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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

         
۰۴/۱۰/۲۰۲۰                               ک داؤد اڅ  انجینر

                      
 

                                                                              

 و صلحي ته رسیږ  ، که جنګ وپیژنو 
 
 

ت  مطبقات رامنځته سول، د طبقاتو د ایجاد سره سم حکو  ټولنیز و ورو ور  لخصوصي سو لکله چي د کار وسای
   .يچي متآسفانه تر نن ورځي پوري دوام لر لجنګونه پیل سو هسر دد ایجا  ونوترامنځته سو او د حکوم

ته کړې چي دغه سیالۍ نن ورځ داسي  پراختیا په ټولنو او دولتونو کي سیالۍ رامنځ  وچي د سرمایې رشد ا دا معنا  
څخه کار   یا د ډیر څه الس ته راوړلو لپاره د هر ډول وسیلې د کمزوره کولو بل ته رسیدلي دي چي انسانان یو وړاپ

انکشافه  رانو باندي پر کمزورو او مخ پ هبیلو بیلو ب هپه مډرنو وسایلو سره پ يچ  هزبر ځواکون د نړۍ په تیره بیا  اخلي.
باناهیو کودو  حملې  ئې ،يدي  ورانو  ،اشغالوي  ئې  تطبق   يبنسټونه  د  ستراتیژیو  پلوو  عظمت  خپلو  د  او 
  .يسونګ د موادو په څیر په کار اچو د ېئ هلپار 

د تاریخ   هجنګ ۱۴۵۰۰میالدي کال پوري  ۲۰۲۰سویدي خو د خط د ایجاد څخه تر  يپه نړۍ کي ډیري شخړي پیښ 
انسانان ئې وژلي او بې شماره ورانۍ ئې رسولي دي. د جنګ په هکله  په حافظه کي ثبت سویدي چي په ملیارډو  

سویدي. ویشل  وای نظریات  پوهان  ډله  مفهو يیوه  عام  جنګ  د  ید مچي  جال  او  نه  )فرهنګ(  ښکارهنګ  انساني 
چي جنګ د ټولني په ځانګړو ټولنیزو او ښکارهنګي )فرهنګي( شرایطو   يکیدونکې برخه ده. خو بله ډله بیا باور لر

  .پوري اړه لري
     :جنګ پيژندنه
څخه   Ghengh ګګهین ،لحاظ د هندواروپائي ژبو کلیمه پیژندل سویده او د پارتي یا پارثي ژبي ګینګ جنګ په لغوي

انګلیسي دی.  معنا  په  مختګ  پر  او  حرکت  د  چي  اخلي  لرغوني   Gang ریښه  د  )ګنګ( 
د تګ، سفڅ  (ګګن) Gang ژبي يالمان اخیستل سویدی چي  ایز حرک ،رخه  مخته وړل..تډله  په   .،  دی.  معنا  په 

کي د تګ طریق (ګخن)Gang  هالنډي ژبه  تیز حرکت، تګ،  د حرکت،  دهلیههم  د تګ  معنا دی.ز،  په  خو   ... 
   اصطالح کي فیلسوفانو او نظامیانو بانډارونه پر کړیدي او بیل بیل ئې تعریف کړیدی. په

نه   «او د ښکارهنګ »فرهنګ یچي د سقراط مخکي ئې ژوند کاوه وایي چي:)جنګ یو طبعي امر د ینانیو تهیروکلی
  .(یکې برخه ده. خو مبارزه عدالت دنبیلیدو
  :جنګ داسي تعریفوي (م ۲۰۱۲ -۱۹۳۴)  نستان د سلطنتي نظامي اکاډمي استاذ جان کیګا لد انګ

پر او  ډول  چي  دی  مفهوم  نړیوال  ها )جنګ  د  ئې  مصارختیا  چي  کیږي  ټاکل  لخوا  حکومتونو  او  ټولنو  ئې   فغه 
  .ورکوي(

   کي لیکي چي: بپه هکله( تر عنوان الندي پخپل کتا  ګ)د جن پوري يمیالد۱۸۳۱ – ۱۷۸۰ يکارل فون پروس
. فون زیاتوي چي جنګ  وباندي خپلي غوښتني ومن نیو عمل دی څو وکوالی سو چي په دښم  ټ)جنګ د زور پر بنس

