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 ۲۲/۰۸/۲۰۲۱              نوشته کریم پوپل

 

 چرا ارتش افغانستان به این سادگی فروپاشید؟
 

 
 

ام ،حاکمیت ملی ، مقدسات ، تمامیت ارضی ، قانون اساسی  ظبمقاصد دفاع از ن ۲۰۰۲اردوی ملی در سال 
 ۱۹۵۰۰۰وده . که از آنجمله هزار پرسونل ب ۳۰۰ارزشهای معنوی تشکیل گردید. قوای مسلح افغانستان داری 

قول اردو، چهار فرقه )فرقۀ عملیات های  ۷هزار سرباز، بریدمل و افسر در تشکیل اردو شامل بوده  که در 
پامیر و فرقۀ پولیس نظامی(، دو لوای ضربتی و لوای حمایه تنظیم گردیده بود.  ۲۰پیاده، فرقۀ  ۱۱۱خاص، فرقۀ 

دسته از مردم منظم مسلح اند که از نظام  و دولت دفاع نموده  و برای تحقق در تعریف اردو امده است : اردو یک 
یک اردو دارای افزار نظامی ، پرسونل نظامی  ، تشکیالت نظامی  و مهارت  .اهداف سیاسي آن مبارزه می نمایند

 نظامی میباشند.
 

 اردو افغانستان فرقه های
 فرقۀ عملیات های خاص.۱
 کندک ایزرف پیاده با دو  ۱۱۱فرقۀ . ۲
 پامیر  ۲۰فرقۀ . ۳
 فرقۀ پولیس نظامی.۴

 ها اردو  فهرست قول
 با یک کندک ریزف آباد جالل ،یالبس ۲۰۱قول اردوی . ۱
 یک کندک ریزف گردیز ،تندر ۲۰۳قول اردوی  .۲
 قندهار ،اتل ۲۰۵قول اردوی .۳
 هرات ،ظفر ۲۰۷قول اردوی  .۴
 با یک کندک ریزرف مزارشریف ،شاهین ۲۰۹قول اردوی  .۵
 نفر ۷۰۰شش کندک هر کندک  لشکرگاه ،میوند ۵۲۱قول اردوی  .۶
 قندوز ،پامیر ۲۱۷قول اردوی  .۷
 کابل ،قول اردوی قوای خاص .۸
 

 تیلوای ضرب
 دو لوای ضربتی و لوی حمایه

در جریان تطبیق این پالن تعبیۀ، آموزش دوباره و تجهیز کردن شش  نفر در والیت ارزگان توظیف گردیده ۱۰۰۰
میوند برای عملیات های تهاجمی و تعرضی در والیت هلمند  ۲۱۵نفر( در قول اردوی  ۷۰۰کندک)هر کندک

ی در والیت ارزگان مستقر شد. در جریان یکسال گذشته کندک سرباز اردوی مل ۱۰۰۰صورت گرفت و در حدود 
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 ۲۰۹سیالب و یک کندک در قول اردوی  ۲۰۱های ریزرف نیز ایجاد گردیدند. یک کندک ریزرف در قول اردوی 
 ایجاد گردید.  ۱۱۱تندر و دو کندک در فرقۀ  ۲۰۳شاهین ایجاد گردیده اند. یک کندک در قول اردوی 

 
 ان یا جنگ شرقیروش جنگهای افغانست

در افغانستان جنگهای داخلی و خارجی چندان فرقی ندارد . در جنگهای داخلی که افغانها متحد نیستن معموال جنگها 
بطور چریکی اجرا میشود. در جنگهای داخلی گروه های دفاع خودی به نسبت آشنایی کامل اراضی موفقتر از 

منظم، چریکی و در یک اراضی سخت کوهی است.  تقیم، محلی، نامس ها اساساً غیر دولت میباشد. روش جنگ افغان
های جنگی در این روش جنگ: کمین، حمالت شبانه گروهی، انداخت از اراضی حاکم و بلند باالی دشمن و  تکتیک

ها، قطع اکماالت و  های نظامی در دره افتاده جنگی، قطع و برش واحد های دور حمالت پراگنده، محاصره واحد
مند باالی قوماندانان و رهبری  ها، حمالت هدف های نظامی و لوژستیکی نظامی در شاهراه باالی قطارحمالت 
های متعدد افغان در طول تاریخ  های فرسایشی است. اما اردو های جنگ سیاسی دشمن و دیگر تکتیک –نظامی 

واسطه مشاوران خارجی و معلمان های یک اردوی منظم را در یک جنگ منظم دیده که اکثراً به  تعلیمات و آموزش
ً اردوها و  شان تمرینات و تیوری افغان در مکاتب حربی برای غیر های جنگ منظم تدریس شده است. عالوتا
 .اند های داخلی استفاده شده شان در طول تاریخ نظامی افغانستان زیادتر به خاطر سرکوب شورش های افسری کادر

