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 در اشتراک جهت سرحدی پولیس عمومی قوماندان گزارش
 و UNDP اروپا، اتحادیه نمایندگی جاپان، سفارت کنفرانس
 مطابق1392 حوت 14 الی 13 بتاریخ که تاجکستان در بمناف

 میگردد برگزار 2014 مارچ 5 ــ4



 اهْس ّصیش هحتشم جاللتوبة ؽخـ ، داخلَ اهْس ّصاست سُجشی ُیئت عشحذی، لْای هٌغْثیي ًیک توٌیبت ّ ُب عالم ُوَ اص ًخغت

 .هیٌوبین تؾکش اثشاص ؽوب دػْت اص ّ هیذاسم تمذین گشاهی حضبس خذهت سا ا.ا.ج داخلَ
 

 آى ًّفْط هغبحت هتشهشثغ كیلْ (653000)ّ ثْدٍ اداسی ّاحذُبی یؼٌی ّالیت(34)داساي کبثل؛ آى پبیتخت افغبًغتبى اعالهی جوِْسی

 .هیجبؽذ هلیْى (28.6)

 ولسوالی (86) در سرحدی قوای دارد، مشترک سرحد کیلومتر (5813) طول به همجوار کشور (6) با افغانستان اسالمی جمهوری دولت

 .دارد فزیکی حضور عمالا  سرحد امتداد در والیت (19) شامل

 نیمروز هلمند
 کندهار

 فراه

 غور هرات

 بادغیس

 ارزگان

 زابل

 پکتیکا

 غزنی

 لوگر

 وردک
 بامیان

 فاریاب

 کابل

 کنر

 پکتیا

 بغالن

 جوزجان بلخ تخار

 سرپل

 خوست

رننگرها  

 دایکندی

 ازبکستان تاجکستان

 ترکمنستان

 ایران

 پاکستان

 چین

 سمنگان

 لغمان

 بدخشان

Tajikistan  Uzbekistan  

Turkmenistan  

Iran  

Pakistan  

China  

       Km 

                Km 
                     Km 

1360/7 
145/3 

96 

925 Km 

2412 Km 

874 Km 

2 

کیلْهتش (  2412) خــــــظ دیـــــْسًــذ  -  

کیلْهتش  (  925) ایشاى .  ا. عشحذ ثب  ج  -  

کیلْهتش (  874) عشحذ ثب کؾْس تشکوٌغتبى  -  

کیلْهتش  (  145.3) عشحذ ثبکؾْس اصثکغتبى  -  

کیلْهتش (  1360.7) عشحذ ثبکؾْس تبجکغتبى  -  

- کــیلْهتش(  96) عشحـــذ ثبکــؾْس هشدهی چـیي   

 کیلْ هتش ( 5813)جولَ -



 

پولیس سرحدی افغانستان بر عالوه وظایف اصلی که همانا ستر سرحدات کشور ،تنفیذ قانون در امتداد سرحد بداخل کشوور بووده ولوی بوه   

لْای عرشحذی . اثر تجاوز تروریزم ،القاعده  وطالبان با یک جنگ اعالم  ناشده با مافیای منطقه و بین المللی نیز دست به گریبان میباشد

تري پشعرًْل  ّتیِیرضات الصم ،عرشحذات کؾرْس سا دسُوربٌُکی ثرب کؾرْس ُربی ُوغربیَ ثرَ ( 23251)جوِْسی اعالهی افغبًغتبى ثرب كویرت 

هیذاى   (5)هحل ػجْس ّكٌتشّل  صهیٌي،(15)صّى عشحذی ،(6)اعبط حغي ُویْاسی ّ حمْق ثیي الذّل  اص طشیك لشاسگبٍ هشکضی، ثذاخل 

ُْائي ثیي الوللي ؛ّلطؼَ هحبفع گوشكبت ، عتش ّ هحبفظرَ هیٌوبیرذ ،ػجرْس ّ هرشّس هغربفشیي ،هحوْلرَ ُرب سا تحرت کٌترشّل داؽرتَ ّتٌظرین 

