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ﭼﺎڵە رەﺷەﮐﺎن :ﺗﺎرﻣﺎﯾﯿە
ﺗﺮﺳﻨﺎﮐەﮐﺎﻧﯽ ﻓەزا

ﭼﺎڵە رەﺷەﮐﺎن ﯾەﮐێﮑە ﻟە
دﯾﺎردە ﻫەرە ﺳەﯾﺮ و ﺳەﻣەرەﮐﺎن ﮐە ﻟە ﮔەردوﻧﺪا ﻫەن .ﺋەﻣﺎﻧە ﮐﺎﺗێﮏ دروﺳﺖ دەﺑﻦ ﮐە
ﺋەﺳﺘێﺮەﯾەﮐﯽ زەﺑەﻻح ﻟە روداوی ﺳﻮﭘەرﻧۆﭬﺎدا ﺑەرەو ﮐﺮۆﮐﯽ ﺧۆﯾﺎن و ﻟە ﺳﺎﯾەی ﻫێﺰی
ﮐێﺸﻜﮑﺮدﻧﯽ ﺧۆﯾﺎﻧﺪا ﻫەرەس دەﻫێﻨﻦ.

ﭼەﻣﮑﯽ ﭼﺎڵە رەﺷەﮐﺎن ،ﻟە
ﺑﺎری ﺗﯿﻮرﯾﯿەوە ﻟە ﺗﯿﻮری ﮔﺸﺘﯽ ﻧﺴﺒﯿﯿەﺗﯽ ﺋﺎﯾﻨﺸﺘﺎﯾﻨەوە ﻟەداﯾﮑﺒﻮو ،ﺑەڵﺎم ﺗەﻧﻬﺎ ﻟە
ﭘەﻧﺠﺎ ﺳﺎڵﯽ راﺑﺮدودا ﺑﻮوە ﺑە ﭘﺮﺳێﮑﯽ ﺳەرﻧﺠڕاﮐێﺶ و ﻫەﺗﺎ ﺑڵێﯽ ﻣﺸﺘﻮﻣڕێﮑﯽ ﮔەرﻣﯽ ﻟە
ﻧێﻮ زاﻧﺎﯾﺎﻧﯽ ﻓەﻟەک و ﻣﺎﺗﻤﺎﺗﯿﮑﻨﺎﺳﺎن و ﻓﯿﺰﯾﮑﻨﺎﺳﺎﻧﺪا وروژاﻧﺪووە .زﯾﺎﺗﺮ ﻟە ﺳﯽ
ﺳﺎڵە
ﺑەڵﮕەی ﺗەﻟﺴﮑۆﭘﯽ ﺋەوە دەﺧەﻧەڕوو ﮐە ﺋەم ﺗەﻧە زەﺑەﻻﺣە ﺗﺮﺳﻨﺎﮐﺎﻧە وەک ﺗﺎرﻣﺎﯾﯽ ﻟە
ﮔەردوﻧﺪا ﺑﻮﻧﯿﺎن ﻫەﯾە ،ﺑەڵﺎم ﺋﻨﺴﺎن ﺑە ﺗەواوی ﻧەﯾﺘﻮاﻧﯿﻮە ﻟێﯿﺎن ﺣﺎڵﯽ ﺑێﺖ.

ﺑﺎرﺳﺘﺎﯾﯽ ﭼﺎڵە رەﺷەﮐﺎن
ﭼەﻧﺪﯾﻦ ﺋەوەﻧﺪەی ﺑﺎرﺳﺘﺎﯾﯽ ﺧۆرە ،ﺧۆ ﺋەﮔەر ﺑﺎرﺳﺘﺎﯾﯽ ﭼﺎڵە رەﺷێﮏ ﭘێﻨﭻ ﺋەوەﻧﺪەی

ﺑﺎرﺳﺘﺎﯾﯽ ﺧۆر ﺑێﺖ ﺋەوە ﻗەﺑﺎرەﯾەﮐﯽ ﮔۆﯾﯽ زۆر ﺑﭽﮑۆﻟە داﮔﯿﺮدەﮐﺎت و ﺗﯿﺮەﮐەی ﺗەﻧﻬﺎ
ﭼەﻧﺪ ﮐﯿﻠۆﻣەﺗﺮێﮏ دەﺑێﺖ .ﯾەﮐێﮏ ﻟە ﺳﯿﻤﺎ ﻫەرە دﯾﺎرەﮐﺎﻧﯽ ﺑﺮﯾﺘﯿﯿە ﻟە ﭼەﻣﺎﻧەوەی
ﻓەزای
دەوروﺑەری ﺧۆی ،ﺋەﻣە ﺟﮕە ﻟەوەی ﻫێﺰی ﮐێﺸﮑﺮدﻧﯽ ﺋەوەﻧﺪە ﮔەورە و ﺑە ﻗﻮدرەﺗە ﮐە ﻧەک
ﻫەﻣﻮ ﺷﺘێﮏ ﺑۆ ﻧﺎوەوەی ﺧۆی راﭘێﭻ دەﮐﺎت ،ﺑەڵﮑﻮ روﻧﺎﮐﯿﺶ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯽ ﻫەڵﺎﺗﻦ و
ﻗﻮﺗﺎرﺑﻮﻧﯽ
ﻧﯿﯿە ﻟە ﮐﺎﯾەﮐەی.

ﺋەﺳﺘێﺮە ﺗﺎرﯾﮑەﮐﺎن

ﻟە ﺳەدەی ﻫەژدەدا ،ﺑۆ
ﯾەﮐەﻣﺠﺎر ،ﺟﯿۆﻟۆژﯾﺴﺖ و ﻓەﻟەﮐﻨﺎﺳﯽ ﺋﻨﮕﻠﯿﺰی ،ﺟۆن ﻣﯿﭽڵ ) (1724 – 1793ﺑﺎﺳﯽ ﻫەﺑﻮﻧﯽ
ﺋەم دﯾﺎردە ﻏەرﯾﺒەی ﻟە ﮔەردوﻧﺪا ﮐﺮدووە ،ﺑەڵﺎم ﺑە
ﻫﯿﭻ ﺟۆرێﮏ ﺑﺎﺳﯽ ﻟە ﻧﺎوەﮐەی ﻧەﮐﺮدوە .ﻟە ﻧﺎﻣەﯾەﮐﺪا ﺟۆن ﻣﯿﭽڵ ﺑۆ ﮐۆﻣەڵەی ﺷﺎﻫﺎﻧە ﻟە
ﻟەﻧﺪەن ﭘێﺸﻨﯿﺎزی ﺋەوەی ﮐﺮدووە ﺋەﮔەر ﺋەﺳﺘێﺮەﯾەک ﻫەﺑێﺖ و ﺑﺎزﺳﺘﺎﯾﯿەﮐەی ﭘێﻨﭻ ﺳەد
ﺟﺎر
ﻟە ﺑﺎرﺳﺘﺎﯾﯽ ﺧۆر ﮔەورەﺗﺮﺑێﺖ ﺋەوا ﻫێﺰێﮑﯽ ﮐێﺸﮑﺮدن ﭘەﺧﺶ دەﮐﺎت ﮐە روﻧﺎﮐﯿﺶ ﻧﺎﺗﻮاﻧێﺖ
ﻟێﯽ ﻗﻮﺗﺎر ﺑێﺖ .ﻟەو رۆژﮔﺎرەدا ﻣﯿﭽڵ ﮐەوﺗﺒﻮوە ژێﺮ ﮐﺎرﯾﮕەری ﻓەﯾﻠەﺳﻮﻓﺎﻧﯽ ﺳﺮوﺷﺘەوە،
ﺑە ﺗﺎﯾﺒەت ﮐﺎﺗێﮏ ﺳەرﮐەوﺗﻮاﻧە ﺗﻮاﻧﯿﺎن ﺧێﺮاﯾﯽ روﻧﺎﮐﯽ وەک ﻧەﮔۆڕێﮏ ﺑﺪۆزﻧەوە و
ﭘێﻮاﻧەﺑﮑەن.

ﺟەﯾﻤﺲ ﺑﺮادﻟﯽ ) ،( 1762 – 1693ﺋەوﯾﺶ ﻓەﻟەﮐﻨﺎﺳێﮑﯽ ﺗﺮی
ﺋﻨﮕﻠﯿﺰی ﺑﻮ ،ﻟە ﺳﺎڵﯽ  1728ﺟﻮڵەﯾەﮐﯽ ﺳەﯾﺮی ﻟە ﻣەوﻗﯿﻌﯽ ﺋەﺳﺘێﺮەﮐﺎﻧﺪا ﺑەدﯾﮑﺮد ،ﺋەم
ﺟﻮڵەﯾە  1/200ﭘﻠە ﺑﻮو .ﺳەرەﺗﺎ واﯾﺰاﻧﯽ
دﯾﺎردەی ﭘﺎراﻻﮐﺴﯽ ﮐەﺷﻔﮑﺮدووە ،ﺑەڵﺎم ،دوای ﭘێﻮاﻧەﮐﺮدﻧﯽ ﻫەﻣﻮو ﺋەﺳﺘێﺮەﮐﺎن ،ﻫەر
زوو
ﺑۆی دەرﮐەوت ﻫەﻣﻮو ﺋەﺳﺘێﺮەﮐﺎن ﻫەﻣﺎن ﻻداﻧﯽ ﮔۆﺷەﯾﯽ راﭬە دەﮐەن ،ﺑە واﺗﺎﯾەﮐﯽ ﺗﺮ
ﺋەﻣە ﻫﯿﭻ ﭘەﯾﻮەﻧﺪی ﺑە دﯾﺎردەی ﭘﺎراﻻﮐﺴەوە ﻧﯿﯿە ،ﭼﻮﻧﮑە ﺋەﮔەر ﻫۆﮐﺎرەﮐەی ﭘﺎراﻻﮐﺲ
ﺑﻮاﯾە ﺋەوا دەﺑﻮو دورﯾﯿﺎن ﻟە زەوﯾﯿەوە ﺑﮕۆڕێﺖ .ﺑەﻣﺠۆرە ﺑﺮادﻟﯽ ﻫﺎت و ﭘێﺸﻨﯿﺎزی
ﺋەوەی ﮐﺮد ﻫۆﮐﺎری ﺋەم ﺟﻮڵەﯾە دەﮔەڕێﺘەوە ﺑۆ ﺧێﺮاﯾﯽ دﯾﺎرﯾﮑﺮاوی روﻧﺎﮐﯽ .ﺑﺮادﻟﯽ
ﺗﻮاﻧﯽ ﺧێﺮاﯾﯽ روﻧﺎﮐﯽ ﺑە ﻧﯿﺴﺒەت زەوﯾﯿەوە ﺑﺪۆزێﺘەوە و ﺋەو ﺑڕە ژﻣﺎرەﯾەی دەﺳﺘﯽ
ﮐەوت
ﺑﺮﯾﺘﯽ ﺑﻮو ﻟە  300000ﮐﯿﻠۆﻣەﺗﺮ ﻟە ﭼﺮﮐەﯾەﮐﺪا.