ها  مستقیم، شبیخون عنصر ثابت وجود داشته است: جغرافیا، روش جنگ غیر های افغانستان چهار در تمامی جنگ»
های آن عبارت از بازیگران جنگ،  و قطع اکماالت لوژستیکی و باالخره مذاکره برای ختم جنگ است؛ ولی متحول

 .«باشد های جنگ می های نیابتی و انگیزه حامیان خارجی، گروه
 

 علل شکست اردو جدید
چون و چرای کابل در برابر مردان  آسای طالبان در سراسر افغانستان و درنهایت تسلیم بی ی برقها پس از پیشروی

سال برای ساخت خود  میلیاردها دالر هزینه برداشت ،  ۲۰مسلح امارت اسالمی فروپاشید . اردوی افغانستان طی
که چرا  .فغان در سراسر جهان استها شهروند افغان و غیرا پرسش بسیاری از ناظران، کارشناسان و البته میلیون

 پاشید؟
اگر ارتش ملی و پلیس افغانستان برای مقاومت در برابر طالبان آموزش ندیده و تجهیز نشده بودند، دلیل میبود؟ این 

المللی در ساعات گذشته مطرح کردند؛ زمانی که ناباورانه تصاویر ورود  های بین پرسش را بسیاری از رسانه
شد و نیروهای مسلح افغانستان، بدون شلیک یک گلوله، پایتخت را برای  یاست جمهوری پخش میطالبان به ارگ ر

  .به حاکمان جدید تسلیم کردند« انتقال مسالمت آمیز قدرت»تضمین 
ها  هزار نفر از آن ۴۳اند که  ها کشته شده هزار شهروند افغان در جریان درگیری ۱۵۰سال اخیر  ۲۰در طول 

اند. این شمار باالی قربانیان  ها عضو نیروهای نظامی و امنیتی بوده هزار نفر از آن ۱۱۰به  غیرنظامی ونزدیک
میلیارد دالر خرچ  ۸۳در تشکیل این اردو مبلغ رسید  «نقطه صفر»برای بازگشت طالبان به قدرت و افغانستان به 

 گردیده بود.
پلیس، توانایی کاربرد و نگهداری تجهیزات  رسد که بسیاری از اعضای اردوی ملی و با این حال، به نظر می

میالدی خروج تدریجی نیروهایش از  ۲۰۱۱رزمی اهدایی از سوی ایاالت متحده و ناتو را نداشتند. از سال 
افغانستان را آغاز کرد، این واقعیت را نادیده گرفته بود که بسیاری از نفرات نیروهای مسلح این کشور، سواد 

 .شتندخواندن و نوشتن هم ندا
 

 دالیل ذیل باعث ناکامی اردو گردید
 در محالت که پولیس موظف بود معموالً بدون جنگ تسلیم شدند. .۱
 در جنگ شامل  بود. ۷۵۰۰۰قوای مسلح  ۳۰۰از . ۲
 ضعف مدیریت جنگ از طرف رهبران جنگ. ۳
 پا به فرار نمودند. مورال اکثر سربازان  قبل از جنگ در جریان جنگ و پس از جنگ ضعیف بوده  از ترس . ۴
 پرسونل اند که  مهارت جنگی  را دارند. ۱۸۰۰۰قرار برسی جامعه جهانی اردو افغنستان داری . ۵
سرباز خیالی بود .دلخوری ارتشی ها از  ۴۲۰۰۰فساد اداری نیز در جنگ تاثیر داشته اردو افغانستان داری  .۶

 .تش ، عنوان شده استدولت ، فساد در ساختار حکومتی ، و جنگ روانی علیه ار
 دلگرمی به منسوبین دولت نداشته کشتن خودرا درین راه بهیوده می شمردند.. ۷
پرسونل اردو باقی بیشتر بخاطر نفقه فامیل خود در اردو جذب شده  کدام احساس شدید بوطن  ۱۸۰۰۰به جز . ۸

 نداشته در موقع حمله پا به فرار گذاشته اند
ت افغانستان سالح را داده بودند که از طالب تفاوق داشت ولی بی خبر از اینکه اردو سربازان دول  به  امریکا. ۹

 پاکستان در جنگهای مهم شرکت نموده از سالح پیشرفته استفاده نمودند.
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یکی از علل بسیار مهم عدم سالح های دور برد مانند تانک طیاره وراکت در اردو افغانستان نبوده باعث . ۱۰
 الت گردید. شکست در بعضی مح

یک پالن منظم برای دفاع از شهر ها وجود نداشت. در شهر ها در نقاط حاکم موضع های غیر تخریب شونده . ۱۱
 افراز نشده سرباز از موضع های سر لوچ استفاده مینمود.