 .هیٌوبیذ

لْهبًذاًی ػوْهی پْلیظ عشحذی ثبلبثلیت ُبی هغلکی ّظشفیت ُربی هْجرْد ثرب سّحیرَ ّ هرْسال ػربلی ،عرشحذات کؾرْس سا دس  

ُوبٌُکی ثب کؾْس ُبی ُوغبیَ عتش ّهحبفظرَ ًورْدٍ اعرت، اص حبکویرت هلری دس هٌربطك عرشحذی کؾرْس تو یرل ، دس تٌفیرز لربًْى 

 . ًوبیذ،کبسثب اُبلی عشحذ ًؾیي ّهجبسصٍ ػلیَ ُشًْع لبچبق، المبػذٍ ّ تشّسیضم ػول ًوْدٍ ّهی 
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تحرکووات و فلالیووت هووای تروریسووتی دشوومنان صوولش درسوورحدات کشووور نسووبت بووه گذشووته 

افزونی حاصل نموده که از جانب پرسونل قوای سرحدی به کموال هموت و قبوول قربوانی 

بووه عقووب زده میشووود بایوود تووذکر داد کووه بووا درک دقیووق از وضوولیت فللووی وکووار بووا اهووالی 

سوورحد نشووین در امتووداد سوورحدات کشووور مووردم بووا پووولیس سوورحدی و نیروهووای امنیتووی 

 .همکار میباشند

   

انتقال مسئولیت های امنیتی از قوت هوای بوین المللوی بوه نیروهوای امنیتوی افغوان کوه در 

 .افتخارات ما محسوب میگردد از جانب دشمنان وطن سبوتاژ میگردد

دوستان میداند که منابع تمویل، تسلیش،وتللیمات تروریستی بیرون مرز افغانستان قورار 

 .دارد

تهدیوودات و چالشووهایکه در فوووق از رن تووذکر رفووت در محوودوده افغانسووتان بوواقی نمانووده 

چنانچووه شووواهدی در دسووت اسووت وبووه گونووه دیگوور در سوورحدات شوومال کشووور از جانووب 

سازمان های تروریستی، مافیای منطقه وجامله بین المللی ، قاچاق انسان، مواد مخودر 

وضلیت سرحدات باکشور .وجرایم سازمان یافته رهبری میگردند وروبه افزونی میباشد

تاجکستان نسبت به دیگر کشور های رسیای میانه همسورحد بوا افغانسوتان نوا ررام بووده 

که علت رن موجودیت گروپ هوای مسولش مخوالف ، مجورمین سوازمان یافتوه وقاچواقبران 

مواد مخدر در سرحدات مشترک هردو کشور بوده رنهوا کوشوش مینماینود توا بوا اسوتفاده 

از موقع مناسب ، تکتیک های خاص بلدیت در اراضی وعدم موجودیوت پوشوش امنیتوی 

در بلض ساحات سرحدی مخالفین فلالیت های ترورستی ، قاچاق موواد مخودر ، قاچواق 

 .  انسان وغیره جرایم سازمان یافته را سازماندهی وانجام میدهند

     :مداوم بطور کشور سرحدات امتداد در اوپراتیفی وضیلت 
 در اخالل ، ا.ا.ج دولت موقف بمنظورتضلیف افغانستان ما وطن ودشمنان مخالفین 

 به امنیت انتقال پروسه وسبوتاژاز والیتی ،شوراهای جمهوری ریاست انتخابات پروسه
 ، بلدی های درپروسه وسیاسی نظامی های وامتیازطلبی افغان امنیتی نیروهای
 های وجزوتام ها پوسته متواترراباالی های وانداخت تهاجمی حمالت کشور، درسرحدات
 .است یافته تشدید اواخر این در سرحدی
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 کشور شمال سرحدات در یافته سازمان جــــرایم به مربوط حلقات افــــراد و قانونی اسناد بدون افراد تردد مخدر، ومواد انسان قاچاق

