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2021سپتمبر،  17جمعه،           خالدی                                          نور احمد دوکتور    
    

 قسمت سوم و اخیر
 

 :افغانستان رهبری دولت ضعفچهارم: 

تیمور اری شد. ذبن پایه گ 2001زمینه های ضعف دولت جدید پسا طالبان در افغنستان در کنفرانس 

روی کاغذ بستری را  2001"توافقات بن در سال در بی بی سی مینویسد:  2009شاران در سال 

برای یک حکومت دارای پایه های وسیع، چند قومی و متوازن سیاسی به وجود آورد. با این 

وصف، قدرت عمالً به صورت عمده در اختیار آنچه که "ائتالف شمال" خوانده می شد و بویژه 

 .خه کوچک نظامی حزب جمعیت متشکل از چهره های موسوم به 'پنجشیری' قرار داشت"میان شا

پست را از آن خود کرد که وزارتهای مهم دفاع،  30پست مهم از میان جمعاً  17ائتالف شمال، 

داخله، خارجه، پالن، تجارت و ریاست امنیت ملی جزو آنها می شد. در این میان تنها دو پست 

وزارت مالیه در اختیار گروه به اصطالح "روم" متشکل از طرفداران ظاهرشاه ریاست دولت و 

بدین ترتیب، ائتالف شمال، که به دنبال سقوط طالبان کابل را در کنترل خود گرفته  .قرار گرفت

بود، برنده تمام عیار بازی بود. این کابینه متوازن نبود، چرا که در آن به برخی از گروهها بیش از 

الزم سهم داده شده بود و برخی دیگر از سهم واقعی برخوردار نشده بودند. کوتاهی در عملی اندازه 

کردن توافقات بن در زمینه برقراری مناسبات مبتنی بر تقسیم متناسب قدرت، کشمکش داخلی شدیدی 

آقای کرزی که می توان گفت به نوعی  .را میان چهره های مختلف داخل حکومت به دنبال داشت

سیاست  2003حاطه "جنگساالران" نیرومند بود و حوزه نفوذش به کابل محدود می شد، از سال در ا

کنارزدن حریفان از قدرت را در پیش گرفت و تالش کرد تا سهم ائتالف شمال را در کابینه خود 

ها و منازعه شدید  شاهد کشمکش 2005تا  2002به همین دلیل دوره بین سالهای  .محدود سازد

ن نخبگان گوناگون دولتی بود که در جریان آن رییس جمهور و با متحدان نزدیک خود در داخلی بی
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و  2006آقای کرزی از سال  .یک طرف و "جهادیهای" ائتالف شمال در طرف دیگر قرار داشتند

زدن مخالفان را با سیاست مدارا  با برکناری حریفان "جهادی" از دولت، درعین حال سیاست کنار

ن کرد و طی آن شبکه پیچیده ای از روابط با فرماندهان، رهبران قومی و دیگر و دلجویی عجی

بازتاب همین سیاست است که براساس آن وی  2009انتخابات سال  .بازیگران قدرت به وجود آورد

با بازیگران عمده قدرت چون ژنرال دوستم، محمد محقق و دیگران به معامله روی آورد تا در ازای 

ای دولتی و دیگر امتیازات را در اختیار آنان قرار دهد. یعنی همان کسانی را که پیش حمایتشان پسته

 .از این تالش کرده بود تا موقعیت شان را در جامعه و سیاست افغانستان تضعیف کند

( درهم شکستن ساختمان دولت 1996-1992مسعود ) -آورد غم انگیز و فاجعه بار دولت ربانیدست

ها  آن ۀهای تنظیمی و جنگ ضد قوم هزار دوی مسلح و مسلکی کشور، آغاز جنگافغانستان و خلع ار

بود که هنوزهم بیاد ملت افغانستان است. شورای نظاریها به دموکراسی و حکومت قانون احترام و پا 

کفایت خطاب کرد، یک  بندی ندارند. عبدهللا در نقش رییس اجراییهٔ دولت رییس جمهور خود را بی

د عطا محمد نور به رییس جمهور کشور گفت تو صالحیت برطرفی مرا نداری و بعداً والی در وجو

کشد! از این بیشتر انارشیگری را در هیچ  هللا گذر اعالن کرد که کابل را به خاک و خون میامان

 توان مشاهده کرد. شورای نظاریها زمزمه اغتشاش، کودتا و ایجاد حکومت موازی را چنددولتی نمی

