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 مقدمه 
ها زمانی دولت .ی خدمات عام المنفعه برای ملت هاستها تامین امنیت، حفظ ثبات و ارایهترین وظایف دولتمهم    

در یک ساختاِر دولتی، نهاد .مند و سازمان یافته باشندی ساختارهای نظامامیتوانند به این اهدافِ بزرگ نائل آیند که دار

انجام میدهند.  مطابق به قوانین و استقامت کاری خویش ی راههای درون سازمانی وظایف مشخص و از قبل تعین شد

در امرِ تامین امنیت، حفظ ثبات و حراست از جان  بعنوان اصلی ترین نهاد ها پولیسهای درون سازمانی دولتدرمیان نهاد

ی اجرائی قوه اصلی گفته میتوانیم که پولیس به عنوانِ بازوی ا توجه به این جایگاهب شناخته شده است.  و مال مردم

بخوبی درک کرده و آنچه که  هادرنظاماز این رو میتوان اهمیت وجایگاه مسلک پولیس را  .مجریه در دولت عمل مینماید

در این پژوهش مدِ نظر است، اهمیت مسلک پولیس در اولویت تحصیلی جوانانِ دولت جمهوری اسالمی افغانستان 

به لحاظ اهمیت و جایگاه در اولویت بعنوان یک علم  گرفته که مسلک پولیس تالش صورت  کنونیدر پژوهش  .میباشد

ممتاز مکاتب در صفوف پولیس مشخص گردد  دانش آموزانعدمِ حضورِ حضور و  تحصیلی جوانان بررسی شده و دالیلِ 

با درنظر داشت  .د شدا بخوبی انعکاس داده خواهها در پژوهش دست داشته شمکه بعدًا دالیل متذکره تحِت عنوانِ یافته

ها اهمیت این موضوع تیم پژوهشی ریاست ع استراتیژی با استفاده از شیوه روش تحقیق تخصصی با توزیع پرسشنامه

و کادر های علمی  کادرهای پولیسو انجام مصاحبه با والیت بشمول کابل  26 صنف دوازدهم مکاتب دانش آموزانبرای 

های آنرا ی متذکره بررسی و یافتهفرهنگی کشور، راه اندازی تا از این طریق مسئلههای های دولتی و چهرهدانشگاهدر 

با دست  کنونی ی مشخص پژوهشنموده و در آخر کار نتیجهمطرح های ارزشی بدور از هرگونه پیش داوری و قضاوت

ریاست عمومی  حقیقات علمیاین مهم توسط تیِم ت می شود.اندرکاران و هئیت رهبری وزارت امورداخله درمیان گذاشته 

نازیال  لمری سارن، 2محمد یاسر سعید، 1روح االمین اسحاقهریک  معینیت پالیسی و استراتیژی که شامل -استراتیژی

، ی روش پژوهش که عبارتند از: سرویبا استفاده از روش های معیاری و پذیرفته شده 4، مجتبی پوپلزی3نیرومند

انجام پذیرفته  رئیس عمومی استراتیژی 5، تحت نظر و راهنمایی سمونوال بسم اهلل تابانمشاهده، مطالعه ومصاحبه میباشد

های منطقی برای رسیدن به اهداف استراتیژیک هدف اساسی این همه بررسی مشکل متذکره و پیشکش راحل .است

  باشد. وزارت امورداخله می

 

 

                                           
 تیژی مصروف خدمت می باشد.آقای اسحاق دارای مدرک تحصیلی لیسانس در رشته روابط بین الملل بوده، بعنوان کارمند رسمی ریاست عمومی استرا  ۱

ت عموومی اقای سعید دارای مدرک تحصیلی ماستری در رشته جامعه شناسی سیاسی از دانشگاه عثمانیه شهر حیدرآباد هندوستان بوده و فعال کارمند ریاس 2 

 استراتیژی می باشد.

تحصیلی در رشته قضا و سارنوالی بوده بعنوان افسر ریاسوت عموومی  خانم نیرومند دارای تحصیالت عالی مسلکی پولیس از جمهوری تورکیه و دارای مدرک 3 

 استراتیژی می باشد.

بعنوان کارمند قراردادی در ریاست عمومی اسوتراتیژی مصوروف  2۰2۰آقای پوپلزی دارای مدرک تحصیلی لیسانس از رشته اقتصاد بوده تا اخیر ماه سپتمر  4 

  خدمت بود.

قضا و سوارنوالی و لیسوانس اکوادمی پوولیس بووده از  -اداری و اساسی، لیسانس در رشته حقوق -ی ماستری در رشته حقوقآقای تابان دارای مدرک تحصیل ۵

 الی اکنون بعنوان رئیس عمومی استراتیژی ایفا وظیفه می نماید. 1398سال 
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 اهمیت و ضرورت
درگذشته  طوریکه غانستان از اهمیت وجایگاه خاص برخور دار بوده مسلک پولیس در هرکشوری وخصوصن در اف    

در صفوف نیروهای   شامل کسانی که در درجه از دوره لیسه فارغ می شدند بهترین شاگردانِ مکاتب معمول بود که 

 کشور اعینیروهای امنیتی و دف طالبانی از اینکه  اما در نظامِ پسا .جلب و جذب میگردیدندامنیتی و دفاعی کشور 

احساس گردید و این امر باعث شد که  کمیت نیروها الجرم نیاز به  داشت،و نوسازی  سازیدو باره  ضرورت جدی به

معیار و طرزالعمل های جلب و جذب منسوبین قوای مسلح در امرِ استخدام نیروهای پولیس ملی افغانستان کمتر مورد 

در نهایت  . از افراد کم سواد و بی سواد وارد صفوف پولیس ملی گردندسر انجام تعدادی کثیری که توجه قرار داده شده

نگاه شهروندان و خصوصن نسلِ تحصیل یافته و نخبگان جامعه نسبت به مسلک  بازدهی این روند باعث گردید تا امر

الزم مسلکی و  و فاقد تحصیالتکشور را افراد غیر متخصص و دفاعی پولیس تغییر منفی نموده و منسوبین قوای امنیتی 

ی ورودِ در این است که چگونه و با استفاده از چه شیوه میتوان زمینه کنونیراه اندازی پژوهش اهمیت  بناً. علمی دانند

جوانان با ظرفیت بلند بهترین نخبگان را به صفوف پولیس ملی مساعد ساخته و همچنان با استفاده از این طریق نگاه 

معطوف داشته تا در آینده نه چندان دور، شاهد شکل گیری یک نیروی پولیس مسلکی، را بسوی مسلک پولیس  آموزشی

متخصص وتعلیم یافته  باشیم. تا این همه نخستین اقدامی باشد در جهت جلب رضایت مردم وحمایت همه جانبه آنها از 

 نیروی های امنیتی کشور.

