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 هد ستونزه اخالقي جګړه
  
 

  نور   چې  لدی   پرته  جګړه  ”. ید  منع  چلند  اخالقي   کې  جګړه  په   “  :  لري   نظر  داسې  اړه  په  جګړې  د  ګاندي  مهاتما
 . هد نه  څه  بل ځان خپل یا او کړي معیوب نور ځان، خپل یا او ووژني

 .يکو پورته را پوښتنې اخالقي  تل  کې مسیر اوږد په تاریخ د جګړه مګر
  پدی   فرانکلین  بنجامین  ایشودونکی  بنسټ  امریکا  د  او   لری  نه  ثبوت  اخالقي  جګړه  چې   دي  عقیده  پدی  خلک  زیاتره
 “ .  هشت نه سوله بده او جګړه ښه هیڅکله“   چې وو عقیده

 : ينیس کې پام په ارزښت شرطونو اوو د داجګړې د مګر مني نظریه جګړې عادالنه د قانون نړیوال
 

 يو  عادالنه باید المل جګړې د- ۱
 ي وکړ پریکړه دجګړې باید مرجع قانوني- ۲
 يو غږېهم سره قانون نړیوال  له  هدفونه او اراده جګړې د- ۳
 ی و چاره وروستنۍ باید کارول ځواک د- ۴
 یو لوړه  باید شونتیا او احتمال بریا د- ۵
 .يښکار اغیزمن کی جګړه په  شرطونه پنځه دا
 

 سره  کارولو  په بمونو  کلستر  کی جګړو په  ایاالت متحده امریکا او بریتانیا چې کوي استدالل سازمان نړیوال بښنې د
 ته   ماشومانو   ډول  ځانګړی  په  او  وګړو  ملکي  زیان  لوی  بمونو   دغو  د  ځکه  کوي  الندې  وپښ   تر  قوانین  بشري  نړیوال
 .يرسیږ

 .يکیږ وژل انسانان ګناه بی امله له جنایتونو او ګناوو د نورو د چې داده ستونزه اخالقي بله جګړې د
 سپتمبر  د  یوولسم  د  یي  ډله   او  الدن  بن  ورکوي.  پور  دجنایاتو  یي  ماشومان  او  میرمن  مګر  وو،  واکمن  مستبد  یو  پالر

 .يکو پری پور جنایاتو د  یي افغانان وزلي بی خوار چې کیږي کاله شل افسوس وو ښکیل کی جنایاتو په
  کنډواله  شاته  دجګړې  ځکه  دي،  منسوخه  ړېجګ   ټولی  لحاظ  اخالقي  په  او  لري  نه  ګټونکی  جګړه  توګه  اخالقي  په

 جګړې  د  سره  یقین  په  وګټي  وهم  جګړه  لوری  یو  که  کبله  لدی  دي.  پراته  کړاونه  او  اوښکې  فقر،  ژور  درد،  هیواد،
 .يرغوال نشې ټپونه ژور

 ي ورکو پانګه کلتوري او تاریخي مور، ځمکه ماشومان، زیات ټولو تر او ورور - خور پالر، - مور بیه جګړې د
 .ید پړانګ خواته بلی او پاڼ خواته یوی

 .يد اړخونه متضاد دوه ژوند بشرې د سیاست او جګړه
 

 :يوائ تونګ ماوتسی مشر انقالب د چین د
 

 هد  جګړه سیاست او سیاست جګړه
 

 : ی د کی څه په  وپیرت
 

 .يبهیږ نه وینې پکې چی ده جګړه داسې سیاست او تویږي ویني  پکی چې ده سیاست جګړه
 

 ؟وژنو بل یو موږ ولی
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 يوژن خلک وسلی بی ولې چی وپوښتل سرتیری امریکائي له چا یو
 : لووی کې ځواب په  سرتیری امریکائې

  زموږ   به   دوی  وژنم  ونه  وئې  که   او   ووژنم  کسان  ګناه  بی   چې  یم   راغلې  دلته  هدف  پدی  لیری   سمندرونو  څو  له   زه
 . يووژن خلک زما به دوی  راشی ته هیواد

 .ید منطق ریشخند او پوچ ټولو تر جګړی د دا
 : یچ داده خبره اصلی

 .موژن خلک ګناه بی زه ځکه دی قاتل نوم زما
 ویښ   او   واک  سیاسي  او  دقدرت  چا   بل  د   ه هغ  وژنې  ورور  خپل   زوی   یو  آدم   د   چی    ده  کی  دی   په   پوچوالې   جګړی  د

 .یکو سره تر جنایت دا سر په
 .یو نه خبر هم خپل پایلو له چې چلوي عدالت  داسې کی اړودوړ په قدرت د واکمن سیاسي

 دی   نه  ځواب   مناسب چا  ته  سوال  دی  کی  مسیر  په  پیړیو  د  او  دی  نغښتی  کی  وریځو  تورو  په   تضاد  اخالقي  جګړې  د
 . یموندل
  ؟یو تږي ته وینو بل یو د موږ ولی

 .ید داغ لعنت د تندی په بشر د جنایات جګړې د او جګړه
  په  هغه او وهي چیغې درده له ټپیان جګړې د   چې ګوری ماشه په ګوته او الس په ټوپک پوځي کی ډګر په دجګړې

 . يوژن او حواله  ور ګولۍ کی سر په رحمۍ بی
 .یورکړ لقب  اتل د ورته سیاستوال مار جګړه راوګرزي جګړې  له سرتیرې دا چې کله

 .وش  اتل ځلی څو جګړې د قاتل حرفوي او مسلکی یو دوستم رشید 
  شوه،   کلنه  څلویشت  درې  غمیزه  جګړې  د  افغانستان  د  او   وش  مارشال  جنګ  د  دوستم  وروسته  کاله  څلویشت  درې
 . هد ستونزه  او تشه اخالقي یوه جګړه ځکه
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