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 ۰۲/۲1/۰۲1۲ حفیظاهلل خالد

 لجوج یک شاگرد تنبل و
 
ما درجریان تحصیل دردوره مکتب و پوهنتون همصنفی های داشتیم با سطح متفاوت لیاقت و تالش، تعدادی  همه     
 یا شاگردان درجمله   و  حایز نمرات عالی بوده ، پشتو .. یخ، جغرافیه، دریرأق که درهمه مضامین درسی اعم از تالی

 ،داشت که در سطح متوسط  قرارداشتهدرپهلوی آن شاگردان دیگری نیز وجود بشماررفته محصلین بااستعداد صنف 
این دسته که اکثریت شاگرادن صنف را تشکیل میداد اگرچه نمرات آنها به نمرات گروپ اول نمی رسید ولی می 

بدست آرند  و باالخره گروپ کوچکی از شاگردان  بلند تریت و حتی دریکی دو مضمون نمرا توانستند نمرات کامیابی
هار نفر ، این گروه که تعداد آنها معموال از سه چبدست آوردهنمرات را در همه مضامین  تنبل و ناالیق که پائین ترین
سال می را در چندین  صنفه مضامین تنبل بوده یک بودند که تقریبا درهم ۀل و بیکارتنبتجاوز نمی کرد شاگردان 

 پیمودند.
 
یه نموده صنف تشب یک را به کشور های جهانمکتب و  به یک شاگرد بصورت کلرا  ل اگر اداره موجود کشورحا  

ظف به اجرای ؤا که یک دولت ازسالیان متمادی م، پشتو، وظایفی رریخ، جغرافیه، دریأبعوض مضامین درسی ت
 مین هماهنگی بین قوای ثالثه  أب، ارایه خدمات اساسی بمردم، تحکومتداری خو ،مین امنیت برای مردمأآنست مانند  ت
یک دولت  بنیادیوظایف در جمله مسئولیت های  بدینسو این هاسالاز تمامیت ارضی کشور که از کشور، دفاع 

با سال قدرت  1۰خواهیم دید که این اداره در جریان  ،داده )اداره کشور( قرار یعنی ابل این شاگردبشمارمیرود درمق
               که میتوانیم آنرا بمثابه معلم خانگی برای ا مشاور و کارشناسصد هداشتن  وصف ملیونها دالر کمک های بین المللی و

ولیت خویش توفیقی حاصل نه نموده و در جمله ؤدرهمه ساحات مس تقریبا این اداره ،در نظر گیریم "صنف شاگرد "
سسات بین المللی از ؤرزیابی های که همه ساله از طرف م، البته امی آیدهمان سه چهارشاگرد تنبل صنف بحساب 

افغانستان را  وطنان عزیز ما اطالع دارندمطوریکه ه میگیرد جهان انجام های مختلفمتداری در کشورحکو شیوه  
عین مفهوم   قریبا  ت نداشته و شاگرد تنبل صنف(  تفاوت) بارین کشورهای جهان قرار داده که فاسدت جمله   بطور پیهم در

 را دارد.
 
دیده  انداخته شودنظر   بودهروان  دترشدنروز تا روز بطرف ب که کشورو سیاسی اقتصادی  ،امنیتی اوضاعبه وقتی   

آمده و توقع  هولیت های وظیفوی خویش کوتاؤنجام همه مسا ه مانند یک شاگردی ناالیق صنف دراین ادار میشود که
مین نماید چگونه خواهد أنش را تییاکه قادر نیست امنیت شهر ۀزیرا ادار ده نمی تواندرده شب این ادارهازبهتری نیز 

سال  1۰که طی  ، ادارۀموفق باشد شبرای شهروندان اساسی، برق و سایر خدمات جوانان توانست در ایجاد کار برای
تولید چگونه هماهنگی ایجاد نماید ویش خ شرکای بین المللیبا و  ارگانهای سه گانه دولتبین  نتوانسته موجودیت خویش

