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دذهن محدودیت :ارواپوهنه دتاوتریخوالي دپوهیدلو لپاره
دي .ولی بشریت له خوزښت څخه ویریږي
The limited Mind: psychology as a means to understanding
conflict .why fear is driving Humanity

ما مخکي پخپل څو مقالو کي دیو عادی انسان د ذهن دنه کړني (دنا کارآمد) دماهیت دیو اویا
دڅو اړخونو په اړین لیکیني کړي یا مي دهغه په برخه کي رڼا اچولي اودهغه په مورد کي مي
داسی څرګندونه کړی چي دا پیښه څرنګه را پیښیږی اوهغه څه چي باید مونږ دهغه سره څرنګه

ټکل وکړو.د بیلګي په توګه  :په ډیرو بیا له سره لیکل شوو مقالو اوهم په زیاتو ستر او کلیدی
مقا لو او اسنادوکی چي ولی تاوتریخوالي  ،بی پروا اوډارونکي ارواپوهنه رامینځته کیږی نو
پکار دی چي دهغه اصول او تمرین وګوری .
ما همدارنګه په ډاګه کړي چي ددی (ناکارآمد) روانشنا سی بنیاد کوم چي تګ الری اوهم
سیاسیی  ،اقتصادي ،حقوقي او اجتماعی (لکه پانګوالي) اړخونه را مینځته کوی چی انسان بیا
دهغه څو اړخیزی بحران په مینځ کی خپل ځا ن پیدا کوي هم یو څه تم شوی یم .
سربیره پرهغه ځما په فکری تمرکز کي دڅیړنی د نه تا وتریخوالي فعالیتونو لړي کي کوم
چي له څو لسیزورا په دی خوا ځما اند یښنه دځا نه سره مصروف کړي دي چي با ید اوس پر
هغه باندي پوه شم نو هغه جاری یا مستمر هڅی اواند شامل دي کوم چي د دغه رواني ناورین
( )psychological dysfunctionalityپیژند نه زمونږ دراتلونکي مرکزي هڅی یو برخه
تشکیل کړي تر څو چي دناوړ ی اویا دنه کارآمد سیاسیی  ،اقتصادی  ،حقوقي او ټولنیز بنسټونو
دبدلیدلو اودجګړي په اړه پوهاوی اودهغه پا ی ته رسونه (داتمی جګړی دګواښ په شمول) اود
چاپیلایر بحران (دآب و هوا ککړتیا) اونور ټولو رواني یا اراپوهني تاوتریخوالی په اړین کوم
چي انسا نیت په ټکر کی اچوی ځان پوهول دی .
تا سي ممکن په دي باور اووسي چي روانشناسي ( یا دانسان دذهن علمی مطالعه ) دتاسو
سره دتاوتریخوالي اود شخړو دماهیت د پیژند ني اودهغه دپوهي په اړه څه مرسته نه کوی او
داهمیت وړ نه دي یا داچي اروا پوهنه پخبله دکارپوهانو اودهغه د متخصصا نو یوه ځانګړي
ساحه او قلمرو دي چي داپخپله یوتیروتنه دي ،حا ل داچي دغه د انسان د ذهن دعلمی مطا لعی
(علم) اوپوها وي دی .کوم چي ددی علم په مرسته سره روانشنا سا ن د هر اختالل اودهر
بحران ریښی اوعلتونه په ډیر ساده اوروانه ژبه توضیح کوی  .اوتاسی هم باید دیو بیلګي په
ډ ول هڅه وکړي چی خپل متالشی او ګډوډ شوی ذهن ددی پوهاوي په وسیله سره بیا له سره
ورغوی ترڅوچي دځمکي پر مخ دستر  ،ګواښ سره په مقا بله کي ژوندي پا تي شي !
