گفتوگۆ لەگەڵ

د .مەولود ئیبراهیم

دەربارەی کۆپیکردنی زمان

ئامادەکردنی :پەرژین ئەحمەد

دوای مــردىن زانــاى بایۆلۆژیســتیکى بەریتــاىن
پســپۆڕى کۆپیکــردىن مــەڕى دۆىل .زانــاى
بەریتــاىن ســێرجین جــۆردن خــاوەىن خــەاڵىت
نۆبڵــى ســاڵى  2012لــە بــوارى پزیشــکى
کۆپیکــردىن مــرۆڤ ،مــژدەی ئــەوە دەداتــە
بــاوکان و دایــکان کــە دەتوانــن کۆپیــی ئــەو
منداڵەنەیــان بکەنــەوە کــە بەهــۆی ڕووداوى
نەخــوازراو لــە دەســتیان دەدەن ،بــەاڵم
لــەدوای ( )50ســاڵی تــر ئــەم پســپۆرە مــاوەى
نیــو ســەدەیە ســەرقاڵى ئــەم داهێنانەیــە
لــە بــوارى زانســتى پزیشــکیدا ،تــا ئــەم
ئەزموونــەى لــە ســااڵىن پەنجــاکان لەســەر
بــۆق تاقیکردۆتــەوە ،پاشــان لــە ســااڵنی
شەســتەکان ئەزموونەکــەى گواســتەوە بــۆ
مــەڕ ،دواجــار لــە ســاڵى ( )1990لەگــەڵ
کۆمەڵێــک زانــا بەشــداریی یەکــەم کۆپیکــردىن
گیانــەوەرى شــیردەری کــرد بــە نــاوى مــەڕى
دۆىل لەگــەڵ زانــاکاىن ئەدەنبــەرە ،پــاش
ئــەوەى لــە کۆتايــى ســاڵەکاىن نەوەدەکانــدا،
تەنهــا نیــو ســەدەى بــۆ کۆپیکــردىن مــرۆڤ
دیاریکــرد ،هەوڵــدراوە مــرۆڤ کۆپــى
بکرێــت .دەربــارەی ئــەم باســانە ،بەتایبــەت
کۆپیکردنــی زمــان ،ئــەم گفتوگــۆ تایبەتــە
لەگــەڵ نووســەر و ئەفســانەناس (د .مەولــود
ئیرباهیــم) ئەنجامــدراوە ،کــە کتێبێکــی لــەم
بارەیــەوە نووســیوە و باڵوکردۆتــەوە.
*لێکۆڵینەوەیەکتــان
کۆپیکردنــى

زمــان

دەربــارەی
نووســیوە،

ناوەڕۆکــى ئــەو لێکۆڵینەوەیــە چیە و
گەیشــتوون بــە چــی دەرئەنجامێــک؟

مــاوەى دوو ســاڵە ئــەو کتێبــەدەرچــووە ،بەداخــەوە گفتوگــۆى لەســەر
نەکــرا ،لەبەرئــەوەى دوو زانســتی زۆر
لەیــەک دوور تێکەڵکــراون و ئەنجامێــک
بەدەرخــراوە ،یەکێکیــان لــە زانســتى
مرۆڤــەوە هاتــووە کــە ئاییــن و ئەفســانە و
مێــژوون و لــە واقيعــەوە دەســتپێدەکەن ،تــا
دەگاتــە ( ،)DNAکــە زانســتى بایۆلۆژییــە.
پاڵنــەری ئــەو لێکۆڵینەوەیــە ئــەوە بــوو
کــە مــن لەڕاســتیدا پســپۆڕییم لــە ئــەدەب
و ئەفســانەى کوردیدایــە ،مــن لەنــاو
ئەفســانەدا هەســتم بەوانــە کــرد ،بۆیــە
کەســێک خەریکــى ئەفســانە بێــت نابێــت
تەنهــا ئەفســانە بخوێنێتــەوە ،بەڵکــو بــۆ
ئــەوەی لــە ئەفســانە تێبگەیــن دەبێــت
مێــژووى مرۆڤایــەىت و ئاییــن و شــوێنەوار
و مێــژوو و کۆمەڵنــاىس و دەرووننــاىس
بخوێنینــەوە .واتــە تەنهــا بــە خوێندنــەوەى
دەقێکــى ئەفســانە لــە ئەفســانە تێناگەیــن.
هەمــوو ئەمانــە وەهــای لــە مــن کــرد
ئەمانــە هەمــووى کۆبکەمــەوە ،دواجــار
کــە ( )DNAدۆزرایــەوە مــن هەمیشــە لــە
دەرەوەى پســپۆڕى خــۆم بەدواداچــووىن
ئــەو شــتە نوێیانــەم دەکــرد لــە زانســتدا
کــە پەیوەســتە بــە مرۆڤــەوە ،بەتایبــەت
دەربــارەی ئیشــکردنی لــەىش مــرۆڤ.
کاتێــک ،کــە ( )DNAدۆزرایــەوە خــۆى
شۆڕشــێک بــوو ،شۆڕشــێکى زۆر گــەورە
لــە مێــژووى مرۆڤایــەىت زۆر شــۆڕىش
زانســتیی کــراوە )DNA( ،گەورەتریــن
بــوو .چونکــە( )DNAلەنــاو لــەىش مرۆڤــدا

