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ﺧﺒﺮ ﭘﺎڼﮫ
د اداري ﻓﺴﺎد ﭘﺮ وړاﻧﺪې د څﺎرﻧﯥ او ارزوﻧﯥ ﺧﭙﻠﻮاﮐﮫ ګډه ﮐﻤﯿټﺘﮫ ﭘﮫ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د اداري ﻓﺴﺎد ﺳﺮه د
ﻣﺒﺎرزې ﭘﮫ ﺑﺮﺧﮫ وروﺳﺘۍ ﮐړﻧﯽ ارزوی
ﮐﺎﺑﻞ  -اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د  ۱۳۹۲ﮐﺎل د ﺗﻠﯽ د ﻣﯿﺎﺷﺘﯥ ۶ﻣﮫ ﻧﯿټﮫ  -د اداري ﻓﺴﺎد ﭘﺮ وړاﻧﺪې د څﺎرﻧﯥ او ارزوﻧﯥ ﺧﭙﻠﻮاﮐﯥ ګډې
ﮐﻤﯿټﯥ ﺧﭙﻞ څﻠﻮرم ﺷﭙږ ﻣﯿﺎﺷﺘﯿﻨﯽ رﭘﻮټ ﺧﭙﻮر ﮐړ ﭼﯥ ﭘﮑﯽ د  ۱۳۹۱ﮐﺎل د ﻣﺮﻏﻮﻣﯽ ﻟﮫ ﻣﯿﺎﺷﺘﯥ ﺑﯿﺎ د  ۱۳۹۲ﮐﺎل د
زﻣﺮۍ ﺗﺮ ﻣﯿﺎﺷﺘﯥ ﭘﻮرې د ﻧﻮﻣﻮړې ﮐﻤﯿټﯥ ﮐړﻧﯽ ﻧﻐښﺘﻲ دي .ﻧﻮﻣﻮړی رﭘﻮټ ﭘﮫ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د اداري ﻓﺴﺎد ﺳﺮه د
ﻣﺒﺎرزې ﭘﮫ اړه د ﻣﻠﻲ او ﻧړﯾﻮاﻟﻮ ھڅﻮ د ﺧﭙﻠﻮاﮐﯥ څﺎرﻧﯥ د ﻏږ ﭘﮫ ﺗﻮګﮫ ،د څﺎرﻧﯥ او ارزوﻧﯥ د ﺧﭙﻠﻮاﮐﯥ ګډې ﮐﻤﯿټﯥ د
وروﺳﺘﯿﻮ ﻻﺳﺘﮫ راوړﻧﻮ ﭘﮫ اړه ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺮاﺑﺮوي.
د څﺎرﻧﯥ او ارزوﻧﯥ د ﺧﭙﻠﻮاﮐﯥ  -ګډې ﮐﻤﯿټﯥ د څﺎرﻧﻮ او ارزوﻧﻮ ﭘﮫ ﭘﺎﯾﻠﮫ ﮐﯥ ګڼ ﺷﻤﯿﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺗﺸﺨﯿﺺ او را
ﺑﺮﺳﯿﺮه ﺷﻮل ﭼﯥ د ھﻐﻮ ﻏﻮره ټﮑﻲ ﭘﮫ ﻧﻮﻣﻮړي رﭘﻮټ ﮐﯥ وړاﻧﺪې ﺷﻮي دي .د ﮐﺎﺑﻞ ﺑﺎﻧﮏ د ﻗﻀﯿﯥ ﺑﮫ اړه ،د څﺎرﻧﯥ او
ارزوﻧﯥ ﺧﭙﻠﻮاﮐﮫ  -ګډه ﮐﻤﯿټﮫ ﯾﺎدوﻧﮫ ﮐﻮی ﭼﯥ د ځﻨﯥ ﻣﻠﮑﯿﺘﻮﻧﻮ او ﺟﺎﯾﺪادوﻧﻮ د ﭘﻠﻮرﻟﻮ ﻟﮫ درﮐﮫ د ﮐﺎﺑﻞ ﺑﺎﻧﮏ د ﺗﺼﻔﯿﯥ د
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﮫ ﮐﺎر ﮐﯥ د ﺗﺎﻻ ﺗﺮﻏﮫ ﺷﻮو ﭘﯿﺴﻮ ﭘﮫ ﺑﯿﺮﺗﮫ ﺗﺮﻻﺳﮫ ﮐﻮﻟﻮ ﮐﯥ ﯾﻮ څﮫ ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﺗﺮﺳﺘﺮګﻮ ﮐﯿږي ،ﺧﻮ د ھﻐﻮ ﭘﯿﺴﻮ د