   .مینمایند لمس رنرا منفی تأثیرات حاضر دوستان چنانچه است، داشته قبال در را خود تأثیرات و بوده افزون روز

 دقت قابل نهایت کـــــــه رورده بوجود را امنی وبد ثبات عدم ،  مینماید تهدید را المللی بین وجامله  ،منطقه شمال سرحدات امنیت البته

 مورد در مسئولیت منحیث المللی بین جامله و افغانستان با همسایه ممالک است الزم مینماید، ایجاب را جدی همآهنگی و میباشد

 ونفوذ همسایه های کشـــور با افغانستان شمال سرحــدات در کنونی چالشهای و یافته سازمان جرایم تروریزم، تهدیدات  از جلوگیری

 های عملیات تنظیم و اطالعات تبادله طریق از اعتماد فضای ایجاد ، الزم مساعــدت و عملی هماهنگی  با جهان و منطقه در رن

   .نمایند ایفا خویشرا نقش فلاالنه مشترک سرحدات امتداد در همزمان

بانوود گووروپ مخووالفین وقاچوواقبران مووواد مخوودر از جملووه گووروپ جنوود  ( 36)در سوورحد بووا کشووور تاجکسووتان بووه تلووداد 

نفر مسلش بوده قوماندانان مشهور رن قواری فسویش ( 1057)تاجکستان وحرکت اسالمی ازبکستان  ،جمله تلداد شان 

کووه رنهووا در نووا اموون . الوودین ، قوواری محفوووظ ، قومانوودان امووین   ، قوواری خیوور   ، مولوووی عزیووز   وغیووره میباشووند

 . ساختن وضلیت در سرحدات ، قاچاق مواد مخدر وجرایم سازمان یافته نقش مهم دارد



 . هیٌوبیذ حشاعت کؾْس عشحذات اص جبت تِبًَ ّ ُب پْعتَ اییبد دس  هغلکی ُبی ظشفیت داؽتي ثب عشحذی لْای - •
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 :تؼلیوبت اص اّلْیت ُبی کبسی هب هیجبؽذ
 

 .ــ لْای عشدذی افغاًغتاى اص ًظشتؼلیوات دس یک عطخ خْب لشاس داسد 

 .فیصذ پیش تشدٍ شذٍ اعت 34ّتؼلیوات عْاد اهْصی  65ّ تؼلیوات اختصاصی ّهغلکی  ٪79ـــ تؼلیوات ػوْهی ٪

آلوـــاى ّ ایاالت هتذذٍ آهــشیکا  تؼلیوـــات  تي افغش ّ عاتٌوي دس کشْسُای سّعیَ، تاجکغتاى، هصش، ٌُــذّعتاى، تشکــیَ ،( 1155) ـــ تؼــذاد 

 .لصیشالوذت هغلکی سا فشا گشفتَ اًذ
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 کوک دّعتبى ثیي الوللی        :تیِیضات، اعلحَ ّّعبیظ

 

 90٪  .  ــ  عالح خفیفَ 

 70٪ .    عالح ثمیلَ  - 

  96٪ .ّعایط هخلتف ًملیَ  - 

 .اکوال هیثاشذ 80٪ .ّعایط  صسٍ - 
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 کمک دوستان بین المللی      :ظرفیت تاسیساتی 
 و     تولی ، ها کندک ، زون شش سطش در جدید تاسیسات-

 .است گردیده اعمار50 %  سرحدی های پوسته

 .میباشد اعمار تحت  %20      -

 .دارد ضرورت اعمار به جدیدر30 %-
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 ُوکبسی ُّوبٌُکی اص جبًت عشاى الْام هختلف عشحذ ًؾیي 



11 

 ُوکبسی ُّوبٌُکی اص جبًت عشاى الْام هختلف عشحذ ًؾیي 



فلالیت های اوپراتیفی پولیس سرحدی در امتداد سرحدات کشوردر طی 

 1392ماه سال 11

 .مراتبه ( 300) عملیات های تصفیوی  -•

 .مراتبه ( 125) افراز کمین  -•

 .مراتبه ( 1238)اجرای گزمه های سرحدی  -•
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هبٍ عبل  11ــ دعت آّسدُب ّگشفتبسی ُبی لْهبًذاًی ػوْهی پْلیظ عشحذی طی 

