د ﺷﺘﻮن راز
) دۍ ﻣﺴټﺮۍ ﺁف ﺑﯧﯧﻨګ(

د هﺎﮐﻨګ د ﮐﯧﺘﺎب ) دۍ ګﺮﯦﻨډ ډﯦﺰاﺋﻦ ( ﻧﻪ
ژﺑﺎړﻩ :اﯦﻤﻞ

هﺮ ﺳړې د ﯦﻮ ډﯦﺮې ﻟږې ﻣﻮدې دﭘﺎرﻩ ﻣﻮﺟﻮد وۍ او ﭘﻪ دﻏﻪ ﻟږﻩ ﻣﻮدﻩ ﮐﯥ د ﮐﺎﺋﻨﺎت ډﯦﺮﻩ ﻟږﻩ ﺑﺮﺧﻪ ﭘﻠټۍ .ﺧﻮ اﻧﺴﺎن ډﯦﺮ
ﺳﺮﻣﺰﻏﻦ دې ،ارﯦﺎﻧﯧږۍ اؤ ﺑﯧﺎ ﺗﭙﻮﺳﻮﻧﻪ ﮐﻮۍ .اﻧﺴﺎن ﭘﻪ ﯦﻮ دﺳﯥ دﻧﯧﺎ ﮐﯥ اوﺳﯧږۍ ﮐﻮﻣﻪ ﭼﯥ ورﺑﺎﻧﺪې ﮐﻠﻪ ﺳﻮدوﻧﻪ ﮐﻮۍ اؤ
ﮐﻠﻪ ورﺗﻪ ﺑﻼ ﺷۍ ،اؤ ﮐﻠﻪ ﭼﯥ دې دﻏﻪ ﺑﯥ ﭘﺎﯦﻮﻩ اﺳﻤﺎن ﺗﻪ اوګﻮرۍ ﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﺎزﻏﻮ ﮐﯥ ﯦۍ ګﻨړ ﺗﭙﻮﺳﻮﻧﻪ ﻏﺰوﻧﯥ اوﮐۍ :ﻣﻮﻧږﻩ
ﺑﻪ ﭘﺪې دﻧﯧﺎ څﻨګﻪ ﭘﻮهﻪ ﺷﻮ ﭘﻪ ﮐﻮﻣﻪ ﮐﯥ ﭼﯥ ﻣﻮﻧږﻩ اوﺳﯧږو؟ دا ﮐﺎﺋﻨﺎت څﻨګﻪ ﭼﻠﯧږۍ؟ دا هﺮ څﻪ د ﮐﻮﻣﻪ راﻏﻠﻞ؟ اﯦﺎ ﮐﺎﺋﻨﺎت
ﺟﻮړوﻧﮑۍ ﺗﻪ اړﺗﯧﺎ ﻟﺮۍ؟ ﻣﻮﻧږ ﮐﯥ زﯦﺎت ﮐﺴﺎن ﭘﻪ دې ډﯦﺮ ﺳﻮچ ﻧﻪ ﮐﻮۍ ﺧﻮ ﻧﺰدې هﺮ ﯦﻮ ﺗﻦ ﮐﻠﻪ ﮐﻠﻪ ﭘﻪ داﺳﯥ ﺗﭙﻮﺳﻮﻧﻮ
ﺧﺎﻣﺨﺎ ﭼﻮرت وهۍ.

ﭘﻪ رواﺟۍ ﺗﻮګﻪ دﺳﯥ ﺗﭙﻮﺳﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﺨﻮا د ﻓﻠﺴﻔﯥ ﭘﻪ ﭼﻮﮐﺎټ ﮐﯥ ﮐﯧﺪل ﺧﻮ ﻓﻠﺴﻔﻪ اوس د ﺑﺮﻣﻪ ﭘﺮﯦﻮﺗﯥ دﻩ .ﻓﻠﺴﻔﻪ د ﻣﺎډرن
ﺳﺎﺋﻨﺲ اؤ ﭘﻪ ﺗﯧﺮﻩ ﺑﯧﺎ د ﻣﺎډرن ﭘﺰﯦﮑﺲ د ﻧﻮې څﯧړﻧﻮ ﻧﻪ ډﯦﺮﻩ ﺷﺎﺗﻪ ﭘﺎﺗﯥ دﻩ .د ﭘﻮهﻨﯥ ﭘﻪ ﻻرﻩ ﮐﯥ د ﻧﻮې ﻧﻮې ډګﺮوﻧﻮ د
روښﺎﻧﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﻣﺸﺎل اوس د ﺳﺎﺋﻨﺲ ﭘﻮهﺎﻧﻮ ﻻس ﮐﯥ دې.
ﻧﻮ ﻣﻮﻧږﻩ ﺑﻪ هڅﻪ ووﮐﻮ ﭼﻪ دﻏﯥ ﺗﭙﻮﺳﻮﻧﻮ ﺗﻪ هﻐﻪ ځﻮاﺑﻮﻧﻪ ورﮐﻮ ﮐﻮم ﭼﻪ اوﺳﻨۍ ﺳﺎﺋﻨﺴۍ ﻣﺎﻟﻮﻣﺎﺗﻮ اؤ ﺗﯧﻮرﯦټﮑﻞ ﭘﺮﻣﺨﺘګﻮﻧﻮ
ﭘﻪ ګﻮﺗﻪ ﮐړۍ دۍ .دﻏﻪ ﻣﺎﻟﻮﻣﺎت اؤ ﭘﺮﻣﺨﺘګﻮﻧﻪ د ﮐﺎﺋﻨﺎت اؤ ﭘﻪ ﮐﺎﺋﻨﺎت ﮐﯥ زﻣﻮﻧږ د ځﺎﺋﯧګۍ ﯦﻮ دﺳﯥ اﻧځﻮر راﻣﻨځ ﺗﻪ ﮐﻮۍ
ﮐﻮم ﭼﯥ د رواﺟۍ ﭘﺨﻮاﻧۍ اﻧځﻮر ﻧﻪ ډﯦﺮ ﺑﺪل دې ،اؤ د ډﯦﺮ ﭘﺨﻮاﻧۍ ﻧﻪ ﻻ څﻪ ﮐﯥ ﭼﯥ د ﺗﯧﺮو دوؤ ﻟﺴﯧﺰو د اﻧځﻮر ﻧﻪ هﻢ ﺑﺪل
دې .ﺧﻮ ﺑﯧﺎ هﻢ د دﻏﻪ ﻧﻮۍ ﺧﯧﺎل د ﻧﺎوې ﭘﻪ وړوﻣﺒﺊ ﺳﺮ ﺳﻨړﻩ ﯦﻮ ﭘﯧړئ د ﻣﺨﻪ ﻻس ﭘﻮرې ﺷﻮ.
د ﮐﺎﺋﻨﺎت د رواﺟۍ اؤ ﭘﺨﻮاﻧۍ اﻧځﻮر ﭘﻪ اﯦﺴﺎب څﯧﺰوﻧﻪ ﺧﻮزښﺖ ﭘﻪ ځﺎﻧګړو ﻻرو ﮐﻮۍ اؤ ډاګﯧﺰ ﺗﺎرﯦﺨﻮﻧﻪ ﻟﺮۍ )دﻟﺘﻪ ﺗﺎرﯦﺦ
د ﯦﻮ څﯧﺰ د ﺧﻮزښﺖ ﭘﻪ دوران ﮐﯥ د ټﻮﻟﻮ ځﺎﯦﻮﻧﻮ)ﭼﯥ دﻏﻪ څﯧﺰ ﺗﺮې ﺗﯧﺮ ﺷﻮې وۍ( اؤ د هﻐﯥ ﺳﺮﻩ د ﺗړﻟۍ وﺧﺘﻮﻧﻮ
ﻣﺎﻟﻮﻣﺎﺗﻮ ﺗﻪ واﺋۍ( .د وﺧﺖ ﭘﻪ هﺮﻩ ﺷﯧﺒﻪ ﮐﯥ د ﯦﻮ څﯧﺰ ځﺎﺋﯧګﯥ ډﯦﺮ ﮐﺮﻩ ﻣﺎﻟﻮﻣﯧﺪې ﺷۍ.
دا اﻧځﻮر ﭘﻪ هﺮﻩ ورځﻨۍ ژوﻧﺪ ﮐﯥ د ﮐﯧﺪوﻧﮑﻮ ﭘﯧښﻮ ﭘﻪ ﺳﭙﯧﻨﺎوۍ ﮐﯥ ډﯦﺮ ﺑﺮﯦﺎﻟﯥ دې ،ﺧﻮ د ﺷﻠﻤﯥ ﭘﯧړئ ﭘﻪ درﯦﻤﻪ ﻟﺴﯧﺰﻩ ﮐﯥ
دا ﻣﺎﻟﻮﻣﻪ ﺷﻮﻩ ﭼﯥ د اﯦټﻢ اؤ د هﻐﯥ ﻧﻪ ﭘﻪ وړﻩ ﮐﭽﻪ ﮐﯧﺪوﻧﮑﯥ ﭘﯧښﯥ د دې اﻧځﻮر ﺳﺮﻩ ﺑﯧﺨۍ ډډﻩ ﻧﻪ ﻟګﻮۍ .دې ﺗﻪ اړﺗﯧﺎ اوﻟﯧﺪل
ﺷﻮﻩ ﭼﯥ د اﯦټﻢ اؤ د اﯦټﻢ ﻧﻪ ﭘﻪ وړﻩ ﮐﭽﻪ ﺑﯧﺨۍ ﻧﻮۍ ﭼﻮﮐﺎټ ﺗﻪ زرورت دې ،ﮐﻮم ﺗﻪ ﭼﯥ ﻧﻦ ﻣﻮﻧږ ﮐﻮاﻧټﻢ ﭘﺰﯦﮑﺲ واﯦﻮ .د
ﮐﻮاﻧټﻢ ﭘﺰﯦﮑﺲ ﺗﯧﻮرﯦګﺎﻧﯥ ﭘﻪ دﻏﻪ وړﻩ ﮐﭽﻪ د ﭘﯧښﻮ ﭘﻪ ﺳﭙﯧﻨﺎوۍ ﮐﯥ ډﯦﺮې ﺑﺮﯦﺎﻟﺊ دۍ.
د ﮐﻮاﻧټﻢ ﭘﺰﯦﮑﺲ ﺗﯧﻮرﯦګﺎﻧﯥ ﮐﻪ ﭼﯧﺮې ﭘﻪ هﺮﻩ ورځﻨﺊ ﮐﭽﻪ ﮐﯥ اوﮐﺎرول ﺷۍ ﻧﻮ دا وس ﻟﺮۍ ﭼﯥ د هﻐﻪ ﭘﯧښﻮ ﺳﭙﯧﻨﺎوې
ووﮐۍ د ﮐﻮﻣﻮ د ﺳﭙﯧﻨﺎوۍ د ﭘﺎرﻩ ﭼﯥ ﻣﻮﻧږﻩ د ﮐﻼﺳﯧﮑﻞ ﭘﺰﯦﮑﺲ ﺗﯧﻮرﯦګﺎﻧﯥ ﮐﺎروو اؤ دﻏﺴﯥ ﮐﻼﺳﯧﮑﻞ ﭘﺰﯦﮑﺲ د ﮐﻮاﻧټﻢ
ﭘﺰﯦﮑﺲ ﻧﻪ راووځۍ .ﺧﻮ د دې ﭘﺮﺗﻪ د ﮐﻼﺳﯧﮑﻞ اؤ ﮐﻮاﻧټﻢ ﭘﺰﯦﮑﺲ ﺑﻨﺴټﻮﻧﻪ د ﯦﻮ ﺑﻞ ﻧﻪ ﺑﯧﺨۍ ﺑﺪل دۍ.

د ﮐﻮاﻧټﻢ ﺗﯧﻮرﯦګﺎﻧﯥ هﺴﯥ ﺧﻮ ﻣﻮﻧږ د ﯦﻮ ﺑﻞ ﻧﻪ ﭘﻪ ډﯦﺮو ﺑﺪﻟﻮ رﻏﻮﻧړو رﻏﻮﻟﯥ ﺷﻮ ﺧﻮ د ټﻮﻟﻮ ﻧﻪ ښﻪ د رﭼﺮډ ﻓﺎﺋﻨﻤﻦ هﻐﻪ دﻩ
ﮐﻮﻣﻪ ﭼﻪ ﭘﻪ زدﻩ ﮐﻮﻟﻮ ﮐﯥ اﺳﺎﻧﻪ دﻩ .ﻓﺎﺋﻨﻤﻦ ﯦﻮ ډﯦﺮ ﻣﺴﺖ ﺳړې وو اؤ ﭘﻪ ﮐﯧﻠﯧﻔﻮرﻧﯧﺎ اﻧﺴټﯧټﯧﻮټ ﺁف ټﯧﮑﻨﺎﻟﻮﺟۍ ﮐﯥ د ﭘﺰﯦﮑﺲ
اﺳﺘﺎذ وو اؤ د ﻻرې ﭘﻪ ﮐﻮز ﺳﺮ ﭘﻪ ﯦﻮ ﺳټﺮپ ﮐﻠﺐ ﮐﯥ ﺑﻪ ﯦۍ ډول هﻢ ﻏږاوو .د هﻐﻪ ﭘﻪ اﯦﺴﺎب ﯦﻮ څﯧﺰ ﯦﺎ ﯦﻮ ﺳﺴټﻢ

ﯦﻮ ﻧﻪ ﺑﻠﮑﻪ هﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﺗﺎرﯦﺦ ﻟﺮۍ .ﮐﻠﻪ ﭼﻪ ﻣﻮﻧږﻩ ﺧﭙﻠﻮ ﺗﭙﻮﺳﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﺟﻮاﺑﻮﻧﻪ ګﻮرو ﻧﻮ د ﻓﺎﺋﻨﻤﻦ ددې ﺧﺒﺮې ﺑﻪ ﻧﻮرﻩ زﯦﺎﺗﻪ رﻧړﻩ
هﻢ ووﮐﻮ اؤ ورﺳﺮﻩ ﺑﻪ د دې ﺧﺒﺮې ﭘﻠټﻨﻪ هﻢ ووﮐﻮ ﭼﯥ ﮐﺎﺋﻨﺎت ﭘﺨﭙﻠﻪ ﯦﻮ ﯦﻮازﯦﻨﯥ اؤ ځﺎﻧګړې ﺗﺎرﯦﺦ ﻧﻪ ﻟﺮۍ اؤ دا ﯦۍ ﻻ څﻪ
ﮐﯥ ﭼﯥ ﯦﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮐﻪ وﺟﻮد هﻢ ﻧﻪ ﻟﺮۍ.
دا ﺧﯧﺎل ډﯦﺮ ﺑﻨﺴټﯧﺰﻩ ﻣﺎﻟﻮﻣﯧږۍ اؤ ﺗﺮ دې ﭼﯥ ډﯦﺮ ﭘﺰﯦﮑﺲ ﭘﻮهﺎن هﻢ دا ډﯦﺮ ﺑﻨﺴټﯧﺰﻩ اؤ د دﺳﺘﻮر د ﮐﻮرﻩ وﺗﻠﯥ ګﻨړۍ .اؤ وﻟﯥ
ﺑﻪ ﻧﻪ وۍ ﻟﮑﻪ د ﻧﻨﻨۍ ﺳﺎﺋﻨﺲ د ﻧﻮرو ډﯦﺮو ﺧﯧﺎﻟﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن دا ﺧﯧﺎل زﻣﻮﻧږﻩ د هﺮﻩ ورځﻨﺊ ﭘﻮهﻨﯥ د ﭼﻮﮐﺎټﻪ ﺑﻬﺮ دې .ﺧﻮ ﺑﯧﺎ
ﺧﺒﺮﻩ دا دﻩ ﭼﯥ زﻣﻮﻧږﻩ هﺮﻩ ورځﻨﺊ ﭘﻮهﻨﻪ زﻣﻮﻧږ د هﺮﻩ ورځﻨۍ ژوﻧﺪ د ﺗﺠﺮوﺑﻮ ﻧﻪ ﺟﻮړﻩ دﻩ اؤ ﭘﻪ هﻐﻪ ﭘﯧښﻮ ﺑﯧﺨۍ ﻧﺎﺧﺒﺮﻩ
دﻩ ﮐﻮﻣﯥ ﭘﯧښﯥ ﭼﯥ د ﻧﻨﻨۍ دور د ټﯧﮑﻨﺎﻟﻮﺟﺊ ﭘﻪ زور ﻣﻮﻧږﻩ د اﯦټﻢ دﻧﻨﻪ وﯦﻨﻮ اؤ ﯦﺎ ﯦﯥ ﺑﯧﺎ د ﮐﺎﺋﻨﺎت ﭘﻪ ﺷﻮرو ﮐﯥ وﯦﻨﻮ.
د ﻣﺎډرن ﭘﺰﯦﮑﺲ د رﻏﯧﺪو ﺗﺮ وﺧﺘﻪ ﭘﻮرې دا ګﻨړل ﮐﯧﺪﻩ ﭼﯥ د ﮐﺎﺋﻨﺎت ﭘﻪ اړﻩ ﭘﻮهﻨﻪ د ﻧﯧﻎ ﭘﻪ ﻧﯧﻐﻪ ﮐﺘﻨﯥ ﻧﻪ ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﮐﯧږۍ،
ﻟﮑﻪ څﯧﺰوﻧﻪ هﻐﻪ څﻪ دۍ څﻨګﻪ ﭼﯥ ﻣﻮﻧږ ﺗﻪ ﺧﮑﺎرۍ اؤ څﻨګﻪ ﭼﯥ ﯦﯥ زﻣﻮﻧږﻩ ﺳﺘﺮګﯥ ،ﻏﻮږوﻧﻪ ،ﭘﻮزﻩ ،ژﺑﻪ اؤ ﻻﺳﻮﻧﻪ ﻣﻮﻧږ
ﺗﻪ راﭘﯧﮋﻧۍ .ﺧﻮ د ﻣﺎډرن ﭘﺰﯦﮑﺲ ) ﮐﻮم ﭼﯥ زﻣﻮﻧږﻩ د هﺮﻩ ورځﻨﺊ ﭘﻮهﻨﯥ د ﭼﻮﮐﺎټﻪ ﺑﻬﺮ ﺧﺒﺮﻩ دﻩ اؤ ﮐﻮم ﭼﯥ د ﻓﺎﺋﻨﻤﻦ د
ﺳﻮﭼﻮﻧﻮ رﻏﻮﻧړﻩ ﻟﺮۍ( ﭘﻪ ډاﻧګ ﭘﯧﻠﻠۍ ﺑﺮﯦﺎﻟﯧﺘﻮب دا ﺧﺒﺮﻩ ﭘﻪ ډاګﻪ ﮐړﻩ ﭼﯥ دﺳﯥ ﺧﺒﺮﻩ ﻧﻪ دﻩ.
دﻏﺴﯥ د اﮐﯧﮑﺖ دﻏﻪ ﺳﺎدﻩ ﮐﺘﻨﻪ د ﻣﺎډرن ﭘﺰﯦﮑﺲ ﺳﺮﻩ ﺳﻤﯥ ﻧﻪ ﺧﻮرۍ .د دا ﮐﺴﻤﻪ ﺷﺨړو ﻧﻪ د وﺗﻮ د ﭘﺎرﻩ ﺑﻪ ﻣﻮﻧږﻩ دﺳﯥ
ﺗګﻼرﻩ ﺧﭙﻠﻪ ﮐﻮ ﮐﻮﻣﯥ ﺗﻪ ﭼﯥ ﻣﺎډل-ډﯦﭙﻨډﻧټ رﯦﺎﻟﺰم واﺋۍ .دا ﭘﻪ دې ﺧﯧﺎل اډاﻧﻪ دې ﭼﯥ زﻣﻮﻧږﻩ ﻣﺎزﻏﻪ د دﻧﯧﺎ ﯦﻮ ﻣﺎډل
)ﭘﺰﯦﮑﻞ ﺗﯧﻮرۍ( رﻏﻮۍ اؤ دﻏﺴﯥ ﺑﯧﺎ زﻣﻮﻧږﻩ د ﺳﻨﺴﺮۍ ارګﻨﺰ )ﺳﺘﺮګﯥ ،ﻏﻮږوﻧﻮ ،ﭘﻮزې ،ژﺑﯥ اؤ ﻻﺳﻮﻧﻮ( ﻧﻪ د اﺧﯧﺴﺘﯥ
ﺷﻮې ډﯦټﺎ رﻧړﻩ د دﻏﻪ ﻣﺎډل ﭘﻪ ﭼﻮﮐﺎټ ﮐﯥ ﮐﻮۍ.
ﮐﻠﻪ ﭼﯥ دﻏﺴﯥ ﯦﻮ ﻣﺎډل د ﭘﯧښﻮ ﭘﻪ ﺳﭙﯧﻨﺎوۍ ﮐﯥ ﺑﺮﯦﺎﻟﯥ ﺷۍ ﻧﻮ ﺑﯧﺎ دﻏﺴﯥ ﻣﺎډل اؤ د هﻐﯥ ټﻮټﻮ ﺗﻪ ﻣﻮﻧږﻩ د اﮐﯧﮑﺖ ﯦﺎ د اټﻞ
رﯦﺸﺘﯧﺎؤ درﺟﻪ ورﮐﻮ .ﺧﻮ دا ﮐﯧﺪې ﺷۍ ﭼﯥ د ﯦﻮې ﭘﯧښﯥ ﺳﭙﯧﻨﺎوې ﻣﻮﻧږﻩ د ﯦﻮ ﻧﻪ ﭘﻪ زﯦﺎﺗﻮ ﻣﺎډﻟﻮ ﮐﯥ اوﮐړې ﺷﻮ اؤ دﻏﻪ
ﻣﺎډﻟﯥ اؤ د هﻐﯥ ټﻮټﯥ د ﯦﻮ ﺑﻞ ﻧﻪ ﺑﺪﻟﯥ وۍ .ﮐﻪ دوﻩ ﻣﺎډﻟﯥ )ﭼﯥ د ﯦﻮ ﺑﻞ ﻧﻪ ﺑﺪﻟﯥ ټﻮټﯥ ﻟﺮۍ( د ﯦﻮې ﭘﯧښﯥ ﯦﻮ ﺷﺎن اؤ ﮐﺮﻩ
ﺳﭙﯧﻨﺎوې ﮐﻮۍ ﻧﻮ ﻣﻮﻧږﻩ دا ﻧﻪ ﺷﻮ وﯦﻠﯥ ﭼﯥ ﯦﻮ د ﺑﻞ ﻧﻪ زﯦﺎت رﯦﺸﺘﻮﻧﯥ دې اؤ ﻣﻮﻧږﻩ دا اﺧﺘﯧﺎر ﻟﺮو ﭼﯥ ﮐﻮم ﯦﻮ زﯦﺎت اﺳﺎن
دې هﻢ هﻐﻪ اوﮐﺎروو.
ﭘﻪ ﺗﺎرﯦﺦ ﮐﯥ ﻣﻮﻧږﻩ ﯦﻮ ﻟړ د ښﻪ ﻧﻪ ښﻪ ﻣﺎډﻟﯥ ﺟﻮړې ﮐړۍ دۍ ،ﻟﮑﻪ د اﭘﻼﺗﻮن ﻧﻪ راواﺧﻠﯥ ﺗﺮ ﻧﯧﻮټﻦ د ﮐﻼﺳﯧﮑﻞ ﭘﺰﯦﮑﺲ د
ﺗﯧﻮرﯦګﺎﻧﻮ ﭘﻮرې اؤ ﺑﯧﺎ ﺗﺮ د ﻧﻨﻨۍ دور د ﮐﻮاﻧټﻢ ﭘﺰﯦﮑﺲ د ﺗﯧﻮرﯦګﺎﻧﻮ ﭘﻮرې .دا ﭘﻮښﺘﻨﻪ ﭘﺨﭙﻠﻪ ﭘﯧﺪا ﮐﯧږۍ ﭼﯥ :دا ﻟړئ ﺑﻪ ﭘﻪ
ﮐﻮم ﻣﺎډل ﺧﺘﻤﯧږۍ اؤ اﯦﺎ دﻏﻪ اﺧﯧﺮۍ ﻣﺎډل ﺑﻪ د ټﻮل ﮐﺎﺋﻨﺎت د ﭘﺎرﻩ اﺧﯧﺮۍ ﺗﯧﻮرۍ وۍ ﭘﻪ ﮐﻮﻣﻪ ﮐﯥ ﭼﯥ ﺑﻪ د ټﻮﻟﻮ زوروﻧﻮ،
ذرو )ﻓﻮرﺳﺰ اﯦﻨډ ﭘﺎرټﯧﮑﻠﺰ( اؤ ﭘﯧښﻮ ﺳﭙﯧﻨﺎوې ﮐﯧﺪې ﺷۍ ؟

