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 "ایجاد لژیون افغان در ارتش امریکا"!

 ! همین کم مانده بودازین نوده پیوند کنید که 
که   بدانید  آن  ازالبالی  و  بخوانید  را  سی  بی  بی  نوشته  قبلی  این  نفری  هزار  دوصد  اردوی  چرا 

افغانستان از هم پاشید، اردویی که یک قسمت آن مربوط دولت افغانستان و یک قسمت دیگر زیر امر  
 .سی آی اِی امریکا بود 

 
 " جنگ اوکراین؛ ایجاد 'لژیون افغان' در ارتش آمریکا عملی است؟عنوان نوشته: " 

 بی بی سی، 2022مارچ  5
 

 ای در افغانستان آیهای شبانه قطعات خاص تحت حمایت سی عملیات 
یک دیپلمات پیشین آمریکایی پیشنهاد کرده که "یک لژیون" از نیروهای امنیتی دولت پیشین افغانستان  

 .اند، ایجاد شود شدهکه به آمریکا تخلیه  
اروپا  سیاست  تحلیل  مرکز  ارشد  اعضای  از  و  پیشین  دیپلمات  کوسنت،  سابقه   (CEPA) فیلیپ  که 

خدمت در افغانستان و عراق را نیز داشته اخیرا در مطلبی در سایت این مرکز پیشنهاد کرده که ارتش  
 .شده ایجاد کند آمریکا واحدی از نیروهای امنیتی افغان تخیله 

گوید با جنگ اوکراین، ارتش ایاالت متحده فشار جدید ناشی از اعزام نیروها به سبک جنگ  او می 
 .حل" این مشکل است ها "یک راه کند و بکارگیری افغان را احساس می  سرد 

بی  به  شود،  برده  نامش  نخواست  که  افغانستان  پیشین  دولت  امنیتی  مقام  بیشتر  بی یک  که  گفت  سی 
منتقل   دیگر  کشورهای  و  آمریکا  به  گذشته  سال  آگوست  پانزدهم  از  پس  که  افغان  امنیتی  نیروهای 

 .اند خود بازگشته  ند و به زندگی غیرنظامی در کنار خانوادهااند، از جنگ خسته شده
بی  به  نیز  افغانستان  پیشین  دولت  ملی  امنیت  شورای  در  ارشد  مشاور  ناجی،  که  بی داود  گفت  سی 

دارند.   جنگی  تجربه  و  دیده  آموزش  باالیی  سطح  در  خاص"  "قطعات  به  موسوم  امنیتی  نیروهای 
اند و در هر  ها و فرماندهی را در مراکز ناتو آموخته اتی، سالح های عملیفرماندهان آنها نیز مهارت 

 .توانند بجنگند سیستم جنگی ناتو می 
اما او تاکید کرد که استفاده احتمالی از این نیروها برای جنگ در اوکراین که ناتو نیروی کافی در آن  

 .منطقه دارد، در واقع به نوعی استفاده "اجباری" از مهارتهای آنهاست 
های بریتانیایی درباره طرح استفاده از نیروهای ویژه تخلیه شده افغان به بریتانیا  ل گذشته نیز رسانه سا

 .ها در خارج گزارش داده بودند برای عملیات 
 نیروهای امنیتی دولت پیشین افغانستان کجا هستند؟ 

هزار نفر موفق    ۲۰د  شمار زیادی از نیروهای ویژه ارتش پیشین افغانستان، به گفته منبع امنیتی حدو
کنند یا به کشورهای  اند، هنوز در افغانستان مخفیانه زندگی میبه خروج از کشور در روند تخلیه نشده 

رفته  بی همسایه  در  و  می اند  سر  به  راه سرنوشتی  هر  به  است  ممکن  و  برند،  آنها  نجات  به  که  حلی 
 .شان کمک کند، رو بیاورند خانواده
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مدا نهادهای  که  حالی  قتلدر  از  بارها  بشر  حقوق  انتقام فع  توسط  های  پیشین  امنیتی  نیروهای  جویانه 
 .اند طالبان ابراز نگرانی کرده

از   بیش  با  افغانستان  پلیس  و  و    ۲۰۰ارتش  فروپاشید  دولت  سقوط  از  پس  پرسنل  و  سرباز  هزار 
 .تجهیزات نظامی آن بدست نیروهای طالبان افتاد 

ایجاد یک "اردوی اسالمی" با حدود صد هزار سرباز    وزارت دفاع طالبان اعالم کرده که  در حال 
 .گیرند های فنی دارند، نیز به کار می است که در آن شماری از سربازان ارتش پیشین را که مهارت 

