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  ؟ افغان است یاستخدام کماندوها یدر تالش برا هيچگونه روس

 

در تالش است تا   هيبه نقل از منابع افغان گزارش داد که روسشته گذروز چهارشنبه  یسيپال نيفار يیکايآمر مجله
  .استخدام کند  نيجنگ خود در اوکرا یافغان را برا یکماندوها

 االتي) که توسط اANAافغانستان (  یارتش مل یسپاه کماندو یکند که اعضا یم حيخود تصر تيب سايمجله در و نيا
توسط   گناليو س Whatsappمانند  یرسان اميپ یبرنامه ها  قياند، از طر دهيآن آموزش د یمتحده و متحدان غرب

  شدن قرار گرفتند. کيروس ها مورد نزد

 

  کيکه نزدافغان  یارتش مل ايليت يیافغانستان گفتند که سپاه کماندو یتي و امن یمنبع نظام نيگزارش، چند کيبر اساس 
،  2021از افغانستان در سال  نيروهای امريکايی است، پس از خروج  دهيجنگ  يیکايآمر یروهايبه دو دهه در کنار ن

  کردند.  نيدر اوکرا یروس یروهايبه ن وستنيشروع به پ

 از دست دادن ندارند  یبرا  یزي. آنها چ یا نده يدارند، نه آ  ی دارند، نه شغل یآنها نه کشورــ 

به   یمل یداوطلب اردو  30000تا  20000، حدود  2021 (سنبله)از افغانستان در اوت امريکا یروهاياز خروج ن پس
مجبور شدند از طالبان پنهان  گريد یاريرتبه موفق به ترک کشور شدند. بس یحال خود رها شدند. فقط صد افسر عال

  کنند. یرياعدام توسط طالبان جلوگ ايشوند تا از زندان 

افغان گفت:   یمنبع نظام کي. وندنديبپ هيتوانند به ارتش روس یکماندو افغان م 10000منابع، اکنون تا  یبه گفته برخ
  از دست دادن ندارند."  یبرا یزي. آنها چیا ندهيدارند، نه آ یدارند، نه شغل ی"آنها نه کشور

ارتش  دهيآموزش د ی کماندوها ديگویافغانستان م نيشيدولت پ یژنرال ارتش مل کي بقول سايت فارسی بی بی سی
  . شوندیجذاب جذب م »یمال یشنهادهايبا «پ گري د یو مناطق جنگ  نيجنگ در اوکرا یافغانستان برا نيشيپ



www.goftaman.com 

2 
 

 کنند   جاديرا ا ه يروس   ازيمورد ن   ضرورتتوانند   یآنها م  -

و   زايجذاب، و یمال  یهاشنهاديها پگفت که واسطه ی سیبیخبرنگار ب ،ینور ليدر گفتگو با خل ی احمد ديفر ژنرال
هستند،   هيدر سور یاسالم یجمهور یو برا نيها در اوکراروس یبه جنگ برا ليکه ما نيشيپ یروهاياقامت را به ن

 .دهندی ارائه م

  یروهاياز ن یادياست و شمار ز شنهاديپ ن ياز ا یتر بخش امن   یآنها در جاها یهاگفته او، اسکان مجدد خانواده  به
طالبان «تحت  یهادر زندان  ايو  برندیبه سر م »یسرنوشتی اند و در «بمانده یارتش افغانستان همچنان در کشور باق

 دارند).»  انهيمخف  یتوانند (زندگیاز خانه برآمده نم اي اند وشکنجه قرار گرفته 

امرار معاش خود به دام   یو برا کارندياند که برفته هيهمسا یبه کشورها زين روهاين نياز ا یافزود که «شمار او
 .»افتندیم گانهيب یهاسازمان

  ۶حداقل در –افغانستان در مناطق جهان  نيشيارتش پ یدارد و کماندوها  قتيها حقگزارش ن ي«با تاسف که ا او افزود : 
  [جبهه] حضور دارند.»  یجاها در هر دو سو یدارد، حضور دارند و در برخ انيمنطقه که منازعات مسلحانه جر

و   ده» يها را دگزارش ن يگفته است که پنتاگون «ا تاليجيد  وزي(پنتاگون) به فاکس ن  کايوزارت دفاع آمر یسخنگو کي
  خواهد کرد. »یرا «بررس تيوضع

 روس ها دشمن هستند، اما آنها چه خواهند کرد ـــ 

نشان   یاطالعات یهاگفته است که «شاخصه  وزيبه فاکس ن زين هيمتخصص روس یاطالعات نيشيو افسر پ لگريتحل کي
را که   يیهاسربازان و پناهندگان افغان، از جمله آن   ران،ياحتماالً با کمک [و واسطه] ا  ،یکه عوامل روس دهندیم

