
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هه سرتاسری برای مفتشین اداره عالی بررسی ما افتتاح برنامۀ آموزشی یک  

 

به ادامه پالیسی اولویت درارتقای ظرفیت کارمندان اداره 

عالی بررسی روز شنبه، سوم قوس سال 

 تفتیش               
 ماهنامه

ۍ خبري ټولګه میاشتن  

 
 

    7931سال تاسیس                                                                               7931 دلو    ،جدی                                                              وچهاردهم همسیزد شماره 

دننګر  به مشرتا ۍ عالي ادارېدبررس
ددغه  رئیسزون دبررسۍ  سیمه ایزهار

  .هوالیت منسوبینو ته وروه پیژند

 

دپالن (  تفتیش عملکر)دکړنو پلټنې 

 جوړونې په اړه ناسته 
 

 

روز تصویب قانون اساسی  از پانزدهمین سال

داشت  افغانستان در اداره عالی بررسی گرامی

 عمل آمدبه 

 

 

 

پوهنوال دکتور محمد شریف شریفی پس از 

شانزده سال ریاست در اداره عالی بررسی طی 

 محفلی باشکوهی با همکارانش خداحافظی کرد

 

ارایه معلومات درمورد برنامه نیاز سنجی 

آموزشی ازسوی معاون مالی و اداری اداره 

 عالی بررسی برای مفتشین

 

ها و  سازی فعالیت توضیح و شریک

 آوردهای اداره عالی بررسی دست

 

 

 

 

 : عناوین  

رئیس اداره عالی بررسی سفیر جمهوری   

مردم چین مقیم کابل را در دفترکارش به 

 حضورپذیرفت

   

ادارې مالي او  درئیس ۍ دعوایدو دبررس   
 اداري مرستیال له خوا معرفی شو

 

معرفی رئیس بررسی ساحوی هرات از سوی 

 معاون مسلکی اداره عالی بررسی

 

      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عملکردبرنامه اشتراک شهروندان در روند بررسی    

 

سومین نشست مسووالن اداره عالی بررسی با 

نمایندگان جامعه مدنی در مورد آگاهی دهی 

 مشارکت شهروندان در روند بررسی عملکرد

 

شریک سازی یافته های اداره عالی بررسی از 

وزارت زراعت و مالداری با نماینده گان بانک 

 جهانی درافغانستان

 

آموزش موضوعات جدید برای کارمندان 

تدارکاتی اداره عالی بررسی ازسوی 

 انیستیتیوت تدارکات ملی

 

 

 

 :     همکاران این شماره

 ذبیح اهلل ذکی:  ویراستار 

عبدالوکیل نایبی: گزارشگر  

محمد احسان بابکرخیل:  دیزاین  

media@sao.gov.af :ایمل ادرس    

www.sao.gov.af/ :ویب سایت    

2525257121: نمبر تلفون  

 

 

mailto:media@sao.gov.af
http://www.sao.gov.af/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :دپیل خبري

   Open Government Partnership (OGP)یا حکومتواليپرانیستې 

 دبررسي عالي ادارې ونډهحکومتوالۍ کې په پرانیستې 

دمالي  ،لمریز کال کې ددولت په تشکیالتي جوړښت کې ددولت دعوایدو او لګښتونوقانوني اوحصولي ترسره کېدو له څرنګوالي 0011دبررسۍ عالي اداره په 
 څخه دډاډ اخیستلو په موخه ونو وفعالیتا وپروژد،دادارې کړنې دبرنامې په کچه    اغیزمنتیاوا ګټورتیاو اقتصادیت، ا(دولت قطعیه حساب )وضعیت  حسابونوت صور

ایکو سازمان دو الي اداردپلټنې ع وا( ASOSAI) ودپلټنې عالي ادارآسیایی سازمان د، ( INTOSAI)و اودنړیوال سازمان دپلټنې عالي ادار ه،پرانستل شوې د
(ECOSAI ) تفتیش )دکړنواوچاپیریال  پلټنه قطعیه حساب ،  دغه اداره دقوانینو اومقرراتو درعایت بررسي دمالي صورت حسابونو لکه ددولت .غړیتوب لري

نړیوالو معیارونو  اوپلټنې دهیواد دنافذه قوانینو او ددبررسۍ عالي اداره خپلې دندې .    او داسې نورې پلټنې په عامه سکتور کې تر سره کوي (عملکرد ومحیطی
(ISSAIs) دولت دقطعیه حساب دبررسۍ رپوټ له الرې په ملي شورا کې د د، انتوسای سازمان سره سم په خپلواکه توګه او په بی پلوۍ سره تر سره کوي 

 د، وړاندې کولو له الرې دتحصیل وړ ددولت خزانې ته  دموندلو اولیدنو دهیواد دملي بودجې وده دپلټنې  د، ونډه تر سره کوي  لویهبودجې په تصویب کې 
 .وړاندې کولو المل کیږي ترسره کوي   اوخلکو ته دسمو خدمتونو د والۍادارو دکړنو سمون داصالحي سپارښتنو دوړاندې کولو له الرې چې دښې حکومت

چې مراجع  داسې نورېو ا لیتونو سمونادولتي اداراتو دمالي اوحسابي فع د، جې لګښت دبو ددولتي اداراتودواتحقق  وعواید د :ددغي اداري موخيهمدارنگه 
چې پیسې مراجع  داسې نورې دولتي اداراتو په حساب ورکولو کې اویا  د،وسره سم  اسناد تقنینی پیسې اویا عامه شتمنۍ په واک کې لري اویا ترې ګټه اخلي د

بنسټونو دفعالیتونو دګټورتیا،اقتصادیت  نورود ،پلټنې له طریقه  دله عامه شتمنۍ څخه ساتنه ، ترې ګټه اخلي روڼوالی  اویا اویا عامه شتمنۍ په واک کې لري
اودهغو و غیرقانوني ،غیرګټوروبې اغیزوفعالیتونو به نښه کول اغیر اقتصادی د، چې عامه وجوه په واک کې لري اویا ترې ګټه اخلي حصول اواغیزمنتوب څخه  دډاډ

دخلکو ګډون په ملي پروسو او برنامو کې    ه،د هاو ګټور هاړین هادارې ونډه په پرانیستې حکومتوالۍ کې ډیر د بررسۍ عالينوپدې اساس  . دنیمګړتیاو وړاندیز
 بنسټونه په نړۍ کې عالي ررسۍدب .او ځواب ویل ،روڼتیا او حساب ورکونې ته وده ورکوي  .ددولت او ملت تر مینځ داعتماد او ډاډ له بنسټیزو ستنو څخه ده

په سنتي ټوګه لیدل شوي دي چې حکومتونو ښاریانو او .عامه شتمنۍ دلکښتونو دڅرانګوالي دپلټلواوساتنې مسولین دي چې د  ،کلیدي بنسټونه دي ونوددولت
ري  دبررسۍ عالي ادارې خپلې موندنې له خلکو سره  درسنیو او ډی، خو نن ورځ په دولتونو کې دیو پراخ بدلون په راتلو سره  .  خلکوته دومره پاملرنه نه درلودله 

همدارنګه دمدني ټولنې بنسټونه  په ؛ شریکوي تر څو خلک ډاډ تر السه کړي چې عامه شتمنۍ څرنګه او چیرته اودکومو موخو لپاره لګول کیږي څخه  نورو الرو
، روڼتیا دروازې دمدني ټولنې بنسټونو ته پرانیزي  لري اودخلکو پام دېته اړوي چې خلک او حکومتونه څه اړتیاوې لري او د رولمالي پراختیا کې ډیر مهم 

نړۍ  ودې او دښې او سمې حساب ورکونې په موخه غښتلي ګامونه پورته کړي دي اوستر نوښت یې په الره اچولی ده چې د دبررسۍ عالي ادارې هم  دروڼتیا د
کومتوالۍ حدبررسۍ عالي اداره  دخلکو ګډون دبررسۍ په پروسه کې برنامه له نیکه مرغه پیل کړې او په پرانیستې . هیوادونو دغه کار ته غاړه ایښي ده  ډیرو لږ

(OGP  )ڼه حساب غوښتنه او ر،ټنګښت   اودخلکو ګډون دبررسۍ په پروسه کې په مالي چارو کې دروڼتیا ډیروالی  یې موخهاوبنسټیزه . ژمنه ده نۍکې لومړ
توګه  روښانهدبررسۍ بهیر په  ترڅوکولی شي تر ډیره حده دغه طرحه  او  .حساب ورکونه ، دخلکو او دبررسۍ عالي ادارې تر مینځ د اعتماد پراختیا او سمون ده

هغه څه چې ډیر اړین بریښي هغه  .ته بدلون ورکړيپرمخ بوزي او په ادارو کې شته ستونزې په نښه کړي  او کولی شي دغه ابتکار  دناوړه ګټې اخیستنې بهیر 
 ړي ، مدني ټولنې اورسنۍ په دغه پروسه کې شامل شي چې پدي اړه دبررسۍ عالي ادارې څو پرله پسې ناستې تر سره کړي دي  ګدادي چې څرنګه دافغانستان و

ه کې نومیږي پدې ورستیو کې دنړیوال بانک او دپلټنې عالي ادارې تر مینځ اغیزمنې الرې پیدا کول دپلټنې په پروسه کې چې هغه دخلکو ګډون دپلټنې په پروس.
میرمن . تر سرلیک الندې  پلې کړي(مشارکت شهروندان در روند بررسی )ونکې هڅې شوي تر څو دپرانیستې حکومتوالۍ پروسه دپلټنې په بهیر کې ې کیدنه ستړ

ر مختګونه چې دخلکو لیزا دنړیوال بانک استازې چې په ورستیو کې افغانستان ته راغلې وه  دپلټنې عالي ادارې څخه یې وغوښتل تر څو یوه ناسته ولري او کوم پ
عالي  بررسۍنیټه یې د ۱۶لمریز کال ددلوې دمیاشتې په په  ۶۹۳۱ي  چې دګډون دپلټنې په پروسه کې  دیو میکانیزم دجوړیدلو په اړه شوي دي بحث او تبادل نظر وکړ

پروسه کې دخلکو دګدون یو میکانیزم جوړ شي چې دا  پدغهدا وه چې  بنچمارکنړیوال بانک یو د کال کې ۱۱۶۱په  . کې وکتل مرکزسره یې دنړیوال بانک په مشرتابه ادارې له 
سکرتریت پرانیست یو دپرانیستې حکومتوالۍ شامله شوه او دولت هم  دبررسۍ په پروسه کې برنامه ددولت په عمومي پالن کې شو دخلکو ګډون  پیلکال کې  ۱۱۶۱کار په 

کال  ۶۹۳۱دیې سۍ عالي ادارې څو پرله پسې ناستې درلودلې دوهمه ناسته همدارنگه دبرر .دفتر په نوم په جمهوري ریاست کې فعالیت لري   (OGP)چې د  
رسنیو او دروڼتیا ،نیټه دبررسۍ عالي ادارې دمشرتابه له لوري د حکومت داطالعاتو اورسنیو په مرکزکې دمدني ټولنو، ټولنیزو سازمانونو ۱۹په  دکب دمیاشتې

او  جوړیدونیزم دنیټه دخلکو ګډون دبررسۍ په پروسه کې دیو میکا ۱۳دمیاشتې په  وري کال د ۶۹۳۱او دریمه ناسته د .داستازو په ګډون تر سره شوهبنسټ دڅار
 ۶۹۳۱همدارنګه د.لو په اړه دمدني ټولنو، اجتماعي سازمانونو رسنیو اود پرانیستې حکومتوالۍ سکرتریت ،دروڼتیا دڅار بنسټ استازو سره  تر سره شوه دبشپړی

