د اداری فساد پر وړاندی د څارنی او ارزونی
خپلواکه او ګډه کمیټه

کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی
مبارزه با فساد اداری

Independent Joint Anti-Corruption
Monitoring & Evaluation Committee

News Release: MEC Calls for Immediate Action into Attack on Civil Society Activist
Kabul, Afghanistan, September 25, 2016: The Independent Joint Anti-Corruption Monitoring and
Evaluation Committee (MEC) has no words to express how deeply we regret to hear of the armed
attack against the head of the Herat Civil Society Network, Mr. Khalil Parsa. MEC condemns this
assault in the strongest possible terms.
In addition to running the Herat Civil Society Network, Mr. Parsa has also played a crucial role in
pursuing anti-corruption efforts in Herat. Since he is one of the main local supporters of civil
society groups, MEC considers the attack on him as an impediment to the development of civil
society groups in general and anti-corruption activities in particular. Therefore, MEC extends its
deepest sympathy to the family of Mr. Parsa and hopes for his swift recovery.
MEC requests that there be a full, immediate, and impartial investigation into this horrible attack.

خبرنامه :کمیته نظارت و ارزیابی خواهان بررسی جدی حمله مسلحانه بر فعال مدنی هرات شد.
کابل ،افغانستان 4 ،میزان  :1395کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری تأثر و نگرانی عمیق
خویش را در رابطه به حمله مسلحانه بر رئیس اتحادیه نهاد های جامعه مدنی هرات محترم خلیل پارسا ابراز داشته ،حمله بر
جان این فعال مدنی را یک عمل غیر انسانی دانسته به شدیدترین الفاظ تقبیح و محکوم میکند.
آقای خلیل پارسا عالوه بر اینکه در رأس اتحادیه نهاد های جامعه مدنی فعالیت دارد موصوف در رأس فعالین مدنی علیه فساد
اداری نیز با ایفای نقش برازنده از جایگاه ویژه برخوردار میباشد .کمیته نظارت و ارزیابی ایشان را به عنوان بانی محلی
گروه مدنی مبارزه علیه فساد اداری شناخته حمله بر موصوف را گامی برای ایجاد موانع بر سر راه فعالیت های مدنی در
امر مبارزه علیه فساد اداری تلقی میکند .بدینوسیل ه کمیته نظارت و ارزیابی مراتب هم دردی خویش را به اعضای فامیل،
بستگان ،و فعالین مبارزه علیه فساد اداری ابراز داشته ،از خداوند منان برای ایشان شفای عاجل می طلبد.
کمیته نظارت و ارزیابی از حکومت تقاضا می نماید تا قضیه را بصورت همه جانبه بررسی نموده عامالن آن را به مراجع
عدلی و قضایی بسپارد.

مطبوعاتي خبرپاڼه
د اداري فساد پر وړاندې د څارنې او ارزونې کمیټه ،د هرات والیت په مدنې فعال د وسلوال برید د جدي څیړنې غوښتنه کوي
د اداري فساد پر وړاندې د څارنې او ارزونې کمیټې د هرات والیت د مدنې ټولنې د اتحادیې پر رئیس د شوي وسلوال برید له امله اندیښنه
ښودلې او نوموړی عمل یې د انساني ارزښتونو خالف او په کلکو ټکو غندلی.
ښاغلي خلیل پارسا د مدني ټولنې د ریاست سربیره په نوموړي والیت کې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د مدنې فعالینو د پالوي
مشري په غاړه درلوده.
د څارنې او ارزونې کمیټه نوموړی په والیتې کچه د اداري فساد پر وړاندې د کاري ګروپ بنسټګر او پر ده برید د فساد پر وړاندې د مدنې
حرکتونو په الر کې د خنډونو د رامنځته کولو په معنی بولي ،له همدې امله د څارنې او ارزونې کمیټه د نوموړي کورنۍ ،دوستانو او د
اداري فساد پر وړاندې د مبارزې په ډګر کې فعالو مدني بنسټونو ته خپل د همدردۍ مراتب وړاندې کوي او ده ته د لوۍ خدای له دربار
څخه عاجله شفا غواړي.
همدارنګه نوموړې کمیټه له حکومت څخه غوښتنه کوي چې نوموړې قضیه دې په هر اړخیزه توګه وڅیړي او د قضیې عاملین دې عدلي
او قضایي ارګانونو ته وروپیژني.

