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لــە پرۆســەی ئازادکردنــی موســڵدا  زانکــۆی موســڵ یەکێــک لــەو شــوێنانە بــوو 

ــووتا و  ــی س ــا، کتێبخانەکان ــی ڕوخ ــا، بیناکان ــۆی  نەم ــتێکی ئەوت ــارە ش ــو دی ــە  وەک ک

ــڕاق،  کەرەســتەکانی تێــک شــکێرنا! زانکــۆی کۆنــی موســڵ، دووەم زانکــۆی گــەورەی عێ

بووبــە بەشــێک لــە مێــژوو و داخــی لەســەر دڵــی ئەوانــە بەجێهێشــت، کــە بیرەوەرییــان 

ــۆی  ــۆ زانک ــەرێ گەل ــاراوە، ئ ــە ئ ــگ دێت ــیارێکی گرن ــرەدا پرس ــەاڵم لێ ــوو. ب ــی هەب لەگەڵ

موســڵ بۆچــی بــاش بــوو؟! بۆچــی ئــەم زانکــۆ نەیتوانــی شــارەکە لــە توونــدڕەوی بپارێزێــت 

و کلتورێکــی ئەقاڵنــی لــەو شــارەدا جێگیــر بــکات؟ ئایــا زانکــۆ تەنهــا ڕۆڵــی ئەوەیــە تەکنیــک 

فێــری دەرچووانــی بــکات، کــە دەکرێــت ئــەم تەکنیکــە بــۆ کاولــکاری و دروســتکردنی 

ــی داعــش  ــم کــە چەکــە کیمیاییەکان ــەوە بڵێ ــت ئ چەکــی کۆمەڵکــوژ بەکاربهێرنێــت؟ نامەوێ

بەدەســتی تەکنیــککارە دەرچووەکانــی زانکــۆی موســڵ و زانکــۆ هاوشــێوەکانی دروســت کــرا، 

بــەاڵم بەدڵنیاییــەوە ژمارەیەکــی بەرچــاو لــە مامۆســتا و قوتابــی و دەرچووەکانــی زانکــۆی موســڵ 

بــوون بــە داعــش، گروپێــک کــە هیــچ بڕوایەکــی بــە بەهــا گەردوونییەکانــی مرۆڤایەتــی نییــە! 

لێــرەدا پرســیارێکی هــەرە گرنــگ بریتییــە لــەوەی ئــاراوە ڕۆڵــی زانکــۆ لــە واڵتــە ئیســامییەکاندا 

ــەوە؟  ــورت دەبێت ــککاردا ک ــی تەکنی ــت کردن ــە دروس ــان ل ــا کارەکەی ــا و تەنه ــا تەنه ــە؟ ئای چیی

ــە؟ ــا چیی ــککار و زان ــوان تەکنی ــاوازی نێ جی

ســااڵنە بەدەیــان هــەزار توێژینــەوەی زانســتیی ئاســتبەرز لــە زانکۆکانــی واڵتانــی ئیســامی 

ــەاڵم ڕوون  ــە، ب ــارە  کەم ــژە و ژم ــاوا بەڕێ ــی ڕۆژئ ــاو واڵتان ــە چ ــتا ل ــد هێش ــەوە، هەرچەن باڵودەبێت

نییــە لــەم زانکۆیانــەدا ئــەم توێژینەوانــە بــۆ دەکرێــت؟ ئایــا زانایانــی موســڵامن هیچیــان لــێ ونبــووە 

تاوەکــو بەدواییــدا بگــەڕن؟ کاتێــک گرنگــی ئــەم پرســیارە دەردەکەوێــت ئەگــەر بزانیــن بەشــی هــەرە 

زۆری توێژینــەوە، جگــە لــە توێژینــەوە هــەرە پێشــڕەوەکان، لــە واڵتانــی پێشــکەوتوودا گرێــدراوە 

ــی  ــە واڵتان ــەوە ل ــەاڵم بەدڵنیایی ــەوە، ب ــە هەنوکەییەکان ــەری کێش ــازیی و چارەس ــوری و پیشەس ــە ئاب ب

ئیســامییدا وانییــە، توێژینــەوە دەکرێــت بــۆ پێگەیاندنــی تەکنیککارێــک بەکاربێــت بــۆ ئــەوەی بتوانێــت 

الســایی پیشەســازیی واڵتانــی پێشــکەوتوو بکاتــەوە، ئەویــش بــۆ چــی مەبەســتێک؟ بێگومــان بــۆ بەهێــز 

کردنــی پێگــەی ســەربازیی دەوڵەتــەکان )کــە زۆربەیــەن دیکتاتۆریــن(، چونکــە ئــەم تەکنەلۆژیــا ســەرەتایی 

ــوێ  ــەردەوام ن ــە ب ــکات ک ــەک ب ــەڵ تەکنەلۆژیایی ــت پێشــبڕکێ لەگ ــدا ناکرێ ــازاری ئابوری و ئیکســپایەرە لەب

ــەوە.  ــوێ دەکات ــەوە و ئاســۆی ن دەبێت

زانکــۆی موســڵ )وەکــو هەمــوو زانکۆیەکــی تــری واڵتانــی ئیســامی( تەنهــا الســاییکردنەوەیەک بــوو، هێنــدەی 

هــزر نــەدا بەدەرچووەکانــی تاوەکــو بتوانــن شــارەکەیان لــە توونــدڕەوی بپارێــزن، تەکنیکــی پێــدان، تەکنیکێــک 

کــە لەهەمانکاتــدا دەکرێــت ســوودمەند بێــت دەکرێــت کاولکاریــش بێــت، ئایــا کاتــی ئــەوە نەهاتــووە ئەوانــەی 

هەســت بــە مەترســییەکان دەکــەن بیرێــک لــە ڕۆڵــی زانکــۆ بکەنــەوە؟ ئایــا زانکــۆ تەنهــا بەکەڵکــی ئــەوە دێــت 

تەکنیــککار  بەرهــەم بهێنێــت، یــان نەخێــر زانکــۆ ئەرکــی گرنگــری هەیــە؟!

w w w . d w r y a n . n e t 

ئیدیتۆڕیاڵ

ئەرێ زانکۆی موسڵ سوودی چی بوو؟!
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لــەم بابەتــەدا هەوڵدەدرێــت دواییــن گرنگــی بەگرنگریــن پرســیاری، مرۆڤایەتــی واتــە ســەرچاوەی ژیــان بدرێــت. خوێنــەر 
لــە جەوهــەری ڕۆحــی یۆنانییەکانــەوە ئاڕاســتە دەکرێــت بــەرەو هەوڵەکانــی کیمیایــی و زیندەناســەکان. هەروەهــا ئــەو 
هەواڵنــەی بــۆ دروســتکردنی ڕۆبــۆت لــە ئارادایــە. لــە کۆتاییــدا بــواری نوێــی زیندەناســی کوانتەمــی کــە ئومێــد دەکرێــت 

دۆزینــەوەی وەاڵمەکــە خێراتــر بــکات، دەناســێرنێت.

ــە بــووە لــەوەی بۆچــی هەیــە  دوو پرســیاری ســەرەکی مــرۆڤ لەوکاتــەوە کــە هەســتی بەبوونــی خــۆی کــردووە، بریتیی
ــی  ــەرچاوەوەو چۆنییەت ــژەوە س ــە مێ ــە؟! ل ــەردوون چیی ــان و گ ــەرچاوەی ژی ــر س ــی ت ــە واتایەک ــان ب ــە؟ ی ــی لێرەی وبۆچ
ــتەی ڕوون  ــە ئاڕاس ــت ل ــت بگوترێ ــووە، دەکرێ ــەکاندا ب ــە گەردوونناس ــەی کاری فیزیایی ــە ناوچ ــەردوون ل ــی گ کارکردن
کردنــەوەی ســەرچاوەی گەردوونــدا مرۆڤایەتــی پێشــکەوتنی زۆری هەبــووە، النیکــەم هــەردوو تیۆریــی ڕێژەییــی گشــتی 
ئاینشــتایین و کوانتــەم توانیویانــە تاوەکــو خاڵێکــی ســەرەکی بەنــاوی بیگبانــگ ڕێبەڕایەتیــامن بکــەن، ئێســتا ئیــر بوونــی 
ــو  ــردووە، وەک ــتی پێک ــەردوون دەس ــوە گ ــەک لەوێ ــە تەقینەوەی ــە ب ــگ ک ــاوی بیگبان ــە ن ــی)Singular( ب ــی تەرای خاڵێک
ڕاســتییەکی زانســتی دەبیرنێــت. هەرچەنــد زۆر پرســیاری بــێ وەاڵم هێشــتا مــاوە وەاڵم بدرێتــەوە بــەاڵم النیکــەم نەخشــە 

ــان لەســەری کۆکــن. ــە نزیکەیــی هەمــوو زانای ــە( کــە ب ــان وادەزانرێــت هەی ڕێگەیــەک هەیە)ی
بــەاڵم ســەبارەت بــە ســەرچاوەی ژیــان بابەتەکــە وەهــا نییــە. بوونــەوەرە زینــدووەکان بــە ورد و درشــتییانەوە ناوچــەی 
ــو  ــەاڵم تاوەک ــەوە، ب ــان دۆزیوەت ــی ژی ــە چۆنییەت ــەبارەت ب ــتیان س ــەوان زۆر ش ــە، ئ ــاس و زیندەوەرزانەکان کاری زیندەن
ئێســتا نەیانتوانیــوە بــەوردی پێــامن بڵێــن چــۆن دەکرێــت بوونەوەرێکــی بێگیــان ببێــت بــە گیانــدار و ســەرچاوەی ژیــان بــە 
وردی لەکوێــوە دەســت پێــدەکات. بــۆ یارمەتیدانــی زیندەناســەکان کیمیایــی و فیزیاییەکانیــش تاڕادەیــەک چوونەتــە ئــەو 
بــوارەوە و هەوڵــی زۆر دراوە، بــەاڵم پێشــکەوتنەکان زۆر دڵخۆشــکەر نیــن و لــە ئاســتی ئــەو ویســتە بــەرزەی مرۆڤــدا نیــن.

فەیلەســووفەکان و پیاوانــی ئایینیــش هەوڵیانــداوە وەالمــی دوو پرســیاری ســەرەکییەکە بدەنــەوە، لــە ئایینــدا بابەتەکــە تــا 
ڕادەیەکــی زۆر ســادەکراوەتەوەو لــە ئارگیومێنــت ســازی و دەلیــل تاشــیدا بــەزۆری پشــت دەبەســن بــە فەیلەســووفەکان 
ــو  ــت. تاوەک ــتوو دەکەوێ ــەر ئەرەس ــێر ب ــکی ش ــدا پش ــاو ئەوانیش ــی و لەن ــان بەتایبەت ــووفەکانی یۆن ــتی و فەیلەس بەگش
ــی  ــە پیاوان ــەر بۆی ــوو، ه ــی هەڵبژاردب ــان بێدەنگ ــەرچاوەی ژی ــە س ــەبارەت ب ــتی س ــت بەگش ــەم زانس ــەدەی نۆزدەه س
ئاییــن ئــەم ناوچەیــان وەکــو ناوچەیەکــی تاپۆکــراو لەســەر خۆیــان دەبینــی. بــەاڵم لەســەدەی نۆزدەهەمــدا دارویــن ئــەم 
ئایدیــای خســتە بــەر بــاس کــە ژیــان لــە ئورگانیزمــی بچووکــەوە دەردەکەوێــت و پــەرە دەســتێنێت. هەڵبــەت ئەمــە دژ بــە 
بووچوونــی پیاوانــی ئایینــە، بــەاڵم لــە زانســتدا تــا ئێســتا ئایدیایەکــی پەســەندکراوە، هەرچەنــد پرســیارە ســەرەکییەکە هــەر 

مــاوە« چــۆن بوونــەوەرە زیندووەکــە دەبێــت بــە خاوەنــی ژیــان«.
لــە کۆتایــی ســەدەی نۆزدەهەمــدا دیــدگاکان ســەبارەت بــە ژیــان و ســەرچاوەکەی و جیــاوازی نێــوان مــادەی زینــدوو و 
نازینــدوو گۆڕانــکاری زۆری بەســەردا دێــت. تیۆرییــە زانســتییە نوێیــەکان و تاقیکردنــەوە دەبــن بــە ڕێبــەر بــۆ دۆزینــەوەی 

پوختە
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ســەرچاوەی ژیــان، بەربــەرە پاتفۆرمێــک لــە بوارەکانــی فەلســەفەی زانســت، فیزیــا و کیمیــا و بایۆلۆجــی و زانســتی نوێــی 
ــان و  ــەوەی ســەرچاوەی ژی ــەرەو دۆزین ــگاوەکان ب ــەوەی هەن ــۆ ئ ــت ب ــەر لەســەدەی بیســتەمدا دروســت دەبێ کۆمپیوت
وەاڵمدانــەوەی ئــەو پرســیارەی؛ چۆنــە کۆمەڵێــک مــادە یــەک دەگــرن و ژیــان دروســت دەبێــت. ئــەم وتــارە هەوڵــدات 

تیشــک بخاتــە پێشــکەوتنەکانی ئــەم ســەد ســاڵەی دوایــی لــەم بــوارەدا.

ــۆ  ــەوە ب ــراوەو دەگەڕێت ــدا ن ــی کۆن ــە یۆنان ــدوو ل ــدوو و نازین ــادەی زین ــوان م ــاوازی کــردن لەنێ ــۆ جی ــگاو ب یەکــەم هەن
ــێعرەکانی  ــە ش ــە(. ل ــاد و ئودیس ــەی ئیلی ــەردوو چام ــەری ه ــێعرەکانی هومەر)نووس ــوقرات و ش ــش س ــەفەی پێ فەلس
ــی  ــە کات ــە مەترســییەوە و ل ــردن دەیخات ــگ ک ــرۆڤ بەجەن ــە م ــە شــتێک ک ــە ل ــت و بریتیی ــەردا باســی ڕۆح دەکرێ هوم
مەرگــدا لــە لــەش دەردەچێــت و دەچێتــە جیهانــی مــردووان، هــەر بۆیــە بوونــی ڕۆحــە کــە گیانــدار و بێگیــان لــە یەکــری 
جیادەکاتــەوە، بــەاڵم هومــەر باســی ئــەوەی نەکــردووە کــە ڕۆح کارێکــی تایبەتــی ئەنجــام دەدات. بــۆ منوونــە هــۆکاری 
هوشــیاری مــرۆڤ یــان هــەر شــتێکی تــرە. لــە شــیعرەکانی هومــەردا تەنهــا مرۆڤــە هەڵگــری ڕۆحــە و ئــاژەاڵن و ڕووەک 
بەریــن لــەم تایبەمتەندییــە. بــەاڵم ئــەم چەمکــە دواتــر پەرەدەســتێنێت و تالــس بــڕوای وابــوو ڕۆح بریتییــە لــە جیــاوازی 
نێــوان شــتە زینــدوو و نازینــدووەکان و وشــەی ڕۆح هاوتــای وشــەی زینــدووە، تالــس بــڕوای وابــوو موگناتیــس یــان کارەبــا 
ــەردەمدا  ــان س ــەر لەهەم ــن. ه ــری ڕۆح ــدوون و هەڵگ ــوو زین ــن، کەواب ــەی ئاس ــۆی جووڵ ــن بەه ــەوەی دەب ــۆی ئ بەه

فیســاگورس بــڕوای وابــوو مــەرگ دەبێــت بەهــۆی ئازادبوونــی ڕۆح لــە قەفەســی لــەش.
ــکات.  ــۆڕی رۆح ب ــدا ئاڵۆگ ــت لەگەڵیان ــرۆڤ دەکرێ ــن و م ــی ڕۆح ــش خاوەن ــوو ڕووەکەکانی ــڕوای واب ــوس ب ئەمپیدوکل
هیراکلــوس لەوانەیــە یەکــەم فەیلەســووف بووبێــت کــە جگــە لــە ژیــان جووڵــە و ژیریشــی دەبەســتەوە بــە ڕۆحــەوە، هــەر 
وەهــا بــڕوای وابــوو ڕۆح مادییــە و لــە توخمــی هــەوا و ئاگــر دروســتبووە، هــەر بۆیــە لــەالی ئــەو ڕۆح لــە چوارچێــوەی 
ــە  ــە بەڵکــو ئاوێتەیەکیشــە ل ــا جەوهــەری ژیان ــەالی ســوقراتەوە ڕۆح نەتەنه ــەک دەرەوەی رسوشــت. ب ــوو ن رسوشــتدا ب
کەســییەتی و هێــزی ژیــری هــەر کەســێک. ئــەو بــڕوای وابــووە ڕۆح نەمرە)هەرچەنــد دوو دڵیش بــووە( ئەفاڵتــون دادوەری 

بــە دۆخێکــی بــەرزی ڕۆح دادەنێــت و بــڕوای وایــە ڕۆح پێوەنــدی بــە هەقیقەتــەوە هەیــە.
گرنگریــن فەیلەســووفی یۆنانــی کــە لەســەر رۆح قســەی کــردووە ئەرەســتووە، ئەو بــڕوای وایــە هەمــوو زیندەچاالکییەکانی 
ئەندامەکانــی لــەش وەکــو جووڵــە، خــۆراک و بیرکردنــەوە پێوەندییــان بــە ڕۆحــەوە هەیــە، لــە دیــدی ئەرەســتووەوە ڕۆح 
جۆرێکــی تایبەتــە لــە رسوشــت کــە دەبێــت بەهــۆی گــۆڕان و هاوســەنگی لــە جەســتەی بوونــەوەرە زیندووەکانــدا جــا 
چــی ئــاژەڵ بێــت یــان ڕووەک یــان مــرۆڤ، ڕۆح لــەالی ئــەو شــتێکی مــادی وەکــو جەســتە نییــە، بــەاڵم بــۆ ئەنجامدانــی 
چاالکییەکانــی پێویســتی بــە جەســتەیە و بیرکردنــەوە بــە تەواوەتــی ڕۆح ئەنجامــی دەدات و ســەربەخۆیە لــە لــەش، بــەاڵم 
چونکــە لــە هەمــوو چاالکییــە جەســتەییەکاندا هەســتەکان بەشــدارن، دەبێــت ئەندامــە هەســتەوەرەکانی وەکــو چــاو و 
گــوێ چــاالک بــن، ئەرەســتوو بــە پێچەوانــەی ئەفاڵتــوون بــڕوای وانییــە بەبــێ جەســتە ڕۆح دەکرێــت بەشــێوەی ســەربەخۆ 
هەبێــت. ئەرەســتوو الی وابــوو ڕۆحــە بیــر دەکاتــەوەو شــوێنەکەی لــە نــاو دڵدایــە، ئەپیکــروس فەیلەســووفی ئەتۆمیســتی 
ــەو الی  ــت ئ ــە لەوەدەچێ ــتبووە، ک ــۆم دروس ــە ئەت ــدا ل ــە کۆتایی ــەوە ل ــتێک بەڕۆحیش ــوو ش ــوو هەم ــڕوای واب ــی ب یۆنان

وابووبێــت ڕۆح لــە ئەتۆمەکانــی هــەوا و ئاگــر دروســت بــووە.
ــۆ  ــەش ب ــە ل ــڕوای وای ــەو ب ــەوە، ئ ــە کای ــە ڕۆح هێنای ــاوەڕی نوێــی ســەبارەت ب ــکارت بیروب  لەســەدەکانی ناوەڕاســتدا دی
گەشــە و جووڵــە پێویســتی بــە ڕۆح نییــە، بــەاڵم بەکارهێنانــی لــە هوشــیارییدا هەیــە. بــەڕای دیــکارت ڕۆح هەمــان شــتە 
کــە هەســتدەکات)دەبینێت، دەبیســتێت و بــۆن دەکات( و بیردەکاتــەوە و بڕیــار دەدات و نیگــەران دەبێــت، ئــەم دیــدگا 

بیرکردنەوە میتافیزیاییەکان
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نــارساوە بــە دوالیــزم. شــوێنی ڕۆح لــە تێڕوانینــی دیکارتــدا لــووی ســنوبەری نــاو مێشــکە)Pineal Gland( و لەوێــوە لەگــەڵ 
لەشــدا پێوەنــدی دەگرێــت.

ــە  ــتوویەتی ب ــەڕاوەو ویس ــتی گ ــێوە زانس ــدا بەش ــەدوای ڕۆح ــە ب ــووە ک ــەس ب ــەم ک ــکارت یەک ــت دی ــت بگوترێ دەکرێ
تەکنیکــی زانســتی شــوێنەکەو کردارەکــەی بدۆزێتــەوە، بــەاڵم ئــەو زۆرتــر ئەمەی بــۆ پشتڕاســتکردنەوەی دیــدگا ئایینییەکەی 

بەکارهێنــاوە. 

هیــچ ئاماژەیــەک بــۆ ژیــان لــە پێــش ٣.8 میلیــارد ســاڵ لەوەوپێــش لــە بەردەســت نییــە. لــە نێــوان ٤.1 بــۆ ٣.8 میلیــارد 
ســاڵ لــەوەو پێــش زەوی و هەســارە خاکییەکانیــت ری وەکــو ڤێنــوس و مەڕیــخ لەژێــر بۆمباردمانــی توونــدی نەیــزەک و 
تەنــە ئاســامنییەکاندا بــوون. لەســەرەتادا بەرگــەی هــەوای زەوی ئوکســیجنی تێــدا نەبــووە و بەرەبــەرە گــۆڕاوە بــۆ ئــەوەی 
ئێســتا هەیــە. زۆر کــەس بڕوایــان وایــە کــە مــادە کیمیاییەکانــی نــاو خانــەی زینــدوو، دەبێــت هاوشــێوەکەیان لــە دەریــا 

ســەرەتاییەکاندا هەبووبێــت.
ــدار  ــادەی گیان ــۆی م ــی و خۆبەخ ــی چەقەنەی ــە خەڵق ــان ب ــک بڕوای ــەی خەڵ ــدا زۆرب ــەدەی نۆزدەهەم ــەرەتای س لەس
ــە مادەیەکــی  ــان ل ــوو کــە ژی ــان الدروســت ب ــەو قەناعەتەی ــان ئ ــەرە بەگشــتی زانای ــووە، بــەاڵم بەرەب ــەوە هەب ــە بێگیان ل
ــە  ــن ب ــان دەتوانی ــار خۆم ــین، ئەوج ــادە بناس ــەم م ــی ئ ــە پێکهاتەکان ــگ ئەوەی ــووە، گرن ــەرچاوەی گرت ــێحرییەوە س س
تێکەڵکردنــی ئــەم مادانــە، مــادەی زینــدوو لــە تاقیگــەدا دروســت بکەیــن، ئــەم بیرۆکــە بووبەهــۆی ئــەوەی ســەرچاوەی 
ژیــان لــە چوارچێــوەی بــواری کیمیــای ئەندامــی قەتیــس بکرێــت و کیمیاییــەکان بــەدوای مــادەی ســیحراوی و پێکهاتەکانــی 
و دۆزینــەوەی بارودۆخێــک کــە ژیــان تێیــدا دروســت ببێــت بگــەڕن. دارویــن پێــی وابــوو کــە ســەرەتای ژیــان دەکرێــت 
لــە گۆالوێکــی بچووکــی گەرمــەوە دەســتی پێکردبێــت، کــە هەمــوو ئامۆنیــا و خــوێ فســفۆڕییەکان و ڕووناکــی و گەرمــا 
ــر  ــۆز و ئاڵۆزت ــەرە ئاڵ ــت و بەرەب ــن دروســت ببێ ــت ئاوێتەیەکــی پرۆتی ــەوکات دەکرێ ــن، ئ ــادە بووبێ ــەوێ ئام ــا ل و کارەب
ــای  ــە ســاڵی 19٢٤ زان ــو ل ــاراوە، تاوەک ــە ئ ــۆ نەهات ــەوەکان پێشــکەوتنێکی ئەوت ــەت ســەرەڕای تاقیکردن ــە هەڵب ــت، ک بێ
ڕووســی ئەلیکســاندەر ئۆپاریــن ئــەو بیرۆکــەی بــۆ دروســت بــوو کــە ئۆکســیجنی بەرگەهــەوا ناهێڵێــت ئــەو مۆڵکیوڵــە 
ئەندامییانــەی بــۆ ســەرچاوەی ژیــان پێویســن ســەنتز بــن. ئۆپاریــن پێــی وابــوو کــە ئــەو شــۆربا ســەرەتاییەیی کــە بــاس 
ــە بەرگەهەوایەکــدا بێــت کــە ئوکســیجنی تێــدا  ــە ئەندامییەکانــی تێــدا دروســت دەبێــت، دەبێــت ل دەکرێــت و مۆڵکیوڵ
نەبێــت و لــە ژێــر کاریگەریــی ڕووناکــی خــۆردا بێــت. هــەر لــەو ســەردەمەدا زانــای گــەورەی بەریتانی-هنــدی، هالــدان 
ئــەو بۆچوونــەوەی هێنایــە ئــاراوە کــە زەریاکانــی ســەرەتای زەوی، زۆر جیــاواز بــوون لــەو زەریایانــەی ئێســتا هــەن، ئــەوان 

تەنــک زۆر گــەرم و بــوون. لــەم شــلەدا دەکرێــت ئاوێتــە ئەندامییــەکان کــە خشــتی بنچینــەی ژیانــن، دروســت ببێــت.
چۆنییەتــی دەرکەوتنــی ژیــان لەســەر زەوی تــا ئێســتاش بەتوونــدی بابەتێکــە گەنگەشــاوی و قســەی زۆر لەســەر دەکرێــت، 
لەگــەڵ ئەوەشــدا پێشــکەوتنی زۆر هاتووەتــە ئــاراوە و لــە گۆشــە نیــگای جۆراجــۆرەوە ســەیری بابەتەکە کراوە، پێشــکەوتنی 
ــت و  ــارەی زەوی بنارسێ ــەندنی هەس ــی زۆر پەرەس ــا ڕادەیەک ــاندووە ت ــەی ڕەخس ــەو هەل ــی ئ ــی و ئەستێرەناس زەویناس
بارودۆخــی ســەرەتایی زەوی تاڕادەیەکــی زۆر ڕوون بوەتــەوە. زنجیرەناســی DNA و شــیکارەکانی کــۆدی جینیتیکــی 
پیشــاندەری ســادەیی کــۆدە ســەرەتاییەکان و دەرکەوتنــی خێــرای ژیانــی ســەرەتاییە. تەنانــەت هەندێــک هەوڵیــش دراوە 
تاوەکــو دواییــن باوانــی هاوبەشــی گشــتی دروســت بکەنــەوە. واتــە بوونەوەرێکــی زینــدوو دروســت بکــەن کــە ســەرەڕای 

