ماکهی بهج ماوە )زب (ی ئهتۆمی
باشترين و بهکه کترين فۆرمی ووزەی ئهلکتريکی بۆ مرۆڤی سهر
زەوی ته ئ ستا ووزەی ناوك )ههستهيی( يه .ئهگهرکوو ووزەی
بهداستهاتوو له ه زی ئاو که بههۆی دامهزرانی بهربهند لهسهر ڕ ی
چۆمهکان بهرههم دێ ،گه ك بۆ ژينگه به سوودترە ،به م بهستراوەتهوە
به زۆريی ئاوی ناو چۆمهکان و ناتوان وە مدەرەوەی حهشيمهتی
ئهوڕۆيی سهر زەوی ب  .چهشنهکانيتری بهرههمه نانی ووزە يا ناتوانن
وە مدەری پلهی که کل وەرگرتنی ووزەی مرۆڤ بن يا زيان به ژينگه و
ئاتمۆسف ر دەگه ينن.
بۆ بهرههمه نانی ووزەی ناوك لهمڕۆدا بههۆی بهشکردن،
لهتکردن)ل ك ب وکردن(ی ناوکی ئهتۆمی و بهش وەی کاردانهوە يا
دژکردەوە له ناوەند کی ناوکيی ،گهرما بهرههم د نن .لهو گهرمايه بۆ
دروستکردنی هه می ئاو که ك وەردەگيرترێ .هه م دەب ته هۆی
وەکارخستنی تووربينی تايبهتيی هه م که ئهوانيش دەبنه هۆی سووڕانی
ژنراتۆرەکان و له نههايهتدا پ ك ه نانی ووزەی ئهلکتريکی .ناوەندی
ئهتۆمی کار کی خاو نه و هيچ دووکه ك لهخۆی ناداته دەرێ .پ ويستی
به ئوکسيژ ن نييه و هيدرۆژ نيش لهخۆی ناداته دەرێ .له ناوەندی ئهتۆمی
مود ڕنی ئهمڕۆيی دەکرێ به باشی بۆ وەدەسته نانی ووزەی ئهلکتريکی
که ك وەرگيرترێ .تا ئهمڕۆ بۆ بهرههمه نانی ووزەی ئهلکتريکی له
ماکهی ئورانيۆم که ك وەردەگيرترێ .ديارە ئهو ماکهيه ب بن نييه و
ڕۆژ ك ئۆرانيۆم کۆتايی پ دێ و مرۆڤ دەب بير له ڕ گايهکيتر
بکاتهوە.
که ك وەرگرتن له ووزەی ئهتۆمی ﻻيهن کی خراپيشی
پ کهاتوو له دروستکرنی ئهو چهشن ووزەيه پڕشهنگ ك له
دەرێ که دەتوان ههزاران ساڵ بۆ ژينگه و بوونهوەران
بههۆی ئهو ﻻيهنه زيانبارەيهوە له زۆربهی و ته
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پ شکهوتووەکان مرۆڤ و ڕ کخراوەی دژ به ه زی ئهتۆمی بهربهرەکانی
دژ به سازکردنی ئهو چهشن ووزەيه دەکهن .بهو هۆيانهوە زانايانی ئهو
بووارە ب وەچان بهدوای ئا ترناتيﭭ کی تر دان که بکرێ به ب
زيانگهياندن به ژينگه و بوونهوەرانی بتوانن ڕ گاچارەيهکيتر بدۆزنهوە.
مرۆڤ له سهراسهری ئهم جيهانه ه شتا هيچ ڕ گايهکی ئهرخهيانيان
نهدۆزيوەتهوە که چلۆن بتوانن زب ی زيانباری ئهتۆمی لهناو بهرن .ههر
بۆيه تهنيا له ج يهکی تا ڕادەيهك ئهرخهيان ڕادەگير ن ههتا
ڕ گاچارەيهکی گونجاويان بۆ بدۆزنهوە .له تاقم ك له و ته پ شکهوتووە
کان ههو ی داخستنی ناوەندەکانی بهرههمه نهری ووزەی ئهتۆمی دەدرێ
و تاقم ك لهو ناوەندانهيان داخستووە و له ههند کيش له و تانيتر پهرەی
پ دەدرێ و ووزەی ئهتۆمی بهرههم ده نرێ.
ئهگهر مرۆڤ بيتوانيبايه به ش وەيهك له ووزەی ههتاو که ههمان
پرۆسه ،واته شکاندنی ئهتۆم و پرۆسهی زنجيرەيی بۆته هۆی پ کهينانی،
که ك وەرگرێ ،ئهو کات دەتوانی له ووزەی ڕۆژ وەك موتۆڕ کی
ئهرخهيان و پاك و خاو ن بۆ پ که نانی ووزەی ئهلکتريکی به ش وەی
گشتی که ك وەرگرێ .ديارە به دۆزينهوەی سيستهمی زۆﻻريی مرۆڤ
توانيويه بهش کی بچووکی پ داويستييهکانی پ دابين بکا ،به م تا گهييشتن
بهو ڕۆژە که به تهواوی له ووزەی ههتاو که ك وەربگرێ ،ر گايهکی
دوور له پ شه .له و تی ئا مان به پ ی ئهو بهرنامهيهی بۆيان داناوە تا
سا ی  ٢٠٣٠دەب خهز نهيهکی ههستهيی دروست بکرێ که بتوانن زب ی
ئهتۆمی ت دا به ئهرخهيانی ج کهنهوە .تا هاتنی ئهو کاته نيزيکهی ١٧
ههزار تۆن زب ی راديۆئاکتيﭭدار کۆ دەب تهوە که هه هيهکی بچووکی
تکنيکی مرۆڤ ،دەەتوان بب ته هۆی پيکه نانی کارەسات ك.
بۆ ئهوەی بتوانين و نای بکهين که ماکهی ڕاديۆئاکتيڤ تا چ ڕادەيهك
دەتوان مهترسيدار ب  ،سهيری چهند ساڵ پ ش ئ ستا دەکهين:
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بۆ يهکهم جار دوو بۆمبی ئهتۆمی له شهڕی دووههمی جيهانی سا ی
 ١٩٤٥دژ به و تی ژاپۆن بهکاره نران .بههۆی ئهو بۆمبانهوە سهدان
ههزار مرۆڤ گيانی خۆيان له ماويهکی کورتدا له دەست دا .ههروەها
ههزاران مرۆڤ له کات کی دوور و در ژدا بههۆی برينداربوون و
تيشکی راديۆئاکتيﭭی بهج ماوە له بۆمبهکان ،ما ئاواييان لهم دنيايه کردوە.
تا ئهمڕۆش که نيزيکهی  ٧٣ساڵ بهسهر ئهو کارەساتهدا ت پهڕ بووە ،ئهو
تيشکه ڕاديۆئاکتيﭭانه ههر بوونيان ههيه و ه شتا ههر مهترسی بۆ مرۆڤ
دروست دەکهن.

در ژەی ههيه ...

له تهقينهوهی مهزنهوه ...

236

