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 مانا  ژوند د انسان د

 

 جګړه  لپاره   قدرت سیاسي  او  ژوند د
 
 .دی څیر په سمندر د ژوند “

 دي  یادونه خلکو دځینو کیږي پاته چې   شی څه کیږي. پاته  نه  شی هیڅ سره  زموږ یو، کې خوځښت  پایه  بی په موږ
 “ .لمسوو څیر په څپو د سمندر د ېي موږ چې
  ډیر  چې کې حال پداسې کوی، مبارزه لپاره بقا  د ژوند عادی د  خلک ملیونونو په کې ګوټ ګوټ په  نړۍ د ورځ نن

 واېي  قانون او روا ته ناروا ډول هر هلپار بقا  د واک سیاسي خپل د کسان زړي سخت شمیر محدود
 .دی کیدونکې اټکل نه او ماتیدونکي ژر خوندور, محدود,  پوری وخت په دی, ارزښتناک ژوند انساني 

 :کوي  ژوند انسانان ډوله دوه کی نړۍ خاورینه پدی چې ښکارې داس
 

 ، لري  نه وجدان  چې انسانان ډله هغه ــ
 

 .لري  اړیکي رښتیوني  او خواخوږي سوي, زړه  سره نورو له  چې ډله هغه ــ
 

  تله   تر  تل  سره  بل  یو  کی  نړۍ  په  دانسانیت   کی  بهیر  اوږد  په  کلونو  زرهاوو  د  انسان  چې  داده  خبره  وړ   حیرانتیا   د
 .دي ورانۍ او جګړې,وژني  ابدي ئي  پایلي دی پاللي ویجاړې او دښمنې

 .دي قصابان بل یو د بلکه نه کې چوپړ په دانسان د انسان نن
 ځان  خپل غواړی لري. سره ځان له غوښتنې ځان  مخې له خاصیت  دخپل پیښیږي منځ تر انسانانو د چې جګړه هره
 .کړي ښخ الندی دځمکې نور او وکړی ژوند سر په ځمکې  د لپاره
  په   هدف  نسانيا  د   انګیزي  او  تعبیرونه  ناسم  ,  درواغ  ناروا  هر  پروپاګند,  وهې,پراخ   لمن  ته  تاوتریخوالې  جګړه  هره

 .وي کې اختیار او واک په رنځور عقلی او ذهن ژواندی  مړ د چې لدې پرته دي, نه کې چوپړ
 

 .دی نه مالکیت زیاتي زور د مارو جګړه او حکومت د هیڅکله  ژوند انسان د
 

  د   ولټ  شي,  وتړل  ورځ  یوه  ئي   به  کړکۍ   دبقا   دی  ناست  ګدۍ  په  واک  د  چې  څوک  هغه  او  محدود  ډیر   ژوند  انسان  د
 .څکو خوند مرګ

 

 : چې ده غمیزه ستره ژوند بشري د دا
 

  پر  یوازی هاخوا پوهي او درک خپل د , اخلي کی اختیار خپل په زور په واک ژوند د نورو د ناروغان ذهني څو یو
 .کوی ننداره مرګ  د نورو د او والړ ځمکه
  شان په رمي د انسانان الندی  واک تر دده څنګه چی  وی  کی  سوچ هکله په اقتدار خپل د یوازې واکمنان ناروغ ذهني

 .وساتي کی اختیار خپل په منابع ټولي قدرت د وڅاري او سمبال
  مرګ   انسان  ناروغ  ددغه   او  کیږي  مړ   به  باالخره   کیناستل  ګدۍ  په  قدرت  د  چې   څومره  هر   انسانان  ناروغ  ذهني  ډول  دا

 .دی تضمین
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