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 ٢٠٠٩روری، ب ف                                                                                                     ٢٥ عبدالغفا رپوپل

 دآورنيوچارو وزارت دپام وړ
و غالوو           " حنيف اتمر " له هرڅه وړاندې آورنيو چاروزارت ته دښاغلي          له وال ايي  په راتلو سره په هيواد کې، د وس ، جن

  .پېښو، اودې ته ورته نورو ناامنيو له منځه وړلو ته يو څه هيلې ژوندۍ شوې

ه                          ام وړ آارون ارو وزارت آې دپ دطالبانو دامارت له نسكوريدو څخه را په دې خوا، ديوې لنډې مودې لپاره په آورنيو چ
آار وړ شخص ټاآل شوى وو،سره     په مشر تابه آې د    )آورنيو چارو وزارت    (وشول، دمنځ مهالۍ ادارې په چوآاټ آې،د      

  .له دې چې دپوليسو ظرفيت په ټولو برخو آې په سلو آې پينځه نوي تيټ وو، خو نا امني دومره نه وه

ه          ه شو،نور هغ دلون رامنځت م ژور ب آله چې  دآورنيو چارو وزارت په مشرتابه آې بدلون راغۍ ، دپوليسو په آار آې ه
ښ           ې غالګانې،سړي ت له وال ل،او يوشمېر                     وخت وو چې وس تونزو لمن دآاب ورو س ه د ن ه ورت ه،او دې ت و وژن تونې، دخلك

  .نورو والياتو مخ پټ آړ

ه       آه څه هم دغه موضوع ټولو هېواد والو ته څرګنده  ده، خو دځينو برخو يادونې ته په دې ليكنه آې اړتيا شته،له هرڅه ن
د راوس         يال         وړاندې خلكوته امنيت په هر ډول چې وي ال زمه ده ،اوباي ه ب و آې پ رو او آلون ه تې ك پ ستان خل تل شي،دافغان

  .بيلو برخو آې د دولتي چارواآو وړتاوې ،او دهغوي آاري السته راوړنې وارزولې

ه             او په همدې موده آې ، ډېرو آسانو چې د دولت په لوړو پوړېو آې يې خيټې اچولې وې،پرته له دې چې دهغوي وړتيا ت
ه تېرېدوسره    آتنه شوي واى هغوي ته لوړ موقف       ونه يوازې دشناخت له مخې ورآړل شوي وو،چې له نيكه مرغه دوخت پ

  .دهغوي له ناآاره مخونوڅخه دناآامۍ پردې پورته شوې

ې جرړې                   ياد شوې ستونزه ،او دغه ناوړه دود ،له  هرې دولتي ادارې نه په پورته آچه، په آورنيو چارو وزارت آې خپل
اد وشوي وزارت آ        ه ي ه           غزولې وې،چې پ ره وده ورآړل شوې وه، اوپ شكيالتوته ډې ورني ت ه آ شكيالتو ن ار ي ت ه آ ې ل

ه                              ه اصل آې هغوي ت م پ ار آاوه،دملت غ آورني تشكيالتو پورې تړلي پوليس په هغه موده آې يوازې دخپلو ګتو لپاره آ
  .ارزښت نه درلود

اآنې،اودغير   هغه څه چې د دې خاورې اوسېدونكوته درد، اورنځ ورآړ،هغه په دولتي ادارو آ  ې دقو مي اړيكو پربنسټ ټ
  .مسلكي آسانو راوستل وو،چې آارپو هانو هم د دولت دنه پرمختګ اصلي المل په هم دغه آړنو آې تړلى بولي

انګو آې                                  ه محدودو څ و چار وزارت پ وليس دآورني ال پ واد پ ه شمار هې و پ دمنځ مهالې ادارې په آاري دوره آې ،دګوت
وآې                          وګمارل شول،او دګوتو په ش     ه زړون و پ تو خلك ه ښودلو سره، دسوله دوس ا پ ه دوړتي مېر ټاآل شوي پوليس له ځان ن

