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بۆچــی بۆنــی زانســت لــەم ناوچەیــە نایــەت؟! تائێســتا 

ــن  ــە بزانی ــەوە ک ــورت دەبێت ــەوەدا ک ــی ئێمــە و هاوشــێوەکانیدا زانســت ل ــە کۆمەڵ ل

ــوەکان  ــی می ــت وتوێکڵ ــر دەنوێ ــد کاتژمێ ــل چەن ــە و فی ــی هەی ــد ددان ــە چەن زەڕاف

دەرمانــی کام نەخۆشــین، چــی بخۆیــن بۆئــەوەی کێشــان دابەزێــت! تــە نانــە ت 

قســەکردنی ئێمــە دەربــارەی زانســت تاڕادەیــەک  شــتێکی نامــۆ و نەشــازە. ئێمــە ســنوری 

قســە کردمنــان لــە باســە کۆمەاڵیــە تــی و سیاســیە ســەرەتاییە کان تێناپەرێــت. بــا وایدابنێیــن 

کــە زانســت بەرهەمــی واڵتانێکــی وەک ئەڵانیــا و ژاپــۆن و ئامریــکا یــان ئــەو واڵتانەیــە کــە 

ــت  ــارەی زانس ــە دەرب ــان هەی ــش بۆی ــا ئەوانی ــکەوتوەکان و تەنه ــە پێش ــن واڵت ــان دەڵێی پێی

بدوێــن و ئێمــە بــۆ زانســت دروســت نەبوویــن و دەبێــت وەک هەمیشــە لێــی دوورە پەرێزبیــن 

و فەرامۆشــی بکەیــن، بــەاڵم لێــرەدا چەنــد پرســیارێک دێتــە پێشــەوە، یەکێــک لەوانــە: مــادەم 

ئێمــە هەتــا ئێســتاش ناتوانیــن بڵێیــن خاوەنــی بەرهــەم و کاری زانســتیین و لــە هیــچ کوێیەکــی 

دونیــای زانســتەوە دیارنییــن، ئــەی دەبێــت ئــەو ژمــارە زۆرە بەشــی زانســتیی زانکــۆ و پــە 

ــان چــی بێــت و ســەرقاڵی چــی بــن؟  ــەکان، کاری ــگاکان، ســەرباری قوتابخان یان

بەگشــتی پەیوەندیــی مرۆڤــی ئــەم ناوچەیــە لەگــەڵ زانســت پەیوەندییەکــی دوور و دۆســتە. ئێمــە 

تائێســتاش بوێریــی ئــە وەمــان نییــە کە ڕاســتەوخۆ لە زانســت نزیــک ببینــەوە، هەرچیشــان دەربارەی 

ــەر  ــاوە و نەمانهێشــتووە ب ــاو مێشــکان دامانن ــی ن ــە جێگایەکــی تایبەتی ــەوا ل ــت، ئ زانســت وەرگرتبێ

بیــروڕا نەســەملێرناو و نازانســتیەکامنان بکەوێــت. ئــە م دوو جــۆرە بیــروڕا پێچەوانەیــە لــە نــاو مێشــکی 

هــەر یەکەمانــدا هــەن، بــەاڵم ئێمــە بوێریــی ئــە وەمــان نییــە کــە ڕووبــەڕووی یەکیــان بکەینــەوە و بزانین 

کامیــان پەســەندترە و کامیــان کامیــان لــەق دەکا! خــۆ ئەگــە ر وابکەیــن، ئــەو کاتــە لەوانەیــە لەبــەردەم 

ــتوین.  ــدا نوس ــەم تیای ــە بێخ ــەردەمێکە ئێم ــە س ــەوە ک ــەهۆڵیانە بتوێن ــکە س ــەو کۆش ــتدا ئ ــۆری زانس خ

ئەمــەش سەرکێشــی و ڕیســکیکی گەورەیــە. ئێمــە خومــان بــەو بیــروڕا نازانســتی و نەســەملێرناوانەوە گرتــووە 

و تەمەنێکــان لەگــەڵ بەســەربردوون،  بۆیــە ئەســتەمە بتوانیــن دەســتبەرداریان ببیــن، چونکــە ژیانــی ئێمــە 

بــەدەر لەمانــە شــتێکی تــری تێــدا نییــە. دوورکەوتنــەوە لێیــان پشــێوی و هــاوکات بۆشــاییەکی گەورەمــان بــۆ 

دروســت دە کات.
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و زانست! 
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نوسینی: ئاکۆ

خواســتی مــرۆڤ بــۆ زانســت خواســتێکی بنەمایــی نییــە، بەڵکــو 

ــەت  ــە تایب ــرۆڤ ب ــە م ــەوەی ک ــتە. ئ ــن خواس ــن و بااڵتری دوایی

پێــش  زانیــن  و  دروســتکراوە  بوونەوەرێــک  لەهــەر  جیــا  و 

دروســتبوونی تێکەڵــی رۆحــی بــووە، فکــری گریکــی کۆنــە، 

ــە  ــی رەهــا ل ــە زانین ــوو ک ــی واب ــەو پێ ــون. ئ ــەت ئەفالت ــە تایب ب

رۆحــی هــەر مرۆڤێکــدا هەیــە و کەوتۆتــە ژێــر تەپوتــۆزی 

ــە  ــەوە ل ــۆ پاککردن ــەوە و خ ــەی بیرکردن ــتەوە، وە بەرێگ رسوش

کاریگەریــی رسوشــت، دەگەینــە زانینێکــی پوخــت. ئــەم دیــد و 

تێروانینــەی ئەفالتــون بــووە دیدێکــی بــااڵ لــە جیهانــی کریســتیان 

دەبێــت  بــەوەی  دەســتکارییەوە،  بــە  ئەڵبــەت  ئیســالمدا.  و 

ــە  ــەو رێگەیــەوە دەگەین ئیامنــی ڕەهامــان بــە خالــق هەبێــت ل

راســتیی رەهــا. لــەو کەلتــورەدا مێشــک رۆلێکــی نییــە؛ بەهــاکان، 

ــزراون  ــدا پارێ ــی مرۆڤ ــە رۆح ــوو ل ــە هەم ــامن، ئەمان ــن، ئی زانی

ــەت  ــە. ئەڵب ــەو خەزێنەی ــت ب ــق دەمانگەیەنێ ــە خال ــامن ب و ئی

ــەدا،  ــەو جیهان ــەر ئ ــوو بەس ــون زاڵ نەب ــێبەری ئەفالت ــا س تەنه

ــی  ــا بینی ــووە دونی ــتۆش بب ــری ئەرس ــێبەری بی ــت، س ــان ش هەم

ئــەو شارســتانییەتانە لــە ڕووی گــەردوون ناســییەوە، ئــەوەی کــە 

ــتکرابێت و زەوی  ــرۆڤ دروس ــۆ م ــەت ب ــامن بەتایب زەوی و ئاس

ــت. ــەردوون بێ ــی گ چەق
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کاتــی زۆری ویســت تــا مــرۆڤ لــەم لێکدانەوانــە قوتــاری بــوو، وە بــە هــۆکاری تێکەڵبوونــی ئــەم 

ئایدیایانــە بــە ئایــن، قوتاربوونەکــە هــەروا ســانا نەبــوو و باجــی زۆری ویســت. جیهانــی ئیســالم 

هێشــتا لــەو بۆچونانــە قوتــاری نەبــووە و ئــەو دونیــا بینییــە کۆنــە رێگرێکــی زۆر گەورەیــە لــە 

تێگەیشــن و پەســەندکردنی هــەر جــۆرە زانســتێک. ئێســتاش لێــرە هــەر جــۆرە زانســتێک 

دەبێــت بــە فلتــەری ئاینــدا بــروات، لەبــەر ئــەوەی دونیــا بینییــە ئاینییەکــە نەگــۆراوە، 

هــەر بۆیــە زانســت و فەلســەفە هێشــتا پێیــان نەخســتۆتە ئــەم کۆمەاڵنــەوە.

ســەرجەم تیۆرییەکانــی زانســت بــۆ بــوون ئەوەیــان دەرخســتووە کــە بــوون -مــادە 

بێــت یــان ژیــان- بــە پەرەســەندنێکی چەنــد ملیــارد ســاڵی بــەردەوام گەیشــتۆتە 

ئــەم قۆناغــە و بەردەوامیــش پەرەدەســێنێت. نزیکــەی نــۆ ملیــارد ســاڵی 

ــان  ــەرهەڵدانی ژی ــوون و دوای س ــە ب ــۆر هاتۆت ــەی خ ــا کۆمەڵ ــتووە ت ویس

ــەم  ــا گەیشــتووە ب ــار ســاڵی ویســتووە ت لەســەر زەوی نزیکــەی ٣.٦ ملی

ــامن  ــەر خەیاڵ ــت، یەکس ــەندن دەکرێ ــە پەرەس ــاس ل ــە ب ــە. ک قۆناغ

ــۆی  ــەندن خ ــەاڵم پەرەس ــت، ب ــی دەچێ ــەندنی بایۆلۆج ــۆ پەرەس ب

چەمکێکــی گشــتگیرە و لــە هەمــوو بوارێــک پەرەســەندن هەیــە. 

و  قورســر  ئەتۆمــی  دروســتبوونی  گــەردوون،  پەرەســەندنی 

ــری  ــی ت ــی ســادەوە، پەرەســەندنی ئەســتێرە و هەســارە، پەرەســەندنی بایۆلۆجــی، پەرەســەندنی زانســت و کایەکان ــە ئەتۆم ــر ل ئالۆزت

ــەوە.  ــەو چەمک ــر ئ ــە ژێ ــن خۆشــی هــەر دەچێت ــەت پەرەســەندنی دی ــن، تەنان زانی

دەکرێــت هــەر لــە ژێــر روناکیــی بیــردۆزی پەرەســەندن خوێندنــەوە بــۆ خواســت و پیویســتیی مــرۆڤ بکەیــن بــۆ زانیــن. ئایــا زانیــن 

چییــە؟ مــرۆڤ کــەی حــەزی دەچیتــە ســەر زانیــن؟ ئایــا هــۆکاری بــاوەر نەبــوون بــە زانســت نەگەیشــتنی زانســتە بــەم ناوچانــە؟ کــە 

ــاوەرە کــۆن و  ــر و ب ــەوەی بی ــۆ خوێندن ــە نێــت دەبیرنێــت ب ــە هــەر زانســتێک زۆر ئاســانە! هێنــدەی ســود ل ئەمــرۆ دەستڕاگەیشــن ب

بێســود یاخــود زۆر جــار کوشــندەکان، زۆر کەمــی ئــەوە خواســت هەیــە بــۆ زانینــی نــوێ. هەڵەیــن گــەر پێــامن وابێــت بــە باڵوکردنــەوەی 

زانســت خەلکــی زۆر ئاشــنا بکەیــن بــە زانســت، لــە کاتێکــدا کەمینەیەکــی یەکجــار کــەم حــەز بــە خوێندنــەوە دەکــەن، لــەو ژمارەیــەش 

رێژەیەکــی کەمــی حــەزی بــە زانســتە.

زانیــن پێوەندیــی بــە دەزگای مێشــکەوە هەیــە. مێشــک دوای نزیکــەی ١١ ملیــار ســاڵ لــە پەرەســەندنی گــەردوون دروســت دەبێــت، 

ــەزن و  ــای خ ــاژەالن توان ــکی ئ ــگات. مێش ــۆی تێب ــە خ ــکات ل ــت ب ــەک دروس ــا دەزگای ــت ت ــی زۆری کردبێ ــەردوون کۆشش ــارە گ وا دی

ــر، زۆر  ــر و ئاڵۆزت ــەندنی زیات ــۆی پەرەس ــە ه ــرۆڤ ب ــکی م ــەاڵم مێش ــە، ب ــادەی هەی ــەوەی س ــک لێکدان ــتکردن و هەندێ ــە دروس وێن

توانــای شــاراوەی لەخــۆ گرتــووە، کــە دەتوانێــت ئــەو زانیارییانــەی لــە هەســتەوە وەریاندەگرێــت شــیکار و لێکدانەوەیــان بــۆ بــکات و 

مۆدێلــی پــێ دروســت بــکات و بگاتــە زۆر نهێنیــی شــاراوە کــە هەســتەکان درکــی پێناکــەن.   پەرەســەندنی مــرۆڤ دابــەش دەبێــت بــۆ 

دوو قۆناغــی ســەرەکی: قۆناغــی پێــش مــرۆڤ بــوون، یاخــود قۆناغــی ئــاژەڵ بــوون، کــە بــە پەرەســەندنێکی چەنــد ملیــۆن ســاڵی بــە 

کاریگەریــی هەڵبژاردنــی رسوشــتی و هەڵبژاردنــی سێکســی لــە رووی جەســتییەوە دەگاتــە ئاســتێک؛ قۆناغــی مــرۆڤ بــوون، کــە دوای 

دروســتبوونی کۆمەڵــگا و شــار دەســت پێــدەکات و توانــا شــاراوەکانی مــرۆڤ پەرەپێدەدرێــن و زانیــن بەرهــەم دێنــن. وەک چــۆن زەوی 

ــوو  ــە نزیکــی هەم ــدا ب ــە لەشــی خۆی ــرۆڤ ل ــان شــت م ــردووە، هەم ــار ک ــی تۆم ــە جیۆلۆجییەکان ــوو گۆرانکاریی ــدا هەم ــە چینەکانی ل

ــە  ــەکار کەوتــووەکان و هەروەهــا قۆناغەکانــی گەورەبوونــی کۆرپەل ــە ل ــە پاشــاموە جینیی قۆناغەکانــی پەرەســەندنی تۆمــار کــردووە؛ ب

لــە هەنــاوی دایکــدا. ئــەوەی گرنگــە بــە کورتــی بیزانیــن ئەوەیــە کــە: ژیانــی مــرۆڤ لــە تــاک خانەیەکــی ســادەوە دەســتی پێکــردووە، 

ــی  ــە پۆلێن ــاوی، وشــکاوەکی، وشــکایی )خشــۆک(، شــیردەرەکان و ئەیــپ و پاشــان مــرۆڤ، کــە ل ــەوەری ئ ــۆز، گیان ــەی ئاڵ ــەرەوە خان ب

ــووە و  ــر ب ــکی ئالۆزت ــدا، مێش ــژ و جیاوازەکان ــە درێ ــە قۆناغ ــی ب ــە تێپەرین ــرۆڤ ب ــت. م ــار دەکرێ ــپ ئەژم ــە ئەی ــەر ب ــادا ه بایۆلۆجی

ــی پەرەیســەندووە کــە  ــی زمان ــێ، جین ــە رۆشــن لەســەر دوو پ ــوون ب ــازاد ب ــووە، دەســتەکانی ئ ــای شــاراوەی لەخــۆدا هەڵگرت زۆر توان
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ــاوە. ــداوە و کۆمــەڵ و شــاری بونیادن ــرەو پێ ــی ب ــی کۆمەاڵیەتی ــەوە پێوەندی بەهۆی

ــەر  ــە لەب ــتپێدەکات. ئێم ــەڵ دەس ــار و کۆم ــتبوونی ش ــوون دوای دروس ــرۆڤ ب ــی م قۆناغ

ــێوەیەکی  ــن و ش ــێ دەرۆی ــەر دوو پ ــە و لەس ــتامن هەی ــە دوو دەس ــن ک ــرۆڤ نیی ــەوە م ئ

ــان  ــەوەی جیام ــەوە، ئ ــامن جیاناکەن ــە ئاژەڵ ــە ل ــیفەتە فیزیکیان ــەم س ــە، ئ ــان هەی تایبەمت

دەکاتــەوە خەســڵەتە مرۆییەکانــن، کــە لەگەڵــامن لەدایــک نابــن بەڵکــو دروســتیان دەکەیــن. 

ــان  ــە کایەکانــی زانیــن داهێن مــرۆڤ دروســتکەرە، پێــش ئــەوەی ئامــراز دروســت بــکات، ل

بــکات، خــۆی دروســت دەکات. باشــرین مۆدێلێــک کــە شــیکاری ئەوەمــان بــۆ بــکات مــرۆڤ 

بــوون پیویســتیی بــە چییــە، مۆدێلەکــەی ئەبراهــام ماســلۆیە، کــە بــە هەرەمــی پێویســتییە 

بنچینەییــە مرۆییــەکان نــارساوە. بــە پێــی ئــەم مۆدێلــە، مــرۆڤ لــە توانــای کەســیی خۆیــدا 

ــە  ــای خێزانیــش ب ــە توان ــکات، هەروەهــا ل ــا بتوانێــت خــۆی دروســت ب ــە تەنه ــە کــە ب نیی

ــە. ــەت و کۆمەڵ ــو کاری هاوبەشــی دەول دەرە، بەڵک

لە کتێبی "A Theory of Human Motivation" ماســلۆ بە شــیکردنەوەی تیۆری و پراکتیکی، 

ــتی  ــۆ خواس ــوارەوە، ب ــە خ ــتەییەوە، ل ــتی جەس ــە خواس ــرۆڤ ل ــی م ــتە بنچینەییەکان خواس

خودبەدیهێنــان، لەســەرەوە نەخشــە دەکێشــێت، بــە جیاکردنەوەیــان بــۆ پێنــج ئاســت. وەک 

نــاوی نــاوە "خواســتی بنچینەیــی" مانــای ئــەوەی کــە ئەمانــە هەمــوو خواســتەکانی مــرۆڤ 

نیــن، بەڵکــو بنچینەییــن و بــێ تەواوکردنــی بڕێکــی زۆری ئــەم خواســتانە، ناتوانیــن پــەرە بــە 

توانــا مرۆییەکامنــان بدەیــن. وەک لــە وێنەکــەدا دەیبینیــن، خواســتە بنچینەییــەکان بــۆ پێنــج 

ئاســت دابــەش کــراون:

١- خواستە فسیۆلۆجی یاخود جەستەییەکان

٢- ئاسایش و دڵنیایی

٣- خۆشەویستی و پەیوەندی

٤- خواستی رێزگرتن

٥- خود بەدیهێنان

 

و  خــواردن  لــە:  بریتیــن  خواســتە جەســتەییەکان 

خواردنــەوە، ســێکس، شــوێنی نیشــتەجێ، نوســن 

و دەردان. بــێ تێربوونــی ئــەم خواســتانە مــرۆڤ 

ــایش و  ــە ئاس ــەرووتر، ک ــتی س ــۆ ئاس ــەوە ب ناپەرێت

ــەم  ــە ئ ــە ک ــەوە نیی ــت ل ــەت مەبەس ــە. ئەڵب دڵنیایی

بنێیــن  تــا هەنــگاو  خواســتانە ١٠٠% دابیــن بــن 

ــە  ــەوە دەکات ک ــەی ئ ــلۆ گریامن ــەرووتر. ماس ــۆ س ب

کەســی تــەواو برســی، جگــە لــە خــواردن شــتی تــری 

ــە  ــە خواســتە جەســتەییەکان ب ــە، بۆی ــگ نیی ــۆ گرن ب

پلــەی یەکــەم دێــن. بــەاڵم تێربوونــی رێژەیەکــی 

بەرچــاو لــەم خواســتانە مــرۆڤ دەپەرێینــەوە بــۆ 

ــە.  ــی ئاســایش و دڵنیایی ــە داواکاری ــر، ک ئاســتی دوات

بــە  ئــەوەی  مانــای  رەهــا،  دڵنیایــی  و  ئاســایش 
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رەهایــی بــێ تــرس ببیــن. لێــرەدا دەســتەبەرکردنی رێژەییــە، بــەاڵم نەبوونــی جەنــگ مانــای بوونــی رێژەیەکــی بــاش 

دڵنیایــی نییــە. مــرۆڤ پیویســتیی بــە ئاسایشــی والت هەیــە، پێویســتیی بــە ئاسایشــی سیاســی هەیــە، ئاسایشــی تــاک 

بەرامبــەر تــاک و چارەســەری هــەر گرفتێــک بــە یاســا، نەبوونــی گــروپ و پێکهاتــەی بچــوک و دابــراو لــە دەولــەت کــە 

هەرەشــە بــن بــۆ ســەر ئاسایشــی تــاک، ئاسایشــی ژینگــە و بوونــی ژینگەیەکــی پــاک و خاوێــن، ئاسایشــی خــۆراک و 

کۆنــرۆل کردنــی خواردەمەنــی، دڵنیایــی تەندروســتی و مافــی چارەســەری نەخۆشــی و دوور کەوتنــەوە لــە دڵەراوکــێ 

ــی.  و نادڵنیای

لــە دوای دابیــن بوونــی برێــک لــە ئاســایش و دڵنیایــی، مــرۆڤ خواســتی تــری دەبێــت: خواســتی بوونــی پەیوەنــدی و 

خۆشەویســتی. پەیوەندیــی خێزانیــی ئــازاد، هاورییەتــی و خۆشەویســتی لەگــەڵ رەگــەزی بەرامبــەر. پەیوەنــدی لەســەر 

بنەمــای خوێــن، کــە پەیوەندییەکــی ناچارییــە و خواســتی مــرۆڤ خــۆی نییــە، ناتوانێــت ویســتی مــرۆڤ بــۆ پەیوەنــدی 

تێــر بــکات.

خواســتی رێزگرتــن، رێزگرتنــی خــود، رێــزی ئەوانیــر، باوەڕبەخۆبــوون، شــکۆمەندی و ئــازادی دەگرێتــەوە. دەســتەبەر 

بوونــی ئــەم خواســتە، پیویســتی بــە پــەروەردەی دروســت هەیــە، هــەم پــەروەردەی خێــزان و هــەم دامودەزگاکانــی 

دەولــەت. پەیوەندییــە خێزانــی و کۆمەالیەتییــەکان چــۆن بــن، یاســاکانی دەولــەت چــۆن بــن، تــا بتوانــن رێــز و شــکۆ 

بــۆ هــەر مرۆڤێــک دابــن بکــەن؟ 

ــێک  ــۆ کەس ــێک ب ــە کەس ــان ل ــود بەدیهێن ــان. خ ــود بەدیهێن ــە خ ــە ل ــەکان بریتیی ــتە بنچینیی ــتی خواس ــن ئاس دوایی

دەگۆرێــت؛ هەیــە ئامانجــی ئەوەیــە ببێتــە داهێنەرێــک لــە بوارێکــدا، هەیــە شــارەزابوون و پەیوەســتبوون بــە کارێکەوە 

دەبێتــە ئامانجــی، یاخــود گەیشــتنە پلەیەکــی بــااڵی رۆحــی -کــە هەمــان شــت دوای تێپەرینــی خواســتە ســەرەتاییەکان 

دێنــەدی، نــەک چەپاندنیــان. ئامانجــامن هەرچــی بێــت، بــێ دەســتەبەرکردنی خواســتە بنچینەییەکانــی خوارتــر ناگەینــە 

ئــەو ئامانجانــەی کــە خــود بەدیدەهێنــن.

