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 ریچا ټولنې د په مطلق ډول باید ه هغد  چي "  سته "اصل" ډېر ساده یوازي یو دلته بس  کوي چی ټینګار  مل 

دي ارفانچي بشریت ته په  پایلهیوازنۍ  هغه"چي  په دې مانا ."اداره کړي له الرېل د اجبار او کنترو له فرد سره

یوازنۍ  داساتنه ده." یځان ،کي مداخله وکړي ازادي په عمل د غړي هر ځانګړی دورکوي،  حق یا ټولنیز ډول

 ټد بڼس  ونمونږ د شت د څوتر  لرو څخه ملګرو مخلوقاتو ونور له خپلوچي مونږ یې  ههیل هغه"ده  هیله النه داع

 هوساینې  لومړني"دچي ټولنه مجبوره ده خپلو غړو ته  زیاتوي خو دۍ دا هم  "یو ځاى شي  ی لپاره راسرهساتن د

ه ک  .په تمه ؤداسې ته  پړاو ایډیالي ه ټولنیزیوګټورتوب  یا (Utilitarian)  انیوتلیتاری  دکړي. مل  برابراساسات"

کوم چي د ازدي  ته،د نن ورځي ټولني  خو، لریواټن  دغه پړاو ډیرڅخه  1 (Utopia)یوټوپیا  له ایډیالي څه هم

سي اچي د پرتهد خڼډونو د پوره مخکینی اټکل نه خو ) دۍ.ورته یوه اندازه نړۍ په ډېرو برخو کي لیدل کیږي 
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به هغه اجتماعي او اقتصادي شرطونه یقیني کړي  نظامګټي رسولو  ټولنیزی د د مل ټولنه نا ارامه کولى شي.(

 چي فرد به د هغو له مخي په خپلو ایډیاوو ژوند وکړي.

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

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

عقیب ت موخی یاو خپل ارزښتونه وروزي چې فرد هد باندې ودی یپه مترقي ځانټینګار یوځل بیا  دلته ورکړي.

د " ستسکسیینو مل وبه و روستهچي و )څنګه خپل شخصیت بشپړ کړي. چی  ي ش لیبریا په دې  تر څوکړي 

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

 هنله مخي  "ټولنیز تړون" داسی یو د نظامده. غړي او  والړهد ګټورتوب په ایډیالونو باندي  آزاديډول  په دغه

تر څو ټولنیزی آزادی  شیڅخه تیر یوازاد و ځینو خصوصیافراد له خپل ېد هغی له مخسره یوځاى کیږي، چي 

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

سره تړلي وو. د بنتهام د ازادي مفکوره  ه. ازادي او د ګټورتوب فلسفه له اولکي نیسيخصوصي وده په غیږ 

 بازی دى وهڅاوه چي ووایي کوم هغه قانون چي همجنس ،یدېنه وه. په فردي ازادۍ باندي د هغه عق فرضیټوله 

 دوى د د ،عمل سېد دوو کسو تر مینځ د خپلي رضا دغڅرنګه ویل کیدی سی چه "منع کوي، باید لغو شي. 

 مشکله ده چي درک شي." یو څه ؟ داسره تړاو لري مصئونیت یا د هر څه چې وی، لهیا د نورو  مصئونیت

په پراخه  کیدل،په دار ځړول  شوی کساننیول  لواطت چي په په هغه وخت کيی روفکمدغسي وړاندي تللي 

. د همجنسو تر مینځ د جنسي عمل په اړه د بنتهام نظر، چي د لوړو پرنسیپونو خاوند وو، ېکېدل ینه اورېدل کچه

 دد هغه د ګټورتوب  پاتې شو، ۍمنپاکاو د خپل عمر تر آخره ل تجربه نه لرله هیڅد جنسي عمل   او پخپله یې

کمونه ح ټولیز کی يپاکلمن په ،ويڅرګندپخپله . څنګه چي مل څه را ته وایي ژورپه اړه   اغیزې ونکیلبرلي کو

په داسي حال کي چي بشریت ناقص دئ،  "ډېر مناسب وي. ولری بکارت عمري چی لپاره چا بلیو د ګوندې 

 رښتیاپه )د ژوند کولو تجربې ]هم[ راز راز وي." باید نظرونه راز راز وي، بیا نو دا سمه ده چي ګټوره ده چي 

ه شان پ "تجربېی عجب ېډېر د ژوند"  ه چی دکي پخپله پاک لمني د ټولنهزموږ په عصري ګټي رسولو  سره هم

د نه منلو او نقض کولو  نظریو : " زمونږ دويدغسي تناقضاتو په اړه د پاى خبره باید د مل  خو د (ګڼل کیږي.

