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بــۆ زۆر کــەس، عەقیــدە و ئیــان دوو دیــوی یــەک دراون: 

ــەاڵم  ــەوە. ب ــە پێچەوان ناکرێــت ئیــان هەبێــت و عەقیدەیەکــی دیاریکــراو نەبێــت، یاخــود ب

ــۆ  ــە پێــی مۆدێلەکــەی ماســلۆ ب ــا ڕادەیەکیــش دژن. ب ــە ڕاســتیدا ئــەم دووە جــودان، بگــرە ت ل

پێداویســتییە بنەچەییەکانــی مــرۆڤ، ئیــان هاوتــای ئەقــڵ و کاری داهێنەرانــە، دەکەوێتــە 

ــە.  ــی ئاســتەکانی خــوارەوەی پێداویســتی هەی ــە تێپەراندن ــە و پێویســتیی ب ســەرەوەی مۆدێلەک

ــەوەی  ــی ئ ــراون و ڕەتدان ــێ دونیابینییەکــی ف ــێ گــەڕان و ب ــێ گومــان و ب ئیانێکــی دروســت، ب

ــاڵ  ــی یوڤ ــی لێکۆڵینەوەیەک ــە پێ ــە، ب ــدا کۆن ــە مرۆڤ ــان ل ــژووی ئی ــە دی. مێ ــە، نایەت ــە هەی ک

هــەراری، ئیــان هــۆکار بــووە بــۆ یەکخســتنی هێــزی مــرۆڤ و دروســتکردنی شارســتانییەت، بــەاڵم 

عەقیــدە زیاتــر هاوتــای ســەرهەڵدانی ئایینــە. هیــچ ئایینێــک بــێ عەقیــدە نییــە. ئایــن کــە لــە کات 

و شــوێنێکی دیاریکــراو ســەرهەڵدەدات، ئــەو بــاوەڕ و بۆچونانــەی لــەو کات و شــوێنەدا هــەن، 

ــراوە و  ــی ک ــە ئیانێک ــر ل ــە ڕێگ ــر دەبێت ــە دوات ــەم عەقیدەی ــرۆز و ئ ــی پی ــە عەقیدەیەک ــکات ب دەی

دروســت و هەروەهــا دەبێتــە کۆســپی گــەورە لــە بەرامبــەر زانســتدا. عەقیــدە تەنهــا لــە ڕێــی ئایینــەوە 

ســەرهەڵنادات، بەڵکــو زۆر جــار ڕێــک دەکەوێــت کــە لــە نــاو زانســتەوە ســەر دەربهێنێــت. دەشــێت 

بەهــۆکاری ئەقاڵنــی و ڕەهایــی، جــۆرە لۆجیــک و بنەمایــەک ســنوری ســوریان بــۆ بکێرشێــت و بــن بــە 

ــە سەفســەتەی سۆفســتائییەکان،  ــردن ل ــۆ ڕێگــری ک ــەردەم پەرەســەندنی زانســت. ئەرســتو، ب ــر لەب ڕێگ

ــۆ  ــا گفتوگ ــوو، ت ــگ ب ــدا گرن ــی خۆی ــە کات ــە ل ــەو لۆجیک ــا. ئ ــپیی داهێن ــادەی ڕەش و س ــی س لۆجیکێک

فکرییــەکان بــەرەو پەرتەوازەیــی نــەڕۆن، بــەاڵم بــە ڕەهــا وەرگرتنــی ئــەو لۆجیکــە و کردنــی بــە پێــوەر بــۆ 

هەمــوو شــت، بــووە هــۆکار تــا فکــر لــە قاڵبێکــی ســاکاردا گیــر بخــوات، کــە پاشــر فرانســیس بیکــۆن لــە 

ســەدەی شــازدە ئــەو قاڵبــە ســادەیەی تێکشــکاند و پێــوەری نوێــی بــۆ لۆجیــک داهێنــا، ئەڵبــەت پــاش ئــەوەی 

مۆدێلــە کۆنەکــەی گــەردوون )کــە بنەماکــەی ئەرســتۆ داینابــوو( تێکشــکا و مۆدێلــی نــوێ بــووە جێگــرەوەی. 

ــە هــۆکاری عەقیدەیەکــی دیاریکــراو: خــودا  ــدی گــەردوون، ب ــوو کــە مرۆڤــی کــردە ناوەن هــەر ئەرســتۆش ب

ــا  ــش جی ــت و مرۆڤی ــەردوون بێ ــدی گ ــت زەوی ناوەن ــە دەبێ ــردووە، بۆی ــت ک ــرۆڤ دروس ــۆ م ــی ب گەردوون

بێــت لــە گیانــەوەران و هەمــوو لــە خزمەتــی مرۆڤــدا بــن. ئــەم عەقیدەیــەی ئەرســتۆ دواتــر لــە ســەدەی دووی 

زاییــن لــە الیــەن تۆلیایــەوە دەکرێتــە مۆدێلێکــی جێگیــر، کــە زەوی لــە ناوەنــدی گــەردوون دەبێــت و حــەوت  

ــی ســور و هــەر  ــە هێڵ ــە دەکەن ــەم مۆدێل ــەت دواتریــش کەنیســە ئ ــە دەوری دەســووڕێتەوە. ئەڵب ســووڕگەش ل

مۆدێلێکــی تــری جیــا لــەوە، ســزاکەی مــەرگ بــووە. ئــەم عەقیدەیــە، کــە لــە زانســتەوە ســەرهەڵدەدات و تێکــەڵ 

بــە ئایــن دەبێــت، بــۆ مــاوەی زیاتــر لــە ١٠٠٠ ســاڵ ئەوروپــا دەخاتــە تاریکییــەوە و تــا ئێســتاش جیهانــی ئیســالمی 

لــە تاریکیــدا نوقــوم کــردووە، چونکــە دونیابینیــی ئیســالمیش لەســەر هەمــان عەقیــدە دروســت بــووە و تــا ئێســتا 

ــر  ــی ت ــە گیانەوەران ــاواز تەماشــاکردنی مــرۆڤ ل ــە جی ــورە ئیســالمییانەدا تێکنەشــکاوە. هــەر عەقیــدەی ب ــەو کەلت ل

بــووە بەهــۆی ئــەوەی کــە دژایەتیــی گــەورەی بیــردۆزی پەرەســەندن بکرێــت، کــە ســەرباری ئــەو هەمــوو ســەرکەوتن 

و دەســتکەوتە مەزنــەی، کەچــی هێشــتا لــە زۆر شــوێنی جیهــان دژایەتیــی دەکرێــت و پەســەند ناکرێــت. ئــەوەی جێــی 

ــک  ــەم میکانی ــە کوانت ــراو دژ ب ــی دیاریک ــە هــۆکاری عەقیدەیەک ــی وەک ئاینیشــتایینش ب ــی مەزن ــامییە، زانایەک سەرس

ــە  ــاری ب ــودا ی ــە »خ ــتایین بەناوبانگ ــەکەی ئاینش ــی. قس ــە دامەزرێنەران ــوو ل ــک ب ــۆی یەکێ ــد خ ــتایەوە، هەرچەن وەس

زار نــاکات« وەک ڕەتکردنــەوەی نەبوونــی دڵنیایــی و ئەگــەری بوونــی دیــاردە رسوشــتییەکان. زانســت بەرامبــەر ئیــان 

بێالیەنــە، دەکرێــت کەســێک بــۆ ئیانــداری ســودی لــێ ببینێــت و دەشــێت کەســێکی تــر بــۆ بــێ ئیانــی، بــەاڵم زانســت 

لــە بەرامبــەر عەقیــدەدا هەرگیــز نابێــت بێالیــەن بێــت. زانســت دەبێــت شۆڕشــگێڕانە بێــت و عەقیــدە تەســک و بــاوەکان 

تێکبشــکێنیت.
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کات
سەروەر محمد

 خەڵکــی لــە بــارەی کاتــەوە پێزانینیــان هەیــە، لــە پراکتیکــدا هەســت بــە تێپەڕبوونــی کات دەکــەن، گوێیــان لــە چکەچکــی 

کاتژمێــرەکان دەبێــت. هەســت بــە بەیانــی، نیــوەڕۆ، ئێــوارە و شــەو دەکــەن. هەســت بــە تێپەڕینــی ســاڵەکان دەکــەن. شــیعر 

و گۆرانــی بــۆ ڕابــردووی پــڕ کەســەریان و یادەوەرییەکانیــان دەڵێــن، بــۆ داهاتوویــان پــان دادەنێــن و پێشــنیار دەکــەن. لــە 

دایــک دەبــن و دەمــرن، هەندێکیــان کاتێکــی کــەم دەژیــن و هەندێکیــان زۆرتــر، هــی وا هەیــە کات الی خێــرا دەڕوات و 

هەمیشــە ئــارەزووی تێپەڕینــی دەکات.

کات
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 لەگــەڵ هەمــوو ئەمانــەدا، ئەگــەر لێیــان بپرســی کات چییــە، ڕادەمێنــن، واڵمێکــی ئامادەیــان پــێ نییــە، نازانــن چــۆن وەســفی بکــەن. تێیــدا 

دەژیــن، مامەڵــەی لەگــەڵ دەکــەن، هەســتی پــێ دەکــەن، بــەاڵم دەربــارەی ئەســڵ و فەســڵی کــەم تــا زۆر بــێ خەبــەرن. لــە دێــر زەمانــەوە، 

ــارەی کات  ــاواز دەرب ــەوەی جی ــە چەشــن و لێکۆڵین ــەوەی جــۆراو جــۆر، پێناســی هەم ــی، فەلســەفی و زانســتی، لێکدان لەســەر ئاســتی دین

ــە  ــە، ل ــۆ منوون ــت. ب ــووە و بەکاردێ ــەکار هات ــاواز ب ــری جی ــراز و ئامێ ــی کات، ئام ــۆ پێوان ــا، ب ــت. هەروەه ــراوە و دەکرێ ــی کات ک و چەمک

ســەردەمە کۆنەکانــدا، خــۆر بــۆ پێوانــەی کات بــەکار هاتــووە، الی هەندێکــی تــر مانــگ بــۆ ئــەو پێوانەیــە بــەکار هاتــووە. لەگــەڵ تێپەڕینــی 

کات و گەشەســەندنی تەکنەلۆجیــادا، کاتژمێــرەکان بەرهــەم هاتــن و بــۆ پێوانــی کات ســوودیان لێوەرگیــراوە. تەنانــەت لــە ئێســتادا، کاتژمێــرە 

ئەتۆمییــەکان بــۆ پێوانــی کات بــە وردیەکــی بەرزتــرەوە بــەکار دێــن.

 لێــرەدا و بــە فۆڕمێکــی زانســتییانە، هەڵوەســتە لەســەر ســێ قۆناغــی خوێندنــەوە بــۆ کات دەکەیــن، خۆمــان دەدەیــن لــە قــەرەی پرســیارە 

جەوهەرییەکانــی پەیوەســت بــەکات. دەپرســین، کات چییــە؟ ســەرەتا و کۆتایــی هەیــە؟ دەربــارەی ڕابــردوو، ئێســتا و داهاتــوو چیــان بــۆ وتن 

هەیــە؟ کاتژمێرەکامنــان دەوریــان چییــە؟ کات ســەربەخۆیە یــان وابەســتەیە؟ کات لــە هەمــوو شــوێنێک وەکــو یەکــە؟ چــی کاردەکاتــە ســەری؟ 

زۆر پرســیار و گەنگەشــەی تــر....

 فیزیایــی نــاودار، نیوتــن، پێــی وابــوو کــە تێپەڕبوونــی کات لــە هەمــوو شــوێنێکدا نەگــۆڕە و لەســەر هیــچ بەنــد نییــە. پێــی وابــوو، کــە کات 

ڕەهایــە. زیاتــر لــەوەش، هــەر بەهــۆی فیزیــای نیوتنــەوە، زانــاکان ناچاربــوون بــۆ دەربازبــوون لــە کێشــە گەردوونییــەکان، ناوەنــدە مادەیەکــی 

وەک ئەســیر بهێننــە نــاو کایــەی زانســتەوە. بەهــۆی ئــەو ناوەنــدە مادییــە خەیاڵییــەوە، جووڵــەی تەنەکانیــان پێوانــە دەکــرد و کاریانــی ئاســان 

کردبــوو. لــە یاســاکانی نیوتنــدا، کات ڕەهەندێکــی ســەربەخۆیە. لــەو ســەردەمەدا، یاســاکانی نیوتــن، هەڵگــری لێکدانــەوە و تێگەیشــتنێکی 

ــدا  ــچوونی بەردەوام ــە و بەرەوپێش ــتییەکان لەگەش ــەوە زانس ــەاڵم دۆزین ــرد، ب ــان تۆمارک ــەرکەوتنی بەرچاوی ــەردوون، س ــۆ گ ــوون ب ــاش ب ب

ــن و  ــاکانی نیوت ــە یاس ــان ل ــە خۆی ــیکییەکان، ک ــیکردنەوە کاس ــدی ش ــدی هێ ــۆنگەیەوە، هێ ــەم س ــوون. ل ــەوەکان بەردەوامب ــوون، لێکۆڵین ب

شــیکردنەوەکانی پێشــردا دەبینییــەوە، لــەق بــوون و لــە بەرامبــەر دۆزینــەوە تازەکانــدا توانایــان بــەرەو کــزی دەچــوو، بــۆ منونــە، هەتــا لــە 

پێوەنــد بــە جوڵــەی تەنۆلکەنــان و فــەزای نــاو ئەتۆمــدا، میکانیکــی نیوتنــی پشــتی بــەر زەوی کــەوت. ئەوەبــوو دواتــر بــۆ ئــەو مەبەســتە، لــە 

هەوڵێکــی نــاوازەدا، فیزیاییــەکان، لــە وێنــەی ئاینشــتاین، ماکــس پانــک، نیلــس بــۆر... تــاد هەڵســان بــە دانانــی بناغــەی میکانیکێکــی تــازە 

بەنــاوی میکانیکــی کوانتــۆم، و هەریــەک لــە ئێرویــن شــۆردینگێر و وێرنــەر هایزنبێــرگ نەخشــەڕێگای ئــەو زانســتەیان داڕشــت. میکانیکــی 

کوانتــۆم ســەرکەوتنی بەرچــاوی لــە ئەتــۆم و جووڵــەی تەنۆلکەکانــدا بەدەســتهێنا.

 بــەاڵم پێــش میکانیکــی کوانتــۆم و پێــش ڕێژەییــش، لــەو هەلومەرجــە دژوارەدا، هەنــدێ لــە فیزیاییــەکان ئامــادە نەبــوون لــەو چوارچێوەیــەدا 

مبێننــەوە، بــەو لێکدانەوانــە ڕازی نەبوون. 

ڕاســتە نیوتــن ئێمــەی ئاشــنای هێــزی 

نەیدەزانــی  بــەاڵم  کــرد،  کێشــکردن 

جەوهــەری ئــەو هێــزە چییــە و چــۆن 

نیوتنــدا  فیزیــای  لەبــەردەم  کاردەکات. 

ئەویــش  بــووەوە،  قــوت  پرســیارێک 

ئــەوە بــوو، ئەگــەر بڕیاڕبێــت نێوانــی 

هەســارە و ئەســتێرەکان بۆشــایی بێــت 

ئــەدی چــۆن کێشــکردن لەونێوەنــدەدا 

ڕۆڵ دەبینێــت؟ بەهــۆی چییــەوە ئــەو 

هێــزە بەنــاو بۆشــاییدا گــوزەر دەکات؟ 

ــدی  ــە ناوەن ــەو ملمانێی ــی ئ ــە ئەنجام ل

ئەســیر پێشــنیار کــرا، کــە پێشــر ئامــاژەم 

پێــدا. ئیــر ئەســیر بــوو بــە مەرجــەع، 

جوڵــەی هەمــوو تەنــەکان و تیشــکیش بــە 
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ــرا. ــاری دەک ــەو دی ــی ئ پێ

ــرا،  ــن-مۆرلی یەکااڵک ــەی مایکڵس ــۆی تاقیکردنەوەک ــیر بەه ــەلەی ئەس ــەوەی مەس  دوای ئ

ــرت ئاینشــتاین،  ــاودار، ئەلبێ ــی ن ــە. فیزیای ــی نیی ــەو چەشــنە بوون ــەوت ناوەندێکــی ل دەرک

هێــزی کێشــکردنی نیوتنــی لــە ڕەگــەوە پێناســەکردەوە. ئــەو لــە ســەرەتای ســەدەی 

بیســتەمدا، بــە دوو تیۆرییــە بەناوبانگەکــەی )ڕێژەییــی گشــتی و تایبــەت(، جارێکــی 

ــی  ــا، خێرایی ــت. هەروەه ــە هەبێ ــتیش نیی ــە و پێویس ــی نیی ــیر بوون ــە ئەس ــدا ک ــر دڵنیایی ت

ــی  ــی ڕووناک ــە خێرایی ــەک ل ــچ خێرایی ــی: هی ــاند. وت ــی ناس ــنووری خێرای ــە س ــی ب ڕووناک

زیاتــر نییــە، بــۆ هەمــوو چوارچێوەیەکــی پشــت پێبەســراو )مەرجــەع( نەگــۆڕە. ئاینشــتایین 

بیرۆکــەی ڕێژەیــی پەرژانــد و تێیــدا ئاماژەیــدا، کــە کات ڕێژەییــە و ســەربەخۆ نییــە، بەڵکــو 

ــەزا- کات  ــرەوە زاراوەی ف ــەزاوە. لێ ــراو و ف ــێ بەس ــت پ ــوەی پش ــە چوارچێ ــتەیە ب وابەس

ــەزا و کات  ــی ئاینشــتایین، ف ــی ڕێژەی ــا. بەپێ ــی جــاران نەم ــر کات کات خــۆی چەســپاند. ئی

ــاوازدا  ــتمی جی ــە دوو سیس ــەر دوو ڕووداو ل ــە ڕووداوەوە. ئەگ ــدراون ب ــن و گرێ ــا نی ڕەه

ڕووبــدەن، ئــەوا دوو بەرەنجامــی جیــاواز دەدەن بەدەســتەوە. بــە هەمــان شــێوە ئەگــەردوو 

ــی  ــەوا دوو ئەنجام ــەن، ئ ــک بک ــری ڕووداوێ ــاوازەوە چاودێ ــە دوو سیســتمی جی ــر ل چاودێ

ــی  ــە ڕەهای ــن ب ــەو دوو چاودێریکــەرە، ناتوان ــک ل ــچ کامێ ــان دەســتدەکەوێت. هی جیاوازیی

ــتە. ــان ڕاس ــو هــی هەردووکی ــتە، بەڵک ــە ڕاس ــەی ئێم ــن ئەنجامەک بڵێ

ــەزا- کات.  ــۆ رسوشــتی ف ــەوە ب ــدا، دەگەڕێت ــوان ئەنجامەکان ــە نێ ــە ل ــەو جیاوازیی ــی ئ  بوون

ــرازی وەک کێشــکردن کاری  ــەوە، ئام ــەزا- کات دەچەمێت ــی ئاینشــتاین، ف ــرەی ڕێژەیی بەگوێ

ــەزا  ــدا ف ــاو گەدروون ــەکان لەن ــی تەن ــر، بارســتاییە جۆربەجۆرەکان ــی ت ــدەکات. بەمانایەک تێ

دەچەمێننــەوە. چونکــە تیشــک وزەی کارۆموگناتیســیە و لــە فۆتۆنــەکان پێکدێــت، چەمــاوەی 

فــەزا- کات هــۆکارە بــۆ چەمانــەوەی تیشــک. بــەم شــێوەیە، ســەرجەمی ڕێڕەوەکانــی 

جووڵــە فۆڕمێکــی چەمــاوە وەردەگــرن. باشــرین بەڵگــە بــۆ پشتڕاســتکردنەوەی تیۆرییەکــەی 

ئاینشــتایین، هەژمارەکانــی ئامێــری جــی پــی ئێس، شــوێنی ئەســتێرەکان و دیــاردەی هاوێنەی 

هێــزی کێشــکردنە....... کــە لێــرەدا دەرفەتــی ئــەوە نییــە بــە وردی باســیان بکەیــن.

 دیاردەیــەک، کــە تیۆرییەکــەی ئاینشــتایین زۆر بەباشــی لێکدانــەوەی بــۆ کــرد، مەســەلەی 

خاوبوونــەوەی کاتــە لــەو شــوێنانە، کــە کێشــکردن بەهێــزە یــان جوڵــە زۆرە. وەکــو پێشــر 

ئامــاژەم پیــدا، لەبەرئــەوەی فــەزا- کات دوانەیەکــی وابەســتەن بەیەکــەوە، ئــەوا هــەر 
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ــەزا  ــەکان ف ــتەی تەن ــەوەی بارس ــا لەبەرئ ــێ. ج ــش جێدەمێن ــۆ کاتی ــەی ب ــەزا، کاریگەریەک ــەر ف ــۆ س ــک ب کارتێکردنێ

دەچەمێنێتــەوە، چەمانــەوەش کێشــکردن دروســتدەکات، چەمانــەوەی فــەزاش دەبێتــە هــۆی خاوبوونــەوەی کات یــان 

ــر دەڕوات،  ــەزادا خێرات ــە ف ــر ل ــی ت ــرەی تەنێک ــە گوێ ــک ب ــک تەنێ ــێوە، کاتێ ــان ش ــی کات. بەهەم ــگ تێپەڕین درەن

ئــەوا کاتــی ئــەو تەنــە خاوتــر تێدەپەرێــت بەبــەراورد لەگــەڵ تەنەکــەی تــر. بەمانایەکــی تــر، زیادبــوون لــە جووڵــەدا 

هــۆکارە بۆخاوبوونــەوە لەکاتــدا. پێشــر ومتــان، کــە خێراییــی ڕووناکــی ســنوری خێراییــە، بۆیــە لــە حاڵەتــی گەیشــن 

بــەو خێراییــەدا بــە هیــچ جۆرێــک کات تێناپەڕێــت. واتــە فۆتۆنەکانــی ڕووناکــی کاتیــان تێناپەڕێــت، کات بــە نســبەت 

ــەوە وەســتاوە. ئەوان

ــراوت  ــاری ک ــی دی ــت، خێراییەک ــارەیەک دەربچی ــو هەس ــەورەی وەک ــی گ ــکردنی تەنێک ــەی کێش ــە بازن ــەوەی ل  بۆئ

ــە  ــەوەی ب ــا لەبەرئ ــەوە. ج ــی دۆزی ــوان کێشــکردن و خێرای ــەی نێ ــەو پێوەندی ــن ئ ــدا، نیوت ــی خۆی ــە کات پێویســتە. ل

زیادبوونــی بارســتایی تەنــەکان کیشــکردن زۆر دەبێــت، تــۆش پێویســتت بــە خێراییەکــی زیاتــر هەیــە بــۆ دەربازبــوون. 

بێنــە بەرچــاوت، کــە تەنێــک هێنــدە قورســبێت، تــۆ بــە خێراییــی ڕووناکیــش نەتوانــی لێــی دەرچیــت، بــەرەو نــاو خــۆی 

کێشــت بــکات. ئــەم دیاردەیــە، لــە کۆتایــی تەمەنــی هەندێــک ئەســتێرەدا ڕوودەدات، بارســتاییان هێنــدە زۆر دەبێــت، 

کــە بارنەگۆڕینــی خۆیــان لەدەســت دەدەن، دەڕمێنــە نــاو خۆیانــەوە و دەبــن بــە کونــە ڕەش.

ــوون  ــدا دەربازب ــەی گەلەســتێرەکان کونەڕەشــە، ســەرنج ڕاکێشــە. لەوێ ــدی زۆرب ــە ناوەن ــاردەی کونەڕەشــەکان، ک  دی

نییــە! نــە تــۆ، نــە مــن و نــە هیــچ شــتێک، بــە هیــچ خێراییــەک ناتوانێــت لێــی دەربازببێــت، بــەرەو نــاوەوەی کێــش 

دەکرێــت. تەنانــەت ڕووناکــی بــەو خێراییــە زۆرەیــەوە مەحکومــە بــە ملکەچبوونــی بــۆ کونــەڕەش، و دەکەوێتــە نــاوی 

و توانــای دەرچوونــی نییــە. کەوتنــە نــاو کونەڕەشــێک ســەفەر نییــە بەناویــدا، بەڵکــو ڕۆیشــتنە بــەرەو ئاینــدەت )دواتــر 

وردتــر لەبــارەی ئاینــدەوە دەدوێــم(. بەمانایەکــی تــر، تــۆ بــۆ ئەبــەد بــە هەمــوو تەمەنتــەوە، بــە ڕابــردوو، ئێســتا و 

ــەر  ــە. ئەگ ــێ مانای ــدا کات ب ــەکە، لەوێ ــە ڕەش ــی دەرەوەی کون ــت. بەپێ ــە ڕەش دەڕۆی ــاو کون ــەرەو ن ــەوە ب ئایندەت

ــی  ــن، کــە چکەچکــی کاتژمێرەکــەی دەســتت کۆتای ــەوا دەبین ــوون ڕزگارت بێــت، ئ ــە بەهەڵمب چانســت هەبێــت و ل

پێهاتــووە و بــە گوێــری ئەوانــەوە تــۆ توشــی وەســتانی ڕەهــای کات هاتوویــت. بــەاڵم بــۆ تــۆ لەنــاو کونــە ڕەشــەکەدا 

کات تێدەپەڕێــت، بــەاڵم زۆر بــە خــاوی. بــا وای دابنێیــن ئــەم جــارەش چانســت هەبــوو دوای ماوەیەکــی زۆر )ئەمــە 

مەحاڵــە( لــە کونەڕەشــەکە ڕزگارت بــوو، ئــەوا دەبینــی، کــە بەخــت یــاوەرت بــووە و لــە هاوتەمەنەکانــی خــۆت زۆر 

گەنــج تریــت.

 دوای ئــەوەی زانیــان کات بوونێکــی ســەربەخۆی نییــە و بەهــۆی کارتێکەرەکانــەوە ڕێژەییانــە گۆڕانــی بەســەردادێت. 

ئێســتا پێویســتە بزانیــن، کات لــە کەیــەوە ســەری هەڵــداوە، بــەرەو کــوێ دەڕوات و تــا کــوێ دەڕوات.

