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در صورت امکان به همراه نوشته ها، تصاوير مرتبط را نيز ارسال فرمائيد.

مقاله هاي چاپ شده الزاماً به منزله نظرات مجله نمي باشد.
در صورت استفاده از منابع، نشاني آن را قيد فرمائيد.
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شفافیت در حساب گیری و حساب دهی

ممیزه اصلی اعتماد مردم

به دولت است

یادداشت 
اداره

یادداشت 
اداره

یادداشت 
اداره

و  مالی  امور  کننده  بازرسی  عالی  نهاد  يک  تفتيش  عالی  اداره 
و  موسسات  و  تصدی ها  شارواليها،  ادارات،  وزارتها،  حسابی 
ايجاد  سال  از  مينمايند.  استفاده  دولت  بودجه  از  که  مراجعی  ساير 
نقش  تفتيش مسمی گرديده،  عالی  اداره  بنام  اکنون که  تا   )1321(
تفتيش خاص،  قوانين،  رعايت  تفتيش  اجرای  قسمت  در  را  اساسی 
امور  تفتيش  دولت(  قطيعه  )حساب  مالی  صورت های  تفتيش 
و  ايفا  عملکرد  تفتيش  و  خارجی  مساعدت های  تفتيش  ساختمانی، 
و  حسابدهی  شفافيت،  اصالحی  های  سفارش  و  مشاهدات  ارايه  با 

بهبود بخشيده است. ادارات  مالی را در  مديريت 
اعتماد  که  است  مميزاتی  از  حسابگيری  و  حسابدهی  در  شفافيت 
مردم را نسبت به دولت و حکومت تامين مينمايد، اين امر از طريق 
از  که  ثبات  با  و  بی طرف  مستقل،  تفتيش  عالی  اداره  کارکردهای 
اطمينان  دولت  عوايد  تحصيل  و  تحقق  مصارف،  اجرای  صورت 
هرسال  در  تفتيش  عالی  اداره  چنانچه  می تواند  شده  فراهم  دهد، 
حساب قطعيه دولت را که نتيجه تحقق عوايد و مصارف پيش بينی 
مشخص  آنرا  های  کاستی  و  نواقص  بازرسی،  ميباشد؛  دولت  شده 
و  جمهوری  رياست  محترم  مقام  به  آنرا  بازرسی  نتايج  گزارش  و 
بودجه  که  مردم  گان  نماينده  تا  مينمايد  ارسال  ملی  محترم  شورای 
دولت را تصويب نموده اند از صورت مصرف آن اطمينان حاصل 
آينده  بودجه  تصويب  در  آنها  تفتيش  گزارش  برعالوه  و  نمايند 

اداره  همچنان  مينمايد.  کمک  کشور 
رعايت  تفتيش  اجرای  با  تفتيش  عالی 
مصارف  و  عوايد  بخش  در  قوانين 
جهانی  بانک  مساعدتهای  و  دولت 
را  داخلی  کنترول  های  ضعف  نيز 
های  تفاوت  و  مشخص  ادارات  در 
مانند  مختلف  مدارک  از  را  پولی 
کم  و  تحويلی  عدم  تاخير،  جريمه 
قيمت،  تفاوت  ماليات،  سنجشی 
وضع  عدم  ها،  پرداخت  اضافه 
در  ها  تفاوت  و  گمرکی  محصول 
ساير  و  اجناس  توزيع  و  تهيه  بخش 
تثبيت  بازرسی  جريان  در  را  موارد 
بازرسی  ادارات  به  تحصيل  وجهت 
ساالنه  که  است  نموده  سفارش  شده 
عالی  اداره  های  يافته  تحقق  نتيجه  در 
و  مراجع  از  افغانی  ها  مليون  تفتيش 
و  ادارات  طريق  از  ذيربط  اشخاص 
دولت  خزانه  به  و  تحصيل  موسسات 
که  نموده،  وارد  مربوطه  وحسابات 
داده  اطمينان  تفتيش  عالی  اداره  به 
دوره  در  تفتيش  عالی  اداره  اند. 
اسبق  رئيس  کرزی  حامد  حکومت 
ايجاد  از  افغانستان  اسالمی  جمهوری 
رهبری  تحت  اکنون،  تا  موقت  اداره 
همکاری  اداره،  مقام  هدايت  و 
قوانين  از  پيروی  و  کارمندان  ساير 
بين  سازمان  معيارات  و  مقررات  و 
انتوسای  تفتيش  عالی  ادارات  المللی 
برنامه  جهت  در  پيشرفت هايی  به 
تفتيش،  گزارشدهی  و  اجرا  ريزی، 
روابط  توسعه  ظرفيت ها،  ارتقای 
سازی  معياری  و  سازی  ساده  اداره، 

نايل گرديده است. اجراات 
نقش  است  مصمم  همچنان  اداره  اين 
شفافيت  ايجاد  در  را  خود  برازنده 
توسعه  دولتی  نهادهای  در  مالی 
ملی  وحدت  حکومت  در  و  بخشيده 
بی  خدمات  مصدر  گذشته  مانند  نيز 

باشد. برای مردم  بديل 
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دیدار محترم صادق مدبر، رئیس عمومی اداره امور با دکتور 
محمدشریف شریفی رئیس اداره عالی تفتیش

اداره  عمومی  رئيس  مدبر  صادق  محترم 
امور و داراالنشای شورای وزيران با دکتور 
عالی  اداره  رئيس  شريفی  محمدشريف 
عالی  اداره  در  اسد   25 شنبه  روز  تفتيش 

تفتيش ديدار و گفتگو کرد.
تفتيش،  عالی  اداره  رئيس  ديدار  اين  در   
هفتاد  حيات  در  را  اداره  اين  بلند  جايگاه 
ساله و بخصوص دوره نوين به خاطر تامين 
عالی  ادارات  در  حسابی  و  مالی  شفافيت 
کشور بسيار ارزنده ياد نموده و افزودند: اين 
اداره به خاطر انجام بهتر ماموريت خويش 
تفتيش؛  المللی  بين  معيارات  با  همگام 

وظايف خود را انجام می دهد.
ايشان در همين راستا از تصويب قانون جديد 

اداره، چاپ کتابهای مسلکی تفتيش، تدوير آموزشهای مسلکی در داخل و خارج، تهيه تعليماتنامه های 
تفتيش، اشتراک فعال اداره بحيث عضو فعال در نشستهای سازمان بين المللی تفتيش، بازرسی با معيارات 
جديد، اجرات تفتيش عملکرد و محيطی، اعمار تعمير جديد بخاطر فضای مناسب کاری کارمندان نيز 

ياد نمود.
سپس آقای صادق مدبر رييس اداره امور، از پذيرائی گرم و مالقات خويش با رئيس اداره عالی تفتيش 
اظهار خرسندی نموده از نظم و دسيپلين اداره عالی تفتيش ، تعمير و فضای شايسته کاری برای کارمندان 
ستايش نموده؛ موجوديت و رسالت اين نهاد عالی را به خصوص در دهه اخير به خاطر اصالحات مالی 

و حسابی در ادارات برازنده خوانده و خواهان نقش بيشتر آن در ادارت گرديد.
آقای مدبر از دستاوردهای ملی و بين المللی، ظرفيت سازی مسلکی در داخل خارج و از تطبيق معيارات 
بين المللی تفتيش و بالخره از حسابگيری و حساب دهی داراييهای عامه به خوبی ياد نمود. وی در 
بازديد از فضای علمی و اکادميک کتابخانه و از محيط بی مانند؛ کتابهای ناب و مرجع در عرصه های 
مختلف مسلکی و فرهنگی که تشنگی خواننده گان  را کامال مرفوع ميسازد؛ احساس عالی خويش را 

نيز بيان نمود.
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محترمه ثريا دليل وزير صحت عامه با پوهندوی دوکتور محمد 
شريف شريفی رئيس اداره عالی تفتيش به تاريخ 11 سرطان 

ديدار و گفتگو کرد.
به گزارش آمريت اطالعات و ارتباط عامه اداره عالی تفتيش، 
وزير صحت عامه در اين ديدار ضمن تبريک ايجاد ساختمان 
اداره عالی تفتيش آنرا يکی از معياری ترين تعميرهای حکومتی 
دانست که تمام ضروريات کارمندان اعم از بخش های اداری 

و مسلکی به خوبی در آن در نظر گرفته شده است.
وی در ادامه با تشکر از همکاری های همه جانبه اداره عالی 
تفتيش با وزارت صحت عامه؛ اين اداره را چشم و گوش نظام 

برای بهبود خدمات عمومی و اصالح نظام دانست.
وی هدف از ديدار خود با رئيس اداره عالی تفيش را عالوه بر 
همکاری و هماهنگی بيشتر ساحات کاری، نشر گزارشی از 
سوی اداره بازرسی کمک های اياالت متحده برای افغانستان- 
سيگار- عنوان کرد. خانم ثريا دليل در ادامه افزود: طبق راپور 
سر مفتش آمريکا برخی خالء ها و مشکالت در سکتور 
صحت ديده شده بود. در اين گزارش بر خطر ضياع منابع و 

امکانات تاکيد شده است.
 اما به نظر وزارت صحت عامه اوال در اين گزارش به خطر 
ضياع امکانات تاکيد شده نه اختالس؛ ثانياً اين پول به طور 
فيزيکی در دست ما نيست، بنابراين خطر سوء استفاده عمال 

منتفی است.
وزير صحت عامه با اشاره به گزارش های تفتيش که هر ساله 
ادارات را بازرسی می کنند؛ گفت: ما در جوابی که به سيگار 
داده بوديم به گزارش های اداره عالی تفتيش استناد داشتيم که 

در آن تصريح شده اين اداره مسايل مالی وزارت صحت عامه را هر ساله تفتيش و 
بازرسی می کند. در اين زمينه ما يک کاپی هم برای اداره عالی تفتيش ارسال کرده 
بوديم که در جواب شما؛  نظر وزارت صحت عامه رد شده است. ما در اين زمينه 

خواهان معلومات هستيم که شما چطور نظر ما را رد کرده ايد؟
در ادامه اين ديدار پوهندوی دوکتور محمد شريف شريفی ضمن تشکر از تشريف 
آوری وزير صحت عامه و هيات همراه با اشاره به کارکردهای اداره عالی تفتيش در 
13 سال گذشته تاکيد کرد: ما به گزارش های خود که برای شما ارسال می کنيم و 
به کار مفتشين خود باور داريم. ما بر اساس معيارهای جهانی همه اسناد را نمی توانيم 
ببينيم و بدين منظور مفتشين ما هميشه از روش راندم با نمونه گيری استفاده می کنند. 
در برخی از وزارت خانه ها که ريسک بيشتری موجود باشد کار بيشتری نيز صورت 
می گيرد. اداراتی مانند وزارت داخله، دفاع، انکشاف دهات و از اين دست وزارت 
خانه ها. بر اساس همين معيارهای جهانی ما ملزم نيستيم خارج از گزارش و يافته های 
خود مطلبی را بگوئيم يا اظهار نظر کنيم؛ يعنی ما نمی توانيم پروژه ای را که عينا مورد 
تفتيش و بازرسی قرار نداده ايم در مورد آن اظهار نظر کنيم. پروزه هايی را هم که شما 
در آن مسئله داريد از جانب هيات ما بررسی نشده؛ در آن صورت اظهار نظری هم 

نمی تواند در اين زمينه وجود داشته باشد.
ايشان در ادامه ضمن اشاره به بازرسی های پروژه های بانک جهانی از سوی اداره عالی 
تفتيش افزودند: بر اساس پروتوکول که ما همراه بانک جهانی داريم پرو ژه هايی که 
با مساعدت بانک جهانی انجام می شود، همواره از جانب اين اداره تفتيش می شود و 
ما در اين زمينه با بانک جهانی اين تعامل را داريم در حالی که در مورد پروژه های »يو 
اس آی دی« چون ما با اين اداره پروتوکولی نداريم بناء تفتيش پروژه های مربوط به 

آنها وظيفه ما نيست.
دکتور شريفی در پايان خواهان همکاری های بيشتر وزارت صحت عامه شده و 
يادآور شد: بهتر است در مسايل اين چنينی قبل از انجام کار نظر تخنيکی اداره عالی 
تفتيش اخذ شود تا با توجه به سفارش و نظر اين اداره راهکارهايی برای جلوگيری از 

بن بست و حل مشکل پيدا شود.

محترمه ثریا دلیل وزیر صحت عامه با رئیس 
اداره عالی تفتیش دیدار کرد

] تفتیش، شماره دوم[
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هم چنين با اشاره به بازرسی حساب قطعيه و اهميت آن در شفافيت دولتی خواهان ارايه معلوماتی در اين 
مورد شد.

رئيس کميته مشترک نظارت و ارزيابی مبارزه با فساد در ادامه خاطر نشان ساخت: ما هر شش ماه گزارش 
فعاليت ها و کارکردهای خود را به رياست جمهوری، پارلمان و مردم ارايه می کنيم که اميدوارم آخرين 

گزارش ما در اين زمينه برای شما رسيده باشد.
پوهندوی دکتور محمد شريف شريفی رئيس اداره عالی تفتيش نيز در اين ديدار ضمن خوش آمديد به 
رئيس و هيات عالی اين کميته افزودند: اداره عالی تفتيش 72 سال قدمت دارد و با وجود اينکه هدف اصلی 
اين اداره و فلسفه وجودی آنرا مبارزه با فساد تشکيل نمی دهد؛ ولی بخشی از کارهای ما با شما در اين زمينه 

مشترک است و ما هم در آن مورد با جديت کار می کنيم.
وی در ادامه خاطر نشان ساختند؛ يکی از مهم ترين وظايفی که مطابق با قانون جديد اين اداره بر آن تصريح 
شده است، آوردن شفافيت و حسابدهی در تمام بخش های مالی است که از طريق تفتيش اطمينان حاصل 
می کنيم تا دارايی های عامه به شکل درست، موثر و مفيد به مصرف رسيده باشد. به همين طريق ما هم 

گزارش خود را به مقام هايی مانند رياست جمهوری و پارلمان پس از توحيد آن ارايه می کنيم.
وی با اشاره به اين که مبارزه با فساد وظيفه همه مردم است يادآوری کردند که مبارزه با فساد؛ نه تنها کار 
اداراتی مانند اداره مبارزه با فساد يا اداره عالی تفتيش است، بلکه تمام مردم و کارمندان خدمات ملکی در 

اين مورد وظيفه خطيری دارند.
ايشان در ادامه ضمن بر شماری برخی از مواردی که اداره عالی تفتيش در مورد مبارزه با فساد انجام داده 
گفتند: ما در طول 12 سال گذشته حدود 300 دوسيه جرمی را به خارنوالی فرستاده ايم اما تاکنون حتی به 

اندازه انگشتان دست هم از اين اداره برای ما جواب نيامده است.
در پايان اين ديدار اعضای کميته مشترک نظارت و ارزيابی مبارزه با فساد خواهان همکاری های بيشتر اداره 

عالی تفيش با اين کميته برای تامين شفافيت در اداراتی شد که بيش ترين فساد را دارا می باشند.
رئيس اداره عالی تفتيش در پايان خاطر نشان ساختند که اداره عالی تفتيش حاضر است در مواردی که 
کميته مک پيشنهاد کند همکاری های تنگاتنگی را با اين اداره در راستای مبارزه با فساد و تامين شفافيت در 
ادارت انجام دهد. ايشان تاکيد کردند با اتمام بازرسی اداره عالی تفتيش در اداره آيسا، وزارت مهاجرين و 

پروژه »ست آپ« در وزارت ماليه گزارش آنرا در موقع مقرر به اين کميته ارسال خواهند کرد.

محترم محمد ياسين عثمانی، رئيس کميته 
فساد  با  مبارزه  ارزيابی  و  نظارت  مشترک 
پوهندوی  با  کميته  اين  اعضای  و  اداری 
دوکتور محمد شريف شريفی، رئيس اداره 

عالی تفتيش ديدار و گفتگو کردند.
ارزيابی  و  نظارت  مشترک  کميته  رئيس 
با فساد اداری، در اين ديدار ضمن  مبارزه 
اداره  فعاليت های  و  کارکردها  از  تشکر 
عالی تفتيش در چند سال اخير گفت: کميته 
فساد  با  مبارزه  ارزيابی  و  نظارت  مشترک 
با ابراز امتنان از اين که اداره عالی تفتيش 
به خواسته های ما برای تفتيش اداراتی که 
بيش ترين فساد  در آن ها موجود است؛ مانند 
اداره آيسا و وزارت امور مهاجرين هم چنين 
پروگرام »ست آپ« در وزارت ماليه که سر 
پالن  در  اکنون  داشت  زيادی  صداهای  و 

بازرسی شما قرار دارد، جامه عمل پوشانيد.
وی با اشاره به فساد گسترده در اداره آيسا 
مخصوصا در مورد صالحيتهای غير قانونی 
که اين اداره برای خود ايجاد کرده، خواهان 
همکاری های بيشتر اداره عالی تفتيش؛ برای 

جلوگيری از فساد بيشتر در اين اداره شد.
آقای عثمانی در ادامه گفت: کميته مشترک 
مبارزه با فساد »مک« اميدوار است از نتايج 
بازرسی شما در اداره آيسا آگاهی يابد. وی 

دیدار اعضای کمیته مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد 
اداری با رئیس اداره عالی تفتیش
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نشست اجرای تفتيش رعايت قوانين در وزارتخانه های 
کليدی افغانستان با همکاری نهاد بين المللی حسابرسی 

»کواتر اينترنشنال« برگزار شد.
به گزارش آمريت اطالعات و ارتباط عامه،  اداره عالی 
تفتيش با همکاری نهاد بين المللی حسابرسی »کوارتر 
انترنيشنل« نشستی را تحت عنوان اجرای تفتيش رعايت در 
وزارتخانه های کليدی دولت جمهوری اسالمی افغانستان 
شريفی  شريف  محمد  دکتور  پوهندوی  اشتراک  با 
رئيس اداره عالی تفتيش افغانستان، کارمندان ارشد پروژه 
کوارتر، مشاورين خارجی و روسای اين اداره برگزار 
کرد. در اين نشست درباره  مالحظات در مورد بازنگری 
ARTF،   ارتقای ظرفيت، پيشنهاد جهت تغيير و ارايه 
مسوده گزارش تفتيش، ترتيب مسوده گزارش تفتيش و 
گزارش نهايی و بازنگری ARTF و اقدامات اتخاذ شده 
ازسوی تيم پروژه کوارتر در اين زمينه ها پيشکش گرديد.

در پريزنتيشنی که توسط مشاورين پروژه کوارتر ارايه 
گرديد مواردی چون مالحظه و يا بازنگری در مورد 
گزارش دهی معياری تفتيش و راه های بيرون رفت آن 

مطرح گرديد.
نشست  اين  در  شده  مطرح  ازموارد  ديگری  يکی 

چگونگی ارتقای ظرفيت در مورد تهيه گزارش و گزارشدهی تفتيش است که اين 
سند از اهميت ويژه برخوردار است. در اين جلسه پيشنهاد شد تا گزارش ها مطابق 
معيارات انتوسای تهيه شود تا از يک طرف يافته خويش را طور منظم انعکاس دهيم و 
از جانبی با رعايت معيارات انتوسای رضايت تمام نهادهای همکار وشرکا به خصوص 

بانک جهانی حاصل گردد.
داکتر محمد شريف شريفی، رئيس اداره عالی تفتيش افغانستان؛ از همکاری های 
همه جانبه تيم پروژه کوارتر سپاسگذاری نموده افزود: بسيار خرسند هستيم که پروژه 
کوارتر توانسته ما را در راستای تفتيش همکاری نموده تا بتوانيم از ظرفيت هايی که 
در پروژه کوارتر است استفاده نماييم. ما اميدوار هستيم که در هر سه ماه اين نشست ها 

را داشته باشيم.
به گفته وی اجرای تفتيش و حسابگيری از ادارات متعدد، مستلزم ارتقای ظرفيت 
وظرفيت سازی موثر اين اداره است که در راستای هدف مذکور اداره عالی تفتيش 
در 10 سال اخير توجه بيشتر خودرا برای ارتقای ظرفيت مسلکی مفتشين معطوف 

داشته است.
رئيس اداره عالی تفتيش خاطر نشان ساخت که پس از تصويب قانون جديد اداره 
در 25 حمل 1392 اداره عالی تفتيش در کنار ساير گزارش های ارسالی به رياست 
جمهوری و شورای ملی ملزم به ارايه گزارش تفتيش رعايت قوانين و مقررات نيز 
می باشد. در مدت سه سال اداره عالی تفتيش را در ظرفيت سازی مسلکی و چگونگی 
بازرسی پروژه های مرتبط به تفتيش قوانين و مقررات در ادارات و وزارتخانه ها ياری 

رسانيده است.

نشستی با عنوان »اجرای تفتیش رعایت قوانین در 
وزارتخانه های کلیدی« در اداره عالی تفتیش برگزار شد
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کورس معرفی مفاهيم تفتيش و فرهنگ حسابداری، پاليسی و پالن راهبردی  در 
اداره عالی تفتيش آغاز شد.

به گزارش آمريت اطالعات و ارتباط عامه اداره عالی تفتيش اين کورس که از 
15 سرطان به مدت 10 هفته ادامه داشت با هدف ارتقای سطح علمی و مسلکی 
کارمندان جديد التقرر اداره بوده و به موضوعات مهمی چون پاليسی و استراتژی 
اداره، موارد ديگر تفتيش  و هم چنين پالن راهبردی سازمان بين المللی تفتيش 

انتوسای پرداخت.
اين کورس توسط پروژه SNNCO و توسط استادان خارجی و داخلی تدريس 

شد.
 اداره عالی تفتيش برنامه های آموزشی خاصی را با توجه به پالن ترتيب شده و 
معيارهای سازمان بين المللی تفتيش- انتوسای- جهت بلندبردن ارتقای ظرفيت 
مامورين اين اداره روی دست می گيرد تا مامورين آموزش ديده بتوانند برنامه های 

فراگرفته شده  را درعمل انجام بدهند.

کورس آموزشی سیستم مدیریت مالی افغانستان 
»افمس« در اداره عالی تفتیش برگزار شد

ایجاد کورس معرفی، مفاهیم تفتیش و فرهنگ 
حسابداری در اداره عالی تفتیش
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به گزارش آمريت اطالعات و ارتباط عامه 
اداره عالی تفتيش؛ اين کورس در جهت باال 
بردن و ارتقای سطح علمی و دانش مسلکی 
کارمندان و مفتشين اداره از تاريخ 24 سرطان 

به مدت 2 هفته برگزار شد.
نويد اهلل امان آمر تکنالوژی معلوماتی اداره 
عالی تفتيش؛ در اين مورد می گويد: در اين 
کورس آموزشی مطالبی چون نوع گزارش 
گيری از سيستم افمس در افغانستان در رابطه 
با مصارف، تعهدات و تخصيصات از سيستم 
مذکور  کورس  در  شاملين  برای  افمس 

آموزش داده شد.
يادآوری می شود، اداره عالی تفتيش هر ساله 
حساب قطعيه دولت را که از طرف وزارت 
بنا بر  ماليه ارايه می شود را بررسی می کند؛ 
مورد  در  اداره  کارمندان  تا  است  الزم  اين 
چگونگی ارايه معلومات در اين سيستم و نحوه 

کار با آن اطالعات کامل داشته باشند.
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هر انسان مکلف دی چی 
دخپلو کړنواو اعمالوڅخه 
حساب ور کړی اودخپل 
عمل او کړنو سزا د خیر 
یا دشـر ووینی او هم په 
هر عمل او کړنو کی ور 

حدیث شریف: حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا

ځنی امتحان اخستل کیږی. چا چی ښه کړی وی هغه به ښه وینی او سر فـرازه او خوشحاله 
به ژوند کوی او هغه چا چی بد او ناوړه عملونه کړی وی هغه به د خپلو کړنو سزا په دنیا او 

اخرت کی وینی او تل به شرمنده او رسوا وی.
 چی اهلل جل جالله د محاسبی په هکــله فرمائی: فََمن يَْعَمْل مِثَْقاَل َذرَّةٍ َخيًْرا يََرُه َو َمن يَْعَمْل 

ا يََرُه. مِثَْقاَل َذرَّةٍ َشرًّ
ددی ایتو څخه دا معلومیږی چی دقیامت په ورځ چی دحساب او کتاب ورځ ده. د هر انسان 
سره دخپلو کړنو او اعمالو حساب په غور او دقت سره د ذری ذری ور کیږی او هر انسان 
ته الزمه ده چی مخکی لـدینه چی حساب ور سره وشی د خپل ځان سره په خپله محاسبه او 
حساب وکړی تر څو خپلو کمیو، نواقصو ته متوجی شی چی په حدیث شریف کی راځی 
)حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبـوا...( او په بل حدیث شریف فرمائی: چا چی د خپل نفس سره 
محاسبه و کړه ګټه او مفاد ئی وکــړاو هغه چاچی بی پروائی او غفلت وکړه تاوان او زیان ئی 

وکړ )من حاسب ربح ومن غـفــل عنها خسر ...(
په بل حدیث شریف کی راځی )من حاسب نفسه وقف علی عــیـــو به...( هر چا چی د خپل 
نفس سره محاسبه وکــړه په خپلو عیبو او نواقص باندی خبراو اګاه کیږی نو دا د محاسبی ګټه 

ده چی خپل نواقصو ته په اینده کی متوجی اوهم ئی اصالح کړی. 
په بل حدیث شریف کی فر مائی: )من حاسب نفسه سعد...( د خپل نفس سره محاسبی کـول 
دخوشبختی  سبب  چی  وکــړو  څه  هغه  چی  راځی  ګــرځی  خوشبختی  او  خوښی  د  سبب 
دمونږ او تاسو وګرځی یعنی خپل نفس سره محاسبه وکړو چی څه مو کړی دی اود څه لپاره 
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هر انسان د خپلو کـــړنو حساب 
ورکـــــوونـکی دی

] تفتیش، شماره دوم[

قاضی عبداهلل اخند زاده



9

مو کړیدی او څه ئی ګټه ده او همدارنګه ویلی شو چی د پلټنی عالی اداری هغه 
پلټـونکی چی دپلټنی لپاره ئی نورو اداراتوته لیـږی او دهغی اداری مالی اواداری 
سیستم څخه ئي پلټنه کوی نوالزمه ده چی په خپلو کړنو کی د خپلی دندی اهمیت 
او هم دبیت المال دڅارنی په هکله پوره توجو او پاملرنه وکړی او هرهغه څه چی 
کوی دخپل ځان سره محاسبه وکړی ځکه حساب کول د ځان سره سړی متوجی 
کوی خپل عیبواو نواقصو کمیوته، او باید دهغه په اصالح کی پوره کوښښ وکړی. 
اوهرڅه چی راپور اداری ته ورکوی هغه باید په واقعیت او په مقنع دالیلو اړین وی 
تر څو چی مرجع په هغه راپورباندی باورمند شی اوهم داداری پلټونکی خپله ایمانی 
مسوولیت په ښه توګه اداء کړی وی. او که چیری په راپور کی نواقص او کمی او 
مقنع دالیل نوی نو په دی وخت کی پلټونکی په خپل راپور باندی بیا مواخذ او د 
سوال الندی راځی. اوهم دپلټونکی او داداری اهمیت او باور له مینځه ځی نوالزمه 
ده چی هر پلټونکی دخپلو اجرااتو او کړنو ته ښه متوجی شی. چی په اجرااتو کی 
عیب او کمی ونه لیدل شی. اوهم پلټونکی په ځان کی اصالح او باورمندی راولی. 
نوکیدای شی چی په ټولنه کی هم اصالح او باور مندی راوستی شی. او پلټونکی 
همیشه په امتحان کی دخپلو اعمالو او کړنو څخه دی. له یو خوا دمرجع امراء او له 
بلی خوا داداری دمسولینو د پلټونکی کړنی ازموئی، چی څه کوی او په څه منظور 
ئی کوی او داجرااتو نتجه ئی پر څه بنا ده. او هر انسان دخپل عمل او کړنو په 

ازمون کی دی چی له دغه ا زومون څخه څنګه نجات او خالصون مومی. 
راځی چی وګورو په دغه الندی حدیث شریف کی چی له دریو کسانو څخه د 

ازمون یادونه کوی.
ثاََلثًَة  »إّن«  يَُقوُل:  وَسلَّم  َعلَيِْه  اهللُ  َصلّى  َّبِيَّ  الن سِمع  َُّه  أَن عنه  اهللَّ  رضي  ُهريَْرَة  أبي  َعْن 
ُ أَْن يَبْتَليَُهْم فَبَعث إِلَيِْهْم َملَكاً، فَأتَى  مِْن بَنِي إِْسرائيَل: أَبَْرَص، وأَقَْرَع، وأَْعَمى، أََراَد اهللَّ
عنِّي  ويُْذَهُب  َحَسٌن،  َوِجلٌْد  لَْوٌن حسٌن،  قَاَل:  إِلَيَْك؟  أَحبُّ  َشْيٍء  أَيُّ  فََقاَل:  اأَلبَْرَص 
الْماِل  قَاَل: فََأيُّ  َحسناً.  لَْوناً  َوأُْعِطَي  َّاُس، فََمَسحُه فَذَهب عنُه قذرُه  الن قَْد قََذرنِي  َّذي  ال
اِوي   فأُْعِطَي نَاقًَة ُعشَراَء، فََقاَل: باَرك  أََحبُّ إِلَيَْك؟ قال: اإلِبُل أَْو قَاَل الْبََقُر َشكَّ الرَّ

ُ لََك فِيها. اهللَّ
َّذي  ال َهَذا  َشْعٌر حسٌن، ويْذهُب عنِّي  إِلَيَْك؟ قال:  َشْيٍء أَحب  أَيُّ  فََقاَل:  األَقْرَع  فَأتَى 
َّاُس، فَمسحُه عنُْه. أُْعِطَي َشعراً حسناً. قال فََأيُّ الَْماِل. أَحبُّ إِلَيَْك؟ قال: الْبَقُر،  قَِذَرني الن

ُ لََك فِيَها. فأُِعطَي بقرًة حاماًِل، وقَاَل: بَاَرَك اهللَّ
َّاَس  إِلَيَّ بََصري فَأُبِْصَر الن  ُ فََأتَى اأَلْعَمى فََقاَل: أَيُّ َشْيٍء أََحبُّ إِلَيَْك؟ قال: أَْن يُردَّ اهللَّ
إِلَيِْه بَصَرُه. قال: فََأيُّ الَْماِل أََحبُّ إِليَْك؟ قال: الْغنُم فَأُْعِطَي َشاًة والِداً   ُ فََمَسَحُه فََردَّ اهللَّ

هر انسان ته ضروری اوالزم دی چی داهلل د نعمتو شکر وباسی 
او د اهلل په ورکړه باندی قناعت اوراضی واوسی نواهلل جل جالله 
به دهغه په نعمتو کی الزیادتوالی راولی اوکه چیری نا شکری 
وکړی نو داهلل تعالی نیول ډیرسخت دی چی اهلل جل جالله 

فرمائی. 

ولََهَذا  اإلِبِِل،  مَِن  َواٍد  لَِهَذا  فَكاَن  َهذا،  ََّد  َوول هَذاِن  فََأنْتَج 
َواٍد مَِن الْبََقِر، َولََهَذا َواٍد مَِن الَْغنَم.

َرُجٌل  فََقاَل:  َوَهيْئتِِه،  صوَرتِِه  في  األْبرص  أتَى  َُّه  إِن ثُمَّ 
لَِي  باَلَغ  فاَل  َسَفِري،  الِْحبَاُل في  بَِي  انَقطعْت  قِد  مِْسكيٌن 
َّْوَن  الل أَْعَطاَك  َّذي  بِال أَْسَألَُك  بَِك،  ثُمَّ   ِ باهللَّ إاِلَّ  الْيَْوَم 
في  بِِه  َُّغ  أَتبل بَعيِراً  والَْماَل،  الَْحَسَن،  والِْجلَْد  الَْحَسَن، 
أَلَْم  أَْعرفُُك  ِّي  َكَأن فقال:  َكثِيرةٌ.  الحُقوُق  فقاَل:  سَفِري، 
فقاَل:   ،ُ اهللَّ فََأْعَطاَك  فَقيراً،  َّاُس،  الن يَْقُذُرَك  أَبْرَص  تَُكْن 
ُكنَْت  إِْن  فقاَل:  كابٍِر،  َعْن  َكابراً  الماَل  َهذا  َورثُْت  َّما  إِن

ُ إِلى َما ُكنَْت. َكاِذباً فََصيَّرَك اهللَّ
وأَتَى األَقَْرع في صورتِه وهيئَتِِه، فََقاَل لَُه مِـثَْل ما قَاَل لهَذا، 
فََصيَّرَك  َوَردَّ َعلَيْه مِثَْل َماردَّ َهذا، فََقاَل: إِْن ُكنَْت َكاِذباً 

اهللُ إِلَى َماُكنَْت.
مِْسكيٌن  َرُجٌل  فقاَل:  وَهيْئَتِِه،  ُصورتِِه  في  اأَلْعَمى  وأَتَى 
لَِي  باَلَغ  فاَل  َسَفِري،  في  الِْحبَاُل  بَِي  انَْقَطَعْت  َسبِيٍل  وابُْن 
َّذي َردَّ َعلَيَْك بصَرَك  ِ ثُمَّ بَِك، أَْسَألَُك بال اليَْوَم إاِلَّ بِاهللَّ
 ُ اهللَّ فََردَّ  أَْعَمى  ُكنُْت  قَْد  فقاَل:  َسَفِري؟  بَِها في  َُّغ  أَتَبَل َشاًة 
ِ ما أَْجَهُدَك  إِلَيَّ بَصري، فَُخْذ َما ِشئَْت َودْع َما ِشئَْت فََواهللَّ
ََّما  . فقاَل: أَمِْسْك مالََك فَإِن ِ عزَّ وجلَّ الْيَْوَم بِْشيٍء أََخْذتَُه هللَّ
»صاحبيك«  َعلَى  َوَسَخَط  عنك،   ُ اهللَّ رضَي  فََقْد  ابْتُلِيتُْم 

متفٌق عليه.