ﺑﯿﺮﺗﮫ ﺗﺮﻻﺳﮫ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﭼﯥ ﭘﮫ ﻧړﯾﻮاﻟﮫ ﮐﭽﮫ وﯾﻨځﻞ ﺷﻮې او ﯾﺎ ھﻢ د ھﻐﻮ  ۱۲۱ﻣﻠﯿﻮن ډاﻟﺮو د ﺗﺤﺼﯿﻠﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﺗﺮ اوﺳﮫ
ﻏښﺘﻠﯽ ګﺎﻣﻮﻧﮫ ﻧﮫ دي ﺗﺮ ﺳﺮه ﺷﻮي ﭼﯽ د ګﺎزګﺮوپ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﻮری اړه ﻟﺮی .د ﻧﻮرو وﻧډه واﻟﻮ ﭘﮫ اړه ﭘﻠټﻨﯽ ﺗﺮ اوﺳﮫ ﻧﮫ
ﭘﮫ ﺳﺘﺮګﻮ ﮐﯿږی او د اﺳﺘﯿﻨﺎف ﻏﻮښﺘﻨﯽ ﭘﺮوﺳﮫ ډﯾﺮه ټﮑﻨﯽ ده .ھﻤﺪارﻧګﮫ د ﻣﻠﮑﯽ ﺗﺨﻨﯿﮑﯽ ﻣﺮﺳﺘﻮ د ﭘﺮوګﺮام ارزوﻧﮫ د
ﻣﺮﺑﻮطﮫ اورګﺎﻧﻮﻧﻮ ﻟﮫ ﺧﻮا څﺨﮫ ﭼﯽ د څﺎرﻧﯽ او ارزوﻧﯽ د ﺧﭙﻠﻮاﮐﯽ ګډی ﮐﻤﯿټﯽ ﯾﻮه ﺳﭙﺎرښﺘﻨﮫ وه د اړوﻧﺪه اورګﺎﻧﻮﻧﻮ ﻟﮫ
ﺧﻮاه ﻧﮫ ده ﺗﺮﺳﺮه ﺷﻮی .ﺳﺮﺑﯿﺮه ﭘﺮدی د ﻧﻈﺎﻣﯽ روﻏﺘﻮن د درﻏﻠۍ ﻣﻮﺿﻮع د ﻧﺎ ﺑﺸﭙړو ﭘﻠټﻨﻮ او د ﺿﻌﯿﻔﯽ اﺗﮭﺎﻣﻨﺎﻣﯽ او
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﻮ ﻟﮫ ﭘﻠﻮه ﻧﻮره ھﻢ اوږده ﺷﻮﯾﺪه.
د ﺑﯿﺮﺗﮫ راﺳﺘﻨﯿﺪوﻧﮑﻮ ﭘﮫ ﭼﺎرو ﮐﯥ د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ﻋﺎﻟﻲ ﮐﻤﺸﻨﺮي ﺗﮫ د څﺎرﻧﯥ او ارزوﻧﯥ د ﺧﭙﻠﻮاﮐﯥ  -ګډې ﮐﻤﯿټﯥ د
ﺳﭙﺎرښﺘﻨﻮد ﭘﻠﯽ ﮐﯿﺪو ﭘﮫ اړه ﯾﻮ څﮫ ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﺷﻮی دی او ھﻐﮫ دا ﭼﯥ د ﺑﯿﺮﺗﮫ راﺳﺘﻨﯿﺪوﻧﮑﻮ ﭘﮫ ﭼﺎرو ﮐﯥ د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ
ﻋﺎﻟﻲ ﮐﻤﺸﻨﺮۍ ﺧﭙﻠﻮ ﻣﺎﻟﻲ او اداری اﺟﺮااﺗﻮ ﺗﮫ ﻟﮫ ﺳﺮه ﮐﺘﻨﮫ ﭘﯿﻞ ﮐړې ده .ھﻤﺪارﻧګﮫ د ﺳﺘﺮی ﻣﺤﮑﻤﯽ ﻟﮫ ﺧﻮا د ﭘﺮﯾﮑړو د
ﺧﭙﺮوﻟﻮ ﭘﮫ ﺑﺮﺧﻮ ﮐﯽ ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﺗﺮﺳﺘﺮګﻮ ﮐﯿږی او ھﻢ د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺧﭙﻠﻮاک ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻟﮫ ﺧﻮا ځﯿﻨﯽ ﭘﺮﻣﺨﺘګﻮﻧﮫ ﻟﯿﺪل ﮐﯿږی
ﭼﯽ ھﻐﻮی د درﻏﻠﯿﻮ د ارزوﻧﯽ ﺗګﻼره ﺟﻮړه ﮐړی ﭼﯽ د څﺎرﻧﯽ او ارزوﻧﯽ ﺧﭙﻠﻮاﮐﮫ ګډه ﮐﻤﯿټﮫ ﺑﮫ ﯾﯽ ﭘﻠﯽ ﮐﯿﺪل د ﻧږدی
څﺨﮫ وڅﺎری.
