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  : سريزه -١
ا اينشټ فزيك پوه البرت تيوريجرمنۍ كلن ٢٥ دنسبي تيوري بنسټ يو نامتو   كې كال ز ١٩٠٥په 
 په پاتينت د  په ښاركې د د برن د سويز هيوا  ساينټستت كې نوموړيپه دى وخ. كيښود  ين

او دنوروڅيړنپوهانو په برخالف يې كومه اكادمي كاركولو مورپه صفتما  ديوه دولتيكېدفتر
   .ځل كيږينسل كلن تلين په ټوله نړۍ كې لماري  د نوموړې تيوسږكال .دنده نه درلوده 

 كيښودل شونو بنسټ دالبرت اينشټاين له خوا  تيوري نسبي دپه نوموړي كال كې كله چې 
  پو هانمودنړى ټو ل طبيعي عل . ره شوهپا خ هم  پنځه نوروتلي علمي كارونهدهغه  پر دې برسيره 

دغه كال  د هيرانتيا كال له دې كبله  او ورته هك پك پاتې شولاوپه تيره بيا فزيك پوهان
) annum mirable (شټاين په تيوري تر شلو كالو پورې هم هيڅ چا دالبرت اين .په نامه سره يادشو

داځكه چې د نوموړې تيوري بنسټ په خيالي تجربووالړاو په هغه .  درلود نهباندې  پوره باور
ددې   نسبي تيوري خو دالبرت اينشټاين.تما ميدهوخت كې يې په عملي توګه  ثبوت ډيرګران 

 كولو يو  د بحثتر منځ دنوموړې تيوري په هكله نړۍ ټولو طبيعي علوم پوهانو  د  چې سبب شوه
ټاين هم په لومړيو وختونو كې د  نسبي تيوري څخه شاينپه خپله البرت . كړي نوې پړاو را منځ ته 

بو او رياضي خيالي تجر يوازې د  دهغه نسبي تيوريپه كلكه دفاع نه شوه كوالى ځكه
   خو ډير زرنامتورياضي پوهانوثابته كړه چې دالبرت اين شټاين . په اساس والړه وه وفرمولون

د ځاى   ابعاد سره ويلې شي نو) فضا( چې كه د وخت اوځاىى په دې كې دىنسبي تيوري ښه وال
 نن ورځ د البر ت اينشټا ين .ور څخه جوړيږي ) Dimensionډيمنزيون (  څلوربعده وخت  كميت 

لكه د . ګټه اخيستل كيږيكې نسبي تيوري څخه په عملي توګه د ژوند انه په ډيرومهمو برخوكې 
 پيداكول، داتوم  او يا شي په مرسته سره د ځمكې پر مخ ديوه ځاى عي ساتاليت سيستممصنو

او   اخيستلت اودبريښناپه توليد كې ګټه انرژي څخه د سولې په خاطر په طبابت، زراع
 نجوم  او اوتومات دروازې اوبر سيره پردې دال كمره، بريښنايي تلويزيون، ديګيت همدارنګه په

  . علم كې خورا اهميت لري  پهستوروپيژندنې
 سره چې دالبرت اينشټاين تيوري په پوځي برخه كې داتوم بم اود هايدروجن ىپه خواښين ����

    . بم دجوړولوپه خاطر هم په كار واچول شوه
  او نابغه فزيك پوه تير ىپه دې كې هيڅ شك نه شته چې البرت اينشټاين دشلمې پيړى يو وتل

  . هم د يادولو وړديالملونه نامتووالي  لپاره نور دخودده  نه لريى چې بل هيڅ سارشوى دى
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ساينس دنړى ټولوسياسي،فرهنګي او  نو وهڅرنګه چې اينشټاين په خټه يهود *
 دهغه لپاره زيات تبليغ او كار  وكړچې دالړۍ اوس هم روانه پوهانواواديبانو چې يهود وو

 ساينسي پوهې ، ينشټايندالبرت انامتو كسانو   په دې اړوند الندنيو.ساتل شوې ده 
ه د هستې فزيك پوه لك:  فرهنګي كړنالرې  څخه په كلكه دفاع كولهسياسي او 

فرمي انريكو ىاو دلومړى اتوم بم جوړوونك ، د هستې فزيك پوه Niels Bohrنيلزبور
E.Fermi ، ستې فزيك پوه  ليوسڅيالرد هLeó Szilárd ،  ارواح پوه زيګموند

 كمونست  اوروسي ، Charli cahplin چپلينچارليده ونكۍ  انګريزخن، S.Freudفرويد
 .  او داسې نور Lenin لېنېن  مشرګوند

 ه بوانين دفزيك ق چې  يې دومره زياته حوصله او دسپلين درلود دنوروپوهانو په برخالف  *
 . پيداكړه به يې ورته دحل الره چې  تر څوڅيړل په تكراري ډول ويې په كالنوكالن

 لورينڅ،  اوتو هان، راترفورد،، لكه ماكس پالنكه نامتوساينس پوهانوپه نړيواله كچ *
 پوهې ى اوږده بحثونه كول اودهغو په شپو شپو به يېارنست ماخ، هايزنبيرګ اونورو سره

 دهغه ګټه ترالسه كړه چې په نتيجه كې به البرت اينشټاين   څخه  به يېاوعلمي كارونو
 .  راووتىرټولوبريال تدزيات ذكاوت او استعداد په  اساس 

اسالم، كاتوليك، ( مذهبيدټولو  هنرمندانو،ټولنپوهانو، اديبانو،نامتوپه نړيواله كچه د   *
  . وېېل او سياسي  شخصيتونو سره يې ډيرې نږدې اړيكې سات)، اورتودوكسبوديست

په ټولنيزژوند كې هم تل داولس سره په تماس كې وه اود خلكو هر اړخيزسياسي او علمي  *
داسې نقل كيږي چې يو ځوان زده د بيلګي په ډول . ستو ته چمتووالړوهرممعنوي لونواوسوا

 هكله دهغه دپوهې او كوونكي د اينشټاين څخه وپوښتل چې دخاصې نسبي تيوري په
 : اينشټاين په ځواب كې ورته وويل. سويې سره سم رڼا واچوي

 باندى نوانداموسته انجلى په  يوې ښايدخپل الس ديوه ساعت لپاره كه چيرته يوځوان هلك 
لكه چې ديوه ساعت  په ځاى يوه دقيقه يږي تيرزردومره په هغه باندى دغه شه وخت  نوكيږدي

 ځوان هلك  خپل الس په يوه تاوده تنوركې د يوې دقيقې لپاره ه دغ كهبر عكس او وي شوىتيره
 ځوا ن  د.وى وي لكه چې ديوى دقيقې په ځاى يو ساعت تير شس كويح داسې  نوننه باسي

    . نسبي تيوري وايييو داسى ډول حس كولو ته هلك په مازغو كې دوخت
   د حيرا نتيا خبره خوداده چې  البرت اينشټاين يو  تيوري فزيك پوه وه او پخپله يې هيڅ كومه 

خو دهغه فكري تجر بې او ژور سوچ او نه ستړ ې كيدونكې .  عملي تجربه سرته نه ده رسولې
ددې سبب شوې چې وروسته له ډيرو كالونود نوموړي تيور ي ګانې د نورو پوهانو له هلې ځلې 
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يو فيلسوف وايي چې . خواد تجربې  له الرې عملي شوې او دهغې سره سم  هغه هم نامتو شو
نابغه هغه څوك كيداى شي چې زيات صبر، زيات فكر، او يوه مسئله ډير ځله تكراركړي او ډير 

  . همدغه كړنالره اينشټاين غوره كړې وه. ل لپاره ونيسيوخت د يوې ستونځې دح
 

 لومړۍ برخه

 خاصه نسبي تيوري

  
  :  ليكدالبرت اينشټاين نسبي تيوري پيښ

په  طبيعي علومودد پخوا په پرتله   دپيل څخه را په دې خواۍاتلسمې پيړ كې د ۍ په غربي نړ
 د  كې په نتيجهته راغى چې منځ  او نوښت كې يوه ناڅاپه ډير ګړندى پرمختګهره څانګه 

درې سوه كاله  هغه) Isaac Newton ( سر ايساك نيوټن انګريزنامتو فزيك پوهاولسمى پيړى  د
 اغيزه كوى تر اجسامو ترمنځټولو چې دكيهان  جاذبى قانون  داعتبار وړپخوا منل شوى او

   ع كال١٨٩٥ پهدفزيك په برخه كې ګڼ كشفيات لكه     په ډولې دبيلګ. سوال الندى راوست
  ديواكتيويتي  كې را ع كال١٨٩٨اوپه    درونتګن له خوا )  x-ray(  اكس وړانګې كې د

Radioactivity)(  لپاره قناعت دنوموړواونورو څيړنو نتيجو.ترسره شوه له خواد ماري كيوري 
           .موجوده نه وهلرونكې تيوري 

ړس كلن زده كوونكي هلك البرت اينشټاين ه لومړى  دځوان او تنكي شپا ښد نسبي تيورى پي 
 نوموړي فزيك پوه دځان سره يو لړ  .په فكر كي  لكه د يوې خيالي قصې په څير پيدا شوه

  : سوالونه مطرح كړ ل چې په ال ند ې ډول پيل كيږي

د كال سيك ميخانيك په قانون كې به څه بدلون  پيښ شي او كه نه كه چيرته زه د  :لومړى 
  يعنې  رڼا په څپه سپور شم اواسمان خوا ته و خوځيږم ؟ (Light)نور

   ؟ څخه وړاندې شم داسې كيداى شي چې زه د خپل ځان عكس: دويم 
 سرعت سره حركت وكړم نو با يد چې دنورالكترو مقناطيسي څپې زما  چې  زه د نور پههلك: دريم 

  . شيياهيڅ حس نه كړپه دې حالت كې بايد چې سړى نور. لپاره په ساكن حالت كې وښكاري
رالكترومقناطيسي معادلو سره چې د نو د(Maxwell) نامتو فزيك پوه ماكسولد خو دغه پيښه 
 سمون نه خوري ځكه نوموړې تيورې داسې  كې خپره كړى ، پيړۍلسمهنو په يې څپوپه هكله 

سپورشم او  دنور په څپوكه   او. وايي چې  دنور څپې بايد تل په حركت كې وي او دريدالى نه شي
  و هنداره كې په يوه زه خپل ځان تر شانو بيا به ؟ منډه وكړم نو با يد چې دنورڅپې څخه وړاندې شم
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دداسې   البرت اينشټاين    ؟ هغه  شيان چې زما مخ ته راځي څه ډول به ښكاري او ليدالې شم؟
 ستونزوو بنسټيزقوانينو و ندل شوژ په فزيك كې پي دهغه وخت اړوند  اونوروورته سوالونو په

نګريزي ساينس پوه دميخانيك  ا   نيوټنايساكداولسمې پيړۍ   د داځكه چې.سره مخامخ شو
 لكه داوبوڅپې، د صوت  څپې په څټ ې داسې را ښيي چې كه  څوك ديوې وړاندې تلونكقانون
 البرت اينشټا ين ته دا پوښتنه .يو وخت ور پسې ر سيږي وځغلي نوى پسې پوره ګړند څپې
 دا په  ؟ شوه چې د نيوټن د ميخا نيك قانون د نور يارڼا سرعت لپاره هم اعتبا لري اوكه نهپيدا

  ( Galileo Galilei)د شپاړسمې پيړۍ ايتالوي ساينتست ګا ليالىدې مانا چې د نيو ټن او
 ثابت سرعت سره په اوفزيكي قوانين او پيښې په يوه مقايسوي: دميخانيك قانون سره سم 

ي په ډول كه چيرته سړى يوه ډبره په الس كې ګد بيل. ږي كې يوشان تر سره كيږيمتحرك سيستم
كه او س همدغه تجربه په كور كې او .  لويږياونيسي او بيايې پريږدي نو دځمكې خواته عمودً

يايې د يوه ګاډي په منځ كې چې دوه سوه كيلومتره په ساعت كې سرعت ولر ي تر سره 
څرنګه چې دځمكې ساكن .ته لويږيك ښا ډبره عمودًيعنې. و نتيجه تر السه كوكړوهمغسې

 يوشان ترسره كيږي او بدلون قًوانين سيستم كې دفزيك  مقايسويسيستم او دګاډي متحرك
يسوي په نوموړي مقا. ړشوك نوم ور)(Inertial system    سيستم انرسيالپكې نه راځي نو ورته د 

 كه په يوه جسم باندې د باندې څخه كومه قوه ا چې دا په دې مان. سيستم  كې دعطالت قوه نه وي
  متحركساتي او كه د حركت په حال كې وه نوهمغهوارده نه شي نو دغه جسم خپل ساكن حالت 

 څرنګه چې د نورڅپې د الكترو دينا ؟ خ وړاندې ځيي ساتي اوپه يوه ثابت سرعت سره سم سحالت
نو څرنګه په عملي توګه امكان لري چې سره حركت كوي ميك معادلو سره سم د نورپه سرعت 

   ؟سې ور سيږيڅوك ور پ

 په نه پخال كيدونكو قانونو   دننه دداسواونورو دطبيعت تر ډيروكالونو پورې البرت اينشټاين
 يى په خپل سر  يعنې د شپږ ويشت كالو په عمرلس كاله وروستهتر څوچې من وه  انديښهكله ډير

هغه تعريف چې په هكله  د وخت اوفضا   په دې مانا چېوكړه  پريكړهيوه ځانګړې او انقالبي
و په ا   څخه وباسيخپل فكر  دله خواشوې وهلكه ايساك نيوټن فزيك پو هانونامتو اد نوروپخو

  . وتاكي نوې تعريف ورتهىشو جوړ يوخپل زړه
ي  شو چې دفزيك په برخه كې پنځه بې سارى ع كال كې البرت اينشټاين په دې بريال١٩٠٥په 

غه علمي د. علمي كارونه خپاره كړي او له دى كبله دغه كال دمعجزې كال  په نا مه سره يادشو
  دانرژي او --٣ كوانت ميخا نيك   -٢ عمو مي او خاصه نسبي تيوري ، - ١:  عبارت دي لهكارونه 

  : كتلې اړيكې فرمول
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بي تيوري اودوهم لومړې ټاكلې ياخاص نس. دالبرت اينشټاين نسبي تيوري دوه بر خې لري
دنوموړوتيوري ګانو دپوره پوهيدلو په خاطربه الندني بيلګي نوره رڼا هم  . عمومي نسبي تيوري

  .واچوي
  . پيل شوهپه ال ندنيو فرضيو او مخ وينو باندې خاصه نسبي تيوري  دالبرت اينشټاين 
فضا مطلقه   اوت  وخ په امرسره په يوه مطلق)ج (سرنه دلوى خداىاول ټوله نړۍ اوكيهان د  -١ *

