د افغانستان سره د آلمان همکاری
مطبوعاتی خبر

د اداری فساد په وړاندی کمپاین :د فساد په ګوته کول لپاره د ګرافیتی هنر
مزار شریف ،بلخ د زمری د میاشتې  ۳۰مه ـ پرون د ټولنیز پرمختګ او د افغانستان لپاره د غوره راتلونکی مؤسسې ) SDBFAOپه بلخ کې د
اداری فساد په وړاندې یو بل کمپاین پیل کړ :د ګرافیتی هنر په په شکل د اداری فساد ضد انځورونه د ښار په مرکز مزار شریف کې به مشهورو
دیوالونو باندې کښل شوی دی .د اداری فساد ضد پیغامونه د فساد په وړاندې عامه پوهاوئ پیاوړئ کوی ،له افغانستان سره د آلمان د
همکاریو ،د قانون د حاکمیت پروژه د دغه فعالیت پانګونه کوی .
فساد په افغانستان کې یوه لویه ستونزه ده کومه چې باید په ګوته شی .په ډېرو کچو وجاړونکې اغیزې لری لکه :سیاسی اقتصادی او ټولنیزې.
ډېرئ وختونه مفسېدې کړنې بې سزا پاتې کېږی.
د افغانستان بانک پیریدونکی ،حاجي نصرت وویل" ،د انځورونو وخت او ځای خورا ښه دی .زه د بانک کارمندانو ته انځورنو کتو ته بلنه
ورکوم او غوښتنه کوم چی پام وکړی لړ فساد نه کار وانخلی" .په سیمه کې یو هټیوال ،امان اهلل زیاته کړه "،دا انځورونه د اداري فساد او
رشوتونو سره د مبارزې نوي الره ده .موږ د دې هڅو ستاینه کوو" .
له دې سره د مبارزې لپاره ،د  SDBFAOغیر دولتی مؤسسې د څارنې او اداری فساد پر وړاندې د عالی دفتر او همدا راز له نورو اړوندو ادارو
سره په نږدې همکارۍ انځور ګري پیل کړه .په دېوالونو د ګرافیتی انځور ګرۍ هنر یوه نوې پدیده ده ترڅو د اداری فساد په وړاندې پیغامونه
عوامو ته ولېږدوی..
یوه میاشت مخکې ،نوموړې مؤسسې له نورو فعالیتونو سره یوځای لکه :د صفر پیسو بانک نوټونه د اداری فساد پروړاندې کمپاین پیل کړ.
د دریو میاشتو لپاره بې ارزښته پیسې دا جوته وی چې په بلخ والیت کې د اداری فساد ضد پیغامونه خپاره شوی دی .دغه بانک نوټونه باید د
مفسدو کړوړو په وړاندې او د هغه خدماتو په بدل کې د بډې اخیستنې په وړاندې وکارول شی کوم چې وړیا دی .
د  SDBFAOکمپاین دواړه:ټولنه اهمداراز عامه ادارې او سیاستوال د فساد په اړه عامه بحث ته هڅوی..
د آلمان هېواد د اقتصادی او پراختیایی چارو فدرال وزارت ) ،(BMZاو له افغانستان سره د آلمان همکارۍ په ګډه له افغان حکومت سره کار
کوی ترڅو په افغانستان کې د قانون حاکمیت ته پراختیا ورکړی مدنی ټولنې چې د پروګرام یوه ترکیبی برخه ده د مدنی ټولنې د فعاالنو او او
افغان حکومت ترمنځ په اړیکو او همدا راز د مدنی ټولنې د فعاالنو د وړتیا جوړونې ته ځانګړې توجه کوی .اړوندې حقوقی موضوع ګانې د
مدنی ټولنو د مالتر کونکو مؤسسو لکه د فساد په وړاندې د مباررزې او ماشومانو د حقونو له الرې په ګوته کېږي
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