 اجرا کردند.  2019دادند و بعد از انتخابات سال بار سر 

 های نیمه مسقل محلی وابسته به جنگهای محلی، ختم قدرت تأمین حاکمیت دولت مرکزی باالی قدرت

های محلی به دولت مرکزی و غیره ابتکارات مورد  دهی اداری و مالی ارگان ساالران گذشته، جواب

بسیاری موارد با منافع حامیان رییس اجراییه در تناقض واقع نیاز ضرورت دارد این ابتکارات در 

شدند. بطور مثال عطا محمد نور سرپرست  شده با مقاومت شدید رییس اجراییه در نطفه کشته می

فعلی والیت بلخ که در طول یازده سال گذشته با خود مختاری کامل والی والیت بلخ بوده است آشکارا 

مقام جلوگیری کرده و داکتر عبدهللا از این موقف تمردی او حمایت از تقرر شخص دیگری به این 

 کند. می

تزلزل ائتالف سیاسی میان اشرف غنی و عبدهللا عبدهللا در هردو دور ریاست جمهوری اشرف غنی 

ناشی از بی موازنگی ساختمان سیاسی دولت ائتالفی آنهاست. در یک قطب داکتر عبدهللا رییس 

نظامی در وجود  -عالی مصالحهٔ ملی از حمایت یک سازمان متشکل سیاسیاجراییه/رییس شورای 

های وابسته،  ها در داخل ساختمان دولتی، در رسانه حزب جمعیت و حزب وحدت وحامیان جهادی آن

تمام عناصریکه در بیست سال اخیر با  جامعه مدنی وابسته، در وجود وکالی وابسته در پارلمان و
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به جاه و منال رسیده اند بر خوردار بود. در قطب دیگر داکتر اشرف غنی استفاده از قدرت دولتی 

های  بدون برخورداری از حمایت یک سازمان متشکل سیاسی حزبی به حمایت روشنفکران و سازمان

سال اخیر به ستوه  20ساالران در  خورد و ریزه غیر جهادی و افراد عامۀ ملت که از استیالی جنگ

 است.رسیده اند، دل بسته 

مندانه اشرف غنی به داکتر عبدهللا در توافقنامه های سیاسی  های سخاوت مضاعف بر آن، امتیاز دهی

ها شد و اشرف غنی را از حمایت پنجاه در دولت سبب نارضایتی عمومی پشتون -و دادن سهم پنجاه 

ها عمالً دهیمداران پشتون محروم ساخت. این امتیاز  مورد نیاز بسیار نزدیک بسیاری از سیاست

 حکومت او را فلج نموده و در گروگان داکتر عبدهللا قرار داده بود.

قبل از توافق  2014اخطار نماینده ملل متحد در جلوگیری از نشر نتایج تفتیش شده انتخابات سال 

ها کارانه آن سیاسی باید به اشرف غنی از متزلزل بودن موقف حامیان خارجی کشور و نقش سازش

که دیدیم با وجود پیروزی قاطع اشرف غنی که  گذاشت. در نهایت طوری باقی نمی هیچ شکی

بزرگترین تفتیش انتخاباتی در جهان آن را تأیید نمود، موقف متزلزل و سازشکارانه امریکا سبب 

باالی اشرف غنی شد که نتایج نامیمون آن در بی اعتباری و ضعف دولت در  ۵0-۵0تحمیل ائتالف 

  گردید.کشور مشاهده 
 

تنظیمهای جهادی دوباره در نتیجه کانفرانس بن به کمک امریکا و متحدین آن در ترتیب  به این

افغانستان به قدرت رسیدند. در طول بیست سال متعاقب با سرازیر شدن ملیاردها دالر کمک نظامی، 

بی و رغ-اداری وانکشافی به افغانستان و تطبیق و اجرای آن توسط شرکتهای خصوصی امریکایی

ها (NGOsان، جی، او) قراردادیهای داخلی آنها و سازمانهای )تصدیهای( تازه ایجاد شدهٔ غیر دولتی

زمینه های فساد بزرگ در کشور فراهم گردید. در همچو یک فضایی، رهبران تنظیمهای جهادی و 

 ته با سؤ خپرداتازه به قدرت رسیده های وارداتی امریکاییها به سرعت به غارت ثروتهای کشور 

استفاده از قدرت دولتی، تولید و قاچاق مواد مخدر یک اقتصاد مافیایی را درکشور ایجاد کرده یک 

قشر فوق العاده ثروتمند، بخصوص در محور اتحاد شمال، ایجاد گردید که به انحصار قدرت دولتی 