  .ځاي پيداآړ

وليس             " حنيف اتمر "دغه لړۍ دآورنيو چارو وزارت په چوآاټ آې  دښاغلي            ه پ و څخه دمخه حاآميت درلود،هغ له راتل
ه  چې په دغه موده آې په دندو ګمارل شوي وو، په ډېرې مېړانې سره يې خپلې           دندې ترسره آولې،او دغو آسانو دخلكو ل

  .مالتړ څخه هم برخمن شوي وو،دخلكو دغوښتنې وړ پوليسو له ډېرو ستونزو سره الس اوګرېوان وو 

ه قاچاق، او يوشمېرنورو برخو آې                     و پ انو، دمخدره توآ و غالګ له وال ه آولو،وس ه رامنځت و پ ا امنې په ډېرو برخو آې دن
ارل شوي                   دهغو پوليسو السونه ګډېدل      تونو آې ګم وړو پوس ه ل ارو وزارت پ و چ سټ دآورني آوم چې دقومي اړيكو پر بن

  .وو،او دهغو آسانو له منځه وړل او قانون ته يې سپارل دهر افغان دزړه خاصه غوښته ده 

ه حك                   انو ل ه مخې ،دق النې ل واد پ دل دهې ې لي ې ي سلكانو دغه ډول آړن م م و ه و  هغه صادق او ريښتيني پوليس چې  دخپل م
سو                            نوسره سم به يې دنيولو لپاره ګامونه پورته آول،او هغوي به يې له اسنادو سره  نيول ، جالبه خبره خو داده چې دپولي
ه                  و پ ډه، دخلك ه ګ ه پ ه ورن وليس،او مجرمينوب ه پ م خپل ې ه ړى وو چ ه ورآ ه الس ده ل ر دې ح ف ت ل موق امې خپ ج

  .لوټولو،وژنو،اونورو نا قانونيو ګټه پورته آوله



AFGHAN GERMAN ONLINE 
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 
 

 
  ٤از  ٢ :تعداد صفحات

 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 maqalat@afghan-german.de 

ه ده ترالسه             دآو ړه ن سو زدآ رنيو چارو وزارت په چوآاټ آې ډېر داسې آسان شته چې هغوي يوه ورځ هم دمسلكي پولي
او خواشپږآاله دغه          دلي دي،ش ې الرې مون ه ي اد شوي وزارت ت دل آې ي ه ب سو پ اهم دپي ناخت، اوي وازې دش ړې، او ي آ

ه ني               ه را           ستونزه افغان ولس ته رنځ ورآړ، دا ټولې هغه ستوزې دي چې پ ه خنډون ستان دپرمختګ الرې ت ه دافغان ه توګ غ
  .زېږول

انګو                              ه  عدلي او قضايي څ اتنه ،پ سو س ساد آكړو پولي آه څه هم دغه ټكى نور اړخونه لكه،دلوړ پوړوچارواآو له خوا دف
و آې ي                 ه آول ه رامنځت سو پ سلكي پولي ر م ل   آې دفساد شتون هم ورسره په ملګرتيا يادوالي شوچې ديوه ناسالم او غي ه ب ول

په راتلوسره له دغه ناورين څخه تر يو حده مخنيوي شوى دى ،خو بسنه نه               "  حنيف اتمر  "سره الس ورآوي،چې دښاغلي   
  .آوي

ې    ولې آړن ارو وزارت ټ تونزه ده چې دآورنيوچ ه س ه لوي سانو موجوديت هغ ورو آ مېر منف و ش و آې دي ه ليك سو پ دپولي
فورو آسانو دپوليسو له موقف،او جامو څخه په لوړه آچه ناسمه ګټه پورته             اوالسته راونړې له هېڅ سره وتاړه، او دغو من        

اره                     و لپ اينې  دلمنځه  وړل آړه،داسې هم نه دي چې ټول پوليس په دې ناوړه الره درومي، مخصوصه ډله دامنيت او هوس
  .دنورو په زيان آې خپلې ګټې لټوي