 یو موجود ،بل عبارت . په هیڅکړوغوره  رښتینتوب په هکلهې عمل د موخ شرط دئ چي د عیناً هغهپوره ازادي، 

 ".ډاډه اوسی په متناسبه توګه رښتینتوب پر خپل نشی کولی په درلودلو،انسانی استعدادونو  د

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

(Marx)   هپانګچي  هڅولۍ ؤهم (Das Kapital) واو خوارود غریب د وکټوریا د عصربرتانیې  دبه  یوکاږي. ډېر، 

 تلهاحساساتو په پرښاري سیمو د ځپونکو شرایطو په نظر کي نیولو سره د مارکس انقالبي خپګان د مل د لوړو 

 دۍنغښتی په پرله پسې ډول  کیدي چي مونږ  و بهیرنظروند . خو عجبه داده چي دا د مل ووینيډېر مناسبت 

 په دېاو اوس یې حال ته ورسوله  ئی ننیټولنه لوېدیزه خو ، اغیزمنې نه ښکاریدېپه هغه وخت کې  ظاهراً  چی

وختونو کي له مارکسسټي هیبت څخه سر هسک کړئ  تازهپیل کړئ دئ چي هغه دولتونه هم پوه کړي چي په 

 دئ.

په  تیاود خپل وخت د اجتماعي ناوړ ،په تیوري کي ي؟ لږ تر لږه وتیا دومره بې اغېزې ښپه ری خبرېایا د مل 

. مطلب ازادي غوره کړه دو لپارهسیر ور دفردي موخو ته  ،. ملېو مارکس په شاند  یعالج نسخ د د مل هکله
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مونږ ټول قادر کړي چي خپل ټول استعدادونه کشف کړو. دغسي ، پوره ازاد شي تواندا وو چي د فرد پټ طبیعي 

و  مونږ پر دې به المل شي. په نتیجه کي زیږیدو  پوره د  د توان د ودې تخیلد تخلیق او  ازادي به زمونږ 

ه یوه  داسی ښه ټولن وار ځانګړیخپل ه چي په اخالقي، روحي او عقالني لحاظ پرمختګ وکړو. دا به پ توانییږو

دو د انقالب د شدیپرته و خ ،هغو ناوړو پېښو غلبه وکړي چي مارکس یې پارولئ ووچی په خپلو   رامنځ ته کړي

وکټوریایي چی  ،ولو لپارههوارو داجتماعي او اقتصادي ستونز وهغدد مل وړاندیزونه یو ځل بیا، . ورانیو څخه

په دی ګون د هغی سره سره. بریښی ه الرهمناغېزعملی او په سختی سره  یوه  ،برتانیه یې مصیبتناکه کړې وه

په بهیر کي څومره پرمختګ کلونو  1۵0چي لوېدیزي ټولني د مل له وخت نه تراوسه د  ۍو شوی بربڼډ دقیق ډول

په  ی یونیمی پیړۍد تیر ، خووېورو  ډیری دغسي نظرونو ازادوونکي اغېزې په اول سر کي دئ. دکړئ 

چي اوس په ټوله لوېدیزه  (Silicon Valleyسیلیکان سیمي ). د یاو بریالۍ شوې د یچټک یشاوخوا کي هغه ډېر

وجي سیلیکان سیمه د لوړي تکنول]د د واقعي کېدلو پوره بېلګي دي.  پیژندنی ځان نړۍ کي لیدل کیږي، د مل د 

بریا  اتګونوشتونو او تشبث تکیه لري، هغه به په یقین سره په دغو مؤقتي کیفیاو څنګه چي هغه په فردي  سیمه[

 .ومومي

 د ډیرو" ښه والۍ: ټولیزمونږ څنګه کولۍ سو چی د مل په لبرلي ګټورتوب فلسفې یو ټینګ انتقاد پرځاى دئ. 

سلیم عقل او تجربه به مونږ ته الرښود شي، سمدالسه ځواب تجربوی دی.   محاسبه کړو؟  "خوښي شمیرو ډیره 

په آخر ، هم  غوښتنه انفرادی . مل ښه پوهېده، چي د فرد د نېکمرغۍو خوا ته ور دروميستونزد دا هم  ان خو

ده چي په منطقي لحاظ ممکنه نه ده چي په  دې مانا دا د نېکمرغۍ ډول ډول شکلونو ته منتهي کیږي. خو د کې

نېکمرغۍ لپاره د عالج یوه نسخه ادعا  یوی ټولیزینېکمرغۍ محاسبه وکړو. څنګه به د  لویی کچېټولنه کي د 

 .په داسي حال کي چي هر یو د ځان لپاره د خپلي خوښي نېکمرغي غواړي ؟وکړي چي ټولو ته نېکمرغي راوړي

ده کوم راز ډسره  ونسخ ټولیز ډولهنسخې به په واقع کي د ټولني د  هایا د نېکمرغۍ لپاره زمونږ انفرادي ډول

دئ. هیڅ منطقي دلیل نه لیدل کیږي چي د نېکمرغۍ فردي  "نه"اړخ نه ځواب  مناظرو له فلسفي د لګوی؟

 نووستداللاهیوم فلسفې لکه د وکړي چي دا سره ګډ وي، خو د ګټورتوب فلسفې پلویان به استدالل  ولی مفهومونه به

