقیکردنەوەیەکی نائاساییە: 
تاقیکردنەوەیەک بۆ ئەوەی 

تێبگەین ئایا ئەو جیهانەی تێیدا 

دەژین، هۆلۆگرامێکی گەورەیە 
یان نا.
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 بەپێی تیۆرییەک، چۆن وێنەی رۆژنامە لە خاڵ گەلێکی ورد پێکهاتووە 

گەردوونیش لەهەندێک پارچەی ورد دروستکراوە، هۆلۆمیتەر، دەیەوێت 

ئەم تیۆرییە تاقیبکاتەوە، ئەم یەکە بنچینەیانەی فەزاو کات دەبێت زۆر زۆر 

ورد بن، سەددان میلیاردمیلیارد جار بچووکرت لەئەلیکرتۆن یان پرۆتۆنێک. 

رەفتاری ئەم یەکە وردانە دەبێت هاوشێوەی رەفتای کوانتەمیی مادەو وزە 

لەچوارچێوەی شەپۆل یان تەنۆلکەدا بێت.

کریگ هوگن پرۆفیسۆری زانکۆی شیکاگۆ و دا هێنەری ئەم تاقیکردنەوە 

دەڵێت:" تیۆرییەک، کە دەمانەوێت تاقی بکەینەوە دەڵێت فەزا، 

نەک لەتەنۆلکە، بەڵکو لە شەپۆل دروستبووەو هەموو شتێک تۆزێک 

دەلەرێتەوەو هەرگیز ئارام ناگرێت."

هۆلۆمیتەر بۆ پێوانی ئەم لەرینەوە دیزایین کراوە،  ئەم ئامیرە بەشێوەیەکی 

سەرسوڕهێنەر سادەیە، لەکەپرێکی کیڵگەیەکی نزیک شیکاگۆ دەکەوێتە 

کارو بریتییە لەدوو ئامێری زۆر بەهێزی لەیزەر کە تیشکەکەیان دەچێتە 

ناو بۆڕی گەلێک بەدرێژی )٤٠(مەتر، ئەم لەیزەرانە شوێنی ئەو ئاوێنانەی 

لەسەر رێگەکەیاندایە بەوردی لەدوو کاتدا دەپێون.

ئەگەر )فەزا-کات( ساف بێت و رەفتاری کوانتەمی پیشاننەدات، ئاوێنەکان 

دەبێت بەتەواوەتی نەگۆڕ مبێننەوە، بەاڵم ئەگەر هەر دوو گورزە 

لەیزەرییەکە، گۆانێکی بچوک و یەکسان لەشوێنی ئاوێنەکان پیشانبدەن، 

ئەمە واتای ئەوەیە، ئاوێنەکان بەهۆی لەرینەوەکانی تان و پۆی فەزاوە 

شوێنەکەیان گۆڕاوە.

بەاڵم ئەی ئایدیای هۆلۆگرام چی بەسەر دێت؟ ئەم ئایدیایە لەچەمکێکەوە 

سەرچاوە دەگرێت، کە دەڵێت، زانیاری لەناو ناچێت، بۆ منوونە ئاسۆی 

رووداوی دوو رەهەندیی کوونەڕەش، هەر شتێک دەکەوێتە ناوی تۆماری 

دەکات. ئەگەر ئەم چەمکە راست بێت، واتای ئەوەیە سنووری جیهان 

دەکرێت، نوێنەری دوو جەمسەری هەر شتێک بێت، کە لەناوییدایە؛ هەر 

وەک چۆن هۆلۆگرام وێنەی سێ رەهەندی لەدوو رەهەنددا پاشەکەوت 

دەکات.

هەڵبەت پرۆفیسۆر هوگن دەلێت ئایدیای هۆلۆگرام بوون لەوانەیە تۆزێک 

مبانخاتە هەڵەوە، چونکە لەوانەیە خەڵک وابزانن بوونی ئێمە جۆرێک 

وەهمە، یان وەک فیلمی سەر شاشەی سینەما واین. ئەگەر هۆلۆمیتەر 

بتوانێت یەکەی بنچینەی فەزا بدۆزێتەوە بەو واتا نییە، کە جیهانی 

سێ رەهەندیی ئێمە بوونی نیە، بەڵکو تەنها تێگەیشتنامن لەگەردوون 

گۆڕانکاریی بەسەردا دێت.

وەک دیارە ئامێرەکان کاردەکەن، هوگن، لەوتارێکدا، 

لەکۆنفرانسی نێودەوڵەتیی فیزیای تەنۆلکەو 

فەزاناسیی لەشیکاگۆ رایگەیاند ئەنجامە سەرەتاییەکان 

پیشاندەدات هۆلۆمیتەر دەتوانیت لەرینەوەکانی فەزا-

کات تۆمار بکات، هەڵبەت بەمەرجێک هەبن، لەئێستا 

ئامێرەکان تەنها نۆیز تۆمار دەکەن، بەاڵم هێشتا روون 

نییە، ئەم نویزانە )فەزا-کات(ە یان نا، بەاڵم ئەم ئامێرە 

ئەو کارەی چاوەڕوانی لێدەکرا دەیکات.

هوگن پێی وایە، لەماوەی یەک ساڵدا دەکرێت داتای 

پیویست بۆ وەاڵمدانەوەی ئەم پرسە کوانتەمییە 

کۆبکرێتەوە. ئەو دەلێت ئەگەر لەرینەوەی فەزا-کات 

هەبێت، لەوانەیە روونکردنەوەی نوێ بۆ تاوسەندنی 

کشانی گەردوون بێتە ئاراوە. لەئێستادا تاوسەندنی 

کشانی گەردوون و دوورکەوتنەی گەلەستێرەکان 

لەیەکرتی  دەگەڕێننەوە بۆ شتێک بەناوی )وزەی 

تاریک( کە زانیاری ئەوتۆمان لەسەری نییە.

ئان نیلسن فیزیایی لەزانکۆی واشینگتۆن، بڕوای 

وایە، هۆلۆمیتەر تاقیکردنەوەیەکی داهێنەرانەیە، کە 

لێکۆڵینەوە لەسەر فەزا لەبچوکرتین قەبارەدا دەکات. 

بەاڵم ئەگەر تەنانەت ئەم تاقیکردنەوە وەها شتێک 

بدۆزێتەوە هێشتا روون نییە کاریگەرییە گشتییەکانی 

لەسەر فیزیای ئەمڕۆ چۆن دەبێت. نیلسۆن دەڵێت:" 

ئەمە بەو واتایە هەموو گریامنە باوەکان لەسەر فەزا-

کات و تیۆرییەکانی بچوکرت، کە لەئێستادا کاریگەرن، 

پووچ دەبنەوە، النیکەم لەو شوێنانەی کاریگەری 

کێشکردن گرنگیی هەیە."
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ئایا دەتوانین ڕەگەزى 
منداڵەکامنان دیاریبکەین 

لەم ڕۆژانەدا باسێکى زۆر هەیە لەسەر دیاریکردىن 

ڕەگەزى مندااڵن بەخواستى دایک و باوک و تەنانەت 

لە کۆمەڵگا زۆر پێشکەوتوەکانیشدا گرنگى زۆرى 

پێدەدرێت. بەاڵم دەبێت ئەوە بزانین ئایا ڕاستە 

دەتوانین ڕەگەزى کۆرپەکەمان بە خواستى خۆمان 

دیاریبکەین ؟ ئایا ئەگەر ئەمە ڕاستبێت بە چ 

ڕێژەیەک خەڵک منداڵی کچ یان کوڕیان دەوێت ؟

ڕەگەزى کۆرپە چۆن ڕێکدەخرێت ؟

وەرگێڕاىن / تەیمور حسن هەڵەبجەیى
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دەیان ساڵە پسپۆڕاىن بۆماوەزاىن واى دادەنێن کە 

