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 60/60/0612          عارف عباسی
 

 جنگ، اسارت و غنیمت
 

مضمون دانشمند محترم  در بخش ديدگاه ها «آنالين جرمن افغان»در پورتال وزين طرف  اينه از چند هفته ب
مورد قبل  سال 11۱درانګلیس  خواهان افغان با قشون در حال خروج برخورد آزادی سیستانی صاحب در مورد

اما با  که البته قابل دقت است، ه،هايی کشانده شدپای معیار فضاوت ها در  و آماج آتشین تبادل نظرات قرار گرفته
ه انبین در گیر معاملو موقف جثبت شدۀ تأريخ عصر و زمان  سی واقع بینانه و عالمانۀ دوران مورد بحث و آنربر

چون قول و قرار و  ، رسوم، عنعنات و سنن ملی، جوانبی از لحاظ اخالقیاتموجه نمی نمايدهانی جحتی در سطح 
يا  واسکان حالت  تسلیم شدگان غیر مسلح دربا تعريف مشخص اسیر و اسراء که بايد  قابل انديشه بود،  پناه بخشیدن

قابل تطبیق مؤرخین اين شرائط را در احوال قشون انگلیس ، داشتند مسلح فاتح قرار میقوت حراست  انتقال در
 .نديدند

 
میسر  کشیهه ایره بو ب و برای بعضی فرصت درز اندازی و عقده گشايی از حد زياد به درازا کشید ث حاين ب
 حاصلتا يک بحث  استبگو مگو  يک  و اين  آنانی که آرزوی آموختن داشتند چیزی دستگیر نشد برای  .گرديد

غلبه اگر واقع بینی بر لجاجت  هاست، البت قانع ساختنيا قانع شدن ، از مشخصات مباحث علمی يکی هم خیز علمی
موضوع بحث باالی يک  مطرح کنندۀ، گاهی فراهم می سازد را دو زمینۀ هرقوت استدالل منطقی و مستند نمايد، 
ان نکتۀ مه را به توجه خود نمودهحائز اهمیت تلقی  راقضیه  عد خاصيک ُب احتمااٌلو يا اجتماعی اقتصادی  ،سیاسی

درجات مختلف  سطوح و، ولی ديگران در بحث با سازد می تمرکزو سازنده است م مهم  بسیارکه به عقیده اش 
پوشیده مانده اضافه اولی مطرح کنندۀ  جوانب ديگر موضوع را که از نظرسهم گرفته و با ديد وسیعتر  اطالعات
و يا اسناد را با داليل معقول  ، يا نقص يا عدم صحت آنراو يا کمبوديعنی يا بحث را تکمیل می نمايند  می نمايند

، راستی ن بگويدبا اظهار امتنانکات گرديده نظر اول در اصول بايد متوجه اين  ۀ، ارائه کنندتوضیح می نمايند مؤثق
قناعت . حیث واقعیت می پذيرمه ب انر، درين حالت آو نه انديشیده بودم را به اين وسعت نديده بودم  موضوعاين من 

ی و محکم نشانۀ فضیلت و عکس تن دادن به استدالل قوبر و يا  شکست نیست ، سرافگندگیمباحثه خجلتنمودن در 
  .دانش است

 

پا فشاری و اصرار روی يک موقف ضعیف مباحثه به  در مباحث علمی ُبرد و باختی مثل مسابقات ورزشی نیست،
و  تبادل نظريات در فضای محترمانه اما بعضی مناقشات علمی و  .بی حاصل است« شلگی» هاصطالح عامیان

 انجنیر بطور مثال جناب محترم  .گردد مثمر ممد واقع می يک نتیجۀ مفید و رسیدن به دوستانه در يافتن حقايق و
 های نهضت شکست عوامل موزائیک» را تحت عنوانقبرس بخش موضوع جريان در دوازده  احسان اهلل مايار

 منتشره اسناد ۀحاشی در» دنبال نمودند و جناب محترم داکتر سید عبداهلل کاظم در نوشتۀ خود تحت عنوان« ملی
در موضوع شامل شده معلومات بیشتر ارائه نمودند، انجنیر صاحب مايار از اين « قبرس حرکت پیرامون

مل بحث خود مورد آنرا ُمَک و در يکنموده  لسهمگیری داکتر صاحب کاظم بسیار دوستانه و صمیمانه استقبا
بشمول داکتر نپرستانۀ استادان محترم پوهنتون خواندند و عالوتٌا معلومات دقیق در مورد حرکت ملی گرا و وط

داشتگی من که بايد اعتراف نمايم . گرو دادگان ارائه نمودنده صاحب کاظم علیه رژيم خود فروختگان و وطن ب
را برايم لومات وسیعتربدست آوردن مع ۀدو نوشته زمین ، هرمحدود بودحرکت قبرس بسیار سطحی و پیرامون 

