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 يل الھیئعزرا: ليکونکی 

  ٢٠١٣ مارچ ١٠

  شھوت
  ريزيغجنسي 

  داخلي احساسات 

  دجينۍ په اړه فکرونه

  ايله ګڼل کيږی دجينۍ له خوا دھلک په اړه سوچونه ھرھغه څه دي چې دشھوت پ

  سترګي دليدو وسيله دي 

  ښکال اوښايست په دماغوکې انعکاس کيږی

يالونه دحسن اوجمال يوه بله نړی دی چې وخت پروخت تکراريږي نو دانسان احساسات راپاريږی دانسان په وجود خ

ن وژني په اړه فکر ريزه داسي مرحلي ته رسيږي چې په مقابل جانب حمله کوي اويا دځاغباندي اغيزه کوي کله دغه 

  کوي اوکله کله عملي بڼه ورکو ي 

ريزي پوره کولو له پاره په سرمايه داري ټولنه کې مطلقا ازادي دی سړي په خپله ښځه غددغه احساساتو او جنسي 

باندي ھم پابندي نشي کولی څرنګه يې چې خوښه وي خو ټولي اصل محور ګټي وي ورور په خور باندي پابندي نشي 

خپل يار باندي وياړي لکه زموږ په ټولنه کې پري شرميږي خو دميني کچه ګټه ده يوه ښځه څو ځلي طالقه کولی په 

  اوواده شوې وي 

ريزي پوره کول کوم مشکل کار نه دي يو سړي کولی شي تر څلورو ښځو پوري ښځي غپه اسالمي ټولنه کې دجنسي 

ی نوم ورکړی دی په کلي توګه په اسالم کې دزنا له پاره غپه نکاح کړي  اوپه شيعه مذھب کې  زنا باالجرت ته د صي

  چې کوم حدود ټاکل شوي دي ھغه نه پوره کيږي 

چې نه ټوله مسلمانه ده اونه کافره په تذبذب والړه ده اوپه کلي توګه په دوو برخو ويشل شوي دی  په افغاني ټولنه کی

ولو له پاره ترټولو مھم شی اقتصاد دی که اقتصاد يو ښاري خلک دی اوبل کليوال ښاري خلک دجنسی غريزي پوره ک

لري خبره حل ده څه چې کوي کولی شي که يې نه لري خدای دې مل شاه اوپه کليوالو ټولنو کې ھرڅه مشکل دی 

 جينۍسره ليدلی ،خبري ھم نشی کولی که پيسه لري نو داسالم سره سم څلور ښځي کولی شي له نکاح پرته اړيکي

په جينۍ باندی ھم ولور اخلي اوھم مھر ورته ټاکي او ھم ھوټل يې پسي بل  رپه اساسي توګه پالګ سبب ګرځي نو دمر

مصيبت چې دواده کونه يو انسان ته په ډير مشکل تماميږی په داسي حال کې خوندونه دواړه اخلي خو دجينۍ پالر په 

  ال داپيدا کيږی چې کومه ټولنه انساني ټولنه ده ؟ؤلور باندي ډبل مردګوي کوي خو س
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 سياسي، شھوت دانسان ھغه قوت دی چې بايد دانسان دذھن ترکنترول الندي وي اودغه کنترول په يو ټولنيز ،

اوانساني کلتور کې کيږي ځکه چې په انساني کلتور کې ھرڅه انساني وي خو انساني ټولنه داسالم پيروان  اقتصادي،

م سرای کې له درويشت ښځونه زياتي ښځي دډاليو اوھديو ڼي زه ھم منم ځکه چې دمحمد په حرظام کې ګپه محمدي ن

نو کار ايسته کله چې  دعثمان په دور کې دايران کسرا ماتي وخوړه .....پرتي وي کومې ته به يې چې طبعيت وشو نو 

تالف پيداشو علی ويل حسين ته يې نکاح کوو نيمت کې راوسته ديزيد اوعلی ورباندي اخغلور يې شيربانو نوميده په 

ځکه دواړه ښکلي دي او معاويه ويل چې يزيد ته يې کوو نو دصحابه وو دخپل منځي جنکونو يو عامل داھم وو نوديته 

  وايې چې انسانيت اوانسانوالي 

ولو او په ښځو انساني نظام په سرمايه داري ټولنه کې ھم نشته دی ځکه چې ښځي يوازي اويوازی دشھوت پوره ک

باندي دپيسو پوره کولو وسيله ده اوبس ښځه نر ته خپل سيکس اماده کوي او جيب ته يې ګوري سړی دخپل شھوت 

  پوره کولو له پاره دښځي ښکال ته ګوري نو انسانيت اوانسانوالي بيا بل ډول دی 

 مينه او  په ھغه کې احترام ، عزت،انساني ټولنه ھغه ټولنه ده چې په انسانيت والړه وي اوانسانيت ھغه څه ده چې

محبت زړه سوی دجانبينو له خوا وي شھوت پوره کول ھم ددواړو له خوا وي ځکه چې ددواړو اړتيا ده مھر اولور په 

  کې نوي ھوټل او مصارف په کې نوي 

 داسي يوڅوک ال پيداشي چې داخو خيال دي عملي بڼه نه لري نو زه له تاسو څخه پوښتنه کوم چېؤشايد تاسو سره س

رورو به مو ليدلي وي خوډير کم اوس ددغو صفاتو لرونکي انسانان ضتاسو ليدلی چې دپورتنيو ستاينو لرونکی وي 

ډير کم دی خو که کلتور اودود په انساني شکل روان شي بيا انساني کيږي يوه ورځ مې له يوې جينۍ څخه پوښتنه 

ب کې راته وويل چې کله مې دژوند ملګری له فرانسي راشي نو وکړھچې په کوم ھوټل کې به واده کوي ھغې په جوا

په کور کې ډير وړوکی پروګرام نيسو اوبس حتا تا ته ھم نه وايم يوازي زما اوزما دملګري فاميل به کې ګدون کوو په 

  دغه بورژوازي فرھنګ داسي انجوني ھم شته نو يوازي ذھني ارتقا ته اړتيا ده اوبس

٢٢ /۵ /٢٠٠٨  

 

 

 

 


