
 

 هدف با داخله امور وزیر علومی الحق نور محترم ریاست تحت زامرو داخله امور وزارت مشورتی نشست چهارمین

 .داد جلسه تشکیل امنیتی های طرح و ها برنامه پیرامون بحث

 

 

 

 داخله امور وزارت رهبری که گفت نشست، این افتتاحیه سخنان در کشور، داخله امور وزیر علومی نورالحقمحترم  

 طریق از قبال که اقتصادی و سیاسی فرهنگی، اجتماعی، مسایل آگاهان و مدنی فعالین سازنده پیشنهادات و نظریات از

 در مهمی نقش ها مشوره این و نموده استفاده امنیتی های برنامه و ها پالیسی تدوین در شده، ارایه مشورتی شورای

 .است داشته امنیتی های برنامه و ها پالیسی بهبود

 

 

 کرد، می تشریح امروز مشورتی نشست گان کننده اشتراک به را کشور امنیتی وضعیت که حالی در داخله امور وزیر 

 پولیس نیروهای که کرد تصریح افگنی، دهشت و تروریزم با مبارزه امر در ملی پولیس نیروهای پایمردی به اشاره با



 نیروها این انگیزه تقویت در مردم حمایت نقش حال، این با و برخوردارند شان مردم از دفاع برای عالی انگیزه از ملی

 موثر امنیتی وضعیت بهبود در امنیتی، های گیری تصمیم در مدنی و مردمی های نهاد و اشخاص ساختن سهیم و

 .شود می پنداشته

 

 ادامه همچنان کشور در تروریستی های فعالیت تشدید جهت در بیرونی های توطیه که این بیان با داخله امور وزیر 

 موضوع تا کند می ایجاب شود، منجر ها امنی نا تشدید به تواند می که دیگری داخلی عوامل کنار در عامل این و دارد

 .گیرد قرار بررسی و بحث مورد مردمی و ملی خبره های شخصیت با وسیع سطح در و گرفته قرار اولویت در امنیت

 کشور امنیتی وضعیت پیرامون را خود های دیدگاه سیاسی و اجتماعی مسایل آگاهان و مدنی فعالین از شماری سپس، 

 داخله امور وزیر از اجتماعی، مسایل آگاهان و پولیس میان مشورتی های نشست خواندن مهم ضمن و داشته بیان

 برنامه در پولیس تجهیزاتی و معیشتی وضعیت بهبود و امنیتی مختلف های عرصه در را آنان های دیدگاه تا خواستند

 .بگیرد نظر در آینده امنیتی های پالیسی و ها

 

 در شان پیشنهادات ارایه و شورای اعضای شرکت از سپاسگذاری ضمن شده، یاد نشست پایان در داخله امور وزیر 

 ارایه پیشنهادات که گفت نموده توصیف سازنده و مهم را نشست این در مطروحه مباحث امنیتی، مهم مسایل خصوص

 گنجانیده امنیتی های برنامه تدوین در پولیس، تشکیالتی ساختار اصالح و فساد با مبارزه عرصه در ویژه به شده

 وضعیت بهبود پیرامون اجتماعی مسایل آگاهان و مدنی فعالین سوی از که هایی دیدگاه روشنایی در و شد خواهد



 ساختار اصالح فساد، با مبارزه قانون، تنفیذ ی عرصه در ای جدی اقدامات شد، بیان پولیس معیشتی وضعیت و امنیتی

 .شد خواهد گرفته دست روی پولیس تجهیزاتی و معیشتی وضعیت بهبود و پولیس تشکیالتی

 

 اقتصادی و فرهنگی سیاسی، اجتماعی، مسایل آگاه مدنی، فعال ها ده از متشکل داخله امور وزارت مشورتی شورای 

 قومندانان رهبری تحت ها والیت از برخی در و داخله امور وزیر ریاست تحت کابل در سو، این به سال دو از که بوده

 روابط بهبود و امنیتی تصامیم در مردم سازی سهیم آن هدف و شود می برگزار یی دوره گونه به ها، والیت امنیه

 .باشد می مردم و پولیس


