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 3 تر 1 له :دپاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنـتاسو په 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 : یادښت 

 

 ۲۲/۷۰/۲۷13          عبدالصبور

 عوامل صلب صالحیت وزیرداخله:
 

  اسباب گان ساکن آن  بوده و باشندآرامش  و کشورنیۀمالی ب اساسی جهت رشدوتقویۀ عواملاز امنیت دریک کشوریکی

میکند، ولی انسانها جهت آماده کردن مکان امن همیشه از  مهم زندگی بشری را ازهزاران سال تهدید کرده ومختلف 

تا هره پیمائی اتومی راکت های ق کمان گرفته تا تیرو چوب و سنگ و ازای متفاوت استفاده کرده برخورده شیوه و

سرمایداری ضرورت ها  ورشد ،فیودالیو بردگیفروپاشی نظام های با د.ننگاه دار ش را درامنیزندگی خوحیط م

 ایجاد و تجهیز ،تقویهوکشورها یکی دربرابردیگربه  ،وشیوه های مختلف جهت حفظ امنیت کشورها بکاررفته است

فع طبقۀ حاکم هم استفاده شده مردم جهت حفظ منا سرکوب خود پرداخته که بعضاً این قوت ها در قوت های امنیتی خود

عدم تهدید نظامی و یاهم محافظت کشور در به که مفهوم امنیت بیشتر عریف کالسیک امنیت چنین برمی آید ت از است.

. بنا بر تعریف فوق هر داللت میکند درداخل کشور گروهای اجیراجنبی یا و بیگانه  وربرابر حمالت نظامی از کش

 ،، تجهیزجهت افزایش نیروهای نظامی در راست از موجودیت و تمامیت ارضی خودحنا گزیربه منظور حفظ و کشور

میکنند کشورهائیکه بیشترقوانین شان را احترام  ،همه توان خود استفاده میکنند وآموزش های مسلکی آن ازتسلیح 

 .ازامنیت بیشتربرخورداراند

 

 عوامل تأثیرگذاردرامنیت:

 واثرگذاراست قرارذیل میباشد:دارد نقش  یک کشور عوامل که درتأمین امنیت در

 عوامل داخلی: 

و این عوامل باعث  مذهبی میباشد قبیلوی، و قومی، ،سیاسی ،اقتصادی ،نارضایتی های اجتماعی عبارت از

، که هبازماند رشد طبعیی اجتماعی خود زندگی از روند ک کشورمختل گردیده وکه امنیت دری آن میشود

 منجرمیگردد. ونابودی ملت ها تجزیۀ کشور و تباه کن بعضاً به جنگهای داخلی 

 :عوامل خارجی 

، عوامل خارجی نیز دخالت دارد و خواهی نخواهی داخلی تهدیدده که در پی هر عامل تجربه به اثبات رسانی    

هیچ دیده نشده که تهدید داخلی بدون  جهان امروز تابه حال بخصوص در خارجی دارد.ی منشۀ اخلهر تهدید د

ولی  نبوده،و بر عکس؛ هیچ تهدید خارجی بدون وابستگی به عوامل داخلی  مداخالت و تحرکات خارجی باشد

انجام  نکشورهاآ یاحملۀ عراق به کویت که بدون عوامل داخلی ایران وعراق وجنگ داشته مثل  وجود یاستثناها

ر ها یک لذا میتوان گفت که بین عوامل داخلی و خارجی تهدیدات امنیتی کشو ،نتیجه مطلوب به بارنیاورد شد و

منافع   جهت دفاع از ژییجیوسترات سیاسی، اقتصادی و عواملعبارت ازمستقیم و جود دارد، واین عوامل  رابطۀ

 دیگرفرق میکند. کشور در کشوریک طویل المدت 

 

میتوان احوال موجود منحیث عامل داخلی  اوضاع و در عزیزما افغانستان عوامل تهدیدات امنیتی رادرکشور

 قرارذیل برشمرد:

 وعدم احترام به قانون اداری موجودیت فساد. 

 زیرخط فقر زندگی مردم در بیکاری روزافزون و. 

 کارای امنیتی  ژی معقول وینداشتن یک پالن یا سترات. 

 پالنها ی مشخص جهت الویتهای اقتصادی اجتماعی. دی وعدم توجه دولت به رشد اقتصا 



 

 

 3تر ۲ له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ رابولي.  په دغه پتهپه درښت تاسو همکارۍ ته افغان جرمن آنالین 

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

 عدم همکاری بین قوای سه گانه امنیتی کشور. نداشتن یک ارگان مجرب امنیت ملی و 

 تی ارگان های امنی عامل اساسی عدم همکاری در پرستی یکی ازشخص  وقوم  ،فرقه گرایی

درپست ها نصب  را خودشود تمام طرفداران بی کفایت کاری  می مقرر ، وقتی یک وزیرکشورمیباشد

د که این نجای آن نصب میشودبی کفایت تبدیل وبی کفایتردیگر بند زمانیکه وزیردیگرآمد این افرانمیک

رسیدگی  به کارمردم درطول همین مدت است که وظایف اصلی فراموش و دارد و کاربه زمان نیاز

 .ه ها آمده میکندتوطئ به نارضایتی و وزمینه را صورت نمیگیرد

 اکنون  تا ارگان های امنیتی کشور تأسف که دولت و با ارگان های امنیتی کشور، ردم باعدم همکاری م

ارگانهای امنیتی مصون  پولیس و زیرچتر در که مردم خودرا بتواند مردم را جلب کند تا نتوانسته اعتماد