باوان هەریەکەیان نیوەى تایبەمتەندیە بۆماوەیەکان 

دەگوازنەوە بۆ نەوەکانیان. لەبارەى دەستنیشانکردىن 

ڕەگەزەوە ئەمە راِستە. بەشێوەیەک کە هەردوو 

کرۆمۆسۆمى ڕەگەزى کەسێک یەکێکیان لە باوکیەوە 

هاتوە و ئەویرتیشیان لەدایکەوە. دوو جۆرى 

سەرەکى کرۆمۆسۆمى ڕەگەزى لە لەشدا بوىن هەیە 

. )Y(کرۆمۆسۆمى )X( کە بریتین لە کرۆمۆسۆمى

خانە ڕەگەزیەکاىن مێینە )هێلکە( هەڵگرى شێوەى 

)XX( و تەنها دەتوانێت یەک جۆر کرۆمۆسۆم 

ببەخشێت بە نەوەکەى کە ئەویش کرۆمۆسۆمى 

جۆرى )X(، بەاڵم خانە ڕەگەزیەکاىن نێرە )سپێرم( 

هەڵگرى دوو جۆر کرۆمۆسۆمى ڕەگەزیى )XY( یە. 

هەر لەبەر ئەمەش دیاریکردىن ڕەگەز پەیوەستە بە 

یەکگرتنى جۆرى ئەو تۆوەى کە هەڵگرى جۆرێکى 

کرۆمۆسۆمى )Y( یا )X( یە لەگەڵ کرۆمۆسۆمى 

مێیەیى )X( و بەم شێوەیە ڕەگەزى کۆرپە دیارى 

دەکرێت . بەشێوەیەک ئەگەر تۆوى هەڵگرى 

کرۆمۆسۆمى )Y( لەگەڵ هێلکە کە هەمیشە 

هەڵگرى کرۆمۆسۆمى )X( یەکبگرێت ئەوا منداڵەکە 

کوڕ دەبێت بەاڵم ئەگەر تۆوى هەڵگرى کرۆمۆسۆمى 

)X( یەکى گرت لەگەڵ هێلکە ئەوا منداڵەکە کچ 

دەبێت .

لەڕاستیدا سەرجەم هۆکارە دەستنیشانکراوەکان بۆ 

دیاریکردىن ڕەگەزى منداڵ تا پێش سکپڕبون گرنگن. 

تەنانەت دواى چەند چرکەیەک لەپاش یەکگرتنى تۆ 

و هێلکە ئیرت ناتوانرێت ڕەگەز بەویستى خۆت دیارى بکەیت و گۆڕاىن تێدا دروست بکەیت. چونکە لەکاىت چونەناوەوەى یەکەم تۆو بەرگێکى پارێزەر 

بەدەورى هێلکەدا دروست دەبێت و ڕێگیر دەبێت لە چونە ناوەوەى سپێرمى تر بۆ ناو هێلکە و دووبارە پیتاندنەوەى هێلکە.

تۆوەکان تایبەمتەندى جیاوازیان هەیە  ؟ 

یەکێک لە هۆکارە گرنگەکاىن تر کە دەبێتە هۆى دیاریکردىن ڕەگەزى کۆرپە تایبەمتەندیە جیاوازەکاىن تۆوەکانن. ڕونرت بڵێم ئەو تۆوانەى کە هەڵگرى 

کرۆمۆسۆمى )X( کە هۆکارى دروستبوىن کچە لەگەڵ ئەو تۆوانەى کە هەڵگرى کرۆمۆسۆمى )Y(ن و هۆکارى دروستبوىن کوڕن لەڕوى ناوەندى ژیاىن 

گونجاو و تەمەن و خێراى جوڵەیان جیاوازن. ئەم هۆکارانەو کۆمەڵێک هۆکارى ترى وەک بەرگى هێلکە و بارودۆخى منداڵدان و کۆمەڵێک هۆکارى 

نارساو نەنارساوى تر کاریگەرى تەواى لەسەر ڕەگزى منداڵ دەبێت .

 پشکنەران بۆیان دەرکەوتوە کە تۆوەکاىن هەڵگرى کرۆمۆسۆمى )X( لە تۆوەکاىن هەڵگرى کرۆمۆسۆمى )Y( کەمێک گەورەترن.  هەر لەبەر گەورەى 

قەبارەیان تۆوەکاىن هەڵگرى کرۆمۆسۆمى )X( خێرایەکى هێواشرتیان هەیە. لەالیەکى ترەوە ڕێژەى )PH( ناوەوەى منداڵدان بەشێوەیەکى رسوشتى 
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تاڕادەیەک ترشە و ئەمەش کاریگەرى لەسەر تەمەىن تۆو دەبێت . 

تۆوەکاىن هەڵگرى کرۆمۆسۆمى )Y( کەمرت دەتواننت بژین، بەاڵم 

بەپێچەوانەوە تۆوەکاىن هەڵگرى کرۆمۆسۆمى )X( تواناى ژیانیان 

زۆرترە لەو ناوەندەدا.

بەاڵم ئایا دەتوانرێت لەم تایبەمتەندیانە سود وەربگیردرێت لە 

دیاریکردىن ڕەگەزى منداڵ ؟

شێوازە تاقیکاریەکان : ترس و ئومێد

  تایبەمتەندیە جیاوازەکاىن تۆوەکان بۆ درێژە پێداىن ژیان بونەتە 

هۆکارێک کە زاناینى پزیشکى و فیسۆلۆژى بە پشتبەسنت بە 

تاقیکردنەوەکانیان کۆمەڵێک ڕینامییان داناوە بۆ هەڵبژاردن و 

دیاریکردىن کچ و کوڕ بەویستى خۆتان.

دکتۆر الندروم شتلەر ، بۆیەکەم جار لە پەرتوکێکدا چەند 

شێوازێکى تایبەىت دەستنیشانکرد بۆ دەستنیشانکردىن ڕەگەزى 

منداڵ و پاشان کۆمەڵێک پزیشک بە کارکردنیان لەسەر هەمان 

بابەت و شێواز چەند کارێکیان بۆ چەند خێزانێکى خۆبەخش و 

خۆویست ئەنجامدا.

بە باوەڕى دکتۆر شتلەز کاىت داناىن هێلکە و کردارى پیتێن 

کاریگەریەکى تەواوى لەسەر دەستنیشانکردىن ڕەگەزى کۆرپە 

هەیە. شێوازەکاىن دکتۆر شتلەز لەسەر بنەماى خەماڵندىن کاىت 

هێلکەداناىن دایک بنیادنراوە. ئەو باوەڕى وایە کە کردارى پیتێن بە 

ماوەى کەمرت لە ١٢  کاتژمێر پێش هێلکەدانان ڕوبدات ئەو کاتە 

ئەگەرى زۆرتر هەیە کە منداڵەکە کوڕ دەرچێت، بەاڵم بەهۆى 

تواناى ژیاىن کورىت تۆوەکاىن هەڵگرى کرۆمۆسۆمى )Y( ئەگەر 

پیتێن دواى ڕۆژێک لە هێلکەدانان ڕوبدات ئەوکاتە ئەگەرى 

زۆرە کە منداڵەکە کچ دەربچێت. هەر لەبەر ئەوەش ئەوەى کە 

پێویست و گرنگە بزانرێت کاىت داناىن هێلکەیە کە ئەمەش کارێکى 

ئاسان نیە.    

