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لد نونسمي پېړۍ برتانوي فیلوسوف جان سټواړټ  آشنا دئ. دغه ژباړه به لومړۍ  ( افغانانو ته نا1٨0٦1٨73) م 

کال کي د فلسفې استاد پال سټراترن  ۲00۲ې په پښتو وړاندي کیږي. دغه کتابګوټئ په ـنه وي چي په اړه یـلیک

(Paul Strathern)  خپور کړئ دئ. دا د لرغوني یونان نه تر اوسه د لوېدیزي نړۍ د نامتو سوچوالو په اړه د

کتابګوټو په لړ کي خپور شوئ دئ. لیکوال یې د آیرلېنډ د ډبلن د ښار په پوهنتون کي په فلسفه کي زده کړه  ۲٨

 او په لندن کي یې د فلسفې او ریاضي ښوونه کړې ده.

، د انګلستان یو نامتو سوچوال وو او نظرونو یې په لوېدیز مدنیت باندي (John Stewart Mill) لم   جان سټواړټ

ژور اثر کړئ دئ، خو ده رسمي زده کړه نه ده کړې. پالر یې دننه په کور کي د هغه روزنه او پوهنه کړې ده. 
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روزنه او پوهنه په دغه ډول نه  ده پوهنه په دغه ډول او په دغسي سویه شوې چي شاید په نړۍ کي د بل چا د

لوي شوې. پالر یې، جېمز  لجېمز  ، هوډ کړئ وو چي له خپل زوى نه یو نابغه جوړ کړي.(James Mill) م   م 

، ددغه نظر پر بنسټ کاوه چي د انسان ذهن (John Locke)دغه کار د انګلیس د یوه نامتو فیلوسوف، جان الک 

 tubule)تخته  سپینه تخته یا نالیکلې "سپین کاغذ"په شان دئ. نورو فیلوسوفانو دغه  "سپین کاغذ"په پیدایښت کي د 

rasa)  نومولې. د جان الک د نظر له مخي پوهه یوازي له تجربې څخه راوزي، او "په پوهه داسي څیز نشته چي

 ده.ړومبى په احساسونو کي نه وي." ددې مانا دا کیږي چي پوهه له احساس نه پرته ممکنه نه 
 

او هغه وخت چي احساسونه دماغ ته ورسیږي، هغه یې 

یوله بله نښلوي او فکر پرې کوي. الک دغه پروسه 

عقلي استدالل بولي. په دې ډول نظرونه او فکرونه په 

اصل کي د احساسونو محصول دئ، او شخصیت د 

نظرونو یو پېچلئ ترکیب دئ، او شخصي هویت په 

لو څخه حافظه کي د نظرونو له ذخیره کو

 1حاصلیږي.
 

په ساده ژبه د جان الک د نظر له مخي انسان اول 

د حواسو له الري اطالعات تر السه کوي، او 

دماغ بیا له هغو نه د فکر کولو په پروسې سره 

ي بمفهوم او علم ته رسیږي. دغه طریقه تجر

نومیږي. نورو برتانوي  (empiricism)پوهه 

 David)سوچوالو، په خاص ډول ډېویډ هیوم 

Hume) (1711177٦ ،) برکلي جورج

(George Berkley) (1٦٨٥ 17٥3 او  )

ل ورته انکشاف ورکړ. دا د ذاتي آیډیا ګانو له فلسفې څخه سټواړټ م  

دمخه وړاندي کړې وه او زموږ ( 1٥9٦1٦٥0)(Rene Descartes)بېله ده چي د فرانسې فیلوسوف رنه دکارت 

په مهال کي امریکایي ژبپوه، نوم چامسکي، او نورو دغه نظر وړاندي کړ، چي انسان د ژبي جوړولو استعداد له 

چامسکي دغه نظر وړاندي کړ چي " څنګه چي هر ماشوم ددې استعداد لري چي  ۲اول نه په طبعي ډول لري.

                                                 3غه بنسټیر جوړښت په ګډه ولري."هر ډول ژبه زده کړي، نو ټول ماشومان به ه

لجېمز  چي د جان الک د نظر له مخي د خپل زوى پوهنه په خپل الس ونیوله، پروګرام یې دا شو چي د هغه   م 

ل چي د جان سټوارټ ذهن "سپین کاغذ" یا "نالیکلې تخته" له عقلي فکرونو څخه ډکه کړي، بیا نو دا منطقي وه  م 

                                                             

 .133 ،19٦٦ یارک، نیو نوبل، او باړنز د خپرونه ایدیاګاني، فیلوسوفانو سترو د سهاکیان، تابل او  سهاکیان ولیبم نقل، قول د.  1

 .۲0۲۲ ،۲01٥ کابل، خپرونه، بنسټ علمي تاریخي کاکړ کي، بهیر په تاریخ د پښتو وزیري، اقبال محمد نقل، قول د.  ۲

   خپرونه، کتابونو بالنټاین د قاموس، سوچواالنو او عقیدو مفهومونو، ګانو، تیوري مهمو د نړۍ، آیډیاګانو د روهمان، کرس.  3

 .3٨ ،1999نیویارک،
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ښوونه د لرغوني یونان د تعلیماتو له مخي وشي، چي مدنیت یې، د وخت د نورو مدنیتونو پرخالف، په اساس کي 

 د عقل پر پرنسیپونو والړوو.
 

لسټوارټ  په درې کلنۍ کي د ریاضي او لرغوني یوناني ژبي او په اته کلنۍ کي د التین، الجبرې او هندسې په  م 

پیل وکړ. په دوولس کلنۍ کي د منطق او فلسفې د زده کړي لپاره تیار وو. زده کړه به د سهار په شپږو زده کړي 

بجو په اوباما زده کړه پیل  د بارک حسین اوباما مور هم په شپږو، او ټوله ورځ به یې دوام کاوه.)بجو پیل کېدله

ل( د کوله کور د هغه لپاره ښوونځى وو، او پالر یې د خپل زوى د عقلي استعداد او انکشاف ته متوجه وو؛ د  م 

هغه احساساتي او جذباتي خوا یې له نظر نه غورځولې وه. شعري او تخیلي خوا یې هم له پام نه غورځولې وه. 

و د نظریو له مخي و دهغه ټول کوښښ په دې کي وو چي د خپل زوى عقلي ظرفیت د تنور د دورې پوهان

لغوړیږي. ددې لپاره یې مناسب چاپېلاير هم ورته برابر کړئ وو. جېمز   radical)، چي د افراطي فیلوسوفانو م 

philosophers) و کي ګډون وکړي. د هیواد نامتو ـاوه چي ددوى په بحثونـل زوى هڅـپـیو وتلئ کس وو، خ

لم په همدغي ډلي کي وو. ، ه(David Ricardo)اقتصاد پوه، ډېوید ریکاړډو  په تنکۍ ځواني کي د هغه او د  م 

پالر په بحثونو کي ګډون کاوه او د سیاسي اقصاد په اړه یې پخپله هم نظر ورکاوه. خو دده لوى هڅوونکۍ نامتو 

( وو، چي د خپل ابتکاري ذهن په قوت 1٨3۲ 17٤٨) (Jeremy Bentham)او غېرعادي فیلسوف جرمي بنتهام 

سې زیار سره هم نوي پروجې ایستلې، او هم یې نوي ایډیاګاني وړاندي کولى، ددغي فلسفې پر بنسټ او پرله پ

 چي د خورا ډېرو، خورا ډیره نېکمرغي د قانون او اخالقیاتوبنسټ دئ.

لبنتهام هم د سټواړټ   له پوهني سره عالقمن شو. د پالر په شان یې هغه دغسي یو کس وګاڼه چي دده فکري  م 

لمیراث به نوي نسل ته ورسوي. دا یو پرځاى تشخیص ثابت شو.  په ځوانۍ کي د هغه د شاوخوا یو میلیون یاد  م 

لوایست. خو یو منسجم اثر را  (On Evidence)داښتونو او وړو لیکنو نه ، په نامه د 'شواهدو په اړه'  چي د  م 

بنتهام د ګټورتوب په فلسفه کي څومره ژور کېده، هغومره پرې انتقادي کېده. ان تر دې چي ځانله یې بېله الره 

غوره کړه، لږ و ډېر هسي چي  په لرغوني یونان کي چي ارسطو د افالطون د آیډیا فلسفه، چي موجوده نړۍ یوه 

ې الر یې ونیوله، او په نونسمي پېړۍ کي مارکس د هیګل ایدیالي فلسفه ایډیا ده، ترک کړه، او د تجربې او مشاهد

 په مادي فلسفې واړوله.
 

ل برسېره پر دې چي د بنتهام د خوښي فلسفې، د لذت پر وړاندي د کېفیت خوا ټینګه ونیوله. د هغه د ګټورتوب  م 

ګني کي پروت دئ چي د فرد په فلسفه کې د لبرل فکر ګډ کړ، په دې ډول چي " د خوښۍ ارزښت په هغي ښی

ژوند ته یې راوړي. بیا هم د ټولو له ګټي سره باید د ټولو فکر په نظر کي وي. اجبار باید هیڅ نه وي. نیکمرغي 

به په هغي ټولني کي ښه نفوذ کولى وشي، چي هلته هرڅوک پرېښوول شي چي د خپلي خوښي نېکمرغي ولټوي 

دغه فردي ډول د نورو د نېکمرغۍ له رقم یا له ټولیز ښه والي سره او یوازنى شرط باید دا وي چي د نېکمرغۍ 

 ټکر و نه کړي."
 

ل لپه دې ډول په ع م  ي ژوند کي په فردي ازادي باندي ټینګ ودرېد. دى معتقد وو چي " فرد په خپل ځان، په م 

لخپل بدن او په خپل ذهن باندي د مطلق حاکمیت خاوند دئ." په دې ډول " ړه، چي فردي موخو ازادي غوره ک م 

ته پرې ورسیږي." مطلب "دا وو چي د فرد د غوړېدلو وړ طبیعي قوت آزاد شي، ددې له پاره چي مونږ ټول 

قادر کړي چي خپل ټول استعدادونه کشف کړو. دغسي آزادي به زموږ ټولو استعدادونو ته د تخلیق او ابتکار 
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لال ي، روحي او عقالني لحاظ پرمختګ وکړو. دا به په شي. په نتیجه کي به مونږ وکولى شو چي په اخالق م 

خاص ډول دغسي ټولنه رامینځ ته کړي چي په هغو ناوړو پیښو غلبه وکړي چي مارکس یې پارولئ وو، خو د 

 انقالب له شدیدو ورانیو څخه پرته."
 

لد  ټورتوب یا د لسفه، او د ګفکرونه په لبرلزم، امپیریسیزم او یوټلیټیریزم، یا د ازادۍ په فلسفه، د تجربې په ف م 

 .نېکمرغۍ په فلسفه خالصه کېدلى شي، خو دا د هغه د فکرونو یو ساده او نیمګړئ تصنیف دئ
 

لیبرالیزم هغه سیاسي، اجتماعي او اقتصادي دکتورین یا نظر ته ویل کیږي چي کالسیک جوړښت یې په فردي 

ازادي سوداګرۍ والړ وو. اوسنى لبرالیزم په ازادي، محدود حکومت، تدریجي ټولنیز پرمختګ، لیسه فېر، یا 

داسي حال کي چي په فردي ازادي او شخصي فرصت عقیده لري، له دولت نه غواړي چي په ټولنیزي ښېګڼي 

لاو ټولنیز سیاست کي رول ولوبوي. د دواړو شکلونو مفهوم د ع او وجدان ازادي په غیږ کي نیسي. لیبرالیزم  م 

طبقې له سوداګرو او متشبثانو د ایډیالوجۍ په شان انکشاف وکړ. د هغه عقلي بنسټ  په نونسمي پېړۍ کي د منځنۍ

د جان الک په سیاسي فلسفې او د تنور دورې په انساني پرمختګ،  او د عقالنیت په عقیده د ادم سمت د ازاد 

لمارکېټ په اقتصادي نظریو، او د بنتهام او جان سټواړټ  د لیبرالیزم  ٤وئ وو.د ګټورتوب په فلسفې ایښوول ش م 

مرکزي ټکئ فردي ازادي ده، په دې ډول چي فرد به د قانون له مخي له محدودیت او اجبار نه ازاد فعالیت کوي، 

او له دغي الري به هم د ځان او هم د ټولني ګټي خوندي کوي. څنګه چي ټولنه له افرادو نه جوړه ده، که افراد 

لنامیکه او ابتکاري کیږي. د پوه، فعال او د آیډیال خاوندان وي، ټولنه ډی په نظر دا د ټولني مسئولیت دئ چي  م 

دغسي افراد و روزي. دى دا هم وایي چي هر فرد د بل په شان مهم دئ. ګدایګر له پاچا زوى سره برابر دئ او 

 ځیني نور ددې پرخالف وایي چي د افرادو اصالح د ټولني ٥په نړۍ کي ټول په یوه ډموکراټیک بنسټ والړ دي.

په اصالح پوري تړلې ده، خو تجربو ښوولې د ټولني په نامه د غېر ډموکرټیک حکومت له خوا د افرادو اصالح 

لاجبار او تشدد حتمي کوي، چي دا  لاو  م  ګرو ته د منلو وړ نه دي. د افرادو د اصالح اساسي الر پوهنه ده، م 

هغو چي پوهنه او روزنه د ماشومتیا په مهال  چي له بده مرغه په ټولي نړۍ کي ورته الزمه توجه نه کیږي. تر

د فامیلونو، او وروسته د ټولني له خوا په ډیموکراټیکي طریقې سره و نه شي، او د انسان دوستۍ مضمون په 

لدرسي نصاب کي شا نه شي، د ټولني او په نهایت کي د نړۍ والي ټولني اصالح به هسي یو خیال، او د انسان  م 

او ناخوښه وي. په اصل کي دا پوهنه، پوهه او ټکنالوجي ده چي د پرمختګ، نېکمرغۍ او ژوند به تل کړکېچن 

لد باکېفیته ژوند ال کیږي. ارسطو ویلي وه چي مور او پالر اوالد ته ژوند ورکوي خو ښوونکئ ورته ښه ژوند  م 

 ورکوي.
 

 تائیدیږي. په لیدلو، اورېدلو، امپیریسیزم یا تجربي فلسفه د پوهي هغه طریقه ده چي د حواسو په شواهدو سره

بویولو، حس کولو او چښلو سره مونږ د شاوخوا په اړه مفکوره جوړوو. په دې ډول تجربي پوهه له هغو نظریو 

داسي هم ویل کیدلى  ٦پر اساس تر السه کیږي. (facts)څخه جوړېږي چي د مشاهده شویو یا حس شویو واقعیتونو 

                                                             

 .۲31 سرچینه، پورتنۍ.   ۴

 .٤٥ اثر، شوئ یاد سهاکیان، نقل، قول د.   ۵

 .٤3 ،۲00۲ ټولنه، ودي کلتوري د افغانستان د کاکړ، حسن مًحمد د ژباړه بنسټونه، فلسفي پوهني د نیلر، جارج.   ۶
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وایي د واقعیت د موضوع ګانو ټوله پوهه له تجربې، مشاهدې او حس  شي چي تجربي پوهه هغه پوهه ده چي

کولو نه راوزي او د پوهي تولي ادعاګاني یوازي د تجربې له الري د اعتبار وړ کېدلي شي. د پوهي دغي فلسفې 

 ېپه انګریزي ویونکو ولسونو باندي ژور اثر کړئ دئ، او له جان الک نه وروسته د برتانیې ډېرو سوچوالو هغ

 ته ډېر انکشاف ورکړئ دئ.

د نېکمرغۍ یا ګټورتوب د فلسفې اصلي پرنسیب دادئ چي د خورا ډېرو خورا ډېره نېکمرغي د قانون او اخالقیاتو 

بنسسټ دئ. ددغي فلسفې مبتکر جرمي بنتهام وو، او جان سټیواړټ په همدغه نامه په خپل یوه اثر کي ډېر ژور 

في کړ او دایې هم وښودله چي هغه ډیري الړ، انکشاف یې ورته ورکړ، او د هغه کمي یا مقداري شکل یې کی

لدرجې لري. ددغه کتابګوټي د لیکوال په ژبه " د لبرل ګټورتوب ایډیا چي  ورته انکشاف ورکړ، د هري هغي  م 

 تولني له الري چي څومره لبرل کېدله، هغومره خپرېدله. تر دې حده چي د ګټورتوب دغه پرنسیب اوس په لویدیخ

 ي قانوني حق په شان شوئ دئ." ډول ډموکراسیو کي د اساس
 

ل د خپل ' د سیاسي اقتصاد پرنسیبونه' په نامه اثر کي د برتانیې د کالسیکو اقتصاد پوهانو په نظریو کي اساسي  م 

تغیر راوست، او هغه دا چي په اقتصادي فعالیت کي تولید قوانین الزم کوي. یعني ازاد مارکیټ ځانله قوانین 

ي و نشي، خو "وېش" هیڅ قوانین نه لري او شتمني همدا چي تولید شوه د ټولني د هغي لري، چي مداخله باید پک

لبرخي احساسات او نظرونه ورته قوانین ټاکي چي تولیدوي یې.  د شتمنۍ په وېش سره په پانګه والي نظام کي  م 

لاخالقیات ګډ کړل.  سره د پانګه والۍ نظام په دغه ډول د کالسیکو اقتصاد پوهانو د نظرونو په دغسي اړولو  م 

له بېخ نه اصالح کړ. دا په زیاته اندازه دده ابتکاري نظرونه دي چي د نن ورځي لوېدیځه نړۍ ډموکراټیکي او د 

 ټولني شوي دي، او په هغو کي د هر چا د فکرونو او ابتکارونو لپاره الره خالصه ده. (welfare)عامه ښېګڼو 
 

ل ته فردي ازادي دغومره مهمه وه چي د خپل پالر د نظر له مخي یوازي عقلي اړخ یې د انسان پېژندني لپاره  م 

کافي و نه ګاڼه، او د هغه د ښې پېژندني لپاره د رومانتیکي شاعرانو او لیکوالو اثارو ته هم ورننوت. پالر یې 

ن الک په نظر یوازي له عقلي فکرونو څخه ډک دده پوهنه او روزنه ددغه نظر له مخي کوله چي دده دماغ د جا

لکړي.  ددغسي روزني او پالني په اثر دغسي انسان شوئ وو چي "... تر اوه ویشت کلنۍ پوري د هغه د نني  م 

لژوند په دلیل او عقل سره پوره اداره کېده."  ( 1٨091٨٨۲به د تنور دورې په نیمګړتیا او د چارلز ډارون ) م 

سرچینه' په لوستلو سره په دې فکر شو چي انسان له عقل نه برسېره نور طبیعي میالنونه  'د عضوي موجوداتو

هم لري، چي هغه کړوړو ته که هغه شعوري وي یا غېر شعوري، هڅوي. هانس مور ګنیتا د عقالني فلسفې دغه 

قل و پخپله د عنیمګړتیا په دغه ډول واضح کوي: " عقالني فلسفې د انسان طبیعت، د اجتماعي نړۍ طبیعت ا

طبیعت سم پېژندلئ نه دئ. هغه دا نه ویني چي انسان درې بعدونه لري، بیالوجیکي، عقالني او روحي. د 

بیالوجیکي محرکاتو او د روحي غوښتنو په نظر کي نیولو سره هغه د انسان د ټول شته والي په حدودو کي هغه 

 7وظیفه په ناسمه توګه تعبیروي، چي عقل یې تر سره کوي."
 

خو دا چي پخپله عقل څه څیز دئ، په دې اړه دقیق تعریف نه دئ لیدل شوئ، که څه هم انسان د عقل خاوند دۍ، 

لاو د هغه په حکم ع کوي، یایې باید وکړي.  د یوه ماشوم ګوته چي اول ځل په اور وسوځېدله، بیا د عقل په  م 

                                                             

 .٥ ،19٤٦ شیکاګو، خپرونه، پوهنتون شیکاګو د وړاندي، په سیاست قدرت د انسان علمي مارګنتا، هانس 7
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قوې ته ویل کېدلى شي، چي انسان پرې د ځان حکم له اوره څخه ځان ساتي. په دې ډول عقل هغه استعداد یا 

ساتنه کوي او د ځان په خاطر بل چاته هم خطر نه پېښ کوي هم. او دي چي کله روحي، عقیدوي، جسمي او نور 

محدودیتونو او دسپلیونونو ته غاړه ږدي، دغه کار په اصل کي د ځان د پاره کوي. بیا هم مور ګنتا: " هغسي چي 

قل د قوانینو سره د بریالیتوب ضمانت کوي، داسي هم هغه په ټولنیزه نړۍ کي د عقل له په فزیکي نړۍ کي د ع

قوانینو سره مطابقت کوي. که ټولو انسانانو د عقل حکم ومانه، جګړې به، چي سره بېلوي یې، ورکي شي. او که 

لنور څه نه وي، په روغي جوړي به واوړي. ... یوه کا ل د حکم اطاعت ه نړئ هغه ده چي ټول پکي د عقم 

 ٨وکړي."