 .خوبی درک کرده را در چنین مواقع بتوان شیوۀ برخورد های علمی  می . میسر ساخت
 

 .اصاٌل جنگ را مورد بحث قرار دهیماگر بی ارتباط نخواهد بود تا با تقديم عرايض فوق 
، داليل بی حسابی برای ستیزه جويی وجود داشته، ندگی انسان بودهدر طول تأريخ بشريت جنگ جزء اليتجزای ز

و منابع  ، علفچر و شکارگاه ستیابی به منابع غذايیدبرای که اقتصاد بوده  جنگ در کانون های اولیه عامل اصلی
جنگ . دهشجنگ باعث بروز محافظت از اين منابع و يا بدست آوردن آن  ،در مجموع وسايل و منابع معیشت ،آب

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/abasi_a_djang_essaarat_wa_ghanimat.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/abasi_a_djang_essaarat_wa_ghanimat.pdf
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دامنه دار  عمیق و  مستلزم تحقیقاتها به اشکال و شیوه های مختلف  و ستیزه گرايی انسان ، جنگ طلبیکردن
و  آن فعل و انفعاالت بیولوجیکی رات وحج و کائنات اسرار آمیز انساندرونی  مغلق در ساختار شايد علمی است که

وجوه مشترک با رويه  احتمااٌل که باشداطواری نهفته  Genetics و علم   DNA .ای .ان .و دی  Gene ساختار جین
ه باين خواص را  توان  میکه با مشاهدۀ جنگ تن به تن دو انسان  داشته باشد،و درنده و کردار حیوانات وحشی 

الت عادی از حو نموده غلیان  اختیار که بی غلبۀ احساسات غیر ارادی استکه عبارت از  نمودتشخیص وضاحت 
انسان  از انسان دوری گزيده ، منطق، حوصله مندیکالويز شدن عقل ندري  .متفاوت می باشدکاماٌل يک انسان 
 دشنام می ،دندان را با دندان می سايد و ،، دهنش کف می کندردمی ُغ (هم نمی جنگند ها باخر)درنده  چون حیوان

بکار برده که طرف مقابل با برداشتن سنگ و يا استعمال آلۀ جارحه طغیان سرکش خشونت، قهر و غضب را دهد 
و با عاطفه  ، کريم انسان مخلوق رؤوف، مهربانبطور عموم در حالت طبیعی . را تا سرحد مرگ از پا درآورد

و مروت است که اين  ، شفقتحبتتوأم با ماجتماعی اش  ، برخورددگرد است از شکستن پای مورچه متأثر می
فرشته صفتی انسان است که برای خدمت به هم نوع خود انواع ايثار را قبول می کند در دشوار ترين خصائل  مظهر

، در قله های يخبندان کوه ها در صحرا های سوزانترين صحنه های جنگ،  بارمرگ، در پر خطر ترين حاالت و
درين راه  حیات خود در خطر انداختهبرای نجات همنوع خود از مرگ و يا فالکت  د ورای خدمت بشريت می شتابب

ر و يکشف ادويۀ امراض عالج نا پذبرای تحقیقات مفید علمی  را وقف  ، يا اين که همه عمر خوددمقدس فدا می شو
 . ذايی بشر می نمايندـيا پیدا نمودن امکانات افزايش منابع غ

 د وگنجمی من ن و دانش در حیطۀ تخیل مغلق علمی است که و بحث جالب است و دو روی يک سکه  هردو حالت 
  .رشته ا واگذار می شويم به اهل دانش اينو آنر  ابراز نظر نمی دهمبخود حق 

 

 باور به اين بود که در انسان خواص برگزيدۀ متمايز از حیوان وجود دارد که معضالت خود را يونان سابق فالسفۀ
خود تباهی وجود دارد که اين ، ولی پیروان مکتب کلیسا می گفتند در انسان تمايل حل می نمايد Rationalرا عقالنی 

که آنرا وظیفۀ  سازدمی به مسیر نیکو خصلتی رهنمون را غريزه توسط تربیت منظم مؤسساتی مهار گرديده انسان 
 .دانستند مقدس کلیسا می

، مورچه ه از تماشای آن محظوظ گرديده ايمجنگ انداخته ن بیجاره را بو يا جانورا در کودکی يا خود جنگیده ايم 
بزرگان ما پرنده های ظريف و قشنگ چون  . و يا سگ های ايله گرد را های سیاه کالن را بجنگ می انداختیم 

 بودنه، کبک و مرغ کلنگی و چارپايان چون قچ و اشتر و سگ هارا نه تنها بخاطر تفنن بلکه برای قمار به جنگ
 .می انداختند

 

