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  صمد بھرنګي

  څرك: ژباړه
  
  

  ) برخهڅلورمه (د شناخت په ھکله يو څو خبرې
  )تاريخ او ادبيات(

  صمد بھرنګي
  څرك: ژباړه

  

  افاتو په منګولو کېسمان د يو موټي خرآځمکه او 
  

دا دولس پيړۍ د بشري ژوندون د يو تر ټولو تورتم . د ارسطو افکارو پر اروپا دولس پيړۍ حکومت وکړ
پدې دوران کې کيمياګري د کيميا او طالع . دورانونو څخه دي؛ ھغه دوران چې ورته د تورتم پيړۍ وايو

  .ی ونيوليدنې د نجوم ځا
 او فيلسوفانو به د خپلو ذھني قالبي نتيجو ته د رسيدو و، کشيشانوعالماند منځنيو پيړيو د دې تورې دورې 

غوښتل يې ھر ھغه څه چې دنيا کې تر سترګو کيږي، د خپل ذھن د حاضر او آماده . لپاره ھڅې کولې
علمي واقعيات او مسلمات يې يوازې ھغه وخت منل چې د ھغوی ذھني قالب کې . محتوی سره وفق ورکړي

  .لی شوبه يې ځای نيو
پداسې حال کې چې نوې .  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 دمداسې وه چې متحجران او زاړه پال نبايد ھير کړو چې تل ھ
  .ي او پوھان خپله نظريه د بھرني چارو د مشاھدې نه الس ته راوړ)متجددان( نوي پال پداسې حال کې چې

 خپل ځان له مخې تشريح او توجيه د به دنيا وېھغ.  عصر کې ھم ھمداسې وتورد منځنۍ پيړيو په ھغه 
  . پداسې صورت کې چې د نوې پوھې قصد دا و چې انسان له دنيا له مخې توجيه کړي،لهکو

او تر ھغه وخته چې د دې پولې وجود . ه ھمداسې پولې کې وپه جګړهد پخوانيو علومو او نوې پوھې 
  . به ادامه موميدا جګړهاحساس کيږي، 

 کوه، کليسا په خپلو ښکارهورو واقعيت يې  دوربين اسمان سوری کوه او د لمر او ستګاليلېھغه مھال چې د 
  : تعليماتو کې خلکو ته داسې ښودنه کوله

 د بني اسراييل په ل بني اسراييل ته تسليم کړ»اموريان« ورځ چې څښتن تعالې کومه په يوشعوخت ھغه «
 »ايلون« سپوږمۍپه ی او ته اه کې ودريږ»جبعون« اې لمره ته : ويلې تکلم وکړ و خدای تهحضور کې
 دا په آيا. نو لمر ودريد او سپوږمۍ متوقف شوه تر څو چې قوم له خپلو دښمنانو نه غچ واخيست. وادي کې

 بيړه لپاره پريوتلو  دً چې لمر د اسمان منځ کې ودريد او تقريبا روغه ورځ يېي کتاب کې مکتوب ند»ياشر«
  *».ونکړه

د سپوږمۍ په لکو ته ورزده کړه چې لمر  نوې نجوم پوھې په غوڅه او ګستاخې سره خ د نو ځکه کله چې
 داسې حرکت نلري چې ودريږي او سپوږمۍ پرته له دمې په حرکت ده او که يوه شيبه ھم ً اصوالنسبت

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
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 په کومو کې چې سپيڅلي کتاب کومه خبره نه دهمعتقده وه چې د ھغه چارو ارزونه او مطالعه ازاده کليسا 

متفکران او مذھبي ايمان ته ژمن . وي کړي او کليسا ال له وړاندې په ھغه کې د نظر اظھار نه وي کړی
مطلق قھري ((ه چې د  په موخه په کار واچوي خو کل کولوخلک کولی شي خپله پوھه او اند د حقايقو د درک

  .په درشل پښه ږدي، بايد بې له ځنډه د درناوي سر راټيټ کړي او د کليسا تعبير او تفسير ومني)) حقايقو
 چې پښه يې د اسکوالستيک او کليسايي افکارو له حدود نه بھر کيښوده او و زړي منجمانان مغزهھغه روښ

  .جې سره مخ شول، له شکننه راوويستلمسلم حقايق يې د اسمان له زړه 
د تورنو ) روم کليسا پورې تړلی(د عقايدو د تفتيش محکمه :  ليکيالبرت بابرد پاريس پوھنتون استاد پوھاند 

. ھغوی به يې په اغزن سيمي تختو څملول. څخه د اقرار اخيستنې لپاره په مرګونې شکنجې الس پورې کوه
ان دا چې ماشومان به ...  چې له منځه والړ شييا ھغوی به يې له ډيرې لوړې ارتفاع ځمکې ته راغورځول

  **. مجبورول ورکولو تهضد شھادت په يې د خپل مور او پالر 
ي وو او ونک، څومره زړور او سرښند نور کساندې سريزې سره ويلی شو چې ګاليله او د ھغه په شان