1392 

 .تي دشوي  اصتیي سفتَ اعت( 722)ـ تؼذاد 
 .تي دشوي هجشّح گشدیذٍ اعت( 491)ـ تؼذاد 

 .تي دشوي دعتگیش گشدیذٍ اعت( 241)تؼذاد  -
 .هیل اعلذَ دشوي  تذعت آهذٍ اعت ( 431)ـ تؼذاد 
 .ػشادٍ ّعایط ًملیَ دشوي تذعت آهذٍ اعت( 165)ـ تؼذاد 
 .فیش هشهی هختلف الٌْع  دشوي تذعت آهذٍ اعت( 32279)ـ تؼذاد 

 .پایَ هخاتشٍ دشوي تذعت آهذٍ اعت ( 206)تؼذاد  -
 .دلمَ هایي تذعت آهذٍ اعت ّخٌثی گشدیذٍ اعت( 2564)تؼذاد  -
 .دعتگیش ّتَ هشاجغ هشتْط تغلین گشدیذٍ اعتکیلْ گشام هْاد اًفجاسیَ  ( 2928)همذاس  -
 .جشیة صهیي  اص کشت کْکٌاس پاکغاصی گشدیذٍ اعت(10729)تَ هغادت -

 

دسایي فؼبلیت ُب اؽخبؿ ّ افشاد ّاثغتَ ثب ثبًذ ُبی تخشیجی ،اعلحَ ّ ــ 

 .هبیي ُبی ضذ پشعًْل گشفتبس ؽذٍ
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دسفؼبلیت ُبی اّپشاتیفی لطؼبت ّجضّتبهِبی پْلیظ عشحذی ، اؽخبؿ ّ افشاد ــ 

ّاثغتَ ثب ثبًذ ُبی تخشیجی ،اعلحَ ّ هبیي ُبی ضذ پشعًْل ّ ّعبیظ ًیض گشفتبس 

 کَ ثَ طْس ًوًَْ چٌذ تقْیش ؽبًشا هؾبُذٍ هیٌوبین.ّثذعت آهذٍ اًذ
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دس هٌطمَ  1392/10/ 16/15ثَ حولَ اًتحبسی گشدیذٍ ثْد ثتبسیخ هیجْس  عبلَ ثَ اعن عپْژهی کَ اص طشف ثشادس اػ یکی اص لْهبًذاًبى گشّپ طبلجبى 9طفل ــ 

 تبغض ّلغْالی خبًؾیي ّالیت ُلوٌذ تْعظ هٌغْثیي دلیش ّثیذاسپْلیظ عشحذی دعتکیش گشدیذٍ اعت 
 



 

 

 ایْة لْهبًذاى گشّپ طبلجبى                       سهضبى  هؼبّى ایْة

 ًؼوت هللا ثبدیکبسد ایْة                   ؽکشهللا ثبدیکبسد ایْة

 تشوْل هغلخ طالثاى تي تؼذادچِاس

 دیي ایْب تٌام لْهاًذاى پکتي

 گذام عشدذی پْعتَ تاالی دولَ

 هذلی پْلیظ ُای ّپْعتَ عٌگی

  تتاسیخ ًٌگشُاس خْگیاًی ّلغْالی

 هْتش یکؼشادٍ تا92 /10/13

 اعلذَ هیل عَ تا صشف

 هْتایل عیت 7، یکومذاسهِوات

 دعتگیش عشدذی پْلیظ تْعط

 ّلغْالی اهٌیَ لْهاًذاًی ّتؼذآتَ

 .اعت شذٍ دادٍ تغلین خْگیاًی
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اص کَ هخبثشٍ الٌْع هختلف ُبی دعتکبٍ دعتکیشی :دستقْیش 