د انساني طبیعت عنصر په ګډه لرو، او دا په کافي اندازه پراخ ټول . د انسانانو په شان مونږ مورد نه لريپه شان 

 .ړوغوره ک له هغی نه اجمالی پایله هیودئ چي 

 وبګټورت لبرلیزم ډموکراټیک  مدرن دا ،او په عمل کي .په شان دئ مفهوم لري" چې پوهیږې ،ته" د استداللدا 

چي هغه  محاسبه کویعامل ټولیز  یو "خوښي د حالت" د اقتصاد پوهان کار کوی. په رښتیا تر ماغزو چيدی 

د اقتصاد له نظر نه د  یوازېدا لري. خو په پاى کي  پوری اړهاندازه  په درجه او د مستهلک د لګښت معموالً 

وښۍ خاجمالی لپاره محاسبه ده. دا به دننه په ټولنه کي د خلکو د  ښیګڼی یخپل ی اوپایل یشرط، خپلهغه د خپل 

، او له دې سره چي مونږ څومره لګښت ید ذاتبېل  یو . دا ځانلهوينېکمرغي نه حساب په خپلهوي، خو  نښه

دا هغه  نشته، سره له دې هم داسي ښکاري چي اړیکهد دواړو تر مینځ ضروري   :نه دئ ورتهکوو، په هیڅ ډول 

کولى شو. څنګه چي زمونږ ټولنه په پیاوړي ډول د اقتصادي اوس مهال تر خپلی وسی چي مونږ یې  څه دی 

عواملو له الري اداره کیږي، دا به عجبه مالومه نه شي چي دغه عوامل ښیي چي مونږ په څه حال کي یو. مونږ 

سپېڅلي محاسبې د ډېر ښکته ګډو پیښو له معیار په واقع کي په هغه حال کي بیرته داخل شوي یو، چي د بنتهام د 

 سره ورته والئ لري.
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نوم وایست، او د درناوۍ شخصیت شو، او له دې امله په زیاتیدونکی توګه مل په خپلو خپرول سوو اثارو سره 

پیل شوه، کال کی  1٨٦1 په چي د امریکې کورنۍ جګړه کله یې د ورځي په موضوع ګانو باندي ښه اثر وکړ. 

دغه جنګ مرکزي موضوع وه، چي د  دمریي توب ده د شمال په مالتړ ټینګ اواز جګ کړ. د هغه په نظر 

 William ویلیم ِولبرفورس ال ځوان وو، دچي  11ه،کي یې هیڅ ځاى نه الره. )د ونوګټورتوب د فلسفې په تجویز

Wilberforce  په ټینګه  وه،دېرش کاله دمخه منل شوې مریي توب ضد الیحې چي د برتانیې په پارلمان کي د

 .(ؤمالتړ کړئ 

هغه د خپل لبرل ګوند پلویانو ته څرګنده کړه خو مل و هڅول شو چي پارلمان ته کاندید شي.  خپله کي 1٨٦٥په 

یڅ ه ئکاندید کړي. د انتخاباتو په وخت کي به دشرطونو سره  غیرو معمولو یو څه یوازي په خپلو به چي ځان

ه اول . پشی ورکړلپیسې چا ته ده په پلوي د رایو ګټلو لپاره  ور نه کړي چي دبه هم مبارزه و نه کړي او اجازه 

ي، یا مؤکلین په کوم ډول مخاطب کړي. هغه د لبرلي ګټورتوب د وکي ال حاضر نه وو چي ویناوي واور

ښه فیصله وکړي. دى په پاى کي وهڅول پرنسیپونو له مخي غوښتل چي په دې اړه رایه ورکونکي په خپله خو

 و شو چي له دغي غېرعادي سیاسي 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  خامخاپوښتنو ته یې په ځواب ویلو پیل وکړ. اوریدونکو 

" ایا تا په رښتیا ویلي وو چي د انګلیس ابونه ورکول. یو ځل و پوښتل شو چي هم هغه په پوره صداقت سره ځو

یاهم ب ،کارګري طبقې، که څه هم د نورو هیوادونو له کارګرانو نه په دې توپیر لري چي  په دروغ ویلو شرمیږي

د حاضرینو د کارګري  " هو، ما ویلي وو."چي  ځواب ورکړهغه سم له السه  په عمومي ډول دروغجن دي."

