اېل

د دنېا تر ټولو ستره تجربه
اېچ سې ( الرج هېډران کوالئېډر )

الماس خان

ورجېنېا امرېکه ۳۲م سپټمر ۳۲۰۲

د سپټمبر په لسمه په کال  ۸۰۰۲ء کې د ېورپېن ارګناېزېشن فار نېوکلېر رېسرچ د
سېورې الندې د نړې د ټولو نه په سترې تجربه الس پورې شو .په دې تجربه
کې چه کوم مشېن کارول کېږې هغې ته اېل اېچ سې واېئ .دا مشېن د دېرشو
کالو په اوږد وخت کې دزرګاؤ سائنس پوهانو په ګډون او د شپږ بلېنه ډالره په
خرچه تېار شوې دې.

اېل اېچ سې

) :( Large Hadron Collider

اېل اېچ سې په اکېکت کې ېو پارټېکل اکسلرېټر دې .دا د جنېوا سره نزدې۰۰۰
مېتره په زمکه کې ډوب د بنګړې په سېر ېو ګرد سورنګ دې چه د هغې
ګرداؤ ( سرکمفرنس ) اووېشت کلومېټره دې او د فرانس او سوزرلېنډ د پولې

نه تېرېږې .په دې سورنګ کې د پروټانو دوه لړﺉ ( بېمز ) د ېو بل په چپه
تاوول کېږې .ددې کار د پاره چه د پروټانو دا لړﺉ د سورنګ په لېکه تاؤ

کړل شې د نهه زرو نه زېات سپرکنډکټنګ مکناتېسونه په دې سورنګ کې ځاﺉ
په ځاﺉ شوې دې .د ېادونې وړ ده چه مکناتېسې زور د ېو چارج لرونکې ذرې
مخه خو بدلولې شې خو د هغې رفتار ېا انرجۍ کمولې لېا زېاتولې نه شۍ .بېا

په دوېم پړاؤ کې د ېو بل په چپه د تاوېدونکو دې پروټانو رفتار تېزول کېږې.
ددې کار پاره په سورنګ کې زنګېدونکې برېښناﺉ مېدانونه ( اسېلېټنګ الېکټرک
فېلډز ) کارول کېږۍ .کله چه پروټان ددې مېدانونو نه تېرېږې نو دا مېدانونه
ورله دېکه ورکوۍ او دغسې د هرې دېکې سره د پروټانو رفتار تېزېږې .در

په ېاد به کم چه برېښناﺉ مېدان د چارج لرونکې ذرې رفتار اؤ ېا بېا انرجۍ
کمولې لېا زېاتولې شۍ .دا خو شو ددې خبرې سپېناوې چه دې مشېن ته
پارټېکل اکسلرېټر ولې واېئ؟ نو اوس راځې چه اوګورو چه دې ته کوالئېډر
ولې واېئ؟
کله چه ددې پروټانو د خوزښت انرجۍ ( کېنېټک انرجۍ ) ېو ځانګړۍ حد ته
اورسېږۍ نو بېا دا د ېو بل په چپه تاوېدونکۍ پروټان په ډغره وروستل شۍ.

ددې دپاره د پروټانو دا لړﺉ د سورنګ په ځانګړو ځاېونو کې د ېو بل نه
تېرباسل کېږۍ .په دغه ځانګړو ځاېونو کې د ډغرې د نندارې د پاره د دنېا د

ټولو نه تېزې اؤ په مخ تلې کېمرې لګېدلۍ دۍ کومو ته چه ډټکټرز واېئ.

اټلس ډټکټر :دوه سړئ د اټلس مخې ته والړ د اټلس په مخکښې ډېر واړه ښکارۍ1

دوه غټ ډټکټرز چه د ېادونې وړ دۍ ېو ته اټلس اؤ بل ته سۍ اېم اېس
واېئ .ددې ډټکټرز د غټوالۍ اندازه ددې نه لګۍ چه اټلس  ۴۴مېټره پلن ۸۰

مېټره اوچت اؤ  ۰۰۰۰ټنه وزن لرۍ .اټلس په ېو سېکنډ کې  ۰۰۰ملېنه
انځورونه اخېستې شۍ .دا کسمه ډټکټرز په انسانۍ تارېخ کې سارې نه لرۍ .د
هېډران ( چه د پروټان بل نوم دې ) په مانا به بېا بل وختې مېلس ووکو .دا

مهال د اېل اېچ سۍ په تجربه باندې د پنځه اتېا هېوادونو څخه راټول شوۍ د
لسو زرو نه زېات ساېنس پوهان لګېادۍ کار کوۍ او دغسې دا تجربه د نړﺉ
د قامونو تر منځ د مرستې او اشر سارې هم نه لرۍ .د پالن د مخې به اېل

