
Λόγοι που Συνετέλεσαν στην Αποχώρηση των Αμερικανών 
από το Αφγανιστάν 

 
 

 
   
Αξιότιμοι συνάδελφοι. 
  
Με την εμπειρία που απέκτησα ως Διοικητής της Ελληνικής Δύναμης στο 
Αφγανιστάν σε δύο χρονικές περιόδους , έτη 2004 και 2008, θα επιχειρήσω 
να προβώ σε μια σύντομη ενημέρωση σας, για την αποστολή της  
Πολυεθνικής Δύναμης Βοηθείας και Ασφαλείας  στο Αφγανιστάν(ISAF) και 
κυρίως θα αναφερθώ στους λόγους που συνετέλεσαν στην αποχώρηση των 
Αμερικανών και την δημιουργία ενός ακραίου Ισλαμικού Κράτους.  

 
 

 
 
 
 
Γενικά: 
 
 H ανάπτυξη των Δυνάμεων της ΙSAF κατέστη δυνατή με την 1386 απόφαση 
των Ηνωμένων Εθνών και κατόπιν Τεχνικής Συμφωνίας που υπογράφθηκε, 
 μεταξύ ΝΑΤΟ και της προσωρινής Κυβέρνηση του Αφγανιστάν , στις 4 
Ιανουαρίου 2002. Συμμετείχαν συνολικά 42 συνολικά Στρατιωτικές Δυνάμεις 
από κράτη του ΝΑΤΟ, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. Αποστολή της 
Συμμαχίας ήταν, να βοηθήσει την Κυβέρνηση του Αφγανιστάν στην 
ανοικοδόμηση της χώρας και την δημιουργία και διατήρηση ασφαλούς 
περιβάλλοντος. 
  
 



 
 
Η αποστολή της Ελληνικής Δύναμης καθορίσθηκε με την Διαταγή 
Επιχειρήσεων 03/05/ΓΕΕΘΑ, προέβλεπε την συμμετοχή των ελληνικών 
Ενόπλων Δυνάμεων στην ISAF με σκοπό: 

Nα προσφέρει ανθρωπιστικής φύσεως έργο με παροχή εργασιών 
κοινωφελούς χαρακτήρα, (κατασκευή οδών, σχολικών κτιρίων, ιατρική 
περίθαλψη, διανομή φαρμάκων-τροφίμων, ρουχισμού, ειδών πρώτης 
ανάγκης),να προβληθεί η χώρα μας στη Συμμαχία και στο Αφγανιστάν και 
κυρίως να υποστηριχθεί η ελληνική εξωτερική πολιτική. Η πρώτη ελληνική 
αποστολή στάλθηκε στο Αφγανιστάν το έτος 2002 και η τελευταία αναχώρησε 
από αυτό το έτος 2012. 

 
 Σε ότι αφορά την αποχώρηση των Αμερικανών, η οποία προκάλεσε και την  
αποχώρηση όλων των Στρατιωτικών Δυνάμεων της Συμμαχίας από το 
Αφγανιστάν και επέφεραν την άναρχη αυτή κατάσταση στο Αφγανιστάν 
αναφέρω τα παρακάτω: 
 
Στο Αρχικό σχέδιο της ISAF προβλεπόταν, η ανάληψη τμηματικά της 
αποστολής της, από τον νέο Αφγανικό στρατό(Α.Ν.Α.) και την Αστυνομία και η 
αποχώρηση τελικά όλων των Συμμαχικών Δυνάμεων, όταν θα είχαν 
δημιουργηθεί οι κατάλληλες γι αυτό συνθήκες. Άλλωστε γι αυτό 
δημιουργήθηκε ο νέος  Αφγανικός στρατός, αριθμητικής δυνάμεως περίπου 
300 χιλιάδων ανδρών και η Αφγανική αστυνομία. Στρατός ο οποίος 
εκπαιδεύτηκε για 20 έτη και εξοπλίσθηκε άρτια από την Συμμαχία. 
Δαπανήθηκαν συνολικά 85 δισεκατομμύρια δολάρια για τον σκοπό αυτό. 
 

 
 



Η αποχώρηση των Συμμαχικών Δυνάμεων, η κατάρρευση της Αφγανικής 
Κυβέρνησης, του  Αφγανικού Στρατού και η επικράτηση των Ταλιμπάν 
οφείλεται σε αίτια, όπως παρακάτω: 
 
-Οι Συμμαχικές Δυνάμεις είχαν ανακοινώσει, ότι θα αποχωρούσαν αρχικά  
μέχρι της 31 Μαΐου του 2021 και τελικά το μετέθεσαν χρονικά, για τον 
Αύγουστο του ιδίου έτους. Συνεπώς ήταν προγραμματισμένη η αποχώρηση 
τους. 
 