 طبقې غړو، د درناوي په ډول چکچکي وکړې، او مل 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، 

ښتني تخصصي سپار د اقتصادي موضوع ګانو په اړه یې په حکومت کي د فساد د شته والي موضوع ګانو په ګډون

دغه  اصالحاتو د الیحې په پاس کولو کي یې خپل وزن عالوه کړ. ) په پارلمان کي د 1٨٦7وړاندي کړې او د 

 .(هشو هدوه واره ډېر ه، او د رایي ورکولو شمېرلو سره د رایو ورکولو ساحه پراخهدوهم اصالح په منل کېد

دبلیو. اچ  یوه پیاوړی ژورنالست  دوره کي خپله څوکۍ د مل له دغه درانده کار سره سره د انتخاباتو په بله

 (Avignon)ینیون وِ ا   د د فرانسې تقاعد وکړاو په وړاندي له السه ورکړه. دوه شپېته کلن مل   (W.H. Smith)سمیت

، [ ټۍکرپده  ] دالړ چي هلته د خپلي میني، هیریټ له قبر سره نژدې ژوند وکړي. د هغې لور ته  سیمي څیرمه

مړې شوي خپلې  .(د هیڅ ډول نا مناسبی اړیکی نښانه نه وه یو ځل بیا،د هغه پوره خدمت لپاره الړه ) هم  هیلن

د هغي داعیې لپاره، چي دواړه په مل احساساتو نه لوړه وه.  ووفا د ویکټوریایي دورې له معمولمل  مېرمني ته د

هغه منطقي پایلو ته  بیلګه چیدغي موضوع  په نامه یو اثر وکښه. د "د ښځو د محکومیت"ټینګه ورته ژمن وه، 

کي شرح کړي دي. پر دې برسیره  ازادۍ" پر"په خپل پخواني اثر  چی ده،  ده کی لومړنیو لیکنو وهغ په رسوي

 هپ ریښهنظر  یو د چي هغه پوری"تر . د هغه د فلسفې یوه برخه ده، سیکالوجیکي بصیروتونه هم لري داچي 

 للو پهد بای  درلودلو سرهپه  استدالل تمزبو ود یو د هغی پر ضد،کې ثبات په ،ده نغښتې کلکه کي ونواسحسا

ردول به  ه استداللدغ د ،ومنل شي ی په توګهنتیج د استدالل . ځکه که هغه د لرينه الس ته راوړ ، عوض

 سابقه م استداللی په ر څومره چیه لري،و یوازي په احساس تکیه چی هلک ولړزوي؛ خو کلکوالۍ پایلی د ګوندې
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ته نه ور ونهبحث لري چيو بنسټژور  باید کوم دوى احساس چي دکوي  ګومانپلویان یې   ،بد هم وځلیږي کي

 . دۍ کی  مکان او زمانډیر آ خوا  په استدالل ځانګړي دد مل دغسي بصیرت  ."رسیږي

هغې دلبرلیزم  امپیریسیزم او داسي هم د هغه  د مل ، اوالومدارمد برابرۍ لپاره فلسفې استدالل  د د ګټورتوب

نه لري. له قوت  چندانی لپارهد عصري ښځي ، استدالل و نه د هغه ټولشخصي تجرب خپلود خو  ي.مالتړ د

 مقاربت یجنسد  ښځي  ،منيځان مجبور ولید چي ومل هرییت سره د خپلو ډېرو نادرو اړیکو په نتیجه کي 

 کړي.نه ډډه و دغه کرکجن عادتد " باندي " ضعیف جنس یوهپر ؛ نارینه باید لریهیله نه " عملیه"حیواني 

ځان صراحت او  دۍ ،هلته کړل.  تېرپه لیکلو   (autobiography) لیکژوند خپلد  کلونه آخرینی مل د ژوند څو 

عالي لیکنو څخه ده چي  یوههغو له دا . کویپالر په اړه څرګند  خپل د په خپل احساس کېپه خاص ډول  سپړنه

د خپل  هغهي. څه ډول د پهاغیزي اړوند  ید هغڅنګه او  کیدل په شان روزلنابغه"  جبری"د یوه ښیي 

وړاندي کوي.  انځور ځناورد ویکټوریایي دورې د یوې ریښتیني ، سره معرفیپه   پالر ""ځوروونکۍ مقرراتی

 الندي هغومره لیري ژوند کاوه، لکه ټمور یې تر یوه چ"پالر او دغه اثر په لومړنۍ مسوده کي مل وایي چي  د

نوم مینې ژوندانه د او همدارنګه د هغه د مور  ا چی د هغه دد ."دیشمالي قطب له جنوبي قطب نه لیري  چی

نومونو ډېر ساهپوهان وهڅول چي ډول ډول  "سره ورته"دغو . او دی ډېر څه لیکل شوي پرې هرییت وو،

دئ چي مل حتى د ماشومتیا په وخت  څرګند دئ دا هغه څه چیتبصرې وکړي او ناقصي نتیجې ترېنه وباسي. 

