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 د لوړو زده کړو وزارت پیغام
 

د برش د تاریخ  هام تلفو او د ی  کاا کفارل د وواو ې  هاو ا هام 

 .السفم یې ړلاو  سارتوو ې  رول لاو کاا مخال تلاو ی ل لوباول  د 

دیيس کفرل د نصرل ېسريس بلرم جاوړ   ېاا د هدک کاد  د 

کی یت هم لوړ لو کا تلو ېیهښت لل . لم  مد  ېتوام د ندخوېلاو 

تعیری نو  د  رت د غوښفنو ې  د ټولنا د ېړتیر   هم نظل کا نیولاو هک برخاد  هیژندل شوخو

 نو  دیيس توېد ې  کفربونم د تحصوینو لوریک بلېبل ې  ېرپ يش.

لم ښرغوو ېسفردېنو ې  لیکوېالنو څلم د هړک لام کاوتم تننام کاو  ېاا د ېتادېیک هخاری خاا 

څارنوو کاا دیيس کفربونام تا لی  ې  ېخسفو  ې  د کوونو هم ې ږد  کا خا هم رووو ېړ ناد  

ء کاد  د  ې  د هاو ا توتاوی خاا هام رلکات یې ساف  ژبرړيل د   رول تيل هوی خا ېدې

د . لم نوی  ښرغوو ېسفردېنو ې  هو رنو څلم  و هم دینښت غوښفنم کو  تال څاو هام روواو 

يس کفربونم ې  دیيس تاوېد بلېبال ې  ېارپ کاد   ېاا لام ېارپ ېړ ند  بلرو کا نو  دی 

 ی سفم د ګلېنو تحصوینو هم  ېک کا  یکدل يش ې  د هدک کاد  د کی یات هام لوړ لاو ې  د 

 وومم هل سا هم هلتلفګ کا خا نېک ګر  ېریسف    . 

د لوړ  هدک کد   هېیت دې رووام دنادک باويل ېاا د ګلېناو تحصاوینو د وومام سا حا د 

 لوریک د وووتو هم تلفو و یشفو کا تعیری  ې  نو  دیيس توېد بلېبل ې  ېرپ کد .لوړ لو 

 کې  هتوږ  مکری مېکا  خحیا   ید  یټاد ېفغرن ترشوترنو لوریک د جلتنم کم اک  هم هر

 د رول لو لوریک خا هتینم بلېبلک کدېدک.  د  کفرلڅلم تننم کو  ېا د 

 کد  ې  هلېرفیر  تاوتم تال څاو هام نیا د   یوم تندک خو ېا نوتوړ  ګټویک هل سم د ې  

 یېتوونکا کا د  ل دیيس تضمون لوریک ل  تل ل ک خو تعیری  دیيس کفرل  لل .
 

 هم دینښت

 ی شرن  یدېک  وبدېلو 

  هخلههلست  د لوړ  هدک کد  

 ۹۳۱۶کربل  



 
 

 قدرمنو استادانو او ګرانو محصلینو!

کې د دريس کتابونو کموالی او نشتوالی لهه لووهو سهتونڅو  ګهه ګ ه   ونوافغانستان په پوهنتون د

ړه میتهود معلوماتو تهه س  رسهی نهه لهري  پهه زا ونويشمیر استادان او محصلین  وو زواتکېږي. 

 ټیه چې زاړه دي او پهه بهازار کهې پهه  ګټه اخيل ګه  نوچپرتو  او نواو له هغو کتابو  تدروس کوي

 کیفیت فوتوکاپي کېږي.

او   طبي پوهنتون کاب    کاب بیروينال  ننګرهار  خوست  کندهار  هرات  بلخ موږ د ېاوسه پور  تر

ساينس  انجنیهري   د طب  يس کتابونهدر  مګتلفعنوانه  ۲۵۰لپاره کاب  پويل تګنیک پوهنتون 

 DAAD  ۱۴۰آملهان د علمهي همرهاروو ټهولنې د  يطبه ۶۹) واو زراعت پوهنځي ورنالیڅم  ژ اقتصاد

 د کتابونهه Kinderhilfe-Afghanistan  ۹ د افغان ماشومانو لپاره د جرمني کمېټېغیر طبي  اوطبي 

جمهوري  فدرال اند آملپه مڅار رشوف کې  کتابونه DAUG  ۲ آملاين او افغاين پوهنتونونو ټولنې

نور  ۳ډ او واک اېد سل ۱ د صافی بنس  لګوا  Afghanistan-Schulen  ۱کتاب د  ۱  ينسولګر جرنال ک

 .چاپ کړي ديپه مايل مرسته  (کتابونه د کانراد ادناور بنس 

 اتوهز ووهپوهنتونونهو او  ونهدهړ ا ولهوټ وادېهچهاپ شهوي کتابونهه د ه يړ نومو ېده  چ ړو ېادونود 

چههاپ شههوي کتابونههه لههه  ولټههشههوي دي.  شهه ېو  هګههو ت اړوههادارو او مؤسسههاتو تههه پههه و رېشههم

www.afghanistan-ecampus.org شئ. یکوس  ډاونلو ډ ګه  ڼېپا بوو 

 د  ې د افغانستان د لوړو زده کههههړو وزارت هحال کې تر رسه کېږي چ ېدا کړنې په داس

 کلونو په ميل سرتاتیژوک پالن کې راغيل دي چې: (۲۰۱۴ه  ۲۰۱۰)

د ښهوونې د ښهه کیفیهت او زده کوونرهو تهه د نووهو  کهره او علمهي د لوړو زده کهړو او "

معلوماتو د برابرولو لپاره اړونه ده چې په دري او پښهتو ژبهو د دريس کتهابونو د لیرلهو 

او پښهتو  ي ژبې  ګه دريانگروڅ لپاره له   روفورمي نصاب د يش د تعلیمفرصت برابر 

لههه دې امرانههاتو  ګههه پرتههه د  و ژبههاړل اړوههن دي مههواد دريسژبههو تههه د کتههابونو او 

س  نيش کوسی عرصي  نووو  تازه او کره معلوماتو ته  استادانپوهنتونونو محصلین او 

 ."پیدا کړيرسی 

رسه مرسته وکهړو او د چپټهر  نومونږ غواړو چې د دريس کتابونو په برابرولو رسه د هیواد له پوهنتونو 

د و لپههاره دا اړونههه ده چههې د لههوړو زده کههړ او لرچههر نههور دوران تههه د پههای ټرههی کېههږدو. د دې 

 .کتابونه چاپ يشدريس عنوانه  ۱۰۰  ه نا  هموسساتو لپاره هر کال 



، چو  هوه لولوو ميولرخ  کلوو کو  نوون کتا ونوه ولیروخ، وله ټولو محرتمو استادانو څخه هیله کوو 

نوټونوه او چورکونوه ایو او او د چواا لووا    وژ اړن او یا هم لول هخواين لیرل شون کتا ونه، لرچوک

 ،وو وسوته یو  د اړونوو هوه   و اکړن چ  هه ښوه کیییوچ چواا او  ی  هه واک ک  مونږز  ،تیا  کړن

او  ټروو هوه اړونوو لوول وړانوی ونوه یواد شوویو هموا نګوه د .استادانو او محصلی و هه واک کو  و کوړو

 . من ګامونه هو ته کړوی کله ک  اغ هوېڅو هه ګ   تک ، له مونږ رس  رشیک کړن نظکیات

تر هو د کتهابونو محتووهات د نړووالهو   لفینو او خپروونرو له خوا پوره زوهار اوسهت  شهوی دیؤ د م 

 د کتهاب پهه محتهوی کهې  ینهې کیهدای يش بیها هه علمي معیارونو په اسا  برابهر يش  خهو 

وهو تهر  هو خپه  نتروهات او    نو له درنو لوستونرو  ګه هیله مندوليدل يشتیروتنې او ستونڅې 

 تر  و په راتلونري چاپ کې اصالح يش.  لف او وا مونږ ته په لیرلې ب ه راولیږيؤ نیوکې م

مننه کوو  رهډې ګه  رو وا اکرتډله مرش  ېاو د هغ یټېله افغان ماشومانو لپاره د جرمني کم

 ۱۴۰هنتون د پو  رهارګمهاله د نن ېتر د یدو   ید ړیورک وې تګښد دغه کتاب د چاپ ل ېچ

 .ید یستیاخ هړ پر غا  تګښکتابونو د چاپ ل رطبيیعنوانه طبي او غ

 CIM (Center for International( لههه دفههرت او GIZ) توههز یآ  ېد جهه هګههتو  ګړېان ههپههه 

Migration & Development )  پهه  ېپهور  ۲۰۱۹نهه تهر  ۲۰۱۰لهه  وهېزمها لپهاره  ېچه ګهه

 مننه کوم. ېله کوم هړ و  ه   د زو  يړ د کار امرانات برابر ک ېافغانستان ک

 ریهانجن پلهوموپوهنمه  د نیعلمي مع  داکرت عبداللطیف روشان وزور رسپرست د لوړو زده کړو له

د  س یرئه د ننګرههار پوهنتهون  قيواحمد طارق صهد سیمايل او اداري رئ  یعبدالتواب باسکرز 

او مرسهته  لېهڅهو وهې لهړ  او استادانو  ګه مننه کوم چې د کتابونو د چهاپ پوهنځیو رویسانو 

خپه  د  چهېکهوم   وېمنندوی ي  او ستاينه ر ېډ ګه  مؤلفد دغه کتاب له . ې دهکړ وررسه وې 

 کړ.  ېپه وړيا توګه ګرانو محصلينو ته وړاند ېوکلونو زيار -کلونو

 ګهه  بروهالفهی  حبیبي او فض  الرحی   هر وو حرمت هللا عڅوڅ  همدارنګه د دفرت له همرارانو

 نه ستړې کیدونرې هلې  لې کړې دي.ه کوم چې د کتابونو د چاپ په برخه کې وې ه  منن

 سالکارد لوړو زده کړو وزارت   کډاکرت وحیی ورد 

   ۲۰۱۷ جوسیکاب   

 ۰۷۵۹۰۱۴۹۴۰  ټیليفون: د دفرت

 textbooks@afghanic.deاميي : 
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 ېاتر ېخبرسره دسقراط 
 سقراط :

 ؟لټوي ديکوم آشنا  ېاه ، آکراتهېپوالم س

 : کراتهېپو

ه پ لومړئنه لټوم ، سالم سقراطه!په تا پسی ګرځیدم .  نور یې 

وس ته د الیس چيراته وویل  یې. هلته کيلوکائیون او بیا په اګورا 

 . ځکه نو په تلوار دلته راغلم.یې غاړی ته تللئ

 سقراط :

ستا  چيما هم غوښتل لټولم ؛ ديپه څه خاطر  چينو راته ووایه  

د فیثاغورث سره  چيوکړم ،ه هکله څو پوښتنی څخه د هغه څه پ

یم. ستا به  کړيزه مصروف  سيزموږ د وروستی مجلس راهی

 ؟  وي په یاد خامخا 

 : کراتهېپو 

هره ورځ د هغه په هکله فکر ! یږيهېرهغه مجلس  ميڅنګه به  

 ستا څخه مشوره واخلم. کيباره  پدې چي ميکوم او غوښتل 

 سقراط :

زما سره د عینی  چينیک تصادف دی . تا غوښتل  ډېرداخو یو  

ځکه نو دوه . وږغیږی ،ما ستاسره غوښتل چي ،موضوع په هکله 

 هیڅکله چي یېپوهان تل وا ریاضيیو ښکاری. او  چيشیان لکه 

 ږی. کیدوه په یوه سره نه مساوی 

 : کراتهېپو

 د چيغوښتل  ميسقراطه ، ته خو هم زما فکرونه لولی. همدا اوس 
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 په هکله ستا سره وږغیږم.  اضيری 

 سقراط :

 رډېنه یم! ولی هغه  )ګڼک(پوه ریاضيزه  چيمګر ته خو پوهیږی 

 ؟ورځی.نه پوه تیودوروس ته 

 : کراتهېپو

زما ته زه درته ووایم ،  چيدمخه تر دی  سقراطه ، زه تعجب کوم ،

د  چيهکله فکر کوم  دېزه پ همدا اوسدسوال حد س وهی.

ستا  نظر او  کيبرخه  پدېروس شاګرد سم او که نه ، او وتیود

زه تاته راغلم او پوښتنه  چيکله  کيتوصیه غواړم. څوورځی مخ

ته ځان شامل کړم  ښونځۍو د فیثاغورث  ېاآ چيدرڅخه وکړه  مي

وروستلم . هلته  ديو هغه ته س ونیولم ااو که نه ،تا سمدالسه تر ال

شکه   بېله چي کړيه سوق مهارت سر  داسيپه مجلس  تا زموږ

 څومره لږ کوالید یو سوفست په صفت فیثا غورث  چيښکاره وه 

خپلو زده کونکو  یېدی  چيدده د هغه علم محتوا  یېووا  چيسوای 

د څه شی په باره  چيته ورښئی، څه شی ده. هغه باالکل نه پوهیږی 

  نپال. ځکه نو د خپل ديه شی د پاره ښه ږغیږی او دده علم د څ کي

. هغه کړيځان شامل نه  مي کيڅخه تیر سوم او د هغه په ټولګی 

 راته یېمګر داو نه کړم   باېدڅه  چيمجلس یوازی دا راته وښودله 

دا سوال ماغزه  ميوکړم. دهغه راهیسی  باېدڅه  چيونه ښودله 

وند لرم ، د همزولو سره جمناستیک ته که څه هم ښه ژراخوری. 

، خو پر هغه سربیره  ديهم په کافی اندازه لی او بانډارونه میځم ، 

 ماڅومره لږ پوهیږم ، چيواقعیت د ژوند څخه راضی نه یم . دا

زه  چيځوروی. که لږ څه نور هم دقیق سم نو په ټوله هغه څه 

پوهیږم راته غیر  مستدل او نا معلوم بریښی. په خاص ډول د 

هغو  فیثاغورث سره زموږ تر مجلس راهیسی راته څرګنده سوه د

اور ما ب چي له ،کښه والی، ښکال، رشتیا  په هآشنا مفهومونو ، لکه 
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زه په پوهیږم، غیر کافی تصور لرم.  په هغه مجلس  چي درلودی 

وه پ دېپ چيه ګټه وکړه ډېرڅه زده کړل او ما  ډېرستا څخه  مي کي

 ددغو مفهومو په هکله زما پوهه څومره  محدوده ده.  چيسوم 

 سقراط :

ل . زه ت یېزما په خبرو دومره ښه پوهیدلی  چيه کراتهېپوخوښ یم 

و خلکو بر عکس ډېرد  زه په هیڅ نه پوهیږم ،مګر چيه وایم ښکار

زه نو په یو څه پوهیږم ، د هغه څه  کيګوا چيڼه ښیم  داسيځان هم 

 زه نه په پوهیږم.  کيپه واقعیت  چيپه هکله 

 : کراتهېپو

 ته تر نورو څونه چيه سقراطه ، ، راته ګرانشکه څرګندوی  بېلهدا 

 چي، خو ماته داډول هوښیاری کافی نده . زه غواړم  یېهوښیار 

ته را داډول پوهه الس چيمطمئینه او مستدله  پوهه ولرم او تر هغو 

نه وړم آرام به کښینه نم . د فیثاغورث سره تر هغی مباحثی وروسته 

 باېددچا څخه مرسته وغواړم او  څه شی  چيد ځانه پوښتنه کوم 

د سوفستانو و ټولګی ته شاملیدل کومه ګټه  چيزده کړم ، ځکه 

 . هغه راته کړيو خبرېد تیاتیتوس سره  مي کينلری. څه موده مخ

 سيموندالی  کي ریاضيغواړی په  یېته  چيویل دغه ډول پوهه 

سره  تیودوروس کيد ښوون د هغه چيته توصیه وکړه ا او هغه ر

ه  سترده بل څوک په عددونواوهند کيزده کړه وکړم په آتن  ریاضيد

د  چينه پوهیږی. ځکه نو اوس ستا سره صالح کوم ، زه نه غواړم 

وروسته بیا پښیمانه سم، لکه  چيفیصله وکړم  داسيځان په هکله 

 هیلهد فیثاغورث و ښوونځی ته شامل سم.  ميغوښتل  چيهغه ځل 

د تیودوروس په لټوم  یېزه  چي، هغه څه یه راته وواسقراطه کوم 

هم دابه وموندم او که  یېبه  کيپه زده کړه  ریاضيد  کيښوونځی 

 ؟ وي  دېبی فای
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 سقراط :

ی که ته غواړ. ویاړوی ډېره، ما کراتهېپو، باندېو پوښتنو په خپل

زما تر  چيهیڅ شک نسته  کي دې، نو پ کړيزده  ریاضي چي

 د ریاضيښاغلی دوست تیودوروس بل ښه استاد نسی موندالی.د 

ه ن ېاانتخاب او ستا دپاره دهغی د ټاکنی ددرستوالی او  کړيزده 

تا خپلی تاته س چي. ځکه کيپخبله فیصله و باېددرستوالی  په هکله 

 .دي ميتر بل هر چا ښی معلوغوښتنی 

 : کراتهېپو

 مي ډېر؟  کړيمرسته راسره و چيالکن سقراطه ، ولی نه غواړی 

،نو ښکاره راته یې کړيته خفه  کيپه سهوه  مي؟ که وځورولې

 بیرته پخال کړم.  ديڅه ډول  چيووایه 

 سقراط :

ه خوښی سره ستاسره ډېره، زه په کراتهېپوته غلط پوه سوی ، 

مرسته کوم ، خو ته زما څخه نا ممکنه څه غواړی. څه ډول کوالی 

 دې.وکړيوڅه  باېدته  چيه پریکړه وکړم ستا پر ځای ز چيسم 

زه ستا  چي. هغه څه یېهر څوک پخپله جواب ووا باېدډول سوال ته 

 د ستا د فیصلې چيدپاره کوالی سم هغه زما د دائیتوب هنر دی 

 کښیږدم. کيستا په خدمت  یې  کيزیږیدو په الر

 : کراتهېپو

که اوس . وېدرېغدا مرسته راڅخه ونه  چيهیله کوم ، سقراطه، 

 راشروع کړو. یېهمدا اوس  چينو راځه  وخت لرې

 سقراط :

 به  ديتر سیوری الن راځه ، هغه لویه ونه وینی ، د هغېنو ښه، 
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 يچ یېراته ووا باېد لومړئکړو. الکن  یېاو شروع به  څنګ واچوو

؟ یعنی زه به ستا څخه  یې ته زما  ډول خبرو اترو ته چمتو ېاآ

 ددی  چي کړينه  یې هېر.کويجواب را یېاو ته به پوښتنی کوم 

تر هغه  چيانتظار هم نسی درلودالی  داسيډول خبرواترو څخه 

. موږ به یوازی کړياضافه نوی شی زده  ديستا خپله زده  چيڅه 

 يکد پخوا څخه ستا په مغز  یېد پوهی تخم  چيهغه څه کشف کړو 

 لکه کړيونه چلند  داسيزما سره ته به  چيد لرم می. زه اديموجود 

 چي کړيخاطر اعدام  دېیوازی پ د کانونو ناظر چيداریوش پاچا 

د کان کارکونکو د زرو پر ځای د کان څخه مس راوایستل. هغه 

 ، سيیوازی هغه څه راایستالی  کيد کان کارکون چيوه  کړي هېر

د مسو  چي، کړينه  یې هېر چي هیله ده.  وي  کيپه کان  چيڅه 

 د کان څخه زر نه راوزی.

 : کراتهېپو

تاته به هیڅکله پړه  چي،  سوګند کړم باندې Zeus 1زه په څویز 

 د کان په توږلو شروع وکړو.  چيدروانه ړوم . راځه 

 سقراط :

 ریاضي چيخو داراته ووایه  لومړئ. نو وي خوښه  دي چيڅنګه 

، په غواړیزده کول  یېته  چيڅه شی ده ؟ زه دا انګیرم ، هغه څه 

 .پوهیږی

 : کراتهېپو

یو علم  ریاضي. سيسوال ته خو هر کوچنی هم جواب ویالی  دې

 څخه.   و اعلی علموډېراو هغه هم یو د  دي

                                                           
1 Zeus  .څویز د یونانیانو د خدایانو څخه ؤ 



7 

 

 سقراط :

 پوه سم  چي. زه غواړم  صفتونه واورم ریاضيد  چيما نه غوښته 

 چيدپاره  دېد محتوی له مخی څه ډول یو علم دی. د ریاضي چي

په توګه  بېلګې، نو یو بل علم ، د  سيزما په مقصد ښه پوه 

طب د  چي، به راواخلو. دا صحیح ده که زه ووایم )ښمنی(طب

مریضیو او صحت علم دی؟ او دهغه هدف د مریضانو جوړول او 

 ؟ ديد جوړو خلکو و صحت ته پاملرنه کول 

 : کراتهېپو

 همدا ډول ده. چيیقینآ، 

 سقراط :

ترمنځ تفاوت څه دی  او   هغود، لريناروغی وجود  ميکو چيدا  

،  پوهیږیان( )ښمنهکله یوازی طبیبان  دې. پږی کیمعا لجه  څنګه

 باندېاو موخه  لږ پوهیږی. الکن د طب په محتوئ ډېرحتی دوی هم 

 . په رشتیا هم هر کوچنې پوهیږي

 : کراتهېپو

ګند په څر یې. زه  کړيدا تفاوت را ته تشریح  چيهیله ده ، سقراطه، 

 دالی.ډول نسم لی

 سقراط :

هغه  چي لريروکار سیو شی سره  داسيطب د  ېاآښه فکر وکړه. 

به  ؟ که طبیبان نه وای ، نو ناروغيرياو که وجود نل وجود لري

 وای او که نه؟
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 : کراتهېپو

 وای.  ي ناروغېډېربه الهم  دېطبعآ، که طبیبان نه وای ، نو تر

 سقراط :

 ، د ستورو او د کيپیژندون اوس به نو یو بل علم وګورو.  ستوری

 نده ؟ داسي، همديمصروف  کيهغوی د حرکت په برخه 

 : کراتهېپو

 ده. داسيدقیقآ ، هم

 سقراط :

وع د موض کوپیژندون د ستورو چياوس نو که پوښتنه درڅخه وکړم 

 ؟کړياو که نه ، ته به څه جواب را لريوجود  شئ

 : کراتهېپو

 چي، لريپیژندنه دهغه څه سره سروکار  ستوري چيڅرګنده ده . 

 . ديموجود

 سقراط :

وجود نه درلودای ، آیا ستورې به وجود  کيپیژندون که ستورو

 درلودالی او که نه ؟

 : کراتهېپو

ه ل مطمئنآ ، حتی هرکله که څویز په خپل قهر سره ټول بشریت هم

 ره پر آسمان ځلیدالی.غه سربېبه پر ه وای ، نو ستورې منځه وړئ

 ؟لهپه هک ریاضياو نه دپیژندنی په هکله ږغیږو  ولي د ستورومګر
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 سقراط :

او د  ریاضيد چيدپاره  دېمه کوه. د زما دوسته ، بی صبري

یو څه  چيپوهانو کارونه  مقایسه کړای سو ښه به داوی  ریاضي

هغه څوک نور هم د نورو علمونو او کسبونو  په هکله وږغیږو. 

څه ډول  چي پوهیږي چي،هغه څوک  څیړېباتات حیوانان او ن چي

، په څه نامه  کويژوند  کيژوی په ځنګلونو او د بحرونو په عمق 

 ویادوی؟   به یې

 : کراتهېپو

 په نامه یادکړم. کيزه به هغه د طبیعت د څیړون

 سقراط :

ه ډول خلک هم هغه څه دغ چي، که ووایم  یېته زما سره موافق 

 ؟ديموجود کي په طبیعت  چيڅیړی ، 

 : کراتهېپو

 هو، درسره موافق یم.

 سقراط :

 اوسپنه لټوی ، څنګه به ونوموی؟ کيپه ډبرو  چياو هغه سړی 

 : کراتهېپو

 . وي  کيپیژندون)درنګ( هغه به منرال 

 سقراط :

 ، او که نه؟ ديموجود چيشیان څیړی ،  داسيدغه سړی هم 
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 : کراتهېپو

 .لريوجود  چي واضح ده ، هغه شیان

 سقراط :

ډول شیانو د څیړنو سره بوخت  دېهر علم دچي دا ادعا کوالی سو ، 

 وجودلری.  چي دي

 : کراتهېپو 

 .وي به  داسيهم چيبریښی  داسي

 سقراط :

موضوع څه  ریاضيد  چيه ، اوس نو راته ووایه کراتهېپوښه ، 

 پوه څه شی څیړی؟ ریاضي،  ديشی 

 : کراتهېپو

 اضيری چيوکړه . هغه راته وویل  هم دا پوښتنه ما د تیآیتیتوس څخه

 .کويپوه د عددونو او د هندسی شکلونو په هکله څیړنی 

 سقراط :

هم نسوای  یېبل ښه جواب  دې، تر ديدرست  یېدا جواب 

آیا عددونه او هندسی شکلونه  چيدرکوالی، مګر ته داراته ووایه 

 ؟لريوجود  چي ديهغه شیان 

 : کراتهېپو

به څنګه  کي، که نه نو دهغه په باره  لريوجود  چيزه فکر کوم 

 ږغیدالی؟
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 سقراط :

په توګه اولیه  بېلګېکه موږ د  .اخاللوی ميهو ،هو، الکن یو شی 

ونیسوو آیا هغوی لکه ستوری او یا لکه کبان  کيعددونه په نظر 

پوه نه وای ، نو بیا به هم اولیه عددونه وجود  ریاضي؟ که لريوجود 

 درلودالی؟

 : کراتهېپو

 . زه یېغواړی ویل ته څه  چيسد په خالصیږی ،  ميکرار کرار 

فکر کاوه  او زه  یې چيلکه ما  ديدغه شیان دونه ساده نه  چيوینم 

 زه ستا د سوال وجواب ته عاجزه یم.  چياقرار وکړم  دېپ باېد

 سقراط :

د اسمان  چي یېعقیده  دېته پاوس به نو سوال بل ډول طرح کړو: 

نه هغوی ننداره د پر مخ ستوری به هغه وخت هم ځلیدالی ، که چا 

ی والمبو وهالی که انسانانو  هغ کيکوالی او یا کبانو به په بحرو 

 په مقصد نیوالی؟ نه د خورک د پاره اونه د څیړنې

 : کراتهېپو

 خو ده . داسيهم

 سقراط :

نه وای  هغهپوهانو  ریاضيوای که  ریچیه الکن اولیه عددونه ب

  ؟کړيمطالعه 

 : کراتهېپو

پوهان د اولیه عددونو  ریاضي چيکله  مانا دېری. پچیمطمئنآ ، هیڅ 

 کي ه عددونه یوازی د هغوی په فکر، نو اولی کويپه هکله فکر 
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 ، نو کيفکر ونه  کيکه څوک د اولیه عددونو په باره . لريوجود 

 وجود نلری. هم  کيپه هیڅ ځای 

 سقراط :

 چيپوهان دهغه څه سره مصروف دی ،  ریاضي چيونه وایو  باېد

 دوی څخه هیڅ وجود نلری؟ بېلههغه 

 : کراتهېپو

 بریښی. داسي، هم کيپه حقیقت 

 سقراط :

یو شی سره  داسيپوهان د  ریاضي چيحساب که زه ووایم  دېپ

اصآل وجود نلری او یا لږ تر لږه پدغه ډول لکه  چي دي بوخت

 ؟وي ویلی  مينلری، نو رشتیا به  ستوری او کبان وجود

 : کراتهېپو

 ده. ،همداسيمآ حت

 سقراط :

د احتیاط دپاره به بیاهم دا موضوع یو ځل بیا په بنسټیزه بڼه وګورو. 

 تخته درسره ده؟. د مومو وي دلته به تلوار کول  درست نه 

 : کراتهېپو

 هو، دغه ده.

 سقراط :

. ۳۷ چيبه ووایم  داسياوس نو ښه ځیر سه ! زه دلته یوعدد لیکم ، 

 ؟لريدا عدد وجود 
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 : کراتهېپو

  یېلمس  چيوینو ، حتی کوالی سو  یېموږ  ديشکه .هغه  بېله

 کړو. 

 سقراط :

 ؟لريوجود  چيیو شی دی  داسي ونهعددپس ، 

 : کراتهېپو

تخته به زه  دېهم وهی ،ګرانه سقراطه؟ پر ملنډیباندی ته په ما 

اژدها رسم کړم . ددواړو  کيلرون هیو اوه سر تاته یو زمری او

 يک، زمریان په حقیقت  سيلیدالی  باندېرسمونه د مومو پر تخته 

 باېد داسياژدها وجود نلری ، او یا  کيمګر اوه سر لرون لريوجود 

 چيو حتی هغو مشرانو لیدلی ا ديحد اقل ما تر اوسه ن چيووایم 

 الکن که زه تیر وتلی یم او پر هغه سربیرهلیدلی.  دينهم ،پیژنم یېزه 

 دېاوه سری  اژدها د هیراکلس د پولو ها خوا وجودولری. دا پ

ته ما پر تخ چيدها دغه اژ چيراوستالی  یهیڅ بدلون نس کيحقیقت 

یوازی زما د تصور نتیجه ده. که اژدها وجود درلودای ،  کيرسم 

 وجود درلودالی. یې، هم به  کړيرسم  ما نه وای چينوهغه وخت 

 سقراط :

وینم د حقیقت و ریښی ته  دي چيه ، زه کراتهېپو،  یېته رشتیا وا

، وجود نلری کيعددونه په واقعیت  چي ماناځان ورساوه . دا  دي

 که څه هم د هغو په هکله ږغیدای سو او هغوی لیکالی سو؟ 

 : کراتهېپو

یان وجود لکه ستوری او زمردرست دی، لږ تر لږه په دغه ډول 

 . نلري
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 سقراط :

 دغه ستونځه به د عاجل استنتاج څخه ځانونه وژغورو.  باېدموږ 

دلته په  چيبیاهم لږ څه د نژدی څخه و څیړو. موږ کوالی سو 

 داسي، رومیوش بیړۍ کيپسونه او یا د پیریؤس په بندر  کي څړخای

 نده؟

 : کراتهېپو

 سو. یېکوالی  چيیقینآ ، 

 ط :سقرا

 ؟ لريخو وجود  بیړۍپسونه او 

 : کراتهېپو

 واضح ده.

 سقراط :

، نو ددوی سره عددونه هم وجود نلری ،  لريپسونه وجود  چيکله 

 رالی سو؟ میڅو هغوی په وش

 یو شی داسيپوهان سر بیره پر دی د ریاضي چينه ښکاری  داسي

 ؟ لريوجود   چي، کوم  ديپه څیړنه بوخت 

 : کراتهېپو

، ګرانه سقراطه ؟ الکن دلته ته تر  کيو کيبیا زماسره ټوته غواړی 

نه رمیپوهان خو خپل وخت د پسونو په ش ریاضي.  کويحد تیری 

کار دپاره و  دېاو د ديکار  شپانهرل د می. د پسو شکوينه ضایع 

 خاص تعلیم ته ضرورت نسته.
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 سقراط :

 و رولمیپوهان ځانونه د پسونو او بیړیو د ش ریاضي چي مانا دېپ

دوی څیړی؟  کيعددونه په خپل ذات  بلکهمصروفوی ، نه سره 

هغه ددوی تر فکر بهر  چياصآل د هغو شیانو سره مصروف دی 

 وجود نلری؟

 : کراتهېپو

 دقیقآ ، دا زما نظر دی. 

 سقراط :

ـ لکه څنګه دېزما په یا چيتر هغه ځایه  یوس تا د تیآت چيږی ، تا ویل 

پوهان د عددونو او هندسی شکلونو سره  ریاضيڅخه واوریدل ـ ، 

آیا  هندسی شکلونه هم د عددونو  چيپلټو  یېو چي. راسه ديمشغول 

،  لريشکلونه وجود  سيد آیا هن چي. که زه تا و پوښتم ديپه شان 

 ؟ کړيڅه جواب به را

 : کراتهېپو 

وړ ج یې ۍګلدان یو ښکلئ چي. و کالل ته آفرین وایو لريهو، وجود 

ه پ ۍګلدانشکل په سترګو وینو او  ۍموږ د هغه ګلدان. وي  کړي

هغوی  چيووایو ،  چيلمسوالی سو. فلهذا دا حق لرو  باندېالسو 

 .لريوجود 

 سقراط :

 اعلی وویل او په رشتیا ډېر ديه ، دا خو کراتهېپوه ګرانه ، ډېرراته 

و یوی  چي کويوای. الکن اجازه را کړيقانع  دېزه نژ ديسره 

ملرنه څرګنده نده ، ستا پاهم هغه ماته تراوسه ال  چينقطی ته ، 

 راواړوم ؟
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 : کراتهېپو

 نقطی ته ، سقراطه ؟ بیا پر غلط لوری والړم؟ ميکو

 سقراط :

 لدانۍته یو ګ چي. کله  کړيته پخپله قضاوت و باېدد الری په هکله 

 او که د هغه شکل؟  څه شی   وینی ؟ ګلدانۍ کيوینی ، په حقیقت 

 : کراتهېپو

 دواړه .

 سقراط :

 چي. کله وي او د پسه موضوع سره ورته  د ګلدانۍ چي لريامکان 

 داسيهم وینی.  ی ، نو د هغه سره یوځای د هغه وړېته یو پسه وین

 نده؟

 : کراتهېپو

 ښی. ماته خو دا یوه ښه مقایسه برې

 سقراط :

په شان  2هیفیستوس د چيبریښی لکه داپرتله  داسيیاره ، ماته خو 

 بېله وړیو او وړې بېلهاو پسه  پسه وسکڼې چي سي. ته کوال نګوښی

د هغه د شکل  ګلدانۍ چي سيډول کوالی  دېپسه ووینی. آیا په هم

 ؟ کړيڅخه جدا 

 : کراتهېپو

 طبعآ نه، دا کار هیڅ څوک هم نسی کوالی.

                                                           
 هیفیستوس د یونانیانو د خدایانو څخه ؤ چې د افسانو له مخی په پښه نګوښیدی. 2
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 سقراط :

 لیدالی سو؟ شکلونه  هندسي چي کويتر اوسه ال هم دا ادعا 

 : کراتهېپو

 شکمن یم. کيباره  دېپزه اوس 

 سقراط :

 لدانۍګشکل د  ګلدانۍد  چيبریښی  داسيلږ تر لږه  کي شیبه دېپ

څخه جدا په هیڅ صورت وجود نسی درلودالی. مګر راته ووایه ، 

لوښو د شکلونو سره  واو خاورین پوهان د ګلدانویو ریاضيکه 

 ، نو ولی هغوی ته کالالن نه وایو؟ وي مشغول 

 : کراتهېپو

 معلومدار.

 سقراط :

لوښود شکلونو سره مشغول  وپوهان د ګلدانو او خاورین ریاضيکه 

وای ، نو تیودوروس به بهترین کالل او د ګلدانیو او خاورین لوښو 

استاد وای؟ هغه د هندسی شکلونو په اړوند به  کيد جوړولو په هنر 

 جۍنهغه به یوه ساده د اوبو ک چي کويه باور ږی. تپوهیتر ټولو ښه 

 ؟ سيجوړه کړای 

 : کراتهېپو

و خلکو څخه اوریدلی . ډېرد  ميد تیودوروس د شهرت په هکله  

هغه په کاللې  چيد هغه شاګرد سم. مګر دا چيځکه نو غواړم 

 راته ویلی. ديپوهیږی ، تر اوسه چان
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 سقراط :

پوهانو مشغوال د کورونو  او مجسمو  ریاضينو څنګه ، که د 

نسوای  کيشکلونه وای ، نو هغوی ته مو بنا او مجسمه جوړون

 ویالی؟

 : کراتهېپو

 .یېته خو رشتیا وا

 سقراط :

 پوهان هیڅکله د حقیقی ریاضي چيبریښی  داسيه، کراتهېپونو ، 

هغوی شکلونه په خپل  بلکهمشغول ،  وي جسمونو د شکلو سره نه 

کوم شکل  چي وي دوی ته دا مهمه  چي دې بېلهی ، څیړ کيذات 

پوهان هیڅکله د هغو شکلونو سره  ریاضي. لريپه کوم جسم اړه 

، یا په بل عبارت  سيلمس کوالی  یېڅوک  چيسروکار نلری ، 

 کيددوی په فکر  چيد هغو شکلونو سره  بلکه، لريموجودیت 

 ؟ یېعقیده  دې. ته هم پ ديموجود 

 : کراتهېپو

 سره موافق یم. زه در

 سقراط :

پوهان هغه شیان څیړی ،  ریاضي چينتیجی ته ورسیدو  دېموږ و

اوس به نو راسو د . ديموجود  کيیوازی د هغوی په فکر  چي

نظر و ټولو نور علمونو  ریاضي یېوا چيتیاتیتوس و هغی ادعا ته 

 ده.  دېته د ډاډ وړ او واقعیت ته نژ

آیا  چي،  یېراته ووا چيه ، هیله ده کراتهېپوزما ګرانه دوسته ، 

 یوازی یوه  یېاو که  کړي ديهم وړان بېلګې ميهکله کو دېهغه پ
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 خبره وکړه؟ ميعمو

 : کراتهېپو

 وه. کير روښانه او قانع کوندې چيهغه  مثالونه هم راوړل 

 سقراط :

، څو زه هم یو څه ځنی  یېماته هم ووا بېلګېهغه  چي سيکوالی 

 زده کړم.

 : کراتهېپو

زه به لږ تر لږه کوښښ وکړم. مګر که زما حافظی یاری راسره ونه 

کړه او یا ما په دقیقه توګه افاده نه کړای سوای ، نو هغه زما پړه ده 

 او تیاتیتوس به نه مال متوی. 

 سقراط :

 ښنه مه کوه.دېکړه ، ان یېشروع 

 : کراتهېپو

 ارتا او اتن دد سپ چيامکان نلری  چيپه توګه هغه وویل  بېلګېد 

ر وهلی دغه ال چيښارو ترمنځ فاصله په دقیق ډول تثبیت کړو. ټولو 

څوورځی پر الری تیروی. الکن د  چي ديخبره سره یو  دېده پر 

 . که د فاصلی په اندازه کولوديپه یوه نظر ن باندېر میګامونو پر ش

اندازه  یېدوهم ځل  چيهر څونه ددقت څخه کار واخلی بیا هم  کي

بر عکس د فیثاغورث د  .يد دواړو فاصلو ترمنځ تفاوت راځ کړي

اندازه  په پوره دقت سره د مربع د وتر اوږدوالی له مخی  یېنظر

د موضوع سره آشنا  چيهغه خلک  هکله ټول دېکوالی سو. او پ

 . دي، په یوه نظر  دي
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 سقراط :

ره ، او تا هم د هغه الفاظ په دقت س یېتیاتیتوس په یقین سره رشتیا وا

 ؟هم درته رواړلې یې بېلګېنوری تکرار کړه. 