ه کې دخلکو دګډون میکانیزم بشپړ او تر څو دبررسۍ په پروس هنیټه هم یو بله ناسته دبررسۍ عالي ادارې مشرتابه درلودل ۸کال دزمری دمیاشتې په 
 ۸میاشتې په  مرغومېکال د ۶۹۳۱چې له نیکه مرغه د  .او السلیک شي او ددغه میکانیزم عملي چارې پیل کړي تأییدبنسټونو له لوري  ګډونوالود 

دبررسۍ په پالن کې  دکړنو ۶۹۳۸و دنیټه  په یوه بله مشورتي ناسته کې دبررسۍ عالي ادارې مشرتابه  ددغې پروسې عملي کیدلو زیری ورکړ ا
همکاري دبررسۍ په پروسه کې دبررسې په پروسه کې به  خلک ګدون  وکړي او له دغې ادارې سره به په ګټه (  بررسي عملکرد) دپلټنې له لري 

ر کې پلې شي  برنامه یوه دوامداره برنامه ده خو هڅه کیږي دغه برنامه په سمه توګه دعمل په ډګکه څه هم د مشارکت . وکړي
چې جنوبی کوریا  و جنوبی کوریاانیپال، فلپین په پروسه کې برنامه په ځینو هیوادونو کې لږ سابقه لري لکه  بررسۍدخلکو ګډون د

 .راوړنې لري او مخکښه ده الستهنسبتآ پدې اړه 

 



دفترکارش به حضورپذیرفترئیس اداره عالی بررسی سفیر جمهوری مردم چین مقیم کابل را در   

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

. 

 

پوهنوال دکتور محمد شریف شریفی رئیس اداره عالی 

خورشیدی محترم  7931دلو سال  82بررسی، روز یکشنبه 

سفیر جمهوری مردم چین را Liu Jinsong   لیوجینسانگ

 در مقر اداره عالی بررسی؛ به حضور پذیرفت

هدف این مالقات تقاضای سفیرچین مبنی برحمایت اداره  

برای به دست آوردن کرسی بورد   عالی بررسی از آن کشور

تفتیش سازمان ملل متحد، از طریق نمایندگی دایمی افغانستان 

و افزایش همکاری  چنان تقویت  در سازمان ملل متحد و هم

اداره تفتیش جمهوری چین با اداره عالی بررسی افغانستان 

بود که ابتدا، رئیس اداره عالی بررسی ضمن استقبال گرم و 

خوش آمدگویی، درمورد اجراآت، کارکردها، صالحیت ها، 

اهداف، مؤثریت کاری، نقش سازنده اداره در آوردن شفافیت 

به سفیرآن کشور   ی،و دست آورد های اداره عالی بررس

اداره عالی بررسی : دکتورشریفی گفت. معلومات ارایه کرد

سال گذشته یکی از نهاد های پاک می باشد و  طی هفده 

هرگاه یک اداره حسابگیر که خود ازشفافیت کامل برخوردار 

در  نباشد، نمی تواند درآوردن شفافیت واصالحات مؤثر، 

 .دست آورد ادارات دیگر؛ موفقیت به

لیوجینسانگ سفیر جمهوری مردم چین نیز ازینکه رئیس 

اداره عالی بررسی برایش وقت مالقات را فراهم کرده بود 

ابراز قدر دانی نموده و ازکارکردهای مؤثر اداره عالی 

بررسی جهت تحقق و نهادینه شدن شفافیت درادارات دولتی 

اداره  وی درمورد جایگاه ونقش. افغانستان به نیکی یاد کرد

تفتیش کشورش که به اساس قانون اساسی آن کشور شکل 

به رئیس اداره عالی بررسی معلومات داده  گرفته است؛ 

اداره تفتیش کشورچین یکی از ادارات خیلی مؤثراست : گفت

 .خوبی می دانند  و مردم نقش برازنده ی این نهاد را به
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سفارت کشورش را که  ی آقای جینسا نگ تقاضانامه

حمایت اداره عالی بررسی افغانستان از   هدف آن،

رئیس تفتیش کشورچین برای احراز کرسی بورد تفتیش 

سازمان ملل متحد می باشد؛ به رئیس اداره عالی 

افغانستان سپرد تا این کشور از طریق وزارت خارجه و 

نمایندگی دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد، در 

اسامبله ( هفتاد وچهارمین ) باتی که قراراست درانتخا

 8173عمومی سازمان ملل متحد که درماه نوامبر سال 

میالدی به این منظور راه اندازی می گردد؛ از رییس 

 .اداره تفتیش کشور چین درین انتخابات حمایت کند

همچنان هردوجانب روی همکاری های بعدی میان اداره 

اداره تفتیش جمهوری مردم عالی بررسی افغانستان و 

دکتور شریفی ازهمکاری های . چین صحبت نمودند

ی تفتیش و دعوت هایکه درگذشته از  کشور چین درساحه

سوی اداره تفتیش آن کشور از ایشان صورت گرفته بود 

در مالقات های قبلی جانب : ابرازقدردانی نموده گفت

را برای ( اسکالرشیب)چین ساالنه دو سیت بورسیه 

فتشین اداره عالی بررسی افغانستان اختصاص داده بود م

که تا کنون سه تن از مفتشین پس از فرارگیری درس از 

دانشگاه تفتیش نانجینگ آن کشور فارغ و دو تن دیگر از 

رئیس اداره عالی . مفتشین؛ درحال فراگیری درس هستند

بررسی از سفیر جمهوری مردم چین خواست تا این 

ای آموزش مفتشین این اداره؛ افزایش بورسیه ها را بر

داده و زمینه اشتراک در برنامه های آموزشی کوتاه 

مدت دیگری را نیز برای کارمندان اداره عالی بررسی؛ 

کشورچین : شریفی گفت دکتور . فراهم نمایند

درهمسایگی افغانستان، یکی از کشورهای بزرگ، 

ظ مدنیت قدرتمند، دارای توانایی اقتصادی باال و از لحا

انکشاف یافته است، دولت و مردم افغانستان از نقش 

فعال وجایگاه مهم این کشور همیشه درعرصه های 

و به ویژه کمک   مختلف برای افغانستان قدردانی نموده

های بالعوض این کشور در سال های گذشته را 

 .فراموش نخواهند کرد

یشتر سفیرچین نیز وعده سپرد که برای گسترش روابط ب

تالش های مؤثری را انجام  و بهتر میان هردو نهاد؛ 

 .خواهد داد
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 معرفی رئیس بررسی ساحوی هرات از سوی معاون مسلکی اداره عالی بررسی

---------------------------------------------------------------------------------------
-------------- 

 

محترم محمد مهدی حسینی، معاون مسلکی اداره عالی 

خورشیدی  7931دلو سال  71  شنبه بررسی روز یک

طی محفلی که به مناسبت معرفی رئیس بررسی ساحوی 

والیت هرات برگزار گردیده بود، محترم عبدالمحمد 

ترکی را به حیث رئیس بررسی ساحوی والیت هرات 

ت معاون مسلکی این محفل با حضور داش. معرفی کرد

اداره عالی بررسی، معاون والی والیت هرات، رئیس 

بررسی ادارات بودجوی محلی و سایر منسوبان دفتر 

محمد مهدی حسینی، معاون .ساحوی هرات برگزار شد

مسلکی اداره عالی بررسی ضمن اظهار خرسندی از 

حضور در این برنامه و شهر باستانی هرات، 

های اداره  آورد ت و دستهایی را پیرامون قدام صحبت

 .عالی بررسی مطرح نمود

های اداره عالی بررسی،  آقای حسینی با اشاره به فعالیت

های مالی و  سازی حساب نقش تفتیش را در پاک و شفاف

پولی ادارات بودجوی دولت مهم تلقی کرده و گفت که 

اداره عالی بررسی همیشه برای حفاظت و صیانت از 

 .است های جدی را انجام داده شهای عامه، تال دارایی

آوردهای هجده سال اخیر اداره عالی بررسی  وی دست

هدف اساسی : را وسیع و رضایت بخش خوانده و گفت

ما آوردن اصالحات و بهبود عملکرد در اجراآت ادارات 

دولتی به ویژه در ساحه امور مالی و حسابی، چگونگی 

است که  مصرف بودجه و تحقق عواید از ادارات دولتی

قطعاً روند اصالحات هم در جریان تفتیش صورت 

ها را  گیرد و هم زمانی که ما گزارش و سفارشاش می

را   کنیم تا آن نهایی کرده و به مراجع بودجوی ارسال می
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تطبیق بکنند که این پروسه نیز به نوعی اصالحات   .است

 

هدف ما : یش گفتهای تفت وی با اشاره به اهمیت گزارش

این نیست که کار پولیسی انجام بدهیم و یا وقتی 

روند، برای ادارات دوسیه  های ما به ادارات می بررس

بسازند؛ بلکه هدف ما این است که اصالحات را به میان 

آوریم و به نوعی شفافیت را در امور مالی ادارات 

نتایج آن نیز برای همۀ مردم واضح   برقرار سازیم که

های این  بینید حتی باالی گزارش ت، طوری که میاس

گیرد و  گان بحث صورت می اداره در مجلس نمایند

براساس آن مسووالن ادارات بودجوی مورد بازپرس 

گیرند که این همه بیان کننده ارزش کار و  قرار می

 .های اداره عالی بررسی است گزارش

اداره : معاون مسلکی اداره عالی بررسی اضافه نمود

آوردهای  عالی بررسی نه تنها در سطح کشور دست

المللی نیز به  بسیار خوبی دارد؛ بلکه در سطح بین

های بزرگی دست یافته است که یکی از  موفقیت

های آن کسب رتبه دوم از منظر شاخص شفافیت  نمونه

اربه افغانستان بودجوی در سطح منطقه بود که سال پ

 .داده شد

آقای حسینی اشتراک مردم را در روند تفتیش موثر 

خوانده و بیان داشت در صورت دخیل شدن مردم در 

پروسه تفتیش فاصله بین مردم و حکومت کاهش یافته و 

آید که اداره عالی بررسی  بین مردم اعتماد به وجود می

روی های عملی را برداشته و  در این عرصه گام

چگونگی اشتراک شهروندان در روند تفتیش اقداماتی 

نیز انجام شده که سال آینده هفت تفتیش عملکرد را با 

ها و جامعه مدنی آغاز خواهیم کرد،  سازی رسانه دخیل

زا است که در میان  گرچه انجام این کار دشوار و چالش

نزدیک به دو صد کشور جهان، تنها سی کشور است که 

دهند و خوشبختانه اداره عالی  انجام میاین کار را 

 .بررسی نیز جز یکی از آن سی کشور است
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بار دیگر تقرر عبدالمحمد  وی در اخیر سخنان خود یک