)  Space(دا په دې مانا چې مطلق وخت او مطلق فضا دخداى يوه برخه . دي  كې پيداشوي
داځكه چې مطلق هغه څه دې چې په وخت ا .  نشا نه ده وتلېجوړوي او دهغه د قدرت يوه
 د بيلګې په . ي  قيمت لر اونه بدليدونكى ثابت په هرځاى كېوځاې پورې اړه نه لري او تل

كيهان كې يعنې ) Universum  ( يونيورزمپه هر ځاې لكه ځمكه ، ستوري،   مطلق وخت ډول
په داسې حال كې چې   .يو شا ن دى او دلوې خداې او بشر تر منځ د تړون يو غړى تشكيل كوي

لكه وخت، فضا،   ونه تيره بيا فزيكې كميتوند كوو چې دلته هرڅه او په يوه نړى كې ژمو ږ په 
  . ټول مطلق نه بلكه نسبي شكل لري  اود يوه شي ابعادانرژي، كتله، سرعت

 په يوه تشه فضا كې  درى سوه زره كيلو  ثابته ده چې د طبيعت  يوه عموميدنور سرعت -٢ *
په نړۍ يا كيهان كې هيڅ يوجسم نه شي كوالى چې دومره  . يوه ثا نيه كې قيمت لري پهمتره 

 . يې دنور سرعت ته ور سيږېزيات سرعت ځانته تر ال سه كړي چې سرعت 

 لكه و يكي كميتونه تعريف شوي فز ټول د نيوټن ميخانيك قانون  اوتر نن ورځې پورې-٣   *
ديو مقايسوي سيستم   لري چې  يوازې هغه وخت اعتبارخت، فضا، كتله، سرعت، انرژي

  يى لپاره د سپينولو موخېې دنوموړ  .عت په پرتله لس په سلوكې وانه وړي دنور سرسرعت
  :  الندې ونيولې  تر څيړنې  خيالي تجربېىالندن

  : وخت ، ځاى او سرعت نسبي كميتونه دي
  كالسيكلكه په حالت سرعت او دسكون  منظمدنسبي تيوري له مخې وخت، ځاې يا فضا ،

اې ځد كتونكي د تم نه دي بلكه نسبي شكل لري او مطلق كميتونه  چې تعريف شويديفزيك
دې مانا چې د سكون حالت اود سم سيخ منظم حركتونو ترمنځ د فزيكي قانونو له دا په .تابع دي

 مخ ته ځي او )بدن (ګاډى بريك ونيسي نو بيا زموږ تنهكه  يواځې هو.مخې توپير نه شي كيداى
ګاډي په منځ د بيلګي په ډول هغه څوك چې د  .ى خو دغه حالت منظم حركت نه د.يو ټكر حس كوو

منظم سم سيخ سرعت سره حركت كوي او دباندې چاپريال نه شي ليدالى نو كې ناست وي او په 
 په دې . ګاډى والړدى او كه په منظم سرعت سره مخ ته ځي داسې قضاوت نه شي كوالى چې ګڼه 

يو سړى په چوكى باندې كرارناست دى نوزموږ لپاره هغه د .فكري تجربه تر سره كووهكله الندنى 
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 د سكون په حالت كې د ىا صحيح ده چې د چوكى په نسبت هغه هود. سكون په حالت كې دى
 لو متر ه په ساعت كې ګړندىيخوپه  اسمان كې د ستورواونوروجسمونو په نسبت څو سوه ك

او بيا . حركت  سره يوځاى  څر خيږيګرزيدونكي دغه سړى د ځمكې  دا ځكه چېحركت كوي 
 ستورو څخه اخيركې د لمر سره يوځاى داو په . دځمكې سره يو ځاى د لمر په شاوخوا راكرځي

 په ددې ځاى  څخه كه موږو ګورو نودغه سړى . د پالزمينې په شاوخوا را ګرځي جوړه شوى الر
نو له دې كبله په ورځني ژوند كې . كيهان كې دوولس زره كيلو متره په يوه دقيقه كې څرخيږي

  . نسبي شكل لري حركت اود سكون حالت 
  : قيمت لريثابته او مطلق  عمومي يعت يوه د طبد نور سرعت

د نورسرعت څخه زيات سرعت په كيهان او ټوله نړۍ كې نه البرت اينشټاين مخ وينه وكړه چې 
 ى بر سيره پر دې د نور سرعت  يوازن. سرعت د نور سرعت ته وررسيږيي او نه د كوم ششته

يا د كيهان  په يوه بل ځاى كې فزيكي كميت دى چې په هريومقايسوي سيستم كې  كه په ځمكه او
 او پا په بل عبارت يو ملياردكيلو وټاكل شي همدغه درى سوه زره كيلو متره  په يوه ثا نيه كې

څرنګه چې دنور سرعت نه ګړندى كيداى شي او نه ورو  . مطلق ثابت قيمت لريمتره په ساعت كې
  عموميان كې دطبيعت يوه ثابت قيمت ساتي نو له دې كبله په كيه خپلكيداى شي  بلكه تل

  . لپاره الندنۍ تجربه تر سره كوو موخى دسپينوي ددې. تشكيلويثابته
بيا .  په سرعت د ديرش كيلومتره په ساعت كې تر مخه شړيبره د سكون  حالت څخه يوه ډىسړيو 

ركې سپريږي اوپه يوه سرعت د پنځوس كيلو متره په ساعت كې حركت ټدغه سړى په يوه مو
د .  ر څخه د مخ خواته شړيټيا همغه ډبره په سرعت د ديرش كيلو متره په ثانيه كې د مواو ب. كوي

ره جمع كيږي اوله دې  س او د مو تر سرعت دواړه سرعتد ډبرېنيوټن د ميخانيك قانون سره سم 
په ورځني ژوند د نيوټن دغه قانون  . ره په ساعت كې د سرك په مخ لګيږي اتيا كيلومتكبله ډبره

 مخ  البرت اينشټاين. تجربوپه اساس هم په ثبوت ر سيدلې دى او صحيح نتيجه وركوي   دكې
وينه وكړه چې نوموړې تجربه كه د ډبرې پر ځاى دنورپه سرعت باندې تر سره شي نو دنور او مو ټر 

 تجربو  وروستى.اعتبار نه لري د نيوټن قانون  د نور سرعت لپارهيعنېسرعت نه سره جمع كيږي 
  خواته  واچوي د سكون حالت څخه د الس بيجلۍ په مرسته سره رڼامخچې كه يو سړىوښودله 

 چې  دغه سړى موتر ته وخيږي چې سرعت يې درى سوه زره كيلومتره په يوه ثانيه كې دې او بيا
 په   الس بيجلۍ د بيا ييس كيلومتره په يوه ساعت كې دى اونځوسرعت يي د پخوا په شان پ

 نه  سره د موتر سرعت په برخالف  دمخكنى تجربې دنورسرعتنو واچوله مرسته سره رڼامخ ته
 او كه د جوړوي چې يومتحرك مقايسوي سيستم ر كې ويجمع كيږي بلكه دنورسرعت كه په موټ
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ره كيلومتره په ثانيه همغه درى سوه زچې يو ساكن مقايسوي سيستم جوړوي   خمكې پرمخ وي
(300 000 km/s) تي او نه زياتيږي او نه كميږي سا قيمت ثابتكى خپل. .   

شكل كى يوكارپوه  دځمكې پر مخ والړدې او دده يو ملګرى په يوه متحرك سيستم لكه -١
تجربووښودله چې دواړه كارپوهان . اورګاډي كې دنور منبع ته مخامخ حركت كوي

 كه څه دنورسرعت كچه په يوشان يعنې درى سوه زره كيلو متره په يوه ثانيه كې  اندازه كوي
  .هم د كيڼ اړخ كارپوه په لوړ سرعت سره خوځيږي

 
 

 كارپوه او دهغه بل متحرك ملګرى دنور سرعت كچه يوشان والړدځمكې پر مخ :  شكل -١
  اندازه كوي

  
 مقايسوي يوهاينشټاين دغه تيوري چې دنور سرعت كه د هردالبرت  ع كال ١٨٨٧په كه څه هم 

           دامريكايې فزيك  ثابت قيمت لرياندازه شي كت كې وي  چې دنور په پرتله په حرسيستم څخه 
هغوې په  خو تجربو سره ثبوت شوى وهله خوا په )  Michelson–Morley(پوهانومايكلزن او مورلې 
.  پاتې شوې وهورې ګنګه ع كال پ١٩٠٥ې كبله دغه موضوع تر او له دخپلوتجربوباور نه درلود

په نامه ) Interferometer( او دانترفروميترل شوېدهكل كې شود ش-١دنوموړو پوهانو تجربه په 
   .سره ياديږي
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  ) شكل-٢(

 مادې په پرتله(Ether)   دايتر په عمودي او افقي سمت كې دنورسرعتكه چيرته  : شكل -٢
   .سكوپ كې ليدل كيږيېلې په يوه تيوشان نه وي   نودغه توپير

  
 -١ په   . سرعت ډير دقيق اندازه كيداې شيڅپوسطه د نور انترفروميتر يوه اله ده چې دهغې په وا

 په يوه  خپريږي اووړانګې رڼا دڅخه نوريوې منبع دبيلګي په ډول لكه د بريښناڅراغ دشكل كې 
  نيمهوا ته انعكاس كيږي او دوهمه نيمه برخه يې پورته خ لومړىباندې لګيږي چېنداره يداسې ه
مايي برخه  نيمايي برخه او دوهمه نيىله چې دنوردغه لومړ ك. تيريږي خواته ى ش مخامخبرخه يې

 ولګيږي نود ، چې ديوه او بل سره په  نوي درجه زاويه سره ايښودل شوېديپه دوه نورو هيندارو،
دواړوڅپوسرعت سره كه چيرته درڼا.كيږي جمع دواړه وړانګې سره انعكاس څخه وروسته 

كيږي اويا كمزورى  سره زورورې  يېا لمنې ي (Amplitude)يوشان نه وي نو دڅپوامپليتود
 چې ره ددغو وړانګو دسرعت توپيرليدالې شيسكوپ په مرسته سېلې يو كتونكى د يو ت.كيږي

 دنورڅپې   داسې اټكل كولو چې پخواوهانوفزيك پ .دځالندواوتوروليكوپه شكل سره ښكاري
  په كارده چې په ټول كيهانماده  لكه داوبو څپې او يا دصوت څپې په څيريوه  همدخپريدولپاره

  . ياده شوه سرههمپه نا) (Ether       دغه شفافه ماده دايتر. دځمكې په چاپريال كې پرته دهاو
مادې سره يوځاى دځمګې په مدارحركت كوي نو له دې كبله دنور څرنګه چې دنوروړانګې دايتر

 كې دلمر په ځمكه ديرش كيلومتره په يوه ثانيه .سرعت دځمكې دمدارسمت تابع دى
نو كله چې دنورسرعت يوځل دمدارپه يوه سمت اوبيا په مقابل سمت اندازه شاوخواڅرخي 

 په دې هكله فزيك .كړونو بايد چې ديرش كيلومتره په يوه ثانيه كې توپيراندازه شي
په دوه اړوند  دنور دواړه برخې وړانګې دايتر مادې  په  ګڼه پوهانوداسې فكركولوچې

په به  او له دې كبله  يوشان نه وي سرهسرعت بايد دهغوى  نوركت كويمختلفوسمتونو ح
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ور سرعت د ځمكې  دن  تجربو وښودله چې.وليدل شي ددغه وخت توپير نتيجه سكوب كېتلي
 چې ديوې خوا دنورسرعت ثابت دى او ددې څخه داسې نتيجه اخيستل كيږي .دحركت تابع نه دى

 چې و وى سړى اينشټاين لومړ. او كيهان كې هيڅ نه شته دځمكې په چاپريالماده دبلې خوا دايتر
  يوه غوڅه پريكړه وكړه چې ګڼه دايترشفافه ماده هيڅ موجوده نه ده يېدټولوپوهانو په برخالف

     . تشكيلويپه هرمقايسوي سيستم كى دطبيعت يو ثابت كميتاو دنور سرعت 
  
  :   )سبي وختن( وروځي   په پرتلهنو ساعتووساكنمتحرك ساعتونه د   

البرت اينشټاين مخ وينه وكړه چې وخت  يو مطلق فزيكي كميت نه دى بلكه ديوه متحرك 
 دا په . او له دې كبله نسبي وخت ورته ويل كيږي كويتغيرمقايسوي  سيستم د سرعت سره سم 

 په زياتيدو سره سم  سيستم د سرعت  مقايسويدې مانا چې د وخت واحد لكه ثانيه د يوه
 هر څومره چې څوك په زيات سرعت سره حركت كوي په . څكول كيږيي او يا په بل عبارتاوږديږ

    :او يا په بل عبارت .همغه كچه دده دالس ساعت وروځي
  

  ته وروځينومتحرك ساعتونه نسبت وساكن ساعتو
  

ه سوه پنځوس   چې سرعت يى دوى په يوه اورګاډي كې ناست دىفر ض به كړو چې يوڅيړونك
 د نورپه   كوم چې شا پسې حركت كوي  د نورپهداورګاډي دننه  په يوه ساعت كې دى اوكيلومتره

داورګاډي ى  دده يو ملګر. دده څخه ليرې كيږي يعنې  درى سوه زره كيلومتره په ثانيه كې سرعت
وروسته به   ديوه ساعت څخه . ويښه تعقيبپه تم ځاى كې پاتې دى اود ځمكې د سر نه دغه پي

   پنځوس كيلومترهه سوه   دوپه دې ترځ كې وكړي چې د نوروړانګې خوې ادعا داسىړونكڅي
دا په دې مانا چې دواړه څيړونكي دنور .   وړاندې تللې دي   ته چې څرګنديږييملګر نسبت دده

دنوموړې .دموقعيت په هكله ديوه ساعت څخه وروسته يو شان نتيجه اونظر نه تر ال سه كوي
 صورت نيسي په دې پور ې اړه لري ږي چې كله او چيرته يوه پيښهنديكړنالرې څخه داسې څرګ

   .  كيږييوه څيړونكى له خوا مطالعه چې د كوم 
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  )شكل-٣(
 دنورالره داورګاډي په متحرك مقايسوي په لومړي شكل كې  :خاصه نسبي تيوري: ــ  شكلـ٣

وسړى دځمكې ساكن سيستم كې راښيي اوپه الندې شكل كې همدغه  پيښه يعنې دنورالره ي
   .مقايسوي سيستم څخه ګوري

  
 تجر بې دژور تحليل په اخير كې دا هم و ښودله چې  فكريشټاين دنوموړېالبرت اين

 هغه .اعتونه هم يوشان وخت نه ښئي بلكه ديوه او بل څخه توپيرلريددواړوملګروڅيړونكوس
عوا كوي چې د كې دې داسې د  مقايسوي سيستم متحرك په اورګاډې چې د ىكوونكسفر 