 : کراتهېپو

 کيد هیالس په بندر  چيهو، په مطلق دقت سره څوک نسی ویالی 

ری ، نور میش یېدوی  چي پوري؛ تر څو  کويڅونه خلک ژوند 

 .نور خلک ځي او راځي کي، په بیړیو  کوچنیان زیږي ، زاړه مري

، مګر که د یوه  دي ډول سوال جواب تل تقریبي دېهرصورت د په

یو دولس سطحی  چي کړيپوه څخه پوښتنه و ریاضي

dodecahedron  جواب درته  څو ضلعي لري ، هغه به داسي

د شک او تردید ځای هیڅ نه پاتیږی. هغه  کيپه هغه  چي کړيدر

دوولس پنځه ضلعی را  باندېپر یو دولس سطحی  چي یېدرته وا

 ريپوپنځه ضلعیو هره ضلعه په دوو سطحو  دېاو د ديچاپیر سوی 

 .  لريرش ضلعی دېحساب یو دولس سطحی  دې. پ لرياړه 

 

 سقراط :

 هم راوړل؟ یېآیا نورمثالونه 

 : کراتهېپو

  پاته.عالوه دين کيپه ذهن  مي،خو  ټولی  راوړي بېلګېی ډېرهغه 
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هیڅ دوه شیان یو دبله سره  کيپه حقیقت  چيهغه وویل  دېپر

و ی )ستنې(. د مثال په ډول د پوسایډون د معبد ستونونه  ديمساوی ن

.  دين ر هیڅکله یو د بل سره کامآل مساوي، مګ ديورته  بل ته

ستطیل دوه قطره دوی مساوی هګی هم نسی پیداکوالی. مګر د یوه م

 يکاوی الساقین مثلث .همدا ډول په یو ه متسدي یو د بل سره مساوي

م ه یې. دا ديپرتی  یېپه یقین سره دوی مساوی زاو کيپه قاعده 

، شیان په  دي کړيهیراکلئوتوس موږ ته رازده  چيوویل ، څنګه 

ازنی یو، یعنی هیڅ شی ثابت نه پاتیږی ، مګر  دي کيمداوم تغیر 

، کويتغیر نه  چيهکله درلودالی سو مطمئنه پوهه د هغو شیانو په 

 لکه جفت ، طاق ، دایره اویا مستقیمه کرښه.

 سقراط :

یقین کړم مت دېیاتیتوس زه هم پ. ت ديکافی  بېلګېدغه  چيفکر کوم 

ه مطمئن کي ریاضيپه پر خالف نورو علمونو او ورځنی ژوند  د چي

سره را لنډه  یو ځل بیا  یې السته راوړالی سو. الکن اوس به پوهه

 .  دي ښنو څونه مزل وهلئدېزموږ ان چيګوروکړو او وبه 

 وسروجود نلری ،  چيیانو سره و شد هغ ریاضي چيبریښی  داسي

د څخه خالص  حقیقت دېالکن د هغو په هکله د شک او تر لريکار 

 . السته راوړي

 ؟ دئښنو دغه ډول لنډیز درست دېڅنګه زموږ د ان

 : کراتهېپو

 .هو، درست دئ

 سقراط :

 موږ و  چيه ، ښه غوږ راته ونیسه! عجیبه نده کراتهېپواوس نو ، 



22 

 

او مطمئنه پوهه السته  باوريوجود نلری ،  چيدهغو شیانو په هکله 

 ؟وجود لري چيراوړالی سو،  ، نظر و هغو شیانو ته 

 : کراتهېپو

دا څنګه امکان  چيپه پوهیږم ، هم نه دا په رشتیا هم عجیبه ده. زه 

 . لري

غلط  دباېالکن یو شی کومه غلطی نه وینم ،  کيزموږ په فکر کولو 

 . څه شی غلط دئ چينسم ویالی  یې، خو زه  وي 

 سقراط :

په احتیاط مخ ته والړو او شیان مو  ډېر کيموږ په خپلو خبرو اترو 

. يکړد مختلفو اړخو څخه تر نظر الندی ونیول. دلته مو غلطی نده 

ا ر کيدو ما په سپړېمع دېهغه به د چيمګر زه یوه بله مفکوره لرم 

 .سيسره مرسته وکوالی 

 : کراتهېپو

 سخت ځوروی. مي انينا اطمن چيراته وایه  یېژر 

 سقراط :

 یېلون ته ورغلی وم ، هلته ( سامينن سهار د دوهم ارخون )محک

 چيخاطر محا کمه کوله  دېرمن پمی وس د کلی د ترکاڼد پیته

 دېهغی د . دي د خپل عاشق په مرسته وژلئ یېړه میخپل  کيګوا

خوړۍ  قسم یېکار څخه په کلکه انکار کاوه ، په ارتیمس او اپرودیت 

ه درلوده او نه نمیړه څخه د بل هیڅ چا سره میخپل له غیر  دې چي

و ډېروروواژه. یېړه مې دېد چيوه  هغه غله وکورته راغلي

ښځه ګناهکاره ده او  چي. ځینو ویل  کړيور دېشاهدانو خپلی شاه
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ه پ چي. معلومه نسوه ټینګارکاوه  بیا د هغی پر بی ګناهي ځینو

 وه . څه پیښه سوې کيواقعیت 

 : کراتهېپو

د حقیقت  چيپر ځای  دې، سقراطه ؟ د کوي کيته بیا زما سره ټو

 !کړيراته شروع  دي ، افسانې کيمرسته راسره و کيپه موندلو 

 سقراط : 

به  ه! زهکراتهېپوږه ، ګرانه کیته خو صبر وکړه ، مه بی حوصله 

یي ړه می چيقصه درته کوم  ولی دهغی ښځي چيهم یو دلیل لرم 

کاره ده او که نه. هغه ګناه چيخو هیڅوک نه پوهیږی  ديوژل سوی

دا ښځه  چي، هغه دا سيدای کیپه هکله ویل  یو شی ددغی ښځي

. نه یوازی ما هغه ما په خپلو سترګو ولیدله  چي، ځکه لريوجود 

ضور حیي  کيپه سالون  ميد محک چيکو ټولو هغو خل بلکهولیدله، 

حاضرینو نومونه  دلته د یوڅو معززو  چيدرلودی. زه کوالی سم 

 ديهم ، درواغ ن کيهغوی په ژوند ، حتی په خوب  چيیاد کړم 

 . ویلی 

 : کراتهېپو

، سقراطه . مګر بالخره دا راته  دئستا شهادت زما د پاره کافی 

 د موضوع سره څه اړیکې څیړنېږ د ښځه زمو هغه چيووایه 

 ؟لري

 سقراط :

 په  3منون او کلیتمنیسترامی. د اګاکويفکر  یېته  چياضافه تر هغه 

                                                           
 د یونانی نامتو افسانه لیکونکي هومر د اثر د اتالنو څخه دی.  3
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 ؟یېداستان خو خبر 

 : کراتهېپو

 په  تریلوژیخبر! ما د اسخیلوس  وي څوک به په هغه داستان نه 

 ولیدله .  کيتیاتر 

 سقراط :

 وه؟ څه شي ددی تریلوژی مو ضوع

 : کراتهېپو

نه پا چا ؤ ، لس کاله د ترویا کیمیمنون د میاګا چي کيپه هغه وخت 

 ښځيدهغه  کيپه دغه وخت ؤ ،   پروت کيپه دښته  د فتح په موخه

 .منون د تره دزوی ایګیستوس سره معاشقه کوله میکلیتمنیسترا د اګا

منون د ترویا تر ورانولو وروسته کورته راغی میاګا چيکله 

 هغه د خپل عاشق په مرسته وواژه.کلیتمنیسترا 

 سقراط :

اسخیلوس د کومه ځایه خبر ؤ  چيه ، اوس نو راته ووایه کراتهېپو

وه او هغه  کړي یېوفا ړه سره بېمیشتیا د خپل کلیتمنیسترا په ر چي

 دی؟ وژلئ یې

 : کراتهېپو 

په هغه  چيشیان پوښتی  داسيولی زما څخه  چيزه نه پوهیږم 

ه کل. ديلیکلی  ر ېن خو هوم. دغه داستا دير هر یونانی خب باندې

لیدی و یې منون سېورئمیاګا سیوس بلی نړی ته والړ ، نو ددېاو چي

 سه ورته وکړه. کیخپله غمناکه  او هغه
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 سقراط :

و منون امیاګا چي یېه مطمئن ه، تکراتهېپوشی ال راته ووایه ، یو 

یت ر داستان واقعېنه سره درلوده او د هوممیمنیسترا په رشتیا کلیت

 ؟لري

 : کراتهېپو

، مګر زما په نظر وروسته  کيسنګسار ميڅوک  چي وي نه  داسي

 یېوواپه اطمئنان سره سړی  چيه مشکله ده ډېرله څو سوو کلو 

آیا هغه خلک په رشتیا موجود وه او که موجود وه نو د هغو  چي

موږ د  چيسرنوشت به څه ډول ؤ. مګر دا خو دونه مهمه نده، کله 

د  يک، نو زموږ په فکر په هکله ږغیږو  منون او کلیتمنیسترامیااګ

د غوښو او هډوکو څخه  چي د مشخصو انسانانو په څیرهغو تصور

 ديهغوی هسی د ایسخیلوس د تراژی . دين  دی ،    جوړ سوئ

 . ديد اثر څخه رااخیستل سوی  هومېرد  چي ديقهرمانان 

 سقراط :

منون او حقیقی میااګ موږ د حقیقی  چيووایو ،  چياجازه لرو 

له آیا هغوی په رشتیا ک چيکلیتمنیسترا په هکله هیڅ نه یو خبر ، 

اسخیلوس په خپله ډرامه  چيمګر هغه څه  دی او که نه؟ کړيژوند 

نو په د قهرمانا ديمنون او کلیتمنیسترا په هکله ، د تراژیمید اګ کي

ه هم پ دېپوهیږو. او پ ،موږ په پوره اطمئنان سره ديصفت ، ویلی 

 يدکلیتمنیسترا د اسخلوس د تراژی چي پوره باور سره پوهیږو

؟ ځکه ديقهرمان ، وژلی  ديتراژی دېمنون هم د هممیقهرمانی اګا

 جوړه سوی ده. داسيدا ډرامه هم چي

 : کراتهېپو

 دادی ښه وویل. مګر زه ال اوس هم ستا په مقصد نه یم پوه.



26 

 

 

 سقراط :

د قهرمانانو  کي ديپه په تراژی چيهغه اشخاصو ه ساده ده . ډېر

 ؟دئوجود نلری ، درست  کيرول لوبولی دی ، په حقیقت 

 : کراتهېپو

 .دئهو ، درست 

 سقراط :

 زه بیا دا موضوع را خالصه کړم: چياجازه راکړه 

د  يچد تراژید ی کلیتمنیسترا ،  چيموږ بی له شکه تائیدوالی سو 

هیڅ وجود نه  کياو احتماآل په حقیقت  ديلیکوال د خیال محصول 

ه ده او هغکړی یېمنون سره بی وفامیتراژید ی د اګا ديدرلودی، دهم

ما نن ولیده اود غوښو  چيپه هکله  ښځي. مګر د هغی ديوژلی  یې

آیا  چيکو څخه جوړه سوی ده ، په اطمئنان سره نسو ویالی واو هډ

او که  ديوژلی  ېیده او هغه کړی یېړه سره بی وفامیهغی د خپل 

 نده ؟ داسينه ، هم

 : کراتهېپو

. مګر ښه ديستا مقصد څه شی  چيزه لږ څه حدس وهالی سم ، 

 . یېپخپله لنډیز ووا یېته  چيبه داوی 

 سقراط :

 ریاضيه ، دلته عین موضوع ده لکه په کراتهېپوزما په عقیده ، 

وجود نلری او  چي کي. موږ کوالی سو د هغو خلکو په مورد کي

یو  اطمنان سره ډېر، په  کي، لکه په هغه تیاتر  ديخیالی توږل سوی

د . دي ديژون کيپه حقیقت  چيڅه بیان کړو ، نظر وهغو خلکو ته 
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کلیتمنیسترا ګناه کاره وه ،  چيموږ ته معلومه ده ،  چيهغه ځایه 

توږلی ده.د هغی  داسيهم کيپه خیال  کيد ډرامه لیکون چيځکه 

ه. د شک او تردید څخه ثابته بېلهپربنسټ  ديد لیکوال د تراژیګناه 

. د هغه په هکله  دي ديمستطیل غون وید  ریاضيداهم کټ مټ د 

 یېدواړه قطرونه  چيهم په پوره مصؤنیت او باور سره ویالی سو 

تعریف  داسيپوه مفهومونه هم ریاضي چي. ځکه ديسره مساوی 

 .کويد هغوی پر بنسټ دغه ادعا صدق  چي ديکړی

 : کراتهېپو

 :کړيډول ادعا و ديالن چي ته غواړي

د هغوی د  چيوه د هغو شیانو څخه، پ ریاضيزموږ څرګندونه، 

 بلکهوجود نلری  کيمطالعاتو موضوع جوړوی او  په حقیقت 

د ، ه مطمئنه پوهه ډېر، لريوجود  کيیوازی د هغوی په فکر 

د هغوی د څیړنو شیان په  چيد څیړنو په پرتله  څیړونکو طبیعت

درسته  کي. په حقیقت ، السته راوړيلريوجود  کيحقیقت 

تعجب آوره بریښی. هر  ډېرڅرګندونه ده ،که څه هم په اول نظر 

، نو په هیڅ صورت دونه  ر وکړوزیات  فکهکله  پدې چيڅومره 

ه( په شیان )جسمون ریاضيد  چيدادی  یېتعجب آوره نده . علت 

 ېیپوه  ریاضي چي،  لريوجود  تر هغه حده بلکهنه ، کيواقعیت 

دلیل  .سيد هغه په هکله بشپړه حقیقت السته راوړای  چي کويفکر 

.  د کويفکر  یېڅوک  چي ديهغوی دقیقآ هغه څه  چيدادی  یې

 موضوع لريوجود  کيپه واقعیت  چيانسانانو او شیانو په هکله 

دهغوی په هکله  یېموږ  چيبل ډول ده. هغوی د هغه انځور څخه 

 . دي ، متفاوت جوړوو

 سقراط :

  کهبلله کشف کړه ، دا واقعیتونه په خپ چيتا نه یوازی داوګوره، 
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 . کړيڅرګند  یېالعاده واضح  فوق چيودی کوالی سوای 

 : کراتهېپو

( ت)معرفتا زه تر دغه پیژند نی چيممنون یم.  ډېرسقراطه ، زه ستا 

یله ماته ئی وو چيتیاتیتوس  رشتیا ویله ، کله راورسولم .  پوري

 باېد، نو  ګړتیا څخه خالصه پوهه السته راوړيکه غواړی د نیم»

نه یوازی  چي. هغه پوهه  کړيسره مصروف  ریاضيځان د 

م ، . اوس پوهیږ«ديپخپله یو حقیقت  بلکه،  ديحقیقت  یېمحتوی 

مطلقآ یقینی او د دروغو څخه خالصه ده. الکن  ریاضيولی  يچ

زماسره په دونه حوصله ملګرتیا وکړه ، نو هیله  دي چيتراوسه 

پری نږدی. ځکه زما اصلی پوښتنی ته مو  ميپر نیمه الر  چيکوم 

 .موندلئ ديتر اوسه ال جواب ن

 سقراط :

 ه؟کراتهېپوکمه پوښتنه ، راته ګرانه 

 : کراتهېپو

آیا د تیودوروس  چي،  کړيته ماته مشوره را چيراغلم  هتاتزه 

موضوع څرګنده کړه او راته  ریاضيشاګردسم او که نه . تا ماته د 

 ېدده. زه پریښتنی پیژندنه محصول  ریاضيد ولی  چيودی ښودل 

 ېیوروسته  چي، پوهان پخپله هغه مفهومونه  ریاضي چيپوه سوم 

 کيدلیل د هغو شیانو په مورد  دېپه هم.  کوي، خلق کويمطالعه 

او دقیقآ د انسان د تصور  لريوجود  کيفقط د هغوی په فکر  چي

دا منم ، که . زه  سي، مکمل حقیقت کشف کوالی  ديسره مطابق 

ته وقف کړم ، نو زه به مؤثقه پیژندنه السته  ریاضيزه خپل وخت 

 دېخوری. آخر خو پ ميپه څه درد  چيراوړم . الکن زه نه پوهیږم 

، ديودموج چيپوهه دهغو شیانو په هکله   چيپوهیږی  کيهر وړو

 يک. که څوک د ډبرو، حیوانانو یا نباتاتو په باره لريیو مفهوم 
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دځان او  نورو خلکو  چي سي، نو کوالی  کړيمعلومات تر السه 

یر غ ډېرپه ګټه کار ځنی واخلی. که د ستورو په هکله څوک لږ او 

، هغه دا چه  سيپوهه ولری ، خو بیاهم ګټه ځنی اخیستالی معتقده 

د شپی له خوا د هغوی په ذریعه خپل مسیر  کښتۍ کيپه بحر 

ه انو پشی پیژندنه )معرفت( او پوهه  دهغو الکن هغه . سيموندالی 

؟ هیله ده  نلری ،چاته څه ګټه رسویوهغه هم وجود  چي،  کيباره 

 .کړيجواب را ميپوښتنی ته  دغی چي

 سقراط :

پوښتنی په جواب خو  دېد چيراته ګرانه هپوکراتسه ، زه باور لرم 

 . یېخپله ښه پوهیږی ، نو هسی ما آزمو

 : کراتهېپو

 هیڅ نه پوهیږم. یېپه جواب  چيقسم خورم  4په هیراکلس

 سقراط :

 ده ، زما پوښتنو ته جواب راکړه.  داسي چيښه نو 

 ریاضي چي اوس پوهیږوه ، ته راته ووایه : موږ خو کراتهېپو

، نیسی  ديتر مطالعی الن یېهغوی   چي،هغه  مفهومونه پوهان 

 اشتها ءزړه اوو آیا هغوی دغه مفهومونه پر خپل . نکويپخپله خلق 

 ؟کوياختراع  باندې

 : کراتهېپو

 .د ادبیاتو سره پر تله کړه ریاضي کيهو. موږ مخ چيزه فکر کوم 

آزاد خلقوی ،  سيپوه خپل مفهومونه هغه  ریاضيزما په عقیده یو 

ل . همدا ډوکيد خپل داستان قهرمانان ټا چيلکه یو لیکوال او شاعر 

                                                           
 د یونانی خدایانو څخه دی. 4
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لو څیرو ته کرکتر وربخښی همدا ډول سو خپکیپه  چيلکه لیکوال 

  ،ته خاصیتونه پر خپل مزاج برابر پوه خپلو مفهومونو ریاضي

 . کويور

 سقراط :

و پوهان ریاضيبه د  کيه، نو په نړی کراتهېپووای ، زما  داسيکه 

پوهانو  ریاضياقسام وجود درلودالی. که  ریاضير د میه شپ

 ریاضيی تصادفآ به هم هومونه پر خپل زړه جوړوالی ،نو حتمف

 ریاضي چيپوهانو عینی موضوع نه څیړالی. څنګه ممکنه ده 

؟ ديڅیړی ، سره یو  یېدوی  چيپوهان د هغو مفهومو په هکله 

د مقص یېدوی د عددونو په هکله ږغیږی ، نو عینی عددونه  چيکله 

او همدا ډول که د کرښو، دایرو، مربعاتو او منظمو جسمونو ،  وي 

 .وي مقصد  یېپه مورد ږغیږی ، نو عین شکلونه او جسمونه 

 : کراتهېپو

 و ، ن کويیوډول فکر  پوهان ټول ریاضي چي،  وي به نه  داسيآیا 

 ږی؟دېه عین ډول څرګنته هر شی پ ځکه ټولو

 سقراط :

 وي موږ یوه موضوع د هره پلو نه  چيه ، تر څو کراتهېپوګرانه 

 .کوي، ساده دلیلونه موږ کله راضی کړيروښانه 

یودبله څخه  چيپوهان  ریاضيدوه  چي ديپیښ سوی  داسي ډېر

او  يکپه توګه یو د تارینټ په ښار بېلګې، دديلیری او هیڅ خبر ن

ین ، ع وي یو له بله څه خبر  چي دې بېله کي بل د ساموس په ټاپو

 پر دېکوالی سو؟ د ده څه ډول توضیحپدېدغه واقعیت کشفوی. 

یو دبله  چي ديدوه شاعران  چياوریدلی  دين خالف ما خو تراوسه

 .کي، عین شعر ولی وي هیڅ خبرنه 
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 : کراتهېپو

 تا د پوښتنی په اړه د یو شی ندی اوریدلی. س داسيما هم هیڅکله 

 ئش پوريپه زړه  ډېرادیږی. هغه یو ه ېراپتیاتیتوس یوه یادونه 

هغه  یېږی ، موضوع دېزما په یا چي. تر هغه ځایه کړيکشف 

دای کییو دبل سره نسی پرتله  چيقطعه خطونه وه 

(Incommensurable distances )  هغه و خپل استاد  چيکله

 چي کيره تیودوروس ته وویل ، هغه د ارخوتاس یو لیک ورښکا

 ارخوتاس د عین کشف په هکله لیکلی وه.  کيهغه  په

 سقراط :

نه پیښیږی.  کيوګوره  زما دوسته ، دغه ډول تصادف په ادبیاتو 

دای یکڅنګه تاته نور دلیلونه هم وړاندی کړم.  چيمګر زه کوالی سم 

 ، حقیقت چيهکله  پدې کيپه خپل منځ  ديپوهان  ریاضي چي سي

ددولت د شکل په  کي. بر خالف په سیاست  دي؟ متفق  ديڅه شی 

د  هبلکی کوم شکل ښه دی ، نه یوازی پارسیانو ددولتدار چيهکله 

ه حتی د اتن اکثریت پ. دي بېلانو فکر زموږ د فکر څخه سپارتانې

  . ديمتفق ن کيخپل منځ 

 : کراتهېپو

خلک  کي، سقراطه. په سیاست  ديساده  ډېرمګر دلته خو جواب 

 د خپلو شخصی غوښتنو تر تآثیر بلکهپه حقیقت پسی نه ځغلی ، 

 یوشی داسي کي ریاضيی. په یو دبل پر ضد راوالړېږ دي ديالن

ژنی او هغه هم د حقیقت پوه یوازی یو هدف پې ریاضيښیږی. نه پې

 .ديکشف 

 سقراط :

  کويپوهان هڅه  ریاضي ټول چي، یېووا چيی ه ،غواړکراتهېپو
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اړه  پوريد هغوی په شخص  چي حقیقتونه الس ته راوړي داسي

 . وي ونلری او د هغوی د شخصیت څخه بهر پراته 

 : کراتهېپو 

 بریښی. داسي

 سقراط :

پوهان خپل مفهومونه  ریاضي چيووایو ،  چينو کوالی سو 

ر نظ لومړئبیخی پر خپل زړه نسی ټاکالی ، که څه هم په  داسيهم

 يکتر اوسه په تیاره  تهموږ چيبنسټ پر هغه د بلکهښکاری،  داسي

 د کوينیسی او هڅه  ديپروت دی ، عینی مفهومونه تر مطالعی الن

، ديددوی د شخص څخه بهر  چيله د هغو حقیقتونو  هغوی په هک

هغوی ولی دا کار  چيوهیږو . موږ ال تراوسه نه پديتهداب کښیږ

 نده؟ داسي، هم کوي

 : کراتهېپو

راز څخه پرده  د دغه پټ چيوکړو  باېدالکن هڅه خو ده.  داسيهم

 پورته کړو.

 سقراط :

سو. راته ووایه تر  یېبه  کي، نو په هڅه  کيکه لږ څه حوصله و

ی او یوه نو ديروان  کيپه بحر  چي کيچلون کښتۍکمه ځایه د هغه 

 چينوی رنګ ګډوی ،  چي، سرهجزیره کشفوی او د هغه انځورګر 

 ، ورته والی سته؟  کړياستعمال  وي تراوسه چا نه 

 : کراتهېپو

 . کويکشف بډای  دواړه بشریت په خپل چيفکر کوم 
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 سقراط :

 تفاوت سته؟ کياو ستا په نظر ددوی ترمنځ په څه شی 

 : کراتهېپو

 ، کشفوی شییو داسي چيته هغه کاشف ویالی سو کيچلون بیړۍ

که څه هم موجود ؤ ، خو تر اوسه چا نه لیدلی ؤ او  چيیعنی ټاپو ، 

ته اصآل یو مخترع ویالی سو وه. انځور ګر غلينه څوک ورته ور

ر اوسه ت چي، یو نوی رنګ  کړيهغه یو شی اختراع  چي، ځکه 

هیڅ وجود نه  و حتی تر اوسه یيا هیڅوک د هغه څخه خبر نه ؤ

   . کړي، اختراع درلودي

 سقراط :

ستا په نظر کله  چيدقیق وویل. اوس نو راته ووایه  ډېردا خو دی 

و ا کيکشف  یې، آیا هغه  ديپوه یو نوی حقیقت ومون ریاضي چي

 که اختراع؟

 : کراتهېپو

هکله زه هیڅ تجربه  دېپ چي، ځکه  ديمشکل سوال  ډېرزما دپاره 

 او خپلوتیا تیتوس د تیودوروس  چينلرم ، مګر د هغه پر اساس 

 ضيریا چي داسي راته بریښي،  کړيسی وکیڅیړنو په هکله ماته 

ورته والی  ډېر، که څه هم د مخترع سره هم  وي یو کاشف  باېدپوه 

 ریاضيوځانته کشوی.  مي ریاضي چي دي. همدغه علت  لري

ه د فکر پ چي کيچلون بیړۍښکاری لکه زړه ور سيداپوهان ماته 

 او ساحلونه او ټاپوګان کشفوی. وي روان  کي نا معلومه بحر

 سقراط : 

  ریاضيه.ماته هم کراتهېپو! زما غشئ پر نښان و نښتئ دياوس  
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ه خپل پ ديالکن ولی  کاشفان بریښی. په پرتلهپوهان د مخترعینو 

ا ت چيفکر کاوه ،کله  دي؟ د څه شی په هکله  کيمکث و کيجواب 

د مخترعینو سره یوڅه ورته  دېپوهان بر سیره پر ریاضيویل 

 ؟لريوالی 

 : کراتهېپو

 پوهان هغه  ریاضي چيمو وویل ،  کيمخ  چيما دهغه څه په هکله 

، فکر کاوه. کله  کويڅیړی ، په خپله خلق  یېدوی  چيمفهومونه 

 لکه یو کويکار  داسي، نو  کړيجوړ نوی مفهوم پوه  ریاضي چي

 کړيدغه په خپل الس جوړ  چيمخترع غوندی .الکن  هغه وخت 

پوه له خوا جوړ سوی مفهوم څیړی او دهغه په هکله  ریاضيیا د بل 

پوهانو په ژبه  ریاضي، که د یېـ قض کويدعوی فارمولبندی 

وږغیږوـ  او بیا هغه په ثبوت رسوی ، نو د کاشف په شان عمل 

تیاتیتوس ویله د قضیو کشف د   چي. په هرصورت څرنګه ويک

رول  ډېرنظر د مفهومونه واختراع ته  کيکار پوه په  ریاضي

ساده ترین مفهومونه لکه عدد ، د ویش وړتوب  چيلوبوی. ځکه 

 پوريتر نن ورځی  چي کويمفهوم دونه ژور پرابلمونه طرح 

 ده. کړېه کوچنی برخه حل ډېرپوهانو د هغو یوه  ریاضي

 سقراط :

توس یستا دوست تیات چيږی میمعلو داسيه ماته خو کراتهېپوګرانه 

وینم ، هغه په خپل  دي چيدی او لکه زه  کړيڅه در زده  ډېرتاته 

ی ږښه پوهی دېته پ چيبریښی  داسيبریالی ؤ. ماته  ډېر کيکار 

ف او یا مخترع دی. دالندنی پوه کاش ریاضيتر کمه حده یو  چي

 :لريهکله څه نظر  لنډیز په

ف دی ؛یوازی هغه وخت ورته پوه تر هرڅه دمخه یو کاش ریاضي

 . کلهکړي، لکه هر مخترع، یو شی اختراع  چيمخترع ویالی سو 
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په  اېدبچلوی ، نو  بیړۍ کيد بحر په کمه برخه  کيچلون بیړۍ چي

 بیړۍ، د پخوانیو  بیړۍهم مخترع اوسی څو خپله  کيعین وخت 

قاومت م کيدطوفانو په مقابل  چي کړيجوړه  داسيرتله چلونکو په پ

نوی  چي ديزما مقصد دااو دی خپل هدف ته ورسوی.  کړيو

 بیړۍلکه نوی  دي داسيپوه تعریفوی ،  ریاضي چيمفهومونه 

رتله د بحر په لوړواو په پچلونکو  بیړۍد مخکنیو  چي ديغون

  ګرځوی. سره  کيپه مصؤنیت او چټ دي پر مخڅپو  طوفاني

 : کراتهېپو

 ن()یوناپه ټوله هیالس بلکه، چيڅه  کيزما ګرانه سقراطه په اتن 

 پدغه باندېد خبرو اترو پر هنر  چيبه ستا جوړه پیدانسی  کي

ووایم لنډیز  یېزه  چيهغه څه تل د  چيته . وي ظرافت مسلط 

 حدس وهالی یېزه  چي،  کړيپکښی تیر  داسي، نو یوی شی کوي

 يچده کوالی لکه ته انسم اف یېسم ، خو پدغه سپینوالی )وضاحت( 

ږی ېد.  ستا د لنډیز څخه څرګنیېاو دغه موږ بیاهم پر مخ بیا کوي یې

. ديو رازونو درک پټد د فکر د بحر  و موخهپوهان ریاضيد  چي

د مفهومونو جوړول تل یوازی مرستندوی رول لوبوی. که څه هم 

پوه مفهومونه پر خپل سر  ریاضي چيبریښی  داسيموږته 

د  يچ کيچلون بیړۍنده. ځکه یو  داسي کي، خو په اصل تعریفوی

خپله  چي لري ديغه آزاکښینی د کي بیړۍبحر د کشفولو د پاره په 

 کيچلون بیړۍ، هغه  وي ه خوښه دده پ چي کړيجوړه  داسي بیړۍ

 مړئلوپه  چيکښینی   کي بیړۍ داسيپه  چي وي بی عقل  ډېربه 

 د چيی وجوړ داسي بیړۍ. هغه خامخا خپله سيطوفان ټوټه ټوټه 

لی پرت دېده.  د بیړۍهغه له نظره د هری خوا تر ټولو ښه او ټینګه 

پوهان د عین مفهومونو  ریاضيولی  چيږی دېدا هم څرګن کيپه رڼا 

 کيپه یوه وخت  چيپوهان  ریاضيڅخه کار اخلی، لږ ترلږه هغه 

ل هم په خپ کيچلون بیړۍ . لري کياو یو دبله سره اړی کويژوند 
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هکله  ېدتر پخوا پ چيمعتقد یم  دېزه پ .کوي تجربی تبادله  کيمنځ 

 څه شی ده ، ښه پوهیږم. ریاضي چي

 سقراط :

څه شی  ریاضي چيښه اوس نو یو ځل بیا و آزمویه او ووایه  ډېر

 ده؟

 : کراتهېپو

مګر هرومرو به زه د حقیقت یوه برخه  دا وآزمویم. چيزه غواړم 

 ووایم. 

 سقراط :

 ،په زغرده راځه. کيچلون بیړۍلکه 

 : کراتهېپو

پوهان  ریاضي چي اوس وینم ، موږ ووېل یې چيښه نو ، لکه زه 

وجود نلری ، دغه  کيپه حقیقت  چيد هغو شیانو سره مشغول دی 

او  ډبرې شکل نه لکه دې، نو پ لريتعبیر غلط ؤ. دغه شیان وجود 

لمسوالی سو ، موږ کوالی  یېنه لیدالی سو او نه  ی. موږ هغوونې

یان دغه ش دېونیسو. برسیره پر کيسو هغوی یوازی په خپل فکر 

که موږ دهغوی . لريجسمونه، وجود  دي،که څه هم بل ډول لکه عا

د  يچپه هکله فکر کوو، نو په عین شکل فکر کوو لکه هغه خلک 

د شیان په یوه خاص ډول  چي مانا دې. پلريسره سروکار  ریاضي

د شخص څخه جدا ، مګر یوازی د شخص په خپل  چي لريوجود 

 یاضير، د لري. یعنی یوه بله نړی وجود سيدای کیتصور  کيفکر 

ده.  بېلهموږ ژوند پکښی کوو،  چيد هغی نړی څخه  چينړی، 

 کيپه دغه نړی  چي دي کيچلون بیړۍزړه ور پوهان  ریاضي

 او د ستونځو او خطرو څخه هیڅ ویره نلری. کوي څیړنی
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 سقراط :

 ورسره ما ال چيؤ  دېه ، ستا د فکر ټال خو نژکراتهېپویاره 

ه پ  تر ځینوپوښتنو کي جذبه هپه خپل تا چيواخلی،خو زه بیریږم 

 .  تلوار پښه واړوله

 : کراتهېپو

 ر اوسه ماته خپل دونه وخت راوبخښئ، سقراطه؟  تا تپوښتنی ميکو

 ميڅه شی  چيالر مه پریږده او راته ووایه  مهنو پر نی مياوس 

 کړه.  هېر

 سقراط :

تا د موږ س چيبریښی  داسيزه موی شګافی نه کوم ، خو ماته 

، زموږ د خبرو . مسلمآ موږ پوښتنی جواب ال تر اوسه  ندئ موندلئ

څه شی ده. الکن په  ریاضي چياوس ښه پوهیږو  اترو تر پیل ،

، ، دغه د بشریت د فکر د بحراو هدف  مانا د ریاضي د کيمجموع 

 . کړئور سوال ته مو ال تراوسه جواب ندئ

 : کراتهېپو

زه هغه وخت  .یېمشاهده کوم ، ته رشتیا وا یېزه  چيتر هغه ځایه 

 کيپه تحصیل  ریاضيد  چيپوه سوم  دېپ چيال راضی وم کله 

کلی ددغه تحصیل په ښ چيبنسټیزه پیژندنه السته راوړالی سم. کله 

 يداسښکلی احساس راته پی داسيبه  غوټه سم ، نو هلته کينړی 

 ديحقیقتونه موجود  داسي کي:په هغه وي ای به نه بل هیڅ ځ چي

ما درک کړه  چي. کله  د ته هیڅ ځای نه پاتیږیدېشک او تر چي

 هبلک، ، که څه هم په دا ډول نه لکه تیږې او ونېنړی  ریاضيد  چي

په حقیقت  په هیڅ صورت تر عینی نړی په  چيپه هغه خپل ډول 

نور هم قوت  یې، ماته  لرينده ، زما څخه مستقل وجود کمه 
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راوبخښی . الکن په رشتیا هم د څه شی دپاره دغه نړی څیړو؟ فکر 

داځل به موږ ژر خپل هدف ته ورسیږو ، که ته تر خپل  چي کوينه 

 ؟ زهیېجواب راته ووا یېقیم ر او مستتر طریقی تې سوال جواب

 یو معقول جواب ورته پیداکړم.  چيزه به ونسم کوالی  چيریږم بې

 سقراط :

پوښتنی ته جواب ورکړم ،  دېیوازی و چيکوالی سوای  ميکه 

ه لږ ګټه ډېرهغه به تاته   چيداکار به ونه کړم ، ځکه 

کشف  یېخپله  چي کويه څه درک ورسوی.انسانان یوازی هغ

 یې، نو په یوه غوږ  یېڅوک هغوی ته یوه مفکوره ووا. که کړي

اوبه  چيلکه بوټو ته  دي داسيدا راوزی.  یېننوزی او تر بل 

اوبو ژوند نسی کوالی . که اوبه د بوټو پر بلګو  بېله. بوټی  کويور

ه بوټی په خپل چيوپاشی هغوی ته دونه ګټه نه رسوی نظر وهغه ته 

 . کړياوبه په ریښو جذب 

 : تکراهېپو

 ښه نو ستا پر الر به والړ سو ، نو مرسته خو راسره وکړه ، ځکه 

 بنده ده! کيپه خټو  ميپښه  چي

 سقراط : 

 چيه، که غواړو کراتهېپوږی ، زما میمعلو ماته چيتر هغه ځایه 

تناو بیرته د سر وخواته  زموږ د خبرو   باېدمخ ته والړ سو، نو 

 تعقیب کړو.

 : کراتهېپو

 بیرته شا ته والړ سو ؟ باېدترکمه ځایه 
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 سقراط : 

 وهپ ریاضيویل مو  چيته راوګرځو  کيو هغه ټ باېدزما په عقیده 

عه مطال کيعددونه په خپل ذات   بلکهری ، مینه ش بیړۍپسونه او 

 بلکه ،. د لوښو او جسمونو د شکلو سره ځان نه مشغولوی  کوي

 څیړی. کيشکلونه په خپل ذات 

 اوس نو ښه ځیر سه!

په خپل ذات  یې چيپوه د عددو په هکله ، کله  ریاضي چيهغه څه 

 دایکی، نسی کړيمستقل د هرمشخص شی څخه څیړی،  پیدا کي

پوه  يریاضپه توګه  بېلګې؟ د کړيعملی  باندېهغه پر پسونو  چي

 ديژون ۱۷ چينلری  مانا دېاولیه عدد دی، دا د ۱۷ چيکشف کړه 

پسونه پر څو خلکو په مساوی ډول نسو ویشالی، یوازی په هغه 

، نو هریوه ته به یو یو  وي  ۱۷دغه څو خلک هم  چي کيصورت 

 پسه ورورسیږی؟ 

 : کراتهېپو

 خو ده. داسيهم

 سقراط : 

کله پوه د عددو په ه ریاضي چيووایو ، هر هغه څه  چيکوالی سو 

موجودو شیانو  پر کيپه واقعیت  چي، کوالی سو  السته راوړي

 عملی کړو؟ 

 : کراتهېپو

 ده. داسيخو هم کيپه حقیقت 

 سقراط : 

 نده.  داسيهم هم کيآیا په هندسه  چينو مطالعه کړو ،  یېاوس به 
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 چير جوړولو پالن رسموی ، پر هندسه میخپل د تع چيمعمار کله 

قایمه  چي؟ کله کويه نه کیپوهانو پذریعه کشف سویده، ت ریاضيد 

 څخه کار نه اخلی؟ یېرسموی د فیثاغورث د قض زاویه

 : کراتهېپو

 ده. داسي، هم یېته رشتیا وا 

 سقراط : 

 جریب کښان د هندسی څخه کار نه اخلی؟

 : کراتهېپو

 کار ځنی اخلی. چيڅرګنده ده 

 سقراط : 

 ؟یېپه هکله څه واجوړونکو  بیړۍد بنایانو او 

 :کراتهېپو

 هغوی هم کار ځنی اخلی.