البته دغسي کړه اسانه نه دي، په تېره بیا په هغه چاپېلاير کي عقل او عقیده سره وران وي، لکه چي زیاتره 

لهمدغسي وي. خو که انسان روغ او ارام ژوند غواړي، بله الره هم نه لري. نو انسان چي له هر نظر نه ع  م 

 لم  ا کي وکړي. که د عقل دقیقه پېژندنه ګرانه ده، په دستور یې عکوي دا یې په ګټه ده چي هغه د عقل په رڼ

لکېدلى شي. په دې اړه جان سټواړټ  لښه بېلګه کېدلى شي، چي د ښې روزني او پالني له ا م  پوري  ه یې تر پایهم 

ني او هد انظباط او پرنسیب له مخي ژوند وکړ، او روحي، جنسي او عقیدوي تمایالتو ته تسلیم نه شو. ددغسي پو

روزني په رڼا کي وو چي هغه یو نادر فیلسوف شو. که هغه له دغسي پوهني او روزني نه بهره من نه واى، هغه 

شاید یو عادي او بې نومه انسان تېر شوئ واى. دده مثال ښیي چي په سمي روزني، سمي پوهني او سمو ظابطو 

و ویل کېدالى شي چي انسان په ښې پوهني سره سره عقل انکشاف کوي، او انسان د کمال په لور درومي. بیا ن

 قادر کېدلى شي چي ځان او نور وپېژني او د دوستۍ په روحیې سره ژوند وکړي.

دا به د جان سټواړټ مل او داسي نورو برتانوي فیلوسوفانو د نظریو له امله وي چي اوسني برتانویان په یوه 

ند کوي، سره له دې چي ددوى د ټولني مخینه سخته طبقه منظمه ټولنه کي په عمومي ډول د عقل په رڼا کي ژو

ایزه او ترخه ده. خو برتانویانو دغسي ژور سوچواالن درلودل، چي د افرادو د استعدادونو د غوړېدلو او د ټولني 

د اصالح او ښه تنظیم په اړه یې اساسي ابتکاري نظرونه وړاندي کړي دي. دا به ددوى د نظریو او داسي هم د 

پوهنیزو مرکزونو د شته والي له امله وي چي برتانویان اوس په سالمه ټولنه کي د فردي ازادۍ پر اساس لوړو 

ژوند کوي، او خپلمنځي ستونزي او کشالې  په خبرو سره هواروي. په لندن کي د پوهنتون د زده کړي په وخت 

ډي او بحثونه عام دي، نه یوازي په کي ماته مالومه شوه چي په برتانیه کي د فردي ازادۍ او عقل له مخي غون

درسي او علمي مرکزونو کي، بلکه په کلیو کي هم ددغسي بحثونو او د لوړي سویې د انتقادي پوهني له امله به 

وي چي برتانویان اوس په عمومي ډول د فکري تقلید له حال نه وتلي او د ازاد فکره انسانو سطحي ته لوړ شوي 

دادي: په رښتینتوب معتقد دي، له دروغ ویلو نه ډډه کوي، فزیکي خپړي نه سره دي. مهم فردي خاصیتونه یې 

لګوي، اداري فساد پکښي نشته. ددغه واقعیت غټه بېلګه داده چي د لندن پوهنتون له حکومت نه بودجه ترالسه 

رواکي کوي، خو حساب نه ورکوي. په دغه دلیل که حساب ورکړي، علمي ازادي به یې محدوده شي. حکومتي چا

په دې اړه شکایتونه کوي، خو ویلى نه شي چي په پوهنتون کي اداري فساد دئ. برتانویانو ته پوهه او پوهنه 

دغومره ارزښت لري چي ځیني چارواکي یې، د ښځو په ګډون، له تقاعد وروسته هم د لوړو زده کړو کورسونه 

ستان، سکاټلېنډ، ویلز او شمالي آیرلېنډ ځینو وایي. دوى د انسان دوستۍ له لوړي درجې نه بهره من دي. د انګل

                                                             

 .1٤ اثر، پورنى.   ٨
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سیمو ته د سفر په وخت کي محلي خلکو ما ته، چي یو بېګانه کس وم، په ورین تندي الرښوونه او د ضرورت 

 په حال کي راسره مرسته کړې ده.

دې اړه  لکه د نورو خلکو چي دي، خو متفکرانو یې په د برتانوي افرادو د کرکټر د جوړېدلو عوامل ډېر دي،

اساسي اثر لرلئ دئ. لکه هسي چي د لرغوني یونان فیلوسوفانو چي د آتن په ازادو نارینه وو باندي لرلئ وو. په 

لرغوني یونان کي د مذهبي بندیزونو په نشته والي سره ازاد تفکر عام وو. نتیجه یې د سترو متفکرانو هسکېدنه 

( دوى دغسي متفکران وو، چي د انسان په 9نو او نور دي. )شوه، ډېر نومیالي یې سقراط، افالتون، ارستو، زی

 اړه ددوى فکرونه د عالمي اوصافو د لرلو له امله تر اوسه هم د اعتبار وړ دي.

د "د سقراط د محکمې او مرګ" په نامه د افالتون له څلور ډیالوګونو نه ښکاره ده چي عادي نارینه آتنیان، چي 

ه هغه سره غږېدلي دي، د عقل او فکر په چوکاټ کي غږېدلي دي، نه د جذبې، د سقراط د بندیتوب په وخت کي ل

احساس او عقیدې له مخي. که څه هم د بحث زیاتره موضوع ګاني د سقراط د ژوند یا مرګ په اړه وې، چي 

 (10دوى یې ټینګ پلویان وو.)

دي. تربورګلوي، انتقام، دښمني خو زموږ افغانان په دغي یوویشتمي پېړۍ کي هم جذباتي، احساساتي او مذهبي 

 او وژنه پکي مروجه ده. اوس خو ال ځان وژنه او بل وژنه هم پکي مروجه شوې ده.

پوښتنه داده چي افغانان چي تر برتانویانو اوږد تاریخ لري، ولي په دغه فکري حال کي دي؟ په لنډه توګه، افغانان 

ه مخي مقلد او نا ازاد وو، او د عنعنو او دودونو له مخي یې په پېړیو، پېړیو کي پخپله اراده یا د اجتماعي جبر ل

تقلیدي ژوند کاوه. له هغو فکرونو او نظریو سره هم نا اشنا وو، چي د نویو انکشافاتو له امله، په نورو ټولنو کي 

ذهب او مد فرد او ټولني په اړه وړاندي کېدل، نو په ژوند کي یې اساسي بدلون پېښ نه شو. خو افغانان د حنفي 

د خپل چاپېلاير د واقعیتونو په رعایت سره د نونسمي پېړۍ تر نیمایې پوري په فکر او عمل کي اعتدالي او په 

مذهبي لحاظ د زغم خاوندان او ازاد طبع وو. له دوى سره په ملک کي ارمني عیسویان، یهودان، هندوان او 

انویانو سره د جنګونو او په شلمه پېړۍ کي له شوروي سیکان اوسېدل. له هغه وروسته وو، چي افغانان اول له برت

روسیانو سره د یوه اوږده جنګ له امله په خپلو دیني ارزښتونو نور هم ټینګ او د نامسلمانو په وړاندي حساس 

 شول.

د قانوني پاچایي په ډموکراټیکه لسیزه کي، د افغانستان په رسمي سیاست کي د لبرلیزم پر اساس یو نوۍ فصل 

په دغه   یستل شو او د عصري پوهني په پراخېدلو سره په تعلیم کړو افغانانو کي فکري ازادي نفوذ وکړ.پران

وخت کي وو چي یو شمېر فعال سیاسي افغانان د جرمني د مارکس، د روسیې د لینن، د جارجیا د ستالین او د 

وړاندي یې مذهبي ساتنپاالن، د چین د ماوزیتونګ د نظریو له مخي په عصري ګوندونو کي تنظیم شول او په 

عراق د محمد عبدالوهاب، د هند د موالنا ابوالعلي مودودي، او د مصر د حسن البنا او سید قطب د نظریو پر 

بنسټ په اسالمي تنطیمونو کي تنظیم شول. په دې ډول دوې سره پوره متضادي ډلي په سیاسي ډګر کي فعالي 

ګوندونه په یو څه استثنا یو په بل پسې په واک شول. دغو ګوندونو  شوې او افغان سیاست سخت قطبې شو. دغه

 تنظیمي کړي، هغه هم په حکومتي زور.او تنظیمونو په واکمني کي کوښښ کاوه، چي د ټولني اساسي اړیکي له سره 

 

و د متقابلي اد بېګانه فکرونو او ایډیالوجیګانو پر بنسټ والړ دغو ګوندونو او تنظیمونو خپله ایډیالوجي سپېڅلې 

خوا ایډیالوجي پوچه او مردوده ګڼله. هري ډلي د خپلي "سپېڅلي" ایډیالوجۍ په تعمیل کي د ټولني جاري واقعیتونه 

په نظر کي نه نیول او په خپلي ایډیالوجۍ په جذمي ډول ټینګ درېدل. بیا نو هري خوا د واکمنۍ پر مهال خپل 
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ړل. افغانستان په دې ډول د لومړي ځل لپاره د سره متضادو او دښمنو مخالفان ځپل او په تشدد سره یې له مینځه و

ایډیالوجیګانو د پلویانو تر مینځ د وژونکي مقابلي ډګر وګرځېد. لبرل او ملي افغانان هم تر ډېره حده وځپل شول 

ړه او وال او ددوى په ځپلو سره متوسطه تعلیم کړې طبقه، چي د کلونو کلونو د پوهني محصول وه، له مینځ څخه

د هیواد سیاست په حکومت چارو کي د بې تجربې، هغه هم د افراطي او جذمي ګوندو او تنظیمونو ته منحصر 

 شو. په نتیجه کي په افغانستان کي د سیاست په ډګر کي د تقلید او فکري مریي توب یوه نوې دوره پیل شوه.
 

ه وروسته نوي لبرل او ډموکراټ افغانان، چي اوس که څه هم ددغو ګوندونو او تنظیمونو د مطلقي ناکامۍ ن

زیاتره یې تعلیم کړي، او د انتقادي روحیې خاوندان دي، د عصري پوهني په پراخېدلو سره، هسک شوي دي، 

بیا هم د فرد او ټولني د اساسي موضوعګانو په هکله نوي اساسي فکرونه  نه دي وړاندي شوي، او ټولنه په 

ال قومي او عقیدوي احساسات ال پیاوړي شوي او له مرکز نه د پرار میل ښکاره  اساس کي ال متحجره ده. اوس

 شوئ، او ملي پیوستون هم سست شوئ دئ.

دا ټول له دې امله چي د ګوندونو او تنظیمونو د واکمنۍ په مهال خپل هیواد تر زیاته حده له الیقو او مجربو 

افغان ژوند هم ارزان او بې ارزښته کړ. په دغه ډول دغو افغانانو نه محروم کړ، او په پرېمانه وژلو سره یې 

ورانوونکو او وژونکو رجیمونو، سره له دې چي د سر یو څو لویان یې د پوهنتون استادان هم وو، د وژني ډېر 

 بد میراث پرېښود.

ل بده یې ال داده چي دغه میراث د سرطان د مرض په شان ریښې کړي او د خپل سر وژلو نوي طریقې ایست

شوي دي. دا په خاص ډول وروسته له هغه وو چي د امریکې زبرځواک حکومت د یوه بېګانه عرب، عصامه 

کال په اخر کي د طالبانو اسالمي امارت په نظامي او هوایي قوت سره نسکور کړ او  ۲001بن الدن په سر د 

 ه افغانستان کي ځاى پر ځاى شول. بیا د لوېدیځي نړۍ د ډیرو هیوادونو پوځونه هم د امریکې له لوى پوځ سره پ
 

په نتیجه کي د څه باندي لسو کلونو په موده کي د طالبانو د شریکو او دباندنیو پوځونو په مقابله کي له دواړو 

خواوو نه په زرګونو افغانان او باندنیان هم ووژل شول. امریکا په همدغه دوران کي د وران شوي افغانستان د 

ي یوسلو درې میلیارډه ډالره و لګول، خو که دغه پیسې، چي د افغانستان لپاره خورا ډیري بیا ابادولو په الر ک

وې، په رښتیا او پر ځاى لګولي شوي واى، افغانستان به بیرته ودان او د افغانانو غټي ستونزي به هواري شوي 

ناوړي مدیریت له امله وو چي واى. خو په افغانستان کي حکومت د بېساري، ډېر عام اداري فساد او د باندنیو د 

 دغو پیسو خلکو ته هغومره ګټه و نه کړه چي دوى یې هیله من کړي وو.

( له څه هم د امریکې او ناټو پوځونه شاوخوا لس زرو ته لږ شوي دي او اصلي دنده یې جګړه کول ۲01٦اوس )

ن نظامیان او ولسي وګړي دي، هم نه دي، بیاهم یو پراخ جنګ روان دئ، او د وژلو او ترهګرۍ قربانیان افغا

دغه وژني، هغه هم د ولسي معصومو خلکو، باید افغانانو ته د زغم وړ نه دي، خو څنګه چي د پرله پسې جګړو 

او ترهګرۍ له امله د افغانانو ژوند ارزانه شوئ دئ. د سلیم عقل اواز ته وژونکي غوږ نه نیسي. اوس ال د وژني 

وژنه او بل وژنه( نه یوازي د نارینه وو، بلکه د ښځو او ماشومانو ]وژني[ نوي شکلونه، انتحاري وژني )ځان 

هم رواج شوي دي؛ که څه هم دا د ټولو بشري حقوقو او اسالم پر ضد عمل دئ. په قرآن مجید کي د النسا د 

م آیت کي ارشاد دئ چي که " څوک یو مؤمن په ارادي ډول وژني د هغه پاداش دوزخ دئ، چي  93سورت په 

لته به )د تل لپاره ( وي، او د خداى تعالى عذاب او غضب به پر هغه وي، او سخته جزا به ورته تیاره وي." ه
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لوى امام ابو حنیفه په فقه اکبر فتوا کي مؤمن دغسي مسلمان ښودلۍ دئ: " موږ هیڅ څوک د ګناه له کبله کافر نه 

 (11ګڼو، او نه موږ د هغه له عقیدې نه منکر یو." )

میراث ال هم په قوت کي دئ او د ختم هیله یې ضعیفه ده. دا د افغان په تاریخ کي تر هر بل جنګ نه د وژني 

اوږد دئ، او ښکاري چي هغه به په یوه او بل شکل نور هم اوږد شي، مګر په هغه حال کي چي د سیاست د ډګر 

سره د روغي جوړي الر ونیسي. لوبغاړي د خپلو ایډیالوجي ګانو افراطي اړخونه پرېږدي او د زغم په ښوولو 

څنګه چي ددغو ډیرو ډلو مخینه د جنګ، وژني او افراطیت ده، قوي حکومتي نظام په خپله ګټه نه ویني. دوى دا 

هم په نظر کي نیسي چي د شورویانو او د لوېدیزو پوځونو په وتلو سره کراري په وطن کي خوندي نه شوه، او 

پیل کړه. په داسي حال کي چي پخوا د برتانوي لښکرو په وتلو سره په  دوى په خپلو کي د جنګ یوه بله دوره

 وطن کي کراري شوې وه، هغه وختونه په افغانستان کي ددوى په شان تنظیمونه نه وو.

دغه ټول جنګونه، د کورنیو جګړو په ګډون، دغومره اثرناک شول، چي د افغانانو کرکټر او سلوک ته یې تغیر 

و ماشومان هم په دغسي بېرحمۍ سره وژل کیږي لکه په دیارلسمه پېړۍ کي چي ورکړ. اوس حتى ښځي ا

چنګېزیانو وژل. ددغو ټولو جنګونو، وژنو او د هیواد د ورانولو بیان نه دئ شوئ. امکان یې هم نه مالومیږي. 

 یو څو وروستۍ بیلګي یې دادي:

ر څنګ اتو نارینه وو، په ګډه په جوش سره ( په اخر کي د کابل ښار د شاه دو شمشېره ماجت ت۲01٥د تېر کال )

د فرخنده په نامه یوه ځوانه نجلۍ ووژله. ما ته نه ده مالومه چي د افغانستان په تاریخ کي به دغسي بېرحمه وژنه، 

هغه هم د یوې ښځي او د ښار په مینځ کي، ارګ ته نژدې شوې وي. وروسته د غور والیت د غلمین په ولسوالۍ 

سریله طالبانو، نونس کلنه رخشانه یو په بل پسې په تیږو وویشتله، تر څومړه شوه. د سریله کي، شاوخوا شلو 

طالبانو د صحرایي محکمي په نامه یوې سریله محکمې هغه په سنګسار محکومه کړې وه، په دې چي هغې له 

ه نامه کړې وه. د دېنه انکار کړئ وو، چي له یوه پنځه پنځوس کلن سړي سره واده وکړي، چي پالر یې ورته پ

څلور نارینه دوې ښځي او یو ماشوم ووژل  کال په نوومبر کي د زابل په والیت کي اوه هزاره الرویان  ۲01٥

شول، بې له دې چي کوم جرم یې کړئ وي. ویل شوي دي چي دا د داعش ) د عراق، شام د اسالمي دولت( ته 

ت کي د راټول سویو ډیرو خلکو په مخ کي د چند په کي په سوا ۲009یا  ۲00٨منسوب د مالیانو کار وو. په 

نامه د اوه لس کلنۍ نجلۍ په درو وهل وو په داسي حال کي چي د هغې الس اوپښې تړلي شوي وې. هغه وخت 

کال په جنوري کي د فاریاب والیت په غورماچ کي یوه سړي د خپلي شل کلني  ۲01٦طالبان هلته مسلط وو. د 

 کړه او خپله یې، چیرته نژدې، د طالبانو تر الس الندي سیمي ته پناه یووړه.ښځي، رېزه ګل، پزه پرې 

په بله سطحه کي څو کاله وړاندي د شرعي محکمې له خوا دښاغلي غوث زلمي په اعدام محکومېدل وو، په دې 

د تل  چي هغه د خلکو د پاره قرآن مجید په فارسي اړولئ وو. دى بیا د کوم چا په شفاعت عفو خو له وطن نه

 لپاره وایستل شو.

له دغو پیښو نه واضحه ده چي جنګ، هغه هم پرله پسې جنګ او وژنه، انساني صفتونه له مینځ نه وړي او انسان 

وژنه عامه کیږي. د افغانانو په تاریخ کي دغسي افغان وژنه عامه نه وه. دا ډېره غټه تراجیدي ده چي د افغانانو 

ي پیښي کیږي، هغه هم په یوویشمه پېړۍ کي. چاره په کار ده، چي وخت په ډېر ښکلي ملک کي دغسي کړغېړن

له وخت نه تېر نه شي، او که نه ددغسي جنګ، وژني او ترهګرۍ به افغانانو ته ددغسي لویو ملي مصیبتونو 

المل شي چي که خالصون ترې نه کېدونکئ نه وي، خورا ګران به وي. اساسي چاره پکار ده. د استاد محمد 
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امین یار په نظر چاره داده چي: " ما باید در طرز تفکر خود تجدید نظر بنیادي کنیم." د اساسي چاري ظریف 

لپاره حتمي ده چي د افغانستان جاري واقعیتونه په نظر کي ونیول شي. افغانستان نور یو ګوښه سوئ هیواد نه 

ن اوس په چم ګاونډیو هیوادونو او په لکونو نور دئ، او افغانان نور په تقلیدي ژوند قانع نه دي. په میلونونو افغانا

( شاوخوا دوه نیم لکه افغانان په اروپایي ملکونو کي د ۲01٥په اروپا، امریکا او کاناډا کي پراته دي. تېر کال )

ژوند لپاره الړل. دننه په وطن کي عصري پوهنه، د پوهنتون په سویه، تر هر بل وخت پراخه شوې ده، او ډېر 

موبایل تیلیفون، انټرنیت او تلویزیون له الري له نړیوالو سره په  الکټرونیکي مخابراتي وسایلو  افغانان د

زیاتېدونکې اندازه په تماس کي دي. هر ګړى د نویو مالوماتو خاوندان کیږي، تنویر کیږي او هڅول کیږي چي 

خ او پراخېدونکئ حرکت دئ، پدې چي ژوند د عقل په الرښود وکړي، او له تقلیدي ژوند نه مخ واړوي. دا یو پرا

دا د عادي افرادو حرکت دئ، او افراد د هري بشري ټولني بنسټ جوړوي. اوس د افغاني ټولني چلوونکو ته 

حتمي ده چي ددغه حرکت له پیاوړي کېدلو سره مرسته وکړي، او، په خاص ډول، افغانانو ته د هر ډول پوهني 

دي او ددغي الري نه ممکن کیږي چي خپلو استعدادونو ته، چي انکشاف ته زده کړه اسانه کړي. افرادو ته د ازا

یې ټاکلئ حد نشته، د کمال په لور انکشاف ورکړي. افراد د ښې پوهني او ازادۍ په حال کي فکري ابتکارونه 

 کوي، او د ژوند ال ښې طریقې راباسي.