ساالری خواند و از  ترکی را گامی نیکو در بخش شایسته

گیری از تجربیات و دانش مسلکی  وی خواست تا با بهره

 .ثبتی را در این اداره به وجود آوردخود تغییرات م

محی الدین نوری، معاون والی والیت هرات که نیز 

درهمین محفل حضور داشت مقرری آقای عبدالمحمد 

ترکی را به حیث رئیس بررسی ساحوی هرات تبریک 

گفته و از وی به عنوان یک کادر علمی موفق و با 

 .تجربه یاد نمود

از فعالیت و  جناب نوری ضمن قدردانی و حمایت

یی که اداره  به هر پیمانه: های این اداره گفت کارکرد

تر عمل کند، به  تر باشد و تخصصی عالی بررسی فعال

همان پیمانه موثریت کاری و حفظ منابع مالی به شکل 

گیرد و این همان  بهتر در مرکز و والیات صورت می

 .هدفی است که همۀ ما دنبال آن هستیم

رکی دارای درجه تحصیلی کارشناسی آقای عبدالمحمد ت

ارشد و پیشینۀ کار به حیث مسوول احزاب سیاسی و 

کاندیدان در کمیسیون مستقل انتخابات، مشاور در ولسی 

جرگه و رئیس اسبق منابع بشری وزارت ترانسپورت، 

بعد از سپری نمودن موفقانه پروسۀ رقابتی بر اساس 

وی جمهور به عنوان رئیس بررسی ساح حکم رئیس

 .هرات اداره عالی بررسی تقرر حاصل نموده است
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ادارې مالي او اداري مرستیال له خوا معرفی  درئیس ۍ دعوایدو دبررس
 شو 

---------------------------------------------------------------
---------------- 

 

دبررسۍ عالي ادارې مالي او  الرحمن شیرزاد، مجیب

دشنبې په ورځ دسلواغې دمیاشتې په  اداري مرستیال 

چې ددغې ادارې دیویې غونډې په تر څ کې  79

هللا  لطفریسانو، آمرینو او کارکونکو هم ګډون دلود 

ددغې ادارې دعوایدو بررسۍ دریس په توګه سادات 

 .معرفی کړ

پیل او تالوت  دقرآن عظیم الشان په سپیڅليبرنامه 

دبررسۍ عالي  الرحمن شیرزاد،  مجیبښاغلي ورپسې 

 : څرګنده کړهداسې ادارې مالي او اداري مرستیال 

اسالمي جمهوري دولت دپالیسۍ پر بنسټ دافغانستان 

دیویی رڼې پروسې ټول خالي بستونه  ددولتي ادارو  چې

؛ په رقابت کې اچول شوي دي چې په پایله کې  سره سم 

د مسلکي تجربو پر بنسټ تر نوماندان دخپل لیاقت اودغه 

چې ښاغلي ارزونې الندې نیول کیږي اوګمارل کیږي 

هم دغه پروسه بشپړ کړه او کومه پوهه  هللا سادات  لطف

، ویکولی شول چې دعوایدو دبررسۍ او تجربه څه لرله 

 .دریس په توګه پدغه اداره کې وګمارل شي
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ګمارنه  هللا سادات لطف د،  کې ښاغلي شیرزاد اخیر په

یی یو نیک او په توګه رئیس  دعوایدو دبررسۍ د

 هاغیزمن ګام وباله او له هغه څخه یی وغوښتل چې ددغ

اغیزمنتیا دلوړوالي په کچه کې له هیڅ ډول ریاست د

 . هڅې څخه ډډه ونکړي 

 رئیسدعوایدو دبررسۍ هللا سادات،  لطف ورپسې

دجمهوری ریاست عالی مقام او دبررسۍ عالي ادارې له 

دشفافه او عادالنه آزموینې اخیستلو څخه  مشرتابه څخه 

له دې ادارې سره یی دهرډول دمننې په څرګندولو د 

 .وعده وکړه  همکارۍ
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اداری اداره عالی ارایه معلومات درمورد برنامه نیاز سنجی آموزشی ازسوی معاون مالی و 

 بررسی برای مفتشین

---------------------------------------------------------------------------------------------
--------- 

 

ادراه عالی  -مجیب الرحمان شیرزاد معاون مالی واداری

خورشیدی  7931دلو سال  2بررسی امروز دوشنبه 

در تاالر کنفرانس های مطبوعاتی درگرد همایی که 

پیرامون اهمیت برنامه ی نیاز  اداره؛ تدویر گردیده بود 

برای مفتشین صحبت نموده و درمورد  سنجی آموزشی، 

اشتراک کننده گان  نحوه خانه پری فورم نیاز سنجی؛ به 

هدف برنامه   :آقای شیرزاد گفت. معلومات ارایه کرد

رام یک ماهه ارتقای نیاز سنجی این است که در پروگ

ظرفیت درسال مالی گذشته، بعضی تجاربی را از دست 

آورد ها، چالش ها ونقاط قوت وضعف های که درآن 

میخواهیم برمبنای  برنامه وجود داشت بدست آوردیم و 

در راستای تحقق   آن تجارب، باید برنامه سال آینده را

 .طرح وترتیب کنیم ارتقای ظرفیت،  برنامه های 

در نظریات وپیشنهادات : معاون مالی و اداری بیان نمود

شما از برنامه آموزشی قبلی موضوعاتی بسیاری ارایه 

زمان تدریس ،  شده بود که ازجمله می توان از کمبودن 

بودن شماری از موضوعات  تعدد مضامین، تکراری 

درسی، باال بودن سطح اشتراک کننده گان دریک صنف 

بناء . الت از ناحیه استادان یاد کردویا هم وجود مشک 

این  خواستیم که امسال از شروع سال مالی   ما

آن  طرح وترتیب  موضوع را روی دست بگیریم و با  

بتوانیم درطول سال مالی پیش رو آن را تطبیق کنیم، به 

دراداره تعیین شده بود و کمیته   این منظور یک کمیته

توانیم برنامه  کارکرد که چگونه می روی یک پالن 

های ارتقای ظرفیت را درطول سال درمرکز و والیات 

. به شکل مختصرتر درنظر بگیریم وهم دراخیر سال، 

2 



 .که او فورم نیازسنجی آموزشی می باشدوبعد ازترتیب پالن باالی یک فورم کار صورت گرفت 

 

یک فورم   وی بیان داشت که کوشش شد ه است تا

فورم ساده را ترتیب کنیم  مع، مفصل ودرعین زمان جا

تا شما بتوانید تمام نیاز مندی های آموزشی تان را درآن 

فورم درج کنید تا شامل یک پالن اموزشی منظم شود و 

این فورم امروز دراختیار شما قرار گرفته است و شما 

این فورم را دقیق بخوانید و به تمام آموزش هایکه شما 

مطابق به الیحه وظایف تان  ید و یا ضرورت دار

ما . وکاری را که اداره ازشما میخواهد؛ درنظر بگیرید

میتوانیم موضوعات زیادی را در برنامه های آموزشی 

همان نقاط را که   آینده پیشنهاد کنیم اما شما می توانید

آشنایی دارید را مشخص کنیدتا  در اجرای آن کمتر  

همچنان . ا آموزش داده شوددرآینده همان موضوع به شم

شما مهارت های کمپیوتر، انگلسی وسایر فعالیت های 

ونقاط قو ت وضعف تان   را ذکرمی کنید اساسی 

روسای تان  رانیزمشخص بسازید که بعد از تاییدی 

تحت آموزش قرار بگیرید و درنظر داشته باشید که  

نیز  آموزش های را که در سه سال گذشته فرا گرفته اید 

تذکر دهید تا به صورت تکرار؛ شامل برنامه های 

بعد  : معاون مالی واداری گفت .آموزشی آینده تان نگردد

ازخانه پری فورم ها، نظریات شما جمع آوری و شامل 

می گردد و پس از تحلیل و بررسی یک پالن  دیتابیس 

آموزشی ساخته می شود که مطابق به آن شما را 

به . آموزش قرارمیدهد تحت  درگتگو ری های مختلف

گفته وی یک تعداد این برنامه ها را می شود درجریان 

کارمندان دولتی در زون های  سال برگزارکرد تا 

تحت آموزش قرار داد  والیات شان   ساحوی را نیز در

ویک برنامه آموزشی دیگر، درآخیر سال مالی برگزار 

تر   خواهد شد که نسبت به برنامه های گذشته مختصر

ازمنابع مختلف نیز؛   وموثرخواهد بود و درین مرحله

 .استفاده خواهد شد
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آموزش موضوعات جدید برای کارمندان تدارکاتی اداره عالی بررسی ازسوی انیستیتیوت 

 تدارکات ملی

---------------------------------------------------------------------------------------------
-------------- 

 

 

اداره عالی بررسی روز یک   کارمندان بخش تدارکات 

خورشیدی از سوی متخصصین  7931دلو  1شنبه 

انیستیتیوت ملی تحت پوشش برنامه آموزشی یک روزه 

ایمل صافی مسوول انسجام تطبیق برنامه . گرفتندقرار

این : های آموزشی ریاست انیستیتیوت تدارکات ملی گفت

ریاست به سلسله همکاری های قبلی اش دربخش 

آموزش کارمندان تداراکاتی نهاد های دولتی، یک برنامه 

آموزشی کوتاه مدت را روی دست گرفته است که توسط 

 ه می شودمتخصصین تدارکاتی آموزش داد

به گفته وی این برنامه شامل چهارموضوع اساسی است 

کسانی که دربخش ) که توسط متخصصین تدارکاتی 

تدارکات ماستری دارند و در خود اداره تدارکات ملی 

و این افراد موظف هستند که تحت عناوین ( کارمیکنند 

 .مشخص در ادارات مورد نظر تدریس کنند

برنامه امروزی که برای کارمندان  : آقای صافی افزود

تدارکاتی اداره عالی بررسی تدریس می گردد، برنامه 

آفرگشایی و ارزیابی آفرها؛ می باشد وسه برنامه دیگر 

مدیریت قرارداد ها، تثبیت نیازمندی   که عبارتند از

وترتیب الیحه ی وظایف و پالنگذاری تدارکات، مطابق 

ینده های نزدیک و تاریخ به تقسیم اوقات این اداره در آ

 .های مختلف نیز برای این کارمندان تدریس خواهد شد
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به گفته ی مسوول انسجام تطبیق برنامه های آموزشی 

بلند بردن سطح   ریاست انیستیتیوت تدارکات ملی،

ظرفیت کارمندان تدارکاتی یکی از اهداف عمده واساسی 

این اداره تدارکات ملی می باشد وبناء هدف و اهمیت 

برنامه این است که دانش مسلکی کارمندان تدارکات در 

اداره عالی بررسی بلند برود تا موثریت کاری درمحل 

 .وظیفوی شان، بیشتر شود

 

این مسوول انیستیتیوت تدارکات ملی میگوید این 

انیستیتوت درگذشته برنامه های ابتدایی، متوسط و ویژه 

ان تدراکاتی آموزش می داد اما فعلن این را برای کارمند

برنامه یکی از برنامه ها تدارکاتی با معیار های جدید 

می باشد که در اکثر کشورهای خارجی نیز از این شیوه 

 .کار گرفته می شود

به گفته آقای صافی خبرخوش برای کارمندان تدارکات 

نهاد های دولتی این ست که درتوافق نامه جدید میان 

پوهنتون بنگور انگلستان که تازه   تدارکات ملی و  اداره

به امضا رسیده است وهمچنان نصاب تعلیمی جدید که 

انیسیتیوت تدارکات ملی دراختیارگرفته است؛ سر از 

خورشیدی نصاب جدید تدارکاتی تطبیق می  7932سال 

گردد که برای انجام ب رنامه های تدارکاتی سهولت 

 .کرد های زیادی را فراهم خواهد

وی میگوید تا کنون دوازه وزارت ونهاد مستقل زیر کار 

زیر  این ادارات،  است و مطابق به تقسم اوقات همه ی 

پوشش قرارمی گیرند و در هر وزارت چهار عنوان 

 .تدریس می گردد ازین برنامه ها؛ 
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بررسیآوردهای اداره عالی  ها و دست سازی فعالیت توضیح و شریک  