 سقراط : 

ی غواړ کيچلون بیړۍیو کالل یوه کنجی جوړوی او یا  چياو کله 

ږی، یېځا  کي کښتۍڅونه غنم او او اوربشی دده په  چيسی پوه  چي

 څخه کار نه اخلی؟ ریاضينو د 

 :کراتهېپو

زما په عقیده کاسب خو د یوه مصری کاتب داخو درست ده ، مګر 

 د چيفکر نه کوم ته  ضرورت  نلری.  ریاضياضافه  یېتر سو

    ه رډېتیاتیتوس ماته په  چيآخری کشفیاتو څخه ، د هغه په هکله 
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ه ،  استفادکړيدرک هم  یېکاسبان ، که تشریحات راکړه ،   جذ به

کاسبان د هغو کشفیاتو په  چيباور لرم  دې؛ اصآل زه پ سيوکړای 

 څه واوری.  چيهکله حتی نه غواړی 

 سقراط : 

. یو دهن او دبلی خوا درسته هه،د یوی خوا درستکراتهېپوستا خبره ، 

 يکانسانان د دغو ټولو کشفیاتو څخه په عمل  چيوخت به راسی 

دی ، یو ورځ به  کينن یوازی په نظریه  چيکار واخلی.  هغه څه 

 ، حقیقت نه وایم؟عملی اړخ هم ولری 

 :کراتهېپو

مګر زما دلچسپی تر ټولو دمخه  په حاضر وخت یا اوسنی عصر 

 ده. کي

 سقراط : 

 يچخاطر که ته غواړی  دېه . پکراتهېپو،  یېنو ته دونه با ثباته نه 

 .ويکدپاره کار  کيراتلوند ته  چيده  مانا ، دا پدې سيپوه  ریاضي

 :کراتهېپو

 څخه څه دی ؟ دېد ديمقصد 

 سقراط : 

 و په د کشفیات چيسره پرتله   کيچلون بیړۍپوه او دهغه   ریاضيد 

 بیړۍ چياوس نو راته ووایه کله یاد کړه. ه روانیږی،  در پسفر 

 ، څه پیښیږی؟ کړيیوه نوی جزیره کشف  کيچلون

 :کراتهېپو

  کيد خپله سفره راسی، خلکوته د هغی جزیری په باره  چيکله 
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ری پرته ده ، خلک ژوند پکښی چیجزیره  چي،  کويمعلومات ور

وی مې ميږی ، کوکیپیدانی پکښی چیاو که نه ، د خوږواوبو  کوي

خلک و هغی جزیری  چينور. یو وخت راځی  داسيپکښی سته او 

په نوی کشف سوی  چيږی او غواړی کی کيته د سفر په تکل 

ماجرا  لومړې چي لريد ژوند امکانات ولټوی . امکان  کيجزیره 

 دوحشی کياو یا په هغه جزیره  سيورک  کيپه بحر  کيغوښتون

او  بند راسی ، کيپه مرئیتوب  چي سيدای یک،  سيحیوانانو ګوله 

ه پاو هغوی  سيیا د جزیری د اوسیدونکو تر منځ شخړه رامنځ ته 

. خو یو وخت نه یو وخت به په هغه  سيدغه ډول له منځه والړ 

 . سياو ښار پکښی جوړ  سيسم ژوند پر قراره  کيجزیره 

 سقراط : 

 ستا چيوینم  یېده ، زما دوسته. زه  داسيپه پوره یقین سره ، هم

 اپو ته تګټ چيسر په خالصیږی . اوس نو فکر وکړه ! هر څومره 

په هغه اندازه  وي د ټاپو بندرونه ښه  چيدازه ، په هره ان وي آسانه 

 نده؟ صحیح. سيدای کیشته میژر خلک هلته 

 :کراتهېپو

 حتمآ.

 سقراط : 

 ته  چي ه هغه آسودګيپ یې کيپه بندرو چياو هغه لیری جزیری 

نسی دریدالی . مګر د غنمو دکرلو او د  کښتۍ،  کويفکر  یې

 ږی؟ کیانګورو دتاکانو د ایښودلو ښه امکانات سته، څنګه 

 :کراتهېپو

 دل به یو څه زیات وخت ونیسی ، مګر یو وخت نه یو کیشته میهلته 
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 .سيشته میخلک هم وخت به هلته 

 سقراط : 

 ؟ي وسرنوشت بل ډول د کشفیاتو  ریاضيد  باېدوګوره ، نو ولی 

 :کراتهېپو

 ګورو ، نو راته واضح ښکاری.وډول ورته  پدېکه 

 سقراط : 

که غواړی اوس به آینده پریږدو. زما دی سوال ته جواب ووایه : دا 

 يکګټوره توګه په عمل  په  یېنظر ریاضيد  چيڅنګه ممکنه ده 

نړی د هغی نړی  ریاضيد  چي کيحال  داسي، پ سيدای کیپیاده 

پوهان سره له دی  ریاضي ده؟ بېله ،ی کووږ ژوند پکښمو چيڅخه 

نه لیدالی  او نه  یېڅوک  چي ديد هغو شیانو سره مصروف 

 ږی، مګر پر هغهکیپیژندل  کي، خو یوازی په فکر  سيلمسوالی 

ه درته ږی. عجیبه نکیکار ځنی اخیستل  کيسر بیره په ورځنی ژوند 

 ښکاری؟

 :کراتهېپو

تا ورته زما پاملرنه راواړوله ، ماته زما تر  چيیقینآ ، همدا اوس 

 درک بهر بریښی. 

 سقراط : 

ی یوازرنه وکړو ، نو نه وره پاملته لږ ژ کيه که دغه ټدزما په عقی

تنی ستا د اصلی پوښ بلکه،  سيپه نصیب  یېهکله روښنا پدېبه مو 

 جواب  به هم السته راسی.
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 :کراتهېپو

 پیدا کيټ ینو ديګرانه سقراطه ، په معما مه راسره ږغیږه . که 

 پوه سم. زه هم په چيهم ووایه  یېنو ماته  ديکړی

 سقراط : 

 زما څو پوښتنو ته خو له دی  کيراورسیږو. مخته به  کيدی ټ

لیری  ډېر چي،  کړيتعجب وهم ا په هکله به د هغه چ جواب راکړه.

 یې شیان ډېر،وي  کړي یېسفرونه  ډېر،  وي لیدلی  یېمملکتونه 

یواد بیرته خپل ه چي،کله  السته راوړي یېتجربی  ډېراو  وي لیدلی 

 ؟يسخپلوهیوادوالو ته هوښیاری مشوری ورکوالی  سيته راستون 

 :کراتهېپو

 هکله به هیڅ پدې، زما په عقیده  به تعجب ونه کړم په هیڅ صورت

 .کړيتعجب ونه هم څوک 

 سقراط : 

 ، په بله ژبه  ئ سړئ د نورو ولسو څخه ويراستون سوکه دغه 

 ؟کړي،هم به تعجب و نه ويږغیږی او په بل مذهب و

 :کراتهېپو

 مربوط  پوريهغه وخت به هم تعجب ونه کړم ، ځکه په نورو ولسو 

ترک مش یېشیان  ډېرپه بله ژبه ږغیږی  چيخلک ، سر بیره پردی 

 .وي 

 سقراط : 

 نړی او  ریاضيد  چي سياوس نو ښه فکر وکړه !که دا څرګنده 
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 یو شی او په کيموږ ژوند پکښی کوو په ځینو ټکو  چيهغه نړی 

نو ، وينظره مختلف  نقطه   ییا بلد یوی   چيفرض کړو ،  کينورو

تاته  کياو عینی نړی مفید یت په  ورځنی ژوند  ریاضيبیا به هم د 

 تعجب آوره بریښی؟

 :کراتهېپو

 ، نو زه به نور تعجب و نه کړم. مګر په کومووي داسيکه حقیقتآ هم

 موږ ژوند پکښی کوو چينړی او دغه نړی  ریاضيد  کيټکو  

 ؟لريورته والی ،  یعنی عینی نړی

 سقراط : 

ن له ږغیدلو. الکپه هک اتوپه رشتیا هم تر اوسه موږ یوازی د اختالف

 ، پر هغه غاړه پر ته دهد ویالی  چيوینی  وګوره ، هغه لویه ډبره 

 ده.کوچنی بحیری ته ورڅرمه و چي کيپه هغه ځای 

 :کراتهېپو

 .یېهو ، وینم 

 سقراط : 

 د اوبو پر مخ د هغی تصویر هم وینی ؟ 

 :کراتهېپو

 .یېوینم  چيطبعآ 

 سقراط : 

فرق سره  کيدغه  دواړه شیان په کم ځای  چياوس نو راته ووایه 

 ری سره یو دی؟ چیاو  لري
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 :کراتهېپو

لمر په خپل حرارت سره توده  چياو دروند جسم دی  هغټ،هغه ډبره 

که زه الس وروړم ، نود هغی کلکوالی به احساس کړم. د ده.  کړي

، الس نسم  ديویمنعکس س کيپه اوبو  چيهغی تصو یر ته 

تصویر دی ، که الس وروړم ، غیر له  چيوروړالی. تر هغه ځایه 

السته رانسی . دغه منعکس تصویر په یخو اوبو څخه به بل شی 

 وجود نلری ، هغه هسی ظاهری بریښید نه ده.  کيحقیقت 

 سقراط : 

ترمنځ تفاوتونه راته وښودل اوس نو  ويتر اوسه خودی یوازی دد

 ؟ديری سره مطابق چی چيراته ووایه 

 :کراتهېپو

د هغی یو عینی  کيد هغی ډبری انعکاسی تصویر په خپل ذات 

 ، دي کيپه ډبره  چي . ټولې کرښې ، لوړې او ژورې ديتصویر 

ږی. ځنی جزئیات پکښی ورک میهم معلو یې کيدقیقآ په تصویر 

 کيد هغی مهمه طرح په انعکاسی تصویر  کي، خو په مجموع  دي

 ږی.کیرا منعکس 

 سقراط : 

هغی ډبری ته وګوری ، دهغی د تصویر له مخی ویالی  چيدی  بېله

 ؟سيپورته  باندېتوګه ،څنګه پر هغی  په بېلګې، د   چي سي

 :کراتهېپو

نړی د عینی نړی د  ریاضيد  چي یېووا چيخامخا. غواړی 

 وا بل شی ندی؟ه ماسانعکاسی تصویر څخ
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 سقراط : 

 .ديزه نه وایم ، ته ودی نتیجی ته ورسی

 :کراتهېپو

 ؟لريدا څنګه امکان 

 سقراط : 

مفهومونه  کي ریاضيڅه ډول په  چيهکله فکر وکړه  پدېبیاهم 

د عددونو سره  چيپوه کله  ریاضي چيموږ وویل !ديویخلق س

 ، کير په فکر میاو نه د بیړیو د ش ، نو نه د پسونوويمصروف 

د هر جسم څخه مستقل ، فکر  کيد عدد په هکله په خپل ذات  بلکه

کوم  چيدی  بېله)انتزاع(  (Abstarction). آیا دغه ډول تجرد کوي

 وي،نه  سيلمسوالی  یېڅوک  چيموجود)عینی( شیان ،  یېوخت 

کوچنیانو ته حساب ورزده کوو ، نو  چي؟ کله لريرلی ، امکان میش

ل کوچنی او چيورښیو. کله  یې باندېپر ډبرو او خاشو  یې لومړئ

ږی ، کی ، پنځه ډبرې دوی ډبرې او دری ډبرې چيدرک کړه 

دوه شیان او دری شیان پنځه شیان  چيورسته له هغه بیا ورته وایو 

 سيدقیقآ همدا ډول د هند ږی. کیاو بالخره دوه جمع دری پنځه 

د بال او نورو  چيیوازی هغه وخت  کيشکلونو په هکله. یو وړو

)ګلولی(  کي، د غونډسويسوی  کيجسمونو سره په تماس  ديګر

 جردجسم موید کر کيپه مفهوم پوهیږی او د خپلو تجربو په نتیجه 

په دغه ډول د  بلکهیوازی کوچنیان نه  . اوسيی مفهوم درک کوال

. يدبنسټیز مفهومونه منځ ته راغلی  ریاضيوخت په تیریدو سره د 

 کيد مجردو مفهومونو ریښی په عینی نړی  ریاضيډول د  پدې

 د چيبیخی طبیعی ده  بلکه. ددغه اسیته هیڅ تعجب آوره نه ، دي

ه ورته تینو  خپلو والد چي کوچنیان ، لکه خپل اصل ټاپی او نښانی

 . د ځانه سره وړی ،  دي
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او د خپلو والدینو مرستندویه  سيلوی  چيهمدا ډول لکه کوچنیان 

تر تکامل وروسته د عینی نړی د پیژندنی  هره څانګه ریاضي، د وي

 . سيدپاره یوه ګټوره وسیله 

 :کراتهېپو

  سيدای کییژنم ، سقراطه . څنګه وپ یېبشپړ  چياړم خو زه غو

ه دهغ ديپر ناموجودو ،خو بی تغیره مفهومونو والړ  چيواقعیتونه 

 . وي مرستندوی  دي کير یېتل په تغ چيعینیت دپاره 

 سقراط : 

 خصوصآ یېه، جواب کراتهېپوستا دا پوښتنه پوره پر ځای ده ، 

. بیړی  کړيیوه پرتله زموږ سره مرسته و چي یې، ښاديساده ن

د نقشی په مرسته  چيښه پوهیږی  کياو لیری سفرکون کيچلون

 .  وي نقشه دقیقه  چيشرط  پدې،  سيخپله الره موندالی 

 :کراتهېپو

 خو زه د خپلی شخصی تجربی څخه ال پوهیږم.  پدې

 سقراط : 

او د عینیت په هکله صدق  ریاضيورته حالت د  چي کويفکر نه 

 ؟کوي

 :کراتهېپو

 ریاضي. دا واضح ده . د کړيسقراطه ، تا زما سترګی را خالصی 

عینی نړی موږ د فکرونو په هنداره  چيده  مانا پدېسره مشغوال 

مشاهده کوو او دغه تصورونه زموږ د څیړونو موضوع  کي

 د عینی نړی یو ډول نقشه ده . اوس پوه سوم. ریاضيګرځوو. یعنی 
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 سقراط : 

ه مات چيه. ځکه کراتهېپو، کړيڅوک حسادت و باېدیاره ستا سره 

ره ته راس چي سيدای کیپوښتنی جواب ندی څرګند. ویتر اوسه د ی

 ؟  کړيمرسته و

 :کراتهېپو

 ېرډستاسره مرسته وکړم ، ماته به د چيپر سترګو ، که وکوالی سم 

 چيممنون یم . مګر زه بیریږم  ډېر، زه خو ستا ويسرلوړی ځای 

زموږ سوال مو تر  چيبریښی لکه  داسيوهی.  ته په ما بیا ملنډی

بیا څه شی  چيندی څیړلی. شرموه مو مه ، راته ووایه پوریریښی 

 !ديزما دپاملرنی څخه وتلی 

 سقراط : 

لو سره اددی ډول پیچلی سو چيه ، څوک کراتهېپوپر ما ګرانه 

 هدف تر  یې، څو هیڅکله یر ځیر اوسی ډ  باېد، نو  لريسروکار 

 ریاضيآیا د  چي،  سيپوه  چيته خو غواړی ا م نسی. سترګو نه

څه دی؟  یېولری نو مفهوم  مانا، که  لري مانادنړی کشف کومه 

دغی پوښتنی ته موږ تراوسه بشپړ جواب  چيبریښی  داسيماته 

 . کړيندی ور

 :کراتهېپو

 ېپدزه  چيجواب لرم. کله  کيقانع کون یېزه  چيما دا فکر کاوه 

زه په ډاډه سره هغه پیژندنه السته  کيپه نړی  ضيریاد  چيپوه سوم 

 چي، نو یوازی دا سوال پاته سو  هیله لرم یېزه  چيراوړای سم  

آیا دغه پیژندنه په څه درد هم خوری اوکه یوازی زما د پیژندنی تنده 

حده  دی، زه به خوښ اوسم او بس. موږ آن ترسيبه پری ماته 

د  چي.هغه پیژندنه کړيګټی مو کشف  ریاضيد  چيراورسیدو 
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 يکالسته راځی یو وخت نه یو وخت به په راتلون کيپه نړی  ریاضي

 ضيریاد  چيځکه .سيورڅخه ګټه واخیستل  کيپه عینی نړی  کي

نړی د عینی نړی د انعکاسی تصویر څخه ماسوا بل شی ندی. ددغه 

،  يسپه حقیقت پوه  کياسیته که څوک د نړی په انعکاسی تصویر 

 ره مرسته ورس کيد عینی شیانو په پیژندنه  کينی نړی نو په عی

 .کوي. زما دپاره دا پوره کفایت کوي

 سقراط : 

تا مریض  چيخاطر نه وایم   پدېزه  . ديدغه جواب ال بشپړ ن 

 يکټ یو وخت النه یو وخت به خپله هغه چيزه پوهیږم  بلکه، کړم

اطه ګرانه سقر چيبه  یېاو راته وا وي. او بیا به ما مالمت سيځیر ته 

درلودی او د خبرواترو پر هنر پوره مسلط او  خو دونه تجربېتا 

زه زما د غلط اعتقاد  ديد هره پلوه څیړل ، نو څنګه  ديمسایل 

څه شی ده ، خو په حقیقت  ریاضي چيسره پریښودم . زه پوه سوم 

اب پاته سو . ددغه اسیته زه ستا څخه وپوښتنی ج ميی مهډېرد  کي

، څو ځینو سوالو ته ال جواب  کيیو څه حوصله الو چي هیله کوم

 ورکړو.

 :کراتهېپو  

 کوالی سم  چيوکړه ، سقراطه، زه به تر هغه حده  ښه نو پوښتنې

 رکړم.دبه ښه جواب 

 سقراط : 

د اصلی جسم پر ځای  چينو څه حکمت دی  کي پدېراته ووایه ،  

کوالی سو هغه  چي کيحال  داسيد هغه انعکاسی تصویر څیړی. پ

 عینی جسم وګورو؟
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 :کراتهېپو

، ويکه خو بال توای.  کړيپه رشتیا ما خپله هم فکر  باېدهکله  پدې

زحمت  ډېرتر اوسه په  مي چيڅه هغه هر  ديسقراطه .په څو لغاتو 

 مړئلوپه  کيستا د سوال په چواب  وه ټوټی ټوټی کړه.  کړيجوړ 

لی د اص چيده  ماناهیڅ حکمت نسته ، بی  چي یېسړی ووا باېدنظر 

، د هغه انعکاسی تصویر سيڅوک لمسوالی  چيجسم په عوض ، 

رښتنی جواب به زموږ د  چيبریښی  داسي. خو ماته کړيمطالعه 

 ېخبرپه هکله  ریاضيموږ د  چي. کله کيپر تلی ضعف را برمال

 هرمرو د وتلو الر وجود ولری.  دام څخه  ديد باېدکوو ، نو 

 سقراط : 

 یېبه  دي، نو په صبر او حوصله منويکه کومه الر موجوده 

 په نظریم :ستا  کيوموندو. زه په حقیقت 

. پر تله د کمانی  کړو یېته رهنما زموږ پرتلی موږ و غلطي الري 

 یږی.ت، غیر له هغه څخه ماکړيراکش  یېپه احتیاط  باېد، په شان ده 

 :کراتهېپو

 راځی د انعکاسی تصویر د پرتلی څخه تیر سو ، او ددی مفکوری 

  بېلهخپل سوال  چيکړو. نسی کوال ی  د قیده څخه ځانونه خالص

زه  چيدرته ووایم ،  باېدد ځان په هکله  ؟ کيدغه پر تلی څخه بیان 

 نلرم. یېددی توانا

 سقراط :

 کيغه زه په ه چي. دا یوازنی هنر دی ديد سوالو جوړول خو ساده 

 ته څه وایي : یو څه تجربه لرم. الندنی پوښتنو
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هغوی موږ  چي،  کيد عینی شیانو په څنګ  چي لري مانادا نو څه 

اودعینی شیانو دمنشاء  کويمفهومونه خلق  ميلمسوالی سو، عمو

 کوالیوي د  چي کيحال  داسيد قیده خالص ،  هغوی بیا څیړی ، پ

 مطالعه کيموجوده شیان )جسمونه( مستقیم د هغه په وا قعیت  سي

 ؟ کړي

پر دغه کږه وږه الر د عینی شیانو په هکله په هغه څه پوه  چيشاید 

نو وی داسي؟ که وي  رسیدل مشکلپه مستقیم ډول و هغه ته  چي سي

عینی شیان  چيددی پر ځای  ؟لريم دلیلونه وجود وددی دپاره ک

ددغو عینی شیانو  چي، مطالعی  دمفهومونو يم،د عمو کړيمطالعه 

 ده ؟  کي، ګټه په څه شی  ديد مطالعی څخه السته راغلی 

 :کراتهېپو

 دی سوالوته جواب ورکوالی سم. چيه دی عقیده یم زه پ

و ډېرهغه د  چيالسته راځی )معرفت(پدغه ډول یو ځلی پیژندنه 

 ؛دي ويمساسره په یوه یا بل دلیل  چي مختلف النوع عینی شیانو ؛

هر یو شی جال جال تر مطالعی  چي دي بېله.کويپه هکله صدق 

 يکپه توګه که کم حقیقت د عددونو په باره  بېلګېد ونیسی.  ديالن

و وخت ی چيشیانو په هکله  یې، نو دغه حقیقت د ټولو عین سيبیان 

. ، صدق کویوي ويرل سمیش  چيپه هر دلیل د هر چا پذریعه  او 

، نو دغه خصوصیت د  کړيکه څوک د دایری خصوصیت کشف 

 ریاضيد . کويصدق  کيشکله  جسمو په مورد  ديټولو ګر

مشترک  کيه منځ و شیانو پډېرد  چيخوا هغه څه  مفهومونه د یوې

دی د چينیسی او د بلی خوا د ټولو هغو تفاوتو څخه  کي، په بر وي

 ېرډغه کار اکثرآ د . کوي، صرف نظر  ديموجود کيشیانو په منځ 

دهغو    کيطالعی په وخت دیوه جسم د م چي، ځکه  ديګټور 

،  صرف وي پوريپه زړه  کيیوازی په دوهم قدم  چيجزئیاتو څخه 

و ی چي یېښا ه څرګنده او ساده بریښی. ډېرنظر وسی ، نو موضوع 
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ته راوګرځو. د نقشی پذریعه موږ  بېلګېځل بیا د مسافر او د نقشی 

یوازی هغه مهم  کيپه هغه  چيخپله الر ښه موندالی سو ، ځکه 

، د  لري، وجود  ديزموږ په کار  چي)یعنی د الری مسیر(  کيټ

 لیری فاصلی وګورو او د چيپه توګه په یونظر کوالی سو  بېلګې

 دهغو د اندازه کولو دپاره چيهغوی ترمنځ د مسافی حدس ووهو، 

یاتو د ښارو د جزئ کيپه الر چيدی  بېله، دياشتی او کلونه په کار می

د  چيددی اسیته د نقشو څخه کار اخلو . کړيسره ځان مصروف 

د مختلفو هدفونو د پاره  چيسفر بهترینه الر وموندو، طبیعی ده 

 مختلفو نقشو ته ضرورت لرو. 

 .  سيهم د پیژندنی په موخه استعمالیدای  ریاضيهمداشان 

 سقراط :

دادی په رشتیا ښکلی وویل. زه .  هکراتهېپوحقیقتآ، پر ما ګرانه ، 

بیان کړای سم. الکن دونه واضح او څرګند  ديزه  چيفکر نه کوم 

که څوک نده ل داسيآیا مسئله به زه هم پر اضافه کړم .  یوه بله تشبیه 

. کوي د ښار ننداری دياو تر هغه الن وي ړ د غره پر سر وال چي

، نظر  سيښه لیدالی منظره  ميد ښار عمو کيپه هغه صورت 

 . يسورک  کيانجړ بنجړ د کوڅو په  کيد ښار په منځ  چيوهغه ته 

 :کراتهېپو

 ، سقراطه. زه به یوه بله تشبه هم درکړم:  یېته خو رشتیا وا

یو قومندان د تپی دسره د خپلو او دښمنو عسکرو حرکت ښه لیدالی 

د جبهی پر کرښه د دښمن سره مخامخ  چينظر و ټولی مشر ته  سي

 . دي

 سقراط :

 په سادګی نه  داسيهم  دي. زه ه کراتهېپوږی ، کیته راڅخه دمخه 
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د اګالفون د زوی اریستوفون ته ورغلی  کيپریږدم.څو ورځی مخ 

 : کړيو باندېرا یېږغ  چيکوله  مياو دهغه د انځورو تماشا وم 

یوازی  بلکهانځور به نه ، چيته نژدی مه ورځه سقراطه ! انځور 

 ووینی . به د رنګو ټپلې

 :کراتهېپو

وږ زم دي چي کي، لکه مخ ویل ، الکن تا هم رشتیا ویل یېرشتیا 

  د چينتیجی ته رسیدلو  ديو موږ   چينه قطع کولی کله  خبرې

، دي يکپیژندنی زموږ به انتظار مينړی کوعینی د پذریعه  ریاضي

 داسيمګر  څخه به هیڅکله السته نوای راغلی. ریاضي بېله چي

 مياو که  ديځو،  لمر پر لویدو  چيناوخته سو ،راځه  چيبریښی 

 ي ورشتیا پوښتی وږی او تږی هم یم. که ستا حوصله پای ته نه 

 پر الری یو څه درڅخه وپوښتم. چيرسیدلی ،نو غواړم 

 سقراط :

زړه غواړی راڅخه  يد چيښار ته والړ سو ، څه  چيښه نو راځه 

 پوښته . یېو

 :کراتهېپو

 د چيقانع کړم  پدېګوره سقراطه ، زموږ خبرو اترو بی شکه زه 

 چيړم پوه ک پدې. تا زه نسته تر تحصیل خو بل هیڅ ښه الر ریاضي

ممنون  ميهکله زه ستا د زړه له کو پدېڅه شی ده او  ریاضي

اده الع په فوق چيیم.مګر په یوه شی نه پوهیږم . تا وکوالی سوای 

تحصیل بهترینه  ریاضيزما دپاره د  چي کيمتیقین  پدېډول ما 

د تیودروس د بهترینو شاګردانو  چيالره ده ، تا زه تر تیا تیتوس ، 

 ریاضي،  د سي کياو یو ورځ به تر خپل استاد ال هم مخ  ديڅخه 

ه د لته په خپ چي. څنګه ممکنه ده په خصوصیاتو ښه پوه کړم 
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 چي؟ لږ تر لږه ماته نده معلومه. کله یېمصروف نه  سره ریاضي

 د خصوصیاتو ریاضيتا څه شیان د  چيزه ددی په هکله فکر کوم 

بل هریوه ددی علم د پرمختګ تر په هکله ماته تشریح کړه ، ماته ته 

ه پ ریاضيد چيکړم باوری  پدېزموږ خبرواترو زه الیق بریښی. 

  يچپر دی متیقین کړم  کيځان بوخت کړم او په عین حال  همطالع

 . یېزما دپاره بهترین استاد  کيالره  پدېته به 

 سقراط :

ه ، دا کار نسم کوالی. دا زما مسلک ندی. تیودوروس کراتهېپونه ،

وګرځی ، خو  ډېر چي سيپوهیږی. ته کوالی  ډېرهکله  پدېتر ما 

زه  يچتر تیودوروس ښه استاد نسی موندالی. الکن تا زه وپوښتلم 

ب ه یو جواتات چينه یم ؟ زه به هڅه وکړم  فعال کي ریاضيپه ی ول

ته څونه لوړ ارزش  ریاضيزه و  چيوله درکړم. ما هیڅکله نه پټ

موږ  چيباور لرم  پدې. زه اوپه لوړ قدر ورته ګورم   قایل یم

که ل کړي دينه خدمت ندود بشر د پاره  کيیونانیانو په هیڅ برخه 

 ماناشروع ده ، که موږ په  بی ال اوس  یې. او دغه کي ریاضيپه 

،  مو نه وژالیسره جنګو او شخړو نه وای مصروف او یو او بل 

رع د مخت بلکهنه یوازی د کاشف په صفت که به مو ریاضينو په 

 .د توجه وړ مؤفقیتونه السته راوړې وائ نور هم لوی او په صفت 

 استعداد د خپل ټول چيد هغو څخه نه یم  زه ولې چيپوښتی  ميه ت

کوم ،  داسيالکن وګوره ، زه خو هم. ديایږ کيپه خدمت  ریاضي

 يسـ ته کوالی زه ځوان وم ، باطنی ږغ  چيمنتهی  په بل ډول .کله 

پوهان په څه  ریاضي چيـ پوښتنه راڅخه وکړه  وجدان وبولیهغه 

؟ ما هغه وخت جواب ول د هغوی ښکلی نتیجی السته راوړيډ

یت ، د بشر باندېپر خپل تفکر  هغوی چيخاطر  پدېدا  چي کړيور

هغوی د حقیقت په  چي،  ديایښی  لوړ شرایط  ډېر، کيپه تاریخ 

نه و هیڅ ډول روغی جوړی ته نه حاضریږی او په  کيهڅه 
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غه د چي ديعقیده  پدېتوګه پر دغه  پرنسیپ والړ او  کيبدلیدون

په رڼو څوک  چيی راوړنی یوازی هغه وخت السته راځ هډول الست

ک تنا قض څخه پا داخلی او  د تت) شک،مبهم(  چي کيمفهومونو 

راته  کي جوابپه هغه وخت هغه باطنی ږغ   . کړي، فکر ووي

پوهان د عددو او  ریاضي چيسقراطه ، دغه طریقی  چيوویل : 

لی عم کي ریاضي، یوازی په ويشکلونو د مطالعی دپاره په کار اچ

څو دغه  کيباوری  پدېخلک  چي کوي؟ ولی هڅه نه سيدای کی

په خپلو مسلکو او په  ، لري یېپوهان  ریاضي چيډول طرز تفکر 

دا هغه  .کړيعملی  کيسیاست   فلسفه او  ، حتی پهکينی ژوند ورځ

ته دا ده ، خلکو کړیخلکو ته کوم . ما هڅه  یېزه  چيخدمت دی 

له هک پدې، هم  ديپه یاد  ديث سره د فیثاغور خبرېم ـ زموږ یېوښ

ځانونه هوښیار بولی ، د ځانه  چيپه کومه سویه هغه خلک  وي

پر څه ډول غیر مطمئن بنسټ د تفکر والړ دی ، داځکه  چيناخبره 

 چي ديسره الس وګریوان  دوی په ساده توګه د هغو مفهومونه چي

  . ديبشپړ غیر واضح  په تول )معیار( ریاضيد 

 ديضعیف  چيخلک  ، هغه ديټول خلک دښمنان  ميددغه اسیته 

ر مستریح طرز تفک په  یېمشکوکو مفهومونو پر بنسټ مبهمو او  د

 داسي. د خلکو  دي ډېربدبختانه دا ډول خلک .  دي کړيقناعت 

غواړی او  یېنه  چيته ،  ويتل و خپلی سه چيخوښ  ديڅوک ن

، خو  کړي. یو ورځ به ما هم مړ  کويکوالی ، متوجه  سي یېیا نه 

دی ادامه  مي کړيشروع  چيتر هغه وخته به زه و هغه څه ته 

 ورکړم . مګر ته به ځی و تیودورس ته .
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 اترې خبرېپه هکله  )عملې کیدو(د تطبیق ریاضيد  
 

 :دمیارشی

 عجیبه ده ! څه شئ! کيناوخته  پدېتاسو جاللتمآب اعلیحضرت ، 

زما غریبانه کورته په خپل  هېرون اعلیحضرت  چيددی سبب سو 

 . کړيراتګ سره مفتخر 

 : هېرون 

لی پر غښت  کيه، نن ماښام ما زما په قصر دمیارشیدوسته  زما ګرانه

زموږ د کوچنی ښارګوټی سیراکوس د بریالیتوب په  باندېروم 

ا ، خو ستوي.ته مو هم رابللی وه کړيلمستیا جوړه می، یوه افتخار 

زموږ دغه  چياغلی ؟ خاصتآ ته ، رویځای خالی ؤ . ولی نه 

 د  چي سي هنداري وېم  وي دا ستا ق. بریالیتوب ستا د برکته ؤ  

هغوی  د. کړيویو جنګی بیړیو څخه لس دانی لولپه انو د شلو لمیرو

ګرتیا لکه د بندر څخه د جنوبی غرب باد په ملتآثیر د بیړیو 

زموږ د اوبو د  چي ؛خو دمخه تر دېوه  ديلمبه غون کيسوځون

 ستا چيتر څوغرق سول.  کيووزی، په بحر  د ساحی څخهتحریم 

، ددښمن څخه زموږ د ښار د آزادولو په خاطر ، مننه نه  ميڅخه 

 ، نن شپه به خوب نه وای راغلی.  کړيوای 

 :دمیارشی

له خوا  چي، موږ د و رومیان بیرته راوګرځې چي سيدای کی

 محاصره یو. 

 : هېرون 

 دغه  زما  چيخو غواړم  لومړئوسته وږغیږو، به ور هکله پدې
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رین ت ښکلئ زه یي لرم ، چيهغه څه ، دغه تر ټولو ډالۍ  تاته درکړم

 .  دي شئ

 : دمیارشی

 !ديغټ شاهکار  ډېردا خو 

 :هېرون 

په خپله هغه مشهوره  یې؛ حتی که ته  ديد خالصو زرو  دا کټوری

نو نو د سپی کړيده ، امتحان هم کړیتا په خپله اختراع  چيطریقه ، 

 . ديزرو نښه به پکښی ونه مون

 : دمیارشی

 دسرګذشت (Odysseus)، د ادیسیوس  کړي وي ه اشتباه ن ميکه 

ه هغه بی خبره ترویان یې کي . په منځديویس کښی انځورپ صحنی

(Trojans) وي ق ددوی و ښار ته د لرګوڅه ډول   چيږی ، کیلیدل

 هغوی په دای  سيکی چي. زه اکثرآ تعجب کوم ، اسان ور ننباسي

. د لرګو ويو )قرقرو( څخه کار اخیستی غرغړد یوډول دغه مقصد 

پر لوړه غونډی  مخا ارابی درلودی ، خو د هغوی قلعهاسانو به خا

 پرته وه...

 :هېرون 

 يدی کړه!په یاد هېرغرغړی  ديد پاره  ګرانه دوسته، د یوې شیبې

ما  چي کښتۍهغه ډکه  چي، کله کيما څونه  تعجب و چيد ی 

په  باندې، تا په درو سر پر سر غرغړو پتلومائس پاچاته ورلیږله 

د هغه نورو  باندې؟ اوس پر کټوری هیوازی سر په حرکت راوستل

 انځورونو ننداره وکړه. 
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 : دمیارشی 

 او (Kyklopen)کوکلوپن ،(Polyphemos)هو ، زه پولیفیموس 

ول د اودیسیوس دوست په څه ډ چيوینم (Kirke) رکۍکیجادوګره  

ه پر خاد کښتۍڅه ډول اودیسیوس د  چي، او دلته وینم ويبدل خوګ

که لږ څه  ژور ور . ديغوږ نیولی  یېته  هارن و کښتۍتړلی او د 

غزله  پوريه هغه په زړه د څیرې څخ یې، نو سړی  سيته ځیر 

 يچرته چیوینم ،  کيس په اسمان . دلته هم اودیسیو سياوریدالی 

، او دلته ښکلی   ديوید روح سره مخامخ س  (Achileus)د اشیلیوس 

اودیسیوس د ملنګی په چپنه او بالخره ویناوسیکا او دهغی لور ویر

 پر لور وردانګی. د آزادۍسره  خپل غشي او لینده د کي

په رشتیا هم دغه هنری اثر  یو شاهکار دی ، ستا د شهامت څخه 

 ه مننه زما خانه ؛ دغه تحفه په یقین سره یوه شاهانه تحفه ده.ډېر

 :هېرون 

ا ده ، خو ست هیقین سره زما د خزانی بهترینه ټوټپه  دغه کټوری 

ستا دپاره نه یوازی د هغه د ښکال او  مي الیقه ده. دغه کټوری

 چي، خو دریم دلیل هم وجودلری ، هغه دا کيطر وټاښت په خازار

یوازی د  کيد سیراکوس دپاره ونن ورځ تا  چيهغه خدمت 

پر  يکحالتو  په دواړو. سيدای کیاودیسیوس د زرنګی  سره پرتله 

 بریالیتوب ؤ. کيځیرد  باندېزور زیاتی 

 :دمیارشی

  چيد مخ بڼه را سره کړه .الکن اجازه ده  ميزما پاچا ، ستا ستاینه 

 جنګ ال ندی خالص سوی؟  چيیو ځل بیا درته ووایم 

 د سپین ږیری مشوره واوری؟  چيغواړی 
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 : هېرون 

 وای ، خو د دوست او خپل په کړیامر درته   مي د پاچا په صفت به

 . یېراته ووا دينظر  چي مصفت هیله کو

 :دمیارشی

له هیڅک کي. د جګړی په لړ کيسره سوله و انومید رو باېداوس نو 

 چيلکه اوس   مساعده موقع نه وه داسيد سولی خبرواترو دپاره 

کوم استازی راونه لیږی ، نو پوریشپی  ميیلوس تر نیده. که مارڅ

ورولیږه   ته د سولی استازيوید سهار سپیدی وچ چيدمخه تر دی 

 وس غواړيیلمارڅتر شروع دمخه  سوله وسی.  وي ورځې، څود ن

زموږ د ښار سیراکوس د بندیز څخه ژر تر ژره  خپلي لښکري چي

ولیږی. که تاسو تر  یېوروغواړی څو د هانیبال پر ضد جبهی ته 

ه به و روم ت کيسهار وختی موافقی ته ورسیږی ، نو په عین وخت 

لږه د ډیپلوماسی د رسره لږت د بیړیو د خساری او ماتی بدی آوازی

روم ته د نن ورځی د  چيی. په مجرد ددی بریالیتوب خبر ورس

د غوسی څخه د غچ اخیستلو په به ان میتلفاتو خبر ورسیږی ، نو رو

ه د بریا په اوبو مات باندېاو  خپل د قهر تنده به پر موږ سي کيلټه 

روم  د کيګوا چيږی کیورکول  یېبیانبه  کي. په ټولو ځایو کړي

که څه هم دغه . سيپاک  باېددغه د شرم داغ  باندېپر امپراطوری 

 پیښ سوی چيهغه څه  یېوا چيته  یو ډول د بربریت مفکوره ده ،

 اوس خو هغسي کار تر کار تیر دی..سيراګرځوالی  یې، بیرته دي

 : هېرون 

 یو وخت نه یو وخت به هغوی! که څه هم  یېته پوره حق په جانب 

. خو د دی سوبی په هکله به زر کاله وروسته سيپر موږ بریالی  

ستا د وضع تحلیل بلکل پر  چي وينه  ديږی. پاته کی خبرېهم 
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، خو د خپل لښکر را ولیږی . مارڅیلوس ماته خپل استازي ديځای 

کړل. که  ديدرانده شرطونه وړان یېد پر شاتګ او د سولی دپاره 

د سولي  دي جدیت بهته د هغه په شرطو خبر وای نو په دومره 

 . کړيمشوره نه وای را

 :دمیارشی

 د مارڅیلوس شرطونه څه شی وه؟

 : هېرون 

 یړۍبلس  کيد خپلو لسو غرق سویو بیړیو په بدل  یېخو  لومړئ

 انومیهلته به د رو چيهم غیر له یوه  سنګر څخه  یېغوښتی بل 

 .غوښتلل ږی، د ټولو سنګرونو ړنګوکیګارنیزون ځای پر ځای 

و کارتاګو ته د جنګ  باېداو موږ طبعآ په منو سره او سپین زر 

د  یېاعالن وکړواو بالخره زما زوی ګیلون ، زما لور هیلن او ته 

که موږ دغه شرطونه ورسر ه یرغمل په توګه راڅخه غوښتل. 

 به هیڅ  چاته ضرر ورونه رسیږی. کي، نو په ښار ومنو

 :دمیارشی

غه هشرطو معامله ورسره وسی ، خو پر ځینو چي سيدای کیاحتماآل 

 ر نسی.تېبه  زما تر یرغملتوب 

 :هېرون 

هکله ږغیږی، زما دی په ټولو د  پدېته دغه ډول په سړه سینه 

هیڅکله و دښمن تا او خپل اوالد به  چيوي اولیمپ په خدایانو قسم 

 يچ، کوالی سم  ديه بی تفاوته سپین او سره زر راتونه سپارم. ته 

دده په  چيهم ورکړم. هغه څه  بیړۍکړم د مجبوری څخه به  یېور

موږ ځانونه د هغوی د  چيدا، هغه  کويما نا آرامه  کيشرطونو 
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لمنی ته وراچو و او هیڅ څوک د ا ژمنه نسی  ميرحم او بی رح

 آیا دوی به پر خپلو وعدو ودریږی او که نه؟  چيکوالی 

 :دمیارشی

و ا ان د ننګمیخه ځان ساته ! رود بد ګمانی څ کيد هغوی په مقابل 

دهغوی سره  چي لري. احتمال ديحساس  ډېر کيغیرت په برخه 

 . سيوسی او ستاد اوالدو تر یرغملتوب تیر  خبرې

 :هېرون 

خپل ځان ودی ښارته قربانی  چيږی؟ غواړی کیاو ستا سره به څه 

 ؟کې

 :دمیارشی

 پوښتنه ده؟آیا دا یو غوښتنه ده او که 

 :هېرون 

ه ما مارڅیلوس ته څ چي کويطبعآ یوازی یوه پوښتنه ده.ته څه فکر 

 ؟کړيجواب ور

 :دمیارشی

 ؟کړيتا بیا جواب ور

 :هېرون 

 دمیارشیشرطونه پر ځای کوم ،خو  ستا ټول چيما ورته وویل هو ، 

 نه در تسلیموم. 