ــەی ڕەوتــی  ــە پێچەوان ــڵ و مەســەلەی کشــانی گــەردوون، ئەگــەر ب ــاودار هاب ــە ڕێســای فیزیاییــی ن ــە پشتبەســن ب ب

کشــانی گــەردوون بڕۆیــن، ئــەوا دەبینیــن، کــە هەمــوو گــەردوون، بەمانایەکــی تــر مــادە، فــەزا و کات، لــە نزیکــەی 

ــی بێشــومار و  ــە هێزێک ــەوە، ب ــان شــوێنێکی ئێجــگار چــڕ و گەرم ــک ی ــە ناوەندێ ــش، ل ــارد ســاڵ لەمەوپێ ١٣.٧ میلی

وزەیەکــی بــێ شــومارەوە، بــە شــێوەیەک لــە شــێوەکان تەقیوەتــەوە. بەپێــی کشــانی گــەردوون، گەڕانــەوە بــۆ دواوە 

واتــە بچووکبوونــەوەی فــەزا، جــا لەبەئــەوەی کاتیــش وابەســتەی فەزایــە، بۆیــە ئەمیــش لــەو کارتێکردنــە بــەدەر نییــە. 

کەواتــە، لەبــەر ئــەوەی »پێــش« تەقینــەوە گەورەکــە )بیــگ بانــگ( فــەزا نەبــووە، کاتیــش نەبــووە. بــەر مەبنــای ئــەوە، 

هەرجــۆرە پرســیارێک دەربــارەی )پێــش( بیــگ بانــگ، بــە جۆرێــک لــە جــۆرەکان دەکــرێ بوترێــت هەڵەیــە، چونکــە 

نــاو هێنانــی خــودی )پێــش( ئاماژەیــە بــە بوونــی کات، کــە کاتیــش نەبــووە، واتــە پێشــیش نەبــووە. ئــەوێ ســەرەتابوو، 

ــچووندایە و  ــە بەرەوپێش ــتا هەرل ــو ئێس ــر تاوەک ــووە. ئی ــە دایکب ــەوە ل ــەی خۆی ــوو عەزەمەت ــەم هەم ــدا کات ب لەوێ

بــەرەو داهاتــوو لــە ڕێگادایــە.
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ــیوەی  ــە، بەش ــی ئێم ــی تێڕوانینەکان ــە پێ ــت. کات ب ــی هەبێ ــت کۆتایش ــە، دەکرێ ــەرەتای هەی ــە و س ــەدی نیی ــە، کات ئەب  کەوات

ڕاســتەهێڵێک، لــە ڕابــردووە وە هاتــووە، بــە ئێســتادا بــەرەو ئاینــدە دەڕوات. هەڵبــەت بــە گوێــرەی گــەردوون ئاڕاســتە بــێ مانایــە، 

چونکــە ئاڕاســتە ڕەهەندێکــی ناوچەییــە، لــە ناوچەیەکــی دیاریکــراودا مانــا دەدا بەدەســتەوە. بــەاڵم بــۆ کاتــی ناوچەیــی، ئاڕاســتە 

بنەمایــە، بەبــێ ئاڕاســتە ئەوجــا کات بــێ مانایــە. بەبــێ ئــەو ئاڕاســتەیە، مومکیــن نییــە ڕابــردوو و ئێســتا و داهاتــوو یەکااڵبکرێــن. 

ــە؟  ــان چیی ــدە( چــۆن دروســتبوون و هۆکاری ــردوو، ئێســتا و ئاین ــەم ســێ بەشــەی ڕاســتەهێڵەکە )ڕاب ــت بپرســین، ئ ــێ دەکرێ وەل

بۆچــی ئاڕاســتەی کات بــەو شــێوەیە؟

ــەوان  ــۆ ئاڕاســتەی کات، ئ ــە ب ــدا نیی ــان تێ ــچ ئاماژەیەکی ــاوە هی ــان پێکهێن ــە گەردوونی ــەی ک ــەو ئەتۆمان ــەوەی رسوشــتی ئ  لەبەرئ

ــک  ــەوە، هــەر هەوڵدانێ ــەو ڕوانگەی ــە ل ــان، بۆی ــە و چاالکییەکانی ــی جووڵ ــە ئەنجامدان ــی هەڵدەســن ب ــە شــێوەیەکی هەڕەمەک ب

ــە  ــرا بەجۆرێــک ل ــۆ یاســای دووەمــی داینەمیکــی گەرمــی )ســێرمۆداینەمیک(، توان ــەوە ب ــە گەڕان ــە. بــەاڵم ب ــە دوای مایەپووچــی ل

جــۆرەکان پێوەندییــەک لــە نێــوان ئاڕاســتەی کات و ناڕێکــی )ئەنرۆپــی( دا بدۆزرێتــەوە. ئەنرۆپــی واتــە هەوڵــدان بــۆ یەکســانی، 

ــەوە  ــە. بەپێچەوەن ــۆ نزم ــەرزەوە ب ــی ب ــوێنی گەرم ــە ش ــی ل ــتنەوەی گەرم ــە گواس ــڕاودا هەمیش ــتمێکی داب ــە سیس ــە، ل ــۆ منون ب

گواســتنەوەی گەرمــی هەرگیــز ڕوونــادات. بــەو مانایــە، گەرمــی دەگوازرێتــەوە تــا سیســتمەکە دەگات بــە یەکســانی لــە گەرمیــدا. 

ــەی  ــت پێچەوان ــەوڵ دەدرێ ــی ه ــی وزەی دەرەک ــە بەیارمەت ــەوە، ک ــە ناگرێت ــەو الیەن ــە ئ ــتیانەیە. وات ــیدەکەم رسوش ــەوەی باس ئ

ئەنرۆپــی کار بکرێــت، بــۆ منونــە لــە بەفرگــردا. کەواتــە ئەنرۆپــی هەمیشــە لــە زیادبووندایــە. ئەمــە لەســەر ئاســتی ئەتۆمیــش هــەر 

ڕاســتە، واتــە گەرمــی شــتێک نییــە ســەرچاوەیەکی نادیــاری هەبێــت، بەڵکــو بەپێــی فیزیایــی نــاودار بۆڵتزمــان، گەرمــی پێوەنــدی 

ڕاســتەوخۆی بــە جوڵــەوە هەیــە. ئــەوە جوڵــەی ئەتۆمــەکان کــە هــۆکاری گەرمیــن. مادەیــەک لــە ســێ دۆخــدا پێکهاتــەی جیــاواز 

نییــە، بەڵکــو جیــاوازی لــە فۆرمــی ڕێکخســتنەوەی ئەتۆمەکانــی ئــەو مادەیــە وای کــردووە کــە ئــەو دۆخانــە دروســت بــن. کەواتــە 

بــە تێگەیشــن لــە تایبەمتەندییــەکان، لــە چەشــنی جووڵــە، خێرایــی و ئاڕاســتەی تەنۆلکــە و ئەتۆمــەکان، دەتوانیــن لــە ڕابــردوو و 

داهاتوویــان ئــاگادار ببیــن، بــەاڵم نادڵنیایــی لــە رسوشــتدا ڕێگــە بــەوە نــادا. بەپێــێ ڕێســای نادڵنیایــی فیزیایــی نــاودار هایزنبێــرگ، 

ناتوانیــن ئــەو زانیاریانــە بــە وردی دەســت بخەیــن. لەمــەوە دەردەکەوێــت، کــە ئاڕاســتەی کات هیــچ نییــە جگــە لــە زیادبوونــی 

ئەنرۆپــی، واتــە لــە ڕابــردوودا ئەنرۆپــی لــە ئێســتا کەمربــووە و لــە ئاییندەشــدا زیاتــر دەبێــت. ئەگــەر گــەردوون بــە سیســتمێکی 

دابــڕاو وەرگریــن، ئــەوا دەبینیــن، لــە ســەرەتای بیــگ بانــگ دا ئەنرۆپــی زۆر کــەم بــووە، بــەرە بــەرە زیــادی کــردووە، بەمانایەکــی 

تــر، لەســەرەتادا هەلــی کــراوە لەبــەردەم ڕێکخســتنی ئەتۆمەکانــدا کــەم بــووە و تــا دێــت زیــاد دەکات، ئەمــەش ئاڕاســتەی کاتــە، 

لــە ڕابــردووە وە بــۆ ئێســتا و بــەرەو ئاینــدە.

ــە  ــەردوون ب ــتی گ ــەر ئاس ــی لەس ــە ئەنرۆپ ــەوەی، ک ــن ب ــتایین و پشتبەس ــی ئاینش ــۆ ڕێژەیی ــەوە ب ــە گەڕان ــرەوە، ب ــی ت  لەالیەک

هەمــان بــڕ و ئەنــدازە زیــاد نــاکات، بەڵکــو دەکرێــت لــە هەنــدێ شــوێنی گەردوونــدا، ئەســڵەن ئەنرۆپــی کــەم بــکات )هەرچەنــدە 

ــردوو، ئێســتا  ــدا ئاڕاســتەی کات)ڕاب ــە لەســەر ئاســتی گەردوون ــەی، ک ــەو ئەنجام ــە ئ ــە دەگەین ــراوە(. کەوات ــە هەســتی پێنەک ئەم

ــەزاوە، کــە  ــە ف ــدە وابەســتەیە ب ــێ! چونکــە لەســەر ئاســتی گــەردوون، کات ئەوەن ــر نەب ــە وەهمێــک زیات ــت ل ــدە( دەکرێ و ئاین

ــە کــە  ــە تێکچڕژانێــک لەنیوانیاندای ــە شــوێنێ تریــش ئایندەبێــت. وات ــردوو بێــت، ل ــر ڕاب ــە شــوێنێ ت ــۆ ل ــە )ئێســتا( الی ت لەوانەی

وادەکات گــەر چرکەیــەک یــان خولەکێــک لــە کاتــدا بــە هەمیشــەیی بوونــی هەبێــت و ئامادەبێــت. کات وا دەبیرنێــت کــە لەســەر 

ئاســتی گــەردوون وەســتاوبێت! چونکــە ئاڕاســتەی کات جارێکــی تــر وابەســتەیە بــە فــەزاوە. دەکرێــت لــە ئەزموونــی ژیانــی تــۆدا 

ــت.  ــان تێپەڕیبێ ــت ی ــەو خولەکــە هێشــتا نەهاتبێ ــە، ئ ــەم گەردوون ــری ئ ــە شــوێنێکی ت ــە ل ــەاڵم لەوانەی ــت، ب ــک تێپەڕیبێ خولەکێ

کەواتــە ئــەو خولەکــە هەمیشــە ئامادەیــی هەیــە.
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ــی  ــە هەرێم ــدکار ل ــۆل خوێن ــۆل پ ــاڵ پ ــد س ــاوەی چەن ــۆ م ــی ب ــی دارای ــش قەیران ــو پێ ــاڵی ٢٠١١ وە تاوەک ــە س ل

کوردســتانەوە لــە چوارچێــوەی بەرنامــەی تواناســازیی وەزارەتــی خوێندنــی بااڵدا ڕوویان کــردە زانکۆ هــەرە گرنگەکانی 

ــتهێنانی  ــە دوای بەدەس ــەو نێردراوان ــەرە ئ ــتا بەرەب ــۆرا، ئێس ــتەر و دکت ــەی ماس ــتهێانی بڕوانام ــۆ بەدەس ــان ب جیه

بڕوانامەکەیــان بــۆ هەرێمــی کوردســتان دەگەڕێنــەوە. زانســتی دابــڕان بــە پێویســتی زانــی چاوپێکەوتنێــک لەگــەڵ 

ــە بەرنامــەی تواناســازی وەرگرتــووە ســازبکات کــە ئەویــش د. ڕاز نــوری عارفــە. ــەو کەســانەی ســوودی ل یەکێــک ل

 د. ڕاز ســەرکەوتنی زۆر گەورەی تۆمار کردووە، ٢٠ پەیپەری )وتاری( زانســتیی لەماوەی خوێندنی دکتۆراکەیدا بەناوی 

زانکۆی ســلێانییەوە باڵوکردوەتەوە، کە ســێ دانەیان لە جوڕناڵی هەرە ئاســتبەرز و بەناوبانگی نەیچەر)Nature(دایە.

د. ڕاز نوری عارف، سوودمەندی بەرنامەی تواناسازی بۆ زانستی دابڕان:

سێ باسی زانستیم لە »جۆرناڵی نەیچەر« نوسیوە

د.ڕاز نوری عارف:
شــۆڕش)عەقاری(دکتــۆر ڕاز نــووری عــارف لــە دایکبــووی شــاری  گەڕەکــی  ســلێانی 

خوێندنــی ســەرەتایی لــە قوتابخانــەی یەکێتــی، 
خوێندنگــەی  لــە  دواناوەندیشــی  و  فریشــتە لــە شــاری ســڵیانی تــەواو کــردووە.ناوەنــدی 

کۆلێــژی  فیزیــای  بەشــی  لــە  بەکالۆریســی 
کــردووە،  تــەواو  موســڵ  زانکــۆی  پــەرورەردەی 
ماســتەر لــە زانکــۆی تەکنەلۆجــی بەغــدا لــە ســاڵی 
ــەی  ــزەر بــە پل ــای لەی ــواری بەکارهێن ١٩٩٧ لــە ب
ــەی  ــە یەک ــاڵی ٩٨ ل ــردووە. س ــەواو ک ــە ت زۆرباش
دەبێــت  دواتــر  کــە  ســلێانی  زانکــۆ  بەبەشــی فیزیــا دەســت بــەکار بــووە.فیزیــای 

بــۆ  تواناســازیی  بەرنامــەی  بــە   ٢٠١١ ســاڵی 
بــۆ  بەریتانیــا  بــۆ  دەچێــت  دکتــۆرا  خوێندنــی 
زانکــۆی ئاســن)Aston( و ســاڵی ٢٠١٥ بڕوانامــەی 
ــی  ــۆ و بەکارهێنان ــواری زانســتی نان ــە ب ــۆرای ل دکت
لــە بــواری فۆتۆنێکــدا وەرگــرت، واتــە زانســتی 
نانــۆی لــە بــواری لەیــزەر و ڕیشــاڵە بیناییــەکان 

بەکارهێنــاوە.
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زانستی دابڕان: ئەو بوارەی جەنابت کارت تێدا کردووە بۆچی گرنگە؟

د.ڕاز: زۆر کاری گرنــگ ئیمــڕۆ بەمــادەی نانــۆ دەکرێــت، کاتێــک دەچینــە ســکێڵی نانــۆ هەندێــک ســیفەت دەردەکەوێــت کــە دەکرێــت 

بــۆ بــوارە گرنگەکانــی بایــۆ تەکنەلۆجــی وزانســتی ژینگــە بەکاربهێرنێــت، ســەرەڕای ئەوانــەی ئێمــە لــە بــواری فۆتۆنیک)زانســتی فۆتۆنــدا-

بچووکریــن پێکهاتــەی ڕوووناکــی(دا بەکارمــان هێنــا.

زانستی دابڕان: بەوردی لە چی بوارێکدا کارت کردووە؟

ــەوەش  ــە ئ ــردن، ک ــادەم ک ــە ســەرەتا ئام ــردووە، ک ــن کارم ک ــوب و گرافی ــۆن نانۆتی ــت کارب ــان دەگوترێ ــە پێی ــادە ک د.ڕاز: لەســەر دوو م

کارێکــی ئاســان نییــە، چونکــە بــۆ هــەر مەبەســتێک بەشــێوەێکی تایبەتــی ئامــادە دەکرێــت و بەکاردەهێرنێــت. ئــەو ئامــادە ســازییەیی 

مــن کــردم تــا ئێســتا ٢٠ کاری توێژینــەوەی لــە جووڕناڵــە هــەرە ئاســت بەرزەکانــدا لەســەر باڵوکراوەتــەوە، کــە ســێ دانەیــان جووڕناڵــی 

نەیچــەرە.

زانستی دابڕان: باسی جوڕناڵی نەیچەرت کرد، باڵوکردنەوەی ئەنجامی توێژینەوەی زانستی لە نەیچەردا بۆچی گرنگە؟

ــەزۆر  ــت ک ــەو کارە نەبێ ــا ئ ــەوە تەنه ــەک باڵوناکات ــەوەو دۆزینەوەی ــوو توێژین ــتبەرزە و هەم ــەرە ئاس ــی ه ــەر جووڕناڵێک د.ڕاز: نەیچ

ــەوەی  ــە باڵوبوون ــادا، بۆی ــت و تەکنەلۆژی ــی زانس ــەردوو بوارەکان ــە ه ــر ل ــوێ و نوێ ــۆ کاری ن ــکات ب ــکێنی ب ــە ش ــە ڕچ ــە، وات بنچینەیی

توێژینــەوە لــەم جووڕنالــە کریدیتێکــی بــەرز بــە توێــژەرەکان دەدات و هەروەهــا ئــەو ئەنســتیتۆتەکەی کارەکــەی تێــدا ئەنجامــدراوەو لــە 

ڕنکبەنــدی زانکۆکانــی جیهانــدا ڕۆڵــی ســەرەکی دەگێڕێــت و ئــەو زانکۆیەیــی زۆرتریــن باڵوکردنــەوەی لــە هــەردوو جووڕناڵــی ســاینس و 

ــە زانکۆکانــی تــر. ــە پێشــرە ل نەیچــەردا باڵوکردبێتــەوە زۆر ل

زانستی دابڕان: واتە تا ئێستا ٣ وتاری زانستیت بەناوی زانکۆی سلێانییەوە لە نەیچەردا باڵوکردوەتەوە؟

د.ڕاز: بەڵێ

زانســتی دابــڕان: تــۆ زۆر گرنگیــت داوە بــەوەی نــاوی زانکــۆی ســلێانی و نــاوی کوردســتان لەســەر پەیپەرەکانــت بەزەقــی دەربکەوێــت، 

بۆچی؟

د.ڕاز: تــۆ کــە دەچیتــە کۆنفرانســێکی زانســتی نێودەوڵەتییــەوە زۆر گرنگــە خەڵــک بزانــن لــە کوێــوە هاتوویــت کاتێــک دەڵێــی مــن خەڵکی 

کوردســتانم کەســانێکی زۆرتــر زانســتی کــە کەمــر بیــر لــە سیاســەت دەکەنــەوە ســەرنجیان بــەرەو ئــەو نــاوە ڕادەکێرشێــت و هەندێکجــار 

ــتانم بیســتووە  ــی کوردس ــۆ الم و وت ــە ٢٠١٣ هــات ب ــی ل ــی ئەمریک ــە کۆنفرانســێکدا زانایەک ــە ل ــۆ منوون ــەن. ب ــێ دەک ــیارت ل ــن پرس دێ

خەڵکێکــی زۆر ئــازای لێیــە ئەمــە پێــش جەنگــی داعــش بــوو، جــا گرنگــە خەڵــک بزانــن کــورد لــە هەمــوو بوارێکــدا نەتەنهــا جەنگــی دژە 

تیــرۆر خەریکــی خزمەتــی مرۆڤایەتییــن، کــە یەکێــک لــە بــوارەکان بێگومــان زانســتە. بــۆ منوونــە، لــە پێشکەشــکردنێکدا پێویســتە سوپاســی 

ــر پیشــاندەدا، کــە  ــە شــوێنەکانی ت ــە ئەنجامدانــی کارکەتــەدا کــە مــن بــەردەوام کوردســتانەکەنم زۆر زەقــر ل پشــتیوانەکانت بکەیــت ل

ــەو  ــە زۆر هەســت ب ــرن لەوانەی ــەی کوردســتان وەردەگ ــە زەمال ــەی ک ــک لەوان ــە بەداخــەوە هەندێ ــووە، ک ــەرک ب ــان ئ ــەت ئەمەی هەڵب

ئەرکــەی ســەر شــانیان نەکــەن.

ــە  ــی هەرێمــی کوردســتان لەڕێگــەی زانکــۆی ئاســتنەوە توانیوت ــۆ وەکــو توێژەرێکــی کــورد کــە پشــتیوانی حکومەت ــڕان: ت زانســتی داب

پێوەنــدی لەگــەڵ توێــژەرەی زۆر گــەورەی جیهانــی دروســت بکەیــت، ئێســتا کــە لــە کوردســتانیت چــۆن دەتوانی درێــژە بــەو پێوەندییانە 

بدەیــت و کاری توێژینــەوە بکەیــت؟

د.ڕاز: کارێکــی قورســە، چونکــە ئێمــە لەســەر زەمینەیەکــی بۆشــین، زۆرجــار هاوکارەکانــی پێشــووم پێوەندیــم پێــوە دەکــەن و دەڵێــن ئێمــە 
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دەمانەوێــت ســەردانی زانکۆکــەت بکەیــن و پێکــەوە هــاوکاری بکەیــن بــەاڵم بەڕاســتی نازانــم ئەگــەر بیانهێنــم چییــان پیشــانبدەم یــان پێکــەوە چــی 

کارێــک بکەیــن. جارێکیــان هاوکارێکــم پێــی وتــم بۆچــی هەوڵنــادەی پشــتیوانی دارایــی لــە هەندێــک شــوێنی وەکــو ناتــۆ وەرگــری؟ بــەاڵم بەڕاســتی 

ئــەوە ئاســان نییــە، چونکــە ئــەوان کاتێــک پــارە ســەرف دەکــەن هەمــوو وردەکاریــی خەرجکردنەکــەو ئەنجامەکەیــان دەوێــت. لــە کاتێکــدا مــن 

ناتوانــم ئــەو کەشــە زانســتییەیی کــە پێویســتە بــۆ ئــەوەی کاری توێژینــەوەی تێــدا بکرێــت لــە زانکۆکــەی خۆمــدا دەســتەبەر بکــەم. دەبێــت کاری 

زۆر بکەیــن بــۆ ئــەوەی بتوانیــن ئــەو پێوەندییانــەی بەهــۆی بەرنامــەی تواناســازییەوە دروســتانکردووە، بیهێڵێنــەوەو پــەرەی پــێ بدەیــن. پێوەنــدی 

ــدا  ــە هــەرە ڕۆشــنبیرەکەی جیهان ــۆ لەگــەڵ چین ــر گرنگــرە چونکــە ت ــی ت ــان لەهەمــوو پێوەندییەکان ــی جیه زانســتی کوردســتان لەگــەڵ زانکۆکان

پێوەنــدی دروســت دەکەیــت و بــەوەش ئاسایشــی نیشــتانی بەرزدەبێتــەو. هیــوادارم هەمــووان بیــر لــە پەرەپێدانــی ئــەم پێوەندییانــە بکەینــەوە 

هــەم ئەوانــەی کــە ســوودیان لــە بەرنامــەی تواناســازیی وەرگرتــووە و هــەم ئەوانــەش کــە بەڕێوەبــەری ناوەندەکانــی خوێندنــی بــااڵن.

زانستی دابڕان: ئایا هیچ کراوە؟

د.ڕاز:هەندێــک ناوەنــدی توێژینــەوە کــە ئێســتا لــە دروســتبووندان دڵخــۆش کــەرن، کــە ئــەوەش هیوامــان بــۆ دروســت دەکات بتوانیــن پێوەنــدی 

زانســتی دروســتبکەین و پــەرەی پێبدەیــن.

زانستی دابڕان: خوێندنی بااڵی کورددستان چۆن دەبینیت؟

د.ڕاز: لــە کوردســتان ئەوەنــدەی گرنگــی بــە ژمــارە دەدرێــت گرنگــی بــە کوالیتــی نادرێــت، بــۆ منوونــە، کاتێک ئــەو هەموو پرۆفیســۆر و پرۆفیســۆری 

یاریــدەدەرە دەبینیــت ســەرت ســووڕ دەمێنێــت! ئایــا بەڕاســتی ئێمــە ئــەو هەمــوو پرۆفیســۆری یاریدەدەرەمــان هەیــە یــان تەنهــا نــاوە؟! بەڕاســتی 

دەبێــت بەخۆمانــدا بچینــەوە، لــە واڵتدانــدا کەســی وا هەیــە ٤٠٠ باڵوکــەرەوەی هەیــە نایکــەن بــە پرۆفیســۆر و پرۆفیســۆری یاریــدەدەر بــۆ ئــەوەی 

کوالیتــی دانەبەزێــت، لەکاتێکــدا لێــرە تەنهــا بــە ســێ دانــە دەبــن! بۆیــە دەبێــت بەڕاســتی پێــوەرەکان بگۆڕێــت و هانــی خەڵــک بدرێــت کاری 

گــەورەو گــران بکــەن و نــاوی پرۆفیســۆر و پرۆفیســۆری یاریــدەدەر نەبێــت بــە پێــوەر بــۆ وەرگرتنــی پۆســت، چونکــە بەڕاســتی زۆربــەی پۆســتە 

ئیدارییــەکان پێویســتیان بــەو ناونیشــانانە نییــە، چونکــە ئەمــە بــووە بەهــۆی ئــەوەی گەندەڵێکــی زۆر لــە پێدانــی ناونیشــانی زانســتیدا بێتــە ئــاراوە.

زانستی دابڕان: تۆ دڵخۆشی بەداهاتووی زانست لە کوردستاندا؟

د.ڕاز: دوو دڵم! من ئامانجم هەیە، بەاڵم هەستدەکەم بۆ گەیشن بەو ئامانجە ڕێگری زۆرم لە بەردەمدایە بەاڵم هەوڵدەدەم نەڕۆخێم 

زانستی دابڕان: تۆ دەتەوێت چی بۆ نەوەی نوێ بکەیت؟

د.ڕاز: مــن هەوڵــدەدەم بیانخەمــە ســەر ڕێگــەی ڕاســت و پێیــان بگەێنــم بــۆ ئــەوەی لــە دواڕۆژدا ســەرمان بەرزبکــەن و فێریــان بکەیــن بیربکەنــەوە 

چــۆن داهاتــوو ببینن.