له هغه ځایه څخه کوم چي یواځی یو سیکالوجیست (اراوا پوه) یا دروغتیا اوددماغی صحت
طبیب دانسا ن یواځی لږ ترلږه ارواپوهنه باندی پوهیږي لکه همغسی چي ما درواني تاوتریخوالی
په دله مینځه وړلو کي څرګندونه کړي  ،روان پوهي پوری زیات اړین ادبیات په عمومی ډول
سره غیر معمول دي اما نه غلط تشریح  .پس د تفاهم د نشتوالی یا دهغه په اړین عدم درک
څلورفوری اوناورین پایلی لری کوم چی دغه څلور ناخوالي په الندي توګه سره تر څیړنی الندی
نیسو:
لمړي  :دا د رواني داختالالتو دیو ټولګي اعراضو ( )symptomsټولګه دي چی دغه اعراض
یودبل سره اړین کیږي اوبیا وروسته اختیاری اویا پخپل خوښه بڼه غوره کوي( کوم چی د آراوا
پوه  /دروغتیایی سالمتیا طبیب لپاره د یولړ اړینو اصطالحاتو دراڅرګندولو زمینه را براروی

چی نور بیا پر دغه اصطالحاتو باندی نه پوهیږی اویا دهغه له درک کولو څخه عاجز وي ) .
دوهم  :دا ناورین ددرملوصنعت لپاره پوښښ برابروی ترڅو چي په پراخه پیمانه دمخدره توکو
تولید اودهغه دخرڅالو څخه ګټه پورته کړي کوم چي په تیوری بڼی سره دناروغی دسببی درملنی
پر ځای دنوموړی ناروغی داعراضوڅخه مخنیوی کوي یعنی دتشخیص کړشوی دماغی ناروغی
دسببی درملنی پر ځای په ګذری بڼی سره د هغه اعراض تداوی کوی کوم چی د دی ډول کړني
انزار ناروغ ته فاجعه مینځ ته راوړي .
دریم  :بله ناورین داچي دناروغی یا داختالل د ریښتینی تشخیص مخه ونیول شی اودا ښکاره دی
چي که چیری ستونزه ونه پیژندل شی نو په شد ت سره دستونزی دحلولو لپاره داسی کوم څرکند
ځواپ هم به موجود نه اوسی( البته ترهغه پوری چي د داکتر او درمل جوړونکی ګټی په مینځ
کی وي اود همدی دلیل په نظرکی نیولو سره معلول یا اختالل په عملی توګه سره خپل دحل
الری پیدانکړي ،اختالل به دوام وکړی ،ناروغ به په مستمر ډول سره به دوا وخوری بی له دی
چی دهغه اختالل له مینځه الړشی ).
څلورم  :اوله ټولو بنسټیز کوم چي په روحي روانی باندي دککړ ناروغ دنا روغي د پیژند نی
ساحه محدودوی اما سیکالوژیکی اختالالت له هغه مواردو څخه چي روحي رواني بیماري ته
په نظرکی نیول شوي دي ډیرزیات دي اوپه سادګي سره ددی واقیعت پایله دي چي رواني روغتیا
لکه دجسما ني روغتیا په څیر ګڼ ابعاد یا څنډی لري کوم چی دا نسا ن ارګا نیزم ته دپام لرني
ضرورت لیدل کیږي چي دا نسا ن ارګانیزم په مطلوب بڼي سره دنده ترسره کړي .
د ال ډیرو نمونوی بیلګو په تعقیب سره کوم چي ما پخپلو تیرو پورتنیو مقا لو کی لیکلي یا پر
هغه باندی تم شوی یم (کوم چی نورو پرهغه باندي څه یادونه نه دی کړي اما دهغه د پیژند ني
لپاره کوم چي د لمړیتوب احسا س لید ل کیږي په اکثرو ویب سا یتونو کی شته دي)  ،اما زه دلته
غواړم چي دروحي روا ني ناروغیو نوری عا می بیلګي تشریح کړم کوم چی د دواړو یعنی
دفعا لینو اودهغوکسا نو دهڅی اود اند په مقابل کي خنډ کیږی یعنی دهغوچی دخمکی د بایوسپیر
( )Biosphereژغورل اود انسا ن دانقراض د مخنیوی لپاره نه ستړی کیدونکی هلي ځلی کوی
اوبیا په ځانګړي بڼی سره اوس اوس هغه زمانبندی ته پام ساتي چی دا ناخوالي چیری چي که
رامینځته شی وګوریی ! چی انسانی انقراض ممکن په کا ل ( )0202کی واقع شی ؟ دجنګ
اخری ستراتیژی دانسان دبقا لپاره مبارزه دي.
