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د افغانستان د بیا رغونې لپاره ځانګړی 
عمومي پلټونکی  د جوالی ۳۰سیګار

۲۰۱۱

درې میاشتنۍ راپور د متحده ایاالتو کانګرس ته 3



د سرپاڼې انځورونه )د بره چپ نه ښي لور ته(: 

وړتیا لرونکي افغان کارکوونکي د پنچشیر سیند څخه د ترالسه شوې 
برښنا په مرسته د دستي ریوات په کلي کې د برښنا د وړې پروژې د 
بشپړولو په برخه کې مرسته او همکاري کوي. نوموړې اسانتیا د د 

امریکا د انجینرانو د قطعې چه د CERP د فنډ څخه ګټه اخلي او په 
۷ والیتونو کې د برښنا د اسانتیا د پروژې له ډله څخه یوازي یوه ده. 

وروستۍ واحد به د اټکل سره سم د پروان په والیت کې د دې درو 
میاشتو په ترڅ کې بشپړ شي. )ایساف انځور، ډلګۍ ستر مشر مایکل 

اوکونر(

یو افغان ماشوم د امریکا د روغتیایی کارکوونکو لخوا د روغتیایی 
پروګرام د عملیاتو په ترڅ کې چه د ارزګان په والیت کې د مې د 

میاشتې په ۲۸ ترسره شوو مرسته او پاملرنه ترالسه کړه. د امریکا 
د ځاګړو عملیاتو ځواک د ایتالف د ښځینه درملنیز ډلې سره چارې 

همغږې او په الره اچولې، ترڅو افغان کومنډو او ځایی ډاکټران 
وکوالی شي روغتیایی خدمتونه وړاندي او چارې په ګډه پرمخ یوسي. 

)د امریکایی پوځ انځور، ستر ډلګۍ مشر کیلي براون(

د مې د میاشتې په ۲۱مه د سرک جوړولو افغان کارکوونکو د پنجشیر 
د سیند سره ورته سرک بیارغولي  او تقویه کړ. نوموړې چارې 
د امریکا په مرسته ترسره کیږي. نوموړې پروژه به د افغانستان 

د اسالمي دولت سره مرسته وکړي ترڅو د خپلو تولیداتو له الرې 
د داخلي او  بهرنۍ سوداګریزو بازارونه سره اړیکې ټینګې کړي. 

)ایساف انځور، ډلګۍ مشر مایکل اوکونر(

د افغان ملي اردو سرتیري د کندهار په لومړني نظامي روزنیز مرکز 
کې د مې د میاشتې په ۱۰مه جبهیی جنګي زده کړې ترالسه کوي. پدې 
ربع کې د افغان امنیتي پوځ د مرستو څخه تمویل کیدونکو د افغان ملي 

اردو ۲۶۰۰۰ سرتیري د روزنیزو پروګرامونه څخه فارغ شوي دي 
– چه د تیرې ربع په پرتله ۴۴۰۰ زیاتوالی ښایی. )د امریکا د هوایی 

ربع ځواک انځور، تخنیکي ډلګۍ مشر اډرین برامر( دې  د  کري،  تخمونه  کرهنیز  کې  انګړ  په  وړکتون  یوه  د  مه   ۸ په  مې  د  کې  والیت  زابل  په  میرمنې  افغان 
افغان  د  ترڅو  دي  ویشلي  کودونه  کیمیاوي  او  تخمونه  شمیر  زیات  یو  ته  کروندګرو  افغان   USAID کې  ترڅ  په 

فریګسن(  براین  مشر  ډلګۍ  ستر  انځور،  ایساف  )د  شي.  زیات  حاصالت  کرهنیز  کروندګرو 



 د)P.L. 110-181( د ۲۰۰۸ مالي کال لپاره د ملي دفاع 
د واک قانون د افغانستان د بیارغونې ځانکړی عمومي پلټونکی )SIGAR( تاسیس 

کړ. 

د سیګار د نظارت مشن، لکه چې د قانون په جوړولو کې تعريف شوى، په خپلواک او مقصدي ډول الره برابرول 
دي لپاره 

د هغو پلټنو او معاينو ترسره کول او نظارت چې د هغو پروګرامونو او عملیاتو سره تړلي وي چې د پېسو 	 
بوديجې ورته د افغانستان د بیا رغونې لپاره اختصاص شوې او يا په بل ډول په الس ورکړل شوې وي.

په هغو تګالرو کې مشرتابه او انسجام، او سپارښتنې، چې د پروګرامونو او عملیاتو په اداره کې اقتصاد، 	 
استعداد، او اغېزمنتیا ته د ودې ورکولو لپاره جوړې شوې وي؛ او په داسې پروګرامونو او عملیاتو کې د 

ضیاع، دوکې او ناسم استعمال مخنیوى وکړي او معلوم يې کړي.
د داسې پروګرامونو او عملیاتو د ادارې سره تړلیو ستونځو او بې کفايتیو په اړه او د پرمختګ او اصالحي 	 

اقدام د ضرورت لپاره د بهرنیو چارو د سکرتر او د دفاع د سکرتر د بشپړ او تازه معلوماتو څخه د خبر ساتلو 
 ذريعې.

د افغانستان په بیا رغونه کې هر هغه ستر قرارداد، مبلغ، تړون، او يا د بوديجې هر هغه میکانزم شامل دى چې د 
متحده اياالتو د حکومت د کوم داسې رياست يا ادارې لخوا ورکړل شوى وي چې د هغو پېسو په استعمال کې ګډون 
لري چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره اختصاص شوې او يا په بل ډول په الس کې ورکړل شوې وي؛ د افغانستان 

 سیاسي يا ټولنیزې ادارې تاسیس او يا يې بیا رغوي؛ او د افغانستان خلکو ته تولیدات يا خدمتونه برابروي.
 

سرچینه: P.L. 110-181، "د مالي کال ۲۰۰۸ لپاره د ملي دفاع د صالحیت ورکولو قانون،" ۱\۲۸\۲۰۰۸.

 د افغانستان د بیا رغونې لپاره 
ځانګړى عمومي پلټونکى  د جوالی ۳۰،سیګار

۲۰۱۱
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د افغانستان د بيا رغونې لپاره ځانکړی عمومی پلټونکی اوسني دفترونه

 په هغه واليتو کښی چی د افغانستان د بيارغونې لپاره ځانګړی عمومی
پلټونکی څيړنې تر سره کړی

د افغانستان د بیارغونې ځانکړی عمومي پلټونکی په نیټه برابرې پايلې
پلټنې

د پلټنې د رياست لخوا ۴۵ راپورنه خپاره شوي او ۱۴ نور روان دي	 
۱۳۶ وړانديزونه چه د هغه ډلې  څخه۶۴ د ۲۰۱۱ کال په ترڅ کې 	 
د قراردادونو د بیاورکړې په ترڅ کې ۵۸،۵ میلیون ډالر د امريکا حکومت ته بیرته نه دی ورکړل شوي	 
د DoD، DoS او USAID لخوا د بیارغونې په برخه کې د ۳۹ ملیارډ ډالرو اداره شوو مرستو په اړه عدلي پلټنې 	 

پلټنې
۸۹ روان تحقیقات، چه د نوموړې ډلې څخه ۵۲ د خريدارۍ او د قراردادنو د فساد په اړه دي	 
د محکومیت ۵ پیښې چه پدې ډله کې د امريکا د پوځ يو سرتیري هم شامل دي چه د بیارغونې په اړه يی د قرارداد د ترالسه کولو لپاره د ۱ میلیون 	 

ډالرو غوښتنه کړې وه. 
د بډې او رشوت په تور د دوو افغان وګړو د نیولو په برخه کې مرسته او مالتړ	 
د دندې د ځنډولو او منع کولو په اړه ۳۲ پیښې	 
۶۳۷ ترالسه شوي شکايتونه؛ ۲۶۹ د سیګار او نور ادارو لخوا د پلټنې په مقصد لیږدول شوي	 



د  400سمندري قوه پوځ درايو آرلینګټون، ويرجینیا ۲۲۲۰۲

په ډير درناوي

هاربرټ ريچرډسن
د افغانستان د بیارغونې لپاره سرپرست ځانګړي عمومي پلټونکي

جوالی 30 
2011

د افغانستان  د بیا رغونې لپاره
ځانګړی عمومي پلټونکی

جوالی ۳۰، ۲۰۱۱

خوښحاله يم چه د اړوند قانون د of P.L. 110-181 1229 برخې د غوښتنې سره سم د افغانستان د بیارغونې د هڅو په اړه د امريکا کانګرس ته درې میاشتنۍ راپور 
وړاندي کوم. دا سند د افغانستان د بیارغونې لپاره د ځانګړي عمومي پلټونکي چارې رانغاړي او زمونږ د ۲۰۱۱ کال د اپريل د ۳۰مې راپدېخوا د افغانستان د بیارغونې 

د پروګرام وضعیت او نوي حالت بیانوي.
د امريکا کانګرس د ۲۰۰۲ کال راپديخوا د افغانستان د بیارغونې لپاره ۷۲،۷ ملیارډ ډالره ورکړي دي، سیګار د نوموړو مرستو څخه د څار او د ياد شوو مرستو په 
اړه د جدي پلټنې د ترسره کولو لپاره خپلې پلټنې او د تحقیقاتي پالن چمتو او په منظم ډول د هغه پرمخ وړلو لپاره ټول تدابیر نیولي دي. په همدې دلیل سیګار کوالی شي 

پدې ربع کې د زيات شمیر الس ته راوړنو او ګرفتاری د پیښو په اړه راپور ورکړي:
د قراردادونود بیاورکړې په ترڅ کې ۵۸،۵ میلیون ډالر د امريکا حکومت ته د بیرته نه ورکولو پیږندل	 
د ۱،۶ میلیون انقضآ، نا کارول شوو مرستو پیږندل چه اوس د امريکا خزانې ته بیرته لیږدول شوې دي	 
د ګرفتاری د ۵ پیښو په اړه مرسته او همکاري چه پدې ډله کې د امريکا د پوځ يو سرتیري هم شامل دي چه د بیارغونې په اړه يی د قرارداد د ترالسه کولو 	 

لپاره د ۱ میلیون ډالرو غوښتنه کړې وه.
د شپږو کسو او يا هم قرارداديانو د دندو تعلیق يا د لیري کولو لپاره لیږدول 	 

د دې درو میاشتو په ترڅ کې سیګار پنځه د پلټنې او د کانګرس لخوا د حکم شوي يو راپور خپور کړی دي دا پلټنې د سیګار د هغه عزم ښکارندوی کوي چه غواړي 
د پروګرامونو او قراردادنو د ضیاع، فساد، او ناوړې ګټې اخیستنې او د اقتصاد د پرمختګ، اغیزمنتیا او د مرستو د ال ښه تنظیم او ادارې په اړه د پلټنو ترمنځ توازن 
مراعات کړي. د امريکايی پوځ د انجینرانود قطعې او د هغه کمپنی په اړه چه بايد کارکوونکو ته يی د هغوی غرامت ورکړي وايی ۵۸،۵ میلیون هغه ډالره په ګوته کړل 
چه د امريکا حکومت ته نه وو ورکول شوي. د پلټنې پدې لړۍ که سیګار ته معلومه شوه چه د افغانستان د بیارغونې لپاره د امريکا د ځانګړو شوو مرستو ناسم کنترول 
او اداره سبب شوې چه د امريکا هغه هڅې ترسیورې الندي راولې  چه غواړي د افغانستان مالي سکتور تقويه ومومي.  سیګار ته همدا ډول معلومه شوه چه افغان دولت د 
امريکا د متحده اياالتو سره د هغو مرستو په اړه چه غواړي نوموړي سکتور تقويه او پرمختګ وکړي په منظم او پرلپسې ډول همکاري نه ده کړې. د افغانستان د بیارغونې 
باوري فنډ )ARTF( – چه د افغانستان سره د امريکا او نورو نړيوالو مرسته کوونکو لپاره د مستقیمو مرستو تر ټولو ستره سرچینه ده - د سیګار پلټنې يو شمیر ننګونې 

په ګوته کړې چه د نوموړو مرستو څخه د دقیق او کره څار لپاره بايد پاملرنه ورته وشي.  
پدې ربع کې د سیګار څارنواالنو ۲۹ قضیې پرانیستلې، د هغه تحقیقاتو سره مرسته وکړه چه د ۳ امريکايی وګړو او ۲ افغان وګړو د ګرفتاري المل شول، ۶ کمپنی 
او يا هم کسانو د دندو ځنډولو لپاره راجع شوي دي. په يوه پیښه کې، د امريکا د ذخیره افسرانو له ډلې يو کس د ۴۰۰۰۰۰ ډالرو په بډو ترالسه کولو مجرم وپیږندل شوو 
نوموړي کس د يو قرارداد د ورکولو لپاره د ۱ میلیون ډالرو د ترالسه کولو هڅه کړې وه. د افغان قانون پلي کوونکو ادارو سره د سیګار پرلپسې مرستې سبب شوې چه 
دوه افغان وګړي ګرفتار شي –  د دې دوو افغانانو له ډلې يوه د بډې د ترالسه کولو او بل د بډې د وړانديز کولو په تور محکوم پیږندل شوي دي. د امريکا د متحده اياالتو 
لخوا د افغانستان د بیارغونې په برخه کې افغان کمپنیو ته د بیارغونې قراردادنو ته په کتو د افغان قانون پلي کوونکو ادارو سره د سیګار مرسته او همکاري د خورا زيات 
ارزښت څخه برخمنه ده. بالاخره سیګار د هغه قرارداديانو د چارو څخه د منع او لیري کولو په اړه خپلې هڅې پراخه کوي چه په بډه کې ښکیل پیږندل شوي او يا يی هم 

خپلې اړوندې چارې په ناوړه توګه پرمخ وړې او ترسره کړي دي.
د فساد د پیږندنې لپاره د ټولو اړينو چارو د ترسره کولو، د هغو کمپنیو په اړه د قضیو چمتو کول چه په جرمي واقعاتو کې ښکیل دي، د ټیکس ورکولو د بیرته ورکولو 

ترالسه کول او د بیارغونې لپاره د امريکا د مرستو ال اغزمنتیا لپاره د وړانديزونو په اړه په خپل هوډ او عزم کې مسمم دي.  



iv

لڼډيز اجرايې 

د دې دريو میاشتو په ترڅ د سیګار الس ته راوړنې په الندي ډول دي:
امريکا 	  د  چه  پیږندل  ډالرو  میلیون   ۵۸،۵ هغو  د  تاديه  د  قراردادي  د 

حکومت ته بیرته نه دي ورکړل شوي. 
د هغه ۱،۶ میلیون انقضآ او ناکارول شوو ډالرو پیږندل چه اوس د امريکا 	 

خزانې ته سپارل شوي دي
د امريکا د پوځ د هغه ذخیره افسر چه غوښتل يی د يو قرارداد د ورکولو 	 

په بدل کې د ۱ میلیون ډالرو په ارزښت بډې ترالسه کړي د ګرفتیاري په 
چارو کې مرسته او همکاري.

د افغان دولت سره د هغه دوو افغانانو د ګرفتیاری په چارو کې مرسته 	 
چه د بیارغونې د يو قرارداد د ترالسه کولو لپاره د بډې په ورکولو او 

ترالسه کولو مجرم پیږندل شوي وو.

بشپړې شوي پلټنې
د پلټنو د هغه پنځو پايلو په ترڅ کې چه سیګار اعالن کړې د قراردادنو د تنظیم 
او پرمخ وړلو په برخه کې يو شمیر ننګونې او ستونزې وپیږندلې او د مرستو 
د بیرته ترالسه کولو، د حساب ورکولو کچه لوړول، د پروګرام د تنظیم تقويه 

او د ادارو ترمنځ د ال ښه اړيکو ټنګولو په اړه ۲۱ وړانديزونه وکړل. 
حده 	  ډيره  تر  پروګرام  پرمختیايی  د  ټولنې  د   USAID د  کې  کابل  په 

توانیدلی چه خپلې موخې ترالسه کړي اما د سترو اهدافو د ترالسه کولو 
لپاره بايد چارې ال ښې پرمخ يوړل او تعقیب کړل شي.   

امريکايی ادارو د افغانستان د سترو جرمونو پروړاندي د مبارزې وړاندي 	 
پوځ ته روزنه ورکړې، اما بايد د مرستو او لګښتونو په اړه بايد بیاکتنه 

وشي.
د ادارو ترمنځ نیګړې اړيکې او د افغانستان لپاره د امريکا پر مرستو 	 

ناسم څار د افغانستان د مالي سکتور سره د امريکا مرستې او د امرکايی 
نقدي پیسو خونديتوب تر پوښتنې الندي راوستي دي.

نیولي ترڅو د 	  افغان داسي میکانیزمونو ترالس الندي  او  بانک  نړيوال 
افغانستان د بیارغونې لپاره د اعتباري فنډ سره ترسره کیدونکې مرستې 
ترڅار او لید الندي ونیسي، البته يو شمیر نیمګړتیاوې او ستونزې بايد 

حل او په اړه يی بیاکتنه وشي.
د امريکا د USACE دفاعي  قانون کې نیمګړتیا سبب شوه چه نږدې 	 

يو  او  بیرته ورنکړل شي  ته  دولت  امريکا  د  تاديه  ډالره  میلیون   ۵۸،۵
شمیر نورې ستونځې رامنځ ته کړي.

د کانګرس لپاره ځانګړی راپور
پدې ربع کې سیګار د امريکا کانګرس ته د قرارداديانو د کړنو په اړه د څار او 
نظار او همدا شان د ۲۰۱۱ مالي کال لپاره د ملي دفاع د قانون د 1219 برخې 
سره سم پر خصوصي امنیتي کمپنیو )PSCs( باندي د امريکا د اتکا د کموالي 
په اړه راپور تسلیم کړ. په دې بیاکتنه کې معلومه شوه چه د ۲۰۰۸ کال اکتوبر 
د څخه بیا د ۲۰۱۱ کال د مارچ ترمیاشتې پورې د امريکا د دفاع وزارت، د 
کورنیو چارو د وزارت، امريکا د پراختیايی ادارې، امريکا د حساب ورکولو 
پلټونکو لخوا ټول ټال ۶۵ راپورونه خپاره شوي او  د ادارې او د سیګار د 
 ۲۹۷ وړانديزونه وړاندي شوي ترڅو چارې په سمه توګه پرمخ يوړل شي.
 سیګار ته همدا ډول معلومه شوه چه که څه هم امريکايی تطبیق کوونکي ادارې 
د کاري سیمو، کاروانونو او د کارکوونکو د محافظت په برخه کې اوس هم تر 
ډيره حده پر خصوصي امنیتي کمپنیو اتکا کوي خو د دې کمپنیو لخوا د ملکي 
تلفاتو د رامنځ ته کیدو په اړه واقعات تر پوښښ الندي نه راولي او د هغه څخه 

د رامنځ ته شوې مرګ ژوبلې په اړه هیڅ ډول سر نه خوږوي.

نوې پلټنې
پدې ربع کې سیګار څلور نوې پلټنې پیل کړې:

د افغانستان د ثبات د نوښت د مالتړ په اړه د USAID قرارداد	 
د USAID د همکاري هغه هوکړه چه د کرهنې د پروګرام د مالتړ په 	 

اړه ترسره شوې دي
د افغانستان د بیارغونې په اړه د امريکا د مرکزي قومندې د قرارداد کولو 	 

د ګډې قومندې )C-JTSCC( د سترو بايع په اړه د مرستو او د معلوماتو  
د راټولو د اعتبار قابلیت

د امريکا يی پوځ د انجینرانو د عملیاتو قطعه او د افغان ملي امنیتي ځواک 	 
د اسانتیاو لپاره د ITT د حفظ او مراقبت قراردادونه

تحقیقات
د راپور ورکولو په دې لړۍ کې سیګار ۲۹ قضیې پرانیستې او د يو شمیر 

د سیګار د ۲۰۱۱ مالي کال د ۳ ربعې فعالیتونه
د دې درو میاشتو په ترڅ کې سیګار پنځه پلټنې بشپړې کړې چه د بیارغونې د قراردادونو، د دولتدارۍ او د پرمختګ او همدا ډول د 

افغانستان د امنیت په برخه کې ګټور تمام شوي دي. سیګار همدا ډول د قراردادیانو څخه د بیاکتنې په اړه خپلې کړنې د امریکا کانګرس ته 
تسلیم کړې او څلور نورې پلټنې اعالن کړې دي. سیګار ۲۹ نوې پلټنې پرانیځلې چه پدې سره د روانو پلټنو شمیر ۸۹ ته ورسید. 



v

لڼډيز اجرايې 

تحقیقاتو سره مرسته کړې چه د پنځو کسانو د ګرفتاری المل شوه، چه پدې 
کسانو کې د امريکايی پوځ د ذخیره سرتیرو يو کس د قرارداد د  ورکولو لپاره 
د ۱ میلیون بډې د ترالسه کولو په تور محکم شوی او ۲ نور امريکايی وګړي 
پلي  قانون  د  تور محکم شوي هم شامل دي. سیګار  په  قاچاق  د  د هیروينو 
کوونکو د افغان مسولینو سره خپل مالتړ ته دوام ورکوي چه غواړي د افغان 
متخلفو چارواکو چه د بیارغونې په برخه کې په فساد تورن دي دوام ورکوي. 
سیګار دغه کار ته ځکه ډير ارزښت قايل دي چه د امريکا لخوا يو زيات شمیر 
قراردادنو افغان کمپنیو ته ورکول کیږي. پدې ربع کې د سیګار د هڅې په لړ 

کې دوه افغان وګړي ګرفتار شول.

د امریکا پوځ افسر د بډې په تور مجرم وپیږندل شو
د ۲۰۱۱ کال د جون په میاشت کې د امريکايی پوځ د ذخیره سرتیرو له ډلې 
يو سرتیری د فدرالې محکمې لخوا د بډې په ترالسه کولو او د هیرينو د توزيع 
په توګه تورن وپیږندل شو. نوموړي سرتیري اعتراف وکړ چه د ۲۳ میلیون 
ډالرو په ارزښت د يو قرارداد د ورکولو په بدل کې ۴۰۰۰۰۰ ډالر ترالسه 
کړي او د ۱ میلیون نورو ډالرو ترالسه کولو وعده ورسره شوې وه. د نړيوالو 
قراردادونو په اړه د فساد پر وړاندي د عملیاتي ځواک )ICCTF(، د مخدره 
توکو پر وړاندي ادارې او د کورني امنیت د رياست په ګډون ترسره شوې 
پدې پلټنه کې ۲ نور کسان د مخدره توکو د قاچاق په چارو کې د رول لرولو 

په تور نیول شوي دي.

سیګار د هغو پلټنو سره چه د نوموړو دوو افغانانو د نیولو 
 سبب شوه مرسته او همکاري کړې ده

 ASIU(،(د ۲۰۱۱ کال د مې په میاشت کې د افغان شفافیت د تحقیقاتي واحد
افغان  يو  کې  پايله  په  عملیاتو  ګډو  د  لخوا  استازو  د  سیګار  د  او   ICCTF
وګړی چه د بل افغان قراردادي چه په کابل هوايی ډګر کې د امريکايی پوځ د 
انجینرانو قطعې لپاره خدمتونو وړاندی کوي د ۱۵۰۰۰۰ میلیون ډالرو د بډې 
د غوښتلو په تور ونیول شوو. دا د ASIU او د امريکايی قانون پلي کوونکو 
ادارو ترمنځ د خپل ډول لومړی  تحقیق وو چه د يو افغان وګړي په ګرفتاری 

تمامه شوو.
افغان ملي  د   ،ICCTF د سیګار،  په میاشت کې  د ۲۰۱۱ کال د جون 
پولیسو د جرايمو تحقیقاتي څانګې او افغان محقیقینو لخوا ترسره شوي تحقیقاتو 
 USACE کې جوته شوه چه يو افغان قراردادي د قندهار په هوايی ډګر کې د

يوه کارپوه ته د ۴۰۰۰۰۰ ډالرو بډو وړانديز کړی وو. 

د دندو څخه د لیري کولو او تعلیق پروګرام
پدې ربع کې سیګار د اشخاصو او يا هم د کمپنیو د چارو د ځنډولو او يا هم 
د لیري کولو په اړه ۶ پیښې درلودې، چه پدې سره د ۲۰۰۹ کال راپديخوا 
د ارجاع شوو پیښو شمیر ۳۲ ته رسیږي. سیګار هوډ لري چه د چارو څخه 
د لیري کولو او د دندو د ځنډولو له الرې د قرارداديانو د حساب ورکولو د 
چارو د ال شفافیت لپاره جدي هڅې وکړي. سیګار د دنده څخه لیري کول او 
د دندو ځنډول د خپلو تحقیقاتي او پلټنیزو مسولیتو په لړ کې يوه مهمه وسیله 
ګڼي په ځانګړې توګه کله چه غیر امريکايی وګړي مطرح وي. سیګار )۱( د 
هغه قرارداديانو د پیږندنه چه د بډې په اخیستلو او فساد تورن وي او يا يی د 
پوښتنې وړ چارې پرمخ وړې وي، )۲( د دندو څخه د لیري کولو او ځنډولو 
لپاره د وړانديزونو ترسره کول او )۳( او د پلټونکو لپاره د روزنیزو زده کړو 
د پروګرامونو ترسره کول ترڅو هغوی د ککړو مسولینو د دندو څخه د لیري 
کولو او يا هم د هغوی د دندې د ځنډولو لپاره د اړينو معلوماتو د راټولو لپاره 

اړينې الرې چارې په ګوته کولو باندي ډير تمرکز کوي.

د سیګار پلټونکو د افغانستان د دفاع وزارت او په کابل کې د CSTC-A د مسولینو 
سره د مې په ۱۹مه لیدنه ترسره کړه ترڅو د امريکا د حکومت لخوا افغان ملي اردو 
ته ورکړل شوی موټرونو د حساب ورکولو د څرنګوالي په اړه بحث وکړي )سیګار 

انځور(
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پلټونکی I  ځانګړی عمومي  بیا رغونه   افغانستان  د  viii

نظارت سیګار  د 

پلټونکی I  ځانګړی عمومي  بیا رغونه   افغانستان  viiiد 

د څار او یا نظارت ترسره کول
د درو میاشتو په لړ کې د سیګار پلټونکو په کابل کې د ملي اردو د مرکز څخه د 

 ANSF او CSTC-A پلټنې د دوام په موخه خپلې لیدنې ته دوام ورکړ. سیګار د
د هغه وړتیاو په اړه تمرکز کوي چه ترکومې کچې کوالی شي د هغه په لسګونه 

زره موټرو په اړه چه د امریکا لخوا نوموړې ادارو ته ورکړل شوي حساب 
ورکړي او د هغه څخه ساتنه وکړي. )د سیګار انځور(



1

1 د سیګار 
نظارت



پلټونکی I  ځانګړی عمومي  بیا رغونه   افغانستان  د  2

نظارت سیګار  د 

”دا اړینه ده ترڅو د امریکا لخوا ورکړل شوي ډالر 
د فساد او د بدوکارانو د منګولو څخه د لیري ساتلو 

په موخه د ټولو شته امکاناتو څخه ګټه واخیستل شي. 
مونږ باید همدا ډول ډاډه شو چه د افغانستان د مالي 

سکتور په خپلو پښو د درولو په برخه کې د افغانستان 
د حکومت هراړخیز مالتړ د ځان سره لرو. “ 

 — هاربرټ ریچرډسن، 
 د افغانستان د بیارغونې لپاره سرپرست ځانګړي 
عمومي پلټونکي

سرچینه: سیګار، مطبوعاتي اعالمیه،” د سیګار پلټنې د امریکا ډالرو ته ورپیښ خطرونه په ګوته کوي، د افغان باثباته مالي سکتور پراختیا“،7/20/2011 



I  جوالی ۳۰، ۲۰۱۱ 3د متحده ایاالتو د کانګرس لپاره  راپور 

نظارت سیګار  د 

بشپړې شوې پلټنې
11-11 پلټنه: د USAID د کابل د ټولنې پراختیایی   •

پروګرام )دولتداري/ اقتصادي پرمختګ( 
12-11 پلټنه: د MCTF مالتړ )د قانون مالتړ/ فساد(  •

13-11 پلټنه: د مالي سکتور پراختیا )مالي سکتور(  •
14-11 پلټنه: د ARTF څخه څار)مستقیمې مرستې/ د   •
15-11 پلټنه: د DBA د بیمه پروګرام )امنیت/قرارداد(  •

1SP-11 پلټنه: د قرارداد کولو په اړه د وړاندیزونو   •
تحلیل او څپړنه )د NDAA په اساس د امریکا کانګرس 

ته ځانګړی راپور( 

 نوې پلټنې
د افغانستان د ثبات د نوښت د مالتړ په موخه د   •

USAID قرادادونه 
د کرهنې د پروګرام د مالتړ په موخه د USAID د   •

همکاری هوکړې 
د سترو رغونیز بایعو په اړه راټولو شوو معلوماتو باندي   •

اتکا
د افغان ملي امنیتي پوځ )ANSF( د اسانتیاو لپاره د   •

USACE O&M قراردادونه

روانې پلټنې 
د LGCD د پروژو لپاره د USAID قراردادونه  •

د کابل په نظامي روزنیز مرکز کې د رغونې چارې  •
په افغان ملي حربي پوهنتون کې د بیارغونې چارې  •

 )I( خصوصي امنیتي حمایتي خدمتونه •
)II(خصوصي امنیتي حمایتي خدمتونه •

د ANSF د موټرونو په اړه حساب ورکول  •
د کرهنې د سکتور پرمختیا  •

په افغانستان کې د ملکي وګړو د ژوند د سطحې لوړول   •
لګښت 

د تحمیل شوو لګښتونو په اړه د USAID د مالي پلټنې   •
پوښښ

د لومړي افغان نوښت تطبیق   •
عدلي پلټنې

د بیارغونې په اړه د دفاع وزارت د معامالتو په اړه   •
معلومات

د بیارغونې په اړه د دفاع وزارت د معامالتو په اړه   •
معلومات

د بیارغونې په اړه د دفاع وزارت د معامالتو په اړه   •
معلومات

د سیګار نظارت 

د امریکا د متحده ایاالتو کانګرس د افغانستان دبیارغونې لپاره ځانګړی عمومي پلټونکي د امریکا د مرستو په اړه 
د مستقلو او اغزمنو څارنې او یا هم د افغانستان د بیارغوې لپاره د چمتو کیدلو په موخه رامنځ ته کړ. د حقوقي 
مقررې سره سم سیګار دنده لري ترڅو د )۱( بیارغونې د مرستو څخه د ګټې اخیستلو د پروګرامونو د چارو د 
سمبالښت د اغزمنتیا، مؤثریت او د اقتصادي تمامیدلو )۲( د مرستو د ضیاع، ناوړې ګټې اخیستنې  او په نوموړو 
پروګرامونو او فعالیتونو کې د فساد څخه د مخ نیوي په موخه د پالیسۍ جوړولو په برخه کې د وړاندیزونو د 
وړاندي کولو په موخه پلټنې او تحقیقات ترسره کړي. نوموړي قانوني مواد همدا ډول د سیګار موکلف ګرځوي 
ترڅو د امریکا د بهرنیو چارو وزیره او همدارنګه د دفاع وزیر د بیارغونې د پروګرامونو په برخه کې د موجوده 
ستونزه په اړه خبر او نوموړې ستونزې د هغوی سره شریکې کړي، سیګار همدا ډول موکلف دي چه د هرې 
مالي ربعې څخه حد اکثر په ۳۰ ورځو کې په افغانستان کې د امریکا د بیارغونې د څار په اړه د امریکا کانګرس 

ته خپل راپور وړاندي کړي. 
دغه برخه د ۲۰۱۱ کال د اپریل د ۳۰مې راپدېخوا د سیګار فعالیتونو بیانوي. ۲ او ۳مه برخه د افغانستان د 
بیا ابادولو په اړه د امریکا د پروګرامونو په اړه تازه معلومات وړاندي کوي. د سیګار د دې دریو میاشتو په ترڅ 

کې په الندي فعالیتونو رڼا اچوي:
	 د پلټنې پنځه راپوره خپاره کړي او یو اړوند راپور کانګرس ته وړاندي شوی دي

د قراردادونو د بیاورکړې په ترڅ کې ۵۸،۵	  میلیون ډالر د امریکا حکومت ته د بیرته نه ورکولو پیږندل
1،6	  میلیون ډالر د نامصرف شوو اوتر وخت تیرو پحیث پیږندلی او اوس یی د امریکا خزانی ته بیرته 

لیږدولی دی 
	 څلور نوي څیړنې اعالن شوې

۲۹ نوې پلټنې پرانیستې او ۱۵	  نورې یی تړلې دي
د امریکایی پوځ د ذخیره افسر چه د بیارغونی د یوه قرارداد په برخه کی د 1	  میلیون ډالرو په ارزشت د 

بډو او رشوت د غوشتنی په تور د نیولو او گرفتاری په برخه کی مرسته کړی ده
	 دافغان چارواکو سره یی د هغه افغانانو په نیولو کی مرسته کړی چه د بیارغونی د قراردادونو په برخه کی 

یی د رشوت او بډی په ورکولو او یا هم اخیستلو تورن وو
د دندې څخه د کوښه کولو او یا هم د دندې د تعلیق په اړه یی د ۶	  کسانو یا قراردادیانو قضیې ارجاع کړي 

دي 

پلټنې
د راپور ورکولو په دې موده کې سیګار د بیارغونې د ارزونې، د دولتدارۍ په اړه د پروګرامونو او قراردادونو، 
د فساد پر وړاندي د مبارزې، پراختیا او د امنیت په اړه د پلټنې پنځه راپوره خپاره کړي دي. د دې پلټنې په ترڅ 
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نظارت سیګار  د 

کې د پروګرامونو د تنظیم او ادارې په اړه یو زیات شمیر موضوعات روښانه او په ګوته شول او د مرستو د 
بیرته ستنولو، د حساب ورکولو د تقویې، د پروګرام د تنظیم د چارو سمون او ښوالۍ او د ادارو تر منځ ته ال 
ښه همغږۍ د رامنځ ته کولو په اړه ۲۱ وړاندیزونو وړاندي کړل  برسیره پردې، سیګار د ملي دفاع د ۲۰۱۱ 
مالي کال لپاره د صالحیتونو د قانون )NDAA, P.L. 111-383( په اساس د قراردادنو د څار په اړه د امریکا 
کانګرس ته یو راپور تسلیم کړ. سیګار همدا ډول د پلټنو پر ۴ نویو قضیو هم کار پیل کړ، چه پدې سره د راونو 
پلټنو شمیر ۱۴ ته رسیږي. دا پداسي حال کې ده چه سیګار د بیارغونې لپاره د ځانګړې شوو مرستو په اړه ۳ 

عدلي څیړنې هم ترسره کوي.

د پلټنو بشپړ شوي راپورونه
د دې دریو میاشتو په ترڅ کې په خپارو شوو راپورونو کې د امریکا د پراختیایی ادارې )USAID(  د همکارۍ د 
هوکړې، د افغانستان د مالي سکتور د تقویې په موخه د ادارو د خپل منځي اړیکو د تقویې، د افغانستان د اقصاد د 
الرې د امریکا د مالي نقدې مرستو د جریان د خوندیتوب، د نړیوالو مرستو په اړه د افغان دولت د حساب ورکولو 
ظرفیت او توان، د افغانستان د سترو جرمونو پر وړاندي د مبارزې  د ادارې سره د امریکا ترسره شوو مرستو او 

امریکایی پوځ د انجینرانو قطعې د دفاعي بیمې د پروګرام)USACE(  په اړه ارزونې ترسره شوې دي. 

پلټنه 11-11: حکومتي او اقتصادي پرمختګ
د USAID د کابل ټولنې د پرمختګ پروګرام تر ډیره یې خپل تړون موده پای ته ورسوله، مګر د طویل المدت 

موخو د پرمخ تللو  لپاره یو لوري او مسیر ته اړتیا ده.
د ۲۰۰۹ کال د مارچ په میاشت کې USAID د ۲۵ میلیون ډالرو په ارزښت یو کلن قرارداد د غیر رقابتي 
شرایطو په اساس د پاملرنې یا د CARE د نړیوالې موسسې سره ترسره کړ تر څو د کابل د ټولنې پراختیایی 
پروګرام )CDP-K( تاسیس او رامنځ ته کړي. د CDP-K د پروګرام په اساس په کابل ښار کې د کار په بدل کې 
۵۰۰۰۰ افغان کارکوونکو ته نقدي پیسې ورکول کیږي. د ۲۰۱۰ کال د مارچ په میاشت کې USAID د پاملرنې 
د موسسې سره نوموړۍ قرارداد د ۱۸ میاشتو لپاره وغزاوه. د قرارداد د دویمې مرحلې سره سم USAID د 
نوموړي پروګرام لپاره مرستې ۶۰ میلیون ډالرو ته پداسي حال کې اوچتې کړي چه د افغان کارکوونکو شمیره د 
پخواني شمیر په پرتله ۷۸۰۰۰ ته اوچته او د اړوندو ټولنو د ژوند د سطحې د لوړولو په موخه باید په اوږد مهالو 

پروژه باندي نوموړې پیسې وګلول شي.

اهداف
سیګار دغه پلټنه ځکه ترسره کړې چه د افغانستان د بیارغونې لپاره د کار موندل د امریکا د ستراتیږی یو مهم 
عنصر دي او د نقدو پیسو په بدل کې کار د فساد، ضیاع او د مرستو څخه د ناوړې ګټې اخیستلو امکانات راکموي. 

دغه پلټنې درې موخې یا اهداف درلودل:
د نوموړي قرارداد په ورکولو کې د USAID	  لخوا د ترسره شوې پروسې او طرزالعملونو ارزونه 

	 جوته کړي ایا نوموړي پروګرام د ټاکلي لګښت، تقسیم اوقات او په هوکړه کې د ذکر شوو موخو ته د رسیدو 
لپاره چارې په سمه توګه ترسره کړې

	 د نقدو پیسو د مصرف په اړه ترسره شوي د داخلي کنترول چارې وارزوي

موندنې
USAID د یوې غیررقابتي پروسې په لړ کې د CDP-K. 1 د پلي کولو لپاره د پاملرنې د نړیوالې موسسې 
سره په ترسره شوي تړون کې ټول اړوند مقررات مراعات او د طرزالعمل سره یی چارې په مطابقت کې 

بشپړې شوې پلټنې
• ۱۱-۱۱ پلټنه: د کابل لپاره د USAID د ټولنې 

پراختیایی پروګرام تر ډیر حده توانیدلۍ د هوکړې د 
شرایطو سره سمون ولري، البته اوږد مهالو موخو ته 

د رسیدو لپاره باید چارې په ال ښه توګه تعقیب شي.
• -۱۱12 پلټنه: امریکایی ادارو د افغانستان د سترو 

جرمونو پر وړاندي ځواک سره مرسته کړې او د 
هغه څخه یی مالتړ کړی دي، البته د فنډ ورکولو او 

لګښتونو څرنګوالي ته باید اشاره وشي.
• -۱۱13 پلټنه: د ادارو ترمنځ نیګړې اړیکې او 
د افغانستان لپاره د امریکا پر مرستو ناسم څار د 

افغانستان د مالي سکتور سره د امریکا مرستې او 
د امرکایی نقدي پیسو خوندیتوب تر پوښتنې الندي 

راوستي دي.
• -۱۱14 پلټنه: نړیوال بانک او افغان داسي 

میکانیزمونو ترالس الندي نیولي ترڅو د افغانستان د 
بیارغونې لپاره د اعتباري فنډ سره ترسره کیدونکې 

مرستې ترڅار او لید الندي ونیسي، البته یو شمیر 
نیمګړتیاوې او ستونزې باید حل او په اړه یی بیاکتنه 

وشي.
• -۱۱15 پلټنه: د امریکا د USACE دفاعي  قانون 
کې نیمګړتیا سبب شوه چه نږدې ۵۸،۵ میلیون ډالره 

تادیه د امریکا دولت ته بیرته ورنکړل شي او یو 
شمیر نورې ستونځې رامنځ ته کړي.

1SP-11 پلټنه: په افغانستان کې د قرارداد کولو   •
په اړه د وړاندیزونو څپړنه او تحلیل، لکه څرنګه چه 
د NDAA د ۲۰۱۱ مالي کال لپاره د ۱۲۱۹ برخې 

غوښتنه ده) د کانګرس لپاره ځانګړی راپور(
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نظارت سیګار  د 

پرمخ وړې دي. USAID همدا ډول د نقدو پیسو د مصرف په برخه کې د پیسو د ضیاع، فساد او ناوړه 
ګټې اخیستنې په برخه کې اضافي څار او نظارت هم ترسره کړی دي. برسیره پردې، USAID د پروګرام 

د غزولو لپاره د اسنادو ټولې اړینې غوښتنې هم پوره کړې دي. 
د پاملرنې نړیوالې موسسې په خپل وار سره تر ډیر حده پورې په هوکړه شوې موده کې د ټاکلي تقسیم اوقات،  2 .
لګښت سره چارې سمې پرمخ وړې دي او د داسي معلومیږي چه د دویمې مرحلې د چارو په سم ډول د پرمخ 
وړلو لپاره په سم او دقیق جهت باندي روان دي. البته د پاملرنې موسسه د ځانګړو اړینو مطالعاتو په ترسره 
کولو کې پاتي راغلي ده، لکه د محلي خوارکي توکو پر بیو باندي د نوموړي پروګرام اغیزې، که چیري دغه 
مطالعات ترسره شوی وایی نو ممکن د پروګرام د دقیق تطبیق او د اړینو اغیزو په برخه کې ګټور تمام شوی 
وای. همدا ډول USAID نه دی توانیدلی چه په رسمي ډول د تړون په دویمه مرحله کې د پروګرام یو شمیر 
اهداف شامل کړي،  لکه د اوږد مهالو اغیزو ته په کتو د پروژې جوړول او پرمختګ. په پای کې پدې اړه 

چه ایا نوموړي پروګرام خپلې اوږد مهالې موخې ترالسه کوي هیڅ معلومات نشــــــــــــــته. 
د پاملــــــــــــرنې نړیوالې موسسې د نقدو پیسو د ناوړه لګښت د مخ نیوي په موخه زیات شمیر ارزونې او  3 .
کتنې ترسره کړې دي. همدا ډول باید یادونه وشي چه اې اف فرګوسن )A.F. Ferguson( چه یوه خپلواکه 
کمپنی ده او د پاملرنې د موسسې د داخلي کنترول د څرنګوالي لپاره په دنده ګمارل شوې وه زیاتوي چه باید 

د پاملرنې موسسه خپل داخلي کنترول بهتره او یو شمیر محدودې نیمګړتیاوې لیري کړي.

