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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 

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

  

 ۲۰۱۶/۰۱/۲۸ آصفي خوشحال

 یي امنیت او پالزمینه
 

ه موخه ځای امنیتي حوزي او نور امنیتي قطعات د ښار د امنیت د ټیګښت پ ۱۷د هیواد په پالزمینه کابل ښار کې 
پر ځای شوي دي او په څوارلسګونو ولسوالیو کې هره ولسوالۍ د جال امنیه قوماندانۍ درلودنکی ده چې په ټولیزه 
توګه دغه د کابل د امنیه قوماندانۍ تر اغیز الندې دي چې د امنیت د ټینګښت او د قانون د تنفذ د پاره په محالتو کې 

سولیت لري تر څو  په خپله ساحه کې امنیت ټینګ کړي او د وژنې ، غال او په دنده بوخت دی. هره امنیتي حوزه م
 د نورو جنایې جرمونو د پیښیدو مخنیوی وکړي او یا هم د جرمونو د پیښیدو په صورت د قضیي عاملین ونیسي.

د هرې ورځې  ؛پالزمېنه چې د لرې پرتو سیمو افغانان د ښه او امن ژوند په هیله دغه ښار ته را کډه کیږيد هیواد 
. خو له بده مرغه اوس مهال د کابل په ښار کې د جرمونو کچه تر پخوا لوړه په تېرېدلو سره یې وګړي ډېریږي

شوې ده او هره ورځ په لسګونو جرایم د کوڅه ډبو او بې بندو بارو کسانو لخوا ترسره کیږي چې تر شا یې زور 
د موټرو تښتول، د کورونو لوټل، الر ې، ځانمرګي بریدونه، واکان الس لري. د وسله والو غالوو زیاتیدل، چاودن

د وسله والو مخالفانو هدفي وژنې او په ښار کې د زورورو او نامعلومو کسانو  ،شکونې، د مبایل ټلېفونونو غال کول
کابل ښاریان پولیس د . هاخوا بیا زیات شوي په دې وروستیو کې په پالزمینه کېتګ راتګ هغه موارد دي چې 

منییت په ټینګولو کې په بې غورۍ تورنوي او وایي، چې د شپې د ګزمې یا د موټرو د تالشۍ او د ښار امنیتي ا
 .وضعیت د څارلو په ځای په شخصي معاملو بوخت وي

 
پولیس خپلې دندې په سمه  په ډیری ځایونو کېپه دې وروستیو کې د موټرو غال په کابل ښار کې زور اخیستی دی. 

په چې په دې وروستیو کې په کابل ښار د موټرو غال زیاته شوې ده، د راپورونو له مخې  رسوي. ه سر ته نهګتو
ډېری  ل ښار امنیتي چارواکي بیا وایي چېبد کاغال شوي، خو  نقلیه وسایطډېر  ۴۰۰تېرو یوولسو میاشتو کې تر 

ښاریان  د کابل. کوټلي ګامونه اخیستي ديد غلو پر ضد یې او   له تښتوونکو سره بېرته نیول شوي دي نقلیه وسایط
، د پولیسو له نوامونه نه پورته کوي، که غله ونیول شي ګامنیتي مسوولین د غلو د نیولو لپاره  بیا شکایت کوي چې

دلته اوس پوښتنه دا ورځ له بلې زور اخلي.  وېځکه نو غالپولیس ورسره الس لري، لوري بېرته خوشې کېږي، 
امنیتي حوزي او نور امنیتي قطعات د ښار د امنیت د  ۱۷ې حال کې چې د کابل په ښار کې پیدا کیږي؛ په داس

ټیګښت په موخه ځای پر ځای شوي دي، ځای پر ځای ا منیتي کمربندونه شتون لري نو د کابل په زړه کې ولې 
 غالوې او نور جنایي جرمونه ترسره شي؟ 

 
 غفلت کوي او غله پرته له کومې وېرې خپل کار پر مخ وړي. مسوولین ځواب یي په غالب ګمان دا دی چې امنیتي

په مهمو امنیتي د دې تر څنګ د امنیتي چارواکو په تشکیل او ګمارنه کې هم ځینې نیمګړتیاوې شته. د کابل ښار 
ه څوکیو د نامسلکي او واسطه لرونکو کسانو ګومارل، د کابل په مختلفو سیمو کې د ګزمې او د موټرو د تالشي لپار

ستونزې دي چې د ښار د امنیت په خرابوالي کې یي مرسته کړې د څلورویشت ساعته پروګرام نشتوالی، نورې هغه 
نارسمي شمېرنې ښیي، چې هره اونۍ په کابل ښار کې په لسګونو موټر غال کیږي، په لسګونو کورونه، موبایل  .ده

  .ر هم نه کوياو خلک لوټل کیږي، چې ان د کابل پولیس دا ډول ډېرو پېښو غو
 

نو نا امني به نوره هم پراخه شي. چې ژر تر ژره د دې ستونزې غم وخوري، که نه  اوس افغان دولت ته په کار دي
هره امنیتي حوزه باید په اونۍ کې او یا په میاشت کې یو ځل د خپلې ساحې د امنیت د ټینګښت او د ستونزو دحل په 

ډې جوړې کړي. که یو غل، ډاکو او یا بل مجرم نیول کیږي باید د نورو خاطر د سیمې د لویانو او مشرانوسره غون
باید وړ مسلکي کسان وګمارل شي او د ښار په مهمو امنیتي څوکیو  تحقیقاتو لپاره سمدستي څارنوالۍ ته معرفي شي.

 د امنیت د ال ټینګښت په موخه باید د موټرو د تالشۍ لپاره څلریشت ساعته پروګرامونه جوړ شي.
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