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  ٢٠٢١ سپتمبر ١۴

 !افغانستان وارد ارتش انگلستان می شوند  سربازان فراری ارتش

 
محل را به   ھا کمک کردند تا افراد مقيم آنھا به انگليس .  افغان را از کابل خارج کردۀبريتانيا صدھا سرباز نخب

ی ھم برای اين کار ئالگو.  خواھان ادغام آنھا در ارتش انگليس ھستند اکنون سياستمداران انگليس سانند فرودگاه بر

  .وجود دارد

از  –  ھزا ر نفر را به محيط امن انتقال دادند ١٥ ھا در مجموع انگليس – افغانستان در آخرين پروازھای امدادی از

کمک کردند تا از فرودگاه کابل  ی ئ سرباز بريتانيا١٠٠٠آنھا به   . جمله صدھا سرباز نخبه از ارتش ملی افغانستان را

 انگليس را پر خواھند کرد؟ اين ھمان  ارتشۀ به زودی صفوف تحليل رفتفغانستاناآيا رفقای . به ميھن خود بازگردند

حمايت  امری که از . خارجی و امنيتی خواستار آن ھستند  امور ۀ در عرصت که سياستمداران با نفوذ انگليسچيزی اس

  .نرال ھای سابق نيز برخوردار استج

بايد به آنھا خوش آمد اگر می خواھند خدمت کنند ، «:  روابط خارجی در مجلس عوام گفتۀتام توگندات ، رئيس کميت

وفاداری خود را ھزاران بار «و در کنار آنھا جنگيده بودند ،   ھا آموزش ديده سربازانی که توسط انگليس » .بگوئيم 

ِدر حالی که برخی از سياستمداران طرفدار ادغام معمولی آنھا در ارتش ھستند ، توبياس الوود ،  . »ثابت کرده بودند
  .ادغام کنند» گورکاھا«شنھاد می کند که آن ھا را به عنوان يک واحد جداگانه ، شبيه به  دفاع ، پيۀرئيس کميت
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  ِطبق نمونه گورکاھای نپال

ادغام آنھا .  سال با ارتش امپراتوری انگلستان درآن زمان در ارتباط بوده اند٢٠٠گورکاھای نپال در گذشته بيش از 

 ھمراه با ١٨١٤ھنگامی که سربازان شرکت ھند شرقی در  . ی ناموفق يک جنگ بود ، اگرچه نه جنگۀھمچنين در نتيج

به سربازان فراری از زير پرچم  –جنگيدند  ًکه بعدا تبديل شد به نپال ، می –پادشاھی ھای کوچک محلی با گورکاھا  

  .بپيوندند کمپانی ھند شرقی  پيشنھاد کردند که به صفوف سربازان  گورکاھا 

 ھا  ھند به انگليسۀنه تنھا در مستعمر از آن پس ، تيپ گورکاھا .  ، استخدام آنھا رسمی شد١٨١٦پس از پيمان صلح 

نه تنھا در  – نيز به آنھا کمک کرد ١٨٥٧خدمت کرد ، بلکه از جمله برای خنثی ساختن يا سرکوب قيام سپوی در سال 

در دو . شود صحبت می  Sepoy يا قيام» شورش ھند« جبھه ھای امپراتوری ھنوز ھم از ۀھم ارتش انگليس بلکه در 

از زمان تقسيم ھنگ ھای گورکا بين ھند مستقل و انگلستان،  .  ھزار سرباز افزايش يافت٢٥٠جنگ جھانی تعداد آنھا به 

  .اين تعداد به چند ھزار تن کاھش يافته است

از آن زمان ، اين سه  .  مستقر بودند پيشينۀ در ھمين مستعمرًنگ به چين ، گورکھا عمدتاانگ کاتا زمان واگذاری ھ

پياده نظام گورکا پس از عملياتی کوچک  . دربريتانيای کبير استقرار يافته اند گردان در سراسر برونئی و بيش از ھمه 

در جزاير فالکلند و بالکان ، در افغانستان و عراق نيز در خط مقدم جبھه حضور داشته و در جنگھای کوچک سھيم  

    .بوده است

در صورت پذيرش سربازان افغان بر اساس مدل گورکا ، آنھا حق دارند  .  ھزار عضو دارد٤اين تيپ امروزه حدود 

گورکاھا  . در طول مدت خدمت در انگلستان بمانند و پس از بازنشستگی وضعشان به وضعيت دائمی تبديل می شود

نھا برای مدت طوالنی حقوق کمی دريافت می کردند ، دست اوردن اين حقوق بجنگند ، زيرا نه ته مجبور بودند برای ب

 .بلکه با متوقف شدن کار ، حق اقامت خود را نيز از دست ميدادند

https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/afghanische-soldaten-sollen-in-britische-armee-

integriert- 

 

 ا مۀآيند

  