ماســلۆ باســی حاڵەتــی وەهــا دەکات کــە کەســێک بــێ ئــەوەی خواســتی خۆشەویســتی یاخــود رێــز، یــان هیچیانــی 

هەبێــت، بتوانێــت بگاتــە ئاســتی خــود بەدیهێنــان و دواتــر ئــەم توانایــە بــەکار بخــات تــا لــەو ڕێیــەوە خواســتەکانی 

خوارتــری دابیــن بــکات. ئــەم دۆخــە نارسوشــتییە و بەرەنجامــی نێگەتیڤــی دەبێــت، چونکــە کەســەکە خــود 

ــە زۆر  ــی ئێم ــە والت ــە ل ــەوە. ئەم ــر بکات ــەرەتاییەکان پ ــتە س ــا خواس ــەوە ت ــی و دادەبەزێت ــە ئامانج ــان نابێت بەدیهێن

بــاوە کــە خەلکــی زۆر حــەز دەکــەن بروانامــەی خوێندنــی بــاالی ئاســت بەرزیــان هەبێــت تــا لــەو ڕێگەیــەوە پێگــەی 

ــی  ــۆ تێرکردن ــە ب ــی بروانام ــەم، بەکارهێنان ــتی یەک ــە ئاس ــار دادەبەزن ــود زۆر ج ــەن، یاخ ــز بک ــان بەهێ کۆمەاڵیەتی

ــتییە  ــن پێداویس ــە ناتوانی ــرۆڤ، ئێم ــارەی م ــی ژم ــەر زۆربوون ــەت لەب ــر! ئەڵب ــی ت ــتەییەکان و هیچ ــتە جەس خواس

جەســتەییەکامنان لــە رسوشــتەوە دەســتەبەر بکەیــن، ناچاریــن بــە زانســت بەرهەمیــان بهێنیــن، بۆیــە زانســت خــۆی 

دەبێتــە هــۆکار بــۆ ئاســان دەســتەبەربوونی خواســتەکانی خوارتــر. بەهــۆی زانســتەوە ئاســان دەســتەبەری خــواردن و 

خواردنــەوە و شــوێنی نیشــتەجێ و زۆر پێویســتیی تــر دەکەیــن، بەهــۆی زانســتەوە باشــر ئاســایش و دڵنیایــی دابیــن 

دەکەیــن، بەهــۆی زانســتەوە پەیوەندییــە کۆمەالیەتییــەکان ئاســانر دەکەینــەوە و رێگرییــەکان ناهێلیــن، هــەر بەهــۆی 

ــە  ــارە دەبێت ــز و شــکۆ، وە زانســت خۆشــی دووب ــە دەســتهێنانی رێ ــۆ ب ــەروەردەی دروســتامن دەبێــت ب زانســتەوە پ

هــۆی بەرهەمهێنانــەوەی خــۆی. ئەڵبــەت بوونــی ئاســایش و دڵنیاییــش هــۆکارە تــا ئاســانر خواســتی خوارتــر دابیــن 

بکەیــن، هەروەهــا بوونــی خۆشەویســتی و رێزیــش هــۆکارن تــا ئاســایش و دڵنیایــی زیاتــر بێــت، یاخــود بەرهەمهێنانــی 

ــن. ــڕاو نی ــەک داب ــی لەی ــا هەرەمــی پێداویســتییەکان پێکداچــووە و ئایتمەکان پێداویســتییەکان ئاســانر بیــت، وات

ــەاڵم ڕووی  ــی خواســتە ســەرەتاییەکان. ب ــان و دابینکردن ــۆ ژی ــک، ئاســانکاری ب ــە تەکنی ــە ل ــی زانســت بریتیی ڕوویەک

گرنگــی زانســت بریتییــە لــە ڕوونــاک کردنــەوەی ڕووبــەرە تاریکــەکان و گەیشــن بــە هۆشــمەندییەکی بااڵتــر و گۆرینــی 
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تێروانینــامن بــۆ ژیــان. لــە والتــی ئێمــە زانســت تەنهــا وەهــا تەماشــا دەکرێــت کــە بریتــی بێــت لــە بەدەســتهێنانی 

بروانامەیەکــی بــااڵ و کارکــردن لــە بوارێکــی تایبــەت و بــە دەســتهێنانی موچــە و پێگــەی بــاش. واتــا ئامانــج لێــی خــود 

بەدیهێنــان نییــە، بەڵکــو بەدیهێنانــی خواســتە زۆر ســەرەتایی و تــا ڕادەیــەک غەریزییەکانــە.

ــە  ــەڵ ل ــەت و کۆم ــتی دەول ــۆ شکس ــەوە ب ــت الی، دەگەرێت ــی زانس ــەخ بوون ــە و بێبای ــەم کۆمەاڵن ــاک ل ــتی ت شکس

بونیادنانــی تــاک، کــە دەکرێــت بڵێیــن تــا ئەنــدازەی زۆر دژی دروســتبوونی تاکــن. دەســەالتێکی دیموکراتــی و 

ــە  ــکات. ل ــە ب ــتە بنچینەییەک ــج خواس ــەر پێن ــتەبەری ه ــت دەس ــرۆڤ بتوانێ ــا م ــکەرن ت ــراوە، رێخۆش ــی ک کۆمەڵێک

ــە خواســتەکانی  ــە ئاســایش و برێکــی کەمــر ل ــدا، دەکرێــت خواســتی جەســتەیی و برێــک ل دەســەالتێکی دیکتاتۆری

ســەروتر دابیــن ببێــت. ئــەوەی لــە رۆژهەالتــی ناوەراســت دەگوزەرێــت، دوورە لــە هــەردوو ئــەو جــۆرە. دەســەالت 

یــاری بــە پێداویســتییە جەســتییەکانەوە دەکات و وەک کارتــی سیاســی بەکاریــان دەهێنێــت، واتــا مافــی چەســپاو نیــن. 

گــەر لــەم کۆمەاڵنــەدا کەســێک گرفتــی خــۆراک و ســێکس و شــوێنی نیشــتەجێی نەبێــت، ئیــر بە کەســێکی ســەرکەوتوو 

و بــێ گرفــت دێتــە ئەژمــار! لــە کاتێکــدا ئەمانــە تەنهــا تێرکردنــی غەریــزە ئاژەڵییەکانــن. بــواری ئاســایش و دڵنیایــی 

ــە کاتێکــدا چەمکــی ئاســایش و  ــای بوونــی ئاســایش دەگەیەنێــت، ل ــە، کــە گــەر شــەڕ نەبێــت ئیــر مان هێنــدە وێران

دڵنیایــی زۆر لــە ســەروو ئــەو ئاســتەوەیە. گرفتــی ئــەم کۆمەاڵنــە تەنهــا دەســەالت نییــە، بەڵکــو کۆمــەڵ خۆشــی رێگــرە 

لــە دەســتەبەربوونی خواســتی ســەرەتایی و دڵنیایــی بــە هــۆکاری کەلتورێکــی چەقبەســتوو. غەریــزەی ســێکس وەک 

ــزەی  ــت وەک غەری ــە دەبێ ــەو غەریزەی ــدا ئ ــە کاتێک ــت، ل ــت بچەپێرنێ ــت و دەبێ ــا دەکرێ ــاوان تەماش ــرەت و ت نەف

ــت، هــەر  ــە بەدینەهاتبێ ــتە ک ــک خواس ــت "خواســت کاتێ ــلۆ دەڵێ ــت. وەک ماس ــا تێپەرێرنێ ــت ت ــر بکرێ خــواردن تێ

کات بەدیهــات ئیــر نابێتــە خواســت و شــتیری بەدینەهاتــوو دەبنــە خواســت" بــە هــۆکاری چەپانــدن و تێرنەکردنــی، 

ســێکس بووەتــە خواســتێکی هەمیشــەیی الی زۆرینــەی تاکــی کۆمــەڵ. تەنانــەت بــە هاوســەرگیریش ئــەم غەریزەیــەی 

بــۆ تێرنابێــت، چونکــە هاوســەرگیریش تــا ڕادەیــەک بــە دوورە لــە هەڵبژاردنــی ئــازاد. گیرۆدەبــوون بــەم ئاســتە هــەر 

ــەوە،  ــان بکات ــن و داهێن ــە زانی ــر ل ــەوە، بی ــز بکات ــە خۆشەویســتی و رێ ــر ل ــەوەی مــرۆڤ بی ســەرەتاییانەوە، ڕێگــرە ل

تەنانــەت ببێتــە کەســێکی بــاوەردار و ڕۆحانیــش. 

چارەسەر چییە؟

ئەرســتۆ گوتویەتــی "ئــەوەی لــە دەوڵەتــدا نەژێــت، یــان فریشــتەیە یــان ئــاژەڵ" ئێمــە شــاهیدی ئەوەیــن کــە چــۆن 

ــا بــۆ ئــەوەی خواســتی زانینــامن  شکســتی دەوڵــەت بووەتــە هــۆی لــە مــرۆڤ خســتنی تاکــی ئــەم کۆمەاڵنــە. کەوات

هەبێــت، دەبێــت مــرۆڤ بونیــاد بنێیــن، وە بــۆ دروســتکردنی مرۆڤیــش، پێویســتامن بــە بونیادنانــی دەولــەت دەبێــت 

ــە دروســتبکەین،  ــەک لەمان ــە ی ــڕ نیی ــا ســاتێکی کوتوپ ــاد دەنرێــت. وات ــە زانســت بونی ــەت خۆشــی ب ــەت دەول -ئەڵب

بەڵکــو یــەک یەکــری دروســت دەکــەن و بــە تێپەرینــی کات شــێوەیەکی جێگیرتــر لەخــۆ دەگرێــت. دەبێــت ســەرەتا 

ئــەو باوەڕەمــان ال دروســت ببێــت کــە زانســت ڕزگارکــەرە، پاشــان بــەو کەمــە زانینــەی هەمانــە بنەماکانــی دەولــەت 

و دام و دەزگاکان بونیــاد بنێیــن، ئــەم دەزگایانــە زانســت بەرهــەم بهێنــن و زانســتیش مــرۆڤ بەرهــەم بهێنێتــەوە.

جگــە لــە وەهــا هاوکارییەکــی نێــوان دەولــەت و کۆمــەڵ، هەمــوو هەوڵێکــی کەســی شکســت دەهێنێــت و هەمــوو 

شکســتێکیش بــە قازانجــی گروپــە دینییــە تونــدرەوەکان دەبێــت، کــە بوونەتــە شــوێنی کۆکردنــەوەی مرۆڤــە 

ــەکان. ــتە مرۆیی ــە خواس ــڕاو ل ــتخواردو و داب شکس
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ئا: حسێن ڕابی

بۆچــی ســەرەڕای دروســتکرانی هــەزاران بۆمبــی ناوکــی لــە مــاوەی ٧٠ ســاڵی رابــردوودا جگــە لــە یەکجــار 

هەرگیــز ئــەم چەکــە بەکارنەهێــرنا؟ بۆچــی هەندێــک خەڵــک حەزیــان لێیــە ئــەم بۆمبەیــان دەســتکەوێت؟ 

ســوودی ئــەم چەکــە لــە چییدایــە؟ 

بۆمبی ئەتۆمی چییە؟ 
?ئایا سوودی هەیە

زۆر کــەس وادەزانــن وزەی ناوکــی و بۆمبــی 

ئەتۆمــی یــەک شــن، بــە واتەیەکیــر الیــان وایــە  

ئامانجــی کۆنتڕۆڵــی وزەی ناوکــی دروســتکردنی 

بۆمبــی ئەتۆمییــە. ڕوونــە ئــەم لێکدانەوەیــە 

ــی جیهــان وزەی  ــە ئێســتادا ٣٣ واڵت ــە. ل هەڵەی

ناوکیــی بەکاردەهێنــن و لەنــاو ئەمانــەدا تەنهــا 

ــکا،  ــی ئەمری ــە یەکگرتووەکان ــی ویالیەت ٩ واڵت

ــل،  ــن، ئیرسائی ــا، چی ــا، فەرانس ــیا، بەریتانی روس

هنــد، پاکســتان و کۆریــای باکــور وزەی ناوکــی 

کــە  بەکاردەهێنــن،  ســەربازییدا  بــواری  لــە 

ــبڕکێی  ــۆ پێش ــەوە ب ــەش دەگەڕێت ــەی ئەم ڕیش

چــەک لەســەردەمی جەنگــی ســاردی هــەردوو 

بلۆکــی رۆژهەاڵت)بــە ڕێبەرایەتــی ســۆڤیەت( و 

ــکا(. ــی ئەمری ــە ڕێبەرایەت رۆژئاوا)ب
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بوونــی  پــاک  بەواتــای  ناوکــی  وزەی  بەکارهێنانــی  هەڵبــەت 

ئــەم وزەیــە نییــە، وزەی ناوکــی لەســەر بنچینــەی پرۆســەی 

ناوکەیەکبــوون ژینگــە پیــس دەکات. وزەی پــاک بــە وزەیــەک 

ــن  ــە بریتی ــەم وزان ــەی ئ ــەکات، منوون ــس ن ــە پی ــت ژینگ دەگوترێ

لــە وزەی خــۆر، بــا، گەرمــای زەوی و هەڵکشــان و داکشــانی ئــاوی 

ــە  ــەوت و گاز و وزەی ناوکی)ناوک ــەد(. وزەی ن ــەزر و م دەریا)ج

ــن. ــارد ناکرێ ــاک ئەژم ــە وزەی پ ــوون( ب کەرتب

ــن  ــوزی بەردی ــی وەک خەڵ ــووتانی بەبەردبووەکان ــۆن س وەک چ

ئۆکســیدی  دووانــە  گازی  باڵوکردنــەوەی  بــە  گاز،  و  نــەوت  و 

کاربــۆن ژینگــە پیــس دەکات و دەبێــت بەهــۆی گەرمبوونــی 

زەوی، پاشــاموەی مــاددە تیشــکدەرەکانی رادیۆئاکتیــڤ بــۆ ژینگــە 

ــییەکەیان  ــەوەی مەترس ــۆ ئ ــت ب ــاڵی دەوێ ــەدان س ــناکن وس ترس

کــەم ببێتــەوە. بــۆ کەمکردنــەوەی مەترســی ئــەم پاشــاموانە 

دەبێــت لــە نــاو بەرمیلــی کانزایــی و حەپســکەری تیشــک دابرنێــن 

و لــە حەشــارگەکاندا بــە دور لــە ناوچەکانــی ژیــان بشــاردرێنەوە.

جۆرێکیــری وزەی ناوکــی بــە پێــی پرۆســەی ناوکــە یەکبــوون 

بەرهــەم دێــت. ئــەم پرۆســە لــە نــاو خــۆر و ئەســتێرەکاندا 

ڕودەدات و مــرۆڤ هیــوادارە بەکاریبهێنێــت، بــەاڵم هێشــتا وا 

هەســتدەکرێت ڕێگەیەکــی دوور و درێــژ لــە بــەردەم ئــەم کارەدا 

ــە. هەی

جۆرەکانی چەکی ئەتۆمی
لەســەر  ئەتۆمــی  بۆمبــی  جــۆرن،  ســێ  ئەتۆمــی  بۆمبەکانــی 

پرۆســەی ناوکەکەرتبــوون، بۆمبــی هایدۆجینی)ناوکــە یەکبــوون( و 

ــس(. ــراو) پی ــی الوازک ــی ئەتۆم بۆمب

کاتێــک دەڵێیــن بۆمبــی ئەتۆمــی مەبەســتامن هــەر ئــەو بۆمبەیــە 

کــە لــە کۆتایــی جەنگــی جیهانــی دووهەمــدا درا لــە هیرۆشــیام و 

ــان  ــدراو ی ــاو ناخــی بۆمبەکــەدا یورانیۆمــی پیتێن ــە ن ناکازاکــی.  ل

ــە،  ــتایی مۆلەق ــە بارس ــک دەگات ب ــە کاتێ ــە، ک ــۆم هەی پۆلۆتۆنی

کەرتبوونــی نــاوک ڕودەدات و وزەیەکــی زۆر هاوتــای دەیــان 

میلیــۆن کیلۆگــرام تــی ئێــن تــی ئــازاد دەبێــت. بــۆ بــەراورد، توانای 

تێکدانــی بۆمبــە ئاســاییەکان هاوتــای چەنــد هــەزار کیلۆگــرام تــی 

ــە. ــن تی)TNT(ی ئی

ــە  ــکەوتووترە ل ــر و پێش ــی بەهێزت ــی چەکێک ــی هایدرۆجین بۆمب

بۆمبــی ئەتۆمــی و پێکهاتــووە لــە بۆمبێکــی ئاســایی ئەتۆمــی 

)ناوکــە کەرتبــوون( و هەمبارێــک گازی هایدرۆجیــن و کانــزای 

پێویســت  بارۆدۆخــی  ئەتۆمــی  بۆمبــی  تەقینــەوەی  لیســیۆم. 

بــۆ یەکبوونــی ناوکــە تووخمــە ســووکەکان فەراهــەم دەکات. 

ئەتۆمەکانــی هایدرۆجیــن بــە یەکبوونــی لەگــەڵ یەکرییــدا 

ــای  ــەن. توان ــت دەک ــی زۆر سەربەس ــۆم و وزەیەک ــی هیلی ناوک

ــرام ــارد کیلۆگ ــن میلی ــای چەندی ــن هاوت ــی هایدرۆجی بۆمبەکان

ــاو  ــە ن ــا ل ــتی تەنه ــێوەی رسوش ــە ش ــە ب ــەم پرۆس ــە. ئ TNT ی

ڕودەدات. ئەســتێرەکاندا 

وایــە،  ئاســایی  بۆمبــی  وەک   ،)Dirty bomb( پیــس  بۆمبــی 

ــە پاشــاموەی ناوکــی و مــاددەی ڕادیۆئاکتیــڤ ئاخێــرناوە.  کــە  ب

میکرۆبیــە،  و  کیمیایــی  بۆمبــی  وەک  کارکردنــی  شــێوازی 

ناوچەیەکــی  لــە  رادیۆئاکتیــڤ  مــاددەی  باڵوکردنــەوەی  بــە 

بەرفــراوان خەڵــک تووشــی نەخۆشــی تیشــک، لــە شــێوەی 

شــێرپەنجە و مەرگــی پڕئــازار دەکــەن.  جۆرێکیــری بۆمــب پێــی 

دەگوترێــت یورانیۆمــی کزکــراو، کــە بــە چەکــی ناوکــی ئەژمــارد 

ــکە  ــە، تیش ــک پرۆس ــراو دوای هەندێ ــی کزک ــت. یورانیۆم ناکرێ

رادیۆئاکتیڤەکــەی دەگاتــە ئاســتێکی ڕێگەپێــدراو. بەهــۆی ئەوەی 

کانــزای یورانیۆمــی پەتــی تایبەمتەندیــی میکانیکیــی بەهێــزی 

هەیــە، بــۆ دروســتکردنی چــەک بــە مەبەســتی شــکاندنی دەرع 

ــت. ــە کاردەهێرنێ ب

چۆن چەکی ناوکی بەرهەم دەهێرنێت؟
دروســتکردنی چەکــی ناوکــی کارێکــی ســادە نییــە، تەنانــەت بــۆ 

واڵتانیــش. بــۆ دروســتکردنی بۆمبــی ئەتۆمــی دوو ڕێگــە هەیــە: 

ڕێگەیەکیــان بریتییــە لــە پیتاندنــی یورانیــۆم  بــە ڕێــژەی ســەرو 

بریتییــە  کاتبــەرە؛ ڕێگەیەکیــر  ٩٠%، کــە ڕێگەیەکــی درێــژو 

ــووڵەکانی  ــە ش ــوو ل ــی بەرهەمهات ــی پۆلۆتۆنیۆم ــە بەکارهێنان ل

ڕێگــە  ئــەم  کــە  قــورس،  ئــاوی  ریاکتۆرەکانــی  ســووتەمەنی 
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ئاســانر و خێراتــرە. هەرچەنــد واڵتێکیــش بیەوێــت بــە دزییــەوە کارەکــە بــکات، بــەاڵم قۆناغەکانــی دروســتکردنی بۆمــب پێویســتی بــە 

ــێ  ــک بەب ــە واڵتێ ــت تاق ــە. دەگوترێ ــە کام واڵت خەریکــی دروســتکردنی بۆمب ــەوە ک ــەوەدا دەدۆزرێت ــەڵ تاقیکردن ــە. لەگ تاقیکردنەوەی

ــە. ــی ئیرسائیل ــی ناوک ــی چەک ــە خاوەن ــووە ب ــەوە ب تاقیکردن

سوودی چەکی ناوکی چییە؟

زۆرکــەس لەســەر ئــەو بڕوایــەن بەهــۆی ئــەوەی زلهێــزەکان چەکــی ناوکییــان هەیــە، خۆیــان دەپارێــزن لــە جەنــگ لەگــەڵ یەکرییــدا، 

هــەر ئەمــەش ئاشــتی لــە جیهانــدا پایــەدار کــردووە. بــەاڵم دوای ڕووخانــی یەکێتیــی ســۆڤیەت مەترســییەکیر هاتــە کایــەوە، هەندێــک 

لــە چەکــە ناوکییەکانــی ســۆڤییەتی پێشــوو کەوتــە بــازاڕی ڕەشــەوە و واڵتانــی جۆربەجــۆر و گروپــە تیرۆریســتییەکان لــە هەوڵدابــوون 

بــە دەســتیان بخــەن.

ــەت و ناکرێــت  ــدا هەڵبگری ــە بارودۆخــی تایبەتیی ــە ڕاســتییدا چەکــی ناوکــی ئامێرێکــی گــەورە و قــورس و زۆر ترســناکە و دەبێــت ل ل

بەئاســانی بگوازرێنــەوە. ئــەم چەکــە هەڵگــری بڕێکــی زۆر مــاددەی ڕادیۆئاکتیڤــە، کــە لــە مــەودای دووریشــدا هەســتەوەرەکان هەســتی 

پێدەکــەن.

بەدرێژایــی مێــژوو، هــەر واڵتێــک ویســتبێتی دوای ماوەیــەک توانیویەتــی ئــەم چەکە دروســت بــکات. دوای ئــەوەی واڵتــە یەکگرتووەکانی 

ئەمریــکا چەکــی ناوکــی دروســت کــرد، پێشــبینی دەکــرا لــە مــاوەی ١٠ ســاڵدا یەکێتیــی ســۆڤیەتییش ببێــت بــە خاوەنــی ئــەو چەکــە، 

بــەاڵم دزەی زانیارییەکانــی مەنهەتــەن ئــەو ماوەیــەی کــورت کــردەوە بــۆ ٤ ســاڵ. دواتــر شــەش واڵتــی جیهــان بــوون بــە خاوەنــی ئــەم 

چەکــە.  هەندێــک واڵتیــش ناچــار بــوون هەمــوو شــتێک لــە ســفرەوە دەســتپێبکەن، بــۆ منوونــە، پاکســتان دوای ٢٥ ســاڵ توانــی ئــەم 

ــە و  ــزی مرۆڤــی شــارەزا و کەرەســتەی پێویســت هەی ــە هێ ــە، پێویســتی  ب ــەم زانســتە زانســتێکی ئەزموونیی ــکات. ئ چەکــە دروســت ب

دەکرێــت دووبــارە ئەزمــوون بکرێتــەوە.

بــەاڵم ئــەی ئەگــەر هەمــوو واڵتێــک دەکرێــت ببێــت بــە خاوەنــی ئــەم چەکــە بۆچــی تەنهــا نــۆ واڵت ئــەم چەکەیــان هەیــە؟ لەوانەیــە 

ــا ســاڵی رابــردوودا هیــچ واڵتێــک ئــەم چەکــەی بەکارنەهێنــاوە  ــە مــاوەی حەفت هۆکارەکــەی بگەڕێتــەوە بــۆ ئــەم پرســیارەیر: بۆچــی ل

)یــەک جــار نەبێــت(؟

ڕاســتییەکەی ئەوەیــە خــودی چەکــی ئەتۆمــی هیــچ چەشــنە ســوودێکی بــۆ مرۆڤایەتیــی نییــە، هەرچەنــد لەوانەیــە لــە بــاری سیاســییەوە 

ــە هــەر شــوێنێکیش بدرێــت  بــۆ هەندێــک حکومــەت بــە شــێوەی کاتیــی ســوودی هەبێــت. چەکــی ئەتۆمــی تەنهــا بــۆ کاولکارییــە، ل

ئــەو شــوێنە بــۆ مــاوەی دەیــان ســاڵ بــە کەڵکــی ژیــان نایــەت. تەنانــەت ئەگــەر لــە فەزاشــدا بــەکار بهێرنێــت دەبێــت بەهــۆی ئــەوەی 

تۆڕەکانــی پێوەنــدی و گواســتنەوەی کارەبــا تێــک بچێــت. هەرچەنــد دەگوترێــت دەکرێــت لــە داهاتــوودا ئــەم چەکــە بــە کاربهێرنێــت بــۆ 

وردکردنــی ئــەو بــەردە ئاســامنیانەی ڕێیــان دەکەوێتــە نزیکــی زەوی، بــەاڵم جارێــک ئەمــە تەنهــا لــە چوارچێــوەی خەوندایــە.