زانســتی دابــڕان: تــۆ کچــی مامۆســتایەکی بەناوبانگــی فیزیــای شــاری ســلێانیت، مامۆســتا نــوری عارفــی باوکــت چــی کاریگەرییەکــی لەســەرت 

هەبــووە؟

ــاری  ــی ش ــەی گەنجان ــەر زۆرب ــەری لەس ــووە کاریگ ــن نەب ــەر م ــەری لەس ــا کاریگ ــم تەنه ــۆش دەوێ، باوک ــم زۆر خ ــن باوک ــاوک م ــو ب د.ڕاز: وەک

ــۆ خــۆی  ــەوی ب ــەورەی مەعن ــە جوهــدی خــۆی ســەرمایەکی گ ــن ب ــی م ــەورەن. باوک ــان کاربەدەســتی گ ــە ئێســتا زۆرینەی ــووە، ک ســلێانی هەب

ــەم. ــوە دەک ــانازی پێ ــن ش ــردووە، کەم دروســت ک

ــەر  ــان ئەگ ــدەکات، ی ــرەت ڕووی تێ ــر ئاف ــە کەم ــادا ک ــو فیزی ــورس و وشــکی وەک ــە بوارێکــی ق ــۆ ژنێکــی ســەرکەوتوویت ل ــڕان: ت زانســتی داب

ــە؟ ــاڵ و مناڵیشــت هەی ــدا بەرپرســیاریەتی م ــڕی لەکاتێ ــەم ڕێگــەت ب ــۆ چــۆن ئ ــاڕۆن؟ ت ــا لووتکــە ن ڕووشــی تێبکــەن ت

ــدا پــان دادەنێــت، بــەاڵم ئەگــەر پیاوەکــەی دەســتی بەســەر  ــە ژیانی ــە ئاســانی ناکرێــت، ژن ل د.ڕاز: بەزەحمــەت، چونکــە ئــەم جــۆرە ئیشــانە ب
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ــێ  ــری ل ــەرەکەم ڕێگ ــن هاوس ــت. م ــەرکەتوو نابێ ــەوا س ــرت... ئ ــدا گ پانەکەی

ــەوە دەکات.  ــەرکەوتنی من ــانازی بەس ــی داوم و ش ــو یارمەتیش ــردووم، بەڵک نەک

ــەاڵم  ــت، ب ــش بکەوێ ــاک پێ ــت چ ــووە و دەتوانێ ــێ هات ــورد زۆر ل ــی ک ئافرەت

ــاوە.  ــار پی ــەی ج ــەوە زۆرب ــێ دەکات بەداخ ــان ل ــەوەی ڕێ گریی ئ

بــە  کــردووە  پێشــکەش  تەنهــا  دکتۆراکــەت  نامــەی  تــۆ  دابــڕان:  زانســتی 

نەبــوو؟ گرنگــر  لــەوان  پێشــمەرگە؟ 

ــوون،  ــەوە ب ــایانی ئ ــەس ش ــوو ک ــە هەم ــر ل ــمەرگە زیات ــتیدا پێش د.ڕاز: لەڕاس

پێشــمەرگە نەبوایــەت نــە مــن دەمتوانــی دکتــۆرا بخوێنــم و نەکەسیشــان 

ــەرمایەی  ــن س ــن و مەزنری ــمەرگە گەورەتری ــوو، پێش ــاییان دەب ــی ئاس ژیانێک

کــوردە، لــە ســایەی پیشــمەرگەوە هەســت بــە ئەمــان و ئاســایش دەکەیــن، پیــان 

دەوتــم کــە تــۆ دەڕۆیتــەوە چەنــد کیلۆمەتــر لــە داعشــەوە دوریــت؟ منیــش پێــم 

دەوتــن ئێمــە پێشــمەرگەمان هەیــە ترســان نییــە. مەبەستیشــم لــە پێشــمەرگە 

هەمــوو جەنگاوەرانــی کــوردە لــە هــەر چــوار پارچــەی کوردســتان، مــن هەســت 

ــڕم. ــت النیکــەم دەریبب ــن دەبێ ــەوان پشــتی من ــەم ئ دەک
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حوسێن حوسێنی 

 پێشەکی
هەموومــان باســی تۆفانــە گەورەکــەی نۆحــان بیســتووە. شــوێنی ڕوودانــی 

ئــەم تۆفانــە ناوچــەی مێــزو پۆتامیایــە و هــەر ســێ ئایینــی ئیرباهیمــی: 

جوولەکــە، کریســتیان و ئیســالم جەختیــان لــە ڕوودانــی کردوەتــەوە، کــە بــە 

گوێــرەی چیرۆکەکــە ئــاو هەمــوو جیهــان دادەگرێــت و هەمــوو زینــدەورەکان 

دەخنکێنێــت، جگــە لەوانــەی بــە ئەمــری خوداوەنــد بــۆ دروســت کردنــەوەی 

ــرەدا هەقــان بەســەر ڕاســت و دروســتی  ــان دەبێــت. ئێمــە لێ ــان ڕزگاری ژی

چیرۆکەکــەوە نییــە، کــە بێگومــان پــرە لــە کێشــەی لۆژیکــی و زانســتی. بــەاڵم 

ئەمــە تاقــە چیــرۆک ســەبارەت بــە ڕوودانــی الفــاوە گەورەکــە نییــە، چەندیــن 

ــدا  ــی جیهان ــە جیاوازەکان ــە ناوچ ــاوازەوە ل ــەوەی جی ــە گێڕان ــر ب ــی ت چیرۆک

هەیــە، کــە بەشــێوەیەک باســی ڕوودانــی الفاوێکــی گــەورە دەکــەن.. 

الفاوە گەورەکان 
لەنێوان زانست و ئەفسانەدا
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ــی ترســاوە و زۆر بەدەگمــەن شــوێنی  ــە ڕوودان ــەردەوام ل ــدا و مــرۆڤ ب ــە ژیان ــن کارەســاتەکان ل ــە نزیکری ــاو یەکێکــە ل بێگومــان الف

ــاو شــیو و دۆڵ و شــوێنە الفــاو گرەکانــدا دروســت کــردووە، بۆیــە زۆر ســەیر نییــە کــە لــە چیــرۆک و ئەفســانەی  نیشــتەجێبوونی لەن

گەالنــدا ڕەنــگ بداتــەوە. بــەاڵم لــە ڕوودانــی ئــەم الفاوەنــەدا خاڵێکــی هاوبــەش هەیــە، ئەویــش بریتییــە لــەوەی هەمــوو بوونــەوەرەکان 

جگــە لــە ژمارەیەکــی کــەم تیادەچــن. 

ئەمــە دەمانگەیەنێــت بــەو ڕاســتییەیی جگــە لــە ڕوودانــی الفــاو شــتێکی تریــش هەیــە کــە مــرۆڤ دەیەوێــت پاســاوی بــۆ بهێنێتــەوە. 

لێــرەدا دەمانەوێــت جەخــت لــەوە بکەینــەوە تۆفانــە گــەورەکان هەوڵێکــە بــۆ پاســاوی بوونــی بــە بەردبــووەکان. لــەم وتــارەدا ســەرەتا 

ــن  ــانی بدەی ــەوەی پیش ــۆ ئ ــان ب ــاوی خۆم ــانیش پاس ــن و پاش ــدا دەکەی ــە جۆربەجۆرەکان ــوری گەل ــە کلت ــەورەکان ل ــاوە گ ــی الف باس

ــەڕوو. ــە گــەورەکان تیۆرییەکــی زانســتی ســەرەتاییە دەخەین ئەفســانەی تۆفان

الفاوە گەورەکان لە کلتورە جۆربەجۆرەکانی جیهان
بــە پێــی ئەفســانەکانی ئەندۆنزیــا، زەوی لەســەر پشــتی مارێکــی گــەورە بــووە، کاتێــک مارکــە لــەو بــارە قورســە هیــاک دەبێــت خــۆی 

ڕادەوەشــێنێت و زەوی فــڕێ دەداتــە نــاو دەریــاوە، بــەاڵم خوداوەنــد بــە ناردنــی کێوێــک بــۆ نــاو دەریاکــە کچەکــەی لــە شــەپۆلەکانی 

ئــاو ڕزگار دەکات، هەمــوو مرۆڤــەکان نــەوەی ئــەو کیــژەن، دواتــر خوداوەنــد زەوی لەســەر پشــتی مارەکــە دادەنێتــەوە.

بەپێــی ئەفســانەی خەڵکــی دوورگەکانــی ئادامــان لــە نێــوان بەنــگادش و میامنــار، خەڵــک ڕووی خۆیــان لــەو فەرمانانــە، کــە لــە خەڵقتــدا 

پێیــان درابــوو، وەرگێــڕا، بۆیــە خــودا ڕووی لــێ وەرگێــران و لــە نــاکاو الفاوێکــی کاولــکاری بــۆ نــاردن کــە تەنهــا چــوار کــەس لــەم تۆفانــە 

ــە ناوچــوون. خــودا  ــدووەکان ل ــەوەرە زین ــان هەمــوو بوون ــەم چــوار کەســە گەیشــتنەوە ســەر وشــکی بینی ــوو. کاتێــک ئ ــان ب ڕزگاریی

جارێکــی تــر ڕووک و ئاژەڵــی دروســت کــردەوە.

بەپێــی بــڕوای خەڵکــی ڕەســەنی ئوســتورالیا، لەســەردەمێکدا بۆقێــک هەمــوو ئاوەکانــی ســەرزەوی خــواردەوە و لــە ئەنجامــدا 
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ســەردەمێکی وشکەســاڵی دروســت بــوو، تەنهــا ڕێگــەی بــۆ کۆتایــی هێنــان بــەم وشــکە ســاڵییە ئــەوە بــوو، کــە بۆقەکــە ناچــار بکــەن پــێ بکەنێــت. 

هەمــوو ئاژەڵەکانــی ئوســتورالیا کــۆ بوونــەوەو هەوڵیانــدا بیخەنــە پێکەنیــن بــەاڵم لــە کۆتایــدا مارماســی توانــی ئــەو کارە بــکات. بۆقەکــە چاوەکانــی 

کــردەوە و لەشــە گەورەکــەی دەســتی کــرد بــە لەرزیــن و لــە کۆتایــدا وەهــا هاتــە پێکەنیــن کــە لرقــەی پێکەنینەکــەی وەکــو دەنگــی هــەورە بروســکە 

بــوو. ئــاو بــە الفــاو بەجۆرێــک لــە دەمــی دەهاتــە دەرەوە کــە قوولرینــی ڕووبارەکانــی پــڕ کــرد و هەمــوو زەوی داگیــر کــرد. تەنهــا لوتکــەی بەرزتریــن 

کێــوەکان بــەدەرەوە مانــەوەو مــرۆڤ و ئاژەڵــی زۆر لەناوچــوون.

بــە پێــی ئەفســانەکانی هینــدو، مانــو خەریکــی شــتنی دەســتەکانی لــە نــاو ڕووبارێکــدا بــوو کــە ماســییەکی بچــووک خــۆی دەخاتــە نــاو دەســتەکانی 

و تــکای لێــدەکات کــە ژیانــی بپارێزێــت. ئــەو ماســییەکە دەخاتــە نــاو گۆزەیــەک. بەخێرایــی ماســییەکە گــەورە دەبێــت تاوەکــو وای لێدێــت جێگــەی 

ــییەکە  ــا؛ ماس ــۆ دەری ــەرئەنجام ب ــار و س ــۆ ڕووب ــەوە ب ــت دەیگوازێت ــەورە دەبێ ــدە گ ــەرە هێن ــەوە، بەرب ــاو حەوزێک ــە ن ــار دەیخات ــەوە و ئەمج نابێت

ئــاگاداری دەکاتــەوە کــە لــە مــاوەی هەفتەیەکــدا الفاوێکــی گــەورە هەڵدەســتێت کــە هەمــوو ژیــان تیادەبــات. مانــو کەشــتییەکی گــەورە دروســت 

دەکات و ماســییەکە لــە کۆتایــی الفاوەکــەدا کەشــتییەکە بــۆ پــاڵ کێوێــک دەگوازێتــەوە تاوەکــو بــە نیشــتنەوەی الفــاو کەشــتی لەوێــدا بوەســتێت. لــە 

ئەنجامــدا مانــو و تۆییەکانــی ژیانــی نــاو گیرفانــی لــە تۆفانەکــە رزگاریــان دەبێــت تاوەکــو ژیــان لەســەر زەوی باڵوبکەنــەوە.

لــە نوورساوەکانــی ســەربەردی ســومەری و بابلیــدا کــە نزیکــەی ســێ هــەزار ســاڵ پێــش لــە زاییــن نــوورساون، باســی تۆفانێــک دەکات کــە لــە کتێبــە 

پیرۆزەکانــی ئایینــە ئیرباهیمییەکانــدا ڕەنگــی داوەتــەوە، لــە هــەردوو چیرۆکەکــەی ســومەری و بابلییەکانــدا هاتــووە، خوداوەنــد کەســێکیان لــە ڕوودانی 

تۆفــان ئــاگادار کــردەوە و ئــەو و بنەماڵــەی چوونــە نــاو کەشــتی و لــە هــەر جــۆرە ئاژەڵێــک جووتێکــی لەنــاو کەشــتییەکەدا دانــا و لــە تۆفانەکــە ڕزگاری 

کــرد، لــە هــەردوو نورساوەکــەدا مــاوەی تۆفانەکــە حــەوت ڕۆژە، بــەاڵم نــاوی خــوداکان جیــاوازە )وێنــەی ١(.

کتێبــی  لــە  میناتوریــەک  پێــی  بــە  نــوح  کەشــتییەکەی   :١ وێنــەی   

زبدەلتواریخــدا کــە لــە هێراتــی ئەفغانســتانی ئێســتا لــە ســاالنی ســەرەتای 

١٤٠٠ لەســەردەمی شــاهروخ شــای کــوڕی تەیمــوری لەنگــدا کێــرشاوە.

ــە دروســت کردنــی  ــووە کــە زیــوس ل ــدا هات ــە ئەفســانە کۆنەکانــی یۆنان ل

مــرۆڤ پەشــیان بوویــەوە و ڕقــی لــە ئەتــوار و کارەکانــی هەســتا، ویســتی 

تیــا ببــات. فەرمانــی بەدەریــا و ڕووبــار و کانیــاوەکان کــرد تاوەکــو هەســن 

و فەرمانــی بــە ئاســانیش کــرد ببارێــت بــۆ ئــەوەی مــرۆڤ تووبــڕاو ببێــت. 

بــەاڵم لــەم کاتــەدا و پێــش ڕوودانــی تۆفانەکــە پرومتــە لــە مەبەســتەکەی 

ــرا  ــەی پی ــون و ژنەک ــە دکالی ــی ب ــە فەرمان ــەوە، بۆی ــاگادار بووی ــوس ئ زی

ــۆ  ــرۆڤ کەشــتییەک دروســت بکــەن ب ــۆی م ــی ت ــۆ ڕزگارکردن ــو ب دا تاوەک

ــت.  ــان بێی ــن و رزگاریی ــەدا ســواری ب ــی تۆفانەک ــی ڕوودان ــە کات ــەوەی ل ئ

تۆفــان هەســتاو هەمــوو مرۆڤــەکان تیاچــوون جگــە لــەم دووکەســە. دوای 

ماوەیــەک تۆفانەکــە نیشــتەوەو کەشــتییەکەی دکالیــون و پیــرا لەســەر 

لوتکــەی کێوێــک نیشــتەوە و ئــەو دوو ڕزگار بــووە گەڕانــەوە بــۆ وشــکایی 

و قوربانیــان بــۆ زیــوس کــرد. زیــوس لــە پاداشــتی دا فەرمانــی بــە دکالیــۆن 

ــون  ــی دۆکالی ــان، بەردەکان ــە پشتەســەر خۆی ــرێ بدەن ــەرد ف ــرد ب ــرا ک و پی

بــوون بــە پیــاو و ئەوانــەی پیــرا بــوون بــە ژن.

هاوشــێوەی ئــەم چیرۆکــە لــە شــوێنەکانی تــر بەتایبەتــی لــە ئەفســانەکانی 

ناوچەکانــی چیــن و ئێرانــدا هەیــە و لەوانەشــە لــە زۆر شــوێنی تریــش هەبێــت.
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ئاماژە زانستییەکان بۆ ڕوودانی الفاو

ناکرێــت ئــەو چیروکانــەی باســان کــرد تەنهــا وەکــو ئەفســانەیەکی ســەرەتایی یــان ئەفســانەیەکی ئایینــی باســی بکەیــن و لێــی گەڕێیــن  بڵێیــن زانســت 

هەقــی بەســەریەوە نییــە، چونکــە بەبــڕوای زۆر کــەس بەشــێکی گرنــگ لــە لێکۆڵینــەوە لەســەر ئــەم ئەفســانانە دەکەوێتە ســەر شــانی زانســت.

هەمــوو ئــەو چیرۆکانــەی لەســەرەوە باســان کــرد، باســی الفاوێــک دەکــەن کــە بــە ئەمــری لــە رسوشــت بــەدەر ڕووییــان داوە و هەمــوو مرۆڤایەتــی و 

بوونەوەرەکانــی تیابــردووە جگــە لــە ژمارەیەکــی کــەم، کــە ئــەو ژمارەکەمــە جارێکــی تــر ژیانیــان دروســت کردوەتــەوە. 

ــەوە،  ــەرەوڕوو دەبوون ــدا ب ــکەوتنی مرۆڤ ــی پێش ــەڵ پارادۆکس ــک لەگ ــەاڵم کاتێ ــی، ب ــەیی دەزان ــە هەمیش ــان ب ــەکان جیهانی ــووفە یۆنانیی فەیلەس

دەیانگەڕانــدەوە بــۆ ئــەوەی هەمــوو جارێــک کارەســاتە رسوشــتییەکان دەســکەوتەکانی مرۆڤایەتــی دەکاتــەوە بــە ســفر ومــرۆڤ ناچــارە لەســەرەتاوە 

ــراوە.  ــاردەکان ســەیر ک ــۆ پاســاوی دی ــک ب ــو هەقیقەتێ ــە کارەســاتی رسوشــتی گــەورە وەک ــەوە. کەوات ــێ بکات دەســت پ

ژمارەیەکــی زۆر لــە توێــژەران ئــەم ئەفســانانە بەشــێوەک دەبەســتنەوە بەکۆتایــی ســەردەمی ســەهۆڵ بەنــدان و توانــەوەی ســەهۆڵەکانەوە، کــە بــێ 

گومــان بەهــۆی گۆڕانــی کەشــوهەواوە لەوانەیــە لــە زۆر شــوێن الفــاو هەســتابێت و کاول کاری دروســت کردبێــت.

ــە  ــووە، ک ــەردەمەیان هەب ــەو س ــتانییەتی ئ ــکەوتووترین شارس ــاڵ و پێش ــش ٩٠٠٠ س ــوون پێ ــین ب ــەری نووس ــە داهێن ــۆمەرییەکان، ک ــە س ــۆ منوون ب

ئــەو کات لــە باشــوری واڵتــی میزۆپۆتۆمیــا دەژیــان، بــەاڵم ئــەوان لــە کوێــوە هاتبــوون؟ نیمچــە دوورگــەی عەرەبــی دەریایەکــی تەنکــی لێبــووە کــە 

قووڵییەکــەی تەنهــا چەنــد دەمەترێــک بــووە، لــە چاخــی ســەهۆڵبەندندا دەشــتێکی بــە پیــت بــووەو هــەردوو ڕووبــاری دیجلــەو فــوڕات و ڕووبــاری 

تــر لــە زاگرۆســەوە پاراویــان کــردووە، لــە نــاکاو دەریاکــە دەســت دەکات بــە بەرزبوونــەوە، بــە تێکڕایــی دوو ســانتی مەتــر لەســاڵێکدا و زەوییــە کشــت 

ــە عێڕاقــی ئێســتادا.  ــوان هــەردوو ڕووبارەکــە ل ــی نێ ــۆ زەلکاوەکان ــوون کــۆچ بکــەن ب ــەوە ســۆمەرێیەکان ناچــار ب ــی بەرتەســک کردووەت و کاڵییەکان

ــی  ــە لەناوچوون ــدا بۆچوونێکــی زانســتی ســەبارەت ب ــوح. لەهەمانکات ــەی ن ــە بەناوبانگەک ــۆ تۆفان ــت ب ــت ڕیشــەیەکی زانســتی بێ ــە دەکرێ ــە ئەم ک

شارســتانیەتی ســۆمەری هەیــە، کــە زۆر پێوەنــدی بــە الفــاوەوە نییــە.

ــە  ــە زیان ــر ل ــەوەی بی ــێ ئ ــا بەب ــان بنیادن ــن بەنداوی ــدا و چەندی ــری زۆر پێشــکەوتویان پەرەپێ ــۆڕی ئاودێ ــدا ت ــە ئاســتێکى بەرفراوان ســۆمەرییەکان ل

ــوان  ــە لەنێ ــەی ک ــەو خوێی ــوو ب ــر ب ــەوە و تێ ــر زەوی بەرزبووی ــاوی ژێ ــر زەوی و ئاســتی ئ ــۆ ژێ ــدا ب ــداوەکان دای ــاوی بەن ــەوە. ئ ــی بکەن الوەکییەکان

بەردەکانــدا هەیــە و بەرەبــەرە خەســتییەکەی زیــادی کــرد و بووبەهــۆی ئــەوەی زەوییــە کشــت و کاڵییــەکان ســوێر بــن و بەرهەمەکەیــان داببەزێــت. 

ــەوە.  ــی شارســتانییەتەکەی لێکەوت ــی بەرهەمــی کشــتوکاڵی داڕمان دابەزین

ــاوەوە و  ــر ئ ــت بەژێ ــا بووبێ ــی دەری ــە ناوچــە کەنارییەکان ــەن ک ــی دەک ــەرەزەی دەریای ــی ســونامی و بوومەل ــە ڕوودان ــاژە ب ــک کەســیش ئام هەندێ

ــەوە. ــادەوەری خەڵکــدا مابێت ــە ی بەشــێوەی ئەفســانە ل

ئــەوەی جێگــەی ســەرنجە ئەفســانەی تۆفانــە گــەورەکان چیرۆکێکــی هەمــە گیــرە کــەم گــەل و نەتــەوە هەیــە نەیبێــت، بەشــێوەیەک کــە هەندێــک لــە 

توێژەرانــی ئایینــی ئەمــە وەکــو ڕاســتییەک بــۆ جیهانــی بوونــی تۆفانــی نــۆح باســدەکەن. هەڵبــەت لەبــاری زانســتییەوە ناکرێــت تۆفانــی نوحــی ئایینــە 

ئیرباهیمییــەکان ڕاســت بێــت، چونکــە بــڕی ئــاوی نــاو هــەورەکان بایــی ئەوەنــدە نییــە تاوەکــو ســەر لوتکــەی ئەڤێرســت دابپۆشــێت. 

ــت!  ــر بێ ــر زیات ــت ٢،٥ ســانتی مەت ــاوە ناکرێ ــەو ئ ــی ئ ــاو، قووڵ ــر ئ ــە ژێ ــان بکەوێت ــە ئاســانییەکان هەمــوو جیه ــی چیرۆک ــەر بەپێ ــە ڕاســتیدا ئەگ ل

ــە  ــتوونێک ل ــەر س ــت، ه ــەوای زەوی بێ ــە ه ــت بەرگ ــە دەبێ ــەم باران ــەرچاوەی ئ ــان س ــە. بێگوم ــورس نیی ــی ق ــارە کارێک ــەم ژم ــی ئ ــێب کردن حەس

بەرگەهــەوای زەوی بــە بنکــەی یــەک مەتــری دووجــاوە لەنێــوان ١٦ بــۆ ٢٥ کیلۆگــرام هەڵمــی ئــاو لــە خــۆ دەگرێــت. قەبــارەی ٢٥ کیلۆگــرام یــان ٢٥٠٠٠ 

گــرام ئــاو یەکســانە بــە ٢٥٠٠٠ ســانتی مەتــری ســێجا ئــاو. ڕووبــەری ســتوونەکە یەکســانە بــە یــەک مەتــری چوارگۆشــە یــان ١٠٠٠٠ ســانتی مەتــری 

چــوار گۆشــە. بــە دابەشــکردنی قەبــارە لەســەر ڕووبــەر ئەســتوری ئاوەکــە دەدۆزرێتــەوە کــە یەکســانە بــە ٢،٥ ســانتی مەتــر.

واتە ئەم ئاوە ناگاتە قولە پێش، چی بگات بە قولەی ئیڤێرێست!

بــەاڵم لەوانەیــە کاتێــک ئــەو چیرۆکــە باســکراوە ئــاگاداری پــان و بەرینــی جیهــان نەبووبێــن. ئێمــە نازانیــن ســۆمەرییەکان فراوانــی جیهانیــان چــۆن 

بینیــوە بــەاڵم لــە یۆنانــی کۆنــدا، جیهــان تەنهــا بریتــی بــوو لــە دەوروبــەری دەریــای ســپی )وێنــەی ٢(.
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 وێنــەی ٢: جیهانــی ســەردەمی کــۆن 

لەدیــدی زانایانــی یۆنانییــەوە. ســەرچاوە 

 One two three , infinity by(

)Gamow

لەالیەکــی تــرەوە، ئەگــەری مانــەوەی 

جینیتیکــی  جۆراجــۆری  و  جــۆرەکان 

تەنهــا لــە یــەک دایکــو باوکــەوە مومکین 

نییە.بەبەردبــووەکان و تیۆریــی کارەســاتە گــەورەکان

ــرۆڤ ســفر  ــەورەکان پێشــکەوتنەکانی م ــار کارەســاتە گ ــە جاروب ــوو، ک ــەک هەب ــدا بڕوای ــی کۆن ــە یۆنان ــرد ل ــان ک ــە بەشــی پێشــوودا باســی ئەوەم ل

ــدا  ــەری خۆیان ــووە کــە لەدەوروب ــە ب ــەو بەبەردبوان ــن بەڵگــەش ئ ــەوە دەســتپێبکاتەوە، بێگومــان گرنگری ــە ئەوەڵ ــە مــرۆڤ ناچــارە ل ــەوە بۆی دەکەن

دۆزیویانەتــەوە، بەتایبەتــی بەســەرنجدان بــەوەی  کــە بەشــێکی بەرچــاو لــە بەبەردبــووەکان گیانــداری دەریایــی بــوون گومانەکانــی بــەرەو کارەســاتێکی 

رسوشــتی واتــە الفــاو دەبــرد. دواتــر تیۆریــی کارەســاتە گــەورەکان بــۆ پاســاوی بەبەردبــووەکان بەرگــی ئایینــی بەبــەردا کــرا و لەالیــەن کلیســەوە لــە 

بەربەیانــی دەرکەوتنــی بیــردۆزی پەرەســەندن، وەکــو جێگەرەوەیــەک بــۆ ئــەم بیــردۆزە و پاســاو بــۆ بوونــی بەبەردبــووەکان بەکاردەهێــرنا. لەســەدەکانی 

هەژدەهــەم و ســەرەتای نۆزدەهەمــی زایینــی، الیەنگرانــی تیۆریــی کارەســاتە گــەرەکان هەوڵیــان دەدا ئــەوەی لــە بــە بەردبووەکانــەوە دەســتدەکەوێت 

لەگــەڵ چیرۆکــی ئافراندنــی کتێبــی پیــرۆزدا یەکــی بخــەن. بــەڕای ئــەوان تۆفانــی نــوح دواییــن کارەســات لــە زنجیــرەی کارەســاتە گــەورەکان بــووە 

ــووەوە لەجــۆرە  ــر پڕدەب ــاراوە و زەوی جارێکــی ت ــە ئ ــوێ دەهات ــەدوای هــەر کارەســاتێک ئافراندنێکــی ن ــردووە. ل ــاو ب ــە ن ــی ل کــە هەمــوو گیانداران

جیاوازەکانــی ڕووەک و گیانــدار. ئەمانــەش لەنــاو دەچــوون و پاشــاوەکانیان لــە تــوێ گەلێکــدا کــە بەهــۆی ڕوودانــی کارەســاتی دواتــرەوە دروســت 

دەبــوو دەمایــەوە.

