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 german.de-maqalat@afghan ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنـتاسو په درافغان جرمن آنالین 
  ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، ل په غاړه ده دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوا: یادښت 

 

 ۸۲/۱۱/۸۱۱۸           ډاکټر لمر

 د خدای د مخلوق څرک مالګینو اوبو کېسړو، تیارو او په 

نور په لکهاو قسمه که ګرځي او مپر ځهمدومره مخلوق په آسمانو کې الوزي، په لکهاو قسمه مالیانو به موږ ته ویل، چې د خدای 

غوټې وهي.  مالګینو اوبو کېپټو، سړو او تیارو ندې هم په تر ګنګل المخلوق په اوبو کې المبي، خو دا یې نه و راته ویلي، چې 

کیلومټره پېرړ او په  ۴تر  ۳له یو شمېر پوهانو ( Desert Research Institute-DRI)د کې  سیمهپه  (Vida)د انترکتیکا د وېدا 

پوهان ورته نړۍ ساینسدرجو کې داسي ژوندي میکروبونه موندلي دي، چې د  ۱۳زرهاوو کیلومټره پلن کنګل الندې په منفي 

 . او په رډو رډو سترګو ورته ګوري ګوته په خوله او الس تر زنې ناست دي

 

تاسو به وایی، چې اوبه له )صفر درجې( ښکته کنګلېږي او له )سلو درجو( پورته خوټېږي او بیا پسې تبخیرېږي، خو په منفي 

او تپه تیاره درجو کې د اوبو د رڼې بهېدنې په اړه به په دغه لیکنه کې د دغه معجزې میکانیزم  ولولی او په دغو سړو اوبو  ۱۳

د ژوند د معجزاتو  وګوری اوناندرې  یو میکروبونوله ساړه منجمد او بیا راژوندي کړکنګله هغه  کې د میکروبونو ژوند او یا له

  او د طبیعت د پټو کراماتو اثرونه ووینی.

ګشتو ګذار او السوهنو نه ژغورل کلونو په اوږدو کې د انسان له  ۸۲۱۱باید یاده شي، چې د انترکتیکا د وېدا د سیمې کنګل د 

او تر  مالګینې اوبه لیا تر یو میلیونه ډېرې زړې دي . د دغه کنګلیز سمندر الندېدی یې پټ ساتلی شویاغېزو ه شوی او له ناوړ

په امن کې پاتې دي، ځکه د نړۍ په ساینسپوهنه کې اغېز نه د تیریو او  موجوداتوځمکې د سر د  خدای مخلوقات د کنګل الندې د

چې موږ ته د کاینات په نورو ستورو کې د ژوند څرک  ولوله!ه ډکه یوو او غرایبو یوه نوې پاڼه ده او د څښتن تعالی له عجایب

  .  راپه ګوته کوي

تغذیوي میکانیزمونو تر څنګ د آسموس پېښه یا انرژیک  فعالوپوهنیزو هڅو دا جوته کړې ده، چې د سلول او یا هجرې په کچه د 

م د تغذیوي منځ مایعات موجود دي او د رګونو او نسجونو تر منځ ه هم غوره ګڼل کېږي. د انسان په بدن کې هم د سلولونو تر

پمپونو په توګه د هجروي انرژي په استفادې سره تر سره )هجروي( شمېر فعاله میکروسیلوالر  د یو)لېږد( موادو ترانسپورټ 

د آسموس پروسه  په تعادل کې (... ,Na, K, Ca, Cl, Ph, H)کېږي، خو په ډېرو برخو کې د الیکتورلیتونو، یعني کیمیاوي عناصرو 

غوره ګڼل کېږي، چې په مالګین چاپېر کې د هجرې اوبه جذبېږي، په نیمه مالګینه یا بلمنګې چاپېر کې اوبه سلول یا هجرې ته 

( )ایزوتونیک یا ایزوالکترولیت بیا ورته ي ويکې د اوبو د الکترولیتونو توازن مساو چاپېر هجرويوځي، خو که په هجره او نن

د یوې او یا بلې ، مګر چې رې او چاپېر په منځ کې نه تر سره کېږيد مایعاتو آسموس د هجپه دغه حالت کې ، نو وایي التح

حالت کې د  چاپېر رامنځ ته شي، نو په دېیعنې د )هایپرتونیک( او یا )هایپوتونیک( توپېر ومومي،  برخې الکترولیتي انډول