بەهەرحــاڵ، ئــەم چەکــە یەکەمیــن ئەنجامــی هەوڵێکــی ســەرەتایی مــرۆڤ بــووە بــۆ ئازادکــردن و کۆنتڕۆڵکردنــی وزەی نــاو ناوکــی ئەتــۆم، 

پێشــئەوەی مرۆڤایەتیــی ســوود لــە الیەنــە پۆزیتیڤەکــەی ببینێــت، بــە الیەنــی نەگەتیــڤ بــۆ کاولــکاری بەکارهــات و دوو شــاری گــەورەی 

ژاپۆنــی بــە دانیشــتوانەکەیەوە تیابــرد. هەرچەنــد لــە ســااڵنی دواتــردا وزەی ناوکــی بــۆ بەرهەمهێنانــی کارەبــاو چارەســەری نەخۆشــی هاتە 
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ئا: ئاکۆ

بــە مۆدێلکردنــی مێشــکی مــرۆڤ بــە ئامێــری کۆمپیوتــەر، پرۆژەیەکە 

ــی  ــد و دەزگای زانســتیی ئەوروپ ــە ٨٠ ناوەن ــر ل ــی زیات ــە هاوکاری ب

و بــە سەرپەرشــتی دەیــان پرۆفیســۆر و لێکۆڵــەر، لــە کۆلێجــی 

پۆلەتەکنیکــی ئیکــۆل، لــە شــاری الوســان لــە واڵتــی ســویرسا 

بەڕێوەدەبرێــت. نزیکــەی ١٥ ســاڵە دەســتکراوە بــەم پرۆژەیــە 

ــک  ــکی مش ــەر مێش ــەرەتا لەس ــتی، س ــری زانس و وەک زۆر کاری ت

تاقیکردنەوەیــان کــردووە. 

بە مۆدێلکردنی 
مێشکی مرۆڤ
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هێــرنی مارکــرام، پرۆفیســۆر لــە پــرۆژەی 

ــە "گــەردوون دوای ١١  ــڕوای وای ــراو،  ب ناوب

ــکی  ــەندن دەزگای مێش ــاڵ پەرەس ــار س ملی

ــارد ســاڵیر  ــا و نزیکــی ســێ ملی بەرهەمهێن

بــەردەوام بــوو بــە پەرەپێدانــی تــا دواییــن و 

ئالۆزتریــن ڤێرژنــی، کــە مێشــکی مرۆڤــە، لێ 

بەرهەمهێنــا. پێدەچیــت گــەردوون مێشــکی 

دروســتکردبێت تــا خــۆی ببینێــت و لە خۆی 

پەرەیســەندووە،  کــە  مێشــک  تێبــگات". 

گرنگریــن بەشــی لێپەیدابــووە کــە بریتییــە 

لــە نیوکۆرتێکــس، ئــەو بەشــە پێچاوپێچــەی 

ــە  ــە ملیۆنەهــا خان ــە ل دەرەوەی مێشــک ک

دەماریــی پەســتێوراو پێکهاتــووە. هەروەهــا 

هەمــوو  لــە  دەمارییانــەش  خانــە  ئــەم 

و  دەگۆرنــەوە  داتــا  بەریەککەوتنێکــدا 

پێــک دەهێنــن. هەروەهــا  هارمۆنییــەک 

بــە بــڕوای ئــەو "مێشــک لــە ئامێرێکــی 

پیانــۆی زەبــەالح دەچێــت کــە ملیۆنەهــا 

و  یەکــە  هــەر  و  هەیــە  تەختەکلیلــی 

درک  و  ئەقــل  دەردەکــەن.  ئاوازێــک 

پێکــردن بریتییــە لــە ژەنینــی ئــەم پیانۆیــە و 

بەرهەمهێنانــی ســەمفۆنیایەکی ڕێــک. هــەر 

ــک  ــە یەکێ ــە ل ــی نۆت ــک، دەرنەکردن گرفتێ

ناشــازی و  مانــای  لــەم تەختەکلیالنــەوە، 

نــا هارمۆنــی، ئەمــەش یانــی نەخۆشــیی 

ــی."  ئەقڵ

لــەم پرۆژەیــەدا، بــۆ هــەر خانەدەمارییــەک 

دروســت  کۆمپیوتــەری  پرۆسێســەرێکی 

دەکــەن، واتــا الپتۆپێــک بــۆ هــەر خانــە 

بــۆ دروســتکردنی مێشــکی  دەمارییــەک. 

مشــک، پێویســت بــە ١٠ هــەزار خانەدەمــار 

بــۆ  الپتــۆپ.  هــەزار   ١٠ واتــا  دەکات، 

کۆکردنــەوەی  و  قەبــارە  بچوککرنــەوەی 

لــە ئامێرێکــدا، کۆمپانیــای IBM ســوپەر 

کۆمپیوتەرێکــی بــە قەبــارەی بەفرگرێکــی 

مــااڵن بــۆ ئــەم ناوەنــدە دروســتکردووە بــە 

توانایەکــی لــە رادە بــەدەر کــە لــە کۆمپیوتــەری ئاســاییدا بوونــی نییــە. ئەڵبــەت 

ــی  ــە مۆدێلکردن ــۆ ب ــار، ب ــەزار خانەدەم ــۆ ١٠ ه ــک و ب ــکی مش ــۆ مێش ــە ب ئەم

ئــەم  بــە چەندیــن ملیــۆن پرۆسێســەر دەکات!  پێویســت  مێشــکی مــرۆڤ 

ــرابن،  ــەوە بەس ــب پێک ــان هاوتەری ــەربەخۆبن، ی ــە س ــەوە نیی ــەرانە ئ پرۆسێس

بەڵکــو هاوشــیوەی مێشــک دەبێــت هــەزاران و ملیۆنــان یەکربریــن لــە نێویــان 

ڕوبــدات و ئاڵوگــۆری داتــاش هەبێــت. لــە زانکــۆی کامربیــج، دوو زانــا توانیویانــە 

ــەوە کــە دەزگای مێشــک دروســتیان دەکات:  ــە بدۆزن ــە مامتاتیکیان ــەو پێوەندیی ئ

ــا  ــەوە، هەروەه ــاری کۆدەکەن ــۆن زانی ــن، چ ــەکان زیندووب ــە دەماریی ــۆن خان چ

چــۆن لــە شــوێنی بەیەکگەیشــتنەکان داتــا ئاڵوگــۆر دەکــەن؟ هــەر بــە هاوکێشــەی 

ــەو  ــوو ئ ــت هەم ــەت دەبێ ــت. ئەڵب ــەم پرۆســەیە وەســف دەکرێ ــش ئ مامتاتیکی

ــێە و  ــەم هاوکش ــوو ئ ــت هەم ــر دەبێ ــن پاش ــاو ب ــادار و گونج ــە مان پێوەندییان

ــە. ــە وێن ــەوە ب ــدا Bubble بکرێن ــان بڵقێک ــایی ی ــە بۆش ــە ل داتایان

لــە ئێســتادا ئــەو مۆدێلــەی لەســەر مێشــکی مشــک دروســتکراوە تــەواو بــووە و 

خراوەتــە کار. مۆدێلێکــی ســێ ڕەهەنــدی بــە قەبــارەی بەفرگرێــک، کــە لەگــەڵ 

داگیرســانی دەیــان هــەزار ئاڵوگــۆری کارەبایــی دەکات و بــە چەندیــن هاوکێشــەی 

مامتاتیکــی هەمــوو ئــەم داتــا و ئاڵوگۆرانــە دەکاتــەوە ئــەو مۆدێلــەی لــە دەرەوەی 

ــە شــیوەی ژمــارە  ــەر، ل ــۆ کۆمپیوت ــا ب خــۆی وەریگرتــووە. چــۆن داخڵکردنــی دات

ــەری،  ــی باین ــە زمان ــت ب ــر، دەگۆردرێ ــی ت ــەر دەنگ ــان ه ــە ی ــت، وێن ــت، پی بێ

ــیوەی  ــە ش ــن ل ــتەکان وەریدەگری ــە هەس ــە ب ــی ئێم ــاواش هەرچ ــا ٠ و ١، ئ وات

شــەپۆل لــە مێشــکدا پــەرت دەبــن و دواتــر مێشــک ئــەم کۆدانــە دەبەســتێتەوە و 

مۆدێلێکــامن بــۆ دروســت دەکاتــەوە.
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دروســتکردنی مۆدێــل بــۆ مێشــکی مــرۆڤ، وا پێشــبینی دەکرێــت دوای ١٠ 

ــی  ــەر زۆری ــا لەب ــەک تەنه ــرە ن ــە ئاڵۆزت ــەو مۆدێل ــەم. ئ ــە بەره ــاڵیر بێت س

خانــە دەمارییــەکان کــە چەندیــن ملیۆنــن، بەڵکــو پرۆسێســی مێشــکی مرۆڤ 

ئاڵۆزتــرە و تەنهــا وێنــەکان وەک خــۆی دروســت ناکاتــەوە. پرۆفیســۆر مارکرام 

ــە مێشــکامندا  دەڵێــت: "کاتێــک دەچینــە ژورێکــەوە و مۆدێلــی ژوورەکــە ل

ــتی  ــتەوخۆ دروس ــن ڕاس ــەی بینی ــە ڕێگ ــا ١%ی ب ــن، تەنه ــت دەکەی دروس

ــت  ــۆ ناتوانی ــاردان ت ــێ بڕی ــاردان. بەب ــە بڕی ــە ل ــەوە، ٩٩%ی بریتیی دەکەین

ببینیــت، ناتوانیــت بیربکەیتــەوە، هەروەهــا ناتوانیــت هەســت بکەیــت. مــن 

بیــر دەکەمــەوە واتــا مــن هــەم، ناتوانــم بڵێــم تــۆ بیــر دەکەیتــەوە واتــا تــۆ 

هەیــت." کۆجیتۆکــەی دیــکارت کــە ســەدان ســاڵە جێــی مشــتومڕە، ئێســتا 

ــە راســتییەکی زانســتیی ســەملێندراو! بووەت

زاناکان سێ ئامانجیان هەیە لەم پرۆژەیە:

١- وەک هــەر کارێکــی تری زانســت، تێگەیشــن 

لــە دەزگایەکــی گرنگــی لــەش کــە مێشــکە، کــە 

ئەمــە بــۆ زیندووبــوون و بــەردەوام بوونــی 

کۆمــەڵ پێویســتە.

لەســەر  تاقیکردنــەوە  بــەردەوام  ناکرێــت   -٢

ئــاژەاڵن بکرێــت بــۆ لێکۆڵینــەوە لــە ڕەفتاریــان 

و دۆزینــەوەی هاوشــیوەیی لــە مرۆڤــدا. بــە 

داتاکردنــی مێشــک، یانــی بەکارهێنانــی ئــەو 

مۆدێلــە لەبــری بەکارهێنانــی ئــاژەاڵن.

٣- نزیکــەی دوو ملیــار مــرۆڤ لەســەر ئــەم 

ــە  ــان هەی ــێواویی زەینیی ــی ش ــارەیە گرفت هەس

ــەم  ــن. ئ ــەکار دەهێن ــان ب ــەردەوام دەرم ــە ب ک

ــۆ  ــەر ب ــکنین و چارەس ــت پش ــە دەتوانێ مۆدێل

زۆر دۆخــی شــێواوی بــکات.
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ئا: ئاکۆ

ــەر  ــبینی لەس ــە پێش ــوو ب ــەت ب ــە تایب ــدەوە ک ــل"م خوێن ــارساو "ڕای کروزوێ ــای ن ــی زان ــاڵێک بابەتێک ــد س ــش چەن پێ

ــە شــتە سەرنجراکێشــەکان ئەوەبــوو کــە بەهــۆی تەکنەلۆجیــای  ــادا. یــەک ل ــە بــواری بایۆلۆجی تەکنەلۆجیــای داهاتــوو ل

نانــۆوە دەتوانرێــت رۆبۆتــی زۆر بچــوک دروســتبکرێت بــە شــێوەیەک کــە بچێتــە ناو خانــەی زینــدەوەرەوە و دەســتکاریی 

رشیتــی ناوکــی DNA بــکات، کــە هــەم نەخۆشــی و شــتی نەویســراو چاکبکاتــەوە و هــەم بتوانرێــت کۆمەڵێــك خەســڵەت 

بگۆردرێــت بــۆ خەســڵەتی باشــر. ئەمــە وەک خەیــاڵ دەهاتــە بەرچــاو، زۆرێــک لــە خەڵــک رەخنەیەیــان لــەو بابەتــەی 

ــە ڕێکــەوت  ــە ب ــەوە ڕوودەدات ک ــە زانســتدا زۆر جــار ئ ــەاڵم ل ــوو. ب ــی خــۆی ناویانربدب ــە خەیاڵ ــوو و ب ــل گرتب کروزوێ

هەنگاوێکــی گــەورەی چــاوەڕوان نەکــراو دەنرێــت. ئــەوە چییــر خەیــاڵ نییــە و زانــاکان ئاســانر لــە خەیاڵــی کروزوێــل 

ئــەو تەکنەلۆجیایەیــان بەرهەمهێنــاوە!

ســاڵی ٢٠١٣، زانــای بــواری کیمیــا و بایۆلۆجــی، جێنیفــەر دودنــە لــە زانکــۆی کالیفۆرنیا-بێرکلــی، لەگــەڵ هاوەڵەکانــی ئــەم 

تەکنیکەیــان داهێنــا. ئــەوان ســەرەتا بیریــان الی ئــەم تەکنیکــە نەبــوو، تەنهــا لێکۆڵینەوەیــان لەســەر بەکریــا دەکــرد تــا 

ــەر  ــە بەرامب ــان هەی ــای بەرگریی ــاکان توان ــەی جــۆری بەکری ــرۆس، کــە زۆرب ــەر ڤای ــن چــۆن بەرگــری دەکات بەرامب بزان

ڤایــرۆس. ئــەوەی لــەو توێژینەوانــە بۆیــان دەرکــەوت سەرســوڕهێنەر بــوو.

ڤایــرۆس کــە هــەر خانەیــەک تــوش بــکات، رشیتــە ناوکییەکــەی فڕێدەداتــە نــاو خانەکــەوە تــا لەگــەڵ رشیتــی ناوکــی ئــەو 

خانەیــە تێکــەڵ ببێــت و بەوجــۆرە شــێوەی بەرهەمهێنانــی پرۆتیــن دەگۆرێــت و تێکیــدەدات و بەرەنجــام دەبێتــە هــۆی 

ــا ئــەم رشیتــە دەقرتێنێــت و دەیکاتــە پارچــەی بچــوک بچــوک و تێکەڵــی  نەخۆشخســتنی بوونەوەرەکــە. خانــەی بەکری

 CRISPR )Clustered Regularly رشیتــە ناوکییەکــەی خــۆی دەکات، کــە ئــەو شــوێنی رشیتــە پێــی دەگوترێــت کریســپر

Interspaced Short Palindromic Repeats (. بەشــێکی سیســتمەکە بریتییــە لــە پرۆتینێــک کــە بــە کاس٩ Cas9 نارساوە. 

بەهــۆی RNA یــەوە کاس٩ هەڵدەســتێت بــە کۆپــی کردنــی ئــەم رشیتــە ڤایرۆســاوییەوە و دواتــر بەکاریدەهێنێــت بــۆ 

ــوێنەدا  ــەو ش ــە ل ــەوە، رشیتەک ــرۆس بدۆزێت ــی ڤای ــی ناوک ــوێنەواری رشیت ــەر ش ــە و ئەگ ــی خان ــی ناوک ــکنینی رشیت پش

دەپچڕێنێــت و پارچــە ڤایرۆســاوییەکە فڕێــدەدات و دواتــر رشیتــە پچراوەکــە چــاک دەکرێتــەوە. 

تەکنەلۆجیای 
کریسپر/کاس٩ 

بۆ دەستکاریی جین

9
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ــۆی  ــەر و ورد کاری خ ــە و زۆر کاریگ ــتدا هەی ــە رسوش ــەوت ل ــتا دەرک ــرد، ئێس ــی دەک ــاڵ باس ــە خەی ــل ب ــەی کروزوێ ــە بچوک ــەو ڕۆبۆت ئ

دەکات! جێنیفــەر و هاوەڵەکانــی هەســتان بــە بەکارهێنانــی هەمــان سیســتم بــۆ ئــەوەی لــە خانــەی ڕووەک و ئــاژەڵ و تەنانــەت مرۆڤیشــدا 

ــرام  ــۆ پرۆگ ــو RNA ی ب ــەن، بەڵک ــتییەی خــۆی بەکارناب ــەو شــیوە رسوش ــا ب ــە کاس٩ تەنه ــەم زانایان ــەت ئ ــەن. هەڵب ــن بک دەســتکاری جی

ــت! یەکــەم  ــان دەیانەوێ ــە خۆی ــەوە ک ــەو شــێوەیە پرۆگرامــی دەکەن ــن و ب ــت دەیپچرێن ــان بوێ ــی ناوکی دەکــەن و چ شــوێنكی ســەر رشیت

ــەوە ڕەنگــی  ــە بەهۆی ــی بەرپرســی ڕەنگــی بەرگــی مشــکیان دەســتکاریکردووە ک ــردووە و جین ــان لەســەر مشــکی تاقیگــە ک تاقیکردنەوەی

کۆرپەلــەی مشــکیان لــە ڕەشــەوە گۆڕیــوە بــۆ ســپی و بــە وردیــی ١٠٠% ئــەم کارەیــان ئەنجامــداوە. جگــە لــە مشــک لەســەر مەیمونیــش 

تاقییــان کردۆتــەوە. لــە فیالدلفیــا چەنــد زانایــەک توانیویانــە ڤایرۆســی ئایــدز)HIV( بــە تــەواوی لــە رشیتــی ناوکــی الببــەن و لەنــاوی ببــەن. 

لــە واڵتــی چینیــش دەســتکاریی جینــی کۆرپەلــەی مرۆڤیــان پێکــردووە. جگــە لەمانــە، بەشــێکی زۆر لــە بــازدان، کــە دەبێتــە هــۆی چەندیــن 

جــۆر نەخۆشــی، بەهــۆی ئــەم تەکنیکــەوە دەتوانرێــت بــە وردی شــوێنی ئــەو بازدانــە دیاریبکرێــت و بقرتێرنێــت و بربێتــەوە دۆخــی ئاســایی، 

بەمــەش نەخۆشــییەکە بنبــڕ دەکات بــێ بەکارهێنانــی دەرمــان و هیــچ جــۆرە مادەیەکیــری کیمیایــی کــە زیــان بــە جەســتە دەگەیەنــن. 

 

گۆڕینی ڕەنگی ڕەش بە سپی 

لەمشکی تاقیگەدا 

رشیتــی ناوکــی DNA ســاڵی ١٩٥٣ دۆزرایــەوە، کــە 

بایۆلۆجیــای  بــواری  گــەورەی  نهێنیــی  زۆر  دەرگای 

گۆرانکارییــە  ئــەو  باســی  کــە  دارویــن  کــردەوە. 

ــەوەر دروســت  ــەی گیان ــە وەچ ــە ل ــرد ک ــەی دەک وردان

ــتنەوە  ــە گواس ــر ب ــان و دوات ــرەی باوانی ــە گوێ ــن ب دەب

هــۆی  دەبنــە  نــەوە  دوای  نــەوە  کەڵەکەبوونــی  و 

ــە وردە  ــەو گۆڕانکاریی ــۆی ئ ــی ه ــکاری، نەیدەزان گۆڕان

ئــەو مەتەڵــەی  چییــە. دۆزینــەوەی رشیتــی ناوکــی 

شــیکار کــرد و چەندیــن نهێنیــری ئاشــکرا کــرد و دەرگای 

ــە  ــاکان ب ــە ســاڵی هەفت ــی گرنگــی کــردەوە. ل زۆر بابەت

دواوە بیــری ئــەوە هاتــە کایــەوە کــە دەســتکاریی جیــن 

ــەکان  ــییە جینیی ــەم نەخۆش ــۆکارە ه ــەو ه ــت و ب بکرێ

ــەم  ــش ئ ــن، پێ ــتکاریی جی ــی دەس ــەت تەکنەلۆجیاکان ــت. هەڵب ــە دەمانەوێ ــەوەی ک ــت ب ــلەتیش بگۆردرێ ــن و هــەم خەس ــەر بکرێ چارەس

دۆزینەوەیــە، هــەم کــەم چوســتی و کــەم توانــا بــوون و هــەم بــەکار هێنانیــان گــران بــوو و هــەم لــە رووی ئابووریــەوە زۆر دەکەوتــن، بــەاڵم 

کرســیپەر/کاس٩ زۆر ســادە و ئاســانە و زۆر وردە و تێچووشــی کەمــە. هەربۆیــە دوای داهێنانــی، ســااڵنە ســەدان توێژینــەوەی تیــا دەکرێــت 

ــردوون  ــان پێوەک ــن پەیوەندیی ــازرگان و وەبەرهێ ــن ب ــەر چەندی ــە قســەی جێنیف ــا ئێســتا ب ــت و ت ــەر دەنورسێ ــراوەی لەس و ســەدان باڵوک

تــا خێــرا ئــەم تەکنیکــە بخەنــە بــازاراوە و بــەکاری بهێنــن. بــەاڵم جێنیفــەر ئــاگادارە کــە تەکنەلۆجیایەکــی وەهــا دەشــێت زۆر مەترســیدار 

بێــت: دەســتکاری خراپــی مرۆڤــی پێبکرێــت بــۆ مەبەســتی خــراپ و چەکــی ترســناکی پێبەرهــەم بهێرنێــت و یاخــود خــراپ بــەکار هێنانــی 

ــە  ــۆ باســکردن ل ــەن ب ــن الی ــە بەشــداریی چەندی ــەوەی زۆر ســاز دەدەن ب ــس و کۆبوون ــە ســااڵنە کۆنفران ــەوە. بۆی کارەســاتی گــەورە بخات

ڕووکاری یاســایی و کۆمەاڵیەتــی و ڕەوشــتی و زۆر شــتیر. ئــەو پێشــبینی دەکات لــە ١٠ ســاڵی داهاتــوودا لــە بــواری چاکســازی بەروبوومــی 

ــن. ــەکاری بهێن ــرۆڤ ب ــۆ م ــەکان ب ــییە جینیی ــی نەخۆش ــاژەڵ و چاککردن ــتوکاڵ و ئ کش
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ئــەم تەکنەلۆجیایــە وەک هــەر تەکنیکێکیــر دوو ســەرە: دەتوانرێــت بــە بــاش و بــە خــراپ بــەکار بهێرنێــت. باشــییەکانی ئــەم تەکنیکــە بریتییــە 

ــە  ــێرپەنجە و ل ــەری ش ــرۆڤ، چارەس ــی م ــییە بۆماوەییەکان ــەرکردنی نەخۆش ــی، چارەس ــی ماڵ ــتوکاڵ و ئاژەڵ ــی کش ــردن و چاککردن ــە زیادک ل

هەمووشــی گرنگــر، چارەســەری نەخۆشــیی ئایــدزە؛ بــە دیــوی خراپیشــدا دەتوانرێــت دەســتکاریی خەســلەت و شــێوەی مرۆڤــی پێبکرێــت و 

لــەو واڵتانــەی کــە بەرهەمهێنــی تیــرۆرن زۆر کاری مەترســیداری پێبکــەن، هــەروەک نەزانیــن لــە بەکارهێنانــی لەبــری چاککردنــی نەخۆشــی 

دەشــێت نەخۆشــیی زۆر ترســناک بخاتــەوە.