هیبت طالبان و خود گذری در موقع جنگ باعث تضیف مورال گردیده بسیار محالت بدون فیر یک مرمی .  ۱۲
 یم شدند.تسل
ملت و نهادها و عقالنیت بروکراتیک در افغانستان هیچگاه با جامعه این کشور هماهنگ نشده -ساختار دولت.۱۳

 است. ما نتوانستیم یک اردو واحد را بسازیم..
 وطن فروشی خاک فروشی از طرف یکتعداد مسوبین دولتی و اردو باعث شکست در اردو میشود.. ۱۴
ی و عبداله باعث شد که سیاسون کشور به دو دسته تقسیم شده در سدد تخریب یکی اختالف بین اشرف غن. ۱۵

 دیگر برامدند. 
ای و  خصوص  نظامیان آمریکایی از افغانستان و اصرار بازیگران منطقه المللی و به خروج نیروهای بین.۱۷
لح نشان داد که پروژه ساخت و المللی در شریک کردن طالبان در قدرت، به فرماندهان و سربازان نیروهای مس بین

 حمایت از افغانستان در قوای مسلح افغانستان ختم  است .
ارتش افغانستان وابسته به نیروهای خارجی  می دانستن با رفتن قطعات خارجی که دارای سالح مجهز بودند . ۱۸

ا ضعیف فکر مینمودند. شاید اعتماد و مورال خودرا از دست داده ازهم پاشید. نیروهای مسلح افغانستان طالب ر
ها هزار نفر را در قالب اردوی ملی و پلیس دور هم  المللی، ده های سخاوتمدانه کشورهای بین دلگرمی  به حمایت

 .ناچار از هم پاشیدند ها به نگاه داشته بود. وقتی این پشتیبانی در یک دوره سخت از بین رفت، این قالب
 .کرده است های اردوی ملی را عامدانه پنهان می ها و ناتوانی تحده ضعفاز قرار معلوم ایاالت م

استفاده از سیستم پیشرفته تسلیحات، خودروها و »به به کنگره هشدار داده بود که « سیگار»آخرین گزارش 
 سواد افغانستان خارج است. های غربی به شدت از توان نظامیان عمدتا کم پشتیبانی ارتش

زاد براه انداخت، ایاالت متحده، چین، روسیه،  الد ترامپ طرح صلح افغانستان را با زلمی خلیلاز زمانی که دون
وگو با نمایندگان طالبان را گشودند. دفتر سیاسی طالبان  ایران، هند، اتحادیه اروپا، بریتانیا و البته پاکستان باب گفت 

وگوهای  عبدهللا عبدهللا بازیگر دست دوم گفت-غنی وآمد دیپلماتیک تبدیل شد و دولت اشرف در قطر به مرکز رفت 
 صلح شده از جزیات قرار داد خبری نداشتن.

حتی پیش از آن، در زمانی که شاخه والیت خراسان داعش اعالم موجودیت کرده بود، ایران و روسیه که اعتمادی 
داشتن جنگجویان داعش در   هبه دولت و اردوی افغانستان نداشتند، ترجیح دادند برای امنیت خود و دور نگا

 .در گفتگو شدند« امارت اسالمی»مرزهای خود با رهبران 
دولت امریکا با طالبان در دوحه توافق پنهانی داشتند که از جزییات آن کسی خبر نیست. تنها چیزی که دولت 

 افغانستان می دانست خروج غیرمسئوالنه ارتش آمریکا از افغانستان است.
ندهان افغان را که صبح از خواب برخاسته و یک باره با خبر شوند که آمریکایی ها شبانه پایگاه تصور کنید، فرما

بگرام را تخلیه کرده اند. و هم نظامیان افغان از حدود دو ماه پیش خروج شتابان آمریکایی ها را از کشورشان به 
حالت درسطوح سیاسی همه نهادهای  تماشا نشسته اند، در حالی که طالبان به سرعت در حال پیشروی بود این

 تصمیم گیر دچار نوعی بی حسی به مانند مارگزیدگی شده بودند.
در فروپاشی ارتش یک جنگ روانی نهفته بود، چرا که هنوز آمریکایی ها قرار داد  امنیتی را تحویل دولت و 

 .نیروهای مسلح افغانستان نداده بودند
لت افغانستان داده بودند ، به محض حمالت برق آسای طالبان می بایست آمریکایی ها براساس تعهداتی که به دو

عملیات خروج را برای کمک به ارتش افغانستان متوقف می کردند، این حمالت باید نقض کننده  قرارداد منعقده 
 ..بود. اما آمریکایی ها برغم این حمالت به خروج خود سرعت بخشیدند

دولت افغانستان را دور نگهداشته در مذاکرات همه قدرت را به طالبان  در نشست قطر دولت امریکا امریکا
 بعید است اصل اسناد و توافقات دو طرف به دولت مرکزی در کابل انتقال یافته باشد. سپرد.