ﻣﯿﭽڵ ژﻣﺎرەﮐەی ﺑﺮادﻟﯽ زۆر
ﺑە ﺟﺪی ﺳەﯾﺮﮐﺮد و ﯾﺎﺳﺎی ﮐێﺸﮑﺮدﻧﯽ ﻧﯿﻮﺗﻨﯽ ﺑەﮐﺎرﻫێﻨﺎ ﺑۆ دۆزﯾﻨەوە و ﺗەﺧﻤﯿﻨﮑﺮدﻧﯽ
ﻗەﺑﺎرەی ﺋەو ﺗەﻧەی ”ﺧێﺮاﯾﯽ ﻫەڵﺎﺗﻨە”ﮐەی ﯾەﮐﺴﺎﻧە ﺑە ﺧێﺮاﯾﯽ روﻧﺎﮐﯽ ،ﻣﯿﭽڵ ﺑۆی
دەرﮐەوت ﺋەو ﺗەﻧە ﭘێﻮﯾﺴﺘە ﺑﺎرﺳﺘﺎﯾﯿەﮐەی  500ﺋەوەﻧﺪی ﺑﺎرﺳﺘﺎﯾﯽ ﺧۆر ﺑێﺖ .ﺋەم ﻫﺰر و
ﺋﺎﯾﺪﯾﺎﯾﺎﻧە ﺑﻮون ﺑە ﻫۆی وروژاﻧﺪﻧﯽ ﻣﺸﺘﻮﻣڕ و ﮔﻔﺘﻮﮔۆی دەﯾﺎن ﺳﺎڵ ،ﻓەﻟەﮐﻨﺎﺳﺎن
ﺑﺎوەڕﯾﺎن
واﺑﻮو ﮐە ﺋەﺳﺘێﺮەی ﺗﺎرﯾﮏ ﺋﯿﺤﺘﯿﻤﺎﻟە وﺟﻮدی ﻫەﺑێﺖ .دواﺟﺎر ﻓەﯾﻠەﺳﻮﻓﺎﻧﯽ ﺳﺮوﺷﺘﯽ
ﺑﺎوەڕﯾﺎن
واﺑﻮ ﮐە ﯾﺎﺳﺎی ﮐێﺸﮑﺮدﻧﯽ ﻧﯿﻮﺗﻦ روﻧﺎﮐﯽ ﭘەراوێﺰ ﮐﺮدووە و ﮐﺎﯾەی ﮐێﺸﻜﺮدن ﻫﯿﭻ
ﮐﺎرﯾﮕەرﯾﯿەﮐﯽ ﻟەﺳەر ﻧﯿﯿە.

ﭘﺮﺳﯽ ﭼﺎڵە رەﺷەﮐﺎن ﺑۆ دوو ﺳەد
ﺳﺎڵ ﭼﻮوە دۆﺧﯽ ﺳﺒﻮﺗەوە .ﮐﺎﺗێﮏ ﻟە ﺳﺎڵﯽ  1915دا ﺋﺎﯾﻨﺸﺘﺎﯾﻦ ﻫﺎت و ﺗﯿﻮری ﮔﺸﺘﯽ
ﻧﺴﺒﯿەﺗﯽ
ﺑڵﺎوﮐﺮدەوە ،ﺑﻮو ﺑە ﺳەرەﺗﺎﯾەک ﺑۆ ﺷۆڕﺷێ ﻧﻮێﯽ ﮐۆزﻣۆﻟۆژی .ﻟەم ﺗﯿﻮرﯾﯿەدا
ﻫﺎوﮐێﺸەﮐﺎﻧﯽ
ﻫێﺰی ﮐێﺸﻜﺮدن ﺋﯿﺸﺎرەﯾﺎﻧﺪا ﺑە ﮐﺎرﯾﮕەری ﮐێﺸﻜﺮدن ﻟەﺳەر روﻧﺎﮐﯽ و دەﺑێﺖ ﺑە ﻫۆی
ﭼەﻣﺎﻧەوەی .ﺗەﻧﻬﺎ ﭼەﻧﺪ ﻣﺎﻧﮕێﮏ ﺑەﺳەر ﺗﯿﻮرﯾﯿەﮐەی ﺋﺎﯾﻨﺸﺘﺎﯾﻨﺪا ﮔﻮزەری ﻧەﮐﺮدﺑﻮو،
ﮐﺎﺗێﮏ ﮐﺎرڵ ﺷﻮارﺗﺰﭼﺎﯾەڵﺪ ) ،(1916 – 1873ﮐە ﻓﯿﺰﯾﮑﻨﺎﺳێﮑﯽ زﯾﺮەﮐﯽ ﺋەڵﻤﺎﻧﯽ ﺑﻮ،
ﮐەوﺗە
ﺗﻮێﮋﯾﻨەوە ﻟەم ﻫﺎوﮐێﺸﺎﻧە و ﺑۆی دەرﮐەوت دەﺷێﺖ ﻟە ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﺪا ﺗەﻧﯽ وا ﻫەﺑێﺖ ﮐە
ﭼڕﯾﯿەﮐەی ﻟە ﺋﺎﺳﺎﺑەدەر ﮔەورە و ﻗەﺑﺎرەﮐەﺷﯽ ﺋێﺠﮕﺎر ﺑﭽﮑۆﻟەﺑێﺖ .ﺷﻮارﺗﺰﭼﺎﯾەڵﺪ
ﭘێﺸﺒﯿﻨﯿﮑﺮد
ﺋەم ﺟۆرە ﺗەﻧﺎﻧە ،دەﺗﻮاﻧﻦ ﺑﺎزﻧەﯾەک ﺑە دەوری ﺧۆﯾﺎﻧﺪا دروﺳﺖ ﺑﮑەن ،ﮐﺎﺗێﮏ ﻫەر
ﺗەﻧێﮏ
ﭼﻮوە ﺳﻨﻮرەﮐﺎﻧﯽ ﺋەم ﺑﺎزﻧەﯾەوە ﺋەوا ﻫەرﮔﯿﺰ ﺗﻮاﻧﺎی ﻫﺎﺗﻨە دەرەوەی ﻧﯿﯿە ،دواﯾﯿﺶ
ﻫﯿﭻ
زاﻧﯿﺎرﯾﯿەک ﺳەﺑﺎرەت ﺑە ﺗەﻧەﮐە ﻧﺎزاﻧﺮێﺖ ،ﺋەم ﺑﺎزﻧەﯾە ﻧﺎوﻧﺮا ﻧﯿﻮەﺗﯿﺮەی
ﺷﻮارﺗﺰﭼﺎﯾەڵﺪ،
ﺋێﺴﺘﺎش ﭘێێ دەﮔﻮﺗﺮێﺖ ئاسۆی روداو .ﺷﻮارﺗﺰﭼﺎﯾەڵﺪ ﮔﻮﺗﯽ ﺑﺎرﺳﺘﺎﯾﯽ
ﺗەﻧەﮐە درێﮋی ﺋەم ﻧﯿﻮەﺗﯿﺮەﯾە ﯾﺎن ﺋەم ﺑﺎزﻧەﯾە دﯾﺎری دەﮐﺎت ،ﺑۆ ﻧﻤﻮﻧە ﺋەﮔەر
ﺑﺎرﺳﺘﺎﯾﯽ ﺗەﻧەﮐە)ﻫێﺸﺘﺎ وﺷەی ﭼﺎڵﯽ رەش ،وەک زاراوە ﻟەداﯾﮏ ﻧەﺑﻮوﺑﻮو (.ﻫێﻨﺪەی زەوی
ﺑێﺖ ،ﺋەوا ﻧﯿﻮەﺗﯿﺮەی ﺷﻮارﺗﺰﭼﺎﯾەڵﺪ ﺗەﻧﻬﺎ ﻟە ﻗەﺑﺎرەی ﻓﻠﺴێﮑﺪا دەﺑێﺖ ،ﺑەڵﺎم ﺋەﮔەر
ﺑﺎرﺳﺘﺎﯾﯿەﮐەی ﭼەﻧﺪﯾﻦ ﺑﻠﯿۆن ﺑﺎرﺳﺘﺎﯾﯽ ﺧۆر ﺑێﺖ ،ﺋەوا ﻧﯿﻮەﺗﯿﺮەی ﺷﻮارﺗﺰﭼﺎﯾەڵﺪ)
ﺋﺎﺳۆی
روداو( ﻟە ﻗەﺑﺎرەدا وەک ﺧۆر دەﺑێﺖ .ﺧۆ ﺋەﮔەر ﻫەر ﺗەﻧێﮏ ﭼﻮوە ﻧێﻮ ﺳﻨﻮرەﮐﺎﻧﯽ
ﻧﯿﻮەﺗﯿﺮەی ﺷﻮارﺗﭽﺎﯾەڵﺪەوە ،ﺋەوا ﻫەرﮔﯿﺰ دەرﻓەﺗﯽ ﻫەڵﺎﺗﻨﯽ ﻧﯿﯿە و ﻫەرﮔﯿﺰ
ﻧﺎﮔەڕێﺘەوە
و ﭼﺎڵە رەﺷەﮐە ﻟﻮﺷﯽ دەدات.

ﺷﻮارﺗﺰﭼﺎﯾەڵﺪ ﯾەﮐەم ﻓﯿﺰﯾﮑﻨﺎس
ﺑﻮو ﮐە ﺗﯿﻮری ﮔﺸﺘﯽ ﺋﺎﯾﻨﺸﺘﺎﯾﻦ ﺗﺎووﺗﻮێ ﺑﮑﺎت و دەرەﻧﺠﺎﻣﯽ وەﻫﺎ ﺳەﯾﺮی دەﺳﺖ ﺑﮑەوێﺖ.
ﺑە
داﺧەوە ،ﺷﻮارﺗﺰﭼﺎﯾەڵﺪ زۆر زوو ﻟە ﺟەﻧﮕﯽ ﺟﯿﻬﺎﻧﯽ ﯾەﮐەﻣﺪا ﺑە ﮔەﻧﺠﯽ ﮐﻮژرا و ﻫەرﮔﯿﺰ
ﺑەرﻫەﻣە زاﻧﺴﺘﯿﯿە ﻧﺎواز و ﻣەزﻧەﮐەی ﺧۆی ﺑە ﭼﺎواﻧﯽ ﻧەﺑﯿﻨﯽ.

ﻟە ﺳﺎڵﺎﻧﯽ ﺷەﺳﺘەﮐﺎﻧﺪا
ﻓەﻟەﮐﻨﺎﺳﺎن ﻧﺎﭼﺎرﺑﻮون ﺋەم دﯾﺎردەﯾە وەک راﺳﺘﯿﯿەک و ﻫەﺑﻮﻧﯽ وەک واﻗﯿﻌێﮏ وەرﺑﮕﺮن،
ﺑەڵﺎم ﮐێﺸەی ﻫەرە ﮔەورە ﺋەوەﺑﻮو ﺋﻨﺴﺎن ﭼۆن ﺑﺘﻮاﻧێﺖ ﻟە دﯾﺎردەﯾەﮐﯽ وەﻫﺎ ﺗێڕاﻣﺎن
ﺑﮑﺎت ﻟە ﮐﺎﺗێﻜﺪا ﺋەم ﺗەﻧﺎﻧە ﻫﯿﭻ روﻧﺎﮐﯽ ﭘەﺧﺶ ﻧﺎﮐەن .ﻟە ﮐۆﺗﺎﯾﯽ ﺷەﺳﺘەﮐﺎﻧﺪا زاﻧﺎی
ﮔەورەی ﻓﯿﺰﯾﮏ ،ﭼﺎرڵﺰ وﯾڵەر ) ،(1911 – 2008وﺷەی ﭼﺎڵە رەﺷەﮐﺎﻧﯽ ﺧﺴﺘە
ﻧێﻮەﻧﺪە زاﻧﺴﺘﯿﯿەﮐﺎﻧەوە ،ﺋﯿﺘﺮ ﻟەوە رۆژەوە ﺋەم وﺷەﯾە ﺑﻮوە ﺑە وەﺳﻔﯽ ﻓەرﻣﯽ ﺋەم
دﯾﺎردە ﻏەرﯾﺒﺎﻧە.