له ابو هریره رضی اهلل عنه څخه روایت دی چی ما په 
عليه  اهلل  رسول هلل صلى  له  دی  اوریدلی  سره  تحقیق 
وسلم څخه چی وفـرمائيل: په بني اسرائيلوو کي درې 
کسان وه يو ابرص )پيس نيولى(، دوهم په سر پک، 
دريم ړوند وو نو اهلل تعالی وغوښتل چي له دوى څخه 
د  )ملکه(  فرشته  يوه  ئې  ته  دوی  نو  واخــلى  امتحان 

امتحان لپاره ور ولــــیـږله.

 اول وهغه پيس وهلي سړي ته راغله پو ښتنه ئې ځني 
وکړه چي ستا څه شي خوښ دی؟ ده په جواب کي 
ورته وويل ښه رنگ او ښه پوست چي راکړل شي او 
دغه بال را څخه ليري شي چي ددغه مرض او بال په 
وجه ما خلک د ځانه سره نه کښينوي او د خلکو نفرت 
او بد را څخه کيږي. دغي فرشتې )ملکې( خپل الس 
دده پر بدن تیرکړی بس په دغه وخت کي ښه او د 
پيس څخه خالص سو ښه پوست او ښه رنگ يې سو. 

] سرطان، اسد، سنبله 1393[
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بيا يې پوښتنه ځني وکړه 
چي ستا د کوم قسم مال 
محبت  او  مينه  ښه  سره 
د  چي  وويل  ده  دى؟ 
اوښانو سره بس يوه برالبه 
ده  و  يې  اوښه  )حامله( 
يې  اوداسي  ورکړه  ته 
ورته وويل چي اهلل تعالی 
برکت  کي  دغه  په  دي 

درکړي.
دوهم: بيا وپک ته راغله 
وکړه  ځني  يې  اوپوښتنه 
چي ستا کوم شى خوښ 
دى هغه ورته وويل چي 
راسي  وېښتان  سرمي  پر 
دغه پکوالى راڅخه ليري 
پکوالي  ددغه  چي  سي 
خلکو  د  سره  سبب  په 
کيږي.  نفرت  څخه  زما 
مبارک  خپل  مالئکي 
الس دده پر سر تیر کړی 
پکوالى  يې  سمدستي 
سريې  اوپر  سو  ورک 
يې  بيا  او  راغله.  وېښتان 
چي  وکړه  ځني  پوښتنه 
مال خوښ دی  ستا کوم 
غواوي.  چي  وويل  هغه 
بس نو ده ته يې يوه برالبه 
او  ورکړه  غـوا  )حامله( 
چي  وکړه  ورته  يې  دعا 
اهلل جل جالله دى برکت 

پکښي واچوي.

راغله  ته  ړانده  و  بيا   :۳
او پوښتنه يې ځني وکړه 
خوښ  شى  څه  ستا  چي 
دى؟ ده ورته وويل چي 
اهلل تعالى دغه زما سترگى 
را جوړى کړي چي ټول 

خلک ووينم دغې مالئکي د ړانده پر سترگو الس ورتیر کړى اهلل پاک دده سترگي ورجوړي 
کړې بيا يې پوښتنه ځني وکړه چي ستا کوم مال خوښ دى ده ورته وويل چي پسونه. نو ده ته 

يې يوه برالبه میژه )میګه( وړکړه. 
بيا اوښه، غوا او میژه په لږ وخت کي د هريوه د اوښانو، غواوواو د میژو څخه ځنگل ډک سو.

بل وار بيا هغه فرشته )ملکه( په اول صورت کښي و هغه پيس وهلي سړي ته په حکم سره د 
اهلل تعالى راغله ورته وې ويل چي زه يو مسکين سړى يم. زما د سفر ټول سامان ختم سو نن 
زما درسیدو هيڅ ذريعه نسته ماسوا د اهلل او بيا زه د هغه خداى پر نامه چي تا ته يې ښه رنگ او 
پوست درکړى دى ستا څخه يو اوښ غواړم چي پر سپور شم او خپل کورته ورسیږم. ده ورته 
وويل ځه والړسه زما پر ذمه نور ډېرحقوق اداکول په کار دى او تاته د دغه مال څخه د شې 
ورکولو هيڅ توان نسته. )فرشتى( مالئکي ورته وويل چي شايد تا به زه پیژنم، ايا ته د پيس په 
مرض نه وې مبتال او اخته چي خلکو ستا څخه نفرت کاوی، ايا ته مفلس نه وې بيا اهلل تعالى 
تا ته دومره مال درکړى. ده ورته وويل واه واه څنگه ښه وايې دا مال خو زما د ډېرو پشتو د 
پالر و نيکه د وخته څخه را پا ته سوی دى- فرشتى )مالئکى( ورته وويل که ته درواغجن يې 

نو تا دې اهلل جل جالله داسې کړې لکه چي پخوا وې. 

بيا وپک ته په هغه پخواني صورت کي راغله او دغه رنگه يې دده څخه هم سوال وکړی او ده 
هم دغسي جواب ورکړې لکه هغه بل چي ورکړی وو- نو ده ته هم فرشتې )ملکې( وويل چي 

که به چيرى ته درواغجن يې نو بيا دې خداې تا داغسى کړې لکه چي پخوا وې.
ٌَّة التَكوُن  )په( دغه حدیث سریف کی رسول صلی اهلل علیه وسلم د مومن صفتونه بیانوی )سِت

ََّكُه َوالَحَسُد َواللَّجاَجُة َوالَكِذُب َوالبَغُى( فِى الُمؤمِِن: اَلُعسُر َوالن
او  ویل  درواغ  لجاجت،  حسد،  خبری،  بی  سختګیری،  نشته:  کی  مومن  په  شپږصفتونه  دغه 
)تجاوز( کله چی پیس وهــلی، او پک سړی خپل پخوانی واقعتونه پټ او ځان ئی له پالره او 
نیکه څخه شهزاده وباله او داهلل جل جالله دنعمتو څخه ئی سترګی پټی کړی او درواغ ئی وویل 
نو اهلل جل جالله ټول مال او جایداد ور ځنی واخیست. اوهغه پخوانی حالت ته ئی )وګرزاوو(

بيا و ړانده ته راغـله په هغه اول صورت او شکل کې او ورته وې ويل چي زه مسافر يـم بې 
سامانه او بې ماله سوی يم نن زما ماسوى د خداې جل جالله او ستا څخه بله هيڅ وسيله نسته 
زه د هغه اهلل پر نامه چي تا ته يې دوهم وار د سترگو ديد درکړی ستا څخه يوه میژه غواړم چي 
د خپل سفر سامان په برابر کـړم او خپل سفر وپاى ته په ورسوم. ده وويل بیشکه زه ړوندوم 
اهلل پاک خالص د خپل رحمت په وجه وما ته د سترگو ديد راکړی هر څومره میژې )میګې( 
چي ستا زړه غواړي درسره بويیزه اوهر څونه چي ستا زړه غواړي هغه راپرېږده. په اهلل پاک دي 
زما قسم وې هيڅ شی زه له تا څخه نه منع کوم. فــرشتې )ملکې( ورته وويل چي ته خپل مال 
درسره وساته زما هيڅ شی هم نه دی په کار یواځي ستا سو درو )کسانو( امتحان او ازمايښت 
مې کاوی هغه مې وکړی اهلل تعالى ستا څخه راضې او د هغو نورو دوو څخه ناراضه دۍ. )متفق 

عليه مشکوْة شريف(

هر انسان ته ضروری اوالزم دی چی داهلل د نعمتو شکر وباسی او د اهلل په ورکړه باندی قناعت 
اوراضی واوسی نواهلل جل جالله به دهغه په نعمتو کی الزیادتوالی راولی اوکه چیری نا شکری 

وکړی نو داهلل تعالی نیول ډیرسخت دی چی اهلل جل جالله فرمائی. 

] تفتیش، شماره دوم[
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لَئِن َشَكْرتُْم أَلِزيَدنَُّكْم َولَئِن َكَفْرتُْم إَِنّ َعَذابِى لََشِديٌد )سوره ی ابراهيم /آيه ی 7(

راځی چی فکروکوو په دی حدیث شریف کی چی څه ور ځنی عبرت او پند اخلو 
هغه دووکسانو ته چی د اهلل تعالی د ورکړی څخه ئی ناشکرى وکړه او د ناشکری 
نتيجه ئی هم ولیدله چي ټول نعمتونه او مال او جایدادونه يې ور ځني واخستل شوه 
اوپه هر قسم چي وه هم هغسي شول او اهلل پاک له دوی څخه ناراضه شو او هم 
په دنيا اوآخرت کی دواړو ناکامه شول. او دغه بل سړي چی د اهلل تعالی په ور 
کړه ئی شکر ایستلی وو هغه ته د شکر په بدل کښې اهلل جل جالله څنگه ښه بدله 
ورکړه ځکه د نعمت په مقابل ئی شکروکړاو هر چا چی داهلل تعالی د نعمت شکر 
ایستلی دی دنورو نعمتونو زمینه مساعده کړی ده. چی په حدیث شریف کی راځی 

)ُشكُرَك لِنِعَمٍة سالَِفٍة يَقتَضى نِعَمًة آنَِفـــًة...( 
كُر ِزينَُه الِغنَى... (  او په بل حدیث شریف کی فــر مائی: )اَلَعفاُف ِزينَهُ  الَفقِر َو الشُّ

د نادار لپاره عفت او پرهـیز ګاری زینت او زیبـائی ده، او شکر کـول په نعمت 
دبـډای اودنیادار لپاره زینت دی 

هغه دریم نفر چی د اهلل تعالی دنعمتو شکر ادا کـړټول مال او دولت يې پر خپل حال 
پا ته سوه، اهلل تعالى جل جالله دده څخه خوشحاله شواو دی هم په دنيا او آخرت 
کي خوشحاله او کامياب شـو. او کله سړی په مال او جایداد باندی غره او تکبر 
ور ته پیداشی چی همدا کبر او غرور ئی سبب دهالکت شی چی رسول صلی اهلل 
علیه وسلم فرمائی: )أاَل اُخبُِرُكم بَِأهِل النّاِر؟ ُكلُّ ُعتُلٍّ َجّواٍظ مُستَكبٍِر... .( ایا تاسو ته 

د دوزخ له اهل ځنی خبر کــړم؟ هر زشت خویه، خشین او متکبر... 
َأن  الکبر  فرمائی:  چی  بیانوی  داسی  دکبرماهیت  کی  شریف  حدیث  بل  په  او 

تَغمِصَ النّاسَ وَتُسَفِّهَ )الحقّ،...(
کبر او تکبر دغه دی چی خلک حقیر وګــڼی او حق خوار وشماری 

  په بل حدیث کی راځی: چی دچا په زړه کی د ذری په اندازه کبر او غرور وی 
ََّه َمن فِى قَلبِه مِثقاَل َذرَّهٍ مِن ِكبر(؛ له دی احادیثو  جنت ته به داخل نشی )ال يَدُخُل الَجن
څخه پوهیږو چی کبر کول لویه ګناه ده او هر انسان ته الزمه ده چی له کبر کولو 

څخه ډډه وکی. او غیر له اهلل جل جالله څخه بل چا ته کبریا نه ښائی. 
په بل حدیث شریف کی د دریو نفرو د پخوانیواعمالواو کړنو نتجه داسی بیانوی 
چی دخپلو پخوانیو ښواعمالو او کړنو په ذریعه له مصیبت او کړاونو څخه خالصون 

وموند چی رسول صلی اهلل علیه وسلم فرمائی:

عَْن َعبِْد اهللِّْ بِْن ُعَمَر َرِضَي اهللُّْ َعنُْهَما قَاَل: سمعت َرُسْوُل اهللِّْ َصلََّى اهللُّْ َعلَيِْه َوَسلََّم يَُقْوُل: 
فَانَْحَدَرْت  فََدَخلُْوُه  َغاٍر  إِلََى  الَْمبِيُت  ُآَواُهُم  َحتََّى  قَبْلَُكْم  َكاَن  ْن  مَِمّ نََفٍر  ثاََلثٌَة  »انَْطلِْق 
أَْن  إاَِلّ  ْخَرةِ  الَْصّ َهِذهِ  يُنِْجيُْكْم مِْن  إِنَُّه اَل  فََقالَُوا  الَْغاَر؛  َعلَيِْهْم  ْت  فََسَدّ الَْجبَِل  مِْن  َصْخَرةٌ 

تَْدُعَوا اهللَّْ بَِصالِِح أَْعَمالُِكْم 
قَاَل َرُجٌل مِنُْهْم: اللّهّم َكاَن لَِى أَبََواِن، َشيَْخاِن َكبِيَْراِن َو ُكنُْت اَل أَْغبُِق قَبْلَُهَما أَْهال َواَل 
َجِر فَلَْم أُِرْح َعلَيِْهَما َحتََّى نَاَما، فََحلَبُْت لَُهَما َغبُْوقَُهَما، فََوَجْدتُُهَما  َماال. فَنََأی بَِي َطلَُب الَْشّ
َعلََى  الَْقَدِح  َو  فَلَبِثَْت -  َماال،  أَْو  قَبْلَُهَما أَْهال  أَْغبَِق  أَْن  َو  أُْوقَِظُهَما  أَْن  فََكِرْهُت  نَائَِميِْن، 
بِيَُّة يَتََضاَغْوَن ِعنَْد قََدَمَيّ فَاْستَيَْقَظا، فََشِربَا  يََدْي - أَنْتَِظُر اْستِيَْقاَظُهَما َحتََّى بََرَق الَْفْجُر َو الَْصّ

ْجِهَك،  َو  ابْتَِغاَء  َذلَِك  فََعلُْت  ُكنُْت  إَِنّ  الْلَُّهَمّ  َغبُْوقَُهَما. 
ْخَرةِ. فَانَْفَرَجْت َشيْئا اَلّ  َج َعنَّا َما نَْحُن فِيِْه مِْن َهِذهِ الَْصّ فََفَرّ

يَْستَِطيُْعْوَن الُْخُرْوَج مِنُْه. 
، َكانَْت أََحَبّ النّاس  قَاَل الَْخُر: اللّهّم إِنَُّه َكانَْت لَِي ابْنَُة َعٍمّ
َجاُل  الِْرّ يُِحُبّ  َما  َكَأَشِدّ  أُِحبَُّها  ُكنُْت  ِرَوايٍَة:  فِْي  َو  إِلََيّ - 
بَِها  الّْمت  َحتََّى  مِنِّْي  فَامْتَنََعْت  نَْفِسَها  َعلََى  فَاَرْدتَُها  الْنَِّساَء. 
ِديْنا،  َومِائََة  ِعْشِريَْن  فََأْعَطيْتُِها  فََجاَءتْنِى  نِيَْن،  الِْسّ مِْن  َسنٌَة 
َعلََى أَْن تَُخلَِّي بَيْنِْى َو بَيَْن نَْفِسَها فَفلََعِت، َحتََّى إَِذا قََدْرُت 
ا قََعْدُت بَيَْن ِرْجلَيَْها - قَالَْت: اتَِّق  َعلَيَْها - َو فِْي ِرَوايٍَة: فَلََمّ
ِهَي  َو  َعنَْها  فَانَْصَرفَْت  بَِحِقِّه،  إاَِلّ  الَْخاتََم  تَُفَضّ  َواَل   ، اهللَّْ
َهَب الَِّذْي أَْعَطيْتَُها. الْلَُّهَمّ إَِنّ  أََحُبّ الْنَّاِس إِلََيّ َو تََرْكُت الَْذّ
ُكنُْت فََعلُْت َذلَِك ابْتَِغاَء َو ْجِهَك فَافُْرْج َعنَّا َما نَْحُن فِيِْه. 

ْخَرُة َغيَْر أَنَُّهْم اَل يَْستَِطيُْعْوَن الُْخُرْوَج مِنَْها.  فَانَْفَرَجْت الَْصّ
أَْجَرُهْم  أَْعَطيْتُُهْم  َو  أَُجَراَء  اْستَأَْجْرُت  اللّهّم  الْثَّالُِث:  َوقَاَل 
أجره  َرُت  فَثََمّ َذَهَب  َو  لَُه  الَِّذْي  تََرَك  َواِحٍد،  َرُجٍل  َغيَْر 
يَا  فََقاَل:  ِحيٍْن،  بَْعَد  فََجائَنّْى  األْمَْواُل،  مِنُْه  َكثَُرْت  َحتََّى 
َما تََرَی مِْن أَْجِرَك  إِلََيّ أَْجِرَي، فَُقلُْت: ُكُلّ  أُّد   ! َعبَْد اهللِّْ
اَل   ! اهللِّْ َعبَْد  يَا  فََقاَل:  قِيِْق!  الَْرّ َو  َوالَْغنَِم  الْبََقِر  َو  اإْلِبِِل  مِْن 
تَْستَْهِزُئ بَِي! فَُقلُْت: اَل أَْستَْهِزُئ بَِك، فََأَخَذُه ُكلَُّه، فَاْستَاقَُه 
ابْتَِغاَء  َذلَِك  فََعلُْت  ُكنُْت  إَِنّ  الْلَُّهَمّ  َشيْئا،  مِنُْه  يَتُْرْك  فَلَْم 
ْخَرُة،  الَْصّ فَانَْفَرَجْت  فِيِْه،  نَْحُن  َما  َعنَّا  فَافُْرْج  َوْجِهَك 

فََخَرُجْوا يَْمُشْوَن«. حديث صحيح، متفق علیه.

الخطاب  بن  عمر  بن  عبداهلل  ابوعبدالرحمن  له  ژباړه: 
رضی اهلل عنهما فـرمایی: ما درسول صلی اهلل علیه وسلم 
نه اوریدلی چی فرمایلی دی: تاسو نه په مخکنو امتونو 
کښی دری کسان په یو سفر باندی ووتل تر دی چی 
پناه  ته  غار  یو  دپاره هغوی  تیردلو  د  شپه شوه دشپی 
یووړله لـږوخت وروسته د غره نه یوغټ کانړی را ور 
حالت  ددی  دوی  بنده کړه  ېی  دغار خوله  او  غښت 
د لیدلو سره په خپلو کښی وویل: چی ددی ازمایش 
او ازمون څخه دخالصون الره داده چی د خپلونیکو 
اعمالو په واسطه داهلل جل جال له نه د دعا وغواړی )په 
دی صورت سره دوی په خپل خپل عمل سره دعاګانی 

اوکړی( 
په دوی کښی یو کس وویل یا اهلل تا ته پته ده چی زما 
په ما د ټولونه وړاندی  او ماښام  او پالر وو  بوډا مور 
دوی ته پی )شیدی( ورکولی، د دوی نه مخکښی به 
ما اهل اوعیال خادم او غالم ته نه ورکول چی یو ورځ 
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د ونو په تالش کښی زه 
چی  کله  او  وتلیوم  لری 
والدین  نو  غلم  را  پس 
اوده شوی وو، ما دمښام 
په  ته  دوی  او  يېولوشلی 
حاضر  کښی  خدمت 
چی  لیدل  ومی  نو  شوم 
دواړه وده وو ما دوی را 
وښ نه کړه او د دوی نه 
مخکښی می خپل بال پچ 
او غالم باندی پی څکول 
هم برداشت نه کړل ما د 
کښی  الس  په  پیاله  پې 
ته  سر  دوی  د  او  ونیوله 
د  دوی  چی  ودریدم 
بیداریدو په انتظار ووم او 
ماشومانو د ما له خپوسره 
تر دی چی  چیغی وهلی 
می  پالر  مور  او  شو  سبا 
بیګانی  خپلی  شو  رابیدار 
اهلل!  یا  وڅکلی  ئي  پې 
که دا کار ما صرف دستا 
نو  لپاره کړی وی  درضا 
مونږچی د کوم کاڼی په 
وجه په دی مصیبت کښی 
اخته یو له دی نه مونږ ته 
)ددی  نو  راکړه  نجات 
کښی(  نتجه  په  دعاء 
لږ  ګاڼی کښی  دغه غټ 
پیدا  رڼوالی  او  لریوالی 
شو، لیکن دوی دهغی نه 

نشو راوتلی.

دوهم کس دعاء وکړه یا 
وه  لور  یوه  دتره  زما  اهلل 
وه  خوښه  ډیره  زما  چی 
دی  کښی  روایت  بل  په 
ما هغی سره دومره سخته 
سخته  دومره  لرله  مینه 

مینه چی سړی دښځو سره لرلی شی نو یو ځل ما دهغی نه دنفسانی خواهشاتوپوره کولو اراده 
وکړه لیکن هغه تیاره نشوه او انکار ئی وکړو تردی چی یو وخت د قحطی کال راغی هغه ئی 
زما خواته راوستله اوسخته مجبوره وه ما هغی لره په دی شرط یو سلو شل اشرفی ورکړی، چی 
هغه به له ما سره ځانته کیږی نو هغی دیته غاړه کیښوده کله چی زه په هغی باندی قادرشوم )او 
هغه زما په قابو کی راغله( په بل روایت کښی را غلی دی کله چی زه )دخپلو نفسانی خواهشاتو 
پوره کولو د پاره( دهغی د دواړو خپو تر مینځ کیناستم نو هغی وو یل چی له اهلل ویریږم او دا 
مهراو پرده په نا حقه مه ماتوه، یا اهلل! )دهغی وینا او دی الفاظو په ما باندی دستا ویره ته تیاره 
کړم( او زه د هغی نه لری شوم حال داچی د ټولوخلقو نه دا ما ته زیاته خوښه وه او ما هغی 
ته د سرو هغه اشرفی هم پریښودلی کومی چی ورته ور کړی وی. یا اهلل! که چیری ما دستا د 
رضا لپاره دا کار کړی وی نو دا نازل شوی مصیبت مونږ نه لـری کړه! نو هغه ګاڼی لږ نور هم 

وچاوده، لیکن اوس هم ددغه غار نه دوی نشو راوتلی. 

دریم کس دعاء وکړه: یااهلل! ما څه مزدوران په اجرت باندی نیولی وو ټولو ته ما مزدوری ور 
کړه، صرف یو مزدور د خپلی مزدوری نه بغیر الړ. ما دهغه د مزدوری رقم په کاروبار باندی 
واچولو، تردی چی ددی نه ډیر زیات مال جوړ شو څه موده پس هغه ما ته راغی وویل: چی 
ای داهلل بنده! ماته می خپله مزدوری را کړه. ما ور ته وویل: دا څه اوښان، غوایان، ګډی بزی 
او غالمان چی تا ته ښکاری دا ټول ستا د مزدوری )ثمره( ده هغه وویل: د اهلل بنده! ما پوری 
ټوکی مه کوه ما وویل: زه تا پوری ټوکی نه کوم دا ټول مال ستا پوری اړه لری او هغه ټول 
مال یوړو او له هغه نه ئی هیڅ یو شی پری نه ښود. یا اهلل! که دا کار ما صرف ستا په خاطر 
کړی دی نو مونږ به مصیبت کښی اخته یو له مونږ نه ئی لری کړه. نو هغه غټه ګاڼی اخوا شو 

او له غار څخه خالص شو او ټول بهر ته را ووتلو )رواه بخاری ومسلم( 
له دی احادیثو څخه مونږ څه پند او عبرت اخستی شو په دی کښی هیڅ شک نشته چی هر 
انسان دخپل عمل سزا په دنیا او اخرت کی وینی او د ذری ذری حساب ور سره کیږی که 
ئی ښه کړی وی یا ئی بد کړی وی چی د حساب په هکله اهلل جل جالله فرمائی )فمن یعمل 
مثقال ذره خیرایره ومن یعمل مثقال ذره شرایره( نومعلومه شوه چی انسان د خپل عمل سزا په 
دنیا او اخرت کی وینی اوهم لدی حدیث شریف څخه پوهیږو چی د نیکو اعمالو په وسیله 
دعا کــول جایــز دی او هم دښځی او بچو په نسبت د والدینو خدمت ته ترجیح ور کـول بهتر 
دی. او د اهلل جل جالله د ویری له وجی ګناه نه کول نهاېی ښه عمـل دی چی رسول صلی اهلل 
علیه وسلم فرمائی: اَلبُکاُء مِن خَشیةِ اهللِ نَجآٌة مِنَ النّاِر )...( د اهلل جل جالله له ویری ژړا 
کول سبب د خالصون د دوزخ له اور څخه دی. او د مـزدور سره ښه چلند او ښه معامله کول 
که دچا حق پاتی شی ادای په ښه طریقه وشی. په اخالص، خشوع، حضوع، کوشش او زاری 
سره دعا قبـلـــیږی. اهلل جل جالله د خپلو ښوبنده ګانو د خرق العادت په طریقه سره مـدد او 

کمک هم کوی چی دیته کرامت وایی.
او په اخر کی اهلل تعالی د مونږ او تاسو ته په دی توفیق راکړی چی اهلل جل جالله په واقعی 
توګه ئی وپیژنو او داهلل جل جالله ویری د مونږ په زړو کی ځای ونیسی. تر څو چی په مستقیمه 
الره داهلل تعالی داحکاموسره سم او درست روان شو. چی رسول صلی اهلل علیه وسلم فرمائی: 
من عَرَفَ اهلَل خافَ اهلَل و مَن خافَ اهلَل سَخَت نَفسَهُ عَِن )الدّنیا...( اوهم خپل ژوند د 
اهلل جل جالله اورسول صلی اهلل علیه وسلم په هدایاتو او اوامرو باندی اعیار او برابر کړو. تر څو 

حساب او کتاب مو اسانه او ابدی ژوند او بریا مو نصیب شی.

مقاالت
مقاالت
مقاالت
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متعدد  در چندين سال گذشته سازمان های 
ملى و بين المللى مساعدت كننده به صورت 
جدی از بازسازی و توسعه افغانستان حمايت 
كرده اند. اين مساعدت ها هم از طريق بودجه 
مصرف  به  دولت  بودجه  از  خارج  هم  و 
رسيده اند. مساعدت هايكه از طريق بودجه 
افغانستان صورت مى گيرد مصارف  دولت 
عادی و انكشافى دولت را تمويل مى نمايند 
كه توسط دولت جمهوری اسالمى افغانستان 
به مصرف مى رسد.  بودجه اصلى  از طريق 
همانطوريكه قبالً تذكر داديم دولت جمهوری 
اسالمى افغانستان بخش اعظم مصارف بودجه 
عادی اش را از منابع داخلى و متباقى آنرا از 
مساعدت های بيرونى تامين مى نمايد. با اين 

وصف قسمت عمده بودجه انكشافى از منابع تمويل خارجى به شكل وجوه انكشافى اختياری و وجوه 
انكشافى غير اختياری تامين مى گردد و صرف بخش اندك آن از منابع عايدات داخلى و قرضه های 

انكشافى تمويل مى گردد. 
تمويل هزينه های عادی و فعاليت های انكشافى از منابع خارجى از طريق صندوق های وجهى كه برای 
اهداف مشخص تعيين ميگرند، مديريت مى گردد. از اين جمع سه صندوق وجهى كه توسط دولت 
جمهوری اسالمى افغانستان در هماهنگى با مساعدت كنندگان اجراء مى گردد عبارتند از صندوق امانتى 
برای بازسازی افغانستان )ARTF(، صندوق امانت برای حاكميت قانون و نظم در افغانستان )LOTFA( و 
قمندانى مشترك انتقال مسئوليت های امنيتى به افغانستان )وزارت دفاع، وزارت داخله و CSTC-A( كه از 
جمع سه وجوه مذكور صندوق امانت برای بازسازی افغانستان به صورت ويژه جهت حمايت از فعاليت های 

عادی و انكشافى تهيه شده است. 
صندوق امانت برای بازسازی افغانستان در سال 2002 ميالدی برای حمايت منسجم از بودجه دولت 
افغانستان به شمول بودجه عادی و انكشافى ايجاد شد. اين صندوق عبارت از متحدالوجوه چندين مساعدت 
كننده بوده و بزرگرترين منبع تمويل پروژه های انكشافى در بخش های كليدی از قبيل تعليم و تربيه، صحت، 
زراعت، توسعه روستايى، ساخت زيربناها و حكومت داری مى باشد و يگانه صندوق وجهى است كه 
از طريق بودجه دولت افغاستان به مصرف مى رسد. بيش از 30 مساعدت كننده از اين صندوق حمايت 

مى نمايند و توسط بانك جهانى مديريت مى گردد.

تفتیش عمومی برای توسعه افغانستانــــ
مسئولیت اداره عالی تفتیش در راستای براورده ساختن معیارات برنامه تشویقی 

صندوق امانت برای بازسازی افغانستان و سایر موارد.

عباس هويدا
 مشاور اداره عالى تفتيش افغانستان
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عرصه مديريت مالى عامه )PFM( كه عبارتند از حكومت داری و اصالحات 
تجارت  تسهيل  و  ايجاد فضای سرمايه گذاری   ،)G&CSR( ملكى  خدمات 
)IC&TF( و تمويل ادارات محلى )SNF( تشكيل مى دهد كه به مدت سه 
سال يعنى 1391-1393 عملى مى گردد. برای رسيدن به اهداف طرح اصالحات 
اداری، ادارات مربوطه دولت جمهوری اسالمى افغانستان تعيين شده اند تا اقدامات 
مشخص را در راستای تطبيق طرح اصالحات طى سه سال روی دست گرفته و 
عملى نمايند. اداره عالى تفتيش برای برآورده ساختن اهداف مربوط به تفتيش 
خارجى كه از موضوعات مديريت مالى عامه است، تعيين شده است. ظاهراً 
حصول سائر اهداف طرح اصالحات ساختاری و طرح مساعدت به مطابقت 
عوايد با مصارف در بخش های چهارگانه مذكور به ديگر نهادهای دولتى به شمول 

وزارت محترم ماليه مربوط مى شود. 
مساعدت به مطابقت عوايد با مصارف برای دوره 2012-2024 به اساس عملكرد 
افغانستان در جمع آوری عوايد در سالهای 1391-1393 كه وزارت محترم ماليه و 
ساير ادارت مربوط مسئول آن هستند، صورت خواهد گرفت. مسئوليت های طرح 

اصالحات ساختاری را مى توان در نمودار مسئوليت طور ذيل نشان داد:
 

مسئولیت اداره عالی تفتیش تحت برنامه تشویقی صندوق امانت 
برای بازسازی افغانستان:

مسئوليت اداره عالى تفتيش مطابق طرزالعمل مديريت مالى عامه برنامه تشويقى 
صندوق امانت برای بازسازی افغانستان به صورت خالصه عبارت است از: اداره 
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برای  امانت  صندوق  تشویقی  برنامه 
بازسازی افغانستان:

برای  امانت  صندوق  به  مساعدت  ابتدا  در 
بازسازی افغانستان مطابق برنامه های تمويل 
مى گرفت.  صورت  كنندگان  مساعدت 
ولى در اوايل سال 1391 )ماه جون 2012( 
مساعدت كنندگان متشكل از شش مساعدت 
رهبری  اين صندوق تحت  به  كننده عمده 
»گروه كاری برنامه تشويقى صندوق امانت 
برای بازسازی افغانستان« يك برنامه تمويل 
چندين ساله را تحت عنوان »برنامه تشويقى 
افغانستان«  بازسازی  برای  امانت  صندوق 
پيشنهاد كردند. طوريكه از تفاهم نامه برنامه 
بازسازی  برای  امانت  صندوق  تشويقى 
اسالمى  بين دولت جمهوری  افغانستان كه 
امضاء  به  كنندگان  مساعدت  و  افغانستان 
رسيد برمى آيد، هدف برنامه تشويق عبارت 
از حمايت دولت افغانستان در به راه اندازی 
منظور  به  كه  مى باشد  اصالحى  برنامه های 
افزايش جمع  از طريق  پايداری مالى  بهبود 
شيوه  تقويت  و  داخلى  عايدات  آوری 
مى شوند.  انداخته  راه  به  مصارف  مديريت 
اين برنامه اصالحات ساختاری را نيز از جمله 
برنامه های مهم دولت قلمداد مى نمايد. ميعاد 
برای  امانت  صندوق  تشويقى  برنامه  تطبيق 
)از   2014-2012 جون  افغانستان  بازسازی 
سال  سوم  ربع  ختم  الى  سال 1391  شروع 

1393 هجری شمسى( معين شده بود. 