هەبوونــی جینــۆم، بەکەمریــن قەبــارەی پێویســت بــۆ مەشــینی DNA، بتوانێــت مبێنێتــەوە.
 )Stanley Miller(ســی ســاڵ دوای گریامنەکانــی ئۆپاریــن و هالــدان تاقــی کردنەوەیەکــی ســادە لەالیــەن ســتانلی میلــەر
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و هارۆلــد ئــوری)Harold Urey( لەســااڵنی 19٥0 دا بــۆ هەڵســەنگاندنی ئەنجامــدرا. میلــەر و ئــوری تاقیکردنەوەیەکیــان 
بــۆ شــلە ســەرەتاییەکە دروســت کــرد: پێکهاتەیەکــی کیمیایــی لــە بەرگەهــەوای ســەرەتایی گریامنەکــراو- ئامۆنیــا، 
میســان، هایدرۆجیــن، ئــاو لەگــەڵ بەتاڵبوونــەوەی کارەبایــی بــۆ هاوشێوەســازیی هــەورە بروســکەکانی زەوی ســەرەتایی. 
سەرنجڕاکێشــە کاتێــک میلــەر و ئــوری شــیکاری پێکهاتــە کیمیاییــە بەرهــەم هاتووەکــەی شــۆرباکەیان دوای چەنــد ڕۆژ کــرد 
بینییــان 10-1٥%ی کاربۆنەکــە ئێســتا لــە فۆرمــی گــەردە ئورگانیکەکانــی هاوشــێوەی ترشــی ئامینــۆن. النیکــەم هەندێــک 
لــە پێویســتییەکانی ژیــان بەڕاســتی دەکرێــت بەوشــێوەی هالــدان پێشــبێنی کــردووە دروســت بکرێــت. تاقیکردنەوەکانــی 
میلەر-ئــوری بەڕادەیــەک ســەرنجڕاکێش بــوون کــە هەندێــک کــەس وایاندانا پرســی ســەرچاوەی ژیــان زۆری چارەســەر بووە 
و کەمــی مــاوە. کاتێــک کارەکــە باڵوبوویــەوە پێشــبینی دەکــرا کــە زۆر نابــات کــە ژیــان لــەم تاقیکردنــەوەوە دەردەکەوێــت، 
بــەاڵم ئەمــە ڕووی نــەدا، بۆچــی؟ وەاڵمەکــەی بریتییــە لــەوەی کــە بارودۆخەکــە زۆر ئاڵــۆزە. بــۆ دەســتپێک، بەرگەهــەوای 
زەوی ســەرەتایی ناکرێــت بەوشــێوە دروســت بکرێتــەوە. گریامنــەی ئێســتا بریتییــە لــەوەی لەوانەیــە کــە زۆرتــر گازەکانــی 
ــەم بارودۆخــەدا زۆر قورســرە بایۆمۆڵکیوڵــی هاوشــێوەی  ــە جــۆری دووانەئۆکســیدی کاربــۆن و نیرۆجینــی تیدابێــت. ل ل
ترشــەکانی ئامینــۆ دروســت بــن. پرســێکی تــر بریتییــە لــەوەی هەرچەنــد ترشــەکانی ئامینــۆ دروســت دەبــن بــەاڵم هیــچ 
پرۆتینێــک )پۆلیمەرەکانــی ترشــەکانی ئامینــۆ( دروســت نابــن. ئەمــە هۆکارەکــەی دەگەڕێتــەوە بــۆ ئــەوەی کاردانــەوەکان 
لــە ئــاودا ڕوودەدەن و بــۆ بــە پۆلیمەربوونــی بایۆمۆلكیوڵــەکان دەبێــت ئاوەکــە نەمێنێــت، ژیــان بــە شــێوەی خۆبەخــۆ لــە 
شــوێنی تــەڕدا دروســت نابێــت. بەبوونــی ئــاو هاوســەنگی کاردانەوەکــە زۆرتــر بەرەوهایدرۆالیزەبــوون دەچێــت تاوەکــو 
بەپۆلیمەرەبــوون. ســێهەم پــرس کایرالبوونــی )ناهاوجێــی( بایۆمۆڵکیولەکانــە- وەکــو زۆرترینــی ترشــەکانی ئامینــۆ هەمــوو 
بایۆمۆڵکیوڵــەکان بەشــێوەی چەپــە یــان ڕاســتە دەردەکــەون لــە جیاتــی هەردووکیــان. بــەاڵم تاقیکردنەوەکانــی میلەر-ئوری) 
هەروەهــا تاقیکردنەوەکانــی شــۆربای ســەرەتایی( بــڕی یەکســان لــە چەپــە و ڕاســتە فۆرمــی وەردەگــرت. چوارەمیــن فــۆرم 
بریتییــە لــەوەی بەشــێکی بەرچــاو لــە بایۆمۆڵکیوڵــە ســەرەتاییەکان لــە شــێوەی ترشــەکانی ناوکــی- لــە تاقیکردنەوەکانــی 

میلــەر- ئورییــدا فــۆرم وەرناگــرن و ســەملاوە قورســە لــە هــەر تاقیکردنەوەیەکــی شــۆربای ســەرەتاییدا ئەمــە ڕووبــدات.
ــد و ســەنتەری توێژینــەوە خەریکــن کاری تێدادەکــەن بــەاڵم  ــە ئێســتاش بەردەوامــە و ژمارەیەکــی زۆر ناوەن ئــەم ڕێگەی
ــە  ــە تاقیگــەدا دروســت نەبــووە، زانایــان بیــر ل بەهــۆی ئــەوەی کاتێکــی زۆر ڕۆیشــتووەو هێشــتا بوونــەوەری زینــدوو ل

ڕێگــەی نــوێ بــۆ دۆزینــەوەی ژیــان دەکەنــەوە.

زانســتی ڕۆبۆتیــک بــە هــەردوو بــواری ڕەقەئامێــر و نەرمە ئامێــرەوە ڕێگــەی زۆری بڕیوە، بەڕادەیــەک هەندێــک لەزانایانی 
وەکــو ســتیڤن هۆوکینــگ نیگەرانــن لــەوەی ڕۆبۆتــەکان وەکــو ســەرباز لــە جەنگــدا بەکاربهێرنێــن. یەکێــک لــە گرنگریــن 
ــەو  ــەرکردنی ئ ــر خۆس ــر و زیات ــەرەو زیات ــەردەوام ب ــەکان ب ــەرییە، هەوڵ ــدوو خۆس ــەوەری زین ــی بوون تایبەمتەندییەکان
ئامێرانــە دەچێــت کــە پێیــان دەگوترێــت ڕۆبــۆت. مێــژووی هەوڵــی مــرۆڤ بــۆ الســایی کردنــەوەی رسوشــت بەتەکنەلۆجیــا 
زۆر کۆنــە و دەگەڕێتــەوە بــۆ ســەردەمی یۆنــان و مێــری کــۆن. یەکــەم ئامێــر بەشــێوەی خۆســەر کاری کــردووە لەوانەیــە 
کاتژمێــرە ئاوییــە میرییــەکان بووبێــت کــە نــارساوە کلیپســیدرا)Clepsydra( کــە بــە جووڵــەی ئــاو کاری دەکرد. لەســەدەی 
یەکەمــی زایینیــدا لــە ئەســکەندەرییە هەندێــک پەیکــەر لــە شــێوەی مــرۆڤ و ئــاژەاڵن دروســت دەکــران کــە دەیانتوانــی 
هەندێــک جووڵــەی ســادە بەشــێوەی خۆســەر ئەنجامبــدەن. لەســەدەکانی ناوەڕاســتدا زۆربــەی چڕبوونــەوەکان لەســەر 
دروســتکردنی کاتژمێــری خۆســەرترو وردتــر و ئاڵۆزتــر بــوو. لــە ســەر مودێلــی کاتژمێــر تەنانەت هەوڵــدەدرا هاوشێوەســازی 
بــۆ ژیــان و جووڵــەی مــرۆڤ وئاژەاڵنیــش بکرێــت کەبەمــە دەگوتــرا ئامێــری ئۆتۆماتا)خۆســەر-Automata(، لەســەرەتای 
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ســەدەی بیســتەمدا هەوڵــدرا لۆجیــک بــۆ جووڵــەی ئــەم ئامێــرە میکانیکییانــە زیــاد بکرێــت و جووڵەکانــی ئامێــری خۆســەر 
ــەر دەکات و  ــری خۆس ــەی ئامێ ــی جووڵ ــە کۆنتڕۆڵ ــم ک ــت ئاڵگوریس ــە دەگوترێ ــتادا بەم ــە ئێس ــت. ل ــرام بکرێ ــە پرۆگ ب
ــری خۆســەر  ــی ئامێ ــر خۆســەرتر و زیرەکــر کردن ــەوەو پێشخســن و هەرچــی زیات ــۆ لێکۆڵین ــواری زانســتی ب ــن ب چەندی
هاتووەتــە ئــاراوە. بــە پێشــکەوتنی تەکنەلۆژیــای ئەلیکرۆنێــک پێشــکەوتنێکی زۆر وشۆڕشــێکی گــەورە لــە دروســت کردنــی 
ئامێــری خۆســەر هاتــە ئــاراوە، بــە بــەراورد بــە ئامێــرە میکانیکییــەکان کۆمپیوتــەرەکان هــەم فەزایەکــی کەمــر داگیردەکــەن 
هــەم توانــای کۆنتڕۆڵکــردن و بەپرۆگرامکردنیــان زۆر بەرزتــرە، ئێســتا دەکرێــت بــە ســادەترین کۆمپیوتــر لــە چرکەیەکــدا 
چەنــد میلیــارد هەژماردکــردن ئەنجــام بدرێــت، بۆیــە دروســت کردنــی ئاڵــۆزی بــۆ دەرکەوتنــی ڕەفتــاری ئاڵۆزتــر دەســتەبەر 
ــرۆس هــەر لەخــۆوە دروســت  ــە شــێوەی ڤای ــە ئامێرێکــی خۆســەر ل ــە نەرم ــە ک ــۆز نیی ــدە ئاڵ ــەاڵم هێشــتا هێن ــووە. ب ب
ببێت)هەرچــی ڤایــرۆس و کرمــی کۆمپیوتــەری هەیــە دروســتکەرە ســەرەکییەکەی مرۆڤــە نــەک ئامێــر(. لەگــەڵ هەمــوو 
ــۆ  ــە ئێســتا ب ــە ل ــەرەکان ک ــە. بەهەرحــاڵ کۆمپیوت ــان هەی ــی ئێســتا ســنوورداری گەورەی پێشــکەوتنەکاندا کۆمپیوتەرەکان
دروســتکردنی ژیانــی دەســکرد لــەکاردان، یاســا کاســیکییەکان بەکاردەهێنــن و ئەمــەش واتــای ئەوەیــە بــۆ ئەنجامدانــی 
کردارەکانیــان پێویســتیان بەکاتێکــی زۆرە و هــەر ئــەوەش دەبێــت بەهــۆی ئــەوەی دروســت کردنــی الســیکەرەوەی ژیــان 
کاتــی زۆری پێویســت بێــت. لەســااڵنی کۆتایــی ســەدەی بیســتەم بوارێکــی نــوێ بەنــاوی هەژماردکردنــی کوانتەمــی هاتــە 
ئــاراوە. ئامانجــی ســەرەکی ئــەم بــوارە دروســت کردنــی کۆمپیوتــەری کوانتەمییــە. کۆمپیوتــەری کوانتەمــی توانــای هەژمــارد 
کردنــی زۆر زۆر بەرزتــرە لــە خێراترینــی کۆمپیۆتەرەکانــی ئێســتا. لــەم کۆمپیوتــەرەدا هــەم بیتەکانــی 0 و 1 بەکاردێــت و 

هــەم ســەریەککەوتنی ئــەم بیتانــە.

گــەڕان بــەدوای ســەرچاوەی ژیــان بیرکردنەوەکانــی بــەرەو بەکارهێنانــی میکانیکــی کوانتەمــی لــە پرۆســە بایۆلۆجییەکانــدا 
ــۆم و  ــی ئەت ــە جیهان ــی ورد وات ــەر جیهان ــی لەس ــە فەرمانڕەوای ــایانەی ک ــەو یاس ــە ل ــەم بریتیی ــتی کوانت ــردووە. زانس ب
مۆڵکیوڵــەکان دەکات، ئایــا پێکهاتــەی مــادەی زینــدوو شــتێکی جیــاوازە لــەم تەنۆلکــە وردانــە؟ لــە ئێســتادا وەاڵم نەیــە، 
کەوابــوو ژیرانەتریــن ڕێگــە بــۆ دۆزینــەوەی ســەرچاوەی ژیــان وردبووەنەوەیــە لــە پێکهاتــەی مــادەی زینــدوو لــەو ئاســتە 
ــی  ــۆ گفتۆگۆیەک ــەوە ب ــە بگەڕێت ــیدا لەوانەی ــە زیندەناس ــی ل ــای کوانتەم ــی فیزی ــۆ ڕۆڵ ــاژە ب ــەم ئام ــەدا. یەک زۆر بچووک
ــتی  ــاو ژووری کەش ــاو لەن ــەر دەری ــەم، لەس ــای کوانت ــەرەکی فیزی ــی س ــۆر، دوان لەدامەزرێنەران ــرگ و ب ــوان هایزەنبێ نێ
چیتا)کەشــتی تایبەتــی بــۆر زانــای گــەورەی دانیامرکــی(. هایزەنبێــرگ لــە کتێبــی ئــەو دیــوی فیزیــادا باســی دەکات، کــە 
ــاوازی  ــی و جی ــا و زیندەناس ــا و کیمی ــوان فیزی ــدی نێ ــە پێوەن ــەبارەت ب ــەرم س ــی گ ــااڵنی 19٣0- 19٣٢ گفتۆگۆیەک لەس
نێــوان مــادەی زینــدوو و نازینــدوو لــە ئــارادا بــووە، لــەو گفتۆگــۆدا هایزەنبێــرگ بــڕوای وایــە دەبێــت یاســاگەلێک بوونــی 
هەبێــت کــە ژیانیــش لــە خــۆ بگرێــت ویاســاکانی فیزیــای کوانتــەم دەبــن بــە بارێکــی تایبــەت لــەو یاســایە، بەتایبەتــی 
جەخــت لەســەر ئاگایــی مــرۆڤ و گیانــداران دەکاتــەوە، بــەاڵم بــۆر پێــی وایــە لــە ئێســتادا پێویســت بەوەنــاکات خۆمــان 
بەدۆزینــەوەی یاســای جیــاواز لەوانــەی فیزیــا و کیمیــا خەریــک بکەیــن بــەاڵم لەهەمانکاتــدا ئامــاژە بەهێزێــک بەنــاوی 
ــی نەمســاوی  ــر فیزیایی ــەن رشۆدینگێ ــن لەالی ــە دوبڵی ــە ســاڵی 19٤٣ و ل ــن هــەوڵ ل ــەاڵم گرنگری ــان دەکات. ب ــزی ژی هێ
ــە  ــاراوە، ک ــە ئ ــەاڵغ، هات ــمیناری قەرەب ــەک س ــە زنجیرەی ــەم ل ــای کوانت ــەرەکی فیزی ــی س ــر لەدامەزرێنەران ــی ت و یەکێک
ــەدا  ــەم کتێب ــەوە. ل ــە؟« باڵوکرای ــان چیی ــاوی » ژی ــدا بەن ــوەی کتێبێک ــە چوارچێ ــمینارانە ل ــەم س ــاڵی 19٤٣ ئ ــر لەس دوات
ــای کوانتــەم ڕۆڵــی  ــدا فیزی رشۆدینگێــر جەخــت دەکاتــەوە کــە دەبێــت لەگواســتنەوەی بۆمــاوەدا و لەدروســتبوونی ژیان
ســەرەکی بگێڕێــت. ئــەم کتێبــە بووبــە هانــدەر بــۆ ئــەوەی توێژینەوەکانــی دواتــر ژمارەیەکــی زۆر نهێنــی DNA و بازدانــی 

ــەوە.  ــن بدۆزن جینیتیکــی و تەنانــەت جی

کوانتەم دێتە ناوەوە
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هەوڵــەکان لــەم ئاڕاســتەدا بووەبەهــۆی ئــەوەی بوارێکــی نــوێ بێتەئــاراوە کــە نــارساوە بــە بــواری زیندەناســی کوانتەمــی. 
زۆربــەی هــەرەزۆری زانایــان بڕوایــان وایــە ژیــان لــە وردتریــن ئاســتدا دەبێــت دروســت ببێــت، ئــەم ئاســتە وردە جیهانــی 
ئەتــۆم و مۆڵکیوڵەکانــە. دەبێــت بەرێگەیــەک کارلێکــی ئــەم خشــتەبنچینانە ببێــت بەهــۆی ئــەوەی خۆدووبارەکــەرەوەی 
خۆســەر دروســت ببێــت، زانســتێک کــە فەرمانڕەوایــی لەســەر ئــەم ناوچــە دەکات زانســتی کوانتەمــە، بۆیــە بــەم ڕێگــە 
دەگوترێــت ڕێگــەی ئاســایی)trivial( بــۆ دۆزینــەوەی ســەرچاوەی ژیــان. ئایــا ئــەم خــۆ دووبارەکــەرەوە خانەیــە؟! بێگومــان 
ــرۆس  ــۆ ڤای ــان ب ــەس گومانی ــە زۆر ک ــە لەوانەی ــەاڵم زۆر ورد نیی ــەرە، ب ــەرەوەی خۆس ــۆ دووبارەک ــتەمێکی خ ــە سیس خان
ــەم خــۆ  ــت، ئ ــدوودا دروســت دەبێ ــەی زین ــاو خان ــو لەن ــت بەڵک ــەوە دروســت نابێ ــە ناژیانیی ــرۆس ل ــەالم ڤای ــت، ب بچێ
دووبارەکــەرەوە خانــە و DNA و RNA ش نییــە. ئایــا ریبۆزۆمــە؟! هەندێــک گرنگــی بــە ڕیبــۆزۆم دەدرێت،بــەاڵم کاتێــک 
کــە پێویســتە بــۆ ئــەوەی ڕیبوزومێــک خــۆی دووبــارە بکاتــەوە لەتەمەنــی گــەردوون بەرزتــرە. ســەرەڕای هەمــوو ئەمانــە 

لەوانەیــە ڕێگەکــە نائاســایی)Non-Trivial( بێــت چونکــە ژیــان لەخۆیــدا بابەتێکــی نائاســاییە.
یەکێــک لەپرســە هەرەســەرەکییەکانی زیندەناســی ســەرچاوەی وزەیــە. دەزانیــن ڕووەک وەکــو بوونەوەرێکی زینــدوو وزەی 
پێویســت بــۆ بەردەوامــی ژیــان، بەڕێگــەی ڕۆشــنەپێکهاتن)Photosynthesis( لەگەاڵکــەی دابیــن دەکات، بــەاڵم میکانیزمی 
ئــەوەی لــە گــەاڵی ڕووەکەکانــدا ڕوودەدات پرۆســەیەکە بەتەواوەتــی ملکەچــی یاســاکانی کوانتەمــە ئــەو ئەلیکرۆنانــەی 
وزە دەگوازنــەوە هاوبــارن)Coherence( و ئــەم کارە بەڕێگــەی تونێللێدانــی کوانتەمــی دەکــەن. هاوبــاری و تونێــل لێــدان 
دوو دیــاردەی کوانتەمیــن ئــەو کارەی کــە ڕووەک و باکریــا بەســادەیی دەیکــەن هێشــتا مــرۆڤ ناتوانێــت الســایی بکاتــەوە 
و نازانیــن چــۆن ئــەم دۆخــە هاوبارییــە کوانتەمییــە ئەلیکرۆنییــە تاڕادەیــەک دوورودرێــژ لەوەهــا سیســتەمێکی ئاڵــۆزدا 
ــوو  ــڕاو لەهەم ــی داب ــتەمێکی کوانتەم ــن)decoherence(، سیس ــی داباری ــە پرس ــە ل ــەکە بریتیی ــت، کێش ــت دەبێ دروس
جیهــان بەهاوبــاری دەمێنێتــەوە تاوەکــو ئــەو کاتــەی کارلێــک لەگــەڵ ناوەنــدی کاســیکی دەوروبــەردا دەکات، ئــەوکات 
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بەخێرایــی هاوبارییەکــەی لەدەســت دەدات و دەبێتــەوە بەسیســتەمیکی کاســیکی. بۆئــەوەی بکرێــت لێکۆڵینــەوە لەســەر 
سیســتمێکی کوانتەمــی بکرێــت دەبێــت پێــوان ئەنجامبدرێــت، ئەمــەش یانــی کارلێــک لەگــەڵ ناوەنــدی دەوروبــەر، واتــە 
ــە تاڕادەیەکــی زۆر کاتێکــی  ــت، ک ــە ئەنجامبدرێ ــت پێوانەک ــە)10-1٥( چرکــە دەبێ ــد فمتۆچرکەی لەکاتێکــی زۆرکــەم چەن
کەمــە، هەوڵــی ســەرەکی زانایــان دۆزینــەوەی ڕێگەیەکــە بــۆ درێژکردنــەوەی ئــەم کاتــە تاوەکــو بکرێــت دووبارەکــەرەوە 
خۆســەرەکە ببیرنێــت و بپێورێــت. لــە ئێســتادا کارکــردن لــەم بــوارەدا زۆر گەرمــە و دەکرێــت ڕێگەیــەک بێــت بــۆ ئــەوەی 

لــە شــێوازی کارکردنــی زانســتی کوانتــەم لــە مــادەی زینــدوو تێبگەیــن. 
باڵنــدەی سینەســووری ئەوروپــی لــە ئیســکاندینڤیاوە هەمــوو پایزێــک کــۆچ دەکات بــەرەو باشــوری دەریــای ناوەڕاســت 
ــەی  ــی زەوی ڕێچکەک ــواری موگناتیس ــرەی ب ــە گوێ ــرووەکان، ب ــەت مێ ــی و تەنان ــی دەریای ــوو گیاندارێک ــو هەم و وەک

ــەوە. دەدۆزێت
نهێنییەکــە بریتــی بــوو لــەوەی ئــەم باڵنــدە کارەکــەی چــۆن ئەنجــام دەدات؟ بــەاڵم تاکــە تیۆری بــە بایەخــی ئێســتا، بریتییە 
لــە گیرۆدەیــی)Entanglement(- واتــە باڵندەکــە بەڕێگــەی جۆرێــک جووتبوونــی کوانتەمــی ئــەم کارە ئەنجــام دەدات- لــە 
نــاو تــۆڕی چــاوی سینەســووردا پرۆتینێــک هەیــە کــە پێــی دەگوترێــت کریپتۆکــرۆم، کــە بەڕووناکــی هەســتیارە، لــە نــاو 
کریپتۆکرۆمــدا جووتێــک ئەلیکرۆنــی جووتبــووی کوانتەمــی هەیــە، گیرۆدەیــی کوانتەمــی دەبێــت بەهــۆی ئــەوەی ئــەم 
دوو تەنۆلکــە هەرچەنێــک لــە یەکــری دوور بــن بەشــێوەیەک لــە پێوەنــدی لەگــەڵ یەکریــدا مبێننــەوە. دوو ئەلیکرۆنــی 
جووتبــووی کوانتەمــی لەنــاو خانەیەکــدا دەکرێــت ســەمایەکی ورد ئەنجــام بــدەن کــە زۆر هەســتیارە بــە جووڵــە 
ــواری  ــەوەی بەگۆشــەی ب ــدە لەســەر الربوون ــە بەن ــەن ک ــی دروســت دەک ــی کوانتەم ــە دۆخێک موگناتیســی زەوی، ئەمان
ــت  ــاواز دەنێرێ ــڕی جی ــە ب ــە نیشــانە ب ــەکان ک ــەوە کیمیایی ــی کاردان ــت بەهــۆی بەخێرابوون ــە دەبێ موگناتیســی زەوی، ک
ــە و  ــوارە موگناتیســییەکە. ئەمــە هێشــتا گریامنەی ــەوەی ب ــەی الربوون ــدە لەســەر پل ــڕە بەن ــەم ب ــۆ مێشــک، هەڵبــەت ئ ب

ــە. پشتڕاســتکردنەوەی پێویســتی بەکات
یەکێــک لــەو ڕێگانــەی کــە ئەنزیمــەکان پەرەیــان ســەندووە بــۆ ئــەوەی بــەکاری بهێنــن، گواســتنەوەی تەنۆلکــەی 
ــدان.  ــل لێ ــەی تونێ ــە ڕێگ ــر ب ــێکی ت ــۆ بەش ــەوە ب ــێکی مۆڵکیوڵ ــە لەبەش ــرۆن و پرۆتۆنەکان ــو ئەلیک ــی وەک نیمچەئەتۆم
ئەمــە کارامــەو خێرایــە و دەکرێــت ون ببێــت- پرۆتۆنێــک لــە شــوێنێکدا ون دەبێــت و لــە شــوێنێکی تــر دەردەکەوێــت. 

ــەیەک دەدەن. ــا پرۆس ــتبوونی وەه ــی دروس ــی یارمەت ئەنزیمەکان
لێــرەدا ئاماژەمــان بەچــوار پرســی گرنــگ لــە زیندەناســی کوانتەمیــدا کــرد کــە تاڕادەیەکــی زۆر دوور لــە زێهــن نین)جگــە 
لــە منوونــەی باڵندەکــە(، بــەاڵم وەکــو ئاماژەمــان پێــدا گــەڕان بــۆ ســەرچاوەی ژیــان بــەڕای زۆر کــەس پرســێکی نائاســاییە.

ــت  ــەرتا دەبێ ــەن، س ــان تێبگ ــەرچاوەی ژی ــۆ س ــەڕان ب ــتی گ ــی بەمەبەس ــەوەی کوانتەم ــێوازی لێکۆڵین ــە ش ــەوەی ل ــۆ ئ ب
بزانــن، لــە سیســتەمی کوانتەمیــدا ئێمــە ســەروکارمان لەگــەڵ ئەگــەردا هەیــە، ئــەم تیۆرییــە فەرمانڕەوایــی لەســەر هەمــوو 
دیاردەکانــی گــەردوون لــە وردتریــن تاوەکــو گەورەتریــن ئاســتدا دەکات، بــەاڵم زۆرتــر لــە جیهانــی ورددا بەکاردێــت. ژیــان 
ئاڵــۆزە و فیزیــای کوانتــەم دوو الیەنــی هەیــە کــە لــە دەســتەبەرکردنی سیســتەمە ئاڵۆزەکانــی وەکــو ژیانــدا گرنگــن. یەکــەم 
بریتییــە لــە نابەردەوامــی و بچڕبچــڕ بــوون)discreteness(؛ هــەر سیســتەمێکی کوانتەمــی ســنووردار بــە وزەی داخــراوەوە 
ژمارەیەکــی ســنووردار دۆخــی شــیاو بــۆ پێوانــی هەیــە، کــە سیســتەمەکە تەنهــا بــۆی هەیــە لــە یەکێــک لــەو دۆخانــەدا 
ــە بەختەکــی بــوون)Chanciness(؛ سیســتەمە کوانتەمییەکــە بەدڵنیاییــەوە ناکرێــت پێشــبێنی  بێــت. دووهــەم بریتییــە ل

بکرێــت لەچــی دۆخێکدایــە تەنهــا دەگرێــت بــە ئەگــەر قســەی لەســەر بکرێــت.
ئێمــە وایدادەنیــن لەهەندێــک دۆخــدا سیســتەمێکی کوانتەمــی دەکرێــت خــۆی دووبــارە بکاتــەوەو ببێــت بــە خۆســەر، 
واتــە بەهەندێــک هەڵــەی کەمــەوە دەکرێــت زانیارییــەکان کۆپــی بکاتــەوە) گــەردوون و مــادە لــە کۆتاییــدا بریتییــن لــە 
ــە کۆمپیوتــەری  ــاری لەزانســتی کۆمپیوتــەری ئاســایی دەگوترێــت »بیــت« بــەاڵم ل کۆمەڵەیــەک زانیاریــی( بەیەکــەی زانی
ــوان( سیســتەمەکە لەســەریەککەوتن)Superposition(ی  ــت«. لەســەرەتادا)پێش پێ ــەم بی ــە »کوانت ــت ب ــدا دەبێ کوانتەمی
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هەمــوو دۆخەکاندایــە و ئەمــە بەواتــای ئەوەیــە سیســتەمێک دەکرێــت ژمارەیەکــی زۆر ڕێچکــە هــاوکات بگرێتــە بــەر. 
ــە،  ــایی مادەی ــی زۆر نائاس ــان بەڕاســتی دۆخێک ــە ژی ــەوە. چونک ــەم دەبێت ــە شــێوەیەکی بەرچــاو ک ــدا کات ب ــە ئەنجام ل
ــی  ــت. میکانیک ــن بێ ــی زۆر نامومکی ــە بەڕادەیەک ــتەوە لەوانەی ــەرەتایی خۆویس ــی س ــە دۆخێک ــی ل ــۆرم وەرگرتنەکەش ف
کوانتەمــی بــە بەکارهێنانــی ســەریەککەوتن)Superposition( و پرۆســەی هاوڕێــک ڕێگەیەکــی تاڕادەیەکــی زۆر کــورت 
ــی  ــن. میکانیکــی کوانتەم ــەوە پێناســە بکەی ــەری زۆر نزم ــک بەئەگ ــو دۆخێ ــان وەک ــت ژی ــەوە. دەبێ ــان دەکات ــەرەو ژی ب
دەتوانێــت فــەزای ئەگــەرەکان زۆر بەهێزتــر بپشــکنێت لــە سیســتەمە کاســیکییە هەڕەمەکییــەکان. ئێســتا ئەگــەر ئاســتێکی 
ــان بێــت )بــۆ منوونــە دووبارەکــەرەوەی کوانتەمــی بێــت( بەپێــی گریامنــە دەبێــت  کوانتەمــی هەبێــت کــە هەڵگــری ژی
نزمریــن فراوانــی هەبێــت. بــەو پێیــە دەبێــت ئێمــە رشۆڤــەی ئــەوە بکەیــن بۆچــی سیســتەم دەڕۆخێــت بــۆ یەکێــک لــەم 
دۆخانــە کــە ئەگەرەکــەی زۆر نزمــە. بــە دەربڕینێکــی تــر چــۆن ســەریەککەوتن کوانتەمــی تێــدەگات ژیانــی دۆزیوەتــەوەو 
ــاو سیســتەمەکەوە:  ــە ن ــە دێت ــە بەناچــاری بەشــێکی تیۆلۆژییان ــن بۆی ــە نایزانی ــۆل دەیڤیــس ڕای وای ــاوی؟ پ ــە ن دەڕۆخێت

سیســتەمەکە بەشــێوەیەک ژیــان لەنــاو ژمارەیەکــی زۆر دۆخــی تــر هەڵدەبژێرێــت. 

