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ሓሳባት ኣፅንፈ-ሰማይ(Ideas about the universe) 

ዒሇምና ኣሇኒ ኢሊ ትምከሐሎም ካብ ዜነበሩ ሊዕሇዎት ተማራመርቲ ብተወሳኺ ዴማ ኣካሇ-ጉደእ ኮይኑ 

ንብዘሓት ነቓቕሐ ብሒሳብ ፕሮፌሰር ሃውኪንግ ምስዒረፈ ካብ ስራሕቱ ን ካልኣይ ብርኪ ተምሃሮን ካልኦት በፅሕታትን 

ብዜምጥን መልክዐ ናብ ትግርኛ ተዲልዮ ሎ ቅንጣብ ኣስተምህሮ ሃውኪንግ እዩ። ኣብዙ ክፋል ስሇ እንታይነትን ዴሕረ-

ባይታን ፅንፈ-ሰማይ ንዴፈ ሓሳብ ቢንግ ባንግን ብሊክ ሆልን ብጠቕሊሊ ብ ኸመይ ነገራት እቲ ሐዙ ሇዎም ቅርፂ ክሕዘ 

ከምዜኸኣለ ኣሕፂሩ ዜትንትን ይኸውን። 
ቅዴሚ 340 ዒመተ ዒሇም ኣርስቶትል ኣብ ‚on the heavens‛ ትብል መፅሓፉ ኽልተ ኣገዯስቲ መከራኸርቲ ሓሳባት ማሇት 