ﻟە ﺳﺎڵﺎﻧﯽ ﻫەﻓﺘﺎﮐﺎﻧﺪا،
ﮔۆڕاﻧﯽ ﮔەورە و ﺑﺎزداﻧﯽ ﻓﺮاوان ﻟە ﺑﻮاری ﮐۆزﻣۆﻟۆژی و زاﻧﺴﺘﯽ ﭼﺎڵە رەﺷەﮐﺎﻧﺪا
ﻫﺎﺗەﮔۆڕێ ،ﺑۆ ﯾەﮐەﻣﺠﺎر ﺗەﻟەﺳﮑۆﭘﯽ ﺗﯿﺸﮑﯽ – ﺋێﮑﺴﯽ رەواﻧەی ﺋﺎﺳﻤﺎن ﮐﺮا و ﮔەﻟێﮏ

ﭘەﻧﻬﺎﻧﯽ ﺗەﻟﯿﺴﻤﺎوی و ﺳﯿﺤﺮﺋﺎﻣێﺰی ﮔەردوﻧﯽ ﺑۆ واڵﺎﮐﺮدﯾﻦ ،ﻟەواﻧە دﯾﺎرﯾﮑﺮدﻧﯽ
ﺳەرﭼﺎوەﯾەﮐﯽ درەوﺷﺎوەی ﺗﯿﺸﮑﯽ – ﺋێﮑﺲ ﻟە ﻧێﻮەﻧﺪی ﺑﻮرﺟەﮐﺎﻧﯽ ”ﺳﯿﻨەس cygnus
ﻧﺰﯾﮑەی  8000ﺳﺎڵﯽ روﻧﺎﮐﯽ دورﺑﻮون .دوای
ﺷﯿﮑﺎرﯾﯿەﮐﯽ ﭼڕ و ﭘڕ ،ﻓەﻟەﮐﻨﺎﺳﺎن ﮔەﯾﺸﺘﻨە ﺋەو ﺋەﻧﺠﺎﻣەی ﮐە ﺳەرﭼﺎوەی ﺗﯿﺸﮑﯽ –
ﺋێﮑﺴەﮐە
ﺑﺮﯾﺘﯽ ﺑﻮوە ﻟە ﻫەورێﮑﯽ ﮔﺎزی ﻟە ﺋﺎﺳﺎﺑەدەر ﮔەرم ﮐە ﺑە ﺷێﻮەی ﺣەﻟﺰوﻧﯽ ﺑە دەوری
ﭼﺎڵێﮑﯽ رەﺷﺪا دەﺳﻮڕێﺘەوە ،ﺋەم ﻫەورە ﮔﺎزﯾﯿەﯾﺎن ﻧﺎوﻧﺎ ﺳﯿﻨەﺳﯽ – ﺋێﮑﺲ Cygnus ” 1-
 ” ’’X – 1ﻫەر ﮐە ﮔﺎزەﮐە ﺑە ﺷێﻮەﯾەﮐﯽ
ﭼڕ ﻟە ﻧێﻮ ﮐﺎﯾەی ﮐێﺸﮑﺮدﻧە ﺑەﻫێﺰەﮐەدا ﮐەوﺗە ﺗﺎودان ﻟە دەرەوەی ﺋﺎﺳۆی
روداودا،ﭘﻠەی
ﮔەرﻣﺎﮐەی ﺑۆ ﻣﻠﯿۆﻧﺎن ﭘﻠە ﺑەرزﺑﻮوەوە ،ﺋﻨﺠﺎ ﮐەوﺗە ﭘەﺧﺸﮑﺮدﻧﯽ ﺗﯿﺸﮑﯽ – ﺋێﮑﺲ.
” ﮐە

ﭼﺎڵە رەﺷە ﻣﺎم ﻧﺎوەﻧﺪﯾﯿەﮐﺎن
و ﺳﻮﭘەر -ﺑﺎرﺳﺘﺎﯾﯿەﮐﺎن

ﮐﺎﺗێﮏ ﺑﺎس ﻟە ﻗەﺑﺎرەی ﭼﺎڵە
رەﺷەﮐﺎن دەﮐﺮێﺖ ،ﻧە ﻗەﺑﺎرەﯾﺎن دﯾﺎرﯾﮑﺮاوە ،ﻧە ﺑﺎرﺳﺘﯿﯿﺎن ،ﺑە زﻣﺎﻧێﮑﯽ ﺗﺮ ﺑڵێﯿﻦ
ﺋەم
دوو ﺳﯿﻔﺎﺗە ﭘێﻨﺎﺳەی ﻧﯿﯿە .ﭼﺎڵە رەﺷەﮐﺎﻧﯽ وەﮐﻮ ﺳﯿﻨەس  ، X-1ﮐە ﺑە
ﭼﺎڵە رەﺷە ﺋەﺳﺘێﺮەﯾﯿەﮐﺎن ﻧﺎﺳﺮاون ،ﺑﺎرﺳﺘﺎﯾﯿﺎن ﭼەﻧﺪﯾﻦ ﺋەوەﻧﺪەی ﺑﺎرﺳﺘﺎﯾﯽ ﺧۆر
دەﺑێﺖ.
ﺋەﻣﺎﻧە ﮐﺎﺗێﮏ دروﺳﺖ دەﺑﻦ ﮐە ﺋەﺳﺘێﺮە ﻫەرە زەﺑەﻻﺣەﮐﺎن ژﯾﺎﻧﯿﺎن ﮐۆﺗﺎﯾﯽ دێﺖ و ﺋﻨﺠﺎ
ﻟە ﺳﺎﯾەی ﻫێﺰی ﮐێﺸﻜﺮدﻧﯽ ﺧۆﯾﺎﻧﺪا ،ﺑە ﺋﺎراﺳﺘەی ﻧﺎوەوەی ﺧۆﯾﺎن ﻫەرەس دەﻫێﻨﻦ و
ﺋەﺳﺘێﺮەﯾەﮐﯽ ﻧﯿﻮﺗﺮۆﻧﯽ ﻟەداﯾﮏ دەﺑێﺖ ،ﭘﺎﺷﺎن ﺋەﮔەر ﺑەرﮔﯽ دەرەوەی ﺋەﺳﺘێﺮە
ﻧﯿﻮﺗﺮۆﻧﯿﯿەﮐە وردوﺧﺎش ﺑﻮو ،ﺋەوا ﻫﺎوﺷێﻮەی ﺗەﻗﯿﻨەوەی ﺳﻮﭘەرﻧۆﭬﺎ ،ﮐﺮۆﮐەﮐەی
دەﭼێﺘەوەﯾەک و ﻫەﻧﺪێﮏ ﻟە ﺑەرﮔﯽ دەرەﮐﯿﯿەﮐەی ﺋەزم دەﮐﺎت و ﻟە ﻧﺎوەوە ﺑﺎرﺳﺘﺎﯾﯽ
ﮐﺮۆﮐەﮐەی زۆر زﯾﺎددەﮐﺎت ،ﮐﺎﯾەی ﮐێﺸﻜﺮدﻧﯿﺸﯽ ﺑە ﺟۆرێﮑﯽ وەﻫﺎ ﺗﺮﺳﻨﺎک زﯾﺎددەﮐﺎت ﮐە
ﮐﺮۆک دەﺑێﺖ ﺑە ﭼﺎڵە رەش.

ﻫەرﭼەﻧﺪە ﭼﺎڵە رەﺷە
ﺋەﺳﺘێﺮەﯾﯿەﮐﺎن ﻧﺎﺳﺮاوﺗﺮﯾﻦ و ﺑڵﺎوﺗﺮﯾﻦ ﺟۆری ﭼﺎڵە رەﺷەﮐﺎﻧﻦ ،ﺑەڵﺎم ﻟە ﺋێﺴﺘﺎدا ﺟۆری
ﺗﺮ دەرﮐەوﺗﻮن ،ﻫەم ﮔەورەﺗﺮن و ﻫەم ﻣﯿﮑﺎﻧﯿﺰﻣﯽ دروﺳﺘﺒﻮﻧﯿﺎن ﺟﯿﺎوازﯾﺸە .ﺋەم ﺟۆرە
ﭘێﯿﺎن دەﮔﻮﺗﺮێﺖ ﭼﺎڵە رەﺷە ﺑﺎرﺳﺘﺎﯾﯿە – ﻣﺎم ﻧﺎوەﻧﺪﯾﯿەﮐﺎن .ﻫەروەک ﺋەﺳﺘێﺮەﯾﯿەﮐﺎن
ﺑە
دەوری ﭼەﻗﯽ ﮔﺎﻻﮐﺴﯿﯿەﮐﺎﻧﯿﺎﻧﺪا دەﺳﻮڕێﻨەوە .ﺑﺎرﺳﺘﺎﯾﯿﺎن ﺳەد ﺋەوەﻧﺪە ﯾﺎن ﻫەزار
ﺋەوەﻧﺪەی ﺑﺎرﺳﺘﺎﯾﯽ ﺧۆر دەﺑێﺖ .ﻓەﻟەﮐﻨﺎﺳﺎن ﻟە رۆژﮔﺎری ﺋەﻣڕۆدا ،ﺗەواو دڵﻨﯿﺎن ﭼۆن
ﺋەﻣﺎﻧە دروﺳﺖ دەﺑﻦ .دوور ﻧﯿﯿە ﭼەﻧﺪﯾﻦ ﭼﺎڵە رەش ﺋﺎوێﺘەی ﯾەﮐﺘﺮﺑﺒﻦ و ﻟە ﺋەﻧﺠﺎﻣﯽ
ﯾەﮐﮕﺮﺗﻨﯿﺎﻧﺪا دروﺳﺖ دەﺑﻦ.

ﺟۆری ﺳێﯿەﻣﯿﺶ ،ﺑﺮﯾﺘﯿﯿﻦ ﻟە
ﭼﺎڵە رەﺷە ﺳﻮﭘەر – ﺑﺎرﺳﺘﺎﯾﯿەﮐﺎن ،ﺑﺎرﺳﺘﺎﯾﯿﺎن ﻣﻠﯿۆﻧێﮏ ﺑۆ ﭼەﻧﺪ ﺑﻠﯿۆﻧێﮏ ﺑﺎرﺳﺘﺎﯾﯽ
ﺧۆر
دەﺑﻦ .ﺑﺎوەڕی ﺑﺎڵﺎدەﺳﺖ ﺳەﺑﺎرەت ﺑەم ﺟۆرە ﺋەوەﯾە ﮐە ﻟە ﭼەﻗﯽ ﻫەﻣﻮو ﮔﺎﻻﮐﺴﯿﯿەﮐﺪا
ﻣەﻧﺰڵﯿﺎن ﮐﺮدووە ،ﺑەڵﺎم ﻟە ﺑﺎری ﻗەﺑﺎرەوە ،ﻫەر ﻫێﻨﺪەی ﺧۆر دەﺑﻦ .ﭼﺎڵە رەﺷەﮐﺎﻧﯽ
ﭼەﻗﯽ ﮔﺎﻻﮐﺴﯿﯿەﮐﺎن ﻟە ﻟە ﺳەدا ﻧەوەدی ﮔﺎﻻﮐﺴﯿﯿەﮐﺎﻧﺪا ﭼﺎﻻک ﻧﯿﻦ ،ﺑەڵﺎم ﻟە ﺳەدا

دەﮐەی ﺗﺮ ،ﺧﺎﺷﺎک و ﺧۆڵ و ﭘﺎﺷﻤﺎوەی ﺋەﺳﺘێﺮە ﻧﺰﯾﮑەﮐﺎن ﻟﻮﺷﺪەدەن ،ﺑەﻣەش وزەﯾەﮐﯽ
ﺑێﺸﻮﻣﺎر ﺑۆ ﭼﺎﻻﮐﯽ ﻓەراﻫەم دەﮐەن ،ﺟﻮڵە و ﭼﺎﻻﮐﯿﯿﺎن ﺋەوەﻧﺪە زۆرە ﮐە دەﮐﺮێﺖ ﺑە
ﭘﺎﻧﺘﺎﯾﯽ ﺑﻠﯿۆﻧﺎن ﺳﺎڵﯽ روﻧﺎﮐﯽ ﺑﺒﯿﻨﺮێﻦ.