 افغبًغتبى ثَ هخبلفیي استجبطبت تبهیي غشك پبکغتبى کؾْس

 عشحذی پْلیظ تْعظ آى کٌٌذٍ اًتمبل تي یک ثب هیکشدیذ اتتمبل

   اعت گشدیذٍ دعتکیش تْسخن ثٌذس دس



هبٍ  11دعت اّسد ُبی پْلیظ عشحذی دسثخؼ هْاد هخذس طی 

  1392عبل 
 

 .کیلْ گشام ُشّئیي تذعت آهذٍ اعت ( 174) همذاس 

 کیلْ گشام هْسفیي( 35)همذاس
 .  کیلْگشام تشیاک( 2370)همذاس 

 .             کیلْگشام چشط( 4068)همذاس 
 .  لیتش تیضاب تذعت اهذٍ( 3040) ّهمذاس 

 .ًفشهٌظًْیي  تَ اتِام لاچاق هْاد هخذس( 106)تؼذاد 

ًفش تَ اتِام جؼل ّ تزّیش، دیپْست ّ عایش ( 633) ّتؼذاد 

 .جشاین دعتگیشّگشفتاس گشدیذٍ اعت

کَ اص جولَ دس عشحذ هؾتشک ثب کؾْس دّعت 

 :جوِْسی تبجکغتبى 
 .کیلْ گشام ُیشّئیي( 1/500)هفذاس

 .کیلْ گشام تشیاک ( 19)هفذاس 

 .کیلْ گشام چشط( 6/970)همذاس

 .ًفش لاچالثشاى هْاد هخذس دعتگیش گشدیذٍ اعت(6)ّتؼذاد
 

 اًتمال لاچاق هْاد هخذس دسعشدذتا کشْس تاجکغتاى
 

اًتمال لاچاق هْاد هخذساصهغیشدسیای آهْتْعط لاچالثشاى 

رسیؼَ کشتی ُای خْدعاخت ،تیْپ ّدیْاًات تَ آى عْی 

عشدذ ّلاچاق آى اصآى طشیك تَ سّعیَ ّاسّپا صْست 

 .هیگیشد
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    تي (4)ثب  خبم چشط گشام کیلْ(26)ّ تشیبک گشام کیلْ(1200)همذاس     
 هٌغْثیي تْعظ1391 /11/ 16  ثتبسیخ فشاٍ ّالیت دسهیلک ایشاًی اتجبع لبچبلجشاى

 هیکشدد ریآلهؼشفی اعت گشدیذٍ دعتکیش عشحذی پْلیظ

 

 مخدر مواد قاچاقبر ویکتن   موتر یکلراده با تریاک گرام کیلو (360) مقدار

 وباشهامت بیدار منسوبین طرف از هرات والیت غوریان ولسوالی در متذکره

   .اند شده سپده قانون پنجه وبه دستگیر سرحدی پولیس



 ًوًَْ  دیکش ی اصگشفتبسی هْاد  هخذس دس ثٌبدس صهیٌی ُّْائی
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 .ًوبی  اص هضاسع کؾت کْکٌبس دسعبحبت ًب اهي کؾْس

 .  تْعط هافیا تٌظین هیگشدد، دس جاُای ًا اهي ّ تِذیذات تلٌذ اص فمش ّ تیکاسی هشدم افغاًغتاى تَ کشت اى الذام هیٌوایٌذ :هْاد هخذس

ًغثت  ًا اهٌی دس عا دات  داسای تِذیذات تلٌذ ، فمش ّتیکاسی . هْاد هخذسیک پذیذٍ شْم ًٌّگیي جِاى شوْل تْدٍ ، تْعط هافیای جِاًی کٌتشّل هیگشدد 

 .هشدم،اص اثش جٌگ تذویل شذٍ دس افغاًغتاى،  کَ دس ًتیجَ تشْیك ّتشغیة هافیای جِاًی هْاد هخذس ، تَ کشت اى الذام هیٌوایٌذ
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کؾْس ُوغبیَ تبجکغتبى هشص هؾتشک جوِْسی اعالهی افغبًغتبى ثب  