سپارښتنې
پدې موخه چه CDP-K خپلو موخې ترالسه او د مرستو څخه په سمه توګه څارنه وشي، سیګار د امریکا د 

پراختیایی ادارې د ماموریت مشر ته سپارښتنه یا وړاندیز کوي تر څو:
د امریکا پراختیایی اداره او د پاملرنې نړیوالې موسسې مسولین باید د CDP-K. 1 د دغه غزول شوو اهدافو 

او یا هم په راتلونکي کې د پروګرام د بیا اوږدولو په اړه ټول اړین اسناد چمتو او برابر کړي.
د پاملرنې نړیواله موسسه باید د امریکا پراختیایی ادارې ته په خپل هغه راپور کې چه اټکل کیږي د روان  2 .
کال په اخر کې تسلیم شي باید څرګنده کړي چه ترکومه حده د پاملرنې موسسه توانیدلې چه خپل ټاکل شوي 
اهداف ترالسه کړي، او که چیري اوږد مهالي اهداف نه وی ترالسه شوي د دې کار د الملونو او د تجربو 

یادونه پکې وشي.
د امریکا پراختیایی اداره او د پاملرنې موسسه باید په ګډه دا معلومه کړي چه د شتون پصورت کې، باید د  3 .
پاملرنې موسسه د هغه مطالعاتو لپاره چه د پاملرنې لخوا نه وې ترسره شوې څومره پیسې بیرته د امریکا 

پراختیایی ادارې یا USAID ورکړي.
 4 .A.F.( اړه چه د اې اف فرګوسن په  په ګډه د هغه داخلي کنترول د نمګړتیاو  باید   USAID او  پاملرنه 

Ferguson( لخوا ورته اشاره شوې ژر تر ژره ټول اړین ګامونه اوچت کړي.

د ادارې تبصرې
USAID د سیګار د ټولو څلورو سپارښتونو سره موافقت کړی دي. USAID پدې باور ده چه باید د پاملرنې د 
موسسې د کارکوونکو سره په ګډه کار وکړي ترڅو د نوموړي پروګرام د دویمې مرحلې په ترڅ کې د پروګرام د 
اوږد مهالو موخو په اړه ټول اړین اسناد چمتو کړي او همدا ډول باید د پاملرنې موسسه USAID ته په خپل راپور 
کې اړوند سپارښتنې او تجربې شاملې او ذکر کړي. USAID همدا ډول ویلي چه د پاملرنې د موسسې سره به په 
ګډه کار وکړي ترڅو د هغه پیسو په اړه چه د پاملرنې موسسې یی د اړوندو مطالعاتو د نه ترسره کولو په بدل کې 
بیرته د امریکا پراختیایی ادارې یا USAID ته بیرته ورکړي. USAID همدا شان ویلي چه د پاملرنه د موسسې 
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سره به د پیسو د لکښت د څرنګوالي په اړه د یادې شوې موسسې تګ الرو او طرزالعل په اړه بیاکتنه وکړي او 
پدې اړه ټولو ستونزو ته د حل الرې پیدا او هغه رفع کړي.

پلټنه 12-11: د قانون حاکمیت/ فساد
د مریکا متحده ایاالتو د افغانستان د لویو جرایمو پرصد خاصو کاري ځواک ته مرسته او روزنه چمتو کړې ده، 

مګر ددې مالي مرستې اخستنه او بېرته ورکړه پایله یې باید په یو لوري پورې څرګنده او وښودل شي. 
افغان دولت په کال ۲۰۰۹ کې د سترو جرمونو پر وړاندي د مبارزې ځواک )MCTF( د فساد په اړه د سترو 
قضیو، د تیښتونې او د سازمان شوو جرمونو پر وړاندي د مبارزې د اصلي ادارې پحیث تاسیس کړه. ځکه د فساد 
او سازمان شوو جرمونو شتون د افغان دولت اعتبار او مشروعیت تر پوښتنې الندي راولي، د سرمایه ګذاري  او د 
اقتصاد د پرمختګ پر وړاندي ستر خنډونه رامنځ ته کوي او د مخالیفینو کړنو ته قوت ورکوي، د امریکا حکومت 

زیات شمیر ادارې د MCTF سره مرسته او د هغه د کړنو څخه مالتړ کوي.

اهداف
سیګار دغه پلټنې د هغه هڅو په لړ کې ترسره کړې چه د امریکا دولت غواړي د افغان ادارو سره د فساد د پیږندې 

او د منځه وړلو په برخه کې مرسته او همکاري وکړي. دا مالي پلټنې دو موخې درلودي:
د MCTF	  سره د امریکا د مرستو او همکاری د نوعیت او کچې پیږندنه.

	 معلومه کړي چه ایا د امریکا لخوا ترسره شوې مرستې د اړوندو او عملي قوانینو او مقرراتو سره سمې 
ترسره شوې.

موندنې
د امریکا حکومت د ۲۰۱۰ مالي کال په ترڅ کې د MCTF سره نږدې ۱۵،۳. 1 میلیون ډالره مرسته کړې 
ده. دغه مرستې د MCTF د محقیقینو د روزنې او څار او همدا ډول د MCTF د اسانتیاو څخه د ساتنې په 
موخه لګول شوې دي. امریکایی مسولین اټکل کوي چه د ۲۰۱۱ مالي کال په ترڅ کې د MCTF سره ۲۴ 
میلیون ډالره نورې مرستې ترسره کړي. د امریکا دفاع وزارت د MCTF سره د ترسره شوو مرستو ډیرۍ 
 )CSTC-A( برخه ورکړې ده. د دفاع وزارت دغه مرستې د افغانستان لپاره د امنیت د انتقال د ګډې قومندې
له الرې اداره کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت )DoS( د قانون د تطبیق او نړیوالو مخدره توکو پر 
وړاندي د مبارزې ادارې)INL(، د امریکا فدرال تحقیقاتي ادارې )FBI( او د مخدره توکو پر وړاندي د 

مبارزې د تطبیق ادارې هم د MCTF سره مساعدت کړی دي. 
د امریکا دفاع وزارت د بین االداري هوکړې پر اساس د FBI او INL له الرې د MCTF. 2 سره مرستې 
ترسره کوي. د دفاع وزارت د مرستو د منلو او ترالسه کولو په موخه FBI او INL د دفاع وزیر د همغږی 
د ادارې )DSCA( سره تفاهم لیک الس لیک کړی دي. سیګار د MCTF سره د امریکا لخوا د ترسره 
کیدونکو مرستو په اړه درې موضوعګانې په ګوته کړې دي. لومړۍ، DSCA او FBI هغه ۱،۶ میلیون 
ناکارول شوې ډالر چه د ۲۰۱۰ کال د سپتمبر په میاشت کې انقضأ مومي نه دي بیرته ستنې کړې. د پلټنې 
په ترڅ کې ادارو ۱،۶ میلیون ډالره د امریکا خزانې ته بیرته ورکړل. دویم، INL د امریکا د دفاع وزارت 
لخوا د ورکړل شوو مرستو په اړه په کوم کې چه د MCTF د عملیاتو او حفظ او مراقبت لپاره ۶،۲ میلیون 
 INL او CSTC-A ،مصرف شوي ډالر هم شامل دي درې میاشتنۍ  مالي راپور نه دي تسلیم کړی. دریم
د هغو نړیوالو همکارانو په د پیسو د بیرته ورکولو د حساب او ترالسه کولو په اړه هیڅ ډول سیستم نلري 

کوم چه د MCTF په اسانتیاو کې خدمتونه ترالسه کوي. 
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سپارښتنې
سیګار د مرستو په اړه د غوره حساب ورکولو او د MCTF سره د امریکا لخوا د ترسره شوو مرستو په اړه د 

یو شمیر پیسو د بیرته ورکړې د ال ښه سمون لپاره دوې سپارښتنې کړې دي. 
د MCTF سره د امریکا لخوا د ترسره شوو مرستو په اړه د ال ښه حساب ورکولو لپاره، سیګار وړاندیز کوي 
چه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د نړیوالو مخدره  توکو پروړاندي د مبارزې او د قانون د حاکمیت د چارو 

مرستیال وزیر دې الندي ګامونه اوچت کړي:
د MCTF د شاهي کمپ د اسانتیاو او د عملیاتو د ترسره کولو په موخه د INL سره د ترسره شوو ۶،۲. 1 
میلیون ډالرو په اړه حساب ورکړل شي، دغه غوښتنې د هغه تفاهمنامې په اساس ترسره کیږي کوم چه د 

امریکا د دفاع وزارت او INL ترمنځ الس لیک شوی دي.

د دې لپاره چه د امریکا حکومت ته د اړتیا سره سمې د MCTF  سره د ترسره شوومرستو یوه برخه بیرته 
ورکړل شي سیګار سپارښتنه کوي ترڅو د نړیوالو مخدره توکو پر وړاندي د مبارزې او د قانون د حاکمیت 

مرستیال وزیر دې د CSTC-A د عمومي مشر سره الندي ګامونه اوچت کړي:
د MCTF. 2 په شاهي کمپ کې د اسانتیاو څخه د غیر امریکایی نړیوالو پرسونل لخوا د فنډ د ترالسه کیدو، 

بیل ورکولو او راټولو لپاره یو کره سیستم جوړ او عملي شي.

د ادارې تبصرې
د دې راپور په یوه غیر نهایی بڼه کې وړاندیز شوی وو چه FBI باید د MCTF د ناکارول شوي فنډ برخه بیرته 
ستنه کړي. لکه څرنګه چه FBI دقیقآ همدا ډول کړي دي په همدې دلیل سیګار خپل وړاندیز بیرته واخیست. د 
امریکا د سفارت او د INL لخوا په تبصره کې راغلي چه INL لومړی وړاندیز عملي کړی دي په کوم که چې د 
عملیاتو او د حفظ او مراقبت لپاره د لګښتونو په اړه د حساب ورکول شامل وو. البته د اسنادو د مالحظې په وخت 
کې سیګار ته معلومه شوه چه INL هغه ډول چه په الس لیک شوې تفاهم لیک کې بیان شوي دي د ۶،۲ میلیون 
ډالرو څخه په ګټې اخیستلو د توکو د پیرودلو او یا هم د مرستو د ځانګړي کولو په اړه هیڅ ډول معلومات نه دي 
 INL تبصرې هم د دویم وړاندیز مالتړ کوي په کوم چه راغلي وو چه INL ورکړل شوي. د امریکا سفارت او د
او CSTC-A د ستونزې د هواري په موخه لیږ اقدامات کړي دي. برسیره پردې، CSTC-A د دې وړاندیز 
سره موافقه کړې او ویلي دي چه په شاهي کمپ کې به د عملیاتو او د حفظ او مراقبت د ټولو چارو ټول مسولیت 

د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په غاړه واخلي. 

پلټنه 13-11: مالي سکتور
په افغانستان کی د امریکا د مرستو په برخه کی  د ادارو تر منځ محدود همغږی او د کافی کنترول نشتون سبب 
شوی چه د امریکا هغه هڅی چه غواړی د افغان ملی سکتور پرمختگ وکړی او د امریکا نقدی مرستی خوندی 

وی د ستونزو او ننگونو سره مخامخ دی
د ۲۰۰۲ کال راپدیخوا د امریکا ګانکرس د افغانستان د امنیت، دولتدارۍ او اقتصادي سکتور د بیارغونې او 
پیاوړتیا لپاره تر ۷۰ میلیارډ ډالرو ډیر تخصیص کړي دي. د دې مرستو یوه برخه د نقدو پیسو په حیث باندي تبدیل 
او د افغانستان په اقتصاد کې ګټه ورڅخه اخیستل شوې. د دې لپاره چه یقیني شي چه د افغانستان مالي سکتور د 
دې مرستو د جذب توان پیدا او د یو قوي اقتصادي بازار د ثبات په برخه کې د افغان حکومت وړتیاوې تقویه او 
لوړې شي امریکایی ادارو پروګرامونه پلي کړي ترڅو )۱( د هیواد د مالي ادارو د چارو د تنظیم او کنترول په 
موخه د افغانستان د مرکزي بانک – د افغانستان بانک – وړتیاوې او ظرفیتونه لوړ کړي او )۲(  او امریکا لخوا 
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د افغانستان په اقتصاد کې کارول کیدونکو مرستو په اړه د کنترول او څارل په موخه د امریکایی او افغان قانون 
تطبیق کوونکو ادارو د ظرفیت او وړتیاو لوړول شامل دي. 

اهداف
د ۲۰۱۰ کال په سپتمبر کې د کابل بانک تقریبي سقوط د افغانستان د نورو بانکو د ثبات په اړه اندیښتنې او پوښتنې 
راپورته کړې. د کابل هوایی ډګر له الرې د زیات شمیر نقدو پیسو لیږد سیګار دې ته اړویست ترڅو د افغانستان 
د مالي سکتور سره د امریکا لخوا د ترسره کیدونکو مرستو د   کنترول او څار په اړه پلټنه ترسره کړي.  دې 

پلټنې دوې موخې درلودې:
	 د امریکا د هغو هڅو ارزونه چه غواړي د افغان دولت مالي سکتور تقویه کړي، په نوموړي سکتور کې د 

افغانستان مرکزي بانک، ۱۷ تجارتي بانکونه او د حوالې اسانتیاوې شاملې دي.
	 د افغان اقتصاد له الرې د امریکا د مرستو د کنترول په موخه د امریکایی ادارو د چارو ارزونه 

موندنې
که څه هم د امریکا مرستو د افغان دولت سره د خپل مالي سکتور د چارو د سمون او تنظیم په برخه کې مرسته 

کړې ده، اما د امریکا د مرستو د اغیزمنتیا پر وړاندې دوه محدودیتونو پراته دي:
	 امریکایی ادارو د مالي سکتور پراختیایی پروګرامونه په سمه او اړینه توګه نه دي همغږي او منظم کړي.

	 افغان وزارتخانو په دوامداره توګه د امریکا د متحده ایاالتو سره همکاري نه ده کړې، چه د امریکا لخوا د 
ترسره کیدونکو پرګرامونو د ممانعت او یا هم د کامیابیدو مخ نیوی کړی دي.

که څه هم د امریکایی ادارو د افغانستان د اقتصاد له الرې د امریکایی مرستو څخه د څار په برخه کې یو شمیر 
ګامونه اوچت کړي دي، خو بیا هم د امریکا دولت د دې مرستو د ځای او لګولو په اړه محدود معلومات لري، کوم 

چه په خپل وار سره دغه مرستې د فساد او مخالیفینو ته د هغه د لیږد خطر زیاتوي. 

سپارښتنې
سیګار وړاندیز وکړ چه د مالي سکتور په برخه کې باید د ادارو ترمنځ همغږي او همکاري زیاته او بهتره شي او 

د افغان اقتصاد له الرې د امریکا د مرستو په اړه خپل څار او نظارت زیات او تقویه کړي. 
د موجود امکاناتو د سم جهت او کارونې او په مالي سکتور کې د ادارو د چارو د تکرار او ټکر څخه د مخ 
نیوي په موخه سیګار سپارښتنه کوي چه په افغانستان کې د امریکا سفیر په مالي سکتور کې د کارکوونکو ډلو 

ته هدایت وکړي تر څو: 
چه ادارې په خپل منځ کې داسي یوه ستراتیږي رامنځ ته کړي چه د افغان بانکونو سره مرسته وکړي ترڅو  1 .
نوموړي بانکونه د برښنایی مرستو د لیږد )EFT(، داخلي پروسو او د پیسو د انتقال په برخه کې د حساب 

ورکولو په برخه کې خپلې وړتیاوې او ظرفیتونه اوچت کړي. 

د افغانستان د اقتصاد له الرې د امریکا د مرستو د جریان څخه د  څار او په مجموعي توګه په افغانستان کې د 
امریکا د بیارغونې د هڅو د مالتړ لپاره سیګار وړاندیز کوي   چه د امریکا د بهرنیو او دفاع وزیر خپلو 

قرارداد کوونکو او مالي مسولینو ته هدایت وکړي ترڅو:  
قراردادیانو ته د ورکول کیدونکو پیسو د مسلسل نمبر د ثبت لپاره اړین ګامونه اوچت کړل شي او هغه د   .2
قانون تطبیق کوونکو امریکایی چارواکو سره شریک کړل شي ) د افغان مالي خطر د خون په ګډون( همدا 

ډول باید دغه معلومات د FinTRACA او یا هم بلې افغان مربوطه ادارې سره شریک کړل شي. 
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پیسې ورکوي  ته  د U.S. EFT حاصلوونکو  بانکونه چه  افغان  هغه  ترڅو  پالن طرحه شي  داسي  باید   .3
وکوالی شي د عمده صرافیو د غرفو څخه په ګټې اخیستلو د ورکړل شوو لوټونو مسلسل نمبر ثبت کړي او 
هغه د قانون تطبیق کوونکو امریکایی چارواکو سره شریک کړل شي ) د افغان مالي خطر د خون په ګډون( 

همدا ډول باید دغه معلومات د FinTRACA او یا هم بلې افغان مربوطه ادارې سره شریک کړل شي. 
په افغانستان کې د فعالیت کوونکو ادارو او کمپنیو سره د امریکایی قراردادونو، قرضو او د همکاری په   .4
تړونونو کې یو معیاري ماده ذکر شي ترڅو د هغه قراردادیانو څخه چه دویم الس قراردادي ته پیسې ورکوي 
وغوښتل شي چه یا خو نوموړې پیسې د EFT د اسانتیا لرونکي بانک او یا هم د امکان تر حده د مجوز 
لرونکي حوالې له الرې دغه پیسې ورکړي. که چیري جوته شوه چه د موجود مقرراتو په رڼا کې د داسي 
یوې مادې زیاتول شوني نه دي، پدې صورت کې په رسمي ډول په حقوقي بڼه د امریکا د کانګرس څخه 

غوښتنه وشي ترڅو د یادې شوې مادې د زیاتولو حقوقي ستونزه له منځه الړه شي. 

د ادارې تبصرې 
د دې راپور په غیر نهایی بڼه کې وړاندیز شوی وو چه په افغانستان کې د امریکا سفیر د نوموړي سفارت د مالي 
سکتور کاري ډلو ته الرښونه وکړي چه د پالن جوړولو په غونډو کې د کورني امنیت ریاست )DHS( ته هم 
د ګډون اجازه ورکړل شي او یقیني شي چه د مالي سکتور د کاري ډلو په بحثونو کې هغه ټولو امریکایی ادارو 
ته چه د مالي سکتور د پیاوړتیا او پرمختګ په برخه کې کار کوي د ګډون موقع ورکړل شي. د کومه ځایه چه 
DHS په یاد شوي ګروپ کې زیاته شوې وه سیګار خپل وړاندیز بیرته واخیست. د دې راپور د غیر نهایی بڼه 
په ځواب کې په افغانستان کې د امریکا سفارت په عمومي ډول د نوموړو وړاندیزونو سره موافق وو اما د یادو 
وړاندیزونو د تطبیق په اړه یی د یو شمیر ننګونه یادونه کړې ده. د بیلګې په توګه، د سیګار د هغه وړاندیز په 
اړه چه ویلي یی وو امریکایی ادارې په خپل منځ کې داسي یوه ستراتیږي رامنځ ته کړي چه د افغان بانکونو سره 
مرسته وکړي ترڅو نوموړي بانکونه د پیسو د برښنایی لیږد )EFT(، داخلي پروسو او د پیسو د انتقال په برخه 
کې د حساب ورکولو په برخه کې خپلې وړتیاوې او ظرفیتونه اوچت کړي، سفارت ویلي چه د دې کار د ترسره 
کولو لپاره باید افغان وزارتخانې، د امریکا حکومت او په افغانستان کې د بیارغونې او پراختیایی پروژو کې دنده 
ترسره کوونکي ادارې اړین ګامونه او عمل ترسره کړي. سفارت د وروستي وړاندیز سره چه ویل شوي وو 
هغوی به په خپلو مقرراتو کې داسي ماده زیاتي کړي چه د ټولو پروژو پلي کوونکو ادارو څخه غواړي یوازي 
د پیسو د برښنایی لیږد یا EFT او یا هم د جواز لرونکي حوالې له الرې پیسې ورکړي. د دفاع وزارت پدې اړه 

د څه ویلو څخه ډډه وکړه 

پلټنه 14-11: مستقیمې مرستې/ ملټي ډونر ټرسټ فنډ
نړیوال بانک او د افغانستان دولت داسی میکانیزمونه رامنځ ته کړی چه د افغانستان د بیارغونی فنډ څخه 

څارنه وکړی او د هغه په اړه حساب ورکړی اما پدی میکانیزمونو کی یو شمیر محدودیتونه موجود دی
په ۲۰۱۰ کال کې د امریکا متحده ایاالتو او نورو مرسته کوونکو هوکړه وکړه چه د راتلونکو دوو کلونو په ترڅ 
کې به نوموړي مرسته کوونکي هیوادونه خپلې ۵۰ سلنه مرستې د افغانستان د ملي بودجې له الرې ترسره کړي. د 
افغانستان د بیارغونې باوري فنډ )ARTF( چه د نړیوال بانک لخوا پرمخ وړل کیږي هغه اصلي او اساسي مرجعه 
ده چه نړیوال مرسته کوونکي د افغان دولت سره خپلې مستقیمې مرستې ترسره کوي. د ۲۰۰۲ کال راپدیخوا ۳۲ 
نړیوالو مرسته کوونکو د ARTF سره نږدې ۴،۳ ملیارډ ډالره مرسته کړې ده، د نوموړي فنډ څخه د افغانستان د 
غیر امنیتي عملیاتو د لګښتونو او د پرمختیایی پروژو د پرمخ وړلو لپاره ګټه اخیستل کیږي. د امریکا متحده ایاالت 

په یوازي ډول د نوموړي فنډ سره د ۹۷۲ میلیون ډالرو مرستو په ورکولو تر ټولو لوی ونډه اخیستونکی دي.
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اهداف
د تیرو ۹ کالو راپدیخوا د ARTF سره د امریکا لخوا د ۱ ملیارډ ترسره شوو مرستو ته په کتو سیګار دغه پلټنه 
ترسره کړه. برسیره پردې په مستقیم ډول د مرستو د ترسره کیدو غوښتنې ته په پام سره باید معلومه شي چه 
نړیوال بانک د ARTF سره د ترسره کیدونکو مرستو څخه څه ډول څارنه ترسره کوي او همدا ډول معلومه 
کړي ایا افغان دولت د ARTF فنډ له طریقه د ترالسه شوو مرستو په اړه حساب ورکوالی شي. دا څیړنه دوی 

موخی لری:
د هغې کچې ارزونه چه افغان دولت او نړیوال بانک د ARTF	  سره د نړیوالو مرستو کوونکو لخوا د ترسره 

شوو مرستو څخه د څار په موخه رامنځ ته شوي میکانیزمونه په مستقیم ډول د ډاډ وړ دي.
معلومه کړي چه ترکومه حده افغان دولت د ARTF	  د مرستو څخه د ګټې اخیستلو په اړه د څار په برخه 

کې خپلې وړتیاوې او ظرفیتونه لوړ کړي دي.

موندنې
نړیوال بانک او افغان دولت د ARTF. 1 فنډ د ګټې اخیستلو د څرنګوالي د څار او حساب ورکولو په اړه 
درې الرې رامنځ ته کړې، البته دغه میکانیزمونه یو شمیر نیمګړتیاوې لري. د څار او نظارت پدې لړ 
کې د نړیوال بانک هغه معیاري طرزالعمل چه د نړیوال بانک لخوا د تمویل کیدونکو لپاره دي شامل دي، 
د نوموړي تګ الرې په اساس یو خپلواک څارنیز مامور د افغان دولت د غیر امنتیي عملیاتو په اړه چه د 
اوسني لګښتونو په پام کې نیولو سره د ARTF څخه تمویلیږي ترسره کیږي او همدا ډول د افغانستان د 
کنترول او تحقیق د ادارې لخوا ورته چارې ترسره کیږي. دغه څار هغومره کره او قوي چه کیدای شوای 
نه دي ځکه پدې څار کې یوازي د غیر امنیتي عملیاتي لګښتونو په اړه یوازي مالي بیاکتنې او پلټنې شاملې 
دي.  برسیره پردې د ARTF د مرستو څخه د ګټې د اخیستلو د څرنګوالي په اړه ډیرۍ پلټنې او چارې د 
کابل څخه بهر ترسره کیږي، او نړیوال بانک د ARTF په اړه د راپور پایلې او نتیجې د ARTF سره د 

مرسته کوونکو اړوندو ادارو او مسولینو سره نه دي شریکې کړې.
افغان وزارتخانو په عمومي ډول د ARTF. 2 په ګډون د مرستو د تنظیم، ادارې او حساب ورکولو په برخه کې 
خپلې وړتیاوې او ظرفیتونه اوچت کړي دي. باید دا هم زیاته شي چه افغان دولت د ARTF مرستو په اړه 
د تنظیم او حساب ورکولو لپاره د اړینو ملکي وړتیا لرونکو کارکوونکو او کدرونو په برخه کې د ستونزو 
او ننګونو سره مخامخ دي. د ظرفیت د ستونزې له کبله افغان دولت اوس هم د نوموړو چارو د سمون په 
موخه په هغه افغان قراردادیانو او یا هم نړیوالو شرکتونو باندي متکي دي چه د ARTF د فنډ څخه یوه 

برخه د مزد په شکل ورکول کیږي.

سپارښتنې
سیګار د ARTF د فنډ څخه د دقیق او سم څار او د افغان وزارتخانو د وړتیاو او ظرفیتونو د ارتقا په موخه درې 

سپارښتنې کړې دي.   
د ARTF د فنډ څخه د څار د تقویې په موخه سیګار وړاندیز کوي چه په کابل کې د امریکا سفیر او د نوموړي 

فنډ سره نور مرسته کوونکي چارواکي دې نړیوال بانک اړباسي ترڅو: 
د یاد شوي خپلواک څارګر مامور په قرارداد کې د ړنه او کره لهجه وکاروي ترڅو نوموړي چارواکي  1 .
موکلف وګرځول شي چه د افغان حکومت د عملیاتي لګښتونو د معلومولو لپاره په نمونه یی ډول په کابل او 

نورو والیتونو کې د کار د سیمو څخه د نږدې لیدنه وکړي. 
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د پروژو د پایلو او پرمختګ په اړه دې د خپل درې میاشتني راپور او یا هم د مرستو کوونکو لپاره په  2 .
سیستماتیک ډول د څارنیز ماموریتي راپور د ویش او تقسیم له الرې ټولو اړوندو ادارو ته د پروژو په اړه 

د معلوماتو د شریکولو په برخه کې ډیر څه وکړي. 

د پرمختیایی مرستو په ځانګړې ډول د ARTF د مرستو د تنظیم او د هغه په اړه د حساب ورکولو په برخه 
کې افغان وزارتخانو ته د اړینو ملکي کدرونو د وړتیاو او ظرفیتونو د لوړولو په موخه سیګار سپارښتنه وکړه 

ترڅو په افغانستان کې د امریکا سفیر د نړیوال بانک او نورو مرستو کوونکو سره په ګډه: 
د ظرفیت د لوړولو په برخه کې د افغان دولت سره مرسته او همکاري وکړي، د چارو د بشپړ مسولیت  3 .
د لیږد په اړه د پالنونو جوړول  او افغان ملکي کارکوونکو په برخه کې د معاشاتو او رتبو د اصالحاتو 
تطبیق او عملي کول چه کوالی شي د تکړه او وړتیا لرونکو په راجلبولو کې د افغان دولت توان لوړ او 

هڅې بریالۍ کړي.

د ادارې تبصرې 
د امریکا سفارت زیات شمیر داسي هڅې ترسترګو شوې چه نړیوال بانک د لومړنیو دوو سپارښتنو په اړه د ځواب 
ویلو لپاره یو شمیر ګامونه اخلي او د دریمې سپارښتنې د چه د پراختیایی او پرمختیایی مرستو په اړه د افغان دولت 

د وړتیاو او ظرفیتونو د لوړولو په برخه کې وه د ځواب ویلو یو زیات شمیر هڅې ترسترګو شوې دي. 
نړیوال بانک په خپل ځواک د هغه ګامونو په اړه چه د دریو سپارښتنو د ځواب په اړه یی ترالسه الندي دي 
بحث او خبري اترې وکړې. د بیلګې په توګه، نړیوال بانک څرګنده کړه چه پالن لري د خپلواک څارګر مامور 

د دندې په الیحه کې د والیتي کاري سیمو څخه د لیدنې موضوع او اړتیا زیاته کړي. 

پلټنه 15-11: امنیت/ د قراردادونو پلټنه
 د امریکا د USACE بنسټیز دفاعي  قانون کې نیمګړتیا سبب شوه چه نږدې

 ۵۸،۵ میلیون ډالره تادیه د امریکا دولت ته بیرته ورنکړل شي او یو شمیر نورې ستونځې رامنځ ته کړي.
د امریکا بنسټیز دفاعي قانون )DBA( د فدرال حکومت سترو قراردادي او دویم الس قراردادیانو څخه غواړي چه 
د هیواد څخه بهر د دندو ترسره کوونکو کارکوونکو ته د غرامت بیمه ومني. کانګرس DBA پدې موخه جاري 
کړ چه که چیري د هیواد څخه بهر امریکایی کارکوونکي د کار په ترڅ کې ټپي او یا هم مړه شي د نوموړې بیمې 
د اسانتیاو څخه برخمن او ګټه واخلي. د ۲۰۰۸ کال راپدیخوا د امریکایی پوځ د انجینرانو قطعې )USACE( او 
)C-JTSCC( یوازي د بیمې د کانټیننټل کمپنی)CNA(  سره د DBA د اسانتیاو د ترالسه کولو په اړه قرارداد 

کړی دي. د هغه وخت څخه تراوسه پورې CNA د بیمې د حق په توګه ۲۲۵ میلیون ډالره ترالسه کړي دي. 

اهداف
او ځکه چه قراردادیانو ته د DBA لګښتونه بیرته ورکول کیږي، دې کار د وړو قرارداد کوونکو لپاره د هغه 
لګښتونو زغمل اسانه کړي دي کوم چه د فدرال قرارداد کولو په ترڅ کې متحمل کیږي. د DBA اسانیتا په 
ځانګړې توګه په افغانستان کې ځکه خورا مهمه ده چه د یوې خوا د کار شرایط ډیر ناوړه دي او د بلې خوا دویم 
الس قراردادي ادارې او کمپنیانې لیږد امکانات په اختیار کې لري په ځانګړې توګه افغان کمپنی. دا څیړنه درې 

موخې لری:
معلومه کړي چه د DBA	  لخوا د بیمه د حق د اخیستلو کچه ترکومه حده مناسبه او قانوني وه.

د USACE او د C-JTSCC	  د داخلي کنترول سره مرسته وکړي ترڅو یقیني شي چه د سترو قراردادیانو 
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او دویم الس قراردادیانو لخوا د بیمې خدمتونه د DBA د شرایطو او اوصلو سره سمې پرمخ وړل شوې 
دي.

د DBA	  د لګښتونو په اړه قراردادیانو ته د پیسو د بیرته ورکړې  او بیل ورکولو د پروسې ارزونه

موندنې
سیګار ته معلومه شوه چه USACE. 1 ترهغه څه چه په قرارداد کې ذکر شوي زیاتې پیسې د بیمې د حق په 
توګه منلي دي او د قرارداد سره سم یی د CNA چارې او کړنې په سمه توګه نه دي څارلې او د هغه څخه 
یی دقیق نظارت نه دي ترسره کړی. د بیلګه په توګه، USACE د قرارداد د شرایطو سره سم CNA د 
راپور ورکولو د غوښتنو په اړه مسوله نه ده پیږندلې. سیګار ته معلومه شوه چه دا ډول څارنه ځکه اړینه 
وه چه د CNA معلومات تل بشپړ، دقیق او کره نه وو. د بیلګې په توګه، CAN د زیانونو تر نامه الندي د 
قضیو په اړه پداسي حال کې راپور ورکړي چه ال د وړاندي ورته ویل شوي وو چه د کار د وزارت لخوا 

به جنګي خطر د غرامت د قانون )WHCA( پراساس پیسې بیرته ورکړل شي.  
د USACE او JTSCC. 2 لخوا ترسره شوي د داخلي کنترول چارې  د سترو او دویم الس قراردادیانو لخوا 
د بیمې د دقیق شمیر پیسو د رانیولو او ساتلو په برخه کې پاتي راغلي او نه دې توانیدلې چه دغه چارې په 

سمه توګه ترسره کړي.
سیګار همدا ډول د DBA. 3 د لګښتونو د بیل جوړولو او قراردادیانو ته د بیرته پیسو ورکولو په برخه کې 
د  CNA د اوسني پروسې په اړه یو شمیر ستونزې په ګوته کړې دي. لومړۍ، د مختلفو منابعو له الرې د 
CNA مخلوط شوي فنډ چه د امریکا د مرسته کوونکو د محدودیتونو، ان د ادارې د اساسنامې او د نمګړتیا 
ضد قانون سره په ټکر کې دي. دویم، دا چه د USACE او JTSCC قراردادي مسولین د DBA پر 
لګښتونو کم څار او دید لري. د دې کار په پایله کې یو شمیر قراردادیانو د قرارداد د شرایطو خالف لیږ 
بیمې رانیولې ده. برسیره پردې سیګار ته معلومه شوه چه CNA د ۲۰۰۵ کال راپدیخوا د DBA د بیمې 

په موخه قراردادیانو ته د تادیه په موخه ۵۸،۵ میلیون ډالره ورکړي دي. 

سپارښتنې
سیګار اته سپارښتنې کړې دي – د هغه جمله څخه څلور وړاندیزونه د USACE سرپرست عمومي مسول ته 
د DBA د بیمې د قراردادنو د تقویه په اړه وو، او څلور نور یی د USACE سرپرست عمومي مسول او د 
C-JTSCC قومندان ته د DBA د بیمې د پروګرام د تقویې او د الزم االجرا په صورت کې د امریکا دولت 
 USACE ته د تادیه مرستو د بیرته ورګرځول په  اړه اړین ګامونه اوچت کړي.  سیګار سپارښتنه وکړه چه د

سرپرست عمومي مسول باید: 
د CNA. 1 سره د ترسره شوي موجود قرارداد په اړه غوښتنه وشي چه هر قراردادي ته یو بیجک )انوایس( 
ورکړل شي او په هغه کې د اړوند قرارداد لپاره DBA ته د بیمې په موخه د ورکړل شوو پیسو اصلي او 
وروستۍ شمیر ذکر شي. دا چارې باید د ادارې د اساسنامې په اړه د هغه سرغړونې ته په کتو حل شي کوم 

چه وړاندي سیګار په ګوته کړې او اشاره ورته کړې وه.
معلومه کړي چه د ادارې د اساسنامې څخه هغه سرغړونه چه سیګار په ګوته کړې د نیمګړتیا ضد قانون هم  2 .
نقض شوی، که چیري دا کار شوی وي باید په نوموړي قانون کې د راپور ورکولو په اړه مقررات او شرایط 

مراعات او د دفتر د ادارې او بودجې لپاره وړاندي شوې الرښونې او توصیې په پام کې ونیل شي. 
د CNA. 3 سره د ترسره شوي اوسني قرارداد په اړه د هغو شرایطو د وضاحت او مشخصوالي په اړه د 
بیاکتنې غوښتنه وشي چه توان یا خصارات ګالي او د WHCA سره په مطابقت کې د پیسو د بیرته ورکولو 
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لپاره غوښتنې او ادعاوې مشخصې کړي. په مشخصه توګه په قرارداد کې باید ذکر شوي وي چه څوک د 
پیسو د بیرته ترالسه کولو لپاره هغه وختغوښتنه او یا ادعا کوالی شي چه د تاوان یا زیان ګالولو د راپور 
څخه حذف شوې وي، او همدا ډول باید د هغه مدعي په اړه چه د امریکا بهر ژوند کوي د چارو د پرمخ 

وړولو څرنګوالي بیان او وضاحت ولري.
د CNA. 4 سره ترسره شوی اوسنۍ قرارداد د بیمې د بیې د ارزونې په موخه د یو خپلوکې ادارې لخوا بیاوکتل 
شي په ځانکړې توګه هغه غوښتنې چه د USACE سره د هوکړې په پایله کې ترسره کیږي او همدا ډول 

USACE ته په کلني ډول د راپور ورکولو غوښتنه مطرح شي.

د DBA د بیمې د پروګرام د تقویې او د موجودیت په صورت کې د امریکا حکومت ته د تادیې د بیرته 
ورګرځولو په موخه سیګار سپارښتنه کوي چه د USACE سرپرست عمومي مسول او د C-JTSCC مسؤل 

باید:
د DBA. 5 د بیمې څخه د قوي څار او نظارت په موخه باید قراردادي مسولینو ته الرښونه او هدایت ورکړل 
شي. پدې الرښونو کې باید قراردادي مسولینو ته د کارکوونکو لخوا د  قرارداد د ترسره کولو په موخه د 
DBA CLIN د تناسب او تطبیق د اهمیت په اړه الرښونې شاملې وي.  یادې شوې الرښونې باید همدا ډول 
د قراردادي مسولینو څخه وغواړي چه د وړاندي تردې چه د هر قرارداد لپاره قراردادي ته اړوندې پیسې 

بیرته ورکړل شي باید د هر بیمې ترالسه کوونکي څخه وروستۍ انوایس یا یبجک ترالسه کړي.
د دویم الس یا فرعي قراردادیانو ته د DBA. 6 د بیمې د ترالسه کولو د غوښتنو او اهمیت د بیانولو په اړه ټول 
اړین ګامونه اوچت کړي. په یاد شوو ګامونو کې ممکن د DBA د بیمې د پالیسیو په اړه د یادداښت خپرول 

او یا هم د دویم الس قراردادیانو سره د سترو قراردادیانو د طرزالعملونو شریکول شامل وي. 
باید جوته او معلومه کړي چه د ۵۸،۵ میلیون تادیه پیسو څومره برخه د USACE او C-JTSCC. 7 لخوا 

بیرته ترالسه کیدای شي.
کله چه د C-JTSCC او USACE. 8 لخوا د بیرته ترالسه کیدونکو پیسو شمیره معلومه شوو د نوموړي 

کار د عملي کولو لپاره باید ټول اړین ګامونه ژر ترژره اوچت کړل شي.

د ادارې تبصرې 
د دې راپور د غیرنهایی بڼه په اړه اړوندو ادارو په خپل وار سره د سیګار د سپارښتنو سره موافقت کړي او د 

نوموړو وړاندیزونو د تطبیق او عملي کولو په الره کې یی یو شمیر تدابیر او ګامونه اوچت کړي دي. 

1SP-11 پلټنه: کانګرس لپاره ځانګړۍ راپور
د NDAA د ۲۰۱۱ مالي کال د ۱۲۱۹مې برخې په اساس، په افغانستان کې د قرارداد کولو په اړه د 

سپارښتنو او وړاندیزونو تحلیل او ارزونه
پدې ربع کې، سیګار د امریکا کانګرس ته په افغانستان کې پر خصوصي امنیتي کمپنیو د امریکا د اتکا د کمولو د 
څرنګوالي په اړه د قراردادنو او پالنونو په اړه د ترسره شوې نظارت او څار په اړه خپل راپور وړاندي کړ،  دا 
چارې د ۲۰۱۱ مالي کال لپاره د ملي دفاع د صالحیتونو د قانون د ۱۲۱۹مې برخې  )NDAA( سره ترسره شوي 
دي. د کانګرس د غړو سره ترخبرو اترو او بحث وروسته سیګار هوکړه وکړه چه )۱( د امریکا دفاع وزارت، د 
بهرنیو چارو وزارت او د امریکا پراختیایی ادارې یا USAID ته په افغانستان کې د قراردادونو په اړه د ۲۰۰۸ 
مالي کال څخه بیا د ۲۰۱۱ مالي کال د مارچ تر میاشتې پورې د وړاندي شوو سپارښتنو په اړه ارزونه او تحلیل 
ترسره کړي، او )۲( د افغان ملکي وګړو د وژنو په ګډون په افغانستان کې د خصوصي امنیتي کمپنیو د اسانتیاو 

څخه د اوسني ګټې اخیستلو په اړه ارزونه وړاندي کړي.  
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د ۲۰۰۸ کال د اکتوبر څخه بیا د ۲۰۱۱ کال د مارچ تر میاشتې پورې د دفاع وزارت، بهرنیو چارو وزیر، 
د امریکا د پراختیایی ادارې او د امریکا حکومت د حساب ورکونې د ادارې او سیګار عمومي پلټونکو په ټولیزه 
توګه د ۶۵ راپورونو په خپرولو سره په افغانستان کې د قرارداد کولو د چارو د بهتروالي په موخه ۲۹۷ سپارښتنې 
کړې دي. د سیګار ارزونې د قرارداد کولو په اړه ۱۴ موضوګانې په ګوته کړې  د ټولو ۲۹۷ سپارښتنو د ډلې 

څخه ۱۷۷ )نږدې ٪۶۰( یی په پنځو لویو کتګوري کې راځي.
	 د عدم تطابق، د پوښتنې وړ لګښتونو او د اضافي پلټنو په اړه خپرې شوې موضوګانې

	 د قرارداد په اړه څار او نظارت
	 د قرارداد د ورکولو ورسته اقدامات

	 د امریکا حکومت د کارکوونکو کیفیت او کمیت 
	 د پروژې تقسیم اوقات او د کړنو او فعالیت کچه

امریکایی تطبیق کوونکي ادارې او بنسټونو تر ډیره حده د پروژو د سیمو، د اکماالتو د انتقال او د کارکوونکو د 
خوندیتوب او محافظت لپاره پر افغان خصوصي امنیتي کمپنیو اتکا لري. د خصوصي امنیتي کمپنیو په اړه اندیښنې 
د افغان دولت ترمنځ لوړې کچې ته رسیدلې او دا کار المل شوی ترڅو افغان دولت تر خپلې مشری الندي ډیرۍ 
امنیتي چارې د عامه خوندیتوب افغان ځواک )APPF( ته د لیږد په اړه ستراتیږي طرحه او رامنځ ته کړي. 
نوموړې ستراتیږی چه د ۲۰۱۱ کال د مارچ د میاشتې په ۲۲مه پلې شوې اجازه ورکوي چه افغان خصوصي 
امنیتي کمپنی د بیارغونې د پروژو لپاره د راتلونکي یوه کال او د ایساف لپاره تر راتلونکو دوو کالونو پورې 
خپلو خدمتونو ته دوام ورکړي ترڅو د عامه خونیتوب افغان ځواک تر هغه وخته پورې د نوموړو مسولیتونو د 

اخیستلو جوګه شي. 
سیګار ته معلومه شوه چه د افغان خصوصي امنیتي کمپنیو لخوا د افغان ملکي وګړو د وژلو معلومات په دقیقه 
توګه نه دي ثبت او تعقیب شوي او ممکن نیمګړي وي. د بیلګې په توګه، که څه هم د امریکا پراختیایی اداره د 
خپلو تطبیق کوونکو پرسونل د وژنې پیښې تعقیب کوي او د نوموړو پیښو په اړه امنیتي معلومات راټولوي اما د 
خصوصي امنیتي افغان کمپنیو لخوا د ملکي وګړو د وژلو په اړه هیڅ ډول راپور نه ورکوي. په افغانستان کې د 
امریکایی پوځ مسولینو )USFOR-A(  د ۲۰۰۹ کال د اګست د میاشتې راپدیخوا د هغه ملکي وژنو په اړه چه 
د امریکا د دفاع وزارت لخوا د قراردادي خصوصي امنیتي کمپنیو د غړو لخوا رامنځ ته شوي هیڅ ډول راپور 

نه دي ورکړي.

