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د شناخت په اړه يو څو خبرې
د نړۍ پيژندنه
د پوھې ځواک بې له شکه پياوړى دی .انسان چې په پوھې مسلح وي ،ماته نخوري.
آيا پوھه پخپله الس ته راتلی شي؟ کيدی شي ځينې کسان ګوت نيونه وکړي چې دا ھم شوه پوښتنه .که چيرې
موږ پوه نه شو چې په نړۍ کې څه تيريږي ،نو په نړۍ کې کار او ژوند نشو کولی .که چيرې علم ونشي
كړاى يو شئ حصول كړي ،نه يوازې دا چې د انساني نبوغ حيرانونکي آثار لکه سپوږمکۍ او سپوږمۍ مزلي
توغندي او نور به د السرسۍ وړ نه وي ،بلکې آن ترټولو کوچني او ترټولو ساده کارونه به ھم زموږ په وس
کې نه وي.
خو بيا ھم په دنيا کې ځينې کسان شته چې وايي انسان نشي کولی د نړۍ په ھکله کره او سمه عقيده ولري؛ په
بلې وينا ،موږ نشو کولی نړۍ وپيژنو .بده به نه وي چې پوه شو د دې اند جرړې له کوم ځايه خړوبيږي.
پخوانيو به ويل چې پوھه رڼا ده خو ټول کسان رڼا نه خوښوي .ځکه چې د انساني عقل د رڼا د وړانګو د
څرک په نتيجه کې د نړۍ مشاھده پدې مانا ده چې زيات شيان ووينو ،د ھغو په ھکله مو پوھه ډيره شي او د
ډيرو کارونو د سر ته رسولو لپاره چمتو شو .ھمدا ټکى ،د تورتم د دوام غوښتونکي په ډار کې اچوي.
ځکه کله چې انسان ځان له ټولو ټولنيزو او سياسي قيودو او نور ھغه بندونو څخه آزاد کړي چې ھغه بردګي
ته کاږي ،او د خپل ځان څښتن شي ،تر ھر څه د مخه به تفوق طلبي او د بردې په څير ژوندکول له منځه
ويسي.
دقيقا ً ھمدلته دی چې ))کليسا(( د پوھې د ونې او انسان تر منځ چې الس يې د پوھې لور ته غزولی دی،
ودريږي)) .کليسا(( په زغرده وايي چې د رښتني پوھې آن درشل ته رسيدل ھم زموږ په شان عادي او
ګناھکارو خلکو ته شونی ندی .کليسا په وار وار موعظه کړې چې پوھه ستر رمز دی او كلۍ يې له عادي
خلکو سره نشته.
نو ))عادي او ګناھکار خلک(( دې بايد څه وکړي؟ کليسا وايي :خپل عقل دې خوار او سپک وګڼي ،يوازې
دې باور ولري او دعا دې کوي .دا د ھغوی ځواب دی :مړ دې وي اند او تعقل! مرګ پر پوھې او رڼا!
کليسايي او اسکوالستيک طرز تفکر له دې پرته بله معنى نلري.
ھغوی وايي د دنيا رښتونی شناخت شونی ندی او پداسې کارونو کې دخالت ،ستره ګناه ده .د دې خبرو په بيان
کې يو شمير ايده اليست فيلسوفان د کليسا مالتړي دي .ايده اليستان پدې عقيده دي چې نړۍ د پيژندلو وړ نده.
دې فيلسوفانو ته ))اګنوستيک(( )الادري -نه پوھيږم( وايي .اګنوستيک يوناني کلمه ده چې دوه برخې لري:
))ا(( يعنې ))ھيڅ(( او ))ګنوسيس(( يعنې پوھه .يو اګنوستيک عقيده لري چې :زه نه پوھيږم چې يو خارجي
واقعيت رښتيا ھم په دنيا کې موجود دی يا يوازې دا چې زما حواس يې منعکس کوي يا په تصور کې يې
راولي .زه وايم چې د دې امر د پيژندو الره نشته.
ھيوم او کانت د اګنوستيک تفکر وتلي استازي ول .کانت معتقد و چې ))انسان د ھستي په معرفت السبری
نشي موندلی او بايد د حادثاتو او پيښو په ھکله يوازې په بحث بسيا وکړي ١((.ھغه به ويل چې د شيانو
واقعيت زموږ نه داسې پټ دی لکه چې د يو سرتړلي صدف په منځ کې چې وي .نو سر مو د ھغوی په دننه
ماھيت نشي خالصيدی او يوازې کولی شو د ھغوی ظاھري صورت څرګند کړو.
د بيلګې په توګه انسان د دې وس نلري چې پوه شي لمر او نور ستوري له کومو موادو څخه جوړ شوي او د
ھغوی د رڼا او انرژي سرچينه څه شی دی .خو موږ پوھيږو چې علم د دې ادعا ناسموالی ثابت کړی دى.
)د لمر جوړښت ،په فارسي ژباړل شوي كتاب ته رجوع وشي(
اګنوستيکان وايي چې موږ يوازې د خپلو حسي غړيو )سترګو ،غوږونو او  (...له الرې اشياؤ سره تماس
حاصلو او زموږ حسي غړي موږ غولوي او تير باسي مو.
مثالً که يو پنسل په اوبو کې دننه کړو ،ھغه به مات وګورو پداسې حال کې چې واقعيت داسې يو څه نه دى .نو
موږ نشو کولی پر ھغه څه باور وکړو او واقعيت يې وګڼو چې حسي غړي يې راته وايي.
آيا رښتيا ھمداسې ده؟
انسان چې د اګنوستيکانو خبرو ته غوږ ونيسي کيدی شي ځان سره ووايي چې انسان يوازې بايد عاجزه
کښيني او ګردچاپير ته ځير شي؛ خو انسان يوازې د طبيعت ننداره چې ندی .انسان نوښتګر او فعال موجود
دی .د خپل کار او ھاند او عملي فعاليتونو سره دی چې د خپلو حسي غړيو د موندنو په قطعيت او واقعيت يې
ايمان راوړی دی او کولی شي د اشياؤ جوھر او منځ ته نفوذ وکړي او د مطالعې او څيړنې سره د طبيعي
پديدو تل ته ورسيږي .په پورتنۍ بيلګه کې کافي دی چې پنسل له اوبو راوباسو او باور وکړو چې مات ندی.
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څرنګه چې څرګنده شوه دا پخپله ژوند او عمل دی چې انسان بايد تصميم ونيسي چې آيا کولی شي نړۍ
وپيژني او د ھغې په منځپانګې سر خالص شي ،که نه .د ګټورو کارونو او فعاليتونو له الرې دی چې انسان د
خپل چاپيريزې دنيا جوھر ته الره مومي او ھغه توضيح کوي.
نو د دنيا او د ھغه د پديدو پيژندنه شونې ده او له پرله پسې لټون او تجربې او مشاھدې پرته بله الره نشته .په
بل عبارت ،ھغه پوھه چې انسان يې د خپلو حسي غړيو د پر له پسې څيړنو له الرې حاصلوي ،واقعيت دی او
پرې باور کولی شي.
اوس دا پوښتنه راوالړيږي چې د نړۍ ،طبيعت او ټولنې پيژندنه به د انسان د کار کومه غوټه پرانيزي؟ او څه
اړتيا يې ده چې د ھغوی په قوانينو پوه شو؟
*
وايم چې ،طبيعت ،ړوند او وحشي دی .منظور مې دا دی چې ھر څه او ھر څوک ورته يو شان دي .د ھيچا
لحاظ او د ھيڅ شي خاطر نکوي .مثالً زلزله يا اورشيندونكي غرونه ،بډای او بيوزلي ،راستکار او بدکار او
بادينه او بې دين يو شان وژني .طبيعي پديدې په دود او دستور او اخالقياتو او شرع او عرف او پوھنې او
روزنې نه پوھيږي .طبيعت تل وحشي دی .آتشفشان ،سيل او بريښنا او باد او باران نن په ھمغه اندازه وحشي
او ويجاړونکي دي څومره چې د تاريخ دمخه پېر کې ول .د طبيعت وسله ھغه وخت شنډيږي چې وپيژندل
شي.
نبايد و انګيرو چې طبيعت ھرج و مرج غوښتونكى دی او طبيعي پديدې د ھيڅ نظم او قانون تابع ندي او
بنسټ يې پر تصادف ايښودل شوی .تر ټولو کوچنۍ طبيعي پديده )او ھمدا شان ټولنيزه پديده( د علت او قانون
تابع او د معين او تغيير نه منونكي نظام الندې ده .دا د اوبو قانون او خاصيت دی چې د معينو شرايطو الندې
د تودوخې سل درجو کې وخوټکيږي او په صفر درجه کې کنګل شي .له ھغې ورځې چې په پخوا زمانو كې
شړق بارانونه ووريدل او د ځمکې بې انسانه ژورې يې ډکې کړې تر نن پورې چې د باران څاڅکي د
آسمانڅکو ودانيو او د انسان د الس پر نورو زرګونو حيرانونکې پنځونو وريږي ،د اوبو د بخار تراکم تل د
ځمکې د سوړ جو په ارتفاعاتو کې باران توليد کړی دی .دا يو بې استثنا قانون دى.
د يوې وړې چينې له خوټکيدو نه نيولې د راديواکتيو موادو تر تجزيې او فعل او انفعاالتو او پيچلي آلی
ترکيباتو او د حيه اجسامو تکامل او د سترو سيارو د جاذبې ځواك انرژي او د ژويو د بدن حيرانونكيو کړو
