
ۍ خبري ټولګه یاشتن  
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:این شماره عناوین   

دجمهور رئیس دوهم مرستیال  

ښاغلي سروردانش له خوا ښاغلی 

محمد نعیم حقمل دپلټنې عالي ادارې 

 دعمومي رئیس په توګه معرفي شو

 

اشتراک سید محمدمهدی حسینی 

معاون مسلکی اداره عالی بررسی 

المللی انجمن  در نهمین نشست بین

 حسابداران خبره در کشور چک

 

روز )گرامیداشت از هشتم مارچ 

در اداره عالی ( همبستگی زنان

 بررسی

 

دبررسۍ عالي ادارې کارکونکو 

لپاره د قراردادونو دمدیریت زده 

 کړییزه برنامه

 

 

   
 

 

 نوی کال مو مبارک شه

کال نوی کیږي ، ځمکه بیا سا اخلي، پاڼې شنې کیږي ، ګالن 

 . خاندي، اوستړي الوتونکې مرغان وزرونه باسي

دنوي کال رارسیدل تل دنوي فکرونو دخپرولو زیری ورکوی، او 

راتلونکې لپاره نوې کړنې او نوی هوډ ده، هغه راتلونکې چې 

 .،راتلونکې مو له تیر څخه ښکلې اووسيټول هیلې لرو 

نوي لمریز کال کې  تاسوته دسالمتۍ، ښادۍ، بریا، ۷۹۳۱په 

دغه  اود.دګو ورځو هیله لرو د مهر اودوستۍ اود مینې څخه

سیدو له امله دبررسۍ عالي ادارې ررا لرغوني نوروز د

کورنۍ درنې مشرتابه پالوی ټولو دقدر وړ همکارانو اوستاسو 

او دلوی څښتن تعالی له  ه کومې مبارکي وړاندې کويزړه ل ته د

در بار څخه غوښتنه کوي چې دغه کال هیواد ته دامن 

 .،نیکمرغۍ او سوکالۍ زیری راوړي

 په درناوي

 دادارې مشرتابه پالوی

 



دجمهور رئیس دوهم مرستیال ښاغلي سروردانش له خوا ښاغلی محمد 
 نعیم حقمل دپلټنې عالي ادارې دعمومي رئیس په توګه معرفي شو

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

 

نیټه  ۷۷لمریز کال دکب دمیاشتې په  ۷۹۳۱هغه غونډه چې د

دشنبې په ورځ دبررسۍ عالي ادارې په مطبوعاتي عمومي 

تاالر کې دښاغلي محمد نعیم حقمل دبررسۍ عالي ادارې د 

دمعرفی کیدلو په موخه پرانستل شوې وه ؛   رئیس په توګه

ښاغلی سرور دانش دجمهوري ریاست دوهم مرستیال او 

پالوی عبدالسبحان رووف دجمهوري ریاست دپالیسۍ ورسره 

دڅارنې او بررسۍ دفتر مرستیال، مجیب الرحمن شیرزاد 

دبررسۍ عالي ادارې مالي او اداري مرستیال، رئیسانو، 

منسوبینو ګډون  آمرینو، پلټونکواو دبررسی عالی ادارې 

 .درلود

په پیل کې ښاغلی عبدالسبحان رووف دجمهوري ریاست 

څارنې او بررسۍ دفترمرستیال دافغانستان اسالمي دپالیسۍ د

جاللتمآب محمد اشرف غنی   جمهوري دولت جمهور رئیس

فرمان یې دښاغلی محمد نعیم حقمل ګمارنه دبررسۍ عالي 

 .په توګه په الندې شرحه قرائت کړ ادارې د رئیس 

دمحمد نعیم حقمل ګمارنه دبررسۍ  ، ادې لومړۍ فقرې پر بنسټفقرې حکم سره سم اودبررسۍ عالي ادارې داوومې م۷۹مادې د۴۶داساسي قانون د

څخه ورته دورسپارل شوې دندې په تر سره کولو ( ج)او له لوی خدای .په توګه دخارج رتبې په بست کې منظور ده رئیس عالي ادارې دعمومي

 .کې د مزید توفیقاتوغوښتونکی یم

 محمد اشرف غنی

ئیسد افغانستان اسالمي جمهوریت جمهور ر  

(۷)  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مجیب الرحمن شیرزاد دبررسۍ عالي ادارې مالي او اداري 