د سیګار د سپارښتنو وضعیت
د ۲۰۱۱ کال په لومړیو ۶ میاشتو کې سیګار د قراردادنو څخه د څار د غوراوي، د بیارغونې په برخه کې د 
مصرف کیدونکو مرستو د اغیزمنتیا، د اقتصاد د ودې او د عملیاتو د غوره تنظیم او بهتره ادارې په موخه ۶۴ 
سپارښتنې کړې دي. پدې سره د ۲۰۰۸ کال چه سیګار تاسیس شوو د وړاندي شوو سپارښتنو شمیره دوه برابره 
شوه. د سیګار لخوا د ۱۳۶ ترسره شوو سپارښتنو له ډلې د امریکا حکومتي ادارو ال د وړاندي ۵۴ سپارښتنې 

عملي کړې دي.

په دې درې میاشتنۍ کې اعالن شوې نوې پلټنې
د راپور ورکولو پدې مرحله کې سیګار څلور نوې پلټنې په الره واچولې – یو د USAID د پراختیایی قرارداد په 
اړه، یو د USAID د همکاری د هوکړې په اړه، یو د C-JTSCC لخوا د مرستو د ترسره کیدو او د قرارداد د 
ټولو اړینو معلوماتو د مشرعیت او د اطمینان د کچې د ارزونې په اړه او یوه بله هم د افغان ملي امنیتي ځواک د 

نوې پلټنې
د افغانستان د ثبات د نوښت د مالتړ په موخه د   •

USAID قرادادونه 
 USAID د کرهنې د پروګرام د مالتړ په موخه د  •

 د همکاری هوکړې
 

د افغانستان د بیارغونې په اړه د امریکا د   •
مرکزي قومندې د قرارداد کولو د ګډې قومندې 

)C-JTSCC( د سترو بایع په اړه د مرستو او د 
معلوماتو  د راټولو د اعتبار قابلیت 

د امریکا یی پوځ د انجینرانو د عملیاتو قطعه او   •
د افغان ملي امنیتي ځواک د اسانتیاو لپاره د ITT د 

حفظ او مراقبت قراردادونه
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فعالیتونو او اسانتیاو د حفظ او مراقبت په اړه د USACE د قرارداد په اړه ده. 

د افغانستان د ثبات د نوښت د مالتړ په برخه کې د USAID قراردادونه
د ۲۰۰۹ کال د جوالی په میاشت کې USAID د افغانستان په جنوب او شرقي سیمو کې افغانستان د ثبات د 
نوښت )ASI( د مالتړ په موخه دوه درې کلن قراردادنو الس لیک کړ، د دې دواړو پروژو عمومي لګښت ۳۰۰ 
میلیون ډالرو ډیر دي. د ایساف سره په همکاری ASI هڅه کوي چه د کوچنیو ټولینزو تسهیالتي پروژو له الرې 

د افغانستان د اقتصادي او ټولنیز پراختیا په برخه کې هڅې کوي. 

د کرهنې د پروګرام د مالتړ په موخه د USAID د مالتړ هوکړه لیک
د ۲۰۰۸ کال د سپتمبر په میاشت کې، USAID د نړیوال مالتړ او پرمختیایی ادارې سره د افغانستان د کرهنیزو 
نوموړی   USAID لیک کړی دي.  تړون الس  د همکاري  )AVIPA( سره  د  په موخه  زیاتوالي  د  حاصالتو 
پروګرام چه مجموعي لګښت یی ۴۵۰ میلیون ډالره کیږي د ۲۰۱۱ کال د جون تر میاشتې وغزاوه. د پروګرام 
اصلي برخه د کرهنیزو تخمونو او کود ویش دي، د کار په بدل کې نقدي مزد ترڅو سیمیزې ټولنې وهڅول شي، د 
کرهنیزو تجهیزاتو په موخه د کوچنیو قرضو ورکول، روزنه او د ظرفیت او وړتیاو د لوړولو پروګرامونه دي. 

 )C-JTSCC( د امریکا متحده ایاالتو مرکزي قوماندې د ګډې ناستې د مرستې قراردادي 
قومانده،د لمړنیو د خرڅون په توکو باندې د افغانستان د بیا جوړلو د لیو تړنونو لپاره

دغه پلټنه به د سیګار په راتلونو پلټنو کې تعقیب کړل شي، ” امریکا دفاع وزارت، د بهرنیو چارو وزارت او 
USAID د افغانستان د بیارغونې په برخه کې د ۲۰۰۷ مالي کال څخه بیا تر ۲۰۰۹ مالي کال پورې د ۷۰۰۰ 
قراردادیانو او نورو ادارو له الرې ۱۷،۷ میلیارډ ډالره منلي دي،“ کوم چه د افغانستان د بیارغونې سره د تطبیق 
کوونکو ادارو او قراردادیانو د پیږندلو المل ګرځي. د راپور په اړه C-JTSCC په خپلو تبصرو کې ویلي دي 
چه نوموړې اداره به د قراردادونو په اړه د اړینو معلوماتو د ساتلو او د ستونزو د حل او نیمکړتیاو د راکمولو 
لپاره زیات شمیر ګامونه اوچتوي. وروسته، سیګار په اړه نور اضافي معلومات ترالسه کړل چه په هغه کې د 
 C-JTSCC د معلوماتو د اطمینان او ډاډ په اړه پوښتنه غوښتنه شوې وه. په ځانګړې توګه ممکن C-JTSCC
د منل شوو مرستو په اړه داسي راپور ورکړی وي چه په قرارداد کې د ذکر شوي مجموعي ارزښت سره توپیر 
ولري. د جون په میاشت کې، د کورني امنیت او حکومتي چارو په اړه د سنا کمیټې، او قراردادنو څخه د څار 
 C-JTSCC په اړه فرعي کمیټې د هغه معلوماتو د اعتبار او دقیقوالي په اړه خپلې اندیښنې بیان کړې کوم چه
سیګار ته ورکړي وو. دا پلټنې به نوموړو اختالفاتو المل معلوم کړي، همدا ډول به هغه اقدامات په ګوته کړي چه 
C-JTSCC د دې توپیرونو د حل په موخه اخیستي، او همدا ډول به هغه ممکنه اړینو ګامونه ته چه د معلوماتو 

د مشرعیت او باورمنتوب لپاره یی باید C-JTSCC ترسره کړي هم بیان شي.

د امریکایی پوځ د انجینرانو قطعې د هغه عملیاتو او حفظ او مراقبت قرارداد چه د  ITT د 
شرکت سره یی  د افغان ملي امنیتي پوځ د اسانتیاو د وړاندي کولو په موخه ترسره کړی 

دي.
د ۲۰۱۰ کال د جوالی په میاشت کې USACE د ITT شرکت ته  د ۸۰۰ میلیون ډالرو په ارزښت دوه قراردادنو 
ورکړل ترڅو د افغان ملي امنیتي پوځ د تسهیالتو یا اسانتیاو لپاره اړوند فعالیتونو او د حفظ او مراقبت خدمتونه 
وړاندي کړي.  دغه قرارداد په شمال او جنوب کې د افغان ملي اردو او پولیسو تسهیالتو تر پوښښ الندي راولي. 
قراردادونه د یوه اساسي کال او څلورو اختیاري کالونو په اساس رامنځ ته شوي دي. د پروګرام د مدیر په وینا، 
ممکن دغه قرارداد ۶۶۰ کاري سیمې تر پوښښ الندي راولي. د دغه قرارداد په اساس قراردادي موکلف دي چه 
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د عملیاتو او حفظ او مراقبت په ټولو برخو کې افغان کارکوونکي وروزي. اوس مهال د دفاع وزارت د عمومي 
پلټونکي دفتر د قراردادونو د روزنې په اړه ځانګړې پلټنې پرمخ وړي.

روانې څیړنې: قرارداد
سیګار اوس مهال د قراردادونو په اړه پنځه روانې پلټنې لري. نوموړې پلټنې په افغانستان کې د دولتدارۍ د ښوالي، 
د افغان ملی امنیتي پوځ لپاره د زیربنا د جوړولو او امریکا لخوا د تمویل کیدونکو بیارغونیزو سیمو لپاره د امنیت 

او خوندیتوب د وړاندي کولو په اړه دي. 

د ځای حکومتداری او د ټولنو د پرمختیایی پروژو په اړه د USAID قراردادونه
د افغانستان د بیارغونې لپاره د ځانګړي عمومي پلټونکي د هغه قراردادنو چه د USAID لخوا د محلي یا ځایی 

حکومتداري او د کلیو د پرمختیا په برخه کې ترسره شوي دي ارزونې ترسره کوي. 

د کابل په نظامي روزنیز مرکز کې د رغونې چارې
سیګار په کابل نظامي روزنیز مرکز کې د زیربنا د رغونیزو چارو په اړه ارزونې ترسره کوي. د ۲۰۰۷ مالي 
کال څخه بیا تر ۲۰۱۰ مالي کال پورې، د انجینرۍ او چاپیریال لپاره هوایی ځواک )AFCEE( په نوموړي 
مرکز کې د دریو غیرمحدود ارایې/ او غیر محدود کمیت قراردادنو په اساس د پنځو ځانګړو چارو د پرمخ وړلو 
لپاره ۱۶۱ میلیون ډالره منلي دي. د دغه قراردادونو الندي،  AFCEE د لګښت-جمع – تعین شوی – فیس، 
شرکت- تعین شوي – قیمت، او د وخت او توکو د دندو سپارښتنه. دپالن جوړونه ، رغونې او نظارتې دندو په 

ګدون  د دغو کاري سپرښتنو په اساس، کار د بشپړیدو مختلفو نیټو ته اړتیا لری. 

د افغانستان په ملي امنیتي پوهنتون کې د رغونې چارې
سیګار د افغان ملي امنیتي پوهنتون )چه پخوا حربي پوهنتون( په نامه یادیدلو د رغونې په اړه د قراردادونو ارزونه 
ترسره کوي. AFCEE ترتمام شوې بیې برسیره- ثابت فیس د غیرمحدود ارایې/ او غیر محدود کمیت قراردادنو 
په اساس د کابل والیت د قرغې په سیمې کې د افغان ملي امنیتي پوهنتون د رغونې قرارداد ورکړی دي. د قرارداد 
د ورکولو په وخت کې د نوموړې پروژې مجموعي لګښت ۷۰ میلیون ډالره سنجش شوی وو او پروژه باید د 
۲۰۱۰ کال د جون په میاشت کې بشپړه شوې وای. د هغه وخت څخه راپدیخوا AFCEE د پروژې په اړه پنځه 
اصالحات رامنځ ته کړي دي، چه په هغه کې د شرایطو زیاتول او کمول، د منل شوو پیسو شمیره ۸۳ میلیون 

ډالرو ته اوچتول او د پروژې د بشپړولو نیټه د ۲۰۱۱ کال د جون ترمیاشتې پورې غزول شامل دي. 

)I( خصوصي امنیتي مالتړیز خدمتونه
سیګار غواړی چه معلومه کړي چه یا USACE د خصوصي امنتیي قراردادي لخوا د قرارداد سره سمې ټول 

امنیتي خدمتونه او په قرارداد کې رامنځ ته شوي اصالحات ترالسه کړي دي.  

)II(خصوصي امنیتي مالتړیز خدمتونه
سیګار د هغه خصوي امنیتي قراردادي په اړه چه USAID ته یو د سترو امنیتي خدمتونو وړاندي کوونکۍ 
قراردادي پلټنه ترسره کوي. نوموړې پلټنه، د مصارفو، تقسم اوقات او د فرعي قرارداد د پایلو په اړه او همدارنګه 

د قرارداد څخه د څار او نظار په اړه تمرکز کوي. 

روانې پلټنې
قرارداد

د محلي حکومتداري او د ټولنې د پرمختیا لپاره د   •
USAID قراردادونه 

د کابل په نظامي روزنیز مرکز کې د رغونې   •
 چارې

 
په افغان ملي حربي پوهنتون کې د بیارغونې   •

چارې 
 )I( خصوصي امنیتي حمایتي خدمتونه •
 )II(خصوصي امنیتي حمایتي خدمتونه •

د بیارغونې پروګرامونه او عملیات
د ANSF د موټرونو په اړه حساب ورکول   •

د افغانستان د کرهنې سکتور د ظرفیت د لوړولو   •
په برخه کې د امریکا د متحده ایاالتو مرستې او 

 همکاري 
 

په افغانستان کې د ملکي وګړو د ژوند د سطحې   •
لوړولو لګښت 

د USAID د مالي پلټنو په لړ کې د قراردادنو،   •
د همکاری د تړونونو او د افغانستان د بیارغونې 

لپاره د ورکړل شوو پورونو په برخه کې د تحمیل 
شوو لګښتونو تر پوښښ الندي راوستل  

د قرارداد کولو په اړه د افغان لوموړني ابتکار   •
تطبیق  
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روانې څیړنې: پروګرامونه او عملیات
سیګار د هغه پروګرامونو او عملیاتو په اړه چه د افغان ملي امنیتي پوځ د جوړښت، د دولتدارۍ د پرمختګ، او د 

افغانستان د اقتصادي اساس د ایښودلو له کبله د امریکا لپاره مهمې دي پلټنه ترسره کوي.

د افغانستان د ملي امنیت قواوو د وسایطو حساب ورکونه
د امریکا متحده ایاالتو تراوسه پورې د افغان ملي امنیتي پوځ ته په لسګونه زره موټر ورکړي او پالن لري چه 
د ۲۰۱۲ تر وروستیو پورې زرګونه نور موټر ورکړي. د دې موټرو زیاته برخه د بهرنۍ نظامي خریداري د 
پروګرام )FMS( له طریقه چه د DSCA لخوا پرمخ وړل کیږي رانیول شوي دي. دغه پلټنه چه د موټرو په اړه 
ترسره کیږي، به د CSTC-A او د افغان ملي امنیتي پوځ هغه وړتیاوې او قابلیتونه چه د نوموړو موټرو په اړه 

یی د حساب ورکولو او د هغه څخه د ساتنې په برخه کې لري ډیر تمرکز وکړي. 

 د افغانستان د کرهنیزو ظرفیتونو د لوړولو په برخه کې د امریکا مرستې

د امریکا متحده ایاالتو د افغانستان د کرهنې د سکتور د پراختیا په موخه ۱،۴ ملیارډ ډالره سرمایه ګذاري کړې ده. 
د امریکا د مرستو د اوږد مهال ثبات په موخه امریکایی ادارو د ظرفیتونو د لوړولو اړوندو فعالیتونو لپاره ۱۰۰ 
میلیون ډالره ورکړي دي، پدې هڅو کې د افغانستان د کرهنې د وزارت سره د کروندګرو لپاره د غوره خدمتونو 
د وړاندي کولو او د کرهنې د خصوصي سکتور د ودې په موخه د ظرفیتونو لوړول هم شامل دي. دغه پلټنه د 

کرهنې په سکتور کې د ظرفیتونو د لوړولو په هڅو باندي متمرکزه شوې ده.

په افغانستان کې د امریکایی ملکي وګړو د ژوند د سطحې د لوړولو په برخه باندي لګښتونه 
او پایښت

په افغانستان کښي د امریکا د ستراتیژی یوه برخه په هغو ملکی هڅو پوری تړلی ده چی کوالی شی د غوره 
حکمت جوړ او په هیواد کښی اقتصادی پرمختیا را منځ ته کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ۲۰۱۱ کال 
د مې تر ۳۱ نیټې پورې ۱۲۲۳ ملکیانو ته جواز ورکړي. د بهرنیو چارو د عمومي پلټونکي د دفتر سره په ګډه 
ترسره کیدونکې دغه پلټنې د ملکي ژوند د سطحې د لوړولو په اړه د ترسره شوې پلټنې ادامه ده،  او همدا شان 

په افغانستان کې د ملکي حضور د تقویې او بقا په موخه ترسره کیږي.  

د USAID د لګښتونو په اړه د مالي پلټنې پوښښ د قرارداد، د همکارۍ د هوکړې او د 
افغانستان د بیارغونې لپاره د قرضو سره سمون لري.

د USAID د ځانګړي عمومي پلټونکي په وینا، د ۲۰۰۲ څخه بیا تر ۲۰۱۰ مالي کال پورې د افغانستان د 
بیارغونې لپاره د  USAID لخوا منل شوې مرستې حدودآ ۱۱،۷ ملیارډ ډالرو ته رسیږي. USAID د دې شمیر 
مرستو ډیرۍ برخه د قراردادونو، د همکارۍ د هوکړو او د قرضو په بڼه د قراردادیانو او د غیردولتي ادارو له 
الرې لګولې دي. د لګښتونو مالي پلټنې د دې مالي میکانیزمونو سره د مرستو د ځانګړو اختصاصاتو چه په مستقیم 
او یا هم غیر مستقیم ډول ځانګړې شوي د مرستو څخه د څار په اړه ستر کمک کوي او ډیرې ګټورې تمامیږي، 
همدا شان په داخلي کنترول کې نیمګړتیاو په ګوته کوي او د اړوندو مقرراتو او قوانینو سره د چارو د تطابق په 
اړه معلومات وړاندي کوي. دغه پلټنه به د USAID د هغو هڅو سره مرسته وکړي چه غوړاي په قرارداد ورکړل 

شوو پروژو په اړه اړینې مالي پلټنې ترسره کړي. 



پلټونکی I  ځانګړی عمومي  بیا رغونه   افغانستان  د  18

نظارت سیګار  د 

د قرارداد کولو په اړه د افغان لوموړني ابتکار تطبیق
په افغانستان کې امریکایی پوځ )USFOR-A( او په افغانستان کې د امریکا سفارت د افغانستان د اقتصاد د 
پیاوړتیا، ظرفیت د لوړولو په موخه د قرارداد کولو په برخه کې افغانونو ته لومړیتوب ورکړی او مخالیفینو ته 
د مرستو لیږد د مخ نیوي په موخه یی د نوموړو افغان کمپنیو څخه د خدمتونو او وسیالو په برخه کې د امریکا د 

شرایطو سره د تطابق غوښتنه کړې ده. دغه پلټنه د افغان لومړي نوښت سره مرسته کوي

عدلی څیړنې
د تعدیل سره سم 181-110 عامه قانون په اساس سیګار وړاندي تر دې چه کاري موده یی پای ته ورسیږي 
هغه  د  او  مرستو  شوو  ورکړل  هم  یا  او  شوې  تخصیص  لپاره  بیارغونې  د  افغانستان  د  چه  ګرځوي  موکلف 
پروګرامونو او یا عملیاتو په اړه چه دغه مرستې پکې لګول شوې کانګرس ته اړوند راپور وړاندي کړي. سیګار 
د افغانستان د بیارغونې لپاره د دریو سترو فنډونو په اړه پلټنې ترسره کوي – د افغانستان د امنیتي ځواک فنډ 
 USAID چه د )ESF( چه د امریکا د دفاع وزارت لخوا پرمخ وړل کیږي؛ د اقتصادي مالتړ فنډ ،)ASFF(
لخوا پرمخ وړل کیږي؛ د مخدره توکو سره د نړیوالې مبارزې او د قانون د حاکمیت حساب )INCLE( چه د 
امریکا د بهرنیو چارو د وزارت لخوا اداره کیږي سیګار به د دغه پلټنه په ترڅ کې د فساد، د مرستو څخه د 
ناوړې ګټې اخیستنې او د ټیکس ورکونکو د ډالرو څخه د ګټې اخیستلو په برخه کې د سرغړونو د معلومولو لپاره 

نوموړې پلټنې ترسره کوي. 

د DoD د عدلی څیړنو په ترڅ کښی د افغانستان د بیارغونو په اړه د معالوماتو انتقال او 
لیږدونه 

د ۲۰۱۰ کال د مارچ په میاشت کې سیګار د افغان امنیتي پوځ فنډ په اړه د دفاع وزارت د تخصیص، منل شوو 
او لګښتونو د انتقال د معلوماتو د څرنګوالي د معلومولو لپاره بیاکتنه په الره واچوله. کانګرس د ۲۰۰۵ مالي کال 
راپدیخوا چه نوموړي فنډ یعني ASFF رامنځ ته شوو تراوسه پورې نږدې ۳۹،۵ ملیارډ ډالره  تخصیص کړي 

دي. او د ۲۰۱۰ مالي کال تر پایه پورې نږدې ۱۲،۹ ملیارډ ډالره یی مصرف شوي دي. 
د ارزونې او ازموینې لپاره د اړینو معلوماتو راټول یوه ستره ننګونه ده ځکه هرکله چه د دفاع وزارت د 
ASFF لپاره پیسې په ومني، سمدالسه یو زیات شمیر پیسې د FMS د باوري فنډ حساب ته د مصرف په موخه 

حواله کیږي. 
د ۲۰۱۱ کال د جون تر ۲۸مې نیټې پورې د دفاع مالي او حسابداری خدمتونو )DFAS( سیګار ته د ۵،۸ 
ملیارډ ډالرو د لګښت په اړه دوسیې ورکړي دي کوم چه د FMS د حساب له الرې پروسس شوې دي. د دغه 
دوسیو په اساس یوازي محدود عدلي بیاکتنې ترسره کیدای شي ځکه په هغوی که یو شمیر اړین معلومات نشته. 
سیګار اوس مهال د پاتې معلوماتو په لټه کې دي. همدا ډول د سیګار عدلي ټیم د موجودو معلوماتو په اړه کار 
کوي ترڅو د ځانګړو پلورونکو پیږندنې په ګوته او معلومه کړي او د ټولو بایعو یا پلورونکو یو داسي لیست جوړ 
کړي چه د ټولو ادارو په کچه مربوطه معلومات پکې ذکر شوی وي سیګار به د دغه لیست څخه د اړوندو ادارو 

په اړه د عدلي پلټنې په ترڅ کې ګټه واخلي.
بیاکتننه ترسره کړې چه د  سیګار د ASFF اړوند د ۱،۷ ملیارډ مصرف شوو  هغه ډالرو په اړه عدلي 
USACE  لخوا د ۲۰۰۵ مالي کال څخه بیا تر ۲۰۰۹ کال پورې لګول شوې وي) هغه مرستې چه د FMS له 
الرې نه دي ترسره شوې(. دغه ازموینې د غیرعادي کړنو د پیږندنې په موخه ترسره شوې وې، لکه د د دوګونو 
پیسو ورکولو پیښې او خارج شوو ډلو د لسیت په اړه د پلورونکو یا بایع په اړه. سیګار د انجینرانو د قطعې د مالي 

عدلې پلټنې
د بیارغونې په اړه د دفاع وزارت د معامالتو په   •

 اړه معلومات

د بیارغونې په اړه د USAID د معامالتو په اړه   •
 معلومات

د بیارغونې په اړه د بهرنیو چارو وزارت د   •
 معامالتو په اړه معلومات
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نظارت سیګار  د 

مدیریتي سیستم )CEFMS( د لګښتونو د سند یا واوچرو په اړه د معلوماتو ته د الس رسۍ په تمه دي ترڅو دغه 
استثناات او د اسناد راټولو منابعو په اړه بیاکتنه ترسره کړي. 

په افغانستان پوری اړوندو د انتقالی معالوماتو عدلی څیړنه او بیا کتنه
سیګار د ۲۰۰۲ مالي کال څخه بیا د ۲۰۱۱ کال د جوالی تر میاشتې د هغه ۷،۴ ملیارډ ډالرو په اړه چه د ۷۳۰۰۰ 
 USAID انتقاالتو په لړ کې مصرف شوې دي د نوموړو لګښتونو د استثناتو او اسناد راټولو د منابعو په اړه د
څخه د ال زیاتو معلوماتو غوښتنه کړې ده. د دغه اسنادو ډیرۍ برخه په سیمه کې ځای پر ځای شوې ده چه د ځنډ 
اصلي المل هم همدغه دي. سیګار همدا ډول د ۲۰۱۱ کال د مارچ د میاشتې سره سم د انتقال په اړه تازه  معلومات 
ترالسه کړي دي. دغه معلومات د نورو افاقي معلومات سره د سمون او کره والي په موخه پرتله او تصدیق کیږي. 
هرکله چه دغه چارې بشپړې شي، عدلي ډله به د ازموینو بله دوره پیل کړي. سیګار په هر درې میاشتني ډول د 
تازه معلوماتو په راټولو اقدام کوي او د USAID د انتقاالتو په اړه به دوامداره او مسلسل څار ته دوام ورکړي. 

د افغانستان د بیارغونې په اړه د امریکا د دفاع وزارت د معاملو معلومات
د ۲۰۱۰ کال د جون په میاشت کې سیګار د INCLE د حساب اړوند د انتقالتو په اړه ارزونه په الره واچوله، 
نوموړي ماموریت د ۲۰۱۱ کال د مارچ تر ۳۱مې نیټې پورې ۲،۸۶ ملیارډ ډالره ترالسه کړي دي. د ۲۰۱۱ کال 
د جوالی په ۱۹مه سیګار معلومات ترالسه کړل چه د ۲۰۰۲ مالي څخه بیا د ۲۰۱۱ کال د جون ترمیاشتې پورې 
ټول لګښتونه ۲،۴ ملیارډ ډالره ښایی. سیګار د معلوماتو د دقت او شفافیت په اړه بیاکتنه او د انتقال د معلوماتو په 

اړه عدلي ارزونه په الره اچوي. 

تحقیقات
د راپور ورکولو په دې دوره کې، سیګار ۲۹ نوې قضیې پرانیستې او د هغه تحقیقاتو سره یی مرسته وکړه چه 
د پنځو تنو چه د هغه ډلې څخه د امریکایی پوځ د ذخیره افسرانو څخه یو تن د قرارداد د ورکولو په بدل کې د 
۱ میلیون ډالرو د بډې یا رشوت د اخیستلو او دوه تنه نور امریکایان د هیروینو د ویش په برخه کې د دسیسې د 
جوړولو په تور د ګرفتارۍ په بیه تمام شول. سیګار هغه پر لپسې هڅې چه د افغان قانون تطبیق کوونکو ادارو 
سره یی ترسره کړې د دوو افغان وګړو د ګرفتارۍ په بیه تمامې شوې. سیګار همدا ډول د دندو څخه د ککړو 
چارواکو د کوښکولو او د هغوی د دندو ځنډولو ته پراختیا ورکړې، دا کار المل شوی چه امریکایی، افغان او یا 
هم د دریم هیواد ادارې د خپلو کړنو په اړه کره حساب ورکړي. د دې پروګرام څخه د سیګار مقصد دادي چه هغه 
قراردادیان چه په فساد کې ښکیل پیږندل شوي او یا یی هم خپلې چارې په سمه توګه پرمخ نه دي وړې د بیارغونې 
په برخه کې د نورو قراردادونو د ترالسه کولو څخه محروم او بې برخه کړل شي. پدې درو میاشتو کې سیګار د 

دندو څخه د لیري کولو او یا هم ځنډولو په اړه ۶ پیښې ارجاع کړې دي.  

روانې قضیې
پدې درو میاشتو کې سیګار ۲۹ نوي تحقیقات پیل او ۱۵ یی وتړل، چه پدې سره د روانو تحقیقاتو شمیر ۸۹ ته 
رسیږي. د دې شمیر ډیرۍ قضیې د خریدارۍ په برخه کې د فساد او بډې اخیستلو په اړه دي، او نوموړي حاالت 
د سیګار د لومړیتونو څخه دي. د نویو قضیو د ډلې څخه ۱۴ یی د خریدارۍ په برخه کې د تقلب په اړه دي او 
۱۰ نورې یی د ادعا سره سم د فساد او یا هم د بډو په اړه دي. پاتي پنځه نورې قضیې د دولتي اماکنو د غال، د 
دندو د تعلیق او لیري کولو او ملکي تحقیقاتو په اړه دي. ۱.۱ شمیره انځور د کتګورۍ په اساس د سیګار لخوا د 

روانو قضیو ښکارندوی کوي.
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نظارت سیګار  د 

پدې درو میاشتو کې سیګار ۱۵ قضیې وتړلې. چه د یادو شوو پنځو له ډلې څخه څلور یی د قانوني اقدام په 
اخیستلو یعني یا خو د دندې ځنډول او یا هم لیري کول، د ګرفتارۍ معطل شوې پیښې او یا هم د حکومت سره 
د منصفانه تصفیه په پایله تمامې شوې دي. شپږ قضیو په کافي اندازه شواهد او ثبوته نه درلودل، او پنځه نورې 

قضیې د تحقیقاتي معیارونو د نه درلودلو په اساس وتړل شوې. 

 د امریکایی پوځ ذخیر افسر د بډې په اخیستلو محکوم وپیږندل شو؛ 
او دوې نورې ګرفتارۍ هم ترسره شوې. 

فدراله  په  کس  یو  څخه  ډلې  له  افسرانو  ذخیره  د  پوځ  امریکایی  د  کې  میاشت  په  جون  د  کال   ۲۰۱۱ د 
په برخه کې د دسیسې په جوړولو محکوم وپیږندل  او د هیروینو د ویش  محکمه کې د بډې په ترالسه کولو 
کوي  ډده  څخه  اخیستلو  نوم  د  خاطر  په  خوندیتوب  د  تحقیقاتو  روانو  د  یی  سیګار  چه  افسر  نوموړۍ  شوو. 
بدل کې  په  د مرستې  برخه کې  په  د ورکولو  قرارداد  یوه  د  ارزښت  ډالروپه  میلیون  د ۲۳  اعتراف وکړ چه 
کول. ترالسه  شکل  په  بډې  د  ډالر  نور  میلیون   ۱ باید  یی  سم  سره  وعدې  د  او  ترالسه  ډالره   ۴۰۰۰۰۰  یی 

 دغه ګډ تحقیقات د سیګار لخوا په الره واچول شول او په هغه کې د قراردادونو په اړه د فساد سره د مبارزې 
نړیوالې ادارې)ICCTF(، د مخدره توکو پر وړاندي د قانون د حاکمیت اداره )DEA(، او د کورني امنیت د 
مهاجرت او ګمرکاتو ریاست )DHS-ICE( استازو ګډون درلود. تحقیقات د DEA د هیرینو او د مخدره توکو 
د قاچاق په اړه د دسیسو د جوړولو په تور د ګرفتارۍ المل شوو، دا هرڅه د پورته یاد شوي د محکومیت څخه 

شپږ ورځې وړاندي ترسره شول.
فدرال مسولینو د امریکایی پوځ پورته یاد شوی کس د ۲۰۱۱ کال د ویرجنیا په ایالت کې پداسي حال کې 
ګرفتار کړ چه غوښتل یی بډو په شکل د هوکړه شوي پیسو د شمیر څخه ۵۰۰۰۰۰ نقدې پیسې ترالسه کړي. د 
بډې اخیستلو برسیره فدرال ادارو هغه د هیروینو د ویش او د مخدره توکو د قاچاق په موخه د دسیسې د جوړولو 

په تور هم تورن کړ.  
دغه تحقیق د ۲۰۱۰ کال د اپریل په میاشت کې وروسته ترهغه پیل شوو چه سیګار معلومات ترالسه کړل چه 
د ذخیره افسرانو له ډله یو کس غواړي چه د ۲۰۰۸ او ۲۰۰۹ کالو ترمنځ د بیارغونې د یوه قرارداد د ورکولو 
په برخه کې د خپل صالحیت او نفوذ په بدل کې رشوت ترالسه کړی دي. سیګار ته همدا ډول معلومه شوه چه 
نوموړي کس چه ال د پخوا یی افغانستان پرېښی وو د هوکړې سره سم یو زیات شمیر پیسې ال د قراردادي څخه 
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نظارت سیګار  د 

نه دي ترالسه کړې او د هغه په تمه دي. د ICCTF د استازو سره په همغږۍ، سیګار د یوې جرمې پیښې په 
اړه تحقیق پیل کړ او داسي یو پالن یی جوړ کړ چه د رشوت د دغه سترې پیښې په اړه نوموړۍ تورن کس خبرو 
اترو ته راکیکاږي. د ۲۰۱۰ کال په دوبي او مني کې سیګار د نوموي افسر د برښنالیک اړیکه ټینګه کړه، او هغه 
ولیکل چه هغه د ځانګړي قراردادي د یو قرارداد د جهت ورکولو په بدل کې د هوکړو شوو پیسو زیاته برخه په 

راتلونکي کې ترالسه کوونکۍ دي.
د سیګار اجینټ د ICCTF د استازي سره په ګډه  د ۲۰۱۰ کال په نیمایی او د ۲۰۱۱ کال په لومړیو کې د 
نوموړي افسار سره زیات شمیر لیدنې ترسره کړې. د مالقاتو په دغه لړۍ کې چه په الکترونیکي ډول څارل کیدلې 
یادشوې افسر جوته کړه چه په څه ډول یی د قرارداد د ورکولو په برخه کې د خپل نفوذ څخه کار اخیستی دي، 
ځانګړي قراردادیان او ټول شامل قرادادیان یی په ګوته کړل، او د هغه شمیر پیسو په اړه چه د نوموړي افسر د 
بډې په شکل ترالسه کړي وو مفصل معلومات ورکړل او د همدا ډول یی د هغه شمیر پیسو په اړه چه د وعدې سره 
سم باید په راتلونکي کې دی ترالسه کړي معلومات ورکړل. همدا ډول نوموړي افسر پدې اړه هم معلومات ورکړل 
چه په څه ډول هغه د افغانستان څخه امریکا ته دغه پیسې انتقال کړې دي. نوموړي افسر په خپلو بیانیاتو کې دا هم 

وویل چه د افغان قراردادي څخه د زیات رشوت په راټولو کې یو افغان جنګ ساالر ورسره مرسته کړې ده. 
د فدرالې ادارې د یو مخفي مامور سره په لیدنه کې نوموړي افسر د جنوبي لویدیځې اسیا څخه امریکا ته 
هیروینو د قاچاق په اړه هم خپل نیت او عالقه څرګنده کړه. پدغه مرحله کې سیګار د DEA څخه غوښتنه وکړه 
چه په تحقیقاتو کې ورګډ شي. وروسته دغه افسر د سیګار سره مرسته کوونکي منبع د هیروینو د قاچاق په برخه 
کې کارکوونکو ته ورمعرفي کړه، هغوی په خپل وار سره د جنوب ختیځې اسیا د هیروینو په رانیولو کې خپله 

عالقه بیان کړه. DEA د دغه کسانو په اړه ال د پخوا معلومات درلودل. 

سیګار د افغان ادارو سره د تحقیقاتو او ګرفتاریو په ترسره کولو کې مرسته او مالتړ کوي. 
د ۲۰۱۱ کال د جون په میاشت کې د افغانستان د شفافیتتحقیقاتي ادارې )ASIU(، ICCTF او د سیګار ترمنځ 

د پلټونکو یوې ډلېد جون په میاشت کې په کندهار والیت کې د بډو او رشوت د اخیستلو په تور د یو افغان قراردادي د نیولو لپاره 
چمتو کیږي. نوموړې ګرفتاري د سیګار، د ICCTF د نورو غړو، افغان ملي پولیسو څارنواالنو او د افغان محقیقینو لخوا تر یو 

ګډې پلټنې وروسته ترسره کیږي. )د سیګار انځور(
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د ګډې همکاری په پایله کې یو افغان وګړی چه په کابل هوایی ډګر کې د USACE لپاره د خدمتونو د وړاندي 
کوونکي قراردادي څخه یی د ۱۵۰۰۰۰ ډالرو د رشوت غوښتنه کړې وه په ګرفتارۍ او نیولو تمامه شوه. دغه 
قضیو په خپل نوعیت کې لومړۍ ده چه د امریکا د قانون د تطبیق کوونکو او د ASIU ترمنځ ته ګډ کار په ترڅ 
کې یو افغان وګړۍ ګرفتار شي. دغه قضیې د امریکایی نظامي او افغان مشرتابه ترمنځ ته لوړه کچه د ګډې 

همکارۍ او کار په اړه عالقه رامنځ ته کړه. 
دغه یاده شوې پلټنه سمدالسه وروسته ترهغه پیل شوو چه ICCTF یو شکایت ترالسه کړ په کوم چه ویل 
شوي وو چه د محمد ادریس قاسیمي په نامه یو افغان ژباړن د امریکا لخوا د تمویل کیدونکي یوه قراردادي څخه د 
رشوت غوښتنه کړې ده. د ASIU سره د رامنځ ته شوو اړیکو له الرې، د سیګار اجینټ د افغان لوی څارنوالي 
سره د ګډې پلټنې او تحقیقاتو د ترسره کولو په اړه غوښتنه مطرح کړه. د لوی څارنوالي د مرستیال ښاغلي ډاکټر 
رحمت اهلل نظري تر مشری الندي د ASIU دوو تحقیقاتي څارنواالنو د پلټنو چارې تنظیم کړې. سیګار ۲۰۰۰۰ 
ډالر د پیشکي په ډول قاسمي ته د ورکولو په موخه ورکړل. افغان مسولینو سمدالسه وروسته ترهغه چه قاسمي 
 ICCTF پیسې واخیستلې هغه ګرفتار کړ، او د افغان ملي پولیسو د ۱۰ حوزې پلیسو هغه ونیو. د سیګار او
کارکوونکو د قاسمي د ګرفتاری او د افغان ملي پولیسو د وروستیو کړنو د پیښو څخه نظارت کاوه هغه ۲۰۰۰۰ 

ډالره بیرته سیګار ته ورکړل شول.

د بډو د ورکولو په تور افغان قراردادي ونیول شو
د ۲۰۱۱ کال د جون په میاشت کې د سیګار او د ICCTF د غړو ترمنځ د هغه ګډ کار په پایله کې چه په قندهار 

د سیګار پلټوونکو د جون په میاشت کې د هغه افغان وګړی په نیولو کې ونډه درلوده کوم چه د امریکا لخوا د تمویل کیدونکې 
بیارغونیز قراردادي څخه د بډو غوښتنه کړې وه. دا د یو افغان وګړي د نیولو لومړنۍ پیښه وه چه د امریکا د قانون پلي کوونکو 

ادارو او د افغان شفافیت د تحقیقاتي واحد لخوا د ګډ کار او همکاري په نتیجه کې ترسره شوه. )د سیګار انځور(
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والیت کې  د افغان ملي پولیسو د جرمي تحقیقاتي ریاست )CID(  او افغان څارنواالنو سره په همغږی ترسره 
شول د هغه افغان قراردادي په ګرفتارۍ تمامه شوه چه د قندهار په هوایی ډګر کې میشت د USACE د قرادادنو 
کارپوه ته یی دوه ځلې د بډې د ورکول هڅه کړې وه. د USACE د قراردادونو کارپوه ته د یو ناغوښتل شوي 
برښنالیک په ترڅ کې چه د ۲۰۱۱ کال په اپریل میاشت کې لیږل شوی وو معلومه شوه چه قراردادي د پولیسو د 
یوې سرحدې پوستې د رغولو د قرارداد د ترالسه کولو په موخه نوموړي کارپوه ته د بډې وړاندیز کړی وو. د 
USACE کارپوه سمدالسه سیګار او ICCTF ته پدې اړه خبر وکړ. د ۲۰۱۱ کال د جون په میاشت کې نوموړي 
قراردادي د ۵ څخه تر ۱۰ میلیون ډالرو په ارزښت د اطفایې یا اور ګولو هغه دوو نویو پروژو د قرارداد د ترالسه 
کولو په موخه چه د افغان ملي پولیسو لپاره نوې رغول کیدې او ټول ارزښت یی د ۵ څخه تر ۱۰ میلیون ډالرو 
اټکل شوی وو په منظم برخو کې د ۴۰۰۰۰۰ ډالرو بډو د ورکوو په اړه دویم برښنالیک واستاوه. د نوموړي 
قراردادي د نیولو ترڅنګ افغان ملي پولیسو د جرمي تحقیقاتي ریاست )CID(  د نوموړي قرادادي موټر او هغه 

پیسې چه هغه لیږدولې ضبط کړې.

سیګار د دندو د ځنډولو او د دندو څخه د لیري کولو په درشل کې
پدې ربع کې سیګار د بیارغونې چارې پرمخ وړونکو امریکایی ادارو ته د اشخاصو او یا هم قراردادیانو د دندو 
د ځنډولو او یا هم د دندې څخه د لیري کولو شپږ موارد ارجاع شوی دي، چه پدې سره د ۲۰۰۹ کال راپدیخوا 
د  نوړو پیښو شمیره ۳۲ ته رسیږي. د پیښو د ارجاع دغه پیښې د بشپړو شوو تحقیقاتو او د اړوندو ادارو لپاره 
د نوموړو پیښو د الزمه اقداماتو د اخیستلو لپاره د ټولو اړینو اسناد د پوره کولو په پایله کې رامنځ ته شوې دي. 
سیګار همدا ډول د قراردادي لخوا د حساب ورکولو په اړه د چارو د ال ښه سمون او د هڅو د ګړیندیتوب په موخه 

پخوانۍ او با تجربه وکیل په دنده ګمارلۍ ترڅو الندي دری ګامونه اوچت کړي: 
	 هغه قراردادیان چه ګمان کیږي په فساد کې ښکیل او یا یی هم د پوښتنې وړ چارې پرمخ وړي دي په ګوته 

او مشخص کړي
	 د دندو څخه د ککړو مسولینو د کوښه کولو او د هغوی د دندو د ځنډولو په اړه اړینې سپارښتنې وکړي.

	 د دندو د ځنډولو او یا هم د دندو څخه د لیري کولو د پیښو په اړه د محقیقینو او پلټونکو لپاره د روزنیز 
پروګرامونه په الره واچوي ترڅو د نوموړو روزنو څخه په ګټه اخیستلو نوموړي مسول کسان د پیښو په 
اړه د پریکړو کولو لپاره ټول اړین معلومات او اسناد په الزم شکل چمتو او د دغه شان معلوماتو د راټولو 

الرې چارې زده کړي. 