جــۆرج کیڤغــە)GEORGES CUVIE R( )١٧٦٩-١٨٣٢( زانــای گــەورەی فرانســی و پســپۆر لــە توێــکاری و دێرینــە ناســی، لێکۆڵینــەوەی لەســەر بــە 

بەردبــووی شــیردەرەکانی ناوچــەی پاریــس دەکــرد. بــەڕای ئــەو زنجیــرەی جــۆرە جیــاوازەکان پیشــاندەری چەندیــن کارەســاتی جیهانییــە کــە تۆفانــی 

نــوح دواتریینیانــە، کیفغــە وای دادەنــا هەندێــک لــە جــۆرەکان دەمانــەوە و جارێکــی تــر ژمارەیــان زیــاد دەبــوو، بــەاڵم ژمارەیەکــی تــر وایاندەدانــا دوای 

هــەر کارەســاتێکی گــەورە ئافراندنێکــی نــوێ هاتووەتــە ئــاراوە. لەســەریەک وایــان خەماڵندبــوو کــە٣٠ کارەســاتی گــەورە ڕوویدابێــت.

دۆزینــەوە نوێیــەکان بەرەبــەرە بیــردۆزی کارەســاتە گەورەکانــی پــوچ کــردەوە. چونکــە ژمــارەی کارەســاتە گــەورەکان بــۆ پاســاودانی بەبەردبــووەکان 

بــەردەوام ڕووی لــە زیادبــوون دەکــرد تــا ئــەو شــوێنەی بیردۆزەکــە ئیــر لــە متانــە کــەوت. دووەم، دەرکــەوت ئــەو ئاســەوارانەی لــە بەردەکانــدا هــەن 

دەکرێــت لــە جیاتــی پەنــا بــردن بــۆ کارەســاتە گــەورە نەنــارساوەکان بەپێــی پرۆســەکانی ئیمڕۆیــی بــە باشــی پاســاوی بــۆ بدرێتــەوە، کــە دەکرێــت 

ــی نوحــە،  ــرا پاشــاوەی تۆفان ــەوەو وا دەزان ــای باکــوری دۆزرابوون ــکا و ئەوروپ ــی ئەمری ــە ناوچەکان ــەی کــە ل ــەو بەردان ــەوە، ئ ــن. ســەرەڕای ئ ببیرنێ

دەرکــەوت نیشــتووی چاڵــە بەفرەکانــن. بەڵگــەی زۆر لەســەر بەردەوامــی یــان پەرەســەندنی بەبەردوبــووەکان دۆزرایــەوە. دارویــن و وااڵس بــۆ پرۆســەی 

پەرەســەندن بیریــان لــە میکانیزمێکــی گونجــاو کــردەوە.

دەرئەنجام

وەک باســان کــرد، چیرۆکــی تۆفانــە گــەورەکان بەشــێوازی جۆراجــۆر لەنــاو زۆربــەی گــەل و نەتەوەکانــدا هەیــە تەنانــەت ئەوانــەی کــە بەتەواوەتــی 

لــە شارســتانیەتە کۆنــەکان دابــڕاون، بەشــێکی گرنگــی ئــەم چیرۆکانــە بــۆ ترســی مــرۆڤ لــە کارەســاتەکان بەتایبەتــی الفــاو دەگەڕێتــەوە، کــە هەمیشــە 

لــە ژیانیــدا هەبــووەو هێزێکــی کاولکــەر بــووە، هــەر بۆیــە ســەیر نییــە کــە بەشــێوەی جۆربەجــۆر بــاس بکرێــت و تەنانــەت مێــژوو بــۆ ســەردەمی 

پــاش و پێشــی دابــەش بکــەن. شــێوازی چیرۆکــەکان جیــاوازن بــەاڵم دەکرێــت خاڵێکــی هاوبــەش لــە هەموویــان بدۆزرێتــەوە، ئەویــش بریتییــە لــە 

پاســاوی زانســتی. لــە ڕاســتیدا لــەوە دەچێــت ئەفســانەی تۆفانــە گــەورەکان بــەوەی نوحیشــەوە پاســاوێکی زانســتی بــۆ ئــەو هەمــوو بــە بەردبووەبێــت 

ــە  ــارە ٣ ب ــەی ژم ــەوە )وێن ــدا دەدۆزرێت ــر گڵ ــە ژێ ــی زەوی و ل ــە چینەکان ــی زەویناســی و ل ــۆ ســەردەمە کۆنەکان ــەوە ب ــە ســەرچاوەکەیان دەگەڕێت ک
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بەردبوویەکــی لــە ئەســپچووی ٤٧ میلیــۆن ســاڵە پیشــاندەدات(. 

ئەمــە تیۆرییەکــی ســادەی زانســتییە وەکــو ئــەو تیۆرییەیــی بــۆ ڕوودانــی بوومەلــەرزەو دەرکەوتنــی وەرزەکان دانــراوە، واتــە زەوی لەســەر پشــتی گا، 

یــان کیســەڵ یــان ماســی! بــە ژیــری ســەرەتایی خەڵکــی ســەردەمی پێــش شارســتانیەتە کۆنــەکان چــی پاســاوێک لــەوە ســادەتر کــە الفــاوی گــەورە 

بوونەورەکانــی تیابــردووە و ئاوەکــەش چــووە بــووە ئاســان و ئــەوەی بەنــاوی وشــکی بەجــێ مــاوە شــوێنی ئــەو دەریــا کاتییەیــە کــە بەهــۆی باریــن و 

الفــاوەوە دروســت بــووە، داوێنــی چیاکانیــش پشتڕاســتی بۆچوونەکانیــان دەکاتــەوە. ســەرەڕای ئــەوە دەزگایەکــی وەکــو دامــودەزگای ئایینــی بەتایبەتــی 

کلێســەی کاسولیکیشــی لــە پشــت بــووە.

ــە ســەدەکانی هــەژدەو  ــی پەرەســەندندا ل ــی تیۆری ــە بەرەبەیان ــە ل ــە، ک ــاتە گەورەکان ــی کارەس ــی تیۆری ــز دەکات بوون ــە بەهێ ــەم بۆچوون ــەوەی ئ ئ

ــە دژی  ــەو ســەردەمەش ل ــی ئ ــدەوەرە گەورەکان ــە زین ــک ل ــو کۆمەڵێ ــرت، بەڵک ــا کلیســە پشــتی دەگ ــە نەتەنه ــوو. ک ــەڕ خراب ــە دژی وەگ ــۆزدەدا ل ن

پەرەســەندن پەنایــان بــۆ دەبــرد، بــەاڵم ئــەم تیۆرییــە لــە کۆتایــدا لــە پاســاوی بــە بەردبووەکانــدا شکســتی خــوارد و ئــەوەی جێگــەی گرتــەوە بریتــی 

ــن، کــە تاوەکــو ئێســتا بەباشــی کاری کــردووە. ــی پەرەســەندنی داروی ــە تیۆری ــوو ل ب

 

وێنەی ٣:

مێژووەکــەی  کــە  ئەســپچوو  لــە  بەردبوویەکــی  بــە 

دەگەڕێتــەوە بــۆ ٤٧ میلیــۆن ســاڵ لــەوەو پێــش )شــوێنی 

ســاڵی٢٠٠١( ئەڵانیــا-  دۆزینــەوە: 

 سەرچاوەکان
ــەوە  ــی توێژین ــو وتارێک ــارە وەک ــەم وت ــتووە ئ ــەم ویس ن

ــم، چونکــە لەڕاســتیدا ســکۆپی  زانســتی بەســەرچاوە بتەن

گۆڤــاری زانســت باڵوکردنــەوەی توێژینــەوەی زانســتی 

ــەوە. ــاری زانســتی ڕۆشــنگەری باڵودەکات ــو وت ــە، بەڵک نیی

خوێنــەری ئازیــز بــۆ دڵنیــا بــوون لــە دروســتی فاکتەکانــی 

نــاو وتارەکــە دەتوانێــت ســەردانی ئــەم ســەرچاوانە بــکات.

 Frank H. T.Rhodes, Evolution: A Golden  .١

)١٩٧٤(Guide. Western Publishing Company, Inc. Racine, Wisconsin

)١٩٦١( George Gamow, One Two Three . . . Infinity: Facts and Speculations of Science, prentice Hall  .٢

)٢٠٠١( Andre Brahic ,Paul Tapponnier, Lester R. Brown, Jacques Girardon, La Plus Belle Histoire de la Terre, Seuil  .٣

هەر سێ کتێبی سەرەوە کراون بە کوردی و لە داهاتوودا لە ڕێگەی دەزگاکانی باڵوکردنەوەوە لە کوردستان باڵو دەبنەوە.

)١٩٨٨(Alan Dundes, The Flood Myth, University of California Press  .٤

 )١٩٨٢( Yakov Perelman, Lively Mathematics, Mir Publisher  .٥
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کۆمەڵێك لە گەورەترین گرفتە 
بێ شیکارەکانی زانستی فیزیا

فیزیایــی   ،١٩٠٠ لەســاڵی 

کیلڤــن  لــۆرد  بەریتانــی 

بانگەشــەی ئــەوەی دەکــرد-

ــچ  ــادا هی ــە فیزی ــە ل کەگوای

شــتێك نەمــاوە بــۆ دۆزینــەوە، 

ئەوەنــدە  نەبێــت کــە پێویســتە زۆر بــە وردتــر تەنهــا 

ــك  ــەم لەدای ــای کوانت ــان ســاڵدا فیزی ــن. لەهەم ــەکان بپێورێ ــدە فیزیایی هێن

بــوو، و چەنــد ســاڵێك دواتریــش، تێۆریــی ڕێژەییــی ئاینشــتایین، گۆڕانــکاری 

ڕیشــەی لــە زانســتی فیزیــادا کــرد و تێگەشــتنی ئێمــەی بــۆ گــەردوون 

ــەڕۆژگاری ئەمــڕۆدا، زۆرئەســتەمە  ــد. ل ــوێ گەیان ــە قۆناغێکــی ن ب

ــە  ــاری ئێم ــت، زانی ــت بڵێ ــکات و بتوانێ ــی ئەوەب ــەس زات ک

لەســەر گــەردوون هــەر ئــەوەی تێیدایــە، تــەواوە و 

بەکۆتــا گەشــتووە. لەبەرامبــەردا، وادیــارە کــە هەمــوو 

ــەڕووی  ــراو ب ــی داخ ــوێ دەرگایەک ــی ن دۆزینەوەیەک

لــەم  دەکاتــەوە.  ئاڵــۆزدا  و  گــران  پڕســیارگەلێکی 

بابەتــەدا هــەوڵ دەدەم تیشــك بخەمــە ســەر کۆمەڵێك 

لــە گرفتــە گەورەکانــی زانســتی فیزیــا کــە تــا ڕۆژگاری 

ئەمــڕۆش بــێ شــیکار ماونەتــەوە. بیرمــان نەچێــت 

کــە زانــای بەناوبانگــی پاکســتانی و خاوەنــی خەاڵتــی 

بیرۆکــە زانســتییەکان  نۆبــڵ، عبدالســام، دەڵێــت: 

ــە  ــن، بۆی کەلەپورێکــی هاوبەشــی هەمــوو مرۆڤایەتی

دەکرێــت و هیــچ ئەســتەمیش نییــە ئەگــەر کەســێك، 

لــە  پێشــەنگ  ببێتــە  ئێمــەدا،  کۆمەڵــی  نێــو  لــە 

ــتییانە  ــاوی زانس ــی گونج ــتنی واڵمێک ــت خس بەدەس

بــۆ هەریــەك لــەم نهێنیانــەی الی خــوارەوە

د. پێشواز عبدالکریم عبدول
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کێشکردنی کوانتەمی
گەورەتریــن گرفــت کــە بــێ شــیکار ماوەتــەوە لــە فیزیــای بنچینەییــدا، بریتییــە لــەوەی چــۆن هێــزی کێشــکردن و فیزیــای کوانتــەم لــە چوارچێــوەی 

ــە ڕوانگەیەکــی لۆجیکییــەوە سیســتمێکی ڕێــك و پێــك و  ــا ل ــۆ ئــەوەی زانســتی فیزی ــدا کۆبکرێنــەوە. کێشــکردنی کوانتەمــی پێویســتە ب یــەك تێوریی

ــەاڵم  ــەك گەیشــتوون، ب ــەودادا بەی ــك م ــی گشــتی پێشــر لەهەندێ ــی ڕێژەی ــەم و تێوری ــای کوانت ــە فیزی ــە ک ــە لەوەدای گونجــاو دروســتبکات. گرفتەک

ــزەی  ــن پراکتی ــە ناتوانی ــی زانســتییەوە، ئەوەی ــی، لەڕوانگەیەک ــۆ کێشــکردنی کوانتەم ــن کۆســپ ب ــن. گەورەتری ــەوە ناگونجێ ــەڵ ئەوەشــدا بەیەک لەگ

بکەیــن و لەتاقیگەکانــدا تاقیکردنــەوەی پێویســت بەدەســت بخەیــن. بــۆ منوونــە، بــۆ ئــەوەی ڕاســتەوخۆ گاریگەرییەکانــی کێشــکردنی کوانتەمــی بــەدی 

بکەیــن، ئــەوا پێویســتان بــە تاودەرێکــی تەنۆلکەییــە، خــۆ ئەگــەر لەســەر تەکنەلۆجیــای ئــەم ســەردەمە بنیادبرنێــت، ئــەوا دەبێــت گەورەتــر بێــت 

لــە هەمــوو گەلــە ئەســتێرەکەمان. لــەم تێڕوانینــەوە، ئەمــە ئــەوە دەگەیەنێــت کــە هێشــتا کێشــکردنی کوانتەمــی لــە ڕۆژگاری ئەمــڕۆدا ناکرێــت پێــی 

بوترێــت زانســت. لەئێســتادا هیــچ داتایەکــی پراکتیکــی لەبەردەســتدا نییــە تــا بتوانرێــت لەڕێگایانــەوە بیرۆکــە تێورییــەکان ئاڕاســتەبکرێن و پەرەیــان 

ــان داوە.  ــە ڕووی ــە ئاڕاســتەی تــەواو هەڵ ــەکان ب ــە ڕوانگەیەکــی مێژووییــەوە تەماشــا بکەیــن، ئــەوا دەبینیــن پێشــکەوتنە تیۆریی پێبدرێــت. ئەگــەر ل

خەونەکــەی ئاینشــتایینیش بریتــی بــوو لــە لێکدانــەوەی هەمــوو دیــاردە فیزیاییەکانــی گــەردوون لــە ڕێگــەی یــەك تێۆرییــەوە. ئــەم خەونــەش هێشــتا 

بــەدی نەهاتــووە.

بارستایی تەنۆلکەکان
تاقیکردنــەوەدا  لەگــەڵ چەندیــن  لــە ڕووبەڕووبونــەوەی  لــە مۆدێڵــی ســتاندەرد، کــە  بریتییــە  تیۆریــی فیزیــای تەنۆلکــەکان  بنچینەییریــن 

ســەرکەوتووەبووە، هیــچ نەبێــت لــە مــەودای وزە بــەرزە بەدەســتهاتووەکانی نێــو تاقیگەکانــدا، هەروەهــا ئــەوەش دەزانیــن کــە تێۆرییەکــی ڕاســت 

و دروســتە. ئــەم تێۆرییــە ١٨ پارامیتــەری ســەربەخۆ لەخۆدەگرێــت، و دەتوانیــن ژمارەیەکــی زیاتریــش بڵێیــن ئەگــەر تەنۆلکــەی نیوترینــۆ لــە لیســتی 

ــن  ــن. ئێمــە دەتوانی ــەوە یاخــود پێشــبینی بکرێ ــۆری لێکبدرێن ــی تێ ــن بەڕێگەی ــە ناتوانرێ ــەم پارامیتەران ــن. ئ ــێ بارســتەکاندا هەژمارنەکەی تەنۆلکــە ب

وەك ســەرچاوەیەکی کۆنرۆڵکــەر تەماشــای ئــەم پارامیتەرانــە بکەیــن بەشــێوەیەك کــە دەتوانیــن بەکاریــان بێنیــن بــۆ گونجاندنــی تێورییەکــە لەگــەڵ 

ــان مامتاتیکزانــی بەناوبانــگ، جــۆن ڤــۆن نیومــان وتــی "لەڕێــی چــوار پارامیتــەرەوە داتوانــم فیلێــك بەدەســتبێنم،  ــدا. جارێکی ــە پڕاکتیکییەکان زانیاریی

ــە  ــدی ب ــە ڕاســتەوخۆ پێوەن ــە ک ــارەی پارامیتەرەکان ــرەدا زۆری ژم ــە لێ ــە جموجــۆڵ". گرفتەک ــی بخات ــم وای لێبکــەم لوت ــە دەتوان ــج دان ــە پێن ــەاڵم ب ب

نرخــی جیــاوازی بارســتایی تەنۆلکــە ســەرەتاییەکانەوە هەیــە. ئەمــەش، لەڕوانگــەی تێورییــەوە، ئــەوە دەگەیەنێــت کــە بارســتایی تەنۆلکــەکان بابەتێکــی 

نهێنــی و شــاراوەیە – کەلەوانەیــە وەك کۆمەڵێــك ژمــارەی هەڕەمیــی بــن کــە کاتێــك لەنــاو كاڵوێکــدا ڕادەکێرشێنــە دەرەوە. هەروەهــا دوبارەبونــەوەی 

تەنۆلکــەکان، لەگــەڵ زیادبوونــی بارســتاییەکانیاندا، لەوکاتــەی کــە ئامــۆزا قەڵەوترەکــەی ئەلیکــرۆن "مێــۆن" )کــە ٢٠٠ جــار قورســرە لــە ئەلیکــرۆن( 

ــاوازدا  ــی جی ــە گروپ ــن ل ــی ســتاندەردا دەتوانرێ ــاو مۆدێل ــەوە. تەنۆلکــەکان لەن ــێ شــیکار ماوەت ــەوە، وەك نهێنییەکــی ب ــەکان دۆزرای لەســاڵی ١٩٣٠ی

ــەدوای  ــت، کەب ــەدی دەکرێ ــواروو ب ــەڵ کوارکی-خ ــەروو لەگ ــۆ، کوارکی-س ــرۆن، ئەلیکرۆن-نیوترین ــدا ئەلیک ــی یەکەم ــە گروپ ــن. ل ــد بکرێ ڕیزبەن

ئەمانیشــدا دوو کۆپــی زیاتــر دێــن کــە وادەردەکەوێــت هاوشــێوەبن لەهەمــوو شــتێکدا جگــە لەبارســتاییەکانیان. ئێمــە و لەگــەڵ هەمــوو ئەوشــتانەی 

ــا  ــە: ئای ــرەدا ئەوەی ــن. پرســیارەکە لێ ــی یەکــەم پێکهاتووی ــدا، تەنهــا لەتەنۆلکەکانــی گروپ ــو گەردوون ــە نێ پێــی ئاشــناین، چــی لەســەر زەوی یاخــود ل

بوونــی تەنۆلکــە بارســتە قورســەکان بۆچــی؟ 



24

سێپتامربی  2016
زانست
دابڕانی

4

گرفتی پێوانەکردن
ــی  ــە بنچینەییەکان ــەڵ تەنۆلک ــەکان لەگ ــەکان، فۆتۆن ــوڕهێنەری ئەلیکرۆن ــی سەرس لەجیهان

ــر وەك  ــەکان چی ــا. تەنۆلک ــە یاس ــە ل ــری بریتیی ــی ت ــەم گرفتێک ــای کوانت ــردا فیزی ت

کــە  وان  شــەپۆلێك  وەك  بەڵکــو  ناکــەن،  ڕەفتــار  بچکۆلــەکان  فیشــەکە 

هەرتەنۆلکەیــەك  بەرفراوانــدا.  ناوچەیەکــی  بەســەر  باڵوبونەتــەوە 

کەبەهۆیــەوە  وەســفدەکرێت  نەخشەشــەپۆلەکەیەوە  ڕێــگای  لــە 

ــە  ــەك ل ــۆ هەری ــك ب ــی نرخێ ــەری وەرگرتن ــن ئەگ ــن زۆرتری دەتوانی

هێندەکانــی شــوێن و گــوڕ و تایبەمتەندییەکانــی تــری تەنۆلکەکــە، 

ــە  ــی هەی ــان هەل ــێ پای ــی ب ــەك ژمارەیەک ــن. هەرتەنۆلکەی بزانی

ــە ڕێگەیەکــی تاقیگەیــی  ــۆ هــەر ســیفەتێك، تاوەكــو کەســێك ب ب

ــە شــوێنی تەنۆلکەکــە،  ــۆ منون ــە دەپێوێــت، ب ــەم هەالن یەکێــك ل

ئینجــا شــەپۆلە نەخشــەی تەنۆلکەکــە "هــەرەس دەهێنێــت" 

ــوێنێکی  ــا ش ــت و تەنه ــی بێ ــێوەی هەڕەمەک ــارە بەش ــەوا دی ، ک

ــەر  ــردن لەس ــی پێوانەک ــۆن و بۆچ ــەاڵم چ ــت. ب ــراو دەپێورێ دیاریک

تەنۆلکەیــەك وادەکات نەخشــە شــەپۆلەکەی توشــی هەرەســهێنان 

بێــت، کــە دەرئەنجــام ئــەو ڕاســتییە کۆنکرێتییــە بەرهەمدێنێــت کــە 

ــای  ــە فیزی ــە ل ــی پێوانەکردن ــە، گرفت ــە گرنگ ــەم بابەت ــن؟ ئ ــە تێیدەگەی ئێم

کوانتەمەیــدا، لەوانەیــە زۆر ڕوون نەبێــت و ئاســان نەبێــت بــۆ تێگەیشــن، بــەاڵم 

تێگەیشــتنی ئێمــە بۆئــەوەی بزانیــن ڕاســتییەکە چییــە، هەڵبــەت ئەگــەر ڕاســتییەکی 

وەهــا بونــی هەبێــت، پشــت بەوەاڵمدانەوەکــە دەبەســتێت. لــەوەش زۆر خراپــر، 

بەپێــی فیزیــای کوانتــە, مەحاڵــە بتوانرێــت نرخــی هــەر شــتێك بــەوردی دیــاری بکرێــت. 

ــن  ــت دەتوان ــە ئاس ــاواز ل ــی زۆرجی ــە ژمارەیەک ــە ک ــای کوانتەمیی ــی فیزی ــەوە تایبەمتەندی ئ

گیرۆدەبــن. کێشــەکە لێــرەدا ئەوەیــە لــە کاتێکــدا کــە کوانتــەم میکانیــك وا بڕیــارە گشــتگیر بێت، 

واتــە بڵێیــن، دەبێــت بەکاربێــت بەبــێ گوێدانــە قەبــارەی ئــەو شــتانەی کــە وەســفیان دەکەیــن، 

ــەت لەئاســتی  ــن تەنان ــەکان نابینی ــە بۆچــی ئێمــە ســەریەكکەوتنیێکی تەن ــەی باشــە کەوای ئ

ژیانــی ماکرۆســکۆپی ڕۆژانــەی خۆشــاندا؟ ئــەم گرفتــە هێشــتا بــێ شــیکار ماوەتــەوە. ئایــا 

کــەی دەتوانرێــت بوترێــت شــتێك ڕویــداوە؟ بەبــێ زیادکردنــی گریانــەی زیــادە لــەدەرەوەی 

ســنوری فیزیــای کوانتــەم هیــچ شــتێك ڕوونــادات! ئەمــەش لەبــەر ئــەوەی کــە نەخشەشــەپۆل، 

لەڕوانگەیەکــی مامتاتیکییــەوە، لەڕێگــەی هاوکێشــە-هێڵەکییەکانەوە وەســف دەکرێــت، کــە تێیــدا 

ئــەو دۆخانــەی کــە گیــرۆدەن بــۆ هەتاهەتایــە وا دەمێننــەوە. لەگــەڵ ئەوەشــدا ئــەوە دەزانیــن کــە 

هەندێــك لــە دەرئەنجامــە تایبەتــەکان بەتەواوەتــی شــیاون و بەردەوامیــش ڕوودەدەن. شــتێکی نامۆتــر 

ئەوەیــە کــە ناوردیــی لــە فیزیــای کوانتەمــدا تەنهــا لــە پێوانەکردنــدا بەدیدەکرێــت. لەپێــش ئەمەشــدا، فیزیــای 

کوانتــەم بەچەشــنی فیزیــای کاســیکی زانســتێکی دیتەرمینســتیکە واتــە جەبرگەرایانەیــە، یاخــود لــەوەش زیاتــر فیزیای 

کوانتــەم بەتەواوەتــی زانســتێکی-هێڵەکییە و لەبەرئــەوە "ســانایە". ئەوکاتــەی کــە تێدەگەیــن چــۆن جیهانــی بیــرناوی ماکرۆســکۆپی ئێمــە لــە جیهانــی 

نەبیــرناوی مایکرۆســکۆپی فیزیــای کوانتەمییــەوە ســەرچاوە دەگرێــت، ئەوســا دەتوانیــن بەدڵنیاییــەوە بڵێیــن لــەوە تێگەیشــتووین کــە چــۆن رسوشــت 

ــەردوون( کاردەکات. ــود گ )یاخ
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گێژاو
ــی پرینســیپی  ــەر هایزنبێــرگ )خاوەن ــی ڤێرن ــای کاســیکی دادەنرێــت. ئەڵێــن فیزیایــی بەناوبانگــی ئەڵان ــا گرفتــی شــیکارنەکراوی فیزی ــژاو بەکۆت گێ

نادڵنیایــی لــە کوانتــەم میکانیکــدا( لەســەر جێگایــی مــردن وتویەتــی: خودایــە بــۆ تێوریــی ڕێژەیــی؟ بــۆ گێــژاو؟ بەشــێوەیەکی گشــتی ناتوانرێــت ئــەو 

هاوکێشــانە شــیکاربکرێن کــە وەســفی ڕەوشــتی شــلگازەکان دەکــەن، بۆمنوونــە ئــاو، هــەوا لەگــەڵ شــلە و گازەکانــی تــردا. لــە ڕاســتیدا تائێســتا ئــەوە 

ــا، و لەبارێکیشــدا ئەگــەر  ــان ن ــۆ شــلگازێکی نەپەســتێرناو( بونــی هەبێــت ی ــۆ هاوکێشــەکانی ناڤیەر-ســتۆکس )ب ــا شــیکارێکی گشــتی ب ــراوە ئای نەزان

ــارساون،  ــەکان ن ــە خاڵە-تەرایی ــە ب ــی، ک ــە نەزانراوەکانیش ــود خاڵ ــا خ ــلگازەکان دەکات، ی ــفی ش ــەواوی وەس ــا بەت ــت، ئای ــی هەبێ ــیکارێکیش بوون ش

لەخۆدەگرێــت. ئــەو جــۆرە لــە ناڕێــك و پێکــی کــە لەرسوشــتی گێــژاودا لەهــەردووی فــەزا و کاتــدا هەیــە، هێشــتا وەك نهێنییــەك ماوەتــەوە. لەوانەیــە 

بگاتــە ئــەو ئاســتەی کەبوترێــت نــەك تەنهــا زۆر ئاڵــۆزە کــە بتوانرێــت پێشــبینی کــەش و هــەوا بکرێــت بەڵکــو لەبنچینــەدا کارێکــی ئەســتەمە. ئایــا 

ــو  ــژاو خۆبەدەســتەوە دەدات گــەر بێت ــا گێ ــدووە، یاخــود ئای ــی تێپەڕان ــا مامتاتیکیەکان ــەکان و توان ــە تێگەشــتنە فیزیایی ــی ل ــژاو ســنووری مرۆڤەکان گێ

بەڕێگەیەکــی ڕاســت مامەڵــەی لەگــەڵ بکرێــت؟ تەنانــەت پاداشــتێکی دونیایــی بەبــڕی یــەك ملێــۆن دۆالر، لەالیــەن پەیانگــەی کلەیــەوە، تەرخانکــراوە 

بــۆ ئــەو کەســەی کــە بتوانێــت ئــەم گرفتــە شــیکار بــکات. 