ه و       و پ ې دخلك ه         په همدې حال آې هغه پوليس چارواآي چې الس ي م دهمدي ډال د ه ه دي آكړ،دهغوي ژون و ،او حق ن ين
يبه د هغوي       ره ش مارانو له خوا ترګواښ الندې دي،  داځكه چې دوي دقانون له الر ښونې سره سم  عمل آوي ، نوځكه ه
ې          له خوا ګواښول آېدل،خو بيا هم  پرهغوي داسې يو تندر دهمدغه هېواد پال پوليس له خوا را چاپېر آېده چې خالصون ي

  .ستوزمن آاروو،سره له دې چې دپام وړ امتياز،او معاش هم نه ورآول آېدل

دانۍ              ې قومان ل دامني ه دآاب ه توګ تر ډېره وخته دغه آيسه دهېواد پال،پوليس او ډاله مارو پوليسوترمنځ روانه وه، دبېلګې پ
د دندې مجال نه ورآول آېده،او پوليس يادوالي شو، سره له دې چې دهغوي په مشرتابه آې هم آاري اومسلكي پوليس ته                

  .زرتر زره به ېې له دندې نه  په ورآو،او ناپېژاندو نومونو شړل، خوبيايې هم خپله دنده نه هېروله

دي ، چې په ستو نزمنو شرايطو آې به يې دنده ترسره             "عليشا پكتيا وال    " له دغو ډلو څخه يو هېواد پال او مسلكي پوليس         
وم او لقب ورآړل           "كتياوالعليشا پ" آوله،الزمه ده چې    اتور ن اړلي او ب سوته دوي الو پولي واد پ ورو هې ،اود هغه په شان ن

ه             " پكتياوال  "شي، سره له دې چې       ان پ داره دهر افغ ه هېن ې لك امې ي ار ن اتې آ ل پ له خپلې دندې نه لرې شوى  دى،خو ت
  .سترګوآې ځاي لري

اوال "  شا پكتي سو "علي ورو زړورو پولي ان  ن ه پاش ړي، او دهغ ه خدمت وآ ت ت ل مل اده،چې خپ يبه اړتي ه هرش شا " ت علي
ارو وزارت                        " پكتياوال و چ له نن څخه شا وخوا اته آاله وړاندې  د يو مسلكي او افغان پوليس  په توګه خپله  دنده له آورني

ارل شو،            څخه پيل آړ،او تريوې مودې وروسته په آورنيو چارو وز          ارت آې دانترپول دپوليسو دمشرپه توګه په دنده وګم
  .په همدې موده آې دآورنيو چار وزارت په يو شمېر نورو پوستونو آې هم دنده ترسره آړې ده"عليشا پكتياوال " 

ايي څ               " عليشا پكتياوال   " په همدې موده آې    دانۍ دجن ې قومان ل دامني انګې دآورنيو چارو دوزارت دغوښتنې له مخې دآاب
الې                           " عليشا پكتياوال   " دمدير په توګه وټاآل شو،     نځ مه وې م ړ،د ي ر خدمت وآ ه ډې و ت شتو خلك ل مي وده آې آاب ه دې م پ

مودې له تېرې دوسره سم، دآابل دامنيې قوماندانۍ جنايي مديريت دتحقيقاتو رياست ته اوچت شو،نور هغه وخت وو چې                
  . زيات شوآاري مسوليت يو په سلو آې"عليشا پكتياوال " د

وړه                        ه ل ې پ ه  وه خوآچه ي م روان په همدې دوران آې دوسله والو غالګانو ،سړي ټښتونې، اونورو جرمونو لړۍ آه څه ه
انګې مشر ښاغلي             انيي څ دانۍ دج ې قومان ل دامني شا  " توګه خپله ټغره په آابل آې هواره آړه، په هغه وخت آې دآاب علي

الفين،                          هم خپل فعاليت ته زور ورآړ، پ       "پكتياوال   له وال مخ ه، وس له وال غل وړ  شمير مجرمين، وس و ل وده آې پ ډ م ه لن
اوال     " پاآستاني وګړي، ځانمرګي بريد آونكي، او داسې نور د قانو دښمنان دښاغلي            شا پكتي ول شول  او       " علي ه خوا وني ل