شرط ور سره ومنل  پدېمې د هغه پر ځای د خپلو اوالدو تسلیمول  

هم خپل دوه اوالده ماته د یرغمل په توګه را  مارڅیلوس به چي

او  ديزوړ  ډېرهغه  چيیل ورته وو مي.  ستا په هکله ديپریږ
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 هغه تا چيپوهیږم  پدېکه څه هم زه د ژوند توان نلری.  دبندیتوب

فیات ستا  کش ،ترهرڅه دمخه ستا پوهه هغه ته  بلکهد بندی په څیر نه 

او هغه  لريت میاه مينظا ډېر چي، مهمی دی  او اختراع ګانی

 .   کاغذ پر مخ ولیکی وده ته مشرح دغواړی چي ته یې 

 :دمیارشی

 دا نا ممکنه ده ، زه به هیڅکله دا کار ونه کړم.

 :هېرون 

سوله راسی بیانو ستا اختراع ګانی غیر له هغه  چيولی نه ؟ کله 

هیڅ  چي. نو ولی نه غواړی د هغو په هکله  ديڅخه د چا په کار ن

 ؟ کينه لیو

 :دمیارشی

ماته غوږ ونیسی ، نو په خوښی سره به  چي لريکه ته ددی وخت 

 دلیلونه درته څرګند کړم.  یې

 :هېرون 

د مارڅیلوس و جواب ته سترګی په الره  باېدزه غیر له هغه څخه 

 يدبیده سم. ځکه نو په پوره حوصله من چيسم ، نواوس ال نه غواړم 

 ستا خبرو ته غوږ نیسم.

 :دمیارشی

مارڅیلوس جواب  چيحساب په پوره اندازه وخت لرو ، څو  پدې

 يکدهغه جواب به هم د متروونیسی.  کيوخت به په بر ډېر،  کيلی

 !وي د ږغ په شان )چالخې(
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 :هېرون 

 ؟ کړيرد  خبرېهغه به د سولی  چي لريته باور 

 :دمیارشی

 ته طبعآ. تا د هغوی پت ته صدمه ورسوله . ځکه نو وهیڅ موافقی

 به ونه رسیږی.

 :هېرون 

 .یېته رشتیا وا چيلکه 

 :دمیارشی

څه  چيته ،  مهارت  کيیېسایکالوج سی هنر اوتل ستا د ډیپلوما زه

وم ، خو  کي، په تعجب  سيد فکرونو حدس وهالی ډول د دښمن 

 اخیستی.  خه کار ندیداځل دی دهغه استعداد څ

 :هېرون 

 يچڅخه کار واخیستی. ځکه  بیړۍد  ميداځل  چياقرار وکړم  باېد

د  . اوس نو پیښه ده .نشه وم د بریالیتوب بلکهنشه وم ، د شرابو نه 

 يچی نه غواړی ول چيپیښی څخه تیښته نسته. خو اوس راته ووایه 

 . کيو ینلیکپه هکله  د خپلو اختراع ګانو

 :دمیارشی

یځ ربه هم زه تاته خپل دکه مسئله ده، خو بیا میدا خو یوازی یوه اکاډ

 ړه.د آسانو سره برابر ک د ترویاه تا زما جنګی ماشینون .تشریح کړم

 .کويفکر  یېته  چيدغه تشبیه پر ځای ده خو نه په هغه اړوند 

اودیسیوس د لرګو د اسانو څخه د ترویا و قلعه ته د خپلو ملګرو د 

د خپلو جنګی  چي، ما هم غوښتل تیرولو دپاره کار واخیستیپټ 

 ورېې مفکیو شی پټ تیر کړم ،او هغه عبارت د یو ماشینو په ذریعه
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،  ریاضيد  چيد یونان عوامو ته دا وښیم  چيڅخه وه، ما غوښتل 

د هغه لوړ فصلونه هم په بریالیتوب سره  بلکهنه یوازی بنسټیزه ، 

ما هم  چي! زه اعتراف کوم ، سيدای کی، عملی   کيپه عمل 

زما د  چيدا ځکه ،  کيه ځنډه دی قدم ته زړه ښه ډېروروسته له 

جنګ غیر له  چيڅرنګه ږی. کیجنګ او وینی تویولو څخه کرکه 

ښه وخت و باله څو د جنګی  ميهغه پر موږ ټپل سوی ؤ ، نو دغه 

 بېالپه  چي. ما هڅه وکړه ماشینو پذریعه د خلکو پاملرنه راواړوم 

خه. کوم بریالیتوب څ بېلهو ډولو د خلکو توجه را جلب کړم ، خو بېل

د اوبو پمپ اختراع   کياله مخما څو ک چي، کله  دي ديیاد  په

وره مجب کيڅو ستا کارکون، ، څو ستا د څاهانو اوبه راواباسی کړي

، خو تا کومه دلچسپی وي والړ  کيپه اوبو پوریتر نامه  چيوي نه 

د مریانو د پښو د  دي چيو نښودله. د څاهانو ناظر راته وویل 

 ديلوندوالی مسؤلیت نلری ، د هغوی پښی خو څه د مالګی څخه ن

ما ددغو  چي ديپه یاد دی . سيویلی  کيپه اوبو  چيسوی  جوړې

ه . ماتکيوړاندیز درته و پو په مرسته  ستا د مځکو د خړوبیدوپم

ما پاچا  چيد مریانو کار ارزانه لویږی. کله  چيجواب راکړه سو 

 ،د بخار پذریعه وچلوی دي ديژرن چي کړيته وړاندیز و ؤسمیپتول

د هغو ژرندو څخه  یې؟ ویل  کړيپوهیږی هغه ماته څه جواب را

دده پالر او نیکه کار اخیستی ، نن ورځ هم خپله دنده ښه سرته  چي

 ؤهم درته ووایم ، دغه ډول په لسها بېلګېنوری  چيرسوی. غواړی 

څه ډول د  نړی ته وښیم  چي، درته راوړالی سم. زما هڅی  بېلګې

ي و ،عبث  دپاره کار اخیستالی سو موخوېزو ه ئڅخه د سول ریاضي

جنګ شروع سو ، نو ستا زما جبل ، ګراری او غرغړی  چيکله . 

ته د لوبو د  مو زما اختراع ګانو کيدرپیاد سوی. د سولی په وخت 

سبه امند یوه زاړه فیلسوف د شان سره مو  چي سامان په سترګه کتل

زما مال تړ کاوه او د مفکورو په  ديتل  چي.حتی پخپله ته نه ګڼله 

مرسته راسره کوله ، بیاهم زما اختراع ګانی  دي کيعملی کولو 

و د د لوب زما ماشینونه  ديلمنو ته به میو خپل نه نیولی. ديدومره ج
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د رومانو بیړیو زموږ بیانو جنګ راغی او  . سامان په توګه ورښودل

د لویو ډبرو  کيما دخبرو په منځ  چي، کله ره کړه محاصساحلونه 

مچلوغه( ته اشاره وکړه نو تا سمد منجنیق، د غورځولو ماشین )

روسته پښیمانه سوم ، خو خپل و.  کړيوړاندیز هرکلی و ديستی د

خپله  چيبیرته نه سوای اخیستالی او مجبوره سوم  ميوړاندیز 

هغه څه هر تر  یېبری مفکوره عملی او دا ډول ماشین جوړ کړم . 

له دی ځایه څخه کارونو زیات ؤ!درلودی ، انتظار  یېموږ  چي

خو زه ورته  پخوا ال زړه نا زړه وم . طبعآ زه خوښ ادامه پیداکړه . 

ږی او بالخره ماته دا کینور زما اختراع ګانی نه تمسخر  چيوم 

م. یېعملی ارزښت وروښ ریاضيڅو نړی ته د  موقع مساعده سوه

 يکګټور توب په جنګ  ریاضيد  چينه غوښتل  ميمګر هیڅکله 

ا دل او مکیزما د ماشینو پذریعه انسانان وژل  چيما ولیدل م. یېوښ

د اتن په ټولو  ميدو په خاطرمیځان مجرم احساسوی. د وجدان د آرا

له نه په خوو راز به خپل د ماشینانو د جوړول چي کړيخدایانو قسم و

زما وجدان  چيد چا سره شریک کړم. ما غوښتل  او نه په نوشته 

په  ریاضيد  دمیارشی چيهغه پوهه ، آرام کړم:  باندېفکر  پدې

 يکان د سیراکوس څخه و شړل ، په ټوله یونانی ږغیدونمرسته رومې

 جنګ چي وي او د خلکو به هغه وخت ال پیاد  سيبه پخش  کينړی 

زما به او د جنګی ماشینو د جوړیدو راز  ويخالص سوی  هوختد 

 . وي پټ  کيسره په قبر 

 :هېرون 

 ستا د ماشینانو شهرته . دمیارشیده ، زما ګرانه  داسيپه رشتیا هم هم

ان زما دوست چيپاچهانو  وډېراو  ديتللی  پوريو لیرو ملکو ډېرتر 

 .کويستا د اختراع ګانو په هکله پوښتنی راڅخه  دي

 :دمیارشی

 ؟ کياب ورنو تا څه جو
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 : هېرون 

موږ په  چي، تر هغه وخته ديمحض لیکلی  کيپه جواب  یېما 

 ږی. کییو ، نودا اختراع ګانی دولتی راز ګڼل  کيجنګ 

 :دمیارشی

 ،خپل راز حتی د هغو څخه پټ وساتم  چيما تراوسه وکوالی سوای 

یوازی په یوه کوچنی  کي. هر کارکونکويزما مفکوری عملی  چي

نه یم پوښتلی ،  ډېرهکله  پدېتا  چيبرخه پوهیږی . زه خوښ یم 

 ستا څخه هم رازونه پټ وساتم.  چيمجبوره وم  چيځکه 

 : هېرون 

پوښتلی ، مګر اوس نو غواړم  یېپه رشتیا هم نه  ميتراوسه خو 

و لمه ډاریږه ،  زه ستا د رازونو د سپړپه په ځینو شیانو پوه سم .  چي

لو ستا د کشفیاتو په بنسټیزه اصو چيغواړم  بلکهنه یم ،  کيپه هڅه 

 پوه سم. 

 :دمیارشی

خپل عهد مات نکړم ، ستا سوالوته به په خوښی زه  چيتر هغه ځایه 

 جواب ووایم. 

 :هېرون 

ا ست چيغوښتل  ديخو به یو بل څه در څخه وپوښتم. ولی  لومړئ

 ؟ يسخپاره  کيد عملی ګټو په هکله په ټولو ځایو  ریاضيافکار د 

 : دمیارشی

 څرخ ته به د تاریخ  چيه دی هیله وم زه به ساده وم، زه پ چي یېښا
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 تغیر ورکړای سم. زما سره د یونانی نړی  د سرنوشت اندیښنه وه.

 کشفیاتو اصآل د یونان د چي،  ریاضيکه   چيعقیده وم  پدېزه  

په پراخه ږی، کیرل میمهمو پرمختګو څخه شاو زما په نظر یو د 

به مو د یونانیانو د ژوند تګ الره  کي، نو په نتیحه  سيتوګه عملی 

. ديناوخته  ډېراوس  چيبریښی  داسيخو  .وي ژغورلی 

 نوریونانی  بلکه،  ديانو نه یوازی د سیراکوس ښار نیولی میرو

 ؛ زموږ دوران تیر دی.  کوي ښارونه هم یو په بل پسی کابو

 :هېرون 

 يچزموږ یونانی کلتور به ورک نسی ، ځکه  چيعقیده یم  پدېزه 

څو په  کوي. وګوره هغوی څه ډول هڅه کيد ځان  یېان به میرو

ی کاپی مس. زموږ مج کيزموږ تقلید و کيهره برخه او هر ځای 

یلوس ستا د مارڅ چيکتابونه ژباړی. حتی ګوری  او زموږ کوي

 .کويدو سره عالقه ښکاره کید عملی  ریاضي

 : دمیارشی

په رشتیا پوه نسی . هغوی یوازی د  ریاضيان به هیڅکله په میرو

 یېنظر (Absrtact) ديمجر،  دي کيهڅه عملی اړخ په د  ریاضي

 نسی درک کوالی.

 : هېرون 

 ده.پوریه په زړه ډېرورته  ریاضيځکه نو عملی 

 : دمیارشی

 بېلڅخه  یېنظر ديد هغی مجر ریاضيعملی  چيموږ نسو کوالی 

، هغه د ويرد  یېنظر  ديمجر ریاضيد  چيکړو. هر څوک 

 چيکه څوک غواړی خپل مخ تړی.  پر دو الرکیدعملی  ریاضي
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د خیال او تصور  چي دي، ضرور  کړيپه بری سره عملی  ریاضي

 وس ولری.

 :هېرون 

وم پوه س داسي. تر اوسه خو زه کويویوینا ديته خو متناقضی غون

دو دپاره یوازی سالم عملی ذهن ضرور کید عملی  ریاضيد  چي

 . دي

 :دمیارشی

،خو د ذهن  ديدو دپاره هغه هم ضرور کید عملی  ریاضيطبعآ ، د 

 چي ده مانا پدېلیدالی. دا میپه عملی مفکورو سره نسی تککمبود 

 غوښو څخه د غوښو ښوروا نه پخیږی. بېله

 : هېرون 

 ا اصلی پوښتنی ته راسم :اوس به نو زم

د  یېته  چي؟ ددغه علم حکمت  دي کيستا د بری راز په څه شی 

  ریاضي؟ د عملی  دي کي، په څه شی ويپه نامه یاد ریاضيعملی 

 يکپه ښوونځیو چي – ریاضيیا په اصطالح خا لصه – ریاضياو 

 ؟ديتوپیر څه شی  کيتدریسیږی ، په منځ 

 :دمیارشی

اصآل .کړيزما جواب به تا مایوسه  چيزه متآسف یم ، زما پاچا، 

وجود نلری. یوازی هغه  ریاضي. دوه ډوله  ديدواړه سره یو 

په ښوونځی او تر هغه  کيتا په خپل وخت  چي لريوجود  ریاضي

والی ک ه علم زه خبر یم  په ښه بریالیتوب ، لوستی ده. دغ چيځایه 

 یېته  چيپه هغه مفهوم  ریاضي واچوو. عملی یېپه کار  چيسو 

، وجود نلری.  کويڅخه د جدا علم په څیر فکر  ریاضيد اصلی 
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 په خاص ډول محفوظ چي، ځکه  سيوساتل  باېدکه نو زما راز ځ

 کيد کوڅی په خاورو  چيلکه د زرو سکه  دي داسي.زما راز دين

 یېرا اخیستالی  سي ور چوخ )ټیټ(پسی  چيهر څوک . وي پټه 

نه و یې، هیڅکله به ويلټ کيپه پټو ځایو  یې چيڅوک  ، هغه سي

 موندی. 

 :  هېرون 

نی جنګی ماشینونه د ورځ کيتا حیرانونس چي کويته دا ادعا 

 ؟ديپر بنسټ والړ  ریاضي

 :دمیارشی

 سر خالص سو. دياوس 

 : هېرون 

 ؟سيوړالی اراته ر یېګه بېلیوه 

 :دمیارشی

ه ښه توګه سرته ورسوله، ډېرخپله دنده په  یېنن  چيمسی هنداری 

د پارابوال د  مي، یوازی  کړي ديما بل هیڅ نګه ده.بېلیوه ښه 

، یعنی که یو څوک د پاربوال ديمعلومو خاصیتو څخه کار اخیستی 

د هغه د سوځلو د نقطی )فوکس( سره وصل P د سطحی هره نقطه  

د نقطی څخه د پارابوال و محور ته موازی کرښه رسم  Pاو د  کي

د  کيپه نقطه  Pد  ، نو دواړی کرښی د پارابوال پر سطحه کړي

یا په بل عبارت یوه زاویه جوړوی. وي مسارسم سوی مماس سره 

د پارابوال د محور  چيهنداره د لمر ټوله هغه وړانګی  یېپارابوال

غه د سوځلو نقطه ږی او هریتر یوې نقطې تې ديسره موازی 

وجود ولري،د  کيپه دغه نقطه  چيهر شی  مانا پدې،  )فوکس( ده
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له دغه قضیه ته پخپ. ،  سوځي کيپه نتیجه  لمر د وړانګو د تودوخي

 .لوستالی سې کيهمکار په کتابو تکړه ډېرد یېزما د الکساندر

 

 

 :هېرون 

ساده  تا دی د هندسی په دغه ډول یوې چيږی کیزما هیڅ باور نه 

د  ، لیکل سوې وي دي کيپه سوو کتابو د هندسې چي باندې یېقض

 .یلیوس نیمه قوا د منځه وړې ويمارڅ

 :دمیارشی

ځل  لومړئسره  یېقض ته ددغي چيزما په اټکل ، هغه وخت 

ت ثبواو حتی د هغه  یې د هغه په ثبوت به ښه پوهیدلئمخامخ سوی 

، خو پر هغه  یېسوی حیران پاته  به ته هم ته او ظرافت  و ښکال

پوهانو نور ی ژوری څیړنی هم  ریاضيځینیو پریښودل.  ديځای 

نوې  ، کړياستنباط  نتیجېنوری هندسی  یېڅخه  یې، د قض کړيو

اکتفاء وکړه. زه یو  یې، خو په همدی کړيکشف  یې د ثبوت الري

دغه قضیه غیر  چي کيو مينه ګام نور هم مخته والړم او فکر میک

 . ري په درد خوريچیه بل څخ ریاضيله 
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 :هېرون 

 .دي کړيد نور قانون کشف  نوې تا یو چيما فکر کاوه 

 :دمیارشی

 دی ، یا په بله ژبه ، د  کيیو څپر د هندسې کيپل ذات نور په خ

د نور د  عالوه پر دې . باندېکول د نور پر وړانګو  هندسې عملي

پخوا څخه معلوم  ډېرد چيد انعکاس د قانون څخه،  ميقوانینو څخه 

   . ،  کار واخیستي دي

 :  هېرون 

ته الس ریاضيد  د عملی کولو دپاره نور نوې ریاضيد  چي یېته وا

 ضيریاد  چيده  عملې پرابلم دپاره کافي. د یوه ديپه کار ن راوړنې

 کړو. یې ورته مناسبه وي پیدا او عملي چيهغه قضیه 

 :دمیارشی

د یوه  چي، نده. اکثرآ داسي پیښېږينه ، زما پاچا ، داسي ساده هم 

و ا ستا پکار ده اصآل وجود نلري چيقضیه مناسبه هغه پرابلم دپاره 

،  يهم نه و داسيکه .  کړيکشف او ثبوت  لومړئپخپله  باېد یېته 

 –دیوه عملی حالت دپاره مناسبه قضیه  چيخو بیاهم دونه ساده نده 

و بولم، پیدا او عملی  ماډل ریاضيد  یې، زه به  -وویل  چيلکه تا 

ڼ الس کید  چينده لکه د ښی الس د دستکشی دپاره  داسيکړو. 

د راکړه سوی عملی  چي لريخو امکان  لومړئ دستکشه ولټوی.

د هغوی  چي، وي موجود  ونه ماډل ریاضيپرابلم دپاره څو مختلف د 

د عملی  باېد ماډل. راکړه سوی سيوټاکل  ماډلمناسب  باېدڅخه 

ه ( پکوي)په پوره اندازه هیڅ وخت مطابقت نه  سيحالت سره عیار 

 کيپه قالب  ریاضيد ، څو ويپیچلی نه  ډېر باېد کيعین حال 

 یې. موږ  ديراسی. دقت او ساده والی طبعآ یودبل ضد غوښتنی 
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ه تر کمه حده ساد ماډلراکړه سوی  چيپه خپله سره پرتله کړو  باېد

لعموم اږی. باکیږد پرابلم د حل په درد خوړل او تر کمه حده زمو

 پرابلم هر اړخیزه وڅیړل  باېد کي. په حقیقت ديونه ساده ندغه ګام د

 کيد پرابلم د حل دپاره ضرور ده په نظر  چياوهره اړیکه  سي

ت مید عینی پرابلم د حل دپاره اه چي کياو هغه اړی سيونیول 

 د امکان په باېد ماډل ریاضيونلری ، د خپل پام څخه لیری کړو. د 

ل باالک چي دين ميحت ، وي نژدی  ډېرو عینی حالت ته  کيصورت 

یا په بله اصطالح پوره پر اصل  کيد عینی پرابلم جواب ورکون

 ماډلیو  ریاضيامکان هم نلری. د بلی خوا د  کيپه عمل ، وي

ه توګه پ بېلګې. د وي د مختلفو پرابلمو د حل د پاره مناسب  داسيکی

د ګلولو د غورځولو د ماشین دپاره  ميد پارابوال د خاصیتو څخه 

د ماشین پذریعه غورځول  چير مسی د یوې ګلولېهم کار واخیستی. 

ه پ بیړۍ. همدا ډول د ابو د پارابوال سره ورته والی لري، کږیکی

 ډوبیږی ، هم د کيڅونه په اوبو  ديتر خپل بار الن چي کيمحاسبه 

 بیړۍ. که څه هم د ديخاصیتو څخه کار اخیستل سوی  پارابوال د

ته ورته د  بیړۍو، خو مقطع پوره د پارابوال بڼه نلريسورئیزه 

نه وای. پر وړ  پیچلئ او عمآل به د استفادې ډېربه  ماډل ریاضي

ه وي . پ دياندازه واقعیت ته نژ هغه سر بیره زما نتیجې په کافي

 بیړۍیوه  باېدڅه ډول  چي دم ،خاص ډول زه ودې نتیجی ته ورسې

او  کيمقاومت و کيڅو د باد او د بحر د څپو  په مقابل  سيجوړه 

 د بیړۍد  کيد امکان په صورت  باېد کيډوبه نسی. پدغه حالت 

د  يکو حالتو ډېر. په وي پرته  کيپه عمق  بیړۍد تل اتکاء نقطه 

 ماډل يریاضیو تقریبی د  کيعملی پیچلی پرابلم د څیړلو په وخت 

فی لحاظ موږ کیپه  چي کي، په هغه صورت  دي ئمرستندو ډېر

 يچ ديت له مخی مجبوره نمید ک نتیجی ته ورسوی. کيقانع کون

حل دپاره د د د یوې مسئلي چيمطابقت ولری. تجربو را زده کړه 

هم  ماډلموندل ، که څه هم یو زیږ )تقریبي(  ماډلمناسب  ریاضي

 چي. ځکه  کوي یېته رهنما پوهيژوري څیړلو د  وي ، د مسئلې
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د ټولو امکاناتو په هکله د  چيموږ مجبوره یو  کيپه هغه وخت 

لط غ بېلهفکر وکړو ، مفهومونه واضح او پوریشروع څخه تر آخر 

په نوموړی مسئله  چيټول هغه عوامل څخه تعریف کړو.  ميفه

 کم عوامل چي سيولټول  باېد، ونیسو کيپه نظر  لرياړه  پوري

هغه  ریاضيد که ملو څخه صرفنظر کوالی سو. او د کومو عوامهم 

و مثبتی نتیجی ته  ديد مسئلی د حل دپاره ټاکلی موږ  چي ماډل

 دي مانا پدېرسیږی ، خو د عینیت سره پوره مطابقت نلری ، دا 

. په  ديکړیر مل هېکوم مهم عا کيموږ د خپل فکر په جریان  چي

او هغه مهم عامل هم  سيته تغیر ورکړه  ماډل باېد کيهغه صورت 

 چي ماډلهغه  کي. په دغسی حالت سيونیول  کيورسره په نظر 

زموږ د مسئلی د حل په درد نه خوری هم یوه مثبته نتیجه ده ، ځکه 

 .کويمرسته  کيدنه د مسئلی په ژوره پوهې چي

 :  هېرون 

ول لکه د جنګی عملی ک ریاضيد  چيبریښی  داسيماته خو 

ر ماتی ت کيجنګ په یوه جبهه  . کله کله د وي  ديستراتیژی غون

د خپلی ستراتیژی په  باېدموږ  چي، ځکه  لريارزښت  ډېر بري

 عیار کړو. یي  باندېزموږ پر قوه  باېدهکله فکر وکړو او 

 :دمیارشی

 .ديزه ګورم ، په مقصد ورسی چيڅنګه 

 : هېرون 

 ته ووایه.د خپلو هندارو په هکله نور هم یو څه را

 :دمیارشی

زه  چيدرته ووایه. وروسته له هغه  مي کئمفکوری اساسی ټد 

 تالیټه اخیسګد پارابوال د خاصیتو څخه  چيودی نتیجی ته ورسیدم 
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وای .  کړيحل  باېدهم  مي سو ، طبعآ یولړ نوری عملی ستونځې

 کيمقعره فلزی هنداری د څرخندو  باېدتر ټولو دمخه څه ډول 

م. څه ووای چيهکله نه غواړم  پدې. سيپارابولوئید په بڼه و توږل 

هکله هم چوپتیا  پدېانه کار نه ؤ ، طبعآ د مناسب فلز موندل هم اس

 غوره بولم.

 : هېرون 

 خو ستا دان کم.میدلته ستا پټ رازونه پر  چيسمه ده. زه نه غواړم 

 یدو نهد پارابوال د خاصیتو د پوه چيبریښی  داسيد خبرو څخه 

پرته  د فلزاتو بنسټیزه خاصیتونه او دهغو ی د کارولو پوهه هم 

 يریاضلو دپاره ددکیلی د عم ریاضيد چيبریښی  داسيضرور ده. 

 چيغواړی  چي. آیا هغه څوک  کافی نده کيزده کړه په خپل ذات 

 پر کيپه یوه وخت  چي، و هغه چاته ندی ورته  کيعملی  ریاضي

 دوواسانو سورلی غواړی؟

 :دمیارشی

 يریاضد  چيزه به ستا و پرتلی ته لږ څه تغیر ورکړم. هغه څوک 

 دوه اسان چيایسی لکه و خپلی ګاډی ته  داسيعملی کول غواړی ، 

، خو د ګاډی او د اسا نو په خصو  ديوتړی . دا کوم مشکل کار ن

ه څ چيپوه اوسی. ستا هر ګاډی وان په دغه پوهیږی ،  باېدصیاتو 

 وسی . باېد

 : رون هې

راته معما وه ، تا  ریاضيعملی  چيکله اوس نوبیخی نه پوهیږم. 

 د چيساده شی دی .خو اوس  ډېر ریاضيعملی  چيراته ثابته کړه 

تر  ریاضيعملی  چي یېهغه په ساده والی متیقین سوم ، بیا راته وا

 ، پیچلی ده. کويفکر  یېته  چيهغه څه 
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 : دمیارشی

 ده.هم پیچلی  کي ځانګړی برخوه ساده ، خوپه ډېراصآل ، 

 :هېرون 

 ته څه شی ته د  چينه یم پوهیدلی ،  پدېزه تر اوسه ال هم 

 .یېوا ماډل ریاضي

 :دمیارشی

ه پ چيیوه وسیله جوړه کړه ،   مي کيستا په یاد دی ،  څو کاله مخ 

 کړياو پنځو سیارو حرکت ترسیم  ميد لمر ، سپوږ مي کيهغه 

کسوف )د لمر تندر( او د  چيی سوای ؟ د هغو پذریعه مو کوالوه

 تندر( تشریح کړو. ميخسوف )د سپوږ

 :هېرون 

 او په پرته ده کينه یادیږی! هغه تراوسه هم زما په ماڼی  ميڅنګه 

لمنو ته ورښکاره کوم. د حیرانتیا څخه د میخپلو  یېویاړ سره  ډېر

 ؟يد ماډل کيریاضیهغوی خوله خالصه پاتیږی. آیا هغه د کائیناتو 

 :دمیارشی

ونه په سترګو نسو ماډل ریاضيوبولو. د  ماډل کينه . هغه به فزی

 ېیاو د فارمولو پذریعه  لريوجود  کيلیدالی. هغوی زموږ په فکر 

د  چي ديهغه څه  ماډل کيریاضید نړی د نقشی څرګندوالی سو. 

 اډلم کي. په فزیديسره مشترک  ماډل کيعینی نړی او زما د فیزی

د مڼی په اندازه  چيهره سیاره د ګلولی په څیر ښودل سوی ده ،  کي

ی، ابعاد نلر چيهغه د نقطی پذریعه  کي ماډل کيریاضی. په غټه ده 

 څرګندوو.
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 :هېرون 

 ل ماډ کيریاضیستا هدف د  چيلږ څه سر په خالصیږی.  مياوس 

ه نو بیرته راسو ستا د اسانو و پرتلی ته. په . اوس بديڅخه څه شی 

د اسانو د روزلو او ساتلو  داسانو تړل او دګاډۍ چلول پورياډی ګ

 چيغه څوک نده؟ ه داسيهم هم کي ریاضي. آیا په  لريسره فرق 

 کويپراختیا ورته   ریاضي چيا څخه د هغه چ کويعملی  ریاضي

 ؟لريرسوی ، فرق  یېکشفوی او په ثبوت  یې، نوی قض

 :دمیارشی

 چيد اسانو په هکله ستا خبره درست ده ، که څه هم هغه څوک 

 هنظر ونوروت یې او د اسانو ځغلول وزی پر اسانو سپریدلاسان ر

 ده: داسيوویل  مي چي کيلکه مخ کي ریاضي. په ديښه زده 

په  باېد کيپه بری سره عملی  ریاضي چيغواړی  چيهغه څوک 

نه غواړی هغه  چيهغه څوک . وي ژور او اساسی پوه  ډېر ریاضي

انته خپل ځ بلکه،  کړيتکرار  یېبیا  ديتر اوسه عملی سوی چيڅه 

خالق  باېداو نوی عملی ساحی ولټوی ، هغه  کيجال الره غوره 

 چي سيدای کیعملی ساحه  ریاضي. برعکس د  وي پوه  ریاضي

 . وي پوه ته هم ګټوره  ریاضي کيو تیوری

 : هېرون 

 ؟سيګه راته راوړالی بېلیوه  . سيدای کیدا څنګه 

 :دمیارشی

د  کي،ما ته په وروستیو وختو  وي  ديیاد ه پ چي لريامکان 

هغه هم د جسم د اتکاء د نقطی وی،  پوريخانیک مسئلی په زړه می

خانیک په مرسته السته راغلی ، مید  چيهغه نتیجی  د ټاکلو مسئله.
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نه یوازی زما و اصلی موخی ته درسیده دپاره مرسته راسره وکړه 

و نوی  بلکه -دپاره موزون شکل لټوی بیړۍما هغه وخت د  –

 کړم.  یېهم رهنما یېهندسی قضیو ته 

 ه هندسید هغی پذریع چي،  کړيړی طریقی ته انکشاف ورما ځانګ

خانیک په هکله ، د جسمو د اتکاء د نقطی په اړوند ، د میمسئلی د 

 يمددغی طریقی پذریعه . سيدای کیفکر کولو له الری څخه څیړل 

فی خصوصیت ، خو هغوی یوازی اکتشاکړيکشف  یېی قضډېر

هغه  مي. وروسته کوينه وړاندی  یېاو کم دقیق ثبوت  ديدرلو

 یېندسی قضد هپه خالصه هندسی طریقه په ثبوت ورسولی.  یېقض

 د یې کيپه څنګ  چي کيدپاره د ثبوت پیداکول په هغه صورت 

 هډېر،  وي خانیک ورته مسئله د مرستندوی په څیر ورسره مل می

په ثبوت  باېدڅه شی  چيیږی څوک پوه چيآسانه ده ، ځکه 

کوم مرستندوی  څخه د ثبوت  بېلهڅوک  چي، نظر وهغه ته ورسوی

 . سي کيپه هڅه 

 :هېرون 

ه خو ګبېل، یوه  کړيف تا په خپله طریقه کش چيدهغو قضیو څخه 

 راته راوړه.

 :دمیارشی

 د مثلث چيرسم کړو  داسيمثلث  کيپارابوال په مقطع هری که د 

، نو   ويساوی یو دبله سره ماو پارابوال  ارتفاع او بنسټیږه کرښه 

 ميد پارابوال مساحت د مثلث د مساحت څخه د مثلث د مساحت ددری

  .دي ډېرپه اندازه 

ته ورته متوجه سوم خانیک په مرسمید  لومړئ چيدا هغه قضیه ده 

 عنعنوی دقیق متود ثابته کړه. د هندسی په  مياو بیا 
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ریعه ذه خانیک ورته مسئلو پمید  ديدغه قضیه  چيکله  :هېرون 

 پیدا کړه ، نو په عنعنوی دقیق هندسی متود د هغه ثبوت ته څه حاجت

 ؤ؟

 :دمیارشی

و لومړئد  چي، متوجه سوم  ه انکشاف ورکاوهما خپل متود ت چيکله 

و ددغ،  وي غلطی نتیجی هم ځنی  کيالسته راغلو نتیجو په منځ 

، دییک یېمتود و غلطی خواته رهنما زما کيحالتو د تحلیل په نتیجه 

ل ت  چيتیا ورکړه پراخ داسيته خپل متود  ميڅو وروسته له هغه 

 هره نتیجهپوري صحیحه نتیجه السته راوړم. الکن تر نن ورځی 

شتیا په ر آیا  چيکړم،   یېثابته  باېد پر دغه الر السته راځی ، چي

ته یو بل څوک زه او یا وروس چي سيی داکی. او که نه  درسته دههم 

ه ز ،  وي ثابته سوی نه  چيخو تر هغه وخته ، کړيدغه ثبوت پیدا

 يداسهره نتیجه  چيیم  مجبور نسم درلودالی .ه باورپه خپله طریق

ه ثبوت پ یېطریقه  کيدونکیانکار نپه عنعنوی او  چيکنترول کړم 

 . ورسوم

 : هېرون 

 و دقیق ثبوت ته څه کيپه برخه  ریاضيعملی وه سوم ، خو د پ پدې

یوازی  ماډل ریاضيد  چيوویل  کيتا مخ  چي؟ ځکه ديضرورت 
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ه تقریبی پ چي. نو کله سيدای کیپه تقریبی شکل و عینیت ته نژدی 

ه هم پ یېډول څوک د درست فارمول څخه کار واخلی نو نتیجه به 

لق وویل، په مط کيمخ چي. لکه تا وي واقعیت ته نژدی تقریبی ډول 

 ډول غیر له هغه څخه هم مطابقت نسی کوالی. 

 :دمیارشی

ه تواقعیت  ماډل ریاضيد  چياچا. څرنګه ، زما پ یېر وتلی ته تی

 ي واو هیڅ وخت ورسره منطبق نه  سيدای کیپه تقریبی ډول نژدی 

او  ماډلد  ریاضيبشپړ ځیر اوسو څو د  باېد، نو په همدی خاطر 

نور هم  يکپه نتیجه  یېنسی او د بی پروا ډېرواقعیت تر منځ تفاوت 

م ه کيپه برخه  ریاضيځکه نو د عملی د واقعیت څخه لیری سو. 

کار  کي ریاضي کيد ثبوت ددقیقو متودو څخه لکه په تیوری باېد

 خپور سوی نظر، د نژدیوالی  کيه عموم ، پواخلو. عالوه پر دی 

د دقیق والی څخه د  ریاضيڅخه مقصد یوازی تقریبی نژدیوالی د 

. د نژدیوالی دپاره هم یوه کامله دي، یو سوء تفاهم  مانالیریتوب په 

د غیر مساواتو په هکله  چي، هغه ادعاوی  لريی وجود تیور

د مساواتو په هکله د ادعاؤ په شان په ثبوت  باېدږی کی ديفارمولبن

 ورسیږی. 

بوت د د دایری د مساحت ث مي کيڅوکاله مخ  چي دي ديیاد ه پ

، خو دهغه ثبوت دقیق والی په هیڅ نژدیوالی په متود سره راوړي

 .ديد ثبوت څخه په کمه ن یېصورت د اقلیدس د قض

 : هېرون 

السته  نتیجی مينوری کو ديخانیک څخه په استفاده سره مید 

 ؟راوړي
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 :دمیارشی

 کړم: یېژندنی ته رهنمادغه متود و الندنی پې

پر د کری  چي،  وي راکړه سوی  داسيکه یوکره او یوه استوانه 

سره مساوی او  قاعدی ددایری د استوانی د  لویه ترینه دایرهسطح 

، نو استوانه د  وي د استوانی جګوالی د کری د قطر په اندازه 

1سطحی او حجم له مخی تر کری 
2

 ځله لویه ده. 1

 

 

       

 

 :هېرون 

 ستا د قبر باېددغه قضیه  چيستا وصیت دی،  چي ديما اوریدلی 

اتو دغه کشف تا ته ستا تر ټولو کشفی چي مانا. دا سينقش  کيپه ډبره 

 ؟لريت میاه ډېر

 : دمیارشی

، خو پر هغه سر بیره  لريارزښت  ډېردغه نتیجه ماته په رشتیا هم 

نظر و  ديکړیما انکشاف ور چيهغه متود  عقیده یم  پدېزه 
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 ارزښت ډېر، ديپه دغه متود السته راغلی  چيمشخصو نتیجو ته 

تراوسه   چيره راضی نه یم ، ځکه . زه  ددغه متود څخه پو لري

السته راغلی نتیجه تل  باندېپه دغه متود  چي کړينده ثابته  مي

 خبرېیو ورځ مو د جبل په هکله  چيکله  دي ديیاد ه درسته ده. پ

نقطه راکړه ، زه  )ثابته(ته یوه کروړه:  چيویل کولی او ما درته و

نقطه وجود  داسيطبعآ  ته د خپل ځای څخه حرکت ورکړم. کيبه مځ

، دغسی نقطه  وي سره مو سروکار  ریاضيد  چينلری ، خو کله 

او منطق دغه  ميه وسی. اکسیوکیت باندېپر هغه  چي لريوجود 

د عملی  چيعقیده یم  پدېځکه نو زه ډول نقطه درته جوړوی. 

څخه سترګی نسو صحیح ثبوت او دقیق منطق د دپاره هم  ریاضي

ر پ ریاضيد  باېد چي دي مانا پدېل عملی کو ریاضيپټوالی. د 

 ! کړياو نړی ته حرکت ور کيه وکینقطه ت)ثابته(کروړه 

 :هېرون 

ګو ېلبپه ټولو  ، خو  کوي خبرېپه هکله د تطبیق  ریاضيته تل د

تا تر اوسه ماته وښودلی هندسه تطبیق سو یده . زه فکر کوم  چي

 دچي پوه سوم  پدېپوه سوم .زه  باندېندسی په عملی اړخ د ه  چي

 وريپیوه ماشین د کار قوه د هغه په شکل او د هغه د ټوټو په غټوالی 

، ستا د ماشین پذریعه د ګلولی د غورځولو مسیر یوه منحنی لرياړه 

ه ګو څخبېل؛ ددغو  لريکابو د پارابوال بڼه  یېوا چيده ـ لکه ته 

. يسټینګیدای  کيو هندسی ترمنځ اړیڅه ډول د عینیت ا چيپوهیږم 

په ډول د  بېلګېنوری څانګی ، د  ریاضيد  چيدا راته ووایه 

په مشکله تصور  یې؟ زه  سيدای کیعددونو تیوری ، هم عملی 

غلط سره پوه  چيهغه به هم عملی ارزښت ولری.  چيکوالی سم 

د هر  کيپه ورځنی ژوند  چينده  ریاضي یېنسو ، زما هدف ابتدا

، وزه د اولیه عدد بلکهږی ، کیستل رلو دپاره کار ځنی اخیمیډول ش

 داسيد عددو د ویش د وړتوب او یا د کوچنی ترین ګډ مضرب او 

 نورو په هکله فکر کوم. 
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 :دمیارشی

 يچد ماشین ددوو ګراریو په هکله ږغیږو  چيپه ډول کله  بېلګېد 

او په حرکت راځی ،  وي سره جار وتی  کيیو په بل  یېغاښونه  

ن کوچنی تری بېلهنو ددغه ډول سیسټم راتګ و خپل اولی حالت ته 

و ګه درته کافی ده ابېلګډ مضرب د مفهوم څخه نسی بیانیدالی. دغه 

 هم درته راوړم؟ بېلګېکه نوری 

 :هېرون 

 نه کافی ده .

