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 موافق ژوند
 مرحله ده چې دميړه اوښځي موافق ژوند په څه کې نغښتی دی ؟ حساسهدا ډيره 

  ده ؟ يوازی عشق دموافق ژوند الر

  ښکال دموافق ژوند الر دی ؟

  سرمايه دموافق ژوند الردی ؟ 

  غريبي دموافق ژوند الردی؟

  دا داسي سوالونه دی چې کتاب پري ليکل کيږی

  ې په لنډه کې خالصه کوم ھغه داچې ئخو زه 

  :يوازي عشق، ښکال، پيسه اوغريبي دموافق ژوند الر نه دی ځکه چې 

دسړي دشتو له امله خپل سيکس اماده کوي اوځان  ښځهسړي شتو ته ګوري اوښځه دسړی دښځي ښکال ته ګوري 

سړي ته په مختلفو بڼو نږدی کوی اوسړی ترخپل تاثير الندي راولي په ټولنه کې ډير داسی سړي شته چې څلور 

ښځي کړي وی اودا په پيسو کيږی اوددوخو تعامل دی ما داسي سړی ليدلی چې ډير بدرنګ بد قواره خو ډيري 

لي څلور ښځي کړي خو داسي به تاسو ونه وينی چې سرمايه دار سړي بدرنګې سره واده کړی يا يوې ښکلي ښک

  دغريب سره واده کړی 

  خو ښکال او پيسي دايمي نه دی اوکوم څه چې دايمي نه دی ھغه مينه نه ده مينه ددايمي څيز نوم دی 

  :يوازی عشق ھم دموافق ژوند الر نه دی ځکه چې 

  لي وی عشق کې ولو

  اھونه وی 

  دردونه وی 

  افسوسونه وی 

  جار اوقربان وی 

  خوشالي وی 
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  خفګان وی 

  خندا اوژاړه وی 

  له بړاس ايستلو پرته بل کوم معين ھدف نوی

خو چې کله په عشق کې بريالی شوی نو معشوقه شپه ورځ درسره وی زړه بړاس دې ووځي فشار دې ټيټ شي 

  دنويو نويو الرو سره به اشنا کيږی او معشوقه زاړه حوبونه ويني اوھغه تللی وی  نودژوند 

نو دلته ددواړو ترمنځ اختالفات اومشکالت پيدا کيږی معشوقه دګرم زړه نه غږيږی بې مورده بې ځايه غوښتنی 

  کوی خودعاشق زړه يح شوی وی بې مورده غوښتنی نه پوره کوي 

  ................غريبي ھم 

  و سوال دادی چې دموافق ژوند په څه کې نغښتی دی ؟خ

  :په لنډه توګه ددې سوال ځواب وايم ھغه داچې 

  مينه او فکر

چې معشوقه دې ديوه مشخص ھدف ملګرې وی ددواړو ترمنځ دفکر ھماھنګی وی اومينه دې ھم ورسره وی نو 

  فکر کوم چې موافق ژوند به ھمدغه وی 

  يا په بله اصطالح 

  ې يا واده نوی کوي اويا ددفکر سره سم واده وکړي سياسي سړی د

  چې دفکر بيلتون يې وي له دې واده څخه نه واده ډير ښه دی 

  عام خلک ھم بايد سياسی شي که شول نو ھمدغه حکم يې دی که نوو نو دھغوی له پاره دواده معيار څه دی ؟

  دپښتو ديو متل سره سم چې دبړاستنی سره سمي ښپي غزه وه 

  .......ګوره ھماغسي واده کوه اود ډيره سمه فارموله ده ژوند به دې موافق وي کيني  ځان ته
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