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 ۰۹/۰۲/۲۰۲۲                 وند یم 215 یاردوسادات، فرمانده قول عیسم
 ز منبع: نیویارک تایم

 کرد! انت یبه ما خ  کایامر 
•••••• 

که من برای در دست گرفتن فرماندهی نیروهای ویژۀ افغانستان به کابل فراخوانده شدم، دیگر  مانی ز 
ناامید و ناراحت  خیلی دیر شده بود، زیرا طالبان پیش  تر از آن وارد شهر شده بودند. من خسته، 

 .هستم
پیش برده و در    توانند جنگی را بهرئیس جمهور بایدن هفته گذشته گفت که نیروهای آمریکایی نمی 

 .برد آن ندارند آن کشته شوند که نیروهای امنیتی افغانستان تمایلی به پیش 
این درست است که ارتش افغانستان انگیزۀ جنگیدن را از دست داده بود، اما دلیل آن احساس ترک  

ازتاب  هایی بود که در سخنان چند ماه اخیر جوبایدن بوفایی احترامی و بی همکاران آمریکایی و بی 
 .یافت می

نیروهای ما بدون تقصیر نیست، آنان مشکالتی داشتند، اما در نهایت ما دست از جنگ برداشتیم،  
 .زیرا همکاران خارجی ما پیش از آن همین کار را کرده بودند 

های اصلی، نیروهای امنیتی افغان را مقصر سقوط  های غربی بدون ذکر دلیل که جوبایدن و مقام این 
خیلی دردآور است. اختالفات سیاسی در کابل و واشنگتن سبب شد که توانایی ارتش در  دانند،  می

 .ها محدود شود انجام فعالیت 
ها جریان داشت و کمبود رهنمایی واضح  بانی لوجیتسکی جنگی آمریکا که سالدادن پشتی از دست 

 .گیر کرد از سوی رهبران افغانستان و امریکا ما را زمین 
  ۲۱۵ماه به عنوان فرمانده قول اردوی    ۱۱ستاره در ارتش افغانستان استم. برای  من یک جنرال سه  

هزار نیرو را برای عملیات در برابر طالبان در جنوب غرب افغانستان رهبری کردم. ما    ۱۵میوند 
خواهم با  صدها فرمانده و افسر را از دست دادیم، به همین دلیل همان طوری که خسته و ناامیدم، می 

یک دیدگاه عملی از افتخارات ارتش دفاع کنم. من در پی مبرا کردن اشتباهات ارتش نیستم،    ارایۀ
اما واقعیت این است که بسیاری ما شجاعانه دفاع کردیم اما رهبری افغانستان و آمریکا ما را ناامید  

 .کرد 
رف غنی مرا به  کردیم، اشگیری شهر لشکرگاه با طالبان نبرد می که برای پس دو هفته پیش در حالی 

جویان کشور منصوب کرد. روز  ترین جنگ عنوان فرمانده نیروهای ویژۀ ارتش افغانستان یا نخبه 
خبر  گی جنگ به کابل آمدم، بی میلی سربازانم را ترک کرده و برای آمادهماه اگست با اکراه و بی   ۱۵

را برایم داد، اما من هیچ    جا چقدر ناگوار است. غنی وظیفۀ تامین امنیت کابل که وضعیت آن از آن 
 .فرصتی نیافتم؛ طالبان در حال ورود به شهر بودند و غنی از کشور فرار کرده بود 

وگوها با طالبان برای  ها برای گفت زده غنی، تالش این یک حس بزرگ خیانت است، فرار شتاب 
ا را قادر سازد  توانست مهایی که می بست کشاند. تالش توافق در مورد یک حکومت موقت را به بن 

ومرج رخ داد  تا شهر را در کنترل داشته و روند خروج را درست مدیریت کنیم، اما در عوض هرج
 .های نا امیدکننده در میدان هوایی کابل شد که همه آن را شاهد بودیم و منجر به صحنه 
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ان فروپاشید؛  گفت ارتش افغانستآگست آقای بایدن که می   ۱۶های روز  ومرج پاسخی بود به گفته هرج 
سال    ۲۰که برای جنگ تالش کند. اما ما تا آخر شجاعانه جنگیدیم. ما در  حتا برخی اوقات بدون این 

 .مان بود هزار نیروی خود را از دست دادیم که این تعداد یک پنجم تعداد کل نیروهای  ۶۶اخیر  
 .ا ذکر کرد توان سه مورد رپس چرا نیروهای امنیتی افغانستان فروپاشید؟ در پاسخ می 

ما را محکوم به فنا کرد و    ۲۰۲۰اول، توافق صلح دوحه میان دونالد ترامپ و طالبان در فبروری  
 .تاریخ انقضایی را برای منافع آمریکا در منطقه مشخص کرد 

های جنگی  های آمریکایی را از دست دادیم که برای عملیات بانی لوجستیکی قراردادی دوم، ما پشتی 
 .ود ما سرنوشت ساز ب

گیر و زیر  سوم، فساد حکومت غنی که در رهبری نظامی نفوذ کرده بود نیروهای امنیتی را زمین 
 .یک فشار جبران ناپذیر قرار داد 

های تهاجمی برای نیروهای آمریکایی و متحدانش  نامۀ ترامپ با طالبان با محدودکردن عملیات توافق 
 .منجر به ایجاد وضعیت کنونی شد 

هوایی آمریکا از نیروهای امنیتی افغانستان یک شبه تغییر کرد و به طالبان جسارت    بانیقوانین پشتی 
دانستند که تنها منتظر خروج نیروهای آمریکایی باشند.  کردند و می ها احساس پیروزی می بخشید. آن 

