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علل فروپاشی سریع ارتش افغانستان در برابر حمالت طالبان
علی باقری دولت آبادی
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تأييد مقاله1400/07/07 :

دريافت مقاله1400/06/09 :
چکیده

پس از حمله آمریکا به افغانستان ،یکي از برنامههای اصلي نيروهای نـاو آمـ ز  ،وجزيـز و ایجـاد ارووـي ـ ی
برای مقابله با حمالت وروریستي و درتگيری مجدد طالبان در این کو ر ب د .سق ط  11روزه کابـ بـه دسـت
نيروهای طالبان ،کارامدی اروش در این کو ر را زیر سؤال برد و این سؤال مزم را مطرح کرد که علـت فروپاشـي
سریع اروش افغانستان چه ب د؟ برای پاسخ به این سؤال ،از رو

مصاحبهِ عميقِ نيمـهسـاتتاریافته بـا کارشساسـان

نظامي ـ سياسي و اساويد دانوگاه استفاده شد .گزیسش مصاحبهش ندگان برمبسای رو

گل له برفـي انجـام و پـس

از شساسایي ع امـ مـؤ ر و اسـتجران آن ،از مصـاحبهشـ ندگان درت اسـت شـد اهميـت و وزن شـات هـای
بهدستآمده را موج

سازند .درنزایت دوازده عام بـهورويـ اهميـت وسظـيم گردیـد .در مرحلـه دوم ،ع امـ

شساسایيشده در چزار گروه ع ام اصـلي ،ع امـ فرعـي ور يرگـ ار ،ع امـ شـتا دهسـده و ع امـ زميسـهسـاز
دستهبسدی شدند .همچسين برای وبيين بزتر ع ام شساسایيشده و افزایش روایـي و پایـایي آن ،از دادههـای ميـداني
گزار شده و سط فرماندهان نظامي ،مقامات سياسي و محلي افغانستان استفاده شد .یافتههـای پـهوهش نوـان داد
عدم ت دباوری اروش و اوکا به آمریکا ،فساد در درون اروـش و ادارات افغانسـتان و عـدم و لـقتـاطر اروـش بـه
دولت اشرف غسي ،بيوترین نقش را در سق ط آن ایفا کردهاند.
کلید واژهها

اروش افغانستان؛ طالبان؛ استراوهی؛ جسگ رواني؛ فساد؛ آمریکا.
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مقدمه

یکي از دش ارهای هميوگي افغانستان طي چزار دهه گ شته ،نبـ د امسيـت و جسـگ پي سـته در
این کو ر ب ده است .جسگهایي که هم بين نيروهای افغان بر سر درت وج د داشـته و هـم عامـ
تارجي در بروز و وداوم آن بيور ير نب ده است .یکي از افتجارات آمریکا پس از حمله به افغانسـتان
در سال  2001این ب د که افغانستان در مسير دم کراسي دم نزـاده و رو بـهسـ ی آرامـش و امسيـت
دارد؛ بسابراین ایجاد دستگاه امسيتـي ـ ی و یکاارچـه بـرای افغانسـتان یکـي از بجـشهـای اصـلي
استراوهی دولت ب

و اوباما ب د .اساساً اوباما زماني ـدم در راه کاسـتن از نيروهـای آمریکـایي در

افغانستان نزاد که وص ر ميکرد افغانها بهوسزایي ادر به ورمين امسيت کو ر ت د هسـتسد و نيروهـای
ناو  ،و انستهاند بهت بي مرم ریت ت د را برای پایاندادن به وروریسم و آم ز
افغانستان انجام دهسد .آنها برای و سـ ه ،وسـليح و آمـ ز

نيرویهـای نظـامي

اروـش ،نيـروی هـ ایي ،کمانـدوهـای

نيروهای ویهه و پليس افغانستان ،حدود  83ميليارد دالر هزیسه کردند .در آترین ر م ناو اعالم کـرد
که سال  2021بيش از  ۷0ميلي ن دالر به نيروهای دفـاعي افغانسـتان کمـک کـرده اسـت (اودانـ ،1
 )1 :2021اما همه وص رات درباره اروـش بـه یـکبـاره و بـا پيـروزی  11روزه طالبـان فروریجـت.
دوميسيک را  ،وزیر ام ر تارجه انگليس ـ نزدیکورین متحد نظامي آمریکا در اروپـا ـ اعـالم کـرد:
«فکر کسم همه از شدت سرعتي که طالبان بر افغانستان مسلط شدند ،شگفتزده شدند و ایـن مسـرله
ای است که همه ما باید از آن درس بگيریم( ».ر  .)1 :2021،2بایدن از ل اشرف غسي به او بـرای
مقاومت در برابر طالبان سجن گفت و بـه نـ عي بـر غافلگيرشـدن از شـسيدن تبـر سـق ط دولـت
افغانستان صحه گ ارد .در دات آمریکا نيز مـ جي از انتقـادات عليـه وصـميم بایـدن بـرای تـرون
نيروها از افغانستان شک گرفت و برتي ن شتسد «مواوران ارشد بایدن اعتراف ميکسسـد کـه آنهـا از
فروپاشي سریع اروش افغانستان در برابر حمله وزاجمي و برنامهریزیشـده طالبـان متحيـر شـدهانـد»
)سسگر و ک پر .(1 :2021 ،3سؤال اصلي این است که چرا اروش افغانستان با آن همه هزیسـه و زمـان
اتتصاصیافته برای آم ز

آن ،نت انست در برابر طالبان مقاومت کسد و از هم فروپاشيد؟
1. O’Donnell
2. Rabb
3. Sanger and Cooper
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فزم عل شکست اروش افغانستان در برابر طالبان یکي از پرسشهای جدی محافـ آکادميـک و
از سـ ی

نظامي دولتهای غربي شده است .در این تص ص مقاالوي نيز به شک وحلي یا گزار

اندیوکدههای مجتلف و روزنامهها مستور شده است .آنت ني اچ .ک ردسـمن ،ازجملـه پهوهوـگراني
است که دالی این شکست را م رد و جه ـرار داده اسـت .او بـهجـای ومرکـز بـر وحـ الت اتيـر
افغانستان ،ک شيده آنرا در بستر وح الت رخداده پس از  11ساتامبر در اروـش افغانسـتان بررسـي و
از احاله وصميمات اشتباه به دولت ورامپ یا بایدن پرهيز کسد .همانگ نـه کـه تـ د ن یسـسده اشـاره
کرده است کار او فا د پوت انه نظری و ارزیابيِ درجهِ اهميتِ ع ام احصاشده اسـت(.ک ردسـمن،1
 )2021عالوهبر ض فهای ف ق ،مطال

نگاشتهشده و سط وی فا د مرجع و مسبع است.

لي ن اودانِ در مقالهای برای نوریه فارن پاليسـي ،تطـای نيـروی دفـاعي افغانسـتان را ضـ ف
مدیریت اشرف غسي و مواورانش (حمداهلل مح  ،مواور امسيت ملي و فض محم د فضلي ،رئـيس
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پیشینه پژوهش

دفتر رئيسجمز ر) ،فقدان اراده ی برای نبرد با طالبان و سرمایه گـ اریهـای بـيحاصـ نظـامي
آمریکا ميداند (.اودان )2021 ،ض ف اصلي مقاله ف ق در نداشتن رو

پهوهش موج

و شـک

گزار  ،به سبک مقاله است.
سميع سادات یکي از فرماندهان اروش افغانستان در مقالهای برای ني ی رک وایمز ،عل فروپاشـي
افغانستان را بروز فساد گسترده در دولت اشرف غسي ،و افق دونالد ورامپ با طالبان در دوحه طـر و
طع پوتيباني لجستيک و و ف ودارکات نظامي دولتهای غربـي ککـر مـيکسـد(سـادات.)2021 ،2
عليرغم ایسکه مقاله ،ان کاسدهسده وجربيات فردی یکي از فرماندهان ميـداني جسـگ اسـت امـا بـه
شک روزنامهنگاری و با ادبيات روایتگ نه نگاشته شده است.
عبدول بسيط در وحليلي برای و سایت الجزیره ،عل شکست افغانسـتان را فسـاد گسـترده در
وزارت کو ر و دفاع ،وض يف روحيه سربازان افغان برای جسگيدن با طالبان ،فقدان احسـاس ویيفـه
و و لق ملي سربازان به دولت ،مداتله سياسي مداوم و وغيير فرماندهان و مدیران ،اسـتراوهی نظـامي
ه شمسد طالبان و وابستگي نيروی نظامي افغانستان به غر ککـر مـيکسـد(باسـط .)2021 ،3کامـ و
1. Cordesman
2. Sadat
3. Basit
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جامعنب دن ع ام شساسایيشده ،عدم وزندهي به آنها و ک وـاهبـ دن مقالـه ،از نقـاط ضـ ف ایـن
پهوهش محس

ميگردد.

