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 کتنه لنډه یوه ته فکر انتقادي

   

ترم بشریت نن ناوی بله په .راځي نه کې په ځنډ هېڅ او دی الندې فشار تر نظر د چا بل د شېبه هره انسان ورځې نن د

  تبل او اعالنونو میډیا، ټولنیزې رسنیو، په چې ته، مالوماتو هغو ده، کار په ځکه نو .کوي ژوند الندې یرغل الوماتي

 .دي نه کره ههغ خپرېږي، چې څه هغه هر کړو، نه هېر هېڅکله باید دا .وګورو سترګه انتقادي په خپرېږي، کې تویغا

 موږ چې شو، یکول وخت هغه کار دغه .کړو مالوم دروغ او رښتیا (کیسې ) خبرتیا شوې خپرې هرې د چې ده، اړتیا

 .ولرو ذهنیت انتقادي

 لوماتوما له چې دی، مخامخ سره پوښتنې دې له بلکې  ځورېږي، نه څخه کمښت له مالومات د ورځ نن بشریت !هو

د چې هغه او ېی لرو چې مالومات دغه کوي، مرسته سره موږ له « فکر انتقادي » کې برخه دې په ؟ وکړي څه سره

سم کړو، هرتلپ یې سره بل له یو کړو، یې تفسیر وارزوو، وشنو، څرنګه هغه کوو، السه تر یې به پورې پای تر ژوند 

  .واخلو ورڅخه کار او کړو مالوم یې ناسم او 

 یواځینی یا یو تل چې شته، مسئلې داسې ډېرې کې علومو ټولنیزو او پوهنه سیاست فلسفه، په پوهېږو، چې څرنګه لکه

 نو شي، لرلی ځوابونه ډېر څخه یوه له مسئلې علومو ټولنیزو د او سیاسي فلسفي، ځینې چې دې له .لري نه ځواب سم

دغې    .زويوار توګه اړخیزه هر په څخه ګوټ هر له مالومات ټول اړوند مسئلې د چې لرو اړتیا ته وړتیا داسې موږ

چا     شی؟ څه :ټوول ځوابونه ته پوښتنو شپږو دې موږ کې میتود په ارزولو د مالوماتو د .وایي فکر انتقادي ته وړتیا 

 ؟ ولې ؟ چېرې ؟ څرنګه ؟ کله ؟ (څوک) 

ور چې مالومات هغه هر ګډون په باورونو خپلو د چې ده، وړتیا هغه انسان د فکر انتقادي  ؟ څه یانې فکر انتقادي دا

د .دي لرل شک باندې مالوماتو پر مطلب څخه راوستلو الندې پوښتنې تر له .راولي الندې پوښتنې تر هغه رسېږي، ته

 نظرونو د او وکړي فکر منطقي او واضیح توګه، خپلواکه په سړی چې ده، وړتیا هغه فکر انتقادي شو، ویلی هم اسې

( کیفیت ) لیڅرنګوا کولو سوچ د زموږ چې وایي، ته څه هغه فکر انتقادي ووایو، که .کړي پیدا اړیکې منطقي ترمنځ

  .ده خبره ځای پر هم دا .لوړوي

 :وایي هغه .ړېوک شک باید لټوې رښتیا که چې دی باور دې پر « دیکارت رنه » لیکوال او فیلسوف فرانسوی وتلی

                           .وپېژنو نړۍ چې شي کوالی مرسته سره موږ له پرنسیپ، « وکړه شک څه هر پر » یوازې

 :وایي کارتدی وړاندې «. دی شک (منشا) سرچینه پوهې د » :وایي اړه په منشا د پوهې د دیکارت فیلسوف

باندې نونظرو شوو منل عامو او هېپو دودیزې او علمي پر .دی شک شرط اساسي کېدنې ترالسه د پوهې باوري د »

حق دې له شي کېدای (.کړي کنټرول) وپلټي مرسته په شک د ناسموالی او سموالی پوهې د باید څوک هر .وکړه شک

  «.وکړو شک څه هر پر نور کوم، شک زه چې پرته څخه یقت

            پوهنې، اروا فلسفې، په یې برخې جوړونکې او لري تړاو سره ډګرونو څو له پوهنې د مفهوم فکر انتقادي د

  .لري اړه پورې منطق او (پیداګوژي یا علم روزنې او ښوونې د ) روزنپوهنې
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څه هغه هر یې مټ پر چې دی، شکل یو داسې کولو سوچ د فکر انتقادي چې شو، ایستلی را پایله دا څخه خبرو دې له

 یې هکله په او یې ارزوو کوو، یې تفسیر او شننه راولو، الندې پوښتنې تر هغه لیکو، یې یا او وایو اورو، لولو، چې

  .کوو قضاوت

 کړې، پیدا یې اوېنیمګړتی چې دی، نه دا مطلب څخه فکر انتقادي له .ده لټه یوه لپاره رسېدو د ته رښتیا فکر انتقادي

 .کړو تجزیه مالومات یا ستونزه یوه چې ده، دا موخه برعکس

  .اخلي کار هم څخه وړتیاوو همدې له بلکې لري، اړتیا ته وړتیا کولو بحث و جر او استدالل د یوازې نه فکر انتقادي

 .جوړوي بنسټ فکر انتقادي د لېوالتیا کولو ترالسه مالوماتو نویو د او کنجکاوي چې شو، ځیر باید هم ته دې

( روایتونو ) کیسو بېالبېلو د او سرچینو بېالبېلو له مالومات موږ چې دی، اړین ځکه دا ؟ دی اړین ولې فکر انتقادي دا

