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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Literary - Cultural یفرھنگ - ادبی
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   خبرېڅو يو اړهد شناخت په 
  )تاريخ او ادبيات(

  صمد بھرنګي
  څرك: ژباړه

  
  

  :لړليک 
  

  د نړۍ پيژندنه
   پولهر پوھې پې او نوو علومپخوانيد 

  فلسفهمنځنۍ پيړۍ تحجر او اسکوالستيک، د 
  )١۵١٩- ١۴۵٢ (ليوناردو داوينچي

  ر روسوېپي
  ېويليام ھارو
  خنډ په وړاندې ستور پيژندنې ېکليسا، د نو
  نواجوردانو بر

   د يو موټي خرافاتو په منګولو کېآسمانځمکه او 
  هکو براھېت

  کپلر
  ګاليله

   خبرېڅو لنډېد شعور، فکر او ژبې په اړه 
  
  
  
  

  د شناخت په اړه څو خبرې
  صمد بھرنګي

 څرك: ژباړه
  ويهسيند خپروند: خپرندويه 

 ketabtoon.blogspot.com:وب الګ
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   څو خبرې يواړه په  شناختد
  

  نهدد نړۍ پيژن
  .ماته نخوريانسان چې په پوھې مسلح وي، .  دیپياوړى بې له شکه ځواکد پوھې 

 که چيرې .ھم شوه پوښتنهچې دا  ګوت نيونه وکړيځينې کسان ؟ کيدی شي الس ته راتلی شييا پوھه پخپله آ
شي  علم ونکه چيرې. نشو کولیکار او ژوند نړۍ کې په نړۍ کې څه تيريږي، نو په موږ پوه نه شو چې 

 سپوږمکۍ او سپوږمۍ مزلي ثار لکهآ، نه يوازې دا چې د انساني نبوغ حيرانونکي كړاى يو شئ حصول كړي
په وس رټولو ساده کارونه به ھم زموږ  ترټولو کوچني او ت آن به د السرسۍ وړ نه وي، بلکې او نورتوغندي
  .يکې نه و
 په ؛ عقيده ولريسمهاو  کرهی د نړۍ په ھکله لکسان شته چې وايي انسان نشي کوځينې نيا کې  د پهخو بيا ھم
  .ړې له کوم ځايه خړوبيږير دې اند ج پوه شو د چې بده به نه وي.، موږ نشو کولی نړۍ وپيژنوبلې وينا

 د  وړانګود رڼا  انساني عقل ددځکه چې . يوخوښنه رڼا  کسانپخوانيو به ويل چې پوھه رڼا ده خو ټول 
د مو پوھه ډيره شي او ه پدې مانا ده چې زيات شيان ووينو، د ھغو په ھکله د نړۍ مشاھد په نتيجه کېڅرک 
  . په ډار کې اچوي تورتم د دوام غوښتونکي د،ىھمدا ټک . لپاره چمتو شوول سر ته رسوو دکارونډيرو 
 چې ھغه بردګيآزاد کړي  څخه ھغه بندونو کله چې انسان ځان له ټولو ټولنيزو او سياسي قيودو او نور  ځکه

نځه ه مل ژوندکول يرڅپه  ېبردد  او طلبيبه تفوق تر ھر څه د مخه ته کاږي، او د خپل ځان څښتن شي، 
  .ويسي
 ته غزولی دی،  چې الس يې د پوھې لورتر منځونې او انسان د  د پوھې ))کليسا((دی چې لته  ھمددقيقاً 

زموږ په شان عادي او   ھم د رښتني پوھې آن درشل ته رسيدل چې واييزغردهپه ) )ليساک( (.ودريږي
 عادي  له يېكلۍ پوھه ستر رمز دی او په وار وار موعظه کړې چې کليسا. ندی ی شون خلکو تهوګناھکار

  .شتهخلکو سره ن
 وګڼي، يوازې سپک او ل عقل دې خوارخپ: دې بايد څه وکړي؟ کليسا وايي)) عادي او ګناھکار خلک((نو 

! مرګ پر پوھې او رڼا! اند او تعقل وي ېړ د م:وی ځواب دیدا د ھغ. کويدې او دعا ولري باور دې 
  .له دې پرته بله معنى نلريکليسايي او اسکوالستيک طرز تفکر 

د دې خبرو په بيان . ستره ګناه ده او پداسې کارونو کې دخالت، ی ندی شونشناخت رښتونیھغوی وايي د دنيا 
.  دي چې نړۍ د پيژندلو وړ ندههدې عقيد ايده اليستان پ.کې يو شمير ايده اليست فيلسوفان د کليسا مالتړي دي

: لري دوه برخې اګنوستيک يوناني کلمه ده چې. وايي)  نه پوھيږم- الادري)) (اګنوستيک(( فيلسوفانو ته ېد
زه نه پوھيږم چې يو خارجي : اګنوستيک عقيده لري چېيو . يعنې پوھه)) ګنوسيس((او )) ھيڅ((يعنې )) ا((

يې  منعکس کوي يا په تصور کې يېزما حواس دا چې يوازې  کې موجود دی يا دنيا په  ھمواقعيت رښتيا
  .نشتهالره  پيژندو  د د دې امرچې وايمزه . يلراو

په معرفت السبری  ھستيانسان د ((کانت معتقد و چې . لھيوم او کانت د اګنوستيک تفکر وتلي استازي و
 شيانو ھغه به ويل چې د ١.))وکړيبسيا په بحث   يوازې ھکله پهپيښو او حادثاتو او بايد د موندلینشي 

 سر مو د ھغوی په دننه نو.  وي چېکېپه منځ  ي صدفل يو سرتړد لکه چې پټ دیداسې زموږ نه واقعيت 
  . کړوي صورت څرګندکولی شو د ھغوی ظاھر يوازې او يدی خالص نشيماھيت

 څخه جوړ شوي او د موادوله کومو ر او نور ستوري  پوه شي لمد دې وس نلري چېد بيلګې په توګه انسان 
  . دى کړی ثابتد دې ادعا ناسموالیعلم چې پوھيږو موږ خو .  شی دی څهسرچينهھغوی د رڼا او انرژي 

  ) فارسي ژباړل شوي كتاب ته رجوع وشي پهد لمر جوړښت،(
ه الرې اشياؤ سره تماس ل...)  او ونو، غوږوسترګ(اګنوستيکان وايي چې موږ يوازې د خپلو حسي غړيو 

  . موباسي او زموږ حسي غړي موږ غولوي او تير حاصلو
 نو . داسې يو څه نه دى پداسې حال کې چې واقعيتوګورواوبو کې دننه کړو، ھغه به مات په  مثالً که يو پنسل

  .و چې حسي غړي يې راته واييګڼھغه څه باور وکړو او واقعيت يې وموږ نشو کولی پر 
  ؟همداسې ديا رښتيا ھآ

  عاجزه يوازې بايدانسان چې د اګنوستيکانو خبرو ته غوږ ونيسي کيدی شي ځان سره ووايي چې انسان
 او فعال موجود نوښتګر انسان. بيعت ننداره چې ندی خو انسان يوازې د ط؛ ته ځير شيګردچاپيرکښيني او 

 يې  په قطعيت او واقعيت يو د موندنوو سره دی چې د خپلو حسي غړ او عملي فعاليتونھاندد خپل کار او . دی
  ته نفوذ وکړي او د مطالعې او څيړنې سره د طبيعيمنځياؤ جوھر او شايمان راوړی دی او کولی شي د ا

  . ندیمات وکړو چې باور چې پنسل له اوبو راوباسو او یکې کافي د بيلګه پورتنۍپه .  ته ورسيږيتل پديدو
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 نړۍ ي شیيا کولآچې  بايد تصميم ونيسي  انسان او عمل دی چې دا پخپله ژونده شوهڅرنګه چې څرګند
د  او فعاليتونو له الرې دی چې انسان ونو کاروګټورد  . که نه، سر خالص شيمنځپانګېوپيژني او د ھغې په 

  .توضيح کويومي او ھغه م دنيا جوھر ته الره چاپيريزېخپل 
په . نشته بله الره  پرته او تجربې او مشاھدېلټون پرله پسې پيژندنه شونې ده او له پديدونو د دنيا او د ھغه د 

، واقعيت دی او حاصلوي څيړنو له الرې د پر له پسېد خپلو حسي غړيو بل عبارت، ھغه پوھه چې انسان يې 
  .يکولی ش باورپرې 

يزي؟ او څه  چې د نړۍ، طبيعت او ټولنې پيژندنه به د انسان د کار کومه غوټه پراناوالړيږياوس دا پوښتنه ر
  چې د ھغوی په قوانينو پوه شو؟يې ده اړتيا 

  
*  

  
چا ھيد . يشان د څوک ورته يو چې ھر څه او ھرمنظور مې دا دی . طبيعت، ړوند او وحشي دیوايم چې، 

 راستکار او بدکار او ډای او بيوزلي،ب،  غرونهشيندونكيمثالً زلزله يا اور.  خاطر نکوي شيھيڅ  داولحاظ 
پوھنې او اخالقياتو او شرع او عرف او دستور او  او دود په پديدېطبيعي . شان وژني  دين يو او بېهبادين

په ھمغه اندازه وحشي نن  او باد او باران بريښنا، سيل او آتشفشان. طبيعت تل وحشي دی. نه پوھيږيروزنې 
چې وپيژندل  ږيشنډي د طبيعت وسله ھغه وخت . پېر کې ول دمخه تاريخدي څومره چې کي داو ويجاړون

  .شي
 او يتابع ند د ھيڅ نظم او قانون پديدېدی او طبيعي  غوښتونكىو مرج چې طبيعت ھرج نبايد و انګيرو 