اؤ ﮐﻨﻪ دا ﻟړئ ﺑﻪ د هﻤﯧﺶ د ﭘﺎرﻩ رواﻧﻪ ﭘﺎﺗﯥ ﺷۍ اؤ ﻣﻮﻧږ ﺑﻪ د ﺗﻞ د ﭘﺎرﻩ د ښﻪ ﻧﻪ ښﻪ ﺗﯧﻮرﯦګﺎﻧﯥ ﺟﻮړوو اؤ ﯦﻮ دﺳﯥ ﺗﯧﻮرئ
ﺗﻪ ﺑﻪ هﯧڅﮑﻠﻪ او ﻧﻪ رﺳﻮ ﮐﻮﻣﯥ ﺗﻪ ﭼﯥ د ﮐﺎﺋﻨﺎت اﺧﯧﺮۍ ﺗﯧﻮرۍ وﺋﯧﻠﯥ ﺷۍ .د دې ﭘﻮښﺘﻨﯥ ﻣﻮﻧږ ﺳﺮﻩ ﻧﻦ ﻣﻬﺎل ﭘﺮﯦﮑړې
ﺟﻮاب ﺧﻮ ﻧﺸﺘﻪ ﺧﻮ ﭘﻪ دې وﺧﺖ ﮐﯥ ﻣﻮﻧږ ﺳﺮﻩ ﯦﻮ دﺳﯥ ﺗﯧﻮرۍ ﺷﺘﻪ ﭼﺊ د هﻐﯥ ﻧﻪ د اﺧﯧﺮۍ ﻣﺎډل ﯦﺎ ﺗﯧﻮرئ ﺑﻮئ راځۍ.
دﻏﻪ ﺗﯧﻮرئ ﺗﻪ اﯦﻢ-ﺗﯧﻮرۍ وﺋﯧﻠﯥ ﮐﯧږۍ .ﭘﻪ اﯦﻢ-ﺗﯧﻮرۍ ﮐﯥ هﻐﻪ ټﻮل ﺧﻮﯦﻮﻧﻪ ﺷﺘﻪ ﮐﻮم ﭼﯥ زﻣﻮﻧږ ﭘﻪ ﺧﯧﺎل ﭘﻪ اﺧﯧﺮۍ ﺗﯧﻮرئ
ﮐﯥ ﺑﻪ ﭘﮑﺎر وۍ .ﭘﻪ دې ﻟﯧﮑﻨﻪ ﮐﯥ ﭘﺎﺗﯥ ﺑﺎس ﭘﻪ اﯦﻢ-ﺗﯧﻮرۍ راټﻮل دې.
اﯦﻢ-ﺗﯧﻮرۍ د ﻧﻮرو ﺗﯧﻮرﯦګﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﯦﻮﻩ ﻋﺎﻣﻪ ﺗﯧﻮرۍ ﻧﻪ دﻩ .دا د ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ ﺗﯧﻮرﯦګﺎﻧﻮ ﯦﻮ ﭘﻮرﻩ ټﺒﺮ دې ﭼﯥ ﭘﻪ هﻐﯥ ﮐﯥ هﺮﻩ
ﺗﯧﻮرۍ د ﭘﯧښﻮ د ﯦﻮ ﭘﺮاﺧﺘﯧﺎ ) رﯦﻨﺞ ( ﺳﭙﯧﻨﺎوې ﮐﻮۍ .د دې ﻣﯧﺴﺎل دﺳﯥ دې ﻟﮑﻪ ﯦﻮﻩ ﻧﮑﺸﻪ .دا ﻣﺎﻟﻮﻣﻪ ﺧﺒﺮﻩ دﻩ ﭼﯥ د زﻣﮑﯥ
ټﻮل ﻣﺦ ﻣﻮﻧږﻩ ﭘﻪ ﯦﻮﻩ ﯦﻮازﯦﻨﺊ ﻧﮑﺸﻪ ﮐﯥ ﻧﻪ ﺷﻮ ښﻮدﻟﯥ.

د ﻣﺮﮐﯧټﺮ ﭘﺮاﺟﮑﺸﻦ ،ﮐﻮم ﭼﯥ د زﻣﮑﯥ د ﻧﮑﺸﻪ ﮐﻮﻟﻮ د ﭘﺎرﻩ ﭘﻪ ﻋﺎﻣﻪ ﺗﻮګﻪ ﮐﺎرول ﮐﯧږۍ ،ﻟﺮې ﭘﻪ ﮐﻮﺗﺐ اؤ ﺳﻮﯦﻞ ﮐﯥ
ﻋﻼﮐﯥ ﻏټﯥ ښﺎﺋۍ ﺧﻮ د ﮐﻮﺗﺐ اؤ ﺳﻮﯦﻞ څﻮﮐﯥ ) ﻧﺎرت اﯦﻨډ ﺳﺎؤت ﭘﻮل ( ﭘﻪ ﮐﯥ ﻧﻪ ښﻮدل ﮐﯧږۍ .ﮐﻪ ﻣﻮﻧږﻩ ﻏﻮاړو ﭼﻪ
زﻣﮑﻪ ﭘﻮرﻩ ﻧﮑﺸﻪ ﮐﻮ ﻧﻮ د دې د ﭘﺎرﻩ زرورۍ دﻩ ﭼﯥ ﻣﻮﻧږﻩ د ﻧﮑﺸﻮ ﯦﻮ دﺳﯥ ټﻮﻟګﯥ اﺳﺘﻤﺎل ﮐﻮ ﭼﯥ ﭘﻪ هﻐﯥ ﮐﯥ هﺮﻩ ﻧﮑﺸﻪ
ﯦﻮﻩ ځﺎﻧګړې ﻋﻼﮐﻪ ښﺎﺋۍ .ﺑﯧﺎ دﻏﻪ ﻧﮑﺸﯥ د ﯦﻮ ﺑﻞ ﺳﺮﻩ ﯦﻮ ځﺎئ ﮐﻮ.
ﭘﻪ دې ﮐﯥ ﺑﻪ څﻪ ﻧﮑﺸﯥ ﭘﻪ ځﯧﻨﯥ ځﺎﯦﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﯦﻮ ﺑﻞ ﺳﺮﻩ ﺗﯧﺮوﺑﯧﺮ وۍ اؤ ﭘﻪ دﻏﺴﯥ ځﺎﯦﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﺑﻪ دا ﻧﮑﺸﯥ ﯦﻮﻩ ﻋﻼﮐﻪ ښﺎﺋۍ.
د اﯦﻢ-ﺗﯧﻮرۍ ﭘﻪ ټﺒﺮﮐﯥ هﻢ دﻏﺴﯥ هﺮﻩ ﺗﯧﻮرۍ د ﯦﻮ ﺑﻞ ﻧﻪ ﺑﺪﻟﻪ ښﮑﺎرۍ ﺧﻮ دﻏﻪ ټﻮﻟﯥ د ﯦﻮ ﺑﻨﯧﺎدۍ ﺗﯧﻮرئ ﻣﺨﻮﻧﻪ دۍ )ﻟﮑﻪ
څﻨګﻪ ﭼﯥ د ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ ﻋﻼﮐﻮ ﻧﮑﺸﯥ د زﻣﮑﯥ د ﯦﻮې ﻧﮑﺸﯥ ګﻨړ ﻣﺨﻮﻧﻪ دۍ( .ﭘﻪ ﮐﻮﻣﻮ ځﺎﯦﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﭼﯥ دا ﺗﯧﻮرﯦګﺎﻧﯥ ﺗﯧﺮوﺑﯧﺮ
ﺷﻮې وۍ هﻠﺘﻪ ﺑﯧﺎ د ﭘﯧښﻮ ﭘﻪ ﺳﭙﯧﻨﺎوۍ ﮐﯥ ټﻮﻟﯥ ﯦﻮ ﺷﺎن ﺑﺮﯦﺎﻟﺊ وۍ .څﻨګﻪ ﭼﯥ ﯦﻮﻩ ﯦﻮازﯦﻨﺊ ﻧﮑﺸﻪ د زﻣﮑﯥ ټﻮل ﻣﺦ ﻧﻪ ﺷۍ
ښﻮدﻟﯥ دﻏﺴﯥ ﯦﻮﻩ ﺗﯧﻮرۍ د ټﻮﻟﻮ ﭘﯧښﻮ ﺳﭙﯧﻨﺎوې ﻧﻪ ﺷۍ ﮐﻮﻟﯥ.

ﻣﻮﻧږ ﺑﻪ ﭘﻪ دې ﺑﺎس ﮐﻮو ﭼﯥ د ﮐﺎﺋﻨﺎت د ﭘﯧﺪا ﮐﯧﺪو اؤ د هﻐﯥ ﺳﺮﻩ ﺗړﻟۍ ﺳﻮاﻟﻮﻧﻮ ﺗﻪ اﯦﻢ-ﺗﯧﻮرۍ ﮐﻮم ﮐﺴﻤﻪ ﺟﻮاﺑﻮﻧﻪ ﭘﻪ ډاګﻪ
ﮐﻮۍ .د اﯦﻢ-ﺗﯧﻮرۍ د ﻣﺨﻪ زﻣﻮﻧږ ﮐﺎﺋﻨﺎت ﯦﻮازﯦﻨﯥ ﮐﺎﺋﻨﺎت ﻧﻪ دې.
د دې ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ اﯦﻢ-ﺗﯧﻮرۍ د ﻧﻮرو ډﯦﺮو ﮐﺎﺋﻨﺎﺗﻮﻧﻮ ﺧﺒﺮدارې ) ﭘﺮﯦډﮐﺸﻦ ( ورﮐﻮۍ ﮐﻮم ﭼﯥ د ﻧﺸﺖ ﻧﻪ ﺷﺘﻮن ﺗﻪ راﻏﻠۍ.
دا ګﻨړﮐﺎﺋﻨﺎﺗﻮﻧﻪ د ﭘﺰﯦﮑﺲ د ﮐﺎﻧﻮن ) ﭘﺰﯦﮑﻞ ﻻ ( د ﻣﺨﯥ ﭘﻪ وﺟﻮد ﮐﯥ راځۍ .دا ﮐﺎﺋﻨﺎﺗﻮﻧﻪ د ﺳﺎﺋﻨﺲ ﯦﻮ ﺧﺒﺮؤﻧﻪ ) ﭘﺮﯦډﮐﺸﻦ (
دﻩ.
ﭘﻪ دې ﮐﯥ هﺮ ﮐﺎﺋﻨﺎت ګﻨړ ﻣﻤﮑﻦ ﺗﺎرﯦﺨﻮﻧﻪ ﻟﺮۍ اؤ دﻏﺴﯥ د ﺷﺘﻪ ﮐﯧﺪو ﻧﻪ ډﯦﺮﻩ ﻣﻮدﻩ ﭘﺲ ګﻨړﻣﻤﮑﻦ ﺣﺎﻟﺘﻮﻧﻪ ﻟﺮۍ .ﭘﻪ دې
ﺣﺎﻟﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﺑﻪ زﯦﺎﺗﺮﻩ زﻣﻮﻧږ د ﮐﺎﺋﻨﺎت ) هﻐﻪ ﮐﺎﺋﻨﺎت ﭼﯥ ﻣﻮﻧږ ﯦۍ وﯦﻨﻮ ( ﻧﻪ ﺑﺪل وۍ اؤ دﻏﺴﯥ ﺑﻪ د هﯧڅ ﮐﺴﻤﻪ ژوﻧﺪون )
ﻻﺋﻒ ( دﭘﺎرﻩ ﺟﻮګﻪ ﻧﻪ وۍ.
ﭘﻪ ﺷﻤﺎر ﯦﻮ څﻮ ﺑﻪ داﺳﯥ وۍ ﭼﯥ ﭘﻪ هﻐﯥ ﮐﯥ ﺑﻪ ژوﻧﺪ ) ﻟﮑﻪ زﻣﻮﻧږ ژوﻧﺪ ( ﺗﻪ ﻻرﻩ اوارﻩ وۍ .د دې ﻣﺘﻠﺐ دا ﺷﻮ ﭼﯥ
زﻣﻮﻧږﻩ ﺷﺘﻮن ) ﭘﺮﯦﺰﻧﺲ ( د ﮐﺎﺋﻨﺎﺗﻮﻧﻮ د ﯦﻮې اوږدې ﻟړئ ﻧﻪ ﭘﻪ ﺷﻤﺎر ﯦﻮ څﻮ دﺳﯥ ﮐﺎﺋﻨﺎﺗﻮﻧﻪ ﭘﻪ ډډﻩ ﮐﻮۍ ﮐﻮم ﭼﯥ زﻣﻮﻧږ د
ﺷﺘﻮن ) اﯦګﺰﯦﺴټﻨﺲ ( ﺳﺮﻩ ﺳﻤﯥ ﺧﻮرۍ.
د دې ﭘﺮﺗﻪ ﭼﯥ ﻣﻮﻧږ د ﮐﺎﺋﻨﺎت د ﻏټﻮاﻟۍ ﭘﻪ ﻣﺨﮑﯥ ډﯦﺮ واړﻩ اؤ ﺣﺲ ﯦﻮ ،دا زﻣﻮﻧږ ﻧﻪ ﭘﻪ ﯦﻮ اﯦﺴﺎب د ﭘﯧﺪاوښﺖ ) ﮐﺮۍاﯦﺸﻦ (
ﺧﺎوﻧﺪان ) ﻻرډز ( ﺟﻮړوۍ.
ﭘﻪ ﮐﺎﺋﻨﺎت ﭘﻪ ژورﻩ ﮐﭽﻪ د ځﺎن ﭘﻮهﻮﻟﻮ د ﭘﺎرﻩ دا زرورۍ دﻩ ﭼﯥ ﻣﻮﻧږ د دې ﺳﺮﻩ ﺳﺮﻩ ﭼﯥ ﮐﺎﺋﻨﺎت ،،څﻨګﻪ ،،ﺧﻮۍ ﮐﻮۍ ﭘﻪ
دې هﻢ ځﺎن ﭘﻮهﻪ ﮐﻮ ﭼﯥ ،،وﻟﯥ ،،ﯦۍ ﮐﻮۍ.

د ﮐﺎﻧﻮن ﺑﺎﭼﺎﺋۍ
) دۍ روول اف ﻻ (
د هﺎﮐﻨګ د ﮐﯧﺘﺎب ) دۍ ګﺮﯦﻨډ ډﯦﺰاﺋﻦ ( ﻧﻪ

دوﯦﻤﻪ ﺑﺮﺧﻪ
ژﺑﺎړﻩ :اﯦﻤﻞ

د واﺋﮑﻨګ ﭘﻪ ﻣﺬهﺒۍ ﮐﯧﺴﻮ ﮐﯥ ﺳﮑﻮل اؤ هﺎټۍ ) دا د دوؤ ﻣﯧﻠﻮګﺎﻧﻮ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ دۍ ( ﭘﻪ ﻧﻮر اؤ
ﺳﭙﻮږﻣﺊ ﭘﺴﯥ ﻣﻨډې وهۍ .ﮐﻠﻪ ﭼﯥ دا ﻣﯧﻠﻮګﺎن ﭘﻪ دﻏﻪ دواﻧړو ﮐﯥ هﺮ ﯦﻮ را ووﻧﯧﺴۍ ﻧﻮ ﺗﻨﺪر
ﺷۍ .ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﺗﻨﺪر ﺷۍ ﻧﻮ د زﻣﮑﯥ اوﺳﯧﺪوﻧﮑۍ ﺧﻠﮏ د ﻣﯧﻠﻮګﺎﻧﻮ د ﯦﺮوﻟﻮ د ﭘﺎرﻩ ﭼﻐﯥ اؤ
ﻏﻮﻏﺎ ﺟﻮړﻩ ﮐۍ ﭼﯥ ﺳﭙﻮږﻣﺊ ﯦﺎ ﻧﻮر د دوۍ ﻧﻪ ﺧﻼس ﮐۍ .دا ﮐﺴﻤﻪ ﮐﯧﺴﯥ ﭘﻪ ﻧﻮرو
ﮐﻠﺘﻮروﻧﻮ ﮐﯥ هﻢ ﺷﺘﻪ .ﺧﻮ څﻪ وﺧﺖ ﭘﺲ ﺑﻪ ﺧﻠﮑﻮ ﺗﻪ ﺧﺎﻣﺨﺎ دا ﭘﺘﻪ ﻟګﯧﺪﻟۍ وۍ ﭼﯥ ﮐﻪ دوۍ
ﻏﻮﻏﺎ اؤ ﺷﻮر ﺟﻮړ ﮐۍ اؤ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺧﻮ ﺳﭙﻮږﻣﺊ اؤ ﻧﻮر د ﺗﻨﺪر ﻧﻪ ﺧﻼﺳﯧږۍ .دوۍ ﺗﻪ ﺑﻪ دا هﻢ
ﭘﺘﻪ ﻟګﯧﺪﻟۍ وۍ ﭼﯥ ﺗﻨﺪروﻧﻪ دﻏﺴﯥ ګډوډ ﻧﻪ راﺗﻠﻞ :ﺗﻨﺪروﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ وارﻩ راﺗﻠﻞ اؤ څﻪ وﺧﺖ ﭘﺲ
ﺑﻪ ﺳﺮدوﺑﺎرﻩ ﮐﯧﺪل .د ﺳﭙﻮږﻣﺊ ﺗﻨﺪروﻧﻪ ډﯦﺮ ډاګﯧﺰﻩ وو اؤ دﻏﻪ وﺟﻪ دﻩ ﭼﯥ د ﭘﺨﻮاﻧۍ ﺑﺎﺑﻞ
ﺧﻠﮑﻮ د دې ﭘﯧښﻮﯦﻨﻪ ) ﭘﺮﯦډﮐﺸﻦ ( ﺗﺮ ډﯦﺮﻩ ﮐﺮﻩ ﮐړې وﻩ ﺧﻮ دا ورﺗﻪ ﭘﺘﻪ ﻧﻪ وﻩ ﭼﯥ ﺳﭙﻮږﻣﺊ
ﺗﻨﺪر ځﮑﻪ ﻧﯧﺴۍ ﭼﯥ زﻣﮑﻪ د ﻧﻮر اؤ ﺳﭙﻮږﻣﺊ ﺗﺮ ﻣﻨځﻪ ﺷۍ اؤ د زﻣﮑﯥ ﺳﻮرې ﭘﻪ ﺳﭙﻮږﻣﺊ
ﭘﺮﯦﻮزۍ .د ﻧﻮر د ﺗﻨﺪر ﭘﯧښﻮﯦﻨﻪ ځﮑﻪ ډﯦﺮﻩ ګﺮاﻧﻪ وﻩ ﭼﯥ دا ﺗﻨﺪر د زﻣﮑﯥ ﭘﻪ ﻣﺦ ﭘﻪ دﯦﺮش
ﻣﯧﻠﻪ ﭘټﺊ ﮐﯥ ﻟﯧﺪل ﮐﯧﺪې ﺷۍ اؤ هﺮ ځﺎئ ﮐﯥ ﻧﻪ .ﮐﻠﻪ ﭼﯥ د

د ﺗﻨﺪروﻧﻮ د اﯦﺴﺎب ﭘﺘﻪ اوﻟګﯧﺪﻩ ﻧﻮ دا ﻣﺎﻟﻮﻣﻪ ﺷﻮﻩ ﭼﯥ ﺗﻨﺪروﻧﻪ د ﮐﺎﻧﻮﻧﻮﻧﻮ د ﻣﺨﯥ راځۍ اؤ
داﺳﯥ ﻧﻪ دﻩ ﭼﯥ ګﻨۍ د ﯦﻮ ﺳﭙﺮﻧﯧﭽﺮل ﺷﺘﻮن زړﻩ اوﻏﻮاړۍ ﻧﻮ ﺳﭙﻮږﻣﺊ ﯦﺎ ﻧﻮر ﭘﻪ ﺗﻨﺪر
اوﻧﯧﺴۍ.
د دې ﭘﺮﺗﻪ ﭼﯥ زﻣﻮﻧږﻩ ﭘﺨﻮاﻧۍ ﻣﺸﺮان د ﯦﻮ څﻮ اﺳﻤﺎﻧۍ وﺟﻮدوﻧﻮ ) ﻟﮑﻪ ﻧﻮر ،ﺳﭙﻮږﻣﺊ(...،
د ﺧﻮزښﺖ ) ﻣﻮﺷﻦ ( ﭘﻪ ﭘﯧښﻮﯦﻨﻪ ﮐښﯥ ﺑﺮﯦﺎﻟۍ ول ﺧﻮ ﭘﻪ ﮐﺎﺋﻨﺎت ﮐښﯥ د زﯦﺎﺗﺮﻩ ﭘﯧښﻮ ﭘﯧښﻮﯦﻨﯥ
دوۍ ﺗﻪ ﻧﺰدې ﻧﺎﻣﻤﮑﻨﻪ ښﮑﺎرﯦﺪﻟﯥ .د ﻏﺮوﻧﻮ ﺷﻠﯧﺪل ) واﻟﮑﯧﻨﻮز ( ،زﻟﺰﻟﯥ ،ﺗﻮﭘﺎﻧﻮﻧﻪ ،اوﺑﺎ اؤ ﭘﻪ
ﺧﭙﻮ ﮐﯥ ﻧﻨﻮﺗۍ ﻧﻮﮐﺎن ورﺗﻪ دﺳﯥ ﭘﯧښﯥ ﻟﯧﺪې ﺷﻮې ﭼﯥ هﯧڅ وﺟﻪ ﯦﺎ اﯦﺴﺎب ) ﭘﯧټﺮن ( ﻧﻪ ﻟﺮۍ.
ډﯦﺮ ﭘﺨﻮا د ﻧﯧﭽﺮ د ﺑﺪﻣﺴﺘﻪ ﮐﺎروﻧﻮ د ﺑﺪﻧﯧﺘﺊ اؤ ﺷﯧﺘﺎﻧﺊ ﻧﻪ د ډﮐﻮ زوروﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﺗړون ﭘﯧﺪا ﮐﻮل
ښﻪ ﺳﻤﻪ د ﻻرې ﺧﺒﺮﻩ وﻩ .ﺗﺒﺎﯦﺎﻧﯥ ورﺗﻪ د دوۍ ﻧﻪ د ﺧﺪاﯦﺎﻧﻮ د ﺧﭙګﺎن ﻧﺨښﯥ ښﮑﺎرﯦﺪﻟﯥ .د
ﻣﯧﺴﺎل ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ د ﻣﺴﯧﺢ ﻧﻪ ﭘﻨځﻪ زرﻩ اؤ ﺷﭙږ ﺳﻮﻩ ﮐﺎﻟﻪ وړاﻧﺪې د اﻣﺮﯦﮑﯥ ﭘﻪ اورﯦګﺎن وﻻﯦﺖ
ﮐﯥ د ﻣﺎزاﻣﺎ ﻧﻮﻣﯥ ﻏﺮ اوﺷﻠﯧﺪو اؤ ﺗﺮ څﻮ ﮐﺎﻟﻪ ﯦﯥ ﮐﺎﻧړۍ اؤ ﺳﮑﺮوټﯥ راووروﻟﯥ ﭼﯥ هﻐﯥ

ﺑﯧﺎ د ﮐﻠﻮﻧﻮ ﺑﺎراﻧﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﻻرﻩ اوارﻩ ﮐړﻩ اؤ ﭘﻪ ﻧﺘﯧﺠﻪ ﮐﯥ ﯦﯥ د ﻣﺎزاﻣﺎ د ﺷﻠﯧﺪﻟۍ ﻏﺮ ﮐﻮﻧﺪړ د
اوﺑﻮ ډﮎ ﺷﻮ ﮐﻮم ﺗﻪ ﭼﯥ ﻧﻦ ﻣﻮﻧږ ﮐﺮﯦټﺮ ﻟﯧﮏ واﯦﻮ.