وزەی تاریك
پەنجــا ســاڵێك لەمەوبــەر، هیــچ گومــان لــەوەدا نەبــوو کــە مــادەی بیــرناو پێکهاتــەی زاڵــی گــەردوون بــوو. لەکۆتــای ١٩٢٠ کانــدا، لەڕیــێ 

ــە کشــاندایە و بەپێــی لێکدانــەوە زانســتییەکانی ئــەوکات، ئــەم کشــانە  ــۆ ئاشــکرابوو کــەوا گەردونــی بیــرناو ل لێکۆڵینەوەزانســتییەکانەوە ئەوەمــان ب

دەبێــت وردە وردە هێــواش ببێتــەوە. ئەمــەش دەگەڕێتــەوە بــۆ ئــەو ڕاســتییەیی کــە مــادەی بیــرناو لــە ڕێــگای هێــزی کێشــکردنەوە یەکــر کێــش دەکــەن 

و بەمــەش وردە وردە کشــانی گــەردوون هێــواش دەکەنــەوە. زانــاکان لــەم لێکدانەوەیــەدا پشــتییان تەنهــا بــە بوونــی مــادە و وزەیــەك دەبەســت کــە 

هەموومــان پێــی ئاشــناین و دەتوانیــن چــی لــە ڕێگــەی بینینــی ئاســایی یــان ئامێرەکامنانــەوە هەســت بــە بوونیــان بکەیــن. لــە کۆتایی١٩٩٠ەکانــدا، 

ــوو،  ــەوەی جێــی سەڕســوڕمان ب ــان ئەنجامــدا. ئ ــاکان لێکۆڵینەوەیەکــی گــەوەرە و گرانی ــە، زان ــواش بوونەوەی ــەم هێ ــی ئ ــە وردی پێوانەکردن ــۆ زۆر ب ب

ــتاندەردی  ــی س ــی مودێل ــەکار هێنان ــە ب ــر، ب ــەوەی. دوات ــەوەك خاوبوون ــرد ن ــانەکە ک ــی کش ــە تاودان ــاژەی ب ــە ئام ــەم لێکۆڵینەوەی ــی ئ دەرئەنجام

گەردوونناســی، مۆدێلــی فریدمــان، ئەوەمــان بــۆ دەرکــەوت کــە زیاتــر لــە ٧٠%ی وزەی گــەردوون بــە شــێوەی تــەواو نەزانــراوە، لەبــەر ئــەوە ناونــراوە 

وزەی تاریــك. ئــەم چەمکــەش بــۆ یەکــەم جــار ئاینشــتایین پێشکەشــی کــرد. ئاینشــتایین، لەســاڵی ١٩١٧ دا، نەگــۆڕی گەردوونــی داهێنــا کــە جۆرێکــی 

ــە  ــاوازدا بەبــەراورد بــەو وزە تاریکــەی کــە ئێســتا ل ــە چوارچێوەیەکــی تــەواو جی نەبیــرناوی لێــک جوداکــەرەوەی وزەی بۆشــایی دەنوێنێــت، بــەاڵم ل

ــا ئێســتاش کــەس نازانێــت وزەی تاریــك چییــە، تەنانــەت نازانرێــت ئەگــەر بوونیشــی هەبێــت. ــادا پێــی ئاشــنایین. ت فیزی

مادەی تاریك
تێبینییەکانــی تــر ئــەوە نیشــاندەدەن کــە ٩٠% ی پێکهاتــەی مــادە لەگەردوونــدا لەشــێوەی نامــۆ و نەزانــراوی جۆراوجۆردایــە کە نــە ڕووناکــی هەڵدەمژن 

و نەدەیدەنــەوە. مــادەی تاریــك، وەك ناونــراوە، ناتوانرێــت ڕاســتەوخۆ ببیرنێــت و هەرگیزیــش نەدۆزراوەتــەوە. لەبــری ئەمــە، بوونــی مــادەی تاریــك 

هێشــتا وەك گریانەیەکــی زانســتییە و زۆربوونــی بڕەکەشــی لــە ڕێگــەی کاریگــەری هێــزی کێشــکردنی لەســەر مــادەی بیــرناو و تیشــکدانەوەکان و 

پێکهاتــە گەردونییەکانــەوە بەدەســتدەهێرنێت. ئــەم مــادە نامــۆ و نەبیــرناوە وا دیــارە کــە نــەك تەنهــا لــە دەورەبــەری گەلەئەســتێرەکان، بەڵکــو هەمــوو 

گەردوونــی گرتبێتــەوە، هەروەهــا لەوانەیــە، و ئەگەریــش زۆرە، کەلــە تەنۆلکــەی قورســی کارلێــك الواز )WIMPs( یاخــود لەتەنــی خەرمانەیــی پتەویــی 

قــورس )MACHOs( پێکهاتبێــت. لــە ئێســتا لەسەرانســەری جیهانــدا، چەندیــن تاقیگــە هەیــە کــە لــە گەڕانــدان بــەدوای مــادەی تاریکــدا.
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ئاڵۆزیی سیستمەکان
ــادە و  ــەك س ــان تاڕادەی ــی الواز( هەمووی ــن و ناوکی ــی بەتی ــی، ناوکی ــکردن، کارۆموگناتیس ــەردوون ) کێش ــەی گ ــزە بنچینەییەک ــوار هێ ــدە چ هەرچەن

ــتەمە  ــی سیس ــبینیی وردی ڕەوش ــتەوخۆ پێش ــت ڕاس ــەت بتوانرێ ــتەمە تەنان ــە ئەس ــی هەمیش ــە بەنزیکەی ــەم هێزان ــی ئ ــەاڵم بەبەکارهێنان ــانان، ب س

مامناوەندییەکانیــش، لــە ڕووی ئاڵۆزییــەوە، بکرێــت. ئایــا ئەمــە ڕوی ڕاســتەقینەی رسوشــتە، یاخــود ئەمــە تائێســتا دەرئەنجامــی تیۆرییەکانــی ئێمــەن 

کــە بەشــێوەیەکی نامنوونەیــی داڕێــژراون؟ ئــەوەی لــەڕووی لۆجیکییــەوە گونجــاوە ئەوەیــە کــە لەوانەیــە جیهــان داشــکێرناو نەبێــت )یاخــود زیاتــر، 

بنیاترناوبێــت(، واتــە بڵێیــن، کــە ژمارەیەکــی کــەم لــە یاســا بنچینەییــەکان بەشــی ئــەوە ناکــەن کــە هەمــوو ئــەو ئاڵۆزیانــەی پــێ بنیــات بنێیــن کــە 

ــە  ــگای چەمک ــش لەڕێ ــت، ئەوی ــۆ زیادبکرێ ــکات پاشــکۆیان ب ــە پێویســت ب ــە لەوانەی ــر ئەمان ــەاڵم زیات ــن، ب ــان دەکەی ــان بەدیی ــەری خۆم لەدەوروب

ــەوە  ــەوە ئ ــە تێورییەکان ــەکان و مۆدێڵ ــەی تێبینیی ــەردوو ڕوانگ ــە لەه ــدا ئێم ــەڵ ئەوەش ــدا. لەگ ــتە جیاوازەکان ــەوە( لەئاس ــەوە )نەزانراوەکان نوێیەکان

دەزانیــن کــە هەندێــك سیســتمی ئاڵــۆز دەتوانــن پێکــەوە بەشــێوەیەکی سەرســوڕهێنەر ڕەوشــتی ســادە پیشــانبدەن، وەك ئــەوەی، بۆمنوونــە، لەکاتێکــدا 

ــۆ  ــت ب ــك هەبێ ــچ گەیەنەرێ ــەوەی هی ــێ ئ ــکدانەوە بەب ــی تیش ــتدەکەن بەپرتەپرت ــۆوە دەس ــروو( لەخ ــە مێ ــە ل ــو و )جۆرێک ــەزاران ئاگری-فڕی ه

کۆنرۆڵکردنیــان. ناڕێکوپێکــی لەخــۆوە خــۆ ڕێكدەخــات بــەرەو ڕێکــی، ئەمــەش دژی ئــەو بیرۆکــە باوەیــە کــە دەڵێــت ناڕێكــو پێکــی )واتــە ئەنرۆپــی( 

ــن  ــەوەی چەندی ــەی تێگەشــن و لێکدان ــە بنچین ــوارەدا دەبێت ــەم ب ــەوە ل ــە لێکۆڵین ــەدان ک ــەو بڕوای ــت. زۆرکــەس ل پێویســتە هەمیشــە لەزیادبوندابێ

ــا  ــزە ئاس ــە شــێوەیەکی موعجی ــیاری چــۆن ب ــەڵ هۆش ــە( لەگ ــان خــۆی چیی ــتیدا ژی ــا لەڕاس ــیاری ئای ــا پرس ــان )هەروەه ــاردەی وەك ســەرەتای ژی دی

ــاو دەماغــەوە ڕێچکــە بگرێــت. ــە بــێ مێشــکەکانی ن ــە خان دەتوانێــت ل

ناهاوجێیی مادە-دژەمادە 
ــە و  ــادە، پرســیارێکی زۆر جەوهەریی ــت دژە م ــی دەوترێ ــەی، کەپێ ــە دژە بارگەک ــە ئاوێنەیی ــە وێن ــرە ل ــادە زیات ــی م ــە بۆچــی بوون ــەو پرســیارەی ک ئ

ئــەوەش دەگەیەنێــت کەبۆچــی لەبنچینــەدا خــودی مــادە بوونــی هەیــە؟ گریانــەی ئــەوە کــراوە کــە گــەردوون لەســەرەتای دروســت بوونیــدا وەك 

ــادەی دورســت  ــادە و دژە م ــە م ــڕ ل ــان ب ــە هەم ــەوە مەزنەک ــە تەقین ــەوە پێویســتە ک ــەر ئ ــردووە، لەب ــادە ک ــادە و دژە م ــەڵ م ــەی لەگ ــەك مامەڵ ی

ــەکان،  ــەڵ دژەپڕۆتۆن ــەکان لەگ ــە پڕۆتۆن ــۆ منوون ــە، ب ــان لەناوبربدای ــی یەکریی ــادە بەتەواوەت ــادە و دژەم ــدا م ــوو لەدەرئەنجام ــت. ئەمــەش دەب کردبێ

ــەك  ــەکان، کــە ئەمــەش ســەرئەنجام دەریای ــەکان لەگــەڵ دژە نیوترۆن ــەکان( و هەروەهــا نیوترۆن ــەکان )پۆزیرۆن ــەکان لەگــەڵ دژەئەلیکرۆن ئەلیکرۆن

لــە فۆتۆنــی بــێ شــێوە و پێکهاتــەی لــە بۆشــاییەکی بــێ مــادەدا بەجــێ دەهێشــت. بەهۆیەکــی نەزانــراو، کــە تاکــو ئێســتا هیــچ ڕونکردنەوەیەکــی 

ــا  ــاوە مــادە تەنه ــەوەی ئەوشــتەی کــە ناومــان ن ــووە. لەبەرئ ــە دژەمــادەکان، جێــاوە و توشــی لەناوچــوون نەب ــر ل ــە، بڕێکــی کەمــی مــادە، زیات نیی

پێناســەیەکە، ئــەوە دەبینیــن کــەوا دەکــرا گەردوونێکــان هەبێــت، کــە تەنهــا لــە دژە مــادە پێکهاتبێــت. بــەاڵم ئەمــەش دەرئەنجــام ئــەوە دەگەیەنێــت 

کــە واڵمــی ئــەم مەتەڵــە دەبێــت وابەســتە بێــت بــە ئاڕاســتەی گوزەرکردنــی کات، گــەردوون ناکرێــت بــەرەو دواوە بگەڕێرنێتــەوە لەبەرئــەوەی دوو 

دۆخــی کۆتایــی جیــاواز )مــادە و دژەمــادە( لــە هەمــان دۆخــی ســەرەتاییەوە ڕێچکەیــان دەگــرت. ڕێگەیەکــی ئاڵۆزتــر بــۆ دەربڕینــی ئەمــە ئەوەیــە کــە 

بنچینەییریــن تێۆریــی ئەمــڕۆ کــە بریتییــە لــە نەگــۆڕیCPT واتــە دەســتکەوتنی هەمــان شــت، کاتێــك بەیەکــەوە و لەهەمــان کاتــدا نیشــانەی بارگــەی 

تەنۆلکەیــەك)C( دەگۆریــن و وێنەیەکــی ئاوێنەیــی دۆخــی تەنۆلکەکــە)P( وەردەگریــن و ئاڕاســتەی کات)T( پێچەوانــە دەکەینــەوە. لەگــەڵ ئــەوەش 

دەزانیــن بــۆ هەندێــك کارلێــك نەگــۆڕیCP تێکشــکێرناوە، کــە ئەمــەش ئــەوە دەگەیەنێــت کەنەگــۆڕی کاتیــش T تێکشــکێرناوە، واتــە تێورییەکــە یاخــود 

خــودی رسوشــت بەگوێــرەی ئاڕاســتەی کاتــەوە هاوجێیــی لەدەســت دەدات. گرفتەکــە لەوەدایــە الدان لــە نەگــۆڕیCP  زۆر الوازە و ئــەو کاریگەرییەیــی 

نییــە کەبتوانێــت ئــەوە ڕوونبکاتــەوە کــە بۆچــی لەئێســتادا تەنهــا مــادە بوونــی هەیــە نــەك دژەمــادە.
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هێزی لێکخشاندن
لەوانەیــە جێــگای تێڕامــان و سەرســام بــوون بێــت کــە تاکــو ڕۆژگاری ئەمــڕۆش نەمانتوانیــوە لــەوە تێبگەیــن کەچــۆن شــتێکی ئاشــکرای وەك هێــزی 

لێکخشــاندن دروســت دەبێــت و بەدەردەکەوێــت. بــەاڵم لەجیهانــی زۆر وردی مایکرۆســکۆپی گەردیلــەدا هێــزی لێکخشــاندن بوونــی نییــە، ئەمــەش 

دەتوانرێــت بەئاشــکرا بەدیبکرێــت لەڕێگــەی تەماشــاکردنی یاســا بنچینەییەکەیــی فیزیــای کوانتــەم – کــە هاوکێشــەی رشۆدینگــەرە. لەگــەڵ ئەوەشــدا 

هەمــوو شــتێك لــەم گەردوونــەدا لــە گەردیلــە )ئەتــۆم( درووســت بــووە، کەواتــە چــۆن هێــزی لێکخشــاندن لــە جیهانــی بیــرناوی ماکرۆســکۆپی ئێمــەدا 

بەدەردەکەوێــت؟ لەبــەر ئــەوەی هێــزی لێکخشــاندن ســەرچاوەی لەدەســتچونی وزەیــە لــە کارلێکەکانــدا لەشــێوەی گەرمیــدا، لەوانەیــە ئەگــەری ئــەوە 

زۆربێــت کــە ئــەم گرفتــە دواجــار پەیوەســت بێــت بــە نهێنییــە شــیکارنەکراوەکانی تــرەوە، بــۆ منونــە، چــۆن پێکهاتــەکان دروســت دەبــن و بۆچــی کات 

بەیــەك ئاڕاســتە گــوزەردەکات. لــە ئاســتی جیهانــی وردی مایکرۆســکۆپی نەبیــرناودا، کەهێــزی لێکخشــاندن بوونــی نییــە، دەتوانرێــت ئاڕاســتەی کات زۆر 

ئازادانــە پێچەوانــە بکرێتــەوە و لەهەمــان کاتیشــدا بەتەواوەتــی ڕەوشــێکی گونجــاو بــۆ سیســتمەکە دەســتبکەوێت. ئەگــەر ئێمــە گرتەیەکــی ڤیدیۆیــی 

پێکداکێشــانی نێــوان دوو ئەلیکــرۆن بێنینــە پێــش چــاو، ئــەوا ئەســتەمە بتوانرێــت بوترێــت کــە ئایــا ڕوداوەکــە بــە ئاڕاســتەی ڕاســت یاخــود هەڵــە 

دەگوزەرێــت. بــەاڵم بەپێچەوانــەوە، ئەگــەر لەبــری ئەمــە تەماشــای یاریزانێکــی سەرســەهۆڵ بکەیــن کاتێــك لەســەر ســەهۆڵەکە دەخلیســکێت و باشــان 

دوچــاری وەســتان دەبێــت )بەهــۆی هێــزی لێکخشــاندنەوە(، ئــەوا دەســت بەجــێ دەتوانیــن لــەوە تێبگەیــن کــە گرتــە ڤیدیۆیەکــە بەچــی ئاڕاســتەیەك 

گــوزەر دەکات، بــەرەو پێشــەوە یاخــود بــەرەو دواوە.

ئاڕاستەی گوزەرکردنی کات
هەندێــك جــار گفتوگــۆی ئــەوە دەکرێــت کــە کات بــەرەو پێشــەوە گــوزەر دەکات و ئەمــەش دەگەڕێتــەوە بــۆ ئــەو ڕاســتییەی کــە تایبەمتەندییەکــی 

گشــتگیر و گەردوونــی، کــە پێــی دەوترێــت ئەنرۆپــی، پێوانــەی ناڕێكوپێکــی دەکات بــۆ سیســتمەکان لــە جیهانــی بیــرناوی ماکرۆســکۆپیكدا، هەرگیــز 

کــەم نــاکات. هیــچ ڕێگەیــەك نییــە بــۆ پێچەوانەکردنــەوەی ئاڕاســتەی زیادبوونــی ئەنرۆپــی گشــتی دوای ئــەوەی کــە ڕوویــدا. زیادبــوون لــە ئەنرۆپیــدا 

ــیارە  ــەاڵم پرس ــەکان. ب ــک و پێک ــگا ڕێ ــرە لەڕێ ــك زیات ــك و پێ ــێوەیەکی ناڕێ ــتێك بەش ــی ش ــی ڕیزکردن ــە ڕێگاکان ــتییەیی ک ــەو ڕاس ــۆ ئ ــەوە ب دەگەڕێت

ســەرەکییە بێشــیکارەکە بریتییــە لــەوەی کــە بۆچــی ئەنرۆپــی گــەردوون لەڕابــردودا زۆر نــزم بــووە؟ بەواتایەکــی تــر بۆچــی گــەردوون لەســەرەتادا زۆر 

ڕێكوپێــك بــووە، لەکاتێکــدا بڕێکــی زۆری وزە لــە فەزایەکــی زۆر بچوکــدا بوونــی هەبــووە؟ وەك لەســەرەوە باســانکرد، وادیــارە تەنانــەت لــە جیهانــی 

وردی تەنۆلکەییــدا، لەبــەر بوونــی الدان لــە هاوجێیــی پێوانەکــراوی CP لــە کارلێکــی الوازی ناوکیــدا ناهاوجێییەکــی کــەم لەنێــوان گوزەرکردنــی کات 

بــەرەو پێــش لەگــەڵ گوزەرکردنــی کات بــەرەو دواوەدا هەبێــت. بــەاڵم ئــەم تێکشــکانی هاوجێییــە زۆر لــەوە الوازتــرە کەبتوانێــت ئاڕاســتەی کات ڕوون 

بکاتــەوە، و هەروەهــا تەنهــا لــە دوورییــە زۆر وردەکانــدا کار دەکات، بــەزۆری لــە ناوەنــدی ناوکــی گەردیلــەدا. ئایــا لەوانەیــە کات، بــەو چەشــنەی تــا 

ئێســتا لــە تێورییەکانــدا پێناســەمان کــردووە، تەنهــا وەهمێــك بێــت؟ 

شیکارەکان
ــیکارەکە  ــە ش ــیکاربکرێن. لەوانەش ــەوە ش ــت بەیەک ــو دەکرێ ــن و بەڵک ــە لێكجــودا نەب ــردن لەوانەی ــە باســان ک ــەی ک ــە گەوران ــەو گرفت ــك ل هەندێ

پێوەنــدی بــە بابەتــی ناهێڵیەکانــەوە هەبێــت. لــە تیۆرییەکــی هێڵیــدا شــیکاری گشــتی بەتەواوەتــی دەکاتــە کــۆی هەمــوو بەشــە شــیکارەکان، بــەاڵم بــە 

پێچەوانــەوە لــە تێورییەکــی ناهێڵیــدا شــیکاری گشــتی زیاتــر )یاخــود کەمــرە( لەکــۆی بەشــە شــیکارەکان. هەمــوو تیۆرییــە کاســیکیەکان )لێکخشــاندن، 

ــەر،  ــیلەکەی رشۆدینگ ــەپۆلەکان، پش ــەریەكچوونی ش ــە س ــۆ منون ــەم )ب ــای کوانت ــدا فیزی ــن، لەکاتێک ــەدا ناهێڵی ــە بنچین ــد.( ل ــژاو، هت ــکردن، گێ کێش

گیرۆدەیــی کوانتەمــی، هتــد.( بەتەواوەتــی هێڵییــە. ئەگــەری ئــەوە هەیــە کــە وەاڵمــی هەندێــك، یاخــود هەمــوو، مەتەڵــەکان لەڕێگــەی تێورییەکــی 

گشــتگیرەوە لــە چوارچێــوەی گواســتنەوە لــە نێــوان هێڵیی-بۆ-ناهێڵــی دەســت بکەوێــت، واتــە گواســتنەوە لەنێــوان فیزیکــی کاســیکی و کوانتەمیــدا. 

ــدا  ــتایی تەنۆلکەکان ــەر بارس ــێت بەس ــت دەش ــان ش ــە و هەم ــدا هەی ــان تێ ــەی ناهێڵیی ــە پڕۆس ــتدەبێت ک ــتەمانەدا دروس ــەو سیس ــر ل ــۆزی زیات ئاڵ

بســەپێرنێت. 
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لەوانەیــە پێویســتیان بــە وزەی تاریــك نەبێــت بــۆ ڕونکردنــەوە و لێکدانــەوەی داتــا گەردونییــەکان. بــە پێچەوانــەی ئــەو گریانەیــەی کــە لــە مۆدێڵــی 

ــۆ دەســتکەوتنی  ــووە، ئەمــە ب ــا و چوونیــەك دابــەش نەب ــدا بەشــێوەیەکی هاوت ــە گەردوون ــە ڕاســتیدا  مــادە ل ــدا بەکارهاتــووە، ل بنچینەیــی گەردوون

ــە  ــادەکان هەی ــەوەی م ــدا کۆبون ــووە. لەڕاســتیدا لەگەردوون ــە هاوکێشــەکانی ئاینشــتایندا ب ــەوەی ئاســانکاری ل ــۆ ئ ــەواوی مامتاتیکــی ب شــیکارێکی ت

ــە نێــوان بۆشــایی و  مــادە گردبــووەکان  )بۆمنوونــە گەلەئەســتێرەکان و هتــد( بەشــێوەیەك کــە لــەم وێنــە منوونەییــە الدەدەن، هەروەهــا جیــاوازی ل

زیــاد دەکات لەگــەڵ کشــانی گەردوونــدا، ئەمــەش ئــەوە دەگەیەنێــت کــە ســیفاتی ناهێڵــی زیــاد دەکات لەگــەڵ کاتــدا. ئــەم  مــادە گردەوەبووانــە لــە 

گەردونێکــی هەقیقیــدا گاریگەرییەکــی وەهــا دروســتدەکەن کــە هاوشــێوەی تاودانــە لــە گەردونێکــی منوونەییــدا کــە بەشــێوەیەکی تــەواو یەکســان 

دابــەش بووبێــت.

تاوەكــو ئێســتا ڕونکردنەوەیەکــی گونجــاو بــۆ لێکخشــاندن بوونــی نییــە، ئەمــەش دووبــارە بــۆ ئــەوە دەگەڕێتــەوە کــە هێشــتا بنچینــەی تێگەشــتنان 

بــۆ گواســتنەوە لــە هێڵی-بۆ-ناهێڵــی ئاشــکرا نییــە و نادیــارە. هەمــان ناڕونــی بــۆ مەتەڵــی گێژاویــش ڕاســتە، کاتێــك ڕەوشــی ڕۆشــتنی شــلگازێك لــە 

ــەوە  ــەری ئ ــەت هێشــتا ئەگ ــی(. تەنان ــەواو ناهێڵ ــی گێژخــواردوو )ت ــۆ ڕۆیشــتنێکی ناڕێک ــت ب ــی( دەگۆڕێ ــی هێڵ ــەوە )بەنزیکەی ــی ڕێكوپێک دۆخێک

هەیــە کەهەمــوو شــتەکان پەیوەســت بکرێنــەوە بــە گەورەتریــن نهێنییــەوە کــە ئەویــش گرفتــی پێوانەکردنــە لــە کوانتەمــدا، پرســیارەکەش ئەوەیــە کــە 

چــۆن، کــەی و بۆچــی جیهانێکــی نەبیــرناوی مایکرۆســکۆپی، نادڵنیایــی و کوانتــەم دەتوانێــت جیهانــی بیــرناوی ماکرۆســکۆپی ئێمــە دروســت بــکات، 

واتــە ئــەوەی ئێمــە پێــی دەڵێیــن هەقیقــەت چــۆن ســەرچاوە دەگرێــت. کاتێــك جۆرێکــی تایبەتــی هیلێــۆم ســارد دەکرێتــەوە بــۆ نزیــك پلــەی گەرمــی 

ــەر  ــەاڵم ئەگ ــەوە. ب ــاندن نابێت ــی لێكخش ــچ هێزێک ــەڕووی هی ــتنیدا ڕوب ــی ڕۆش ــە لەڕەوش ــااڵ، ک ــلگازێکی ب ــۆ ش ــت ب ــەوا دەگۆڕدرێ ــن، ئ ــفری کڵڤ س

تۆزێــك پلــەی گەرمــی بــەرز بکەینــەوە، ئــەوا دوبــارە وەك شــلگازێکی ئاســایی ڕەفتــار دەکات کــە ڕەوشــتێکی ناهێڵــی هەیــە. ئایــا شــتێکی نایــاب و 

نــاوازە نابێــت، ئەگــەر یەکێــك بیتوانیایــە لەڕێگــەی ئــەم گۆڕانکارییــە لەهیلێومــدا، لەهــەر یــەك لەمەتەڵەکانــی: هێــزی لێکخشــاندن، گێــژاو، ئاڵــۆزی 

سیســتمەکان تێبــگات و شــیکاریان بۆبــکات.... ئەمــەش مانــای کوشــتنی چەنــد باڵندەیەکــی قەڵــەو دەگەیەنێــت بــە یــەك بــەرد، کــە ڕێســاکەش بریتییــە 

لــە گواســتنەوە لەزانســتی هێڵییەوە-بۆ-ناهێڵــی.