لەڕوى بایۆلۆجیەوە، کاىت هێلکەداناىن هەر ژنێک بەتایبەمتەندى 

بۆماوەى و ژینگەى پەیوەستە و ئەگەر چى لەسەر بنەمایەکى 

گشتى فیسیۆلۆژى، هێلکەدانان لە نیوەى سوڕى مانگانەدا 

)نزیکەى ١٣ تا ١٥ ڕۆژ پاش یەکەم ڕۆژى کۆتا سوڕ( ڕودەەدات. 

بەاڵم بەڕوىن دەرناکەوێت و تەنها دەتوانرێت بە پشکنینى 

دروستى بەهۆى دەستگاى سەرودەنگەوە دەستنیشانبکرێت. 

بەم شێوەیە پزیشکەکان باوەڕیان وایە کە لە کاىت هێلکەدانان 

پلەى گەرمى لەىش ژنان تاڕادەیەک بەرزدەبێتەوە و بە پەنابردن بۆ 

ئەم دیاردەیە دەتوانرێت تاڕادەیەک کاىت هێلکەدانان بخەمڵێرنێت. 

بۆ ئەم کارەش دەبێت ژنان هەموو ڕۆژێک پلەى گەرمى 

لەشیان بپێون و لەالى خۆیان بینوسن و ئەو ڕۆژەى کە 

پلەى گەرمى لەشیان نیو تا یەک پلە بەرزتر بویەوە ئەوا 

ئەو ڕۆژە کاىت هێلکەدانانیەىت. بەاڵم ناتوانرێت کۆمەڵێک 

هۆکارى ژینگەیى و تەندروستى تر وەالبرنێت لە دیاریکردىن 

ئەم گۆڕانە پلە گەرمیەدا. 

سیستەمى خۆراکى تایبەت بۆ دەستنیشانکردىن ڕەگەزى 

کۆرپە:-

یەکێک لە شێوازە باوە پڕ خواسرتاوەکاىن ئێستا بۆ 

دیاریکردىن ڕەگەزى منداڵ بریتیە لە داناىن سیستەمێکى 

خۆراکى دروست کە پێویستە دایک بەتەواوەىت 

ئەنجامیبدات و لێآ النەدات. چاودێرى سیستەمى خۆراکى 

 )PH( تایبەت لەالیەن دایکەوە دەبێتە هۆى گۆڕاىن ترشێتى

ناوەندى منداڵدان و ئەمەش دەبێتە هۆى دروستبوىن 

کاریگەریى لەسەر مانەوە و کارى تۆوەکاىن هەڵگرى 

.)X( و )Y( کرمۆسۆمى

هەر لەبەر ئەمەش بەکارهێناىن ئەو خۆراکانەى کە 

دەبنەهۆى زیاتر ترش بوىن ناوەندى ناوەوەى منداڵدان  

دەتوانن ببنەهۆى مانەوە و کاراکردىن تۆوەکاىن هەڵگرى 

کرۆمۆسۆمى )X( و زیاتر ئەگەرى کچ بوىن کۆرپەلە 

ڕێکدەخات. ئەو خۆراکانەش کە دەبنە هۆى ترشبوىن 

ناوەوەى منداڵدان و ئەگەرى زیاترى کچ دروستبون 

ڕێکدەخەن بریتین لە )خۆراکەکاىن هەڵگرى کالیسیۆم و 

مەگنیسیۆم وەک شیر و بەرهەمە سپیایەکان ، ماىس ،ڕۆبیان 

،  سەوزەواىت تازە وەک کەرەوز و پیاز و سپێناغ، کاکاو و 

خۆراکى شیرین ، لەگەڵ کەمکردنەوەى خوێ لە خۆراکدا( 

دەتوانرێت ئەگەرى بونیەىت کچ زیادبکات.

لەالیەکى ترەوە هاوتابوىن ناوەندى ناوەوەى منداڵدان 

دەبێتە هۆى تەمەن درێژبون و کاراتربوىن تۆوەکاىن 

هەڵگرى کرۆمۆسۆمى )Y( و لەئەنجامدا کۆرپە کوڕ دەبێت 

وە دەتوانرێت بۆ گەشنت بەم مەبەستە ئەم خۆراکانە 

بکاربهێرنێت کە هەڵگرى ڕێژەى سۆدیۆم و پۆتاسیۆمى 

زیاترن وەک خوێى خۆراکى و دانەوێڵە چەورەکان و گۆشتى 

سور و دورکەوتنەوە لە شیر و بەرهەمە سپیایەکان لە 

سیتەمە خۆرتاکیەکاندا.

ئەوەى لەم ناوەندەدا گرنگى زۆرى هەیە پێویستە ئەم 

سیتەمە خۆراکیە بەالى کەمەوە دوو مانگ پێش سکپڕبون 
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لەژێر چاودێریدا ئەنجامبدرێت تا کاریگەرى لەسەر ناوەندى 

ناوەوەى منداڵدان هەبێت .

ئەگەر بەپێچەوانەى ئارەزوى باوان، سکپڕبون لەم ماوەیەدا 

ڕوینەدا و سیستەمە خۆراکیەکەش بەردەوام بوو وە ئەو 

خۆراکانەش کە نەخوران وەک شیر و بەرهەمە سپیایەکان کە 

نەخواردنیان هاوکارى بونیەىت کوڕى دەکرد ئەوا لە ئایندەدا 

ئەگەرى هەیە ببێتە هۆى پوکانەوەى ئێسک . وە هەروەها 

زیادەڕۆى کردن لە خواردىن سوێر بەمەبەستى بوىن منداآڵ کوڕ 

ئەوا ترىس توشبون بە بەرزبونەوەى پەستاىن خوێن و ژەهراوى 

بوىن سکپڕی زیاددەکات، وە بەکارهێناىن شیرینى زۆر دەبێتە 

هۆى بەرزبونەوەى شەکرە. ئەم هۆکارانەش کاریگەرى خراپى 

لەسەر دایکەکەن و کۆرپەکە دەبێت بۆیە نابێت ئەو هۆکارانە 

لەبەر چاو نەگیردرێت.

 هۆکارى کاریگەرى دیکە:-

ئەگەر چى مرۆڤ بەهۆى زانست و لێکۆڵنەوەکانیەوە کۆمەڵێک 

ڕێگە و هۆکارى دۆزیوەتەوە بۆ بەدەست خستنى ڕەگەزى نێرە 

و مێیەى کۆرپە، بەاڵم کۆمەڵێک هۆکارى ترى نە دۆزراوە هەن 

کە دەبنە هۆى تێکداىن سەرجەم ئەم کارانە و سەرنەکەوتنى 

دەست خستنى کۆرپەى ڕەگەز ویسرتاو. لەوانە شێواز و 

کاریگەرى هۆرمۆنەکان کە تا ئێستا لەالیەن زانیایانەوە پشکنینى 

لەسەر دەکرێت و بەردەوامە.

