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

        
                                                   ۵۰/۴۰/۲۰۲۱                         ن پتم هللا نجیب

    

 هپړاو درې جګړې د
 

 ث بح  یپرانیست لپاره پوهاوي د
  
 

  په   دخیال  دده  خلک  نړۍ  د  غواړي   هغه  وشي.  خوښه  په  ده   د  څه  هر  غواړي  دی.هغه  مخلوق  پالی   ځان  اصال  انسان
 .ید عمل خالف  غریزې او چلند فکري د   دده زغمل او منل ګټو او حقونو د دنورو وزنګیږي. کې ټال

 

  شخړې   رنګه  دا  چې  کیږي.کله  ګڼل  تعل  عمده  شخړو  او   تاوتریخوالي  ټولنیز  د    خواص  عجیبه  ډول   دا  انسان  د  افسوس 
  کیږي   المل  جګړو  د  چې  پیچلتیا  ذهني  دبشر  واېي.  جګړه  ته  ناورین  ټولنیز  دغه  شي   راڅرګندی  بڼه  په  زورزیاتي  د
 .هد برخه غمیزه یوه تاریخ بشري د کې بهیر په پیړیو د
 

  دنورو   او  ناورین  ټولنیز  او  قتصاديا  ،  تاوتریخوالي  کرکه،   وژني،  ټول  لکه  ځانګړتیاوي  جګړو  د  کې  تاریخ  په  بشر  د
 .يد  نښي غوره خودخواهۍ د بشر  د  دا چې دي ختمول ژوند خلکو

 

 : يتیریږ مرحلو دریو  له جګړې د کې اوږدو په دژوند بشر
 

 ، هجګړ سیاسي ــ ۱
 

 ،هجګړ طبقاتي ــ ۲
 

 .هجګړ ایډیالوژیکه ــ ۳
 

 .وو کول الندی او غصب ځمکو د خلکو نورو د اصال وو، پیل جګړو لرغونو د جګړه سیاسي
  بدمرغیو   دټولو  متفکرینو  کمونیزم  د  شوه.  ته  رامنځ  تیورې   جګړې  طبقاتي  د  نوم  په  کمونیزم  د  کې  پیړۍ  نولسمه  په

 جوړول  ټولني  طبقاتو  دبې   پای  بدمرغیو  دټولو  او  څیړل  بنسټ  پر  ویش  ټولنیز  د  منځ  تر  طبقو  اقتصادي   د  علت
 .يو آزاد استثمار ډول هر  له باید  خلک ټولني د چې وو عقیده پدی وو.هغوی

 

  کې   واقعیت  په  حکومت  سوسیالیستي  لومړی  بڼه  په  اتحاد   شوروی  د  کې   روسیه  په   ځل  لومړی  کې  کال   1917  په
  انقالب   سوسیالیستي  وروسته  او  کړل  پیدا  پلویان  زیات  کې   ګوټ  ګوټ  په  ۍ  نړ  د  تیورې  کمونیزم  د  او  شو  ته  رامنځ
  متحده   امریکا  او  شو  بدل   ځواک  زبر  پوځي  -  سیاسي  یو  په  اتحاد  شوروی  ژر  ډیر  او  وغځیدل  ته  هیوادونو  نورو

  کال  1991  په  سیالۍ  منځ  تر  دوی  د  باالخره  چې  شو  ته  رامنځ  استازیتوب  په  بالک  پانګوال  د  کچه  په  دنړۍ  ایاالت
 .هورسید ته پای  ړنګیدلو په اتحاد شوروی د کې

 

  شوی   اغیزمن  څخه  خوځښت  دکمونیست  مګر  ورسیده،  ته  پای  عمال   جګړه  طبقاتي  سره  ړنګیدلو  په  اتحاد  شوروی  د
 .يواې جګړه ایډیالوژیکه ورته کې سیاست په چې شول داخل  ته مرحلې نوی مبارزې  ایډیالوژیکی د ولسونه

 پاکستان  تر  عربستان سعودی  له  او  ونیزیااند  تر  مصر  له   کچه  پراخه  په  کې  هیوادونو  اسالمي  په  جګړه  ایډیالوژیکي
 . لپیداکړ پلویان  زیات کې افغانستان باالخره  او
 

