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چرا تلفات نیروهای

امنیتی افزایش یافته است؟
حفیظ اهلل زکی
دفتر بازرس ویژه آمریکا برای بازســازی افغانســتان (سیگار)
گزارش داده که شمار کشت ه شدگان نیروهای مسلح افغانستان در
سال جاری به  ۵۵۲۳نفر رسیده است.
بر اساس این گزارش آمار کشتهشدگان نیروهای امنیتی در ده ماه
نخست امسال در مقایسه با کل کشته شدگان سال  ۲۰۱۵بیانگر
آن است که این نیروها در این مدت  ۹درصد بیشتر کشته دادهاند.
افزایش تلفات نیروهای نظامی در کشور به دو عامل عمده بستگی
دارد :یکی تشــدید و گســتردگی جنگ ها و دیگری ضعف در
رهبری و مدیریت جنگ.
در اواخر زمســتان سال گذشــته مذاکرات صلح چهارجانبه به
اشــتراک نمایندگان آمریکا ،چین ،افغانستان و پاکستان به بن
رسید و گروه طالبان طرح گفتگو و مذاکره را رد کرد و بر تشدید
جنگ و رویکرد نظامی پای فشرد .با آمدن فصل بهارگروه طالبان
عملیات عمری را در سراسر کشور راه اندازی کرد و طی هفت ماه
گذشته حمالت گســترده ای را بر مراکز ولسوالی ها و والیت ها
انجام داده است.
طالبان توانســت مرکز والیت کندز را ولو به طور مؤقت به تصرف
خود در بیاورد و مراکز والیات فراه ،هلمند و ارزگان را در معرض
تهدید جدی قرار دهد .حمالت قوی و همزمان این گروه در چند
جبهه نشان داد که این گروه امسال با تاکتیک ها و آمادگی های
بیشتری وارد کار و زار جنگ در افغانستان شده بود.
بدون شک جنگ های پیاپی ،شــدید و گسترده که در بسیاری
موارد به نبرد تن به تن و خانه به خانه می انجامید ،تلفات بیشتری
را نسبت به جنگ های دیگر به دنبال دارد .با این حساب افزایش
تلفات نیروهای امنیتی امــر معمول و قابل پیش بینی به نظر می
رسد .ولی این در صورتی است که ما هردو طرف جنگ را از لحاظ
تســلیحات و امکانات نظامی و لوجیستکی یکسان فرض کنیم؛
درحالی که واقعیت این طور نیست .نیروهای امنیتی مجهز با تانک
و نفربرهای زرهی می باشــند ،از پشتیبانی هوایی برخوردارند و
اســلحه و تجهیزات مدرن تری در اختیار دارند .عالوه بر این ها
نیروهای امنیتی کمتر حالت تعرضی داشــته اند؛ پس باید تلفات
کمتری می داشــتند .شــاید عوامل متعددی در افزایش تلفات
نیروهای امنیتی دخیل باشــد؛ اما ضعف رهبری ،نابسامانی های
داخلی و نبود هماهنگی میان نیروها عامل عمده تلفات نیروهای
امنیتی به شمار می رود.
یک هفته پیش فرمانده کل نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان
نیز هشدار داده بود که « ناکامی و ضعف» در رهبری اصلی نیروهای
مسلح افغانستان به افزایش تلفات این نیروها کمک کرده است.
ضعف در رهبری نیروهای مسلح یکی از مشکالتی است که بارها
از سوی کارشناسان و رسانه های افغانستان برجسته شده است.
دلیل این ناکامی و ضعف به دو عامل بر می گردد؛ یکی دو ســره
بودن حکومت که اوال دوتیم شــریک در قدرت برســر تقسیم
نهادهای امنیتی باهم درگیری داشــتند؛ ثانیا بر سر تعیین افراد
برای مدیریت این نهادها به توافق نمی رسیدند .از همین رو تعیین
وزرا و روسای نهادهای امنیتی به یک بحران سیاسی تبدیل شده
بود.