 ى كوم چې  په داسې حال كې چې دده هغه ملګرروان دي) سوكه(اورګاډي د تم ځاې ساعتونه ورو
 د اورګاډ ي دننه وخت  ګڼهچې پاتې دى  په ډاګه كوي  والړ كې مقايسوي سيستم سكون تم ځاىد

 رڅومره چي د ګا ډي  خوځيدونكي سيستم  او دځمكې ساكن سيستم تر منځ  ه.ورو تيريږي
 په .  زياتيږييهم دهغوى د ساعتونو تر منځ د وخت توپير لوړيږي په همغه  كچهنسبي سرعت كچه

 اوپه دې  ي دونه كميت نسبي   مطلق نه بلكه فضا نتيجې ته ر سيږو چې وخت اواخيركې داسې
  يوكوم او مقايسوي سيستم څخه   ساكن مقايسوي سيستم او كه د متحرك پور ې اړه لري چې د

 دا په دې مانا چې كه ليدونكى د خپل مقايسوي سيستم په سرعت كې بدلو . يې ګوريىليدونك
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د يوه بل مقايسوي   ن ر اولي نودهغه شي په سرعت كې هم بدلون راځي كوم چې ليدونكى
   . ګوري  ورتهسيستم څخه

 

   د رڼا وړانګې چې اندازه كوي كلهمودههغه دوخت   د ساعت په مر سته سره ى سفركوونك
 . ولګيږي اوبيا بيرته دنور چينې ته انعكاس وكړي هندارېپه اوي ځنورچينې څخه راو ود

 يوعمودي دسفركوونكي لپاره د رڼاوړانګوالره چې د هندارې اورڼا د چينې ترمنځ يې طى كوي
    .شكل لري

  
  
چې نسبي سرعت (`S) تم او اورګاډي متحرك سيس   ) S(   دځمكې ساكن سيستم په  :  شكل-٤

   . دې راښيي   ) V(   يې
  

كه . سره ښيو  ) v( اوسرعت يې په    ) `S(  د اور ګاډي دغه متحرك مقايسوي سيستم په 
    سره وښيو نو هغه وخت     ) c(   او د نور سرعت په   ) d(   دنورچينې او د هندارې تر منځ واټن په 

t`)∆ ( ري مساوي دى له چې نور يې دتګ او راتګ لپاره په عمودى ډول په كار ل:  
                      

  
  



 

  دالبرت اينشټاين نسبي تيو

  

 

15 

  
  ) شكل-٤(

   د نور طى شوى الره  دننهكى(`S) مقايسوي سيستم  متحركداورګاډي په: شكل -٤ 
  

  والړدىر مخ د ځمكې پدده هغه ملګرى كوم چې د اورګاډي په تم ځاى كې  كه همد غه پيښه او س 
نه  ويني چې هنداره او دنور چيوګوري نو  ورتهڅخه  ) S(    يسوي سيستم   مقا ساكن خپلد

 په سمت خوځيږي  او په دې ترځ كې چې اورګاډى مخ په وړاندې حركت كوي  داورګاډي د حركت
  . د رڼاوړانګه   دهندارې خواته ځي او بيرته درڼا چينې ته انعكاس كوي 

  
  

  
 كي له نظره  ليدونهيوڅخه د   ) S(    ساكن مقا يسوي سيستم   دځمكې پر مخ:شكل - -٥

  كى د نور طى شوى الره ) `S(  داورګاډي په متحرك مقايسوي سيستم 
  

  يو عمودي نه بلكه سيخ سمر ګنديږي چې دوړانګوطى  شوې الره څ شكل څخه ددريم څرنګه چې
. اوږده دهنسبت دګاډي مقايسوي سيستم ته او له دې كبله جوړوي  درى كونجه مثلث
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تم ځاى په همدې اساس د . د انعكاس يوه زاويه جوړوي (N)بلخواوړانګې داين په ټكي كې 
 تګ اوانعكاس موده نسبت دده ملګري ته په اور ګاډي كې دڼار داسې دعواكوي چې دىملګر

 د  دځمكې په مقايسوي سيستم كېاوله دې كبله ځكه چې دنورطى شوې الره اوږده ده اوږده ده 
  :مساوي ده له ) ∆t ( د غه وخت .ىى د ډيروخت تير شواورګاډي د متحرك سيستم په پرتله

  

  
  

 وخت كې د سفر كونكي ساعت شوو څخه داسې نتيجه اخيستل كيږي چې په اورګاډي لددې وي
t`)∆ ( وخت  دتم ځاى ملګرينسبت د اورګاډي   ) t∆ (ځي او يا په بل عبارت  يعنې سوكه ته ورو

  .موده څكول كيږي) ∆t ( وختسره 

ى شو چې كه پخپله ځمكه د يو ساكن سيستم په توګه فرض كړو او يوه په نتيجه كې داسې ويال. 
 او نورو لپاره كوالى شو چې لومړيحركت كوونكي  سيستم لكه موټر، الوتكه ، فضا يي كشتى 

 نسبي سرعت د بيلګي په ډول كه داتوم يوې ذرې.  كړوجدول له مخى دنسبي وخت كچه محسابه 
 د وخت قيمت ولري  نو د لومړي جدول له مخې  سلوكې  په پرتله  نهه  نوي پهد نور سرعت

 كېدا په دى مانا چې  داتوم ذرې په مقايسوي متحرك سيستم . څكيدونكى ضريب قيمت اوه دى
  . اوه ځله  وروځيوخت نسبت د ځمكى په پر تله 
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ضريب تر منځ ) څكيدونكى( ديوه جسم  نسبي سرعت او دوخت اوږديدونكى : لومړى جدول 
 چې دنور سرعت  وي دبيلګي په ډول كه چيرته دوخت څكوونكى فكتور يوعشاريه دوهېاړيك

 برخه ده نو داسې معنې لري چې په ځمكه كې يو عشاريه دوه ثانې تيريږي نوپه دې موده نيمايي
  . متحرك سيستم كې يوازې يوه ثانيه تيريږي   نوموړيكې په

  
د   يانې  يتيور)   (Time deletation يدلدوخت څكد البرټ اينشتاين   ع كال كې١٩٧٠ه  پ 

په ثبوت ور سيده كله چې له خواد لمړي ځل لپاره د يوه امريكايي فزيك پوه   نسبي وخت مخ وينه
په داسې حال كې چې  دغه . په دوه يو شان جوړشوو اتوم ساعتونوباندې تجربه تر سره كړههغه

وه په ييوځاى   او دبل اتوم ساعت سره دپريښوفزيك پوه  يو اتوم ساعت د واشنګټن په ښاركې 
 دواړه اتوم ساعتونه ديوه او بل كله چې هغه. زيدهرا وګريو ځل  دځمكې په شاوخوا  الوتكه كې 

الوتكه كې يې سفركړى وه تقريبا د يوې ثانيې يو  سره مقايسه كړل نو هغه اتوم ساعت چې په
س څومره چې دالوتكې سرعت زياتيږي  دنومړى تيوري په اسا.ملياردمه برخه وروسته پاتې وه

او كه فرض كړوچې يو شى دنور په . هغومره ددواړو ساعتونو تر منځ دوخت توپير هم زياتيږي
سرعت سره حركت كوي نود الو تكې اتوم ساعت دومره سوكه ځي چې هلته وخت ځاي په ځاي 

 چې وخت هيڅ نه شته  او يا په دې مانا داځكه چې دوخت څكيد لوضريب اليتنا هي ته ځيوالړدى
  .دى

                         (Twin Paradox)    : دغبرګولي متنا قصوالۍ
 كه چيرته دوه  . تر سره كړو به اوس  يوه فكري شميرنهنشټاين ددې تيوري په اساسايدالبرت 

ې  په هواي فضا تهدديرشو كالونو په عمر يې رچې يوورو تر څيړنې الندې ونيسوي وروڼهولغبرګ
حركت وكړي اوهلته په    زره كيلو متره په يوه ثا نيه كې دىكشتى كې چې سرعت يې دوه سوه اويا

 او د پنځوسو كالو په اد شلوكا لو مودې لپاره راوګرزي  په ښاوخو كى دځمكېىفضايي كشت
چې په ځمكه كې پا تې وه اوس به  ورور غبرګولى  بلدده هغه .  رته ځمكې ته راستون شيعمر بي

  شل كاله زيات  بهتله دده په پر د هغوې د بيلتون وخت نه راپدې خواوياكالوعمرولري  يانېدا
   .لوسره برابر دىاكاله دځمكى داويا ك  دا په دې مانا چې دفضايى كشتى پنځوس.شوې وىزوړ

په لومړي جدول كې ښودل شوې ده چې دوخت څكوونكى نسبي ضريب يى دنوموړي سرعت لپاره 
    .)ديرش ضرب دوه عښاريه درى مساوي ده له اويا سره( .رى  دىدوه عشاريه د
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دا په دى مانا چې د اور ګاډي په مقايسوي سيستم كې نه يوازې ساعتونه وروځي بلكه  ����
 لكه دزړه حركت ، تنفس ېكي اود ميتاباليزم بيولوژيكې عملټولې كيمياوي، فزي

  . په پر تله سوكه ځياو دهغې سره سم د زوړوالي عمليه  دنورما ل حالتاهتزاز

  
د .  تجربې په اساس په ثبوت ور سيدهيوې ع كال كې د١٩٣٧ينشټا ين نوموړې تيوري په دا

كيها ني وړانګې دځمكې په اتموسفيرباند  په نهه كيلو متره ارتفاع كې بيلګي په ډول كله چې 
په نا   ) Meon(   يوه هستوي عمليه صورت نيسي چې په تتيجه كې د ميون ې ولګيږي نو هلته 

 سره او ځمكه په دايره   ) h(   شكل كې د ميون ذرې ارتفاع په -٤په  . مه سره  يوه زره منځ ته راځي
 د نور په  (% 99,9)  نهه نوي عشاريه نهه په سلو كې تقريباد ميون دغه ذره . ښودل شوى ده

  . سره سم سيخ دځمكې وخواته حركت كوي سرعت 

  
  )شكل-٦(

  
 تقر يبا دنورپه لو مترو په ارتفاع كې منځ ته راځي اود نهو كي داتموسفير نيوميو: شكل -٦

  .خواته حركت كوي سم سيخ د ځمكې سرعت سره

لومړي جدول كې ښودل شوې ده چې دوخت څكوونكى نسبي ضريب  دنوموړي سرعت لپاره په 
  پوه يو فزيك مقايسوي سيستم كې دميون په متحرك په داسې حال كې چې پخپله .شل دى

 او دنهو  (micro second 1,5)  مايكرو ثانيهدنوموړې زرۍ عمريوازې يوه نيمه
=   تقسيم په شلو نهه كيلومتر (په ځاې يوازې نيم كيلومتره واټن اندازه كوي  ارتفاع كيلومترو

 او طى  پرمخ يوفزيك پوه د ميون عمر ديرش ثانيې دساكن سيستم  خودځمكې) نيم كيلومتر
 نهه   ميون دغهدا په دې مانا چې.م كيلو متر په ځاى نهه كيلومتره اندازه كويشوى واټن د ني
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.   طى كوي نه بلكه په ديرش مايكرو ثانيه كې په يوه نيم ما يكروثانيه كېكيلومتره ارتفاع 
 په ثبوت ر د تجربو له مخې او پورى را رسيدالىتر مخ دليل چې نوموړې زره دځمكې ىيوازن

        ځله اوږددىسبي تيوري له مخې  يې عمرشل اينشټا ين دنې دچ شي داده سيدالى 
   . )متره كيلو نهه = نيه ثا مايكرو نيمه يوه × شل × دنورسرعت(

تره وا ټن  نيم كيلوم د له مخې شميرنېتمال داټكل شوې احغير دهغې نه بايد چې  دغه ميون
ى دنور په سرعت سره په فضا اوكه فرض كړو چې كه يو سړ .ى واىڅخه وروسته د منځه تلال 

جدول له مخې هغه د تل لپاره ژوندى پاتې كيږي ځكه د وخت د ي كى حركت وكړي نود نوموړ
دا په دى مانا چې دنوموړي سړي لپاره وخت . څكيدلو ضريب اليتناهي قيمت ځانته اخلي

    . همدارنګه نور نه زړيږي.صفريعنې هيڅ موجود نه دى او ساعت يې والړدى

  :  لنډيږي  جسممتحرك   او  نسبي شكل لري هماټنونه و
    په پرتله د يوه جسم نسبي سرعت دنورسرعت كهد اينشټا ين نسبي تيوري دا هم په ډاګه كوي چې

 او  واټنونه طې شوي د حركت په سمت كې  نو د متحرك سړي لپاره ورواوړيلس په سلو كې
 ساكن مقايسوي سيستم له    د يوه  لپاره چىه چا او بر عكس د هغ.دچاپريال شيان ټول لنډ ښكاري

ديوه جسم ابعاد د حركت په سمت كې سره   متحر ك شيانو ته ګوري نو دهغه لپارهموقعيت څخه 
 سړى  كه چيرته . په دې اړوند به او س  بيا يوه فكري تجربه تر سره كړو.شكاري ننوتلي غونډ او

 وچلوي  سرعت په پرتله  نوي په سلو كې دنور يعنې په  ډيره چابكى يو موټروكوالى شي چې
 په ځاى كې پارك موتراوږد موترد يوه كوچني  درى متره    پنځه متره نوددى امكان شته دى چى 

       دا ځكه چې دموټر چلوونكي لپاره  . بې له دې چې دشاوخوا موټروسره ټكروكړيكړاى شي
او په متحرك   ) l( ه ي اوږدوالۍ پاكن سيستم كې د يوه شكه چيرته دځمكې په مقايسوي س

سره وښيو نو د يوه جسم    )  ´l(   دغه اوږدوالى په )ν( چې سرعت يې  مقايسوي سيستم كې
    .كچه لنډيږيسيستم د ديد څخه په الندې متحرك اوږدوالى د 

  
 اټنونه د نسبي سرعت په تابع سره دديد څخه و متحرك مقايسوي سيستم د دا په دې مانا چې

ل عبارت سره همغه كچه سره اوږد يږي او يا په ب اود وخت واحد په  لنډيږيركت په سمت كىدح
ير نه شي تزر داپه دى مانا چې كه واټن لنډيږي نوضرورده چې وخت په همغه كچه .څكول كيږي

 د اينشټاين دمخ اځكه چې دا .يسوي سيستم كې سرعت ثابت پاتې شيرڅوپه يوه منظم  مقات
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د بيلګي په   . وختاټن تقسيم په طى شوى و لهور سرعت ثابت اومساوي دى دنوينې سره سم
 په  په عمودي شكل خط كشيو يرته  يوسړى دځمكې په ساكن مقايسوي سيستم كى چ كه ډول

