
نورالحق علومی وزیر امور داخله جمهوری اسالمی افغانستان در سفر دو روزه اش به والیت محترم 

 .ندمورد بررسی قرار دادهای فاریاب،سرپل و بلخ وضعیت امنیتی را 

 

 

 

رگه و شماری از رییسان و دراین سفر که معاون قول اردوی شاهاین،نماینده گان فاریاب در ولسی ج

جنراالن وزارت امور داخله وی را همراهی می کردند، نخست به والیت فاریاب رفته و در دیدار با 

والی، مسووالن امنیتی ، رییس شورای والیتی ومتنفذین چگونگی وضعیت امنیتی را در این والیت 

 .مورد بررسی قرار داد



 

 

 

سازی بخش های این والیت از وجود هراس افگنان، ایجاد آغاز عملیات وسیع بدون وقفه به هدف پاک

یک قطعه هوایی در تشکیل اردوی ملی، تعین امتیاز برای شهدا و زخمیان ، خیزش های مردمی و 

حمایت دوامدار از خیزش های مردم در برابر فعالیت گروه های تروریستی از پیشنهاداتی بود که از 

 .ریاب مطرح شدسوی برخی نماینده گان و متنفذین فا

وزیر امور داخله، پیشنهادات ارایه شده فوق را از سوی نماینده گان و مردم این و الیت برای از میان 

برداشتن چالش های امنیتی سودمند و ارزنده خوانده تاکید ورزید که نیروهای خاص برای تامین 

 .امنیت هرچه بهتر این والیت اعزام شده است



 

در سفرش به والیت سرپل، در دیدار با والی، مسووالن امنیتی و مقامات  همچنان وزیر امور داخله

محلی این والیت ، با بررسی وضعیت امنیتی وعده سپرد که تامین امنیت والیت های شمال کشور به 

ویژه سرپل را در اولویت های جدی وزارت امورداخله قرار داده و در راستای از میان برداشتن 

 .رسیده گی به مشکالت امنیتی در این والیت ها با جدیت تمام اقدام خواهد کردچالش های امنیتی و 

 

، مقامات محلی، بزرگان و سران قومی در  نیتیتراک وزیر امور داخله، مقامات امنشستی که با اش

والیت سرپل صورت گرفته بود، از وزیر امور داخله خواستند تا با حمایت از خیزش های مردمی در 

یستان، و ایجاد هماهنگی بیشتر میان نیروهای امنیتی به منظور سرکوب دشمنان مردم برابر ترور

 .افغانستان تالش نماید

وزیر امور داخله پس از بررسی وضعیت امنیتی والیت های فاریاب و سرپل به والیت بلخ سفر نموده 

اوضاع امنیتی در بلخ در  و با والی این والیت و مقامات امنیتی و محلی دیدار نموده ، پس از ارزیابی

یک نشست خبری گفت که نیروهای امنیتی افغانستان در هماهنگی نزدیک با یک دیگر در راستای 

تامین امنیت در کشور پیروزمندانه به پیش می روند و به دشمنان مردم افغانستان اجازه نمی دهند به 

 .ونداهداف شوم شان که همانا مختل ساختن وضعیت امنیتی است موفق ش

وزیر امور داخله در سفرش به سه والیت شمال کشور گفت؛ سپری شدن انتخابات ریاست جمهوری، 

انتقال مسوولیت های امنیتی از نیرهای بین المللی به نیروهای امنیتی افغانستان و ایجاد حکومت 

پری شدن وحدت ملی دشمنان مردم افغانستان را به لرزه در آورده است و آن ها می دانند که با س

موفقانه روند های دموکراتیک سیاسی، اکنون حکومت وحدت ملی پشتیبانی همه ی مردم افغانستان 

 .را با خود دارد

وزیر امور داخله در این سفر به مردم والیت های شمال اطمینان داد که به هیچ صورت دشمن توان 

 .هم نخواهد داشت جنگ با نیروهای امنیتی را ندارد و حتا توان سقوط یک ولسوالی را

وزیر امور داخله خواست ها و نیازمندی های امنیتی مردم را در والیت های فاریاب، سرپل و بلخ 

یادداشت و به نیروهای امنیتی به ویژه پولیس ملی افغانستان دستور داد تا هرچه سریع به خواست ها 

شان را به مقام وزارت امور داخله  و رفع چالش های امنیتی در این والیت ها اقدام نموده و نتیجه کار

 .گزارش دهند



وزیر امور داخله درپایان دیدارهایش از والیت های شمال، کارکرد نیروهای امنیتی کشور را در 

راستایی تامین امنیت، تنفیذ قانون و مبارزه با جرایم و تروریزم مورد تقدیر قرار داده بر هماهنگی 

وی از مردم والیت های فاریاب، سرپل و بلخ خواست تا باحمایت  .هرچه بیشتر این نیروها تاکید کرد

 .های میلیونی شان این نیروها را قویتر و با روحیه تر نسبت به گذشته بسازند

مقامات محلی،سران قومی، علمای دین، موسفیدان و جوانان والیت های فاریاب، سرپل و بلخ حمایت 

ته گفته اند که به هیچ وجه به دشمنان مردم افغانستان شان را از نیروهای امنیتی کشور اعالم داش

اجاز داده نخواهد شد که به دستور بیگانگان خود را بر مردم افغانستان تحمیل ده و به راه پیشرفت 

 .کشور را بگیرند

 

 

 