د دندو څخه لیري کول او یا هم د دندو ځنډول قراردادي ټولنې ته په زغرده پیغام رسوي چه د افغانستان د 
بیارغونې په برخه کې فساد او تر پوښتنې الندي کړنو ته په هیڅ ډول اجازه نه ورکول کیږي او داسي چارې د 
زغمولو وړ نه دي. د هغه قراردادیانو د چارو بندول او د هغه په کړونو باندي بندیز لګول چه نه دي توانیدلې 
مربوطه چارې په سم او الزم ډول پرمخ یوسي امریکایی ادارو ته ډاډ او اطمینان ورکوي چه په قراردادونو کې 
مصرف کیدونکي ډالر په مشروع ډول په افغانستان کې په اړوندو برخو کې لګول کیږي. دغه کړنې به د انحصار 
د قدرت د راکمولو، د واسطې د سیستم د ضعیفولو، او د مخالیفینو د شبکو څخه د پیسو د منع کولو له الرې د 

بیارغونې په برخه کې د امریکا د ستراتیږیکو موخو د ترالسه کولو په برخه کې ستر کمک وکړي.  
د تحقیقات لپاره د سیګار لوړ پوړۍ وکیل به په هره قضیه کې د هغه د پیل سره سم په قضیه کې دخیل وي. د 
هر تحقیق په جریان کې به سیګار د دندو څخه کوښه کول او د دندو ځنډول او د قضیو جدیت او اهمیت ته په کتو د 
ملکي او جرمي کړنو لپاره عدلي ریاست ته د هغه د ارجاع کولو به د اړینو اصالحي ګامونه په توګه وکاروي. 

د دندو د ځنډولو او یا هم د دندو څخه د لیري کولو د نوښت د یوې برخې په توګه سیګار یو داسي پروګرام 
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رامنځ ته کوي چه په هغه کې د سیګار او یا هم د نورو ادارو لخوا د فساد او یا تر پوښتنې الندي فعالیتونو کې 
ښکیلې ادارې په ګوته او هغه وپیږني او پدې اړه ترسره شوی وي تحقیقات د ځان سره ثبت او ریکورډ کړي. 
سیګار به دا ډول پیښې اړوندې ادارې ته د دندې څخه د کوښه کولو او یا هم د مربوطه کس یا قراردادي د دندې 
د ځنډولو لپاره مربوطه ادارې ته ولیږدوي. سیګار پالن لري چه د نورو جرمي تحقیقاتي ادارو څخه د نوموړي 
پروګرام  د بشپړولو لپاره معلومات ترالسه کړي. په ۲۰۱۰ کال کې د امریکایی پوځ د سترو خریداریو په برخه 
کې د فساد سره د مبارزې واحد څخه د لوی کمک او مرستې په ترالسه کولو سره اوس سیګار توانیدالی دي 
چه په فساد او یا هم په ناوړو کړونو کې د ښکیلو کسانو د دندو د ځنډولو او یا هم د دندې څخه د هغوی د لیري 
کولو په اړه په غوره ډول چلند وکړي. پدې ربع کې  د دې هڅو په پایله کې سیګار شپږ کسان د پوځ ادارو ته 
د چارو څخه د لیري کولو په موخه لیږدولي دي. د ۲۰۱۱ کال د جون تر ۳۰مې پورې د سیګار لخوا وړاندي 
شوې سپارښتنې د دندو څخه د ۳ کسانو د کوښه کولو په بیه تمامې شوې دي. د دې دریو میاشتو په ترڅ کې د 
شپږو موارد په ګډون سیګار د دندو څخه د لیري کولو اویا هم د دندو د ځنډولو په اړه ۳۲ موارده ارجاع اویا هم 

اړوندو ادارو ته لیږدولي دي.

سیګار په افغانستان کې خپل تحقیقاتي کارکوونکي زیاتوي
د دې دریو میاشتو په ترڅ کې سیګار په کابل کې په خپل تحقیقاتي ریاست کې د بهرنیو خدمتونو د دوو ملي محقیقنو 
بستونه زیات کړل. دغه محقیقانین په افغانستان کې د امریکا سفارت د سمیز امنیتي دفتر لخوا ازمویل او ارزول 
شوي او د سختو امنیتي او سابقې معیارات او شرایطو سره سم او او اړتیاوې یی پوره کړي دي. هغوی هغه ژبني 
او فرهنګي وړتیاوې او تجربې د ځانه سره لري کوم چه د سیګار د کړنو لپاره د افغان حکومتي مسولینو او افغان 
وګړو سره د اړوندو چارو د پرمخ وړلو لپاره اړین پوره کوي. په دندو ګمارل شوي دواړه نوي افغان محقیقاین په 

امریکایی قانون تطبیق کوونکو ادارو او نظامي څانګو کې د کلنو تجربه او سابقه لري. 
دواړه محقیقین به په مستقیم ډول په سیمه کې د سیګار د ځانګړي مسول سره د مرکو په ترسره کولو، شواهدو 
راټولو او د اسناد د بیاکتنو په اړه چارې پرمخ یوسي. هغوی به په افغانستان کې د سیګار کاري سیمو ته سفرونه 
وکړي ترڅو د سیګار د وکیل سره د قضیو د پرمخ وړولو، د معلوماتو د راټولو او د اطالعاتو د انکشاف، او د 

والیتي بیارغونې د ډلو سره د فساد پر وړاندي د عامه پوهاوي په برخه کې کار وکړي. 

د سیګار د شکایتونو د تنظم سیستم او تګ الره
د درو میاشتو په ترڅ کې سیګار د شکایتونو څانګې ۷۱ شکایتونه ترالسه کړي دي. د دې ډلې څخه سیګار ۶ 
موارده د ال زیاتو تحقیقاتو په موخه خپلو وکیالنو)اجینټ( ته سپارلي، ۶ نور یی نورو ادارو ته لیږدولي، د ۱۴ 
قضیو په اړه بیاکتنې ترسره کوي، د ۱۶ په اړه ارزونې ترسره کوي او ۲۹ نور یی تړلې دي. د سیګار محقیقین 
۳۰ ورځې وخت لري ترڅو معلومه کړي چه شکایتونه د ال زیاتو تحقیقاتو شرایط پورې کړي او یا هم نورو ادارو 
ته د لیږد د معیارونو سره سم دي او که څنګه. د سیګار د شکایتونو څانګې د ۲۰۰۹ کال راپدیخوا تراوسه پورې 

۶۳۷ شکایتونه ترالسه کړي دي.

د سیګار بودیجه
د ۲۰۰۸ کال راپدیخوا چه د سیګار د تاسیس کال دي بیا تر ۲۰۱۱ مالي کال پورې د امریکا کانګرس د سیګار 
د عملیاتو د ترسره کولو په موخه ۷۱،۶ میلیون ډالره تخصیص کړي دي. د ۲۰۱۲ مالي کال لپاره د سیګار لخوا 
درخواست شوې د  ۴۴،۴ میلیون ډالره په ارزښت بودجه به سیګار ته اجازه ورکړي چه د ۲۰۱۲ کال لپاره چه 
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د بارک اوباما لخوا د افغانستان د بیارغونې هڅې به ۱۷،۳ ملیارډ ډالرو ته اوچتې شي د پلټونکو او محقیقینو په 
ګمارولو سره اړوندې چارې په سمه توګه پرمخ یوسي. 

د سیګار کارکوونکي
د سیګار کاري ډله د ۱۲۱ فدرال کارکوونکو څخه جوړه شوې ده. په ۲۰۱۱ او ۲۰۱۲ کال کې د بیارغونې په 
برخه کې د مرستو زیاتوالي ته په پام سره سیګار هوډ لري چه د ۲۰۱۲ مالي کال لپاره د خپلو کارکوونکو شمیره 

۱۸۰ کارکوونکو ته اوچته کړي. 
په کابل کې د امریکا د سفارت او د USFOR-A سره د ترسره شوې هوکړې له مخې سیګار کوالی شي 
خپل ۳۳ کارکوونکي په امریکایی سفارت او ۱۲ په نظامي مرکزونو کې ځای پر ځای کړي. د سیګار پلټونکي 
او محقیقین اوس مهال د افغانستان په زیات شمیر برخو کې کار کوی. د افغانستان د بیارغوني ځانکړی عمومي 
پلټونکی همدارنګه د خدماتو لپاره دوه د خارجې تابعت لرونکې هم خپل د کابل په دفتر کې په دنده ګمارلې دي. 
برسیره پردې سیګار د لنډ وخت لپاره د نیمه ورځې کارکوونکو سره چه په افغانستان کې ځای پر ځای شوي دي 

خپلو مرستو ته دوام ورکوي.

سرپرست ځانګړۍ عمومي پلټونکۍ ښاغلۍ هاربرټ ریچارډ به د نویو پلټونکو او محقیقینو د لوړې مراسم  د جون په میاشتې کې 
ترسره کړی. پدې درو میاشتو کې د بیارغونې په برخه کې مرستو زیاتوالۍ موندلي، او سیګار هم د فساد، ناوړې ګټې اخیستلو او د 

مرستو ضیاع څخه د مخ نیوي او پیږندنې په موخه خپلې هڅې ګړندۍ کړیدي. )د سیګار انځور(
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د پولیسو روزنه
په کندهار والیت کې د جون په شپږمه د امریکایی ځواکونو سالکاران  په کندهار 
والیت کې د افغان ملي اردو لپاره په یو سمیز روزنیز مرکز کې د توپ خانې د 
تمریناتو څخه کتنه کوي. امریکایی کارپوهان د سمیز لوژیستکي مرکز سره په 

پرلپسې توګه په تماس دي او د پولیسو د روزنې په برخه کې د پرمختګ څخه څارنه 
 کوي.

 ) د امریکایی د هوایی ځواک انځور، سترډلګۍ مشر سټیفن ډي.سچیسټر(
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2 افغانستان 
عمومي کتنه 
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”مونږ به د ]افغانستان[ په ټولو کوڅو کې پولیسو ځای 
پر ځای او یا د دې هیواد غرونه په غیر محدود ټول 
تر پوښښ الندي را نه ولو. دا د افغانستان د حکومت 

مسولیت دي.... هغه څه چه مونږ یی کوالی او و به یی 
کړو هغه دا دي چه د افغان وګړو سره خپلو همکاریو 
ته دوام ورکړو او د تروریستانو په نښه کولو او د یوي 

قوي او باثباته افغان حکومت د رامنځ ته کولو په موخه به 
 خپلو هڅو ته دوام ورکړو”. 

—د متحده ایاالتو ولسمشر باراک اوباما

سرچینه: د امریکا ولسمشر باراک اوباما، ” په افغانستان کې د وړاندي پرمختګ په اړه د ولسمشر څرګندونې“، ۶/۲۲/۲۰۱۱.
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د افغانستان عمومي کتنه

د دې دریو میاشتو په لړ کې سیګار یو شمیر داسي کړنې او ګامونه ولیدل چه په افغانستان کې به د بیارغونې هڅې 
اغیزمنې کړي. تر ټولو مهم، امریکا او د هغه نړیوالو ملګرو افغان ملي امنیتي ځواک یا ANSF ته د امنیتي چارو 
د لیږد لړۍ پیل کړه. ولسمشر باراک اوباما اعالن وکړ چه باید امریکا د افغانستان څخه د خپلو سرتیرو د وتلو لړۍ 

پیل او افغان حکومت باید د هیواد په ۷ برخو کې د امنیت د چارو مسولیت پر غاړه واخلي. 
یو زیات شمیر نور پرمختګونه به هم د افغانستان د بیارغونې پر هڅو اغیزه وکړي.

	  په کابل کې د امریکا نوی سفیر او د نړیوالې قوې نوی قومندان کابل ته راورسیدل.
د استازو خونې)ولسي جرګې( په خپل وار سره د ۲۰۱۲	  مالي کال د ملي دفاع د تخصیصاتو قانون تصویب 
کړ، د نوموړې طرحې په اساس به د افغانستان د بیارغونې د پروګرام په موخه به د امریکا د دفاع وزارت 

)DoD( ته ۱۴ ملیارډ ډالره ورکړي.
	 د سنا د بهرنیو چارو کمیټې د افغانستان سره د ترسره شوو بهرنیو مرستو په اړه یو راپور خپور کړ.

	 کانګرس د افغانستان په اړه زیات شمیر استماعیه غونډې درلودې. 
( هغه اسناد چه د بیارغونې د فنډ څخه د ګټې اخیستلو لپاره اړین دي   	DoS( د امریکا بهرنیو چارو وزارت

تقسیم کړل.  

د امنیت انتقال پیل شوو
د ۲۰۱۱ کال د جون په ۲۲مه، ولسمشر باراک اوباما اعالن وکړ چه د ۲۰۱۱ کال تر پایه پورې به د افغانستان 
څخه ۱۰۰۰۰ سرتیري وباسي او د ۲۰۱۲ کال تر دوبي پورې به ۲۳۰۰۰ نور سرتیري د افغانستان څخه ویستل 
شي. دغه سرتیري د هغه نظامي ماموریت برخه وو چه په کال ۲۰۰۹ کې یی خپلې چارې پیل کړې وې. ولسمشر 
زیاته کړه د القاعده شکست ته په کتو، د طالبانو د روحیې کمزورتیا او افغانستان څخه د افغان ملي امنیتي ځواک   

وړتیاو ته په کتلو اوس د دې وخت رارسیدلۍ چه امریکا نوموړې شمیر سرتیري د افغانستان څخه وباسي.   
د روان کال د جوالی میاشتې په پای کې یو شمیر امریکایی سرتیري د کابل ښار د نسبتأ ارامو سیمو څخه وتل 
پیل کړل. په عین وخت کې افغان ملي امنیتي ځواک )ANSF( په ۷ برخو کې لومړني امنیتي مسولیتونه پرغاړه 
واخیستل، پدې سیمو کې د پنجشیر، بامیان او د کابل ډیرۍ سیمې شاملې دي. ANSF په څلورو مهمو ښارونو کې 
د امنیتي چارو مسولیت پرغاړي اخلي: هرات، مزار شریف، مهترالم او لشکرګاه. امریکایی مسولین اټکل کوي 

چه د افغانستان ٪۲۵ وګړي پدې برخو کې هستوګنه کوي.1
ولسمشر د سرتیرو په شمیر کې دغه کموالي د امنیتي چارو د انتقال د لړۍ یوازي پیل وباله او تاکید یی وګړ 
چه باید د تیرو لسو کلونو الس ته راوړنې حفظ شي. ولسمشر باور لري چه په افغانستان کې د سولې او ټیکاو په 
موخه سیاسي روغه جوړه اړینه ده، د امریکا متحده ایاالت به د افغانستان د سولې له نوښت څخه مالتړ وکړي او 
په سیاسي ډګر کې دهغه طالبانو سره چه د القاعده سره خپلې اړیکې پرې، د تاوتریخوالي څخه الس په سر او د 

افغانستان اساسي قانون ته درنښت ولري د افغان دولت د سولې د خبرو او نوښت څخه مالتړ وکړي. 
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د ناټو په مشري ایساف او امنیت د انتقال د همغږۍ افغان کمیسیون په ګډه د انتقال د پروسې د مناسب پرمختګ 
په موخه یو دوه مرحله یی پروسې پالن طرحه او چمتو کړې ده. په لومړۍ مرحله کې، چارواکي په هغه سیمو کې 
چه د انتقال پروسه پکې تطبیق کیږي د حاالتو په اړه ارزونې او سالمشورو ته ځانګړې شوې؛ په دویمه مرحله کې 
به چارواکې د انتقال د بشپړیدو په موخه اړین ګامونه اوچت کړي. د ارزونې په مرحله کې به د امنیتي چارو د پوره 
کولو په برخه کې د افغان ملي امنیتي ځواک وړتیاوې او همدا ډول د افغان حکومت د وړتیاوو جاج واخیستل شي. 
سیګار د افغانستان د ملي امنیتي ځواک د چمتو کولو په اړه درې روانې پلټنې لري. دوې د مهمو زیربنایی پروژو 
د قراردادونو په اړه، او یو بل تحقیق ANSF سره د امریکا لخوا د موټرونو د مرستې په اړه دي. د پالن جوړونې 
د یوې برخې په توګه، افغان حکومت د نړیوالې ټولنې څخه غوښتنه کړې چه د حکومت سره موازي تشکیالت د 
منځه یوسي – د بیلګې په ډول د والیتي بیارغونې ډلې )PRTs( ترڅو د افغان ادارو وړتیاوې او ظرفیتونه لوړ، 

اړین خدمتونه وړاندي او   پرمختایی پروژو د مدیریت چارې په سمه او اړینه توګه پرمخ یوړل شي.   2 

نوي ملکي او نظامي مشرتابه 
د افغانستان لپاره د امریکا نوۍ سفیر، ښاغلۍ راین کروکر او د په افغانستان کې د میشتو ایساف او امریکایی 

سرتیرو نوۍ قومندان ښاغلۍ جنرال جان الن د جوالی د میاشتې په اخر کې کابل ته راورسیدل. 
سنا ته په خپله تاییدي غونډه کې ښاغلي سفیر راین کروکر وویل چه په افغانستان کې د یو باثباته انتقال لپاره 
حاالت او شرایط مناسب او رامنځ ته شوي خو هغه په عین وخت کې زیاته کړه چه په افغانستان کې حاالت اوس 
هم نازک او منځه تلو د خطر سره مخامخ دي. هغه همدا شان زیاته کړه چه افغانستان اوس هم د دولتدارۍ، د 
قانون د حاکمیت، د مخدره توکو پر وړاندي د مبارزې او د اقتصادي پرمختګ په برخه کې د سترو ننګونو سره 

د سیګار پلټنې 
سیګار د افغان ملي امنیتي ځواک)ANSF( د موټرو 

د اړتیا، د امریکا د مرستو له طریقه د رانیول شوو 
موټرو په اړه د CSTC-A او ANSF د حساب 
ورکولو د ظرفیت او د CSTC-A د هغه پروسو 
په اړه چه د ANSF لخوا د موټرو د تنظیم په اړه 

دي یوه پلټنه ترسره کوي. د ال زیاتو معلوماتو لپاره 
مهرباني وکړي ۱ برخې، ۱۷ پاڼې ته ستانه شي.

•  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

2003 مالي کال2002 مالي کال

10/2001:  د عملیاتو دوام ازادي پیل شوه.

ه کې د حامد کرزي پھ مشری 12/2001:  د بن پھ غون
رو ملتونو د امنیت انتقالي اداره رامن تھ شوه. ایساف د مل

شورا لخوا رامن تھ شوه.

وکیو کانفرانس دایر شوو؛ امریکا د 1/2002: د 
. 297 میلیون ډالرو تعھد وک

 

رس د افغانستان د بیارغونې پھ موخھ 1،06 ملیارډ کان
ل  د ESF او د INCLE د چارو د  ډالره تخصیص ک
پیل پھ موخھ تخصیصات پیل شول.پھ ھیواد کې سرتیري:

 امریکایی 5200؛ ایتالف – 4700

3/2002: یونما تاسیس شوه.

6/2002: د حامد کرزي پھ مشرۍ افغان موقتھ اداره 
ې پھ ترڅ کې رامن تھ شوه. ن  لویې جر د بی

ي رس د بیارغونې د چارو لپاره 1،01 ملیارډ ډالره تخصیص ک کان
(مجموعھ: 2،08 ملیارډ ډالر) پھ ھیواد کې سرتیري: امریکایی 

10400؛ ایتالف – 5000

 :8/2003
ن ماموریت ترسره شوو. و لخوا د ایساف لوم د نا

مھم عناصر، اکتوبر -2001 جوالی 2011

خھ د اغیزمنو شمیره. یادونھ: د دغھ فعالیتونو 
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مخامخ دي.3 ښاغلي سفیر وویل چه په افغانستان کې د نوموړي یو مهم مسولیت د ترسره شوو مرستو د اغیزمنتیا 
او د هغه په اړه د حساب ورکولو یقیني کول دي.4 

قومندان،  نوي   )USFOR-A(امریکایی سرتیرو او  ایساف  د  افغانستان کې  په  برخه کې،  په  بیارغونې  د 
جنرال الن لومړیتوب د افغان ملي امنیتي ځواکونو جوړول دي. USFOR-A همدا ډول د بیارغونې د فنډ څخه 
د افغان محلي پولیسو )ALP( ، د افغانانو په مشرۍ د ملکي ژوند ته د مخالفینو د بیرته راستنولو او زیات شمیر 
حکومتي او پرمختیایی پروژو د ترسره کولو لپاره هم ګټه اخلي.  ولسمشر باراک اوباما د ۲۰۱۲ مالي کال لپاره 
د کانګرس څخه د نوموړو پروګرامونو د ترسره کولو لپاره د ۱۴ ملیارډ ډالرو مرستو غوښتنه کړې ده. د دغه 
شمیر مرستو ډیرۍ برخه تقریبا ۱۲،۸ ملیارډ ډالره به د افغان ملي امنیتي پوځ د وړتیاو او توان په تقویې او 

پراختیا باندي ولګول شي.

د ۲۰۱۲ مالي کال لپاره د ملي دفاع وزارت د صالحیتونو قانون 
)NDAA(

د ۲۰۱۲ کال د )NDAA( چه د امریکا د دفاع وزارت د پروګرامونو لپاره نوي حقوقي/قانوني صالحیتونو رامنځ 
ته او یا نوي کوي پدې ربع کې د کانګرس څخه تیر شوو. د مې د میاشتې په ۲۶ د امریکا د استازو خونې) ولسي 
جرګې( خپله طرحه تصویب کړه، او د جون په ۲۱مه د سنا د نظامي خدمتونو کمیټې هغه منظوره او نوموړې طرحه 

د عمومي سنا ته ولیږدوله. 
دواړې طرحې به د امریکا د ولسمشر د غوښتنې سره سمې د افغان ملي امنیتي ځواک د روزنې، تجهیز او د 
نوموړي ځواک د ځای پر ځای کولو لپاره ۱۲،۸ ملیارډ ډالره ورکړي. برسیره پردې به نوموړې دواړې طرحې  
د قومندان د عاجل عکس العمل پروګرام )CERP( ته ۴۰۰ میلیون ډالره او په افغانستان کې د عملیاتو د ثبات او 
سوداګرۍ د قوې )TFBSO( لپاره ۱۵۰ میلیون ډالره ځانګړي کړي.  که څه هم جرګې د افغانستان د زیربنایی 

” بې له شکه که چیري افغانستان 
غواړي چه د خپل راتلونکي تقدیر 
پاڼه په خپله واړوي او غواړي چه 
پرمخ والړ شي باید د دولتدارۍ، د 
قانون حاکمیت او د فساد پر وړاندي 
د مبارزې په شان موضوعاتو ته 

 جدي پاملرنه وکړي. “

 —د امریکا سفیر راین کروکر

سرچینه: د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې د پوښتنو پر وړاندي د راین کروکر 
څرګندونې، ۶/۸/۲۰۱۱. 

FY 2004FY 2005FY 2006

•  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  

ل رس د بیارغونې لپاره 2،60 ملیارډ ډالره تخصیص ک کان
(مجموعھ: 4،68 ملیارډ ډالره)CERP او DoD CN فن 
سره مرستې پیل شوې. پھ ھیواد کې سرتیري: امریکایی -

15200 ایتالف – 8000

. ې اساسي قانون تصویب ک 1/2004: لویھ جر

اکنې  ي ولسمشریزې  10/2004: لوم
ھ کلنې  ترسره شوې. ولسمشر د یوې پن

اکل شوو. دورې لپاره و

12/2004: افغانستان د افغانستان پھ اسالمي
جھموري دولت بدل شوو.

ل رس د بیارغونې لپاره 4،85 ملیارډ ډالره تخصیص ک کان
(مجموعھ: 9،53 ملیارډ ډالره) ASFF تاسیس شوو. پھ ھیواد

 کې سرتیري : امریکایی 19100؛ ایتالف – 10500

ر جنرال کارل ایکنبیري  پھ 5/2005: ډ
اکل شوو ې قومندې مشر و افغانستان کې د 

ل ي  9/2005: پھ دیرشو کالو کې د لوم
اکنې ترسره شوې. لپاره پارلماني او د والیتي شورا 

ل رس د بیارغونې لپاره 3،48 ملیارډ ډالره تخصیص ک کان
(مجموعھ: 13،01 ملیارډ ډالره). پھ ھیواد کې سرتیري: 

امریکایی سرتیري – 20400 ایتالف – 18000

ني کانفرانس کې د افغانستان 2/2006: د لندن پھ لوم
ھ کلن پالن) بستھ تصویب شولھ. پھ  لپاره د ( پن

ANDS باندي کار پیل شو.

ول ھیواد د امنیتي و د  10/2006: نا
چارو مسولیت پر غاړه واخیست.

په راتلونکې پاڼه کې دوام لري...
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کتنه عمومي  افغانستان  د 

فنډ )AIF( لپاره ۴۷۵ میلیون ډالره ځانګړي کړي وو اما د سنا د نظامي خدمتونو کمیټه به نوموړي شمیر  ۴۰۰ 
میلیون ډالرو ته راټیټ کړي. د سنا د کمیټې طرحه همداډول د ولسمشر څخه غواړي چه تر ۲۰۱۴ کال تر پایه 
پورې افغان ملي امنیتي ځواکونو ته د امنیت د چارو د سپارلو د څار او ارزونې په اړه کره او بشپړ معیارونه 

رامنځ ته کړي. 

د افغانستان سره د بهرنیو مرستو په اړه د سنا راپور
پدې ربع کې د خپاره شوي راپور په اساس، د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې پریکړه وکړه چه د امریکا متحده ایاالت 
کوالی شي په افغانستان کې ملي امنیتې اهدافو ته د رسیدلو په موخه د پراختیایی مرستو څخه په اغیزمنه توګه ګټه 
واخلي. راپور ”د افغانستان لپاره د بهرنیو مرستو ارزونه“ سپارښتنه کړې چه د امریکا مرستې باید یوازي د هغو 
پروژوه په اړه وکارول شي چه اړینې، ترالسه کیدونکې او بقا ولري.5 په هغه کې د سیګار لخوا د یو زیات شمیر 
پلټنو غوښتنه شوې او د ۲۰۱۴ کال څخه وروسته د پروژو د ثبات په اړه زیات شمیر اندیښنې چه سیګار یی هم 

په خپل وار سره په اړه اندیښنه لري اشاره کړې ده.
لپاره د ځانګړو شوو مرستو په اړه  ادارو  تر کومه ځایه چه د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټه یوازي د ملکي 
صالحیت لري چه په هغه کې د امریکا پراختیایی اداره یا )USAID( او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت راځي، 
پدې راپور کې د افغانستان د بیارغونې په برخه کې د پراختیایی مرستو څخه د ګټې اخیستلو د څرنګوالي په اړه 
ارزونه ترسره شوې. کمیټې د ملکي ادارو لخوا د هغو امریکایی مرستو چه د بیارغونې په برخه کې ګټه ورڅخه 
اخیستل کیږي د ال زیات څار او نظارت غوښتنه کړې، د امریکا لخوا د بیارغونې په برخه کې ترسره کیدونکو 
مرستو پروړاندي د ننګونو د لیري کولو په برخه کې زیات شمیر وړاندیزونه او د امریکا لخوا د پراختیایی مرستو 

د ال ښه لګښت او مصرف په اړه یو شمیر سپارښتنې شریکه کړې دي.6 
په راپورکې راغلي چه کمیټې ته معلومه شوې چه د امریکا متحده ایاالت د پروژو د تطبیق په برخه کې په 

2009 مالي کال2008 مالي کال2007 مالي کال

•  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •    

ل رس د بیارغونې لپاره 10،03 ملیارډ ډالره تخصیص ک کان
(مجموعھ: 23،04 ملیارډ ډالره) پھ ھیواد کې سرتیري : امریکایی 

23700؛ ایتالف – 26043

واکونھ: 35460 1/2007: د ایساف 
خھ (14000 امریکایی) د 37 ھیوادونو 

ل رس د بیارغونې لپاره 6،19 ملیارډ ډالره تخصیص ک کان
(مجموعھ: 29،23 ملیارډ ډالره) پھ ھیواد کې سرتیري : امریکایی

 30100؛ ایتالف – 29810

واکونھ: 43250 2/2008: د ایساف 
خھ (15000 امریکایی) د 37 ھیوادونو 

6/2008: د پاریس د مرستو کوونکو کانفرانس 
ترسره شوو؛ مرستھ کوونکو تر 20 ملیارډو ډیرو 

. جنرال ډیوی مکن د ایساف  مرستو تعھد وک
اکل شوو. ھ و د قومندان پھ تو

 

10/2008: د ایساف قومندان جنران مکن د نوي تاسیس شوي
اکل شوو. ھ و USFOR-A د قومندان پھ تو

ل رس د بیارغونې لپاره 10،37 ملیارډ ډالره تخصیص ک کان
(مجموعھ: 39،70 ملیارډ ډالره) پھ ھیواد کې سرتیري : امریکایی

33000؛   ایتالف – 36230

واکونھ: 55100 1/2009: ایساف 
خھ (23220 امریکایی) د 41 ھیوادونو 

3/2009: ولسمشر بارک اوباما د امنیت
د خوندیتوب پھ موخھ 17000 نور سرتیري

مارل. پھ ماموریت و
4/2009: کارل ایکن بیري د امریکا د

مارل شوو، ھ و نوي سفیر پھ تو

ل د 6/2009: جنرال میک کریس
ایساف او USFOR-A د قومندان پھ

ھ غوره شوو.  تو

ANDS ھ 4/2008: حامد کرزی پھ رسمي تو
وکلن پالن) تصویب ک  )

مھم عناصر، اکتوبر -2001 جوالی 2011 ( دوام)
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کتنه عمومي  افغانستان  د 

2009 مالي کال2008 مالي کال2007 مالي کال

•  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •    

ل رس د بیارغونې لپاره 10،03 ملیارډ ډالره تخصیص ک کان
(مجموعھ: 23،04 ملیارډ ډالره) پھ ھیواد کې سرتیري : امریکایی 

23700؛ ایتالف – 26043

واکونھ: 35460 1/2007: د ایساف 
خھ (14000 امریکایی) د 37 ھیوادونو 

ل رس د بیارغونې لپاره 6،19 ملیارډ ډالره تخصیص ک کان
(مجموعھ: 29،23 ملیارډ ډالره) پھ ھیواد کې سرتیري : امریکایی

 30100؛ ایتالف – 29810

واکونھ: 43250 2/2008: د ایساف 
خھ (15000 امریکایی) د 37 ھیوادونو 

6/2008: د پاریس د مرستو کوونکو کانفرانس 
ترسره شوو؛ مرستھ کوونکو تر 20 ملیارډو ډیرو 

. جنرال ډیوی مکن د ایساف  مرستو تعھد وک
اکل شوو. ھ و د قومندان پھ تو

 

10/2008: د ایساف قومندان جنران مکن د نوي تاسیس شوي
اکل شوو. ھ و USFOR-A د قومندان پھ تو

ل رس د بیارغونې لپاره 10،37 ملیارډ ډالره تخصیص ک کان
(مجموعھ: 39،70 ملیارډ ډالره) پھ ھیواد کې سرتیري : امریکایی

33000؛   ایتالف – 36230

واکونھ: 55100 1/2009: ایساف 
خھ (23220 امریکایی) د 41 ھیوادونو 

3/2009: ولسمشر بارک اوباما د امنیت
د خوندیتوب پھ موخھ 17000 نور سرتیري

مارل. پھ ماموریت و
4/2009: کارل ایکن بیري د امریکا د

مارل شوو، ھ و نوي سفیر پھ تو

ل د 6/2009: جنرال میک کریس
ایساف او USFOR-A د قومندان پھ

ھ غوره شوو.  تو

ANDS ھ 4/2008: حامد کرزی پھ رسمي تو
وکلن پالن) تصویب ک  )

مھم عناصر، اکتوبر -2001 جوالی 2011 ( دوام)

قراردادیانو باندي خپله اتکار راکمه کړې او د افغان ملي بودجې له الرې د خپلو مرستو ته مصرفولو په برخه 
کې زیاتوالي راغلۍ، ترڅو د دولتدارۍ په برخه کې وړتیاوې لوړې، د بیځایه او اضافي لګښتونو راکم او   او د 
پروژو ثبات وهڅوي.  که څه هم کمیټې په عمومي ډول د مستقیمو مرستو د ترسره کولو څخه مالتړ وکړ، په عین 
وخت کې یی تاکید وکړ چه” د مرستو څخه د ګټې اخیستلو د څرنګوالي په اړه د حساب ورکولو لپاره باید اړین او 

ال زیات ګامونه او اقدامات ترسره شي“. 7
دې اصل ته په پام سره چه په مستقیم ډول ترسره شوې مرستې یوازې هغه وخت اغیزمنې کیدای چه دولت د 
نوموړو مرستو په اړه د ځواب ورکولو وړتیا او ظرفیت ولري، سیګار یو زیات شمیر پلټنې په الره اچولې ترڅو 
)۱( د افغان دولت سره د پراختیایی مرستو په اړه د حساب ورکولو په برخه کې د وړتیاو اوچتولو سره کمک 
وکړي او )۲( معلومه کړي چه افغان ادارې د نوموړو مرستو په اړه د حساب ورکولو په موخه اړین سیستمونه 
رامنځ ته کړي او که څنګه. د دې ربع په ترڅ کې سیګار د افغانستان د بیارغونې د باوري فنډ)ARTF( په اړه 
پلټنه ترسره کړه، نوموړۍ فنډ د نړیوالې ټولنې لخوا د افغانستان سره د مستقیمو ترسره کیدونکو مرستو اصلي 
چینل دي  سیګار ته معلومه شوه چه نړیوال بانک چه نوموړۍ مرستې اداره کوي او افغان حکومت د نوموړو 
مرستو څخه د ګټې اخیستلو په اړه په مستقل ډول د حساب ورکولو لپاره یو شمیر ګامونه اوچت کړي اما دغه 
ګامونه یو شمیر محدودیتونه لري. برسیره پردې، که څه هم افغان وزیرانو د مرستو څخه د ګټې اخیستلو او حساب 
ورکولو په برخه کې خپل مهارتونه او وړتیاوې اوچتې کړې، افغان حکومت د ARTF فنډ د تنظیم او د هغه څخه 
د مناسبې ګټې اخیستلو لپاره د اړینو او مهمو کاري کدرونو او وړتیا لرونکو کارکوونکو په برخه کې د ننګونو 
سره مخامخ دي. د دې محدودیتونو په پایله کې افغان حکومت اوس هم د ARTF  فنډ څخه د څار او نظارت په 
موخه په افغان قراردادیانو او نړیوالو شرکتونو باندي اتکا کوي. دغه قراردادیانو ته د وړاندي شوو خدمتونو په 

بدل کې د ARTF د فنډ څخه مزد ورکول کیږي.
د سنا راپور په افغانستان کې د امریکایی مرستو د اغیزمنتیا په موخه درې سترې سپارښتنې کړې دي:

	 د افغانستان سره د مرستو لپاره د اوږد مهالې )د زیاتو کلونو لپاره( د ستراتیږۍ په رامنځ ته کولو غور.

د سیګار پلټنې 
د دې دریو میاشتو په ترڅ کې سیګار د افغانستان 
د بیارغونې باوري فنډ )ARTF( چه د افغانستان 

سره د نړیوالې ټولنې لخوا د افغانستان سره د 
مستقیمو مرستو اصلي چینل ګڼل کیږي د پلټنې یو 
راپور خپور کړ. سیګار ته معلومه شوې چه هغه 
میکانیزمونه چه د دې فنډ څخه د مستقل څار او 

نظارت په اړه رامنځ ته شوي یو شمیر محدودیتونه 
لري. د ال زیاتو معلوماتو لپاره ۱۵ پاڼې ته ستانه 

شي.

2011 مالي کال2010 مالي کال

•  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  

6/2011: د ایساف سرتیري: 132381
خھ (90000 امریکایی) د 43 ھیوادونو 

خھ د 2011 کال تر ولسمشر اوباما د افغانستان 
پایھ د 10000 امریکایی سرتیرو او د 2012

ه. ه وک کال تر دوبي پورې د 33000 سرتیرو د راکمولو پریک

ل رس د بیارغونې لپاره 16،59 ملیارډ ډالره تخصیص ک کان
(مجموعھ: 56،22 ملیارډ ډالره) پھ ھیواد کې سرتیري : امریکایی 

 87000؛ ایتالف – 41389

ه 1/2010: د لندن پھ دویم کانفرانس کې ھوک
واکونو تھ بھ د امنیت وشوه چھ افغان امنیتي 

ۍ پیل شي. د انتقال ل

 

7/2010: د کابل د کانفرانس پھ پای
کې د افغان دولت لخوا د پروژو د تطبیق
ه وشوه.  یتوبو د پالن پھ اړه ھوک او لم

 USFOR-A ریوس د ایساف او جنرال پ
مارل شوو. ھ و واکونو د قومندان پھ تو

ه  ه کې ھوک 11/2010: د لیزبون پھ غون
واکونو بھ د افغانستان یوال امنیتي  وشوه چھ ن
ي او امنیتي خھ د 2014 کال پھ پای کې وو

واکونو تھ وسپارل شي.  مسولیت بھ افغان ملي امنیتي 

ل رس د بیارغونې لپاره 16،47 ملیارډ ډالره تخصیص ک کان
(مجموعھ: 72،67 ملیارډ ډالره) پھ ھیواد کې سرتیري : امریکایی

110325 ؛ ایتالف – 42457

2/2010: د ایساف سرتیري: 85795
خھ (47085 امریکایی) د 43 ھیوادونو 

12/2009: ولسمشر بارک اوباما د امنیت 
د خوندیتوب پھ موخھ 30000 نور سرتیري

پھ”) مارل. (“ پھ ماموریت و
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کتنه عمومي  افغانستان  د 

	 په ستونزمنو برخو کې د پروګرامونو د ثبات او پایښت په اړه د چارو بیا ارزونه.
	 د چارو په ثبات او پایښت باندي تمرکز.

راپور وړاندیز کړی چه اړونده اداره او کانګرس د صالحیتونو په یو اوږد مهاله طرحه باندي چه په هغه کې 
الندي موارد شامل وي رامنځ ته کړي:

	 د مرستو په اړه رڼه او کره ستراتیږۍ
	 د یوې بریالۍ تګ الرې لپاره د اړینو توکو، وسایلو او مسولینو د اړتیا پیږندل او په ګوته کول.

	 د افغان ملي پولیسو سره د ګډ کار، د خصوصي مالي سکتور، د د نړیوال بانک، د اسیا پراختیایی بانک 
او د اسالمي پراختیایی بانک څو اړخیزو هڅو او مرستو په اړه د امریکا لخوا د ترسره کیدونکو مرستو د 

تطبیق په اړه د یو پالن رامنځ ته کول.
	 د امنیت د انتقال او د نظامي حضور د کموالي په موخه اړینې او مهمې ملکي منابع

	 د حساب ورکولو، څار او د اغیزمنتیا په موخه اړین ګامونه
	 هغه معیارونه چه د چارو څرنګوالۍ ارزوي او د پایلو او الس ته راوړنو په اړه پریکړه کوي

د سنا راپور په ستونزمنو برخو او د افغانستان په کړکیچنو سیمو کې د پروګرامونو د پایښت او بقا په اړه 
پوښتنې راپورته کړې او په پایله کې یی ویلي چه که چیري افغانان نه شي کوالی د نوموړو پروژو بقا او ثبات 
خوندي کړي باید هلته نوموړي پروګرامونه پلي او تطبیق نشي.  په راپور کې راغلي ” په افغانستان کې به پراختیا 
او پرمختیا هڅې یوازي هغه وخت بریالۍ شي چه افغانستان د چارو په ترسره کولو کې یو ریښتنۍ او مشروع 
ملګری وي او د ثبات او بقا په لوري الس ته راوړنې ولري. ”افغان حکومت باید د پروژو د بشپړتیا وروسته د 

عملیاتو او د هغه د حفظ او مراقبت په موخه په کافي اندازه تخنیکي وړتیاوې او مالي امکانات ولری. “ 

د بهرنیو چارو وزیره د کانګرس پر وړاندي وینا وکړه
د جون په ۲۳ مه نیټه د بهرنیو چارو وزیره اغلې هیلري کلنټن د کانګرس د بهرنیو اړیکو د کمیټې پر وړاندي 
حاضره شوه. د بهرنیو چارو وزیرې د هغه ملکي هڅو په اړه چه د بیارغونې د کړنو سره مالتړ او د افغانانو په 
مشرۍ د هغه سیاسي او ډپلوماټیکو هڅو په اړه چه اصلي موخه یی ” د طالبانو او القاعده ترمنځ ته اړیکو پریکول، 
د تاوتریخوالي او مخالفتونو د منځه وړل او د ال زیات با ثباته او خوندي سیمې د وړاندي کولو په برخه کې ترسره 
کیږی بحث او خبرې اترې وکړې. “8 وزیرې همدا ډول زیاته کړه چه د ۲۰۰۹ کال په پرتله په افغانستان کې د 
ملکي کارکوونکو، ډپلوماټانو، پرمختیایی کارپوهانو او نورو متخصیصنو شمیره درې برابره زیاته شوې ده. هغې 
همدا ډول د دولتدارۍ په برخه کې د پرمختګ، د اقتصادي فرصتونو د رامنځ ته کولو، او د مسولیت د انتقال په 
موخه د ملکي ټولنو د رامنځ ته کولو له کبله د امریکا د نظامي اهدافو او سیاسي موخو ته د رسیدلو په برخه کې 
نوموړې هڅې اغیزمنې وګڼلې او هغه یی وستایلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیرې وویل چه د مسولیت د انتقال 
د پروسې سره سم، د امریکا د متحده ایاالتو ملکي هڅې به ” د لنډ مهالو پروژو څخه د اوږد مهالو باثباته پروژو 
په بڼه بدلون ومومي، د نوموړو پروژو موخه به د سویلې مرکزي اسیا د یو اقتصادي هیواد په شکل د افغانستان 
راڅرګندول او په تبدیلول وي. “9 سیګار او د بهرنیو چارو وزارت د عمومي پلټونکي به د ملکي ژوند د کچې د 

لوړولو په برخه کې د هڅو په اړه یوه ګډه پلټنه ترسره کوي. 