ډیرو دا چي له دغه حال څخه ووت، او له  وه." روزنه بلکه د ویري ،"زما روزنه د میني نه :چي پوهیدهال  کي

شي، له معجزې څخه  تری جوړ یو لبرل او انسان پال انسان ژوندى ووت چي دغسيسره اغیزو سره  روحی لږو

"د انسان په دغه نظر  سره موافق نه دي، ممکن د هغه له سپماچي د مل له جنسي ه کسان هغ اندئ. نڅه کم 

تناسب ځاى ولري، لکه چي لري یې، نا م نامعقول لوړ غریضه، حیواني جنسی مقاربت ژوند کي تر هغو چي د

 خامخافرویډ راښکاره کېدونکئ وو، او  چي آهخو  خواخوږي ولري. سره کېدلى نه شي." تمه اتواصالح وغټ د 

 .ته وده ورکړه ځان هم ژوند انسانی

 ،کي وفات شو، خو د هغه لبرلیزم (Avignon)ینیون وِ ا   عمر د فرانسی په د شپږشپېتو کلونو په کال 1٨73مل په 

د چپیانو ، نسخېد هغه د فردیت همدارنګه  ګرځولئ. وودورې بورژواګانو ته منلئ شخص نه د د وکټوریا  ۍد

، چیرته چي زړه باندي او له هغه څخه دسره جوړي نه وې، بیاهم د هغه مړینه په ټوله برتانیه  موخوانقالبي 

او ځاني نظر  ګټېخپلوی چیرته چي په ازادي باندي عقیده له  هر او ونه و شوۍوچ منافقت له السه  د سواندي

 وه، په ژور غم سره بدرګه شو.                                          مخ پر وړاندی غزیدلې نه 

 پایلیک

فه سوفان هڅه کوي چي د هغه د ګټورتوب فلس. فیللیدلی دیزیان کچه  له السه په نامتناسبه راتلونکو نسلونود مل 

 راختیاپ. د مل لبرلي لوړه دههم  نه دا تر بې انصافۍ .پلوى وګڼىکامل د بنتهام  وښیي، او پخپله دئ ابتکاریغېر

ژوند  هم په فلسفه او هم په اجتماعي یی د بنتهام فلسفي ایډیاګاني ، مالتړفلسفې د   د ګټورتوب ه کچهپراخپه او 

امله چي هغه ډېر بریالي  له دېهم د مل لبرلي او سیاسي ایډیاګانو  همدا راز قوت واړولې. پوره سمبالپه کي 

، اوس مونږ پری دریځ درلود. هغه څه چي مل، د عام ذهنیت پرخالف، په زیاته اندازه زیانونه وګالل ،یووتل

 ولډول ډاو د ګټورتوب په عصر کي ژوند کوو. د کانګرس الیحې،  لبرل یو ټولو ته څرګند ښکاري. مونږ په
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ازمویني الندي شوي دي. مونږ ټول چي د ټول د ګټورتوب  اغیزناکي پرېکړي، حتى زمونږ شخصي اخالقیات

"د خورا ډیرو، خورا کوو، او نظرونه وړاندي کوو، د ګټورتوب شعار  پریکړې په شعوري یا غیرشعوري ډول 

ژوند عصری کي زمونږ د  وچي په لویدیزو ازادو دموکراسی هد ېدغومره پیاوړدا په ذهن کي لرو.  ډېره ګټه"

 دئ. یا اصول  یو نه ویل کېدونکئ بنسټیز پرنسیپ 

چي سړى په لبرل  یښه د ډېرګرد چي نن ورځ النجمن دئ. دا  زم دئیسره له دې هم په دقیق ډول دا د مل لبرل

ه ته همدلت دغه اغزن بوټيمل تیار وو چي   .څه وشي  باید په هکله دی ناتارد  عصر کي لبرل وي، خو د ټولني

. ټینګ ودرېد باندي لبرلزم و له فشار سره سره په خپلڅارګر د. هغه حتى د نشه توب په اړه هم ، يالس ور وړ

له مخي عمل  " عادي معیار سلوک د متوازن"  یو ټولنه حق نه لري چي خپل غړي تر فشار الندي ونیسي، چي د

حق "مطلق قدرت " وکړي. هغه استدالل وکړ، چي ټولنه په ماشومتیا او د ځوانۍ په اولو کي په فرد باندي د 

تزریق کړي، مالمتیا به پخپله د ټولني  متوازن سلوک، او که هغه نشي کوالى په دغه وخت کي په هغه کي درلود

 وي، چي غړي یې په غېر عقلي ډول چلند کوي.

. لومړى دا چي زمونږ ټولنه له الکولي نشه توب نه دیدغسي لبرلزم په وړاندي دوې نیوکي پر ځاى  دنن ورځ 

له بربادونکي  مخدراتقوی  کوونکي  اعتیاد اخته په له نشه توب نه ډېر رنځ وړي. (drugs)مخدراتو د 

 له یوی اندازی خواخوږی سره ښکاري. له بلي خوا مل ممکناو مخرب  څخه ډېر پیاوړئ  توب" متوازن"غېر

. ووکبرخو کي په برابره اندازه ورانى ښاري د ویکټوریا د وخت په ډیرو غریبو  نشه توب چي استدالل وکړي،

ً  بله داچي عصري ټولنه په تنکیو ځوانانو باندي نه لري. ) او دا تر زیاتي اندازې د پوهني،  "مطلق واک" یقینا

نتیجه ده.( که مونږ وغواړو چي ځانونه په دغسي حال کي ووینو، و  دریځونو روزني او داسي نورو په اړه د لبرل

به بیا هم زمونږ تفکر ته الرښوونه کوي. مونږ چي په هر هغه  دۍلبرلزم ځیني اړخونه ترک کړو، مل  چي د 

دغسي بې اثره لبرلزم پر ځاى یې غوره کړو، هغه به د ګټورتوب د پرنسیپونو له مخي  د څه هوکړه وکړو، چي

 وي. مل به تل زمونږ رایه و نه لري، خو د پاى خبره بیاهم د هغه ده.