وړو پورې ،ټولې طبيعې پديدې جبراً د خپل بې ګذشت او ځانګړي قانون تابع دي .له کيميا او فزيک نه نيولې
تر ژوندپوھنې او نجوم او ټولنيزې پوھې او د کوسموګني )د ستور پيژندنې ھغه رشته ده چې توجه يې د
سماوي اجرامو او لمريزو منظومو بدلون او د ستورو د جوړونکې مادې د حرکت اړوندو مسئلو باندې ده(٢
په شان نوې پوھې پورې د علم ټولې ګڼې رشتې ھمدا ټکی تاييدوي.
البته طبيعي قوانين له بشر نه خپلواک او د ھغه له ارادې نه پرته حکم چلوي .دلته شونې ده چې دې ناسمې
پايلې ته ورسيږو چې :نو انسان تل د طبيعت د قانون اسير او مجبور دی .خو بې له ځنډه بايد زياته کړو چې
انسان تر ھغه وخته اسير او مجبور دی چې د طبيعت قوانين يې نه وي پيژندلي او د ھغوی د عمل په قلمرو
يې سر خالص شوی نه وي.
يوه بيلګه راوړم :لومړني انسانان سخت ناپوه ول .ويلی شو چې ھيڅ يو يې د طبيعت قوانين نه وو پيژندلي.
نوځکه تل په کړاو اخته ول .يو ناڅاپه به يخني )البته د ھغوی په ګمان ناڅاپي( راتله او ژامې به يخنۍ ګړبولې
او په سړې ھوا کې به لړزيدل .ناڅاپي به ھوا توده شوه او جل به ووھل .او ډيرې نورې ناڅاپي بالګانې )!(
به پرې له آسمان يا ځمكې راتللې او يوه شيبه به يې انسانان په کراره نه پريښودل .وروسته يې پام شو چې
يخني او ګرمي د کال په ټاکلو مھالونو کې په تناوب راځي او ھيڅ ناڅاپي ھم ندي او ځانګړی قانون لري .د
اوړي او ژمي د قانون په پيژندلو سره انسان وتوانيدو په وخت ځانته سرپناه او پوشاک او مناسب خوراک
چمتو کړي او پدې ترتيب د يخنۍ او ګرمۍ ھغه ناڅاپي بال ور ته يو عادي او بې ضرره شئی شو.
بله بيلګه:د ځمکې جاذبه ځواک جبراً ھرڅه د ځمكې لورته راکاږي :انسانان د دې قانون او د ھغه د عمل د
ډګر په پيژندنې او د ھغې د عکس په لور د ځواک په ايجادولو سره ،جاذبه ځواک شنډوي او الوزي.
د بريښنا د رڼا ايجاد او د اختراعاتو ګڼ ډولونه او د کرھنيزو پيداوارو په ډيروالي او الډير توليد کې
حيرانونکي پرمختګونه ټول د طبيعت د ړندو قوانينو په پيژندلو او د ھغوی په کارولو کې ريښه لري.
ھګل ،د المان وتلي فيلسوف به ويل چې ))جبر(( ترھغې پورې ړوند دی چې مفھوم شوی نه وي .کولی شو پر
دې وينا دا ھم ورزياته کړو چې د انسان رښتونی ))اختيار(( او ))ازادي(( پدې کې نغښتې ده چې پر طبيعت
او ټولنې واکمن قوانين وپيژني.
پر طبيعت السبری او تسلط د ھغه د پيژندلو له الرې شونی دی .د طبيعت او ټولنې د قوانينو پيژندنه بشر سره
مرسته کوي چې ھغه په خپل عملي فعاليتونو کې وکاروي او پر ھغوی برالسي او مسلط شي.
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کله چې يو قانون په آګاھانه توګه وکارورو او په ھکله يې پوه شو چې څه شی دی او ناپيژندلى او مرموز اړخ
نلري ،پر ھغه غلبه حاصلوو او پدې ترتيب قضا او قدر تدريجا ً بې اعتباره کوو.
په ھره اندازه چې انسان د ھغه مسلطو قوانينو په اړه چې دې د ژوند او طبيعي او ټولنيزو بدلونونو په لويه
الره کې پرمخ وړي ،لږ پوھه ولري په ھماغه اندازه ھم د دې ناپيژندلو او ړندو قوانينو په وړاندې ،عاجز او
))مجبور(( او اسير وي .د دې مقرراتو په پوھيدو ،نه د ھغوی د رد او انکار سره دی چې انسان رښتونی
ازادۍ ته رسيږي.
دا قوانين کولی شو په دوو څانګو وويشو :طبيعي او ټولنيز قوانين .دلته د دې مجال نشته چې د دې دواړو
څانګو په ھکله مفصلې خبرې وکړو .يوازې دا اشاره کوو چې ټولنيز قوانين ،پخپله ،د انسانانو د عملي
فعاليتونو زيږنده دي ،خو طبيعي قوانين د انسانانو پيدايښت نه وړاندې ھم موجود ول .د دې ترڅنګ د دې دوه
ډولو قوانينو ترمنځ د نژدې اړيکې له شتون نه ھم انکار نشو کولی.
بايد په دې پوه شو چې طبيعي قوانين له پيژندل کيدو مخکې او وروسته يو شان موجود دي او يوشان عمل
کوي ،منتھا له پيژندل کيدو وروسته د انسان په خدمت کې راځي او عمل يې د انسان په ګټه تماميږي .مثالً
وړاندې لدې چې نيوټن د کښښ )جاذبې( قانون کشف کړي ھغه وخت ھم اسماني اجرامو د جذب خاصيت
درلود ،خو انسان پرھغې پوه نه و له دې امله يې ډير زيانونه ليدل او اوس چې ھغه يې پيژندلې ،فريمانه ګټې
ترې وړي چې يادول يې الزم ندی.
دا به سمه وي كه ووايو چې علم له کوم نوي او ناموجود شئي څخه خبرې نه کوي .زموږ نه مخکې شيان وو
او زمونږه پوھه په ھغو کې ريښه لري .موږ د علم په واسطه ھغه او دھغوی اړيکې مومو ،کشف کوو او
پخپل خدمت کې يې راوړو .حتا کولی شو د دې ھم مخكې الړ شو او ووايو :په نړۍ کې اختراع امکان نلري.
مثالً ،مګر مخکې د اديسن نه د الکتريسته ځواک او پدې ځواک کې د خاصو شرايطو الندې د رڼا د توليد
خاصيت وجود نه درلود؟
*
تراوسه د طبيعت د قوانينو کوچنۍ برخه پيژندل شوی ده .علم ،ھره ورځ د مضاعفې چټکتيا او نه ستومانه
كيدونكې ھلې ځلې سره د نورو قوانينو په لټه کې دی .ھرڅومره چې انسان الډير قوانين کشف او ھغه په
کار واچوي ،په ھمغه اندازه ژوند يې ھوسا ،سوکاله او خوندي او بې ويرې او انديښنې وي .د انسان د ډول
د بقاء او برتري رمز د ھغه په ھمدې اګاھانه چلند کې نغښتی دی.
البته دلته مو منظور ھغه نارامتيا او ناامني او ويره او انديښنه نده چې ټولنيزو قوانينو پورې اړه لري ،لکه د
جګړې او انسان وژنې او بم او جاسوسي او زورواكۍ او ښکيالک او ديوالي كيدنې او ولږې او بيکاري او
داسې نورو څخه ويره او انديښنه درلودل .دلته د انديښنې او ناامنۍ نه منظور ھغه انديښنه او ناامني ده چې د
طبيعت د ځواکونو نه پيدا كيږي.
البته پر ټولنيزو قوانينو د پوھيدنې له الرې ھم کولی شو داسې ناامنيو او انديښنو ته د پای ټکی کيږدو چې دلته
يې د بحث ځای ندی.
د ځمکې د جو د بھر او پر نورو اسماني اجرامو د واكمنو قوانينو د پيژندو له الرې او د اړين چمتووالي په
برابرولو سره كوالې شوو د ځمکې له حده واوړو او پر ليرې پرتو ستورو ګام کيږدو .ھيڅ ليرې نده چې ھلته
د ځمکې د تمدن نه سل چنده ځالنده تمدنونه ومومو .ھيڅ ليرې نده چې د اسمان په ليرې پرتو کې داسې يوه
ُکره وموندل شي چې مثالً د غنمو د کرلو ښه شرايط ولري .پداسې حالت کې داسې ستورې چې يو وخت د
))بدې طالع او نحوست او بدمرغۍ(( منشاء ګڼل کيدله ،د انسانانو د ژوند او ھوسايني سرچينه وګرځي.
بده به نه وي چې دې مسالې ته ھم اشاره وشي چې انسانان د قوانينو او د ھغوی د عمل د قلمرو په پپژندلو
سره په وړاند وينې الس پورې کوي .مثالً ،نن نو ھر نيازبين پوھيږي چې اوبه په اور توديږي او خوټيږي.
دا پخپله کولی شي د بلې مقالې موضوع شي.
*
وروستۍ خبره دا چې:
د ھر عمل موخه د ھغه علم پر قلمرو د واکمنو قوانينو پيژندل او وروسته په عملي ژوند کې د ھغه قوانينو
کارول دي .البته دا تعريف د طبيعي علومو په څير ،ټولنيز علوم ھم رانغاړي.
او ال وروستۍ خبره دا چې:
د الښه او الخوشاله ژوندون لپاره د طبيعي او ټولنيزو قوانينو پيژندل سل په سلو کې اړين دي.
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د پخواني علومو او نوې پوھې پر پوله
اروپايي پوھه د کليسايي او منځنۍ پيړۍ د ))اسکوالستيک(( له منګولو نه څرنګه وژغوريده؟ په اروپا کې د
پخوانيو علومو او نوې پوھې ترمنځ د جدال کيسه ډيره په زړه پورې ده .په ګڼو رشتو کې د علم د پرمختګ
سره ،د کليسا اصحاب او متحجران به په ويره ولويدل او د سپيڅلي کتاب د پوښ او د ))اسکوالستيک(( بې
بويه او بې خاصيته فلسفې شاته د پناه وړلو سره به د نوې پوھې په وړاندې خنډ ګرځيدل .خو نوې پوھه د
پياوړي او لوي سيل په شان د متانت سره مخ په وړاندې چليده او پرته له حقيقت نه يې بله پوله او بريد نه
پيژنده :ھغه حقيقت چې په ازمايښتځايونو او د نجومي دوربينونو شاته پرې رسيدلي وو ،او دې حقيقت د زاړه
پالو او جاه طلبانو د خرافاتي عقايدو بنسټ له بيخه لړزوه .حقيقت قاطع او فضولي و .د ځمکې ُکره يې له
مرکزيت نه راويستله .ستوري يې کروي او متحرک ګڼل .د يو لمر پرځای يې په فضا کې په زرګونه لمرونه
ښودل .افالطون او ھغه نور فيلسوفان يې خطاکار ګڼل چې په پيړيو يې د نړۍ پر افکار او اعمالو فرمان
چلولی و او د لسګونو فيلسوفانو غږ يې ځکه له غوږونو ليرې ساتلی و ،چې دوی بل ډول فکر درلود.
دې مقاله کې مو لټه دا ده چې په اروپا کې د پخواني علومو زوال او د نوې پوھې غوړيدل په ګوته کړو .د دې
کار لپاره بايد د منځنيو پيړيو فلسفې ))اسکوالستيک(( نه پيل وکړو تر څو د ))پخواني علماو(( د طرز تفکر
زمينه ښكاره کړو.
اسکوالستيک ،د تحجر او منځنۍ پيړۍ فلسفه
له ھغه ځايه چې منځنۍ پيړۍ کې علمي او حکمتي بحث تقريبا ً يوسره ھغه څه ته چې د کليسا او صومعې ګانو
په مدرسو کې کيدل ،منحصر و ...او مدرسې ته يې په التين ژبه کې اسکوال ويل ،نو لدې امله چې د ھغې
دورې ټول علم او حکمت يې اسکوال ته منتسب کول ،نو اسکوالستيک يې بلل٣.
په يوه جمله کې ويلی شو چې د اسکوالستيک فلسفې کار دا و چې علم له دين سره ھمغاړي کړي او د سپيڅلي
کتاب په تفسير او تشريح بوخت شي او وښيي ھر څه چې په سپيڅلي کتاب کې راغلي ،سوچه حقيقت دی او
بل ډول فکر نشو کوالی چې په نتيجه کې تعبد د مشاھدې او تعقل ځای ونيو .د عجيبو او غريبو مجادلو او
تفسيرونو بازار تود شو .ازادۍ له پوھانو نه سلب شوه .د قوم متفکرانو ھرڅه پريښودل او د داسې موضوع
ګانو په اړه دوه السي په خيال اوبدنې او مجادلو کې ونښتل لکه :د ھبوط شيبه کې د حضرت ادم ونه او قامت
څومره و! د ادم له خلقت نه وړاندې پرښتې چيرته ديره وې؟ او ...
د داسې طرز فکر سره ،عجيبه به نه وي که وويل شي چې د نوې پوھې استازو د پخوانيو علومو د اصحابو له
السه ښه ورځ ندرلوده .تر ھغه ځايه چې ژوندي ژوندي به د اور لمبو کې سوځول کيدل.
له ديارلسمې پيړۍ نه راپديخوا چې د اروپاييانو فکري غورځنګ پيل شو ،ھغه کس به چې په ازمايښتځايو
کې د تجربې او مشاھدې په مرسته مسلمو حقايقو ته رسيده ،او دا حقايق به د ارسطو او افالطون او سپيڅلي
کتاب خالف راوتل ،په ھمغه شيبه به يې ورځ توره او د کفر او بې دينۍ داغ به يې په تندي لګيده .د ډکو ډيرۍ
او د اور لمبو به د ھغه عھد د پوھې غږ وژو .چا حق ندرلود نوې خبره وکړي .بايد د پخوانيو کسانو په شان
فکر وشي .مشاھدې او تجربې علم ته الر ندرلوده .ازمايښتځای د کفر کانون ګڼل کيده.
د ازمايښت نلکې د بې دينۍ او فساد آلې ګڼل کيدلې .که څوک وغواړي غاټول وپيژني ،پوھيږو چې بې له
ځنډه بايد باغونو او ګلخونو ته والړ شي .خو په ھغه عھد کې داسې نه و .بايد چې د ارسطو نظر له کتاب نه
راويستل شوی وې او د کار مالک ګرځول شوی وی .پوھه به يې په کتابونو کې لټوله .پوھانو طبيعت ته الره
ندرلوده.
کليسا ،د خپل قدرت د ساتلو لپاره ،د اسکوالستيک تفکر په رواجولو بوخته وه ،ځکه چې پوھيده چې د
رښتونې علم د پرمختګ سره ،خلک به د کليسا دستورونو ته کوم ارزښت ورنکړي .لکه د قطب ښود )قطب
نما( د اختراع نه وروسته بيړۍ چلونکو پرته له ويرې او واھمې او پرته لدې چې د صليب نښه پر سينې
وکاږي ،د سمندر له غاړې نه ليرې شول او الره يې ھم ورکه نکړه.
د اسکوالستيک طرز تفکر نتيجه دا شوه چې ))علمي څيړنه د دې پر ځای چې پر مشاھداتو او تجربياتو او په
چارو كې د تعقل او په حقايقو کې پر مطالعې ودريدلي وي ،د ټولو بنسټ ،پخوانيو ويناوو جوړو .نوي افکار
يې نه ظاھرول او د تازه اصولو او حقايقو لټون يې نه کوه .يوازې د تيرو پوھانو تعليمات يې مسلم ګڼل او
ماخذ يې ترينه اخيسته او تل به يې د بحث موضوع ګرځول((.
خو د دې ټولو سره ،ھيڅ شئی د نوې پوھې د څپاند سيل د خوځښت مانع ونه ګرځيد .اروپاييان د ګڼو الملونو
له کبله له نورو فكري ډولونو سره اشنا شول او د پخوانيو علومو د سستو کړيو زنځيرونو په شلولو يې پيل
وکړ او د پخوانيو علومو او نوې پوھې ترمنځ سخته جګړه ونښتله .په ھغه دوره کې چې پوھنتونونه او علمي
او فلسفي ټولنې د کليسا د دستور او فشار الندې يوازې د سپيڅلي کتاب او د ارسطو د ليکنو او ويناوو په
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حاشيه ليکنې او تفسير بوخت وو ،د اور په لمبو کې د نوې پوھې سوځيدلي مينانو به په مخالفو رشتو کې سر
د ايرو راپورته کوه او بې دمې به يې پيکار کوه ترڅو بريالي شول ،او پدې ھيله وو چې البريالي شي.
څرنګه چې مو وويل د اسکوالستيک فلسفي موخه ،د فکري جمود او د علم او دين ترمنځ د سازګاري رامنځ
ته کول وو .کليسا د نوښت نه داسې په تيښته کې وه او داسې ډارنه وه چې حد يې ندرلود .څنګه چې د
»البار« په نوم يو نجيب زاده تورن کوي چې د مذھبي ډلو په وړاندې يې متداول درناوې او تعظيم ندې
پرځای کړی او د دې ترڅنګ د منع شوي کتابونو د قرائت نه يې ھم ډډه نده کړې .البته د دې ممنوعه کتابونو
په لړ کې د فلسفي لغتونو کتاب او معمولي قاموس ھم راتله؛ د دې ځوان ژبه پرې او وروسته پخپله سوځول
کيږي۴.
لدې کبله ھغه پوھانو ته بايد آفرين ووايو چې د کليسا د دومره جابرانه سلطې سره ،بيا يې ھم پښې له زړو او
پخوانيو عقايدو څخه ھاخوا کيښودې او نوې پوھه يې مخ په وړاندې ويوړه.
ستر متفکر پيير روسو ليکي :د ارسطو ستره ونه او قامت د انسان او طبيعت ترمنځ له پخوا نه الډيره فاصله
جوړه کړې وه.
دا د مبالغې خبره نده .خلکو داسې ګمان کوه چې ھغه د طبيعت ټول اسرار کشف او پخپلو کتابونو کې يې
راغونډ کړي دي .د دې حال په پام کې نيولو سره بايد حدس ووھو چې د اروپا د طب علم څه حال درلود .لنډه
دا چې طب د حريصو جادوګرانو ،دعا ليکونکو او کشيشانو الس ته لويدلی و.
ھمدې مھال كې اسالمي تمدن خپل ځالند دوران له سره تيروه .د علم په ټولو رشتو لکه رياضي ،فيزيک،
طب او  ...کې مسلمانان مخکښه وو ،ځکه چې د اند تازه سرچينې ته ،چې په ھغه وخت کې په ځانګړي توګه
