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پهرجۆی زانست
ئ مه ئهمڕۆ له سهردەمی ت کنۆلۆژيدا دەژين .ئهو پرسيارانهی بۆ باو و باپيرانمان له
ڕوانگهی سياسی ،ئهخﻼقی و ڕووحيهوە وەك پهرجۆيهکی ل هاتبوو ،ئهمڕۆ به هۆی
پ شکهوتوويی و ت کنۆلۆژييهوە تهنيا پرسياری زانستين .سهرکهوتوويی لهڕادەبهدەری
زانست بۆ و نه له بهربهرەکانی لهگهڵ ههورەتريشقه ،ههژاريی و مردن که زۆربهی
کاتی ژيانی پ شينيانمانی پ وە گيرابۆوە ،ههنگاوی بهرزی بهرەو ڕوونی هه ناوەتهوە.
زۆربهی مرۆڤ قهناعهتيان ت دا پ کهاتووە که زانست بۆ ژيانی مرۆڤ زۆر بهکه که و
به ب ترس و خۆف به ئهرخهيانييهوە دەتوانن خۆيان و ژيانی داهاتوويانی پ بسپ رن.
تهنانهت تاقم ك دە ن زانست دەتوان ئهو بهههشتهی سا يانی در ژە مرۆڤ بهدوايدا
دەگهڕێ ،لهسهر ئهم ههردە بۆيان فهراههم کا.
لهڕاستيدا بههۆی ه زگرتنی سهرمايهداری لهمڕۆدا زانست ،کهمتر بۆ
که كل وەرگرتنی مرۆڤ بهکاردەه ندرێ ،به کوو زياتر لهژ ر کارت کهری و ئينترەسهی
بارودۆخی ئابووری ،سياسی و ئايينی زۆرداران دايه .چونکه ئهو ڕاستييه نابی لهبير
کهينهوە تاقيکارييهکانی زانستی به ه زی ما ی سهرمايهدارانهوە بهستراوەتهوە .ههر
کهس لهش و ئهندامانی مرۆڤ و بوونهوەرانيتر لهژ ر تاقيکاری دابن  ،پ ويستی به
کهرەسه و ج و شو نی تايبهتی ،ماکهی کيمايايی و ه زی مرۆڤی زانا ههيه که
ئهوانهش به ش وەی ڕاستهوەخۆ پهيوەندايهتييان لهگهڵ چۆنيهتيی بارودۆخی ما ييهوە
ههيه .ههرکهس به ش وەی بنهڕەتی ياساکانی ئابووری بپشکن  ،پ ويستی به کامپيۆتر،
ج ی تايبهت و مهزنی پاشهکهوتکردنی زانيارييهکان ههيه و ههروەها پ ويستی به
دۆزينهوەی پرۆگرامی ئا ۆز بۆ لهکاره نان و که كوەرگرتنی دروست له زانيارييه
کۆکراوەکان ههيه .ههرکهسيش بيهوێ له هه س و کهوتی مرۆڤی ڕاوکهر و کۆکهری
سهردەمی کهوەن ت بگا ،دەب سهفهر بۆ و ته دوورەکان بکا ،ج ی و شو نی ئاگرە
کۆنهکان هه کۆ و ئ سقانه به بهرد کراوەکان بپشکن  .ئهو کارانه ههموويان پ ويستی
ڕاستهوخۆيان به پارەوە ههيه.
له چهند ههزار سا ی ڕابردووەوە ههميشه مرۆڤ ههبوون که به تامهزرۆييهوە لهشی
مرۆڤ ،ياسای ئابووريی و ژيانی مرۆڤی ڕاوکهر و کۆکهريان ﭘشکنيوە .به م به ب
ﭘشتيوانی ما يی نهيانتوانيوە هانگاو کی بهرز هه ننهوە .له ﭘ نج سهد سا ی ڕابردووەوە،
بارودۆخی ئابووری بۆيه ئاوا ههنگاوی بهرزی هه ناوەتهوە و سهرکهوتوو بووە ،چونکه
زياتر و زياتر سهرمايهداران بۆ دەو همهندکردنی خۆيان ئامادە بوون ﭘارەيهکی يهکجار
زۆر بۆ ﭘشکنين و ﭘ شکهوتوويی بواری زانستی تهرخان بکهن .بۆ ڕوونکردنهوی
نهخشهی جيهان ،ﭘ وانی ئونيو رزام و ڕ ك وﭘ ککردنی چهشنی بوونهوەرانی سهر ئهم
ههردە له ﻻيهن زانايانی وەك کريستۆف کلۆمب ،گاليله ،نيۆتۆن ،داروين و ئهنشتاين و ...
ملياردان ﭘارەيان بۆ تهرخان کراوە .ئهگهر داروين بوونی نهبايه ڕەنگه زانستی
ﭘهرەسهندن به زانايکيتر بۆ و نه وەك واﻻسه 8در ژەی ﭘ درابا .به م ئهگهر
 8واﻻسه زانيار کی ئينگليای بوو که به ب ئاگاداری له کارەکانی داروين ،ئهويش تيئۆری پهرەسهندنی
دۆزيبۆوە ،به م داروين پ ش ئهو ت ئۆرييهکهی خۆی ب و کردەوە.