 ا، ابأ ورزیدند. دست زده و از پذیرفتن هرگونه شکست انتخاباتی بدست مردم، به کمک امریک

عالوه بر آن این گروه زمینه های گسترش هجوم فرهنگی "ایران بزرگ!" را در کشور فراهم کردند 

 .که هدف آن حذف هرگونه اشاره به ملت افغانستان و بی هویت ساختن مردم و دولت افغانستان است
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)از  است ي" شکل گرفتهدر كشور ما، به گفتهٔ فرید بهمن "بیشرف ترین نوع اشرافیت سیاسي میراث

. مهره های جنگساالر تنظیمی مسلح به عشق تبار، م(2020صفحهٔ فیسبوک فرید بهمن، ششم اپریل 

قشر همیشه حاضر در قدرت سیاسی را تشكیل داده که  م بدینسو2001از سال  دین، مذهب و زبان

بندها و معامله و  بخاطر حفظ قدرت سیاسی و ثروتهای چپاول شده قارونی خود از هیچگونه زد و

 قرار و مدار دریع نمی ورزند.

سفانه از آنجاییکه این اشرافیت سیاسی در محوریت عبدهللا عبدهللا رنگ قومی ضد پشتون دارد أمت

نفرتان تاجک و هزاره در جامعه و در رسانه های متکی به  -از حمایت کورکورانهٔ و بیدریغ پشتون

ی اجتماعی، مستفید بوده به یک زبان همه پشتونها منجمله گذاری ایرانیها، بشمول رسانه هاه سرمای

ً پرست و طالب پرور میدانند. اتفاقرهبران پشتون تبار ارگ را فاشیست، طالب و طالب  ن همی ا

قومی عبدهللا محور، سبب یکپارچگی نامرئی انتخاباتی  -سیاسی - نفرتی اشرافیت -خصلت پشتون

ضد طالبان حاضر در قدرت سیاسی گردیده عامل  پشتونها در حمایت از روشنفکران پشتون تبار

 میباشد. قومی عبدهللا محور -سیاسی - اصلی شکستهای چشمگیر انتخاباتی اشرافیت

حیرت انگیز است که سایر بازیگران سیاسی داخلی و خارجی افغانستان از جمله امریکاییان،  

اسی ن تبار حاضر در قدرت سیپاکستانیها، روسها و ایرانیها در مخالفت با این قشر روشنفکر پشتو

 قومی عبدهللا محور همدست میباشند. به دالیل -تنظیمی -سیاسی - افغانستان و حامیان آنها با اشرافیت

قومی با وجود شکستهای چشمگیر انتخاباتی، از کمک و  -تنظیمی -نامعلومی این اشرافیت سیاسی

ان، ه پشتون محور بودن جنبش طالبداربود. شاید با توجه ب حمایت و تشویق آشکار امریکاییها برخور

هدف استراتژیک به باور امریکا ایجاد یک توازن قومی در زعامت آیندهٔ سیاسی افغانستان با جبران 

 اشتباهات کنفرانس بن بهتر حافظ منافع آنها باشد. 

اقتصادی به زعامت رهبران  -این شرایط رقت بار و انحصار قدرت سیاسی توسط مافیای سیاسی

زمینه های عینی را برای مداخلهٔ مجدد  ،ی جهادی و گسترش فساد اداری توسط این گروهتنظیمها

پاکستان در افغانستان از طریق تنظیم و تجهیز مجدد تحریک طالبان، که اکثریت رهبران و فعاالن 

به این  2005در پاکستان پناه برده بودند، فراهم نمود. از سال  2001طراز اول آنها بعد از سال 

ف حمالت تروریستی تحریک طالبان در افغانستان مجددأ آغاز گردید که امروز قدرت را در طر

 .افغانستان بدست دارد

ایجاد بحرانهای مصنوعی سیاسی و مدیریت این بحرانها برای تضعیف دولت اشرف غنی به سیاست 

عدم قبولی نتایج سه انتخابات پیهم از جانب رسمی مخالفان شورای نظاری او مبدل گردیده بود. 
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به وضاحت معلوم گردید که نظام سیاسی دولت افغانستان  ،عبدهللا عبدهللا و حامیان شورای نظار او

خطر مافیای جهادی جنگساالران که با جوهر نظام و حاکمیت قانون  ؛بودبا دو خطر جدی مواجه 

 به امارت اسالمیکشور سقوط  ت در نتیجه سبببا تضعیف بنیادهای دول در تقابل قرار دارند و

بی جهت نیست که بسیاریها در افغانستان از پیروزی طالبان صرف به آن جهت استقبال  .ن شدندطالبا

 میکنند که به انحصار قدرت سیاسی و مافیایی توسط آنچه آنها "لندغران" می نامند پایان داده اند.

