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 :و این جنگساالراِن گرگ پرور
 

 
رقبای سیاسی آن را به  را از دست داده است و این روزها کلمهٔ جنگساالر همانند کلمهٔ تروریست مفهوم اصلی خود

خواند پس نخست از  میچه بسا که یک جنگساالر حریف سیاسی خود را جنگساالر  برند و می همدیگر خود به کار

 .تعریف باید آغاز کنیم

پا میکند که این قدرت محلی غالباً  جنگساالر کسی است که در شرایط خاص در یک منطقه برای خود قدرتی دست و

ه ب مالیاتی یک منطقه را به خود اختصاص میدهد و براین عواید تجارتی و بنا با قدرَت مرکزی در تضاد می افتد و

 دبه دولِت مرکزی دولِت دیگر میسازرا افزایش داده موازی  ودتدریج قدرت خ

 جنگساالر برای ابقای قدرِت خویش مجبور میشود از طریق خرید وفاداری ها به عملیهٔ گرگ پروری 

نتیجه سلسله مراتبی از گرگان پرورش یافته به وجود می آید که به اصطالح زور باالی زور حاکم  در بپردازد و

 کند.  ون در جامعه مجال تطبیق پیدا نمیقان میشود و

 دستان او در سطوح مختلف همانزیر رأس این سیستم زور باالی زور قرار گرفته جنگساالر است و مردی که در

 .پرورش یافتهٔ جنگساالر استند که گاهی ممکن است به ضِد او نیز استحاله نمایند گرگان

انکشاف این پدیده  را جنگساالر ندانند اما به وجود آمدن و هٔ ما خودممکن است برخی از جنگساالران موجود در جامع

  ناشی از شرایِط خاص افغانستان باشد.

 !سوال این است که به چه دلیل برخی از دست اندر کاران جهاد به جنگساالر بدل شدند

فاِق ن دو که تشتت و ن هرایرا پاکستان و بدبختانه جهاِد افغانستان هرگز تحت یک فرماندهی واحد قرار نگرفت و

ین ا چندین تنظیم در ایران ساختند و را با منافعِ خود هماهنگ یافته بودند ده تنظیم در پشاور و نیروهای جهاد کننده

براین هرگز  چون مرکز فرماندهی واحد نداشتند بنا هم سپری کردند و با جنگ نفاق و تنظیم ها عمِر خود را در

 به وجود بیاورند.  داشته باشد مرکزی قوی که توان تطبیِق قانون را بر همهنتوانستند که یک دولت 

ف حر لوایح مکتوب نداشتند و امیران محلی در منطقهٔ خود به قدرت های خود مختار بدل شدند که هیچ گونه قانون و

 این مجبور بود که  چون امیر در محل فرمانروایی خود رقیبان قدرت نیز داشت بنابر امیر به جای قانون نشست و

از بوقتی پای امریکا در کشور  اختیار منطقه را به طور مطلق در دست بگیرد.  گرگان خاِص خود را پرورش دهد و

http://www.arianafghanistan.com/
mailto:info@arianafghanistan.com
mailto:spineghar@gmail.com
http://www.arianafghanistan.com
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/i_negargar_jangsalaran_gorg_parwar.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/i_negargar_jangsalaran_gorg_parwar.pdf


  
 

 

 2از 2

کرد از طریق  جمع می گلیم جنگساالری را با دولت مرکزی به وجود آورده شده در کابل همکاری و شد امریکا به جای اینکه

حاکمیت قانون را عمالً به  عمل دولت سازی و در زمین جامعه عمیق تر فرو بُرد و شان را رشوه دادن به جنگساالران ریشهٔ 

فتار شدند اپور تونیسم گر به بدترین فرصت طلبی و فرعونی سقوط و نتیجه این شد که جنگساالران از آن غرورِ  تأخیر افگند و

دولت عمالً  و فغانستان عمالً حکومت قانون وجود نداردکه از هرسو باد مساعد وزید همان سو خرمن باد کردند. امروز در ا

جامعه به سوی سیر تکاملی به سوی  ضرور است که دولتی مبتنی بر قانون به وجود بیاید و یک دولِت جنگساالر است و

ر به سوی عمالً سی کند و را دوا نمی یدموکراسی پیش برود. اکنون که نتیجهٔ انتخابات معلوم نیست تشکیل دولت مٔوقت هیچ درد

  گُرگ پروری است. جنگساالری و

سازش  ی های پاک صندوق های انتخابات بیرون می آید باید در پنج سال آینده جامعه را از جنگ ساالری وأهردولتی که از ر

زبِ ح کم،جامعه را به سوی ساختار حزب حا یی تصفیهٔ حساب کند و با زورگو های دولت با گرگان مختلف قدرت نجات بدهد و

 مبارزٔه حزبی باشد. مبتنی بر حزب متعادل کنندٔه قدرت جلو ببرد تا انتخابات آینده یک انتخابات حزبی و مخالف و

 جم شوند.منس زد که مخالفان خود را فلج کند بلکه باید تشویق کند که در یک حزب مخالف متشکل ورودولت حاکم نباید تالش 

همین کاسه.پنج سال آینده برای افغانستان  ی بر مبارزٔه حزبی نشود همین آش خواهد بود ومبتن تا وقتی که انتخابات حزبی و

حیاتی خواهد بود اما یک شرط این است که احزاب مسلح دوران جهاد باید از قیافهٔ احزاب جنگی دوران جهاد به احزاب مسالمت 

 پارلمانی حاضر باشند.  نی ومبارزهٔ قانو طالبان هم به اشتراک در د ونآمیز دوران صلح بدل شو

امتیاز طلبی باید جرم شناخته شود. یکی از وظیفه های  استخدام اشخاص برای کسِب امتیازهای غیر قانونی و گرگ پروری و

نجاِت جوانان از بالی مواِد مخدر  عمدٔه دولتی که کمسیون انتخابات برایش صالحیت قانونی میدهد باید مبارزه با مواد مخدر و

 . باشد

رهسپار یک مسیر قانونی  سیر به سوی یک جامعهٔ فارغ از جنگ و جامعه در برابر یک انتخاِب بی اندازه مهم قرار دارد.

 گرگ پروری.  یا سقوط در پرتگاه جنگ و پیشرفت و تکامل و

 :پند سعدی را به یاد باید داشت که 

 دندانم بر پلنِگ تیز ــرحـت

 ستمکاری بَُود برگوسفندان
 

 برمنگهم 2019م بالصواب نگارگر دوم دسمبر اعل وهللا
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 ۀ معززها و مطالب دیگری از این نویسند سرودههرگاه خوانندگان محترم متمایل باشند که  تذکر: 

عکس نویسنده در صفحۀ مقاالت، به فهرست  " بریمطالعه کنند، میتوانند با اجرای "کلیک  را 
 "آرشیف" شان رهنمائی شوند.
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