ﮐﺮﯦټﺮ ﻟﯧﮏFigure 1

د اورﯦګﺎن د ﮐﻼﻣﺎت ټﺒﺮ اﻧډﯦﻨﻮ دې ﭘﯧښﯥ ﭘﻮرې ﯦﻮﻩ ﮐﯧﺴﻪ ﺗړﻟﯥ دﻩ اؤ دا ﮐﯧﺴﻪ د اﺳﻠۍ ﭘﯧښﯥ
ﺳﺮﻩ ﭘﻮرﻩ ﺳﻤﯥ ﺧﻮرۍ ﺧﻮ ورﺳﺮﻩ ﯦﯥ ﻟږﻩ ﻏﻮﻧﺪې ډراﻣﻪ ورزﯦﺎﺗﻪ ﮐړې دﻩ اؤ هﻐﻪ دا ﭼﯥ دا
ﺗﺒﺎﺋۍ د اﻧﺴﺎن ﭘﻪ وﺟﻪ راﻏﻠﯥ وﻩ .اﻧﺴﺎن د ﭘښﯧﻤﺎﻧﺊ دﭘﺎرﻩ ﭘﻪ زړﻩ ﮐﯥ هﺮ وﺧﺘﯥ ځﺎﺋۍ ﻟﺮۍ اؤ
ﺗﻞ دا هڅﻪ ﮐﻮۍ ﭼﯥ ﭘړﻩ ﭘﻪ ځﺎن واﭼﻮۍ .د دﻏﻪ ﮐﯧﺴﯥ د ﻣﺨﻪ د ﻻﻧﺪې دﻧﯧﺎ ﺧﺪائ ،ﻟﻼؤ ،د
ﮐﻼﻣﺎت ټﺒﺮ د ﯦﻮ ﻣﻠﮏ ﭘﻪ ﻟﻮر ﻣﺌﯧﻦ ﺷۍ .ﻟﻼؤ د هﻐﯥ ﻧﻪ ﺟﻮاﺑۍ ﺷۍ اؤ د ﺑﺪل اﺧﯧﺴﺘﻮ د ﭘﺎرﻩ د
ﮐﻼﻣﺎت ټﺒﺮ ﭘﻪ اور ﺳﯧﺰل ﻏﻮاړۍ .د ﻧﯧﮏ ﻣﺮﻏﺊ ﻧﻪ د ﺑﺮﻩ دﻧﯧﺎ د ﺧﺪائ ،ﺳﮑﻞ ،ﭘﻪ اﻧﺴﺎﻧﺎﻧﻮ
زړﻩ اوﺳﻮزۍ اؤ د ﻟﻼؤ ﺳﺮﻩ ﻻﻧﺪې اوزۍ .ﭘﻪ ﺟګړﻩ ﮐﯥ ﻟﻼؤ ټﭙۍ ﺷۍ اؤ د ﻣﺎزاﻣﺎ ﭘﻪ ﻏﺮﻩ
ﮐﯥ راﭘﺮﯦﻮزۍ اؤ ﭘﻪ ﻏﺮﻩ ﮐﯥ ﯦﻮ ډﯦﺮ ﻟﻮئ ﮐﻮﻧﺪړ ﺟﻮړ ﺷۍ اؤ څﻪ وﺧﺖ ﭘﺲ ﺑﯧﺎ دﻏﻪ ﮐﻮﻧﺪړ د
اوﺑﻮ ډﮎ ﺷۍ.
د ﻧﯧﭽﺮ د ﭼﺎرو ﻧﻪ ﻧﺎﺧﺒﺮئ ډﯦﺮ ﭘﺨﻮا اﻧﺴﺎﻧﺎن دې ﺗﻪ هڅﻮﻟۍ ﭼﯥ ځﺎن ﻟﻪ دﺳﯥ ﺧﺪاﯦﺎن اوﻟټﻮۍ
ﭼﯥ د دوۍ د ژوﻧﺪ ﭘﻪ هﺮ اړخ ﺑﺎﭼﺎﺋۍ ﮐﻮۍ .د ﻣﯧﻨﯥ اؤ ﺟﻨګ ،د زﻣﮑﯥ اؤ ﻧﻮر ،د اﺳﻤﺎﻧﻮﻧﻮ،
د ﺳﻤﻨﺪروﻧﻮ اؤ درﯦﺎﺑﻮﻧﻮ ،د ﺑﺎران اؤ ﺗﻨﺪروﻧﻮ ،اؤ ﺗﺮ دې ﭼﯥ د زﻟﺰﻟﻮ اؤ ﺷﻠﯧﺪوﻧﮑﻮ ﻏﺮوﻧﻮ
ﺧﺪاﯦﺎن ﯦﯥ هﻢ ځﺎن ﻟﻪ ټﺎﮐﻠۍ دۍ .ﮐﻪ دﻏﻪ ﺧﺪاﯦﺎن ﺧﻮﺷﺎﻟﻪ وو ﻧﻮ ﭘﻪ اﻧﺴﺎﻧﺎﻧﻮ ﺑﻪ ﯦﯥ د ښﻪ
ﻣﻮﺳﻢ ،اﻣﻦ ،اؤ د ﺗﺒﺎﺋﯥ اؤ د ﻧﺎروﻏﻮ ﻧﻪ د ازادئ ﻏﻮﻧﺪې ﺳﻮدوﻧﻪ ﮐﻮل .ﮐﻪ ﭘﻪ څﻪ ﺧﺒﺮﻩ ﺑﻪ ﺧﻔﻪ
ﺷﻮل ﻧﻮ اﻧﺴﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﯦﯥ د اوﭼﮑﺎﻟﺊ ،ﺟﻨګ ،ﺗﺎؤون اؤ اوﺑﺎ اور ﺗﻪ اوﻧﯧﻮل .دا ﺧﺪاﯦﺎن د دوۍ د
ﺳﺘﺮګﻮ ﻧﻪ ﭘﻨﺎ وو اؤ دﻏﺴﯥ اﻧﺴﺎﻧﺎن د دوۍ د ﮐﺎﺑﻮ ﻻﻧﺪې وو ځﮑﻪ ﭼﯥ د وﺟﯥ اؤ اﻏﯧﺰ ) ﮐﺎز
اﯦﻨډ اﯦﻔﯧﮑټ ( ﭘﻪ ﻣﻨځ ﮐﯥ ﺗړون دﻏﻪ ﺧﻠﮑﻮ ﺗﻪ ښﮑﺎرﻩ ﻧﻪ وو .ﺧﻮ دوﻩ زرﻩ اؤ ﺷﭙږ ﺳﻮﻩ ﮐﺎﻟﻪ
ﭘﺨﻮا د ﻣﯧﻠﻮټﺲ ) د ﯦﻮﻧﺎن ﯦﻮ ﭘﺨﻮاﻧﯥ ښﺎر ( د اوﺳﯧﺪوﻧﮑﯥ ،ﺗﯧﻠﯧﺰ  ،ﺳﺮﻩ ﺑﺪﻟﻮن ﻏﺰوؤﻧﯥ
اوﮐړې .دا ﺧﯧﺎل راﭘﯧﺪا ﺷﻮ ﭼﯥ ﻧﯧﭽﺮ ﺳﻤﯥ ﺗﻠﻨﻼرې ) ﮐﻨﺴﺴټﻨټ ﭘﺮﻧﺴﭙﻠﺰ ( ﻟﺮۍ ﮐﻮﻣﯥ ﭼﯥ د

ﭘﻮهﻨﯥ د ﮐﺎﺑﻮ ﻻﻧﺪې راﺗﻠﯥ ﺷۍ .اؤ د دې ﺳﺮﻩ د ﯦﻮ دﺳﯥ ﮐﺎﺋﻨﺎت ﺧﯧﺎل راﭘﯧﺪا ﺷﻮ ﭘﻪ ﮐﻮم ﮐﯥ
ﭼﯥ د ﺧﺪاﯦﺎﻧﻮ ﭘﻪ ځﺎئ د ﻧﯧﭽﺮ ﮐﺎﻧﻮﻧﻮﻧﻪ ﺑﺎﭼﺎئ ﮐﻮۍ اؤ ﭘﻪ ﮐﻮم ﭼﯥ ﺑﻪ ﻣﻮﻧږ ﯦﻮ ورځ
اوﭘﻮهﯧﺪې ﺷﻮ.

د ﻟﺮﻏﻮﻧۍ اﺋﯧﻮﻧﯧﺎ ښﺎروﻧﻪFigure 2

ﺗﯧﻠﯧﺰFigure 3

ﮐﻪ د اﻧﺴﺎن د ټﻮل ﺗﺎرﯦﺦ ﭘﻪ اﯦﺴﺎب ورﺗﻪ اوګﻮرو ﻧﻮ ﺳﺎﺋﻨﺴۍ څﯧړﻧﻪ ډﯦﺮﻩ اوﺳﻨﺊ هڅﻪ دﻩ.
زﻣﻮﻧږﻩ ﻧﻮﻏﯥ ،ﮐﻮم ﺗﻪ ﭼﯥ هﻮﻣﻮﺳﯧﭙﯧﻨﺰ واﺋﯥ ،د ﻧﻦ ﻧﻪ ﺷﺎؤﺧﻮا  ٢٠٢٠٠٠ﮐﺎﻟﻪ ﭘﺨﻮا ﭘﻪ
اﻓﺮﯦﮑﻪ ﮐﯥ اوزﯦږﯦﺪو .ﺑﯧﺎ د ژﺑﯥ ﻟﯧﮏ د ﻧﻦ ﻧﻪ ﺷﺎؤﺧﻮا  ٩٠٠٠ﮐﺎﻟﻪ ﭘﺨﻮا هﻠﻪ ﺷﻮرو ﺷﻮ ﮐﻠﻪ
ﭼﯥ د ﻏﻠﯥ د ﮐﺮوﻧﺪې د ﭘﺎرﻩ ټﻮﻟﻨﯥ ﺟﻮړې ﺷﻮې ) ﭘﻪ دﻏﻪ ﭘﺨﻮاﻧﻮ ﻟﯧﮑﻨﻮ ﮐﯥ د ټﻮﻟﻨﯥ هﺮ
ﻏړۍ ﺗﻪ د ﺷﺮاﺑﻮ د هﺮﻩ ورځﻨۍ راﺷﻦ ﺧﺒﺮﻩ هﻢ ﺷﺘﻪ ( .د دې ﻧﻪ ﭘﺲ ﮐﻪ اوګﻮرو ﻧﻮ د ﯦﻮﻧﺎن

ځﺎﻧګړې ﺗﺎزﯦﺐ د ﻧﻦ ﻧﻪ  ٢٩٠٠ﮐﺎﻟﻪ ﭘﺨﻮا ﺟﻮړ ﺷﻮې وو ﺧﻮ دا ﺗﺎزﯦﺐ د ﺟﻮړﯦﺪو ﻧﻪ څﻮ ﺳﻮﻩ
ﮐﺎﻟﻪ ﭘﺲ اټﺎرو ﺗﻪ اوﺧﺘﻮ اؤ دﻏﻪ دور ﺗﻪ ﮐﻼﺳﯧﮑﻞ دور واﺋﯥ ﮐﻮم ﭼﯥ  ٢۵٠٠ﮐﺎﻟﻪ ﭘﺨﻮا وو .د
ارﺳﺘﻮ ) ﭼﯥ  ٢٣٠٠ﮐﺎﻟﻪ اګﺎهﻮ ژوﻧﺪې وو ( ﭘﻪ اﯦﺴﺎب ﭘﻪ ﺷﺎؤﺧﻮا دﻏﻪ وﺧﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﺗﯧﻠﯧﺰ د
دې ﺧﯧﺎل ﺳﺮ ﺳﻨړﻩ اوﮐړﻩ ﭼﯥ ﭘﻪ ﮐﺎﺋﻨﺎت ﻣﻮﻧږ ﭘﻮهﯧﺪې ﺷﻮ ،د ﭼﺎر ﭼﺎﭘﯧﺮﻩ ﮐﯧﺪوﻧﮑﻮ ﮐړﮐﯧﭽﻨﻮ
ﭘﯧښﻮ ﺳﭙﯧﻨﺎوې ﭘﻪ ﺳﺎدﻩ ﺗﻠﻨﻼرو ﮐﯧﺪې ﺷۍ اؤ دا ﭼﯥ ﻣﻮﻧږ د دې ﮐﺎر د ﭘﺎرﻩ د ﭘﯧﺮﯦﺎﻧﻮ اؤ دﯦﻮاﻧﻮ
ﮐﯧﺴﻮ ﺗﻪ هﯧڅ اړﺗﯧﺎ ﻧﻪ ﻟﺮو.
داﺳﯥ وﺋﯧﻞ ﮐﯧږۍ ﭼﯥ ﺗﯧﻠﯧﺰ وړوﻣﺒﯥ ﮐﺲ وو ﭼﺎ ﭼﯥ د ﻧﻮر د ﺗﻨﺪر ﭘﯧښﻮﯦﻨﻪ د ﻧﻦ ﻧﻪ ٢۵٨۵
ﮐﺎﻟﻪ ﭘﺨﻮا ﮐړې وﻩ ،ﺧﻮ د دﻏﯥ ﭘﯧښﻮﯦﻨﯥ ﺑﯧﺨۍ زﯦﺎت ﮐﺮﻩ ﮐﯧﺪل د ﺗﯧﻠﯧﺰ ﮐﺴﻤﺖ وو .ﺗﯧﻠﯧﺰ ﺧﭙﻞ
ﻟﯧﮑﻞ ﻧﻪ دۍ ﭘﺮﯦښۍ اؤ دې ﯦﻮ داﺳﯥ ﮐﺲ وو ﭼﯥ ژوﻧﺪ ﯦﯥ ډﯦﺮ ﻣﺎﻟﻮم ﻧﻪ وو .د دﻩ ﮐﻮر د
ﭘﻮهﺎﻧﻮ د ﭘﺎرﻩ د راﻏﻮﻧډﯦﺪو ځﺎئ وو اؤ دا ﭘﻪ اﺋﯧﻮﻧﯧﺎ ﻧﻮﻣﯥ ﻋﻼﮐﻪ ﮐﯥ وو ﮐﻮﻣﻪ ﭼﯥ ﯦﻮﻧﺎﻧﯧﺎﻧﻮ
ﻧﯧﻮﻟﯥ وﻩ اؤ د ﮐﻮﻣﯥ اﻏﯧﺰﻩ ﭼﯥ ﭘﻪ دﻧﯧﺎ ﺗﺮ ﻟﺮې ﻟﺮې ﭘﺮﯦﻮﺗﻪ .د اﺋﯧﻮﻧﯧﺎ ﺳﺎﺋﻨﺲ د اﻧﺴﺎن د
ﺧﯧﺎﻟﻮﻧﻮ ) اﺋﯧډﯦﺎز ( ﭘﻪ ﺗﺎرﯦﺦ ﮐﯥ ډﯦﺮ ﻟﻮړ ځﺎئ ﻟﺮۍ اؤ د ﮐﻮم هڅﻪ ﭼﯥ د ﺑﻨﯧﺎدۍ ﮐﺎﻧﻮﻧﻮﻧﻮ
راﺑﺮﺳﯧﺮﻩ ﮐﻮل اؤ ﺑﯧﺎ ورﺑﺎﻧﺪې ﭘﻪ ﻧﯧﭽﺮ ﮐﯥ د ﮐﯧﺪوﻧﮑﻮ ﭘﯧښﻮ ﺳﭙﯧﻨﺎوې ﮐﻮل وو .د دﻏﻪ ﭘﻮهﺎﻧﻮ
ﺗګﻼرﻩ د ﻋﮑﻞ ﺳﺮﻩ ﺳﻤﻪ ) رﯦﺸﻨﻞ ( وﻩ اؤ دا ﯦﯥ ﻻ څﻪ ﮐﯥ ﭼﯥ ډﯦﺮ ځﻠﻪ ﺧﻮ دﺳﯥ ﻧﺘﯧﺠﻮ ﺗﻪ
رﺳﯧﺪﻟۍ ﭘﻪ ﮐﻮﻣﻮ ﭼﯥ ،د ﻧﻮۍ دور ﭘﻪ ﺳﻮچ د رﺳﯧﺪو ﻧﻪ ﭘﺲ ﻣﻮﻧږﻩ ﺑﺎور ﮐﻮو .دا د ﯦﻮې ﻟﻮﺋﯥ
ﺷﻮرو ښﮑﺎرﻧﺪوﯦﻪ وﻩ .ﺧﻮ ﭘﻪ ورﭘﺴﯥ ﮐﻠﻮﻧﻮ ﮐﯥ د اﺋﯧﻮﻧﯧﺎ زﯦﺎﺗﺮﻩ ﺳﺎﺋﻨﺲ ﻟﻪ ﭘﺎﻣﻪ اوﻏﻮرزول
ﺷﻮ ---اؤ وروﺳﺘﻪ ﺑﯧﺎ اوﻣﻮﻧﺪل ﺷﻮ اؤ ﮐﻠﻪ ﺧﻮ د ﯦﻮ ﻧﻪ زﯦﺎت ځﻠﻪ ورﮎ اؤ ﻣﯧﻨﺪﻩ ﺷﻮ.
داﺳﯥ وﺋﯧﻞ ﮐﯧږۍ ﭼﯥ د اﺋﯧﻮﻧﯧﺎ ﯦﻮ اوﺳﯧﺪوﻧﮑﯥ ﻓﯧﺴﺎﻏﻮرس ) د ﻣﺴﯧﺢ ﻧﻪ  ۵٠٠ﮐﺎﻟﻪ د ﻣﺨﯥ (

ﻓﯧﺴﺎﻏﻮرسFigure 4

ﭘﻪ ړوﻣﺒۍ ځﻞ د ﻧﯧﭽﺮ ﯦﻮ ﮐﺎﻧﻮن ﺗﻪ اﯦﺴﺎﺑۍ رﻏﻮڼﻪ ) ﻣﯧﺘﯧﻤﯧټﯧﮑﻞ ﻓﺎرﻣﻮﻟﯧﺸﻦ ( ورﮐړﻩ اؤ دﻏﻪ
ﮐﺎﻧﻮن ﺑﯧﺎ د هﻐﻪ ﭘﻪ ﻧﻮم ﯦﺎد ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮ ﮐﻮم ﺗﻪ ﭼﯥ د ﻓﯧﺴﺎﻏﻮرس ﺗﯧﻮرم وﺋﯧﻠﯥ ﮐﯧږۍ :ﭼﯥ د ﯦﻮ
ﻧﯧﻎ ګﻮټۍ درې ګﻮټۍ ) راﺋﯧټ اﯦﻨګﻠډ ټﺮاﺋﯧﻨګﻞ ( د اوږدې څﻨډې ) ﺳﺎﺋﯧډ ( دوﻩ د ﺑﺮﻩ )
ﺳﮑﻮﺋﯧﺮ ﯦﺎ ﭘﺎور ټﻮ ( د ﻟﻨډو څﻨډو د دوﻩ د ﺑﺮﻩ د ﺟﻤﯥ ﺑﺮاﺑﺮ وۍ .دا هﻢ وﺋﯧﻞ ﮐﯧږۍ ﭼﯥ
ﻓﯧﺴﺎﻏﻮرس د ﻣﻮﺳﯧﮑﯥ د اوزار د ﺗﺎروﻧﻮ د اوږدواﻟۍ اؤ د هﻐﯥ ﻧﻪ د وﺗﻮﻧﮑﻮ اوازوﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻨځ
ﮐﯥ ﺗړون ﺗﻪ هﻢ اﯦﺴﺎﺑۍ رﻏﻮڼﻪ ورﮐړې وﻩ .دﻏﻪ ﺗړون ﻣﻮﻧږ ﭘﻪ ﻧﻨﻨﺊ ژﺑﻪ ﮐﯥ داﺳﯥ ﺑﯧﺎﻧﻮﻟﯥ
ﺷﻮ ﭼﯥ د رﺑﺎب د ﯦﻮ ﺗﺎر ﻧﻪ د راوﺗﻮﻧﮑۍ اواز د ﻓﺮﯦﮑﻮﯦﻨﺴﺊ او د ﺗﺎر د اوږدواﻟۍ ﻣﻨځ ﮐﯥ
اﭘﻮټﻪ ﺗړون وۍ ) ﭼﯥ د ﺗﺎر اوږدواﻟﯥ ﮐﻤﯧږۍ /ﺳﯧﻮا ﮐﯧږۍ ﻧﻮ د وﺗﻮﻧﮑۍ اواز ﻓﺮﯦﮑﻮﯦﻨﺴۍ
ﺳﯧﻮا ﮐﯧږۍ /ﮐﻤﯧږۍ ( .د دې ﻧﻪ ﻣﻮﻧږ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ ﻟګۍ ﭼﯥ وﻟﯥ د رﺑﺎب ﺗﺎروﻧﻪ ﻟﻨډ وۍ اؤ د ﺳﯧﺘﺎر
ﺗﺎروﻧﻪ اوږدﻩ وۍ .ﮐﯧﺪې ﺷۍ ﭼﯥ ﻓﯧﺴﺎﻏﻮرس دا ﺗړون ﻧﻪ وۍ ﭘﻪ ډاګﻪ ﮐړې — اؤ ﮐﯧﺪې ﺷۍ
ﭼﯥ د درې ګﻮټۍ ﺗﯧﻮرم هﻢ هﻐﻪ ﻧﻪ وۍ رﻏﻮﻟﯥ ﭘﻪ ﮐﻮﻣﻪ ﭘﻮرې ﭼﯥ د هﻐﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺗړﻟﯥ ﺷﻮې دﻩ
— ﺧﻮ دﺳﯥ ﻧښﯥ ﻧښﺎﻧﯥ ﺷﺘﻪ ﭼﯥ د هﻐﯥ ﻧﻪ دا ﭘﺘﻪ ﻟګۍ ﭼﯥ د دﻩ ﭘﻪ وﺧﺖ ﮐﯥ د ﺗﺎر د
اوږدواﻟۍ اؤ د اواز ﺗﺮ ﻣﻨځﻪ څﻪ ﻧﻪ څﻪ ﺗړون ﺧﻠﮑﻮ ﺗﻪ ﺧﺎﻣﺨﺎ ﻣﺎﻟﻮم وو .اؤ ﮐﻪ دﻏﺴﯥ ﺧﺒﺮﻩ
دﻩ ﻧﻮ ﺑﯧﺎ دﻏﻪ ﺳﺎدﻩ ګﻮټﯥ اﯦﺴﺎﺑۍ ﺗړون د هﻐﻪ څﻪ ﺷﻮرو وﻩ څﻪ ﺗﻪ ﭼﯥ ﻧﻦ ﻣﻮﻧږﻩ ﺗﯧﻮرﯦټﮑﻞ
ﭘﺰﯦﮑﺲ واﯦﻮ.
د ﻓﯧﺴﺎﻏﻮرس د ﺗﺎروﻧﻮ د ﮐﺎﻧﻮن ﻧﻪ ﻋﻼوﻩ ﭼﯥ ﭘﺨﻮاﻧﻮ ﺧﻠﮑﻮ ﺗﻪ ﮐﻮم ﮐﺎﻧﻮﻧﻮﻧﻪ ښﻪ روغ ﻣﺎﻟﻮم
وو هﻐﻪ د ارﺷﻤﯧﺪس ) د ﻣﺴﯧﺢ ﻧﻪ  ٢٨٧ﮐﺎﻟﻪ د ﻣﺨﯥ ډﯦﺮ ﭘﯧﺎوړې ﭘﺰﯦﮑﺲ ﭘﻮﻩ (

ارﺷﻤﯧﺪسFigure 5

درې ﮐﺎﻧﻮﻧﻮﻧﻪ دۍ .د اړم ﮐﺎﻧﻮن د دې ﺳﭙﯧﻨﺎوې ﮐﻮۍ ﭼﯥ ﻟږ زور دروﻧﺪ وزن ځﮑﻪ اوﭼﺘﻮﻟﯥ
ﺷۍ ﭼﯥ د اړﻣﯧﺪو د ځﺎﯦﻪ اوﻧﯧﺴﯥ د ﻧﯧﻮو ﺗﺮ ځﺎﯦﻪ د اړم د اوږدواﻟﯥ ﭘﻪ اﯦﺴﺎب زور زﯦﺎت
ﺷۍ.