فشــارها ،اعتراض ها و تنگناها باالخــره رییس جمهور و رییس
اجراییه را مجبور ســاخت که روی تعیین افراد در رأس نهادهای
امنیتی به توافق برسند .در این توافق مسأله لیاقت ،شایستگی و
تعهد افراد در نظر گرفته نشــد .بلکه مهم این بود که فرد معرفی
شده از یک جانب کسی نباشد که موازنه قدرت را به نفع آن طرف
تغییر دهد .پس لزوما بایستی افرادی تعیین می شدند که تهدید
بالقوه برای هر دو طرف به حساب نمی آمدند.
مسأله دیگر سیاســت های پیچیده و مرموز پشت پرده است که
ممکن است در انتخاب افراد مشخص در سمت های مهم امنیتی
نقش ایفا کرده باشــد .به هر حال جان نیروهــای امنیتی برای
حکومت ،نظام و مردم افغانستان بسیار مهم است .هرگونه غفلت،
سهل انگاری و منفعت طلبی که به کشته شدن بی مورد نیروهای
امنیتی منجر شود ،خیانت به وطن و به مردم افغانستان محسوب
می شود.

افزایش تلفات نیروهای امنیتی؛ ضعف حکومت یا قدرت طالبان؟
سیگار؛ بازرس ویژه ایاالت متحده آمریکا
برای افغانستان در گزارش تازه ی خود از
افزایش تلفات نیروهای امنیتی کشور در
سال جاری میالدی خبر داده است .سیگار
در گزارش تــازه ی خود به کنگره آمریکا
نوشته اســت که شمار کشــته شدگان
نیروهای امنیتی افغانســتان از آغاز سال
جاری میالدی تا  19ماه آگســت همین
ســال ،به  5523نفر رسیده است .در این
گزارش همچنان گفته شــده است که در
این مدت  9665نفر دیگــر از نیروهای
ارتش و پولیس افغانســتان ،زخمی شده
است.
بر اساس گزارس سیگار ،آمار کشته شده
گان نیروهای امنیتی افغانســتان در ده
ماه نخست سال  2016در مقایسه با سال
 2015میالدی  9درصد افزایش را نشــان
می دهد .تلفات نیروهای امنیتی کشــور
در سال گذشته ،شــامل پنج هزار کشته
و  15هزار زخمی بوده اســت .در گزارش
سیگار همچنین گفته شده است که تعداد
رویدادهای امنیتی هم امســال نسبت به
سالهای گذشته بیشتر بوده و مطابق آمار
سازمان ملل ،از  ۲۰ماه می تا  ۱۵آگوست
( ۸۸روز) به  ۵۵۹۶مورد رســیده که در
مدت مشابه در سال گذشته  ۴.۷درصد و
در مقایسه با پیرارسال  ۳.۶درصد افزایش
را نشان میدهد.
همچنان در این گزارش گفته شده است
که چیــزی بیشــتر از  61درصد خاک
افغانستان تحت کنترول دولت افغانستان
اســت و  28.4درصد خاک کشور محل
منازعه و بیــش از  10درصد دیگر تحت
کنترول شورشیان است .در ماههای اخیر
گروه طالبان و ســایر شورشیان مخالف
دولت افغانســتان ،حمالت نظامی شان
را افزایــش داده اند و بــر عالوه والیت
های شمال کشور ،در سایر والیت ها نیز
حمالت متعددی را بــاالی مراکز دولتی
انجام دادند ،اما نتوانستند مراکز دولتی را
بصورت دومدار در اختیار خود قرار بدهند
و نیروهــای امنیتی دوباره حمالت آنها را
عقب زدند.
افزایش تلفات نیروهای امنیتی کشور در
ده ماه نخست ســال روان میالدی نگران
کننده است .این میزان از تلفات نیروهای
پولیس و اردوی کشــور ،در میدان نبرد،
نشــان می دهد که آنها در راه مبارزه با
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شورشیان و گروه های مسلح مخالف دولت،
تا چه اندازه با دشــواری و مشکالت مواجه
هستند .اما چه عواملی باعث شده است که
شــمار تلفات نیروهای امنیتی  9فیصد در
مقایسه با کل ســال  2015میالدی افزایش
پیدا کنــد؟ آیا افزایش تلفــات نیروهای
امنیتی کشور نشــان قدرت گرفتن بیشتر
شورشیان مخالف دولت افغانستان است و
یا اینکه نشان ضعف مدیریت نهادهای مهم
و استراتژیک امنیتی کشور؟
ضعــف مدیریتــی در نهادهــای امنیتی
همواره از ســوی نمایندگان مجلس مطرح
گردیده است .حتی آنها بارها در این مورد
مســئولین امنیتی را به مجلس فراخوانده
انــد و از آنهــا در مورد حمــات متعدد
شورشــیان و تشــدید نا امنی ها پاسخ
خواســته اند .هفته ی گذشته جنرال جان
نیکلســون فرمانده فرمانده کل نیروهای
آمریکایی و ناتو در افغانســتان ،نیز گفته
بود که ناکامی و ضعف در رهبری نیروهای
مسلح افغانســتان به افزایش تلفات این
نیروها کمک کرده است.