 :دمیارشی

ه ښ ډېرزما  کيپردی یو بل څه به درته ووایم . څه موده مخ سربیره

ه ډېر هپ یې کيماته یو لیک لیکلی ؤ . په هغه  ستیندوست ایراتو

ظریفه طریقه د اولیه عددو د موندلو دپاره ـ هغه ساده خو فوق العاده 

ما  چيوه. کله  کړيپه نامه یادوی ـ کشف  بېلد اولیه عددو د غل یې

وم س کيپه فکر  نماشی داسيدده د کشف په هکله فکر کاوه نو د 

 ،. دا ماشین به د یوی ګرارۍ کړيی عمل بېلغل د ایراتوستین چي

او پر یوه محور  وي مختلف غټوالی ولری ، په بڼه  یېغاښونه  چي

 . ي وپرته  لري یو سوري چيیوه تخته  یې، مخ ته به به راګرځی 

و ـ ځله   n  باندېالستی  کيپر یوه پیچ لرون څوک ګرارۍ چيکله 

 سوري هغه لوی عدد ندی او اولیه عدد دی، نو تر  ډېر n، ګرځوی 

به پټ  نو سوري وي اولیه عدد نه  nږی او که کیبه یو شی لیدل 

و یآیا  چي سيدای کیذریعه ټاکل ه ډول به ددغه ماشین پ پدې. وي 

 عدد اولیه عدد دی او که نه .

 :هېرون 

 ،نو دغه ډول ماشین به هرومرو  سيجنګ ختم  چيعجیبه ده. کله 
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 . سيورته حیران پاته لمانه به می. زما  جوړوې

 :دمیارشی

که تر هغه وخته ژوندی وم نو ماشین به درته جوړ کړم. دغه ماشین 

ماشینونه هم  چي یېخلکو ته وښ چيوی ،  پوريبه ځکه هم په زړه 

د  چي سيدای کی.  کړيمسئلی حل  ریاضيد  چي سيکوالی 

د  ریاضيهغوی د خالصی   چي سيعقیده  پدېپوهان هم  ریاضي

او خپله پاملرنه د  سيڅیړنی دپاره هم د ماشین څخه کار اخیستالی 

 ته هم راواړوی. کياو ماشین تر منځ واړی ریاضي

 :هېرون 

، ماته د اقلیدس هغه  کوي خبرېته د ګټی په هکله  چيهمدا اوس 

د پیژنی. د اقلیدس یوه شاګر یېبه  ټوکه راپه یاد سوه ، حتمآ مشهوره

زه زده کړم ، نو ماته  چيد غه شیان  چيدهغه څخه پوښتنه وکړه 

ه و ده ته یو» به څه ګټه ورسوی؟ اقلیدس خپل مریی ته ور ږغ کړه 

ټه ، ګ یې کويزده  چيپیسه ورکړه، ځکه ، دی د هغه څه څخه 

 ریاضيد اقلیدس د نظره د  چي. دغه ټوکه موږ ته ښئی   «غواړی

 . ټی اخیستل برابر نه وهڅخه د ګ ریاضيد پوه د شان سره 

 : دمیارشی

  ، که درته ووایم سيپاته به طبعآ ، زه داټوکه پیژنم. ممکن حیران 

ممکن ما هم  کيزه د اقلیدس سره په یوه نظر یم. پدغه حالت  چي

 وای . کړيهمدغه جواب ور

 :هېرون 

په هغه شوق او  دينو بیخی سد نه خالصیږی ، تر اوسه  مياوس 

 ېیکولی او اوس بیا وا خبرېدو په هکله کید عملی  ریاضيعالقه د 
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پیژندنه په  ریاضيزه د اقلیدس سره په یوه نظر یم.د هغه د نظره 

 کړيدزده  ریاضيپوه د  ریاضي چيیوازنی ګټه ده  کيخپل ذات 

 .سيڅخه السته راوړای 

 :دمیارشی

ه غلط څخ کيس د ټوتاهم د اکثرو خلکو په شان د اقلید چيفکر کوم 

 د ریاضيد  باېدڅوک  چي ديهدف دا ن کيټوکه  . پهیېپوهیدلی 

 اضيریکار کول د  باندېتطبیق سره عال قه و نه ښیئ او یا پر هغه 

، دغه یوه بی ځایه خبره ده ! تر هغه ځایه  ديپوه د شان سره برابر ن

 " انمید فینو چيپخپله یو کتاب ، ، اقلیدس  یېته ښه خبر  چي

Phenomena"  ،د ستورو پیژندنی په هکله لیکلی په نامه یادیږی

، زما په ګمان  ديهم کتاب لیکلی  یېهمدا ډول د نور په هکله  ، دي

. دوروستی اثر څخه دياثر هم دده  "Katoptrika "د کاتوپتریکا 

کار واخیستی. هغه د  کيما د خپلو هندارو د جوړولو په وخت 

 خانیک سره هم مشغول ؤ. می

فوق العاده واقعیت یو پر هغه  چيپوهیږم ،  داسيزه دده په ټوکه 

وازی هغه چاته په رشتیا ګته ی ریاضي چيټینګار کاوه. هغه دا

  بلکه،  کويد ګټی په خاطر زده   ریاضيهغه نه یوازی  چي راوړي

 . سيپوه  کيپه خپل ذات  ریاضيپه  چيغواړی 

کوم څوک په  چيده لکه ستا لور هیلینه ، هر کله  داسي ریاضي

ره سهغه ځوان نه ستا د لور چيږی کیمرکه پسی راسی نو دا فکر 

ستا د پاچهی په خاطر غواړی د هغی سره  بلکهپه خاطر ،  نیمید 

هغه به د پاچا زوم او  چياو یوازی ددی خوب وینی  کړيواده و

د هغی پر  چي. مګر ستا لور هغه څوک غواړی  وي بډای به  ډېر

، نه د  وي ن می باندېاو هوښیارتیا  کيښایست او د هغی پر زیر

 پاچهی او بډایتوب په خاطر. 
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  چيیوازی هغه چاته سپړی   غوټۍ رازود خپل  ریاضيهمدا ډول 

د ښکال  او د علم د تندی په خاطر د هغی سره  ریاضيهغه یوازی د 

انتظار  پدې کيپه هر کوچنی قدم  چيهغه څوک   .وي الس په الس 

ه تر منزل کي ریاضيالسته ورسی ، هغه به په  یېیو شی  چي وي 

 ونه رسیږی.

عملی د او د هغه  ریاضيد ان به میرو چيدرته وویل  کيما مخ

د بی درنګه به هغوی  چيواټن ونه وهی ، ځکه  ډېردو سره کی

 .وي  کيعملی نتیجو د السته راوړنو په هڅه )عاجلو( 

 :  هېرون 

 کيانو څخه دا زده کړو، په نتیجه مید رو باېدزما په نظر موږ هم 

 وجنګیږو. دهغوی په مقابل په برې چيوکوالی سو  یېبه 

 :دمیارشی

ستا سره په یوه نظر نه یم. که موږ تر خپلو مفکورو  کيبرخه  پدې

وای ، نو دمخه  کړيپه څیر مو عمل انو میتیر سوی وای او د رو

دان ته ورننوتلی وای ، جنګ به مو بایللی وای. مید جنګ  چيتردی 

نه وای او  ه چندانی برئ، دا بکه په دغه ډول بریالی سوی هم وای 

 تر ماتی به بد تره وای. 

 :هېرون 

د خپل ته راسو! ته  ریاضيجګړه پریږدو او بیرته و  چيراځه 

 جوړوی ؟ونه څه ډول ماډل ریاضي

 :دمیارشی

مشکله جواب ورکوالی سم. بڼه په  ميعموپه  ديپوښتنی ته  دغی

. د یوی کيهکله ښه مرسته و پدېممکن یوه پرتله به زموږسره 
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 یېدهغی مسئلی و سازموږپه ذهن کی ل ماډ ریاضيعملی مسئلی د 

 ورته دی. ته

 :هېرون 

د فلسفی پر خالف قیقآ د افالطون ګورم ستا فلسفه د چيڅه ډول 

د مفهومو  کيزموږ په ذهن  کيجسمونه په واقعیت  چي یېهغه وا.ده

افکار د عینی  چي یېکه زه درست پوه سوی یم ته وا سیوری دی.

 جسمو سیوری دی.

 :دمیارشی

یو دبله دونه  نظر بریښی،  لومړئپه  چي، هغه ډول یېدواړه نظر

فهومونو اړیکه د عینیت سره د م ریاضيو افالطون ته د . ديلیری ن

د تطابق توضیح د  ه عجیب او غریبد دغؤ ، هغه  سرخوږئیو 

یم .  په یوه نظرد هغه سره  پوري کيفلسفی وظیفه بلله. تر دغی ټ

، موافق نه هغه و دغه سوال ته ورکړی ؤ چيسره هغه جواب دخو 

 یېدغه مهم پرابلم او د هغه یو منطقی حل  چي یم ، مګر دهغه هڅې

 . ديد قدر وړ  ډېر، دی کړيبیان 

د فلسفی څخه و واقعیت ته راستانه سو. یو  باېدموږ  چيفکر کوم 

 . زه به ورسم او دروازه به ور خالصه کړم.کويڅوک دروازه ټ

 :هېرون 

زما قاصد د  چيفکر کوم  ورخالصه کړم. یېزه  چيپریږده 

 .... په رشتیا هم هغه ؤ. دي یلوس څخه جواب راوړئمارڅ

 :دمیارشی

 ؟ديلیکلی  یېڅه 
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 :هېرون 

 ولوله. یېدغه دی ، خپله 

 :دمیارشی

د  چي یېاو وا کوي ديپاچاته سالم وړان هېرون لوس و .... مارڅی

ل به ډو دي. پکړيفتح سیراکوس به پوریدو کیاشتی تر نوی می

 .يدان پر خپله خبره والړ میرو چي سيمتیقینه  پدېپاچا  هېرون 

 :هېرون 

 ؟یېواڅه پکښی 

 :دمیارشی

 .يدانتظار درلو یېما  چي ديهغه څه  یېبده نده. محتوی  یېیونانی 

 :هېرون 

جوړ  دي چيپه رشتیا هم ستا حدس دومره درست ؤ ، لکه متود 

 .وي  کړي

 :دمیارشی

 .وي سرنوشت به مو څه  چياوس لږ تر لږه پوهیږو 

 :هېرون 

ځانونه د متقابلی  باېدلږ څه خوب وکړم . سهار  باېداوس نو ځم ، زه 

 مجلس څخه. پوريحملی دپاره تیار کړو. مننه د په زړه 

 :دمیارشی

 اضيریده څو د کیسره میموقع راته  داسيه لږ ډېر کيپه آخرو وختو 

 په هکله وږغیږم .
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ه مننه د ډېرتاسو ماته دغه موقع راکړه او  چيخوښ یم  ډېرزه  

 ښکلی کټوری څخه . ډېرددغه 

 :هېرون 

په خیر زما دوسته ، فکر کوم  ديستا خوښیږی. شپه  چيخوښ یم 

 .وي لږ څه خوب به ستا دپاره هم ښه 

 :دمیارشی

 باېدپه خیر، زما پاچا! ماته اوس ال خوب نه راځی ، زه  ديشپه 

وره پ لوسیوم  دوزیتهیوس ته د خپلو نوو نتیجو په بابخپل لیک د پی

کښتیو څخه انو د میال زموږ د سمندر غاړه د رو چيکړم. اوس 

ل . خو ب کړيسبا حرکت و کښتۍ ، ممکن زموږ د پستې ه دهخالص

 ددی چيان زموږ بندرونه بیرته ونیسی. زه غواړم میسبا ممکن رو

 ... وي آخری امکان  اموقع څخه ګټه واخلم ، ممکن د
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 د طبیعت د کتاب ژبه
 ی :لتوریچل

خپل ځان درته معرفی کړم. زما نوم  چي کړيرمنی ، اجازه رامی

دی ، د مال  Torricelliی لتوریچل Evangelistaایوانګلیستا   

 پوه په صفت د ګالیله لمسئ ریاضيشاګرد او د  Castelli  لیکاستل

 یم.

 :  Niccoliniرمن نیکولینی می

د جذبو څخه ډک لیک مو لیکلی ؤ ،  چيتاسو هغه ځوان یاست ښه،

 .ديرو بللی ان د کوپرنیک او ګالیله پېمو ځ کيپه هغه او 

 توریچللی : 

مال کاستیلی د استاد دنوی اثر په . کويځوانان زما په شان فکر  ډېر

د استاد  چي،  قصه راته وکړه . غواړم دي یې کړيشروع  چيهکله 

 وکړم. خبرېسره د هغه په هکله 

 رمن نیکولینی:می

؟  دي  کيپه بند  5مدرسیګالیله د سپیځلی  چيیاست خبر تاسو نه 

، نو د هغه  ديړه د فلورینڅ د سردارانو استازی میزما  چيڅرنګه 

نه  کيخانه  ديپه بن چيو  ده ته اجازه ورکړه  یېپه خاصه هیله 

ر خپله ژمنه ت باېدړه می. زما  وي نظر بنده  کيزموږ په کور  بلکه

 او هیڅوک پری نږدی ، څو د ګالیله سره وګوری.  کړيسره 

 توریچللی : 

 . يسبه پټه پاته دلته راتلم ،هیڅ چا نه یم لیدلی. زما کتنه  چيزه 

                                                           
 د عیسویانو مذهبی ښوونځی)مدرسه( 5
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 رمن نیکولینی:می

 چيخاطر  پدېښه خیر ، نو یوازی د یوه ځل دپاره. هغه هم یوازی 

د هغه په  چيیو شخص په لیدو سره  داسيسپین ږیری ګالیله د 

 .سيله ، خوشحا سيافکارو پوهیږی او د هغه سره مباحثه کوالی 

غوږ ورته ونیسی ، حتی زما سره ال د خپل  چيهغه بل څوک نلر 

. مګر زه دهغه افکار نسم  کوي خبرېاثر هکله  کړيشروع 

تیره شپه  چيفآ مزاج هم ښه دی. ځکه تصاد یېتعقیبوالی. نن 

ځل دپاره آرام بیده سو.  لومړئی مودی څخه ، د ډېروروسته له 

 تاسو چيلو نو زه به ورته ووایم راځه په ما پسی ، که یو چا ولید

 زموږ د خپلوانو څخه یاست او زموږ لیدو ته راغلی یاست.

 توریچللی:

 رمنی. دا زما دپاره یو لوی ویاړ دی. میه مننه ، ډېر

 رمن نیکولینی :می

ه پ چيدرته راوستی  ميلمه می، ښاغلی ګالیله ، یو  کيمهربانی و

 ایوانګلیستا توریچللی.: سيحتمآ خوشحاله  یېلیدلو به 

 : 6ګالیله

زوړ په کفر تورن  چيیه مهربانی ده خوښ یم ، دا ستاسو لو ډېر

 . کويپوښتنه  سړي

 توریچللی:

زما د ملګرو او زما دپاره ستاسو د خبرو اترو اثر ددواړو کائیناتو 

 يچڅخه مو واوریدل  کاستللید سیسټمو په هکله انجیل دی. د مال 

                                                           
ی چي پېژندونکئ دګالیلیو ګالیله ایټا لوی فیلسوف، ریاضی پوه، فزیک پوه او ستوري  6

 ع کال کی مړ سویدی.۱۶۴۲ع کال کی زیږیدلی او په ۱۵۶۴
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و ده.او دغه اثر به تر ټولو کتابکړیتاسو د نوی اثر په لیکلو شروع 

. يوخانیک په هکله لیکل سوی دی لوړ ترین اثر میتر اوسه د  چي

 ه هکله لږ څه ځان خبر کړم.د هغه پ چيزه راغلی یم 

 ګالیله :

څو ی مودی راهیسی ددغی رسالی په پالن مصروف یم.ډېرد 

بالخره شروع په وکړم ،  چيوکوالی سوای  مي کياشتی مخمی

 یېد استنطاق دپاره  چيوای ، ځکه  کړيبس  باېد ميالکن کار 

دلته یم ، دیوی کرښی د  چيروم ته ورغوښتی وم. د هغه راهیسی 

 چيلیکلو موقع هم نده راته برابره سوی. زما لوی ارمان هم دادی 

زه د حرکت په هکله  چيټوله هغه څه  کيپه هغه  چيدغه رساله 

نوموړی رساله زما . سره را غونډ او تر پایه ورسوم، پوهیږم 

تر  دا اثر به چي. زه بیریږم  وي تراوسه تر ټولو لیکونو معتبره 

م، ل کړکینورو راښ چي،  کيجګړه  پدېکه څه هم پایه و نه رسوم . 

 ه لوړه بیه راته ولویږی. پهډېربه په ،نو دغه بری بریالی هم سم 

کار تر  کړيخپل شروع  چي وي دونه قوت راسره نه به  کيپای 

 پایه ورسوم.

 توریچللی:

 .کيخوښ به یم که د رسالی د محتوا په هکله لږ څه معلومات را

 ګالیله:

 عالی نتیجیی ډېر کيپه برخه  ریاضيپوهانو د  ریاضيد یونان 

ـ دغه السته راوړنی په  دمیارشیـ لکه  یې، ځینو السته راوړي

 اضيری. د پرابلمو د حل دپاره په کار واچوی بریالیتوب سره د عملی

او دهغه راهیسی  نه درلودی یېات ءپذریعه د حرکت د بیانولو جر

نیولی رساله  کيهکله څه ندی لیکلی. زما په نظر  پدېهیڅ چا هم 
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ـ مه ميـ که ژوند یاری راسره وکړه او تر پایه  کي  مه برخهورسوله 

 پذریعه د حرکت بیانول دی.  ریاضيد 

 توریچللی : 

 ،بیانولو په اړوند هیڅ هڅه ونکړه یونانیانو د حرکت د چيبه نده عج

 څه شی ؤ؟ یېعلت 

 ګالیله:

ی ، د دکړی ونه بحث ډېر کيد یونان فیلوسوفانو د حرکت په باره 

 چي 7د زینون د اخیلس او کشپ او د غشی پارادکس په ډول بېلګې

د حرکت نه موجودیت په ثبوت ورسوی. طبعآ هم زینون  یېغوښتل 

ت ټول شیان په حرک کيپه طبیعت  چياو هم هیراکلیت پدغه پوهیدل 

د حرکت مفهوم د  چي کړيڅرګنده  چيدی. هغوی غوښتل  کي

په متود سره  ریاضي، نو ځکه د  منطق له مخی ضد و نقیض دی 

، کړي نون پارادکس ردد زی چيسطو غوښتل ار دای.کینسی مطرح 

به هغه  ردضعیفه وه. د زینون د پارا دکس  ډېرخو د هغه دالیل 

حرکت د  چيوای  کړيپه رشتا یو چا ثابته  چيوخت سوی وای 

ړه. هیڅ هڅه ونک کيبرخه  پدېسطو. ارسيپذریعه بیانیدای  ریاضي

غه به د زینون د پارادکس لمړنی زما اثر سرته ورسیږی ، د چيکله 

همدغه ادعا کوله لکه زینون غوندی  کيارسطو په اصل . وي  رد

د  چيهغوی دا ادعا کوله  چي، کله  باندې، خو په نورو دالیلو  

د هغوی له نظره طبیعی علوم په وظیفه نده .  ریاضيحرکت بیان د 

د  يریاضتغیر کونکو شیانو سره او  د موجودو ،الکن کيخپل ذات 

یر موجودو او تغیر نه کونکو د غ کيپه خپل ذات هغوی بر خالف 

 په توګه حرکت بېلګېسره سروکارلری ـ د هغوی له منځه د شیانو 

دای. د ارسطو دغه د رد تیوری کیـ د علومو د څیړلو موضوع نسی 
                                                           

د زینون د اخیلس او کشپ پارادکس د ژباړونکی د الجبر او عددونو د تیوری په لمړی  7

 برخه کی تشریح سوی دی. 
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کاله د حرکت  ۲۰۰۰پوهانو او فیلوسوفانو دپاره څه ناڅه  ریاضيد 

نه وښوخنډ ؤ. د ارسطو غلطه  کيڅرګندونی په مقابل  کيریاضید 

او طبیعی علومو تر منځ  ریاضيد  چيدلیل هم زیان منه وه  پدې

و د هغه دیوال د له و لږډېر چي،  یو مصنوعی دیوال ودراوه یې

 .  منځه وړلو کوښښ وکی

 توریچللی:

زه ستاسو د رسالی و لوستلو ته په بی صبری سره سترګی په الره 

دغه ډول یوه مضحکه دعوی  چيیم. په یقین سره د تآسف ځای دی 

په یقین سره د علومو په تاریخ  چيستاسو د هغه فوق العاده کار، 

نی ږی. خو د یوی پوښتکیخنډ  کينوی پاڼه پرانیزی،  په مخ  هیو کي

، تاسو ولی د روم پر ځای کم بل ځای ته نه  کړياجازه که را

 سره خپلی لیکنی تر پایه رسولی ميوالړاست ،څو هلته مو په بیغ

 وای.

 ګالیله : 

 راوغوښتم. وای ، مقدسي مدرسي کړي ميڅه 

 توریچللی:

مقدسي مدرسي هلته د  چيوای  کړيښته ځای ته به مو تې داسيو 

 الس نه رسیدالی. (ښونځۍسپیڅلی )

 ګالیله:

کلیسا ته به زما د نظریو په  چي هیله ؤ پدې روم ته زما راتګ  

د  کيد مځ چيقانع کړم  پدېاو هغوی به هکله قناعت ورکړم. 

له د حقیقت مسئ بلکهپه هیڅ صورت د عقیدی کار نه  مسئله حرکت

 .ته ور پریږدیعلم  کلیسا و باېدده او د هغه په هکله فیصله 
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 يکعلم په مقابل  د  بلکهنه یوازی د کلیسا   چيساس کاوه ما دا اح 

زما وظیفه ده ، څو نوموړی مسئلی واضح کړم. که کلیسا د 

 او د هغه د نظریې کوينظر ور ونهدپتلومائیس د سیسټم په څرګن

تاب ک زما په ورخیژی.ته  کښتۍ کيډوبدون کيګوانو ،  کوی يپلو

می  هڅهتر عنوان الندی می  لیکلی دی ، «ډیالوګ » کی چي د 

د خپل نظر دالیل وړاندی کړم ، زما په عقیده ، که ماته  چي کړیده 

خپل دالیل شخصآ وړاندی کړم ، نو امکان  چي سيددی موقع راکړه 

غیر ت په طرفداری  یېکلیسا خپل نظرته  د کوپرنیک د نظر چي لري

 . کړيور

زه کوالی سم پاپ ته قناعت ورکړم. ځکه  چيپوره باوری وم  زه

دی او د پاپ درجی میدی کاردینال ما فیو باربرینی نو چيهغه وخت 

احترام کاوه .  ډېر یېپیژندلم او زما  یېته ال نه ؤ رسیدلی ، زه 

ؤ.  کړيو شعر هم وقف یهغه ماته دده خپل  چيممکن اوریدلی مو 

ه علم دوسته شخص په صفت پیژندی. هغه خپل د پاپ ما هغه د یو

د یمڅخه په خالصولو پیل کړه. زه اد بند  وظیفه د بدبخته کامپانیال

 يکد مځ چيقانع کړم  پدېهغه  کيپه یوه خصوصی مجلس  چيم لر

. خو زه په خپله کړيد حرکت د مسئلی  و تحقیق ته الره خالصه 

زما دالیل  چيسخت غولیدلی وم . پاپ نه غوښتل  کيدغه توقع 

ؤ ،  کړيواوری. زما دښمنانو د هغه نظر ته زما په هکله تغیر ور

ؤ. ځکه نو  کړيدی مسخره  کي« ډیالوګ»ما په خپل  کيګوا چي

ن ممکهغه پخوانی دوستی په دښمنی او غچ اخیستلو بدله سوی وه. 

اصآل روم ته نه وای راغلی.  باېدزه  چي، وي ستاسو نظر درست 

 خواوس کار تر کار تیر دی . 

 توریچللی:

 آزاد وږغیږم؟ چياوس هم ناوخته ندی. کوالی سم  چيزه باورلرم 
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 ګالیله :

رمن نیکولینی څخه زه پټه نلرم. هغه زما اخالصمنه دوسته ده. مید 

« ډیالوګ»زما  چي کيدی ته مجبوره  یېخپل اکا مال ریکاردی 

 ،کويپالنه  داسيکره اوسیږم ، زما دهغوی  چي. او اوس کړيچاپ 

 يم کي. د باد او سړو په مقابل کويخپل  زوی پالنه د چيلکه مور 

 کړياڅه ډول ما ته ډاډګیرنه ر چيده ،  کيفکر  پدېساتی او تل 

زما سپین ږیری په حق  چيڅو زه ددی توان ولرم هغه بی حیثیتی 

  سویده په اسانی سره وزغمم.  کي

 توریچللی : 

و پریښودلم ، ستاسو د ویلپوریرمن نیکولینی زه تر تاسو می چيدا

 . لريثبوت دی ، خو نن ورځ دیوالونه هم غوږونه 

 :رمن نیکولینیمی

 . سيکوالی  خبرېبیغمه  کيکور  پدې

 ګالیله :

باور ولری ! هغی په دغو ورځو  باېدرمنی نیکولینی په خبره مید 

مقدسی  هغه د چي، ځکه  کړيخپل یوه خدمتګار ته جواب ور کي

زه نا آرامه نسم ، ماته  چيددی دپاره  دپاره جاسوسی کوله . ښونځۍ

 نده .  داسيهکله هیڅ هم ونه ویل. کاترینا ،  پدې یې

 رمن نیکولینی:می

ږم. خو زما کیتاسو دا حدس وواهه ، نو زه هم نه پر پښیمانه  چيدا

نانی دی. ټوله د فلورینڅ څخه راځی او ټاکلی میپاتی خدمتګاران اط

 چي، هر څه  سيکوالی  خبرېنو بی له ویری دلته  خلک دی. ځکه

 پاتیږی. کيدلته ووایاست ، همدلته زموږ په منځ 
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 توریچللی:

دوو، د ځانونه د ګالیله د پیروانو په نامه یا چيزه او زما ملګری 

تاسو و ونیدیګ  لومړئدی. موږ  کړياستاد د تیښتی پالن جوړ 

Venedig 8  ښونځۍته بیا یو. د یوڅه وخت دپاره به د سپیڅلی 

د جمهوری ریاست به تاسو په هیڅ  چيیاست. ځکه  کيڅخه په امن 

نور مصئون اوسی ، نو  چي کوي. که فکر کړيصورت بیرته ورن

 يسپذریعه هالینډ ته ولیږو. هلته کوالی  بیړۍدهغه ځایه به مو د 

ږ  ټوله جزئیات . موکړيسره خپل نوی اثر چاپ  ميپه آرا چي

 دوخت د ټاکلو په انتظار یو. موافقی او د سنجولی دی. یوازی ستاسو 

 ګالیله :

دی . زه به هغوی زما په تیښته سره  کړيزما کوربه ، زما ضمانت 

تیر سو ، یوازی په دغه دلیل  چيبی اعتماده کړم. تر نورو دالیلو 

 هم و تیښتی ته چمتو نه یم .

 توریچللی:

ل ب چينیولی دی . کله  کيپه نظر  کيمو دغه ټ کيزموږ په پالن 

به  يک، نو په الر  یېته د استنطاق دپاره بیا ښونځۍځل مو سپیڅلی 

ته رمن نیکولینی ستاسو په تیښمیتاسو وتښتوؤ . بیا نو هیڅ څوک 

ستاسو پر  پیره دارانو  چينسی مالمتوالی. موږ ډاډ من خلک لرو 

 . کيوپه اسانی سره غلبه 

 ګالیله :

 تاسو او چيڅومره خوښ یم  چيهیڅ تصور نسی کوالی  یېتاسو 

 ډېر نیاست. ستاسو پال  کيپه فکر  ستاسو ملګری زما د خالصیدو

زه اوس د سفر ربړونه نسم  چيښکلی دی ، خو عملی ندی، ځکه 

                                                           
 ونیډیګ د ایټلیا د تاریخی او ښکلو ښارو څخه دی. 8
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ده او کړېره ما یوه سخته مریضی تې چي، یېګالالی. اوریدلی به مو 

 جوړ نه یم. تراوسه هم پوره

 توریچللی:

دی کړیتیار داسيدی ، موږ ستاسو سفر کړیهکله مو هم فکر  پدې

 ډاکټر دی ، تاسو چيتاسو هیڅ په تکلیف نسی. زما یو دوست  چي

او ستاسو روغتیا ته به پاملرنه  کويبدرګه  کيالر ټوله په به 

دی. د روم او  کړيد سفر پالن په غور سره ترتیب  موږ.کوي

مئنو ۍ د مطمنځ مو د هری ورځی دپاره مناسب ټاټوبونیډیګ تر 

 يکموږ په سفر  چيم کړېدی. زه پوهیږبرابر  کيخلکو په کورو 

والی رسمیدی نسو  چي کيه دغه کور دغه ډول آرام شرایط لکه پ

تاسو د کلیسا  چيهره ورځ ددی ګواښ سته  چي کړي، خو فکر و

ې دیوی مناسبی کوډل شپانهد  چيدادی  ميبندیخانی ته بوزی. مقصد 

 ترمنځ ټاکنه مشکله نده.  او د بندیخاني

 ګالیله : 

ستاسو د پوره او ښی تیاری بر  چيعقیده یم  پدېځوانه دوسته. زه 

 زه به د سفر چيسیره زما حالت پوره نسی درک کوالی. فرض کو 

ه ز چيوګالالی سم . خو تاسو زما څخه و نه پوښتله  ټوله ستونځي

 م او که نه؟ښته وکغواړم تې

 توریچللی:

مانه روم ته د خپل راتګ څخه پښې چيوویل  کيتاسو مخ 

ته  ښتیتاسو وتې چيپوه سوم  داسيیاست.ستاسو د خبرو څخه زه 

 نده؟ داسيتیار یاست. او که 

 ګالیله :

 دغه جګړه تر پایه ورسوم ، که څه  باېدږم. زه کینه! زه پر نه پر شا 
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خراب  ډېرفکر کاوه ،  یېما چيهم زما د بری شرایط ، تر هغه 

و ا سيدان به زما و دښمنانو ته خالی پاته میدی. که زه وتښتم ، نو 

، ر. ستاسو په خاطسيتل دپاره ختمه به د علم آزادی د  کيپه ایټالیا 

 تیښته وکړم.  چيد ځوان نسل په خاطر اجازه نلرم 

 توریچللی:

 د پاپ څخه د مرستی  چيوویل  کياستاده، زه نه پوهیږم ! تاسو مخ

اری دومیتاسو اشتباه وکړه. د چا و مرستی ته نور ا کيپه غوښتنه 

پر حق  کيبه تاسو په زړه  9نځنی یزوئیتا چي؟زه پوهیږم لري

 يکهغوی به دونه جرئت و چي لري، خو تاسو په رشتیا عقیده وبولی

د مال  مي کيڅه موده مخودریږی؟   کيپاپ په مقابل د  چي

 وغوښتی. مياو د هغه  نظر  کړيو خبرېګرینبرګه سره 

 ګالیله :

 ؟کياحب څه جواب درمال ص

 توریچللی:

  هغه ستاسو و بلورین روښانه منطق او ستاسو بی ساری پوهی ته

تاسو متآسفانه په خپلو  چياحساس کاوه  داسيهغه  په قدر کتل. 

 د ښمن تعرضاتو ته الره پرانیستلی د بی احتیاطی له مخی د کيجملو 

د سؤتفاهم نقطی را  کيترتیب هغوی ستاسو په کار  پدېاو  ده

ځنی   ېیډول  پدېاو وایستلی، هغه یي ستاسو پر ضد په کار واچولی 

له کشخصیتونه ستاسو پر ضد راوپارول. هغه پخپله هیڅ لوړ منسبه

 ډېر یېشک نه درلود او ستاسو دالیل  کيستاسو په سپیڅلی اراده 

په احساساتو تاسو  چيعقیده ؤ  پدېهغه  بلل. او دپاملرني وړ مهم

                                                           
ع کی منځ ته راغی د  ۱۵۳۴ه ګروپ دی چي په یزوئیتان په کلیسا پوری تړلی دراهبانو هغ 9

 پاپ تابع ، غریب، د واده او دنیا څخه یې پرهیز کاوه. اکثره یې په علمی تحقیقاتو بوخت وه



100 

 

ه پخپل دی چي کيیاست ، حتی په هغوځایو  کی تر چوکاټ وتلی

 .شکمن ؤ

په  خپل وجدان او کيد علم په برخه  چيغواړی  مالصاحبطبعآ  ـ 

 .سيوفادار پاته  کلیساتهعین حال کي 

 :ګالیله

زما  چي سيدیپلوماتیک جواب ؤ. هر څوک کوالی  ډېردا خو یو 

ددغه ډول  يچ. او تاسو رشتیا وایاست کړيلیکنی په خپله ګټه تعبیر 

 ېیدرلودالی. نور څه  کاره دوست څخه د مالتړ انتظار نسماحتیاط 

 هم وویل؟

 توریچللی:

 چي، هغه وویل  وي ستاسو دپاره به مهمه  چيوویل  یېهو، یوڅه 

 ښه کاتولیک یاست.  تاسو یو

 ګالیله:

دلته د مذهب مسئله مطرح  چيښه پوهیږی  پدېطبعآ ، مال ګرینبرګه 

ی والړ د کيزما دښمنان د کلیسا د دفاع په بهانه زما په مقابل  نده. 

د  ما ځوان دوست ونه غولیږی. هغوی ز باېدد هغوی په خبرو 

 ک څخه په کارتاکتی کيو لسیزو مخډېرڅخه زما پر ضد د  شروع 

کلیسا زما او دعلم پر ضد  چيبریالی سول  پدې اخیستلو سره 

 خبره بل ځای ده.  کي. خو په اصل راوپاروی 

 توریچللی:

 ؟لريستاسو دښمنان څوک دی، او هغوی ولی ستاسو څخه نفرت 

 ګالیله :

 هم مسلکه او په نامه زما هغه بی استعداده  کيزما دښمنان په اصل 
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)میخانیک زده ټومبلی کيپه سر  یېد ارسطو اثار  چي دیعالمان 

 دهغوی د. څو کويد کتلو څخه ډډه  کياو زما په دوربین   کړی( 

خاطر  پدېزما څخه . اصالح ته مجبوره نسیو  کړيزده  غلطې

ډاریږی. زما  د علم د یوازنی صحیحی طریقی څخه چي لرينفرت 

موخه د طبیعت د قوانینو پیژندل دی ، دغه پیژندنه  په نظر د فلسفې

سنجول سویو تجربو ، د قیق یوازی په ځیر سره د طبیعت د څارنې

. دغه قوانین سيالسته راتالی  کياو د هغوی د تحلیل په نتیجه 

 ر. زما د نظر پسيدای کیه فورمولبندی پذریع ریاضيیوازی د 

 دیو د بله سره زی خالف زما د دښمنانو هدف د فلسفی څخه یوا

  . ویشتل دینقل قولو  ارسطو په

 توریچللی:

په هکله د پیژندنی د طبیعت  چيزه نه پوهیږم ، څرنګه یو څوک 

علمی . کړيمتودونه رد  ميل،عغواړی)معرفت( السته راوړل 

که څه هم  ارسطو نه  جزء دی. یو  کړيد ارسطو د زده  متودونه

 ددغه متود څخه کار اخیستی دی. هم نورو یونانی عالمانو  بلکه

 ګالیله: 

پر ضد ددغو په نامه عالمانو  رسطو نن ژوندی وای ،نو حتمآ بهکه ا

 یې هېر باېدپه غوڅه دریدالی وای. ،  یېیوازی د هغه الفاظ ژو چي

ددغو په نامه عالمانو موخه د طبیعت پیژندنه او د علم  چينکړو 

د عالم رول  چيدی ددوی هدف یوازی دا بلکهسره دلچسپی نه 

په همدی خاطر زه تعجب نه کوم ولوبوی او لوړ معاشونه واخلی. 

 چي. زه اوس ورسره عادت سوی یم کويزما پر ضد دسیسی  چي

وایم او یا  لیکم یو  یېزه  چي کيدوی زما په هره جمله او هر څه 

. دغه ډول خلکوته د دسیسو کړيڅه لټوی ، څو زما ژوند را تریخ 

استعداد  کيبرخه  پدېاو هغوی  څیړنو اسانه دی ميجوړول تر عل

منفی اثر  باندېه بده مرغه د هغوی شوم اعمال زما پر کار . للري
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ه ددفاع په موخ کيښندی. زما ښه ترین کلونه ددوی دروغو په مقابل 

د  یېخپل اثر  چيتاال سول او اوس دلته د بوډا په څیروالړ یم  

 هم سرته ندی رسولی.  یېوسه ؤ او ترا کړيلسیزو راهیسی پالن 

 توریچللی:

تاسو به ددی وخت ولری نو  سيکه زموږ پر پالن راسره والړی 

ی مودی راهیسی د هغه په ډېرنه وال د میهر د علم  چيهغه اثر 

. زه نه پوهیږم ولی نه غواړی کيدی ، بالخره تر پایه ولیکیانتظار 

څخه هم د ددغه ټیټ حالت څخه راووزی . تاسو غیرله هغه  چي

خپلو دښمنانو څخه د ښو هیله نسی درلودالی . ستاسو دوستان له بده 

. نور نو څه کړيستاسو په ګټه څه و چيمرغه دلته نسی کوالی 

 ؟لريدواری میا

 ګالیله : 

هغوی نه ،  کړيه کوم ! فکر وکیت باندېزه یوازی پر حقیقت 

و لیکلوته « ډیالوګ». د کړيتورن  ميپه کوم تور  چيپوهیږی 

او وروسته له  کړيته ور سانسور مي و هڅولم او هغه وختپاپ 

 دلته نو زما مسؤلیت. هبنسټیز کنترول څخه د چاپ اجازه ورکړه سو

 کيکونکو په دغه کتاب  سانسور چيږی کیڅه دی .... اوس ویل 

ده، که نه ددغه کتاب د چاپ اجازه به نه وای ورکړه کړیبی غوری 

 چي سيطبعآ هغوی کوالی خو دلته زما څه قصور نسته.  سوی.

