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 کىرنیى چارو وزارت نىی طرزالعمل زیاتېدل او د ىايي پېښجن

 

 
په وروصتیى کې یى ځل بیا د پالزمینې کابل په ګډون د هېىاد په ډېرو صیمى کې د جنایي پېښى زیاتىالی هغه صتىنسه ده 

لىټىلى،  چې د خلکى عادي ژونذ یې د خطر رسه مخ کړی دی. په ځینى صیمى کې دا صتىنسه د هېىادوالى د مالىنى

صىداګریسو بىختیاوو ودرېذو او آن د ښاریانى د ژونذ په بیه متامیږي. د اوونێ په دې تحلیل کې مى د جنایي پېښى په 

الملىنى، د اړونذو ادارو او ټىلنى په مضؤلیتىنى او د کىرنیى چارو وزارت د راتلىنکى پالنىنى، او په هغى حل الرو شننه کړې 

  پېښى ګراف په اغېسناکه تىګه راښکته کړي.چې کىلی يش د یادو ناوړه 

 

 ولې جنایي پېښې تررسه کېږي؟

د نړۍ په صطحه په مختلفى هېىادونى کې جنایي پېښې د هغى صتىنسو په تىګه یادیږي، کىمې چې د مختلفى ټىلنى وګړو 

اړخیس امنیت له خنډ  عادي ژونذ له خطر رسه مخ کىي، صىداګریسې بىختیاوې ټګنی کىي او په ټىله کې د یىې ټىلنې هر

 1رسه مخ کىي.

په افریقا، اروپا او آصیايي هېىادونى کې د جنایي پېښى تررسه کېذل، د هغې ننګىونکې صتىنسې په تىګه پېژنذل کېږي 

چې هر کال په زرګىنى شمېر کضان د جنايي پېښى په پایله کې لىټل کېږي، ټپیان کېږي او تر دې چې یى شمېر یې وژل 

 کېږي.

کال کې د ملګرو ملتىنى هبیتات پروګرام له مخې په راتلىنکى شلى کلىنى کې د هېىادونى مرشان  ۶۱۰۲بنضټ په  په همذې

بایذ د خلکى پر وړانذې د خىنذي ښارونى په چمتى کىلى او برابرولى کې صرته ونډه ولىبىي او د خىنذي ښارونى مىضىع د 

 2دونى مرشانى ترمنځ د بحث النذې ونیىل شىه.یاد کال ناصتې اجنډا د اړینې مىضىع په تىګه د هېىا

                                                             
1 https://reolink.com/street-crime-how-security-cameras-prevent-it/ 
2 https://cipc-icpc.org/en/category/reports/international-reports/ 

https://reolink.com/street-crime-how-security-cameras-prevent-it/
https://cipc-icpc.org/en/category/reports/international-reports/
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د هبیتات پروګرام د خىنذي ښارونى بحث را پىرته کېذو وروصته په زیاتره افریقايي هېىادونى کې د جنایي پېښى ګراف په 

ګه  را ښکته کېذو دی، او المل یې په یادو هېىادونى کې د ښاروالیى لخىا د هبیتات خىنذي ښارونى پالن په اغېسناکه تى 

 پيل کىل دي.

صلنه خلک په ښارونى کې میشت شىي دي. او په اوصط ډول  ۰۱د معلىماتى له مخې په تېرو شلىنى کې د نړۍ په کچه 

 ۵۰هره میاشت په نړۍ کې پېنځه میلیىن خلک ښارونى ته کډه کېږي او ښاري ژونذ غىره کىي، چې د دې ډلې څخه 

 ې هېىادونى وګړي دي.صلنه خلک چې ښاري ژونذ غىره کىي د مخ پر ود

د لىمړنیى آصانتیاوو لکه صحي برخې کې آصانتیاوو، خىاړو، عامه ترانضپىرټ کىم چې د يى ښار او صیمې لپاره د مال د تیر 

حیثیت لري، او د امنیت په برخه کې د پىلیضى کمىالی او یا نه شتىالی هغه الملىنه دي چې جنایي پېښى تررسه کېذو ته 

ره هىاروي. د دې پرته ، ټىلنیس لل،، اتتاادي صتىنسې، بې کاري  او داصی نىر د هغى صتىنسو په په مضتقیمه تىګه ال 

  تىګه یادیږي چې کىلی يش په یىه ټىلنه کې د جنايي پېښى تررسه کېذو المل يش.

