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  دسږکال فزيک نوبل جايزه جاپاني فزيکپوهانو ته ورکړه شوه  

جايزې علمي کميسيون دسږکال نوبل جايزه د بڅرکوفزيک داکټوبرمياشتې په شپږمه نيټه د سويډن هيواد دنوبل  
)particle physics ( په څانګه کې دووجاپاني فزيک پوهانوهريوToshihide Maskawa او Makoto Kobayash 

دنوبل جايزې علمي کميسيون نوموړي .  ته ور کړه Yoichiro Nambuاوپه جاپان کې زيږيدلی امريکايي فزيک پوه 
 مستحق وګڼل چې هغوی وکوالی شوه چې دکائيناتودپيدايښت اودمادې دجوړښت په تړاو بنسټيز نوي فزيک پوهان ځکه

 په دې بريالی شوچې دبڅرکوفزيک په Nambuدبيلګې په توګه امريکايې فزيک پوه . مالومات رابرسيره کړي 
 په نامه spontaneous broken symmetryقوانينوکې داسې يوه کړنالره کشف کړي چې دناڅاپه مات شوی تناظر 

 ال ډيرپخواوړاندوينه کړې وه چې په Maskawa اوKobayashiهمدارنګه جاپاني فزيک پوهانوهريوه . سره ياديږي 
 په نامه quarksذرې هم شتون لري چې دکوارکونو ) نسل(طبيعت کې ددوونوروپيژتدل شووټولګيوبرسيره درېيم ټولګی 

همدارنګه . ې دطبيعت مهم قوانين لکه تناظرماتيږي اونه مراعات کيږي په درېيم نسل کوارکونوک. سره ياديږي 
 راديواکتيوتجزيه وڅيړله اوثبوت کړه چې دلته هم دتناظرماتوالې K-Mesonنوموړوفزيک پوهانود يوې بلی خنثې ذرې 

مل ګرځيدالی په طبيعت کې دتناظرقانون ناڅاپه ماتيدنه کيدای شي چې بنسټيز ذروته دکتلې ورکولوال. صورت نيسي 
  . وي 

 نيټه د سويدن نوبل جايزې علمی اکادمي اعالن وکړچې درې جاپاني فزيک پوهان دبڅرکوفزيک په ٢٠٠٨/ ١٠ /۶په 
  . څانګه کې دنوبل جايزې مستحق دي 

  
 زکال څخه راپه دې ١٩۶۴د. کوارک يوه داسې بنسټيزذره ده چې دپروتون اونيوترون ذرې ورڅخه جوړې دي 

ن دمادې ترټولوکوچنی ذره اتوم نه ګڼي بلکې کوارکونه اوالکترونونه دمادې دجوړښت بنسټيزذروپه خوافزيک پوها
  . شکل کې دمادې بنسټيزجوړښت ښوول شوی دی -١په . صفت پيژندل شوې دي 

هره ماده داتومونوڅخه جوړه ده داتوم هستې په ښاوخوا الکترونونه راڅرخي داتوم هسته دپروتونواو نيوترونوڅخه 
   .وړه ده پروتون ددوو پورته کوارکونو اويوه ښکته کوارک څخه جوړدیج
    

 

هره ماده داتومونوڅخه
 جوړه ده

  هستې په ښاوخوا داتوم
 الکترونونه راڅرخي

 داتوم هسته دپروتونواو
 نيوترونوڅخه جوړه ده

پروتون ددوو پورته
 کوارکونو اويوه ښکته
 کوارک څخه جوړدی

 

ند مات شوی تناظر ددې المل ګرځيدلی چې زموږ ځمکه ،ستوری اوکيهان التراوسه شتون دنوموړوفزيک پوهانوپه ا
په دې ترځ . ترسره شو) Big Bang(داځکه چې لږڅه څوارلس مليارده کاله پخوا لوی درز ياپه بله وينا لوی ټس . لري 

ورځ موږپوهيږوچې که ماده نن .  بايد په مساوي اندازه منځته راغلې وي antimatterاوضدماده matterکې ماده 
 سره Electron چې ديوه الکترون Positronلکه يوپوزيترون . اوضدماده سره يوځای شي نويوبل بيخي دمنځه وړي 

دپورته ويل شووڅخه دانتيجه اخلوچې دلوی ټس نه وروسته . يوځای شی نوددواړوکتله دمنځه ځي اوپه انرژي اوړي 
بلخواپه کيهان کې . ې اوکيهان اوپه پای کې موږانسانان هيڅ موجودنه وای بايدچې ماده لکه ځمکه ،ستوري ،سيار