ئــەوەی ماوەتــەوە بیڵێیــن ئەوەیــە کــە داخــۆ زانکــۆ و پەیامنــگا و ناوەنــدە زانســتییەکانیری ئێمــە تــا چەنــد ئــاگاداری وەهــا داهێنانێکــن؟ ئایــا 

پێویســت نییــە ئەوانیــش توێژینــەوە لــەم بــوارە گرنگــە بکــەن و ببنــە بەشــێک لــەو تــۆڕەی کــە لــە ســەرجەم ناوەنــدە زانســتییەکانی واڵتانــی 

جیهانــەوە توێژینــەوە لــەم کایەیــە بەرهــەم دەهێنــن؟ هەروەهــا گــەر ئــەم تەکنیکــە هاتــە بــازارەوە چــۆن بهێرنێــت و چــۆن کۆنــرۆڵ بکرێــت 

و تەنهــا بــۆ چاککردنــەوەی نەخۆشــی و زۆر بــە وریاییــەوە بــەکار بهێرنێــت؟

 

ــی  ــی نەخۆش ــری چاککردن ــی لەب ــە بەکارهێنان ــن ل ــەروەک نەزانی ــەن، ه ــیداری پێبک ــرۆرن زۆر کاری مەترس ــی تی ــە بەرهەمهێن ــەی ک  واڵتان

ــەوە. ــناک بخات ــیی زۆر ترس ــێت نەخۆش دەش

ئــەوەی ماوەتــەوە بیڵێیــن ئەوەیــە کــە داخــۆ زانکــۆ و پەیامنــگا و ناوەنــدە زانســتییەکانیری ئێمــە تــا چەنــد ئــاگاداری وەهــا داهێنانێکــن؟ ئایــا 

پێویســت نییــە ئەوانیــش توێژینــەوە لــەم بــوارە گرنگــە بکــەن و ببنــە بەشــێک لــەو تــۆڕەی کــە لــە ســەرجەم ناوەنــدە زانســتییەکانی واڵتانــی 

جیهانــەوە توێژینــەوە لــەم کایەیــە بەرهــەم دەهێنــن؟ هەروەهــا گــەر ئــەم تەکنیکــە هاتــە بــازارەوە چــۆن بهێرنێــت و چــۆن کۆنــرۆڵ بکرێــت 

و تەنهــا بــۆ چاککردنــەوەی نەخۆشــی و زۆر بــە وریاییــەوە بــەکار بهێرنێــت؟
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بەپێــی دۆزینەوەیەکــی نــوێ، جەڵتــەی دەمــاغ بــۆ مــاوەی ٨ ســاڵ مێشــکی کەســە تووشــبووەکە 

ــی  ــەوە گرنگ ــەم دۆزین ــەوە، ئ ــادەوەری کەمدەکات ــەوە و ی ــی بیرکردن ــر دەکات و خێرای پیرت

پێشــگیری لــە جەڵتــە دەردەخــات.

بــە پێــی توێژینەوەیــەک لەســەر هــەردووی نەخۆشــی ڕەگــەزی ســپی و ڕەش لــە ئەمریــکا 

کــە تووشــی جەڵتــەی دەمــاغ هاتبــوون، دەرکــەوت کــە خێرایــی بیرکردنەوە و یــادەوەری 

نەخۆشــەکان بــە شــێوەیەک دادەبەزێــت وەک ئــەوەی دەماغیــان لــە پــڕ ٧-٩ ســاڵ 

ــر بووبێت. پیرت

ــپی  ــی س ــەر ٤٩٠٠ نەخۆش ــووەوەکان لەس ــا کۆب ــەوەدا، دات ــەم توێژین ل

پێســت و ڕەش پێســتی ســەرو ٦٥ ســاڵ بــووە. توێــژەران لــە دوو 

ســەرچاوەی زانیــاری  بــۆ شــیکاری داتــاکان ســوودیان بــردووە، کــە 

یەکێکیــان فۆڕمــی ڕاپرســیی ورد و ئەویــر بریتــی بــووە لــە خێرایــی 

ــەوە  ــەم توێژین ــاڵدا. ئ ــن س ــاوەی چەندی ــە م ــادەوەری ل ــەوەو ی بیرکردن

ئەمریکاییــە  لەســەر  گەورەتــر  توێژینەوەیەکــی  لــە  بــوو  بەشــێک 

بەتەمەنــەکان.

توێژرەان لێکۆڵینەوەیان لەســەر )٧.٥%(ی بەشــداربووانی ســپی پێســت 

ــچ  ــی هی ــە بەتازەی ــرد، ک ــت ک ــداربووانی ڕەش پێس و )٦.٧%(ی بەش

چەشــنە جەڵتــە، ئەلزایمــەر و کێشــەی ناســینەوەی تریــان لەســەر 

تۆمــار نەکرابــوو، بــەاڵم لەمــاوەی ١٢ ســاڵدا جەڵتەیەکیــان 

ــوو. تێپەڕکردب

بــە پێوانــی گۆڕانکاریــی منــرە تۆمارکــراوەکان لــە مــاوەی 

ــان هــەردوو ڕەگــەزی  ــژەران بینیی چــواردە ســاڵدا، توێ

بەشــێوەیەکی  جەڵتــە،  دوای  لــە  ســپی   و  ڕەش 

ــوە. ــان دابەزی ــاو منرەکانی بەرچ

ئــەم دۆزینەوانــە گرنگــی پێشــگیری لــە جەڵتــە 

پیشــاندەدات و وردەکارییەکــەی لــە ژوڕناڵــی 

)Stroke(دا باڵوکراوەتــەوە.

جەڵتەی دەماغ ٨ ساڵ 
تووشبووان پیرتر دەکات
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نووسینی: ئاکۆ

ــەک  ــەر ژمارەی ــێوەیە ه ــەم ش ــبوون، ب ــی دابەش ــت هەڕەمەک ــی رسوش ــاردە و ڕوداوەکان ــەت و دی باب

وەرگریــت ئامــاژە دەبێــت بــۆ کۆمەڵێــک بابــەت و دیــاردە و ڕوداو. ئایــن و ئەفســانە کۆنــەکان لەنــاو هەر 

میلەتێــک ژمارەیــەک یــان چەنــد ژمارەیەکیــان بــە پیــرۆز تەماشــاکردووە و کۆمەڵێــک بەڵگەیــان هەیــە 

کــە ئــەو ژمارانــە دەربــڕی کۆمەڵێــک دیــاردەی نائاســایی و پیــرۆزن. الی گریکــە کۆنەکان ســەرەتا ئاســامن 

ــی  ــرۆز و نەمرەکان ــە ناوەراســت و ئاســامن، کــە رۆحــە پی ــرەوە، زەوی ل ــە ژێ ــوو: دۆزەخ ل ــن ب ســێ چی

بــۆ دەچــوون، لــە ســەرەوە. ژمــارە حەوتیــش پیــرۆز بــووە بــەو پێیــەی رۆژەکانــی هەفتــە حــەوت رۆژ 

بــوون و ژمــارەی ئەســتێرە و هەســارە نــارساوەکان حــەوت بــوون، جگــە لــە کۆمەڵێــک ئەفســانەی تــر کــە 

پێوەندییــان بــە ژمــارە حەوتــەوە هەبــووە. الی بابلیــەکان و فیرعەونــەکان و جووەکانیــش ژمــارە حــەوت 

بایەخــی تایبەتــی خــۆی هەبــووە. بــەاڵم ئــەم بایەخپێدانــە لــە ئاینــی مەســیحدا زیاتــر دەبێــت: حــەوت 

تاوانــی کوشــندە، حــەوت چاکــەی گرنــگ، دروســتبوونی زەوی و ئاســامنەکان لــە حــەوت رۆژدا )رۆژێکــی 

پشــووە( ..... 

ئاســان   چینــی  حــەوت 
و  ئەفســانەیی  بنەمایەکــی 

بەســەرچوو زانســتیی 
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ســەریهەڵدا؛  تیــۆری  گریکەکانــدا  لەســەردەمی 

دۆزینــەوەی ڕاســتی بــە بیرکردنــەوەی لۆجیکــی بــێ 

ئــەوەی تاقیکردنــەوە ئەنجــام بدەیــت. بەهــۆی کاری 

دەیــان بیرمەنــد و بــۆ مــاوەی ســەدان ســاڵ، درکــی 

مــرۆڤ بــۆ دیاردەکانــی بــوون زۆر پەرەیســەند. ئەرســتۆ 

ــەملاندی زەوی  ــک س ــە لۆجی ــە ب ــوو ک ــەس ب ــەم ک یەک

گۆییــە، هەڵبــەت پێــش ئــەو، وەک ڕا ئــەوە هەبــوو 

ئەرســتۆ  یەکالکــەرەوە.  بەڵگــەی  بوونــی  بــێ  بــەاڵم 

زەویــی خســتە ناوەنــدی گــەردوون، بــەو پێیــەی پێیوابــوو 

زەوی تاقانەیــە و بــە تایبــەت بــۆ مــرۆڤ دروســتکراوە و 

دەبێــت جێگەیەکــی ناوەندیــی هەبێــت و ســەرجەم هەســارە و ئەســتێرەکان بــە دەوریــدا بســورێنەوە. هەڵبــەت ئــەم ڕایــەی ئەرســتۆ 

عیرفانــی بــوو نــەک زانســتی. لــە ســەدەی دووی زاینــی، زانــای نــاوداری ڕۆمــەکان، تۆلیــامی، لەســەر بنەمــای بیردۆزەکــەی ئەرســتۆ 

زیاتــر پــەرەی بــە وێنەکردنــی گــەردوون دا. ئــەو وێنەیەکــی بــۆ گــەردوون کێشــا کــە زەوی لــە ناوەنــد بــوو و حــەوت خولگــەش لــە 

دەوری بــەم شــیوەیە: مانــگ، عەتــارد، زوهــرە، خــۆر، مەریــخ، مشــتەری و زوحــەل. هەروەهــا ئەســتێرەکان بــە پــەرش و بــاڵوی لــە 

دەروەی خولگــەی حــەوت دابەشــبوون و دوای ئــەوە ئیــر بۆشــاییەکی نەبــڕاوە دێــت. 

لــە ســەدەی چــواری زاییــن، کــە ئیمپراتۆرییەتــی رۆم دەبێتــە هەڵگــری دینــی مەســیحی، کاهینــەکان کــۆی کایەکانــی ژیانــی مــرۆڤ 

بــە فلتــەری دینــدا دەبــەن. بــۆ ئــەم مەبەســتە هەمــوو جــۆرە مەعریفەیــەک بــە کوفــر ناودەبــەن کــە لــە دەرەوەی تێروانینــی فەرمیــی 

ــە  ــەی ســود ب ــەی پەســەندکراوی کەنیســە، بەوپێی ــە بیرۆک ــەن و دەیکەن ــامی پەســەند دەک ــەی تۆلی ــت. کڵێســا بیردۆزەک کڵێســا بێ

ــڕاوە دێــت، ئــەوان ئــەو  ــەوەدا کــە تۆلیــامی دەڵێــت دوای ئەســتێرەکان ئیــر بۆشــایی نەب دونیابینیــی ئــەوان دەگەیەنێــت. بــەاڵم ل

بۆشــاییە پــر دەکەنــەوە بــە عەرشــی خــودا و بەهەشــت و دۆزەخ. کڵێســا بــە ڕەهایــی دژی زانســت نەبــوو، تەنهــا دژی ئــەو جــۆرە 

لــە زانســت دەوەســتایەوە کــە لەگــەڵ ئــەم وێنایــە نەگونجێــت، چونکــە بــەالی ئەوانــەوە دەبــووە هــۆی ڕووخانــی ســەرجەم ئــەو 

کلتــورەی کــە ئــەوان بونیادیــان نــاوە. پێــش گالیلــۆ، کۆپەرنیکــۆس ئــەوەی باســکردبوو کــە دەبێــت خــۆر ســەنتەری گــەردوون بێــت 

نــەک زەوی، بــەاڵم لــە ترســی زەندیقکردنــی، بیرۆکەکــەی دوای مردنــی باڵوکرایــەوە )پێشــریش، ٣٠٠ ســاڵ پێــش زایین، ئەرســتەرخۆرس 

ئــەوەی گوتبــوو و هەندێــک بەڵگەشــی هەبــوو، بــەاڵم لەبــەر زاڵیــی فکــری ئەرســتۆ کــەس بــە هەنــدی وەرنەگرتبــوو(. بایەخــی گالیلــۆ 

لەوەدایــا کــە ئــەو وەک ڕایــەک ئــەوەی دەرنەبــری کــە زەوی ســەنتەری گــەردوون نییــە، بەڵکــو بەهــۆی تەلەســکۆپێکەوە کــە خــۆی 

دایهێنابــوو، ئــەوەی بــۆ دەرکــەوت کــە زەوی و هەســارەکانی تریــش بــە دەوری خــۆردا دەخولێنــەوە، واتــا بەڵگــەی زانســتیی هەبــوو 

بۆیــە نــاوی ئــەو لــەو بــارەوە زەق دەردەکەوێــت.

دونیابینیــی جیهانــی ئیســالمیش هــەر درێژکــراوەی جیهانــی پێــش خۆیەتــی؛ کاریگەریــی ئەفســانە کۆنــەکان و ئاینەکانــی پێــش خــۆی 

بەســەرییەوە. لەبــەر ئــەوەی ئــەم جیهانــە لــە ســەدەی حەوتــەوە ســەرهەڵدەدات، بۆیــە ئــەو دونیابینییــەی کلێســا لەســەر گــەردوون 

وەک خــۆی دێتــە نــاو ئــەم کلتــورەوە. ژمــارە حــەوت لــە کلتــوری ئیســالمیدا ئاماژەیــە بــۆ حــەوت چینــی ئاســامن و حــەوت چینــی 

زەوی و حــەوت رۆژی دروســتکردن و کۆمەڵێــک ڕووداو و دیــاردەی تــر. 

لــە دوای نیوتنــەوە دونیابینیــی مــرۆڤ گۆرانــی زۆر ڕیشــەیی بەســەردا هــات. دۆزینەوەکانــی نیوتــن تەنهــا کۆمەڵێــک هاوکێشــەی 

ئاســان نەبــوون بــۆ لێکدانــەوەی هێــزی کێــش کــردن و هەندێــک دیــاردەی تــری بــواری فیزیــا. بەهــۆی نیوتنــەوە چەمکــی ســەر و 

خــوار لــە ئاســتی پێوانــەی گــەورەدا بــاوی نەمــا. بــە منونــە، ناتوانیــت بڵێیــت مانــگ یــان خــۆر لــە ســەر و یــان لە خــوارووی ئێمــەوەن. 

ســەرجەم تەنەکانــی گــەردوون بەهــۆی هێــزی کێشــەوە بــەرەو یــەک دێــن و بەهــۆی خوالنــەوەوە لێــک دووردەکەونــەوە، واتــا لــە 

جوڵــەی بــە خولــی پەیوەســتدان بەنســبەت یەکــەوە. ئاســامن، کــە کــۆن ئامــاژە بــوو بــۆ تەنێــک لــە ســەروو زەوییــەوە راگیرکــراوە 

بــێ کۆڵەکــە، ئەمــرۆ تەنهــا گۆشــەنیگایەکی بینینــی مرۆڤــە لــە خاڵێکــەوە بــۆ رووبەرێکــی بۆشــایی. گــەردوون مانــای فراونــی بەخــۆوە 

گــرت و چییــر ســەر و خــوار یاخــود چیــن مانایەکیــان نەمــا.
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ئا : حسێن ڕابی

ڕێژەیــی گشــتی یەکێکــە لــە جوانریــن و کاریگەرتریــن تیۆرییەکانــی فیزیــا، لــە ناوچــەی فەرمانڕەوایی 

ــا ئێســتا  ــەک ت ــچ تیۆریی ــەرزدا، هی ــی ب ــز و خێرای ــزی کێشــکردنی بەهێ ــە ناوچــەی هێ ــدا، وات خوێی

ــەم  ــد. ئ ــاڵی تێپەڕان ــی ١٠٠ س ــاڵ تەمەن ــە ئیمس ــەم تیۆریی ــەرەی! ئ ــە ق ــدات ل ــۆی ب ــوە خ نەیتوانی

تیۆرییــە زانســتییە تەنهــا لــە فیزیــادا نەمایــەوە بەڵکــو پەلــی هاوێشــت بــۆ نــاو چیرۆکــە خەیاڵییەکان. 

تیۆریــی ڕێژەیــی بیرکردنــەوەی بــاوی لەســەر فــەزا و کات گــۆڕی و کۆتایــی بــە بیرکردنــەوەی نیوتــن 

هێنــا، کــە٢٠٠ ســاڵ فەرمانــڕەوای بیرکردنــەوەی زانســتی لەســەر گــەردوون بــوو! دەریخســت تیۆریــی 

نیوتــن بــۆ رشۆڤــەی گــەردوون ناتــەواوە. 

ئەلیکساندەر پۆپ هۆزانڤانی بەریتانیایی لە پەسەندی نیوتندا وتبوویی :

رسوشت و یاساکانی لە تاریکییدا بوون! خودا فەرمووی نیوتن ببە! ئەوکات روناکی دەرکەوت.

ــۆپ دا دەنووســێت: زۆری  ــژەی شــێعرەکەی پ ــە درێ ــی،  ل جــان ســکوایەر، شــاعیرێکیری بەریتانیای

ــی  ــۆ دۆخ ــەوە ب ــەردوون گەڕای ــت! و گ ــتاین ببێ ــا ئاینش ــەڕێ ب ــرد:  لێگ ــەیتان هاواریک ــرد، ش نەب

ــۆی! ــەرەتایی خ س

ئاینشــتاین پێــش لــە تیۆریــی ڕێژەیــی گشــتی، چەندیــن تیۆریــی گرنگیــری داهێنابــوو، کــە یەکێــک 

لــەوان تیۆریــی "ڕێژەیــی تایبەتییــە". لەڕێژەیــی تایبەتــدا کــە لەســاڵی ١٩٠٥دا پێشکەشــیکرد، هێشــتا 

هەندێــک یاســای نیوتــن بەدەســت لێنــەدراوی مابوونــەوە. کــە یەکێــک لــەوان یاســای کێشــکردنی 

گشــتی)General gravity( بــوو. ئــەم یاســایە لــە گەردوونــی ئاســایی کــە بەچــاوی ڕووت یــان ئامێــرە 

ئاســاییەکان دەبیرنێــت، ڕێچکــەی و جووڵــەی هەمــوو تەنــە ئاســامنییەکان دیاریــدەکات. ئەنجامێکــی 

ــەم یاســایە زۆر  ــی ئ ــە پێ ــی وزە و بارســتایی ب ــە هاوتای ــە ل ــەت بریتیی ــی تایب ــی ڕێژەی گرنگــی تیۆری

نــارساوە E=mc2 . ئــەم یاســایە پێــامن دەڵێــت مــادە دەکرێــت ببێــت بــە وزەو بــە پێچەوانــەوە وزەش 

دەکرێــت ببێــت بــە مــادە.

سەد ساڵ بەسەر
تیۆرەی ڕێژەیی گشتیی 

ئاینشتاین تێدەپەڕێت
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لەڕێژەیــی تایبەتییــدا، کات و درێــژی و بارســتایی تەنێــک پێوەنــدی بــەو چاودێــرەوە هەیــە کــە دەیپێوێــت، واتــە کاتژمێــری 

دوو کــەس کــە بەخێرایــی لــە یەکــری دوور دەکەنــەوە یــان نزیــک دەبنــەوە یــەک ژمــارە پیشــاننادات. هەڵبــەت ئەمــە تەنهــا 

ــچ  ــەوەی هی ــە ل ــی بریتیی ــی تایبەتی ــت. پرینســیپێکی ڕێژەی ــی دەردەکەوێ ــی ڕوناک ــە خێرای ــک ل ــەرزی نزی ــی زۆرب ــە خێرای ل

خێراییــەک ناکرێــت لــە خێرایــی ڕوناکــی بەرزتــر بێــت، واتــە ناکرێــت بــە خێرایــی بەرزتــر لــەم خێراییــە زانیــاری بگوازرێتــەوە. 

ــە و  ــان هەی ــەک بەهای ــن، ی ــۆڕ دەجوڵێ ــی نەگ ــە بەخێرای ــر ک ــەوەی دوو چاودێ ــە ل ــی بریتیی ــی تایبەت پرینســیپێکیری ڕێژەی

یاســاکانی فیزیــا بــۆ هەردوویــان وەک یــەک ڕاســتە. ئــەم تیۆرییــە پێــامن دەلیــت بــە پێچەوانــەی ســەردەمی نیوتنــەوە ئیــر 

فــەزا و کات ڕەهــا نییــن. بەڵکــو پێوانیــان بەنــدە لەســەر چاودێــر. لــە تیۆریــی نیوتنــدا فــەزا و کات بــە ڕەهایــی و ســەربەخۆ 

لــە تەنــەکان بوونــی هەیــە. تیۆرییەکانــی ئاینشــتاین پیشــاندەدات فــەزا و کات ســەربەخۆ لەیەکــری نییــن و کات)t( بریتییــە 

.)z(و بــەرزی )x(درێــژی ،)y(لــە ڕەهەنــدی چــوارەم، رەهەندەکانیــر بریتیــن لــە پانــی

ــر نەدەکــرد، چونکــە تەنهــا پێوەنــدی  تیۆریــی ڕێژەیــی تایبــەت، کــە لەســاڵی ١٩٠٥ باڵوبوویــەوە، زۆر حــەزی ئاینشــتاینی تێ

ــاد بنێــت کــە فەرمانڕەوایــی لەســەر هەمــوو  ــدا نەبێــت. ئــەو ویســتی تیۆرییــەک بنی ــوو تاودانــی تێ بــە جووڵەیەکــەوە هەب

ــی  ــی لەکات ــی خێرای ــەی تاودراو)گۆڕان ــزی کێشــکردن و جووڵ ــە هێ ــە ســەرنجی دای ــکات. هــەر بۆی ــەردوون ب ــی گ جووڵەکان

ــەدا(. جووڵ

وایدابنــێ کەســێک لــە نــاو ئاسانسۆر)مەســعەدەیەک(دا حەپســە، بــە پێــی تیۆریــی ڕێژەیــی گشــتی ئاینشــتاین ئــەو ناتوانێــت 

ــزی  ــۆی هێ ــتیپێدەکات، بەه ــۆرەکەدا هەس ــتانی ئاسانس ــان وەس ــن ی ــی بەڕێکەوت ــە کات ــزەی ل ــەو هێ ــا ئ ــە ئای ــت ک بزانێ

ــای  ــاودارو کێشــکردن هاوت ــەی ت ــرەوە تێگەیشــت جووڵ ــی. لێ ــەی ئاسانســۆرەکە خۆیەت ــی جووڵ ــان تاودان کێشــکردنەوەیە ی

ــەوە. ــی ڕێژەیی ــاو تیۆری ــە ن ــەم شــێوە کێشــکردن هات یەکــن، ب

لــەم پرینســیپەوە ئەژمارەکردنەکانــی ئاینشــتاین پیشــاندەدات ڕوناکــی لــە فــەزادا کاتێــک لــە نزیــک تەنێکــەوە تێپــەڕ دەبێــت 

دەچەمێتــەوە و هەتــا بارســتاییەکە گەورەتــر بێــت چەمانەوەکــە گەورەتــرە. لــە فیزیــادا تەنهــا پێشــبینی بــەس نییــە دەبێــت 

بــە تاقیکردنــەوەش پشتڕاســتبکرێتەوە.