  . بوخت شولېجګړڅومره په مسلمو علمي حقايقو زړه بايللي وو چې الس تر زنې نه شول او په 
  .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 

کله چې ھغه د نجوم پوھې ته مخه .  کې شوې وه١۵۴۶ زوکړه يې په.   څخه ويانوھغه د دنمارک له اشرافزي
 خپل شاند بوختيدل »بې ګټې پوھې« چې اشراف طبقې، پداسې ، د دې لپارهِکړه، کورنۍ يې ھغه ورټه

 شا نه د لهھغه د خپلې بيلګه ايزې رصدخونې  .  علمي شھرت اوچت والړبراھهوروسته د . سپکاوی ګڼو
محل  کې وتوانيد د خپل پايله په و څيړنپراخوھغه د .  بوخت شورېنندااسمان او بې شميره ستورو په 

بيا د ستورو د ارتفاع په تعيين، د سپوږمۍ په حرکت کې په مطالعه او د ستورو . جغرافيايي موقعيت ومومي
  . علمي اکتشافاتو ته ورسيدارزښتناکه په تعيينولو بوخت شو او ليک الرېد 
  

  کپلر 
  .د ھغه تر ټولو مھم کار د نجوم د قوانينو کشف و.  زده کونکې وتيکوھغه د 

لومړی قانون موږ ته رازده کوي چې ھره سياره د لمر په دور «:  قوانين پدې شان بيانوېکپلر د پيير روسو
دويم قانون ثابتوي ھر څومره چې سياره پدې مسير لمر ته نژدې وي، په ھماغه اندازه . بيضوي مزل وھي

خره د دريم قانون په مرسته کولی شو د دوران د مودې په لرلو سره، له لمر  دی او باالکيې حرکت چټ
   ».څخه د ھغې واټن  وټاکو

 ۍًمثال ھمدا قانون د نيوتن لپاره د بريا کل. د ستورپيژندنې پوھې لپاره د دې قوانينو کشف يوه ستره بريا وه
عمومي جاذبې قوانين کشف کړي او د ھغه وکړای شول وګرځيده او د دې قانون سره د مجھزتوب له الرې 

وکړي ) پيش بيني( 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
يوه ورځ کله چې يې د کليسا په يوې مذھبې دستوره کې ګډون کړی و، ويې ليدل چې په :  ليکيپيير روسو

خو ستر متفکران دا ځانګړتيا . دا موضوع ډيره عادي وه. سر يې يو چھل چراغ د نوسان په حال کې دی
. سونه اخليلري چې ھغوی ته ھيڅ مطلب ابته  او نامرئې ندی او د ډيرو ساده مسايلو او پيښو نه ستر در

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

  .          اوړي قانون الس ته ر»اجسامو د سقوط« کولی شي د ھغې له مخې د »نيوتن«
.  د افکار او تخيالتو د برکت نه ډکه سرچينه وهمحصل لپاره ځوان  دد کليسا د چھل چراغ تموج  او نوسان

 د دانشمند چې غوټۍ وغوړوي، ادامه درلوده او يوازې د دې  راپديخوا مخکې له دېخو دې افکارو له مودو
ې، ھغه ميوې چې نن د ګاليله د ترټولو ځالنده ژوند په وروستي کلنو کې و چې د ھغه ميوې الس ته راغل

  .وياړلو عناوينو څخه ګڼل کيږي
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 کلکه کې شو چې د ارسطو د نفوذ پرضد په لټهګاليله وروسته لدې چې ثابت مقام يې الس ته راوړ په 
څرګنده ده چې د ھغه اوريدونکو . سره ھيڅ ډول اختالف نلري)) کپرنيک((وجنګيږي او ثابت کړي چې 

 نه وه کافي. خو د ھغه مھال د خلکو متقاعد کول ګران کار و...  يې جوړ کړزوږ  شور اوووھل اوشپيلي 
چې ھغوی ته ووايئ چې فالن او فالن شی د کپرنيک د دستګاه اثر ثابتوي او تاسې کولی شئ دا اثار په خپلو 

که ګاليله سمه . ي ويمھم مطلب دا و چې د امر داليل دې د سپيڅلي کتاب نه استخراج شو. سترګو ووينئ
  خبره کوي نو دليل يې ولې له سپيڅلي کتاب څخه نه راوړي؟

تمه يې درلوده چې د سپيڅلي کتاب د وينا خالف دې کوم حقيقت ونه .  به ھمداسې ويلد ھغه عصر خلکو
  .ويل شي

 خالف يې  کله چې د ګاليله دوربين اسمان څيرې کړ او د سپيڅلي کتاب د وينا،اوس نو بايد پخپله ووايو
  .څومره عصبانی شوي ويڅرګند حقايق راوويستل، کليسا به 