----------------------------------------------------------------------
--------------- 

 

محمد آصف احمدزوی، سخنگوی اداره عالی بررسی 

هجری خورشیدی طی  7931دلو سال  81روز شنبه، 

های  کنفرانس خبری که در مرکز اطالعات و رسانه

آوردهای این  ها و دست فعالیتحکومت برگزار شده بود، 

 .ها شریک نمود با رسانه7931اداره را طی سال 

های  فعالیت یی مختصر به  آقای احمدزوی پس از اشاره

این اداره بیان داشت که اداره عالی بررسی به عنوان 

کنندۀ امور مالی و حسابی  ترین مرجع بررسی عالی

ی خود را ها است؛ تا فعالیت ادارات بودجوی تالش کرده

های  به گونۀ مستقالنه و بی طرفانه انجام داده و گزارش

 .ها قرار دهد دقیق و موثق را در اختیار مردم و رسانه

های آقای احمدزوی اداره عالی بررسی در  براساس گفته

مرجع که ( 138)توانسته است که در  7931طول سال 

های سیاسی  ها، ادارات مستقل، نمایندگی شامل وزارت

ها  ها و موسسات و شاروالی خارج کشور، تصدی در

باشد، بررسی رعایت قوانین و مقررات را اجرا و  می

نتایج آن را جهت تحقق و تطبیق در مرکز و والیات به 

 .مراجع مربوط ارسال نماید

 7936وی عالوه نمود که بازرسی حساب قطعیه سال 

تکمیل و  دولت نیز در میعاد معینه آن از سوی این اداره

جمهوری و شورای  گزارش آن به مقام محترم ریاست

( 11)چنان این اداره به تعداد  است و هم ملی ارایه شده

پروژۀ بانک جهانی به شمول صندوق کمکی برای 

را بازرسی کرده و ( ARTF)بازسازی افغانستان 

گزارش نتایج بررسی آن را به بانک جهانی ارسال 

 .است کرده
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های سخنگوی اداره عالی بررسی، گزارش  طبق گفته

بررسی رعایت قوانین و مقررات مصارف سال مالی 

چنان گزارش بررسی رعایت قوانین و  و هم 7935

مقررات عواید همین سال از سوی این اداره ترتیب و به 

مقام عالی ریاست جمهوری و شورای ملی فرستاده 

آن در سایت این اداره مود است که فارمت نهایی  شده

 .باشد می

های اداره  طبق یافته: سخنگوی این اداره اضافه نمود

های  احاله شده از سال  عالی بررسی مجموع دوسیه

که جمعاْ مبلغ   دوسیه بوده( 53)تعداد 7931تا  7931

میلیون دالر خساره به ( 8)میلیون افغانی و مبلغ ( 559)

به صورت مشخص درسال   اما  دولت تثبیت شده است

دوسیه سوء استفاده از دارائی ( 71)تعداد  7931مالی 

باشد جهت  میلیون افغانی می( 21)مبلغ   که حاوی  عامه

 .تحقیق به لوی سارنوالی ارسال شده است

و  سازی فعالیت آقای احمدزوی بعد از ارائه و شریک

آوردهای اداره، اشتراک مردم در روند بررسی را  دست

اداره عالی  های مؤثر و مهم دانسته و بیان داشت که گام

جهت مستحکم نمودن  7931بررسی در سال مالی 

ارتباط مردم و حکومت و ایجاد اطمینان بین مردم 

شهروندان را در پروسۀ بررسی   میکانیزم مشارکت

گان جامعه تصویب کرده است که بر اساس آن، نماینده

توانند در پروسه بررسی دخیل شده  ها می مدنی و رسانه

و حمایت   این میکانیزم ما را همراهیسازی  و در پیاده

 .کنند
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ددغه  رئیسدننګر هار زون دبررسۍ  مشرتابه ۍ عالي ادارېدبررس
  .هوالیت منسوبینو ته وروه پیژند

---------------------------------------------------------------------------------------------
--------------- 

 

 

چې ګمارنه یې دننګر هار زون  سنگرحسین زی

،    مخکې منظور شوی وه س په توګه ئدبررسۍ دری

ې په چهارشنبد 8۲مرغومې میاشتې په کال د 7931د

دبررسۍ عالي ادارې مالي او اداري مرستیال د  ورځ

له خوا دننګر هار مجیب الرحمن شیرزاد ،   ښاغلي

، دیویی غونډې په تر څ کې والیت دښاروالۍ په مقر کې 

پدې غونډه . دغه والیت منسوبینو ته وروه پیژندل شو د

،دولتي کې  والي ، او ځینې دملکي ادارو ریسان 

دسیمه ایز زون دبررسۍ کار کارکونکي او دننګر هار 

 ،کونکو هم ګډون درلود 

دهرکلي ویلو  والی دننګر هار والیت حیات هللا حیات 

په  سئریسیمه ایز زون د دننګر هار اودښاغلي سنګر ته

بدلون د :   تر څنګ وویلدمبارکۍ ویلوتوګه 

 تیجمهوراسالمی او تبدیلی دافغانستان اصالحاتو بهیراو

او  هددستور سره سم پدې والیت پیل شوي د ریسجمهور

دتطبیق په حال کې ده او دښاغلي سنګر ګمارنه پدې 

داداري فساد سره دمبارزې اساسو شرایطو کې 

 .کوي پروړاندې مرسته
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یې په افغانستان کې دننګر هار والي دبررسۍ عالي اداره 

یو دفساد پروړاندې مبارزه او داصالحاتو په الره کې 

ونه او او ډاډ یی ورکړ ، کوم بدلون بنسټیزه اداره یاده کړه

ګانې چې پدې والیت کې تر دې دمه شوي دي یو ی تبدیل

او هره ورځ شاید الډیر اصالحات راشي او  مهم ګام دی

څخه به دبررسۍ عالي ادارې  له غیر قانوني کړنو

  ، وکړټنګار حیات  ښاغلي. دهمکارۍ شاهدان یو 

پدې والیت کې دډیرو خلکو کومې نا امنۍ چې 

دمهاجرتونو المل شوي اداري فساد یوه بله ستونزه ده 

چې خلک یی ددولت پر وړاندې بی اعتماده کړي دي او 

 :  دخلکو دحقوقو حصول دي فساد سره مبارزه 

 

 

 

75 



 

مالي او دبررسۍ عالي ادارې  مجیب الرحمن شیرزاد 

دننګر هار والیت دوالي او دنورو ادارو  اداري مرستیال

پدې والیت  اووکړه  مننهدمسووالنو له تود هرکلي څخه 

داصالحاتو راوستل د والی  له  کې دامنیت ، روڼتیا او

سنگر  دښاغلي مرستیال واداریامالی . خوا وستایل

دننګر هار دسیمه ایز زون دبررسۍ دریس په حسین زی 

توګه اودهغه دتحصیلي دورې او کاري تجربې دمعرفی 

 دبررسۍ عالي ادارې  تر څنګه 

، استراتیژي او دمسولیتونو،واکونو،کړنو پالیسي ګانو

هم ګډون والو ته ې په اړه یې دپلټونکو دپلټنې کاري بڼ

 . معلومات ورکړل 

دڅلور ډوله پلټنې دنوعیت په   مرستیال واداریامالی 

 ،پلټنه ، مالیو درعایت پلټنهو مقرراتا وقوانیند)اړه 

بشپړه ، ( IT)پلټنهتکنالوِژی دمعلوماتي  و ا پلټنهدکړنو

ټولې هغه ادارې چې عامه  :معلومات ورکړل اوویل

ګټه اخلي،  جمهوري شتمنۍ مصرفوي او یا ترې 

،وزارتونه خپلواک  ټول بنسټونه  واپارلمان  ریاست ،

 .دولتي بنسټونه ددغې ادارې تر پلټنو الندې دي

څرنګه چې والي صاحب وویل داصالحاتو : هغه وویل

په موخه ښاغلي سنګر یو  اود ښې حکومتوالۍ دتحقق 

ژمن او غښتلی کس ده اودده ګمارنه دننګر هار دسیمه 

 هاغیزمن هډیر؛  بهریس په توګه  ایز زون دبررسۍ

او ښاغلي شیرزاد ددغه والیت له شاروال  يو هاوګټور

دیو  ښتنه وکړه چې دغې ادارې ته غووالي څخه او

 یوه نمره کاري رسمي دفتر په موخه 

ورکړي چې ددغه والیت ښاروال پدې اړه   ځمکه 

 .دهمکارۍ ژمنه وکړه
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دننګر هار دسیمه ایز زون سنگر حسین زی  ښاغلي

،ژمنه دبررسۍ ریس په توګه ورسته له معرفی څخه 

وکړه چې دبررسۍ عالي ادارې دموخو او پالیسۍ سره 

په سمه توګه پر مخ پل مسولیت پدې زون کې خبه سم  

مسووالنو دې والیت ددولتي  بوزي او پدې الره کې  د

 .مالتړ او همکارۍ ته اړتیا لري

شپږکاله کیږي چې ددې ادارې سنگر حسین زی  ښاغلی

په بیال بیلو برخو کې دسر پلټونکي په توګه دنده تر سره 

  .کړې ده

71 



په اړه ناسته  دپالن جوړونې(  تفتیش عملکر)دکړنو پلټنې   

----------------------------------------------------------------------
----------- 

 

 مرغومېکال د 7931دپلټنې آمریت د اپیلایراوچدکړنو

دسه شنبه په ورڅ دبررسۍ عالي ادارې  8۲میاشتې په 

په تاالرکې ددغه آمریت دپلټونکو په ګډون دکړنوپلټنې 

دزده کړې برنامې باندې یوه ناسته تر سره شوه او په 

د  (  OGP)مراجعو کې چې دپرانیستې حکومتوالي ( 1)

مالي  7932پر بنسټ  دپلټنې تر سره کول په  بنچمارک 

کال کې په پام کې نیول شوي بحث او څرګندونې وکړې 

، 

دکړنواو چاپیلایر  احمد شکیب کاردوست  همدارنګه 

دکړنو دپلټنې دموخو اوالرښود دڅرنګوالي  آمردپلټنې 

او دهغه پلټونکو ته چې پدې ورستیو کې دغه په اړه 

لوړوالي په د ته نوی ګمارل شوي دهغوي دوړتیاآمریت 

وړاندې کړ تر څو له دې څخه   پرزنتیشنهم موخه یې 

،پلټونکي دپورته مواردو په اړه په ګټې اخیستلو سره 

 .الډیر معلومات تر السه کړي 
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ورپسې نوموړي دکړنو او چاپیلایر دپلټنې دپالن     

او همدارنګه د کړنو جوړونې په اړه په لوړه او ټیټه کچه 

دپلټنې طریقه  (Audit Topic) دپلټنې دموضوع دټاکلو

په    Input – Output – Process Out comد 

اقتصادیت، ګټورتیا او ) دکړنو دپلټنې  بنسټیزاصول اړه 

او دیاد شویو اصولو تر مینځ اړیکې دڅرګندو (اغیزمنتیا

. معلومات وړاندې کړل بیلګو په وړاندې کولو سره 

خپلې همدارنګه ددغه آمریت پلټونکو اوګډونوالو 

ستونزې او ننګونې چې ددندې په وخت کې ورسره مخ 

ه یې دي هم څرګندې کړې او داړونده موضوع په اړ

 .پرې وکړې بحث او په ډلیزه بڼې سره دخبرې اترې 
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روز تصویب قانون اساسی افغانستان در اداره عالی  از پانزدهمین سال