-Ο προηγούμενος Πρόεδρος των ΗΠΑ αλλά και ο νυν, είχαν δεσμευτεί με 
δηλώσεις τους, για την αποχώρηση των αμερικανικών στρατευμάτων από το 
Αφγανιστάν. Επίσης η ‘’κοινή γνώμη’’ στην Αμερική πίεζε ασφυκτικά τον 
εκάστοτε Πρόεδρο της , να αποχωρήσουν το ταχύτερο δυνατόν, τα 
στρατεύματα της από το Αφγανιστάν. Έχουμε δηλαδή μια επανάληψη με ότι 
συνέβη στον πρώτο πόλεμο του Κόλπου με το Ιράκ, όπου επειδή η 
δημοτικότητα του Προέδρου κατρακυλούσε λόγω του πολέμου, διέταξε τις 
Αμερικανικές Δυνάμεις να αποχωρήσουν, πριν να ολοκληρώσουν την 
κατάληψη της χώρας και έτσι αναγκάστηκαν να επαναλάβουν την επιχείρηση 
αργότερα, με τον δεύτερο πόλεμο του Κόλπου με τις γνωστές σε όλους 
συνέπειες. Δηλαδή  παρατηρείται το παράδοξο  φαινόμενο, ένας στρατός 
νικητής, να αποχωρεί από μια χώρα χωρίς να έχει ολοκληρώσει τον 
Αντικειμενικό του Σκοπό. 
 
 

 
 
 
- Επίσης φαίνεται ότι η Αμερική υπερεκτίμησε τις δυνατότητες του Αφγανικού 
στρατού , οι οποίες μάλλον δεν υπήρχαν και υποτίμησε τις δυνατότητες των 
Ταλιμπάν και του ISIS. Και εδώ διαπιστώνεται για άλλη μια φορά η διαχρονική 
αδυναμία της Αμερικής, να οργανώσει αποτελεσματικά Συμμαχικούς 



Στρατούς, μετά την αποχώρηση των Δυνάμεων της, όπως απέτυχε στο 
Βιετνάμ , στο Ιράκ και αλλού. 
-Η σημαντικότερη αιτία  για την παράδοση της χώρας στους Ταλιμπάν, 
σχετίζεται με την διεφθαρμένη Αφγανική Κυβέρνηση και την διαφθορά –
χρηματισμό που υπήρχε στον Αφγανικό στρατό. Τα μέλη της Κυβέρνησης 
όπως και μεγάλο μέρος Αφγανών Αξιωματικών, ενδιαφέρονταν μόνον για να 
εξασφαλίσουν τα δικά τους προσωπικά οφέλη και πλουτισμό, μεταφέροντας 
αμερικανικά δολάρια στα δικά τους δίκτυα προστασίας, μέσω σύναψης 
συμβάσεων, εκβιάζοντας Αφγανούς πολίτες. Αποτέλεσμα των ενεργειών 
αυτών ήταν, να υπάρχει χαμηλό ηθικό και αυξημένος δείκτης απειθαρχίας 
στον Αφγανικό στρατό και μεγάλη απροθυμία να υπερασπισθούν τα εθνικά 
εδάφη. Συμπερασματικά η κατάρρευση- παράδοση αμαχητί στους Ταλιμπάν 
της Κυβέρνησης του Αφγανιστάν και του Αφγανικού Στρατού οφείλεται σε 
μεγάλο βαθμό στην διαφθορά τους. 
 
- Ακόμα σημαντικό ρόλο στην γρήγορη επικράτηση των Ταλιμπάν, αποτέλεσε 
η επιτυχημένη προπαγάνδα που αυτοί συστηματικά ασκούσαν προς τους 
Αφγανούς Πολίτες (τουλάχιστον τα προηγούμενα 5 έτη), με την αποστολή 
μηνυμάτων στα  Μέσα  Κοινωνικής Δικτύωσης (facebook, msn, μηνυμάτων σε 
κινητά τηλέφωνα κλπ). Μηνύματα που έστελναν και τους ενημέρωναν για την 
επικείμενη επικράτηση τους, τους ‘’αγαθούς σκοπούς’’ τους και απειλώντας 
ότι, όποιος προβάλει αντίσταση θα εκτελείται. 
 
