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 بحث فلسفې
 

 کې  باره په آزادۍ د
 

 “ .دي  مخالف ابدی بل  یو  د  مینه  سره  خپلواک له او  مینه  سره  واک له“
 
 

 سره تر خالف پر آزادۍ  خپلې  د څه یو چی مجبوروي ما یا او کوي مخنیوې دخوښۍ زړه د زما چې دلیل یوازنۍ
 ویني. ونه زیان  کړنو له زما څوک بل چې ګڼم  غوره دا   , کړم
ژوند د زما ټولنه او دولت کې حالت پدغه  رسوم نه و زیان چاته بل زه چې ترهغو دی  ژوند زما ژوند شخصي زما
خپل   دی  آزاد هغه وکړي پریکړه عاقالنه شي کولی او ورسیدل ته بلوغ چې څوک هر  کوي. مداخلهنه کې چارو په
  ورکړي. دوام ته ژوند ښه 

 یم.  آزاد کی کار دی په زه رسوم زیان ته روغتیا خپل خوړلو په کچالو خوسا زه چیری که
ځ  دي نه برخمن آزادۍ  فکري بشپړ له او لري نه پوهه الزمې پریکړې عاقالنه د ماشومان چې دی مانا پدې پالر

 وکړي. پریکړي  ګټورې لپاره ماشومانو دخپلو د چې ورکوي تهداحق ځان پلرونه که
  لوړوي کچه  نیکمرغۍ د ټولو  د کې ماهیت په دا ولرو اختیار پریکړو د لپاره ژوند د یو هر چې یو وړ ددی ټول ږمو

دا کړه خپره مقاله کی باره په ازادۍ  د  کې کال  1859 په  فیلسوف انګلیسي میل ستوارت جان  کې باره په آزادۍ د
 لري.  اړه پورې کچه په ګټورتوب د بدګړه  او هښیګړ ه هر  سیستم اخالقي دولت ټولنیخلکواو د مقاله 

 کوي. وړاندیز معیارونو د منځ  تر داړیکو ازادي فردی  او واک  دولت د کې مقاله پدی میل
خ له کتاب خپل هغه او دی  کړی مراجعه ته بیان کې لیک ژوند په او سریزه دکتاب ستوارت د کی باره په دازادي 

Harriet   میرمنې پلی
Taylorبحث  النجمن کې تاریخ په فلسفي د کتاب دا  او وو لیکلی ګډه په وه, شوی مړه مخکې خپرولو له دکتاب چې

 دی.  
 کې توپیر په سره مغز له زما مغز ستا چې ووایم, دا غواړم دی تقدیر ګټور یو کې څیرو او بڼو  په انسان   د آزادۍ
 کارکوي.  او فعالیت
  آزادۍ له کچه پراخه په ټولنه بشري
 دي. اړین چانسونه غوښتنو د وخت د غوره ټولو تر او لري وړتیاوي ته ځان نسل هر اخلي, خوند

 ورکوي. کار کې  عمل په ازادي ډول  دا کړي نه  زیانمن ژوند کسانو نور او ځان چې آزادۍ هغه کې ټولنه په
 لیکي: کې Inquisitor Grandپلټونکی ستر کتاب خپل په یوسکی داستا فیدرو

 
ډارون  ته هغو آزادي زموږ چې ځکه ویني کې کالیو په  مخلوق د موږ چې خدای  لکه وري,ګ اریان ته موږ دوی “

 .” ښکاري ډارونکي ورته آزادي زموږ هم بیا کړو  پټي سترګې کړنو په هغو د او وزغمو هغویباید بریښي. کي
  

  وایي داسې ته واکمنانو خپلو  هغوی پوهیږي نه ارزښت او جوهر په آزادۍ د چې څوک
 .”  راکړۍ خواړه ته موږ مګر ومنۍ غالمان پلخ “موږ

 کورنیو د واک ژوند خپل د انسان  ده، مانا په دفاع ځان د ضد پر واکمنانو مستبدو د ازادي کې اوږدو په دبشرتاریخ
 دي.  ژغورل او ساتل  پنجو له ښکار د استعمارګرانو بهرنیو د او لهمښوکو ټپوسانو
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 د او خپلواک باید انسان چې دي همغږې سره ټول ازادۍ او بدلون مثبت په ندژو د انسان  د سیاستپوهان او فیلسوفان
 اوسی.  خاوند حق د ژوند خپل

 .” نشي تمامه بیه په دژوند دنورو باید او مسولیت اړخیز هر په مګر کړی سره تر غواړي ته چې څه هغه خپلواکی“
 . وکړو ژوند سولیز ګډه په سره توپیرونو شته ټولو له وګورو، کې ځان په ټول او کې ټولو په ځان آزادي
 وي.  واک خپل د توګه فکري او اقتصادي په چې  شي موندلی مقام او ځای خپل وخت هغه کې ټولنه په انسان

ما  په وپنځوو، ارزښتونه کلتوري ، کړو سره تر توګه سمه په چاري دیني سمبال، ګاڼه په پوهی د چې لدی مخکی
 . ولرو سرپناه اغوندو، وا چې ولرو کالي ، وخورو باید لومړی کړیوکړو زده شومانو
  لري. اړتیا ته بنسټونو  مادی ارزښتونه کلتوري

  :وایي سارتر پل ژان
 

ش نه انسانیتد باید پرمختګ تخنیکي او بدلون اړیکو ټولنیزو د چې وو عقیده پدی سارتر جوړوي، اصل خپل انسان
 لري.  وړتیا جوړولو تاریخ د او پیژني مانا په  داصل انسان ترسار کړي. خپلواک یوغ له تون

  
 میل ستوارت ن جا

 

mailto:maqalat@afghan-german.de