او له نویو انکشافاتو نه د ژوند د ښه کېدلو  افغانانو ته هم اوس حتمي شوې چي له خپلو جنګونو نه عبرت واخلي

لپاره ګټه واخلي. له دېنه پرته ژوند او راتلونکئ به یې روښانه نه وي. لکه چي د پوهنتون یوه استاد ویلي دي 

چي: " بشریت په هغه ابتکاري استعداد چي فکرونه راباسي، او عملي کوي یې، متبرک کیږي، او په هغي ناتوانۍ 

 (1۲چي هغه یې ترک کړي، چي وخت یې تېر شوئ وي." ) په عذاب کیږي
 

 ددغه اثر تر لومړي لوى سرلیک الندي، د ازادۍ فلسفه، د تجربې فلسفه، د ګټورتوب فلسفه ما اضافه کړې ده.

یو ځل بیا له محترم نسیم سلیمي صاحب نه مننه کوم چي له خپلو ډیرو مصروفیتونو سره سره یې دغه لیکنه هم 

  ۲01٦فبروري،  م. ح. ک. .ټایپ کړې ده
                    

 یادښتونه
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 .3٨، 1999کتابونو خپرونه، نیویارک،

 .۲31پورتنۍ سرچینه،  ٤

 .٤٥د قول نقل، سهاکیان، یاد شوئ اثر،  ٥

 .٤3 ،۲00۲ټولنه، ه، ژباړه د مًحمد حسن کاکړ، د افغانستان د کلتوري ودي جارج نیلر، د پوهني فلسفي بنسټون ٦

 .٥، 19٤٦هانس مارګنتا، علمي انسان د قدرت سیاست په وړاندي، د شیکاګو پوهنتون خپرونه، شیکاګو،  7

 .1٤پورنى اثر،  ٨

ژباړه د محمد حسن کاکړ،  هومر باالبانس، د سقراط، افالطون، ارسطو، اپیکور، او زینو په نظر ښه انسان، 9
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.  دغه اثر په بېلو 19٦9افالطون، د سقراط وروستۍ ورځي، د هرولډ ټارانټ ژباړه په انګریزي کي،  10

 نومونو ډېر چاپ شوئ دئ.

 .17٥، 19٦۲ک، اسالم، د جان ولیمنرتدوین، د جارج برازیلر خپرونه، نیویار 11

 ګري لینګ،  1۲

    
 خیر او شر معیار دۍ"د  ده چی د خورا ډېرو خورا ډېره نېکمرغي"

“It is the greatest happiness of the greatest number that is the 

measure of right and wrong” 
 

 د ګټورتوب فلسفې " سپېڅلئ رښتین توب""

ستر مفسر ګڼل کیږي، ( utilitarianism)د خېر رسولو یا ګټورتوب فلسفي ( John Stuart Mill)جان سټواړټ مل 

خو هغه دغه فلسفه نه ده ایستلې; حتى د هغې د ډېر پراخ نفوذ نوښت یې هم نه دئ کړئ. دا د غېرعادي نومیالي 

 کار وو. (Jeremy Bentham)جیریمي بینتهام 

ل د ژوند په وروستیو کلونو کي د بنتهام یو دقیق انځور کښلئ: جان سټواړټ م  

" هغه نه دننۍ تجربه لرله نه باندنۍ. هغه نه شتمني او نه دښمني پېژندله، 

نه قوي جذبه نه په مړه ګېډه مړښت. هغه حتى هغه تجربه نه لرله چي 

د ناروغۍ له امله وي. هغه له ماشومتیا نه تر پنځه اتیا کلنۍ پوري 

لک توب په روغتیا کي ژوند کړې. هغه نه خپګان، نه د زړه د ه

دروندتوب احساس کړئ دئ. هغه تر پایه پوري هلک پاتي شوئ 

  وو."

د بنتهام کورنۍ هغه ته کافي شتمني پرې ایښې وه، چي بې له کارکولو 

نه 

ژوند 

وکړي: هغه د 

بخت له دغه 

نعمت نه بېساري 

ټول ژوند یې فکر کولو ته ځانګړئ کړ، خو دده ټول تفکر د فلسفې او نظري مسئلو په اړه  ګټه اوچته کړه. خپل

نه وو. د وړاندي تلونکي ګټي رسولو ایډیال چي هغه وړاندي کړ، دده په ټول سوچ نفوذ وکړ. بنتهام په ټولو ساحو 

ي د هغه ډېره نامتو عمل کي پر مختګ غوښت. له سیاست نه تر محبس، له فلسفې نه تر یخ شویو نخودو پوري.

په شان د بندي خانې په اړه یو نوئ  څرخ د یو یا ټول لیدونکئ په نامه (Pan Optican)، د پان اپټیکان ژه پرو

انقالبي تجویز و ، چې په باندي خوا کي یې حجرې او په محور کي یې د چلوونکي یا امر برج تجویز شوئ وو. 

چي د ټولو کوټو په دې قادر کاوه   امر بې له دې چي پخپله ورته ورشيد محبس  (pan optic)دغه ټول لید برج 

ده  دغه اثرناک محبس د مؤسس یوازنۍ ابتکاري خاصه نه وه. بتهام وړاندیز وکړ چي د څارنه وکړي،. خو دا د

دغه محبس دي د ګټي کوونکي معاملې په شان وي، په دغه ډول چي هغه به خپل لګښت پخپله پوره کوي، او 
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ه به په انسان پالي هم ژدغه پرو " ډېر بېالري به پر الر برابر کي." ه سخت کارونه چي بندیان یې کويهغ

چلوونکئ به یې بندیانو ته ښه خواړه ورکولي وشي، او روغتیایي حالت به یې ښه و ساتل شي، واوړي، ځکه چي 

ې کي دومره ډوب ژوګټي. بنتهام په دغې پرو به ډیري پیسېاو بندیان به چي څومره ډېر کار وکړي، هغومره 

شو، چي په داسي حال کي چي کوښښ یې کاوه حکومت و هڅوي هغه عملي کړي، دغومره ډېر لګښتونه وکړل 

او نزدې وو چي بندي شي. د افالس له قوانینو سره د هغه اشنایي ) چي الهم د اته څلوېښتو ساعتونو  وچي مفلس ش

  کړول کېدل او د غوږو پرې کېدل پکې وو( یو عبرتناک درد وو.لپاره یو ډول 

د بنتهام نور عملي تجویزونه د تلیفون له پخواني حال ) 

چي د مخابرې، تیوبونو له شبکې نه کار اخیستل کېده.( 

  یوه کانال سره تهآرام سمندر  ی له لیارید پانامه تړانګ د اطلس سمندر ې پوري رسېده، چيژتر هغې پرو

کي نخود و خوړل په ورڅو عیسوي اختر  د کی ژمي په ه د ترکاري سړول وه، چيژده بله پرو مښلوي. درو

ې یې د قانون اصالح، د مستعمرو خپلواکي، د برتانیې داساسي قانون تسوید، د لندن پوهنتون ژشي. نوري پرو

 تاسیس، او په پاى کي د افالس د پوره اړولو په هکله وې.

و ژبنتهام د خپل ژوند ډېره برخه په دې کي تېره کړه چي حکومتي لویان خپلو پرو

ته متوجه کړي، خو ده پخپله دغه کار نه کاوه. دى یو محجوب شخص وو، او غوره 

و او نظریو ته ځانګړئ ژیې ګڼله چي ګوښه ژوند وکړي او خپل وخت خپلو پرو

کړي، او یوازي له خپلو اخالصمنو دوستانو او پلویانو سره لیدل کتل وکړي. ددوى 

د جان سټواړټ مل پالر شامل وو. دغه کسان د  (James Mill)په ډله کي جېمز مل 

په نامه یادېدل، او دوى د بنتهام ( Philosophical radicals)فلسفي افراطیانو 

د هغه د نظریو پلویتوب په خاص ډول په پارلمان کي پراخ اثر  .تجویزونه عام کول

وو،  (David Ricardo)چي هلته د هغه د متحدانو په ډله کي ډېویډ ریکارډو  وکړ،

چي د خپل وخت لوى اقتصاد پوه ګڼل کېدئ. 

حتى رسمي مقامونو ته د بنتهام پرله پسې فشار اچوونکي لیکني )کله کله 

المل کېدلې. د انګلستان بانک له ګورنر سره د نه  وتناببره( د لویو اصالحا

په اړه، چي ده تازه پرې فکر کړئ وو، په مراوده  ونوبانکنوټ ونکوجعل کېد

کي، هغه وپوښته چي په څه شمېر بانکنوټونه په جریان کي دي. د بانک 

ګورنر درک کړه چي دى یې په اړه معلومات نه لري. په بانک کي بل څوک 

دې لپاره چي د پیسو د جریان د کنټرول ادعا  هم پرې نه پوهېده. بانک، د

ه چي مالومه کړي دغه نامالوم شمېر څومره په دوران کولى وشي، درک کړ

کي دئ. په دغه ډول جرمي بنتهام په بانکنوټونو باندي د شمېر لیکني او هم 

 د لومړي مالي سیاست د مسئولیت ادعا کولي شي.

ې د یوه مرکزي ژبیا هم بنتهام د یوه ځالند سودایي څخه ډېر لیري وو. د هغه ټول څو اړخیز تجویزونه او پرو

"طبیعت بشر پر اساس والړي وې، چي   (Utilitarian idea)پرنسیب له مخي وې، چي هغه د ګټي رسولو ایډیا 

تر حاکمیت الندي کړئ دئ. یوازي دننه په دوى کي ده چي وویل شي،  درد او خوښي د دوو خپلواکو بادارانو 

 محبس اوپتیکن پان

 مل مزېج

 رمل پال ړټواټد جان س

 ریکاردو دیود
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 مفکوره وخت کي دغسي یو ځالنده او انسان پالهپه هغه  موږ باید څه وکړو، لکه هسي چي موږ څه کوو."

کېدله. دغه واقعیت چي اوس موږ ته څرګند ښکاري، تر زیاتي اندازې د بنتهام، جېمز مل او د هغه  هافراطي ګڼل

 مسلمنن ورځ  د زوى، جان سټواړټ مل، او د هغو د ګټورتوب فلسفې د ملګرو د برکته ده. هغه څه چي موږ یې 

بهیر کي په ډېرو ټولنو کي دغسي نه ګڼل کېدله او، له یو څو نه پرته، په ډیرو ټولنو کي اوس هم ګڼو، د تاریخ په 

همدغسي پاتي ده. د بنتهام د ګټي رسولو د ایډیال نتایج په نېغه توګه په ډموکراټیک لبرلزم واوښت، چي د لویدیز 

 زادو ټولنو کي نفوذ کوي.آپه 

عا باله. ددغه "رښتین توب" اد " سپېڅلئ رښتینتوب "ه والړه ده چي هغه فلسفه پر هغه څ "ګټورتوب"د بنتهام د 

د هغه مقصد دا وو چي فلسفه او دئ." ده چی د خیر او شر معیار "د خورا ډیرو خورا ډېره نېکمرغيداده چي 

ورسره د اجتماعي پوهو پرنسیپونه د طبیعي ساینسونو په شان دقیق کړي. هغه د ګټورتوب فلسفې او د هغې د 

نیکمرغۍ پرنسیب د اخالقیاتو د نوي جاذبې قوت په شان وپېژنده. هغه په ډاډه زړه هیله کوله چي د هغې په پاى 

سولو " ګټي رو او فلسفې، نیوټن په شان و پېژندل شى. د هغه اساسي دلیل د کي به دى یوه ورځ د ټولنیزو پوه

چي د خوښئ المل کیږي، ښه او هغه  هبنا دئ، چي هغه د اخالقي پرنسیپ په شان ورته کتل. کوم څ پر پرنسیب"

ورته  دې لپاره چي دغه پرنسیپ اخالقي وي حتمي ده چي د ټولني له نظره چي د درد المل کیږي بد دئ. خو د

و کتل شي. کوم هغه چي پر حق وي، د هر یوه نېکمرغي اعظمي حد ته رسوي، او هغه چي غلط وي د ډېر درد 

نېکمرغي له سوچه درد  دغهاو رنځ المل کیږي. مونږ چي هرکله له سختو فیصلو سره مخ کیږو، حتمي ده چي 

 سره اندازه کړو.

نګه ممکنه ده چي مونږ په فردي یا د ټولني په سطح کي، فلسفې له مشکل سره مخ کوي. څ "گټورتوب"دا مونږ د 

 felicific) "نېکمرغۍ محاسبې"ستونزه د  هخوښي اندازه وکوالى وشو؟ بنتهام د خوښۍ د دقیقي اندازه کولو دغ

calculus)   ل عدونه په لست کي ونیول، په شموسره په تفصیل هواره کړه. ده په خپل تحلیل کي د خوښۍ اوه بېل ب

د هغه د دوام او د فردونو په شمېر سره چي په هغه سره متاثر کېږي. هغه داسي هم د شخص خوښي څلور بېل 

بد نیتي  تر لږه لږ همډولونه په لست کي ونیول چي هغه له قدرت، شتمنۍ، مهارت، ښه نوم او په پاى کي 

(malevolence) و شمېرل، چي په هیله کي له ناهیلۍ څخه پیدا کیږي  ساده دردونه" ". داسي هم هغه یو درجن

کوي. ]هغوى چي له زورېدلو او سپک کېدلو څخه  (masochists)ستان ک  وس) دا هغه کټګوري ده چي موږ ټول م  

خوند اخلي[ خو څرګند حقیقت دادئ چي خوښي، فردي وي یا ډله ایزه، په کمي لحاظ اندازه کېدلى نه شي. داسي 

شدت به په عام ډول له هغه نه راپیدا خوند ته مربوط  (stimulus)اکلئ معیار نشته چي د یوې انګېزې یا محرکېټ

کېدلى وشي. یو هندى فقیر ممکن له ترخې قورمې یا د اغزیو له توشکي نه خوند واخلي، په داسي حال کي چي 

 هغه به یوه دنمارکي ته د زغملو وړ نه وي.
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له زوى جان مل سره یې د زړه مینه وښووله. دواړو ډېر  دهغه سره له نژدې څخه کار وکړ اوبنتهام له جېمزمل 

 زر سټواړټ مل د بنتهام وارث ولید، هغه ایدیالي انتخاب چي د  بنتهام د ایډیاګانو څراغ به بل نسل ته ورسوي.

په ( Reform Bill)ح الیحه مه مړ شو، دوې ورځي وروسته له هغه چي د اصال1٦کال د جون په  1٨3۲بنتهام د 

پارلمان کي و منله شي، د  کومي لپاره چي هغه ډیړي هڅي 

کړي وې. دغي الیحې د برتانیې سیاسي څېرې ته تغیر 

ورکړ، په دې چي د رایي ورکولو حق یې دومره پراخ کړ 

لوى مرکزونه یې په نظر کې ونیول چي هغه چي د ښارونو 

و. بیا هم دا هغه د صناعتي انقالب له امله پړسېدلي و

ډموکراسي نه وه چي موږ یې پېژنو؛ د ښکته منځنۍ طبقې، 

او د کارګر طبقې ټول له راېي ورکولو نه بې برخي وې. 

سره له دې هم هغه په برتانیې کي د عامه ډموکراسي شروع 

  وګڼل شوه، چي په یوه پېړۍ کي یې تحقق وموند.

لکه ژوند د بنتهام د مرګ هره برخه هغسي غېرعادي وه، 

چي یې وو. د هغه په "عصري علمي" وصیت کي ویل 

شوي وه چي، د جنازې په وخت کي دي د هغه تن د ویرجنو 

دوستانو په مخ کي ټوټه ټوټه شي او بیا یې هډوکي مومیایي 

شي، په داسي حال کي چي د هغه د خوښۍ په دریشي کي 

اي صندوق کي نندارې ته کېښوول شي. ده چي هغه د چکر وهلو په کالیو، او د وښو په شاپو کي دي، په ښیښه 

]پخپله جوړ شوئ تصویر[ و ګاڼه تر بلي هري مجسمې څخه یې ډېر دقیق او مناسب یادګار (auto icon)  اټوایکان

څېره چي د هغه له وصیت سره سم درول شوې وه اوس په لندن کي د پوهنتون  (goulish) ګوني وباله. دغه غول

 نځور()پورتنی اصندوق کي لیدل کیږي، چي ده د هغه په تاسیس کي قوي رول لوبولئ وو. کالج کي په ښیښه اي

 9)محصالن چي د بنتهام د خوښۍ د پرنسیب له مخي عمل کوي، هر څو کاله د هغه مومیایي شوئ سر " ازادوي"( 

 . ۲30، ۲003ژوند، سکس او آیډیاګاني، اکسفوړډ پوهنتون خپرونه، 

ل    ثارآژوند اود جان سټواړټ م 

ل د  پالر یې له څرنګه چی مخ کی مو هم وویل، مه په لندن کي پیدا شو. ۲0کال د مي په  1٨0٦جان سټواړټ م 

ل په  لهکړئ وو چي یې  عزم  او هلاول نه د هغه پوهنه پر غاړه واخیست خپل زوى نه یو نابغه جوړ کړي. جان م 

وس د د اقلیداته کلنۍ کي یې د التین، الجبرې او  او پهدرې کلنۍ کي د ریاضي او لرغوني یونان په زده کړي 

هندسې په زده کړي پیل وکړ. دى تر دوولس کلنۍ پوري د منطق او فلسفې لپاره تیار مالومېده، خو هرڅه د پالن 

                                                             

اوهغه وخت جوړه سوه څی د مومیائی کیدو  په وخت کی د کیمیاوی موادو په   څیره ده د انځور په پورتنۍ برخه کی  د بنتهام جوړه سوی 9 

 پکارولو کی یی ریښتنی سر چی په کتنی انځر کی ښودل سوی دی ،وسوځید . س.ه.
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ل په اوه کلنۍ کي د افالتون  په یوناني ( (Theaetusټس ای يتله مخي وړاندي الړل نه. داسي ښکاري چي ځوان م 

ژبه لوستلئ وي. دى که څه هم ددغه اثر د کلمو په مانا پوهېده، 

لې یې ویالى شوې، خو درک یې کړه چي د مفهوم د  او جم 

دغي لوړي  د افالتون دکه چیری  پوهېدلو وسه یې نه لري. 

عریف تپکی  سویې ډیالوګ، چي د علم لوړ اوښکلي ټکي څنګه 

ل دغه  شي په نظر کي ونیول شي، ، د ځوان د  درک موږ تهم 

ښکاري، خو نه د هغه پالر ته. هغه خپل زوي تعجب وړ نه 

 ته وویل چي دغه اثر بیا ولولي.

ل ښوونه، په پرله پسې او حتمي ډول هر سبایي په  د جان م 

شپږو بجو پیل کېدله او ټوله ورځ به یې دوام کاوه. په عادي 

څخه ګوښه ساتل کېده، او تفریح ته  لوبو کي له نورو کوچنیانو

" د کار عادت مات شي او نه چي  تر څو، پرېښوول کېده،  نه

او تخیالتو ته په ښه نظر نه کتل  شعرونو میل پیدا شي." يلټ د

ل په دې عقیده وو چي شخصي جذبې باید د کېدل. مشر م  

 عمومي اجتماعي رضا او موافقې، یا نارضائیت په وړاندي وځپلي شي. د

ال لږ دوستان، پېژندګلویان  ،شنایانآ" یو څو دغه شعار وو: (Walter Landor) والټر لنډوالرښود روحیه د  هغه د

ل چي د بنتهام د خوښي یا نیکمرغۍ د پرنسیب عام مبارز او د ستر اقتصادي متفکر،  هیڅ نه" اردو ریکجېمز م 

(Ricardo)  لوى خواخوږئ سالکار وو، دننه په خپل کور کي، په واقع کي د ویکټوریا د کالسیک عصر یو

ل تر دیارلس  ځیږه، د خپل زوى د پوهني سره د هغه  .هیبتناک حیوان وو اندېښنه بیخي ډېره وه. جان سټواړټ م 

کومه مبالغه نه ده. ده د خپل دا  " د سیاسي اقتصاد ټول کورس تمام کړئ وو."کلنۍ پوري د هغه په خپله وینا 

نوي اقتصادي افکار به یې جذبول او حتى پخپله به یې هم  ،کي ګډون کاوه وپالر او ریکارډو تر مینځ مباحث

 نظرونه وړاندي کول.

ل په  ې چي د هغه در کي په پنځلس کلنۍ کي د قانون او اخالقیاتو په اړه د بنتهام اثر تر السه کړ. همدا 1٨۲1م 

د بنتهام او د هغه فلسفي نظریو ته د هغه  "زه اوس یو بل انسان شوئ یم."یې ولوستل، وې ویل چي:  واړه ټوکه

" زه اوس د هغه څه څښتن شوم چي په ژوند کي به د موخي په نامه یاد شي؛ چي د نړۍ ستایني حد نه الره. 

 مصلح شم."

