بۆچی ئايين دژ به زانسته
لهو کاتهوە مرۆڤ ههستی خۆ ناسينی ت دا پهروەدردە بووە ،باوەڕی
پهيدا کردووە که وەك بوونهوەر کی تايبهت خو ق ندراوە و و نهيهکی
تايبهتی بۆ خۆی له ئونيورسامدا تهرخان کردووە و خۆ و ج ی ژيانی به
ناوەڕاستی ئهو ناوەندە ناسيوە .ئهو هه س و کهوته تهنانهت له ناو ڕەگهزە
جۆراوجۆرەکاندا پهرەی سهندووە و خۆيان پ زل تر و ماقوو تر
لهوانيتر بووە .ئهو پرەنسيپه لهناو کهسايهتی تاقم ک لهو مرۆڤانهدا تا
ڕادەيهك پهرەی سهندووە ،که خۆيان به شت کی جياواز و تاقانه به
هه سهنگاندن لهگهڵ مرۆڤهکانيتر داناوە.
تاقم کيشيان لهسهر ئهو باوەڕەن که مهبهست له خو قاندن تهنيا
پهيوەندی به مرۆڤهوە ههيه و به هۆی تاقيکاری لهسهر ئهوەوە خو قاندن
هاتۆته ئاراوە .ئهو مانايهی مرۆڤ به جيهان و دەوروبهری خۆی دابوو
تهنيا بههۆی زانستی کا يهوە هه يدەسهنگاند :زەوی تهخت ،ڕۆژ ،مانگ و
ئهست رەکانی له ژ ر ئاسمان کی نيوە کهماندا هه پهس ردراون .خوڕافات،
گ ڕاوە و حيماسه لهسهر خو قاندن ،له ﻻيهن مرۆڤه ڕووحانيهکانهوە
دۆزرايهوە و پهرەی پ درا.
فيلهسۆفان ،زانايان و ئهست رەناسانی يۆنانی سهدەی ناوەڕاست لهسهر
ئهو بۆچوونانه و نهيهکی سهير و سهمهڕە و تايبهتييان له دنيای خۆيان
پ که نا که ههموو شت ك به دەوری زەويدا دەخوﻻيهوە :ڕۆژ ،مانگ و
ئهست رە و پﻼن تهکان ههر ههموويان به دەوری زەويدا دەخوﻻنهوە و
زەوی ببووە ناوەندی ئونيو رسام.
کات نيکۆﻻوس کۆپ رنيکۆس " "Nikolaus Kopernikusو يۆهانس ک پلهر
" "Johannes Keplerئهو و نهيهی مرۆڤ لهسهر چۆنيهتی جيهان بوويان،
گۆڕی ،واته ههمووشت ك به دەوری ڕۆژ دا دەگهڕێ ،تووڕەيی
ئايينيهکانيان بۆ ﻻی خۆيان ڕاک شا .ئهو بۆچوونه بهو مانايه بوو که
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مرۆڤ نه ج يهکی تايبهتی لهو خو قاندنهدا ههبووە که خۆيان بۆ خۆيان
ساز کردبوو ،و نه خو قاندن لهسهر ئهوان وەك بوونهوەر کی تايبهت و
تاقانه هه دەسووڕا .ئهو بۆچوونه به لهژ ر پرسيار خستنی ئايين و
باوەڕەکهيان له قه هم درا و شهڕ و ک شهی ن وان ئايين و زانست ل رەوە
به ڕاشکاوی دەستی پ کرد .به پ ی زانياری مرۆڤه ئايينيهکان و ههروەها
به پ ی ژمارەی وەچهکانی مرۆڤ که له کت بی تهوڕات و ئينجيلدا ڕوون
کرابوونهوە ،خو قاندنی مرۆڤ و دنيای دەوروبهری دەب ڕۆژی
يهکشهممه  ٢٣ئوکتۆبری  ٤٠٠٤پ ش له دايك بوونی مهسيح بهڕ وە
چووب  .ههروەها به پ ی سهرچاوەيهکيتر حيسابيان کردووە که ئادەم و
حهوا ڕۆژی دووشهممه  ١٠نوامبری  ٤٠٠٤پ ش زايين له بهههشت
دەرکراون) .ئهو دوو مرۆڤه دەب تهنيا  ١١ڕۆژ له بهههشت چ ژيان
ک شاب ( .ههروەها به پ ی ئهو حيساباته ،نوحی کهشتيوان ڕۆژی
چوارشهممه ٥ی مانگی مای سا ی  ١٤٩١پ ش زايين لهسهر شاخی
ئاڕاڕات به ويشکی گهييشتب .
