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 ۰۲/۰۵/۲۰۱۶          خوشحال آصفي
 

 کابل؛ بې پوښتنې ښار
 

خلک له نورو والیاتو په دې موخه کابل ته کډه کیږي چې دا د هیواد 
پالزمینه ده او ګویا د نورو والیتونو په پرتله به یې دلته د آرام ژوند ساه 

په وروستیو کې په پالزمېنې کې د ناامنیو زیاتوالي کابل واخلي. خو 
ښاریان اندېښمن کړي دي. زور زیاتی، د مبایلونو تښتول او نورې غالوې 
په دغه ښار کې معمولې پېښې دي، وسله والې شوکې او مرموزې وژنې، 

 هغه موارد دي، چې ډېر خلک یې شاهدان او قربانیان دي. 
والو فعالیتونو او مرموزو وژنو په  و وسلهپه دغو ورځو کې د ناپېژاند

په وروستۍ پېښه کې  پالزمېنه کې ډېری کورنۍ د ویر په ټغر کېنولي دي،
اباسین ځاځي په نوم تنکی دیارلس کلن کوچنی له والو د  ناپېژاندو وسله

څه ژونده بې برخې کړ او کورنۍ یې ورته د ویر په ټغر کینوله. له دې 
نستان د قاضی القضات پالر هم نا معلومو وسله والو وړاندې د افغا موده

  تښتولی و چې وروسته افغان امنیتي ځواکونو د عمیلیاتو په ترڅ کې راخوشې کړ.
امنیتي حوزي او نور امنیتي قطعات د ښار د امنیت د ټیګښت په موخه ځای پر  ۱۷چې کابل ښار کې  ویل کیږي

ځای شوي دي او په څوارلسګونو ولسوالیو کې هره ولسوالۍ د جال امنیه قوماندانۍ درلودنکی ده چې په ټولیزه توګه 
ذ د پاره په محالتو کې په دغه د کابل د امنیه قوماندانۍ تر اغیز الندې دي چې د امنیت د ټینګښت او د قانون د تنف

دنده بوخت دی؛ نو پوښتنه دا پیدا کیږي چې ولې د هیواد په پالزمینه کې سره د دې چې اووه لس امنیتي حوزې هم 
او ځای پر ځای امنیتي کمربندونه شتون لري ولې د دې زمینه برابره شي چې یو څوک دې اختطاف شي، یو څوک 

 ورځ دې د یو چا کور او دوکان ووهل شي؟  دې په مرموز ډول ووژل شي او په رڼا
امنیتي ځواکونه مو د دغو غلو او اختطافچیانو د مخنیوي توان نه لري او که دوی هم ورسره الس لري؟ بله آیا 

ستونزه دا ده چې لومړی خو غل، ډاکو، قاتل او اختطافچي نه نیول کیږي خو که ونیول شي نو بیا پرته له قانوني 
یر ژر خالصیږي او بیرته خپل کار ته دوام ورکوي. له بده مرغه چې د دغه ډول قضیو تر شاه د مجازات کیدلو، ډ

پټو لویو السونو مالتړ شتون لري او په دغو پټو السونو کې د سیمي زورواکي شامل دي چې له خپل قدرته ناوړه 
 ګټه پورته کوي او د غلو او اختطافچیانو مالتړ کوي.

اختطافچیان خو څه پیریان نه دي چې څوک یې ونه ویني او د ښار منځ کې دې وسله والې  دغه غله، داړه ماران او
، له بې نمبر پلیټه موټرو څخه او د و لرونکو موټرو څخهی له تورو ښیښ؛ دوغالوې او انسان تښتونې ترسره کړي

 ترسره کوي.کورنۍ د غړي له دولتي اسلحې څخه په استفادې د ښار په منځ کې په رڼا ورځ جنایات 
 د خالصون الرې

  په مهمو امنیتي څوکیو باید وړ مسلکي کسان وګمارل شي او د ښار د امنیت د ال ټینګښت په موخه باید زاړه
 .بې کفایته چارواکي ګوښه او څارنوالۍ ته وروپیژندل شي

 پرې باید ژر تر  د مجرمانو لپاره باید سخته سزا لکه عمر بند او د علني اعدام سزا وټاکل شي او د جزا حکم
 .ژره تطبیق او عملي شي څو د نورو لپاره د عبرت درس وګرځي

 په کابل ښار کې له لنډغرو او غیر مسوله وسله والو باید وسلې راټولې شي. 

  امنیتي ارګانونه باید د هغه چا په اړه څېړنې ترسره او دقیق معلومات ترالسه کړي چې ورته د وسلې د
امنیتي ارګانونه باید ډاډ ترالسه کړي چې هغه چا ته چې د وسلې د کارولو جواز  کارولو جواز ورکول کیږي.

 .ورکوي؛ له خپلې وسلې ناقانونه ګټه نه اخلي او له غلو او اختطافچیانو سره الس نه لري

  امنیتي ځواکونه باید له موټرو څخه غیر قانوني نمبر پلیټونه راټول او همداراز د موټرونو تورې ښیښې
کړي او که د ښیښو سپینول ورته ګران کار ښکاري نو د تالشۍ پر مهال دې د تورو ښیښو لرونکو موټرې سپینې 

 هم تالشي کړي.
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  هره امنیتي حوزه باید په اونۍ کې او یا په میاشت کې یو ځل د خپلې ساحې د امنیت د ټینګښت او د ستونزو
 ي.دحل په خاطر د سیمې د لویانو او مشرانوسره غونډې جوړې کړ

  ۱۰۰همدارنګه د جرمونو په کموالي کې د خلکو ونډه هم ډیره اړینه ده، خلک کولی شي، چې د پولیسو 
شمیرې ته زنګ ووهي، له پولیسو سره خبرې وکړي، چې پولیس په چټکۍ سره د هغوی  ۱۱۹شمېرې او یا هم 

 ستونزو ته ځان ورسوي.
 پای
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