در  کار بوداران جوان تحصیلکرده ما نسبت نهزاینکه  ازجانب دیگر و..  ولی خواهد دادمواد مخدر راکاهش 
برور  وضع امنیتی کشور روز ،راهی دیارغربت میگردند وطن را ترک نموده کشورهمه روزه با قبول هزاران خطر

اکثریت  و در نیست حتی به ساکنان پایتخت کشور برق مورد نیاز آنها را تهیه نمایددولت قا ،درحال خراب شدن است
دو و حتی سه شب ازبرق مستفید میگردند، این همه نارسائی ها  هرمناطق پایتخت کشور دراین زمستان سرد بعد از

تهیه برای قد منابع آبی برای اشتغال جوانان وجود ندارد، کشور ما فا های بدان معنی نیست که در کشور ما ظرفیت
ولید مواد مخدردر کشور ت ،مسلح می پیوندندتعدادی بیشترمردم به گروه های مخالف  هرروز و یا بودهبرق وانرژی 
عاجز بوده، خوشبختانه در کشورما ها بکلی  مشکالت و نابسامانیهمه حل این  مردم ما از و نبوده قابل کنترول

دریا های خروشان برای تولید انرژی برق وجود دارد که میتوانیم  ،نات بالقوه کارجوان، امکا بااستعداد نیرویآنقدر
از  شانه خالی کردناست که با  کشور اداره ناالیقبرق تولید شده مازاد خویشرا به کشورهای همسایه صادر نمائیم، این 

ثر ؤاستفاده م ر ما ارزانی فرمودهعال به کشوولیت های خویش نتوانسته ازین همه امکانات و ذخایر که خداوند متؤمس
 نماید.
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 :یامنیتبی  فساد عامل 
سالم درسکتورامنیتی  مدیریتتا اندازه زیادی نتیجه نبود این قلم معتقد است که حتی اوضا ع متشنج امنیتی کشور نیز  

 مسلکی ادارۀ سالم و نبود سوق و وفساد گسترده و ممتد  ی دولت ازاین عرصه نیز مانند سایر بخش ها کشوربوده زیرا
های نیرو های امنیتی کشور صحبت مینمائیم مقصد فساد در رده های باالی نیرو  رنج برده البته وقتی از فساد در
که خود قربانی فساد  و صاحب منصبان پائین رتبه اردو و پولیس ملی  ، سربازانامنیتی کشور بوده نه صفوف آن

 ه ای،، بی توجفساد، بی عدالتی سفانهأمت با شجاعت و دلیری انجام میدهند،دشواری ها وظایف شانرا  ۀهستند با هم
عدم دسترسی به خدمات صحی، قدرت و رزمندگی نیرو های امنیتی کشور را بطور قابل مالحظه کاهش داده و باعث 

مالی در  فساد تر چند مثالی از وجود ، برای روشنی بیشو بدترشده برود بروزخرابتر  روز شده اوضاع امنیتی کشور
ری دراین فساد گسترده ادا سکتور امنیتی کشور آورده خواهیم دید که بدتر شدن وضع امنیتی کشوربیشتر ریشه در

ن مرکز صحی نیرو های مسلح بزرگتری موضوع را از  ،مخالف مسلح دولتگروه های  توانمندیسکتور داشته تا 
 :هارصد بستر اردو( آغاز می نمائیمشفاخانه چکشور )

 
روزنامه وال ستریت ژورنال گزارشی تکان دهنده ای را از وضع شفاخانه شهید سردار محمد داود ۰۲11در سال    -

خان به نشر سپرد در گزارش آمده که سربازان زخمی که از جبهات جنگ به آن شفاخانه انتقال میگردند به نسبت عدم 
گزارش تذکر رفته که منسوبین شفاخانه از خانواده های ، در ی گرسنگی جان خویشرا از دست دادهمراقبت صحی و حت