پائ ل شيسکمَن در وحلي عل شکست اروش افغانسـتان بـر روی دو مسـرله دسـت مـيگـ ارد:
نجست و داد نيروهای وا ي اروش افغانستان ( 300هزار نفر) که آنرا وـا سـال  ،2019حـدود 200
هزار نفر ميداند و از آن به ب د نيز م تقد است مدام یا در جبزهها کوته ميشدند یا از تـدمت فـرار
ميکردند و دوم ،فساد فرماندهان نظامي در بـهکـارگيری افـرادی بـه یـاهر سـرباز و نيـز هـدردادن
ب دجههای نظامي .ومام وال

ن یسسده در مقاله این است که ا بـات کسـد ایزـارات فرمانـده اروـش

امریکا ـ مارک ميلي 1ـ را مبسي بر ایسکه «آنها )اروش افغانستان( آم ز  ،و داد الزم و و انـایي دفـاع
از کو ر ت د را داشتسد .این به مسرله اراده و رهبری برميگردد» زیر سؤال ببرد )شيسکمن.(2021 ،2
بر این اساس ميو ان گفت مقاله حاضر ،هم از جسبه رو شساتتي و هم دستهبسدی ع ام مـؤ ر
در سق ط اروش افغانستان و وزندهي به این مؤلفهها ن آوری داشته و با هيچ یـک از آ ـار انگليسـي
همپ شاني ندارد .همچسين جدیدب دن م ض ع م ج

شده مقالهای بـه فارسـي نيـز وـاکس ن انتوـار

نيافته باشد.
چارچوب نظری

رایان گرائِر 3در سال  ،201۷نظریه سيستم فرماندهي و کسترل نيروهـای مسـلح را بـرای ارزیـابي
درت نظامي و ميران وزدید ر با ارائه کرد .مبسای او برای ارائه این نظریه ،رتـداد وـاریجي شکسـت
اروش وزارها در برابر ژاپن در شزر ليائ یانگ 4در سال  1904ب د .بهنظر وی آنچه باعث شد ژاپسيهـا
با و داد نيروی نظامي و سالحهای کمتر بر روسها پيروز ش ند ،به کيفيت یا مزارت سـربازان آنهـا
برای جسگيدن ربطي نداشت بلکه به این مسرله بازمي گوت که آنهـا مـيو انسـتسد بزتـر ووـجي
دهسد که در ميدان جسگ چه ميگ رد و درنتيجه ،از افراد و وجزيزات ت د بيوتر و بزتـر از روسهـا

1. Mark Milley
2. Shinkman
3. Rayan Grauer
4. Liaoyang
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«نيروهای مسلح برای مبارزه ت

و ایجـاد سـطح بـاالیي از ـدرت نظـامي ،بایـد «مـه جسـگ» را

بهگ نهای مزار کسسد که فرمانـدهان بت انسـد آنچـه در ميـدان جسـگ اوفـاق مـيافتـد را درک کـرده و
واحدهای م ج د در ميدان بت انسد بهسرعت و به شک مساس

به شرایط جدید واکسش نوان دهسـد»

(گرائر )19 :201۷ ،آنچه باعث مـيگـردد «مـه در ميـدان جسـگ» بيوـتر گـردد ،اسـتراوهی دشـمن،
محدودیتهای انساني ،فوارهای روحي ،روانـي و فيزیکـي بـر سـربازان و فرمانـدهان ،ناکارآمـدی
سيستمهای اروباطي و ض ف در فرماندهي ميدان نبرد است (گرائر)22 :201۷ ،؛ لـ ا کـاهش و ـداد
نيروهای وحت فرماندهي فرماندهان ،غيرمتمرکزسازی وصميمگيری ،افزایش سلسلهمراو
فزم و پاسخ مساس

سـازمان و

به وح الت ميداني به شي ه مؤ ر ،راه غلبه بر موک فـ ق اسـت .بسـابراین بایـد

همه و جزات را بر «سيستمهای فرماندهي و کسترل نظاميان» و «مـدیریت اطالعـات ميـدان» متمرکـز
کرد که ميو اند مدیریت اطالعات و درت رزمي را کـاهش یـا افـزایش دهـد(گرائـر-23 :201۷ ،
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استفاده کردند .او برای این کار مفزـ م «مـه در جسـگ »1را از کالزویـتس وام گرفتـه و مـين یسـد:

 )25آنچه در افغانستان ت د را بـيش از هـر چيـز نوـان داد ،ضـ ف در سـاتتار فرمانـدهي و عـدم
ط يت در م اجزه با ميدان نبرد مهآل د ب د .ساتتار فرماندهي نظاميان افغانستان در دسـت نيروهـای
آمریکایي و شرکتهای تارجي ب د .فرماندهاني که در ميدانها یا وزارت دفاع بـهکـار گرفتـه شـده
ب دن،د شساتت صحيحي از ميدان و پيچيدگيهای آن نداشتسد .این فرماندهان که بهجای پـاکدسـتي
و عوق به ميزن ،آل ده به فسادهای مالي شده ب دند بيش از آنکه سرن شـت کوـ ر ،عـزت ملـي یـا
دفاع از درت مرکزی برای آنها اهميت داشته باشد ،مسافع شجصي ت د را دنبال ميکردنـد(فلبـا
براون .)4-1 :2012 ،2آنها در بزترین حالت فرمانبرداراني ب دند که با هـدایت و پوـتيباني نيروهـای
تارجي ميو انستسد ميدان را مدیریت نمایسد(ب ت ،)2021 ،3به همين تاطر زماني که دولت آمریکـا
ون به و افق با طالبان در سال  2020داد و از ميزان حمایت و پوتيباني آن کاسته شـد ،تـ د را بـيش
از هر زمان بيیار و یاور دیدند .فرار اشرف غسي از کاب نيز انـدک اميـدها بـرای نتيجـهبجـشبـ دن
مقاومت را از آنها گرفت(باسط.)3 :2021 ،

1. The fog of war
2. Felbab-Brown
3. Boot
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برتالف طالبان که وص یری شفاف و روشن از ميدان مبارزه داشت و با درپيشگرفتن اسـتراوهی
وصرف مساطق شزری و روستایي حاشيهها و حرکت بهس ی مراکز و نيز طع تطـ ط م اصـالوي و
اروباطي ،روزبهروز م فقيتهای بيوتری کس

ميکرد ،اروش افغانستان د يقاً نميدانست چـه ميـزان

از ب دجهها ،وجزيزات و ادوات نظامي بهدسـت سـربازان در ميـدان نبـرد مـيرسـد .آنهـا بـا طـع
حمایتهای سایبری ،اطالعاوي و ه ایي آمریکا ،هرگ نه اشراف ت د بر ميدان را نيز از دست دادنـد
(گيبسزنف و اشميت .)1-4 :2021 ،1کاری که آمریکا در افغانسـتان بـا انجـام و افـق دوحـه ،کـاهش
حمایت از اروش ،وض يف روحيه نظاميان افغان ،وابستهسـازی آنهـا بـه تـ د و درنزایـت تـرون
زودهسگام انجام نداد ،عالوهبر نواندادن نقش نظریه «سيسـتم فرمانـدهي» بـرای کسـ

م فقيـت در

جسگ ،ا بات کارآمدی نظریه «بيَسرشدن »2نيز ب د .آنچه در افغانستان اوفاق افتاد بيشباهت به «بـدن
بيسر» نب د .پاوریک جانس ن با ککر ش اهد ميداني مت دد و آمار و ار ـام بـهتـ بي نوـان مـيدهـد
چگ نه نظریه ف ق ميو اند ازبينرفتن یک گروه ،جسبش یا حتي دولت بدون رهبـر را و ضـيح دهـد
(جانس ن .)۷9-4۷ :2012 ،3نظاميان افغان درحالي با فرار اشرف غسي ،فرمانـدهان نظـامي و تـرون
آمریکا «بيسَر» گردیدند که فا د یک ایدئ ل ژی مسسجم برای حفظ انسجام ،زیرسـاتتهـای الزم و
و لق تاطر به دولت ب دند .این بدان م سا است که هرآنچه را جان جُردن در کتـا «بـيسرشـدگي»
و ضيح ميدهد ،به یکباره در افغانستان به و ع پي

ست(جردن.)2019 ،4

روش پژوهش

برای انجام پـهوهش حاضـر از رو

مصـاحبههـای عمقـي و نيمـهسـاتتاریافته اسـتفاده شـد.

مصاحبهش ندگان از بين افراد آگاه و مطلع یا دارای وجربـه درتصـ ص م ضـ ع پـهوهش انتجـا
شدند .این افراد شام اساويد دانوگاه با وجص

مسائ افغانستان و شـبه ـاره ،کارشساسـان سياسـي

وزارت ام رتارجه و کارشساسان ح زه نظامي ب دند .در انتجا افراد د ت الزم صـ رت گرفـت وـا
حــدا  5ســال ســابقه کــار مطال ــاوي ،اجرایــي و مــدیریتي داشــته باشــسد .انتجــا هدفمســد

1. Gibbons-Neff & Schmitt
2. Decapitation
3. Johnston
4. Jordan
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براساس اهداف پهوهش و ادبيات م ض ع پيش رفت .برای بزيسهسـازی سـؤاالت پـهوهش ،وق یـت
مزارت اروباطي مصاحبهش ندگان و افزایش روایي پـهوهش ،سـه مصـاحبه اوليـه ورويـ
مصاحبهش ندگان به رو

داده شـد.