د علت او قانون ) پديده ټولنيزه ھمدا شاناو  (پديدهټولو کوچنۍ طبيعي  تر. بنسټ يې پر تصادف ايښودل شوی
معينو شرايطو الندې د  دا د اوبو قانون او خاصيت دی چې . نظام الندې دهنه منونكي معين او تغيير تابع او د
كې  پخوا زمانو پهله ھغې ورځې چې . وخوټکيږي او په صفر درجه کې کنګل شي کې و سل درجد تودوخې

 د څاڅکي يې ډکې کړې تر نن پورې چې د باران ژورې او د ځمکې بې انسانه لوريدو بارانونه شړق
د تل د بخار تراکم  وريږي، د اوبو پنځونوحيرانونکې زرګونو نورو الس پر او د انسان د   ودانيوسمانڅکوآ

   . دىقانونيو بې استثنا دا . باران توليد کړی دیارتفاعاتو کې  ځمکې د سوړ جو په
لی آ او پيچلي و خوټکيدو نه نيولې د راديواکتيو موادو تر تجزيې او فعل او انفعاالتله يوې وړې چينې د

کړو  انونكيو د بدن حيرژويو او د انرژي جاذبې ځواكد  سيارو سترو تکامل او د يه اجساموحترکيباتو او د 
 لېله کيميا او فزيک نه نيو. قانون تابع ديبې ګذشت او ځانګړي جبراً د خپل  پديدېټولې طبيعې  ، پورېوړو

 چې توجه يې د  ده ھغه رشتهې ستور پيژندند( د کوسموګني پوھې او ېتر ژوندپوھنې  او نجوم او ټولنيز
 ٢) باندې دهئلو مسوسماوي اجرامو او لمريزو منظومو بدلون او د ستورو د جوړونکې مادې د حرکت اړوند

  .ھمدا ټکی تاييدويې رشتې ڼد علم ټولې ګ پورېپوھې په شان نوې 
ناسمې  دې دلته شونې ده چې.  ارادې نه پرته حکم چلويله او د ھغه خپلواکبشر نه له البته طبيعي قوانين 

 بايد زياته کړو چې له ځنډهخو بې .  او مجبور دیاسيرقانون د نو انسان تل د طبيعت :  ته ورسيږو چېپايلې
 او د ھغوی د عمل په قلمرو  د طبيعت قوانين يې نه وي پيژندليانسان تر ھغه وخته اسير او مجبور دی چې

  . نه وييې سر خالص شوی
. ويلی شو چې ھيڅ يو يې د طبيعت قوانين نه وو پيژندلي. ل سخت ناپوه ولومړني انسانان :يوه بيلګه راوړم

 ولېګړب يخنۍ مې بهژاراتله او ) اڅاپيالبته د ھغوی په ګمان ن( يخني  بهه ناڅاپ يو.ل وکړاو اختهنوځکه تل په 
(!) الګانې اڅاپي بډيرې نورې ناو . ھوا توده شوه او جل به ووھلبه ناڅاپي . او په سړې ھوا کې به لړزيدل

 شو چې يې پاموروسته .  نه پريښودلهکرار  پهانسانان يوه شيبه به يې او راتللې  له آسمان يا ځمكېبه پرې
د . ندي او ځانګړی قانون لريھم تناوب راځي او ھيڅ ناڅاپي  په کې مھالونو يخني او ګرمي د کال په ټاکلو

 خوراک او پوشاک او مناسب سرپناه ځانته په وختپيژندلو سره انسان وتوانيدو په اوړي او ژمي د قانون 
  .ی شوئضرره شبې  ته يو عادي او بال ور کړي او پدې ترتيب د يخنۍ او ګرمۍ ھغه ناڅاپي چمتو

  دانسانان د دې قانون او د ھغه د عمل:  لورته راکاږيځمكېد د ځمکې جاذبه ځواک جبراً ھرڅه :بيلګه هبل
  . او الوزيويسره، جاذبه ځواک شنډه لور د ځواک په ايجادولو  د عکس پ او د ھغېنېډګر په پيژند

کې په ډيروالي او الډير توليد پيداوارو  د کرھنيزو او ګڼ ډولونهڼا ايجاد او د اختراعاتو  ر دد بريښنا
  .کې ريښه لريکارولو  په  پيژندلو او د ھغویپهټول د طبيعت د ړندو قوانينو حيرانونکي پرمختګونه 

پر کولی شو . چې مفھوم شوی نه ويې پورې ړوند دی ترھغ)) جبر((وف به ويل چې ن وتلي فيلسھګل، د الما
 چې پر طبيعت هدنغښتې  پدې کې ))ازادي((او )) اختيار ((ی کړو چې د انسان رښتونه ورزيات دا ھمدې وينا

   . قوانين وپيژنيواکمناو ټولنې 
د قوانينو پيژندنه بشر سره د طبيعت او ټولنې . ی شونی دتسلط د ھغه د پيژندلو له الرېاو  السبری پر طبيعت

  . شيمسلطاو برالسي مرسته کوي چې ھغه په خپل عملي فعاليتونو کې وکاروي او پر ھغوی 
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 اړخ او مرموز ناپيژندلىاو  چې څه شی دی په ھکله يې پوه شوو  اروپه آګاھانه توګه وکاروکله چې يو قانون 
  . بې اعتباره کوواً او پدې ترتيب قضا او قدر تدريج حاصلوونلري، پر ھغه غلبه 

 په لويه نوبدلونو او طبيعي او ټولنيزو  مسلطو قوانينو په اړه چې دې د ژوندد ھغهپه ھره اندازه چې انسان 
 عاجز او او ړندو قوانينو په وړاندې،و ناپيژندلي په ھماغه اندازه ھم د دې لر وهپوھږ  ل، پرمخ وړيالره کې

 دی چې انسان رښتونی  د رد او انکار سرهوینه د ھغ ،د دې مقرراتو په پوھيدو. او اسير وي) )مجبور((
  .ۍ ته رسيږيازاد
ه د دې مجال نشته چې د دې دواړو دلت. وانينطبيعي او ټولنيز ق:  وويشوڅانګوپه دوو کولی شو  وانيندا ق

 د انسانانو د عملي ، پخپله، قوانينچې ټولنيز کوو اشارهدا  يوازې. وکړپه ھکله مفصلې خبرې وڅانګو 
ه  د دې دود دې ترڅنګ. لھم موجود و خو طبيعي قوانين د انسانانو پيدايښت نه وړاندې ،زيږنده ديفعاليتونو 

  . شتون نه ھم انکار نشو کولی لهاړيکېقوانينو ترمنځ د نژدې ډولو 
ته يو شان موجود دي او يوشان عمل  طبيعي قوانين له پيژندل کيدو مخکې او وروس چې پوه شو په دېبايد

مثالً . کوي، منتھا له پيژندل کيدو وروسته د انسان په خدمت کې راځي او عمل يې د انسان په ګټه تماميږي
قانون کشف کړي ھغه وخت ھم اسماني اجرامو د جذب خاصيت   )جاذبې(کښښ وړاندې لدې چې نيوټن د 

ګټې پيژندلې، فريمانه يې ھغه چې  ډير زيانونه ليدل او اوس  يې له دې املهھغې پوه نه وپر خو انسان ،درلود
    . يې الزم ندیيادول  چېترې وړي

مخکې شيان وو زموږ نه .  خبرې نه کويڅخهي ئوجود ش ووايو چې علم له کوم نوي او نامكه وي سمهدا به 
 مومو، کشف کوو او  او دھغوی اړيکېهموږ د علم په واسطه ھغ. په ھغو کې ريښه لري ه پوھهږناو زمو

.  کې اختراع امکان نلرينړۍپه :  او ووايود دې ھم مخكې الړ شوحتا کولی شو . خپل خدمت کې يې راوړوپ
د رڼا د توليد د خاصو شرايطو الندې کې  مخکې د اديسن نه د الکتريسته ځواک او پدې ځواک مګر ،مثالً 

  ؟درلوده خاصيت وجود ن
  

*  
  

او نه ستومانه  چټکتيا ېضاعف ھره ورځ د م،علم. وچنۍ برخه پيژندل شوی دهتراوسه د طبيعت د قوانينو ک
ھرڅومره چې انسان الډير قوانين کشف او ھغه په . سره د نورو قوانينو په لټه کې دیكيدونكې ھلې ځلې 

 لډو د انسان د.  ويانديښنې او بې ويرې او خونديسوکاله او   ھوسا، ژوند يېر واچوي، په ھمغه اندازه کا
  . چلند کې نغښتی دیمدې اګاھانهه ھد بقاء او برتري رمز د ھغه پ

 لکه د ، قوانينو پورې اړه لريو نده چې ټولنيزانديښنه او ناامني او ويره او نارامتياالبته دلته مو منظور ھغه 
 او  او بيکاريې او ولږديوالي كيدنې او ښکيالک او زورواكۍجګړې او انسان وژنې او بم او جاسوسي او 

 د  او ناامني ده چېانديښنه ھغه منظورنه  او ناامنۍ انديښنې د دلته.  درلودلانديښنه ويره او څخهداسې نورو 
    .پيدا كيږي طبيعت د ځواکونو نه

 ته د پای ټکی کيږدو چې دلته انديښنو له الرې ھم کولی شو داسې ناامنيو او نې پوھيد دالبته پر ټولنيزو قوانينو
  .ندیيې د بحث ځای 

 قوانينو د پيژندو له الرې او د اړين چمتووالي په واكمنو او پر نورو اسماني اجرامو د بھرد ځمکې د جو د 
  ھلته نده چېليرېھيڅ .  کيږدوګام واوړو او پر ليرې پرتو ستورو هد ځمکې له حدكوالې شوو  سره برابرولو
  يوه چې د اسمان په ليرې پرتو کې داسې ندهليرېھيڅ . تمدن نه سل چنده ځالنده تمدنونه ومومود د ځمکې 

پداسې حالت کې داسې ستورې چې يو وخت د . وموندل شي چې مثالً د غنمو د کرلو ښه شرايط ولريه رکُ 
  . وګرځيسرچينه ه، د انسانانو د ژوند او ھوسايني کيدلګڼلمنشاء )) بدمرغۍبدې طالع او نحوست او ((