، براساس این گذارش برادر یکی از سربازان ی و مواد غذائی رشوه تقاضا نمودهمجروحین در بدل ارایه خدمات صح
که بعدا بحق پیوسته برای تادیه رشوه  به منسوبین شفاخانه ناگزیر شده حتی زمین خویشرا بفروش برساند، یکی دیگر 

عدم مراقبت  ز هموطنان ما که برای دیدن عضوخانواده خویش که سرباز مجروح بود به آنجا آمده ضمن شکایت ازا
مریضان به خبرنگار وال ستریت ژورنال اظهار داشته که وی بعد ازین حاضر نیست هیچ یک از دوستان و اقارب 

ارصد للی  و افغان را به وضع رقتبار شفاخانه چهاین گزارش توجه مقامات بین الم وی به قوای مسلح بپیوندد، انتشار
) گیرالد کاروزا ( به یکی از افسران عالیرتبه  که مشاور حقوقی وزارت دفاع دگروال ۀبستر اردو جلب  و در نام

کلدویلد( ارسال داشت نسبت فساد گسترده در شفاخانه چهارصد بستر اردو ناتو در افغانستان بنام جنرال ) نظامی
مالی وزارت دفاع و دیگری جراح عمومی  رئیسزمنسوبین عالیرتبه اردو یکی ود، در نامه همچنان دو تن اشکایت نم

ملیون دالرمتهم شده، ادامه تحقیقات از فساد گسترده در آن  ۰۲میل کردن بیش از شفاخانه چهارصد بستر به حیف و
  1۵۱ملیون دالر در شفاخانه اردو به ارزش  ۰۲پرده برداشته و ثابت شد که عالوه از حیف ومیل شدن شفاخانه بیشتر

ملیون دالر تجهیزات و لوازم طبی که باید آز آن برای تداوی سربازان و منسوبین اردو استفاده میشد بطور غیر قانونی 
 بفروش رسیده است. 

 
به ارزش یکصد و پنجا ملیون دالرقرار داد ها ی بازسازی و ( ۰۲1۱اگست  ۲ر اساس گزارش روزنامه اندپندنت )ب -

آنها را  مواد لوژیستکی اردو با اشخاص و کمپنی های صورت گرفته که با گروه های مخالف مسلح ارتباط داشته و
تقویه نیرو های  ، یعنی از یکصد پنجاه ملیون دالرکمک جامعه بین المللی بعوض انکه درحمایت و تجهیز مینمایند

 استفاده گردد برای حمایت و تجهیز گروه های مسلح مخالف بکار رفته است. بازسازی کشور امنیتی و
ملیون دالر که بین  ۱۷۲مفتش عمومی مصارف ایاالت متحده در افغانستان، بخشی اعظم   دیگرمطابق به راپور -

پولیس ملی از طرف جامعه بین  ملی و یبرای خرید پرزه جات  برای وسایط نقلیه اردو ۰۲1۰الی  ۰۲۲۲سالهای 
المللی پرداخت گردیده از طرف مقامات مربوطه حیف و میل گردیده است، براساس تحقیقات هیچگونه اسنادی مبنی بر 

 انتقال این پرزه جات به نیرو های امنیتی کشور و استفاده از آن وجود ندارد.
 

از بین برده  ریداری ها عمدا  اسناد و مدارک خ یتی کشوردرنیرو های امنفساد مالی  مخفی نگاهداشته شدن جهت اکثرا
، به قوماندان عمومی ناتو در ( مفتش عمومی مصارف ایاالت متحدهجان اف سوپکو) چنانچه در نامه ای شده

افغانستان، از مفقود شدن عمدی صورتحساب خریداری تیل و سایر روغنیات وزارت دفاع ملی از ماه اکتوبر سال 
 ، تذکر داده شده است.۰۲11فبروری سال  تا ماه  ۰۲۲۲

 
صد ها ملیون دالر پول دولت در سکتور امنیتی کشور درشرایطی حیف و میل گردیده که اکثرسربازان اردو و  همه این