مرستیال دغونډې ګډون والو ته دهرکلي ویلو تر څنګه یې 

یو محمد نعیم حقمل یی  دبررسۍ عالي ادارې نوی رئیس 

ځوان ،فعاله او پاک شخصیت وباله چې کولی شي ددغې 

ادارې دپرمخ وړلو په چارو کې ښې السته راوړنې ولري او 

پدې بست کې دښاغلي حقمل په ګمارنه یې دافغانستان اسالمي 

 .جمهوریت جمهو رئیس څخه مننه او قدرداني وکړه

مالي او اداري مرستیال دبررسۍ عالي ادارې دمشرتابه او د 

لو منسوبینو په استازیتوب دمخکني رئیس پوهنوال دکتور ټو

: محمد شریف شریفی له کړنو څخه ستاینه وکړه او وویل

ښاغلی شریفی دخپل مسئولیت په موده کې، دغه اداره په خپل 

خردمندانه مدیریت سره له یو رقت بار حالت څخه دغه 

اوسیني حالت ته راورسوله او ددغې ادارې دهریو کارکونکي 

هغه همدارنګه دښاغلي حقمل ګمارنه  .ه زړونو کې ځای لريپ

دادارې دنوي رئیس په توګه، نیک فال ونیوه او هغه ته یی ډاډ 

  له پروسې ورکړچې د ادارې په ټولو چارو کې،د ریفورم 

دلون، اصالحات او معیاری کولو، پورې دادارې څخه تر ب

مشرتابه پالوی اوټول منسوبین ،به په ټولو برخو دهغه د 

 .خردمندانه مشرتابه تر هدایت الندې به له ده سره همکار وي

 

 

دبررسۍ عالي اداره دهیواد   ښاغلي شیرزاد زیاته کړه

په کچه دمالي او حسابي چارو دپلټلو عالي بنسټ په 

اندې یو قرن سابقه لري له تأسیس څخه تر توګه څه دب

دې دمه په بیال بیلو دورو اونومونو باندې کار کړی ده 

کال کې دجمهوري  ۷۹۳۴په پای کې دغه اداره په 

ریاست محترم مقام دحکم پر بنسټ اودادارې په قانون 

دغه اداره ،دبررسۍ سره کې دنوي تعدیالتو په راوستلو 

 .عالي ادارې په نوم ونومول شوه

 

 

 

 

 

 

 

 

(۲)  



ښاغلي سرور دانش دجمهوري ریاست دوهم مرستیال 

هم دخپلې وینا په پیل کې دښاغلي حقمل ګمارنه یې 

مبارکي   دبررسۍ عالي ادارې دعمومي رئیس په توګه

پارل شوې دندې په تر سره کولو کې وویله او دورس

 .هغه ته دالبریالیتوب هیله وکړه

 

 

 

زه ډاډه یم چې ښاغلی حقمل هغه : ښاغلي دانش وویل

شایستگی اوږده تجربه چې په مالي او حسابي چارو کې 

او . لري ، دغه اداره به په ډیره سمه توګه رهبري کړي 

له ګران ورور ښاغلي دکتور   همدارنګه الزم وینم څه

محمد شریف شریفی دبررسۍ عالي ادارې له مخکني 

څخه مننه وکړم چې نوموړي په یو نسبتآ اوږده  رئیس  

موده کې ددغې ادارې مشري په غاړه لرله، رهبري کړه 

او ددغې ادارې دلوړتیا او پرمختګ په الره کې له ټول 

په تیرو کلونو کې پدې اداره . ځواک څخه کار واخیست

جوړونکو پرمختګونو او بدلونونو دمثبت او  موږ  کې 

چې یوځل بیا دحکومت دمشرتابه او له خپلې . شاهد وو

دبررسۍ  استاد دانش . له نوموړي څخه منندوی یم  خوا

دغه اداره دحکومت د : عالي ادارې داهمیت په اړه وویل

( قوه قضائیه، قوه اجرائیه او قوه مقننه)درې ګونو قوو 

ه اغیزناکه ده ، اونن ورځ دمالي چارو په روڼتیا کې ډیر

دنړۍ په ټولو هیوادونو کې دغه ځواب ورکولو لپاره 

ځانګړي قانوني کارونه په پام کې نیول شوی دي چې 

یویې هم دپلټنې عالي بنسټ ده چې په بیال بیلو نومونو 

یادیږي او اصلي مسولیت یی ددولت دمالي چارو پلټنه 

 .ده

د عوایدو تحقق : مرستیال څرګنده کړه  د جمهور رئیس

اوددولتي اداراتود بودجې لګښت، د دولتي اداراتو دمالي 

اوحسابي فعالیتونو سمون او داسې نورې مراجع چې 

ترې ګټه  پیسې اویا عامه شتمنۍ په واک کې لري اویا

اخلي د تقنینی اسنادوداحکاموسره سم، د دولتي اداراتو 

داسې نورې مراجع چې  په حساب ورکولو کې اویا 

پیسې اویا عامه شتمنۍ په واک کې لري اویا ترې ګټه 

اخلي روڼوالی ، له عامه شتمنۍ څخه ساتنه دپلټنې له 

 ، دنورو بنسټونو دفعالیتونو  یقهطر

(۹)  