په پا یله کي « اجتماعي کید نه »  (،یا په ژوره بڼه د «تروریزم» په نوم ) کوم چي ټول
ماشومان دخپل ماشومتوب اودځواني په وخت کی په یو اویا په بل رنګ ددی ناخوالي تر پوشش
یا تر سیوری الندی پریوځی ( کوم چي عبارت دتاوتریخوالی کړنی دژوند په دی پړاو کي دی
یوڅه نا لید لی اویا غیر مریی پیښی دي ) او په عین وخت کی وګوري چي ولی تا وتریخوالي
دیو ځوان عادی اویا نورما ل سړی له خوا(یا اغلب ْا په کا فی اندازه سره په بی خبری ) د چلند ،

بارونو او ارزښتونو ټولګه ( همدارنګه راتلونکی سلوک او روش) کوم چي دپام وړ ،لویانو
یا کاهالنو (اکثر ْا موسسا ت ) له خوا پخپل ژوند کي تر سره کیږی د پام وړ موضوع دی  .په
هرصورت بیا هم دغه چلندونه  ،باورونه  ،او ارزښتونه اغلب ْا د ډار ( نا خود اګاه یا په بی
خبری) له مخی کله نا کله را مینځته کیږي کوم چی اکثر ْا د تشخیص پواسطه سره بشپړ څیړني
الندی پریوځی اوکړني یا عمل کوم چي دقبول وړ هم نه وی اما بیا هم بی کوم پوښتنی منل
کیږي اومخکی له زما نه او یا بی دحاالتو په نظرکي نیولو سره (غیرقابل اطمینان یا پر واقعیت
باندی دنه باوری )( لکه همغسی چی یوسړی هغه درک کوی یا پر هغه باندی پوهیږي) ترالسه
کوی په هرصورت ګډود شوی ذهن پرځمکه باندي دانسان ژوند لپاره ستر ګواښ دي .
دپا م وړ (اوډ یر منفي) پایلي په ډاره سره دلویا نو دبا ورونو ،چلند ونو اود ارزښتونو منل
خپله تروریزم دي کوم چی دلویانو لپاره پورتنی کرکتر او اوصا ف دپام وړ اهمیت لری چی
دهغه په څنګ کي (اغلب ْا نور اړین موسسات) دی چی لویانو د شخړو او ستونزو (کوم چي دهغه
ریښی د ټولني په خټه کی انغښتی دی) دظرفیتونو دتحلیل لپاره دموجوده شواهدو(شاید چي ډیر
پیچلی وی) د ترالسه کولو لپا ره چی له هغه څخه پرستونزي باندي پوه شي نودهغه لپاره یو
ستراتیژیکی پروګرام چي دهغه هد ف د ستونزي ژور پیژند نه دی اکثر ْا دنوروسره په ګډه باید
ورباندی کار وشي اوداځکه چي هدف ته درسید و لپاره هیڅکله په ساد ګي اوپه سطحی بڼی
سره ( کافی دی چی د مسلکی کا ر لپاره دټولني تا ید یا هوکي څه د تجا رت له اړخه اویا څه د
حرفی یا د مسلک له اړخه موجود اوسی ) ممکن نه دي .