کار خپلو پلویانو ته پرېښود، چي د هغه د ناتمامو  بنتهام د خپلو اثارو له خپرولو سره هیڅ عالقه نه لرله، هغه دغه

او د هغه ټول فکرونه چي ده هره ورځ د هغې موضوع په اړه څرګندول چي خیال ته  لیکنو نه کتابونه جوړکړي

ړ، ې الس پوري کژغي ډیري غټي پروهل په اتلس کلنۍ کي په ول واړوي،. سټواړټ م  ډد کتاب په  ،به یې راتلل

له یو میلیون نه ډیري کلمې کېدلې، تنظیم کړي. دغه کار په پاى کي د  څخه چېد نوټو  ویکنلد چي د بنتهام 

 څو ټوکیز اثر شو. "(On Evidenceشواهدو )"پر

کي په څرګند ډول ښکاره کړه چي: " زه هیڅکله هلک ( Autobiography)ل وروسته د خپل ژوند په اړه کتاب م  

تصور کولى شي چي دغسي څوک یې مشر وي چي د زوى په  چاپیلايردنني  د نه وم.". یو څوک د هغه د کور
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ل مور دا ټول " خو د م  ... په وړاندي ټینګه کرکه ښووله. ده هغه لېونتوب ګاڼه. و" هغه هر ډول قوي جذبوینا یې 

له هیڅ و نه کړل. داسي ښکاري چي هغې دا  تسلیمېپه څه سترګه کتل؟ هغې یا د وېري یا ناتوانۍ یا  ول ټله ام 

له به وي چي جان م   هدمخه لیدلي وو. د هغ  3۲٥ل د خپلي اټوګرافۍ په مور داراالیتام چلولئ وو. له همدې ام 

 مخونو کي یو ځل هم د خپلي مور یادونه نه ده کړې.

ل د خپل زوى په دماغ مینځلو کي دغومره برېالي وو چي تر اوه ویشت کلني پوري د هغه د   ،نني ژونددجېمز م 

آخوا  دماغ نه يمینځل خپل له خوا په دلیل او عقل سره پوره اداره کېده. ځان ته یې اجازه نه ورکوله چي د پالر

" هغه د همزولو له شي. دى حتى له خپلو استثنایي استعدادونو نه هم بې خبره وو. هغه یې داسي ګڼل چي 

استعدادونو هر هلک او نجلۍ یې  وشم د متوسطي؛ څه چي زه کوالى د]استعدادونو څخه[ نه دباندي او نه الندي 

دغسي قضاوت یوازي د هغه چا له خوا کېدلى شي چي له خپلو همزولو سره یې هیڅ نه  په یقین سره کولى شي."

وي لیدلي، یا په ازاد ډول ورسره ګړېدلئ نه وي. سره له دې هم په دغه ځوان باندي چي هیڅکله هلک نه وو، 

ر نه ډک ملیاد لندن له  کله چی کال په مني کې، 1٨۲٦د تر څو ورو ورو غلبه وکړه. له ځان نه د خبرتیا حس 

" داسي وګڼه چي ټول د پخوا په شان پرله پسې کار کاوه، دمه وکړه او له ځان نه ېې و پوښتل:  یی ښار کي

ه په خپلو الفاظو د هغ ارمانونه دي په ژوند کي پوره شوي دي. ... ایا دا به تاته غټه خوښي او نېکمرغي وي؟"

په دغه ځواب سره مي دننه  .ه!ن، کړ چيرا ځان ویښتیا اواز په څرګند ډول ځواب د یوه نوي نه ځپل کېدونکي"

دغه ځوان چي د نېکمرغۍ په  په وجود کي زړه ډوب شو. ټول هغه بنسټ ونړېده چي ژوند مې پرې والړ وو."

 فلسفې یې ټینګه عقیده لرله، ددې توان نه الره چي هغه د ځان کړي.

ل هغسي عصبي ناروغي لرله، چي ډېر دمخه یې فکر کېده، خو ده هغه پټه ساتلې وه. داسي  جان سټواړټ م 

دغي ناکرارۍ په حال کي د تغییر سین روان  او پالر هم پرې خبر نه وو. سره له دې هم دښکاري چي حتى مور 

ل په دې پیل وکړ چي د  ( رومانتیک شعرونه او غېر 17701٨٥0) (W. Wordsworthویلیم وړډزورت )وو. م 

( لیکني ولولي. 17٦0 1٨۲٨) (Saint -Simonسایمن )ن یسعقالني متفکرانو لکه د فرانسې اجتماعي مصلح، 

 Jean Françoisمانتیل ) ران فرانسوا مژبیا یوه ورځ یې ځان په ناڅاپي ډول ولید چي د فرانسې د جذباتي شاعر 

 لیژان فرانسوا مر مانت منیسا نیس دزورتړو میلیو
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Mar Montel)  .چي دغي فقرې ته  کلهیادونه لولي

ورسېد، چي شاعر په هغې کي د خپل پالر مړینه 

ل په ژړا شو. دى وایي چي دى  بیان کړې وه، م 

په خپل ذهن کي ددغي صحنې په "څرګندي 

مفکورې" سره و خوځېد. که څه هم دى دې ته 

اشاره نه کوي چي په هغې کي په رښتیا څه 

پېښېدل. د هغه خپله ځپل شوې هیله چي دده په 

ل ژوند کي به دغسي صحنه پېښه شي، چي له خپ

نه دمخه وخت کي به دغسي  (Freud)فرویډ

ل دغي نتیجې ته ورسېد، چي  روښانه نه واى. م 

دغه فکر ځپل  " ددى اوس بیرته روغ شوئ دئ. 

وي، چي په هغه کي ټول احساسات به مړه شوي 

ل ځان دې ته  له مینځ څخه الړ." اوس نو جان م 

 ځانګړئ کړ چي انسان پالني ته په خپلي فلسفې کي ځاى ورکړي.

ل که څه هم د ګټورتوب په فلسفې والړ وو، په دې پیل وکړ چ په مؤسسانو انتقادي شي. د بنتهام په اړه  ې د هغېم 

نتیک غورځنګ پلویان لکه " ځان ویښتوب زموږ د عصر د نوابغو هغه شیطان ] یاني د رومایې درک کړه، چي 

" د هغو ډیرو بي برکتو او بې دى دغي نتیجې ته ورسېد چي بنتهام  وړډز وړت[ په هغه کي هیڅ ویښ نه شو."

ره دغه وروستۍ تبصره له خپل پالر س حاصله خلکو په نسل پوري ]تعلق الره[ چي انګلستان تل تولید کړي دي."

کوي، خو دى په همدغه وخت کي هم معتقد وو، چي " بنتهام د د اشارې نه ډېر د غېر شعوري دښمنۍ تمثیل 

ل د ګټورتوب په فلسفه کي د انسان پالني عنصر له ننویستلو نه برسېره، په  بشریت ستر خېر غوښتونکئ وو." م 

دغه کار په کولو سره په دې پیل وکړ چي د لیري رسېدونکي  دې لټه کي شو، چي ټول مفهوم یې پراخ کړي. هغه د

 اصالحي لبرلي اېډیا په داخل کولو سره دغي مشخصي او په منطقي لحاظ مستدلي فلسفې ته تحول ورکړي.او 

ل ورو ورو له خپل عصبي رنځ نه پوره روغ شو، خو دۍ د هغه له څرګندي وینا سره سم چي  روغ شوئ، م 

له  ته متوجه کړ. خواوس یې د ټنګ ټکور کالسیکي کانسرتونو ته په تللو سره د خپل پالر نارضائیت ځان 

کانسرټ نه د خوند په اخیستلو په حال کي د هغه تېره ذهن دغه وېره حس کوله، چي حتمي ده چي ټوله موسیقي 

به په ځاي ودریږي. هغه یوازي محدود نوټونه لري، او هغه به یوه ورځ په یقین سره اخر ته ورسیږي. )له دغي 

ل استثنایي منطقي  قدرتونه او ذهني سالمتي له نیکه مرغه بیرته په حال شول.( ساده تېروتني سره سره د م 

ل دغي عصبي ناروغۍ له تجربې نه د یو ډېر نادر  د غه محتاط، په قانون والړ او غېر عادي مستعد ځوان، د، م 

ل پهزرصفته انسان په شان راووت. د هغه غېر تخیلي سختوالي پر ځاى چي پالر یې پکښي ت  یق کړئ وو، م 

ډول د پوهاوۍ شخص شو، او د عادت له مخي همدا چي د بل چا نظر یې اورېده، ځان یې پرې پوهاوه.  استثنایي

ل او واقعیت په ډګر کي اعتدالي شو. هغه دغه احساس ته، چي انساني نېکمرغي مد هغه د هدف نجابت اوس د ع

 اس نه یې کرکه هم کوله.څه مانا لري، پراخ انکشاف ورکړ، او له تنګ او نه بښل کېدونکي فرقه ایز احس

 دیفرو موندیګز
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ل په څلیرویشت کلنۍ کي په دغسي ښځي مین شو، چي ښه جذابه او  بیا نو هغه څه چي حتمي وو، پېښ شو. م 

خو د کنټرول شوي جذبې  ،یوه سوزناکه شاعره (Harriet Taylorېلر )اهرییت ټډېره ذکي وه. دغه دوه ویشت کلنه 

السه د هو ځواب ورکړ. خو هغه له بده مرغه د یوه ډېنامیک او بریالي مدمیني ته س دهخاونده وه. هغې هم د 

سره واده وه، خو د هغه د پوهاوي بېساري  سوداګر

ل له پوهاوي سره جوړ راغلل.  جان خاصیتونه د م 

له خپلي مېرمني سره مینه لرله، هغې  (John Taylor)ټېلر

زر د هغه وفادارۍ حس له مخي چي له خپل مېړه سره یې 

ل مینه دهژو په داسي  ،ره مینه لرله، هغه قانع کړ، چي پر م 

وى د حال کي چي له خپل مین سره په لیدلو ټینګار کوي، د

تر مینځ به "نامناسب توب" نه وي. د یوه کال دننه وکتوریا 

لکه شوه. په عین حال کي دغه سوچه وکتوریایي  د برتانیې م 

 اخالق شل کاله اوږد شو.

ل په منظم ډول هري یت لیدله، کله د اونۍ په اخیر یا  ،م 

ویک اینډ کي، چي ټېلر به چیرته د بزنس د پاره تللئ وو، 

هلته پاتي کېده. کله به چي دغسي چانس نه برابرېده، ټېلر 

به د ډوډۍ خوړلو نه وروسته په مهارت له کور نه وته، او 

اښام وني مکلب ته به ته، او د مېرمني مین به یې د یوه افالت

تېرولو لپاره د فلسفې او شعري جدي بحث لپاره ښکاره شو. خو کلونه وروسته جان ټېلر یوڅه تند مزاجه شو. د 

ل یوه وروځه په غېر ارادي ډول پورته او کښته رپېدله او هرییت یو لړ عصبي تکلیفونه پیداکړل. له  ستوارت م 

بیخي ډېره اندازه یې له عالي احساس نه په استفادې سره دې سره هم هرڅه په سطح کي یوڅه ارام ښکارېدل. په 

دغي ازمېیل شوي ډلي و کوالى شواى په خپله غوره شوې الر کي بریالي وي. ټېلر د کیمیا په بزنس کي ګټه 

ل وروسته  ل یو استثایي فیلوسوف شو، هرییټ د هغه د ایډیا ګانو په انکشاف کي غټ رول و لوبوه. )م  وکړه، م 

چي هغې دده د ډېرو لویو اثارو په لیکو کي برخه لرله.( په عین حال کي وکټوریایي پسپسکي چاالنه  ادعا وکړه،

ل تییره ل او جان م   م 

 شوپنهاورآرتر 
 )اصلی نوم( مړی ان ایوانز

 )قلمی نوم( جورج ایلیټ ایمانوئیل کانت
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ل هر هغه څوک سخت ترټه چي د هغه د میني نوم به یې په خوله اخسته. ټېلر هره شپه خوندورو  وې، خو م 

 د.ډوډیو او واین څښلو ته زور ورکړ، او هرییت د ضعف کولو غېر عادي استعداد وښو

 

ل خپل عادي ډېر کارکولوته دوام ورکړ. په اتلس کلنۍ کي په  لکي سرویس کي ننوت، او د ختیځ هند شرکت مم 

کي یې دنده تر سره کوله، چي پالر یې هلته یو لوړ پوړئ چارواکئ وو. ) جېمز حاضر نه وو چي زوى یې خپل 

ل د نفوذمني عقالني میراث په پوهنتون کي ضایع کړي.( څو کاله وروسته جان سټو جلې م ویسټ منسټراړټ م 

یې جذب کړل. )د مجلې د ډېرو  کولړچ او جورج ایلیټچلول پر غاړه واخیست، چي دغسي نامتو لیکواالن لکه 

دلي ورپېژندل، او د نا اورې ایمانویل کانتفلسفي او ادبي کارنامو په لړ کي د انګلیسي عمومي لوستونکو ته د 

 یې په لږ وخت په جرمني کي مشهور کړ.( ارزونه وه، چي هغه ورشوپنها

تر دغه وخت پوري د بنتهام حضور په ښیښه اي صندوق کي د غول د صورت په شان محصور شوئ او په 

ل بیا په عصبي ناروغۍ اخته شو. له همدې کبله  1٨3٦ ل د نزعي په حال کي و، چي سټواړټ م  کال کي جېمز م 

ل د مړیني نه وروسته، زوى یې بیا روغ  به وو، چي پالر یې په وروستیو ورځو کي و نه شو لیدلى. د جېمز م 

 شو، خو د وروځي غېر ارادي رپېدا یې تر پخوا نوره هم شدیده شوه.

ل په  په نامه اثر خپور کړ، چي په هغه سره یې نوم وایست. دغه 'د منطق سیسټم' کال کي  1٨٤3جان سټواړټ م 

یې  فهمیتافزیکي فلسد برتانیې د تجربې عنعنې په الر کښل شوئ، خو د جرمني  جان الک، برکلي او هیوماثر د 

( ورته انکشاف ورکړئ وو، له نظر نه وغورځوله. 17701٨31) هیګل(، او 17۲٤1٨0٤) ایمانویل کانتچي، 

ل په دې  قانع وو چي میتا فیزیک رد کړي. د جرمن میتافیزیک یوازي له هغو څو موضوعګانو څخه وو چي )م 

ل  "یو څوک له عقل نه محروموي."هغه سخت وپاروي. هغه ال څرګنده کړه چي له هیګل سره اشنایي  د م 

ل امپیریسیزم جربي فلسفې د ت هغه فلسفي ډګر هوار کړ چي د خپل ګټورتوب فلسفي ایډیاګاني پرې خورې کړي. م 

د پلویانو په شان فکر کاوه، چي کومه هغه پوهنه چي موږ یې تر السه کوو، په نهایت کي له تجربې څخه راوزي. 

دغه ډول راوتنه به د عقل نه کار اخیستل په غېږ کي ونیسي، خو حتى پخپله عقلي استدالل هم د تجربې محصول 

له الري  (enumerative inductionشمېریز استقرا )نږ عقل د دئ، او په تاریخي، روحیاتي او فلسفي مفهوم مو

کوو، چي هغه په مکرري شمېرني سره استقرا کېږي  (generalizationعمومي حکمونه )کشف کوو. یاني مونږ 

په   (الف(لمر  چیموږ دغه پېښه په وار وار مشاهده کوو  .ئیاتو نه د کلیاتو استنتاج کول[ ز]استقرا یاني له ج

 هیوم برکلی لګه   جان الک
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ل کیږي. ، بیا موږ دغه نتیجه اخلو چي   (د اوبه کېدلو )ب کنګلکي د ظاهر  لکیږي )لمر یخ  (ب)د  (الف)الم  الم 

ل د فکر له مخي ټول علمي تفکر په دغه ډول کار کوي. هغه د تجربوي یا ازمایښتي تجربې له  اوبه کوي(. د م 

 مخي کار کوي.

ل ښه درک کړه چي  کېدونکې ده. فرق نه کوي چي مونږ څو واره د پېښو لړۍ ووینو، خطا  (inductionاستقرا )م 

مونږ هیڅکله باوري کېدلى نه شو، چي بل ځل به کوم مختلف څیز ښکاره نه شي. دا چي ټول قوګان ]یو ډول 

چي په اوبو کي المبي[، سپین دي، تل د رښتیا په شان منل شوي وو، خو د اتلسمي پېړۍ په پاى او د  همرغ

ۍ په پیل کي په استرلیا کي د اروپایانو په میشته کېدلو سره مالومه شوه، چي تور قوګان هم شته دي. نونسمي پېړ

ل ټینګار وکړ چي دغسي پوهه د  په استقرا سره د پوهي په ترالسه کولو کي د ناسم توب امکان تل شته. خو م 

دغه پوهنه څنګه ترالسه کولى شو، اعتبار بېلي درجې لرلى شي. دا هم په تجربې سره مالومېدلى شي چي مونږ 

او چي هغه کوم ډول شواهد تولید کړل. که دغه پوهه د نوري پوهي په ترالسه کولو کي ګټوره ثابته شوه، ښیي 

 "قوانین"د طبیعت ( patternsعمومي طرح ګاني )چي هغه د یقیني توب له لوړي درجې نه بهره منه ده. د تجربو 

ر د طبیعت د نورو قوانینو په ټاکلو کي ګټور کېدلى شي. دغه حقیقت چي ډېر تهیه کولى شي، چي هغه پخپل وا

ل کي مالګه جوړوي، کیمیا پوهان دغي فرضیې  (alkaliالقلي )له  تېزابونه ته و هڅول  (hypothesis)سره په تعام 

ل کي مالګه جوړه کړي. دا به بیا و ازمایل ش سې ي، او په دغي پروچي ممکن ټول تېزابونه له القالید سره په تعام 

لونه کشف کېدلى وشي.  کي به ډېر ځانګړي تعام 

په اوله کي د پېښو د یوې ځانګړي   د یقیني توب دغه ارزونه به حتى په غېرساینسي ډګرونو کي هم پېښېدلى وشي.

 (beer)لړۍ په اړه، زموږ استقرا به په خپله رامینځ ته شي. د بیلګي په ډول، موږ کشف کوو چي د ډېر مقدار بیر 

موږ نېشه کوي. دا  (Whisky)یا ویسکي (wine)یا واین ( cider)څښل به موږ نېشه کړي. د زیات مقدار سایډر 

هڅوي. د هر الکولي څښاک زیات مقدار څښل سړى نیشه کوي. ال مهمه داده چي  موږ دوهمي استقرا درجې ته

موږ د خپلو تجربو په اړه د دوهمي درجې استقرایي نتیجې تر السه کوو. موږ د مکررو تجربو په رڼا کي دغي 

ک ونتیجې ته رسیږو چي ټولي حادثې د عمومي مطابقت تر حاکمیت الندي دي. د هغو سلوک به له پخواني سل

سره مطابقت وکړي. موږ نتیجه اخلو چي پخپله طبیعت له ځینو عمومي قوانینو سره مطابقت کوي. د مکررو او 

لري. په تاریخي  (cause)یو علت  (effect)پراخو تجربو په پایله کي مونږ دغي نتیجې ته رسیږو، چي  هره پېښه 

نږ د روحي ماشین یوه برخه ګرځي، او په دې لحاظ د ژوند په یوه وخت کي دغه نتیجه ترالسه کیږي؛ هغه زمو

ډول هغه زمونږ ټول فلسفي لید ته ځانګړتیا ورکوي. هغه هغه طریقه کیږي، چي مونږ ژوند کوو؛ هغه طریقه 

 چي مونږ فکر کوو.

د علیت په اړه چي دغي نتیجې ته رسېدلي یو، مونږ د یوه بل علمي کشف په لور د " له مینځ نه وړني استقرا" 

(eliminative induction ) له الري مخ په وړاندي ګام اخیستلى شو. مونږ یوه پېښه تجربه کوو، او څو ممکن

علتونه کشف کوو. یو څوک مري؛ مونږ ټول ممکن علتونه ازمییو. د یوه عضوي حیوان جنس یا نوع پوره له 

سې ډول ډول علتونه له نظر څخه مینځ څخه ځي؛ مونږ خاص علتونه څېړو، او له نظر څخه غورځوو. یو په بل پ

غورځول کیږي، تر څو چي مونږ استقرایي "سم" ځواب ومومو. دا په خپل وار د طبیعت د قانون په اړه زمونږ 

د فردي عقیدې تفکري اثر پیاوړئ کوي. خو هسي چي مونږ لیدلى شو، حتى دغه شمېریز استقرا د شمېریز استقرا 

 دئ.پر پخواني پرنسیب باندي ټینګ والړ 
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ل په نظر شمېریزه استقرا په نهایت کي زمونږ ددغې ټولي علمي پوهي توجیه یا اساس دئ. په پاى کي مونږ  د م 

 په دغي طریقې ډډه کوو، چي له دوو اساسي عنصرونو څخه استفاده کیږي: تجربه او یاد.