 پپژندلو  په قلمرو داره وشي چې انسانان د قوانينو او د ھغوی د عملبده به نه وي چې دې مسالې ته ھم اش
  . نن نو ھر نيازبين پوھيږي چې اوبه په اور توديږي او خوټيږي،مثالً . سره په وړاند وينې الس پورې کوي

  .دا پخپله کولی شي د بلې مقالې موضوع شي
  

*  
  

  :وروستۍ خبره دا چې
او وروسته په عملي ژوند کې د ھغه قوانينو واکمنو قوانينو پيژندل  دد ھر عمل موخه د ھغه علم پر قلمرو 

  . ھم رانغاړي ريف د طبيعي علومو په څير، ټولنيز علومالبته دا تع. ديکارول 
  :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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  ني علومو او نوې پوھې پر پولهد پخوا

په اروپا کې د  ؟يدهژغورو څرنګهله منګولو نه )) اسکوالستيک(( د کليسايي او منځنۍ پيړۍ د هاروپايي پوھ
 رشتو کې د علم د پرمختګ ګڼوپه . ه دکيسه ډيره په زړه پورېپخوانيو علومو او نوې پوھې ترمنځ د جدال 

بې )) اسکوالستيک((يدل او د سپيڅلي کتاب د پوښ  او  د و ويره  ولمتحجران به پهسره، د کليسا اصحاب او 
خو نوې پوھه د . د نوې پوھې په وړاندې خنډ ګرځيدلبه  سره وړلو خاصيته فلسفې شاته د پناه  بې اوهبوي

 او پرته له حقيقت نه يې بله پوله او بريد نه چليده مخ په وړاندې متانت سرهد   سيل په شانلويپياوړي او 
 ھغه حقيقت چې په ازمايښتځايونو  او د نجومي دوربينونو شاته پرې رسيدلي وو، او دې حقيقت د زاړه :پيژنده

ره يې له د ځمکې کُ . قاطع او فضولي وحقيقت . لړزوهپالو  او جاه طلبانو د خرافاتي عقايدو بنسټ له بيخه 
 لمرونه هځای يې په فضا کې په زرګوند يو لمر پر. ستوري يې کروي او متحرک ګڼل. مرکزيت نه راويستله

 پر افکار او اعمالو فرمان  يې د نړۍڼل چې په پيړيويې خطاکار ګاو ھغه نور فيلسوفان افالطون . ښودل
   .چې دوی بل ډول فکر درلود له غوږونو ليرې ساتلی و،ځکه چلولی و او د لسګونو فيلسوفانو غږ يې 
 د دې .ې د پخواني علومو زوال او د نوې پوھې غوړيدل په ګوته کړودې مقاله کې مو لټه دا ده چې په اروپا ک

 د طرز تفکر)) پخواني علماو(( د تر څونه پيل وکړو  ))اسکوالستيک((د منځنيو پيړيو فلسفې کار لپاره بايد 
  . کړوښكارهزمينه 

  
   فلسفهۍ پيړتحجر او منځنۍ داسکوالستيک، 

 صومعې ګانومتي بحث تقريباً يوسره ھغه څه ته چې د کليسا او  کې علمي او حکۍچې منځنۍ پيړله ھغه ځايه 
د ھغې  چې نو لدې امله اسکوال ويل، کې په التين ژبهمدرسې ته يې او ... ، منحصر وپه مدرسو کې کيدل

  ٣.دورې ټول علم او حکمت يې اسکوال ته منتسب کول، نو اسکوالستيک يې بلل
 کړي او د سپيڅلي ھمغاړي فلسفې کار دا و چې علم له دين سره  کې ويلی شو چې د اسکوالستيکه جملهيوپه 

  حقيقت دی اوسوچه ، کې راغليريح بوخت شي او وښيي ھر څه چې په سپيڅلي کتابکتاب په تفسير او تش
 مجادلو او وو غريبا و د عجيب.ځای ونيو مشاھدې او تعقل دپه نتيجه کې تعبد  چې بل ډول فکر نشو کوالی

د داسې موضوع د قوم متفکرانو ھرڅه پريښودل او . له پوھانو نه سلب شوهازادۍ .  تود شوتفسيرونو بازار
  حضرت ادم ونه او قامت دد ھبوط شيبه کې: لکهونښتل  او مجادلو کې اوبدنېدوه السي په خيال ګانو په اړه 

  ...او ت نه وړاندې پرښتې چيرته ديره وې؟ د ادم له خلق!  وڅومره
وويل شي چې د نوې پوھې استازو د پخوانيو علومو د اصحابو له که ره، عجيبه به نه وي د داسې طرز فکر س
  .سوځول کيدل د اور لمبو کې  بهتر ھغه ځايه چې ژوندي ژوندي. السه ښه ورځ ندرلوده

چې په ازمايښتځايو  به  پيل شو، ھغه کس غورځنګ فکري وله ديارلسمې پيړۍ نه راپديخوا چې د اروپاييان
او سپيڅلي جربې او مشاھدې په مرسته مسلمو حقايقو ته رسيده، او دا حقايق به د ارسطو او افالطون کې د ت

ډکو ډيرۍ د .  او د کفر او بې دينۍ داغ به يې په تندي لګيدهتورهکتاب خالف راوتل، په ھمغه شيبه به يې ورځ 
 په شان پخوانيو کسانوبايد د . وکړيچا حق ندرلود نوې خبره .  غږ وژوپوھېاو د اور لمبو به د ھغه عھد د 

    .ازمايښتځای د کفر کانون ګڼل کيده. علم ته الر ندرلودهمشاھدې او تجربې . فکر وشي
له  بې چېپوھيږو که څوک وغواړي غاټول وپيژني، . ېل ګڼل کيدېلآد ازمايښت نلکې  د بې دينۍ او فساد 

کتاب نه د ارسطو نظر له  بايد چې. عھد کې داسې نه و خو په ھغه.  بايد باغونو او ګلخونو ته والړ شيځنډه
پوھانو طبيعت ته الره . پوھه به يې په کتابونو کې لټوله.  او د کار مالک ګرځول شوی وی وېراويستل شوی

  .ندرلوده
تفکر په رواجولو بوخته وه، ځکه چې پوھيده چې د د خپل قدرت د ساتلو لپاره، د اسکوالستيک کليسا، 

قطب (د قطب ښود لکه .  ورنکړي به د کليسا دستورونو ته کوم ارزښتد پرمختګ سره، خلکرښتونې علم 
 چلونکو پرته له ويرې او واھمې او پرته لدې چې د صليب نښه پر سينې بيړۍ اختراع نه وروسته  د)نما

  . ورکه نکړه ھم غاړې نه ليرې شول او الره يې لهوکاږي، د سمندر
 په علمي څيړنه د دې پر ځای چې پر مشاھداتو او تجربياتو او((ه دا شوه چې طرز تفکر نتيجد اسکوالستيک 

نوي افکار . جوړو پخوانيو ويناوو ،و بنسټټولد ، وي ودريدلي  حقايقو کې پر مطالعې په او تعقلچارو كې د
م ګڼل او يوازې د تيرو پوھانو تعليمات يې مسل. يې نه ظاھرول او د تازه اصولو او حقايقو لټون يې نه کوه

  .))ګرځول د بحث موضوع  يېماخذ يې ترينه اخيسته او تل به
اروپاييان د ګڼو الملونو .  مانع ونه ګرځيدخوځښت سيل د ی د نوې پوھې د څپاندئ سره، ھيڅ شخو د دې ټولو
  زنځيرونو په شلولو يې پيل کړيوول او د پخوانيو علومو د سست سره اشنا شوفكري ډولونو وله کبله له نور

پوھنتونونه او علمي په ھغه دوره کې چې . سخته جګړه  ونښتلهوکړ او د پخوانيو علومو او نوې پوھې ترمنځ 
 په د سپيڅلي کتاب او د ارسطو د ليکنو او ويناوو ېدستور او فشار الندې يوازد او فلسفي ټولنې  د کليسا 
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په مخالفو رشتو کې سر و  به نانځيدلي ميحاشيه ليکنې او تفسير بوخت وو، د اور په لمبو کې د نوې پوھې سو
  . چې البريالي شي وو ترڅو بريالي شول، او پدې ھيلهکوهيې پيکار به راپورته کوه او بې دمې   د ايرو

رامنځ  د اسکوالستيک فلسفي موخه، د فکري جمود او د علم او دين ترمنځ د سازګاريڅرنګه چې مو وويل 
د چې  څنګه.  ډارنه  وه چې حد يې ندرلودکې وه او داسېپه تيښته کليسا د نوښت نه داسې  .ته کول وو

مذھبي ډلو په وړاندې يې متداول درناوې او تعظيم ندې وي چې د  کتورننجيب زاده  يو په نوم »البار«
البته د دې ممنوعه کتابونو . ې کتابونو د قرائت نه يې ھم ډډه نده کړمنع شويپرځای کړی او د دې ترڅنګ د 

سوځول پخپله پرې او وروسته د دې ځوان ژبه  ؛ ھم راتلهقاموس او معمولي  کتابکې د فلسفي لغتونوپه لړ 
  ۴.کيږي

فرين ووايو چې د کليسا د دومره جابرانه سلطې سره، بيا يې ھم پښې له زړو او آلدې کبله ھغه پوھانو ته بايد 
  . ويوړه وړاندېمخ په او نوې پوھه يې کيښودېپخوانيو عقايدو څخه ھاخوا 

ه  نه الډيره فاصلپخواد ارسطو ستره ونه او قامت د انسان او طبيعت ترمنځ له :  ليکيپيير روسوستر متفکر 
  .جوړه کړې وه

