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 ۸۲/۹۰/۲۰۲۲                           غفور لېوال  عبدال
 

 علم او تعلیم انساني اړتیا ده
 

ستورپوهنه،   بشرپېژندنه،  ادبیات،  بیولوژي،  کیمیا،  ریاضیات،  ټول  فیزیک،  هنر،  فیلوسوفي، 
یا   د فرض، سنت، مباح  باید  د دوی زده کړه ولې  او  نور علوم  او لسګونه  ارواپوهنه  ټولنپوهنه، 

 مستحب په ترازو کې وتلو؟  
 

 اړتیا یې څه ده؟  
 

ازو کې تللی؟ د اوبو څښل یا تنفس مو کله په دې  د پالکو، ډوډۍ یا وریژو خوراک مو کله په دې تر
 ترازو تللی؟  

 

، پرته له علومو ژوند ناشونی دی. دا د انسان طبیعي او غریزي غوښتنه  علم او تعلیم انساني اړتیا ده 
ده. که دا ترازوګان وي که نه، انسان غواړي )پوه( شي. د طبیعت په راز پوهېدل د تندې او ولږې  

 . غریزه ده، انتخاب یا سینګار و فېشن نه دی په شان یوه 
 

شاو خوا اته زره کاله وړاندې د فیزیک و ریاضیاتو لومړني قانونمنده بنسټونه تدوین شول )هغه څه  
چې راپاتې تاریخ یې راته څرګندوي، ښایي ځینې علمي موندنې تر دې زړې وي( مصریانو، بابلیانو،  

فیزیک په مرسته اهرامونه او د بیولوژۍ په مرسته طبي درمل  هیندیانو او چینایانو هغه وخت چې د  
 . یا نور څیزونه جوړول په دې پسې نه ګرځېدل، چې دا فرض دي که مباح

 

ارستو چې د علومو د ویش تیوري رامنځته کوله اصالً په دې نه پوهېده، چې کار یې مستحب دی،  
 که مکروه؟ 

 

وسي او دغه انسانان ډوډۍ، جامو، روغتیا، پاکو اوبو،  اول دا ومنئ، چې په افغانستان کې انسانان ا 
کار، تولید او د یویشتمې پېړۍ له ستندردونو سره برابر ژوند غواړي او دا ژوند ورته همدغه علوم  
او تعلیم ورکوالی شي، نو څه اړتیا ده، چې موږ میاشتې میاشتې په دې ناندریو او ماشومانه النجو  

 څه دی؟  بوخت یو، چې علوم او تعلیم 
 

لږ له دې حاکمې فضا او وضعیت څخه راووځئ، له پاسه ورته وګورئ، په خدای قسم، چې اول به  
 . مو پر خپل حالت خندا راشي او بیا به ورته وژاړئ 

 

لویه ګیله له هغو ده، چې په دې هرڅه پوهیږي، خو په ټولیزو رسنیو کې په دغو افیوني او خوبولیو  
 . ذهنیت او ټولیز افکار بوخت ساتيمخدراتو باندې عامه 

 

 ! د تعلیم پر فرض و مباح بوختو هېوادوالو
 خبر یاست چې د دغو ناندریو د دوړو تر شا او ستاسو تر سترګو پټ څه روان دي؟  

 .دوښمن عجیب خوشاله دی، چې دا خلک مې په عجیبو ناندریو بوخت کړي دي 
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