پوښتنه داده چې دومره ډيره ضدماده څه شوه ؟ داسې اټکل کيږي چې دلوی ټس . دضدمادې ثبوت هيڅ شتون نه لري 
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ت نظم يې  مات شوی دی اودطبيعsymmetryسره سم د کوم ناڅرګنده المل له کبله دمادې اوضدمادې ترمنځ تناضر 
  . وران کړی دی 

په دې مانا چې هره . دشلمې پيړی ترنيمايي پورې فزيک پوهانوداسې فکرکولوچې دطبيعت قوانين متناظر شکل لري 
دبيلګې په توګه پروتون يوضدپروتون ، اوالکترون يوضدالکترون لري چې دپوزيترون په . يوه ذره يوه ضدذره لري 

 ١٩۵۶خوکله چې په . پل مخ په هنداره کې وګوري نويوتناظرپکې پيژندالی شي همدارنګه که څوک خ. نامه ياديږي 
 راديواکتيوعنصرطبيعي تجزيه وڅيړل شوه نومالومه شوه چې په نوموړې تجزيه کې ازادشوی ۵٩زکال کې دکوبالټ 

په دې . شو  زکال کې دبڅرکو دچارجونوتناظرماتوالی ثبوت ١٩٨٠په . الکترون تل ځانته يوټاکلی سمت غوره کوي 
  . مانا چې په فزيک کې داسې قوانين شته دي چې هلته دتناظرکړنالره نه مراعات کيږي 

يوهندسي جسم دڅرخيدلو، بې ځايه کولو،اويا په هنداره کې انعکاس . دتناظرکلمه په حقيقت کې درياضي څخه راغلې ده 
عمليوپه واسطه پخپل ځان کې ربط ورکړای ورکولوپه تړاو هغه وخت تناظر لري ،کله چې دجسم ټولې نقطې دنوموړو

    .mappingشي 

خوپه دې .  زکال کې تجريووښودله چې ددې امکانات شته دي چې يوه بنسټيزذره په بله بنسټيزذره واړول شي ١٩۶٠په 
اچې په دې مان. ترځ کې يوه ډيره حيرانوونکې پيښه هم په ډاګه شوه چې تراوسه پورې فزيک پوهان ورباندې نه پوهيدل 

 په نامه ياديږي په ډيره اسانی اوډيرسرعت سره په الکترون اوړي Myonتجريووښووله چې يوه بنسټيزذره چې دميون 
ذروترمنځ  دنوموړو. په داسې حال کې چې دکوارک ذره په ډيره ستونځه اولږسرعت سره په بل کوارک اوړي . 

ماتريکس Maskawa او Kobayashiه اوس د دسرعت توپير ځکه منځ ته راځي چې دسرعت نه برابروالي ستونڅ
دنوموړې تيوري له مخې په يوه بل باندی دبنسټيزذروداووښتلو سرعت توپير ځکه شتون لري . تيوري په اساس حل شوه 

  . چې په طبيعت کې دناڅاپی تناظر ماتيدنه صورت نيسي 

په دې وخت کې کيهان . اومتناظر ه بڼه درلوده داسې اټکل کيږی چې دلوی ټس نه سمدالسه وروسته کيهان ډيرتود 
خوڅومره چې کيهان دوخت په تيريدلوسره سړيدلوپه همغه کچه يې متجانس اومتناظرخواص . متجانس شکل هم درلود

بلخوا دکيهان دپيدايښت په وخت کی دتودوخې درجه ډيره لوړه وه اودوخت په تيريدلوسره يې کمښت . دالسه ورکړل 
د تيوري نوموړې موډل داسې هم اټکل کوي . له کې بڅرکوخپل متناظر جوړښت يوه ناڅاپه دالسه ورکړپه پاي. وموند 

  .  خپل تناظر وبايلهHiggs fieldچې ګڼه کتله هغه مهال منځ ته راغله کله چې دهيګ ساحې 

خت ،مکان ، او په په خپل حال پاتې کيږي که څه هم و.  زکال نه ترمخه داسې فکرکيدلوچې دفزيک ټول قوانين ١٩۶٠د
په بله ويناکه چيرې دهغوی ځايزدرې بعده . فضاکې دهغوی د محورونه موقعيت دړومبي حالت په پرتله بدلون ومومي 