خلکو داسې ګمان کوه چې ھغه د طبيعت ټول اسرار کشف او پخپلو کتابونو کې يې . د مبالغې خبره ندهدا 
لنډه .  درلودبايد حدس ووھو چې د اروپا د طب علم څه حالسره په پام کې نيولو د دې حال . راغونډ کړي دي

  .  جادوګرانو، دعا ليکونکو او کشيشانو الس ته لويدلی وحريصودا چې طب د 
د علم په ټولو رشتو لکه رياضي، فيزيک، .  اسالمي تمدن خپل ځالند دوران  له سره تيروهكې مھال ھمدې

چې په ھغه وخت کې په ځانګړي توګه  ، تهينېتازه سرچ اند ځکه چې د ،ن مخکښه ووناکې مسلما... طب او 
څيړنې درلودې چې  په طب کې داسې و د اسالمي ھيوادونو پوھان. الس موندلی وډير زيات تازه ښکاره کيده، 

  . تازه وېکامالً 
تيجې يې  او څيړنې وکړې او ځالنده ن او څنډلټنې په ھکله فريمانه کنجکاوي د ډيرو ناروغيوابن سينا او رازي

پر اروپايي طبيبانو ملنډې وھلې ځکه په صليبي جګړو کې مسلمانو طبيبانو  چې دليل وھمدا . تري واخيستې
   .لم يې ډير لومړنې ګڼهچې د ھغوی ع

، اسالمې تمدن په تورتم ھممھالهوسته په اروپا کې د نوې پوھې د ځالند دوران سره خو د دولسمې پيړۍ نه ور
، ناروغي وقايه کړي ې انسان پيژندنه له منځه والړه او پدې خاطر چې د اشخاصولکه څنګه چ. کې ډوب شو

رادننه کړل او ھغه يې د بې مانا فرمولونو موھومات او خرافات يې په طب کې . ه کړه کتنې ته يې مخورغوې
  .او طلمسونو په بڼه کې وړاندې کړل

ن د بدن د کارخونې د مطالعې پربنسټ نه جال شو او د انسانګه اروپايي طب د جادوګري او خرافې رڅ
خپلو د  طب علم  دڅرنګه دخالت، باطل کړ؟ "سماني برجونوآ"يو کې د استوار شو؟ څرنګه پوھانو په ناروغ

د  او ھغه يې کشف کړ؟ كړهپښو الندې ته متوجه شو او د ناروغانو د ښه کيدو لپاره يې طبيعت ته مخه 
  ؟ه درلودګټهطبيعت کشف څه 

 نوي طب  دې  ټکي ترڅنګ چې دپدې لنډه کې ھڅه کيږي د.  ځوابول ډير وخت او مجال غواړيد دې پوښتنو
  . شيل، دې ھرې پوښتنې ته لنډ ځواب ھم ورکړڅه تير شوي دي مخکښانو پر
  

*  
  )١۴۵٢-١۵١٩(ليوناردو داوينچي 

 يې پخپله انسان ته  د علت د کشف لپارهناروغۍداوينچې بايد د ھغه کسانو په ډله کې ونوموو چې د انسان د 
 ته يې د جګړې چلند، ارسطويي ال په ښه ډول ووايوكه ارسطو عمالً څنډې ته کړ او يې پدې توګه . مخه وکړه

  .دې او تجربې ډډه وکړي وکړ او غږ يې پورته کړ چې علم بايد پر مشاھماعال
مشاھدې الس ته ې او  له تجرببېطرز فکر د مخکښانو څخه و چې ھر څه چې ويلی شو چې ھغه د دې 

  . ندی ھم، د اطمينان او منلو وړبنسټعلمي ندی نو پر دې راشي، 
 چې د کھر څوپر دې باور و چې .  نه مرسته وغواړيارسطوله ھغه ونه غوښتل د خپل نظر د اثبات لپاره 

  . پر وينا استناد کوي، په حقيقت کې د خپل عقل پرځای، د خپلې حافظې نه استفاده کويمشرانو
  : د کارونو په ھکله ليکيداوينچې د وسوپيير ر

 لخوا ، ژول دويم پاپ،ھغه د . غه علم ګڼه چې د ازمايښت په نتيجه کې الس ته راغلی وياھغه واقعي علم ھ
د پاپ په اجازه ليک کې يې ذکر  تر ھغه حده چې خو يوازې ،اجازه درلوده چې د بنيادم جنازه تشريح کړي

وکو په ډ د انسان د بدن د ھ–م تيرې کوه او يوازې د خپل ھنري اړتياخو ھغه به د دې حد نه ھ. شوی و
د زړه .  شوزادانه تشريح او مطالعې بوختآھغه د بدن د غړيو په .  نه کوهلپاره يې کار – ځيرتياجوړښت کې 

کشف دا يې پداسې حال کې چې د اجسادو د عفونت  مخنيوی يې کوه، . د حرکتونو په ھکله يې مطالعه وکړه
د انسان د مفصلونو د کار طرز .  چې د انسان د پښو د ساق ھډوکي او د اس شاتينې پښې څرنګه عمل کويکړ

  .يې ھم کشف کړ
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د امراضو علت  له منځه والړل او نور داسې څوک نه و چې ې طبيبان يو ناڅاپپالهنبايد وانګيرو چې خرافه 

 ته سوق ېې طب يې يوځل بيا ماوراء الطبيعه لور داسې کس و چ،ژان فرنل. په برجونو او ستورو کې ولټوي
 بايد حساب ېبلک. کيږيپيدا  يې راثار آ د ھغه لومړني چې ندې  ھغهد مرض پيل ھغه وخت: کړ او ويې ليکل

  !ته دننه شوی ده، سپوږمۍ کوم برج وکړو چې ھغه مھال
، نوي طب د ګرځيدلاغزي  علم په وړاندې په بې وسۍ دشان کسان په  او د ھغه فرنلپداسې حال کې چې 

يدنې  د مخنيوي لپاره د  او د ويني توې برياوې الس ته راوړېتړلو کې ځينپه  ټپ د پاره. تکامل الره وھله
لومړي ځل لپاره د ټپ د  پر ځای، ي چلند او پخوانزاړه د سوځونېتودې وسپنې او خوټيدلي غوړو سره د 

   .لپاره بنداژ نه كار واخيستتړلو 
  

*  
  
 وينا او ليکنې يې بې پخوانيو کسانود :  متزلزل کړي ډول فکر"اسکوالستيک" پرمختګ، ګام په ګامد علم  

خلکو ته يې زده کړ چې ھر څه چې سپيڅلی کتاب يې وايي او کليسا پرې صحه ږدي، نشي . اعتباره کړې
ټی خالص کړ او د طب علم پرمختګ او انساني تشريح، د کليسا مو.  او نه بدليدونکی حقيقت ويسوچهکولی 

  .ل طب او ارسطويي افکار يې رسوا کړجالينوسي
.  په لمبو کې وسوځوهنوم په  ملحد دميشل سروهنو ځکه بايد ګوته په غاښ نه شو چې ولې کليسا ستر طبيب 

 ھوا په ېد ھغ څخه تيريږي او ھلته سږو وينه د ې کې ليکلي و چ"د نصرانيت ميراث"دې پخپل کتاب 
  . تصفيه کيږينفس کوو،موږ يې تواسطه چې 

لمبو کې ژوندی کباب او وسوځول په ستر پوه د اور دا  اور بل کړ او قھرھمدې کشف د کليسا د غوسې او 
  .شو

ھغه روښاندی طبيب . اڼۍ په پرزولو  کې ستره ونډه درلودهم ھم د جالينوسي طب او ارسطويي تفکر د وزال
د انسان د بدن د کارخونې په ته د توسل پرځای جونو سماني برآاو و چې سحر او طلسم او سپيڅلي کتاب 

  .تشريح او مطالعې بوخت شو
 پدې چې د بدن ھډوکي، مفصلونه او عضلې يې په دقت تشريح او طبقه بندي سربيرهھغه :  ليکيپيير روسو 

جال ، د انسان بدن يې د يوې بشپړې ميکانيکي دستګاه په توګه وګڼه چې ھيڅ يو غړی يې نشي کولی په ېکړ
  .ھغه د بدن عضلې او ھډوکي د ژوند په عادي حالت کې وښودلې. توګه خپل کار ته ادامه ورکړي

 کې ټپي او مرګ ه په يوې تن په تن جګړینجيبز.  ته احضار کړ د كټ سر يې يوه ورځ د يو نجيبزيوزال
 پوه او  دېچېيدل  ھک پک پاتې شول کله چې يې ولخپلوان ناروغد څو شيبې وروسته . ته يې څه پاتې نه و

  .زړه تماشا کويد  او د ھغه  سينه پرانيستېناروغعالم، د  ګرريحتش
 ليرې دا کار ھومره څخه انسان ه ډکشورله  د پوھې په مينې ھغه بدبخت وژلی و؟ د ھغه په څير وزالايا 

  . په اعدام محکوم کړعالمدا ، ))محکمېد عقايدو تفتيش ((په ھر حال . ھم نه و
  

*  
  ارويويليام ھ

 جالينوسد . اعتراض ندرلودھم ھيڅ چا . د جالينوسي طب د نظريې سره سم، زړه د روح مرکز او ځای و
 و دا د دې ترڅنګ، د جالينوس نظر . وه ھموينا دربست د کليسا د منلو وړ او پدې توګه د پوھانو د منلو وړ

عده کې ھضميږي، وروسته کولمې ، په م وروستهدننه کيدوله  خواړه.  کې ھم وينه وجود لريځيګرچې په 
  .ږيبھياو په بدن کې تبديل  په وينې خواړه کې ځيګرپه .  ته وړيځيګر خواړه

ھاروي د خپل نظر د تشريح سره، دا ناسم نظر . دا ناسمه او غيرعلمي نظريه، د حدس او ګمان جوړه وه
د انسان د بدن د . دې زده کړودنتشريح او د غړو  نشو کولی د کتاب د پاڼو منځ کې: ھغه وويل. راوپرځوه