 

 
 
 
Είναι πολύ πιθανόν να υπήρξε συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης του 
Αφγανιστάν και των Ταλιμπάν για τη παράδοση της Χώρας. Πώς αλλιώς θα 
μπορούσε να εξηγηθεί το γεγονός ότι οι Ταλιμπάν παρέλαβαν όλο τον 
οπλισμό πάσης φύσεως, οχήματα, τεθωρακισμένα, ελικόπτερα και όλα τα 
πολεμικά αποθέματα του ΑΝΑ? 
 -  Οι ΗΠΑ με την αποχώρηση τους,  είναι προφανές ότι αποσκοπούν να 
περιορίσουν την άνοδο του σιιτικού Ιράν, ως Περιφερειακή και εν δυνάμει 



Πυρηνική Δύναμη στη περιοχή. Τοποθετώντας από ανατολικά μια Κυβέρνηση 
σουνιτών Ταλιμπάν και στα δυτικά ένα εν δυνάμει ανεξάρτητο Κράτος, το 
σουνιτικό Κουρδιστάν, στο Βόρειο Ιράκ.  
 
- Μετά τις πρόσφατες εξελίξεις, συμφωνία AUKUS μεταξύ Αυστραλίας, ΗΠΑ, 
Ηνωμένου Βασιλείου, είναι προφανές, ότι το στρατηγικό ενδιαφέρον των ΗΠΑ 
έχει μεταφερθεί σε γεωγραφική περιοχή ανατολικότερα του Αφγανιστάν,  
πλησιέστερα προς την Κίνα και η αξία του Αφγανιστάν ως Προκεχωρημένος 
Χώρος Εξορμήσεως έχει υποβαθμισθεί για τις ΗΠΑ. 
 
 

 
 
 
Το μόνο σίγουρο είναι ότι το Αφγανιστάν θα ζήσει τον δικό του Μεσαίωνα, 
αφού για τα επόμενα χρόνια θα ακούγονται μόνον κραυγές πόνου και ο 
θόρυβος από τον βαρύ  πέλεκυ των Ταλιμπάν. Θα αρχίσουν πάλι οι 
εκτελέσεις των γυναικών κάθε Τρίτη και των ανδρών την Κυριακή. Οι 
λιθοβολισμοί, οι δημόσιοι ακρωτηριασμοί όσων διαπράττουν θρησκευτικά 
παραπτώματα, οι εκτελέσεις όλων όσων δεν είναι Σουνίτες και δεν ανήκουν 
στη φυλή των Παστούν και σε όσους δεν έχουν αποδεχθεί την ιδεολογία των 
Tαλιμπάν κλπ (ουσιαστικές διαφορές μεταξύ Ταλιμπάν και ISIS δεν 
υπάρχουν). Εκτέλεση θα είναι η ποινή που θα επιβληθεί, σε χιλιάδες 
Αφγανούς που εργάσθηκαν ως πολιτικό προσωπικό σε στρατόπεδα, 
Πρατήρια και άλλες εγκαταστάσεις της ΙSAF, όπως και στους αξιωματικούς 
του ΑΝΑ. Επισημαίνεται, ότι στο Αφγανιστάν όλες οι θρησκευτικές μειονότητες 
τελούν υπό διωγμό και οι γυναίκες αποτελούν «περιουσιακό στοιχείο» των 
ανδρών. 
   
 Το Αφγανιστάν μεταμορφώνεται σε ακραίο Ισλαμικό κράτος που θα παράγει 
και θα χρηματοδοτεί τη Διεθνή Τρομοκρατία.  



 
 

 
 
 
Το μέλλον του Αφγανιστάν για να διαφοροποιηθεί προς το καλύτερο θα 
πρέπει να επαναληφθεί και πάλι η ιστορία, (ως γνωστό επαναλαμβάνεται) και 
κάποια χώρα ή Συμμαχία μετά από χρόνια, επικαλούμενη «υψηλά ιδανικά», 
όπως το δίκαιο, το ηθικό, το θεάρεστο, να στείλει ξανά Στρατιωτική Δύναμη 
για να σώσει τους Αφγανούς από τους Ταλιμπάν, που η Διεθνής Κοινότητα 
εγκατέλειψε στο έλεος τους.  
 
Επιβεβαιώνοντας με όλα τα ανωτέρω, ότι στην Διεθνή Πολιτική δεν υπάρχουν 
μόνιμοι εχθροί ή φίλοι. Υπάρχει μόνον απόκλιση ή σύγκλιση συμφερόντων και 
ανάλογα με το πώς αυτά διαφοροποιούνται, έτσι και οι σημερινοί  εχθροί, 
αύριο γίνονται φίλοι και αντιστρόφως.  
 
 
 
  
 

 

 