اړمFigure 6

د ﺑﺘﮑۍ ﮐﺎﻧﻮن ) ﻻ اف ﺑﺎﯦﻮﻧﺴۍ (

د ﺑﺘﮑۍ ﮐﺎﻧﻮنFigure 7

دا واﺋﯥ ﭼﯥ ﮐﻠﻪ ﯦﻮ څﯧﺰ ﭘﻪ اوﺑﻮ ﮐﯥ ﻏﻮﭘﻪ ﮐړې ﺷۍ ﻧﻮ ﭘﻪ دﻏﻪ څﯧﺰ ﯦﻮ ځﺎﻧګړې زور ﭘﻪ ﺑﺮﻩ
ﻟګۍ اؤ دﻏﻪ زور د هﺎﻏﻪ اوﺑﻮ د وزن ﺑﺮاﺑﺮ وۍ څﻮﻣﺮﻩ اوﺑﻪ ﭼﯥ دﻏﻪ څﯧﺰ ﺑﯥ ځﺎﯦﻪ ﮐړې
وۍ اؤ د هﻐﯥ ځﺎئ ﯦﯥ ﻧﯧﻮﻟﯥ وۍ .د رﻧړا د راﺗﻤﺒﯧﺪو ﮐﺎﻧﻮن ) ﻻ اف رﯦﻔﻠﯧﮑﺸﻦ (

د رڼﺎ راﺗﻤﺒﯧﺪﻧﻪFigure 8

دا واﺋﯥ ﭼﯥ د رﻧړا د ﯦﻮې ﭘﻠﻮﺷﯥ ) ﺑﯧﻢ ( اؤ اﺋﯧﻨﯥ ﺗﺮ ﻣﻨځﻪ ګﻮټ ) اﯦﻨګﻞ ( د راﺗﻤﺒﯧﺪﻟﯥ رﻧړا
د ﭘﻠﻮﺷﯥ اؤ اﺋﯧﻨﯥ ﺗﺮ ﻣﻨځﻪ د ﺟﻮړﯦﺪوﻧﮑۍ ګﻮټ ﺑﺮاﺑﺮ وۍ .ﺧﻮ ارﺷﻤﯧﺪس ﻧﻪ دې ﺗﻪ ﮐﺎﻧﻮﻧﻮﻧﻪ
وﺋﯧﻞ اؤ ﻧﻪ ﯦﯥ د دې ﺳﭙﯧﻨﺎوې د ﮐﺘﻮ ) اﺑﺰروﯦﺸﻦ ( اؤ ﮐﭻ ﻣﯧﭻ ) ﻣﺌﯧﺮﻣﻨټ ( ﭘﻪ رﻧړا ﮐﯥ ﮐﻮو.
هﻐﻪ دا داﺳﯥ ګﻨړﻟﯥ ﻟﮑﻪ ﭘﻪ ﯦﻮ اﯦګﺰاﺋﯧﻤﯧټﮏ ﺳﺴټﻢ ﮐﯥ ﺳﻮﭼﻪ اﯦﺴﺎﺑۍ ﺗﻬﯧﻮرﻣﯥ ) ﻣﯧﺘﯧﻤﯧټﮑﻞ
ﺗﯧﻮرﻣﺰ ( ،ﯦﻮدﺳﯥ اﯦګﺰاﺋﯧﻤﯧټﮏ ﺳﺴټﻢ ﻟﮑﻪ ﯦﻮﮐﻠﯧډ ﭼﯥ ﺟﻮﻣﯧټﺮئ ﻟﻪ رﻏﻮﻟﯥ وو.
د اﺋﯧﻮﻧﯧﺎ د اﻏﯧﺰې د ﺧﻮرﯦﺪو ﺳﺮﻩ دا اوﺷﻮ ﭼﯥ ﻧﻮر دﺳﯥ ﮐﺴﺎن راﭘﯧﺪا ﺷﻮ ﭼﺎ ﭼﯥ دا اوﻟﯧﺪل
ﭼﯥ ﮐﺎﺋﻨﺎت ﯦﻮ ﺗﻨۍ ﺳﻤﻮن ) اﻧټﺮﻧﻞ ﺁرډر ( ﻟﺮۍ ،ﯦﻮ دﺳﯥ ﺳﻤﻮن ﭼﯥ ﭘﻪ هﻐﯥ د دﻟﯧﻞ اؤ ﮐﺘﻨﯥ
) اﺑﺰروﯦﺸﻦ ( ﭘﻪ زور ﭘﻮهﯧﺪل ګﺮان ﻧﻪ دۍ .اﻧﺎګﺰﯦﻤﯧﻨډر ) ﭼﯥ د ﻣﺴﯧﺢ ﻧﻪ  ۵۴۶ﮐﺎﻟﻪ اګﺎهﻮ
ﺗﯧﺮ ﺷﻮې اؤ د ﺗﯧﻠﯧﺰ دوﺳﺖ اؤ ﮐﯧﺪې ﺷۍ ﺷﺎګړد هﻢ وو ( ﺑﻪ دا دﻟﯧﻞ ورﮐﺎؤ ﭼﯥ ﮐﻪ ﭼﺮې
وړوﻣﺒﯥ اﻧﺴﺎن دﻧﯧﺎ ﺗﻪ د ﯦﻮ ﻣﺎﺷﻮم ﺑﭽۍ ) اﻧﻔﻨټ ( ﭘﻪ ﺷﺎن راﻏﻠۍ وې ﻧﻮ اﻧﺴﺎﻧۍ ژوﻧﺪ ﺑﻪ ﭘﻪ
ﻣﺦ ﻧﻪ وو ﺗﻠﻠﯥ ځﮑﻪ ﭼﯥ د اﻧﺴﺎن ﺑﭽﯥ ﭼﯥ ﻣﺎﺷﻮم وۍ ﻧﻮ د ځﺎن د ﺳﺎﺗﻨﯥ ﺟﻮګﻪ ﻧﻪ وۍ اؤ
ﺳﺨﺘﯥ ﺗﻪ د ټﯧﻨګﯥ ﻧﻪ وۍ .ﻧﻮ اﻧﺎګﺰﯦﻤﯧﻨډر دا دﻟﯧﻞ ورﮐﻮ ﭼﯥ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻣﺨﺎ د ځﻨﺎورو ﻧﻪ دې
اوﺳﻨﯥ ﺷﮑﻞ ﺗﻪ راﻏﻠﯥ وۍ ځﮑﻪ ﭼﯥ د ځﻨﺎورو ﺑﭽۍ ﺳﺨﺘﻪ زﻏﻤﻠﯥ ﺷﯥ اؤ دﻏﺴﯥ ﻣﻮﻧږ د
اﯦﻮاﻟﻮﺷﻦ د ﺧﯧﺎل وړوﻣﺒﯥ څړﯦﮑﻪ ﭘﻪ اﻧﺴﺎﻧۍ ﺗﺎرﯦﺦ ﮐﯥ وﯦﻨﻮ.
ﭘﻪ ﺳﺴﻠۍ ﮐښﯥ اﯦﻤﭙﯧډوﮐﻠﯧﺲ د ﯦﻮ دﺳﯥ څﯧﺰ ﭘﻪ ﻏﻮر ﮐﺘﻨﻪ اوﮐړﻩ ﭼﯥ ﮐﻠﯧﭙﺴډرا ﻧﻮﻣﯧږۍ .دا د
ﮐﻨډول ﭘﻪ ﺷﺎن ﯦﻮ ﻟﻮښﯥ وۍ ﭼﯥ وﯦﺦ ﯦﯥ ﺳﻮرې وۍ .ﭼﯥ ﭘﻪ اوﺑﻮ ﮐﯥ ﻏﻮﭘﻪ ﮐړې ﺷۍ ﻧﻮ د
اوﺑﻮ ډﮎ ﺷۍ ﺧﻮ ﮐﻪ د اوﺑﻮ ﻧﻪ د راوﯦﺴﺘﻮ ﭘﻪ وﺧﺖ د دې ﮐﻨډول ﺧﻠﻪ ﺑﻨﺪﻩ ﮐړې ﺷۍ ﻧﻮ ﺑﯧﺎ
ﺗﺮې اوﺑﻪ د وﯦﺦ د ﺳﻮرۍ د ﻻرې ﻧﻪ ﺑﻬﯧږۍ .اﯦﻤﭙﯧډوﮐﻠﯧﺲ دا ﻣﺎﻟﻮﻣﻪ ﮐړﻩ ﭼﯥ ﮐﻪ ﭼﺮې د دې
ﮐﻨډول ﺧﻠﻪ ﺑﻨﺪﻩ ﮐړې ﺷۍ اؤ ﭘﻪ اوﺑﻮ ﮐﯥ ډوب ﮐړې ﺷۍ ﻧﻮ د وﯦﺦ د ﺳﻮرۍ د ﻻرې ورﺗﻪ
اوﺑﻪ ﻧﻪ ﻧﻨﻮزۍ .هﺎﻏﻠۍ دﻟﯧﻞ دا ورﮐﻮ ﭼﯥ ﯦﻮ ﻧﺎﻟﯧﺪوﻧﮑﯥ څﯧﺰ اوﺑﻪ د دﻧﻨﻪ ﺗﻠﻮ ﻧﻪ ﻣﻨﯥ ﮐﻮۍ —
اؤ دﻏﺴﯥ هﺎﻏﻠﯥ هﻐﻪ څﻪ ﻣﺎﻟﻮم ﮐړل څﻪ ﺗﻪ ﭼﯥ ﻧﻦ ﻣﻮﻧږ هﻮا واﯦﻮ.
ﺧﻮاؤﺷﺎ ﭘﻪ دﻏﻪ وﺧﺘﻮﻧﻮ ﮐښﯥ ډﯦﻤﻮﮐﺮاﺗﯧﺲ )ﭼﯥ د ﻣﺴﯧﺢ ﻧﻪ  ٣٧٠ﮐﺎﻟﻪ د ﻣﺨﯥ ﭘﻪ ﮐﻮﺗﺒۍ ﯦﻮﻧﺎن
ﮐښﯥ د اﺋﯧﻮﻧﯧﺎ د ﯦﻮ ﮐﺎﻟﻮﻧﺊ اوﺳﯧﺪوﻧﮑﯥ وو (

دﯦﻤﻮﮐﺮاﺗﯧﺲFigure 9

ﭘﻪ دې ﭼﻮرت وهﻠﻮ ﭼﯥ ﮐﻪ ﯦﻮ څﯧﺰ ټﻮټﯥ ټﻮټﯥ ﮐړې ﺷﯥ اؤ ﺑﯧﺎ ﯦﻮﻩ ټﻮټﻪ ټﻮټﯥ ﮐړې ﺷۍ اؤ
ځﻪ ورﭘﺴﯥ ﻧﻮ څﻪ ﺑﻪ اوﺷۍ .هﻐﻪ دا دﻟﯧﻞ ورﮐﻮ ﭼﯥ دا ﮐﺎر ﺑﯥ ﭘﺎﯦﻮﻩ ﻣﻮﻧږ روان ﻧﻪ ﺷﻮ
ﺳﺎﺗﻠﯥ .هﻐﻪ دا ﺧﯧﺎل ورﮐﻮ ﭼﯥ ﭘﻪ اﺧﯧﺮﻩ ﮐښﯥ ﺑﻪ ﻣﻮﻧږ ﯦﻮ دﺳﯥ ټﻮټﯥ ﺗﻪ اورﺳﯧږو ﭼﯥ د
هﻐﯥ ﻧﻮرې ټﻮټﯥ ﺑﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﻪ وۍ اؤ دﻏﻪ اﺧﯧﺮې ټﻮټﯥ ﺗﻪ هﺎﻏﻠﯥ د اﯦټﻢ ﻧﻮم ورﮐﻮ .دﻏﺴﯥ
هﺎﻏﻠﯥ دا ﺧﯧﺎل ورﮐﻮ ﭼﯥ ټﻮل څﯧﺰوﻧﻪ د ژوﻧﺪو څﯧﺰوﻧﻮ ﭘﻪ ګډون د دﺳﯥ ﺑﻨﯧﺎدۍ زرو ﻧﻪ
ﺟﻮړ دۍ ﭼﯥ ټﻮټﯥ ﮐﯧﺪې ﻧﻪ ﺷۍ اؤ اﯦټﻢ ﯦﯥ ورﺗﻪ اووﯦﻞ .ډﯦﻤﻮﮐﺮاﺗﯧﺲ دا ﺑﺎور ﻟﺮو ﭼﯥ هﺮﻩ
ﻣﺘﺮهﻮاﻟﻪ ) ﻣﯧټﯧﺮﯦﻞ ( ﭘﯧښﻪ ) ﭘﯧﻨﺎﻣﯧﻨﻦ ( د دې اﯦټﻤﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻨځ ﮐښﯥ د ډﻏﺮو ﻧﻪ ﭘﯧﺪا ﮐﯧږۍ .دې
ﺧﯧﺎل ﺗﻪ اﯦټﻤﺰم واﺋۍ اؤ د دې ﭘﻪ اﯦﺴﺎب ټﻮل اﯦټﻤﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﻓﺰا ) ﺳﭙﯧﺲ ( ﮐښﯥ ګﺮځۍ اؤ ﻣﺦ ﭘﻪ
وړاﻧﺪې ځۍ ﺗﺮ څﻮ ﭼﯥ ډﺳټﺮب ﺷﻮۍ ﻧﻪ وۍ .ﻧﻦ دﻏﻪ ﺧﯧﺎل ﺗﻪ د اﻧﺮﺷﯧﺎ ﮐﺎﻧﻮن وﺋﯧﻠﯥ ﮐﯧږۍ.
دا اووښﺘﻮؤﻧﮑﯥ ﺧﯧﺎل ) رﯦﻮاﻟﻮﺷﻨﺮۍ ﺁﺋﯧډﯦﺎ ( ﭘﻪ وړوﻣﺒۍ ځﻞ ارﯦﺴټﺎرﮐﺲ )  ٣١٠ﮐﺎﻟﻪ د
ﻣﺴﯧﺢ ﻧﻪ ﭘﺨﻮا د اﺋﯧﻮﻧﯧﺎ اﺧﯧﺮۍ ﺳﺎﺋﻨﺲ ﭘﻮﻩ (
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ورﮐﻮ ﭼﯥ ﻣﻮﻧږ د ﮐﺎﺋﻨﺎت ﭘﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﮐښﯥ ﻧﻪ اوﺳﯧږو اؤ دا ﭼﯥ ﻣﻮﻧږ ﻋﺎم اوﺳﯧﺪوﻧﮑۍ ﯦﻮ اؤ
داﺳﯥ ﻧﻪ دﻩ ﭼﯥ ګﻨۍ ﻣﻮﻧږ ﺧﺎس ﯦﻮ اؤ ﯦﺎ د ﮐﺎﺋﻨﺎت ﭘﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﮐښﯥ ﯦﻮ .د هﺎﻏﻠۍ ﭘﻪ اﯦﺴﺎﺑﻮﻧﻮ
ﮐﯧﺘﺎﺑﻮﻧﻮ ) ﮐﻠﮑﻮﻟﯧﺸﻨﺰ ( ﮐښﯥ ﺳﯧﺮپ ﯦﻮ ﺧﻮﻧﺪۍ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮې دې ﭘﻪ ﮐﻮم ﮐښﯥ ﭼﯥ د ﺳﭙﻮږﻣﺊ د
ﺗﻨﺪر ﭘﻪ ﻣﻬﺎل ﭘﻪ ﺳﭙﻮږﻣﺊ د زﻣﮑﯥ د ﺳﻮرۍ د ﮐﭻ ) ﺳﺎﺋﯧﺰ ( ډﯦﺮ ﮐړﮐﯧﭽﻦ ) ﮐﻤﭙﻠﯧﮑﺲ ( د
ﺟﻮﻣﯧټﺮئ اﯦﺴﺎب ﮐﯧﺘﺎب ﺷﻮې دې .د ﺧﭙﻠﯥ ډﯦټﺎ ﭘﻪ ﻣټ هﺎﻏﻠﯥ دې ﭘﺎﺋﯧﻠﯥ ﺗﻪ رﺳﯧﺪﻟﯥ ﭼﯥ ﻧﻤﺮ
د زﻣﮑﯥ ﻧﻪ ډﯦﺮ ﻏټ دې .ﮐﯧﺪې ﺷۍ ﭼﯥ د دې ﺧﯧﺎل د اﻏﯧﺰې ﻻﻧﺪې ﭼﯥ واړﻩ څﯧﺰوﻧﻪ د ﻏټﻮ
ﻧﻪ ﭼﺎﭘﯧﺮﻩ ﺗﺎوﯦږۍ هﺎﻏﻠﯥ ﭘﻪ وړوﻣﺒۍ ځﻞ دا دﻟﯧﻞ ورﮐﻮ ﭼﯥ زﻣﮑﻪ د ﮐﺎﺋﻨﺎت ﻣﺮﮐﺰ ﻧﻪ دې اؤ
د زﻣﮑﯥ ﭘﻪ ګډون ټﻮﻟﯥ ﺳﯧﺎرې د ﻧﻤﺮ ﻧﻪ ﭼﺎﭘﯧﺮﻩ ﺗﺎوﯦګۍ .دا ﭘﯧﮋﻧﺪګﻠﻮ ﭼﯥ زﻣﮑﻪ ﺧﺎس ﻧﻪ دﻩ
اؤ د ګڼﻮ ﺳﯧﺎرو ﻧﻪ ﯦﻮﻩ ﺳﯧﺎرﻩ دﻩ ﻣﻮﻧږ دې ﭘﯧﮋﻧﺪګﻠﻮ ﺗﻪ ﺑﯧﺨۍ ورﻧﯧﺰدې ﮐړۍ ﭼﯥ ﻧﻤﺮ هﻢ د
ګڼﻮ ﻧﻤﺮوﻧﻮ ﻧﻪ ﯦﻮ دې اؤ ﺧﺎس ﻧﻪ دې .ارﯦﺴټﺎرﮐﺲ ګڼﻠﻪ ﭼﯥ هﻢ دﻏﺴﯥ دﻩ اؤ ﭘﻪ دې ﯦﯥ ﺑﺎور
ﻻرو ﭼﯥ د ﺷﭙﯥ ښﮑﺎرﯦﺪوﻧﮑۍ ﺳﺘﻮرۍ ﻟﺮې ﻧﻤﺮوﻧﻪ دۍ اؤ ﻧﻮر هﯧڅ ﻧﻪ دۍ.
د اﺋﯧﻮﻧﯧﺎ ﭘﻮهﻨځﯥ د ﻟﺮﻏﻮﻧۍ ﯦﻮﻧﺎن د ﻓﻠﺴﻔﯥ د ګڼﻮ ﭘﻮهﻨځﯧﻮ څﺨﻪ ﯦﻮ وو اؤ دﻏﻮ ګڼﻮ
ﭘﻮهﻨځﺎﯦﻮﻧﻮ ګڼ اؤ د ﯦﻮ ﺑﻞ ﭘﻪ ﭼﭙﻪ دودوﻧﻪ ﻟﺮل .د ﺑﺪﻩ ﻣﺮﻏﻪ د اﺋﯧﻮﻧﯧﺎ د ﺳﺎﺋﻨﺲ ﭘﻮهﺎﻧﻮ دې
ﺧﯧﺎل --ﭼﯥ ﮐﺎﺋﻨﺎت د ﯦﻮ څﻮ ﺳﺎدوو ﮐﺎﻧﻮﻧﻮﻧﻮ ﭘﺎﺑﻨﺪۍ ﮐﻮۍ —اﻏﯧﺰﻩ ﺧﻮ ووﮐړﻩ ﺧﻮ ﺳﯧﺮپ د
ﯦﻮ څﻮ ﭘﯧړﯦﻮ ﭘﻮرې .ﯦﻮﻩ وﺟﻪ ﯦﯥ دا وﻩ ﭼﯥ د اﺋﯧﻮﻧﯧﺎ ﭘﻪ زﯦﺎﺗﺮﻩ ﺗﯧﻮرﯦګﺎﻧﻮ ﮐښﯥ ﻓﺮۍ وﯦﻞ ﯦﺎ
ﻣﮑﺴﺪ ﯦﺎ د دﻧﯧﺎ ﭘﻪ ﮐﺎروﻧﻮ ﮐښﯥ د ﺧﺪاﯦﺎﻧﻮ د ﻻﺳﻮهﻨﯥ ﺧﯧﺎل د ﻣﻨځﻪ ﺗﻠﻠﯥ ښﮑﺎرﯦﺪو .دا ډﯦﺮ
ﺑﻮګﻨﻮوﻧﮑۍ ﮐﻤۍ وو اؤ ډﯦﺮ ﯦﻮﻧﺎﻧۍ ﭘﻮهﺎن ﯦﯥ ﺑﯧﺨۍ داﺳﯥ ﺑﯥ ﭼﻮرﺗﻪ ﮐړۍ وو ﻟﮑﻪ څﻨګﻪ ﭼﯥ
ﻧﻦ ﺳﺒﺎ ډﯦﺮ ﺧﻠﮏ ﺑﯥ ﭼﻮرﺗﻪ ﮐﻮۍ .اﯦﭙﯧﮑﻮرس )  ٣۴١ﮐﺎﻟﻪ د ﻣﺴﯧﺢ ﻧﻪ اګﺎهﻮ ﯦﻮ ﻓﻠﺴﻔۍ ( د
ﻣﯧﺴﺎل ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ د اﯦټﻤﺰم د ﺧﯧﺎل ﺳﺮﻩ ﭼﭗ وو اؤ وﺋﯧﻞ ﺑﻪ ﯦﯥ ﭼﯥ د ﻓﻠﺴﻔﯧﺎﻧﻮ د ﺗﮑﺪﯦﺮ د ﻣﺮﯦﯥ