 ھم د د پرمختګ الرهاو تجربه ده، او پدې فن کې ) کالبد شکافي (کالبد څيرونهتشريح يوازينې الره، د 
  .فيلسوفانو خبره نده، بلکې تجربه او مشاھده ده

  : وو ھغه له ځانه سره داسې استدالل ک. کشف دی عمده کار، د وينې د ګرځيدوھارويد 
 ځله ودرزيږي، او ھغه حفره چې وينه ترې صادريږي، يوازې شپيته ٧٣زړه ھره دقيقه، فرض وکړو چې 
بدن په يو ساعت کې  کيلوګرامه وينه ٢۵٠، د انسان زړه شاوخوا  کېې صورتد  پهنو. ګرامه وينه ولري
  دومره وينه چيرته ځي؟. ته دننه کړی ده
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 له بھيردا مساله په بدن کې د وينې د دايمي  :او ويې ويله  وړاندې کړيه يېعمده فرضھمدا وو چې خپله 
  . سموالی ثابت کړيېڅه وروسته، استدالل او ازمايښت، د ھاروي د فرضلږ . يالرې حليږ

 د جالينوس د واک ووينيھمدې وخت کې ړوندزړي طبيبان چې نه يې غوښتل وويني او زغملی نه شو چې 
  . وګرځيدلکسانو د کار مانع  د نورو او د ھاروي او د ھغه په شان   راپاڅيدلرانړيږي؛ماڼۍ 

د ھر چا به چې مخصوصې جامې او . عنوان الس ته راوړل ھم ستونزمن کار نه ود پدې دوره کې د طبابت 
  . غږيده، ځان يې طبيب بالهي ژبه به التينه ګوډه اغوستې او ماتشپې خولۍ

 طبي نسخې او ې د ھغو:ھغه وايي. نو په ھکله جالبه وينا لري طبيبابيرحمو او ود دې بې سواد مولير
نيشتر او کرچک غوړو ته يې ھم ډير . ېدستورونه د تنقيه، فصد او بيا وروسته له مسھل نه وړاندې نه تلل

  .ارزښت ورکوه
   

*  
  

 ھر اړخيزه :جګړې ناقصه صحنه وه ھغه څه چې مو ولوستل، د نوې پوھې او يخواني علومو ترمنځ د
، د ژوند د پيژندلو او د ھغه د جګړه، د ښه ژوند لپاره جګړه، د علمي حقايقو جګړه فكري ډولونو، د ګړهج

  .جګړهبدلون 
  

   خنډوړاندې په  پوھېکليسا، د نوې ستور پيژندنې
 ولوسته او ھغه خنډونه مو وپيژندل چې کليسا به د انساني بريالی جګړه او هې اوږدناوس مو چې د طب پوھ

 چې جګړه نجوم او ھغه  اوس به نو وړاندې درول، پهطب په نوم د ساتنېي اصولو د او اخالق
په او د ھغه مالتړې کليسا ) توراتي او بطليموسي ھيات(ستورپيژندونکو او رياضي پوھانو د پخوانيو علومو 

  .، تر ارزونې الندې ونيسو شوي ديډالۍپه دې الره کې او ھغه سرښندنې چې کړی ده  پيل ضد
 »اسکوالستيک« ھر ځای کې  په اوويضيات او نجوم د شپاړسمې پيړۍ د دويمې نيمايي نه نوی ژوند پيلريا

ل له عيني  او کليسا ت»اسکوالستيک«بايد زياته کړو چې . کوياو کليسا او سپيڅلي کتاب ته د جګړې اعالم 
 علم له طبيعت او د ھغه له  سر تمبه توب ھڅه کوله چېيې پهله ھمدې کبله .  وواو حسي تماس نه په تيښته
پوھيدل چې طبيعت ته نژديوالی او د عينياتو د مطالعې او ازمايښتونو په دې . قوانينو نه ليرې وساتي

  .برابر وي نسکوريدو سره له ماڼۍ د زمد ايده اليھغوې   د بهوالرواج
اسکوالستيک او  _ ه ، دا دواړموندپه وړاندې عصيان القوت اتو په ھر اندازه چې د زوړپالنې او خراف

کله چې د نوي نجوم پوھې، د کليسا خيالي ماڼۍ او جبارانه قدرت . يو بل ته نژدې کيدلپسې  ال _کليسا
لرګيو د لويو  قدرت د ساتلو لپاره، د  څپڅپانده سوځولو او د خپل د، د مخالفانوه ماتې خوړلې فلسفاوګواښه، د

  . په لټه کې شوه غوښتنېمرستېد ډيرۍ 
 د بې حرکته آسمانونودا ځمکه چې پخوا د :  اعالن وکړپه زغرده کې ١۵۴٣ په کال کوپرنيک لھستاني

پداسې .  ھم څرخيږيشاوخوالمر د څرخيږي،  ګردچاپيرهخپل  پيژندل کيده، د دې ترڅنګ چې مرکز په نوم
 ه ډولپه ښکارتورات کې .  څرخيږيشاوخواحال کې چې د تورات له نظره دا يوازې لمر دی چې د ځمکې 

  . په دستور، لمر له حرکت نه ودريدو تر څو ھغه خپله بريا پای ته ورسوي»ززوئه«لولو چې د 
   وکړي؟ دې چې سپيچلی کتاب دې اشتباه ووايي او خطاه دهيا ممکنآ
 پخپل ټول ژوند کې د دې پوښتنې له طرح کولو يا ځواب ورکولو نه ډډه کوله او ژوند يې کليسا پرنيکوک

 د کليسا مخې ته پرنيکوک بمب چې يرېخو ھغه ساعت شم. و پخالينې کې پای ته ورسيدسره په سولې ا
  . کړلجوړ خطرونهډير  وچاوديد او کليسا ته يې  وروستهايښودلی و،
 د ګوټ ې ووتل، يو ناڅاپاله د مرګ نه پنځه ويشت کپرنيکوک وروسته له ھغه چې د ، ليکيپيير روسو

 د پرنيکوک پلويانو د لعنت او نفرين غږ د د بطليموس او د له شو راپورتونهګوټ نه د اعتراض فرياد
  . غږ سره ګډ شو لهپلويانو او ستايونکو

 دپه کليسا يورې (د انکيزيسيون  د فرضيې نه د دفاع او د افسون ګرۍ په تور پرنيکوکد  برانوجوردانو 
 ژوندې لمبو کېپه  د اور و وروسته د اته کالو د تيريدته  تورو تمبو شاد)  سازمان اړوندعقايدو د تفتيش
   . وملګری ګاليلهھغه د . وسوځول شو

ګرځيدنې پوه شوي وو، خو پر او د ھغه ياران د ځمکې  فيثاغورث  د دې پيښې نه دوه زره کاله وړاندې،
 فيثاغورثد ،  بنسټ ودانو د حکومتد توانګرانو او زورمنپداسې دنيا کې چې د ځمکې مرکزيت او سکون، 

 د شاوخوا د ساکنې ځمکې په  احکام او ارسطو  داو بطليموسي ھيأت او له ياده ووتله، نظريهانو او يار
  .بدله شوه سپيڅلتيا په،  ګردشو افالکو جوړونکغږ وبلورين

سمان پر بلورين آ دی چې د بڼه بشقاب په  ھغه، ھر ستورې دپه باور نجوم  چې د پخوانيهد زياتونې وړ د
.  او ځمکه ثابته او د عالم مرکز دهدي په ګرځيدو کې ګردچاپيره د ځمکې څهھر  او ی دیسقف يورې نښت
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 ھم د ځمکې مرکز دی او پخپله ماڼۍ تعبير سره نتيجه واخيسته چې د پاپ عاميانه  پهکليسا د دې نظريې نه
  .پاپ د ځمکنيانو  ساتونکی دی

 په پيړيو ويل . وانګيرل شيه ثابتاوز  د ځمکې مرکماڼۍ د پاپ چې،  وي د جھان مرکز او ساکنهبايد ځمکه 
 ګردش کوي، شاوخوا په لپاره د ھغې خدمت د شوي چې پر بلورينو ګنبدونو نقش شوي ستوري، د ځمکې 

که بلوري .  وګرځيشاوخواپه بايد  چې ټول رعايا يې ى باندې مالکان داسې مرکز ګرځيدلي دېاو په ځمک
 ستورې  ګرځيدونکې او بې قراره بې شميره ستورو په شان يو او ځمکه ھم د نه وشيندل شيافالک يو له بل

خپل فقر او رنځ په حکمت کې شک د  "يې ساه وځيھغه بزګران چې په ب پټيو کې " چې څه معلوم شي ، 
  . لريکيدو څخهکليسا يې د سپيڅلي ارسطو د احکامو د نقض  ويره ده چې پايهھغه بی ونکړي؟ دا 

وړاندې لدې . له ونښتۍ جګړهو خونړ اه پر پوله ستر پوھېدنجوم د نوې و ھمدا و چې د پخوانيو علومو ا
په  »مذھبي ريفورم« ته اشاره وشي، بده به نه وي چې په اروپا کې د سرګذشتچې د نوي نجوم د مخکښانو 

  . خبرې وشي دوه هيو ھم اړه
پدې توګه د يوې و غوښتونکی شو اسمون  کليسا په مذھب کې د کاتوليک په شپاړسمې پيړۍ کې د لوتر

   . ونومول شوهپرتستان غوښتونکې فرقه، سمون. سترې مذھبي تفرقې بنسټ کيښودل شو
   .ښودهکيالس او پښې تړلی نه د پاپ او کليسا په اختيار کې  ،"فرد" ؛ مذھبپرتستان په خالف کاتوليکد 
ھغه حقيقت يوازينې حافظ او کاتوليک کليسا ځان د د ": يک، علي اکبر دھخدا، داسې ليخاوند »لغت نامې«د 