 پیشینه تحقیق  
ارت امورداخله طی یک بررسی به این نتیجه رسیده اند که تا اکنون هیچ تیم تحقیقات علمی ریاست استراتیژی وز    

تحقیق کرده باشند اسنادِ در یافت نگردیده و پژوهش  راستایکی از مراکز تحقیقاتی و یا شخصیت های علمی در این 

هشی است که تحت عنوان ) بررسی جایگاه مسلک پولیس در اولویت تحصیالت عالی جوانان( نخستین کاِر پژو کنونی

در اذهان نسلِ تحصیل یافته و نخبگان  و تغیر و بکار گیری آن منجر به تقویت مسلک پولیس کنونییافته های پژوهش 

 کشور خواهد شد.

 فرضیه تحقیق
 مسلک پولیس در اولویت تحصیلی جوانان در پائین ترین سطح آن قرار دارد.   

 جامعه آماری ونمونه جامعه 
تأثیر ژرفی در فضای کاری جوانب ذیدخل خواهد داشت، بناً در جامعه آماری و نمونوه جامعوه ایون  هشنتیجه این پژو    

جامعوه  تحقیق ارگان ها و افرادی انتخاب میشوند که نتیجه موثر و ارزشمند کسب گردد. بدین وسیله ادارات ذیول شوامل

 د:نآماری این تحقیق میباش

o تان؛وزارت امور داخله جمهوری اسالمی افغانس 

o  ؛ذکور و اناث بخشمکاتب 

o شاملین امتحان کانکور در والیات و پایتخت؛ 

o اساتید دانشگاه ها؛ 
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صنف دوازدهم و متقاضیان امتحوان کوانکور سوال  دانش آموزاندانش آموزان  تن 1۰۰۰حجم جامعه آماری فوق به تعداد 

 باشد.می والیت کشور 32کابل و  14۰۰

    نمونه جامعه
یک تعداد از جامعه آماری فوق به عنوان نمونه انتخواب موی شووند. در حقیقوت ایون اشوخاص کسوانی در این تحقیق    

 ها و وسایل مشخص از ایشان جمع آوری می گردد. با استفاده از روش را هستند که معلومات مورد نیاز تحقیق

ریاسوت دفتور ، ریاست تفتویش اسونادی، در امور تنفیذ قانون روئسا و منسوبین پولیس )مشاوریت ارشد وزارت امور داخله

معینیت ارشد امور امنیتی، معاونیت ریاست دفتر مقام وزارت، مشاورین نظامی مقام وزارت امورداخلوه، ریاسوت تدریسوات 

ده جامعوه کسترپاسوال شهید عبدالرازق، مدیرت ع امنیت داخلی قرارگاه وزارت امورداخلوه، ریاسوت دانشو پولیس اکادمی

دانشوگاه شوهید  ت دانشوکده جامعوه شناسویمنوهید پروفیسور اسوتاد برهوان الودین ربوانی، آمردیپارتشناسی دانشگاه ش

صونوف دوازدهوم و متقاضویان  دانوش آمووزانو  افغانستان نگا، رئیس انجمن نویسندهپروفیسور استاد برهان الدین ربانی

 یند.آق به حساب میوالیت کشور از جمله جامعه آماری این تحقی 31کابل و 14۰۰کانکور  آزمون 

نتیجه معلوموات  و نخبگان علمی بوده منسوبین پولیس ،دانش آموزان تن 1۰11حجم مجموعی نمونه این پژوهش، تعداد 

 قابل تعمیم می باشد.بعد از روند تجزیه و تحلیل  باالی کل جامعه آماری  بدست آمده ازنمونه تحقیق

 روش ها و ابزار تحقیق
باشود. تویم تحقیوق می توصیفیکابردی و بوده و از نظر مقاصدتخصصی ( -)عملی از نوع تحقیق کاربردی تحقیق کنونی   

های مختلف استفاده خواهنود نموود مقاصد تحقیق و اثبات فرضیه طرح شده خویش از روش بخاطر بدست آوردن هدف و

د. در ابتودا بمنظوور نوبرای بهبودی آن دریافت نمایمنطقی ها و ضعف های موجوده را شناسائی و راه حل تا دالیل، چالش

شوامل  کشوور کوه کادرهای علمی و مسلکی و همچنان دانش آموزاناز  یتعدادا ب است تا فراهم سازی معلومات مزید نیاز

 تذکر یافته است. ضمائیمگیرد که  لست جوانب ذیدخل در  مصاحبه های صورت است جامعه آماری این تحقیق

 سوال  اصلی 

؟صیلی جوانان از جایگاه قابل اهمیت برخوردار نیستچرا مسلک پولیس در اولویت تح  

 

 سواالت فرعی 
 در صفوف پولیس ملی چیست؟ با ظرفیت بلندتر آموزشی.  عدم عالقه مندی و پیوستن جوانان 1

 را در صفوف پولیس ملی کشور مساعد سازیم؟ با ظرفیت بلندتر آموزشی.  چگونه میتوانیم زمینه ورود جوانان 2

ایتی مردم از پولیس ملی کشور ریشه در چه داشته و چگونه میتوان رضایت، حمایت وعالقه مندی .  دلیل نارض3

 را به صفوف پولیس ملی مساعد سازیم؟ ترو تعلیم یافته با ظرفیت بیشتر آموزشیجوانان 

  گراف ها
ی است کوه ر پرسش نامهگراف های آتی که هرکدام یکی پی دیگر تحلیل و توضیح داده خواهد شد نتیجه توزیع یک هزا 

پاسخ داده شوده  پرسشنامه بدست آمده  1۰والیت که نتایج بیشتر از  11صنف دوازدهم شهرکابل و  دانش آموزانتوسط 

 است.
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 والیت کشور  3۰گراف عمومی سروی شونده گان در 
وهمچنوان  میباشد کنونی ی پژوهشسروی شونده 950ی  گیرندهدر بر والیت افغانستان بوده که  30این چارت شامل    

 م مشخص گردیده و قابل مشاهده است.تعدادی شاملین در این سروی توسط اعداد و ارقا

 

 

 جایگاه مسلک پولیس در اولویت تحصیالت عالی جوانان
با طرح این پرسش که )جایگاه مسلک پولیس در اولویت تحصیلی جوانان ( در چه حد قرار داشته و عالقوه منودی آنهوا    

و بعد از محاسوبه  والیت کشور 31پرسشنامه در شهرکابل و  950بت به مسلک پولیس به چه میزان میباشد؟ با توزیع نس

که توضیح همه جانبه آن در البالی چارت آتی بخوبی روشون اسوت نشوان میدهود کوه مسولک پوولیس در میوان سوایر 

بوه  ده رشته تحصویلی در  شوده در پرسشونامه رااز میان  شور جایگاه پنجم های تحصیلی بصورت عموم درسطح کرشته

 است.داده  خود اختصاص
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 سروی شونده گان به اساس جنسیت
 39 تن آنان را که  369پاسخ دهندگان بتعداد  مجموع از در این سروی مورد استفاده قرارگرفتهیک هزار پرسشنامه که 

پاسخ داده اند که چارت آتی بیانگر اشتراک بانوان و آقایان و سهم فیصد آن را آقایان  61بانوان و  تشکیل میدهد رافیصد 

 باشد.می کنونیگیری آنها در پژوهش 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )ذکور(جنسیت قومیت و میزان عالقه مندان پولیس ملی با تفکیک
در این همچنان نیز روی قرار گرفته و صنف دوازدهم کشور مورد س دانش آموزانتن از  نه صدوپنچاهدر چارت آتی    

