
 
 

 
 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

  
           

۱۲/۱۱/۲۰۲۲                              عبدالغفور لېوال 

             

 

 زموږ د پوهې دایره او  »جبر« و »اختیار«
 

 : د »جبر« و »اختیار« په لرغونې مخامختیا کې یو فیلوسوفیک سېنتېز دا دی، چې
 

 .)پېژند= شناخت( له څومره والي سره برابره پراخیږيد انسان د اختیار دایره د هغه د )پوهې( او 
 .انسان د طبیعت او ټولنې په وړاندې هغومره مختار دی، چې پوهیږي 

 

د انسان د اختیار سرچینه د هغه اراده ده، چې باید په فعل بدله شي. اراده هغه وخت په فعل بدلیږي،  
هه د هغو وسایلو ابزارو او کړندودونو  چې »پوهه« او »پېژند« ورسره ملګري شي. په بله وینا: پو

ته د )ارادې او غوښتنې( په بدلولو کې کار   (کړ= فعل)په رامنځته کولو کې مرسته کوي، چې انسان  
 . ځنې اخلي

 

 : د مکې لومړنیو کالم پوهانو او منطقیونو به ویل
 

هغه د اوښ په تړلو  انسان مختار دی، چې خپل اوښ د خپل کور په انګړ کې دننه یا بهر وتړي، ځکه  
خو د »ابوقبیس« غره په وړاندې مجبور دی، ځکه دی د ابوقبیس غر له دې ځایه بل   .)علم( لري 

 . چېرته وړالی نه شي 
 

 [ .یادونه: د ابوقبیس یا امین غر په مکه مکرمه کې کعبې ته یو نږدې غر و ]
 

غوښتل یې د کعبې حریم لوی کړي  په زړه پورې دا ده، چې د شلمې او یویشتمې پېړۍ انسان، چې  
او پراخې زمکې ته یې اړتیا وه، همدا د ابوقبیس غر یې وتراشه او له خپل ځای څخه یې بل ځای ته  
ولېږداوه. د نن زمانې انسان د پوهې، پېژند او تکنولوژي ) له پوهې راهستېدلي ابزار( په مرسته  

 . ړاندې مجبور و هغه څه وکړل، چې زر و څو کاله وړاندې یې انسان په و
 

 . د پوهې په پراخوالي د انسان اختیار پراخیږي او جبر کوشنی کیږي 
 

اختیار زیاتېدل   د خپل  له پوهې سره یې  او  پېژند )شناخت( زیات کړ  انسان خپل  ده؛ که  دا  مهمه 
 . وپېژندل، نو د جبر په وړاندې به یې د اختیار دایره پراخه شي 

 

تسلیم شوي یو، چې د پوهې په مرسته د اختیار پراخوالی یې  موږ جبرځپلي ځکه استبدادي جبر ته  
 .کړی دی  راته تکفیر 

 ـ ــــــــــــــــــــــــــ
 : نوټ

  !ګرانو لوستونکیو
ه مې د  کاله پخوا لوستی او ګڼ ځل  ۲۵هغه مې شاوخوا    زه د استاد مجروح کتاب )د جبر و اختیار دیالکتیک( پېژنم،

سرچینې په توګه استفاده او استفاضة ورنه کړې ده، د دغه کمیاب کتاب د بیا چاپ لپاره مې هڅې هم کړي دي. پر  
نومهالي چاپ مې یې سریزه هم کښلې ده. په دې لنډ یادښت کې هدف بل څه دی، پیام په روستۍ کرښه کې دی. زموږ  

  .وپوهوئد قدرمن استاد مجروح کتاب هم سم ولولئ او ځان پرې 
 درنښت

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Liwal_gh_jabar_e_d.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Liwal_gh_jabar_e_d.pdf

