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 ... فروپاشی معیار ها
 

 

ن معین پالیسی های وزارت داخله بحث ی، تعیکشور ما پُست های کلیدی ال بر انگیز درؤس سلسلۀ مقرری های در

 قۀحل ؟ درصورت گرفته کسی می داند که این مقرری روی کدام معیارهای منطقی کمتر . است هایی را برانگیخته

صاحب نبوغ تعریف کرده اند  ن شده رایمعین تعی ،هواخواهانش

 یم ]پوهنتون[ که اگر چنین می بود باید ایشان استاد دانشگاه

، عده ای به تحصیالت عالی اش اشاره کرده اند بدون اینکه شدند

ا ه وظایف معینیت پالیسی بین این تحصیالت عالی و ه ایرابط

د صرف بیست و هفت سال دارد ولی ، گفته انبرقرار کرده باشند

؟ اگر هفت سال دورۀ طفولیت را است ذکاوت و درایت پر از

منفی کنیم آیا بیست سال باقی مانده کافی خواهد بود که آدم دست 

 .آوردهای شگفت انگیز تحصیلی و تجربۀ کاری حاصل کند

ه گیرند و دست در دامن جوانی که هیچ مسایل امنیتی را نادید چه دالیلی وجود داشته که صدها چهرۀ ورزیده در

 تجربۀ کاری ندارد بیاندازند؟ 

  نتایج این مقرری چه خواهد بود؟  

  آیا رابطۀ سالم کاری بین معین جدید و افسران عالی رتبه طوری که ایجاب می کند برقرار خواهد شد؟ 

 که خود را مستحق این پُست می پنداشتند نخواهد شد؟  آیا این تقرری باعث دلسردی آنهایی 

    مستحقین واقعی چنین مقامی را به نظام و رهبری حکومت شان صدمه نخواهد زد و صدها  آیا وفاداری

 .سوال دیگر

، عدم موجودیت االت مردم نبوده استؤس دلخواه و پاسخ گوی ۀجامع هیچ دوره ای ما در مبرهن است که کشور

 جمله مسایلی بودند که به آنها کمترین توجه صورت می گرفت ولی ، بیسوادی و فساد اداری از، فقرعیعدالت اجتما
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، به خصوص این نظم در بخش آنرا انکار کرد وجود آن همه کمبودی ها نظمی در کشور وجود داشت که نمی توانبا

 .داخله می گردید محسوس تر بود استخدام و ارتقای منسوبین نیروهای مسلح که شامل وزارت خانه های دفاع و

خاص درسی داشتند که استخدام  یهای دفاع و داخله مراکز تعلیمات متوسط وعالی خود شان را با شیوه ها رگاناُ 

که موجود بود طی ه ایافسران از همان مراجع صورت می گرفت. منسوبین این ارگان ها نردبان ترقی را طبق الیح

 می کردند و مشکل بود کسی بدون گذشت از آن پله ها به باال برسد. 

برای تحصیل کرده ترین ها با تجارب چندین سالۀ مسلکی به  یبود که حت جنرال شدن درین ارگان ها مثل خوابی

 .شیدندهم پا از آن معیار ها در چهل سال  اخیر ۀثر که همأت سف وأبا ت حقیقت نمی پیوست. ولی

ری ، وفادارتبه بر اساس نقش  شان در انقالبدر نیمۀ اول این چهل سال که دورۀ انقالب است صاحب منصبان پایین 

فارغان کورس  یچند ستاره شدند و بعد ها حت اساس شایستگی، جنرال های   به حزب  حاکم و اتحاد شوروی، نه بر

را بر نظام نمی توان نادیده گرفت. افسران آن ثیرات منفیأکه تمفتخر شدند  های سواد آموزی نیز با رتبه های افسری

ه را نه گان بی تجربکرده بودند اطاعت از نوخاست باال رتبه که با دسپلین و غرور مسلکی خاص تربیه شده و ترقی

ردند. ا کوطن خود را نیز ره یآن حت تنها تحمل نکردند بلکه هتک حرمت پنداشته گروه گروه نظام را رها و به تعقیب

  .درسی برای آیندگان نشد ،ولی این تجربۀ تلخ

 صعودی اختیار کرد زیرا گروه نظامی سیر رتبۀ در نیمۀ دوم این چهل سال که دورۀ مجاهدین است بخشیدن القاب بلند

 های دوازده گانۀ مجاهدین دادن این القاب را یک نوع پاداشی می پنداشتند که جهادی ها مستحق آن بودند. 

مجاهد کبیر جناب سبغت هللا  اولین دست مبارکی که ستاره های ستر جنرالی را بر شانه های دوستم نصب کرد از

، چون قدرت او را برای محافظت از ش به خون مردم آغشته بود چشم بستبه گذشتۀ دوستم که دست او مجددی بود، 

هوایی نیز در یکه حت به تعقیب کسانی . پنداشت قدرت نو یافتۀ خودش حتمی می ین دوران جهاد کرده بودند یا ا فیر 

  د.خود آنرا بر خود گذاشتن رتبه ها برای شان داده شد و یا اینکه

النه به ومرحلۀ بعدی که به دورۀ بیوروکرات های غرب دیده مسما است همچنان خط باال را تعقیب کرده و بی مسؤ

 مارشالی ادمه دادند.  یو حت تقسیم رتبه های جنرالی

. کرزی به خوبی می دانست که فهیم تحصیل ساخت حامد کرزی شانه های مجاهد فهیم را با ستاره های  مارشالی مزین

  د.ش را می دیدینۀ ارتقای او تصویر بقای خوئآ و تجربۀ این مقام را ندارد ولی در

است که نه تنها کمر شکن  در طی چهل سال  اخیر کشور ما در مقایسه با نفوس آن بیشترین جنرال و مشاور داشته

  .، بلکه لطمۀ بزرگی به نام و حیثیت این مقام ها نیز بوده استآن است برای بودجه ضعیف

 ، درشوند لین چرا متوجه تفاوت ها میان این دو محیط نمیومحیط نظامی، مسؤ در سلسلۀ تقرری افراد ملکی در

، فرض است محیط احترام و اطاعت از مقام های باالیی ، دریننقش بارز دارد محیط نظامی شایستگی و تجربۀ نظامی

بافت ها برکرسی ای که شایسته اش نیست نصب شده و  ها اساس ساخت ولی وقتی افسری می بیند که باال مقامش بر

  د.پاش این فرض ماهیتش را از دست داده و زنجیرۀ احترام و اطاعت ازهم می
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 یبنند، جان م را در افراد شایسته که غرور مسلکی شان را زیر پا میچنین حاالت احساس عدم اطاعت و بی تفاوتی 

  .دهد و در نهایت سلسلۀ تماس های سالم را صدمه می زند

ه مشاب معین پالیسی های وزارت داخله که شخصیتی عاری از تجربۀ مسلکی است نه تنها مانند مقرری های تقرر

د از بعدی ایشان بع ، ولی شکی نیست که در تقرر  بارخواهد آورد نیزثیرات منفی را أثر واقع نخواهد بود بلکه تؤم

  2018دسمبر   شریف حکیم  .، به صفت سفیر در یکی از کشورهای جهان اول بی ثمر نخواهد بودپُست ناکامی درین
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