  .انعکاس داده شده است نسبت به مسلک پولیسافغانستان  ساکن در اقوامِ جوانان پسر با تفکیک میزان عالقمندی چارت

ن قوم هزاره تن پاسخ دهنده مربوط به پسرا 66تن پاسخ دهنده پسر،  587ز مجموع که اچارت آتی نشان میدهد  مثالً

درصد پاسخدهنگان این قوم را نشان میدهد عالقمندی ادامه تحصیل در پولیس  33.33تن آنان که  22اد بتعدبوده که 

تن آنان که  45تن  283داشته در جایگاه نخست این تحقیق قرارداشته و به تعقیب پسران قوم تاجیک که از مجموع 

اده در جایگاه دوم، پسران قوم پشتون با درصد پاسخ دهندگان مربوط پسران قوم تاجیک می باشد را تشکیل د 15.9۰

 قرار دارنددرصد در جایگاه سوم و چهارم عالقمندی به ادامه تحصیل در پولیس  5.88درصد و پسران قوم اوزبیک با 9.7۰
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 (اناث)تیو جنس تیقوم کیبا تفک یمل سیعالقه مندان پول زانیم
در  زیوقورار گرفتوه و همچنوان ن یوازدهم کشور مورد سروصنف د دانش آموزاندانش آموزانهزار تن از  کی یدر چارت آت

انعکواس داده شوده  سیاقوامِ ساکن در افغانستان نسبت به مسلک پول کیبا تفک دخترجوانان  یعالقمند زانیچارت م نیا

 قوم دختران تن پاسخ دهنده مربوط به  116 ،دخترتن پاسخ دهنده  369که از مجموع  دهدینشان م یچارت آتدراست.  

در  لیاداموه تحصو یعالقمنود داده کوهقوم را نشان  نیدرصد پاسخدهنگان ا1۰.34تن آنان که  12هزاره بوده که بتعداد 

تون  13تون  173که از مجموع  کیقوم تاج دختران بیقرارداشته و به تعق قیتحق نینخست ا گاهیداشته در جارا  سیپول

قووم  دختوراندوم،  گواهیداده در جا لیباشود را تشوک یم کیاجقوم ت دخترانپاسخ دهندگان مربوط  رصدد7.51آنان که 

 سیدر پوول لیبوه اداموه تحصو یسوم و چهارم عالقمند گاهیدرصد در جا 0با  کیدرصد و پسران قوم اوزب 2.12پشتون با 

 قرار دارند.  

 گان به اساس قومیت سروی شونده
ستراتیژی وزارت امورداخله با توزیع یک هزار پرسشنامه در استرایتژی معینیت پالیسی و اعمومی تیم تحقیقاتی ریاست    

خواستند نگاه اقواِم مختلف این سرزمین را نسبت به مسلک پولیس بررسی کرده و با استفاده از نظریات  والیت 3۰

ه ک مشخص نمودهبصورت فیصدی اقوام افغانستان را نسبت به مسلک پولیس  شتراک کننده گان عالقه وعدم عالقمندیا

از مجموعه هزار تن از سروی  فیصد 49تن بوده که  454: از قوم تاجیک سروی شونده گان شرح آن قرار ذیل است

نفر اشتراک  185از قوم هزاره فیصد را نشان میدهد،  22تن اشتراک کرده  199از قوم پشتون را احتوا نموده،  گانندهشو

 44زبیک واز قوم ا را نشان میدهد، فیصد 5تن اشتراک نموده که  5۰رکمن واز قوم ت فیصد را نشان میدهد، 2۰کرده که 

از  نو همچنا احتوا نمودهفیصد  ۰.1تن اشتراک نموه که  7قزلباش  قوم فیصد بوده و از 4.4 نیز تن اشتراک نموده که

 فیصد را نشان میدهد. 1.2تن اشتراک نموده که  12 نیز قوم سادات
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 بررسی پاسخ ها براساس والیات
والیت کشور پاسخ دهندگان اشتراک نموده اند، اما بمنظور فشرده سازی گراف ها آنعده از  3۰باآنکه در این تحقیق از 

 تن بوده باشد.  1۰والیات شامل گراف های ذیل گردیده که پاسخ دهندگان آن بیشتر از 

 والیت کابل

ی ف دوازدهم مکاتب شهر کابل میباشد، در برگیرندهصن دانش آموزان تن از   333ی سروی با  چارت آتی که نتیجه   

اناث  بخشتن دیگر شان از  5ذکور و  بخشتن آنها  از  18بوده که از این جمع کابل  ساکن درجوانانِ اقوامِ مختلفِ 

های اولویت تحصیلی خویش در سال آینده دانسته اند؛ بنًا مسلک پولیس در این مسلک پولیس را یکی از مهم ترین

تحصیلی جوانان کابل بخود اختصاص  اولویت رشته مهم تحصیلی دیگر در انتخابده  وی جایگاه پنجم را در جمع سر

 .داده که در البالی چارت آتی بخوبی قابل مشاهده است
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حقوق اقتصاد طب زراعت انجنیری هتعلیم تربی کمپیوتر 

ساینس

تربیت بدنی هنرها جامعه شناسی پولیس 

جوزجان

مرد  زن

 والیت جوزجان

آتی نشان میدهد، والیت جوزجان در این پژوهش مورد سروی قرار گرفته اند که چارت  دانش آموزانتن  79تعداد به    

هیچ یکی از سروی شونده گان عالقه مندی به مسلک پولیس نداشته و بصورت کتبی دالیل عدم عالقه مندیخویش را 

ی نسبت به مسلک پولیس، بحرانِ امنیتی در موارد چون: عدم عالقه مندی شخصی، عدم اجازه فامیلی، نگاه بد بینانه

اشته اند که این همه  ازجمله دالیل بوده که باعث گردیده، هیچ یکی از کشور، عدم آگاهی از مسلک پولیس اظهار د

 در چارت ذیل بطور واضح قابل مشاهده می باشد.اینسروی شونده گان عالقمندی به مسلک پولیس نداشته باشند که 

 پروانوالیت 

ی روان میباشد، در برگیرندهصنف دوازدهم مکاتب والیت پ دانش آموزانتن از  61ی سروی با  چارت آتی که نتیجه   

 بخشتن دیگر شان از  3۰ذکور و  بخشتن آنها  از  31بوده که از این جمع ساکن در والیت پروان جوانانِ اقواِم مختلِف 

جایگاه پنجم را بخود قرارداشته و در این والیت رشته پولیس  آنها تن  4 اناث بوده و مسلک پولیس در اولویت تحصیلی 

است که در البالی چارت آتی بخوبی قابل مشاهده بوده وهمچنان در این والیت میزان رضایت وعالقمندی اختصاص داده 

 بانوان نسبت به آقایان به صفوف پولیس بیشتر است.
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 والیت غزنی

 یرندهیدر برگ باشد،یم یغزن تیصنف دوازدهم مکاتب وال دانش آموزانتن از   51با   یسرو یجهیکه نت یچارت آت