 همنوع خود راوسايل نابودی با اکتشافات محیرالعقول  ،با فلز و باروت معرفت حاصل نمود از زمانی که انسان
را ايجاد  عذر دفاع مسابقات بزرگ تسلیحاتی آز تصرف و غصب و يا حرص و در هر دوره .ساختفراهم  بیشتر 

علی الرغم موافقات، قرارداد ها و نظارت ها جوامع مصرف امور نظامی می گردد، نموده قسمت اعظم عوايد کل 
حتی ممالکی که نان خوردن  . با موجوديت ذخاير اسلحۀ تباه کن ذروی دلهره نابودی نسل بشر تا هنوز باقیست

در حالی که  جنگی می خرند، و تفنگ و راکت و طیارۀتحت نفوذ طلسم اين رقابت داشتگی خودرا توپ  ندارند در
در مأوراء فضا پايگاه می سازند و در  و اشرف المخلوقات عصر نوين که به آزار سیارات ديگر برآمده اندبرای 

 .بخوبی میسر است امکان سر میز نشستن و راه صلح جستناند  ا هاپی کشف اسرار قعر دري
  ؟حرص و آز چه را گويند

 امروز مصارف نظامی جهان در کل بمراتبکه در جنگ و خلق ترس و رعب جنگ است در صلح نیست  منفعتی
ف اگر يک بر  هزارم اين مصارف برای انکشاف جوامع بشری مصرزدودن فقر و مرض است از مصارف باالتر 

. رند و يا قحطی نمی می ، ديگر مردم از قلت آب، مريض و بی سواد را می يابیدشود در دنیا کمتر گرسنه، برهنه
م اعالجی خواهد ـرا ه CANCER  و سرطان  AID طوری که مالريا و سل در حال محو شدن است مرض ايد همان

 .بود
 

خدمت تقديم می صرف غرض معلومات  م 0610در سال  بطور مثال مصارف نظامی چند کشور مهم جهان را
 :نمايم
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 مملکت درجه
مصارف به بلیون 

 دالر
 فیصدی 
GDP 

فیصدی در مجموع 
 مصارف

 

  166 0.2 1،۱21 مصرف جهانی —

1  United States ۱11.6 4.۱ 41  

0  Chinay 142.6 0.6 1.0  

2  Russiay ۱1.7 2.7 4.1  

4 
 United 

Kingdom 
00.۱ 0.0 2.0  

2  France 00.2 0.2 2.0  

0  Japan 27.2 1.6 2.4  

۱  India 41.7 0.0 0.1  

1  Saudi Arabiaz 41.2 1.۱ 0.1  

7  Germanyy 40.۱ 1.2 0.۱  

16  Brazil 22.4 1.2 0.6  

11  Italyy 24.2 1.0 0.6  

      

 
خلق  تحت بهانه های مختلف ورا که منافع و سود خود  و جنگ ساالران واقعیامروز اهريمن های جنگ آفرين  

قوانینی به ، در ايحاد زمینۀ جنگ هم يد طوال دارند اين زور گويان غول پیکر کنندداليل متعدد در جنگ سراغ می
ايحاد نموده اند که خورد ريزه های بی عقل به منشور ها و میثاق های آن عظیمی منفعت خود ساخته و مؤسسات 

نه نموده و اغوا گرديده اند ولی همین که پای منفعت زورمند و ابر قدرتی در میان بود ديگر نه منشوری و  اعتماد
  پاولبیانیۀ کالن . یل توجیه عمل خويش کار مشکل نیستبهانه تراشیدن و تحم .میثاقی و نه اعالمیۀ مطرح است

Colin Powell 1برای ايجاد 0662فبروری سال  ۵د در وزير خارجۀ وقت امريکا در شورای امنیت ملل متح 
يک ائتالف نظامی برای حمله بر عراق به معلومات استخباراتی جعلی تمسک ورزيده به دنیا گفت که عراق اسلحۀ 

هیچ شکی وجود ندارد که عراق اجزای مهم ساختن اسلحۀ ذروی را بدست  نم در نزد» کیمیاوی تولید می نمايد 
 «آورده

 

ی است شايد فردا ژ، امروز رقابت و جنگ انر، جنگ منابع حیاتی استيکژمنافع ستراتر زير چتجنگ امروز 
 .جنگ آب باشد

، میادين جنگ توسط ای جنگ ستاره ها  تحقق پیدا نمودبلی در جنگ امروز تخیالت بازی های اطفال و افسانه ه
عصری شدن جنگ معنی انسانی . گردد ی معاصر از فاصله های چند هزار کیلومتر رهبری و مراقبت میژتکنولو

لۀ ديگر باالی نفر و يا جنگ يک قبیله با قبیتفاوتی به همان جنگ تن به تن دو  ،، از لحاظ شیوهشدن جنگ را ندارد
، چنگیز خان با ملک و ديار و منابع معیشت او استدر جنگ ريختن خون انسان و ويرانی . تصرف چراگاه ندارد