مودو لپاره تر تعقيب الندې د له کومه ځايه چې ګاليله د کليسا چارواکو سره دوستي او اشنايي درلوده، 
خو په پای کې د ګاليله جسارت د ھغوی د زغم له بريد نه واوخت، او ھغه يې د محاکمې او د عقايدو . رانغی

  .وکاږويش د ميز پښې ته راتفت
بی  دوربين اختراع کړ او د بې سر او غښتلیله يوې دورې څيړنې او ازمايښت نه وروسته ګاليله پياوړی او 

  . کشف بريالی شوساريھغه په پای کې په يو عجيب او بې .  او سياحت بوخت شونندارې اسمان په پايه
ړه په غرونو او پغه يې صاف او صيقلي ليده، په بش د نظر په خالف چې ھ ارسطوسپوږمۍ يې وليده چې د

  . د ھغوی راوتلي ټکي الپسې راڅرګند کړي ديرڼا چې د لمر شویدرو پوښلې 
  ... او لګاليله ھمداراز، ډير نامرئي ستوري کشف کړ

متجدد د پوھې اھل او واقع ليدونکي او .  او تفکراتو نتيجه خپره کړهاتو علمي اکتشافوګاليله د خپلباالخره، 
 او متحجران او ايده اوبدونکي، خيال »اسکوالستيک اصحاب«خلک د ھغې په ليدلو خوښ شول، خو 

ځکه چې ھغوی غيرمذھبي استدالل ته په ھيڅ . اليستان په غوسه شول او غاښ او منګولې يې تيرې کړې
د سپيڅلي کتاب : دلخوښيھغوی يوازې په يو شې قانع او . يې ورته نه ورکاوه او ارزښت  نلرو  درناویډول

  .آيې له تفسير او تعبير سره
 کپرنيک ضد خپل غوڅ تعرض اعالم  او له  پهھيأتد  بطليموس د ګاليلهد روم کليسا وروسته له ھغه چې 
  . نه يې مالتړ وکړ، ھغه احضار کړ

سره تر يو  ھغه  لهدربار کې د ھغه د دوستانو موثر نفوذ و چېپه يوازې د ھغه لوړ علمي مقام او د کليسا 
  . بريده مودبانه چلند وشو

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

السونو ھغه لمس کوم، توبه کاږم، او د ځمکې د حرکت له  او پخپلو  دېسترګو مخ ته د سپيڅلې کتاب مې 
  ». انکار کوم او ھغه منفور او مطرود ګڼم چې له اشتباه ډکه او له حقيقت څخه تشه ده؛خبرې څخه

 له منځه والړ نشي او د مذھبي پرتمد کليسا  چې د ګاليلې د محاکمې ګزارش يې له انظارو نه پټ کړ
 او د واکمنۍ پر افکارو د »واتيکان«ځکه .  او اغماض خوله په خوله نشيه عفوکړۍ نه بھر،چارواکو له 

کولی چې له ھغه شھرت نه الس په سر شي چې نشې  ايجادولو پرته بله دنده ندرلوده، او لهويرې او وحشت 
  .په بې رحمۍ او علم سره د مخالفت له الرې يې الس ته راوړی و

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

ھغه د . ھغه له ډيرو ازمايښتونو وروسته دې نتيجې ته ورسيد چې ټول اجسام په متساوي سرعت سقوط کوي
مردکو د حرکت او تعاقب مفھوم ته ھم پام وکړ او ثابته يې کړه چې مردکی پداسې حال کې چې د باروت د 

  .اک په مټ په مخ ځي، د ثقل ځواک په نتيجه کې د ځمکې لور ته جذبيږيمتحرک ځو
 کال د جنوري په اتمه له نړۍ سترګې پټې کړې او نړۍ يې د خپلې ټولې پراختيا سره ھغو ته ١۶۴٢ګاليله د 

  .پريښوده چې تنګې سترګې لري او په ھيڅ بيه حاضر ندي د پوزې د څوکې نه ليرې افق ته نظر واچوي
  

*******************************  
  

 محکوميت ھيڅکله د دې مانع شوی ندی چې دنيا دې له حرکت نه الس  په شان کسانود کليسا لخوا د ګاليله
 يې ډھلکليسايي اسکوالستيکانو د ھر ناورين سره چې منځ ته يې راوړه، د خپلې رسوايې . پر سر شي

  .الاوچت درنګوه
  :  چې څرګندوي محکوم شول خو تاريخ تل لخوا، د کليساشولمړه ګاليله او دھغه په شان کسان 
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ھغه کسان چې پر خپلو اوږو د ازادفکرۍ کجاوه وړي، که څه ھم چې له اوږو يې وينې څاڅي، خو «
  *** ».التراوسه له پښو ندې غورځيدلي

  
   آيتونه١٣ او ١٢ باب، ١١ پخوانی عصر ـ د يوشع بن تون صحيفه ـ *

   مخ۶۵  د آزاد فکرۍ تاريخ،**
   د آزاد فکرۍ تاريخ ***

  
  