زده ها میلیارد دالر ایجاد شده بود، دنیا را شگفت فروپاشی ارتشی که در حدود دو دهه با صرف ده 
 .کرد 

ک  نیروهایی  سازمان  بیشترین  توسط  دیده  آموزش  "قطعات خاص"  نیروهای  شدند،  برده  آمریکا  به  ه 
به   اما  بودند  افغانستان  ملی  امنیت  با  هماهنگی  در  که ظاهرا  آمریکا )سیا( هستند  اطالعات مرکزی 

  ۱۰دادند. شمار این نیروها به گفته این منبع امنیتی "حدود  هایی را انجام می صورت مستقل عملیات 
 .ویژه" بودند که بیشتر آنان همراه با خانواده خود به آمریکا منتقل شدند  هزار نیروی 

دیده آموزش  نروژی  و  بریتانیایی  نیروهای  توسط  افغانستان  پلیس  ویژه  بارها  نیروی  تجربه  و  اند 
عملیات  با  منبع  رویارویی  این  گفته  به  نیروها  این  شمار  داشتند،  را  در شهرها  تروریستی  های ضد 

نفره" عملیاتی نیز زیر نظر ریاست    ۵۰رسید، و چندین واحد خردتر، حدود " نفر می " ۱۲۰۰تا   ۸۰۰"
 .امنیت ملی پیشین افغانستان بودند 

 .اند شمار زیادی از این نیروها تخلیه شده 
می  تشکیل  را  افغانستان  پلیس  و  ارتش  بدنه  و  عمده  بخش  که  ارتش  پیاده  و  عادی  با  سربازان  دادند 

 .های خود را تسلیم کرده و به محل زندگی خود بازگشتند طالبان عمدتا سالح پیشروی سریع  
 پیشنهاد "لژیون افغان" در ارتش آمریکا چیست؟ 

ای  خدمات طوالنی و با سابقه   ۱۸۱۵آقای کوسنت نوشته که مانند واحدهای "گورکا" نپالی که از سال  
کرده ارائه  بریتانیا  ارتش  می برای  پیشنهاد  آمریاند،  دست  کنم  روی  را  بریتانیا  مشابه  ابتکار  نیز  کا 

 .بگیرد و یک "لژیون افغان" در ارتش ایاالت متحده ایجاد کند 
این دیپلمات آمریکایی نوشته که به خاطر تخلیه آشفته و پر هرج و مرج در فرودگاه کابل خیلی از  

هو وارد  که  بودند  شانس  خوش  اما  نداشتند  آمریکا  به  خاصی  وابستگی  که  به  افرادی  و  شدند  اپیما 
افغان آمریکا رسیده  از  "با شماری  کردهاند.  مالقات  اروپا  و  آمریکا  به  شده  تخلیه  با  های  افرادی  ام، 

مهارت  زبان و  به چند  آشنا  و  دانشگاهی  نمی   تحصیالت  انگلیسی  که  افرادی  و  دانند، تحصیل  شغلی 
 ".معه میزبان دشوار خواهد بود نکرده و هیچ مهارتی ندارند جز قاطعیت. ادغام این افراد در جا

برده شده آمریکا  به  که  افغان  پیشین  امنیتی  نیروهای  از  زیادی  که شمار  نوشته  در وضعیت  او  اند، 
برند و شاید عالقمند ثبت نام در ارتش آمریکا شوند و برای این دسته  نابسامان و سردرگم به سر می 

 .ظار گرفتن تابعیت آمریکا به یک سال کاهش یابد توان امتیازهایی در نظر گرفت مثال پنج سال انتمی
ها خیلی خوب با آن آشنایی دارند، جنگ است. بسیاری از افراد تخلیه شده به آمریکا  چیزی که افغان "

یا   ایاالت متحده  نیروهای  یا در کنار  با تروریسم هستند  دارای تجربه نظامی، شبه نظامی و مبارزه 
 ".عنوان مترجم خدمت کرده اند سایر نیروهای خارجی به  

به گفته او این مثل "یک معامله" است، در این راستا، کنگره آمریکا قانونی را تصویب کند که برای  
ایجاد یک واحد ارتش متشکل از نیروهای افغان بدون نیاز به شرایط اقامت و شهروندی آمریکا در  