دډاډحصول چې   یزمنتوب څخهدګټورتیا،اقتصادیت اواغ

عامه وجوه په واک کې لري اویا ترې ګټه اخلي، دغیر 

اقتصادی غیرقانوني ،غیرګټورو بې اغیزوفعالیتونو به 

اودهغو دنیمګړتیاو وړاندیز ددغې ادارې   نښه کول

 .بنسټیزې موخې دي

معاون ټنګار وکړ چې دبررسۍ عالي   د جمهور رئیس

و ته جدي پاملرنه وکړي ادارې نوی ریس باید دغو چار

دفعالیت ساحې ته یی هم اشاره  او دبررسۍ عالي ادارې 

باید تر   دقانون سره سم ټولې دولتي ادارې: وکړه اوویل

پلټنې او بررسۍ الندې ونیول شي او هیڅ یوه اداره 

هغه .ددغې ادارې دواک له قلمرو څخه دباندې نده 

یتونو هم همدارنګه دبررسۍ عالي ادارې دپلټونکو مکلف

موظف ده   هر پلټونکی  څرګند کړل چې ددغې ادارې

او مسئوالنه توګه تر   تر څو خپله دنده په بشپړه بی پلوۍ

ټول اسناد ،دفترونه ،مالي صورت  او   سره کړي،

حسابونه ،رپوټونه مدارک ،مهرونه بهادار اسناد 

په   الکترونیکي معلومات اونور ټول اړوند اسنادونه

پلټي او مالي اوحسابي سرغړونې په نښه دقیقه توګه و

ښاغلي  .کړي اوهغه عدلي او قضایی مراجعوته وسپاري

دانش همدارنګه زیاته کړه چې دپلټنې عالي ادارې دتیرو 

ډیرې ستونزې ګاللي او تجربه کړي   کلونو په موده کې

نن ورځ له نیکه مرغه دغې ادارې وکولی  دي ؛ اما 

پذیری او ځواکمنۍ یویې  تددندې پیژندنې ، مسئولی  شول

په تخصصي او مسلکي توګه ځان   عالي مرحلې ته

 .ورسوي او خپلې دندې پرمخ بوزي

 

 

. 

 

همدارنګه محمد نعیم حقمل دبررسۍ عالي ادارې نوي 

رئیس هم په خپله وینا کې دملي وحدت حکومت مشرتابه 

څخه مننه وکړه چې دغه دروند مسولیت یی ماته 

وسپاره، اوژمنه یی وکړه چې په خپل پوره ځواک سره 

ه هڅه وکړم تر څو ستاسو اعتماد او دغه دروند ب

دریاست په څوکۍ کیناستل  : هغه وویل.مسولیت وساتم

یو امتیاز نه بلکه دخلکو او هیواد پروړاندې ددندې تر 

نوپه همدې منظور  .سره کولو یو لوی مسئولیت دی

(۶)  