 :پاکستانم: عامل پنج

سقوط  ردباوجود بی اعتنایی امریکاییان و اروپاییها در ارزیابی واقعی ابعاد و اهمیت نقش پاکستان 

. بسیاری از افغان ها و میباشدبرجسته  به عنوان عامل کلیدیپاکستان  عامل نهایی دولت افغانستان،

ساخته و خدمات مجهز نظامی داده آنها را آموزش به طالبان پاکستان  یاردوتحلیلگران معتقدند که 

لبان ه طارای کمک بو حتی افسران، مشاوران و سربازانی را ببرای آنها فراهم میکنند جستیکی ول

افغانستان در واقع با نیرویی روبرو شده است که تا  ی ملیاردو. به عبارت دیگر، فراهم کرده اند

ان اما چرا پاکستان از طالببسیار بزرگتر و حرفه ای تربیت شده است.  یاردوحد زیادی توسط یک 

گیری و جلو ، ایجاد عمق استراتژیک در مقابله با هندحمایت می کند؟ عمدتا برای کنترل افغانستان

تاپی نیز وجود دارد که می تواند روزی گاز . عالوه بر این، مسئله خط لوله در افغانستان از نفوذ هند

 و موضوع دسترسی پاکستان به کشورهای آسیای تامین کند مورد نیاز پاکستان را از ترکمنستانگاز 

افغانستان در این موارد به عنوان یک ضرورت دولت مطیع در یک  .از طریق افغانستان میانه

 حیاتی برای پاکستان توسط رهبران آن کشور تلقی شده است.

ال قبل، سبزرگ قرن بیست و یکم، پاکستان میباشد. سی ه نظر میرسد که برندهٔ اصلی در این بازی ب

فهمید که امریکا دیگر عالقمند حضور در افغانستان نیست،  (2) هنگامی که رئیس جمهور ضیاالحق

سیاست پاکستان را در مقابل افغانستان تعریف کرد، که تفاوت چندانی با سیاستهای دولت استعماری 

]در کابل[  هند برطانوی در افغانستان نداشت: وی اظهار داشت که "ما حق داشتن یک قدرت را

کسب کرده ایم که نسبت به ما بسیار دوستانه باشد. ما به عنوان یک کشور خط مقدم خطرات جدی 

 را پذیرفته ایم و اجازه بازگشت به وضعیت قبل از جنگ را که با نفوذ گسترده هند و شوروی و ادعا

زها دربحبوحهٔ در این رو (3) ".ما مشخص شده بود، نمی دهیم های افغانستان در مورد کشور خود

خروج امریکا از افغانستان، این برداشت به همان پیمانه صادق است که سی سال قبل سیاستهای 

 .پاکستان را در مورد افغانستان تعیین مینمود
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در حقیقت، از دیدگاه پاکستان، به نظر می رسید که در حال حاضر ایاالت متحده از همه رقبای 

. این وضعیت برای پاکستان به مثابه یک فاجعه استراتژیک پاکستان حمایت می نمود یی منطقه

میدان نبرد جدید برای  -( به گفته احمد رشید، کابل ناگهان به کشمیر جدید 4محسوب میگردد. )

تبدیل شده است. آنچه این قیاس را به حقیقت سوق می دهد این است که هند،  -رقابت هند و پاکستان 

حمایت از شورشیان در کشمیر هند و اقدامات تروریستی در هند، مانند به نوبه خود، پاکستان را به 

 .واقع گردید، متهم می کند 2008آنچه در بمبئی در سال 

ایاالت متحده از سه مورد به پاکستان بی اعتماد است: حمایت پاکستان از گروه های شبه نظامی و 

ای پاکستان. هیالری کلینتون  خانه هسته تروریستی، گسترش سالح های هسته ای و امنیت زراد

، اظهار داشت که "رهبری  2009وزیر خارجه امریکا در هنگام سفر خود به پاکستان در نوامبر 

داند  یممی کنم که هیچ کس در دولت شما نطالبان افغانستان و القاعده در پاکستان هستند و من فکر ن

وقتی ایاالت متحده اسامه  (5)"آنها را بگیرندکجا هستند و نمی توانند، اگر آنها واقعاً می خواستند، 