وەکــو بەرئەنجــام دەکرێــت بگوترێــت گــەڕان بــەدوای ســەرچاوی ژیــان بەشــێوەی زانســتی تۆزێــک زیاتــر لــە ســەد ســاڵ 
تەمەنــی هەیە-بــەراوردی بکــە بــە گــەڕان بــەدوای ســەرچاوەی گــەردوون کــە تەمەنــی هــەزاران ســاڵە- وەاڵمــە ئایینــی 
ــانی  ــەر شانبەش ــتی کۆمپیوت ــەم و زانس ــتی کوانت ــتا زانس ــە ئێس ــامون، ل ــژوودا بەجێ ــە مێ ــیکییەکان ل ــەفییە کاس و فەلس
ــت  ــاڵی دەوێ ــد س ــا چەن ــن، ئای ــگاوە ســەرکییەکان بنێ ــت هەن ــی بایۆلۆجــی دەیانەوێ ــی ئەزموون ــە بەکارهێنان ــەک و ب ی
تاوەکــو وەکــو گەردوونناســی دیمەنێکــی هەرچەنــد لێلێــش بێــت ببینیــن؟ هێشــتا دیــار نییــە، بــەاڵم بێگومــان زانســتەکە 
خەریکــە پــێ دەگرێــت، ئــەم زانســتە کــە نــارساوە بــە بایۆلۆجــی کوانتەمــی هاوشــانی پێشــکەوتنێکی تــرە کــە نــارساوە بــە 
کۆمپیوتــەری کوانتەمــی، زۆر کــەس بڕوایــان وایــە ئــەم دووە تەواوکــەری یەکریــن و لەوانەشــە لەڕاســتیدا یــەک شــت بــن، 
هەرچۆنێــک بێــت زانایــان قۆڵیــان لــێ هەڵامڵیــوە ناوچەیەکــی نــوێ و بوارێکــی نــوێ بکەنــەوە کــە ســێ بــواری گرنگــی، 
فیزیــا و بایۆلۆجــی و کۆمپیوتــەر و لەوانەشــە فەلســەفەو کیمیــا لــە خــۆ بگرێــت، ناوچەیــەک کــە چــاوەڕێ دەکەیــن بــەرەو 

پرســیاری ســەرەکی لەســەر ســەرچاوەی ژیــان ڕێنامییــامن بــکات.

سەرچاوەکان
لەنووسینی ئەم وتارەدا جگە لە ژمارەیەکی زۆر باسی زانستی لە زانیارییەکانی ناو ئەم کتێبانە سوود وەرگیراوە

1.ژیان چییە؟ نووسینی رشۆدینگێر وەرگێرانی حوسێن حوسێنی، هێمن حوسێن)ئامادە بۆچاپ(
٢.بەرەو سەرچاوەی ژیان، نووسینی کۆمەڵێک توێژەر؛ وەرگێڕانی حوسێن حوسێنی، هێمن حوسێن)ئامادە بۆ چاپ(

Life on the Edge; The Coming of Age of Quantum Biology , by Johnjoe McFadden and Jim Al-  .٣
)٢01٤(Khalili

What is Soul? by Wolfgang Giegerich .٤
on the soul, by Aristotle .٥

Introduction to Artificial Life by: Adami, Christoph .6

بەرئەنجام
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ــدا ناشــکێ،  ــای بەســەر ئیامن ــوو دووری توان ــک، پێمواب ــی دوورە. جارێ ــکان ســێ هــەزار ســاڵی ڕووناک ــەوە ئێســتا ڤاتی ئ
هەروەکــو ئــەوەی پێموابــوو ئاســامنەکان نوماینــدەی شــکۆمەندی خوداوەنــدی دەســت ڕەنگینــن. ئێســتا کــە شــوێنەواری 
ئــەو دەســت ڕەنگینییــەم بینــی، ئیامنــم درزێکــی گــەورەی تێکــەوت. لــە خاچــە هەڵوارساوەکــەی ســەر دیــواری کابینەکــە 
ڕامــاوم، کــە ڕێــک لەســەرەوەی کۆمپیوتــەری مــارک ڤــی ئــای)Mark VI Computer( بــە دیــواری کابینەکەوە هەڵــوارساوە. 
ــر  ــاڵ زیات ــە ســیمبوڵێکی بەت ــەو خاچــە ل ــەی باشــە ئەگــەر ئ ــم، ئ ــە ژیامنــدا توشــی سەرســوڕمان دەب ــۆ یەکــەم جــارە ل ب

هیچــی تــر نەبێــت؟
هیشــتا بــە کەســم نەوتــووە، بــەاڵم خــۆ ڕاســتی ناشــاردرێتەوە. ڕاســتیەکان لــە وێــن، بــۆ هەمــوو ئــەو کەســانەی دەیانــەوێ 
بیانخوێننــەوە، لەســەر رشیتێکــی موگناتیســی درێــژ، بــێ شــومار درێــژ تۆمارکــراون، ئــەو رشیتــە لەگــەڵ هــەزاران فۆتــۆ 
ئێمــە دەیانهێنینــەوە بۆســەر زەوی. زاناکانــی تــر لــە مــن باشــر دەتوانــن لێکدانەوەیــان بــۆ بکــەن، مــن ئــەو کەســە نیــم 
بیەوێــت چێــژ لــە یــاری پێکــردن و شــاردنەوەی ڕاســتییەکان ببینێــت، کــە لــە پێشــردا نــاوی وا خراوەتــە دوای ڕێکخراوەکەم.
کۆمەڵەکــە خــراپ پەســت ببــوون: دەمــوت دەبێــت لــە کۆتاییــدا ئــەم گاڵتەجاڕییــە چــۆن وەربگــرن. هەندێــک لــەوان هــەر 
یەکــەو جــۆرە مئیانێکــی دینــی هەبــوو، وەلــێ پێیــان خــۆش نەبــوو لــە کەمپەینەکەیانــدا لــە دژی مــن ئــەم کۆتــا چەکــە 
هەســتیار و ســامناکە بەکاربێنــن -لێــرە ئەمــە تایبــەت و خۆشــنوودە،بەاڵم لــە بنچینــەدا شــەڕە ســامناک و جدییەکــە بــە هەر 

ئەستێرەکە
وەرگێڕانی: سەروەر موحەمەد
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ڕێگایــەک بێــت لەســەر زەوی کۆتایــی پێدێــت. کەیفیــان خــۆش بــوو بــەوەی مەســیحییەک ســەرکردەیانە: بــۆ منوونــە، دکتۆر 
چاندلێــر هــەر لێــی نەدەبڕیــەوە. )باشــە بۆچــی پیاوانــی تەندرووســتی وەکــو بــێ باوەڕانــی بەدنــاو وان؟( هەنــدێ جــار، 
کاتێــک ڕووناکییــەکان هێنــد کــز دەبــوون کــە بەهۆیــەوە ئەســتێرەکان بــە شــکۆمەندییەکی نەبــڕاوەوە دەبریســکانەوە، لــە 
شــوێنی چاودێریەکــە دەیبینیــم. بــە دڵتەنگیــەوە دەهاتــە ســەرەوە و لــە بەنــدەرە گــەورە هێلکەییەکــەوە ڕادەمــا، کاتێــک 
ئاســامنەکان بــە هێمنــی بەدەورمانــدا دەکەوتنــە گاگۆڵکــێ، وەکــو کەشــتییەک کــە دەخولێتــەوە و دەخولێتــەوە و هەرگیــز 

خەیاڵــامن نەپڕژابێتــە ســەری تــا ڕاســتی بکەینــەوە.
لە کۆتاییدا وتی "باشە، باوکە" .

"ئەمــە هــەروا تــا هەتایــە بــەردەوام دەبێــت، لەوانەشــە )شتێک(درووســتی کردبێــت. بــەاڵم چــۆن دەتوانــی بــڕوا بــەوە 
بێنــی ئــەو )شــت(ە لــەم دونیــا بچووکــە بەدبەختــەی ئێمــەدا گرنگییەکــی تایبەتــی هەیــە؟ ئــا ئەمــە ئــازارم دەدات" . دواتــر 
ــدەکات،  ــەوە دەســت پێ ــێ دەکــەن، ئارگومێنــت هێنان ــدا جۆالن ــە دەورمان ــی ب ــوالکان بەهێمن کاتێــک ئەســتێرەکان و نێب

جۆالنێــکان کەوانــەی بــێ شــومار لــە پشــتی پاســتیکە شــەفافەکەی شــوێنی چاودێریەکــە درووســت دەکــەن.
پێموایــە، وادەردەکــەوت ئــەو ئاســتەی تێیدابــووم لەگەڵــم نەدەگونجــا، گروپەکــەش زۆر دڵیــان بــەوە خۆشــبوو. منیــش بــە 
لووتبەرزییەکــەوە ئامــاژەم بــە ســێ وتارەکــەم کــرد لــە ژورناڵــی ئەســرۆفیزیایی و پێنــج وتــاری تــرم لــە تێبینــی مانگانــەی 
کۆمەڵــەی شــاهانەی ئەستێرەناســی. بیــرم خســتنەوە کــە ڕێکخراوەکــەم لــە هەمبــەر کارە زانســتیەکانیدا ناوبانگێکــی زۆری 
ــە ئەستێرەناســی  ــە ل ــداریی ئێم ــەوە بەش ــە ســەدەی هەژدەیەم ــەاڵم ل ــن، ب ــەم بی ــە ژمارەک ــە ب ــووە. ئێســتا لەوانەی هەب
 Phoenix( ــوالی فینیکــس ــەم لەســەر نیب ــت ڕاپۆرتەک ــرە. دەبێ ــە زۆر زیات ــارەی ئێم ــەڵ ژم ــەراورد لەگ ــادا بەب و جیۆفیزی
Nebula( کۆتایــی بــە مێــژووی هــەزار ســاڵەمان بێنێــت؟ دەیهێنێــت، دەترســم، زۆریــش زیاتــر لــەوەی کــە پێویســتە برســم، 

دەترســم.
ــە  ــە. تاکــە ســودێک کــە هەیبێــت ئەوەی ــاوە، بــەالی منــەوە ناوێکــی ئێجــگار خراپ ــوال ن ــە نێب ــاوەی ل ــەو ن ــم کــێ ئ نازان
ناتوانرێــت بــۆ چەنــدان ملیــار ســاڵی تــر پشتڕاســت بکرێتــەوە. تەنانــەت وشــەی "نێبــوال" ســەرت لــێ دەشــێوینێ؛ ئەمــە 
تەنێکــی زۆر بچووکــرە لــەو تــەم و مــژ و هــەورە سەرســوڕهێنەرانە -مــادەی ئــەو ئەســتێرانەی هێشــتا لەدایــک نەبــوون- 
ــتێکی زۆر  ــس ش ــوالی فینیک ــدا، نێب ــتی گەردوونی ــە ئاس ــتیدا، ل ــە ڕاس ــەوە. ل ــیری باڵوبوونەت ــگای ش ــی ڕێ ــە درێژی ــە ب ک

ــە ئەســتێرەیەکە. ــە دەوری تاک ــە -بازنەیەکــی تەنکــی گازی ل بچووک
یان ئەوەی کە لە ئەستێرەیەک دەمێنێتەوە ...

ــەوێ،  ــە ل ــت، ک ــن بێ ــە م ــەی ب ــااڵ )The Rubens engraving of Loyola( گاڵت ــی لۆی ــی ڕۆبێنس ــەوت نەقش وا دەردەک
ــەی  ــە بچوک ــەو جیهان ــە ل ــەی، ک ــەو مەعریفەی ــە، ئ ــوو. باوک ــپێکرۆفۆمیتەرەکەوە هەڵوارساب ــەوارەکانی س ــەرو ئاس لەس
ــۆ  ــاوەڕی ت ــا ب ــۆ دەکــرد؟ ئای ــە ت ــادەوەری منــەوە چــی ل ــاو ی ــە ن ــا ئێــرە هاتووەت هەمــوو گــەردوون بــوو بــەالی تــۆوە ت

ــا؟ ــن شکســتی دەهێن ــاوەڕی م ــان وەک ب ــرت؟ ی ــەی دەگ بەرگ
باوکــە، تــۆ چــاوت بڕیبــووە دوور، بــەاڵم مــن زیاتــر لــەو هەمــوو دوورییــەم بڕیــوە کــە بەخیاڵی تــۆدا دەهات کاتێــک هەزار 
ســاڵ پێــش ئێســتا ڕێکخراوەکــەی ئێمــەت بنیاتنــا. هیــچ کەشــتییەکی کێومــاڵ لــەوەی ئێمــە دوورتــر نەبــوو لــە زەوی: ئێمــە 
لەوپــەڕی ســنوورەکانی گەردوونــی کەشــفکراوداین. پامنــان دانــا بــۆ گەیشــن بــە نێبــوالی فینیکــس، ســەرکەوتووبووین، بــە 
بارێــک مەعریفــەوە گەڕاینــەوە بــەرەو زەوی. خۆزگــە دەخــوازم مبتوانیبــا ئــەم بــارەی ســەر شــانەکانم بەرزبکەمــەوە، بــەاڵم 

بەلووتبەرزییــەوە، بەنــاو ســەدەکان و ســاڵە ڕووناکییەکانــدا کــە دەکەونــە نێوانــی ئێمــە بانگــت دەکەم.
ئــەو کتێبــەی لــە دەســتتدایە وشــەکانی ئاســانن بــۆ خوێندنــەوە. بــە شــکۆمەندی خــودا پەیامەکــە باڵودەبێتــەوە. بــەاڵم 
ئــەوە پەیامێکــە کــە مــن ئیــر ناتوانــم بــڕوام پێــی هەبێــت. ئەگــەر بتزانیبــا چیــامن دۆزیوەتــەوە، هــەر بــڕوات پێــی دەبوو؟
بێگومــان زانیــامن نێبــوالی فینیکــس چیبــوو. هەمــوو ســاڵێک، بەتەنهــا لــە گەلەســتێرەی خۆمانــدا، زیاتــر لــە ســەد ئەســتێرە 
دەتەقنــەوە، بــۆ مــاوەی چەنــد ڕۆژێــک یــان چەنــد کاتژمێرێــک دەبریســکێنەوە، بریســکانەوەیەک کــە ســەد جــار زیاتــرە 
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لــە بریســکانەوەی ئاســایی خۆیــان، لــە دواییشــدا دەکوژێنــەوە و دەمــرن. ئەمانــە تەقینەوە)نۆڤــا(ی ئاســایین -کارەســاتی 
گەردوونیــی ئاســایین. لەوکاتــەوەی لــە ڕوانگــەی لونــەر)Lunar Observatory( دەســتم کــردووە بــە کارکــردن، شــەبەنگ و 

چەمــاوەی ڕووناکــی دەیانــی وام تۆمارکــردووە.
بەاڵم لە هەر هەزار ساڵێکدا سێ بۆ چوار جار شتێکی تر ڕوودەدات، کە تەنانەت نۆڤا لەچاویدا زۆر بێ بایەخە.

ــی  ــتێرە گەورەکان ــوو ئەس ــە هەم ــکانەوەی ل ــەم بریس ــی ک ــۆ ماوەیەک ــوپەرنوڤا، ب ــە س ــت ب ــتێرەیەک دەبێ ــک ئەس کاتێ
گەلەســتێرەکە زیاتردەبێــت. ئەستێرەناســە چینییــەکان لــە ســاڵی 10٥٤ی زاینیــدا ســەیری ئــەم ڕووداوەیــان کــردووە، وەلــێ 
ــە گەشــاوەیی  ــیۆپیا ســوپەرنوڤایەک زۆر ب ــە کاس ــاڵی 1٥7٢دا، ل ــە س ــر، ل ــج ســەدە دوات ــووە. پێن ــان بینی ــوە چیی نەیانزانی

ــداوە. ــە ڕووی ــەو بابەت ــر ل ــەی ت ــەوە ســێ دان ــوو. لەوکات ــە ئاســامندا دیارب ــاک ل ــە ڕۆژی ڕوون شــەوقیدایەوە، کــە ب
ــوون  ــەی ب ــەو ڕووداوان ــەوەی ئ ــارە بنیاتنان ــۆ دووب ــەم جــۆرە کارەســاتانەبوو، ب ئیشــی ئێمــە ســەردانیکردنی پاشــاموەی ئ
ــدا  ــەریەک هەڵچرناوەکان ــە لەس ــە گازی ــاو بەرگ ــی بەن ــە هێواش ــی. ب ــی هۆکارەکان ــۆ زانین ــێ، و ب ــەر بگونج ــۆی، ئەگ بەه
هاتیــن، کــە شــەش هــەزار ســاڵ پێشــر تەقیبوونــەوە، هێشــتا هــەر لــە فراوانبووندابــوون. هێجــگار گــەرم بــوون، تەنانــەت 
هێشــتا بــە شــێوەی ڕووناکییەکــی بنەوشــەیی دڕ تیشــکیان دەدا، بــەاڵم لــەوە الوازتربــوو زیــان بــە ئێمــە بگەیەنێــت. کاتێــک 
ئەســتێرەکە تەقیبــووەوە، چینەکانــی دەرەوەی بــە خێراییــەک بــەرەو ســەرەوە دەرپەڕیبــوون کــە توانیبوویــان بەتــەواوی لــە 
بــواری کێشــکردنی ئەســتێرەکە دەربچــن. ئێســتا، ئــەو چینانــە بەرگێکــی ناوبۆشــیان لــێ چێبــووە، هێنــدە گەورەیــە بەشــی 
ئــەوە دەکات هــەزاران کۆمەڵــە خــۆری تــێ بئاخنــی، و لــە ســەنتەرەکەیدا تەنێکــی بچووکــی زۆر جــوان دەســوتێت، کــە 

ئــەوە ئەســتێرەکەی جارانــە بــووە بەمــە -گرگنێکــی ســپی، بچووکــر لــە زەوی، بــەاڵم کیشــەکەی ملیــۆن ئەوەندەیــە.
بەرگــە گازییــە درەوشــاوەکان لەدەورمــان بــوون، تاریکــی فــەزای نــاو ئەســتێرەکانیان نەهێشــتبوو. بــەرەو ناوەنــدی بۆمبــە 
گەردوونیەکــە فڕیــن، کــە هــەزاران ســاڵ پیشــر تەقیبــووەوە و هێشــتا پارچــە نەفرەتیەکانــی فــڕکان فڕکانیــان بــوو. گەورەیی 
ئاســتی تەقینەوەکــە و داپۆشــینی میلیۆنــان مایــل لــە فــەزا بەهــۆی چــڵ و چێــو و پاشــاموەکانیەوە، وایکردبــوو هەســت 
ــە هــەر  ــا چــاوی ئاســایی بتوانێــت هەســت ب ــەی گەرەکــە ت ــدان دەی ــرناو نەکرێــت. چەن ــچ جــۆرە جوڵەیەکــی بی ــە هی ب
جــۆرە جووڵەیــەک بــکات لەنــاو ئــەم گێــژاوی گاز و دوکەڵــە نەفرەتیــەدا، هێشــتا هەســتی کشــانی بــێ ســەروبەر ســەحنەی 

شــانۆکەی پڕکردبــوو.
پێشــر کاتژمێرەکانــی گەشــتە ســەرەتاییەکانی خۆمــان چێــک کردبــوو، وە بەهێواشــی بــەرەو ئەســتێرە بچووکــە نەفرەتیەکــە 
دەخزایــن. کاتــی خــۆی ئەســتێرەیەک بــووە وەکــو ئــەوەی خۆمــان، بــەاڵم هەمــوو ئــەو وزەیــەی پێویســتی بــووە تــا بــۆ 
مــاوەی ملیۆنــان ســاڵ پێــی بدرەوشــێتەوە، لــە مــاوەی چەنــد کاتژمێرێکــدا بەفیڕۆی داوە. ئێســتا وەکــو چاوچنۆکێکــی پوکاوە 
وابــوو، چاوچنۆکێــک کــە دەســت بــە ســامانەکەیەوە دەگرێــت لەجیاتــی ئــەوەی هەوڵبــدا قەرەبــووی دەســتباڵویەکەی پــێ 

بکاتەوە.
کــەس بــە جدییــەوە چاوەڕیــی دۆزینــەوەی هەســارەکان نەبــوو. ئەگــەر پێــش تەقینەوەکــە هەســارەش هەبووبێــت، ئــەوە 
ــەاڵم لەگــەڵ  ــی ئەســتێرەکەدا لەناوچــووە. ب ــە تێکڕمان ــان ل ــم و مادەکەی ــە هــەوا و هەڵ ــوون ب بەهــۆی تەقینەوەکــەوە ب
ــە گــەڕان و پشــکنین،  ــەوە، دەســتامنکرد ب ــارساو نزیــک دەبین ــە ئەســتێرەیەکی نەن ئەوەشــدا، وەکــو هەمیشــە، کاتێــک ل
ــەدەوری ئەســتێرەکەدا دەســووڕایەوە. دەبێــت  ــە دوورییەکــی زۆرەوە ب ــەوە، کــە ل دەســتبەجێ جیهانۆچکەیەکــامن دۆزی
ئــەوە پلۆتــۆی ئــەم کۆمەڵــە خــۆرە ئیهاملکــراوە بووبێــت، ســووڕانەوەکەی ســنوورەکانی تاریکــە شــەوەکەی دەبــڕی. دووری 
ــی  ــاوڕێ لەناوچووەکان ــەدەردی ه ــەی وادەکات ب ــر دەکات، دوورییەک ــەوە زیات ــی مان ــدەوە، چانس ــۆری ناوەن ــە خ زۆر ل

نەچێــت.
ئــەو ئاگــرەی بەونــاوەدا تێپەڕیبــوو تاوێرەکانــی ســوتاندبوو و چینــە گازە بەســراوەکان، ئەوانــەی لــە ڕۆژانــی پێــش 

کارەســاتەکە هەســارەکەیان داپۆشــیبوو، فڕێیدابوونــە دەرەوە. نیشــتینەوە، وە گومبەدێکــامن دۆزیــەوە.
ــتابوو، ئێســتا  ــەوە وەس ــەی بەســەر دەروازەک ــەو کێل ــەوە. ئ ــە بیدۆزین ــە ئێم ــان درووســتکردبوو ک درووســتکەرەکانی وای
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وەک کۆتــەرە دارێکــی ســووتاوی لێهاتبــوو، بــەاڵم تەنانــەت یەکەمیــن وێنــە دوورمــەوداکان پێیــان وتیــن ئــا ئەمــە 
ــەدا  ــر تاوێرەک ــە لەژێ ــرد ک ــکاوەری ک ــەودای تیش ــی م ــۆ فراوان ــکنینامن ب ــر، پش ــک دوات ــمەندانەیە. کەمێ ــی هۆش کارێک
نێژرابــوو. تەنانــەت ئەگــەر ســتوونی ســەر گومبەدەکــەش تێکشــکابێت، ئــەوەی دەمایــەوە ڕاســتە جێگیربــوو، بــەاڵم وەکــو 
ــەو دوو  ــەو دوو چــاوە گا زەبەالحــە، ئ ــەرەو ئ نیشــانەیەکی هەمیشــەیی بانگــی ئەســتێرەکانی دەکــرد. کەشــتیەکەمان، ب

ــە ڕێ. ــە نیشــانەکەی، کەوت ــوون گیرابێت ــک ب ــو تیرێ چــاوەی وەک
دەبێــت ســتوونەکە کاتێــک درووســتکراوە مایلێــک بەرزبووبێــت، بــەاڵم ئێســتا وەکــو مۆمێکــی بەســەریەکدا تــواوە وابــوو. 
هەفتەیەکــی بــرد تــا توانیــامن تاوێــرە ســووتاوەکە کــون بکەیــن، چونکــە ئامــرازی گونجاومــان پێنەبــوو بــۆ ئــەو کارە. ئێمــە 
ئەســتێرەناس بوویــن، نــەک شــوێنەوارناس، بــەاڵم توانیــامن کاری خۆمــان ســەرڕێ بخەیــن. مەبەســتە ســەرەکییەکەی ئێمــە 
لەبیرکرابــوو: ئــەم مۆنۆمێنتــە تەنهایــە، بــەم جــۆرە قوتکراوەتــەوە، لەکوێــش، لــە دوورتریــن شــوێنی ئەســتێرەیەکی مــردوو، 
ئەمــە تەنهــا یــەک مانــای هەیــە و بــەس. شارســتانیەتێک کــە زانیویەتــی لــە گیانەڵاڵدایــە، ئاخــر بزمــاری نەمریــی خــۆی 

داکوتــاوە.
دەبێــت نەوەکانیشــامن خەریــک بــن تــا بتوانــن ئــەو هەمــوو گەنجینەیــەی لەنــاو گومبەدەکــە دانرابــوو بپشــکنن. کاتێکــی 
ــەوە.  ــاگاداری کردبن ــەوەی ئ ــا تەقین ــش کۆت ــدان ســاڵ پی ــان چەن ــە خۆرەکەی ــی، لەوانەی ــۆ ئامادەکردن ــووە ب ــان هەب زۆری
هەمــوو ئــەو شــتەی ویســتوویانە بیپارێــزن، هەمــوو بەرهەمــی بلیمەتییەکەیــان، لــە ڕۆژانــی پێــش کۆتاییــدا، هێناویانــە 
بــۆ ئێــرە، بــۆ ئــەم جیهانــە دوورە، بەهیــوای ئــەوەی هەنــدێ نــەژادی تــر بیدۆزنــەوەوە، تــا بەتــەواوی لەیــاد نەکرێــن. ئایــا 
ئێمــەش وامانکــردووە، یــان لــە بەدبەختــی خۆمانــدا دەستەوەســتان بوویــن لــە گەیاندنــی فیکرێــک بــە داهاتــوو، پێیــان 