ــە  ــوو ل ــگاوی داهات ــە هەن ــا ل ــم دەپرســن ئای ــەزۆری لێ ــاد بێــت "خەڵکــی ب ــی فریدمــان دایســۆمنان لەی ــدا، پێویســتە وشــە ئاگادارکەرەوەکان  لەکۆتای

زانســتدا چــی شــتێکی گرنــگ هەیــە ڕوبــدات؟ کــە بەدڵنیاییــەوە هەمــوو بابەتەکــە ئەوەیــە کــە ئەگــەر بێتــوو گرنگیش بێــت، شــتێك دەبێــت کەلەوانەیە 

هەرگیــز چاوەڕوامنــان نەکردبێــت. هەمــوو دۆزینــەوە گرنگــەکان لەزانســتی فیزیــادا بەشــێوەی چــاوەڕوان نەکــراو پەیدادەبــن و دێنــە مەیــدان".
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زاراوەکان:
 Quantum Gravity کێشکردنی کوانتەمیی

  Measurement پێوانەکردن

 Asymmetry ناهاوجێی

 Turbulence  گێژاو 

 Dark Energy وزەی تاریك

 Dark Matter  مادەی تاریك

 Friction لێکخشاندن

 The Arrow of Time  ئاڕاستەی گوزەرکردنی کات

 Microscopic World جیهانی نەبیرناوی گەردیلە و تەنۆلکەکان

 Macroscopic World  جیهانی بیرناوی فیزیای کاسیك

 Wave Function نەخشە-شەپۆل

 Linear Equation  هاوکێشەی هێڵی

 Nonlinear Equation هاوکێشەی ناهێڵی

 Reductionist داشکێرناو

 Constructionist  بنیاترناو

 )Singular Points )Singularities  خاڵە-تەراییەکان

 Superposition سەریەك کەوتن

 Quantum Entanglement گیرۆدەیی کوانتەمی

Deterministic جەبرگەرایی

سەرچاوە:
 ,١  .No  ,١  .International Journal of Modern Physics and Applications, Vol
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شاژیر محەمەد

نێــوان گۆشــتی  لــە  جۆربەجــۆرەکان؟ جیــاوازی چییــە  ئاژەڵــە 

ــەی  ــەو گیانەوەران ــک ل ــی هەندێ لــەالی ئێمــە پیــس و بێــزراون بۆچ

خۆراکێکــی  ژەمــە  تــر  واڵتێکــی  ئاســایین؟ ئایــا ئــەوەی پێــی لــە 

زانســتی هەیــە ؟دەوترێــت پیــس و پــاک بنەمایەکــی 

لــە  نەرمەیــە  بەشــە  ئــەو  لــە گۆشــت  هەندێــک  جەســتەی 

بەگشــتی گیانــەوەران کــە لــە ماســولکە و چــەوری  پێکهاتــووە، گۆشــت 

کانــزاکان پێکهاتــووە لــە )ئــاو، پرۆتیــن، چــەوری،  لــە  بڕێــک  لەگــەڵ 

لێکۆڵینــەوە  گوێــرەی  بــە  ڤیتامینــەکان(.  خواردنــی و  پەیلەنتەلۆجییــەکان، 

لەالیــەن  جۆربەجــۆرەکان  گیانــەوەرە  مرۆڤــەوە مێژووەکــەی کۆنە و گۆشــت گۆشــتی 

ــە لــە کۆنــدا پێکهینەرێکــی ســەرەکی ژەمــە خۆراکــی مــرۆڤ  ــی ل ــت خۆری ــتی گۆش ــەاڵم بەگش ــووە، ب ب

ــی.  ــری بەخــۆوە بین ــی دوا چاخــی بەســتەڵەک دا( شــێوەیەکی ت ــە کۆتاییەکان ــردن )ل ــی ک ــاش ســەرهەڵدانی ماڵ ــدا لەپ ــژووی مرۆڤ می

ــوان گۆشــت خــۆری و ماڵــی کردنــی گیانــەوەران  ــی کــردن و بەخێوکردنــی گیانــەوەران، گۆشــت خۆریــی مرۆڤــی ڕێکخســت، لەنێ ماڵ

پێوەندییەکــی توندوتــۆڵ هەیــە، لــە ڕاســتیدا ئێســتا گیانــەوەرە ماڵییــەکان ســەرەکی تریــن ســەرچاوەی گۆشــن بــە پێچەوانــەی گیانــەوەرە 

کێــوی یــا خــود دڕندەکانــەوە کــە مــرۆڤ توانــای ڕاوکــردن وماڵــی کردنیانــی نەبــووە.

گۆشت خۆری 
لە نێوان زانست و 

کلتور و ئایین دا
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جیاوازی نێوان گۆشتی ئاژەڵە جۆربەجۆرەکان
ــە  ــرۆڤ، جیاوازیی ــۆ م ــەوە ب ــای خۆراکیی ــە ڕووی بەه ــۆرەکان ل ــەوەرە جۆربەج ــتی گیان ــوان گۆش ــە نێ ــاوازی ل ــتی جی  بەگش

لــە نێــوان جــۆر و ڕێــژەی پرۆتیــن و چــەوری و ئــاو و ڤیتامینــەکان، بەمنونــە، گۆشــتی مانــگا لەگــەڵ گۆشــتی بــەراز، کــە دوو 

جــۆر گۆشــتی بــاون، تاڕادەیــەک لێکچــوون هەیــە لــە نێوانیانــدا و دەتوانرێــت لــە بــری یەکــر بەکاربهێرنێــن. بــەاڵم هەندێــک 

جیــاوازی بچــوک وادەکات بەکارهێنانــی یەکێکیــان باشــر یاخــود گونجاوتــر بێــت، بــۆ منونــە، گۆشــتی بــەراز بــۆ کەســێک کــە 

ــە، بــەاڵم گــەر  ــە کالــۆری تێدای ــە گۆشــتی مانــگا، چونکــە بڕێکــی کەمــر ل بیەوێــت کێشــی لەشــی داببەزێنێــت گونجاوتــرە ل

کەســەکە پێویســتی بــە کالــۆری و چەورییەکــی زیاتــر بێــت، ئــەوا خواردنــی گۆشــتی مانــگا بــۆی گونجاوتــرە، هەروەهــا گۆشــتی 

مانــگا پرۆتینــی زۆرتــری تێدایــە بــە بــەراورد بــە گۆشــتی بــەراز، بۆیــە بــۆ ئــەو کەســانەی کــە دەیانەوێــت ماســولکە دروســت 

بکــەن گۆشــتی مانــگا ژەمێکــی گونجاوتــرە.

کاریگەری پێگەی جیوگرافی وکلتور
پێگەی جیوگرافی و ژینگەیی ڕۆڵێکی گرنگیان هەبووە لە دیاریکردنی ئەو گیانەوەرانەی کە وەک خۆراک بەکار هێرناون:

 مەڕ لە خۆرهەاڵتی ئاسیا و میزۆۆپۆتامیا و میرس ماڵی کراوە و خوراوە	 

ئەسپ لە فەڕەنسا و ئەڵانیا و ئیتاڵیا و ژاپۆن خوراوە. 	 

سەگ لە ڤێتنام و چین و باشوری کۆریا، هەروەها لە ڕابردوودا لە سوید و هاوای و مەکسیک	 

پشــیلە لــە باشــووری چیــن و پیــرۆ خــوراوە، دۆلفیــن و نەهەنــگ لــە ئەالســکا و ســیربیا و هەندیــک ناوچــەی ئیندۆنیزیــا 	 

و گریــن النــد خــوراوە. 

بەهەمــان شــێوە، کلتــوور رۆڵــی هەیــە لــە گۆشــتخۆری مــرۆڤ دا، گۆشــتی جــرج کــە لــە کەلتــووری زۆرینــەی واڵتانــدا پیــس و 

مایــەی بێــزە لــە هەندێــک کلتــوری تــر ژەمێکــی ئاســاییە، تەنانــەت لــە هەندێــک وواڵتــی ئیســامی لــە کاتــی بەربانــگ کردنەوە 

ــی جــۆری  ــاری کردن ــە دی ــە ل ــی گرنگــی هەی ــی مــرۆڤ رۆڵ ــارەزووی خواردن ــت. هەروەهــا ئ وەک ژەمێکــی ئاســایی دەخورێ

ــز نایخــۆن  ــان رێگــە پێــدراوە، بــەاڵم پەیڕەوانــی هەمــان ئاییــن هەرگی ــەڕووی ئاینییــەوە خواردنی ــاژەڵ ل خــۆراک. هەندێــک ئ

یاخــود زۆر بەدەگمــەن دەیخــۆن، چونکــە خواردنــی نەبۆتــە کلتــور، وەک، ســمۆرە، ئەســتێرەی دەریــا... کــە لــە هەندێــک واڵتــی 

ئیســامی دەخورێــن و لــە هەندێکــی تــر نــا.

گۆشت وئایینەکان
  ئایینــە جۆربەجــۆرەکان لــە بــارەی گۆشــت خۆرییــەوە هــەر یەکــەو یاســا و ڕێســای تایبــەت بــە خۆیــان هەیــە. بەمنونــە، لــە 

ــتی  ــەر(. گۆش ــەن کۆش ــەر( و )ن ــە )کۆش ــەکان هەی ــە قەدەغ ــدراوەکان و خۆراک ــە پێ ــە ڕێگ ــتی خۆراک ــەدا لیس ــی جولەک ئاین

بــەراز بەگوێــرەی ئاینــی جولەکــە نــەن کۆشــەر، واتــە حەرامــە. بەهەمــان شــێوە، لــە ئاینــی ئیســام دا لــە کاتێکــدا لــە ئاینــی 

ــە و  ــەربڕینی ئاژەڵەک ــێوازی س ــار ش ــا هەندێکج ــە، هەروەه ــە ئایینییەکان ــی بۆن ــک واڵت خۆراک ــە هەندێ ــیحییەت دا ل مەس

ــە،  ــەڵ شــیر حەرام ــی گۆشــت لەگ ــەدا، تێکــەڵ کردن ــی جولەک ــە ئایین ــی. ل ــە هــۆی حەرامــی و حەاڵڵ ــی دەبێت شــێوازی لێنان

ــی  ــە زیندووی ــەوەی ب ــک بەرل ــتی گیانەوەرێ ــی گۆش ــە و خواردن ــۆی هەی ــای خ ــاژەڵ یاس ــەربڕینی ئ ــامدا، س ــی ئیس لەئایین

ــۆ  ــە مەزهەبێکــەوە ب ــدا ل ــەک ئایین ــاو شــوێنکەوتووانی ی ــە ن ــەت هەندێکجــار ل ــژ ســەربڕابێت حەرامــە تەنان ــە چەقــۆی تی ب

مەزهەبێکــی تــر لەســەر هەمــان ئــاژەڵ ڕای جیــاواز هەیــە، بــۆ منوونــە، لــە ئایینــی ئیســامدا گۆشــتی کەروێشــک الی پەیڕەوانــی 

ــی شــیعە حەرامــە.  ــەالی پەیڕەوان ــە و ل ــی ســوننە حەاڵڵ مەزهەب
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تــا  هیندییــەکان  ئایینــە  لــە  هەندێــک  لــە 

ڕادەیــەک ژینگــە دۆســتی و بەزەیــی بــەدی دەکریت. 

ئاینــی )جینیــزم، بودیــزم، هیندۆییــزم( خواردنــی گۆشــت بــە 

گونــاه دەزانــن و دژی دەوەســتنەوە، بەو پێیــەی دژی توندوتیژین و 

پێیــان وایــە هەمــوو زیندەوەرێــک مافــی ژیانــی هەیــە. هەروەها بەشــێک 

لــە ســیکەکان دژی گۆشــت خــۆری دەوەســتنەوە و بەشــیکی تریــان تەنهــا خواردنــی 

ئــەو گیانەوەرانــە بــە حــەرام دەزانــن کــە بــە شــێوەیەکی بێبەزەییانــە یاخــود ناشــیاو کــوژراون یاخــود ســەربڕراون و پێیــان وایــە کاتێــک 

گیانەوەرێــک بەکاردەهێرنێــت بــۆ خــواردن دەبێــت کوشــن یاخــود ســەربڕینی بــە کەمریــن مــاوە وکەمریــن ئــازارەوە بێــت. هەمــان شــت 

لــە ئاینــی ئیســامیش لەکاتــی ســەربڕینی ئاژەلــدا بــەدی دەکریــت.

مرۆڤخۆری )کەناباڵیزم(
لــە دوورگــەی )تانــا( خواردنــی گۆشــتی جەســتەی مرۆڤــی مــردوو بەشــێکە لــە پرۆســەی ماتەمینــی پرســەکە، هەروەهــا وەک رێگایــەک 

ــی  ــە بیرورایەک ــە ک ــە دۆناودۆن ــدوو )مەبەســت ل ــی زین ــاو جەســتەی مرۆڤێک ــۆ ن ــە ب ــی رۆحــی مردووەک ــی کردن ــۆ ڕێنای ــت ب دادەنری

ئایینییــە و پێــی وایــە مــرۆڤ پــاش مردنــی رۆحــی دەچێتــە جەســتەیەکی تــرەوە(، یــان لەکاتــی جەنگــی نێــوان دوو هــۆز وەک ڕێوڕەســمی 

ســەرکەوتن بەســەر دوژمــن بەکارهێــرناوە، تەنانــەت لــە جەنگــی دووەمــی جیهانــی و لــە ســااڵنی )١٩٤١-١٩٤٢( مرۆڤخــۆری ســەری هەڵــدا 

پــاش ئــەوەی بەهــۆی حەنگــەکان و بارودۆخــی نالەبــاری سیاســی ئــەو کاتــەوە خەڵکــی ڕووبــەڕووی قەیرانــی خــۆراک بوونــەوە و هیــچ 

ــەکان  ــل و زیندانیی ــە جەســتەی دی ــدات، هــاوکات هەندێــک واڵت ســوودی ل ــۆ خــواردن دەســت ب ــە ب ــوو ک گیانلەبەرێکــی وەهــا نەماب

وەردەگــرت وەک ســەرچاوەی خــۆراک لــە کاتــی ڕووبەڕووبونــەوەی قەیرانــی خــۆراک، لەوانــەش: ڕووســیا و ژاپــۆن و ئەڵانیــاو هیندســتان. 

هەمــان حاڵەتــی مرۆڤخۆریــی لــە عێــراق و لــە دوای جەنگــەکان لــە کاتــی ڕووبەڕووبونــەوەی قەیرانــی خــۆراک ڕوویــداوە، واتــە بەگشــتی 

مــرۆڤ خــۆری لــە سەرتاســەری جیهــان دا بــە شــیواز و هــۆکاری جۆربەجــۆر هەبــووە.

مێرووەکان خۆراکێکی شیاوترن 
مامۆســتا کــۆرش ئــارارات مامۆســتا لــە بەشــی بایۆلۆجــی زانکــۆی ســلێانی لەبارەی گۆشــت خــۆری مرۆڤــەوە دەڵێت: )واباشــرە مێــرووەکان 

لەبــری گۆشــتی گیانــەوەران بەکاربێــت، چونکــە لــە ڕووی بەهــای خۆراکییــەوە دەوڵەمەندتــرە. ئــەو پرۆتیینــەی لــە مێــرووەکان دا هەیــە 

زیاتــرە لــەو پرۆتینــەی لــە گۆشــتەکانی تــر دا هەیــە، لەشــی مــرۆڤ توانــای هەڵمژیــن یاخــود ســودوەرگرتن لــە٩٠% ی ئــەو پرۆتیینــەی 

هەیــە کــە لــە مێــرووەکان دا هەیــە بــەالم تەنهــا دەتوانێــت ســود لــە ٦٠-٧٠%ی ئــەو پرۆتینــە وەربگرێــت کــە لــە گۆشــتی دیکــە دا هەیــە، 

واتــە ٣٠-٤٠%ی دەبێتــە پاشــاوە و بەفیــڕۆ دەچێــت و لــەش ســودی لێوەرناگرێــت. لــە ڕووی بەهــای خۆراکییــەوە، مێــرووەکان شــوێنێکی 

گرنگیــان هەیــە لــە هەرەمــی خــۆراک دا و لــە هەندێــک واڵت ژەمــە خۆراکێکــی گرنگــن بــۆ مــرۆڤ(.

 

یەکێــک لــە بازاڕەکانــی فرۆشــتنی مێــروو لــە تایانــد. هــاوکات ژمارەیــەک بــازاڕ وچێشــتخانە بەبەرنامــە کار لەســەر ئاســایی کردنــەوەی 

خواردنــی مێــروو دەکــەن لەڕێگــەی پیشەســازی جۆربەجــۆر وســودوەرگرتن لــە پرۆگرامــە تەلەفزیۆنییــەکان و دانانــی لــە لیســتی خواردنــی 

خواردنگەکانــدا بــەو پێیــەی ڕێژەیەکــی زۆر ڤیتامیــن و کانزاکانــی تێدایــە. ٢ بلیــۆن کــەس لــە ئاســیا و ئەفریقــا لــە کۆنــەوە مێــرووەکان وەک 

خــۆراک بەکاردەهێنــن کــە لــە ناویــان دا ١٩٠٠ جــۆر مێــروو تــا ئێســتا تۆمارکــراوە.
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چی بخۆین؟
ــەو  ــە. ئێمــە ئ ــە وەهــم شــتێکی دیکــە نیی ــە ئاژەڵێــک پیســە و ئاژەڵێــک پاکــە جگــە ل ــەوەی پێــان وای ــەڕووی زانســتییەوە، ئ  ل

ئاژەاڵنــەی کــە لــە ســەر خواردنیــان ڕاهاتوویــن بــە پــاک دەزانیــن و شــەرعییەت بــە خواردنیــان دەدەیــن. لــە ڕاســتی دا کاتێــک 

ــی  ــاوەی ل ــەو ن ــان ئ ــۆ هەم ــان جــرج، لەشــی ت ــزن ی ــگا یاخــود ب ــت گۆشــتی مان ــاوی دەنێی ــت و ن ــک دەخۆی ــە خۆراکێ ــۆ ژەم ت

نانێــت، بەڵکــو بــە نیســبەت زمانــی بایۆکیمیایــی و سیســتمی هەرســەوە رێژەیــەک لــە پرۆتیــن و چــەوری و کانــزا و کاربۆهیدراتــت 

خــواردووە.

لــە کۆتاییــدا، لەوانەیــە پرســیارێک بــە مێشــکاندا گــوزەر بــکات: لەکاتیکــدا ئــەوەی زانســت دەیڵێــت شــتێکەو ئــەوەی کلتــوور 

وئاییــن و دابونەریــت دەیڵێــت شــتێکی تــرە، هــاوکات ئاینەکانیــش یاســاکانیان لــە یەکــر جیــاوازە و تەنانــەت لەنــاو یــەک ئایینیــش 

یاســاکان لــە مەزهەبێکــەوە بــۆ مەزهەبێکــی تــر دەگۆڕرێــت، دابونەریتەکانیــش لــە واڵتێکــەوە بــۆ واڵتیکــی تــر و لەســەردەمێکەوە 

ــە  ــوەر ل ــە پێ ــت و بیکات ــدی بێ ــی پابەن ــت مرۆڤایەت ــە دەبێ ــە ک ــەوە چیی ــەی ئ ــەردادێت، ئ ــان بەس ــر گۆڕانی ــەردەمێکی ت ــۆ س ب

بابەتێکــی هەســتیاری لــەم شــێوەیەدا؟
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    ئاکۆ سەمەد

بــاوەڕ ئامرازێکــی دوو ســەرە: دەشــێت هێــز و دونیــا بینیــی نــوێ بــدات بــە مــرۆڤ، وە دەشــێت دونیابینیــی 

ــک  ــە باوەڕێ ــی زانســت تێکــەڵ ب ــەی تێروانێکــی کاتی ــەوە. ئەوکات ــدات و زۆر بەرتەســکی بکات ــب ب ــە قاڵ ل

دەبێــت و نەگــۆڕ و پیــرۆز دەکرێــت، رەنگــە ئــەم بــاوەڕە شارســتانییەتی ناوچەیــەک ســەدان و بگــرە هــەزاران 

ســاڵ لــە پێشــکەوتن بوەســتێنێت. لــە ژمــارە دووی گۆڤــاری زانســتدا، لــە بابەتێکــدا باســی ئــەوەم کــرد کــە 

چــۆن حــەوت چینــی ئاســان لــە زانســتەوە ســەر هەڵــدەدات و تێکەڵــی ئاینــی مەســیحی و ئیســام دەبێــت. 

ــە  ــوداش ل ــەوە و خ ــە دەوری بخولێن ــان ل ــەوت ئاس ــت و ح ــەردوون دابرنێ ــدی گ ــە ناوەن ــک زەوی ب کاتێ

دەرەوەی ئــەم حــەوت ئاســانە بــەردەوام چاودێریــی مــرۆڤ بــکات، دەبێــت ئــەو مرۆڤــە چــی دونیابینییەکی 

تەســکی هەبێــت و چەنــد پــڕ تــرس و بێ سەرکێشــی بێــت؟ کۆپەرنیکــۆس دەیزانی شــکاندنی ئــەو دونیابینییە 

چەنــد مەترســیدارە، بۆیــە تــا زینــدوو بــوو مۆدێلــی هیلیۆســەنتەری)خۆرناوەند( بــاڵو نەکــردەوە. جیۆردانــۆ 

برۆنــۆ، کــە زانــا نەبــوو، قەشــەیەک بــوو بــاوەڕی بــە مۆدێلەکــەی کۆپەرنیکــۆس هەبــوو، بــە پیاوانــی ئاینیــی 

کڵێســای دەگــوت کــە ئــەوان خودایــان زۆر بچــوک کردۆتــەوە، بــەوەی زەوییــەک و حــەوت چیــن ئاســانی 

ــە زەوی  ــوت ک ــای دەگ ــی کڵێس ــە پیاوان ــەو ب ــرۆڤ دەکات. ئ ــی م ــەردەوام چاودێری ــردووە و ب ــت ک دروس

ســەنتەری گــەردوون نییــە و گــەردوون زۆر بەرفراوانــە، هــەر ئەســتیرەیەکی ئاســانیش خۆرێکــی گەورەیــە 

و مــەودای گــەردوون لــە بــن نەهاتــووە و خــوداش زۆر لــەوە گەورەتــرە کــە قەشــەکان بــۆ خەڵــک وێنــەی 

دەکــەن. پیاوانــی کڵێســە قســەکانی جیۆردانۆیــان بــە کفرێکــی گــەورە دەزانــی »چــۆن دەبێــت گــەردوون و 

خــودا لــەوە گەورەتــر بــن کــە ئێمــە دەیزانیــن؟« بــەم هــۆکارە جیۆردانــۆ برۆنۆیــان بەنــد کــرد؛ دوای ئــەوەی 

ســووربوو لەســەر قســەکانی و پەشــیانی دەرنەبــڕی، بــە زینــدووی و لەبەرچــاوی خەڵــک ســوتاندیان!

گەورەنیشاندانی خودا، 
یان بچوککردنەوەی؟

چۆن بێ ئاگایی لە زانست دیدێکی 
تەسکی خوداناسی بەرهەم دەهێنێت؟
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ڕۆژانــە لــە ڕێــی تــۆڕە کۆمەاڵیەتییەکانــەوە، 

قســەی  کۆمەڵێــک  گوێبیســتی  بــەردەوام 

دەبیــن  عەرەبــەکان  و  کــورد  بانگخــوازە 

ــەی  ــە قس ــتیدا ئەم ــە ڕاس ــودا. ل ــارەی خ دەرب

شەخســیی خۆیــان نییــە، ئــەم قســانە ڕیشــەیان 

لــە کلتــوری ئیســامیدایە و ئەمــان تەنهــا ئــەوە 

ــی،  ــە کورت ــەوە. ب ــورساوە و ماوەت ــە ن ــن ک دەڵێ

ئــەوەی بــۆ ئێمــە جێــی شــیکار بێــت، ئــەم 

دەفەرمــوون  »عولەمایــان  گوتانەیــە:  جــۆرە 

 ٥٠٠ دووەم  بــۆ  یەکــەم  ئاســانی  دووریــی 

دووەم  ئاســانی  دووریــی  وە  ســاڵە،  هــەزار 

بــۆ ســێیەم ٥٠٠ هــەزار ســاڵ و تــا حەوتــەم 

ــە  ــەوە دەگەیت ئاســان هــەروا دەڕوات. دوای ئ

ئەوەنــدە  خــودا  کورســییەکەی  کورســی. 

وەک  چاویــدا  لــە  ئاســانەکان  گەورەیــە 

ئەوەیــە حــەوت درهەمــی بچــوک بخەیتــە نــاو 

ــودا  ــدا خ ــە رۆژی دوایی ــەورەوە. ل ــی گ درعێک

هــاوار دەکات«منــم جەبــار، منــم مەلیــک، کــوا 

مەلیکەکانــی ئێــوە کــە دەســتکاریی یاســاکانیان 

ــەو ڕۆژەدا خــودا  ــن ل ــرد!« هەروەهــا دەڵێ دەک

هــەر حــەوت ئاســانەکە لەســەر یــەک پەنجــە دەخولێنێتــەوە!

