
 

 

 د لورې له دوئ د او معشاتو په پولیسو ملي د سره غړو هیات مشرتابه د ادارې لتفا د علومي نورالحق محترم وزیر چارو کورنیو د

 .وکړې خبرې اړه په مرستو شوو ترسره

 

 

 

 ملتونو ملګرو د کې افغانستان په ریسانو، جنراالنو، د کې تاالر ئلو په وزارت چارو کورنیو د موخه همدې په چې غونډه هغه 

 کورنیو د لومړی وه شوې جوړه ګډون په سفیرانو د هېوادونو نورو یوشمېر او جاپان المان، کاناډا، د مرستیال، استازي ځانګړي

 د چې وکړه مننه څخه ادارې لتفا د توګه ځانګړې په استازو له هېوادونو بهرنیو ټولو د استازیتوب په وزارت یاد د وزیر چارو

 او وضعیت معشیتي لوړونې، ظرفیت روزنې، او ښوونې د پولیسو ملي د یې اساس په لومړیتوبونو کاري وزارت چارو کورنیو

 .دي کړې ترسره مرستې وړ پام د کې برخو نورو



 

 پام په ته اصل ورکونې حساب او شفافیت د لیکو په پولیسو د مخې له لومړیتوبونو کاري خپلو د موږ وویل، وزیر چارو کورنیو د 

 کسان مسلکي او وړ مو ځای په او ګوښه دندو له قوماندانان امنیه والیتونو ۴۳ د څخه قوماندانانو امنیه والیتونو ۴۳ هېواد د سره

 .وشي مخنیوی بشپړ فساد د کې لیکو په پولیسو د څو دي ګمارلي

 کې ادارو په چې جوړکړی کمیسیون یو نوم په(( کمیسیون اصالحاتو تخنیکي او حقوقي)) د کې برخه په اصالحاتو د موږ راز دغه 

 وزارت چارو کورنیو د چې تشکیل نوی هغه پولیسو د څو کوي کار کې برخه په وړلو لمنځه د فساد د او اصالح شننې، چارو د به

 دی ښکارندوئ مدیریت لوړ چارو د پولیسو د او ټینګښت امنیت خوندي د هېوادوالو د او کنترول د چارو د وزارت یاد د لورې له

 .شي بشپړ او جوړ

 توان او وسو ټول خپل د موږ وویل، سره اشارې په ته بدلونونو او اصالحاتو کې دندو په او جوړونې ملکي وزیر چارو کورنیو د 

 له کې والي ښه ال په چارو د څو کړو یوځای سره ځان له کدرونه متخصص ملکي او مسلکي پوح، کار په چې کوو هڅه مخې له

 .وکړي مرسته سره موږ

 بدلونونه ټوګه ټولیزه په کې ریاستونو استخباراتو او تروریزم تفتیش، یا پلټنې تدارکاتي، اداري، مالي، خپلو په موږ راز دغه 

 .لري دوام هم مو به لړۍ دا او کړي رامنځته

 نو دي کول پلي قانون د او ټینګښت نظم عامه د دنده اساسي پولیسو د چې دا وویل، سره دوام په خبرو خپلو د وزیر چارو کورنیو د 

 او داعش د او کوي مبارزه پروړاندې تروریزم د سره سره مسوولیتونو شته خپلو د پولیس کې شرایطو اوسنیو او حاالتو روانو په

 .کوي نزرانه وینه پاکه خپله او ورکوي قرباني موخه په کړنو ورانکاره د ترهګرو طالب

 په نیولو د ترهګرو د کې سیمو سرحدي په او ټینګښت امنیت خوندي او ښه ال د سیمو سرحدي د کړه، زیاته وزیر چارو کورنیو د 

 په وړلو لمنځه او ځپلو د ترهګرو د موږ کې کال راتلوونکي په څو دي نیولي کې پام په بدلونونه او جوړښتونه بنسټیز مو موخه

 .وکړو پرمختګ نور ال کې برخه

 کاري راتلوونکي وزارت چارو کورنیو د او وکړې خبرې سره وار خپل په یو هر غړو هیات مشرتابه د ادارې لتفا د ورسته 

 خپلو کې برخه په لوړونې ظرفیت د پولیسو د او جوړونې ملکي د سره وزارت چارو کورنیو د موږ ویل ویې وستایل یې پالنونه

 .ووسي بسیا پرځان لپاره کالونو راتلوونکو د پولیسو ملي افغان څو ورکوو دوام ته مرستو دوامداره راتلونکو



 