بڵێیــن هەرگیــز نــە دەتوانیــن بیبینیــن یــان بەشــداری بیــن؟
ــدا  ــاو هەســارەکانی خۆرەکەیان ــە ئاســانی بەن ــە! دەیانتوانــی زۆر ب ــان هەبوای ــەوان ئەگــەر تەنهــا کەمێــک کاتــی زیاتری ئ
ــۆر  ــە خ ــن کۆمەڵ ــڕن و نزیکری ــتێرەکان بب ــوان ئەس ــەودای نێ ــوون م ــەوە نەدەب ــری ئ ــتا فێ ــەاڵم هیش ــەن، ب ــت بک گەش
ســەد ســاڵ ڕووناکــی دوورە لێیانــەوە. تەنانــەت ئەگــەر خاوەنــی نهێنــی گەشــتی مــەودا دوور )Transfinite Drive(یــش 

ــە باشــرین کاربووبێــت. ــەوەی کردوویان ــە ئ ــە لەوانەی ــوو، بۆی ــێ ڕزگار نەدەب ــان ل ــد ملیۆنێــک زیاتری ــە چەن ــە، ل بوونای
ــن خەفــەت  ــدا دەردەکەوێــت، ناتوانی ــە پەیکەرەکانیان ــن وەک ل ــەت ئەگــەر ئەمــان مرۆڤــی زۆر وەرەســیش نەبووب تەنان
ــەو ئامێریشــیان  ــان جێهێشــتووە و ئ ــاری بیرناوی ــەوان هــەزاران تۆم ــن. ئ ــان سەرســام بی ــن و پێی ــۆ چارەنووســیان بخۆی ب
جێهێشــتووە تــا بیانخەینــە کار، لەگەڵیــدا فێــرکاری وێنەیــی هەمەچەشــنیان دانــاوە، کــە بەهۆیانــەوە دەکرێــت فێربوونــی 
زمانــی نووســینیان قــورس نەبێــت. زۆرێــک لــەو تۆمارانەمــان پشــکنی، بــۆ جارێکــی تــر، ژیامنــان بەبەر ئــەو شارســتانییەتەدا 
کــردەوە، کــە لــە زۆر بــواردا دەبێــت زۆر لــە ئێمــە پێشــکەوتووتر بووبــن. لەوانەیــە ئــەوان تەنهــا باشــرینەکانیان پیشــانی 
ــنێک  ــارەکانیان بەچەش ــووە، ش ــوان ب ــان زۆر ج ــەاڵم جیهانەکانی ــن. ب ــایەنی لۆمەکردن ــەوە ش ــەر ئ ــت، لەس ئێمــە دابێ
قەشــەنگ بنیاتنــاوە، کــە هیــچ شــتێکی مــرۆڤ هاوتایــان نییــە. لــە کاتــی کارکــردن و یــاری کردنــدا ســەیرمان کــردن، گوێامن 
لــە قســەکانیان گــرت کــە وەکــو موزیــک بەنــاو ســەدەکاندا دەنگــی دەدایــەوە. دیمەنێــک هێشــتا هــەر لــە پێشــچاومە 
ــەن.  ــاری دەک ــااڵن لەســەر زەوی ی ــرد وەک چــۆن من ــان دەک ــاوازە، یاریی ــینی ن ــی ش ــاری ملێک ــە کەن ــداڵ ل ــک من -گروپێ
قامیشــی نــاوازە وەکــو دار بەندەرەکەیــان تەنیبــوو، هەنــدێ گیانــداری زۆر گــەورە لــە کەنــار دەریاکــە، لەنــاو تەنکایــی 

ئاوەکــەدا دەهاتــن و دەچــوون، تــا ئێســتا شــتی وەهــا ســەرنج ڕاکێشــم نەبینیــوە.
نقومبــوون لەنــاو دەریاکــەدا، هێشــتا گــەرم و گوڕبــوو، خۆشــنوود و پــڕ ژیــان بــوو، ئــەوە خــۆرە هــەر زوو دەبێــت بــە 

ــە دەســڕێتەوە. خائیــن و ئــەم هەمــوو دڵخۆشــییە و بــێ گوناهیی
ــێ زۆر  ــە، پێناچ ــوول نەبووینای ــارد و مەل ــدا هەناسەس ــە تەنیایی ــە و ل ــەوە زۆر دوور نەبوباینای ــە ماڵ ــەر ل ــە ئەگ لەوانەی
ــز وا  ــەاڵم هەرگی ــوو، ب ــی ب ــردا بین ــی ت ــە جیهانەکان ــی شارســتانیەتە کۆنەکامنــان ل ــان خاپووربوون ــن. زۆرم دووردەکەوتبای
ــەوە و  ــی نەژادێک ــارەی کەوتن ــوو لەب ــتێک ب ــە ش ــوو. ئەم ــێ وێنەب ــە ب ــەم تراژیدیای ــن. ئ ــان تێنەکردبووی ــی کاری ــە قوڵ ب
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ــی  ــەاڵم، وێرانبوون ــداوە. ب ــەر زەوی ئەنجامیان ــەی لەس ــەوە و کلتووران ــەو نەت ــو ئ ــردن، وەک ــە م ــوو ب ــی ب مەحکومکردن
ــی  ــەل بەزەی ــە چــۆن لەگ ــک -ئەم ــچ یەکێ ــی هی ــدا، ڕزگارنەبوون ــی خۆی ــە لوتکــەی دەســکەوت و گەنجییەت ــی ل تەواوەت

ــەوە؟ ــودادا یەکدەگرێت خ
هاوکارەکانــم لێیــان پرســیم؛ منیــش ئەوەنــدەی توانیــم واڵمــم دایــەوە. لەوانەیــە تــۆ باشــر توانــی بــات وەاڵم بدەیتــەوە، 
ــەوان خەڵکــی شــەیتانوەش  ــکات. ئ ــا کۆمەکــم ب ــەم ت ــچ هاندەرێکــی ڕوحــی شــک ناب ــرە هی ــەاڵم مــن لێ ــا، ب باوکــە لۆی
ــن ســەیری ســەدەکانی  ــەاڵم م ــووە. ب ــەک ب ــم چ خودای ــەوە، نازان ــەک پاڕابن ــە هــەر خودای ــەر لەڕاســتیدا ل ــوون: ئەگ نەب
ڕابــردووی ئەوانــم کــرد، بینیــم کاتێــک لەوپــەڕی جوانیــدا، هەمــوو توانــای خۆیــان بەکارهێنــا بــۆ ئــەوەی جارێکــی تــر خــۆرە 

پوکاوەکــەی خۆیــان ڕوونــاک بکەنــەوە. ئــەوان دەیانتوانــی زۆر شــت فێــری ئێمــە بکــەن: بۆچــی لەناوچــوون؟
ئــەو واڵمانــە دەزانــم، کــە هاوکارەکانــم کاتێــک دەگەڕێنــەوە ســەر زەوی، دەیدەنــەوە. ئــەوان دەڵێــن گــەردوون هیــچ پــان 
و مەبەســتێکی نییــە، لەکاتێکــدا هــەر ســاڵێک ســەدان خــۆر دەتەقێتــەوە لــە گەلەســتێرەکەی خۆمانــدا، هــەر لــەم کاتــەدا 
لــە قواڵیــی فــەزادا چەنــد نەژادێــک دەمــرن. ئەگــەر ئــەو نەژادانــە لــە مــاوەی ژیانیانــدا کاری باشــیان کردبێــت یــان خــراپ، 

لــە کۆتاییــدا جیاوازییەکــی نییــە: هیــچ دادپەروەرییەکــی ئیاهــی بوونــی نییــە، بۆیــە خــودا بوونــی نییــە.
بێگومــان، ئــەوەی تــا ئێســتا بینیومانــە شــتێکی لــەو جــۆرە ناســەملێنێت. بۆیــە، هــەر کەســێک پاســاو بێنێتــەوە، ئــەوا لــە 
ــەر مرۆڤــدا  ــە بەرامب ــە ل ــەوە نی ــە. خــودا پێویســتی ب ــچ لۆجیکێکــی تێدانیی ــە، هی ــر نیی ســەرەلەقەیەکی ســۆزداریانە زیات
پاســاو بــۆ کارەکانــی بێنێتــەوە. ئــەو کــە گەردوونــی بنیاتنــاوە دەشــتوانێت لــە هەرکاتێکــدا بیەوێــت لەنــاوی بەرێــت. ئەمــە 

لووتبەرزییــە -ئەمــە چــی لــە کفــر کەمــر نییــە- بــۆ ئێمــە بڵێیــن ئەو]خــودا[ چــی دەکات و چــی نــاکات.
تــۆ ســەیری هەمــوو جیهانــەکان دەکەیــت و دەبینــی خەڵــک فڕێدراونەتــە نــاو کــوورەوە، بۆیــە ئــەوەی قبوڵــم کــردووە 
ــەو  ــەیری ئ ــە س ــتا ک ــە. ئێس ــک هەی ــت، هەدەفێ ــەرزی تێبکەوێ ــش ل ــن ئیامنی ــەت قووڵری ــەر تەنان ــەاڵم ئەگ ــەختە. ب س

ــە هەدەفەکــە. ــدا گەیشــتووم ب ــە کۆتایی ــا ل ــراون، ئەوەت ــە پێشــم دان حیســاباتانە دەکــەم کــە ل
پێــش ئــەوەی بگەیــن بــە نێبوالکــە، نەماندەتوانــی بڵێیــن تەقینەوەکــە چەنــد پێــش ئێســتا ڕوویــداوە. ئێســتا، لــە بەڵگــە 
ــەی  ــەوردی کاتەک ــم زۆر ب ــووەوە، توانی ــارە ڕزگارب ــەو هەس ــی ئ ــاو تاوێرەکان ــی ن ــە تۆمارەکان ــییەکانەوە و ل ئەستێرەناس
دیاریبکــەم. دەزانــم لــە چ ســاڵێکدا ڕووناکــی ئــەم ئاگــرە زەبەالحــە گەیشــتووە بــە زەوی. دەزانــم ئــەو ســوپەرنوڤایەی کــە 
ئێســتا تەرمەکــەی لــە دوای کەشــتیە خێراکەمانــەوە بچــووک دەبێتــەوە، کاتــی خــۆی چــۆن بــە گەشــاوەیی لــە ئاســامنی 
ــە کازیــوەی خۆرهەاڵتــەوە، پێــش ڕۆژهەاڵتــن  زەویــدا بریســکاوەتەوە. ئێســتا دەزانــم دەبــێ چــۆن وەکــو مەشــخەڵێک ل

بریســکابێتەوە. 
ناکــرێ هیــچ گومانێکــی ماقــول هەبێــت: لــە کۆتاییــدا نهێنیــە قەدیمەکــە شــیکاربوو. ئــای خودایــە، هێشــتا زۆر ئەســتێرە 
هەبــوون، کــە دەتتوانــی ئەمکارەیــان لەگــەڵ بکــەی. چــی پێویســت بــوو ئــەم خەڵکــە بخەیتــە نــاو ئاگــرەوە، کــە لەوانەیــە 
ســیمبوڵی فیراقیــان بەســەر بەیــت لەحم]بەیــت لەحــم شــارێکە لــە فەلەســتین ،بــڕوا وایــە شــوێنی لەدایکبونــی عیســایە.[ 

دا گــوزەری کردبێــت؟ 

ئارسەر سی کالرک
لەندەن،ئۆکتۆبەری ١٩٥٤
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کارێکــی زۆر قێزەونــە بــوو، بــەاڵم بــە هەمــوو پێناســەیەک رسوشــتی بــوو. نزیکــەی 1٣ 
ســاڵ لەمەوپێــش لەنــاو دەشــتەکانی ســەڤانی واڵتــی ســینگاڵ گەنجێکــی خوێــن گــەرم و 
بــە جــۆش پەیــدا بــوو، کــە توانــی لەنــاو کۆمەڵەکــەی خۆیــدا زۆر بــە هێــزەوە دەرکەوێــت 
و ببێــت بــە پێشــەوا. فۆودۆوکــۆ" سەرســەخت بــوو لــە بڕیارەکانیــدا و ئەوەنــدە بــە ئاســانی 
بەرامبەرەکانــی قبــوڵ نەدەکــرد. لەگــەڵ چەنــد الوێکــی تــردا بــە تایبــەت یاریــدەدەری دەســتە 

ڕاســتی کــە بــە نــاوی "مامــادۆو" نارسابــوو، هەمــوو ناڕەزایەتێکــی ســەرکوت دەکــرد. 
بــەاڵم لــە ســاڵی ٢007دا کارەســاتێک ڕوویــدا بەســەر کەســی دەستەراســتی "فۆودۆوکــۆ"، واتــە 
"مامــادۆو"، و ئــەو بــە خەســتی برینــدار بــوو. پاشــان بــۆ ماوەیــەک "مامــادۆو" لــە هەمــوان جــودا بــوەوە و بــە 
تەنیــا دەژیــا. دوای ماوەیــەک، "مامــادۆو" توانــی بێتــەوە نــاو گروپەکــە. بــەاڵم تــا ئــەو کاتــە، "فۆودۆوکــۆ" لەگــەڵ چەنــد 
ئەندامێکــی الوازدا، گروپــی دروســت کردبــوو. تەنانــەت دوای گەڕانــەوەی "مامــادۆو"، "فۆودۆوکــۆ" ئــەوەی نەکــردەوە بــە 
یاریــدەدەری خــۆی و لەگــەڵ یاریــدەدەرە تازەکانیــدا مایــەوە. ئــەوەش هەلێکــی لەباربوو بۆ ئــەوەی چەندشــەمپانزییەکانی 
ــە  ــر ک ــی ت ــۆ ئەندامەکان ــەوە ب ــە بکەن ــن و ڕێگ ــان دەریپەرێن ــاو کۆمەڵەکەی ــەوە و لەن ــت ببن ــۆ" راس ــە "فۆودۆوک الو، ل

رابەرایەتــی بــۆ خۆیــان بەدەســتبهێنن. 
ــەو ڕووداوە،  ــا. دوای ئ ــا دەژی ــە تەنی ــاڵێک ب ــد س ــاوەی چەن ــۆ م ــووەوە و ب ــی ب ــی تەنیای ــەرووی ژیان ــۆ" رووب "فۆودۆوک
ئەوەنــدە "فۆودۆوکــۆ" لــەو ناوچانــەدا بــەدی نەدەکــرا، ئەوپــەری کەڕەتێــک یاخــود دوو کــەرەت لــە ســاڵێکدا، بــە رێکــەوت 
"فۆودۆوکــۆ" دەردەکــەوت. هــۆکاری بــە تەنیــا مانــەوەی "فۆودۆوکــۆ"، زۆر ڕوون بــوو، ئەمــەش زیاتــر لەبــەر ئــەوە بــوو 
ــەر ئــەوە، تاکــە  ــر، جــا لەب ــە شــەمپانزییەکانی ت ــا ئاســتێکی زۆر، داپچــراون ل ــی، ت کــە شــەمپانزییەکانی ناوچــەی فۆنگۆڵ
ڕێــگای دۆزینــەوەی مێینەیــەک بــۆ "فۆودۆوکــۆ"، ئەوەبــوو کــە لــە ڕێگایەکــەوە، بچێتــەوە نــاو ئــەو کۆمەڵــە شــەمپانزییەی 

کــە پێشــر دەریانکردبــوو. 
لــە ســاڵی ٢01٣دا بــوو کــە "مامــادۆو"، توانــی، نــەک بــە تەنیــا بێتــەوە نــاو شــەمپانزییەکان، بەڵکــو تــا ئاســتێکیش، توانــی 
ــی تریشــەوە،  ــەرەکان. لەالیەک ــە ڕاب ــە نێرین ــەک ل ــە ی ــا، وات ــەی بیت ــە نێرین ــت ب ــتبهێنێتەوە و ببێ ــوێنی خــۆش بەدەس ش
براکــەی "مامــادۆو"، بــە نــاوی دەیڤــد، تــا ئــەو کاتــە، ببــوو بــە ســەرۆکی شــەمپانزییەکان و شــوێنی نێرینــەی ئەڵفــای داگیــر 
کردبــوو. دوای ماوەیەکــی زۆر ژیــان کــردن بــە تەنیایــی، "فۆودۆوکــۆ"، ئەویــش بــە ناچــاری ملــی رێــی گرتــە بــەر و هاتــەوە 
ــی  ــە دڕندەی ــوو، زۆر ب ــەو دەســەاڵتی هەب ــە ئ ــەدا ک ــەو کاتان ــۆ" ل ــە "فۆودۆوک ــەڵ ئەوەشــدا ک ــاو شــەمپانزییەکان. لەگ ن
ــە  ــردەوە. هەڵبەت ــوڵ ک ــان قب ــارە ئەوی ــەی شــەمپانزییەکان، دوب ــەاڵم زۆرب ــوو ب ــەڵ شــەمپانزییەکان کردب بەرخــوردی لەگ
"زۆربەیــان"، نــەک هەموویــان. چونکــە، هێشــتا چەندشــەمپانزییەکان، جــار نــە جارێــک، داخــی کۆنیــان لــە دڵــدا مابــووەوە 
و ئەویــان ڕاو دەنــا و بــە ئاســانی قبوڵیــان نەدەکــرد. بــە تایبــەت، پێنــج الوی تــازە پێگەیشــتوو، کــە بــە هیــوای ئــەوە بــوون، 
رۆژێ لــە رۆژان، بتوانــن بــن بــە رابەرێکــی شــەمپانزییەکان، زۆر دژایەتــی "فۆودۆوکۆ"یــان دەکــرد. ئــەوان "فۆودۆوکۆ"یــان 

وەک مەترســییەک بــۆ پلــە و پایەکــەی خۆیــان دەهاتــە بەرچــاو.
هەڵبەتــە ئــەو هەســت کردنــە بــە "مەترســی" لــە بەرامبــەر بــە "فۆودۆوکــۆ"، بەبــێ هــۆ نەبــوو. ئەمــەش زیاتــر لەبــەر ئــەوە 
بــوو کــە ســەرەرای ئــەو هەمــوو ئێــش و ژان و تەنیایــەی کــە "فۆودۆوکــۆ" پێیــدا تێپــەر ببــوو، ئــەو هێشــتا دەیویســت، 
لەنــاو شــەمپانزییەکاندا دووبــارە وەکــو ســەرۆک و پێشــەوایەک قبــوڵ بکرێتــەوە. هــەر لەبــەر ئــەو هــۆکارەش، لــە دوای 
گەرانــەوەی بــۆ نــاو شــەمپانزییەکان، "فۆودۆوکــۆ" بــە شــێوازی جــاران، وەک رابەرێکــی دیکتاتــۆر، هەڵســوکەوتی  دەکــرد. 
بــەاڵم چیــر ئــەو جــۆرە هەڵســوکەوتەی لــێ قبــوڵ نەدەکــرا و لــە بەرەبەیانێکــدا، زانــای نــارساو بە پروێتــز کە سەرپەرشــیاری 
گروپــی چاودێــری شــامپانزییەکان بــوو، گوێــی لــە قیــژە قیژێکــی زۆری شــەمپانزییەکان بــوو. ئــەو گروپەکــەی خــۆی ئــاگادار 
ــوێنی  ــە ش ــەوە ل ــک بوون ــەوان نزدی ــەو رۆژە، ئ ــوارەی ئ ــە ئێ ــەر ل ــەمپانزییەکان و س ــژەی ش ــە قی ــەبارەت ب ــردەوە س ک
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شــەمپانزییەکان و ســەرنجیاندا کــە "فۆودۆوکــۆ" کــوژراوە!! بەهــۆی گازگرتنــەوە، بــە خەســتی، قاچــی راســتی "فۆودۆوکــۆ" 
ــوو و کۆمیشــیان  ــە پشــتەوە، پشــتی "فۆودۆوکــۆ" شــەق کراب زامــدار بــووە و خوێنــی زۆری لــێ ڕۆیشــتووە. هەروەهــا ل
دڕاندبــوو. پاشــان، زانــاکان بــە وردی تەماشــای الشــەی "فۆودۆوکۆ"یــان کــرد و ســەرنجیان دا کــە پەراسوەکانیشــی 
تێکشــکاوە. پروێتــز وای بــۆ دەچــوو، هــۆکاری ســەرەکی مردنــی "فۆودۆوکــۆ"، لەدەســتدانی رێژەیەکــی زۆری خوێــن لــە 
قاچــی ڕاســتییەوە بووبێــت. لەالیەکــی تریشــەوە، ســەرنجی جێــگا گازگرتنــی کــرد کــە بــە ســەر پەنجەکانــی "فۆودۆوکــۆ" وە 
بــوو. وا دەردەکــەوت کــە بــە گاز، دەســت و قاچــی "فۆودۆوکــۆ" ڕاکێــراوە بــۆ ئــەوەی نەتوانێــت لــە کاتــی هێرشــکردنە 

ســەریدا دەســت بوەشــێنێت و لــەو کاتانەشــدا، چەندشــەمپانزییەی تــر هێرشــیان کردووەتــە ســەر. 
 

ــێ  ــان ل ــوو کــە دوای مردنیشــی، هێشــتا وازی ــەوە ب ــە کوشــتنی "فۆودۆوکــۆ"، ئ ــوو ســەبارەت ب ــەوەی کــە زۆر ســەیر ب ئ
ــی  ــەو هــۆکارەش، دەســت و قاچەکان ــە لەشــی.  ب ــوو ل ــان هەڵچەقاندب ــوو و داری ــان کردب ــوو.  بەڵکــو بەردبارانی نەهێناب
ــە الشــەی "فۆودۆوکــۆ" شــیان  ــدێ ل ــوو و هەن ــێ گرتب ــان ل ــر، گازی زۆری ــەوەش خراپ ــەاڵم ل ــان شــکاندبو. ب "فۆودۆوکۆ"ی
خواردبــوو. لەنــاو ئــەو شــەمپانزییانەی کــە هێرشــیان کردبــووە ســەر "فۆودۆوکــۆ"، دایکــی ئــەو دوو شــەمپانزییە نێرینەیــە 
ــەمپانزییە  ــوو ش ــاو هەم ــە سەرسامیشــەوە، لەن ــاو شــەمپانزییەکاندا. زۆر ب ــوو لەن ــان هەب ــتێکی زۆر بەرزی ــە ئاس ــوو ک ب
مێینەکانــدا، ئــەو شــەمپانزییە مێینەیــە، بــە مەبەســتی گۆشــت لــێ کردنــەوە زیاتــر لــە هەموویــان گازی لــە "فۆودۆوکــۆ" 

ــر، گۆشــی "فۆودۆوکــۆ"ی پچراندبــوو و خواردبــووی!!  ــە هەموشــیان زیات گرتبــوو و ل
دوو خاڵــی زۆر گرنــگ لێــرەدا دەردەکەوێــت، یەکەمیــان ئەوەیــە کــە شــێوازی هەڵســوکەوت، لەنــاو هەندێــک لــە 
ئاژەڵەکانیشــدا زۆر گرنگــە. ئەمــەش لێــرەدا ئەوەمــان بــۆ دەردەخــات کــە رەچەڵەکــی ئــەو شــێوازە بەرخوردانــەی کــە لــە 
نــاو مرۆڤەکانــدا دەیبینینــەوە، دەگەرێتــەوە ســەر هەمــان شــێوازی بەرخــورد کــە لەنــاو ئاژەڵەکانــدا دەیدۆزینــەوە. ئــەو 
ــی  ــە هــۆکاری تایبەمتەندییەکان ــی کات، ب ــە درێژای ــووە، دیاردەیەکــە کــە ب ــدا ب ــدا پەی ــاو مرۆڤەکان جیاوازانەشــی کــە لەن
مرۆڤــەوە، پەیــدا بــووە. گرنگــی شــێوازی هەڵســوکەوت و بەرخــورد لــەو هەلومەرجانــەدا، ئــەوە دەردەخــات کــە بوونــی 
ڕابــەر، ئەگــەر گرنگیــش بێــت لەنــاو کۆمەڵەکانــدا، هێشــتا ناتوانێــت گۆرانــکاری بنچینەیــی بهێنێتــە کایــەوە، ئڤلوشــن زیاتــر 
ــاو ئاژەڵەکانیشــدا،  ــدا، یاخــود لەن ــاو مرۆڤەکان ــە، کــە چ لەن دیاردەیەکــی بەرەبەرەییــە نــەک کتوپــڕی.  دووەمیــش ئەوەی

ــاری دەکات.   ــەریەکان، چارەنووســی ڕووداوەکان دی ــەکان و چارەس ــارەکان، هەڵبژاردن ــێوازی بڕی ش
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بونەوەرە 
سەرلێشێواوەکە 

نوسینی:شاژیر 

مرۆڤ

ئەگــەر بێــت و بیرنەکردنــەوە وەک ســتاندەرێک بەکاربهێرنێــت بــۆ جیاکردنــەوەی مــرۆڤ 
لــە ئاژەڵــەکان، ئــەوا بــە دڵنییاییــەوە دەیڵێــم کــە چەندیــن مــرۆڤ هەیــە بــە پێــی ئــەو 

ســتاندەرە دەچنــە خانــەی ئاژەاڵنــەوە 

جیــاوازی نێــوان مێشــکی مــرۆڤ و ئاژەڵەکانــی تــر جیاوازییــە لــە پلــەدا نــەوەک جیــاوازی 
بێــت لــە جــۆردا

ژیانی مرۆڤ بە تەواوی مرۆیی نییە و خاڵی نییە لە هەڵسوکەوتی ئاژەڵی

مەنزان بێرکلی

چارلس داروین 

سوزان النگەر
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کاتێــک هەواڵــی ڕودانــی تاوانێکــی تۆقێنــەر یاخــود بێــزراو دەبیســتین، زۆرجــار وەک کاردانــەوە چەنــد ڕســتەیەک دووبــارە 
دەکەینــەوە : )ئاژەڵێــش کاری وا نــاکات، ئــەوەی ئــەم کارەی کــردوە جیــاوازی نییــە لەگــەڵ ئــاژەڵ، مــرۆڤ کاری وانــاکات 
ــەی مــرۆڤ  ــەو تاوانان ــکات، چونکــە ئ ــەڵ رسوشــتی خــۆی دەی ــە مــرۆڤ لەگ ــە ک ــە شــەڕێکی بێامنای ــە ڕاســتیدا ئەم ( ل
ئەنجامــی دەدات پەیوەنــدی بــە رسوشــتی بــۆ ماوەیــی و فەســلەجی و هۆرمۆنــەکان و جینەکانــەوە هەیــە، بۆیــە بنبڕکــردن 
و نەهێشــتنیان کارێکــی لــەوە ســەخترە کــە ئێمــە بیــری لێدەکەینــەوە بەمنونــە بەشــێک لــە لیمبیــک سیســتمی مێشــکی 
ــدن و  ــە پرۆســەکانی تۆقان ــە ل ــە بەرپرس ــەم بەش ــداڵ( ئ ــت )ئەمیگ ــی دەوترێ ــت پێ ــادەم دەچێ ــە ب ــە ل ــە ک ــرۆڤ هەی م
توندوتیــژی، تاقیکردنــەوەکان دەریــان خســتووە کــە هاندانــی ئەمیگــداڵ بــە تــەزووی کارەبــا لــە هەندێــک ئاژەڵــی ماڵــی 
ــە  ــە نەشــتەرگەری دەبێت ــەم بەشــەی مێشــک ب ــی ئ ــە پێچەوانەشــەوە البردن ــان، ب ــە هــۆی هەڵچــوون و توڕەبوونی دەبێت
هــۆی هێمنــی و دەســتەمۆبوونی ئاژەڵــەکان، هەروەهــا گــۆڕان لــە هۆرمۆنــی )کۆرتیــزۆڵ و ئەردینالیــن و ئیســرۆجین و 