 . د آسموس پېښه تر سره کېږي پردې یوې او بلې خوا تهاو چاپېر تر منځ د  هجرې

یا شړومبو نه د چکې جوړولو پېښې ته پام وکړو. وروسته له دې چې تروې او یا  وس د پروسې لپاره کېدلی شي له ترؤد آسم

کې تر هغه مودې  کټوو اوبه په شړومبکټوه کې کېښودل شي، نو د کڅوړه کې واچول شي او بیا په یا کتان شړومبې د سان 

امنځ ته شو، نو عجیبه شي، کله چې دغه انډول ر د غلظت پر بنسټ سره برابرېاوبه  کټونینېږي، چې د کڅوړې د منځ اوبه او د 

کې  کټوته نینېږي او که په  کټوېي او له کڅوړې نورې اوبه هم په همدا ډول یې پرېږدې، نو اوبه تر یو حده تبخیرېږ پېښه ده، که

اوبه ورننوځي، چې دغه د کټوې چې غلظت یې ډېر دی وړې منځ ته اوبه نرۍ کېږي او د کڅ کټود اوبه ورواچوی، نو  رڼې

د کڅوړې اوبه ونینېږي، نو بیا کڅوړه برسېره  کېږي، نو ځکه په کلیو کې چې د ترؤوروستي حالت ته د آسموس پروسه ویل 

اوبو کې کېږدي، رڼو ، خو کله کله کڅوړه د څاه نه راایستل شویو سته ترې ونینويپه مر ندوي، چې اوبه د ځمکې د جازبې قوېب

بیا بیرته ترې نینېږې، چې په دې ډول له چکې او  نې چکې سره ګډېږيوبه کڅوړې ته ورننوځي او له اوبړځکه بیا دغه رڼې ا

 . کېږيتر السه بیا چکه  نسبي خوږه  خوندورهکېږي او  نینولبرخه او نسبي ترخه مالګینه 
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انسانان له ډوډۍ خوړلو خپله اړینه انرژي تر السه کوي او د تغذیې په میکانیزمونو کې یې په کولمو کې میکروبونه خپلې اړینې 

لکه نباتات د خپل ژوندون لپاره د لمر وړانګې د انرژي په د اینزایمي فعالې تغذیې تر څنګ، کوي، خو میکروبونه هم کاروایۍ 

غړوي. لمر ګلی هغه پلو ته سر اړوي کوم پلو ته چې لمر سترګه نو چې دغه پروسې ته فوتوسېنټېز وایي، ځکه  توګه کاروي،

لمر نه وي  ره کوي، نو خلک وایی، چېله لمره تودېږي او خپل تغذیوي پروسیجر پرې تر س)هجرې(  ژويمیکروبي او نباتي 

موندل شوي، چې  مخلوقات! خو عجیبه دا ده، چې نن سبا داسې ه ويچې وړانګه نه وي هلته څه شی شین نژوند نه وي او هلته 

 ۱۳پرته د لمر له وړانګو، په منفي میکروبونه موندل شوي، چې ژوند کوي او داسې له تودوښې وړانګې رڼا او د پرته د لمر له 

 سړو او مالګینو اوبو کې المبي. درجو

لې تغذیې یوه برخه د آسموس په مرسته تر سره کوی، بله کوي، چې د خپد د میکروبونو سلولونه یا هجرې هم خپل د بېلتانه ژون

 تر سره کوي او زیاتره باکټریاوې د لمر له وړانګو دپه اینزایمي میکانیزمونو برخه لکه ناپېیلې هجره د انرژي په استفادې 

ې یعنې له منفي درجې ښکته چاپېر کې د ایکوسیستم ک -مګر په کریو خپل ژوند پوره انرژي تر السه کوي.فوتوسینټېز په توګه د 

ژوي کنګلېږي او په مالګینو اوبو کې لکه د داسې ګومان کېدلو چې ، ځکه ګڼل کېدلونا شونی یا ژوند باکټریا موجودیت یا ژویو 

منفي غونجېږي، ځکه د بدن اوبه یې مالګین چاپېلاير کې جذبېږي او انساج یې وچېږي او اوبه له  فرعونیانو جسدونو غوندې

 یې کارونه. کنګلېږي، بس عجیبه دنیا ده او عجیبه درجې چاپېلاير سره

د انترکتیکا د وېدا سیمې د کنګل سمندر څېړنه په ستېریل یا له میکروبونو پاک چاپېلاير کې تر سره 