ﮔﺎﻻﮐﺴﯿﯿە ﭼﺎﻻﮐەﮐﺎن

ﮔﺎﻻﮐﺴﯿﯿە ﭼﺎڵﺎﮐەﮐﺎن ﺑڕێﮑﯽ
ﺑێﺸﻮﻣﺎر ﺗﯿﺸﮏ ﭘەﺧﺶ دەﮐەن ،ﺋەم ﺗﯿﺸﮑە ﻟە ﺑﻨﺎواﻧﺪا ﻟەو ﻣﺎدە ﮔەرم و داﺧەوە دێﺖ ﮐە
ﻟەوە ﭘێﺶ ﻟە ﻧێﻮ ﭼەﻗﯽ ﮔﺎﻻﮐﺴﯿﯿە ﭼﺎﻻﮐەﮐەوە دەڕژێﺘە ﻧێﻮ ﭼﺎڵە رەﺷێﮑﯽ ﺳﻮﭘەر –
ﺑﺎرﺳﺘﺎﯾﯿەوە .ﺋەو ﺑڕە وزەﯾەی ﮔﺎﻻﮐﺴﯿﯿە ﭼﺎﻻﮐە ﻫەرە ﺑە ﻗﻮدرەت و ﺗﻮاﻧﺎﮐﺎن ﭘەﺧﺸﯽ
دەﮐەن
ﻟە ﭼﺮﮐەﯾەﮐﺪا زۆر زﯾﺎﺗﺮە ﻟەو ﺑڕەی ﮐە ﺗﺮﯾﻠﯿۆﻧێﮏ ﺧۆر ﭘەﺧﺸﯽ دەﮐﺎت و ﺋەﻧﺠﺎﻣەﮐەﺷﯽ
ﺋەوەﯾە ﮐە ﮔەﺷﺎﻧەوەی ﻧﺎوﮐە ﭼﺎﻻﮐەﮐەی ﺳەد ﺋەوەﻧﺪەی ﺑﺎﻗﯽ ﮔﺎﻻﮐﺴﯿﯿەﮐە ﺧۆﯾەﺗﯽ .ﺋەم
درەوﺷﺎﻧەوە زەﻗە ﺑۆ ﻣﺎوەﯾەک ﮔﺎﻻﮐﺴﯿﯿە ﺟﺎﻻﮐەﮐە دادەﭘۆﺷێﺖ ،ﮐﺎﺗێﮑﯿﺶ ﻓەﻟەﮐﻨﺎﺳﺎن ﺑۆ
ﯾەﮐەم ،ﻟە ﺳﺎڵﯽ  1915دا ،ﭼﺎوﯾﺎن ﭼﻮوە ﺳەر ﺋەم ﺟۆرە
ﮔﺎﻻﮐﺴﯿﯿە ﭼﺎﻻﮐﺎﻧە واﯾﺎن زاﻧﯽ ﮐە ﺳەﯾﺮی ﺷﺘێﮑﯽ وەﮐﻮ ﮐﺮۆﮐﯽ ﺋەﺳﺘێﺮەﯾەﮐﯽ ﭼﺎﻻک دەﮐەن
و ﺗەﺳەورﯾﺎن ﮐﺮد ﮐە ﺋەﻣﺎﻧە ﺟۆرە ﺋەﺳﺘێﺮەﯾەﮐﯽ ﺳەﯾﺮ و ﻏەرﯾﺒﯽ ﻧێﻮ ﮔﺎﻻﮐﺴﯿﯿەﮐەی
ﺧۆﻣﺎﻧﻦ.
ﻓەﻟەﮐﻨﺎﺳﺎن ﺋەﻣﺎﻧەﯾﺎن ﻧﺎوﻧﺎ ”ﺋەﺳﺘێﺮەی ﮐﻮەﯾﺰی” ‘ ’quasi-stellarو ﻫەر ﺑەو
ﻣﻮﻧﺎﺳەﺑەﺗەوە وﺷەی ﮐﻮەﯾﺰەر ﻟە ﺣﺎڵﯽ ﺣﺎزردا ﺑەﮐﺎردێﺖ.

ﺷﻮﻧﺎﺳﯽ راﺳﺘەﻗﯿﻨەی ﮐﻮەﯾﺰەرەﮐﺎن ﻟە ﺳﺎڵﯽ  1962دا ﺋﺎﺷﮑﺮاﺑﻮو ،ﺋەوﯾﺶ ﮐﺎﺗێﮏ
ﻓەﻟەﮐﻨﺎﺳﺎن ﺑۆﯾﺎن دەرﮐەوت ﮐە ﻟە راﺳﺘﯿﺪا ﺋەﻣﺎﻧە ﻟە ﺋﺎﺳﺎﺑەدەر دوورن ،ﻧﺎﮐﺮێﺖ
ﺋەﺳﺘێﺮە ﺑﻦ ،ﺑەڵﮑﻮ ﮔﺎﻻﮐﺴﯽ زۆر ﺑە ﺗﻮاﻧﺎ و ﺑەﻫێﺰن .ﮐﺎﺗێﮏ ﮐەوﺗﻨە ﻧەﺧﺸەﮐێﺸﺎﻧﯽ
داﺑەﺷﺒﻮﻧﯽ ﺋەم ﮔﺎﻻﮐﺴﯿﯿە زۆر ﭼﺎﻻﮐﺎﻧە ،دەرﮐەوت ﮐە هەموو ﮐﻮەﯾﺰەرەﮐﺎن ﻟەوﭘەڕی
ﮔەردوﻧﺪان و ﻫﯿﭻ ﯾەﮐێﮏ ﻟەﻣﺎﻧە ﻟە ﻧﺰﯾﮑەوە ﺑﻮوﻧﯽ ﻧﯿﯿە .روﻧﺎﮐﯽ ،ﺧۆی ،ﻟە
ﮔەﺷﺘەﮐەﯾﺪا ﺑە ﭘﺎﻧﺘﺎﯾﯽ ﻓەزادا ،ﭼﻮﻧﮑە زەﻣەﻧێﮑﯽ ﺋێﺠﮕﺎر زۆر دەﺧﺎﯾەﻧێﺖ ،ﺑۆﯾە
دەﺑﯿﻨﯿﻦ ﺋەم ﮐﻮەزەﯾﺮاﻧە ﺗەﻧﯽ زۆر ﮐۆﻧﻦ ،ﭘێﺪەﭼێﺖ دە ﺑﻠﯿۆن ﺳﺎڵ ﭘێﺶ ﻣەﻧﺰڵﯿﺎن ﻟە
ﮔەردوﻧﺪا ﮐﺮدﺑێﺖ .ﻫەر ﺋەﻣەش ﻓەﻟەﮐﻨﺎﺳﺎﻧﯽ ﮔەﯾﺎﻧﺪە ﺋەو دەرەﻧﺠﺎﻣەی ﮐە ﮐﻮەﯾﺰەرەﮐﺎن
ﻗۆﻧﺎﻏێﮑﻦ ﮐە ﻫەﻣﻮو ﮔﺎﻻﮐﺴﯿﯿەک ﭘێێﺪا ﺗێﭙەڕدەﺑێﺖ ،ﮐﺎﺗێﮏ دروﺳﺖ دەﺑﻦ ﮐە ﭼﺎڵە رەﺷە
ﺳﻮﭘەر – ﺑﺎرﺳﺘﺎﯾﯿەﮐﺎن ﺑڕێﮑﯽ ﺑێﺸﻮﻣﺎر ﻣﺎدەﯾﺎن ﻟە ﭼەﻗەﮐەﯾﺎﻧﺪا ﻫەﯾە و ﭘێﻮﯾﺴﺘە
ﺣەﭘەﻟﻮﺷﯽ ﺑﮑەن ﯾﺎن ﺑڵێﯿﻦ ﺑﯿﺨۆن.

ﺋﻨﺴﺎن دەﺗﻮاﻧێﺖ ﻫەﻧﺪێﮏ
ﮔﺎﻻﮐﺴﯽ ﺗﺮ ﻟە ﻫەﻣﻮو دوورﯾﯿەﮐﯽ ﮔەردوﻧﺪا ﺑەدی ﺑﮑﺎت ﮐە ﮐەﻣﺘﺮ ﭼﺎﻻﮐﻦ .ﻫەﻧﺪێﮑﯿﺎن
ﻟەواﻧەﯾە ﮐﻮەﯾﺰەری ﭘﯿﺮﺑﻦ ،ﮐە ﺳەرﭼﺎوەی ﺧﻮاردﻧﯿﺎن ﺋﯿﺘﺮ ﺗەواوﺑﻮوە .ﮐﺎﺗێﮏ ،ﺑۆ
دواﺟﺎر،
ﭼﺎڵە رەﺷێﮑﯽ ﺳﻮﭘەر-ﺑﺎرﺳﺘﺎﯾﯽ ،دەﺳﺘﯽ دەﮔﺎﺗە ﻫەرﭼﯽ ﺧﺎﺷﺎک ﻟەو دەوروﺑەرەدا ﻫەﯾە
ﺣەﭘەﻟﻮﺷﯽ دەﮐﺎت ،ﺋﯿﺘﺮ ﮔﺎﻻﮐﺴﯿﯿە ﭼﺎﻻﮐەﮐە ﺑە ﺋﺎراﻣﯽ ،ﻫێﻮاﺷﯽ و ﺑە ﺑێﺪەﻧﮕﯽ دەﺑێﺖ ﺑە
ﮔﺎﻻﮐﺴﯿﯿەﮐﯽ ﺋﺎﺳﺎﯾﯽ و ﻧۆرﻣﺎڵ ،ﻫەروەک ﺋەم ﮔﺎﻻﮐﺴﯿﯿەی ﻟەﻣەڕ ﺧۆﻣﺎن ﮐە ﺳﯿﺴﺘەﻣﯽ ﺧۆری
ﻟە ﺑﺎوەش ﮔﺮﺗﻮوە و ﭘێﯽ دەڵێﯿﻦ رێﮕەی ﺷﯿﺮی .ﺑەڵﺎم ﻫﯿﭻ ﺷﺘێﮏ ﻧﺎﺗﻮاﻧێﺖ ﺑﺒێﺖ ﺑە ﮐۆﺳﭗ
ﻟەﺑەردەم ﭼﺎڵە رەﺷەﮐە ﮐە ﺑﮕەڕﯾﺘەوە ﺑۆ ژﯾﺎن ،ﺑە ﺗﺎﯾﺒەت ﺋەﮔەر ﻣﺎدە و ﺧﺎﺷﺎﮐﯽ
زﯾﺎﺗﺮ
ﺑﮑەوێﺘە ﻧێﻮ ﻣﺸﺘﯽ .ﺑە ﭘێﯽ ﺋەو ﺣﺴﺎﺑﺎﺗەی ﺋەﻧﺠﺎﻣﺪراوە ،ﺋەﺳﺘێﺮەﯾەﮐﯽ ﻗەﺑﺎرە ﻣﺎم
ﻧﺎوەﻧﺪی وەﮐﻮ ﺧۆر ،ﺋەﮔەر ﺧۆ ﻧﺰﯾﮏ ﺑﮑﺎﺗەوە ﻟە ﭼەﻗﯽ ﮔﺎﻻﮐﺴﯿﯿەﮐە ،ﺋەوا ﺑەﺳە ﺑۆ
ﺋەوەی
ﭼﺎڵە رەﺷێﮏ رۆﺣﯽ ﭼﺎﻻﮐﺎﻧەی ﭼﺎڵە رەﺷەﮐە ﺑﮋێﻨێﺘەوە و وەک ﭘﺎرووەﯾەک ﻗﻮﺗﯽ ﺑﺪات و
وزەش
ﺑۆ ﺳﺎڵێﮏ ﺑﺪاﺗەوە .ﺑەﻣﺠۆرە ﻟە ﺋێﺴﺘﺎدا داﻧﯿﺸﺘﻮاﻧﯽ ﮔﺎﻻﮐﺴﯿﯿە ﭼﺎﻻﮐەﮐﺎن ﻟە ﺣﺎڵەﺗﯽ
ﻫەڵﮕۆڕان و ﮔﻮاﺳﺘﻨەوەداﯾە .ﺧۆ ﺋەﮔەر ﻟە ﺋﺎﯾﻨﺪەدا ،ﺑۆ ﻧﻤﻮﻧە ،ﻣﻠﯿۆﻧێﮏ ﺳﺎڵﯽ ﺗﺮ
ﺑﮕەڕێﯿﻨەوە ،ﺋەوا دەﺑﯿﻨﯿﻦ ﺋەو ﮔﺎﻻﮐﺴﯿﯿە ﭼﺎﻻﮐﺎﻧەی ﺋێﺴﺘﺎ ﺣﺰورﯾﺎن ﻫەﯾە ﻧﺎﭼﺎﻻﮐﻦ،
ﻟە ﮐﺎﺗێﮑﺪا ﺋەواﻧەش ﮐە ﺣﺎڵﯽ ﺣﺎزر ﺑێﺪەﺑﮓ و ﺋﺎراﻣﻦ ،ﺑە ﻫۆی ﭼڕی وزەﮐەﯾﺎﻧەوە
ﮐڵﭙەﯾﺎن
دێﺖ.

