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پزېکس پوهان پزېکس په دوو غټو برخو وېشې چه ېو ته کالسېکل او بل ته ماډرن پزېکس واېې
دا وېش هغه وخت منځ ته راغې کله چه د نولسمې پېړې په اخېرو او د شلمې پېړې په
وړومبو کلونو کې داسې پېښې وشوې چه د هغې په سپېنا وې کې په هغه مهال مالوم د پزېکس
قانونونه په ټپو اودرېدل .ددغو نوو پېښو د سپېناوې د پاره پزېکس پوهانو بېخې نوې کانونونه
رابرسېره کړل او ددغه نوو کانونو په بنسټ والړ پزېکس ته د ماډرن پزېکس نوم ورکړل شو.

نن مهال چه څه ته کالسېکل پزېکس واېې د دې بنسټ هغه وخت کېښودل شو کله چه ګالېلېو

پزېکس د فلسفې د دولې نه راوېستو او د تجروبو په پخه ېې روان کو .د ارستو نه راواخلې تر
ګالېلېو تر وخته پورې پزېکس د فلسفې د باسونو پورې مخدوته وو خو ګالېلېو دا دستور مات کو
او پزېکس ېې د تجروبو د ساېنس په هېڅ دنېا ته ورووپېژاندو .د سارې په توګه د ګالېلېو تر
وخته پورې ساېنس پوهانو او فلسفېانو دا ګنړله چه ېو دروند څېز زمکې ته زر رسې او سپک
څېز وروسته رسې که چېرې په ېو وخت د ېو هومره اوچتوالې نه اوغورزول شې .ګالېلېو دا
خبره دغسې په پټو سترګو اونه منله .هغه درانه او سپک څېزونه د ېو هومره اوچتوالې نه په
ېو وخت زمکې ته اوغورزول او دا ېې مالومه کړه چه د ګرېوېټې زور په څېزونو په دسې
اندازه امل کوې چه ېو سپک او دروند څېز په ېو وخت او ېو هومره رپتار زمکې ته رسې.

اتې او وړوکې په ېو وخت او ېو رفتار زمکې ته رسې .د اتې ماس سېوا دې نو په هغه اېساب پرې زمکه زور Figure 1

زېات لګوې

د ګالېلېو دې تجروبو د نېوټن د خوزښت کانونونو ته خټه لوټه برابره کړه او دغسې د کالسېکل

پزېکس د کانونونو بنېاد کېښودل شو .د ګالېلېو د تجروبو نه دا مالومه شوه چه د زور)(F

اسلې کار د ېو څېز رپتار بدلول دې .که په ېو څېز باندې هېڅ ېو زور امل نه کوې نو دغه
څېز به په ېو رپتار په نېغه لېکه روان وې.
خوزښت د ړومبې کانون نوم ورکو.

دې مالوماتو ته نېوټن په خپل کېتاب کې د
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که زور په ېو څېز امل ووکې نو د هغه څېز رفتار بدل شې خو څومره او څنګه بدل شې؟
د دغو تپوسونو ځواب نېوټن په خپل دوېم کانون کې راټول کو .ددوېم کانون د مخې د ېو څېز

رپتار د لګېدلې زور سره اېغ په نېغه بدلېږې .که زور ېو په دوه شې نو په رپتار کې بدلون
هم ېو په دوه شې او که ېو په درې شې نو رپتار کې بدلون هم ېو په درې شې او دغسې ځه
ورپسې...
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کې دبدلون رېټ

د دې د پاسه دوېم کانون دا هم واېې چه د ېو څېز په رپتار کې بدلون د هغه څېز د ماس
(  ) mسره اپوټه بدلېږې .که ېو هومره زور په دوو څېزونو امل ووکې او د ېو ماس د بل نه
ېو په دوه سېوا وې نو ددغه څېز په رفتار کې به بدلون نېم په نېمه کم راشې او که ماس ېې
ېو په درې سېوا شې نو په رفتار کې به ېې ېو په درې کم بدلون راشې که چرې زور هم
هغه وې .د ماس دا خوې ګالېلېو پېژندلې وو او دې خوې ته ېې د انرشېا نوم ورکړې وو.
وروسته به مونږ ووګورو چه ماس د ګرېوېټېشن د زور سرچېنه هم ده.