 بخششان از  گریتن د 3۰ذکور و  بخشتن آنها از  21جمع  نیبوده که از ا ساکن در این والیتانانِ اقواِم مختلِف جو

چارت  یششم را بخود اختصاص داده است که در البال گاهیآنها جا یلیتحص تیدر اولو سیو مسلک پولتشکیل داده اناث 

 .را انتخاب کرده است سیمسلک پولسر پشونده  یسرو کیقابل مشاهده است که صرف  یبخوب یآت

 

 والیت هرات 

ی صنف دوازدهم مکاتب والیت هرات میباشد، در برگیرنده دانش آموزانتن از   51ی سروی با  چارت آتی که نتیجه    

اث بوده و ان بخشتن دیگر شان از  22ذکور و  بخشتن آنها  از  29بوده که از این جمع  ساکن در این والیتجوانانِ اقوامِ 

مسلک پولیس در اولویت تحصیلی آنها جایگاه نخست را بخود اختصاص داده است که در البالی چارت آتی بخوبی قابل 

 تن از بانوان مسلک پولیس را انتخاب کرده اند. 1۰تن از مردان و  14مشاهده است 
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 وردک    میدان والیت 
ی صنف دوازدهم مکاتب والیت وردک میباشد و در برگیرنده انش آموزاندتن از   56ی سروی با  چارت آتی که نتیجه   

تن دیگر شان از  31ذکور و  بخشبخشتن آنها  از  25بوده که از این جمع ساکن در این والیت جوانانِ اقواِم مختلِف 

در البالی چارت  اناث بوده و مسلک پولیس در اولویت تحصیلی آنها جایگاه پنجم را بخود اختصاص داده است که بخش

 مسلک پولیس را انتخاب کرده است. پسر آتی بخوبی قابل مشاهده است که صرف یک سروی شونده

 والیت کاپیسا  

ی جوانانِ اقوامِ صنف دوازدهم مکاتب والیت کاپیسا میباشد و در برگیرنده دانش آموزانتن از   47ی سروی با  نتیجه    

اناث بوده و  بخشتن دیگر شان از  2۰ذکور و  بخشتن آنها  از  27ه از این جمع بوده ک ساکن در این والیتمختلفِ 

مسلک پولیس در اولویت تحصیلی آنها جایگاه ششم را بخود اختصاص داده  که در البالی چارت آتی بخوبی قابل مشاهده 

 مسلک پولیس را انتخاب کرده است.پسر است که صرف یک سروی شونده 
 

11

4
5

4

2
1

0 0 0 0

12

6

0
1 1

0 0 0 0 0
0

2

4

6

8

10

12

14

طب حقوق اقتصاد انجنیری هتعلیم و تربی پولیس هنرها زراعت جامعه شناسی تربیت بدنی

کاپیسا

مرد زن



 

11 

 

  والیت دایکندی

تن آنها  از  26که از این جمع سروی صورت گرفته  صنف دوازدهم مکاتب  دانش آموزانتن از   4۰با   در این والیت

اناث بوده و مسلک پولیس در اولویت تحصیلی آنها جایگاه دوم را بخود اختصاص  بخشتن دیگر شان از  14ذکور و  بخش

تن از بانوان سروی  4تن از آقایان و  5 در این میاناست که داده است که در البالی چارت آتی بخوبی قابل مشاهده 

 شونده مسلک پولیس را انتخاب کرده اند.

 والیت پنجشیر 

صنف دوازدهم مکاتب والیت پنجشیر میباشد که از این  دانش آموزانتن از   36ی سروی با  چارت آتی که نتیجه   

اناث بوده و مسلک پولیس در اولویت تحصیلی آنها جایگاه  بخش تن دیگر شان از 13ذکور و  بخشتن آنها  از  23جمع 

 2تن از آقایان و  3در این میانسوم را بخود اختصاص داده است که در البالی چارت آتی بخوبی قابل مشاهده است که 

 .تن از بانوان  از جمله سروی شونده گان بودند که مسلک پولیس را انتخاب کرده است
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  والیت بامیان

صنف دوازدهم مکاتب والیت بامیان میباشد که از این جمع  دانش آموزانتن از   23ی سروی با  چارت آتی که نتیجه    

اناث بوده و مسلک پولیس در اولویت تحصیلی آنها جایگاه پنجم را  بخشتن دیگر شان از  18ذکور و  بخشتن آنها  از  5

و یک سروی  پسری بخوبی قابل مشاهده است که یک سروی شونده بخود اختصاص داده است که در البالی چارت آت

 مسلک پولیس را انتخاب کرده است. دخترشونده 

 والیت ننگرهار 

ی صنف دوازدهم مکاتب والیت لوگر میباشد، در برگیرنده دانش آموزانتن از  17ی سروی با  چارت آتی که نتیجه     

اناث  بخشتن دیگر شان از  6ذکور و  بخشتن آنها  از  11وده که از این جمع بساکن این والیت جوانانِ اقوامِ مختلفِ 

بوده و مسلک پولیس در اولویت تحصیلی آنها جایگاه ششم را بخود اختصاص داده است که در البالی چارت آتی بخوبی 

 مسلک پولیس را انتخاب کرده است.پسرقابل مشاهده است که صرف یک تن از سروی شونده 
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 پکتیا یت وال

صنف دوازدهم مکاتب والیت پکتیا میباشد، در برگیرنده ی  دانش آموزانتن از   13ی سروی با  چارت آتی که نتیجه

اناث  بخشتن دیگر شان از  3ذکور و  بخشتن آنها  از  1۰بوده که از این جمع  ساکن در این والیتجوانانِ اقوامِ مختلفِ 

لی آنها جایگاه چهارم را بخود اختصاص داده است که در البالی چارت آتی بخوبی بوده و مسلک پولیس در اولویت تحصی

 گان مسلک پولیس را انتخاب کرده است.صرف یک تن از سروی شونده وقابل مشاهده بوده 

 

  بدخشانوالیت 

آتی نشان میدهد،  والیت بدخشان در این پژوهش مورد سروی قرار گرفته اند که چارت دانش آموزانتن  12به تعداد    

هیچ یکی از سروی شونده گان عالقه مندی به مسلک پولیس نداشته و بصورت کتبی دالیل عدم عالقه مندی خویش را 

موارد چون: عدم عالقه مندی شخصی، فساد در صفوف پولیس، موجودیت افراد بی بندو بار در صفوف پولیس و عدم 

همه باعث گردید است هیچ یکی از این سروی شونده گان عالقمندی  حمایت دولت از پولیس ملی بیان نموده که این

 و در گراف ذیل میتوان بطور واضح مشاهده نمود.خاص به مسلک پولیس نداشته باشند 
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 جایگاه مسلک پولیس به تفکیک والیات 
که والیت کشور  صنف دوازدهم که در برگیرنده سیزده دانش آموزی سروی یک هزار ی نتیجهچارت آتی نشان دهنده

اشتراک نمایند و همچنان  هجری شمسی 14۰۰میباشد و قرار است در امتحان کانکور سال بیشتر از ده پاسخ دهنده 