 پاى

 

 

 مل ستیورت جان

پای 
او 
 مننه
 هم
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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  یوازي دکار ، تر حاکمیت الندي کړي دي. دا ند"درد او خو "بادارانو، حاکموانسان د دوو  ،طبیعت

معیار، او له بلي خوا د علتونو  باطلو. له یوې خوا د حق او کووټاکي چي څه به همداسی ووایي، څه باید وکړو، 

مونږ یی . ټول هغه څه چي مونږ یې کوو، ټول هغه څه چي جغه ور ټومبل شوی دیدوى په  لړۍ د نومعلولواو 

له دغه  تر څو وکړو ه هڅهاداره کوي. مونږ چي هر یي دوى ،کوو فکر پری مونږ ټول هغه څه چي او وایو

چي ویې ښیي او تائید یې کړي. یو څوک به نه دا ، یدوى لپاره به خدمت و محکومیت څخه ځان و ژغورو، د

ممکن په خبرو سره ادعا وکړي چي د هغو له حاکمیت نه به ازاد شي، خو په واقع کي هغه به تر پایه پوري د 

 پر ځاى له غږ، د احساسندي یې ونیسي، د کوي تر پوښتني ال هڅههغو تابع پاتي وي. ... هغه سیسټمونه چي 

 پر ځاى له بوالهوسۍ، او د رڼا پر ځاى له تیارې سره معامله کوي. دلیل

 جرمي بنتهام       

 ، ګرد سره ګڼل نوونکیږزب هغه ، اوه څخه مخ اړولله هغ بیا میندل، په زړه پوری  هغه غوښتل او شيد یوه 

هغه  له دې نه چی د پرتهغوښتل،  شيدوې برخي دي. ... د هر هغه  وپدید ودغ، یا د دي پدیدې نه شلېدونکي 

 خوښي راولي، یوه فزیکي او میتافزیکي ناشونتیا ده. سب خیال ییتنام

  جان سټوارټ مل، د ګټورتوب فلسفه       

خپلي دغي معتدلي برخي قانع  ګڼي او پرو په توګه آخر د ژوندته و ښودله شي، چي خوښي د  بشریت رېچی که

په لږ سره قانع شوې ده. داسي  له هغی نه هم خو د بشریت ډېره برخه .يکړشک و پری معترضان ممکن ،شي

 زموږ د مقصد لپاره ځانګړې توګه په هر یو یې اکثره، ي چيو دوه به اصلی عناصر ژوند سوکاله دښکاري چي 

 دي. "رامتیا او هیجان"آ  هغه لری. بسیا پوره

 جان سټیوارټ مل، د ګټورتوب فلسفه    

 یو سقراط اوسې، نه هښه دا ده چي ناراض ، راضي خو سوډر نه یو ،هناراض یی خو انسان یو ده چي ښه دا

د موضوع  یواځې چي هر یو یې ه، له دې امله دخاوندان دی ووننظر د جال سوډراو  احمق هو کن راضي احمق.

 خپله خوا ویني.

 سټواړټ مل، د ګټورتوب فلسفهجان    

ه ل په مطلقه توګه چاری تر څو کويته حق ور نېټول د یوه ډېر ساده پرنسیپ بیان دئ، چي موخهبحث  دغه د

بڼه وي، یا د عامه  په د قانوني مجازاتو فزیکی زور که دا .تنظیم کړي له الریفرد سره د اجبار او کنټرول 

 دپه فردي یا ټولنیز ډول مجاز ګرځوي  بشریت  یچ ئد آخرپ هغه یوازنی پرنسی دا ذهنیت اخالقي فشار.

  دپه سمه توګه  زور چي موخهیوازنى  . هغهد هر غړي د عمل په ازادي کي مداخله وکړي ې په موخهساتنځان

ه مخنورو ته د زیان تر څو شي،  کیدۍ غړي باندي، د هغه د ارادې پر خالف استعمالهر  یوې متمدني ټولني په

جواز نه دئ. هغه پر حق مجبور کېدلى نه شي،  ، پورهفزیکي وي یا اخالقي ، شي. د هغه خپل ښه والئله نیوو 
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ځکه چی د ، شیخوښ پری  دی بهچي ځکه کړي، همداسی و ي چيد ښه دا ورته چي چي عمل یا تحمل وکړي

    پرحق وي، ، دا به ورته عاقالنه  او یا حتی همدغسي وکړي نورو په نظر که

 ازادۍ 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  په یوه نظر وي او یوازي یو کس مخالف نظر ولري، بشریت به د ،که ټول بشریت منفي یو