راروان کال کې د پروټانو هره لړﺉ  ۰ټېرا الېکټران وولټ انرجۍ
او بېا به ېې په ډغره ورولۍ چه په نتېجه کې به ېۍ د ډغرې
 ۰۴ټۍ اۍ وۍ ته اورسېږۍ ځکه چه دوانړه لړﺉ د ېو بل په چپه
دغه مهال به د هر پروټان رفتار بېخۍ د رنړا رفتار ته ورنزدې

اېچ سۍ په
ته ورسوۍ
ټوله انرجۍ
تاوېږۍ .په
شۍ او په هر سېکنډ کې به دوه بلېنه پروټان ډغرې وهۍ .دې ډغرې ته
ددنېا ټول ساېنس پوهان سترګې په الر دۍ نو راځې چه اوګورو چه ولې په
دومره اوچته انرجې پروټان په ډغره ورواسته شۍ؟
د ذرو تر منځ په اوچته انرجې سره ډغره که ېو پلؤ مونږه ددې جوګه کړۍ
چه په کائنات کې د وړې نه وړه کچه ( سمال لنګت سکېل ) ننداره کو نو بل
پلو د نوو اؤ نالېدل شوو ذرو د جوړښت الره هم اواره شۍ .نو راځې چه
وار په وار په دې دواړو خبرو ځان د ماډرن پزېکس په رنړا کې پوهه کو.

د وړې کچې ننداره اوچته انرجۍ غواړۍ:
په دې مونږ ډېر په اسانه پوهېدې شو که د زغم نه کار واخلو او د نندارې ېا
د لېدلو په عمل ځان د پزېکس په ژبه کې پوهه کړو .مونږ څېزونه ځکه
وېنو چه د رنړا څپې ( وېوز ) په ېو څېز پرېوزۍ نو څېز دغه څپې د خپل
شکل په اېساب بدلې کړۍ او را وېتمبوۍ او دغه راتمبېدلې څپې د سترګو په
الر ځمونږ په مازغو کې انځور شۍ .مونږ سېرپ هغه څېزونه لېدې شو د
کوموڅېزونو کچه ( سائز ) چه د رنړا د وېولنګت برابره ده ېا ترې غټه ده.

کوم څېرونه چه د رنړا د وېولنګت نه واړه دۍ هغه مونږ نه شو لېدلې او دا
ځکه چه دغسې څېزونه د رنړا څپې د خپل شکل په اېساب بدلولې او را
تمبولې نه شۍ .دا وجه ده چه اېټم په نزر نه راځۍ ځکه چه اېټم د رنړا د
څپو د وېولنګت نه بېخۍ زېات وړوکې دې او د رنړا څپې ترې داسې تېرېګۍ
لکه چه هډو موجود نه وۍ .نو اوس خبره داده چه داسې څپې پکار دۍ چه د
هغې وېولنګت د اېټم د کچې برابر ېا د هغې نه وړوکې وۍ او که دا څپې
داسې وۍ چه د هغې وېولنګت مونږ پخپله خوښه کمولې زېاتولې شو نو بېا خو
نوره هم ښه خبره ده .دا کسمه څپې د هرې مادۍ ذرۍ سره تړلۍ دۍ او ددې
وېولنګت د ذرۍ د انرجې زېاتېدو سره وړوکې کېږۍ .د کوانټم پزېکس د اسولو
په اېساب هره بنېادۍ ذره دوه مخې ده .دا ذره هم ده او څپې هم او داسې
څپې چه وېولنګت ېې د ذرې د انرجې د کمۍ سره غټېږۍ او د انرجې د
زېاتېدو سره وړوکې کېږۍ .د مېسال په توګه الېکټران ېو ذره هم ده او څپې

هم دۍ او دغسې پروټان ېو مادۍ ذره هم ده او څپې هم دۍ .نو ددې متلب دا
شو چه مونږه دا ذرې د اېټم د ؛لېدلو؛ دپاره په کار راوستلې شو .دا ؛ لېدل؛

زه ځه دلته په پراخه مانا کې استمالوم .دا ؛لېدل؛ په ړومبۍ ځل ردرفورډ کړۍ
وو .هغه د الفا نومې ذرو په ذرېعه دا مالومه کړه چه اېټم مرکزه لرۍ او د
اېټم زېاتره ماده دده په

مرکزه کې خوندۍ ده او زېاتره اېټم خالئ دې.

د ردرفورډ تجربه :تاسو ګورې چه زېاتره الفا ذرې د اېټمونو نه بې ترخې تېرېږئ او ډېرې کمې داسې دئ چه په شا واپس راتمبېږئ2
د اېټم دا ؛لېدل؛ هله ممکن شۍ چه د الفا ذرو انرجۍ خواؤشا ېو ملېن الېکټران
وولټ شۍ او دغسې ددۍ سره د تړلې څپو وېولنګت د اېټم د کچې برابر شۍ.