دپایلی په توګه یو عادی اونورما ل انسان له وړکتوب څخه دودی له الری په ساده ګي سره وده
کوي ( کوم چي خورا په جدي یابحراني توګه تر هغه پوری چي یو مطیع او فرمانبردار شخص
ورڅخه جوړ شی ډیرو ښاریانو  ،کارګرانو او سرتیرو په مدرسو  ،دکا ر په ځایونو او دسرتیرو
په باریکونو کي دیو څو لسیزو لپاره دډارد اود وحشت په په لرلو سره خپل ژوند تیر کړي دي
یا داچي دبیلګي په پنه تاسی وګوری (آیا مونږ غوښته چی دزده کړی لپاره ښونځی ته الړ شو
؟ یا داچي مونږ غوښته چي د لوړ زده کړي لپا ره رشته وټا کو؟ یا داچي دا سی یوه دنده (یا
دهغه دنده بل معادل) مو ځانته انتخاب کړی اوسی چی هغه دنده دټولني له خوا تایید اومنل شوی
وی ؟ اوبیا هغه دنده موترسره کړی وي؟ ( معمو ْال په دی پروسه کي دیو شریک کوچنی یاد
همزولی اویا خپل نظر شامل اوسی ) .
په اصل کي انسانان ترهغه پوری چي دټولنیز جوړښت ما دی او اجتماعی هویت ترالسه
کړي یا دهغه څیښتن شی نو دیو څه لسیزی لپاره په ډار او تروریزم سره ژوند کوي یا ترهغه
پوری چي انسا ن د (زه ) په نوم سره یاده شی دډار سره ژوند کوی کوم چی دغه شرایط دټولني
له خوا پرهغه تحمیل کیږي یعنی چي دانسا ن د شخصی ژوند سفر اوس له دی امله ددوی له
پوهاوی څخه په کلکه ورک شوی وی کوم چي دوی د خپل بی ساری برخه لیک دلټولو لپاره

هیڅکله هم څه نه دی ترسره کړي البته چي د ځنو خلکو (لږ ترلږه په صنعتی ټولنوکی)
دقربانی یا دسرښیند نی دتاوان ورکولو لپاره یوڅه نقده پیسی ُدستمزد  ،مسافرتونه اوځنی نور
سرګرمي ترسره کیږی حال داچی دا ډول امتیازات نوروخلکو ته دنړی په نورو برخو( خصوص ْا
په حال دانکشاف هیوادونو کي) کی نه ترسره کیږي.
تروریز شوی سړی په دی فکر اویا اندیښنه کی دی چی دا هر هغه څه چی په ژوند کی سړی
ته پیشیږي خپله ژوند سړي ته پیښوی یا ورپه برخه کوي  ،یواځی دا پخبله انسان دی چي دهغه
شي پسي په عجیب اوغریب بڼی سره ځی یا هغه تعقیبوی لکه دکالیو او خدماتو څخه بی ساری
ګټه ( بی له دی چی دکا لیو  ،خدماتو او ....مزیت ،کیفیت ،ښکلتیا او قابلیت ته پام وکړي ) او
مزیت اخیستنه  .تا سی دبیلګی په شکل سره وګوری  :ردکړ شوی مینه یا عشق ته – ماتریالیستی
اراوپوهنه  ،تا وتریخوالی ،اوجګړه :د ځمکی په قیمت د ژوند لپا ر ه دلیل  ،له دی نه چي ژوند
پخپله ا رزښت نه لری .