گل له برفي انتجا شدند و کار مصاحبه وـا زمـاني ادامـه پيـدا کـرد کـه

اطميسان حاص شد ،داده جدیدی بهدست نميآید و دادهها بـه حـد اشـباع رسـيدهانـد .مصـاحبههـا
بهص رت شجصي و ازطریق وماس وص یری در اپليکيون واوسآپ و در بازه زماني  25مرداد وـا 2
شزری رماه  1400انجام شد .چيسش مصاحبهش ندگان براساس حروف الفبـای نـام تـان ادگي آنهـا
صـ رت پـ یرفت .پــس از اســتجران دادههــای الزم و طــيشــدن مرحلــه و ــدی و ادغــام مـ ارد
هما شــانسده ،ع ام ـ شساســایيشــده ب ـرای وزندهــي براســاس طيــف ليکــرت مجــدد در اتتيــار
مصاحبهش ندگان رار گفت .برای افزایش ميزان اعتبار (پایایي) دادهها ،به مصاحبههای مـس کسشـده
در مطب عات و سط گزارشگران محلي ،فرماندهان نظامي و مقامات سياسي افغـان و غربـي مراج ـه

علل فروپاشي سریع ارتش افغانستان در برابر حمالت طالبان

مصاحبهش ندگان مسجر به غسيورشدن دادهها و درک بزتـری از م ضـ ع پـهوهش گردیـد .مصـاحبه

گردید و براساس آن ،ع ام شساسایيشده وبيين گردید.
نتایج پژوهش

همانگ نه که در جدول  1نمایش داده شـده اسـت ،از مجمـ ع  21مصـاحبهشـ نده ،بيوـترین
جام ه آماری با  66/۷درصد از بين آ ایان ب د .همچسين  85/۷درصد مصاحبهشـ ندگان وحصـيالت
کارشساسي ارشد و باالور و  ۷1/4درصد س ابق کاری باالی  10سال داشتسد .مت سط ميـانگين سـ ابق
کاری مصاحبهش ندگان  19سال ب د .عالوهبر این 52/3 ،درصد بهعسـ ان هيـرت علمـي در دانوـگاه
موغ ل ودریس و پهوهش در ح زه افغانستان و شبه اره ب دند (ر.ک :جدول .)1
جدول  :1مشخصات توصیفی مصاحبهشوندگان
متغیر
جنسیت

تحصیالت

فراوانی

درصد

مرد

14

66/7

زن

7

33/3

فوق دکتری

3

14/3

دکتری

11

52/4

فوقلیسانس

4
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فراوانی

درصد

لیسانس

3

14/3

 1-10سال

6

28/6

 11-20سال

7

33/3

 20-30سال

8

38/1

هیأتعلمی دانشگاه

11

52/3

تحصیالت
سوابق کاری

کارشناس نظامی

6

28/70

کارشناس وزارت امور خارجه

4

19/00

موقعیت شغلی

نتایج پهوهش نوان داد که از بين ع ام مجتلف مؤ ر در فروپاشـي سـریع اروـش افغانسـتان در
برابر طالبان ،سه عام بيشورین ور ير ،سه عام ور ير زیاد ،سه عام در حد مت سط و سه عام وـر ير
اندکي داشته است (ر.ک :جدول .)2
جدول  :2عوامل شناساییشده مؤثر بر سقوط ارتش و میزان تأثیرگذاری آن
میزان تأثیرگذاری

متغیر

نوع علت

فساد در درون ارتش و ادارات افغانستان

اصلی

عدم خودباوری ارتش و اتکا به آمریکا
بسیار زیاد

عدم تعلقخاطر ارتش به دولت اشرف غنی
استراتژی و تاکتیک طالبان برای مبارزه
عدم تدارکات و پشتیبانی کافی

زیاد

فرعی و تأثیرگذار

فرماندهان ناالیق و کمتجربهِ پشتونتبار
نداشتن استراتژی مشخص توسط ارتش
جنگ روانی طالبان

متوسط

شتابدهنده

فرار اشرف غنی و ازدسترفتن روحیه مقاومت در سربازان
دولت ورشکسته و ناکارآمد
اندک

فقدان حمایت بینالمللی از ارتش افغانستان (توافق دوحه)

زمینهساز

خروج زودهنگام آمریکا و نداشتن برآورد صحیح از آینده

تحلیل یافتههای پژوهش

در و ع هر رتداد ،عل مجتلفي اب شساسایي است و پهوهوـگران برحسـ

رو

پـهوهش

انتجا شده ،ممکن است آنها را در دستهبسدیهای گ ناگ ن جای دهسد .در این پـهوهش بـا و جـه
110

فروپاشي اروش افغانسـتان را در چزـار گـروه دسـتهبسـدی کـرد .1 :علـ اصـلي؛  .2علـ فرعـي و
ور يرگ ار؛  .3عل شتا دهسده و  .4عل زميسهساز.
 .1علل اصلی سقوط ارتش افغانستان

در ميان  12عام استجرانشده از مصاحبه با مصاحبهش ندگان ،سـه عامـ بيوـترین وزن را بـه
ت د اتتصاص دادند و در طيف ليکرت در گروه «بسيار زیاد» رار گرفتسد .این ع امـ را مـيوـ ان
بهعس ان ع ام اصلي در سه م رد ککر کرد .نح ه چيسش این ع ام بيانگر درجـه اهميـت نج اهـد
ب د و باید برای هر سه م رد وزن یکسان درنظر گرفت؛ عدم ت دباوری اروـش و اوکـا بـه آمریکـا،
عدم و لقتاطر اروش به دولت و فساد در درون اروش و ادارات افغانستان.
 .1-1عدم خودباوری ارتش و اتکا به آمریکا

علل فروپاشي سریع ارتش افغانستان در برابر حمالت طالبان

به نتایج بهدستآمده از دادههای گردآوریشده و نظر مصـاحبهشـ ندگان ،مـيوـ ان علـ مـؤ ر بـر

اگرچه افغانستان در آوری سال  ،2021حدود  300هزار نيروی پليس و نظامي داشـت امـا فقـط
 60درصد آنرا نيروی ه ایي و اروش ملي ووکي ميداد و  40درصد البا ي نيروهای پلـيس ب دنـد
که نميو انستسد نقش چسداني در برابر طالبان ایفـا کسسـد .حـدود  180هـزار نيـروی نظـامي نيـز اوالً
برتالف آنچه مقامات آمریکایي بزرگنمایي ميکردند بهت بي آم ز

ندیده و وجزيز نوـده ب دنـد

و انياً کمتر بهوسزایي و بدون پوتيباني نيروهای ناو و آمریکا ،وارد ميدان نبرد با طالبان شده ب دند وـا
ميزان ت و ض ف آنها سسجيده گردد (ب ت )3 :2021 ،و در ع ض به شدت به پوتيباني هـ ایي،
سرویسهای اطالعاوي ،وجزيزات سسگين و فرماندهي ميداني نيروهـای تـارجي وابسـته ب دنـد .بـه
همين تاطر با شروع روند ترون نيروهـای آمریکـایي از افغانسـتان ،اروـش کـه در حـال ریـز
نيروهایش به دلي فرار ،زتميشدن در ميدان و شکستهای پيدرپي ب د ،هر روز ک چکتر مـيشـد
و اعتمادبهنفس ت د را برای مقابله با طالبان از دست ميداد(سسگر و کـ پر .)2 :2021 ،ژنـرال سـميع
سادات ،فرمانده نظامي استان هلمسد در این باره ميگ یـد« :اتـتالف سياسـي در کابـ و واشـسگتن،
طسا دار را به گردن اروش انداتت و و انایي آن برای انجام ویایفش را محدود کـرد .ازدسـتدادن
حمایت لجستيکي که آمریکا طي سالها برای ما فراهم کرده ب د به همراه عـدم راهسمـایي صـریح از
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س ی رهبران افغانستان و آمریکا ما را فلج کرد  ...وا يت این اسـت کـه بسـياری از مـا شـجاعانه و
شرافتمسدانه جسگيدیم؛ اما شي ه رهبری آمریکا و افغانستان ما را نااميد کرد(».سادات،

.)1 :2021

اروش افغانستان نهوسزا در وجزيزات و ادوات نظامي پيچيده به نيروهای آمریکـایي وابسـته؛ بلکـه
برای هرگ نه تدمات فسي و پوتيباني از این ادوات نيز به پيمانکاران نظـامي تـارجي وابسـته شـده
ب د .وا ماه ج الی  1۷ ،2021هزار پيمانکار تارجي تاک افغانستان را ورک کردند« .نتيجه ایـن کـار،
زمينگيرشدن هليک پترهای بلکهاوک ،ه اپيماهای ورابـری سـي ــ  130و پزاادهـای اطالعـات و
جاس سي ب د .پيمانکاران همچسين سيستمهای وسليحاوي و نرمافزارهای اتتصاصي را با ت د بردنـد.
بدینوروي

سيستم دفاع م شکي هليک پترها از کار افتادنـد .دسترسـي بـه نـرمافزارهـایي کـه بـرای

ردیابي ت دروها ،وسليحات و پرسس استفاده ميشدند نيـز از دسـت رفـت و یرفيـت سـالحهـای
ليزری و ه ایي کام از بين رفت(».سادات)3 :2021،
دروا ــع آمریکــا پــيش از آنکــه اطميســان حاص ـ کســد نيروهــای افغــان ،آم ـ ز هــای الزم را
بهدستآورده و ت د بهوسزایي ميو انسد ام ر را پيش برند ،طبق آنچـه بایـدن آنرا ميـرا ورامـپ و
و افق با طالبان دانست ،مجب ر شد تاک افغانستان را ورک کسد(سام ئلز.)2021 ،1
 .2-1عدم تعلقخاطر ارتش به دولت