د څﺎرﻧﯥ او ارزوﻧﯥ د ﺧﭙﻠﻮاﮐﯥ  -ګډې ﮐﻤﯿټﯥ اوﺳﻨﻲ ﻣﺸﺮ ښﺎﻏﻠﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﯾﺎﺳﯿﻦ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ،واﯾﯽ:
ﮐﻤﯿټﯥ د ﯾﻮه ﺧﭙﻠﻮاک ﻏږ ﭘﮫ ﺗﻮګﮫ ﭘﮫ ﺗﯿﺮو ﺷﭙږو ﻣﯿﺎﺷﺘﻮ ﮐﯥ ﭘﮫ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د اداري ﻓﺴﺎد د
اړوﻧﺪه ﭘﯿښﻮ د راﺑﺮﺳﯿﺮه ﮐﻮﻟﻮ ﭘﮫ ﺑﺮﺧﮫ ﮐﯥ ﺧﭙﻞ رول ﭘﮫ ښﮫ ﺗﻮګﮫ ﻟﻮﺑﻮﻟﯽ دی .د څﺎرﻧﯥ او
ارزوﻧﯥ ﺧﭙﻠﻮاﮐﯥ ګډې ﮐﻤﯿټﯥ د ﻓﺴﺎد ﭘﺮوړاﻧﺪی ﯾﻮ ﻟړ ﮐړﻧﯽ ﭘﮫ ګﻮﺗﮫ ﮐړی او د دوی د اﻏﯿﺰﻣﻦ
ﭘﻠﯽ ﮐﯿﺪو څﺨﮫ ﺑﮫ څﺎرﻧﮫ وﮐړی .ﺳﺮه ﻟﮫ دې ﭼﯥ ﭘﮫ اړوﻧﺪه ﭼﺎرو ﮐﯥ ځﻨﯥ ﭘﺮﻣﺨﺘګﻮﻧﮫ راﻣﻨځ ﺗﮫ
ﺷﻮی دي ،ﺧﻮ زﻣﻮﻧږ د څﺎرﻧﯥ ﮐړﻧﯽ څﺮګﻨﺪوي ﭼﯥ د ﻧﻮﻣﻮړو ﺳﭙﺎرښﺘﻨﻮ د ﭘﻠﻲ ﮐﯿﺪو ﭘﮫ اړه ﺑﺎﯾﺪ
ﻧﻮرې ډﭔﺮې ھڅﯥ وﺷﻲ ﺗﺮ څﻮ ﻟﮫ اداري ﻓﺴﺎد ﺳﺮه د ﻣﺒﺎرزې ﭘﮫ ﺑﺮﺧﮫ ﮐﯥ ﺑﺪﻟﻮن راﻣﻨځ ﺗﮫ ﺷﻲ.