میزان عالقه مندی جوانان هر یک از والیت های متذکره توسط ارقام و اعداد بخوبی مشخص و روشن گردیده است. پس 

مندی جوانان شان رده بندی نموده که عبارتند از: کابل با درنظر داشت عالقهبناً به این ترتیب میتوانیم والیت ها را 

زابل،  والیت هرات نیز جایگاه دوم و دایکندی در مقام سوم و به همین ترتیب اه نخست را در پژوهش کنونی داشته وجایگ

مندی جوانان شان یکی پی دیگر پنجشیر، لوگر، پروان، غزنی، بامیان، کاپیسا، ننگرهار، پکتیا، وردک به میزان عالقه

تن شان  84نگارش یافته که نشان میدهد از مجموع هزارتن سروی شونده اعم از ذکور و اناث از تمام والیت های متذکره 

در صد از آنها 9ی شان در نظر داشته اند که بصورت فیصدی نشان میدهد همسلک پولیس را در انتخاب تحصیلی آیند

اما یک موضوع را باید روشن نمود که در هر  .نسبت به مسلک پولیس به عنوان یک شغل آبرومند اعالم رضایت نموده اند

ا کسب کرده فیصد ر 9پرسشنامه بر عالوه آنکه مسلک پولیس در جمع ده رشته مختلف تحصیلی به صورت فیصدی 

ی هر پرسشنامه سروی شونده گان ورود شان را به صفوف پولیس در آینده اما در حاشیه نسبتا خوب تلقی شده،جایگاه 

به شرط اعالم داشته اند که اصالحات چون: مبارزه با فساد، در نظر گرفتن شائسته ساالری، رعایت اصل مکافات و 

فیصد عالقه مندان ممکن است میزان آنها به پائین  9شد، در غیر آن از مجموع مجازات، برخورداری از امتیازات بهتر میبا

 ترین سطح آن کاهش یابد.
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تاجیک  پشتون هزاره  سادات  ازبیک 

یلیعالیق منسوبین نظامی پولیس نسبت به به مسلک پولیس و رشته های تحص

مجموع  سایر رشته ها رشته پولیس 

 رشته های تحصیلیبه مسلک پولیس و  الیق منسوبین نظامی پولیس نسبتع
این  داخله میباشد، هدف از توزیع امور پرسشنامه برای منسوبین نظامی وزارت 49توزیع  یچارت آتی نتیجه      

های تحصیلی دیگر یا رشته و  شانین نظامی پولیس نسبت به مسلک میزان عالقمندی منسوبصرف بررسی  پرسشنامه ها

مشخص گردیده که دیده گاه سروی شونده گان  مینمائیدمالحظه ، بعد از انجام سروی طوریکه چارت آتی بوده است

از این رشته های دیگر تحصیلی  مسلک پولیس و سبت بهشان ن ت وعالیقین نظامی پولیس با درنظر داشت ملیمنسوب

تن از آنها نسبت به مسلک پولیس  11که از آن جمله بوده تن  2۰دراین سروی اشتراک کننده گان تاجیک  :قرار میباشد

تن دیگر شان به سایر رشته های تحصیلی دیگر عالقمندی بیشتر داشته اند، سروی شونده گان قوم  9عالقمند بوده و 

نسبت به دیگر  شانتن دیگر 1۰تن شان نسبت به مسلک پولیس و  1۰تن را شامل بوده که از آن جمله  2۰پشتون نیز 

 فقط از آن جمله نشان میدهد کهگردیده تن شامل این سروی  6رشته های تحصیلی عالقمندی داشته اند، از قوم هزاره 

 دیگر به رشته های دیگر تحصیلی عالقه داشته است ویک تن صرف و تن شان به مسلک پولیس عالقمندی داشته  5

شان به مسلک پولیس عالقمند  تن 2مل این سروی گردیده که هر تن شا 2همچنان نیز به همین ترتیب از قوم سادات 

مسلک پولیس را نسبت به گردیده که آنها هم  کنونیزبیک شامل سروی وو در آخر نیز صرف یک تن از قوم ا بوده اند

شته های تحصیلی دیگر ترجیح داده است. بنا چارت آتی بیانگر آنست که بنا بر هردلیل که بوده منسوبین پولیس سایر ر

 شخصی نه از روی شوق وعالقهنیکه ومسلک خویش نداشته و هستند از منسعالقمندی صد درصدی والزم را نسبت به 

با مالحظه چارت  کنونیگان پژوهش ه اند که خوانندبلکه از روی ناگزیری و مجبوریت به صفوف پولیس ملی کشور پیوست

 آتی حقیقت این موضوع را بخوبی تائید میکند.
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  دریافت ها

یکی از دالیل که مسلک پولیس به عنوان یکی از رشته های مقدس و آبرو مندانه در اولویت تحصیلی جوانان قرار ندارد   

آن به اساس دیدگاه جوانان سروی شونده با درنظر داشت اهمیت شان به مهم ترین دالیل  کنونیو بعد از انجام پژوهش 

 .ترتیب آتی تذکر داده میشود

 به صفوف پولیس ملی افغانستان دالیل عدم پیوستن بانوان

 :فامیل ها با در نظر داشت شرایط جنگی وبحران امنیتی درکشور و فساد در نهاد پولیس ملی  عدم اجازه فامیلی

 کرده اند.جلوگیری ود فرزندانشان به صفوف پولیس ملی افغانستان از ور

 سروی شونده گان بنا بر دالیل چون: برخورد ناسالم پولیس با شهروندان، غیر مسلکی بودن : عدم عالقه شخصی

ی پولیس رشته های دیگر تحصیلی را آنها، فساد در نهاد پولیس ملی افغانستان، امتیازات کم، دشوار بودن وظیفه

 مسلک پولیس ترجیح میدهند. نسبت به

 فساد اخالقی، تبعیض جنسیتی، عقب افتادگی فرهنگی، برداشت : نگاه بد بینانه مردم نسبت به پولیس زن

مردساالرانه از وظیفه پولیس از جمله موارد هستند که نگاه بدبینانه نسبت به زنان در صفوف پولیس ملی افغانستان 

 شکل گرفته است.

 سروی شونده گان گفتند که بار ها پولیس ملی افغانستان از : ان از نیرو های پولیسعدم حمایت دولت مرد

هیچ  خاطیانجانب زور مندان لت و کوب شده و در میان مردم تحقیر شده اند، این همه در حال صورت گرفته و با 

 گونه برخورد قانونی و جدی از طرف دولت صورت نگرفته است.

 سروی شونده گان به این عقیده بودند که پولیس  :وبین پولیس ملی افغانستانعدم مصئونیت مالی وجانی منس

ملی در مبارزه با تروریزم بین المللی قرار داشته و از امنیت بهتر جانی ومالی بر خور دار نیستند، بار ها دیده شده 

ئی ترور و یا تهدید شده اند ی آنها از طرف تروریستان و باند های مافیامنسوبین پولیس ملی افغانستان و خانواده

ها از عدم توجه وزارت امورداخله نسبت به بازمانده گان شهدای پولیس، وهمچنان اظافه نمودند که بار ها  رسانه

 معلولین ومعیوبین گزارش ارایه نموده اند.