بــوو ،دواجــار ئــەم ()DNAیــە ئەوەنــدە
نــاو مرۆڤــى دۆزیووەتــەوە ئێســتا هەمــوو
شــتێک ئاســان بــووە .زۆربــەى شــتەکان
لــە ()DNAیــەوە ســەرچاوەیان گرتــووە،
مــرۆڤ لــە ( )DNAپێکهاتــووە ،بنــەڕەىت
مــرۆڤ لەوێوەیــە و هــەر لەوێشــەوە
دەتوانرێــت دەســتکاریى شــتەکان بکرێــت.
بۆیــە دایــک و بــاوک ئەگــەر بیانەوێــت
منداڵیــان ببێــت بــە مواســەفاىت ئــەوەی
چــاوى وەهابێــت ،قــژى وەهابێــت ،لــوىت
وەهابێــت و دەمــى وەهابێــت ،ئــەوا
زانســتى ( )DNAئەمەیــان بــۆ دەکات.
لەڕاســتیدا هەندێــک شــت کــراوە لــە
زەمــاىن زوودا ،دایــک و باوکێــک منداڵیــان
نەبوایــە کێشــەیەکى گــەورە بــوو ،کەچــى
لــە ســەردەمى ئێســتادا منداڵــى بلــوورى
هەیــە ،ســەرەتا لــەالى خەڵکــى زۆر
نامۆبــوو ،هیــچ قبوڵکــراو نەبــوو ،بــەاڵم
ئێســتا بــووە بــە شــتێکى ئاســایی ،ئــەوەش
کــە دەڵێــم کۆپیکــردن ئــەو کۆپیکردنــەوەى
مرۆڤــەش دەکات ،زانــاکان پێــش ئــەوەى
لەســەر زینــدەوەر کۆپیــی بکــەن ،لەســەر
دار و درەختیــش کۆپییــان کــردووە ،بــۆ
منوونــە :تێکەڵکــردىن پڕتەقــاڵ و تــرىش،
هەمــوو ئەمانــە کارکردنــن لەســەر (،)DNA
بــە هەمانشــێوە بــۆ مرۆڤیــش ئەمانــە ک ـرا.
*کۆپیکردنــى زمــان چییــە ،بــە چــی
شــێوازێک ئــەم کۆپییــە دەکرێت؟

مــن دەمەوێــت قۆناغێکــى مێژوویــىباســبکەم ،ئێمــە لــە ئەفســانەدا زۆر شــتى
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کەسێک خەریکى
ئەفسانە بێت نابێت
تەنها ئەفسانە
بخوێنێتەوە ،بەڵکو
بۆ ئەوەی لە ئەفسانە
تێبگەین دەبێت
مێژووى مرۆڤایەتى و
ئایین و شوێنەوار و
مێژوو و کۆمەڵناسى
و دەروونناسى
بخوێنینەوە

ســەیرمان هەیــە ،ئەفســانە خەزێنەیەکــى

وەهــای دانــێ کــە دەکرێــت شــتێک

یەکجــار گەورەیــە دەتوانیــن ئەوانــەى

کۆپــى بکرێــت زۆر دەبێــت ،منوونــە هەیە

هەمــووى تێــدا بدۆزینــەوە ،بــۆ منوونــە:

لەســەر مــرۆڤ کــە چــۆن قســەی کــردووە،

ئەفســانەیەکامن هەیــە (کابرایــەک هەیــە

ئەمــە لەنــاو دەقــى ئەفســانە و دەقــى

تاوانێکــى گــەورە دەکات لەنــاو کۆشــکێکى

ئایینییــدا هەیــە .بــۆ منوونــە :ئــەوەى

گــەورە ،کــەس لــەوێ نییە ،لــەو ژوورە لەســەر

بــۆ ئــادەم دەوترێــت (علــم آدم األســاء

مێزێــک ســەرى مــرۆڤ بــەس ئێســکەکە

كلهــا) ،ئەمــە لــە دەقــى قورئانــدا هاتــووە

هەیــە ،ئــەو تاوانــە گەورەیــە دەکات کابــرا

و ئێمــە وەهــاى دەخوێنینــەوە کــە ئــادەم

دڵــى خۆشــە ئــەو تاوانــەى کــردووە کەســێکى

یەکســەر فێــرى زمــان بــووە ،ئەمــە لــە

کوشــت و کــەىس لێنییــە ،کاتێــک دەیەوێــت

ئەنجامــى ئــەوەى هەمــوو ئەوانــەى لــە

بــڕوات کەللــە ســەرەکە بەقســە دێــت

ئەفســانەوە هێنــام بــۆ ئاییــن ،بــۆ مێــژوو،

دەڵێــت :فــان کــەس فــان کــەىس کوشــت

بــۆ واقیــع ،بــۆ زانســت ،دواجــار لــە

و ئــەو تاوانــەی کــرد ،کاب ـرا چــاو دەگێڕیــت

واقعیــدا ئێمــە دەیــان ڕووداومــان هەیــە

لەنــاو ئــەم هۆڵــە هیــچ کەســێک بــووىن نییــە،

بەهــۆى (شــۆک ،تــرس ،تــا)وە خەڵکانێــک

بــەاڵم دەنگێــک دێــت قســە دەکات و بــاىس

زمــاىن خۆیــان لــە دەســتداوە و زمانێکــی

تاوانەکــەى ئــەو دەکات و ئاشــکرای دەکات،

تــر فێربــوون.