نیروهای امنیتی کشــور نیز بارها از عدم
هماهنگی نهادهای امنیتی شاکی بوده اند،
آنها گفته اند که در جبهات جنگ دستوارات
الزم را به موقع و در زمان مناسب دریافت
نمی کننــد و همچنان امکانات و تجهیزات

الزم در اختیار آنها قرار داده نمی شــود.
عدم هماهنگی نیروهــای امنیتی باعث
می شــود که آنها در میدان نبرد نتوانند
به همدیگــر کمک و همــکاری کنند و
برای شکســت دشمن حمالت هماهنگ و
منسجم داشته باشند.
نهادهای امنیتی کشور در طرح استراتیژی
جنگ ،مدیریت نیروهای امنیتی در میدان
نبرد ،رساندن تجهیزات به نیروهای امنیتی
در میدان نبرد و بسیج و هماهنگ سازی
آنها ،عملکرد خوب و قابل قبول نداشــته
اند .عملکــرد ضعیف آنها در این بخش ها
باعث شده است که تلفات نیروهای امنیتی
کشــور افزایش یابد و تعداد زیادی از این
نیروها زخمی شوند و ابتکار عمل در میدان
جنگ به دست شورشیان بیفتد.
بنا به گزارش سیگار ،ایاالت متحده آمریکا
تا سپتامبر امسال  59.8میلیارد دالر برای
تجهیز ،تقویت و آموزش نیروهای امنیتی
افغانستان کمک کرده اســت .اما ضعف
مدیریتی و فساد در نهادهای امنیتی کشور
باعث شده است که این کمک های هنگفت
موثریت الزم را نداشــته باشد و بیشتر از
اینکه مصرف نیروهای امنیتی کشور شود،
در چرخه ی فساد اداری حیف و میل گردد.
در گزارش سیگار همچنان گفته شده است
که دولت افغانستان نتوانسته است تعداد

نیروهای امنیتی خــود را به هدف تعیین
شده اش برســاند .قرار بود امسال شمار
نیرهــای پولیس و اردوی ملی کشــور به
تعداد  360هزار نفر برسد ،اما اکنون شمار
این نیروها به  317709نفر می رسد و برای
رسیدن به هدف تعیین شده 42291 ،نفر
دیگر ضرورت اســت .همه ی این موارد
نشان می دهد که نهادهای امنیتی کشور
از ضعف مدیریــت و رهبری رنج می برند.
اما متاســفانه نیروهای امنیتی کشور در
میدان نبرد بهای ســنگین ضعف مدیریت
و رهبری نهادهای امنیتی را با خون شان
می پردازند.
از ســوی دیگر گروه طالبان و شورشیان
مسلح مخالف دولت افغانستان نیز امسال
با آمادگی ها و تجهیزات بیشتر در میدان
نبرد ظاهر شدند و توانستند حمالت زیادی
را در والیت های کشــور راه اندازی کنند.
گروه طالبان در اوایل ســال جاری اعالن
کرده بودند که حمالت را تحت نام« عمری»
راه اندازی خواهند کــرد .گروه طالبان و
سایر گروه های تروریستی در طول ده ماه
سال جاری میالدی عالوه بر اینکه چندین
حمله ی انتحاری خونین را در کابل انجام
دادند ،توانستند والیت کندوز را برای بار
دوم بصورت موقت سقوط بدهند و پیش از
آن نیز چندین ولسوالی را در چند والیت

کشور سقوط داده بودند.