 در بسیاری از سروی شونده گان به این عقیده بوده اند پولیس در میدان های نبرد  :عدم اکمال تجهیزات مناسب

موارد تجهیز مناسب نگردیده و در نهایت امر این کار باعث میگردد که پولیس ملی افغانستان شهید، معلول و یا 

 معیوب گردند.

 تعدادی دیگر از سروی شونده گان و مصاحبه شده گان به این عقیده بوده اند که هنوزهم در  :تییتبعیض جنس

ومی و نژادی وجود داشته ترفیعات و تقرریات نیز با در نظر داشت همین نهاد پولیس ملی افغانستان تعصبات ق

 موارد صورت میگرد، بنا عالقه مندی چندانی به مسلک پولیس نداریم.

  سروی شونده گان به این عقیده بودند که پولیس از حمایت م با پولیس ملی عدم احترام و همکاری مرد :

 دم با پولیس همکار نباشد انجام وظیفه در پولیس دشوار خواهد بود.مردمی برخور دار نیست و در صورتیکه مر

  :تعدای دیگر از خانم های سروی شونده معتقد بودند که مسلک پولیس برای خانم ها  وظیفه مردان است

 است نه زنان. اندیده نیست این مسلک فقط برای مردپسن
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 شوند گان در این پژوهش به این باور بودند که  تعدادی دیگر از سروی :عدم آگاهی خانم ها از وظیفه پولیس

این مورد باعث حضور کم رنگ زنان در صفوف پولیس ملی  ه پولیس معلومات کامل ندارند، بانوان از وظیف

 افغانستان گردیده است.

 به صفوف پولیس ملی افغانستان دالیل عدم پیوستن آقایان 

 :ط جنگی وبحران امنیتی درکشور و فساد در نهاد پولیس ملی فامیل ها با در نظر داشت شرای عدم عالقه شخصی

 کرده اند.شان به صفوف پولیس ملی جلوگیری افغانستان از ورود فرزندان

 تعدادی از سروی شونده گان دلیل عدم حضور و بی عالقگی شان را نسبت به مسلک پولیس معاش و  :معاش کم

 د. امتیازات ناکافی پولیس ملی افغانستان دانسته ان

 تعدادی دیگر از سروی شونده گان اظهار نمودند که در صورتیکه به صفوف پولیس ملی  :وضعیت جنگی کشور

 افغانستان بی پیوندند ممکن است کشته، معلول و یا معیوب گردند. 

 تعداد دیگر از سروی شونده گان گفتند که خدمات پولیس هیچگاه عدم تقدیر وحمایت دولت مردان از پولیس :

ورد دلیل حضور کم تقدیر وتمجید دولت مردان قرار نگرفته و یا اگر هم گرفته قابل قبول نبوده است و این م مورد

 در صفوف پولیس ملی افغانستان گردیده است. رنگ جوانان 

 سروی شونده گان بنا بر دالیل چون: برخورد ناسالم پولیس با شهروندان، غیر مسلکی بودن  :عدم اجازه فامیلی

ی پولیس رشته های دیگر تحصیلی را فساد در نهاد پولیس ملی افغانستان، امتیازات کم، دشوار بودن وظیفهآنها، 

 نسبت به مسلک پولیس ترجیح میدهند. 

 سروی شونده گان گفتند که بار ها پولیس ملی افغانستان از جانب زور مندان  :ساهانت زورمندان نسبت به پولی

هیچ گونه برخورد  خاطیانتحقیر شده اند، این همه در حال صورت گرفته و با  لت و کوب شده و در میان مردم

  قانونی و جدی از طرف دولت صورت نگرفته است.

 سروی شونده گان به این عقیده بودند که پولیس از حمایت مردمی برخور  :عدم احترام مردم نسبت به پولیس

 انجام وظیفه در پولیس دشوار خواهد بود.دار نیست و در صورتیکه مردم با پولیس همکار نباشد 

 تعدادی دیگر از سروی شونده گان از اخالق بد پولیس و خصوصاً از پولیس  :در تنفیذ قانون کفایتی پولیسبی

وندان، همکاری با دزدان شکایت های فراوان وجود داشته و همچنان پولیس را متهم با به برخورد نادرست با شهر

 در نهاد که چنین انسانهای وظیفه اجرا کنند الزم نیست ما در چنین نهاد حضور داشته باشیم. افه نمودند ضکرده و ا

 سروی شونده گان به این عقیده بودند که پولیس ملی در مبارزه با تروریزم بین  :عدم مصئونیت مالی وجانی

ه شده منسوبین پولیس ملی افغانستان المللی قرار داشته و از امنیت بهتر جانی ومالی بر خور دار نیستند، بار ها دید

فه نمودند که بار ها  ر و یا تهدید شده اند وهمچنان اضای آنها از طرف تروریستان و باند های مافیائی تروو خانواده

ها از عدم توجه وزارت امورداخله نسبت به بازمانده گان شهدای پولیس، معلولین ومعیوبین گزارش ارایه نموده رسانه

 اند.

 مصاحبه شوندگان مدعی اند که ثابت کادری، شغلی و مسلکی در پولیس وجود ندارد، افراد  :م ثبات کادری عد

 واسطه دار بیشترین امکانات را در اختیار دارند. 
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 موانع بر سرِ راه تحقیق
زمان های راه اندازی و بکار گیری یک پژوهش علمی نیازمند حمایت های مادی و معنوی مراکز تحقیقی و یا سا   

هستند که چنین پژوهش های را به منظور کشف حقایق بکار میگرند، تیم تحقیقی ریاست ع استراتیژی معینیت پالیسی 

با مشکالت و موانع های  کنونیرا عهده دار بوده و در جریان انجام پژوهش  کنونیواستراتیژی مسئولیت انجام پژوهش 

های دیگر میتواند کار پژوهش یت های مادی و معنوی در انجام پژوهشمواجه گردیدند که زودِن چنین مشکالت و حما

گران را در انجام وظایف بعدی شان در این عرصه سهل تر گرداند وعمده ترین مشکالت که تیم تحقیقات علمی در انجام 

 بدان مواجه بوده عبارتند از : کنونیکار پژوهشی 

 رف ابتدائی هر پژوهشگر در جریان روز های کاری.نبود امکانات تخنیکی از قبیل کمره، موتر، مصا .1

خیلی با اهمیت به نظر می رسید، مثال از جمع یک  کنونیابا ورزیدن بعضی از مقامات که ابراز نظر شان در انجام پژوهش  .2

طبق  ی برخورد آنها با شهروندان شکایت داشتند،هزار سروی شونده تقریبا پنجاه فیصد از آنها از پولیس کابل و نحوه

کابل از جمله مصاحبه شونده گان بود که باید در این زمینه ابراز نظر قوماندانی امنیه معاون امنیتی  کنونیپالن تحقیقی 

 نمود اما با وجود تماس های مکرر نتوانستیم با ایشان مصاحبه انجام دهیم.می

 ده مرتبط با پژوهش های تحت کار.های انجام شت فول اکسیس به منظور مطالعه دیدگاه ها و پژوهشنبود انترن .3