لخوا و د پاپانو عالي شورا ا او د سنت له الرې حفظ شوی  شوىليکلقاضي ګڼه چې په سپيڅلي کتاب کې 
 يې معتبر او د "فردي عقل"خو  د ايمان مقياس سپيڅلی کتاب ګڼه  د دې په خالف، پرتستانانو. دیتاييد شوی

  ".ھغه مفسر ګڼه
  )د پرتستان تر مادې الندې(
 د پراختيا په لور ۍزادآ قلمرو کې د فکري  په د مذھب،)رفورم(  سمونمتوجه كيږي چې چې روم کليسا د

د پريکړه کوي چې  ،ريشيليو ، وزيرديارلسم لوييد   په اولسمه پيړۍ کې دا چېآن ؛ځي، ھڅې پيل کوي
  .کويھمداسې ھم  کړي او پرتستانانو مصونيت باطل

.  شيكړاىړنګ د پرتستانانو ټول معابد بايد يې ادريږي چې په ترڅ کې  يو فرمان ص، وروسته ھمه مودهلږ
  ...مدرسې يې وتړل شي او . د ھغوی مذھب  او د عبادت رسم دې ممنوع شي

ھغه وزيران چې د پرتستان مذھب د بطالن د اعالم او تصويب نه ډډه کوي، تبعيد کيږي او مخالفان سختې 
  . وھلو باندې محكوميږييو کې پاروشکنجې ويني او د بردو په شان په بيړ

 تاوتريخوالي او سختۍ سره پلي کيږي او ټول پوھيږي چې دا څومرهټول پوھيږي چې دا دستورات په «
 او  سويهميرمن چې دا اقدامات د  دهخو عجيبه دا. کومې ناخوالې ورپه برخه کويفرانسې ته منشور 
 ۵ ». تاييد کيږيھم  لخواکسانو په شان پيژندل شوو رئبرو او الفانتين

 د زړو سنتونو د استبداد يوغ دې چې تر ه وکړجګړه  د مشاھدې او ازمايښت په مرستهنوې پوھې په پيړيو
 او د ھغه الګو شوې شخصيت  وکړلګوزارونه سخت ارسطو پرمتجددو ھنرمندانو لومړی . ليرې واچوي

 ته وار ورسيد او پرنيکوکبيا نو .اله، جالينوسي طب يو موټی خرافات وبسروه او وزالوروسته . يې ونړو
   .ھغه په احتياط او نظم سره، د بطليموس نجومي احکام له جړې راوويستل
مذھبي " کې چې ه دې مود په.لدې حادثې او بھيرونو، وچ مذھبي انضباط او زوړ اخالق متزلزل کړ

  په لټهجنډه لرونکيکليسا  د ، کړې وهامخا له نوي ګواښونو سره مخ کاتوليک کليس)مذھبي رفورم(" سمون
  . ته مال وتړي او مذھب د نوې پوھې له منګولو نه وژغوريې د سپيڅلي کتاب مرستپه وارخطايۍشول چې 

لمي ع.  کتابونه يې له منځه يوړل"ه او خطرناکضال"و ټول ا ه شوجوړهچټکۍ  پهټولنهد دين د مشرانو  
سيل  د څپاند پروايۍبې  پر وړاندې د چارومذھبي  او ۍن چې د بې ديد دې لپاره. کبيره ګناه ګڼل کيده پلټنه

  .وسوځويکې ه پ » او کافرانانملحد« چې ل و کړيډيرۍ ھر چيرې يې لرګي ،خنډ راوالړ کړيمخې ته 
 ډول ودريد خو د کليسا بې ثمره په لنډمھاله وړلو سره د نوې پوھې د تکامل بھير هپلويانو له منځد تجدد د 

  ". لمبو خنديدهپه  او د اور زندانپه  به،حقيقت":  ليکيپيير روسو. هھڅو کوم ځای ونه نيو
پداسي حال .  شو، څيړونکو د طبيعت په مشاھدې الس پورې کړمنعھمدا چې د علمي مسائلو په ھکله بحث 

چې کليسا علمي بحث، استدالل او تعقل محکوم کړي و، د پوھې اھل الس تر زنې کښينه نستل، او د کې 
  پهد جھان د جوړښت او د ستورو په شميرو کې.  بوخت شولو څيړونپهپديدو کې يرانونکو حطبيعت په 

د  د پايلو نه بې خبره، پلټنو او کليسا د دې لټنو او ولو بوخت شولتنظيمپه څيړنې او د ھغوی د جدولونو 
ل رھي شو او د  عقايدو څپاند سيپريكونوپدې توګه د نويو او .  رامنځته نه کړ خنډکومھغوی په وړاندې 

د نويو عقايدو دې څپاند سيل، د رياضي د سترو متفکرانو د مغزو نه .  جړې يې راويستلېوکليسايي خرافات
  .ې وهسرچينه اخيست
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   خرافاتو په منګولو کې يځمکه او اسمان د يو موټ
لو تورتم يو تر ټود دا دولس پيړۍ د بشري ژوندون . دولس پيړۍ حکومت وکړپر اروپا د ارسطو افکارو 

پدې دوران کې کيمياګري د کيميا او طالع .  ھغه دوران چې ورته د تورتم پيړۍ وايودي؛دورانونو څخه 
  .ی ونيو د نجوم ځانېليد

 او فيلسوفانو به د خپلو ذھني قالبي نتيجو ته د رسيدو و، کشيشانوعالمانتورې دورې د دې د منځنيو پيړيو 
ماده آ دنيا کې تر سترګو کيږي، د خپل ذھن د حاضر او  په چېڅهھغه غوښتل يې ھر . لپاره ھڅې کولې

 ھغه وخت منل چې د ھغوی ذھني قالب  يوازېعلمي واقعيات او مسلمات يې. وفق ورکړييې محتوی سره 
  .يې ځای نيولی شوبه کې 

ې نوې پداسې حال کې چ.  يو جوړ شوی شئی و او د سپيڅلي کتاب  کسانو البته دا ذھني قالب ھم د پخوانيو
 يې پر ھغه کارونو کښوده بنسټ او د خپل قياس او سنجولو  مخالف لور کې روان وو او نوي پوھانو پههپوھ

  . او مشاھدې سيده نتيجه وهازمايښتچې د 
، ي خپلې نظريې سره مطابقت ورکړچارو ته د کړو چې تل ھمداسې وه چې متحجران او زاړه پال هنبايد ھير

  .يني چارو د مشاھدې نه الس ته راوړ او پوھان خپله نظريه د بھر)متجددان( نوي پال پداسې حال کې چې
 خپل ځان له مخې تشريح او توجيه د به دنيا وېھغ. وو عصر کې ھم ھمداسې تورد منځنۍ پيړيو په ھغه 

  .و چې انسان له دنيا له مخې توجيه کړيو پداسې صورت کې چې د نوې پوھې قصد دا ،کوله
او تر ھغه وخته چې د دې پولې وجود . ه ھمداسې پولې کې وپه جګړهو نوې پوھې د پخوانيو علومو ا

  . به ادامه موميدا جګړهاحساس کيږي، 
 کوه، کليسا په خپلو ښکاره کوه او د لمر او ستورو واقعيت يې  دوربين اسمان سوریګاليلېل چې د ھغه مھا

  : تعليماتو کې خلکو ته داسې ښودنه کوله
په د بني اسراييل  يوشعوخت ھغه  ،ل بني اسراييل ته تسليم کړ»اموريان« څښتن تعالې  چې ورځکومه په «

 »ايلون« سپوږمۍپه ی او ته اهودريږ کې »جبعون« اې لمره ته : ويلې و اوکلم وکړ ت خدای تهحضور کې
 دا په ياآ.  تر څو چې قوم له خپلو دښمنانو نه غچ واخيست،نو لمر ودريد او سپوږمۍ متوقف شوه. وادي کې

 بيړه لپاره پريوتلو  د ورځ يېروغه چې لمر د اسمان منځ کې ودريد او تقريباً يب ندکې مکتوکتاب  »ياشر«
  ۶».هونکړ

د سپوږمۍ په  سره خلکو ته ورزده کړه چې لمر ۍ او ګستاخوې نجوم پوھې په غوڅه ن د کله چې،نو ځکه 
 ده او که يوه شيبه ھم  په حرکته له دمېنلري چې ودريږي او سپوږمۍ پرت داسې حرکت  اصوالً نسبت

  د شي، کليسا ناره پورته کړه او متجدد منجمان يې ملحد وبلل او د انسانتار په تارودريږي ھر څه به 
  .غوښې بوی يې اسمان ته پورته کړ

ره نه کومه خب كې  سپيڅلي کتاب  په اړه يې چې،دهکليسا معتقده وه چې د ھغه چارو ارزونه او مطالعه ازاده 
مذھبي ايمان ته ژمن متفکران او .  او کليسا ال له وړاندې په ھغه کې د نظر اظھار نه وي کړیشوي يو

مطلق قھري (( په موخه په کار واچوي خو کله چې د  کولو کولی شي خپله پوھه او اند د حقايقو د درکخلک
  .او د کليسا تعبير او تفسير ومني له ځنډه د درناوي سر راټيټ کړي  بېپه درشل پښه ږدي، بايد)) حقايقو

مسلم  نه بھر کيښوده او و چې پښه يې د اسکوالستيک او کليسايي افکارو له حدودو منجمانان مغزهھغه روښ
  . شکنجې سره مخ شولله، نه راوويستل زړهد اسمان له حقايق يې 

د ) اړونده پورېوم کليسا ر(د عقايدو د تفتيش محکمه :  ليکيالبرت بابرد پاريس پوھنتون استاد پوھاند 
 تختو و اغزن سيميھغوی به يې په. تورنو څخه د اقرار اخيستنې لپاره په مرګونې شکنجې الس پورې کوه

ان دا چې ...  لوړې ارتفاع ځمکې ته راغورځول چې له منځه والړ شيډيرېيا ھغوی به يې له . څملول
  ٧. مجبورول ته ورکولوضد شھادت په ماشومان به يې د خپل مور او پالر 