 

[ ثلخ ،کٌذص؛ تخبسّثذخؾربى)ّالیت( 4)کیلْهتشدس(1360/ 7)جوِْسی اعالهی افغبًغتبى ثبکؾْسدّعت جوِْسی تبجکغتبى

 ؽیشخبى ثٌذس)هحل ػجْسّکٌتشّل (6)غـــشك عتش ّهحبفظت ایي هــــشص هؾتشک .  سا احتْا هیکٌذ هــــشص هؾتشک داسد

تررْلی اص کٌررذک عررْم عررشحذی حیشترربى ( 1)کٌررذک عررشحذی ّ(4)ای خبًن؛ًغرری؛ جرربهشج ثرربال ،ؽغٌبى؛اؽکبؽررن ُّو ٌرربى 

ّلغررْالی کلررذاسّالیت ثلررخ ،اهرربم فرربحت ّالیررت  کٌذص؛خْاجررَ ثِبّالررذیي  ّالیررت تخبس؛خْاُرربى ّاؽکبؽررن ّالیررت  )دسهٌرربطك

ساٍ ػوذٍ غیش لبًًْی ّػجْس ّهرشّس لبچربلجشاى ّتشّسیغرتبى ّجرْد ( 14)دسایي عبحَ ثَ تؼذاد. ثذخؾبى جبثیب گشدیذٍ اعت

 :داسد کَ ػجبست اعت اص

 .ساٍ آثی لْػ تپَ هشثْط ّلغْالی للؼَ رال ّالیت کٌذص1)

 .ساٍ آثی لذم جبی ّجٌکل گْجش هشثْط ّلغْالی اهبم فبحت ّالیت کٌذص2)

 . ساٍ آثی لفالتْى هشثْط ّلغْالی خْاجَ غبس ّالیت تخبس 3)

 . ساٍ ُبی آثی عبحَ لشاّل ،عشثٌذ ،ؽفتب لْ ثض هشثْط ّلغْالی دسلذ ّالیت تخبس 4)

 . ساٍ فؼت الؼجْس پظ گض هشثْط ّلغْالی ؽِش ثضسگ ّالیت ثذخؾبى 5)

 . ساٍ فؼت الؼجْس دُي دسٍ ؽْلش هشثْط ّلغْالی ساؽ ثذخؾبى6)

 .  ساٍ فؼت الؼجْس دسّاصکْ هشثْط ّلغْالی خْاُبى ثذخؾبى7)

 . ساٍ فؼت الؼجْس ًغی هشثْط ّلغْالی دسّاص ثذخؾبى8)

 . ساٍ فؼت الؼجْس ؽغٌبى هشثْط ّلغْالی ؽغٌبى ثذخؾبى 9)

 

 

 

 



جوِرررْسی اعرررالهی افغبًغرررتبى اصعررربل ُررربی هتوررربدی سّاثرررظ ًیرررک ّػالیرررك دّعرررتبًَ ػویرررك ثبکؾرررْسُبی ُویْاسثخقرررْؿ 

کؾررْسجوِْسی تبجکغررتبى داؽررتَ ،ّ ثبگزؽررت صهرربى سّاثررظ ثرریي هشدهرربى هررب ػویررك تشگشدیذٍ،چٌبً ررَ هٌبعررجبت عررشحذی ثرریي 

ػمذگشدیرذٍ ثرْد ( 1958جٌرْسی 18)هقربدف ثرَ 1336/10/28دّکؾْسثشاعبط هْادات لرشاسداد کویغربساى عرشحذی کرَ ثتربسیخ 

  .اعتْاسثْدٍ ّدسُوبٌُکی ثبُوذیکشپیؾجشدٍ هیؾْد 

جِرت ( دفترش استجربطی عربحْی پرْلیظ عرشحذی )   B.L.Oثوٌظْستبهیي اهٌیت دس حبؽیَ عشحذ ثرب جوِرْسی تبجکغرتبى دفربتش  