دروغ او رښتیا ځکه نو .کوو السه تر بڼه په

ناهمجول ضادونه،ت کې مالوماتو شوو ترالسه په مټ پر فکر انتقادي د موږ .شي وټاکل باید یې ناسموالی او سموالی یا

  .کوو تفسیر هغه او کوو اپید (اعداد او ارقام ) ګڼې او شمېرې ناسمې وینو، درزونه او (منافات ناسازګاری، ) یزوالی

  .وکړو پرېکړه کېدونې ښه ټولو تر او وکړو تېروتنې لږ چې کوي مرسته سره موږ له لرل، فکر انتقادي

وړاندې حلالرې او بیرتدا ښه ټولو تر او ارزوي څخه ( زاویو ) کنجونو ډېرو له مالومات شوي ترالسه دا فکر انتقادي

  .کارېږي کې ډګر هر په او دي اړین لپاره ډګر هر د فکر انتقادي .کوي

                             .لوړېږي ( اهلیت) وړتیاوې کولو پرېکړو ښو د او حلولو د ستونزو د مرسته په فکر انتقادي د

 .راکوي الس په هم میتود یو حل د ستونزو پېچلو د شان مداه

   بریالي همرڅو کې کار او ژوند په چې دا .لري اهمیت ډېر کې وده په شخصیت او روان د انسان د کول فکر انتقادي

      .لري اړه رېپو ټیټوالي او لوړوالی په فکر د زموږ یانې څرنګوالي، په فکر د زموږ مخامخ دا یاستو، پاتې یا او 

  .شو پاتې بین حق او منطقي کې اورېدلو ویلو، لیکلو، په څه یو د چې کوي، مرسته سره موږ له فکر انتقادي همدا

شي کېدای څه وی دغه .ګڼي ښه څه بل تر څه یو یانې ټاکي، توبونه ورهغ خپل سړی چې دی برکته له فکر انتقادي د دا

کې متمدن د ټولنه یوه چې لپاره دې د :وایي چې شته هم نظریه داسې .اوسي څه بل یا او دریځ ایډیالوژي، نظر، باور،

 .دی شرط مهم یو یې رسېدل ته پړاو کولو فکر انتقادي د واخلي، ګام یو لور په دو

  پخوانی ډېر شریکولو د فاکټونو د کې فلسفه په بحث و جر .دی ( مناظره ) بحث و جر وسیله یواځینۍ رفک انتقادي د

                                                                                                                           .دی میتود

 (نقد ادبي ) تنهک کره او پیداګوژي ژبپوهنه، پوهنه، اروا په بلکې کې فلسفه په یوازې نه تیوري بحث و جر د فلسفې د

  .کارېږي هم کې

  ستونزې وېی یا او پوښتنې یوې لري، هدف یو بحث و جر هر :دي دا برخې جوړوونکې ( مناظرې ) بحث و جر د

 پایلو او تفسیرونو بحث هر .لګوي ډډه باندې حجتونو او فاکټونو مالوماتو، پر بحث هر .کېږي لپاره موندلو ځواب د ته

      ته پای (نظر) دریځ یوه په بحث هر .کوي ټینګار باندې مفهومونو او نظرونو پر بحث هر .لري اړتیا ته ایستو را

  .رسېږي

روښن ) ځانګړنې روښاندي کې انسان په چې ځکه دا .لري رول ستر ډېر کې وده په شخصیت د انسان د فکر انتقادي

 (برتري) والی ښه اخالقي او فضیلتونه کې انسان په فکر انتقادي وینا بله په .یې کوي بنسټیز او پالي ( خصایل فکري

  .پالي
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  او خوږيخوا ټینګوالی، زړورتوب، عدالت، تواضع، خپلواکي، ،(صداقت) سپیڅلتوب :دي دا یاب ځانګړنې روښاندي

  .غږېدل برابر منطق په

  او  کېږي زده کې پایله په تمرینونو او هڅو پسې له پر د وړتیاوې دا .راځي نه ته نړۍ سره فکر انتقادي له هېڅوک

 بېرته د برخو شوو تجزیه د او ارزولو شنلو، کولو، پوښتنو یځا پر او سمو د چې ده، پکار لپاره کار دې د .خپلېږي

  .کړو زده باید مهارتونه کولو یوځای سره

ټول په زموږ یاا چې وکړو پوښتنه دا ځانه له یو هر او وکړو فکر هکله په ټولنې خپلې او ځان د راځئ دوستانو، درنو

 جوړې اد پردو د ولې شم؟ کولی څه زه دی، ولې ،دی کمزوری که دی، نه کمزوری ډېر شتون فکر انتقادي د کې نه

دا ته تاسو یاا ؟ وي څه به پایلې دې د .کړل راګډ کې لوبه په هم پېریان یې اوس ده دا ساتي، بوخت موږ کیسې شوې

 لرو؟ نه اړتیا ته کولو فکر نور دي، کړې قضاوتونه خپل نه مخکې له مخکې موږ وا ته چې ښکاري، نه سې

  پورته سېو تر خلکو ډېرو د او دی کار ګران ډېر رښتیا په کول فکر مثبت او سم چې دي، کار په کېدل ځیر ته دې

 همداسې کې حقیقت په دوی ګڼي؛ غوره مرګ څخه کولو فکر تر خلک ډېر »:وایي راسل برترانډ فیلسوف .ده چاره

 «.کوي

 .دي زهر رهلپا هویت ملي د زموږ رونهفک شوي الرې بې او شوي چوکاټ خوا له تبلیغاتو او اخبارونو پردیو د !هو
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