 او ول يونک، څومره زړور او سرښند نور کسان شاندې سريزې سره ويلی شو چې ګاليله او د ھغه په
  . بوخت شولجګړې او په الس تر زنې نه شول چې ولڅومره په مسلمو علمي حقايقو زړه بايللي 

  .نوې پوھه به ھيڅکله د خپل پلرونو وياړلي نومونه ھير نکړي
کر او شجاعت نو د يو څو تنو سرګذشت ته، ھغه پلرونه چې نوې پوھه د ھغوی د فاوس ځو د دې پلرو

  . دهزيږنده
*  
  

  تيکو براھه 
کله چې ھغه د نجوم پوھې ته مخه .  کې شوې وه١۵۴۶زوکړه يې په .   و څخهيانوھغه د دنمارک له اشرافزي

 خپل شاند بوختيدل »پوھېبې ګټې « پداسې ، چې اشراف طبقېد دې لپاره؛ کړه، کورنۍ يې ھغه ورټهِ 
 شا نه د له بيلګه ايزې رصدخونې  ېھغه د خپل.  علمي شھرت اوچت والړبراھهوروسته د . سپکاوی ګڼو

محل  کې وتوانيد د خپل پايله په و څيړنپراخوھغه د .  بوخت شونندارېاسمان او بې شميره ستورو په 
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 او د مطالېپه ، د سپوږمۍ په حرکت کې ولون ارتفاع په تعييدبيا د ستورو . جغرافيايي موقعيت ومومي
  . علمي اکتشافاتو ته ورسيدارزښتناکه په تعيينولو بوخت شو او ليک الرېستورو د 

  
   کپلر

  .قوانينو کشف ود ھغه تر ټولو مھم کار د نجوم د  . زده کونکې وتيکوھغه د 
 ھره سياره د لمر په دور چېه کوي  قانون موږ ته رازدیلومړ«:  بيانوېشان قوانين پدې کپلر د پيير روسو

 وي، په ھماغه اندازه پدې مسير لمر ته نژدېسياره دويم قانون ثابتوي ھر څومره چې .  وھيمزليضوي ب
لمر   لهاو باالخره د دريم قانون په مرسته کولی شو د دوران د مودې په لرلو سره، دی کيې حرکت چټ

   ».غې واټن  وټاکود ھڅخه 
 ۍ کلبريامثالً ھمدا قانون د نيوتن لپاره د . د دې قوانينو کشف يوه ستره بريا وهھې لپاره د ستورپيژندنې پو

د عمومي جاذبې قوانين کشف کړي او ھغه وکړای شول  رېسره د مجھزتوب له الد دې قانون وګرځيده او 
وکړي ) ش بينيپي( معاصر منجمان کولی شي د سياراتو د حرکاتو وړاندکتنه  دی چېد دې قوانينو له الرې

  .او د ھغوی اسماني مسير وکاږي
  

  )١۶۴٢-١۵۶۴ (ګاليله
  .ھغه ايتاليايي و
 ګډون کړی و، ويې ليدل چې په دستوره کې مذھبې ېيوه ورځ کله چې يې د کليسا په يو:  ليکيپيير روسو

ړتيا خو ستر متفکران دا ځانګ. دا موضوع ډيره عادي وه. سر يې يو چھل چراغ د نوسان په حال کې دی
 نه ستر درسونه  او د ډيرو ساده مسايلو او پيښونه بريښي او نامرئې ابته لري چې ھغوی ته ھيڅ مطلب 

بره  او بدن يې په اوبو کې سپيکيږيي به يې وي چې  کړڅومره ډير به وي ھغه کسان چې حس. اخلي
د اصولو نتيجه واخلي او  »مايعاتو تعادل« پيدا کيږي چې له ھغه نه، د »ارشميدس« خو يوازې يو راخيژي،

            . قانون الس ته راوړي»اجسامو د سقوط« کولی شي د ھغې له مخې د »نيوتن«يوازې يو 
. سرچينه وه هد برکت نه ډک او تخيالتو ود افکار محصل لپاره ځوان  د او نوساند کليسا د چھل چراغ تموج 

 د دانشمنداو يوازې د دې ، ادامه درلوده غوړويو چې غوټۍ  راپديخوا مخکې له دېخو دې افکارو له مودو
د ترټولو ځالنده  چې د ھغه ميوې الس ته راغلې، ھغه ميوې چې نن د ګاليله وژوند په وروستي کلنو کې و

  .وياړلو عناوينو څخه ګڼل کيږي
 کلکهد ارسطو د نفوذ پرضد په   چې کې شولټهګاليله وروسته لدې چې ثابت مقام يې الس ته راوړ په 

 چې د ھغه اوريدونکو شپيلي څرګنده ده.  سره ھيڅ ډول اختالف نلريپرنيکوکوجنګيږي او ثابت کړي چې 
 نه وه کافي. و کار و د خلکو متقاعد کول ګرانمھال د ھغه ځكه چې...  يې جوړ کړزوږ  شور اوووھل او

سې کولی شئ دا اثار په پرنيک د دستګاه اثر ثابتوي او تاوی د کئچې ھغوی ته ووايئ چې فالن او فالن ش
. شوي ويد سپيڅلي کتاب نه استخراج بايد  داليل دې ھرې چارېمھم مطلب دا و چې د . خپلو سترګو ووينئ

  که ګاليله سمه خبره کوي نو دليل يې ولې له سپيڅلي کتاب څخه نه راوړي؟
کوم حقيقت ونه ې دتمه يې درلوده چې د سپيڅلي کتاب د وينا خالف .  به ھمداسې ويلد ھغه عصر خلکو

  .ويل شي
پيڅلي کتاب د وينا خالف يې  کړ او د سه چې د ګاليله دوربين اسمان څيرې کل،ووايواوس نو بايد پخپله 

  . شوي وييڅومره عصبانبه  حقايق راوويستل، کليسا څرګند
خو .  رانغی تعقيب الندې ترمودو لپارهد  چې ګاليله د کليسا چارواکو سره دوستي او اشنايي درلوده، څنګه

 تفتيش د ميز و عقايد د، او ھغه يې د محاکمې اواوخت د ګاليله جسارت د ھغوی د زغم له بريد نه وباالخره
  .وکاږوپښې ته را

 دوربين اختراع کړ او د بې سر او غښتلی پياوړی او ،ګاليله ،وروستهله يوې دورې څيړنې او ازمايښت نه 
  . شو کشف بريالیساري يو عجيب او بې ھغه په پای کې په.  شو او سياحت بوختنندارې اسمان په بی پايه

 پهتوګه ړه پ او صيقلي ليده، په بشه چې ھغه يې صاف، د نظر په خالف ارسطوسپوږمۍ يې وليده چې د
  . راوتلي ټکي الپسې راڅرګند کړي ديېد ھغ رڼا د لمر او شویغرونو او درو پوښلې 

  ... او ل کړګاليله ھمداراز، ډير نامرئي ستوري کشف
د پوھې اھل او واقع ليدونکي او متجدد .  نتيجه خپره کړهاتو او تفکراتو علمي اکتشافوګاليله د خپلباالخره، 

 او متحجران او ايده اوبدونکي، خيال »و اصحابوتيکاسکوالس«د  شول، خو خوښخلک د ھغې په ليدلو 
په ھيڅ غيرمذھبي استدالل ته ې ھغوی ځکه چ. اليستان په غوسه شول او غاښ او منګولې يې تيرې کړې

د سپيڅلي : خوښيدل قانع او ئيوازې په يو شھغوی ي. يې ورته نه ورکاوه او ارزښت  نلرو  درناویډول
  . تفسير او تعبير سرهلهيې آکتاب 
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 پرنيکوک ضد خپل غوڅ تعرض اعالم  او له  پهھيأتد  بطليموس د ګاليلهوروسته له ھغه چې د روم کليسا 
   .مالتړ وکړ، ھغه احضار کړنه يې 

 ھغه سره تر يو  له چېودربار کې د ھغه د دوستانو موثر نفوذ وپه يوازې د ھغه لوړ علمي مقام او د کليسا 
  . بريده مودبانه چلند وشو

  : کړ چې الندې توبه ليک السليک کړي ګاليله يې ناچاره،نظيم نه وروسته ت لهد ادعانامې
اويايم کال کې ستاسې حضراتو په وړاندې په ګونډو کيږم او په داسې حال کې چې   په د ژوند ـ ګاليلهـ زه «

د ځمکې د حرکت   او،وباسم او پخپلو السونو ھغه لمس کوم، توبه  دېسترګو مخ ته د سپيڅلې کتاب مې 
  ». ګڼمه او مطروده انکار کوم او ھغه منفور چې له اشتباه ډکه او له حقيقت څخه تشه ده؛هڅخخبرې له 

 له منځه والړ نشي او د مذھبي پرتمد کليسا  چې انظارو نه پټ کړله  د محاکمې ګزارش يې ېد ګاليل
 او د واکمنۍ پر افکارو د »واتيکان«ځکه . شين او اغماض خوله په خوله ه عفوکړۍ نه بھر،چارواکو له 

ت نه الس په سر شي چې  ھغه شھرچې لهکولی نشې ، او  ايجادولو پرته بله دنده ندرلودهلهويرې او وحشت 
  .و يې الس ته راوړی وله الرېپه بې رحمۍ او علم سره د مخالفت 

حرکت رامنځ ) نيرو(او ويې ښودله چې څرنګه ځواک   بنسټ کيښودديناميک علمګاليله په اتيا کلنۍ کې د 
  .ته کوي

ھغه د .  سقوط کوي سرعتمتساوي دې نتيجې ته ورسيد چې ټول اجسام په  وروستهھغه له ډيرو ازمايښتونو
 د باروت د  چېداسې حال کېپمردکی مردکو د حرکت او تعاقب مفھوم ته ھم پام وکړ او ثابته يې کړه چې 