ﮐﯧﺪو ﻧﻪ ﺧﻮ دا ښﻪ دﻩ ﭼﯥ ﺳړې د ﺧﺪاﯦﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﮐﯧﺴﻮ ﺑﺎور اوﮐړۍ اؤ د هﻐﯥ ﭘﻪ اﯦﺴﺎب ﭼﻠﻨﺪ
اوﮐۍ .ارﺳﺘﻮ هﻢ د اﯦټﻢ د ﺧﯧﺎل ﺳﺮﻩ ﭼﭗ وو ځﮑﻪ ﭼﯥ هﻐﻪ دا ﻧﻪ ﺷﻮﻩ زﻏﻤﻠﯥ ﭼﯥ ګﻨۍ
اﻧﺴﺎﻧﺎن د ﺑﯥ روﺣﻪ اؤ ﺑﯥ ژوﻧﺪﻩ څﯧﺰوﻧﻮ ﻧﻪ ﺟﻮړ دۍ .د اﺋﯧﻮﻧﯧﺎ د ﺳﺎﺋﻨﺲ ﭘﻮهﺎﻧﻮ دا ﺧﯧﺎل --
ﭼﯥ اﻧﺴﺎن د ﮐﺎﺋﻨﺎت ﻣﺮﮐﺰ ﻧﻪ دې اؤ دا ﭼﯥ اﻧﺴﺎن هﻢ ﯦﻮ ﻋﺎم څﯧﺰ دې — ﭘﻪ ﮐﺎﺋﻨﺎت د ﭘﻮهﯧﺪو
ﭘﻪ ﻟړ ﮐښﯥ ﯦﻮ ﭘﯧﺎوړې ګﺎم وو ﺧﻮ د ﺑﺪﻩ ﻣﺮﻏﻪ دا ﺧﯧﺎل د ﭘﺎﻣﻪ اوﻏﻮرزول ﺷﻮ اؤ ﺑﯧﺎ ﺷﻞ ﭘﯧړئ
د ګﺎﻟﯧﻠﯧﻮ ﺗﺮ وﺧﺘﻪ ﭘﻮرې ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐښﯥ او ﻧﻪ ﻧﯧﻮل ﺷﻮ.
د ﮐﺎﺋﻨﺎت ﭘﻪ هﮑﻠﻪ د ﻟﺮﻏﻮﻧۍ ﯦﻮﻧﺎن څﻪ اﻧﺪوﻧﻪ ) ﺳﭙﯧﮑﻮﻟﯧﺸﻨﺰ ( ﮐﻪ ډﯦﺮ هﻢ ژور وو ﺧﻮ د ﻧﻦ
دور ﭘﻪ اﯦﺴﺎب ورﺗﻪ ﺳﻢ ﺳﺎﺋﻨﺲ ﻧﻪ ﺷﻮ وﺋﯧﻠﯥ .ﯦﻮﻩ ﺧﻮ دا ﺧﺒﺮﻩ دﻩ ﭼﯥ ﯦﻮﻧﺎﻧﯧﺎﻧﻮ ﺳﺎﺋﻨﺴۍ
ﺗګﻼرﻩ ) ﺳﺎﺋﻨټﯧﻔﮏ ﻣﯧﺘډ ( ﻧﻪ وﻩ ﻣﻮﻧﺪﻟﯥ اؤ ﺧﭙﻠﯥ ﺗﯧﻮرﯦګﺎﻧﯥ ﯦﯥ د ﺗﺠﺮوﺑﻮ اؤ ﮐﭻ ﻣﯧﭻ )
اﯦﮑﺴﭙﯧﺮﯦﻤﻨټﺲ ( ﺳﺮﻩ د ﺳﻤۍ ﺧﻮړو د ﭘﺎرﻩ ﻧﻪ وې ﺟﻮړې ﮐړې .ﮐﻪ ﯦﻮ ﭘﻮهﺎﻧﺪ ﺑﻪ اووﯦﻞ ﭼﯥ
اﯦټﻢ ﭘﻪ ﻧﯧﻐﻪ ﻻرﻩ روان وۍ ﺗﺮ څﻮ ﭼﯥ ﺑﻞ اﯦټﻢ ﺳﺮﻩ ﻧﻪ وۍ ﺟﻨګﯧﺪﻟﯥ اؤ ﺑﻞ ﭘﻮهﺎﻧﺪ ﺑﻪ اووﯦﻞ
ﭼﯥ اﯦټﻢ ﭘﻪ ﻧﯧﻐﻪ ﻻرﻩ روان وۍ ﺗﺮ څﻮ ﭼﯥ ﯦﻮ ﭘﯧﺮۍ ﺳﺮﻩ ﻧﻪ وۍ ﺟﻨګﯧﺪﻟﯥ ﻧﻮ د ﺳﺌﯥ اؤ ﻏﻠﺖ
ﻣﺎﻟﻮﻣﻮﻟﻮ هﯧڅ ﯦﻮ درﯦﻤګړې ) اﺑﺠﯧﮑټﯧﻮ ( ﻻرﻩ ﻧﻪ وﻩ .ﺑﻠﻪ ﺧﺒﺮﻩ دا دﻩ ﭼﯥ ﭘﻪ اﻧﺴﺎﻧۍ اؤ ﺗﺒﻌۍ )
ﭘﺰﯦﮑﻞ ( ﮐﺎﻧﻮﻧﻮﻧﻮ ﮐښﯥ ډاګﯧﺰﻩ ﺗﻮﭘﯧﺮ ﻧﻪ وو .د ﻣﯧﺴﺎل ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ اﻧﺎګﺰﯦﻤﯧﻨډر ) ﭼﯥ د ﻣﺴﯧﺢ ﻧﻪ
ﭘﻨځﻪ ﺳﻮﻩ ﮐﺎﻟﻪ ﻣﺨﮑښﯥ ﺗﯧﺮ ﺷﻮې دې ( ﻟﯧﮑﻠۍ ﭼﯥ هﺮ ﯦﻮ ﺷﯥ د ﯦﻮ اوﻟﻨﺊ ﻣﺘﺮې ) ﭘﺮاﺋﻤﺮۍ
ﺳﺒﺴټﺎﻧﺲ ( ﻧﻪ راوﻻړﯦږۍ اؤ ﺑﯧﺮﺗﻪ ورﺗﻪ ﺳﺘﻨﯧږۍ اؤ ﮐﻪ ﺳﺘﻮن ﻧﻪ ﺷۍ ﻧﻮ ﭘﻪ دې ګﻮﻧﺎﻩ ﮐښﯥ
ﺟﻮرﻣﺎﻧﻪ ﮐﯧږۍ .اؤ د اﺋﯧﻮﻧﯧﺎ ﻓﻠﺴﻔۍ هﯧﺮاﮐﻠﯧﺘﻮس ﺑﻪ وﺋﯧﻞ ﭼﯥ ﮐﻪ ﻧﻤﺮ هﻐﻪ څﻪ وو ﻧﻪ ﮐړۍ څﻪ
ﭼﯥ ﻧﻤﺮ ﮐﻮۍ ﻧﻮ د اﯦﻨﺴﺎپ ﺧﺪاﺋﯧڼﻪ ) ګﺎډﯦﺲ اف ﺟﺴټﺲ ( ﺑﻪ ﯦﯥ راووﭘﺮزوۍ .ﯦﻮ څﻮ ﭘﯧړئ
وروﺳﺘﻪ ) د ﻣﺴﯧﺢ ﻧﻪ  ٣٠٠ﮐﺎﻟﻪ د ﻣﺨﯥ ( ﭘﻪ ﯦﻮﻧﺎن ﮐښﯥ د ﻓﻠﺴﻔﯧﺎﻧﻮ ﯦﻮﻩ ډﻟﻪ دﺳﯥ ﺟﻮړﻩ ﺷﻮﻩ
ﭼﯥ هﻐﻮۍ د اﻧﺴﺎن د ﻻس ﺟﻮړ اؤ د ﻧﯧﭽﺮ ﭘﻪ ﮐﺎﻧﻮﻧﻮﻧﻮ ﮐښﯥ ﺗﻮﭘﯧﺮ ﮐﺎوو ﺧﻮ دوۍ د اﻧﺴﺎﻧۍ
راﺷﻪ درﺷﻪ څﻪ ﮐﺎﻧﻮﻧﻮﻧﻪ  ---ﻟﮑﻪ د ﺧﺪائ رزا اؤ د ﻣﻮر ﭘﻼر ادب ---د ﻧﯧﭽﺮ ﭘﻪ ﮐﺎﻧﻮﻧﻮﻧﻮ
ﮐښﯥ ګډ اوﺳﺎﺗﻞ ځﮑﻪ ﭼﯥ دﻏﻪ دوۍ ﺗﻪ ﺟﻬﺎﻧۍ ) ﯦﻮﻧﯧﻮرﺳﻞ ( ښﮑﺎرﯦﺪل .ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻣﯧﻠﺴﻮﻧﻮ
ﮐښﯥ ﺑﻪ دوۍ د ﻧﯧﭽﺮ ﮐﺎﻧﻮﻧﻮﻧﻪ د رواﺟﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﺑﯧﺎﻧﻮل اؤ دا ﺑﺎور ﯦﯥ ﻟﺮو ﭼﯥ دا ﮐﺎﻧﻮﻧﻮﻧﻪ
ﭘﻪ ژوﻧﺪو اؤ ﻧﺎژوﻧﺪو څﯧﺰوﻧﻮ ﭘﻪ زور ﻣﻨﻠﻮ ﺗﻪ اړﺗﯧﺎ ﻟﺮۍ .ﮐﻪ ﭘﻪ اﻧﺴﺎﻧﺎﻧﻮ د ټﺮﯦﻔﯧﮏ ﮐﺎﻧﻮن ﻣﻨﻞ
اﺳﺎن ﮐﺎر ﻧﻪ دې ﻧﻮ ﺳﻮچ ﮐﻮﻩ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺳﭙﻮږﻣﺊ ﭘﻪ ﻣﺪار ﮐښﯥ ﺗﺎوﯦﺪل ﻣﻨﻞ ﺑﻪ څﻮﻣﺮﻩ ګﺮان
وۍ.
دې دود ﺗﺮ څﻮ ﭘﯧړﯦﻮ ﭘﻮرې د ﯦﻮﻧﺎﻧﯧﺎﻧﻮ ﻧﻪ ﭘﺲ راﻏﻠۍ اﻧﺪﯦﺎﻻن د اﻏﯧﺰ ﻻﻧﺪې اوﺳﺎﺗﻞ .ﭘﻪ
دﯦﺎرﻟﺴﻤﻪ ﭘﯧړئ ﮐښﯥ اوﻟﻨۍ ﻣﺴﯧﺤۍ ﻓﻠﺴﻔۍ ﺗﺎﻣﺲ اﯦﮑﻮﯦﻨﺎس ) ١٢٢۵ع ( دا ﺧﯧﺎل ﺧﭙﻞ ﮐﻮ اؤ
د ﺧﺪائ د ﺷﺘﻮن د دﻟﯧﻞ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﯦﯥ اوﮐﺎروو ،هﻐﻪ ﻟﯧﮑۍ ٫٫ ،دا ﺧﺒﺮﻩ ښﮑﺎرﻩ دﻩ ﭼﯥ ]

ﻧﺎژوﻧﺪۍ څﯧﺰوﻧﻪ [ ﺧﭙﻞ اﻧﺠﺎم ﺗﻪ ښﻪ د ﮐﺴﺘﻪ رﺳۍ اؤ ﭘﻪ ﭘﯧښﻪ ) ﭼﺎﻧﺲ ( ﻧﻪ ....ﭘﻪ دې وﺟﻪ ﯦﻮ
دﺳﯥ ځﯧﺮﮐﻪ ځﺎن ځﺎﻧګﺮې هﺴﺘۍ ) اﻧټﯧﻠﯧﺠﻨټ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﯧﯧﻨګ ( ﺷﺘﻮن ﻟﺮۍ ﭼﯥ هﺮ څﯧﺰ ﻟﻪ ﯦﯥ
اﻧﺠﺎم ﺗﻪ د رﺳﯧﺪو ﺳﻤﯥ ﺑﺮاﺑﺮ ﮐړﯦﺪې ،،.دا ﯦﯥ ﻻ څﻪ ﮐﯥ ﭼﯥ ډﯦﺮ اوس اوس ﭘﻪ ﺷﭙﺎړﺳﻤﻪ
ﭘﯧړئ ﮐښﯥ ،ﺳﺘﺮ ﺟﺮﻣﻦ ﺳﺘﻮرۍ ﭘﻮهﺎن ) اﺳټﺮوﻧﻮﻣﺮ ( ﮐﯧﭙﻠﺮ دا ﺑﺎور ﻟﺮو ﭼﯥ ﺳﯧﺎرې ﺷﻌﻮر
ﻟﺮۍ اؤ د ﺧﭙﻞ ﻋﮑﻞ ﭘﻪ اﯦﺴﺎب ﯦﯥ د ﺧﻮزښﺖ ﮐﺎﻧﻮﻧﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﻏﺎړﻩ اﯦښﯥ دﻩ.
دا ﺧﯧﺎل ﭼﯥ څﯧﺰوﻧﻪ د ﻧﯧﭽﺮ ﮐﺎﻧﻮﻧﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﮐﺴﺖ اؤ ارادﻩ ﻣﻨۍ دا ﺧﺒﺮﻩ ﭘﻪ ډاګﻪ ﮐﻮۍ ﭼﯥ
ﭘﺨﻮاﻧﯧﻮ ﺧﻠﮑﻮ ﭘﻪ دې زﯦﺎت ﭼﻮرت وهﻮ ﭼﯥ ﮐﺎﺋﻨﺎت  ٫٫وﻟﯥ ،،داﺳﯥ ﺧﻮئ ﮐﻮۍ اؤ ﭘﻪ دې ﯦﯥ
زﯦﺎت ﭼﻮرت ﻧﻪ وهﻮ ﭼﯥ ﮐﺎﺋﻨﺎت  ٫٫څﻨګﻪ ،،داﺳﯥ ﺧﻮئ ﮐﻮۍ .ارﺳﺘﻮ د دې ﺗګﻼرې ډﯦﺮ
ﺳﺨﺖ ﻣﻠګﺮې وو اؤ هﺎﻏﻠۍ هﻐﻪ ﺳﺎﺋﻨﺲ رټﻠﯥ وو ﭼﯥ د ﮐﺘﻨﯥ ﭘﻪ ﺑﻨﺴټ وﻻړ وۍ .هﺴﯥ هﻢ
ﭘﻪ ﭘﺨﻮاﻧﻮ وﺧﺘﻮﻧﻮ ﮐښﯥ ﮐﺮﻩ ﮐﭻ ﻣﯧﭻ اؤ د اﯦﺴﺎب ﺷﻤﯧﺮ ګﺮان ﮐﺎر وو .د ﻟﺲ ﺑﻨﺴټ ) ﺑﯧﺲ ټﻦ
( ﻧﺨښﻪ ﮐﻮﻣﻪ ﭼﯥ ﻧﻦ ﻣﻮﻧږ ﺗﻪ ډﯦﺮﻩ اﺳﺎﻧﺘﯧﺎ ﭘﯧﺪا ﮐﻮۍ اﯦﻠﻪ ﭘﻪ  ٧٠٠ع ﮐښﯥ ﺟﻮړﻩ ﺷﻮﻩ ﮐﻠﻪ ﭼﯥ
هﯧﻨﺪواﻧﻮ د دې ﻣﺰﻣﻮن ﻧﻪ ﯦﻮ ډﯦﺮ د ﮐﺎر ﺷﯥ ﺟﻮړ ﮐﻮ .د ﻣﻨﻔۍ اؤ ﺟﻤﯥ ﻧﺤښﯥ ) ( + ، -اﯦﻠﻪ ﭘﻪ
 ١۵٠٠ع ﮐښﯥ ﺟﻮړې ﺷﻮې .ﺗﺮ ﺷﭙﺎړﺳﻤﯥ ﭘﯧړئ ﭘﻮرې ﺧﻮ ﻧﻪ د ﺑﺮاﺑﺮۍ ﻧﺨښﻪ ) اﯦﮑﻮل
ﺳﺎﺋﻦ ( = ،وﻩ اؤ ﻧﻪ داﺳﯥ ګړئ وې ﭼﯥ وﺧﺖ ﺗﺮ ﺳﯧﮑﻨډوﻧﻮ ﭘﻮرې ﮐﺮﻩ ښﻮدﻟﯥ ﺷۍ.
ﺧﻮ ارﺳﺘﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ﮐﭻ ﻣﯧﭻ اؤ ﺷﻤﯧﺮﻩ ﮐښﯥ ګﺮاﻧﺘﯧﺎوې د ﭘﺰﯦﮑﺲ ) ﯦﻮ دﺳﯥ ﭘﺰﯦﮑﺲ ﭼﯥ ﭘﯧښﻮﯦﻨﻪ
ﮐﻮﻟﯥ ﺷۍ ( د ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﭘﻪ ﻻرﻩ ﮐښﯥ ﺧﻨډوﻧﻪ ﻧﻪ ښﮑﺎرﯦﺪل.

ارﺳﺘﻮFigure 11

اﭘﻼﺗﻮنFigure 12

دا ﯦﯥ ﻻ څﻪ ﮐﯥ ﭼﯥ هﻐﻪ ﭘﯧښﻮﯦﻨﻮ ﺗﻪ هﯧڅ اړﺗﯧﺎ ﻧﻪ ﻟﯧﺪﻩ .د دې ﭘﻪ ځﺎئ هﻐﻪ د ﺧﭙﻞ ﭘﺰﯦﮑﺲ
ﺑﻨﺴټ ﭘﻪ دﺳﯥ ﺗﻠﻨﻼرو ﮐﯧښﻮدو ﭼﯥ د هﻐﻪ ﭘﻪ ﻣﺰﻏﻮ ښﻪ ﻟګﯧﺪل .هﻐﻪ ﺑﻪ دﺳﯥ رښﺘﯧﺎ ) ﻓﯧﮑټﺲ
( ﭘټﻮل ﭼﯥ د هﻐﻪ ﭘﻪ ﻣﺎزﻏﻮ ﺑﻪ ښﻪ ﻧﻪ ﻟګﯧﺪل اؤ ټﻮل زور ﺑﻪ ﯦﯥ ﭘﻪ دﻟﯧﻠﻮﻧﻮ ورﮐﺎؤ اؤ دا
ﮐﻮﺷﯧﺶ ﺑﻪ ﯦﯥ ډﯦﺮ ﮐﻢ ﮐﺎؤ ﭼﯥ اوګﻮرۍ ﭼﯥ ﭘﻪ اﮐﯧﮑﺖ ﮐښﯥ ﭘﯧښﻪ څﻪ دﻩ .ﮐﻠﻪ ﺑﻪ ﭼﯥ د ارﺳﺘﻮ
دﻟﯧﻠﻮﻧﻪ د ﮐﺘﻨﻮ ﺳﺮﻩ ښﮑﺎرﻩ ﭘﻪ ﻧﻨﺪارﻩ ﭘﻪ ﭼﭙﻪ وو ﻧﻮ هﻐﻪ ﺑﻪ ورﻟﻪ ﺳﻤﯥ ﺑﺮاﺑﺮؤ .ﺧﻮ دﻏﻪ ﺳﻤﯥ
ﺑﺮاﺑﺮول ډﯦﺮ ځﻠﯥ هﺴﯥ ﺧﺒﺮې ﻟﻪ ﭘﺮﺗﻮګ ﺟﻮړول وو .ﮐﻪ هﺮ څﻮﻣﺮﻩ ﺑﻪ د هﻐﻪ ﺗﯧﻮرۍ د
اﮐﯧﮑﺖ ﺳﺮﻩ ﭼﭙﻪ وﻩ هﻐﻪ ﺑﻪ دﺳﯥ ﺗﺎؤ راﺗﺎؤ ﮐړﻩ ﭼﯥ د اﮐﯧﮑﺖ ﺳﺮﻩ ﺑﻪ ﺳﻤﻪ ﻟﯧﺪې ﺷﻮﻩ .د
ﻣﯧﺴﺎل ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ هﻐﻪ دا ﺗﯧﻮرۍ ﺟﻮړﻩ ﮐړې وﻩ ﭼﯥ د درﻧﺪو څﯧﺰوﻧﻮ زﻣﮑﯥ ﺗﻪ د راﭘﺮﯦﻮﺗﻮ
رﻓﺘﺎر د هﻐﻮۍ د وزن ﭘﻪ اﯦﺴﺎب وۍ اؤ ﻧﻪ ﺑﺪﻟﯧږۍ .ﺧﻮ دا ښﮑﺎرﻩ ﺧﺒﺮﻩ دﻩ ﭼﯥ څﯧﺰوﻧﻪ ﭼﯥ
زﻣﮑﯥ ﺗﻪ راﭘﺮﯦﻮزۍ ﻧﻮ د هﻐﻮۍ رﻓﺘﺎر ﺗﯧﺰﯦږۍ اؤ دﻏﺴﯥ د ارﺳﺘﻮ ﺗﯧﻮرۍ د اﮐﯧﮑﺖ ﺳﺮﻩ ﭼﭙﻪ
وﻩ .ارﺳﺘﻮ ﭘﻪ دې ﺧﺒﺮ وو اؤ ﺧﭙﻠﯥ ﺧﺒﺮې ﻟﻪ ﯦﯥ دا ﭘﺮﻧﺴﭙﻞ ﺟﻮړ ﮐﻮ ﭼﯥ ﮐﻠﻪ څﯧﺰوﻧﻪ د ﺧﭙﻞ
ارام ځﺎئ ﺗﻪ ورﻧﯧﺰدې ﮐﯧږۍ ﻧﻮ د ﺧﻮﺷﺎﻟﺊ ﻧﻪ ګړﻧﺪۍ ﮐﯧږۍ .دا دﺳﯥ ﭘﺮﻧﺴﭙﻞ دې ﭼﯥ د ﺑﺎزې
ﺧﻠﮑﻮ ﭘﻪ ﺑﺎرﻩ ﮐښﯥ ﺧﻮ ﺑﻪ ﺳﻤﯥ ﺧﻮرۍ د ﻧﺎژوﻧﺪو څﯧﺰوﻧﻮ د ﭘﺎرﻩ ﺳﺊ ﻧﻪ دې .ﮐﻪ څﻪ هﻢ د
ارﺳﺘﻮ ﺳﺎﺋﻨﺲ دوﻣﺮﻩ زﯦﺎت د ﭘﯧښﻮﯦﻨﯥ ﺳﺎﺋﻨﺲ ﻧﻪ وو ﺧﻮ ﺑﯧﺎ هﻢ د هﻐﻪ د ﺳﺎﺋﻨﺲ ﺗﻠﻨﻼرې د
ﻟﻮﺋﯧﺪﯦﺰ ﺧﯧﺎل ) وﯦﺴټﺮن ﺗﺎټ ( ﺗﺮ دوؤ زرو ﮐﺎﻟﻮ د ﮐﺎﺑﻮ ﻻﻧﺪې اوﺳﺎﺗﻠﻮ.
د ﯦﻮﻧﺎن ﻣﺴﯧﺤۍ وارﺳﺎﻧﻮ دې ﺧﯧﺎل ﻟﻪ ﻟﺘﻪ ورﮐړﻩ ﭼﯥ ګﻮﻧﺪې ﮐﺎﺋﻨﺎت د ﯦﻮ ﺑﯥ ﻣﺨﻪ اؤ ﺑﯥ
ﻣﺮوﺗﻪ ﮐﺎﻧﻮن د ﻻﻧﺪې ﭼﻠﯧږۍ .هﻐﻮۍ دا ﺧﯧﺎل هﻢ ﭘﻪ ﻟﺘﻪ اووهﻮ ﭼﯥ ګﻮﻧﺪې اﻧﺴﺎن ﭘﻪ ﮐﺎﺋﻨﺎت
ﮐښﯥ ﻧﺎزوﻟﯥ ﻧﻪ دې اؤ ﺧﺎس ځﺎﺋﯧګﯥ ﻧﻪ ﻟﺮۍ .ﮐﻪ څﻪ هﻢ ﻣﻨځﻨﯧﻮ ﭘﯧړﯦﻮ ) ﻣﯧډﯦﻮل ﭘﯧﺮﯦډ ( ﯦﻮ
ﺗړﻟﯥ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻧﻪ ﻟﺮﻟﻪ ﺧﻮ ﭘﻪ دې ﺧﺒﺮﻩ راټﻮل وو ﭼﯥ ﮐﺎﺋﻨﺎت د ﺧﺪائ د ﻟﻮﺑﻮ ﮐﻮر دې اؤ د ﻣﺰب

زدهﮑړﻩ د ﮐﺎﺋﻨﺎت د ﭘﯧښﻮ د زدهﮑړې ﻧﻪ زﯦﺎت ارزښﺖ ﻟﺮۍ .رښﺘﯧﺎ ﺧﻮ دا دۍ ﭼﯥ ﭘﻪ ١٢٧٧
ع ﮐښﯥ د ﭘﯧﺮس اوﺳﯧﺪوﻧﮑۍ ﺑﺸﭗ ټﯧﻤﭙﺌﯧﺮ د ﯦﻮﯦﺸﺘﻢ ﭘﻮپ ﺟﺎن ﭘﻪ وﯦﻨﺎ د  ٢١٩ﺗﯧﺮوﺗﻨﻮ ﯦﺎ
ﮐﻮﻓﺮوﻧﻮ ﻧﻮﻣﻠړ ﺧﭙﻮر ﮐﻮ ﭼﯥ ﺑﻪ رټﻠﯥ اؤ ﻏﻨﺪﻟﯥ ﺷۍ .دا ﺧﯧﺎل ﭼﯥ ﮐﺎﺋﻨﺎت د ﮐﺎﻧﻮن ﻻﻧﺪې
ﭼﻠﯧږۍ د دﻏﻪ ﮐﻮﻓﺮوﻧﻮ ﻧﻪ ﯦﻮ وو ځﮑﻪ ﭼﯥ دا د ﺧﺪائ د ﮐﻮدرت ﺳﺮﻩ ﭼﭗ وو .ﺧﻮ د ﻣﺰې
ﺧﺒﺮﻩ دا دﻩ ﭼﯥ ﭘﻮپ ﺟﺎن ﯦﻮ څﻮ ﻣﯧﺎﺷﺘﯥ وروﺳﺘﻪ د ګﺮﯦﻮﯦټۍ د ﮐﺎﻧﻮن د ﻻﺳﻪ ﻣړ ﺷﻮ ﮐﻠﻪ ﭼﯥ
ﭘﻪ هﻐﻪ د ﮐﻮټﯥ ﭼﺖ راووﻟﻮﯦﺪو.
د ﮐﺎﺋﻨﺎت د ﮐﺎﻧﻮﻧﻮﻧﻮ دا ﻧﻨﻨﯥ ﺧﯧﺎل ﭘﻪ اوﻟﺴﻤﻪ ﭘﯧړئ ﮐښﯥ راﭘﯧﺪا ﺷﻮ .ﺳﺮﻩ د دې ﭼﯥ هﻐﻪ دا
ﺑﺎور ﻟﺮو ﭼﯥ ﻧﺎژوﻧﺪۍ څﯧﺰوﻧﻪ ﺷﻌﻮر ﻟﺮۍ ﺧﻮ ﺑﯧﺎ هﻢ داﺳﯥ ﺑﺮﯦښۍ ﭼﯥ ﮐﯧﭙﻠﺮ وړوﻣﺒﯥ
ﺳﺎﺋﻨﺲ ﭘﻮﻩ وو څﻮﮎ ﭼﯥ ﭘﻪ دې ټﮑۍ ) ﻻ اف ﻧﯧﭽﺮ ( د ﻧﻨﻨۍ دور ﭘﻪ اﯦﺴﺎب ﭘﻮهﯧﺪو .ګﺎﻟﯧﻠﯧﻮ )
 ١۶۴٢– ١۵۶۴ع ( ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ زﯦﺎﺗﺮﻩ ﺳﺎﺋﻨﺴۍ څﯧړﻧﻮ ﮐښﯥ د  ٫٫ﮐﺎﻧﻮن ،،ټﮑﯥ ﻧﻪ دې ﮐﺎروﻟﯥ )
ﮐﻪ څﻪ هﻢ د دﻏﻪ څﯧړﻧﻮ ﭘﻪ ژﺑﺎړو ﮐښﯥ ﮐﺎرول ﺷﻮې دې( .ﮐﻪ ګﺎﻟﯧﻠﯧﻮ دا ټﮑﯥ ﮐﺎروﻟﯥ اؤ ﮐﻪ
ﻧﻪ ﺧﻮ ﺑﯧﺎ هﻢ هﻐﻪ ډﯦﺮ ﭘﯧﺎوړۍ ﮐﺎﻧﻮﻧﻮﻧﻪ راﺑﺮﺳﯧﺮﻩ ﮐړۍ دۍ ،اؤ ﭘﻪ دې ﺗﻠﻨﻼرﻩ ﯦﯥ زور
ورﮐړې دې ﭼﯥ ﮐﺘﻨﻪ د ﺳﺎﺋﻨﺲ ﺑﻨﺴټ دې اؤ دا ﭼﯥ د ﺳﺎﺋﻨﺲ ﻣﮑﺴﺪ هﺎﻏﻪ اﯦﺴﺎﺑۍ ﺗړوﻧﻮﻧﻪ ﭘﻪ
ډاګﻪ ﮐﻮل دۍ ﮐﻮم ﭼﯥ د ﭘﯧښﻮ ﺗﺮ ﻣﻨځﻪ ﺷﺘﻮن ﻟﺮۍ .ﭼﺎ ﭼﯥ د  ٫٫ﮐﺎﻧﻮن  ،،ټﮑﯥ ﭘﻪ ډاﻧګ
ﭘﯧﻠﻠﯥ اؤ ښﻪ ﭘﻪ ټﯧﻨګﺎر ﮐﺎروﻟﯥ دې د هﻐﻪ ﻧﻮم دې رﯦﻨﯥ ډﯦﺴﮑﺎرټﯧﺰ )  ١۶۵٠ – ١۵٩۶ع (.