همدارنګه فزيک پوهان په دې فکر . محورونه د تناطرپه بڼه راوڅرخيږي ، اويا که وخت مخ ته اوکه څټ ته والړشي 
  .  لپاره يوشان اعتبارلري antimatterضدذرې ووچې ګڼه دفزيک طبيعي قوانين دذرې او

خواوس څرګنده شوې ده چې ډيرې کوچنۍ ذرې کوم چې په تعجيل کوونکې دستګاه کې منځ ته راځي دوخت اود فضا په 
دتناظر ناڅاپي ماتيدنه کوالی شوچې په الندې . دتناظرناڅاپي ماتيدل دطبيعت نظم دمنځه وړي . تړاوخپل تناظر بايلي 

  . ربو کې ترکتنې الندې ونيسوفزيکي تج

کله چې پريښوول شی نوسمدالسه به يوې خواته . دپينسل يوقلم دڅوکې په سرداسې درووچې دتعادل حالت غوره کړي 
که څه هم . مخکې له دې چې ښکته وغورځي د پينسل قلم په بشپړتناظرحالت کې پروت وو . کوږشي اوښکته راولويږي 

سمت په پرتله لومړيتوب نه لري اودهرفضايي سمت چانس يوشان دی خوبرسيره په هيڅ يو فضايي سمت دبل فضايي 
په دغه ډول کړنالره کې خپل لومړنی . دې بيا هم دپينسل قلم لويږی اوپه دې ترځ کې ځانته دامکاناتويووړسمت ټاکی 

  . تناظر د السه ورکوي
يږي بلکه په کيماوي ،بيالوژيکي پروسواوورځني په طبيعت کې دتناظرماتوالی نه يوازې په فزيکي قوانينوکې ليدل ک

دبيلګې په توګه که ديوچا دمخ په يوه اړخ کې يوطبيعي خال موجودوی نو د تناظر دغه ډول . ژوندکې هم شتون لري 
  .  په نامه سره ياديږی explicable symmetryماتوالي د 

 بنسټيزفزيکي معادلې يوټاکلی تناظرولري خوهغه د تناظرناڅاپي ماتيدنه هغه وخت منځ ته راځی کله چې ديوه سيستم
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دبيلګې په توګه دفروماګنيت مادې . حالت چې ترټولونه په ټيټه انرژي کې پروت وي دغه تناظرپه پام کې وه نه نيسي
په دې مانا چې په فروماګنيت ماده . مقناطيسي کول يوه فزيکي پروسه ده چې په دغه کړنالره کې تناظر دالسه ورکوي 

پايله يې داده چې په دې .  دانرژي په مساعد حالت کې ديوه بل سره موازي بڼه غوره کويSpinsداتومونوسپينونه کې 
  .  قانون ماتيږ يrotation invariantتجربه کې دسيستم دڅرخيدلوپه تړاو دنه بدلون 

. وه ګردي ميزباندې ميلمانه ناست دي په ي. په ورځنی ژوندکې دناڅاپه تناظرماتوالی يوه بله بيلګه په الندې ډول بيان کوو
سړی کوالی شي چې دښي اويا دکيڼ اړخ انګوروپشقاب ځانته . دهرودووميلمنوترمنځ دانګورويوپشقاب پروت دی 

خوکله چې دميلمنونه څخه يوتن دبيلګې په توګه يوځل . داځکه چې داټول شيان په متناظرتوګه ايښودل شوي دي . وټاکي 
 اړخ انګوروپشقاب به دده وي نوسمدالسه تناظرماتيږي اوپاتې ميلمانه مجبوردي چې د هغه پريکړه وکړه چې دکيڼ

  . کړنالره تعقيب کړي اودکيڼ اړخ انګوروپشقابونه وټاکي 

په ډاګه کوی چې دکيهان " Kobayashi-Maskawa-Matrix"دنوموړوفزيک پوهانورياضی معادله : دپايلې لنډيز 
 ماده اوضدماده يوشان نه دي ٤٣−١٠ secondپه طاقت منفي درې څلويښت ثانېې پخوادپيدايښت په پيل کې يانې لس 

 symmetryداپه دې ماناچې دمادې دتناظر . همدومره بس ده چې دمادې يوه ذره دضدمادې څخه زياته وي . پيداشوي 
   .ناڅاپي ماتيدنه دهمدې وخت نه پيل کيږي 

  : اخذليک 
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