بونەیەىت تەزوى کارەبایى کە لەسەر هەریەکە لە سەر تۆو و 

دیوارى دەرەوەى هێلکە یەکێکە لە هۆکارە تایبەتیەکان کە 

کاریگەرى لەسەر ڕەگەزى کۆرپە هەیە. لەڕاستیدا ڕوى ئایۆىن 

و تەزوى کارەباى تایبەت لە سەر ڕوى هێلکە و سەر تۆو و 

دەتوانێت ڕۆڵى تەواو بگێڕێت لە ڕاکێشاىن تۆى و دروستکەرى 

نێرە یا مێیە. ئاسانیش نیە بزانین ئەم ئایۆنانە لە چ قۆناغێکدا 

ئەگەرى گۆڕانیان هەیە. لە ئێستادا زانایان باوەڕیان وایە کە 

چاالکى سیستەمى بەرگرى لەىش هەر کەسێک ڕۆڵى خۆى 

هەیە لە دەستنیشانکردىن ڕەگەزى کۆرپە. وە هەروەها بارى 

کۆمەاڵیەىت و کار و ژینگە و دەوربەریش ڕۆڵى خۆى لە 

دیاریکردىن ڕەگەزدا دەگێڕێت. ئەم هۆکارانەش بەتەواوەىت 

دەتوانێت کار لەسەر جۆر و پێکهاتە و ژمارەى تۆوەکان بکات 

لە پیاواندا. لە ئێستادا زانیان واى بۆدەچن کە هیالکى و قەلەقى 

دایک بەشێوەیەکى نەخواسرتاو کاردەکاتە سەر ڕەگەزى کۆرپە و 

زیاتر ئەگەرى دروستبوىن کچ دەخاتەوە. لەالیەکى تروە پزیشک 

و لێکۆڵەراىن سویدى  دەریان خستوە ڕێژەى لەدایک بوىن 

مندااڵىن کچ لەو سااڵنەى کە وشکە ساڵی و کەم خۆراکى هەبوە 

زۆرتربوە لە بەرانبەر سااڵىن تر.  

دەستنیشانکدرىن ڕەگەزى کۆرپە باشە یا خراپ ؟

ڕێگرى کردىن لە  بوىن مندااڵىن توشبو بە نەخۆشیە بۆماوەیەکاىن 

پەیوەس بە ڕەگەزەوە وەک هیمۆفلیا یەکێکە لە گرنگرتین 

هۆکارەکاىن هەڵبژاردىن ڕەگەز هەڵەبەتە ئەمەش بە پشکنین و 

دڵنیابون لە بونیەىت نەخۆشیەکە. ڕاستیەکەى ئەوەیە کە شێوازى 

PGD )دەستنیشانکردىن ڕەگەز پێش لە خۆگرتن( کە پێشکەوتوترین 

شێوازە لە دوونیا نەک تەنها دەتوانێت ڕەگەزى کۆرپە دەستنیشان 

بکات بەڵکو دەتوانێت نەخۆشیە بۆماوەیەکانیش دەربخات پێش 

لەخۆگرتنى کۆرپە . بەهۆى نەخۆشیە بۆماوەیەکاىن پەیوەست بە 

ڕەگەزەوە دیاریکردىن ڕەگەز لە الیەن باوانەوە توىش کەمەڵێک لە 

پیشگیرى و دژایەىت کردن دەبێتەوە . ئەوانەى دژایەىت ئەم شێواز و 

کرادارە دەکەن باوەڕیان وایە هەڵبژاردىن یەک ڕەگەز دەبێتە هۆى  

تێکچون لە هاوسەنگى ڕەگەزى لە ناو مرۆڤایەتیدا.

لەکاتێکدا کە پسپۆڕەکاىن ئەم کردارە باوەڕیان وایە تەنها بە 

هەڵبژاردىن ڕەگەز دەتوانرێت لەسەدا سەد باوان دڵنیابکرێتەوە 

لەسەالمەىت کۆرپەکەیان و ناشکرێت ئەم کارە بۆ هەموو خەڵک 

بکرێت، پێویستەت تەنها بۆ ئەو کەسانە بکرێت کە بارى تایبەتیان 

هەیە وەک نەخۆشیە بۆماوەیەکاىن پەیوەست بە ڕەگەزەوە و بەم 

ڕێژە کەمەش زیان بە کۆمەڵگاى مرۆڤایەىت ناگەیەنێت لە تێکچوىن 

هاوسەنگى ڕەگەزى و کەمبونەوەى ڕەگەزێک و زیادبوىن ئەویرت. 

بەاڵم ئەوانەى پشتیواىن لەم کارە دەکەن باوەڕیان وایە کە ئەم کارە 

زۆر لە کێشە کۆمەاڵیەتیەکان چارەسەر دەکات. چونکە هەندێک 

کەس بۆ بوىن کوڕێک چەند جارێک لەشوێن یەک کچیان دەبێت 

لەکاتێکدا ڕەنگە دواى چەند منداڵێکى کچ هەر تواىن دروستبوىن 

کوڕى نەبێت بۆیە لەم بارەدا باشرتین کار گرتنە بەرى ئەم 

ڕێگایەیە بۆ ڕێگرى کردن لە بونیەىت ژمارەیەکى زۆر لە منداڵ تا 

دەستکەوتنى کۆرپەى ڕەگەز ویسرتاو.

WWW.parsbook.org / سەرچاوە
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پیکداددەری گەورەی هادڕۆنی)LHC( دوای 

٢٧ مانگ کوژانەوە و پێشخستنی ئامێرەکان، 

لە سەرەتای مانگی جوالی دا دەستی 

بەکارکردەوە و وەک یەکەم کاریش دوو 

گورزەی پرۆتۆنی بە وزەی ١٣ تێرا ئەلیکرتۆن 

ڤۆڵت کێرشان بە یەکرتییدا.

زانایان لە ئێستادا کار لەسەر کۆکردنەوە و 

ڕیکخستنی داتای ئەم بەرکەوتنە دەکەن، کە 

دەکاتەوە.ڕێگەیەک بەرەو سەردەمێکی نوێ لە فیزیادا 
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پێکدادەری گەورەی هادرۆنی لە قواڵیی 

١٠٠ مەتریی و لە نزیک جێنف و سنوری 

نێوان فەرانسا و سویرسا دانراوە. ئەم 

 CERN دامەزراوە مەزنە لەالیەن ناوەندی

)ناوەندی توێژینەی فیزیای ناوکیی ئەوروپا(

وە کۆنتڕۆڵ دەکرێت. دوایین تاقیکردنەوەی 

ئەم پێکدادەرە بە ١٣ تێرا ئەلیکرتۆن ڤۆڵت 

)هەر تێرا هاوتای هەزار میلیاردە( بووە، 

کە زۆر زیاتر لە وە گەڕخستنی پێشووتر لە 

ساڵی ٢٠١٣ کە تەنها ٨ تێرا ئەلیکرتۆن فۆڵت 

بوو.

ئێستا زانایان دەتوانن جارێکیرت دەست 

بەکاربکەنەوە. ئوپێرەتەرەکان لە کاژێر ١٠ 

و ٤٠ خولەکی بەرەبەیانی رۆژی ٣ جونی 

٢٠١٥ کەوتەوەکار و دوو گورزەی نەگۆڕی 

پرۆتۆنی لە دوو ئاراستەی دژ بەیەکدا 

تاودا و لە چوار خاڵی دیاریکراودا لە ناو 

بازنەی ژێرزەمینییەکە کە درێژییەکەی ٢٧ 

کیلۆمەترە کێشای بە یەکرتییدا.

چوار هەستەوەری زەبەاڵحی ئەتلەس، 

سی ئێم ئێس، ئێل ئێچ سی بی و ئالیس لەم شوێنانەدا 

جێگیرکراون، کە کاریان بریتییە لە تۆمارکردنی پێکدادانە 

پڕوزەکان و زانیاری پێویست بۆ ناسینەوەی تەنۆلکە 

نوێیەکان لە ناو پاشاموەی تەنۆلکە نیمچە ئەتۆمییەکان، 

کۆدەکەنەوە. 