 .بن الدن را در پاکستان پیدا کرد و او را کشت، نشان داد که حق با او بود

ً ه، نخست تنظیمهای جهادی و متعاقبسال گذشت 48در طالبان، که همه ارتباطات عمیق با سازمان  ا

ه ی و اجتماعی افغانستان نقش درجاستخبارات نظامی پاکستان )آی اس آی( دارند، در بی ثباتی سیاس

اول ایفا کرده اند. بدین ترتیب دولت پاکستان، در عین زمان، توانایی ایفای نقش سازنده و هم مخرب 

را در افغانستان دارد. با این حال، تجارب تاریخی نشان می دهد که این کشور عالقه بیشتری به 

 .غانستان داردخدمت به منافع خود به قیمت ثبات، صلح و توسعه اف

ایاالت متحده، پاکستان بر اساس دو پیش فرض موضع  (think tanks) طبق برخی از اندیشکده های

 :دوگانهٔ را در مورد طالبان افغانستان حفظ کرده است

 اول، آنکه ایاالت متحده سرانجام دوباره از منطقه خارج خواهد شد؛ 

  (6) .به قدرت بازمیگردند دوم، پس از خروج ایاالت متحده از کابل طالبان

کستان ش فرض های پابدون شک با خروج امریکا از افغانستان و به قدرت رسیدن طالبان در کابل پیی

ه است. فرض براین است از آنجا که پاکستان توانایی داشتن دو سرحد خصمانه را تبه حقیقت پیوس

 .منافع ملی پاکستان استندارد، داشتن یک دولت طرفدار پاکستان در افغانستان به نفع 

تا آنجا که به هدف اول مربوط می شود، پاکستان عالقه ای ندارد که به هندوستان حق هر نوع 

حضور را در افغانستان بدهد و هر مرحله از دوستی و همکاری هند و افغانستان را با سٔوظن می 

ستان با تقویت همکاری با افغانبیند. پاکستان نه تنها هند را به اتخاذ سیاست "محاصره استراتژیک" 
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متهم می کند بلکه مجری این پالیسی را نیز از طریق قونسلگری های هند در افغانستان میداند. با 

این حال، با توجه به سطح کمک های انکشافی هند و افزایش قدرت آن در صحنه بین المللی، پاکستان 

تان خارج کند و این همان دلیلی است که هدف فهمیده است که به سادگی نمی تواند هند را از افغانس

خود را اصالح کرده و اکنون اصرار دارد که نفوذ هند را به حضور فقط در فعالیتهای توسعوی 

 .محدود کند

 بلکه توسطسیاست افغانستان در پاکستان نه توسط نخبگان غیرنظامی در وزارت امور خارجه 

دی تدوین می شود. تهدید هندوستان برای اردوی در راولپن (GHQ) اهرهبری نظامی در قرارگ

پاکستان به یک وسواس دایمی مبدل گردیده است و به طور ضمنی تأکید می کند که موجودیت یک 

دولت مطیع در کابل که "عمق استراتژیک" را در هر جنگ آینده با هند فراهم کند، برای پاکستان 

افع اصلی را در ذهن دارد که می خواهد به هر پاکستان در برابر افغانستان سه من .ضروری است

 :قیمتی آنها را دنبال نماید

هدف اولی پاکستان قطع کامل نفوذ هند در افغانستان است و اگر قادر به قطع کامل روابط هند  -اول

 با افغانستان نشود، محدود کردن حضور هند، حد اقل هدف پاکستان در افغانستان است؛

یک دولت مطیع به رهبری طالبان به عنوان تامین کنندهٔ "عمق استراتژیک" در  تأکید بر ایجاد -دوم 

 افغانستان در برابر هند؛ 

پاکستان برای حفظ "داشته های استراتژیک" خود به شدت به فضای خاصی در افغانستان نیاز  -سوم

 .دارد

انحراف توجه ایاالت می توان از یکطرف تا حدودی ناشی از  2006تجدید حیات طالبان را در سال 

، که مهم استراتژیکی خود ۀیم پاکستان برای استفاده از داشتمتحده به عراق و بخشی دیگر به تصم

اعضای طالبان فراری از افغانستان بود، برای بی ثبات ساختن دولت نو بنیاد جمهوری اسالمی 

رت دانست. بدین گونه افغانستان و به قدرت رساندن مجدد طالبان و یا شریک ساختن آنها در قد

 ایاالت متحده در افغانستان و ثبات آن کشور ظاهر طالبان به عنوان تهدیدی بزرگ برای حضور