كه  سپردند  تعهد  كنندگان  مساعدت 
درهمسويى با اهداف برنامه تشويقى صندوق 
امانت برای بازسازی افغانستان كمك هايشان 
بپردازند.  صندوق  اين  به  برنامه  دو  طى  را 
اصالحات  طرح  از:  عبارتند  دوبرنامه  اين 
چهارم  سه  حدوداً  كه   )SRS( ساختاری 
مساعدت های تعهد شده را تشكيل مى دهد؛ 
و طرح مساعدت به مطابقت عوايد با مصارف 
را  تعهدات  چهارم  يك  كه   )RMGS(

تشكيل مى دهد. 
چهار  را  ساختاری  اصالحات  طرح  اساس 
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عالى تفتيش بايد تفتيش رعايت را انجام داده و گزارش نتايج تفتيش را مطابق شرايط ذيل برای هر 
سه سال تهيه نمايد: 

كمك های فنى تحت پوشش پروژه دوم اصالحات مديريت مالى عامه )TF10024( برای رسيدن به 
اهداف معيارات برنامه تشويقى صندوق امانت برای بازسازی افغانستان از روند تطبيق برنامه اصالحات 
در تفتيش خارجى مطابق به تعهدات حمايت مى كند. به اين ترتيب اداره عالى تفتيش تشويق مى شود 

تا روند تفتيش را به كمك فنى مشاورين خارجى تكميل نمايد. 
تكميل نمودن موفقانه تمام شرايط برنامه تشويقى صندوق امانت برای بازسازی افغانستان در هر برنامه 
توسط نهاد ذيصالح مانند اداره عالى تفتيش كه مسئول تفتيش خارجى در هر سال است، باعث جريان 

وجوه ذيل به صندوق امانت برای بازسازی افغانستان مى شود:

به همين ترتيب هرگونه كوتاهى در تكميل نمودن شرايط مذكور نيز عواقب منفى در پى دارد. هرگاه 
فعاليت هايكه برای يك سال مالى معين، تعيين شده و بعد از ميعاد توسط اداره اجراء كننده آن تكميل 
گردد وجوه مذكور به اندازه 8.3% از تخصيص ابتدائى برای هر ماه كه از ميعاد معيين مى گذرد 
تنقيص مى گردد تاجايكه تمام مبلغ تخصيص داده شده در اثر ناكامى اداره مربوطه تنقيص گردد )اگر 
از ميعاد تعيين شده 12 ماه بگذرد تمام وجوه تخصيص داده شده تنقيص مى گردد(. پس وجوه فوق 
الذكر بعد از اينكه در اثر كوتاهى در تكميل نمودن برنامه مربوطه تنقيص گردد؛ ديگر تحت پوشش 

برنامه تشويقى عايد اداره عملى كننده نمى گردد. 
صالحیت های اداره عالی تفتیش و تالش این اداره در برآورده ساختن شرایط برنامه 

تشویقی صندوق امانت برای بازسازی افغانستان:
به اساس صالحيتى كه توسط قوانين نافذ قبلى و قانون جديد تفتيش )كه در سال 1392 مطابق 2013 
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ميالدی تصويب گرديد( به اداره عالى تفتيش 
تفويض گرديده است اين اداره تفتيش رعايت را 
در تمام ادارات دولت جمهوری اسالمى افغانستان 
اجراء مى نمايد. ولى به اساس قوانين قبلى تفتيش؛ 
برای تقديم نمودن گزارش  اداره عالى تفتيش 
يافته های تفتيش به شورای ملى و نشر آن ملزم 
نبود. گزارش شش ماهه صرف به رئيس جمهور 
تقديم مى گرديد. ماده های 2،5 و 12 قانون جديد 
تفتيش به اين اداره مسئوليت مى دهد تا گزارشات 
تفتيش رعايت را هم به شورای ملى و هم به رئيس 
جمهور تقديم نمايد. ماده 19 قانون جديد تفتيش 
با  كه  مى دهد  تفتيش صالحيت  عالى  اداره  به 
تقديم نمودن گزارش يافته های تفتيش به شورای 
ملى و رئيس جمهور آنرا نشر نيز نمايد. افزون بر 
اين ماده 18 قانون تفتيش اداره عالى تفتيش را ملزم 
مى سازد تا تفتيش محاسبات و امور مالى را مبتنى 
المللى موسسات  بين  بر ستاندارد های سازمان 

عالى تفتيش )INTOSAI( انجام دهد. 
برآورده ساختن شرایط در سال 1391 

 :)2012(
اداره عالى تفتيش در سال 1391 تفتيش رعايت را 
در ادارات كه برای تفتيش تعيين شده بودند مطابق به 
پالن تفتيش خود اجراء نمود. در اين سال هيچ گونه 
خدمات مشاورتى در اختيار اين اداره قرار نداشت. 
با بميان آمدن شرايط برنامه تشويقى صندوق امانت 
برای بازسازی افغانستان برای اداره عالى تفتيش، 
اين اداره پوشش 5 درصد مصارف بودجه اصلى 
سال 1390 اش را مطالبه كرد. ولى اين ادعای اداره 
عالى تفتيش برای سال 1391 توسط بانك جهانى 
كه مديريت صندوق امانت برای بازسازی افغانستان 
را به عهده دارد بنا به عدم نشر گزارش تفتيش رد 
گرديد. عدم نشر گزارش به نوبه خود به اين بر 
مى گردد كه به اساس قانون تفتيش نافذ در سال 
مذكور اداره عالى تفتيش ملزم به نشر گزارش نبود 
و از طرف ديگر هيچ بررسى خارجى از رعايت 
تفتيش با ستاندارد های بين المللى نهادهای عالى 

تفتيش )ISSAIs( صورت نگرفت. 
برآورده ساختن شرایط در سال 1392 

:)2013(
در يك نشست كه بين اداره عالى تفتيش، بانك 
ماليه  محترم  وزارت  بودجه  رياست  و  جهانى 
عالى  اداره  كه  تصميم گرفته شد  برگزار شد، 

سال تفتيش

1391

1392

1393

پوشش مصارف مجموعى 
سال قبل

5 درصد كل مصارف

20 درصد كل مصارف

50 درصد كل مصارف

اجراء تفتيش مطابق معيارات تفتيش

INTOSAI ISSAI
سازمان بين المللى موئسسات عالى 
تفتيش/ ستاندارد های بين المللى 

نهادهای عالى تفتيش.

نشر گزارشات و مدارك

نشر گزارشات و بررسى بيرونى 
توسط متخصصين مديريت مالى 

عامه جهت مطابقت با ستاندارد های 
بين المللى نهادهای عالى تفتيش 

)ISSAI( در زمان معيين.

سال مالى

1391

1392

1393

مبلغ

3.75 دالر امريكايى

11.20 دالر امريكايى

13.00 دالر امريكايى
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تفتيش 25% مصارف سال 1391 را مطابق شرايط در تفتيش سال 1392 تحت پوشش قرار دهد 
)5% برای سال 1391 و 20% برای سال 1392( و گزارش تفتيش ادارات مربوطه را به زودترين 

فرصت الى 10 نوامبر 2013 تقديم نمايد. 
به اين اساس چهار وزارت كه عبارتند از وزارت معارف، وزرات صحت عامه، وزارت فوائد عامه 
و زارت كار و امور اجتماعى، شهدا و معلولين در سال 1392 برای تفتيش انتخاب شدند )برای 
پوشش مصارف و معامالت اين ادارات در سال 1391(. جزئيات اين چهار وزارت خانه در جدول 

ذيل ارائه شده است:

مجموعانکشافیعادی

درصد مجموعه 
ترکیب شده سال 

1391 نام وزارت خانه

13.911.989.5387.35 12.708.747.135        1.203.242.403 وزارت فواید عامه

6.77   12.815.813.745   12.418.172.811   397.640.934 وزارت انکشاف دهات

2.99    5.671.072.664     5.339.518.589     331.554.075 وزارت انرژی و آب

2.10      3.979.843.931         3.056.162.784         923.681.147 وزارت زراعت

23.048.873.33212.17  2.816.130.464 20.232.742.868 وزارت معارف

3.36      6.359.813.435         4.560.776.038       1.799.037.397 وزارت صحت عامه

4.25      8.045.389.906     2.096.850.762           5.948.539.144 وزارت مالیه

19.79    37.482.446.124         22.445.057         37.460.001.067 وزارت دفاع

19.19    36.335.977.599        130.577.862         36.205.399.737 وزارت داخله

وزارت کار، امور 
7.410.440.792452.516.8197.862.957.6114.15اجتماعی، شهدا و معلولین

57.967.394.35383.41 43.960.462.340 14.006.932.013 مجموعه

1.30      2.453.216.466       358.564.017       2.094.652.449 وزارت امور خارجه

نمونه 83.9682.0383.411392درصد مجموعه

مجموع مصارف برای 
تمام ادارات

135.790.736.54753.593.076.358 189.383.812.905    27.03

جزئیات 11 وزارت با بلندترین مصرف در سال مالی 1391

سال 1391
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اساس  به  مذكور  گانه  چهار  وزارت های 
خصوص  به  آن  اهميت  و  مصرف  روند 
در بخش های تعليم و تربيه، صحت، اعمار 
زيربناها و امور اجتماعى برای تفيش رعايت 
چهار  اين  شدند.  برگزيده   1392 سال  در 
مصارف  درصد   28 مجموع  در  وزارت 
بودجه اصلى سال 1390 و 27 درصد بودجه 
اصلى 1391 را از آن خود نموده بودند. معيار 
پوشش 25 درصد مصارف بودجه اصلى و 
تحليل خطر نيز گزينش اين چهار وزارت را 

برای تفتيش رعايت مجاب مى سازد. 
به اساس تجربه و تحليل خطر )ريسك( كه 
اين  قبلى بدست آمده است  تفتيش های  از 
چهار وزارت به خاطر ضعف كنترل داخلى 
و تفتيش داخلى، كوتاهى در استفاده نمودن 
ضعف  يافته،  تخصيص  انكشافى  بودجه 
مديريت مصارف و عدم مطابقت با مقامات 
و  تداركات  كنترل  در  كوتاهى  بودجوی، 
مديرت قردادها، عدم نظارت ازعملى نمودن 
قوانين مربوطه مانند قانون مديريت مالى و 
درامدها،  بر  ماليات  قانون  عامه،  مصارف 
قانون گمركات، قانون تداركات و اصولنامه 
مواد  از  پيروی  در  ضعف  و  حسابداری؛ 
معاهدات با مساعدت كنندگان و رهنمودهای 
نهادهای ذيصالح مخصوصاً وزارت محترم 
رعايت  تفتيش  جهت  گزينش  برای  ماليه، 

مناسب شناخته شدند. 
مسوده طرح تفتيش با بانك جهانى شريك 
ساخته شد و مالحظات ايشان نيز در طرح 
چهار  در  رعايت  تفتيش  شدند.  گنجانيده 
وزرات مذكود )و سايرنهاد ها كه به اساس 
پالن اداره عالى تفتيش( مطابق شرايط درجه 
درجه چهارم  و   )400-100 ISSAI( سوم 
های  ستاندارد   )4100  &  4000  ISSAI(
بين المللى نهادهای عالى تفتيش سازمان بين 
 INTOSAI( المللى موئسسات عالى تفتيش
ISSAIs( در ارتباط به تفتيش رعايت قوانين 
و مقررات كه بايد به صورت يك ماموريت 
عالى  اداره  توسط  گردد،  عملى  جداگانه 

تفتيش به انجام رسيد. 
نتايج تفتيش رعايت قوانين و مقررات در چهار 
وزارت مذبور )وزرات تعليم و تربيه، وزارت 

فوائد عامه، وزرات كار، امور اجتماعى، شهدا و معلولين؛ و وزرات صحت عامه( به صورت جداگانه برای 
هر وزرات تهيه و به بانك جهانى و وزارت محترم ماليه تا 10 ماه سپتمبر سال 2013 تقديم گرديد. 

بانك جهانى بعد از دريافت مدارك مربوطه از اداره عالى تفتيش )در نيمه ما ديسمبر سال 2013( و بعد 
از چندين مرور و بحث روی آن، يك كميته بررسى خارجى را جهت بررسى مطابقت تفتيش اداره عالى 
تفتيش با معيارات برنامه تشويق صندوق امانت برای بازسازی افغانستان تشكيل نمود. اين بررسى تا نيمه 
جنوری سال 2014 تكميل و گزارش آن يكجا با تصديق بانك جهانى از مطابقت تفتيش با معيارات وضع 

شده به اداره عالى تفتيش مواصلت كرد. 
ولى بانك جهانى كه مديريت صندوق امانت برای بازسازی افغانستان را به عهده دارد در مورد مطابقت 

تفتيش با شرايط وضع شده نتايج ذيل را ارائه نمود:

درس های از يافته های تفتيش رعايت با شرايط برنامه تشويقى صندوق امانت برای بازسازی افغانستان در سال 
:)2013( 1392

طوريكه از گفته های قبلى برمى آيد از مبلغ 3.75 مليون دالر كه در سال 1391 )2012( توسط برنامه تشويقى 
صندوق امانت برای بازسازی افغانستان به اداره عالى تفتيش تخصيص يافته بود، هيچ مبلغى توسط حكومت 
افغانستان بنا به عدم پوره نمودن شرايط دريافت نگرديد. در سال 1392 )2013( نيز از جمله 11.2 مليون دالر 
كه دولت افغانستان بايد دريافت مى كرد مبلغ 0.93 مليون دالر آن به خاطر تاخير در تكميل شدن پروسه الزم 

تنقيص گرديد. 
با اين حال وجه مثبت تفتيش سال 1392 )2013( و شرط مطابقت آن با معيارات وضع شده اين است كه در 
اين سال اداره عالى تفتيش خود به تنهايى به مشوره مشاورين كه در آنزمان در اختيار داشت به تفتيش پرداخت 
چون به اساس بانك جهانى/پروژه دوم اصالحات مديريت مالى عامه هيچگونه كمك مشاورتى خارجى 

در آنزمان ممكن نبود.  
گزارش كميته بررسى خارجى كه توسط بانك جهانى تشكيل شده بود با اينكه رعايت معيارات برنامه 
تشويقى صندوق امانت برای بازسازی افغانستان را سفارش مى كند ولى خال هايراكه بايد در سال 1393 حين 

اجراء تفتيش رعايت توسط اداره عالى تفتيش پر گردد، خاطر نشان نساخته است. 
كميته بررسى خارجى كه توسط بانك جهانى جهت بررسى پروسه تفتيش رعايت توسط اداره عالى تفتيش 

در سال 1392 تشكيل شده بود سفارشات ذيل را پيشكش نموده است:
 أ- گزارش كاری تفتيش بايد به صورت معياری آنگونه توسط اداره عالى تفتيش منحيث بخش كار ساحوی 
اش انجام مى شود، تنظيم گرديده و منابع آن دقيق ذكر گردند. جمع نمودن هر تفتيش و گزارش مربوطه آن 

نبايد به صورت جداگانه امضاء و قبل از تكميل شدن تمام پرونده های )فايل ها( آن صادر گردد. 
 ب- مالحاظات رهبری مراجع تحت تفتيش در مقابل يافته های تفتيش بايد مطابق با اصول عملكرد سالم يا با 

نقل قول مستقيم و يا به صورت خالصه در يك گزارش درج گردد. 
عالوه بر معيارات فوق الذكر شرايط مطابقت كامل با ستاندارد های بين المللى نهادهای عالى تفتيش 
)ISSAIs( نيز برای تفتيش رعايت منحيث شروط الزم الرعايه موجودند. اين شرايط اضافى عبارتند از 

سال مالى

1391

1392

مبلغ تخصيص يافته

US$ 3.75 مليون

دالرامريكايى 11.27 
مليون

دريافتى

صفر

دالر امريكايى 
10.27 مليون

علل ترخيص و عدم ترخيص وجوه

ماه های اضافى كه از ميعاد معين برای عملكردهای مشخص گذشته 
صد در صد تنقيص يافت )12 ماه( و يا از آن هم فراتر گذشت )بيشتر 

از 12 ماه(

ماه های اضافى كه از معياد معين برای عملكردهای مشخص گذشته بود به حدی بود 
كه وجوه تخصيص يافته به اندازه 8.3 درصد برای هر ماه تنقيص يافت )يك ماه از 
ميعاد گذشته بود(- يعنى 11.2 مليون دالر در 12 ماه و 10.27 مليون دالر در 11 ماه.
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شرط پالن گذاری تفتيش با بررسى كنترل داخلى و ارزيابى خطر، شرط عملى نمودن كار ساحوی با روش )متدولوژی( دقيق و نمونه 
برداری درست و شرط گزارش دهى نتايج تفتيش به اساس مدارك مناسب و معيارات كه به اساس آن عدم رعايت خاطر نشان شده است 

كه يكجا با پاسخ مراجع تحت تفتيش ارائه مى گردند. 
برآورده ساختن شرایط در سال 1393 )2014(:

در سال 1393 )2014( اداره عالى تفتيش ملزم است تا 50 درصد مصارف مجموعى بودجه اصلى )مصارف بودجه عادی و انكشافى 
سال 2013/1392( را تحت پوشش تفتيش قرار دهد، تفتيش را به اساس ستاندارد های بين المللى نهادهای عالى تفتيش سازمان بين المللى 
موئسسات عالى تفتيش )INTOSAI ISSAIs( انجام دهد، گزارش تفتيش را در ميعاد معين به وزارت محترم ماليه و بانك جهانى 
تقديم نموده و آنرا نشر نمايد. اداره عالى تفتيش به كمك پروژه دوم اصالحات مديريت مالى عامه )PFMR II( از سال 2014 بدين سو 
جهت تقويت روند تفتيش رعايت و برآورده ساختن شرايط برنامه تشويقى صندوق امانت برای بازسازی افغانستان مشاورين خارجى را 
گماشته است. اداره عالى تفتيش چهار وزارت كه عبارتند از وزارت دفاع ملى، وزرات امور داخله و زارت تعليم و تربيه و وزارت احياء 
و انكشاف دهات را جهت برآورده ساختن معيار پوشش 50 درصد بودجه اصلى )مصارف سال 1392( برای برنامه تشويقى صندوق 
امانت برای بازسازی افغانستان انتخاب كرده است. گزينش اين چهار وزارت به اساس عين ملحوظات كه عبارتند از مصرف، اهميت 
سكتوری، تحليل خطر و برآورده ساختن معيار پوشش 50 درصد تحت برنامه تشويق صندوق امانت برای بازسازی افغانستان ماننده سال 

1392 صورت گرفته است. 

مجموعانکشافیعادی

درصد مجموعه 
ترکیب شده سال 

1392 نام وزارت خانه

5.86     16.309.480.496   13.984.288.145          2.325.192.351 وزارت فواید عامه

6.15     17.105.085.650   16.456.831.692             648.253.958 وزارت انکشاف دهات

2.26       6.277.318.731     5.718.101.804             559.216.927 وزارت انرژی و آب

2.34       6.503.812.094     5.016.216.307          1.487.595.787 وزارت زراعت

12.56     34.924.962.011     5.729.837.474       29.195.124.537 وزارت معارف

3.70     10.284.852.461     7.169.485.138          3.115.367.323 وزارت صحت عامه

2.93       8.159.228.315     2.456.768.472          5.702.459.843 وزارت مالیه

23.87     66.381.423.532     8.305.467.567       58.075.955.965 وزارت دفاع

18.18     50.565.497.091        295.720.601       50.269.776.490 وزارت داخله

وزارت کار، امور 
4.31     11.996.565.464        526.571.458       11.469.994.006 اجتماعی، شهدا و معلولین

83.52  232.293.226.224   65.936.645.886     166.356.580.338 مجموعه

وزارت امور خارجه

وزارت امور مهاجرین

 3.248.963.516         

258.679.635

 261.705.703       

15.651.526

 3.510.669.219       

 274.331.161          

1.26

0.10

نمونه برداری شده در سال 84.0282.2683.52درصد مجموعه
1393

مجموع مصارف برای 
تمام ادارات

197.991.707.43280.152.954.662278.144.662.09460.75

جزئیات 12 وزارت خانه با مصرف باال در سال مالی 1392

سال 1392
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مذكور  خانه  وزرات  چهار  در  تفتيش  كار 
و  داخله  امور  وزرات  ملى،  دفاع  )وزارت 
زارت تعليم و تربيه و وزارت احياء و انكشاف 
دهات( درجريان بوده و توقع برده مى شود كه 
در زمان معين تكميل گردد. بعد از سپردن 
به  برای هر چهار وزارت  بموقع گزارشات 
صورت  در  آن،  مرور  و  جداگانه  صورت 
به  دالر  مليون   13 مبلغ  جهانى  بانك  تاييد 
صندوق امانت برای بازسازی افغانستان انتقال 

خواهد يافت. 

درحاليكه اداره عالى تفتيش ملزم است تا تمام 
شرايط برنامه تشويقى صندوق امانت برای 
اين  و  سازد  برآورده  را  افغانستان  بازسازی 
اداره در اين راستا از هيچ گونه تالش دريغ 
نمى نمايد تا از اين طريق به توسعه افغانستان 
سهمش را اداء نمايد، افزون بر آن موارد ذيل 

نيز در اين راستا از اهميت بسزا برخوردارند:
پايه ترين  بلند  اداره عالى تفتيش منحيث   •
نهاد بازرسى عامه در كشور برعالوه تفتيش 
رعايت با قوانين و مقررات مسئوليت تفتيش 
عملكرد را نيز در نهادهای عامه )وزارت ها و 
ساير نهادهای دولتى( بعهده دارد تا آنان مطابق 
وظايف و اهداف مشخصشان عمل نمايند. با 
اينكه برآورده ساختن شرايط برنامه تشويقى 
صندوق امانت برای بازسازی افغانستان توسط 
اسالمى  جمهوری  دولت  ادارت  و  نهادها 
افغانستان ممكن مهم ترين معيار برای دريافت 
مساعدت ها باشد، اداره عالى تفتيش مى تواند 
راستای  در  ادارات  اين  عملكرد  بازرسى  با 
آن ها  شده  وضع  شرايط  ساختن  برآورده 
سال  )در  مساعدت ها  اين  از  سازد  قادر  را 
2012/1391 مبلغ 37.5 مليون دالر، در سال 

2013/1392 مبلغ 112 مليون دالر و در سال 2014/1393 مبلغ 130 مليون دالر مى باشد كه مجموعاً مبلغ 280 
مليون دالر برای برآورده ساختن 10 شرط وضع شده به مدت سه سال مى شود( مستفيد شوند. 

• اين عمل مى تواند منحيث بخش تفتيش عملكرد يا درسال جاری و يا هم در سال بعدی اجراء گردد تا 
نهادها و ادارات دولتى از دست آورد ها و ناكامى هايشان آموخته و در آينده در براورده ساختن شرايط 

كوتاهى ننمايند.
• در ارتباط به برآورده ساختن شرايط طرح مساعدت به مطابقت عوايد با مصارف )RMGS( كه يك 
چهارم تمام وجوه تعهد شده به صندوق امانت برای بازسازی افغانستان در سالهای 1393-1391 )2012-

2014( را تشكيل مى دهد و به اساس عملكرد دولت افغانستان در راستای جمع آوری عوايد در سال های 
مذكور اهداء مى گردد و وزارت ماليه و ساير نهادهای مربوطه مسئوليت آنرا بعهده دارند، اداره عالى تفتيش 

مى تواند يك بازرسى جداگانه از عملكرد جمع آوری عايدات را برای سه سال به مرحله اجراء بگذارد. 
• عليرغم اينكه هدف برنامه تشويقى صندوق امانت برای بازسازی افغانستان )كه يك چهارم تمويل طرح 
مساعدت به مطابقت عوايد با مصارف برای سه سال 1391-1393 منوط به برآورده ساختن آن است( به 
صورت مشخص عبارت از »حمايت افغانستان در راستای يك برنامه اصالحى كه به منظور بهبود پايداری 
مالى از طريق افزايش جمع آوری عوايد داخلى و تقويت مديريت مصارف عامه روی دست گرفته 
مى شود«؛ ولى طوريكه ديده مى شود در سه سال گذشته اين هدف نه در برنامه های جمع آوری عايدات و نه 
هم در طرح های مديريت مصارف دولت افغانستان بازتاب نيافته است. تمويل كل مصارف بودجه عادی از 
عوايد داخلى و رهايى از هرگونه اتكاء به مساعدت بيرونى اهداف پايداری مالى دولت را تشكيل مى دهد. 
ولى طى چندين سال افزايش مصارف عادی تمام تالش های حكومت افغانستان را در راستای پايداری مالى 
در كشور خنثى ساخته است، طوريكه عوائد داخلى صرف 60.2% مصارف عادی سال 1391 و كمتر از 
66.5% مصارف عادی سال 1390 را تكافو نمود. به همين ترتيب به اساس تخمينات )آمار و ارقام مصارف 
و عوايد داخلى در دسترس عموم قرار دارد( در سال 1392 عوايد داخلى صرف 55.2 درصد مصارف 
عادی سال را برآورده ساخت. به اساس نكات فوق الذكر فاصله بين عوايد داخلى و مصارف بودجه عادی 

در پنج سال اخير را طور ذيل ارائه نموده مى توانيم: 
 

افزايش فاصله بين عوايد داخلى و مصارف عادی در پنج سال اخير كه در تناقض با اهداف پايداری مالى 
دولت است مستلزم بررسى عملكرد، سياست ها و نحوه مديريت جمع آوری عوايد مالياتى و گمركات؛ و 

بازرسى عملكرد، سياست ها و مديريت جمع آوری عايدات غير مالياتى و عوايد متفرقه مى باشد. 
نقش اداره عالى تفتيش در راستای حصول اهداف الزم و همچنان فعاليت هايكه به صورت كل در برآورده 
ساختن اهداف عمومى دولت جمهوری اسالمى افغانستان كمك مى نمايد، رسالتى است نهادهای عالى 
تفتيش در هر كشور در برآورده ساختن آن تالش مى نمايد. پس اداره عالى تفتيش افغانستان نيز در راستای 

اين اهداف واال برای افغانستان از هيچ گونه مساعى دريغ ننمايد. 
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تحلیل وضعیت مالی کشورطی سال 1392 مقاالت
مقاالت
مقاالت

مطابق  كه   1392 مالى  سال  قطعيه  حساب 
مؤرخ   )6084( شماره  وحكم  قانون  به 
جمهوری  رياست  عالى  مقام   1391/10/3
مالى  سال  دوم  ربع  طى  افغانستان  اسالمى 
1393 توسط اداره عالى تفتيش مورد بازرسى 
عادی  بودجه  تحقق  قرار گرفت چگونگى 
و انكشافى و همچنين عوايد پيش بينى شده، 
تحقق يافته و تحصيل شده واحدهای بودجوی 
دولت را طى سال مالى 1392 نشان مى دهد. بر 
خالف سال مالى 1391 كه استثناً برای مدت 
)9( ماه در نظرگرفته شده بود، سال مالى 1392 
برای )12( ماه يعنى از اول جدی سال 1391 

الى اخير قوس 1392 درنظرگرفته شده است.
دولت جمهوری اسالمى افغانستان مصارف 
عـــادی و انكشافى خود را از طريق عوايد 
داخلى و كمك های  مالياتى  غير  و  مالياتى 
خارجــــى و بخش كوچك آن را از طريق 

قرضه های انكشافى تمويل مى نمايد. 
اين مقاله بخشى از گزارش حساب قطعيه است 
كه مرور كلــــى را در مورد وضعيت مالى، 
منابع و استفاده از وجوه دولت طى سال مالى 
)1392( در مقايسه با چند سال قبل ارائه مى كند.

خالصه عواید و مصارف
چگونگی تحقق مصارف بودجه عادی و انکشافی

 مصارف دولت در سال 1392 از طريق بودجه عادی مبلغ )197.991.707.432( 
مبلغ  جمعاً  افغانى،   )80.152.954.662( مبلغ  انكشافى  بودجه  و  افغانى 
)278.144.662.094( افغانى در مقايسه با مبلغ )189.383.812.905( افغانى مجموع 
بودجه عادی وانكشافى در سال 1391 )9 ماه( ومبلغ )199.181.991.505( افغانى 
مجموع بودجه عادی و انكشافى در سال 1390)12 ماه(، نشان دهنده يك افزايش 

نسبت به سال های متذكره مى باشد. 
به اساس پيش بينى های موجود، توليد ناخالص داخلى )GDP( درسال )2013( مبلغ 
)1.197.168.000.000( افغانى وانمودگرديده كه مطابق به آن مصارف مجموعي 
 )GDP( درصد توليد ناخالص داخلي )دولت در سال مالى )1392( حدود )23.2
ميگرددكه ازجمله مصارف بودجه عادی )16.5( درصدومصارف بودجه انكشافى 
)6.7( درصد توليد ناخالص داخلى )GDP( را تشكيل مى دهد. درحاليكه مجموع 
مصارف بودجه دولت در سال )1390( حدود )23( درصد توليد ناخالص داخلى 
و در سال 1388 و 1389 به عنوان فيصدي توليد ناخالص داخلي درحدود )21( 

درصد مى باشد.
جدول و گراف ذيل، جزئيات مصارف بودجه عادی وانكشافى پنج سال اخير را 

ارايه مى دارد.

] تفتیش، شماره دوم[



به مالحظه جدول فوق در مقايسه با مصارف بودجه اصلى سال قبل )9 ماه سال 1391(، مصارف بودجه اصلى در سال 1392)12 ماه( 46.9 درصد در مقايسه با سال 
1390 )12 ماه( 39.6 درصد افزايش را نشان مى دهد؛ كه از جمله مصارف بودجه عادی در سال 1392 )12 ماه( در مقايسه با )9 ماه سال 1391( 45.8 درصد و در 
مقايسه با سال 1390)12 ماه( درحدود 32.5 درصد و مصارف بودجه انكشافى در سال 1392 در مقايسه با سال 1391، 49.6 درصد و به مقايسه سال 1390، 61 
درصد افزايش داشته است. درگراف ذيل چگونگى رشد مصارف بودجه اصلى در مجموع و مصارف بودجه عادی وانكشافى طور جداگانه نشان داده شده است.

مطابق به شكل 2.1 فوق، افزايش بيشتر در مصارف عادی و افزايش نسبى در مصارف انكشافى مشاهده مى شود؛ اما بر خالف چندين سال اخير كه سهم مصارف 
انكشافى در مقايسه با مصارف عادی رو به كاهش بود، در دو سال قبل )1391 و 1392( سهم مصارف انكشافى در مجموع مصارف اندكى افزايش يافته است. 
سهم مصارف انكشافى در مجموع مصارف از )33.5( درصد در سال 1388 به )25( درصددر سال 1390 تنزيل يافته است، ولى در سال 1391 به )28.3( درصد و 

در سال 1392 به )28.8( درصد، مطابق به گراف ذيل صعود نموده است. 
 

21 ] سرطان، اسد، سنبله 1393[
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عواید داخلی و کمک های خارجی
چگونگی تمویل مصارف بودجه عادی در سال 1392

مجموع عوايد از منابع داخلى در سال 1392 مبلغ )109.332.995.372( افغانى وانمود گرديده كه حدود )9.13( درصد توليد ناخالص داخلى )GDP( در 
سال 1392 مى باشد. سهم منابع مختلف در عوايد داخلى، )48.3( درصد عوايد مالياتى، )25.9( درصد محصول گمركى و فيس ها، )20.1( درصد عوايد 
غير مالياتى، )2.3( درصد عوايد متفرقه و فروش دارائى های غير منقول و حدود )3.4( درصد سهميه های اجتماعى مى باشد. كمك های خارجى در سال 
1392 مبلغ )140.082.069.955( افغانى بود كه )11.7( درصد توليد ناخالص داخلى )GDP( مى باشد. مجموع وجوه دريافت شده جهت تمويل بودجه 
 )GDP( درصد توليد ناخالص داخلى )عادی از منابع داخلى و خارجى مبلغ )249.415.065.327( افغانى در سال مالى 1392 نشان داده شده كه )20.8

مى باشد.
در سال مالى 1392 سهم عوايد مالياتى )4.4( درصد توليد ناخالص داخلى )GDP(، محصول گمركى و فيس ها )2.36( درصد، عوايد غير مالياتى )1.8( 
درصد و ساير عوايد )0.5( درصد توليد ناخالص داخلى )GDP( مى باشد كه در مقايسه با سال مالى )9 ماه( سال 1391، عوايد داخلى در سال مالى 1392 

درحدود )33.8( درصدو در مقايسه با سال مالى 1390 )شامل 12 ماه(، 10 درصد افزايش را نشان مى دهد.
دولت مبلغ )109.332.995.327( افغانى يا حدود )55.2( درصد مصارف بودجه عادی سال 1392 كه مبلغ )197.991.707.432( افغانى مى باشد، از 
منابع داخلى و متباقى )44.8( درصد آنرا از كمك های خارجى از طريق صندوق امانى بازسازی افغانستان )ARTF(، صندوق وجهى نظم عامه افغانستان 
)LOTFA( و قوماندانى مشترك انتقال امنيت )CSTC-A( طور مشخص برای وزارت دفاع و وزارت امور داخله و كمك های ساير دونرها تمويل نموده 

است. شكل 2.3 سهم منابع مختلف جهت تمويل مصارف بودجه عادی در سال مالى 1392 را نشان مى دهد. 

شكل 2.3: سهم منابع مختلف در تمويل مصارف بودجه عادی در سال مالى 1392 )به اساس فيصدی(
 

مقايسه وجوه دريافت شده طى پنج سال اخير جهت تمويل بودجه عادی نشان دهنده سيرصعودی در هر دو بخش عوايد داخلى و مساعدت دونرها مى باشد. 
ليكن، سهم مساعدت دونرها در مجموع عوايد بودجه عادی كه در سال مالى 1388 مساوی به )34( درصد بود، در سال 1389 به )40( درصد افزايش يافته 

كه اين رقم در سال 1390 به )38( درصد تقليل داشته و در سال مالى 1391 دو باره به )44.6( درصد تزئيد نموده است. 

] تفتیش، شماره دوم[



جدول ذيل جزئيات عوايد بودجه عادی را در پنج سال اخير نشان مى دهد.

سهم عوايد داخلى و مساعدت ها جهت تمويل بودجه عادی نشان مى دهد كه سهم عوايد مالياتى و همچنين محصول گمركى و فيس ها در مجموع عوايد 
عادی طى 5 سال اخير كاهش يافته است. برای مثال سهم عوايد مالياتى در مجموع عوايد از )31.16( درصد در سال مالى 1389 به )26.43( درصد در سال 
مالى 1391 تقليل يافته و اين رقم در سال مالى 1392 به )21.16( درصد كاهش داشته است. به همين ترتيب، سهم محصول گمركى و فيس ها از )22.56( 

درصد در سال مالى 1389 به )14.52( درصد در سال مالى 1391 تقليل يافته كه اين رقم در. 
سال مالى 1392، )11.35( درصدكاهش را نشان مى دهد، اما سهم مساعدت دونرها در اين مدت زمان افزايش يافته است، روند فعلى تاثير معكوس در 
برآورده ساختن اهداف ثبات مالى خواهد داشت. نكته مهم راجع به عوايد متفرقه در سال مالى 1392 افزايش 10 برابری آن نسبت به سال قبل، از 254 مليون 

به 2501 مليون افغانى مى باشد.