 .حس کنند

 :صلب اعتمادومجتبی پتنگ 

این ارگان نظربه صالحیت قانونی که  .نقش دارددرتصامیم مهم دولت  ولسی جرگه مرجع قانون گذاربوده و

م نیست که هرسلیقه وولی این به آن مفه .صلب صالحیت نماید ح ورا استیضا کشوریران دارد میتواند وز

اید دالیل کافی یرجهت صلب صالحیت یک وزیربناگز وکال ،ثیرداشته باشداین عمل تأ قومی در شخصی و

 دراجرأ امور موفق بوده و ،آقای مجتبی پتنگ که هشت ماه قبل به این پوست مقررگردید .دنباش داشته

مجتبی پتنگ همانا از دست آوردهای قهرمانانۀ آقای  یکی .دارای تحصیالت عالی است شخصی مسلکی و

 مردم وسیعاً حمایت گردید. طرف که از بودبه پاکستان  در"گوشته" جواب دندان شکن پولیس سرحدی کشور

هللا بابر عنایت» ۀفتگیابه  وکه آقای پتنگ به ولسی جرگه نظربه هردلیل که باشد نیامده  باشد اگرقرار

"وزیر داخله دیری است که به نحوی در برابر مجلس  سی گفت: بیبه بی که هگولسی جرعضو  «فرهمند

وکیل صاحبان  از د، اگروزیرباید صلب صالحیت شو که یتوانداین کارهیچ گاهی دلیل شده نم ."اعتنا استبی

 فقدجواب  در ؟ولسی جرگه پوره بوده است رد نصاب وکال بار اکنون چند سیس تاروزتأ که از ال شودسؤ

همین یکهفته پیش بحث روی قانون تحصالت عالی به خاطرعدم نصاب  .گفت که روز افتتاح وبس خواهند

تاچه یدکه ئشما به اعمال خود نظراندازی  نما !محترموکیل صاحبان  ی بازماند.رأی گیر تصویب و الزم از

محافظین وکیل صاحب پولیس رالت وکوب میکند ولی وکیل  ؟تطبیق کرده و میکنید باالی خود حد قانون را

حیثیت حرف میزند، خراب شدن  ازقانون و ف قاچاق است وووکیل مصر ،ازعدم امنیت حرف میزند

 بهترشدن وضع امنیتی باید تدابیرالزم و بخاطر .رده شدوضعیت امنیتی عوامل زیاد دارد که درفوق شم

این صورت به  .داردفوق العاده  نقش  تغییر وضع امنیتی برطرفی این یا آن وزیر در ،سنجید را کارآمد

بلکه عوامل  ؛که عامل اصلی صلب صالحیت مجتبی پتنگ صرف وضع امنیتی نه میتوان نتیجه گیری کرد

 الحیت است:ذیل عامل اساسی این صلب ص

 به ولسی  بار 31ماه  ۴ظرف روزیررا د جها ن هیچ پارلمان را نمیتوان یافت که یک نفر تااکنون در

این مطلب بار  ۸ یعنی درهرماه  د،شباکرده احضار یاسناه گباربه مشرانوجر 1۴وپارلمان  یاه گجر

  پس وزیرصاحب فقد مصروف .استگفته  به بی بی سی صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله را

رسیدگی به امور وزارت خانه هیچ  وه است اصالً بکارعملی گذارش به ولسی جرگآماده کردن 

کاروزارت داخله بودند که هیچ قانون ر اصلی مداخله دوکیل صاحبان عامل بدینترتیب  .وقت ندارد

  چنین اجازه رانمی دهد.

  رف وکیل ط از هضپانزده هزارعر1۰۷۷۷وی وزرات داخله گفته صدیق صدیقی سخنگبه اساس

توسط شخص این عمل  صاحبان به وزیرصاحب سپرده شده که واضح است غیرقانونی بوده وافشاء

 .زمینۀ استیضاح رافراهم کرد و بارآورده است خشم وکیل صاحبان را وزیر

 بخاطرآن که دست درازپاکستان  ازعمال ایران واست بعضی  پیشرو دراین شرایط که انتخابات در 

اشکال  به شکل از اءً نمی بینند بنا گپتنموجودیت  در را د منافع خودنشدر این انتخابات داشته با

 .می باشند هئتوط درصدد



 

 

 3تر 3 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ رابولي.  په دغه پتهپه درښت تاسو همکارۍ ته افغان جرمن آنالین 

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

 که با  دارد ستراتیژی مشخص نیازو تدابیر ،احترام به قانون، محوفساد بهترشدن وضع امنیتی به

آن  تبدیل این یا ،باید همراه باشدتشریک مساعی الزم  و نظم ،انهای امنیتیگمجهزشدن ار تقویه و

 .دوا نمیکند ی راوزیرکار

 

 پس اشکار دخالف موصوف توطئه میکن که آقای مجتبی پتنگ گفتند که معاونین وی بریهمان طور

ر پاکستان د برابر تجاوز آن شخص که جسورانه در .آب می خورد کجا است که این صلب صالحیت از

پاکستان  قبول ایران و وهرگز مورد افشاکرد "گوشته" ایستاد وعرایض غیرقانونی وکیالن را

 کار باشد بیشترمنشۀ جهت بهبودآنکه یک حرکت وطن پرستانه  بیشتراز این صلب اعتماد .اهدبودنخو

 .دفاع ازمنافع همسایگان دارد تعصب و

 

 پایان

 

 

 

 

 

 
 