داشت به عمل آمد بررسی گرامی  

----------------------------------------------------------------------
---------------- 

 

قانون اساسی افغانستان روز تصویب  از پانزدهمین سال

خورشیدی با حضور  7931جدی سال  81روز دوشنبه 

محترم سید محمد مهدی حسینی، معاون مسلکی اداره 

هللا حبیبی، رئیس دیپارتمنت  عالی بررسی؛ محترم خلیل

تشریح قانون اساسی کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون 

اساسی افغانستان؛ محترم محمد نسیم سحر، مشاور 

اداره، رؤسا، آمرین، مفتشین و منسوبان اداره  حقوقی

های مطبوعاتی این  عالی بررسی، در تاالر کنفرانس

سید محمد مهدی .اداره گرامی داشت صورت گرفت

حسینی حین سخنرانی در این برنامه گفت که قانون 

ترین قوانین اساسی در میان  اساسی افغانستان یکی مدرن

در این قانون از رود؛  کشورهای جهان به حساب می

ها و مطالبات تاریخی کنونی و آینده  سویی، به ارزش

های اجتماعی و  طور واقعیت مردم افغانستان و همین

است و از  فرهنگی جامعه توجه الزم صورت گرفته

های جهان مدرن و ایجابات یک  طرف دیگر، ارزش

جامعه مطلوب دموکراتیک و قابل قبول برای جهان 

رو  از همین. است در نظر گرفته شدهامروز نیز در آن 

توان گفت که قانون اساسی یکی از افتخارات و  می

 .رود دستآوردهای تاریخی مردم افغانستان به حساب می

نظام سیاسی در قانون " آقای حسینی با تمرکز روی  

نظام سیاسی افغانستان جمهوری : گوید می" اساسی

ظام و اسالمیت ؛ جمهوری شکل و قالب ن اسالمی است

باشد که این ساختار در واقع  مایۀ آن می محتوا و درون

زمین افغانستان،  محصول سرگذشت تاریخ سیاسی سر

های موجود اجتماعی و سیاسی کشور و نیز  واقعیت
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جمهوریت . داری جهان معاصر است تجربۀ حکومت

وسودهی  دهندۀ جایگاه و نقش مردم در ایجاد و سمت نشان

هاست از  کشور است؛ مردمی که قرننظام سیاسی 

داشتن چنین حقی محروم بوده و در زیر یوغ 

 .اند های خودکامه و مستبد؛ نفس کشیده حکومت

به گفته وی قانون اساسی کنونی با دقت و 

پذیری، این حق را به ملت اعطا و امتیاز انتخاب  مسولیت

ها  مسولین و کنترول نظام سیاسی کشور را به آن

از سوی دیگر، برای جلوگیری از تمرکز . است داده

قدرت و پیشگیری از استبدادی شدن سیاست، برعکس 

قوانین اساسی گذشته، اصل تفکیک قواه را پذیرفته 

 .است

 

که در ماده اول تاکید  در قانون اساسی جدید، عالوه براین

است، کند که دولت افغانستان دولت واحد و مستقل  می

گانه تقسیم و طی فصول جداگانه  دولت را به ارکان سه

پردازد؛ در  های آن می ها و صالحیت به تشریح مسولیت

جمهور را در  ماده شصتم برای تعامل بهتر امور، رییس

ترین  دهد و به وی به حیث عالی رأس این قواه قرار می

بخشد که  ای می های ویژه مقام سیاسی درکشور صالحیت

ها نیز، بر تامین تعامل بهتر و  عظم این صالحیتقسمت ا

معاون . موثرتر میان ارکان ثالثه دولت افغانستان است

جامعه مدنی و )چنان با بحث روی  مسلکی اداره هم

( گرایی در قانون اساسی افغانستان قانون اساسی، کثرت

گرایی اجتماعی و  سازد که این کثرت خاطرنشان می

اولین بار در تاریخ قوانین پذیرش تنوع قومی برای 

کند که چرا با  افغانستان؛ بی نظیر است، اما سوال می

های قانون اساسی  گی همه توصیفات و ذکر برجسته

تر  تر و محروم که از همه مظلوم افغانستان، آن چیزی

قرار گرفته است و هر روز بنام آن تخلفات و 

 گیرد، موثر نبوده و بهبودی ها صورت می ورزی خالف

در وضعیت سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی 

خورد؟ به باور معاون مسلکی تا  کشور به چشم نمی

که فرهنگ احترام، باور و لزوم رعایت و تطبیق  زمانی

قوانین باالی خود و دیگران ایجاد نکنیم، برای استبداد و 

 .ها؛ توجیه قانونی فراهم خواهد گردید ورزی خالف
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خلیل هللا حبیبی، رئیس دیپارتمنت تشریح قانون اساسی و 

گی از کمیسیون  های حقوقی که به نماینده ارائه مشوره

مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی در محفل صحبت 

کرد، ضمن اظهار سپاس و امتنان از اداره عالی  می

بررسی، ابتدا در رابطه به اهمیت قانون اساسی و 

حترام به قانون صحبت نموده و سپس در فرهنگ ا

قسمتی از سخنان خویش اظهار داشتند که این عادالنه و 

منصفانه نیست که ما صرفاً موارد عدم رعایت قانون 

خوب است تا در کنار موارد . اساسی را برجسته بسازیم

عدم رعایت قانون اساسی از موارد رعایت و 

 .ییمآوردهای قانون اساسی نیز صحبت نما دست

آوردهای قانون  موصوف در ادامه، تحت عنوان دست

اساسی بیان داشتند که برگزاری سه دور انتخابات 

ریاست جمهوری، سه دور انتخابات ولسی جرگه، ایجاد 

کابینه، اردوی ملی، پلیس ملی، امنیت ملی، ایجاد مکاتب 

سازی مکاتب سابق،  جدید دولتی و خصوصی و ظرفیت

تحصیالت عالی دولتی و خصوصی، ایجاد موسسات 

و غیره  بوجود آمدن جامه مدنی و احزاب سیاسی 

آوردهای همین قانون اساسی است که  ای از دست فشرده 

وی افزود که بعضی .نباید از آن چشم پوشی کرد

مواردی وجود دارد که احکام قانون اساسی رعایت 

موقع  و در این مورد از عدم برگزاری به است نشده

انتخابات ولسی جرگه و تصمیم کمیسیون مستقل 

انتخابات، مبنی بر تاخیر سه ماهه در برگزاری انتخابات 

جمهوری نام برد و در اخیر افزود که طبق حکم  ریاست

اند تا از احکام  قانون اساسی تمام اتباع مکلف 56ماده 

قانون اساسی پیروی نموده و با تقویت فرهنگ احترام به 

گی در یک جامعۀ مرفه، عاری از  قانون، زمینه زنده

زمینه را برای   تبعیض و تعصب را فراهم ساخته و

 .تحکیم حاکمیت قانون اساسی در جامعه فراهم سازند

وقی اداره که در این برنامه محمد نسیم سحر مشاور حق

های قانون اساسی جمهوری  ها و ضعف در مورد اولویت

قانون اساسی   :کرد گفت اسالمی افغانستان صحبت می

شود که منشور وفاق ملی  به یک سند حقوقی اطالق می

و چارچوب روابط و حقوق و وظایف متقابل میان 

گان را به صورت شونده گان و حکومت کننده حکومت

اگر متنی که به منزلۀ . نماید آور تعیین می ینی و الزامع

گان  قانون اساسی در کشوری وجود دارد، از سوی نخبه

اجتماعی و مردم یک سند حقوقی  -های سیاسی و نهاد

معتبر و قابل احترام شناخته نشود و یا اگر شأنیت و 

جایگاه آن به عنوان منشور وفاق ملی معتبر و محترم 

پذیر خواهد  ها آسیب جامعه در قبال بحران شناخته نشود؛

 .گردد دار می گی جمعی خدشهشد و وحدت ملی و همبسته

به گفتۀ وی هر چند قانون اساسی دولت جمهوری  

اسالمی افغانستان در سطح منطقه یکی از بهترین قوانین 

ها و  شود، با آن هم برخی نارسایی اساسی شمرده می

 .بل طرح استهایی در زمینه قا ضعف
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 برنامه اشتراک شهروندان در روند بررسی عملکرد

----------------------------------------------------------
------------ 

 

 

سید محمد مهدی حسینی معاون مسلکی اداره عالی 

خورشیدی در  7931جدی سال  2بررسی به روز شنبه 

ها  اعضای جامعه مدنی و رسانهیک نشست مشورتی با 

سازی بیشتر شهروندان در  یی که به هدف سهیم در برنامه

پروسه بررسی عملکرد ترتیب یافته بود، بحث وتبادل 

 .نظر نمودند

آقای حسینی با اشاره به اهمیتبررسی، اشتراک 

شهروندان در روند ارزیابی وبررسی را مفید خوانده و 

عیین شده دربررسی های ت درمورد انتخاب پنجمارک

اساس مطالعات قبلی و  رو را که بر عملکرد سال پیش

مشکالتی که برای مردم و ادارات به بار آورده است به 

 .تفصیل مورد بحث قرار داد

خورشیدی  7932وی افزود طبق پالن سال مالی  

بنچمارک در اولویت کاری در اداره  1بررسی عملکرد، 

ارزیابی  : ه از آن جملهعالی بررسی قرار دارد ک

موسسات تحصیالت عالی خصوصی است که مشکالت 

زیادی در کیفیت آموزشی آن ها به مشاهده رسیده است 

ها و دارو های است که بیشتر  ادویه  وهمچنان موضوع 

بازار   آنان تاریخ شان تیر شده و یا با کیفیت پایین وارد 

یگری شود؛ دریای کابل موضوع د گردیده و عرضه می

است که باید به آن توجهی جدی صورت بگیرد، به دلیل 
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های هنگفت، یک کار  این که با وجود مصرف هزینه

غیر اقتصادی و در عین حال غیر موثر نیز بوده و 

نیز تعیین گردیده که باید  چنان چهار بنچمارک دیگر  هم

 .در مورد آن بررسی صورت بگیرد

اندازی برنامه  ما با راه: آقای حسینی اضافه نمود

مشارکت شهروندان در روندبررسی عملکرد زمینۀ 

دسترسی مردم را در این پروسه تسهیل بخشیدیم و طبعاً 

گی کردند، از  توقع ما همین است اداراتی که اعالن آماده

بان شفافیت، کمیته مصوونیت خبرنگاران،  جمله دیده

، مجمع OGP داری باز سازمان مشارکت برای حکومت

ها و جامعه مدنی در این عرصه با اداره  رسانهعمومی 

چنان قبل از آغاز  عالی بررسی همکاری نمایند و هم

اصل بی طرفی و   پروسهبررسی نیاز به سندی است که

های  استقاللیت را تثبیت کند تا از یافته هایبررسی استفاده

 .سیاسی صورت نگیرد

 

ی در صورت وجود مشکل در عوض، اداره عالی بررس

در جریان پروسه، حاضر به هر نوع همکاری با 

 .اعضای بیرونی این اداره خواهد بود

ازسوی دیگر احمد شکیب کاردوست، آمر بررسی 

در کنار معرفی  عملکرد اداره عالی بررسی، 

های تعین  پروسهبررسی عملکرد، در رابطه به بنجمارک

 .تر ارائه نمودشده در پالن سال آینده معلومات بیش

ها،  وی از ارزیابی سیستم کنترول و نظارت از ادویه

ارزیابی عملکرد ریاست موسسات و تحصیالت عالی 

کاری دریای کابل، سیستم تدارکات  خصوصی، پاک

وزارت انکشاف شهری و اراضی، پروژه تربیه معلم، 

های اساسی شاروالی  ارزیابی عملکرد ریاست ساختمان

ا مربوط به وزارت مالیه که از کابل و پروژه مسف

موثریت بارزی برخوردار نبودند، به عنوان 

 .بررسی عملکرد یاد کرد7932های پالن سال  پنجمارک

به اداره عالی  قابل ذکراست که حکومت داری باز، 

بررسی وظیفه سپرده است تا نهاد های جامعه مدنی و 

رسانه هارا در روند نحوه بررسی عملکرد؛شریک 

با این حال قراراست اداره عالی بررسی نماینده . سازد

گان نهاد های ذکر شده را با دو مرحله از پالنگذاری و 

در مدت دو روز  گزارش نویسی بررسی عملکرد را 

 .آشنا سازد
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سومین نشست مسووالن اداره عالی بررسی با نمایندگان جامعه مدنی در  

شهروندان در روند بررسی عملکردمورد آگاهی دهی مشارکت   

------------------------------------------------------------------------------
----------------- 

. 