 

 وێنەی ١: کۆبوونەوەی زنایان لە سێرن بۆ وەگەڕخستنەوەی 

پێکدادەری گەوری هادڕۆنی

 

ڕاڵف هویەر ، بەڕێوەبەری گشتیی سێڕن، لە دوایی پیرۆزبایی لە توێژەرانی سێڕن، رایگەیاند نابێت چاوەڕوانییەکامنان زۆر و خێرا بێت. ئەو وتی 

ئەمە شتێک نییە خێرا ڕووبدات، دەبێت هەندێک سەبرتان هەبێت، بە الم لە ئێستادا لە کاتێکی زۆر هەستیار و دەگمەنداین.

ئوپێرەتەرەکان لەسەرتادا هەندێک کێشەیان بۆ دروست بوو، گورزەکانی پرۆتۆن بۆ ماوەیەک لە کیس چوون، بەاڵم ئەم کێشە تەکنیکییانە هەر 

زۆر زوو چارەسەر کران و یەکەم پێکدادانانەکان سەرکەوتووانە بەئەنجام گەیاندرا.

ئەم پێکدادەرە لە خولی پیشووتری کارکردنییدا توانیبووی تەنۆلکەی بۆزۆنی هیگز، کە دوایین پارچەی پازلی مودیڵی ستاندەر بۆ تەنۆلکە 

سەرەتاییەکان بوو بدۆزێتەوە؛ بەاڵم بەرزکردنەوەی ئاستی وزەی ئەم ئامێرە بۆ چوونە ناو بوارێکی نوێ لە فیزیادا، کە لەودا دۆزینەوەی نوێ 

مومکین دەبێت، پێویستە.

دۆزینەوە سەرەتاییەکانی پێکدادەری گەوری هادڕۆنی لە خولی نوێدا دەکرێت هەڵگری ئەو تەنۆلکانەش بێت کە تاوەکو ئێستا نەبیرناون و 
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 .)Super symmetry(بەشێکن لە تیوریی بەرزەخۆجیی

ژمارەیەک زۆر لە فیزیاییەکان هیوادارن بتوانن 

هەندێک سەرەداو لە سەر بەرزە خۆجێی پێش 

کوژاندنەوەی ئەم پێکدادەرە بدۆزنەوە،  تائێستا هیچ 

بەڵگەیەک لە بەردەستدا نییە، هەر بۆیە هەندێک 

کەس ڕایان وایە دەبێت سەرلەبەری تیۆرییەکە بە 

گریامنەکانیشەوە هەڵتەکێرنێت.

یەکێکیرت لە دۆزینەوەکان، کە فیزیاییەکان هیوادارن 

بەهۆی پێکدادەری گەورەی هادرۆنییەوە بدۆزرێتەوە 

سەرچاوەی ماددەی تاریکە. کە تاوەکو ئێستا هیچ 

بەڵگەیەکی ڕاستەوخۆ بۆ ئەمە لە بەردەستدا نییە.

وێنەی ٢: پاشاموەی پێکدادانی دوو گورزە پرۆتۆن بە 

وزەی ١٣ تێرا ئەلیکرتۆن ڤۆلت لە هەستەوەری ئالیس.

هەندێک لە فیزیاییەکان چاوەڕوانن بکرێت 

ئاماژەگەلێک لە ڕەهەندە زیادەکانی گەردوون وەکو 

ڕەهەندی پێنجەم لەم پێکدادانانەدا بدۆزنەوە. 

هەندێکیرت بەخۆشبینییەوە هیوادارن بەڵگە بۆ 

 )Multiverse(پشتڕاستکردنەوەی تیۆریی فرەگەردوونیی

و گەردوون هاوڕێکەکان)Parallel Universe( لەم 

پێکدادانانەدا دەربکەوێت.

توێژەران لە مانگەکانی داهاتوودا بە هێواشی ژمارەی 

پێکدادانەکان زیاد دەکەن، بەاڵم ئەم زیادکردنی 

خێرایە دەبێت لە بارۆدخێکی هاوسەنگدا بێت.

وزەی بەرکەوتنی دوو پرۆتۆن لە پێکدادەری گەورەی 

هادرۆنی یەکسانە بەوزەی یەک دەرزەن مێشوولە 

لەکاتی فڕیندا؛ بەاڵم ئەم وزەیە لە فەزایەکی 

زۆر بچووک، چەند میلیارد بچووکرت لە قەبارەی 

مێشولەیەکدا کۆبووەتەوە.

هەر بۆیە ئەم وزەیە، بە وزەیەکی زۆر بەرز لە 

جیهانی ورددا ئەژمارد دەکرێت و ئەم پێکدادەرە 

دەتوانێت کۆبوونەوەی وزەیەک هاوشێوەی وزەی 

دوای تەقینەوەگەورەکە)Bigbang( دروستبکاتەوەو 

فیزیاییەکان هەلیان بۆ بڕەخسێت، لێکۆڵینەوە لەسەر 

تانوپۆی سەرەتای گەردوون بکەن.

سێڕن گەورەترین ناوەندی تویژینەوە ئەوروپا

سێڕن)CERN( گەورەترین کۆمەڵەی تاقیگەیی جیهان لە بواری فیزیای تەنۆلکە 

سەرەتاییەکان و فیزیایی ناوکییدایە. ئەم کۆمەڵە تاقانە و مەزنە لە نزیک 

شاری جێنێڤ  و لەسەر سنوری هاوبەشی فەرانسەو سویرسادایە. تاقیگەی 

سێڕن لە)٢٩(ی سیپتامبەری ساڵی )١٩٥٤(دا لەالیەن رێکخڕاوی ئەوروپیی 

بۆتوێژینەوەی ناوکیی دامەزراوە و بە درێژایی ئەم ماوەیە کاریگەریی زۆری 

لەسەر پەرەپێدانی فیزیا هەبووە، تائیستا بەهۆی کارەکانی ئەم ناوەندەوە )٧(

خەاڵتی نۆبڵ  بەخرشاوە  و زاناکانی ژمارەیەکی زۆر خەاڵتی نیودەوڵەتییان 

وەرگرتووە. 

یەکێک لەگرنگرتین کارەکانی سێڕن توێژینەوەیە لەسەر سەرەتای دروستبوونی 

گەردوون. لە ئێستادا نزیکەی )٣٠٠٠( فیزیایی  و ئەندازیار لەم ناوەندەدا 

بەشێوەی تەواو کات کار دەکەن. نزیکەی )٦٥٠٠( زانا لە  زانکۆی جیهان  و لە 

هەشتا واڵتەوە پێوەندییان لەگەڵ ئەم ناوەندەدا هەیە و سەردانی دەکەن، کە 

ئەمە خۆی لە خۆییدا پیشاندەری گرنگی ئەم ناوەندەیە بۆ پێشکەوتنی زانست.  

ئەم ناوەندە جگە لە زانست شوێنێکی گرنگە بۆ ئاڵوگۆڕی کلتوریی و پێوەندی 

زانایانی کلتورە جۆربەجۆرەکانی جیهان، لە سێڕن زۆر جار زانایانی واڵتانی 

دوژمن پێکەوە کاردەکەن و بیروڕا دەگۆڕنەوە.

واڵتانی ئەوروپایی ئەم ناوەندە بەڕێوەدەبن  و بودجەکەی دابین دەکەن، سااڵنە 

جگە لەیارمەتیی دارایی بۆ پرۆژەکان، )٥( میلیۆن یۆرو دەبەخشنە ئەم ناوەندە، 

بۆ منوونە تەنها دوو واڵتی ئەڵامنیا و ئیتاڵیا )٣٠٠( میلیۆن یۆرۆیان پێشکشی 

سێرن کرد بۆ دروستکردنی پێکدادەری هادرۆنیی)LHC(. واڵتانیرتی جیهانیش 
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لەم ناوەندەدا بەشدارن و واڵتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا تا ئێستا نزیکەی یەک میلیارد دۆالر یارمەتیی دارایی پێشکەشی ئەم تاقیگە کردووە.

