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     امیدواری برای بهبود وضع امنیتی شهرکشور     

 

شهر کابل که روزگاری به شهر امن وامان شهرت داشت در این اواخر نزدیک است به یکی از    

ناامن ترین شهرهای جهان مبدل گردد، ناامنی شهر کابل تنها در این نیست که بعد از هر چند روزی 

د، در حمله انتحاری جان صد ها انسان بیگناه را گرفته ده ها خانواده را بر گلیم غم و ماتم می نشان

پهلوی اینگونه حوادت غم انگیز، دزدی، غارت، قتل، اختطاف و سایر حوادث جنائی نیز زندگی را 

بر همشهریان کابل تلح وتار نموده، اگربا این حوادث، نبود تسهیالت و خدمات اساسی شهری مانند 

هر که یم دید کانالیزسیون، برق دائمی ، سیستم ترانسپورت شهری وغیره را نیز عالوه نمائیم خواه

 .بوده یهامبارزه در برابر مشکالت ودشوارو شهرکابل چالشزندگی در ۀلحظ

اولین باردراین روز ها بعد ازسالیان نسبتأ طوالنی امیدواریهای برای بهبود وضع  برای مگر  

امنیتی در شهرکابل بوجود آمده ،اقدامات اخیر وزارت امور داخله در مورد نشر لست اسامی افرادی 

عث برهم زدن نظم و آرامش درشهر کابل گردیده وجمع آوری سالح ازآنهایکه بیدون مجوز که با

سالحها و وسایط نقلیه دولتی را در اختیار دارند، باید سالها قبل انجام میگردید، ولی متأسفانه قانونی 

های سمنتی خانواده های شان با ایجاد دیوار مسئولین امنیتی کشورما درگذشته چون امنیت خود و

به امنیت جانی و مالی سایرشهروندان که  ,محافظ وبادیگارد تأمین بود شان و داشتن دها منازلدورب

یکی از وظایف اساسی دولت است چندان توجه نداشته و نتیجه آن شد که در این اواخر درشهرکابل 

 .غیره به اوج خود برسدوجرایم جنائی چون دزدی، قتل، غارت ،اختطاف و 

و کنون معمول چنین بوده که اکثرمسئولین تنبل، و آنهایکه نه براساس لیاقت، در کشورما تا   

بلندی رسیده اند، ناکامی ها و کم کاریهای  ساس روابط ومصلحت ها به مقامهایبلکه برا شایستگی

غیره وهمکاری و  نبود امنیت، امکانات، عدم،جنگ ادامه خویشرا به بهانه های چون 

قدر به نبود امکانات و منابع مواجه بوده و نه هم شرایط حالیکه کشورما نه آندرکشورپوشانده در

آنقدر دشواراست که مسئولین نتوانند وظایف و مسئولیت های خویشرا انجام دهند ، برای توضیح 

 .درزمینه مثالی ارائه میگردد ,بیشترموضوع
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همان  منابع وامکانات که مسئولین امنیتی والیات مثأل کندز،لوگر ویا وردک بدسترس داشته   

داشت حتی والیت قندهارنیز قرارندان امنیه امکانات و منابع بود که بدسترس مرحوم عبدالرازق قوما

وضع امنیتی والیت قندهاربعلت راه سپین بولدک به کویته وهم اینکه قندهار پایگاه اصلی مخالفین 

دز بود، ولی قوماندان مسلح در گذشته بوده به مراتب بدتر و پیچیده تراز والیات لوگر، میدان و کن

اسبق امنیه والیت قندهار توانسته بود با همان امکانات دست داشته ولی با کار و تالش 

پیگیرشباروزی خویش چنان صلح و امنیت را در والیت قندهار تأمین نماید که مسئولین امنیتی 

 .ابندن دست یاابل قرار داشت نتوانسته بودند بدوالیات لوگر، وردک که درهمسایگی ک

مثال فوق ما را به این نتیجه میرساند که نقش مسئولین امنیتی و تیمهای مربوطه کاری آنها درتأمین 