دافغانستان خلکوسره ژمنه کوم چې په ژمنتیا او 

مبارزه کوم اودافغانستان  رښتنوالي سره دفساد پروړاندې

   . نوم به دنړۍ دفاسدو هیوادونو له نوملړ څخه وباسم

هغه همدارنګه ټنګار وکړ چې په نني نړیوال اقتصاد او 

نا څرګند مالي وضعیت کې دولت له هروخت څخه ډیر 

مکلف دی ترڅودعامه بودجې دلګښت په اړه خپلو 

 اودپلټنې عالي ادارې. هیوادوالوته حساب ورکړي

بنسټیزه موخه دلوړ کیفت درلودنکې پلټنې اود محاسبې 

له الرې دحساب ورکونې ،روڼتیا او ښې حکومتوالۍ وده 

او همدارنګه جمهوری ریاست ،پارلمان او خپلو . ده

هیوادوالو ته ډاډ ورکول دي چې عامه بودجه په اغیزمنه 

ښاغلي   .توګه اود نښه شوې موخې لپاره لګول شوې ده

څرنګه چې یوقوي او سالمه دپلتنې :ړه حقمل زیاته ک

عالي اداره دښې حکومتوالۍ یو اصل ده، نوله همدې 

کبله دمسلکي او باتجربه بشري ځواک ،دنوې تکنالوجۍ 

کارول،په پرله پسې توګه دوړتیا لوړول ،شخص پورې 

ناپیلی مدیرتي سیستم او کار اهل دکار ته سپارل ډیر 

 .اړین دي

ادارې دمخکني ریس ښاغلي حقمل دبررسۍ عالي 

تر هغه ځایه پورې : ښاغلي شریفي په اړه داسې وویل

چې دښاغلي شریفي په اړه معلومات لرم نوموړی یو 

زیارکښه پر تالش شخصیت دی او پدې اداره کې ډیرې 

السته راوړنې لري اودادارې ټول کارکونکي ور څخه 

راضي ول ښاغلي شریفي صاحب ته دژوند په ټولو 

خپلو همکارانو   یتوبونه غواړم په پای کېچارو کې بریال

او هیوادوالو ته ډاډ ورکوم چې زما لپاره معیار قوم،ژبه 

او کوم والیت نه بلکه رښتنوالي تخصص اوژمنتیا ده او 

لکه څرنګه مو چې . له خپلو همکارانو څخه هیله مند یم

تر دې دمه په رښتنوالۍ دنده تر سره کړې او له ښاغلي 

همکار وئ، لدې ورسته هم خپلې  شریفي صاحب سره

دندې ته په الډیرې رښتنوالي سره دوام ورکړئ او خپله 

 .همکاري او مالتړ له ما څخه ونه سپموئ

  او ددې پرتمینې غونډې په پای کې، د جمهور رئیس

دوهم مرستیال او ورسره پالوي او د بررسۍ عالي 

ادارې مشرتابه پالوي، د اداري نوی رئیس تر خپل 

 .ې بدرګه کړکاري دفتر پور

 

. 

(۵)  



اشتراک سید محمدمهدی حسینی معاون مسلکی اداره عالی بررسی 

المللی انجمن حسابداران خبره در کشور چک در نهمین نشست بین  

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

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

 

محترم سید محمدمهدی حسینی معاون مسلکی اداره عالی 

المللی انجمن حسابداران خبره  بررسی در نهمین نشست بین

(ACCA ) فبروری تا اول مارچ سال  ۲2که از تاریخ

میالدی، تحت  ۲1۷۳

 ConferenceSector Public International عنوان

در شهر پراک پایتخت کشور چک برگزار گردیده بود 

: معاون مسلکی اداره عالی بررسی گفت.اشتراک نمودند

که از ( ACCA)المللی انجمن حسابداران خبره  نشست بین

سوی کشور چک برگزار گردیده بود نمایندگان شماری از 

کشورها به شمول اداره عالی بررسی و وزارت مالیه 

صورت گرفته بود تا در این نشست سه  افغانستان نیز دعوت

شان در  روز شرکت نموده و دستاوردها و مشکالت کاری

راستای بازرسی مالی را با آنان شریک سازند تا روی موارد 

ها جستجو  حل و همکاری  های مالی راه مرتبط به بازرسی

 گردد

 

 

به گفته آقای حسینی این نشست یک برنامه بسیار خوب در 

مورد سکتورهای عامه بود که روی موضوعات مختلف از 

(۴)  



