
 
 

 

 1تر 1 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
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 باشد ینم نیر افغان جرمن آناللزوماً نظ سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 
 
 

 ۰۶/۲۱/۲۰۲۲                          لېوال  عبدالغفور
  
 

 څه؟  پوهنتون یعنې
 

په فیلوسوفیکو فرهنګونو کې »علم = پوهنه« ځانخبري پېژند )شناخت( ته وایي. له ځانه بهر، »علم« د هغو عیني 
 .نړیوال منښت ولريبحثونو د پایلو زبات شوي حقایق دي، چې 

 

 .بېل ګاڼه (Doxa) له عقیدي (Episteme) اپالتون علم
 . علم و فیلوسوفي د استدالل و تجربې، شمېرنې او زباتېدو زېږند ګاڼه شي او عقیده د الهی وحی

ګردو تر ګالیلو او نیوتن روسته، چې تجربي علومو وده وکړه، فیزیک له فیلوسوفي بېل شو او دا له فیلوسوفي څخه د  
 .طبیعي علومو د خپلواکۍ پیالمه وه

 

د پوزویتیسم او بیا روسته نیو پوزویتیسم تر پړاوونو را دېخوا د مثبته علومو غرض یا موخه دا وګڼل شوه، چې د  
عملي الرې ګودرې راوپېژني. د    -)انسان( او )ټولنې( د ژوند د شرایطو د ال ښه کولو لپاره ښایي قانونمنده علمي  

 اړه پوښتنه دا وه، چې د بشري ژوند لپاره څومره ګټور دي؟ هر علم په 
 

تر کیمیا و بیولوژي روسته بشري پوهنو هم همدا الر ووهله، د ارواپوهنې و ټولنپوهنې قانونمندې ودې دا پوهنې هم  
راپیل کړ. د له فیلوسوفي نه رابېلې کړې او د طبیعي مثبته علومو تر څنګ یې د ټولنیزو مثبته علومو خپلواک بهیر  

میالدي( روسته فیلوسوفي د هستۍ پېژندنې )آنتولوژي( تر څنګ د نورو پوهنو    ۱۹۱۴  -۱۸۳۹پراګماتیستي نهضت )
  .د ودې لپاره په یوه بېل فکري قلمرو کې د پرابلمونو یا پوښتنو راپنځولو په سیستماتیک تولیدي ځواک بدله شوه

وایم )لیکم( ډاډمن اوسئ، نه د علم و فیلوسوفي تاریخ تدریسوم او نه  باور لرم، چې غوسه به یاست، چې دا نن ال څه 
یې صالحیت لرم، خو دا مقدمه ځکه اړینه وه، چې د نړۍ او افغانستان په پوهنتوني )اکاډمیک( چاپېلایر کې د »علم«،  

 .»ازموینې« »نصاب«، »تدریس« او د دې ټولو د پایلې، غرض او موخو په څرنګوالي پوه شو
 

 .تعلیمي او تحصیلي بنسټونو حریمونه د چاودنو، وژنو او اتلولیو ښوولو ځایونه نه ديد 
په پوهنتونونو کې یوازې او یوازې د »انسان« او »ټولنې« د »ښه ژوند« او »ال ښه ژوند« لپاره الرهوارونکي  

 .مضامین تدریس یا لوستل کیږي. بل معیار نه شته
 

ري. زمکپوهنه تدریسیږي، چې انسان طبیعي سرچینې په خپله ګټه و کاروي،  طب تدریسیږي، چې ناروغ انسان وژغو
کرنه   او...  ولري  اوبه  سړې  او  تودې  برېښنا،  کې  کور  په  روسته  ولري،  کور  انسان  چې  تدریسږي،  اینجینیري 

 ...تدریسیږي، چې انسان خواړه ولري
 

 ...ایستیتیک ذوق وروزي او د ژوند په مفهوم پوه شيادبیات او هنرونه تدریسیږي، چې انسان رواني سکون او 
 

 ...حقوق و ټولنپوهنه تدریسیږي، چې ټولنه نظم ولري او د انساني )حق( حریم مات نه شي
 

 .پوهنتون یعنې همدا
 

د طبیعي علومو او بشري علومو ویش، د هغو نصابونه، د هغوی ازموېینې، د هغو لپاره د )شاګرد /استاد( اړیکه له  
 . څخه بهر نه ديدې 

 

انسانوژنه، چاودنې، ورانول، وېرول، له ژونده زړه توري کول، ځان حقیر ګڼل او د انسان ازادي اخیستل پوهنتونونو  
 !ته مه ورننباسئ
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