  .دقانون منګولو ته وسپارل شول

نيو ت                 ستان رس ا دافغان ره بي ه تې دې د         اوسنۍ څرګندونې ټول ملت پ ر وړان و پ ه ده،دمجرمين اوال     " ه معلوم شا پكتي ،او "علي
ورسره د نورو ملګرو مبارزې يې ډيرې السته راوړنې درلودې، هغه وسله وال غله چې دخلكو پر ناموس، پت عزت،او                    

  .افغانيت باندې تېرى آاوه د ده له خوا ونيول شول چې اوس هم دبند شپې او ورځې سباآوي
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ول،د            دوسله والو غلو،سياسي   اوال     "  مجرمينو،او نور الغا ګرو نيونه او رسنيو ته يې ورښكاره آ شا پكتي ار      "علي و آ ه لوي ل
ې                                    ه اړه ي ه پ ه ب ه آزاده توګ دل،او پ ول آې ه خواني ه وو چې د ده ل وليس ب ه پ نامو څخه وو،په ډېرو برخو آې مجرمين خپل

ولي                ه چې پ ې څرګندول اوه،او داي ات ورآ دا وو چې        خلكوته درسنيو له الرې معلوم و سره الس لري،هم ه غل شا  " س ل علي
ي                   " پكتياوال   ه هرې امنيت دخلكود خوښې وړ پوليس شو،په هره سيمه آې چې ديوې پېښې درامنځته آېدو امكان وو، دي ل

  .ادارې نه وړاندې ور رسېده

ه وشول،ان   پر آړو ډېر خوښ وو، څو وارې دعملياتو پر مهال په ده     " عليشا پكتياوال   " آابل ميشتي خلكو د    باندې بريدون
دونو                        تردې چې ټپي هم شو،څو تنه ساتونكي يې له منځه الړل،څوځله پرده وسله والو بريدونه  وشول،خو دي له شوو بري

اوال     " څخه  به روغ پاتې آې دو،       شا پكتي ه                      "علي دل ،پ تان ومون ې دوس ه ي ه هماغه آچه چې ځان ت وده آې پ ه همدې م پ
و            هماغه شمېر دښمنان  يې هم پېد       اآړل، په دې معنى چې د هر يو نامتو وسله وال غل له نيولو به وروسته ده ته له بيال بېل

وو                               ه آ ه رامنځت ه ډار ن وازې دغه ګواښونه ده ت ه ي څانګوڅخه دهغه دخوشي آېدو امر ورآول آيده، چې له نيكه مرغه ن
  .بلكې هغه او نورو ملګرو ته يې غيرت،او زړه ورتيا ور آوله

ه ده                 " عليشا پكتياوال   " لي  آه څه هم دښاغ    ته ،خو الزم ات ش وره معلوم ه پ ر ت ارومحترم وزي له آارناموڅخه دآورنيو چ
ه   "عليشا پكتياوال " چې يوځل بيا دغه ټكي ته ګوته ونيسو چې د          ك پ دراتلونكي په اړه آه په ډاګه و ويل شي دهغه دبرخ لي

ه ا   ې هغ ى چ ه دې معن وي دي، پ شنې راوالړې ش مېر اندې ه   اړه يوش د ت ې ژون يبه ي ره ش ړى دۍ،او ه ادي وګ و ع وس ي
وليس چار                   "عليشا پكتياوال   " ګواښونې له امكان څخه لرې نه دي،يوازې         ه پ وړ رتب ور ل په دې لړۍ آې نه راځي بلكې ن

  .واآي هم يادوو چې او س هغوي هم په آور ناست دي

ول  دغه اندېښنې وروسته له هغې مخ په زياتېدو شوې چې،دآورنيو چارو محتر            م وزير دآابل دامنيې قوماندانۍ دپو ليسو ټ
ارو دوزارت                          و چ م دآورني ه څه ه ل، آ وي آسان وټاآ ې ن ړل،او دهغوي پرځاي ي چارواآي له خپلو دندو څخه ګوښه آ

  .ورستى اقدام دقانو له مخې ترسره شوي خو ترخوايې دګوښه شوي پوليس چارواآو ژوند هم دپام لرنې وړ خبره ده 