تجبدلَ اطالػبت ّ ُوبٌُکی دس ساثطَ ثَ جلْگیشی لبچبق هْاد هخذس ؛ اعلحَ ؛ هْاد کیویبّی ؛ تشّسیضم ّغیرشٍ فؼبلیرت هیٌوبیٌرذ 

 .دسثٌبدسعشحذی ؽیشخبى ثٌذس ّاؽکبؽن فؼبل گشدیذٍ ّػوآل فؼبلیت هیٌوبیٌذ 
 

 (OSCE)ّ (IOM)، (BAMBAF)، (UNDP)جب داسد اصُوکبسی ُبی کرَ دسگزؽرتَ اصجبًرت  هْعغربت ّاسگبًِربی هحترشم

ثرربپْلیظ عررشحذی افغبًغررتبى دساػوبستِبًررَ ُررب،تْلی ُررب ،ّلشاسگرربٍ کٌررذک ُررب ّ تؼلیورربت هٌغررْثیي پررْلیظ عررشحذی دس داخررل 

افغبًغتبى ّتبجکغتبى دس ثخؼ ُبی اداسٍ اهْسعشحذی ؛ اعٌبدعرفشی ُوکربسی ُربی ثریي الغرشحذی ؛ هجربسصٍ ػلیرَ هرْاد هخرذس 

ُکرزا ترذاّم ایري ُوکربسی ُرب سا اص هْعغربت هحترشم فرْق . ،گضهَ ّسُجشیت ّثخؼ ُبی دیکشفْست گشفتَ عپبط گزاسی ًوبین

 .الزکش دسآیٌذٍ  ًیضخْاُبًین 
 

 لبثل تزكــش اعت اصدّعـــــتبى کـــــَ دسلغوت تذّیشایي کٌــفشاًظ 

 هغبػی ثخشچ دادٍ اًذاظِبسعپبط ًوــــْدٍ یبداّسهی ؽـــــْم کـَ 

 تذّیشُو ْهیبلظ هی تْاًذ صهیٌَ ُبی خْة ُوکبسی ،ُوبٌُکی

 ّسّاثظ سا دسجِت تبهیي اهٌیت عشحذات ّهجبسصٍ ػلیَ تشّسیضم، 

 تشافیک ّلبچبق هْادهخذس ّعبیش جـــــشاین عبصهبى یبفتَ هِیب هی 

 . عبصد

 

 

                                       



 :تلفبت ّضبیؼبت پْلیظ عشحذی  دساجشای ّظبیف تبهیي اهٌیت عشحذات

 1392دلْ عبل  30الی   1392عبل کَ الجتَ اصاّل حول    

 .                                         تي شِیذ  ( 342)ـ تؼذاد 

 .  تي هجشّح ( 672)ـ تؼذاد 

 .  هیل عالح  تلف گشدیذٍ( 292)تؼذاد 

 .  ػشادٍ ّاعطَ تلف گشدیذٍ ( 107)تؼذاد 

 .پایَ هخاتشٍ تلف گشدیذٍ( 100)تؼذاد
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 :حضار گرامی 
 

بر مبتنی جهان و منطقه کشورهای و کشور سرحدات درامتداد امنیت وتامین ،ثبات صلش ما ستراتیژیک اهداف 

  . است بوده امیزاستوار مسالمت همزیستی

کشورهای حکومات و ها ملیت کامل هماهنگی با یافته سازمان  جرایم مجرمین و ،قاچاقبران المللی بین تروریزم  

 .میکشانند چالش به را المللی  بین جامله و منطقه

سرحد امتداد در همجوار ممالک بلکه نبوده جانبه یک مسئوولیت  تنها انسان و مخدر مواد ،قاچاق تروریزم با مبارزه 

 میباشد ما همه مشترک مسئولیت داشته، مساوی های مسئولیت و حقوق

باید میگیرد، صورت کشور ازسرحدات خارج رن رهبری و تمویل ، تللیمات ولی بوده افغانستان در ترویزم با جنگ 

 .نباشند تفاوت بی المللی بین جامله

میگردد وارد کشور سرحدات خارج از پریکرسرها ولی بوده افغانستان ناامن درنقاط مخدر مواد پروسس و زرع. 

