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 1تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالین 

 ئله رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ هیله من یو خپله لیکنه، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

  
  

 1۱/11/۴۱1۲ محمدحق نیکزاد
 

 تعصب څه ته وایي
 

 د یا وار تر پوهیدو وړاندي پریکړه کوي او ه ده چي یو شخص د یوه شي په هکلههغه پدید( ناسمه پریکړه)تعصب 
 :تعصب څوډوله دی. مخه قضاوت کوي

 

 1- قومي تعصب: 
کومي پیاوړتیاوي  څومره ښیګڼي لری، ده قوم څومره غټ دی، چي د دا .هرڅوک په یوه یا بل قوم پوري تړلی دی

ي دی تر ټولوځان اصل چهغه دا شی په ده پوري اړه لري او یو خو نیمګړتیاوي لري دا په ده پوري اړه نه لري، او
پوري  ....(تقوا  پوهه، علم،)انسان لوړوالی په نورو شیانو یوه  د یاده باسی چي اصلا  خبره د خو دا .او لوړ بولي

 .اړه لري
 

 2-  ژبني تغصب: 
ده مورنې ژبه  خو دا د خو دی کوالی سي چي نوري ژبي هم زده کړي، .انسان لمړني ژبه د هغه مورنې ژبه ده د

 .نسی کیدالی تر نورو ژبو ښه وي
 .سه نادان د خپلي ژبي ښه ده ښه ده چي په سل ژبو دانایی ولي مه او

خو ښه ژبه . ژبه تر بلي هري ژبي ښه بریښي او نورو ژبو ته دومره اهمیت نه ورکوي ۍهر انسان ته خپله مورن
 هاو نور خلګ د دی اثارو دتر السه کولو په خاطر د هغي وزد« ثار ولريآعلمي »هغه ژبه ده چي علمي وی او 

 .کړي ته اړتیا ولري
 

 3- منطقوي  یا سمتي تعصب : 
هغه زوکړه دی په یوه یابل ځای  داسی څوک نسته چي د. ځای کی زیړیدلی وي نړې په یو مرو به یو انسان د هرو

ځای سره مینه  د .هغه ځای سره مینه لري چیري چي یی زوکړه سویوي په طبعي توګه انسان د .اړه ونه لري
 ځای ښه والی په ډیرو نورو فکتورونو د .ه ورکوي چي دا ځای تر ټولو ښه ځای دیدي مانا ن درلودل د

 .ذهن محصول وي چا د  پوری اړه لري نه داچي د یو....( ، تخنیکی پرمختګ او قلیما جغرافیوی موقعیت،)
 

 4- مذهبی تعصب: 
 .کړیدیتاریخ په اوږدو کي یی ډیري ورانې او انسان وژني رامنځته  د.دا ډیر غټ تعصب دی 

 

 5- فکري تعصب: 
څومره چي انسان د تمدن خواته درومي په هغه  .پوهي پوری اړه لري انسان فکر او په هغه کی بدلون په علم او د

 .اندازه یی فکر بدلون مومي
  

 :دتعصب ناخوالی 
 :تعصب ډیري ناخوالي لري چي په الندی ډول ډاکتر زغم په خپل لکچرکی ورته اشاره کړیده 

په ټولنیز ژوند کی انسان وروسته  نفرت زیاتوی، کرکه او اهدافو ته د رسیدو مخنیوی کوي، .محدود ساتیانسان »
 ټولنیزی اړیکی کمزوری کوی، انسان شخصیت کمزوری کوي، د په روحي لحاظ انسان ناارامه وي، پاته کیږي،

 .انسان د تمدن څخه لیري ساتی
 

 :تعصب څخه د ځان ساتلو الري چاري  د
 :الري چاري چي انسان د تعصب څخه ساتی هغه عبارت دی له هغه 

تعلیمي نصاب کې مثبت تغییرات  په ،یو بل منل ،په واقعیت ځان پوهول کول، د نورو د بدو په مقابل کې صبر
کورنۍ  ،د اجتماعي بحثونو زیاتول ،ګډ هدف لرل ،د ټولنې د مختلفو اقشارو سره د راوبطو زیاتول ،راویستل

 .دي د منفي قضاوتونو څخه ډډه کول ،عامه پوهاوی ،روزنه
 

 پای
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