جانب نمایندگان کشورهای مختلف صحبت شد و در نخست 

معین وزارت مالیه کشور چک در مورد حساس بودن سکتور 

های گذشته در این زمینه به  عامه و تجربیات را که طی سال

چطور : دست آورده بودند؛ پریزنتیشن ارائه کرده گفت

های  های اقتصادی را در رابطه با دارایی توانیم سیاست می

حال دو تن از  دار داشته باشیم و درعین صورت دوام عامه به

ای که در قسمت  نیز در رابطه بافاصله( ACCA)مسئوالن 

عامه وجود دارد صحبت نموده و ها ها در سکتور  زیرساخت

نهاد کانادایی که حاوی  یک گزارش مشترک را با یک

ها و مشکالت که در این قسمت وجود داشت ارائه  چالش

 .کردند

کشورهای  Auditor General به گفته وی در این نشست

 Auditor تانزانیا، جامائیکا، نیجریا و معاون

General  پاکستان نیزحضورداشتند که هرکدام پیرامون

، عملکرد نهاد (ACCA)چگونگی ارتباطات شان همراه با 

ها و مشکالت قانونی که فرا راه  تفتیش، سکتور عامه، چالش

تطبیق بازرسی سکتور عامه وسایرنهاد های داخلی 

چنان به  درکشورهای شان وجود داشت بحث کرده و هم

اصول اساسی . پاسخ ارائه کردند های اشتراک کنندگان پرسش

ها توانسته بودند در  کردند این بود که آن ها تأکید می که آن

بعضی ساحات، استقاللیت های الزم؛ ازجمله استقاللیت مالی، 

استقاللیت اجرایی و استقاللیت منابع مالی خود را به دست 

ای  مداخله قوه: بیاورند؛ اما در بعضی ساحات دیگر، مانند

 .شان؛ با مشکالت جدی مواجه بودند یه در ساحات کاریاجرای

موضوع دیگر ارائه : معاون مسلکی اداره عالی بررسی گفت

پریزنتیشن در رابطه با ساختن شهر دیجیتال بود که چطور 

توانند؛ توسعه د یجیتال را داشته باشند و از آن در مسائل  می

ی از مدیریت منابع مالی استفاده کنند که در حقیقت بخش

تحقیقات وکارهایکه توسط کشور کانادا در مورد شهر دیجیتال 

صورت آزمایشی  صورت گرفته و دریکی از شهرها به

 .شده بود؛ به اشتراک کنندگان معلومات ارائه گردید انجام

های اساسی روی آن  چنین موضوع دیگری که بحث هم 

صورت گرفت، مسئله حرفۀ ساختن جهانی است و نهادهای 

ای هستند در ساحه سکتور  این زمینه مسلکی و حرفه که در

توانند با همدیگر همکاری و یکدیگر خود را  عامه چطور می

ها دریک مسیر و یک  موردحمایت قرار دهند و در حقیقت این

نمایندگان بانک جهانی و یک . زاویه باهمدیگرهمکارباشند

ئه المللی دیگر در این مورد پریزنتیشن ارا شرکت بزرگ بین

 .ها؛ پاسخ هم ارائه کردند کردند و به پرسش

در آخرین روز این نشست یعنی اول مارچ هم در رابطه با 

چگونگی نهادهای جرمی که در مقابل فساد وپولشویی اجراآت 

کردند مباحثی مطرح شد و بعضی تجربیات در راستای  می

مبارزه بافساد وپولشوی از سوی نماینده افریقا و نهاد شفافیت 

المللی؛ با اشتراک کنندگان شریک ساخته شد که چگونه  ینب

های عامه استفاده کنند و  توانند از دارایی بعضی افراد می

جا  های مختلف جابه های سیاه را در کشورها و سازمان پول

بسازند و هم چنان گفتند که نقش ادارات حسابگیردر این 

رخورد تواند با این مسائل ب قسمت چه است و چه گونه می

یا کسی که دانش فنی دارد و نقش حسابداران  ACCA بکند و

تواند سهم شان درینجا چه مقدار باشد؟ و ا  خبره در حقیقت می

گر حسابداران نقش خود را درست ایفا کنند در ثبت و 

تواند که سطح  ها می ها وکنترول حساب بندی حساب طبقه

 ؟.خیرهای مالی را کنترول شود یا  فسادها و سطح جرم

سید محمدمهدی حسینی معاون مسلکی اداره عالی بررسی  

در حاشیه این جلسه با رئیس پالیسی : گفت

داشتیم، رئیس مارکتینگ وبازر یابی  ACCAعامه

و معاون این نهاد  ACCA ، رئیس اجراییACCA خود

نشستی داشتیم که اداره عالی بررسی افغانستان چگونه 

مسلکی  های تخنیکی و تواند در بخش می

های متقابل داشته باشد و انجمن  همکاریACCA با

های  همکاری خود را در بخش( ACCA)حسابداران خبره 

ها، در  مختلف اعالم کرده گفت که آنان توانایی آموزش

گمرکی دارند و به گونه که اداره عالی بررسی ‘ های بخش

افغانستان نیاز داشته باشد بخواهند که افرادی دراین زمینه 

موزش ببینند؛ پس از نیازسنجی موضوع را در اختیار آ

(ACCA )ها فراهم گردد قرار دهد تا زمینه آموزش. 

به گفته معاون مسلکی قرار به این شد بعد ازینکه ما به 

افغانستان برگردیم و یک ارزیابی در سطح داخلی داشته باشیم 

های دوجانبه  که به کدام نوع آموزش نیازمند هستیم؛ همکاری

 .آغاز گردد ACCA میان افغانستان و
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در اداره ( روز همبستگی زنان)گرامیداشت از هشتم مارچ 

 عالی بررسی

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

 