 

سومین نشست مشارکت شهروندان در روند بررسی  

خورشیدی، میان  7931جدی سال  89روز یکشنبه 

ونمایندگان نهاد های، مسووالن اداره عالی بررسی 

موسسه نجات وانکشاف بشری، موسسه انکشافی 

، نهاد هماهنگی کمک ها برای ADAافغان

، دیدبان شفافیت افغانستان وسکرتریت COARها افغان

 حکومتداری باز، درمقرادراه عالی بررسی تدویرگردید

امین یونسی رئیس ریاست تفتیش داخلی کنترول کیفیت 

رسی، درمورد برنامه مشارکت شهروندان اداره عالی بر

پروسه تفتیش عملکرد یکی از : گفت در روند بررسی 

یا حکومت داری  OGP تعهدات اداره عالی بررسی در

باز بود ه است که برمبنای آن قبلن میکانیزم مشارکت 

شهروندان در روند بررسی از سوی اداره عالی بررسی 

ه مدنی و ترتیب ودرجلسات متعدد با اعضای جامع

این گزارش درجلسه  . رسانه شریک و به تصویب رسید

که قبلن در وزارت مالیه ترتیب شده بود ارایه گردید   ی

مطابق به پالن عمل، مکلف بود   و اداره عالی بررسی

پیرامون تفتیش   تا سه برنامه آموزشی را درین راستا

 .عملکر تدوین کند

است که   تفتیش عملکرد عبارت ازهمان پروژه های

اشتراک شهروندان در روند بررسی   مطابق به میکانیزم

فعالیت می کند و اداره عالی بررسی متعهد به برنامه 

 8173در سال   برنامه ی بررسی را 1ریزی آن بود تا 

 .میالدی عملن انجام دهد

روی   قبل از این در دو جلسه دیگر با نهاد های همکار،

پالنگذاری مراجع  آگاهی دهی مشارکت شهروندان و

قابل بازرسی معلومات ارایه گردیده و به صورت همه 

جانبه بحث وتبادل نظر صورت گرفت است که به تداوم 

دوجلسه قبلی اداره عالی بررسی مطابق میکانیزم از تمام 

همکاران دعودت کرده است تا سومین جلسه تدویر و از 

پیرامون این   طرف همکا ران اداره عالی بررسی

 .ارایه گردد  جامع وکامل   ضوع؛ معلوماتمو
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سکندر نثار مشاور برنامه مشارکت شهروندان در روند 

بررسی نیز پریزینتیشن را که در این نشست پیرامون 

مزایا ومعایب این برنامه، درکشورهای دیگر به نمایند 

: گان نهادهای مختلف شرکت کننده ارایه کردگفت

درچندین سال اخیر روی موضوعاتی که مردم ازآن 

گردد،  وجه آن نمیمتضرر می شوند ویا دولت مت

اشتراک شهروندان در روند بررسی، موثریت خود را 

دراکثرکشورهای جهان جامعه  وی افزود .خواهد داشت

ادارات تفتیش شان  مدنی و رسانه ها از عملکرد 

نظارت و با آن نهاد همکاری می کنند که این موضوع؛ 

مورد استقبال دولت ها وشهروندان شان قرارگرفته 

ی جدید است و  نامه درافغانستان یک برنامهاین بر. است

هربرنامه در روز های نخست چالش های خود را دارد 

وما همرای نمایند گان بانک جهانی و ادارات تفتیش 

گاهی پیش می . کشورهای پیشرفته، نشست های داشتیم

آید که میان ادارات تفتیش، جامعه مدنی و رسانه ها 

نمی شود که باید این و رابطه برقرار  هماهنگی درست 

مشاور برنامه مشارکت .نقیصه از میان برداشته شود

  تمام ادارات تفتیش: شهروندان در روند بررسی افزود

درسطح جهان که همرای بانک حهانی رابطه کاری 

فواید وچالش های در مورد مشارکت  دارند از 

شهروندان در روند بررسی نیز حرف های دارند؛ اما به 

شارکت شهروندان در قسمت آوردن صورت کل م

شفافیت در مصرف بودجه ملی؛ موثریت خود را 

شکیب کاردوست آمر بررسی عملکرد محیطی نیز .دارد

به ترتیب پریزینتیش خود را که بیشتر جنبه تخنیکی 

داشت به هدف آگاهی بیشتر اشتراک کننده گان، 

پیرامون، برنامه مشارکت شهروندان ارایه کرد و این 

ها میان اشتراک کننده گان و  ه با پرسش وپاسخبرنام

در اخیرجلسه .مسووالن اداره عالی بررسی خاتمه یافت

آقای یونسی رییس ریاست تفتیش داخلی کنترول کیفیت 

اداره عالی بررسی که رهبری سومین نشست مشارکت 

شهروندان در روند بررسی را ازجانب اداره به عهده 

ت یک آمریت بنام داشت خاطرنشان کرد که قراراس

آمریت مشارکت شهروندان، درساختار اداره عالی 

بررسی ایجاد شود که دارایی یک آمر و دو عضو 

 .خواهد بود و پروسه استخدام آن جریان دارد
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شریک سازی یافته های اداره عالی بررسی از وزارت زراعت و 

ستانمالداری با نماینده گان بانک جهانی درافغان  

----------------------------------------------------------------------
----------------- 

 

سید محمد مهدی حسینی معاون مسلکی اداره عالی بررسی 

خورشیدی بایک هیئت  7931جدی سال  72روز سه شنبه 

. نظرکردندبلند پایه بانک جهانی در مقر اداره؛ بحث وتباد 

هدف این نشست بدست آوردن یافته های اداره عالی بررسی 

از چگونه به مصرف رسیدن پول های بانک جهانی درچند 

پروژه کمک شده در وزارت زراعت ومالداری بود که از 

جانب اداره عالی بررسی مطابق به پرسش های نماینده گان 

ژه سید وسیم کاظمی مسوول پرو.بانک جهانی ارایه کردند

های بانک جهانی درافغانستان، نخست درمورد چهارپروژه 

بانک جهانی که درگذشته به وزارت زراعت ومالداری داده 

شده بود، معلومات ارایه کرده گفت که آنان میخواهند درمورد 

یافته ای اداره عالی بررسی از پروژه های بانک جهانی که 

پروژه پروژه سرتارسری زراعت ومالداری، : عبارتند از

آبیاری و پروژه بهبود تولیدات زراعتی ویک پروژه دیگر، 

بدانند که این یافته ها چه است و اداره عالی بررسی به 

وزارت زراعت ومالداری چه سفارش های کردند و مالحظه 

: این اداره درمورد آن وزارت چه است؟آقای کاظمی گفت

ضعف چنان میخواهند درمورد ساحات خطر درتفتیش،  آنان هم

مدیریت وکنترول داخلی و ضعف درتفتیش داخلی وزارت 

زراعت ومالداری نیز معلومات بدست بیاورند و مسووالن 

اداره درین مورد نیز سوال کرده اند که شما کدام میکانیزم 

های تان را  پیگیری دارید تا یافته های بررسی وسفارش

رنظر های تان را د تطبیق کنند یاخیر؟ اگر یافته ها وسفارش

نگیرند برخورد شما از لحاظ قانون با آنها چه است، آیا به 

سارنوالی معرفی می کنید؟سید محمد مهدی حسینی معاون 

یافته   اداره عالی بررسی درپاسخ به پرسش های آنان درمورد

یکی از یافته های اداره عالی برسی در : های این اداره گفت

بعضی پروژه ها  وزارت زراعت ومالداری نشان میدهد که از

گردد ویاهم دربعضی پروژه ها  وضع نمی درآن وزارت مالیه 

اصل قرار داد؛   به جای وضع مالیه از پول پرداخت شده ی

چنان در تدارکات  هم.ازبودجه دولتی مالیه پرداخته شده است

وزارت زراعت مشکالت جدی وجود دارد، پال ن ساالنه 
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شان معیاری نیست،  تدارکاتی ندارند وبعضی شرط نامه های

ازکدام سیستم حسابداری خاصی استفاده نمی کنند وکدام نرم 

افزار سیستم دایمی وجود ندارد وبه مجرد نبود کارمند 

چنان معتمد نقدی که  هم. همه سیستم ازبین می رود مربوطه؛ 

پول برایش می آید ویا پیشکی های را که می گیرد دوباره 

 .شود تصفیه نمی

 

 

چنان در پاسخ به این پرسش های نماینده گان بانک  آقای حسینی هم

جهانی که تخم های بزری وکود کیمیاوی آیا مطابق به شرط نامه 

تمام این ها موارد را که شما : گردد افزود خریداری و توزیع می

گفتید، خریداری و چک فزیکی می شود؛ اما بعضی این مواد تاریخ 

با این حال بشیراحمد .رط نامه نمی باشندشان گذشته و مطابق به ش

درمنابع : های خارجی نیز گفت رشیدی رییس بررسی مساعدت

نه تنها در پروژ های . بشری این وزارت مشکالت جدی وجود دارد

بانک جهانی بلکه این مشکالت در پروژهای که از طرف 

کشورانگلستان ویا اداره انکشافی ایاالت متحده امریکا برای 

کمک می شود نیز  به وزارت زراعت ومال و داری  تان افغانس

به گفته آقای رشیدی اسناد های تدارکاتی آن وزارت . وجود دارد

مشکل دارد، زیرا بعضی ازین سند ها معیاری نیستند و بعضی 

اسناد وجود ندارد واگر سندی هم و جود داشته باشدتاریخ مشخص 

چنان  وی مرکزی همحنان معروف رییس بررسی ادارات بودج.ندارد

میلیون دالر خبرداده گفت که مبلغ چهارمیلیون  1از مشخص نبودن 

دالر از بودجه دولت افغانستان از طریق بانک مسفا، خالف قانون 

به گفته وی قبلن وزارت .جهت قرضه به دهاقین داده شده است

مبلغی پول از کمک های خارجی به آن وزارت را جهت  زراعت 

واز طریق این بانک  داد  ن به بانک مسفا انتقال میحمایت از دهاقی

به طور قرضه به دهاقین توزیع می شد تا کارهای زراعتی آنان؛ 

وتقویت گردد؛ اما درحالی که این پروسه ازچندی قبل ختم  حمایت 

میلیون دالر از بودجه دولت به بانک مسفا منتقل،  1گردیده و مبلغ 

است؛ اما این بانک دوباره پول به دهاقین جهت قرضه توزیع کرده 

های قرضه داده شده را جمع آوری نکرده تا به حساب دولت واریز 

 .کند وهنوز معلوم نیست که این مبلغ به کجارفته است

درآخر این نشست از طرف اداره عالی بررسی پیشنهاد گردیده که   

یک تعداد از مفتشین که روی قطعیه دولت کارمی کنند باید 

تفتیش یکی از کشورهای دیگر که درین زمینه تجربه  درادارات

قرار گیرند واز  اعزام و تحت آموزش کوتاه مدت  کافی دارند 

 .بانک جهانی خواستند که درین زمینه همکاری کنند
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پوهنوال دکتور محمد شریف شریفی پس از شانزده سال ریاست در اداره 
 عالی بررسی طی محفلی باشکوهی با همکارانش خداحافظی کرد

----------------------------------------------------------------------
------------------------ 

. 