هتــد ( وامــان لێــدەکات بــە شــێوەیەکی جیــاواز هەڵســوکەوت بکەیــن .
بەشــێکی زۆری مرۆڤــەکان بــێ ئاگاداربــوون لــە مێــژوو و ڕابــردوو و بنچینــەی خۆیــان دەژیــن، یاخــود لە ســایەی وێنەیەکی 
وەهمــی دەژیــن کــە بــۆ مرۆڤایەتــی کێشــاویانە و ڕاهێــرناون لــە ســەری، هەمیشــە وا چــاوەڕوان دەکــەن کە مــرۆڤ دەبێت 
بونەوەرێکــی بــەرزو بــااڵ بێــت، ئێمــەی مــرۆڤ زۆر شــتامن لــە خۆمــان دەوێــت کــە لەگــەڵ رسوشــتی خۆمــان نایەتــەوە، 
دەمانەوێــت جــوان و میهرەبــان و بــاش بیــن، لــە کاتێکــدا رسوشــتی ئاژەڵیــامن وا ناخوازێــت، ژیانــی ئێمــەی مــرۆڤ پــڕە 

لــە شــەڕکردن لەگــەڵ رسوشــتی خۆمــان و ملمانێیەکــی بەردەوامــە لەگــەڵ خواســتە فەســلەجییەکامنان .
ئاییــن و یاســا و دابونەریــت و شارســتانییەتەکان، هامنــان دەدەن و ناچارمــان دەکــەن بــۆ ئــەوەی بەســەر رسوشــتی خۆمــان 
دا زاڵ بیــن و شــتێکی جیــاواز لــە رسوشــتی خۆمــان نیشــان بدەیــن، لــە ڕاســتیدا هــەر ئەوانــن تــا ڕادەیەکــی بــاش مرۆڤیــان 
ناچــار کــردوە لــە هەندێــک دڕندەیــی و تــاوان دوربکەوێتــەوە، بــەاڵم زۆرجــار بەرەنجامــی هەوڵەکانیــان پێچەوانــە بــووە 
ــتی  ــە رسوش ــەوەی ک ــووە ل ــامناکر ب ــە س ــەک ک ــە ئەندازەی ــام داوە ب ــرۆڤ ئەنج ــە م ــان ب ــردەی دڕندانەتری ــان ک و خۆی
ئاژەڵیــامن دەیەوێــت! بــۆ ئەمــەش دەتوانیــن تەماشــای مێــژووی مرۆڤایەتــی بکەیــن و ئــەو جەنگــە خوێناویانــە ببینیــن کــە 
جیــاوازی بیــروڕای ئاینــی و شارســتانی، هەروەهــا یاســا و دەســتوورە جۆربەجــۆرەکان بەرهەمیــان هێنــاوە، بــە تایبــەت لــە 
کاتێــک دا ئــەو یاســا و دابونەریــت و ئاینانــە لەگــەڵ گۆڕانــکاری و خواســتی ســەردەم یەکناگرنــەوە و چیــر شکســتدەهێنن 
لــە کۆنتڕۆڵکردنــی رسوشــتی مــرۆڤ، یاســا و ئایــن و شارســتانییەت کــردەی هێنــدە بێزراویــان بــە مــرۆڤ ئەنجــام داوە کــە 

لــە ڕاســتیدا ئاژەڵەکانیــش ئەنجامیــان نــەداوە.
ــی پاداشــت و  ــە میکانیزم ــش ب ــن ئەوی ــە پێشــێل نەکەی ــی دیک ــی خەڵکان ــەن ماف ــان دەک ــار ناچارم ــەکان هەندێکج ئاین
ســزا، بــە تۆقاندمنــان لــە بەرەنجامــی هەندێــک کاری خــراپ، بــەاڵم لــە ڕاســتیدا هیــچ ئاینێــک نییــە بــە تــەواوی بتوانێــت 
تەنانــەت پەیڕەوکــەرە زۆر پابەندەکانیشــی کۆنتــڕۆڵ بــکات، جگــە لــەوەی ژمارەیەکــی زۆر لــە خەڵــک هــەن بڕوایــان بــە 
هیــچ ئاینێکــی دیاریکــراو نییــە بۆیــە هیــچ ئاینێــک ناتواێــت کۆنتڕۆڵــی خواســتەکانیان بــکات، تەنانــەت یاســاش ناتوانێــت 
بــە تــەواوی ئــەو کارە بــکات، یاســا دەتوانێــت لــە هەندێــک شــوێن و لــە ســنورێکی دیاریکــراو کاریگەربێــت، بــە منونــە 

ئەگــەر چاودێــری نەمــا یاســاش دەســەاڵتی کۆنتڕۆڵکــردن لــە دەســت دەدات .
شــتێکی دیکــە هەیــە کــە ڕۆڵــی گــەورەی هەیــە لــە کۆنتڕۆڵکردنــی رسوشــتی مــرۆڤ ئەویــش ژینگــە و پەروەردەیــە، کــە 
دەتوانــن خواســتە ئاژەڵییەکانــی مــرۆڤ تــا ڕادەیەکــی بــاش ڕێکبخــەن بــەاڵم ئەســڵی دڕندەیــی مــرۆڤ هــەر هەلومــەرج 
و بیانویەکــی دەســت دەکەوێــت بــۆ ئــەوەی خــۆی منایــش بکات،بــۆ ئەمــەش دەتوانیــن بڕۆیــن تەماشــای زیندانــی واڵتــان 
ــان  ــەاڵم هێشــتا زیندانەکانی ــە، ب ــان هەی ــەروەردەی زۆر گونجاوی ــە سیســتمێکی پ ــەو واڵتانەشــەوە ک ــەت ب ــن تەنان بکەی
خاڵــی نیــن لــەو مرۆڤانــەی لەســەر خراپــەکاری و دڕندەیــی و توندوتیــژی گیــراون! بۆیــە نــە پــەروەردە و نــە ئایــن و نــە 

شارســتانییەت بــە تــەواوی رسوشــتی ئاژەڵــی مرۆڤیــان پــێ کــپ ناکرێــت.
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ــەوەی  ــتیامنی بۆلێکۆڵین ــگای نیش ــە پەیامن ــوکەوت ل ــک و هەڵس ــەندنی مێش ــەی پەرەس ــەرۆکی تاقیگ ــن( س ــاوڵ ماکلی )پ
ــکی  ــن مێش ــەڕوو، ماکلی ــاژەڵ بخات ــرۆڤ و ئ ــکی م ــوان مێش ــاوازی نێ ــی جی ــی زۆر توان ــایکۆلۆژی دوای توێژینەوەیەک س

ــۆ ســێ بــەش:  مرۆڤــی دابــەش کــرد ب
 

١-مێشکی خشۆکەکان )مێشکی ماسی و وشکاوەکی تەنها لەم بەشە پێکهاتووە(
ــە  ــدا بووە،بەرپرســە ل ــۆن ســاڵ پێــش ئێســتا پەی ــەم بەشــە ١٥٠ ملی ٢-مێشــکی شــیردەرەکان )ئ

ــۆزداری ( ــوکەوتی س هەڵس
٣-توێکڵــی مێشــک )کــە نویرتیــن بەشــی مێشــکە تەنهــا لــە مــرۆڤ و شــیردەرە بــااڵکان دا گەشــەی 
کــردوە وەک نەهەنــگ و دۆلفیــن،، دروســتبون و پەرەســەندنی ئــەم بەشــە دەیــان ملیــۆن ســاڵی 

خایانــدوە، لەگــەڵ دەرکەوتنــی مــرۆڤ پەرەســەندنی خێــرای مێشــک ڕویــداوە(

کۆنریــن بــەش لــە مێشــکی مــرۆڤ بەشــی مێشــکی خشــۆکەکانە، ئــەم بەشــە لە نێــوان مــرۆڤ و خشــۆک و باڵنــدە و زۆرینەی 
ــەدان،  ــە )هەناس ــن ل ــە بریتی ــت ک ــە جێدەهێنێ ــە ب ــەو فرمانان ــان ئ ــەوەران هەم ــوو گیان ــە هەم ــە و ل ــەکان هاوبەش ئاژەڵ
ــە  ــەوە(، ب ســوڕی خوێن،ناوچەگەرێتــی و کۆنتڕۆڵکردنــی شــوێن و ســنورێکی دیاریکراو،ڕێوڕەســمەکان، ســێکس، دوبارەکردن
لەبەرچاوگرتنــی ئــەم جــۆرە دابــەش کارییــەی پــاوڵ ماکلیــن دەتوانیــن بگەینــە ئــەو ئەنجامــەی تــا ئێســتاش ژمارەیەکــی زۆر 
لــە کۆمەڵــگا مرۆییــەکان، تەنهــا بەشــی مێشــکی خشــۆکەکانیان بــە باشــی کار دەکات، چونکــە چاالکییەکانیــان لــە ســنوری 
چاالکییەکانــی مێشــکی خشــۆک تێناپەڕێــت، بە تایبــەت ئەو کۆمەڵگایانــەی تا ڕادەیەکــی زۆر خێڵەکین و بــەردەوام جەوهەری 
ــەوەی  ــون و ســێکس، دوبارەکردن ــی زەوی و زار، زۆرب ــاو بەدەســت هێنان ــە پێن ــگ ل ــێ و جەن ــە ملمان ــوە ل ــان پێکهات ژیانی
ڕێوڕەســم و مەراســیمەکان و ســڵکردنەوەی لــە شــتی نــوێ و دوبارەکردنــەوەی شــتە کۆنــەکان و بیرکردنــەوەی بیرۆکراســی، 
ــوون و  ــوێ )وشــیاربوون و ئاگادارب ــان و شــتی ن ــی داهێن ــە ئەنجــام دان ــی مێشــک( بەرپرســە ل ــە کاتێکــدا بەشــی )توێکڵ ل
ئەفرانــدن(، بەکارهێنانــی ئــەم بەشــەی مێشــک لــە نــاو کۆمەڵــگا خێڵەکییــەکان تــا ڕادەیەکــی زۆر الوازە و بــە ئاســتەم تێبینــی 

دەکرێــت، بەشــی مێشــکی خشــۆک کۆمەڵێــک فرمانــی بەشــی توێکڵــی مێشــک دەوەســتێنێت یاخــود سســتی دەکات .
بــە پێچەوانــەی ئــەوەی بــاوە جیــاوازی نێــوان مــرۆڤ و ئــاژەڵ بەتەنهــا جیــاوازی نییــە لــە عەقــڵ دا بەڵکــو تــا ڕادەیەکــی زۆر 
جیاوازییــە لــە جەســتەدا تەنانــەت بەشــێکی زۆر لــە جیاوازییــە عەقڵییــەکان جیاوازییــە جەســتەییەکان دروســتیان کــردوە، بــە 
منونــە توانــای مــرۆڤ بــۆ لەســەرپێ وەســتان، کەوتنــە پێشــەوەی چــاوەکان، گونجــاوی دەســتەکانی مــرۆڤ بــۆ دروســتکردنی 
ــەی مێشــکی مرۆڤــی هەبێــت ڕەنگــە نەتوانێــت وەک مــرۆڤ هەڵســوکەوت  ــە ئەگــەر ئاژەڵێــک هەمــان پێکهات ــر، بۆی ئامێ
بــکات، ڕۆبــەرت گاردنــەر یەکێــک لــە زانایانــی بایۆلۆجــی لــە زانکــۆی نیڤــادا دەڵێــت : )شــەمپانزی ڕەنگــە بــە شــێوازێکی 
ــوڕگ و  ــا ق ــیۆلۆژییەکانی( هەروەه ــڕازە فیس ــنورداری ئام ــۆی س ــە ه ــە ب ــی نیی ــای دەربڕین ــەاڵم توان ــەوە ب ــر بیربکات ئاڵۆزت
گــەرووی شــەمپانزی نەگونجــاوە بــۆ قســەکردن بــە زمانــی مــرۆڤ، کارل ســاگان لــەم بارەیــەوە دەڵێــت : )ئەگــەر شــەمپانزی 
هەســت و هۆشــی هەبێــت ئایــا ئــەو مافانــەی نییــە کــە ئێســتا بــە مافــی مــرۆڤ ناودەبرێن؟!یاخــود چ بڕێــک لــە زیرەکــی 
پێویســتە بــۆ ئــەوەی کوشــتنی بــە تــاوان لــە قەڵــەم بدرێــت ؟!هەروەهــا دەڵێــت :) لــە ڕۆژئــاوا کوشــتنی ئاژەڵــەکان تاڕادەیەک 
قبوڵکــراوە ئەگــەر هۆیەکــی دیاریکــراو هەبێــت، بــەاڵم بەکارهێنانــی هەمــان هــۆ بــۆ کوشــتنی مــرۆڤ قبــوڵ ناکرێــت، ئــەوەی 

بەرگــری لێدەکرێــت لــە کۆمەڵــگا مرۆییــەکان دا مافــی ژیــان نییــە، بەڵکــو تەنهــا مافــی ژیانــی مرۆڤــە(
ــەوەر  ــە و باشــرین بون ــرۆز نیی ــگات کــە مــرۆڤ بونەوەرێکــی پی ــەوە ب ــی ل ــەوەی مرۆڤایەت ــۆ ئ ــە ڕاســتیدا هێشــتا زووە ب ل
ــەو دروســت نەکــراوە! تەنانــەت مــرۆڤ بونەوەرێکــی ئەوەنــدەش  ــۆ ئ ــان و زەویــش ب ــە و گــەردون و ژی و دروســتکراو نیی
ئەقاڵنــی نییــە، کاتێــک مێــژووی مرۆڤایەتــی دەخوێنینــەوە چەندێــک ئەقاڵنییــەت زاڵ بــووە هێنــدەش نائاقاڵنییــەت، بەشــێکی 
گــەورە لــە مێــژووی مرۆڤایەتــی و بەشــێکی زۆر لــە مرۆڤەکانــی ئێســتاش، ئەفســانەکان بەڕێوەیــان دەبــات یاخــود ڕاســتەوخۆ 
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یــان ناڕســتەوخۆ لــە ژێــر کاریگــەری بیــرە ناعەقاڵنییەکانــدان .
ڕاســتییە زانســتییەکان پێــامن دەڵێــن : دروســتبوونی زەوی زۆر کۆنــرە لــە دروســتبونی مــرۆڤ، ماوەیەکــی زۆر زەوی هەبــووە 
ــرۆڤ  ــەر م ــت لەس ــش ناکرێ ــتبوونی مرۆڤی ــی دروس ــوو قۆناغەکان ــش، هەم ــی ژیانی ــێ بون ــەت ب ــرۆڤ، تەنان ــی م ــێ بون ب
حســاب بکرێــت، چونکــە ســەرەتا ئاژەڵێکــی ئاســایی بــووە، پاشــان وردە وردە گۆڕانــکاری جەســتەیی و عەقڵــی بەرســەردا 
هاتــوە، بۆیــە کاتێــک باســی دروســت بوونــی مــرۆڤ دەکەیــن دەبێــت دەستنیشــانی بکەیــن کــە مەبەســتامن لــە دروســت 
بوونــی )مرۆڤــی وشــیار و خــاوەن ئاگایــی( یــە کــە ئەمــەش مێژوویەکــی ناڕوونــی هەیــە چونکــە وشــیاری و ئاگایــی پلــە بــە 
پلــە هێــواش هێــواش ســەریان هەڵــداوە، بــە لەبەرچاوگرتنــی ئــەوەی وشــیاری لــە هەمــوو قۆناغەکانــی مرۆڤــی مۆدیرنیشــدا 

بونــی نییــە بــە منونــە بەشــێکی قۆناغــی منداڵــی و پیــری، وە لــە هەمــوو مرۆڤەکانیــش دا وەک یــەک نییــە .
ــارد  ــۆ )٤.٥( ملی ــەوە ب ــش دەگەڕێت ــژووی دروســتبوونی زەوی ــووە، مێ ــەردون دروســت ب ــەر گ ــارد ســاڵ لەمەوب ) 1٣.8( ملی
ســاڵ لەمەوبــەر، واتــە بــۆ مــاوەی زیاتــر لــە دو لەسەرســێی مێــژووی تەمەنــی گــەردون زەوی بونــی نەبــوو، دوای نزیکــەی 
میلیاردێــک ســاڵ ژیــان لەســەر زەوی دروســت بــووە، ڕێــژەی لــە ســەدا%99ی هەمــوو مێــژووی گەردون پێــش هاتنــە کایەوەی 
یەکەمیــن )هۆمۆنیــن( یاخــود یەکەمیــن ڕەگــەزی مرۆیــی ڕویــداوە )دیــارە دروســتبونی مرۆڤــی مۆدێــرن زۆر لــەوەش نوێــرە(، 
بــەاڵم هێشــتاش کەســانێکی زۆر هــەن وا بیردەکەنــەوە کــە ژیــان و زەوی و تەنانــەت گەردونیــش لــە پێنــاو مــرۆڤ دروســت 
بــووە!! بــێ ئــەوەی بتوانــن وەاڵمــی ئــەوە بدەنــەوە کــە ئــەو مــاوە دورودرێــژەی پێــش دروســت بوونــی مــرۆڤ گــوزەراوە 

چ مانایەکــی هەیــە؟!
مێــژووی ژیــان لــە ســەر زەوی دەگەڕێتــەوە بــۆ )٤( ملیــارد ســاڵ لەمەوپێــش، لــە دوای ئــەو بــەروارەوە پێنــج قۆناغــی نەمانــی 
ــان دا کــە  ــە یەکەمی ــە کــە ل ــررسی( ی ــەش ئێ ــی )پێرمــەن تراســک و کریت ــان قۆناغــی نەمان ــداوە، کــە گرنگرینی گشــتی ڕوی
پێــش ٢٥1 ملیــۆن ســاڵ ڕوویــداوە نزیکــەی %90-96 ی هەمــوو جــۆرە زینــدەوەرەکان لــە ناوچــوون، دواتــر ژیــان لــەو ڕێــژە 
ــاڵ  ــۆن س ــەی 6٥ ملی ــە نزیک ــدەری( ک ــی باون ــەی ت ــاتی )ک ــا کارەس ــەوە، هەروەه ــە مابوون ــەوە ک ــەوە دروســت بوەت کەم
لەمەوبــەر ڕوویــداوە کۆتایــی بــە زۆر جــۆری زینــدەوەر هێنــاوە، خــودی ڕەگــەزی مرۆیــی لــە ســاتەوەختێکی مێژوویــی دا 
ژمارەیــان چەندهــەزار کەســێک بــووە واتــە زۆر نزیــک بــون لــەوەی لــە نــاو بچــن، کارل ســاگان لــە کتێبــی )ئەژدیهاکانــی 
ــا  ــراو، ت ــە 1٣.8 هــەزار ملیــۆن ســاڵی ڕابــردوی مێــژووی گەردونــی زان ــڕوات وای ــۆ ب ــەم بارەیــەوە دەپرســێت: )ت عــەدەن( ل
مەبەســتی ٤.٥ هــەزار ملیــۆن ســاڵی مێــژووی زەوی، ٤ هــەزار ملیــۆن ســاڵی دروســت بوونــی ژیــان و پێنــج قۆناغــی نەمانــی 

گشــتی ئەوەبــو کــە زیندەوەرێکــی وەک ئێمــە دروســت بــکات؟!
ــت دا،  ــت و نارسوش ــی رسوش ــەردوو بەرداش ــوان ه ــە نێ ــێواوە ل ــی سەرلێش ــرۆڤ بونەوەرێک ــتا م ــت ئێس ــک بێ هەرچۆنێ
مــرۆڤ وەک بونەوەرێکــی یەکانەبــوەوە لــە ژیــان بەردەوامــە نــە دەتوانێــت بگەڕێتــەوە بــۆ رسوشــتی ئاژەڵــی خــۆی، نــە 
ئاســۆیەکی متامنەپێکــراوی دیکەشــی لەبەردەمــە، هەندێکجــار گوێــامن لــە بانگەشــەی گەڕانــەوە بــۆ رسوشــت دەبێــت، وەک 
ــژوو و رسوشــتێکی  ــن مــرۆڤ مێ ــەوە دەبینی ــە بەڵگــە مێژووییەکان ــەاڵم وەک ل ــدی مرۆڤــی ســەردەم ب ــی ناڕەزامەن دەربڕین
هێنــدە شایســتەی نییــە کــە بــۆی بگەڕێتــەوە بۆیــە ئەمــەش دڵدانەوەیەکــی بــێ مانــای مرۆڤــە، ئەگــەر نــا ئایــا مرۆڤێکــی 
مۆدێــرن کــە بۆنــی خــۆش و ماکیــاژ و ســتایلی هاوچەرخــی پۆشــیوە و چەنــد کاتژمێرێکــی لــە ڕێکخســتنی قــژی بەســەربردوە 
ئایــا دەتوانێــت بگەڕێتــەوە بــۆ مێــژووی مرۆڤایەتــی و وەک باووباپیرانــی بــژی؟ ئایــا دەتوانێــت وەک ئــەوان بێــت کــە بــە 
ــی و  ــچ جوان ــۆن، وە هی ــتی کاڵ دەخ ــتوون و گۆش ــکەوتەکان دانیش ــە ئەش ــاک ل ــێ پۆش ــی ب ــن و نارشین ــتەیەکی توک جەس

ئێســتاتیکایەکیان تیــا بــەدی ناکرێــت؟! 

ــاگان،  ــینی کارل س ــرۆڤ (، نوس ــی م ــەندنی عاقڵ ــارەی پەرەس ــک دەرب ــد بۆچونێ ــەدەن، چەن ــی ع ــەرچاوە: )ئەژدیهاکان س
وەرگێڕانــی : د.ڕۆژگار حمیــد
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وەرگێڕانی: سوارە محەمەد

چۆن خەتەنەی 
پیاوان گرفت بۆ ژنان 

؟دروست دەکات
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کاتێــک کــە »مارلیــن میلــوس« ڕازی  بــوو لەســەر ئــەوەی کــە ســێ کوڕەکــەی خەتەنــە بکرێــت، شــتێکی زۆری لــەم بارەیــەوە 
نەدەزانــی، ئــەو بــاوەڕی بەدکتۆرەکــەی بــوو کــە گوتبــوی: ئــەم کارە هیــچ زیانێکــی بــۆ منداڵەکانــت نابێــت و تەنهــا ماوەیەکــی 
کەمــی پێدەچێــت، چەنــد ســاڵێک دواتــر مارلیــن لەقوتابخانەیەکــی پەرســتاری بینــەری خەتەنەکردنێــک بــوو، ئــەو بەمشــێوەیە 
باســی دەکات:" ئێمــەی فێرخــوازان لەیــەک ریــزدا بەشــێوەی مندااڵنــی باخچــەی ســاوایان دەڕۆیشــتین تــا گەیشــتینە منداڵێــک 
کەبەشــێوەی خــاچ بەبۆردێکــی پاســتیکی لەســەر رووی مێزێــک بەســرابووەوە" پاشــان دکتــۆر هاتــە ژوورەوە،  بێدەنگــی هــەر 
زوو بەهــۆی قیــژەو هــاوارەوە شــکێرنا، کــە کاردانــەوەی منداڵەکــە بــوو بــۆ پاراســتنی پێســتە ناســکەکەی شــوێنی خەتەنەکــەی 
خــۆی، منداڵەکــە دەســتی کــرد بەجواڵندنــی ســەری بــۆ پێشــەوەو دواوەوە، ئەمــەش تەنهــا بەشــی جەســتەی بــوو کەدەیتوانــی 
ــر بــوو، دکتــۆر  ــا، هەناســەدانی منداڵەکــە تووندت بیجوڵێنیــت، دکتۆرەکــە مەقاشــێکی بــۆ بەرزکردنــەوەی پێســتەکە بەکارهێن

بــە ئامرازێکــی تایبــەت پێســتەکەی بــڕی و لەکۆتاییــدا لــە جەســتەی جیاکــردەوە، منداڵەکــە ئیــر شــەکەت و مانــدوو ببــوو".
لەئێســتادا مارلیــن زۆر بەداخەوەیــە کــە کوڕەکانــی خەتەنــە کــردووەو بەئامــۆژگاری خەڵکــی تــرەوە ســەرقاڵە بــۆ ئــەوەی ئــەو 

کارە نەکــەن.
زۆربــەی خەڵــک ئێســتاش شــتێکی زۆر لەبــارەی خەتەنــەوە نازانــن، ئەگــەر تــا ئێســتا تــۆ وتارێکــت لەبــارەی خەتەنەکردنــەوە 
خوێندبێتــەوە لەوانەیــە زیاتــر تەرکیــز کرابێتــە ســەر الیەنــە پزیشــکییەکەی، لــەم مــاوەی پێشــوو )نیــۆرک تایمــز( راپۆرتێکــی 
باڵوکردۆتــەوە کــە بەرپرســە بااڵکانــی تەندروســتی گشــتی لەئەمریــکا بابەتــی ڕێگەپێدانــی خەتەنــەی منداڵیــان بــەوە پاســاو 

داوەتــەوە کــە دەکرێــت پێشــگیری بــکات لەهەنــدێ نەخۆشــی زاوزێ.
ــە تەنهــا کاری نەشــتەرگەرییە  ــەم بابەتــەوە دەکرێــت توشــی سەرســوڕمانت بــکات، خەتەن بــەاڵم راســتییەکانی پەیوەســت ب
لەمێــژوودا کــە تاکــو ئێســتا بەناونیشــانی ڕێگەیــەک بــۆ پێشــگیری لــە نەخۆشــی باســدەکرێت، کاتێک کە بانگەشــەی باشــبوونی 
ــی پشــکنین و  ــکا لەالیەن ــۆ تەندروســتی « ئەمری ــت » رێکخــراوی نیشــتامنی ب ــە نەخۆشــی دەکرێ ــۆ پێشــگێری ل ــە ب خەتەن
لیکۆڵینــەوە دەستەوەســتان دەبێــت، ئــەوان هیــچ بەڵگەیەکیــان لەبەردەســت نییــە کەپاڵپشــتی ئــەم بۆچوونــە بــکات، هــەر 
ــک  ــک لەخەڵ ــاکات، ئەگەرچــی زۆرێ ــردن ن ــدا پشــتگیری خەتەنەک ــە جیهان ــچ رێکخراوێکــی هاوشــێوە ل ــە هی ــەو هۆکارەی ب
ــەاڵم نزیکــەی 10  ــە موســڵامنن، ب ــک لەخەڵکــە خەتەنەکراوەک ــن، هەروەهــا زۆرێ ــە دەزان ــە ترادســیونی جوولەک ــە ب خەتەن
ــی  ــکا زۆرترین ــی ئەمری ــە یەکگرتووەکان ــا والیەت ــراون، هەروەه ــە ک ــدا خەتەن ــڵامن لەجیهان ــرە موس ــی غەی ــەدی پیاوان لەس
ــەکان  ــرە ئاینیی ــە غەی ــوو خەتەن ــەی 8٥% هەم ــاڵی 196٥ نزیک ــارە لەس ــەم ئام ــت )٥٤.7%(، ئ ــدا کرێ ــی تێ ــەی نائایین خەتەن

ــاوازەکان بەشــێوەیەکی بەرچــاو دەگۆڕێــت. ــکا بەپێــی ناوچــە جی ــە ئەمری ــە ل ــوو، ئامــاری خەتەن ــدا ب لەجیهان
دەرکەوتــووە  پیاوانــی ئەمریکایــی بەهــۆی ســودێکی پزیشــکیەوە بــۆ خەتەنــە، کاریگەرییــە الوەکییــە شــاراوەکانیان لەبەرچــاو 
نەگرتــووە، بــەم هۆیــەوە کاتــی لێکۆڵینــەوە لەبــارەی بابەتــی ســوودی پزشــیکی خەتەنــە بەســەرچووەو کاتــی ئــەوە هاتــووە 
بابەتەکــە لەالیەنــی ژنانــەوە هەڵبســەنگێنین، هەڵســەنگاندنی رەخنەییانــەی خەتەنــە لەالیەنــی دەرونــی و جەســتەیی 
دەتوانێــت ئــەوە نیشــان بــدات کــە چــۆن ئــەم کارە بەئاســانی کاریگەریــی لەســەر پەیوەنــدی هەندێــک لەدایــکان لەگــەڵ 
کوڕەکانیــان و ژنــەکان لەگــەڵ هاوژینەکانیــان دابنێــت، لــە ئەنجامــدا کاریگــەری هەیــە لەســەر کۆمــەڵ، پێــش ئــەوەی ئــەم 

الیەنــە لەبەرچــاو بگریــن پێویســتە کاریگەرییەکانــی خەتەنــە لەســەر منــدااڵن تاوتــوێ بکەیــن.