اخیستل شوې اریا ځمکې له ګوګله کیلومتره الندې سیمې  ۳شوې ده. د کنګل الندې مالګینې اوبه د 

کې میکروبونه موندل شوي دي. دغه څېړنې داسې نوې نظریې رامنځ  او په دغو مالګینو اوبو دي

په نورو ستورو کې هم د ژوند امکانات شته دي،  ، چې پرته زموږ له ځمکې د کایناتته کړې دي

درجو  ۱۰۱۱شته دي، چې په مثبت  ېړنې ښودلې وه، چې داسې میکروبونهبلې څ ېځکه مخکې یو

م ژوند کوي، چې دغه بیا د طبیعت بله معجزه ده، ځکه د ژوي د پروتینونو حرارت کې ه

درجو سانتي ګرېد کې رامنځ ته کېږي او ژوې )هجره( له  ۵۰ -۰۱دېناتورېشن یا له منځه تلل په 

ګڼل  درجې د سانتي ګرېد حرارت کافي ۰۱، چې د شودو د پاستورېزېشن یا له میکروبي زریاتو پاکولو لپاره هم تر منځه ځي

 . کېږي

، چې اوبه د منفي سړوښې په ېدل د دې سبب کېږيدرجو د سانتي ګرېد کې بهېږي، ځکه د اوبو مالګېن ۱۳ولې اوبه په منفي 

د شیریخ پزي د دېګ چاپېر واوره کې مالګه اچوي، چې واروه دي، چې  ې ښه بېلګه یې شیریخ فروشانچاپېر کې هم وبهېږي، چ

 وي، چې د دېګ پهمتداومه واوره نه کنګلېږي او نه هم ژر وېلې کېږي، مګر د چاپېر سړوښه یې نو مالګینه مالګینه شي، ځکه 

او د موټر د )انتي فریز( . په ژمي کې د موټر د ماشین په اوبو کې دېواله شودې موښل کېږي او سړوپۍ )شیریخ( ترې جوړېږي

درجو د سانتي ګرېد کې هم  ۴۱م کارول کېږي، چې په منفي کړکیو د مینځلو په اوبو کې د الکولو تر څنګ ځینې مالګین مواد ه

 نه کنګلېږي.

په دغو مالګینو او د لمر له وړانګو پټو اوبو کې دغه میکروبونه څه ډول خپله تغذیه تر سره کوي! پوهانو داسې نظر ورکړی، 

کې په ډبرینه کومه کې وسپنه او نور چې د مالګینو اوبو او ځمکې د کومې له پوښ سره کیمیاوي تعامل تر سره کېږي، ځکه د ځم

اوکساید او آزاد هایدروجن رامنځ ته کېږي، چې دغه مادې بیا  -دغه تعامل په ترڅ کې نایتروجن او د دي شتهکیمیاوي عناصر 

ي، چې ولې دغه میکروبونه په مالګینو اوبو کې نه غونجېږده میکروبونه لکه انرژي د خپل موجودیت لپاره کاروي. بله خبره دا 

، ځکه یې له چاپېر نو کېدی شي چې د میکروب په جوړښت کې هم مالګینه برخه برجسته وي او له چاپېر سره په انډول کې وي

 .کم دیشمېر یې مالګینو اوبو میکروبونه د انرژي د کمښت له کبله ژر تکثیر نه کوي، ځکه نو سره جسمي سازش کړی، خو د 

 پایله

ژوند هغه محرکه قوه ده، چې د چاپېر له خوالو او ناخوالو سره سازش کوي او په اور او اوبو کې خپل څرک ښیي، خو د چاپېر 

لمبو د ژوندي موجوداتو موندل موږ ته دا په ګوته کوي، چې د کاینات په کې سړوښه له حده زیاته تودوښه او له برېده ډېره په 

سړو ستوریو کې هم د ژوند څرک موندل کېدلی شي، ځکه پوهان وایي، چې چېرې کیمیاوي تعامل وي! هلته کنګل تودو او 

مالیکول وي او د پروتین رامنځ ته کېدل وي؛ او چېرې چې پروتین وي هلته د بیولوژیکي موجوداتو رامنځ کېدل وي، نو زه به 

  .وي او انساني ټولنه یتوي هلته انسانماغزه وي هلته شعور وي او چېرې چې شعور چې ووایم، چېرې 

 په درنښت

1. Antarctic lakes clue to alien life, By Paul Rincon, Science editor, BBC News website, 27 November 2012 
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