ډير زيات تازه ښکاره کيده ،الس موندلی و .د اسالمي ھيوادونو پوھانو په طب کې داسې څيړنې درلودې چې
کامالً تازه وې.
رازي او ابن سينا د ډيرو ناروغيو په ھکله فريمانه کنجکاوي او څنډلټنې او څيړنې وکړې او ځالنده نتيجې يې
تري واخيستې .ھمدا دليل و چې مسلمانو طبيبانو په صليبي جګړو کې پر اروپايي طبيبانو ملنډې وھلې ځکه
چې د ھغوی علم يې ډير لومړنې ګڼه.
خو د دولسمې پيړۍ نه وروسته په اروپا کې د نوې پوھې د ځالند دوران سره ھممھاله ،اسالمې تمدن په تورتم
کې ډوب شو .لکه څنګه چې انسان پيژندنه له منځه والړه او پدې خاطر چې د اشخاصو ناروغي وقايه کړي،
ورغوې کتنې ته يې مخه کړه .موھومات او خرافات يې په طب کې رادننه کړل او ھغه يې د بې مانا فرمولونو
او طلمسونو په بڼه کې وړاندې کړل.
څرنګه اروپايي طب د جادوګري او خرافې نه جال شو او د انسان د بدن د کارخونې د مطالعې پربنسټ
استوار شو؟ څرنګه پوھانو په ناروغيو کې د "آسماني برجونو" دخالت ،باطل کړ؟ څرنګه د طب علم د خپلو
پښو الندې ته متوجه شو او د ناروغانو د ښه کيدو لپاره يې طبيعت ته مخه كړه او ھغه يې کشف کړ؟ د
طبيعت کشف څه ګټه درلوده؟
د دې پوښتنو ځوابول ډير وخت او مجال غواړي .پدې لنډه کې ھڅه کيږي د دې ټکي ترڅنګ چې د نوي طب
پر مخکښانو څه تير شوي دي ،دې ھرې پوښتنې ته لنډ ځواب ھم ورکړل شي.
*
ليوناردو داوينچي )(١۴۵٢-١۵١٩
داوينچې بايد د ھغه کسانو په ډله کې ونوموو چې د انسان د ناروغۍ د علت د کشف لپاره يې پخپله انسان ته
مخه وکړه .پدې توګه يې ارسطو عمالً څنډې ته کړ او كه ال په ښه ډول ووايو ،ارسطويي چلند ته يې د جګړې
اعالم وکړ او غږ يې پورته کړ چې علم بايد پر مشاھدې او تجربې ډډه وکړي.
ويلی شو چې ھغه د دې طرز فکر د مخکښانو څخه و چې ھر څه چې بې له تجربې او مشاھدې الس ته
راشي ،علمي ندی نو پر دې بنسټ ،د اطمينان او منلو وړ ھم ندی.
ھغه ونه غوښتل د خپل نظر د اثبات لپاره له ارسطو نه مرسته وغواړي .پر دې باور و چې ھر څوک چې د
مشرانو پر وينا استناد کوي ،په حقيقت کې د خپل عقل پرځای ،د خپلې حافظې نه استفاده کوي.
پيير روسو د داوينچې د کارونو په ھکله ليکي:
ھغه واقعي علم ھاغه علم ګڼه چې د ازمايښت په نتيجه کې الس ته راغلی وي .ھغه د دويم پاپ ،ژول ،لخوا
اجازه درلوده چې د بنيادم جنازه تشريح کړي ،خو يوازې تر ھغه حده چې د پاپ په اجازه ليک کې يې ذکر
شوی و .خو ھغه به د دې حد نه ھم تيرې کوه او يوازې د خپل ھنري اړتيا– د انسان د بدن د ھډوکو په
جوړښت کې ځيرتيا – لپاره يې کار نه کوه .ھغه د بدن د غړيو په آزادانه تشريح او مطالعې بوخت شو .د زړه
د حرکتونو په ھکله يې مطالعه وکړه .پداسې حال کې چې د اجسادو د عفونت مخنيوی يې کوه ،دا يې کشف
کړ چې د انسان د پښو د ساق ھډوکي او د اس شاتينې پښې څرنګه عمل کوي .د انسان د مفصلونو د کار طرز
يې ھم کشف کړ.
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*
نبايد وانګيرو چې خرافه پاله طبيبان يو ناڅاپې له منځه والړل او نور داسې څوک نه و چې د امراضو علت
په برجونو او ستورو کې ولټوي .ژان فرنل ،داسې کس و چې طب يې يوځل بيا ماوراء الطبيعه لورې ته سوق
کړ او ويې ليکل :د مرض پيل ھغه وخت ھغه ندې چې د ھغه لومړني آثار يې راپيدا کيږي .بلکې بايد حساب
وکړو چې ھغه مھال ،سپوږمۍ کوم برج ته دننه شوی ده!
پداسې حال کې چې فرنل او د ھغه په شان کسان په بې وسۍ د علم په وړاندې اغزي ګرځيدل ،نوي طب د
تکامل الره وھله .پاره د ټپ په تړلو کې ځينې برياوې الس ته راوړې او د ويني تويدنې د مخنيوي لپاره د
تودې وسپنې او خوټيدلي غوړو سره د سوځونې د زاړه او پخواني چلند پر ځای ،د لومړي ځل لپاره د ټپ
تړلو لپاره بنداژ نه كار واخيست.
*
د علم ګام په ګام پرمختګ" ،اسکوالستيک" فکري ډول متزلزل کړ :د پخوانيو کسانو وينا او ليکنې يې بې
اعتباره کړې .خلکو ته يې زده کړ چې ھر څه چې سپيڅلی کتاب يې وايي او کليسا پرې صحه ږدي ،نشي
کولی سوچه او نه بدليدونکی حقيقت وي .د طب علم پرمختګ او انساني تشريح ،د کليسا موټی خالص کړ او
جالينوسي طب او ارسطويي افکار يې رسوا کړل.
نو ځکه بايد ګوته په غاښ نه شو چې ولې کليسا ستر طبيب ميشل سروه د ملحد په نوم په لمبو کې وسوځوه.
دې پخپل کتاب "د نصرانيت ميراث" کې ليکلي و چې وينه د سږو څخه تيريږي او ھلته د ھغې ھوا په
واسطه چې موږ يې تنفس کوو ،تصفيه کيږي.
ھمدې کشف د کليسا د غوسې او قھر اور بل کړ او دا ستر پوه د اور په لمبو کې ژوندی کباب او وسوځول
شو.
وزال ھم د جالينوسي طب او ارسطويي تفکر د ماڼۍ په پرزولو کې ستره ونډه درلوده .ھغه روښاندی طبيب
و چې سحر او طلسم او سپيڅلي کتاب او آسماني برجونو ته د توسل پرځای د انسان د بدن د کارخونې په
تشريح او مطالعې بوخت شو.
پيير روسو ليکي :ھغه سربيره پدې چې د بدن ھډوکي ،مفصلونه او عضلې يې په دقت تشريح او طبقه بندي
کړې ،د انسان بدن يې د يوې بشپړې ميکانيکي دستګاه په توګه وګڼه چې ھيڅ يو غړی يې نشي کولی په جال
توګه خپل کار ته ادامه ورکړي .ھغه د بدن عضلې او ھډوکي د ژوند په عادي حالت کې وښودلې.
وزال يې يوه ورځ د يو نجيبزي د كټ سر ته احضار کړ .نجيبزی په يوې تن په تن جګړه کې ټپي او مرګ
ته يې څه پاتې نه و .څو شيبې وروسته د ناروغ خپلوان ھک پک پاتې شول کله چې يې وليدل چې دې پوه او
تشريحګر عالم ،د ناروغ سينه پرانيستې او د ھغه د زړه تماشا کوي.
ايا وزال د پوھې په مينې ھغه بدبخت وژلی و؟ د ھغه په څير له شوره ډک انسان څخه دا کار ھومره ليرې
ھم نه و .په ھر حال ))د عقايدو تفتيش محکمې(( ،دا عالم په اعدام محکوم کړ.
*
ويليام ھاروي
د جالينوسي طب د نظريې سره سم ،زړه د روح مرکز او ځای و .ھيڅ چا ھم اعتراض ندرلود .د جالينوس
وينا دربست د کليسا د منلو وړ او پدې توګه د پوھانو د منلو وړ ھم وه .د دې ترڅنګ ،د جالينوس نظر دا و
چې په ځيګر کې ھم وينه وجود لري .خواړه له دننه کيدو وروسته ،په معده کې ھضميږي ،وروسته کولمې
خواړه ځيګر ته وړي .په ځيګر کې خواړه په وينې تبديل او په بدن کې بھيږي.
دا ناسمه او غيرعلمي نظريه ،د حدس او ګمان جوړه وه .ھاروي د خپل نظر د تشريح سره ،دا ناسم نظر
راوپرځوه .ھغه وويل :د کتاب د پاڼو منځ کې نشو کولی د غړو تشريح او دندې زده کړو .د انسان د بدن د
تشريح يوازينې الره ،د کالبد څيرونه )کالبد شکافي( او تجربه ده ،او پدې فن کې د پرمختګ الره ھم د
فيلسوفانو خبره نده ،بلکې تجربه او مشاھده ده.
د ھاروي عمده کار ،د وينې د ګرځيدو کشف دی .ھغه له ځانه سره داسې استدالل کوو:
فرض وکړو چې زړه ھره دقيقه ٧٣ ،ځله ودرزيږي ،او ھغه حفره چې وينه ترې صادريږي ،يوازې شپيته
ګرامه وينه ولري .نو په دې صورت کې ،د انسان زړه شاوخوا  ٢۵٠کيلوګرامه وينه په يو ساعت کې بدن
ته دننه کړی ده .دومره وينه چيرته ځي؟