ډﯦﺴﮑﺎرټﯧﺰFigure 13

ډﯦﺴﮑﺎرټﯧﺰ دا ﺑﺎور ﻟﺮو ﭼﯥ د ﺧﻮزﯦﺪوﻧﮑﻮ ﻣﺘﺮو ) ﻣﻮوﻧګ ﻣﺎﺳﺴﺰ ( ﺗﺮ ﻣﻨځﻪ ډﻏﺮې د هﺮې
ﭘﯧښﯥ ﺳﭙﯧﻨﺎوې ﮐﻮﻟﯥ ﺷۍ ،اؤ دا ډﻏﺮې د درﯦﻮ ﮐﺎﻧﻮﻧﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻣټ ﮐﯧږۍ ---د ﻧﯧﻮټﻦ د درﯦﻮ
ﻧﻮﻣﻮړو ﮐﺎﻧﻮﻧﻮﻧﻮ څړﯦﮑﯥ .هﻐﻪ دا ټﯧﻨګﺎر ﮐﺎوﻩ ﭼﯥ دﻏﻪ درې ﮐﺎﻧﻮﻧﻮﻧﻪ ﭘﻪ هﺮ ځﺎئ ﮐښﯥ اؤ
ﭘﻪ هﺮ وﺧﺖ ﮐښﯥ ﺳﻢ دۍ اؤ دا ﺧﺒﺮﻩ ﯦﯥ ﭘﻪ ډاﻧګ ﭘﯧﻠﻠﯥ ووﮐړﻩ ﭼﯥ د دې ﮐﺎﻧﻮﻧﻮﻧﻮ ﻣﻨﻞ دا ﻧﻪ
ښﺊ ﭼﯥ ګﻮﻧﺪې دا ﺧﻮزﯦﺪوﻧﮑۍ ﻧﺎژوﻧﺪۍ څﯧﺰوﻧﻪ ﺷﻌﻮر ﻟﺮۍ .ډﺳﮑﺎرټﯧﺰ د هﻐﻪ څﻪ ﭘﻪ وړﺗﯧﺎ

هﻢ ښﻪ ﭘﻮهﻪ وو څﻪ ﺗﻪ ﭼﯥ ﻧﻦ ﻣﻮﻧږﻩ  ٫٫اوﻟﻨۍ ﺷټﻮﻧﻪ  ) ،،اﻧﯧﺸﻞ ﮐﻨډﯦﺸﻨﺰ ( واﯦﻮ .اوﻟﻨۍ
ﺷټﻮﻧﻪ د ﯦﻮ ﺳﻤﻮﻧﺪ هﻐﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻪ وﺋﯧﻠﯥ ﺷۍ ﮐﻮم ﭼﯥ د وﺧﺖ د ﯦﻮ اوږدواﻟۍ ﭘﻪ ﺷﻮرو ﮐښﯥ
وۍ ،د وﺧﺖ هﻐﻪ اوږدواﻟﯥ د ﮐﻮم د ﭘﺎرﻩ ﭼﯥ ﭘﯧښﻮﯦﻨﯥ ﮐﯧږۍ .د اوﻟﻨﻮ ﺷټﻮﻧﻮ ﻧﻪ ﻣﻮﻧږ دا ﭘﺘﻪ
ﻟګﻮﻟﯥ ﺷﻮ ﭼﯥ ﺳﻤﻮﻧﺪ ﺑﻪ د وﺧﺖ د ﺗﯧﺮﯦﺪو ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﮐﻮﻣﻪ ﻣﺨﻪ ځۍ اؤ څﻪ ﺧﻮئ ﺑﻪ ﮐﻮۍ .ﮐﻪ
اوﻟﻨۍ ﺷټﻮﻧﻪ ﻧﻪ وۍ ﻣﺎﻟﻮم ﻧﻮ د ﺳﻤﻮﻧﺪ راﺗﻠﻮﻧﮑﯥ ﻣﻮﻧږ ﻧﻪ ﺷﻮ ﭘﻪ ډاګﻪ ﮐﻮﻟﯥ .د ﻣﯧﺴﺎل ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ
ﭘﻪ ﯦﻮ ﻣﻬﺎل د ﯦﻮ ﻣﺮﻏﺊ د ﭘﻨﺠﯥ ﻧﻪ ﭼﯧﻨﺠﯥ راﺧﻼس ﺷﻮ .اوس د ﻧﯧﻮټﻦ د ﮐﺎﻧﻮﻧﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻣټ
ﻣﻮﻧږ د دﻏﻪ ﭼﯧﻨﺠۍ د راﻏﻮرزﯦﺪو ﻻرﻩ ﻣﺎﻟﻮﻣﻮﻟﯥ ﺷﻮ ﺧﻮ دا ﻣﺎﻟﻮﻣﺎت زرورۍ دۍ ﭼﯥ د
ﭼﯧﻨﺠۍ د راﺧﻼﺳﯧﺪو ﭘﻪ ﻣﻬﺎل ﻣﺮﻏﺊ ﭘﻪ څﺎﻧګﻪ ﻧﺎﺳﺘﻪ وﻩ اؤ ﮐﻨﻪ ﭘﻪ هﻮا ﮐښﯥ اﻟﻮﺗﻠﻪ .ځﮑﻪ ﭼﯥ
ﭘﻪ ﯦﻮ اوﻟﻨۍ ﺣﺎﻟﺖ ﮐښﯥ ﺑﻪ د ﭼﯧﻨﺠۍ ﻻرﻩ د ﺑﻞ اوﻟﻨۍ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﻪ ډﯦﺮﻩ ﺑﺪﻟﻪ وۍ .د ﭘﺰﯦﮑﺲ
ﮐﺎﻧﻮﻧﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﮐﺎر د اﭼﻮﻟﻮ د ﭘﺎرﻩ دا زرورۍ دﻩ ﭼﯥ د ﯦﻮ ﺳﻤﻮﻧﺪ اوﻟﻨﯥ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻮﻧږ ﺗﻪ ﻣﺎﻟﻮم
وۍ.
د ﮐﺎﺋﻨﺎت د ﮐﺎﻧﻮﻧﻮﻧﻮ د دې ﻧﻮۍ ﺧﯧﺎل د راﺗﻠﻮ ﺳﺮﻩ ﻧﻮې هڅﯥ دا ﺷﻮرو ﺷﻮې ﭼﯥ څﻨګﻪ ﺑﻪ دا
ﮐﺎﻧﻮﻧﻮﻧﻪ د ﺧﺪائ د ﺧﯧﺎل ﺳﺮﻩ ډډﻩ اوﻟګﻮۍ .دﯦﺴﮑﺎرټﯧﺰ دا ﺧﯧﺎل ﮐﺎؤ ﭼﯥ ﺧﺪائ دا وس ﺧﻮ
ﻟﺮۍ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻣﺰﺑۍ وړاﻧﺪﯦﺰوﻧﻮ ) اﯦﺘﯧﮑﻞ ﭘﺮوﭘﻮزﯦﺸﻨﺰ ( اؤ اﯦﺴﺎﺑۍ ﺗﯧﻮرﻣﻮ ) ﻣﯧﺘﯧﻤﯧټﮑﻞ
ﺗﯧﻮرﻣﺰ ( ﮐښﯥ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺧﻮښﻪ ﺑﺪﻟﻮن راوﻟۍ ﺧﻮ دا وس ﻧﻪ ﻟﺮۍ ﭼﯥ د ﮐﺎﺋﻨﺎت ﭘﻪ ﮐﺎﻧﻮﻧﻮﻧﻮ
ﮐښﯥ ﺑﺪﻟﻮن راوﻟۍ .هﺎﻏﻠۍ دا اﮐﯧﺪﻩ ﻟﺮﻟﻪ ﭼﯥ د ﮐﺎﺋﻨﺎت ﮐﺎﻧﻮﻧﻮﻧﻪ ﺧﺪائ ټﺎﮐﻠۍ دۍ ﺧﻮ د ﺧﺪائ
ﺳﺮﻩ ﺑﻠﻪ ﻻرﻩ هﻢ ﻧﻪ وﻩ ځﮑﻪ ﭼﯥ هﻢ دﻏﻪ ﮐﺎﻧﻮﻧﻮﻧﻪ ﻣﻤﮑﻦ دۍ اؤ ﻧﻮر ﻧﻪ .دا ﺑﻪ د ﺧﺪائ ﭘﻪ
واﮎ ﯦﻮ ﻧﺎﺗﺮﺳﻪ ګﻮزار ﻟﯧﺪې ﺷﻮ ﺧﻮ ډﯦﺴﮑﺎرټﯧﺰ ﭘﻪ دې دﻟﯧﻞ ځﺎن ﺧﻼس ﮐﻮ ﭼﯥ د ﮐﺎﺋﻨﺎت د
ﮐﺎﻧﻮﻧﻮﻧﻮ ﻧﻪ ﺑﺪﻟﻮن د ﺧﺪائ د ﻧﻪ ﺑﺪﻟﻮن ﻧﺨښﻪ دﻩ .ﮐﻪ دا رښﺘﯧﺎ وې ﻧﻮ ﻣﻮﻧږ داﺳﯥ وﺋﯧﻠﯥ ﺷﻮ
ﭼﯥ ﺧﺪائ دا وس ﺧﻮ ﻟﺮۍ ﭼﯥ ﻧﻮر ﮐﺎﺋﻨﺎﺗﻮﻧﻪ د ﺑﺪﻟﻮ اوﻟﻨۍ ﺷټﻮﻧﻮ ﺳﺮﻩ وورﻏﻮۍ ﺧﻮ
ډﺳﮑﺎرټﯧﺰ د دې ﻧﻪ هﻢ اﻧﮑﺎرۍ ﺷﻮ .هﻐﻪ دا دﻟﯧﻞ ووﻧﯧﻮ ﭼﯥ ﮐﻪ اوﻟﻨۍ ﺷټﻮﻧﻪ هﺮ څﻮﻣﺮﻩ هﻢ
ﺑﺪل وې ﺧﻮ ﭘﻪ اﺧﯧﺮﻩ ﮐښﯥ ﺑﻪ ﯦﯥ ﭘﺎﯦﯧﻠﻪ هﻢ دﻏﻪ ﮐﺎﺋﻨﺎت وۍ ﭘﻪ ﮐﻮم ﮐښﯥ ﭼﯥ ﻣﻮﻧږ اوﺳﯧږو.
د دې د ﭘﺎﺳﻪ ډﺳﮑﺎرټﯧﺰ دا ﺧﯧﺎل ﮐﺎؤ ﭼﯥ ﺧﺪائ ﮐﻠﻪ ﮐﺎﺋﻨﺎت ﺟﻮړ ﮐﻮ ﻧﻮ ﺑﯧﺎ ﯦﯥ ﺗﺮې ﺑﯧﺨۍ ﻻس
واﺧﯧﺴﺘﻮ.
دې ﺗﻪ ورﺗﻪ ﺧﯧﺎل ) ﮐﻪ ﯦﻮ څﻮ ﺧﺒﺮې ﭘﺮﯦﺪو ( ﻧﯧﻮټﻦ )  ١٧٢٧ – ١۶۴٣ع ( هﻢ ﻻرو .ﻧﯧﻮټﻦ
هﻐﻪ څﻮﮎ دې د ﭼﺎ ﻧﻮم ﭼﯥ د ﺧﻮزښﺖ د درﯦﻮ ﮐﺎﻧﻮﻧﻮﻧﻮ اؤ د ګﺮﯦﻮﯦټۍ د ﮐﺎﻧﻮن ﭘﻪ وﺟﻪ ﻟﻮې
واړﻩ ﭘﯧﮋﻧۍ .ﭘﻪ دﻏﻮ ﮐﺎﻧﻮﻧﻮﻧﻮ ﮐښﯥ ﻧﯧﻮټﻦ ﭘﻪ دې اوﺗﻮاﻧﯧﺪو ﭼﯥ د زﻣﮑﯥ ،ﺳﭙﻮږﻣﺊ اؤ ﻧﻮرو
ﺳﯧﺎرو ﭘﻪ ﻣﺪار ﮐښﯥ د ﺗﺎوﯦﺪو اؤ ﭘﻪ ﺳﯧﻨﺪوﻧﻮ ﮐښﯥ د ﻣﻮﺟﻮﻧﻮ د ﺟﻮړﯦﺪو ﺳﭙﯧﻨﺎوې اوﮐۍ .د
ګﻮﺗﻮ ﭘﻪ ﺷﻤﺎر ﭼﯥ هﻐﻪ ﮐﻮم اﯦﮑﻮﯦﺸﻨﺰ ﺟﻮړ ﮐړۍ اؤ ﺑﯧﺎ د هﻐﯥ ﻧﻪ راوﺗﻠﯥ ﻣﻮﮐﻤﻞ اﯦﺴﺎﺑۍ

رﻏﻮڼﻪ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭘﻪ ښﻮوﻧځﻮ ﮐښﯥ ښﻮول ﮐﯧږۍ ،ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﯦﻮ ﺗﺮﮐﺎڼ ﮐﻮر ﺟﻮړوۍ ﻧﻮ ﮐﺎرول
ﮐﯧږۍ ،ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﯦﻮ اﻧﺠﻨﺌﯧﺮ ﻣﻮټﺮ ﺟﻮړوۍ ﻧﻮ ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐښﯥ ﻧﯧﻮل ﮐﯧږۍ اؤ ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﯦﻮ ﭘﺰﯦﮑﺲ
ﭘﻮهﺎن ﺳﭙﻮږﻣﺊ ﺗﻪ راﮐټ ﻟﯧږۍ ﻧﻮ ﭘﻪ ﮐﺎر راوﺳﺘﻞ ﮐﯧږۍ .ﻟﮑﻪ څﻨګﻪ ﭼﯥ ﯦﻮ ﺷﺎﻋﺮ اﻟﯧګﺰﯦﻨډر
ﭘﻮپ وﺋﯧﻠۍ:
ﻧﯧﭽﺮ اؤ د ﻧﯧﭽﺮ ﮐﺎﻧﻮﻧﻮﻧﻪ وو د ﺗﻮرې ﺗﯧﭙﯥ ﺷﺎﺗﻪ
ﺧﺪائ ﻏږ اوﮐﻪ ﭼﯥ ﻧﯧﻮټﻨﻪ! اؤ رڼﺎ ﺷﻮﻩ هﺮې ﺧﻮا ﺗﻪ
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ﻧﻦ ﺑﻪ هﺮ ﺳﺎﺋﻨﺲ ﭘﻮﻩ درﺗﻪ دا اوواﺋﯥ ﭼﯥ د ﮐﺎﺋﻨﺎت ﮐﺎﻧﻮن ﯦﻮ دﺳﯥ ﮐﺎﻧﻮن ﺗﻪ واﺋﯥ ﭼﯥ د هﻐﯥ
ﺑﻨﺴټ ﭘﻪ ﻟﯧﺪل ﺷﻮې ﺑﺮاﺑﺮﺗﯧﺎ ) اﺑﺰروډ رﯦګﻮﻟﯧﺮټۍ ( وۍ اؤ هﻐﻪ د ﭘﯧښﻮﯦﻨﯥ ﺗﻮان ﻟﺮۍ .د
ﻣﯧﺴﺎل ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﻧﻤﺮ زﻣﻮﻧږ ﭘﻪ ژوﻧﺪاﻧﻪ هﺮﻩ ورځ د ﻧﻤﺮﺧﺎﺗﻪ ﻧﻪ راﺧﺘﻠﯥ دې ﻧﻮ ﻣﻮﻧږ دا ﮐﺎﻧﻮن
ګڼﻠﯥ ﺷﻮ ﭼﯥ ٫٫ ،ﻧﻤﺮ هﻤﯧﺸﻪ د ﻧﻤﺮﺧﺎﺗﻪ ﻧﻪ راﺧﯧﮋۍ .،،دا ﺑﯧﺎن زﻣﻮﻧږ د ﻣﺤﺪوﺗﻪ ﮐﺘﻨﯥ ﻧﻪ هﻢ
وړاﻧﺪې ځۍ اؤ د راﺗﻠﻮﻧﮑﯥ وﺧﺖ د ﭘﺎرﻩ داﺳﯥ ﭘﯧښﻮﯦﻨﻪ هﻢ ﮐﻮۍ ﮐﻮﻣﻪ ﭼﯥ ﺗﺠﺮوﺑﻪ ) ټﯧﺴټ (
ﮐﯧﺪې ﺷۍ .ﺑﻞ ﺧﻮا ﯦﻮ دﺳﯥ ﺑﯧﺎن ﻟﮑﻪ ٫٫ ،ﭘﻪ دې ﮐﻮټﻪ ﮐښﯥ ټﻮل ﮐﻤﭙﯧﻮټﺮوﻧﻪ ﺗﻮر دۍ ،،د ﻧﯧﭽﺮ
ﮐﺎﻧﻮن ﻧﻪ ﺷۍ ﮐﯧﺪې ځﮑﻪ ﭼﯥ دا ﺑﯧﺎن د ﯦﻮې ﮐﻮټﯥ ﭘﻮرې ﻣﺤﺪوﺗﻪ دې اؤ د ﭘﯧښﻮﯦﻨﯥ ﺗﻮان هﻢ
ﻧﻪ ﻟﺮۍ ،ﻟﮑﻪ د ﻣﯧﺴﺎل ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ دا ﭘﯧښﻮﯦﻨﻪ ﻧﻪ ﺷۍ ﮐﻮﻟﯥ ﭼﯥ  ٫٫ ،ﮐﻪ د دې ﮐﻮټﯥ د ﭘﺎرﻩ ﻧﻮې
ﮐﻤﭙﯧﻮټﺮ واﺧﯧﺴﺘﯥ ﺷۍ ﻧﻮ هﻐﻪ ﺑﻪ هﻢ ﺗﻮر وۍ،،.
د ٫٫ﻻ اف ﻧﯧﭽﺮ ،،د ټﮑۍ ﭘﻪ اړﻩ زﻣﻮﻧږﻩ ﻧﻨﻨﺊ ﭘﻮهﻨﻪ ﯦﻮﻩ دﺳﯥ ﻻﻧﺠﻪ دﻩ ﭼﯥ ﻓﻠﺴﻔﯧﺎن ﭘﯥ اوږدﻩ
ﻣﯧﻠﺴﻮﻧﻪ ﮐﻮۍ ،اؤ دا ﭼﯥ څﻮﻣﺮﻩ ښﮑﺎرۍ د هﻐﯥ ﻧﻪ هﻢ زﯦﺎﺗﻪ ﻧﺎزﮐﻪ ﻻﻧﺠﻪ دﻩ .د ﻣﯧﺴﺎل ﭘﻪ
ﺗﻮګﻪ ﻓﻠﺴﻔۍ ﺟﺎن ﮐﯧﺮول دا دوﻩ ﺑﯧﺎﻧﻮﻧﻪ ﯦﻮ ﺑﻞ ﺳﺮﻩ ﭘﺮﺗﻠﻪ ﮐﻮۍ ٫٫ ،د ﺳﺮو زرو د ټﻮﻟﻮ
ﻏﻮﻧډارو ) ﺳﭙﺌﯧﺮز ( ﭘﺮاﺧﺘﯧﺎ ) ډاﺋﯧﻤﯧټﺮ ( د ﯦﻮ ﻣﯧﻞ ﻧﻪ ﮐﻤﻪ وۍ ،،اؤ  ٫٫د ﯦﻮرﯦﻨﯧﻢ— ٢٣۵د

