AFGHAN GERMAN ONLINE
http://www.afghan-german.com
http://www.afghan-german.de

مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد

عبدالغفور لېوال

۲۰۲۰/۰۹/۰۹

د پرګنیز فرهنګ یو تعریف
د یوې پرګنې ګډ چارچلند ،چې د دوی پر ټولیز (جمعي) باور والړ وي او دوی غواړي نورو ته یې
د ځان ورپېژندنې نښه شي ،همدغه چارچلند د هغې پرګنې فرهنګ دی.
کېدای شي دا چارچلند وحشیانه وي ،انساني وي یا هم ښکال پنځونکی وي.
د امازون ځنګلونو ځینو بدوي قبیلو د انسانانو غوښې خوړلې ،غوښتل یې ګاونډۍ قبیلې ترې وډارې
شي ،هڅه یې تل دا وه چې د ګاونډیو قبیلو د سترګو په وړاندې د هغوی اسیران وخوري او خپل
فرهنګ تمثیل کړي.
تر رېنسانس روسته اروپایي ټولنو ښکال هستونه خپل فرهنګي چارچلند وټاکه؛ په هنر ،ادبیاتو،
موسیقۍ او تیاتر کې یې سیالي پیل کړه .د هرې اروپایي پرګنې فرهنګ د هغو هنري سبکونو او
مکتبونو له مخې پېژل کېده ،چې دوی په دغه دوره کې رامنځته کړي ول .د هنر و فن بېالبېل نوابغ
د همدې زمانې له برکته ډګر ته راغلل.
روسته بیا هغه مهال چې (انسان) ته پام زیات شو ،نو له فرهنګي پلوه دا سیالي پیل شوه ،چې څوک
انسان او انساني ټولنې ته ډېره ګټه رسوالی شي .تر ولسمې پېړۍ روسته علمي انقالب د همدغې
سیالۍ برکت و .هرې پرګنې خپل فرهنګ د انساني ژوند شرایطو د ال ښه والي په هڅه کې ځالوه.
بېالبېل فیلوسوفیک ،علمي ،ټولنیز ،سیاسي او اقتصادي مکتبونه هم د دې دورې فرهنګي هستونې
دي.
پرګنو هم د انسان خوړلو او ځورو لو وحشیانه چارچلندونه تمثیل کړي او هم د انسانپالنې او ښکال
هستونې مهین او ګټور فرهنګونه.
اوس نو خپل فرهنګ د دغه تعریف په هینداره کې وګورﺉ!

د پاڼو شمیره :له  1تر1
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

