
 
 

 

 2تر 1 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 

 ۴۱/۰۱/۲۰۲۱                 پتمن  هللا نجیب
 

 

 جګړه  او  انسان
 
 
 چې  ګورو  وبه  وکړو  ښیګړه   او  نیکی  ځل  یو  راځۍ  وڅکل،  خوند  تریخ  موږ  ځل  هر  مګر  وکړو  بد  موږ  ځله  سل“ 

 ”. لري خوند څومره
 

 .کړي ترالسه هدفونه ټاکلی خپل څو تر کیدلي کې چوکاټ  په میتود اغیزمن دیو جګړې ټولې کې تاریخ په بشر د
 

 : تلاخیس کار میتودونو دریو له کې جګړو په انسانانو
 .دي جنګیدلي سره بل یو له خلک 1- 
 .کوی تیښته جګړې د لوری یو 2- 
 .کوی روغه او جوړه 3- 
 

 .ده ډکه دښمنانو  له  بل دیو نړۍ چې  ځکه وی نه بریالی هم یو  میتودونو دغو له
 کیږي,   مخامخ  سره  ستونزو  له  کې  بهیر  په  وخت  د  میتود  دا  خو  یوسي  منځه  له  کمزوری  کې  جګړه  په  غواړی  ځواکمن

 .اخلي کار تکنالوژې جنګي مختللی پر له  چې لدی سره
  ډول   دا  قانون  شوی  منل  نړیوال  کې  وروسته  خو  کوولي,  حل  زور  په  شخړې  منځ  خپل تر خلکو  به  کې زمانو  پخوا  په

 .کیښود ټکی پای د ته  ازادۍ
 

 .ويش بدلې کلتور او عادت په ژوند د جګړې منځ تر انسانانو د سره تیریدلو په وخت د
 .اوسی چمتو ته جنګ چې استول پیغام ته دښمن خپل به سوبمن ستر جګړې د

 .کوولي فتح ځمکې ډیری کوولی جګړې ډیری چې چا
 

  له  اتفاقیو  بی  او  ګډوډیو  ننه  د  بلکه  نه  کې  پایله  په  دهڅو  دښمن  بهرنی  د  پوځونه  ملي  ډیر  چې  ده  خبره  وړ  پوهیدلو  د  دا
 .دي تللې  منځه له او ویجاړ کبله

 او    وو  شوی  کیښودل  بنیاد  کې  سلطنت   په  خان   شیرعلی  امیر  د  چې  پوځ  ملي  افغانستان  د  دی،  شاهد  ژوندی  اریخت
 .شو ویجاړ او ټوټه ټوټه کې پایله په اختالفاتو ننه د حکومت دموکراتیک خلک د  لرله سابقه کاله سوه دوه نږدی

  تشه   اخالقي   ساری  بی  جګړې  دا  او  وتپلي  جګړې  لسو  افغان  په  ځواکونو  زبر  دوه  نړۍ  د  کې  کلونو  څلویشت  تیرو  په
 .موندلو ونه فارمول حل  د چا لپاره  معادلی پیچلې ددی بهر او دننه  هیواد د نن تر چې ده او وه
 

 : لیکي کې ښهزاده کتاب خپل په ماکیاول
 ځواک   د  وي  کې  قومانده  په  ستا  پوځونه  او  ټوپک  ډیر  کې  جګړه   په  که  ،  جګړه  مګر  لری  ونه  فکر  بل  باید  ښهزاده“

 ”.کړي مات کې جګړه په دښمن  غواړي او کوی احساس
 

 د  سره  اتحاد  شوروی  له  سمدستیCIA  ،  ورکړله  ماته  ته  جرمنی  متحدینونازی  کې  جګړه  نړیواله  دومه  په  چې  کله
 .کتل سترګو په دښمن نوی د هغه شواو کې سوچ په جګړې

 .وو  شاهد جګړو 160 د انسانان کې برخو مختلفو په نړۍ د پوری کال 1990 تر کال 1945 له
 

 : ونیسو کې نظر په جګړې استعمارې که
 .وه اخیستې برخه کی جګړو 75 په پوری 1840 - 1945 له بریتانیا
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 2تر 2 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  کړئله موږ سره اړیکه ټینگه  ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

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

 

 .دي لوبولي رول فعال کې جګړو په سره ترتیب په روسیي او هسپاني ، فرانسي هیوادونو استعماري نورو او
 

 :ولیکل کې کتاب پخپلIvan S .Bloch  لیکوال  روسې کی کال 1898 په
 ”.کیږي ګڼل منسوخ کبله لدی وي هزیانمن او بیه ګران ډیر کې ټوله په جګړه“
 

 : ولیکل داسې هکله په جګړو راتلونکو  دMartin Van Greveld  کې کال 1991 په
 ”.شي خوسا کې خاورو په سرتیري شمیره بی او ماشین جنګي وړ باور د او پوځ غښتلی ملت د کې جګړه په“ 
 

 څخه  وسلې  وژونکې  پرمختللي  خپلی  کووالی  نشی  کې  عمل  په  مګر  کړی,  ویجاړ  بل  یو  به  کې  تیورې  په  به  دښمنان
 .ورکوي نه اجازه وسلو اتومي د کنوانسیونونه جګړو د  چی ځکه واخلي کار

 

 .جنګیږي ونه ضد پر دښمن  د نور چې کړله هواره الره ته دی ماتي استعمار د کې جګړو په کې پیړې شلمه په
 

 .ورکړله ماته ته امپراتوریو سترو ډلو یاغې کوچنیو
 .ومني اراده خپله ویتنامیانو په کووالی ونشوای مریکاا

 .وخوړله ماته تاریخي مجاهدینو افغان له کې افغانستان په روسیي
 .ورکړه ماته ته ناتو او امریکې ډلو چریکي طالبانو د
 

 .ماتووالی شی نه دښمن  خپل  چی رسی ته پایلي دی باالخره ځواکمن کې جګړه  په
 .ده مانا په جګړې د سره  ځان  د دا  او کولی السه تر شی  نه هدف  کوم کې دوام جګړې د

  لیکلی  مخکی  پیړۍ  پنځه   میالده  له  چېArt Of War  هنر  دجګړې  کتاب  خپل  پهSun Tzu  ستراتژیست  چینائي
 : دي

 

 ”. دي بنیاد   پر فریب  او  چل  د  جګړې  ټولې “ 
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