afgazad@gmail.com

٨

www.afgazad.com

ھمدا وو چې خپله عمده فرضيه يې وړاندې کړه او ويې ويل :دا مساله په بدن کې د وينې د دايمي بھير له
الرې حليږي .لږ څه وروسته ،استدالل او ازمايښت ،د ھاروي د فرضيې سموالی ثابت کړ.
ھمدې وخت کې ړوندزړي طبيبان چې نه يې غوښتل وويني او زغملی نه شو چې وويني د جالينوس د واک
ماڼۍ رانړيږي؛ راپاڅيدل او د ھاروي او د ھغه په شان د نورو کسانو د کار مانع وګرځيدل.
پدې دوره کې د طبابت د عنوان الس ته راوړل ھم ستونزمن کار نه و .ھر چا به چې مخصوصې جامې او د
شپې خولۍ اغوستې او ماته ګوډه التيني ژبه به غږيده ،ځان يې طبيب باله.
مولير د دې بې سوادو او بيرحمو طبيبانو په ھکله جالبه وينا لري .ھغه وايي :د ھغوې طبي نسخې او
دستورونه د تنقيه ،فصد او بيا وروسته له مسھل نه وړاندې نه تللې .نيشتر او کرچک غوړو ته يې ھم ډير
ارزښت ورکوه.
*
ھغه څه چې مو ولوستل ،د نوې پوھې او يخواني علومو ترمنځ د جګړې ناقصه صحنه وه :ھر اړخيزه
جګړه ،د فكري ډولونو جګړه ،د علمي حقايقو جګړه ،د ښه ژوند لپاره جګړه ،د ژوند د پيژندلو او د ھغه د
بدلون جګړه.
کليسا ،د نوې ستور پيژندنې پوھې په وړاندې خنډ
اوس مو چې د طب پوھنې اوږده او بريالی جګړه ولوسته او ھغه خنډونه مو وپيژندل چې کليسا به د انساني
او اخالقي اصولو د ساتنې په نوم د طب په وړاندې درول ،نو اوس به نجوم او ھغه جګړه چې
ستورپيژندونکو او رياضي پوھانو د پخوانيو علومو )توراتي او بطليموسي ھيات( او د ھغه مالتړې کليسا په
ضد پيل کړی ده او ھغه سرښندنې چې په دې الره کې ډالۍ شوي دي ،تر ارزونې الندې ونيسو.
رياضيات او نجوم د شپاړسمې پيړۍ د دويمې نيمايي نه نوی ژوند پيلوي او په ھر ځای کې »اسکوالستيک«
او کليسا او سپيڅلي کتاب ته د جګړې اعالم کوي .بايد زياته کړو چې »اسکوالستيک« او کليسا تل له عيني
او حسي تماس نه په تيښته وو .له ھمدې کبله يې په سر تمبه توب ھڅه کوله چې علم له طبيعت او د ھغه له
قوانينو نه ليرې وساتي .په دې پوھيدل چې طبيعت ته نژديوالی او د عينياتو د مطالعې او ازمايښتونو
رواجوال به د ھغوې د ايده اليزم د ماڼۍ له نسکوريدو سره برابر وي.
په ھر اندازه چې د زوړپالنې او خرافاتو په وړاندې عصيان القوت موند ،دا دواړه _ اسکوالستيک او
کليسا_ ال پسې يو بل ته نژدې کيدل .کله چې د نوي نجوم پوھې ،د کليسا خيالي ماڼۍ او جبارانه قدرت
وګواښه ،دا ماتې خوړلې فلسفه ،د مخالفانو د سوځولو او د خپل څپڅپانده قدرت د ساتلو لپاره ،د لرګيو د لويو
ډيرۍ د مرستې غوښتنې په لټه کې شوه.
لھستاني کوپرنيک په کال  ١۵۴٣کې په زغرده اعالن وکړ :دا ځمکه چې پخوا د آسمانونو د بې حرکته
مرکز په نوم پيژندل کيده ،د دې ترڅنګ چې خپل ګردچاپيره څرخيږي ،د لمر شاوخوا ھم څرخيږي .پداسې
حال کې چې د تورات له نظره دا يوازې لمر دی چې د ځمکې شاوخوا څرخيږي .تورات کې په ښکاره ډول
لولو چې د »ززوئه« په دستور ،لمر له حرکت نه ودريدو تر څو ھغه خپله بريا پای ته ورسوي.
آيا ممکنه ده چې سپيچلی کتاب دې اشتباه ووايي او خطا دې وکړي؟
کوپرنيک پخپل ټول ژوند کې د دې پوښتنې له طرح کولو يا ځواب ورکولو نه ډډه کوله او ژوند يې کليسا
سره په سولې او پخالينې کې پای ته ورسيد .خو ھغه ساعت شميرې بمب چې کوپرنيک د کليسا مخې ته
ايښودلی و ،وروسته وچاوديد او کليسا ته يې ډير خطرونه جوړ کړل.
پيير روسو ليکي ،وروسته له ھغه چې د کوپرنيک د مرګ نه پنځه ويشت کاله ووتل ،يو ناڅاپې د ګوټ
ګوټ نه د اعتراض فريادونه راپورته شول او د بطليموس د پلويانو د لعنت او نفرين غږ د کوپرنيک د
پلويانو او ستايونکو له غږ سره ګډ شو.
جوردانو برانو د کوپرنيک د فرضيې نه د دفاع او د افسون ګرۍ په تور د انکيزيسيون )په کليسا يورې د
عقايدو د تفتيش اړوند سازمان( د تورو تمبو شا ته د اته کالو د تيريدو وروسته د اور په لمبو کې ژوندې
وسوځول شو .ھغه د ګاليله ملګری و.
د دې پيښې نه دوه زره کاله وړاندې ،فيثاغورث او د ھغه ياران د ځمکې پر ګرځيدنې پوه شوي وو ،خو
پداسې دنيا کې چې د ځمکې مرکزيت او سکون ،د توانګرانو او زورمندانو د حکومت بنسټ و ،د فيثاغورث
او يارانو نظريه له ياده ووتله ،او بطليموسي ھيأت او د ارسطو احکام او د ساکنې ځمکې په شاوخوا د
بلورينو غږ جوړونکو افالکو ګردش ،په سپيڅلتيا بدله شوه.
د زياتونې وړ ده چې د پخواني نجوم په باور ،ھر ستورې د ھغه بشقاب په بڼه دی چې د آسمان پر بلورين
سقف يورې نښتی دی او ھر څه د ځمکې ګردچاپيره په ګرځيدو کې دي او ځمکه ثابته او د عالم مرکز ده.
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کليسا د دې نظريې نه په عاميانه تعبير سره نتيجه واخيسته چې د پاپ ماڼۍ ھم د ځمکې مرکز دی او پخپله
پاپ د ځمکنيانو ساتونکی دی.
ځمکه بايد د جھان مرکز او ساکنه وي  ،چې د پاپ ماڼۍ د ځمکې مرکز او ثابته وانګيرل شي .په پيړيو ويل
شوي چې پر بلورينو ګنبدونو نقش شوي ستوري ،د ځمکې د خدمت لپاره د ھغې په شاوخوا ګردش کوي،
او په ځمکې باندې مالکان داسې مرکز ګرځيدلي دى چې ټول رعايا يې بايد په شاوخوا وګرځي .که بلوري
افالک يو له بل نه وشيندل شي او ځمکه ھم د بې شميره ستورو په شان يو ګرځيدونکې او بې قراره ستورې
شي  ،څه معلوم چې "ھغه بزګران چې په ب پټيو کې يې ساه وځي" د خپل فقر او رنځ په حکمت کې شک
ونکړي؟ دا ھغه بی پايه ويره ده چې کليسا يې د سپيڅلي ارسطو د احکامو د نقض کيدو څخه لري.
ھمدا و چې د پخوانيو علومو او د نوې نجوم د پوھې پر پوله ستره او خونړۍ جګړه ونښتله .وړاندې لدې
چې د نوي نجوم د مخکښانو سرګذشت ته اشاره وشي ،بده به نه وي چې په اروپا کې د »مذھبي ريفورم« په
اړه ھم يوه دوه خبرې وشي.
لوتر په شپاړسمې پيړۍ کې د کاتوليک کليسا په مذھب کې د سمون غوښتونکی شو او پدې توګه د يوې
سترې مذھبي تفرقې بنسټ کيښودل شو .سمون غوښتونکې فرقه ،پرتستان ونومول شوه.
د کاتوليک په خالف پرتستان مذھب؛ "فرد" ،د پاپ او کليسا په اختيار کې الس او پښې تړلی نه کيښوده.
د »لغت نامې« خاوند ،علي اکبر دھخدا ،داسې ليکي" :د کاتوليک کليسا ځان د ھغه حقيقت يوازينې حافظ او
قاضي ګڼه چې په سپيڅلي کتاب کې ليکل شوى او د سنت له الرې حفظ شوی او د پاپانو عالي شورا لخوا
تاييد شوی دی .د دې په خالف ،پرتستانانو د ايمان مقياس سپيڅلی کتاب ګڼه خو "فردي عقل" يې معتبر او د
ھغه مفسر ګڼه".
)د پرتستان تر مادې الندې(
د روم کليسا چې متوجه كيږي چې سمون )رفورم( ،د مذھب په قلمرو کې د فکري آزادۍ د پراختيا په لور
ځي ،ھڅې پيل کوي؛ آن دا چې په اولسمه پيړۍ کې د ديارلسم لويي وزير ،ريشيليو ،پريکړه کوي چې د
پرتستانانو مصونيت باطل کړي او ھمداسې ھم کوي.
لږه موده وروسته ھم ،يو فرمان صادريږي چې په ترڅ کې يې بايد د پرتستانانو ټول معابد ړنګ كړاى شي.
د ھغوی مذھب او د عبادت رسم دې ممنوع شي .مدرسې يې وتړل شي او ...
ھغه وزيران چې د پرتستان مذھب د بطالن د اعالم او تصويب نه ډډه کوي ،تبعيد کيږي او مخالفان سختې
شکنجې ويني او د بردو په شان په بيړيو کې پارو وھلو باندې محكوميږي.
»ټول پوھيږي چې دا دستورات په څومره تاوتريخوالي او سختۍ سره پلي کيږي او ټول پوھيږي چې دا
منشور فرانسې ته کومې ناخوالې ورپه برخه کوي .خو عجيبه دا ده چې دا اقدامات د ميرمن سويه او
الفانتين او بروئر په شان پيژندل شوو کسانو لخوا ھم تاييد کيږي۵ «.
نوې پوھې په پيړيو د مشاھدې او ازمايښت په مرسته جګړه وکړه تر دې چې د زړو سنتونو د استبداد يوغ
ليرې واچوي .لومړی متجددو ھنرمندانو پر ارسطو سخت ګوزارونه وکړل او د ھغه الګو شوې شخصيت
يې ونړو .وروسته وزال او سروه ،جالينوسي طب يو موټی خرافات وباله.بيا نو کوپرنيک ته وار ورسيد او
ھغه په احتياط او نظم سره ،د بطليموس نجومي احکام له جړې راوويستل.
دې حادثې او بھيرونو ،وچ مذھبي انضباط او زوړ اخالق متزلزل کړل .په دې موده کې چې "مذھبي
سمون" )مذھبي رفورم( کاتوليک کليسا له نوي ګواښونو سره مخامخ کړې وه ،د کليسا جنډه لرونکي په لټه
شول چې په وارخطايۍ د سپيڅلي کتاب مرستې ته مال وتړي او مذھب د نوې پوھې له منګولو نه وژغوري.
د دين د مشرانو ټولنه په چټکۍجوړه شوه او ټول "ضاله او خطرناک" کتابونه يې له منځه يوړل .علمي
پلټنه کبيره ګناه ګڼل کيده .د دې لپاره چې د بې دينۍ او مذھبي چارو پر وړاندې د بې پروايۍ د څپاند سيل
مخې ته خنډ راوالړ کړي ،ھر چيرې يې لرګي ډيرۍ کړي ول چې »ملحدان او کافران« په کې وسوځوي.
د تجدد د پلويانو له منځه وړلو سره د نوې پوھې د تکامل بھير په لنډمھاله ډول ودريد خو د کليسا بې ثمره
ھڅو کوم ځای ونه نيوه .پيير روسو ليکي" :حقيقت ،به په زندان او د اور په لمبو خنديده".
ھمدا چې د علمي مسائلو په ھکله بحث منع شو ،څيړونکو د طبيعت په مشاھدې الس پورې کړ .پداسي حال
کې چې کليسا علمي بحث ،استدالل او تعقل محکوم کړي و ،د پوھې اھل الس تر زنې کښينه نستل ،او د