تمویل مصارف بودجه انکشافی در سال مالی 1392
مصارف بودجه انكشافى )63.5( درصد از مساعدت ها، )34.2( درصد انتقال از حساب خزاين، )2.1( درصد از قرضه های انكشافى و )0.2( درصد متباقى 

آن از بودجه عادی، عوايد متفرقه و عوايدمعدن مس عينك، عوايد چوب جنگالت كنر، عوايد خط آهن و غيره تمويل گرديده است. 

23 ] سرطان، اسد، سنبله 1393[
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عواید داخلی و ثبات مالی

دولت به منظور تمويل مصارف عادی خود، از عوايد هردو منبع )منابع داخلي و مساعدت های خارجي( استفاده مى نمايد. بودجه انكشافي عمدتاً از 
مساعدت های دونرها، قسمأ ازعوايد داخلى ويك بخش بسيار كوچك  آن از قروض تمويل مى گردد.

مجموع عوايد دولت برای تمويل مصارف بودجه عادی درسال 1392 مبلغ )249.416.065.327( افغاني، از جمله مبلغ )109.332.995.372( 
افغانى از منابع داخلي ومبلغ )140.082.069.372( افغانى مربوط به مساعدت های خارجى مى باشد عوايد داخلى درسال مالى 1392 حاوی مبلغ 
)109.332.995.372( افغانى كه با توجه به مصارف بودجه عادی كه مبلغ )197.991.707.432( افغانى را احتوا مى نمايد حدود )55.2( درصد مى باشد 
كه يك سير نزولى نسبت به سال های قبل را نشان مى دهد. در سال مالى 1391 عوايد داخلى )60.2( درصد مصارف عادی و در سال مالى 1390 عوايد 
داخلى )66.5( درصد مصارف عادی مى باشد. سير نزولى عوايد داخلى در تمويل مصارف عادی در جدول ذيل نشان داده شده است كه از )73.11( 
درصد در سال 1388، )72.84( درصد درسال 1389 )66.54( درصد درسال 1390 به )60( درصد در سال 1391 و )55.2( درصد در سال 1392 كاهش 

را نشان مى دهد:

] تفتیش، شماره دوم[
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توسعه خال ميان عوايد داخلى و مصارف عادی روی مديريت مالى دولت و ثبات مالى تاثيرات منفى بسزايى را بجا مى گذارد.
درحاليكه تمويل مصارف عادی از عوايد داخلى و بدون همكاری نهادهای مساعدت كمك كننده بين المللى يكى از اهداف بزرگ دولت دركوتاه مدت 
مى باشد. ولى با توجه به افزايش مصارف عادی نسبت به عوايد داخلى در جريان پنج سال اخير و به خصوص تمويل )55.5( درصد مصارف عادی در سال 
1392 از طريق منابع داخلى كه كمتر از سالهای 1388 و 1391 مى باشد، تالش های دولت را در اين راستا به چالش مواجه ساخته است. افزايش مصارف عادی 

با توجه به عوايد داخلى، يك چالش بزرگ در خودكفايى كشور در آينده نزديك بشمار مى رود. 

تطبیق بودجه عادی و انکشافی سال مالی 1392
دولت در جهت تطبيق واستفاده از بودجه منظور شده و تحقق پروژه ها درمطابقت با صالحيت های بودجوی و ساير قوانين و مقررات نافذه اجراات مى كند. 
در سال مالى 1392 مجموع مصرف بودجه عادی درحدود )90.41( درصد بودجه منظور شده مى باشد كه از )86.55( درصد در سال 1391 درحدود )3.86( 

درصد بيشتر است. 

همچنان مصرف بودجه انكشافى از )50.64( درصد درسال 1392 به )57.2( درصد در سال 1392 افزايش يافته است.

افزايش نسبى در استفاده از بودجه انكشافى در سال 1392 در مقايسه با سال 1391 نشان دهنده تزئيد مصارف در سكتور زيربنا ومنابع طبيعى، صحت، زراعت 
و انكشاف دهات، مصونيت اجتماعى و اداره اقتصادی وانكشاف سكتورخصوصى مى باشد. ليكن، در سه سكتور امنيت، حكومتداری وحاكميت قانون و 

معارف كاهش در استفاده از بودجه انكشافى ديده مى شود. شكل 2.4 سير تحقق بودجه انكشافى را در سكتورهای مختلف در سه سال اخير نشان مى دهد. 

] سرطان، اسد، سنبله 1393[
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مصرف مجموعى بودجه انكشافى در سال مالى 1392، نسبت به سال های قبل قسمأ افزايش يافته، درحدود )57( درصد است. طى سال 1392 چهارده 
واحد بودجويذيل حدود )84.6( درصد مجموع بودجه انكشافى و )91.5( درصد مجموع مصارف انكشافى را به خود اختصاص داده اند:

درحالیکه تمویل مصارف 
عادی از عواید داخلی و 
بدون همکاری نهادهای 
مساعدت کمک کننده 
بین المللی یکی از اهداف 
بزرگ دولت درکوتاه مدت 
می باشد. ولی با توجه به 
افزایش مصارف عادی نسبت 
به عواید داخلی در جریان 
پنج سال اخیر و به خصوص 
تمویل )55.5( درصد 
مصارف عادی در سال 
1392 از طریق منابع داخلی 
که کمتر از سالهای 1388 و 
1391 می باشد

] تفتیش، شماره دوم[

شکل 2.4: استفاده از بودجه انکشافی )به اساس فیصدی(
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عالوه بر عدم استفاده مطلوب از بودجه توسط 
از  برخى  الذكر،  فوق  بودجوی  واحد   )14(
نهادهای ديگر نيز نتوانسته اند يك قسمت بيشتر 
برسانند،  مصرف  به  را  خود  انكشافى  بودجه 
سرمايه  از  حمايت  اداره  از  عبارتند  نهادها  اين 
اداره   ،)AISA( افغانستان گذاری خصوصى در 
تسهيل كننده قرضه های كوچك در افغانستان 
درصد   )3.6( زيست،  محيط  اداره   ،)MISFA(
مصرف بودجه توسط وزارت امور داخله، حدود 
)30( درصد مصرف بودجه توسط اداره مستقل 
ارگان های محلى، وزارت امور خارجه، وزارت 
اطالعات و فرهنگ و كميته ملى المپيك مى باشد.

 در سال 1392 از جمله مبلغ )140.196.319.583( 
مبلغ  انكشافى،  بودجه  مجموع  افغانى 
عنوانى  تخصيص  افغانى   )91.717.829.871(
 )65( كه  صادرگرديده  بودجوی  واحدهای 
تشكيل  را  انكشافى  بودجه  مجموع  درصد 
 )48.476.491.713( مبلغ  مانده  باقى  مى دهد، 
افغانى يا حدود )35( درصد بودجه انكشافى اصأل 
شامل تخصيصات صادره نگرديده است. از جمله 
مجموع تخصيصات صادرشده بودجه انكشافى، 
مبلغ  مصرف  افغانى   )80.152.954.662( مبلغ 
درصد   )12.6( يا  افغانى   )11.564.873.209(
مصرف  بدون  صادرشده  تخصيصات  مجموع 

باقى مانده است.
يكى از مواردی كه در جريان بازرسى مصارف 
بودجه انكشافى مشاهده گرديد و درسالهای قبلى 
به شمول سالهای 1391 و 1392 نيز مشاهده شده 
مى گردد، عبارتند از عدم مصرف بودجه برخى از 
پروژه ها با وصف موجوديت بودجه قابل مالحظه 
و در بسا موارد با وجود مطالبه تخصيص كدام 
فعاليت نداشته ومصرف شان صفر مى باشد. به طور 
مثال از جمله )698( پروژه شامل قطعيه، درحدود 
)48( پروژه فاقد بودجه مى باشد، از جمله )650( 
پروژه كه بودجه برای آن ها منظور گرديده در 
)187( پروژه فاقد تخصيص ومصرف مى باشد. 
عالوه برآن در ساير پروژه ها نيز مصرف بودجه در 

سطح بسيار پائين قراردارد.
به  انكشافى،  پروژه های  از  زياد  تعداد  دريك 
طبيعى،  ومنابع  زيربنا  در سكتورهای  خصوص 
معارف، صحت، زراعت و انكشاف دهات، اداره 
اقتصادی وانكشاف سكتورخصوصى طى چند 
سال اخير به شمول سال 1392 مصرف قابل توجه 

صورت نگرفته. مثال های ذيل تصوير روشنى را در اين رابطه بيان مى دارد:
سکتور معارف

• در وزارت معارف پروژه های مربوط به اعمار مكاتب در واليات سرحدی، توسعه زيربنای معارف 
تعليمات اسالمى و عرضه خدمات در سطح ولسوالى ها، پروژه تعليمات كاريابى طبقه اناث و غيره 
با مصرف كمتر از )40( درصد بودجه و در برخى موارد كمتر از )5( درصد از سال 1389 به اين 

طرف جريان دارد.
• در وزارت تحصيالت عالى پروژه های مربوط به اعمار ساختمان ها و خريداری تجهيزات برای 
پوهنتون ها در چندين واليت، اعمار تأسيسات و خريداری تجهيزات برای پولى تخنيك كابل، 
اعمار تأسيسات و خريداری تجهيزات برای پوهنتون كابل، شفاخانه كادری على آباد، البراتوارها و 
تعميرپوهنتون تعليم وتربيه، با مصرف بودجه كمتر از )40( درصد از سال )1390( به اين سو جريان 

دارد.
سکتورصحت:

• دروزارت صحت عامه، پروژه های مربوط به احيای مجدد البراتوار مركزی و انتقال خون، شفاخانه 
100 بستر در واليات كاپيسا و سرپل، مراقبت و مجادله عليه شيوع مرض ساری و انفلونزای مرغى 
توسط انستيتوت طبى افغان، اعمارشفاخانه ها و تاسيسات صحى در واليات قندهار، هلمند و ارزگان، 
 BHCs( در واليات سرحدی، اعمار مراكز صحى )CHC( با ب )( و )2BHC( باب )اعمار )11
CHCs &( در واليت نورستان، اعمار شفاخانه )30( بستر ولسوالى ورس باميان، واحد مراقبت های 
عاجل )ICU( طى مدت 3 الى 4 سال با تطبيق بودجه پائينتر از )30( درصد و در بعضى موارد با هيچ 
نوع مصرف ادامه دارد. طور مثال اعمار و بازسازی پروژه نقل وانتقال خون و پروژه البراتوارمركزی 
مصرف بودجه بين 23 الى 33 درصد را طى سه سال اخيرداشته، پروژه اقدامات كنترول مالريا و 
پروژه بهبود عرضه خدمات صحى حمايتى توانسته اند حدود فقط 4 الى 13 درصد بودجه انكشافى را 
طى سال های 1389 الى 1391 مصرف نموده و در سال 1392 فقط )78( درصد تطبيق شده و پروژه 
)ICU( درسال 1390 هيچ نوع فعاليت نداشته و در سال 1391 درحدود )34( درصد و در سال مالى 

1392 حدود )27( درصدتحقق را نشان مى دهد.

سکتوررشد و توسعه زراعت، در قرأ و محالت
• دروزارت زراعت، آبياری و مالداری، پروژه های مربوط به احصائيه وسروی زراعتى به منظور 
ايجاد ديتابيس، بازسازی و تجهيز مراكز دفاترزراعتى در مركز، واليات و ولسوالى ها، پروگرام 
ملى باغداری و مالداری، ايجاد البراتوارهای كنترول كيفيت و قرنطين حيوانى و نباتى، پروژه 
تقويت كوپراتيف های زراعتى، برنامه احيأ زيرساخت های آبياری كانال ننگرهار، پروژه انكشاف 
زنبورداری، پروژه تقويت زراعت وانكشاف دهات درزون غرب )SARD(، پروژه آبياری و ذخيره 
آب، پروژه انكشاف مالداری )ماهى پروری و القاع مصنوعى( درحدود تقريباً پائين تراز )40( و در 

برخى موارد از )0 – 10( در صد را نشان مى دهد.
• دروزارت احيأ و انكشاف دهات، پروژه های مربوط به برنامه ملى تهيه آب درروستا ها وآموزش 
حفظ الصحه محيطى، تعليمات صحى و برنامه های بهداشتى، اعمار دو پل RCC روی دريای 
كنردرولسوالى باركنرواليت كنر )پروژه سرحدی(، گروپ پاليسى وعمل )PAG( وزارت احيأ 
و انكشاف دهات، پروژه های كوچك انكشاف درسرحدات، برنامه انكشاف تشبثات خصوصى 
وصنايع در افغانستان )AREDP( پروژه های انكشافى برای واليات آسيب ديده )VPP( درنورستان، 
زابل، دايكندی، كاپيسا و غور، برنامه ملى انكشافى ساحوی )NABDP(، پروژه های مربوط به توسعه 
وجغل اندازی سرك ها در واليات فراه وبادغيس فقط بين )20 – 40( درصد تطبيق را طى )3 – 4( 
سال اخيرنشان داده است. پروژه تاسيس انستيتيوت توسعه دهات افغانستان )AIRD( مصرف حدود 
)2.5( درصد بودجه منظورشده را طى سال )1389( و پس از آن برای سه سال اخيرميزان تطبيق 

كمتراز )2( درصد مى باشد.  
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• دراداره مستقل ارگانهای محل، پروژه های 
افغانستان  در  ثبات  برنامه تحكيم  به  مربوط 
)ASP( اعمارتعميرات رهايشى واليان واليات 
عرضه  و  محلى  ادارات  تقويت  برنامه  و 
خدمات )SPAD( كمتر از )50( درصد تطبيق 

را برای سه سال اخير ثبت نموده اند. 
سكتور زيربنا و منابع طبيعى

• دروزارت معادن وپطروليم، پروژه انكشاف 
الى 16(   1( فقط  شبرغان  دار  گاز  چاه های 
درصد بودجه را در سال مالى )1389 – 1391( 
استفاده نموده، استفاده از بودجه منظورشده 
درسال 1392 حدود )62( درصد است. عالوه 
انكشاف  پروژه  دولت  درسال 1392  برآن، 
 )26( مبلغ  بودجه  با  را  توربين شبرغان  گاز 
مليون افغانى آغازنمود. ليكن پروژه مذكوردر 
نداشته  فعاليت  نوع  هيچ   1392 مالى  سال 
است. دولت پروژه بازسازی و عصری سازی 
فابريكات كود برق مزارشريف را با مصرف 
مبلغ )97.5( مليون افغانى درسال 1391 شروع 
نمود. درسال مالى 1392 برای پروژه مذكور 
مبلغ )110.9( مليون افغانى بودجه اختصاصداده 
شده، اما هيچ نوع فعاليت درپروژه مذكور در 
سال مالى 1392 انجام نشده است. از سال مالى 
پروژه  اجرای  درحال  بدينسودولت   1389
تفحص و انكشاف معدن آهن غوريان بوده 
كه شروع پروژه با )62( درصد مصرف بودجه 
انكشافى درسال 1389 صورت گرفته و ميزان 
بوده،  پائين  بسيار  بعدی  مصرف در دوسال 
چنانچه درسال 1390 )19.4( درصدودرسال 
مالى 1391 صرف )3.4( درصد مى باشد. ولى 
مصرف پروژه مذكور درسال 1392 حدود 

)99( درصد را نشان داده مى دهد.
• دروزارت مخابرات و تكنالوژی معلوماتى، 
پروژه توسعه شبكه فايبر نوری حدود )85( 
درصد مصرف بودجه انكشافى را درسال مالى 
1389 دارا بوده و ليكن باوجود بودجه مبلغ 
)293.5( مليون افغانى درسال مالى 1390 و 
مبلغ )810( مليون افغانى درسال مالى 1391، 
درسال  فعاليت  اجرای  و  مصرف  نوع  هيچ 
متذكره صورت نگرفته است، درسال مالى 
حدود  بودجه  منظوری  برخالف   1392
)1288( مليون افغانى تطبيق آن حدود )39( 

درصد وانمود گرديده است. برای چند سال اخيردولت درحال اجرای فعاليت 
درپروژه توسعه سكتور مخابرات و تكنالوژی معلوماتى مى باشد. مصرف بودجه 
انكشافى تحت پروژه مذكورطى سالهای مالى 1389 الى 1391 كمتراز )18( درصد 
و در سال مالى 1392 مصرف بودجه پروژه متذكره در حدود )71( درصد بوده 

است.
• دروزارت انرژی و آب، طى )3 – 4( سال اخيراجرای چندين پروژه مربوط به 
انتقال و توزيع برق )از شيرخان بندر الى ولسوالى امام صاحب، در تالقان و سرپل، 
از نغلو الى شرق جالل آباد، مهترالم و جالل آباد( تطبيق )8 – 40( درصد، ديزاين 
و ساختمان پروژه آبياری گمبيری تطبيق )0 – 12( درصد تمديدلين انتقال برق 
220 كيلووات از سرحد تاجكستان الى كندز و پلخمری به شمول سب استيشن 
بغالن و كندز )تطبيق 38 درصد طى 2 سال اخير(، شبكه توزيع برق در شهركابل، 
مزارشريف و اعمارسب استيشن ايبك )تطبيق كمتراز 20 درصد طى سه سال، 76 
درصد در سال 1392 خورشيدی(، تمديد لين 500 كيلووات از تاجكستان الى 
پاكستان )طول( لين 650 كيلومتر درداخل خاك افغانستان )CASA( و احداث سب 
استيشن به ظرفيت 300 ميگاولت امپير )تطبيق كمتراز 20 درصد طى سه سال، 62 
درصد در سال مالى 1389(، ديزاين و ساختمان بند آبياری آلمار درواليت فارياب 
در سال 1391)تطبيق 55 درصد در سال 1390، 60 درصد در سال 1391 و 19 
درصد در سال 1392(، پروژه اعمار بندبرق و آبياری دهله در واليت كندهار )هيچ 

نوع مصرف پروژه در طى 2 سال اخير صورت نگرفته است(.
• دروزارت فوايد عامه پروژه های مختلف بازسازی و اعمار سرك ها و شاهراه ها 
مثل احيای مجدد قيرريزی سرك از دوشى الى پلخمری، قيرريزی سرك اندخوی 
ساختمان  تورغندی،  الى  هرات  سرك  مجدد  احيای  ملى،  شاهراه  آقينه،  الى 
سرك ارملك – المان، اعمار سرك سيد آباد، چك دايميرداد و بهسود، ديزاين 
و ساختمان لين دوم سرك سرای خواجه الى چاريكار، اعمار پوسته های امنيتى 
درمسيرخط آهن حيرتان الى مزارشريف وغيره تقريباً كمتراز 40 درصد بودجه را 

طى )3 – 4( سال اخيرتطبيق نموده اند.
ميدان هوايى  بازسازی  و  اعمار  ترانسپورت و هوانوردی ملكى،  • در وزارت 
در خوست، باميان، فراه، وغيره و بازسازی و توسعه ترمينل ميدان های هوايى در 
كندهار، كندز وغيره تطبيق كمتراز 40 درصد را طى سه سال اخير نشان داده است.

• درشركت آبرسانى وكاناليزاسيون، پروژه مربوط به سيستم آبرسانى شهری حدود 
21 درصد درسال 1390 18 درصد درسال 1391 و 61 درصد درسال مالى 1392 
تطبيق گرديده است. پروژه تامين آب آشاميدنى واليت فراه هيچ نوع فعاليت درطى 

سه سال اخير نداشته است.
• درشركت برشنا يك تعداد پروژه های مربوط به برق طى سه سال اخيرهيچ تطبيق 
نگرديده )هيچ مصرف نداشته( است. اين پروژه ها عبارتند از: پروژه تجهيزات 
ووسايل ايمرجنسى برای لين 220 كيلوولت NEPS، سب ستيشن جديد 220 كيلو 
ولت در جنوب غرب كابل، بازسازی شبكه توزيعى شهر شبرغان تمديد لين انتقال 
برق 220 كيلو ولت از كابل به لوگر، گرديز، پكتيكا و خوست به شمول شبكه 
وسب ستيشن های مربوطه )برشنا موسسه(، سب ستيشن شبكه توزيع برق جنوب 
كابل، انتقال و توزيع برق از شمال به جنوب كشور مى باشد. دو پروژه ديگر بنام، 
لين انتقال 220 كيلو ولت از سب ستيشن چمتله به سب ستيشن جنوب غرب كابل و 
انتقال و توزيع برق اوزبين و بادپخت و توزيع شبكه برق رسانى در ولسوالى خاك 
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جبار و سروبى كمتراز 30 درصد مصرف را 
درسال مالى 1392 نشان داده است.

رشد و توسعه اقتصادی
• دروزارت تجارت و صنايع پروژه پروسس 
قالين در اندخوی و جالل آباد طى سه سال 
اخير حدود 9 – 41 درصد تطبيق گرديده و 
پروژه انكشاف ماركيت های جديد افغانستان 
و   1390 مالى  سال  در  درصد   2.1 حدود 
حدود 59 – 69 درصد طى دوسال اخير تطبيق 

گرديده است.
افغانستان  گذاری  سرمايه  حمايه  اداره   •
)AISA( تخصيصات بودجه را برای چندين 
پاركهای  توسعه  برنامه  تطبيق  جهت  سال 
صنعتى دركابل )AIPDP( اخذ نموده است. 
ليكن در سال مالى 1390 اين اداره 2.5 درصد 
و در سالهای مالى )1391 و 1392( هيچ نوع 

مصرفى را انجام نداده است.
• به همين ترتيب، ايجاد سهولت برای حمايه 
 )MISFA( منابع تمويلى كوچك در افغانستان
بعد از ثبت مصرف حدود 53 درصد در سال 
مالى 1390، تطبيق و اجرای 2 درصد در سال 
نوع  هيچ  مالى 1392  درسال  و  مالى 1391 
مصرف نشان داده نشده است. اين درحاليست 

كه برای )MISFA( مبلغ )227( مليون افغانى بودجه و )42.5( مليون افغانى تخصيص منظورشده بودجه را 
طى سالهای مالى 1391 و 1392 بالترتيب دارا بوده است.

عدم استفاده مطلوب از بودجه انكشافى توسط وزارت ها و ادارات به ويژه درساحات بسيار مهم مثل زيربنا 
و منابع طبيعى، زراعت و انكشاف دهات، معارف، صحت و اداره اقتصادی وانكشاف سكتورخصوصى، 

موجب كاهش رشد در تمام بخش ها و عدم دسترسى به اهداف تعيين شده گرديده است.
بناأ الزم است تا دولت روند تطبيق پروژه ها و برنامه ها را بدون ازدياد هزينه و زمان با استفاده مطلوب از 
امكانات بودجوی و نظارت درست از فعاليت پروژه ها تسريع بخشده وهم ايجاب مى نمايد تا دولت يك 
بررسى ميان دوره ای و ميكانيزم ارزيابى را برای پروژه های مهم ايجاد نموده و روند تطبيق اين پروژه ها و 

برنامه ها را با جديت پيگيری نمايد.

تحقق وتحصیل عواید طی سال مالی 1392

يكى از مسايل مهم نسبت به سايرنيازمندی های مبرم دولت همانا افزايش منابع عايداتى و عوايد داخلى 
كشورجهت خودكفايى مالى مى باشد. آوردن افزايش در عوايد مالياتى به گونه مثال، جمع آوری موثر و 
فزاينده ماليات بستگى به افزايش درآمد كشورو توليد ناخالص داخلى )GDP( همراه با ايجاد پاليسى درست 
و موثربه منظور استفاده از منابع طبيعى و دارايى های ثابت جهت افزايش و تقويت عوايد غيرمالى اتى و جمع 
آوری عوايد از تصدی های دولتى )SoEs( درپيشرفت سيستم باثبات مالى مفيد و كمك كننده خواهد بود. 
همچنان دولت بايد پاليسى درست را به منظوربدست آوردن سهم عوايد از اداراتى مانند ايسا )AISA( و آترا 

)ATRA( و همچنان عوايد مازاد از دافغانستان بانك بابت سرمايه گذاری پول دولت، اتخاذ نمايد.
برخالف مبلغ )122.8( مليارد افغانى پيش بينى عوايد توسط معينيت عوايد وگمركات ومبلغ )123( مليارد 
افغانى جهت تمويل بودجه عادی وانكشافى از عوايد داخلى در سال 1392 توسط رياست عمومى بودجه، 
تحصيل واقعى عوايد درسال مالى 1392 از منابع داخلى طوريكه در قطعيه عوايد سال مالى 1392 گزارش 

داده شده، مبلغ 109.3 ميليارد افغانى مى باشد. جزئيات آن در جدول 2.7 قرارذيل نشان داده شده است:
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چگونگی استفاده ازقروض طی سال مالی 1392 
دولت از منابع داخلى به منظور برآورده شدن نيازمندی های بودجه انكشافى خود قرض دريافت ننموده و نه هم به منظور تمويل مصارف بودجه عادی 
خود، قرض مى گيرد )مصارف بودجه عادی معموأل از عوايد داخلى ومساعدتهای بالعوض خارجى تمويل مى شود(. مصارف بودجه انكشافى به طور 
عمده از كمك های خارجى، قسمأ از عوايد داخلى و يك بخش بسيار كوچك آن از قروض تمويل مى گردد. قروض ايكه توسط دولت گرفته مى شود 
به منظورتمويل مصارف انكشافى، جهت خريداری اجناس، تدارك خدمات و كسب دارايى ها، عمدتاً خدمات قرارداد شده )افراد و شركت های مشوره 
دهى(، ابزار و مواد، ماشين آالت، تجهيزات و ساختمان در يك تعداد وزارت ها مثل وزارت زراعت، آبياری و مالداری، فوايد عامه و انرژی و آب، وغيره، 

مورد استفاده قرار مى گيرد.
به مالحظه حساب قطعيه عوايد، قروض استفاده شده طى سال مالى 1392 جمعاً مبلغ )1.737.478.908( افغانى وانمود گرديده است كه از جمله مبلغ 
)55315932( افغانى از بانك جهانى، مبلغ )892829031( افغانى ازبانك انكشاف آسيايى و مبلغ )789331945( افغانى ازساير دونرها دريافت گرديده 
است، قروض متذكره حدود )2.16( درصد مجموع بودجه انكشافى را در سال مالى 1392 تشكيل مى مى دهد. قروض بدست آمده طى سال 1392 برای 

مقاصد ذيل مورد استفاده قرارگرفته است:
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درسال مالى 1392، دولت از طريق مصارف بودجه عادی خود مبلغ )246.048.359( افغانى را به منظور بازپرداخت قروض و مبلغ )268.080.340( افغانى را 
به عنوان سود يا تكتانه پرداخته است كه جمعاً مبلغ )514.128.699( افغانى مى گردد. درحاليكه مجموع بازپرداخت قروض وتكتانه درسال مالى )1391( مبلغ 
)112.590.981( افغانى مى باشد كه ازجمله مبلغ )22.198.727( افغانى بازپرداخت قروض و مبلغ )90.392.254( افغانى بابت سود ويا تكتانه پرداخت گرديده 
است. به همين ترتيب مجموع بازپرداخت قروض وتكتانه در سالهای مالى )1390 و 1389( بالترتيب مبلغ )176.101.159( افغانى و )112.351.075( افغانى بوده 

است. روند بازپرداخت قروض و تكتانه طى سالهای متذكره، درذيل نشان داده شده است:

استفاده از وجوه برای فعالیت های عادی و انکشافی: تقسیمات به اساس کتگوری های اقتصادی
دولت از طريق بودجه عادی و انكشافى تالش نموده تا به اهداف مختلف جاری و طويل المدت در بخش های تعيين شده وكتگوری های اقتصادی دسترسى 

پيدا نمايد. مطابق به كتگوری های اقتصادی، مصارف دولت روی پنج بخش ذيل صورت مى گيرد:
 الف( مزدها و معاشات، ب( استفاده ازاجناس و خدمات، ج( سود و بازپرداخت قروض، د( سبسايدی ها مساعدت ها و منفعت های اجتماعى، د( كسب دارايى ها.

تقسيم مصارف بودجه عادی و انكشافى باالی كتگوری ها نشان مى دهد كه دولت درسال مالى 1392 حدود 50 درصد مجموع مصارف بودجه اصلى را روی 
مزدها و معاشات )كاهش در مقايسه با 52 درصد در سال مالى 1391 و 56 درصد درسال مالى 1390(، 28 درصد روی استفاده از اجناس و خدمات )افزايش 
درمقايسه با 25 درصد درسال مالى 1391 و 23.5 درصد درسال مالى 1390(، حدود 17.6 درصد برای كسب دارايى ها )افزايش درمقايسه با 19 درصد در سال 
مالى 1391 و 15.9 درصد درسال مالى 1390( وحدود 4.3 درصد روی سبسايدی ها مساعدت ها و منفعت های اجتماعى و مفاد و بازپرداخت قروض )4 درصد 
درسال مالى 1391 و 4.6 درصد درسال مالى 1390( مصرف نموده است. مصارف انكشافى عمدتاً دركتگوری های استفاده از اجناس و خدمات و كسب 

دارايى های مى باشد. )ارقام به افغانى(

] سرطان، اسد، سنبله 1393[

شکل 2.6: روند پرداخت سود و بازپرداخت قروض به )افغانی(



تقسیم مصارف بودجه عادی مطابق کتگوری های اقتصادی

ازجمله مبلغ )197.991.707.432( افغانى مجموع مصرف بودجه عادی در سال 1392، سهم مزد و معاشات 70 درصد )كاهش درمقايسه با 72.5 
درصد درسال مالى 1391 و 75 درصد درسال مالى 1390(، اجناس و خدمات 19.3 درصد )افزايش درمقايسه با 18.5 درصد درسال مالى 1391 و 17 
درصد درسال مالى 1390(، سود و بازپرداخت قروض 0.25 درصد )افزايش به مقايسه 0.1 درصد در سال مالى 1391 و سال مالى 1390(، سبسايدی ها، 
مساعدت ها و منفعت های اجتماعى 5.8 درصد )قسمأ كاهش به مقايسه 6.1 درصد در سال مالى 1391 و 6 درصد در سال مالى 1390( و كسب دارايى ها 
4.2 درصد )افزايش به مقايسه 2.8 درصد درسال مالى 1391 و 1.8 درصد درسال مالى 1390( مى باشد. گراف ذيل فيصدی تقسيم مصارف بودجه عادی 

را درسال مالى 1390 باالی كتگوری های اقتصادی ارايه مى دارد.

مزدها و معاشات بزرگ ترين عنصردرمصارف بودجه عادی سهم عمده چهاراداره را تشكيل مى دهد. وزارت های دفاع ملى، امور داخله، معارف و 
رياست عمومى امنيت ملى 84 درصد مجموع مصارف عادی را بابت مزدها و معاشات درسال مالى 1392 به خود اختصاص داده اند. سهم اين چهار اداره 

درسال مالى 1391 برای مزدها و معاشات حدود 85 درصد مصارف عادی را احتوا مى نمود.
مالحظه گرديد كه مجموع عوايد داخلى به مبلغ )109.332.995.372( در سال مالى 1392 توانست فقط 78.4 درصد مجموع مصارف عادی كود )21( 
مزدها ومعاشات كه مبلغ )139.498.839.496( افغانى را احتوا مى نمايد تكافو نمايد و نشاندهنده آنست كه ميزان كنونى عوايد داخلى حتى برای برآورده 
شدن كود )21( مزدها ومعاشات دولت كافى نمى باشد. درسال مالى 1391 نيز عوايد داخلى توانست صرف 83 درصد مصارف مزدها و معاشات بودجه 

عادی را تحت پوشش قراردهد.  
بازپرداخت قروض و پرداخت تكتانة آن كه از جمله مصارف تعهدی دولت بشمار مى رود. با نظر داشت مبلغ )514.128.699( افغانى قروض و تكتانه 

پرداخت شده توسط دولت در سال مالى 1392، سهم عوايد داخلى در برابر مزدها و معاشات و بازپرداخت قروض وتكتانه، تقليل يافته است. 
عالوه بر اين، مصارف عادی كه روی منفعت های اجتماعى به مصرف رسيده نيز از اهميت باالئى برخوردار است بدليل اينكه منفعت های امنيت اجتماعى 
نقدی )حقوق تقاعد كاركنان ملكى ونظامى، حقوق تقاعد شهدا ومعلولين و...( و منفعت های كمك اجتماعى نقدی )منفعت شاگردان وسايرمنفعت ها( 
نيز ماهيت مصارف تعهدی را دارند. در سال مالى 1392 دولت مبلغ )10.307.496.209( افغانى را باالی منفعت های امنيت اجتماعى نقدی و منفعت های 

كمك اجتماعى نقدی )كودهای كوچك 247 و 248( به مصرف رسانيده است. 
در سال مالى 1392 عوايد داخلى تنها )72.7( درصد مصارف مزدها و معاشات، بازپرداخت قروض وتكتانه و هزينه های منفعت های امنيت اجتماعى نقدی 
و منفعت های كمك اجتماعى نقدی را تمويل كرده است. همينطور مصارف در اين سه بخش بدون نظر داشت كسب اجناس و خدمات و دارائى ها در 

صورتى كه به پيمانه مشابه طوری كه در سال های قبل ادامه داشت، در آينده نيز ادامه يابد، دولت به چالش بزرگ روبرو خواهد گرديد.
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شکل 2.6: فیصدی سهم کتگوری های اقتصادی در مصارف عادی طی سال مالی 1392



توزیع مصارف انکشافی به اساس کتگوری های اقتصادی

مبلغ )80.152.954.662( افغانى به عنوان مصارف انكشافى در سال 1392 بين دو كتگوری اقتصادی تقسيم مى شود كه عبارتند از »استفاده از اجناس و 
خدمات« 49.2 درصد يا مبلغ )39.453.806.546( افغانى )در برابر 41 درصد در سال 1391 و 42 درصد در سال 1390( و »كسب دارائى« 50.7 در صد يا 
مبلغ )40.699.148.116( افغانى )در برابر 59 درصد در سال 1391 و 58 درصد در سال 1390( مى باشد. در جريان چند سال اخير، تحت بودجه انكشافى، 
سهم استفاده از اجناس و خدمات يك روند تزئيد مصارف را در مقايسه با كسب دارائى ها نشان مى دهد. گراف ذيل فيصدی توزيع مصارف انكشافى در 

سال 1392 را به اساس كتگوری های اقتصادی نشان مى دهد.

