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 بحث فلسفي
 

 هیدونیزم 
 
 .دي اخیستل خوند او لذت ژوند معنوي او  مادي له مقصد  انسان د چې  واېي فلسفه هیدونزم د
  
  د  صرف ژوند چې دي باور پدې انسانان زیات ده، مسلطه باندی زړه په انسان معاصر د فلسفه هیدونیزم چې څنګه 

 .دی لپاره لټولو خوښۍ
  

  دي   لټول  خوندونو  د  کې  نړۍ   په  شتون  هغه   د  چې   دی  باور  پدې   هغه  دی،   حیوان  لټونکي  خوند  چې  څنګه  لکه  انسان
 . ګڼي ټولګه خوندونو د ژوند او غالبه زړه په انسان نن  د فلسفه هیدونیزم د بس. او
  

  ته مینځ را الملونه ستر بدمرغیو او خواشینیو د ته انسان او کیږي نه المل  نیکمرغۍ او خوښۍ د لټول خوند یوازې
 .کوي

  
  په   پوهې  او  علم  د   پیروان  فلسفې  ددی   کوي.  نه  مینه  چندانې   نور  سره  ودی   له  ماهیت  بشري  او  فکر  د   انسان  معاصر

 ژوند   د  دوی  کوي.  خوندې  اړتیاوي  ژوند  ورځني  د  وید  دي،  اخیستل  خوند  صرف  مانا  ژوند  د  او  وي  نه  کې  لټه
 .ګڼي  وسیله پیژندلو حقیقت او پرمختګ د ټولنې د اړتیاوي بنیادي

  
 څرګند   کې  ژوند  ورځني  په  زموږ  ثبوت  عملی  خبرې  ددی  ،  پلټونکي  حقیقت  نه  دی   حیوان  لټونکي  خوند  انسان  معاصر

 .دی
  
 سوداګرۍ  د  کوي  پوره  خواهشات  او  رضایت  نفساني  خپل  او  کوي  ندژو  کې  لټه  په  خوښۍ  د  یوازې  انسان  چې  عقیده  دا
 .بوليprofit  یا ګټه هدف نوښت معنوي  او  مادي هر د او  کیږي  تغذیه فلسفې له نظام پانګوال او
  

 .مینه سره انسانیت او  عقل  د نه دی، ثبوت ښه پیروۍ د  فلسفې ددی ټیټول سر ته فلسفې خوښیو د انسان معاصر دنن
  

 .غواړي بنیاد پر ګټو خپلو د پرمختګ تمدن د صرف  فلسفه هیدونیزم او ده نړۍ سوداګرۍ او ګټو د نړۍ معاصره
  

 .ورکړي وده ته روح سوداګرۍ د  غواړي ،  ده کې لټه په  دخوند انسان لری. مثال اکسیجن نړۍ د سوداګرۍ
  
  فلسفي   او  روحاني  انسان  او  کچه  ټیټه  په  زښتونهار  اخالقي  کې  ټولنه  په  لري،  اغیز  ژور  انسان  معاصر  په  فلسفه  لذت  د

 .کوي طی ګراف نزول د پرمختګ
  

  نه   وده  ته  شخصیت  رښتیوني  خپل  او  نه  کې  لټه  په  حق  د   دی،  ناروغه  لحاظ  اخالقي  او  فکري  په  انسان  معاصر
 .ورکوي
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 روڼفکري   انساني  چې  دی  پیل  دور  داسې  د  کوو،  ژوند  کې  زمانه  وروسته  حقیقت  د  موږ  اوس  ده  ورکه  مینه  سره  حق  له
 .دی مخامخ سره ګواښونو ډول ډول  له
  

 معنوي  او  دي  ما  زیاتو  له  پرتله  پر   پوهان  ینس  سا  او  فیلسوفانو  د  لوبغاړي  تیری  ساعت  د  او  سپورت  د    کې  عصر   نن
 . دی ثبوت غوره بریا د  دفلسفې هیدونیزم د  دا دي برخمن امتیازاتو

  
 .کړي ماته لپاره دتل به مال زموږ کړو نه راکښته اوږو  خپلو له بار شیانو دنیاېي د انسانان موږ که
  

  ماته   په  دی.   راغلی  پاته   کې  ځواب    په  ته  غوشتنو  متضادو  ټولو  ژوند  د  مګر  جوړ،  توګه  دقیقه  په  سیستم  ټولنیز  هر
 . ګوروو نه او ومنو نه ستر ړندو په  سیستم باید موږ اخیستالی. نشې خوند ژونده له څوک کې بیړۍ

  
 خلک   نهیلې  مګر  دي،  اړخونه  متضاد  ژوند  د   دا  وژاړو.  وخت  بل  او  وخاندو  چې  راځي   وخت  داسې  کې  ژوند  په

 .ګوري هسې  دی چې  څنګه لکه ژوند خلک رښتینی هیروي.  اړخ دوم باوره خوش او غورزوي  پامه له اړخ لومړې
 
 پای
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