  دایډیالوژیو  او   کړ  ته   رامنځ   تفسیر  او  تعبیر  نوی  دین   له  داسالم   چې  وه   شاهده  پیدایښت  د  ایډیالوژۍ   اسالمي   د   پیړۍ  شلمه
 .لوزیږو پلویان زیات کې نړۍ اسالمي په تفسیر سیاسي دا  داسالم کړل. چمتو مواد سون د لپاره ټکر د
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  د   تیوری  ددغه  وکړ،  ظهور  توګه  په  سیستم  سیاسي  -  ټولنیز  منظم  یو  د  پروژه  تفسیر  دسیاسي  اسالم   د   توګه  لنډه  په
  نور  چې  وو  باور  پدی  دوی  شي.  ته  رامنځ  نظام  اسالمي  باید  کې  نړۍ  ټوله  چې  ده  دنده  امت  داسالمي  دا  وینا  په  پلویانو

 نور  او  کړي  بریالی  کچی   تر  دجنون  حکومت  اسالمی  باید  مسلمانان  چې  کوی  استدالل  دوی  دي.  غلط  هسیستمون  ټول
 نظام  اسالمي  چې  داده  تمامیږي.مهمه  بیه  کومه  په  چې  نده  مهمه  دا  کړي،  ړنګ  زور  په  وسلې  د  نظامونه   سیاسي
 .يش ته رامنځ

 

  دغو   شول.  وتمبول  شا  په  خوځښتونه  پیاوړي  کې  منځ  په  ومسلمانان  د  کې  هیوادونو  بیلو  بیال  په   دنړۍ  کې   پیړۍ  شلمه  په
 ده،  نه  اغیزمنه  مبارزه  دا  سره  واکمنانو  د  چې  ولیدل  چې  کله  او  تبلیغول  الری  له  لیکنو   د  افکار  خپل   خوځښتونو

  په   حکومتونو  د  شول،  نه  بریالی  هم  کې  مبارزه  پدی  او  کړي  ړنګ  او  مات  وسیله  په  ټاکنو  د  نظامونه  دا  ېي  غوښتل
  راغلل.داسالمي   پاته  کې   بریالیتوب  په  واکمنۍ  اسالمی  سیاسي  د   او  کړه  پیل  مبارزه  مسلحانه  او  تاوتریخوالي  له  اندیوړ

 .لشو نه رښتیا هم هیڅکله خوبونه نظام
 

  ځان   د   دښمنان  خپل  چې  شول   ورداخل   ته  مرحلی   وژونکي  خورا  چې  پړاو  دریم  خوځښتونه  اسالمي  وروسته   لدی
 .يکړ ناکام او مات وسیله پدی ځواک دښمن  خپل د غواړی  او وژني یلهوس په بریدونو  وژونکو

 

 دپړاو    جګړې  ایډیالوژیکې  د  پیښه  دسپتمبر  یوولسم  د  لري.  دوام  کې  پیړۍ  یوویشتمه  په  جګړه   ایډیالوژیکه  نوم  په  اسالم  د
 .هد نښه څرګنده یو
 

 رسیدل،  ونه  ته  پای  شهرت  دایډیالوژۍ  تفسیر  سیاسي  اسالم  د  سره  سره  ناکامیو  د  ولې چې  کیږي  راپورته  پوښتنه  دلته
 داسالم   مګر  کړل،  ونه  کوشش  تطبیق دبیا  خلکو  وه  عملی  غیر  کړاو  ورنه  کار  ایډیالوژۍ  کمونیزم  د  چې  کله  برخالف
 .يکیږ ازمایل هم بیا بیا اوس راغله  پاته کې عمل په  چې  لدی سره ایډیالوژۍ سیاسي

 

  دنیوي  د  تل  جګړې  کې   وختونو  تیرو  په  کیږي.  ګڼل  عقیده   خپله  یا  عقیدې  يداسالم  تفسیر  سیاسي  داسالم  چې  دلیل  ددی
 ستونزمن  کار  دا  توګه  نسبی  په  سازمان  ملتونو  ملګرو  د   مګر  وي،  جګړې   سر  پر  غضب  ځمکو  د   کیدلي،  لپاره  اهدافو
 .هد کړی

 

 .هو  والړه  فرضیو  پر  شخړې   سیاسي  چې  کړه  ثابته  جنګونو  نړیوال  دوه  دي،  رسیدلی  ته   پای   دور  جګړو  دسیاسي  اوس
 .هشو نه پیاده کې عمل په جګړه طبقاتي همدارنګه او ده نه عملی وی والړه فرضیه په چې ایډیالوژي هره

 

 .يوکړ جګړه باید وړاندی پر مخالفونو د او ده ایډیالوژي نظریه بنیادي اسالم د چې مانا پدی تفسیر سیاسي اسالم د
 صرف   چې  ده  جګړه  مقدسه  یو  دا  نظره  له  دوی  د  ده،  والړه  بنسټ  پر  یدېعق  دینی  د  جګړه  دا  چې  دي  باور   پدی  هغوی

 .يکیږ وژل لپاره هغی د
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