ﺗﺎرﻣﺎﯾﯽ ﭼﺎڵە رەﺷەﮐﺎن

رۆژاﻧێﮏ ﺑﻮو ،ﺋﻨﺴﺎن ﺑﺎوەڕی
واﺑﻮو ﮐە ﻣەﺣﺎڵە ﭼﺎڵە رەﺷێﮏ ﺑﺒﯿﻨﺮﯾﺖ ﮐە ﺷﺖ دەﺧﻮات ،ﺑەڵﺎم ،ﻟە رۆژﮔﺎری ﺋەﻣڕۆدا،
ﺑێﮕﻮﻣﺎن ﺳﻮﭘﺎس ﺑۆ ﺋەو ﭘێﺸﮑەوﺗﻨە ﺗەﮐﻨەﻟۆژﯾﯿەی ﻟە ﺋەﺳﺘﺮۆﻧۆﻣﯽ رادﯾۆﯾﯿﺪا
ﺑەرﭘﺎﺑﻮوە،
ﺋەو ﺟۆرە دﯾﺪ و ﺑﯿﺮﮐﺮدﻧەوەﯾە ﺗەواو ﮔۆڕاوە .ﻓەﻟەﮐﻨﺎﺳﺎن وەﻫﺎی ﺑۆ دەﭼﻦ ﮐە ﻟە
ﻣﺎوەی
دە ﺳﺎڵێﮑﯽ ﺗﺮدا ﺋﻨﺴﺎن دەﺗﻮاﻧێﺖ ﺗﺎرﻣﺎﯾﯽ ﭼﺎڵە رەﺷەﮐﺎن ﻟەﺳەر ﺷﺎﺷە و ﺑﺎﮐﮕﺮاوﻧﺪی
ﺋەﺳﺘێﺮە ﮔەﺷەﮐﺎن ﺑﺒﯿﻨێﺖ .ﺋەﻣە ﻫەروا ﺷﺘﯿﻜﯽ ﺋﺎﺳﺎن ﻧﯿﯿە .ﭼﺎڵە – رەﺷﯽ ﺳﻮﭘەر –
ﺑﺎرﺳﺘﺎﯾﯽ supermassive
 black holeﭼەﻗﯽ
ﮔﺎﻻﮐﺴﯿﯿەﮐەی ﻟەﻣەڕ ﺧۆﻣﺎن ،واﺗە رێﮕﺎی ﺷﯿﺮی ،ﮐە ﺑە ﺳﺎﮔﯿﺘەﯾﺮﯾﯿەس ﺋەی* ”
 ” *Sagittarius Aﻧﺎﺳﺮاوە ،ﺑﺎرﺳﺘﺎﯾﯿەﮐەی ﺑە ﻧﺰﯾﮑەﯾﯽ ﭼﻮار ﻣﻠﯿۆن و ﻧﯿﻮ ﺋەوەﻧﺪەی
ﺑﺎرﺳﺘﺎﯾﯽ ﺧۆرە ،ﺋەﻣە ﻫەر ﻫەﻣﻮوی ،ﺳەرﺗﺎﭘﺎ ﻟە ﺋﺎﺳۆﯾەﮐﯽ روداوی  27ﻣﻠﯿۆن
ﮐﯿﻠۆﻣەﺗﺮدا ﮔﺮﻣۆڵەﺑﻮوە ،واﺗە ﺗﯿﺮەﮐەی  27ﻣﻠﯿۆن ﮐﯿﻠۆﻣەﺗﺮە ،ﺋەﻣەش ﺑۆ ﺧۆی ﺗەﻧﻬﺎ
ﻧﯿﻮەی دووری ﻫەﺳﺎرەی زاوە )ﻣێﺮﮐۆری(ﯾە
ﻟە ﺧۆرەوە .ﺧۆ ﺋەﮔەر ﺋێﻤە ،ﻟەﺳەر ﻋەرد و ﻟە ﭘێﮕەﯾەﮐﯽ وردەوە ﺳەﯾﺮﺑﮑەﯾﻦ ،ﺋەوا
ﺳﺎﮔﯿﺘﺎرﯾﯿەس ﺋەی * ﻟە ﻗەﺑﺎرەدا ﻟە ﺗۆﭘێﮑﯽ ﻓﺘﺒۆڵ ﮔەورەﺗﺮ ﻧﺎﻧﻮێﻨێﺖ ﮐە ﻟەﺳەر رووی
ﻣﺎﻧﮓ ﺑێﺖ.

ﺋەﮔەر ﻫەﻣﻮو ﺋەو ﺗێﺮاﻣﺎﻧە
ﺗەﻟﺴﮑۆﭘﯿﯿە رادﯾۆﯾﯿﺎﻧەی ﻟە ﺳەرﺗﺎﭘﺎی دوﻧﯿﺎدا و ﻟە ﻫەﻣﺎن ﮐﺎﺗﺪا ﺋەﻧﺠﺎﻣﺪراون ،ﯾەک
ﺑﺨﺮێﻦ و ﮐۆﺑﮑﺮێﻨەوە ،ﺋەوا ﺑە ﻫەر ﺷﯿﻮەﯾەک ﺑﻮوە ،ﻓەﻟەﮐﻨﺎﺳﺎن دەﺗﻮاﻧﻦ ﺗﺎرﻣﺎﯾﯽ ﭼﺎڵﯽ
رەش ﺑﻨﺎﺳﻨەوە و ﺑەدی ﺑﮑەن ،ﻧەک ﻫەر ﺋەوە ،ﺗەﻧﺎﻧەت دەﺗﻮاﻧﻦ ﭼﺎوﯾﺎن ﺑﭽێﺘە ﺳەر ﺋەو
ﺑڕە ﮐەﻣە ﻫەورﯾﯿە ﮔﺎزﯾﯿﺎﻧەی ﻟە ﺳﻨﻮرەﮐﺎﻧﯽ ﮐﺎﯾەی ﮐێﺸﮑﺮدﻧﯽ ﭼﺎڵە رەﺷەﮐەدا دێﻦ و
دەﭼﻦ .ﺋەﻣە ﺟﮕە ﻟەوەی ﮐﺎﺗێﮏ ﺳەرﻧﺞ دەدەﯾﻨە رەوﺗﯽ ﺋەم ﻫەورﯾﯿﺎﻧە ﮐە ﺑەرەو ﻫەرەﺳﯽ
ﺧۆﯾﺎن ﻫەﻧﮕﺎو ﻫەڵﺪەﮔﺮن ،ﺋەوا ﻣﻮﻣﮑﯿﻨە ﺋﻨﺴﺎن ﺧێﺮاﯾﯽ ﺧﻮﻻﻧەوەی ﺳﺎﮔﯿﺘﺎرﯾەس ﺋەی *
ﭘﯿﻮاﻧەﺑﮑﺎت .ﺋەﮔەر ،ﻫەروەک ﭼۆن ﺷﺘەﮐە ﻟە ﺋێﺴﺘﺎدا ﻟە ﭼﻮارﭼﯿﻮەی ﺗﯿﻮرﯾﺪا ﻫەﯾە،
ﭼﺎڵە
رەﺷێﮏ ﺑﺨﻮﻟێﺘەوە ،ﺋەوا ﺗﯿﻮری ﮔﺸﺘﯽ ﻧﺴﺒﯿﯿەﺗﯽ ﺋﺎﯾﻨﺸﺘﺎﯾﻦ ﭘێﻤﺎن دەڵﯿﺖ ﻟەﺳەر رووی
ﻓەزا
ﺟۆرە ﻟێﺸﺎوێﮑﻤﺎن ﺑۆ دەﺧﻮڵﻘێﻨێﺖ – ﺷﺘێﮏ ﮐە ﻣﻮرادﯾﻔﯽ ﺋەﻣە ﺑێﺖ ،ﺑﺮﯾﺘﯿﯿە ﻟەوەی
ﮐﺎﺗێﮏ
ﮐەوﭼﮑێﮏ دەﮐەﯾﻦ ﺑە ﻧێﻮ ﻗﻮﺗﻮوە ﻫەﻧﮕﻮﯾﻨﺪا ،ﺋﻨﺠﺎ ﮐەوﭼﮑەﮐە ﺑﺎدەدەﯾﻦ ،ﺋەوا ﻟێﺸﺎوێﮏ
ﺑﺎرﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑە دەوری ﺧۆﯾﺪا ﻟﻮول دەدات ﯾﺎن ﺑڵێﯿﻦ ﺧﻮﻟﺪەﺧﻮات – ﺋەم دەﭬەرە
ﺧﻮﻟﺨﻮاردووە
ﺑە دەوری ﭼﺎڵە رەﺷەﮐەدا ﭘێﯽ دەﮔﻮﺗﺮێﺖ ” ﺋﯿﺮﮔۆﺳﻔێﺮ  .” ergosphereﺋەو ﺗێڕاﻣﺎﻧﺎﻧەی
ﻟەﻣەڕ ﻫەورﯾﯿە ﮔﺎزﯾﯿەﮐﺎﻧﯽ ﺋﯿﺮﮔۆﺳﻔێﺮی ﺳﺎﮔﯿﺘﺎرﯾەﺳﯽ ﺋەی * ﺋەﻧﺠﺎﻣﺪراون ﺋەوە
دەﺧەﻧەڕوو ﮐە رێﮕﺎﯾەﮐﯽ ﺗەواو ﻧﻮێﻤﺎن ﺑۆ واڵﺎدەﮐەن ﺑۆ ﺗﻮێﮋﯾﻨەوە ﻧەک ﻫەر ﻟەﺳەر
ﭼﺎڵە
رەﺷەﮐﺎن ،ﺑەڵﮑﻮ ﺑۆ ﺳەﻟﻤﺎﻧﺪن و ﭘﺎﺳﺎداﻧﯽ ﺗﯿﻮری ﮔﺸﺘﯽ ﻧﺴﺒﯿﯿەﺗﯽ ﺋﺎﯾﻨﺸﺘﺎﯾﻨﺶ ﻟە
ﻧﺎوەﻧﺪ
و ﻫەﻟﻮﻣەرﺟێﮑﯽ ﺋەوﭘەڕﯾﺪا.