 

خورشیدی آخرین روز  7931روز شنبه چهارم حوت  

کاری پوهنوال دکتورمحمد شریف شریفی رئیس اداره 

عالی بررسی افغانستان بود که با حضور تمامی منسوبان 

اداره عالی بررسی، طی محفل باشکوهی و قدردانی از 

کارکردهایش در بیشترازیک ونیم دهه گذشته در این 

 .وداع کردنهاد، با اداره عالی بررسی 

 -محترم مجیب الرحمن شیرزاد معاون مالی واداری

اداره عالی بررسی نخستین سخنران این محفل بود که 

شود همه  هرچند نمی: ه آغاز کردگون سخنان خود را این

خاطرات خوب را که در مدت بیشتر از یک سال در 

کنار آقای شریفی داشتیم در اینجا شرح دهم؛ اما 

توان گفت که، حکمروایی و اداره  صورت خالصه می به

ها آسان؛ اما باالی قلب های آنان  کردن باالی جسم انسان

ث یک حی تنها به شریفی صاحب نه. خیلی سخت است

  رئیس بلکه جایگاه یک استاد را نیز برایم داشتند، هم

حیث یک استاد بلکه به حیث یک  تنها برای ما به  چنان نه

  در این مدت کاری، هیچ. پدر معنوی و رهبرنیز بودند

گاهی ما احساس نکردیم که یک رئیس داشته باشیم یا 

مراتب باشد؛ همیشه   کدام موضوع رسمی و یا سلسله

دها مانند استاد و شاگرد، مانند پدر و فرزند و برخور

تنها که   اعضای فامیل بوده و در طول همین مدت، نه

موضوعات مسلکی را از جناب شریفی صاحب یاد 



گرفتیم؛ بلکه ما رهبری، همآهنگی، کار مشترک و 

بارها غلطی . تجارب زیادی را از وی آموختیم

ضعف گرفته   کردیم؛ اما غلطی ما به حیث یک نقطه می

بارها در . شد بلکه اصالح و رهنمایی می گردید نمی

شدیم؛ ولی با احساسات پاسخ  مواردی اگر احساساتی می

شدیم و باحوصله مندی  شد بلکه رهنمایی می  داده نمی

 .گردید وفصل می  موضوعات موردبحث، حل

که  جناب دکتور شریفی درحالی: آقای شیرزاد افزود 

های دیگر دارند؛ اما   ر رشتهپروفیسوری خود را د

( تفتیش)متخصص و پروفیسور درعرصه بررسی 

گاهی هیچ موضوعی تخصصی و   هستند و هیچ

  المللی تفتیش ازنظرشان دور نبوده و همه وقت بین

صورت علمی، مستدل و طبق شرایط   موضوعات را به

کردند و هیچگاه در این مدت در موارد   برای ما حل می

عی و غیره مسائل مرتبط به اداره را؛ با مسلکی، اجتما

های جمعی  تصامیم فردی نه بلکه با مشوره و دیدگاه

گذاشتند  همیشه به آرای همه احترام می. کردند فیصله می

. و بر اصل عدالت اجتماعی و حقوق فردی تأکید داشتند

شد   هیچگاه موضوعات سلیقه وی دراداره مطرح نمی

و ارتقای ظرفیت  بر شرایط خوب کاری  وبرعکس

همه  این تعمیری که امروز بااین. کردند مفتشین تأکید می

تجهیزات در اختیارداریم، نتیجه زحمات جناب دوکتور 

شریفی است و در ضمن این اداره از یک نظم و 

پرنسیب خیلی عالی برخوردار است که مدیون زحمات 

 .باشد شریفی صاحب می

این اداره را  شرح تمام دستاوردهای آقای شریفی در

شود با این وقت کم برشمرد؛ اما اینقدرمیگویم که  نمی

کند و   به حال کسی که دریک جا کارمی" ها خوشی"

گذارد و  جا می هنگام رفتنش از خود خاطرات نیک به

های مردم را با خود دارد؛ این خاطرات نیک برای  قلب

شریفی صاحب ماندگار خواهد بود و ما در آینده از 

ت و تجربیات نیک شان استفاده خواهیم برد و با نظریا

 .اوشان در ارتباط خواهیم بود

 

محترم سید محمدمهدی حسینی معاون مسلکی اداره نیز 

شاید امروز یکی از : گونه به سخنرانی پرداخت این

توانیم  راحتی می  زیرا به. ا باشدترین روز کاری م سخت

درسیمای همه شما حالت درونی شمارا ببینم که غمگین 
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هستید؛ این خود نمایانگر حالت درونی شما و گویای 

تواند عالوه   کسی که می. شخصیت شریفی صاحب است

بر اینکه ازنظر قانون حاکمیت و دستورات خود را در 

  تواند باالی قلب  اداره بقبوالند؛ ازنظر عاطفی هم می

که   درحالی. های ما تاثیرات خود را داشته باشد

درچشمان اکثر همکاران ما اشک جاریست این به خاطر 

تعارف و کدام مسائل ساده نیست بلکه یک مدت زیاد، 

ترین دست آورد   مهم. زندگی مشترک وکارمشترک است

که این اداره را در میان سایر ادارات دولتی متمایز 

 .است، موضوع عزت و وقار اداره است ساخته

بیایید ادارات که در سکتور عدلی و قضایی کارمی کنند 

را ببینیم که جایگاه شان پیش مردم، دولت و نهاد های 

کننده خارجی چگونه است؟ ازنظر سطح   حمایت

ای  نارضایتی مردم اگر ببینیم، ازنظر سطح فساد گسترده

بینیم   بی کنیم؛ بازمیکه در آن ادارات وجود دارد ارزیا

؟ در همه .که نقش ما در میان ادارات چگونه است

های که با هیئت رهبری و رؤسا صورت  جلسه

گرفت، تأکید شریفی صاحب موضوع در نظرگرفتن  می

تک ما و   خدا، مسئولیت و امانتی بود که پیش روی تک

داد و این مسئله باعث شده است که حداقل   شما قرار می

شویم،  اران مان درهراداره که داخل میما و همک

مسئولین آن ادارات از همکاران اداره ما؛ با جبین گشاده 

وقتی نهاد دیدبان شفافیت افغانستان . کنند  و نیکی یاد می

اداره که در سکتور عدلی و قضایی  78آید در میان  می

  کنند ازنظر شفافیت و مدیریت سالم کاری، به کار می

ین اداره نمره اول را به اداره عالی تر  عنوان شفاف

و قطعاً همه . دهد؛ کار ساده نیست بررسی اختصاص می

کارمندان و اعضای این اداره در این افتخار دخیل بوده 

شود که حتماً  که جای شکی نیست؛ اما در ضمن دیده می

در اینجا یک مدیر توانا وجود داشته که توانسته است این 

 .سالم را به میان بیاوردانسجام، نظم و رهبری 

 

شاید بسیاری : معاون مسلکی اداره عالی بررسی افزود

از رؤسا و وزرا، کارمندانی زیردست شان را نشناسند و 

اینجا ها تعلق دارد؛ اما  نفهمند که این افراد به اداره آن

  ترین کارمند اداره اشک را می  وقتی در چشم پایین

شود که دکتورصاحب شریفی با همه  بینی، فهمیده می

زیردستانش از نزدیک ارتباط داشته و به امورات آنها 
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کرده و این رابطه تا باالترین سطح  رسیدگی می

عنوان   در خیلی مقاطع به. کارمندان وجود داشته است

ما شما برخورد کرده وبعضن خیلی  یک مسئول با همه

جدی هم برخورد کرده و درکارخود قاطع بوده است و 

یکی از ویژگی های خوب یک رهبر، قاطعیت در 

گونه نبوده است ودربعض  رهبری است؛ اما همیش این

موارد با عطوفت و مهربانی نیز با منسوبان اداره بر 

 .های متفاوتی را بازی کرده است رفتار و نقش

صورت   سرانجام باید گفت که جناب شریفی صاحب بهو 

المللی از آدرس نهاد تفتیش  عالی در سطح ملی و بین

و نقش خود را به   انجام داده  افغانستان، نمایندگی خوبی

درستی و شایستگی ایفا کرده است و جا دارد که ما یک 

تشکری ویژه از ایشان داشته باشیم زیرا بیشترین تالش 

ی عزت و وقار اداره برای ما به ارمغان خود را برا

گذاشته و ما انشاهلل بتوانیم که در نبود ایشان؛ این عزت 

 .و وقار اداره عالی بررسی را تداوم بخشیم

های خارجی  بشیر احمد رشیدی رئیس بررسی مساعدت

ها و دست آوردهای آقای شریفی  نیز از زحمات، تالش

اداره عالی  اش به نیکی یاد نموده و در مدت کاری

به  7927بررسی را در آغاز کار آقای شریفی در سال 

به . طفلی نوزادی تشبیه کرد که به همه چیز محتاج بود

  گفته وی در حال حاضر این اداره مانند یک جوان هجده

آقای رشیدی توجه . ساله توانمند و پردرخشش شده است

جدی آقای شریفی را به زندگی و بلند بردن معاش 

: صورت نمونه گفت  دانش نیز ستودنی دانسته و بهکارمن

یکی از امتیازات، توجه جدی دکتور شریفی در مورد 

باال بردن معاشات کارمندانش این بوده است که شخصاً 

خود آقای رشیدی توانسته از پول معاشش مخارج 

خود را فراهم بسازد و درکنارآن، تا سطح   عروسی

گیرد و از یک مأمور های مسلکی را فراب باالی آموزش

 .عادی تا سطح رئیس این بخش؛ ارتقا کند

 

همچنان حنان معروف رئیس بررسی بودجوی مرکزی 

واقعیتی که او در مدت بیش : هایش گفت نیز در صحبت

اره دیده این است که اداره عالی از شانزده سال در این اد

در اوایل نه قانون درست، نه مقرره، نه ( تفتیش)بررسی 

دفتر و نه کارمند کافی در اختیار داشت و این اداره مثل 

ها متأثر شده بود و امروز  سایر ادارات دیگری، از جنگ
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این اداره را با یک نگاه بیرونی ببینید نه به حیث کسی 