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دەو همهندان و بهه زانی ئورووﭘا ﭘ ۆژە زانستييهکانيان له ڕوانگهی ما ييهوە ﭘشتيوانی
نهکردبا و زانايان بۆ گۆشهکانی دنيا نهناردبا ،نه داروين و نه واﻻسه نهياندەتوانی تيئۆری
ﭘهرەسهندن بدۆزنهوە .ڕەنگه داروين ل هاتووييهکهی خۆی له بوار کيتر نيشان بدايه يا
مرۆڤ کی ئايينی باشی ل دەرهاتايه.
به م بۆچی ملياردان دۆﻻر له خهز نهی و تهکانهوە خزايه ناو تاقيگای
زانستگاکانهوە؟ زۆربهی تاقيکارييه زانستييهکان له ڕوانگهی ما ييهوە له ﻻيهن ئهو
کهسانهوە يارمهتی دەدران که هيوادار بوون ئهزمونهکانی بب ته هۆی وەديه نانی
ئارەزووە سياسی ،ئابووری يا ئايينيهکانيان .بۆ و نه ﭘاشاکان و بانکدارەکانی سهدەی ١٦
ﭘارەيهکی زۆريان له ڕ ی ﭘشکنينی جوگرافيايی جيهان خهرج کردووە له حا کدا بۆ
ﭘشکنينی ڕەوانناسی مندا ن هيچ ههو کی ئهوتۆيان نهداوە .ڕوونکردنهوەکهی زۆر
ساکارە :ﭘاشا و بانکدارەکان لهسهر ئهو هيوايه بوون به زانياری نو ی جوگرافيايی،
ناوچهی حکوومهت انی و ک ين و فرۆشيانی ﭘ گهورە کهنهوە .له سا ی ١٩٤٠ەکاندا
ئهمريکايی و ڕووسهکان ﭘارەيهکی يهکجار زۆريان بۆ ﭘشکنينی ناوكی ئهتوومی و
دۆزينهوەی چهکی شهڕ ،نهك بۆ ﭘشکنينی کۆنهناسی ياخود کاری خ رخوازی خهرج
کردووە .ئهوان بهو هيوايهی به يارمهتی زانستی فيزيك بتوانن چهکی سهير و سهمهڕە
ساز کهن ئهو کارەيان دەستپ کرد چونکه به ﭘشکنينی کۆنهناسی و کاری باش بۆ مرۆڤ
ناکرێ شهڕ بهڕ وە بچ .
زۆرينهی زانايان بۆ ﭘشکنينی کارەکانيان ڕەنگه ئهو ڕاستييه که سهرمايهدار و
حوکم انانی ﭘ يارمهتی دەدەن ،لهبهر چاو نهگرن و زياتر کونجکاوی خۆيان بب ته هۆی
کاری بهردەواميان .له ﻻيهکيشهوە ئهگهر ئ مهی مرۆڤ به ب چاوەڕوانيی سياسی -
ئابووری يارمهتی زانايانمان بدابايه ،ڕەنگه کار کی نامومکين دەبوو ،چونکه ئهگهر
چاﻻکی زانايان به دابهشکردنی سنوورداری ما يی ئ مهوە بهستراب تهوە ،ئهو ﭘرسيارانه
له خۆمان دەکهين :چ شت ك گرنگترە؟ چ شت ك باشترە؟ ئهوانه ﭘرسياری زانستی نين.
ديارە زانست دەتوان ڕوونی کاتهوە چ شتهايهك لهسهر ئهم جيهانه ههن ،چلۆن کار
دەکهن و داهاتووی جيهان چی ل دێ .به م به ش وازی مانادار و ڕووحانی ﭘرسيار ناکا
داهاتوو چلۆن دەب  .ئهو ﭘرسيارە تهنيا له ﻻيهن ئيديۆلۆژی و ئايينهکانهوە دەکرێ.
زانست ناتوان خۆی ب يار بدا چی و چ شت ك بپشکن  ،ههروەها هيچ گاڕانتييهکيش بۆ
چۆنيهتيی که كل وەرگرتن له دۆزراوەکانی نييه .بۆ و نه بۆ مرۆڤ ڕوون نييه بزانی که
چ که ك ك له زانستی ژ ن تيکی دەب وەربگرێ .ئايا دەب لهو زانيارييه بۆ چاککردنهوەی
نهخۆشييهکان که ك وەرگرێ ،مرۆڤ و بوونهوەری نو ل دروست کرێ يا شير و
بهرههمی ئاژە ی ﭘ ﭘهرە بدرێ؟ رژيم کی د مکراتيك ،و ت کی کومونيستی ،گرووﭘيکی
ناسيۆناليست ياخود کۆمه گايهکی سهرمايهداری و کاﭘيتاليست ههرکام به ش وەی خۆيان
له زانست که ك وەردەگرن.
در ژهی ههيه...
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