  .(ول او متغیر مفهوم فکر کړو بلکه د یوې سیاسي وسیلې په حیث ئې باید مطالعه کړنباید مستقی
   بیا د نفوذ زیاتوالی د نعمتونو او شغل کموالی د جنګ المل بولي. هوهنپنټول     

  .جنګ المل دی دولني، طبقاتي ګټي او ازاد بازار ټدی چي طبقاتي  هخو مارکسیزم پدې عقید
  :هفلسفه د جنګ په هکل اڅک ازم
جنګ په تیره بیا اوسنی مډرن   يیم چ  دان پدې وپه بخښني سره د پورته تعریفونو او الملونو سره همږغی نه یم ا هز

په اوسني مډرن جنګ  ځنن ور م نه ه ه ده، نه عام نړیوال مفهوم دی، خ جنګ نه د انساني ښکارهنګ )کلتور( بر
  .مازاد بازار محصول بول د ېاو نه ئ وتحمیل کوالی س يباند ولسونخپلي ناروا غوښتني پر نورو او يباند
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یا یو واکمن هر څه   تي غرور، ځان غوښتني او تکبر محصول دی. یعني کله چي یو مملکند انسا  جنګ زما په اند
قه حریم  یا ډیر څه د ځان لپاره غواړي نو طبعي ده چي د نورو خلګو یا ملکونو حقوق به تر پښو الندي کوي او پر ح 

مډرن   ئیعني اوسن .دغه تجاوز پخپل زات کي بدرنګه او خښن عمل دی چي نوم ئې جنګ دی  .به ئې تجاوز کوي
  .جنګ یو لغوړن او خښن عمل دی چي بیله وراني، بربادي، انسان وژني او ویني تویوني څخه بل محصول نلري

و ته مخه کړیده غریب، بیچاره او ناپوهه اولسونه  که څه هم چي زبرځواکونو د دوهم نړیوال جنګ ورسته نیابتي جنګ
پخپله نمایندګي سره جنګوي خو که دغه حالت دوام پیدا کړي بیله شکه به ددغه نیابتي زما په اند سوړ جنګ بڅرکي 
د جنګره ملکونو لمنو ته هم ورسیږي او بالخره به په داسي ګرم جنګ سره واوړي چي د لومړي یا دوهم عمومي 

   نه بلکه د ستورو جنګ به وي چي د مځکي کُره به تهدید کړي. جنګ په شان
لري نو باید د غرور او تکبر د آس څخه راکښته سي او د نړۍ   مااحتر هت حقوق بشر هاوس که نړیوال زبرځواکون

او خپل ټولو مظلومو خلګو ته د خپلو خلګو په شان د انسان په صفت قائله سي او د خپلو نازولو په شان د ژوند کولو 
او د اټومي اسلحو پر ځای داسي بشري نعمتونه او تکنالوجي تولید  يسرنویشت ټاکلو حق ورکړي، جنګونه ختم کړ

  .کړي چي د انسانانو د خوښۍ، او ارامۍ سبب سي نه د ورانۍ او بربادۍ
تمدن  د)په ابتدائي   توپیر دادی چي ګاو اوسني مډرن جن ګجن (يتمدن مخک د) يپرون د يچ  وومن کي به دا هپايل په 

ګټونک نسبي  او  مؤقت  به  کي  جنګو  مډر معلوم یمخکي(  اوسني  خو  وښودل   ونسو  دا  جنګونو  اټومي  او 
ئې په اختیار   راو نړیوال بازا  لجنګره ملکونه چي د جنګ وسای اند هنو زما پ .ياصآل ګټونکی نلر ګجن ئاوسن يچ 

   :يچ  يمتوجه س سره تاو عقالنی تجدی هپور هباید دغه ټکي ته پ یکي د
اوسنئ   يپه پوره جرئت باید ومني چ  وا ه، د امتیازاتو او نعمتونو د السته راوړلو وسیله ندهد حل الره ند نور ګجن

قوقو  ح یو د بل  هپه پوره صداقت سر يلهذا د دې وخت رارسیدلی دی چ .جنګ نه د افغانستان په ګټه دی نه د جهان
   الس واخلو څو د صلحي په فضا کي د وروڼو په شان ژوند وکړو. ته احترام وکړو او د زور ښندني څخه

                                 
 تپه درنښ

  
  :سر چینې

  .قاموس ههالنډي په الماني ژب -
  .قاموس ههالنډي په فارسي ژب -
  .انکلو پیدیا  War د جنګ او -
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