د څﺎرﻧﯥ او ارزوﻧﯥ ﺧﭙﻠﻮاﮐﯥ ګډې ﮐﻤﯿټﯥ ددﻏﮫ رﭘﻮټ ورﮐﻮﻧﯽ ﭘﮫ ﻣﻮده ﮐﯽ  ۳۶ﻧﻮی ﺳﭙﺎرښﺘﻨﯽ وړاﻧﺪی ﮐړی ،دوه
ﻋﻤﻮﻣﯽ رﭘﻮټﻮﻧﮫ ﯾﯽ ﺧﭙﺎره ﮐړی ﭼﯽ ﭘﮑﯽ ﯾﻮ د وﻟﺴﻤﺸﺮ د  ۴۵ګڼﯽ ﻓﺮﻣﺎن د ﭘﻠﯽ ﮐﯿﺪو ﭘﮫ اړه وو ،د ﯾﻮ درﺟﻦ څﺨﮫ د
زﯾﺎﺗﻮ ﻣﺤﻠﯽ ،ﻣﻠﯽ او ﻧړﯾﻮاﻟﻮ ادارو ﺳﺮه ﭘﮫ ﮐړﻧﻮ ﮐﯽ دﺧﯿﻞ ﺷﻮی ،او ﭘﻨځﮫ وﻻﯾﺘﯽ ﺳﻔﺮوﻧﮫ ﭼﯽ ﭘﮫ ھﻐﯽ ﮐﯽ د ﻧﻨګﺮھﺎر،
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ھﺮات ،ﺑﻠﺦ ،ﺑﺎﻣﯿﺎن او ﮐﻨړ وﻻﯾﺘﻮﻧﮫ ﺷﺎﻣﻞ دی ،ﺳﺮﺗﮫ رﺳﻮﻟﯽ ﺗﺮڅﻮ د ﻓﺴﺎد ﭘﺮوړاﻧﺪی ﮐړﻧﯽ ﭘﮫ ﻣﺤﻠﯽ ﺳﻄﺤﮫ ﺗﺮ څﺎرﻧﯽ
ﻻﻧﺪی وﻧﯿﺴﯽ.
د څﺎرﻧﯥ او ارزوﻧﯥ ﺧﭙﻠﻮاﮐﮫ  -ګډه ﮐﻤﯿټﮫ ﺑﮫ د اداري ﻓﺴﺎد ﭘﺮ وړاﻧﺪې د ﻣﺒﺎرزې ﭘﮫ ﺑﺮﺧﮫ ﮐﯥ د ھڅﻮ د اﻏﯿﺰﻣﻨﺘﯿﺎ د
ارزوﻧﯥ ﻟﭙﺎره ﺧﭙﻠﻮ څﺎرﻧﻮ ﺗﮫ دوام ورﮐړي او ﮐﻤﯿټﮫ داھﻢ ﭘﮫ ﭘﺎم ﮐﯥ ﻟﺮي ﭼﯥ د ﻧﻮرو ﺑﯿﻼﺑﯿﻠﻮ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻮ ﭘﮫ اړه ﭼﯥ ﭘﮫ
ھﻐﻮ ﮐﯽ د ﻗﺎﻧﻮن ﺟﻮړوﻧﯥ او ﭘﺮوګﺮاﻣﻲ ﭼﺎرې ،د اداری ﻓﺴﺎد ﺳﺮه د ﻣﺒﺎرزې ﻗﺎﻧﻮن ،د ﻧﺎ ﻣﺸﺮوع ﭘﯿﺴﻮ وﯾﻨځﻠﻮ ﺳﺮه د
ﻣﺒﺎرزې ﻗﺎﻧﻮن ،د ﻏﺼﺒﻮ ﺷﻮو ځﻤﮑﻮ اړوﻧﺪه ﭼﺎرې او ټﻮﻟټﺎﮐﻨﯽ راځﻲ ،ﯾﻮ ﺧﭙﻠﻮاک ﻟﯿﺪﻟﻮری وړاﻧﺪې ﮐړي.
د ﻻ ﻧﻮرو ډﭔﺮو ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﻟﭙﺎره د اداري ﻓﺴﺎد ﭘﺮ وړاﻧﺪې د څﺎرﻧﯥ او ارزوﻧﯥ د ﺧﭙﻠﻮاﮐﯥ ګډې ﮐﻤﯿټﯥ ) (MECﺳﺮه د
)) (+93 (0) 798 750 527ﺷﻤﯿﺮې ﺗﯿﻠﻔﻮن (contact@mec.af) ،اﯾﻤﯿﻞ او ) (www.mec.afوﭔﺐ ﭘﺎڼﯥ ﻟﮫ ﻻرې
اړﯾﮑﯥ ټﯿﻨګﯥ ﮐړی.