کابــرا دەگەڕێــت هیــچ نییــە ،دەبینێــت

شــۆک زۆر شــت لــە مــرۆڤ دەکات ،بــەاڵم

ئــەم ســەرەیە وەهــا دەڵیــت ،واتــا ســەرە

یەکێــک لەوانــە زمــاىن مــرۆڤ دەگۆڕێــت.

وشــکەکە (ئێســکەکە) قســە دەکات ،کابــرا

زۆر منوونــە لــە کوردســتاندا هەیــە ،بــەاڵم

تــوڕە دەبێــت ،کەللەســەرەکە بــە زەوىــدا

ئــەو منوونەیــە دەهێنمــەوە کــە گرنگــە:

دەدات و دەبێتــە هــەزار پارچــە ،هــەر

(لــە میــر کچێــک لــە پشــتى ماتــۆڕ

پارچەیەکیــان هــاوار دەکات دەڵێــت :فــان

ســوار دەبێــت لەپشــتى براکــەى ،ئوتومبێــل

کــەس ئــەم کەســەى کوشــت .ئەمــە ئەگــەر

لێیــان دەدات ،کچەکــە لــە هــۆش خــۆى

لێکیبدەینــەوە کۆپیکردنــە ،واتــا ئەگــەر

دەچێــت و  11ڕۆژ لــە نەخۆشــخانە

کۆپییەکــە لــە ســەرەکەدا بــوو یــەک کــەس

دەکەوێــت ،کاتێــک بەهــۆش خــۆى

قســەى دەکــرد ،بــەاڵم کــە کێشــای بــە زەویــدا

دێتــەوە زمانــە میرسىیەکــەی بیرنامێنیــت

و شــکانی بــوو بــە هــەزار پارچــەوە ،وەک

و بــە  4زمــاىن نــوێ قســەدەکات .دواجــار

ئــەوەى گۆرانیبێژێــک کلیپێــک دروســتدەکات

بــاىس ()DNAمــان کــرد ،لــە ()DNA

بــە هــەزاران دانــەى لــێ کۆپــى دەکات ،ئەمــە

دا جیناتێــک دۆزرایــەوە کــە بەرپرســە لــە

زۆر دەبێــت .لــە ڕووى زانســتییەوە ،ئــەم

زمــان و قســەکردن ،واتــە ئێســتا ،کــە مــن

ڕووداوە ئەفســانەییە مومکینــە.

و تــۆ قســەدەکەین لــە مێشــکى ئێمــە
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لــە فەرهەنگــى قســە ،لــە ڕێزمــاىن قســە ،لــە

کۆپیکــرد کــە ( )274جــار تەجروبەیــان

فۆنەتیکــى قســە ،لــە کــۆى قســەکردىن ئێمــە

کــرد ســەرنەکەوتن ،پاش ( )274جــار ئینجا

ئــەو جینــە بەرپرســە.

ســەرکەوتن ،چونکــە جەســتەى مــرۆڤ

بــە دەیــان ســاڵ بــە هــەزاران ســاڵ بــە

پێکهاتــووە لــە ژمارەیەکــى زۆر جیــن،

دەیــان جــار لــە حاڵەتــی ڕێککەوتــدا

هــەر جینێــک بەرپرســە لــە شــتێک ،هــەر

مــرۆڤ زمــاىن گــۆڕاوە ،بــۆ منوونــە :ژنێــک

شــتیک کــە دەدۆزرێتــەوە لــە شــتێکی

لــە ئەمریــکا نەخــۆش دەکەوێــت و (تــا)

دیکــە بەرپرســە ،کــە دۆزییانــەوە دەتوانــن

یەکــى یەکجــار زۆری دەبێــت دواجــار ،کــە

هەڵســوکەوت بکــەن ،ئێســتا ئــەوەى کــە

چــاک دەبێتــەوە بــە زمانێــک قســە دەکات

کۆپــی بــکات ،مــادام ڕێککەوت (ســودفە)

کــە کــەس تێینــاگات ،دواجــار دەردەکەوێــت

ئــەوە دەکات ،دەبێــت زانســتیش بیــکات،

کــە زمــاىن فیرعەونییەکانــە فێریبــووە ،واتــە

ســەرزارەکى ئــەم کارە ڕوودەدات ،کــۆى

زمانێکــی زینــدوو نییــە .لــە شــوێنەواردا

کارەکــە ئەوەیــە ،کەواتــە ئێمــە تیۆرێکامن

شــتێک هەیــە پێــى دەوترێــت زمــاىن

هەیــە لەســەر لــەىش مــرۆڤ ،ئــەو تیــۆرە

هەبێــت کەســێک بتوانێــت جگــە

مــردوو.