 ۷۹۳۱حوت سال  ۲۷در گردهمایی که روز سه شنبه 

خورشیدی به مناسبت گرامیداشت از هشتم مارچ روز 

همبستگی زنان جهان، در تاالر عمومی اداره عالی 

بررسی تدویر گردیده بود، محترم مجیب الرحمن شیرزاد 

اداره عالی بررسی، روسا، آمرین   معاون مالی واداری

داره؛ اشتراک ورزیده و درمجموع منسوبان زن در ا

اداره   مجیب الرحمن شیرزاد معاون مالی واداری. بودند

عالی بررسی در سخنانش پیرامون گرامیداشت از روز 

هیئت رهبری این اداره به مناسبت روز زن به : زن گفت

پیشگاه مادران دردمند که آالم ومصایب زیادی را در 

تحمل  کنار خانواده، جامعه و دولت خویش؛ قهرمانانه

 .آورد نمایند، سرتعظیم فرومی می

زنان کشور ما در طی یک و نیم دهه پسین : وی افزود

به حمایت از دولت جمهوری اسالمی افغانستان به 

اند، چنانچه امروز مسائل  دستاوردهای شایانی نائل شده

زن درآجندای ملی دولت شامل شده و داعیه تساوی 

تعداد . ها در اسناد و قوانین تسجیل گردیده است حقوق آن

اند و حضور  یافته گیری نظام راه صمیماز زنان به ساحه ت

روزافزون زنان در عرصۀ خدمات و رهبری دولت؛ 

اداره عالی بررسی به حقوق زن . مایه افتخار همۀ ماست

و تعهدات خویش برای خدمت به تمام زنان کشور 

خصوص همکاران اداره، همیشه متعهد بوده است و  به

اوردهای این اداره در سال گذشته دست در این راستا 

 .زیادی نیز داشته است
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پالن حمایت از زنان : چنان بیان نمود معاون مالی واداری هم

شده و برمبنای آن دستاورد های  در اداره عالی بررسی ساخته

زیادی داشتیم که ازجمله کودکستان وشیرخوارگاه برای اطفال 

تن از  ۷۷کارمندان زن در این اداره ایجادشده است و تعداد 

ن، جدیداً در اداره استخدام گردیده و اداره متعهد بوده است بانوا

که باید تساوی حقوق زنان و تعداد زنان به نسبت مردان را در 

چنانچه ما چندین مرتبه به واحد جندر نیز . اداره افزایش دهد

ایم تا درجاهایکه زنان مستعد و واجد شرایط را  هدایت داده

های  یند و پس از طی مراحل راهشناسند؛ تشویق نمایند تا بیا می

چنان  آقای شیرزاد هم.قانونی در اداره؛ باما همکار باشند

خاطرنشان ساخت که ما از کمیسیون اصالحات اداری و 

ی اداره ما خدمات ملکی درخواست کردیم تا کسانی را که برا

کنند در میانشان زنان و دختران مستعد نیز شامل  معرفی می

ما به اساس پالن مطروحه به دنبال مصونیت زنان . باشند

ها،  هستیم تا مورد خشونت قرار نگیرند و در تمام کمیته

. ها، ارتقای ظرفیت وسایرموارد زنان شامل باشند گیری تصمیم 

ازنظر ظرفیت و حقوق از گاهی  مامعتقد هستیم که زنان هیچ

اند که در  ویژه در این اداره زنان ثابت کرده به. مردان کم نیستند

توانند بیشتر از مردان  قدم هستند و می های مختلف پیش عرصه

در آینده نیز به کمک و همکاری زنان در تمام . بدرخشند

مواردی که بتواند خشونت علیه زنان را از بین ببرد و تساوی 

باشد و  ر را تأمین بکند رهبری اداره به آن متعهد میحقوق جند

امید است که دستاورد های زیادی در راستای محو خشونت 

علیه زنان داشته باشیم و آنان را ازنظر اقتصادی، علمی و 

 .فرهنگی قادر بسازیم تا محتاج به کسی نباشند

 

ه امیری یکی از بررسان اداره عالی بررسی نجیب

ما افتخار : نیزدرمورد جایگاه زنان صحبت نموده گفت

سوی کمال هیچ  داریم پیرو آیینی هستیم که در سیر به

تفاوتی بین زن و مرد وجود ندارد، زن آماده رشد کمال 

است وزنان قهرمان زیادی را در تاریخ سراغ داریم که 

توان از ماللی و زرغونه نام برد  ازجملۀزنان مبارز، می

وزنان زیادی دیگر در صدر اسالم نیز وجود دارند که 

بی خدیجه کبرا و دخترش  توان از بی طور نمونه می به

 .فاطمه زهرا نام برد

فاطمه وقتی پا بر عرصه زندگی گذاشت، جزیرۀ عرب در 

اوج بدبختی قرار داشت تا آنجا که دختران را از حق 

کردند؛ اما دختر پیامبر  و زنده به گور میمیراث محروم 

دار،  گرامی اسالم در سرزمین عرب به یک بانوی خانه

همسرفدا کار، مادر مهربان، ومهرآموز مبدل شده بود و 

اش،  های پرافتخاردرکنار پدر گرامی با نشان دادن صحنه

برای دوشیزگان جهان الگوی اخالق شد و خوشبختی را به 

در جامعه ما نیز : بانو امیری گفت. نیدها برگردا خانواده

های روزمره نقش  زنان باتحمل همه مشکالت و فعالیت

دهند و مردان پرافتخاری  شان را باالتر از مردان انجام می

را نیز در آغوش پرمهر خود تربیت و تقدیم جامعه 

 .اند کرده

 