ﭼﺎڵە رەﺷە ﻫەڵﻤﯿﯿەﮐﺎن

ﺟﮕە ﻟەو ﺟۆراﻧەی ﭼﺎڵە
رەﺷەﮐﺎن ﻟەوە ﭘێﺶ ﺋﯿﺸﺎرەﻣﺎن ﭘێﺪان ،ﺋەﮔەر ﻫەﯾە ،ﻟە ﭘێﮕەﯾەﮐﯽ ﺑەراﻣﺒەردا ﺟۆری
ﭼﻮارەﻣﯽ ﭼﺎڵە رەﺷەﮐﺎن ﺑﻮﻧﯿﺎن ﻫەﺑێﺖ .ﺋەﻣﺎﻧە ﺑﺮﯾﺘﯿﻦ ﻟە ﭼﺎڵە رەﺷﯽ ﺑﭽﮑۆﻟەی ﺋەﺗۆﻣﯽ
ﺑەراﯾﯽ ‘ ’’’primordialو ﻓەﻟەﮐﻨﺎﺳﺎن ﺧەﯾﺎڵﯿﺎن ﺑۆ ﺋەوە
دەﭼێﺖ ﻟە ﻗۆﻧﺎﻏﯽ ﭘﺮۆﺳەی ﺑﯿﮓ – ﺑﺎﻧﮕﺪا ﺧەڵﻘﺒﻮون ،ﺋەوﯾﺶ ﮐﺎﺗێﮏ ﺑەردەواﻣێﺘﯽ
ﻓەزا-زەﻣەن ﺑە ﺟۆرێﮏ ﺗﻠﯿﺴﺎﯾەوە ﮐە دەﭬەری ﺋێﺠﮕﺎر ﺑﭽﮑۆﻟە ﺑﭽﮑۆﻟە ﺗﻮاﻧﯿﺎن ﺧۆﯾﺎن ﻟە
ﺑﺎﻗﯽ ﮔەردون ﮔﺮۆﻣۆڵە ﺑﮑەن و ﻣەڵﺎس ﺑﺪەن .ﺋەم ﺟۆرە ﭼﺎڵە رەﺷە ﺑەراﯾﯿﺎﻧە ﻫەرﮔﯿﺰ
ﻟەوەﺑەر ﮐەﺷﻒ ﻧەﮐﺮاون ،ﺑەڵﺎم ﻟە ﺳﺎڵﺎﻧﯽ ﻫەﻓﺘﺎﮐﺎﻧﯽ ﺳەدەی ﺑﯿﺴﺘەﻣﺪا ،ﻓﯿﺰﯾﮑﻨﺎﺳﯽ
ﮔەورە
و ﺑەﻧﺎوﺑﺎﻧﮓ ،ﺳﺘﯿﻔﻦ ﻫۆوﮐﯿﻦ ) ،(1942-2018رێﮕﺎﯾەﮐﯽ
ﭘێﺸﻨﯿﺎزﮐﺮد ﮐە ﺑە ﻫۆﯾەوﯾە دەﺗﻮاﻧﯿﻦ ﺋەﻣﺎﻧە ﺑﺒﯿﻨﯿﻦ و ﭘﺎﺷﺎن ﻟە ﻫەﻣﺎن ﮐﺎﺗﺪا ﺋەوە
دەﺳەﻟﻤێﻨێﺖ ﮐە ﭼﺎڵە رەﺷەﮐﺎن ﺑە ﺗەواوی رەش ﻧﯿﻦ .ﻫۆوﮐﯿﻦ ﺗﻮاﻧﯽ ﺑە ﻫۆی ﺑەﮐﺎرﻫێﻨﺎﻧﯽ
ﻟﻘە
ﮔەورەﮐەی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻫﺎوﭼەرﺧەوە ،ﮐە ﺑﺮﯾﺘﯽ ﺑﻮو ﻟە ﺗﯿﻮری ﮐﻮاﻧﺘەم ،ﺋەم ﮐﺎرە ﺋەﻧﺠﺎم
ﺑﺪات.

ﺗﯿﻮری
ﮐﻮاﻧﺘەم ،ﮐە ﻟە ﺳەرەﺗﺎﮐﺎﻧﯽ ﺳەدەی ﺑﯿﺴﺘەﻣﺪا دەرﮐەوت ،وەﺳﻔﯽ دوﻧﯿﺎی ﺑﭽﮑۆﻟەی
ﺗەﻧەﮐﺎن
دەﮐﺎت .ﺗەﻓﺴﯿﺮی ﺳەرەﮐﯽ ﮐﻮاﻧﺘەم ﺑە ﺟۆرێﮑە ﮐە وزە ﺑە ﮔﻮرزی ﺟﯿﺎ دێﻦ ،ﺑەﻣﺠۆرە
ﺋەوەی
وەک ﺗﯿﺸﮑێﮑﯽ روﻧﺎﮐﯽ دێﺘە ﺑەرﭼﺎو ﻟە راﺳﺘﯿﺪا ﻟە ﺗەﻧۆﻟﮑەی ﻓﺮە ورد ﭘێﮑﻬﺎﺗﻮوە ﮐە
ﭘێﯽ
دەﮔﻮﺗﺮێﺖ ﻓۆﺗۆﻧﺎت ﯾﺎن ﻓۆﺗۆﻧەﮐﺎن .ﻫەر ﺗﺎﮐێﮏ ﻟەم ﻓۆﺗۆﻧﺎﻧە ﺑڕێﮑﯽ دﯾﺎرﯾﮑﺮاو وزەﯾﺎن
ﻫەڵﮕﺮﺗﻮوە ،ﺑۆ ﻧﻤﻮﻧە ،ﻓۆﺗۆﻧێﮑﯽ رەﻧﮓ ﺷﯿﻦ ،ﺋەو ﺑڕە وزەﯾەی ﻟەﮔەڵ ﺧۆﯾﺪا ﻫەڵﯿﮕﺮﺗﻮوە
دوو ﻫێﻨﺪەی ﺋەو ﺑڕە وزەﯾەﯾە ﮐە ﻓۆﺗۆﻧێﮑﯽ رەﻧﮓ ﺳﻮر دەﯾﮕﻮازێﺘەوە .ﺟﮕە ﻟەوەش،
ﺗﯿﻮری
ﮐﻮاﻧﺘەم ﭘێﻤﺎن دەڵێﺖ ﮐە رەوﺷﯽ ﺗەﻧۆڵﮑەﮐﺎن ﭼۆﻧە ،ﯾەﮐێﮏ ﻟە ﻣەزﻫەﺑەﮐﺎﻧﯿﺸﯽ ﺋەوەﯾە
ﮐە
زەﺣﻤەﺗە ﺋﻨﺴﺎن ﺑﺘﻮاﻧێﺖ ﭘێﮕە و ﻣەوﻗﯿﻌﯽ دﯾﺎرﯾﮑﺮاوی ﺗەﻧۆﻟﮑەﯾەک ﺑە وردی دەﺳﺘﻨﯿﺸﺎن
ﺑﮑﺎت .ﻓﯿﺰﯾﮑﻨﺎﺳﺎن ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﯽ ﺋەوەﯾﺎن ﮐﺮدووە ﮐە ﺗەﻧۆڵﮑەﯾەک ﻟە ﮐﻮێﺪا ﺑێﺖ ،ﺑەڵﺎم
ﺋﯿﺸﮑﺎﻻﺗەﮐە ﻟەوەداﯾە ﮐە دەﺷﯿﺖ ﻟە ﻫەﻣﺎن ﮐﺎﺗﺪا ﻟە دەﭬەرێﮑﯽ ﺑﭽﮑۆﻟەی ﻧﺰﯾﮏ ﺋەو
دەروﺑەرە ﺑێﺖ ﮐە ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﯿﺎن ﺑۆ ﮐﺮدووە .ﺋەﻣە ﺋەوە دەﮔەﯾەﻧێﺖ ﮐە ﮐﺎﺗێﮏ ﺗەﻧۆڵﮑەﯾەک
ﻧﺰﯾﮏ
ﻟە ﺳﻨﻮرێﮏ دەﺟﻮڵێﺖ ﻟەواﻧەﯾە ﻫەﻧﺪێﮑﺠﺎر ﻟە ﺧۆڕا و ﻫەرەﻣەﮐﯿﯿﺎﻧە ﺑﺎزﺑﺪات و ﻟەو
ﺳﻨﻮرە
ﺑﭙەڕێﺘەوە ،ﺋەﻣەش ﺑۆ ﺧۆی دﯾﺎردەﯾەﮐە ﺑە ﺗﻮﻧێﻠﮑﺮدن  Tunnellingﻧﺎﺳﺮاوە .ﺋەﻣە ﺟۆرە
ﻧﻮﻣﺎﯾﺸێﮑە ﻟە ﺗێڕاﻣﺎﻧﯽ راﺳﺘەﻗﯿﻨە :دﯾﺎردەﯾەﮐە ﮐﺎرﻟێﮑﯽ
ﻧﺎوﮐﯽ ﻟەو ﺋەﺳﺘێﺮاﻧەدا دەﮐﺎﺗە ﺷﺘێﮑﯽ ﻣﻮﻣﮑﯿﻦ ﮐە ﭘﻠەی ﮔەرﻣﺎﯾﺎن ﻧﺰﻣﺘﺮە ﻟەو ﺣﺎڵەﺗە
ﺋﺎﺳﺎﯾﯿەی ﮐە ﭘێﻮﯾﺴﺘە ،ﭼﻮﻧﮑە ﻧﺎوﮐە ﺋەﺗۆﻣﯿﯿە ﭘەﺳﺘێﻨﺮاوە ﻟێﮏ ﻧﺰﯾﮑەﮐﺎن ﺟﺎرﺟﺎرە
ﺧۆﯾﺎن
ﻟەو ﻣەوﻗﯿﻌﺎﻧەدا دەﺑﯿﻨﻨەوە ﮐە زۆر ﻧﺰﯾﮑﻦ ﻟە دراوﺳێﮑﺎﻧﯿﺎن و ﭘێﮑەوە ﮐﺎرﻟێﮑﯽ ﻧﺎوﮐﯽ
دەﮐەن و وزە ﭘەﺧﺶ دەﮐەن.

