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 ۰۱/۱۱/۲۰۲۲        لیل غنی  ج

 سر بازان خوشبختی
 

داد های سیاسی بوده،    چه روی  ،در افغانستان نسبت به هر کشور دیگر بیشتر تکرار شده  های تاریخ  داد  روی
ی رخ داد ه باشد ولی ز چنین تکرار ها. شاید هم در کشور های دیگر نیو فرهنگی  چه عقیدتی و چه نظامی

کرد چون سایر ملت ها و    سراغتر می توان در سایر کشور های جهان    ت چیزی است که کمتکرار  مکررا
آموزند و آنچه به ضرر کشور و  می کنند و از آن میابی های شان را مطالعه و ارزیتاریخ کشورت مردان دول

همچنان چگونگی و    تعقیب می کرده اند    آنچه به نفع مردم و کشور بودهمردم شان تمام شده آن را دور انداخته و  
پیشینه ی تحوالت    ی گذرا بهولی بد بختانه نظر  .و از آن درسی گرفته اندنا رسایی ها را بر رسی    ی بهگدرسی

مکررات فرو پاشی یکی از این    که  در افغانستان تکرار حوادث و تغییراتی را می توان دیدسیاسی و نظامی  
 توسط که  سابقه به رهبری  داکتر نجیب  پس از سقوط حکومت نخست است. ستان در سالهای اخیراردوی افغان

  ۱۴و دیگری پس از سقوط حکومت اشرف غنی در   ۱۳۹۲یدن آنها در  تنظیمی  بعد از به قدرت رسحکومت  
 که پی آمد های نا گوار آنرا همین اکنون می توان دید.   سال قبل است آگست

در دوران حکومت تنظیمی یکی از نخستین کار های دولت تنظیمی انحالل تدریجی اردوی افغانستان بود که در 
سوب می شد که خار چشم همسایگان به خصوص  ند در منطقه محتمزمانش یکی از اردوی های مجهز و قدر

دین و در راس آن  حکومت مجاه  .ین اردو می نمودبودی ا  ارا برای ن  دسیسهپاکستان بود که بیشترین تالش و  
تشکیل    ۱۳۷۱ریخ چهارم ثور  به تاصبغت هللا مجددی به اساس موافقتنامه ی پیشاور بین رهبران  تنظیم ها  

انحالل اردوی افغانستان با تمام تجهیزات آن یکی از نخستین کار های این حکومت   د و به کابل انتقال یافت.  گردی
  » اردو و سیاست در سه دهه اثر معروفش با عنوان  نرال محمد نبی عظیمی در  بود  و در عوض آن به قول ج

مال » ععظیمی  جنرال  از قوای تحت امر احمد شاه مسعود تشکیل گردید که به قول  تنظیمی    « دو فرقه یاخیر
در همین اثر  نواز شریف صدر اعظم آن زمان پاکستان    از    سند انحالل اردوی منظم قبلی افغانستان امضا شد«

قول شده که بود    نقل  افغانستان جامه ی عمل  »گفته  اردوی  انحالل  بر  مبنی  پاکستان  دولت  آرزوی  یگانه  به 
 « پوشانید

داکتر   در روز های اخیر حکومت  افغانستان  اردوی  حب منصبان افراد و صانا گفته نباید گذاشت که قسمت اعظم   
ذاشته  مختلف ترک سنگر کرده بودند و یا هم پا به فرار گ  یدر تبانی و همکاری با مجاهدین تنظیم ها  نجیب  

آخرین روز های حکومت   . درست مثل آنچه دربودند و جبهات حکومت یکی پی دیگری سقوط کرده می رفت
 رخ داد.   ۲۰۲۱آگست   ۱۴به کابل در   نطالبا و ورود  داکتر اشرف غنی

خل افغانستان فکر می کنم در دا  بر امنیتآن  نحالل اردوی افغانستان و تاثیرات  دو بار ادر رابطه با پی آمد های  
همگی چشم دید ها و تحلیل های  و کتر اشرف غنی  هم  بعد از سقوط حکومت داکتر نجیب و هم حکومت دا

و چه اثرات منفی آن   ،کومت های نو تشکیل بعد از این دو روی دادحچه در سطح    داخلتاثیرات آن بر اوضاع  
گناهان در حمالت هدفمند گروه های مختلف مسلح و متعلق   . این که به چه تعداد از بی بر حیات مردمان عادی 

به جریان های مختلف متخاصم و یا هم دزدان و رهزنان به قتل رسیده اند و یا به چه تعداد خانه ها ویران و 
مان  ستفاده از نبود قوای امنیتی چه مصیبت های دیگری بر مظلوندان با اسرقت شده اند و یا متجاوزین و قدرتم

  رنج آوری دیگریداستان های   ،داشته اند و انکاف مملکت  و مردم بی دفاع در شهر ها و به خصوص اطراف
سیزده   از حتی بگذریم از ازدواج های اجباری دختران کمتر  من نگاشته خواهد شد.  ست که از آن مثنوی هفتادا

رای بیرون شدن والدین ب  مجبورو  یری از تحصیل و تعلیم دختران  ، جلو گتمندانن و قدرالگی با طالباو دوازده س
 شان از تحصیل باز نمانند. صوص دختران تا فرزندان شان به خ شدن از کشور

، حاال این که این  ن استخدام افراد و صاحب منصبان مسلکی است که با صرف ملیون ها دالری دیگر آاما جنبه 
برای دفاع از مردم    امنیتیمورد بحث نیست چون به نام تشکیل اردوی و قوای    دام مرجع پرداخته کرا  مصارف  

