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   کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١۶ اکتوبر ٢٢
  

 جنرال سازی
  

ای به ھر سو که نظر افگنده شود، يک و يا دو جنرال با پليت ھ. در افغانستان تعداد جنرال ھا بيشتر از عساکر است

اکثريت جنرال ھای ساختگی بر مبنای رشوه، قوميت و نژاد بدون . شود سرخ و زنگوله ھای رنگارنگ ديده می

 نه غيرت دارند و نه ھمت، نه صحنۀ جنگ را ھائیجنرالچنين اين . شوند و بی دليل ترفيع می نمايند استحقاق جنرال می

 مقابل طالبان شکست می خورد و بعد از شکست، شرکت کنندگان اردو ھم ھر روز در. ديده اند و نه فاتح ميدان شده اند

  . ساله را به يک شب طی می نمايند١۵ًفورا جنرال می شوند و راه 

خويش . شود  از صاحب منصبان مستحق ترفيع، فرصت ارتقاء داده نمییگزارش ھا حاکيست که به  تعداد زياد

ًکه واقعا تجارب زياد در ميدان ھای  کسانی.  فرا گرفته استخوری، رشوه ستانی و فساد وزارت دفاع افغانستان را

تعداد ديگر از مفت خوران نظامی که . جنگ دارند، اما بی پشت و پناه اند، به آسانی ترفيع نکرده و رتبه نمی گيرند

دھند که تا در  عدۀ ديگر پول می. شوند روابط تنگاتنگ با گروه جنگی، قومی و نژادی دارند، بدون اشکال جنرال می

رشوۀ کم برای بريد جنرال . ثير فراوان در نوع جنرال شدن داردأمقدار رشوه ت. ظرف کمتر از چھار سال جنرال گردند

اکنون . شدن، رشوۀ متوسط برای تورن جنرال شدن، رشوۀ زياد ھمراه با پشتوانۀ قومی و نژادی برای دگر جنرال شدن

سفير اتحاديۀ . يد جنرال ھا و حتا دگروال ھای عادی ھم بيشتر شده استاز برشود که تعداد دگر جنرال ھا  ديده می

ه  جنرالی در افغانستان بر اساس شايستگی نيست و بر اساس روابط و پول بۀ ترفيع درجاروپائی درکابل گفته است که 

شود بلکه بر اساس   تعيين نمیھا شويد؟ اين ارتقای درجه بر اساس توانائی در افغانستان چگونه جنرال می...آيد دست می

او گفته بود که . شود  رئيس جمھور دولت مستعمراتی کابل ھرگز کم نمیاشرف غنیالف ". شود ميزان رشوه تعيين می

ًدر قسمت ترفيع رتبه ھای نظامی، شخصا نظارت خواھد کرد، اما اين گپ او مانند ساير حرف ھايش به باد ھوا رفته 

  . است

که اين نوع  تا زمانی.  ضد ملی، نبايد متوقع بود که عدالت در ساحات ملکی و نظامی تطبيق گردددر يک دولت فاسد و

   .م در افغانستان مستقر باشد، اجرای عدالت امکان ناپذير استانظ

  

 

 