،  کوي، خو ماته څه مزاحمت نه  کړيمنع « ډیالوګ»کتاب زما 

 يچ کړيهغه کتاب ټول خرڅ سویدی . که فیصله صادره  چيځکه 

ددغی موخی دپاره  چي، نو و به ګوری  سيوسوځل  باېد« ډیالوګ»

د که د سوځلو په مقص وي به پوری. په زړه کړيبه یو ټوک هم پیدا ن

څو د خپل فرمان د عملی کولو دپاره  کړيدا کتاب یو ځل بیا چاپ 

مواد ولری. عالوه پردی هغوی دسانسور کونکو غفلت هم نسی 

 ثابتوالی. 
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نیک ما د کپر چيی، دکړین الرښوونی تعقیب میربېالما د کاردینال 

بی  مي کيزما په ډیالوګ اجازه نه درلوده ،  د نظریاتود خپرولو 

د کپرنیک د سیسټم په مالتړ او هم ټوله  چيطرفانه ټول هغه دالیل 

هر دی.  راوړئد پتلومایوس د سیسټم په مالتړ دی ،  چيدالیل 

د حرکت  کيد مځ چي سيلولی ، لیدالی وزما ډیالوګ  چيڅوک 

 ېید کوپرنیک  پر ضد  چينکولو په هکله زما تر احمقو دښمنانو 

 دغه دالیل چيدادالیل راوړیدی.   ډېرولو ، تر ټ کويخولی ځګونه 

د نه  کيد مځ چيهر څوک  ندی ، نو زما څه ګناه ده. کيقانع کون

، نو که سنګساریدم ، هغه  لريدالیل  ډېرحرکت په هکله تر ما 

ه پپوریپه ډبره وولی. تر اوسه  مي لومړئتر ټولو  چي لرياجازه 

 ،هکله  وږغیږم پدې چيه راکړه سوی ماته دغه اجازه ند کيتحقیق 

یوازی زماڅخه دا پوښتل یي او تل  خبروته نه یم پریښودلی یېزه 

پاملرنه ودی واقعیت ته راوانړوله  کيد سانسور کون ميولی  چي

 ددی مسئلی سره مصروف کيم کال  ۱۶۱۶په  ښونځۍمقدسی  چي

هکله تر ما ښه خبر وای.  پدې باېد کيمضحکه ده ،سانسورکونوه. 

 چيهغه څه ته  کيدا زما وظیفه وه سانسور کون چي یېخو دوی وا

ی موه ، ورته ویلی ویلی ماته ن میربېالکاردینال  کيکاله مخ ۱۶

وله پوښتنه ک یېماته نوموړی فیصله بیان کړه. بیا  وای. هغه فقط

و خپروه اد کوپرنیک نظریات مه  چين درته وویل میربېالآیا  چي

په هیڅ صورت د بحث اجازه  ه پر نظریود هغ چيدرته وویل  یېکه 

د بحث کولو د ممانعت په هکله  کينلری. خو هغه په خپل وخت 

)د بازیو د ورقو توس( ساتلی دی :  تریومپهیڅ و نه ویل. ما ال یو 

ماته لیکلی وه،  یې کيپه هغه  چين لیک سته میربېالزما سره د 

 اجازه نلرم .« خپرولو»پرنیک د نظریو د وزه د ک چي

 رمن نیکولینی: می

 کيپه هغه  چي راوړئدرته  زه لیکمیکه ستا دښمنانو یوسحر ا

 ؟کويڅه به بیا خالف لیکلی دی ، نو  ستا د خبر ي
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 ګالیله :

 سند وجود نلری. داسي . کويڅه فکر تاسو 

 رمن نیکولینی :می

اسناد جوړ سوی  جعلي چيځله ددی شاهد یو  ډېر کيپه تاریخ 

 دی.  

 ګالیله :

 ښمنانو څخه هم انتظار حتی زه د خپلو د ددغه ډول بی شرمئ 

 نلرم. 

 رمن نیکولینی:می

،  کويد حقیقت پر ضد مبارزه  چيولری ، هغه څوک  یېیاد ه پ

د درواغو او  بلکهندی ،  کيهغه د خپلو متودو د انتخاب په فکر 

و ستا دښمنان د جعلی اسناد باېدولی نغښتی دی .  کيتورولو په جال 

 ؟ کړيد جوړولو څخه ډډه و

 ګالیله :

یک ن لمیربېالد  چيباور لرم ، کله  پدېنه . زه دا ناممکنه ګڼم ! زه 

وخت هم  یې. اوس سيور ښکاره کړم ، موضوع به فیصله 

هغوی ما یوازی په قانونی سوالو  چيعجیبه هم داده رارسیدلی دی . 

آیا په رشتیا مځکه د  چيلی په هکله او د اصلی مسئ کويشکنجه 

لمر پر شاوخوا ګرځی، او همداډول پر خپل محور ګرځی ، او که 

بی حرکته والړه ده ، تر اوسه هیڅ چا پر خوله ندی  کيپه فضاء 

 چي، هیله لرم ،  سي. که ماته یو ځل د خبرو موقع مساعده راوړئ

 و مثبت لوری ته بدل کړم.به مسیر موضوع د 
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 : توریچللی

 بېلهاستاده، که موقع درته مساعده سوه ، څه به ورته ووایاست ؟ 

 ؟یېکپرنیک رشتیا وا چي کړيشکه به هغوی ته ثابته 

 ګالیله :

هغوی ته قناعت ورکړم. زما ځوانه  چينیکمرغه اوسم ،  ډېرزه به 

 یېشکه  بېلهدا حقیقت دی. خو  چيدوسته ، زه پوره باور لرم 

 ېید کوپرنیک نظر چيدومره ښودالی سم  ثابتوالی نسم. زه یوازی

او هیڅ معلوم واقعیت دهغه د ادعا د معلومو واقعیتو سره موافق دی. 

ه اسانی سره تشریح ف ندی. هغه په اصطالح اعتراضونه پپرخال

ه پر دغ چيکه مځکه ګرځی ، نو موږ  چي. ما ثابته کړه  سيدای کی

نسو هیڅ مځکه اوسیږو د هغی سره ګرځو او موږ دغه حرکت 

دکپرنیک نظریه د ورځنی تجربو له مخی نسی رد  احساسوالی.

د ګردیوالی و مسئلی ته ورته ده ، د  کيدغه مسئله د مځدیدالی. 

 يچخلکو په مشکله سره تصور کوالی  کيپه وختو  Dante10دانته 

،  وي ، هغوی ویل که مځکه د بال په شان  وي مځکه دی ګردی 

د الندی برخی خلک به په پښو ځوړند وای او الندی به  کينو د مځ

د  کي)د مځ Antipodenهمدومره چټیاټ د انتیپودن لویدلی وای. 

د ګلوله والی  د  کيکری د بل مخ خلک( په هکله ! اوس خلک دمځ

 کيمځ د بیړې چيمفکوری سره عادت سول . خصوصآ هغه وخت 

ه و حقیقت ت چيی ، مجبوره دسویسفر څخه راستنې  د  پر شاوخوا

ماګالها یس  د چيږی کیکاله  ۱۱۱اوس پوره . غاړه کښیږدی

Magalhães پر  کيځل دپاره د مځ لومړئد  کښتۍ د ویکټوریا

د حرکت په هکله تر اوسه دغه ډول  کيشاوخوا راوګرځیدله. د مځ

 ويک د واقعیت پلوی چيا موقف کلک ثبوت نلرو. ځکه نو د هغه چ

                                                           
ع کی مړ  ۱۳۲۱ع کی زیږیدلی او په  ۱۲۶۵دانته ایټالوی شاعر او فیلوسوف ؤ چي  10

 سویدی.
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تر اوسه   چيهغه څه  م ،یېوښ چيزه یوازی کوالی سم . ، مشکل دی

ستوار ا باندې ميفه، پر ناپوهی او غلط ږی  کیکپرنیک پر ضد ویل 

ظاهری حرکت او د سیارو  دلمر ، سپوږمۍ چيزه ثابتوالی سم دی. 

یوس و نظریو ته ښه د کپرنیک د نظریو پر بنسټ نظر د پتلوما

د زهرة  ،  کړۍ، د ذحل  انېمی. د مشتری سپوږتشریح کوالی سو

 ېیدی ، د کپرنیک نظرکړیما کشف  چي دېپدې نوری داسياو لور 

 يچزه مالمتولم ،  یې کينطاق ت.په اسثبوتوی  یېتائیدوی ، خو نه 

رنیک د نظریو د ثبوت دپاره پوا خپل د ډیالوګ په نامه کتاب د کم

دی موخه ن پدېما خپل کتاب  چيما ورته رشتیا وویل ، لیکلی دی . 

زه تر اوسه ال د  چيخوله پټه کړه  ميلیکلی او پر دی واقعیت 

 پرنیک د نظریو دپاره قاطع ثبوت نلرم. وک

 توریچللی:

 ده قاطع ثبوت ندی؟ پدېد مد او جذر 

 ګالیله:

 بیا زماچي څخه وروسته لو له دروک چياقرار وکړم ،  پدې باېدزه 

ه ډېراوس راته  یېد مد و جذر برخه  چيباور وکه لولم ،  کتاب

ه د ، نو یا ب کيدوهم ځل لی ميضعیفه ښکاری . که د ډیالوګ کتاب 

 بل ډول ولیکم.  یېمد او جذر برخه ځینی حذف کړم او یا به 

 توریچللی:

  يکه قانع کونډېرده ، کړیتاسو تشریح  چيده پدېولی؟ د مدو جذر 

 . بریښي

 ګالیله:

 مشکوک نه یم . خو  کيرانسی ، زه په خپله تشریح  ميغلط فه چي
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د ګرځیدو تر  کيده د مځپدېد مد او جذر  چيدا راته معلومه سوه 

 د چينظر و هغه ته  سيدای کیالندی په آسانی تشریح  یېفرض

حساب دغه دلیل هم د نورو  پدې؛  وي د ګرځیدو فرضیه نه  کيمځ

 دالیلو په شان قاطع ندی.

 توریچللی:

 سوم.پوه 

 ګالیله:

ه نه و آیا دغه ټوله کړاونه بی ځایه چيګورم، فکر کوم  چيڅنګه 

تراوسه هم  مياصلی پوښتنی ته  چيیوړه، ځکه  مير ځان پ چي

. نه، احتجاج ته ضرورت نسته ، زه کړيقاطع جواب ندی ور

تیو اشمیما هم په وروستیو  دغه فکر تاسوته هم پیداسو. چيپوهیږم 

اله یو څو ک چيآیا ښه به نه وای  چيدی کړیفکر  ډېرهکله  پدې کي

قاطع ثبوت  ميهغه وخت به  چي لريوای . امکان  کړيصبر  مي

ژور فکر وروسته ددغه سوال جواب منفی ؤ . وای. تر  کړيپیدا 

ی. دایکوخت منتظر نسم پاته  ډېراو  زه اوس سپین ږیری یم چيځکه 

جواب پیدانسی ، خو قاطع ددغی مسئلی  کيزما په ژوند  لريامکان 

، په کافی اندازه  کويآخری جواب نه ور چيزما مفکوری سره ددی 

زه په  چي. زما وظیفه ده ، ټوله هغه څه سينشر  چيدی  ميمه

 چيدهغو دپاره  کي کيراغونډ کړم څو په راتلون پوهیږم ، سره

ږم . زه بیریکړيددغی مسئلی په قاطع جواب پسی ګرځی، مرسته و

 باېدهم   یېپرنیک نظرولیری یو. د ک ډېرموږ د هدف څخه  چي

، ځکه هغه هم د سیارو ظاهری حرکت په کافی اندازه سيلی میتک

راوسه تترمنځ اختالفات  )مشاهداتو(نظریو او کتنود . کوينه تشریح 

 ندی واضح سوی.
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 توریچللی:

د  چي ی که فرض کړو ادغه اختالف به لږ و چي یېوا  11پلرکی

د بیضوی شکل ولری ، یعنی د هغوی دحرکت سیارو د حرکت الر 

ي وپروت  کيپه محراق  یېاو لمر  کړيمدار بیضوی شکله فرض 

 هغهد لمر پر شاوخوا په غیر مساوی سرعت سره ګرځی.  سیارې . 

دعمودی  فاصلی او د  سیارې د د لمر څخه  چيډول  داسيهم پ

 سرعت د ضرب حاصل  ثابت دی .   سیارې

 ګالیله:

. یم ورته متوجه سوی؟ عجیبه ده ، زه نه یېوا داسيپلرپه رشتیا یک

 سیارې  باېد. ولی وي دی ضرور  یېدا فرض چي زه معتقد نه یم 

د د اپیڅیکلوئی یې؟ دغه نظرکړيپر بیضوی شکله مدار حرکت و

Epizykloid   کوله څو د پتلومائوس   یېهڅه  چيد پیروانو نه وه

خانیک په مرسته یوازی د سیارو منظم میسیسټم وژغوری؟ زه د 

ه ډېرتشریح کوالی سم او هغه هم په  باندېحرکت پر دایروی مدار 

 ساده والی سره.

 توریچللی:

. استاده ، وي رشتیا دی هم  چينده  ميساده دی ، حت چيهغه څه 

پر مخ د غرونو د  ميد سپوږ چيتاسو پر هغو احمقانو خندل 

په دوربین  چيانکار کاوه . که څه هم کافی ده  یېموجودیت څخه 

 ميکه پر سپوږ چيوګوری ، څو هغه غرونه ووینی. هغوی ویله 

 ګردی نه وای.  به  ميغرونه وجود درلودای ، نو سپوږ باندې

 

                                                           
کیپلر جرمنی فیلوسوف، ریاضی پوه ، ستورئ پېژندونکي او د نور د فزیک متخصص  11

 ع کال پوری ژوندی ؤ   ۱۶۳۰ع څخه تر ۱۵۷۱چي د 
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 ګالیله: 

کالویوس  تر هغه د خندا وړ دلیل د خنداوړ دلیل دی ،  طبعآ دغه د

 چي. هغه ویل  وژغوری ګردیوالی  ميد سپوږ یېغوښتل  چيی د

دی څو  کيد نه لیدونکو  موادو څخه ډ د مخ درې ميد سپوږ

 چيووایم  چي. زه کوالی سم کړيته ګردی شکل ور ميسپوږ

موادو ظریف  داسيد. د هغه غوږونه لريکالویوس د خره غوږونه 

 .سي لیدالیاو نه  سينه لمسوالی  یېڅوک  چيڅخه جوړ سویدی 

.که يسوڅیړل په غور سره  باېد پلرد بیضوی مدار فرضیهکیخو د 

، نو دغه پرابلم به  کړيمحدوده نه  کيڅیړنو خپلوا ميڅوک د عل

د  کيکلیسا د مځ چيه مهمه ده ډېرنن ورځ  . سيهم یو وخت حل 

سوالوته  زولنی  ميحرکت د علم او د نورو د طبیعت په اړوند عل

چي د ډیالوګ تر عنوان الندی کتاب زما  یېواخلک ور وانه چوی.

سیسټم ته د عقیدی درلودل دی. زه و پرنیک  ود کمی لیکلی دی ، 

څیړنو د  ميد ډیالوک اصلی موخه د عل چيوایم  کيپه جواب  یې

ه دهغه په نتیج او کيډیالوک ولی ميدپاره مبارزه وه. ځکه  کيخپلوا

د کپرنیک د ده.   کړياوږه ور تههرڅه ناخوالواو تعقیب  مي کي

. زه اصآل ودی ته سينظریو حقیقت به یو وخت نه یووخت تائید 

 ېپدخپل حق تر السه نکړم او  کيزه به په دی محکمه  چيخفه یم 

. يسڅیړنی فلج  ميد اوږدی مودی دپاره عل کيډول به په ایټا لیا 

 هعالوه پردی په بیګانکه زه هالینډ ته و تښتم نو څه ګټه به وکړو؟ 

راته مشکله  کيد نوی ژوند سامبالول زما په عمر  کيملک  

یللو دمخه تر خپلی مبارزی تیر اتر ب باېدزه  چي مانا پدېښکاری. 

موجوده دواری میزما دپاره کوچنی ترینه ا چيسم. تر هغه وخته 

سالمونه خپلو زما  چي، زه به تر خپل هدف تیر نسم. هیله ده  وي 

خلک هم  داسي چيخوښ یم ،  ډېر. زه په رشتیا  یېدوستانوته ووا

 دی.  کيزما سره د مرستی په فکر  چيسته 
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 توریچللی:

. ستاسو دپاره به په  سيپر ما او زما پر دوستانو تل حساب کوالی 

ډؤ ، وځن سپما ونه کړو. زه بیریږم که موږ خپل پالن کيهیڅ برخه 

استاده ،  .وي ناوخته  ډېربه وخت  هغه چي کړينه )ج( نو خدای 

او یا وکوالی  کړيه امان . که خپل نظرته مو تغیر وردخدای )ج(پ

یو خبر  چيسو په بل ډول ستاسو په خدمت و ویاړو ،نو کافی ده 

 .کړيرا

 ګالیله :

د خدای )ج(په امان زما ګرانه دوسته. ستاسو د راتلو او مهربانیو 

 ه مننه. تر بیا لیدو !ډېرڅخه 

 نی:رمن نیکولیمی

 بدرګه کړم. ...  پوريزه به تاسو تر وره 

نس ه د فلوریمهربانه ځوان دی. .... ښاغلی ګالیله ، دغ ډېرتوریچللی 

یږی. رهېد سړی غمونه  یې، یوازی په لیدلو  ښکلی شفتالو در واخلئ

 ، خو په ټولوپوريپه زړه  ډېرغوږ نیولی ؤ ،  ميستاسو مجلس ته 

وخت ولری ، هیله به درڅخه وکړم  چيیو وخت پوه نه سوم.  باندې

 .کړي یېراته تشریح  چي

 ګالیله:

 درته تشریح  یېپه خوښی سره. کاتارینا ، که غواړی همدا اوس به 

 په کياو دمدرسی ټکړم. ستاسو عقل ال تر اوسه روغ او ځوان دی 

  زده کړو ملوث ندی. کيټ

 رمن نیکولینی:می

 یاست. کړي؟ مجلس به ستړی کړينه غواړی لږ څه استراحت و
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 ګالیله:

. راوستم کيپه جذبه  یېورت نه یم ستړی ، خو لږ نه ، په هیڅ ص

سره ستاسو و پوښتنو ته جواب زه پوره تر وتازه یم . په خوښی 

 .سيپوه  چي، ووایاست په څه شی غواړی وایم

 رمن نیکولینی:می

یقت و حقنظریو  پرنیک دود ک چيوایاست زه نه پوهیږم ، تاسو ولی 

وی. ورس یېپه ثبوت  چيتر اوسه نسی کوالی ، مګر  لريته عقیده 

نسی ثابتوالی ، نو څرنګه د هغه و حقیقت ته  یېد هغه نظر چيکله 

معتقد یاست؟ که د خپل اعتقاد دپاره دلیلونه ولری ، نور نو ثبوت ته 

 څه حاجت دی؟

 ګالیله:

ږی. اب نه ځائیوج یې کيپه څو کلمو  چيدا یوه پیچلی پوښتنه ده ، 

د به   لومړئ ورکړم ،جواب  ستاسو پوښتنی ته چيدمخه تردی 

ستاسو څخه یوه  زه به طریقو په هکله څه ناڅه درته ووایم.  ميعل

ستاسو مستخدم  چيپوښتنه وکړم . تاسو دڅه شی پوه سوالست ، 

 ؟کويزما څارنه 

 رمن نیکولینی :می

ه د ه ووایم. کله ناکلدرت یېپیښ سویدی ، زه به  چيپر سترګو، څه 

د سترګو څخه  –د هغه هلک نوم دی  –څو ساعتو دپاره د جوسیپه 

ی زه بازارته تلل چيپاملرنه راواړوله. تیره جمعه کله دل زما کیپناه 

. زما  یي پس پسی کولد یوه مال سره  چيولیدی  ميوم ، نو هغه 

ه سره دځان ميګومان پر راغی، خو ما ال پوره باور نه درلودی. نو 

 دغه هلک و آزمویم . ما خپل د ګوربتو څخه یو باېدزه  چيوویله 

ه دغ چيهیله وکړه  ميڅخه  کاستللید مال واچاواه او  کيپه کڅوړه 
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 چيد ښاغلی ګالیله دپاره ده ،موږته راولیږی. کله  چيکڅوړه 

 ،کړيدروازه خالصه  چيیپه ته وویل جوس ميده ، نو کیدروازه وټ

جوسیپه السونه په وینو ککړ او په  چيڅو شیبی وروسته که ګورم 

دی. که څه هم ما  کي د نیولو په هڅه)عقاب(د ګوربت  کيځینو 

ښائی هغه جاسوس نه  چي، خو بیا دا فکر راته پیداسو باور درلودی

ا . بی وي  کړيد کڅوړی خوله خالصه  یېد کنجکاوی څخه  بلکه، 

تو کړه. ما ستاسو په هکله مولوی چمنو وروستی آزموینه  مي

 ز می قصدآ پر مي، لیک  کينی ته یو لیک ولیمیاسکانیو پیکولو

ه . و جوسیپ کړيتوی  پر مځکه ميخالص پریښودی او یو څه رنګ 

 کياو زه په برنډه  کړيدغه رنګ پاک  چي کړيامر و ميته 

په خپله د وینیډیګ  ميشا وه ، خو هغه  ميو هغه ته  چيکښینستم 

 څاری. کيپه کوچنی  هنداره 

ه ګورم هغه په بیړه سره لیک لولی او د هغه څخه یادداښتونه اخلی. ک

اوس نو ماته د شک او تردید هیڅ ځای پاته نه ؤ . خو بیاهم د کنترول 

 ېیآیا لیک او لوست  چيپه سبا ورځ پوښتنه ځنی وکړه  ميد پاره 

خپل نوم ال هم نسی  چياته وویل ر کيزده دی ، هغه په جواب 

نور نو زموږ د کور  چيورته وویل  کيپه جواب  یېلیکالی. نو ما 

 خواته رانسی، دغه ډول ساده ګان مو ندی پکار.

سو ولی تاسوته سرخوږی کی پدې چيښاغلی ګالیله ، زه نه پوهیږم 

 پیداکوم. 

 ګالیله :

سه کیتاسو راته  چينه نه ، دا ماته سرخوږی ندی. دهغه څه څخه 

و تر ټولو محصلین  د پادوا د پوهنتونتاسو چيوکړه ،څرګندیږی ، 

؟  کيوګوری ، تاسو څه ډول عمل ومتودو پوهیږی.  ميزیاد په عل

و او تاس وي جوسیپه د ساعتو د پاره د کوره ورک  چيتاسو ولیدل 

ال د م چيمو ولیدل  چيکله ست . سوا کيد دلیل د لټولو په هڅه  یې
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 يچپس پسی کاوه ، نو مو یوه فرضیه کښیښودله ، هغه دا  یېسره 

جوسیپه جاسوس دی . بیانو الس تر زنی ورته کښی نه  کيګوا

په ناڅاپی ډول  یېانتظار و باسی ، څو یو وخت  چيناستالست ، 

 دېپد ګوربت تجربه مو پالن کړه او  بلکهپر جاسوسی ونیسی ،  یې

، نو د کڅوړی  وي سوس مو فکر کاوه : که جوسیپه جا کيوخت 

د کڅوړی خوله خالصه په رشتیا هم . هغه کړيخوله به خالصه 

هغه په  چي. د یوه سر سری سړی دپاره دغه ثبوت کافی ؤ کړه

آیاد جوسیپه  چي. خو تاسو د ځانه و پوښتله ، کړيجاسوسی متهم 

ه کهغه به کنجکاو ؤ.  چي داسيکیبل دلیل ولری،  داسيکیدغه عمل 

پیژندنه ستاسود تجربی څخه ستاسو د انتظار وړ السته تاسو څه هم س

راوړنه وه ، خو قاطع نه وه.ځکه نو یوه بله تجربه مو تیاره کړه ، 

بیاهم ستاسو سوء ظن  یېنتیجه هغه د لیک تجربه وه . که څه هم 

هغه د لیک او  چيوروستی تجربه  پوره تائیداوه ، خو بیا موهم 

جوسیپه د لیک او  چيړه. کله ملی کلوست د پوښتنی څخه وه ، ع

، نو هغه مو د کاره پسی  کړيپوښتنی ته منفی جواب ور لوست

ل دغه ډو باېدازونه پلټی ، نو د طبیعت ر چيواخیستی... هر څوک 

رضیه ږی ، دغه فکید کتنو پر بنسټ فرضیه ایښودل . سيته والړ مخ

 کيت بیعپه ط باېد. څوک  سيو آزمویل په دقیقو تجربو سره   باېد

عت د طبی بلکه،  کړياکتفاء و نه  باندېاوریدلو کلمو او لغاتو په 

تر هر اړخیز استنطاق الندی راولی! که هغه تجربه تجربو په ذریعه 

ده ، زموږ د انتظار وړ کړیدپاره برابره  یېموږ د خپلی فرض چي

خپله فرضیه ایسته وغورځوؤ.  باېد، نو  موخه السته را نه وړی

الزمه الستنه راوړنه زموږ  کيبرعکس که د تجربی په نتیجه 

ږ زمو کيګوا چينلری  مانا، نو بیا هم ددی  کړيفرضیه راتائید 

آیا  يچپوښتنه وسی  باېد کيحال  پدېفرضیه په ثبوت ورسیده . 

 او که نه ؟که د سيدغه السته راوړنه په بل ډول هم السته راتالی 

، نو د هغه دلیل پر بنسټ بله فرضیه  کړيهغه دپاره دلیل پیدا

ملی ع داسيبله تجربه  باېد کيحال  پدېفورمولبندی کوالی سو. 
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او یا نوی کړو ، څو نظر و خاصو شرطو ته زموږ  اصلی فرضیه 

. که د نوی تجربی السته راوړنه زموز د کړيرا تائید فرضیه 

سره موافقه  یېفرض مياو د دوه وي سره موافقه  یېفرض لومړئ

دوهمه فرضیه ایسته ورغځؤ او یا بدلون پکښی  باېد، نو  وي نه 

 راسی.

 رمن نیکولینی:می

 سير وخت کوالی الکن دغه ډول پروسه خو پای نلری ! څوک ه

د تجربو د السته راوړنو دپاره دغه ډول عجیب و غریب دلیلونه  چي

د  چي یېی ، هم ښاجوسیپه زما لیک ولوست چيوموندی . دا

هغه زما دلیک څخه یاد داښتونه  چيکنجکاوی له مخی ، مګر دا

 دای، خو څوککی، هغه نو بیا د کنجکاوی په دلیل نسی واخیستل 

. کړيددغه عمل دپاره هم یو بل مصنوعی دلیل جوړ  سيکوالی 

د ویری په  یېمنکره سو ، ښا باندېپر خپل لیک او لوست  چيدا

هسی د لیکلو  کي کيپه راتلون چي،  وي  يکړدا کار  یېدلیل 

په  چينلری  مانا نو ددی . دغه سيکارونه هم ورته ونه سپارل 

په  ېییوه فرضیه یوازی نقض کوالی سو ، خو هیڅ کله  کيطبیعت 

 ثبوت نسو رسوالی؟

 ګالیله:

فرضیه  چيتجربی د پاره  هغی  طبعآ د هری نه ده.هم  داسينه، 

 ضنق یېظاهرآ  چيبدلونونه راوړو  داسي کينقضوی ، په فرضیه 

 . سيورک 

د یوی ساده او طبیعی فرضیې څوک آیا  چيدا هم بی تفاوته نده 

تائید  ندېباو تجربو بېلپه بیلو په څوڅو ځلو یو دبل څخه چي  نتیجه

ض تجربی نق چيهغه فرضیه  څوک او که کويسوی ده ، پیشبینی 

 و سرهپه راوستلمصنوعی بدلونونو  د کيده ، تل په هغه فرضیه کړی
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 پر بنسټ یېزموږ د فرض  چينتیجه نوی تجربی  ژغوری. د هرې

ضیو او د نورو فر سوی السته راوړنی  سره مطابقت کویپیشبینی د 

په هکله زموږ په عقیده  یې، د فرضپه مشکله برابریدای سیسره 

 يچو تجربوڅخه ډېر. وروسته له کويد حقیقت درلودلو مالتړ  کي

، ويکه ورسیږی ، موږ ودی ته معتقد په تائید سرت یېزموږ د فرض

 زموږفرضیه درسته ده. که څه هم موږ هیڅ قاطع ثبوت ونلرو. چي

 رمن نیکولینی:می

او  وي س یو ځای څیری میکه یو زوړ ک مانا پدېم . اوس پوه سو

ی ته او پین سي ځای څیریبل  یېپینه کړم ، تر هغه وروسته  یېزه 

س میدغه ک باېد. نو بالخره  سي، او بیا څیری  کړيضرورت پیدا

. خو تاسو زما د  سيوغورځول  باېداو  دو نه ارزیکیپه پینه 

ه پ یېموږ د طبیعت په هکله د فرض چي،  کيڅرګندونی په جواب 

  .کیه هیڅکله مطمئن نه یو، تراوسه هم جواب ران کيرشتیا والی 

 ګالیله:

  یاضيرهیڅکله د  یېفرض کيد طبیعت په هکله فزی کيپه حقیقت 

سیومو او اک یېد فرض چي مانا پدېد قضیو په شان نسی ثابتیدالی.

. هغه  و ثبوت ته ورسیږو کيڅخه د منطقی استدالل په نتیجه 

 يکاصآل په خپل ذات  لرياړه  پوريپه په طبیعت  چي یېفرض

په ثبوت نه رسوی.  ميوهم اکسی کي ریاضيدی او په  مياکسیو

پل خهم نه ثابتوو. د هغوی د رشتیا والی په هکله  ميهندسی اکسیو

پر دغو اکسیومو  چي ه فضاءهغیوازی   چيحاصلوو  داسيقناعت 

 کيفزی. کويدرست تشریح ،او موږ ژوند پکښی کوو ه دهوالړ

عمومآ د شخصی تجربو پر بنسټ مستقیمآ هم نسو  یېفرض

ددغو فرضیو څخه یوازی دهغه  چيوږکوالی سو مکنترولوالی. 

په ذریعه  لیدالی سو، د آزموینو یېموږ  چياړوند  څه په
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 د، استنباط کوالی سواو د هغه نتیجی ښکاریدونوراکنترولیدونکو 

آزمویالی سو. ددغو فرضیو څخه د نتیجو اخیستل کنترول په موخه 

نوموړو  چيډول  پدېپه مرسته صورت نیسی ، هغه هم  ریاضيد 

ت په دق ریاضيد  یېفرضیو څخه د اکسیومو کار اخلو او نتیجی 

 سره استنباطوو.

 رمن نیکولینی:می

ه پ ریاضيولی مو د طبیعت د څیړنی دپاره  چياوس په پوه سوم 

 کار ده.

 ګالیله:

  د طبیعت ریاضيولی  چيدی ،  راوړئیوازی یو دلیل  ميتر اوسه 

ا هغه د لريد پیژندنی دپاره مهم رول لوبوی. یوبل اساسی دلیل هم 

په بڼه بل ډول نسی ارائه  ریاضيد طبیعت قوانین غیر له د  چي

غه یوازی ه کيد طبیعت په لوی کتاب دالی. یا په بله اصطالح کی

د هغه کتاب په ژبه پوهیږی او دا ژبه  چي سيڅوک څه لوستالی 

 هبېلیوازی ګړیږی ، بیعت په هکله د ط چي. هغه څوک ده ریاضي

هغه پر خبرو راولی ، هیڅکله  کيطبیعت وڅاری او هڅه و چيدی 

طبیعت پر خبرو  چي. که موږ وکوالی سو کړيبه طبیعت درک نه 

په ژبه ږغیږی.که زموږ  ریاضيراولو ، نو هغه وخت به طبیعت د 

.موږ به وي ، نو زموږ ټوله هڅی به بیځایه  وي دغه ژبه زده نه 

څوک  چي. ... دلته کافی نده یېهغه څه راته وا چيپوه نسو  پدې

دی  رډېـ متآسفانه دغه ډول فیلوسوفان  سيسر سری پوه پدغه ژبه 

اهم سؤ تف کيه آسانی سره د هغه چا او طبیعت په منځ ډېرـ ، ځکه په 

 ،راولی کيپه چوکاټ  ریاضيافکار د راځی او که هغه سړی خپل 

 رډې داسي. سيدهغه څخه به یو ګنګوړه شی جوړ  چينو وبه وینی 

ه په هکل ریاضيد  چيفیلوسوفان او د طبیعی علومو عالمان سته 
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نن هغوی .  لريوحشی ـ نظر  چيعجیب و غریب ـ زه به ووایم 

څخه انکار نسی کوالی. د ضرورت  ریاضيورځ په هیڅ صورت د 

یوازی د طبیعت د  ریاضي چيتر هغه ځایه  چينظر دی  پدېخو 

سره ځان  ریاضيد  چيڅیړنو دپاره په کار اچوی ، نو ضرور ندی 

د  ریاضي. دغه ډول خلک غواړی یوازی د کي همصروفهم 

په خپله ګټه په کار واچوی . د ثبوت او دقیقو  تحقیقاتو نتیجې

او نه دهغه  کړيځان په تکلیف  چيفورمولبندیو سره نه غواړی 

 چيده  مانا. دا هم په عین بڼه بی  لريصله دپاره دونه وخت او حو

زما  چي یېاو ووا کويد یوی ونی څخه ریښی او پاڼی وش کيګوا

یو ارګانیک کل دی . که څوک د  ریاضيوه پکار ده. مییوازی  یې

زړه غواړی  یېدغه واقعیت که  باېد، نو غواړی  وی خوندمید هغه 

 . کړينه ، قبول  او یا

 رمن نیکولینی:می

څخه کار واخلی  ریاضيد  چيزه نه پوهیږم ، څنګه څوک غواړی  

 ويدښمنانه  کيپه مقابل  ریاضيدهغه موقف د  کياو په عین حال 

مبتدی یم ، یوازی په هغه څه  کي ریاضي. زه په رشتیا سره په 

ه ډېردی ، نو دا به  کړيښاغلی ګالیله را زده تاسو  چيپوهیږم 

په دی هکله خپل نظر ووایم. یو شی ال په فکر  چي وي جسورانه 

تاسو پیدا کړم. ئتاسوته سرخوږ چيراګرځی خو نه غواړم  کي

 ښه پوهیږی.  ډېرزه څه ووایم ،  چيښاغلی ګالیله نظر وهغه ته 

 ګالیله:

 ستاسوورته پام سویدی چيته ووایاست ، هغه څه  یېپه بیغمه زړه 

و  طرفانه نظر بی تاسوس چيکه ده ځ پوريه په زړه ډېر، ماته 

نه هم ملګری  ميزما علحتی  چيږی ، کینقطو ته متوجه  داسي

 ږی. کیورته متوجه 
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 رمن نیکولینی:می

 یېد هغی قض چيپه قضیه هغه وخت ښه پوهیدم ،  ریاضيزه د  

په ځینو قضیو به هغه  چيیادیږی ه وای. زما پ کړيدرک  ميثبوت 

و ه ثبوت په مختلفبه د هغښاغلی ګالیله تاسو  چي وخت ښه پوه سم

ه ب یېیوی قض چيکله  کيوختو  لومړیوی. په طریقو راته وښوو

دا دوهم اودریم ثبوت  چيمختلف ثبوتونه درلوده ، ما به فکر کاوه 

هغه هم  کيپه واقعیت  چينو د څه دپاره دی. وروسته متوجه سوم 

د  بلکهنه یوازی د یوی خوا څخه  باېدګټور وه. یو هنری انځور 

و اکثره د مشکلو ثبوت چي... زه پوهیږم  سيمختلفو خواوو څه ولیدل 

 کيد اوږدو او یو په بل  کيو وختو لومړئ، ماهم په  لريڅخه ویره 

یه به قض چيدرلوده . نو کله ونود تعقیب څخه ویره نغښتی استدالل

 د چياحساساوه  په څیر کيدوند یوه غره ګرځی ميثبوت سوه ځان 

 ېرډپه  کيدخطر څخه ډکو ځایو  کي د ختلو په وختته  کيغره  څو

و ری ، څپلو پښو ته ګواحتیاط سره مخ پر لوړه خیژی او یوازی خ

ورسیږی ، نو نه یوازی ته  کيدغره وڅو چيونه ښوئیږی . خو کله 

یدل ل یېسترګی  چيتر هغه ځایه  بلکهر وینی ، هغه د خطره ډکه ال

کال د هغه دغه ښد چاپیریال د ښکلی منظری څخه خوند اخلی.  کوي

یوازی و آخری  کي و وختولومړیانعام دی. په  )کوښښ(مښود

، خو چن ثبوت پوه سم کیپه هغه کړ چي، منظری ته خوشحاله وم 

 کيد رسیدو په الرته ثبوت  چيه ه معلومه سوکرار کرار رات

زښته خوښی را  هم مياو پیچواو عجیبه ګرځیدنی  کيحیرانون

د غره ختونکو احساس هم په عین ډول  چيبخښی. زه فکر کوم 

به لږ تجر چيیوازی و منظری ته حوسیږی ، خو کله  کيپه پیل دی.

،  ميد هر پیچو کيته د ختلو په الر  کي، د غره و څو کړيپیدا

د نوو الرو او  څخه خوند اخلی.تیریدو ونو د یزایسارونو او بند

 نه ده.چید خوښی سر یېطریقو کشف 
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 ګالیله:

ما څونه ښی لګیږی. زما په پر  خبرېستاسو  چيتاسو نه پوهیږی 

ما او د  چيلږ تاسو غوندی شاګردان درلودل،  مي کيوند اوږده ژ

ه ډېر. ځکه نو په سيروح دی دغه ډول ښه درک کړای  ریاضي

ه پ ریاضيتاسو د  چيخوښی  ستاسوسره مجلس کوم. زه وینم کله 

هکله ږغیږی ، څه ډول ستاسو سترګی د خوښی څخه ځلیږی او زه 

هدف پوهیدلی یاست. زما په  تاسو په اصلی چيددی څخه پوهیږم 

یدل زما دپاره لویه خوښی زما د شاګردانو د سترګو ځل کيوند ټوله ژ

هم پرتله کوالی سو ، تر هغه  یېد بخاری د اور سره  چيرابخښله 

نی . ځسيګو څخه د دود پر ځای لمبه پورته پوکؤ څو د لر یېوخته 

 یېضق ریاضيدپه شاګردانو  چيتدریسوی  داسي ریاضي کيښوون

 زما په نظر کۍ، دغه ډول ښوونپیادوی  کيپه ټ کياو جملی ټ

ارزښت نلری.  ډېردی او دغه ډول تدریس  )ساده ، بی علمه(پوهړ

« ولی؟»د  کيقدم  لومړئخپل شاګرد په  چي کويهڅه  کيښه ښوون

سره مخامخ او هغه و مستقل فکرکولوته وهڅوی. هغه څوک  د سوال

په  ریاضيدو په عوض یوازی نسخی پیادوی ، هغه د پوهې چي

 فکر کوالی چيهم نسی، ځکه هغه څوک ی صحیح توګه عملی کوال 

د فکر پر ځای  چي . هغه څوکسي، هغه ښه حساب هم کوالی  سي

او  کوياوږده طریقه حساب ه ډېر په ، معموآلکويیوازی حساب 

 یېاو که  لريه اصآل ضرورت نه ورت چي،  اکثرآ هغه څه شمېري

. ږیکیپه دردنه خوړل  یې، نو السته راوړنه کړيدرست حساب هم 

پر زیاتی  خبرېیوازی دوی  چيتاسو وویل غواړم  چيهغه څه 

 د هغه چا دپاره ضروری ګټوره ده ، حتی کيپه حقیقت  ریاضيکړم .