ددې سره سره نېوټن د خوزښت درېم کانون هم ورغاوه.

د درېم کانون د مخې په هر څېز هم

هغه هومره زور واپس لګې څومره چه دغه څېز په ېو بل څېز لګوې .د سارې په توګه که ته
دېوال له دېکه ورکې نو ته په دېوال زور لګوې او په نتېجه کې دېوال په تا هم هغه هومره
زور لګوې .دا خو ممکنه ده چه ته په سوک د ېو سړې خله ماته کړې خو په هوا کې ېو
مچ ېا ماشې په سوک نه شې وژلې .دا ولې؟ ځکه چه د درېم کانون د مخې ته په ېو څېز هم

هغه هومره زور لګولې شې څومره چه هغه څېز په تا واپس لګولې شې .ېو ماشې په هوا کې
په مونږ ډېر مامولې زور واپس لګولې شې نو د درېم کانون د مخې دا ممکنه نه ده چه مونږه
په هغه د هغه د وس نه زېات زور اولګوو.
د نېوټن دا درې کانونونه (دخوزښت کانونونه) د کالسېکل پزېکس بنسټې کانونونه دې .په کاېنات
کښې هره پېښه چه خوزښت او زور پکښې ورګډ وې دهغې پېښې رنړه په دې کانونونو کښې
کېدې شې .دا کانونونه چه په کتو او زده کېدو کښې څومره ساده او اسان دې هم هغه هومره

په کارولو او ګټورتېا کښې پراخه دې.

د کالسېکل پزېکس ېو بل ډېر پېاوړې کانون ته ال اف ېونېورسل ګرېوېټېشن واېې .دا کانون هم

نېوټن رغولې دې.

د دې کانون د مخې په کاېنات کښې هر ېو څېز( چه ماس لرې )m ،هر بل څېز (چه ماس

لرې )M ،ځانته په ېو زور راکاږې .دا زور د دوانړو څېزونو د ماسونو سره اېغ په نېغه

بدلېږې .که په دوانړو څېزونو کښې د ېو ماس ېو په دوه شې نو دا زور ېو په دوه شې او که

ېو ماس ېو په درې شې نو دا زور ېو په درې شې او دغسې ځه ورپسې ...ددې د پاسه دا

زور د دوانړو څېزونو تر منځه د واټن ( )rسره اپوټه داسې بدلېږې چه که د دوانړو تر منځه
واټن ېو په دوه شې نو دا زور ېو په څلور کم شې او که واټن ېو په درې سېوا شې نو دا
زور ېو په نهه کم شې او دغسې...
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دا دوه څېسونه هر څه کېدې شې لکه زمکه او

نور ځه اوته ځه او او زمکهFigure 2

دې کانون ته ال اف ېونېورسل ګرېوېټېشن ځکه واېې چه په کاېنات کښې د هرو دوو څېزونو
تر منځه د ګرېوېټېشن زور ددې کانون پابند دې .ېو سېو د ونې نه زمکې ته ولې راپرېوزې؟

ځکه چه سېو او زمکه په ېو بل ګرېوېټېشنل زور کاروې .دا زور دومره دې چه د نېوټن د
دوېم کانون د مخې د سېو په رفتار کښې خو بدلون راوستې شې خو د زمکې په رفتار کې د
بدلون دپاره کافې نه دې .ځکه خو سېو زمکې ته راځې خو زمکه سېو پلو نه ځې.

سپوږمې د زمکې نه چاپېره ولې تاوېږې؟ ځګه چه د سپوږمې او زمکې تر منځ هم دغه د
ګرېوېټېشن زور کار کوې.