است ضرورت همسایه های کشور سرحدات در عملی ومبارزه هماهنگی .    

های زمینه تا گردد ایجاد میباید مرز هم های کشور  سرحدی های نیرو جانبه سه و دوجانبه اطالعات تبادله های کمیته 

 .گردد مساعد همزمان عملیات

یک روی شده قبول پالیسی یک اساس به مخابروی ارتباطات هماهنگی های کمیته طریق از سرحدی اداره سیستم 

 میسازد دار خدشه را همجواری حسن و مناسبات که جانبه یک اجرارت و تغییرات – تصامیم از گردد تنظیم پروتوکول

 .رید عمل به جلوگیری

گزمه و کمین افراز – ها چکپاینت ایجاد و تثبیت میباید مشترک سرحد در قاچاقبران تردد و عبور قانونی غیر های راه 

   شود داده قرار کنترول تحت ها
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 :محترم دوستان
 .تاجکستان جمهوری با مشترک سرحد در افغانستان ومردم سرحدی پولیس با شده انجام های کمک از مجدد دانی وقدر سپاس

  جلوگیری و مخدر مواد قاچاق انسان، قاچاق تروریزم، با مبارزه در فللی های وقابلیت ها ظرفیت باوجود افغانستان سرحدی پولیس 

 ، میگردد دار عهده را کشور امنیتی های مسولیت 2014 سال در افغان امنیتی نیروهای حالیکه در  جهان و منطقه ممالک به رن ازنفوذ

 ، الزم های امادگی با بنآ .است نرسیده پایان به  یافته سازمان وجرایم انسان ، مخدر مواد وقاچاق الملی بین تروریزم با ومبارزه

 . است مبرم نیاز جانبه همه وهماهنگی مدرن وتکنالوژی تجهیزات

میگردد پیشنهاد نشین سرحد زده جنگ و فقیر اهالی با کمک و افغانستان سرحدی پولیس بهتر تجهیز بخاطر: 

 تللیمی های برنامه ازدیاد و سرحدی پولیس برای تللیمات تداوم . 

منظور به تخنیکی رالت سایر و بین شب های دوربین - ایکسری های ماشین قبیل از بیشرفته ژیتکنالو و مدرن وسایل تدارک و تهیه 

 مسافرین و کنترول

و ماین تطهیر و سازی خنثی تجهیزات و وسایل بوده جاده کنار های ماین انفجار اثر از سرحدی پولیس زیادتر تلفات که میدانند دوستان 

   رن به مربوط تللیمات

به هوائی ومیادین زمینی بنادر  برای (K-9) داریم ضرورت  

سرحدی های کندک و ها پوسته بین اساسی نیمه و اساسی سرکهای احداث. 

هفتم و ششم , پنجم , چهارم , سوم های کندک مربوطات در تهانه باب  35 , تولی ګاه قرار باب دو اعمار . 

گردد  مجدد عمران رفته بین از صفری درنقاط زمان وگذشت حوادث نسبت  که سرحدی وعالیم پیلرها. 

رب چاه, ذال قلله , کلدار های ولسوالی مربوطات در مکاتب و ها کلنیک ها شفاخانه اعمار به سرحدنشین اهالی به کمک جهت همچنان  

 .است ضرورت واخان ولسوالی و اشکاشم – قلله ینگی,

سرحدی های جزوتام و  درمناطق ربی برق تمدید 

اشکاشم ولسوالی در ملتادین تداوی برای کلنیک و شفاخانه باب یک اعمار. 

کندز و تخار ، بدخشان والیات سرحدی های ولسوالی در رشامیدنی رب سیستم ایجاد. 

صاحب امام کلدار، ولسوالیهای در پلها اعمار ،   

غیره و بافی  پشمینه, داری زنبور, دامداری , مرغداری مانند, کاریابی های ژهپرو ساختن. 
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 اصتْجَ تبى تؾکش

Thanks for your attention  
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