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مطبوعاتي خبرپاڼو

د اداري فساد په وړاندې د عدلي او قضایي مرکز ته د  ۰۵۴قضیو د استولو په تړاو د څارنې او ارزونې
کمیټې هرکلی
کابل -افغانستان ،د  ۵۹۳۱کال د چنګاښ  ۵۱مو -د اداري فساد پر وړاندې د څارنې او ارزونې خپلواکه ګډه کمیټه په
دې وروستیو د ملي یوالي حکومت له لورې عدلي دستګاه ته د اداري فساد اړوند د  ۰۵۴حکومتي چارواکو د قضیو له
استولو هرکلی کوي .د یادونې وړ ده چې له اداري فساد سره جدي او اغیزمنه مبارزه ،د افغانستان خلکو او نړیوالې
ټولنې ته ،د ملي یوالي د حکومت د ژمنو یوه برخه ده .د څارنې او ارزونې کمیټه په دې باور ده که چیرې یادې
قضې په رڼه او عادالنه توګه وڅیړل شي نو حکومت به د اداري فساد په وړاندې د مبارزې په برخه کې  ،چې د
افغانستان خلکو او نړیوالې ټولنې ته ژمن دی ،یو ستر ګام پورته کړی وي او د افغانستان خلک او نړیواله ټولنه به یې
داسې یو افغانستان ته هیله منده کړې وي چې له فساد سره اړخ نه لګوي.
که څه هم چې په افغانستان کې د اداري فساد په وړاندې د عدلي او قضایي مرکز یوه نوې تجربه ده ،خو د نړۍ نورو
هیوادونو له دې بریالۍ تجربې ګټه اخیستې ده .ددې لپاره چې یاد عدلي او قضایي مرکز بریالی شي ،اړینه ده چې
حکومت ددې مرکز خپلواکي ته درناوی وکړي ،یاد مرکز په ټولو اړینو کاري تجهیزاتو سمبال کړي ،او د کارکونکو،
قاضیانو او څار نواالنو د ګمارنې بهیر روڼ او شفاف کړي او د حقوقي مالتړ ،د رڼو او شفافو اداري سیستمونو او
مالي او بشري ظرفیتونو رامنځته کولو په ګډون د مرکز هغه ټولې اړتیاوې چې د نوموړي مرکز د خپلواکۍ المل
ګرځي او کوالی شي چې مرکز له سیاسي الس وهنو څخه لرې وساتي ،پوره کړي.
د څارنې او ارزونې کمیټه تمه لري چې حکومت د اداري فساد په وړاندې کوټلي ګامونه پورته کړي ،د اداري فساد په
وړاندې مبارزه د شعار نه عمل او د سمبولیک او مقطعي حالت څخه په یوې ثابتې او دوامدارې آجندا بدله کړي.
له یاد مرکز سره د خلکو مرسته ډیرمهمه او ارزښتمنده ده ،چې له دې وروسته د افغانستان خلک باید خپله چوپتیا ماته
کړي او اداري فساد ته " نه " ووایي او په فساد ککړو کسانو په وړاندې د هیڅ ډول زغم څخه کار وانخلي.

د ال ډیرو مالوماتو د ترالسو کولو لپاره د څارنې او ارزونې خپلواکې ګډې کمیټې سره پو ( )+93 (0
 797 515 871یا  )/www.mec.afcontact@mec.afاړیکو ونیسئ او زموږ فیسبوک پاڼو
( )www.facebook.com/mec.afghanistanوګورئ.