ــە بــۆ  ــا بینیــی چەنــد کەســێک نییــە، زۆربــەی هــەرەزۆری بانگخــوازەکان و پیاوانــی ئایینیــی ئەمــڕۆی ئیســام ئــەوە دیدیان ئەمــە دونی

ــی  ــی خــۆی فراوانی ــەر کات ــن؟ گ ــدا دەژیی ــە چ دونیایەک ــە ل ــن ئێم ــش رێنیســانس، جــا بزان ــدی بەســەرچووی پێ ــان دی ــەردوون! هەم گ

گــەردوون درکــی پێنەکرابــوو و نەســەملێندرابوو و پیاوانــی ئایینــی بۆیــان قــوت نەدەچــوو، ئەمــرۆ زانســت وێنــەی زۆر ڕوونــی گەردوونــی 

بــۆ کێشــاوین، یانــی چــی ئــەم تێڕوانینــە تەســکە بــۆ گــەردوون هــەر مبێنێــت؟ جــا بــا شــیکارێکی ئــەم قســانە بکەیــن و بەراوردێکــی 

ســادەی بکەیــن لەگــەڵ وێنــەی ئەمــڕۆ بــۆ گــەردوون:

دووریــی نێــوان دوو ئاســان ٥٠٠ هــەزار ســاڵە یانــی چــی؟ پێــوەری دووری کــوا هەمــان پێــوەری کاتــە؟ دووریــی بــە مەتــر و کیلۆمەتــر و 

میــل و ئــەم جــۆرە پێوانانــە دەپێورێــت، نــەک پێوانــەی کات. بــا ڕاســتکردنەوەیەک بــۆ ئــەم قســەیە بکەیــن: گریــان مەبەســتیان لــە ســاڵ، 

ســاڵی رووناکییــە. ســاڵی رووناکــی ئــەو دوورییەیــە کــە تیشــکی رووناکــی بــە مــاوەی ســاڵێک دەیربێــت، کــە نزیکــەی ٩ کەرەتــی ١٠ بــە 

توانــی ١٢ کیلۆمەتــر دەکات. گــەر دووریــی نێــوان هــەر دوو ئاســانێک ٥٠٠ هــەزار ســاڵی رووناکــی بێــت، ئــەوا ئەســتوریی هــەر حــەوت 

چینەکــە دەکاتــە ٣،٥ ملیــۆن ســاڵی ڕووناکــی و دوای ئــەوە کورســییەکەی خــودا دێــت، کــە گــەر ١٠٠٠ کــەرەت ئــەم حــەوت چینــە بێــت 

)بــە وەســفی نزیکەیــی بانگخــوازەکان( ئــەوا فراوانیــی کورســییەکە ٣،٥ ملیــار ســاڵی ڕووناکــی دەردەچێــت. ئــەم ژمارانــە )کــە هەڵــە و 

بــێ بنەمــان و لــە بنەمــاوە وێنەیەکــی هەڵەشــەیە بــۆ گــەردوون( بــەراورد بکــەن بــەو ژمارانــەی ئەمــڕۆ زانســت دەمانداتــێ. نزیکریــن 

گەلەســتێرە لــە گەلەســتێرەی کاکێشــانەوە، کــە گەلەســتێرەی ئەندرۆمیدایــە، نزیکــەی ٢،٥ ملیــۆن ســاڵی ڕووناکــی لێانــەوە دوورە، واتــا 

ــە ٩٠  ــەم گەردوون ــرەی بیــرناوی ئ ــەی ئێمــە هــەن و تی ــەم گەردون ــار گەلەســتێرە ل ــە نزیکــی ٤٠٠ ملی ــە قــەد پێنــج چینــی ئاســان. ب ب

ــدا کــە  ــەی باســی دەکــەن! هەروەهــا گەلەســتێرەی ئەندرۆمی ــەو کورســییە مەزن ــدەی ئ ــا نزیکــەی ٢٦ هێن ــە، وات ــار ســاڵی ڕووناکیی ملی

تیرەکــەی ٢٢٠ هــەزار ســاڵی رووناکییــە، لــە شــەوی تاریــک و ســافدا بــە چــاو دەبیرنێــت. خــۆ گــەر کورســییەکەی خــودا ٣،٥ ملیــار ســاڵی 

رووناکــی گــەورە بێــت و ٣،٥ ملیــۆن ســاڵی رووناکــی دوور بێــت، ئــەوا بــە تــەواوی وردەکارییــەوە لــە ئاســان دەبیرنێــت! ئــەو قەبــارە 
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ــا  ــرد، تەنه ــان ک ــە باس ــەردوون ک ــەی گ فراوان

ــت  ــە، وە پێدەچێ ــەی ئێم ــەم گەردوون ــە ل بریتیی

ژمارەیەکــی لــە بــن نەهاتــوو گەردوونــی تــر 

ــەن  ــەراورد بک ــە ب ــەم فراوانیی ــا ئ ــن. ئەمج هەب

دیــن  پیاوانــی  بەرتەســکەی  گەردوونــە  بــەو 

کــە بەوپــەڕی تیــن و بــە ژمــارەی بێســەر و 

ــە بکــەن. خاڵێکــی  ــان وێن ــت بۆم ــەر دەیانەوێ ب

ــە هــاواری خــودا  ــە ل ــری ســەرنجراکێش بریتیی ت

حــەوت  خوالنــەوەی  و  عەبدەکانیــدا  بەســەر 

ــن کــە  ئاســان لەســەر پەنجــەی! ئەمــڕۆ دەزانی

دەنــگ پێویســتیی بــە ناوەندێکــی وەک هەوایــە 

بەرگەهــەوای  دەرەوەی  لــە  گواســتنەوە،  بــۆ 

زەوی دەنــگ ناگوێزرێتــەوە، مەگــەر بــە ئامێــری 

کارۆموگناتیســی  شــەپۆلی  ســواری  تایبــەت 

بکرێــن و دواییــش بــە ئامیــری تایبــەت پەخــش 

بکرێنــەوە، وەک ئــەوەی لــە دونیــای ئەمــرۆ 

دەیبینیــن. گــەر خــودا لەودیــو گەردوونــەوە 

هــاوار بــکات چــۆن دەبیســرێت؟ جگــە لــەوەی 

هــەر بــە پێوەرەکــەی خۆیــان چەنــد ملیــۆن 

ســاڵێک دەوێــت تــا دەگات بــە ئێمــە، ئەمــە 

ــت. ــۆ دابرنێ ــی ب ــری پەخش ــەر ئامی ئەگ

ــر  ــۆ خــودا گــۆڕی. زەوی چیی ــۆ گــەردوون و ب ــە تەســکەیان ب ــەم وێن ــەوکات دەســتی پێکــرد کــە ئ ــاوا شۆڕشــی فکــر ئ ــە ڕۆژئ ل

ســەنتەر نەبــوو و شــتێکی تایبــەت نەبــوو و شــوێنێک نەبــوو بــۆ چاودێــری. نیوتــن گورزێکــی کاریگەرتــری وەشــاند بــەوەی بــە 

یاســاکانی ســەملاندی کــە شــوێن ڕێژەییــە و هەرگیــز ناشــێت چاودێرێکــی ڕەهــا لــە گەردوونــدا بوونــی هەبێــت. هەرچەنــد الی 

نیوتــن هێشــتا کات ڕەهــا بــوو، دواتــر ئاینیشــتاین ئــەم دیدەشــی گــۆڕی: کاتیــش تێهەڵکێشــی شــوێنە و هــەردوو ڕێژەییــن، بۆیــە 

جێیــەک نەمــا بــۆ چاودێرێکــی گەردوونیــی ڕەهــا. ڕووداوەکان هەمــوو لۆکاڵیــن. ئــەوە لــەوالوە بوەســتێت کــە کوانتــەم میکانیــک 

مانــای جەبرگەرایــی و لــە چارەنوسینیشــی نەهێشــت. ئەڵبــەت پێشــریش دارویــن ئــەوەی ســەملاند کــە مــرۆڤ بوونەوەرێکــی بــە 

تایبــەت دروســتکراو نییــە، بەڵکــو بەرهەمــی ئــەو گۆڕانکارییانەیــە کــە لــە رسوشــتدا ڕوودەدەن.

ــکێنێت  ــی دەش ــی و تێک ــت دژیەت ــەوەی زانس ــو ئ ــاوەڕدار زۆرن، بەڵک ــای ب ــدا زان ــو زانایان ــە نێ ــە، ل ــاوەڕ نیی ــە ب ــت دژ ب زانس

خوداناســاییەکی بچــوک و خودایەکــی کەســیی چاودێریکــەرە. بــە بــێ تێکشــاندنی ئــەم بــاوەڕە بەرتەســکە، ئــەم وێنــا تەســکە بــۆ 

ــای  ــە دونی ــێ بنێت ــا دروســت ببێــت و پ ــی و حــەزی سەرکێشــیی تی ــی مەعریفی ــە مرۆڤــی ئێمــە فزوڵ ــۆ خــودا، مەحاڵ ــوون و ب ب

ــەوە. مۆدێرن
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گۆران ئیرباهیم   

وا دەردەکەوێــت بــە درێژایــی کات، ئــەو هەلومەرجــە کیمیاییــەی کــە بــووە بــە هــۆکار بــۆ هێنانــە کایــەی 

ــدێ نیشــانەی  ــەاڵم لەگــەڵ ئەوەشــدا، هەن ــت. ب ــە دەســت چووبێ ــە یەکجــاری ل ــدوو ب ــەی زێن یەکــەم خان

ــە،  ــانە جینێتیکییان ــەو نیش ــە( و ئ ــەژدادە بنەمایی ــەو )ئ ــەر ئ ــەوە س ــت مبانبات ــە دەکرێ ــە ک ــی هەی جینێتیک

 Nature(ئێســتاش لــە ئــارادا هەیــە. لــە لێکۆڵینەوەیەکــی تــازەدا کــە لــە گۆڤــاری زانســتیی جیهانیــی

Microbiology( باڵوبووەتــەوە، بــە سەرپەرشــتیاری )ویلیــەم ف. مارتیــن( و هاوڕێکانــی لــە زانکــۆی 

)Heinrich Heine University Dusseldorf( بەشــی ئیڤلوشــنی مۆڵکیولــی، توانییــان بگەڕێــن بــەدوای ئــەو 

ڕیزبەندیــە جینێتیکانــەدا کــە پاشــاوەی )ئــەژدادە هاوبەشــە گشــتیەکەمان( دەردەخــات. ئــەو ئــەژدادە کــە 

ــە  ــە ک ــت، ئەژدادێک ــراوەی)LUCA( دەنارسێ ــە کورتک ــود ب ــە)Last universal common ancestor( یاخ ب

هەمــوو زینــدەوەرەکان، بــە ئاژەڵەکانــەوە تــا دەگاتــە باکریــا و تاکــە خانەکانــی )ئارکێیــا(، لــە خــۆ دەگرێــت 

و هەمــوو زینــدەوەرکان کۆدەکاتــەوە. وەک دەزانــن، هەمــوو ژیانــی ســەر زەوی لــە دەوروبــەری ســێ بــەش 

خانــەی زێنــدوو کۆدەبێتــەوە، یــەک لەوانــە خانەکانــی )ئیوکارۆتیکــە( کــە هەمــوو ئــاژەڵ، مــرۆڤ، رووەک و 

ــە  ــش ب ــن و بەشــەکەی تری ــەی باکریاکان ــەکان، تاکــە خان ــری خان ــەوە، بەشــێکی ت ــد، دەگرێت کــەروو ... هت

)ئارکێیــا( نــارساوە. خانەکانــی باکریــا و )ئارکێیــا( بــە گشــتی بــە )پرۆکاریۆتیــک( نــارساون، کــە تاکــە خانــەی 

ســادەن و بــێ ناوکــەن. بــە گشــتی، خانــە ئاڵۆزەکانــی )ئیوکارۆتیــک( لەخانــە ســادەکانی )پرۆکاریۆتیــک( پەیدا 

پێشینانی  ئێمە 
بە گازی هایدرۆجین 
ژیاون!! 
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بــوون. یــەک لــەو کێشــانەی کــە لــە ســەرەتای لێکۆڵینەوەکانــەوە ئاســتەم بــووە لەمبارەیــەوە و کێشــەی لەبــەر دەم لێکۆڵینــەوە جینێتیکییــەکان ســەبارەت 

بــە گەڕانــەوە بــۆ ئــەژدادە ســەرەتاییەکان دروســت کــردووە، ئــەوە بــووە کــە تاکــە خانــە باکریــاکان و )ئارکێیــا( و تەنانــەت خانــە )ئیوکاریۆتیکەکانیــش(، 

ــەن.  ــۆر دەک ــەکان ئاڵوگ ــیاندا، جین ــوان خۆش ــە نێ ــو ل ــان، بەڵک ــی داهاتویی ــۆ نەوەکان ــەوە ب ــی ناگوازن ــە بۆماوەی ــەکان ب ــە جینێتیکیی ــا زانیاریی ــە تەنی ب

ــە مێــژوی گۆرانکارییــە  ئەمــە دیاردەیەکــە کــە بــە گواســتنەوەی ئاســۆیی جینێتیکــەکان)Horizontal gene transfer( نــارساوە و زۆر کاریگــەر بــووە ل

ئڤلوشــنیەکان. بــەاڵم زانــاکان لــە زانکــۆی )هیرنیــچ هێیــن( رێگەیەکــی ڕاســتەوخۆتریان بەکارهێنــا بــۆ ئــەوەی ئــەو جینێتیکــە تایبەتانــە بدۆزنــەوە کــە 

بــە شــێوازی بۆماویــی لــە ئــەژدادە تاکــە خانەییــە ســەرەتاییەکانەوە گواســراوەتەوە و توانییــان ئــەو ریزبەندییــە جینێتیکیانــە دیــاری بکــەن. بــۆ ئــەو 

مەبەســتە، لەباتــی ئــەوەی چەقــی لێکۆڵینــەوە بخەنــە ســەر ریزبەنــدی ئــەو جینــە هاوبەشــانەی کــە لــە جۆرێکــی خانــە باکریاکانــدا پەیــدا دەبێــت، 

ــی  ــۆن جین ــەش ملی ــەی ش ــەش نزیک ــا(کان. بەم ــە )ئارکێی ــا و خان ــی باکری ــد جۆرێک ــی چەن ــدی جینێتیک ــە ریزبەن ــەوە ل ــە لێکۆڵین ــان ب ــەوان هەڵس ئ

جیاوازیــان دەســتکەوت کــە بەســەر زیاتــر لــە ٢٨٦٠٠٠ گروپــە جینێتیکییەکانــدا دابــەش دەبــوون. دوای لێکۆڵینــەوەی زیاتــر، دەرکــەوت کــە تەنیــا ٣٥٥ لــە 

گروپــە جینــەکان لەنــاو هەمــوو زینــدەوەرە ســەردەمییەکاندا، بــە شــێوەیەکی گشــتی، دەدۆزرێتــەوە. لــەوەش زیاتــر، ســەرنجیاندا کــە دەتوانرێــت ئــەو 

رێــژە ٣٥٥ گروپــە جینێتیکییــە، لەنــاو ئەژدادەکانــی تاکــە خانەکانــدا بدۆزرێتــەوە و ئەمــەش وای کــرد کــە ئــەو ٣٥٥ گروپــە جینێتیکیانــە، ببەســرێتەوە بــە 

ئــەژدادە ســەرەتاییەکانی هەمــوو زینــدەوەرەکان. هەمــوو بەڵگــەکان ئامــاژە بــەوە دەکــەن کــە ئــەژدادە ســەرەتاییەکان، هــەر وەک خانــە زیندوەکانــی 

ئەمــڕۆ، لــە ڕێگــەی )ترشــی ناوکەییــەوە( زانیارییــە جینێتیکییەکانیــان دەهێشــتەوە. بەهەمانشــێوە و لــە هەمــان ڕێگــەوە، پرۆتینەکانیــان دروســت دەکــرد 

و تاکــە شــێوازی وزەی )ئەدێنۆســین ترایفۆســفات(یان بــەکار دەهێنــا، کــە هەمــوو خانــە زیندووەکانــی ئەمــڕۆ بــەکاری دەهێنــن وەک ســەرچاوەی وزە. 

بــەاڵم ئــەو ئەنجامــە گرنگــەی کــە لــەم لێکۆڵینــەوەدا دەرکــەوت ئــەوە بــوو کــە ئــەو )ئــەژدادە گەورەیــەی هەمــوو خانــە زینــدوەکان( مایکرۆبێــک بــووە 

کــە حــەزی بــە گەرمــی بــووە )Thermophile( و لەســەر گازی هایدرۆجیــن )H٢( ژیــاوە و لــە جیهانێکیشــدا ژیــاوە کــە گازی ئۆکســجینی تێــدا نەبــووە. 

ئەمــەش زۆر رێکــە لەگــەڵ ئــەو هەلومەرجــەی کــە زانــاکان دایدەنێــن بــۆ کاتێکــی ٤٠٠٠ ملیــۆن ســاڵ لەمەوپێــش لەســەر زەوی خۆمــان. ئــەو قۆناغــە بــە 

قۆناغــی دوا بۆمبابارکردنــە گشــتیەکە)Late heavy bombardment( ناودەبرێــت کــە تێیــدا ڕێژەیەکــی زۆری  تەنــی ئاســانی وەکــو کلکــدار و نەیــزەک 

بــەر زەویــی خۆمــان کەوتــووە و بــە تــەواوی هەلومەرجــی ســەر زەوی گۆڕیــوە. لــەو قۆناغــە و پێشریشــدا، گازی ئۆکســجین نەبــووە لــە بەرگەهــەوای 

زەویــدا. دیســانەوە، ئــەم لێکۆڵینــەوە تازەیــە ئاماژەیەکــە بــۆ ئــەو بیرۆکەیــەی کــە ســەرەتای ژیــان دەبەســتێتەوە بــەو کانیــاوە گەرمانــەی کــە لــە تەنیشــت 

گرکانــی ژێــر دەریاکانــدا پەیــدا دەبێــت. 

سەرچاوە :    

 Natalia Mrnjavac et al, “The physiology and habitat of the last universal common ancestor” Nature Microbiology
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شێرکۆ ڕەشید قادر 

 لــە دوای ٦ هەســارەی عەتــارود، ڤێنــوس، 

زەوی، مەڕیــخ، زوحــەڵ و موشــتەری، کــە لــە 

ســەردەمی کۆنــەوە نــارساون یەکــەم هەســارە 

کــە دۆزرایــەوە ئورانــوس بــوو، کــە لــە الیــەن 

ویلیــام و کارۆالیــن هێرشــێلەوە لــە ١٣ ی 

ئــاداری ١٧٨١دا دۆزرایــەوە. دوو هەســارەیەی 

تریــش کــە دۆزرانــەوە بریتیــن لــە هــەر 

ــارانە  ــەم هەس ــو. ئ ــۆن و پات ــە نیپت ــەک ل ی

بەهــۆی مشــتومڕی زیرەکانــەی مامتاتیکییــەوە 

نیوتــن  یاســاکانی  لەســەر  بەندبــوون  کــە 

ســەبارەت بــە هێــزی کێشــکردن دیــاری کــران 

و دواییــش لــە نزیــک ئــەو شــوێنانەدا بیــرنان 

ــوون. ــبینی کراب ــە پێش ک

ڕۆڵی مامتاتیک 
    لە دۆزینەوەی هەسارەکاندا
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ــەوە. یەکــەم  ــە بدۆزرایەت ــە بــێ مشــتومڕی مامتاتیکییان ــە ڕاســتیدا، دەکــرا هەســارەی نیپتــۆن ب ل

کــەس کــە زۆر نزیــک بــوو لــەوەی ئــەم هەســارەیە بدۆزێتــەوە گالیلــۆ بــوو. کاتێــک لــە 

٢٨ی کانونــی یەکەمــی ١٦١٢ لــە سیســتەمی مشــتەری وردبــوەوە، هەســارەی نیپتۆنــی وەک 

ئەســتێرەیەکی قەبــارە گــەورە تۆمارکــرد. دوای نزیکــەی یــەک مانــگ، لــە ٢٧ی کانونــی دووەمــی 

١٦١٣دا، لــەو پانتاییــەدا کــە لێــی ورد دەبــووەوە، دوو ئەســتێرەی تۆمارکــردووە، یەکێکیــان نیپتــۆن 

و ئــەوی تریــان ئەســتێرەیەک بــوو. ئــەوەی شــایانی باســە، گالیلــۆ بــۆ شــەوی داهاتــوو هــەردوو 

ــوون. ــرەوە دوور ب ــە یەک ــک ل ــان تۆزێ ــەاڵم ئەمجارەی ــردەوە ب ــەدی ک ئەســتێرەکەی ب

ــودا  ــااڵنی داهات ــە س ــر ل ــی ت ــد جارێک ــت، چەن ــارەیەک نارسابێ ــەوەی وەک هەس ــۆن، بەرل نیپت

تۆمارکــراوە. ئەستێرەناســی فەرانســی  الالنــدە )Lalande()١٧٣٢-١٨٠٣(، خشــتەیەکی بــۆ شــوێنی 

ئەســتێرەکان ئامادەکردبــوو، هــەر لــەم خشــتەیەدا لــە ڕۆژانــی ٨ و ١٠ی مایســی ١٧٩٥ بــێ ئــەوەی بزانێــت کــە ئەمــە هەســارەی نیپتۆنــە، وەک ئەســتێرە 

ــاژەی  ــو ئەســتێرە ئام ــوە و وەک ــەم هەســارەیەی بینی ــوزی ١٨٣٠ ئ ــە ڕۆژی ١٤ی تەم ــەت جــۆن هێرشــێل)John Herschel( ل ــردووە. تەنان ــاری ک تۆم

پێــداوە.

ڤــۆن المۆنــت ســکۆتلەندی )١٨٠٥-١٨٧٩( بــەوە بەناوبانــگ بــوو ســووڕگەی هــەر یــەک لــە مانگەکانــی زوحــەل و ئورانەســی دیــاری کــردووە، ئەمــە 

جگــە لــەوەی کــە توانیبــووی خولــی گۆڕانی)هەڵبــەز و دابــەزی( کایــەی موگناتیســیی زەوی بدۆزێتــەوە. المۆنــت، لــە ســێ بۆنــەی جیــاوازدا، بینینــی 

ئــەم هەســارەیەی تۆمارکــردووە. 

ــیکاری  ــی ش ــر دەرەنجام ــو زیات ــوو، بەڵک ــە نەب ــەوە ڕێکەوتان ــەم وردبون ــک ل ــچ یەکێ ــتەی هی ــۆن دەرهاویش ــارەی نیپت ــەوەی هەس ــۆرە دۆزین بەمج

مامتاتیکییانــەی الدانــی ئورانــوس بــوو لــەو ڕێچکــەی کــە بــۆی پێشــبینی کرابــوو. دێامــربێ خشــتەی شــوێنی هەســارەکانی مشــتەری، زوحــەل، ئورانــوس 

ــە  ــی، ک ــی فەرنس ــارد Bouvard )١٧٦٧-١٨٤٣(، فەلکناس ــوو. بۆڤ ــی گەیاندب ــە چاپ ــاڵی ١٧٩٢دا ب ــە س ــوو و ل ــاب کردب ــی حس ــی زوحەل و مانگەکان

ــە ســاڵی ١٨٠٨دا باڵوکــردەوە  ــی مشــتەری و زوحــەل ل ــە ڕێچکەکان ــوو، گەلێــک خشــتەی وردی ســەبارەت ب ــس ب ــی پاری ــەری بنکــەی فەزای بەڕێوەب

و دواییــش خشــتەکانی دێامبــەری لەمــەڕ ئورانــوس بــە شــێوەیەکی ڕاســتر چاپکــردەوە. دوای ئــەوەی لــە ســاڵی ١٨٢١دا خشــتەی نوێــی دەربــارەی 

ــە دەنوســێت: ــەم بارەی ئورانــوس باڵوکــردەوە و ل

ــی  ــە وردبوونەوەکان ــتە ب ــم پەیوەس ــە نازان ــم، چونک ــدە جێدەهێڵـ ــۆ ئاین ــک ب ــەکان، وەک ئەرکێ ــاکان و تێڕوانین ــوان دات ــە پرســی نێ ــە، وات ــەم گرفت ئ

ــارەکە. ــەر هەس ــە س ــە کاردەکات ــەوە ک ــی دەرەکیی ــە هۆکارێک ــدە ب ــود بەن ــا، یاخ ــان ن ــەوە ی ــتانیەتە کۆنەکان شارس

هەرچەنــدە بۆڤــارد دوا ئامــاری داتاکانــی بەکارهێنــا بــۆ دیاریکردنــی ڕێچکــەی هەســارەی  ئورانــوس، بــەاڵم هــەر زوو ئاشــکرابوو کــە لــەو ڕێچکــەی 

لــە خشــتەکەدا بــۆی دیاریکــراوە الدەدات.

هەمــوو کەســێک هــۆکاری ناڕێکــی ڕێچکــەی هەســارەی  ئورانوســی نەبــردەوە بــۆ بوونــی هەســارەیەک لــە دەڤەرەکــەدا. ئایــری)Airy( کــە 

ئەستێرەناســێکی ئەنجوومەنــی شــاهانە بەریتانیــا بــوو، بــاوەڕی بــە تیۆرییەکــی بــاڵو هەبــوو 

لــەو ڕۆژەدا، ئــەو تیۆرییــەش ئەوەبــوو کــە یاســای دوجــای پێچەوانەیــی هێــزی کێشــکردن لــە 

دورییەکــی زۆردا کاریگــەری نابێــت. هەرچەنــدە دوای ئــەوەی کــە ئادامــس ئــەو توێژینــەوە 

ــە  ــەرەدا کاریگــەری هەی ــەو دەوروب ــار ل ســەرەتاییانەی پێشکەشــکرد کــە هەســارەیەکی نادی

لەســەر هەســارەی  ئورانــوس، ئەمــە زیاتــر ئادامســی)Adams(بەرەو ئــەو ئایدیایــە بــرد کــە 

ــەر  ــەر. ه ــە ب ــاوی گرتوەت ــی گونج ــت دەڕوات و ڕێچکەیەک ــێوەیەکی ڕاس ــە ش ــەی ب کارەک

ــی بنکــەی گرینجــی  ــە داتاکان ــرد ک ــری ک ــە ئای ــە مانگــی شــوباتی ١٨٤٤دا داوای ل ــەش ل بۆی

ــۆ بنێرێــت. لەمــەر هەســارەی  ئورانوســی ب

لــە حووزەیرانــی ١٨٤٥دا، ئاراگــۆ )Arago( بەڕیوەبــەری بنکــەی فەزایــی پاریــس، قایلکــرد کــە 

دەســت بــکات بــە کارکــردن لەســەر پرســی ڕێچکــەی هەســارەی  ئورانــوس. ئــەم دوو کەســە، 

ئادامــس و لــێ ڤێریــەر، هیچیــان ئــاگاداری یەکــر نەبــوون کــە ســەرقاڵی یــەک پرســن.