طبيعت په حيرانونکو پديدو کې په څيړونو بوخت شول .د جھان د جوړښت او د ستورو په شميرو کې په
څيړنې او د ھغوی د جدولونو په تنظيمولو بوخت شول او کليسا د دې لټنو او پلټنو د پايلو نه بې خبره ،د
ھغوی په وړاندې کوم خنډ رامنځته نه کړ .پدې توګه د نويو او پريكونو عقايدو څپاند سيل رھي شو او د
کليسايي خرافاتو جړې يې راويستلې .د نويو عقايدو دې څپاند سيل ،د رياضي د سترو متفکرانو د مغزو نه
سرچينه اخيستې وه.
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ځمکه او اسمان د يو موټي خرافاتو په منګولو کې
د ارسطو افکارو پر اروپا دولس پيړۍ حکومت وکړ .دا دولس پيړۍ د بشري ژوندون د يو تر ټولو تورتم
دورانونو څخه دي؛ ھغه دوران چې ورته د تورتم پيړۍ وايو .پدې دوران کې کيمياګري د کيميا او طالع
ليدنې د نجوم ځای ونيو.
د منځنيو پيړيو د دې تورې دورې عالمانو ،کشيشانو او فيلسوفانو به د خپلو ذھني قالبي نتيجو ته د رسيدو
لپاره ھڅې کولې .غوښتل يې ھر ھغه څه چې په دنيا کې تر سترګو کيږي ،د خپل ذھن د حاضر او آماده
محتوی سره يې وفق ورکړي .علمي واقعيات او مسلمات يې يوازې ھغه وخت منل چې د ھغوی ذھني قالب
کې به يې ځای نيولی شو.
البته دا ذھني قالب ھم د پخوانيو کسانو او د سپيڅلي کتاب يو جوړ شوی شئی و .پداسې حال کې چې نوې
پوھه او نوي پوھانو په مخالف لور کې روان وو او د خپل قياس او سنجولو بنسټ يې پر ھغه کارونو کښوده
چې د ازمايښت او مشاھدې سيده نتيجه وه.
نبايد ھيره کړو چې تل ھمداسې وه چې متحجران او زاړه پال چارو ته د خپلې نظريې سره مطابقت ورکړي،
پداسې حال کې چې نوي پال )متجددان( او پوھان خپله نظريه د بھرني چارو د مشاھدې نه الس ته راوړي.
د منځنۍ پيړيو په ھغه تور عصر کې ھم ھمداسې وو .ھغوې به دنيا د خپل ځان له مخې تشريح او توجيه
کوله ،پداسې صورت کې چې د نوې پوھې قصد دا وو چې انسان له دنيا له مخې توجيه کړي.
د پخوانيو علومو او نوې پوھې جګړه په ھمداسې پولې کې وه .او تر ھغه وخته چې د دې پولې وجود
احساس کيږي ،دا جګړه به ادامه مومي.
ھغه مھال چې د ګاليلې دوربين اسمان سوری کوه او د لمر او ستورو واقعيت يې ښکاره کوه ،کليسا په خپلو
تعليماتو کې خلکو ته داسې ښودنه کوله:
» په کومه ورځ چې څښتن تعالې »اموريان« بني اسراييل ته تسليم کړل ،ھغه وخت يوشع د بني اسراييل په
حضور کې خدای ته تکلم وکړ او وې ويل :اې لمره ته »جبعون« کې ودريږه او ته ای سپوږمۍپه »ايلون«
وادي کې .نو لمر ودريد او سپوږمۍ متوقف شوه ،تر څو چې قوم له خپلو دښمنانو نه غچ واخيست .آيا دا په
»ياشر« کتاب کې مکتوب ندي چې لمر د اسمان منځ کې ودريد او تقريبا ً روغه ورځ يې د پريوتلو لپاره بيړه
ونکړه۶«.
نو ځکه ،کله چې د نوې نجوم پوھې په غوڅه او ګستاخۍ سره خلکو ته ورزده کړه چې لمر د سپوږمۍ په
نسبت اصوالً داسې حرکت نلري چې ودريږي او سپوږمۍ پرته له دمې په حرکت ده او که يوه شيبه ھم
ودريږي ھر څه به تار په تار شي ،کليسا ناره پورته کړه او متجدد منجمان يې ملحد وبلل او د انسان د
غوښې بوی يې اسمان ته پورته کړ.
کليسا معتقده وه چې د ھغه چارو ارزونه او مطالعه ازاده ده ،چې په اړه يې سپيڅلي کتاب كې کومه خبره نه
وي شوي او کليسا ال له وړاندې په ھغه کې د نظر اظھار نه وي کړی .متفکران او مذھبي ايمان ته ژمن
خلک کولی شي خپله پوھه او اند د حقايقو د درک کولو په موخه په کار واچوي خو کله چې د ))مطلق قھري
حقايقو(( په درشل پښه ږدي ،بايد بې له ځنډه د درناوي سر راټيټ کړي او د کليسا تعبير او تفسير ومني.
ھغه روښان مغزه منجمانو چې پښه يې د اسکوالستيک او کليسايي افکارو له حدودو نه بھر کيښوده او مسلم
حقايق يې د اسمان له زړه نه راوويستل ،له شکنجې سره مخ شول.
د پاريس پوھنتون استاد پوھاند البرت بابر ليکي :د عقايدو د تفتيش محکمه )روم کليسا پورې اړونده( د
تورنو څخه د اقرار اخيستنې لپاره په مرګونې شکنجې الس پورې کوه .ھغوی به يې په سيمي اغزنو تختو
څملول .يا ھغوی به يې له ډيرې لوړې ارتفاع ځمکې ته راغورځول چې له منځه والړ شي ...ان دا چې
ماشومان به يې د خپل مور او پالر په ضد شھادت ورکولو ته مجبورول٧.
دې سريزې سره ويلی شو چې ګاليله او د ھغه په شان نور کسان ،څومره زړور او سرښندونکي ول او
څومره په مسلمو علمي حقايقو زړه بايللي ول چې الس تر زنې نه شول او په جګړې بوخت شول.
نوې پوھه به ھيڅکله د خپل پلرونو وياړلي نومونه ھير نکړي.
اوس ځو د دې پلرونو د يو څو تنو سرګذشت ته ،ھغه پلرونه چې نوې پوھه د ھغوی د فکر او شجاعت
زيږنده ده.
*
تيکو براھه
ھغه د دنمارک له اشرافزييانو څخه و .زوکړه يې په  ١۵۴۶کې شوې وه .کله چې ھغه د نجوم پوھې ته مخه
کړه ،کورنۍ يې ھغه ورټ ِه؛ د دې لپاره چې اشراف طبقې ،پداسې »بې ګټې پوھې« بوختيدل دخپل شان
سپکاوی ګڼو .وروسته د براھه علمي شھرت اوچت والړ .ھغه د خپلې بيلګه ايزې رصدخونې له شا نه د
اسمان او بې شميره ستورو په نندارې بوخت شو .ھغه د پراخو څيړنو په پايله کې وتوانيد د خپل محل
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جغرافيايي موقعيت ومومي .بيا د ستورو د ارتفاع په تعيينولو ،د سپوږمۍ په حرکت کې په مطالې او د
ستورو د ليک الرې په تعيينولو بوخت شو او ارزښتناکه علمي اکتشافاتو ته ورسيد.
کپلر
ھغه د تيکو زده کونکې و .د ھغه تر ټولو مھم کار د نجوم د قوانينو کشف و.
پيير روسو د کپلر قوانين پدې شان بيانوې» :لومړی قانون موږ ته رازده کوي چې ھره سياره د لمر په دور
بيضوي مزل وھي .دويم قانون ثابتوي ھر څومره چې سياره پدې مسير لمر ته نژدې وي ،په ھماغه اندازه
يې حرکت چټک دی او باالخره د دريم قانون په مرسته کولی شو د دوران د مودې په لرلو سره ،له لمر
څخه د ھغې واټن وټاکو«.
د ستورپيژندنې پوھې لپاره د دې قوانينو کشف يوه ستره بريا وه .مثالً ھمدا قانون د نيوتن لپاره د بريا کلۍ
وګرځيده او د دې قانون سره د مجھزتوب له الرې ھغه وکړای شول د عمومي جاذبې قوانين کشف کړي او
د دې قوانينو له الرې دی چې معاصر منجمان کولی شي د سياراتو د حرکاتو وړاندکتنه )پيش بيني( وکړي
او د ھغوی اسماني مسير وکاږي.
ګاليله )(١۶۴٢-١۵۶۴
ھغه ايتاليايي و.
پيير روسو ليکي :يوه ورځ کله چې يې د کليسا په يوې مذھبې دستوره کې ګډون کړی و ،ويې ليدل چې په
سر يې يو چھل چراغ د نوسان په حال کې دی .دا موضوع ډيره عادي وه .خو ستر متفکران دا ځانګړتيا
لري چې ھغوی ته ھيڅ مطلب ابته او نامرئې نه بريښي او د ډيرو ساده مسايلو او پيښو نه ستر درسونه
اخلي .څومره ډير به وي ھغه کسان چې حس کړي به يې وي چې بدن يې په اوبو کې سپيکيږي او بره
راخيژي ،خو يوازې يو »ارشميدس« پيدا کيږي چې له ھغه نه ،د »مايعاتو تعادل« د اصولو نتيجه واخلي او
يوازې يو »نيوتن« کولی شي د ھغې له مخې د »اجسامو د سقوط« قانون الس ته راوړي.
د کليسا د چھل چراغ تموج او نوسان د ځوان محصل لپاره د افکارو او تخيالتو د برکت نه ډکه سرچينه وه.
خو دې افکارو له مودو راپديخوا مخکې له دې چې غوټۍ وغوړوي ،ادامه درلوده او يوازې د دې دانشمند د
ژوند په وروستي کلنو کې وو چې د ھغه ميوې الس ته راغلې ،ھغه ميوې چې نن د ګاليله د ترټولو ځالنده
وياړلو عناوينو څخه ګڼل کيږي.
ګاليله وروسته لدې چې ثابت مقام يې الس ته راوړ په لټه کې شو چې د ارسطو د نفوذ پرضد په کلکه
وجنګيږي او ثابت کړي چې کوپرنيک سره ھيڅ ډول اختالف نلري .څرګنده ده چې د ھغه اوريدونکو شپيلي
ووھل او شور او زوږ يې جوړ کړ ...ځكه چې د ھغه مھال د خلکو متقاعد کول ګران کار وو .کافي نه وه
چې ھغوی ته ووايئ چې فالن او فالن شئی د کوپرنيک د دستګاه اثر ثابتوي او تاسې کولی شئ دا اثار په
خپلو سترګو ووينئ .مھم مطلب دا و چې د ھرې چارې داليل دې بايد د سپيڅلي کتاب نه استخراج شوي وي.
که ګاليله سمه خبره کوي نو دليل يې ولې له سپيڅلي کتاب څخه نه راوړي؟
د ھغه عصر خلکو به ھمداسې ويل .تمه يې درلوده چې د سپيڅلي کتاب د وينا خالف دې کوم حقيقت ونه
ويل شي.
اوس نو بايد پخپله ووايو ،کله چې د ګاليله دوربين اسمان څيرې کړ او د سپيڅلي کتاب د وينا خالف يې
څرګند حقايق راوويستل ،کليسا به څومره عصباني شوي وي.
څنګه چې ګاليله د کليسا چارواکو سره دوستي او اشنايي درلوده ،د مودو لپاره تر تعقيب الندې رانغی .خو
باالخره د ګاليله جسارت د ھغوی د زغم له بريد نه واوخت ،او ھغه يې د محاکمې او د عقايدو تفتيش د ميز
پښې ته راوکاږو.
له يوې دورې څيړنې او ازمايښت نه وروسته ،ګاليله ،پياوړی او غښتلی دوربين اختراع کړ او د بې سر او
بی پايه اسمان په نندارې او سياحت بوخت شو .ھغه په پای کې په يو عجيب او بې ساري کشف بريالی شو.
سپوږمۍ يې وليده چې د ارسطو د نظر په خالف ،چې ھغه يې صافه او صيقلي ليده ،په بشپړه توګه په
غرونو او درو پوښلې شوی او د لمر رڼا د ھغې راوتلي ټکي الپسې راڅرګند کړي دي.
ګاليله ھمداراز ،ډير نامرئي ستوري کشف کړل او ...