እውን መሬት ኽቢ እያ ን መሬት ፀፋሕ ኣይኮነትን ዜብል የቕርብ። ቀዲማይ ነገር ከውሉ ወርሒ ዜኽሰት መሬት ኣብ መንጎ 

ፀሓይን ወርሕን ክትውዕል እንተሊ እዩ። ፅሊሎት መሬት ኣብ ኣብ ወርሒ ዒሪፉ እንትርአ ከባብ ኮይና ወሽመጥ ኣካል እታ 

ወርሒ ዜርኣየና መሬት ዴምብልብሎ ምስእትኸውን ጥራሕ እዩ። መሬት ፀፋሕ ቅርፂ እንተዜነብራ እቲ ፅሊሎት እውን 

እንዴሕረ ዯኣ ፀሓይ ኣብታ መንቀራቕር (ተኽ ን ተኽ) መሬት እንተይውዑሊ ሞሊል፣ ዜተሇጠጠ ፅሊሎት መሬት ኣብ ወርሒ 

ዒሪፉ ካሉእ ዒይነት ቅርፂ ወርሒ ምርኣና ነይርና። 

ካልኣይ ግሪካውያን ካብ ምርምሮም ኮኾባት ኣብ ዯቡባዊ ጠረፍ ካብ ካሉእ ቦታ (ብፍሊይ ካብ ሰሜናዊ ጠረፍ) ብዜተፈሇየ 

መልክዕ ቀሪቦም ይርኣዩ። ካብዘ ኣፈሊሊይ እዙ ብምብጋስ ኮኾባት ጠረፍ ኣብ ግብፂን ግሪክን ኣርስቶትል እቲ ግምታዊ 

ኣፈሊሊይ ከባቢ 400 ስታዴ ከምዜኮነ ሓቢሩ። ዋሊ’ኳ ግልፂ ዜኾነ ናይ ስታዴየም ሊውጣ ክንዯይ ምዃኑ ኣይፈሇጥ ከባቢ 

200 ያርዴ ወይ ዴማ 183 ሜትር እዩ ተብሂለ ይሕሰብ። እዙ ዴማ ናይ ኣርስቶትል ዒቐን 2 ዕፅፊ ናይ እቲ ኣብዙ ግዛ 

ተቐባልነት ሇዎ ዒቐን ኣቐሚጡ ከምዜሓሇፈ የርኢ። 

ግሪካውያን ሳልሳይ ሞጎታዊ ስነ-ሓሳብ ከምዜነበሮም ረዴእ ዴማ መሬት ከባብ ስሇዜኾነት ኢና ሊዕሇዋይ ሰቐሊ መርከባት 

ቀዲዴም እንምልከት እምበር ኣብ ሰጣሕ ባሕሪ መሰረት መርከባት ካብ እቲ ሊዕሇዋይ ጫፍ ተፈልዩ ናብ ዒይንና ዴሒሩ 

ዜበፅሐለ ኩነታት ኣይምሃሇወን ክብለ የቐምጡ። ኣኸቲለ ዴማ ኣርስቶትል መሬት ከም ቐዋሚት ወርሕን ካልኦት 

ፕሊኔታትን ኮኾባትን ኣብ ዘርያ መሬት ከምዜሕንበባ ይኣምን ነይሩ። ከምኡ ዜኣመነለ ጉዲይ ዴማ ንይፅራሕ ፈሉጣዊ 

ምኽንያት መሬት ከም ማእኸል ስሕበት ፅንፈ-ሰማይ ኮይና ይዜምብዕ ዘረት ኣብ ዘርይኣ ይዴሩት ሓይሉ ኮይንዋ እዩ 

ዜብል ኣምር እዩ። 

 

እዙ ክልስ ሓሳብ ብ ፕቶሇምይ (Ptolemy) ኣብ ቀዲማይ ክ/በን ዴ/ል/ክ ናብ ኮስሞሇጂካል ሞዳል ተብራህሪሁ እዩ። 

መሬት ኣብ ማእከል ኮይና ነንሕዴሕዯን ኣብ ውሽጠን ወርሒ ፀሓይን በቲ ሽዐ ግዛ ዜፍሇጣ 5 ፕሊኔታትን ዜሓዚ (ሜርኩሪ፣ 

ቬኑስ፣ ማርስ፣ ጁፒተር፣ ሳተርን) 8 ለል (sphere) ዜተኸበበት ከምዜኾነት ገሉፁ እዩ። ፕሊኔታት ኣብ ናይ ባዕሇን ንኡስ 

ክቢ ዐዯት ከምዜፍፅማ እዙ ዴማ ባዕለ ዜኸኣሇ ውስብስብ ዐዯት ኣብ ናይ ባዕሇን ዘርያ ከምካይዲ ኣብ ግምት እተወ 

እሞ ዴማ ምስ ባዕዲዊ (ካሉእ) ለል ማሇት ቀወምቲ ኮኾባት (Fixed stars) ኩለ ግዛ ኣብ ኣንፃራዊ ውስን ቦታ 

ተራሓሒቐን ብ ሓባር ኣብ ሰማየ ሰማያት ዜሕንበባ ምዃነን የብራህርህ። ኣተሓሒዘ ዴማ ዴሕሪ እታ ናይ መወዲእታ ለል 

ሎ ወይ ዴማ ክህለ ዜኽእል ነገር ግልፂ ኣይተገበረን፣ ኮይኑ ግና ኣብ ውሽጢ መፅናዕቲ ስነ-ከዋኽብትን ኣብ ኣምር ፅንፈ-

ሰማይ ሎ ሳይንስን ይካተት ተብሂለ ከምዜተፈልየ ግን ግልፂ እዩ።  

ሞዳል ፕቶሇምይ ቕርቦም ምኽንያትዊ ርትዑ ፅፉፍ ስርዒት ን ኣተኣሊልያ ሰማያዊ ኣካሊት (heavenly bodies) ኣብ ሰማየ 

ሰማያት ብ ዜብል ታኳ እዩ። ኮይኑ ግን ን ኣተኣሊልያ እቶም ቦታታት ፕቶሎምይ ክወስድም ዜግባእ ስነ-ልቦናዊ ግምት 

(Assumptions) ነይሮም። ካብዙኣቶም ሓዯ፣ ወርሒ እትኽተሎ መንገዱ ዐዯት ሓዴሓዯ ግዛ ካብቲ መብዚሕትኡ ግዛ 

እትሕንበበለ ዘርያ ብ ክልተ ዕፅፊ ናብ መሬት እትቐርበለ ኣጋጣሚታት ኣሎ ዜብል እዩ። ብኻሉእ ኣገሊልፃ ወርሒ ብ2 ዕፅፊ 

ካብ ናይ ወትራ ዒብያ ትረኣየና ማሇት እዩ ይብል። ፕቶሎምይ እታ ስሕተት ዋሊ እኳ ትርኣዮ እዙ ሞዳል ተቐባልነት ነይርዎ 

ዋሊ እኳ ምለእ ኣይኹን። ብክርስትያናዊ ኣስተምህሮ ተቐባልነት ኣሕዱሩ ስእሉ ኣፅናፈ-ሰማይ ብ መንገዱ እዙ ስእሊዊ 
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መብራህርሂ ክቕረፅ ተገይሩ። ካብን ዜተገሇፃ ለሊት ወፃኢ ሎ ዒብዪ ቦታ ን ገነትን ሲኦልን ተባሂለ ክሕዯግ ዒብዩ ቦታ 