نو پس له هرڅه نه مونږ دلته دانسانانو یو ګڼ شمیر ( نفوس) یاستو چي له خپل ځان (برخه
لیک) او له خپل نړي (چاپیلایر) یا سیاری څخه لیری له پوهاوی او خود اګاهي څخه دورکیدو
یا دانقراض په درشل کي قرارلرو .آیا تاسي په ریښتنی بڼی سره په دی با وریا ستي چي دلته
داسی یو ځاي دی کوم چي مونږ له یوسره غواړو چي داراپوهني له نظره کړنی ترسره کړو
یا داچی په روحي او رواني حاالتو سره ککړ ژوند وکړو؟  .اوهغه هم دیو نړیوال بشپړ مطلق
نا منل شوی اقتدارګر (نخبه) دنظارت اود یولړ مانوری یا دستکاری تر اقداماتو الندی  .لطف ْا
ددغه نړیوال چور لیونی اقتدارګر کړنی بیا له سره وګوري  :چی د خپل هد ف د تر السه کولو
لپاره له ډیرو عواملو ،اجنټانو  ،دولتونو څخه په آساني سره زمونږ داغفال ،غلولو اود پانګوالی
د اقتصاد دنه تمیدونکی ودی اودګټی (دشرکتونو سود ،اوقدرت دامتیاز ساتل) دترالسه کولو لپاره
په کارولو سره مخ په وړاندی ځی او هم ګڼ شمیر نړیوال فعالینودبی خبری ځان غولونه (پرته
داخری رسوایی یا د مالتړ پایلي څخه) په ځاله کی سا تي  ،یعني هغه فعا لین کوم چي دنړي
دنا ورین راوړونکي پیښو درامینځته کیدو مخه نیسی  ،نو دا مکار نړیوال لیونی اقتدار ګرا هڅه
اواند کوی چي هغوی دفکری له پلوه ناتوان کړي او پری نیږدی چی هغوی دخپل حیاتي مبارزی
لپاره ضروری ستراتیژیک پروګرامونه جوړ کړي  .کوم چی دهغه روښانه بیلګه داد ی چي دغه
نړیوال فعالین اوس اوس د ما تی سره مخا مخ دي.

پس نو اوس مونږه څه کوالی شو ؟
په هر صورت دی ته په پاملرني سره چي انسا نا ن ارا پوهني دیو لړ زیا تي اصلی جذری
اختالالتو په ککړتیا سره په بیړه دنیستی یا دانقراض په لوری قرار لری  ،نو تا سی بیا ترکال
( )2026پوری په احتما لي بڼی سره د بشریت بیا له سره انقراض یا ورکیدو ته پام واړوي ؟
اودهغه په مقابل کي یونوی ستراتیژی دانسان دبقا لپاره په مبارزه کي ضروربریښی ! زه تاسی

دی ته رابولم چي په ډیرجدی توګه سره په نظر کی ونیسی چی ددي روانی اختالالتو دله مینځه
وړلو اودشنډ ولو لپا ره کوم چی نړی ته بهبودی ترالسه شي یوه نوی ستراتیژی خپله کړي .او له
هیڅ ډول هڅی او اند څخه دداسی استراتیژی اودپروګرامونوپه پلی کولوکي بی تفاوت پاتی نشي.
دا ډیرو خلکو ته اړین او ضرور دي چي دداسی پروګرامونو په مینځته کیدو کی پخپله هم الس
پکا ر شي اوله هرڅه نه مخکي د خپل احسا س په لرلو سره په هڅی او اند پیل کړي !
لویانو ته الزم دي چي دکوچنیانو سره پخپل برخورد کی بیا له سره کتنی وکړی اوهغه داچي
په ډاګه کړي اووایی چي (ځما وعده کوچنیانو ته ) دادي چي ځما د بیا له سره په کتنه کي وعده
دادی چی له خپل جونګړی یا هسته څخه دالوتلو( )Nistelingمهارت ترالسه کړم اونورکوچنیان
په ویره او ډار کي وانچوم .
دهغو کسانو لپاره چي رواني پوهه احساسوی یا داراپوهنی په اختالالتو باندی یو څه الس
رسی لری باید چي په استراتیژیک بڼی سره په مبارزه الس پوری کړي ترڅو هغه پایلي چي
مونږ ورته اړتیا لرو دهغه کمپاین وکړو -دغیر عادی مبارزی کمپیان استراتیژی یا دعدم تشدد
دفاع  /دآزادی ستراتیژی ته پام واړوی ! او وګوریي  -نامی او نړیوا ل اشخا ص په ژوره توګه
ژغورل کیږی  ،جنګ جګړه  ،خلک استثما ر وی  ،با یوسفیر تخریبوی  ،د نورو هیوادونو
پرطبعی زیرمو باندي تیری او تجاوز کول دي اوددی ټولو ناورینو دله مینځه وړلو اودهغه دمخه
نیولو لپا ره بی له زمونږ ګډ ستراتیژیکی مبا رزی څخه بله الره نه ترسترګو کیږي  .نوالزم دی
چي په ګډه سره دنړی دحاالتو دسمون اودبهبود لپاره ګډه مبارزه وکړو .