 

(۳)  



بانو صفورا سمن مسئول جندر در اداره عالی بررسی 

چنان بر اهمیت نقش زنان در تاریخ بشریت  هم

که در برابر دیکتاتوری  اولین کسی: کرده گفت اشاره

فرعون به پا بر خواست یک مرد نبود بلکه آسیه زن 

فرعون بود، اولین کسی که سبب بروز آب زمزمم گردید 

، (هاجره)و ازآن نوشید یک مرد نه بلکه یک زن بود 

اولین کسی که به پیامبر اسالم ایمان آورد و مالش را 

، (هبی خدیج بی)درراه اسالم مصرف کرد یک زن بود 

اولین کسی که درراه اسالم جام شهادت نوشید یک زن 

و در قرآن کریم نیز سورۀ بنام زن ( بی سمیه بی)بود 

( ج)دهد جایگاه زنان نزد خداوند  وجود دارد که نشان می

 .مقدس است

 

 

 

شفیقه جعفری یکی تن از کارمندان اداره عالی بررسی، 

من از : ضمن تبریکی روز همبستگی زنان گفت

. زنم ها گپ می ها و از فروغ ها، سیمین ها، رابعه ماللی

تولد شدی نامت را دختر نهادند؛ مضمونی که  روزی که

دنیای دخترانه تو نه با شمع و . گیر است جذابیتش نفس

کند و نه با اشک افسون، تو نه  عروسک معنا پیدا می

ترا بدون خشونت ( ج)ضعیفی نه ناتوان، چراکه خداوند 

پسندد، اشک ریختن قدرت تو نیست بلکه قدرت روح  می

دست پروردگار، ای تو ای زن ای لطافت . توست

ات دامن عرش خداست  بهترازهمه هستی و لطافت، خنده

 ...پذیر باشی سادگی تن بدهی و تسلیم و نه باید به

تواند ارزش ترا به دنیا  تنها هشتم مارچ نمی: وی افزود

ای؛ اما در  ثابت سازد بلکه تو در تمام تاریخ سهم گرفته

کند؟  عی میافغانستان هشتم مارچ چه معنایی را تدا

تحت ستم و . شده سرزمین عذاب کشیده، بالدیده، اشغال

کشور در جنگ سوخته و ویران، وطنی که در تمام 

اند وحتی به نام  حوادث سختش قربانی آن زنان بوده

ترین خیانت بر  آزادی و دموکراسی و حقوق زن؛ بزرگ

(۷1)  



وطنی که گاهی زنانش به نام . ها صورت گرفته است آن

به نام شریعت و گاهی هم برای سنت،  مذهب و گاهی

شوند و باید زنان  سوزترین زجرها را متحمل می جان

 .ازین وضع قهقرایی نجات داده شوند

 

 