ሓዱጉ።  

ኣዜዪ ዜቐሇሇ ሞዳል ዴማ ብ 1514 ዒ.ም. ብ ፖሊንዲዊ ቀሺ ኒኮሊስ ኮፐርኒከስ ተቀሪፁ። ኣብ ፈሇማ፣ ኣማኒ ኦርቶድክስ ምስቲ 

ምዃኑ ዒሇማዊ ተብሂለ ከይኽሰስ ብምፍራሕ ኮፐርኒከስ ብ ሕብሕቢኢተይ ሞዳለ ኣዲልዩ። ሓሳቡ ቀዋሚት ፀሓይ እምበር መሬት 

ኣይኮነትን። መሬት ምስ ካልኦት ፕሊኔታትን  ኣብ ዘርያ ፀሓይ እየን ዜሕምበባ ብምባል ቅደም ኣረዲዴኣ ማእኸል ዘረት መሬት እያ 

ዜብል ዜነበረ ፍርሺ ገበሮ። እቲ መሕኒ ነገር ሰባት እቲ መን እዙ ሓሳብ ቅዴሚ ምቕባሎም ልዕሉ ምኢቲ ዒመታት ሓሉፉ። ዯሓር 

ክልተ ተመራመርቲ ስነ-ከዋኽብቲ ጀርመናዊ ዮሃንስ ኪፕሇርን ጣልያናዊ ጋሉልዮ ጋሉሉን ክልስ ሓሳብ ቐሺ ኮፐርኒከስ ኣብ ኣዯባባይ 

ኽዴግፍዎ ጀሚሮም። ዴሕሪ እዙ ንዴፈ-ሓሳብ ፕሎተምይ ብ1609 ዒም ኽመውት ተገዱደ። ኣብዚ ዒመት ዴማ ጋሉልዮ ሇይቲ ሇይቲ 

ሰማይ ኣብ እቲ ግዛ ብዜተምሃት ቴሇስኮፕ ሰማይ ክዕብ ጀመረ።  

ጋሉልዮ ኣብ ጁፒተር ፕሊኔት ብ ቴሇስኮፕ  ክርእይ እንተሎ ዴማ ጁፒተር ብ መዒት ኣናአሽቲ ሳትሊይታት ወርሕታት ተዒጂባ እዙኣተን 

ዴማ ኣብ ዘርያ ጁፒተር ዐዯት ከምዜገብራ ተዒበ። እዙ ዴማ እቲ ዐዯት ናይ ግዴን ኣብ ዘርያ መሬት ጥራሕ ከምይኮነን ብ መንፅር 

መሬት ዴማ ናይ ጁፒተር ወርሕታት ዜተሓሊሊኸ ዐዯት ከምካይዲን እዙ ዴማ ግዴን ኣብ ዘርያ መሬት እዩ እቲ ዐዯት ምስዜብል 

ሓሳብ ተዋቓዑ ከምዜኾነ የረዴእ። 

ኣብ ተመሳሳሉ ግዛ፣ ኬፕሇር ናይ ኮፐርኒከስ ሓሳብ ብከምዙ ዜስዕብ የማሓይሾ። ዐዯት ፕሊኔታት ምለእ ክቢ እንተይኮነ ሞሊል ቅርፂ 

ምዃኑ የረዴእ። በዙ ምኽንያት ዴማ እቲ ርትዒዊ ምኽንያት ምስ እቲ ዜተወሰዯ ትዕዜብቲ ይሰማማዕ። ዲርጋ ብ ኣጋጣሚ ዜተዒቦ 

ሞሊል ዐዯት ፕሊኔታት ምስትዕዜብቱ እኳ እንተሰመረለ  ፕሊኔታት ብ ማግኔታዊ ሓይሉ  ኣብ ዘርያ ፀሓይ እየን ዜዜምብያ ዜብል 

ሓሳቡ ግን ሳንየለ መርትዖ ኣይረኸበን። 

ኒውተን ብ 1687 ዒም  Principia mathematica Naturalis Causae ርእስቱ ሪሰርች ኣዲልዩ ነገራት ብ ከመይ ኣብ ግዛን ቦታን 

(space and time) ከምዜጓዒዜ ብ ምፅንዐ ብተወሳኺ ዴማ ኩነታት እቲ ምንቅስቓስ ብ ቐመር ዜውክል ስልሒት ብምብልሓቱ  እታ 