 پ کړي.شي، حق نه لري چي بشریت چ  دى په واک که پ کړي، لکه هسي چي چ  چي هغه 

 ازادۍ پرجان سټواړټ مل،        

 .ایستل شیمحدودي نتیجې راو به نه وذهنیتونو محصول وي، له هغد تنګو  چي یو اثر هر څومره

 او مثبتیت یټکوم یجان سټواړټ مل، اګوسټ       

 یشوکړي؛ چي هیڅ 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 د 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       

      .نه غواړې چې هسی اوسېته نېکمرغه یې، او ته ان وپوښته چي که ځ

 جان سټواړټ مل، اتوبیوګرافي       

 د مهمو فلسفي نېټو کرونولوجي

 لیس تا ملیتُس دد   مه پېړۍ، مخزېزده )م.ز.(شپږ (Thales of Miletus)د لوېديزي فلسفې  په مټ

 پیل

  پیتا ګوَرس د  مي پېړۍ پاى م.ز.شپږد اټکل (Pythagoras) " مړينه "فیساغورسيا 

 تن کي د سقراطآپه     م.ز. ٣٩٩(Socrates)   په مرګ محکومیت 

  وتپل   م.ز. ٣٨٧اټکل ( Plato)په اتن کي اکاډمي" افالتون" يا(Academy) 

 پوهنتون نۍلومړ     پرانیستله. 

 اريستاتل         م.ز.  ٣٣٥ (Aristotle) " لیسیوم په اتن کي  "ارسطويا

(Lyceum)  يو مکتب د اکاډمۍ په رقابت ، "لیسه"          يا 

 پرانیست

 نستانتینکاامپراتور   زېږده )ز(  ٣٢٤ (Emperor Constantine)   د روم امپراتوري

ته نقل  " يا ننی استانبولبیزانس"(Byzantium)   نتیمبیزا     

 کړه.

 سان اګوستین   ز.  ٤٠٠(Saint Augustine) ( خپل اعترافاتConfessions )

 .ورګډيږيالهیاتو کي  فلسفه په عیسوي لیکي.     

 ګوټانوزيو  د     ز.٤١٠(Visigoths)  ورو دَو، د تورلوټیدلله خوا د روم 

 .کیدل    نیسته پرا

 جستینیانپه اتن کي د امپراتور    ز  ٥٢٩(Justinian)   په حکم د اکاډمۍ تړل

 .کیدلنښه په  پاى تفکر کېدل، د يوناني      

  س کیناماس اتو پېړۍ  لسمهديار منځنۍاټکل (Thomas Aquinas) په ارسطو تفسیرونه لیکي. د

 عصر.(Scholasticism) ستیسیزمسکوال     

 د بیزانس د امپراتورۍ پاىنیولد عثماني ترکانو په الس د بیزانس     ١٤٥٣ ، 
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 کولمبس   ١٤٩٢(Columbus) امريکا ته رسیږي. په فلورانس (Florence)  

په اړه د عالقه منۍ  او د يوناني علومو (Renaissance) رنسانس    کي 

 احیا.

 نیکس کوپر    ١٥٤٣(Copernicus)   "اسماني کرو د  ديا "کوپرنیک

 څرخیدو يا 

     (On the Revolution of theCelestial Orbs)  چي مځکه د لمر  په اړه

 يخپرو ثبوت پر بنسټ رياضيد  .څرخيپه مدار     

 ١۶ګالې لیو     ٣٣(Galileo)  "د عیسوي کلیسا له خوا مجبوريږي يا " ګالیله

 او مرکز دئ نړۍد  ثابت اوچي له دغه نظر نه چي لمر     

 کړيتوبه و ،راڅرخیږی     ځمکه پری 

 دکارت    ١٦٤١Descartes)  ) خپل تفکرات خپروي. د عصري فلسفې 

 پیل.    