د سنا فرعي کمیټه د بیارغونې د قراردادونو په اړه استماعیه غونډه 
ترسره کړه 

د جون په ۳۰مه، د سنا د کورني امنیت فرعي کمیټې او حکومتي چارو کمیټې په افغانستان کې د ترالسه شوو 
تجربو او او د افغانستان کې د بیارغونې په قراردادونو کې د ستونزو په اړه استماعیه غونډه ترسره کړه. په 

د سیګار پلټنې 
د بهرنیو چارو وزارت د عمومي پلټونکي سره په 

ګډه سیګار د ملکي ژوند د سطحې د لوړولو په برخه 
کې خپلو پلټنو تعقیبي کړنې ترسره کوي. د ال زیاتو 
معلوماتو لپاره مهرباني وکړي ۱ برخې، ۱۷ پاڼې 

ته ستانه شي.
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کتنه عمومي  افغانستان  د 

نوموړو پیښو کې د USAID، دفاع وزارت او د انجینرانو د نظامي قطعې لخوا ورکړل شوي قراردادونه او د 
دفاع وزارت او د USAID هغه مسولین چه په افغانستان کې د بیارغونې د قراردادونو په اړه د څار او نظارت 
مسولیت لري. فرعي کمیټې په ۲۰۱۰ کال کې د امریکا د مرکزي قومندې – د قرارداد کولو د صحنې د مالتړ ګډه 
قومندې )C-JTSCC( لخوا سیګار ته د پلټنې په موخه وړاندي شوو معلوماتو په اړه خپلې اندیښنه بیان کړه، په 
دغه معلوماتو کې د بیارغونې د کار په برخه کې د قراردادیانو او د تطبیق کوونکو ادارو په اړه معلومات شامل 
دي. پدې ربع کې سیګار د نوموړو تغیراتو او اختالفاتو د الملونو د پیږندنې، د نوموړو اختالفاتو د حل په موخه 
د )C-JTSCC( لخوا د ترسره شوو ګامونو د پیږندنې او که چیري د )C-JTSCC(  لخوا د ستونزې د حال او 

د معلوماتو د کره والي په موخه د اضافي ترسره شوو اقداماتو د پیږندلو لپاره پلټنه په الره اچولې ده. 

د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بیارغونې د فنډ د تعهد په موخه اړین 
تصدیق نامې توزیع کړې

د ۲۰۱۱ مالي کال بودجه د USAID د مسول سره په همکاری او سالمشورې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیرې 
څخه غواړي چه دغه مرستو په اړه چه د افغان حکومت سره د امریکا لخوا د دولتدارۍ په برخه کې د پرمختګ، د 
فساد د منځه وړلو او د ښځو د حاالتو د ښوالي په برخه کې د پرمختګونو او پورته شوو ګامونو په اړه کانګرس ته 
د دې فعالیتونو تصدیق او په اړه یی راپور ورکړي.  د جوالی په ۷مه، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په تصدیق 
نامې چه د اقتصادي مالتړ فنډ څخه د مخدره توکو پر وړاندي د نړیوالې مبارزې او د قانون د حاکمیت حساب ته 
د مرستو د لیږد لپاره اړینې وې وویشلې. د منابعو او د بیارغونې د مرستو څخه د ګټې اخیستلو د څرنګوالي په 

اړه د ال زیاتو معلوماتو لپاره ۳ برخې ته ستانه شي( 

وړاندې کتنه
د راتلونکو څو میاشتو لپاره، کانګرس به پریکړه وکړي چه د افغان امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا، د افغان جمهوري 
د دولتدارۍ وړتیاوې او ظرفیتونه لوړول او د یو قوي اقتصادي ثبات د اساس ایږدولو لپاره څومره مرستو ته 
اړتیا ده. د مسولیتونو د انتقال د ستراتیږۍ د مالتړ په موخه د امریکا ولسمشر د کانګرس څخه د بیارغونې د فنډ 
لپاره د ۱۸ ملیارډ ډالرو څخه د زیاتو مرستو غوښتنه کړې ده – دغه شمیر مرستې په ۲۰۰۱ کال کې د طالبانو د 

رانسکورولو وروسته د یوه کال په ترڅ کې د ترسره شوو مرستو تر ټولو ستره برخه ده. 
سیګار به د بیارغونې د دغو پیچلو هڅو څخه د څار او نظارت په موخه د پلټې او تحقیقاتو د یو پالن د تطبیق 
په درشل کې دي. سیګار په سترو قراردادونو کې د فساد، د مرستو د ضایعه کولو او ناوړه ګټې اخیستلو په اړه 
پلټنې ترسره کوي او همدا ډول غواړي چه معلومه د بیارغونې پروګرامونه خپلو ټاکلو موخه ته رسیږي. د سیګار 
محقیقین د امریکایی وګړو او هغه کمپنیو په ضد د قضیو په جوړولو بوخت دي کوم چه د قراردادونو په برخه 
کې په تقلب او فساد کې ښکیل دي. هغوی همدا ډول د افغان قانون تطبیق کوونکي ادارو سره د هغو افغان وګړو 
او کمپنیانو پر وړاندي د قضیې چمتو کړي چه د قراردادونو په فساد او تقلب کې دخیل دي. برسیره پردې سیګار 
د هغه چارواکو/قراردادیان د دندو څخه د کوښه کولو او یا هم د هغوی د دندو ځنډولو ته پراختیا ورکوي کوم 
چه په فساد کې ښکیل دي او یا یی هم د پوښتنې وړ فعالیتونه ترسره کړي دي تر څو هغوي په راتلونکي د نورو 
قراردادنو د ترالسه کولو څخه محروم شي. سیګار د نورو عمومي پلټونکو او د قانون تطبیق کوونکو نورو فدرال 
ادارو سره ګډ کارکوي ترڅو د چارو او فعالیتونو د تکرار څخه مخ نیوۍ وشي او امریکایی ډالر په هوښیارۍ او 

ریښتینوالۍ سره مصرف کړل شي.

د سیګار پلټنې 
پدې ربع کې سیګار د ۲۰۱۰ کال د بیارغونې اړوند 
د قراردادونو په اړه خپلو پلټنو دوام ورکوي اختالفاتو 

د الملونو د پیږندنې، د نوموړو اختالفاتو د حل په 
موخه د )C-JTSCC( لخوا د ترسره شوو ګامونو 

د پیږندنې او که چیري د )C-JTSCC(  لخوا د 
ستونزې د حال او د معلوماتو د کره والي  په موخه 
د اضافي ترسره شوو اقداماتو د پیږندلو لپاره پلټنه 

په الره اچولې ده. د ال زیاتو معلوماتو لپاره ۱۵ پاڼې 
ته ستانه شي.

د سیګار نظارت
سیګار په سترو قراردادونو کې د فساد، د مرستو 

د ضایعه کولو او د هغه څخه د ناوړو ګټو اخیستلو 
په اړه تمرکز کوي او معلومه کړي چه ایا نوموړي 
پروګرامونه خپلو ټاکلو موخې ترالسه کوي. سیګار 

په قراردادونو کې دفساد او تقلب د شتون په اړه 
جرمي قضیې ترتیبوي، او د افغان قانون تطبیق 
کوونکو ادارو سره د ورته چارو د ترسره کولو 

په برخه کې مرسته کوي. سیګار همدا ډول د دندو 
څخه د ککړو کارکوونکو د لیري کولو او د هغوی 
د ندو ځنډولو ته هم وسعت ورکړي دي. سیګار د 
نورو عمومي پلټونکو او د قانون تطبیق کوونکو 

نورو فدرال ادارو سره ګډ کارکوي ترڅو د چارو او 
فعالیتونو د تکرار څخه مخ نیوۍ وشي او امریکایی 
ډالر په هوښیارۍ او ریښتینوالۍ سره مصرف کړل 
شي. د دې دریو میاشتو په ترڅ کې د سیګار د څار 
او نظارت په اړه د ال زیاتو معلوماتو لپاره مهرباني 

وکړي ۱ برخې ته ستانه شي.
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حال تازه  رغونې  بیا  د 

پلټونکی I  ځانګړی عمومي  بیا رغونه   افغانستان  36د 

د افغان کروندګرو سره مرسته
د افغانستان لپاره د امریکا پخوانۍ سفیر کارل ایکن بیري د جون د میاشتې په 

۲۳مه د ننګرهار د بهسودو ولسوالۍ د کرهنیز مرکز د بیارغونې د چارو څخه 
لیدنه وکړه. د امریکا د بیارغونې د هڅو یوه مهمه موخه د نویو تګ الرو سره 

د افغان کروندګرو د اشنایی، د هغوی د تجهیز او د هغوی په اختیار کې د اړینو 
وسایلو د ورکولو له الرې د حاصالتو لوړول دي.  )د بهرنیو چارو وزارت، ایس. 

کې ویمر(



37 37

3 د بیا رغونې  
 تازه حال 



پلټونکی I  ځانګړی عمومي  بیا رغونه   افغانستان  د  38

حال تازه  رغونې  بیا  د 

”امریکایی مرستې وړاندي تردې چه مصرف کړل 
 شي باید درې معیارونه پوره کړي:

 زمونږ پروژې باید مهمې، ترالسه کیدونکې وي او 
 بقا ولري. “

 - د امریکا سنا د بهرنیو اړیکو کمیټه

سرچینه: د امریکا سنا د بهرنیو اړیکو کمیټه، د اکثریت کارکوونکو راپور، ”د افغانستان سره د ترسره شوو بهرنیو مرستو ارزونه، “ د ۲۰۱۱ کال د جون ۸ مه
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حال تازه  رغونې  بیا  د 

عمومي کتنه

۳ مه برخه د دغې راپورد جوړولو تر مودي پوري، د افغانستان د بیارغونې د هڅو په اړه هراړخیزه کتنه وړاندې 
کوي. د بشپړتیا، ننګونو او ځایي ادارو کوم چې د بیارغونې هڅوته د نظارت لپاره اړینه فضا چمتو کوي، په هکله 
تازه معلومات. د افغانستان د بیارغونې ځانګړی عمومي پلټونکي د بشپړ شویو او روانو مالي پلټنو د پژندني د 
ــ دغو هڅو ته ځانګړې شوې دی؛ د روانو مالي پلټنو په هکله د زیاتو معلومات لپاره فهرست  برخې فرعی ستونـ 

) کراس ـ رفرینس( به لوستونکي ۱برخې ته هدایت کړي. 
۳ برخه په خپل وار سره په ۴ فرعي برخو ویشل شوې ده: د مرستو حالت، امنیت، حکومتداري او اقتصادي 
او ټولنیزه پراختیا. د امنیت، حکومتداري، اقتصادی او ټولنیز پراختیا فرعی برخې د لمړیتوب او تطبیق پالن کوم 
چې په کال ۲۰۱۰ کې د افغانستان اسالمي جمهوري دولت لخوا اعالن کړی شوي دي،  دری اساسي پایو منعکس 

کوي. او د افغانستان د ۲۰۰۸ کال ملي پراختیاي ستراتیږی کې ځاي لري .   

موضوعات
۳مه برخه دا څلور پراخ موضوعات بحث کوي: د مرستو ورکولو، امنیتي وضعیت، د دولتدارۍ په اړه فعالیتونه او 
د اقتصادي او ټولنیزو پرمختیایی پروګرامونو په اړه پخواني او اوسني معلومات. همدا ډول نوموړې برخه د فساد 

په وړاندي د مبارزې او د مخدر توکو د قاچاق په وړاندي د مبارزي د هڅو په اړه هم معلومات ذکر شوي دي.
د مالي منابعو د وضعیت فرعی برخه د افغانستان د بیارغونې لپاره د تخصیص شویو، وعده شویو او مصرف 
شویو پیسو هراړخیزه بحث له ځانه سره لري.  دا برخه د متحده ایاالتو لخوا د اکثرو تمویل شوي پیسو او د نړیوالو 

اعانې په هکله مشخص معلومات لري. 
د امنیت فرعي برخه د امریکا د هغو هڅو په اړه رڼا اچوي کوم چه امریکا د افغان ملي امنیتي پوځ د تقویې 
په اړه ترسره کړې دي او په هیواد کې د امینتي پرمختګونو په اړه رڼا اچوي. دغه فرعي برخه د افغان ملي اردو 
او افغان ملي پولیسو د وړتیاو او ظرفیتونو د اوچتولو په موخه د طرحو او پروګرامونو پر جوړولو تمرکز کوي. 
همدا شان د خصوصي امنیتي قراردادیانو د حالت په اړه هم رڼا اچوي. همدا شان په افغانستان کې د مخدره توکو 

پر وړاندي د مبارزو هڅو ته اشاره پکې شوې ده.
حکومتی فرعی څانګه د افغانستان د هغو الس ته راوړنو په اړه نوی معلومات ورکوی چی د افغانستان دولت 
په حکومتی پرمختایی ډګر کښی ترالسه کړی دی. دغه فرعي برخه د ولسي جرګې د شخړو څخه ډګ روان 
کړکیچ او د افغان دولت د سولې د پروګرام سره د مخالیفینو د یوځای کیدو په اړه ده. همدا شان د هیواد په ختیځو 
او سویلي والیتونو کې د افغان دولت د کنترول د کچې په اړه هم بیاکتنه پکې شامله ده. په هغه کې د ظرفیتونو د 
ارتقا د هڅو، د قانون د حاکمیت په برخه کې نوښتونو او د بشري حقوقو په برخه کې پرمختګونو په اړه هم بحث 

او تبصرې شاملې دي. همدا ډول د فساد او بډو پر وړاندي د افغان دولت او امریکایی هڅو ته اشاره شوې ده.
د اقتصادي او ټولنیزو پرمختګ فرعي برخه د سکتور په اساس د بیارغونې فعالیتونه چه د کرهنې د سکتور 
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حال تازه  رغونې  بیا  د 

څخه نیولې بیا د برښنا په برخه کې ترالسه شوو پرمختګونو ته  کتنه کوي. او د اقتصادی حالت او په مالی مقرارتو 
کښي د پرمختیا، په هر مالی کال کښی د تر السه شوی پایښت او ثبات او د ضروری چوپړیزو خدماتو په واړندی 

کولو کښی د تر السه  شوو پرمختیاو په اړه کار او ډیری تمرکز کوی.

د کار طريقه
دریمه برخه د هغو معلومات په اساس چی د ازادو منابعو او د امریکایی اجنسیانو لخوا تر السه شوی وو چمتو 
شوی ده. د معلوماتو سره سم د هغه سازمان یا ټولنې نوم او نور اړوند اړین معلومات بیان شوی دی ترڅو د هر 
ډول غلط فهمی څخه مخ نیوی شوی وی. د افغانستان د بیارغونې لپاره ځانکړی عمومی پلټونکی د تحقیقاتو او 
څیړنود معلوماتو څخه پرته چی په ماخذ کښی بیان شوی دی نور معلومات د سیګار لخوا نه دی تایید شوی او د 
افغانستان دبیارغونې لپاره د ځانګړی عمومی پلټونکی د نظریاتو ښکارندویی نه کوی. د افغانستان د بیارغونې 
لپاره د ځانګړی عمومی پلټونکی لخوا تر سره شویو ټولو څیړنو او تحقیقاتو په اړه د ال زیاتو معلوماتو لپاره 

لومړی برخې ته ستانه شی.

د معلوماتو پوښتنې
د معلوماتو پوښتنې د پوښتنو یوه لړۍ ده چې د متحده ایاالتو د ادارو څخه د بیا رغونې په پروګرامونو، او د 
افغانستان په چارو کې د هغوى د ګډون یا ورکړو په اړه ترې شوې دي. د متحده ایاالتو په هغو ادارو کې چې د 

دې درې میاشتني راپور د معلوماتو په پوښتنو کې یې ګډون کړى دا الندې شامل دي:
	 د امریکا د کورنیو چارو وزارت 

	 د امریکا د دفاع وزارت
)  	USAID( د نړیوالې پرمختیا لپاره د متحده ایاالتو اداره

	 د امریکا د مالیی )خزانې( وزارت
د راپور غیر نهایی طرحه اړوندو ادارو ته ولیږدول شوه ترڅو هغوی هم د راپور محتویات په پرتله او د هغه په 

اړه خپل ډاډ ترالسه کړي.

د پرانستې-سرچينې تحقيق
د پرانستې-سرچینې تحقیق د اتباري سرچینو څخه ترالسه شوې ډېره تازه، او په عامه ډول ترالسه کېدونکې 
ډاټا اتکاء کوي. د هغو سرچینو چې په دې درې میاشتني راپور کې کارول شوي په یوه نماینده لیست کې الندې 

سرچینې شامل دي:
	 د متحده ایاالتو هغه اداره چې د معلوماتو په پوښتنه کې ورکړل شوي

	 د امنیت نړیوال مرستندویه ځواک )ایساف(
	 ملګري ملتونه )او اړوندې څانګې(

	 د پېسو نړیوال صندوق
	 نړیوال بانک

	 د افغان دولت وزارتونه او د افغان دولت نور سازمانونه
د پرانستې-سرچینې زیاتره تحقیق د دې راپور په ابتدایي مسوده کې شامل کړاى شوى و کومه چې د معلوماتو د 

پوښتنې ادارو ته د کتنې لپاره له خپرېدو مخکې ورکړاى شوې وه.



41د متحده ایاالتو د کانګرس لپاره راپور |  جوالی ۳۰، ۲۰۱۱

ټکي مهم  میاشتو  دریو  د 

ټول انځورونه او چوکاټونه د دې درې میاشتنۍ لپاره د معلوماتو راپور ورکوي، په استثنا د هغو ځایونو چې په سرلیکونو او یادونو کې پېژندل شوي. 

په ګرافونو پوهېدنه

د پټې چارټونه
ملیونونو  د  یې  ارزښت  ډالرو  د  چې  پروژې  او  بودیجې  ډېرې  راپور  دا 
د  کې  ګرافونو  په  شمېرو  دې  د  کوي.  بحث  رسېږي  ملیاردونو  تر  څخه 
دقیق استازیتوب د وړاندې کولو لپاره، د ګرافونو ځینې پټې ماتې ښکاري 
)د یوې کږې وږې کرښې سره( چې د صفر او یوې جیګې شمېرې ترمنځ 

ټوپ ښیي. 

بوديجې ښودونکي
بودیجې ښودونکي هغه انفرادي بودیجې ښیي چې په متن کې بحث شوې 
وي.  د دغې بودیجې د انتظام مسوولیت لرونکې اداره د بودیجې د نوم نه 

الندې په خړ بکس لیست شوې وي. 

د ملياردونو او مليونونو جال کول
لدې امله چې دا راپور د بودیجو جزییات په ملیاردونو او ملیونونو ډالرو کې 
ښیي، دا د پېمانې د دواړو یونټونو د جال کولو لپاره یوه کتنیزه اشاره کاروي.  
هغه ډالر چې په ملیارډونو کې راپور شوي په ابي رنګ کې وړاندې کیږي، 
او هغه ډالر چې په ملیونونو کې راپور شوي په شنه رنګ کې انځورېږي. 
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په کچو کې د ماتيدو
سره بار چارټ

په کچو کې د ماتيدو
پرته بار چارټ

د مليارډ ډالرو په اساس کلچه يی چارټ د ميليون ډالرو په اساس کلچه يی چارټ

مهال ويش
مهال ویشونه فعالیتونه د عمومي مراحلو په اساس ښکاره کوي. په لین کې 
وقفې ممکن د جنترۍ په اساس د میاشتې او یا هم د دریو څخه تر څلورو 
میاشتو فاصلې ښکارندوی وکړي، هغه په زماني وقفه پورې اړه لري. د 
تیر څخه لوړ پرمختګونه په وصفي توګه د لین څخه پورته ښودل شوي؛ او 

ځانګړي چارې په وصفي توګه د لین د الندي ښودل شوې دي.

 2008  2009  2010  2011
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حالت بودیجو  د 
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خھ د اغیزمنو شمیره. یادونھ: د چارو 
a. زیات شمیر ادارو کې د امریکا د دفاع وزارت، عدلیې وزارت،USAID، دامریکا د خزانې اداره او USDA شاملې دي.

ار د واب؛ د سی تنو تھ د امریکا د دفاع وزارت  ار د 7/15/2011, 7/14/2011, 6/29/2011, 10/14/2009 او10/1/2009 معلوماتي پو سرچینھ: د سی
واب؛  تنې تھ د خزانې د چارواکو  ار د 7/8/2011 معلوماتي پو واب؛ د سی تنو تھ د امریکا د بھرنیو چارو د وزارت  7/13/2011, 7/8/2011 او 4/14/2011 معلوماتي پو
تنو تھ  ار د 7/13/2011, 10/15/2010,  1/15/2010 او 10/9/2009 معلوماتي پو واب؛ د سی  OMB تنو تھ د ار د 7/19/2011 او 4/19/2011 معلوماتي پو د سی

 ,P.L. 112-10, 4/15/2011; P.L. 111-212 ;2009/ ار د واب؛ د سی تنې تھ د امریکا د عدلیې وزارت  ار د 7/7/2009 معلوماتي پو واب؛ د سی  USAID د
واب؛  د 2010 کال د دفاع توضیحې اعالمیھ.  USDA تنو تھ د P.L. 111-118. 12/19/2009 ;10/29/2010 معلوماتي پو

ادارې

(DoD) د امریکا د دفاع وزارت
44،34 ملیارډ ډالر

زیات شمیر ادارو تھ
a توضیع شوې

12،06 ملیارډ ډالر

ESF
 

$13.02

DoD CN
 

$1.85

ASFF 

$39.45

INCLE
 

$3.25

CERP

$3.04

نور

$12.06

د امریکا د بھرنیو
(DoS) چارو وزارت

3،25 ملیارډ ډالر

د امریکا پراختیایی
(USAID) اداره

13،02 ملیارډ ډالر

ال: 72،67 ملیارډ ډالر) ول  د فن ورکوونکو سرچینې ( 

و د مالت پھ موخھ د امریکا مرستې (د ملیارډ ډالرو پھ اساس) د افغانستان د بیارغونې د ھ

 ASFF: د افغانستان د امنیتي ځواکونو بودیجه 

 CERP: د قوماندان د بیړني
  ځواب پروګرام

DoD CN: د دفاع وزارت د مخدره موادو د 
 مخنیوي او مخدره موادو سره د مبارزې فعالیتونه

 ESF: د اقتصادي مالتړ بودیجه 

 INCLE: د نړیوالو مخدره موادو کنټرول 
 او د قانون تنفیذ

نور: نورې بودیجې

3.1 انځور

د بودیجو حالت

د افغانستان د بیارغونې لپاره د ځانګړی عمومی پلټونکی لپاره په قانون کښی د رامنځ ته شوو تعدیالتو د پلی 
کولو په موخه، دا برخه د امریکا د ځانګړو شوو، تعهد شوو مرستو او د افغانستان د بیاروغونې د مرستو په اړه 
توضیح ورکوی. د ۲۰۱۱ کال د اپریل په ۱۵مه، ولسمشر باراک اوباما د دفاع وزارت او د ۲۰۱۱ کال د بشپړ 
کال د جاري تخصیصاتو قانون الس لیک کړ، پدې سره د پاتي مالي کال په ترڅ کې د حکومت لپاره د عملیاتو د 
ترسره کولو په موخه اړین  فنډ ځانګړۍ شوو. د ۲۰۰۲ مالي کال څخه بیا د ۲۰۱۱ کال د جون تر ۳۰مې نیټې 
پورې د امریکا متحده ایاالتو د افغانستان د سوکالۍ او بیارغونې لپاره تقریبآ ۷۲،۶۷ ملیارډ ډالره تخصیص کړي 

دي. مجموعه په الندي ډول ځانګړې شوې:
40.97	  ملیارډ ډالره د امنیت لپاره

19.12	  ملیارډ ډالره د حکمتداري او پراختیا لپاره
5.23	  ملیارډ ډالره د مخدره توکو پر وړاندي د مبارزې لپاره

2.20	  ملیارډ ډالره د بشري حقوقو لپاره
5.15	  ملیارډ ډالره د عمومي کتنې)څار( او عملیاتو لپاره

۳.۱ شمیره انځور د دغو برخو سره د امریکا لخوا د ترسره شوو مرستو ښکارندوی کوي. 
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حالت بودیجو  د 

DoD
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USAID

DoS

DoD USAID DoS

DoD
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INCLE

ESF

ESF

DoD CN

DoD CN

ASFF

ASFF

CERP

CERP

د امریکا د پنځو سترو فنډونو سره ترسره شوې 
مرستې په افغانستان کې د بیارغونې په برخه کې 
د ۲۰۰۲ کال راپدیخوا د مرستو تر ٪۸۳،۴ )تر 

۶۰،۶۱ ملیارډ ډالرو( څخه زیاته برخه جوړوي.د 
دې شمیر مرستو نږدې ٪۷۸ )تر ۴۷،۲۶ ملیارډ 
ډالرو ډیر( منل شوي، نږدې ٪۶۷،۳ )تر ۴۰،۷۸ 

 ملیارډ ډالرو زیات( مصرف شوي دي.
  د دې مرستو په اړه ال زیات معلومات په الندي 

 صفحو کې تر السه کوالی شي.
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امنيت دولتدارۍ/ پراختيا د مخدره توکو پر وړاندي مبارزه څار او عمليات بشري مجموعه

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

$1.06
$4.68

$9.53
$13.01

$29.23

$39.61

$23.04

د 2011 کال د جون د ديرشمې سره سم د فنډ ورکولو د کتګوري په اساس مجموعي تخصيصات ( د مليارډ ډالرو په اساس)

2010

$56.19

2011

يادونه: د چارو څخه د اغيزمنو شميره. تازه معلومات د تيرې ربعې د معلوماتو په پرتله کوچني توپيرونه ښايی.

سرچينه: د سيګار د 7/15/2011, 7/14/2011, 6/29/2011, 10/14/2009 او10/1/2009 معلوماتي پوښتنو ته د امريکا د دفاع وزارت ځواب؛ د سيګار د 7/13/2011, 7/8/2011 او 4/14/2011 معلوماتي پوښتنو ته د امريکا د بهرنيو چارو د وزارت ځواب؛
د سيګار د 7/8/2011 معلوماتي پوښتنې ته د خزانې د چارواکو ځواب؛ د سيګار د 7/19/2011 او 4/19/2011 معلوماتي پوښتنو ته د OMB ځواب؛ د سيګار د 7/13/2011, 10/15/2010,  1/15/2010 او 10/9/2009 معلوماتي پوښتنو ته د USAID ځواب؛ 

د سيګار د 7/7/2009 معلوماتي پوښتنې ته د امريکا د عدليې وزارت ځواب؛ د سيګار د /P.L. 112-10, 4/15/2011; P.L. 111-212, 10/29/2010; P.L. 111-118. 12/19/2009 ;2009 معلوماتي پوښتنو ته د USDA ځواب؛  د 2010 کال د دفاع توضيحې 
اعالميه.

$2.08

$72.67

3.2 انځور

د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا مرستې
د ۲۰۱۱ کال د جون د میاشتې د ۳۰ نیټې سره سم د افغانستان د سوکالۍ او بیارغونې لپاره د مرستو کچه 
حدودآ ۷۲،۶۷ ملیارډ ډالرو ته رسیږي. دا ټولې پېسې د بیا رغونې د بودیجو په دې پنځو غټو درجو ویشل کېداى 
شي: امنیت، دولتداري او پرمختیا، د مخدره موادو ضد مبارزه، بشري، او نظارت او فعالیتونه. د متحده ایاالتو د 

بشپړو اختصاصونو لپاره، وګورئ ضمیمه ب. 
د ۲۰۱۰ مالي کال لپاره د ځانګړو شوو مرستو په پرتله د ۲۰۱۱ مالي کال لپاره د ځانګړو شوو مرستو 
مجموعه ٪۲۹،۳ زیاته شوې ده، دا زیاتوالۍ په ۳.۲ شمیره انځور کې ښودل شوی دي. . د ۲۰۰۲ کال راپدیخوا 
د بیارغونې لپاره د ځانګړو شوو مرستو ډیرۍ برخه د افغان ملي امنیتي ځواک د رغولو او روزنې لپاره ځانګړې 
شوې ده. د امریکا د بیارغونې د مرستو نږدې ۵۶،۴ سلنه برخه چه تر )۴۰،۹۷ ملیارډ ډالرو( ډیر کیږي د امنیت 

لپاره د تخصیص شوو مرستو مجموعه جوړوي.
۳.۳ شمیره انځور د ۲۰۰۲ مالي کال څخه بیا تر ۲۰۱۱ مالي کال پورې په کلني ډول د تخصیص شوو مرستو 
ښکارندوی کوي. ستونونه تخصیص شوې مرستې د ډالرو په اساس بیانوي، او کلچه یی چارټ د کتګورۍ په 
اساس د مجموعي تخصیصاتو څخه د ځانګړو شوو تخصیصاتو ښکارندوی کوي. دغه ارقام د اړوندو ادارو لخوا 
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سرچينه: د سيګار د 7/15/2011, 7/14/2011, 6/29/2011, 10/14/2009 او10/1/2009 معلوماتي پوښتنو ته د امريکا د دفاع وزارت ځواب؛ د سيګار د 7/13/2011, 7/8/2011 او 4/14/2011 معلوماتي پوښتنو ته د امريکا د بهرنيو چارو د وزارت ځواب؛
د سيګار د 7/8/2011 معلوماتي پوښتنې ته د خزانې د چارواکو ځواب؛ د سيګار د 7/19/2011 او 4/19/2011 معلوماتي پوښتنو ته د OMB ځواب؛ د سيګار د 7/13/2011, 10/15/2010,  1/15/2010 او 10/9/2009 معلوماتي پوښتنو ته د USAID ځواب؛ 

د سيګار د 7/7/2009 معلوماتي پوښتنې ته د امريکا د عدليې وزارت ځواب؛ د سيګار د /P.L. 112-10, 4/15/2011; P.L. 111-212, 10/29/2010; P.L. 111-118. 12/19/2009 ;2009 معلوماتي پوښتنو ته د USDA ځواب؛  د 2010 کال د دفاع توضيحې
اعالميه.

يادونه: د چارو څخه د اغيزمنو شميره. تازه معلومات د تيرې ربعې د معلوماتو په پرتله کوچني توپيرونه ښايی.

امنيت دولتدارۍ/ پراختيا د مخدره توکو پر وړاندي مبارزه څار او عمليات بشري  مجموعه

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

$1.06 $1.01

$10.03

$6.19

$10.37

$16.59

2011

$16.47

$3.48
$2.60

$4.85

فيصدي

د مالي کال په اساس تخصيصات، د مرستو شميره او فيصدي ( د مليارډ ډالرو په اساس)

3.3 انځور

د راپور ورکړل شوو ارقامو او په قانون کې د ځانګړو شوو ارقامو ښکاندوي کوي او د هغه په اساس ترتیب 
شوي دي. 

د ۲۰۱۱ مالي کال لپاره د تخصیصاتو شمیره چه د نوموړي کال د جون تر ۳۰ پورې ۱۶،۴۷ ملیارډ ډالرو 
ته رسیږي چه د ۲۰۱۰ مالي کال په نسبت د ۱۱۲،۴۷ میلیون ډالرو کموالۍ ښکاره کوي. که څه هم د ۲۰۱۱ 
مالي کال لپاره د عمومي تخصیصاتو کچه راټیټه شوې خو د ۲۰۱۰ مالي کال په نسبت د امنیت په برخه کې د 
ځانګړو شوو مرستو کې ٪۲۶،۷ زیاتوالۍ راغلي دي. په نورو برخو کې دمرستې کچه هغه شان چه په ۳.۳ شمیره 
انځور کې ښودل شوې راټیټه شوې ده.۳.۳ شمیره انځور. د دولتدارۍ او پراختیا لپاره د ځانګړو شوو مرستو 
 په برخه کې چه د ۲۰۱۰ مالي کال لپاره ۴،۵۰ ملیارډ ډالره وه ٪۳۲ سلنه چه د ۲۰۱۱ مالي کال لپاره یوازي

 ۳،۰۶ ملیارډ ډالره کیږي راټیټه شوې. 
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USAID
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DoD USAID DoS
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DoD CN

DoD CN

ASFF

ASFF

CERP

CERP

د افغان امنیتي ځواک د فنډ) ASFF ( اړوند  
ترمینالوژي

د دفاع وزارت د ASFF بودیجې د موجودې، منل شوې، 

یا لګول شوې مرستو پر اساس راپورورکړي.

 موجودې: د ژمنتیاو لپاره موجودې ټولې پېسې 
 تعهد یا منل شوې: د پېسو د ورکولو ژمنتیاوې

لګول یا مصرف شوې: هغه پېسې چې لګول شوې دي

سرچینه: د سیګار د معلوماتو پوښتنې ته د دفاع وزارت ځواب، ۴\۱۳\۲۰۱۰.

ياودنه: د چارو څخه د اغيزمنو شميره.

,P.L. 112-10, 4/15/2011 ;7/14/2011 سرچينه:  د سيګار د
معلوماتي پوښتنو ته د امريکا د دفاع وزارت ځواب
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2005 06 07 08 09 1110

د مالي کال په اساس د ASFF موجودې مرستې
(د مليارډ ډالرو په اساس)

د ASFF فنډ، عمومي پرتله
(د مليارډ ډالرو په اساس)

ياودنه: د چارو څخه د اغيزمنو شميره.

,P.L. 112-10, 4/15/2011 ;7/14/2011 سرچينه:  د سيګار د
معلوماتي پوښتنو ته د امريکا د دفاع وزارت ځواب

$20.0

$40.0

$35.0

$30.0

$25.0

د 2011 کال د مارچ تر 
31 مې پورې

منل شوې
$28.06

د 2011 کال د جون تر
30مې پورې

موجودې
$33.29

لګول شوې
$27.58

$0

لګول شوې
$24.82

موجودې
$39.45

منل شوې
$31.21

3.4 انځور3.5 انځور

د افغانستان د امنیتي ځواکونو بودیجه
افغان ملی امنیتی ځواک)ANSF(  د تجهیز، وسایلو،  افغانستان د امنیتي ځواک فنډ)ASFF(  د  کانګرس د 
خدمتونو، رونې او همدارنګه د وسایلو او توکو د ترمیم، بیا جوړونه په موخه جوړ کړی دي.10 په لومړی ګام 
کښی د افغان ملی امنیتی ځواک د جوړونې مسول  د ناټو  یا د شمالی اتالنتیک هوکړې سازمان د افغانستان لپاره 

د روزنې څانګه- افغانستان / د ګډ امنیتی فرمان د انتقال-څانګه ده.11
د امریکا د دفاع وزارت راپور ورکړی چه د ۲۰۱۱ مالي کال لپاره  د بشپړ کال د جاري تخصیصاتو قانون 
د ASFF لپاره ۱۱،۶۲ ملیارډ ډالره تخصیص کړي دي، چه پدې سره د نوموړي فنډ سره د مرستو شوو شمیره 
۳۹،۴۵ ملیارډ ډالرو ته رسیږي .12 د نوموړي شمیر مرستو څخه ۳۱،۲۱ ملیارډ ډالره یی منل شوي او ۲۷،۵۸ 
ملیارډ ډالره یی مصرف شوي دي13 ۳.۴ شمیره انځور  د ASFF لپاره د مالي کال په اساس د ځانګړو شوو 

مرستو کچه بیانوي.
سیګار همدا شان راپور ورکړی چه د ۲۰۱۱ کال د مارچ د میاشتې د ۳۰نیټې په نسبت د ۲۰۱۱ کال د جون 
د میاشتې د ۳۰میې نیټې سره سم د منل شوو مرستو کچه نږدې ۳،۱۵ ملیارډ ډالره زیاتوالۍ موندلی او د همدې 
نیټې په ترڅ کې د لګول شوو مرستو په کچه کې د ۲،۷۶ ملیارډ ډالره زیاتوالۍ راغلي دي.۱۴ ۳.۵ شمیره انځور 
په پرتلیز ډول د منل شوو، موجودو او لګول شوو مرستو ښکارندوی کوي. 14 ۳.۵ شمیره انځور  په پرتلیز ډول 

د منل شوو، موجودو او لګول شوو مرستو ښکارندوی کوي.
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د بودیجې د فعالیت ډلې: د اختصاص یا بودیجې 
د هر حساب دننه هغه درجې چې د هغو فعالیتونو 
اهداف، پروژې او ډولونه پېژني چې د اختصاص 

 یا بودیجې لخوا یې مالي مالتړ کېږي.

د ضمني-فعالیت ډلې: هغه حسابي ډلې چې د 
قوماندې لګښتونه په فعالیتي برخو کې ویشي.

سرچینې: د دفاع وزارت، ” M-7110.1  منول د دفاع وزارت د بودجې 
په اړه د الرښونې منول،“ په 9/28/2009 تاریخ ورته الس رسۍ شوی؛ د 

بحري قوې څانګه، ” د طبې اسانتیاو د مدیر السي کتاب،“ ۵ پاڼه،چه پدې نیټه 
10/2/2009 ورته الس رسۍ شوی دي. 

يادونه: د چارو څخه د اغيزمنو شميره.

سرچينه: د سيګار د 1/14/2011 معلوماتي پوښتنې ته د امريکا د دفاع وزارت
ځواب

تجهيزات او
ترانسپورتيشن
$8.33

ثبات او بقا
$5.08 

روزنه او عمليات
$1.66

مجموعي لګښت : 17،62 مليارډ ډالره

زيربنا
$2.56

د افغان ملي اردو لپاره د ASFF لګښتونه
د فرعي کاري فعاليتي ګروپ په اساس

2005 مالي کال – د 2011 کال د جون 30مه 
( د مليارډ ډالرو په اساس)

خھ د اغیزمنو شمیره. یادونھ: د چارو 
تنې تھ د امریکا د دفاع وزارت ار د 7/15/2011 معلوماتي پو سرچینھ: د سی

واب

تجھیزات او
ترانسپورتیشن 
$3.21

ثبات او بقا
$2.93

روزنھ او عملیات
$2.11

ت: 9،80 ملیارډ ډالره مجموعي ل

زیربنا
$1.55

تونھ د افغان ملي پولیسو لپاره د ASFF ل
روپ پھ اساس د فرعي کاري فعالیتي 

2005 مالي کال – د 2011 کال د جون 30مھ 
( د ملیارډ ډالرو پھ اساس)

3.6 انځور 3.7 انځور

د ASFF د بودیجې فعالیتونه
د دفاع وزارت په ASFF کې د بودیجې د فعالیت ډلې لپاره بودجه ځانګړې کوي.15

	 دفاعی ځواک )د افغانستان ملی اردو(
	  کورنیو چارو ځواک ) د افغانستان ملی پولیس(

	 اړوند فعالیتونه )د بندیانو اړوند مقدماتي فعالیتونه(

د هر فعالیتي ګروپ لپاره ځانګړې شوې مرستې په خپل وار سره په څلورو نورو د ضمني-فعالیت ډلې باندي 
ویشل کیږي: زیربنا، تجهیزات او ترانسپورت، روزنې او عملیات، او پایښت.16

د ۲۰۱۱ کال د جون تر ۳۰ نیټې پورې د امریکا د دفاع وزارت د افغان ملي امنیتي پوځ د پیاوړتیا په نوښت 
باندي تر ۲۷،۵۸ ملیارډ ډالرو ډیر پیسې لګولې دي. د دې شمیر پیسو څخه تر ۱۷،۶۲ ملیارډ ډالرو ډیرې په افغان 
ملي اردو او تر ۹.۸۰ ملیارډ ډالرو زیاتې په افغان ملي پولیسو باندي لګول شوي دي؛ او پاتې نږدې ۰،۱۶ ملیارډ 

ډالره په اړوندو نورو کوچنیو فعالیتونو باندي لګول شوي دي.17
لکه څرنګه چه په ۳.۶ شمیره انځور کې هم ښودل شویپه افغان ملي اردو باندي د لګول شوو پیسو ډیرۍ 
برخه نږدې ۸،۳۳ ملیارډ ډالره د نوموړي اردو په تجهزاتو او ترانسپورتیشن باندي لګول شوي دي. پپه افغان ملی 
پولیسو باندی د لګول شوو مرستو ډیرۍ برخه چی 3.21 میلیارډ ډالره ده د اردو په شان د توکو به سمبالښت او 

ترانسپورټ باندی لګول شوی ده، دا ټول په 3.7 انځورکښی ښودل شوی دی.18
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DoD

DoD

USAID

DoS

DoD USAID DoS

DoD

INCLE

INCLE

ESF

ESF

DoD CN

DoD CN

ASFF

ASFF

CERP

CERP

 CERP د قومندان د عاجل عکس العمل پروګرام
د فنډ اړوند ترمینالوژي

OMB د CERP بودیجې د اختصاصو شویو په توګه 

 راپور کړي.

 اختصاص شوي: د ژمنتیاو لپاره موجودې ټولې پېسې 
د دفاع وزارت د CERP بودیجې د اختصاص شوي، 

 منل شوې، یا لګول شوې په توګه راپور کړي.
 اختصاص شوي: د ژمنتیاو لپاره موجودې ټولې پېسې 

 منل شوې: د پېسو د ورکولو ژمنتیاوې
لګول شوي: هغه پېسې چې لګول شوې دي

سرچینې: د سیګار د معلوماتو پوښتنې ته د OMB ځواب، ٤\۱۹\۲۰۱۰؛ ، د سیګار 
د معلوماتو پوښتنې ته د دفاع وزارت ځواب، ٤\۱٤\۲۰۱۰.

يادونه: پدې معلوماتو کې ممکن د ادارو ترمنځ انتقاالت هم شامل وي. د چارو
څخه د اغيزمنو شميره

سرچينه: د سيګار 7/15/2011 معلوماتي پوښتنې ته د امريکا د دفاع وزارت
ځواب؛ د سيګار د P.L. 112-10. 4/15/2011 .7/15/2011 معلوماتي

پوښتنې ته د OMB ځواب

2004 05 06 07 08 09 10
$0 $0

$200

$400

$600

$800

$1,000

$0.5

$1.0

$1.5

$2.0

$2.5

$3.0

د مالي کال په اساس د CERP تخصيصات
( د ميليون ډالرو په اساس)

يادونه: پدې معلوماتو کې ممکن د ادارو ترمنځ انتقاالت هم شامل وي. د چارو
څخه د اغيزمنو شميره

سرچينه: د سيګار 7/15/2011 معلوماتي پوښتنې ته د امريکا د دفاع وزارت
ځواب؛ د سيګار د P.L. 112-10. 4/15/2011 .7/15/2011 معلوماتي

پوښتنې ته د OMB ځواب

د CERP فنډونه، مجموعي پرتله
( دمليارډ ډالرو په اساس)

د 2011 کال د جون تر
30 مې پورې

تخصيص شوې
$2.64

منل شوې
$2.02

د 2011 کال د مارچ تر
31 مې پورې

تخصيص شوې
$3.04

منل شوې
$2.08
لګول شوې
$1.74

11

لګول شوې
$1.61

3.8 انځور 3.9 انځور

د قوماندان د بیړني ځواب پروګرام
د قومندان د عاجل عکس العمل پروګرام )CERP( په افغانستان کې امریکایی قومندانانو ته اجازه ورکوي ترڅو 
په د بیارغونې او عام المنعفه فعالیتونو له الرې د اړو سمیزو خلکو سره د مرستې له طریقه په عاجلو بشري او 
اضطراري حاالتو کې د اړو خلکو او ټولنو مرستې ته  ورودانګي. 19 د دې فنډ تر چتر الندي مرستې د وړو 
پروژو چه د هرې یو لګښت په یوازي ډول تر ۵۰۰۰۰۰ ډالرو زیاته نه وي ځانګړې شوي دي.20 د هغه پروژو 
لپاره چه د نوموړي حدود نه زیاتو مرسته ته اړیتا ولري په همدې نږدې وخت کې کانګرس د افغانستان د زیربنا 

فنډ – په نامه باندي تاسیس کړي.21
د امریکا د دفاع وزارت راپور ورکړ چه د ۲۰۱۱ کال د جون تر ۳۰ نیټې پورې د CERP سره تر ۳،۰۴ 
ملیارډ ډالرو زیاتې پیسې ځانګړې شوي دي. 22 د دفاع وزارت همدا ډول ویلي چه د دغه شمیر پیسو څخه یی 
۲،۰۸ ملیارډ ډالره یی منل شوي، چه د منل شوو څخه بیا ۱،۷۴ ملیارډ ډالره مصرف شوي دي.23 ۳.۸ شمیره 

انځور د مالي کال په اساس د CERP لپاره د ځانګړو شوو مرستو ښکارندوی کوي.
د دفاع وزارت ویلي چه د ۲۰۱۱ کال د مارچ د ۳۱مې نیټې په نسبت د ۲۰۱۱ کال د جون د ۳۰ سره سم د 
نوموړي فنډ سره د مجموعي مرستو په کچه کې د ۵۸،۳۲ میلیوڼ ډالرو زیاتوالي راغلي دي. په همدې موده کې د 
مصرف شوو مرسته په اندازه کې د ۱۲۷،۷۷ میلیون ډالرو په ارزښت زیاتوالۍ راغلي دي. 24 ۳.۹ شمیره انځور 

د CERP سره په کلني ډول د ځانګړو شوو، منل شوو او مصرف شوو مرستو او پیسو ښکارندوی کوي.