د                          افغانستان  هغه     ه امن ژون ه آې پ ته پ دو وروس رې آې ر ل دې څخه ت ې دن ه خپل ارواآي ل ي چ و دولت ه دۍ چې ي واد ن هي
وآړي، نه يوازې داچې دهر يو دولتي چارواآي پر ګوښه آېدو ستونزې نه هواريږي، مګر څو چنده زياتيږي، په لومړي                  

ې او           مرحله آې دهغه دعادي ژوند آولو لپاره داسې يوه اداره نشته چې دهريو دو              اره الزمې آړن د لپ لتي چار واآي دژون
ام                      امنيتي تدابير ترالس الندې ونيسي، بل داچې غچ اخيستنې، قومي شخړې، آاري رقابتونه، تل ديوه عالي رتبه دولتي مق

  .له ګوښه آېدو وروسته دهغه دوژ ل آېدو لپا ره عملي آېږي

دو         له بده مرغه چې په افغا نستان آې تراوسه داسې نه دي شوي چ  ر ګوښه آې اره ت و لپ ه چار واآ وړ رتب ې دولت دخپلو ل
د                   رې ژون ه ل ه ګواښ ن اره دعادي او ل ارواآي لپ وه چ ې دي رڅ آې ي وروسته هم آوم خاص او ارزښت من پالن چې په ت
ه                               ړ شوي چې هغ از ورآ وا دغه امتي ه خ سانوته د دولت ل زمينه برابره شوي واى، درلودلي واى، دګوتو په شمار هغه آ

  .ټوپك ساالر،اويادا چې دويوه ګوند غړيتوب لريخپله 

شا                               وب سالنګي،علي اغلي اي ر منګل، دښ اغلي مني تيال ښ ي مرس ارو وزارت امنيت و چ ه چې دآورني په تېره مياشت آې آل
احمدزي،اوعليشا پكتياوال دندې نور آسانوته سپاره، دخپلو خبرو پرمهال ګوښه شوي چارواآوته وعده وآړه چې دوي به                 

ره                        هم په ل   ه خپ ه خوا پ نډوخت آې په دندو وګمارل شي، او دښاغلي منګل له وعدې سره جوخت دآورنيو چارو وزارت ل
وليس            ه ګوښه شوي پ ر زر ب ي وو چې ډې ه آې راغل شوي خبر پانه آې هم دغه و عده رسنيو ته ورآړل شوه،په خبر پاڼ

ه شوه  د               ه او چت ډ وخت مياشتې ت و       چاروآيوته دندې ورآول آيږي، مګر لن ښي چې دغه موضو دآورني  ،او داسې بري
  .چارو له محترم وزير څخه دپاتې آېدو په حال آې دۍ

ه             ه پورت ه اړه اوچت ګامون اتې آېدوپ الزمه ده چې د آورنيو چارو محترم وزارت دې، دخپلو مسلكي همكارانو دژوندي پ
و            آړي،په افغانستان آې شرايط بله بڼه لري،هره شيبه دوژنې،او بريدونو امكا           ه خپل ته،او دغه چار واآي چې اوس ل ن ش

ه لري،بلكې                             ه ن ا ګټ ه ي ته راوړن دندو لرې شوي دي، شيبه په شيبه تر ګواښ الندې دي، په آورونو آې دهغوي ناسته الس
  .امنيتي چار واآوته دهغوي ساتنه  ستو نزه جوړوي
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  ٤از  ٤ :تعداد صفحات

 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 maqalat@afghan-german.de 

آه چېرته خداي مكړې مونږ خپل يو مسلكي  نو ګټوره الره يې داده چې هغوي په مناسبو څانګوآې په دنده وګمارل شي،او             
ه                              وان ون ې وس او ت ه ي اره ب و لپ ال چې دځواب ورآول ه خي ا پ ې ورآړو،زم ه السه ي ور ناست وي او ل ه آ پوليس چې پ

  .لرو،دآورنيو چار وزارت دبريالي تو ب په هيله

   

 