ــەکانی  ــی ئەستێرەناس ــۆی هان ــۆ خ ــتاین ب ــەوە. ئاینش ــبینییە تاقیبکرێت ــەم پێش ــدا ئ ــە خۆرگیرانێک ــەوە ل ــە بیردەکرای هەربۆی

ئامــادە  تەنانــەت  بکەنــەوە،  پێشــبینییەکانی  پشتڕاســتی  تاوەکــو  بــوو بــۆ ئــەوە کارە پــارەش خەرجبــکات. دەدا 

کــرد  ســەفەری  ئەڵامنــی  ئەستێرەناســێکی 

بــۆ ئۆکرایــن تاوەکــو تاقیکردنــەوە لەســەر 

ــەو  ــی ئ ــی خۆرگێڕان ــە کات ــی ل ــی ڕوناک الدان

واڵتــەدا بــکات، بــەاڵم جەنگــی ئەڵــامن و 

ــەکە  ــەردا و ئەستێرەناس ــات بەس ــیای ه روس

چەندیــن هەفتــە دەستبەســەرکراو نەیتوانــی 

ــەر  ــەت ئەگ ــکات، هەڵب ــەی ب تاقیکردنەوەک

ســەرکەوتوو  نەکرایــە  دەستبەســەرەیش 

نەدەبــوو، چونکــە لــە کاتــی خــۆر گیرانەکــەدا 

وتارە زانستییەکەی ئاینشتاین، کە لەساڵی ١٩١٥ لە ژوڕناڵێکی ئەڵامنییدا باڵویکردەوەو 

دوایی ناوی لێرنا ڕێژەیی گشتیی
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ــەی  ــر تیۆرییەک ــو وردت ــۆ ئاینشــتاین تاوەک ــوو ب ــاش ب ــەم ڕوداوە  هەلێکــی ب ــوو. ئ ئاســامن هــەور ب

دابڕێژێــت. 

تۆزێــک دواتــر لــە ســاڵی ١٩١٥ ئاینشــتاین ڕێژەیــی گشــتیی تــەواو کــرد و الدانــی ڕوناکــی لــە نزیــک 

ــەزا-کات  ــی گشــتیی ف ــی ڕیژەی ــی تیۆری ــە پێ ــرد. ب ــە وردی زۆرەوە هەژمارک تەنێکــی بارســتاییداری ب

چەماوەیــە و بۆیــە هەمــوو شــتێک، بــە ڕوناکیشــەوە بــەالری دەجوڵێــت.

ــدا  ــە خۆرگیرانێک ــا، ل ــە ئەفریق ــی ل ــی بەریتانیان ــۆن ئەستێرەناس ــور ئەدینگت ــاڵی ١٩١٩دا ئارس ــە س  ل

ــە  ــە ئاســامندا ب ــوو؛ شــوێنی ئەســتێرەکان ل ــەم جۆرەب ــە ب ــەی تاقیکردنەوەک ــەی ســەملاند. بیرۆک ئەم

نزیکەیــی نەگــۆڕن، ئەســتێرەکان بەهــۆی ڕوناکــی خــۆرەوە لــە ڕۆژدا نابیرنێــن. بــەاڵم لــە خۆرگیرانــدا 

ئەســتێرەکان دەردەکــەون، لــە تاقیکردنەوەکــەدا بیــرنا شــوێنی ئەســتێرەکە لــە ڕۆژدا تۆزێــک جیــاوازە 

ــە الر بوونــەوەی ڕوناکــی ئەســتێرەکە کاتێــک خــۆر  ــە ب ــە شــوێنەکەی لەشــەودا، کــە ئەمــە ئاماژەی ل

هەیــە. بــە دیوێکیــردا دەتوانییــن بڵێیــن فــەزا-کات چەماوەیــە. ئــەم تاقیکردنەوەیــە کاتــی خــۆی دەنگدانــەوەی زۆری هەبــوو، کــە الیەنێکــی 

سیاســی گرنگیشــی هەبــوو، چونکــە زانایەکــی بەریتانیایــی پشتڕاســتی پێشــبینی زانایەکــی ئەڵامنــی کردبــوو) ئــەو کات ئەڵــامن و بەریتانیــا 

لەجەنگــدا بــوون(.

 

گرنگــی  زۆر  ئەنجامــی  هەندێــک  گشــتیی  ڕێژەیــی  تیۆریــی 

لێکەوتــەوە، کــە گرنگرینیــان کشــانی گەردوونــە، هەرچەنــد 

ئاینشــتاین خــۆی لــەم پێشــبینییە ترســا)چونکە بــڕوای بــە بــاوەڕی 

بــاوی ئــەو کاتــە، واتــە وەســتاوی گــەردوون هەبــوو( و بــە 

هێنانــە نــاوەوەی نەگۆڕێــک بــۆ نــاو تیۆرییەکــە ئــەم پێشــبینییەی 

ــڵ  ــی هاب ــەوەکان و بینینەکان ــر تاقیکردن ــک دوات نەهێشــت. کاتێ

ــەی  ــتاین ئەم ــێت، ئاینش ــەردوون دەکش ــتی گ ــە ڕاس ــانیدا ب پیش

ــۆی. ــی خ ــەی ژیان ــن هەڵ ــا گەورەتری ناون

لەڕێگــەی ڕێژەیــی گشــتییەوە دەکرێــت بســەملێندرێت، گــەردوون 

ســەرەتایەکی زۆر گەرمــی بەنــاوی بیگبانــگ هەیــە و هەندێــک لە 

ئەســتێرەکان مەحــف دەبنــەوە، کــە پێیــان دەگوترێــت کونــەڕەش.

هەڵبــەت تیۆریــی ڕێژەیــی گشــتیی لەهەمــوو شــوێنێکدا ڕاســت 

نییــە! لــە خالــە تەراییەکان)وەکــو ســەرەتای گــەردوون( ئــەم 

تیۆرییەکیــر  پێویســتە  بۆیــە  دەهێنێــت،  شکەســت  تیۆرییــە 

ــە ئێســتادا پێــی  جێگــەی بگرێتــەوە، جێگــرەوەی ئــەم تیۆرییــە ل

دەگوترێــت کێشــکردنی کوانتەمــی )Quantum Gravity( کــە 

لــە ئەنجامــی لێکدانــی هــەردوو تیۆریــی کوانتــەم و ڕێژەیــی 

ــووە. ــە دایکب ــتییەوە ل گش

ئارثەر ئەدینگتۆن

 "Illustrated London News" ڕاپۆرتی خۆرگێرانەکە لە ٢٢ نۆڤامبەری ساڵی ١٩١٩ باڵوبووەتەوە لە

Sciencedaily :سەرچاوەی وێنەکە
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ئا: تەميور حسن هەڵەبجەيى

ــەكان  ــادە خۆراكي ــواردىن م ــە خ ــە ل ــن، ك ــی پێويس ــادەي خۆراكی ــەكان م ڤيتامين

بەتايبــەت ميــوە و ســەوزەكانەوە بەشــێوەى رسوشــتنى دەگــەن بــە لــەش و 

ڕۆڵــي گرنــگ دەبينــن لــە پاراســتنى تەندروســتى لــەىش مــرۆڤ، بەشــێوەيەك 

بــرى لێدەكرێتــەوە كــە چەنــد ڤيتامينێــى تايبــەت پێويســتە بــۆ پێســت، چونكــە 

ــت وەك  ــش دەكەوێ ــۆكارى دەرەىك زيانبەخ ــك ه ــەر كۆمەڵێ ــتەوخۆ ب ــت ڕاس پێس

تيشــى خــۆر. يەكێــك لــە كاريگەرتريــن ســودەكاىن ڤيتامينــەكان تايبەمنەنــدى دژە 

ــەن  ــرى دەك ــدا و ڕێگ ــە لەش ــيد كاردەكات ل ــە وەك دژە ئۆكس ــيدبونيانە، ك ئۆكس

لــە دەركەوتنــى نيشــانەكاىن پربــوون. لــە اليەكىــرەوە، ڤيتامينــەكان دەتوانــن ببنــە 

هــۆى چاالككــردىن ناوەنــدى دروســتبوىن كۆالجــن و ڕووى دەرەوەى پێســت نــەرم 

دەکــەن و ڕێگــرى دەکــەن لــە تۆخبونــەوەى و تێكچــوىن ڕەنگــى پێســت. كۆمەڵێــك 

ــان  ــە گرنگريني ــەن ك ــرۆڤ بك ــواىن م ــە ج ــە ل ــەم پارێزگاريان ــن ئ ــن دەتوان ڤيتام

ــە:- بريتــن ل

A ڤيتامني
ــت،  ــەوەدا بەكاردەهێرنێ ــكارى و ڕازاندن ــوارى جوان ــە ب ــن A ل ــە ڤيتام ــاڵهايە ك س

بــەاڵم لەســاڵى ١٩٨٤ لەاليــەن )كليــگ مــن( كاريگەريــە جوانكاريــەكاىن تێرتينۆيــن، 

كــە يەكێكــە لــە جــۆرەكاىن ڤيتامــنA بەتــەواوەىت ســەملێندراو كاريگەريــەكاىن لە ناو 

زۆربــەى نــورساو و لێكۆڵينــەوە پزيشــكيەكان جێــگاى خۆيــان گرتــەوە. كاريگەريــە 

بايۆلۆژيــەكاىن ئــەم مادەيــە بوەتەهــۆكار بــۆ ئــەوەی كــە ئــەم ڤيتامينــە بــە دەرمــان 

ــرى  ــى ڕێگ ــت و پزيش ــوارى ئارايش ــە ب ــادە ل ــەم م ــاىن ئ ــێرنێت و بەكارهێن بناس

ــكدابێت.  ــرى پزيش ــر چاودێ ــە ژێ ــە ل ــت ك ــك بەكاربهێرنێ ــا كاتێ ــت و تەنه لێبكرێ

ــادە  ــەن دروســتكەراىن م ــە لەالي ــە شــێوەكاىن ڤيتامــن A ك ــرە ل ــى ت ــۆڵ يەكێ ڕتين

ــە  ــەم پێكهات ــەوە، ئ ــادە ڕازاندنەوەكان ــاو م ــە ن ــكارى و پزيشــكيەكان خراوەت جوان

دەبێتــە هــۆى پاراســتنى چينــەكاىن پێســت، بەتايبــەت چينــەكاىن پێســتى ڕوومــەت. 

ڤيتامينەكاىن
جواىن
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C ڤيتامني
 ڤيتامــن  Cلــەو ڤيتامينانەيــە كــە لــە ئــاودا دەتوێتــەوە و لــە 

ڤيتامينــە  ئــەم  هەيــە.  تازەكانــدا  ســەوزە  و  ميــوە  پێكهاتــەى 

هــۆى  دەبێتــە  و  هەيــە  بەهێــزى  ئۆكســیدى  دژە  تايبەمتەندیــى 

بەرهەمهێنــاىن كۆالجــن. ئــەم ڤيتامينــە خراوەتــە نــاو مــادە جوانكارى 

ئــەم  ئۆكســیدى  دژە  تايبەمتەندیــى  چونكــە  پزيشــكیيەكانەوە،  و 

ــەكاىن پێســت لەناوبچــن و ڕێگــرى بــكات  ــە وادەكات كــە پەڵ مادەي

ــە  ــەوە، دەبێت ــرى. لەاليەكىريش ــانەكاىن پ ــى نيش ــە زوو دەركەوتن ل

ــە  ــەم ڤيتامين ــن E. ئ ــە ڤيتام ــەىك زۆر ل ــاىن ڕێژەي ــۆى بەرهەمهێن ه

دەبێتەهــۆى كەمكردنــەوەى ئــەو پەڵــە ســورانەى كــە بەهۆى تيشــى 

خــۆرەوە دروســتبوون وە دەبێتــە هــۆى كەمكردنــەوەى ســوتاوى 

پێســت بەهــۆى خــۆرەوە. هەروەهــا كاريگەريــە دژە هەوكردنــەكاىن 

ئــەم ڤيتامينــە دەتوانێــت كاريگــەرى بــاىش هەبێــت لەســەر دەرمــان 

ــەىك.  ــيەكاىن وەك ئەگەزمــا و بەڵ ــردىن نەخۆش ــۆ چارەســەر ك ب

E ڤيتامني
ئــەم ڤيتامينــە لــەو جۆرانەيــە كــە لــە چەوريــدا دەتوێنــەوە و 

ســەرچاوەى دەســتكەوتنيان لــەو دانەوێڵــە و تۆوانەوەيــە كــە ڕێــژەى 

چەوريــان تێــدا زۆرە. لەمێــژە ئــەم ڤيتامينــە وەك دەرمــاىن دژە پــرى 

دەناســێندرێت و لــە بــوارى جوانــكارى و پزيشــكيدا بەكاردەهێرنێــت. 

ــەو  ــردىن ئ ــە ناوب ــەوە و ل ــۆكارى كەمبون ــە ه ــە دەبێت ــەم ڤيتامين ئ

ســوتاوى و پەاڵنــەى كــە بەهــۆى تيشــى خــۆرەوە دروســتبوون 

ــۆى  ــە بەه ــاويانەى ك ــەو هەڵئاوس ــردىن ئ ــە ناوب ــۆى ل ــە ه و دەبێت

ــەش  ــەرەڕاى ئەمان ــەت . س ــە ڕووم ــوون ل ــۆرەوە پەيداب ــى خ تيش

دەركەوتــووە كــە كاريگــەرى بــاىش لەســەر نەهێشــتنى چــرچ و 

ــە. ــت هەي ــى پێس لۆچ

K ڤيتامني
و  بەرهەمدەهێرنێــت  مرۆڤــدا  ڕيخۆڵــەى  لــە  ڤيتامينــە  ئــەم 

بەرهەمهێنانيــى پەيوەســتە بەڕێــژەى ئــەو ســەوزەواتە تازانــەى 

ــن  ــەكاىت خوێ ــن ل ــى خوێ ــۆ مەين ــە ب ــەم ڤيتامين ــت. ئ ــە دەخورێ ك

بەربونــدا گرنگــە، بــەاڵم گرنگیيــە بابەتیيەكــەى ئــەم ڤيتامينــە دەبێتــە 

هــۆى كەمكردنــەوەى ئــەو پەڵــە خوێنانــەى كەبەهــۆى تيشــى خــۆر 

ــەم  ــت. ئ ــەر پێس ــتبوون لەس ــەوە دروس ــايى خوێن ــوىن ئاس و لەناوچ

ڤيتامينــە بەهەمــان شــێوە دەبێتــە هــۆى كەمبونــەوەی ڕەنگــى 

پەڵــەكاىن ژێــر پێســت، كــە هــۆكارى دروســتبونيان تێكچــوون و 

تەقينــى ملولــەكاىن خوێنــن. 

دەرئەنجام 

  كاريگەريــە باشــەكاىن ڤيتامينــەكان لەســەر لــەىش مــرۆڤ زۆر لەمێژە 

ســەملێندراوە و ئێســتاش لــە بــوارى جوانــكارى و ڕازاندنەوەشــدا 

ــۆرە  ــەو ج ــك ل ــەاڵم هەندێ ــون. ب ــەكانيان دەركەوت ــە باش كاريگەري

ــە  ڤيتامينانــەى كــە باســامن لێوەكــرد دەرمانێكــن كــە ئەگــەر بەهەڵ

بەكاربهێندرێــت ئــەوا ئەگــەرى هەيــە ببێتــە هــۆى دروســتبوىن 

ــە  ــەر ئەوەش ــەر لەب ــت، ه ــوىن پێس ــتيەكان و تێكچ ــە پێس هەوكردن

بەكاربهێندرێــن.  پزيشــكدا  چاودێــرى  لەژێــر  دەكات  پێويســت 

ســەرەڕاى ئــەوەش بەرهەمهێنــاىن شــێوە جيــاواز لــە پێكهاتــن و 

ــەوەدا  ــكاری و ڕازاندن ــوارى جوان ــە ب ــە ل ــەم ڤيتامينان ــردىن ئ ئامادەك

ــۆ خــواردن  ــەو جــۆرەى كــە ب ــە جياوازبێــت لەگــەڵ ئ ئەگــەرى هەي

ــە  ــت ك ــەس ناكرێ ــى ك ــە ئامۆژگاری ــەر لەبەرئەوەش ــت. ه بەكاردێ

ئەگــەر  بۆمنونــە،  بخــۆن،  بەشــێوەيەىك هەڕەمــەىك  مادانــە  ئــەم 

دەنكۆڵەيــەىك ڤيتامــن ىس لەئــاودا بتوێرنێتــەوە و پاشــان لــە ڕوومەت 

ــۆ كێشــەكاىن ڕوومــەت بگــرە ئەگــەرى  ــە ب ــەك ســودى ني ــت ن بدرێ

هەيــە بەهــۆى ئــەو پێكهاتانــەى لــەم دەنكۆڵــە هەيــە نەخۆشــيەكاىن 

پێســت قورســربكەن و ببێتەهــۆى دروســتبوىن هەســتيارى. ميــوە 

ڤيتامينــە  هەڵگــرى  كــە  لەكاتێكــدا  جياوازەكانيــش  ســەوزە  و 

ــەرى  ــە ئەگ ــن ك ــرى پێكهاتەيەك ــش هەڵگ ــن، ئەواني جۆربەجۆرەكان

هەيــە ببنــە هــۆى دروســتبوىن هەســتياریى پێســت. لەبــەر ئــەوەش 

ناتوانرێــت ئامــۆژگارى هيــچ كەســێك بكرێــت كــە هــاڕاوەى ميــوەكان 

ــواردىن  ــدا خ ــە هەمانكاتيش ــدەن. ل ــە ڕوومەتب ــوەكان ل ــودى مي ياخ

ســەوزە و ميــوەى تــازە و دانەوێڵــەى خاوێــن دەتوانێــت ڕۆڵــى بــاىش 

هەبێــت لــە پاراســتنى تەندروســتى پێســت و دەرنەكەوتنــى پەڵــە و 

ــوون. ــانەكاىن زوو پرب نيش
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پەرەسەندنوعەشق

جووتخــوازی و حــەز بــۆ گەیشــن بــە یــار، کــە مرۆڤــەکان ناچــار دەکات 
تاوەکــو هەندێکجــار بڵێــن کەســێکی خۆشەویســتیان دۆزیوەتــەوە، کــە 
بــۆ هەمیشــە دەتوانــن لەگەڵــی بــن، ئەمــە پەیامێکــی بەهێــزە، کــە لــە 
ــە  ــە ل ــەم بەش ــت. ئ ــاغ)Limbic( وە دەردەچێ ــەرەتایی دەم ــی س بەش
دەمــاغ هەڵگــری نەخشــە دیاریکــراوە کۆنەکانــە، کــە بــە  توانــای زۆرەوە 
مــرۆڤ ناچــار دەکات بچنــە نــاو وەهمێکــی جوانــەوە بــە نــاوی عەشــق 

و ئەرکەکانــی زاوزێ لــە ئەســتۆ بگــرن.

مارنیا رابینسن
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ئەگــەر زاتــی ئاژەڵــی  فەرمانــە کیمیاییەکانــی بەشــی لیمبیکــی دەمــاغ بێنــە گــۆ، پێــامن 

دەڵێــن کــە تیــری عەشــقێک دەنرێــت بــە دڵــی عاشــقانەوە، بــۆ ئــەوە بــووە، تاوەکــو 

بــە شــێت کردنــی مــرۆڤ، بــە خێرایــی ناچاریــان بــکات هــەل ومەرجــی جووتبــوون و 

زاوزێ فەراهــەم بکــەن. لــە الیەکیــرەوە، بــە دروســتکردنی خۆشەویســتی بــۆ منــداڵ، 

ــەی ٣  ــە پێدەگرێت)نزیک ــی زاوزێک ــو بەرهەم ــار دەکات تاوەک ــرۆڤ ناچ ــک م جووتێ

ــۆی  ــۆ خ ــواردن ب ــڕوات خ ــت ب ــداڵ دەتوانێ ــاڵ من ــن. دوای ٣ س ــەوە بژی ــاڵ( پێک س

دەســتبخات. بارودۆخــی منداڵەکــە پێوەنــدی بــە بارۆدۆخــی گروپەکــەوە هەیــە. 

لەوانەیــە لــە بەهــاری دواتــر و بــۆ منداڵــی دواتــر پێکــەوە مبێننــەوە، یــان لەوانەشــە 

ــڕوات. ــە دوای کەســێکیردا ب ــان ب هــەر کامێکی

ئــەم گەاڵلــە بێڕەحامنەیــەی پشــت دەمامکــی عەشــق، کــە لــە بەشــی دێرێنــەی 

ــاوی  ــە ن ــەوەی بوونەوەرێــک ب ــووە بەهــۆی ئ ــە کــردەوە ب ــت، ب دەماغــدا رێکدەخرێ

مــرۆڤ ســەرئەنجامێکی باشــر لــە گیانلەبەرانیــر هەبێــت. ئەمــە بــووە بەهــۆی ئــەوەی 

جۆریەتیــی جینیتیکــی زۆر ببێــت و چانســی مانــەوەی نەوەکانــی دواتــر بــەرز ببێتــەوە.

ــی  ــەوەی توێ ــۆی ئ ــەندن، بووەبەه ــی پەرەس ــی کات ــە درێژای ــرۆڤ ب ــی زۆری م گۆڕان

نــوێ لــە گەاڵڵــەی ژیانیــی دروســت ببێــت. گەاڵڵــەکان لــە بەشــی دەماغــی لۆجێکــی 

کۆبوونەوەتــەوە و پێکهاتەیەکــن لــە فەرمانــە گونجاوەکانــی پێشــوو، کــە بــە شــێوەی 

ــەوە. ــدا دەکات ــەردەم مرۆڤ ــە ب ــر ل ــر، رێگــەی مرۆڤانەت ــوێ و کۆنتڕۆڵکراوت ن

ژن و مێردێــک کــە بــە حــەز و عەشــقەوە خوازیــاری پێوەنــدی پایــەدار و هەمیشــەیین، 

دەبێــت خۆیــان لــە چاالکــی سیکســیی زۆر گەرموگــوڕ بــەدور بگــرن. چاالکــی سێکســی 

زۆر توونــد دەبێــت بەهــۆی دەرچوونــی فەرمــان لــە بەشــی ســەرەتایی دەمــاغ، کــە بــۆ 

ــان ڕووی دەدا.  ــی ڕاوچیــامن دوای عەشــقی نوێی باوان

ــقی  ــەدوای عەش ــن و ب ــر دەب ــری تێ ــە یەک ــەوان ل ئ

ــە دوای  ــار ل ــدا دەگــەڕن. ئەزموونــی ســاردی ڕەفت نوێ

شــەوێکی پــڕ لــە گەرمیــی سێکســی و خۆشەویســتی، 

بــۆ ژمارەیەکــی زۆر لــە مرۆڤــی ئــەم ســەردەمەش بــە 

کــردەوە ســەملێندراوە.

ســەردەمی "مانگــی هەنگوینــی" لــە باشــرین  حاڵتــدا، 

لــە ٢ ســاڵ زیاتــر نییــە و ئەگــەر عاشــقەکان بیانەوێــت 

ــەک  ــچ ڕێگەی ــەوە هی ــوو زیندووبکەن ــەی پێش ئاگرەک

ســەرەتایی  مرۆڤــی  جیابوونــەوە.  لــە  جگــە  نییــە 

لەگــەڵ ئاگــری عەشــق، بەهــۆی پــەروەردە منداڵــەوە، 

بەرنامــەی عاتفییــان هەبــووە. مرۆڤــی هاوچــەرخ بــۆ 

ــدان و  ــە پەرەپێ ــر ل ــە عەشــق دەبێــت بی ــزگاری ل پارێ

زیاتــر چڕبوونــەوە لەســەر ڕێگــە ســۆزدارییەکان، کــە 

ــەوە. ــە، بکات ــە غەریــزەی ســەرەتایی مرۆڤــدا هەی ل

پێوەنــدی  فرەیــی  لــە  ئازادانــە  دوورکەوتنــەوەی 

ــاری  ــە ڕەفت سێکســی و ئاگــراوی و جێگیرکردنــەوەی ب

ئــەوەی  هــۆی  بــە  دەبێــت  سێکســیی،  هێواشــی 

تاوەکــو گەاڵڵــەی بەهێــزی جێگیربــوو لــە بەشــی 

نەبڕێــت.  تــەواو  ڕێچکەیەکــی  دەمــاغ  ســەرەتایی 

هــەر بــەو هــۆکارە پێوەنــدی عاشــقانەی ئاڵۆزتــر، 

بەکاردەهێنێــت.  سێکســی  هێواشــی  ڕەفتــاری 

بەرکەوتنــی ســادەی لــەش و دڵنوایــی ڕۆژانــە ڕەفتــاری 

جۆربەجــۆری سێکســین، کــە پێوەندییــەکان پایەدارتــر 

دەکات. ئــەو ژن و پیاوانــەی یەکریــان خــۆش دەوێــت 

ــی،  ــۆ، هاوڕێیەت ــڕن. گفتۆگ ــەردەوام دەریبب ــت ب دەبێ

ــەش  ــەزی هاوب ــج و ح ــەزەکان، ئامان ــتنی ح یەکخەس

و درێژمــەودا مرۆڤــی ئاشــق و شــعورمەند بەیەکــەوە 

دەهێڵێتــەوە.