د افغانستان د زیربناو فنډ )AIF(: د امریکا د 
ملي دفاع وزارت د ۲۰۱۱ مالي کال د صالحیتونو 

د قانون پر بنا د لوړ اهمیت لرونکو-سترو زیربنایی 
پروژو لپاره،  د امریکا د ملکي-نظامي موخو ته په کتو 

رامنځ ته شوی دي. د دفاع وزارت او د ټول کال او 
د ۲۰۱۱ کال د جاري تخصیصاتو قانون د AIF لپاره 
۴۰۰ میلیون ډالره تخصیص کړي دي، دا پداسي حال 
کې ده چه د امریکا د دفاع وزارت راپور ورکړی چه 
د ۲۰۱۱ کال د جون تر ۳۰مې نیټې پورې د نوموړو 
ځانګړو شوو مرستو یو ډالر هم نه منل شوی او نه هم 

مصرف شوی دي.

 Ike سرچینې: د امریکا د سنا د نظامي خدمتونو کمیټه، مطبوعاتي اعالمیه، ” سنا د
Skelton۲۰۱۱ مالي کال لپاره د ملي دفاع د صالحیتونو قانون تصویب کړ، “ 

12/22/2010؛ د سیګار د P.L. 112-10, 4/15/2011 ;7/18/2011 معلوماتي 
پوښتنو ته د دفاع وزارت ځواب   
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حالت بودیجو  د 

DoD

DoD

USAID

DoS

DoD USAID DoS

DoD

INCLE

INCLE

ESF

ESF

DoD CN

DoD CN

ASFF

ASFF

CERP

CERP

د دفاع وزارت د مخدره موادو سره د مبارزي د 
بودیجو اصطالحات

د دفاع وزارت د DoD CN بودیجې د اختصاص شوي، 

 منل شوې، یا لګول شوې په توګه راپور کړي. 
 اختصاص شوي: د ژمنتیاو لپاره موجودې ټولې پېسې 

 منل شوې: د پېسو د ورکولو ژمنتیاوې
لګول شوي: هغه پېسې چې لګول شوې دي

سرچینه: د سیګار د معلوماتو پوښتنې ته د دفاع وزارت ځواب، ۴\۱۳\۲۰۱۰.
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د مالي کال پھ اساس د DoD CN تخصیصات
( د میلیون ډالرو پھ اساس)

خھ د اغیزمنو شمیره. تازه معلومات د تیرې ربعې د معلوماتو پھ یادونھ: د چارو 
ایی. پرتلھ کوچني توپیرونھ 

 

تنې تھ د امریکا د دفاع  ې معلوماتي پو ار د 6/29/2011 نی سرچینې: د سی
واب.  OMB  تنې تھ د ار د 3/15/2011 معلوماتي پو واب؛ د سی وزارت 

خھ د اغیزمنو شمیره. د دریو میاشتو بشپ شوي معلومات موجود نھ وو. یادونھ: د چارو 

تنې تھ د امریکا د دفاع  ې معلوماتي پو ار د 6/29/2011 نی سرچینې: د سی
واب.  OMB  تنې تھ د ار د 3/15/2011 معلوماتي پو واب؛ د سی وزارت 

، مجموعي پرتلھ  د DoD CN فن
( د ملیارډ ډالرو پھ اساس)

د 2011 کال د جون تر 
30 مې پورې

ول شوې ل
$1.55

د 2011 کال د مارچ تر
 31 مې پورې

منل شوې
$1.55

ول شوې ل
$1.85

منل شوې
$1.85

تخصیص شوې
$1.85

تخصیص شوې
$1.55

3.10 انځور 3.11 انځور

د DoD د مخدره موادو د مخنیوي او مخدره موادو سره د مبارزې 
فعالیتونه

د DoD د مخدره موادو د مخنیوي او مخدره موادو سره د مبارزې فعالیتونه د امریکا د دفاع وزارت د مخدره 
توکو دمحوې او مخدره توکو پر وړاندي د مبارزې فنډ یا DoD CN د هغه هڅو سره د مالتړ په موخه رامنځ 
ته شوی چه غواړی د مخدره توکو د منځه وړلو او د هغه د قاچاق د مخ نیوي له الرې د افغانستان د ټیکاو او 
ثبات په برخه کې اغیزمن رول ولوبويDoD CN 25 د مخدره توکو د قاچاق پر وړاندي د نظامي مالتړ، مخدره 
توکو د کرکیلې د منځه وړلو او د افغان سرحدي پولیسو د ځانګړې روزنې،تجهیز او سمبالښت په ګډون افغان 

قانون تطبیق کوونکو26
۳.۱۰ شمیره انځور د مالي کال په اساس د DoD CN لپاره د ځانګړو شوو مرستو ښکارندوی کوي. د 
امریکا د دفاع وزارت راپور ورکړی چه د ۲۰۱۱ کال د مارچ د ۳۱مې په نسبت د ۲۰۱۱ کال د جون تر ۳۰ مې 
پورې د نوموړي فنډ په مجموعي منل شوو، تخصیص شوو او مصرف شوو مرستو کې ۳۰۱،۱۳ میلیون ډالره 
زیاتوالۍ راغلي دي. 27 ۳.۱۱ شمیره انځور د DoD CN لپاره د تخصیص شوو، منل شوو او مصرف شوو 

مرستو مجموعي پرتلیز معلومات ښکاره کوي.



پلټونکی I  ځانګړی عمومي  بیا رغونه   افغانستان  د  50

حالت بودیجو  د 

DoD

DoD

USAID

DoS

DoD USAID DoS

DoD

INCLE

INCLE

ESF

ESF

DoD CN

DoD CN

ASFF

ASFF

CERP

CERP

د ESF د بودیجو اصطالحات

USAID د ESF بودیجې د اختصاص شوي، منل شوې، 

 یا لګول شوې په توګه راپور کړي.
 اختصاص شوي: د ژمنتیاو لپاره موجودې ټولې پېسې 

 منل شوې: د پېسو د ورکولو ژمنتیاوې
لګول شوي: هغه پېسې چې لګول شوې دي

 ،USAID د سیګار د معلوماتو پوښتنې ته ځواب، ٤\۱۹\۲۰۱۰؛ ،OMB :سرچینې
د سیګار د معلوماتو پوښتنې ته ځواب، ٤\۱۵\۲۰۱۰.
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یادونھ: پدې معلوماتو کې ممکن د ادارو ترمن انتقاالت ھم شامل وي. د
لو شوو معلوماتو خھ د اغیزمنو شمیره. د USAID لخوا د تازه ورک چارو 

پھ اساس د 2004، 2005 او د 2009 کال پھ تخصیصاتو کې لی کموال
راغلي دي.

واب؛  USAID تنې تھ د ار د 7/13/2011 معلوماتي پو سرچینھ: د سی
واب  OMB تنې تھ د ار د 7/15/2011 معلوماتي پو د سی

2002 03 04 05 06 07 08 09

د مالي کال پھ اساس د ESF تخصیصات
( د ملیارډ ډالرو پھ اساس)

10

خھ یادونھ: پدې معلوماتو کې ممکن د ادارو ترمن انتقاالت ھم شامل وي. د چارو 
د اغیزمنو شمیره

ار واب؛ د سی  USAID تنې تھ د ار د 7/13/2011 معلوماتي پو سرچینھ: د سی
واب  OMB تنې تھ د د 7/15/2011 معلوماتي پو

ونھ، مجموعي پرتلھ د ESF فن
( د ملیارډ ډالرو پھ اساس)

د 2011 کال د جون تر
30 مې پورې

ول شوې ل
$7.38

د 2011 کال د مارچ تر
31 مې پورې

ول شوې ل
$7.77

تخصیص شوې
$13.02

11

منل شوې
$9.57

منل شوې
$9.57

تخصیص شوې
$11.14

3.12 انځور 3.13 انځور

د اقتصادي مالتړ بودیجه
د اقتصادی مالتړ د مرستو پروګرام د امریکا هغه عالقه او لیوالتیا ښایی چی غواړی د اړو او نیاز لرونګی هیوادو 
سره په لنډ او اوږد مهاله سیاسی، اقتصادی او امنیتی اړتیاوی پوره کړی. د ESF پروګرام د تروریزم پر وړاندي 
د مبارزې، د ملي اقتصاد د پیاوړتیا او د یو پرمختللي، اغیزمن، د الس رسي وړ او خپلواک حقوقي سیستم له 
 P.L. 112-10  28 .الرې د یو مشروع او حساب دهې حکومت د رامنځ ته کولو په برخه کې ګټه اخیستل کیږي
د امریکا پراختیایی اداره د افغان حکومت لخوا د ” فساد د منځه د ۲۰۱۱ مالي کال لپار د ESF په فنډ یو شمیر 
محدودیتونه ولګول، چه د هغه په اساس باید د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او وړلو او د دولتدارۍ د ښوالي په 
برخه کې د شوو تعهداتو په اړه “ د امریکا د سنا کمیټیو ته د نوړو هڅو تصدیق او د هغه په  اړه راپور ورکړي 
29 د ۲۰۱۱ کال د جوالی په اوومه، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د هغه الس لیک شوی سند چه ESF ته د 

مرستو د منظوري اجازه ورکوي د امریکا کانګرس ته انتقال وړاندي کړ.30
USAID راپور ورکړ چه د ۲۰۱۱ کال د جون تر دیرشمې نیټې پورې د ESF لپاره د مجموعي ځانګړو 
شوو مرستو مجموعه ۱۳،۰۲ ملیارډ ډالرو ته رسیږي.31 د دغه شمیر مرستو نږدې ۹،۵۷ ملیارډ ډالره منل شوي 
چه د منل شوو مرستو ۷،۷۷ ملیارډ ډالره مصرف شوي دي32 ۳.۱۲ شمیره انځور د ESF لپاره د مالي کال په 

اساس د ځانګړو شوو مرستو ښکارندوی کوي.
USAID راپور ورکړی چه د ۲۰۱۱ کال د مارچ د ۳۱مې په نسبت د ۲۰۱۱ کال د جون د میاشتې په ۳۰مه د 
منل شوو مرستو په اندازه کې د ۴،۴۷ میلیون ډالرو کموالۍ راغلي دي او په همدغه موده کې د مجموعي لګښتونو 
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حالت بودیجو  د 

DoD

DoD

USAID

DoS

DoD USAID DoS

DoD

INCLE

INCLE

ESF

ESF

DoD CN

DoD CN

ASFF

ASFF

CERP

CERP

د INL د بودیجو اصطالحات

NL د INCLE او نورو INL د بودیجو راپور د ټاکل شویو، 

 منل شویو او مصرف شویو په توګه ورکړى. 

 ټاکل شوې:  د ژمنتیاو لپاره موجودې ټولې پېسې.

 منل شوې: د پېسو د ورکولو ژمنتیاوې

مصرف شوې: هغه پېسې چې لګول شوې دي

سرچینه: د سیګار د معلوماتو پوښتنې ته د دفاع د محکمې ځواب، ۴\۹\۲۰۱۰.
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يادونه: پدې معلوماتو کې ممکن د ادارو ترمنځ انتقاالت هم شامل وي. د چارو څخه
د اغيزمنو شميره

سرچينه: د سيګار د 7/13/2011 معلوماتي پوښتنې ته د بهرنيو چارو وزارت
ځواب؛ د سيګار د 7/15/2011 معلوماتي پوښتنې ته د OMB ځواب.
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د مالي کال په اساس د INCLE تخصيصات
(د ميليون ډالرو په اساس)

يادونه: پدې معلوماتو کې ممکن د ادارو ترمنځ انتقاالت هم شامل وي. د چارو
څخه د اغيزمنو شميره

سرچينه: د سيګار د 7/15/2011 معلوماتي پوښتنې ته د بهرنيو چارو وزارت
ځواب؛ د سيګار د 7/15/2011 معلوماتي پوښتنې ته د OMB ځواب.

$0

$1.5

د INCLE فنډونه، مجموعي پرتله
(د مليارډ ډالرو په اساس)

11

لګول شوې
$1.79

د 2011 کال د جون تر
30 مې پورې

د 2011 کال د مارچ تر
31 مې پورې

منل شوې
$2.55

تخصيص شوې
$2.86

لګول شوې
$1.85

تخصيص شوې
$3.25

منل شوې
$2.56

3.14 انځور 3.15 انځور

په اندازه کې د ۳۹۰،۰۲ میلیون ډالرو په ارزښت زیاتوالۍ راغلي دي. 33 ۳.۱۳ شمیره انځور په مجموعي ډول 
د منل شوو، تخصیص شوو او لګول شوو مرستو پرتله ښایی.

د نړیوالو مخدره موادو کنټرول او د قانون نفاذ 
د نړیوالو مخدره موادو او د قانون د تنفیذ )INL( لپاره د متحده ایاالتو دفتر یو داسې حساب سمبالوي چې د قانون 
حاکمیت پیاوړى کړي او د مخدره موادو د تولید او قاچاق پر وړاندې مبارزه وکړي – د نړیوالو مخدره موادو د 
کنټرول او د قانون د تنفیذ )INCLE( حساب.  INCLE د پولیسو، د مخدره توکو پر وړاندي مبارزې او قانون د 
حاکمیت او د عدالت په ګډون د INL د یو زیات شمیر پروګرامونو څخه مالتړ کوي.P.L. 112-10 34 د ۲۰۱۱ 
مالي کال لپاره پر INCLE یو شمیر محدودیتونه ولګول، چه د هغه په اساس باید د امریکا پراختیایی اداره د افغان 
حکومت لخوا د ” فساد د منځه د ۲۰۱۱ مالي کال لپار د INCLE په فنډ یو شمیر محدودیتونه ولګول، چه د هغه 
په اساس باید د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او وړلو او د دولتدارۍ د ښوالي په برخه کې د شوو تعهداتو په اړه 
“ 35 د امریکا د سنا کمیټیو ته د نوړو هڅو تصدیق او د هغه په  اړه راپور ورکړي. د ۲۰۱۱ کال د جوالی په 
اوومه، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د هغه الس لیک شوی سند چه INCLE ته د مرستو د منظوري اجازه 

ورکوي د امریکا کانګرس ته انتقال وړاندي کړ.36
INL راپور ورکړ چه د ۲۰۱۱ مالي کال لپاره د INCLE لپاره ۴۰۰ میلیون ډالره تخصیص شوي دي، چه 
پدې سره د INCLE د تخصیص شوو مرستو اندازه ۳،۲۵ ملیارډ ډالرو ته رسیږي.37 ۳.۱۴ شمیره انځور د مالي 
کال په اساس د INCLE لپاره د ځانګړو شوو مرستو ښکارندوی کوي. د دغه شمیره مرستو نږدې ۲،۵۶ ملیارډ 
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يادونه: د مرستو څخه د اغيزمنو شوو شميره. 1381 لمريز کال =
 3/20/2003-3/21/2002. "نور" کې 26 مرسته کوونکي شامل دي.

سرچينه: نړيوال بانک، "ARTF: د 2011 کال د جون د 21 نيټې مالي حالت
په اړه اداري راپور،" 4 پاڼه

د امريکا متحده 
اياالت

23%
برتانيا
20%

کاناډا
12%

اروپايی اتحاديه
8%

نور
29%

هالنډ
8%

د ARTF د فنډ سره د (فيصدۍ) په اساس د 1381
کال راپديخوا، د 2011 کال د جون د مياشتې تر 21 

مې نيټې پورې د مرسته کوونکو په اساس د هغوی ونډه

ټولې مرسته شوې پيسې: 4،3 مليارډ ډالره

3.16 انځور

ډالره منل شوي او د منل شوو پیسو ۱،۸۵ ملیارډ ډالره مصرف شوي دي.38 
INL راپور ورکړی چه د ۲۰۱۱ کال د مارچ د ۳۱مې په نسبت د ۲۰۱۱ کال د جون د ۳۰ نیټې سره سم د 
ټولو منل شوو مرستو په اندازه کې د ۱۲،۶۳ میلیون ډالرو په اندازه زیاتوالۍ راغلي دي. او په همدې موده کې د 
لګول شوو مرستو په اندازه کې د ۵۶،۹۴ میلیون ډالرو په اندازه زیاتوالۍ راغلي دي.39 ۳.۱۵ شمیره انځور  د 

INCLE لپاره د منل شوو، تخصیص شوو او مصرف شوو مجموعې پرتلیز معلومات بیانوي.

د افغانستان د بیارغونې لپاره نړیوالې مرستې
د امریکا د متحده ایاالتو د مرستو برسیره، نړیواله ټولنه د افغانستان د بیارغونې او هوساینې په برخه کې په پراخه 
کچه د پام وړ مرستې ترسره کړي دي. لکه څرنګه چه د افغانستان د بیارغونې لپاره د ځانګړي عمومي پلټونکي 
په تیرو راپورونه کې هم راغلي وو، د افغانستان سره د ترسره کیدونکي ډیرۍ نړیوالې مرستې د باوري فنډونو له 
الرې سمبال او اداره کیږي. د باوري فنډ له الرې ترسره شوې مرستې باید لومړۍ د نوموړي فنډ څخه راویستل 
او بیا د بیارغونې د هڅو لپاره ولګول شي. د باوري فنډ د ډلې څخه دوه لوی فنډونه د افغانستان د بیارغونې باوري 

فنډ )ARTF( او د افغانستان لپاره د قانون او نظم باوري فنډ )LOTFA( دي.40

د افغانستان د بیا رغونې د باوري فنډ سره ترسره شوې بسپنه
ARTF د افغانستان د انکشافي او عملیاتي بودجې سره تر ټولو غټ مرسته کوونکي دي. د ۲۰۱۱ کال د جون 
د ۲۱ سر سم، نړیوال بانک راپور ورکړی چه د ۲۰۰۲ کال راپدیخوا ۳۲ مرستو کوونکو نږدې ۵،۰۵ ملیارډ 
ډالره تعهد کړی چه د هغه جملې څخه یی نږدې ۴،۳۰ ملیارډ ډالره مصرف شوي دي. 41 برتانیا او د امریکا متحده 
ایاالت د ARTFسره تر ټولو دوه ستر مرسته کوونکي هیوادونه دي، چه په ګډه نږدې ٪۴۳ د مرستو چمتو کوي. 
۳.۱۶ شمیره انځور. د نړیوال بانک په وینا نړیوالې ټولنې د ۱۳۹۰ لمریز کال لپاره د ARTF سره د مرستې په 
موخه د ۸۰۷،۳۸ میلیون ډالرو تعهد کړی دي.42 ۳.۱۷ شمیره انځور په مخامخ پاڼه کې د ۱۳۹۰ لمریز کال لپاره 

د ARTF سره لس ستر مرسته کوونکي ښایی.
مرستې په دوو چنیلونو باندي ویشل شوې دي – راجعه لګښتونو چینل ))Recurrent Cost )RC( او 
پانګې اچولو چینل Investment Window( 43( د نړیوال بانک په وینا د ۲۰۱۱ کال د جون د ۲۱مې سره سم 
د ARTF د فنډ څخه ۲،۲۹ ملیارډ ډالره د افغان دولت سره د راجعه لګښتونو له الرې لکه د دولتي کارکوونکو 
د معاشاتو ورکول لګول شوې دي.RC 44 مرستې اوس هم د افغان دولت سره د عملیاتي لګښتونو د مصرف 
ګاللو په موخه ترسره کیږي ځکه د افغان دولت عایدات اوس هم د نوموړي دولت لګښتونه په یوازي ډول نشي 
بسنه کوالی. د دې لپاره چه د ستنیدونکي لګښت RC فرصت وکړای شي په کافي اندازه مرستې ترالسه کړي، 
د ARTF سره مرسته کونکي شاید په کلني ډول د" ترجیح"  ورنکړي چه په کلني ډول د دې نوموړي پروګرام 

سره د خپلو مرستو تر نیمایی ډیره مرسته ترسره کړي.45 
د نړیوال بانک په وینا د ۲۰۱۱ کال د جون د میاشتې د ۲۱ نیتې سره سم د پانګه اچونې د چینل سره د پروژو 
د تمویل په موخه ۱،۷۶ ملیارډ ډالره تعهد شوي، چه د هغه ډلې ۱،۳۵ ملیارډ ډالره مصرف شوي دي.46  د 
پانګونې دریچه یا چینل د انکشافي پروګرامونو د لګښت د تمویل په موخه کارول کیږي. ۱۹ پروژو باندي کار 
روان دي؛ چه په ټولیز ډول یی لګښت ۷۹۳،۱۵ میلیون ډالره دي او د هغه جملې څخه ۳۹۱،۵۱ میلیون ډالره 

مصرف شوي دي.47

د افغانستان لپاره د قانون او نظم د باوري فنډ سره تعهدونه
د ملګرو ملتونو پراختیایی اداره یا )UNDP( د افغانستان لپاره د نظم او قانون د باوري فنډ )LOTFA(  چارې 

د سیګار پلټنې 
د  کال   ۲۰۱۱ د  لخوا  سیګار  د  اړه  په   ARTF د 

کې  پلټنې  شوې  ترسره  په  کې  میاشت  په  جوالی 

د نوموړي مرستو څخه  ته معلومه شوه چه  سیګار 

د څار په موخه د نړیوال بانک او افغان دولت لخوا 

محدودیتونه  شمیر  یو  میکانیزمونه  شوي  ته  رامنځ 

لري. برسیره پردې، افغان دولت د نوموړو مرستو 

څخه د حساب ورکولو او تنظیم په برخه کې د اړینو 

سره  ننګونو  د  هم  کې  ډګر  په  کارکوونکو  مسلکي 

مخامخ دي. د ال زیاتو معلوماتو لپاره مهرباني وکړي 

۱ برخې، ۹ پاڼې ته ستانه شي.
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د تعهد سره سمې ورکړل شوې

يادونه: د چارو څخه د اغيزمنو شميره: 

سرچينه: نړيوال بانک، “ د 2011 کال د جون په 21 نيټې سره سم د مالي حالت په اړه د ARTF اداري راپور” 1 پاڼه
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ټول تعهدات: 807 ميليون ډالر ټولې ورکړل شوې: 57 ميليون ډالر

3.17 انځور

تنظیم او پرمخ وړي – نوموړۍ فنډ هغه میکانیزم دي چه د افغان ملي پولیسو د معاشاتو د ورکولو په موخه د 
نړیوالو مرستو د همغږۍ چارې پرمخ وړي.48 د ۲۰۰۲ کال راپدیخوا نړیوالې ټولنې د )LOTFA( د پرمخ وړلو 
لپاره ۱،۹۷ ملیارډ ډالره تعهد کړی او د۲۰۱۱ کال د مارچ تر ۳۱ نیتټې پورې د دغه شمیر مرستو۱،۴۷ ملیارډ 

ډالره مصرف شوي دي.49
د )LOTFA( د مالتړ شپږمه مرحله د ۲۰۱۱ کال د جنوري په لومړۍ نیټه پیل شوه، او د ۲۰۱۳ کال د مارچ 
تر ۳۱ نیټې پورې به دوام وکړي. په VI مرحله کې LOTFA افغان دولت ته د ۲۰۱۱ کال د لومړۍ نیمایی لپاره 
د افغان ملي پولیسو د معاشاتو د ورکولو په موخه ۱۱۷،۶ میلیون ډالره انتقال کړي دي. د ۲۰۱۱ کال د مارچ تر 
۳۱مې نیټې پورې نړیوالې ټولنې د LOTFA د شپږمې مرحلې لپاره د ۵۷۲،۶۷ میلیون ډالرو تعهد کړي دي. د 
نوموړي شمیرې څخه یوازي د امریکا متحده ایاالتو د ۲۵۶،۷۲ میلیون ډالرو او د جاپان هیواد ۲۴۰ میلیون ډالرو 
تعهد کړی دي د نوموړو دوو هیوادونو د شپږمې مرحلې لپاره د ټولو تعهداتو٪۸۷ برخه جوړوي. 50 د ۲۰۱۱ کال 
د مارچ تر ۳۱مې نیټې پورې د امریکا متحده ایاالتو د LOTFA د پیل څخه چه د نوموړي پروګرام د شپږمې 

مرحلې لپاره یی د ۲۱۸ میلیون ډالرو اضافي تعهد راپدیخوا نږدې ۵۸۵،۱۰ میلیون ډالره مرسته کړې.51

د سیګار پلټنې 
د ۲۰۱۱ کال د اپریل په میاشت کې سیګار ته معلومه 

لګښت  د  معاشاتو  د  پولیسو  ملي  افغان  د  چه  شوه 

معلومول ستونزمن کار دي ځکه کوم سیستمونه چه 

افغان ملي پولیسو د پیسو د لیږد او ویش لپاره کاروي 

افغان  د  دي.  نهایی  غیر  او  مرکزي  غیر  نیمګړي، 

 LOTFA د  ډول  ابتدایی  په  معاشات  پولیسو  ملی 

لپاره  معلوماتو  زیاتو  ال  د  کیږي.  ورکول  له الری 

مهرباني وکړي دې پتې www.sigar.mil مراجعه 

وکړي
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منیت ا

امنیت

لکه څرنګه چه د B په ضمیمه کې ښودل شوي دي د امریکا کانګرس د افغان ملي امنیتي ځواک د پیاوړتیا او مالتړ 
په موخه د ۲۰۱۱ کال د جون تر ۳۰مې نیټې پورې ۴۱  ملیارډ ډالره تخصیص کړي دي. د دغه مرستو ډیرۍ 
برخه )نږدې ۳۹،۵ ملیارډ ډالره( د افغان امنیتي ځواک د فنډ )ASFF( له الرې تخصیص شوې او د افغانستان د 
امنیتي چارو د انتقال ګډې قومندې )ASFF( له طریقه د افغان ملي امنیتي پوځ ) چه په هغه کې افغان ملي پولیس 
او افغان ملي اردو شامل دي( د رغونې، روزنې، تجهیز او ثبات په موخه کارول شوي دي. د افغان ملي امنیتي 
ځواک )ASFF( لپاره د ځانګړ شوو ۳۹،۵ ملیارډ ډالره څخه نږدې ۳۱،۲ ملیارډ ډالره منل شوي او د منل شوو 

۲۷،۶ ملیارډ ډالره د ۲۰۱۱ کال د جون تر درشیمې نیټې پورې مصرف شوي دي.۵۲ 
د ملګرو ملتونو د عمومي منشي په وینا په افغانستان کې د روان کال پدې ربع کې د امنیتي پیښو شمیره د 
تیرکال د همدې مودې په پرتله ۵۰ سلنه زیاتوالۍ موندالی دي. د دې پیښو ډیرۍ برخه وسلوالې نښتې او د پرمخ 
تللو چاودیدنکو توکو پیښې جوړوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي همدا ډول په ویلي چه د ټولو پیښو نږدې ٪۲۵ او 

د لوړ پوړو چارواکو د وژلو نږدې ٪۵۰ پیښې د کندهار والیت شا اوخوا ترسره شوې دي.53

د افغان ملي امنیتي پوځ ارزونه
د امریکا د مرکزي قومندې یا CENTCOM په وینا د دې ربع په ترڅ کې افغان ملي اردو په خپل عملیاتي 
چمتوالۍ کې پرمختګ کړي دي. د ۲۰۱۱ کال د جون تر ۹ نیټې پورې ایساف د افغان ملي اردو ۳ واحدونه په 
یوازي او مستقل ډول د عملیاتو د ترسره کولو جوګه بللي وو. هرکله چه د ایساف د ګډې قومندې )IJC( لخوا 
باوري وپیږندل شي د هغه افغان ملي اردو د واحدونو شمیر چه په ”مستقل“ ډول کوالی شي عملیات ترسره کړي 
به څلورو ته اوچت شي – دا تر ټولو لوړه ممکنه کچه ده.۵۴ د افغان ملي پولیسو ډیرۍ واحدونه اوس هم د قومندان  
لخوا د واحد د توکو د ارزونې )CUAT( سره سم په خپل حال پاتي شوي دي، البته د پولیسو یو شمیر واحدونو    
لوړه درجه موندلې ده.  د افغان ملي پولیسو د دریو برخو- افغان متحد المال پولیس، افغان سرحدي پولیس او د 
عامه نظم ساتونکي ملي پولیسو -  څخه یوې برخې هم په ”مستقل“ ډول د عملیاتو د ترسره کولو وړتیا نه ده تر 

السه کړې.۵۵ 
 )CM( ایساف د ۲۰۱۰ کال د اپریل په میاشت کې وروسته ترهغه چه د وړتیاو د اندازه کولو اصلي سیستم
یی د چارو څخه بهر کړ د افغان ملي امنتیي پوځ د وړتیاو د ارزولو لپاره د CUAT څخه ګټه اخیستل پیل کړل. 
)د )CM( د ارزونې سیستم اوس هم د وزراتخانو د چمتوالي د کچې د ارزونې او سنجش لپاره کارول کیږي.( 
د CENTCOM په وینا CUAT د افغان ملي پولیسو او افغان ملي اردو د چمتوالي د ارزونې لپاره ۵ درجې 

کاروي: ۵۶
	 مستقل یا خپلواک:هغه واحد چه خپل ماموریت په خپله طرحه او عملي کړای شي،  د جزوتامونو قومنده او 
کنترول حفظ کړای شي، د بیړۍ عکس العمل ځواک )واکنش سریع( او روغتیایی مسولین د اړتیا په وخت 
کې سیمه ته راوغوښتل شي او چارې ورسره تنظیم کړای شي، د فرصت څخه په ګټې اخیستلو استخباراتي 

معلومات ترالسه او د پراخو استخباراتي معلوماتو د سیستم ترچتر الندي عملیات ترسره کړای شي.
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	 د سالکارانو په شتون کې اغیزمن:دا شمیر واحدونه په اغیزمنه توګه پالن جوړولو، همغږۍ، الرښونې او 
د عملیاتو او حاالتو په اړه د راپور ورکولو چارې پرمخ وړای شي. د ایتالف سرتیري یوازي محدود، او 
پیښې ته په کتو دغه شمیر پرسونل ته الرښونې ورکوي او د اړتیا په وخت کې د چارو د شونتیا امکانات 
ورکول کیږي. ایتالفي سرتیري یوازي د پیښې د تقاضا سره سم الحاقي چارې پرمخ وړي او ورسره یوځای 

کیږي.
	 د مرستې په صورت کې اغیزمن:نوموړۍ واحد د پالن جوړولو، همغږۍ، الرښونې او د عملیاتو او حاالتو 
اړه د  په  او د اغیزمنې چمتوالي  ارتباطاتو  او  اړه د راپور ورکولو، د نورو واحدونو سره د همغږی  په 
راپورونو  په برخه کې په منظم ډول سالمشورو ته اړتیا لري. د واحد توان ورکوونکي د نوموړو واحدو 

سره مرسته کوي البته د اړتیا په وخت کې ایتالفي سرتیري هم د هغوی مرستې ته وردانګي.
	 پرمختګ کوونکي:دا ډول واحدونه  د پالن جوړولو، همغږۍ، الرښونې او د عملیاتو او حاالتو په اړه د 
راپور ورکولو، د نورو واحدونو سره د همغږی او ارتباطاتو او د اغیزمنې چمتوالي په اړه د راپورونو  په 
برخه کې همکارۍ او مرستې ته اړتیا لري. یو شمیر توان ورکوونکي حاضر، اغیزمن او   د مالتړ لپاره 

چمتو وي.  اتیالفي قوه توان ورکوونکی او د مرستو ډیرۍ برخه پر غاړه لري.
	 تاسیس شوي:دا شمیر واحدونه د تنظیم په درشل کې دي او ان د مرستې او د همکارۍ د ډلې په شتون کې 
په سختۍ سره د پالن جوړولو، همغږۍ، الرښونې او د عملیاتو او حاالتو په اړه د راپور ورکولو چارې 
پرمخ وړای شي. یادشوي واحدونه په ندرت سره د نورو واحدونو سره د همغږۍ او ارتباطاتو د ټینګولو 
چارې ترسره کوالی شي. د دا ډول واحدونو ډیرۍ توان ورکووني موجود نه وي او په ډیر کم اغیزمن 
تمامیږي. دغه توان ورکونکي لږ او یا هم هیڅ مالتړ نشی ورکوالی. ایتالفي قوه د مرستې او مالتړ اکثره 

برخه پرغاړه لري.

د ۲۰۱۱ کال د جون د ۳۰ مې نیټې سره سم د ۳۳ هیوادونو څخه تر ۱۵۰۰ زیاتو روزنکو افغان ملي امنیتي 
پوځ ته د روزنې چارې ترسره کولې. د امریکا د دفاع وزارت په وینا دغه شمیر روزنکي د تیر ربعې په پرتله 
چه د ۷۷۰ روزنکو کمبود احساس کیدولو اوس دغه تشه ۴۹۰ روزنکو ته راټیټه کړې ده. اوس هم ۴۹۰ نورو 

روزنکو ته اړتیا لیدل کیږي.57

د دفاع وزارت او کورنیو چارو وزارت ارزونې
د افغانستان لپاره د ناټو د روزنې ماموریت )NTM-A( د افغان دولت د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو د وړتیاو 
د ارزولو لپاره د CM د درجه بندۍ د سیستم څخه ګټه اخلي. دغه سیستم د دفاع وزارت او د کورنیو چارو د 
وزارت د ننه د کارکوونکو د برخو) لکه هغه دفترونه چه د وزارتونو د مرستیاالنو لخوا پرمخ وړل کیږی( او د 
متقابلو فعالیتونو سیمې )لکه د لوی درستیز( لپاره د درجه بندۍ د څلورو لومړنیو او دوو ثانوي معیارونو څخه 

ګټه اخلي:۵۸
: په خپلواکه توګه د عملیاتو د ترسره کولو توان لري  	CM-1A

: د فعالیتونو د اجرا توان لري د ایتالفي قوې لخوا یوازي  څار او نظارت ته اړتیا لري   	CM1-B
: د ایتالفي قوې لخوا د ډیر لیږ مرستې په ترالسه کولو سره د فعالیتونو د ترسره کولو توان لري  	CM2-A

: کوالی شي خپل ماموریت ترسره کړی خو د ایتالفي قوې محدودې مرستې ته اړتیا لري  	CM2-B
: د ایتالفي قوې لخوا د سترې مرستې پرته نشي کوالی خپل ماموریت ترسره کړي  	CM-3

: موجود دي خو نشي کوالی خپل ماموریت ترسره کړي  	CM4-

 د ۲۰۱۱ کال د مارچ د ۳۱مې سره سم، د دفاع وزارت د مالي، عامه اړیکو او جلب او جذب د څانګو په 
ګډون د دغه وزارت د کارکوونکو او د متقابلو فعالیتي سیمو د پنځمې برخې څخه زیاتو ادارو )د ۳۷ څخه ۸( 
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د CM-2A درجه ته رسیدلي وو.  د کارکوونکو دوو برخو پرمختګ کړی، د کارکوونکو او متقابلو فعالیتوتو 
برخو)سیمو( ۳۵ څانګې په خپل حالت پاتي او هیڅ یوې برخې په شاتګ نه دي کړي.۵۹

پدې ربع کې د افغان کورنیو چارو وزارت د کارکوونکو د ۲۷ څانګو څخه ۱ څانګې )د عامه اړیکو( د 
CM-1B درجه ترالسه کړه، او دوو نورو څانګو ) د کورنیو چارو وزارت د پالیسو د انکشاف او د نوموړي 
وزارت د امنیتي عملیاتو او پالن جوړولو( د CM-2A درجه ترالسه کړه. NTM-A هیله مند وو چه په راتلونکې 
ربع کې هغه دوې څانګې چه اوس یی د CM-2A درجه ترالسه کړې په راتلونکې ربع کې د CM-1B درجه 
ترالسه کړي. د کورنیو چارو وزارت د کارکوونکو ډیرۍ څانګې )۱۲ څانګې( CM-3  او یا هم د )۸ څانګو( 
د  CM-2B درجې ترالسه کړې وې؛ څلور څانګې تر ټولو ټیټه درجه یعني د CM-4 مستحق ګڼل شوې وې. په 

وروستیو څلورو څانګو کې د افغان محلي پولیسو او د افغان عامه خوندیتوب پوځ شاملې دي.60 

د امنیت موخې
پدې ربع کې د افغان امنیتي پوځ شمیره  ۲۹۸۶۵۹ )چه د هغه ډلې څخه ۱۶۸۰۳۷ یی افغان ملي اردو او ۱۳۰۶۲۲  
افغان ملي پولیس جووړي( رسیږي. د ۲۰۱۱ کال د جون په ۲۷مه، د څار او همغږۍ د ګډ هیئت)JCMB( امنیتي 
کمیټې د افغان ملي امنیتي پوځ شمیره ۳۵۲۰۰۰ ته د اوچتولو پر سر هوکړه وکړه.61 ۳.۱ شمیره انځورد تیرو 

دریو میاشتو په پرتله په ټولو موخو کې د رامنځ ته شوي تغیر ښکارندوی کوي.

د امنیت مهم ټکي
د ۲۰۰۷ کال راپدیخوا چه یونما د افغان ملکي وګړو د تلفاتو د ثبت چارې پیل کړې د ۲۰۱۱ کال د مې میاشت 
د ملکي تلفاتو له نظره تر ټولو خونړۍ میاشت بلل شوې ده. یونما پدې ترڅ کې د ۳۶۸ ملکي وګړو د وژلو او 
۵۹۳ نورو د ټپي کیدو خبر ورکړی دي. پرمختللي چاودیدونکي توکې )IEDs( د نوموړو تلفاتو ډیرۍ برخه 
یعني ٪۴۱ برخه جوړوي پداسي حال کې چه متقابلې ډزې د ۶ سلنه مرګ ژوبلې المل دي. وسلوال مخالفین د 
۸۲ ٪ مرګ ژوبلې مسول ګڼل شوي او ٪۱۲ نورو ملکي وګړي د دولت د طرفدارو ځواکونو لخوا په نښتو کې 

وژل شوي دي.62
د ملګرو ملتونو سرمنشي د ۲۰۱۱ کال د اپریل په میاشت کې په خپل خپاره شوي راپور کې ذکر کړي چه 
د ۲۰۱۱ کال د اپریل په میاشت کې ۱۷ ځانمرګي حملې ترسره شوې دي، دا شمیره د ۲۰۱۰ کال د بلې هرې 

د امنیت لپاره ستراتیږیک لومړیتوبونه 

حالتاوسنی هدفلومړیتوب
د تیرو درو میاشتو په نسبت 

رامنځ ته شوي تغیرات

افغان ملي اردو
تر 10/2010 پوري 134,000 ځواکونه
تر 10/2011 پوري 171,600 ځواکونه

تر 12/2012a پوري 198,000 ځواکونه

) تر 5/2011 پوري( 
8,674+168,037 پرسونل

افغان ملي پولیس
تر 10/2010 پوري  109,000 ځواکونه
تر 10/2011 پوري  134,000 ځواکونه

تر 12/2012a پوري 154,000 ځواکونه

) تر 6/2011 پوري( 
5,033+130,622 پرسونل

یادونه: شمېرې په ګردي کولو اغېزمنې شوي. 
a. په 6/27/2011 د ګډې همکارۍ او څار هیئت د روانې امنیتي کمیټې لخوا منظور شوي.

سرچینېه: د سیګار د 7/19/2011 پوښتنې ته د امریکا د دفاع وزارت او 7/7/2011 پوښتنې ته د ISAF-IJC او د 6/2011 پوښتنې ته د PERSTAT ځواب. 

3.1 جدول
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میاشتې په پرتله لوړه ده. برسیره پردې د ملګرو ملتونو سرمنشي ته معلومه شوې چه د ملکي افغان مسولینو وژل 
او د منځ ته وړل هم پدې دریو میاشتو کې زیات شوي دي.63 

د امنیت د انتقال په برخه کې پرمختګ
د امریکا د دفاع وزارت په وینا افغان ملي امنیتي پوځ ته د امنیتي چارو د مسولیت لږد په ترڅ کې د لومړنیو 
والیتونو او ولسوالیو د انتقال بهیر د ۲۰۱۱ کال د جوالی په ۲۰ نیټه په پام کې نیول شوی وو.64د امریکا د دفاع 
وزارت ته معلومه شوه چه د امنیتي مسولیت د انتقال پدې لړۍ کې به د بامیان، بلخ، پنجشیر او کابل) د سروبي 
ولسوالۍ پرته( والیتونه او د مزارشریف، هرات شارونه او په هلمند والیت کې د لشکرګاه او په لغمان والیت کې 
د نوموړي والیت مرکز مهترالم مسولیت افغان امینتي ځواک ته وسپارل شي.  د امریکا د دفاع وزارت په وینا 

پدې سیمو کې نږدې د ٪۲۰ څخه بیا تر ٪۲۵ افغان وګړی ژوند کوي.65 
د ناټو او افغان انتقال ګډ هیئت د مسولیت د انتقال د چارو څخه څار او نظارت کوي. نوموړی هیئت یا بورډ 
افغان ولسمشر حامد کرزی ته راپور ورکوي او د افغان ملي امنیتي سالکار، د ناټو د ملکي استازي او د ایساف 
د قومندان لخوا یی د نایب مشرۍ چارې پرمخ وړل کیږي. د امریکا د دفاع وزارت په وینا، د امنیتي مسولیت د 

انتقال د لړۍ لپاره باید درې حاالته ترالسه شي:66
	 افغان ملي امنیتي ځواک د امنیتي چارو د مسولیت د اخیستلو جوګه دي. 