دەبینیــن لــە واقيــع بــە ســوتفە ڕوودەدات،

لــە زمانــى خــۆى کۆمەڵێــک زمانــی

*توێژینــەوەکان دەریانخســتووە

بــەاڵم زانســت دێــت ئــەوە دەکات بــە

تــر فێربێــت ،بــەاڵم بابزانیــن

هــۆکارى ئەمانــە چییــە؟

بەرنامــە ،واتــە دەیکاتــە شــتێک کــە مــرۆڤ

توێژینــەوەکان یــان لێکۆڵینــەوە

-ئەمــە هۆکارەکــەى تەنهــا شــۆکە ،بــەاڵم

بتوانێــت خــۆى بیــکات ،مــرۆڤ تــا ئێســتا

جیهانییــەکان

دەریانخســتووە

ئێســتا جینــی قســەکردن دۆزراوەتــەوە دەڵێــن

نەیتوانیــووە کەســێک فێــری زمانــی نــوێ

ئەمــە هیــچ زیانێکــى دەبێــت؟

ئیشــەکە لەوێدایــە ،ئــەوەى کە من پێیگەیشــتم

بــکات کــە لــە زەویــدا بەردەبێتــەوە،

ئەگــەر بــە ســوتفە بــە هــەزاران ســاڵ ،الی

بــەاڵم زانســت دێــت بــە نەشــتەرگەرى و

 -هەمــوو شــتیک لەســەرەتادا زیــاىن هەیــە

هــەزاران کــەس زمــاىن دایــک ڕەشــبێتەوە

دۆزینــەوەى جیناتــەکان دەیــکات .ئــەم

زمانێکــى نوێــى فێربێــت لــە مرۆڤــدا ،باشــە

جینــە کارى لێــدەکات و ئــەو پڕۆســەیەى

بۆچــى زانســت ئەمــە بــکات ،زانســت ئەرکــى

لــە واقیعــدا بــە ســوتفە ڕوودەدات

ئەوەیــە ئــەم هۆیــە بدۆزێتــەوە ،کــە لــە مرۆڤدا

زانســت بــە تاقیگــە و بــە دەقیقــى لەســەر

چــى ڕوودەدات کەســێک زمــاىن دایــک ڕەش

ئــەو جینــە زینــدووەى مێشــکى مــرۆڤ

بێتــەوە و بــە زمانێکــى نــوێ قســە بــکات.

بەکارىدەهێنیــت.

*دەتوانیــن

بڵێیــن

ئایا فێربوونی زمانێکی نوێ لە ڕێگەی خواردنی کەپسولێکەوە کارێکی مومکینە؟

جیناتێــک هەیــە بەرپرســە لــە قســەکردن

گەورەمــان هەیــە زانــاکان ئــەو بەرخەیــان

بــۆ منوونــە :ئەوانــەى بــە ســوتفە زمانیــان
گــۆڕاوە بۆمنوونــە ئــەو ژنــەى زمــاىن لــە
ئینگلیزیــەوە گــۆڕا بــۆ فەرەنــى ،دەڵێــت
دەچمــە هــەر شــوێنیک بــە فەرەنــى
قســە دەکــەم و ئینگلیــزم بیرچۆتــەوە وەکــو
ئــەوەى زمانێکــی تــر هاتبێتــە ژیامنــەوە،
ئەمــە لــەڕووى کۆمەاڵیــەىت و دەروونیــەوە

ئــەم

*ئەگــەر بەدیاریکــراوى بــاس

کۆپیکردنــە تــەواو زانســتییە؟

لــە کۆپیکردنــى زمــان بکەیــن

-بەڵــێ تــەواو زانســتییە ،ئێمــە منوونــەى

ڕەنگــە ســوودێکى یەکجــار زۆرى

ئاســان نیــە .بــەاڵم کاتێــک کەســێک خــۆى
داوادەکات و زانایــەک بــە زانســتەوە فێــرى
دەکات ،زمانەکــەی تــرى لەبیرناچێتــەوە،
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چونکــە زانســت وادەکات زمانێکــى زیــادى

قســەکردىن گــۆڕا بــۆ کرمانجــى ســەروو،

و ڕادیــۆ دەردەچێــت و قســە دەکــەن،

فێــردەکات ،بــەاڵم ســوتفە زمــاىن دایــک

واتــە لەهجــەى گــۆڕا نــەک زمــان خــۆى،

ئەمانــە بــە هــۆکارى دەرووىن و کۆمەاڵیەتــی

ڕەش دەکاتــەوە زمــاىن نوێــی فێــردەکات،

هەرچەنــدە لــە بنەرەتــدا هــەر زمانــە،

هێشــتا قــەدرى لێکۆڵــەر نازانــن.