 وي  دهغه فزيك پوه لپاره چى  اندازه شوى اوږدوالى يى ديرش سانتي متره اوالس كې ونيسي
 د حركت كوي مخامخ  د ځمكې خواته  د نورپه سرعت٪٩٩ تقر يبا د ميون زرى سره يوځاى

. ښكاري ديرش سانتي متروپه ځاى يوازې يونيم سانتي متره اوږد دلومړي جدول له مخې
ددغه خط كش اتومونه  ر دې پبر سيره     .)يو نيم سانتى متره= ديرش سانتى متره تقسيم په شلو(

 څرنګه چې دځمكې ساكن او دميون .يد كروي شكل په ځا ى بيضي  ډوله شكل ځانته غوره كو
 نو سرعت لريابت  ث په پرتله  او ديوه او بلابتدايي سيستمونه زرې متحرك سيستمونه 

چې  ىهمدا سبب د. ري نه لبرتريو بل څخه دا په دې مانا چې د يوه ا.   پكې صفردهدعطالت قوه
 په متحرك سې دعوا كوي چې ګڼه  دميون دا برعكسدځمكې ساكن سيستم ليدونكې هم

 نتيجه كې داسې ويالې شو چې  په .طول دځمكې په پرتله لنډ شكاري سيستم كې د شيانو
 ِتغير كوي سم  په تابع سرهدمقايسوي سيستم د نسبي سرعت ديوه ليدونكى   او ابعادواټنونه

 . بلكه نسبي دي لري  نه قيمت مطلقاو

  

  
  )شكل-٧(

چې سرعت يې دنور په پرتله ډيركوچنى وي د ځمكې په ساكن سيستم كې  يو جسم:  شكل-٧
   .كوروي شكل لري
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  ) شكل-٨(
د قيمت ولري  ٪ د نورسرعت ٩٠  سرعت  كوروي شكله جسم همدغه   دكه چپرته:  شكل-٨ 

ي شكل ځانته وځاى  بيضه نودكروي شكل پ   وګورويوه ساكن مقايسوي سيستم څخه 
   .غوره كوي

   
  

 

 خوځيدونكي سيستم څخه همدغه كوڅه د
  تدنورسرع  سرعت يېليدل كيږي چې

       %90نوي په سل دى 

 

  سرعت له صفرسره مساوي دى  
كوڅه د ځمكې په ساكن يوه :  شكل-٦

   ليدل كيږيسيستم كې
  )شكل-٩(

  

  
  ) شكل -١٠(

   متحرك مقايسوي سيستم څخه  وګورو چې سرعت يېورتنى كوڅه دكه همدغه پ: شكل-١٠
   جوت څر ګنديږي كې بدلون كوږوالىپه اوږدوالى اوقيمت ولري نو  په پرتله ٪ د نورسرعت٩٩ 
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اتيا په سل دى رسرعت  سرعت دنوۍد فضايي بيړ

80% c 

  سرعت دنورزرمه برخه دىۍد فضايي بيړ

0,001% c 

  ) شكل -١١(

په پاس شكل كې دفضايي بيړى اوږودالې نورمال بڼه لري ځكه سرعت يې كم دې او :  شكل-١١
په الندې شكل دهمدې فضايي بيړى اوږدوالۍ دنسبي تيوري . دحركت په پيل كې ليدل كيږي

 سره سم  لنډيږي داځكه چې سرعت يې دوه سوه زره كيلومتره په ثانيه كې پورته ځي
  

E = m× c    د انرژي او كتلې معادل فرمول
2
 ) (    

 ع كال كې  اينشټاين ديوه  نامتو فرمول  مخ وينه وكړه چې نن ورځ دغه نړيوال فرمول ١٩٠٥په 
داتوم بم ، هايدروجن بم ، هستوي بټۍ ، لمر، ستورواو په كيهان كى دانرژي د منځ ته راتلو 

  ددې فرمول سرليك په ال ندۍ ډول پيل شو. بنسټ جوړوي

خاصه نسبي تيوري په هكله درياضي يوه معادله حل كوله نودخداى په امر كله چې اينشټاين د 
سره يوه نا څاپه يونوئ فرمول په محاسبه كې را پيداشوچې هغه ورته په اول وخت كې د نصيب 

د  ) E(  دغه فرمول په ډاګه كوي چې  انرژي . فرمول  نوم كيشود او هيڅ اهميت يې هم ورنكړ
E = m× c( ړيكې لري سره  معادل ا) m(   كتلې 

دا په دې مانا چې كه د يوه شي كتله دمربع  ). 2
  . انرژي ال س ته راځي ى سره ضرب كړو نوپه دغه كتله كې خوندي شو (c)  سر عت د نور

په داسى حال كې چي همدغه  د نصيب فرمول نن ورځ د اينشټاين دنوم سره غبرګ تړلى  ����
 ، د جادوګرى فرمول، دانرژي او كتلې د دنصيب فرمول ته عام خلك دنړى فرمول.  دى 

. اړيكې فرمول اوياپه بل عبار ت سره هغه فرمول چې ټوله نړى يې ولړزوله هم وايي
نوموړى فرمول په ډاګه كوي چې كتله يو ډول كنګل شوى انرژي ده او انرژي اوكتله د 
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له په انژي دا په دې ماناچې انرژي په كتله او سرچپه كت. مادې دوه غبرګونى خوا ص دي
 . بدليداى شي

 كچه وټاكو چې  د يو كيلوګرام اوبو يا يو كيلو ګرام ژۍد بيلګي په ډول غواړو چى دهغې انر
ډبرې او يا يو كيلو ګرام خاورڅخه ال س ته راځي كله چې سل په سلو كې د پاس فرمول له مخې 

ورسرعت يعنې  درې ټا ين دفرمول سره سم  دنشددى مقصد لپاره د اين.  په انرژي واړول شي
سوه زره كيلو متره په يوه ثا نيه كې مربع كوواوبيا يې د يو كيلوګرام سره  ضرب كوو  او په 

  .نتيجه كې  پنځه ويشت مليارده كيلوواټ ساعته  انرژي ال س ته راځي

  
او يا په بل عبارت نوموړې .  نوموړې انرژي د سويز هيواد ديوه كال مصرف لپار ه كفا يت كوي

  ته ۍ ال س ته راځي بس ده چې پنځه اويا كاله د نړى تر ټولو يوه غټه  جنګي بيړېژي چى تر انر
په داسې حال كې چې ديو كيلو ګرام ډبرو سكرو څخه لس كيلو واټ . شپه اوورځ حركت وركړي 

نوموړى فرمول واضيح كوي چې  انرژى او كتله ديوه او بل سره .   الس ته راځيساعته انر ژي
 نه ده بلكه دانرژي يوبل شكل ىي دا داسې معنى وركوي چې ديوه جسم كتله بل هيڅ شمعادل د

، د غوشې ،   شوچې د هر شي وزن لكه دسړي وزن، د كچالوىدى په همد ې اساس او س كوال
داوړو اوداسې نوروشيانو وزن د كيلو ګرام په ځاى د انرژي په واحد يعنې  الكترون ولټ سره 

ټ هغه انرژي ده چې يو الكترون يې ديوه ولټ په ګړندي كولوسره الس ته يو الكترون ول(وښيو 
 د بيلګي په ډول يو سړى چې د بدن وزن يى اتيا كيلوګرام وي تقريبا لس په طاقت د  يو ).راوړي

 شو الېو داسې ډول پريكړه ك په اخير كې. ديرش ميګا الكترون ولټ كنګل شوې انرژي لري
 انرژي چې هغه  دوړانګودبيلګي په ډول.  وړانګې په ماده اوړيچې ماده په وړانګو اوبرعكس

 يې د يوه ساعت په موده كې خپروي دلس په طاقت د دبريښنا يوبليدونكى سل واټه ګروپ 
   . منفي دولس كيلوګرام سره معادل ده

   : نسبي كتله  
ه يى هم ورسره تلاكنه كتله چې سرعت يي لوړيږي نو ك په اساس هره يوه سيداينشټاين د تيور

تناسب او په   ) c( اودنور سرعت  ) m(     شكل كې په افقې محوركې دكتلې -١٩په  .  غټيږي
كه فر ض كړوچې   كتله لوړترين سرعت .    دىىودل شوښعمود ي محور كى دكتلى غټيدل 

ملي دا په دې مانا چې په ع.  يي د ال يتنا هي خواته ځيىلكه د نور سرعت ته ورسيږي نوغِټوال
 داځكه چې د دې مقصد لپاره ال  .صورت سره  ددې امكان نه شته چې دا پيښه منځ ته را شي
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ستې فزيك نن ورځ د سويز هيواد په نړيواله كچه ده. يتناهي انر ژي په كارده
 په عملى توګه نوموړي تيوري ى كيلو متره اوږدد٢٧كى چې )   CERN   (نامتوڅيړنيزالبراتوار 

په دغه بې سياله نړيوال البرا توار كي پروتونو ته  تر څلورسوه ګيګا . دهپه ثبوت ر سيدلى 
الكترون و لټ پورې  په يوه خطې ګړندي كوونكي كې  حركي انرژي وركول كيږي چې په 

تجربوداهم .  په پر تله څلورسوه ديرش ځله غټيږي ېنتيجه كې د پروتون كتله  د سكون كتل
وړي انرژي څخه  نوره اضافه انرژي نه ښي اخيستالى ځكه وښودله چې د پروتون يوه ذره دنوم

ته    ) c(  د نورسرعت   )ν( چې د اينشټاين الندني فرمول له مخې څومره  چې د پروتون سرعت 
  .  ور نږدې كيږي  كتله يي ال يتناهي قيمت ځا نته غوره كوي

  
  

  
  

 او په  cν/ نسبت   ) c(   رعت  او نور س   )ν(   په افقې محوركې د اتوم يوې زرې:  شكل-١٢
 تر منځ اړيكې ښودل ( M/m ) نسبت m   او سكون كتلېM   د غټيدونكېعمودي محور كې 

  . شوېدي
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  برخهدويمه

 عمومي نسبي تيوري

      
ريبا دوولس  كال كې عمو مي نسبي تيوري  خپره شوه كله چې البرت اينشټا ين تق ١٩١٦ په 

ټاين په ځانګړي ډول سره تر ش البرت ايننوموړې تيوري په رښتيا چى.  ووكاله ورباندې بخت 
 پوهانوله خوا جوته فزيك نورو دډير پخوا نه د ځكه چې خاصه نسبي تيوري دا.  سره كړې ده

ټاين وه همدغه البرت اينش.  نه شوه ښودالى نتيجه  په صحيح توګه سرهېشوې وه خوهغوى ي
 په يوه  اوې سرچپه كړ يېو نتيجې كشفيات برسيرنو يالميپخوانيوفزيك پوهانو عو د ګڼچې

 وروسته له ډيرو د نوموړي تيوري او مخ وينې .  چمتو او بيان كړل يېنوي نظر او تيوري سره
   .ې په تجربو كې په ثبوت ورسيدلكالونو

ثابت ه  يو په خاصه نسبي تيوري يوازې په هغومقايسوي سيستمونوپورې محدوده ده  چې 
په   چې څرنګه.كيږي  نږدې كيږي او يا ديوه بل څخه ليرې ره سم سيخ يو بل ته  مخامخسرعت س

  وړاندې وخوځيږي عت سرهر سم سيخ او په ثابت س منظم حركت نه لري چې يوه كتله كيهان كې
په هرځاى كى دجاذبې قوى تر اغيرى  الندې راځي نو له دې كبله خاصه نسبي تيوري داځكه چه 

 جاذبه قوه هم په نظركې اونوروددى لپاره چې دځمكې ، لمراو ستورو.  كيداىنه شي استعمال
  په عمومى نسبي تيورى. نوالبرت اينشټاين دعمومي نسبي تيوري مخ وينه وكړهوي نيول شوې

كې داښودل شوې ده چې يوه كتله كوالې شي  د كيهان په هر ى خوا او په هر تعجيل سره  حركت 
 وخت او ټاين ته داهم ډيره زر جوته شوه چېش اين .حدوديت ولري وكړي بې له دې چې كوم م

 ثابت قيمت  اويو مطلق په برخالف  دتيوري داولسمې پيړى   (Newton)  دنيوټن)  فضا(ځاى
د بلې خوا نوموړي په ډاګه كړه چې د .  اوبدلون پكې راتالې شيكميت دىنه  لري بلكه نسبي 

 چې كه يوه كتله دنورپه سرعت سره  تيا ليدل كيږيمګړ ني په ټول ميخانيك كې ځكهنيوټن
  د ميخانيك په هكله  بيلګي په ډول د.  حركت وكړي نو دغه قانون خپل اعتبار دالسه وركوي

       :ښيي  چېرامعادله  دنيوټن
 دا په دې مانا . دنورپه سرعت سره نه بلكه په يو ال يتنا هي سرعت سره انتقال كيږيقوه  دجاذبې  

د ه د منځه والړ شي نوبه سمدالسه ځمكه دخپل مدارڅخه وه وزي اواپفرضا لمريوه ناڅچې كه 
داسې اټكل وكړ چې د لمر  اينشټاين دنيوټن دتيوري په برخالف.  به وشړل شين خواتهكيها
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هم ځمكه په خپل مداركې پاتې كيږي اوګرزنده حركت ته ه دوركيدوڅخه وروسته اته دقيقې نور
سرعت سره  پهداځكه چې درڼاوړانګې دنور خه ووزي دى  چې دخپل مدار څ مخكې لهدوام وركوي

 او بياو  وخت نيسى دقيقېې پورې چې رارسيږي اتهك د لمر څخه ترځمحركت  كوي اوله دې كبله 
 څخه بل  دنور سرعت يو څرګند حقيقت دې چېهم   اودا .يږيباندې لګروسته يې تا ثير په ځمكه 

درلود نوزيار يې رپه خپله نسبي تيوري باندې پوره باواينشټاين   چې هرنك څ.ى نه دى ګړندىهيڅ ش
  مجبورشه چې د ته در سيدلو په خاطر مقصدنوموړي .  دحل يوه الره ورته ولټوي ايستلو چې

 او همدارنګه يې په خپل  منځ ته راولي تر منځ اړيكې)(time space  اودوخت ځا  قوېجاذبې
 او د عمومي  پيل كيږي دلته چې دڅو مخ وينوپه فرضيوسره تجربه وسنجوله نظريفكركې  يوه

  :نسبى تيوري بنسټ جوړوي

  
  . ږيږيك الكترومقناطيسي وړانګې د يوې كتلې په چاپريال كې -الف ����

 د بيلګي په ډول لكه   كتلېنګې  لكه د نوروړانګې دكيهان يوېلكترو مقناطيسي وړاا  كله چې 
ط  خ سم سيخ خپلد  اساس پهيزيغ داِقوېنوموړې د  نو ي تيريږ سيمه كې د جا ذبې قوې پهلمر  