سربازان افغان اگر مقاومتي هم از ت د نوان ميدادند ،صرفاً برای دفاع از مال ،نـام س و شـرف
ت د ب د نه تـدمت بـه دولـت فاسـد اشـرف غسـي کـه بـرای آن هـيچ موـروعيتي ائـ نب دنـد.
مصاحبههای انجامشده با سربازان افغان نوان ميدهد آنها هيچ و زدی بـه دولـت نداشـتسد و و تـي
نيروهای آمریکایي پایگاه بگرام را وجليه کردند ،اندک اميد ت د را برای وداوم حضـ ر اشـرف غسـي
در درت از دست دادند .سربازان به صراحت اعالم ميکردنـد «ارز

نـدارد انسـان جـان تـ د را

برای دولت اشرف غسي به تطر بيسدازند» (گيبسزنف ،عابد و حسن .)3 :2021 ،2به نظر آنـاو ل ليـ ن،
سق ط اروش در برابر طالبان چيـز جدیـدی نبـ د .موـابه ایـن اوفـاق در سـال  1992بـرای دولـت
کم نيستي نيز رخ داده ب د .در آنجا نيز و افقهایي بـين دو طـرف صـ رت گرفـت وـا بـا یکـدیگر
نجسگسد یا در ازای عب ر آزادانه ،سربازان را مبادله کسسد .او که در آن سالهـا تبرنگـار رونامـه وـایمز
1. Samuels
2. Gibbons-Neff, Abed and Hassan
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و افقهای پوت پرده دو طرف ميگ ید .او مين یسد« :در افغانستان ،روابط ت یوـاوندی و بيلـهای
اغل

بر وفاداریهای رسمي سياسي ارجحيت دارد یا حدا فضاهای تسثي ایجاد ميکسد کـه در آن

افراد ميو انسد با طرف مقاب گفتوگ کسسد .این شبکه متـراکم از روابـط و مـ اکرات ،اغلـ

بـرای

تارجيها مبزم است .در ط ل  20سال گ شته ،اروـش و سـرویسهـای اطالعـاوي ایـاالت متحـده
عم ماً یا درک نکردهاند یا وصميم گرفتهاند که این پ یایي را نادیده بگيرند؛ زیرا در وـال
وص یری ت

ب دنـد وـا

بيسانه از وال های آمریکا برای ایجاد یک اروش ی و وفادار در افغانسـتان ورسـيم

کسسد(».الی ن.)1 :2021 ،1
نيروهای افغان اگر هم و انای مقاومتکردن داشتسد ،فا د اراده الزم برای جسگ ب دند .بسـياری از
این سربازان از سر اجبار و بيکاری و نه از روی عال ه و اعتقاد به دولـت غسـي بـه نيروهـای نظـامي
پي سته ب دند .آنها هيچ فرصت شغلي بزتری در بجـش دولتـي نداشـتسد و رونـد برنامـه و سـ های

علل فروپاشي سریع ارتش افغانستان در برابر حمالت طالبان

لسدن در غزني ب د ،از رویارویي ت د با اروش دولت کم نيست و عدم و ع درگيری نظامي بهدليـ

دولت ،چومانداز روشسي برای استجدام آنها در آیسده عرضـه نمـيکـرد« .در سرواسـر ایـن کوـ ر،
سربازان ،پليس ،مقامات استاني و روستایي و شزروندان ایزار ميداشتسد که برای دفاع از دولت غسـي
نميجسگسد .کساني که ميجسگسد ـ ازجمله شبهنظاميان محلي ـ ميگ یسد از تان اده و دارایي تـ د و از
آیسده فرزندان ت د دفاع و محافظت ميکسسد؛ زیرا نميو انسد به دولت اعتمـاد کسسـد)».اودانـ :2021 ،
.(3
 .3-1فساد در درون ارتش و ادارات افغانستان

براساس آترین شات

ادراک فساد سازمان شفافيت بـينالملـ در سـال  ،2020افغانسـتان در

ردیف فاسدورین کو رهای جزان رار دارد و در ردهبسدی  165کو ر از بـين  1۷9کوـ ر ،در روبـه
پسجم رار گرفته است (شفافيت بينالمل  .)1: 2021 ،2این فساد عالوهبر ان کـاس در گـزار هـای
بينالمللي برای مقامات آمریکایي نيز که با ام ر افغانستان سر و کار داشتسد ناشـساتته و غریـ

نبـ د.

حتي برتي از گزار ها در دات ت د آمریکا ،این کو ر را مسئ ل این فساد در افغانسـتان م رفـي
کرده و در این باره به عدم دوراندیوي در اتتصاص مبالغ هسگفت ،در اتتيـار افـراد نـاالیق و فاسـد
1. Lieven
2. Transparency International
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تبر ميدادند .آنها به صراحت دولت را متزم مـيکردنـد کـه پـ ل و هزیسـه تـ د را در چـاه ویـ
ميریزد).وایتالک (1 :2019 ،1آميتـا اوزیـ ني ،وحليـ گـر نوـسالایسترسـت در ایـن بـاره مـين یسـد:
«فاسدورین افراد ،اغل

متحدینِ آمریکا هستسد .افرادی کـه موـک ک بـه جسایـات جسگـي و نقـ

حق ق بورند از حمایتهای مـالي ایـاالت متحـده بزـرهمسـد مـيشـ ند .دریافـت رشـ ه از سـ ی
سياستمداران ،ضات و پليس افغانستان برای ارائه تدمات به مردم بـه امـری عـادی وبـدی شـده
است) ».اويزوني .(1 :2021 ،2مایک م لن ،رئيس سابق ستاد موترک اروش آمریکا نيـز چوـمپ شـي
بر این فساد را عاملي بر ناکامي در افغانستان ميداند« :مـا در زميسـه دولـتسـازی اشـتباه کـردیم .در
زميسه ميزان فساد در دولت کرزای و غسي اشتباه کردیم .در م رد ميزان فساد در پلـيس و در اروـش و
سراسر زنجيره درت تطا کردیم و به نظر من همين م ض ع وا حدود زیادی مرم ریت ما را بـيا ـر
کرد )».سي.ان.ان 15 ،3آگ ست. (2021
عالوهبر مقامات ،کارشساسان سياسي و نظامي آمریکایي نيـز بـر ایـن عقيـده ب دنـد «دالیـ ایـن
شکســت عظ ـيم از دولــت اشــرف غس ـي ،رئ ـيس جمز ـ ر افغانســتان ،نوــرت م ـيگرفــت ».آنهــا
وزاروجانههای دفاع و کو ر را «فاسد» م رفي ميکردند و از«بـيکفـایتي گسـترده ،فقـدان رهبـری و
پيگيری مسافع شجصي در افغانسـتان» سـجن مـيگفتسـد(سـادات3 :2021 ،؛ اودانـ  .)2021 ،دی یـد
سانجِر و هِلسا ک پر در این باره مين یسسد« :فرماندهان ميدانستسد که گرفتـاریهـای نيروهـای افغـان
هرگز درمان نوده است؛ فساد عميق ،عدم پرداتت حق ق چسدماهه به بسياری از سربازان و افسـران
پليس افغانستان ،پساهسدگي نظاميان ،سربازاني که بدون غ ا و آ کافي به جبزـه اعـزام مـيشـ ند و
وسزاگ اشتن نيروهای مسلح در ميدان نبرد» (سسگر و کـ پر .)2 :2021 ،4بجوـي از ایـن گرفتـاریهـا
ب دند؛ بسابراین درحالي که فساد در سراسر بدنه وزارت دفـاع و نيروهـای مسـلح رتسـه کـرده بـ د،
اميدی به کس

پيروزی نظامي در برابر طالبان وج د نداشت(فلبا

براون)1-5 :2021 ،5

1. Whitlock
2. Etzioni
3. CNN Agency, 15 August 2021
4. Sanger and Cooper
5. Flebab Brown
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طيف دوم ع ام شساسایيشده بر سق ط اروش افغانستان را ميوـ ان در گـروه ع امـ فرعـي و
ور يرگ ار دستهبسدی کرد .این ع ام به وسزایي ادر بـه وغييـر سرن شـت ميـدان نظـامي نب دنـد امـا
رارگرفتن آنها در کسار ع ام اصلي باعث شد وا سرن شت جسگ وغيير کسـد .اسـتراوهی و واکتيـک
طالبان برای مبـارزه ،عـدم وـدارکات و پوـتيباني کـافي و انتصـا فرمانـدهان نـاالیق و کـموجربـهِ
پوت نوبار ازجمله این ع ام بهشمار ميروند که براساس طيف ليکرت ،ا ربجوي «زیاد» داشتسد.
 .1-2استراتژی و تاکتیک طالبان برای مبارزه

طالبان مبارزه ت د را برای رسيدن به درت در دو مسير مجتلف سياسي و نظـامي طـي کردنـد.
آنها در مسير سياسي ک شيدند با سفرهای ت د به چين ،روسيه و دیدار با مقامـات آمریکـا و دیگـر
کو رهای مسطقه آنان را مجا سازند که در آیسده صد ندارند به شي ه سابق حکمراني کسسـد .آنهـا
به صراحت از عدم وبدی افغانستان به پایگـاهي بـرای القاعـده و داعـش ،پـ یر

