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 وزارت دفاعو خریداری های بخش تدارکات مسؤوالن 
 تعلیق وظیفه شده و ممنوع الروج شدند

 
 می گویدن بخش الن بخش تدارکات و خریداری وزارت دفاع و ممنوع الخروج شدن آنان، رئیس ایوپس از تعلیق وظایف مسؤ

دفتر ریاست جمهوری روز گذشته اعالم کرد که این تصمیم از سوی  های شان پاسخ گو باشند. آماده است در مورد کارکرد
میلیون دالر اختالف در خرید مواد نفتی برای وزارت دفاع، گرفته شده  01۲رئیس جمهور و بعد از وجود محمد اشرف غنی 

 است.
 نسکانفراغوری، رئیس بخش تدارکات و خریداری وزارت دفاع ملی در یک  نبه این فیصله، جنرال عبدالرحم عکس العمل در

 01۲وی، فردی که در مورد وجود  ۀبه گفت های شان جواب ده باشند.کار ۀخبری در کابل گفت آنان حاضر هستند در زمین
 کتیکی از شر ۀنمایند میلیون دالر اختالف در قرارداد خریداری مواد نفتی وزارت دفاع به ریاست جمهوری شکایت کرده است،

 مند به دریافت این قرارداد بوده است. های عالقه
سید بود و قرارداد را این شرکت در روز دواطلبی دیر ر ۀنمایند»جزئیات در مورد ارزش این قرارداد گفت:  ۀغوری بدون ارای

شش شرکت برای بدست آوردن این معلومات رئیس بخش اکماالت و خریداری وزارت دفاع، در ابتدا  ۀبر پای .«از دست داد
 داد ثبت نام کرده بودند اما در روز بررسی پیشنهادات تنها نمایندگان چهار شرکت حاضر شده بودند.ارقر

شده است  اجراء( طی مراحل و ARDSخدمات بازسازی و انکشافی افغانستان ) ۀقرارداد از طرف ادار»جنرال غوری افزود: 
 «ضنفر، شرکت آروس، واسع فقیری، و نوی پیمان حاضر بودند.دارم شرکت غ و تا جایی که من خبر

در همین زمینه، نظیف هللا ساالرزی سخنگوی رئیس جمهور به آژانس دولتی باختر گفته است در صورتی که این قرارداد با 
دفاع ملی در طی سه وزارت  ۀقیمت در نظر گرفته شده ادامه پیدا می کرد مقدار مجموعی تفاوت میان قراردادی بازنده و برند

 میلیون دالر می گردید. 01۲سال آینده، در حدود 
  

ساالرزی روز گذشته گفته بود که در این مورد از سوی قوماندانی ناتو در افغانستان و سیگار به ریاست جمهوری گزارش شده 
 تدارکات دولت افغانستان نیز تفاوت هنگفت پولی را ثبت کرده است. ۀبود و حتی ادار

ر ب های وزارت دفاع نیز تشخیص شده است و از همین رو بنا دیگر قرارداد وی، وجود مشکالت تخنیکی و حقوقی در ۀه گفتب
ی ها را به صورت بنیادی بررس به سرپرستی حمیدهللا فاروقی تشکیل شده است تا همه آن خاصدستور رئیس جمهور یک هیئت 

 کند.
رداد کنونی مواد سوخت وزارت دفاع فسخ، و دوباره به داوطلبی گذاشته شود و رئیس جمهور دیروز دستور داده است تا قرا

 ها متوقف گردد.های این وزارت تا ختم بررسیپرداخت پول برای قراردادی
دوسیه ها تا تکمیل تحقیقات، ارسال تمام  الن تدارکات و خریداری این وزارت و ممنوع الخروج شدن آنوتعلیق وظایف مسؤ

( ARDSهای اداره خدمات بازسازی و انکشافی افغانستان ) وزارت دفاع به ریاست جمهوری، ادغام صالحیت های تدارکات
های امنیتی و دفاعی  های تدراکاتی وزارت خانهمربوط به این وزارت در تشکیالت ریاست جمهوری، غیر نظامی شدن بخش

 باشد. های رئیس جمهور می از دیگر فیصله
 ها و اختالس نقش وی ریاست جمهوری، قرار است بعد از پایان تحقیقات نام افرادی که در این قراردادبر پایه معلومات سخنگ

 (۳0دلو10کابل )پژواک،  شود. ءداشته باشند افشا
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