خەتەنە چەند ئازاربەخشە؟
ــرە  ــەت زیات ــێوەو تەنان ــازار هاوش ــۆ ئ ــدااڵن ب ــەوەی من ــە کاردان ــەوە ک ــات دەکەن ــەوە دووپ ــۆرەکان ئ ــەوە جۆراوج لێکۆڵین
ــەوەی زۆری  ــە لێکۆڵین ــیگان ک ــی میش ــە والیەت ــدااڵن ل ــارەزای من ــاو«  ش ــن ه ــرت ڤی ــەورە، » رۆبێ ــەن گ ــانی تەم لەکەس
ــازاری زۆردا  ــا لەئ ــە تەنه ــاس دەکات:" کاریگــەری خەتەن ــدااڵن بەمشــێوەیە ب ــەوەی من ــە ئەنجامــداوە، کاردان لەســەر خەتەن
ــەوە پیشــان  ــەوە پزیشــکییەکان ئ ــاد دەکات"، لێکۆڵین ــی هەناســەدانیش زی ــەوە بەڵکــو مەترســی شــاراوەو گرفتەکان کۆناکرێت
ــدێ  ــە، هەن ــی خەتەنەی ــە کاریگەرییەکان ــدا ل ــاو خوێن ــار لەن ــی فش ــی دڵ و هۆرمۆن ــاوی لێدانەکان ــی بەرچ دەدەن زیادبوون
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ــە پێناســەی دەرونناســی  ــن، " بەســەرنجدان ل ــەوان توشــی شــۆک دەب ــە ئ ــن چونک ــدا ناگری ــی خەتەنەکردن ــدااڵن لەکات لەمن
ــەری  ــت، کاریگ ــدا بەکاردەهێرنێ ــی خەتەنەکردن ــڕکردن لەکات ــی س ــک دەرمان ــەت کاتێ ــژەران، تەنان ــی توێ ــی و راپۆرت کلینیک

ــت. ــدااڵن بەجێدەهێڵێ ــەر من ــا*( لەس ــی )تروم دەرون

شوێنەوارەکانی خەتەنە لەسەر پەیوەندیی دایک و منداڵ
ــەر  ــە لەس ــاموی خەتەن ــوێنەواری بەجێ ــی ش ــارەی تایبەمتەندی ــیارەکان لەب ــە، پرس ــا( خەتەن ــی دەرونی)تروم ــینی  زیان بەناس
پەیوەنــدی دایــک و منــداڵ زیاتــر دەبێــت، پێــش بیســت ســاڵ پزشــکێکی دەرونــی بەنــاوی " ریــام الیبــو " بەســوود وەرگرتــن 
لــە شــێوە پێشــکەوتووەکان و ڕاپۆرتــەکان نووســیبووی: " بەبــێ گوێــدان بەمەبەســتی دایــک، کاتێــک کــە منداڵێــک تووشــی 
ئازارێکــی قــورس و وێرانــکار دەبێــت، وادەزانێــت دایکــی هــۆکاری ئــەو ئــازارە بــووەو بەرپرســیارێتی دەخاتــە ئەســتۆی ئــەو، 

خەتەنــە رێگرییەکــی گەورەیــە لــە گەشــەی متامنــەی ســەرەتایی لەنێــوان دایــک و منداڵــدا".
تەنانــەت ئەگــەر پزیشــک نەشــتەرگەریی خەتەنــە ئەنجــام بــدات یــان بــاوک بڕیــاری دابێــت بــۆ خەتەنەکردنەکــە، منــداڵ ئــەم 
ئەزموونــە ئازاربەخشــە دەبەســتێتەوە بەدایکییــەوە. لێکۆڵینــەوەکان ئــەوە نیشــان دەدەن کــە خەتەنــە دەتوانێــت کاریگــەری 
ــی  ــت لەمنداڵ ــر بێ ــارو توندڕەوت ــت الس ــراو دەتوانێ ــی خەتەنەک ــت، منداڵ ــداڵ دابنێ ــک و من ــدی دای ــەر پەیوەن ــراپ لەس خ
خەتەنەنەکــراو، الســاری منــداڵ دەبێتەهــۆی تێکدانــی ئارامــی کــە لــە دوو رۆژ تــا چــواردە مانــگ درێــژە دەکێشــێت و لەوانەیــە 

ئــەم کاریگەرییــە بەبەردەوامــی مبێنێتــەوە.
توێــژەران ئەوەیــان دووپــات کردووەتــەوە کــە گرفتــی دەرونی)ترومــا(ی خەتەنــە دەتوانێــت ببێتەهــۆی کەمئەندامــی منداڵێــک 
ــە  ــت ل ــە دەتوانێ ــە ک ــەت بەخەتەن ــی تایب ــە درێژخایەنەکان ــەر گریان ــی، لەب ــیری دایک ــاو ش ــی ن ــن لەخۆراک ــود وەرگرت لەس
تەحەمولــی دایکەکــە زیاتــر بێــت، دایــک بەهــۆی بیســتنی گریانــی درێژخایەنــی منداڵەکــەی لەوانەیــە بیەوێــت خــۆی ئــارام 
ــەوە،  ــر بکات ــەی ژی ــت منداڵەک ــە ناتوانێ ــت ک ــەوە بهێنێ ــاوەڕ ب ــک ب ــەر دایکێ ــە ئەگ ــەی!  چونک ــی منداڵەک ــەوە لەجیات بکات
دەکرێــت هەســتی شایســتەنەبوونی لــەال دروســت ببێــت، دایــک لەهەمــان کاتــدا دەکرێــت بیــر لــەوە بکاتــەوە کــە منداڵەکەی 

خولــق و خویەکــی خراپــی هەیــە.
ــت   ــە نەتوانێ ــە ک ــوو، لەوانەی ــت ب ــاری گرف ــەوە دوچ ــای خەتەن ــۆی تروم ــک بەه ــەر منداڵێ ــەوە ئەگ ــەی ئەمەش بەپێچەوان
کێشــەکەی بــاس بــکات، دەکرێــت دایکەکــە وا بزانێــت کــە منداڵەکــەی هیــچ گرفتێکــی نییــە، هەڵســوکەوتی نێــوان دایــک و 
منــداڵ دەکرێــت بــۆ دایــک مایــەی هیاکبــوون بێــت بەبــێ پاداشــت، لەبەرئــەوە دایــک تەنهــا یــەک کارادانــەوەی دیاریکــراو 
لەمنداڵەکــەی دەســتدەکەوێت، مانــەوەی تــەواوی پەیوەندییــەکان، پەیوەنــدی دایــک و منداڵیــش پەیوەندییەکــی دوالیەنــەی 
کۆمەاڵیەتییــە کەپەیوەســتە بــەوەاڵم لەالیــەن هــەردووالوە، ئەگــەر هەریــەک لــە دایک یاخــود منــداڵ وابەســتەی پەیوەندییەکە 

نەبــن دەکرێــت ببێتــە مایــەی گرفــت و پچڕانــی پەیوەندییــە عاتفیەکــە.

هەستی پیاوان لەبارەی خەتەنەوە
بــۆ تێگەیشــن لــە چۆنێتــی کاریگــەری خەتەنــە لەســەر پەیوەنــدی ژنــان لەگــەڵ پیــاوان، دەبێــت ســەرەتا ئــەوە بزانیــن کــە 
چــۆن خەتەنــە کاریگەریــی لەســەر پیــاوان بەجێدەهێڵێــت، زانســتی هەنوکــە لەبــارەی هەســتی پیــاوان بــۆ خەتەنەکردنیــان 
بەشــێوەیەکی گشــتی بەگوێــرەی راپرســیی گشــتی لەگۆڤــارە پزیشــکییەکان، ئەزمونــی کلینیکــی، و  ئــەو راپۆرتانــەی کــە ئــەو 
ــە ئەمریــکا پەیوەندیــان هەیــە، ئەمانــە بەگشــتی راپۆرتــی  پیاوانــە دەیــدەن کــە لەگــەڵ » رێکخــراوی زانیاریــی خەتەنــە « ل

هــەزاران پیــاو لەخــۆ دەگــرن، الیەنگرانــی خەتەنــە ئــەم ڕاپرســی و راپۆرتانــە رەتدەکەنــەوە.
لــە ڕاپرســی گۆڤارێکــی پزیشــکیدا  ٥٤6 پیــاوی لەنێــوان تەمەنەکانــی ٢0 تــا 60 ســاڵی هەڵبــژاردووە ، ئــەو کەســانە لــە بــارەی 

گرفتەکانــی خەتەنــە، شــوێنەوارەکانی دواتــری و ئــەو هەســتانەی شــایەنی ســەرنجدانە، قســەیان کــردووە.
توڕەیــی، ڕق، لەدەســتدانی ژیریــی، شــەرم، هەســتکردن بەقوربانــی بــوون و کەمئەندامبــوون، کەمبونــەوەی متامنــە بەخۆبوون، 
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تــرس، بــێ متامنەیــی و خــەم و گرفــت لەپەیوەندییــەکان، هیاکــی جەســتەیی و خەمۆکــی و کەمبوونــەوەی حاڵەتی ســۆزداری، 
تەکینــەوە لــە ئولفەت.

دەرکەوتەکانی چەند کەسێک لەپیاوانی ناڕازی لە خەتەنە:
- من توڕەییەکی قوڵم بۆ ماوەیەکی درێژ هەست پێکردووە

- خەتەنە لەژیانی مندا رەنگ و بۆنی الوازی و شەرمهێنەریی هەبووە
-من هەست بەئەتکردن و بێ ئابڕویی دەکەم 

بەشــێک لــە پیاوانــی خەتەنەکــراو ئــارەزوی ئــەوە دەکــەن لەجێگــەی ئــەوەی ڕووبــەڕووی ئــەم حاڵەتــە ببنــەوە لەمنداڵیــدا و 
ئــەو کاتــەی توانــای بەرگرییــان نەبــووە، مافــی هەڵبژاردنیــان پێبــدەن لەداهاتــوودا، هەروەهــا شــەش ئەنجومەنــی پزیشــکی 

لەئوســرالیا، نیوزالنــد و ئەنجومەنــی پزیشــکی بەریتانیــا،  گرفتــی دەرونــی درێژمــەودای خەتەنەیــان دیــاری کــردووە.
ــتێکدا  ــەچ هەس ــان ل ــە و ی ــتێکیان هەی ــراو چ هەس ــی خەتەنەک ــەواوی پیاوان ــە ت ــاکات ک ــەوە ن ــۆ ئ ــاژە ب ــیە ئام ــەم ڕاپرس ئ
هاوبەشــن، ئــەم هەســتانە تەنهــا لەهەنــدێ لەپیاوانــی خەتەنەکــراودا بەردەوامــی هەیــەو لێکۆڵینــەوەی زیاتــر لــەم بارەیــەوە 
ــارەی  ــاون لەب ــی پی ــتە واقعییەکان ــە لەهەس ــەوەی ئێم ــۆی ئ ــە ه ــە دەبن ــە ک ــی هەی ــۆر بوون ــەی جۆراوج ــتە، بەڵگ پێویس

ــتێک نەبیســتین. ــچ ش ــەوە هی خەتەن
نەبوونــی هۆشــیاری ودەرککردنــی ئــەم بابەتــە کــە خەتەنــە دەتوانێــت لەگــەڵ نیشــانەکانی لەپەیوەندیــدا بێت، ســەرکوتکردنی 
ســۆزداری بــۆ بەرگریکــردن لەبەرامبــەر هەســتە بێزارکــەرەکان، تــرس لــە ئاشــکرابوون بــەو بەڵگەیــەی کــە ئەوانــە دەکرێــت 

لەالیەنــی قبوڵکردنــەوە ئەنجامــی نەبێــت و یــان بەگاڵتــە وەربگیرێــن.

کاریگەرییەکانی خەتەنە لەسەر تەبایی ژن و پیاو
لەوێــدا کــە لێکۆڵینــەوە لــەم بارەیــەوە ســنوردارە، ئێمــە تەنهــا دەتوانیــن لەبــارەی چۆنێتــی شــوێنەواری شــاراوەی دەرونــی 
خەتەنــەی پیــاوان کــە دەکرێــت لەســەر پەیوەندییــان  لەگــەڵ ژنــان کاریگــەری هەبێــت، قســەبکەین، بــۆ منونــە کەمبونــەوەی 
باوەڕبەخۆبونــی پیــاوان، شــەرم، تــرس، بــێ متامنەیــی و تێکچونــی سێکســی دەتوانێــت کاریگــەری نەرێنــی لەســەر 
ــە  ــای تاکــەکان لەســەر تەبایــی دابنیــت، لەبــەر ئــەم تەباییــە ســێکس یەکێکــە لەالیەن پەیوەندییــەکان و ســنوردارکردنی توان
گرنگەکانــی پەیوەنــدی ژن و پیــاو، ئــەو لێکۆڵینەوانــەی ئەنجامــدراون ئــەوە نیشــان دەدەن، کــە چاالکــی سێکســی و توانــای 
ــتی  ــۆو  هەس ــوون بەخ ــە باوەڕب ــەر خەتەن ــاد دەکات، ئەگ ــە زی ــان هەی ــان بەخۆی ــاوەڕی زیاتری ــک ب ــاوان کاتێ ــی پی سێکس
ــەوە و  ــەم دەکات ــی سێکســییش  ک ــی و توانای ــەوە، چاالک ــەم بکات ــەوە( ک ــی دەکەین ــەدا روون ــەم بابەت سێکســی)لەدرێژەی ئ

ــەوە. ــەردا لێدەکەوێت ــەڵ هاوس ــدی لەگ ــی پەیوەن ــدا الوازبوون لەئەنجام
پەیوەنــدی ناسێکســی ژن و پیاویــش رەنگــە ســنوردار ببێــت، چونکــە هەنــدێ لەپیاوانــی خەتەنەکــراو هەســتی ئازاربەخشــیان 
ــز  ــەو هەرگی ــکات ئ ــک باوەڕب ــەر پیاوێ ــە، ئەگ ــان هەی ــدی سێکســی خۆی ــان ڕەازامەن بەهــۆی لەدەســتدانی ســۆز، وروژان ی
ناتوانێــت کارێــک کــە دەبێــت لەگــەڵ ژنێکدا بیــکات، یاخــود  لەوانەیە گرێبەســتی هاوســەرگیری هەڵبوەشــێنێتەوەو بەشــێوەی 
بــەردەوام بــەدوای ژنــی نوێــدا بگەڕێــت تــا ئومێــدی پــێ ببەخشــێت، لەبەرئــەوە کەمبونــەوەی حاڵەتــی ســۆزداری پیاوانــی 
خەتەنەکــراو دەتوانێــت ببێتەهــۆی دروســتبونی خەمۆکــی لەژنانــدا، لەئەنجامــدا هــەم پیــاوان و هــەم ژنــان دەکرێــت هەســت 

بکــەن پەیوەندییەکەیــان کەموکورتــی تێدایــە.
لــە ڕوانگەیەکــی تــرەوە جێگــەی سەرســوڕمان نییــە ئەگــەر خەتەنــە کاریگــەری نەرێنــی لەســەر پەیوەنــدی تاکــەکان دابنێــت، 
چونکــە خەتەنــە گرفتێکــی دەرونی)ترومــا( لەگەڵــە و گرفتــی دەرونــی وەک زانــراوە دەبێتەهــۆی  تێکدانــی پەیوەنــدی تــاک 
لەگــەڵ ئەوانیــردا، » جویدیــت هێرمــان « پزیشــکی دەروونــی لــە زانکــۆی هارڤــارد دەنوســێت: پــاش ڕووداوێکــی ســەخت کــە 
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دەبێتــە هــۆی گرفتــی دەرونــی، هەســتی نامۆیــی و دابــڕان کاریگەریــی لەســەر هــەر پەیوەندییــەک دادەنێــت...

کاریگەریی خەتەنە لەسەر پەیوەندی سێکسی
بۆئــەوەی تێبگەیــن چــۆن خەتەنــە پەیوەنــدی سێکســی ژنــان و پیــاوان توشــی گرفــت دەکات، ئێمــە دەبێــت لەبــارەی شــوێنی 
خەتەنەکراو)ئــەو پارچــە گۆشتەی/پێســتەی لەئەندامــی نێرینــە دەبڕێــت( زیاتــر بزانیــن، دکتــۆر کریســتۆفەر کولــد، ســەرۆکی 
ــوێنی  ــارەی ش ــکا،  لەب ــینی ئەمری ــی ڤیسکانس ــفیلد لەوالیەت ــاری مارش ــک لەش ــی)پاتۆلۆجی( ئاناتۆمی ــی ناس ــی نەخۆش بەش
ــی جەســتە کــە  ــە یەکێکــە لەبەشــە گرنگەکان ــەوەی کــردووەو نوســیویەتی:" پێســتی شــوێنی خەتەن ــراوەوە لێکۆڵین خەتەنەک
ســەری چــوک لەبەرامبــەر پیســبون، لێخشــاندن، وشــکبون و برینداربــوون بەدرێژایــی ژیــان دەپارێزێــت، ئەمــە بەشــێکی تــەواو 
ئاســایی و رسوشــتییە لەچوکــی نێرینــەو نــەک بەشــێکی زیــادە، بەشــێوەیەکی مامناوەنــد پێســتی شــوێنی خەتەنــەی کەســێکی 
باڵــغ نزیکــەی ٣0 ســانتیمەتر چوارگۆشــە و لــە پێســتێکی قــوڵ و دوچیــن پێکهاتــووە، پێســتی شــوێنی خەتەنەکــردن هــۆکاری 

زیادبوونــی چێــژی سێکســیە.
لەئەنجامــدا لەدەســتدانی پێســتی شــوێنی خەتەنەکــردن دەکرێــت ببێــت بەهــۆی برینداربــوون و بــێ هەســتبونی بەرەبــەرەی 
ــراون.  ــدا خەتەنەک ــە هەرزەکاری ــە ل ــاوان ک ــدا و بەشــێک لەپی ــی بەتەمەن ــەت لەپیاوان ــی دەرەوەی ســەری چــوک بەتایب چین
ــەوە  ــەم گۆڕانکاریی ــۆی ئ ــتداوەو بەه ــان لەدەس ــی چوکی ــتیاریی سێکس ــاو  لەهەس ــێکی بەرچ ــەوان بەش ــە ئ ــووە ک دەرکەوت
پەشــیامنن. خەتەنــە دەکرێــت وەکــو یەکێــک لەهــۆکارە نەنــارساوەکان تێكچوونــی رەپبــوون لەپیاوانــی ئەمریکایی کەپەیوەســتە 
بەجێکەوتــەی دەرونییــەوە بنارسێــت، هەڵبەتــە کــە هەرجــۆرە کەموکورتییەکــی جەســتەیی و دەرونــی لــە پیاوانــدا، کاریگــەری 

لەســەر ژنانیــش دادەنێــت.
ــان  ــن چی ــە نەزان ــردووە، رەنگ ــوون ک ــراودا ئەزم ــی خەتەنەک ــەڵ پیاوان ــیان لەگ ــدی سێکس ــا پەیوەن ــە تەنه ــەی ک ــەو ژنان ئ
ــێوەکی  ــە بەش ــتۆتەڕوو ک ــان خس ــان ئەوەی ــکییەکاندا، ژن ــراوە پزیش ــییەکان لەباڵوک ــە ڕاپرس ــەرنجدان  ب ــتداوە، بەس لەدەس
بەرچــاو زیاتــر وشــکبوونی ئەندامــی زاوزێیــان لەکاتــی جوتبــون لەگــەڵ پیاوانــی خەتەنەکــراو لەچــاو ئــەو پیاوانــەی چوکیــان 
تەندروســتە هەســت پێکــردووە. ڕاپرســییەک لەگۆڤارێکــی پزیشــکیی ژنــان هەڵســەنگاندنی چێــژی سێکســی لەســەر 1٣8کــەس 
ئەنجامــدراوە، بــەو مەرجــەی کــە هەمووشــت یەکســان ببێــت ژنــان لەگــەڵ پیاوانێــک کــە چوکیــان دەســتی لێنەدراوە)خەتەنــە 
ــان   ــە ئۆرگازمی ــن ب ــی گەیش ــراو هەل ــی خەتەنەک ــەڵ پیاوان ــتووەتە ڕوو لەگ ــان خس ــییەدا ئەوەی ــەم راپرس ــان ل ــراوە( ژن نەک
کەمــر بــووە لــە چــاو پیاوانــی خەتەنــە نەکــراو، خەتەنــە لەهەمانکاتــدا لەگــەڵ ناڕەحتیەکانــی زێ پەیوەندیــدارە، ئــەو ژنانــەی 
کەهاوبەشــەکەیان خەتەنەکــراوە کەمــر ئــارەزووی بــە بەردەوامیــدان بەپەیوەندییــان هەیــە و دەخــوازن هەرچــی زووە کۆتایــی 

پــێ بێنــن.
ــن  ــی دوو چی ــە پێســتێکی قووڵ ــە ل ــۆ جوولەی پێســتی شــوێنی خەتەنەکــراو، بەهەمانشــێوەی کــە پێشــر باســامنکرد، شــیاو ب
ــەوەی  ــۆکاری کەمبوون ــت و دەڕوات ه ــوک دێ ــوارەوەی چ ــەرەوەو خ ــۆ س ــتە ب ــەم پێس ــون ئ ــی جووتب ــووە، بەدرێژای پێکهات
لێکخشــاندن و پاراســتنی بەتاڵکردنــەوەی زێیــە، بەبــێ پێســتی شــوێنی خەتەنــە، پێســتی دەوروبــەری چــوک لەســەر دیــواری 
زێ دەخشــێت و لەئەنجامــی لێکخشــاندنی زیــاد پێویســتی بەچەورکردنــی دەســتکردە، چوکــی پیــاوی خەتەنەکــراو هەســتیاری 
کەمــری هەیــەو بــۆ هەمــان مەبەســت بــۆ جوتبونــی چێژبەخــش دەبێــت قەرەبــوو بکرێتــەوە کــە ئەمــەش هــۆکاری زیادبوونی 

لێخشــاندنە.

نەشتەرگەرییە ناپێویستەکان لەسەر ژنان
دەبێــت کاریگەرییــە درێژخایەنەکانــی کــە خەتەنــە دەکرێــت لەســەر ئــارەزووی نەشــتەرگەری پزیشــکانی خەتەنــەکار دادەنێت 
ــی  ــە یەکگرتووەکان ــت، لەویایەت ــتەرگەریی ناپێویس ــۆ نەش ــە ب ــان هەی ــی زۆری ــان  ئامادەی ــە، ژن ــۆ منون ــن، ب ــوێ بکەی تاوت
ئەمریــکادا، لەنێــوان ســیانزە نەشــتەرگەری  شــەش دانــە  لەبااڵترینــی ئەوانــە تەنها لەســەر ژنان ئەنجــام دەدرێت، نەشــتەرگەری 
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» ئەپیســیتۆمی « ئــەوەی زانــراو لەســەر دایکانێــک کــە دەیانەوێــت بەشــێوەی رسوشــتی منداڵیــان ببێــت ئەنجــام دەدرێــت،  
هەنــدێ لەژنــان ســەرنجیانداوە کــە ئــەم نەشــتەرگەرییە نــەک تەنهــا ســودی نییــە، بەڵکــو کاریگــەری الوەکــی هەیــە لەســەر 
جەســتەی ژنــان، لەمنونەیەکــی تــردا ســااڵنە ٥69000 نەشــتەرگەری هیســرۆکتۆمی)لێکردنەوەی منداڵــدان( لەجیهانــدا ئەنجــام 
دەدرێــت، کــە دەبێتەهــۆی مردنــی زیاتــر لــە 600 ژن لەســاڵێکدا، رەخنەگرانــی ئــەم نەشــتەرگەرییە بانگەشــەی ئــەوە دەکــەن 

کــە 98 لەســەدی هیســرۆکتۆمییەکان لەجیهانــدا ناپێویســن.

ئایا پەیوەندی هەیە لەنێوان نەشتەرگەری ناپێویستی ژنان و خەتەنەی پیاوان؟
بەنزیکــەی تــەواوی کلتۆرەکانــی کــە بەشــێوەی بەربــاڵو نەشــتەرگەری ناپێویســتی جەســتەیی لەســەر ژنــان ئەنجــام دەدەن، 
نەشــتەرگەری ناپیویســتی جەســتەیی لەســەر پیاوانیــش ئەنجــام دەدەن و ئــەم جــۆرە نەشــتەرگەرییانە زۆربــەی کات پیــاوان 
کۆنــرۆڵ دەکات، ئەمــە بارودۆخــی والیەتــە یەکگرتووەکانــە، لــە ئەوروپــا کــە بەدەگمــەن خەتەنــە ئەنجــام دەدرێــت 
ئامــاری نەشــتەرگەری ناپێویســتی ژنانیــش زۆر لەخوارەوەیــە، لەبەرئــەوە وادەردەکەوێــت کــە پیاوانــی خەتەنەکــراو کــە لــە 
ــت،  ــن  بگەڕێ ــژ وەرگرت ــۆ چێ ــردا ب ــی ت ــەدوای رێگەیەک ــە نەســتیدا ب ــت ل ــوون، دەکرێ ــەش ب ــان بێب هەســتی سێکســی خۆی
ــرن،  ــان نەشــتەرگەری جەســتەیی ســود وەردەگ ــن ی ــرس، نەزانی ــی، ت ــی کۆمەاڵیەت ــە داب ونەریت ــە ل ــەم رێگەیەشــدا ئەوان ل
بەســەرنجدان لــە نــورساوە دەرونناســییە کلینیکییــەکان، هاوشــێوەی ئــەم رەفتارانــەی پەیوەســت بــەم ناهەڵبژاردەیــەوە و ڕاڕای 
کــرداری ناچارکــردن)compulsion( لــە کەســانێکدا کــە دوچــاری گرفتــی رۆحــی بــوون، دەبێتەهــۆی دووبارەبوونــەوەی گرفتــی 
دەرونــی )ترومــا( لەکەســانی تــردا، هەروەکــو "کارل منینگــەر "دەرونناســی نــاودار وتویەتــی:" ئــەوەی لەســەر منــدااڵن ئەنجــام 
دەدرێــت، ئەوانیــش ئــەوە لەگــەڵ کۆمەڵــدا ئەنجــام دەدەنــەوە "، لەکۆتاییــدا دەبێــت ئامــاژە بــەوە بکەیــن، لێکۆڵینەوەیــەک 
لەســەر بەڵگــە بنەڕەتییەکانــی خەتەنــە پیشــانی داوە کــە پاڵنــەری ســەرەکی ئــەم کــردارە دەرونییــە و زۆری ترســی پیاوانــە لــە 

رەگــەزی ژنــان، یەکێــک لەجێکەوتــە درێژخایەنەکانــی خەتەنــەی پیــاوان ترســە لەرەگــەزی ژن.