ئەمــە خــۆى بــارى دەرووىن و کۆمەاڵیەتیــی

بــەاڵم لــە زانســتى زمانــدا پێیدەوترێــت

ترســان هەیــە کــە شــتێک بــە ڕووداو

مــرۆڤ تێکــدەدات .بێگومــان ناخۆشــە

لەهجــە واتــە تەنهــا زاراوەى گــۆڕا .مــن بــە

بەســەرمان دێــت بــە عەیبــەى دەزانیــن،

کەســێک لەپــڕ وایلێبێــت ،بــەاڵم کاتێــک

نیازبــووم لەگــەڵ دکتۆرێــک بچــم بیبینــم

ئەمانــە عەیــب نییــە ،دەکرێــت بەســەر

زانســت دەیــکات ،کەســەکە زمــاىن دایــک

و قســەى لەگــەڵ بکــەم ،چونکــە مــن کــە

هەمــوو کەســێک بێــت ،ئەگــەر دەربچێــت

دەزانێــت و زمانێکــى نوێــش فێردەبێــت،

بینیــم پێویســتم بــە دنیایــەک پرســیارى تــرە

لــە ڕاگەیانــدن ،خەڵکــى بەتوانــج

ئــەو زمانــە نوێیــە زیــادە لەســەر زمانەکــەى

بیکــەم بزانــم چــۆن بــووە ،بــەاڵم بەداخــەوە

قســەى بەرامبــەر دەکــەن و ئــەو مرۆڤــە

خــۆى فێردەبیــن و ســوودى لێدەبینیــن،

نەیانهێشــت بیبینــم .بۆمنوونــە یەکێکــی تــر

دووردەکەوێتــەوە ،بــەاڵم ئەمانــە پەیوەندیــى

بۆیــە لــە ڕووى دەروونیــەوە کێشــەى

هەبــوو لــە خۆیــەوە زمــاىن عــەرەىب فێرببــوو؛

بــە ئاســتى گشــتیی کۆمەڵــگاوە هەیــە ،وەک

نابێــت ،ئەگــەر مــرۆڤ خــۆىش داوایبــکات

کابرایــەک دەچێتــە نــاو کێڵگــە ئیشــدەکات

ئــەوەى چــۆن هەندێــک مــرۆڤ نەخۆشــیی

هــەر کێشــەى نابێــت ،بــەاڵم کەســێک هیچ

مارێــک دێــت لەپێــى یەکێــک لــە مــەڕەکاىن

دەروونیــى هەیــە خەڵکــى پێیــان شــەرمە

ئامــادە نییــە بۆئــەوەى زمــاىن بگۆڕێــت،

دەئاڵێــت ،کابــرا ئــاگای لێنییــە دەســتى

ســەرداىن دکتــۆر بکــەن.

ئاســان نییــە لەپــڕ زمانەکــەى دەگۆڕێــت.

بــۆ دەبــات مارەکــە
دەفیشــکێنێت ،کابــرا

*لــەم لێکۆڵینــەوەی کردوتــە

دەترســێت،

ئیــدی

کۆمەڵــە نموونەیەکــى باشــت

یەکســەر

زمــاىن

هێناوەتــەوە ،ئایــا لــە هەرێمــى

کــوردى بیرئەچیتــەوە

کوردســتان هیــچ نموونەیەکــى

و زمــاىن عــەرەىب

زینــدوو هەیــە یاخــوود لــە

واتــە

فێردەبێــت.

باســتکردووە؟

ترســیش هۆکارێکــە

 -بەڵــێ باســی چەنــد منوونەیەکــم کــردووە،

بــۆ لەبیرچوونــەوەى

بــەاڵم بەداخــەوە لــە کوردســتان و ڕۆژهەاڵت

زمــان،

بــەاڵم

یارمــەىت لێکۆڵــەر نــادەن بــۆ ئەوەى شــتەکان

بەداخــەوە خەڵــک

لــە نزیکــەوە ببینێــت .هەرچەنــدە کەســێک

یارمەتیــدەر نیــە تــا

هەیــە لــە کوردســتان بــە نەخــۆىش «شــۆک»

لێکۆڵــەر خــۆى بچێــت

وایلێهاتــووە ،بــۆ منوونــە :کچێکــى گــەورە

ئــەو منوونــە زیندووانە

نەخۆشــکەوت ،لەهجــەى قســەکردىن ســۆراىن

ببینێــت ،لــە ئەوروپــا

بــوو ،تایەکــى یەکجــار زۆرى گــرت ،کاتێــک

ئەمانــە هەمــووى لــە

لــە نەخۆشــییەکەى چاکبۆتــەوە لەهجــەى

تەلەفزیــۆن و ڕۆژنامــە

توێژینەوەکەتــدا

گۆڤارێكی فكری و فەلسەفییە ،دوو مانگ جارێك
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کۆمەڵگاکەمــان دەبێــت ڕێگەمــان بــدات

 -لــە کۆپیکــردىن مرۆڤــدا دوو شــت ڕێگــرە

لێکۆڵــەر بچێتــە نــاو هەمــوو بەشــێکى

یەکــەم :ئاییــن و یاســا؛ لەبەرئــەوەى

ژیامنــان ،بــۆ منوونــە لــە تورکیــا کەســێکى

ترســیان هەیــە ئــەم زانســتە بکەوێتــە

تــورک بــە ڕووداوى ئوتومبێــل لەهــۆش

دەســت دەوڵەتانێــک کــە ڕێــز لــە مــرۆڤ

خــۆی چــوو ،کــە بەهــۆش خــۆى هاتــەوە بــە

نەگــرن ،ئــەم کۆپیکردنــە دەکرێــت بــۆ

زمــاىن کــوردى قســەی دەکــرد ،لــە ماڵــەوەش

چارەســەرکردن بێــت ،بــۆ منوونــە :کابرایــەک

نەیانزانیــووە بــە چ زمانێــک قســەدەکات

تەنهــا کوڕێکــى هەبــوو کوڕەکــەى لــە

تــا وەرگێڕیــان هێنــاوە ،واتــە ئــەم منوونانــە

ڕووداوى هاتووچــۆ مــرد ،زانــاکان دەتوانــن

لــە هەمــوو دنیــا هەیــە .لــە کتێبەکــەم

جینیــک لــەو کــوڕە مــردووە وەرگــرن

منوونــەى یەکجــار زۆرهەیــە بــۆ منوونــە:

کوڕەکــە زیندووبکەنــەوە ،وەکــو خــۆی،

ژنێــک لــە هندســتان نەخــۆش دەکەوێــت و

تەنانــەت ڕەنــگ و جیســم و شــێوە

زمــاىن دەگۆڕێــت ،کــەس تێینــاگات ،دواتــر

،ئەمــە بــۆ چارەســەر؛ بــەاڵم ئەگــەر بێیــت

زمانەکــەى دەردەکەوێــت زمــاىن هۆزێکــی

لەشــکرێک مــرۆڤ دروســتبکەین دەبێــت

ئەفریقییــە لەنــاو دارســتانەکاىن ئەفریقیــا،

عەقــڵ و یاســا باڵبکێشــێت بەســەریدا

کــە زمانێکــى بــزرە ،پســپۆڕاىن شــوێنەوارناس

بــۆ ئــەوەى لــە دژى مرۆڤایــەىت بــەکار

شــارەزان لەمــەدا .ئەمانــەم هەمــووی کــرد

نەهێرنێــت .زانســتەکان یەکێــک لــە

بــە بابەتێــک و قســەم لەســەرکرد .بــەاڵم کــە

موشــکیلەکاىن ئەتۆمــە ،ئەتــۆم هەرکاتێــک

بەهــۆی ســوتفەوە هــەزاران ســاڵ لە هــەزاران

بەکاربێــت لــە دژى مرۆڤایــەىت بەکاردێــت،

واڵت چیــن و تووێــژ و میللــەت و ژن و پیــا

بــەاڵم زانــاکاىن ئاییــن ئێســتا دەڵێــن نابێــت

و منــداڵ ئــەم ڕووداوانەیــان بەســەرهاتووە،

دەســت لــە کارى خــواى گــەورە بدەیــن،

بۆچــى زانســت نەیتــواىن ئەمانــە کۆنتــڕۆڵ

مــرۆڤ خــوداى گــەورە دروســتیکردووە،

بــکات؟ چونکــە ئەرکــى زانســت ئەوەیــە

بــەاڵم یاســا دەڵێــت :نابێــت وەهابێــت کــە

ڕووداوە رسوشــتیەکان کۆنتــڕۆڵ بــکات.

ببیــت بــە لەشــکر بەدەســت خەڵکانێکــەوە.

*زیانەکانــى کۆپیکردنــى مــرۆڤ

*ئایــا لــە ڕووى ئایینییــەوە ئــەم

بــە شــێوەیەکى گشــتى چییــە؟

بابەتــە ڕێگــە پێــدراوە؟

لەئێســتادا هەوڵدەدرێــت مــرۆڤ

-بــۆ مــرۆڤ تــا ئێســتا ڕێگەیــان نــەداوە،

هاتــوو

زۆر گــەڕام نــە مەســیحییەت نــە جولەکــە،

کۆپیکــرا ئایــا دەبێتــە زیــان و بــۆ

هیــچ ئایینێــک ڕێگــەى ئەمەیــان نــەداوە،

نموونــە ڕێکخــراوى تیرۆريســتیى

بــەاڵم زانــاکان لــەکار ناوەســن ،ئەمــە

زیاتــر کۆپــى بکرێــت؟

بۆچــووىن خۆمــە بەپێــى ئــەوەى زانــاکان

کۆپیبکرێــت،

ئەگــەر

دایک و باوک
ئەگەر بیانەوێت
منداڵیان ببێت بە
مواسەفاتى ئەوەی
چاوى وەهابێت،
قژى وەهابێت،
لوتى وەهابێت و
دەمى وەهابێت ،ئەوا
زانستى ()DNA
ئەمەیان بۆ دەکات
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ناوەســن پێموایــە لــە تاقیگــەى خۆیــان بــۆ

نەبێــت ئەندامــەکاىن لــەىش کۆپیکــراوە ،بــۆ

 -زانســت یەکــەم لەنــاو تاقیگــە دەکرێــت

ســەرکەوتنى کارەکەیــان کردبێتیــان ،بــەاڵم

منوونــە ڕۆبــۆت ،بــەاڵم ڕۆبــۆت زینــدوو

بەوشــێوەیەیى خۆیــان دەیکــەن بــۆ منوونــە:

ڕایناگەیەنــن .زانــاکان زۆر شــتیان هەیــە،

نییــە ،ئەگــەر ئێمــە ســەیربکەین زانســت زۆر

کۆمەڵگــە وەرگــرن ،دەبینــن کــە کەســێک

بــەاڵم باڵویناکەنــەوە بڵێــن ئــەو کارەمــان

شــتی کــردووە ،بــۆ منوونــە تــا ســااڵىن پێشــر

کــردووە ،زانــاکان لــە تاقیگــەکاىن خۆیــان

نەخۆشــیى (ســیل) کــە باڵودەبــووەوە ملیۆنان

شــتدەکەن بۆیــە زانســت ناوەســتێت ،هیــچ

کــەىس دەکوشــت ،بــەاڵم ئێســتا دەرزییــەک

کەســێکیش ناتوانێــت پێــش لــە زانســت

دۆزراوەتــەوە کــە ملیۆنــان کــەىس ڕزگارکــرد

بگرێــت ،ئــەو زانایــەى یەکمجــار ()DNA

لــەو نەخۆشــییە .ئەگــەر لێکیبدەینــەوە

دۆزییــەوە ڕووى لــە مرۆڤیاتــی کــرد و وىت

تەمــەىن مرۆڤــى درێژکــردەوە .مانــای وایــە

لەمــەودوا هــەر کارێکــان کــرد نەڵێــن

مــردىن ڕاگــرت ،بۆیــە زانســت زۆر ئیشــی

ناتوانــن بیکــەن ،زۆرجــار ومتــان ئــەو کارە

لەســەر لــەىش مــرۆڤ کــردووە و زۆرتریــش

دەکەیــن وتتــان ناتوانــن ،بــەاڵم دواجــار

دەکات ،زۆر ئیشــیش کــراوە لــە تاقیگــەکان

کردمــان .ئــەوان بیانەوێــت وەکــو زانســت

کــە نەگەیشــتونەتە دنیــاى ڕاگەیانــدن و

دەتوانــن مــرۆڤ کۆپیبکــەن ،چونکــە

باڵوناێتــەوە ،زانســت ڕاناوەســتێت.

ئەندامــەکاىن لــەىش مــرۆڤ کۆپیکــراوە .بــۆ
منوونــە :زانایــەک هەیــە دەڵێــت دەتوانیــن
مــرۆڤ دروســتبکەین ،بــەاڵم ســەرى نەبێــت
بۆئــەوەى دەســتى وەکــو یــەدەگ بێــت بــۆ
کەســێک بەکاربهێرنێتــەوە ،کــە دەســتى

*وەک دکتۆرێــک کــە توێژینــەوەت
لەســەر

کۆپیکردنــى

کــردووە ،بــەڕاى بەڕێزتــان تــا
چەنــد ســەرکەوتوو دەبێــت ئەگــەر
بچێتــە بــوارى جێبەجێکردنــەوە؟

فێربوونی زمان لە ڕێگەی شۆک و سودفەوە بەرەو بەزانستیکردن
گۆڤارێكی فكری و فەلسەفییە ،دوو مانگ جارێك
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زمــان

ئەگــەر زمانــی کۆپیکـرا کاردانــەوەکاىن چیــە،
ئایــا لــەڕووى جەســتەییەوە ئــەو مرۆڤــە
تــووىش نەخــۆىش دەکات؟ ئایــا لــەڕووى
دەروونییــەوە تووىش نەخۆشــیى دەکات؟ ئایا
لــە ڕووى کۆمەاڵیەتییــەوە تووىش نەخۆشــیى
دەکات؟ ئایــا ئــەو مرۆڤــە بیــرى دێتــەوە کــە
فێــرى زمــان بــووە ،ئایــا ســەردەکەوێت؟
ئەمانــە هەمــووى تاقیکردنــەوەى دەوێــت،
زانــاکان نایــەن ئیشــێک بکــەن کتوپــڕ،
زانســت قۆناغــى هەیــە ،یەکەمجــار
دەگەڕێــن ئــەم شــتە چییــە ،دواتــر کــە
دۆزییــەوە کارى لەســەر دەکات بۆمنوونــە:
ئێســتا زانــاکان هاتــوون ئــەو جینــەى
بەرپرســە لــە قســەکردن لــە مێشــکى مــرۆڤ،
دەریانهێنــاوە و داویانەتــە مەیمــوون،
هەســتیانکردووە 70%ى مەیموونــەکان لــە
چاالکییــدا گــۆڕاوە ،چاالکیــى مەیمــوون لــە

مەیمونیــەىت گــۆڕا ،زیرەکــر بــووە ،ئەگــەر

هەمــوو زانســتێکى نــوێ کــە لەپــڕ دێتــە

زمانێــک دابەزێنیــن و چەنــد زمانێــک

ئەمــە لەســەر مــرۆڤ بکرێــت چــى لێدێــت

نــاو کۆمەڵگــە ،کۆمەڵگــە لەئاســتێکدا

البدەییــن بــە کلیکێــک ،ئــەو کەپســولە

زانــاکان بــە کتوپــڕ زانیاریــەکان نادەنــە

قبوڵــی نــاکات .نــەک هــەر ئــەوە دکتۆرێکى

وەکــو کلیکــى ئــەو کۆمپیتــەرەى لێدێــت،

دەرەوە.

ڕەفیقــى خــۆم هەیــە بڕوانــاکات ئــەوە

کــە مــرۆڤ فێــرى زمــاىن نوێیــدەکات و

هەبێــت ،نــەک مــن هەمــوو زانایەکــى

ڕەنگــە زمانیــى لەبیربباتــەوە.