، پژوهش گران با آنها کنونیمورد متذکره از جمله مهم ترین عوامل بودند که در جریان اجرائی پژوهش علمی  سهبنًا     

 د.ین عرصه ضروری وحتمی به نظر میرسمواجه شده که تذکر آن برای اجرائی بهتر وظایف بعدی در ا

 

ظر و و همچنان تفاوت ن دانش آموزانگان به تفکیک جنسیت از طبقه تفاوت دیدگاه های سروی شونده 

 دیدگاه های نخبگان نظامی، اساتید دانشگاه ها و چهره های بر تر فرهنگی کشور:

ی تحصیلی در اولویت تحصیالت عالی جوانان ی که در پرسشنامه ها جایگاه مسلک پولیس در جمع ده رشتهبر عالوه

و سروی شونده گان با درنظر داشت عالیق یکی از رشته های تحصیلی را انتخاب نمودند و با مورد بررسی قرار گرفته 

استفاده تیم پژوهشی قادر به تشخیص مسلک پولیس در اولویت تحصیلی جوانان گردید و همچنان نیز سروی شونده گان 

اشاره داشتند یک تفاوت کلی میان  در حاشیه ی پرسشنامه ها در رابطه به عدم پیوستن شان به صفوف پولیس به دالیل

نظریات بانوان و آقایان وجود داشت مثال آقایان دلیل عدم پیوستن شان را به صفوف پولیس به موارد چون: اهانت زور 

مندان به پولیس جنگ در کشور، دشوار بودن وظیفه ی پولیس، عدم توجه دولت مردان از پولیس و آغشته بودن پولیس 

سته اما خانم ها دالیل چون فساد اخالقی و اداری در نهاد پولیس ملی افغانستن، تبعیض جنسیتی، مرد به مواد مخدر دان

ساالر بودن جامعه، برخورد ناسالم پولیس با شهروندان، عدم آگاهی خانم ها از وظیفه پولیس از جمله مسائل هستند که 

به خوبی قابل مشاهده است اما با این همه یک  تفاوت آشکار طبقه ذکور واناث نسبت به پولیس و اهمیت مسلک او

سلسله مسائل دیگر نیز اشاره داشتند که دیدگاه مشترک آنها را شکل میدهد مثال معاش ناکافی پولیس، عدم اجازه ی 

فامیلی، شرایط جنگی در کشور عدم مصئونیت های مالی و جانی و چند مورد دیگر که مشترکا روی آن توافق نظر 

د فرمود اما تفاوت نظر ه خواهبعدا مالحظ کنونیرکدام را بطور جداگانه تحت عنوان یافته ها پژوهش داشتند که ه
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سازنده تر ونظریات نظام مند و علمی تر ارایه داشتند که  ننخبگان نظامی و ملکی نسبت به نظریات طبقه جوانان ونوجوانا

ی واعمال نفوذ در نهاد های امنیتی کشور، چشم پوشی و پنهان مهم ترین موارد که اشاره داشتند عبارتند از: مداخله بیرون

کاری پولیس در بسیاری از موارد در برابر جنایت پیشه گان، شرایط جنگی حاکم برکشور باعث گردیده که تعدادی از 

عدم صفوف پولیس گردند، سوی استفاده زور مندان از تجهیزات به منظور اهداف شخصی،  انسانهای استفاده جو وارد

نظارت مدیران ارشد وزارت امورداخله از فعالیت و کارکرد های پولیس ملی کشور ضعف منسوبین مطبوعاتی وزارت 

امورداخله در امر خبر رسانی و تحت کنترول داشتن رسانه ها، ضعف هماهنگی نیروهای پولیس به عنوان همکار و حامی 

له دالیل هستند که نگاه بد بینانه نسبت به پولیس و مسلک او مردم با نیرو های مدنی و مردمی در موقع مناسب از جم

تا  در افکار اقشار مختلف جامعه شکل گرفته و این روند با گذشت هر روز پیش از آنکه کمرنگتر شود، افزایش یافته است

ارزشی  تمام سعی وتالش صورت گرفته که بدور از هرگونه پیش داوری و قضاوت های اینجا در پژوهش دست داشته 

نخبگان مورد بررسی قرار داده شده و از البالی اظهار نظریات آنها مهم ترین مسائل بدرد بخور تحت  نظریات جوانان و

 به حضور مسئولین ذیصالح ارایه خواهد شد.   کنونیعنوان یافته های تحقیق 

 نتیجه گیری  
کشور و  والیت 29دوازدهم مکاتب کابل و  صنوف دانش آموزانک هزار سوالنامه برای با توزیع ی کنونیپژوهش      

کشور به پایان رسیده و با حفظ امانت داری و بدور از ملکی  وپولیس همچنان با انجام مصاحبه با یازده تن از نخبگان 

گان به این  مصاحبه شده البالی نظریات سروی شونده گان وشخصی و ازهرگونه قضاوت های ارزشی و پیش داوری های 

مهم ترین موضوعات که باعث شده فاصله کالن میان پولیس و مردم و میان نخبگان و پولیس به  دست یافتیم که نتیجه

حقوق و امتیازات  اده ها به مسلک پولیس، ناچیز بودنوجود آید، مهم ترین های آن عبارتند از : عدم عالقه مندی خانو

در اشکال مختلف آن در صفوف پولیس، عدم مصئونیت مالی  پولیس، موجودیت افراد استفاده جو در صفوف پولیس، فساد

وجانی نیرو های پولیس، برخورد ناسالم پولیس با شهروندان، مداخله زورمندان در امورات کاری پولیس، عدم حمایت 

ی نژاد مسلک پولیس، تعصبات قومی و برنامه های آموزشی و انجام وظیفه دولت مردان از نیروهای پولیس، دشوار بودن

در صفوف پولیس، شرایط جنگی حاکم برکشور، آغشته بودن پولیس با مواد مخدر، ضعف تطبیق و تنفید قانون از سوی 

پولیس از جمله مهم ترین موارد هستند که باعث فاصله گیری مردم و خصوصا طبقه روشنفکر و تحصیل یافته از پولیس 

ولی با وجود این همه  .خبگان به صفوف پولیس گردیده استو مسلک او شده و این همه سدِ بزرگ بر سرِ راه ورود ن

مشکالت تعداد اندک هنوز هم به مسلک پولیس عالقه مند بوده و عالقه مندی شان هم مشروط به اصالحات و تغییرات 

در صفوف پولیس بوده و در مهم ترین موضوع که در این پژوهش میتوان روی آن تمرکز کرد این است که تا دیر نشده 

مسائل را که شهروندان و نخبگان به عنوان مهم ترین چالش ها ومشکالت در صفوف پولیس بیان داشته اند جدی گرفته 

و در جهت حل و مبارزه با آن اقدامات عملی از سوی رهبری وزارت امورداخله آغاز گردد، با این شیوه میشود نقاط ضعف 

ی مان بهترین استفاده را نمائیم در غیر آن بی توجهی به ر داشتهقوت و فُرصت های در اختیامان را شناسائی و نقاط 

نظام هایکه همسو بر رضایت نخبگان و مردم در حرکت  د های جز شکست در پی نخواهد داشت.انتقادات مردم پیام