گرنگرتین بەرنامەی ئێستای سێڕن بریتییە لە پێکدادەری گەورەی هادڕۆنیی)LHC(، کە بەگەورەترین پرۆژەی توێژینەوەیی جیهان ئەژمار دەکرێت، 

لەم پێکدادەرەدا پرۆتۆنەکان بەڕادەیەک تاودەدرێن، کە وزەکەیان  بەرز دەبێتەوە بۆ نزیکەی )٧( ترا ئەلیکرتۆن- ڤۆڵت و لەم دواییەشدا ١٣ تێرا 

ئەلیکرتۆن ڤۆڵت. ئەم وزەیە لە تەنۆلکە سەرەتاییەکاندا بەوزەیەکی زۆر بەرز ئەژمار دەکرێت. پاش وەرگرتنی ئەم وزە بەرزە بەیکدا دەدرێن، بەهۆی 

ئەم بەرکەوتنەوەوە کۆمەڵێکی زۆر تەنۆلکەو دژە تەنۆلکەی جۆربەجۆر بەرهەمدێن و دەکرێت ئەو تەنۆلکانەی تائێستا نەبیرناون بدۆزرێنەوە. لەساڵی 

)٢٠١٢( لەم ناوەندەدا بەفەرمیی دۆزرانەوەی تەنۆلکەی هیگز راگەیەندرا، کە وەک پشتگیرییەکی گرنگ بۆ مۆدێلی ستاندەرد ئەژمار دەکرێت، 

بەم بۆنەوەیە خەاڵتی نۆبڵی )٢٠١٣( لەفیزیادا بەخرشا بەهەردووی پیتەر هیگزو  فرانچس ئیکارت. ئەم دوو کەسە بەشێوەیی تیۆریی بوونی بواری 

 ATLAS(،) CMS(،)(ژمارەیی هیگز و تەنۆلکەی هیگزیان پێشبینی کردبوو. لەشوێنی بەرکەوتنی پرۆتۆنەکاندا چوار هەستەوەری تاقیگەیی بەناوەکانی

ALICE(،) LHCB( دانراون کە داتای بەرکەوتنەکان کۆدەکەنەوە.

چێوەی )LHC( نزیکەی )٢٧( کیلۆمەترو لە شێوەی نزیک لە بازنەییدایە، تێچووی ئەم پرۆژە سەرو )١٠( میلیارد یۆرۆیە.

 World( واتە )www( جگە لەرۆڵی گرنگی سێڕن لەپێشکەوتنەکانی فیزیادا، ئەم ناوەندە رۆڵی بەرچاوی لە پێشکەوتنی  تەکنەلۆژیای زانیارییدا هەبووە

Wide Web(، کە هەمووان رۆژانە لە ئینتەرنێتدا بەکاری دەهێنن، لەداهینانی  ناوەندی سێڕنە، کە لەالیەن ئەندازیارێکی کۆمپیوتەری ئەم ناوەندەوە 

بۆ رێکخسنت و هاوبەشی پێکردنی زانیارییەکان لەنێو توێژەرانی سێڕندا داهاێرنا و بەهەموو جیهاندا باڵوبووەوە. 

یەکێکیرت لە پڕۆژەکانی سێڕن بریتییە لەپڕۆژەی تۆڕ)Grid(، ئەم پرۆژە هەموو کۆمپیوتەرەکانی توێژەرانی سێڕن لەهەموو جیهاندا پێکەوە دەبەستێتەوە 

بە مەبەستی بە کارهێنانی توانای هەموو کۆمپیوتەرەکان لە یەک کاتدا بۆ ئەنجامدانی ئەژماردنەکان.
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توێژینەوەی نوێی توێژەرانی زانکۆی جۆن 

هاپکینز پیشاندەدات، خەڵک ناتوانن سێبەری 

هەندێک لە ڕەنگە تایبەتەکان وەبیر بێننەوە 

چونکە دەماغیان دەیگۆڕێت بە ڕەنگی 

هاوشێوەی گشتیرت.

زۆر لە خەڵک بە سادەیی دەتوانن لە نێوان 

ڕەنگەکانی شینی ئاسامنیی و شینی تێر جیاوازی 

بکەن، بەاڵم کاتێک کاردەگاتە ئەوەی وەبیر 

بێنەوە، زۆربەی خەڵک تەنها دەڵێن شین. ئەم 

حەزە بۆ بە یەکسانکردنی ڕەنگەکان، دەکرێت 

بەکاربهێرنێت بۆ ئەوەی شیکاری ئەوەی، بە 

هارمۆنی کردنی ڕەنگەکان تەنها بە بەکارهێنانی 

یادەوەری کارێکی ئاسان نییە.

دەماغی ئێمە 
چۆن ڕەنگەکان 

وەبیر دەهێنێتەوە
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زۆربەی کلتورەکان وشەی هاوشێوە بۆ ڕەنگەکان بەکاردەهێنن و بە شێوەیەکی چوونیەک ڕێکیان دەخەن؛ بەاڵم توێژەرانی زانکۆی جۆن 

هاپکینز، لە بالتیمۆر، لەسەر ئەو بڕوایەن، ڕۆڵی  ئەم ڕیکخستنانە، لەسەر تێگەیشتنی خەڵک لەسەر ڕەنگەکان قسە زۆر هەڵدەگرێت.

لەم توێژینەوەدا توێژەران چوار تاقیکردنەوەیان لەسەر چوار گروپی جیاواز بە ئەنجام گەیاند. لە یەکەم تاقیکردنەوەدا، سەیری 

خولخلۆکەیەکی ڕەنگاوڕەنگ، کە هەڵگری ١٨٠ ڕەنگی جیاواز بوو، دەکرد، لە دواییدا داوایان لێکرا، کە باشرتین ناو بۆ هەر ڕەنگێک 

هەڵبژێرن. ئەم تاقیکردنەوە بۆ ئەوە دیزایین کرابوو، بەشداربووان سنووری نێوان ڕەنگەکان دیاریبکەن .

لە تاقیکردنەوەی دووهەمدا، توێژەران هەر ئەو ڕەنگانەیان پیشانی کەسانیرت دەدا، بەاڵم ئەمجار داوایان لێکردن، بۆ ڕەنگێکی تایبەتیی، 

باشرتین منوونە لەسەر خولخلۆکەکە بدۆزنەوە.

لە سێهەم تاقیکردنەوەدا، توێژەران هەندێک چوارگۆشەی ڕەنگکراویان پیشانی بەشداربوواندا و داوایان لێکردن، ڕەنگێک کە بە باشرتین 

شێوە لەگەڵ ئەم چوارگۆشەدا یەکدەگرێتەوە لەسەر خولخلۆکە ڕەنگییەکە دیاریبکەن. لە تاقیکردنەوەی چوارەمدا، گروپێکیرت ئەم کارەیان 

تەواو کرد، بەاڵم دواکەوتنێکی ٩٠ میلی چرکەیی لە نێوان هەر چوارگۆشەیەکی ڕەنگیی و هەڵبژاردنی باشرتین ڕەنگی گرێدراو بەم 

ڕەنگەوە لەسەر خولخولەکە ڕەنگییەکەدا هەبوو.