ټﻮﻟﻮ ﻏﻮﻧډارو ﭘﺮاﺧﺘﯧﺎ د ﯦﻮ ﻣﯧﻞ ﻧﻪ ﮐﻤﻪ وۍ .،،د دﻧﯧﺎ ﮐﺘﻨﻪ ﻣﻮﻧږ ﺗﻪ دا ښﺎﺋﯥ ﭼﯥ ﻣﻮﻧږﻩ ﮐﻠﻪ هﻢ
د ﺳﺮو زرو ﯦﻮ دﺳﯥ ﻏﻮﻧډارې ﻧﻪ دې ﻟﯧﺪﻟﯥ ﭼﯥ ﯦﻮ ﻣﯧﻞ ﭘﺮاﺧﻪ وۍ اؤ ﭘﻪ ډاډﻩ زړﻩ دا وﺋﯧﻠﯥ
ﺷﻮ ﭼﯥ ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧﮑﯥ وﺧﺖ ﮐښﯥ ﺑﻪ ﯦﯥ هﻢ او ﻧﻪ وﯦﻨﻮ .ﺧﻮ ﺑﯧﺎ هﻢ داﺳﯥ دﻟﯧﻞ ﻧﺸﺘﻪ ﭼﯥ د هﻐﯥ
ﭘﻪ ﺑﻨﯧﺎد ﻣﻮﻧږ دا ﺑﺎور ووﮐﻮ ﭼﯥ د ﺳﺮو زرو ﯦﻮ ﻣﯧﻞ ﭘﺮاﺧﻪ ﻏﻮﻧډارې ﻧﻪ ﺷۍ ﺟﻮړﯦﺪې اؤ دﻏﻪ
ﺷﺎن دا ﺑﯧﺎن ﻣﻮﻧږ ﮐﺎﻧﻮن ﻧﻪ ﺷﻮ ګڼﻠﯥ .ﭘﻪ ﺑﻠﯥ ﺧﻮا دا ﺑﯧﺎن ﭼﯥ  ٫٫د ﯦﻮرﯦﻨﯧﻢ— ٢٣۵د ټﻮﻟﻮ
ﻏﻮﻧډارو ﭘﺮاﺧﺘﯧﺎ د ﯦﻮ ﻣﯧﻞ ﻧﻪ ﮐﻤﻪ وۍ ،،د ﻧﯧﭽﺮ ﮐﺎﻧﻮن ګڼﻠﯥ ﮐﯧﺪې ﺷۍ ځﮑﻪ ﭼﯥ د ﻧﯧﻮﮐﻠﺌﯧﺮ
ﭘﺰﯦﮑﺲ د ﻣﺨﯥ ﭼﯥ ﮐﻠﻪ د ﯦﻮرﯦﻨﯧﻢ ٢٣۵-ﯦﻮ ﻏﻮﻧډارې ﭘﻪ ﭘﺮاﺧﺘﯧﺎ ﮐښﯥ ﺷﭙږو اﯦﻨﭽﻮ ﺗﻪ
اوورﺳۍ ﻧﻮ د ﭼﺎؤدﻧﯥ ﭘﻪ ﻧﺘﯧﺠﻪ ﮐښﯥ ﺧﺘﻢ ﺷۍ .دﻏﺴﯥ ﻣﻮﻧږ دا ﺑﺎور ﮐﻮﻟﯥ ﺷﻮ ﭼﯥ دا ﮐﺴﻤﻪ
ﻏﻮﻧډارۍ ﺷﺘﻮن ﻧﻪ ﻟﺮۍ ) .اؤ ﻧﻪ ﺑﻪ دا د هﻮښﺘﯧﺎرﺗﯧﺎ ﺧﺒﺮﻩ وۍ ﭼﯥ د ﺟﻮړﯦﺪو هڅﻪ ﯦﯥ اوﮐﻮ(.
دا ﺗﻮﭘﯧﺮ اړﯦﻦ دې ځﮑﻪ ﭼﯥ د دې ﻧﻪ دا ﭘﻪ ډاګﻪ ﮐﯧږۍ ﭼﯥ هﺮ ﺳﺮ ﭘﻪ ټﻮﻟﻪ ) ﺟﻨﺮل ( ﺑﯧﺎن د
ﻧﯧﭽﺮ ﮐﺎﻧﻮن ﻧﻪ ﺷۍ ﮐﯧﺪﻟﯥ اؤ دا ﭼﯥ زﯦﺎﺗﺮﻩ ﮐﺎﻧﻮﻧﻮﻧﻪ د ﯦﻮ ﻏټ اؤ ﺗړﻟۍ ﺳﻤﻮﻧﺪ د ﺑﺮﺧﻮ ﭘﻪ
ﺷﮑﻞ ﮐښﯥ ﺷﺘﻮن ﻟﺮۍ.
ﭘﻪ ﻣﺎډرن ﺳﺎﺋﻨﺲ ﮐښﯥ د ﻧﯧﭽﺮ ﮐﺎﻧﻮﻧﻮﻧﻪ زﯦﺎﺗﺮﻩ د اﯦﺴﺎب ) ﻣﯧﺘﯧﻤﯧټﮑﺲ ( ﭘﻪ ژﺑﻪ ﮐښﯥ رﻏﻮل
ﮐﯧږۍ .دا ﮐﺎﻧﻮﻧﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﯦﺎ ﮐﺮﻩ ) اﯦګﺰﯦﮑټ ( وۍ اؤ ﯦﺎ ﮐﺮﻩ ﺗﻪ ﻧﺰدې ) اﯦﭙﺮاﮐﺴﯧﻤﯧټ ( وۍ ،ﺧﻮ
ﭘﻪ دواڼﻮ ﺣﺎﻟﺘﻮﻧﻮ ﮐښﯥ دا زرورۍ دﻩ ﭼﯥ دا ﺑﻪ د ﮐﺘﻨﯥ ﺳﺮﻩ ﭼﭗ ﻧﻪ وۍ ــــــ ﮐﻪ ﭘﻪ ﺟﻬﺎﻧۍ
ﮐﭽﻪ ﻧﻪ وۍ ﻧﻮ ﻟږ ﺗﺮ ﻟږﻩ ﭘﻪ وړﻩ ﮐﭽﻪ د ﺧﺎﺳﻮ ﺷټﻮﻧﻮ د ﻻﻧﺪې ﺧﻮ ﭼﯥ ﺧﺎﻣﺨﺎ د ﮐﺘﻨﯥ ﺳﺮﻩ ډډﻩ
ﻟګﻮۍ .د ﻣﯧﺴﺎل ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﻣﻮﻧږ ﺗﻪ اوس دا ﭘﺘﻪ دﻩ ﭼﯥ د ﻧﯧﻮټﻦ ﭘﻪ ﮐﺎﻧﻮﻧﻮﻧﻮ ﮐښﯥ ﺑﺪﻟﻮن
زرورۍ ﺷۍ ﮐﻠﻪ ﭼﯥ د څﯧﺰوﻧﻮ رﻓﺘﺎر د رڼﺎ رﻓﺘﺎر ﺗﻪ ورﻧﯧﺰدې ﺷۍ .ﺧﻮ ﺑﯧﺎ هﻢ د ﻧﯧﻮټﻦ
ﮐﺎﻧﻮﻧﻮﻧﻪ  ٫٫ﮐﺎﻧﻮﻧﻮﻧﻪ ،،ګڼﻞ ﮐﯧږۍ ځﮑﻪ ﭼﯥ دا ﮐﺎﻧﻮﻧﻮﻧﻪ د ﮐﺘﻨﯥ ﺳﺮﻩ ﮐﺮﻩ ﺗﻪ ﻧﺰدې ﺳﻤﯥ
ﺧﻮرۍ ﺧﻮ ﭘﻪ ﺷټ د دې ﭼﯥ د څﯧﺰوﻧﻮ رﻓﺘﺎر د رڼﺎ د رﻓﺘﺎر ﻧﻪ ډﯦﺮ ﮐﻢ وۍ ﻟﮑﻪ څﻨګﻪ ﭼﯥ
ﻣﻮﻧږﻩ ﭘﻪ هﺮﻩ ورځﻨۍ ژوﻧﺪ ﮐښﯥ ورﺳﺮﻩ ﻣﺨﺎﻣﺦ ﯦﻮ.
ﮐﻪ ﻧﯧﭽﺮ ﭘﻪ ﮐﺎﻧﻮﻧﻮﻧﻮ ﭼﻠﯧږۍ ﻧﻮ ﺑﯧﺎ درې ﭘﻮښﺘﻨﯥ راوﻻړﯦږۍ:
 .١د دې ﮐﺎﻧﻮﻧﻮﻧﻮ ﺳﺮﭼﯧﻨﻪ څﻪ دﻩ؟
 .٢اﯦﺎ د دې ﮐﺎﻧﻮﻧﻮﻧﻮ ﻧﻪ ﺳﺮﻏړوﻧﯥ ﮐﯧﺪې ﺷۍ ،ﻟﮑﻪ ﻣﻮﺟﯧﺰې ) ﻣﯧﺮﯦﮑﻠﺰ (؟
 .٣اﯦﺎ د ﮐﺎﻧﻮﻧﻮﻧﻮ هﻢ دا ﯦﻮ ټﻮﻟﯥ ) ﺳﯧټ ( ﻣﻤﮑﻦ دې اؤ ﮐﻪ ﻧﻪ؟
ﭘﻪ دې ﺳﺘﺮو ﭘﻮښﺘﻨﻮ ډﯦﺮو ﺳﺎﺋﻨﺲ ﭘﻮهﺎﻧﻮ ،ﻓﻠﺴﻔﯧﺎﻧﻮ اؤ ﻣﺰب ﭘﻮهﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﻼ ډوﻟﻮﻧﻮ ﺧﭙﻞ ﻣﺎزﻏﻪ
ﺟﻨګﻮﻟۍ دۍ .د وړوﻣﺒﺊ ﭘﻮښﺘﻨﯥ دودۍ ځﻮاب ــــــ د ﮐﯧﭙﻠﺮ ،ګﺎﻟﯧﻠﯧﻮ ،ډﯦﺴﮑﺎرټﯧﺰ اؤ ﻧﯧﻮټﻦ

ځﻮاب ـــــ دا وو ﭼﯥ دا ﮐﺎﻧﻮﻧﻮﻧﻪ ﺧﺪائ ﺟﻮړ ﮐړۍ دۍ .دا ﺧﻮ ﻧﻮر هﯧڅ ﻧﻪ دۍ ﺧﻮ دﺳﯥ ﺧﺒﺮﻩ
دﻩ ﭼﯥ ﺧﺪائ د دې ﮐﺎﻧﻮﻧﻮﻧﻮ ﯦﻮ ﺗﻨۍ ) اﯦﻤﺒﺎډﯦﻤﻨټ ( ﻧﻮم دې .ﺗﺮ څﻮ ﭼﯥ ﻣﻮﻧږﻩ ﺧﺪائ ﭘﻪ دﺳﯥ
ﺳﯧﭙﺘﻮﻧﻮــــ ﻟﮑﻪ ﭘﻪ ﺗﻮرات ﮐښﯥ ﭼﯥ ﺑﯧﺎن ﺷﻮۍ دۍ ـــــ ﻧﻪ وۍ ﺳﻤﺒﺎل ﮐړې ﺗﺮ هﻐﯥ وړوﻣﺒﺊ
ﭘﻮښﺘﻨﯥ ﺗﻪ دا ځﻮاب وﺋﯧﻞ ﭼﯥ دا ﺧﺪائ ﺟﻮړ ﮐړۍ دۍ ﺧﻮ دﺳﯥ دﻩ ﻟﮑﻪ ﭼﯥ ﯦﻮ راز ﭘﻪ ﺑﻞ
راز ﺑﺪل ﮐړې ﺷۍ .ﮐﻪ د وړوﻣﺒﺊ ﭘﻮښﺘﻨﯥ ﭘﻪ ځﻮاب ﮐښﯥ ﻣﻮﻧږﻩ ﺧﺪائ راګډ ﮐﻮ ﻧﻮ ﺑﯧﺎ دوﯦﻤﻪ
ﭘﻮښﺘﻨﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻧږ ﺗﻪ ﻧﯧﻐﻪ اودرﯦږۍ :اﯦﺎ ﻣﻮﺟﯧﺰې ﭘﯧښﯧږۍ ،ﯦﺎ دا ﭼﯥ د ﮐﺎﻧﻮﻧﻮﻧﻮ ﻧﻪ ﺳﺮﻏړوﻧﻪ
ﮐﯧږۍ؟
د دوﯦﻤﯥ ﭘﻮښﺘﻨﯥ ﭘﻪ اړﻩ ﺧﯧﺎﻟﻮﻧﻪ ﺑﯧﺨۍ ﺟﻼ ﺟﻼ دۍ .د ﻟﺮﻏﻮﻧۍ ﯦﻮﻧﺎن د ټﻮﻟﻮ ﻧﻪ زﯦﺎت
اﻏﯧﺰﻧﺎﮐﻪ ﻟﯧﮑﻮاﻻن ،ارﺳﺘﻮ اؤ اﭘﻼﺗﻮن ﭘﻪ دې ټﯧﻨګﺎر ﮐﻮۍ ﭼﯥ د ﻧﯧﭽﺮ د ﮐﺎﻧﻮﻧﻮﻧﻮ ﻧﻪ
ﺳﺮﻏړوﻧﻪ ﻧﻪ ﮐﯧږۍ .ﺧﻮ ﮐﻪ د ﺑﺎﺋﺒﻞ ﭘﻪ ﺳﺘﺮګﻮ ورﺗﻪ اوګﻮرو ﻧﻮ ﺧﺪائ دا ﮐﺎﻧﻮﻧﻮﻧﻪ ﺟﻮړ ﮐړۍ
هﻢ دۍ اؤ د ﺧﻠﮑﻮ د دﻋﺎګﺎﻧﻮ ﭘﻪ ځﻮاب ﮐښﯥ ﯦﯥ ﭘﻪ ټﭙﻮ اودروﻟﯥ هﻢ ﺷۍــــــ ﻟﮑﻪ ﻣﺮګ ﺗﻪ
ﻧﯧﺰدې ﻧﺎروﻏﺎن رﻏﻮل ،اوﭼﮑﺎﻟﯧﺎﻧﯥ ﺑﯥ ﻧﯧټﯥ ﺧﺘﻤﻮل ،اؤ ﯦﺎ ﺑﯧﺎ ﭘﻪ ﻟﻮﺑﻮ ﮐښﯥ ﺑﺮې ور ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ
ﮐﻮل .د ډﯦﺴﮑﺎرټﯧﺰ د ﺧﯧﺎل ﭘﻪ ﭼﭙﻪ ﻧﯧﺰدې ټﻮﻟﻮ ﻣﺴﯧﺤﯥ ﭘﻮهﺎﻧﻮ ﭘﻪ دې ټﯧﻨګﺎر ﮐړې دې ﭼﯥ
ﺧﺪائ دا ﮐﺎﻧﻮﻧﻮﻧﻪ ځﻨډوﻟﯥ ﺷۍ اؤ دﻏﺴﯥ ﻣﻮﺟﯧﺰې ښﻮدﻟﯥ ﺷۍ .ﺗﺮ دې ﭼﯥ ﻧﯧﻮټﻦ هﻢ ﯦﻮ
ﮐﺴﻤﻪ ﭘﻪ ﻣﻮﺟﯧﺰو اﮐﯧﺪﻩ ﻟﺮﻟﻪ .هﻐﻪ دا ﺧﯧﺎل ﮐﺎؤ ﭼﯥ د ﺳﯧﺎرو ﭘﻪ ﻣﺪاروﻧﻮ ﮐښﯥ ټﯧﮑﺎؤ ﻧﻪ ﺷۍ
راﺗﻠﯥ ځﮑﻪ ﭼﯥ د ﯦﻮې ﺳﯧﺎرې د ګﺮﯦﻮﯦټۍ زور ﺑﻪ د ﺑﻠﯥ ﺳﯧﺎرې د ﭘﺎرﻩ ﯦﻮ دﺳﯥ ډﺳټﺮﺑﻨﺲ
وۍ ﭼﯥ د وﺧﺖ ﺗﯧﺮﯦﺪو ﺳﺮﻩ ﺑﻪ دوﻣﺮﻩ ﻏټ ﺷۍ ﭼﯥ ﯦﺎ ﺑﻪ دﻏﻪ ﺳﯧﺎرﻩ ﻧﻤﺮ ﺗﻪ ورټﯧﻞ ﺑﺎﺳۍ اؤ
ﯦﺎ ﺑﻪ ﯦﯥ د ﻧﻤﺮ د ﺳﻤﻮﻧﺪ ﻧﻪ ﺑﺎر اوﺑﺎﺳۍ .هﻐﻪ دا اﮐﯧﺪﻩ ﻟﺮﻟﻪ ﭼﯥ ﺧﺪائ ﭘﮑښﯥ ﺧﺎﻣﺨﺎ ﻻﺳﻮښﻨﻪ
ﮐﻮۍ اؤ دﻏﺴﯥ ﺳﯧﺎرې ﭘﻪ ﻣﺪار ﮐښﯥ ﭘﻪ ﻟﯧﮑﻪ ﺳﺎﺗۍ .ﺧﻮ ﻻﭘﻼس )  ١٨٢٧ ---١٧۴٩ع ( دا
دﻟﯧﻞ ورﮐﻮ ﭼﯥ دا ډﺳټﺮﺑﻨﺴﺰ ﺑﻪ څﺮﺧﻪ وال ) ﭘﯧﺮﯦﺎډﮎ ( وۍ ﯦﺎﻧۍ ﭘﻪ ﺷﯧﺒﻪ ﭘﺲ ﺑﻪ ﺳﺮدوﺑﺎرﻩ
ﮐﯧږۍ اؤ دﻏﺴﯥ ﺑﯥ ﺧﺮﺗﻮ ﻧﻪ ﺷۍ ﻏټﯧﺪې .دﻏﺴﯥ ﭘﻪ ﺷﯧﺒﻮ ﭘﺲ ﺑﻪ د ﻧﻤﺮ ﺳﻤﻮﻧﺪ واﭘﺲ ﺧﭙﻞ
ځﺎئ ﻟﻪ راځۍ اؤ د ﺧﺪائ د ﻻس وهﻨﯥ زرورت ﻧﻪ ﭘﯧښﯧږۍ.
هﻢ دﻏﻪ ﻻﭘﻼس دې ﭼﺎ ﭼﯥ ﭘﻪ وړوﻣﺒۍ ځﻞ ﺳﺎﺋﻨټﯧﻔﮏ ډټﺮﻣﯧﻨﺰم ﭘﻪ ﺳﭙﺎ ټﮑﻮ ﮐښﯥ دﻧﯧﺎ ﺗﻪ
وراوﭘﯧﮋﻧﺪو :ﮐﻪ ﭘﻪ ﯦﻮ ﻣﻬﺎل د ﮐﺎﺋﻨﺎت ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺎﻟﻮم وۍ ﻧﻮ د ﮐﺎﻧﻮﻧﻮﻧﻮ ﯦﻮ ټﻮﻟﯥ دا وس ﻟﺮۍ ﭼﯥ
د ﮐﺎﺋﻨﺎت راﺗﻠﻮﻧﮑﯥ اؤ ﺗﯧﺮ وﺧﺖ راﺗﻪ ﭘﻮرﻩ ﭘﻮرﻩ ﭘﻪ ګﻮﺗﻪ ﮐړۍ .دا د ﺧﺪائ ﻻﺳﻮښﻨﻪ اؤ
ﻣﻮﺟﯧﺰې د ﻣﻨځﻪ وړۍ .د ﻻﭘﻼس رﻏﻮل ﺷﻮې ﺳﺎﺋﻨټﻔﮏ ډټﺮﻣﯧﻨﺰم دوﯦﻤﯥ ﭘﻮښﺘﻨﯥ ﺗﻪ د ﻧﻨﻨۍ
دور د ﺳﺎﺋﻨﺲ ﭘﻮﻩ ځﻮاب دې .ﭘﻪ اﮐﯧﮑﺖ دا د ټﻮل ﻣﺎډرن ﺳﺎﺋﻨﺲ ﺑﻨﺴټ دې اؤ ﭘﻪ دې ټﻮل
ﮐﯧﺘﺎب ﮐښﯥ ﯦﻮ ډﯦﺮﻩ ﺳﺘﺮﻩ ﺗﻠﻨﻼرﻩ .ﯦﻮ ﺳﺎﺋﻨﺴۍ ﮐﺎﻧﻮن ﺳﺎﺋﻨﺴۍ ﮐﺎﻧﻮن ﻧﻪ ﺷۍ ﮐﯧﺪې ﮐﻮم ﭼﯥ د
ﯦﻮ ﺳﭙﺮﻧﯧﭽﺮل ﺷﺘﻮن ﭘﻪ ﻻﺳﻮښﻨﻪ ﺧﭙﻞ ﮐﺎر ﭘﺮﯦږدۍ .د دې ﭘﻪ ﭘﯧﮋﻧﺪﻟﻮ واﺋﯥ ﭼﯥ ﻧﭙﻮﻟﯧﻦ ﯦﻮ ځﻞ

د ﻻﭘﻼس ﻧﻪ ﺗﭙﻮس اوﮐﻮ ﭼﯥ ﭘﻪ دې ﮐښﯥ ﺑﻪ ﺧﺪائ څﻨګﻪ ځﺎﺋﯧﻮې .ﻻﭘﻼس ځﻮاب ورﮐﻮ ﭼﯥ
ﺳﺮ ﻣﺎﺗﻪ ﭘﮑښﯥ د دﻏﻪ هﺎﺋﭙﺎﺗﯧﺴﺲ زرورت ﻧﻪ دې ﭘﯧښ ﺷﻮې.
ﺧﻠﮏ ﭘﻪ دې ﮐﺎﺋﻨﺎت ﮐښﯥ اوﺳﯧږۍ اؤ د دې ﮐﺎﺋﻨﺎت د څﯧﺰوﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﻣﺎﻣﯧﻠﻪ ﮐﻮۍ ﻧﻮ ﺳﺎﺋﻨټﻔﮏ
ډټﺮﻣﻨﺰم ﺑﻪ ﺧﺎﻣﺨﺎ د ﺧﻠﮑﻮ دﭘﺎرﻩ هﻢ ﺳﻢ وۍ .ﺧﻮ ﺑﯧﺎ هﻢ ډﯦﺮ داﺳﯥ ﺧﻠﮏ ﺷﺘﻪ ﭼﯥ هﻐﻮۍ دا
ﻣﻨۍ ﭼﯥ ﺗﺒﻌۍ ﭘﯧښﯥ د ﺳﺎﺋﻨټﻔﮏ ډټﺮﻣﻨﺰم د ﻣﺨﯥ ﮐﯧږۍ ﺧﻮ هﻐﻮۍ د اﻧﺴﺎن ﺧﻮئ د دې ﻧﻪ
ازاد ګڼۍ ځﮑﻪ ﭼﯥ هﻐﻮۍ ﭘﻪ دې اﮐﯧﺪﻩ دۍ ﭼﯥ اﻧﺴﺎن ﻓﺮۍ وﯦﻞ ﻟﺮۍ .د ﻣﯧﺴﺎل ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ د
ﻓﺮۍ وﯦﻞ د ﺧﯧﺎل د ﺧﻮﻧﺪۍ ﺳﺎﺗﻠﻮ د ﭘﺎرﻩ ډﯦﺴﮑﺎرټﯧﺰ دا اووﺋﯧﻞ ﭼﯥ د اﻧﺴﺎن زهﻦ ) ﻣﺎﺋﻨډ ( د
ﺗﺒﻌۍ دﻧﯧﺎ د څﯧﺰوﻧﻮ ﻧﻪ ﺑﯧﺨۍ ﺑﺪل دې اؤ ﭘﻪ دې وﺟﻪ د دې ﮐﺎﻧﻮﻧﻮﻧﻪ ﻧﻪ ﻣﻨۍ .د هﺎﻏﻠۍ ﭘﻪ ﺧﯧﺎل
اﻧﺴﺎن د دوو څﯧﺰوﻧﻮ ﻧﻪ ﺟﻮړ دې ،ﺗﻨﻪ اؤ روح .ﺗﻨﯥ د ﻣﺸﯧﻨﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن دۍ اؤ د ﺳﺎﺋﻨﺲ
ﮐﺎﻧﻮﻧﻮﻧﻪ ﻣﻨۍ ،ﺧﻮ روح د ﺳﺎﺋﻨﺲ د ﮐﺎﻧﻮﻧﻮﻧﻮ د ﻣﻨﻠﻮ ﭘﺎﺑﻨﺪ ﻧﻪ دې .د ډﯦﺴﮑﺎرټﯧﺰ اﻧﺎټﻮﻣۍ اؤ
ﭘﺰﯦﺎﻟﻮژۍ ډﯦﺮ ﺧﻮښ وو اؤ د ﻣﺎزﻏﻮ ﭘﻪ ﻣﻨځ ﮐښﯥ ﯦﻮ وړوﮐښﯥ ﻏړې ) ارګﻦ ( ،ﭼﯥ ﭘﯧﻨﺌﯧﻞ
ګﻠﯧﻨډ ﻧﻮﻣﯧږۍ ،ﯦﯥ د روح ﮐﻮر ګڼﻮ.

ﭘﯧﻨﺌﯧﻞ ګﻠﯧﻨډ Figure 15

هﺎﻏﻠۍ دا ﺑﺎور ﻟﺮو ﭼﯥ زﻣﻮﻧږﻩ ټﻮل ﺳﻮﭼﻮﻧﻪ د دﻏﻪ ګﻠﯧﻨډ ﻧﻪ راوﻻړﯦږۍ اؤ دﻏﻪ زﻣﻮﻧږ د
ﻓﺮۍ وﯦﻞ ﺳﺮﭼﯧﻨﻪ دﻩ.
ﺧﻠﮏ ﻓﺮۍ وﯦﻞ ﻟﺮۍ ﮐﻪ ﻧﻪ؟ ﮐﻪ ﻣﻮﻧږﻩ ﻓﺮۍ وﯦﻞ ﻟﺮو ﻧﻮ دا د اﯦﻮاﻟﻮﺷﻦ ﭘﻪ دوران ﮐښﯥ ﮐﻠﻪ
راڅﺮګﻨﺪ ﺷﻮ؟ اﯦﺎ ﺑﻠﯧﻮ -ګﺮﯦﻦ اﻟﺠۍ اؤ ﯦﺎ ﺑﯧﮑټﯧﺮﯦﺎ ﻓﺮۍ وﯦﻞ ﻟﺮۍ؟ اؤ ﮐﻨﻪ د دوۍ ﺧﻮئ
اټﻮﻣﯧټﮏ دې اؤ د ﺳﺎﺋﻨﺲ د ﮐﺎﻧﻮﻧﻮﻧﻮ ﭘﺎﺑﻨﺪ دې .اﯦﺎ ﺳﯧﺮپ ﻣﻠټۍ ﺳﯧﻠډ ارګﻨﺰﻣﺰ ﻓﺮۍ وﯦﻞ ﻟﺮۍ
اؤ ﮐﻨﻪ ﺳﯧﺮپ ﺗۍ ﻟﺮوﻧﮑۍ ) ﻣﯧﻤﻠﺰ (؟ ﻣﻮﻧږ ﺑﻪ دا ﺳﻮچ ﮐﻮو ﭼﯥ ﯦﻮ ﺷﺎدو د ﻓﺮۍ وﯦﻞ ﻧﻪ ﻣﺰې
اﺧﻠۍ ﭼﯥ ﮐﻠﻪ ﭘﻪ ﮐﯧﻠﻪ ﺷﺨﻮﻧﺪ وهۍ اؤ ﯦﺎ ﭘﯧﺸﻮ ﮐﻠﻪ ﭼﯥ هﻐﻪ ﭘﻪ ﭘﻨﺠﻮ ﺳﺘﺎ د ﮐﻮر ګﻮټﻮﻧﻪ

راﮐﻨۍ ،ﺧﻮ د هﺎﻏﻪ ﭼﯧﻨﺠۍ ﺑﺎرﻩ ﮐښﯥ دې څﻪ ﺧﯧﺎل دې ﭼﯥ ﮐﺎﺋﻨﻮراﺑﺪﯦټﯧﺲ اﯦﻠﯧګﺎﻧﺲ ﯦﯥ ﻧﻮم
دې اؤ ﭘﻪ ﺟﻮړښﺖ ﮐښﯥ دوﻣﺮﻩ ﺳﺎدﻩ دې ﭼﯥ د  ٩۵٩ﺳﯧﻠﺰ ﻧﻪ ﺟﻮړ دې.