که تا سی په نړي کي دویری  ،ډار  ،تاوتریخوالي پراخید ل پیژنی نو د خلکو نړیوالو شبکو
سره یوځای شي چی دغیرمعمول یا دنورمال نړي جوړولو لپاره دخلکو منشور د ( انالین ژمني)
په الس لیک کولو سره د مقا ومت کونکو په قطا رکی ودریږي .
مګرکه تاسو چیری بیاهم په دی ساده ټکو باندی نه بوهیږي یا سرمونه خالصیږی کوم چی
دځمکي بایوسفیر دانسان ددغه شمیرنفوس توان نشی ساتلی کوم چی دهغوی له نیمیا یی برخي
څخه زیات له خپله حده څخه زیات مصرفوی نوبیا وروسته تاسی دځمکی په ژوند کي دځمکي
دژغورلو (دځمکي په ژوند کي داوني اوراخیستنی دژغورني په پروژه کي) په چټک یا بیړنی
ستراتیژی کی خو برخه واخلي ! یا که چیری دغه احسا س تا سو ته ډیر پیچلي ښکا ری نو کم
ترکمه د ځمکي د ژغورلو لپاره خو متعهد شي :
ځمکی ته تعهد :
له هغه ځا یه چي زه ځمکي او نورو ټولو موجوداتو ته مینه اودهغو ټولو اړینو اړتیاو ته
درناوی اواحترام لرم له نن څخه وروسته متعهد کیږم یا وعده سپا رم چی دځمکي په ژغورنه
کی الند نیو ټکو ته پوره پا م وسا تم :
 -۱زه په ژوره توګه ماشومانو ته غوږ ونیسم ( دهغه پورتنی توضیحاتو په نظرکی نیولو سره ).

 -۲زه به په الوتکو کی سفر ونکړم .
 -۳زه به په موټر سفر ونکړم .
 -۴زه به غوښه او کب (ماهیان) ونخورم .
 -۵زه به یواځی اورګانیک او بایودینامیک ( )Biodynamicallyخواړه به وخورم.
 -۶زه به هڅه وکړم چي زیات نورمال یا خوږی اوبه مصرف نکړم .اوهم دزیات برقی وسایلو
څخه کار وانخلم .
 -۷زه د ځنګل لرګی به ونه پیرم یا دځنګل داونو لرګي به وانخلم .
 -۸زه به دپالستکي کڅوړو  ،پالستکی لوښو اوهم دغنم له بوسو څخه ګټه پورته نکړم .
 -۹زه وروسته له دی له با نکونو  ،دمتقاعد ینو د(پس انداز یا دزیرمی له صندوق) دبیمی له
شرکتونو څخه د سود د ترالسته کولو هڅی به نه کړم .
 -۱۱زه وروسته دا نه منم یا نه قبلوم چی ځما وطنداران دپانګواالنو له خوا استثمار شی یا زه نه
غواړم چی خلک دفا سیل د سونګ  ،داتومی ځواک په موسسا تو اویا هم دوسلو دجوړولو په
کارخا نو کی استخدام کړل شي .
 -۱۱زه دشرکتونو درسنیو (دوتلو ورځپانو  ،تلویزیون ،رادیو  ،ګوګل  ،فیس بوک اوتویتر)
خبری به نه خپروم .
 -۲۱زه غواړم هغه مهارتونه زده کړم چي خپله وخورم  ،خپله وکرم  ،خبله وګندم  ،خپله
اووبدم اوباغونو اوفصلونو ته اوبه ورکړم .
۱۳ـ زه به په نیغه خپل کورني ،ملګری وهڅوم چی ددي ژمنی الس لیک کولو په اړه فکر
وکړي .