 د سپنوزا   ١٦٧٧(Spinoza)   واخالقیات د هغه دمړينه(Ethics)  شونې چاپ 

 .کوي    

 نیوټن    ١٦٨٧(Newton)   د پرنسیپا(Principa)  ځمکې د په خپرولو سره د 

 کوي. جاذبې مفکوره معرفي    

 الکجان    ١٦٨٩ (John Locke)  د انسان د پوهاوۍ په اړه اثر خپروي. د

 پیل ”empiricism“امپريسیزم      

 برکلي    .١٧١٠(Berkeley)  پرنسیپونو په خپرولو سره  د د انسان پوهي

 نهايي حد ته رسوي.     امپريسیزم 

 د اليبنیز     ١٧١٦(Leibniz) مړينه 

 هیوم    ١٧٣٩١٧٤٠(Hume)   د انسان د طبیعت په اړه اثر خپروي او

 ته رسوينو پړاوومنطقي      امپیريسیزم خپلو 

 کانت    ١٧٨١(Kant)  هیوم د ، چي(Hume)  ،بی سده "  خپلوله له خوا

د جرمن د  خپروي. کره کتنه راڼه استدالل، د را ووتڅخه     " ُچرتونو

 .دوری شروع  د(German Metaphysics)        میتافزيک

 هیګل    ١٨٠٧(Hagel)   د ذهن فنامینا لوجيPhenomenology)) .خپروي

علمي  پېښوټکي. ]فنامنالوجي، د  جرمن د میتافزيک لوړ     د 

 ]شرح

 شوپنهاور    ١٨١٨(Schopenhauer)شانپه  او استازيتوبې ادرا د ، نړۍ  

    (The World as Will and  Representation)   په خپرولو سره، هندۍ

 کړه. جهفلسفه د جرمن په متافزيک کي مرو     

 نیچه     ١٨٨٩(Nietzsche)  په تورين د "خدای مړ دۍ" په اعالنولو سره

(Turin)    .کي لیوني کیږي 

  ۍَکړد ويانا     لسیزه ١٩٢٠د  (Vienna circles) مثبتیت منطقي د(Logical 

Positivism)     .تفسیر کوي 

 نشټاين    ١٩٢١ ټګ    فلسفی اصولی بحثونو يامنطق د  (Wittgenstein) و 

    (Tractatus Logico-Philosoicus)  په خپرولو سره ادعا کوي چي 

 ټکى موندلئ دئ. نيد فلسفي مسائلو لپاره يې د حل اخیر    

 ګر    ١٩٢٧ په خپرولو سره د تحلیلي  زماند شته والي او  (Heidegger) هايد 

 فلسفې تر مینځ درز اچوي.قاره يی او      

 سارتر   ١٩٤٣(Sartre)  د شته والي او نه شته والي په خپرولو سره د هايډګر

  را پاروی فردی موجوديت او مخه بیايي  د مفکوره     

 د وټګنشټاين   ١٩٥٣(Wittgenstein)  فلسفي څېړني"له مرګ نه وروسته د" 

 په خپريدلو  سره د ژبني تحلیل لوړ عصر.     

 

 د مل د ژوند او عصر نېټې
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 د مې په شلمه په لندن کي وزېږېد.  (John Stuart Mill) جان سټواړټ مل ١٨٠٦

 د روح فنامنالوجي خپروي.(Hagel) هیګل  خپروي.  "ټوکو کيه په دو"شعر (Wordsworth)وړډزوړت ١٨٠٧

په هدايت، د روم د تاريخ په لیکلو پیل (James Mill) ، د خپل پالر جیمز مل (Mill) رسېدلئ مل ،وخت نه دمخه خپل ١٨١٧

 کوي. 

 له ختیځ هند کمپنۍ سره مامور کیږي. ١٨٢٤

 اخته کیږي. رنځپه عصبي  ١٨٢٦

سره افالتوني  هغې په رضايت (John Taylor)مین کیږي، او د هغې د مېړه جان ټېلر (Harriet) هريیت میړوښېپه  ١٨٣٠

 اړيکو ته دوام ورکوي. 

 د اصالح لومړۍ اليحه منله کیږي. ١٨٣٢

 خپروي.مل د منطق سیسټم  ١٨٤٣

 (Communist manifesto) منیفستود کمونسټ  (Engels)او انګلزMarx) ) په ټوله اروپا کي انقالب کیږي. مارکس ١٨٤٨

 خپروي. مل د سیاسي اقتصاد سیسټم خپروي. 

 ، مري. (John Taylor)مېړه، جان ټېلر(Harriet) د هريیت  ١٨٤٩

 سره واده کوي.(Harriet) له هريیت  ((Mill مل ١٨٥١

سره فرانسې ته ځي. هري يت د  (Harriet) هريیت تقاعد کوي او له  ((Millد ختیځ هند کمپنۍ منحله کیږي. مل  ١٨٥٨

ينیون )فرانسې په جنوب کي، په    کي له نري رنځ نه مري. (Avignonاَو 

  د ازادۍ په اړه اثر خپروي. (Mill)خپروي. مل  منشأ ژونديو جنسونود   (Darwin)ډارون ١٨٥٩

        . د ګټورتوب فلسفهپه برتانوی ذهنونو کی هڅوید امريکې کورنۍ جګړه پیل کیږي. مل د شمال پلوي [ ١٨۶١] ١٨۵١

 (Utilitarianism) وي.خپر 

 د پارلمان د غړي په توګه غوره کیږي. ١٨٦٥

 د پارلمان له خوا د اصالح دوهمه اليحه منله کیږي. ١٨٦٧

ينیون )، او په پارلمان کي خپل غړيتوب بايلي. بیا خوریعمومي انتخاباتو کي ماته  په  (Mill) مل ١٨٦٨ ته  (Avignonاَو 

 ، د هغه خدمت په غاړه اخلي.(Helen Taylor)، هیلن ټېلرپرکټۍځي، چیرته چي د هغه  

 مل 'د ښځو محکومیت' په نامه اثر خپروي. د سويس کانال پرانیستل کېدل. ١٨٦٩

ينیون )په   (Mill)مل ١٨٧٣  .مريعمرکي د شپږشپېتو په  (Avignonاَو 
 