آرزو احمدی یکی دیگر از کارمندان زن در این اداره نیز در 

روز )تری به تاریخچه و مناسبت هشتم مارچ  سخنرانی متفاوت

میالدی در  ۷۳12پرداخته که در آن ( همبستگی زنان جهان

تن به خاطر مبارزه و احقاق  ۷۲۳کم  نیویارک امریکا دست

سوزی دریک کارخانه؛ سوختند و آن روز  حقوقشان؛ درنتیجه آتش

در تاریخ بشریت ماندگار گردید که ساالنه دراکثرکشورهای جهان 

آید و این گرامیداشت در هر کشور  از آن؛ گرامیداشت به عمل می

کشورها به هدف مبارزه دربرابربی عدالتی  کند، در بعضی فرق می

گیرد و در بعضی کشورهای دیگر؛  و نابرابری صورت می

اما از این روز در افغانستان در  باشد؛  صورت سمبولیک می به

گیرد که هنوز زنان درین کشور  شرایطی تجلیل صورت می

هنوز مردان به زنان نگاهی . شوند عنوان جنس دوم پنداشته می به

ری دارند، هنوز مردان به مالکیت خود برزنان فکرمی کنند و ابزا

شمارند، هنوز در روستاهای افغانستان زنان  زن را امتعه خود می

های در  هستند دهکده. مختلف مورد خشونت قرارمی گیرند عناوین به

مناطق دوردست افغانستان که حتی زنان حق رفتن به مکتب را 

فتن را ندارند، حق کارکردن در حق تحصیل و دانشگاه ر. ندارند

ها و  هنوز هم وضعیت حاکم، ارزش. بیرون از خانه را ندارند

ها و  های حاکم مردانه و پدرساالرانه موجود است که در قریه سنت

قصبات؛ حاکم است و زنان را دریک تنگنای خیلی وحشت ناک 

 .قرار داده است

هنوز زنان در این کشور به ازدواج : بانو آرزو احمدی بیان داشت

شوند و وقتی  ها به بد داده می اجباری و حل اختالفات میان خانواده

شود و ناچار دست  خواهند صدا بلند کنند اعضای بدنشان قطع می می

ها وجود  آمارهای عجیبی حاکی از این خشونت. زنند خودکشی می به

ها بازتاب پیدا  دارد که موارد بسیاری آن به دالیلی مختلف در رسانه

درهرصورت باید این . کند که واقعاً این حالت تاسفباراست نمی

ها در برابر زنان مورد ارزیابی قرار بگیرد و جلوی آن  خشونت

آمیز و انسانی را پیدا  یک زیست مسالمت گرفته شود و زنان فرصت

ها از روز همبستگی زنان جهان، بیشتر از  و این گرامیداشت. کنند

این سمبولیک برگزار نگردد و دولت مکلفیت دارد تا عاملین 

 .خشونت علیه زنان را مجازات کند
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دبررسۍ عالي ادارې کارکونکو لپاره د قراردادونو دمدیریت زده 
 کړییزه برنامه

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

 

 

دقراردادونو مدیریت  دملي تدارکاتو د انستیتیوت ریاست 

، آفرگشایی، دتدارکاتو پالن جوړونه او داړتیاو دتثبیت 

په خپل کاري دستور کې لري ترڅو دادارو   برنامې

ایمل صافی .  تدارکاتي کارکونکو ته زده کړې ورکړي 

دزده کړییزو برنامو  دملي تدارکاتو د انستیتیوت ریاست 

لمریزکال دچهارشنبې   ۷۹۳۱او انسجام مسئول ددتطبیق 

دبررسۍ عالي ادارې   نیټه ۲۳په ورځ دکب دمیاشتې په 

دتدارکاتي څانګې کارکونکو لپاره دتدارکاتو دزده کړې 

دملي تدارکاتو برنامه : اووویل برنامه په الره واچوله 

چې عبارت   دیومیکانیزم پر بنسټ ، څلور قسمه برنامې

دادونو مدیریت ، آفرگشایی، دتدارکاتو دقرار:  دي له 

پالنگذاری او داړتیاو تثبیت ، ددولتي ادارو لپاره په پام 

دقراردادونو دمدیریت   کې نیولي ،چې پدې مرحله کې

برنامه ،دبررسۍ عالي ادارې کارکونکو ته زده کړې 

 .ورکول کیږي

دهغه په وینا پدې برنامه کې دقراردادونو پر نوعیت 

باندې او همدارنګه دقراردادونو او پروژې تر مینځ 

دقرارداونو په پرمختګ   توپیر څه ده او په عین حال کې

کې دڅارنې سیتم باندې هم رڼا اچول کیږي، او ددغې 

معلومات   ډون والو تهپه اړه ګ زده کړییزې برنامې 

 .وړاندې کیږي

دملي تدارکاتو کمیسون له لورې ددغې  ښاغلي صافی 

زده کړییزې برنامې په الره اچولو موخې په اړه داسې 
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ادارې له خوا   کوم سیستم چې دملي تدارکاتو: وایي 

جوړ شوی ، دقراردادونو له پرمختګ څخه دڅارنې 

ه مرسته کوي تر تدارکاتي کارکونکو سر  سیستم ده او له

څو پوه شي چې څرنګه له دغه سیستم څخه ګټه اخیستلی 

یا په بل عبارت ، له قراردادونو څخه ، دپروژې له . شي

ده چې تدارکاتي   سیستم ، څخه یو بشپړ معلومات

کارکونکي کولی شي په لږ موده کې ، ډیر موضوعات 

او که چیرې دغه کارکونکي له کومې   زده کړي

 .خ شي ، ستونزې به یی لرې شيستونزې سره م

 

دملي تدارکاتو اداره چې کوم کارونه تر سره کوي ، د 

ادارو داړتیاو سره سم چمتو کیږي اودغه سیستم یو نوی 

میکانیزم ده چې دنړۍ په ډیری هیوادونو کې له دې 

سیستم څخه ګټه اخیستل کیږي ، بنآ په همدي موخه ، 

دغه برنامه دملي تدارکاتو ادارې دمتخصصینو له لوري 

چې دم ګړۍ دولس   ې ورکول کیږيزده کړ  چمتو او

 .ادارې ددغې برنامې تر پوښښ الندې دي
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سی  2تطبیق 

 در تفتیش   

Criteria 

 معیار

Correction 

 سفارشات

Condition 

 حالت  

 

 

 Cause

   علت 

 

 

نتیجه 

queans 

((Cones 
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