ل استدالل ډېر قوت لري، خوځیني د ضعف ټکي هم لري. د دوهمي درجې له استقرا  لکه یو ډول  سره سره د م 

د هغه په استدالل د راتلونکي په اړه د هیوم په افراطي امپیریسیزم باندي غلبه کولى نه شي.  والئ او علیت

باندي ډډه کوي.  (consistency)زمونږ ټوله استقرایي پوهه یوازي په تیري او اوسني توافق یا یو ډول والي 

ې ډډه کوي چي وایي راتلونکئ به له تېر او اوسني مهال په شان یو داسي هم هغه زمونږ په هغي ګڼني یا فرضی

ل په نظر دغه ګڼنه چي راتلونکئ به تیري ته ورته وي، زمونږ په دوهمي درجې استقرایي پوهي  ډول وي. د م 

پوري اړه لري. خو دا د منطقي ګردى څرخ له ځان سره لري. د هیڅ استقرا دپاره ممکنه نه ده چي وښیي 

ي به د تیري، اوس یا راتلونکي په شان وي. په دغه ساده دلیل چي ټوله استقرایي پوهه په همدغي استقرایي راتلونک

 پوهي والړه ده.

دوهم اعتراض پخپله د ساینس پوهانو له خوا دئ. کومه هغه نوې طریقه چي دوى نوي قوانین پري باسي، له 

ازمییي، او بیا  (facts)اینس پوه حیرانوونکي واقعیتونه دغي استقرا سره لږ تړاو لري، یا یې هیڅ نه لري. یو س

یې د شرح لپاره ډول ډول ګڼني وړاندي کوي. بیا هغه دا تر ازمایني الندي نیسي، چي و ګوري که هغه له 

واقعیتونو سره اړخ لګوي. که یې مطابقت وکړ، دغه ګڼنه یا فرضیه د پوهي، ساینسي قانون او یا حتى د قانون 

ل متقابل استدالل یوڅه قوت لري. د هغه په نظر هره فرضیه  په شان منل کیږي. بیاهم په دغه اعتراض باندي د م 

به تل غېریقیني پاتي وي. نوري فرضیې به هم وي، چي له دغو واقعیتونو سره به مطابقت کوي. دا چي کومه 

ل له انتقا د سره سره له شمېریز استقرا نه یوه یې ومنله شي، د فرضیې استدالل کوم الرښود نه ورکوي. ) د م 

 هره دوهمه درجه استقرا بیا هم له هماغه عیب نه خالي نه وي.(

ل تجربي طریقه هم دى له یوه بل زیانمن سوال سره مخامخ کوي. مونږ څنګه پوهیږو، چي هغه پېښه چي  د م 

و وهیږو، چي په نړۍ کي یمونږ یې تجربه کوو، زمونږ له تجربې څخه بېل شتون لري؟ په بله ژبه مونږ څنګه پ

ل په متوافق ډول له دېنه انکار وکړ چي دغسي فرضیه  څیز د یوه رښتیني او ټینګ ټکي په شان شتون لري؟ م 

وړاندي کړي چي زمونږ له خبرتیا یا شعور نه دباندي یوه تلپاتې نړۍ وجود لري. پر ځاى یې نظر ورکړ چي 

شي. دى ډاډه وو چي "ددغي مادې مفکوره ټوله هغه معنا په ځان  "ماده" به د یوه دائمي امکانیت په شان وګڼله

ل په  کي نغښتې لري، چي دغي ګډي نړۍ ورپوري تړلي دي. ددغي ګډي نړۍ نور اوسېدونکي به لږ قانع وي. م 

متمم ډول استدالل وکړ، چي دماغ د " د احساس لرلو تلپاتي امکانیت دئ." زموږ دماغ یو لړ احساسات او هیجانونه 

په شان خبرتیا لري. دغه مزئ یا تار مخ  ( thread of conscience" )" شعور مزيي، چي له خپل ځان نه د د

 په بیرته اړولو سره یادونه تهیه کوي.



  
 

 

 39از ۲۲

دغه استدالل، چي په روحیاتي یا فلسفي لحاظ څه پیښیږي، په خاص ډول قانع کوونکئ نه دئ، خو د "خبرتیا یا 

شعور مزئ" په خپل ذات کي د راتلونکي د پاره یوه ښه نښه وه. 

ویلیم نیمه پېړۍ وروسته ووچي د امریکې سیکالوجي پوه 

د د دماغ او د هغه د دماغ او د هغه (William Jamesجېمز)

ل  (Stream of consciousness)"خبرتیا ویاله"  شرح کړ. م 

ممکن ددغي ابتکاري او رڼې کوونکي مفکورې په لور لومړى 

 ګام پورته کړئ وي.

ل په نظر مونږ د منطق قوانین په شمېریزه استقرا سره کشف  د م 

 Law of)کوو. دغسي قوانین لکه د پېژندګلوۍ یا هوییت قانون 

identity)  څیز، چي په عېن حال کي چي خپل ځان او بل چي یو

چي له ورځنۍ تجربې ځخه ددوهمي درجې  څیز کېدلى نه شي

استقراګانو په ډله کي راځي. په ورته ډول د ریاضیاتو قوانین له 

حادثاتو نه زمونږ له استقرایي پوهني نه راوزي. د یو د عدد حکم د مفردو څیزونو له مشاهدې څخه راوزي. 

دوه عدد له جوړه څیزونو نه زموږ له مشاهدې نه راوزي. دغه دوه حکمونه په اساس کي سره تړلي داسي هم د 

یوازي له تجربې څخه  ۲=1+1نه دي، یا دا چي د یوه لړ ریاضي شعارونو څخه راوتلي دي، ددې مانا دا ده چي 

رایي پوهه ده لکه هسي چي استقرا ده. دا په هیڅ ډول په منطقي یا په ریاضي لحاظ "ضروري" نه ده. دا استق

ل په نظر ممکن مونږ یوه ورځ کشف کړو چي  دوه نه کیږي، خو څنګه چي  1+1"ټول قوګان سپین دي." د م 

 کیږي، مونږ  د هغه له رښتین توب نه په ډېره لوړه درجه متیقین یو. ۲=  1+1مونږ ډیري تجربې لرو، چي 

ل دلته په واقع کي د خپل پالر پر ضد غږیږي، چي وو. د هغه  (nominalist)هغه د ریاضیاتو په هکله نومپال  م 

ل د  ۲یوازي د  1+1په نظر  تعریف دئ. ټول ریاضیات پر دغسي ساده تعریفونو بنا دي. داسي هم سټواړټ م 

نونسمي پېړۍ د ډېرو ریاضي پوهانو له خوا تر انتقادونو الندي ونیول شو، په شمول د کیمبریج پوهنتون نامتو  

پلوى وو.  د نیغي پوهي د پلویانو په نظر  (intuitionalist)ویلیم ون ویل له خوا، چي هغه د نیغي پوهي  پروفیسر

 1+1سره برابر نه دي. هغه په غوڅه توګه د پوهېدلو وړ نه دي. نو  ۲له  1+1مونږ هیڅ درک کولى نه شو چي 

دوه کیږي. حتمي ده چي همدغسي وي. بله الر نه شته. ټول ریاضیات ددغسي بنسټیىزو بصیرتونو په پوره رښتین 

 توب باندي بنا دي.

ل ددوى په وړاندي استدالل وکړ چي د نړۍ په اړه زموږ پوهه اوس هغه نظرونه دي چي له پخوا د درک وړ  م 

په ټوله منځنۍ دوره کي د درک وړ نه وو، چي مځکه ګردۍ ده او د لمر پر شاوخوا راګرځي. د    نه ګڼل کېدل.

ل کاوه، چي په هغه سره نیوټن د جاذبې تر مشاهدې پوري د درک وړ نه وو چي مځکي تر اوږده واټن  پوري عم 

 یې د سپوږمۍ حرکت متاثر کاوه.

 مزیج یلیمو



  
 

 

 39از ۲3

ل  د ریاضیاتو تجربي نظر له ستونزو سره مخامخ شوه. په تجربي  د م 

پوهي پوري د عددونو مربوط کول غټ مشکل د ریاضیاتو اصلي 

ماهیت دئ. زمونږ په تجربي نړۍ کي د څیزونو محدود یا معین 

(finite)  اعداد دي. له بلي خوا مونږ پوهیږو چي هلته ډېر نامعین

عددونه شته دي. له نوي هندسې نه هم ورته اعتراض جګ شو، چي 

 )سکي فلوباچ   نیکوالی په دې وختو کي د روسي ریاضي پوه

Nicolai Lobachevski)  کشف کړئ چي هغه د امپیریسیزم د

وسکي ثابته شي. لوباچی ریاضیاتو نظر ته به خنثى ورکوونکې ضربه

ښودلې ده، چي د اوقلیدوس هندسه چي په هواره سطحه کي د تطبیق 

وړ ده، د هندسې یوازنى شکل نه دئ. نوري پوره بیلي هندسې هم 

شته چي په منحني سطحو کي د تطبیق وړ دي. په فزیکي نړۍ کي 

سره تطابق نه لري. دلته تجربه او دا زیاتره ارتباط نه لري. د ریاضي فضا او فزیکي فضا په هیڅ حال کي 

 ریاضیات سره جال څیزونه دي.

ل کي اقتصاد یا سیاسي اقتصاد ته، چي هغه وخت په دغه نامه یادېده، مخ واړاوه. اقتصاد الهم په  ز کال1٨٤٤په  م 

دغه دسپلین لومړڼى بنیادي اثر، د ملتونو شتمني  ( دز 17۲3 1790) Adam Smith ادم سمتکي وو. لومړیو پړاونو 

(The Wealth of Nations)  .ل په خپپه نامه  "د سیاسي اقتصاد پرنسیپونه" ملپه نامه اویا کاله دمخه خپور کړئ وو

اثر کي په عمومي ډول د هغو پرنسیپونو له مخي غږیږي، چي ادم سمت د لومړي ځل لپاره ایستلي، او وروسته ډېویډ 

ل د "کلسیک دودورته انکشاف ورکړئ وو. دغه  (David Ricardo)ریکارډو  یو څو  اقتصاد" په نامه یاد شو، خو م 

شول. خورا ډېر ژور یې خورا ډېر ساده وو.  لمتلپاتي تغییر الدغه کالسیک اقتصاد د  مهم کشفونه پکي وکړل چي د

ل ه ټول به پ، درک کړه چي قوانین د تولید په اړه دي، نه د وېش په اړه. د کار، مځکي، او ماشین د تولید مؤثریت م 

ه طبیعت، ، لکثر کیږيأډېر تنظیم شي. دغه قوانین په ځینو محدودونکو عواملو سره مت وا ځینو افاقي قوانینو سره لږ

)ډېره پرېماني یا قحطي(، د تولید مؤثریت  )د کار یا د ماشین( او داسي نور. په دې ډول شتمني د هغو قوانینو او 

 هورسوو، خو همدا چي تولید ه پوریافاقي عواملو له مخي تولیدیږي، چي مونږ قادر کوي د هغه مقدار تر اخیري حد

 David  ریکاردوډیوډ  Adam Smith,ټ سم ادم ى نه شو. تر هغه دمخهشوه، موږ یې وېش " اعظمي حد"  ته رسول

Ricardoایستلي وو مخ کېدل، ، ځانونه معاف  خپله او پلویان به یې چي کوم وخت له خپلو هغو قوانینو سره چې دوى

 زاد مارکېټ خپل "طبیعي" قوانین لرل او د هغو په اړه هیڅ کېدلى نه شول.  آ. کول

 یلوباچفسک یکوالین
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خونه کښته لوېدل، او اجورې په حتمي په پرېمانۍ کي نر

ډول لږېدېلې. کرنیزه مځکه چي به نوره هم لږ لږه شوه، 

اجورې به پورته تللې. که څه هم ډېر کړاوونه ګالل 

ل خو کېدل د تولید او ویش  خبره به دغسي ساده وه. د م 

جالوالي دغسي قوانینو ته، چیرته چي په وېش پوري 

د. همدا چي شتمني تولید یې اړه لرله، د پاى ټکئ کېښو

" انسانان شوه، همدا چي مالونه مارکېټ ته تیار شول 

په انفرادي یا ټولنیز ډول هغسي سلوک کولى شي، هغه 

"هغه مقررې قوانین هیڅ نه لرل.  طبیعي"، ""وېش" ".یې غواړي خپلهدوى د هغه چا په اختیار کي ورکولى شي چي 

د ټولني د هغي واکمني برخي نظرونه او احساسات دي، چي جوړوي یې،  ،ټاکل کیږي "ویش"  چي د هغو له مخي

ه ل په بېلو بېلو دورو او هیوادونو کي ډېر مختلف دي، او چي انسان یې و غواړي، ممکن نور هم مختلف شي." چی

ل لکیږي:  وېش سره اخالقیات یو عام  ولى یدا کوښودله چي اخالقیات څنګه په پانګه والي اقتصاد کي خپله الر پ م 

 شي.

لدا یو ابتکاري بصیرت وو چي د نونسمي پېړۍ سوشلسټانو او د  کارل هم مهال،  م 

اثر په  "کمونست مانیفست". )وروستي د توبیر درلود، څخه ډېر Karl Marxمارکس

لهماغه کال خپور کړ، چي  ( په نامه خپل اثر خپور کړ. "د سیاسي اقتصاد پرنسیپونه" م 

، چي په سوشلسټي کنټرول د ازاد مارکیت لوپه دې لټه کي  مارکس او سوشلسټان

لاقتصادي سیسټم ونړوي او اخالقیات په اقتصاد کي داخل کړي.   وروسته له هغه چي م 

چیرته چي شتمني په وېش پوري "اول یې تولید له وېش څخه بېل کړ، نظر ورکړ چي 

و د اهغه وخت د شتمنۍ د وېش فکر " اړه لري، د ګټورتوب پرنسیپونه دي تطبیق شي.

. داسي ښکارېده چي هغه لګټورتوب فلسفه د شمال او جنوب قطب په شان سره لیري و

ل  ددې له پاره طرح شوي وو چي د خورا ډیرو لپاره خورا ډېره بدمرغي تولید کړي. م 

 انقالبي نه وو او نه یې غوښتل چي دغه سیسټم ونړوي. د هغه له نظرونو څخه مقصد دا وو چي پخپله سیسټم ته تحول

ورکړي، ددې لپاره چي ټولو ښکیلو خواوو ته یې ښه وګرځوي. د ګټورتوب فلسفه بې له شکه له اول نه اخالقي فلسفه 

وه. چي د عصر سوداګري پېچلتوب باندي تطبیق کېدلى وشي، بې له دې چي ساده یا اسانه ښوول شوې یا ناکافي وي. 

غه عقلي او ورو ورو نفوذ په یوې نیمي پېړۍ کي تر نن السه تحول ورنکړي، خو د هدهغه به اقتصادي ټولني ته سم

پوري جریان لري. که څه هم په دغه ډول اعتراف پرې شوئ نه دئ، خو د ګټورتوب فلسفه د کار مارکېټ، د اتحادیو 

مذاکرو او د اجرائیوي معاش په سطوحو کي لږ تر لږه د پرنسیب په څېر پر ځاى پاتي دئ. هغه بې له دې چي انکار 

د هغه مراعات به و نه شي. دا یوازنى معیار دئ. دا د یوه معیار په و ټولي دغسي اجتماعي معاملې پوهوي خ وشي

څېر ګرځېدلئ،  چي وېش باندي قضاوت کوو. ویل کیږي چي په لویو کمپنیو کي اجرائي رئیسانو ته له حد نه ډېر 

دغه  ي بحث نه دباندي د تولید موضوع ده. دمعاش ورکول کیږي، هغه دئ چي "مارکېټ یې حکم کوي." دا له اخالق

ل د جالوالي د پرنسیب څخه استفاده کوي، او ټینګار کوي چي دا د وېش موضوع  تمرین په وړاندي اعتراضونه د م 

ده چي دغسي مواجب تر اقتصادي نه ډېر د نورو مالحظو تر حاکمیت الندي دي. هغه ټول د اخالقي  دې مانا دا ده. د

 ریکاردو  ډوډی

 Ricardo David 
  ادم سمت

 Adam Smith 

  کارل مارکس

Karl Marx 
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کي واقع دي، او دلته ډېرو ته ښکاري چي د هغه ډېر مناسب تطبیق به د ګټورتوب د ایډیا د ټولګټي  قضاوت په ساحه

 مفکوره وي.

ل ره په س هیریت ټیلرد عادت له مخي به یې له  او په نامه لیکه "د سیاسي اقتصاد پرنسیبونه"هغه وخت خپل اثر  م 

ده  دى الهم په ژور ډول پرې مین وو. وروسته یې ادعا وکړه چي هغه د  اونۍ کي لږ تر لږه یو ځل ډوډۍ خوړله.

ی ی له علمي کار سره تر دې حده ښکېل شوې وه چي همکاره یې ګرځېدلې وه، او د هغه د کتابونو په ځینو برخو کې 

 ه"چټکدماغ الره. په واقع کي د هغې  "د پوره هنرمني"هیریت  . د هغه په نظری ووډېر ابتکاري فکرونه وړاندي کړ

خو نورو چي میني  " د بشریت د واکمنو په ډله کي څرګنده څېره وګڼله شي."دې الیقه وګرځوله چي  هغه د پوهاوى"

یوڅه  او پېژندله: یوه استثنایي څیرهبل ډول  هړانده کړي نه وو، هغه یو

 هري یتنکار کېدلى نه شي چي مغروره ښځه. حقیقت چي هرڅه وي ا

ل دپاره یو لوى الهام او مالتړه وه. د هغې د همکارۍ  په دغو کلونو کي د م 

 دقیقه اندازه تر پوښتني الندي ده، خو په دې کي شک نشته چي هغې د

دغه عصر د یوه نامتو او پراخ نظره متفکر له اثارو سره فکري مرسته 

همدې امله وو، چي هغه په دې نژدې وکړه، او هغه هم په غټه اندازه. له 

وختو کي د ښځو د غورځنګ د مخکښانو او نامتو کسانو په ډله کي 

ل هم وروسته د ښځو په ازادۍ کي غټ رول  شمېرل شوې ده. پخپله م 

ولوباوه، او لکه څنګه چي و به وینو، هغه بې له شک نه د هغې له ډېرو 

 فکرونو نه بهره من شو.

لهغې کي د  1٨٤9په   مېړه مړ شو. دوه کاله وروسته، په پاى کي م 

له هغې سره واده وکړ. اوس نو دوى په یوه کور کي اوسېدلى شول، 

دوى اړیکي د پخوا په شان وې، که څه هم په دې اړه په یقین څه ویل  له دې چي نور ورپسې خبري وکړي. خو د بې

ري هیڅ رسېدلئ نه وي. په رشتیا هم که وضع بل دوى واده تر اخیري حد پو کېدلى نه شي. ټولي نښي ښیي چي د

دې توان نه الره چي په خپلو اړیکو کي فزیکي ستړیا  ډول واى، ژوند به یې توپېر لرالى. په دغه مرحله کي یوه هم د

ل جسمي  ځي( هماغسي په چتکۍ سره رپېدلې، او هري یت له دغسي روحيیوروځي )ور ته غاړه کښېږدي. د م 

 یا مالخولیا څخه زورېدله، او یوڅه معیوبه شوه. (hypochondria)ناروغتیا 

کي د هند له بلوا نه وروسته د ختیځ هند کمپنۍ منحله شوه، او حکومت د هند اداره په خپل الس کي ونیوله.  1٨٥٨په 

ل ل ته ېد کمپنۍ د یوه لوړپوړي اجرائیوي چارواکي په شان ښه تقاعد ترالسه کړ. هغه او هیري یت د فرانسې سه م 

الړل، چیري چي د هغه ځاى ښې هوا په هغې ښه اثر وکړي. په دغه وخت کي معلومه شوه چي د هیري یټ "ناروغي 

ل ګاني" تر روحي نه  جسمي ناروغتیا نه ډیري وې. هغي د سل نرى رنځ الره ) چي په غالب احتمال پخپله له م 

ته ورسېدل،  اویګننهمدا چي دوى د فرانسې اخته وو.(  ټوخي ورته نقل شوئ وي، چي هغي د سږي په مرض

لهیري یت سختي تبي ونیوله.  یوازي په هېبتناک حالت کي لیدل چي مینه یې په ژور ډول مخ په ډوبېدو ده او مړه  م 

ل شوه. دې لپاره چي خپله پیاوړې ضربه سپکه کړي، ځان په کار کي ډوب کړ او خپل ډېر مهم، نسبتاً کوچنى اثر  د م 

کي خپور شو. دغه اثر  1٨٦1په دغه وخت کي وکاږه، چي په کال  (Utilitarianism) د ګټي رسولو فلسفه""په نامه 

 د ګټورتوب فلسفي بنسټ، د هغه د فلسفې جوهر تشکیلوي

ل تییریه ل او جان م   م 
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 چي د هغه په نورو اثرونو کي یې نفوذ کړئ دئ.