 انه  دارند باید برای دریافت معاش ماهپولیس که بجز معاش کدام مدرکی دیگری برای امرار معاش خانواده خویش ن
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اکثریت سربازان پولیس (  ۰۲1۲جنوری  1۰ظار بکشند، بر اساس گزارش روزنامه نیویارک تایمز ) شان ماه ها انت
بدینسو معاش خویشرا اخذ نه نموده اند،  ۰۲1۱پولیس محلی از ماه نوامبر و تعدادی حتی  از ماه اکتوبرسال  ملی و
اداری با وزارت مالیه وانمود ان را مشکالت وزارت داخله با تائید این خبرعلت به تعویق افتادن معاشات سرباز اخیرا
 .کرد

 
اظهار داشت که  ۰۲1۱جوالی  ۰۰خویش بتاریخ  در کنفرانس مطبوعاتیکشورداخله  سابق وزیرآقای مجتبی پتنگ  -

فه ی اعضای پارلمان وظیمین امنیت کشور بحیث بادیگارد هاأز پولیس ملی به عوض خدمت درراه تتن سربا 1۵۱۱
میل تفنگچه  که همه  ۵1میل تفنگ، و  ۰۵۲عراده  کروال،   ۲عراده موتر های رنجر،  ۲۲  عالوه برآنانجام میدهند، 

مین امنیت کشور استفاده گردد بطورغیرقانونی در اختیاراعضای  پارلمان أدولت بوده و الزم است از آن در تملکیت 
ی را که فعال خارج سلطه دولت قرار دارد ولسوال چندیننفر پولیس میتوانست امنیت  1۵۱۱بیدون شک  قراردارد،

 تامین نماید، افشاگری های آقای پتنگ باعث سلب اعتماد ولسی جرگه از وی شد. 
 

تقرر، تبدل، مکافات و  ،شیوه برگزینی کادرها ،های امنیتی کشوربودهاینها فقط چند مثالی از فقدان مدیریت سالم درنیرو
، گزارش های وجود دارد که پست های کلیدی حدس زداز مثال های فوق  باید را  مجازات در نیرو های امنیتی کشور

فرار و رهائی دسته  ،نیرو های امنیتی کشور نابسامان و اکثرا خرید و فروش میگردند، هرگاه با این وضع آشفته
با  تا کنون ندآنهایکه نتوانسته ا وسربازغیور وطن دستگیردها  انججمعی صد ها مخالف مسلح دولت را که به قیمت 

بیدون مراحل  جوقه جوقه اینک نموده  و یا رها گردند از زندان فرار صدر فرمان های قبلی و توتلهااستفاده ازحفر 
با  و طبعی بوده ابی وضع امنیتی کشور یک امریکجا نمائیم خر ،میگردندبه میدان های جنگ دوباره باز ورها  قضائی

ه ک که امنیت را شرط گذاشتهینا تر عجیب ، از همهبود امنیتی کشور در آینده  وضعد امیدوار بهبو نبایدچنین وضعی 
 ؟بیاورند امنیت کشورمادر خواهیممیاز کشور های دیگر 

  
 :امور هماهنگیعدم 

بحث کشور  نیرو های امنیتی  و نبود مدیریت سالم درامنیتی کشور  میان اوضاع ارتباط مستقیم بعد از بررسیاکنون 
 دیگری ولیتؤمسبحال خود رها نموده  شتکشورحکایت دا مین امنیتأد در تتوانائی اداره موجو نا ه ازامنیت را ک

اداره کنونی طی این مدت  تا دیده شود که ربطی ندارد هیچگونهکه با وضع امنیتی کشور را به بررسی میگیریم دولت
چه  حکومتداری خوب بشمار میرود لیهکه یکی از شرایط اوهماهنگی در بین ارگانهای مختلف دولت  یجادا در