فضای کار امروزی درین . ه باشیدکه کارمند این ادار

توان   اداره را در افغانستان، در سطح دو سه اداره نمی

امروز طرزالعمل ها، قوانین و مقرراتی را که . داشت

اداره عالی بررسی دارد فکر نکنم که در سطح 

افغانستان هیچ اداره دولتی دیگر به این اندازه اسناد کافی 

رفیت مسلکی را که امروز ظ. در اختیار داشته باشد

دارد و همکاران ( تفتیش)کارمندان اداره عالی بررسی 

المللی اشتراک   های ملی و بین  ما در اکثر برنامه

کنم در سطح سایر ادارات خدمات  اند فکر نمی کرده

 .ملکی در افغانستان؛ این ظرفیت وجود داشته باشد

صحبت در مورد ابعاد شخصیت : آقای معروف افزود

ریفی کار آسان نیست و همه ما و شما با وی دکتور ش

شناخت داریم، تأمین روابط چه در سطح ملی و چه در 

المللی ازاثرتالش ها و مدیریت آقای شریفی  سطح بین

امروز هر ورکشاب و برنامه که از طریق . بوده است

شود؛ افغانستان در آن  المللی دایر می های بین سازمان

های است که هیئت  ز تالشاشتراک دارد و این ناشی ا

رهبری اداره و با مدیریت خرد مندانه جناب شریفی 

 .صاحب انجام پذیرفته است

در قانون اداره نوشته شده است که اداره عالی بررسی، 

طرف وغیرجانبدارانه است و همۀ شما   غیرسیاسی، بی

شناسید که یک مفتش بودم و حال به حیث رئیس   مرا می

م و من ازلحاظ زبانی، سمتی وقومی کن ایفای وظیفه می

کدام تعلقات خاص با جناب دکتورصاحب شریفی ندارم؛ 

اما در مدت نزدیک به دو دهه این اداره را غیرسیاسی 

ام که  داشته است و تا حال هیچگاهی از ایشان نشنیده  نگه

یک موضوع را ازلحاظ سیاسی به نفع و یا ضرری 

این اساس من پیشنهاد تأکید کرده باشد و به  کسی برایم 

گذار   کنم که باید برای شریفی صاحب، به حیث بنیان  می

 .تفتیش نوین در افغانستان؛ مدال اعطا گردد

: فرحناز حیدری آمر تفتیش بازرسی حساب قطعیه گفت

خداوند قادر منان را شکر گذاریم که به ما فرصت 

قدردانی و تقدیر از محترم پوهنوال دوکتور محمد شریف 

یفی ِرئیس عمومی اداره عالی بررسی را که همواره شر

با عزم راسخ در پرتو از صداقت و تبلوری از مشارکت 

های  پذیری جهت رهنمایی و ایجاد بخش و مسئولیت

گیری  های چشم مختلف مسلکی تفتیش که باعث پیشرفت

دکتور : وی افزود. در سطح کشور گردید؛ داده است

صمیمی و مسلکی  شریفی در کنار برقراری رابطه

جهت رفع مشکالت کاری تمام کارمندان این اداره تالش 

نموده و با ایجاد یک فضای همکاری مشترک و دخیل 

گیری و   های تصمیم ساختن نسل جوان در پروسه

های مسلکی، زمینه انتقال دانش و تجربه را به این  کمیته

نسل فراهم نموده است که این خود یک کار اساسی و 

باشد و چه  برای کسب و حفظ دانش در اداره می بنیادی

اند آن مقاماتی که در کمال صداقت و فعالیت  غرورآفرین

های عمر خود  سال از بهترین سال( 76)کاری، بیش از 

را در راستای خدمت به ملت افغانستان گذرانیدند و در 

جهت تحقق اهداف اداره عالی بررسی از هیچ کوششی 

 .دریغ نورزیدند

نان با پذیرش غم و شادی، صبر و شکیبایی، و با همچ 

توکل به ایزد منان در کنار تمامی موانعی که سد راه 

هایش همگان را  گرفت؛ از علم واندوخته  شان قرار می

 .مستفید ساختند

محمدفاضل آرام آمر اطالعات و ارتباط عامه در رابطه  

شود؛ اما نقش  تاریخ اگر توسط مردم ساخته می: گفت

پیشکسوتان در آن هویدا و باارزش است وهرانسان دنبال 

توان  الگو است تا از آن تقلید نماید؛ اما شخصیتی که می

در مسلک تفتیش به حیث مدیر و رهبر الگو گرفت و 

بیت و احساسات صحبت کنیم؛ ستاره اگر بدون عص

تابناک و یکی از مفاخر تفتیش، حضور جناب 

کاش سخنانی به سنگینی شخصیتشان . دکتورشریفی است

نمودم، سخنانی به پاسداری  داشتم که نثارشان می می

گیر احیاء و تکاپوی تفتیش در  های نفس سعی و تالش

 معیاری سازی تفتیش از: المللی؛ چون سطح ملی بین

ایجاد بورد کمیته میتودولوژی و روابط با بانک جهانی، 

های بانک جهانی، تطبیق بنچمارک های  تفتیش پروژه

، کسب پروفیسوری PMF بانک جهانی، تطبیق برنامه

ترین نهاد در بین ادارات، اعماروتجهیز  افتخاری قوی

ویژه ایجاد فضای فرهنگی  اداره با وسایل روز به

خوانی در سطح ادارات و  تابنظیر کتابخانه و ک کم

فراخوان ویژه به آن و نشریات سایت اداره و فصلنامه 
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که نمایندگی از فرهنگ عالی مدیریت ارشد ایشان 

 .نماید می

  احسان هللا فانی یکی از مفتشین اداره باآنکه ازخدمات بی

های پیگیری آقای شریفی به نیکی یاد کرد  سابقه و تالش

رمندان خواست که تاالر ازهیئت رهبری و همه کا

های مطبوعاتی اداره عالی بررسی؛ بنام  بزرگ کنفرانس

 .آقای شریفی مسمی گردد

اداره  پوهنوال دکتور محمد شریف شریفی رئیس پیشین

عالی بررسی که منسوبان این اداره را در آخرین 

من به حیث : اش مخاطب قرار داده بود گفت سخنرانی

سال همراه با شما  76رئیس اداره عالی بررسی که 

دریغ  های بی درین اداره کارکردم از زحمات و تالش

کنم؛  چنان قدرشناسی شما ابراز سپاس می همه شما و هم

چی رعد و توفان و صاعقه هم شود   زیرا اگر یک اداره

تواند پیش ببرد و آنچه  به تنهای خودش چیزی را نمی

اداره عالی بررسی را یک اداره باعزت و آبرو، شفاف 

و با ظرفیت ساخته است؛ توانایی و قابلیت شما همکاران 

عزیزم است که در این مدت با همه توانمندی که داشتید 

منظور   تفتیش و بهدرراه بازسازی کشور از طریف 

ایجاد یک اداره شفاف وحسابگیر؛ دریغ نکردید و 

تان برآورده   آرزوی مردم را درین عرصه کاری

 .ساختید

من در دو مرحله دربرابرشما : دوکتور شریفی افزود

که من به این  7927قرار گرفتم مرحله نخست سال 

اداره آمدم، چه چیز را تحویل گرفتم و امروز چه چیزی 

درآغازمسئولیتم در این . گذارم ه شما به ارث میرا ب

نهاد، میز رئیس تفتیش به خاطری که پایه نداشت در بغل 

دیوار نصب گردیده بود واندک ترین امکانات وجود 

نداشت و ما از روی ناگزیری از کانتینرها دفتر ساختیم 

ها و چند بار تبدیل و تعویض  و سرانجام پس از تالش

این . امروز به این مرحله رسیدیمکردن مکان کاری، 

اداره درگذشته فقط بنام یک اداره بوده و تا امروز ما 

نتوانستیم نمونۀ از یک گزارش کاری که در آن زمان به 

مقامات دولت فرستاده شده باشد پیدا کنیم تا ببینیم چگونه 

کارمندان اداره نیز غیرمنظم و . متن و محتوا داشته است

ملبس بودند وهیچگاهی میان رئیس، های مختلف  بالباس

شد  کارمند و مراجعین؛ فرقی وجود نداشت و فهمیده نمی

 .کی مسئول و کی غیرمسئول است

اندک بودن معاش کارمندان اداره : دکتورشریفی افزود

یک مشکلی دیگر بود که من در روزهای نخست 

مسئولیتم به رئیس صاحب جمهور وقت مراجعه کردم و 

من . برابر افزایش دادم 6 -5ن را تا معاشات کارمندا

ترین دست آوردیکه در سطوح   ام که کوچک بارها گفته

مختلف در این اداره وجود دارد، نقش شما در آن مشهود 

و درنتیجه زحمات و تالش شما امروز به این . است

بزرگترین اصول و معیار . دست آورد ها نایل شده ایم

جانبداربودن، صداقت طرف بودن، غیر در این اداره، بی

 .درستی رعایت شده است  که تا کنون به  و شفافیت بوده

پوهنوال دکتورشریفی، تغییری و تبدیلی در ادارات را  

جمهور  در مورد تصمیم رئیس: یک اصل دانسته وگفت

و باید گفت با همه مناسبات که میان هیچ ایرادی ندارم 

جمهور همیشه  جمهور وجود داشت؛ رئیس اداره و رئیس

های شمارا با ابراز  شان گزارش  با همه بزرگواری

دهد که توجه  تشکری و قدردانی یادکردند و این نشان می

ها وبیرن نویس های شما  جناب شان نسبت به گزارش

ا دستور داده راضی بوده و بعضاً واحدهای دیگری ر

های تفتیش را در موارد خاصی تطبیق  است که یافته

اداره . بکنند و درغیرآن به سارنوالی معرفی خواهند شد

دوسیه جرمی که  911عالی بررسی تاکنون بیش از 

ها، وزیر  حجم بیشتر مالی را دارد و شامل وزرا، معین

ها، شهردارها و افراد بلند پایه دولتی  مشاورها، والی

های که در اختیار  شوند و هرگاه ما با صالحیت می

کردیم  داشتیم با این دوسیه ها و افراد برخورد سیاسی می

ترین ادارات تا ادارات کوچک از پیامد منفی   از بلند پایه

ناحق دوسیه   اما نه به کسی به. ماندند آن؛ درامان نمی

ساختیم و نه کسی را برچسب زدیم و نه هم به 

که  درحالی. خصی خود استفاده سوء کردیمخاطرمنفعت ش

شما میدانید توانمندی درین جا وجود داشت و من اگربه 

خواستم برخورد سیاسی کنم  حیث مسئول این اداره می

شد؛ اما به خاطریکه  بسیاری از کارها در اینجا انجام می

بورد عالی تفتیش را   شفافیت در اینجا نهادینه شود،

  چنینی، را به بورد عالی ضایای اینایجاد کردیم و تمام ق

محول ساختیم که در رأس آن معاون صاحب و رؤسای 
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این موضوعات در آنجا تصفیه و . محترم ما قرار دارند

این . شد و دوباره برای من فرستاده می شد  تحلیل می

کار را به خاطری انجام ندادیم که قداست وظیفه ما 

ز معیارهای که یکی ا. باالتر ازهر چیزی دیگری بود

این اداره را در سطح باالی باعزت وقار ساخته همین 

 .است

 

گزاری بهتر و حفظ وقار اداره؛ با آقای  دکتورشریفی از تمام منسوبان اداره عالی بررسی خواست که به خاطر خدمت 

جمهور به سمت ریاست اداره عالی بررسی گماشته شده است؛ صمیمانه یاری برسانید   م حقمل که از سوی رئیسمحمد نعی

بار دیگر از همکاری،  وی یک. ودرخدمتش باشید واگرهمکاری شما نباشد وی ممکن کاری بهتری انجام داده نتواند

در همه مقاطع در خدمت تان خواهم : ری کرده گفتدریغ همه کارمندان اداره صمیمانه سپاسگذا  های بی زحمات و تالش

 .بود
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