ها  هپیش از این توافق، طالبان در هیچ نبردی پیروز نشده بودند و پس از این توافقنامه ما روزانه د 
 .دادیمنیرو را از دست می 

جمهور بایدن در ماه آپریل بر پایبندی به توافقنامۀ  با این وجود به نبرد ادامه دادیم، با این حال، رئیس 
آقای ترامپ تأکید و تاریخ خروج کامل را مشخص کرد که این شروعی بود برای از میان رفتن همه  

 .چیز
ها آموزش دیدند و از مدل نظامی ایاالت متحده مبتنی بر  یی نیروهای امنیتی افغانستان توسط آمریکا 

 .کردند واحدهای شناسایی با تکنیک بسیار باال و حمالت هوایی پیروی می 
پشتی  میان رفت.  وقتی  از  برابر طالبان  در  ما  برتری  تمام شد،  مهمات  یافت و  پایان  بانی هوایی 

ونقل را حفظ کردند، اما در ماه جوالی اکثر  ها و هواپیمای حمل افکنکاران در طول جنگ بم پیمان 
کننده ما افغانستان را ترک کرده بودند. یک مشکل فنی حاال به این  کار حمایت هزار پیمان   ۱۷از  

گیر  زمین   –و یک پهپاد نظارتی    ۱۳۰- هاک، یک واسطۀ سییک هواپیمای بلک   -معنی است که  
 .خواهد شد 

ها سیستم دفاع  صصی و سیستم تسلیحاتی را با خود بردند، آنافزارهای تخچنان نرم کاران هم پیمان 
افزاری که برای ردیابی  رسی به نرم گونۀ فزیکی از بین بردند. دست های ما را به موشکی چرخبال 

 .ها و کارمندان نیاز بود نیز ناپدید شد وسایط، سالح 
حالی  ظرفیت در  ما  طالکه  بودیم،  داده  دست  از  را  لیزری  و  هوایی  و  های  تیراندارها  تک  با  بان 

پایگاه جایی که ما نمی جنگیدند. از آن ساز می های دست بمب  تدارکات  توانستیم بدون چرخبال به  ها 
ها را تصرف کردند  رو شدند، طالبان بسیاری از پایگاه بفرستیم، نیروها با کمبود ابزار جنگی روبه 

 .شد  گونۀ کامل به طالبان واگذارو در برخی جاها واحدها به 
زدۀ بایدن تنها وضعیت را بدتر کرد، او تمام شرایط موجود را نادیده گرفت،  خروج کامل و شتاب 

کردند، از  طالبان یک تاریخ پایان محکمی از سوی آمریکا داشتند به همین دلیل هر اقدامی که می 
ها  شتن آمریکایی شان از سوی آمریکا هراسی نداشتند، زیرا آنان رغبت ندانظامی این اقدامات   تالفی 

 .کردند برای تالفی را احساس می 
این بود که طالبان به قدرت گرفتن ادامه دادند و من و سربازانم در ماه جوالی و هفته اول اگست  

بمب  موتر  هفت  می گذاری روزانه  تاب  هلمند  والیت  در  را  طالبان  مقاومت  شدۀ  همچنان  و  آوردیم 
 .کردیم می

توانستند کارهای بسیاری را در مورد  ها می توانم عامل سوم را نادیده بگیرم؛ چون آمریکاییمن نمی 
فساد مستندی که دولت و ارتش را خراب کرده بود انجام دهند. این واقعن تراژیدی ملی ما است،  
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روابط شخصی  اساس  به  ارتش  رهبران  به شمول  رهبران  از  بودند  بسیاری  شده  استخدام  نه  شان 
 .گیبراساس شایسته 

این انتصابات تاثیرات مخربی بر ارتش ملی داشت، زیرا آنان فاقد تجربۀ نظامی بودند که بتوانند  
کاری در تخصیص  موثر واقع شوند و اعتماد سربازان در میدان جنگ را حاصل کنند. در نتیجۀ کم 

 .میان رفت منابع، اختالل در تهیه مواد غذایی و سوخت، روحیۀ سربازان را از 
آخرین روزهای نبرد سورئال بود، در حالی که ما درگیر نبرد شدید با طالبان بودیم، هواپیماهای  

شدن  خود گذاشته کرد. احساس به حالچرخید و جنگ را نظاره می جنگندۀ آمریکایی بر فراز آسمان می 
 .شد های آمریکای به ما منتقل می و خیانت از پیلوت 

پرسیدند چرا  شنیدند، میطالبان به ستوه آمده بودند، وقتی صدای هواپیما را می سربازانم که از شلیک  
کنند. روحیه از بین رفته بود و سربازان در سراسر کشور از جنگ دست  ها کمک هوایی نمی آن

بانی  کشیده بودند. ما با نبردهای سخت لشکرگاه را حفظ کردیم، اما با سقوط بقیه کشور، ما از پشتی 
 .بهره شدیم و در نهایت پایگاه را واگذار کردیم بی 

ل جنگ را ادامه دادند، اما جزو آخرین کسانی بودند که پس  سربازان من حتا پس از آمدن من به کاب
 .مداران به ما خیانت کردند های خود را زمین گذاشتند. رهبران و سیاست از سقوط کابل سالح 

المللی بود که ارتش شمار زیادی از کشورها در آن  این تنها جنگ افغانستان نبود، یک جنگ بین 
ای یک ارتش ناممکن بود. این یک شکست نظامی بود که از  برد چنین جنگی بردخیل بودند. پیش 

 .گرفت شکست سیاسی نشأت می 
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