  . كيږيېږ سمت څخه كالسير
    . كم ارتفاع ورته ساعتونوپه پرتله وروسته ځيګو غرونوساعتونه د سمې او د ج:ب  ����

 وخت زر نه تريږي او ساعتونه هلته  كچه هغومره په ويه چې څومره زياتديوې كتلې د جاذبې قوه  
ې څومره  يو ساعت چدا په دې مانا چې.  وروځي چې هلته د جاذبې قوه تقريبا صفر دهت وفضا تهنسب

 چې دكتلې څخه  سا عت په پرتله ورته د هغهي و پالزمينې ته نږدې پروت درندې كتلېد يوې 
يعنې سوكه   ځيستهورو  ازاده فضا  ډول لكهپه   كې موقعيت ولري دبيلګيره په ليرې ارتفاعڅوم
 كې او سيږي و او لوړو سيمو ددې مخ وينې څخه داسې نتيجه اخلو چې هغه خلك چې په غرني.ځي

  داپه دې مانا چې. كې اوسيږي زر زړيږي پرتله چې په هموارو او ټيټو سيمودهغو خلكوپه
  . اوږد عمر لريپه پرتله خلكوپكتيا دپيښورخلك  د 

  په كيهان كې د جاذبې څپې شته دي : ج ����
  هرلور تهشته دي چې دنور په سرعت سره )(Gravitation waves   جاذبې څپې  دپه كيهان كې 

 وركړشي منځ ته  زيات تعجيل لكه لمركله چې اونوموړې څپې د ډيرو درندوكتلوڅخهخپريږي
   .راځي 
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 . كې د يوې كتلې جاذبه قوه بل هيڅ شى نه ده بلكه د فضا كوږوالى دى كيهان په -٤ ����

 دا په دې . څلورګونو ابعاد و په مرسته هرې خوا غوړيدلې ده وخت ځاى نه ده بلكه د فضا تشه  
م بعد رمانا چې تر اوسه پورې ديوه جسم حجم چې ددريو ابعادو په مر سته ټاكل كيدلو يو څلو

 د فضا وخت كميت ورڅخه چې هغه د وخت بعد  څخه عبارت دى او په دې اساسيوځاې كپږي 
دې زورراوړي ه سطحه بان د وخت ځاى پ دې كبلهده ده نوله درن چې هره كتلهڅرنګه   .جوړيږي

د  . ى دى په د وهم شكل كې د عمومي نسبي تيوري بنسټ ښودل شو.اوهلته پكې ژوره ننوځي
 كله  چې . په نظر كې نيسو. دربړيوه جالۍ  لكهه يو ورته بيلګنوموړې تيوري دپوهيدلو لپاره

 او يو ژورځاې ځانته  ننوځي و نوپه ربړ كې ښكته كې كيږدجالۍغونډارۍ شكله  جسم دربړ په يو
ددوى ددروندوالي سره سم دوخت   اوسياره هر يوجسم لكه ستوريكې  هم  فضا  په. غوره كوي

  .كنده بكې جوړويوراو يوه ژ كې ننوځى  سطحه-ځاى

 

 
 ) شكل-١٣(

   په ګراف كې شودل شوى دى   نسبي تيوريعمومي: ــ  شكلـ١٣
 

رڼا او يوه كتله سم سيخ مخ ته خو ځيږي خو كله . ه د وخت ځاى سطحه هواره ده بې له كتلې څخ
 ې جوړيږي چ نوهلته يوه ژوره كنده پكېتله لكه دلمر په شان پكې پرته وي كچې يوه درنده

 د بيلګې په توګه لكه ځمكه   كې نورې كتلې ډير ليرې واټن پهددغې منحني سطحې له كبله 
اسى  ي سره سم رڼاددتيو دا ينشټاين .ې د لمرپه شاوخوا راوڅرخيمجبوروي چې په يوه مدارك

 كه چيرته . ى نه بل ځاى ته په لنډ ترينه اوسم سيخه الره ځان رسوي يوه ځاخاصيت لري چې د
ه كرشه جوړوي او كه چير ته فضا  سيخه سمه دتګ الره يوڼا وړانګېر وي نوهلته دكږه نه فضا
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. تر منځ لنډ ترين تړون سم سيخ نه بلكه كوږهم كيداې شي نوكيداى شي چې ددوه ټكو كږه وي
ې  په شاوخوا كې تير دنوموړې تيوري په اساس بايد چې درڼاوړانګې كله چې د يوې غټې كتل

  . ددغې كتلې وخواته كږې شي او خپل سمت  بدل كړييږي
  عملي توګه په  ع كال كې١٩١٩ دماى مياشت ٢٩دالبر ت اينشټا ين دغه مخ وينه او تيوري په  

 په خپلو  منځ ته راغله اوټولې نړۍ)تندر (د تياره كيدلو پيشهدلمر كله چېثبوت ورسيده  په 
ت دلمرټول مخ پټ كړي نو يوازې په دغه ډول تياره پيښه كې شكله چې ميا .وليدهسترګو

كله چې ديوه ليرې ستوري څخه .  ليدل كيداى شي په رښتوني توګه داسمان ستورو موقعيت
سيخ خط السير ځمكې خواته راځي نو په الره كې دلمر غټې كتلې په چاپريال كې دخپل سم رڼا د

 اينشټاين په دې هكله داسې مخ وينه.  سره كږه كيږيچهكپه  زاويېڅخه تقريبا دوه  ليندې ثانيه 
 د نيوټن دقانون سره سم  نه شي دلمردجاذبې قوې اغيزه  دسمت كوږوالي  چې دستوري رڼاوكړه

د فضا وخت په ژوره كنده كې لويږي كوم چې دلمر چې    بلكه اصلي سبب يې دادى كيدالې
 شپه  البر ت اينشټا ين په همغه تا ثيروه چېعهمدغې اختراد  . كتلې په وا سطه منځ ته راځي

اينشټا ين    خبره داهم ده چې دوړديادولو. په صفت نامتوشو باندې په ټوله نړې كې ديوه نابغه
  دوه نامتو پوهانو لكه يوهالينډى فزيك پوه هنريك لورينڅ اويو فرانسوۍ  همڅخه د مخه

 او وخت ځاې څلور  تيوري لكه نسبي تيوريرياضي پوه هنري پوينكارديوې نوې او مودرن
دا ال تر اوسه ګونګه پاتې ده چې دنوموړوعلمي .وه محورونو اړتيا اومخ وينه په ګوته كړې

 ډيرو پوهانو ته داسوال هم مطرح .وتله نه  راورته موند اوډګو تيوري ولې لمړيتوب وه نهاثار
  كيږي چې ايا د اينشټاين طالع او بخت شه وه چې دهغوې نه تر مخه شه؟

  
  
  ژوره دلمركتله دفضاوخت سطحهينشټاين مخ وينه وكړه چې ا  ع كال كې ١٩١٦په  : شكل-١٤

 په الره كې ددېپه لور راځي نو  دلمر ترشا ستوري څخه رڼا مخامح دځمكې نو كله چې . كوي
     . كندې په واسطه كږيږي ژورې



 

  دالبرت اينشټاين نسبي تيو

  

 

29 

  

  
  ) شكل-١٥(

راښيي چې د لمر ترشا يوستوري څخه نورلومړى سم سيخ وړاندې ځي خوكله چې د :   شكل-١٥
 كوږ په كچه سره  ) ∆θ``2 =  (ندې ثانيه  تقريبا دوه  ليلمر كتلې ته ورنږدې شي خپل سمت يې

دورځې له خوا داسې څرګنديږي چې ګڼه دغه رڼا سمه . خواته خو ځيږيكيږي او بيا د ځمكې
 نه شو  موقعيتنو له دې كبله موږ دځمكې څخه دستوري اصليڅخه راځي  دستوريسيخه 

  .   موقعيت كې وينو مجازيپه بل ځاې كى يعنېليدالې بلكه 
  

  )(Black holes     :تور سوري
ين دعمومي نسبي تيوري په اړوند داسى مخ وينه وكړه البرت اينشټا ع كال كې ١٩١٦په          

 دومره غټه ده چې كه هره كتله   تورسوري شته دي چې دهغوې جاذبه قوه كې ګڼ چې په كيهان
  شكل كې د كيهان يوتورسورى -١١ په .كيږير ورنږدې شي نو دتل لپاره پكې ودهغه غاړى ته 

   . دلمرپه پرتله اته واره غټه دهښودل شوى دى چې قطر ي دولس كيلومتره اوكتله يې
  

  

 كيڼ اړخ ته رىاوتورسو ىښ)كوه كشان (شپږسوه كيلومتره واټن څخه دشودې الرد
. داسمان ستوري  لكه سپين ستوري ځليږي . ليدل كيږى  
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  ) شكل-١٦(
 چې دهغوى هريوه كتله دلمر په پرتله اته ګڼ ستورياځي چې رهغه وخت منځ ته تور سوري 

ځي چې په نتيجه كې سره ننو او په يوه بل كې دومره  سره راغونډ په ډله ايزه توګه واره زياته وي
 په دې ترځ  . اوهرې خوا خپريږيچوي په يوه وارټوله ماده فشار په اساس  دلوړېجاذبې قويې د
 Super(         دزوپر نوو چى دغه ډول چاودنه دستوري رڼا په ملياردونوځله پورته  ځيكې

nova)( د خپل ژوند اخرني كې  دچاودنې په نتيجهىكله چې يوستور  .نامه سره ياديږي  په 
 ته دستوروقبرهم وسوريوله دې كبله تور .باندې بدليږي تورسوري  يوهپړاوته ورسيږى نو په

   الردبيلګي په ډول د شودى . دتوروسوريو قطر اوكتله ديوه او بل څخه توپير لري. ويل كيږي
Milky way) (ټه ې دلمر په پرتله دوه مليونه ځله غږي چې كتله يكې هم يو تور سورى ليدل كي

   :تورو سوريوخواص په الندى ډول بيان كيداى شيد  .ده
  
  . قيمت لريپكى اليتناهي  اويا په بل عبارت دجاذبى قوه دفضاوخت كوږوالى-١ *

خه ورنږدي شي نو سمدالسه  تر يوه ټاكلي سرحد څ او يا بل جسم كله چې دنوروړانګى -٢     *
 .يږي اود تل لپاره پكې وركسوري له خوا جذب كيږدتور 

وخت هيڅ  هلته  كى د جاذبې قوه اليتناهي ده نو له دې كبله و سوريوپه تور څرنګه چې  -٣  *
  . دا په دې مانا چې په تورو سوريو كې وخت ځاى په ځاى والړدى. موجودنه دى

  
   :په نړيواله كچه د نسبي تيوري پوځي استعمال  

 ددوهمې عمومي جګړې په ترځ ې په الره كې دنسبي تيوري هر اړخيزه اغيزېدسولې او جګړ
 .كې راجوتې شوې
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   : تكنالوژيداتوم بم -الف
كى د  ع كال ١٩٣٩په    په عملي ډول سره معادل اړيكې تر منځد ا ينشټاين د انرژي او كتلې

  ٢٣٨ى ديورانيم  ور سيده كله چ ثبوت له خوا په  جرمنى كيميا پوه (Otto Hahn) اوتو هان
 وچاودله چې په نتيجه اسطه وه و يشتل شوه اونويترون په ويو هسته د راديو اكتيف ايزوټوپ

 .  ، او د ګاما وړا نګې ال س ته راغلېنويترونه  اوكريپتون او څونصرونه باريم كې دوه سپك ع
  . ښودل شويدى ديورانيم هستې د چاودنې كړنالره  شكل كې-١٢په 
  

  
                         

     ديورانيم هستې د چاودنې كړنالره  : شكل-١٧                         
ترونو څخه جوړه ده نو تجربو وښودله چې  نيو١٤٦ او پروتونو٩٢څر نګه چې ديورانيم هسته د 

د .    اونويترونود كتلو څخه كوچنى دهديورانيم هستې كتله نسبت دمجموعه  نوموړوپروتونو
هم وايې او دتړون )  (Mass defect  دكتلې كمښت ته د كتلې  نيمګړتيا   توپيرياه دغكتلې

  .انرژي سره يوشان ده
ره د   په  هسته كې نويترونونه اوپروتونونه  ديوه او بل سهغه انرژي ده چي    : دتړون انژي ����

 .ساتي كلك مرسته يوځاى هستوي قوتونوپه 

ي په  كنګل شوې انرژ د دلته د يورا نيم په هسته كېدتړون انرژي د اينشټاين دفرمول له مخې 
 كچه د نور د سرعت هستې د كتلې نيمګړتيا يوې څيراغيزه لري داځكه چې كه ديورانيم د

 چې قيمت يې دوه سوه پنځه لس   انرژي ال س ته راځيمربع سره ضرب كړو نوهمدغه د تړون
چوي نو همدغه د تړون انرژي او يا په كله چې د يورا نيم هسته و.ميګا الكترون ولټ ته ر سيږي
دا په . ازا ده كيږي  د الكترو مقناطيسي او حركي انرژي په ډولبل عبارت كنګل شوې انرژي

دې مانا چې دنوموړې كړنالرې په بنسټ  سړې كوالى شې يو اتوم بمب يا يوه اتومي و سله 
ره لوړه كچه لكه په جوړه كړى په دې شرط چې  د يوه زنځيري تعامل په نتيجه كى په ډي
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ملياردونو يورانيم هستي په يوه وخت سره وچوي نو هغه كنګل شوې انرژي ورڅخه ازاده 
 چې د  شوې دې ښودل كړنالرهتوم بم د ځنيري هستوې تعا مل شكل كې د ا-١٣په    .كپږي

  .  ا څخه مخ وينه وشوهو ع كال كې د انريكوفرمي له خ١٩٣٩لومړي ځل لپاره په 
  

  
   بم د ځنيري هستوې تعا مل كړنالر                  د اتوم: شكل-١٨
  

په نوموړې فزيكي عمليه كې د البر ت اينشټاين دفرمول له مخې د يورانيم هستې زرمه برخه  
 د البرت .كتله  په انر ژي بدليږي چې د دوه سوه ميګا الكترون ولټ انرژي سره سمون خوري

ايدروجن بم او په هستوي بټيو س نن ورځ اتوم بم ، ه معادلې په اسااينشټاين ددغې كوچنى
 معادلې زور هله نړى ته څر  د نوموړې.څخه كار اخيستل كيږيرود بريشنا د توليد لپاره كې 