همچنان در ماه های اخیــر آنها در یازده
والیت کشور با نیروهای امنیتی افغانستان
جنگ کرده اند و خسارات فراوان به مردم و
دولت افغانستان وارد کرده اند .در روزهای
قبل معاون سخنگوی رئیس جمهور در یک
نشســت خبری به رسانه ها گفت که در دو
ماه گذشــته گروه طالبان به ارزش بیش از
دو میلیارد افغانی زیربناها و ساختمان های
عمومــی را در یازده والیت کشــور ویران
کرده اند .این ســاختمان هــا و زیربناها
شامل مکتب ،مسجد ،شفاخانه ،پل ،سرک،
دوکان ،ساختمان های اداری دولتی و منازل
مسکونی بوده است.
این میزان از تخریبات و آســیب رسانی به
مردم و دولت افغانســتان توسط طالبان،
نشــان می دهد که آنها هنوز از توانمندی
الزم برای نبرد در برابــر نیروهای امنیتی
کشور برخوردار هســتند و برای این کار
توانسته اند نیرو ،تجهیزات و امکانات الزم
را تهیه بکنند ،در حالی که نیروهای امنیتی
افغانســتان از کمبود تجهیزات و امکانات
شکایت دارند.
نیروهای امنیتی کشــور با تمام مشکالت
و چالش هــا و قربانی دادن بســیاری از
همکاران شــان ،تا امروز توانســته اند در
مقابل شورشــیان مخالف دولت افغانستان
ایستادگی کنند و از خاک و مردم افغانستان
دفــاع نمایند .اما از ســوی دیگر رهبران
حکومت وحدت ملی و مسئولین نهادهای
امنیتی کشور باید در مقابل افزایش شمار
تلفات نیروهای امنیتی کشــور در ســال
جاری میالدی برای مردم افغانستان پاسخ
گو باشند.
مســئولین نهادهای امنیتی افغانســتان
باید عوامــل و دالیلی اصلی افزایش تلفات
نیروهای امنیتی کشــور را دریابند و برای
مردم افغانســتان بگویند .آنها باید روشن
بسازند که چه عواملی باعث شده است که
تنها در ده ماه ســال جاری میالدی ،تلفات
نیروهای امنیتی کشــور از کل سال قبل
میالدی بیشتر شده اســت .یافتن عوامل
اصلی افزایش تلفات نیروهای امنیتی ،می
تواند مدیران نهادهای امنیتی را نیز کمک
بکنند که ضعف ها و مشــکالت مدیریتی
شــان را بدانند و برای رفع این ضعف های
مدیریتی فاجعه بار ،دست به کار شوند و راه
حل پیدا بکنند.

سایه همیشگی فقر بر زندگی مردم افغانستان
یکی از مشــکالت اساسی در کشور ما فقر
است .فقر اقتصادی و فقر معیشتی که به آن
محرومیت نیز گفته میشود .مشکل مهمتر
از آن این اســت که پدیده فقر روز به روز
در کشور گسترش می یابد و افراد بیشتری
را تحت تأثیر قرار می دهد و دولت نه تنها
برای کاهش فقر و گرسنگی در جامعه گام
های اساسی را بر نمی دارد که خود به یکی
از عوامل فقرزا در جامعه تبدیل شده است.
حکومت با وجود حمایــت جامعه جهانی
نتوانسته کاری چشمگیری برای کاهش فقر
انجام دهد .کمبود مواد غذایی و خشکسالی
در برخی مناطق ،میزان فقر در کشــور را
باالتر برده است .در حال حاضر بیش از 1،3
میلیون نفر در سراســر افغانستان به گونه

رضا احسانی

 کارتون روز
فوری به غذا نیاز دارند.
مقامات حکومتی مــی گویند تالش هایی
را برای جلوگیری از گســترش فقر در این
کشــور انجام داده اند ،امــا واقعیت های
اجتماعی نشان می دهد که یا چنین تالش
های صورت نگرفته و یا این تالش ها موثر
نبوده است.