امکان  او  فرصت  کولو  ترسره  د  چارو  ورځنی  د  ته  افغانانو  چه  ورسیږي  ته  کچې  هغه  چارې  امنیتي    	
ورکړي

	 ځایي یا محلي حکومتداري باید یقیني کړي چه ایساف د حضور د کمیدلو په صورت کې امنیتې چارې ټکنۍ 
نشي.

د امریکا د دفاع وزارت په اند د دغه حاالتو ارزونه او جاج اخیتسل د یوه والیت څخه تربل والیت پورې توپیر 

د سیګار پلټنې 
امریګا  د  سیګار  ۲۲مه  په  جون  د  کال   ۲۰۱۱ د 

د  بیارغونې  د  کې  افغانستان  په   ” ته  کانګرس 

سپارښتنو  شوو  ترسره  د  کې  برخه  په  قراردادونو 

کال  مالي  د ۲۰۱۱  اړه چه  په  تحلیل  او  ارزونې  د 

اساس ترسره شوې  په  NDAA د ۱۲۱۹ برخې  د 

راپور  پدې  کړ.  وړاندي  راپور  ځانګړۍ  یو   “ وه. 

کې سیګار د خصوصي امنیتي کمپنیو یا PSC څخه 

افغان محافظتي پولیسو یا  APPF ته د مسولیتونو 

د لیږد په موخه رامنځ ته کیدونکې ستراتیږۍ په اړه 

بیاکتنه ترسره کړې، د دې ستراتیږۍ په اساس به غیر 

ډپلوماتیکي خصوصي امنیتي کمپنۍ د دفاع وزارت 

او د بهرنیو چارو وزارت او د امریکا د پراختیایی 

ادارې یا USAID د تطبیق کوونکو همکارانو لپاره 

وړاندي کیدونکي ټول امنیتي خدمتونه او مسولیتونه 

APPF ته انتقال کړي. د الزیاتو معلوماتو لپاره ۱ 

برخې،۱۳ پاڼه ته ستانه شي.

 د روان کال د جوالی په شلمه نیټه افغان امنیتي ځواکونو د هلمند والیت د لشکرګاه ښار د امنیتي چارو مسولیت پرغاړه واخیست. 
پدې ربع کې افغانانو ته د امنیت د مسولیت انتقال لړۍ د لومړنیو والیتونو او ولسوالیو په سپارلو سره پیل شوه. )د ایساف انځور، 

همیش بروک(
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لري. د امنیت د تضمین او ثبات په موخه اټکل کیږي چه افغان ملي امنیتي پوځ او د ایساف پرسونل د هغه سیمو 
څخه چه امنیت یی افغانانو ته سپارل شوی څارنه او نظارت وکړي.67 

خصوصي امنیتي قراردادیان او د عامه حفاظت افغان پوځ 
د CENTCOM په وینا د ۲۰۱۱ کال د اپریل تر ۶ نیټې پورې  د ۱۸۹۷۱ خصوصي امنیتي قراردادیانو په ګډون 
ټول ټال ۹۰۳۳۹ قراردادیان په افغانستان کې د امریکا د دفاع وزارت لپاره کار کوي. دغه شمیره د ۲۰۱۰ کال د 
دویمې ربع په پرتله د ۲۲۳۸ اضافي خصوصي امنیتي قراردادیانو پرسونل هم شامل دي.68 د قراردادي پرسونل 
شمیره په ټولو کتګوریو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله زیاتوالي موندلی په استثنا د افغان قراردادیانو 

کتګوري چه ۳۲۱۱۰ کموالۍ پکې راغلي دي. دغه معلومات په ۳.۲ شمیره جدول کې ښودل شوي دي. 
لکه څرنګه چه د ۲۰۱۱ کال د سیګار  داپریل په درې میاشتنې راپور کې اشاره ورته شوې وه د ۲۰۱۱ کال د 
مارچ په میاشت کې افغان حکومت د خضوصي امینتي کمپنیو څخه د عامه حفاظت افغان پوځ )APPF( ته امنیتي 
مسولیتونو د لیږد په اړه خپله ستراتیږۍ اعالن کړه. د نوموړې ستراتیږۍ په اساس هغه امنیتي خصوصي کمپنی 
چه د کورنیو چارو لخوا یی د فعالیت جواز ترالسه کړی وي کوالی شي دپلوماتیکي او د ایساف اړوند ماموریت 
او پروژو لپاره امنیتي خدمتونه ترسره کړي، لکن هغه کمپنی چه په پرمختیایی او یا هم بشري برخه کې یی کار 

په افغانستان کې د امریکا دفاع وزارت لپاره کارکوونکي پرسونل 
۱۱ میاشتې توپیر۴/۶/۲۰۱۱ پورې۵/۲۰۱۰ پورې

 PSC د
ټول قراردادیانقراردادیان

 PSC د
ټول قراردادیانقراردادیان

 PSC د
قراردادیان

ټول قراردادیان

4,332+110+14016,08125020,413امریکایی وګړي
6,025+248+98017,51273223,537د دریم هیواد وګړي

32,110-2,376+15,61378,49917,98946,389افغانان
21,753-2,238+16,733112,09218,97190,339ټول

سرچینېه: CENTCOM، ”په عراق او افغانستان کې د CENTCOM د ماموریت په اړونده سیمو کې د امریکایی عملیاتو لپاره د قراردادیانو خدمتونه، “4/6/2011 چه د ۷/۱۰/۲۰۱۱ 
الس رسۍ ورته شوی دي؛ CENTCOM، ”په عراق او افغانستان کې د CENTCOM د ماموریت په اړونده سیمو کې د امریکایی عملیاتو لپاره د قراردادیانو خدمتونه، “5/2010 چه 

د ۷/۱۰/۲۰۱۱ الس رسۍ ورته شوی دي

3.2 جدول

3.18 انځور

a.د 2012 کال د مارچ د مياشتې وروسته به دغه ستراتيږۍ د هرې دريو مياشتو په فاصله سره بياوکتل او ارزول شي.
سرچينه: سيګار، 1SP-11 پلټنه، " د 2012 مالي کال د 1219 برخې NDAA په اساس په افغانستان کې د بيارغونې په اړه د قراردادونو اړوند سپارښتنو ارزونه او تحليل، "6/22/2011. 14 پاڼه

د خصوصي امنيتي کمپنيو په اړه د افغانستان د ستراتيږۍ مهال ويش

  •  •  •  •  •  •   •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •   •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •   •  •  •  •  •  •

2011 2012 2013

10/27/2010  
کرزي د خصوصي امنيتي کمپنيو
د فعاليت د ممنوعيت په موخه يوه 

کيمټه تاسيس کړه

8/17/2010  
کرزي 62مه  شميره فرمان صادر کړ

3/22/2011  
پدې اړه ستراتيږي عملي کيږي؛ خصوصي 
امنيتي کمپنۍ ته د امنيتي خدمتونو د وړاندي

کولو اجازه ورکړل شوه

3/15/2011
د چارو د تنظيم او د وخت د

څرنګوالي په اړه ستراتيږۍ الس
ليک شوه

9/1/2011
د لومړۍ ستراتيږۍ په اړه بياکتنه 
د دريمې ستراتيږۍ په اړه بيا کتنه

12/1/2011
د چارو د سمبالښت په
اړه دويمه ستراتيږۍ 

بياوکتل شوه

3/1/2012
د لومړۍ ستراتيږۍ په اړه بياکتنه 
aد دريمې ستراتيږۍ په اړه بيا کتنه

3/20/2012  
APPF به د ايساف د ټولو اکماالتي او

پرمختيايی فعاليتونو لپاره امنيتي خدمتونه
وړاندي کوي

3/20/2013  
APPFبه د ايساف/افغان ملي امنيتي پوځ 

د ټولو رغونيزو کاري سيمو، د ايساف 
د مرکزونو او نورو تروريستي ګروپونو
پر وړاندي امنيتي خدمتونه وړاندي کړي



پلټونکی I  ځانګړی عمومي  بیا رغونه   افغانستان  د  60

منیت منیتا ا

کاوه باید د ۲۰۱۲ کال د مارچ تر ۲۰ مې نیټې پورې خپل ټول مسولیتونه د عامه حاظفت افغان پوځ ته وسپاري.. 
د خصوصي امنیتي کمپنیو د پرسونل شمیر د افغان کورنیو چارو وزارت لخوا ۵۰۰ تنو ته محدود شوی او په 
استثنایی حاالتو کې  کوالی شی چه تر ۱۰۰۰ پورې پرسونل ولري. هغه کمپنی چه نوموړي او نور شرایط پوره 
نشي کړای ممکن د جریمې، د وسایلو د ضبط او نورو مجازاتو سره مخامخ شي.69 د امریکا د دفاع وزارت ته 
همدارنګه جوته شوې چه افغان ولسمشر حامد کرزي پدې شرط د کمپنیو لخوا د ټاکلي حد څخه د زیات پرسونل 
استخدام، تجهیز او روزنې ته اجازه ورکړې چه تر ټاکلې مودې وروسته نوموړي پرسونل د عامه حفاظت افغان 

ځواک په لیکو کې ګټه ورڅخه واخیستل شي.70 
د ۲۰۱۱ کال د اپریل د میاشتې په پرمختیایی راپور کې د امریکا د دفاع وزارت ویلي چه NTM-A او 
USAID د نوموړي افغان بدیل پوځ لپاره د رامنځ ته شوي ستراتیږۍ څخه مالتړ کوي او د APPF سره مرسته 
کوي ترڅو د ایساف او نړیوالو معیارانو او غوښتنو سره سم امنیتي خدمتونه وړاندي کړي. برسیره پردې، په 
افغانستان کې امریکایی پوځ )USFOR-A( د APPF د خدمتونو د میکانیزم د ترسره کولو په موخه د یوې 
نړیوالې هوکړې په هڅو او درشل کې دي. د امریکا د دفاع وزارت په وینا APPF په هره میاشت کې  د ۱۰۰۰ 

محافظینو د روزنې د یو مرکز د رامنځ ته کولو په درشل کې دي.71 

افغان ملي اردو

0 5,000 10,000 15,000 20,000

205 مه قطعه

203مه قطعه

201مه قطعه

215مه قطعه

209 مه قطعه

207 مه قطعه

111مه مرکزي
فرقه

SOF فرقه

205 مه قطعه

203مه قطعه

201مه قطعه

215مه قطعه

209 مه قطعه

مه قطعه 207

111مه مرکزي فرقه

SOF فرقه
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0

يادونه: SOF= ځانګړي عملياتي ځواک. PDY د دندې لپاره حاضر. موظف شوي اما PDY= په طبي، روزنيز او يا هم مجوز رخصتۍ باندي  او
يا هم د هيڅ ډول رخصتۍ پرته غير حاضر.

.ISAF-IJC, ANA PERSTAT, 6/20/2011 :سرچينه

د افغان ملي اردو د پرسونل تقويه، د 2011 کال د جون په 20مه غوره شوې اجزاوې

په دنده حاضرګمارل شوي خو په دنده غير حاضر

9,695

13,970

8,559

5,688

4,168

10,714

4,121

4,359

2,757

2,672

1,912

3,216

3,296

7,384

د هيڅ ډول رسمي
په دنده حاضرنور رخصت پرته غيرحاضر

د افغان ملي اردو حاضر پرسونل ، 2011 کال د
جون په 20مه غوره شوي برخې يا اجزاوې (فيصدي)

يادونه: د چارو څخه د اغيزمنو شميره. PDY د دندې لپاره حاضر. 
موظف شوي اما PDY= په طبي، روزنيز او يا هم مجوز رخصتۍ باندي 

او يا هم د هيڅ ډول رخصتۍ پرته غير حاضر.

.ISAF-IJC, ANA PERSTAT, 6/20/2011 :سرچينه
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14,010
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100

18,329

13,816

9,700

3.19 انځور



I  جوالی ۳۰، ۲۰۱۱ 61د متحده ایاالتو د کانګرس لپاره  راپور 

منیت ا

 د ۲۰۱۱ کال د جون تر ۳۰مې نیټې پورې د امریکا متحده ایاالتو د افغان ملي امنیتي پوځ د فنډ څخه د افغان ملي 
اردو د رغونې او ثبات په موخه ۲۲،۷ ملیارډ ډالره تخصیص کړي، ۱۹،۷ ملیارډ ډالره منلي او ۱۷،۶ ملیارډ 
ډالره مصرف کړي دي.72 د امریکا متحده ایاالت په ۲۰۰۲ کال کې د افغان ملي اردو د رغونې لپاره د مرستو 
ورکوونکو تر ټولو ستر ونډه لرونکۍ دي.  د حکومتي حسابدارۍ د دفتر )GAO( لخوا په ترسره شوې یوې پلټنې 

کې راغلي چه د امریکا مرستې پدغه پرمختیایی برخو کې لګول کیږي:73
	 سمبال یا تجهیز او د سالح، موټرو او د مخابراتي االتو د اخیستلو په ګډون د ترانسپورت اسانتیاوې

	 زیربنایی پروژې، لکه د قرارګاوو، تحویلخانو او د روزنیزو اسانتیاوو رامنځ ته کول
	 روزنه او عملیات، لکه د روزنیزو مرکزونو جوړول او همدا ډول د ځانګړو خصوصي روزنې د ورکولو 

په موخه د مجربو کسانو په دندو ګمارنه
	 پایښت، د افغان ملي اردو د معاشونو ورکول او د موټرو او اسانتیاوو څخه ساتنه

د افغان ملي اردو توان
پدې ربعه کې د افغان ملي اردو شمیره ۱۶۸۰۳۷ چه د تیرو دریو میاشتو په پرتله ۸۶۷۴ زیاتوالۍ ښایی.74 د اټکل 

سره سم د ۲۰۱۱ کال د اکتوبر د میاشتې تر پایه پورې باید ۱۷۱۶۰۰ سرتیرو ته ورسیږي.75
د افغان ملي اردو ډیرۍ سرتیري د نوموړي اردو شپږمې قطعې ته ورپیږندل شوي دي، نوموړې قطعه د 
ځانګړو عملیاتي ځواک برخه ده او لکه څرنګه چه د سیګار په درې میاشتنیو راپورونو کې ورته اشاره شوې وه 
د ۱۱۱ مرکزي فرقه اړوند ده. د IJC د ارزونو سره سم نوموړو پوځ ته د ۲۰۱۱ کال د جون تر ۲۰ نیټې پورې 
۹۹۰۳۵ سرتیري ورپیږندل شوي وو.76 چه دا شمیر د ۲۰۱۱ کال د مارچ د میاشتې د ۲۰مې نیټې په نسبت د 
۸۸۶۹ سرتیرو زیاتوالۍ ښکاره کوي. البته دا باید وویل شي لکه څرنګه چه د سیګار په پخوانیو راپورونو او په 
۳.۱۹ شمیره انځور کې ورته اشاره شوې، چه د دندو ته د ورپیږندل شوو سرتیرو شمیر په دنده باندي د حاضرو 
سرتیرو په معنې نه ده.. د ۲۰۱۱ کال  د جون د ۲۰ سره سم، AWOL د نوموړو سرتیرو د ډلې څخه د ٪۸ څخه 

بیا د ٪۱۴ پورې تشکیلولو، ۳.۱۹ شمیره انځور د همدې خبرې څرګندونه کوي. .
افغان ملي اردو د افغانستان د ټولو مهمو قومونو استازیتوب کوي. د CENTCOM په وینا پښتانه او تاجک 

د ۲۰۱۱ کال د جون د ۳۰ مې نیټې سره سم د افغان ملي اردو قومي جوړښت  )٪(
نورازبکهزارهتاجکپشتون

42.5340.847.384.075.18افسران
NCOs51.4237.516.932.821.31 –افسر کادر

42.9228.7011.879.097.42سرتیري
45.1832.5310.006.795.49ټول پوځ

44.0025.0010.008.0013.00د قومي شیوع اړتیا
7.5-1.2-7.50.0+1.2+ډیلټا

یادونه: شمېرې په ګردي کولو اغېزمنې شوي.
a.  په نورو کې ترکمن، بلوچ، نورستاني، بیات، سادات، پشه یی، عرب او قزلباش شامل دي.

b.  د ملي دفاع وزارت د 0517, 3/18/2010 حکم په اساس
سرچینه: د سیګار د 7/1/2011 نیټې غوښتنې ته د CENTCOM ځواب. 

3.3 جدول



پلټونکی I  ځانګړی عمومي  بیا رغونه   افغانستان  د  62

منیت منیتا ا

د نوموړي اردو ٪۷۸ برخه جوړوي او ٪۸۳ افسران هم د همدې دوو قومونو سره اړیکې لري. په اردو کې د 
لږه کیو چارو اړیکې د هزاره، ازبک، ترکمن، بلوچ، نورستاني، بیات، سادات، پشه یی، عرب او قزلباش قومونو 
استازي دي.MoI  77 په افغان ملي اردو کې د قومي جوړښت په اړه د نسبي تمثیل په اساس ځانګړي معیارونه 
لري. لکه څرنګه چه په ۳.۳ شمیره انځور کې ښودل شوي تاجک افسران د تاجک سرتیرو د ونډې  په تناسب 

په غیرنسبي ډول ډیر دي..   

د افغان ملي اردو روزنه
د ۲۰۱۱ کال د جون میاشتې تر ۳۰ مې نیټې پورې د امریکا متحده ایاالتو د افغان امنیتي پوځ فنډ یا ASFF له 
الرې د افغان ملی اردو  د روزنې او عملیاتو لپاره نږدې ۲ ملیارډ ډالره تخصیص کړي، ۱،۷ ملیارډ ډالره منلي 

او ۱،۷ ملیارډ ډالره مصرف کړي دي.78
د CENTCOM په وینا پدې ربع کې د افغان ملي اردو  ۲۶۸۸۷ سرتیري د ASFF لخوا تمویل کیدونکي 
روزنیزو پروګرامونه څخه فارغ شوي دي چه د تیرې ربع په نسبت د ۴۴۴۱ سرتیرو زیاتوالۍ ښکاره کوي. 
د پورته ذکر شوې شمیره څخه ۴۳۸۰ د درجه دارو افسرانو د روزنې او پرمختیا د کورسونو او ۱۳۱۵ تنه د 

افسرانو د روزنې د پروګرم څخه فارغ شوي دي. دا هرڅه په 3.20.79 کې ښودل شوي دي..79

د افغان ملي اردو د سواد کچه
د CENTCOMپه وینا، د دې دریو میاشتو په ترڅ کې د افغان ملي اردو ٪۱۵،۸ پرسونل د فعالیتي نظره باسواد) 
د دریم ټولګي د لیک او لوست معادل( او ٪۴۸ نورو د ۱ ټولګۍ د لیک لوست د وړتیاو قابل پیږندل شوي وو.  
د ۲۰۱۰ کال د نومبر په میاشت کې د افغان ملي اردو عمومي قومندان د ۲۰۱۲ کال د مارچ تر میاشتې د ۸۰٪ 
افغان ملي اردو د سرتیرو لپاره د دریم ټولګي د معادلو زده کړو هدف وټاکه. د ۲۰۱۱ کال د مارچ د میاشتې سره 
سم د ابتدایی جنګي زده کړو د ترالسه کولو په ترڅ کې د افغان ملي اردو ټول پرسونل موکلف وو چه د – لومړۍ 

يادونه: HMMWV = لوړ تحرک، د زياتو موخو لپاره کاريدونکي څلور ټيره موټر

سرچينه: د سيګار د 7/1/2011 معلوماتي پوښتنې ته د CENTCOM ځواب.

ټول فارغين: 26887

لومړني
جنګيالي
روزني
15,634

نورې روزنې
پروګرامونه
6,873

NCO 
پرمختګ
3,769

مسقيم عمل  
NCO کورس
611 0 1,500 3,000

د پروګرام په اساس د روزنې څخه فارغ شوي افغان ملي اردو سرتيرې 

نور روزنيز پروګرامونه: 6873

د پورته زرهي HMMWV روزنې

د افسرانو انکشاف

وړاندي څانګه د سواد او زده
کړو روزنه

مجاهدين د ادغام کورس

نظامي مهارتونه د الرښوونکي کورس

288

87

1,315

نوري تخصوصي روزنې

1,241

1,157

2,785

 

3.20 انځور



I  جوالی ۳۰، ۲۰۱۱ 63د متحده ایاالتو د کانګرس لپاره  راپور 

منیت ا

ټولګۍ معادل زده کړې- ترالسه کړي.80 
CENTCOM ته معلومه شوې چه امریکایی او د ایتالف قواوې هڅه کوي چه په سیمه کې د افغان ملي 
اردو د پرسونل د زده کړې کچه لوړه کړي. د دې ربع په ترڅ کې، په سیمه کې د ملي اردو اړوندو قطعاتو کې د 
سواد د زده کړې په کورسونو کې د ګډون کوونکو کچه ان تر ٪۴۰ که وه. دغه روزنې د NTM-A نوښت د یوې 
برخې په توګه ترسره کیږي. د ۲۰۱۰ کال د اکتوبر څخه بیا د ۲۰۱۱ کال د مې تر میاشتې پورې، NTM-A د 

افغان ملي اردو د سواد په برخه کې ۸،۹ میلیون ډالره مصرف کړي دي.81

په افغان ملي اردو کې د ښځو ونډه
د CENTCOM په وینا د ۲۰۱۱ کال د جون د ۳۰ مې سره سم، ۳۲۴ ښځې د افغان ملي اردو په لیکو کې دنده 
ترسره کوي – ۲۱۵ افسرانې او ۱۰۹ درجه دارې منسوبینې- نوموړې شمیره په تیره ربعه کې ۳۰۰ تنه وه. د 
نوموړي افسرانو ٪۷۰ روغتیایی برخو کې دنده ترسره کوي او ٪۵۰ درجه دار منسوبین په لوژیستکي برخه کې 
دنده پر مخ وړي. ښځینه افسرې همدا شان په هوایی، اطالعاتي، سیګنال، مالي، د جنګي وسایلو د خدمې او په 

کلتوري او مذهبي برخه کې دندې ترسره کوي.82
د ۲۰۱۰ کال د جنوري په میاشت کې افغان ملي دفاع وزارت اعالن وکړ چه د افغان ملي اردو ٪۱۰ برخه باید 
 CENTCOM ښځینه سرتیري تشکیل کړي اما د دې هدف د ترالسه کولو لپاره یی کوم مهال ویش ونه ټاکه. د
په وینا د افغان ملي اردو یوازي ۰،۲ برخه ښځینه سرتیري جوړوي، دا هغه فیصدي ده چه اټکل کیږي چه د ملي 
اردو د اصلي شمیر ته د نږدې کیدو سره سم نوره هم راټیټه شي. په لنډ مهالي توګه د افغان ملي اردو د استخدام 
هدف دا دي چه د ښځینه نوماندو افسرانو په ښوونځۍ یا OCS او روغتیایی روزنې په ډګر کې د ښځو ونډه زیاته 
کړي. د ښځو لپاره د OCS صنفونه په څلورو یا پنځو میاشتو کې یو ځل په الره اچول کیږي. هر صنف د ۱۵۰ 
میرمنو ګنجایش لري اما په الره اچول شوو لومړیو دوو صنفونو کې تر ۲۹ ډیرې چوکۍ نه دي ډګې شوې. د 

OCS دریم صنف د ۲۰۱۱ کال د جون په میاشت کې پیل شوو.83 
لپاره لومړۍ ښځینه  افغان ملی اردو په نیت کې لري چه د څلور کلنې مودې  د CENTCOM په وینا، 
سرتیرې د افغانستان په ملي نظامي اکاډمۍ یا NMAA کې د ۲۰۱۱ کال د اکتوبر په میاشت کې استخدام کړي 
– اته کاله وروسته تر هغه چه NMAA خپل کار د سره پیل کړ. افغان ملي اردو پالن لري چه د صنف د ۱۰٪ 

- ٪۲۰ ښځې تشکیل کړي ) د ۶۰۰ ټولګۍ والو څخه د ۶۰ – ۱۲۰ ښځې(.84 
پدې ربع کې د NMAA د پیوستون او بشري منابع دفتر د NMAA عملیاتي مقرراتو لپاره یو ضمیمه طرحه 
کړه چه د افغان ملي امنیتي پوځ په لیکو کې د جنسي مساواتو او د NMAA په ورځني ماموریتونو کې د جنسي 
NTM-A/ اړه د چارو د سمون او همغږۍ په اړه تفصیل ورکړل شوی دي. د ۲۰۱۱ کال د جون په میاشت کې
CSTC-A د وزارتونو په سطح یو داسي پالن وړاندي کړ چه د افغان ملي اردو په لیکو کې د ښځو د وړاندي د 

زیاتولو د اغیزمنتیا الرې چارې په ګوته شوي دي.85

د افغان ملي اردو زیربنا
د ۲۰۱۱  کال د جون تر ۳۰مه پورې د امریکا متحده ایاالتو د افغان امنیتي پوځ د فنډ یا ASFF څخه د افغان 
ملي اردو د زیربنا لپاره ۴ ملیارډ ډالره تخصیص کړي، ۳،۸ ملیارډ ډالره منلي او ۲،۶ ملیارډ ډالره مصرف 

کړي دي.86
د CENTCOM  په وینا، پدې ربع کې د افغان ملي اردو اړوند ۳۳ زیربنایی پروژې تسلیم/ورکړل شوې 
دي )د ۵۵۸،۷ میلیون ډالرو په ارزښت(، پر ۷۵ نورو پروژو کار روان وو )د ۱۲۶۲،۸ میلیون په ارزښت( او 
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درې پروژې بشپړې شوې دي ) د ۱۰۷ میلیون ډالرو په ارزښت(. د نویو پیل شوو پروژو له ډلې، د تر ټولو لویه 
په غزني والیت کې د ۲۰۳مې قطعې لپاره د یو لشکرکوټ )چاوڼۍ( جوړول دي چه مجموعي لګښت یی ۷۰،۱ 
میلیون ډالره اټکل شوی او د پالن سره سم باید د ۲۰۱۳ کال د جنوري تر ۲۰مې نیټې بشپړ شي. دې ته ورته یو 
لشکرکوټ په فراه والیت کې د ۲۰۷مې قطعې لپاره رغول کیږي چه ۶۹،۸ میلیون ډالره لګښت لري او د پالن 

سره به د  ۲۰۱۲ کال د سپتمبر تر ۲۶مې نیټې بشپړ شي. 87

د افغان ملي اردو تجهیزات 
د ۲۰۱۱ کال د جون تر ۳۰مې نیټې پورې د امریکا متحده ایالتونو د ASFF د فنډ څخه د افغان ملي اردو د 
تجهیزاتو او ترانسپورتیشن لپاره ۹ ملیارډ ډالره تخصیص کړي، ۸،۴ ملیارډ ډالره منلي، ۸،۳ ملیارډ ډالره مصرف 

کړي دي.88
د CENTCOM په وینا پدې ربع کې، افغان ملي اردو ۱۵۱۳ وسلې )د ۱۰،۸ میلیون ډالرو په ارزښت(، 
ارزښت(  په  ډالرو  میلیون  مخابراتي وسیلې)د ۱۰،۱  ارزښت( ۲۷۰۸  په  ډالرو  میلیون  موټر)د ۱۹۹،۴   ۷۲۶
ترالسه کړې دی.89 لکه څرنګه چه په ۳.۴ شمیره جدول کې ښودل شوي دي د تیره ربع په پرتله پدې ربع کې 
د ورکړل شوو تجهیزاتو او وسیلو شمیره خورا ټیټه ده.. لکه څرنګه چه د سیګار د ۲۰۱۱ کال د اپریل په درې 
میاشتني راپور کې ورته اشاره شوې وه د افغان ملي اردو د یو وصفي سرتیري پر سر ټول لګښت ۲۹۹۵ ډالرو 

ته رسیږي.90
د ۲۰۱۱ کال د جون تر ۳۰ پورې افغان هوایی ځواک د ۵۸ الوتکو څخه جوړ شوی دي:91

 	Mi-17s 35
  	Mi-35s 9

  	AN-32s 3
 	C-27s 11

د CENTCOM په وینا افغان هوایی ځواک په پالن کې لري چه د افغان هوایی ځواک د اړتیاو په اړه د 
۲۰۱۰ کال د فبروري په میاشت کې ترسره شوې ارزونې سره سم ۸۷ الوتکې خپل هوایی ځواک ته ورزیاتې 
کړي. د دې دریو میاشتو په ترڅ کې د افغان ملي اردو او افغان ملي پولیسو ترمنیځ )کارس لیولنګ( لخوا ترالسه 
  FMS -له الرې د غیررسمي ASFF یا فنډ  امنیتي پوځ  افغان  شوي تجهیزات تر ډیر حده د امریکا لخوا د 

خریدارۍ له الرې ترالسه کړي دي.92 

 کارس ـ لیولنګ: په صحنه کې په عملیاتي او 
ستراتیږیکه کچه، د یوې نظامي برخې څخه د قومندان 
د لوژیستکي صالحیتونو سره سم د سترو لومړیتوبونو 

د ترسره کولو لپاره د وسایلو او توکو جهت ګرځول. په 
متقابلو کچو پالنونه باید د ځان سره د ځانګړو لګښتونو 

 په اړه تګ الرې د ځانه سره ولري.

سوډو د بهرنیو نظامي خرڅالو: د بهرني نظامي 
خرڅالو د پروګرام )FMS(، د یو حکومت څخه پر 

بل حکومت باندي د امریکا د دفاعي توکو د خرڅولو، 
خدمتونو او روزنې  لپاره د دفاع وزارت تګ الرو 

 )FMS(سره تطابق کول.  د بهرنیو نظامي خرڅالو
قراردادي ډول نه په توپیر، د متحده ایاالتو د دفاع 

 )ANSF( د افغان ملي امنیتي ځواکونه )DoD(ادارې
د روزنې او تجهیز  لپاره د کانګرس لخوا د افغان 

امنیتې ځواک تجهیز ته تخصیص شوي مالی منابعو 
څخه وسله اخلي. د محلي بهرني نظامي خرڅالو په 
پرتله سوډو بهرني نظامي خرڅالو چارې د دفاع د 

امنیتي همغږي کونکي ادارې لخوا څارل کیږي.

سرچینېه: د دفاع وزارت، ”د نظامي اصالحاتو قاموس“، په 7/12/2010 الس رسۍ 
ورته شوي دي؛ د حسابدارۍ عمومي دفتر یا GAO، ” د افغانستان د سالحو په اړه 

حساب ورکول “،GAO-09-267، په 10/14/2010 الس رسۍ ورته شوی؛ 
DSCA، ”بهرني نظامي خرڅالو، “ په 10/16/2010 الس رسۍ ورته شوی دي.

3.4 جدول

په سیمه کې دافغان ملي اردو د توکو ځای پرځای کول
د ۲۰۱۱ کال دویمه ربعد ۲۰۱۱ کال لومړۍ ربع

شمیر

لګښت
)په میلیون 

شمیرډالرو( 

لګښت
)په میلیون 

ډالرو( 
9,44820.01,51310.8وسلې

1,163390.8726199.4 ټرانسپورتې وسایل
6,61737.32,70810.1مخابراتي توکي

17,228448.14,847220.2مجموعه

یادونه: شمېرې په ګردي کولو اغېزمنې شوي. 
سرچینه: د سیګار د 7/1/2011 او 4/1/2011 معلوماتي پوښتنې ته د CENTCOM ځواب
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د دفاع وزارت سره د امریکا د متحده ایاالتو مرستې
پدې ربع کې NTM-A د دفاع وزارت سره د ” ثابت“ او د ”مسیر د تعقیب“ په برخه کې مرستې کړې او داسي 
NTM-A/ هیڅ څه نه دي شوي چه پرمختګ ټیګنۍ کړي.93 د امریکا دفاع وزارت په وینا افغان دفاع وزارت د
CSTC-A لخوا د ورکړل شوو سالمشورو څخه په ګټه اخیستلو د افغان اردو د مسلکي کولو او د شمیر د زیاتولو په 
برخه کې د پرمختیایی سیستمونو رامنځ ته کولو ته دوام ورکړی دي. کاري ډلو او د سالکارانو ګروپونو د مشرتابه 
سره د اړیکو ټینګولو، د وزارتونو ترمنځ ته همغږۍ رامنځ ته کولو،  او د وزارتي پرمختیایی هیئت د رامنځ ته کولو 
له الرې د نوموړو هڅو سره مرسته کړې ده. د امریکا، بریتانیا او کاناډا هیواد پورې اړه درلودونکو نږدې ۲۷۲ 
نظامي پرسونل، په ملکي برخه کې دولتي کارکوونکو، او قراردادیانو د نوموړو هڅو سره مرسته کړې ده. هغوی 
د چارو د تنظیم، د عملیاتو د مالتړ، پرسونل او لوژیستک په ګډون په یو زیات شمیر سیمو کې د افغان دولت سره د 

ظرفیتونو د ارتقا او د وړتیاو د لوړولو په برخه کې مرستې کړې ده.94
د NTM-A په وینا د افغان ملي دفاع وزارت د وړتیاو د لوړولو پر وړاندي الندي ننګونې پرتې دي:
	 د دندو څخه د ککړو او فاسدو چارواکو د لیري کولو په برخه کې د دفاع وزارت دوامدار مقاومت

	 د پریکړو مرکزیت – په ټولو سیمو کې صالحیت ورکول
	 د لوژیستکي سیستم په طي مراحل/ او طرزالعمل کې ګونګتیا

عامه درک/ قبولتیا
د ۲۰۱۱ کال د جون په ۱۵مه CENTCOM د افغان ملی امنیتي پوځ لخوا د وړاندي شوو خدمتونو په اړه په 
مخامخ ډول او د ګروپي سرو له الرې  د خلکو د نظرونو د معلومولو په موخه د قرارداد کولو په موخه د داوطلبۍ 
د راټولو چارې ترسره شوې. د مسولینو په وینا دغه سروېګانې به د هر عمر، هر ټولنیز، قومي، قبیلې، مذهبي، 
تحصیلي او جغرافیایی ګروپ څخه معلومات راټول کړي. پدې اړه د درخواستیو د قبولو وروستۍ نیټه د ۲۰۱۱ 

کال د جوالی ۱۳مه ده. 95

3.5 جدول

3.21 انځور

د ۲۰۱۱ کال د جون د میاشتې په اساس د افغان ملي پولیسو وړتیا 

 منظور شوی )تشکیل(
د تشکیل پوستونو ته ګمارل 

شوي
د تشکیل پوستونو ته نه دي 

ګمارل شوي
د افغان ملي پولیس ) ټول ټال ځواک : 

)130,622
140,398a125,6195,003c

د افغان ملي پولیسو پر اجزاو ویشنه
AUP80,27572,731—
ABP23,08620,018—

ANCOP13,67811,766—
—23,359b21,104bنور واحدونه

یادونه:  --- = موجود ندي یا په اختیار کې نشته.
a. د کورنیو چارو وزارت د مرکز، جرمونو پر وړاندي د مبارزې، روزنې، د مخدره توکو پروړاندي د مبارزې، ترافیکو، روغتیایی مسولینو، استخباراتو او اطفایې لپاره د ځانګړو شوو 

مسولینو په ګډون د AUP، ABP او ANCOP پرسونل په کې شامل دي.
b. د کورنیو چارو وزارت د مرکز، جرمونو پر وړاندي د مبارزې، روزنې، د مخدره توکو پروړاندي د مبارزې، ترافیکو، روغتیایی مسولینو، استخباراتو او اطفایې مسولین پکې شامل 

دي، شمیرې د مقرر شوو او د افغان ملي پولیسو او د افغان ملي پولیسو جزتامونو ته تفویض شوو تر منځ ته تفاوت په اساس رامنځ ته شوي دي.
c. د زده کوونکو لومړۍ ځل دخول 

.ISAF-IJC, ANP PERSTAT, 6/2011 :سرچینه

يادونه: د چارو څخه اغيزمنو شوو شميره " نور " کې (د نزولي ترتيب په اساس)
پشه يی، ترکمن، نورستان، بلوچ، سادات، عرب، بيات، قزلباش.

سرچينه: د سيګار د 7/1/2011 پوښتنې ته د CENTCOM ځواب.

تاجک
42%

پشتون
43%

ازبک
هزاره5%

4%

نور
6%

د 2011 کال د جوالی د لومړۍ نيټه سره سم 
د افغان ملي پوليسو په ليکو کې د قومونو 

استازيتوب
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افغان ملي پولیس
د ۲۰۱۱ کال د جون تر ۳۰مې پورې د امریکا متحده ایاالتو د افغان ملي پولیسو د ثبات او رغونې په موخه د 
ASFF د فنډ څخه ۱۲،۹ ملیارډ ډالره تخصیص، ۱۱،۳ ملیارډ ډالره منلي او ۹،۸ ملیارډ ډالره مصرف کړي 

دي.96

د افغان ملي پولیسو توان
د IJC  په وینا، پدې ربع کې د افغان ملي پولیسو شمیره ۱۳۰۶۲۲ تنه وه.97 د دې شمیر پولیسو له ډلې ۷۲۷۳۱ د 
افغان یونیفورم پولیسو)AUP(، ۲۰۰۱۸ تنه د افغان سرحدي پولیسو )ABP( او ۱۱۷۶۶ د ملي عامه نظم پولیسو 

)ANCOP(په لیکو کې ځای پر ځای شوي دي، دغه معلومات په ۳.۵ شمیره جدول کې هم بیان شوي دي.. 
د افغان ملي پولیسو پرسونل د مختلفو قومونو څخه جوړ شوی دي. د CENTCOM په وینا د ۲۰۱۱ کال 
د جوالی تر لومړۍ نیټې پورې د افغان ملي پولیسو ٪۸۵ تشکیل د پښتــنو او تاجکانو څخه جوړ دي.98 او پاتې 
فیصدي د نورو قومونو لکه ازبک )٪۵( او هزاره )٪۴( څخه جوړ شوی دي. دغه معلومات په ۳.۲۱ شمیره 
انځور کې هم ښودل شوي دي.. د افغان ملي پولیسو په لیکو کې د تاجکانو )٪۴۲( حضور په افغانستان کې د 

هغوی د )٪۲۵( نفوس په پرتله غیر متناسب دي.99 

د افغان ملي پولیسو معاشات او د افغانستان لپاره د قانون او نظم باوري فنډ
د ۲۰۰۲ کال راپدیخوا نړیوالې مرسته کوونکې ټولنې د افغانستان د قانون او نظم باوري فنډ )LOTFA( سره 
د ۱،۹۷ ملیارډ ډالرو مرستې کړې چه د هغې ډلې۱،۴۷ ملیارډ ډالره د ۲۰۱۱ کال د مارچ تر ۳۱ نیټې پورې 
ورکړل شوي دي. د دغه مرستو ډیرۍ برخه د افغان مالیې وزارت لخوا د معاشاتو د الکترونکي سیستم له الرې 
مصرفیږي. LOTFA د افغان کورنیو چارو وزارت لخوا د منظور شوي ۱۲۲۰۰۰ افغان ملي پولیسو د تشکیل 
لپاره د معاشاتو د ورکولو په موخه د ۲۰۱۱ کال د لومړۍ ربع لپاره ۱۱۷،۶ میلیون ډالره او د دویمې ربع لپاره 
۱۲۰ میلیون ډالره ترانسفر کړي دي. د تازه معلوماتو پر بنسټ د امریکا متحده ایاالتو د ۲۰۱۱ کال د مارچ تر 
۳۰ نیټې پورې د LOTFA سره د ۵۸۵،۱ میلیون ډالرو مرستې کړې او د ۲۰۱۳ کال د مارچ تر ۳۱ پورې یی 

د ۲۱۸ میلیون ډالرو نورو مرستو ژمنـــــــــــــــــه کړې ده.100
لکه څرنګه چه د سیګار د اپریل په درې میاشتني راپور کې اشاره شوې وه اوس مهال LOTFA د باروي فنډ 
د تنظیم په موخه د خپل هغه روایتي رول څخه تیر شوی دي.101 د افغان ملي پولیسو په اړه د VI مرحلې فعالیتونه 

په دریو هڅو باندي متمرکزې دي:102
د پولیسو، د زندان د چارواکو او د افغان ملي پولیسو د اړوندو زیربناو لګښتونه LOTFA	  د افغان کورنیو 
چارو وزارت سره په ګډه کار کوي ترڅو د افغان ملي پولیسو، د مرکزي زندان ریاست د اړوند پرسونل او 
د افغان ملي پولیسو د زیربنایی فعالیتونو لپاره چه د تحرک، ځواب ورکولو او کاري حاالتو په ښوالي کې 
رغنده رول لري لګښتونه تمویل او معاشونه پداسي ډول ورکړل شي چه په اړه یی د اړتیا په وخت کې کره 

حساب ورکړل شي.
	 د افغان دولت د کورنیو چارو په وزارت کې د پالیسۍ، ادراې او په انفرادي سطحه باندي د ظرفیتونو ارتقا او 
د اړین اصالحات. د پروژې کارکوونکي د کورنیو چارو وزارت د کارکوونکو سره په مستقیم ډول کارکوي 

ترڅو د چارو د تنظیم او په مالي برخه کې خپلې وړتیاوې لوړې او ظرفیتونه اوچت کړي.
د دیموکراتیکو پولیسو جوړولد ” مردمي پولیسو “ د ابتکار تر چتر الندي LOTFA	  د ټولنو د مشرانو، 
خلکو، پولیسو او ځایی دولتي شوراګانو سره د معلوماتو او اندیښنو د شریکولو په موخه ګډ کار کوي. د کابل 

والیت په اړوندو اته ولسوالیو کې به نوموړي فعالیتونه د دې مرحلې په ترڅ کې وغزول شي.

 تشکیل: د کورنیو چارو وزارت او د ملي دفاع 
وزارت لخوا د افغان ملي پولیسو او افغان ملي اردو 

لپاره د اړینو توکو او پرسونل په اړه لیستونه. دا کلمه 
په دری کې د ”تشکیل” په معني ده.