ﻻی
ﻫۆوﮐﯿﻦ ،ﺗەﻧۆﻟﮑەﯾەک ﻟە ﮐەﻧﺎر ﺳﻨﻮری ﻧﺎوەوەی ﭼﺎڵە رەﺷێﮏ ﮐە ﻟە ﭘﺮۆﺳەی
ﺳﻮڕاﻧەوەداﯾە)واﺗە
ﭼﺎڵە رەﺷەﮐە دەﺳﻮڕێﺘەوە( دەﺗﻮاﻧێﺖ دزە ﺑﮑﺎت و )ﺗﻮﻧێﻞ ﺑﮑﺎت( ﺧۆی ﻗﻮﺗﺎرﺑﮑﺎت ،ﭘﺎﺷﺎن

ﺑﺎرﺳﺘﺎﯾﯽ ﭼﺎڵە رەﺷەﮐە ﻧﺰم دەﺑێﺘەوە .ﺑەﻣﺠۆرە ﮐﺎﺗێﮏ ﺑﺎرﺳﺘﺎﯾﯽ ﭼﺎڵە رەﺷەﮐە ﻧﺰم
دەﺑێﺘەوە ،ﭘﺮۆﺳەﮐەش ﺑەردەوام دەﺑێﺖ و ﺧێﺮاﺗﺮﯾﺶ دەﺑێﺖ ،ﺋﯿﺘﺮ ﻫەﺗﺎ دەﮔﺎﺗە ﺋەو
ﻗۆﻧﺎﻏەی دﯾﺎرﻧﺎﻣێﻨێﺖ و ﻟە ﭘڕ ﺗﯿﺸﮑﯽ ﮔﺎﻣﺎ ﭘەﺧﺶ دەﮐﺎت .ﺋەو ﭼﺎڵە رەﺷەی ﮐە زﯾﺎﺗﺮ
ﺑەم
ﺟۆرە ﭘﺮۆﺳەﯾە دەﺑێﺘە ﻫەڵﻢ ﺋەﺗۆﻣە ﺑەراﯾﯿەﮐﺎﻧﻦ ،ﭼﻮﻧﮑە ﮐﺮداری ﺑﻮون ﺑە ﻫەڵﻤﯿﺎن
ﺧێﺮاﺗﺮە ﻟە ﺗﻮاﻧﺴﺘﯽ ﺑەﮐﺎرﺑﺮدﻧﯿﺎن ،واﺗە ﺗﻮاﻧﺴﺘﯽ ﻟﻮوﺷﺪاﻧﯽ ﺧﺎﺷﺎﮐﯽ دەوروﺑەرﯾﺎن
ﻧﯿﯿە.
ﮐەﭼﯽ ﺳەرﺑﺎری ﺋەوەی ﺳەﺗەﻻﯾﺘﯽ ﺗﺎﯾﺒەت ﺑۆ رەوش و دۆزﯾﻨەوەی ﺗﯿﺸﮑە ﮔﺎﻣﺎﮐﺎن ﻟە
ﻓەزادان ،ﺑەڵﺎم ﻫەﺗﺎ ﺋێﺴﺘﺎ ﺑەدی ﻧەﮐﺮاون .ﭘێﺪەﭼێﺖ ﻧﺎوەﻧﺪی ﮔەورەی ﻫﺎدرۆن ﻟە
ﺳﻮﯾﺴﺮا
ﺑﺘﻮاﻧێﺖ ﭼﺎڵە رەﺷێﮑﯽ ﺑﭽﮑۆﻟە ﻟە ﭘﺮۆﺳەﯾەﮐﯽ ﺑەﯾەﮐﺪاداﻧﯽ ﺗەﻧۆڵﮑەﯾﯿﺪا ﺑﺨﻮڵﻘێﻨێﺖ،
وەک
دەرەﻧﺠﺎﻣێﮑﯿﺶ ﻟەواﻧەﯾە ﻟە ﮐەرﺗە ﭼﺮﮐەﯾەﮐﺪا ،ﭼﺎڵە رەﺷەﮐە ﺑﺒێﺖ ﺑە ﻫەڵﻢ و
دەرﻓەﺗێﮑﯿﺶ
ﺑە زاﻧﺎﯾﺎن ﺑﺒەﺧﺸێﺖ ﺑۆ ﯾەﮐەﻣﺠﺎر ﭼﺎوﯾﺎن ﺑﮑەوێﺖ ﺑە دﯾﺎردەﮐە.

ﭘﺮﺳﯽ
ﺳﯿﻨﮕﻮﻻرەﺗﯽ

ﺳەرﺑﺎری
ﺋەوەی ﻟە رۆژﮔﺎری ﺋەﻣڕۆدا ﭼﺎﻟە رەﺷەﮐﺎن ﺑﻮون ﺑە ﺑەﺷێﮏ ﻟە ﺑﻮﻧﯿﺎﺗﯽ ﺗەﻧە
ﻓەزاﯾﯿەﮐﺎن
و ﭘێﮕەی ﺧۆﯾﺎن ﻗﺎﯾﻤﮑﺮدووە ،ﺑەڵﺎم ﻫێﺸﺘﺎ ﻟە ﺋەڵﻘە و ﻧﺎوەﻧﺪە ﺋەﺳﺘﺮۆﻧۆﻣﯿﯿەﮐﺎﻧﺪا
دﯾﺎردەﯾەﮐﯽ ﻫەروا ﺋﺎﺳﺎن ﻧﯿﻦ و ﺑە ﺗەواوی ﻧەﺑﻮون ﺑە ﺑﺎﺑەﺗێﮑﯽ ﺳەﻗﺎﻣﮕﯿﺮ .ﯾەﮐێﮏ ﻟە
ﺧەﺳڵەﺗە ﻫەرە ﻧﺎﭼﯿﺰەﮐﺎﻧﯽ ﭼﺎڵە رەﺷەﮐﺎن ﺋەوەﯾە ﻟەﮔەڵ ﺑﯿﮓ – ﺑﺎﻧﮕﺪا ﺳﯿﻤﺎی زەﻗﯽ
ﻫﺎوﺑەﺷﯽ ﺳﯿﻨﮕﻮﻻرەﺗﯿﯿﺎن ﻫەﯾە .ﺳەرەﺗﺎ دﯾﺪ و ﻫﺰرەﮐە ﺑەوﺟۆرە ﺑﻮو ﮐە ﻫﯿﭻ ﺷﺘێﮑﯽ
ﻫﺎوﺑەش ﻟە ﻧێﻮان ﭼﺎڵە رەﺷێﮏ و ﺑﯿﮓ – ﺑﺎﻧﮕﺪا ﻧﯿﯿە ،ﯾەﮐەﻣﯿﺎن ،واﺗە ﭼﺎڵە –رەش،
ﻫەﻣﻮو
ﺷﺘێﮏ ﺣەﭘەﻟﻮش دەﮐﺎت و دووەﻣﯿﺎن ﮔەردوﻧﯽ ﺧﻮڵﻘﺎﻧﺪاووە و ﮐەوﺗﻮوەﺗە ﮐﺸﺎن .ﻻی
ﻣﺎﺗﻤﺎﺗﯿﮑﻨﺎس ﻫەﻣﺎن ﺧەﺳڵەﺗﯿﺎن ﻫەﯾە :ﺋەوﯾﺶ ﺑﺮﯾﺘﯿﯿە ﻟە
ﺧﺎڵێﮏ ﮐە ﭼڕﯾﯿەﮐەی ﻧﺎﮐۆﺗﺎ و ﻗەﺑﺎرەﮐەی ﺳﻔﺮە ،ﺋەو دﯾﺎردەﯾەی ﺑە ﺳﯿﻨﮕﻮﻻرەﺗﯽ
ﻧﺎﺳﺮاوە .ﻧێﻮ ﭼﺎڵﯽ رەش ،وەک زاﻧﺎﯾﺎن دەڵێﻦ ،ﺑﺮﯾﺘﯿﯿە ﻟە دوا ﻣۆڵﮕەی ﻣﺎدە ،ﭼﻮﻧﮑە
ﻫێﺰی ﮐێﺸﻜﺮدن ﻟێﺮەدا ﻣﺎدەﮐە ﺑە ﺟۆرێﮏ دەﻫﺎڕێﺖ ﮐە ﻗەﺑﺎرەﮐەی ﺑﭽﻮک و ﺑﭽﻮﮐﺘﺮی
دەﮐﺎﺗەوە .ﺋەﻣەش ﺑۆ ﺧۆی ﮔﺮﻓﺘێﮏ دەﺧﺎﺗە ﺑەردەم ﻓﯿﺰﯾﮑﻨﺎﺳﺎن ،ﭼﻮﻧﮑە ﮐﺎﺗێﮏ ﻗەﺑﺎرە ﻟە
ﺳﻔﺮ ﻧﺰﯾﮏ و ﻧﺰﯾﮑﺘﺮ دەﺑێﺘەوە ،ﺋەوا ﭼﯿﺘﺮ ﻓﯿﺰﯾﮏ ﻫەﯾﺒەﺗﯽ ﻧﺎﻣێﻨێﺖ و ﻧﺎﺗﻮاﻧﺮێﺖ ﻫﯿﭻ
ﺗﯿﻮرﯾﯿەک ﺑەﮐﺎرﺑﻬێﻨﺮێﺖ ﺑۆ ﺧﻮێﻨﺪن و ﺗﻮێﮋﯾﻨەوە ﻟە ﺳﯿﻨﮕﻮﻻرەﺗﯽ.

ﺷﺘێﮑﯽ ﺗﺮﯾﺶ ﮐە ﺟێﮕﺎی
ﻣەﺑەﺳﺘە و ﻫەﯾە ﻟە ﻧێﻮەﻧﺪەﮐﺎﻧﺪا ﺑە ﭘﺮﺳﯽ ﺑﺰرﺑﻮﻧﯽ زاﻧﯿﺎری ﭼﺎڵە رەﺷەﮐﺎن ﻧﺎﺳﺮاوە.
ﺑۆ
دﻧﯿﺎی دەرەوە ،ﺗەﻧﻬﺎ ﺳێ ﺧﺎﺳﯿەﺗﯽ ﭼﺎڵە رەﺷەﮐﺎن ﻟەﺑەرﭼﺎوە :ﺑﺎرﺳﺘﺎﯾﯿەﮐەی ،ﺑﺎرﮔەی
ﮐﺎرەﺑﺎﯾﯽ و ﺗەوژﻣﯽ ﮔۆﺷەﯾﯽ)ﺳﻮڕاﻧەوە( .ﻫەرﭼﯽ زاﻧﯿﺎری ﺗﺮ ﻫەﯾە ،وەﮐﻮ ﭼﯽ ﮐەوﺗﻮوەﺗە
ﻧﺎو ﭼﺎڵە رەﺷەﮐەوە ،ﻫەر ﻫەﻣﻮوی ﺑﺰردەﺑێﺖ .ﺋەﻣە ﭘێﭽەواﻧەی ﯾەﮐێﮏ ﻟە ﺑﻨەﻣﺎ ﻫەرە
ﻗﻮڵەﮐﺎﻧﯽ ﻓﯿﺰﯾﮑە :ﺋەو ﺑﻨەﻣﺎﯾەش ﺑﺮﯾﺘﯿﯿە ﻟە ﮔەڕاﻧەوە  . reversibiltyﺑۆ ﻧﻤﻮﻧە
ﺋەﮔەر ﺷﺘێﮑﺖ ﻟە دەﺳﺖ ﺑﮑەوێﺘە ﻣەﻧﺠەڵێﮏ ﺋﺎوەوە و وازی ﻟێ ﺑﻬێﻨﯿﺖ ﺑۆ ﺋەوەی
ﺑﺘﻮێﺘەوە،