پا یله :
زمونږدنړي سره پوره اوعمدی غلطی ترسره کیږي کوم چي زمونږ نړي دهری ورځی په
تیریدو سره د یولړ نا وړی حاالتو سره مخا مخ کیږي لکه همغسی چي ما دخپل لیکني په سریزه
کي په مستد ل بڼی سره په ډاګه کړ  ،چي که چیری مونږ دیو ډول ژوندی ارګانیزم (نوع =
 ) speciesپه څیرد ډارد مینځه وړلو (کوم چی په بی خبری کی اووسو) دپار په کار اویا فعالت
پیل ونکړو یعنی دهغه ډار کوم چي زمونږ ذهن اوزمونږ رفتار دیو نظا رت کونکي له خوا
برمته شوی یا ترڅا رنی اویا نظا رت الندی نیول شوی ال پسي به ورک اوپه کنده کی به ولویږو
نو الزم دي چی ددی ناخوالي دمینځه وړلو لپاره سره په ګډه مبارزه وکړو .
زه ښه پوهیږم چی دا ټکي داسی نه دي چي یوعادی اومعمولی سړي ددی ستونزی دمینځه
وړلو ل پاره بی دنورو له مرستی څخه بریالي شي ،اما خبره دلته دادي چی دغه موضوع باید

مخکی له هر څه نه درک کړ شي اوهغه داچي ډار پخپله اکثر ْا له نه خبرتیا ( ناپوهي یاد ډار
له عواملو څخه نه پیژند نه ) څخه را مینځته کیږي  .یعنی زیا ت خلک خپل نا پسند رفتار او
سلوک باندی پوها وی نه لری (یاپه دي با ور اوسي کوم چي یوکار ترسره کوی هغه به منطقی
وی ) نو تر هغه پوری چي ممکن دي اوپر هغه چي مو باور دي چی زمونږ کړنه منطقی نه
دی نو الزم دی چی دهغه کړنی دترسره کولو څخه منصرف شو نو که چیری زمونږ هد ف
دانسان بقا وی نو الزم دی چي په جمعی بڼی سره ډار نادیده وګڼو او داوها مو په مقابل کي په
مبارزه الس پوری کړو .
اصلی او رغنده موضوع دادي چي زمونږ د مبارزی په ستراتیژی کي دځمکي پرمخ دژوند
پاتي کیدو لپاره باید  :میندی اوپالرونه  ،ښونکي  ،مذهبی رهبران او نور ټول لویان او مخورو
دی ته وهڅوو چی دکوچنیانو سره پخپلو روابطو کی بیا له سره کتني وکړی چی دا پخپله دتغیر
لپاره یو ستر عامل ګڼل کیږي  ،که چیری مونږ دغه کار تر سره نکړو د ډیرو ستونزو سره به
مخامخ شو نوپه همدی وجهی سره الزم دی چي خپل دوامدار مبارزی ته دوام ورکړو حتي
که چیری وشو کړلی چي په ګذ ری بڼی سره په دی مورد کی یوڅه بریالیتوبونه ترالسه کړو.
ځما خپله تبلیغات دتاوتریخوالي پای ته رسول اودانسان د ویجاړولوڅخه مخینوی دي اودځمکی
دموجوداتو اودهغو ترمینځ د طبعی روابطو ټینګ ساتل دی نو ستاسی کړنه په دي برخه کی
به څه وی ؟ .
ددی مقالی دلیکونکي په اړه څو کرښی  :رابرت .جي .بوروویس د خپل ژوند
ترپایه پوری تعهد کړي چي هغه به دانسان په مقابل کي د تاوتریخوالی په له مینځه وړلوکی به
نه ستړی کیدونکي مبارزه وکړي هغه د ( )6622کا ل څخه را په دي خوا یولړ پراخي علمی
څیړنی تر سره کړي اوهم دکا ل()6696څخه را په دی خوادعدم تشد پا لیسی خپله کړی اوهم
هغه د یوعلمی رسا لی د(ولی تاوتریخوالي) ترعنوان الندی مولف دی د هغه ایمل ادرس
( ) flametree@riseup.netاو ویب پا ڼه دی
----------------------------------
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