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 باشد ینم نیر افغان جرمن آناللزوماً نظ سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

  
           

۱۱/۰۹/۲۰۲۲                   عبدالغفور لېوال 

                                                          

 د اسطورو، ادیانو، فیلوسوفي او پوهنې )علم( 
 

 توپیر و اړیکي څه دي؟ 
 

 
څه موده وړاندې په یوه سپېس کې راڅخه پوښتنه وشوه، چې د اسطورو، ادیانو، فیلوسوفي او پوهنې )علم( توپیر و  

 اړیکي څه دي؟  
 :خورا لږ و لنډ یې پر ځوابولو تم کېږم. بحث لوی او پراخ دی او دا کرښې له سمندره څو څاڅکي وګڼئ

 

 [ !نه په کوم ځانګړي دین پورېدا په خورا لرغونیو زمانو پورې تړلې خبره ده، ]
 

 : اساطیري دوره ) د لرغونیو دینو پیدایښت(ــ ۱
 

خورا لرغوني بنیادمان )ښایي هوښمن هومو ساپین( له طبیعت څخه ووېرېدل، تالنده ـ برېښنا، توپان، توند باران او  
وېره ورکه شوه، نو لمر یې خوښ  تیاره... کله چې لمر راوخوت، رڼا شوه، د تالندې غږ ودرېد، دوی تاوده شول او  

شو او چې هره شپه به لمر ډوب شو، نو دوی به یې په وېره د بېرته راختلو شېبې شمارلې. لمرپرښتنه )تشمیس( له 
لومړنیو ګروهو ده، چې نښې یې په قراردادي سېمبولونو کې راپاتې دي. )شمش( یا )شاماش( په لرغوني بابل کې، 

( په مصر کې، )سوریا( په لرغوني هیند کې، )میترا( په آریانا و روم او )اپولون( و )هیلوس(  )نپرع( یا )اتون( یا )اتوم
 .په یونان کې د همدې لرغوني زړبېلګې پاتې شوني ول

 . دا مهال انسان په اساطیري دوران کې ژوند کاوه او د طبیعت له وېرې د )خدای( په لټه کې و، چې ویې ژغوري
 

 : پوښتنو دوره د فکر او  ــ۲
 (فیلوسوفي مرستې ته رادانګي)
 

 د طبیعت په اړه له هوښیار بنیادم سره پوښتنې پیدا شوې، ولې رڼا او تودوخه ښه ده؟  
 

 لمر له کومه کیږي؟  
 

 تاالنده څه ده؟ 
 

 موږ څوک یو؟  
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 او ولې یو؟  
 

 :لومړنۍ پوهنه ــ۳
  ( په طبیعت کې د تجربې تکرار)
 

ارادي  لومړنی علمي   ډېر ځله یو عمل )د یوې  یا  انسان دوه  په   - )پوهنیز( زړی هغه دی، چې  شعوري پروسې 
 . بشپړولو( تکرار کړ او سره ورته یا یو شان پایله یې واخیسته

 

یو مهال بنیادم اور ولیده، وحشت یې وکړ. په ځنګه کې اور لګېدلی و او یوه هوسۍ یې سوزولې وه، بنیادم د هوسۍ 
وړلو ته وهڅېده، خوند یې زیات و. بل ځلې یې دوه سپېنې بکرې سره وجنګولې، پخپله یې اور  د پخې غوښې خ

 ولګاوه، ښکار یې پرې پوخ کړ، بیا یې خوند وکړ. بنیادم د اور او پخولو علم تجربه کړ )علم یعنې دا( 
 

  .څپاند شو، نو دوی به یې وېرولد مصر اوسېدونکي بنیادمان له نیل څخه پازاب ول، ډېر ځله به چې دغه لوی سیند  
 دوی فکر وکړ: آیا نیل خدای دی؟  

 

 نیل ته یې زارۍ وکړې، چې بیا یې په تکلیف نه کړي. )نیل د خدای په نقش کې( 
 

 نیل څه دی؟  
 

 ولې کله مست او کله ارام بهیږي؟  
 

 نیل له موږ څه غواړي؟ او موږ ولي له نیل سره ژوند کوو؟ 
 

 (فیلوسوفیک چلندله نیل سره )
 

ځینو پر دې فکر پیل کړ، چې نیل تل څپاند نه وي، بلکې کله ارام او کله څپاند شي. د سپوږمۍ له بدر وهالل کېدو 
سره یې د نیل مد و جذر بیا بیا وکوت. په پایله کې یې )وخت( وپېژاند. )میاشت( یې وپېژاندله. میاشت به یا دېرش،  

وه، شمار یې زده کړ )حساب رامنځته شو( او د کالهیندارې و نجوم پوهنې لومړني یا نهه ویشت یا اته ویشت ورځې 
 څرکونه یې وپېژندل. )له پوهنې سره د نیل تړاو( 

 

 .روسته یې چې له نیل څخه د کروندو لپاره اوبه بېلولې، نو د هندسې او فیزیک په لومړنیو قوانینو هم پوه شول
 

ودراوه او لیدل یې چې د ډانګ سیوری د لمر رڼا ته څرخي، وخت یې نور هم دقیق  چینایانو به ډانګ پر زمکه نېغ  
 .وویشه او ساعت یې وپېژاند

 

 ...برېښنا، اینرژۍ، چټکتیا، شمېر د لمر، نور، اور،
 

 .کیسه تر کومپیوټر پورې راورسېده
 

طبیعي تجربو پر بنسټ ځواب موندالی شو،  فیلوسوفي د بنیادم په ذهن کې پوښتنې ال پېچلې کړې، هغو پوښتنو چې د  
 . په علم )پوهنه بدلېدې( او بې ځوابه پوښتنې ال هم د دین او میتا فیزیک په ادرس کې راټولېدلې

 

 له کومه راغلو؟  
 

 ولې راغلو؟  
 

 چېرته ځو؟ 
 

 .پوښتنو ال هم د بنیادم ذهن بوخت ساتلی
 

فیلوسوفي سره سروکار لري. د پوهنې پرمختیا او پراختیا الهم د دغو  خو علم خپله الره وهي. بېځوابه پوښتنې له  
 .بېپایه پوښتنو یوه کوشنۍ برخه ځواب کړې، خو پوښتنې الشته او ورځ تر بلې زیاتیږي

 . کاینات د انسان تر شعوري پراختیا ډېر پراخ او لوی دي
 

انسان ژوند ته ګټور وي او د طبیعت له قهر څخه د ویرې خو علم د طبیعت هغه پېژندنه، موندنه او تجربه ده، چې د  
 .پرځای، هغه د ځان په ګټه وکاروالی شي
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