 

 ى الملىنهجنایي پېښد په افغانستان کې 

ې کړیږي، هغه د جنايي پېښى زیاتىالی دی. په د روانى څى لضیسو جګړو پرته یىه بله صتىنسه چې د هېىاد په کچه خلک تر 

افغانضتان کې د جنایي پېښى زیاتىايل الملىنه ه، څرګنذ دي، چې د هغې ډلې څخه د هېىاد اتتاادي وضعیت کمسورتیا 

او د بې کارۍ کچې لىړتیا ترڅنګ د مافیايي کړیى شتىن، د جګړې اوږدېذل، او په نشه یي تىکى د روږدو کضانى 

 د عامه پىهاوي کمىالی یادولی شى. زیاتىالی او

یىه لىیه صتىنسه چې په هېىاد کې یې د جنايي پېښى زیاتىايل رسه نیغ په نیغه مرصته کړې، هغه یىازې په امنیتي ادارو د 

خلکى تکیه ده. په داصې حال کې چې د امنیتي ادارو پرته مذين ټىلنې، د صیمى مرشان او صپین ږيري، او علامء کرام 

 ايي پېښى پر وړانذې مضؤلیت لري چې بایذ تررسه یې کړي.ه، د جن

افغانضتان چې د نفىصى ډېره برخه یې ځىان ترش نیيس، او ډېری ځىانان د کاري بىختیاوو نه پیذا کېذو په اړه کړیږي، 

 کىي.اړ دي ترڅى د هغى بانډونى او مافیايي کړیى رسه یى ځای يش کىم چې په لىیى ښارونى کې جنايي پېښې تررسه 

که چېرته د هېىاد امنیتي وضعیت بذلىن ومىمي او صىلې راتللى ته الره هىاره يش، نى لرې نه ده چې ځىان ترش ته په 

 پراخه کچه کاري بىختیاوې پیذا يش او دا کار کىلی يش د جنايي پېښى په را کمىلى کې صرته ونډه ولىبىي.

پرتله د هېىاد په لرې پرتى صیمى کې د جګړې پراخىالی او هلته د  د کابل په ګډون د هېىاد د نىرو والیتىنى مرکسونى په

ژونذ لىمړنیى آصانتیاوو نه شتىن په وجه د ډېرو والیتىنى وګړي یا پالزمینې کابل ته کډه شىي او یا د والیتىنى په مرکسونى 

ه ټرانضپىرټ او په کې میشت دي. په غیر مضتقیمه تىګه په ښارونى کې د خلکى میشت کېذل، د ښاري صیضت،، عام

ښارونى کې د کىرونى ادرصىنى او پتى  نه شتىالی  نىرې هغه صتىنسې دي چې د هېىاد په ډېرو  صیمى کې یې د جنايي پېښى 

 زیاتىايل رسه مرصته کړې ده.
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 د جنایي پېښى مخنیىي کې د اړوندو ادارو همغږي او ونډه

غږۍ نه شتىن او بې باوري د جنايي پېښى زیاتىايل المل شىې. که څه بل خىا د ولط اصتازو او امنیتي ادارو ترمنځ د هم

ه، د کىرنیى چارو رسپرصت وزیر مضعىد انذرايب د جنایي پېښى ګراف راښکته کېذو لپاره د خپل ادارې وروصتێ الصته 

رسه کىونکې شبکې کشف راوړنې او د راتلىنکى پالنىنى په اړه وايي چې تر اوصه یې د حىزو په بڼه د پراخه جنايي پېښى تر 

پړاوونى تررسه کېذو ته اړتیا ده،  ۵۰کړي او تر زیاتې انذازې یې له منځه وړي دي. په امنیتي ادارو کې د ګامرنى لپاره د 

 چې په راتلىنکې کې به یاد پړاوونه شپږو ته را ښکته يش او د مذين ټىلنى او عامى خلکى ته به ه، پکې ځای ورکړل يش.

او په راتلىنکي کې به د عامى خلکى، د صیمى مرشانى او ملکانى ترڅنګ د علامء کرامى رسه همغږي، ناصتې او د هغىی 

کلىنى په شاوخىا کې د هغى ځىانانى په اړه د مختلفى کىرنیى رسه ناصتې او د یادو کىرنیى مرصته  ۰۱مرصته ترالصه کړي.  د 

ونه یې چاتى، بکط پنجه او نىر تخربیي آالتى ګرځىي. او له دې آالتى څخه د ترالصه کىل چې ک، عمره ځىانان او اوالد

ځىانانى راګرځىلى لپاره به په تعلیمي ادارو کې ه، د عامه پىهاوي په برخه کې مختلف پروګرامىنه تررسه کړي. او په 

 3راتلىنکى څى میاشتى کې به د کابل ټىلى حىزو مرشان بذل کړي.

امنیتي ادارو او د وليس جرګې اصتازو ترمنځ دغضې بې باورۍ او د مافیايي کړیى الصنیىی شتىن که چېرته رېښتیا ه، د 

ولري، نى د جنايي پېښى ککړو کضانى نیىلى کمپاین به یىازې د تېر په څېر یى شعار پاتې يش. د دې لپاره چې په رېښتىنې 

په ځانګړې تىګه د وليس جرګې اصتازي نه یىازې دا تىګه د جنايي پېښى کچه را ښکته يش، اړینه ده ترڅى ټىل لىري او 

چې امنیتي ادارو پاملرنه د جنايي پېښى را ښکته کىلى خىا ته راواړوي، بلکې د امنیتي ادارو رسه د هغى کضانى په پیذا کىلى 

 کې ه، مرصته تررسه کړي، څىک چې د عامى وګړو پر وړانذې جنايي پېښې تررسه کىي.