 د ع كال دجاپان هيررو شيما په ښار باندې ١٩٤٥ګندشوچې د اګست مياشت په اتمه نيټه 
  او د تودوخي و شو غورځول ه خوا لرانو  واكدايىكوچني هلك په نوم سره يو اتوم بم دامريكا

دنوموړي اتوم بم د چاودنې قدرت شل ټنه . درجه يې په مليونودرجو د سانتيګراد ته ور سيده
 يا تري نيترو تولول د چاودنې موادو وا حدد ى چې يو كيلو ګرام ټي.ان.يوټي . ټي وه.ان.ټي 
  .يمعا دل دد څلورنيم ميګا ژول انرژي سره  .ټ.ن.ټ

                     بشرپه فكركې يې بدلونوم بم وكړاى شوه چې په ټوله نړى كې بدلون راولي  خو دات 
   )١٩٥٤البرت اينشټاين  (  شو نه راوستالى

  
  :  تكنالوژي هايدروجن بم د-ب 

د  .يو بل ژوندى مثال چى د البرت اينشټاين تيوري پكى ثبوت ته ورسيده د ها يدروجن بم دى
 سره  هستې ديوه بل سپكې د اتوم دوهم په تكنالوژي كې داتوم بم په برخالف هايدرو جن ب

  . اتوم هسته الس ته راځيدرانده  ديوه نوي ويلې كيږي او په نتيجه كې
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د هايدروجن بم د ال س ته راوستلولپاره ګڼ كيمياوي تعاملونه جوت شويدي چې دهغوې څخه 
چې  ن اتوم د كاركولو كړنالره داسې پيل كيږي  د ها يدروجد بيلګي په ډول. يې يو دلته ښيو

د يوه او بل سره كه يوپروتون اويونويترون  د انرژي په وركولو سره دومره سره نږ دې كړو چې 
   چې  ته راځيجن يعنې دويتريم هسته الس لمړي پړاو كې د درا نده هايدروويلي شي نو په  

   . ښودل شوې ده  شكل كې-١٤په
  

 
  
درانده ها يدروجن يا دويتريم  ده چې يو پروتون او يونويترون سره ويلې كړو نوكل:  شكل -١٩

   الس ته راځيهسته
  

كله چې په دوهم .  په دې ترځ كې دوه ګاماوړانګې د نور يا فوتون په شكل ور څخه راوځي
  يوه هسته، يوپروتونتريتسيمد  شي نود دويتريم دوه هستې سره ويلېپړاوكې 

دويتريم په   په داسې حال كې چې. انر ژي ورڅخه الس ته راځين ولټلورميكاالكتروڅاو
 نويترونواويوپروتون څخه خود تريسيم هسته ددوه هسته كې يو پروتون اويونويترون لري

ې بيا دويتريم د تريسيم سره ويلې كيږي چې په نتيجه كې د هيليم اتوم كپه دريم پړاو. جوړه ده
د  .ژي يې څوارلس ميګا الكترون ولټ ده تر السه كيږيهسته او يو نويترون چې حركي انر

  : دالندې په ډول ليكوشكل كړنالره د كيمياوي معادلې په هايدروجن بم يوه اسانه
 

  
   ميګا الكترون ولټ انرژي١٧+ نويترون + هيليم    =  تريسيم+ دويتريم 

   
  

H
2
  + H

3 
   �   He   + neutron + 17 MeV  
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له خواوازمويل هانوفزيك پو ع كال كې لمړى هايدروجن بم د امريكايي ١٩٥٢:  شكل -١٥
     . ځله زياته وهتقريبا لس اتوم بم په پرتله  دچې د چاودنې انرژي يې شو
  
او  )   ميګا الكترون ولټ١٨٧٥�٧ (  ه  د هايدروجن هستې كتل كړنالره كېېپه نوموړ .

 ميګا الكترون ٩٣٩�٦  (ون كتله رتاو د نيو)   ميګا الكترون ولټ  ٩٣٨�٣   (دپروتون كتله 
ه بل نامه پ او يا  هايدروجندرانده څرنګه چى د قيمت لر ي ميګا الكترون ولټ)   ولټ

 نوسړى به داسى فكر كوي چې څخه جو ړه د ه  يو نويترون اويو پروتون  اتوم هسته  د دويترون
ميګا ١٨٧٥�٧ ( د هايدروجن هستى كتلهه يو خاى شي نو بهرګڼه كه د هغوى دواړو كتلى س

كله چې ه كځ.  داسې نه ده اود تجربې له مخې ني ډولخوپه رښتي.  راشي الس ته)الكترون ولټ 
 ميګا ١٨٧٧�٩ ( نو مساوي له )  ٩٣٩�٦+٩٣٨�٣(ترون كتله  سره جمع كړو او د نيود پروتون
سره كيږي يعنې دوه عشاريه دوه ميګا الكترون ولت انرژى يې نسبت د ها  ) لټ والكترون 

 د نويترون او  دهايدروجن هستې كتله كه ه دې مانا چىدا پ.   هستې څخه زيا تيږينيدروج
 صفر عشاريه يو په سلوكې د پروتون نو)  ١٨٧٧�٩ : ١٨٧٥�٧(پروتون دجمعې په كتله وويشو 

  .   كتلي څخه كوچنى ده  جمعېاو نويترون د
  



 

  دالبرت اينشټاين نسبي تيو

  

 

35 

  
   كتلې څخه درنده ده اتوم دهستېروجن كتله د هايدترون  كتله جمع يونيوپروتونيو   د -٢٠
  

 كتلې او دغه د اړيكې په اساس دنويترون اود پروتون مجموعيدانرژي او كتلې د معادل 
 اوقيمت يې دوه عشار يه دوه انرژي بدليږي   زرمه برخه كتله په  زياتۍروجن كتلې څخههايد

 د الكترو مقنا طيسي وړانګولكه ګاما نوموړې انرژي . ه اندازه شوې دهميګا الكترون ولټ
د هرې يوې ګاما وړانګې   دا ځكه چې تجربو وښودله چې.په ډول خپريږي) فوتون(وړانګې 

يه دوه  يې دوه عشاريه يو ميګا الكترون ولټ چې په ګډ ه سرهانرژي مساوي ده له يو عشار
 چې هلته  كتله په انر ژي يا  په طبيعت كې يو بل ژوند ى بيلګه.ميګا الكترون ولټ انرژي كيږي

ستورو دننه صورت نيسي او له دې كبله رڼا خپروي اوليدل كيداى ي د لمر او وړانګو بدليږ
ه  په طبيعي شكل سره  چې د ها يدروجن بم  فزيكي او كيمياوي كړنالرا په دې مانا د  .شي

 په كيهان كې دلمر او دستورو كتله د ها   .دلمر او د ځليدونكوستورو په ننه كې صورت نيسي
 دوه  كله چې . چې د يونايزيشن ګاز شكل لرييدروجن او هيليم هستې څخه جوړې دي

د هيليم  نوويلي شي)  ميګا الكترون ولټ٣٧٧٧�٨ټوله كتله يې  ( يترونه اودوه پروتونه سره نو
 او صفر عشاريه  الس ته راځي ده)ميګا الكترون ولټ٣٧٢٧�٥( چې كتله يې هسته يا  دالفا زره

  .په انرژي بدليږي  څخه زياتى كتلهې د الفا زرې كتلهاته په سلو ك
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 سره ويلې شي نو ور څخه د )دويتريم (كله چې دهايدروجن دوه درندې هستې:  شكل-٢١

 هيليم هسته ال س ته راځي او دګاما وړانګې ور څخه خپريږ ي

 

 

 دى  قيمت يې  اته ويشت ميګا الكترون ولټ چې  دنوموړو زرو دتړون انرژيپه دې كړنالره كې
 په . په څيرخپريږييعنې الكترو مقنا طيسي وړانګوې ته د لمروړانګ اود ځمكې خواازاديږي

 هم ال  هسته اتومدې اساس كه چيرته ددرانده هايدروجن دوه هستې  سره ويلې كړونود هيليم
 څوچې كتله يې يو كيلو ګرام پورې موړې كړنالره پر مخ بوزو تراوكه نو. سته را وستالى شو

 دهستو د ويلې  نوموړې.مليون كيلو واټ انرژي ازاديږي ور سيږي نو په نتيجه كې دوه سوه
 لمر دننه د لرى  كړنالره چې د هايدروجن بم دجوړښت طبيعي شكلكيدلو  فزيكي اوكيمياوي

 نو له دې كبله  پخپله لمرترټولوغټ  د   پنځه ملياردوكالونود مخه پيل شوې ده  صورت نيسي
  .ورورته ويالى شوترين هايدروجن بم تشكيلوي چې د يو هستوي تن

    
 يوه نامتو تجربه تر سره شوه چې په  د يوځاې كيدلو ع كال كې دمادې او ضد مادې١٩٣٢په 

 په. په ثبوت ورسيده و كتلي معادل فرمول د البرت اينشټاين دانرژي اهغه كې يو ځل بيا 
  له خوا يعنې پوزيترون د يوه امريكايي څيړونكي د كيهاني وړانګويوه زرهنوموړي كال كې 
 يوه ضد زره ده ځكه چې د پوز يترون د الكترون.  هشو) كشف( رابر سريره په  البراتوار كې 

 دمنفي توپير يې دادې چې  خودالكترون سره مساوي ده نوموړې زرې بريشنايي چارج  اوكتله
 -١٧په   .  دىزيترون لكه يومثبت الكتروندا په دې مانا چې پو. چارج په ځاى مثبت چارج لري

  .ښودل شوې دهكترون ديوځاى كيدلوكړنالره ل و ا اشكل كې د پوزيترون
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  ) شكل-٢٢(

  
دوه  يې  ه ځاى كيږي او دمنځه ځي او پوځاى زيترون اويو الكترون سره ي يوپو:  شكل– ٢٢

  ګاماوړانګې پيدا كيږي

  
  )ماده په انرژي بدليږي( 

  
 يوپه بل  سره په ډيره كمه انرژييل كيږي كله چې دغه دواړه زرې چې ورته ماده او ضد ماده و

دا په دې . وځي اوپه ځاى يې دوه ګاما وړانګې راوويشتل شي نودغه دواړه زرې له منځه ځي
 دواړو زرو ټوله كتله په انرژي بدليږي داځكه چې تجربو  پوزيترون او الكترونمانا چې د

 او  سره  مساوې ده ولټوښودله چې د هرى ګاما وړانګې انرژي له نيمايي ميګا الكترون
  .دالكترون د ساكن كتلې سره يو شان ده

 ع كال كې دطبابت په ١٩٦٠ مخ وينې څخه دلمړي ځل لپاره په نوموړېرت اينشټاين د دالب
غزوسرطان او نوروعصبي ناروغيو د تشخيص په خاطر په عملي توګه ګټه او اڅانګه كې د م

 ىايونونوګړندي كوونكو كې سړيانې   (Zyclotron)په يوه څيكلوترون. كار واخيستل شو
چې  بيالوژيكي (F-18)  فلوراتلس  ولد بيلګي په ډونه كوالى شي چې راديوفارماكا عنصر

اديو ر عنصرىنوموړ.ييږنيمايي وخت يې يوسلولس دقيقو ته ر سيږي په مصنوعي توګه جوړ
اروغ ته دغه كله چې ن. نو له دې كبله يوپوزيترون دخپلې هستې څخه خپروي اكتيف دى

 ناروغوحجروداتوم الرې مازغوته رسيږي او هلته دفلورراديو فارماكا وركړ شي نودوينې د 
دغه ګاماوړانګې . ترونوسره يوځاې كيږي چې په نتيجه دوه ګاماوړانګې ور څخه خپريږيكال

  . د ناروغ دبدن څخه راوتالى شي او بيادمخصوصوديد كترونوپه مرسته سره اندازه كيږي
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 حجرې د روغو حجرو په پرتله زيات ګلوكوزته ضرورت ې چې د سرطان ناروغڅرنګه ����
په خپل ميتاباليزم كې په كار اچوي او په نتيجه (F-18)  لري نوله دې كبله زيات فلور

  .ددغو ناروغو حجرو تشخيص د يوه سينتيګرام په مرسته سره تر سره كيږي
  

 شكل كې -١٨ چې په   هم تر سره كړو ډول نوموړې كړنالره په سر چپه همدارنګه كوالې شو چې
   .ښودل شوې ده

  
  ) شكل-٢٣(

  دګاما يوه وړانګه   +  دګاما يوه وړانګه  =   يو الكترون   + يو پزيترن  
  

     لګيږي او ورڅخه ماده الس ته راځي يعنې سره مخامخ د يوبل دوه وړانګې  د ګاما:  شكل-٢٣
 ال  نوورڅخه بيرته يو الكترون اويو پوزيترون ځاې كړو د وه ګاما وړانګې سره يوكله چېيعنې 

 شيي چې هم په هنشتوالي يا د منځه تللوبيلګ دغه كړنالره دمادى د پيداښت او . س ته را ځي
   .اوهم په كيهان كې تل صورت نيسيلمر

 سره  شپږ سوه مليونه ټنه هايدروجن هستې د لمر په ننه كې هره ثانيه  داسى اټكل كيږي چې
دلته سوال دادى چې دا پنځه . .ورڅخه جوړيږي پنځه سوه پنځه نوي هليم هستې  ې كيږي اوويل

مليونه    ټنه هايدروجن هستې څه شوي؟  دالبر ت اينشټاين د فرمول له مخې د لمرپه منځ كې 
كتلې كمښت په انرژي بدليږي اود الكترومقناطيسي دغه پنځه مليونه ها يدروجن 

  .  ګټه اخلي .  هرى خواته خپريږيو،اتوم زروپه شكلګوړان
دلمر وړانګې چې عبارت .   نوموړ ې انرژي د لمر حرارتي  وړانګو په څيرځمكې ته هم رارسيږي  

 د كوچنيو زرو څخه جوړې دي او د فوتون په نامه سره هم ىله الكترومقناطيسي وړانګو څخه د
ترومقناطيسي څپې اوكله ديوې  تجرپو وښودله چې نورپه ټاكلوحالتونو كې كله دالك. ياديږي

  .ځانګړې انرژي ذري خاصيت غوره كوي
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 داسې اټكل كيږي چې  پنځه مليارده كاله  نور به هم د لمرڅخه وړانګې خپرې شي اوبيا نو دلمر 
په الندنۍ . كتله خالصيږي او دهغې سره سم به د ځمكې پر مخ دهر شي لپاره ژوند نا ممكنه شي

وې ده چې دلمر په ننه كې د هايدروجن هستود ويلو كيدوڅخه كيمياوي معادله كې ښودل ش
، پوزيترون ، ګاما وړانګې او  انرژي لكه رڼا او همدارنګه هليم او الكترو مقناطيسي وړانګې