بەواتایەکیــر، پێوەنــدی ســەرکەوتوو و درێژمــەودا لــە 

ــەی  ــە جەزب ــەوە ل ــاودا، دووردەکەوێت ــوان ژن و پی نێ

سێکســیی زۆرگــەرم وئاگــراوی و لــە جیاتــی ئــەوە 

سەرنجڕاکێشــی ســۆزداری ســادە کــە دروســتکراوی 

ــت. ــکە بەکاردەهێنێ ــی مێش ــی لۆجیک بەش
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ئەرخەمیــدس، زانــای نــارساوی گریکــەکان لــە ســەدەی ســێی پێش زاییــن، هاوڕێی پادشــای 

ســیراکیوس، "هیــرۆ" دەبێــت. کەرەتێــک پادشــا هەندێــک زێــڕ دەدات بــە زەڕەنگەرێــک 

ــا  ــەوە و پادش ــە دەهێنێت ــە تاجەک ــتبکات. زێرەنگەرەک ــۆ دروس ــی ب ــی ئاڵتونی ــا تاجێک ت

ــە ئاڵتونەکــەی بردبێــت  ــا کردبێــت، برێــک ل هەســت دەکات زێرەنگــەر ســاختەکاریی تی

و برێــک زیــوی تێکەڵکردبێــت. بــۆ ئــەم مەبەســتە بــە ئەرخەمیــدس دەڵێــت کــە بەڵکــو 

ــون کەمــرە، گــەر  ــە ئاڵت ــو چڕییەکــەی ل ــەی زی ــەوە. بەوپێی ــای بکات ــەوە دڵنی بتوانێــت ل

چڕیــی تاجەکــە بدۆزرێتــەوە، کــە دەکاتــە کێشــەکەی لەســەر قەبــارە، ئــەوا دەردەکەوێــت 

گــەر زیــوی تیــا بەکارهاتبێــت. لــەو ســەردەمەدا تــەرازوو هەبــوو بــۆ کێشــکردن، بــەاڵم 

کــەس نەیدەزانــی چــۆن قەبــارەی تەنێکــی ناڕێــك بدۆزێتــەوە. ڕۆژێــک ئەرخەمیــدس لــە 

ــارەی  ــەوەی قەب ــری الی دۆزین ــەر بی ــوات و ه ــۆی دەش ــارەکەیا خ ــتیی ش ــی گش حەمام

ــەڵ  ــت لەگ ــوم دەکات دەبینێ ــەدا نوق ــەوزی ئاوەک ــە ح ــۆی ل ــک خ ــە. کاتێ ــی ناڕێک تەن

ــت:  ــۆ دێ ــەی ب ــەش بیرۆکەک ــە دەرەوە، بەم ــر دەرژێت ــاوی زیات ــدا ئ ــوم بوونی ــر نوق زیات

قەبــارەی تەنــی نوقــوم بــوو یەکســانە بــە قەبــارەی شــلەی الدراو، هەروەهــا کێشــی تەنــی 

ــە  ــۆ دێــت، ل ــەی ب ــەو بیرۆکەی ــە کێشــی شــلەی الدراو! کــە ئ ســەرئاوکەوتوو یەکســانە ب

خۆشــیا ئــاگای لــە خــۆی نامێنێــت و لــە حەمــام ڕادەکاتــە دەرەوە و بــە ڕووتــی بــە نــاو 

شــارەکەیا ڕادەکات و هــاوار دەکات "دۆزیمــەوە!" دواییــش دەردەکەوێــت کــە گومانەکەی 

پادشــا تــەواوە و زێڕەنگەرەکــە زیــوی تێکەڵــی تاجەکــە کردووە!

ئەرخەمیدس بە ڕووتی!

لــەوێ  و  ئەمریــکا  دەچیتــە  کاتێــک  ئاینشــتاین 

نیشــتەجێ دەبێت، کۆڕ و ســیمیناری زۆر ســازدەدات 

ڕێژەیــی.  تیــۆری  شــیکردنەوەی  و  باســکردن  لە بــۆ 

هەمــوو کــۆڕ و ســیمینارێکدا شــۆفێرەکەی دەچێتــە ژوورەوە و لــە ســوچێکدا 

دادەنیشــێت و گوێدەگرێــت. کەرەتێــک بــە ئاینشــتاین دەڵێــت "بیردۆزەکــەت 

خەڵکیشــی  بــۆ  دەتوانــم  تەنانــەت  تێگەیشــتووم،  هەمــووی  و  ئاســانە  باس زۆر 

ــوێنێک  ــە ش ــازدا ل ــیمینارمان س ــە س ــارە ک ــە ئەمج ــت "زۆر باش ــتاینیش دەڵێ ــەم." ئاینش ــە پێشــر بک ک

نەیانناســیبێتم، تــۆ خــۆت بکــە بــە ئاینشــتاین و منیــش جێــی تــۆ دەگرمــەوە." شــۆفێرەکە دەڵێــت "کێشــەم تەنهــا لــە شــتێکدایایە، گــەر 

پرســیارم لێبکــەن ناتوانــم وەاڵم بدەمــەوە." ئاینشــتاین دەڵێــت "چارەســەری ئــەوەش دەکەیــن. هــەر پرســیارێکیان کــرد بڵــێ ئــەوە زۆر 

ئاســانە شــۆفێرەکەم دەتوانێــت وەاڵمتــان بداتــەوە، ئــەوکات مــن هەڵدەســتم و وەاڵمــی پرســیارەکە دەدەمــەوە!"

ئاینشتاین و 
شۆفێرەکەی
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ئا: شاژیر 
 

مرۆڤ چییە؟
ــن  ــن بڵێی ــەوە ڕابگەی ــەوەی ب پێدەچێــت بەرل

بگۆڕێــت  خــۆی  ئــەو  ئەمەیــە،  مــرۆڤ 

بــۆ شــتێکیر! بــەر لــەوەی فریــا بکەویــن 

ــەو پێناســەی  ــن، ئ ــرۆڤ بکەی پێناســەیەکی م

ــدا  ــەم قۆناغــەی مرۆڤایەتی خــۆی بگۆڕێــت، ل

و  ئــادەم  داســتانی  لــە  خەریکــە  مــرۆڤ 

حــەواوە پــێ دەنێتــە نــاو داســتانی ئامێــرەکان 

دەکات  ســۆز  و  هەســت  لــە  ماڵئاوایــی  و 

مــرۆڤ  وا  دەکاتــەوە،  عەقــڵ  بــۆ  دەرگا  و 

ڕۆبۆتــەکان ســەردەردێنن!  و  دەبێــت  ئــاوا 

بەگشــتی زانســت پێــامن دەڵێــت: مــرۆڤ 

لــە ڕەچەڵەکــەوە مــرۆڤ نەبــووە و بــۆ هەتــا 

هەتایــەش بــە مرۆڤــی نامێنێتــەوە.

گۆڕانی پێناسەی مرۆڤ 
لە زانستی مۆدێرندا
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لــە ڕوانگــەی بیــردۆزی پەرەســەندنەوە، مــرۆڤ لــە ئاژەڵــەوە )یاخــود لــە دۆخێکــی نامرۆیــی(ەوە گــۆڕاوە بــەم 

مرۆڤــەی ئێســتا. پێدەچێــت پەرەســەندنی زانســت و تەکنەلۆجیــا و گۆڕانکارییــە پزیشــکییە جۆربەجۆرەکانیــش 

بیگــۆڕن بــۆ ئامێرێێکــی بێهەســت، یاخــود دۆخــی بــە ئامێربــوون واتــە دیســان بیبەنــەوە نــاو دۆخێکــی نامرۆیــی. 

ــی  ــوان دوو قۆناغ ــە نێ ــت ل ــی بێ ــی ناوەندی ــی قۆناغێک ــی مرۆڤایەت ــێت قۆناغ ــن دەش ــت بڵێ ــە دەکرێ کەوات

نامرۆییــدا.

لــە دیــدی داروینــەوە، مــرۆڤ لــە باشــرین حاڵــدا مەیمونێکــە تووکەکــەی لــە دەســت داوە، مــرۆڤ لــە ســەرەتادا 

ــەوە،  ــە کای ــاوازەکان هاتوونەت ــەردەمە جی ــە س ــە ل ــووە ک ــۆری هەب ــن ج ــو چەندی ــووە، بەڵک ــۆری نەب ــەک ج ی

بەشــێک لــە جــۆرە جیاوازەکانــی مــرۆڤ لــە هەمــان کات و هەندێکجــار لــە هەمــان شوێنیشــدا پێکــەوە ژیــاون، 

هەندێــک لــە جۆرەکانــی مــرۆڤ لەناوچــوون و ئێمــە تــا ئێســتاش نازانیــن کــە چەنــد جــۆر مــرۆڤ هاتوونەتــە 

ــرۆڤ  ــۆر م ــەک ج ــتا ی ــە ئێس ــوون؟! ئێم ــش لەناوچ ــۆری تری ــد ج ــان داوە و چەن ــی مانەوەی ــەوە و هەوڵ ژیان

دەبینیــن کــە هەیــە، کــە ئەویــش جــۆری هۆمۆســاپیانە، کــە دەشــێت ئــەم جــۆرەی مــرۆڤ هــۆکاری لەناوچوونــی 

هەندێــک جۆریــری مــرۆڤ بووبێــت، وەک نیاندەرتاڵــەکان.

ــەو  ــرۆڤ ئ ــن م ــن بڵێی ــادا دەتوانی ــتی کیمی ــنایی زانس ــر ڕۆش ــە و لەژێ ــنی هەی ــەی هەمەچەش ــرۆڤ پێناس م

ــە توخمــی ئۆکســجین و کاربــۆن  ــاوە، یاخــود ئاوێتەیەکــی ئاڵــۆزە و ل ــە ســەدا حەفتاوپێنجــی ئ مادەیەیــە کــە ل

ــەو ڕاســتییە  ــر ڕۆشــنایی ئ ــووە، هەروەهــا لەژێ ــک هات ــر پێ ــد توخمێکــی ت ــن و چەن ــن و نایرۆجی و هایدرۆجی

ــە  ــرە ل ــە لەشــی مرۆڤێکــی تەندروســتدا نزیکــەی دەجــار زیات ــاکان ل ــەی کــە دەڵێــت ژمــارەی بەکری بایۆلۆجیی

ژمــارەی هەمــوو خانەکانــی لەشــی دەتوانیــن بڵێیــن مــرۆڤ عەمبارێکــی بەکریایــە، یاخــود مــرۆڤ پیســکەرترین 

ــای ڕۆیشــتنی  ــە کــە توان ــە هەمەچەشــن خۆرەی ــدەوەرە فرەخان ــەو زین ــە، یاخــود مــرۆڤ ئ ــدەوەری ژینگەی زین

ــەم هەســارەیە،  ــە ســەرداری ئ ــن ب ــە ببی ــەوە توانیومان ــە هــۆی عەقڵ ــێ. ئێمــەی مــرۆڤ ب ــە لەســەر دوو پ هەی

ــژ بــکات. پێدەچێــت هــەر عەقــڵ خۆشــی هێــدی هێــدی جێگەمــان پــێ لێ

.

ئایا مرۆڤ جیاوازە لە زیندەوەرانی تر؟
 

ــن مــرۆڤ بوونەوەرێکــی  ــک دەڵێی ــەوە؟ کاتێ ــر جیابکات ــی ت ــە زیندەوەران ــە مــرۆڤ ل ــە ک ــا ســنوورێک هەی ئای

بیرکەرەوەیــە، ئــەی دەبێــت ئــەو مرۆڤانــە نــاو بنێیــن چــی کــە بــە هــۆی ناتەندروســتی کۆئەندامــی دەمــارەوە 

توانــای بیرکردنەوەیــان نییــە؟ خــۆ گــەر بڵێیــن مــرۆڤ بوونەوەرێکــی قســەکەرە، ئــەی دەبێــت ئــەو مرۆڤانــە چــی 

بــن کــە توانــای قســەکردنیان نییــە؟ ئەمــە بــەدەر لــەوەی توانــا عەقڵییەکانــی مــرۆڤ لــە هەمــوو تەمەنەکانیــدا 

ــوو  ــە هەم ــش ل ــەکردنی مرۆڤی ــای قس ــا توان ــری، هەروەه ــی و پی ــی منداڵ ــاکات، وەک قۆناغ ــەک کار ن وەک ی



34

دیسەمبەری 2015
زانست
دابڕانی

2

تەمەنــەکان چونییــەک نییــە، جگــە لــەوەی توانــای عەقڵــی هــەر مرۆڤێــک لــە مرۆڤێکــی تــر جیــاوازە. خــۆ ئەگــەر مرۆڤــەکان بخەینــە بــەر 

تاقیکردنــەوەی مــرۆڤ بــوون، ئــەوا زۆر گیانلەبــەر دەبینیــن کــە بــە ڕوخســار مرۆڤــە و ســیفەتەکانی مرۆڤیشــی تێــدا نییــە. لــە دیــدی 

بیــردۆزی پەرەســەندنەوە مــرۆڤ ڕەچەڵەکێکــی جــودای نییــە لــە ئــاژەڵ. 

ــرەی  ــە گوێ ــکی ب ــارەی مێش ــر قەب ــە زیندەوەرانی ــەراورد ب ــە ب ــە ب ــە ک ــەو زیندەوەرەی ــرۆڤ ئ ــەوە، م ــتی بایۆلۆجیی ــەی زانس ــە ڕوانگ ل

ــر و  ــی ت ــە گیانلەبەران ــە ل ــودای نیی ــی ج ــرۆڤ ڕەچەڵەکێک ــەکان م ــەوە جینەتیکیی ــە لێکۆڵین ــن ب ــە پشتبەس ــرە، ب ــتەی گەورەت جەس

ــک کــە دەرفەتێکــی  ــە بوونەوەرێ ــە ل ــە، بریتیی ــەوەی هەی ــە. ئ ــر نیی ــی ت ــوان مــرۆڤ و زیندەوەران ــە نێ ــار و ئاشــکرا ل جیاوازییەکــی دی

ــە  ــوون ل ــەری ســەرەکی ب ــراوەی پێبەخشــیوە. ئاســایش و خــۆراک دوو پاڵن ــک ســیفەتی جیاک ــی و جنێتیکــی هەندێ ــژووی و ژینگەی مێ

گۆڕانکارییەکانــی زیندەوەرانــدا، تەنانــەت شــێوازی خــۆراک و جــۆری خــۆراک دەتوانێــت کار لــە گەشــەی مێشــک و ڕەفتارەکانــی بــکات. 

ــە،  ــە نەبوای ــە، خــۆ ئەگــەر ئــەو ڕێککەوتان ــە ڕێکەوتــی ژینگەیــی و جنێتیکیی مــرۆڤ بەرهەمــی بارودۆخێکــی تایبەتــی و زنجیرەیــەک ل

ــوو. ــی نەدەب ــر مــرۆڤ بون چیی

قۆناغەکانی سەرهەڵدانی مرۆڤ لە ڕوانگەی بیردۆزی پەرەسەندنەوە:
 

سەرەتای پەیدا بوونی ژیان 

هەندێــک لــە )پەیالنتۆلۆجییــەکان( ســەرەتای ژیــان دەگێڕنــەوە بــۆ ٣،٧ بلیــۆن ســاڵ لەمەوپێــش، ئــەوەش بــە گوێــرەی نیشــانە بەبەردبــوی 

ــۆ ماوەیەکــی یەکجــار زۆر  ــاک خانەیــی ب ــە کایــەوە. ژیانــی ت ــاکان )پرۆکاریۆتیــک( هاتبێت ــەی بەکری ــە خان ــاوەڕ وای ــەکان ب جیۆکیمییایی

ــە  ــە بەڵگ ــێوەی زۆر ل ــکرا و بەش ــە ئاش ــاڵ ب ــۆن س ــەری ٥٤٢ ملی ــە دەوروب ــر ل ــەکان زیات ــدارە فرەخانەیی ــی گیان ــوو، ژیان ــەردەوام ب ب

بەبەردبــووەکان دەردەکەوێــت. ئــەو قۆناغــە بــە تەقینــەوەی )کەمربیــان( نــارساوە کــە ڕێــژەی گیانــدارە فرەخانەییــەکان بەشــێوەیەیکی 

زۆر ئاشــکرا پەرەیســەندووە.

دەرکەوتنی فرەخانەکان 

کاتێــک ژیانــی فرەخانەییــەکان هاتــە کایــەوە، هەندێــک نەهامەتیــش لەگەڵیانــدا هاتنــە کایــەوە. گۆڕانکاریــی کتوپــڕی بەســەردا هاتــووە، 

کارەســات بــۆ ژیانــی فرەخانەییــەکان دروســت بــووە لــە کاتێکــدا بارودۆخــی ژینگەیــی تایبەتــی گــۆڕا بەجۆرێــک کــە لەبــار نەبێــت بــۆ 

ژیانێکــی ئاڵــۆز، ئــەوا هەمــوو جــۆرە فرەخانەییــەکان ڕوبــەڕوی نەمــان بونەتــەوە )لــە هەنــدێ کاتیشــدا نەمانــی گشــتی(. هــەر لەبــەر 

ئــەوەش بــووە کــە ژیانــی فرەخانەییــەکان بەالیەنــی کەمــەوە بــە پێنــج قۆناغــی کارەســاتی نەمانــی گشــتییدا تێپەڕیــووە، کــە زۆربــەی 

زۆری گیانلەبــەرەرکان ڕوبــەڕوی نەمــان بونەتــەوە. لــە هــەر قۆناغێکــدا بەشــێکی زۆری جــۆری گیانلەبــەران ڕوبــەڕوی نەمانێکــی گشــتی 

ــی گشــتی )پێرمەن_تراســک(، کــە پێــش ٢٥١  ــە قۆناغــی نەمان ــە، ل ــۆ منون ــان، ب ــی پێهێنانی ــە هــۆکاری کۆتای ــەوەش بووەت ــەوە و ئ بونەت

ملیــۆن ســاڵ لەمەوبــەر ڕویــداوە، نزیکــەی لــە ســەدا نــەوەد بــۆ لــە ســەدا نــەوەد وشەشــی )٩٠% - ٩٦%( ی هەمــوو جــۆرە گیانلەبــەرەکان 

نەمــان. دوای ئــەو کارەســاتە ژینگەیییــە ژیــان دیســان گەشــایەوە و هەلومــەرج دروســت بــووەوە بــۆ زۆر جــۆری نــوێ بێتــە کایــەوە، بــەاڵم 

 K-T( هەمــوو ئــەو جۆرانــەی کــە هاتنــە کایــەوە تەنهــا لــەو ڕێــژە کەمــەی کــە مابوونــەوە پەرەیســەندوە. یــان لــە قۆناغــی کارەســاتی

boundary(، کــە نزیکــەی ٦٥ ملیــۆن ســاڵ لەمەوبــەر ڕویــداوە، زۆر لــە جــۆرەکان کۆتایــی هــات، ئــەو کارەســاتە )ئــەو نەمانــە گشــتی(

یــە، هەلومەرجێکــی تایبەتــی بــۆ پەیدابــوون و گەشــەکردن و زیادبوونــی هەندێــک لــە جــۆرە گیانلەبــەرە تازەکانــی هێنایــە کایــەوە، بــۆ 

منونــە، شــیردەرەکان.

دەرکەوتنی شیردەرەکان

شــیردەرەکان لەوکاتانــەوە هەبــوون و هاتونەتــە کایــەوە کــە کــە دایناســۆرەکان هاتونەتــە کایــەوە و پەیدابــون )کــە ئــەوەش دەگەڕێتــەوە 

 K-T( بــەاڵم شــیردەرەکان لــە ژێــر ســایەی دایناســۆرەکان زۆر بــە شــارەزایی دەژیــان. کارەســاتی )بــۆ ٢٥٠-٢٩٠ ملیــۆن ســاڵ لەمەوپێــش

boundary(، ٦٥ ملیــۆن ســاڵ لەمەوپێــش ڕویــداوە بەهــۆی کەوتنــە خــوارەوەی هەســارۆکەیەک، کــە بــە ئەنــدازەی شــارێک دەبــوو. ئــەو 
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کارەســاتە کۆتایــی بــە ژمارەیەکــی زۆر زینــدەوەر هێنــا، کۆتایــی بــە دایناســۆرەکان هێنــا و هەلومەرجێکــی بــۆ شــیردەرەکان هێنایــە 

پێشــەوە کــە لــە شــوێنە شــاراوەکانیان بێنــە دەرەوە و بــە بــێ ترســێکی زۆر لــەوەی ببنــە نێچیــری دایناســۆرەکان گەشــە بکــەن. 

ــوو.  ــەن دایناســۆرەکانەوە داگیرکراب ــە پێشــر لەالی ــەوە ک ــاییە پڕبکەن ــەو بۆش ــوو ئ ــی هەم ــە خێرای ــان زۆر ب ــیردەرەکان توانیی ش

یەکێــک لــە و شــیردەرانەی پــاش داینەســۆرەکان گەشــەیان کــرد و بــە ئاشــکرا هاتنــە کایــەوە بــە )پرایمــەت ( نــارساو ە.

دەرکەوتنی پرایمەت

ــە  ــەو بەڵگ ــرەی ئ ــەوە. بەگوێ ــە کای ــوە هاتۆت ــی لێ ــەی مرۆڤ ــەزەی ئێم ــەم ڕەگ ــە ئ ــووە ک ــەرەکییە ب ــە س ــەو بەش ــەت. ئ  پرایم

بەبەردبوانــەی دۆزراونەتــەوە، وادادەنرێــت پرایمەتــەکان پێــش ٥٤،٨ ملیــۆن ســاڵ لەمەوبــەر دەرکەوتبێــن.  پرایمەتــەکان هەندێک 

ــاواز  ــە هەڵســوکەوتی ئاڵــۆزی مــرۆڤ. مــرۆڤ جی ــان هەبــووە کــە دەتوانیــن بیکەینــە کلیلــی تێگەشــن ل ســیفات و تایبەمەندیی

لــە گیانەوەرانیــر، دەتوانێــت جەســتەی بــە جۆرەهــا شــێواز بجوڵێنێــت و دەتوانێــت هەڵســوکەوتی ئاڵــۆز و هەمەجــۆر 

بــکات لــە کاتێکــدا هەڵســوکەوتی زیندەوەرانیــر لــە چــاو مــرۆڤ دا ســادەتر و ســنوردارترە. پرایمەتــەکان 

ــە ژیانــی ســەر دارەکان ڕاهاتبــون. ژیانــی ســەردارەکان نــەک تەنهــا  ــەوە ب ــە ڕۆژی هاتنەکای هــەر ل

لــە جــۆرە شــیردەرە گۆشــتخۆرەکان دەیپاراســن، کــە ژمارەیــان پــاش لــە ناوچونــی دایناســۆرەکان 

زۆر ببــوو، بەڵکــو شــوێنێک بــوو بــۆ پەیداکردنــی خواردنــی زۆر و دەســکەوتنی خــواردن بــە 

شــێوەیەکی ئاســان و بــێ مەترســی. هەروەهــا پرایمەتــەکان زۆربــەی چاالکییەکانیــان لــە 

کاتــی ڕۆژدابــوو، کــە ئەمــەش دەکرێــت بــە لێکچونێکیــر لــە نێــوان مــرۆڤ و پرایمەتــەکان 

دابرنێــت. جــۆری ئــەو میــوە و گــەاڵ و گــوڵ و ناوکانــەی لێیــان پەیــدا دەبــوون زۆر تێکــەڵ 

و جیــاواز بــوون، ئــەوەش پێویســتی بــە خۆگونجانــی جیــاواز هەبــوو.