 
از جمله مبلغ )80.152.954.662( افغانى مجموع مصارف انكشافى متشكل از وجوه اختياری بودجه انكشافى مساعدت های بودجه انكشافى و قروض در سال 
مالى 1392، حدود 40.6 درصد يا مبلغ )32.574.066.615( افغانى روی »ساختمان ها و عمارات« )كسب دارائى ها(، 29.7 درصد يا مبلغ )23.782.237.976( 
افغانى روی »خدمات قراردادی ها« )استفاده از اجناس و خدمات( بمصرف رسيده است. سايرموارد درمبلغ )23.796.650.071( افغانى يا 29.7 درصد 

مصارف سهيم مى باشند.
از جمله مجموع مصارف بودجه انكشافى، مبلغ )39.453.806.546( افغانى دركود 22)استفاده اجناس و خدمات( حدود )60.3( درصد روی خدمات 
قراردادی بمصرف رسيده است )خدمات قراردادی 29.7 درصد مجموع مصارف انكشافى را احتوا مى كند(. قسمت عمده مصارف خدمات قراردادی را، 
در ميان ساير موارد، مصارف مشاورين شركت های مشوره دهى و موسسات غير دولتى )NGOs( تشكيل مى دهد. در سال مالى 1392 سهم اين سه قلم 

مصارف در خدمات قراردادی )81( درصد و در مجموع مصارف انكشافى حدود )24( درصد بود. 
وزارت خانه ها و ادارات متعددی تخصيصات انكشافى خويش را به نهادهای غير دولتى )NGOs( كه مسئوليت پيشبرد فعاليت های مختلف را به نمايندگى 
از دولت به عهده دارند، انتقال داده اند. در سال مالى 1392 مبلغ )6.030.045.763( افغانى يا حدود 7.5 درصد مصارف انكشافى توسط وزارت های مختلف 
به نهادهای غير دولتى )NGOs( انتقال داده شده است. قابل ذكر است كه حدود 66 درصد مجموع مصارف انكشافى وزارت صحت عامه توسط نهادهای 
غير دولتى )NGOs( صورت گرفته است. به همين ترتيب، 12 درصد مجموع مصارف انكشافى وزارت معارف، 10.6 درصد مجموع مصارف انكشافى 
 )NGOs( وزارت زراعت، آبياری و مالداری 10 درصد وزارت عدليه و 8 درصد مصارف انكشافى وزارت معادن وپطروليم توسط نهادهای غير دولتى

انجام شده است. 

33 ] سرطان، اسد، سنبله 1393[

شکل 2.7: سیستم کتگوری های اقتصادی در مصارف انکشافی سال 1392
عدم استفاده مطلوب از 
بودجه انکشافی توسط 

وزارت ها و ادارات به ویژه 
درساحات بسیار مهم مثل 

زیربنا و منابع طبیعی، زراعت 
و انکشاف دهات، معارف، 

صحت و اداره اقتصادی 
وانکشاف سکتورخصوصی، 
موجب کاهش رشد در تمام 
بخش ها و عدم دسترسی به 
اهداف تعیین شده گردیده 

است.
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موضوعات ايكه در )78( درصد مصارف انكشافى سال 1392 سهم داشته اند در ذيل ارائه گرديده است:

استفاده از وجوه برای فعالیت های عادی و انکشافی: توزیع به بخش های اقتصادی

دولت ازطريق مصرف بودجه عادي و انكشافي تالش مينمايد تا به اهداف مختلف سكتوري مطابق استراتيژي انكشافي ملي افغانستان )ANDS( و برنامه های 
اولويت ملى )NPPs( دست يابد. مبلغ )278.144.662.094( افغاني مجموع مصارف عادي و انكشافي كه ازجمله مبلغ )197.991.707.432( افغاني مصرف 
بودجه عادي و مبلغ )80.152.954.662( افغاني مصرف بودجه انكشافي مى باشد، درسال 1392 به هشت سكتور به )نامهای:i( امنيت، )ii( حكومتداري 
وحاكميت قانون، )iii( زيربنا ومنابع طبيعي، )iv( معارف، )v( )صحت،vi( زراعت و انكشاف دهات، )vii( مصئونيت اجتماعي و )viii( حكومتداري 

اقتصادي، تقسيم گرديده است.

] تفتیش، شماره دوم[
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تحت مصارف بودجه عادی در سال 1392، سكتور امنيت بيش ترين سهم يعنى 61.8 درصد و به تعقيب آن معارف 17 درصد، مصئونيت اجتماعى 6.3 
درصد را داشته اند، مصارف اين سه سكتور عمدتاً روی مزدها ومعاشات و منفعت های اجتماعى صورت گرفته است. سهم سكتور حكومتداری وحاكميت 
قانون 6 درصد، زيربنا و منابع طبيعى 2.5 درصد، صحت عامه 1.6 درصد، زراعت و انكشاف دهات 1.2 درصد و حكومت داری اقتصادی 3.3 درصد 

مى باشد.
تحت مصارف بودجــه انكشافى در سال 1392، سهم سكتور زيربــنا و منابع طبيعى 35 درصد و به تعقيب آن زراعت و انكشاف دهات 27.9 درصد، 
معارف 9.4 درصد و صحت عامه 8.9 درصد بوده است. چنانچه اين سكتورها بــرای توسعه زيربناها، منابع طبيعى، زراعت و انكشاف دهــات و همچنين 
سكتـــورهای معــارف و صحت، مهــم وحياتى مى باشند. سهم سكتور امنيت 11.3 درصد، حكومتداری اقتصادی 4.2 درصد، حكومتداری و حاكميت 

قانــون 2.3 درصد و مصئونيت اجتماعى 0.9 درصد وانمود گرديده است.

يكى ازموارد مهم و قابل مالحظه مصارف انكشافى در سكتور امنيت، مصارف قابل توجه وزارت دفاع در سال 1392 در مقايسه با سال 1391 و همچنين 
سال های قبل است. مصارف انكشافى وزارت داخله در سال 1392 نسبت به سال 1391 نيز روند مشابه را نشان مى دهد. مصارف انكشافى وزارت دفاع در 
سال مالى 1392 از )22.445.057( افغانى مصارف سال 1391 به )8.305.467.567( افغانى افزايش يافته است، تقريباً 370 برابر در مقايسه با سال 1391 
مى باشد. مصارف انكشافى وزارت داخله در سال 1392 از مبلغ )130.557.862( افغانى درسال 1391 به مبلغ )295.720.601( افغانى كه تقريباً 2.25 برابر 
بيشتر از سال 1391 است، افزايش يافته است. مصارف انكشافى رياست عمومى امنيت ملى نيز از )7.544.376( افغانى در سال 1391 به )88.650.820( افغانى 

در سال 1392 كه تقريباً 11.75 برابر بيشتر از سال 1391 است، افزايش يافته است.

تغيير قابل توجه در مصارف انكشافى سكتور امنيت در سال مالى 1392 برعكس سال های قبل بدليل تغيير در برخى اقالم مصارف عادی به مصارف انكشافى 
يا بدليل پرداخت مصارف پروژه توسط دونرها از طريق وزارت ماليه مى باشد.

جزئيات مصارف عادی و انكشافى مطابق به توزيع بر اساس سكتورها در ذيل ارائه گرديده است:

] سرطان، اسد، سنبله 1393[
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مقاالت
مقاالت
مقاالت

] تفتیش، شماره دوم[

هفته شهيد  به پاس خون فشانى های شهدای جهاد 
ومقاومت كشور ودر سالروز شهادت  شهيد احمد شاه 
مسعود  در اين چند ساله به خوبى گرامى داشته مى شود.

راستي ما كه هستيم كه از شهيدان تجليل كنيم وياد آنها 
را گرامي بداريم وقتي كه خدا،آري خدا با تمام عظمت 
از آنان سخن رانده است و خود را مشتري  خويش 
نفس آنها گفته است مارا نه سزد كه دروصف اين راه 
يافتگان جوار حق زبان بگشاييم وقلم زنيم ، هر قدرما 
نا سوتيان در وصف الهوتيان سخن گوييم حق مطلب 
ادا نخواهد شد وبزرگي آنان آنگونه كه شايسته ي مقام 
آنهاست واگو نخواهد گشت ، اما ازاين جهت كه ما 
خاكيان نيازمند آنيم تا در گذر ماه ها وياسالها لحظه يا 
لحظه هايي ازاين خاكدان اندكي فراتر رويم ناگزيريم 
ياد وخاطره آن بزرگان را بر زبان آريم تا به كمك 
انفاس قدسي آنان خداوند شهيدان بر ما منت نهد مارا 
به سوي خود خواند وشمه ي از آن بوي بهشتي مشام 
جان مارا نيز نوازش دهد ؛ پس شهيدان ما بر ما ببخشايند 
كه جسارت مي كنيم وگستاخي به خرج مي دهيم ودر 
وصف آنها سخن مي گوئيم منظور تجليل وتكريم مقام 
آنها نيست كه ما خاكيان به آن افالكيان تاسي مي جوئيم 
تا به بركت وجود با بركت آنا ن اندكي باالتر رويم بنيش 
وگرايش ما لحظه هايي اسماني شود ، زيرا جز خدا به 
عظمت آنها كسي پي نبرده است وجز او سزاوار نيست 
كه لب به سخن گشايد كه او خود گفته است كه من 
مشتري جانهاي مومنان هستم آنانكه با مال ها وجان هاي 
خويش درراه من  به جهاد ومبارزه بر مي خيزند وباز او 
خود مي گويد آنانكه درراه من شهيد مي شوند آنان را 
مرده مپنداريد آنها زندگان اند در جوار رحمت من متنعم 
اند ، اين اوصاف بلند وبه بلنداي اسمان است كه خداوند 
خود در وصف شهيدان مي گويد وبه نحوي به ما زمينيان 
نيز مي فهماند كه زبان در كام كشيد وبه مدح وستايش 
موجودي نپردازيد كه شان ومقام اورا نمي دانيد ، آنچه 
خدا مي فرمايد باالتر وبرتر از حقيقتي است كه در تصور 
ما بگنجد ويا مارا ياراي درك آن باشد ؛ گاه ما ادميان از 
خداوندي خدا چنان درك كودكانه داريم وچنان سبك 

سرانه اورا مي خوانيم كه وقتي متوجه مي شويم بر خود مي لرزيم وروي استغفار به 
سوي او مي آوريم وخدارا مي خوانيم كه از ما بگذردكه ذهن كوچك ما توان 
درك عظمت اور ا ندارد؛ اما مي دانيم كه خداوند همين خواست كودكانه اي مارا 
نيز فرو نمي نهد ومارا از در گاه كبريايي خويش نمي راند ؛ازاين رو جسارت مي كنيم 
واورا مي خوانيم همان راكه شبان بعد از عتاب موسي در يافت ، موسي به شبان بانگ 
زد كه اي شبان آن چه تو مي گويي سزاوار خداوندي خدا نيست تو كفر مي گويي 
و كفرگويي جهان راگنده مي سازد، لذا لب فروبند وخدارا آن گونه ستايش كن كه 
سزاوار اوست شبان لب فرو بست وزبان در كام كشيد؛ اما خدا به موسي فرمود كه 

اي موسي !
تو براي وصل كردن آمدي
نه براي فصل كردن آمدي

هنديان را اصطالح هند مدح
سنديان را اصطالح سند مدح
درحق او مدح ودرحق تو ذم

در حق او شهد و در حق تو سم
ما نيز اگر جرئت مي كنيم ولب به تجليل شهداي عزيز مي گشاييم بدين باوريم كه 
خداوند اين زبان الكن و ناموزون را بر ما نمي گيرد وكوتاهي آن را برما مي بخشايد.

اما چرا شهيدان اين همه عظمت يافته اند وخون هاي آنان محكي براي حق و باطل 

نويسنده: عايل شبروز

ويژه هفته شهيد 

كجائيد اي شهيدان خدايي
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قرار گرفته است ؟ 
واقعيت آنست كه مقام شهيدان بسته به راهيست 
كه بر گزيده اند و متاعي كه دراين راه در دست 
گرفته اند و تسليم حضرت دوست مي كنند، 
بنابر اين نيت شهيد، راه شهيد و ميزان معرفتي 
كه او از اين راه دارد او را چنان عزيز وعظيم 
مي سازد كه او خود خون بهاي خون شهيدان 
مي شود وآنان را در جوار رحمت خويش 
قرار مي دهد. ازهمين جهت است كه عمل را 
ارزش مند مي كند و گاه خدا انسان را ان قدر 
به خود نزديك مي داند كه بر جاي خود مي 
نشاند وقتي در كالم شريف خويش مي فرمايد 
» ان تقرضو اهلل قر ضا حسنا » مفسرا ن مي گويند 
خدا به قرض دادن از كسي محتاج نيست واز 
كسي هم قرض نمي خواهد، خداوند دراين 
ايت مبارك بندگان خويش را منظور دارد 
ودستور قرض دادن به آنهارا مي دهد ؛ بنابر 
اين يك وجه بزرگ شهيدان نيز آنست كه راه 
خدارا براي رهايي خلق بر گزيده اند.جان را فدا 
مي كنند كه خلق خدا طعم رهايي را بچشند 
وگرنه خون شهيد رنگين تر از ساير خون ها 
نيست كه ارزش مند تر باشد بنا براين شهيدان 
راه خدارا از ميان خلق بر گزيده اند وبه لقاي 
حق شتافته اند ازاين رو مقام ومرتبت نيز يافته 

اند.
شهادت يك عروج است ومعلم اين عروج 
پيامبر عزيز وعظيم اسالم است پيامبر با رفتن به 
معراج راه عروج را نشان داد وپيروان خويش 
را دعوت كرد كه با تا سي به او اين را بپيمايند 
و قريب قرب حق شوند ؛ اما راه يافتن به سوي 
خداوند نيز با پاي بندي ها به اين دنيا ميسر نيست 
نمي توان با انباشتن متاع دنيا.با حرص موش، 
ودرندگي گرگ وبا خيره سري خر، با كودني 
گاو، با مكاري روباه راه شهادت را پيمود.نه 
هرگز نمي شود، شهيدان اين ندارا شنيده اند 
كه« موتو قبل ان تموتو » چه كسي مي تواندراه 
اسمان هارا بپيمايد تا جوار رحمت ايزدي تقرب 

حاصل كند؟
آنكه سبك بال وبدون وابستگي به اين دنيا 
وبدون دل سپردن به متاع اين دنيا درراه خدا 
گام نهد و هم مي داند كه راه خدا از ميان خلق 

مي گذرد ومقصد را رهايي خلق براي رضاي خداي مي شمرد.
شهيد در نزد فقهاي ما به كساني اطالق مي شود كه در جبهه ي جنگ  رو در رو  با دشمن بجنگد وكشته 
شود اين ها شهيد اند ومقام وارج دارند اما آنان كه با بصيرت وبا نيت هاي برتر وبراي رهايي انسان هاي دربند 
زمين قيام مي كنند وبه نتايج آن نيز آگاهي دارند اين ها نيز مقام شهيد را دارند اما مقام بسيار برتر وارجمند تر، به 
سخن ديگر آنان قبل ازآن كه بميرندمرده اند، يعني هدف انها بدست آوردن پول ومال ومتاع دنيا نبوده است، 
آنان حب الشهوات را در وجود خويش كشته اند متاع الغرور را )دنيا( وانهاده اند، عقل سليم نيز همين حكم 
را مي كند كه نمي توان دو متاع را به يك دست گرفت، حتا آنان كه در مسير راه به متاعي دست يافته اما آن 
را  فرهشته ا ند وجامه اي تقوا برتن پوشانده اند مقام آنان ارجمند تر وعزيز تراست مگر نه آنست كه خدا خود 

گفته است والذين جاهدو فينا...
آنا ن كه درراه ما به مجاهده مي پردازند ما خود دست آنا را مي گيريم هدايت شان مي كنيم، چه كسي            
مي تواند به اين بزرگي دست يابد آنكه سبك بارتر است واز متاع دنيا اندكي بر گرفته اند ياهرگز بر نگرفته اند 
پس معلوم مي شود كه شهيد انساني وارسته اي است كه قبل ازآن كه دردراه خدا گام نهد خود را براي رفتن 

به سوي اوآماده كرده است با آگاهي وسبك بالي به سوي خدا شتافته است. 
درهفته ي شهيد ياد كردي از احمد شاه مسعود شهيد نيز است.

گذشته از بزرگي وفرزانگي كم نظيري كه او داشته است چندويژگي او بيشتر از همه در نظرم بزرگ جلوه 
مي كند.

اول اين كه او تا آخرين لحظه ي حيات پرچم جهاد ومقاومت را از دوش خويش بر زمين نگذاشت ودر برابر 
كوردل ترين انسان هاي اين دوران يعني طالبان با شهامت تمام به پا ا يستاد اين امر بيانگر بينش و ديد عميق او 
نسبت به ارزش هاي ديني واسالمي بود، او مي فهميد كه ممكن است كساني پيدا شوند ولباس وارونه اسالم 
را بپوشند وبه نام اسالم بر پيكر اسالم ضربه بزنند، او با داشتن اين بنيش چون كوه بر جاي ماند اسالم خواهي 

خشونت ورزانه، اورا از جاي نه جنبانيد اين خود يك ارزش فوق العاده است.
دوم ؛ او با شهرتي كه دردنيا به هم زده بود به هر طرف كه رو مي كرد ازاو استقبال مي شد، مي توانست بهترين 
مكان هارا در دنيا انتخاب كند وكوله بار ببندد وتا آخر عمر از بهترين امكانات بر خوردار باشد او با اين كه همه 
اي اين مواقف ومواهب را براي خود ميسر مي دانست وليكن از همه چشم پوشيد در كنار ساير رزمندگان ماند 

تا آخرين قطره اي خون از كشور دفاع كرد وامروز به جاودانگان تاريخ پيوسته است.
جاودانگي او نيز ازهمين مناعت طبع وبلند نظري اومي باشد كه در خود پرورده بود. 

خون آزادي وآزادگي در رگ رگ او جريان داشت وآن خون نمي گذاشت كه او همانند بسيار ي ا ز رهبران 
جهادي گوشه اي عافيت بر گزيند.جهاد ومقاومت را محملي براي آسايش خود وخانواده خود سازد.

ويژگي ديگر شهيد مسعود پيراستگي او از دنيا و متاع آن بود، اگر پشت كردن به دنيا و آلوده نشدن به زرق 
و برق دنيا براي هر مومني يك ارزش تلقي گردد براي يك مجاهد ارزش مضاعف دارد و او اين ارزش 
مضاعف را كسب كرده بود؛ همه مي دانند كه كمك هاي فراواني به سوي او سرازير مي شد، او مي توانست 
همانند بسياري از فرماندهان جهادي ثروت وسرمايه اي فراواني بيندوزد، اما او اين كار را نكرد اين كار او نشانه 

اي ايمان خلل ناپذير اوست. 
مصداق سخن شريفي است كه دنيا به او روي كرد اما او ازدنيا روي بر تافت و ازاين امتحان بزرگ االهي پيروز 
مند بدر امد. آنچه بنام جهاد بدست آورده بود براي جهاد ومقاومت مصرف كرد، ازاين جهت نيز خاطره اي 

تابناك او در اذهان مردم باقي خواهد ماند وتا ابد فراموش نخواهد شد. 
بايد دانست كه اين بزرگي وفرزانگي از هر كس بر نمي ايد، بوده اند كساني كه اول خوب درخشيدند و           
تيغ ها زدند وصف ها شكستند ونام آوري ها كردند اما همين كه دنيا به آنان روي كرد، چنان كودكانه با بازي 

دنيا مشغول گشتند همه را فراموش كردند وخدا نيز آنان را فراموش كرد.
ياد همه اي شهيدان عزيز كشور ما گرامي باد به ويژه آنان كه بدون نام ونشان وسنگ قبري، گمنام در دل اين 

خاك آرميده اند درود وصلوات خداوند بر آنان باد. 



اداري فساد یو له هغو سترو خطرونو څخه دی چې د ویرونکې هیوال په 
څیر یې د افغانستان په ټولنه کې سیوری خپور کړی اود ناعالجه ناروغې په 
څیر چې د دولتی اداراتو جوړښت یې زیانمن کړی دی. د دغه ناروغې د 
درملنې لپاره پکارده چې دولت او خلک سره هراړخیزیې هڅې وکړي که 
مونږ د دغې ناروغې د له مینځه وړلو په برخه کې د هراړخیزه هڅې او ټولنیز 
خوځښت پيل نکړو نو د دې ستونزی په حل کې یوازی دولتي ځانګړې 
اداری نشي کوالی کومې اغیزې وکړي عامه وګړوته پکار ده چې له دولتي 
ادارو سره یو ځای د دغه ناعالجه ناروغې تداوي او در ملنې لپاره سره یو 

ځای اونه سټري کید ونکي هڅې وکړي.
دلته یوه پوښتنه پیداکیږي چې ولی دا ناروغۍ )اداري فساد( د افغانستان په 

ټولنه کې او دافغانستان چاپیریال کېد زیاتوالی په حال کې ده؟
سره له دې چې د افغانستان په سلوکې 99 فیصده خلک مسلمانان دي. زه په 
دی ډاډمن یم که چېرې یو مسلمان د قرآن او سنتو په ړناکې ګام واخلی نو 

هیڅ کله به فساد مینځته رانشي.
دمګړۍ ادارې فساد هغه موضوع نده چې خلکوته دی ګونګه وي ځکه ټول 
وګري د اداری فساد په هکله معلومات لري او پوهیږي، بده به نوي چې 
یوځل بیا ادارې فساد په لنډه ټوګه تعریف او دهغې د منفي اغیزو په هکله 

اداري فساد 

] تفتیش، شماره دوم[38

وحیداهلل »وفا«
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معلومات وړاندې شي.
فساد«  »ادارې  د  ده  روښانه  څرنګه چې 
ادارې(  او  )فساد  اجزاوو  دوو  له  کلمه 
څخه جوړه شوې ده. نودلته یي الزمه ګنو 
چې هره کلمه یو وار بیا په بیال بیله توګه 

وڅیړو.
فساد په لغت کې:

فساد به لغت کې د بطالن اوله مینځه تلوپه 
معنی کارول کیږي، ویل کیږي: هغه شي 
فاسد شو یعنی باطل شو اوله مینځه والړ او 
په هر ځای کې شونې ده چې دا کلمه په 

همدی ځانګرې معنی وکارول شي.
سورت  د  دبقری  )رح(  قرطبي  امام 
اَل  َلهُمْ  قِيَل  )وَِإَذا  آیت  یوولسم  د 
تُْفِسدُوْا فِي اأَلرِْض َقاُلوْا إِنَّمَا نَحْنُ 

مُصْلِحُوَن( 
ژباړه: او کله چې دوی ته وویل شي: )په 
)خبره  وایي:  مه کوئ(  فساد  ځمکه کې 

داده بله نده مونږ اصالح کوونکي یو(.
په تفسیر کې لیکلي دي: )فساد د صالح 
ضد دی، اوپه حقیقت کې له سمې الرې 
څخه ناسمې او مخالفې الرې کږیدلو او 
عدول ته فساد وایي. هغه شی فاسد شو ... 

او فاسد دی(.
اداره )داسالم له نظره(:

دشرعی احکامو په چوکاټ کې د اسالمي 
موخو او اهدافو د السته راوړلو په خاطر 
د بشري منابعو تنظیم او اداره کولوته ویل 

کیږي.
د اداری تعریف:

د افغانستان له ارتشاء او ادارې فساد سره د 
مبارزی قانون له مخې:

وال  وسله  څارنوالۍ،  دقضاء،  اداره: 
له  په ګدون  امنیت  ملی  او  پولیسو  پوځ، 
ګډو  تصدیو،  هغو  او  ادارو  دولتي  ټولو 
)مختلطو(، خصوصی او غیر دولتي مؤسسو 
څخه چې په یو ډول نه یو ډول له دولت 

سره په معامله کې وي، عبارت ده.
دا  څخه  تعریفونو  پورته  دغه  له  نو 
)هرهغه  فساد  اداري  چې  څرګندیږي، 
ادارې  په اسالمي دولت کې، د  کارچې 
ګڼل  فساد  ادارې  وي،  مخالف  تنظیم  د 

کیږي(.
یاپه بله وینا )د دولتې دندې په چوکاټ کې د اسالمی شریعت د احکامو او مقاصدو له سم مسیر 
څخه د عامه خدمتونو د کار کوونکي مخ اړولوته ویل کیږي(. له ارتشاء او ادارې فساد سره د 

مبارزې قانون، ادارې فساد په خپل دریمې مادی په دریمه برخه کي داسی بیانوي:
 »ادارې« فساد: د قانون خالف عمل دی چې د شخصي یا ډله ایزو هدفونو او ګټو د ترالسه 
کولو په مقصد، د دولتي کارکونکو او عامه خدمتونو د نورو مؤظفینو په واسطه په الندې بڼې سره 

صورت مومي:
• اختالس او غدر.

• د سندونو غال کول.
• د رسمی پاڼو او سندونو ضایع کول.

• دقانوني واک له حدودو څخه تېری کول.
• په شخصي چاروکې له دولتي امکاناتو او رسمی وختونو څخه استفاده کول.

• له قانوني عذر پرته له دندې څخه ډډه کول او استنکاف.
• د حقیقت پټول )کتمان(.

• د سندونو جعلول او تزویرول.
د اداري فساد منفی اغیزې:

دغې ورانوونکې او ویجاړونکې بال نن ورځ ټولې ټولنې او په ځانګړې توګه د افغانستان ټولنه یې 
له ستر ګواښ سره مخامخ کړی ده او د افغانستان ټولنه ورسره الس او ګریوان ده. داهماغه بال ده 
چې د قرآنکریم په اکثرو آیتونو کې ورته اشاره کړې ده او هغه یې د ځمکې د ورانۍ او تباهۍ 
المل پيژندلې دی چې د اهلل رسول حضرت محمد صلی اهلل علیه وسلم او دهغه خلفاؤ په ځانګړې 

توګه حضرت عمر فاروق رضی اهلل عنه هم ورسره په کلکه غبرګون ښودلی او مقابله کړې ده.
داخبره په زغرده ویلې شو چې ادارې فساد ډیرې زیاتې ستونزې مینځته راوړې لکه: 

داقتصادي اغیزو په برخه کې چې دغه الندی ستونزی په چاپیړیال کې نیسې په ګوته کولې شو: 
•- د هیواد په داخل کې د پانګې اچونې مخنیوی.

•-  د دولت پوروړي کیدل.
•-  د اداري نظام او د دولت د لګښتونو کمزوري کیدل.

•-  فقر او دپانګې له مینځه وړل.
د ټولنیزې اغیزو په برخه کې دغه الندې زیانونه په ډاګه کولې شو لکه:

•- د ټولنیزعدالت د پلی کیدو مانع ګرځی.
•-  د ټولنیزو خدمتونو د کچې را ټیټیدل.
•- په ټولنه کې د اخالقو کمزوره کیدل.

پرته له دغو پورته یادشویو مسایلو څخه ادارې فساد په سیاست باندي هم ډیرې زیاتې اغیزې 
درلودلې شي چې یې دلته په لنډه ټوګه ورڅخه یادونه کولې شو لکه:

•- پردولت د خلکو بې باورۍ المل ګرځي.
•- دقضا او قانون حاکمیت ته د بې احترامۍ زیاتوالی.

•- د دولت د مشروعیت کمزورتیا.

اخذلیکونه:
•- قرآنکریم.

•- تفسیر شریف.
•- له ارتشاء او اداري فساد سره د مبارزې قانون.

•- اداری فساد د اسالم له لید لوري.
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مقاالت
مقاالت
مقاالت

اقتصادی،  مالى،  موقعيت های  لحاظ  از  كشورها 
علمى، تخنيكى، فرهنگى، مدنى، شرايط اجتماعى، 
سطح زندگى و چگونگى تطبيق قانون و چالش های 
ملى از همديگر متفاوت مى باشند.                                                            
ادارات  های  پاليسى  و  ها  استراتيژی  اهداف،  بناً     
چالش های  و  مشكالت  دستاوردها،  تفتيش،  عالى 
اين كشورها بر مبنای همين مفاهيم استوار مى باشد؛ 
ادارات عالى  ميان  اهداف و عناصر مشترك در  اما 
تفتيش وجود دارد كه اين ادارات را پيوند فكری و 
مسلكى مى دهد:                                                                                                                   
)انتوسای(،  المللى  بين  عالى  تفتيش  معيارات  تطبيق 
به عنوان يك سازمان خود مختار، مستقل، مسلكى و 
غير سياسى بوده، حمايت متقابل را به ادارات عالى 
تفتيش فراهم مى نمايد به طور مثال:                                             

نهادها  اين  ميان  را  تجارب  و  دانش  افكار،  تبادله 
توسعه بخشيده و زمينه پيشرفت ها را در ادارات عالى 
كشورها مهيا ساخته است.                                                                                                                     
بوسيله  را  خوب  حكومتداری  انتوسای  سازمان 
توسعه  تفتيش  عالى  نهادهای  به  بخشيدن  توانائى 
نمايد،  كمك  را  مربوطشان  حكومت های  تا  داده 
افزايش  را  شفافيت  بخشيده،  بهبود  را  عملكردشان 
داده، حسابدهى را تامين نموده و اعتبار ادارات عالى 
تفتيش را حفظ نموده با تقلب مبارزه و اعتماد مردم 

نقش ادارات عالی تفتیش در 
حکومتداری خوب                               

] تفتیش، شماره دوم[

امان الدين تيموری
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را  خود  شهروندان  منافع  و  برده  باال  را 
موثريت،  و اصل حسابدهى،  نمايد  حفظ 
استفاده  و  موثر  و  مفيد  عوايد  و  شفافيت 
نفع  به  عامه  منابع  از  را  اقتصادی  و  سالم 

مردم مساعد مى سازد.                    
پيشرفت  روی  بيجنگ  اعالميه 
نهادهای  توسط  خوب  حكومتداری 
و  مكسيكو  اعالميه های  و  تفتيش  عالى 
تفتيش  عالى  ادارات  استقالليت  به  ليما 
خاطر  به  استقالليت  اين  و  گذاشته  صحه 
تامين  بوسيله  خوب  حكومتداری  ترويج 
شفافيت  و  موثريت  حسابدهى،  مفيديت، 
مسلكى  و  هدفمند  بازرسى های  طريق  از 
شد  متذكر  بايد  اما  است،  گرفته  صورت 
عملياتى  و  وظيفوی  مالى،  استقالليت  كه 
امكان  حد  تا  بايد  تفتيش  عالى  نهادهای 
دولتى  تفتيش  چونكه  باشد  جانبه  همه 
را  شفافيت  تفتيش  عالى  نهادهای  توسط 
و  طرف  بر  را  خطرات  و  آورده  بوجود 
كنترول قوی داخلى را بوجود ميآورد.                     
اهداف  ديگر  جنبه های  از  كه  بايد گفت 
دارائى  از  حراست  تفتيش  عالى  ادارات 
عامه و بر طرف نمودن موانع و چالش ها 
در نظام مالى دولت ها بوده و ادارات عالى 
مبارزه با هر نوع اجراات كه در تناقض با 
اجراات خويش  لوحه  باشد در سر  قانون 
نشان  خاطر  بايد  ولى  مى دهند،  قرار 
و  شفافيت  بدون  حسابدهى،  كه  ساخت 

حاكميت قانون، ناممكن است.
 شفافيت يعنى وضاحت و آشكار بودن را 
افاده مى كند و با حسابدهى پيوند و رابط 

نزديكى دارد.                                      
فكتورهای  از  نيز  گوئى  پاسخ  هاكذا 

اساسى حكومتداری خوب بوده و ادارات بايد تمام پروسه های اجراات را برای خدمت به مردم 
منوط و مربوط سازند.                                                                                               

تقلب،  داخلى، كشف  كنترول  سيستم  بهبود  سالم،  مصارف  اجرای  بودجوی،  شفافيت  همچنان 
ادارات  اهداف  مالى جز  بازرسى صورت های  مقررات،  و  قوانين  رعايت  اداری،  فساد  با  مبارزه 
عالى را تشكيل مى دهد و ادارات عالى كوشش مى نمايندتا ساحاتيكه اكثراً حساس به فسادها باشد 

اجراات خويش را متمركز سازند.                                          
ترويج و تطبيق قاعده اخالقى برای خدمات عامه به حيث يك اصل ضروری منجانب ادارات عالى 
تفتيش مورد توجه بوده و شايسته سازی، موثرسازی و شفافيت سازی مراجع تحت تفتيش برايشان 
اساس قرار مى گيرد تا حكومتداری خوب و ملى شده واين عملكرد ادارات سبب تقويت خدمت 

به مردم مى گردد.                                                         
مشاركت، اتخاذ تصاميم فراگير، تصاميم عدالت نگر نيز به حكومتداری خوب كمك نموده منافع 
همه اقشار جامعه را از جمله اقليت های جامعه را تضمين مى كند.                                                                                          