همیت پاکستان در تالشهای ایجاد ثبات در افغانستان در سخنان صدراعظم پیشین این کشور ا .iشد

 اشت: اظهار د 2010یوسف رضا گیالنی به تصویر کشیده شده است طوریکه در اکتبر 

"بدون ما هیچ اتفاقی نمی افتد، زیرا ما بخشی از راه حل هستیم". با این حال، مفهوم پاکستان در 

مورد حل مسئله افغانستان و نقشه راه ایاالت متحده برای ثبات بسیار متفاوت است. اعتماد پاکستان 

رای که افغانستان ببه مرکزیت نقش خود در راه حل قضیهٔ افغانستان از این واقعیت ناشی می شود 
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حمل و نقل و تجارت خود به پاکستان وابسته است و از همه مهمتر پاکستان کنترل گروههایی را 

بدست دارد که برای برقراری صلح پایدار در افغانستان بسیار مهم هستند. در حقیقت، راولپندی از 

مریکا در انافع هند و این گروهها به عنوان بخشی از استراتژی خود برای تنظیم حمالت علیه م

 .افغانستان استفاده کرده است

های متعدد برعلیه انسجام داخلی و ثبات پاکستان از سوی طالبان و وابستگان القاعده  علیرغم تهدید

آنها، پاکستان همچنان از اسالم گرایان تندرو حمایت می کند. این کشور کامالً معتقد است که در 

وضعیت افغانستان به نفع آن باشد، توانایی کنترل آنها را در آینده صورت نیاز، در شرایطی که 

  .دارد

که پاکستان تالش کند تا در تشکل نظام سیاسی آینده افغانستان دست باال  شتاین احتمال وجود دا

نشان داد که پاکستان از نفوذ فوق العاده خود سال جاری حوادت بعد از پانزدهم آگست داشته باشد. 

قش پاکستان با بی میلی، نباالی طالبان برای نصب یک دولت کامآل مطیع استفاده نمود. در حالیکه 

اما از به حاشیه رفتن خود در مذاکرات دوحه  تعیین کنندهٔ ایاالت متحده را در قبال افغانستان پذیرفت

بعد از اشغال کابل توسط طالبان اختالفات میان گروههای شامل  طولی نکشید کهاما  ناراضی بود.

تحریک طالبان در مورد ترکیب دولت جدید امارت اسالمی ایجاد این دولت را به مشکالت مواجه 

برادر و اعضای برجستهٔ تیم مذاکراتی طالبان در دوحه پستهای  نمود. در حالیکه انتظار می رفت مال

اما با مخالفت شدید گروه حقانی که از حمایت نزدیک آی اس آی یا سازمان مهم دولتی را اشغال کنند 

استخبارات نظامی پاکستان بر خوردار است و قوماندانی عملیات نظامی را در افغانستان به عهده 

های ه به پستداشتند مواجه شدند و با مداخلهٔ رییس آی اس آی که به کابل مسافرت نمود کنار زده شد

سوم مقرر شدند و در عوض آنها گروههای افراطی داخل رهبری طالبان و گروه حقانی درجه دوم و 

 پستهای رییس الوزرأ، وزارت داخله، وزارت دفاع و معاونیت اداره امنیت ملی را بدست گرفتند.

ه اهداف ببرندهٔ اصلی بوده و بدون شک با به قدرت رسیدن طالبان در کابل پاکستان بدین ترتیب 

 .نایل میگردددر افغانستان  خود

 :خالصه

 سناریو رخ پنجکه پیروزی طالبان را توضیح می دهد.  یمکردعامل اصلی تمرکز  پنج ما بر روی

 این عوامل عبارت بودند از: داده است که مکمل یکدیگر هستند، 

 ؛اول: اشتباهات امریکاییان در تشکیل و سوق و ادارهٔ اردوی ملی افغانستان

 ؛اردوی ملیافغانستان و در  موجودیت فساد گسترده دردوم: 
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 ؛اولیتهای سیاسی و استراتژیکی امریکا سوم: تغییرو تبدیل در

 ؛ وافغانستان رهبری دولت چهارم: ضعف

 .پنجم: عامل پاکستان

از آنها را که در شکست دولت افغانستان داشته اند نمیتوان به  وزن و تآثیر نسبی هر یکدر حالیکه 

 .طور قطعی بیان کرد اما این قدر میدانیم که همه آنها قاطعانه به آنچه اتفاق افتاده کمک کرده اند
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