گفـتوگ هـای

علل فروپاشي سریع ارتش افغانستان در برابر حمالت طالبان

 .2علل فرعی و تأثیرگذار در سقوط ارتش افغانستان

بينافغاني ،عدم حمله به نيروهای نظامي تارجي و گفتوگ بـا دولـت غسـي دربـاره آیسـده ـدرت
سجن گفتسد و زماني که اطميسان حاص کردند آمریکا در حال تـرون نيروهـای تـ د از افغانسـتان
است مسير دوم که نظامي ب د را شدت بجويدند .آنها برای پيروزی در جبزه نظامي همهچيـز را بـر
افزایش وجزيزات نظامي ،پوتيباني ه ایي ،جسگ اطالعاوي یـا سـایر شـي ههـای نبـرد نـ ین اسـت ار
نساتتسد .رو

مبارزه آنها همانسد سابق و مبتسي بر جغرافيای افغانسـتان بـر جسـگ چریکـي ،نبـرد

شزری ،حرکت از پيرام ن بهس ی مرکز و طع تط ط اروباطي و لجستيکي اروش افغانستان اسـت ار
ب د.
در و ضيح بيوتر باید گفت آنچه در افغانستان رخ داد ،یـک رویـارویي نظـامي بـهم سـي وا ـي
کلمه نب د .طالبان بيش از آنکه شزامت و و ان جسگي ت د را در ميدان نوان دهسد ،درت چانـهزنـي
و و افق سياسي ت د را به رخ کويدند .این گروه کـه در گـام اول مـ اکره بـا دولـت آمریکـا بـرای
تاليکردن پوت دولت و از رسميت انداتتن آنرا بـهتـ بي بـه سـرانجام رسـانده بـ د ،در داتـ
افغانستان نيز وارد و افق بـا رهبـران سياسـي بایـ و مسـاطق روسـتایي شـد و آنـان را مجـا بـه
زمينگ اشتن اسلحه و عدم مقاومت کرد.
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آنچه اشرف غسي و حاميان تارجيا

فرهسگ سياسي افغانستان فرام

در با

کـرده ب دنـد

این ب د که «جام ه افغانستان عرصه گفتوگ های دائمـي اسـت .اوحادهـا وغييـر مـيکسسـد و افـراد،
تان ادهها و بای براساس تطری که با آن روبرو هستسد ،محاسبات مسطقي و روزانه انجام ميدهسـد.
این تصلت جام ه افغان است؛ کاری کـه بـه نظرشـان نفـع شجصـي آنهـا در آن اسـت را انجـام
ميدهسد و به و افقهای انجامشده پيوين کاری ندارند(».الی ن)3 :2021 ،؛ بسـابراین در انتجـا بـين
درت روزافزون طالبان و پارهای و افقات انجامشده با دولت رو به اف ل ،رهبران بای و روسـتایيان،
گزیسه نجست را برگزیدند.
نکته مغف لمانده دیگر در محاسبات نيروهـای آمریکـایي ایـن بـ د کـه آنهـا اعـد جسـگ در
افغانستان را بهت بي نميدانستسد .در افغانستان یک سست دیریسه وج د دارد که تان ادههـای بزرگـي
که دو پسر دارند ،یکي را برای جسگ با طالبان ميفرستسد و دیگری را برای جسگ با دولـت مرکـزی.
در چسين شرایطي این تان ادهها به هيچ وجه در جسگ بازنده نج اهسد ب د و همراهـي طـرف پيـروز
را با ت د دارند .ازس ی دیگر در افغانستان سستي وج د دارد که براسـاس آن ،و تـي طالبـان پادگـان
نظامي یا مسطقهای را محاصره ميکسد ،دو گزیسه پيش روی محاصرهش ندگان وج د ت اهـد داشـت؛
نجست ایسکه وسليم ش ند و به طالبان باي ندند یا بدون مقاومت با اسلحه به مسـزل تـ د بازگردنـد و
دوم ایسکه مقاومت کرده و بجسگسد که در این ص رت موم ل عف نج اهسد شـد و بـا آنهـا همانسـد
یک اسير جسگي برت رد ت اهد شد .بدینوروي

در غال

م ارد ورجيح نظاميان بهویهه و تي اميـدی

به پوتيباني زميسي یا ه ایي نداشته باشسد ،این است کـه تـ د را وسـليم سـازند) .الیـ ن.(3 :2021 ،
بدینوروي

طالبان روستابهروستا و شزر به شزر از جس

و جس

شر ي افغانستان حرکت تـ د را

به سمت شمال آغاز کرد و پس از وسجير کام ومامي استانهای مرزنوـين ،بـهسـمت کابـ رفـت.
آنها هرکجا که اندک مقاومتي نيز شک گرفت ،با محاصره نظامي ،اسـتفاده از پزاـاد بـرای بمبـاران،
حرکتهای ای ایي و غاف گيرگسسده ،عساصر نف کی در ميان طرف مقاب و ایجـاد رعـ
زميسههای پيروزی را فراهم ساتتسد (ر.ک :شک .)1
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و وحوـت،

علل فروپاشي سریع ارتش افغانستان در برابر حمالت طالبان

شکل  :1چگونگی پیشروی طالبان در افغانستان
منبع :خبرگزاری تسنیم1400 ،

 .2-2عدم تدارکات و پشتیبانیکافی

دولت افغانستان عمالً  80درصد ب دجه ت د را از کمکهای تـارجي وـرمين مـيکـرد .کـار بـه
دری بر دولت اشرف غسي سجت گردید که ت دِ دولت نيـز بسـابر برتـي گـزار هـا ،ـدم در راه
صادرات م اد مجدر نزاد )ک ردسمن (8 :2021 ،موک اما فقط در کمب د ب دجه و امکانـات نبـ د و
دولت پ لي را که بهدست ميآورد نيز درست هزیسه نميکرد .درحالي که طالبان حدا درآمـد تـ د
را که از راه فرو

م اد مجدر ،فرو

سسگهای م دني ،اتاکی ،ایستهـای بازرسـي ،کمـکهـای

تارجي و  ...بهدست ميآورد ،در راه اهدافش بهت بي به کار ميگرفت و هر روز وسليحات و مسـابع
بيوتر از دست دولت تارن ميکرد ،دولت اشرف غسي حدا امکانات تـ د را نيـز بـا فسـاد مـالي
اوالف ميکرد؛ ل ا اروش از دریافت حق ق ،پوتيباني مالي ،ودارکات ،وجزيزات و حتي جيـره غـ ایي
محروم ماند و نت انست در برابر طالبان مقاومت کسد(سادات.)3 :2021 ،
گزار های مجتلفي درتص ص عدم ودارکات و پوتيباني الزم از نيروهای نظامي بلـ ب ـد از
سق ط کاب در رسانهها مس کس گردیده اسـت .صـفياهلل تـان ،افسـر پلـيس مسـئ ل پسجـ ای 1ــ
1. Panjwai
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ولس الي مجاور شزر سدهار ـ در این باره مـيگ یـد« :مـا نمـيوـ انيم آنهـا (سـربازان زتمـي) را
جایگزین کسيم؛ زیرا نيروی کافي نداریم .فرماندهان ما سزميه سـ تت ،غـ ا و مسـابع مـا را سـر ت
ميکسسد») .گيبسزنف و شاه« .(1 :2021 ،1در شزر سدهار پس از چسد هفتـه درگيـری آنچـه بـهعسـ ان
جيره غ ایي برای سربازان ارسال شده ب د ،یک ج به مقـ ایي پـر از سـي زميسـي سـرخکـرده بـ د
ا دامي که عصبانيت افسر پليس بهدلي حمایت ناکافي دولت از آنها را بـه همـراه آورد و فریـاد زد:
«این سي زميسي سرخکرده رار نيست این تط مقدم را نگه دارد » (گيبسزنف ،عابد و حسـن:2021 ،
 . )3عطا محمد ن ر ـ والي بلخ ـ نيز از پس از سق ط کاب و فـرار از کوـ ر در وـ ئيتي اعـالم کـرد:
«وجزيزات جسگي برای حفظ مزارشریف در اتتيـار

نبـ ده اسـت .در ده روزی کـه جسـگ بسـيار

ت نيسي داشتيم ،دولت غسي یـ ک مرمـي (گل لـه) راکـت بـه مـا ندادنـد و دو روز پـيش از سـق ط
مزارشریف سالحهای بدون مرمي در اتتيار ما گ اشتسد کـه ابـ اسـتفاده نبـ د .و طئـه در سـق ط
مزارشریف ب د .صد داشتسد ما را به دام بيسدازند(».ن ر 21 ،2آگ ست .)2021
روزنامه ني ی رکوایمز نيز گزار

