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 دین او د نجونو پوهنه  –فرهنګ 
 
 

 . سیاسي دی، فرهنګي نه دي –روزنې بندیز استخباراتي  –پر نجونو د ښوونې 
 

فرهنګ پولې سره بېلې کړو، خو فرهنګونه د انسانانو په کله کله په یوشمېر مسایلو کې دا سخته وي، چې د دین او  
خورا لرغونیو ټولیزو افکارو، ژوندچارو او ګډ الشعور کې ریښې لري. فرهنګونه تر ادیانو مشران وي، خو له وخت  
سره بدلیږي. ادیان په فرهنګونو کې جذبیږي، اغېز پرې کوي، څه ورکوي او څه ترې اخلي، خو له علمي پلوه دا  

چاپېلایردواړ طبیعي  او  دوران،اقلیم  اساطیري  لرغونی  کې  کولو  رامنځته  په  فرهنګونو  د  دي.  بېل  سره   ه 
(Ecosystem)اقتصادي اړیکي، اېستیتیک ذوق او تر یوه بریده توکمیز تړاو اغېز لري ، . 

 

ري، چې په  پوهنې، ښوونې و روزنې ته مخه کول د انسان په اقتصادي اړتیا او هغې انساني غریزې پورې اړه ل
انسان کې طبیعي نغښتې ده، دا په فرهنګ پورې تړلې نه ده، فرهنګ یوازې د ښوونې و روزنې پر شکل او ځینو  

 .محتوایي ارزښتونو اغېز کوي، وجودي فیلوسوفي یې نه ورټاکي
 

 .د مغولستان هستوګن دې ته لومړیتوب ورکوي، چې اول د مغولو او بیا د چین پر تاریخ پوه شي
زموږ د تاریخ یوه توره او ترخه تجربه دا ده، چې افغانستان ته د پوهنې د نومهالي بهیر له راتللو سره د ځینو لرې  
پرتو سیمو خلکو خپل زامن ښوونځي ته نه پرېښوول، د دې المل فرهنګي نه و، بلکې اقتصادي و. کورنیو د خپلو  

ره ورځ یې په کرونده و څرونده کې کول، که دا هلکان  اوالدونو له هغو اقتصادي فعالیتونو روزي خوړله، چې ه
ښوونځیو ته تللي وای، کورنۍ وږې پاتېدې. که څه هم انګریزي ښکېالک د عصري ښوونې و روزنې په وړاندې 
خرافي او تور تبلیغات وکړل، خو افغانان په څو لسیزو کې دومره راویښ شول، چې خپلو اوالدونو ته یې ښوونځي 

 . وګه غوښتل او غواړي یېد یوه حق په ت
 

د فرهنګ څښتنان خلک وي، نه واکمن او یا دیني مبلغان. خلک چې ښوونځي وغواړي، نو تر خلکو ورپورته بیا د  
 فرهنګ ټېکه داران څوک دي؟  

 

د فرهنګ او دین توپیر په الندې مثال کې وګورئ؛ طالق یا د ښځې و مېړه بېلېدل یو اجتماعي قرار داد دی، چې په  
سته بیا قوانینو یې بڼه او حقوقي شرایط ورټاکلي، خو فرهنګونه یې دود دستور او د  ټوله نړۍ کې شته. ادیانو / رو

ټولنیز غبرګون څرنګوالی ټاکي. په اسالمي نړۍ کې د طالق په اړه فکر و چلند یو ډول نه دی. په بډایو عربي ټولنو 
ي، په دین کې یې هم ممانعت نه کې طالق تقریباً عادي خبره ده، ډېره په اېستیتیکي او ذوقي غوښتنو پورې اړه لر

شته. خو په افغاني ټولنه کې طالق ناموسي شوی دی، خلک یې بده ګڼي، پېغور او ښکنځل ګڼل کیږي. کټ مټ په  
فرهنګي دی. په لویدیزو ټولنو کې بیا مسئله   –هیندي ټولنه کې هم طالق خورا بد ګڼل کېږي، هلته هم بنسټ ناموسي  

یا ناموسي، بلکې هلته یې د ټولنیز نظم او ارواپوهنیز اغېز له کبله ستونزه جوړه کړې نه اقتصادي ده، نه کولتوري  
ده. په لویدیځ کې د طالق پر مهال د ټولو اړخونو لویه اندېښنه دا وي، چې پر هغو ماشومانو به څه راځي، چې د  

ښه نه دی، چې پر اوالدونو   پالر و مور تر طالق روسته د هغوی مینې او پالنې ته اړ دي؟ دوی وایي: طالق ځکه
بد رواني اغېز پرېباسي. دلته خبره پر فرهنګي توپیرونو او مشابهتونو والړه ده، نه پر دیني. له فرهنګي پلوه د طالق 

 .په اړه د مسلمانو افغانانو دریځ هیندو مذهبه ګاونډیو ته، تر مسلمانو عربو، ډېر ورته دی
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افغانستان د ښځو او نرو اړتیا ترهرڅه وړاندې اقتصادي ده، ټول خلک غواړي کار  پوهنې، ښوونې او روزنې ته د  
وکړي، د کار بنسټ زدکړه ده. دوهمه اړتیا پوهنې ته د انسانانو غریزي تنده و تلوسه ده او افغانان هم انسانان دي.  

هنګ ونډه بیا زیاته ده، افغان  هو د دین ونډه دومره ده، چې په زده کړه کې به اسالمي ښوونه روزنه هم وي او د فر
زده کوونکي به د افغانستان تاریخ، د افغانستان ادبیات، افغاني دود دستور او فرهنګي کوډونه تر نورو هغو لومړی 

 . زده کوي. د نصاب محتوا به له افغان فرهنګ سره سمون لري
 

ه رااړوئ او دغه روښانه فرهنګ نړیوالو پر زده کړو استخباراتي او پردی بندیز پر افغان بډای فرهنګ م :علم وایي
ته له جهل و ناانساني تیارو ډک مه ورمعرفي کوئ. که نه سبا به ټوله دونیا د تور ګاونډي په شان پېغور درکوي، 

 !چې تاسو ال دومره روسته پاتې ملت یاست، چې په فرهنګ کې مو د نجونو زده کړې بندې دي
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