به  متمركز  اجراات  باشد،  با كيفيت  و  بهتر  نتايج  بايد واضح،  تصاميم سازمان  و  اهداف  بايد  اما 
اهداف اداره بوده و از جانب ديگر تصاميم بايد در حكومتداری خوب و موثر اگاهانه، موثر، دقيق 

و شفاف باشد.                                    
چنانچه در ماده دوم قانون اداره عالى تفتيش كشور با وضاحت موضوع شفافيت و حسابدهى در 
ادارات دولتى بيان گريده است.                                                                                                                                    

فساد  عليه  مبارزه  و  عملكرد  توسعه  و  تامين حسابدهى  شفافيت،  افزايش  راستای  در  اداره  واين 
اداری، دستاوردهای ملموسى داشته كه اين دستاوردها به حكومتداری خوب و ملى ممد واقع شده 
و در صورت تطبيق سفارشات گروپ های موطف بازرسى اين اداره مى توان اصالحات و كاهش 

فساد اداری را با همكاری ساير نهادهای ذيربط افزايش داد.        
ليكن بايد متذكر شد ارتقای ظرفيت مفتشين، تطبيق استندرد ها، راستكاری و صداقت در اجرای 
تفتيش و مانع شدن از هر گونه تالش و نفوذ خارجى مى توان دستاوردهای مسلكى را افزايش داده 
و افزايش تفتيش درمطابقت با قوانين مالى، مقررات مالى و تطبيق استندرد ها كارائى اداراات عالى 

تفتيش را بيشتر تقويت مى نمايد.                                     
يك  حيث  به  اجراات  در  پاسخگوئى  قانون،  حاكميت  حسابدهى،  شفافيت،  اگر  اينكه  خالصه 
تقويه شده،  نموده، دستاوردهای  پيدا  اداری كاهش  فساد  قرار گيرد،  توجه  اساسى مورد  هدف 
اصالحات و رعايت قانون بوجود آمده دارائى دولت حفظ شده، پيشرفت اقتصادی و مالى تامين 
گرديده و فاصله ميان مردم و حكومت بر طرف مى شود و از جانب ديگر امروز كشورهای تمويل 
غرض  نيازمند  كشورهای  به  را  قرضه هايشان  و  كمك ها  بيشتر  المللى  بين  سازمان های  و  كننده 
تطبيق اصالحات، تحقق حكومتداری خوب و موثر مشروط مى سازند.                                                         

از جانب ديگر بايد خاطر نشان ساخت كه عناصر اصلى حكومتداری خوب و دموكراسى از خارج 
وارد شده نمى تواند، بلكه نتيجه انكشاف داخلى جامعه در عرصه های مختلف حيات ملى مى باشد.                                                    

] سرطان، اسد، سنبله 1393[
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ماده  اساسى،  قانون   )98( ماده  هدايت  از  تأسى  به 
قانون   )59( ماده  تفتيش،  عالى  اداره  قانون   )12(
بازرسى سال  عامه وپالن  امورمالى ومصارف  اداره 
1393 اداره عالى تفتيش، حساب قطعيه سال 1392 

بازرسى گرديده است.
مجموع  سال،  ابتدای  بودجه  سند  مالحظه  به 
 1392 مالى  سال  وانكشافى(  )عادی  ملى  بودجه 
مبلغ  ازجمله  كه  افغانى   )354.077.081.840( مبلغ 
)196.327.011.020( بودجه عادی و همچنان مبلغ 
سال  انكشافى  بودجه  افغانى   )157.750.070.820(

مالى 1392 را احتوا مى نمايد.
دربودجه عادی با توجه به منابع تمويلى كدام كسر 
انكشافى  دربودجه  اما  نظرنميرسد،  به  مازاد  ويا 
مبلغ  آن  تمويلى  منابع  به  توجه  با   1392 مالى  سال 
مى رسد  كسربمالحظه  افغانى   )12.697.509.278(
كه درحدود )8( درصد مجموع بودجه انكشافى را 

احتوا مى نمايد.
مجموع  سال،  ابتدای  ملى  بودجه  سند  مالحظه  به 
 )837.253( به  ادارات   1392 مالى  سال  تشكيل 
 1391 سال  تشكيل  مجموع  درحاليكه  مى رسد،  تن 
)809.786( تن بوده كه به اين صورت تشكيل سال 

نگاهی  به بازرسی حساب 
قطعیه سال 1392 

تهیه و تنظیم: سید امین امین

] تفتیش، شماره دوم[
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 )3.3( ويا  تن   )27.467( تعداد   1392
سال  تشكيل  بتناسب  را  درصدافزايش 

مالى 1391 نشان مى دهد.
انكشافى  بودجه  ضميمه  قرارمالحظه 
تجديد  وانكشافى(  )عادی  ملى  وبودجه 
تأسى  به  كه  سال  وسط  بررسى  شده 
مؤرخ   )0060-20( شماره  ازمصوبه 
ملى  شورای  جرگه  ولسى   1392/4/31
 1392/5/23 مؤرخ   )50( شماره  وفرمان 
افغانستان  اسالمى  جمهوری  رئيس 
مبلغ  عادی  بودجه  گرديده،  توشيح 
بودجه  افغانى،   )206.585.041.061(
 )141.658.983.365( مبلغ  انكشافى 
افغانى، جمعأ مبلغ )348.244.024.426( 

افغانى.
وسط  دربررسى  عادی  بودجه  تمويل 
و  داخلى  ازمنابع  درصد   )50.24( سال 
خارجى،  ازمساعدتهای  درصد   )49.76(
 )7.39( انكشافى  بودجه  تمويل  همچنان 
درصد   )77.2( و  داخلى  منابع  از  درصد 
)اختياری  خارجى  ازمساعدتهای 
كه  است  گرديده  وانمود  وغيراختياری( 

)15.4( درصد كسررا نشان مى دهد.
عادی  بودجه  قطعيه  حساب  مالحظه  به 
بعد  عادی  بودجه  مجموع   ،1392 سال 
ضميمه  وايزاد  سال  ظرف  ازتعديالت 
 )218.986.221.106( مبلغ  بودجه 
مبلغ  جمله  از  كه  گرديده  وانمود  افغانى 
مصرف  افغانى   )197.991.707.432(
افغانى   )20.994.513.674( ومبلغ 

باقيمانده است.
جريان بازرسى نشان داد كه قسمت اعظم 
ايكه دربودجه  اهداف  به  احتياطى  وجوه 
محترم  شورای  تصويب  به  و  بينى  پيش 
ملى وتوشيح جاللتمآب رئيس جمهوری 
استفاده  است،  رسيده  افغانستان  اسالمى 
مورد  ديگر  درموارد  بلكه  نگرديده 

استفاده قرارگرفته.
به مالحظه حساب قطعيه مجموع پيشكى 
سال  عادی  بودجه  ناشده  محسوب  های 

1392 مبلغ )1.051.280.268( افغانى ذمت )35( واحد بودجوی وانمود گرديده كه ازجمله مبلغ 
)560.018.819( افغانى يا )53.27( درصد آن مربوط به وزارت ماليه مى باشد. 

مبلغ  ازجمله  ماليه،  وزارت  واداری  مالى  محترم  رياست  ازجانب  شده  ارايه  قرارمعلومات 
بابت  افغانى  مليون   )500( مبلغ  ماليه،  وزارت  ناشده  محسوب  پيشكى  افغانى   )560.018.819(
انتقال  به حساب غضنفرنفت وگاز  برشنا  نياز شركت  تيل مورد  ليترآف كريدت قرارداد  افتتاح 
يا  افغانى   )60.018.819( مبلغ  ماليه  بازهم وزارت محترم  متذكره  مبلغ  ازوضع  بعد  گرديده كه 

)5.7( درصد وجوه پيشكى های محسوب ناشده را به خود اختصاص داده است.
باقيات آوانسى سالهای )1381- 1389( ذمت )30( واحد بودجوی جمعأ مبلغ )1.821.763.561( 
مربوط  آن  درصد   )65( يا  افغانى   )1.182.993.127( مبلغ  ازجمله  كه  گرديده  وانمود  افغانى 
واحد   )18( ذمت   1390 سال  آوانسى  باقيات  ترتيب  همين  به  مى باشد،  ماليه  محترم  وزارت  به 
بودجوی جمعأ مبلغ )102.691.787( افغانى وباقيات سال 1391 ذمت )23( واحد بودجوی جمعأ 
آن  درصد   )88.45( يا  افغانى   )594.666.665( مبلغ  ازجمله  كه  افغانى   )672.315.536( مبلغ 
مربوط به وزارت محترم ماليه مى باشد. درحقيقت وزارت ماليه توانسته تا بيش ترين سهم باقيات 

سالهای )1381-1392( را به خود اختصاص دهد. 
باالثر تطبيق وجوه پيشكى محسوب ناشده مندرج درحساب قطعيه بودجه عادی با سيستم افمس، 
مبلغ )67.519( افغانى دركود )21(، مبلغ )119.290.854( افغانى دركود )22( ومبلغ )699.950( 

افغانى دركود )25( تفاوت به مالحظه رسيد.
سردستى«  »وجه  عنوان  تحت  تحويل  طور  افغانى   )116.501.200( مبلغ  جمعأ   1392 سال  طى 
ذمت )43( واحد بودجوی اجرا گرديده كه از جمله مبلغ )114.665.071( افغانى آن محسوب و 

مبلغ )1.836.129( افغانى تاكنون ذمت يك تعداد از ادارات باقيمانده است.
به اساس معلومات ارايه شده از جانب رياست محترم مالى و اداری وزارت ماليه، طى سال 1392 
به  برشنا  نياز شركت  مورد  تيل  قرارداد  كريدت  ليترآف  افتتاح  بابت  افغانى  مليون   )500( مبلغ 
حساب غضنفر نفت وگاز انتقال گرديده قرار مالحظه اسناد تاريخ ختم ليترآف كريدت ياد شده 
1393/2/27 وانمود گرديده، اما وجوه متذكره تاكنون صورت تصفيه را به خود اختيار ننموده 

است.
غضنفرنفت  حساب  به  شده  افتتاح  كريدتهای  ليترآف  بابت  از  برشنا  شركت  باقيداری  مجموع 

وگاز، مبلغ )956.237.096( افغانى مى گردد كه تاكنون بدون تصفيه باقيمانده است.
افغانى تحت عنوان ضميمه بودجه در  در قطعيه مصارف بودجه عادی مبلغ )6.354.394.566( 
)6( واحد بودجوی ثبت گرديده است مطابق به صراحت جزء )ب( ماده )23( اصولنامه اجرای 
عالى  مقام  وهدايات  مؤجه  بنابرنيازمندی  غيراختياری  ازوجوه  عادی  بودجه  »ضميمه  بودجه 
وعندالموقع  مى باشد  اجرا  قابل  مالى  سال  درجريان  كننده  وازاثرتعهدتمويل  جمهوری  رياست 

معلومات مذكوربه شورای ملى ارسال گردد«.
 )BS1-170( نامه شماره  عدليه  وزارت  بودجه  افغانى ضميمه   )6.333.812( مبلغ  به  ارتباط  در 
مؤرخ 1392/10/3 عنوانى وزارت محترم دولت در امور پارلمانى اصدار يافته كه از يك طرف 
نمبر فوق مجموع  نامه  از جانب ديگر در  نشان مى دهد و  مالى 1393 را  تاريخ صدورنامه سال 
مساعدت دفتر انكشافى ملل متحد )UNDP( مبلغ )3.514.312( افغانى تذكر رفته در حالى كه 
در قطعيه به اساس دو قطعه فورم ب 23 جمعأ مبلغ )6.333.812( افغانى ثبت گرديده كه با رقم 

مندرج درنامه نمبرفوق مطابقت ندارد.
مبلغ   1392 سال  در  تا  بود  قرار  مركزی،  بانك  و  ماليه  وزارت  بين  منعقده  توافقنامه  مطابق 
قرارمالحظه  اما  گردد،  پرداخت  مركزی  بانك  به  چهارقسط  طى  افغانى   )3.949.918.400(
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مبلغ   1392 سال  ابتدای  بودجه  سند 
همين  به  افغانى   )3.500.000.000(
بينى  پيش   )900029( منظوردركود 
دربررسى  بعدأ  ولى  ومنظورگرديده، 
افغانى  مليون   )500( مبلغ  سال  وسط 
صرف  باقيمانده  وجوه  واز  تنقيص  آن 
به  افغانى   )1.750.000.000( مبلغ 
ومبلغ  گرديده  پرداخت  مركزی  بانك 
به  آن  افغانى   )1.250.000.000(
استفاده  ومورد  تعديل  ها  سايربخش 

قرارگرفته است.
مبلغ  جمعأ   1392 سال  طى 
عنوان  به  افغانى   )1.745.033.892(
كه  )تادياتى  ناشده  تصنيف  مصارف 
ثبت  نشده(  تصنيف  فوق  درفصول 
مبلغ  ازجمله  كه  گرديده  افمس  سيستم 
 )63.92( يا  افغانى   )1.115.499.243(
درصد آن مربوط به وزارت امورداخله و 
يا )32.24(  افغانى  مبلغ )562.653.925( 
ملى  دفاع  وزارت  به  مربوط  آن  درصد 

مى باشد. 
مطابق به ماده )8( اصولنامه اجرای بودجه 
معاشات،  به  مربوط  فصول   ،1391 سال 
محصول  صفايى  برق،  صرفيه  اعاشه، 
حفظ  وسايط،  ترميمات  مخابرات، 
ازجمله  تعميرات  وترميمات  ومراقبت 
ازفصول  وتعديل  بوده  ممنوعه  فصول 
نشده  مجازدانسته  ها  سايركود  مذكوربه 
مالحظه  به  بازرسى  درجريان  اما  است؛ 
تعديالت  موارد  دربرخى  كه  رسيد 
در  ها  سايركود  به  ممنوعه  فصول  از 
در  بودجه  اجرای  اصولنامه  با  مغايرت 
ستره  جمهور،  رئيس  محافظت  رياست 
كارواموراجتماعى،  وزارت  محكمه 
اموروداراالنشای  واداره  شهداومعلولين 

شورای وزيران صورت گرفته است.
 قرارمالحظه حساب قطعيه بودجه عادی 
 ،)AFMIS( امورمالى  اداره  سيستم  و 
مبلغ  جمعأ   1392 مالى  سال  طى 
 )23( دركود  افغانى   )514.128.705(
گرديده  اجرا  قروض  وبازپرداخت  مفاد 
افغانى   )246.080.340( مبلغ  ازجمله  كه 

)48( درصد آنرا بازپرداخت ويا قسط قروض ومبلغ )268.080.340( افغانى يا )52( درصد آنرا 
 )22( مبلغ  تكتانه  ويا  مفاد  پرداخت  مى گردد  مالحظه  طوريكه  مى دهد.  تشكيل  وياتكتانه  مفاد 

مليون افغانى اضافه ازاصل قرضه مى باشد. 
 به مالحظه سندبودجه ابتدای سال سقف نهايى تشكيل منظور شده سال 1392 وزارت ها وادارات 
اداره  عمومى  رياست  تشكيالت  محترم  اداره  اما  وانمودگرديده،  تن   )837.253( جمعأ  دولتى 
اموروداراالنشای شورای وزيران، سقف نهايى تشكيالت سال 1392 را )838.213( تن معلومات 
ارايه نموده كه تعداد )960( بست تفاوت تزئيدی را نشان مى دهد و بيانگر آنست كه درسقف 
 )12( و   )11( درمواد  درمغايرت   1392 مالى  سال  جريان  در  دولتى  ادارات  تشكيالت  نهايى 

اصولنامه اجرای بودجه، تغييرات قابل مالحظه رونما گرديده است.
تعديل صالحيت های  امورمالى ومصارف عامه درقسمت  اداره  قانون  ماده چهل وهفتم  بند )1( 
اداره  تقاضای  اساس  به  مى تواند  ماليه  »وزارت  است:  نموده  حكم  چنين  منظورشده،  بودجوی 
تجاوز  شده  ثبت  وجوه  فيصد  ازپنج  كه  را  منظورشده  بودجوی  صالحيت  امرتعديل  دولتى 
ننمايد، به مشوره كميته بودجه صادر نمايد« اما قرارمالحظه حساب قطعيه مصارف بودجه عادی 
وانكشافى سال 1392 طى سال متذكره مبلغ )5.604.352.691( افغانى از بودجه انكشافى وزارت 
انتقال گرديده كه نه تنها نظركميته بودجه درزمينه حاصل نگرديده،  دفاع ملى به بودجه عادی 
بلكه وجوه تعديل شده درحدود )33( درصد مجموع بودجه انكشافى و )8.89( درصد مجموع 
اداره  قانون  الذكر  فوق  ماده  با  درمغايرت  كه  مى دهد  تشكيل  را  مذكور  وزارت  عادی  بودجه 

امورمالى ومصارف عامه مى باشد.
طى سال 1392 به اساس چهارقطعه فورم م 16 جمعأ مبلغ )226( مليون افغانى جهت رسيدگى 
انتقال گرديده كه ازجمله  به حوادث غيرمترقبه طورتحويل به حساب )50055( كميته اضطرار 
افغانى   )94.940.132( ومبلغ  افغانى محسوب  مليون   )131.059( مبلغ  قطعيه  ترتيب حساب  الى 
چنانچه  و  باقيمانده  تصفيه  بدون  متذكره  كميته  ذمت   1392/2/7 مؤرخ   )254( شماره  ازحواله 
مالحظه مى گردد ازتاريخ حواله نمبرفوق بيشر ازيكسال سپری مى گردد، عدم ارايه اسناد مصرفى 

وجوه متذكره جهت محسوبى درمدت بيشتر ازيكسال سوال برانگيز وقابل دقت است.
طى سال 1392 مبلغ )5.604.352.676( ازكود )22( بودجه انكشافى وزارت دفاع ملى تنقيص 
وبه كود )22( بودجه عادی وزارت مذكور تزئيد گرديده، عالوه برآن جمعأ مبلغ )400( مليون 
افغانى از وجوه احتياطى بودجه انكشافى تنقيص وبه كود )24( بودجه عادی وزارت امورداخله 

تزئيد گرديده است.
با تعديالت متذكره جمعأمبلغ )6.004.352.676( درسقف بودجه انكشافى كاهش و در سقف 

بودجه عادی افزايش رونما گرديده اما تائيد شورای ملى درزمينه حاصل نگرديده است.
وزارت  عادی  بودجه  به  ملى  دفاع  وزارت  انكشافى  ازبودجه  تعديالت  ديگر،  ازجانب 
وجوه  ومصرف  حواله  مراحل  طى  امكانات  كه  گرفته  صورت   1392 مالى  مذكوردراخيرسال 
متذكره كه رقم هنگفت را احتوا مى نمايد، مقدور به نظرنميرسد. عالوه برآن فورمه های تعديل 
مبلغ )2.6( مليارد افغانى از بودجه انكشافى وزارت دفاع ملى به بودجه عادی وزارت مذكور و 
افغانى از وجوه احتياطى بودجه انكشافى به كود )24( بودجه عادی وزارت  مبلغ )400( مليون 
امور داخله درسال 1393 دررياست خزاين ثبت وارده گرديده اما در اجراآت سال 1392 شامل 

گرديده است.
مبلغ  سال  ظرف  تعديالت  از  بعد  بودجه  مجموع  انكشافى،  بودجه  قطعيه  حساب  مالحظه  به 
افغانى   )80.152.954.662( مبلغ  ازجمله  كه  گرديده  قطعيه  ثبت  افغانى   )140.194.319.583(
درحدود  انكشافى  بودجه  تحقق  كه  است  باقيمانده  افغانى   )60.041.364.921( ومبلغ  مصرف 

)57.17( درصد مجموع بودجه انكشافى مندرج درقطعيه را نشان مى دهد.
به مالحظه حساب قطعيه مصارف بودجه انكشافى طى سال 1392 جمعأ مبلغ )18.169.453.642( 
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پيشكى  بودجوی  واحد   )36( به  افغانى 
اجرا گرديده است كه ازجمله الى ترتيب 
 )12.890845.603( مبلغ  قطعيه  حساب 
افغانى محسوب ومبلغ )5.278.608.039( 
است،  باقيمانده  ناشده  محسوب  افغانى 
درصد   )29( ناشده  محسوب  وجوه 

مجموع مبلغ پيشكى را احتوا مى نمايد.
اساس  به  افغانى   )783.604.016( مبلغ 
بودجه  محترم  كميته  جداگانه  تصاويب 
ماليه  وزارت  محترم  مقام  حكم  ويا 
ودرقطعيه  انتقال  احتياطى  ازوجوه 
گرديده  ثبت  بودجه  ضميمه  درستون 
از  درقطعيه  حسابى  غلط  ثبت  كه  است 
در  مبلغ  معادل  افزايش  سبب  يكطرف 
ضميمه  ستون  به  مربوط  ارقام  مجموع 
ارقام  ازجانب ديگر كاهش در  و  بودجه 
گرديده  احتياطى  ازوجوه  شده  تعديل 

است. 
 )27( ب  های  فورمه  قرارمالحظه 
موارد  دربرخى  صدورتخصيصات، 
پروژه  اهداف  به  تخصيصات  اجرای 

مطابقت ندارد.
به مالحظه ضميمه بودجه انكشافى وبودجه 
 ،1392 سال  وسط  بررسى  شده  تجديد 
)تخمينى(  دوراول  انتقالى  مجموع وجوه 
وبودجه  دالر   )846.129.038( مبلغ 
مبلغ )2.093.119.625(  جديد آغازسال 
دالرمعادل  دالر جمعأ )2.939.248.663( 
ثبت  افغانى   )152.840.930.476(
قطعيه  درحساب  اما  است؛  گرديده 
منظوری  اصل  تحت  انكشافى  بودجه 
تخمينى  دوراول  )انتقالى  ساالنه 
مبلغ  آغازسال(  جديد  بودجه  باايزاد 
انعكاس  افغانى   )152.931.798.604(
افغانى   )90.868.128( مبلغ  كه  يافته 

تفاوت را نشان مى دهد. 
و  انكشافى  بودجه  ضميمه  درسند 
سال،  وسط  بررسى  تجديدشده  بودجه 
مبلغ  )حقيقى(  دوم  دور  انتقالى  وجوه 
معادل  امريكايى  دالر   )26.315.678(
داده  نشان  افغانى   )1.368.415.256(
قطعيه  درحساب  درحاليكه  شده، 

افغانى   )3.032.573.856( مبلغ  واقعى«  وانتقالى  تخمينى  انتقالى  »تفاوت  عنوان  تحت  درستون 
مبلغ  متذكره  تفاوت دورقم  نشان مى دهد كه  را  تنقيص  افغانى  ومبلغ )1.755.026.632(  تزئيد 
 )90.868.023( مبلغ  انكشافى  بودجه  ضميمه  درسند  مندرج  رقم  با  افغانى   )1.277.547.233(

افغانى تفاوت به مالحظه مى رسد. 
به مالحظه ضميمه بودجه انكشافى و بودجه تجديد شده بررسى وسط سال 1392، مجموع بودجه 
انكشافى سال 1391 مبلغ )111.646.305.264( افغانى وانمود گرديده است، درحاليكه مجموع 
بودجه تجديد شده سال 1391 به مالحظه ضميمه بودجه سال متذكره مبلغ )107.350.130.760( 
افغانى مى باشد كه با رقم مندرج درسند ضميمه بودجه انكشافى وبودجه بررسى وسط سال 1392 
بودجه  مصرف  مجموع  برآن  عالوه  مى دهد،  نشان  را  تفاوت  افغانى   )4.296.174.504( مبلغ 
افغانى   )53.593.076.358( مبلغ  متذكره  سال  قطعيه  حساب  مالحظه  به   1391 سال  انكشافى 
 )53.986.490.489( مبلغ  انكشافى سال 1392  بودجه  مذكور درسند ضميمه  رقم  اما  مى باشد، 
 )393.414.131( مبلغ   1391 سال  انكشافى  بودجه  واقعى  مصرف  با  كه  يافته  انعكاس  افغانى 

تفاوت به مالحظه مى رسد. 
تعداد )29( پروژه درحاليكه تاريخ آغازكارآن سال 1391 عنوان گرديده، اما دربودجه ابتدای 

سال، ضميمه بودجه انكشافى وبودجه تجديد شده بررسى وسط سال 1392، به مالحظه نرسيد.
محترم  نمايندگان  تقاضای  اثر  از  اكثرأ  متذكره  پروژه های  به  مربوط  وجوه  اسناد،  قرارمالحظه 
مردم درولسى جرگه و ادارات ذيربط به اساس تصاويب جداگانه كميته محترم بودجه درسال 
1391 از وجوه احتياط تعديل گرديده كه بنابرعدم مصرف درسال 1391 به بودجه سال 1392 
به مالحظه حساب قطعيه سال 1392 از جمله پروژه متذكره، )13( پروژه  اما  يافته است،  انتقال 

درسال 1392 نيز هيچگونه مصرف نداشته است. 
به مالحظه ضميمه بودجه انكشافى و بودجه تجديد شده بررسى وسط سال جمعأ به تعداد )616( 
پروژه شامل سند بودجه گرديده كه ازجمله وجوه مربوطه به )7( پروژه درسند بودجه تنقيص 
تعداد  ترتيب  اين  به  است كه  بودجه گرديده  سند  تكراری درج  به شكل  پروژه  وانمود ويك 
قطعيه  حساب  قرارمالحظه  اما  مى رسد؛  پروژه   )608( به  بودجه  درسند  تطبيق  قابل  پروژه های 
اضافه  پروژه   )90( قطعيه گرديده كه  پروژه شامل   )698( تعداد  به   1392 انكشافى سال  بودجه 

ازاصل سند بودجه را نشان مى دهد.
مصوبات  طى  متذكره  پروژه های  كه  است  گرديده  متذكر  درزمينه  بودجه  عمومى  رياست 
كميته محترم بودجه تصويب گرديده وبودجه آن ها ازوجوه احتياطى تعديل گرديده است، اما 
قرارمالحظه اسناد ازجمله پروژه های متذكره به تعداد )39( پروژه فاقد بودجه اصلى واحتياطى 
بود )بودجه آن صفرميباشد( وازجمله )51( پروژه كه بودجه آن ازوجوه احتياطى تعديل گرديده، 
صرف )6( پروژه قسمأ دارای مصرف بوده ومتباقى )45( پروژه هيچ نوع فعاليت نداشته ومصرف 

آن صفرميباشد.
عالوه برآن ازجمله پروژه های ثبت شده درحساب قطعيه به تعداد )187( پروژه هيچ گونه فعاليت 
تخصيصات،  وصدور  مطالبه  وصف  با  پروژه   )8( ازجمله  كه  صفرميباشد  آن  ومصرف  نداشته 

هيچگونه فعاليت نداشته ومصرف آن صفر وانمود گرديده است.
به تعداد )28( پروژه درحاليكه درسند بودجه نيز به نظرنميرسد، بدون داشتن كدام وجوه پولى 

ثبت قطعيه گرديده است.
سه پروژه بدون داشتن كدام وجوه پولى شامل سند بودجه گرديده است.

قرارمالحظه سند ضميمه بودجه انكشافى وبودجه تجديد شده بررسى وسط سال، پروژه »سروی 
 )1000.000( مبلغ  حاوی   )420350/AFG( نمبر  كود  دارای  سالنگ«  بديل  سرك  وديزاين 

دالرامريكايى مربوط وزارت فوايد عامه به شكل تكراری درج سند بودجه گرديده است.
طريق  از   1392 درسال  مراحل  ازطى  بعد  صدورتخصيصات   )27( ب  فورم  قطعه   )18( تعداد 
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 )625.156.864( ومبلغ   )22( كود  ناشده  محسوب  های  پيشكى  در  افغانى   )2.742.874.536(
افغانى در پيشكى های محسوب ناشده كود )25( تفاوت به مالحظه رسيد.

عوايد سال 1392 از منابع داخلى جمعاً مبلغ )122.814.410.000( افغانى پيش بينى گرديده است 
كه از جمله مبلغ )111.060.992.521( افغانى تحقق ومبلغ )109.332.995.372( افغانى تحصيل 
گرديده است كه درتحقق عوايد به مقايسه پالن مبلغ )11.753.894.480( افغانى يا )9.5( درصد 

كسربمالحظه مى رسد.
عادی  بودجه  تمويل  برای  خارجى  مساعدت های  بينى  پيش  عوايد،  قطعيه  حساب  قرارمالحظه 
سال 1392 مبلع )87.228.776.500( افغانى، تحقق وتحصيل عوايد مبلغ )140.082.069.955( 
را  افزايش  درصد   )60.59( يا  افغانى   )52.853.293.455( مبلغ  كه  درصد   )160.59( يا  افغانى 

نشان مى دهد.
پرداخت  پيش  طور   )TDF( سهميه  حساب  از  مخابراتى  عوايد  افغانى   )1.500.000.000( مبلغ 
قابل  باره  دو   )1393( مالى  سال  عوايد  از  كه  گرديده  انتقال  ماليه  وزارت  عوايد  حساب  به 
مبلغ  معادل  دالر   )12.000.000( مبلغ  برآن  عالوه  است،  شده  دانسته   )TDF( حساب  به  انتقال 
ماليه  محترم  وزارت   )1203044( حساب  به  ماليه  پرداخت  پيش  بابت  افغانى   )624.000.000(
افزايش كاذب معادل  لهذا تحقق وتحصيل عوايد داخلى سال 1392 يك  انتقال گرديده است 

مبالغ متذكره را نشان مى دهد.
خارجى  مساعدت های  بابت  شده  تحصيل  عوايد  مجموع  عوايد،  قطعيه  حساب  مالحظه  به 
است،  يافته  انعكاس  افغانى   )140.082.069.955( مبلغ   )19( باب  در  عادی  بودجه  بخش  در 
جمعأ   1392 مالى  سال  بابت  خارجى  مساعدت های  مدرك  از  شده  تحصيل  عوايد  درحاليكه 
 )28.781.112.026( مبلـغ  درقطعيه  مندرج  رقم  با  كه  بوده  افغانى   )111.300.957.929( مبلغ 
افغانى تفاوت را نشان مى دهد. به مالحظه اويز های انتقالى كه بموجب آن وجوه فوق به حساب 
عوايد  افغانى   )28.781.112.026( مبلغ  تفاوت  كه  شد  واضح  گرديده،  شامل  دولت  واردات 
مربوط به سال مالى 1391 بوده و در همان سال شامل حساب عوايد گرديده است، ولى به عوض 
عادی  بودجه  عوايد  قطعيه  در حساب  مى شد،  داده  انعكاس   1391 سال  قطعيه  درحساب  اينكه 
سال مالى 1392 منعكس گرديده كه اين اجراآت غلط حسابى باعث ايجاد تفاوت بين صورت 

حساب دبت وكريدت رياست خزاين وحساب قطعيه عوايد طى دوسال متذكره گرديده است.
در سال مالى 1392 مبلغ )51.197.726( دالر معادل مبلغ )2.923.902.132( افغانى به اساس آويز 
 )Development Policy Grant)D.P.G عوايد  بابت   1392/7/17 مورخ   )4533( شماره 
19)عوايد  باب  در  عوايد  قطعيه  حساب  در  اما  است،  گرديده  دولت  واردات  حساب  شامل 

مساعدت ها( انعكاس داده نشده است.
سيستيكا   )27495( حساب  اختياری،  وجوه   )27232( شماره  حساب  در  اسناد  مالحظه  به 
مبلغ  قباًل  كه  داخله  امور  وزارت  مربوط  سيستيكا   )27482( حساب  ملى  دفاع  وزارت  مربوط 
)27.560.867.718( افغانى از حساب )600102( جهت پرداخت مصارف بودجه انكشافى انتقال 
و  مصرف  افغانى   )27.110.553.292( مبلغ   1392 مالى  سال  اخير  الى  جمله  از  است،  گرديده 
مبلغ )450.314.426( افغانى در سه حساب فوق الذكر باقيمانده دوباره به حساب واردات دولت 

انتقال نگرديده است.
نشان  را  تفاوت  افغانى   )74.302.714( مبلغ   1392 مالى  سال  به  انتقال  قابل   1391 سال  باقيات 

مى دهد. 
مقايسه  آن  مجموعى  رقم  با  و  محاسبه  عوايد گمركات  پالن  در  مندرج  ارقام  كه جزء  طوری 

مالى  درسال  بودجه،  عمومى  رياست 
ارسال  خزاين  عمومى  رياست  به   1393

گرديده است.
عالوه برآن فورمه های صدورتخصيصات 
 )23 )ب  بودجوی  تعديالت  و   )27 )ب 
كه بعد ازتجويز از جانب رياست عمومى 
جهت  خزاين  عمومى  رياست  به  بودجه 
اداره  درسيستم  وثبت  بعدی  مراحل  طى 
مى گردد،  ارسال  )افمس(  امورمالى 
ها  فورمه  درظهر  خزاين  عمومى  رياست 
اين  كه  مهرمينمايد  آن  رسيد  ازصورت 
به  را  ها  فورمه  رسيد  تاريخ  مهرمعموأل 
مى دهد،  نشان  خزاين  عمومى  رياست 
بازرسى نشان داد كه ده قطعه  اما جريان 
مربوط  صدورتخصيصات  های  ازفورمه 
به سال مالى 1392، درسال مالى 1393 در 
رياست عمومى خزاين مهرگرديده است.