حکومت افغانستان با وجود برخورداری از
حمایت های وسیع جامعه جهانی در پانزده
سال گذشته؛ اما نتوانست یک برنامه روشن
در زمینــه جلوگیری از فقر روی دســت
بگیرد و با تمرکز بیشــتر به زیرســاخت
های اقتصادی از میــزان فقر و بیکاری در
کشور بکاهد .اکنون فرارسیدن فصل سرما
بســیاری از مردم بخصوص مردم مناطق
سردسیر و دور دســت در کشور را نگران
کرده است.
برمبنای آمارهای رسمی بیش از  38در صد
( حدود یک سوم ) مردم افغانستان در زیر
خط فقر قــرار دارند و بیش از چهل در صد
مردم اندکی باالتر از خــط فقر قرار دارند
که در برابر حــوادث طبیعی از قبیل زلزله،
خشکسالی ،ســیل و ...و نیز ناامنی وجنگ
بسیار آسیب پذیر هســتند .بنابراین تنها
حدود  20در صد مردم افغانستان از زندگی
آرام و مرفه ای برخوردار می باشند .به گفته
مقامات ســازمان ملل متحد در افغانستان،
فقر در افغانســتان بیشتر از درگیری های
مسلحانه باعث هالکت مردم شده است.
با نزدیک شدن فصل سرما و زمستان چهره
خشــن و ظالم فقر نیز در خانواده های کم
درآمد و آسیب پذیر ،ترسناک تر می شود.
در زمســتان آمار مریضی بــه دلیل نبود
امکانات رفاهی و صحی باال می رود و مردم
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روستاها و بسیاری از ولسوالی ها به داکتر
و دوا دسترسی ندارند واز طرف دولت نیز
دراین مناطق خدمات صحــی ارائه نمی
شود .بسیاری از مردم قادر به تأمین هزینه
درمان مریض های شــان نیستند .از اینرو
در این فصل آمار تلفات انسانی و بخصوص
تلفات اطفال ،سالخوردگان و مادران حامله
و باردار باال می رود.
فقر چیست؟
بنابر یــک تعریف فقر عبارت اســت از
ناتوانی در بــرآورد ه ســاختن نیازهای
انسانی .یعنی ناتوانی انسان در تأمین حد
کافی نیازمندیهای بنیادی خود بهمنظور
رسیدن به یک زندگی آبرومند و شایسته
بهعنوان شــرط الزم در رسیدن بهسوی
کمال.
و بنا به یک تعریف دیگر فقر آن اســت
که انســان از زندگی مناســب برخوردار
نباشد و به اساسی ترین حقوق خود مانند
فراگرفتن تعلیم ،خدمات صحی و عدالت
دسترسی نداشته باشد.
عوامل فقر در افغانستان:
اگرچه فقر در افغانستان به عوامل متعدد
ارتباط می گیرد که از آن جمله می توان
به عوامل فرهنگــی ،اجتماعی ،طبیعی،
اقتصادی و سیاسی اشاره کرد؛ اما در اینجا
صرف به صورت گذرا به چند عامل عمده
تأکید می نمایم.
گاه عوامل اجتماعی و فرهنگی به گسترش
فقر در جامعه مــی انجامد .در این زمینه
باید گفت ،همانطور که فضای شور ،نشاط،
امید به آینده در بین مردم ،می تواند برای
گســترش فرهنگ کار و تالش در جامعه
مؤثر باشد ،تنبلی و عدم استقامت در کار؛

بیبرنامگی؛ دیدگاه نادرست درباره دنیا و
آخرت؛ خودباختگی و عدم اعتماد بهنفس؛
ترویج فســاد و ناهنجاری های اجتماعی،
اعتیاد و تکدیگــری و اظهار فقر نیز می
توانند فرهنگ فرار از مسؤلیت های فردی
و اجتماعی را در میان اعضای جامعه ترویج
کنند.
تشــویق مردم به کار و تــاش و زدودن
روحیه تنبلی ،نومیدی و خودباختگی مردم
و از بینبــردن زمینههای جرم و اعتیاد و
تبیین آثار مرگبار آن ،فراهمکردن امکانات
تفریحی ،ورزشــی و نیز علمی و آموزشی
برای جوانان ،برخورد با متکدیان حرفهای
و معتادان و جمعآوری آنها در مراکز ویژه و
نیز ایجاد امکانات شغلی برای آنان ،بخشی
از راهکارهــای اند که می توانند در زمینه
تقویت روحیه امید و ایجاد فرهنگ کار و
تالش در جامعه نقش ایفا کنند.