ئەنجامەکان پیشاندەدات، ڕێکسختنەکان کاریگەری زۆری لەسەر ناسینەوە و وەبیرهێنانەوەی ڕەنگەکاندا هەیە. ئەو بەشداربووانەی، 

کە داوایان لێکرابوو، ناو لە ڕەنگەکان بنێن، پێنج ڕەنگیان ڕێکخستبوو: شین، زەرد، پەمەیی، ئەرخەوانیی، سەوز. زۆربەی ڕەنگەکان یەک 

ناویان لێرنابوو، بەاڵم ڕنگە لێڵەکانی وەک سەوز و شین، دوو ناویان وەرگرتبوو، کەم ئەم دووناوییە ئاماژەیە بۆ سنوری نێوان ڕەنگەکان. 

سەرەڕای ئەوە زۆربەی خەڵک حەزیان لێبوو سێبەری یەکسان و هاوشێوە وەکو باشرتین منوونەی هەر ڕەنگێک هەڵبژێرن.

دۆزینەوەکان پیشاندەدات، کە دەماخ، ڕەنگەکان بەشێوەی کۆمەڵەی جیاواز و هەروەها لە شێوەی سێبەرێکی بەردەوام لە ڕەنگەکان 

وەبیر دێنێتەوە و ئەم دووە لەگەڵ یەکرتییدا ئاوێتە دەکات تاوەکو یادەوری ڕەنگیی دروستبکات. هۆکاری زۆر بۆ ئەم بابەتە هەیە، بەاڵم 

لەوە دەچێت، ئەم پرۆسە کارایی دەماخ بۆ یادەوەری ڕەنگەکان کەمبکاتەوە.
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بۆ شێت بووی!
لەشێتێک دەپرسن بۆ شێت بووی؟ دەڵێت ژنێکم 

هێنا کچێکی )١٨( سااڵنی هەبوو، کچەکە شوی کرد 

بەباوکم، کەوابوو ژنەکەی من بووبە خەسووی باوکم. 

باوکم بووبە زاوام و منیش بووم بە خەزوری باوکم. 

کچی ژنەکەم منداڵی بوو، کە برای من و کچەزای 

ژنەکەم بوو،کەوابوو کچە زای منیش بوو، واتە من 

بووم بە باپیری براکەم. ژنەکەی منیش کوڕێکی بوو، 

ئێستا ئەو دەبوو بەبرای ژنەکەی باوکم، کەوابوو برای 

منیشە، باوکم زاوامە، ژنەکەی باوکم کچی من و بوکی 

منە. ئێستا دەپرسی بۆ من شێت بووم؟!

نوکتەی زانستیی

من نیوتن نیم پاسکامل!
رۆژێک ئاینشتاین و نیوتن پێکەوە چاوشارێکێیان 

دەکرد، ئاینشتاین چاوی دادەخاو نیوتن لەپشتە سەری 

چوارگۆشەیەک دەکێشێت و لەناوییدا رادەوستێت. 

کاتێک ژماردنەکەی ئاینشتاین تەواو دەبێت 

هەڵدەگەڕێتەوەو نیوتن دەبینیت و دەڵێت: جۆ ! 

جۆ! نیوتن دەلێت من نیوتن نییم! ئێستا دەیسەملێنم 

: روبەری ئەم چوارگۆشە یەک مەتری چوارگۆشەیە 

منیش کەناوم نیوتنە لەسەری وەستاوم کەوابوو ئێستا 

پاسکامل نەک نیوتن ! )پاسکال یەکەی پەستانەو نیوتن 

یەکەی هێز، یەک پاسکال یەکسانە بە هێزی یەک 

نیوتن لەسەر رووبەری  یەک مەتری چوارگۆشە(
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بایۆلۆجستێکی بێکار زۆر هەوڵدەدات  و کاری بۆ نادۆزرێتەوە، چاوی بەئاگادارینامەیەک 

دەکەوێت ، گوایە هەلی کار لەباخچەیەکی ئاژەاڵن هەیە. دەچێت بۆ چاوپێکەوتن، 

بەریوەبەرەکە پێی دەلێت گۆریلێکامن هەبوو، خەلکی زۆر بەرەوالی خۆی رادەکێشا بەاڵم 

ماوەیەکە مردووەو بەم زوانە ناتوانیین جێگرەوەی بۆ دابین بکەین، تۆ کارەکەت ئەوەیە پێستی  

گوریلەکە لەبەردەکەیت و رۆڵەکەی ئەو دەگێڕی. زیندەوەرناسەکە  داچلەکی بەاڵم چاری نەبوو 

لەبێ کاری باشرت بوو، هەر بۆیە کارەکەی وەرگرت.

رۆژی دواتر ، زیندەوەرناس پێستی  گوریلەکەی لەبەر کردو چووە ناو قەفەسەکەوە، خەڵک 

سەردانیان دەکردو نان و میوەیان بۆ فڕێ دەدا، بەرەبەرە لەگەڵ بارودۆخەکەدا راهات و 

هەڵبەزو دابەزی دەکرد بۆ ئەوەی خەڵک خۆشیان بوێت. ئیرت کارەکەی ئەوە بوو، هەموو 

رۆژێک لەماڵەوە دەهات و جلی گوریلی لەبەردەکردو دەچووە ناو قەفسەکەیەوە کارەکەی 

بەباشی دەکرد.

رۆژێک لێی تێکچوو لەجیاتی ئەوەی بچێتە قەفەسەکەی خۆیەوە چووە قەفسێکی ترەوەو بینی 

شێرێکی زەبەاڵحی لێیە، شێرەکە نەڕاندی و هێرشی بۆ هێنا، کابرای زیندەوەرناس لەترسا دەستی 

بەڕاکردن کردو هاواری دەکرد فریام کەون، شێرەکە پری دایەوەو گرتی و دای بەزەوییداو 

وتی  بێدەنگ بە من لیوناردم هاوکاری پێشووت، دەمت داخە، ئەگینا هەردوکامن کارەکەمان 

لەدەست دەدەین.

چۆن ئاینشتاین 
تیۆریی رێژەیی دۆزییەوە!

لەساڵی )١٩٠٥( سێ مانگ پێشئەوەی  ئایشتاین تیۆریی رێژەیی تایبەتیی 

بدۆزێتەوە، بیری لەم تاقیکردنەوە کردبووەوەو تەسەوری کردبوو " ئەگەر 

من ناچار بم دەستم لەسەر شتێکی زۆر گەرم بۆ ماوەی خولەکێک رابگرم، 

خولەکەکە بەکاژێر لێمدەڕوات بەاڵم ئەگەر ژوانم لەگەڵ کچێکی جواندا 

هەبێت کاژێرێکم بەخولەکێک لێدەڕوات!

کاتێک زیندەوەرناسێک 
کار دەدۆزێتەوە!
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ئامادەکردنی: حسێن ڕابی

لە ماوەی سەدد و پەنجا ساڵی ڕابردوودا تێکڕای 

بااڵی پیاوێکی هۆڵەندی بیست سانتی مەتر زیادی 

کردووە، بەاڵم بااڵی پیاوێکی ئەمریکایی بە تێکڕایی 

تەنها ٦ سانتی مەتر زیاد بووە.