باالخره ،ګاليله د خپلو علمي اکتشافاتو او تفکراتو نتيجه خپره کړه .د پوھې اھل او واقع ليدونکي او متجدد
خلک د ھغې په ليدلو خوښ شول ،خو د »اسکوالستيکو اصحابو« ،خيال اوبدونکي او متحجران او ايده
اليستان په غوسه شول او غاښ او منګولې يې تيرې کړې .ځکه چې ھغوی غيرمذھبي استدالل ته په ھيڅ
ډول درناوی نلرو او ارزښت يې ورته نه ورکاوه .ھغوی يوازې په يو شئي قانع او خوښيدل :د سپيڅلي
کتاب آيې له تفسير او تعبير سره.
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د روم کليسا وروسته له ھغه چې ګاليله د بطليموس د ھيأت په ضد خپل غوڅ تعرض اعالم او له کوپرنيک
نه يې مالتړ وکړ ،ھغه احضار کړ.
يوازې د ھغه لوړ علمي مقام او د کليسا په دربار کې د ھغه د دوستانو موثر نفوذ وو چې له ھغه سره تر يو
بريده مودبانه چلند وشو.
د ادعانامې له تنظيم نه وروسته ،ګاليله يې ناچاره کړ چې الندې توبه ليک السليک کړي:
»زه ـ ګاليله ـ د ژوند په اويايم کال کې ستاسې حضراتو په وړاندې په ګونډو کيږم او په داسې حال کې چې
سپيڅلې کتاب مې د سترګو مخ ته دې او پخپلو السونو ھغه لمس کوم ،توبه وباسم ،او د ځمکې د حرکت
له خبرې څخه چې له اشتباه ډکه او له حقيقت څخه تشه ده؛ انکار کوم او ھغه منفوره او مطروده ګڼم«.
د ګاليلې د محاکمې ګزارش يې له انظارو نه پټ کړ چې د کليسا پرتم له منځه والړ نشي او د مذھبي
چارواکو له کړۍ نه بھر ،عفوه او اغماض خوله په خوله نشي .ځکه »واتيکان« پر افکارو د واکمنۍ او د
ويرې او وحشت له ايجادولو پرته بله دنده ندرلوده ،او نشې کولی چې له ھغه شھرت نه الس په سر شي چې
په بې رحمۍ او علم سره د مخالفت له الرې يې الس ته راوړی وو.
ګاليله په اتيا کلنۍ کې د ديناميک علم بنسټ کيښود او ويې ښودله چې څرنګه ځواک )نيرو( حرکت رامنځ
ته کوي.
ھغه له ډيرو ازمايښتونو وروسته دې نتيجې ته ورسيد چې ټول اجسام په متساوي سرعت سقوط کوي .ھغه د
مردکو د حرکت او تعاقب مفھوم ته ھم پام وکړ او ثابته يې کړه چې مردکی پداسې حال کې چې د باروت د
متحرک ځواک په مټ په مخ ځي ،د ثقل ځواک په نتيجه کې د ځمکې لور ته جذبيږي.
ګاليله د  ١۶۴٢کال د جنوري په اتمه له نړۍ سترګې پټې کړې او نړۍ يې د خپلې ټولې پراختيا سره ھغو ته
پريښوده چې تنګې سترګې لري او په ھيڅ بيه حاضر ندي د پوزې د څوکې نه ليرې افق ته نظر واچوي.
*
د کليسا لخوا د ګاليله په شان کسانو محکوميت ھيڅکله د دې مانع شوی ندی چې دنيا دې له حرکت نه الس
پر سر شي .کليسايي اسکوالستيکانو د ھر ناورين سره چې منځ ته يې راوړه ،د خپلې رسوايې ډھل يې
الاوچت درنګوه.
ګاليله او دھغه په شان کسان مړه شول ،د کليسا لخوا محکوم شول خو تاريخ تل څرګندوي چې:
»ھغه کسان چې پر خپلو ولو د ازاد فکرۍ کجاوه وړي ،که څه ھم چې له اوږو يې وينې څاڅي ،خو
التراوسه له پښو ندې غورځيدلي٨ «.
د شعور ،فکر او ژبې په اړه لنډې خبرې
کار د انسان د تکامل او د ھغه د شعور د ظھور او تکامل اساسي عامل دی .په معروف قول »کار د انسان
خالق دی« .کار انسان د ھغه د وحشي او ځنګلي اجدادو څخه جال کړ .کار انسان ته خواړه ،جامې او
پناھځای ورکړ او ھغه يې نه يوازی د طبيعې ځواکونو څخه خوندي کړ ،بلکې ھغه ته يې پر طبيعي
ځواکونو د تسلط پيدا کولو وس ھم ورکړ .د کار په وسيله ،انسان ځان برتر او برتر کړ او د ځمکې ُکره يې
بدله کړه .کار د انسان ترټولو ستره شتمني ده او د ھغه د ژوند او تکامل الزمه ګڼل کيږي.
د کار تکامل او سمون ،د شعور د تکامل سره يو ځای مخې ته تللي دی .انسان د معيشت د امرار د حاصلولو
په بھير کې د ګڼو شيانو سره مخ كيده او د ھغوی صفات به يې يو په يو زده او له يو بل سره به يې پرتله
کول او د ھغوې ګډه ځانګړنه به يې موندله او پدې توګه به يې ))مفھوم(( جوړوه.
د کار د ابزار جوړول او سمول ،د شعور په تکامل کې ستر اھميت درلود .ھغه ابزار به چې له يو کھول نه
بل کھول )نسل( ته منتقل کيدل ،د ھغوی پوھه او تجربه يې ھم له ځانه سره درلوده .وروستي کھولونو به د
خپلو پلرونو د ابزار جوړولو او په کار اچونې ھم پوھيدل او قادر ول د ھغوی د کار لړۍ پسې ونيسي او د
کار د ابزارو د سمون او تکامل لپاره ھڅه وکړي.
د لومړني انسان شعور اساسا ً د ھغه کار پورې تړلی و .ال ښه به دا وي چې ووايو د ھغه شعور او عملي
فعاليتونه يو په بل کې پيچل شوي ول .مثالً ،استنباط کولی شو چې انسان وړاندې له ھر څه زده کړل چې
کوم شی سيده د ھغه کار پورې تړلی دی او د ھغه اړتياوې پوره کوي .پدې توګه ،د کار پر بنسټ د کار او
فکر يووالي ،شعور په مخ وزغلوه او تکامل يې ورپه برخه کړ.
ژبه ،شميرلې وينا ،د شعور په تکامل کې زښت ارزښت درلود .ژبې چې د کار پر بنسټ له شعور سره يو
ځای ظھور وموند ،انسان سره يې مرسته وکړه چې د حيواناتو له قلمرو نه بھر شي او د خپل د فکر قوه مخ
پر تکامل يوسي.
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کار ،تل ټولنيز پاتې شوې دی .انسانان له ھماغه لومړۍ ورځو نه مجبور ول د طبيعت سترو ځواکونو سره د
مقابلې او د ځناورانو د ښکار لپاره سره يوموټي شي .ھمدا المل دی چې په لومړني انسانانو کې د ګډ ژوند
اړتيا پيدا شوه او ھمدا شان ھمدا اړتياوې وې چې ھغوی يې مجبور کړل چې يو بل ته ھر څنګه چې کيدای
يو څه »ووايي« .د دې سختې اړتيا الزمه دا وه چې د بيزو نه تکامل موندونکې حنجره دې په داسې غړي
بدله شي چې وشي کولی د وينا شميرلي غږونه راوباسي.
ژبه ،د افکارو سيده واقعيت دی .افکار کولی شي يوازې او يوازې د کلمو په قالب کې وجود ولري .کله چې
موږ له ځان سره فکر کوو يا خپل افکار اوچت اوچت بيانوو يا ھغه د کاغذ پر مخ راوړو ،افکار تل په کلمو
کې موجوديت پيدا کوي .افکار نه يوازې پخپل تشکيل کې د ژبې پوروړي دي بلکې د ژبې په وسيله منتقل
او درک کيږي .انسان د کلماتو د تجمع سره او په کلماتو کې دې چې په خپل شعور کې د بھرنۍ عيني نړۍ د
واقعيت انعکاس ته ټيکاو ورکوي .او ھمدا ټيکاو نه يوازې دا چې انسانانو ته وس ورکوي چې د افکارو
مبادله وکړي بلکې د يو کھول نه بل کھول ته ھم د افکارو د انتقال باعث کيږي .له وينا او ليکنې پرته  ،د
نسلونو ګران بيه تجربې به ھيريدلې او ھر کھول به مجبور و د نړۍ د مطالعې بھير له سره ونيسي.
ژبه د افکارو له الرې )د ھستۍ نظام( له واقعيت سره تړاو مومي .لدې مخې کله ستونزمنه ده چې د معينې
کلمې اړيکه د يو خاص شئي سره ټينګه کړو .په مختلفو ژبو کې او کله ان په يوه ژبه کې ،يوه کلمه د ګڼو
شيانو د نومولو لپاره کاريږي او يا ګڼې کلمې د يو شئي د نومولو لپاره .دا ټولې قضيې باعث شوي چې ځينې
خيال وکړي چې ژبه له واقعيت نه جال ده .د ھغې بې بنسټه فلسفې جړې ھم په ھمدې خيال کې نغښتي دي
چې الرويان يې معتقد دي چې ژبه له افکارو نه خپلواکه ده او ھمدا ډول افکار له واقعيت څخه خپلواکه دي.
او معتقد دي کلمې په خپله خوښه د انسانانو له خوا نه کارول کيږي او ھيڅ واقعي شئي ته اشاره نه کوي ،په
بله وينا ،کلمې د غږونو مطلق ترکيب دی.
د دې قضيې نه ځينې داسې نتيجه اخلي چې ښکيالک ،زبيښاک ،تيری ،ديکتاتوري او نور ،په مطلق ډول
کلمې او پوچ غږونه دي او ادعا کوي که چيرې خلک نورې مرکبې کلمې او غږونه د ھغوی پر ځای
کيږدي ،ټول تضادونه او ټولنيزې ترنګلتياوې او زبيښاک او تيري به ورک شي.
بايد د دې چال او دوکې رسوالنو ته ووايو چې نه يوازې کلمې په خپلې خوښې د خلکو لخوا نه کارول کيږي
بلکې ھغوې يوه معين شئي يا پديدې پورې تړلي دي چې د کار او عملي فعاليتونو په بھير کې پيژندل کيږي.
واقعي عيني بھيرونه د کلماتو له بدليدو سره نه بدلون مومي او نه له منځه ځي .مثالً ،ستر پانګه وال د دې
لپاره چې د ځمکې د مخ د ملتونو د زبيښاک لپاره عذر ومومي او د خپل سود غوښتنې کرکجن اعمال ښه
تعبير کړي ،په لسګونو خوله ډکونکي کلمې يې اختراع کړي لکه»ملي پانګه والي«» ،بشر دوستانه
اقتصاد«» ،طبيعي نظام«» ،ازاده نړۍ« .د ھيتلري المان فاشيستانو د دې لپاره چې خپل جنايتونه موجه
ښکاره کړي ،ځانونه يې»ملي سوسياليستان« بلل.
لکه څنګه چې پوھيږو دا ډول »ښه تعبير«ونې ھيڅکله د زبيښاک او ښکيالک او بيکاري او تضاد او د
ديکتاتورانو د جناياتو اثرونه له منځه ندي وړي.
نبايد وانګيرو چې شعور انفعالي حالت لري او يوازې کولی شي » د ھستۍ نظام« واقعيت منعکس کړي.
شعور د مادې د ژور او اوږد تکامل عالي محصول دی او پخپله په فعال ډول د ھغې په تکامل کې دخالت
کوي .شعور ھيڅکله په انفعالي حالت کې نه پاتې كيږي ،بلکې په فعاله توګه نړۍ کې نفوذ کوي او ھغه
بدلوي او جوړوي .البته منظور دا ندی چې نړۍ دې په رښتيا د بشر د شعور له امله جوړه شوي وي ،بلکې
غواړو ووايو چې شعور ،نړۍ ھماغسې چې ده منعکسوي او پر ھغې واکمن قوانين په سمه کشفوي ،د انسان
لپاره به ھغه ښه الرښود شي چې د خپل خالقو کارونو په ترڅ کې ،ژوندون بدل او د ژوندانه وړ يې کړي.
چنګيز مراتي
د  ۴٧کال وړی