 .بدو ورود باشد 
 .باز افغان ایجاد شود یک واحد پیاده نظام متشکل از صدها سر 
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نمی  گورکا  نیروهای  از  خیلی  که  همان طوری  که  افزوده  کنند،  او  انگلیسی صحبت  زبان  به  توانند 
 .نیروهای لژیون افغان نیز با انگلیسی در سطح ابتدایی باید بتوانند جذب شوند 

افغان  که  است  درست  که  گفته  شده او  خسته  جنگ  از  کشورهایی  ها  سایر  مانند  اما  برای  اند  که 
تواند ورود "داوطلبانه" این افراد در اند، آمریکا نیز می هایی را پیشنهاد کردهشهروندی و اشتغال راه

مهاجران   برای  آمریکا  تابعیت  دور زدن روند گرفتن  به  تبدیل  نباید  اما  کند  تسهیل  را  آمریکا  ارتش 
 .افغان شود 

 ین کوی در ویسکانسهای ساکن پایگاه فورت مک روایت افغان 
 "خانمان شدم در افغانستان مترجم ارتش آمریکا بودم، در آمریکا بی"

 اند بان حقوق بشر: طالبان بیش از صد پلیس و کارمند اطالعاتی دولت پیشین را اعدام کرده دیده
 تواند بعد از ترک افغانستان با تروریسم مقابله کند؟ غرب چطور می 

 "نیروهایی که "روحیه جنگ دیگری ندارد 
به    منبع است.  تماس  در  به کشورهای غربی  تخلیه شده  فرماندهان  از  با شماری  او  که  گفت  امنیتی 

 .عقیده او نیروهای ارتش پیشین افغانستان روحیه شرکت در جنگ دیگری را ندارد 
رفت گوید ارتش نتوانست در روزهای آخر در برابر طالبان آن گونه که انتظار می آقای ناجی اما می 

"خ با  ناقصی  بجنگد،  ارتش  رفت.  بین  از  نیز  افغانستان  ارتش  اساسی  رکن  چند  آمریکا  کامل  روج 
ساخته بودند، یک نیروی رزمی که کامال متکی به حمایت و پوشش هوایی آمریکا بود. وقتی آمریکا  

 ".رفت، لوژستیک، کشف و شناسایی، طراحی عملیات و پشتیبانی فنی خود را از دست داد 
ا آمریکایی فکر می او گفت:"سرباز ارتش  مانند سرباز  ذهنی  از نظر  در میان  فغانستان    ۱۵کرد که 
 ".رسد دقیقه حمایت هوایی می 

تحلیل  نظامی گفته برخی  ناتو خوب می گران  در کنار سربازان  افغان  نیروهای  به  اند که  نه  جنگیدند، 
چالش  از  آمریکا  ارتش  به  افغانستان  ارتش  زیاد  وابستگی  کردن  کم  بوده  های  تنهایی.  پنتاگون  عمده 

 .است 
تا آخرین روزهای عملیات   و  قندهار و هلمند به سختی جنگیدند  در  در برابر طالبان  قطعات خاص 

 .تخلیه در فرودگاه کابل در کنار نیروهای آمریکایی و ناتو حضور داشتند 
تعقیب افراد  ، سازمان سیا در افغانستان به طور موازی و جدا از ارتش آمریکا برای  ۲۰۰۱از سال  

های  نظامی افغان را استخدام، تجهیز، آموزش و برای عملیات القاعده و طالبان و داعش نیروهای شبه 
 .کرد ویژه اعزام می 

در   ۰۴شد و قطعه که بنام 'نیروی تهاجمی قندهار ' نیز یاد می ۰۳،  ۰۱،۰۲نیروهایی موسوم به قطعه  
 .' ظتی خوست های نورستان و کنر و قطعه 'نیروهای حفاوالیت 

هایی زیاد در  به عقیده ناظران تلفات و فرار زیاد از خدمت و سربازان خیالی روی کاغذ و جابجایی 
ارتش   تضعیف  اساسی  عوامل  از  را  پیشین  جمهور  رئیس  غنی،  اشرف  سوی  از  ارتش  فرماندهی 

 .پیشین افغانستان بود 
اند آقای ناجی گفت  ظامیان کردهنهادهای حقوق بشری نیروهای قطعات خاص را متهم به کشتن غیرن

ماموریت  برای  امنیتی  آنها  نهادهای  به  و  بودند،"  اختیار  به  "آتش  و  بودند  دیده  آموزش  ویژه  های 
 )پایان نوشته بی بی سی(  ".افغانستان نیز "پاسخگو نبودند 
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