 څوځله په لمركې دهايدروجن هسته ديوې بلې هايدروجن هستې سره . ال س ته راځيالكترون 
دنوموړي هستوي تعامل كيمياوي .  منځ ته راځيم هستهوپايله كې دهيلي  اوپهيوځاى كيږي

  .معادله په الندى ډول ده
   

  
 

   
  
  
  

         :ټور استعمال ورځني ژوند كې د نسبي تيوري ګ په 
     

 انريكو ې د امريكايي ساينسپوهع كال ك١٩٤٢په  :  (Nuclear reactor)  ۍ  هستوي بټ-١
په يوه . جوړه شوهناد توليد په مقصد ښيد بر ۍ هستوي بټىمړول  د نړىفرمي په ابتكارسره

   )٢٣٥ (   م دوه سوه پنځه ديرشو يوراني راديو اكتيفى په لوړه كچه غني شوې كۍهستوي بټ
 كې  د اتوم بم په برخالف ۍپه يوه هستوي بټ. څخه د سون موادو په ډول كار اخيستل كيږي

ځيري هستوي تعامل په  الندى ځن تر كنتروليو په مر سته سره ) (Grafite rods دګرافيت ميلو
 څخه تر ال سه ۍ داتوم انرژ ديرش په سلوكې بر يښناۍ نن ورځ د نړ.ه تر سره كيږيدوامداره توګ

      .كيږي
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       (GPS)  : ساتياليت دځمكى موقعيت -٢
  
د نسبي   كې سيستم په د مصنوعي ساتاليت كې فضا  پهع كال څخه را په دې خوا ١٩٧٠د  

 سيستم يوازى دپوځي ۍنوموړپه لومړي وخت كې كه څه هم .   اخيستل كيږيتيوري څخه ګټه
 ع كال كى دخليج په جګړه كى دورك ١٩٩١ په د بيلګى په ډولكيده موخى لپاره په كار اچول 

 داقتصادي ګټې د خو بيا وروسته ټاكل شوې وه پارهلشوو پوځيانو او د ماينونود  پيداكولو
ه پد بيلګي .  پيل شوه هم ور څخه كاراخيستلملكي برخه كې  موخه  په پهالس ته راوستلو

   :ډول
   خاې را بر سيره كولحركت تكتونيك خمكې ټوتود دد فضا څخه ����
  .پيداكولعسكروپه ډاګونوكې دورك شوو ����

 دجي پي اس  چې پيداكولسركونواوالوتكو موټرو ، تعمير،د ځمكې پر مخ ديوه ځاى  ����
د بيلګي . ل كيداې شي ټاك  سانتي متر سره دقيق  تقريبا په يوسيستم په مرسته نن ورځ

 په ساعت كې د ځمكې په شاوخوا را په ډول كه يو ساتياليت څوارلس زره كيلو متره
ي په اساس دهغه ځاى ساعتونه وروځي وريت دالبرت اينشټاين د خاصى  څرخي نو

ه چى  دغه سا ګ څرن.ې اوږده دهياوهلته ورځ د ځمكې په پرتله اوه په زرمه برخه د يوې ثان
د عامې نسبي .  تاليت لوړه ارتفاع لري نو  د ځمكې جاذبې قوه هم ورباندې كمه ده

هغه ځاى كې چې د ځمكې د جاذبې قوه كمه وي نو هلته ساعتونه تيوري له مخې 
ځي نو له دې كبله په ساتياليت كې دورځې موده  ګړندي دځمكې دسطحې په پرتله 

 سمونكه چيرته د نسبي تيوري دغه  .لنډه كيږيرمه برخه ديوې ثانيې پنځه څلويښت په ز
ه  دځمكې پرمخ يوه نښه لس كيلومترو نوپه يوه ورځ كې يوپه نظر كې وه نه نيول شي

(Target) غلطه ښود ل كيږي.     
  
    :د البرت اينشټاين د نسبي تيوري اغيزې باندې ټولنيزعلومو په-٥ 

ي كارونو په نړيواله كچه نه يوازى په طبيعي دفزيك په هكله د اينشټا ين انقالبي علم
د .  پوهانو هم اغيزه وكړه  او ادب  په تيره بيا سياسې، فرهنګيعلوموبلكه په ټولنيزوعلومو

ديوه نوي هنردر رسم  كولوكړنالرې  (Picaso)  بيلګي په توګه په هسپانيه كې د پابلوپيكاسو
 دغيرشعوري پوهى په   (Freud) فرويدهيواد كې ارواح پوه زيګمند په هكله ، په اطريش 
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دادبياتو ديوې نوي طريقې په هكله نامتو او  (Kafka)  هكله، په جر مني كې فرانڅ كافكا 
  .انقالبي اثرونه وليكل

د موزيك هم دافغان نامتوشاعراوفيلسوف رحمان بابا په څير پخپله البرت اينشټاين لكه 
  : غرق ښو نوبه يى وويل كې موزيك مينه درلوده اوكله به چې پهډيرهسره خورا

 اينشټاين ډيرټوقي . خداى په اسمان كې شته دى پوهيږم چى سره په شعوري ډول اوس
 چې يوه ورځ كوم ځوان هلك د د بيلګي په ډول ويل كيږي ې. اوخوښ طبيعته فزيك پوه وه

. ان كړياينشټاين څخه و پوښتل چې هغه ته نسبي تيوري بې له رياضي څخه په اسانه ډول بي
  :اينشټاين ورته وويل

 كوي ر فكبه داسې كه چيرته دوه ساعته ته ديوې ښا يسته انجلى په څنګ كې كښينې نو *
 خو كه چيرته يوه دقيقه په  توده بخارى باندې كشينې داسې به فكر چې يوه دقيقه تيره شوه

  .داد نسبي تيوري فلسفه ده. كوې چې دوه ساعته تير شوه
 له  (FBI)  څومياشتى دمرګ دمخه د اف بي اى ع كال كې١٩٥٥ين په اينشټال كبږى چې وي

 ور  په پټه د هايدروجن بم تكنالوژي يې وه چې روسي كمونستانو ته شوې  په دې تورنخوا
 ددوهم نړيوال جګړې څخه وروسته البرت .خو دهغه مرګ دغه موضوع پخپله حل كړه. كړي ده

   اتوم بمپه جرمني باندېرانوددې پرځاى چې  يي واكدا خفه وه چې امريكااينشټاين ډير
 ته  داتوم بم د  او نړى همدارنګه يې خپل وجدان.   وكاروي په جاپان باندى يې استعمال كړ 

 په اخير كې  البرت اينشټاينىهمدا سبب وه چ. ول ګڼلوئسس په صفت ځان مسئ مو دتيوري
 په دې اړوند .ې خبره نه منلهلې د بنديزلپاره ډيرې هلې ځلې وكړې خو چا يد هستوي وس

  :  الندې يوه خبره كړې دهينوموړ
. لمړى كيهان اودوهم د انسان بې عقلي. زه اوس پوه شوم چې دوه شيان ال يتناهي دي(  ����

   . )خو داچې  كيهان به په رښتياسره  ال يتناهي وى پوره متيقن نه يم
ور نه دې دا غه لپاره قبرضر وصيت وكړچې ګڼه دهد مرګ په وخت كې دا  البرت اينشټاين  

ه ايتاليا،زامن مې د بيلګي په ډول پالرمې پ.  نه لرمځكه چې زه په نړى كې هيڅ ځاى اووطن
چى داسې نصيب زما مل وي نو قبر ته څه . په المان كې خښه دهپه سويزهيواد او مو ر مې 

 سره سم  مړى يې وسوځولو اود هغه د وصيتهمغه وو چې د البرت اينشټاين. ضرورت دى
   .يې هيره په هوا كې هر لورته و شيندله
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  :                      البرت اينشټاين او مذهب -٦ 
كلك  وال ړنه وه خو په يو شكل يې د  يوه داسې خداى دومره  يهودي مذ هب  اينشټاين پخپل

ه پوهه يوه نوموړى ويل چې هر. هڅخه خبرې كولې چې دټول بشراو كايناتو او رب العالمين و
چى شل وي او غړي  سړى هيودلكه طبيعي علم او ټولنيزعلم بې له مذ هبه داسې څرګنديږي  لكه 

   .څخه داسې ښكاري لكه چې سړى ړوند ويې له طبيعي علم ببرعكس يو مذهب 
 مخ څرګندنه  ښكاره اونواينشټاين په خپل خداى عقيده درلوده اوويل يي چې دطبيعت قانو

 خداىنه د نو دطبيعت قانوځكه چى. وتوكلي يا احتمالي  شكل نه لريتر مخه ټاكل شويدي ا
 او بازي ه شيانو لكه مردكئ ، بيډئ،قطعپهد لو بو هيڅ كله قانونونه دي او خداى تعالى 

   . چې ايا يوه پيښه به كله، چيرته اود چا له خوا وشي  لوبى نه كويانو ډوله شيمكعب
   

 ين  د قران شريف څخه په كومه كچه دخپلې نسبي تيوريدا تراو سه نه ده څرګنده چې اينشټا

(Special Relativity Theory)سوره ٢٤خو دقران شريف په .  په هكله ګټه را پورته كړې ده 
 ايات شريف كې دطبيعي علومو ديو ه قانون په هكله  چې د نوريا رڼا په اړوند نازل ٣٥النوراو 

  . شوى دى داسى الرشوونه كوي
  
  

  
  

  
دزيتون ونې تېل چې رڼا وكړي له خپله ځانه له ډېرې صفايي او كه څه هم نه وي  : ...... ژباړه

 د صافو تيلونو الره ښيي اهللا نور رڼا پررڼارسېدلى دغو تيلو ته اور د ډيوې بلكه  يوازې 
  .....خپل ته 

  
ر  نو كله چې يوه ماده لكه تېل ډي. پخپله تېل ديوې مادې دخواصو مايع شكل دې: تفسير

سوچه شي او يا لكه يورانيم  د وه سوه پنځه ديرش ډير غني او سوچه  شي او بيا نوموړې 
كتله دنور ضرب نوريانې دنورسرعت په مربع سره ضرب شي نو انرژي په شكل درڼا سره 

  .ورڅخه الس ته راځي
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ت كله چې دقران عظيم شان پورتنى آيت شريف ديوې معادلې په توګه وليكو او بيا يې دالبر
  : ټاين دمعادلې سره پرتله كړو نو لروچيشاين
  

   انرژي )  =    دزيتون ونې تېل ضرب نورپر نور: (     دقرآن شريف الرشونه
  

  :نوموړې معادله په الندې ډول هم ليكالې شو
  
  

   

  

  

  

معادلې چپه خوا په كتله وويشو نو ښۍ خوا ته E   او انرژي mكله چې د اينشټاين دكتلې 
c په مر بع سره  c   نور سر عتيى يوازې  د

2
 . پاتى كيږي  

 

                                                
2

c
m

E
= 

 

په داسې حال كى چې د قرا ن شريف په پاس  آيت   شريف كې هم په څرګنده توګه همدغه 
  ) (c×cې  نور په نور    داځكه چ. معادله شته ده چې يوزرو څلور سوه كاله پخوانازل شوې ده

داسې معنى لري چې  نور ضر ب د نور چې د اينشټاين د فرمول سره سمون خوري او نوموړي 
  .   سل كاله پخوامخ وينه كړې وه

  
  (Fundamental laws of Nuclear Physics) د هستې فزيك بنسټيزقانونونه

 

په دې كې سره په يوه خوله دي د هرې هستوې معادلې دباورګټلو په موخه نړيوال ټول يوهان 
چې د فزيك درى نامتوطبيعي قا نونه لكه د كتلې دساتلو قانون ،   دانرژي دساتلوقانون او 
دچارجونودساتلوقانون تر ازموينې او څيړنې الندې ونيسي او بيا ورسته دطبعت سم او يا 

م دوه سوه پنځه ديرش دبېلګي په ډول كله چې  د  يوراني.  نسم قانون پريكړه ورباند ې وكړي 
Uهسته 

   يو نويترون جذب كړي نوهستوي معادله يې په الندې ډول ليكالې شو235


= ��ر ��ب ��ر �����  ا��ژي �"!�  �� ��
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 .  

نو او دپروتو( كه څه هم په پورتنۍ معادله كې د ښي اړخ  او دكيڼ اړخ د كتلې شميره  
 = 1+ 235) سره يوشان دى يانې   ) نوكليون شميره= نويترونومجموعي شمير

 اودحيرانتيا وړ پوښتنه پيداكيږي چې په  دى نو دلته په زړه پورې   (236=3+144+89
نوموړي هستوي تعامل كې دپيداشوذرو حركي انرژي چې دپا س معادلې په شي اړخ كې 

 چې لږ څه دوه سوه ميګا الكترون ولټ قېت لرى    (Therm)ليكل شوې ده يانې وروستى برخه  
(Energy= 198 MeV)  دا ځكه    دكومه ځايه راځي چې نوموړې ذرې هرې خواته خپروي ؟

دټولونويوپيداشوو ذرويانې د دريو نويترونو ،  چې په پورتنۍ  معادله كې دشي اړخ
م دوه سوه پنځه ديرش هستې كريپتون او باريم هستې دكتلو مجموعه دچپ اړخ يانې ديوراني

دا په دې مانا چې كه څه هم . بشپړ كتلې او د يونويترون دمجموعي كتلې څخه لږڅه زياته ده  
 (Charge conservation)دهستوي تعامل په نوموړي معادله كې دچارجونو دساتلوقانون 

  ټپي شوى (Mass conservation) يا ساتنې قانون خوندي ساتل شوي خو دكتلې د بقا قانون 
دكتلې دساتنې قانون په ډاګه كوي چې په يوه كيمياوي . او يا په بل عبارت نه دې ساتل شوى

تعامل كې دبرخه اخيستونكومركباتواونوكليونوكتله دمعادلې په هراړخ كې ثابت پاتې 
دكتلې دساتلوقانون هغه وخت بيرته رښتونۍ قيمت او اعتبار پيداكوي كله چې . كيږي

دا په دې مانا .  ټاين د كتلې او انرژي دمعادل اړيكې معادله په كار واچول شي دالبرت اينش
د چپ اړخ ) قيمت(چې كه په پاسنۍ معادله كې دحركي انرژي برخه په كتله واړوواو بيا يې بيه 

د . سره جمع كړو نودښي اړخ او دچپ اړخ كتلو مجموعه بيرته ديوه او بل سره يوشان كيږي
  .هم ويالې شو) نقص كتله( كمښت يا نيمګړتيا ته تنقيص كتله هستې كتلې  نوموړې

  
   (Mass defect)دكتلې كمښت يا دكتلې نيمګړتيا 

نن ورځ ډيرو هستوي څيړنو او دقيقو تجربودا په ډاګه كړې ده چې د هر يوه اتوم ځانګړې  كتله 
ول كه چيرته  د بېلګي په ډ.  د ددغې اتوم دنوكليونو د مجموعي كتلې په پرتله  كوچنې ده 