لد  او د ګټورټوب د فلسفې لومړنۍ له حد نه ډېره ستاینه د هغه د پخوانۍ عصبي ناروغۍ له امله  بنتهامله خوا د  م 

لمعتدله شوه،  ډیري ایډیاګاني رد کړي، په تېره د انسانانو د عقلي طبیعت په اړه د  بنتهامیې دې ته وهڅاوه چي د  م 

سي الندي راځي، په دغ توب محاسبې()د سپېڅلي هغه ډېر ټینګار او د هغه فکر چي انساني سلوک تر محاسبې 

لتحلیل سره انسان مطالعه کېدلى نه شي. د لومړني الس تجربې  ښودله ته و م 

 ."جال کوی" د تحلیل هغه خاصه ده چي احساسات له لیکني څخه چي دا 

د ټولني جذباتي او روحي خوا هېره کړې یا په نظر کي نه وه  یا بنتهام

ښېګڼي فلسفې سره زیانمنه  نوري ټول نیولې. د هغه د ګټورتوب نظر م

ه. دا سوړ خیرات وو. په رشتیا هم د ټولني په اړه د بنتهام ټوله وشوې 

تش په نام علمي، په تېره په عقل  (Enlightenment)طریقه د تنور دورې 

باندي ټینګار زیانمنه کړې وه. هغه هغه تاریخي انکشافات او پیاوړي جذبات 

(Passions) ل شوي وه، له نظر څخه  ، چي د ټولني د هسکېدني الم 

ل د ګټورتوب فلسفه، د رومانتیکي لیکوالو  غورځولي وو. له بلي خوا د م 

او داسي هم د لرغونو  Coleridge کولرجاو  Wordsworthوړډزوړتلکه 

یونانیانو په لیکنو سره متاثره شوې وه. هغه په دې لټه کي شو چي خپل 

نساني سلوک له ټولو اړخونو سره معتدل کړي. ټولنه هم، د ټولنیز درېځ د ا

انسانانو په څېر، چي په غېږ کي یې نیولې، د روحیاتي او جذباتي قوتونو تر اثر 

 الندي ده.

خوښي "او هغه دا چي   د ګټورتوب فلسفه په اساس کي پر اخالقي بنسټ والړه ده

په فلسفه کي د اخالقیاتو د (David Hume) ډېویډ هیومپه تېره پېړۍ کي  "ښه ده.

" د اخالقیاتو په هر سیسټم کي... داخلولو پر ضد ډېر پیاوړئ استدالل کړئ وو. 

لیکونکئ د څه وخت لپاره په عادي استدالل سره مخ په وړاندي ځي او د خداى 

زه هغه وخت  تعالي شته والئ ثابتوي، یا د انساني چارو په اړه مشاهده کوي.

د فرضیو پر ځاى دغه  (is not)( او نشته isه حېران شم چي د شته )السدسم

سره تړاو ونه  "(might notنه باید ) " یا "(mightباید ) " فرضیه نه وینم چي له

. "لري. دغه تعبیر غیر محسوس دئ، خو هغه تر نهایي درجې د اهمیت وړ دئ

ي " د بدهیوم چي دغه مخفي استدالل رابرسېره کړ، دغي نتیجې ته ورسېد چي 

اخالقیات یوازي د  او ښېګڼي توپیر یوازي د څیزونو په اړیکو کي نغښتئ دئ، او په عقل سره نه درک کیږي."

ي، لکه قیاتو بنا واحساساتو او نظرونو موضوع ده. هغه د فلسفي بحثونو له ډګر نه دباندي ده. هره فلسفه چي پر اخال

  د استدالل په خوا او شا کي و مومي.هیوم د  هد ګټورتوب فلسفه، مجبوره ده چي خپله الر

ل " یوازنی ثبوت چي د د ګټورتوب فلسفه د استدالل ژورتیا او باریکي لري.  له هماغه اول نه واضحه ده چي د م 

یې په رښتیا ویني. یوازنى ثبوت چي اواز اورېدل ورکولو دئ، دا دئ چي یو څیز چي د لیدلو وي، دا وي چي خلک 

کیږي دا دئ چي خلک یې اوري: زموږ د تجربې نور منابع هم همدغه شان دي. په همدغه ډول یوازي د مشاهدې په 

 Wordsworthتړدزوړو

  Coleridgeکولرج
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بیا نو دى په  درک سره ممکنه ده چي هر هغه څیز تولید شي چي مطلوب وي، یاني خلک یې په رښتیا غواړي."

د یوه څیز موندنه او خوندناکه موندنه وایي چي : وهیڅ پټ او مخفي نه دئ وړاندي درومي او دغسي مهارت سره چي 

او کرکه ترېنه کول او دردناک یې ګڼل هغه څیزونه دي چي سره نه بېلېدونکي دي، یا د هماغو څیزونو دوې بېلي 

کې ده، فزیکي او میتافزیکي برخي دي. ... د هر هغه څیز غوښتنه له هغه تناسب نه پرته چي ایډیا یې خوښوون

 ناشونتیا ده."

ل له استدالل نه خبر او په دې لټه کي دئ چي پرې الس برئ شي. دى په خپل استدالل کي چیرته چي یوازي  هیومد  م 

فلسفې  د بنتهامکلمه ده په پټه نه ګډوي او پر ځاى یې یو روحیاتي واقعیت وړاندي کوي. د لته مناسبه ده چي د  شتهد 

لسیپونو جوهر بیا راوړل شي، چي د پرن  "ښيدرد او خو " " طبیعت انسانان د دوو خپلواکو بادارانو،پرې معتقد وو.  م 

تر حاکمیت الندي کړي دي. یوازي هغو ته په مراجعې سره ده چي مونږ څه وکړو. لکه هسي چي ټاکو څه به وکړو. 

مونږ اداره کوي، په ټول هغه څه کي چي کوو یې، په ټول دوى په حکم پوري تړلئ دئ. دوى  ... د ښه او بد معیار د

هغه څه کي چي وایو، په ټول هغه څه کي چي فکر کوو. هر کوښښ چي کوو له خپل محکومیت څخه ژغورل دي، 

 نه وي، چي ... د ګټورتوب دغه پرنسیب وښودل شي، او تائید شي." بل څهله دې نه غېر

"خوښ : ۍکي پر ځاى وو. د ګټورتوب فلسفې پرنسیپ بې له شک نه مجرم د په فلسفه توبشرط یا قېد د ګټور هیومد 

د نېکمرغۍ د خورا ډیرو، خورا ډېره نېکمرغي ":بل ګام یې هم مجرم دئ ایسېدونکئ هغه دئ چي غواړو و یې کړو."

لاو  بنتهامدواړو  "خورا ډېره نېکمرغي د خورا ډیرو د پاره ولټوو."ده. نو مونږ باید  "  هیومله چي دوى د داسي ګڼ م 

سوچه فلسفي استدالل ته د سایکولوجیکي واقعیت په داخل کولو سره ځواب ورکړئ دئ. دا هغسي ده چي مونږ سلوک 

نه یوازي اخالقي  ( Fact Psychologicalسایکولوجیکي واقعیت )کوو، او دا دغسي ده چي مونږ باید سلوک وکړو. 

 کېدونکي دي.وظیفه کیږي؛ هغه دواړه نه سره وېشل 

د ګټورتوب فلسفه زمونږ د یوویشتمي پېړۍ حساسیتونو ته له مسلم ګڼلو نه پرته بل څه نه ښکاري. په واقع کي مونږ 

هغه  لم  وړاندي کړل، او بنتهام د ګټي رسولو یا د ګټورتوب د فلسفې په عصر کي ژوند کوو. کوم هغه دلیلونه چي 

رخه په ب خورا ډېرو ته یې خورا ډېره خوښيپلویان وموندل، تر څو چي تشریح او تفسیر کړل، وار په وار یې ډېر 

حتى په هغو نادرو وختونو کي  .10کړه. د شلمي پېرۍ ټول هغه کوښښونه ،چي ناسم یې ثابت کړي، مصیبتناک شول

لکوي. کمونیزم په مچي ازمیښت یې وشو، عملي کوونکي یې مجبوره شول ادعا وکړي، چي دوى د هغه په نامه ع

ه. راتلونکې دنېکمرغي د ټولو لپاره کړ، چي وتیوري کي هغه ومنله، لکه چي د کارګرو ډېر غټ پوسټرونو اعالم 

نېکمرغي د ټول الندي کوونکي نژاد فاشیزم په تیوري کي د هغه محدود نژادي شکل ته ځان متعهد کړ، چي ګواکي 

ل. دغه دواړه اعالم شوي شکلونه د حق دئ  د لبرلي شکل تقلید ثابت شول. م 

                                                             

و د ترکانو یو له لیاری محمود طرزی دو امان هللا ، ا"... په نامه کتاب کی لیکی:" کی افغانستاناور په ریه تالی ستیوارت د " .１

اړیکی لرلی. دغو ځوانانو د خپل هیواد د عصری کیدو او د احساسی خاصی ډلی  سره چی ځان ته ئی ترک ځوانان ویل، 

 په نامه په دی مصطفی کمال د  د دوی یو ملګری اساسی قانون د بیرته ژوندی کولو  لپاره چی ډیر کلونه نافذ و مال تړلی وه.

ل د  لیکونکیچی ګناه  بل لیکونکی چی ترک ځوانانو د هغه . لمسوونکی آثار ئی لوستلی وو، بندی شوی وو  جان ستیورت م 

" 9 مخ،  ۲فصل  چی نا خپری شوی او نیښداره لیکنی ئی په پټ ډول الس په الس ګرځیدلی.. وو محمود طرزی آثار لوستل

 ل له افکارو څخه متأثر وو. س.هومان... په بل عبارت داسی بریښی چی  اعلیحضرت امان هللا خان په غیر مستقیمه توګه د م  
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لد لبرل ګټورتوب ایډیالوجي، چي  ورته انکشاف ورکړ، د هري هغي ټولني له الري چي څومره ازادېدله، هغومره  م 

خپرېدله، تر دې حده چي د ګټورتوب دغه پرنسیپ اوس د لوېدیز ډول ډموکراسیو کي د اساسي قانوني حق په شان 

د نقض خیال کولي و نه شي. حتى هغه غوښتني هم چي سختي ګاني وګالي، ټولو  شوئ دئ. هیڅ سیاستمار به د هغه

 ته د ښه والي په عبارتونو کي تل په دغه ژبه ویلي چي د خوښۍ ښې ورځي راتلونکي دي.

لخو دغه خوښي په دقیق ډول څه ته وایي؟ کوم څیز دئ چي مونږ خوښ کوي؟  له اول نه دې مسئلې ته متوجه وو.  م 

له حد نه ډېر ټینګ نیول شوئ دئ. بنتهام ګټورتوب په دغه ډول  " ګټورتوب"رنسیپ کي پپه بنتهام ه چي د هغه پوهېد

" ... په هر هغه څیز کي، هغه خاصه چي په هغې سره ګټه، ښیګڼه، خوښي، ښه والئ یا نېکمرغي تعریف کړئ وو: 

ممکن کافي پراخ ښکاره شوئ وي، خو په هغه  دا تولید شي... یا د زیان، درد، بدي، یا د بدمرغۍ مخه ونیوله شي."

شېبه کي چي د سپېڅلي توب محاسبه عملي شوه، هغه په حیرانوونکي ډول ساده او ابتدایي شو. دغه محاسبه ښه مجهزه 

په نظر کي ونیول شي، هغه له ( Quality)په محاسبه کي ونیسي، خو څه وخت چي کېفیت  (Quantity)وه چي کمیت

ګټورتوب په زیاته اندازه یوازي د ډېر ښکته  بنتهامکي پېښ شول. د  لموو، او هغه دا وو چي په عنظره غورځېدلئ 

 ګډ معیارله مخي د خوند یا لذت وو.

لله بلي خوا د  تعریف کمیت، کېفیت او پرمختګ په نظر کي نیسي.  م 

"... دا باید د خورا پراخ مفهوم گټورتوب وي چي د پرمختګ کوونکي 

د نېکمرغۍ په دغه نظر کي د څیزونو د  بنا وي."انسان په تلپاتي ګټي 

لښه کېدلو ایډیا پرته ده.  دلته د خپل عصر د ډېر تازه نظر سره په لیکه  م 

کي وو. د هغه د ګټورتوب د فلسفې د خپرېدلو نه بس دوه کاله دمخه د 

 Origin)جنسونو د سرچینې  ژوندیود  ( Charles Darwin)چالس ډاروین 

of Species)  لپه نامه اثر خپور شوئ وو. د د پرمختګ ایډیاګانو د  م 

ل مفهوم په نظر کي نیولئ وو. خو سره له دې هم په دقیق ډول یې د  تکام 

) پرمختګ د اعتراض سره ستونزي لري.  (is/ought) شته/ بایدد هیوم 

 داسي ټولني لپاره ښه دئ، مونږ باید د پرمختګ لپاره کوښښ وکړو.(

انسان د پرمختګ ایډیا به د د په عملکي اهمیت نه الره.  ښکارېده چي هغه

په  ) حتى تشنېکمرغۍ په شان ټوله ومنله شي. زمونږ د ګټورتوب عصر دا هم د اساسي قانون په شان پېژندلئ دئ. 

 نامه محافظه کار یا د ساتنپالني ګوندونه به دغه ضرورت حس کړي، چي خپل تعریف د پرمختګ لپاره نقض کړي،(

ل  spiritual) ټیګار وکړ، چي ټولي نېکمرغۍ سره برابر ارزښت نه لري. رښتنۍ نېکمرغي د "روحي بشپړتوب" م 

perfection)  لوړه درجه په ځان کي لري. په عملکي احتمال لري مونږ هغه وخت نور هم بریالي شو، چي په نانېغ

ه اغېزې ټینګار کوي. دا د حساسیت ترزیق ډول د نېکمرغۍ د خپلولو لپاره کار وکړو. دى د رښتین توب او ښکال پ

لد  کیږي.ل غواړي. پوهنه او داسي هم تجربه د نېکمرغۍ د ژوري درناوۍ الم د ګټورتوب فلسفه په دغه ډول د  م 

د ډېر ښکته معیار څخه لوړ مقام ته هسک کیږي، خو دا د خاصانو رنګ او بوى لري.  (hedonism)خوندورتوب 

هم منلې وه، چي یو څوک به کله د یوې ساده لوبي په کولو سره هغومره خوښ شي چي لکه بنتهام حتى پخپله محتاط 

به لو اکوبکو" تعصب چي له نظر نه وغورځول شي د د موسیقي کومي ژوري سمفوني ته چي یې غوږ نیولئ وي. 

 ( Charles Darwin) اروینډ لزچا
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روحیاتي نظرونو  دلته به د هغه سپېڅلې محاسبه له د موسیقي او شعر پوهو او هنرونو سره یو شان ارزښت لري."

 سره همغاړې ښکاره شي.

ل له دغي مسئلې نه خبر وو. له هغه څخه یې حتى ګټه پورته کړه، چي د ګټورتوب په فلسفه کي د لبرل فکر داخل  م 

کړي. د خوښۍ ارزښت په هغه ښیګنه کي پروت دئ چي د فرد ژوند ته یې راوړي. بیا هم د ټولو له ګټي سره باید د 

ظر کي وي. اجبار باید هیڅ نه وي. نېکمرغي په هغه ټولنه کي په ډېره ښه توګه نفوذ کولى وشي، ټولو مالحظه په ن

چي هلته هر څوک پرېښوول شي چي د خپلي خوښي نېکمرغي و لټوي. یوازنى شرط باید داوي چي د نېکمرغۍ دغه 

"خورا یزم دغه ډول ترویج د فردي ډول د نورو د نېکمرغۍ له رقم یا عمومي ښه والي سره ټکر و نه کړي. د لبرل

پر ضد په عمومي استدالل باندي بري مومي. دغه ډول استدالل چي په لفظي لحاظ او  ډېره نېکمرغي د خورا ډېرو"

تر څه حده په نظر کي ونیول شي. د ګټورتوب فلسفه به د عوامو غرغړه کول بیرته جاري کړي. له هر نظر نه چي 

] له ډیري بېرحمۍ او ظلم څخه خوند اخستل[ به د ښکار د قربانۍ فردي  (sadism) ساډیزمورته وکتل شي، د ډیرو 

لعذاب په یقین سره تر سیوري الندي کړي، خو نه د   د نېکمرغۍ د نه مداخلې ډول. م 

لد  د نېکمرغي محاسبي او  دهغه عمومي کېفیت ته یو ډول  هر یو خپل ځان ته  د لیبرلي تعریف نېکمرغۍ  م 

ه دغه ډول تفسیر شي، چي د هر راز محاسبې لپاره تیاره وي. له بلي خوا پستونزه وړاندي کوي. نېکمرغي اوس باید 

ندي نه شونکې او نه ضروري ده. مونږ به داسي استدالل به وشي، چي د فردي نېکمرغۍ محاسبه تر دغو شرایطو ال

محاسبه کړو؟ څرګنده ده چي د سلیم عقل له تجربي معیار  خورا ډېرو، خورا ډېره نېکمرغيڅنګه وکولى شو چي د 

 نه باید دلته کار واخستل شي: یوه عمومي هوکه.

لدا د   وبف)د ګټور یزمریانیوټلیټهغه له او د لبرلیزم ، د هغه له امپریسیزمد منطق سره جوړ راځي، چي د هغه له  م 

څخه یو اتحاد جوړ وي. په داسي حال چي هر فرد د خپلي خوښي نېکمرغي غواړي، ضروري کیږي چي د  فلسفه(

نیکمرغۍ کشف تجربي وي. داسي هم، له پخوا نه ټاکل شوى، د ټولو د نېکمرغۍ د تضمین لپاره یا له باندي نه فکر 

 سره د پام ورته والئ ولري. د ءولو د نیکمرغي تجربي محاسبه به له شمېریز استقراپکي هیڅ الره و نه لري. او د ټ

" یوازي شواهد کافي دي چي تېروتني لپاره به ور خالص وي، خو تکرار به یې یقیني توب نورهم پیاوړئ کړي. 

ره شي، خو یو دا به دائروي ښکا ".ممکنه ده هر هغه څه چي غوښتل کیږي، دا وي چي خلک یې په رښتیا غواړي

للکه  اعتراض په غوڅ ډول ځواب کړي. شته/ بایدسایکولوجي وي چي د هیوم د  ځل به دا : "که موخه، چي وایي م 

کي د موخي په شان و نه منل شي، هیڅ څیز به هیڅ  هغسي چي د ګټورتوب فلسفه یې وړاندیز کوي، په نظر او عمل

 وه." ، هیڅ وخت قانع کولى و نه شي، چي هغه همدغسيڅوک

یا دا ټول تصویر دئ؟ په یقین، مونږ کله غوره ګڼلى شو چي له خپلي خوښي نه غېر د یوه بل څیز الس ته راوړلو آخو 

هم مونږ ته  " سم څیز کول"کولى شو، خو د  وکړو. مونږ د غېر غوښتني یا د دندي په مفهوم سره عملل لپاره عم

شکل او په ټولنه کي زمونږ د ارزښت وړ احساس او په داسي په خپلو ځانوکي د ویاړ، خوښي، په  خوښي راکوي 

نورو شکلونو. د نېکۍ او ښېګڼي ترزیق په دې ډول فرد او ټولني ته خوښي بښي. بیا نو د نېکمرغۍ ال ډېر ژور 

 په لور نور هم هڅوي.  "Spiritual Perfection" روحي بشپړتوبمفهوم ته راځو، چي مونږ د 
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لنېکمرغۍ ته د  فرد مجاز کوي چي خپل ځان ته په ګټور او په ټولیز ډول انکشاف  ،فردي غوښتني ټینګارد  م 

لورکړي. دى په دې ډول ټول کېداى شي، او خپل ټول امکانات لټوي. خو دا یو څه خوښ لیدل دي. د   لمود فار م 

جوړښت په یقین سره الر پرانیزي. چي دغسي وشي، خو دا چي هغه به 

له خبره ده. زمونږ سیکالوجي، چي ازاده پرېښووله همدغسي وکړي ، هغه ب

شي، موږ د رڼا او خوږوالي په لور تل نه رهي کوي. دا یو نسل وروسته 

( شرح کړه 1٨٥٦1939) (,Sigmund Freud) فرویډ سیګمنډوو چي 

چي عصبي ناروغي، غېر شعوري، او ځان بربادوونکي محرکونه 

لبرلیزم، د نورو  م للي خوا د زمونږ په عملونو کي غټ رول لوبوي. له ب

په سلوک کي د پالرواکي ډوله مداخلې مخه ونیوله، ددغي ګڼني له مخي 

 چي په مونږ کي ډېر نه پوهیږي، چي کوم څیز مونږ ته ښه دئ.

لد  په وخت کي حتى د اجتماعي ښه والي کوښښونه په معمولي ډول ددغي  م 

لاو د  بنتهامپالرواکۍ د پرنسیپ له مخي کېدل.  په یقین سره همدغسي  پالر م 

فکر کاوه. دوى خپله عقیده په ازادي اعالموله، خو هغه ډېره ایډیالي او نظري 

. د لومړي الس مفکوره ثابته شوه، چي له واقعیت سره یې ډېر تړاو نه الره

ل تجربې خپلي پایلي ته یو ځل وهڅوه. فرد خپلي ازادي، او د خپلي ازادئ  م 

 حق لري. ولوتفسیرد 

لبیا نو دا حیرانوونکې نه ده چي  خپور  (On Liberty) "د ازادۍ په اړه"په دغه وخت کي خپل ډېر نفوذناک اثر،  م 

"قدرت له ماهیت نه او په فلسفې اړخ نه ګړیږي، خو د  اختیار او جبرکړ. ده په هغه کي شرح کړه چي دى د 

ل محدودیتونو څخه، چي د ټولني له خوا په فرد باندي په مشروع ډول چلول کیږي." په خپل دغه اثر کي وایي چي:  م 

" د ازادۍ او قدرت تر مینځ جګړه د تاریخ د هغي برخي ډېر څرګند خصوصیتونه دي، چي مونږ له ډېر پخوا نه 

هم جوړوي، که څه هم په  " څرګند خصوصیت"دى دا هم واضح کوي چي هغه د معاصري ټولني  اشنا یو."ورسره 

" زمونږ د سیاسي تاریخ د خاصو حاالتو له امله ... په اروپا کي تر انګلستان نه ډېر دغه حال وو. په انګلستان کي 

 شخصي سلوک د

 م وړمقننه یا اجرائیوي قوې له خوا د مداخلې په اړه د پا 

 " دغومره د فرد د خپلواکۍ لهدا  حساسیت موجود وو." 