مآخذ:
 .١په اروپا كې د حكمت بھير – دويم ټوك
" ٢د لمر جوړښت" كتاب ١۴٧ ،مخ
 .٣په اروپا کې د حکمت بھير
 .۴د آزاد فکرۍ تاريخ ١٠٧ ،مخ
 .۵د آزاد فکرۍ تاريخ ـ څه پوھيږو؟ -ټولګه ،مخ ٩۴
 .۶پخوانی عصر ـ د يوشع بن تون صحيفه ـ  ١١باب ١٢ ،او  ١٣آيتونه
 .٧د آزاد فکرۍ تاريخ ۶۵ ،مخ
 .٨د آزاد فکرۍ تاريخ

afgazad@gmail.com

١۴

www.afgazad.com

www.afgazad.com

١۵

afgazad@gmail.com

"سيند خپروندويه" خپاره كړي دي:
 .١د كمونيزم اصول ،فريدريش انګلس ،ژباړه – فرھاد وياړ
 .٢ديالكتيك ماترياليزم د ځوانانو لپاره ،رضا قرباني ،ژباړه – مرينه سحر
 .٣د يوه شاعر انديښنې ،احمد شاملو ،ژباړه – فرھاد وياړ
 .۴يو شعر چې كركه ده ،پاڅون دى او انتقام ،سپيڅلى
 .۵مور مې ښكلې نشوه ،رضا فرمند ،ژباړه – فرھاد وياړ
 .۶ماركسيزم او رفورميزم ،و.ا .لنين ،ژباړه – ھاشم سھار
 .٧ليوھوالن -يو ستر ژوند! يوه پرتمينه مړينه! ،ژباړه – فرھاد وياړ
خپريږي:

ويكتور خارا ،د انقالب سندرغاړى

afgazad@gmail.com

١۶

www.afgazad.com