ژیــان لەســەر درەختــەکان هــەروا بــە ئاســانی بەڕێــوە نەدەچوو، بەڵکو پێویســتی بــە جوڵەی 

تایبــەت و پێشــبینی کــردن و ئەندازەکردنــی بــازدان لــە لقێکــەوە 

بــۆ لقێکیــر، یــان درەختێکیــر و خۆڕاگرتنــەوە لەســەر 

ــی  ــووی لێزانینێک ــە هەم ــی دارەکان، ئەمان ــق و پۆپ ل

ــە بەڕێوەبردنــی ژیانێکــی یــەک  ــر ل دەویســت. زیات

ئاڵۆزتــر  شــێوەیی و ســادە، ژیانــی پرایمەتــەکان 

ــەر  ــەکان لەس ــی تاک ــتی فێربون ــۆی پێویس ــوو بەه ب

ئــەو ژیانــە. بــوون بــە دارەوان کارێکــی هــەروا ئااســان 

نییــە، هــەر لەبــەر ئــەو هۆیــەش بــووە کــە دۆزراوەتــەوە 

پرایمەتــەکان لەچــاو ئەنــدازەی لەشــیان مێشــکێکی گەورەتریان 

هەبــوە، ئــەم ســیفەت و هەڵســوکەوتە ئاڵۆزانــەی پرایمەتــەکان 

ــە( داڕشــت. ــەوەی )هۆمینۆیدی ــە کای ــۆ هاتن ــی ب بنەمایەک

هۆمینۆیدییە

ڕەگــەزی )هۆمیینۆیدییــە(، کــە )٢٢-٢٦( ملیــۆن ســاڵ لەمەوپێــش لــە ڕەگــەزی مەیمونــی 

ــدا  ــی مێژوویی ــاتە وەختێک ــد س ــە چەن ــی ل ــۆ خۆش ــر ب ــەوە و دوات ــۆن جیابۆت ــی ک جیهان

ــەر  ــاڵ لەمەوب ــۆن س ــوان ٦-٩ ملی ــال لەنێ ــەوە. گۆرێل ــودا بوەت ــێ ج ــری ل ــی ت ــد ڕەگەزێک چەن

ــری  ــەر لەیەک ــاڵ لەمەوب ــۆن س ــەمپانزی ٤-٧ ملی ــرۆڤ و ش ــەزی م ــەوە و ڕەگ ــی جیابۆت ــە هۆۆمینین ل

ــە  ــەکان ب ــە، هۆمینۆیدی ــە هۆمینۆیدی ــت ل ــێک بێ ــرۆڤ بەش ــە م ــوو ک ــۆ دەچ ــن وای ب ــەوە. داروی جیابونەت
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قۆناغــی خۆگونجاندنــی جۆراوجــۆردا تێپەڕیــن، کــە بــووە هــۆی گۆڕانــکاری جیــاواز. ئــەو گۆڕانکاریانــەش بوونــە هــۆی هاتنــە 

کایــەی جــۆری جیــاواز، هەروەهــا بونــە هــۆی خۆگونجاندنــی جیــاواز )جیــاواز لەخۆگونجاندنەکانــی پێشــوتر(، بۆمنونــە، یەکێــک 

لــەو خۆگونجاندنــە ســەرەتاییانە ڕۆشــتنی ســەر زەوی لەســەر دوو پــێ بــوو، لەبــەر ئــەوەی دەســت دەورێکــی تایبەتــی هەبــووە 

لــەو شــێوە خۆگونجاندنانــەی کــە هۆمینۆیدیــە گرتبویــە بــەر، دەبینیــن دەســت بەگوێــرەی خۆگونجاندنــەکان شــکڵ و شــێوەی 

وەرگرتــووە. بەهــۆی ئــەو ڕۆڵــە گرنگــەی دەســت هەیبــووە لــە خــواردن، لــە گرتنــی بــەرد و دار بــۆ شــکاندنی ناوکــەکان، لــە 

ــەوە کــە وەک قــاچ  ــەکارەی دەســت کەمبۆت ــە ب ــەو تایبەمتەندیی ــە دارەکان و جێخۆشــکردن لەســەر دراەکان، ئ خۆهەڵواســین ب

بەکاربێــت بــۆ ڕۆشــن. هۆمینۆیدیــە چەندیــن گۆڕانــی جۆربەجــۆری بەســەردا دێــت کــە دەبێتــە هــۆی هاتنــە کایــەی هۆمــۆ 

)کــە دەتوانیــن بــە مرۆڤــی ناوببەیــن(، جینێکــی تایبــەت کــە بــە جینــی) ئــەی ئەیــچ ئــای ( نــارساوە، ئــەو جینــە تایبەتــە بــە 

پــاش و پێــش خســتنی پێیــەکان، ئــەم جینــە تایبەتــە لــە مــرۆڤ دا بــە شــێوەیەکی چــاالک هەیــە، کــە تایبەمتەنــدی هەســتانە 

ســەر پــێ الی مــرۆڤ پیشــان دەدات. ئــەو جینــە لــە شەمپانزیشــدا هەیــە، بــەاڵم لــە شــەمپانزی دا ئــەو جینــە کارنــاکات، چونکــە 

هەندێــک گۆڕانــکاری بــە ســەر مــرۆڤ دا هاتــووە کــە بووەتــە هــۆی چاالککردنــی ئــەو جینــە هەمــان ئــەو گۆڕانکارییانــە بەســەر 

ــووە . شــەمپانزی دا نەهات

ئۆسرتلیۆپەسەکەس 

ئۆسرلیۆپەســەکەس کۆمەڵــە جۆرێکــی تایبــەت بــوون لــە قۆناغێکــی پێــش مــرۆڤ دەژیــان و بونــە هــۆی دەرکەوتنــی ڕەگــەزی 

ــاوی  ــن ن ــەاڵم ناتوانی ــوون ب ــرۆڤ ب ــە شــێوەی م ــە ل ــان، ئەمان ــادا دەژی ــە ئەفریق ــاڵوی ل ــرۆڤ. )ئۆسرلیۆپەســەکەس( بەبەرب م

مرۆڤــی تەواوەتییــان لێبنێیــن لەبــەر چەنــد جیاوازییەکــی گرنــگ. هۆمینێنــەکان زەحمەتێکــی زۆریــان بینیــوە لــە قۆناغــی دوای 

جێهێشــتنی دارســتانەکان و ڕاهاتــن لەســەر جیهانــی دەشــت. هۆمینێنــەکان تەنهــا یــەک جــۆر نەبــوون، بەڵکــو زیاتــر لــە حــەوت 

جــۆری جیــاوازی هۆمینێنــەکان بوونــی هەبــووە کــە وابەســتەبوون بــە ژینگــە و ئەگــەری خواردنــی جیــاوازەوە. هۆمینێنــەکان 

بەگشــتی پێکهاتبــوون لــە ئۆرسۆلیۆپەســەکەس. ئــەو گۆڕانکارییانــەی کــە بەســەر ئۆسرلیۆپەسەکەســەکان دا هاتبــوو بــووە هــۆی 

ــاکان هۆمــۆکان یەکــەم مــرۆڤ بــوون بــە واتــای  ــازە کــە بــە هۆمــۆ نــارساون، لــەالی هەندێــک زان هاتنەکایــەوەی جۆرێکــی ت

ووشــە .

هۆمۆ

هۆمــۆ بااڵیەکــی بەرزتــری لــە ئەسرلیۆپەســەکەس هەبــوو، ئەنــدازەی بــااڵی هۆمــۆ بــە ئەنــدازەی بــااڵی مرۆڤــی ئەمــڕۆ بــووە، 

لــەوەش گرنگــر ئەنــدازەی مێشــکی زۆر لــە مێشــکی ئەسرلیۆپەسەکەســەکان گەورەتربــووە. کاتێــک باســی قۆناغــی گۆڕانــکارە 

ســەرەتاییەکانی هۆمــۆ دەکەیــن، زیاتــر دەگەڕێینــەوە بــۆ ســەردەمی ١-٢ ملیــۆن ســاڵ لەمەوپێــش. مرۆڤــە ســەرەتاییەکان پێــش 

یــەک ملیــۆن ســاڵ لەمەوبــەر توانییــان بگەنــە دوورگــەی )جاڤــا( کــە بەشــێکە لەوواڵتــی ئەندەنوســیا.

لەســەرەتای پەیدابوونــی هۆمــۆ، چەنــد گۆڕانکارییەکــامن ســەبارەت بــە پەیدابوونــی زمــان دێتــە ڕێ. جینــی ) فۆکــس پــی( کــە 

ــاو  ــە ن ــە. ل ــە شــەمپانزیا و غۆرێلالشــدا هەی ــە و تایبەتــە بەگەشــەکردنی زمــان، ئــەو جینــە ل ــاو هەمــوو مرۆڤــەکان دا هەی لەن

مرۆڤــدا، ئــەو کەســانەی کێشــەیان هەیــە لــەو جینــەدا، ناتوانــن بــە باشــی قســە بکــەن. ئــەو جینــە لــە مرۆڤــدا دوو گۆڕانکاریــی 

تێدایــە کــە لــە ئاژەاڵنــی تــردا نییــە، بــەاڵم ئــەو دوو گۆڕانــە لــە نیاندەرتاڵــەکان دۆزراونەتــەوە، هەربۆیــە ئەگــەری ئــەوە هەیــە 

کــە مرۆڤــە نیاندەرتاڵــەکان توانــای قســەکردنیان هەبوبێــت. مرۆڤــە ســەرەتاییەکان پێــش یــەک ملیــۆن ســاڵ لەمەوبــەر توانییــان 

بگەنــە دورگــەی جاڤــا، کــە بەشــێکە لــە واڵتــی ئەندەنوزیــا. مرۆڤــی جاڤــا تەمەنــی دەگەڕێتــەوە بــۆ یــەک ملیــۆن ســال لەمەوبەر. 

مرۆڤە وونبووەکە 

مرۆڤــە وونبووەکــە، ئــەو زاراوەیەیــە کــە بەکاردەهێرنێــت بــۆ دۆزینــەوەی ئــەو جــۆرە مرۆڤــەی کــە بووەتــە هــۆی پەیدابوونــی 

مرۆڤــی ئێســتا، واتــە مرۆڤــی بەرایــی پێــش هۆمۆســاپیان. نیاندەرتاڵــەکان لەگــەڵ هۆمۆســاپیانەکان لــە یــەک ســەردەم ژیــاون و 
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تەمەنــی بونیــان زۆر لــە تەمەنــی هۆمۆســاپیان نزیکبــووە. مرۆڤــی نیاندەرتــاڵ جۆرێکــی جیــاوازی مــرۆڤ بــوون لــە دەوروبــەری 

ــووە.  ــور ب ــان س ــی قژی ــووە و ڕەنگ ــۆری )O( ب ــە ج ــان ل ــەکان خوێنی ــان. نیاندەرتاڵ ــش دەژی ــاڵ لەمەوپێ ــۆ ١٥٠٠٠٠ س ٣٠٠٠٠ ب

نیاندەرتاڵــەکان لەوانەیــە لەگــەڵ هۆمۆســاپییان واتــە ڕەگــەزی ئێمــە تێکــەڵ بوبێــن، چونکــە هەندێــک لــە ئێمــە لــە ســەدا چــواری 

جینەکامنــان پێکهاتــووە لــە جینــی تایبەتــی نیاندەرتاڵــەکان. ڕەگــەزی هۆمۆســاپییان و نیاندەرتــاڵ لــە دوو شــوێنی جیــاواز هاتونەتــە 

کایــەوە، لــە کاتێکــدا نیاندەرتــاڵ لــە ئەوروپــا و ڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت پەرەیســەندبوو، ڕەگــەزی ئێمــە لــە ئەفریقــا دەرکــەوت. 

ــی  ــە دواڕۆژەکان ــان ل ــدا ی ــی ئەوان ــی لەناوچون ــان کات ــەاڵم لەهەم ــون، ب ــش لەناوچ ــاڵ لەمەوپێ ــەزار س ــەکان ٢٤ ه نیاندەرتاڵ

نیاندەرتاڵەکانــدا، ڕەگــەزی ئێمــە )هۆمۆســاپیان( لــەو ناوچانــەی نیاندەرتاڵــەکان زۆر بــە چــڕی هەبــوون، ئەمــەش ئــەو پرســیارەمان 

الدروســت دەکات کــە ئایــا ڕەگــەزی ئێمــە نەبۆتــە هــۆی لەناوچونــی ڕەگــەزی نیاندەرتــاڵ؟

هۆمۆساپییان

ــە  ــە نیی ــەو واتای ــە ب ــەاڵم ئەم ــەوە، ب ــە کای ــت هاتوینەت ــەزی ئێمــەی هۆمۆســاپیان نزیکــەی ١٩٠٠٠٠-٢٠٠٠٠٠ ســاڵێک دەبێ ڕەگ

ــەراوردی ئێســکی هۆمۆســایپەکانی  ــەوە ڕویینەدابێــت، بەڵکــو ئەگــەر ب ــە ســەرەتای دروســت بوومنان کــە هیــچ گۆڕانکارییــەک ل

پێــش ســەردەمی کشــتوکاڵ بکەیــن لەگــەڵ ئێســکەکانی دوای داهێنانــی کشــتوکاڵ، دەتوانیــت جیــاوازی لــە نێوانیــان بدۆزیتــەوە. 

گۆڕانکارییــەکان لــە ســنورێکی دیاریکــراوی مۆرفۆلۆجــی ڕەگەزیــدا ڕویانــداوە، بــەاڵم دۆزراوەتــەوە کــە گۆڕانــکاری زۆر بەربــاڵوی 

ــا ڕەنگــی پێســت  ــووە، هەروەه ــە دوای دە هــەزار ســاڵ پەیداب ــداوە. چــاوی شــین ل ــە دا ڕوویان ــەزی ئێم ــاو ڕەگ ــی لەن جنێتیک

گۆڕانــی بەســەردا هاتــووە. مــرۆڤ بــە شــێوەیەیکی زۆر کتوپــڕ و لــە نــاکاو گەشــەیکرد لــە ســەردەمی دەســپێکردنی کشــتوکاڵدا 

ــە ســەر قۆناغــی  ــووە، کاتێــک دێین ــد ملیۆنێــک ب ــان دا چەن ــە جیه ــژەی مــرۆڤ ل ــەر، ڕێ ــە نزیکــەی دە هــەزار ســاڵ لەمەوب وات

ئیمپڕاتــۆری ڕۆمــا دەردەکەوێــت کــە ڕێــژەی مــرۆڤ لــە جیهانــدا ســەد بــۆ دوو ســەد ملیــۆن بــووە، ئێســتا مــرۆڤ زیاتــر لــە حــەوت 

هــەزار ملیۆنــە. بەبەردبــووەکان نیشــانی دەدەن کــە چەنــد جۆرێکــی مــرۆڤ لــە یــەک کاتــدا لــە ئەفریقــا ژیــاون، هەندێــک لــەو 

جۆرانــە ڕوبــەڕووی لــە ناوچــوون بونەتــەوە، لەوانــەش، ڕەگــەزی هۆمۆئیرەکتــس )ئیرەکتــس بــە واتــای لەســەر پێوەســتان دێــت، کە 

ئــەژدادی نزیکــری ئێمــە بــوون( و جــۆری هۆمــۆ هابیلیــس )هابلییــس بەواتــای ئــەوە دێــت دەســتی بەکارهێنــاوە چونکــە بــەردی 

بەکاردەهێنــا بــەردی دەتاشــی و بــۆ مەبەســتی تایبــەت بەکاریدەهێنــا( کــە نەماوچــوون و ڕەگەزی )ڕۆبەســت ئۆسرلیۆپەســەکەس( 

کــە ئەویــش لەناوچــووە. لــە یــەک کات دا لــە کیشــوەری ئەفریقــا ژیــاون، جیــاوازی نێــوان ئــەم جــۆرە مرۆڤانــە بەگشــتی جــۆری 

خــۆراک و ڕیــگای دەســکەوتنی خــۆراک دیاریکــردووە، کــە بوەتــە هــۆی جیــاوازی لــە شــێوازی دەســت و قــاچ یاخــود پەلەکانیــان 

ــەن و جــۆری  ــە جــۆری خــۆراک دەک ــەکان کار ل ــارە و شــێوەی ددان ــان. قەب ــاوازی ئێســکی شــەویلکە و جینەکانی ــا جی هەروەه

خۆراکیــش کار لــە گەشــەی مێشــک دەکات. یەکێــک لــەو چیرۆکانــەی لــە هەندێــک لــە ئەفســانەکاندا بەدیدەکەیــن دۆرزینــەوەی 

ئاگــرە، کــە بوبێتــە هــۆی دەســتپێکردنی شارســتانی و هێنانــە کایــەی گەورەتریــن گۆڕانــکاری لــە مێــژووی مــرۆڤ دا. یەکێــک لــە 

کۆنریــن شــوێنەواری بەکارهێنانــی ئاگــر لەالیــەن مرۆڤــەوە دۆزرابێتــەوە لــە ناوچەیــەک دۆزراوەتــەوە کــە پێیدەڵێــن )ســورتکران( 

لــە باشــووری ئەفریقــا، ئــەو شــوێنەوارەش دەگەڕێتــەوە بــۆ٤،١ تاوەکــو ٥،١  ملیــۆن ســاڵ لەمەوپێــش. 

ئایا مرۆڤ بە بەهاترە لە زیندەوەرانیرت؟

 گــەر لێــامن بپرســن ئایــا بەهــای ژیانــی ســیرسکێک بەرزتــرە یاخــود ژیانــی مرۆڤێــک، ڕەنگــە دەســتبەجێ بڵێیــن: ژیانــی مــرۆڤ 

ــە ســەر بنەمــای  ــر ل ــوان مــرۆڤ و زیندەوەرانی ــاوازی نێ ــەاڵم جی ــە. ب ــرە، چونکــە مــرۆڤ بوونەوەرێکــی خــاوەن عەقڵ ــە بەهات ب

توانــای عەقڵــی دەشــێت سەربکێشــێت یاخــود ڕێگــە خــۆش بــکات بــۆ جیــاوازی نێــوان مــرۆڤ و مرۆڤیــش، چونکــە توانــای عەقڵــی 

مرۆڤەکانیــش لێــک ناچێــت. گــەر ئێمــە بڵێیــن ژیانــی مرۆڤێــک لــە ژیانــی ئەســپێک بــە بەهاتــرە، چونکــە مــرۆڤ عاقڵــرە، ئــەوە 

ــە مرۆڤێکــی  ــە بەهاتــرە و بلیمەتێکیــش ل ــە مرۆڤێکــی بیرکــۆڵ ب ــە ئاســانی دەشــتوانین بڵێیــن ژیانــی مرۆڤێکــی ئاســایی ل زۆر ب

ــار لەســەر  ــی پۆلێــک بڕی ــن لەســەر بنەمــای منــرەی خوێندکاران ــن دەتوانی ــرە. ئەگــەر زیاتریــش بڕۆی ــە بەهات ئاســایی باشــر و ب

ــە و ئەشــێت خوێندکارێــک منــرەی الواز  ــارە دروســت نیی ــەم بڕی ــە بدەیــن. خــۆ ئەگــەر بڵێیــن ئ بەهــای ژیانــی ئــەو خوێندکاران
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بێــت بــەاڵم لــە بوارێکــی تــر جگــە لــە خوێنــدن بەتوانــا بێــت ئــەوە دیســان دەتوانیــن بڵێیــن ڕاســتە بەکریایەکیــش دەماخێکــی 

هاوشــێوەی مرۆڤــی نییــە، بــەاڵم بەکریــا زۆر بــە ســەرکەوتوویی زەوی لــە جەســتەی مــردووەکان و پاشــەڕۆکانی ســەرزەوی ڕزگار 

دەکات. ڕاســتە ڕووەکێــک عاقــڵ نییــە، بــەاڵم ڕۆڵێکــی بەرچــاو لــە ڕێکخســتنی سیســتمی ژینگــەدا دەگێرێــت، کەواتــە بــۆ دەبێــت 

بەهــای بەکریایــەک و ڕووەکێــک لــە مرۆڤێــک نزمربێــت؟ ئایــا ئەمــە ئــەو خۆپەرســتییە نییــە لــە مــرۆڤ دا کــە ئێمــە نامانەوێــت 

دانــی پێدابنێیــن؟ یــان ئەمــە ئــەو وەهمــە نییــە کــە ناومــان نــاوە مرۆڤایەتــی؟!

ــد جیاوازییەکــی بچووکــی  ــر چەن ــوان مــرۆڤ و زیندەوەرانی ــاوازی نێ ــن جی ــن بڵێی ــەوە، دەتوانی ــە ڕوانگــەی زانســتی بایۆلۆجیی ل

جینییــە، یاخــود شــێوازی پێکەوەبەســتنی ترشــە ناوکییەکانــە لــە  DNAدا. لــە ڕوانگــەی بیــردۆزی پەرەســەندنەوە هەمــوو ئــاژەاڵن 

ــە  ــە ل ــەی تایبەتــی دروســت بــوون، کــە پێــی دەوترێــت )ئیۆکاریۆتیــک(. هەرچــی زینــدەوەر هەی ــە یەکجــۆر خان و مرۆڤیــش ل

پێکهێنــەری چــوار ترشــی ناوکــی تایبەتــی DNA دروســت بــوون.