 بۆچی هۆڵەندییەکان 
بااڵبەرزترین خەڵکی جیهانن؟

تێکڕای بەرزی بااڵی پیاوانی هۆڵەندی ١٨٤ و هی ژنان ١٧١ سانتی مەترە، لە کاتێکدا 

دووسەدد ساڵ لەوەو پێش خەڵکی ئەم واڵتە بە کورتە بااڵیی نارسابوون. لە سەددەی 

هەژدەهەمدا خەڵکی ئەمریکا بە بااڵبەرزی نارساو بوون و بە تێکڕایی ٥ تاوەکو ٨ سانتی 

مەتر لە هۆڵەندییەکان درێژتر بوون. بەاڵم لە سااڵنی ناوەڕاستی سەددەی بیستەم 

ئەمریکاییەکان نەتەنها لە خەڵکی هۆڵەندا بەڵکو لە خەڵکی واڵتانی ئیسکاندیناڤیاش لە 

بااڵبەرزییدا پاشکەوتن. 

هەرچەند کورتهێنانیان لە بااڵبەرزییدا بە قەڵەوی قەربووکردوەتەوە!

بۆچی هۆڵەندییەکان بااڵیان بەرزبووەتەوە؟ وەاڵمەکەی ئاڵۆزە، یەکێک لە وەاڵمەکان بۆ خۆراک دەگەڕێتەوە. خواردنی تێر بە گۆشت و شیرمەنیی، 

کە سفرەی هۆڵەندییەکان دەڕازێنێتەوە. هۆڵەند یەکێکە لە بەرهەمهێنەرە سەرکییەکانی شیرەمەنی لە جیهاندا. بەاڵم ناکرێت ئەمە تاقە هۆکار 

بێت، چونکە واڵتانیتیری ئەوروپیش ئاستی دەوڵەمەندیی خۆراکیان بەرزکردەوەتەوە و وەک خەڵکی هۆڵەندیش هەڵنەکشاون.

توێژران یەکێک لە هۆکارەکان دەگێڕنەوە بۆ جینیتیک. بێگومان بەرزی بااڵ بۆماوەییە و تاوەکو ئێستا ١٨٠ جین دۆزراوەتەوە، کە لە بەرزی بااڵدا 

رۆڵ دەبینن. سەرەڕای ئەوەش توێژینەوە جینیتیکییەکان پیشاندەدات، هۆڵەندییەکان توانای جینیتیکی زۆریان بۆ بااڵبەرزی هەیە. بەاڵم ئەمەش 

بەتەنها ناتوانێت خێرایی بەرزبوونەوەی بااڵی هۆڵەندییەکان ڕوونبکاتەوە.
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بەاڵم توێژرانی سکوڵی لەندەن بۆ تەندروستی حەشیمەت، بە ڕێبەڕایەتی جیرت ستولپ 

وەاڵمێکی جیاوازیان بۆ ئەم دیاردەیە دۆزیەوەتەوە.
لێکۆڵینەوە لەسەر ژیانی نزیکەی ٤٠ هەزار هۆڵەندی کە لەسااڵنی نێوان ١٩٣٥ تاوەکو 

١٩٦٧ لە باکوری هۆڵەندا دەژیان و دایک و باوکیان هۆلەندی بوو، پیشاندەدات، پیاوانی 
بااڵبەرزتر زۆرتر لە پیاوانی کورتە بااڵ منداڵیان بووە. ژنانی بااڵبەرز بەڕادەی پیاوانی 

بااڵبەرز لە منداڵبووندا سەرکەوتوو نەبوون. لەوانەیە هۆکارەکەی بگەڕێتەوە بۆ ئەوەی بۆ 
ژنانی بااڵبەرز دۆزینەوەی مێرد قورسرتە.  بە پێچەوانەوە لە واڵتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا 
لەنێوان سااڵنی ١٩٣٧ تاوەکو ١٩٤٠ پیاوانی بااڵمامناوەند زیاتر لە پیاوانی بااڵبەرز و کورتە 

بااڵ و ژنانی کورتە بااڵ زیاتر لە ژنانیرت منداڵیان بووە.
هەربۆیە گروپەکەی ستولپ هەڵبژاردنی رسوشتیی داروین بە هۆکار بۆ بااڵبەرزی 

هۆڵەندییەکان دادەنێن. هۆڵەندییە بااڵبەرزەکان منداڵی زیاتریان هەیە، هەر بۆیە زۆرترین 
جین بۆ نەوەکانی دواتر دەگوازنەوە، بەاڵم لە ئەمریکا بە پێچەوانەوەیە. لە ئەمریکا 

هەڵبژاردنی رسوشتیی بەپێچەوانەی فاکتەرە ژینگەییەکانی وەک خۆراک دەجوڵێت بەاڵم لە 
هۆڵەندا لە ئاراستەییدایە.

هەڵبژاردنی رسوشتیی بریتییە لە 
پرۆسەیەکی هێواش لە ئەنجامی کارلێکی 
بوونەوەری زیندوو و بارودۆخی ناوەندی 

ژیان بۆ زاوزێی سەرکەوتووانەتر، بە 
ئامانجی خستنەوەی نەوەیەک کە 

هەلی مانەوە و زاوزێی زیاتری هەبێت، دێتە ئاراوە. هەر بۆیە هەندێک لە تایبەمتەندییە 
جینیتیکییەکان کەمدبێتەوە یان بە پێچەوانەوە زیاتر دەبێت.

داورین لە پاڵ ئەم تیۆرییەدا، دوو تیۆرییرتیشی هێنایە ئاراوە،کە بریتیین لە هەڵبژاردنی 
ڕەگەزیی و هەڵبژاردنی زاوزێ.

بە پێی هەڵبژاردنی زاوزێ، ئەو فنوتیپانەی، کە دەبن بە هۆی زیادبوونی ژمارەی 
منداڵەکان، بەرەبەرە لە ناو حەشیمەتەکەدا باوتر دەبێت.

هەڵبژاردنی ڕەگەزیی بریتییە لەوەی ئەو تایبەمتەندییە کەسیانەی کە لە دۆزینەوەی جووت 
و زاوزێدا سەرکەوتووترن لە ناو حەشیمەتەکەدا زیاتر دەبێت.

هەر بۆیە لەوانەیە لە ئەمریکادا ژنانی کورتەبااڵ لە ڕاکێشانی سەرنجی پیاواندا 
سەرکەوتووتربن و لە هۆڵەندییش پیاوانی بااڵبەرز زیاتر ژنان حەزیان لێبکەن. بۆچی وایە؟ 

وەاڵمەکەی نە تەنها ئاسان نییە، بەڵکو ڕوونییش نییە، تەنها دەکرێت بە گریامنە قسەی 
لەسەر بکرێت. لەوانەیە پیاوانی بااڵبەرز لە هۆڵەندا  داهات و تەندروستیی و بارودۆخی 

کۆمەاڵیەتیی باشرتیان هەبێت.
لەالیەکیرتەوە بەگشتیی ئەو کەسانەی بااڵیان زۆر جیاواز نییە زیاتر  بەرەو الی یەکرتی 
دەچن، لەوانەیە پیاوانی بااڵبەرزی ئەمریکایی سەرکەوتوو نەبن، لە ڕاکێشانی سەرنجی 

خامنانی کورتە بااڵ کە زیاتر منداڵیان دەبێت و پێشبڕکێکە بە پیاوانی بااڵ مامناوەندی 
بدۆڕێنن.

لەوانەیە ئەم تایبەمتەندییەیی هۆڵەندییەکان هەمیشەیی نەبێت. لە رسوشتدا بە گشتیی 
تایبەمتەندییەک، کە بۆ ماوەیەک زاڵ دەبێت، ماوەیەک هەروا دەمێنێتەوە و لە دواییدا 
پێچەوانە دەبێتەوە. لەوانەیە چەند نەوەی داهاتوو، گەلێکیرت جێگەی هۆڵەندییەکان لە 

بااڵبەرزییدا بگرێتەوە.
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