کرد« :چگ نگي وجزیه اروش افغانستان برای اولين بـار نـه در

هفته گ شته بلکه ماهها ب از اعالم رئيسجمز ر بایدن مبسي بر ترون ایاالت متحده وا  11سـاتامبر
از افغانستان آغاز شد .این کار با وصرف پاسگاهها در مساطق روستایي دورافتاده آغاز شـد؛ جـایي کـه
سربازان آن فا د مزمات و غ ای کافي ب دند .پس از محاصرهشـدن ایـن واحـدهای نظـامي و سـط
جسگج یان طالبان به آنها وعده داده ميشد درص رت وسليمشدن و وح ی دادن سـالحهـای تـ د
امان داده ت اهسد شد .این کار بهودریج کسترل جادهها و شـزرهای بيوـتری را بـه طالبـان داد .و تـي
جایي سق ط ميکرد ،جسس شکایتها یکسان و موابه ب د؛ هيچ پوتيباني ه ایي وجـ د نداشـت یـا
مسابع و م اد غ ایي آنها ومام شده ب د( ».گيبسزنف ،عابد و حسن )1 :2021 ،سایر مسـابع محلـي نيـز
در گزار های ت د اعالم ميکردند« :پليس افغانستان بهعس ان یک واحد نظامي کـه در تـط مقـدم
جبزه ميجسگد ،ماهها است از س ی وزارت کو ر پ لي دریافـت نکـرده اسـت .ایـن امـر در مـ رد
وزارت دفاع نيز صادق است .این در حالي است که سيستمهای پرداتت الکترونيکي نيـز بـهمسظـ ر
ح ف واسطهها ایجاد شده است .در بسياری از مساطق ،سربازان و پليس ،غ ا ،آ  ،مزمات یا سـالح
1. Gibbons-Neff and Shah
2. Noor
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فروتته ميش د و بيوتر آن بـه ش رشـيان مـيرسـد( ».اودانـ  .)1 :2021 ،در شـرایطي کـه اروـش
افغانستان دسترسي به ودارکات و پوتيباني اوليه شام غ ا و آ نداشت ،انتظـار بـرای مقاومـت وـا
رسيدن جيره غ ایي آن هم با وج د ناامسي در مسيرها ،کاری عبث و بيزـ ده اسـت .لـ ا بسـياری از
نيروهای افغان ورک تدمت ميکردند.
 .3-2فرماندهان ناالیق و کمتجربه پشتونتبار

یکي از انتقادات وارد بـر اشـرف غسـي انتصـا بسـياری از مقامـات سياسـي و نظـامي از بـين
پوت نوبارها ب د .در این انتجا ها بيش از آنکه شایستگيها لحاظ گـردد ،ع امـ شجصـي ،ـ مي،
م هبي و سياسي دتي ب دند (بن و کاپلين .)1 :2021 ،1این امر باعث گردیـد وـا فرمانـدهي اروـش
ض يف و فا د وجربه الزم باشد .بهعس ان مثال باید گفت «پـس از مـرگ ژنـرال عبـدالرازق ،فرمانـده
پليس سدهار بهدست یک نف کی طالبان در سال  ،2018برادر

ودین تان ،یک شبهفرمانـده شـد و

علل فروپاشي سریع ارتش افغانستان در برابر حمالت طالبان

کافي ندارند .تط ط ودارکات به سر ت ميرود و اسلحه ،مزمات و سـایر وجزيـزات در بـازار سـياه

فرماندهي پليس را برعزده گرفت ،اما نداشتن وجربه نظامي باعث شـد وـا حـد زیـادی از ویـایفش
غفلت کسد و دل در گرو کار

نداشته باشد .مقامات محلي و استاني ميگ یسد افسـران وی در نبـ د

نظارت کافي بر عملکرد آنها از ساکسان ماليات ميگيرند و از مردم اتاکی ميکسسد .طالبان نيز از ایـن
فرصت استفاده کرده با رهبران بای محلي متحد ميش ند و به افسران رده پایين پـ ل مـيدهسـد وـا
پستهای ت د را رها کسسد؛ ل ا هسگامي که طالبان به ولس اليهای اطـراف سـدهار هجـ م آوردنـد،
پليس مقاومت اندکي از ت

د نوان داد( ».گيبسزنف و شاه.)2 :2021 ،

عالوهبر انتصا های ناصحيح ،موک دیگرِ اشرف غسي ،وغيير پيدرپـي مقامـات آن هـم از بـين
افراد غيرب مي و فا د اطالعات الزم ب د .او دوبار وزیر کو ر و در ماههای آتر وزیـر دفـاع و شـش
فرمانده ارشد را وغيير داد .به گفته یک مقام نظامي «بـرای ایـن سـمتهـا بـهنـدرت از افـراد محلـي
استفاده ميش د؛ بسابراین کساني که در رأس ام ر رار ميگيرند ،هـيچگ نـه دانوـي از مسـاطق محـ
تدمت ت د ندارند درنتيجه ،مبالغ هسگفتي که باید در عرصه تدمات مـدني ،بزداشـت ،آمـ ز

و

امسيت هزیسه ش د ،ازطریق اتتالس و پ لو یي هدر ميروند( ».اودان .)3 :2021 ،

1. Benn and Kopplin
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روزنامه ني ی رکوایمز در ماه مارس  2021گزارشـي از رونـد وـرمين امسيـت جـادههـای اصـلي
افغانستان که شمال و جس

این کو ر را به یکدیگر متص ميکسسد ،مستور کرد که بـهتـ بي نوـان

ميداد این فرماندهان کموجربه چگ نه ویایف ت د را انجام مـيدادنـد .در ایـن گـزار

آمـده بـ د

«فرماندهان نظامي بهجای برگزیدن یک استراوهی صحيح بـرای نبـرد بـا طالبـان و وـرمين امسيـت در
والیت بلخ ،افرادی را بدون آم ز

نظامي به کار گوتزني در او بانهـا و شـریانهـای م اصـالوي

بهکار ميگيرند .افرادی که درص رت زندهماندن ،چيزی بيش از یک وفسگ و وعده پرداتـت حقـ ق
به آنها داده نميش د و گاه به بزانههای دروغين همچ ن ساتت پروژههای عمراني بـه ایـن مسـاطق
آورده شدهاند( ».عابد و گيبسزنف .)2021 ،این وضع باعث گردید وا بسياری از سـربازان و نيروهـای
پليس که دور از تانههای ت د موغ ل تدمت ب دند ،م يتهای ت د را رها کـرده و بـرای دفـاع
از تان اده و ام ال ت د به مح زندگي شان بازگردند؛ بسابراین هيچ جای و جبي ندارد که افغانسـتان
یکي از باالورین آمار ورک تدمت در جزان و ولفات نظـامي را دارد .براسـاس یـک وجمـين ،ميـزان
ورک تدمت ماهانه سربازان افغان ،حدود  5000نفر برآورده گردیده است .این در حـالي اسـت کـه
فقط بين  300وا  500نفر ماهانـه اسـتجدام مـيشـ ند(».باسـط )2 :2021 ،ضـ ف در ـ انين بـرای
موج

ساتتن مجازات ورک مرم ریت مح تدمت و عدم نظـارت صـحيح از سـ ی فرمانـدهان

کموجربه نيز باعث گردید «همه واحدهای اروش یـا ایسـتهـای بازرسـي بـهوـدریج از بـين رونـد.
بسياری از آنها س ي کردهاند دفاع کسسد ،اما م اد غ ایي و مزماتشان به اومام رسـيده اسـت .آنهـا
ت استار ودارکات هستسد و درت است حمالت ه ایي کردهاند و در برتي م ارد ،عليرغـم ارسـال
درت است چيزی دریافت نکردهاند ،پس بدیزي است که فرار کسسد(».اودان .)3 :2021 ،
 .3علل شتابدهنده سقوط ارتش افغانستان

دسته س م ع املي که مسجر به فروپاشي زودهسگام اروش در برابـر طالبـان شـد را مـيوـ ان در
زمره ع ام شتا دهسده جای داد .این ع ام که مصـاحبهشـ ندگان آنهـا را بـه لحـاظ اهميـت در
گروه ور يرگ اری «مت سط» جای دادند ،شام سه م رد ميش ند .1 :نداشـتن اسـتراوهی موـج

از

س ی اروش؛  .2جسگ رواني طالبان؛  .3فرار اشرف غسي و ازدسترفتن روحيه مقاومت در سربازان.
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بدون داشتن یک استراوهی موـج

و کارآمـد جسگـي ،رشـادت رزمسـدگان در ميـدان جسـگ

نتيجهای بزتر از مرگ به همراه نج اهد داشت .استراوهی نظامي دولت افغانستان و مواوران تـارجي
آن بر ومرکز بر شزرهای کليدی و محافظت از آن است ار شده ب د و امسيت مسـاطق پيرامـ ن را عمـالً
وانزاده ب دند .حال آنکه در افغانستان پس از سال  ،2001جم يت شزری رو بـه افـزایش و نيازهـای
شزر وماماً از بيرون ورمين ميگردید .واگ اری ورمين امسيت مسـاطق روسـتایي بـه رهبـران بـایلي کـه
بهراحتي ميو انستسد با طالبان و افق کسسد یا رهاکردن نيروهای امسيتي محلي بدون پوـتيباني الزم ،راه
را برای م فقيت نظامي طالبان باز گ اشت .طالبان که در ابتدا بـا کارگ اشـتن مـينهـای کسارجـادهای
امسيت مسيرهای م اصالوي را سل

ميکردند ،بهودریج ایست بازرسيهای ت د را در ایـن جـادههـا

افزایش دادند و راه ورود و ترون کاال به شـزرهای بـزرگ را بسـتسد .طالبـان آگاهانـه یـا ناآگاهانـه
واکتيکهای م رد اشاره مائ زدونگ - 1ی سـي محاصـره شـزرها  -را بـهکـار گرفتـه ب دنـد .آنهـا بـا

علل فروپاشي سریع ارتش افغانستان در برابر حمالت طالبان

 .1-3نداشتن استراتژی مشخص

محاصره شزرها و طع تط ط اروباط و تدماترساني ،مردم را از عملکـرد مـدیران دولتـي تسـته
کرده وا سر به ش ر

بردارند و از آنها بهعس ان نيروهای جدید عليـه دولـت بزـره برنـد .در مقابـ

درحالي که وا ميانههای ماه ج الی  ،2021همه گزار ها حاکي از این بـ د کـه نيمـي از  34اسـتان
افغانستان در م رض وزدید رار دارد ،دولت هيچ ا ـدام مساسـبي بـرای بازگردانـدن امسيـت بـه ایـن
جادهها انجام نميداد (روجي و و بين .)2-1 :2021 ،2آنچه وض يت را وتيمور ساتت ،ت