ﻟە ﺑﻨەڕەﺗﺪا ﮐەﺳێﮏ دەﺗﻮاﻧێﺖ ﺑێﺖ و ﺋﺎوەﮐە ﺷﯿﮑﺎر ﺑﮑﺎت ،ﺋﻨﺠﺎ ﺋەو ﻣﺎدەﯾە ﺑﻨﺎﺳێﺘەوە
ﮐە ﮐەوﺗﻮوەﺗە ﻧﺎوی ،ﺗەﻧﺎﻧەت دەﺗﻮاﻧێﺖ ﺑە ﻫۆی ﮐﻮڵﺎﻧﺪﻧﯽ ﺋﺎوەﮐەوە ﭘێﮑﻬﺎﺗەی
ﺋﺎوێﺘەﮐﺎن
ﻟە ﯾەﮐﺘﺮ ﺟﻮدا ﺑﮑﺎﺗەوە و ﻣﺎدە ﺋەﺳڵﯿﯿەﮐە ﺑﻮﻧﯿﺎت ﺑﻨێﺘەوە .ﺋەم ﭘﺮۆﺳەﯾە ﭘێﯽ
دەوﺗﺮێﺖ
ﮔەڕاﻧەوە  . reversibilityﺑەڵﺎم ﻟە ﻣەﺳەﻟەی ﭼﺎڵە
رەﺷێﮑﺪا ،ﮐﺎﺗێﮏ ﺷﺘێﮏ ﺳﻨﻮری ﺋﺎﺳۆی روداوەﮐەی دەﺷﮑێﻨێﺖ و دەﮐەوێﺘە ﻧﺎوەوە ،ﺋﯿﺘﺮ
ﻧەک
ﻫەر ﻧﺎﺗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺰاﻧﯿﻦ ﭼﯽ ﺑﻮوە ،ﺑەڵﮑﻮ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯿﻦ دﯾﺴﺎﻧەوە ﺳﺎﻏﯽ ﺑﮑەﯾﻨەوە .ﻫەﻣﻮو ﺋەو
ﺋەﺳﺘێﺮە و ﻫەﺳﺎراﻧەی ﻟە ﻓەزادا ﻟﻮﺷﺪراون ،ﭼﯿﺘﺮ ﻟە ﮔەردوﻧﺪا ﺑﻮوﻧﯿﺎن ﻧﯿﯿە:
ﭘێﮑﻬﺎﺗەﮐﺎﻧﯿﺎن،
ﭘﻠەی ﮔەرﻣﺎ و ﭼڕﯾﯿﺎن ﻫەر ﻫەﻣﻮو ﭼﻮوﻧەﺗە ﻓەﻧﺎوە .ﻻی ﻫۆوﮐﯿﻦ ،ﺗەﻧﺎﻧەت ﺋەو
ﺗەﻧۆڵﮑﺎﻧەش ﮐە ﺗﻮﻧێﻞ)دزە( دەﮐەن ﻧﺎﺗﻮاﻧﻦ ﻫﯿﭻ زاﻧﯿﺎری ﺑﺰرﺑﻮوﻣﺎن ﭘێﺸﻜەش ﺑﮑەن.

ﻟە رێﮕﺎی ﺑەﮐﺎرﻫێﻨﺎﻧﯽ
”ﺗﯿﻮری ژێ ”وە ،ﻓﯿﺰﯾﮑﻨﺎﺳﺎن ﺑەو ﻫﯿﻮاﯾەن ﻫەوڵ و ﻫﯿﻤەﺗﯿﺎن ﻟە ﭘێﻨﺎوی ﯾەﮐﺨﺴﺘﻨﯽ ﻫێﺰی
ﮐێﺸﻜﺮدن و ﻫێﺰە ﺳﺮوﺷﺘﯿﯿەﮐﺎﻧﯽ ﺗﺮ ،دەﺑێﺘە ﻓﺮﺳەﺗێﮏ ﺑۆ ﺗﻮێﮋﯾﻨەوە ﻟەم ﻣەﺗەڵە .ﺋەوەی
راﺳﺘﯽ ﺑێﺖ ،ﭘێﺪەﭼێﺖ ﺗﯿﻮری ژێ ﺳەرەداوێﮑﯽ ﭘێﺸﮑەش ﮐﺮدﺑﻦ.

ﭼﺎڵە رەﺷەﮐﺎن و ﺗﯿﻮری ژێ

ﺗﯿﻮری ژێ ﭘێﺸﻨﯿﺎزی ﺋەوە
دەﮐﺎت ﮐە ﭼﺎڵە رەەﺷەﮐﺎن ﺧﺎﺳﯿەﺗﯽ ﺳﯿﻨﮕﻮﻻرەﺗﯿﯿﺎن ﻧﯿﯿە ،ﺑەڵﺎم ﻗەﺑﺎرەﯾﺎن ﻟە ﭼەﻗەوە
ﺑە ﺋﺎراﺳﺘەی ﺋﺎﺳۆی روداو ،ﺑە ﭘﻠەﯾەﮐﯽ ﺑەرز وەک ﺗۆﭘﯽ ﭘەﺳﺘێﻨﺮاوی ‘ژێﮑﺎﻧﯽ’
ژێﺮ-ﺋەﺗۆﻣﯿﻦ ،ﯾەﮐەی ﺑﻨەڕەﺗﯽ ﺑﻮﻧﯿﺎﺗﯽ ﺳﺮوﺷﺘﻦ ،ﺑە ﺟۆرێﮏ ﮐە ﺑە ﮔﻮێﺮەی ﺗﯿﻮرﯾﯿەﮐە
ﺗەﻧۆڵﮑەﮐﺎﻧﯽ ﻣﺎدەﻣﺎن ﭘێﺸﮑەش دەﮐەن .ﺋەم ژێ ﭘەﺳﺘێﻨﺮاواﻧە زاﻧﯿﺎری ﺑﻨەڕەﺗﯿﯿﺎن
ﻟەﻣەڕ
ﺋەو ﺗەﻧﺎﻧە ﺧەزن ﮐﺮدووە ﮐە ﮐەوﺗﻮوﻧەﺗە ﻧێﻮ ﭼﺎڵﯽ رەﺷەوە ،ﺑەﻣﺠۆرە ،ﺑە ﭘێﯽ ﺗﯿﻮری
ژێ،
ﻟە راﺳﺘﯿﺪا ﻫﯿﭻ زاﻧﯿﺎرﯾﯿەک ﺑﺰر ﻧەﺑﻮوە.

ﻟەم ﮔۆﺷەﻧﯿﮕﺎﯾەوە ،ﮐﺎﺗێﮏ
ﻣﺎدە ﺑە ﮔەﺷﺘەﮐەﯾﺪا ﺑەرەو ﺳﯿﻨﮕﻮﻻرەﺗﯽ ﻣﻞ دەﻧێﺖ ،ﺑە ﺋﺎﺳۆی روداودا ﮔﻮزەرﻧﺎﮐﺎت ،ﻟە
ﺑﺮی ﺋەﻣە ﺧۆی ﻟەﺳەر روی ﻗﮋێﮑﯽ ﺋﺎڵۆزﮐﺎو دەﭘەﺳﺘێﻨێﺘەوە و ﻟەﮔەڵ ﺷﺘەﮐﺎﻧﯽ ﺗﺮدا
ﯾەﮐﺪەﮔﺮێﺖ .ﺑۆ روﻧﮑﺮدﻧەوەی ﺋەﻣە ،ﺗەﺳەورﮐە وەک ﭼەﻧﺪ ﭼﯿﻨێﮏ ﺑۆﯾە واﯾە ،ﺑەڵﺎم ﻟە
ﺑﺮی
ﺋەوەی ﻫەر ﯾەﮐەﯾﺎن ﺋەوەی ﭘێﺶ ﺧۆی ﺑﺴڕێﺘەوە ،ﭘێﮑەوە ﮐﺎردەﮐەن و ﻧﯿﻮەﺗﯿﺮەی
ﺷﻮارﺗﺰﭼﺎﯾەڵﺪی ﭼﺎڵە رەﺷەﮐە ﮐەﻣێﮏ زﯾﺎﺗﺮ ﮔەورەدەﺑێﺖ ﺑۆ ﺋەوەی ﺗۆزێﮏ ﺟێﮕﺎ دەﺳﺘەﺑەر
ﺑﮑﺎت ﺑۆ ﺋەو ﻣﺎدە ﺗﺎزاﻧەی دەﮔەﻧە ﺷﻮێﻨەﮐە .ﺗەﻓﺴﯿﺮی ﺋەم دﯾﺎردەﯾە ﻟە ﻧﺴﺒﯿﯿەﺗﺪا ﺑە
ﺟۆرێﮑە ﮐە ﭼەﻣﺎﻧەوەی ﻓەزا زﯾﺎﺗﺮ ﻟێﮋدەﺑێﺖ ،ﭼﻮﻧﮑە ﭼﺎڵە رەﺷەﮐە ﺑﺎرﺳﺘﺎﯾﯽ زﯾﺎﺗﺮی
ﻗﻮﺗﺪاوە .ﻟە ﺗﯿﻮری ژﯾﺪا ،ﭼﺎڵە رەﺷەﮐە ﮐەﻣێﮏ زﯾﺎﺗﺮ ﻓﺮاوان دەﺑێﺖ ﺑۆ ﺋەوەی ﺑۆﺷﺎﯾﯽ
زﯾﺎﺗﺮ ﺑۆ ﻣﯿﻮاﻧﯽ ﺗﺎزە ﯾﺎن زاﻧﯿﺎری ﻧﻮێﯽ ﮔەﯾﺸﺘﻮو دروﺳﺖ ﺑﮑﺎت.

ﭼﺎڵە رەﺷەﮐﺎن ،ﺗەﻧە ﻫەرە
ﺳەرﺳەﺧﺘەﮐﺎﻧﯽ ﻓەزان ﮐە ﻟە ﻻﯾەن ﺋﻨﺴﺎﻧەوە ﻧﺎﺳﺮاون ،ﻫەرﺑۆﯾەش ﺑەردەوام دەﺑﻦ ﻟە
ﺗەﺣەداﮐﺮدﻧﯽ ﺗێﮕەﯾﺸﺘﻨﯽ ﺋێﻤەی ﻣﺮۆڤ ﻟە ﻫەﻣﺒەر ﯾﺎﺳﺎ ﻫەرە ﺑﻨەڕەﺗﯿﯿەﮐﺎﻧﯽ ﻓﯿﺰﯾﮏ.
ﺗەﻧﺎﻧەت ﺋەﮔەر ﭼﺎڵە رەﺷێﮏ ﻫەر ﺑە راﺳﺘﯽ رەش ﻧەﺑێﺖ ،ﭼﺎڵﯿﺶ ﻧەﺑێﺖ ،ﺑەڵﺎم ﺗۆﭘێﮑﯽ
ﻗﮋﻧﯽ
ژێﮑﺎﻧﯽ ﮐﻮاﻧﺘەم ﺑێﺖ ،ﺋەوا ﻫەﻣﻮان ﻟەﺳەر ﯾەک ﺷﺖ ﮐۆک دەﺑﻦ :ﺋەوﯾﺶ ﺋەوەﯾە ﮐەس
ﻧﺎﯾەوێﺖ
ﺑە ﻫﯿﭻ ﺟۆرێﮏ ﺑﮑەوێﺘە ﻧﺎوﯾەوە.

ﺳەرﭼﺎوەی ﺳەرەﮐﯽ
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