*کۆپیکردنــى زمــان لــە هەرێمــى

دونیــا ،کاتێــک یەکەمجــار شــتێک دەهێنێتــە

دامــەزراوەى زانســتیى ئێمــە پێویســتە

کوردســتان بابەتێکــى تازەیــە،

دونیــاوە کۆمەڵگــە قبوڵــى نــاکات ،بــەاڵم

ڕێگــە بــە لێکۆڵینــەوە بــدات ،ئەگــەر

لەوانەیــە خەڵــک باوەڕنــەکات،

وردە وردە ســوودەکەى و ســەرکەوتنەکەى

لێکۆڵینەوەیەکــی نــوێ دەکرێــت پێویســتە

چــۆن ئەکرێــت خەڵــک بــاوەڕ

بەدیاردەکەوێــت و دەبێــت بــە شــتێکى

بــازاڕى زانســتیى بــۆ دروســتبکات هەتاوەکو

بەمــە بــکات؟ چــۆن بکرێتــە

ڕاســتى.

دەنگبداتــەوە ،ئــەو لێکۆڵینەوەیــەى مــن
لــە هــەر واڵتێکــی تــر بووایــە زۆر بایەخــى

بــوارى جێبەجیکردنــەوە و پــەرەى
پێبدرێــت؟

*بــاس

لــە

پێــدەدرا .دوو ســاڵ پــاش ئــەوە بــە تاقیگــە

 -هەمــوو زانســتێکى نــوێ خوڵــک بــە

داهاتــوودا دەتوانرێــت لــە ڕێگــەى

دەڵێــن ئێمــە پێویســتە گرنگیــى بــە زانــاکاىن

ئاســاىن بــاوەڕی پێنــاکات (نوکتەیــەک هەیــە

حەپێکــەوە مرۆڤــەکان فێــرى

خۆمــان بدەیــن بایــەخ بــە لێکۆڵینــەوەکان

لــە ســلێامىن کاتێــک بــۆ یەکمجــار پانکــە

چەنــد زمانێــک ببــن ئەمــە تــا

بــدات .لــە زانکــۆى ســەاڵحەدین گۆڤارێــک

هاتــووە کابرایــەک کڕیوویــەىت (عەالدیــن

چەنــد ڕاســتە؟

هەیــە بەنــاوى زانکۆپرێــس زۆر زانــا هەیە و

ســجادى) باســیدەکات دەڵێــت :کــە

 -پــاش باڵوبوونــەوەی کتێبەکــەى مــن بــە

داهێنــان هەیــە ،مەبەســتم ئەوەیــە یەکــەم:

پانکەکــەى کڕیــووە کۆمەڵێــک بــرادەرى

دوو ســاڵ ،زانایەکــى کەنــەدى کــە پســپۆڕە

ڕێــگا بــۆ زانســت و زانــا خــۆش بکرێــت.

دەعوەتکــردووە لــە حەوشــەى ماڵەکەیــان

لــە عەقڵــى کۆمپیوتــەر و پســپۆرە لــە

دووەم :ئەگــەر بەرهەمێکــى زانســتیامن

دەڵێــن کاتێــک پانکەکــە ئیشــیکردووە

( ،)DNAکــە ئــەم دوو زانســتە زۆر گرنگــن

هەبــوو بــازاڕى ڕاگەیانــدىن بــۆ خۆشــبکرێت

هەڵســوڕاوە هەمــوو ڕایانکــردووە وتوویانــە

بــۆ کۆپییکــردن ،ئــەم زانایــە دەڵێــت مــن

بــۆ ئــەوەى ئێمــەش وەکــو کــورد عەقڵــى

ئەمــە چ شــتێکە دەســوڕێت) .بۆیــە هەمــوو

دەتوانــم کەپســولێک درووســتبکەم کــە

زانــاکاىن خۆمــان بــەکار بهێنیــن.

شــتێکى نــوێ کۆمەڵگــە لەگەڵیــا ڕێناکەوێت.

خــواردت فێــرى ئینگلیــزى ببیــت ،مانــاى

(عــەىل وەردى باســیدەکات ،کــە یەکمجــار

وایــە نــەک بــۆ ئینگلیــزى بــۆ هــەر زمانێــک

کارەبایــان هێنــاوە لــە پێشــا فانۆســیان

کەپســولێک دروســت ببێــت بیخــوات

لەســەر شــەقامەکان دادەنــا ،کــە گڵــۆپ هاتە

فێــرى زمــاىن نــوێ دەبێــت .ئەمــە شــتێکى

شــەقامەکان خەڵــک دەیانگــوت ئینگلیــز

زۆر ئاســاییە تــۆ حەپێــک دەخۆیــت

جنۆکــەى گرتــووە لەنــاو گڵۆپــەکان داینــاوە،

نەخۆشــییەکامن هەیــە لەڕێگــەى ئــەو

دەیانگــوت ئــەو ئاگرەکــە ڕادەگرێــت ،ئــەوان

حەپــەوە میکرۆبــەکان دەکوژێــت .بــۆ

دەچــوون گڵۆپەکەیــان دەشــکاند بــۆ ئــەوەى

منوونــە کۆمپییوتــەر زۆر نزیکــە لــە مێشــکى

جنۆکــەکان بەرکــەون).

مــرۆڤ ،لــە کۆمپیوتــەردا دەتوانیــن چەنــد

لــەوە

دەکرێــت
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