امورمالى  اداره  سيستم  مالحظه  به 
افغانستان )افمس( طى سال 1392، دركود 
 )1.199.211.900( مبلغ  جمعأ   )22809(
به عنوان  افغانى در )18( واحد بودجوی 
گرديده  ثبت  ناشده  تصنيف  مصارف 
است كه ازجمله مبلغ )1.123.831.323( 
مربوط  آن  درصد   )93.71( يا  افغانى 
ومالداری  آبياری  زراعت،  وزارت  به 

وانمود گرديده است.
ازبابت  انكشافى  بودجه  آوانسى  باقيات 
سالهای )1381-1389( ذمت )17( واحد 
 )892.063.547( مبلغ  جمعأ  بودجوی 
 )13( ذمت   1390 سال  باقيات  افغانى 
واحد بودجوی جمعأ )1.967.570.101( 
آوانسى  قيات  با  ترتيب  همين  به  افغانى، 
مبلغ  جمعأ  انكشافى  بودجه   1391 سال 
)3.305.536.991( افغانى وانمود گرديده 
است. همچنان باقيات آوانسى سال 1392 
افغانى   )5.278.608.039( مبلغ  حاوی 

ثبت قطعيه گرديده است.
بودجه  قطعيه  حساب  تطبيق  اثر  از 
انكشافى سال 1392 با سيستم افمس مبلغ 
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افغانى   )4.219.090.000( مبلغ  گرديد، 
شده  داده  نشان  آن  واقعى  رقم  از  اضافه 

است. 
رياست  از  شده  ارايه  اسناد  مالحظه  به 
تحصيل  و  تحقق  در  عوايد  پالن  عمومى 
عوايد گمركات بمقاسه پالن منظور شده 
افغانى   )9.213.800.000( مبلغ  جمعأ 
گرديده  نما  رو  كسر  درصد   )15.96( يا 
است كه ازجمله مبلغ )1.341.910.000( 
مبلغ  ننگرهار،  افغانى كسرعوايد گمرك 
كسرعوايد  افغانى   )1.796.560.000(
 )3.036.080.000( مبلغ  بلخ  گمرك 
ومبلغ  هرات  گمرك  كسرعوايد  افغانى 
كسرعوايد  افغانى   )1.114.280.000(

گمرك كابل، قابل توجه است.
عوايد  قطعيه  حساب  اثرتطبيق  از 
امورمالى  اداره  سيستم  با   1392 سال 
افغانى   )275.416.988( مبلغ  )افمس( 
و   )11( درباب  محاسبه  اضافه  تفاوت 
تفاوت  افغانى   )20.411.558( مبلغ 
مبلغ  و   )13( باب  در  محاسبه  اضافه 
تفاوت  افغانى   )295.888.546(
مالحظه  به   )14( درباب  كمترمحاسبه 

مى رسد.
پالن  درترتيب  اسناد،  مالحظه  قراريكه 
عوايد سال 1392 مانند سالهای گذشته از 
پالن  وبازهم  نشده  كارگرفته  الزم  دقت 
در مطابقت با فعاليت ادارات ترتيب نشده 
از  برخى  در  تا  گرديده  سبب  امر  اين  و 
درعوايد  ها  ومستوفيت  مركزی  ادارات 
تحقق يافته به مقايسه پالن پيش بينى شده 

تفاوت های فاحش رونما گردد.
باوصف اينكه باب های تصنيف عوايد از 
شماره 11 الى 19 تنظيم گرديده اما پالن 
داده شده ازجانب وزارت محترم ماليه به 
ادارات صرف در مجموع بوده، تنصيف 
نگرديده  رعايت  باب  اساس  به  عوايد 

است.
سال  عوايد  شده  پيشبينى  پالن  گرچه 

درقطعيه  اما  گرديده  ترتيب  گمركات  و  واليات  های  مستوفيت  مركزی،  ادارات  شامل   1392
عوايد، عوايد مستوفيت ها و گمركات مخلوط گرديده است.

از  ای  عده  كه  مى دهد  نشان  محلى  بودجوی  واحدهای  از  برخى  وحسابى  امورمالى  بازرسى 
واحدهای بودجوی با وصف اينكه پالن عوايد ازهيچ مرجعى برايشان داده نشده، مبالغ هنگفت 

عوايد را درعدم موجوديت پالن تحصيل نموده اند.
ازمدرك مساعدت های خارجى دربخش  مالى 1392 عوايد حاصله  اسناد طى سال  به مالحظه 
در  مصرف  بابت  مساعدت ها   )19( درباب  افغانى   )53.036.260.042( مبلغ  جمعأ  انكشافى 
افغانى   )96.848.373.492( مبلغ  از  درحقيقت  است،  گرديده  تحصيل  انكشافى  پروژه های 
بودجه  درسند ضميمه   ،1392 سال  انكشافى  بودجه  تمويل  اختياری كه جهت  غير  مساعدتهای 
افغانى   )51.298.783.134( مبلغ  گرديده  بينى  پيش  سال  وسط  بررسى  شده  تجديد  وبودجه 
تحصيل ومبلغ )45.549.590.358( افغانى باقيمانده است كه تحقق وتحصيل عوايد مساعدت های 
خارجى درجهت تمويل بودجه انكشافى به مقايسه وجوه پيش بينى شده درحدود )47( درصد 

كسر را نشان مى دهد.
عالوه برآن رياست عمومى بودجه، قروض سال مالى 1392 را جهت تمويل پروژه های انكشافى 
به  كه  داشته  عنوان  افغانى   )2.958.800.000( مبلغ  معادل  امريكايى  دالر  مليون   )56.9( مبلغ 
مبلغ  معادل  دالر  مليون  مبلغ )33.413(  متذكره  انكشافى طى سال  قطعيه عوايد  مالحظه حساب 
باقيمانده  افغانى  افغانى تحصيل واستفاده گرديده ومبلغ )1.221.323.092(   )1.737.476.908(

كه )41.28( درصد كسر را نشان مى دهد.
مليارد   )78.10.621( مبلغ  را  قبل  سالهای  قروض  معافيت های  مجموع  خزاين  عمومى  رياست 
دالر وانمود ساخته است، درحاليكه دربودجه ملى ابتدای سال، مجموع قروض معاف شده مبلغ 
)78.12.381( مليارد دالر امريكايى منعكس گرديده كه با معلومات ارايه شده ازجانب رياست 
عمومى خزاين مبلغ )910.1.759( دالر امريكايى تفاوت به مالحظه مى رسد ونشان دهنده آنست 

كه معلومات دقيق در ارتباط به قروض ومعافيت های قروض سالهای قبل، وجود ندارد.
اظهار نظـررئیس اداره عالی تفتیش پیرامون حساب قطعیه سال 1392

با توجه به فقره )1( مـاده دوازدهم قانون اداره عالى تفتييش و فقره )1( ماده )59( قانون اداره 
امور مالى و مصارف عامه به عقيده من به استثنای مالحظاتى كه درمتن گزارش پيوست ورق هذا 
انعكاس يافته است، حساب قطعيه مصارف بودجه عادی وانكشافى درمقايسه با بودجه منظورشده 
و مصارف تحقق يافته و حساب قطعيه عوايد دربخش تحقق وتحصيل عوايد ازمدارك داخلى 
در سال مالى 1392 )اول جـدی سال 1391 الى اخيرقوس سال 1392( به صورت مناسب ارايه 

گرديده است.
مبنای اعتـراض

حساب  عادی،  بـودجـه  مصارف  قطعيه  حساب  شامل  قطعيـه  حساب  صورت  باالی  نظر  اظهار 
مبـلغ  است كه  تذكر  به  مى باشد، الزم  عوايد  قطعيه  و حساب  انكشافى  بودجـه  قطعيه مصارف 
)28.781.112.026( افغانى عوايد تحصيل شده سال مالى )1391( ازمدرك مساعدت های خارجى 
 )2.923.902.132( مبلغ  معادل  دالر   )51.197.726( مبلغ  و  يافته  انعكاس   1392 سال  درقطعيه 
 Development افغانى كه به اساس آويز شماره )4533( مـــؤرخ 1392/7/17 بابت عـوايد 
Policy Grant)D.P.G( شامـــل حساب واردات دولت گرديده، در حسـاب قطعيــه عوايد 
در بـاب 19)عوايد مساعدت ها( انعكاس داده نشده است، لهذا در رابطه به حساب قطعيه عوايد 
بودجه عادی دربخش تحقق وتحصيل عوايد از مدرك مساعدت ها، ابراز نظر كرده نمى توانيم.
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مقاالت
مقاالت
مقاالت

عرصه های  ما  كشور  سياسى  تحوالت 
گردانيد  متغير  را  ما  مردم  زندگى  مختلف 
دولت  آمدن  كار  روی  از  بعد  ويژه  به  و 
جمهوری اسالمى، جامعه جهانى افغانستان را 
در محراق توجه قرار داد و مساعدت های بى 
حد و حصر را در بخش های مختلف برای 
بازسازی، بهسازی و آبادانى افغانستان عنوان 

نمود. 
امريكا  متحده  اياالت  منجمله  جامعه جهانى 
در كنفرانس بن متعهد به بازسازی افغانستان 
شد و پيمان نظامى ناتو ساحه گسترش خود 
را كه يكى از اهداف بنيادی اش بود تا كشور 
نظامى  بزرگ  قطعات  و  بخشيد  وسعت  ما 
و مدرن ترين  نظامى  برگ  و  با ساز  خويشرا 
سالح های ثقيل و خفيف در افغانستان جابجا 

نمود. 
هدف اين حضور نظامى مبارزه عليه تروريزم 
عنوان گرديد و درست در چند روز محدود 
اياالت متحده  به همكاری  ناتو  نظامى  قوای 
امريكا با برداشتن بساط نظام، امارت اسالمى 
بنياد  را  اسالمى  جمهوری  نظام  طالبان، 
را  ما  تمام مصارف كشور  گذاشت و هزينه 

عهده دار شد. 

مدیریت سالم در مصارف 
مساعدت های ناتو
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به  تازه  كشور  يك  افغانستان  اينكه  از 
آزادی رسيده بعد از يك دوره حاكميت 
پولى،  مالى،  مساعدت های  بود،  طالبان 
تحكيم  برای  فراوانى  نظامى  و  سياسى 
پايه های نظام جديدش را بدست آورد و 
در بخش های مختلف اين مساعدت ها به 

مصرف رسيد. 
جامعه  نفری  هزار  چندين  قوای  حضور 
گرسنه  ملت  ويران،  افغانستان  جهانى، 
باعث  موجود  مشكالت  غيره  و  بيكار  و 
گرديد كه كشورهای دنيا با سخاوتمندی 
تمام مليون ها دالر را برای آبادانى كشور 
ما به اين نقطه از كره خاكى سرازير نمايند 
مبالع گزاف را در بخش های مختلف  و 

هزينه نمايند. 
ولى آنچه بيشتر مورد عالقه و تفكر مى نمايد 
اين است كه بازسازی افغانستان در مقياس به 
كمك های انجام داده شده برای افغانستان به 

صورت قطع قابل مقايسه نيست. 
برای  جهانى  شده  سرازير  پول های 
افغانستان به گونه ای بود كه هشتاد درصد 
خارجى  انجيوهای  برای  مساعدت ها  اين 
به  مساعدت ها  اين  درصد  بيست  و صرفا 

دولت افغانستان تسليم داده شد. 
بنيادی  غير  اما  بزرگ  و  پروژه های وسيع 
مختلف  بخش های  در  زيربنائى  غير  و 
مليون  و  شد  گرفته  دست  روی  و  طرح 
مسلم  حق  كه  دنيا  شده  مساعدت  دالر 
مردم افغانستان بود بدون سنجش دقيق به 

مصرف رسيد. 
فساد مالى و اداری، اين پديدهء بد دامان 
گرديد  باعث  اسالمى  جمهوری  نظام 
نحوی  به  شده  كمك  دالر  ميليون ها  كه 
اين  اعظم  قسمت  و  گردد  نابود  انحا  از 
معاونت های سخاوت مندانه جهانى حيف 

و ميل شود. 
اين مساعدت ها صرفن در بخش انجيوها 
نه بل در دولت و از طرف مقامات ارشد 
و  شد  ميل  و  حيف  نيز  نظام  متوسط  و 
كمك ها  اين  اندك  قسمت  يك  صرف 
كه  رسيد  مصرف  به  معين  بخش های  در 

جوابگوی خواست ها و نيازمندی های مردم ما به صورت قطع نبود. 
اينكه  از  مى نمايد  احتوا  داخلى  و  خارجى  قراردادی های  را  شده  ميل  و  حيف  ارقام  بيش ترين 
پول ها  و  نداشت  وجود  نظام  از  خارج  و  نظام  در  كمك ها  اين  مصرف  برای  معين  استراتيژی 
مساعدت شده به دست افراد و اشخاص افتاد، دانسته شد كه اين كمك ها به گونه ظالمانه مورد 
حيف و ميل قرار گرفته و بيشترينه اين كمك ها در بخش های غير ضروری و غير عملى هزينه 

گرديده است. 
آور  وحشت  را  شده  مساعدت  پول های  مورد  بى  مصارف  بررسى هايش  در  سيگار  مفتش  سر 
خوانده و خارجى ها را كه صالحيت قراردادها نزدشان بود بيشتر از ديگران در اين مورد مقصر 

مى داند. 
مفقود شدن مليون ها دالر مساعدت شده سوال بر انگيز است، عدهء از افراد و اشخاص صاحب 
نفوذ با اخذ قراردادها از خارجى ها در ظرف چند سال به ملياردر های افغانى مبدل گرديده اند و 
بلند رتبه دولتى در مدت زمان كاری شان صاحب قصرها و سرمايه های فراوان  برخى كارمندان 

گرديدند كه اين حالت خود رد پای پول های مفقود شده و حيف و ميل شده را نشان مى دهد. 
يكى از مثال های حيف و ميل كمك های جهانى در افغانستان در قراردادهای بازسازی و نوسازی 

سرك های افغانستان است. 
بدون شك كه قسمت بيشتر سرك های افغانستان از پول مساعدت شده جامعه جهانى احداث، 
ترميم و يا بازسازی گرديده اما تفاوتى كه در هزينه اين سرك ها مشاهده مى شود؛ واقعا تكان 

دهنده است. 
اما بيش ترين  الى دو صد هزار دالر بوده  يا قير ريزی يكصد  مصرف 1 كيلومتر برای اسفالت و 
قراردادها برای احداث پروژه های سرك سازی در يك كيلومتر يك مليون دالر محاسبه، قرارداد 

و پرداخته شده است. 
از جانب ديگر خريد موترهای مدل بلند، فرنيچر قيمت بها و به كرايه گرفتن منازل و ساختمان های 
بزرگ برای دفاتر و مصارف بى مورد در تزئين دفاتر همه و همه نمونه های حيف و ميل و به تاراج 

رفتن كمك های جامعه جهانى در افغانستان گرديده است. 
و  ميل  و  به سواالت طرح شده در خصوص چگونگى حيف  نيست كه  امروز هيچكس حاضر 
مصارف گزاف غير ضروری برای ملت جواب بدهد كه اين خود يك نوع شراكت در جرم سو 

استفاده از صالحيت ها بشمار مى رود.
حضور عساكر خارجى در كشور به خاطر تامين امنيت هر چه بيشتر يك نياز عنوان مى شود و اين 

حضور هزينه هنگفتى را نيازمند است. 
ما  نظاميان كشور  برای  ناتو  مالى اعضای  انگلستان و وعدهء همكاری  ناتو در ويلز  اخير  نشست 

مى رساند كه اين مساعدت ها تا 5.1 مليارد دالر افزايش يافته است. 
يكى از چالش های اساسى در مورد نحوه استفاده از اين مبلغ وعده داده شده صورت حسابدهى آن 
مى باشد زيرا حسابدهى شفاف در موارد قبلى جامعه جهانى وجود نداشته امروز خارجى ها افغان ها 
را مسوول حيف و ميل اين مساعدت ها ميدانند و افغان ها خود خارجى ها را به باد انتقاد مى گيرند. 
به  با شفافيت  واقعاً  اگر  است كه  بلندی  مبلغ  قوای مسلح كشور  برای  دالری  مليارد  كمك 5.1 
اگر گزينه  نگهدارد ولى  استوار  تا چند سال آينده  را  افغان  امنيتى  قوای  برسد مى تواند  مصرف 
مشخص در اين زمينه وجود نداشته باشد و اين مبلغ خود سرانه توسط ارگانها، قراردادی ها و افراد 

و اشخاص به مصرف برسد بدون شك كه حيف و ميل فراوان در مورد وجود خواهد داشت. 
را  اكنون آمادگى های خود  از همين  بايد  مبلغ  اين  ادارات مسوول در خصوص نحوهء مصرف 
اتخاذ نموده و برنامه های مناسبى را برای مصرف بدرد بخور آن رويدست گيرند تا اين مبلغ مورد 
حيف و ميل قرار نگرفته و مسوولين و افراد استفاده جو نتوانند كه اين مساعدت را به تاراج ببرند. 
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تا وقتى فرهنگ حسابگيری و حسابدهى 
عامه  دارايى  شفافيت  تامين  منظور  به 
المللى، رشد  بين  و  ملى  حمايت شركای 
اذهان عامه و باورمندی در ضمير مخاطبان 
حكومت بارور نگردد چالش های زير رفع 
نگرديده حكومت كارا، موثر و پاسخگو 

بوجود نخواهد آمد.
از عملكرد دولت حق  اطالعات  دريافت 
مردم است. ملت بايد بداند كه حسابگيری 
از دولت مكلفيت اخالقى اوست و دولت 
جز  ملت  به  حسابدهى  كه  بداند  بايد 
مكلفيت وظيفوی و ملى اوست. به همين 
حسابدهى  فرهنَگ  ترويج  و  تبليغ  دليل 
و  شفافيت  تامين  منظور  به  حسابگيری  و 

بيداری ذهنى بايد صورت گيرد.
ارتباطات  تامين  با  تا  رسالت رسانه هاست 
به منظور تبادله اطالعات، گسترش ترويج 
حكومت پاسخگو پيش زمينه تقويت يك 

ارتباطات و چالش های 
حکومت پاسخگو

اداره سالم وشفاف را در افكار عمومى نهادينه سازند.
است  سازمان ها  مدرن  و  نيرومند  ارتباطات  فقدان  نخست،  چالش 
كه در يك فضای مجازی و انتزاعى حركت مى كنند و هيچ نوع 

ارتباطات وثيق و تنگاتنگ با محيط بيرونى خود ندارند.
تاسف  با  است،  فرهنگى  سازی  بستر  به  توجه  عدم  دوم،  چالش 
هرنوع فرايند عمليات اصالحى بدون توجه به بستر سازی فرهنگى 
صورت مى گيرد. ماپيش از اينكه مراحل تغيررا كه شامل تغير در 
دانش است وسپس تغير در بينش در نظر گيريم مستقيم در زمينه 
تغير رفتار گروهى كار كرده ايم در حاليكه نخست تغير در رفتار 
فرد بايد در نظر گرفته شود. به همين دليل است كه ما شاهد تغيرات 
محسوس كه رضايت مردم را فراهم سازد و مشروعيت نظام را از 

لحاظ كارايى و پاسخ دهى بيشتر سازد نبوده ايم.
برنامه های  و  استراتيژی  در  مردم  خالى  جايگاه  سوم،  چالش 
حكومت مى باشد. درست است كه استراتيژی ها به اساس نيازهای 
كه  ارزشمند  و  دقيق  نيازسنجى  وقت  هيچ  اما  شده  ساخته  مردم 
مردم اساساً از حكومت چه مى خواهند و ما چطور استراتيژی ها و 
برنامه ها را در مركز طراحى و تدوين و در ادارات محلى اجرأ كنيم 
بايد  به همين دليل جايگاه مردم  ايم.  باشندنكرده  كه مردم راضى 
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ولسوالى  در  مردمى  شوراهای  طريق  از 
ها و قريه جات تثبيت و از طريق شورای 
بتوانيم ولسوال ها و شاروال های  واليتى 

انتخابى داشته باشيم.
بيت  از  استفاده  سوء  چهارم،  چالش 
المال و يا دارايى عامه است كه مانند تار 
عنكبوت در بدنه نظام ريشه دوانيده و نظام 
حصول  و  حراست  مى نمايد.  تهديد  را 
و  كارآئى  موثريت،  شفافيت،  از  اطمينان 
از دارايى عامه را  اقتصادی بودن استفاده 
در خدمات از طريق تفتيش مى توان انجام 

داد. 
چالش پنجم، جزيريى شدن نهادها و عدم 
تابعيت از يك برنامه كالن است؛ زيرا هر 
زندگى  جزيره  يك  در  خود  برای  نهاد 
ساير  از  منفصل  كه  ای  جزيره  مى كند. 
يك  عامه  خدمات  كه  حالى  در  جزاير. 
يك  واقع  در  آن ها  همه  كه  است  نهاد 
جزيره. يك كشور و يك نهاد بايد باشند. 
باشند.  بايد  مشترك  جامعه  واقع يك  در 
درحاليكه فلسفه ارتباطات و خدمات عامه 
اين است كه از جزيره ای شدن سازمان ها 
عبور  است  انها  نابودی  و  افول  آغاز  كه 
نيرومند  اطالعاتى  شبكه  طريق  از  كرده 

شريك وهماهنگ شوند.
روستا  و  شهر  ميان  تفاوت  ششم،  چالش 
است، امروز شهرهای ما تبديل به ابر قريه 
و  معيارات  نوع  هيچ  حاليكه  در  شده اند. 
ستندردهای شهری در آن مراعات نشده، 
مردم از قريه ها و دهات به تپه ها، كوهای 
رويه  بى  صورت  به  و  شده  سرازير  شهر 
مديريت  درعدم  كه  مى روند  شده  كالن 
خود  اين  آموزشى  و  فرهنگى  شهری، 
يك بحران كالن است. بايد فكر كنيم كه 
و  قريه ها  رادر  زندگى  جاذبه های  چطور 

دریافت اطالعات از عملکرد دولت حق مردم است. ملت 
باید بداند که حسابگیری از دولت مکلفیت اخالقی اوست 

و دولت باید بداند که حسابدهی به ملت جز مکلفیت 
وظیفوی و ملی اوست. به همین دلیل تبلیغ و ترویج 

فرهنَگ حسابدهی و حسابگیری به منظور تامین شفافیت و 
بیداری ذهنی باید صورت گیرد.

ولسوالى ها ببريم تا ثبات و امنيت بهتر و حكومت داری خوب در محالت ايجاد گردد.
چالش هفتم، مديريت ملكى و سنتى بجای مديريت مدرن علمى است كه تا هنوز بر اساس افزارها 
بشر  تقريبآ سه هزار ساله  و روش های سنتى مديريت صورت مى گيرد. هرچند، مديريت تجربه 
با مكاتب  مديريت علمى هستيم كه  ما شاهد شكل گيری  است كه  اما حدود 120 سال  است؛ 
مختلف آن آشنا هستيم. تا زمانيكه ما از مديريت ملكى و سنتى عبور نكنيم و به مرحله مديريت 

مدرن در كل سيستم حكومت عامه نرسيم اين چالش برطرف نمى گردد.
با توسعه ارتباطات مى توانيم قوی ترين نيروهای بشری را تشويق نموده تا در ساختارهای نظام با 
تعهد و تخصص كار كنند، صرف بحث تخصص برای شايستگى كافى نيست. افغانستان را دوست 
داشته باشند، به مسلك، وظيفه و كشور وفادار باشند. ارتباطات و روابط عامه مى تواند اداره ها را 
با مردم پيوند دهد. پاليسى ها و مديريت كالن اداره را به اساس ديدگاه، خواست ها، آرزوهای 
پاسخگو  بسازيم كه حكومت  قانونمند  را در محالت  زندگى  مى توانيم  وقتى  مردم شكل دهد. 
شامل انكشاف متوازن، تطبيق قانون، نبود فساد و استفاده از صالحيت های حكومتى در اداره ملكى 
كشور تطبيق گردد. برای رسيدن به حكومت داری خوب، اول ساختار اداره است كه پاسخگوی 
نيازهای توقعات زمان و جامعه ای كه در آن زندگى مى كنيم، باشد. دوم ظرفيت خدمت گذاری 
است كه مربوط به منابع انسانى برمى گردد كه شامل توانايى كدر نهادهای عامه است. سوم تطبيق 
قوانين، دسپلين و مقرره هايى كه بتواند وظايف را تعريف كند و سازمان را توجيه به تطبيق اهداف 

وظيفوی نمايد تا در نهايت حقوق عامه رعايت گردد.
   امروز برای اينكه ما مسوليت های كشور خويش را مستقل بدوش بگيريم ثبات و امنيت را بوجود 
آوريم بدون حكومت پاسخگو ممكن نيست. ما تا حمايت مردم را در حكومت داری خوب جلب 
امنيتى برای امروز و فردای كشور هميشه وجود خواهد داشت. تا حكومت داری  نكنيم چالش 
درمحالت و روستاها مورد توجه قرار نگيرد، فرصت سرباز گيری به دشمن مساعد مى گردد. وقتى 
مردم از حكومت راضى باشند پای شعارهای دشمن نمى ايستند. توسعه، كاريابى و توظيف افراد 
از قانون در  تابعيت  شايسته يكى ديگر اززمينه گرفتن رضايت مردم از حكومت است. فرهنگ 
روابط سازمانى و اجتماعى است كه بى قاعدگى و فساد آهسته آهسته جای خويش را به زندگى 

قانونمند عوض مى كند.
   بى باوری به فردای وظيفوی، كارمند را عالقه مند به فساد مى سازد، وظيفه منابع بشری است 
كه اعتماد ثبات وظيفوی را به مامور خدمات عامه بدهد. تا از صالحيت های وظيفوی استفاده نا 
متعارف صورت نگيرد. ارتباط عامه به حيث چشم و گوش نهادهای عامه اجراأت نادرست را به 
با مردم  بايد برساند و  مسولين، نهادها و به آگاهى عامه به منظور بيداری و بسيج افكار عمومى 

شريك سازد و از جانبى حمايت و مشوره مردم را به حكومت انتقال دهد.
بيرون سازمانى ممكن  و  ميان سازمانى  موثر  ارتباطات  بدون  پاسخگو  موثر و     حكومت كارا، 
برای  را  سازمان ها  تشكيل  داليل  ديدگاه،  ماموريت،  فلسفه،  مى توان  ارتباطات  طريق  از  نيست. 

مخاطب روشن نموده؛ تفاهم دوجانبه و چند جانبه را بوجود آورد.
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مشتاقی و صبوری از حد گذشت یارا
گر تو شکیب داری طاقت نماند ما را

باری به چشم احسان در حال ما نظر کن
کز خوان پادشاهان راحت بود گدا را

سلطان که خشم گیرد بر بندگان حضرت
حکمش رسد ولیکن حدی بود جفا را
من بی تو زندگانی خود را نمی پسندم

کاسایشی نباشد بی دوستان بقا را
چون تشنه جان سپردم آن گه چه سود دارد

آب از دو چشم دادن بر خاک من گیا را
حال نیازمندی در وصف می نیاید

آن گه که بازگردی گوییم ماجرا را
بازآ و جان شیرین از من ستان به خدمت

دیگر چه برگ باشد درویش بی نوا را
یا رب تو آشنا را مهلت ده و سالمت

چندان که بازبیند دیدار آشنا را
نه ملک پادشا را در چشم خوبرویان
وقعیست ای برادر نه زهد پارسا را
ای کاش برفتادی برقع ز روی لیلی

تا مدعی نماندی مجنون مبتال را
سعدی قلم به سختی رفتست و نیکبختی
پس هر چه پیشت آید گردن بنه قضا را 

سعدی

چو نماز شام هر کس بنهد چراغ و خوانی
منم و خیال یاری غم و نوحه و فغانی

چو وضو ز اشک سازم بود آتشین نمازم
در مسجدم بسوزد چو بدو رسد اذانی

رخ قبله ام کجا شد که نماز من قضا شد
ز قضا رسد هماره به من و تو امتحانی

عجبا نماز مستان تو بگو درست هست آن
که نداند او زمانی نشناسد او مکانی

عجبا دو رکعت است این عجبا که هشتمین است
عجبا چه سوره خواندم چو نداشتم زبانی

در حق چگونه کوبم که نه دست ماند و نه دل
دل و دست چون تو بردی بده ای خدا امانی

به خدا خبر ندارم چو نماز می گزارم
که تمام شد رکوعی که امام شد فالنی

پس از این چو سایه باشم پس و پیش هر امامی
که بکاهم و فزایم ز حراک سایه بانی
به رکوع سایه منگر به قیام سایه منگر

مطلب ز سایه قصدی مطلب ز سایه جانی
ز حساب رست سایه که به جان غیر جنبد

که همی زند دو دستک که کجاست سایه دانی
چو شه است سایه بانم چو روان شود روانم

چو نشیند او نشستم به کرانه دکانی
چو مرا نماند مایه منم و حدیث سایه

چه کند دهان سایه تبعیت دهانی
نکنی خمش برادر چو پری ز آب و آذر

ز سبو همان تالبد که در او کنند یا نی
مولوی

شعر
شعر

شعر
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مورې

زما دمینې رسچینه یې خوږې مورې

ته دستوری پلوشه یې خوږې مورې 

په لیدو دې زه په ژوند کې هیلمند یم

زما دپاک زړګي قبله یې خوږې مورې

ماشوم توپ مې دې خوبونو دنیا ګې وه

اوس دستړی زړه دمه یې خوږې مورې

ما چه کله کړلې لوبې په انګړ کې 

تابه مینه راکوله خوږې مورې 

زه چه یم ستړی ستومانه په خپل کار کې 

ته زما دزړه دمه یې خوږې مورې

ته دخدای هغه تحفه یې چه یې راکړې

دایجاد درس شمله یې خوږې مورې

نجیب الله )ایجاد(

روی بنمای و وجود خودم از یاد ببر
خرمن سوختگان را همه گو باد ببر

ما چو دادیم دل و دیده به طوفان بال
گو بیا سیل غم و خانه ز بنیاد ببر

زلف چون عنبر خامش که ببوید هیهات
ای دل خام طمع این سخن از یاد ببر
سینه گو شعله آتشکده فارس بکش

دیده گو آب رخ دجله بغداد ببر
دولت پیر مغان باد که باقی سهل است

دیگری گو برو و نام من از یاد ببر
سعی نابرده در این راه به جایی نرسی

مزد اگر می طلبی طاعت استاد ببر
روز مرگم نفسی وعده دیدار بده

وان گهم تا به لحد فارغ و آزاد ببر
دوش می گفت به مژگان درازت بکشم

یا رب از خاطرش اندیشه بیداد ببر
حافظ اندیشه کن از نازکی خاطر یار

برو از درگهش این ناله و فریاد ببر
حافظ
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به  كشور  يك  اقتصادی  سيستم 
تصميم  به  بستگى  توجهى  قابل  ميزان 
واحدهای  در  مديريت  گيری های 
گيری ها  تصميم  اين  كه  دارد؛  اقتصادی 
نقش تعيين كننده ء در ميزان درآمدهای 
فعاليت های  بودن  بخش  ثمر  و  اقتصادی 
تعيين شده و استفاده درست از امكانات 

و منابع در كشور دارد.
دموكراتيك  حكومت  يك  در  اصول 
حسابگير  نهادهای  و  مردم  پاسخگو  و 
مى خواهند  همواره  خواه  پاسخ  و 
تصميم  در  اجرايى  مديران  آيا  بدانندكه 
كرده اند؟  عمل  صحيح  خود  گيری های 
حد  موجود  امكانات  از  توانسته اند  آيا 
اكثر استفاده را كنند؟ آيا در اين نهادها 
و  مفيديت  افزايش  اساس  بر  فعاليت های 

اقتصاديت انجام شده است يا  خير؟

محمد حليم شکران



مديريت  افغانستان  ما  عزيز  كشور  در 
عهده  بر  اقتصادی  منابع  اعظم  بخش 
در  آن  مديريت  كيفيت  و  است  دولت 
دارد  سزايى  به  اهميت  ملت  سرنوشت 
مردم  برابر  در  بايد  دولتى  مديران بخش 
باشند  گو  پاسخ  آن ها  نمايندگان  و 
اساس  بر  را  پاسخگوئى  اين  ابزار  و 
بخش  در  كه  كنند  فراهم  معتبر  اجراات 
به  رسيدگى  برعالوه  عملكرد  تفتيش 
صورت های مالى و اظهار نظر اصولى در 
موثريت  »اقتصاديت،  ضوابط  چارچوب 

تفتيش عملكرد مى باشد. و مفيديت« 
بازرسى  نوع  عملكرد  تفتيش  واقع  در 
نواقص  ضعف ها،  ها  نارسائى  كه  است 
بلكه  نمى جويد  افراد  در  كاستى ها  و 
كنترولى  سيستمهای  در  را  علت ها 
اقدام  آن  رفع  صدد  در  و  جستجو 
عملكرد،  تفتيش  در  مى نمايند. 
مفيديت  هزينه كردن،  را كم  اقتصاديت 
را  موثريت  و  كردن  هزينه  درست  به  را 
كرده  تعريف  كردن  مصرف  عاقالنه  به 
حفظ  موضوع  ديگر  جانب  از  و  اند 
محيط زيست، قطع جنگالت و آلودگى 
هوا از اثر استفاده گازهای گلخانه ئى و 
در  كيفيت  بى  سوخت  مواد  از  استفاده 
ما  كشور  خصوص  به  و  امروزی  جهان 
با يك سلسله چالش های عمده واساسى 
روز  جوامع  در  آن  بحث  و  بوده  روبرو 
كشور  در  مى گردد.  تر  گسترده  روز  به 
بيشتر  جنگ های  اثر  از  كه  افغانستان  ما 
تمام  و  اقتصادی  بناهای  زير  سال   30 از 
بحث  گرديده،  تخريب  آن  تاسيسات 
منابع  از  درست  استفاده  زيست،  محيط 
پروژه های  تاسيس  هزينه،  كمترين  با 
موثر  شكل  به  ساختاری  زير  و  زيربنائى 
در شرايط كنونى افغانستان يك ضروت 

مبرم و اساسى مى باشد.