بۆچی ژنان گیرۆدەی خەتەنەی پیاوانن
 )potential anger(ئامــاژەی زۆر هەیــە کــە ئێمــە دەتوانیــن لەبــارەی خەتەنــەی پیــاوان تاوتوێــی بکەیــن، ئایــا توڕەیــی شــارەوە
و توڕەیــی پەیوەســت بەخەتەنــەی پیــاوان لــە ئەمریــکا لەکوشــتنی ژنــان، دەســتدرێژی و توندوتیــژی ماڵــەوە ڕۆڵــی هەبــووە؟ 
ئێمــە نازانیــن! لــەو شــوێنەی کــە پاڵنــەری پیــاوان و پــارە، کۆمەڵگــەی زانســتی بــۆ الی گــەڕان بــۆ ســودی شــاراوەی خەتەنــە 
بانگێشــت دەکات ئێمــە لەوانەیــە بــەم زوانــە تــەواوی کاریگەرییــە نەرێنییەکانــی خەتەنــە تێنەگەیــن، ژنــان بەتایبەتــی دەبێــت 

هانبدرێــن تاوەکــو ڕێگــری بکــەن لــە خەتەنەکردنــی کوڕەکانیــان.
ــەکان و  ــدی زانیاریی ــکاری ناوەن ــەری جێبەجێ ــەرو بەڕێوەب ــاس و راهێن ــەرو دەرونن ــان، لێکۆڵ ــد گۆلدم ــۆر رۆنال ــەر: دکت نوس
ــۆر  ــتە، دکت ــج نەویس ــی قازان ــی ئەمریکاو(،رێکخراوێک ــارە گەورەکان ــە لەش ــتون – یەکێک ــە )بۆس ــە ل ــەرچاوەکانی خەتەن س
ــە:  ــە؛ »خەتەن ــەری دوو پەرتوک ــەو نووس ــارساوە، ئ ــدا ن ــتی نێودەوڵەتی ــە لەئاس ــوەی خەتەن ــردن لەچوارچێ ــان بەکارک گۆلدم
گرفتــی دەرونــی شــاراوە«و » لێکۆڵینــەوە لەســەر خەتەنــە: لەالیەنــی فیکــری جووەکانــەوە« و لــە زیــاد لــە دووســەد گفتوگــۆی 

ــی بەشــداربووە. میدیای

* تروما)شــۆک(:  لەزانســتی پزیشــکیدا بەهــەر بەرکەوتنێــک، بریــن، شــۆکێک و رووداوێــک کە لەســەر جەســتەی مــرۆڤ دروس 
دەبێــت، دەوترێــت، بــەو مەرجــەی لــەدەرەوەی جەســتەوە داخــل ببێــت و هــۆکاری دەرونــی یاخــود نەخۆشــی لەجەســتەدا 

نەبووبێتــە هــۆی ئــەم رووداوە.

Haranews :سەرچاوە



)١ – ١٩٢٠887(

ئەفسانەیەکی 
مامتاتیکیی هندی 

وەرگێڕان و ئامادەکردنی: شێرکۆ ڕەشید قادر

ئه گــه ر  هاوکێشــه یه ک،  مــن،  الی 
خوداوه نــد  فکــری  لــه   گوزارشــت 
نــه کات، هیــچ مانایــه ک نابه خشــێت
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 داســتانی ڕامانوجــان لــە جــۆرە حیکایەتێکــی ئەفســانەیی دەچێــت، چونکــە قودرەتــی بیرکردنــەوەی ئەقڵــی هێنــدە فــراوان 
بــووە کــە دەڵێــی لــە فەزایەکــی تــرەوە هاتووەتــە خــوار و زیاتــر لــە ســیامیەکی ســەرابی دەچێــت وەک لــەوەی کەســێکی 

ڕاســتەقینە بێــت.
رسینیڤاســا ڕامانوجــان، لــه ســاڵی 1887، لــه  ده ڤــه ری تامیلــه کان لــه  هیندوســتان، لــە باوەشــی خێزانێکــی زۆر دەســتکورت 
هاتووەتــە دنیــاوە. ئــه و رۆژگاره  عــاده ت بــوو کــه  خه ڵــک بــه  نــاوی بابییــه وه  بانــگ بکرێــت و ناوبانــگ ده ربــکات، هــه ر 
بۆیــه ش نێــوی رسینیڤاســا هه ڵده گرێــت بــه و نــاوه  لــه  نــاو خه ڵکــدا ده نارسێــت. بابــی کاتبــی دوکانێکــی بازرگانیــی کوتــاڵ 

ده بێــت لــه  شــاری کومباکونامــی.
ــاڵی 1898  ــە س ــۆی ل ــارەکەی خ ــه  ش ــان،کاتێک ل ــت، پاش ــا ده چێ ــه ره تایی جیاجی ــه ی س ــا قوتابخان ــی چه نده ه ــه  منداڵ ب
دەچێتــە قوتابخانــەی ئامادەیــی. ڕامانوجــان، زوو دەرک بــەو هەقیقەتــە دەکات کــە توانســتی مامتاتیکــی بــەرزی هەیــە، لــه  
ســاڵی 1900 دا ده که وێتــه  کارکــردن له ســه ر زنجیــره ی یــه ک لــه  دوای یه کــی ژماره یــی و زنجیــره ی یــه ک لــه  دوای یه کــی 
ــه اڵم زۆر زوو خــۆی  ــکات، ب ــه  ســێکان )ســێجاییه کان( شــیکار ب ــه  هاوکێشــه پل ــت ک ــره  فێرده بێ ــا لێ ــی، هه روه ه ئه ندازه ی
ــوو  ــه  هه م ــه ، ل ــه م  قوتابخانه ی ــه وه . ل ــه  چــواره کان ده دۆزێت ــه  هاوکێشــه  پل ــی شــیکارکردنی ســه باره ت ب میتۆدێکــی تایبه ت
ــک  ــه  گه لێ ــت: " ل ــک ده ڵی ــه  جارێ ــه ری قوتابخانه ک ــه ت به ڕێوه ب ــت، ته نان ــت ده هێنێ ــه  ده س ــه  ب ــن پل ــدا به رزتری وانە کان

ــره ." ــه  ســه د به رزت ــه ی زۆر ل ــدا شایســته ی پل ــه  وانە کان ل
رامانوجــان، لــه  ئامادەیــی، کتێبــی "کورتــه ی ئه نجامــه  ســه ره تاییه کانی مامتاتیکــی پوخــت و ڕاڤــەکاری" ده ســکه وت دانــه ری 
ــه   ــدا زۆر ب ــه  رۆژگاری خۆی ــورساوه  و ل ــه  ســاڵی 18٥6 دا ن ــوو، ل ــک  جــۆرج شــوبریج کار ب ــه، مامۆســتای مامتاتی ــه م کتێب ئ
ــه   ــۆ ئــه وه ی ل ــۆ یارمه تیدانــی که ســانێک کــه  ئــه و تاقیکردنــه وه  مامتاتیکیــە  ده ده ن ب ــه  تایبــه ت ب فراوانــی به کارهاتــووه ، ب
ــی  ــه   خوێندن ــه  وردی که وت ــۆ ســه رف بکرێــت. رامانوجــان، زۆر ب ــان ب ــەن و خه رجــی خوێندنی ــج وەربگیری زانکــۆی کامربی
ئــه م کتێبــه  و بابه ته کانــی یــه ک لــه  دوی یــه ک تاووتــوێ کــرد، بــه  جۆرێــک لــه م کتێبــه وه  خــۆی فێــری مامتاتیــک کــرد کــه  
ــه وه ی  ــۆ خوێندن ــه ی ب ــه و کاتان ــتیدا ئ ــه  راس ــارسا. ل ــه " ن ــه  خــۆ - فێرکه ره ک ــاوی " مامتاتیکناســه  هندیی ــه  نازن ســه ره نجام ب
ــی  ــی مامتاتیک ــاری گرنگ ــک زانی ــده  گه لێ ــه  هه رچه ن ــوون، چونک ــگ ب ــەو زۆر گرن ــی ئ ــۆ ژیان ــرد ب ــه ری ده ب ــه  به س کتێبه ک
فێربــوو، بــه اڵم  دوایــی زۆر کاریکــرده  ســه ر کاره  مامتاتیکییه کانــی، ئه مــه ش له به رئــه وه ی ســتایلی ئــه م کتێبــه  بــه  جۆرێــک 
ــدا نه بــوو، ئــه وه ش کــه  له گه ڵیــدا بــو زۆر بــه  کورتــی  بــوو کــه  زۆربــه ی هــه ره  زۆری ســەملێندراوەکان ســه ملاندنیان له گه ڵ

بــوو. ئــه م کتێبــه  لــه  دوو بــه رگ پێکدێــت و نزیکــه ی ٤٤00 هاوکێشــه  و ســەملێندراو لــه   خۆده گرێــت.
ــده   ــه  ڕاســن، هه رچه ن ــی ک ــوو و ده یزان ــا ب ــه م ســەملێندراو و هاوکێشــانه  دڵنی ــی زۆر ل ــه  راســتی ئه نجامه کان رامانوجــان ل
ــه  که شــفکردنی ســەملێندراو  ــه وه  ورده  ورده  که وت ــو هــه ر له مان ــه  بســه ملێنێت، به ڵک ــه  ئه مان ــه وه  ک ــه وه  نه کردوەت ــری ل بی
ــی و  ــۆری ئه کادیم ــه  ج ــه ملاندن ب ــی س ــه  و چه مک ــتا بیرۆک ــه ، هێش ــره دا سه رنجڕاکێش ــه وه ی لێ ــه اڵم ئ ــر، ب ــردۆزه ی ت و بی
هاوچه رخانــه  لــه  الی درووســت نه ببــوو. جگــه  لــه وه ی کاریگــه ری ئــه م کتێبــه ش بــه  جۆرێــک بــوو کــه  ڕامانوجــان هێنــده  
ــۆی  ــده  خ ــه  ئه وه ن ــه وه ، وات ــی داوه ت ــدا ره نگ ــی تری ــوو کاره کان ــه  هه م ــه  ل ــه م دیارده ی ــه دات، ئ ــه ملاندن ن ــه  س ــه خ ب بای
ــان ســەملێندراوە که ، هــه روه ک  ــه  ی ــۆ ده ره نجامــی بیردۆزه ک ــداوه  ب ــردووه ، به ڵکــو راســته خۆ بازی ســەر قاڵی ســه ملاندن نه ک
ــا مــرۆڤ بتوانێــت به ســه ر هه مــان خاکــدا  ــه  ت ــژ نیی ــده  درێ ــان هێن ــی،" ژی ــدا گوتوویه ت ــری ژیانی ــه  قۆناغێکــی ت ــی ل دوای

دوو جــار بــڕوات." 
ــۆڕی  ــره ی)     ( ∑ و نه گ ــه ر زنجی ــه ت له س ــه  تایب ــی، ب ــه وه ی مامتاتیک ــه  توێژین ــی که وت ــه  قووڵ ــاڵی 190٤ دا، زۆر ب ــه  س ل

ــت. ــت بهێنێ ــۆی به ده س ــه ربه خۆی خ ــافاتی س ــی ئکتش ــره دا توان ــک لێ ــه  جۆرێ ــی، ب ــی بێرنوول ــه ر و ژماره کان ئول
ــدن، رامانوجــان،  ــی خوێن ــه ی ئاماده ی ــی پل ــی خــۆی، دوای ته واوکردن ــه  هــۆی بلیمه ت ــان ســاڵی 190٤ دا، ب ــه  هه م هــه ر ل
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ــه اڵم  ــدن، ب ــه  خوێن ــتده کات ب ــه وێ ده س ــت و ل ــۆ ده رده چێ ــی ب ــه ی خوێندن ــری مه نح ــی می ــه ی کومباکونام ــه  قوتابخان ل
ــدا هــەر خەریکــی مامتاتیــک دەبێــت و هەمــوو  ــە پۆل ــه وه، چونکــە هەمیشــە ل ــازه  ناکه ن ــۆ ت دوای ســاڵیک مه نحه کــه ی ب
وانەکانــی تــر فەرامــۆش دەکات، بــە جۆرێــک جگــە لــە مامتاتیــک، لــە هەمــو وانەیەکــی تــردا دەکەوێــت. ئەمــەش لەگــەڵ 

بەرنامــەی قوتابخانەکــەدا نەدەگونجــا.
)Vizagapatnam( رامانوجــان، بــی پاره وپــول، بــێ ئــاگاداری دایکــی و بابــی، لێــره  هه ڵهــات و روی کــرده  شــاری ڤیزاگاپاتنــام

کــه  بــه  دوری 6٥0 کیلۆمه تــر ده که وێتــه  ســه رووی مه دراســه وه . لێــره ش کۆڵــی نــه دا و بــه رده وام بــو له ســه ر کاری 
فه نکشــنه   پاشــانیش خوێندنــی  و  زنجیــره کان  و  تــه واوکاری  نێوانــی  په یوه نــدی  لــه   توێژینــه وه   که وتــه   مامتاتیکــی، 

.)Elliptic Functions هێلکه ییــه کان) 
ــته ی  ــه و مه به س ــا )Pachaiyappa's(ب ــژی پاکایاپ ــووه  کۆلێ ــته وه  و چ ــه ی گواس ــه دراس بارگ ــه ره و م ــاڵی 1906 دا ب ــه  س ل
چه نــد ئیمتیحانێــک بــدات و به ڵکــو  بــه  هۆیــه وه  لــه  زانکــۆی مــه دراس قبــووڵ بکرێــت. بــه اڵم دوای ســێ مانــگ نه خــۆش 
کــه وت. دوای ئــه وه ی چــووه  تاقیکرندنــه وه وه ، بــه  داخــه وه  مامتاتیکــی لێده ر چێــت، لــه  هه مــوو بابه ته کانــی تــردا کــه وت. 
ــه رده وام  ــچ یارمه تییه کــی ئه کادیمــی، ب ــێ هی ــه  ب ــه  زانکــۆی مــه دراس. رامانوجــان، دیســانه وه ، ب ــی بچێت به مجــۆره  نه یتوان

ــی. ــوو له ســه ر کاری مامتاتیک ب
ــه دا زۆر  ــه م ماوه ی ــه اڵم ل ــه کان، ب ــره  لێــک دورکه وت ــه  به رده وامــه کان و زنجی ــه  ســاڵی 1908 دا روی کــرده  خوێندنــی که رت ل
ــژ  ــۆ ده کــه ن، دوای زه مه نێکــی دورودرێ ــه  ســاڵی 1909 دا نەشــتەرگەری ب ــت، ســه ره نجام ل ــه  ســه ختی نه خــۆش ده که وێ ب
ــه  هه مــان ســاڵدا دایکــی کچێکــی ته مــه ن ده  ســاڵه ی بــۆ ده دۆزێتــه وه  و لێــی  تەندروســتییەکەی باشــر ده بێــت. پاشــان ل
مــاره ده کات، دوای دو ســاڵ، کــه  کچەکــە  ته مه نــی ده بێتــه  دوازده  ســاڵ، رامانوجــان ده یگوێزێتــه وه  و نۆماڵێــک بــۆ خــۆی 
پێکــه وه  ده نێــت. رامانوجــان ناچــار ده بێــت لــه  ته مه نــی بیســت و دوو ســاڵیدا خوێنــدن جــێ بهێڵێــت، عــه وداڵ ده بێــت 
بــه دوای  کار دا. ســه ره نجام بــۆ دابینکردنــی بژێــوی خــۆی و ژنــە تازەکــەی لــه  ته مه نــی بیســت و ســێ ســاڵیدا لــە بەشــی 
ــه م  ــه  کاتــب و موچــه ی ســااڵنه ی ته نهــا پەنجــا دۆالری ئه مه ریکــی ده بێــت، ئ ــدەری شــاری مــەدراس ده بێت حســاباتی بەن
ــوو،  ــک نه ب ــتبه رداری مامتاتی ــان ده س ــکات. رامانوج ــه ی ب ــۆی و ژن و ماڵه ک ــوی خ ــی بژێ ــو به ش ــت ب ــه ش پێویس مووچه ی
ــه   ــان، ب ــدا، رامانوج ــه م کاره  نوێیه ی ــی. ل ــه وه ی مامتاتیک ــدن و لێکۆڵین ــه  خوێن ــو ل ــه رده وام ب ــاران ب ــه ر وه ک ج ــو ه به ڵک
ــین و  ــه  نووس ــه وه  ب ــۆی پڕده کات ــه کان(ی خ ــه ری تێبینیی ــه  مامتاتیکه وه ،)ده فت ــک ده کات ب ــۆی خه ری ــکی خ ــک مێش جۆرێ
ڕامــان و حســاباتی وردی هاوکێشــه یی،ته نانه ت بــه  ده گمــه ن بیــری ده که وێتــه وه  کــه  لــه  ســه ر کار و وه زیفه یــه  و ئه رکــی 
تــر هه یــه  کــه  پێویســته  له ســه ر شــانی به جێیــان بگه ێنێــت، جگــه  لــه وه ش بــه  تــه واوی هۆشــی الی حســاباتی نوســینگه که  

نه مابــوو.
ــابکردنی  ــه ت حس ــه  تایب ــه کان، ب ــاره  خۆبه ش ــه  ژم ــوو ل ــه وه  ب ــه ران و توێژین ــه ر قاڵی گ ــر س ــان  زیات ــه، ڕامانوج ــه و رۆژان ئ
ــه  ئاســابه ده ر ســه خت  ــه ک هــه ر ئه رکێکــی گــه وره  و ل ــدا ن ــه  خۆی ــه  عــه ده دی ژمــاره  خۆبه شــه کان(، ئه مــه  ل ژماره یان)وات
ــده ی  ــان، هێن ــکی رامانوج ــه وه ی مێش ــی بیرکردن ــه اڵم قودره ت ــوو، ب ــوناویش ب ــه فه رێکی ئه فس ــدا س ــان کات ــه  هه م ــوو، ل ب
ــۆی  ــۆی ب ــوود وه ک خ ــی ) یاخ ــی رسووش ــه ش به هره یه ک ــه  له م ــووه . جگ ــژ ب ــیش تی ــوو ئه ڵامس ــووڵ و وه ک ــه ک ق ده ریای
ده چێــت خوودایــی( پایه بــه رزی هه بــوو بــۆ یاریکــردن بــه  هاوکێشــه ، بــه  جۆرێــک لــه  پــاش چه نــد ســاته وه ختێک شــتێکی 
نــوێ لــه  الی وه ک ئیلهــام لــه  دایــک ده بــوو، بــۆ منوونــه  جارێــک لــه  کارکردنــدا  ئــه و په یوه ندییــه  ده دۆزێتــه وه  کــه  ژمــاره  
خه یاڵییــه کان)Imaginary Numbers(نەخشــەی منایــی)Exponential functions( و ئــه و هاوکێشــانه ی شــه پۆله کانی 
ــه   ــه اڵم ب دەنــگ)Sound Wave Equations( ته فســیرده که ن پێکــه وه  گرێــده ده ن، زۆر ده خرۆشــێت و دڵخــۆش ده بێــت، ب
داخــه وه ، دوای چه نــد رۆژێــک گه لێــک غه مگیــن ده بێــت، کاتێــک بــۆی ده رده که وێــت کــه  ئولــه ر نزیکــه ی ســه د و په نجــا 

ــردووه . ــه ی ک ــەوە مه زن ــه م دۆزین ــه ر ئ ســاڵ له وه ب
هــه روا کارێکــی ئاســان نییــه  مــرۆڤ بتوانێــت لــه  ســایکۆلیژییه تی داهێنانــی مامتاتیکیــی تێبــگات، بــه اڵم کارکردنــی مامتاتیکــی 
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ــه   ــی  ک ــۆی گووتوویه ت ــاران خ ــک ج ــتی، گه لێ ــه  ڕاس ــو ل ــت تاوە ک ــوناوی ده چێ ــی ئه فس ــه  دیارده یه ک ــر ل ــان زیات رامانوج
ــه ی رامانوجــان ده کات،  ــدی بنه ماڵ ــه  خوداوه ن ــری، ک ــد ناماگی ــه ن خوداوه ن ــه  الی ــه کان ل ــه  مامتاتیکیی ــه ی چه مک ــەو زۆرب ئ

لــه  خه ونیــدا وه ک وه حــی بــۆی دێــن. 
هێــدی هێــدی، رامانوجــان که وتــه  په ره پێدانــی توێژینــه وه  مامتاتیکییه کانــی و لــه  ژورناڵــی )گۆڤــاری( کۆمه ڵــه ی مامتاتیکــی 
ــه دا  ــه م ژورناڵ ــتی ل ــێکی زانس ــاڵی 1910 دا باس ــه  س ــه وه . ل ــیکارەکەی باڵوده کات ــک و ش ــی مامتاتی ــک پرس ــدا گه لێ هندی
لــه وه ،  په ره پێــده دات، جگــه   نێــوان هاوکێشــه  مۆدیولــه ره  هێلکه ییــه کان   په یوه نــدی  باســە دا  لــه م  باڵوده کاتــه وه ، 
ــدا  ــان ژوورناڵ ــه  هه م ــی ل ــی بێرنوول ــه ر ژماره کان ــاب له س ــری زۆر نای ــی ت ــاڵی 1911 لێکوڵینه وه یه ک ــه  س ــه وه ی ل دوای ئ
ــه ،  ــه وه ی هیــچ په روه رده یه کــی زانکۆیــی و ئه کادیمــی نیی ــه  ئاســابه ده ر بەناوبانــگ دەبێــت، ســه رباری ئ ــه وه ، ل باڵوده کات

ــت. ــاس ده کرێ ــت و ب ــی ده نارسێ ــی مامتاتیک ــدا وه ک بلیمه تێک ــدە زانکۆییەکان ــه  نێوه ن ــه اڵم ل ب
ــکه وتن و  ــاگاداری پێش ــک ئ ــچ کلۆجێ ــه  هی ــان، ب ــه  ڕامانوج ــه  ک ــه  ئه وه ی ــه  و سه رنجراکێش ــایانی گوتن ــره دا ش ــه وه ی لێ ئ
ــا  ــو ســه چاوه ی ته نه ــووه  ، به ڵک ــاره  خۆبه شــه کان نه ب ــه  ژم ــی ســه باره ت ب ــازه ی رۆژئاوای ــتایلی ت ــۆد و س په ره ســه ندنی میت
و ته نهــای ده ربــاره ی ئــه م ژمــاره  خۆبه شــانه، وه ک هــه ر بابه تێکــی تــری مامتاتیــک، الی رامانوجــان، بریتییــه  لــه  کتێبه کــه ی 
جــۆرج کار، بــه  راســتی رامانوجــان تــه واو گیــرۆده ی ئه وینــی ئــه م کتێبــه  ببــوو، چونکــه  هه میشــه  وه ک توێشــویه ک پێــی 
ــه   ــدی ناوچه ک ــێکی هن ــه ڵ  مامتاتیکناس ــنایه تی له گ ــاڵی 1911، ئاش ــه  س ــه که یه وه ، ل ــگای پیش ــه  رێ ــه وه ش ل ــه  ل ــوه . جگ ب
ــدرا راو،  ــت. راماچان ــدرا راو ده بێ ــاوی راماچان ــاوه  ن ــه م پی ــی خــۆی پیشــان ده دات. ئ ــه  کاره کان ــک ل ــدا ده کات و گه لێ په ی
ــی  ــی کۆمه ڵ ــی ژوورنال ــه  دامه زرێنه ران ــوو ل ــک ب ــدا یه کێ ــان کات ــه  هه م ــوو، ل ــا ب ــێکی به توان ــه وه ی مامتاتیکناس ــه  ل جگ
مامتاتیکــی هنــدی. راماچانــدرا باســی ده کات کــه  چــۆن رۆژێــک الوێکــی که مپۆشــته ، ریــش نه تــارشاو، چڵکــن، کــە  هــه ژاری 
بــه  ســیاموه  دیــار بــوو، بــه اڵم خرپــن و جگه لــه وه ی زرنگیشــی پێــوه  دیاربــوو، بــه  دوو ده فتــه ری قه بــه وه، کــه  دۆزینــەوە 
ــی  ــه رچاوه یه کی دارای ــه وه ی س ــۆ ئ ــوو ب ــه رۆش ب ــوو زۆر پ ــرد، دیارب ــه ر دانی ک ــوو،  س ــه  خۆگرتب ــۆی ل ــی خ مامتاتیکییه کان
ــه و رۆژە ده کات کــه  چــۆن رامانوجــان هــات و دوو  ــاس ل ــی مامتاتیــک. راو ب ــه  خوێندن ــژه دان ب ــۆ درێ ــکات ب فه راهــه م ب

ــه  بــن هه نگڵــی دانابــوو: ده فتــه ره ی ل

ــرد؛  ــایم به دیک ــه یر و نائاس ــتێکی س ــه ر ش ــەوەکان. یه کس ــه  دۆزین ــک ل ــیرکردنی هه ندێ ــه  ته فس ــرده وه  و که وت ــه ی ک کتێب
ــه  راو  ــده  خــۆی وات ــه م بواره دا)هه رچه ن ــوو، زانیارییه کــه م ل ــم زۆر ســنووردار و دیاریکــراو ب ــاری مامتاتیکیی ــه اڵم مــن زانی ب
ــان قســه ی  ــه وه  قســه ده کات، ی ــه  ئه قڵ ــه  ل ــه م کابرای ــا ئ ــده م ئای ــه و حوکمــه  ب ــه و هەقــەی نه دامــێ  ئ ــوو( ئ ــاس ب مامتاتیکن
ــووت  ــم گ ــا. پێ ــه م هێن ــه  حوکمه ک ــارێ وازم ل ــده م و ج ــچ قه رارب ــی هی ــاته دا نه متوان ــه م س ــا ل ــه ق ده کات. ئ هه له قومه ل
ــانری  ــی هاس ــه وت و ئه نجامگه لێک ــۆ ده رک ــی ب ــی من ــان نه زان ــه وه ، ئه مجاره ی ــه  هات ــۆ الم. ک ــه وه  ب ــر بێت ــی ت ــه  جارێک ک
ــه م الوه   ــه  ئ ــوو ک ــم نه ب ــچ گومان ــر هی ــی رۆژگاری شــکاندبوو. ئی ــه ته قلیدییه کان ــم ســنووری  کتێب ــه وه ی بینی نیشــاندام. ئ

زاتێکــی نایابــه! 
ڕاو یارمه تــی رامانوجــان زۆر ده دات، ئامــۆژگاری ده کات کــه  نامــه  بنوســێت بــۆ توێژە رانــی مامتاتیکــی لــه  زانکــۆی کامربیــج 
ــک  ــن؟ یه که مجــار گه لێ ــی چــی ده ڵێ ــەوە  مامتاتیکییه کان ــه  دۆزین ــا ســه باره ت ب ــت ئای ــکات و بزانێ ــاس ب ــی خــۆی ب و حاڵ
نامــه ی بــۆ دوو مامتاتیکنــاس نووســی، نێویــان هۆبســن و به یکــه ر بــوو. بــه  داخــه وه  ئــه م دوو مامتاتیکناســه ، نــه ک  هــه ر 
نامه کانــی  نه بــوو  تاقه تیــان  تــه واو فه رامۆشــیان کــرد و  به ڵکــه   نه کــرد،  ســه یری  مامتاتیکــی رامانۆجانــی هندییــان 
بکه نــه وه ، هه رچــی بۆیــان ناردبــوو، هــه روا بۆیــان نــارده وه . ڕامانوجــان کۆڵــی نــه دا، له گــه ڵ ئه مانەشــدا نامــه ی نووســی 
بــۆ جی.ئێچ.هــاردی، کــە بــە راســتی لــەو رۆژگاره دا یه کێــک بــو لــه  هــه ره  به ناوبانگریــن مامتاتیکناســی ئنگلیــز و ئەقلــە 
هــەرە بڵندەکانــی مامتاتیکــی جیهــان ، کــه  ئه میــش هــه ر مامۆســتا بــوو لــه  زانکــۆی کامربیــج، نێــوی جی.هێــچ.گاردی بــوو. 
کاتێــک بەیانــی 16 ی کانونــی دوەمــی 191٣ دەچێتــە ســەرکار و پۆســتەکە دەکاتــەوە، کۆمەڵێــک الپــەڕەی کــۆن دەبینێــت 
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کــە نزیکــەی ســەد هاوکێشــەی غەریــب و هەندێــک ســەملاندن لەخۆدەگرێــت و بــە ئنگلیزیەکــەی تێکشــکاو نامەیەکــی بــۆ 
نــورساوە.