گاه عوامل طبیعی ســبب بــروز فقر در
جامعه می شــود که متأســفانه به دلیل
نبود امکانات و فراهم نبودن تســهیالت
مادی این گونه عوامل نیز ساالنه تعدادی
زیادی از شهروندان ما را به کام مرگ و فقر
می فرستند .ســیالب های فصلی ،زلزله،
خشکسالی ،آفت های زراعتی ،مرگ و از
کارافتادگی سرپرســت خانواده و از همه
مهمتر معلولیت و ناتوانایی های جســمی،
سبب فقر و تهیدست شدن گروه ها و طیف
های اجتماعی می گردند.
انتظار می رفت که حکومت در این بخش
در دو زمینــه بایــد کار می کــرد :یکی
اقدامات پیشــگیرانه به منظور به حد اقل
رســاندن آسیب های ناشــی از حوادث
طبیعی مانند ایجاد دیوارهای اســتنادی،

سیل بند ،رعایت اصول ایمنی در کارخانه ها
و کارگاه ها .دوم ایجاد سیستم ارائه خدمات
اجتماعی ،رواج فرهنگ بیمه و کمک به کار
افتادگان ،بی سرپرستان و قربانیان حوادث
که متأســفانه در این عرصــه ها کمترین
توجهی از سوی دولت صورت نگرفته است.
بخش اقتصادی یکی از مهمترین عامل فقر
در کشور را تشکیل می دهد .حاکمیت نظام
مبتنی بر بازار آزاد ،انحصار تولید و واردات
کاال از سوی چند نفر و دامنه رو به گسترش
فســاد در بخش های اقتصادی را می توان
از جمله مسایلی دانســت که در ترویج و
تحمیل فقر بر طیف های گسترده اجتماعی
نقش دارند.
فساد و سیســتم اقتصادی مبتنی بر بازار
آزاد در ســال های گذشــته فاصله های
طبقاتی را بیشتر و عمیق تر کرده و زمینه
سرمایه دار تر شدن ثروتمندان و تهیدست
شدن بیشتر فقیران را فراهم آورده است.
عالوه بر فســاد و تطبیق ناقص سیســتم
بازار آزاد ،مشــکالت عدیــده دیگری نیز
وجود دارد که منشأ فقر و گرانی در جامعه
به شــمار می رود .در افغانستان متأسفانه
ثروت و امکانات ملی به گونه عادالنه توزیع
نمی شــود ،در پروسه اســتخدام مسایل
جنســیتی و قومی و گروهی این پروسه را
با پرسش های بی شماری روبرو کرده است
و مانع اشــتغال بسیاری از افراد شایسته و
تحصیلکرده به دالیل جنسیت و یا قومیت
شده اســت .تورم و نبود نظارت از تعیین
قیمت هــا ،ضعف مدیریــت ،پایین بودن
ظرفیت و کمبود نیروی انســانی متخصص،
سبب افزایش مشــکالت بیشتر در بخش
اقتصادی گردیده و مجموع این نارسایی ها
زمینه را برای سؤ استفاده حلقات مافیای از
قدرت و وضعیت موجود آماده کرده است.
آنچه که راه حل های اقتصادی و شغلی در
افغانستان را به بن بست می کشانند و باعث
توسعه دامنه فقر در سطوح مختلف جامعه
می گردند ،مســأله فساد بی حد و حصر در
ادارات دولتی اســت .تبعیض و بی عدالتی
و قانونگریزی و اصــل معافیت از مجازات
مســایلی دیگری اند که هرگونه تالش در
جهت برقراری ثبات نســبی در بخش های
اقتصادی را به ناکامی می کشانند .بنابراین
تا زمانی که فساد در کشــور کاهش پیدا
نکند و مفسدین بدون در نظر داشت مسایل
قومی ،گروهی و سمتی به محاکمه کشانیده
نشــوند ،اصالحات اقتصادی با چالش های
الینحل مواجه می گردند و سایه وحشتناک
فقر همچنان زندگی مردم افغانستان را به
تاریکی و نا امیدی می کشاند.
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