 امله نه وو، لکه د هغه د پاتي شوي سلوک له مخي 

 چي وو، چي حکومت ته ال هم داسي کتل کېدل، 

  چي د خلګو د ګټو پر ضد استازي کوي." 

دوى خپل قدرت یا د هغه  قدرت دد همدغه دلیل له امله وو چي ]اوس هم[ زیاترو خلکو ال نه ده منلې، چي د حکومت 

 دوى خپل نظرونه دي. نظرونه د

ه ل چاری ټولنې د په مطلق ډول بایدد هغه   چي "  سته "اصل" ډېر ساده یوازي یو ټینګار کوي چی دلته بس   مل 

ا دي یافرانچي بشریت ته په  پایلهیوازنۍ  هغه"چي په دې مانا . "اداره کړي ل له الرېد اجبار او کنترو فرد سره

 النه دایوازنۍ ع داساتنه ده." یځان ،کي مداخله وکړي ازادي په عمل هر ځانګړی غړي د ورکوي، د حق ټولنیز ډول

 دیفرو سیګمند
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ساتنی  ون  د بڼسټ دمونږ د شت تر څو د لرو ملګرو مخلوقاتو څخه نورو له خپلوچي مونږ یې هغه هیله "ده  هیله

 رابرباساسات" هوساینې  لومړني"دچي ټولنه مجبوره ده خپلو غړو ته  زیاتوي خو دۍ دا هم یو ځاى شي "  لپاره راسره

 له ایډیالي که څه هم  داسې په تمه ؤ.ته  پړاو ایډیالي ه ټولنیزګټورتوب یو یا  (Utilitarian)یوتلیتاریان   دکړي. مل 

کوم چي د ازدي نړۍ په ډېرو برخو ته، د نن ورځي ټولني  دغه پړاو ډیر واټن لری، خوڅخه  11 (Utopia)یوټوپیا 

 سي ټولنه نا ارامه کولى شي.(اچي د خو د خڼډونو د پوره مخکینی اټکل نه پرته) دۍ.ورته یوه اندازه کي لیدل کیږي 

به هغه اجتماعي او اقتصادي شرطونه یقیني کړي چي فرد به د هغو له مخي په  نظامګټي رسولو  ټولنیزی د د مل

 ړي.خپلو ایډیاوو ژوند وک

به هغه اجتماعي او اقتصادي شرطونه یقیني کړي چي فرد به د هغو له مخي په  نظامګټي رسولو  ټولنیزی د د مل

 رکړي.ووده خپلو ایډیاوو ژوند وکړي. فرد به د یوه انسان په توګه په دغه ډول وکولى شي خپلو ټولو استعدادونو ته 

ر څو تتعقیب کړي  موخی یاو خپل ارزښتونه وروزي ه چې فردد ودی باندې ییوځل بیا ټینګار په مترقي ځان دلته

وپیر پلوی" ت جنسيسکسیست "د ینو مل وبه و روستهچي و )څنګه خپل شخصیت بشپړ کړي. چی  ي ش بریالی په دې 

 (سره غوړیږي. خوښي. د ګټورتوب ټولنه د هغې د ټولو غړو په نه ؤ

له مخي نه سره  "ټولنیز تړون" داسی یو د نظامده. غړي او  والړهد ګټورتوب په ایډیالونو باندي  آزاديپه دغه ډول 

شی تر څو ټولنیزی آزادی الس ته څخه تیر یوازاد و ځینو خصوصیافراد له خپل د هغی له مخېیوځاى کیږي، چي 

خصوصي وده  هپه داسي حال کي چي د ګټورتوب ایډیال د هغد آزادی څخه تیریدل غواړی  "ټولنیز تړون"راوړي. 

ه وه. په ن فرضیسره تړلي وو. د بنتهام د ازادي مفکوره ټوله  هغیږ کي نیسي. ازادي او د ګټورتوب فلسفه له اول په

منع کوي، باید لغو شي.  بازی دى وهڅاوه چي ووایي کوم هغه قانون چي همجنس ،فردي ازادۍ باندي د هغه عقیدې

یا د هر څه یا د نورو  مصئونیت دوى د د ،عمل سېد دوو کسو تر مینځ د خپلي رضا دغڅرنګه ویل کیدی سی چه "

په هغه وخت ی روفکمدغسي وړاندي تللي  مشکله ده چي درک شي." ؟ دا یو څهسره تړاو لري مصئونیت چې وی، له

ي . د همجنسو تر مینځ د جنسېکېدل ینه اورېدل کچهپه پراخه  کیدل،په دار ځړول  شوی کساننیول  لواطت چي په کي

پل او د خ تجربه نه لرله هیڅد جنسي عمل   بنتهام نظر، چي د لوړو پرنسیپونو خاوند وو، او پخپله یې عمل په اړه د

ي . څنګه چپه اړه ژور څه را ته وایي  اغیزې ونکیلبرلي کود د هغه د ګټورتوب  عمر تر آخره لمنپاکۍ پاتې شو،

 "ب وي.ډېر مناسبکارت ولری  عمري چی لپارهچا  بلیو د ګوندې حکمونه ټولیز  کی يلمنپاک په څرګندوي،مل پخپله 

په داسي حال کي چي بشریت ناقص دئ، ګټوره ده چي نظرونه راز راز وي، بیا نو دا سمه ده چي باید د ژوند کولو 

 " ه چی دکي پخپله پاک لمني د ټولنهزموږ په عصري ګټي رسولو  رښتیا سره همپه )تجربې ]هم[ راز راز وي." 

نږ د : " زمودغسي تناقضاتو په اړه د پاى خبره باید د مل وي خو د (په شان ګڼل کیږي. "تجربېی جبع ېډېر د ژوند

غوره کړو.  رښتینتوبعمل د موخې په هکله  شرط دئ چي د عیناً هغهنظریو د نه منلو او نقض کولو پوره ازادي، 

 پر خپل رښتینتوب په متناسبه توګه ډاډه په هیڅ بل عبارت، یو موجود د انسانی استعدادونو په درلودلو، نشی کولی

 "اوسی.

  (Marx) مارکسد ټولني هغو بېعدالتیو، چي مل یې دغو لیکنو ته وهڅاوه، په هماغه وخت کي یې  د یادولو وړ ده چې

، ښاري سیمو واو خوارود غریب برتانیې د وکټوریا د عصر دبه  یوکاږي. ډېر (Das Kapital) هپانګچي  هڅولۍ ؤهم 

                                                             

  . یوتوپیا، د ارمانونو ښار، فاضله مدینه، س.ه.1
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ت وویني. ډېر مناسب احساساتو په پرتلهد ځپونکو شرایطو په نظر کي نیولو سره د مارکس انقالبي خپګان د مل د لوړو 

په هغه وخت  ظاهراً  نغښتی دۍ چیپه پرله پسې ډول  کیدي چي مونږ  و بهیرنظروند خو عجبه داده چي دا د مل 

حال ته ورسوله او اوس یې په دې پیل کړئ دئ چي هغه دولتونه  ئی ننیټولنه لوېدیزه خو ، اغیزمنې نه ښکاریدېکې 

 وختونو کي له مارکسسټي هیبت څخه سر هسک کړئ دئ. تازههم پوه کړي چي په 

 کلهتیاو په هد خپل وخت د اجتماعي ناوړ ،ي؟ لږ تر لږه په تیوري کي وتیا دومره بې اغېزې ښپه ری خبرېایا د مل 

ازادي غوره کړه. مطلب دا وو چي  دو لپارهسیر ور دفردي موخو ته  ،. ملېرکس په شان ود ما یعالج نسخ د د مل

مونږ ټول قادر کړي چي خپل ټول استعدادونه کشف کړو. دغسي ازادي به ، پوره ازاد شي تواند فرد پټ طبیعي 

ي په چ و توانییږو پر دې المل شي. په نتیجه کي به مونږ تخیل د توان د ودې  د پوره زیږیدو د تخلیق او  زمونږ 

ی چ  وار یوه  داسی ښه ټولنه رامنځ ته کړي ځانګړیخپل ه اخالقي، روحي او عقالني لحاظ پرمختګ وکړو. دا به پ

بیا،  یو ځلپرته د انقالب د شدیدو ورانیو څخه. خو  ،هغو ناوړو پېښو غلبه وکړي چي مارکس یې پارولئ ووپه خپلو 

 ،وکټوریایي برتانیه یې مصیبتناکه کړې وهچی  ولو لپاره،هوارو داجتماعي او اقتصادي ستونز وهغدد مل وړاندیزونه 

یزي چي لوېد بربڼډ شوی وۍ په دقیق ډولګوندی  د هغی سره سره. بریښی منه الرهاغېزپه سختی سره  یوه  عملی او

دغسي نظرونو ازادوونکي  . دپه بهیر کي څومره پرمختګ کړئ دئکلونو  1۵0ټولني د مل له وخت نه تراوسه د 

. یاو بریالۍ شوې د یچټک یپه شاوخوا کي هغه ډېر ی یونیمی پیړۍد تیر ، خووېورو  ډیری اغېزې په اول سر کي

د واقعي  پیژندنی ځان چي اوس په ټوله لوېدیزه نړۍ کي لیدل کیږي، د مل د  (Silicon Valleyسیلیکان سیمي )د 

تشبث تکیه  تونو اوکیفیاو څنګه چي هغه په فردي  سیلیکان سیمه د لوړي تکنولوجي سیمه[]د کېدلو پوره بېلګي دي. 

 .بریا ومومي شاتګونولري، هغه به په یقین سره په دغو مؤقتي 

ډیرو شمیرو  "د مونږ څنګه کولۍ سو چی ټولیز ښه والۍ:د مل په لبرلي ګټورتوب فلسفې یو ټینګ انتقاد پرځاى دئ. 

دا  ان سلیم عقل او تجربه به مونږ ته الرښود شي، خوسمدالسه ځواب تجربوی دی.   سبه کړو؟محاډیره  خوښي"  

د نېکمرغۍ په آخر کې غوښتنه هم ،  انفرادی . مل ښه پوهېده، چي د فرد د نېکمرغۍو خوا ته ور دروميستونزد هم 

 ېلویی کچده چي په منطقي لحاظ ممکنه نه ده چي په ټولنه کي د  دې مانا دا ډول ډول شکلونو ته منتهي کیږي. خو د

نېکمرغۍ لپاره د عالج یوه نسخه ادعا وکړي چي ټولو ته نېکمرغي  یوی ټولیزینېکمرغۍ محاسبه وکړو. څنګه به د 

ایا د نېکمرغۍ لپاره زمونږ  .راوړي؟ په داسي حال کي چي هر یو د ځان لپاره د خپلي خوښي نېکمرغي غواړي

ړخ نه ا مناظرو له فلسفي د کوم راز ډده لګوی؟سره  ونسخ ټولیز ډولهنسخې به په واقع کي د ټولني د  هنفرادي ډولا

سره ګډ وي، خو د ګټورتوب  ولی دئ. هیڅ منطقي دلیل نه لیدل کیږي چي د نېکمرغۍ فردي مفهومونه به "نه"ځواب 

ږ مورد نه لري. د انسانانو په شان مونپه شان  نوواستداللهیوم فلسفې لکه د فلسفې پلویان به استدالل وکړي چي دا 

 یوه اجمالی پایله له هغی نه غوره کړو.ټول د انساني طبیعت عنصر په ګډه لرو، او دا په کافي اندازه پراخ دئ چي 

ی د ګټورتوب ډموکراټیک لبرلیزم  مدرن ، دااو په عمل کي .په شان دئ مفهوم لري" "ته، پوهیږې چې دا استدالل د

د  چي هغه معموالً  محاسبه کویعامل ټولیز یو  "خوښي د حالت" د اقتصاد پوهان کار کوی. په رښتیا تر ماغزو چي

، شرطد اقتصاد له نظر نه د هغه د خپل  یوازېلري. خو په پاى کي دا  پوری اړهاندازه  په درجه او مستهلک د لګښت

 ه خپلهپوي، خو  نښهخوښۍ اجمالی ه. دا به دننه په ټولنه کي د خلکو د لپاره محاسبه د ښیګڼی یخپل خپلی پایلی او

نه  ورته، او له دې سره چي مونږ څومره لګښت کوو، په هیڅ ډول ذات دیبېل  یو . دا ځانلهوينېکمرغي نه حساب

اوس چي مونږ یې  څه دی نشته، سره له دې هم داسي ښکاري چي دا هغه  اړیکهد دواړو تر مینځ ضروري   :دئ
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کولى شو. څنګه چي زمونږ ټولنه په پیاوړي ډول د اقتصادي عواملو له الري اداره کیږي، دا به مهال تر خپلی وسی 

عجبه مالومه نه شي چي دغه عوامل ښیي چي مونږ په څه حال کي یو. مونږ په واقع کي په هغه حال کي بیرته داخل 

 ډو پیښو له معیار سره ورته والئ لري.شوي یو، چي د بنتهام د سپېڅلي محاسبې د ډېر ښکته ګ

نوم وایست، او د درناوۍ شخصیت شو، او له دې امله یې د په زیاتیدونکی توګه مل په خپلو خپرول سوو اثارو سره 

پیل شوه، ده د شمال کال کی  1٨٦1 چي د امریکې کورنۍ جګړه په کله ورځي په موضوع ګانو باندي ښه اثر وکړ. 

دغه جنګ مرکزي موضوع وه، چي د ګټورتوب د فلسفې  دجګ کړ. د هغه په نظر مریي توب په مالتړ ټینګ اواز 

لبرفورس چي ال ځوان وو، د 11ه،کي یې هیڅ ځاى نه الره. )د ونوپه تجویز مریي د  William Wilberforce ویلیم و 

 .(ؤتړ کړئ په ټینګه مال وه،توب ضد الیحې چي د برتانیې په پارلمان کي دېرش کاله دمخه منل شوې 

مل و هڅول شو چي پارلمان ته کاندید شي. خو هغه د خپل لبرل ګوند پلویانو ته څرګنده کړه چي  خپله کي 1٨٦٥په 

ه و هیڅ مبارز ئشرطونو سره کاندید کړي. د انتخاباتو په وخت کي به د غیرو معمولو یو څه یوازي په خپلو به ځان

 . په اول کي ال حاضرپیسې ورکړل شیپه پلوي د رایو ګټلو لپاره چا ته  ده نه کړي او اجازه به هم ور نه کړي چي د

ي، یا مؤکلین په کوم ډول مخاطب کړي. هغه د لبرلي ګټورتوب د پرنسیپونو له مخي غوښتل ونه وو چي ویناوي واور

ي ي سیاسچي په دې اړه رایه ورکونکي په خپله خوښه فیصله وکړي. دى په پاى کي وهڅول شو چي له دغي غېرعاد

لو پوښتنو ته یې په ځواب ویو اوریدونکو  چوپتیا څخه تېر شي او یوه وینا وکړي. وروسته له هغه چي ده وینا وکړه، 

له دغو پوښتنو به ځیني پارونکي هم وې. سره له دې هم هغه په پوره صداقت سره ځوابونه ورکول.  خامخاپیل وکړ. 

لي وو چي د انګلیس کارګري طبقې، که څه هم د نورو هیوادونو له " ایا تا په رښتیا وییو ځل و پوښتل شو چي 

هغه سم له السه  بیاهم په عمومي ډول دروغجن دي." ،کارګرانو نه په دې توپیر لري چي  په دروغ ویلو شرمیږي

د حاضرینو د کارګري طبقې غړو، د درناوي په ډول چکچکي وکړې، او مل  " هو، ما ویلي وو."چي  ځواب ورکړ

 په حقه غوره شو.

مل، د پارلمان د غړي په توګه، د یو شمېر موضوع ګانو په اړه ویناوي وکړې. ښځو ته د رایو ورکولو د حق، په 

تخصصي سپارښتني  د اقتصادي موضوع ګانو په اړه یې حکومت کي د فساد د شته والي موضوع ګانو په ګډون

دغه دوهم  اصالحاتو د الیحې په پاس کولو کي یې خپل وزن عالوه کړ. ) په پارلمان کي د 1٨٦7وړاندي کړې او د 

 .(هشو هدوه واره ډېر هاصالح په منل کېدلو سره د رایو ورکولو ساحه پراخه، او د رایي ورکولو شمېر

 .W.H)میتسدبلیو. اچ  یوه پیاوړی ژورنالست  دوره کي خپله څوکۍ د مل له دغه درانده کار سره سره د انتخاباتو په بله

Smith)   ینیون و  ا   د د فرانسې تقاعد وکړاو په وړاندي له السه ورکړه. دوه شپېته کلن مل(Avignon) سیمي څیرمه 

ټۍ[ ، هیلن هم د هغه پوره کرپده  الړ چي هلته د خپلي میني، هیریټ له قبر سره نژدې ژوند وکړي. د هغې لور] د ته 

مړې شوي مېرمني ته د مل وفا د خپلې (. د هیڅ ډول نا مناسبی اړیکی نښانه نه وه یو ځل بیا،خدمت لپاره الړه ) 

"د احساساتو نه لوړه وه. مل د هغي داعیې لپاره، چي دواړه په ټینګه ورته ژمن وه،  وویکټوریایي دورې له معمول

 کنولومړنیو لی وهغ په هغه منطقي پایلو ته رسوي بیلګه چیدغي موضوع  اثر وکښه. د په نامه یو ښځو د محکومیت"

د هغه د فلسفې یوه برخه  داکي شرح کړي دي. پر دې برسیره چي  ازادۍ" پر"په خپل پخواني اثر  چی ده،  ده کی

په ثبات  ،لکه نغښتې دهک کياحساسونو  په نظر ریښه یو دچي  هغه پوری"تر ده، سیکالوجیکي بصیروتونه هم لري. 

 . ځکه که هغه دکې،د هغی پر ضد د یوو مزبوت استدالل په درلودلو سره  د بایللو په عوض ، الس ته راوړنه لري 

وازي په ی کله چی ولړزوي؛ خو پایلی کلکوالۍ د ه استدالل ردول به ګوندېدغ د ،ومنل شي ی په توګهنتیج استدالل د
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دوى  چي دکوي  ګومانپلویان یې   ،بد هم وځلیږي کي استداللی مسابقه  په هر څومره چی لري،و احساس تکیه

ر آ په ډی استدالل ځانګړي ددغسي بصیرت د مل  ."بحثونه نه ورته رسیږي لري چيبنسټ وژور  باید کوم احساس

 کی دۍ .  خوا مکان او زمان

التړ دهغې ملبرلیزم  سیزم او داسي هم د هغه امپیری ، او د ملالومدارفلسفې استدالل د برابرۍ لپاره م د د ګټورتوب

قوت نه لري. له هرییت سره د  چندانی د عصري ښځي لپاره، استدالل و نه د هغه ټولشخصي تجرب د خپلوخو  دي.

یله نه ه" عملیه"حیواني  مقاربت یجنسد  ښځي  مني،خپلو ډېرو نادرو اړیکو په نتیجه کي مل ځان مجبور ولید چي و

 کړي.نه ډډه و دغه کرکجن عادتد " باندي " ضعیف جنس پر یوه؛ نارینه باید لری

صراحت او ځان  هلته، دۍ تېر کړل. په لیکلو   (autobiography) لیکژوند خپلد  کلونه آخرینی مل د ژوند څو 

یي ښهغو یوه عالي لیکنو څخه ده چي له . دا کویپالر په اړه څرګند  په خپل احساس کې د خپلپه خاص ډول  سپړنه

"ځوروونکۍ د خپل  ي. هغهڅه ډول د پهاغیزي ی اړوند د هغکیدل څنګه او  په شان روزلنابغه"  جبری"د یوه 

دغه اثر په  وړاندي کوي. د انځور ځناورد ویکټوریایي دورې د یوې ریښتیني په معرفی سره،   پالر "مقرراتی

شمالي قطب  چی الندي هغومره لیري ژوند کاوه، لکه ټ"پالر او مور یې تر یوه چلومړنۍ مسوده کي مل وایي چي 

ډېر څه  پرې نوم هرییت وو،او همدارنګه د هغه د ژوندانه د مینې مور  ا چی د هغه دد ."دیله جنوبي قطب نه لیري 

و ناقصي نتیجې نومونو ډېر ساهپوهان وهڅول چي ډول ډول تبصرې وکړي ا دغو "سره ورته". او دی لیکل شوي

"زما روزنه د میني  :چي پوهیدهال  دئ چي مل حتى د ماشومتیا په وخت کي څرګند دئ دا هغه څه چیترېنه وباسي. 