  .ي جذبيږ تهلور په مخ ځي، د ثقل ځواک په نتيجه کې د ځمکې مټمتحرک ځواک په 
لې پراختيا سره ھغو ته ټوخپلې او نړۍ يې د  کال د جنوري په اتمه له نړۍ سترګې پټې کړې ١۶۴٢ګاليله د 

  .نظر واچويو په ھيڅ بيه حاضر ندي د پوزې د څوکې نه ليرې افق ته اپريښوده چې تنګې سترګې لري 
  

*  
  

 محکوميت ھيڅکله د دې مانع شوی ندی چې دنيا دې له حرکت نه الس  په شان کسانود کليسا لخوا د ګاليله
 يې ډھل، د خپلې رسوايې ه چې منځ ته يې راوړ سرهناورينکليسايي اسکوالستيکانو د ھر . يش سر رپ

  .الاوچت درنګوه
  :  چې څرګندوي محکوم شول خو تاريخ تل لخوا، د کليسامړه شول  کسانګاليله او دھغه په شان

 له اوږو يې وينې څاڅي، خو که څه ھم چې ،فکرۍ کجاوه وړي  د ازادولوھغه کسان چې پر خپلو «
  ٨ ».التراوسه له پښو ندې غورځيدلي

 
 

  لنډې خبرې اړهد شعور، فکر او ژبې په 
کار د انسان «روف قول په مع. کار د انسان د تکامل او د ھغه د شعور د ظھور او تکامل اساسي عامل دی

، جامې او خواړهکار انسان ته .  کړجالکار انسان د ھغه د وحشي او ځنګلي اجدادو څخه . »خالق دی
طبيعي  پر  ته يې او ھغه يې نه يوازی د طبيعې ځواکونو څخه خوندي کړ، بلکې ھغهکړرپناھځای و
ره يې د کار په وسيله، انسان ځان برتر او برتر کړ او د ځمکې کُ . د تسلط پيدا کولو وس ھم ورکړځواکونو 

  . ګڼل کيږي او د ھغه د ژوند او تکامل الزمهکار د انسان ترټولو ستره شتمني ده. ه کړهبدل
 حاصلولو د امرار د يشتانسان د مع. مخې ته تللي دی، د شعور د تکامل سره يو ځای  او سمون کار تکاملد
پرتله له يو بل سره به يې  او د ھغوی صفات به يې يو په يو زده او كيده بھير کې د ګڼو شيانو سره مخ په

  .جوړوه) )مفھوم(( به يې موندله او پدې توګه به يې  او د ھغوې ګډه ځانګړنهکول
ھغه ابزار به چې له يو کھول نه . د کار د ابزار جوړول او سمول، د شعور په تکامل کې ستر اھميت درلود

 به د وروستي کھولونو. ته منتقل کيدل، د ھغوی پوھه او تجربه يې ھم له ځانه سره درلوده) نسل(بل کھول 
 پسې ونيسي او د ۍ د ھغوی د کار لړولقادر او  ھم پوھيدل نې او په کار اچولوخپلو پلرونو د ابزار جوړو

  . ابزارو د سمون او تکامل لپاره ھڅه وکړي دکار
وي چې ووايو د ھغه شعور او عملي دا ال ښه به . د لومړني انسان شعور اساساً د ھغه کار پورې تړلی و

 چې  کړلر څه زدهله ھوړاندې شو چې انسان  استنباط کولی ،مثالً . لفعاليتونه يو په بل کې پيچل شوي و
پدې توګه، د کار پر بنسټ د کار او . کوم شی سيده د ھغه کار پورې تړلی دی او د ھغه اړتياوې پوره کوي

  .فکر يووالي، شعور په مخ وزغلوه او تکامل يې ورپه برخه کړ
  شعور سره يو کار پر بنسټ له چې دېژب. په تکامل کې زښت ارزښت درلودژبه، شميرلې وينا، د شعور 

فکر قوه مخ د  د حيواناتو له قلمرو نه بھر شي او د خپل  چې وکړهمرستهځای ظھور وموند، انسان سره يې 
  .پر تکامل يوسي
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ره د  د طبيعت سترو ځواکونو سل نه مجبور وولومړۍ ورځانسانان له ھماغه .  تل ټولنيز پاتې شوې دی،کار
مدا المل دی چې په لومړني انسانانو کې د ګډ ژوند ھ.  لپاره سره يوموټي شيرمقابلې او د ځناورانو د ښکا

ھر څنګه چې کيدای مجبور کړل چې يو بل ته اړتيا پيدا شوه او ھمدا شان ھمدا اړتياوې وې چې ھغوی يې 
په داسې غړي  اړتيا الزمه دا وه چې د بيزو نه تکامل موندونکې حنجره دې سختېد دې . »ووايي«څه يو 

  .نا شميرلي غږونه راوباسيبدله شي چې وشي کولی د وي
 کله چې. افکار کولی شي يوازې او يوازې د کلمو په قالب کې وجود ولري. ژبه، د افکارو سيده واقعيت دی

 تل په کلمو ريا ھغه د کاغذ پر مخ راوړو، افکاموږ له ځان سره فکر کوو يا خپل افکار اوچت اوچت بيانوو 
منتقل  پوروړي  دي بلکې د ژبې په وسيله ېل تشکيل کې د ژبافکار نه يوازې پخپ. موجوديت پيدا کويکې 

 د بھرنۍ عيني نړۍ د  په خپل شعور کېانسان د کلماتو د تجمع سره او په کلماتو کې دې چې. او درک کيږي
 چې د افکارو انو ته وس ورکوياو ھمدا ټيکاو نه يوازې دا چې انسان. واقعيت انعکاس ته ټيکاو  ورکوي

، د  پرته له وينا او ليکنې. باعث کيږي د افکارو د انتقال  ھمکې د يو کھول نه بل کھول ته وکړي بلمبادله
  . له سره ونيسيبھير د مطالعې نړۍ ګران بيه تجربې به ھيريدلې او ھر کھول به مجبور و د نسلونو

 چې د معينې هه دلدې مخې کله ستونزمن. تړاو مومي سره  واقعيتله )د ھستۍ نظام(ژبه د افکارو له الرې 
په مختلفو ژبو کې او کله ان په يوه ژبه کې، يوه کلمه د ګڼو .  کړوټينګهي سره ئ د يو خاص شهکلمې اړيک

 ځينې  چېدا ټولې قضيې باعث شوي. ي د نومولو لپارهئشيانو د نومولو لپاره کاريږي او يا ګڼې کلمې د يو ش
دي نغښتي  ھمدې خيال کې پهسټه فلسفې جړې ھم د ھغې بې بن. خيال وکړي چې ژبه له واقعيت نه جال ده

 . خپلواکه دي افکار له واقعيت څخه ھمدا ډوله او ژبه له افکارو نه خپلواکه د چېچې الرويان يې معتقد دي
ي ته اشاره نه کوي، په ئو ھيڅ واقعي شنه کارول کيږي ا معتقد دي کلمې په خپله خوښه  د انسانانو له خوا او
  . غږونو مطلق ترکيب دی کلمې ده وينا،بل

ي چې ښکيالک، زبيښاک، تيری، ديکتاتوري او نور، په مطلق ډول لد دې قضيې نه ځينې داسې نتيجه اخ
 دي او ادعا کوي که چيرې خلک نورې مرکبې کلمې او غږونه د ھغوی پر ځای پوچ غږونهکلمې او 

  . ورک شي او زبيښاک او تيري بهې ترنګلتياوېکيږدي، ټول تضادونه او ټولنيز
ې خوښې د خلکو لخوا نه کارول کيږي ل رسوالنو ته ووايو چې نه يوازې کلمې په خپېدوکچال او بايد د دې 

. ي يا پديدې پورې تړلي دي چې د کار او عملي فعاليتونو په بھير کې پيژندل کيږيئ معين شهبلکې ھغوې يو
، ستر پانګه وال د دې مثالً . او نه له منځه ځيواقعي عيني بھيرونه د کلماتو له بدليدو سره نه بدلون مومي 

 ښهاو د خپل سود غوښتنې کرکجن اعمال لپاره چې د ځمکې د مخ د ملتونو د زبيښاک لپاره عذر ومومي 
بشر دوستانه «، »ملي پانګه والي« کلمې يې اختراع کړي لکهډکونکيخوله تعبير کړي، په لسګونو 

موجه فاشيستانو د دې لپاره چې خپل جنايتونه د ھيتلري المان . »ازاده نړۍ«، »طبيعي نظام«، »اقتصاد
  . بلل»انتملي سوسياليس«ښکاره کړي، ځانونه يې

و ښکيالک او بيکاري او تضاد او د ا ھيڅکله د زبيښاک نېو» تعبيرښه« ډول  دا وچې پوھيږڅنګه لکه 
  .ديکتاتورانو د جناياتو اثرونه له منځه ندي وړي

.  واقعيت منعکس کړي»د ھستۍ نظام«  کولی شي  يوازېر انفعالي حالت لري اونبايد وانګيرو چې شعو
شعور د مادې د ژور او اوږد تکامل عالي محصول دی او پخپله په فعال ډول د ھغې په تکامل کې دخالت 

 بلکې په فعاله توګه نړۍ کې نفوذ کوي او ھغه پاتې كيږي،شعور ھيڅکله په انفعالي حالت کې نه . کوي
، بلکې  له امله جوړه شوي ويا د بشر د شعور رښتيپهالبته منظور دا ندی چې نړۍ دې . ي او جوړويبدلو

، د انسان وي قوانين په سمه کشفواکمن او پر ھغې ويغواړو ووايو چې شعور، نړۍ ھماغسې چې ده منعکس
  . وړ يې کړيانهژوند کارونو په ترڅ کې، ژوندون بدل او د و شي چې د خپل خالق به ھغه ښه الرښودلپاره 
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