ዜበሇፀት እንኮ ምርምር ኣብ ፊዙካዊ ሳይንስ (Physical Science) ተብሂለ ተቐሚጥለ ይርከብ።  ኒውተን  ሕጊ ስሕበት ፈልሲፉ 

ሕዴሕዴ ቑሳዊ ኣካሊት ብሇዎም መጠን ኣካል መጠንን ኣብ መንጎኦም ሎ ቕርበትን ንስሕበት ኣካል ዜተቓልዐ እዮም ክብል ይትንትን  

ብሩህ ልቦና ኒውተን  ክልስ ሓሳብ ዜተገሇፀለ ኣብ እግሪ ኦም ኮፍ ኢለ እንተሎ ፍረ ኣፕል ክትወዴቕ እንተሊ ስሇገራገረቶ እዩ። ብ 

መሰረት ክልስ ሓሳቡ ወርሒ ኣብ ወንጣሕ (elliptical) ዘርያ መሬት ክትሓውር እንተሊ መሬትን ካልኦት ፕሊኔታትን ኣብ ዘርያ ፀሓይ 

ንክኾሊ ኣስተወፅኦ ተበርክት። ክልስ ሓሳብ ፕቶሇምይ ን ተፈጥሮኣዊ ድብ ፅንፈ-ሰማይ (universe) ተብሂለ ይግመት ዜነበረ ፀግዑ 

ተረቲዖም ብ ክልስሓሳብ  ቐሺ ኮፐርኒካን ተተኪኡ። ኮይኑ ግን ዋሊ ዯኣ መሬት ኣብ ዘርያ ፀሓይ ትሓምብብ ቀወምቲ ኮኾባት ኣንፀራዊ 

መርክበኦም ክቕይሩ ኣይተረኣዩን። ብ ሳይንሳዊ መልክዕ  መረዲእታ ይተረኸበለ ሉቃውንቲ እቲ ግዛ ቕረብዎ መካትዑ ሓሳብ 

ቀወምቲ ኮኸባት ኣንፃራዊ መርክብኦም ክቕይሩ ይተርኣዩ ካብ መሬት ኣዜዮም ስሇዜርሓቑ እዩ ክብለ የቕርቡ። እዙ ሓሳብ ግን ሽግር 

ፈጢሩ። ኒውተን ነዙ ብምርዲእ ፣ ኣብ ዜፈልሰፎ ሕጊ ስሕበት ፥ ‘ከዋኽብቲ ባዕሎም ን ባዕሎም ክሰሓሓቡ እንተኽኢሎም እሞ ኣብ 

መንጎኦም ሎ ረፅኒ እንተይተዚቢዐ ንዒና ብዜመስሇና ምልከታ ኣይተንቀሳቐሱን ክንብል ኣይንኽእልን። ኣብ ዜኾነ ግዛ ኩሎም ናብ 

ሓዯ ቦታ ኣይፅንበሩን ማሇት ዴዩ? ክብል ይሓትት።’   

ኒውተን ብ 1691 ዒምፈ ን ሪቻርዴ በንትሇይ ኣብ ዜፀሓፎ ዯብዲቤ ኒውተን ከምዙ ክብል ሓሳቡ የስርፅ። እንዴሕር ዯኣ ተቆፀርቲ 

(ግደብ መጠን) ከዋኽብቲ እንተዜነብሩና ነይሮም እቲ ሕቶ መሰረታዊ ሓቅነት ምሃሇዎ እሞ ናብ ሓዯ ማእኸሊይ ቦታ ምተፀንበሩ ኮይኑ 

ግን ሇው ቀወምቲ ከዋኽብቲ ኣእሊፍ እዮም። ነዙ ይግደብ መጠን ከዋኽብቲ ዴማ ማእኸሊይ ስሕበት ቦታ ክህልዎም ኣይኽእለን። 

ኣብ መንጎኦም ብ ዜፈጥርዎ ስሕበትን ረፅንን (Attracton and repulsion) ዒርሶም ክኢሎም ኣብ ሇውዎ ኣንፃራዊ መርክብኦም 