 .دهند و برگ عصری حربی عین عمل را انجام می امکانات دست داشتۀ عصرش چنین کرد و ديگران با ساز

                                                           

ناگوار و نا مطلوب پديدۀ و آنرا يک  در کتاب خود و طی چندين مصاحبه از اين بیانیه اظهار ندامت کرده  Colin Powellالن پاول کجنرال  -1
 .در حیات سیاسی خود وانمود ساخته

 

http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Armed_Forces
http://en.wikipedia.org/wiki/People%27s_Liberation_Army
http://en.wikipedia.org/wiki/People%27s_Liberation_Army
http://en.wikipedia.org/wiki/Armed_Forces_of_the_Russian_Federation
http://en.wikipedia.org/wiki/Armed_Forces_of_the_Russian_Federation
http://en.wikipedia.org/wiki/British_Armed_Forces
http://en.wikipedia.org/wiki/British_Armed_Forces
http://en.wikipedia.org/wiki/French_Armed_Forces
http://en.wikipedia.org/wiki/Japan_Self-Defense_Forces
http://en.wikipedia.org/wiki/Indian_Armed_Forces
http://en.wikipedia.org/wiki/Armed_Forces_of_Saudi_Arabia
http://en.wikipedia.org/wiki/Armed_Forces_of_Saudi_Arabia
http://en.wikipedia.org/wiki/Bundeswehr
http://en.wikipedia.org/wiki/Bundeswehr
http://en.wikipedia.org/wiki/Brazilian_Armed_Forces
http://en.wikipedia.org/wiki/Italian_Armed_Forces
http://en.wikipedia.org/wiki/Italian_Armed_Forces
http://en.wikipedia.org/wiki/United_States
http://en.wikipedia.org/wiki/China
http://en.wikipedia.org/wiki/Russia
http://en.wikipedia.org/wiki/United_Kingdom
http://en.wikipedia.org/wiki/France
http://en.wikipedia.org/wiki/Japan
http://en.wikipedia.org/wiki/India
http://en.wikipedia.org/wiki/Saudi_Arabia
http://en.wikipedia.org/wiki/Germany
http://en.wikipedia.org/wiki/Brazil
http://en.wikipedia.org/wiki/Italy
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 . دوم غنیمت است و  اول اسارت ،ددگر میز پیروزی آن محسوب و ا دو موضوع پدیدۀ جنگ بوده
 میالد گاه های . دو را با نهايت وحشت و بربريت عملی نموده اند وری مشهور زمان هرتهر امپرا هر قوای فاتح و

، و مؤسسات تقنینی، سنا ها و بنیادگاه های پارلمان ها حاکمیت مردم و حکومت مردم برای مردم مفکوره های 
 .و چشمان نا بینا داشتند ی نا شنوتأمین عدالت اجتماعی در مورد اسیر و  غنیمت ربايی گوش ها

 

از متصرفات نه تنها جنگنده هارا اسیر گرفتند بلکه زنان، اطفال و نوجوانان را به اسارت گرفته بحیث کنیز و برده 
و از غنیمت و  ک های خود اعمار نمودندها و سرو شهر تمیز و مزارع را خانه های خود  اباخود آوردند توسط آنه

، به صدها هزار فراهم نمودندرا نموده وسايل رفاه و آسايش خود  ابنرا تمدن خود  هچپاول مال و ملک متصرف
 .م نمودن زحمت اعاشه قتل عام شدندسپاهی اسیر بخاطر ک

 

و تیمور و  ، چنگیز خان ، خالفت بغدادو خوارزمی ها هخامنشی ها  ،، فارس ها، رومن هااين کار را يونانی ها
 .ند، قوای محور و متحدين کرد، ناپلیونعثمانی ها ،، سلطان غزنههالکو عالءالدين

 

، احاديث نبوی و آيات قرآنی دستور کار بوده کی می دنی نداشتند و در آن دساتیر دينیوری هايی که قوانین متامپرا
و اموال شان مراقبت نمايد که تا  در قلمرو متصرفه در برابر مردم، اسراء توانست رفتار يک فرمانروای فاتح را 

 .ين مطابقت داشته و راستی دساتیر پیروی شدهمواز اين چه حدی به
 

که مايحصل آن ريختن خون و ويرانی و  ستعملیو  جنگ فرار از قلمرو انسانیت و ارزش های انسانی است 
بیش  و خوش بینی محض خیال پردازی در جنگ  قوق بشر به گمان اغلببلند کردن داعیۀ ح. استبربادی بشريت 

 .اگر بشر حقی دارد بايد از گزند جنگ در امان باشد و در صلح و امن زيست کند .نیست
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