نه د وړې ذرې ؛
نورو وړو ذرو په
ېې ورولو .نو اېل
د کائنات په ډېره

نو اسول دا شو چه که مونږ غواړو چه د کائنات د وړې
ننداره ؛ ووکو نو مونږ له پکار دۍ چه دغه وړه ذره په
زېاته نه زېاته انرجې بمبار کو او که ممکنه وۍ په ډغره
اېچ سۍ پروټان په اوچته انرجې ځکه په ډغره ورولۍ چه
وړه کچه ننداره اوکړل شۍ.
په زېاته انرجې د ذرو د ډغرې بله فاېده دا ده چه د اېنسټاېن د تېورې ( اۍ
= اېم سۍ ) ۸په اېساب د نوو ذرو د پېدا کېدو الره هم اواره شۍ .نو اېل اېچ
سۍ به ډېرې نالېدلۍ ذرې هم راپېدا کۍ .نن مهال کائنات سرپ په درېو بنېادۍ
ذرو الېکټران ،اپ کوارک او ډاؤن کوارک اډانه دې .دوه اپ کوارکس او ېو
ډاؤن کوارک چه راېو ځاﺉ شۍ نو پروټان ترې جوړ شۍ او دغسې ېو اپ او
دوه ډاؤن کوارکس چه را ېو ځاﺉ شۍ نو نېوټران جوړوۍ.

نو بېا دا پوښتنه پېدا کېږۍ چه کاېنات دومره کړکېچن ( کمپلېکس ) شکل څنګه
واخېستو او هغه هم سېرپ د درې کسمه بنېادۍ ذرو نه .دا زمکه نور او په
تېره بېا دا لوې لوې کهکشانونه څرنګه جوړ شو که چرې ددې په اډانه کې
سېرپ دغه درې ذرې ونډه اخلۍ .د ساېنس پوهانو په نظر زمونږ د کاېنات
ابتدا د نن نه څوارلس بلېنه کاله پخوا د ېو بګ بېنګ نه وشوه .کاېنات د بګ
بېنګ په مهال صرف انرجۍ وه او کچه ېې بېخۍ وړه وه .د سېکنډ نه هم
په ډېر کم وخت کې دغه په خرتو انرجۍ د اېنسټاېن د تېورې په اېساب
ذرو ته بدله شوه .په دې ذرو کې په هغه وخت کې نه سېرپ الېکټران اپ

کوارک او ډاؤن کوارک پېدا شو بلکه نورې هم داسې ذرې پېدا شوې وې چه
د کائنات په وده کې ېې ډېره مهمه ونډه اخېستې .دغه ذرې د بګ بېنګ نه ېو
څو ما ئېکرو سېکنډه د خپل مهم رول لوبولو نه وروسته الېکټران ،اپ او ډاؤن
کوارکس ته وراونړېدلې ( ډۍ کېډ ) اؤ د همېش د پاره پاتې نه شولې.
د ساېنس پوهانو په نظر په اېل اېچ سۍ کې به پروټان ډغره په دومره
زوروره او په اوچته انرجې اووهۍ چه دومره وړه کچه کتل به ممکن کړۍ
څومره وړه کچه چه د کائنات د بګ بېنګ په وخت وه .نه سېرپ دا بلکه د
هغه ذرو پېدا کېدل به هم ممکن کړۍ کومې چه نن موجود نه دۍ خو کومو
چه د ماډرن پزېکس په نزر د کائنات په ړومبو څو سېکنډو کې د کائنات په
وده او موجوده شکل ته په راتلو کې مهم رول لوبولې دې.
د اټلس او سۍ اېم اېس په نوم سپېځلې او د ټېکنالوجۍ د دنېا په څنډه والړې
کېمرې به مونږ ددې جوګه کړۍ چه د کاېنات ننداره په هغه مهال ووکو کله
چه کائنات د ېو سېکنډ نه هم بېخۍ زېات ماشوم وو ،په کچه کې د ماېېکرو
مېټر نه هم بېخۍ زېات وړوکې وو او دېو څو ذرو او انرجې په شکل کې
ډېر زېات ساده وو.

په اېل اېچ سئ کې به د پروټانو ډغره ډېر نالېدل شوئ ذرې راووتوکئ3

اېل اېچ سۍ به هڅه اوکړې چه ددې کسمه سوالونو ځوابونه بې وټې کۍ چه
کائنات څنګه په وجود کې راغې؟ کائنات دې موجوده کړکېچن حالت ته ولې او
څنګه راغې؟ د کائنات راتلونکې څه ده؟ او داسې نور ډېر.

دا تجربه به په انسانې تارېخ کې په ړومبۍ ځل انسان ددې جوګه کړۍ چه
خپلو هغه سوالونو ته په دلېل سېنګار شوې ځواب وواېې د کومو سوالونو نه
چه د ازل نه د ده مازغو کوناټې نه دې لګولې .هغه سوالونه کومو ته چه

انسان وخت په وخت د خپل عکل په اېساب رنګ رنګ ځوابونه وېلۍ دۍ اؤ
په پاېله کې ېې د رنګ رنګ تاذېبونو کله ښکار او کله ښکارۍ پاتې شوې دې.