ሓልዮም ይነብሩ። 

ከምዙ ዒይነት መሿሎኺ ኽርክር ኣብ ይግደብ መጠን (Infinite) ክተቕርብ ትኽእል ኢኻ። ምኽንያቱ ኣብ ይግደብ ወሰን ኩለ በታ 

ማእኸል ስሕበት ገይርካ ምውሳዴ ስሇዜከኣል። ስሇዙ ዴማ እቲ ቅኑዕ መካትዑ ሓሳብ ክኸውን ሇዎ ግደብ መጠን ከዋኽብቲ ን ኣብነት 

ወሲዴካ ፅዕንትኡ ወይ ዴማ ውፂኢቱ ምርኣይ ክኸውን ከምሇዎ ሉቃውንቲ ዲርጋ ኣማሽዩ እዩ ተሰዊጥዎም።  

ነገራት ኣብ ሳይንሳዊ ክርክር እንትብሊዕልዐ ሓዯ ከምዙ ክብል ተወከሰ። ሓዯ ዜተወሰኑ ከዋኽብቲ ብ ዲርጋ ምዕሪታዊ መጠን 

(uniformly distributed) ከዋኽብቲ ካብዙ ጠፈር ወፃኢ እንተንውስኽ እንታይ ምተፈጠረ? 

ብ ሕጊ ኒውተን መሰረት፣  እቶም ዜተወሰኹ ከዋኽብቲ ዜፈጥርዎ ተፅዕኖ የሇን፣ ክንዱዜዯሇናዮ እንተወሰኽና ናብ ማእኸል 
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ምጥቕሊሎም ኣይተርፍን። ይግደብ መጠን ተኣናግዴ ፍቱን ሞዳል ኣፅናፈ ሰማይ እሞ ከዒ ሕጊ ስሕበት ዜሰርሐለ  ወዴዒዊ ኩነት  

ከምየሇ ስሇእንፈልጥ ናብ እናመልጠለ የሇን። 

ካሉእ መገረሚ ነገር፣  ክሳዕ መበል 20 ክ/መን ዒሇም ብ ዒሇማ ትልጠጥ ዴያ ትጭበጥ ሊ ዜብል ሓሳብ መራረቢ ዚዕባ ኮይኑ 

ኣይፈልጥን። ን ዜንተኣሇም ከምታ ሇታ እያ ነይራ ወይ ብ ስነ-ፍጥረታዊ ኣመሇኻኽታ ቅዴሚ ሓያሎ ዒመታት ከምታ ሐዙ ሊታ እያ 

ተፈጢራ ዜብለ ክልተ ኣምራት ጥራሕ እዮም ኣብ ኣእምሮ ዯቂ ሰባት ዜነበሩ። ብ ምኽንያት ሃይማኖታዊ እምነት ህይወት ዴሕሪ ሞትን 

ካልኦት መፀናንዕታት ከም ገነትን ሲኦልን  ዒሇም ከምሊታ እያ ኣይተቐየረትን ኣይትቕየርን ዜብል ሓሳብ ጎሉሁ ንኽወፅእ ፅልዋ 

ኣሕዱሮም እዮም። 

ሕጊ ስሕበት ኒውተን ዜተረዴኡ ዒሇም ናይ ምንቅስቓስ ባህር ከምተርኢ ተረዱኦም ናይ ምልጣጥ ዕዴል ከምሇዋ ክቐስሙ እናኸኣለ 

እታ  ሕጊ ኣመሓይሾም  ሓይሉ እቲ ስሕበት ኣብ ኣዜዩ ሰፊሕ ጠፈር ተዯፋኣይ ሓይሉ ከምዜዕብልሎ ገይሮም ንከርዴኡ ፅዑሮም። እዙ 

ብዚኦባ ምንቅስቓሳት ፕሊኔት ዜውስከለን ዜቅንሰለን ነገር እንተይሃሇወ ይምዕሪታዊ መጠን  ዴልዯሊ ከዋኽብቲ  (infinite 

distribution of stars) ብ ሰንኪ ተሰሓሓብቲ ሓይልታት ናይ ቐረባ ከዋክብቲ ብ ተዯፋኢ ሓይሉ ርሕቛት ከዋክብቲ ተመጣጢኑ   