 ماشین پذریعه دد او د طبیعت قوه سيپه طبیعت پوه  غواړی چيده 

ه هم په زړ ریاضي چي کيحال  داسيپ . بشر په ګټه په کار واچوی

او جذباتی ماجراء  کيحیرانوناو هم ښکلی ده، د انسان دروح  پوري

 د هغه په بلکهندی،  ه نظر یو فرعی شئښکال زما پ ریاضيده. د 
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ل واقعی ښکال تت تل ښکلی دی او ده. اصلی حقیق نغښتې کيذات 

ښه پوهیدل. د هغو خلکو په هکله  پدېپخوانی یونانیان  . ويحقیقت 

په هکله وحشی  ریاضيد هغوی   کولی ، خبرې کيمخ یېما  چي

. هغوی دغه ډول ښکال یا هیڅ نسی احساسوالی او یا د لرينظر 

کال ښ ریاضينه رسیږی. که پر هغه سربیره د  پوريهغه تر ښکال 

 پدېګوری. هغوی  سره ه شک او شبهه، نو هغه ته پ سيته ځیر 

صرفنظر ورڅخه  چيدی )تجمل( ښکال لوکسوس  چيعقیده دی 

ته ت ،نو حقیقسيتر دغه ښکال تیر که  چي کوياو فکر  سيدای کی

 او صرف استفاده جویه  کونکوږی. هغوی د عملی کیژر نژدی 

 ریاضي غواړی د چي، د هغو انسانانو دریږی کيانسانانو په قطار 

 دېبان، د خیال پرستانو په څیر په هغه وروح ته په زوره ور ننوزی

هیڅ شی دونه بی اساسه ندی لکه دهغو . یې کويملنډی وهی او سپ

په هڅه  د پټولو )کوتاه فکری(د خپلی پوهلنډی چي،  یېخلکو بی حیا

ه ډېرد چيساندر ده لکه لوی الک یېدی. هغه هم داډول بی حیا کي

، څو  کړهتوره پری  په)د کښتۍ د تناب غوټه(قهره ګوردیانی غوټه 

 يکوحشیانو په دربارشرق د پوه نسی. د  نور دده د ناپوهی په راز

او علم  هنر کي.په پخوانیو یونانیانو ؤ  په رشتیا هم علم او هنر تجمل

سره  وبرخه وه .هغوی په مختلفو وسیل کيیدونبېلد هغوی د ژوند نه 

ه د هغو پ باېدانسان  چيوه او هغه دا ؤ  کيدیوی موخی په چوپړ 

کاله وروسته بالخره بیا  ۲۰۰۰. ذریعه ځان او خپل ماحول وپیژنی

 چيهغو کارو ته دوام ورکړو  چيته رارسیدلی یو  کيهغه ټ

ی رچیدهغه ځایه راشروع کړو ،  باېد یېیونانیانو مخته وړله . موږ 

 ودریدی.  دمیارشی چي

 رمن نیکولینی:می

 . کويتاسو رشتیا وایاست، زموږ هنرمندان هم داډول عمل 

 ،  کړياضافه  خبرېزما پر خبرو دوی  چيالکن تاسو غوښتل 
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 دوهمه خبره څه شی ده؟

 ګالیله:

 ریاضيسره نژدی تړلی ده. تر اوسه د  لومړئزما دوهمه خبره د 

د  ریاضيد چيد ښکال په هکله ږغیدم ، دهغی خوښی په هکله 

قین په ی ریاضيسترګی و ځلیږی. ددی پلوه  کيپوهیدو په نتیجه 

موږ ته د ښکال په  چي، ځکه  سيدای کیسره د هنر سره پرتله 

ذریعه خوښی رابخښی ، منتهی دغه خوښی په ساده ډول نه تحفه 

 ډېرد هغه د پاره  چيږی کیږی ، یوازی د هغه چا په نصیب کی

ای سره پوره پر ځ کي. ستاسو پرتله د غره ختونوباسی  )مښود(زیار

 کيه ربړ او زیار څخه د غره څوډېرله وروسته هغوی  چيده. ځکه 

هیڅ  کي ریاضيپه څخه او ربړ  مښودفکری ته رسیږی. غیرله 

یو ځل  د خالص معرفت  چيولی د هغه چا څوک مخ ته ندی تللی. 

هر ډول زیار او ربړ  کي، هغه پدغه الر  وي وله سوی خوند تر خ

زده کونکو ته  باېدد تدریس اصلی موخه  ریاضيته چمتو دی. د

دغه او هغوی ته  وي منظم ، په متمرکزاعصابو منطقی فکر کول 

ځانونه په انضباط سره ځانونه  باېد. هغوی  سيوروښودل خوښی 

 يریاضپه ، ځکه غیر له دی څخه کړيعادت  باندېپه زیار او تالښ 

 د چيبری السته نه راځی. یو شی به ال درته ووایم ، هر څوک  کي

، هغه د ژوند به نورو  کړيد منطقی فکرکولو هنر د ځان  ریاضي

 . سيپه بریالیتوب سره دهغه څخه ګټه اخیستالی  کيبرخو 

 رمن نیکولینی:می

  چيتاسو د هغو خلکو سره په یوه نظر نه یاست ،  چي مانا پدې

 ، ځکه بیا ګډوډی کړيهرڅوک په خپله فکر و چي: دا ښه ندی  یېوا

 .وي خلک د مقاماتو تابع  چيږی ، ښه به داوی کیرامنځته 
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 ګالیله:

ده.په همدی دلیل اوس کړیدغه نظر پر ضد مبارزه ما ټوله ژوند د 

. ګه درته راوړمبېلتر استنطاق الندی یم. زه به یوه  کيپه محکمه 

حرکت یوازی هغه وخته ممکن دی چي د  چيعقیده ؤ  پدېارسطو 

حرکت علت )یعنی بهرنۍ قوه ( وجود ولری پدی مانا چی د حرکت 

 ته ضرورت سته. خو دا تیروتنه ده.  د حفظ دپاره قوې

د متعددو  چي وي به هغه بنسټیزه  کيزما د نوی کتاب د مبداء ټ

د سرعت د تغیر  چيسوی ده ، هغه دا تائید کيه نتیجه پڅارونو 

 نۍبهر باندېدپاره قوی ته ضرورت سته ، که پر یوه متحرک جسم 

 . ي، نو خپل سرعت په ثابت ډول سات کړيقوه تآثیر ون

په دغه  چيسار وه را ا ې کيفکر  پدېکاله  ۲۰۰۰انسانان څه ناڅه 

هغه د حرکت د طبیعت درک ناممکنه دی ،  بېله چيساده واقعیت ، 

 ، د کړيپه خپله فکر و چيهغوی  ددی پر ځای  چي. ځکه سيپوه 

خپل مغز  چيما تل هڅه کوله عقیده درلوده.  یېارسطو و مقام ته 

السته راوړنو ته رسیدلی  کيپه کار واچوم. دهغه په برکت په علم 

وند د ژ بلکه  ریاضيیم. د خپل مغز څخه کار اخیستل نه یوازی په 

پو سد  چيدی مهم دی.زما په نظر انسانان پسونه ن کيپه ټولو برخو 

د انسانانوتفاوت د حیوانانو . کړي یېرهنماڅړ ځای ته  یېپذریعه 

. هر لري دفکر کولو دپاره مغز چيدادی  کيقدم  لومړئڅخه په 

 د چيد انسانانو دمستقل فکر کولو پر ضدوی ، غواړی  چيڅوک 

. موږ د خپلی موضوع څخه لیری کړيانو څخه حیوانان جوړ انسان

 او کړيجواب ور ميستاسو پوښتنی ته  چيسوو ، زه نه پوهیږم 

 که نه ؟

 رمن نیکولینی: می

  يچتوریچللی ته مو ویله  چيزه ال تراوسه پوره پوه نسوم ، کله 
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ره قاطع ثبوت نلری، مقصد مو پاد کړي پرنیک د زدهوتراوسه د ک

مو وویل تر دی نو بل قاطع ثبوت ناممکنه  کيمخ  چي؟ هغه څه څه ؤ

 دی. 

 ګالیله:

د  چيوجود ولری  باېدثبوت  داسيرمنی. میخطا وتلی یاست ، 

د نه حرکت او دهغی پر شاوخوا د لمر  کيد مځ کيکائیناتو په منځ 

 ېیزه د کپرنیک د نظر چي. کله کړيو نظریه بالخره  رد دد ګرځی

 چيی څارنی او تجربی و داسي  ميد ثبوت په هکله ږغیدم هدف 

د پتولیمایوس د نړی لید سره په هیڅ عقل توافق  ونلری. ددغه ډول 

نو  يسد پرابلم په ستونځه پوه  چيیم.ددی دپاره  کيثبوت په لټه 

په  تاسو چي کړي یېتصور . کړيدالندنی تجربه په هکله فکر و

په  چيکله  ،یاست  کي)کوټه( وکابینه کیپه بی کړ بیړۍد  کيسمندر 

والړه ده او که په  بیړۍ چينه پوهیږی  سيویښه  کينیمه شپه 

ده، ددغو دووحالتو فرق هغه  کيمساوی سرعت مخامخ په حرکت 

 کيد سرعت د اندازه کولو آله هم په الس  چيوخت هم نسی کوالی 

ولری ، که یو شی پر مځکه وغورځوی ، هغه به هم په عین شکل 

ر پ بیړۍ، د  وي والړه  بیړۍاو یا که  وي  کيپه حرکت  بیړۍکه 

تغیر  کيپه مسیر اویا چټکوالی )سرعت(  بیړۍمځکه ولویږی. که د 

په مساوی  بیړۍ چي. تر هغه وخته کړيراسی ، نو هغه به حس 

یڅ هم ه وي  کيپه حرکت  کيسیر چټکتیا )سرعت( او په مستقیم م

ولری  کيکابینه )کوټه( کړ بیړۍنسی احساسوالی. بر عکس که د 

په  بیړۍ چي، نو وینی  سيو څخه د سمندر څنډه و لیدالی کیاو دکړ

 سترګی چيیاست ، څو  کيخالص سمندر  ده. او که په کيحرکت 

حرکت د  بیړۍد  کيیوازی اوبه وینی ، په هغه وخت  کويمو لید 

 يچ سيپه پرتله لیدالی  بیړۍڅخه یوازی د بلی  کيد کړ بیړۍ

ده . په هغه  کيته په حرکت  بیړۍنظر و هغه بلی  بیړۍستاسو 
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او که دوهمه  بیړۍآیا ستاسو  چيهم مطمئن نه یاست  کيحالت 

 دی.  کيپه حرکت  او یا که دواړه بیړې بیړۍ

 رمن نیکولینی:می

ت د حرک کيپر بنسټ د مځ یېپوه سوم ، خو د کپرنیک د نظر پدې

د  ۍبیړدایروی دی. آیا دغه حالت د  بلکهلمر پر شاوخوا مستقیم نه 

نه په تړلی کابی بیړۍوویل ، د  چيمسیر د تغیر سره ـ لکه تاسو 

 ـ  مشابهت نلری؟ سيهم احساسیدای  کي)کوټه( 

 ګالیله:

، نو  کړيه کراری سره تغیر ورډېرخپل مسیر ته په  بیړۍ چيکله 

موږ پاملرنه یوازی د مسیر ناڅاپی تغیر زهم نسی احساسیدالی. هغه 

خپلی خواته رااړوی. مځکه د لمر پر شاوخوا را ګرځیدو ته پوره 

 يک. ځکه نو د مسیر تغیر په څو ساعتو  لريیوکال ته ضرورت 

 . دیمشکل  ډېر یېدی. ددغه اسیته څارل  لږ ډېر

 رمن نیکولینی:می

مځکه پر خپل محور هم ګرځی ، څه وایاست؟ که د  چيهکله  پدې

مځکه په ورځ  چي یېکپرنیک په نظریو ښه پوهیدلی یم ، هغه وا

دغه ګرځیده  چيیو ځل پوره پرخپل محور ګرځی. کوالی سو  کي

 یو ډول احساس کړو؟

 ګالیله:

ښه پوهیږی  پدېتاسو  چيپوهیږم  داسيستاسو د تپوس څخه زه 

ویل ،  ميو چيپسی ګرځم. خو څه ډول  زه په کوم قاطع ثبوت چي

علم به یو ورځ نه  چيد لرم میزه اهغه ندی موندلی.  ميتر اوسه 

 ورځ به دغه ثبوت وموندی. 
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 رمن نیکولینی:می

وی په ژبه لیکل س ریاضيد طبیعت قوانین د  چيوویل  کيتاسو مخ

 کيه ګبېلپه یوه  چي سيکورټ پوه نسوم . کوالی  باندې پدېدی. 

 ؟کيراته واضح  یې

 ګالیله:

الندی خوشی کوم.  یېګلولی ته وګوری ، زه  ديته.  کيراسی کړ

څخه پر مځکه لویږی. څه شی ته  کيوګوری څه ډول ګلوله د کړ

 ږی؟کیځیر 

 رمن نیکولینی:می

ی دخه بلی شیبی ته ګړندیوی شیبی څګلوله  چيبریښی  داسيماته 

 .)چټکیږی( تره لویږی

 ګالیله:

څه ډول ګړندی  چي؛ خو داراته ووایه ده داسي، همه رشتیا هم پ

قانون پټ دی :  کيږی؟ ددغه واقعیت تر شا یو ساده او حیرانونکی

ه ،یو دبل کوي طئ کيپه یوه واحد وخت  یېوله ګل چيهغه فاصلی 

لکه طاق عددونه.، په بله ژبه په دوهمه ثانیه  کويچلند  داسيسره 

یمه په در ، رتله دری ځلیپه پ یېثان لومړئسوی فاصله د  طظ کي

 يداساووه ځلی ... او  کيده ، په پنځمه ثانیه  پنځه ځلی کيثانیه 

جسم په مساوی اندازه  کيد پاسه رالویدوننور. په بله اصطالح : 

 . لريحرکت   په مساوی اندازه غیر مساوییا   کيدونکیګړندی 

مدرسان )سکوالستکان( ددغه ډول حرکت سره مصروف وه ، خو 

خه څ ریاضي بېلهباندی دغه ډول حرکت په بڼه .  کيریاضینه په 

 څوک صحیح نه پوهیږی.
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 رمن نیکولینی:می

 ده! پوريدا خو په رشتیا هم په زړه 

 ګالیله:

جسم په هکله ال زما تبصره پای  کي، د پاسه رالویدون کړيصبر و

سه درته وویل ، کوالی سو تر او مي چيته نده رسیدلی. هغه څه 

جسم ګړندیتوب د  کېهم څرګند کړو: د پاسه رالویدون یې داسي

سوی مسافه د  به نو د ګلولی طئ یږی. اوسډېروخت سره متناسب 

 تر مطالعی الندی ونیسو.  که پوريوخت  پیل څخه تر یوه اختیاری

، سره وښیو  aوهلی ده په  یې کيثانیه  لومړئپه  چيموږ هغه مسافه 

وویل  مي کيمخ  چيلکه  طئ سوی مسافه ، کينو په دوهمه ثانیه 

3a   کيپه دووثانیو  کيپه مجموع  چي مانا پدې.  وي به a+3a=4a 

سوی فاصله په  د ګلولی طئ چيده. پیاد مو دی کړی فاصله طئ

 ده؟څو  کيدریمه ثانیه 

 رمن نیکولینی:می

حساب  پدې.   5aپه پرتله پنځه ځلی وه ، یعنی  یېثان لومړئطبعآ ، د 

او په څلورو ثانیو  کوي فاصله طئ  4a+5a=9aوروسته له درو ثانیو 

 ږی.کیسره   9a+7a=16aد هغه فاصله  کي

 ګالیله:

او په څلورو   9a کي، په درو ثانیو  4a کيحساب په دوو ثانیو  پدې

 . یو نظم پکښی وینی؟  16a کيثانیو 

 رمن نیکولینی:می

فاصله دوخت د مربع سره متناسبه ده . صحیح  چيبریښی  داسيماته 

 دی ؟
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 ګالیله: 

 یېنه یوازی د مکملی ثانتاسو درست حدس وواهه ؛ عالوه پردی 

 . کويوخت دپاره صدق  اختیارید  بلکه،  کويدپاره صدق 

 رمن نیکولینی :می

 ثبوت کړو؟ یېشکل  ميپه عمو چيڅه ډول کوالی سو 

 ګالیله:

 یوه نقطه باندې، پر هغه کړيساده: یوه مستقیمه کرښه رسم  ډېر

، یږکیپیل حرکت  چيدغه نقطه هغه نقطه ده  چي مانا پدې.  کيوټا

ه د وخت . هغه ب کيفاصله وټا اختیاریبیانو یوه پیل نقطه ده. یعنی د 

ته هره نقطه وخت واحد انځوروی . د پیل د نقطی څخه ښی لور 

عمودی قطعه یو باندې پر هغه  کيانځوروی. اوس نو په هره نقطه 

د رالویدلی جسم د سرعت  کيپه همدی نقطه  یېاوږدوالی  چيخط 

سرعت د وخت سره متناسب  چيڅرنګه . کړي، رسم وي په اندازه 

طی د پیل د نق چي وي یږی، نو دغه نقطی به پر هغه شعاع پرتی ډېر

 څخه راوزی. 

 رمن نیکولینی:می

 کيپه یوه معینه نقطه  چيپوه سوم ، خو اوس راته ووایاست  پدې

 ددغه رسم څخه څه ډول طی سوی فاصله  پیدا کوالی سو؟

 ګالیله:

 طی سوی فاصله اصآل د هغه مثلث کيساده؛ په یوه معینه نقطی  ډېر

ل کید الندنیو قطعه خطو څخه تش چيد سطحی سره مساوی ده  

 ،پورير هغی معینی نقطی محور تپر صطالح د وخت سویدی: په ا
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نقطی  ر پورتنیقطعه خط تد عمودی  کيه هغه نقطه سرعت ، پ

 او د پیل نقطه .  پوري

 رمن نیکولینی:می

ولی  چي، کړينور هم راته واضح  یې، یو څه  کړيکه مهربانی و

 ده. داسي

 ګالیله:

که سرعت ثابت پاته سوی وای ، نو طی سوی فاصله به د وخت او 

سرعت د ضرب د حاصل سره مساوی وای. یعنی دهغه مستطیل د 

د وخت د محور او په دغه نقطه  چيمساحت سره به مساوی وای 

 د سرعت د عمودی قطعه خط څخه جوړیدی.  کي

 

      

 

 

 

نه چکیهم کړ، نو وضع یو ډول نوره  کويسرعت تغیر  چيڅرنګه 

د یوی سطحی د  به هم وهل سوی واټن کيخو په هغه حالت ده . 

او بیا  وي . که سرعت یوڅه وخت ثابت وي مساحت سره مساوی 
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وهل سوی واټن د دوو  کيحالت  پدېناڅاپه ټوپ ووهی ، نو 

 د جمعی حاصل دی. ومستطیلو دمساحت

 

     

  

 کيه ګړنډیتوب څو څو ځله ټوپ ووهی او دوو ټوپونو په منځ ک

 و مستطیلو د ډېر، نو وهل سوی واټن د هغو  وي ګړنډیتوب ثابت 

 ږی.کیمساحتو د جمعی د حاصل سره مساوی 
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، بیانو وهل سوی واټن  سيکه سرعت په ثابت ډول خو منظم لوړ  

 یېتصور  چيږی. ددی دپاره کید مثلث په مساحت سره مساوی 

مثلث د الیتناهی نریومستطیلونو څخه  چي کړي، فکر و سيوکړای 

 جوړ سوی دی. 

21 1
s at.t a.t

2 2
  

 

 رمن نیکولینی:می

 يریاضدغه موضوعګانی به ستاسو د حرکت د  رشتیا هم عجیبه ده .

 ؟وي لیکلی   کيپه کتاب 

 ګالیله:

په توګه  بېلګېهمدا ډول قوانین . همدا ډول د  ډېرهو ، دغه او نور 

 ېباندشکله منحنی  پر پارابوال چيتیږی ، غور ځول سوی د هغی 

دغه ډول رو. می، سرعت او د رالویدو مسافه وش ده کيپه حرکت 

 هبلکدی ،  پورياړخ له خوا په زړه عملی د  چيامسئلی نه یوازی د 

م. یېب هم وښکیزه کوالی سم ددی الری څخه د مختلفو حرکتو تر

وختو  کيئوس حتی د هغه نه مخا، که څه هم د پتلوم زه نه پوهیږم

 حرکت ورو سیارو ظاهریاو ن ميد لمر ، سپوږ چيدلی کیهڅی  کي

ی ته او د یوه کاله بل کال هغه هم دیوی ورځی څخه بلی ورځ چي ،

خو د غورځول سوی ډبری حرکت چا ؛  کيمحاسبه ته تغیر کاوه ، 

، خو دمیارشییوازی  یېهیڅ چا ـ ښا کيندی څیړلی. زما څخه مخ

کوم سند وجود نلری ـ دغه موضوع نده څیړلی. هم دهغه په هکله 

 ميته  مياو محک کويبیا هم په کفر متهم  ميکه په دغه دلیل 

 کيد جسمو د حرکت په هکله د مځ چيورکشوی ، بیا به هم ووایم 

 .کيلکه په آسمان  کويپر مخ عین قوانین صدق 



131 

 

 رمن نیکولینی:می

په هغه  چيکائنات د لوی  ساعت په شان دی ، ټوله  بحسا پدې  

یق قانون پر دقپوری یېټولی ګراریانی د کوچنی څخه نیولی تر لو کي

 .کويحرکت  باندې

 ګالیله:

دی. په  کيدغه عجیب و غریب نظم یوازی زما د کتاب یو څپر

غیر ارادی )غیر او   ميره ناڅاپی ، بی نظمیبی ش کيطبیعت 

 .لريمحسوب ( پیښی وجود 

 رمن نیکولینی:می

 ؟ ماناپه څه 

 ګالیله : 

کاله   60کله نا کله ، تقریبآ  چي کيکله فکر وهد نوو  ستورو په 

نا څاپه د آسمان پر مخ راښکاره سول ، څوکاله د آسمان پر  کيمخ 

و دکیپه ښکاره  چيهغه ډول  ، مخ و بریښیدل  ، خو وروسته له هغه

هم څوک  یېدو کیڅوک ندی خبر سوی د آسمان د مخ څخه په ور یې

 کيفکر و کياو یا لمر ته نژدی دهغو ټپلو په باره  .دی خبرسوینه 

لمر ته نژدی او د لمر پر شاوخوا راګرځی ، کله کله غونډ سره  چي

وی، کله لوی او کله کله بل څخه جالیوځای او کله کله هم یو د 

ولو . کائنات په ټسيرا پیدا او بیرته بیا ورک ، یو ځل  وي کوچنی 

و حاالتو په اړوند بی ډېر، د د لوی ساعت په شان ندی  کيبرخو

 . ته ورته دی ښځيارادی او بد خلقی 

 رمن نیکولینی:می

  داسي يکد طبیعت په کتاب  چيږی ، کیستاسو د خبرو څخه استنباط 
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په ژبه ندی لیکل سوی ، ځکه لکه  ریاضيد  چي هم سته کيڅپر

 دی. وویل اټکلی چيتاسو 

 ګالیله: 

؛ د  سي دایکیرمنی تاسو تیروتالی یاست . ستاسو تیروتنه درک می

ال تر اوسه په  کي ریاضيناڅاپی پیښو څرګندونه په 

ره له (.خو سلريه ابتدائی بڼه ډېرپیچلی ده ) کي )اورڼیانو(اوڼیانو

 بېلګېپه ساده   کيڅه موده مخ چيما  غوی څرګندونه ، لکهدی د ه

 . کنه دهوښودل، مم کي

 رمن نیکولینی:می

 ګه بیا هم راته ووایاست!بېلهغه 

 ګالیله:

ه پخوانی خو ډېره . یوه و پر دانه)کمسایي(( (dice)پاوچکه خبره د 

د چکه پاو دانه شپږ مخه نن ورځ د قمار بازانو مشهوره بازی ده. 

، موږ به ووایو دی  کيټ پوري  6څخه تر 1د  یېپر هر مخ  لري

،نو لوکیکه د چکه پاو دانه وشعددونه دی.پوریڅخه تر شپږ  ۱د  چي

ږی کیه راته ښکار کيټ  6او یا  5،   4،   3،  2،   1په ناڅاپی توګه 

و ی یېد شپږو مخو څخه  چي، نو ښکاره ده  لوکییوځل وش یېکه . 

ی. مګر ( راته ښکاریږکيعددونه )ټ کيپه منځ  6او  1د  چيمخ 

ذ نتیجه پرکاغ للو کیلو او دهر ځلی شکیڅوڅو ځله وش یېکه موږ 

په آ تقریب یېهر مخ به  چيولیکو ، نو یوه نظم ته به ځیر سو.هغه دا

که  چي دادهپوری. تر هغه ال په زړه  سيمساوی اندازه راته ښکاره 

ل ، نو دهغو د ټکو د جمعی د حاص لوکیدوی دانی یوځای سره وش

 په هکله څه انتظار درلودالی سو؟

 



133 

 

 رمن نیکولینی:می

 .وي  کيپه منځ  12او  2د  یېد جمعی حاصل به  چيڅرګنده ده 

 ګالیله:

د ټولو عددو ښکاریدنه به پوری 12څخه تر 2دا خو رشتیا ده . خو د 

ولو د ټ ږی. تقریبآکیښکاره  ډېرتر ټولو  7. وي په مساوی اندازه نه 

1 یعنی وي   7شپږمه برخه به امکاناتو 
6

 8او   6هغه  وروسته تر، 

5 دی ، دواړه تقریبآ په 
36

عنی ، یرا ښکاریږی کيپه پیښو  لیدوکید ش 

او   5 .ږیکیښکاره   8او   6واری  5   تقریبآ څخه لونوکیش  36د 

1په  9
9

1په   10او  4،  
12

1 په  11او   3،  
18

ږی کیښکاره  کيپیښو  

1په  12او  2او بالخره 
36

 ږی.کیښکاره  کيپیښو  
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2 1 1

3 1 2 2 1

4 1 3 2 2 3 1

5 1 4 2 3 3 2 4 1

6 1 5 2 4 3 3 4 2 5 1

7 1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 6 1

8 2 6 3 5 4 4 5 3 6 2

9 3 6 4 5 5 4 6 3

10 4 6 5 5 6 4

11 5 6 6 5

12 6 6

 

   

     

       

         

           

         

       

     

   

 

 

1+4=5 

 

 رمن نیکولینی:می

 څه دی؟ یېمرموز راته ښکاری ، دلیل  ډېر

 ګالیله :

په دری ډوله السته  4په توګه  بېلګېد !  سيدای کیساده تشریح  ډېر

،  3او پر دوهمه دانه 1دانه  لومړئرواړالی سو ، هغه هم  که پر 

 2او بالخره پر دواړو دانو   1او پر دوهمه  3دانه  لومړئپر 

یوازی هغه وخت السته راځی  12ددوی پر خالف . سيراښکاره 

هغه هم یوازی یو ځلی پیښیدای  ، سيرا ښکاره  6پر دواړو دانو  چي

 . سيپه پرتله  دری چنده زیاد راښکاره   12به د   4. ځکه نو سي
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 رمن نیکولینی:می 

دغه قانون امتحانوم. فکر  ریاضيیو وخت به د چکه پاو پر دانو د 

 معلومات السته راوړم؟ ډېرډول به  پدې چي کوي

 ګالیله:

د لوبی په وخت   قوانیندلوبی  چيعادالنه ده ، یوه لوبه هغه وخت 

. که قوانین غلط وضع کړيته کټوره شرایط مساعد نه  هیڅ طرف

 او هغه تر هغه وي د یوه لوبغاړی په ګټه  سيدای کی، نو  وي سوی 

د ناڅاپی  چيپیسی ولری او ترڅو  چيڅو تر  کړيبازی ووخته 

 .ږیکیقانون عملی )تصادف(

 رمن نیکولینی:می

نغښتی  ریاضيدی هم  کيپه قمار  چيما هیڅکله دا فکر نه کاوه 

 به څه نامه یادیږی؟دغه څانګه  ریاضي. د وي 

 ګالیله:

 نوم ندی پر ایښی.  یېتراوسه  چيدونه نوی دی  دا څانګه 

 رمن نیکولینی:می

څوک پخوا ال ددی څانګی سره مصروف نه  چيڅنګه ممکنه ده 

 وو.

 ګالیله:

د هغو شیانو سره  کويدی ، هڅه  کيپوهان نظم خوښون ریاضي

 د ه وختهډېرتر  نظم او یودبله سره ارتباط ولری. چي  وي بوخت 

 وريپهلته به څه په زړه  کيګوا چي ناڅاپی )احتماالتو( څخه بیریدل

. دهغه په نظر  لري. دلته هم د ارسطو دیکتاتوری رول وي شی نه 

د څه شی بل . خو کويتغیر نه  چيڅه دی هغه موضوع  ریاضيد 
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و ېرډدلته نورو ! سيدای کیپه څیر متحول بد خلقه ناڅاپی )احتمال( 

 پخوا څخه ډېرهم رول ولوباوه. له  او خرافاتو ته عقیده تعصبونو

وی سناڅاپی ښکاریدنی لکه چکه پاو ، د مرغانو الوتنه ، د قربانی 

 خلکو باندېنور و  داسيکرښی او  مياینه غیر منظحیوانانو پر 

)ج( کارونه دی او د هغه په هکله پوښتنه  یېدا خدا چيعقیده درلوده 

 الس کي)ج( په کارو د خدای یېل او یا په انسا نی فکر څیړل کو

 کړيوهنه بلله . الکن خدای تعالی )ج( انسان ته مغز ددی دپاره ور

 واچوی.یې  په کار چيدی 

 رمن نیکولینی:می

 چي، ځکه دیکړیما ستاسو څخه زده  چيـ هغه څه  مي ریاضي

 ډېر سيکوالی  چيځکه هم خوښیږی ،  ـ اضافه تر هغه نه پوهیږم 

غیر  کيدهغه په رڼا  چي کړيساده  داسيپیچلی موضوع ګانی 

او د فهم څخه لیری موضوع د کرستال په شان روښانه  )مکدر(شفاف

 ږی. میاو واضح معلو

 ګالیله:

  ریاضي چيده. یو شی به پر اضافه کړم هغه دا داسيهو، رشتیا هم 

   ی.چن دکیڅونه کړ کيظاهرآ ساده شیان په اصل  چي یېکله کله ښ

 رمن نیکولینی : می

 ؟کويښاغلی ګالیله ، دڅه شی په هکله فکر 

 ګالیله :

موږ به دلته د کاغذ پر مخ د ګه راوړم. بېله ساده ډېر هیو یېزه به 

ولیکو. دغه الړ تر  کيتام عددونه په یوه الړ  صفر په ګډون ټول

 کي. اوس نو په دغه الړ کړيتصور پوريتناهی یال
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خط کش  ،عددونه()مربعی وي دبل عدد مربع  چيترهغوعددوالندی 

ږی کیمخ ته ځو مربعی عددونه نادره  چي. وګوری ، هر څونه کړي

  یږی. ډېرفاصله هم  کياو د دوو پر له پسی مربعی عددو په منځ 

 رمن نیکولینی:می

 پدې،....،  9 ، 7،  5،  3، 1فاصله  کيپه رشتیا ، د هغوی په منځ 

 طاق عددونه دی. چي مانا

 ګالیله:

 يکالندی لویدله او د وخت په عین مقطع  چيدقیقآ ، لکه هغه ګلوله 

اوس څه نه وایم . ماته بل شی په زړه  کيباره  پدېفاصله وهله.  یې

 چيږی . که ووایم کیمربعی عددونه نادره  چيدی ، هغه داپوری

 ؟وي ویلی  ميمربعی عددونه تر تام عددو لږدی ، رشتیا به 

 رمن نیکولینی : می

 ل.بالک

 یله :ګال

 الړ  لومړئدوه الړه به جوړ کړو . په  چيوکړو داسياوس به نو 

به تر هرعدد الندی دهغه  کيټول تام عددونه او په دوهم الړ  کي

 نه داسيمربعی عدد ولیکو ، هر عدد یوازی یو ځل څرګندیږی ، هم

 ده؟

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 .......

0 1 4 9 16 25 36 49 64 81 ........
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 رمن نیکولینی:می

 ده. داسيهم

 ګالیله:

په خپل  ربعی عدد پروت دی، که دوه عدده هر عدد الندی یو م تر

 پدې، نو د هغوی مربعوی هم مختلفی دی.  وي مختلف  کيمنځ 

همدوره عددونه دی لکه په  کيحساب بی له شکه په دوهم الړ 

مربعی عددونه تر  چي کوي. تر اوسه ال هم ادعا  کيالړ  لومړئ

 يکویل مو ګوا چيتیر وتلی ؤ  ږمو چيتام عددو لږدی؟ څرګنده ده 

 مربعی عددونه تر تام عددو لږ دی. 

 رمن نیکولینی : می

 ؟ږیکیلیدل شی څه  . ددی څخهګه سرسامه کړم بېلزه موپه دی 

 ګالیله:

ـ جزء تر کل کوچنی دی ـ  کويصدق  کيپه متناهی  چيهغه څه 

. اصآل زینون ال  کړيدی هم صدق و کيپه الیتناهی  چينده  ميحت

هم دی ته ځیرسوی ؤ، د سټډیوم پارادکس مو په یاد دی؟ هغه متوجه 

 :چيسو 

 په  چيد ضلعو نیمای نقطی   ABاو  ACد مثلث د   ABCکه د 

یودبل سره ونښلوو او دهغه سره ښیو ،  `Bاو  `Cترتیب سره په 

 پدېپرضلعه رسم کړو .  BCو نقطی ته د مثلث د   Aمرتسم نظر د 

د قطعه  BCد  کينقط به مقابل  ´Pد قطعه خط د هری  `B`Cډول د 

قطعه خط  `B`C. او برعکس ، یعنی د لرينقطه وجود  Pخط یوه د 

قطعه خط . زینون  BCلکه د هغه دوه ځلی د  لريهمدومره نقطی 



139 

 

هم  کيعین پارادکس په تامو عددو  چي ودی ته متوجه سوی نه ؤ

 .لريوجود 

    

  

 نیکولینی:رمن می

جفت عددونه وجود  چيهر څونه  چيپه همدی ډول ښودالی سو 

 په همدغه اندازه طاق عددونه وجودلری.  لري

 ګالیله:

درته وویل ، په رشتیا پوه سوی ما  چيتاسو په هغه څه  ،زه وینم 

که یو څوک یوه موضوع په مستقله توګه بل ډول فورمولبندی یاست. 

او په بله  کړيهغی ته تغیر ور چياو یا ددی توان ولری  کي

هغه په موضوع پوهیدلی  چي، نو ویالی سو  راوړي یېاصطالح 

 دی.

 رمن نیکولینی:می

 یوازی د نسخی له مخی  چيرمن ، میده . یوه  داسيپه رشتیا هم هم
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اشپزه نده. ښه اشپزه په پټه خوله نسخی ته تغیر ، ښه  کويپخلی 

، نو عینی  کيه ډېرمالګه او مساله لږ او یا  یې، یو څه  کويور

  .کويخوراک بیا بل ډول خوند 

 ګالیله:

.  يک. لکه د طبیعت څیړون کويه بله اصطالح ښه اشپزه تجربی پ

په  یېهیڅ څوک  چيده ، هغه دا کړیخوی هغوی یوه ګټه بله هم 

 کفر نه متهموی!

 رمن نیکولینی:می

د  يچ،  کړيسی راته وکی پوريښاغلی ګالیله ، تاسو دونه په زړه 

 چيوخت په تیریدو هیڅ پوه نه سوم. اوس نو ددی وخت دی 

ستاسو وخت  مي ډېر هدون چي. بخښنه غواړم کړياستراحت و

 . تاسوبه هم خامخا اوس ستړی یاست. ونیوئ

 ګالیله:

پام پر بله سو  مي کي. په دغه وخت  کئخبرو ښه خوند و نه، دغو

 ه سوه.هېر مياو محکمه 

 رمن نیکولینی:می

 .کړيفکر ونه  کيد هغه په باره  چياوی دبه ښه  

 ګالیله:

اتو ریاضیتل د  ميولی   چيپوهیږم ،  نه پدېزه  چي کويتاسو باور

له ا پام پر بزم چيتاسو غواړی  . مصروفوی باندېپه هکله پوښتنو

 .ی کړمهېراندیښنی  مياو د محک سي
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 رمن نیکولینی: می

ه ،ککيپر ما په قهر نه یاست! باور و په دی وجه چي کيخدای دی و

حال  عینه ، خو پ کيښنو د لیری کولو په فکر ستاسو د اندیڅه هم 

 چيهم دی. لکه پوریپه یقین سره دغه موضوعګانی راته په زړه 

د انسان  بلکهکتاب ، ازی د طبیعت وینم ، ښاغلی ګالیله ، تاسو نه یو

د خپلی دغی پیاوړتیا څخه  چينه پوهیږم . سيروح هم لوستالی 

 ریبډېرپه  چي سيددښمن په مقابل ولی کار نه اخلی . تاسو کوالی 

 راوپاروی. د ځان پر ضد خلک  چيدی  بېله کړيسره د ځان دفاع و

 ګالیله:

تو د طبیعت د عجائیباد  لوستل ماته  کيستاسو په فرشته ډوله روح 

. خو زما ددښمنانو روح نه غواړم څیړنی په شان خوښی رابخښی

ان خوند څخه یوازی خوګ ګرځیدو د کيولولم؛ په چټلیو  چي

 . سياخیستالی 

 رمن نیکولینی:می

ا او خپل دښمنان صحیح و اټکلوی ، بی سيتیر  مېلۍکه تر خپلی بی 

ه د استازی پ یېتوریچللی   چيبه نو خپل نظرته د هغو ځوانانو ، 

 . کيپه هکله هم تغیر ورډول رالیږلی ّو، د پالن 

 ګالیله:

 و تښتم ؟ تاسو په دی  باېد چيڅنګه ، تاسو هم په دی نظر یاست 

 وای؟ کړيعملی  ميد هغوی پالن  باېد چيعقیده یاست 

 رمن نیکولینی:می

زه د هغوی د  چيجواب نسم درکوالی « هو»هکله نو ځکه د  پدې

پالن دقیق تر کمه حده ددوی  چيپالن په هکله قضاوت نسم کوالی ، 
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! ستاسو پر ځای ، وي سنجول سوی دی او ترکمه حده به بریالی 

اتو پالن  د ټولو جزئیدهغوی د  کيقدم  لومړئپه به ښاغلی ګالیله ، ما 

زه پخپله باور نه کوم ، نو . که پالن عملی وای ،  وای کړيپوښتنه 

 کيستاسوپه مجلس  چيمو وای. ما نه غوښتل  ورسره منلئ باېد

، مجبوره یم مو زما نظر وپوښتی  چيمداخله   وکړم ، خو اوس 

 صادقانه جواب درکړم. چي

 ګالیله:

 زه به دا محکمه ګټم؟ چيباور نه یاست  پدېښه نو تاسو 

 رمن نیکولینی:می

 ېپد. زه هم لريیوازی د حقیقت و بری ته عقیده  چيتاسو وویل ، 

ی ؛ خو بد سيیو وخت نه یو وخت به حقیقت بریالی  چيعقیده یم 

په خبلو سترګو  کيدغه بری موږ په خپل ژوند  چيعقیده نه یم 

د هغوی پر ضد اتهام بی اساسه دی او ثابتید  چيتاسو وویل  ووینو.