بيسـي

دولت به نيروهای محلي برای دفاع از ت د در برابر وزاجم طالبان ب د .حان علي باز ،یکي از رهبـران
بایلي در افغانستان در این باره ميگ ید « :و افق شده اسـت کـه حضـ ر دولـت محـدود بـه مرکـز
ولس الي ش د و هيچ یک از طرفين به مساطق وحت کسترل طرف دیگر حمله نکسسد .این و افـق مسجـر
بـــه برچيـــدن همـــه پســـتهـــای امسيتـــي دولتـــي تـــارن از مرکـــز ولســـ الي شـــد».
(الی ن .)3 :2021 ،برچيدهشدن این پست های امسيتـي ،چسـد پيامـد مسفـي بـه همـراه آورد؛ نجسـت
و افقهای پوت پرده رهبران بایلي با طالبان ،دوم آسي پ یری شـزرها در برابـر حملـه تـارجي و
س م ،ازدسترفتن روحيه نيروهای امسيتي افغان (گيبسزنـف و شـاه .)2 :2021 ،اروـش افغانسـتان کـه
1. Mao Zedong
2. Roggio and Tobin
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همه اميد و استراوهی ت د را بر مقاومت در برابر طالبان در شزرهای بزرگ رار داده ب د ،بـا سـق ط
ودریجي این شزرها عمالً دچار سرگرداني شده ب د .آنان د يقاً نميدانستسد برای و ف پيورویهـای
طالبان بایدچه کاری انجام دهسد.
 .2-3جنگ روانی طالبان

طالبان همانسد داعش از یک استراوهی دیمي برای پيروزی در جسگ بزـره بـرد و آن و سـ بـه
جسگ رواني ب د .جسگي که این بار ابزارهای آن صرفاً در اتتيار دولت مرکزی نب د و با یـک گ شـي
ولفن همراه از هر نقطه افغانستان ميشد آنرا هدایت کرد .افغانستان سـال  2021بـا سـال  2001کـه
استفاده از ایسترنت در آن ممس ع ب د ،فاصله زیادی گرفته ب د ۷0 .درصد مردم به ولفنهـای ه شـمسد
و غالباً به ایسترنت دسترسي پيدا کرده ب دند .براساس گزار

استاويستا  -یک شرکت وحقيقات بـازار

 کاربران ولفن همراه افغانستان از یک ميلي ن نفر در سال  2005به بيش از  22ميليـ ن نفـر در سـال 2019افزایش یافته ب دند .رهبران طالبان از این فرصت بهت بي بزره بردند و بـرای جلـ

حمایـت

افغانها و کو رهای تارجي به انتوار پيامهایي به زبـان انگليسـي و پجـش رویـدادهای مطب عـاوي
مستقيم روی آوردند« .ال ماره» ،و سایت رسمي طالبان پي سته به زبانهـای انگليسـي ،پوـت  ،دری،
اردو و عربي مطالبي را مستور ميکرد .و مـاس جانسـ ن ،اسـتاد دانوـگاه عـالي نيـروی دریـایي در
م نتری کاليفرنيا درباره جسگ رواني طالبان و ـدرت ور يرگـ اری آن مـيگ یـد« :طالبـان ووـجي
دادند که پيروزی در جسگ باید ازطریق ارائه روایت و داستانهای م ردنظر آنها در فضـای مجـازی
انجام ش د .رسانههای اجتماعي برای طالبان بسيار مفيد است .اغلـ

مـردم در شـزرها ولفـن همـراه

دارند و طالبان ميو انسد از این فضا استفاده کسسد وا به مردم بگ یسد که باید چه کـاری انجـام دهسـد».
(م زور و الرحمان.)1 :2021 ،1
ژنرال عباس و کلي ،فرمانده سااه  21۷اروش افغانستان درتص ص سق ط پایگـاهش در اسـتان
سدوز ایسچسين ميگ ید« :هيچ مسطقهای در نتيجه جسگ سق ط نکرده اسـت ،بلکـه بـه جسـگ روانـي
باتته است .مترسفانه ،آگاهانه و ناآگاهانه ،شماری از اعضای پارلمان و سياستمـداران آووـي را کـه
دشمن برافروتته ب د ،دامن زدند( ».گيبسزنف ،عابد و حسـن .)4 :2021 ،اشـاره او بـه روایـتهـایي

1. Mozur and Ur-Rehman
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نظامي را وض يف ميکرد .درحالي که گروههای مجتلفي عليه دولت مرکزی وارد جسگ شـده ب دنـد
و اتتيار مساطق محلي را در دست ميگرفتسد ،طالبان همه این پيروزیها را بهنام ت د بـت مـيکـرد.
آنها گاه با وصرف یک بجشِ شزر و انتوار وصاویر آن در فضای مجازی مدعي وصـرف کـ شـزر
ميشدند .حتي وصاویری را مستور ميکردند که نوان ميداد مردم از پيروزی آنها توـس د هسـتسد و
به استقبالشان ميآیسد یا سربازاني را به وص یر ميکويدند که بـه همـراه فرمانـدهان تـ د در حـال
پي ستن به طالبان هستسد .این فيلمها و وصاویر نقش شتا دهسدهای در روند پيروزیهای آنهـا ایفـا
کرد.
 .3-3فرار اشرف غنی و ازدسترفتن روحیه مقاومت در سربازان

انتوار تبر فرار اشرف غسي به واجيکستان بهعس ان رئيسجمز ر افغانستان ،شيرازه ام ر را از هـم
گسست .بهدنبال این فرار ،سایر مقامات هر یک به طریقي راه ترون از کوـ ر را در پـيش گرفتسـد.

علل فروپاشي سریع ارتش افغانستان در برابر حمالت طالبان

است که هر روز از پيورویهای طالبان در محاف مجتلف مس کس مـيگردیـد و روحيـه نيروهـای

در هرن و مرن ایجادشده ناشي از نب د یک فرمانده و رهبر برای کو ر ،اروـش دیگـر چيـزی بـرای
حفظ کردن نداشت .ویيفه آنان از ابتدا ورمين امسيت مردم و يين شـده بـ د و بـا فـرار اشـرف غسـي
هرگ نه مقاومت ميو انست به بزای ریجتن ت ن بيوتری از شزروندان ومـام شـ د؛ بسـابراین انـدک
روحيهای هم اگر برای مقاومت در ميان سربازان تسته و بيپوتيبان با ي مانده ب د ،بـا رفـتن اشـرف
غسي از دست رفت .ژنرال سميع سادات که در  15آگ ست و در آستانه وصرف کابـ بـه فرمانـدهي
نيروهای ویهه افغانستان در کاب مسص

شد ،در ایـن بـاره مـيگ یـد« :بـه مـا تيانـت شـد .فـرار

شتا زده آ ای غسي به وال ها جزت م اکره درباره رسيدن به یک و افق م ت برای دوره گـ ار بـا
طالبان پایان داد .این و افق ميو انست به ما این امکان را دهـد کـه شـزر را در دسـت بگيـریم و بـه
مدیریت ترون افراد کمک کسيم .در ع ض ،هرن و مرن رخ داد(».سادات،

.)2 :2021

فرار اشرف غسي به امارات متحده عربي نظریههای و طئه را ت بجويد کـه او همـه چيـز را از
ب با آمریکایيان هماهسگ کرده ،از هفتهها ب پاسا رت ت د را آماده ساتته و چمدانهـایش را بـا
دالرهای تزانه پر کرده ب د .غسي از همان زماني که و افق دوحه مس قد گردید به انتظار چسـين روزی
نوسته ب د و ميدانست دیر یا زود باید با وا يتِ واگـ اری ـدرت بـه طالبـان م اجـه گـردد .ایـن
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فضای شک و وردید ،عزم سربازان افغان را برای مقاومت در برابر پيوروی طالبانِ مسسجم بـه لحـاظ
ایدئ ل ژیکي ،بيوتر وض يف کرد(.باسط.)4 :2021 ،
 .4علل زمینهساز سقوط ارتش افغانستان

عل زميسهساز ع املي را دربرمي گيـرد کـه بسـترهای الزم را بـرای و ـ ع یـک رتـداد فـراهم
ميسازند اما ت د بهوسزایي ادر به تلق رتداد نيستسد .براساس مصاحبههای انجامشده و دستهبسـدی
دادهها ،در طيف ليکرت سه عام «کمترین» ور ير را در سق ط سریع اروـش در افغانسـتان بـهدسـت
آوردند که ميو ان آنها را عل زميسهسـاز درنظـرگرفـت .ایـن ع امـ عبـارت ب دنـد از  .1دولـت
ورشکسته و ناکارآمد؛  .2فقدان حمایت بينالمللي از اروش افغانستان پـس از ان قـاد و افـق دوحـه؛
 .3ترون زودهسگام آمریکا و نداشتن برآورد صحيح از آیسده.
 .1-4دولت ورشکسته و ناکارآمد

