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 1تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئلیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

  
 ۱۰/۰۸/۲۰۱۶          خوشحال آصفي

 

 !کابل؛ پالزمینه که غیر عالقه ؟
 

میلونه  ۷کابل د افغانستان یو له ګڼ میشتو والیتونو څخه شمیرل کیږي چې د افغانستان د بیالبیلو والیتونو شاوخوا 
خلک په کې اوسیږي. دلته د ښې هوا او نسبتاً ښه امنیتي وضعیت له امله خلک له نورو والیتونو څخه کوچیږي خو 

ن کړي دي. دلته د نورو مرموزو وژنو ترڅنګ په دې دلته وروستیو سړي تښتونو او جنایې پیښو خلک اندیښم
وروستیو کې د سوداګرو او پانګه والو وژنې او اختطاف هم زیات شوی دی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو 
خونې چارواکي وایي چې د سوداګرو او بانګوالو امنیت ورځ تر بلې خبرابیږي او یوازې په تیره یوه میاشت کې وسله 

سوداګر تښتولي دي. د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې دغې مسالې  ۳۵د افغانستان له بیالبیلو سیمو  والو غلو
دوی سخت اندېښمن کړي او له هېواده د پانګو د ویستلو سبب شوې ده. یادې خونې چارواکي د ملي یووالي پر حکومت 

 .نیوکه کوي چې د سوداګرو په امنیت خوندي کولو کې پاتې راغلی دی
دا یوازې د سوداګرو تښتول نه دي چې وخت ناوخت یې خبرونه ورکول کیږي بلکې استادان، سیاسي څېرې او بهرني 

کلن ماشوم د کابل ښار له رحمان مېنې  ۱٤اتباع هم له ورته ګواښ سره مخامخ دي. څه موده وړاندې د اباسین په نوم 
لپاره ترې ګوته پرې کړه او وروسته په ډیرې بې رحمۍ  وتښتول شو، لومړی یې له کورنۍ څخه د پیسو ترالسه کولو

ووژل شو. همداراز څو میاشتې وړاندې څلویښت کلنه هندۍ مېرمن جودت ډي سوزا چې په کابل کې یې د اغا خان 
 یبنسټ سره کار کاوه د جون د میاشتې په نهمه نېټه وسله والو کسانو د کابل له قلع فتح هللا سیمې تښتولې وه. په وروست

یوه پېښه کې د افغانستان د امریکایې پوهنتون دوه تنه استادان تیره ورځ وتښتول شول. د امریکایې پوهنتون دواړه 
استادان د کابل په لویدیځ دارالمان سیمه کې له پوهنتون نه د خپل هستوګنځي پر لور روان و چې وسله والو کسانو 

وره له ځان سره یوړل. د بهرنیو وګړو د تښتولو دا کومه یې موټر ودروه، ښېښې یې ورماتې کړې او دوی په ز
وړاندې هم د مرستندویه او ځیني نورو ادارو کارکوونکي د وسله والو کسانو له خوا  بلکې له دې ;لومړی پېښه نه ده
 .یرغمل شوي دي

ګه په و په ځانګړي تواوس پوښتنه دا ده چې د انسان تښتونې پیښو تر شا د چا السونه دي؟ انسان تښتونه په هیوادوال
 پانګوالو کومه اغیزه کوي؟ او څنګه کوالی شو چې له یادې پدیدې څخه خالصون پیدا کړو؟

انسان تښتونه لوی جنایې جرم دی چې یو عام عادي وګړی یې نه شي ترسره کولی. هغه څوک چې په دغو پیښو کې 
غړي وي او یا به په یو نه یو ډول د چارواکو  الس لري؛ هغوی یا به زورواکي وي، یا به د کوم چارواکي د کورنۍ

له مالتړه برخمن وي. سمه ده دا به ومنو چې له دوی سره امنیتي ځواکونه )پولیس( هیڅ راز همکاري نه لري خو دا 
چې د امنیتي ځواکونو په شتون کې د ښار په منځ کې انسان تښتونه ترسره کیږي دا بیا په دې داللت کوي چې امنیتي 

نه د نامسلکي، کمزورو او نالوستو کړیو په ولکه کې دي، دوی یوازې د خپلو جیبونو او یا د هغه چا لپاره کار ارګانو
 .کوي چې د هغوی له خوا دغو څوکیو ته معرفي شوي دي. دوی د ولس په درد نه شي دوا کیدلی

واد په اقتصاد، سوداګرو او دا چې په وروستۍ یوه میاشت کې د سوداګرو تښتونې زور اخیستی دی؛ اغیز یې د هی
پانګونې برسیره دی. سوداګر بیچاره ګان آن د تښتونو له وېرې خپل اوالدونه په سم ډول ښوونځیو ته نه شي استولی. 
که حکومت د پانګه والو د تښتونې د مخنیوي او د هغوی د پانګې ضمانت ونه کړي، له هیواده به د پانګې فرار ته 

سوداګرو او پانګوالو تښتونې او قتلونه د هېواد پراقتصاد او پانګونې سخت ګوزار دی او الهم الره برابره شي. د 
 .حکومت باید دې مسالې ته پاملرنه وکړي

حکومت باید خپل مسولیت ادا او د خلکو خوندیتوب ته پاملرنه وکړي. همداراز د ملي یووالي د حکومت مشران دې 
سره کړې ژمنې عملي کړي. ولسمشر ته په کار دي چې د ښارونو په  د ټاکنیزو کمپاینونو پر مهال له سوداګرو

 .ځانګړي توګه د کابل د امنیت د ساتلو لپاره د پولیسو په لیکو کې تصفیوي عملیات ترسره کړي
حکومت باید د کابل ښار د امنیه قومندان نه نیولۍ تر امنیتي حوزو آمرین له سره وارزوي او هغوی چې د کار وړتیا 

باید له دندې ګوښه او تر عدلي تعقیب الندې ونیسي. حکومت باید په ښار کې د امنیتي ځواکونو د یونیفورم د  نه لري
خرڅالو مرکزونه پیدا او تر جدي څیړنو الندې ونیسي او ترې هغه تور السونه پیدا کړي چې د حکومت له دننې له 

 ي او د یارانې تارونه یې غزولي دغو ډلو سره الس لر
 پای
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