ن هغه مستنطقی چي..... تاسو تیروتی یاست، که ووایاست  یالی نسی

غه ه کيغلی ګالیله ، په علم تاسو ، ښا چي  ډول قاطع ثبوت غواړی

نو  ميداموضوع نوره پریږدو ، اوس  چيدی. خو راځی  راوړئ

سترګو ته ګرځی. اوس نو بالکل د استراحت وخت بیخی پیریان 

 . سينن هم د پرون په شان آرام بیده  چيرارسیدلی دی . هیله ده 

 ګالیله:

 ه خپله پ کي کيد خپلی کوټی په کړ چيخوب لیدی  ميشپه  یېبرا

ه هوا سم ږم . دونه پکیسره په هوا کيو د چوناست یم ا کي کيچو

ه څ چيورسیږم. هیڅ تصور نسی کوالی  پوريآن تر وریځو  چي

 ده ،میه کوچنی معلوډېرکاوه ، د پاسه مځکه  ميیو عجیبه احساس 

 چي د مځکی ميلکه سپوږ مځکه داسی معلومیده کيپه تیاره آسمان 
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مځکه د لمر پر شاوخوا او پر خپل  چي مي. لیدل  څخه معلومیږی

، یادیږیه نه پ مي کيپه ژوند  چيمحور ګرځی. زه دومره بختور یم 

مځکه ګرځی! ما خپل  چيلیدل  ميپه خپلو سترګو  چيځکه 

څخه د آسمان ننداره کوله  کي، پخوا به د مځتلیسکوپ را واخیستی

ته کتل. هغه  يکو مځ کيد لوړی څخه په تلیسکوپ  مي، خو اوس 

. ي وښه  ډېر،زما تر اوسنی تلیسکوپ  وي ښه تلیسکوپ  ډېریو 

 کيو یېال پکښی تشخیصوالی سوای. تصور  ميحتی ځنی مخان 

 څنګ پر څنګ چيولیدل  ميدواړه خره انخوفیر او پاسکولیګو  چي

ا خپل . مکويبحث د تیبر د سیند پر غاړه قدم وهی او په جذباتو سره 

په تعجب سره د هغوی  ميوڅرخاوه ، نو بیا  پیچد تلیسکوپ یو 

کولی  خبرېد حرکت په هکله  کيهم اوریدلی. هغوی د مځ خبرې

 يکمځ کيدی. پدغه وخت  یېاو د کفر نظر ېدا غلط چي یېاو ویل 

پر وهغوی پرما او ک چيد هغوی پر خبرو غوږ ونیسی،  چيدی  بېله

 دغه صحنهخپل شاهانه حرکت دوام ورکاوه. لعنت وایه،  باندېنیک 

وخندل او خپلی خندا د  ميپه قهقه سره  چيوه خنداوره  هراته دون

 خوبه راویښ کړم. 

 رمن نیکولینی:می

هغه  چيدا خو په رشتیا سره ښه خوب ؤ. خو تر هغه به داښه وای 

د لمر  کيکوچنیان په ښوونځی  چيعصر مو په خوب لیدلی وای 

 .کويد حرکت په هکله زده کړه  کيځپر شاوخوا د م

 ګالیله: 

دغه وخت به  چياکثرآ دغه عصر په خوب وینم. او زه باور لرم 

د علم  چيراسی. د علم پرمختګ څوک نسی دروالی. زه پوهیږم 

 موانعو او پر سیده الر نه ؤ ، خو علم به هم د  بېلهپیشرفت هیڅکله 

 چيڅنګه  په شان پر خپل وخت په ثمر ورسیږی. د تاک انګورو

به هم نوی مفکوری  کيعلم د انسان د مغز محصول دی ، نو په آینده 
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یا ناوخته د تازه  وي د زړو پر ضد جنګیږی. حقیقت به که وختی 

ه نن موږت چيشیان  ډېرشنه ګیاه په څیر د پرښی څخه راووځی . او 

کله نا کله  نا قراره  مي .خو یو شیسيمرموز ښکاری ، روښانه به 

. آیا انسانان به کړيعلم څه و ، انسانان به په دغه  چي، هغه دا کوي

ما ساده فکر  کيما په ځوانی ؟زوي نیکمرغه  کيپه دغه عصر 

، نو خامخا به  وي د علم سره مصروف  چي، هغه څوک کاوه

هکله سخت تیروتلی وم. آیا په هغه عصر  پدې. خو وي نیکمرغه 

؟ آیا هغه وختونه وي خوب وینو ، وضع به بل ډول  یېموږ  چي کي

زه ، میآیا هغه وخت به بی تبه هم خپل تعصبونه او دګمونه ونلری؟ 

هغه وخت به هم آیا پوهلنډی،حسوداو بد نیتی انسانان وجود ونلری؟

غه آیا هخلک په چټلیو ولی؟   دعلم نازولی او معزز  کيهتان ویونب

او غوړیدلی د علم ژوندی  چي وي نجی به هم دغه ډول چوخت 

 خوری؟ درخته

 رمن نیکولینی:می

 چي اوسو دباېهیله  پدېیو، نو  کيپه فکر  کيد راتلون چيیقینآ، کله 

 باور لرم پدې. زه کيانسانیت هم پر مختګ و بلکهنه یوازی علم 

خپل وخت هغو  چي وي به هم انسانان  کينسلو  کيپه راتلون چي

 چيیو. کله  کياوس په ارمان  یېموږ  چي کړيهدفو ته وقف 

 داسي کيپه دغه عصر چيهغوی زموږ عصر ته ګوری نو وینی به 

ه لحاظ دوه سر ميتر نورو په عل چيانسان لکه ګالیله وجود درلودی 

 کيځانونه د هغه په شاګردانو به په افتخار سره  یلوړ ؤ او هغو

    .  بولیارمانو د پوره کولو وارثان ری او دهغه د میش
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 پس لیک
 

باور دی  پدې چي، ځکه کينه لیکوال د کتاب پیللوستی نه لییوشبخ

متیقین دی ، هر هغه  پدېهغه . کوي خبرېدهغه کتاب پخپله  چي

 ېلهببه  کيته ویل غواړی ، لوستون کيدی د کتاب لوستون چيڅه 

 . سيځانګړی تشریح څخه په پوه 

 که پیللوستید یم ، خو پر هغه سربیره میاه همدی زه هم پ، که څه هم 

ځنی یادونی ضروری او  کيندی لیکلی نو لږ تر لږه په پای  مي

 یېی ول چيموخه تشریح کړم د لیکوال  کيپه هغه  چيګټوری بولم 

 يککلو په وخت او کومو مفکورو د لی کيدغه کتاب په دغه بڼه ولی

ک سبنن ورځ پر دغه غیر معمولی . په خاصه توګه دی کړيبدرګه 

، يلرکول و لږ څه توضیح ته ضرورت د افکارو او نظریو وړاندی 

.دغه یادونی وي د سؤ تفاهم مخه مو نیولی  چيهغه هم له دی اسیته 

خپلو لوستونکو ته وړاندی کوم ، څو هغوی  کيد پس لیک په جامه 

 د ډیالوګونو تر لوستلو وروسته ولولی. یې

دوسره د خلکو عالقه ورځ په ورځ کیهغی د عملی  او د ریاضيد 

هغه تجربی . کړيزده  ریاضي چيخلک غواړی  ډېرزیاتیږی . 

اته م،  راوړئالسته  کيپه مختلفو بر خو  کيما د کار په اوږدو  چي

 کيکسب په هڅه  دعلم د  ریاضيخلک نه یوازی د  چيوښودل  یې

څه  ریاضي چي باندې پدې غواړی، کيقدم  لومړئدی ، حتی په 

د  ریاضيد  چي،  سيپوه  چي.غواړی  کړي، هم ځان پوه  شی ده

ده او د نورو  کيتودو مشخصات او فوق العاده ګی په څه شی می

. په یقین سره و علم ته سيڅه خدمت کوالی  څانګو دپاره ميعل

په هکله د عام فهمه لیکونو او لکچرو په تمع  ریاضيتږی  خلک د

رلو او د سوال د حلولو طریقه مید ش چيیته وه . هغوی نه ددی اس
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معلومات السته  ميځانته ژور عمو چيغواړی  بلکه،  کړيزده 

ځینو ممدو  ریاضيد  کيپه خپل ورځنی کار  چي. ځنی بیا راوړئ

د هغه دزده  چي، دمخه تردی  چي، غواړی  لريیلو ته اړه وسا

ده ته کومه ګټه  چي سيربړ وګالی ، پوه  ډېر کيپه الر  کړي

 . سيرسوالی 

 يچتجربو وښودله  کيپوه په صفت زما د کار په جریان  ریاضيد

دو به هکله غلطی کید اساسی پوښتنو او دهغه د عملی  ریاضيد 

د هغو خلکو په منځ خپری سوی دی او هغه هم نه یوازی  یېنظر

 کيد هغو خلکو په منځ  بلکهڅخه لیری دی ،  ریاضيد  چي کي

 يکسره په تماس  ریاضيپه شکل د شکلو د  کيپه خپلو کارو  چي

خطر د هغو  ميمعموآل د غلط فه چيداهم عجیبه نده ، ځکه  دی. 

 وي ښه وارد  کيمشخصه څانګه  هپه یو ریاضيد  چيخلکو څخه 

دی.د  ډېرنلری ،  باندېشکل  مياو پراخ لید په عمو مي، خو عمو

پوهانو د بحث  ریاضيو ډېرنن ورځ د  اساسی مسئلی  ریاضي

ځکه نو زموږ موضوع په خاص ډول د نننی موضوع ګرځیدلی ده. 

 ده.  کيعصر د غوښتونکو جواب ویون

و د پوهی د سطحی سره کړید دغو مسئلو تشریح د خلکو د پراخو 

د  يچطریقه پسی ګرځیدلم  داسيبرابر ساده کار ندی. ځګه نو په 

بڼه خلکو ته پوریپه زړه هغه په ذریعه دغه مجرده موضوع په 

دسقراط د خبرو اترو  چيډول فکر راته پیداسو  پدېوړاندی کړم. 

ترو طرز نه یوازی د شکل له د سقراط د خبرو اطرز تجربه کړم. 

هغه  چيدی، ځکه  کيد محتوی له مخی هم ډیالکتی بلکهمخی 

 چي مانا پدې. کويښکاره  کيمفکوری په زیږیدواو په تکامل 

 کيلوستون چياو دا هغه څه دی  کويبڼه ور ميډرامفکوری ته د 

 . کويآسانه  ډېر یېراجذبوی او درک 
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د ماهیت پوښتنه وټاکله.  ریاضيد  ميخبرو اترو موضوع  لومړئد 

راته  ميی مهډېرخو ځکه  خبرېاو ددی پوښتنی په هکله څیړنه

تدریس تر نن ورځی  ریاضيد  کيپه ښوونځیو  چيښکاری 

واټنو لیری دی څو شاګردانو ته د وخت او زمان دهغه څخه په پوری

. کړيوریو مکمل او درست انځور  ریاضيپر شرایطو مطابق  د

د طرز له مخی د افالطون  چيهڅه وکړه  مي کيپدغه خبرو اترو 

 ځکه سقراط ميد خبرو اترو طرز تعقیب کړم. د خبرو اترو اتل 

ښو پر پ دیوه مستقل علم په بڼه ریاضي کيپدغه وخت  چي کيوټا

د زیږیدو په ریاضی  چيحساب ما وکوالی سوای  پدېدریږی. 

قه سقراط په خپله نامتو طری کيمعرفی کړم. په خبرو اترو  کيحالت 

د یوه شی  کي. په هغه کويوروسته دده په نامه ویادیدل ، چلند  چي

د ماهیت په هکله پوښتنه پر پوښتنه مخته ځی. دا دسقراط د طریقی 

ددوو مختلفو نظریو خاوندان یو دبل سره په جنګ  چيبډایتوب دی 

ددو ملګرو په شان په ګډه د مسئلی د حل دالری د موندلو په  بلکهنه 

د مفاهیمو پر منطقی تحلیل او تجزیه  کيحالت  پدېدی.  کيهڅه 

 کيو و ګامډېرپه  تلواره بېلهاوو درست موقف ته  کويه کیت باندې

د  چيدی  کي پدېاهیت هم د دغه ډول خبرو اترو م ور رسیږی.

( ته ورسیږی ، خو کله یېو قاطع فیصلی )نظر کيخبرو په ترځ 

 ، نو هغه وي پر هم هغه نظر معتقد نه   کيکله وروسته  بحث کون

ه نو . ځک بیخی ایسته ورغورځوی یېاو یا  کړينظرته یا تغیر ور

 چي سيدای کیجملو سره هم مخامخ  داسيد کيپه دغه خبرو اترو

وروسته بیا بیخی د هغی جملی پر ضد موافقی ته سره ورسیږی. 

سترګه  په د یوی کلی پدیدی باېدد سقراط خبرواترو ته   چي مانا پدې

 ميد بېلهد سره څخه تر پایه  کياو دامکان په صورت  سيوکتل 

هغه د توبی. د سقراط د خبرو اترو ټوله دغه ځانګړسيڅخه ولوستل 

او د مجردو او مغلقو پوښتنو د جواب  يکووندی بڼه ورخبرو ته ژ

 عام فهمه طریقه ده. دپاره 
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زما په نظر،  چيهم دا طریقه غوره کړه ، هغه دا ميپه یوه بل دلیل 

  ده، کړيڅرګند ه  کيما د سقراط په وروستیو خبرو  چيهغه ډول 

د متود  ریاضيد  کيد سقراط د خبرو اترو طرز په خپل ماهیت 

 کيد یونان د کالسی کي عقیده پدې. لريورته والی سره نژدی 

 Árpad Szabósد منځته راتلو په هکله د ارپاد سابوس  ریاضي

 . کړيمالتړ و ډېرزما  او دهغه نوی نتیجی  څیړنی

عیسوی کال  ۱۹۶۱ځل د پاره په  لومړئد  اترې خبرېد سقراط 

د  Valóságد والوساد ۱۹۶۲ولوستل سو او د  کيت په بوداپس کي

 کي ۱۹۶۲په خپور سو.   کيمخو  ۴۰ـ۵۶ګڼی په  ميمجلی ددری

و ولوستل س کيهم دغه ډیالوګ د پاریس په مجارستانی انستیتوت 

د مجلی  Les Cahiers Rationalistesراڅیونالیست  یېاو د له کا

د ایدمونتون په  کي ۱۹۶۳خپور سو. په  کيګڼه  ۲۰۹او  ۲۰۸په 

زی په انګری مي يکد امریکا د فزیک پوهانو په کنفرانس  کيښار

 . وروسته له هغه په :ژبه ولوست

CanadienMathematical Bulleti,3, 441-462 

Physics Today,   year17, 24-36(1964) 

Simon Stevin , year 39, 125-144(1964) 

 چاپ سو. 

پوهانو اونورو مسلکو د پوهانو په  ریاضيانګۍ د ددغه ډیالوګ ښه 

د ډیالوګ ددغه  چيدی ته و  هڅولوم  ، زه نور هم و کيمنځ 

 طرزتجربو ته نور هم ادامه ورکړم. 

ند اړوواقعیت  او د ریاضيد  کيډیالوګ  لومړئپه  چيتر هغه ځایه 

  يکاړخوپه رڼا  فلسفیهغه د بنسټیزی او   یوازی په عمده بڼه د

عملی اړخ دهغه  ریاضيد   کيتشریح سوه، په دوهم ډیالوګ 
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 باېدد دوهم ډیلوګ اتل  چيلوی. څرګنده ده کیمرکزی نقطه تش

لمړنی استاد دی. د  ریاضيهغه د عملی  چي، ځکه  وي  دمیارشی

سره تړلی دی. دغه  ریاضيد عملی  کيتاریخ لرغونی هغه نوم په 

او  ولوستل سو کيځل دپاره د ټورنټو په پوهنتون  لومړئډیالوګ د 

مخو  ۲۸ـ۴۰په دوهمه ګڼه  Ontario Mathematics Gazetteد 

د هغه وخت تاریخی پیښو تر هغه  کيدلته په واقعیت خپور سو.  کي

موضوع په هکله ټول هغه څه  ميددغی مه چيحده را ایسار کړم 

 نسوای لیکالی. ميغوښتل و  مي چي

د  د نوی عصر د پوهانو څخه چي زما ددریم ډیالوګ اتل ګالیله دی

مهمه وبلله او د خپل موقف د فزیک دپاره  ریاضي پارهځل د لومړئ

ځل دپاره د  لومړئپه ټینګه دفاع وکړه.دغه ډیالوګ د  یېڅخه 

-Joliotبوداپښت د فزیک تحقیقاتی انستیتوت د ژولی ـ کوری 

Curie  ستل سو او په ولو کيځوانو فزیک پوهانو په مرکزی حلقه

مه ګڼه ۱۵د مجلی په  Fizikai Szemleد  کي ۱۹۶۵لنډه توګه په 

 لومړئخپور سو. دوهم او دریم ډیالوګ د  کيمخو  ۱۲۹ـ۱۳۸  کي

 اترې خبرېدری سره  چي مانا پدېاوږدونه ده. عضوی ډیالوګ 

دوهم او دریم ډیالوګ د  کيیوه عضوی کتله جوړوی. په خپل شکل 

 چيدی  کي پدېوالی  بېلدی . د هغوی  بېلډیالوګ څخه  لومړئ

یبوی. هغوی ددی پرځای او ګالیله د سقراط طریقه نه تعق دمیارشی

، پخپله خپل نظر بیانوی. په همدی  کيو مخاطب ته سوال طرح  چي

څخه تیر سوی وای او د سقراط د طریقی د داخلی جذبی  باېددلیل 

د اتالنو د سرنوشت  کيپه خبرو اترو ميد هغه ک یې کيپه عوض 

د  ریاضيد  چيهغه ته جذبی وروبخښی. تر هغه ځایه  سختی شیبی

یالوګ ډ لومړئد او ګالیله  دمیارشی،  لرياړه پوریپرابلمو په نتیجو 

د مشخصو مفاهیمواو نتیجو  سره  ریاضيه حده د د ډېرتر په پرتله 

 دمیارشید  چي.په خاص ډول د هغو نتیجو سره الس او ګریوان دی 

 وه.  ته راوړنی دی او هغوی ورسره بوختاو ګالیله د څیړنو الس
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تاریخی  تر کمه حده زه د چياضافه کړم   چياړه غواړم  پدې

ی بد  چيده کړی ميدار پاته سوم. هڅه ته وفاو امانت ساتلو واقعیت 

خبرو د  چيډول  پدېمورده څرګندونو مخ نیوی وکړم ، هغه هم 

په هغه  چياو یا نوری څرګندونی  ریاضي د کياترو ګډون کون

د یادونی او راوړنی څخه  وجود نه درلودی ، یې کي تاریخی مقطع

 دونه کياو ګالیله په خپل وخت  دمیارشیخو مخنیوی وکړم.  یې

دهغوی افکار ، حتی که د نن ورځی په سترګو  چيسرغندوی وه 

حساب دغه  پدېمعاصر او پر مختللی وه.  ډېرهم ورته وګورو، 

 ميویل  چيد هغه څه دپاره  محدودیت د پرابلمو په هکله زما

 د همدی کيګو په انتخاب بېلد  ریاضي، هیڅ خنډ نه ؤ. د غوښتل

ه بله پپاته سوم.  کيپه چوکاټ  ریاضيد ابتدائی محدودیت له اسیته 

 یېاو ګالیله تر سو دمیارشید  چيکوالی سوای اصطالح ما 

د هغوی د عصر  چيته ورسیږم . لکه زه  ریاضيوعالی پوری

زه  چيدرلوده ، هغه دا ملګری وم . دغه محدودیتو یو ه بله ګټه هم

دهغه  چيد هغو مفاهیمو د استعمال څخه ډډه وکم  چيمجبوره وم 

پاته .  ندی ، په مشکله درک سوی وایپوه  ریاضي چيچا دپاره 

په ځینو ځایو  ميد تاریخ د امانت ساتلو موضوع  چي وي دی نه 

یوازی هغه پوهه  ميخپلو اتالنو ته  چينیولی  دونه جدی هم نده کي

 کيپه هغه تاریخی مقطع  چيموږ نن ورځ پوهیږو  چيده کړیور

مفکوری پکښی ځای  داسي ميممکن وه. کله ناکله  یېپوهیدل 

په  کيهغوی به په هغه وخت  چيدرلودی  یېامکان  چيدی کړی

 آیا هغوی به په پوهیدل چيثبوت نلرو  یېپوهیدالی.که څه هم موږ 

 او ګالیله په خبرو دمیارشیپه خاصه توګه د  ميدغه آزادی  او که نه؟

هم دغه ډول ممکن هغوی به  چيهیله  پدېده، کړیځانته ور کياترو 

 هغوی د ځینو شیانو چيڅرګنده ده  چي کيفکر کاوه. په هغو حالتو 

په هکله غلط تصور درلودی ، نو د تاریخ د امانت ساتلو له اسیته 

الیله ه توګه ګپ بېلګېدلته هم راوړم. د  یېپه هغه بڼه  چيمجبوره وم 

د لمر پر شاوخوا پر یوه  سیارې مځکه او نوری  چينطر ؤ  پدې
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د  سیارې  چينه پوهیدی  پدېګرځی ،هغه  باندېدایروی مدار 

جاذبی تر قوی الندی د لمر پر شاوخوا ګرځی . که څه هم موږ نن 

 هغه غلطی دی.  چيپوهیږو  پدېورځ 

خپلو اتالنو ته د ځینو شیانو  چيځانته دا آزادی ورکړه  ميد بلی خوا 

 د یېغوښتل  چيغوندی  دمیارشیپوهیدل ور په برخه کړم ، لکه 

د سایبرنتیکس  کيولو د ماشین په جوړولوبېلاولیه عددو دغر

Cybernetics  ګالیله په  چياو یا دا . لريو پوهی ته ضرورت

ډیالوګ د کائیناتو د »، د خپل کتاب  کي ۱۶۳۳،په  کيخپله محکمه 

د بیا لوستلو نه وروسته د مدو جذر د « و اساسی سیسټموپه هکله دو

 اندېبپه هیڅ سند  . دغه فرضیهکويتشریح په هکله تردد ښکاره 

 يچدهغو واقعیتو پر بنسټ  چيیوازی ویالی سم  نسم ثابتوالی،خو

زما په فکر  نسی ردوالی. یېموږ ته تراوسه معلوم دی ، څوک 

مجاز دی.  کيپه چوکاټ « شاعرانه آزادی»دغه ډول څرګندونی د 

د سیراکوس محاصره او د ګالیله په  کيپه دوهم او دریم ډیالوګ 

د تاریخ  کيپه بنسټیزه نقطو  چيده کړیمو هڅه  کيمحکمه 

د  کيامانتداری ته وفادار پاته سم.یوازی د سیراکوس په محاصره 

 ميپوری هېرون پاچا  د سیراکوس چيهغه داتاریخ څخه اوښتی یم 

وه ، تړلی  کيکال د عیسوی پیړی نه مخ ۲۱۲ د سیراکوس د فاع په

مړ سوی ؤ. په دواړو  کيهغه دری کاله مخ کيه اصل ده ، خو پ

 تېدالیثبو چيږی کی خبرېد فرضی پیښو په هکله  کيخبرو اترو 

 خاص ډولپه . وي هغه حادثی پیښی سوی  چي سيدای کینسی ، خو

د ه هکله کم سند وجوذریعه د ګالیله د آزادیدود پالن پتوریچللی پ د

یو واقعیت دی. نلری ، خو د ګالیله د پیروانو د ګروپ موجودیت 

 يداسشتیا به هم هغوی د ګالیله د آزادولو دپاره په ر چي لريامکان 

 یوه طرح درلوده.
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 چيورواچولی و خولی ته جملی ما زما د اتالن کيو مواردو ډېرپه 

په عین بڼه ویل سویدی او د  کيه رشتیا هم په هغه وخت هغه پ

په توګه د  بېلګېراغلی دی . دغه ډول جملی د  کيهغوی په اثارو 

د طبیعت د ژبی د کتاب په  ګالیله د متود په هکله او یا د دمیارشی

رانقل سوی او موږ  کيپه ټ کيدلته ټ چيهکله راوړل سوی دی ، 

په  چيده کړیلیکلی دی. ما هڅه  ( سره  کاږه لیک) کورزیفپه 

زما د اتالنو کرکټر او  کيد امکان په صورت  کيتاریخی پیښو 

اسناد زما په  چي، تر هغه ځایه  چيمشخصات په هغه ډول لکه دی 

تر  يکه په خبرو اترو وه ، په امانت سره ساتلی دی.د ګالیل کيالس 

 د تیاتر تر اغیزې Ladislaus Némethت میدیسالو نیاله حده ډېر

رمن میالندی توریچللی او  اغلئ یم. د هغه تیاتر تر اغیزېالندی ر

 .دي یکولینی زما و خبرو اترو ته راغلين

خی او تاری ميد عل کيپه دغو خبرو اترو  چيد هغو لوستونکو دپاره 

، د مآخذ  لريپیښو په هکله ژور او فصیح معلومات ته ضرورت 

 نه کوم، یېده ، خو د مکمل والی ضمانت کړیحواله ور کيپه برخه 

 .يدثابت سوی ګټور  کيیوازی ما ته دخپل اثر دلیکلو په وخت 

زما د قصد او نیت په هکله  کيپه خبرو اترو  چيزه متیقین یم 

خی ته درسیدو څونه زه و خپلی مو چي، دا  وي معلومات به کافی 

  ، قضاوت به لوستونکو ته پریږدم. بریالی وم کيپه الر 

ښاغلی پروفیسرډاکټر  کيډیالوګ د ژباړنی په برخه  لومړئد

او د نورو دوو ډیالوګو د ژباړنی په  Prof. Dr.K. Jacobsیاکوبس 

راسره ارزښتناکه مرستی  Dr. Lázár رمن ډاکټر الزارمی کيبرخه 

و ډاکټر . د هغوی څخه صادقانه مننه کوم. عالوه پردی د ښاغلکړيو

د المانی  چيڅخه مننه  L.Bollاو بول  Dr. R.Sulankeسوالنکه 

د نشر دپاره چمتو کړه. بالخره د مجارستان د علومو  یېژبی نسخه 
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د نشراتو د برخی ، مطبعی او د جرمنی د علومو د مطبعی  مياکاډ

 ه مننه کوم.ډېرزیار ایستلی دی ،  کيد جرمنی ژبی په چاپ  چي

  Alfréd Rényiالفرید رینی 
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 یادداشت کيد ژباړون
  

 ریاضيد مجارستان د تکړه  Alfréd Rényiښاغلی الفرید رینی  

ـمه د مجارستان په ۲۰د مارچ پر  ۱۹۲۱په کال  چيپوهانو څخه ؤ 

د فبروری پر  کيکال  ۱۹۷۰زیږیدلی او  کينه بوداپست میپالز

 کالو په عمر وفات سو. ۴۸نیټه د  لومړئ

،  mbinatoricscoد کمبیناتوریک  کياتو ریاضیښاغلی رینی په 

الس درلودی خو تر  کيد ګراف په تیوری او د عددو په تیوری 

 . دي کړيکار  کيد احتماالتو په تیوری  یېه حده ډېر

 لومړئما د «  اترې خبرېپه هکله  ریاضيد » د ښاغلی رینی اثر 

 کيپه سلوا کيد لوړو زده کړو په جریان  ریاضيځل د پاره زما د 

دغه اثر به یو وخت  چيژمنه وکړه  ميژبه ولوستی او هغه وخت 

 ۳۸په پښتو ژبه ژباړم. دهغه وخت راهیسی دا دی اوس څه نا څه 

ددی دپاره مساعده کړای سوای  مياو موقع  کاله تیر سوه ، څو وخت

د  چيزما غوښتنه  کيپه هغه وخت خپله ژمنه پر ځای کړم.  چي

س سره شریک کړم ، زما د لیسی ښاغلی رینی مفکوری زما د اول

پر تجربو والړه وه ، خو زماد لوړو  کړيد زده  ریاضيی د ددور

زده کړو تر پای ته رسیدو نه وروسته د کابل د پیداګوژی په 

زما ربی تج زما شپږ کلنیداستاد په صفت  ریاضيد  کيانستیتوت 

ید ئرا تانه یوازی نظر د ښاغلی رینی د مفکورو د نشر دپاره بیاهم 

ه . زما پد یوه عینی ضرورت په حیث محسوس سو بلکه،  کړي

 د تدریس په ریاضيو د ا ریاضيعقیده د ښاغلی رینی مفکوری د

ه نرښتیا والی او حقیقت تراوسه هم خپل  کيه ټولنه هکله زموږ پ

په  یېعملی ضرورت  بلکه، کړيور دين د السه چيیوازی دا

 .يدثابت ساتلی  یېاو خپل معاصر والی  احساسیږیخاصه توګه 

https://en.wikipedia.org/wiki/Combinatorics
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خپلو  بشر په چيږی کیلنډ نظر واچوو نو لیدل که د بشر وتاریخ ته 

د ابتدائی بڼی څخه کار اخیستی ،  ریاضيهم د  کيابتدائی مرحلو

د چوب خط د کرښو په شان د خپلو  باندېهغوی پر هډوکو چيدا

دری  یېر رسماوه ، یعنی یو ورځ که میښکارسویو حیوانانو ش

 ړيکرسم  کيپر هډو یېوه ، نو دری کرښی به  کړيحیوانان ښکار 

ه ، زراعت منځ ت کويبشری ټولنی انکشاف  چياو یا وروسته کله 

د هغوی د ورځنی  ریاضيږی ، بیا هم کیویشل  کيراځی او مځ

 پوريدګی تر دوری د بر کيژوند ملګری ده. په لرغونی یونان 

د څنګه  کي(  Mesopotamienپه مصر او بین النهرین) یاضير

؟ د  ږی؟ څنګه جوړیږیکیڅنګه اندازه .کويسوال ته جواب ور

 ؟يسوویشل څنګه یوه ټوټه مځکه پر درو وړونو په توګه :  بېلګې

 په دغه وخت؟ سياو یا څنګه کلیزه جوړه  سيجوړ  باېدڅنګه اهرام 

د هغه وخت د خلکو، د معماری ، حسابداری او نجوم   ریاضي کي

 یوازی پر یېکار طرز ځنی ضرورتو د رفع کولونتیجه ده. د د ور

او  يکپه ټ کيهم د ټ یېاو زده کړه  ديوالړ باندېتجربو او تکرار 

 حساب یېژر به  چيغښتلی هغه ؤ دله.کیتکراریدو په بڼه سره 

ه ډېرهم تر  یېنتیجی ؤ. ر پر هنر مسلطمیکوالی سوای او د ژر ش

 يریاضیونانیان په  چيخو کله . يوحده تصادفی او غیر شعوری 

ته د څنګه څخه و  د سوال شکل ږی ، هغوی په قاطع ډولمصروفی

ولی ؟ ته اړوی . دلته دانسان طرز تفکر و سببی یا دعلت او معلول 

(Causal)اقلیدسی چي ديدا هغه وختی . ديو لوری ته پراختیا مون 

هندسه منځ ته راځی ، اقلیدس خپله هندسه پر اکسیوماتیک سیسټم 

 پدېاو  هره دعوی په ثبوت ورسوی چي کویاو هڅه  دروی  باندې

 د علت او چيږی کیډول د ثبوت لمړنی طریقی منځ ته راځی. ویل 

ر میهو کيځل د پاره د یونانی افسانه لیکون لومړئمعلول پلټنه د 

Homer وروسته نورو یونانیانو د هغه  چيږی کیلیدل  کيپه اثارو

 کيپه دغه وخت ده. کړیتعقیب  یېڅخه الهام اخیستی او دهغه الر 

د ورځنی ژوند د ضرورتو د رفع کولو په  ریاضي چينه یوازی دا
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دو د پدېد طبیعی  عالوه پردی ریاضی بلکه ، وه کيخدمت 

 یې کار سیسټمه.د و وسیله هم ود څیړنموجودیت او پیدایښت د علتو 

د تجربو السته راوړل او بیا هغوی د تسلسل او ترتیب په چوکاټ 

فکر ، ژور ددغی موخی دپاره په ځانګړی توګه د  چيراوستل وه 

. هغوی د جسمونو او شیانو څخه کار اخیستل کیږیحدس او ګمان 

تصور د منطقی نتیجو السته راوړنه او په شعوری توګه د طبیعت 

( د حقیقت معیار دواضح شواهدو پر ت )پیژندنیڅیړنه وه. د معرف

بنسټ منطقی استنباط او دهغوی هم آهنګی او توازن د عینی نړی 

 يکو ترتیب په چوکاټ د تسلسل ا یېفکر او کار نتیجی  سره ؤ. د

 چيو والړه وه رپر خبرو ات یېځای پر ځای کول او د کار طریقه 

 رفت خواته څرمه کولد خبرو اترو پذ ر یعه د مع یېبه  کيزده کون

سره د منطقی استدالل  د لنډو او مؤثرو طریقو ر د هنرمیدلته د ش. 

 . ږی کیاو ثبوت ښکال یو ځای 

پر ځای خپلو زده  کړيزده  کيپه ټ کيد ټ چيکه موږ وکوالی سو 

ه در هنر او د منطقی استدالل او ثبوت ښکال د زمیکونکو ته د ش

نسل دپاره به مو په مثبت مسیر  کيالر ور وښیو ، نو د راتلون کړي

   .وي ګامونه اخیستی  لومړئسره موافق ، یېددی کتاب د روح کي

نسخی څخه کار ژبی د اصآل د المانی  مي کيد کتاب په ژباړنه 

المانی نسخه د انګلیسی ژبی په پرتله د ادبیاتو او . ماته  دياخیستی 

 .ښکاری  پوريله مخی فصیح او په زړه  ديجمله بن

تاب کګل جنان ظریف څخه مننه کوم چي د ښاغلي پروفېسر ډاکټر 

ناکي ارزښت یې  هکله دی  پهیې د پښتو ژبي پر لیک دود برابر او 

د پښتو ـ المان ږغ راډیو ویچه ویله ډد  الرښووني راته وکړي .

ښاغلی محمد قاسم نوری څخه ډیره مننه چي  اندد تکړه وی يڅانګ

و ولوستئ اوزه یې ځین وارکتاب یو خت پر کمښت سر بیره یې د و

د کتاب د چاپولو په برخه کی دښاغلی  ډاکټر  .ټکو ته متوجه کړم
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د ستاینی وړ او ور څخه ډیره مننه  ېځل ېصاحب یحیی وردګ هل

کوم . زما د زړه له کومی او خاصه مننه او درناوی ډاکټر صاحب 

اطر او دهغه خیریه ټولنی ته ، نه یوازی پدی خ  Dr. Erösایروز 

پر غاړه اخیستی دی ، بلکه هغه  ېچی ددی کتاب د چاپولو لګښت ی

خدمتونه چی دوی د جنګ په کلو او تر هغه وروسته د افغانستان د 

   ځوان نسل دپا ره کړیدی ، وړاندی کوم .

 

 

Bad Vilbel 02.09.2015 

 س.ا. نیازمن 
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Abstract 

Hungarian mathematician Alfréd Rényi wrote in the postscript of 

his book dialogues on mathematics 

“An optimistic author does not write a preface to his book, 

because he is confident that it will speak for itself and he is 

convinced that the readers will understand what he wants to say 

without any additional explanation….” 

His book includes three popular talks on mathematics. 

In the first dialogue he wants to explain, “What is mathematics? “ 

Especially for those people who are not mathematicians .This 

method is very interesting for school teachers who are teaching 

mathematics. 

The second dialogue deals with the application of mathematics. 

Here he wants to answer the question, what is mathematics for? 

Archimedes is chosen as a pioneer of applied mathematics. 

In the dialogue of Galileo, which is the third one in order, he 

explains; why should we deal with mathematics? He emphasizes 

the role of mathematics in exploring nature. He names 

mathematics as language of the book of nature. 

All three dialogues are very interesting and important not only for 

a wide range of mathematics students but especially for persons 

who deal with methods of teaching mathematics. 

 

 

 

 

 



Publishing Textbooks 

 

Honorable lecturers and dear students! 

The lack of quality textbooks in the universities of Afghanistan is a serious 

issue, which is repeatedly challenging students and teachers alike. To 

tackle this issue, we have initiated the process of providing textbooks to 

the students of medicine. For this reason, we have published 250 different 

textbooks of Medicine, Engineering, Science, Economics, Journalism and 

Agriculture (96 medical textbooks funded by German Academic Exchange 

Service, 140 medical and non-medical textbooks funded by German Aid 

for Afghan Children, 6 textbooks funded by German-Afghan University 

Society, 2 textbooks funded by Consulate General of the Federal Republic 

of Germany, Mazar-e Sharif, 1 textbook funded by Afghanistan-Schulen, 1 

textbook funded by SlovakAid, 1 textbook funded by SAFI Foundation 

and 3 textbooks funded by Konrad Adenauer Stiftung) from Nangarhar, 

Khost, Kandahar, Herat, Balkh, Al-Beroni, Kabul, Kabul Polytechnic and 

Kabul Medical universities. The book you are holding in your hands is a 

sample of a printed textbook. It should be mentioned that all these books 

have been distributed among all Afghan universities and many other 

institutions and organizations for free. All the published textbooks can be 

downloaded from www.ecampus-afghanistan.org. 
 

The Afghan National Higher Education Strategy (2010-2014) states: 

“Funds will be made available to encourage the writing and publication of 

textbooks in Dari and Pashto. Especially in priority areas, to improve the 

quality of teaching and learning and give students access to state–of–the–

art information. In the meantime, translation of English language 

textbooks and journals into Dari and Pashto is a major challenge for 

curriculum reform. Without this facility it would not be possible for 

university students and faculty to access modern developments as 

knowledge in all disciplines accumulates at a rapid and exponential pace, 

in particular this is a huge obstacle for establishing a research culture. The 

Ministry of Higher Education together with the universities will examine 

strategies to overcome this deficit ”. 



We would like to continue this project and to end the method of manual 

notes and papers. Based on the request of higher education institutions, 

there is the need to publish about 100 different textbooks each year.  
 

I would like to ask all the lecturers to write new textbooks, translate 

or revise their lecture notes or written books and share them with us 

to be published. We will ensure quality composition, printing and 

distribution to Afghan universities free of charge. I would like the 

students to encourage and assist their lecturers in this regard. We 

welcome any recommendations and suggestions for improvement. 
 

It is worth mentioning that the authors and publishers tried to prepare the 

books according to the international standards, but if there is any problem 

in the book, we kindly request the readers to send their comments to us 

or the authors in order to be corrected for future revised editions. 

We are very thankful to Kinderhilfe-Afghanistan (German Aid for Afghan 

Children) and its director Dr. Eroes, who has provided fund for this book. 

We would also like to mention that he has provided funds for 140 medical 

and non-medical textbooks so far. 

I am especially grateful to GIZ (German Society for International 

Cooperation) and CIM (Centre for International Migration & 

Development) for providing working opportunities for me from 2010 to 

2016 in Afghanistan. 

In our ministry, I would like to cordially thank Acting Minister of Higher 

Education Dr Abdul Latif Roshan, Academic Deputy Minister Prof Abdul 

Tawab Balakarzai, Administrative & Financial Director Ahmad Tariq Sediqi, 

Chancellor of Nangarhar University, Deans of faculties, and lecturers for 

their continuous cooperation and support for this project . 

I am also thankful to all those lecturers who encouraged us and gave us all 

these books to be published and distributed all over Afghanistan. Finally I 

would like to express my appreciation for the efforts of my colleagues 

Hekmatullah Aziz, Fahim Habibi and Fazel Rahim Baryal in the office for 

publishing books. 
 

Dr Yahya Wardak 

Advisor at the Ministry of Higher Education 

Kabul, Afghanistan, July, 2017 

Office: 0756014640 

Email: textbooks@afghanic.de 



 

 

Message from the Ministry of Higher Education 
 

In history, books have played a very important role 

in gaining, keeping and spreading knowledge and 

science, and they are the fundamental units of 

educational curriculum which can also play an 

effective role in improving the quality of higher 

education. Therefore, keeping in mind the needs of the society and 

today’s requirements and based on educational standards, new 

learning materials and textbooks should be provided and 

published for the students. 

I appreciate the efforts of the lecturers and authors, and I am very 

thankful to those who have worked for many years and have 

written or translated textbooks in their fields. They have offered 

their national duty, and they have motivated the motor of 

improvement. 

I also warmly welcome more lecturers to prepare and publish 

textbooks in their respective fields so that, after publication, they 

should be distributed among the students to take full advantage of 

them. This will be a good step in the improvement of the quality of 

higher education and educational process. 

The Ministry of Higher Education has the responsibility to make 

available new and standard learning materials in different fields in 

order to better educate our students. 

Finally I am very grateful to German Aid for Afghan Children and 

our colleague Dr. Yahya Wardak that have provided opportunities 

for publishing this book. 

I am hopeful that this project should be continued and increased 

in order to have at least one standard textbook for each subject, in 

the near future.  
 

Sincerely, 

Dr. Abdul Latif Roshan 

Acting Minister of Higher Education 

Kabul, 2017 
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