ﮐﺎﺋﻨﻮراﺑﺪﯦټﯧﺲ اﯦﻠﯧګﺎﻧﺲ Figure 16

دا ﭼﯧﻨﺠﯥ ګﻮﻣﺎن ﮐﻮم ﭼﯥ دا ﺧﻮ ﺑﻪ ﻧﻪ واﺋﯥ ﭼﯥ ٫٫ ،هﺎﻏﻪ ﺑﯧﮑټﯧﺮﯦﺎ څﻮﻣﺮﻩ ﺧﻮږ وو هﻐﻪ
ﭼﯥ ﻣﺎ د ﺗﻤﺒﯥ ﺷﺎﺗﻪ اوﺧﻮړو ،،ﺧﻮ ﺑﯧﺎ هﻢ دې ﭘﻪ ﺧﻮراﮎ ﮐښﯥ ښﻪ اؤ ﺧﺮاپ ﮐﻮۍ ،اؤ د ﺧﭙﻠﯥ
ﺗﯧﺮې ﻧﺰدې ﺗﺠﺮوﺑﯥ ﭘﻪ رڼﺎ ﮐښﯥ ﮐﻠﻪ ﺧﺮاپ ﺗﻪ ﮐښﯧﻨۍ وﯦﺨﻮرۍ اؤ ﮐﻠﻪ روان وۍ ﭘﻪ ښﻪ ﭘﺴﯥ
ﺗﻮﻏړﯦږۍ .اﯦﺎ دې ﺗﻪ ﻣﻮﻧږ ﻓﺮۍ وﯦﻞ وﺋﯧﻠﯥ ﺷﻮ؟
ﻣﻮﻧږ ﺗﻪ دﺳﯥ ﻟګۍ ﭼﯥ ﻣﻮﻧږ ﭼﯥ څﻪ ﮐﻮو ﭘﺨﭙﻠﻪ ﺧﻮښﻪ ﯦﯥ ﮐﻮو ﺧﻮ د ﺑﯧﺎﻟﻮﺟۍ د ﻋﻠﻢ ﻧﻪ ﻣﻮﻧږ
ﺗﻪ دا ﭘﺘﻪ ﻟګۍ ﭼﯥ ﺑﯧﺎﻟﻮﺟﯧﮑﻞ ﭘﺮاﺳﺴﺰ د ﭘﺰﯦﮑﺲ اؤ ﮐﯧﻤﺴټﺮئ د ﮐﺎﻧﻮﻧﻮﻧﻮ ﭘﺎﺑﻨﺪۍ ﮐﻮۍ اؤ
دوﻣﺮﻩ ﭘﻪ ﮐﺮﻩ ﺗﻮګﻪ ﻣﺎﻟﻮم دۍ ﻟﮑﻪ د ﺳﯧﺎرو ﻣﺪاروﻧﻪ ﭼﯥ ﻣﺎﻟﻮم دۍ .د ﻧﯧﻮروﺳﺎﺋﻨﺲ ډﯦﺮې
اوﺳﻨﺊ ﺗﺠﺮوﺑﯥ د دې ﺧﯧﺎل ﻣﻠګﺮﺗﯧﺎ ﮐﻮۍ ﭼﯥ زﻣﻮﻧږ ﻣﺎزﻏﻪ د ﭘﺰﯦﮑﺲ د ﮐﺎﻧﻮﻧﻮﻧﻮ ﭘﻪ اﯦﺴﺎب
ﭼﻠﻨﺪ ﮐﻮۍ اؤ ﺑﯧﺎ زﻣﻮﻧږ ﻣﺎزﻏﻪ د هﺮ ﻋﻤﻞ ﭘﯧﺴﻠﻪ ﮐﻮۍ اؤ داﺳﯥ ﻧﻪ دﻩ ﭼﯥ ګﻨۍ د ﭘﺰﯦﮑﺲ د
ﮐﺎﻧﻮﻧﻮﻧﻮ د ﮐﺎﺑﻮ ﻧﻪ ﺑﺎر څﻪ ﺷﯥ دا ﭘﯧﺴﻠﯥ ﮐﻮۍ .د ﻣﯧﺴﺎل ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﭘﻪ وﯦﺨﻪ د ﻧﺎروﻏﺎﻧﻮ د
ﻣﺎزﻏﻮ د اﭘﺮﯦﺸﻦ ﭘﻪ دوران ﮐښﯥ دا ﻣﺎﻟﻮﻣﻪ ﺷﻮې دﻩ ﭼﯥ د ﺑﺠﻠﺊ ﭘﻪ ﻣټ د ﻣﺎزﻏﻮ داﺳﯥ ﺳﯧﻤﯥ
ﺗﺨﻨﻮل ﮐﯧﺪې ﺷۍ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻧﺎروﻏﻪ ﮐښﯥ د ﻻس ،ﻣټ اؤ ﺷﻮﻧډو د ﺧﻮزوﻟﻮ ﮐﯧﺨﯥ ﭘﯧﺪا ﮐړۍ .ﮐﻪ
زﻣﻮﻧږﻩ ﺧﻮئ د ﭘﺰﯦﮑﻞ ﮐﺎﻧﻮن د ﮐﺎﺑﻮ ﻻﻧﺪې دې ﻧﻮ دا ﺧﯧﺎل ډﯦﺮ ګﺮان دې ﭼﯥ ﺑﯧﺎ ﻓﺮۍ وﯦﻞ
څﻨګﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻣﺎﻣﯧﻠﻪ ﮐﻮﻟﯥ ﺷۍ ،اؤ دﻏﺴﯥ ﻣﻮﻧږﻩ ﻧﻮر هﯧڅ ﻧﻪ ﯦﻮ ﺧﻮ ﺑﯧﺎﻟﻮﺟﯧﮑﻞ ﻣﺎﺷﯧﻨﺎن ﯦﻮ اؤ
ﻓﺮۍ وﯦﻞ ﻏﻮﻟﻮوﻧﮑﯥ ) اﯦﻠﯧﻮژن ( دې.
د دې ﻣﻨﻠﻮ ﺳﺮﻩ ﭼﯥ د ﻧﯧﭽﺮ ﮐﺎﻧﻮﻧﻮﻧﻪ د اﻧﺴﺎن ﺧﻮې ټﺎﮐۍ ،دې ﭘﺎﺋﯧﻠﯥ ﺗﻪ رﺳﯧﺪل د ﻋﮑﻞ ﺳﺮﻩ
ﺳﻤﯥ ﺧﻮرۍ ﭼﯥ دا دوﻣﺮﻩ ﭘﻪ ﮐړﮐﯧﭽﻦ ډول ټﺎﮐﻠﯥ ﮐﯧږۍ اؤ دوﻣﺮﻩ ﺑﯥ ﺧﺮﺗﻮ ﺑﯧﭙﺎﯦښﺘﯥ )

وﯦﺮﺋﯧﺒﻠﺰ ( ﭘﮑښﯥ ﺑﺮﺧﻪ اﺧﻠﯥ ﭼﯥ ﭘﯧښﻮﯦﻨﻪ ﯦﯥ ﻧﺰدې ﻧﺎﻣﻤﮑﻨﻪ ﺷۍ .د دې ﭘﯧښﻮﯦﻨﯥ د ﭘﺎرﻩ ﺑﻪ دا
زرورۍ وۍ ﭼﯥ ﻣﻮﻧږ ﺗﻪ د اﻧﺴﺎن ﭘﻪ ﺗﻨﻪ ﮐښﯥ ﭘﻪ ټﺮﯦﻠﯧﻨﻮﻧﻮ ﻣﺎﻟﯧﮑﯧﻮﻟﻮ ﮐښﯥ د هﺮ ﯦﻮ اوﻟﻨﯥ
ﺷټ ) اﻧﯧﺸﻞ ﮐﻨډﯦﺸﻦ ( ﭘﺘﻪ وۍ اؤ ﺑﯧﺎ هﻢ ﻧﺰدې دﻏﻪ هﻮﻣﺮﻩ اﯦﮑﻮﯦﺸﻨﺰ راڼﻪ ) ﺳﺎﻟﻮﺷﻦ ( ﮐړې
ﺷﻮ .دا ﮐﺎر ﺑﻪ ﯦﻮ څﻮ ﺑﻠﯧﻨﻪ ﮐﻠﻮﻧﻪ واﺧﻠۍ اؤ ﻣﺨﯥ ﺗﻪ د وﻻړ ﺳړۍ د ﺳﻮﮎ ﻧﻪ ﭘﻪ ﺑﭻ ﮐﯧﺪو ﮐښﯥ
ﺑﻪ ﻟږ ﻏﻮﻧﺪې ﻧﺎوﺧﺘﻪ ﺷﻮې وۍ.
د اﻧﺴﺎن د ﺧﻮئ ﭘﯧښﻮﯦﻨﻪ د ﻣﻮﻧډﯦﺰو ﭘﺰﯦﮑﻞ ﮐﺎﻧﻮﻧﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﮐﺎروﻟﻮ ګټﻮرﻩ ﺧﺒﺮﻩ ﻧﻪ دﻩ ﻧﻮ ځﮑﻪ
ﻣﻮﻧږﻩ ﯦﻮ دﺳﯥ ﺗﯧﻮرۍ ﮐﺎروو ﭼﯥ هﻐﯥ ﺗﻪ اﯦﻔﮑټﻮ ﺗﯧﻮرۍ واﺋﯥ .ﭘﻪ ﭘﺰﯦﮑﺲ ﮐښﯥ اﯦﻔﮑټﻮ
ﺗﯧﻮرۍ ﯦﻮ دﺳﯥ ﭼﻮﮐﺎټ ﺗﻪ واﺋﯥ ﭼﯥ ﭘﻪ هﻐﯥ ﮐښﯥ څﻪ ﻟﯧﺪل ﺷﻮې ﭘﯧښﯥ د ﻣﻮﻧډﯦﺰو ﮐﺎﻧﻮﻧﻮﻧﻮ
د اﺳﺘﻤﺎل ﻧﻪ ﭘﺮﺗﻪ ﻣﺎډل ﮐﯧږۍ .د ﻣﯧﺴﺎل ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﻣﻮﻧږ د زﻣﮑﯥ د ټﻮﻟﻮ اﯦټﻤﻮﻧﻮ اؤ ﯦﻮ ﺳﯧﻮ د
ټﻮﻟﻮ اﯦټﻤﻮﻧﻮ ﺗﺮ ﻣﻨځﻪ د ګﺮﯦﻮﯦټﯧﺸﻦ اﯦﮑﻮﯦﺸﻨﺰ ﮐﺮﻩ ﻧﻪ ﺷﻮ رڼﻮﻟﯥ .ﺧﻮ دا ﮐﻮﻟﯥ ﺷﻮ ﭼﯥ د
زﻣﮑﯥ اؤ ﺳﯧﻮ ﺗﺮ ﻣﻨځﻪ د ګﺮﯦﻮﯦټۍ زور داﺳﯥ ﻣﺎډل ﮐﻮ ﭼﯥ هﻐﻪ ﺳﯧﺮپ د زﻣﮑﯥ اؤ ﺳﯧﻮ ﭘﻪ
ﻣﺎﺳﺰ ﺑﺎﻧﺪې وﻻړ وۍ .دﻏﺴﯥ ﻣﻮﻧږ دا ﻧﻪ ﺷﻮ ﮐﻮﻟﯥ ﭼﯥ د هﺮ ﻣﺎﻟﯧﮑﯧﻮل اؤ اﯦټﻢ د ﭘﺎرﻩ
اﯦﮑﻮﯦﺸﻨﺰ راڼﻪ ﮐﻮ ﻧﻮ ځﮑﻪ ﻣﻮﻧږﻩ ﯦﻮ دﺳﯥ اﯦﻔﮑټﻮ ﺗﯧﻮرۍ رﻏﻮﻟﯥ ﭼﯥ هﻐﯥ ﺗﻪ ﮐﯧﻤﺴټﺮۍ واﺋﯥ
ﮐﻮﻣﻪ ﭼﯥ ﻣﻮﻧږ ﺗﻪ د ﯦﻮ ﮐﯧﻤﯧﮑﻞ ﭘﺮاﺳﺲ ﭘﻪ ﺑﺎرﻩ ﮐښﯥ ګټﻮر ﻣﺎﻟﻮﻣﺎت راﮐﻮۍ اؤ د اﯦټﻤﺰ اؤ
ﻣﺎﻟﯧﮑﯧﻮﻟﺰ د ﮐړﮐﯧﭽﻨﺘﻮب ﻧﻪ ﻣﻮ ژﻏﻮرۍ .د ﺧﻠﮑﻮ د ﭘﺎرﻩ ﻣﻮﻧږﻩ د ټﻮﻟﻮ اﯦټﻤﻮﻧﻮ اؤ ﻣﺎﻟﯧﮑﯧﻮﻟﻮ
ﺑﯥ ﺧﺮﺗﻪ اﯦﮑﻮﯦﺸﻨﺰ ﻧﻪ ﺷﻮ رڼﻮﻟﯥ ﻧﻮ ځﮑﻪ ﻣﻮﻧږﻩ د ﻓﺮۍ وﯦﻞ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ اﯦﻔﮑټﻮ ﺗﯧﻮرۍ ﮐﺎروو.
زﻣﻮﻧږ د ارادې ) وﯦﻞ ( اؤ د هﻐﯥ ﻧﻪ راوﻻړﯦﺪوﻧﮑﯥ ﺧﻮئ د څﯧړﻧﯥ ﺳﺎﺋﻨﺲ ﺗﻪ ﺳﺎﺋﯧﮑﺎﻟﻮﺟۍ
واﺋﯥ .اﯦﮑﻨﺎﻣﮑﺲ هﻢ ﯦﻮ اﯦﻔﮑټﻮ ﺗﯧﻮرۍ دﻩ ﮐﻮﻣﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻓﺮۍ وﯦﻞ اؤ ﭘﻪ دې ګﻮﻣﺎن وﻻړﻩ دﻩ
ﭼﯥ ﺧﻠﮏ د دې ﺟﻮګﻪ دۍ ﭼﯥ د وس د ﻻﻧﺪې ټﻮﻟﯥ ﻻرې اوﭘﻠټۍ اؤ ګټﻮرﻩ ﭘﮑښﯥ ﻏﻮرﻩ
ﮐړۍ .د اﯦﮑﻨﺎﻣﮑﺲ اﯦﻔﮑټﻮ ﺗﯧﻮرۍ د ﺧﻮئ ﭘﻪ ﭘﯧښﻮﯦﻨﯥ ﮐښﯥ ډﯦﺮﻩ ﺑﺮﯦﺎﻟﺊ ځﮑﻪ ﻧﻪ دﻩ ﭼﯥ د
ﺧﻠﮑﻮ ﭘﯧﺴﻠﯥ زﯦﺎﺗﺮﻩ ﭘﻪ ﻧﯧﻤګړو اؤ د ﻋﮑﻞ ﭘﻪ ﭼﭙﻪ څﯧړﻧﻮ وﻻړې وۍ .هﻢ دا وﺟﻪ دﻩ ﭼﯥ دﻧﯧﺎ
ﭘﻪ دوﻣﺮﻩ ﻻﻧﺠﻪ ﮐښﯥ اوﻧﺨښﺘﻪ.
درﯦﻤﻪ ﭘﻮښﺘﻨﻪ ﭘﻪ دې راټﻮﻟﻪ دﻩ ﭼﯥ اﯦﺎ د ﮐﺎﺋﻨﺎت د ﭼﻠﻮﻧﮑۍ اؤ د اﻧﺴﺎن د ﺧﻮئ ټﺎﮐﻮﻧﮑۍ دا
ﮐﺎﻧﻮﻧﻮﻧﻪ ﺑﯥ ﺳﺎرۍ دۍ اؤ ﮐﻪ ﻧﻪ .ﮐﻪ وړوﻣﺒﺊ ﺗﻪ ﭘﻮښﺘﻨﯥ ﺳﺘﺎ ځﻮاب دا وو ﭼﯥ ﺧﺪائ دا
ﮐﺎﻧﻮﻧﻮﻧﻪ ﺟﻮړ ﮐړۍ دۍ ﻧﻮ ﺑﯧﺎ دا ﭘﻮښﺘﻨﻪ داﺳﯥ دﻩ ﭼﯥ اﯦﺎ د دې ﮐﺎﻧﻮﻧﻮﻧﻮ د ﺧﻮښﻮﻟﻮ ﻧﻪ اﯦﺴﺘﻪ
ﺧﺪائ ﺳﺮﻩ ﺑﻠﻪ ﻻرﻩ وﻩ؟ ارﺳﺘﻮ اؤ اﭘﻼﺗﻮن دواڼﻮ د ډﯦﺴﮑﺎرټﯧﺰ اؤ اﺋﻨﺴټﺎﺋﻦ ﻏﻮﻧﺪې دا ﻋﮑﯧﺪﻩ
ﻟﺮﻟﻪ ﭼﯥ د دې ﻧﻪ اﯦﺴﺘﻪ ﻧﻮر ﮐﺎﻧﻮﻧﻮﻧﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﻪ دۍ ځﮑﻪ ﭼﯥ ﺳﯧﺮپ هﻢ دا ﮐﺎﻧﻮﻧﻮﻧﻪ د ﻋﮑﻞ
ﺳﺮﻩ ﺳﻢ دۍ .ارﺳﺘﻮ د دې ﮐﺎﻧﻮﻧﻮﻧﻮ ﺳﺮﭼﯧﻨﻪ ﻣﻨﺘﮏ ) ﻻﺟﮏ ( ګڼﻮ اؤ ﭘﻪ دﻏﻪ وﺟﻪ هﻐﻪ اؤ د
هﻐﻪ ﻣﻨﻮﻧﮑﻮ دا ﺑﺎور ﻟﺮو ﭼﯥ دا ﮐﺎﻧﻮﻧﻮﻧﻪ د ﻧﯧﭽﺮ د ﮐﺘﻨﯥ ﻧﻪ ﭘﺮﺗﻪ د ﭘﻮهﯥ د ﮐﺎﺑﻮ ﻻﻧﺪې راﺗﻠﯥ

ﺷۍ .د دې ﺳﺮﻩ ﺑﻠﻪ ﺧﺒﺮﻩ دا دﻩ ﭼﯥ ارﺳﺘﻮ اؤ د هﻐﻪ ﻣﻨﻮﻧﮑﻮ ﭘﻪ دې زور ورﮐﺎوو ﭼﯥ څﯧﺰوﻧﻪ
وﻟﯥ ﮐﺎﻧﻮﻧﻮﻧﻪ ﻣﻨۍ اؤ دې ﺗﻪ ﯦﯥ ډﯦﺮ ﭘﺎم ﻧﻪ ﮐﺎوو ﭼﯥ دا ﮐﺎﻧﻮﻧﻮﻧﻪ څﻨګﻪ ﮐﺎر ﮐﻮۍ اؤ د دې
وﺟﯥ هﻐﻪ داﺳﯥ ﮐﺎﻧﻮﻧﻮﻧﻪ ورﻏﻮل ﭼﯥ زﯦﺎﺗﺮﻩ ﻏﻠﺖ وو اؤ ډﯦﺮ ګټﻮر هﻢ ﻧﻪ وو ،ﮐﻪ څﻪ هﻢ
دﻏﻪ ﮐﺎﻧﻮﻧﻮﻧﻮ د ﺳﺎﺋﻨﺲ ﭘﻪ دﻧﯧﺎ ﮐښﯥ ﺗﺮ ﭘﯧړﯦﻮ ﭘﯧړﯦﻮ ﺑﺎﭼﺎﺋﯥ اوﮐړﻩ .ډﯦﺮ وروﺳﺘﻪ ﺑﯧﺎ د ګﺎﻟﯧﻠﯧﻮ
ﻏﻮﻧﺪې ﺧﻠﮑﻮ د ارﺳﺘﻮ واﮎ ﺗﻪ ﭘﺘﻮن اووهﻮ اؤ ﻻړل ﭼﯥ ﭘﻪ رښﺘﯧﺎ ﻧﯧﭽﺮ د ﺗﺠﺮوﺑﻮ د ﻻرې
اوګﻮرۍ ﭼﯥ څﻨګﻪ ﮐﺎر ﮐﻮۍ اؤ دا ﻧﻪ ﭼﯥ ﺳﯧﺮپ ﻣﻨﺘﮏ اؤ ﺳﻮﭼﻪ ﺳﻮچ اوﮐﺎروۍ.
دا ﮐﯧﺘﺎب د ﺳﺎﺋﻨټﯧﻔﮏ ډټﺮﻣﻨﺰم ﭘﻪ ﺗﻠﻨﻼرﻩ وﻻړ دې ،اؤ دﻏﺴﯥ دوﯦﻤﯥ ﭘﻮښﺘﻨﯥ ﺗﻪ ځﻮاب دا دې
ﭼﯥ ﻣﻮﺟﯧﺰې ﯦﺎ د ﮐﺎﻧﻮن ﻧﻪ ﺳﺮﻏړوﻧﻪ ﻧﺸﺘﻪ .د وړوﻣﺒﺊ اؤ درﯦﻤﯥ ﭘﻮښﺘﻨﯥ ژورو ځﻮاﺑﻮﻧﻮ ﻟﻪ
ﺑﻪ ﻣﻮﻧږﻩ ﺑﯧﺎ راځﻮ .ﺧﻮ د دې ﻧﻪ ﻣﺨﮑښﯥ ﺑﻪ رارواﻧﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐښﯥ دا اوګﻮرو ﭼﯥ د ﻧﯧﭽﺮ
ﮐﺎﻧﻮﻧﻮﻧﻪ د څﻪ ﺷۍ د ﭘﺎرﻩ دۍ ﯦﺎ د څﻪ ډﺳﮑﺮﭘﺸﻦ ﮐﻮۍ .زﯦﺎﺗﺮﻩ ﺳﺎﺋﻨﺲ ﭘﻮهﺎن ﺑﻪ درﺗﻪ دا
اوواﺋﯥ ﭼﯥ دا ﮐﺎﻧﻮﻧﻮﻧﻪ د ﯦﻮ ﺑﻬﺮﻧۍ اﮐﯧﮑﺖ ﻣﯧﺘﯧﻤﯧټﮑﻞ رﯦﻔﻠﯧﮑﺸﻦ دې ،ﯦﻮ دﺳﯥ ﺑﻬﺮﻧﯥ اﮐﯧﮑﺖ
ﭼﯥ د ﮐﺘﻮﻧﮑۍ ﺷﺘﻮن ورﺑﺎﻧﺪې اﻏﯧﺰﻩ ﻧﻪ ﮐﻮۍ .ﺧﻮ ﭼﯥ ﻣﻮﻧږﻩ د ﺧﭙﻠﯥ ﮐﺘﻨﯥ ﭘﻪ اړﻩ ﺳﻮچ اوﮐﻮ
اؤ د ﺑﯧﺎ د هﺎﻏﻪ ﺧﯧﺎﻟﻮﻧﻮ ﭘﻪ اړﻩ ﭼﯥ ﻣﻮﻧږﻩ ﺋﺊ د ﺧﭙﻞ ﭼﺎﭘﯧﺮﯦﺎل د ﭘﺎرﻩ رﻏﻮو ﻧﻮ ﻣﻮﻧږ د دې
ﭘﻮښﺘﻨﯥ ﺳﺮﻩ ﻣﺨﺎﻣﺦ ﮐﯧږو ﭼﯥ اﯦﺎ دﺳﯥ ﯦﻮ دﻟﯧﻞ ﺷﺘﻪ ﭼﯥ د هﻐﯥ ﭘﻪ ﻣټ ﻣﻮﻧږﻩ دا ﺑﺎور اوﮐﻮ
ﭼﯥ ﯦﻮ درﯦﻤګړې اﮐﯧﮑﺖ ) اﺑﺠﮑټﻮ رﯦﯧﻠټۍ ( ﺷﺘﻮن ﻟﺮۍ؟