 

   یۆربان لێ ڤێرییەر )١٨١١-١٨٧٧(

         ویلیام هێرشل )١٧٣٨-١٨٢٢(
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لــە ئەیلولــی ١٨٤٥دا، ئادامــس توێژینــەوەی زۆر زیاتــری لەمــەڕ هەســارەکە کــرد و گەیشــتە ئــەو 

ئەنجامــەی هەســارەیەک دەبێتــە هــۆکاری دروســتبوونی پشــێوی لــە جوڵــەی هەســارەی  ئورانوســدا. ئەمــە 

جگــە لــە ڕڕێچکەکــەش توانــی بارســتایی هەســارەکە بدۆزێتــەوە و شوێنەکەشــی لــە ڕۆژی ١ ی ترشینــی 

یەکەمــی ١٨٤٥دا دیــاری بــکات. پێشــبینییەکانی خــۆی نــارد بــۆ ژەیمــس چالیــس، کــە بەڕیوەبــەری بنکــەی 

ئەستێرەناســی کامربیــج بــوو.

لێــرەدا، ئادامــس زەمینەیەکــی نوێــی بــۆ مامتاتیــک داڕشــت. هەتاکــو ئــەو ڕۆژگارە تیۆریــی هێــزی 

کێشــکردنی نیوتــن بــە زۆری بــۆ حســابکردنی کاریگــەری تەنــەکان لەســەر یەکــری بەکاردەهــات، بــەاڵم 

هەرگیــز بــۆ پێشــبینی کردنــی شــوێنی تەنێکــی ئاســانی ســودی لــێ وەرنەگیرابــوو، بــە تایبــەت لــە ڕوی 

ــە تیۆرییەکــەی  ــەی ب ــر. ئادامــس متان ــی ت ــەوە لەســەر تەنەکان ــەم تەن ــزی کێشــکردنی ئ کاریگــەری هێ

خــۆی هەبــوو و هــەر بۆیــەش لــە ٢٣ی ئەیلولــی ١٨٤٥دا بــوو کــە ســەردانی بنکــەی ئاســانیی گرینجــی 

کــرد.

 

لــە ٢١ی ترشینــی یەکەمــدا بــوو کــە ئادامــس بــۆ دووەم جــار لــە ڕیگایــدا بــۆ کامربیــج ســەردانی ئایــری 

کــرد. بــەاڵم ئادامــس نەیتوانــی بیبینێــت و بــە بــێ هیوایــی گەڕایــەوە. ئادامــس نورساوێــک و توێژینەوەکــەی 

لەمــەڕ  ئورانــوس بەجێهێشــت، لــە توێژینەوەکــەدا ئــەوەی نیشــاندا کــە ئــەو ڕێچکــەی بــۆ ''هەســارە نــوێ'' 

نادیارەکــەی پێشــنیاز کــردووە دەبێــت بــە هــۆی کەمکردنــەوەی ئــەو هەڵەیــەی لــە شــوێنی هەســارەی  ئورانوســدا هەیــە.

لــە ١٠ی مانگــی ترشینــی دووەمــدا، لــێ ڤێرییــە یەکــەم وتــاری زانســتی خــۆی ســەبارەت بــە توێژینەوەکــەی خــۆی چاپکــرد. لــەم وتــارەدا، 

ــۆ  ــەوە ب ــەی دەگەڕێت ــە هۆکارەک ــت و گوای ــەدی دەکرێ ــدا ب ــارەی  ئورانوس ــەی هەس ــە ڕێچک ــێوییەی ل ــەو پش ــە ئ ــتەڕوو ک ــەوەی خس ئ

ــێ  ــی ١٨٤٦دا، ل ــە ١ی حوزەیران ــاکات. ل ــەوەکان ن ــە و تەفســیری وردبوون ــچ ئەســڵ و بنەمایەکــی نیی هەســارەکانی مشــتەری و زوحــەل هی

ڤێرییــە، وتــاری زانســتی دووەمــی خــۆی بــە چــاپ گەیانــد. لــەم وتــارەدا ئــەوەی ڕاگەیانــد کــە لەوانەیــە گەلێــک هــۆکاری جیاجیــای تــر لــە 

ئــارادا هەبــن بــۆ تەفســیرکردنی ڕێچکــەی هەســارەی  ئورانــوس، و ئــەو دەرەنجامــەی کورتکــردەوە کــە تەنهــا هــۆکار دەشــێت بریتــی بێــت 

لــە بوونــی هەســارەیەک کــە دەکەوێتــە ئەودیــو هەســارەی  ئورانــوس و لــە  ئورانوســیش زیاتــر لــە خــۆرەوەوە دورە. لــێ ڤێرییــە هەندێــک 

ــۆ ســەرەتای ســاڵی ١٨٤٧ دیاریکــرد. ــە پێشکەشــکرد و شوێنەکەشــی ب وردەکاری لەســەر ڕێچکــەی ئــەم هەســارە نوێی

لــە ٢٣ی حوزەیرانــدا دەرەنجامەکانــی لــێ ڤێرییــە گەیشــتە ئایــری. ئایــری ســەیری کــرد کــە پێشــبینییەکانی لــێ ڤێرییــە و ئادامــس ســەبارەت 

ــارەی  ــیاری دەرب ــان پرس ــی و هەم ــە نوس ــێ ڤێریی ــۆ ل ــەی ب ــێ ڕۆژ نام ــن. دوای س ــی زۆر جوت ــا ڕادەیەک ــە'' ت ــارە نوێک ــوێنی ''هەس ــە ش ب

نیوەتیــرەی ئاڕاســتە کــرد کــە لەوەبــەر لــە ئادامســی پرســیبوو. ئــەوەی مایــەی سەرســوڕمانە، ئەوەبــوو کــە ئایــری دەزانێــت هەردوکیــان، واتــە 

ئادامــس و لــێ ڤێرییــە خەریکــە هەمــان شــیکار بــۆ هەمــان پــرس دەدۆزنــەوە، کەچــی ســەبارەت بــە کارکردنــی هــەر یەکەیــان بــە هیچیانــی 

نەگــوت و نەیهێشــت هیچیــان بزانــن کــە ســەرقاڵی هەمــان پرســن. لــێ ڤێرییــە وەاڵمــی ئایــری دایــەوە و پێــی ڕاگەیانــد کــە تــەواو قایلــە 

بــەوەی کــە الدانــی هەســارەی  ئورانــوس دەگەڕێتــەوە بــۆ بوونــی ''هەســارەیەکی نــوێ''. لــە ٢٩ی حوزەیرانــدا، ئایــری لەگــەڵ شــالیس و جــۆن 

هێرشــێل لــە گرینیــج کۆبــوەوە و پێــی گوتــن:

ئەگــەر هێزەکانــی بنکەیەکــی فەزایــی بــەو ئاراســتە بخرێتــە گــەڕ بــۆ گــەڕان، ئــەوا ئەگــەری دۆزینــەوەی هەســارەیەکی نــوێ لــە ماوەیەکــی 

ــەرەی  ــەو ڕوب ــەڕان، ل ــە گ ــوزی ١٨٤٦دا کەوت ــە ٢٩ی تەم ــوو، شــالیس ل ــان ب ــە گوم ــەوەی ب ــە. ســەرباری ئ ــی زۆر گەورەی ــا بڵێ ــدا هەت کورت

ئادامــس پێشــبینی کردبــوو، کەوتــە تۆمارکردنــی ئەســتێرەکان. لــە شــەوانی ٢٩ و ٣٠ی تەمــوز و ٤ و ١٢ی ئابــدا دەرەنجامەکانــی تۆمارکــرد. 

پاشــان کەوتــە چێکردنــی میتۆدەکــەی، ئەویــش بــەوەی ئــەو ٣٩ ئەســتێرەیەی لــە ١٢ی ئابــدا تۆمــاری کردبــوون بەراوردکــرد لەگــەڵ ئەوانــەی 

لــە ٣٠ی تەمــوزدا تۆمــاری کردبــوون. خــۆ ئەگــەر بــەردەوام بوایــە لــە بەراوردکردنــی هــەردوو داتاکــەی ئــەم دوو بــەروارەدا ئــەوا ''هەســارە 

نوێ''کــەی کەشــف دەکــرد، بــەاڵم لــە گــەڕان وەســتا.  دوایــی لــە مانگــی ئابــدا، جــۆن هێرشــێل ســەردانی کەســێکی کــرد کــە تــازە بووبــوو 

بــە ئەســتێرناس و نــاوی ویلیــام داوس بــوو و هەواڵــی ســەبارەت بــە هەســارە نوێیەکــە دایــە، بــەاڵم داوس، چونکــە تەلســکۆپێکی بچکۆلــەی 

هەبــوو، هەســتیکرد هیــچ پێویســت نــاگات بگەڕێــت.

لــە ٣١ی ئابــدا، لــێ ڤێرییــە ســێیەم وتــاری زانســتی خــۆی ســەبارەت بــە ''هەســارە نوێ"کــە باڵوکــردەوە. ئــەم جارەیــان وردەکاری تــەواوی 

        جۆن ئادامس)١٨١٩-١٨٩٢(
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ــرەی گۆشــەی ''هەســارە نوێ''کــەی کــورت کــردەوە. پێشــبینییەکەی و بارســتایی هەســارەکەی پێشکەشــکرد. هەروەهــا تی

لــە ٢ی ئەیلولــدا، ئادامــس نامــەی بــۆ ئایــری نوســی و شــیکاری زیاتــری لەمــەڕ پرســەکە بــۆ باســکرد. یەکــەم شــیکارکردنی بەندبــوو لەســەر ئــەو 

گریانەیــەی کــە گوتــی دوری ''هەســارە نوێ"کــە لــە خــۆرەوە دوو ئەوەنــدەی دوری هەســارەی  ئورانوســە. ئادامــس بــەم دورییــە قایــل نەبــوو، 

ــە  ــۆ دوری ''هەســارە نوێیەکــە''، ئەویــش ب ــۆ دۆزینــەوەی بەهایەکــی باشــر و نزیکــر ب ــە ب ــە کاری مامتاتیکییان هــەر بۆیــەش دیســانەوە کەوت

بەراوردکردنــی چەنــد دورییەکــی جیــاوازی هەســارەکە لەگــەڵ شــوێنی پشــێوییەکانی هەســارەی  ئورانــوس.

داوس، هەرچەنــدە بــە هەڵــە وەهــا بیــری دەکــردەوە کــە ناتوانێــت لــە ''هەســارە نوێ''کــە وردبێتــەوە، کەچــی لــە نــاکاو بیرۆکەیەکــی بــۆ هــات. 

هاوڕێیەکــی هەبــوو نــاوی ویلیــام الســێل بــوو، کــە ئەمیــش تــازە ببــوو بــە ئەســتێرەناس، بەتازەیــی تەلەســکۆپێکی دروســت کردبــوو کــە توانســتی 

تۆمارکردنــی دیســکی هەســارەکەی هەبــوو. نامــەی بــۆ الســێل نوســی و لەگــەڵ نامەکەشــدا پێشــبینییەکانی ئادامســی لەمــەڕ ''هەســارە نوێیە''کــە 

ــە  ــۆ نامەک ــی دەکات. پاشــر الســێل ب ــش یەکســەر ون ــی ئەوی ــەی و دوای ــە دەســت خزمەتکارەک ــدەوە و دای ــەی خوێن ــارد. الســێل نامەک ــۆ ن ب

دەگەڕێــت و نایدۆزێتــەوە و بەمــەش ئــەو هەلــە لــە دەســت دەدات کــە ناوبانــگ پەیــدا بــکات.

لــە ١٠ی ئەیلولــدا، جــۆن هێرشــێل لــە ساوســهامتۆن لەگــەڵ فەلکەناســانی بەریتانیــدا کۆڕێــک ڕێکدەخــات و بــاس لــە ''هەســارە نوێ''کــە دەکات 

و دەڵێــت:

هــەروەک چــۆن کۆڵۆمبــەس ئەمەریــکای دۆزییــەوە، ئێمــەش ئاوەهــا )هەســارە نوێیەکە(مــان دۆزییــەوە، هەســتان بــە جوڵــەی کــردووە و بــە 

درێژایــی هێڵــی شــێکارییەکانی ئێمــە ئــەم هەســارەیە دەلەرزێــت، ئەوەنــدە دڵنیایــن کــە دەڵێــی خەریکــە بــە چــاوی خۆمــان بیبینیــن. 

هێرشــێل مامتاتیکناســێکی نایــاب بــوو، بــە ئاشــکراش ئیانــی بــەو شــیکاری مامتاتیکییانــە هەبــوو کــە زۆر ئەســتێرە ناســی تــر شکســتیان تێــدا 

هێنابــوو. ئادامــس ویســتی نامەیەکــی زانســتی ســەبارەت بــە پرۆژەکانــی خــۆی لــە کۆڕەکــەی ساوســهامتۆندا پێشــکەش بــکات. بــەاڵم کاتێــک 

ئادامــس گەیشــت، کۆرەكــە بــۆ ڕۆژی دوایــی تــەواو بــوو، بەمجــۆرە ئادامــس نەیتوانــی توێژینەوەکــەی خــۆی پێشــکەش بــکات و پێشــبینییەکانی 

ڕابگەیەنێــت.

لــە الیەکــی تــرەوە لــێ ڤێرییــە، لــە ڕۆژی ١٨ی ئەیلولــدا، نامەیەکــی بــۆ فەلەکناســی ئەڵانــی گالێ)Galle(نوســی و داوای لێکــرد لەســەر بنچینەی 

پێشــبینیەکانی )واتــە هــی لــێ ڤێرییــە( بکەوێتــە گــەڕان بــۆ ''هەســارە نوێ''کــە. گالــێ نامەکــەی لــە ڕۆژی ٢٣ی ئەیلولــدا بەدەســت گەیشــت و 

یەکســەر ئــەو شــەوە لــە بنکــەی ئەستێرەناســی شــاهانەی بەرلیــن لەگــەڵ یاریدەدەرەکــەی خۆیــدا، هیرنیــش دئارێســت)D'Arrest(دا، کەوتنــە 

گــەڕان. دئارێســت، پێشــنیازی ئــەوەی کــرد کــە نوێریــن نەخشــەی ئەســتێرەکان بەکاربهێنــن کــە تــازە بــە تــازە دەرچــووە. دوای نیــو ســەعات 

توانیــان ئەســتێرەیەک دیــاری بکــەن کــە لــە نەخشــەکەی بەردەمیانــدا نەبــوو. بــە دڵنیاییــەوە زانیــان کــە ''هەســارە نوێیە''کەیــان دۆزییــەوە، بــۆ 

شــەوی داهاتــوو بــە تــەواوی شــتەکەیان پشڕاســت کــردەوە، ئەویــش دوای ئــەوەی ســەیریان کــرد کــە هەســارە نوێکــە بــە نیســبەت ئەســتێرە 

جێگیرەکانــەوە جــواڵوە.

ــە دوی مەوقیعــە  ــە ڕامــان و گــەڕان ل ــەو شــەوە کەوت ــە گەیشــتە دەســت شــالیس. هــەر ئ ــێ ڤێریی ــارە زانســتییەکەی ل ــدا، وت ــە ٢٩ی ئەیلول ل

پێشــبینیکراوەکەی دیســکی هەســارەکە. دوای ڕامــان و وردبونــەوە، ســەیری کــرد لــە نێــو ٣٠٠ ئەســتێرەی ئــەو دەڤــەرەدا تەنهــا یەکێکیان شــێوەی 

دیســک منایــش دەکات. بێگومــان ســەرنجی لــە هەســارەکە دابــوو، بــەاڵم چونکــە خــۆی بــە رسوشــت کەســێکی وریــا بــوو، بۆیــە چــاوەڕوان بــوو 

هەتــا ئــەو کاتــەی لــە جوڵــەی هەســارەکە دڵنیابــوو، ئنجــا بــە دەرەنجامەکــە قایــل بــوو. ئیــر هیــچ رامانــی ئەنجــام نــەدا، هەتــا لــە ١ی ترشینــی 

یەکەمــدا، ڕۆژنامــەی تایمــس هەواڵــی دۆزینەوەکــەی گالێــی بــەم ناونیشــانە باڵوکــردەوە: هەســارەکەی لــێ ڤێرییــە دۆزرایــەوە.

هێرشێل، هەر ناونیشانەکەی خوێندەوە، نامەی بۆ السێل نوسی و گوتی:

بە هەر شێوەیەک بووە بگەڕێ بۆ مانگ.

لە ڕۆژانی ٢ و ١٠ی ترشینی یەکەمدا، السێل مانگی تریتۆنی )Triton(هەسارەی نیپتۆنی دۆزییەوە. 

ــەوەی هەســارەی  ــە دۆزین ــی ئادامســی ل ــدا ڕۆڵ ــەم)Athenaeum( نووســی کــە تێی ــۆ ئەلتێنی ــی یەکەمــدا هێرشــێل نامەیەکــی ب ــە ٣ی ترشین ل

نیپتۆنــدا ئاشــکراکرد. ئنجــا مشــتومڕی ناونانــی هەســارەکە و کــێ لــە پێــش کێــدا دۆزیــەوە دەســتیپێکرد. داســتانی تــەواوی ڕۆڵــی هــەر یــەک لــە 

ئادامــس، شــالیس و ئایــری لــە ٣١ی ترشینــی دووەمــدا لــە کۆڕێکــی ئەستێرەناســی شــاهانەدا باڵوکرایــەوە.

کاتێــک ڕێچکــەی هەســارەی نیپتــۆن بــە تــەواوی ســاغ بــووەوە، ئینجــا هەرچــی داتــای کــۆن هەبــوو هێنایــان و کەوتنــە گــەڕان بــۆ ئــەوەی بزانــن 

ئەگــەر لەوەبــەر هەرگیــز شــتێک ســەبارەت بــەم هەســارەیە تۆمارکــراوە یــان نــا. کاتێــک کەوتنــە لێکۆڵینــەوە لــە داتاکانــی الالنــدە کــە لــە ٨ و 

١٠ی مایســی ١٧٩٥ دا لەمــەڕ هەســارەی نیپتــۆن تۆمــاری کــرد بــوون، بۆیــان دەرکــەوت کــە الالنــدە شــوێنی ئــەو ئەســتێرەیەی ڕەتکردوەتــەوە 

کــە لــە ٨ی مایســدا تۆمــاری کــردوە. دوای ئەمــە چیــر ئــاوڕی لــە ڕامانــی ئــەم ئەســتێرە نەداوەتــەوە بــۆ ئــەوەی داتاکانــی خــۆی دیســانەوە 
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پشڕاســت بکاتــەوە، خــۆ ئەگــەر ئــەم کارەی بکردایــە، ئــەوا بــە دڵنیاییــەوە دەبــوو بــە دۆزەرەوەی هەســارەی نیپتــۆن.

کاتێــک ڕێچکــەی هەســارەی نیپتــۆن حســابکرا، دەرکــەوت کــە هەریــەک لــە ئادامــس و لــێ ڤێرییــە بەختــی باشــیان هەبــوو لــە پێشــبینییەکانیاندا. 

ئــەو شــوێنانەی هەردوکیــان پێشــبینیان کردبــوون زۆر نزیــک بــوون لــە شــوێنە ڕاســتەقینەکانیانەوە، بــەاڵم هەردوکیــان یــەک ڕێچکەیــان بــۆ نیپتــۆن 

پێشــبینی کردبــوو کــە نزیــک بــوو لــەو شــوێنانەی لــە ســااڵنی ١٨٤٠ بــۆ ١٨٥٠ پێشــبینی کرابــوون. دوای ئــەوان ئــەو شــوێنانەی دیــاری دەکرێــن زۆر 

دور دەبــن لەوانــەی ئــەوان )ئەمــەش چونکــە هەســارەی نیپتــۆن ١٦٥ ســاڵی پێدەچێــت بــۆ ئــەوەی ســووڕێکی تــەواوی خــۆی بــە دەوری خــۆردا 

تــەواو بــکات(.  لەگــەڵ ئەوەشــدا، بیــرنا نیپتــۆن ملکەچــی ئــەو ســووڕگەیە نییــە کــە بــۆی هەژمــارد کــراوە، تەنانــەت دوای ئــەوەش کــە حســاب بــۆ 

)Percival Lowell(ــن. پێرســیڤال لۆوێــل ــە الیــەن هەمــوو هەســارە نارساوەکانــەوە دروســت دەب ــوو کــە ل هەمــوو ئــەو هێــزی کێشــکردنەش کراب

)١٨٥٥–١٩١٦(، کــە فەلکناســێکی ئەمەریکــی بــوو، بایەخــی بــە مــارس دەدا، کەوتــە توێژینــەوە و شــیکاری مامتاتیکییانــەی خولگــەی  ئورانــوس کــە 

زانیاریەکــی زۆر وردتــر لەســەری هەبــوو وەک لــە هەســارەی نیپتــۆن، لــە ســاڵی ١٩٠٥دا، لۆوێــل شــیکاری داتاکانــی تەواوکــرد و پێشــبینی بوونــی 

هەســارەیەکی کــرد کــە دەکەوێتــە ئــەو دیــو نیپتۆنــەوە کــە بەرپرســە لــە پشــێوییەکان.

ــەرهەڵدانی  ــۆی س ــە ه ــر ب ــەش زیات ــی، ئەم ــۆوە بین ــەورەی بەخ ــکەوتنی زۆر گ ــی پێش ــەوەی ئەستێرەناس ــاڵی ١٩٠٥دا، وردبوون ــە س ــان، ل بێگوم

تەکنەلۆژیــای فۆتۆگرافییــەوە بــوو. لــە ســاڵی ١٩١٥دا گــەران و ڕامــان لــە بنکــەی فەزایــی فاگســتاف لــە ئاریزۆنــا دەســتی پێکــرد کــە لۆوێــل بنیــادی 

ــل  ــەوە. لۆوێ ــچ شــتێکیان و نەدۆزیی ــردن. هی ــاوی دەب ــە ''هەســارەی X" ن ــل ب ــان کــرد کــە لۆوێ ــەو دەڤەرانەی ــۆ دوو ســاڵ فۆتۆگرافــی ئ ــوو و ب ناب

دیســانەوە شــیکارە مامتاتیکییەکانــی خــۆی دوبارەکــردەوە و لــە ســاڵی ١٩١٤ و ١٩١٦دا، کەوتــەوە ڕوانیــن و وێنەگرتنــی ئــەو ناوچــە ئاســانییەی کــە 

بــە پێــێ پێشــبینییەکانی خــۆی هەســارەی X دەکەوێتــە ســنورەکانییەوە. لــە ڕاســتیدا جامــی هەســارەی پلوتــۆ لەســەر تەبەقــەکان دەرکەوتــن، بــەاڵم 

ــەوە. ــوون و نەدەنارسان زۆر کاڵ ب

ــا  ــرد ت ــای ئەمەریکــی ک ــە ئەکادیمی ــۆن''ی پێشــکەش ب ــو نیپت ــی هەســارەکەی ئەودی ــەی ''ڕۆژان ــل نامەک ــی ١٩١٥دا، لۆوێ ــی دووەم ــە ١٣ی کانون ل

ــت: ــل نوســی و دەڵێ ــەی لۆوێ ــی براک ــرا، دوای ــەوە رانەگەیەن ــچ دۆزین ــە هەرحــاڵ هی ــن. ب ــەوەی هەســارەکە ڕابگەیەن دۆزین

کە ئەو هەسارە X ی بۆ نەدۆزرایەوە ئیر بوو بە گەورەترین نائومیدی ژیانی.

دوایــی ئەستێرەناســێکی تــری ئەمەریکایــی بەناویویلیــام هیــرنی پیکەرینــگ)William Henry Pickering ()١٨٥٨ –١٩٣٨( بــە ســودوەرگرتن 

لــەو جیاوازییانــەی لــە داتاکانــی هــەردوو خولگــەی هەســارەکانی ئورانــوس و نیپتۆنــدا هەبــوون، توانــی پێشــبینیی شــوێنی هەســارەکەی ئەودیــو 

ــەو شــوێنەی  ــە پێــی ئ ــە شــێوەی وێنەگرتــن دەســتی پێکــرد، نەیانتوانــی ب ــای ویلســۆن گــەڕان ب ــە چی ــکات. بــەاڵم کاتێــک ل ســنورەکانی نیپتــۆن ب

ــەوە. ــارەکە بدۆزن ــوو، هەس ــگ پێشــبینی کردب پیکەرین

لــە کانونــی دووەمــی ١٩٢٩دا، کایــد تۆمبــاوگ)Clyde W Tombaugh(، کەوتــە کاردکــردن لــە بنکــەی فەزایــی فاگســتاف و ئەرکــی دۆزینــەوەی 

هەســارەی Xی گرتەئەســتۆ. تۆمبــاوگ تەکنیکێکــی نوێــێ خســتەگەڕ، ئەویــش بریتــی بــوو لــە بەراوردکردنــی دوو تەبــەق کــە لــە دوو کاتــی نزیــک 

لــە یەکــرەوە گیرابــوون، یەکیکیــان ڕوناکییەکــەی دەگەشــایەوە یــان بڵێیــن ڕوناکییــەک دەبریســکایەوە و ئەمجــار دوای بریســکانەوەکە لەســەر ئــەوی 

تــر دەردەکەوێــت. 

ــەرواری ١٣ی  ــە ب ــەوە و ل ــت بکرێت ــەکان پشتڕاس ــەوەی هەژماردکردن ــۆ ئ ــرا ب ــارەکە دەگی ــی هەس ــەی فۆتۆگراف ــەوێک وێن ــوو ش ــە هەم دوای ئەم

ــتاف''ەوە  ــە ''فاگس ــوو، ل ــوس ب ــەوەی  ئوران ــاڵیادی دۆزین ــل و ١٤٩ س ــی لۆوێ ــاڵیادی لەدایکبون ــن س ــادی ٧٥ هەمی ــە ی ــوو، ک ــاداری ١٩٣٠ داب ئ

پەیامێــک ڕاگەیەنــرا. لــە مانگــی مایســی ١٩٣٠ دا بــوو کــە هــەر لــە فاگســتاف پێشــنیازی نــاوی پلوتۆیــان کــرد بــۆ هەســارەی X . لــە هەمــان کاتــدا 

ــە یەکــدا کــردووە. ــە دوو حەرفــی P و L کــە باوەشــیان ب ــوو ل ــژارد کــە بریتــی ب ــۆ هەڵب رەمزێکیشــیان ب

 لــە ئەمــڕۆدا بارســتایی پلوتــۆ بــە وردی زانــراوە و دەکاتــە ٠،٠٠٢ ی ئەوەنــدەی بارســتایی زەوی. ئەمــەش بــە تایبــەت کاتێــک کــە مانگــی 

دۆزرایــەوە.  )Charon(چــارۆن

بە دستکارییەوە لە ماڵپەڕی زانکۆی سەینت ئەندرو وە وەرگیراو.
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