زانياری سهردەم و گرنگترين مرۆڤی زانستی سرووشتی ئهمڕۆی
سهر زەوی ستيڤن هۆکينگ " "Stephen Hawkingيهك لهو مرۆڤانهيه که
ئاوی سارد بهسهر ئايينيهکاندا دەڕ ژێ و ڕەدی دەکاتهوە که مرۆڤ به
هيچ ش وەيهك پۆست و سهروەريی ناو بوونهوەرەکانيان نييه و له
ئونيو سامدا تاقانه نين .ئهو دە " :خودا ،پهيکهری ياسای فيزيکييه .ئ مه
وەك بوونهوەر کی ئاسايين لهسهر پﻼن ت کی بچووك له ن وان ملياردان
ئهست رە که له گۆشهيهکی کهناريی ناو سهدان مليارد گاﻻکسيدا
هه کهوتووين .بهو هۆيه زۆر چهتوون دەکرێ باوەڕمان به خودايهك ب
که خۆی به ئ مهوە خهريك دەکا ياخود بيهوێ بوونی ئ مه بسهلم ن ".
ئهوەش خۆی ئهو بۆچوونه دەدرک ن که زۆر چهتوونه بۆ مرۆڤ له
ئونيو رسام کی ئاوا مهزندا که دۆخی بۆ ههر ﻻيهن و ههر گۆشهی
جيهان وەك يهك وايه ،پﻼن ت کی بچووکی وەك زەوی به پيرۆز دابنرێ.
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سهرەڕای ئهانهش مرۆڤ و زانستی ئهمڕۆيی به هۆی دۆزراوەکان و
پشکنينی فوسيلهکانی بهج ماوەی ناو زەوی دەيسهلم نن که تهمهنی زەوی
زۆر لهوە زياترە که ئايينيهکان تهخمينی دەکهن .به پ ی نو ترين
زانيارييهکان تهمهنی زەوی و ئونيو رسام نيزيکهی  ٤،٦مليار ساڵ
تهخمين دەکرێ.
لهو کاتهوە ئايين و زانست ل ك جيا بوونهتهوە و ههرکام ڕ ی خۆيان
گرتووە ،له ن وانيان دا ک شه و شهڕ کی ناپ ويست ساز کراوە .يهکهم
مرۆڤی هۆمۆساپ ينسهکان بههۆی کونجکاوی و تامهزرۆيی بۆ
وەدەسته نانی زانياريی ژيانيان و ترس له مردن ،خۆيان به خوداکانهوە
هه واسيوە .بههۆی پ شکهوتوويی و پهرەسهندنی زانست بهرە بهرە
خوڕافات و گ ڕاوە حيماسيهکان وەﻻنراون و مرۆڤ ڕ گايهکی زانستی
لۆژيکيی دۆزيوەتهوە که چۆنيهتی پ کهاتنی ژيانی باشتر بۆ ڕوون
دەکاتهوە .ههر بهو هۆيانه مرۆڤه ئايينيهکان لهژ ر گوشار کی لۆژيکی
زانايان دانراون که توانايی خۆڕاگرييان لهههنبهر دا نهماوە .ئهويکه
ه شتا ههر لهناو نهچوون دەگهڕ تهوە سهر پلهی ئاگاداريی کاڵ و کرچی
کۆمه گاکان که بهداخهوە به ب ل کۆ ينهوە ئهو دياردەيه وەك ميرات به
يهکتری دەسپ رن.

در ژەی ههيه ...
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