 

 پایله او سپارښتنې

ايي پېښې چې په وروصتیى کې یې په عام ډول د هېىاد په کچه او په ځانګړې تىګه د پالزمینې کابل اوصیذونکي د جن

پراخه وېرې رسه مخ کړي، اړینه ده ترڅى حکىمت ټىلې اړونذې ادارې د یادو پېښى راکمىلى ته په جذي تىګه متىجه 

ای ته رصېذو  لپاره خپلې هلې ځلې زیاتې کړي، ترڅى کړي. تر ټىل  دمخه د روانې جګړې ټىل لىري بایذ د جګړې پ

صىلې ته الره هىاره يش کىم چې د جنايي پېښى په کمىايل کې په اغېسناکه تىګه ونډه لري. تر دې ورخىا، جنایي  پیښى 

الره   رسه مبارزه یىازې د کىرنیى چارو وزارت کار ه، نذی، بلکې ډیری ميل ادارې  بایذ په دې اړه خپل کىښښىنه  په 

 واچىي، د هغی ډلې څخه:

  څېړنى ښىدلې چې د مکتب دورې پیلېذو وړانذې او  دمکتب په ابتذایي دوره کې د کىرنیى لخىا د کىچنیانى ښه

روزنه کىلی يش د جنايي پېښى کچې په راښکته کىلى کې صرته او اغېسناکه ونډه ولري، چې بایذ کىرنێ دې 

 برخې ته جذي پاملرنه  ولري.

                                                             
3 https://www.youtube.com/watch?v=yRxXZl6N8Gc&t=194s 

https://www.youtube.com/watch?v=yRxXZl6N8Gc&t=194s
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  مالذاره ترش بایذ د بې وزله کضانى مايل الش نیىی تررسه کړي. د دې کار تررسه کېذو رسه به له یىې د ټىلنې

خىا د هللا تعالی حک، چې زکات ورکىل دي تررسه کړی وي، او له بلې خىا دا کار په راتلىنکې کې د هغىی او 

 د هغىی د اوالدونى او دوصتانى ژونذ ژغىرلی او خىنذي کىلی يش. 

 ونى امامان، د ښىونځیى او پىهنتىنىنى اصتادان، رصنێ او په ځانګړې تىګه کىرنێ کىلی يش ترڅى د مضجذ

 ځىانان د مخذره تىکى اصتعامل څخه راوګرځىي او د مخذره تىکى له منځه وړلى مبارزه کې خپله ونډه ولىبىي.

 رانضپىرټ نه شتىن په وجه په د عامه ټرانضپىرټ آصانتیاوو رامنځ ته کىل، ځکه زیاتره جنايي پېښې د عامه ټ

 شخيص مىټرونى په وجه رامنځ ته کېږي.

  .د هېىاد د ټىلى والیتىنى په صطحه ښاروالێ بایذ د جنايي پېښى را ښکته کېذو په اړه هر اړخیس پالنىنه ولري

 صلنې ونډه لرلې ده. ۲۱څېړنى ښىدلې چې په صىیډن هېىاد کې د جنايي پېښى را ښکته کىلى کې ښاروالیى 

  د عذيل او تضايي صیضت، اغېسمنتیا لپاره کار کىل او د مختلفى ادارو ترمنځ همغږۍ ه، کىلی يش په اغېسناکه

 تىګه جنايي پېښې راښکته کړي.

  د هېىاد ټىلى وګړو له لىري د الکرتونیکي پېژنذ پاڼى ترالصه کىل، کىم چې د مجرمینى په پېژنذلى کې مرصته

خىا د کىرونى دتیق ادرصىنى نه رامنځ ته کىل، ترڅى امنیتي ادارې پر وخت او کىلی يش. همذارنګه د ښاروالیى ل

 په آصانه تىګه د جنايي پېښى پر وړانذې د ژغىرنې کړنې تررسه کړي.

  هغه کضان چې د جنايي پېښى په تړاو نیىل شىي، هغىی ته د بنذ په مىده کې د صمې روزنې پروګرامىنه په الره

 د یادو ناوړه پېښى تررسه کېذو څخه وژغىرل يش. اچىل ترڅى په راتلىنکې کې

  .کىرنێ او د مکتب اصتادان کىلی يش د کىچنیانى او ځىانانى په اخالتي او تربیتي روزنه کې ښه ونډه ولري

داصې چې په کىچنیانى او ځىانانى کې د هللا جل جال له څخه وېره او د ناوړه کارونى نه تررسه کېذو پیغام هغىی 

 صمه تىګه ورصىي. ته په ښه او

  رصنێ بایذ د هغى رسیالىنى او فلمىنى خپرولى څخه منع او راوګرځىل يش، کىم چې د کىچنیانى او ځىانانى په

 ناصمه روزنه کې ونډه لرلی يش.

 

 

 ارتباط با ما:

 info@csrskabul.com -  csrskabul@gmail.com ایمیل:

  www.csrskabul.af -- www.csrskabul.comسایت: بیو

   + 93 (0) 085788487 :دفرت شامرۀ متاس

   

 ات و پیشنهادات خىد را جهت بهبىد مطالب این نرشیه به ما ارسال دارید.یلطفا نظر
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