 بحران سیاسی و نظامی
تان سقوط کند  مناطق شمالی شامل مناطق تاجیک، ازبک و ترکمن نشین افغانستان قبل از اینکه مناطق جنوب افغانس

 فروپاشید.
ضعف ارتش افغانستان در رویارویی با حمالت برق آسای طالبان بود. آمریکایی ها می گویند برای ارتش 

میلیارد دالر هزینه کرده اند و بنابراین می بایست مقابل  ۸۸افغانستان از نظر آموزش، تجهیزات و سالح بیش از 
 وناگون فروپاشید.طالبان تاب می آورد، ولی بالثر عوامل گ

به امریکا نشان داد ارتش های ساخت آمریکا نمی توانند حتی برای سه ماه   ۲۰۲۱فروپاشی ارتش افغانستان در 
 مقاومت کنند؟
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 5تر 4 له :د پاڼو شمیره

 degerman.-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

آمریکایی ها در جریان ساخت ارتش های نوین در افغانستان در چمبره یک فساد گسترده مالی بودند . در واقع این 
میلیارد دالر در جریان تشکیل این ارتش ها به جیب برخی سیاستمداران و ژنرال ها ارتش سازی ها محلی بود که 

 .رفت
 

 جنگ روانی
مریکا بدون دولت مرکزی با طالبان به مذاکره پرداخت و ااولین پیام های منفی حدود دوسال پیش، زمانی بود که 

 .نسبت به پشت پرده ها تشدید کرد  این اولین تردیدهارا
در دو ماه اخیر هم چند پیام واضح برای ارتش افغانستان ارسال کردند که نتیجه آن سست شدن اراده مریکایی ها ا

ارتش بود؛ از جمله تخلیه پایگاه نظامی بگرام بدون اطالع فرماندهان افغان بود که که دریک شب انجام شد. 
 .مریکایی ها حتی حاضر نشدند پایگاه را تحویل نظامیان افغان بدهندا

کایی ها آخرین پیام های خود را در راستای جنگ روانی از چند روز پیش به ارتش افغانستان دادند، آن هم آمری
زمانی بود که رسما در اطالعیه هایی از طالبان برای خروج اتباع خود از کابل فرصت خواستند و در اطالعیه 

 .تعرض نکنند های بعدی هم هشدار دادند که طالبان  به نظامیان و اتباع آمریکایی
از هم بپاشند. آن هم   مجموعه این رفتارها و پیام ها کافی است تا بزرگترین ارتش های جهان در کمترین زمان

ارتشی مانند افغانستان که همواره تحت دستور ژنرال ها عمل می کردند و استقالل چندانی در عملیات نظامی و 
 .تصمیم گیری ها در حوزه امنیتی نداشته اند

 
 یدن مردم از سوی حکومتند

حکومت مرکزی افغانستان در حقیقت زمانی سقوط کرد که مردم را نادیده می گرفت .هنگامی هم که به فکر مردم 
 .افتادند که دیگر دیر شده و فرصت های تشکیل بسیج مردمی از دست رفته بود

رتش ناتو تصور می کرد، به یک بزرگترین ضعف حکومت افغانستان آنجا بود که به پشتوانه آمریکایی ها و ا
قدرت منطقه ای تبدیل شده است. نوع رابطه کابل با کشورهای منطقه طی سال های گذشته نشان می دهد که سراب 

 .قدرت در سایه حمایت آمریکا تا چه حد دولت اشرف غنی را از عقالنیت در روابط منطقه ای اش دور کرده بود
را در کنار خود نگهداشته بود، هیچگاه ارتش افغانستان به این شکل از هم  این درحالی است که اگر حکومت مردم

نمی پاشید و با ورود مردم به صحنه می توانست اوضاع را در کنترل خود نگهدارد و به عالوه شاید می توانست 
 .روی حمایت کشورهای منطقه حساب کند

ای ماه ها در برابر هجوم طالبان مقاومت مینمودند . حقیقت این است که دنیا انتظار داشت که افغان ها دستکم بر
زمانی هم که خبرهایی مبنی بر تشکیل گروه های بسیج مردمی در فضای رسانه ای پیچید، تصور این بود که 
طالبان هرگز به هدف خود یعنی تصرف تمام افغانستان نخواهد رسید، اما گویا شکاف میان حکومت و مردم به 

 .زگشت رسیده و کار از کار گذشته بودمرحله غیر قابل با
اینها کلید اصلی یک حادثه تاریخی است که آمریکایی ها آن را پنهان می کنند تا هم خود را تطهیر کنند و هم 
تقصیرها را به گردن ارتش و مردم افغانستان بیاندازند. شاید هم دنبال فراهم کردن برگه های بازی برای آینده 

 .هستند
 

  منابع
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