نامه که  به جۆره  ده ست پێده کات:
به ڕێزه  ئازیزه که م،

ــه دراس  ــاری م ــده ری ش ــتی به ن ــی تره س ــاباتی ئۆفیس ــی حس ــه  به ش ــم و  ل ــێنێم، کاتبێک ــێ بناس ــت پ ــا خۆم ــه م، ب ــکا ده ک ت
ــه   ــه اڵم چوومه ت ــدووه ، ب ــۆم نه خوێن ــااڵن ده بم.زانک ــێ س ــت و س ــی  بیس ــااڵنه  ٢0 دۆالره . نزیک ــه م س ــه م، موچه ک کار ده ک
ــی  ــه م. کۆرس ــه رف ده ک ــک س ــۆ مامتاتی ــۆم ب ــاده ی خ ــی زی ــه ، کات ــه قوتابخان ــم ل ــدی. دوای وازهێنان ــه ی ته قلی قوتابخان
تایبه تــم  ده دۆزمه وه . توێژینه وه یه کــی  خــۆم  بــۆ  رێچکه یــه ک  خه ریکــم  بــه اڵم  نه خوێنــدووه ،  زانکــۆم  ته قلیدییانــه ی  
ســه باره ت بــه  زنجیــره  دایڤێرجه نتــه کان بــه  گشــتی کــردووه  و  ئه نجامه کانیشــی الی مامتاتیکناســه کانی ناوچه وکــه  بــه  

"سه رســوڕهێن" بــاس ده کــه ن.
هــاردی، بــە هەمــان شــێوە، وا دەزانێــت ئەمــە کاری گەمژەیەکــە، بۆیــە لەســەر مێزەکــەی فڕێــی دەدات، بــەاڵم کــە ژورەکەی 
جێدەهێڵێــت، یەکێــک لــە فۆرمیــاکان دێتــەوە یــادی و بــە گوتــەی خــۆی ئــەو ڕۆژە هــەر خەریکــی یــاری کریکــت بــوە، 
بــەاڵم ئــەو هاوکێشــەیە بــە بەردەوامــی لــە خەیاڵیــدا دەهــات و دەچــو. ''ئەوانــە ڕاســن، چونکــە ئەگــەر ڕاســت نەبــن، کــەس 
قودرەتــی ئــەو خەیاڵــەی نییــە ئــەو هاوکێشــانە دابهێنێــت '' هــاردی کــە گەڕایــەوە ژورەکــەی دیســانەوە ســەیری کارەکانــی 
ــوودی پرۆفیســۆر و  ــک پیشــانی لیتل ــەوە. کاتێ ــەوە ورددەبێت ــە دیقەت ــارە زۆر ب ــەاڵم ئەمج ــردەوە، ب ــدی ک ــی هن ڕامانوجان
هاوڕێــی دەدات و الی ئــەو ئەمــە کاری مامتاتیکناســێکی هــەروا ئاســایی نییــە، بــە تایبــەت کاتێــک بــاس لــە دۆزینــەوەی 
میتۆدێکــی نــوێ دەکات ســەبارەت بــە ســەملێندراوی ژمــارە خۆبەشــەکان و نــۆ الپــەڕەی دەربــارەی ئــەم بابەتــە بــۆ نــاردوە، 
''ئەمــە بەهرەیەکــی نائاســاییە و شــتی وەهــای هەرگیــز لــە ژیانیــدا نەدیــوە'' بۆیــە لەوێــدا بڕیــاردەدەن کارێــک بکــەن کــە 
ڕامانوجــان هەرچۆنێــک بێــت پێویســتە بێــت بــۆ کامربیــج، خــۆ ئەگــەر ناتوانێــت، ئــەوا دەتوانــن هەمــوو کارئاســانیەکی بــۆ 

بکــەن. هــاردی وەالمــی نامەکــەی رامانوجــان دەداتــەوە و دەڵێــت:
ــه وه   ــۆ ل ــت ت ــت، ده بێ ــک بێ ــام. هه چۆنێ ــه رنجیان راکێش ــه  زۆر س ــت ل ــیان ده که ی ــەملێندراوانری باس ــه و س ــه ت و ئ نامه ک
ــه و  ــن ئ ــت ده کات م ــن ، وا پێویس ــه  کردووت ــده م ک ــه دا ب ــه و کاران ــه ر ئ ــم به س ــه وه ی حوک ــه ر  ل ــن ب ــه  م ــت ک ــی  بی حاڵ

ســه ملاندنانه  ببینــم کــه  تــۆ جه ختیــان له ســه ر ده که یــت. ده رئه نجامه کانــت، الی مــن، ده کرێــن بــه   ســێ پۆلــه وه ؛

ــه   ــت ب ــوود ده توانرێ ــراون، یاخ ــه ر زان ــه  له وه ب ــه ن ک ــارادا ه ــه  ئ ــام ل ــه ک ده رئه نج ژماره ی  
ئاســانی لــه  هه نــدێ ســەملێندراوی تــرەوە بــه  ده ســت بهێرنێــن؛

ــن،  ــن و سه رنجراکێش ــم، نوێ ــاگادار ب ــن ئ ــه ی م ــه و کات ــا ئ ــه ن، ت ــام ه ــک ده رئه  نج هه ندێ  
بــه اڵم زیاتــر بــه  هــۆی فزووڵــی و گرانییانــه وه  سه رنجراکێشــن وه ک لــه وه ی گرنــگ بــن.

هه ندێک ده رئه نجام هه ن که  نوێ و گرنگن...  

کــه  هــاردی داوای ئــه م ســه ملاندنانه ی لــه  رامانوجــان کــرد، رامانوجــان که مێــک ســه غڵه ت بــوو، چونکــه الی ئــه و،  هــه روه ک 
ــاش و وردی  ــی ب ــتا ئه زموو نێک ــه ، هێش ــه ی مامتاتیک ــه  کۆڵه ک ــه ملاندندا، ک ــی س ــه ڵ چه مک ــدا، له گ ــاره مان پێ ــه ر ئیش له وه ب
ــه وه   ــۆی کامربیج ــه  زانک ــه وره  ل ــێکی وا گ ــه  مامتاتیکناس ــی ک ــه ی دڵخۆش ــووه  مای ــه واو ب ــدا ت ــه ڵ ئه وه ش ــه اڵم له گ ــه . ب نیی
ــه وه ی  ــرد ب ــه دی ک ــۆدا ب ــه  ت ــم ل ــه وا هاوڕێیه تی ــت " ئ ــه وه  و ده ڵێ ــی ده دات ــان وه اڵم ــێت. رامانوج ــۆ ده نووس ــی ب وه اڵم
ــه وه ی مێشــکم  ــۆ ئ ــردووم. ب ــوه  م ــه  برســا نی ــن ئێســتا که ســێکی ل ــه وه  ســه یرده که یت. م ــه  چــاوی عه تف ــن ب ــه ی م کاره ک
ــۆوه   ــه ن ت ــه  الی ــی دۆســتانه  ل ــه .  هــه ر نامه یه ک ــاری یه که م ــن ئعتب ــه ش الی م ــت و ئه م ــم ده وێ ــه م، خواردن ــه زه  بک موحاف

ــه ت وه ربگــرم." ــه  ده وڵ ــه  زانکــۆ یاخــود ل ــۆ ئــه وه ی کــه  بتوانــم مه نحــه  ل ــه  مایــه ی  یارمه تیدانــم ب ده بێت
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پاشــان هــاردی رامانوجــان قایــل ده کات کــه  بێــت بــۆ ئنگلتــه ره  بــۆ بینینــی هــاردی خــۆی، له وێــش )واتــه  لــه  کامربیــج(، 
ــه  کۆلێــژی ترینیتــی )کۆلیژیکــی ســه ر بــه  زانکــۆی کامربیجــه ( بــۆ فه راهــه م  هــاردی هــه ر خــۆی هه وڵــده دات کارێکــی ل
ــپەکان زۆر  ــو، کۆس ــان نەب ــرە هــەروا ئاس ــۆ ئنگل ــن ب ــە هات ــوو، چونک ــه م کاره  دوودڵ ب ــان، ل ــار، رامانوج ــکات. یه که مج ب
ــەدەدا  ــێ ن ــگای پ ــی ( ڕێ ــی براهمین ــەی )ئایین ــو، ئاینەک ــکاڵ ب ــی ڕادی ــو شــتێک، رامانوجــان ئیامندارێک ــش هەم ــون، پێ ب
خــاک بــە جــێ بهێڵێــت و بچێتــە ئــەو دیــو ســنورەوە، جگــە لــەوەی ئــەو ڕێجیمــەی کــە ئاینەکــەی فــەرزی کردبــون لــە 
هیــچ شــوێنێک دەســت ناکــەون و تەنهــا ژنەکــەی دەزانێــت بــۆی بــکات، پاشــان ئەگــەر بــڕوات دور نیــە ببێــت بــە هــۆی 
توڕەکردنــی خوداوەنــد ناماجیــری Namagiri و غەزەبیــان بەســەردا ببارێنێــت، بــەاڵم خــودا کــردی دایکــی بەیانــی لــە خــەو 
هەڵدەســتێت و دەڵێــت ئەمشــەو خوداوەنــد ناماجیــری هاتــە خــەوم، فەرمــوی کــە ڕامانوجــان دەتوانێــت بــڕوات. لــە دوای 
ــی بیســت و حــه وت ســاڵیدا ڕووی  ــە ته مه ن ــە 191٤ ل ــی بەجێهێشــت و ل ــەوە و واڵت ــێ پێچای ــەم فەرمایشــتە، بارگــەی ل ئ

کــردە بەریتانیــا و چــوو بــۆ الی  هــاردی لــە کامربیــج. 
بەمجــۆرە مــاوەی پێنــچ ســاڵ دو مامتاتیکناســی مــەزن، لەوپــەڕی ڕۆژهــەاڵت و ئەمپــەڕی ڕۆژئــاوا پێکــەوە کاری هاوبــەش 
لــە مامتاتیکــدا دەکــەن، بــەاڵم شــتێک کــە تــەواو مایــەی سەرســوڕمانە ئەوەیــە کــە هــاردی هەمــو هەوڵــی خــۆی خســتەگەڕ 
بــۆ ئــەوەی ڕامانوجــان فێــری مامتاتیکــی ئەکادیمــی ببێــت، فێــری خستنەســەر کاغــەزی هەنگاوەکانــی ســەملاندن ببێــت، 
ــە ســاڵی  ــازە ل ــکات کــە ت ــە لەگــەڵ قوتابیەکــدا ب ــووە هەندێــک جــار دەتگــوت هــاردی مامەڵ ــی ئەنجــام ب ســەرەنجام ب
یەکەمــی زانکۆدایــە، کەچــی لــە گەرمــەی ئاخافتنــدا و لــە نــاکاو، ئەقلــە پــڕ موعجیزەکــەی، هــەروەک هەورەبروســکە چەنــد 
ــانەی  ــەم هاوکێش ــەر ئ ــز لەوەب ــاردی هەرگی ــە ه ــک ک ــە جۆرێ ــەرمێزەکە و ب ــی س ــەر الپەڕەکان ــتە س ــی دەڕش فۆرموالیەک
نەدیــوە، هــەر بۆیــە وەهــا دەحەپەســا کــە بڵێــت بــە راســت ئــەم کابرایــە چیــە؟ گەلێــک جــاران رامانوجــان تەنهــا ئەنجامــی 
ــە  ــتیان ب ــون پێویس ــەیەک ب ــە پرۆس ــەملاندنەکان، ئەمان ــینەوەی س ــە نوس ــاردی دەکەوت ــی و ه ــەملێندراوەکانی دەنوس س
ســەدان هەنــگاو و ڕەشــکردنەوەی دەیــان الپــەڕە هەبــو بــۆ گەیشــن بــە ئەنجامــەکان، هــاردی هەمیشــە سەرســوڕماوبوو 
ــی  ــەدەکات. کارە مامتاتیکییەکان ــە مێشــکیدا ڕاڤ ــە ل ــە مامتامتاتیکیی ــو وردەکاریی ــەو هەم ــە ئ ــەم کابرای ــە چــۆن ئ ــەوەی ک ل
ڕامانوجــان تــەواو لــە زادەی ئەقڵێکــی موعجیــزە دەچــون وەک لــەوەی هــی مــرۆڤ بــن، جگــە لــە ســەدان کاری بــە نرخــی 
هاوبــەش لەگــەڵ هاردیــدا، دوای گــەڕان و پشــکنین بــە کــون و کەلەبــەری ماڵــە کۆنەکــەی و دۆزینــەوەی دەفتەرەکانــی، 
دەرکــەوت کــە ئــەم الوە الدێیــە هندییــە زیاتــر لــە چــوار هــەزار ســەملاندنی کــردوە، بــەاڵم گرفتەکــە لەوەدایــە ئــەم کابرایــە 
ســەملاندنەکانی نەدەخســتە ســەر کاخــەز، بەڵکــو تەنهــا ئەنجامەکانــی هــەرە دوایــی دەنوســی و هــەروەک خۆشــی دەڵێــت 

'' مــرۆڤ پێویســت نــاکات دوجــار بــە شــوێنێکدا بــڕوات''.
الی ڕامانوجــان، ئــەم هاوکێشــانە بــە یارمەتــی خوداوەندەکەیــان لــە مێشــکیەوە دەڕژێنــە ســەر الپــەڕە ســپییەکان، ئەمانــە 
دیاردەیەکــی ئیاهیــن چونکــە وەک خــۆی دەڵێــت'' الی مــن، ئەگــەر هاوکێشــەیەک گوزارشــت لــە فکــری خوداوەنــد نەکات، 

ئــەوە هیــچ مانایــەک نابەخشــێت.''
رامانوجــان دوای ماوەیــەک هه ســتیکرد زۆر بێتاقه تــه  و دڵــی ناخۆشــه. دووچــاری نه خۆشــی ســیل بــوو، هه میشــه  ته نهــا، 
 غه ریبیــی زۆری بــۆ هێنابــوو و زۆربــه ی کات خه یاڵــی لــه  الی کوچــه  و گوزه ره کانــی وواڵته کــه ی خــۆی بــوو.  جگــه  لــه وه ی 
ئاووهــه وای وواڵتــی ئنگلســتان زۆر ســه غله تی کــرد رقــی لێــی بــوو . ســه رباری ئه مانــه ش هه میشــه  نه خــۆش بــوو، 
جگــه  لــه وه ی بــه  پێــی پێــره وی ئایینه کــه ی، پێویســت بــوو رێژیمێکــی زۆر تایبــه ت بــکات، دەبــوو ته نهــا ڕووه ک بخــوات، 
ــه زرۆی  ــکات تام ــوا حه زب ــا خ ــت، هه ت ــه  دێ ــۆره  رێژیم ــه و ج ــی ب ــی و خۆش ــی خێزانه که یه ت ــری خواردن ــا هۆگ ــه و ته نه ئ
خواردنه که یه تــی، هه رچــی ده کات و ده کۆشــێت، ناتوانێــت له گــه ڵ  خــوان و ســفره ی ئنگلیزیــدا خــۆی ئاشــنا بــکات، 
ــک  ــژ و خۆشــی مامتاتی ــووه، چێ ــۆ نه هات ــه وه ی ب ــی ماڵ ــه  و هه واڵ ــوو شــتێک، موده تێکــی زۆره  نام ــه  هه م ئێســتا دووره  ل
ته نهــا شــته  کــه  تــه واو ســه رقاڵی کــردووه  و ژیانــی بــه ره و پێــش ده بــات . ســه رباری ئه مانــه ش ئــه و کاتــه  وواڵتــی به ریتانیــا 
ــا  ــان هه ت ــه ره و خراپــی ده ڕوات. فشــاری ژی ــاری ده روونــی ب ــه  گه رمــه  و گرفتــی جه نگــدا بــوو. هێــدی  هێــدی ب هێشــتا ل
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ــت. ــه رده وام بێ ــدا ب ــه ڵ ژیان ــه و جــۆره  له گ ــت ب ــر ناتوانێ ــووەوە ، چی ــی رامانوجــان به رزده ب ده هــات له ســه ر دڵوده روون
ــه وه  زۆر  ــه اڵم به داخ ــه وه ، ب ــر نه کات ــتێکی ت ــچ ش ــه  هی ــر ل ــک بی ــه  مامتاتی ــه  ل ــا جگ ــان تێکۆش ــه دا، رامانوج ــه م ماوه ی ل
ــۆڕم  ــێوه ، ف ــه  ش ــوون ل ــوون، پڕب ــه ڵ ب ــی تێکه ڵوپێک ــه وی، خه ونه کان ــووه  خ ــێوی که وتب ــه وانه،  پش ــوو، ش ــه که وتوو نه ب س
و هاوکێشــه ی ســه یری مامتاتیکــی ، ده تگــووت وه ک تارمایــی دێــن و ده چــن. ده یگــووت ئــه و ئــازاره ی لــه  ســکیدا هه یــه ، 
ــه   ــد ب ــه ن خو داوه ن ــه  الی ــه  ئه مــه  ســزا بێــت، ل ــۆ هاوکێشــه که ی ره یــامن. الی رامانوجــان دوور نیی ــه وه  ب هۆکــه ی ده گه ڕێت

ســه ریدا ســه پاوه  چونکــه  په یڕه وه کانــی براهمینــی شــکاندووه .
ــر  ــه  ژێ ــه ر خۆهه ڵدان ــه  ب ــا ده بات ــه  په ن ــه ن ک ــه غڵه تی ده ک ــه ک س ــه  پله ی ــدی ب ــزاری و نائومێ ــاڵی 1917 بێ ــه  س ــک ل جارێ
یه کێــک لــه  شــه مه نده فه ره کانی له نده نــه وه ، بــه اڵم خۆشــبه ختانه، یه کێــک لــه   پاســه وانانی وێســتگه که ، لــه م ســاته دا 
رووداوه کــه  ده بینــێ، و  فریــای راکێشــانی ســویچه که  ده که وێــت و شــه مه نده فه ره  ده وه ســتێت، رامانوجــان به خــت 
یــاری بــوو و نه مــرد. ســه ره نجام پۆلیــس گرتیــان، ویســتیان بیده نــه  دادگا، چونکــه  ئه وکاتــه  لــه  به ریتانیــا، هه وڵــدان 
ــۆ رامانوجــان، کاتێــک کــه  هــاردی هــات و قســه ی تێداکــرد،  ــه اڵم ب ــه و که ســه  حوکــم ده درا، ب ــوو، ئ ــاوان ب بۆخۆکوشــن ت
ده عواکه یــان له ســه ر البــرد. هــاردی توانــی رامانوجــان بخاتــه  نه خۆشــخانه ی تایبه تــه وه ، بــۆ مــاوه ی دوازده  مانــگ لــه  ژێــر 

ــت. ــدا بێ ــری تایبه ت چاودێ
کــە لــە نەخۆشــخانە دەکەوێــت، هــاردی ســەردانی دەکات و بەمجــۆرە بــاس لــە ســەردانەکەی دەکات و دەڵێــت: '' ))له  یادمە 
جارێــک  کــه  چــووم بــۆ ســه ردانی لــه  نه خۆشــخانه ی په تنی)نەخۆشــخانەیەکە لــە لەنــدەن( که وتبــوو. ســواری ته کســییه ک 
ــه وه ی بیهێنمــه  قســه ،  ــۆ ئ ــه  گه یشــتمه  الی، ب ــوو، ک ــو دیارب ــر ژماره یه کــی دزێ ــوو، الی مــن زیات ــه ی 17٢9 ب ــووم  ژماره ک ب
گووتــم بــه  ته کســییه ک هاتــم کــه  ژماره کــه ی 17٢9 بــوو، بــه  الی منــه وه ئــه م ژماره یــه   دزێــو دیاربــوو، هیــوادارم ئیشــاره 
 نه بێــت بــۆ نه هامه تییــه ک. لــه  وه اڵمــدا گووتــی: نــا نــا هــاردی، ئــه وه  ژماره یه کــی ئێجــگار سه رنجراکێشــه ؛ ئــه وه  
ــش 1^٢+1٢  ــت، ئه وانی ــاواز ده رببڕدرێ ــگای جی ــه  دوو رێ ــێجا ب ــۆی دوو س ــت وه ک ک ــه  ده توانرێ ــه  ک ــن ژماره ی بچوکری

^٢=17٢9 و 9^٢+ 10 ^٢=17٢9 (( 
ــتان  ــه ره و هندس ــاڵی 1919 دا ب ــه  س ــو ل ــوو، تاوەک ــر ده چ ــراپ و خراپ ــه ره و خ ــات ب ــا ده ه ــان هه ت ــتی رامانوج تەندووس

ده گه رێتــه وه . لــه  ســاڵی 19٢0، لــه  ته مه نــی ٣٣ ســاڵیدا کۆچــی دوایــی ده کات.
ــه   ــکه ش ب ــی پێش ــن کاری مامتاتیک ــن و پوخری ــه  نایابری ــن، چونک ــی ده ژی ــه  زیندووی ــرن، ب ــه  نام ــا هه تای ــی هه ت کاره کان
خه ڵــک کــرد. ئه گــه ر ده ســتوپه نجه ی له ســه ر هــه ر یه کێــک لــه  پرســه  مامتاتیکییــه  هاوچه رخه کانــی ئــه و رۆژگاره دا 
هه بووبێــت، ئــه وا بــووه  بــه  هــۆی پێشخســن و بــره و پێدانــی ئــه و پرســه  ئاڵۆزانــه . کاری لــه  هــه ر یــه ک لــه  زنجیره کانــی 
ره یــامن، ته واوکاریییــه  هێلکه ییــه کان، زنجیره کانــی هایپــه ر - جیۆمه تریــک و هاوکێشــه  داله ییه کانــی نەخشــەی زێتــا 

کــردووە.
ــۆی  ــۆ خ ــدان: ٢٥ ب ــرەی پێ ــۆره ی من ــه م ج ــەد، ب ــۆ س ــەوە ب ــە یەک ــەکان ل ــە مامتاتیکزان ــرەدان ب ــە من ــاردی کەوت ــک ه کاتێ
ــۆ ده ده که ویــت. ــه م بلیامته مــان ب ــی ئ ــد هیلبێــرت 80 و رامانوجــان 100. به مجــۆره  گه وره ی ــوود ٣0، ده یڤی )هــاردی(، لیتڵ

ئــەم نوســینە زۆر لەمــە زیاتــرە بــەاڵم لێــرەدا کورتــم کردوەتــەوە، دەنــا پــڕ بــو لــە هاوکێشــە، چونکــە هەمــو باڵوبکمــەوە 
خوێنــەر بێتاقــەت دەبێــت.
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ئــەم کتێبــە بــە یەکێــک لــە پڕفرۆشــرین کتێبــە زانســتییەکان دادەنرێــت 
بــە درێژایــی مێــژووی مرۆڤایەتــی، هــۆکار زۆرن بــۆ پڕفرۆشــی ئــەم 
ــاوە بــۆ  کتێبــە لەوانــە؛ ئــەو زمانــە ســادەیەی کــە نووســەر بــەکاری هێن
ــۆ  ــدان ب ــۆزی زانســتی ســەردەم، هەروەهــا هەوڵ ــاری ئاڵ ــی زانی گەیاندن
وەاڵم دانــەوەی گەورەتریــن پرســیاری مرۆڤایەتــی ئەویــش هــۆکاری 
ســەرەتای  لــە  نووســەر  هەســارەیە.   ئــەم  لەســەر  مرۆڤــە  بوونــی 
کتێبەکــەدا باســی مێــژووی گــەردوون دەکات هــەر لــە ســاتی تەقینــەوە 
گەورەکــە تاکــو دەرکەوتنــی ژیــان و دواتــر شارســتانیەتە یــەک لــە دوای 
یەکەکانــی مــرۆڤ، بــۆ ڕوونکردنــەوەی ئــەم مەبەســتەش ڕێگەیەکــی زۆر 
ــک  ــەوەی تۆزێ ــک ئ ــە جۆرێ ــاوە ب ــەکار هێن ــادەی ب ــەرنجڕاکێش و س س
حــەزی لــە خوێندنــەوە بێــت لێــی تێــدەگات. دواتــر نووســەر قۆناغەکانــی 
ســەرەتای دەرکەوتنــی ژیــان لەســەر ئــەم هەســارەیە دەردەخــات تاوەکــو 
پەرەســەندنیان، هەروەهــا  و  مــرۆڤ  کۆنەکانــی  جــۆرە  پەیدابوونــی 
دەرخســتنی هەندێــک زانیاریــی ســەرەتایی دەربــارەی خــودی پرۆســەی 
پەرەســەندن بەگشــتی لەســەر هەســارەی زەوی.  هەروەهــا نووســەر لــەم 
شــاکارەدا باســی رسووشــتی مێشــکی مــرۆڤ دەکات و بــەراوردی دەکات 
بــە ئامێــری کۆمپیوتــەر بــۆ ئــەوەی بــۆ خوێنــەری دەربخــات ئایــا مێشــکی 
مــرۆڤ توانــای زیاتــرە یــان ناوەنــدی چارەســەری کۆمپیوتەرێکــی ســااڵنی 
هەشــتاکان، دواتــر نووســەر باســی هۆکارەکانــی پێشــکەوتنی مــرۆڤ 
دەکات بــە بــەراورد لەگــەڵ گیاندارەکانــی تــر.  لــە بەشــێکی تــردا 
ــارەی مێشــکی مــرۆڤ و  ــا وقەب ــە نێــوان توان نووســەر بــەراورد دەکات ل
مێشــکی ئاژەڵــەکان و گرینریــن تایبەمتەندییــە جیاکەرەوەکانــی مێشــکی 
ــای بیرکردنــەوەی چەنــد ئاژەڵێــک دەکات  مــرۆڤ، هەروەهــا باســی توان
بەشــەکانی  لــە  مرۆڤــدا.  بیرکردنــەوەی  لەگــەڵ  بــەراوردی دەکات  و 
ــیەتی  ــک خاس ــی هەندێ ــاوو توێ ــەر ت ــارە نووس ــە دووب ــی کتێبەک کۆتای
ــە وا  ــوێ دەکات ک ــاوو و ت ــە ت ــەو هۆکاران ــرۆڤ دەکات و ئ ــکی م مێش
دەکات مرۆڤێــک لەویــر زیرەکــر بێــت، جگــە لــەوەش باســی توێــکاری 
مێشــک زیرەکریــن مرۆڤەکانــی ئــەم ســەردەمە دەکات وەک ئاینشــتاین، 
ــی مێشــکی  ــە چینەکان ــە یەک ــی یەک ــە فرمان ــاس ل ــا نووســەر ب هەروەه
مــرۆڤ و ئاژەڵــەکان دەکات وبــە شــێوەیەکی زۆر ســاکار پەیوەندیــی 
ــی  ــن بابەت ــەی چەندی ــە دەرگ ــا ل ــەوە و هەروەه ــان ڕوون دەکات نێوانی
ــەکان.  ئــەم  ــە مــرۆڤ و ئاژەڵ ســەرنجڕاکێش دەدات وەک خــەو بینیــن ل
کتێبــە دەروازەیەکــە بــۆ هــەر کەســێک بــۆ ئــەوەی زیاتــر لــە رسوشــتی 
مێشــکی مــرۆڤ تێبــگات و هــۆکاری چەندیــن هەڵســوکەوتی کۆمەاڵیەتی 

ــەوە. ــی فســیۆلۆچی مێشــک شــی بکات ــە ڕێگــەی زانین ل

کتێبی )ئەژدیهاکانی 

عەدەن، چەند 

بۆچونێک دەربارەی 

پەرەسەندنی عەقڵی 

مرۆڤ(

نوسینی : کارل ساگان

وەرگێڕانی: ڕۆژگار حەمید 



سایتی نوێی

www.facebook.com/Duryan.Dabran/
dwryan.dabran@yahoo.com

dabranweb@gmail.com
0533302648
07731633803
07501496515

www.
.netdabran



بە سێ زمان: 

كوردی، عەرەبی 

و ئینگلیزی

سایتی نوێی

www.dabran.netكەوتەكار
دیزاینی نوێ
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