د نېوټن نه مخکې د ساېنس پوهانو دا خېال وو چه د سېو زمکې ته راپرېواته د ېو کانون د
مخې کېږې او د سپوږمې د زمکې نه چاپېره تاوېدل د ېو بل کانون د مخې کېږې .خو نېوټن دا

وښودله چه د زمکې په سر کېدونکې پېښې (لکه د سېو زمکې ته راغورزېدل) او هغه پېښې چه
په اسمانونو کې کېږې ( لکه د سپوږمې د زمکې نه چاپېره تاوېدل ېا د زمکې د نور نه تاوېدل
ېا د کهکشانونو د خپل مرکز نه چاپېره چکر وهل ) د ېو کانون د مخې کېږې او هغه کانون

دې ال اف ېونېورسل ګرېوېټېشن .دا ړومبې کدم وو چه د پزېکس د کانونونو د ېووالې په لور

پورته کړې شو.

د نېوټن درې د خوزښت کانونونه او ېو د ګرېوېټې کانون د کالسېکل پزېکس زړه دې .په
کاېنات کې هره پېښه که د زمکې په سر او که په اسمانونو کې کېږې په دغه کانونونو کې ېې
سپېناوې کېدې شې .هم دغه کانونونه دې کومو چه د غربې دنېا په اکتساد او سوکالې کښې د

ټولو نه زېات رول لوبولې دې.
ددې نه وروسته په اتلسمه او نولسمه پېړې کښې پزېکس پوهانو د برېښنا او مخناتېس د
زورونو د پېژندګلو هڅې ګړندې کړې .په دغه پزېکس پوهانو کښې کولمب ،ګاوس  ،اېمپېېر،
پېراډې او مېکسوېل د ېاد وړ نومونه دې .دوې د برېښنا او مخناتېس د زورونو کانونونه

رابرسېره کړل .د دغه کانونونو جدا جدا نومونه هم شته لکه کولمب ال ،ګاوس ال ،اېمپېېر ال او

مېکسوېلFigure 3

پېراډې ال او په شرېکه دغه ټولو ته مېکسوېل اېکوېشنز هم واېې .دا ځکه چه مېکسوېل دغه
کانونونو ته اېسابې رغونړه ورکړه او بېا ېې د دغه کانونونو د ېو بل سره په تړون د

برېښناتېسې څپو اېکوېشن ورغاوه .رنړا د برېښناتېسې څپو ېوه وړه اېسه ده نو دا مالومه شوه چه

رنړا برېښناېسې څپې دې .بېا هرټز په ساېنسې تجروبو دا خبره پخلې ته اورسوله چه هو رنړا
په رېښتېا څپې دې.

د مېکسوېل اېکوېشنز دغسې د کالسېکل پزېکس اېسه جوړه شوه .څه ته چه مونږ کالسېکل

پزېکس واېو هغه په مېکسوېل اېکوېشنز او د نېوټن په کانونونو اډانه دې.
تر نولسمې پېړې د اخېرې کلونو پورې د پزېکس پوهانو دا خېال وو چه د نېوټن کانونونه او د
مېکسوېل اېکوېشنز د ټول کاېنات په هره کچه د هرې پېښې سپېناوې کولې شې .تر دې پورې
چه څه پزېکس پوهان دومره ډاډه وو چه وېېل به ېې که چرې مونږ ته څوک دا مالومات
راکړې چه په کاېنات کښې په دې وخت کښې هر څېز په کوم ځاېې دې ،رفتار ېې څه دې او
کوم زورونه ورباندې امل کوې نو مونږه به ورته د کاېنات د تکدېر فېسله واوروو .د دې کسمه

خېال ځکه راپېدا شو چه د نېوټن کانونونه ډټرمېنسټک دې  .په راروانه لېکنه کښې به په دې
باس ووکو چه ماډرن پزېکس ته اړتېا ولې پېدا شوه او هغه کوم ډګرونه دې چېرته چه د
کالسېکل کانونونه په ټپو اودرېګې.