 .دستاوردی دارد
 

نی دولت که متشکل از سه قوه میدانند از یک اداره کوچک گرفته تا بزرگترین تشکیالت یع هموطنان عزیز ما طوریکه
امکان یک اداره وفقیت بین ارگانهای مربوطه م  قضایه است بیدون تشریک مساعی و هماهنگی امور یه، مقننه وئاجرا

 هدقرار دا خویش در الویت های کاری را دولتر هماهنگی اموربین ارگانهای یک اداره چی ماهر و مدب ،ذیر نبودهپ
بطور مطلوب پیش نرفته  نه تنها امورمملکت دولت  زیرا بیدون تشریک مساعی، تفاهم و هماهنگی  بین قوای سه گانه

 .میرودبهدر اداری دراختالفات ر صرف گرددبلکه وقت و انرژی زیادی نیزبعوض آنکه در راه آبادی کشو
ی این مدت ما سال گذشته هیچگونه هماهنگی در بین قوای سه گانه دولت وجود نداشته  ط 1۰سف که در جریان أبا ت

بحدی شدید بوده که وزرای  تشنج بین پارلمان و حکومت بوده ایم این تشنجات و اختالفات بعضا  مبارها شاهد روابط 
توظیف دوبار به وظایف قبلی شان نمودن  قوانین کشور  از طرف حکومت با زیر پاه  ده ولسی جرگهحیت شسلب صال

 عدم هماهنگیبهر حال  نیز استو به اصطالح سرتنبه  عالوه بر تنبلی لج بازتنبل"  شاگرد " که معلوم است اند، گردید
منازعات و بگومگو های بی نتیجه بین و انرژی فراوانی  به حل سبب شده که وقت بین ارگانهای زیربط  امور

، دولت هنبود مقننهیه و ئاجرا قوه   به محدودالبته عدم هماهنگی امور تنها  ،حکومت و ولسی جرگه صرف گردد
نیز نتوانسته است  بودهسال گذشته  1۰طی  بزرگترین حمایه کننده آن که  افغانستان با همکاران بین المللی خویش

بین دولت  اتسوء تفاهماین بعضا وری است ایجاد نماید، را که برای پیشبرد امور ضرهماهنگی و تفاهم الزم 
از مقامات  کشور قبلیکه  وزیر خارجه  هافغانستان و دفترسازمان ملل در افغانستان ) یوناما ( تا حدی پیش رفت

 تقاضا نمود تا دفاتر شانرا در والیات کشور مسدود نمایند. سازمان ملل رسما  
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 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئکړله موږ سره اړیکه ټینگه  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

 

چندین ماه بدینسو بین دولت افغانستان و ایاالت متحده امریکا در مورد امضای موافقتنامه ش های موجود که ازتن   
هماهنگی و تفاهم میان دولت افغانستان و شرکای بین  درایجاد ناتوانی اداره موجودجریان دارد نمونه دیگری از امنیتی

قضایه (  ،مقننه ،ت ) اجرایهدرایجاد هماهنگی  بین قوای سه گانه دولنه تنها کنونی  دیده میشود که اداره   ست،المللی آن
ایجاد  را کاری روابط دوستانۀهماهنگی و  است نتوانستهشرکا و همکاران بین المللی خویش نیزبلکه با  کوتاه آمده

 نماید.
 :نتیجه
ول ؤمس ده وخویش کوتاه آموظیفوی  ولیت های ؤوظایف و مس همۀدر یک شاگرد تنبل صنف ر چونکنونی کشو اداره  

 ، افزایش کشت کوکنارنبود کار، عدم دسترسی به خدمات اساسی ،از قبیل بی امنیتیبخش اعظم مشکالت جاری کشور
آینده به آن  های ادامه خواهد یافت پرسشی است که  ماه اینکه تا چه وقت این وضع ،کشور بودهدیگر  و ده ها مشکل

 پاسخ خواهد داد؟
   

 والسالم
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