اداره عالى تفتيش عالى ترين ارگان بازرسى كننده امور مالى و حسابى در سطح كشور كه همه 
بين  معيارات  نافذه كشور و  قانون و مقررات  با  ساله مطابق پالن مطروحه خويش در مطابقت 
المللى ادارات عالى تفيتش انتوسای با اجرای تفتيش رعايت قوانين و مقررات، اجرای تفتيش 
و  اصالحى  نظريات  ارايه  با  تا  توانسته  محيطى،  و  عملكرد  تفتيش  اجرای  و  مالى  صورت های 
تا  ادارات دولتى كاهش و حتى  را در  نواقص و كاستى ها  ميزان  رهنمودی و سفارشات الزم 

حدی در بعضى از ادارات برطرف نموده است.
از همين جهت است كه دولت جمهوری اسالمى افغانستان و به نوبه خويش اداره عالى تفتيش 
به ابتكار هيئت رهبری اداره عالى تفتيش در زمينه پالن های مشخصى روی دست گرفته شد.

تفتيش  عالى  اداره  تشكيل  در  محيطى  تفتيش  آمريت  عنوان  تحت  را  آمريتى   1385 سال  در   
تفتيش   1391 سال  الى  شفاخانه ها  و  ادارات  از  بعضى  در  آمريت  اين   1386 سال  در  ايجاد، 
محيطى را به منظور جلوگيری از آلوده شدن آب و هوا از كثافات، طرق حفظ الصحه محيط 
با  مشتركا  را  زيست  محيط  به  مربوط  مسايل  ساير  و  غيرمثمر  و  مثمر  نهال های  غرس  زيست، 
به  تطبيق  و  تحقق  جهت  آن  نتايج  و  داده  انجام  و  اجرا  حسابى  و  مالى  امور  بازرسى  گروپ 

مراجع ذيربط ارسال گرديده است.
قبال اجرای تفتيش عملكرد به نسبت عدم موجوديت بست آمريت تفتيش عملكرد در تشكيل 
تفتيش  رياست  جانب  از   1389 سال  در  مسلكى  مفتشين  و  متخصصين  و  تفتيش  عالى  اداره 
عالى،  تحصيالت  )معارف،  وزارتخانه های  در  تفتيش  عالى  اداره  مركزی  بودجوی  ادارات 

مخابرات، مبارزه با مواد مخدر( اجرا گرديده است.
آمريت تفتيش عملكرد در تشكيل سال 1391 به طور مستقالنه در چوكات اداره عالى تفتيش 
 )1391/5/11( تاريخ  به  معاشات  رتب  جديد  برنامه  تطبيق  اثر  از  آن  پيوست  گرديد،  ايجاد 
معيارات  مطابق  معينه  اهداف  پيشبرد  تفتيش عملكرد، جهت  با آمريت  تفتيش محيطى  آمريت 
»اقتصاديت، موثريت و مفيديت« مدغم  با نظرداشت سه اصل  تفتيش  ادارات عالى  المللى  بين 
كه  مى نمايد  فعاليت  و  مسما  محيطى«  و  عملكرد  تفتيش  آمريت  نام  تحت  فعاًل  و  گرديده 
خانه  وزارت  دو  در   )1393( ساالنه  بازرسى  پالن  نمودن  ترتيب  با  آمريت  اين  خوشبختانه 
خدمات  كيفيت  بهبود  پروژه های  عامه  صحت  وزارت  انكشافى،  پروژه  هشت  تعداد  كشوربه 
از  استفاده  و  دسترسى  طريق  از  مادران،  مير  و  مرگ  كاهش  پروژه  خانه ها،  شفا  در  صيحى 
افزايش دسترسى و توسعه خدمات صحى  پروژه  مادر،  EPI صحت و حمايه طفل و  خدمات 
اعمار  پروژه  و  واليت   10 در   )C، H، C( و   )C، H، B( صحى  مراكز  و  كشور  سراسر  در 
پوهنتون ها،  قلبى  بخش  وسايل  تجهيز  و  تهيه  پروژه  ها،  پوهنتون  اداری  و  تدريسى  تعميرات 
پروژه انكشاف مواد درسى، توسعه تحصيالت و اعتباردهى و پروژه اعمار و ترميم پوليتخنيك 
كابل دروزارت تحصيالت عالى كه از طرف معاونيت محترم مسلكى اداره عالى تفتيش منظور 
گرديده است به تاريخ 1392/10/17 آغازبه كار و بازرسى امور محوله نموده، مطابق به پالن 
منظور شده، دو گروپ از مفتشين اين اداره جهت اجرای تفتيش عملكرد و حصول اطمينان از 
چگونگى سه اصل )اقتصاديت، موثريت و مفيديت( از پروژه اعمار تعميرات تدريسى پوهنتون 
ها در وزارت محترم تحصيالت عالى و پروژه بهبود كيفيت خدمات صحى در شفاخانه ها در 

وزارت صحت عامه توظيف شد.
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مالی کال اوبودجوي کنترول:
هغه  ده  هغه سیستم ده چې  مالي سیستم 
مالي  ګیو  اونماینده  ددولت  طریقه  له 
سرچینې ټاکل کیږي اوپه بیال بیلو برخو 
ځانګړي  .په  کیږي  ورکول  ورته  کې 
اودلګښتونو  دعوایدو  سیتم  ،مالي  توګه 
په  دافغانستان  بیانوي.  څرنګوالی  دکړنو 
مالي سیستم کې ددولت عواید اولګښتونه، 
لکه دنوروهیوادونوپه څیر،دهیواد په کلنۍ 

بودجه کې ځانګړې کیږي.
برخې  درې  الندې  بودجه  کلنۍ  دهیواد 

لري :
۱-دکړنو)عملیاتي(لګښتونه

۲-پراختیایی لګښتونه
۳-دکورنیو اوبهرنیوسرچینو عواید.

دکړنو لګښتونه دروان کال دکړنو لګښتونو 
پورې اړوند دي حقوق اومعاشونه،دتوکو 

مالی کال اوپه افغانستان کې دمالی 
مدیریت سیستم اودپلټنې عالي ادارې وڼده

مزایاوې  اوټولنیزې  ورکړه،سبسایدی،مرستې  اودپورنوبیرته  ورکړه  ګټه،دګټې  څخه  اوخدماتو 
اودشتمنې کسب پکښې شامل دي.په همدي توګه په پراختیایي لکښتونو کې دوړتیا رامینځ ته 
اوخدماتو څخه ګټه  توکو  اوله  دپیرودلو  لپاره دشتمنې  مودې  اوداوږدې  لګښتونه  ،بنسټیز  کول 
دتهجیزاتو په شمول،سبسایدی،مرستې اوټولنیزې حقوقي مزایاوې ،اودشتمنېوالسته راوړل پکښې 
شامل دي .ترهغه ځایه پورې چې یادشوي لګښتونه په بیال بیلو کتګوریو پورې اړوند دي ،دغه 
ډول تصنیف داقتصادي کودونو پربنسټ تصنیف په نوم یادیږي . دولت هم خپل لګښتونه په 
مختلفو سکتورونو کې لکه دامنیت سکتور،دحکومتدارۍ سکتور،دقانون دټنګښت سکتور،دطبعي 
خوندیتوب  سکتور،دټولنیز  دپراختیا  اودکلیو  سکتور،دکرنې  اوروزنې  سکتور،دښونې  زیرمو 
سکتور،اوداقتصادی ادارې سکتورکې تصنیف کړی چې دروان مالی کال په لړکې په مصرف 

رسوي.دغه ډول تصنیف دسکتوري تصنیف په نوم یادیږي.
دریم ډول تصنیف چې دولت خپل لګښتونه دهغه مطابق تصنیف کړي دی دکړنو دتصنیف په 

نوم یادیږي.
چې په ډیری مواردو کې دوزارتخانو او ادارو په واحدونو کې په پام کې نیول کیږي .دغه ډول 
تصنیف ته په پام سره لګښتونه دروغتیا ،ښونې اوروزنې ،هوایي چلند،بریښنا،سوداګری،کانونو،صنعت 
،کرنې،اقتصاد،امنیت،مخابرات،حقوق اوټولنیزې مزایاوې ،عامه ګټې،دکلیو پراختیا،اوداسې نورو 
کتګوریو باندې تصنیف کیږي.دلګښتونو تصنیف له اقتصادي کودونو سره مرسته کوي ،ترڅو 
پدې پوه شو چې لګول شوي لګښتونه ،دکارکونکو دمعاش، حقوق اوټولنیزې مزایاوې ،مرستې 
سبسایدیا نې اوداسې نوردي.اوکه یا دخدماتو وړاندیکول،دشتمنیوالسته راوړل اوتوکي دپورونو 
دبیرته ورکړې پورې اړوند دي .دلګښتونو کچه هغولګښتونو پورې تړاولري چې ددولت له خوا 
ټاکل شوي دي .دبیلګې په توګه ،دمعاشونو دلوړولواودحقوق اوټولنیزومزایاو،دوړتیاپه رغونه کې 
اودشتمنیو دالسته راوړلود ایجاد په برخه کې دسرچینې دکموالی المل کیږی ،ترڅوچې هریوه ته 
په  بیله توګه په پام کې نیول شوې وي .ترڅو دمسلکی کارکونکو ددمعاشونو دلګښت لکه دښونې 
اوروزنې ،روغتیا،دطبیعي سرچینو دپراختیا اودکرني اوبهرني امنیت دساتلو به برخه کې اړتیا بلل 
کیږي .سربیره پردې کله چې ددولت لګښتونه دپورنو په بیرته ورکړه کې ګټې دلیدو وړوي ،داپه 
دوه مفهومو سره ده لومړی ددولت توازن په ځینو برخو کې دسرچینو دتخصیص په لورچې په 
لومړیتوب کې قرارلري ،لږکیږي اودوهمه دا چې دولت پوروړی کیږي .په همدې ترتیب سکتوري 
تصنیف دارزونې له نظره دلګښتونو نوعیت اوپه مختلفو سکتورونو باندې تمرکز ډیر مهم ده .له دې 

مقاالت
مقاالت
مقاالت
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محمداحسان بابکرخيل



طریقه کولی شو معلومات السته راوړوچې 
ایا دوړتیا رغونې اودشتمنیو السته راوړل 

ترتمرکزالندی قرار نیولی.
کتګوری  داقتصادی  دولت  دافغانستان 
دحقوقو  کې  کال   ۱۳۹۰ په  نظره  له 
بودجه  عادی  خپله  اومعاشونو۷۵سلنه 
کې  برخه  په  خدماتودګټې   او  ،دتوکو 
او۸سلنه  بودجه  عادی  خپله  ۱۷سلنه 
برخو  نورو  په  یې  بودجه  عادي  خپله 
کتګوری  ،اودسکتوری  ده  لګولي  کې 
بودجه  عادي  خپله  ۵۷سلنه  یې  نظره  له 
دامنیت په سکتور کې او۱۷،۵سلنه عادي 
کې  سکتور  به  اوروزنې  دښونې  بودجه 
نظره  له  کودونو  .داقتصادي  ده  لګولې 
خپله  ۴۲سلنه  دولت  کې  ۱۳۹۰کال  په 
اوخدماتو څخه  دتوکو  بودجه  پراختیایي 
او۵۸سلنه  کې  برخه  په  اخیستنې  دګتې 
پراختیایی بودجه دشتمنیو دالسته راوړنې 
ده.اوپه  رسولې  مصرف  به  کې  برخه  په 
ډیری نوروکتګوریو کې هیڅ ډول لګښت 
نظره  له  کتګورۍ  شوی.دسکتوري  نده 
زیربینایی  په  بودجه  پراختیایي  ،۴۲سلنه 
پراختیایي  ،۲۴سلنه  سرچینو  اوطبیعي 
په  دپراختیا  اودکلیو  کرنې  د  بودجه 
بودجه  پراختیایی  او۱۱سلنه  سکتورکې 
لګول  کې  سکتور  به  اوروزنې  دښونې 

شوې ده .
مالی کسر اومالی ثبات:

کله چې دولت دبودجې له کسرسره مخ 
.هغه  ډکوي  طریقه  له  دپورونو  هغه  شي 
تفاوت چې دکورنی سرچینو )لکه مالیاتي 
اودمرستو  عواید  اوغیرمالیاتي  عواید 
عایداتی سرچینې )لکه وړیا مرستو څخه 
دمالی  لګښت  دغه  راځي  السته  عواید 
توګه  عمومي  .په  یادیږي  نوم  به  کسر 
تمویل  له الرې  دپورونو  ،دبودجې کسر 
کیږی ،په غیر ددې ،کسرباقي پاتې کیږي 
مالي مدیران په توافق رسیدلی چې روان 
له الرې  دپورونو  نباید  لګښتونه  عملیاتي 
ډول  هیڅ  عبارت  بل  په  شی.اویا  تمویل 

پور دروانو کړنو دتمویل لپاره وانه خیستل شي،بلکه یواځې دوړتیا درغونې اودسرچینو دتولید 
دپرانیستلو لپاره واخیستل شي اوبس.

په افغانستان کې دبودجې تمویل اومالي مدیریت ډیری دځانګړو قواعدو پربنسټ دي چې ځینی 
دهغو به الندې ډول دي :

هیڅ پور چې دکړنو دلګښتونو دتمویل به جهت ،چې دکورني عوایدو اومرستو له لوري تمویل 
کیږی ،نه اخیستل کیږی .پراختیایی بودجه ،تقریبآ ،په پشپړه توګه دنړیوالې ټولنې دمرستو اودوړیا 
مرستو له خواتمویل کیږی .یواځې دپراختیایی یوه کوچنۍ برخه دپورنو له طریقه تمویل کیږی 
له کورنیو سرچینو څخه ،ډیری دپورونو  نه  بهرنیو سرچینو څخه اخیستل کیږی  له  .پوریواځې 
پریکړه لیکونه دمرستو به اجزاوتوحیدشوی دي ،چې په دې ترتیب سره دی عادي بودجې لګښتونه 
له کورني عواید څخه او مرستې)دافغانستان دبیارغونې وجهی صندوق(،دقانون دټنګشت وجهی 
صندوق او د)csTA(وجهی صندوق څخه تمویل کیږي.پدې ترتیب ددغې بودجې دکسر موضوع 
مطرح نده .سره له دې دعادي بودجې تمویل له کورنی عوایدو څخه بې له همکاریو دمرستندویه 
هیوادونو دمرستې څخه ددولت یو له لویو موخو څخه ده .په بل عبارت،دولت هڅه کوي ترڅو 
ټول خپل دعادي بودجې لګښتونه په لنډه موده کې له کورنی عواید وڅخه تمویل کړي .دولت 
یواځې دکورني عوایدو په زیاتوالي اودکړنو دلګښتونوپه تنظیم سره کولی  شي دغې موخې ته 

ورسیږي.
دپلټنې عالي ادارې ونډه:

دپلټنې عالي ادارې ونډه دلته څه شی ده.دځینو له نظره ،وده اودډیرو عایداتي منابعو ایجاد ممکن 
داجرایې قویې له دندو څخه وي ترڅو دمالیاتی او غیر مالیاتي عوایدو الري په نښه کړي .اماتر 
هغه وخته پورې چې دولت دعایداتي منابعو په زیاتوالی ، دمالیاتو به زیاتوالي )مالیات پرعایداتو 
،سوداګری مالیات او داسې نورو ( باندې په ګمرکي عوارضو او فیس باندی کار او هڅې وکړي 
منابع  اومعدني  لکه موجونه،هوایي فضآ، طبعیي  منابع  ،ځینې خپلواکې  منطقي کړي  ترڅو هغه 
باید دپام وړ وګرځي.په لومړي ګام کې ،هغه سکتورونه  داوبو په شمول انرژی اوداسې نورې 
لکه مخابرات ،معدني اوطبیعی سرچینې ،اوبه اوانرژی ،هوانوردی دسکتورنو به مینځ کې کولی 
شو ترغور او بررسی الندي ونیسو. ترڅو په دې اړه چې ایا دعوایدو تولید لپاره تخصصي الری 
سمی دي عوایدیې په سمه توګه ترتیب ثبت او پیشبینی شوي دي . دبیلګې په توګه آیا مالیات او 
نور عوارض انفرادی مسافر وړونکی چې له نړیوالو پروازونو دافغانستان له فضآ څخه السته راځي 
عایداتي منابع ده او که خیر . په همدې ترتیب ،نورې عایداتي منابع لکه الکترو مقناطیسی امواج 
،هوایي امواج چې په مخابراتي شرکت کې ترې ګته اخیستل کیږي ،چې د فعالیتونو جواز هم لري 
لکه موبایل ،دځمکې الندې لینونه،انترنیتی خدمات اوداسې نور هم شتون لري چې باید له ثبت او 
راجستر کولو څخه یې داډ ترالسه شي . سربیره پردې ،داوبو او بریښنا له معدنی منابع څخه ګټي 
هم له عایداتي سرچینو څخه ګڼل کیږي ،همدارنګه دولتي تصدیانې چې ددغه سکتور الندې فعا 
لیت لري باید ترڅارنې الندې وي له تولید اوګټې څخه یې ددولت حساب ته ډاډ ترالسه شي 
.ددولتی مالی قوایدو داصولو ته په پام سره چې عواید لري جز ددولت عواید محسوبیږی ،اوباید 
ددولت دبودجوي کنترول له  الرې په مصرف ورسیږي .سره له دې چې په ځینوحاالتو کې دغه 
کار تحقق نده پیدا کړی . دبیلګې په توګه هغه عواید چې په افغانستان کې دپانګې اچونې څخه 
دمالتړ ادارې )ایسا( له خوا دخصوصی پانګې اچونې په شمول دشرکتونو ثبت اوراجستر، مشورت 
،پلټنه اوورته فعالیتونو له خوا راټولیږي ددولت دعایداتو په بودجه کې ندي شامل شوي .اودایسا 
ادارې له خوا ددولت بودجې له چوکاټ څخه دباندې لګول کیږي او داکار په هغه صورت کې 

ترسره کیږی چې دایسا اداره ددولت دپراختیایي بودجې یوه برخه تشکیلوي.

57 ] سرطان، اسد، سنبله 1393[
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AFMIS information for sampling. 
For example, as shown in the picture 

below, in the Excel work book, by 
selecting Data>From text>, the alert will 
allow selection of data from any AFMIS 
generated report. After following the 
three steps (as guided by the dialogue box 
given below), AFMIS data will be imported 
to Excel sheet, which can be arranged for 
sampling and analysis purpose. 

 

Once the AFMIS data is imported into 
Excel sheet and is available, it can be used 
for sampling and analysis purposes.   The 
imported data from AFMIS to Excel sheet 
would look like the following.

 

IT Audit of AFMIS database and 
system by the SAO

GoIRA by now has already either 
implemented or is in the process of 
implementing various automated / 
computerized database / information 
management systems. These include 
the AFMIS, SIGTAS (Tax system), Asycoda 
(custom), procurement and budget 
related systems. 

AFMIS is important from the point 
of TSA, payment and treasury and cash 
management. The control systems in the 
AFMIS and reliability of and controls on 
information in the AFMIS are important 
for seeking assurance by the auditor for 
audit. 

SAO, sooner than later should 
undertake IT audit of the AFMIS and 
examine the system to validate its control 
and security, validate the processes and 
outputs, and reliability and completeness 
of the information and the database for 
financial reporting, processing of payment 
and other activities. 
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not available therein; these are available in the AFMIS. Audit can use the 
object and minor group wise detailed transactions figures from the AFMIS 
for checking whether they total up to the major code wise figures contained 
in the Qatia accounts. Such an exercise is also relevant for finding out, e.g.,:
 Difference between the figures in the Qatia accounts and the AFMIS 

with regard to unadjusted advance payments major code wise and the 
revenue figures (besides other codes) ;
 How much of the expenditure has been recorded as “Not Elsewhere 

Classified” (Code 21128 and 22809) as well as “Operative and Hidden 
Expenditures” (code 21130);
 Expenditure under “restricted codes” as compared with actual 

appropriations and any transfers that are not as per the budget law; 
 How much amount was provincial transfers (Codes 22909, 25510 

and 25909) and how much of unused fund returned to the government 
account.   
 Expenditure against any object code or project code which are 

included in the AFMIS but the code not included in the chart of accounts at 
the beginning of the year;  

  The information available in the AFMIS can be used by audit for 
a variety of analysis and analytical purpose and for devising further audit 
procedures, e.g., 
 Major and object code wise reports for analysis of expenditure and 

revenue trends.
 How much of the development expenditure is transferred to NGOs 

for implementation of projects and how much share is actually being 
implemented by the agencies. This will help in understanding the dynamics 
of level of development budget implementation as well as constraints and 
challenges.
 Whether in the TGL reports, any duplicate M-16s are recorded or in 

the budget reports any duplicate allotments are recorded. 
 Carrying out a variety of analytical procedures such as comparison 

of object code wise expenditures e.g., salaries for teachers, doctors, office 
staffs, utilities, social benefits, overtime payments, food allowances, special 
incentives and allowances, etc., for a few selective months (say any randomly 
selected three months) for any agency to see any unusual increases or 
decreases and find out the reasons and to decide further audit procedures.
 Analysis of expenditure pattern by the central ministies and the 

provinces and comparison with provincial budget norms and project 
implementation. This may give the risks and weakness in control systems at 
different levels.
 Analysis of “unadjusted advances” and “unclassified expenditure” 

by the central agencies and the provincial agencies. This may give the risks 
and weakness in control systems at different levels.
 Analysis and comparison of discretionary and non-discretionary 

development expenditures and risk analysis for deciding extent of audit for 
discretionary and non-discretionary expenditures. 

 Use of AFMIS for 
sampling of transactions 
for audit

AFMIS can be treated as 
‘auditors’ paradise’; it is a data 
mine and scope of the use of 
the information for audit is 
immense. One of the important 
applications of the AFMIS for 
auditor is for sampling purpose.  
TGL expenditure reports for 
operating and development 
expenditures can be generated 
agency and sub-agency wise, 
provinces wise, code wise, 
project wise and by any 
combination, as required and 
provided under the chart of 
accounts.

Auditor can use the details 
of M-16s for designing audit 
samples. Samples can be drawn 
as per random selections or by a 
combination of random and risk 
or materiality based selection.  
Sampling is required for all types 
of audit. 

AFMIS TGL reports may 
not be amendable to analysis 
directly, as they are generated in 
notepad or other fixed formats. 
Computer assisted audit tools, 
such as IDEA (Interactive Data 
Extraction and Analysis) or ACL 
(Audit Command Language) 
application software can be used 
by the auditor for importing 
the data from AFMIS reports. 
In the absence of such CAATs, 
auditor can even use Excel 
for this purpose, though this 
will provide limited scope of 
data manipulation.  However, 
pending capacity building and 
skills in IDEA or ACL, SAO may 
begin with Excel based use of 
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expenditures met through 
the grants of different donors, 
external loans, etc., 

  Major or minor code 
wise details of expenditure, 
revenue, loan, grants, etc., as 
well as details of payment of 
loans and interest thereon,

  Fund wise, grants wise, 
projects wise details,

  Any combination of 
reports for the descriptions 
contained in the chart of 
accounts.   

For audit, the following 
important aspects are relevant:

  An important check for 
the audit is to see whether the 
figures and financial information 
contained in the Qatia accounts 
are reconciled with those of 
the AFMIS and to verify the 
assertions of completeness, 
occurrence, cutoff, accuracy, 
classification, existence, 
compliance, etc. 

  The reconciliation may 
assure or alternatively, any gap 
between the two figures, may 
give rise to doubt regarding 
whether AFMIS figures are 
applied for preparation 
of the Qatia accounts i.e., 
whether Qatia accounts are 
prepared manually without any 
reconciliation with the AFMIS 
data. Previous experiences 
suggest that there are gaps in 
the figure of Qatia accounts and 
those of the AFMIS regarding the 
unadjusted advance payments 
and the revenue figures. 

  Since Qatia accounts 
are presented major code wise, 
object and minor group wise 
detailed transactions records are 

Compliance and Performance audits.
  Performing a variety of analytical procedures.
  Sampling of transactions for audit.
AFMIS is also relevant for the SAO for processing and controls of its 

payments, purchases and budget management, as being an agency, the SAO 
is required to use AFMIS for processing the transactions through the AFMIS.

 An important aspect relevant for the SAO with regard to AFMIS is to 
undertake an IT audit of the AFMIS controls, procedures and processes to 
report upon its strengths and weaknesses with regard to completeness, 
reliability and control and security aspects. As per the INTOSAI auditing 
standards (ISSAIs), SAO can undertake IT audit of the AFMIS and examine 
to validate its control and security, validation of its processes and outputs, 
and reliability and completeness of the information and the database for 
financial reporting, processing of payment and other activities.   

Use of AFMIS for Qatia, Compliance and Performance audits
Qatia accounts statements are the annual financial statements of the 

government prepared and presented by the MoF to the SAO for audit and 
to the National Assembly as part of government’s compliance on the budget 
approved by the National Assembly as per the provisions of the Articles 55 
and 59 of the Public Finance and Expenditure Management (PFEM) Law. 
GoIRA agencies are also required to prepare monthly Qatia accounts and 
reconcile their accounting records with that of the MoF.  

Since all the transactions should be routed through the AFMIS, it is 
required of the MoF and the GoIRA agencies to prepare and present their 
Qatia accounts statements on the basis of financial information contained 
in the AFMIS. 

AFMIS is designed on the principle of “many-to-many” relationship 
of database /information. This implies, based on the user’s access 
“privileges” (permission to user to access the different information of the 
AFMIS database), the user can generate a variety of reports with different 
combinations, e.g.;

  Reports for total budget appropriation, allotments as on date, 
unallocated budget, commitments, etc. agency wise.     

  Treasury General Ledger (TGL) containing ministry wise expenditure 
details for operating as well as development budget or project wise details 
for development budget. TGL for the ministry as well as its agencies in the 
provinces can be generated either together or separately. The reports can 
be generated major code wise, minor code wise and object code wise, 
separately or together for the whole year or for a  month or combination of 
months.   

  Reports specific to certain material and risky areas object code wise 
such as unadjusted advances, unclassified expenditures, open and hidden 
expenditures, expenditure relating to various transfers – to provinces, NGOs, 
etc.; overtime payments, etc.,

  Reports relating to development budget expenditures such as 
discretionary and non-discretionary expenditures, project wise expenditure, 
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government. Financial 
information is available fiscal 
year wise and can be applied 
for all types of audit. It is 
important for the SAO to fully 
utilize the information available 
in the AFMIS for its audit work 
and for strengthening its audit 
processes. These can be done 
by applying the reports and 
information of the AFMIS for:

  Audit of Qatia Accounts, 

AFMIS structure 
The AFMIS overall design and structure can be roughly depicted as 

follows:

AFMIS main menu/modules Components
As can be seen, the AFMIS structure is robust and intended to contain 

all the required financial information – budget appropriations, allotments, 
commitments and obligations; details of expenditure, revenue and TGL, 
which provides the details of transactions (payments and revenue) as 
per the chart of accounts from which financial statements (statements of 
payment and receipts) can be generated; details of purchases, procurements 
and assets. However, at present, not all of the modules of the AFMIS are 
operational and may take some more time.

Use of the AFMIS for Audit 
AFMIS provides an important window to the financial data of the 



special Accounts are not routed through the TSA. However, irrespective of 
routing of the transactions, through TSA or Special Accounts, all transactions 
relating to the national core budget are recorded in the AFMIS and included 
in the Qatia Accounts.     

The mandate and scope of the treasury function is comprehensively 
defined in the Public Finance and Expenditure Management (PFEM) Law, 
2005. Article 2 (12) of the PFEM Law states that ”Treasury Single Accounts" 
means the official bank accounts in the Da Afghanistan Bank or any other 
financial institution designated and controlled by the Ministry of Finance 
to centralize public money and other receipts held in trust and to manage 
authorized payments.

The Directorates of Budget and Treasury in the Ministry of Finance 
are the main agencies responsible for management of budget, payment, 
expenditure and cash. MoF is also charged with the responsibility of 
maintaining financial information management database, called the AFMIS 
and the accounting records and for the generation of monthly and annual 
financial statements called, the Qatia Statements. All the public fund bank 
accounts are opened, managed and monitored by the treasury. The PFM 
framework in Afghanistan can be depicted as follows:

AFMIS
Concept of Integrated Financial Management Information System (IFMIS)
For management of treasury / TSA, a robust Integrated Financial 

Management Information System (IFMIS) is required. In other words, for 
an effective TSA system and management of payments and cash, invariably 
TSA should form part of IFMIS design. Such an integrated system serves 
not only the objective of payment and cash management, but also as an 
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important source for a variety 
of Management Information 
System (MIS) reports, useful 
for both financial and policy 
decision makers and the audit. 

In Afghanistan, Afghanistan 
Financial Management 
Information System (AFMIS) is 
the IFMIS or the automated and 
computerized treasury systems, 
which is integrated with the TSA. 
AFMIS is applied for controlling 
expenditure against budget and 
appropriation limits, processing 
payments and entry of payment 
details, requisitions and 
purchases, etc. 
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protection, public works, rural 
development, etc. The budget 
documents as well as the Qatia 
accounts are presented as per 
the functional classification 
also. 

The chart of accounts 
presents the design and 
scheme of classification system 
for the government agencies 
and their location (i.e, central 
or provincial as well as their 
directorates and divisions), 
projects, programmes, funds, 
detailed descriptions of code 
of expenditure and revenues, 
etc. The budget and the Qatia 
Accounts are based on these 
classification systems and the 
AFMIS contains the entire 
relevant database for relevant 
financial data and information.       

The Treasury Single 
Account (TSA) system is used 
for recording, controlling 
and managing government’s 
operating budget transactions. 
In the context of Afghanistan, 
the TSA refers to the system of 
treasury and cash management 
system that relies on 
centralized control of recording 
and monitoring of budget 
appropriations, amendments 
and allotments; processing 
and recording of payments 
and revenues and preparation 
of Qatia statements. The 
expenditures relating to 
development budget are 
managed project wise through 
project specific “Special 
Accounts”. Transactions through 

Context and Background of PFM
The public financial management (PFM) system in Afghanistan is mainly 

based on parliamentary budgetary control by the National Assembly. The 
budgetary, payment, revenue and financial reporting processes are managed 
through the National Core Budget, Treasury Single Account (for operating 
budget expenditures), project specific Special Accounts (for development 
budget expenditures), annual charts of accounts for classification of various 
types of expenditures and revenues and the Qatia Accounts Statements. 

PFM deals with how the financial resources for the government and 
its agencies are generated and the scale and pattern of allocation of such 
resources is made and spent. In short, it deals with how revenues are 
generated and how expenditures are made. In Afghanistan, as is the case in 
other countries, government’s resources and expenditures are determined 
through the annual budget of the government. The annual budget deals 
with the following three segments, namely;

i) Operating expenditures;
ii) Development expenditure; and 
iii) Revenues from domestic and external sources.
Operating expenditures relate to current year expenditure on operations, 

which include a) Wages and Salaries, b) Use of Goods and Service, c) Interest 
Payment and Repayment of Loans, d) Subsidies, Grants and Social Benefits and 
Acquisition of Assets. Development expenditures are mainly expenditures 
related to creation of capacity, infrastructure and assets for long terms 
and sustainable benefits, such as a) Use of Goods and Services including 
equipments, b) Subsidies, Grants and Social Benefits and c) Acquisition 
of Assets. Such a classification of expenditures is known as expenditure 
by economic classification, as they relate to expenditures by economic 
categories. Such classifications are contained in the charts of accounts 
approved and notified by the MoF annually. The budget documents as well 
as the Qatia statements are presented in terms of economic classification 

Government also classifies its expenditure as per various sectors of the 
economy for which expenditures are incurred through the annual budgetary 
intervention. These includes a) Security sector, b) Governance and Rule 
of Law, c) Infrastructure and Natural Resources, d) Education, e) Health, f) 
Agriculture and Rural Development, g) Social Protection, and h) Economic 
Governance. Such a classification of expenditure is known as expenditure by 
sectoral classification, as they relate to sectors of the economy. In addition 
to the economic classification, the National budget documents present the 
budget proposals as per sectoral classification also.   

A third category of classification that government follows is functional 
classification, which in most of the cases is represented by the division of the 
ministries / departments, e.g., health, education, aviation, energy, commerce, 
mining, industry, agriculture, economy, security, telecommunication,  social 
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The objective of this article is to understand 
the relationship of the Afghanistan Financial 
Management Information System (AFMIS) with the 
overall public financial management (PFM) system 
and objectives and how best the SAO can apply 
and use the information available in the AFMIS for 
strengthening its audit work and processes.

AFMIS is the backbone of treasury and payment 
management system for the government in 
Afghanistan. At present, it is being applied by the 
Ministry of Finance (and agencies) for control 
and management of payment processes vis-à-
vis budget and appropriation as well as for the 
purpose of financial reporting. In ideal terms, the 
Qatia Accounts Statements should be derived from 
the AFMIS for preparation and validation. AFMIS 
is meant to contain all the relevant financial data 
and information relating to transactions of the 
government financial year wise. It is also designed to 
provide a framework for control and management 
of information and transactions relating to revenue, 
purchases and assets; some of which are not 
currently in use.

It is important for the SAO to fully utilize the 
information available in the AFMIS for its audit work 
and for strengthening its audit processes. These can 
be done by applying the reports and information of 

the AFMIS for audit of Qatia Accounts, for compliance 
and performance audits as well as for performing 
a variety of analytical procedures. AFMIS is an 
important source of information regarding M-16s 
(payment records for advance and cash payments) 
both for operating expenditure and development 
expenditure as well as domestic revenue. It must be 
used by the auditors for sampling transactions for 
audit of all types.

An important aspect relevant for the SAO with 
regard to AFMIS is to undertake an IT audit of the 
AFMIS controls, procedures and processes to report 
upon its strengths and weaknesses with regard to 
completeness, reliability and control and security 
aspects.
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