ــدی  ــوان ڕیزبەن ــی نێ ــکان لێکچون ــرەی هەڵســەنگاندنە نوێ ــە گوێ ــە، ب ــە مرۆڤــەوە شــەمپانزیی و گۆرێلالی ــدەوەر ل ــن زین نزیکری

ــن  ــۆری جی ــوان ئاڵوگ ــاوەی نێ ــی م ــری گەردیلەی ــی کاتژمێ ــە تەکنیک ــرۆڤ و شــەمپانزی ٩٥%-٩٩% ە، بەســوودوەرگرتن ل DNA م

لــە شــەمپانزییەوە بــۆ مــرۆڤ بــە ٤-٧ ملیــۆن ســاڵ مەزەنــدە دەکرێــت. شــێۆە و پێکهاتــەی گشــتی دەماخــی مــرۆڤ هاوشــێوەی 

ــڕەدارەکان. شــیردەرەکانیرە، زۆرینــەی ســیفەتەکانی دەماخــی مــرۆڤ هاوبەشــە لەگــەڵ هەمــوو بڕب

ــدا  ــاتەوەختێکی مێژووی ــە س ــە ل ــک ک ــە ئاژەڵێ ــە ل ــە جگ ــچ نیی ــرۆڤ هی ــردۆزی پەرەســەندنەوە، م ــەی بی ــە ڕوانگ ــە گشــتی، ل ب

ــڵ  ــی ڕەخســاوە. گەشــەکردنی عەق ــی مێشــکی و گەشــەکردنی هەڵســوکەوت و ڕەفتارەکان ــۆ گەشــەکردنی خانەکان ــک ب دەرفەتێ

ــە  ــە ل ــەم توانای ــدا ئ ــە کاتێک ــەوە، ل ــەکردنی مرۆڤ ــان و قس ــای زم ــە توان ــتە ب ــێکی زۆری پەیوەس ــرۆڤ بەش ــتانییەتی م و شارس

گیانلەبەرانــی تریــش هەیــە، بــەاڵم واپێدەچێــت لــە مرۆڤــدا گەشەســەندووتر بێــت. لێکۆڵینــەوەکان بــاس لــە توانــای قســەکردنی 

ــە شــێوەیەکی  ــی هــەر مەترســییەک ب ــەڵ ڕوودان ــەوە نزیکــە. شــەمپانزی لەگ ــە مرۆڤ ــی زۆر ل ــە تاڕادەیەک ــەن ک شــامیانزی دەک

جیــاواز هــاوار دەکات، بــۆ منوونــە، ئــەو هــاوارەی لەگــەڵ بینینــی شــێر دەیــکات جیــاوازە لەگــەڵ ئــەو هــاوارەی لەگــەڵ بینینــی 

ــەو  ــر، هەروەهــا ئ ــاوازە لەگــەڵ خۆراکێکی ــکات جی ــک دەی ــی خۆراکێ ــەڵ بینین ــەو هــاوارەی لەگ ــکات، هەروەهــا ئ ــک دەی مارێ

جینــەی کــە بەرپرســە لــە توانــای قســەکردن لــە مرۆڤــدا لــە شەمپانزیشــدا هەیــە، بــەاڵم چــاالک نییــە، هەندێــک مرۆڤیــش کــە ئــەم 

جینەیــان چــاالک نییــە توانــای قســەکردنیان نییــە.
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داهاتوی مرۆڤ لەنێوان بە ئامێرکردنی مرۆڤ و بەمرۆڤکردنی ئامێردا

 دەبێــت ئــەم بوونــەوەرەی نــاوی مرۆڤــە لــە داهاتــوودا ببێــت بــە چــی؟ یاخــود چ چارەنووســێکی هەبێــت؟ هــەر 

لەســەر ئــەم شــێوازە ژیانــە تــا کــەی دەبێــت بــەردەوام بێــت؟ ئایــا دەکرێــت لــە ســاتێک لــە ســاتەکان مرۆڤایەتــی 

ــۆن  ــت وەک چ ــا دەکرێ ــەدا؟ ئای ــەم گەردوون ــت ل ــەوارێک جێنەهێڵێ ــچ ئاس ــت و هی ــە ناوبچێ ــاری ل ــە یەکج ب

هۆمۆئیرەکتــەس و هۆمۆهابیلــەس لــە ســاتەوەختێکی مێژوویــدا لەناوچــون ڕۆژێــک لــە ڕۆژان ئــەم جــۆرە مرۆڤــەی 

ئێســتاش نەمێنێــت و جــۆرە مرۆڤێکــی نــوێ یاخــود ئامێــرەکان جێگــەی بگرنــەوە؟! هێشــتاش ئــەو زانایانــەی لــە 

ــت  ــک دروس ــت ڕۆبۆتێ ــۆن بتوانرێ ــەوە دەدەن چ ــەواوی ئ ــی ت ــەن هەوڵ ــۆت کار دەک ــتکردنی ڕۆب ــواری دروس ب

ــە  ــەوە ل ــە ئ ــەو زانایان ــی ئ ــت، گەرچ ــۆزی هەبێ ــت و س ــرۆڤ هەس ــت؟ وەک م ــرۆڤ بێ ــێوەی م ــت هاوش بکرێ

یــاد دەکــەن کــە مرۆڤــی رسوشــتیش بــۆ خــۆی خەریکــە هەســتەکانی لــە دەســت دەدات، لــەو کاتــەدا کــە ئێمــە 

ســەرقالی ئەوەیــن چــۆن هەســت و ســۆز و ئاگایــی بــە ڕۆبۆتــەکان ببەخشــین، ئەوەمــان لــە یادکــردوە کــە هەســت 

و ســۆز خەریکــە بەتــەواوی لــە نــاو ئێمــە ی مرۆڤــی رسوشتیشــدا خامــۆش دەبێــت. 

لەگــەڵ هەمــوو بەڵگــە ئێســکییەکان و لێکۆڵینــەوە جنێتیکییــەکان، تــا ئێســتاش ئێمــە بەڵگــەی تەواوەتیــامن نییــە 

ــک شــتی زۆر  ــن کۆمەڵێ ــردۆزی پەرەســەندنی داروی ــە بی ــرۆڤ، هێشــتاش ل ــی م ــەوەی ڕەچەڵەک ــە ســەر دۆزین ل

گرنــگ ونــە. لــە هەمــوو بارێکــدا هێشــتا دونیایــەک نهێنــی لــە ژیانــی مــرۆڤ بوونــی هەیــە، نازانیــن ئاخــۆ ئــەم 

نهێنییانــە ڕۆژێــک ئاشــکرا دەبــن یاخــود هــەر بــە پەنهانــی دەمێننــەوە؟! ئاخــۆ ئێمــەی مــرۆڤ دەبێــت مەحکــوم 

بیــن بــەوەی ڕابــردووی خۆمــان نەزانیــن و نەزانیــن لەکوێــوە هاتویــن؟!

ــاڵ  ــرۆڤ وەک نیاندەرت ــاوازی م ــی جی ــد جۆرێک ــدا چەن ــاتەوەختێکی مێژوویی ــە س ــۆن ل ــەروەک چ ــت ه پێدەچێ

ــک  ــە ڕۆژێ ــاواش جــۆری ئێم ــەوە، ئ ــر بوونەت ــەڕووی یەک ــاون و ڕوب ــەک ناوچــە ژی و هۆمۆســاپییان پێکــەوە لەی

ڕوبــەڕووی جۆرێکــی جیــاوزی مــرۆڤ ببینــەوە کــە دەشــێت ئامێــر یاخــود مرۆڤێکــی دەســکردی زانســتی پزیشــکی 

نــوێ بێــت، ڕەنگــە ملمالنێیــان لەگــەڵ بکەیــن ڕەنگــە ئــەوان ئێمــە لەنــاو ببــەن یاخــود ئێمــە ئــەوان لەناوببەیــن. 

زانســت و تەکنەلۆجیــای نــوێ کار لەســەر گۆڕینــی پێناســەی مــرۆڤ دەکات بــە چەندیــن شــێوازی جۆربەجــۆر و 

ناڕاســتەوخۆ. زانســتی پزیشــکی نــوێ کار لەســەر دروســتکردنی مرۆڤێــک دەکات پیــر نەبێــت، خاوەن ڕوخســارێکی 

جــوان و جەســتەیەکی منوونەیــی بێــت، نەمــر بێــت، بــە شــێوازێکی جیــاواز لــە شــێوازی رسوشــتی بێتــە ژیانــەوە. 

ئــەو مرۆڤــەی ئێســتا زانایــان لــە تاقیگــە و دەزگا زانســتییەکان نەخشــەی بــۆ دادەڕێــژن، چییــر ئــەو مرۆڤــە نییــە 

ــا ئێمــە دەتوانیــن پێــش  کــە ئێمــە دەیناســین. ڕەنگــە ئەمــە الی هەندێکــامن جێــگای نیگەرانــی بێــت، بــەاڵم ئای

بــە شــەپۆلی بەهێــزی پێشــکەوتنی زانســتی نــوێ بگریــن؟! ئایــا بەدیلێکــی شــیاوتر و بەهێزترمــان هەیــە؟! یاخــود 

ــی  ــی ژیان ــا شــێوازی کۆن ــن؟ ئای ــەردەوەام بی ــی ب ــی مرۆڤایەت ــەی ژیان ــەم شــێوازە کۆن ــت لەســەر ئ ــەی دەبێ تاک

مــرۆڤ شــیاو بــووە تاکــو ئێمــە بەرگــری لــێ بکەیــن و هەوڵــی پاراســتنی بدەیــن؟! هەرچۆنێــک بێــت، دەبێــت بــە 

وریاییــەوە مامەڵــە لەگــەڵ لەدایکبوونــی قۆناغێکــی نــوێ بکەیــن.

سەرچاوە:

داروین و ڕەچەڵەکی مرۆڤ  نوسینی گۆران ئیرباهیم

پەڕینەوە بۆ مۆدێرنێتە  ئەلیستەر مەکگراس 

Animal Talk )Breaking the Codes of Animal Languag(   By Tim Friend
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ئامادەکردنی: سەروەر موحەمەد

ئەندازیــار و کیمیاویــی ســویدی، ئەلفرێــد نۆبــڵ، لەدایکبووی ٢١ ی ئۆکتۆبەری ســاڵی ١٨٣٣ 

ــاڵی ١٨٩٦ کۆچــی  ــە ١٠ ی دێســەمبەری س ــە، ل ــی نۆبڵ ــەری خەاڵت ــەر و دامەزرێن ، داهێن

ــی  ــە خزمەت ــەم داهێنان ــڵ ل ــی نۆب ــە، ئامانج ــەری دینامیت ــد داهێن ــردووە . ئەلفرێ دوای ک

ــەاڵم  ــەردەکان، ب ــی کانەب ــادە و دەرهینان ــتکردنی ج ــی لەدروس ــوو، بەتایبەت ــی ب مرۆڤایەت

ــۆ کوشــتنی مــرۆڤ بەکاردهێرنێــت.  ــەو ب ــە دەگمەنەکــەی ئ ــی داهێنان هــەر زۆر زوو بینی

بەمــە زۆر خەمبــار بــوو، هــەر بۆیــە ســەروەتەکەی، کــە لەڕێگــەی ئــەم داهێنانــەوە 

دەســتی کەوتبــوو، دانــا بــۆ پێدانــی خــەاڵت بــە کەســانێک کــە ژیانــی خۆیــان بــۆ خزمەتــی 

مرۆڤایەتــی تەرخانکــردووە . هەربۆیــە، ســااڵنە و لــە ڕۆژی کۆچــی دوایــی ئەلفرێــد نۆبڵــدا، 

ئەکادیمیــای شــاهانەی ســویدی و ئینســتتیوتی کارۆلینســکا لــە ســتکهۆڵم، ســەرەڕای 

ــەم  ــا و پزیشــکی ئ ــا و کیمی ــی زانســتی فیزی ــە بوارەکان ــی، ل ــەدەب و ئابوری ــی ئ ــە دەبەخشــن.بوارەکان خەاڵت

خەاڵتی نۆبڵی 

فیزیا، کیمیا و 
پزیشکی 

بۆ ساڵی ٢٠١٥ 
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بۆ ئەمساڵ خەاڵتی نۆبڵ لە بوارە زانستییەکاندا بە شێوەی ژێرەوەیە: 

نۆبڵی فیزیا 
 

خەاڵتــی نۆبڵی ســاڵی ٢٠١٥ ی فیزیا بە هاوبەشــی 

 Takaaki Kajita( ــا ــی کاجێت ــە  تاکاک ــرا ب بەخ

ــی  ــۆن و ئارســەر ب ــە ژاپ ــۆ ل ــە زانکــۆی تۆکی (،  ل

میدۆالنــد )Arthur B. McDonald( لــە زانکــۆی 

ــەری  ــەوەی لەرەل ــۆ دۆزین ــەدا . ب ــە کەن ــن ل کوی

نوترینــۆ یــان بــە واتایەکیــر بــۆ ســەملاندنی بوونی 

بارســتایی نوترینــۆ. هــاوکات گۆڕانــی گــەورەی 

کارکــردن  دەربــارەی  تێگەیشــتنامن  بەســەر 

لەســەر ســەرچاوەی  مــاددە داهێنــا و تێڕوانینــی 

ــۆڕی. ــەردوون گ ــۆ گ ب

بەرزەهەســتەوەری  بەهــۆی  ژاپــۆن،  لــە 

 ،)Super-Kamiokande detector(کامیۆکانــدی

ــە  ــۆکان ل ــک نوترین ــی کاتێ ــا بینی ــی کاجێت تاکاک

هەســتەوەرەکەوە  نــاو  دێنــە  بەرگەهــەواوە 

بەســەر دوو ناســنامەدا دابــەش دەبــن. هــاوکات، 

گروپێکــی توێژینــەوە لــە کەنــەدا، بەســەرۆکایەتی 

ئارســەر  میدۆالنــد، توانیــان پیشــانیبدەن کــە 

نوترینۆکانــی خــۆر لــە ڕێگایانــدا بــەرەو زەوی ون 

ــەن  ــاوازەوە دەگ ــە ناســنامەی جی ــو ب ــن، بەڵک ناب

 Sudbury( بــە ڕوانگــەی ســەدبەری بــۆ نوترینــۆ

.)Neutrino Observatory

 بــەم شــێوەیە مەتەڵێــک، کــە ماوەیەکــی زۆر بــوو فیزیاییــەکان پێــوەی گیرۆدەبــوون، شــیکارکرا.هەژمارەکانی نوترینــۆ بەشــێوەی تیــۆری لەســەر زەوی 

ــۆکان ناســنامەیان  ــە نوترین ــن ک ــەوە دەزانی ــەم دوو تاقیکردنەوەی ــەاڵم ئێســتا و بەهــۆی ئ ــی پیشــاندەدا، ب ــی دوو لەســەر ســێی نوترینۆکان دیارنەمان

گــۆڕاوە. دۆزینەوەکــە دەیســەملێنێت کــە نوترینــۆکان بارســتاییان هەیــە هەرچەنــدە کەمیــش بێــت )پێشــر وادادەنــرا بارســتاییان نییــە(. لــە فیزیــای 

تەنۆلکــە ســەرەتاییەکاندا ئەمــە دۆزینەوەیەکــی مێژووییــە. 

لــە گەردوونــدا فۆتۆنــەکان و نوترینــۆکان زۆرتریــن ژمارەیــان هەیــە. زەوی بــە بەردەوامــی بەهــۆی ئەمانــەوە بۆمبــاران دەکــرێ. زۆر لــە نوترینــۆکان، لــە 

ئەنجامــی کارلێکــی نێــوان تیشــکە گەردوونیــەکان و بەرگەهــەواوە دروســتدەبن. بەشێکیریشــیان، لــە ئەنجامــی کارلێکــە ناوکیەکانــی خــۆر دروســتدەبن. 

ــە ئێســتادا تاقیکردنــەوەکان و  ــە لەشــامندا تێدەپــەڕن بەبــێ ئــەوەی هیــچ شــتێ بتوانــێ بیانوەســتێنێ. ل ــە چرکەیەکــدا ب ــۆ ل هــەزاران بلیــۆن نوترین

توێژینــەوەکان بەردەوامــن لــە پێنــاوی گرتنــی نوترینــۆکان و زانینــی تایبەمتەندییەکانیــان. دۆزینــەوە تــازەکان دەربــارەی ێهێنەکانــی نوترینــۆ دەبنــە هۆی 

گۆڕانــکاری ڕیشــەیی لــە تێگەیشــتنامن دەربــارەی مێــژوو، پێکهاتــە و داهاتــووی گــەردوون .
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نۆبڵی کیمیا 

ــۆ  ــای شــاهانەی ســوید ب ئەکادیمی

خەاڵتــی  بڕیاریــدا  زانســتەکان، 

 ٢٠١٥ ســاڵی  بــۆ  کیمیــا  نۆبڵــی 

بــە  ببەخشــێ  بەهاوبەشــی 

لینــدال  تۆمــاس  لــە  هەریــەک 

)Tomas Lindahl( لــە بریتانیــا، 

 )Paul Modrich(پــاوڵ مۆدریــچ

زانکــۆی  پزیشــکی  ســکوڵی  لــە 

دوک لــە ئەمریــکا، عەزیــز ســنجار 

)Aziz Sancar( )بەئەســڵ خەڵکی 

ــای  ــۆی کالیفۆرنی ــە زانک ــا( ل تورکی

باکــور لــە ئەمریــکا.  لەهەمبــەر 

 .DNA چاککردنــەوەی میکانیکیــی

ئاســتی  لــە  دۆزینەوەیــە  ئــەم 

نەخشــەڕێگای  گەردیلەییــدا، 

لــە  خانــەی  چاالکیەکانــی 

ــی  ــارەی چۆنیەت ــووە، دەرب خۆگرت

چاککردنــەوەی DNA تێکچــوو و 

. پاراســتنی زانیاریــە جێنەتیکیەکانی 

ئــەم کارە  زانیــاری بنچینەییــامن 

دەداتێ دەربارەی فرمانەکانی خانەیەکی زیندوو  و بەکاردێ لە گەشەسەندنی چارەسەرە تازەکانی شێرپەنجە.

  ڕۆژانــە، DNA ی ئێمــە بەهــۆی تیشــکی سەروبنەوشــەیی و مــاددە شــێرپەنجەییەکانەوە توشــی زیاندەبێــت، بــەاڵم بــەدەر لــە هــۆکارە دەرەکیــەکان، 

گەردیلەکانــی DNA  بۆماوەییانــە ناجێگیــرن. ڕۆژانــە بەشــێوەیەکی بنچینەیــی هــەزاران گۆڕانــی لەخــۆوە لــە جێنیۆمــی خانەکانــدا ڕوودەدات .زیــاد 

لــەوەش، ڕێــژەی کەموکوڕیــەکان لەکاتــی کۆپــی کردنــی DNA و دابەشــبوونی خانــە بەرزدەبێتــەوە، ئەمــە لــە کاتێکدایــە کــە ئەم پرۆســەی دابەشــبوونی 

خانەیــە لــە لەشــی مرۆڤــدا رۆژانــە بــە میلیــۆن جــار ڕوودەدات. هــۆکاری تێکنەشــکانی تەواوەتــی مــاددەی جێنەتیکیامن دەگەرێتــەوە بــۆ چاکبوونەوەی 

DNA و چاودێریــی سیســتمی مۆڵیکیولــی بــە بەردەوامــی.

  لــە ســاڵی ١٩٧٠ زانــاکان بڕوایــان وابــوو کــە مۆڵیکیولــی DNA  بەتەواوەتــی جێگیــرە، بــەاڵم تۆمــاس لینــدال پیشــانیدا کــە هەڵوەشــانی DNA بــە 

ڕێژەیەکــی دیاریکــراو و بوونــی ژیانێکــی گەشەســەندوو لەســەر زەوی نەگونجــاون. ئــەم تێڕوانینــە، یارمەتیــدا بــۆ دۆزینــەوەی ئامێرێکــی مۆڵیکیولــی 

کــە هەرەســهێنان و هەڵوەشــانی DNA دەوەســتێنێ و بنەبــڕی دەکات.

 عەزیــز ســنجار نەخشــەی میکانیزمــی چاککرنــەوەی زیانەکانــی تیشــکی سەروبنەوشــەیی بــۆ DNA لەالیــەن خانــەوە داڕشــت. خەڵــک لــە 

لەدایکبوونیانــەوە ئــەم سیســتمی چاککردنەوەیــان کەموکــوڕی تێدایــە، ئەگــەر تیشــکی خۆریــان بەرکەوێــت ئــەوا توشــی شــێرپەنجەی پێســت دەبــن.

 پــاول مۆدریــچ، چۆنیەتــی ڕاســتکرنەوەی هەڵەکانــی لەالیــەن خانــەوە پیشــاندا، کــە لە کاتــی دابەشــبوونی خانــە و لەبەرگرتنــەوەی DNA دا ڕوودەدەن 

. ئەنجامــی ئــەم کارانــە دەبنــە ڕێپیشــاندەری زانینــی فرمانەکانــی خانــە و بەرەوپیشــچوونی چارەســەرە تازەکانی شــێرپەنجە.
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نۆبڵی پزیشکی 
 

ــە  ــەک ل ــە هەری ــی ب ــو هاوبەش ــە نی ــۆ ٢٠١٥ ب ــکی ب ــی پزیش ــی نۆبڵ ــینی خەاڵت ــە بەخش ــدا ب ــکا بڕیاری ــتتیوتی کارۆلینس ــە ئینس ــڵ ل ــەی نۆب کۆمەڵ

ــکا و ساتوشــی  ــی نیوجێرســی ئەمری ــو ی ویالیەت ــە زانکــۆی دری ــژەرو خانەنشــین ل ــدی، توێ ــل)William C. Campbell(ی ئایرلەن ــام ســی کامبێ ویلی

ئۆمــورا)Satoshi Ōmura(ی ژاپۆنــی، پرۆفیســۆری خانەنشــین. بەهــۆی  دۆزینــەوەی چارەســەرێکی نــوێ بــۆ ئــەو هەوکردنانــەی کــە بەهــۆی کرمــە 

مشــەخۆرەکانەوە مــرۆڤ تووشــیان دەبێــت. هەروەهــا نیــوە هاوبەشــەکەی تــر درا بــە یۆیــۆ تــو)Youyou Tu( ژنــە پرۆفیســۆری دەرمانســازی چینــی 

ــا. بــۆ دۆزینــەوەی دەرمانێکــی نــوێ دژی مەالری

ــتیەکانی  ــە تەندروس ــەورەی کێش ــی گ ــووە و پانتاییەک ــی گرت ــەی مرۆڤایەت ــاڵە یەخ ــەزاران س ــن، ه ــەخۆرەکان هۆکاریان ــە مش ــیانەی ک ــەو نەخۆش  ئ

جیهانــی داگیرکــردووە. بەتایبــەت کاریگەریەکانــی ئــەم نەخۆشــیانە لــە واڵتــە هەژارەکانــدا دەردەکــەون و ڕێگــری گــەورەن لەبــەردەم بەرەوپیشــربدنی 

تەندروســتی مــرۆڤ. خەاڵتــی نۆبڵــی ئەمســاڵی پزیشــکی بەخرایــە یەکێــک لــەو دۆزینــەوە گرنگانــەی کــە دەورێکــی بــااڵی هەیە لــە بەرەوپێشــچوونی 

چارەســەرەکان و لــە ناوبردنــی زۆرێــک لــەو نەخۆشــیانە.

ــەس  ــۆن ک ــەدان ملی ــااڵنە س ــە س ــیانە، ک ــەم نەخۆش ــەوەی ئ ــۆ بەرەنگاربوون ــی ب ــە مرۆڤایەت ــن ب ــاش دەبەخش ــی ب ــە توانایەک ــەم دوو دۆزینەوەی   ئ

ــە. ــتی مرۆڤ ــی تەندروس ــەورەی پۆزەتیڤ ــی گ ــێ. بازدانێک ــیان دەب تووش

 ئێمــە لــە جیهانێکــی ئالــۆزی بایۆلۆجــی دایــن، کــە نــەک هــەر مــرۆڤ و ئاژەڵــە گەورەکانــی تــری تێدایــە ، بەڵکــو ژمارەیەکــی زۆر لــە ئۆرگانیــزم و 

زیندەوەریــر هەیــە کــە مەترســین و هــۆکاری نەخۆشــین. مشــەخۆرە جیــاوازەکان دەبنــە هــۆکاری نەخۆشــی، لــە یــەک لەســەر ســێ جیهانــدا بــاڵون و 

بەشــیوەیەکی کاریگــەر، لــە ســەحرای ئەفریقــا، باشــوری ئاســیا و ناوەڕاســت و باشــوری ئەمریــکا بــاڵون.

ــەی مێشــولەی  ــە و بەهــۆی مێی ــاک خانەی ــە. نەخۆشــیەکە هۆکارەکــەی مشــەخۆرێکی ت ــی هەی ــا ئێســتا بوون ــی ت ــی مرۆڤایەت ــەڵ بوون ــا لەگ  مەالری

ئەنۆفیلــس دەگوازرێتــەوە. نەخۆشــیەکی ترســناکە و خرۆکــە ســورەکان تێکدەشــکێنێ و دەبێتــە هــۆی تالیهاتــن و سســتی گورچیلــە و ڕەنگــە ببێتــە هــۆی 

مــردن. نزیکــەی ســێ میلیــارد ونیــو لــە دانیشــتوانی زەوی  مەترســیی نەخۆشــیی مەالریایــان لەســەرە. 
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