ሚዚናውነቱ ሓልዩ  ከዋክብቲ ኣንፃራዊ ቦትኦም ሒዝም ይርከቡ።  

ሐዙታት ግን ሚዚናውነት (equilibrium) ሰማያዊ ኣካሊት ተመጣጣኒ ኣይኮነን ተብሂለ ይእመን። ምኽንያቱ ኣብ እቶም ብቕርበት 

ዜርከቡ ከዋኽብቲ ሎ ናህሪ ስሕበት ካብቶም ብ ርሑቕ ዜዯፋፍኡ ከዋኽብቲ ኣዜዩ ዜሓየሇ ምዃኑ ስሇዜተረጋገፀ። እዙ ማሇት 

ከዋኽብቲ ሓዯ ንቲ ኻሉእ ምግጫዎም ኣይተርፎምን ማሇት እዪ። ብኻሉእ መዲይ እቲ ናይቶም ርሑቕ ሇው ከዋኽብቲ ዴፍእ 

ዒብሉለ እንተተገንዩ እቶም ከዋኽብቲ ፅባሕ ካብ ሎሚ ኣብ ኣዜዩ ዜተረሓሓቐ ቦታ ከምዜርከብ ከምርደእ ይውሰዴ።  

ካሉእ ዕሊዊ ተቓውሞ ዴማ ካብ ጀርመናዊ ፈሊስፋ ሄንሪ ኦልበርስ ካብ ካልኦት ከምኡ ዜኣመሰለ ብ ዜበሇፀ ብ 1823 ዜፅሓፎ ዜበሇፀ 

ተቐባልነት ይረክብ። ዜኾነ ሰብ ሰማይ ኩለ ግዛ ከም ፀሓይ ቧዕ ዜበሇ እዩ! ዋሊ ሇይቲ ኢለ ክሓስብ ይኽእል። ኦልበርስ ዴማ ከምዙ 

ይብል፣ እዙ ጨረር ብርሃን ካብ ከዋክብቲ ዜመንጨወ ብ ኣብ መንጎ ዜኣተው ሰማያዊ ኣካሊት ክዴብዜዜ ይኽእል፥ ይኹን ዯኣምበር 

እቶም ሰማያዊ ኣካሊት እውን ሞይቆም ሓዊ ምብራሆም ከም ኮኮብ ቧዕ ምባሎም ኣይቐርን። እታ ብሕታዊት ነዙ ከምዙ ዒይነት 

ይምለእ መዯምዯምታ ንነፅገለ ሳይንሳዊ መንገዱ ብዜስዕብ መንገዱ የቐርብ። 

ጨረር ብርሃን ከዋኽብቲ ብ ግዛን ቦታን ዜኸዴለ መንገዱ ከዋኽብቲ እንትህልዉን የሊ እንተሊን ሎ እንትነፃፀር ዜተፈሊሇየ እዩ። 

ብርሃን ጨረር ዜኽተሎ መንገዱ ካብ ርሕቕ ዜበለ ከዋክብቲ ዜተመንጨው ጨረራት ብ ከውሉ ፀሓይ ዜርኣይለ  ኩነታት ኣሎ። እታ 

ኮኾብ ምንኣስ እንትትጅምር ኣብ ዘርይኣ ሎ ስሕበት እናበርተዏ እንትመፅእ ጨረራት ብርሃን ዴማ ንውሽጢ እናተጠዋወየ ይኣትው። 

እዙ ምኽንያት ዴማ ብርሃን ካብ እታ ኮኾብ ከየምልጥ ከምኡ ዴማ ካብ ርሕቐት ንዜርእይ ሃሳስ ቀይሕ ኮይኑ ይርአ። ኣብ መጠረሽታ 

ዴማ ውሽጣዊ ሓይሉ ስሕበት እናሓየሇ ይመፅእ እሞ ጨረራት ብርሃን ካብ ከዋኽብቲ ኣምሉጦም ናይ ምኻድም ዕዴል እናቐናነሰ 

ይኸይዴ። ክልስ ሓሳብ ኣንፃራዊነት ከምዜብሎ ካብ ብርሃን ጨረር ንሊዕሉ ፍጥነት ዜጓዕዜ የሇን። ስሇዙ ብርሃን ጨረር ከምልጥ 

እንዴሕር ይክኢለ ካብ ሓይሉ ስሕበት ማንም ካሉእ ምልጥ የሇን። ነዙ ኢና ዴማ ካብ ቦታን ግዛን (Space and Time) ኣምሉጡ 

ክወፅአለ ይኽእል ቦታ ዴቅዴቅ ፀልማት (Black hole)  እቲ ገማግም እዙ ዜፍጠረለ ወሰን ዴማ ገማግም ዴቅዴቅ ፀልማት (Event 

horizon) ይበሃል። 

 

ክቡራትን ክቡራንን ራብዒይን ናይ መወዲእታ ክፋልን ‚ክውንነት ዒሇምና ካበይ ይፍልም?‛ ዜብል ሒ ክሳብ ዜምሇስ ወዯሓንኩም። 