دغسي ژوندى سره اغیزو سره  ډیرو لږو روحیدا چي له دغه حال څخه ووت، او له  بلکه د ویري روزنه وه." ،نه

چي د مل له جنسي ه کسان هغ اندئ. نشي، له معجزې څخه څه کم  تری جوړ یو لبرل او انسان پال انسان ووت چي

 ،غریضه حیواني جنسی مقاربت "د انسان په ژوند کي تر هغو چي ددغه نظر  سره موافق نه دي، ممکن د هغه له سپما

 .خواخوږي ولري سره کېدلى نه شي." تمه اتواصالح وتناسب ځاى ولري، لکه چي لري یې، د  غټنا م نامعقول لوړ

 .ته وده ورکړه ځان هم ژوند انسانی خامخاچي فرویډ راښکاره کېدونکئ وو، او آه خو 

 ۍد ،کي وفات شو، خو د هغه لبرلیزم (Avignon)ینیون و  ا   عمر د فرانسی په د شپږشپېتو کلونو په کال 1٨73مل په 

د چپیانو انقالبي ، نسخېد هغه د فردیت همدارنګه  ګرځولئ. وودورې بورژواګانو ته منلئ شخص نه د د وکټوریا 

ت منافق د باندي، چیرته چي زړه سواندي سره جوړي نه وې، بیاهم د هغه مړینه په ټوله برتانیه او له هغه څخه د موخو

مخ پر وړاندی غزیدلې او ځاني نظر نه  خپلوی ګټېچیرته چي په ازادي باندي عقیده له  هر او ونه و شوۍوچ له السه 

 ژور غم سره بدرګه شو.وه، په 

 پایلیک

. فیلسوفان هڅه کوي چي د هغه د ګټورتوب فلسفه راتلونکو نسلونو له السه په نامتناسبه کچه زیان لیدلی دیمل د 

او  راختیاپ. د مل لبرلي لوړه دههم  نه دا تر بې انصافۍ .پلوى وګڼىکامل د بنتهام  وښیي، او پخپله دئ ابتکاریغېر

ي په هم په فلسفه او هم په اجتماعي ژوند ک یی د بنتهام فلسفي ایډیاګاني ، مالتړفلسفې د   وبد ګټورته کچه پراخپه 

 په ی،له دې امله چي هغه ډېر بریالي ووتلهم د مل لبرلي او سیاسي ایډیاګانو  همدا راز قوت واړولې. پوره سمبال

، اوس مونږ ټولو ته څرګند پری دریځ درلودزیاته اندازه زیانونه وګالل. هغه څه چي مل، د عام ذهنیت پرخالف، 

، اغیزناکي پرېکړي ډول ډولاو د ګټورتوب په عصر کي ژوند کوو. د کانګرس الیحې،  لبرل یو ښکاري. مونږ په
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ازمویني الندي شوي دي. مونږ ټول چي په شعوري یا غیرشعوري د ټول د ګټورتوب  حتى زمونږ شخصي اخالقیات

 داپه ذهن کي لرو.  "د خورا ډیرو، خورا ډېره ګټه"نه وړاندي کوو، د ګټورتوب شعار کوو، او نظرو پریکړې ډول 

 ژوند یو نه ویل کېدونکئ بنسټیز پرنسیپ عصری کي زمونږ د  وچي په لویدیزو ازادو دموکراسی هد ېدغومره پیاوړ

 دئ. یا اصول 

چي سړى په لبرل عصر  یښه د ډېرګرد دا چي نن ورځ النجمن دئ.  زم دئیسره له دې هم په دقیق ډول دا د مل لبرل

ته همدلته الس ور مل تیار وو چي دغه اغزن بوټي  . څه وشي د ناتار په هکله دی باید  کي لبرل وي، خو د ټولني

لبرلزم باندي ټینګ ودرېد. ټولنه حق نه  د څارګرو له فشار سره سره په خپل. هغه حتى د نشه توب په اړه هم ، وړي

له مخي عمل وکړي. هغه  عادي معیار " سلوک د متوازن"  یو تر فشار الندي ونیسي، چي د لري چي خپل غړي

، او که هغه درلودحق "مطلق قدرت " استدالل وکړ، چي ټولنه په ماشومتیا او د ځوانۍ په اولو کي په فرد باندي د 

تزریق کړي، مالمتیا به پخپله د ټولني وي، چي غړي یې په  متوازن سلوکنشي کوالى په دغه وخت کي په هغه کي 

 غېر عقلي ډول چلند کوي.

. لومړى دا چي زمونږ ټولنه له الکولي نشه توب نه د دیدغسي لبرلزم په وړاندي دوې نیوکي پر ځاى  دنن ورځ 

 متوازن"غېرله بربادونکي  مخدراتقوی  اعتیاد اخته کوونکي  په له نشه توب نه ډېر رنځ وړي. (drugs)مخدراتو 

 استدالل وکړي، له یوی اندازی خواخوږی سره ښکاري. له بلي خوا مل ممکناو مخرب  څخه ډېر پیاوړئ  توب"

. بله داچي عصري کوود ویکټوریا د وخت په ډیرو غریبو ښاري برخو کي په برابره اندازه ورانى  نشه توب چي

ً  تنکیو ځوانانو بانديټولنه په  نه لري. ) او دا تر زیاتي اندازې د پوهني، روزني او داسي نورو په  "مطلق واک" یقینا

لبرلزم ځیني مل  نتیجه ده.( که مونږ وغواړو چي ځانونه په دغسي حال کي ووینو، چي د و  دریځونو اړه د لبرل

 دغسي . مونږ چي په هر هغه څه هوکړه وکړو، چي دبه بیا هم زمونږ تفکر ته الرښوونه کوي دۍاړخونه ترک کړو، 

بې اثره لبرلزم پر ځاى یې غوره کړو، هغه به د ګټورتوب د پرنسیپونو له مخي وي. مل به تل زمونږ رایه و نه لري، 

 خو د پاى خبره بیاهم د هغه ده.

 مل ستیورت جان

پای 
او 

 مننه 
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 د مل له لیکنو څخه

  دئ. بنسټ د خورا ډیرو، خورا ډېره نېکمرغي د اخالق او قوانینو

 جرمي بنتهام       

دوى دئ چي  ، تر حاکمیت الندي کړي دي. دا کار یوازي دند"درد او خو "بادارانو، حاکموانسان د دوو  ،طبیعت

معیار، او له بلي خوا د علتونو او  باطلحق او و. له یوې خوا د کووټاکي چي څه به همداسی ووایي، څه باید وکړو، 

 وایومونږ یی . ټول هغه څه چي مونږ یې کوو، ټول هغه څه چي جغه ور ټومبل شوی دیدوى په  لړۍ د معلولونو

له دغه محکومیت  تر څو وکړو ه هڅهاداره کوي. مونږ چي هر یي دوى ،کوو مونږ پری فکر ټول هغه څه چي او

چي ویې ښیي او تائید یې کړي. یو څوک به ممکن په خبرو نه دا ، یوى لپاره به خدمت ود څخه ځان و ژغورو، د

سره ادعا وکړي چي د هغو له حاکمیت نه به ازاد شي، خو په واقع کي هغه به تر پایه پوري د هغو تابع پاتي وي. ... 

پر ځاى له بوالهوسۍ،  دلیلد پر ځاى له غږ،  احساسکوي تر پوښتني الندي یې ونیسي، د  هڅههغه سیسټمونه چي 

 او د رڼا پر ځاى له تیارې سره معامله کوي.

 جرمي بنتهام     

نه  ، ګرد سره ګڼل هغه زبږنوونکی ، اوه څخه مخ اړولله هغ بیا میندل، په زړه پوری  هغه غوښتل او شيد یوه 

 سبتنامهغه  له دې نه چی د غوښتل، پرته شيدوې برخي دي. ... د هر هغه  دغو پدیدودي ، یا د شلېدونکي پدیدې 

 خوښي راولي، یوه فزیکي او میتافزیکي ناشونتیا ده. خیال یی

 جان سټوارټ مل، د ګټورتوب فلسفه        

 ،خپلي دغي معتدلي برخي قانع شي وګڼي او پر د آخر په توګه ته و ښودله شي، چي خوښي د ژوند بشریت رېچی که

په لږ سره قانع شوې ده. داسي ښکاري  له هغی نه هم خو د بشریت ډېره برخه .يکړشک و پری معترضان ممکن

سیا ب پورهزموږ د مقصد لپاره  په ځانګړې توګه هر یو یې اکثره، ي چيو دوه اصلی عناصر به ژوند سوکاله چي د

 دي. "رامتیا او هیجان"آ  لری. هغه

 جان سټیوارټ مل، د ګټورتوب فلسفه           

راضي  یو سقراط اوسې، نه هښه دا ده چي ناراض ، راضي نه یو سوډر خو ه،ناراض یی خو انسان یو چيده  ښه دا

د موضوع خپله خوا  یواځې چي هر یو یې ه، له دې امله دونو خاوندان دینظر سوډر د جالاحمق او  هو کن احمق.

 ویني.

 جان سټواړټ مل، د ګټورتوب فلسفه 

د له فر تر څو چاری په مطلقه توګه کويته حق ور ټولنې د یوه ډېر ساده پرنسیپ بیان دئ، چي بحث موخه دغه د

 بڼه وي، یا د عامه ذهنیت اخالقي په د قانوني مجازاتو. که دا فزیکی زور تنظیم کړي له الریسره د اجبار او کنټرول 

 د ې په موخهساتنځان دپه فردي یا ټولنیز ډول مجاز ګرځوي  بشریتچی   ئد پ هغه یوازنی آخرپرنسی دا فشار.

هر  د  یوې متمدني ټولني پهپه سمه توګه  زور چي موخهیوازنى  . هغههر غړي د عمل په ازادي کي مداخله وکړي

شي. د هغه خپل ښه له نیوه و نورو ته د زیان مختر څو شي،  کیدۍ غړي باندي، د هغه د ارادې پر خالف استعمال
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 دا چي جواز نه دئ. هغه پر حق مجبور کېدلى نه شي، چي عمل یا تحمل وکړي ، پورهفزیکي وي یا اخالقي ، لئوا

، دا همدغسي وکړي ځکه چی د نورو په نظر که، شیخوښ پری  دی بهچي ځکه کړي، همداسی و ي چيد ښه ورته

        پرحق وي، به ورته عاقالنه  او یا حتی 

 زادۍا پرجان سټواړټ مل،     

 او ذهن د مطلق حاکمیت خاوند دئ. بدنفرد پر خپل ځان، پر خپل 

 ازادۍ پرجان سټواړټ مل،        

دې حق و نه لري چي  په یوه نظر وي او یوازي یو کس مخالف نظر ولري، بشریت به د ،که ټول بشریت منفي یو

 کړي.پ پ کړي، لکه هسي چي که دى په واک شي، حق نه لري چي بشریت چ  چ  هغه 

 ازادۍ پرجان سټواړټ مل،          

 .ایستل شیمحدودي نتیجې راو به نه وذهنیتونو محصول وي، له هغد تنګو  چي یو اثر هر څومره

 او مثبتیت یټی کومجان سټواړټ مل، اګوسټ       

د  شیهیڅ وکړي؛ چي یو ځای ژوند  ، چي سره د برابرو په شان سالمتی کی ده په هغهصفات  د انسانانو رښتینې

غواړي، چي د هر ډول حاکمیت غوښتنه د یوه استثنایي و ته نورو ځان لپاره و نه غواړي، خو هغه په ازاد ډول 

 ضرورت له مخي کوي، او هغه هم په ټولو حاالتو کي د مؤقت وخت لپاره.

 جان سټواړټ مل، د ښځو محکومیت       

 .     ې هسی اوسېنه غواړې چځان وپوښته چي که ته نېکمرغه یې، او ته 

 جان سټواړټ مل، اتوبیوګرافي       

 د مهمو فلسفي نېټو کرونولوجي

 ).د ملیتُس د تالیس   شپږمه پېړۍ، مخزېزده )م.ز (Thales of Miletus) په مټ د لوېديزي فلسفې

 پیل

 .َرس د پیتا ګو  اټکل د شپږمي پېړۍ پاى م.ز(Pythagoras) يا "فیساغورس" مړينه 

 په آتن کي د سقراط    م.ز. ٣٩٩(Socrates)   محکومیت په مرګ 

  پلتو   م.ز. ٣٨٧اټکل ( Plato)يا "افالتون" په اتن کي اکاډمي(Academy) 

 لومړنۍ پوهنتون     پرانیستله. 

 اريستاتل    م.ز.        ٣٣٥(Aristotle) یوم يا "ارسطو" په اتن کي لیس

(Lyceum)  لیسه" ، د اکاډمۍ په رقابت يو مکتب           يا"

 پرانیست

 امپراتور کانستانتین  زېږده )ز(  ٣٢٤ (Emperor Constantine)   د روم امپراتوري

"بیزانس" يا ننی استانبول ته نقل (Byzantium) بیزانتیم       

 کړه.

 سان اګوستین   ز.  ٤٠٠(Saint Augustine) ( خپل اعترافاتConfessions )

 لیکي. فلسفه په عیسوي الهیاتو کي ورګډيږي.     

 د ِوزيګوټانو    ز.٤١٠(Visigoths)  له خوا د روم لوټیدل، د تورو دَورو

 کیدل.    پرانیسته 

 په اتن کي د امپراتور جستینیان   ز  ٥٢٩(Justinian)   په حکم د اکاډمۍ تړل

 پاى  په نښه کیدل.کېدل، د يوناني تفکر      

  توماس اکیناس  اټکل منځنۍ ديارلسمه پېړۍ (Thomas Aquinas) په ارسطو تفسیرونه لیکي. د

 عصر.(Scholasticism)سکوالستیسیزم      

 د عثماني ترکانو په الس د بیزانس نیول، د بیزانس د امپراتورۍ پاى    ١٤٥٣ 
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 کولمبس   ١٤٩٢(Columbus) رانسامريکا ته رسیږي. په فلو (Florence)  

او د يوناني علومو په اړه د عالقه منۍ  (Renaissance)رنسانس     کي 

 احیا.

 کوپرنیکس     ١٥٤٣(Copernicus)   يا "کوپرنیک" د اسماني کرو د

 څرخیدو يا 

     (On the Revolution of theCelestial Orbs)   په اړه چي مځکه د لمر

 بنسټ ثبوت خپرويپه مدار څرخي. د رياضي پر     

 ١۶ګالې لیو     ٣٣(Galileo)  يا " ګالیله" د عیسوي کلیسا له خوا مجبوريږي

چي له دغه نظر نه چي لمرثابت او د نړۍ مرکز دئ او      

 راڅرخیږی، توبه وکړي     ځمکه پری 

 دکارت    ١٦٤١Descartes)  ) خپل تفکرات خپروي. د عصري فلسفې 

 پیل.    

 د سپنوزا   ١٦٧٧(Spinoza)  مړينه د هغه د اخالقیاتو(Ethics)  چاپ شونې 

 کوي.    

 نیوټن    ١٦٨٧(Newton)   د پرنسیپا(Principa)  په خپرولو سره د ځمکې د 

 جاذبې مفکوره معرفي کوي.    

 جانالک     ١٦٨٩(John Locke)  د انسان د پوهاوۍ په اړه اثر خپروي. د

 پیل ”empiricism“امپريسیزم      

 برکلي    .١٧١٠(Berkeley)   د انسان پوهي د پرنسیپونو په خپرولو سره

 نهايي حد ته رسوي.     امپريسیزم 

 د اليبنیز     ١٧١٦(Leibniz) مړينه 

 هیوم    ١٧٣٩١٧٤٠(Hume)   د انسان د طبیعت په اړه اثر خپروي او

 منطقي پړاوونو ته رسوي     امپیريسیزم خپلو 

 کانت    ١٧٨١(Kant) ،  چي د هیوم(Hume)  له خوا، له خپلو " بی سده

څخه را ووت، د راڼه استدالل کره کتنه خپروي. د جرمن د     ُچرتونو" 

 د دوری شروع .(German Metaphysics)       میتافزيک 

 هیګل    ١٨٠٧(Hagel)   د ذهن فنامینا لوجيPhenomenology)) .خپروي

]فنامنالوجي، د پېښو علمي جرمن د میتافزيک لوړ ټکي.      د 

 ]شرح

 شوپنهاور    ١٨١٨(Schopenhauer)ادې او استازيتوب په شان ر، نړۍ د ا 

    (The World as Will and  Representation)   په خپرولو سره، هندۍ

 فلسفه د جرمن په متافزيک کي مروجه کړه.     

 نیچه     ١٨٨٩(Nietzsche)  د "خدای مړ دۍ" په اعالنولو سره په تورين

(Turin)    .کي لیوني کیږي 

  د ويانا َکړۍ    لسیزه ١٩٢٠د  (Vienna circles) د منطقي مثبتیت(Logical 

Positivism)     .تفسیر کوي 

 ِوټِګنشټاين     ١٩٢١(Wittgenstein)  فلسفی اصولی بحثونو يا د منطق 

    (Tractatus Logico-Philosoicus)  په خپرولو سره ادعا کوي چي 

 د فلسفي مسائلو لپاره يې د حل اخیرني ټکى موندلئ دئ.    

 هايِدګر     ١٩٢٧(Heidegger)  د شته والي او زمان په خپرولو سره د تحلیلي

 او قاره يی فلسفې تر مینځ درز اچوي.     

 سارتر   ١٩٤٣(Sartre) لي په خپرولو سره د هايډګر د شته والي او نه شته وا

 مفکوره د مخه بیايي او  فردی موجوديت را پاروی      

 د وټګنشټاين   ١٩٥٣(Wittgenstein)  "له مرګ نه وروسته د "فلسفي څېړني

 په خپريدلو  سره د ژبني تحلیل لوړ عصر.     
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 د مل د ژوند او عصر نېټې

 

 د مې په شلمه په لندن کي وزېږېد.  (John Stuart Mill)جان سټواړټ مل  ١٨٠٦

 د روح فنامنالوجي خپروي.(Hagel) هیګل  ه دوه ټوکو کي"  خپروي."شعرپ (Wordsworth)وړډزوړت ١٨٠٧

په هدايت، د روم د تاريخ په (James Mill) ، د خپل پالر جیمز مل (Mill)خپل وخت نه دمخه، رسېدلئ مل  ١٨١٧

 کوي. لیکلو پیل 

 له ختیځ هند کمپنۍ سره مامور کیږي. ١٨٢٤

 په عصبي رنځ اخته کیږي. ١٨٢٦

په رضايت هغې سره  (John Taylor)مین کیږي، او د هغې د مېړه جان ټېلر (Harriet)هريیت  په میړوښې ١٨٣٠

 اړيکو ته دوام ورکوي. افالتوني 

 د اصالح لومړۍ اليحه منله کیږي. ١٨٣٢

 مل د منطق سیسټم خپروي. ١٨٤٣

 Communist)تو د کمونسټ منیفس (Engels)او انګلزMarx)په ټوله اروپا کي انقالب کیږي. مارکس )  ١٨٤٨

manifesto)  .خپروي. مل د سیاسي اقتصاد سیسټم خپروي 

 ، مري. (John Taylor)مېړه، جان ټېلر(Harriet) د هريیت  ١٨٤٩

 سره واده کوي.(Harriet) ( له هريیت (Millمل  ١٨٥١

سره فرانسې ته ځي. هري  (Harriet) ( تقاعد کوي او له هريیت (Millد ختیځ هند کمپنۍ منحله کیږي. مل  ١٨٥٨

 ( کي له نري رنځ نه مري.Avignonفرانسې په جنوب کي، په اَِوينیون ) يت د 

 د ازادۍ په اړه اثر خپروي.  (Mill)د ژونديو جنسونو منشأ خپروي. مل   (Darwin)ډارون ١٨٥٩

هڅوی. د ګټورتوب [ د امريکې کورنۍ جګړه پیل کیږي. مل د شمال پلوي په برتانوی ذهنونو کی ١٨۶١] ١٨۵١

 خپروي. (Utilitarianism)        فلسفه 

 د پارلمان د غړي په توګه غوره کیږي. ١٨٦٥

 د پارلمان له خوا د اصالح دوهمه اليحه منله کیږي. ١٨٦٧

په عمومي انتخاباتو کي ماته خوری، او په پارلمان کي خپل غړيتوب بايلي. بیا اَِوينیون   (Mill) مل ١٨٦٨

(Avignonت ) ځي، چیرته چي د هغه پرکټۍ، هیلن ټېلر ه(Helen Taylor).د هغه خدمت په غاړه اخلي ، 

 مل 'د ښځو محکومیت' په نامه اثر خپروي. د سويس کانال پرانیستل کېدل. ١٨٦٩

 ( کي د شپږشپېتو په عمرمري.Avignonپه اَِوينیون )  (Mill)مل ١٨٧٣
 

 

 ******** **** 
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