ه حضور ب کنونیآنچه که در البالی یافته های پژوهش  امی چیزی دیگر در پی نخواهد داشت.نباشد در آخر کار جز ناک

صادقانه ترین حرف های است که به عنوان مهم ترین امانت ها از جانب مردم به  مات وزارت امورداخله پیشکش میشودمقا

 هئیت رهبری وزارت امورداخله و مدیران ارشد نهاد های امنیتی کشور صادقانه تقدیم خواهد شد.
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 پیشنهادات 
o  ؛از عملکرد پولیسمداوم و مسلکی نظارت 

o کشور  ملکیهای ها وکارشناسان ارشد جامعه شناسی و روان شناسی دانشگاهسازی ها باید از کادر در پالیسی

 ؛استفاده صورت گیرد

o سمینار ها و بر نامه های علمی دانشگاهیان  وقت در تعامل پولیس اناثیه با قیافه های منظم و اشتراک آنها وقت و نا

ید پولیس آشنائی حاصل نموده و دیگر پولیس کشور را فقط ی جدباعث میگردد که نسل دانش آموخته با چهره

 ؛دریشی پوشان خشین و مامورین نظامی دیکتاتور نه پیندارند

o گان فرهنگی و شخصیت های علمی غیرِ نظامی بدین داشتن شبکه تلویزیونی مخصوص پولیس: تعدادی از نخبه

ونی مشخص بوده و همچنان نیز بر دنیائی مجازی تلویزی ارت امورداخله باید دارای یک شبکهعقیده بودند که وز

زه ذهنیت منفی و مثبت توسط رسانه علیه هر سازمانی شکل گرفته و وچون امر ،دست رسی کامل داشته باشد

 ؛قابل مالحظه نداشته استوزارت امورداخله کشور در این زمینه موفقیت 

o ل عبدالرازق دارای استقاللیت پولیس شهید سترجنرادر صورتیکه اکادمی  اللیت اکادمی پولیس به لحاظ مالی:استق 

از مشکالت مالی این  که بخشِ  یابدهای ملکی به منابع مالی دست میتواند با ایجاد دیپارتمنت و تربیه کادر  ،باشد

  ؛گرددنهاد تحصیلی حل گردیده و همچنان زمینه پویائی و رشد دانش در این نهاد اکادمیک نهادینه 

o  منبعد تمام کسانیکه در و حداقل سال یکبار در جریان وظیفه ل از جذب منسوبین جدیدقبتست مواد مخدر :

چون یافته های  ،صفوف پولیس جلب وجذب میگردند تست مواد مخدر آنها به جدیت تحت نظارت گرفته شود

این عمل شوم  آغشته به مواد مخدر اند و منسوبین پولیس ملی افغانستان تحقیق نشان میدهد که تعدادی زیادی 

 ؛تمام پولیس افغانستان در ذهنیت شهروندان کشور گردیده است یباعث بد نام

o  برخورد با آنها  که وظیفه را بطور خود سرانه ترک کرده آنعده از منسوبین پولیس  منسوبین فراری پولیس:احضار

  ؛نداشته باشند ت چنین کار راجرأ صورت گیرد تا در آیندهقانونی 

o چون صنوف مختلف در پولیس وجود دارد، بناً ،خیلی مهم بوده و مسلک پولیس یک مکتب است وظیفه پولیس 

ت درست از آنها کمتر ث گردیده که برخورد مسلکی و اجرأبی سواد در پایتخت کشور باع حضور ساتونکی های

در پایتخت  ونکی هاساتموجودیت  صورت گیرد که این عمل باعث بد نامی پولیس در میان مردم گردیده است، بناً 

 ساتنمن پائین پولیس پایتخت کشور  از کشور باعث مشکالت فروان گردیده از این رو ضروری به نظر میرسد 

 باشد.ن

o ؛یونیفورم پولیس پایتخت مناسب نسیت در جهت تغییر آن اقدامات عملی صورت گیرد 

o مندان باعث جهیزات پولیس از جانب زورده از تسوی استفا پولیس ملی، مندان از وسایل و تجهیزاتراستفاده زو

 ؛بدنامی پولیس ملی افغانستان گردیده است

o  ؛نجات داده شودداخل نظام و سیاسیون  بیرونیوزارت امور داخله از مداخله 

o  و چاپ کتابهای موثر مسلکی بمنظور ارتقا ظرفیت مسلکی پولیس؛ترجمه 

o  ؛ددر بین شهر گشت وگذار نماینباید پولیس با تجهیزات جنگی 

o ش یابد؛معاش پولیس افزای 

o حل های مسلکی و منطقیبرگزاری برنامه های علمی و تحقیقاتی از جانب پولیس بمنظور دریافت راه . 
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 ضمائیم

 پرسیده شده است.سواالتیکه از اراکین، اساتید و منسوبین وزارت امورداخله 

 ؟تعدادی از شهروندان کشور از برخورد ناسالم پولیس ملی شکایت دارند دلیل آن چیست -1

 ؟ظر شما چرا جوانان با استعداد عالقه پیوستن به صفوف پولیس ملی کشور را ندارندبه ن -2

 ؟چگونه میتوانیم زمینه ورود جوانان با سواد را در صفوف پولیس ملی کشور مساعد سازیم -3

دلیل نارضایتی مردم از پولیس ملی کشور ریشه در چه داشته و چگونوه میتووانیم رضوایت وحمایوت موردم را نسوبت بوه  -4

 ؟پولیس و عملکرد آن جلب نمایم

 ؟ خوبترین راهکار وبرنامه شما برای بهبود وضعیت فعلی پولیس ملی کشور درحال حاضر ودر آینده چیست بیان دارید -5
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 جوانانی عال التیتحص تیاولو در سیپول مسلک گاهیجای چگونگ پرسشنامه

. است دهیگرد طرح جوانانی عال التیتحص تیاولو در سیپول مسلک گاهیجا مونرایپ معلوماتی آور جمع منظور به پرسشنامه نیا

 امتحانات در سیپول رشته درانتخاب دانش آموزانی مند عالقه عدم وی مند عالقهی شناسائ در شده،ی آور جمع معلومات از تا

 .ردیگ صورت استفاده آنها از کانکور

تیجنس     1-  

        تیقوم        -2

  تیوال        -3

؟ دیینمای م انتخاب را لیذی لیتحصی ها رشته از کی کدام شمای برای لیتحص امکانات شدن فراهم صورت در -4  

دیینما انتخاب  را نهیگز کی لطفا   

  طب:             1

سیپول         2     :  

  حقوق:           3

اقتصاد:           4  

هنرها:           5  

زراعت     :      6  

یریانجن:           7  

هیترب و میتعل:          8  

یشناس جامعه:          9  

ی بدن تیترب:        1۰  

؟ ستیچ شما جانب از سیپول رشته انتخاب عدم لیدل -4  

1...........................................................................................................................................................................................................................................  

2............................................................................................................................................................................................................................................  

3............................................................................................................................................................................................................................................  

 سپاس از صرف وقت تان جهت خانه پری این پرسش نامه!

 زن مرد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


