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 نوې طرحه زړې ستونزې
 

 د کابل ښار امنیتي طرحه به امنیت ټینګ کړي؟
 

په وروستیو څو میاشتو کې د تیرو څو خونړیو بریدونو وروسته، افغان حکومت د پالزمینې کابل د امنیت لپاره نوې 
طرحه اعالن کړه. چارواکي وایې دا طرحه لومړی د کابل په ډیپلوماټیکو سیمو او وروسته په ټول ښار کې پلي 

ړکونه د خلکو پر مخ نه تړل کیږي بلکه لوی او کیږي. د چارواکو په وینا د نوې جوړې شوې طرحې له مخې به س
بار وړونکي موټرونه به په دغو سیمو کې تګ راتګ نه شي کولی. په چک پاینټونو کې له روزل شویو سپیو کار 

کسیز  ۵۰۰اخیستل، په ښار کې د امنیتي کمرو او ګرځنده سکنرونو نصبول، ګرځنده ګزمه او د تاوتریخوالي ضد 
 .ارد دي چې په نوې امنیتي طرحه کې ځای پر ځای شوي ديکنډک زیاتول هغه مو

 

 خو اساسي پوښتنه دا ده چې د یادې طرحې په پلي کیدو سره به څومره امنیت تامین شي؟
 آیا دغه طرحه کولی شي چې د ټول کابل ښار امنیت ټینګ کړي؟

 

و وروسته به ټول ښار ته وغځیږي که څه هم امنیتي چارواکي وایې چې یاده طرحه به لومړی په ډیپلوماټیکو ساحو ا
خو په ښار کې د ځینو افرادو زورواکۍ او د ونډې له مخې د کابل ښار امنیتي حوضو وېش ته په کتو، ډیره هیله 
مندي نشي کیدای چې ګویا طرحه دې په ټوله مانا د خلکو امنیت تامین کړلی شي. بله خبره دا چې د یادې طرحې له 

تمرکز په ډیپلوماټیکو ساحو دی او عام ځایونه په نظر کې نه دي نیول شوي. ډیپلوماټیکې مخې د امنیت د ساتلو ډیر 
ساحې خو اوس هم تر کلکو امنیتي تدابیرو الندې دي خو بیا هم دښمن توانیږي چې ځان ورته ورسوي او خپل هدف 

 .تعقیب کړي
 

الندې دي هغه د سفارتونو او سیاسي نمایندګیو په ښار کې په ډیپلوماټیکو ساحو کې تر ټولې چې د ډیر امنیتي تدابیرو 
سیمې دي. خو مونږ او تاسې ولیدل چې وسله والو آن تر سفارتونو هم ځانونه ورسول او په کې یې ترهګریز بریدونه 

حکومت د ډیپلوماټیکو ساحو  وکړل. د المان او عراق په سفارتونو وروستي بریدونه یې تازه بېلګې دي. خو بیا هم که
ټینګ کړي؛ احتمال شته چې د مرګ ژوبلې مه به ونیول شي خو دلته د ولس غوښتنه د ډیپلوماټیکو ساحو  امنیت

امنیت ټینګول نه دي. ولس د خپل ځان خوندیتوب غواړي، ولس د عامو ځایونو د امنیت ټینګښت غواړي. حکومت 
ه لومړیتوب لري. حکومت باید د باید ډیر تمرکز په هغه ساحو کړی وای چیرته چې ولس دی، کوم ځای چې ولس ت

 .امنیت د ټینګښت لپاره اساسي فکر وکړي او یواځې د ځان په خوندي کولو دې اکتفا نه کوي
 

 :هغه اساسي ټکي چې که حکومت یې مراعات کړي امنیت به ټینګ شي
 

ورکول چې د کابل ښار امنیتي حوزې له سهامي وېش څخه راویستل، خپلواک کول او بیا د امنیت بشپړ واک  ـ  ۱
 هر څوک او هر چارواکی تالشي کړلی شي

د تورې ښیښې لرونکو موټرو ښیښې سپینول، که سپینول ستونزمن وي نو د همدغو موټرو، موټر چلوونکو او  ـ  ۲
 په کې تلونکو افرادو کلکه تالشي او څار کول

 پوه کسان په کار ګمارلناکاره او ناغیړه امنیتي مسولین له دندو ګوښه کول او پر ځای یې وړ په کار ـ  ۳
 په ښار کې د امنیتي چک پواینټونو پولیسو ته د تالشۍ او څار سالمه زده کړه ورکول ـ  ۴
 په حکومت کې دننه د جاسوسو او د دښمن همرازو اشخاصو پیدا کول او علني محاکمه کولـ  ۵
 د کشفي ارګانونو چاڼ او وړ او په کار پوه کسان یې پر ځای په دندو ګمارلـ  ۶
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 په امنیتي سکتور کې د مکافاتو او مجازاتو فرهنګ پلي کولـ  ۷
 په ښار کې د موجودو د ولګرد او لنډغرو افرادو نیولـ  ۸
 په امنیتي او کشفي ادارو کې د زورواکانو د مداخلې مخنیوی کولـ  ۹

میاشت په جریان  کم تر کمه په میاشت یو ځل د ولسمشر له لوري د کابل ښار امنیتي مسولینو پوښتل او ترې د ـ  ۱۰
باوري یو که چیري په پورته یادو شویو ټکو عمل وشي نو پرته له شکه چې  کې د ترسره شوې ناغیړۍ پوښتنه کول

کابل به امن شي. نه یواځې کابل بلکې که په ټولو والیتونو کې یاد شوي ټکي په نظر کې ونیول شي؛ خلک به د 
 .آرامۍ ساه واخلي

 پای
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