افغانستان پرداخته شده  این   در خدمت کشور های خارجی متخاصم برای جنگ استخدام می  ،و کشور  شوند. 
و برای دیگران می جنگند    روندجوانان و اشخاص مسلکی  به قول معروف با تکت یک طرفه به این جنگها می  

ین روز های خبر های متعددی از استخدام  ا  در  آموزش دیده اند.که به همین منظور  به افغانستان    خدمتینه برای  
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از طرف ایران برای جنگ در یمن در و    اوکراینبرای جنگ در    اندو و مربیون آنها از طرف روسیهقوای کوم
ن و  طکه یقینا با عشق به و  ،رسانه های همگانی نشر می شود. ولی سوال اینجاست که این فرزندان افغانستان

وندان شان تربیه شده اند و  هرشو حفظ امنیت    بیگانگان مسلک مقدس شان یعنی دفاع از وطن در برابر تجاوز  
. در گذشته ها  در اندازنطخود را به خ  جانهای  انسته بودند چرا مجبور گردیده اند برای منافع دیگرکمر خدمت ب

 . خبر های از استخدام افغانها در ایران برای جنگ در یمن و جای های دیگر نشر گردیده بودهم 
لل گوناگونی دارد.  عبه دیگران  برای جنگ  مجبوریت این افغانهای سر گردان در نقاط مختلف جهان و آمادگی 

. این ها  اق و عالقه تن به جنگ کردن برای دیگران دهنداز روی شوق و اشتیفکر نمی شود که این محتاج ها  
 اشت.مجبوریت های دیگر خواهند د

افغانستان   های پیشینرهبران نظامی حکومت  ر برابر سر بازان و  دطالبان    ه ی  خصمان  موقف گیری های  نخست
ی و پیشبرد زندگی زنان و فرزندان شان  ننادلیل عمده ی رجوع این سر بازان و رهبران شان برای  یافتن لقمه  

چند   ثنای ستبه ا  ، ی که فریب دعوت طالبان را برای بر گشت به وطن خوردنداست. تعدادی از صاحب منصبان
اف و نا  یا ترور شده اند و یا هم اختط  ،  جان به سالمت برده اندی دالیل خاصی  محدود و نامداری که رونفر  

 شناختی داشته باشند جرات باز گشت به وطن را نکرده اند. که تعداد بسیار اندکی به جز . ه اندیددید گردپ
تان و عدم پذیرش آنها در قوای امنیتی افغانستان نبود زمینه ی استخدام و دوام کار این افراد مسلکی  در افغانس

  و هیچ کدام از این مسلکی ها را استخدام نمی کند   که یکی از پالیسی های حاکمیت طالبی در افغانستان است
مشکالت عظیم اقتصادی را برا این گروه ایجاد کرده است. همین اکنون گزارش های متعددی از اشخاص تحصیل  

اتب تا خبر نگاران، معلمان و موسسات عالی آموزشی و مک ن دانشگاه ها  حتی استادا یافته و کار دان و متخصص  
بتوانند   ا و غیر مسلکی کار نه بلکه جان کنی دارند ت شاقه که به انواع کار های  گردد  و سایر مسلک ها نشر می
نشان می   آنها  و صحبت مختصری با    هکوتانظر    کنند.  مهای شان فراه   خانواده برایزندگی بخور و نمیری را  

   دانش و تجربه ی آنها تا چه حد باال است.   سطح دهد که
غیر مسلکی حاکمیت  روش سختگیرانه    بیکاری و    در نتیجه یلکی  خاص مسگان و اشه  ریت تحصیل یافتاکث

ی و تعلیم و تربیه  ، نشراتای امنیتیوترک کرده اند که بیشترین این اشخاص از بخش نظامی و قموجود وطن را  
 هستند.

کابل ترک دانشگاه  استاد  هاصد پ نشان می دهد که  ی ابتدایی  وهشهاژپ. وی کشور هستندمایه های معناین ها سر
ادان و افراد مسلکی شان را از دست داده  است  ات نیزوظیفه کرده اند. به همین ترتیب موسسات تعلیمی سایر والی

 اند.  
، حاال هر کشوری که  سر  بازان و منسوبین امنیتی افغانستان توسط کشور های دیگر  استخدام  نشر خبر های

پایمال می سازد بلکه لکه    ،ور افغانیت و سربازی آنها را برای هدف مقدسی که تربیه شده بودندنه تنها غرباشد،  
با مامورین و منسوبین    که  یتاریکی است بر نام و حیثیت افغانی که تنها حاکمیت موجود با نحوه ی برخورد

 .نستول آئدارد، مس امنیتی و غیر امنیتی
  ( Soldiers of Fortuneکه به نام )  تبدیل نموده    گروه اجیریاین روی داد سر بازان با افتخار افغانستان را به  

کشور در    قوای خود شان به جنگ هاوه را دولت ها برای حفظ جان  . این گریاد  می شوندسر  بازان خوشبختی  
با  افراد خود شان را قربانی نمایند و یکی از گروه های است که هر کشور  هند  خواهای اجیر میکنند که نمی  

افغانستان حاکمیت طالبان در    ییمانی و اخالق. این مسئولیت ااستفاده از مجبوریت های آنها به سراغ آنها می رود
دولت ها و منافع آن کشور ها  مانع استخدام فرزندان افغانستان توسط  است که با استفاده از هر وسیله ی ممکن  

 .  گردد
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