 Mass)دتجربې په لوموړي پړاو كې دهليم اتوم ځانګړې كتله ديوه كتلې شپېكيرومېتر 

spectrometer )كړواو بيا د تجربې په دوهم پړاو كې د دنوموړې ) وتلو( په مرسته سره وزن
اتوم د هستې ددوه  پروتونو اودوه نويترونوكتلې  په ځانګړي ډول يانې هر يو نوكليون ځان 
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ن ته وزن كړو نو داسې پايله لري چې دهليم اتوم كتله د الكترونو دكتلې په نظركې نيولو ځا
د هليم هستې د . برسيره بيا هم  د پروتونو او نويترونود  دمجموعې كتلې څخه كم قيمت لري

كتلې او دهغې دپروتونواونويترونود مجموعي كتلې توپيرته  د كتلې نيګړتيا  او يا دكتلې 
د هليم هستې لپاره   m∆ په الندني جدول كې د كتلې نيمګړتيا .   ويل كيږي m∆كمښت  

  .محاسبه كوو چې دالندې معادلې څخه الس ته راځي
 

MHe = Neutron +Neutron +Proton+Proton 

 

 يونويترون كتله+يونويترون كتله+ يوپروتون كتله +يوپروتون كتله = دهيليم هستې كتله  

 

∆M = 2mp+2mn- MHe  

∆M  = [ Z(mp  + me) + (A-Z)mn ] – MHe 

  

 ، د الكترون كتله په mn  دنويترون كتله په   MHeپه نوموړې معادله كې دهېليم اتوم كتله په     
me  د پروتون كتله په ، mp دكتلې شميره په ، A او د چارج شميره په  Zدكتلې   .  سره ښيو

   (Atomare Mass Units).سره ښودل كيږيچې  داتومې كتلې په وا حد   m∆نيمګړتيا      
  

mn= 1,008665012 u    دنويترون كتله    
mp = 1,007276470 u   دپروتون كتله  
me= 0,000548 580 u  دالكترون كتله  

MHe = 4,002604 u   دهېليم اتوم كتله  
   Mnucl = 2mp+2mn=  4,031882 u    
   

 2(1,007276470 u)+2(1,008665012 u)   
     

كله په ځانګړي توګه د د دوه نويترونو 
او دوه پروتونوكتلې سره جمع كړونو 

  كتله ال سته m Heنودهيليم هستې   
  :   راځي  اوساوي ده له

∆M= 4,002604 u -4,031882 u     
∆M= 0,030376 u  

∆M = 2mp+2mn- MHe    
  
  

 كله چې ددو پروتونو او دوو 
 د كتلې  نويترونوكتله دهېليم اتوم 

خه منفي كړونو   دكتلې توپيرته يې څ
دكتلې  نيمګړتيا  ويل كيږي او مساوي 

   M∆: ده له



 

  دالبرت اينشټاين نسبي تيو

  

 

46 

∆M x c
2   

= 0,030376 u xc
2

 

     ∆M     = 0,030376 x 91 MeV     

 ∆M x  c
2
    

 
= 28,3 MeV

   

كله چې دكتلې نيمګړتيا دنور سرعت 
په مربع سره ضرب كړونوداينشټاين 

   ته راځيدفرمول سره سم انرژي ال س
 (E= mc

2
) 

∆M x c
2
= 28,3 MeV    دهيليم هستى په چاودنه كې دكتلې

نيمګړتيا شميره په واحد 
  دمېګاالكترونولټ

  
دهيليم اتوم په هسته كې دوه نويترونونه او دوه پروتونونه دهستوي قوې داغيزې په : پايله

و يا په بل عبارت دداسو يوځاى تړل شوو نوكليون.  واسطه ديوه او بل سره كلك تړلي دي
     MHe = 4,002604 u): (دهيليم هستې كتله مساوي ده له 

كه او س دهر يونويترون او پروتون كتله په ځانګړي توګه سره جمع كړوپه داسې حال كې چې 
نوموړې نوكليونونه يا ذرې ديوه بل سره تړلي نه وي او ازادوي نو مجموعي كتله يې مساوي 

  :ده له
          u 4,031882 =دوو پروتونو كتله +له ددوو نويترون كت

   2( 1,007276470 u)   +2 (1,008665012 u) =  4,031882 u         
 

يوخاې شوونوكليونو په پرتله  لكه چې د هليم     دا په دې مانا چې دازادو نوكليونو كتله د 
  اندازه u 0,030376هستې ورڅخه جوړه ده  چې دوه پروتونه او دوه نويترونو لري په  

دكتلې نوموړي توپير يا كمښت كوالې شو چې دالبرت اين شټاين دفرمول په . لوړقيمت لري
درې سوه زره (    c  د نور سرعت 1uكله چې د اتوم كتلې واحد   .مرسته په ارژي واړوو
cپه مربع سره  ) = c كيلومتره په ثانيه كى

  ضرب كړونود البرت اينشټتاين دفرمول سره سم   2
(E=mc

2
  .انرژي الس ته راځي الندنۍ (
   

  
  

  .په الدې ډول الس ته راځينود هليم اتوم دچاودنې په كړنالره كې د كتلې كمښت يا تنقيص  انرژي 
  

28,3 MeV= c
2
 x 0,030376 u      

     

  1u   c
2 
=1,661x10

-27
kg x (3x10

8
 m/s)

2
 = 931 MeV   
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په الندني جدول كې د ځينوهستوي ذرو كتله  دالبرت اينشټاين دجادوګرۍ فرمول په بنسټ  
  . اړول شوې دهپه انرژي

دسكون انرژي په واحدد مېګا الكترون 
ولټ الس ته راځى كله چې دسكون كتله 
دنور سرعت په مربع سره ضرب كړو يانې 

E0(MeV) x c
2 

دسكون كتله په 
واحد دكيلوګرام    

m0(kg) 

  دهستوي ذرې نوم

0,5110  0,910 x 10
  الكترون  27-

938,2796  1,6726485 x 10
  پروتون  27-

939,5713  1,6749543 x 10
  نويترون  27-

3727,2  6,644 x 10
دالفا ذره يا  27-

  وړانګه
   

  
Nuclear binding energy=B = ∆mc)    (دهستې  تړون انرژي    

2           

   

داتوم په هسته كې نويترونونه او پروتونونه دهستوي قواوو په واسطه ديوه بل سره كلك 
هستې څخه يونويترون او يا پروتون دهستوي قواودجاذبې كه وغواړو چې د اتوم .  تړلي دي

ټوله هغه انرژي چې ديوه اتوم  هستې . څخه بيخي ازادكړونويوه ټاكلې انرژي ورته په كارده
دټوټوټې كولو او  د هغې څخه  د نوكليونو لكه پروتون اونويترون دبيلولولپاره په كارده 

اودنور  m∆    قيمت د كتلې كمښت  B   ن انرژيدهستې تړو .دتړون انرژي په نامه سره ياديږي
B = ∆mc) د مربع  حاصل ضرب څخه الس ته ر ا ځي   cسرعت  

2
دا په دې مانا چې دهستې  . (

تړون انرژي هغې انرژي ته ويل كيږي چې دهستې څخه ديو  پروتون او يا نويو يترون  
 رژي پر يوه نوكليون د كنلې شمير   كې دتړون انشكلپه . دراايستلواويا ازادولو لپاره په كارده

 Aهغه انرژي چې  دهستود چاودنې .    په تابع سره ښودل شوى دى(Fission)   او همدارنګه د 
 په كړنالره كې ازاده كيږي اصلي بنسټ يې همدغه  دهستې (Fusion)  هستو د و ېلې كېدنې  

ه يوځاې كړوچې ديوه اوبل كله چې يو پروتون او يو نويترون دومره سر. تړون انرژي جوړوي
سره بيخي وېلې شي اويوه هسته ورڅخه جوړه شي دبېلګي په ډول لكه دويتريم 

(Deuterium=D)   نوپه دې كړنالره كې  د كتلې  كمښت ∆M كله چې دكتلې .  منځ ته راځي
د   شكل څخه . كمښت د نور سرعت په مربع سره ضرب كړو نودهستې تړون انرژي السته راځي
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يږي چې هغه عنصرونه چې دكتلې شميره يې د پنځوڅخه پورته ده دتړون انرژي  يې  ځر ګند
.  قېمت لري(MeV 8)ديوه پروتون او يا يو نو يترون لپاره لږ څه اته ميګا الكترون ولټ  

څرنګه چې ددراندوهستو د بيلګي په ډول  لكه ديورانيم هستې ديوه نو كليون تړون انرژي 
 د يوه نوكليون تړون انرژي په پر تله لږڅه منفي قيمت لري  نو كله دمنځنيوكتلوشمير دهستو

چې  د يورانيم يوه هسته  وچوي او په پايله كې د منځنيوكتلوشميردوه هستې منځ ته راښي 
همدارنګه دسپكو هستولكه دهايدروجن اتوم دوه . نودتړون انرژي ورڅخه ازاده كيږي

Tritium=T=1H)ايزوټوپو دويتريم او تريسيم   
3 
  دتړون انرژي د هيليم هستې په پرتله ډير  (

Deuterium=D=1H)لږمنفي  قيمت لري نو همدا سبب دې چې د د و يتريم 
2
  او تريسيم  د ( 

  . چې هستوي معادله يې په الندې ډول سره ده ويلې كېدلوپه كړنالره كې انرژي ازاده كيږي
 
 

 

  
D + T -> 

4
He + n + 17.58 MeV  

   
  ضرب دنورسرعت په مربع  m∆  انرژي مساوي ده له دكتلې كمښتB  تړون د هليم هستې

 

Nuclear  binding   energy   = ∆m×c
2 

  
 

{ [ Z(mp  + me) + (A-Z)mn ] – MHe
 
)} ×c

2
 =   B  = ∆mc

2  
  
 

∆mc
2 
 =  Nuclear  binding   energy    = Zmpc

2
 + (A-Z)mnc

2
 – 

MHec
2 

  
 
 

  چې د دويتريم اتوم هسته تشكليوي غواړو چې د دتړون (Deuteron)دويترون  :    بېلګي
دويترون ديوه پروتون او يوه نويترون څخه جوړدى او پخپله دويتريم   .انرژي يې محاسبه كړو

  .دهايدروجن اتوم يو ازوټوپ دې 
  

                        mproton = 1,007276u                     دپروتون كتله 

                  mneutron= 1,008665 uكتله     دهويترون 
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 :دپروتون كتله جمع د نويترون كتله مساوي ده له

 2,015941 u =  1,007276+1,008665 = mproton +  mneutron   

       
Atomic mass      H :     په داسې حال كې چې ددويترون هستې كتله مساوي ده

2
 = 

2,013553u 

   

  0,002388u   ∆M =2,013553-2,015941=يې مساوي دى     د كتلې توپير 
  

 MeV/u 931,494:  څرنګه چې   دانرژي او كتلې دبدلون اړيكې مساوي دي په 

 :نو ددويترون د تړون انرژي په الندډول الس ته راځي 

  
Nuclear binding energy = ∆m c

2
   

 ∆m c
2
 = 0,00238u x 931,494 MeV/u =  = 2,224 MeV 

  عشاريه يوپه سلو كې تشكيلوي د تړون انرژي دټولې هستې انرژي صفر: اپلهپ 

 : په انرژي اړوو نو لر وچې 1uكله چې داتوم كتلې واحد : يادونه 

1 u = 1,66054x10-27 kg = 931,494 MeV/c2 

c = 3x10 دنور سرعت په فضا كې  مساوي دى
8
 m/s      

 

 په كړنالره (Fission)ده دي دهستوي چاودنې    څخه دران(Fe ) هغه عنصرونه چې داوسپنې 
سره  او هغه عنصرونه چې داوسپنې څخه سپك دي د هستې ويلې كيدلوفوزيون فيزيون 

(Fussion) دتړون انرژي ګراف د پيل برخې څخه . په بنسټ انرژي تر السه كيدالې شي
 چې دګراف څوكې څرګنديږي چې نوموړې انرژي د كتلې شمير په زياتيدوسره پورته ځي تر څو

دا په دې مانا چې كه د بېلګي په ډول كله چې دهايدروجن .  يانې داوسپنې  عنصرته ورسيږي 
ايزوټوپو دوه سپك عنصرونه لكه     تريسيم  او دويتريم هستې  ديوه بل سره ويلي شو نويوه 

ه يانې هغه هستوي انرژي چې په نوموړې كړنالر. نوې هسته يانې هيليم هسته منځ ته راځي 
په .  ترالسه كيږي لږ څه اوولس ميګا الكترون ولټ څخه هم اوړي ) ويلې كيدنه (فوزيون 

داسى حال كې چې  د تړون انرژي ګراف منځنۍ برخې نوكليونونه لكه داوسپنې عنصرهسته 
ديوه بل سره ډير كلك تړلي دي      اولږ     (MEV 8,8)   چې دلږ څه نهو مېګاالكترون ولټ
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دبلې خوا دتړون انرژي    ګراف  ښۍ اړخ يانې داوسپنې .  ژي ورڅخه  الس ته راځيهستوي انر
  بيرته  راټيټيږي  تر څو چې ددراندو عنصروكتلې ښمير (A=56)دكتلې شمير څخه وروسته 

دتړون انرژي ګراف شئ اړخ په ډاګه كوي چې كه يوه  .  ته ورسيږي(A=238)لكه يورانيم  
وه سوه اته دېرش، پلوتونيم او يايورانيم دوهسوه پنځه ديرش درنده هسته لكه يورانيم د

نو دوه منځنى درندې هستې چې دكتلې شمير يې لږ څه يوسلو اتلس دې منځ ) فيزيون( وچوي
  .        دا په دې مانا چې ددرندو هستود  چا ودنې څخه هم هستوي انرژي ازاده كيږي. ته راځي

   

  
  
 

 . په تابع سره ښودل كيږيA  د كتلې شمير  B/Aنوكليون     دهستې تړون انرژي پريو : شكل 

په كړنالره كې هستوي ) فيزيون(       دتړون انرژي ګراف ښي اړخ د د راندوهستو دچاودنې 
همدارنګه دتړون انرژي په كيڼ اړخ كې دسپكو هستودويلې كېدلو . انرژي ازاده كيږي

 . ه كيږيپه كړنالره كې هم هستوي انرژي تر الس) فوزيون(
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The immense power of atomic bomb changed the whole world 

But not the mode of humans thinking 

 

(Albert Einstein 1954) 

 

  : ژ��ړ�
  د اتوم بم بې ساري قدرت وكړاى شوه چې په ټوله نړى كې بدلون راولي 

  وستالى نه شوكې يې بدلون را تګالره پهانسان دفكر خو د 
) م كال١٩٥٤البرت اينشټاين (   
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