امنیت یک محل از اهمیت فوق العاده برخوردار بوده ، البته در پهلوی نقش مسئولین امنیتی به 

بیدون همکاری مردم با  همکاری اهالی و باشندگان همان ساحه نیز نباید در تأمین امنیت کم بها داد ،

میدوار بود ، در این رابطه ارگانهای امنیتی نباید به بهبود وضع امنیتی یک منطقه یا شهر ا

ولسوالی دره نور والیت ننگرهارمثالی خوب ازهمکاری مردم در تأمین امنیت منطقه شان باشد  شاید

انی بوده اما اهالی ،ولسوالی دره نوردرشمال والیت ننگرهارو یک منطقه دوردست وکوهست

 نکه آبا وصف  ولسوالی دره نوردرتأمین امنیت آنجا سهم فعال گرفته و امروز ولسوالی دره نور

یکی از امن سوالی لور سایر نقاط والیت ننگرهار فعال بوده ولی این گروه های داعش و طالبان د

 .های والیت ننگرهاربه شمارمیرود ترین ولسوالی

کوهدامان که ازامنیت نسبتأ خوبی برخورداربوده میتواند مثال نوال منطقه شمال کابل یا به همین م

دیگری ازنقش باشندگان یک منطقه در تأمین امنیت شان باشد طوریکه نویسنده این سطوردربازدید 

خویش ازین منطقه بدان پی برد که اهالی این قراء فیصله نموده اند که هیچ مخالف مسلح و یاد دزد 

درقریه های شان جا نداده،و بعلت همکاری مردم با ارگانهای امنیتی کشوراست که  و جنایتکاری را

تاکنون مخالفین مسلح نتوانسته در این مناطق نفوذ نموده، از طرف دیگر این مناطق با داشتن راه ها 

و کوچه های باریک و مارپیچ برای جنایت کاران و قطاع الطریقان ساحه مناسب بوده ولی همکاری 

ی با ارگانهای امنیتی سبب گردیده که باشندگان این مناطق بیدون هیچگونه هراس از غارت اهال

اموال شان در این کوچه های باریک شب وروز رفت و آمد نمایند، حاال اگر وضع امنیتی این 

ازشهرکابل که در فاصله نه چندان دور  د آغهمناطق را با جنوب شهر کابل بطورمثال ولسوالی محم

دارد مقایسه نمائیم چون در آن مناطق همکاری باشندگان با ارگانهای امنیتی کمتربوده لذا وضع قرار 

  .امنیتی آنجا به مراتب بدتراز مناطق شمال شهر کابل است
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کدررهبری دو ارگان مهم امنیتی کشورهرچند ناوقت و درآخرین ماه های تغیرات اخیر در   

باآنهم آنرا به فال نیک گرفته ، اگردولت وحدت ملی باقیمانده اداره کنونی صورت گرفته،مگر 

ازهمان اوآن افراد شایسته،فعال وبه اصطالح کارکشته را دررائس ارگانهای امنیتی کشور توظیف 

وضع   می نمود بیدون شک وضع امنیتی کشور ومخصوصأ شهرکابل مدتها قبل بهبود حاصل نموده

امنیتی کشورکه ما شاهد اقدامات شجاعانه آنها در  به این حال نمی کشید، تغیرات اخیردردوارگان

جهت بهبود وضع امنیتی کشور در دو سه هفته اخیر بوده و این اقدامات مورد استقبال گرم هموطنان 

اداره ) ما در سراسر کشورنیز قرار گرفته ضرورت تغیر در رهبری ضلع سوم مثلث امنیتی کشور

نی خویشرا در کشف به اره امنیت کشور بارها ضعف و ناتوارا نیز الزم نموده ،زیرا اد( امنیت ملی

ه های دشمنان وطن که در نتیجه آن هزاران انسان بیگناه وطن جان های ئ، دسایس و توطموقع پالنها

 .ثابت نموده  شیرین خویشرا از دست داده

 

  سگفتن است و ب تو دعا ۀحافظ، وظیف 

 دیـنید یا شنـه نشـاش کـِد آن مبــدر بن

 

 