  .»کنندیجذب م نيدر اوکرا هيروس فجنگ از طر  یبرا اند،دهيآموزش د يیکايآمر یروهايتوسط ن

به  ن،يو پوت هيمتخصص در روس DIAسابق  یافسر اطالعات کيو  یو استراتژ نيمشاوره دکتر سيربکا کوفلر، رئ
  رايباشد، ز دهند،ی نشان م هياول یهااز آنچه گزارش  تردهيچيممکن است پ تيگفت که وضع تالي جيد وزيفاکس ن

  کند.  کمک نهيزم نيدر ا هيبه روس هااستخدام آندر  تواندیم ران يکه ا دهدیاطالعات نشان م

سربازان و پناهندگان  ران،ياحتماالً با کمک ا ،یکه عوامل روس دهندینشان م یاطالعات یهاکوفلر گفت: «شاخص
جذب   نيدر اوکرا هيجنگ از طرف روس  یبرا اند،دهيآموزش د يیکا يآمر یروهايکه توسط ن یافغان، از جمله کسان

  .» کنندیم

سابق افغانستان   ژهيو یروهاياز ن هياست که به گفته منابع، پشت جذب سربازان روس (wagner)گروه بدنام واگنر نيا
  قرار دارد. 

  گر.وپ واگنير يا مليشيای واگنير

واگنيرمثل مليشيای دوستم که در زمان تجاوز شوروی برای خدمت بروسها و مزدوران آن بوجود آمده بود، واگنير هم  
  ته شد.در دامس توسط روسها ساخ 2014در سال 

 1981، سپس در سال به يک سال حبس تعليقی  1979(در سال   Evgueni Prigojineبنام شخصی  در راس اين گروپ
خردساالن به فحشا" به دوازده سال زندان محکوم شد. او در سال پيدوفيلی جايکشی و   ،هبرداریبه دليل "سرقت، کال

  . اکنون او يکی از نزديکان پوتين است .)آزاد شد 1990
https://fr.wikipedia.org/wiki/Evgueni_Prigojine  

در خدمت ديکتاتور های نظامی در مفا بل استخراج معادن  وسليبی، افريفای مرکزی و بورکينه ف ،هيرگذشته در سودر 
  فغاليت دارد. درين ويديو اورا در حال سرباز گير در يکی از زندان های روسيه ميبينيد. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZwTm9Wo9z6Q 
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اوتکين يکی از تحسين کنندگان رايش سوم نئونازی   ريس واگنير طرف چپ ديمتری ز طرف راست افگنی پريگوژينا

   است
  

Mercenaire يا مزودور از نظر نظامی کيست ؟  
خارج از کشور استخدام   ايدر داخل  ژهيبه واست که  جنگدر نيطرف یبرا یخارج یجنگجو  کيمزدور ميرسنير يا 

ً يمستق و  شودیم  تي«مز ديبا یريدرگ نيشرکت در ا یبرا نيهمچن چنگ جوی اجير ني. اکندیشرکت م درجنگدر  ما
  باشد.  داشتهدر ارتش  انشيهمتا ز»باالتر ا یقابل توجه زان يبه شکل دستمزد «به م ديداشته باشد، که با »یشخص

افغان مينوسيد:" افغان را نميتوان خريد  سابق  مختصر تاريخ افغانسان" از قول يک ديلوماتلوران دسارنوسنده کتاب " 
هر گاه اين "اجيری" تحقق پزيد، بيفرهنگی شکم چرانی و ولگردی بخشی از مردم افغانستان اما ميتوان آنرا اجير کرد".

ان خواهد داد. امرياليستيکه در گذشته نش روس را به امپر ياليسم مشروع و پيش خدمتیرا در يک جنگ تجاوزی غير
  دالرهزار مليار 600نه جندان دور بيشتر از دو مليون مردم مارا نابودکردند و ويک مليون معلول ساختند و بيشتر 

  اکنون بخشی از همين مردم بخدمت روسها ميروند.؟ کشور را خسارهمند ساختند.

و عراق و در جنگ سوريه در پهلوی روسها و حزبا لبنانی در گذشته هم هزاره ها و اهل  تشيع در جنگ ايران 
 افغان جان خودرا در بقای يک جنايت از دست دادند.  2000بطرف داری از سوريه فطميان شيعه جنگيدن و بيشتر از 