درتص ص ایسکه دولت افغانستان نت انست یک فرایسد صحيح دولـت ـ ملـتسـازی را پـس از
حمله آمریکا به این کو ر در سال  2001طي کسد ،کمتر وردیدی وج د دارد .دولت افغانستان علـي-
رغم پيورفتهایي که در برتي جسبههای اجتماعي ،سياسي و مدني داشت ،از ووـکي یـک دولـت
فراگير ،کارآمد ،پاسجگ  ،شفاف و ان نمـدار بازمانـد .پيـروزی اشـرف غسـي در یـک انتجابـات بـا
موارکت پایين و در م رض اوزام وقل

در سال  2019و وقسـيم ـدرت ميـان او و عبـداهلل عبـداهلل

نقطه پایاني بر ومامي ناکاميهای بلي برای اصالح ساتتارها ،مبارزه با فسـاد و موـارکت حـداکثری
ا ليتهای مي ،م هبي و زباني در دولت ب د؛ درنتيجه در هر  34والیت افغانسـتان آنچـه بـيش از
ا تدار دولت مرکزی ت د را به نمـایش گ اشـت ،مجم عـهای از بحـرانهـای موـروعيت ،ه یـت،
و زیع ،موارکت ،نف ک و کارآمدی ب د .جسگساالران و رهبران بایـ هـر یـک حسـ

ت اسـت و

سليقه ت د ام ر محلي را پيش ميبردند و دست دولت از هرگ نه اعمـال ـدرت و کستـرل محـروم
ب د .در چسين فضایي کمکهای بينالمللي اتتصاصیافته بـه ایـن کوـ ر نيـز بـيش از آنکـه در راه
صحيح ت د بهکار گرفته ش ند ،در ساتتارهای اداری فاسد و ناکارآمد افغانسـتان هـدر مـيرفتسـد و
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افغانها روزبهروز فقيرور و ا بال بيوتری به طالبان پيدا ميکردند .در این ميـان آنچـه فرامـ

شـده

ب د این ب د که «هيچ دولت تارجي نميو اند دولت ورشکستهای که نميو انـد بـه تـ د

کمـک

م ریانهای ب د که به مدت دو دهه ،بدنه حک مـت افغانسـتان را از درون وزـي کـرده بـ د و نيـاز بـه
فواری از بيرون برای فروریجتن داشت.
 .2-4فقدان حمایت بینالمللی از ارتش افغانستان پس از انعقاد توافق دوحه

برتي از کارشساسان نظامي بر این عقيده هستسد که سق ط کاب از زمان انجام و افق دوحـه ميـان
طالبان و آمریکا در  29ف ریه  2020اب پيشبيسي ب د .این کار پوـت اروـش و دولـت افغانسـتان را
تالي و این پيام را ارسال کرد که در آیسده نزدیک طالبان به درت ت اهسـد رسـيد (سـادات:2021 ،
 .)1اگرچه زمان حض ر طالبان در درت موج
برابر طالبان بهم سای پ یر

نب د اما ميشـد حـدس زد هرگ نـه مقاومـت در

پيامدهای جاني آن برای سربازان و فرماندهان نظـامي ت اهـد بـ د .بـه

گفته ژنرال سميع سادات ،فرمانده نيروهای ویهه افغانستان پـس از انجـام و افـق « ،ـ انين پوـتيباني
ه ایي ایاالت متحده از نيروهای امسيتي افغان یکشبه وغيير کرد و طالبان جرأت بيوتری پيدا کردنـد.
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کسد را یاری دهد( ».ک ردسمن)1: 2021 ،؛ بسابراین ناکارآمدی و شکسـت در دولـت ـ ملـتسـازی،

آنها حس پيروزی داشتسد  ...پيش از آن ،طالبان در هيچ نبـرد مزمـي عليـه اروـش افغانسـتان پيـروز
نوده ب دند اما ب د از و افق چه؟ ما روزانه دهها سرباز را از دست ميدادیم( ».سادات .)3 :2021 ،بـه
اعتقاد این گروه از وحلي گران وصميم ورامپ برای ترون نيروها از افغانسـتان ادامـه تـرون نظـامي
اعالمشده و سط اوباما در سال  2009و وصميم وی برای و ف عمليات نظامي آمریکا در افغانسـتان
در سال  2014بـ د؛ وصـميماوي کـه بسـيار آسـي زا ب دنـد(سـایم ن .)1 :2021 ،1برتـي دیگـر از
وحلي گران بر این اعتقادند که مرم ریت ناو به شکلي ناکـام در افغانسـتان و بسـيار پـيش از م عـد
پایان یافت .ت

بيسي ناو درتص ص ایسکه نيروهای افغان بهوسزـایي ـادر ت اهسـد بـ د در برابـر

پيورویهای طالبان ایستادگي نمایسد و آم ز های دادهشده و وجزيزات اتتصاصیافته کافي اسـت،
مج

گردید وا پيشبيسي محققان دانوگاه بروان 2جسبه عيسي به تـ د بگيـرد .ایـن گـزار

در مـاه

ج الی و یک ماه ب از پيروزی طالبان مستور شده و برآورد کرده ب د که «دولـت افغانسـتان یـرف
شش ماه آیسده سق ط ت اهد کرد( ».اووربایف)2021:1 ،3؛ بسابراین بایـد گفـت اگـر و افـق سياسـي

1. Simon
2. Brown University
3. Otorbaev
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دوحه در سال  2020انجام نوده ب د ،شاید طالبان به این سرعت نمي و انسـت ـدرت را در دسـت
گيرد و فرایسد فرسایوي ط النيوری را طي ميکرد.
 .1-4خروج زودهنگام آمریکا و نداشتن برآورد صحیح از آینده

آنت ني ک ردسمن م تقد است وصميم آمریکا برای ترون از افغانستان ور ير زیادی بـر سـرنگ ني
دولت غسي و اروش آن داشت .این کار ،بسياری از ا داماوي که در راستای کمـک بـه دولـت بـ د را
وحت ور ير رارداد و از ميزان آم ز ها و حمایتهـای نظـامي از اروـش افغانسـتان کاسـت« .عـدم
انجام م اکرات جدی بين آمریکا و متحدیسش برای وصميم بـه تـرون نيروهـا از افغانسـتان ،آزادی
زندانيان طالبان ،نداشتن یک طرح صلح روشن و موج

و ایسکه رار است چـه سـاتتار سياسـي،

ا تصادی و اجتماعي درنتيجه و افق صلح با طالبان بر سر کار آید ،همه دستبهدست هم داد وـا ایـن
پيام به مقامات و نظاميان افغان ارسال گـردد کـه آمریکـا در افغانسـتان همـه چيـز را باتتـه اسـت».
(ک ردسمن)3 :2021 ،
نتیجهگیری

یافتههای پهوهش نوان دادند برای برت رداری از یک اروش ی و نيرومسد نميو ان صـرفاً بـه
کميت و کيفيت آم ز  ،وجزيزات ،لجستيک و پوتيباني نيروهای نظامي و سـط بيگانگـان دلجـ
ب د .اگرچه ع ام ف ق ميو انسد کارایي یک اروش را دوچسدان سازند امـا آنچـه کـه یـک اروـش را
نيرومسد ميسازد ،داشتن روحيه نظـامي بـاال ،و لـق تـاطر بـه مـيزن و دولـت ،عـدم وابسـتگي بـه
دولتهای تارجي ،پاکدستي فرماندهان و مقامات ،برت رداری از فرماندهان باوجربه و محلي ،رفـع
دغدغههای م يوتي و جل گيری از آل دهشدن نيروها بـه فسـاد و اتـاکی و داشـتن یـک اسـتراوهی
مسسجم و ی برای ایستادگي در برابر دشمسان اسـت .اروـش افغانسـتان علـيرغـم اتتصـاص 83
ميليارد دالر ب دجه ،اتتصاص  20سال زمان برای آمـ ز

و وجزيـز بـه انـ اع مجتلـف وسـليحات

آمریکایي و اروپایي ،بهدلي نداشتن فرماندهي متمرکز و ساتتاریافته بهدست تـ د نيروهـای افغـان،
فا د اعتمادبهنفس الزم و روحيه کافي برای مقاومت در برابر طالبان ب د .بـه همـين تـاطر بـا ان قـاد
و افق دوحه در سال  2020انگيزههای ت د برای جسگيدن را از دست داد و زماني که رونـد تـرون
شرکتهای نظامي و نيروهای آمریکایي آغاز گردید ،به وض يت «بيسرشدن» دچار شـد .فرمانـدهان
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نداشتسد درنتيجه نت انستسد یک استراوهی مسسجم و ی را در پيش گيرند؛ لـ ا بـر وـداوم اسـتراوهی
شکست ت رده «دفاع از شزرهای بزرگ» ورکيد کردند .این درحالي ب د که طالبان اسـتراوهی کارآمـد
«وصرف مساطق روستایي و پيرام ن و وسگکردن حلقه محاصره شزرها» را در پـيش گرفتـه بـ د و بـا
طع تط ط م اصالوي و اروباطي ،عمالً شبکه انتقال کاال و وجزيـزات در کوـ ر را از کـار انداتتـه
ب د .دستزدن به جسگ رواني عليه دولت و برجستهسازی پيروزیهـای تـ د ،انـدک روحيـه بـا ي
مانده در نظاميان افغان را نيز وحت ور ير رار داد و با فرار اشرف غسـي از کابـ  ،حجـت را بـر آنهـا
ومام کرد که دفاع ،جز بهتطرانداتتن جان ت د ،نتيجه بزتری نج اهد داشت.
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نظامي مستقر در مرکز بهدلي عدم دسترسـي بـه دادههـای الزم ،شـساتت صـحيحي از ميـدان نبـرد
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