 .p. 18 ,6/2008 ،"د افغانستان امنیت " ،GAO, GAO-08-661 :سرچینه
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پدې ربع کې د ملګرو ملتونو پراختیایی ادارې یا UNDP چه د افغان مالیې وزارت سره د افغان ملی پولیسو 
د حق الزحمې د ورکولو په برخه کې د مالي ثبات او د LOTFA د پروسس لپاره د اړین باثباته پرمختګ په برخه 
کې د لومړیو ګامونو پر سره موافقه ته رسیدلي دي. د افغانستان د مالیې وزارت به د ۸۲۰۰۰ افغان ملي پولیسو 

د ٪۳ پرسونل ته د معاشاتو د ویش مسولیت چه په ۱۳۹۰ کال کې پیل کیږي پر غاړه واخلي.103

 د افغان ملي پولیسو ځاي نوښتونه
د افغان محلي پولیسو)ALP( نوښت افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ټولنې د دید پروګرام دي. نوموړي پولیس 
په هغه سیمو کې چه په کافي اندازه ایساف او افغان ملي امنیتي پوځ حضور نلري د امنیت د خوندي کولو په برخه 
کې مرسته کوي. د امریکا دفاع وزارت ته معلومه شوې چه ALP په یادو شوو سیمو کې د مخالفینو لخوا د ځایی 

وګړو څخه په خپله نفعه د ګټې اخیستلو توان مختل کړی دي. 
ALP د ولسوالی د امنیې قومندان تر الرښونې الندي کارکوي. د امریکا د دفاع وزارت په وینا، هغوی د شورا 
لخوا نومول کیږي، د افغان استخباراتي ادارو لخوا یی په اړه تحقیق کیږي اود افغان ملي پولیسو، ملي اردو او د 
ځانګړو امریکایی پوځ د چارواکو لخوا روزل کیږي.104 پدې ربع کې په ۴۳ سیمو کې د افغان محلي پولیسو شمیره 
۶۹۳۸ تنه ته رسیدله. 105 البته دا پداسي حال کې د چه د امریکا د دفاع وزارت په دې اړه ننګونې او ستونزې هم 

په ګوته کړې دي. د بیلګې په توګه:106
  	ALP د پروګرام بریا ممکن د ایتالفي منابعو څخه د ناوړې ګټې اخیستلو المل شي. په ټولنو کې د ALP د
مخ پر زیاتیدونکي غوښتنې د پوره کولو لپاره زیات شمیره جنګي تجهیزاتو  او ځانګړو عملیاتي ځواک ته 

اړتیا شته ده.
د کورنیو چارو وزارت نوی پر پښو دریدونکۍ لوژیستکي او اداري ظرفیتونه ALP	  ته د الکترونیکي الرې 

په وخت سره د هغوی د معاشاتو د ورکولو په برخه کې ستونزې رامنځ ته کوي. 
ALP	  په عمومي ډول د یونیفورم، وسلو، موټرو، مخابرو او نورو تجهیزاتو په برخه کې د کمبود سره 

مخامخ دي. 
مخالفینو ALP	  او د هغوی د کورنی غړو ته تهدید کړي او د هغوی د منځه وړلو په موخه یی عملیات 

ترسره کړي. 

د امریکا د دفاع وزارت په وینا، د مخالفینو بریدونه د ALP د مسولینو او یا هم د هغه ټولنو چه په خپله د ځان 
څخه دفاع کوي د ډار او ویرې سبب نه دي ګرځیدلې. ځایی او محلي مشران د ال زیاتو ALP سرتیرو د ځای پر 
 ALP ځای کولو په اړه خپلو غوښتنو ته ادامه ورکوي. د امریکا د دفاع وزارت ته همدا شان معلومه شوې چه د

په اړه ترسره شوې نظرپوښتنې د هغوی څخه د مالتړ ښکارندوی کوي.107

د افغان ملي پولیسو روزنه
د ۲۰۱۱ کال د جون تر ۳۰مې نیټې پورې د امریکا متحده ایاالتو د ASFF د فنډ څخه د افغان ملي پولیسو 
د روزنې او علیاتو لپاره نږدې ۲،۶ ملیارډ ډالره تخصیص کړي، ۲،۲ ملیارډ ډالره منلي او ۲،۱ ملیارډ ډالره  

مصرف کړي دي.108
پروګرامونو  46 روزنیزو  د  پولیس  ملي  کې، 8,608  ربع  پدې  بنسټ  پر  معلوماتو  د   CENTCOM د 
څخه فارغ شول. د نوموړي شمیر څخه ۴۲۴۰ د AUP، ۲۰۳۹ د ANCOP او ۱۸۳۴ پولیس د ABP د 
کورسونو څخه فارغ شول؛ نور پاتي د OCS چه )۲۶۰ کسه( او یا هم د روزنې د ځانګړو ښوونځیو )۴۶۹( 
څخه فارغ شوي دي. د ایتالف همکاران د نوموړو پروګرامونو څخه د ۳۶ پروګرامونو مسولیت پر غاړه درلود، 
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او امریکایی کمپنیو )ډاین کورپ او Xe Services LLC( د نورو ۱۰ پروګرامونو لپاره د مسولیت چارې پر 
غاړه درلودې.109 

د افغان ملي پولیسو سواد
د CENTCOM په وینا د افغان ملي پولیسو ٪۲۰ پرسونل تر یو حده سواد لري. د افغان ملي پولیسو په اړه د 
افغان کورنیو چارو وزارت هدف دادي چه ټول پولیس لږ تر لږه د دریم ټولګۍ په سطحه سواد ولري البته د دې 
اهدف د ترالسه کولو لپاره کومه نیټه نه ده په ډاګه شوې. د NTM-A د هغې موخې چه غواړي ټول افغان پولیس 
) د دریم ټولګۍ په سطحه ( لیک لوست وکړای شي ۲۰۱۴ کال دي. NTM-A افغان ملي پولیسو ته د زده کړو 
د ورکولو په موخه د ټول هیواد په کچه قراردادونه ترسره کړي دي. د CENTCOM په وینا د ۲۰۰۹ کال د 
نومبر څخه راپدیخوا د NTM-A د روزنې او لوست ورکولو هڅو د افغان ملي پولیسو ۸۰۰۰ پرسونل د دې 
جوګه کړی چه د ۳ ټولګۍ معادل سواد ترالسه کړي. پدې ربع کې NTM-A نږدې ۳۰۰۰۰ افغان ملي پولیسو ته 
د سواد زده کړې ورکوي. د ۲۰۱۰ کال د اکتوبر څخه بیا د ۲۰۱۱ کال د مې ترمیاشتې پورې NTM-A د افغان 

ملي پولیسو د لوست په چارو نږدې ۸،۶ میلیون ډالره مصرف کړي دي.110
په تیرو ربعو کې NTM-A/CSTC-A د افغان ملي پولیسو لپاره د سواد ټیټه کچه ښودلې وه. د بیلګې په 
توګه، د ۲۰۱۰ کال د اکتوبر د میاشتې په سیګار راپور کې راغلي وو چه د CSTC-A لخوا د افغان ملي پولیسو 
په لیکو کې د نمونه د اخیستلو وروسته د نوموړو پولیسو د سواد کچه ٪۴،۵ ښودل شوې وه. د ۲۰۱۱ کال د 
جنوري د میاشتې سیګار راپور ښایی چه د ۷۷۷۱ نویو افغان ملي پولیسو څخه یوازي ٪۲،۲۴ کې وتوانیدل چه 

د ۲۰۱۰ کال د نومبر د میاشتې د سواد د ازموینې څخه بریالي شي.
د CENTCOM په وینا، NTM-A د افغان ملي پولیسو د عمومي روزنې د قومنداني او د په سیمو کې د افغان 
ملي پولیسو د واحدونو سره په تماس کې دي ترڅو د NTM-A د قراردادیانو لخوا د ترسره کیدونکو روزنیزو 
پروګرامونو له الرې د نوموړو پولیسو د سواد کچه لوړه شي. CENTCOM ته معلومه شوې چه د افغان ملي 
پولیسو لپاره د سواد د زده کړې په صنفونو کې د نوموړو پولیسو ګډون په بې ساري ډول زیات شوی دي – د افغان 
ملي پولیسو د استخدام سره سم – او دا چه د ۲۰۱۰ کال د اکتوبر د میاشتې راپدیخوا د ملي پولیسو د روزنې په مرکز 
کې د سواد زده کړې اجباري شوې دي. په راتلونکې کې د NTM-A ډیر تمرکز پدې دي چه په سیمه کې د لومړۍ 

ټولګۍ برسیره د دویم او دریم ټولګۍ معادل لیک لوست زمینه برابره کړي.111 
د ANCOP غړي – ځانګړي، ” لومړۍ خط “ قطعه چه په بشپړ ډول د افسرانو او درجه لرونکو منصب 
لرونکو څخه تشکیل شوې باید باسواده وي. په عین وخت کې لکه څرنګه چه د ۲۰۱۱ کال د جنوري په میاشت 
کې د سیګار په خپاره شوي راپور کې راغلي، چه NTM-A د هغو نویو سرتیرو د جلب او جذب په اړه چه د لیږ 
سواد سره کوالی شي جذب  او وړاندي تر دې چه د عملیاتي پوځ لیکو ته ورګډ شي روزنې ترالسه کړي بیاکته 
کړې ده.112 د CENTCOM په وینا پدې ربع کې د ANCOP هدف دادي چه ټول پرسونل وکوالی شي د دریم 
ټولګۍ معادل لیک لوست وکړي. CENTCOM ته معلومه شوې چه د ANCOP د سواد په اړه بشپړه پریکړه 
نه ده نیول شوې او په ټولو قطعاتو کې د ANCOP په لیکو کې د ترسره کوونکو سرتیرو د لیک لوست د کچې د 
ارزوې او ازموینې په موخه هیڅ ډول نوښت یا اقدام نه دي ترسره شوی. د ۲۰۰۹ کال د نومبر څخه بیا د ۲۰۱۱ 
کال تر فبروري پورې د ANCOP د ۷۲۴۳ پرسونل څخه ازموینه اخیستل شوې چه د هغه ډلې څخه یوازي 

۳۸۷ ګډونوالو چه د ټولې شمیرې یوازي  ٪۵،۳ کیږي د کامیابۍ نمبرې ترالسه کړې وې.113
د CENTCOM په وینا ANCOP اوس هم د بې سوادو کسانو استخدام ته دوام ورکوي. نوي جذب شوي 
سرتیري د ۱ ټولګۍ معادل لیک لوست د پیدا کولو په موخه د یوې دوې اونیز پروګرام روزنې ترالسه کوي. تر 
استخدام وروسته د ANCOP د روزنې مرکز ته د انتقال وروسته دغه سرتیري د ۴ اونیو یو بل روزنیز پروګرام 
پرمخ وړي ترڅو د دویم ټولګۍ معادل سواد ترالسه کړي. د دریم ټولګۍ معادل سواد – یا فعالیتي سواد – د 
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ترالسه کولو په موخه نوموړي کسان د ANCOP  د۱۴ اونیو په اوږدوالي د روزنې یو پروګرام  چه په هغه کې 
د سواد یو کورس شامل دي تعقیبوي.114 

د ۲۰۱۱ کال د جون په څورلسمه د ملګرو ملتونو د یونیسکو او د جاپان حکومت د ۳ میلیون ډالرو په ارزښت 
یو قرارداد الس لیک کړ چه د هغه د مخې به په کابل او ۷ نورو والیتونو کې د ۳۰۰۰ افغان ملي پولیسو لپاره د 

۲۰ راتلونکو میاشتو په ترڅ کې د سواد د ترالسه کولو پروګرامونه ترسره شي.115

په افغان ملي پولیسو کې د ښځو ونډه
د CENTCOM په وینا د ۲۰۱۱ کال د جون تر ۳۰مې پورې د افغان ملي پولیسو په لیکو کې ۱۱۱۲ ښځینه 
لرونکي  درجه   ۹۲۹ او  وه   )۱۶۴ شمیره  دغه  کې  ربع  تیره  )په  افسران   ۱۸۳  – کوله  ترسره  دنده  سرتیرو 
منصبداران. CENTCOM د هغه لیست کې شامل سرتیرو په اړه چه درجه داره افسران وو تازه معلومات نه 
دي ورکړي. د CENTCOM په وینا د ۱۳۹۰کال لپاره د افغان ملي پولیسو هدف په خپلو لیکو کې د ۱۷۵۳ 

ښځو درلود دي.116

د افغان ملي پولیسو زیربنا 
د ۲۰۱۱ کال د جون تر ۳۰مې پورې د امریکا متحده ایاالتو د ASFF فنډ څخه د افغانستان د زیربنا لپاره ۲،۷ 

ملیارډ ډالره تخصیص کړي، ۲،۵ ملیارډ ډالره منلي او ۱،۵ ملیارډ ډالره مصرف کړي دي.117 
د CENTCOMپه وینا، ۳۶ زیربنایی پروژې تسلیم/ورکړل شوې دي )د ۳۵۳،۴ میلیون ډالرو په ارزښت(، 
پر ۱۶۱ نورو پروژو کار روان وو)د ۶۷۱،۶ میلیون په ارزښت( او ۱۳ پروژې بشپړې شوې دي ) د ۵۶،۵ 
میلیون ډالرو په ارزښت(. د نویو ترالس الندي پروژو څخه په کندهار والیت کې د پولیسو د روزنې سمیز مرکز)د 
۶۱،۴ میلیون ډالرو په رازښت( او په ورته مرکز په هرات والیت کې )۶۱،۶ میلیون ډالرو په ارزښت( دي، 
د پالن سره سم دواړې پروژې د ۲۰۱۲ په وروستیو کې بشپړې شي. د روانو ۱۶۱ پروژو له جملې تر نیمایی 

ډیرې)۹۱( د افغان یونیفورم پولیسو لپاره د ولسوالي مرکزونو جوړول دي.118

د افغان ملي پولیسو تجهیزات 
د ۲۰۱۱ کال د جون تر۳۰مې پورې، د امریکا متحده ایاالتو د ASFF فنډ څخه د افغان ملي پولیسو د تجهیز او 
ترانسپورتیشن لپاره ۳،۷ ملیارډ ډالره تخصیص کړي، ۳،۴ ملیارډ ډالره منلي او ۳،۲ ملیارډ ډالره مصرف کړي 

دي.119

3.6 جدول

په سیمه کې د افغان ملي پولیسو د توکو ځای پرځای کول
د ۲۰۱۱ کال دویمه ربعد ۲۰۱۱ کال لومړۍ ربع

شمیر

لګښت
)په میلیون 

شمیرډالرو( 

لګښت
)په میلیون 

ډالرو( 
7,2405.311,05012.2وسلې

1,17099.21,51492.5 ټرانسپورتې وسایل
2,9381.51,7463.6مخابراتي توکي

11,348106.014,310108.3ټول

یادونه: شمېرې په ګردي کولو اغېزمنې شوي. 
سرچینه: د سیګار د 7/1/2011 او 4/1/2011 معلوماتي پوښتنې ته د CENTCOM ځواب 
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د ۲۰۱۱ د اپریل د لومړۍ څخه بیا د جون تر ۳۰مې پورې، افغان ملي پولیسو ۱۱۰۵۰ وسلې)د ۱۲،۲ میلیون 
ډالرو په ارزښت( ۱۵۱۴ موټر)د ۹۲،۵ میلیون ډالرو په ارزښت( او د ۱۷۴۶ مخابراتي وسایلو څخه ) د ۳،۶ 
میلیون ډالرو په ارزښت( په سیمه کې کارولي دي.120 لکه څرنګه چه په ۳.۶ شمیره جدول کې ښودل شوي د تیرو 

دریو میاشتو په پرتله د زیات شمیر وسلو څخه ګټه اخیستې ده..
د دې دریو میاشتو په ترڅ کې د افغان ملي پولیسو لخوا ترالسه شوي تجهیزات تر ډیر حده د امریکا لخوا د افغان 
امنیتي پوځ فنډ یا ASFF له الرې د غیررسمي- FMS خریدارۍ له الرې ترالسه کړي دي. CENTCOM ته 

معلومه شوې چه یو شمیر مخابراتي تجهیزات د ځایی قراردادونو له الرې ترالسه شوي دي.121

د کورنیو چارو وزارت څخه د متحده ایاالتو مالتړ
د CENTCOM په وینا، د ۲۰۱۰ کال د دیسمبر په میاشت کې د امریکایی پوځ تحقیقاتي، پراختیایی، او د 
انجینرۍ قومندې د پولیسو د پراختیا په موخه د افغان کورنیو چارو وزارت ته امریکایی او ایتالفي متخصیصینو د 
وړاندي کولو په موخه د ډاین کورپ سره د ۲۰ میاشتو په اوږدو یو قرارداد الس لیک کړ. د وزارتونو سالکاران 
او د روزنې پروګرام په یو شمیر سمیو کې د متخصیصینو خدمتونه وړاندی کوي: پرسونل، اطالعات، لوژیستک، 
یابي، حقوقي، عامه اړیکې او  ارتباطات، د ځواک تشکـــــــــــیل او تنظیم، مالي، روغتیایی، انجینري، هدف 
ستراتیږۍ او پالیسۍ. نوموړۍ پروګرام د ۲۰۱۱ کال لپاره ۴۶ میلیون ډالره او د ۲۰۱۲ مالي کال لپاره ۴۶ 
میلیون ډالره لري. د CENTCOM په وینا پدې ربع کې د ټولو قراردادنو مجموعي لګښت ۶،۹ میلیون ډالره 

اټکل شوي دي.122 
CENTCOM ته معلومه شوې چه د ۲۰۱۱ کال د جون تر ۳۰مې نیټې پورې د کورنیو چارو وزارت لپاره 
۲۴۳ سالکاران او مشاورین ورپیږندل شوي وو. د دې ډلې څخه ۱۳۵ د امریکا حکومت د پرسونل او ۳۵ نور د 
نړیوال او ایتالفي حکومتونو د پرسونل او ۷۳ نور د ډاین کورپ قراردادیان وو. CENTCOM ته معلومه شوې 

چه ۱۰۷ قراردادیان د اړوند قرارداد له مخې صالحیت ورکړل شوی دي.123

د متحده ایاالتو ځواکونه
د USFOR-A په وینا، د ۲۰۱۱ کال د جون د ۳۰مې نیټې سره سم  ۱۱۰۳۲۵ امریکایی سرتیري په افغانستان 
کې خپلې دندې ترسره کوي – د تیرو درو میاشتو په نسبت ۹۳۴ زیاتوالۍ ښکاره کوي.  دا ځواکونه په الندي 

ډول ګمارل شوي دي:124
( کې   	ISAF( 79,041 تنه په نړیوال امنیت مرستندویه ځواک 

ــ  کومنده  ګډ  انتقال  د  امنیت  د   /)  	NTM-A(ــافغانستان ماموریت  روزنو  د  ناټو  د  تنه   3,637
افغانستان)CSTC-A( کې

( کې  	USFOR-A( 16,555 تنه د متحده ایاالتو ځواک ـــ افغانستان
11,092	  تنه نورو)نامشخصو( دندو کي 

د دې دریو میاشتو په ترڅ کې د امریکا ولسمشر په افغانستان کې د امریکایی سرتیرو وتلو د لړۍ اعالن وکړ. 
د ولسمشر په وینا د ۲۰۱۱ کال تر پایه به د افغانستان څخه ۱۰۰۰۰ امریکایی سرتیري ووځي او دا شمیره به د 

۲۰۱۲ کال تر دوبي پورې ۳۳۰۰۰ سرتیرو ته ورسیږي.125

د ناچاودېدلو موادو لیرې کول
د بهرنیو چارو وزارت سیاسي-نظامي چارو د وسلو د منع او د منځه وړلو دفتر )PM/WRA(په وینا د ۲۰۰۲ 
کال څخه بیا د ۲۰۱۱ کال د جون تر ۳۰ مې نیټې پورې د امریکا بهرنیو چارو وزارت د افغانستان سره تکثیر 
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د مخ نیوي، د تروریزم پر وړاندي د مبارزې، د ماینونو د منځه وړلو او اړوندو پروګرامونو د تطبیق په موخه 
۱۸۶،۵ میلیون ډالره مرسته کړې ده.126 

د PM/WRA په وینا، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پنځو غیر حکومتي افغان مؤسسو، پنځو نړیوالو 
غیردولتي مؤسسو او یوې امریکایی کمپنی )ډاین کورپ انټرنیشنل( چاودیدونکو توکو د پاکولو عملیاتو او د ممنوع 
او خطر څخه ډکه مهماتو د منځه وړلو او یا هم راکمولو په موخه نوموړي فعالیتونه په مستقیم ډول تمویلوي. 
برسیره پر دې، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغان ملي امنیتي ځواک سره د اضافي، د غیر قابل استفادې 
وړ او د نوموړي پوځ د هغه وسلو او ډیپوو د منځه وړلو په برخه کې چه د خطر سره مخامخ دي مرسته کوي او 
د افغان ملي امنیتي پوځ اړوند وسلو او ډیپوګانو څخه د ساتنې لپاره د اړینو فزیکي امنیتي ادارې په ګډون مرستې 
 CSTC-A او USFOR-A ته معلومه شوې چه په افغانستان کې د امریکا پوځ PM/WRA .وړاندي کوي
پرسونل د ماینونو او چاودیدونکو توکو د منځه وړولو په برخه کې د افغان ملي امنیتي پوځ د چادویدونکو توکو 
د محوې- او د چاودیدونکي توکو د پرمختګ د پروګرام  او په مزار شریف کې د افغان ملی اردو د انجینرانو د 

ښوونځۍ له الرې روزنه او د نظارت مرستې ترسره کوي 127 
د  پورې  تر ۳۱مې  مارچ  د  کال  د ۲۰۱۱  لومړۍ څخه  د  اپریل  د  کال  د ۲۰۱۰  وینا،  په   PM/WRA د
امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا تمویل کیدونکې تطبیق کوونکو ادارو لخوا ۳۰،۶ میلیون متر مربع ځمکه د 
چاودیدونکي موادو څخه پاکه شوې ده.128 او لکه څرنګه چه په ۳.۷ شمیره جدول کې ښودل شوې پدې شمیرې 

سره اوس ۶۲۷ میلیون مترمربع نوره ځمکه باید پاکه کړل شي.. 

دمخدره موادو پر ضد مبارزه 
د ۲۰۰۲ کال څخه بیا د ۲۰۱۱ کال د جون تر ۳۰مې نیټې پورې د امریکا متحده ایاالتو په افغانستان کې د مخدره 
توکو د محوې د نوښت لپاره تر ۵،۲ ملیارډ ډالرو زیات تخصیص کړي دي. د دغه مرستو ډیرۍ برخه د دوو 
فنډونو له الرې تخصیص شوي دي: د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د نړیوالو مخدره توکو پر وړاندي د مبارزې 
او د قانون د حاکمیت )INCLE(  فنډ  )نږدې ۳،۳ ملیارډ ډالر( او د امریکا د دفاع وزارت د مخدره توکو د 
محوې او د مخدره توکو پر وړاندي د مبارزې فعالیتونو )DoD CN( فنډ )تر ۱،۸ ملیارډ ډالر( ترسره شوي.129 
د DoD CN فنډ مرستې د یو شمیر موخو لپاره کارول کیږي؛ د امریکا د دفاع وزارت په وینا د ۲۰۱۱ کال د 

جون تر ۱۵مې سر سم د مرستو ډیرۍ برخه د الندي فعالیتونو لپاره ځانګړې شوي دي:130
د امریکا د براعظم څخه بهر هوایی تحرک )۴۹۶،۲ میلیون ډالر(	  په افغانستان کې د مخدره توکو پر وړاندي 
په برخه کې مرسته  او د روزنې  او مراقبت  او حفظ  ته تجهیزات، زیربنا، عملیات  د مبارزې ماموریت 

د معمولي جنګي توکو د منځه وړلو د پروګرام معیارونه، د ۲۰۱۰ کال د اپریل لومړۍ – د ۲۰۱۱ کال د مارچ ۳۱مه

د نیټې رینج یا لړۍ
د منځه وړل شوي 

AT/AP
د منځه وړل شوي 

UXO
د منځه وړل شوي 

SAAپاکې کړل شوې پارچې
د ماینونو څخه پاکې کړل شوې 

سیمې)متر مربع(
د اټکل سره سم پاتي ناپاکه شوې 

سیمه )متر مربع(
6/30/2010–4/12,853249,946217,901968,8874,464,926659,770,000

9/30/2010–7/13,922270,7931,196,1581,710,7089,108,108650,662,000

12/31/2010–10/12,219100,8661,204,0363,549,0235,704,116641,000,000

3/31/2011–1/12,17155,00580,1565,899,57311,405,068627,000,000

)پاتي( 11,165676,6102,698,25112,128,19130,682,218627,000,000ټول

یادونې: AT/AP = د ټانک –ضد / د پرسونل –ضد مهمات.  UXO = نا چاودونکي مهمات.  SAA = د وړو وسلو مهمات. 
سرچینه: د متحده ایاالتو د بهرنیو چارو وزارت، د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي ـ نظامي چارو دیوان د اسلحو د منځه وړلو او کمولو اداره )PM/WRA(، د افغانستان د بیارغونې ځانکړی عمومي پلټونکی مالي پلټنه ډیتا کال ته ځواب، 7/5/2011.

3.7 جدول
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ترسره کوي.
استخبارات او معلوماتي تیکنالوژي)388.7	  میلیون ډالر(: د امریکا/ برتانیا د اجنسیانو تر منځ د ګډو عملیاتو 
د همغږي د مرکز، د اجنسیانو تر منځ د ګډ قوې )CJITF(  د شفافیت او د CJITF شبکه او د قضایی لین 

د مداخلې د پروګرام  تجهیز، تحلیل، عملیاتي او د پایښت د برخې سره مالتړ. 
د ABP لپاره د مخدره توکو د منځه وړولو په برخه کې مرسته) 201.3	  میلیون ډالره(: د جنګي تدابیرو 

اړونده روزنه، او د ABP او د ګمرکي پولیسو لپاره د سالکارانو او مشاورینو په برخه کې مرسته.    
د  ډالره(:  میلیون    	CNPA( )157.7(روزنه پولیسو  د  مبارزې  د  پروړاندي  توکو  مخدره  د  افغانستان  د 
افغانستان د مخدره توکو پر وړاندي د مبارزې د پولیسو او د هغه د ځانګړو واحدونو لپاره د سالکارانو، 

مشاورینو او د تجهیز، زیربنا، عملیاتو او د پروګرام د پایښت په برخه کې مرسته او همکاري.
د نورو پروګرامونو مالتړ)121.5	  میلیون ډالر(: په افغانستان کې د مخدره توکو پر وړاندي د مبارزې د 
پروګرام د مالتړ په موخه د ارزونکو، روزنکو، ترانسپورتیشن، عملیاتو او حفظ او مراقبت په برخو کې 

مرسته او د هغه څخه مالتړ وکړي.
د امریکا د براعظم د ننه هوایی خوزښت )116	  میلیون ډالره(: په امریکا کې میشت د انګلیسي ژبې او د 
افغان کورنیو چارو وزارت د هغه هوایی پرسونل لپاره چه د هوایی ممانعت واحد )AIU( ته ورپیږندل شوي 

د تجهیزاتو، زیربنا، عملیاتي او د حفظ او مراقبت په برخه کې مرسته او مالتړ کوي.

د مخدره توکو پر وړاندي د مبارزې په برخه کې الس ته راوړنې
د امریکا د دفاع وزارت په وینا، پدې ربع کې، افغان دولت او امریکایی ځواکونو تر ۲۵۰ زیات عملیات ترسره 
کړي چه په پایله کې یی مرتکبین ګرفتار او د مخدره توکي ضبط شوي دي. د دغه عملیاتو ډیرۍ برخه د هیواد په 
سویل او سویل لویدیځ کې کې ترسره شوې چیري چه دافغانستان ډیرۍ برخه کوکنار کرل، پروسس او د افغانستان 
څخه بهر لیګدول کیږي. افغان ملي امنیتي پوځ د تیرو دریو میاشتو په پرتله د هیواد په ختیځ او شمال کې د مخدره 
توکو پر وړاندي د مبارزې اړوند عملیات را کم کړي دي. دغه عملیات د تاوتریخوالي، مخدره توکو او فساد پر 
وړاندي د مبارزې په برخه کې متمرکز شوي دي. د امریکا دفاع وزارت ته معلومه شوې چه د مخدره توکو او 
کیمیاوي توکو ضبط او نیول مخالفینو او وسلوالو ته د هغه مرستو د مخ نیوي سبب شوی چه کوالی شوای ورڅخه 

په وسلوالو نښتو-IED کې ورڅخه ګټه واخلي.131   

CNPA د افغانستان د مخدره توکو پر وړاندي د مبارزې پولیس یا
د CNPA تازه ارزونې د هغوی کاري او مهارتي وړتیاوې د CM-3 درجه ګڼلې ده: نوموړو پولیسو د ایتالفي 
 CNPA په وینا ګمان نکیږي چه CENTCOM ځواک د ستر مالتړ څخه پرته ماموریت نشو ترسره کوالی. د
د ۲۰۱۲ کال تر لومړۍ ربع پورې د CM-2B درجې ته ورسیږي او اټکل نکیږي چه د ۲۰۱۳ کال د لومړۍ 
ربع څخه وړاندي CM-2B ترالسه کړي. البته CENTCOM ته معلومه شوې چه د تیرو دریو میاشتو په ترڅ 
کې CNPA د لمس وړ پرمتخګ کړی دي. د CNPA قومنده او د کنترول وړتیاوې د تکتیکي عملیاتو مرکز/ د 
اطالعاتو د یوځای کولو مرکز چه روزل شوي کارکوونکي پکې په دنده باندي ګمارل شوي وو لوړې شوي دي. 
د هغه د پرمختګ د یوې برخې په توګه، AIU د هوایی ماموریت پالن جوړولو تطبیق کړ کوم چه به CNPA ته 
دا توان ورکړي چه د کورنیو چارو وزارت د امنیت مرستیال څخه د ماموریت د پالن جوړولو مسولیت پرغاړه 

واخلي.132
CENTCOM ته معلومه شوې چه د مخدره توکو پر وړاندي د مبارزې په موخه د ساتنمن څخه د ډګروال 
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منیت ا

رتبه ته د CNPA پرسونل د لوړولو په موخه د روزنې او زده کړې لپاره پدې ربع کې یوه کره ستراتیږۍ طرحه 
شوې ده.133 

د عملیاتو مخ نیوی
د امریکا د دفاع وزارت په وینا، افغان امنیتي پوځ د ایساف په مرسته د ۲۰۱۱ کال د جنوري د لومړۍ څخه بیا 
د ۲۰۱۱ کال د جون تر ۱۳ پورې د مخدره توکو د محوې په موخه ۲۵۶ عملیات ترسره کړي دي. دغه عملیات 
چه په هغه کې تفتیش، توقیف او د عملیاتو څخه څار شامل دي د ۳۰۲ تنو د ګرفتارۍ او د الندي مخدره توکو د 

ضبط المل شوي دي:134
kg 93,285	  چرس
kg 36,625	  تریاک
kg 4,950	  مورفین

kg 5,322	  هیروئین 
د مخدره توکو اړوند ۴۶۶۱۶	  کیلو ګرام کمیاوي مواد

د امریکا د دفاع وزارت ته معلومه شوې چه امریکایی ځواکونو د ترانسپورتیشن، اطالعاتو، هوایی لیږد او 
بیړنۍ عکس العمل په برخه کې خپلو مرستو ته دوام ورکړي، او امریکایی قانون تطبیق کوونکو ادارو د مخدره 
توکو پر وړاندي د افغان وحدونو د کړنو څخه د څار چارو ته دوام ورکړي دي. برسیره پردې امریکایی اطالعاتي 
ادارو د افغان قانون تطبیق کوونکو ادارو  او د تکتیکي، عملیاتي او ستراتیږیک پرسونل سره خپلو تحلیلي مرستو 
په برخه کې خپل مالتړ ته دوام ورکړي  د ادارو تر منځ د همکارۍ ګډ ځواک – شفافیت د بین الدارو د عملیاتي 
همغږۍ د مرکز سره په همکارۍ افغان قانون تطبیق کوونکو ادارو او نظامي پرسونل ته د مشکوکو سیمو یا 
چارواکو د په ګوته کولو په برخه کې مرسته کړي ده. ټول عملیات په سیمه کې د امریکایی او اتیالفي پوځي 

قومندانانو سره په هغمږۍ او د هغوی د سالمشورو په پام کې ترسره شوې دي.135
د ۲۰۱۱ کال د جون د میاشتې په راپور کې د ملګرو ملتونو سرمنشي ویلي وو چه د ۲۰۱۱ کال د مارچ په 
میاشت کې افغان دولت د ایران د اسالمي جمهوري دولت سره په ګډه د خپلو سرحدو په دریو برخو یعني فراه، 
نیمروز او هرات والیت په سیمو کې ګډ عملیات ترسره کړي دي. په پایله کې زیات شمیر قاچاق کوونکي نیول 
شوي، نږدې ۱۰۰۰ کیلو ګرام تریاک او ۶۰۰ کیلو ګرام هیروین د دواړو خواو پولیسو لخوا ضبط او ترالسه 

شوي دي.136
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دولتداري

دولتداري

له ۳۰ ام جون ۲۰۱۱ را پدې خواه، د امریکا متحده ایاالتو په افغانستان کې د دولت دارۍ او پرمختګ مالتړ لپاره 
له $۱۹.۱ بیلیون ډالرو نه زیات چمتو کړي. په دې څلوریزه کې متحده ایاالتو 137 پروګرامونو سره مالي مالتړ 
کړی، چې په فساد، مؤثره او مرستندویه عامه ادارې، محلي حکومت دارۍ، د قانون پلي کولو، او بشر حقونو 
پورې تړلې تلپاتې ستونزو په نښه کولو لپاره ېې ادامه درلوده. امینتي پرمختګونو په دولت دارۍ کې د ځینې حاشیه 
یي ګټو لپاره د افغانستان اسالمي جمهوري دولت ))GIRoA په واسطه دوام درلوده یا الینقطع وو. که څه هم، د 

دولت د کنټرول سطح په شمال او شرق کې په زیات سپک چاپیریال نازکه پاتې شوه. 

کلیدي حوادث
په دې څلوریزه کې، لکه څنګه چې، د GIRoA مقننه او اجرایه څانګې د سپتمبر ۲۰۱۰ پارلماني ټاکنو پایلو سره 
برخورد ته دوام ورکړی، ولسي جرګې د ۱۳۹۰ لمریز کال لپاره بودجه پاس کړه. د GIRoA په واسطه پلټنې 
د پخالینې او بیا ځای پرځای کوونې د پرمختګ لپاره پرمخ تللي، په داسې حال کې چې له ۱۰۰۰ و نه زیات په 
تنها توګه د بیرته راتګ پروسې سره یوځای شوي او د سولې عالي شورا ډیری پیښې د افغانستان په دننه او بهر 

کې پر مخ بیولي.  

د ځانګړې محکمې او ولسي جرګې شخړه
په ۲۳ ام جون ۲۰۱۱ کې ځانګړې محکمې چې د رییس جمهور حامد کرزي په واسطه جوړه شوې، خپله پریکړه 
د ولسي جرګې د سپتمبر ۲۰۱۰ ټاکنو په نتایجو کې د یواندازه بدلونونو په اړه، د ۶۲ چوکیو )وکیالنو( په خطر 
کې اچولو سره اعالن کړه. د ولسي جرګې غړو دغه عمل غیر قانوني وبوله او اعالن ېې کړ چې د محکمې له خوا 
به هیڅ نتایج ونه مني. DoS په نښه کړې چې د GIRoA د اساسي قانون د پلي کولو نظارت کمیسون پر اساس 
محکمه غیر قانوني انګیرل شوې. 138 کله چې د متحده ایاالتو مالتړ د قانوني پلټنو لپاره د ټاکنو د درغلیو موندلو 
او هغیو سره د الس او ګریوان کیدلو لپاره تکراریده، DoS خپله اندیښنه څرګنده کړه چې شاید د GIRoA رسمي 
مقاماتو د ټاکنو د خپلواک کمیسون )IEC( پر مشرانو فشارــ په شمول د زور زیاتي او زنداني کولو ګواښونو، 

راوړی وي، تر څو هغوی دې ته اړباسي چې د محکمې سره مرسته وکړي.  139

د UN )ملګرو ملتونو( تصویب )رسمي( لست
په ۱۷ ام جون ۲۰۱۱ کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په جمعي توګې سره د ملګرو ملتونو د القاعدې لپاره تور 
لست په دوه برخو د جدا کولو لپاره حل پاس کړ، یو د القاعدې د غړو لپاره او بل د طالبانو لپاره.  ملګرو ملتونو 
پرهغه طالبانو چې افغانستان ېې اداره کاوه، د هغوی د اسامه بن الدن سره مالتړ پر بنسټ تحمیل شوي فرمان د 

“نو طالبانو ته زموږ پیغام نه دی بدل 
شوی؛ نن هغې حتی شدت موندلی. 
هغوی نه شي کوالی زموږ وتلو ته 
په طمع شي، هغوی نه شي کوالی 
موږ ته ماتې راکړي؛ هغوی اړتیا 

لري چې سیاسي پروسې سره یوځای 
شي او له القاعدې سره خپلې اړیکې 

پریکړي او تاوتریخوالي ته نه ووایي 
او د افغانستان اساسي قانون ته غاړه 

کیږدي.” 
 د امریکا متحده ایاالتو بهرنیو چارو وزیره، 
هیلري کلنټن

سرچینه: DOS، د مقالو لیکونکو ملي کنفرانس کې دولت بهرنیو چارو وزیر 
یادونې، ۵/۴/۲۰۱۱. 
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سرته رسولو لپاره د القاعدې او طالبانو د ټاکلو کمیټه  په ۱۹۹۹ کې جوړه کړه. که څه هم، نړیواله ټولنه د اوسنۍ 
سولې او بیا پخالینې لپاره، کوښښ کوي چې یو روښانه توپیر د القاعدې او طالبانو منځ کې جوړ کړي.  ملګرو 
ملتونو د هغو طالبانو لپاره چې له القاعدې څخه جال شوي، هم یوه نوې کمیټه جوړه کړې چې د GIRoA سره 
پرې د هغه لست شویو طالبانو په اړه چې په افغانستان کې سوله، ثبات او امنیت ګواښمن کوي، مشوره وکړي. 
GIRoA یو فعاله رول په هغه پریکړه کې لوبوي چې کوم افراد باید له ټاکل شوي لست نه لرې شي. د ملګرو 
ملتونو امنیت شورا غړو مطابق، د افغانستان د اسالمي جمهوریت ونډه اخیستل په پروسه کې د بیا پخالینې لپاره 

د هغې پریکړه ښیې. 140 

بیاپخالینه او یوځای کیدنه
په می ۲۰۱۱، کې د امریکا متحده ایاالتو بهرنیو چارو وزیرې وویل، چې د اسامه مرګ کوالی شي پر طالبانو 
او د دولت نورو مخالفیونو د بیا پخالینې لپاره فشار زیات کړي.141 د متحده ایاالتو ملکي او نظامي مقاماتو د بیا 
پخالینې د هڅونې په مقصد، په افغانستان او منطقه کې په مختلفو سطحو ډیرو اړیکو ته السرسی موندلی. له ۳۰ 
ام جون ۲۰۱۱، څخه د دغو اړیکو څخه یوه هم د طالبانو سره کومه لویه برخه نه ده اخیستې، او DoS کوم داسې 
حرکات نه دي لیدلي، چې دا وښیې چې د بن الدن مرګ د طالبانو مشران دې ته اړایستلي وي، چې د بیا پخالینې 

لپاره د دوی په اندونو کې کوم مانا لرونکی بدلون راغلی وي.142 

د سولې عالي شورا کړنې
د افغانستان اسالمي جمهوریت د بیا پخالینې ټولې پلټنې رهبري کوي.  هغې د بیا پخالینې ملي پوهاوي لوړولو، د 
بلواګرو سره د مزاکراتو، او د پرمخ بیولو لپاره د نړیوال مالتړ د زیاتولو لپاره د سولې عالي شورا جوړه کړه.  په 
دې درې میاشتو کې د سولې عالي شورا د افغانستان په دننه او بهر کې د هغوی د اهدافو پلټلو لپاره یو څه شمیر 
کړنې سرته ورسولې. د امریکا متحده ایاالتو د ) ISAF( ځواکونو د بیا خای پر ځای کیدنو زندان، په زریعه 
شورا سره مرسته وکړه، کوم چې سفرونو ته پراخوالی ورکړ.   د DoS مطابق شورا له ۳۰ ام جون را په دې 
خوا ۲.۸ ملیونه ډالر بودجه درلوده. 143 مالي مرستې د بیا ځای پر ځای کیدنې مالي میکانیزم په زریعه چمتو 
شوې وې، یو مشترکه هڅه د افغانستان اسالمي جمهوریت دولت او ډونرانو ترمنځ په کومه کې چې د افغانستان 

اسالمي جمهوریت، مالې مرستې د والیتي ادارو او وزارتونو په واسطه مصرفوي.144
په می ۲۰۱۱ کې شورا د بیا کتنې یو کنفرانس په کابل کې په الره واچو، کوم چې د افغان سولې او بیا راتګ 
پروګرام )APRP( د چالشونو پیژندلو او د هغې نه وتلو د حل پیدا کولو لپاره مرسته وکړه.  APRP د بلواګرو 

واقعي بیا راتګ پرمختګ او ادارې لپاره د افغانستان د اسالمي جمهوریت دولت بنسټیز پروګرام دی. 145

د افغان سولې او بیا یوځای کیدنې پروګرام پرمختګ 
د DoS مطابق، په دې څلوریزه کې د سولې عالي شورا کار د بیا یوځای کیدنې ګام ګړیندیتوب سره مرسته او 
کمک وکړ.DoS 146 په نښه کړې، دغه ګام د برنامې وړاندې کول وو او APRP د هغې کمي او کیفي اهدافو 
ته رسیدلی. 147 لکه څنګه چې په ۳.۲۲ انځور کې ښکاري، له ۳۰ام جون ۲۰۱۱ تاریخ نه راپدیخوا د ۱۸۵۰ 
شااوخوا نفرو ځان یوځای کړی. . دغه انځور د پروګرام لومړي کال لپاره طرحه شوی، بیا یوځای کیدنې تعداد 
دوه دومره ته نږدې دی. د بیا یوځای شویو نه تر ۲۰۰ و شااوخوا ېې د بیا یوځای کیدنې پروسې دریمې مرحلې ته 

سرچینھ: د سیکار د 7/1/2011, 4/15/2011  او 
واب. 1/12/2011 پوشتنی تھ د بھرنیو چارو وزارت 
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رسیدلي دي، کوم چې د ټولنې د محصول کړنې دي. 148 د افغانستان اسالمي جمهوري دولت د بیا یوځای کیدونکو 
لپاره د اقتصادي او نورو فرصتونو طرحې او تصویب ته ادامه ورکړي.149 

 ISAF د بیا یوځای کیدنې فعالیتونه په دې درې میاشتو کې په ۱۵ والیتونو کې الرښود شوي وو. 150 د
ځواکونو د بیا یوځای کیدنې زندان مطابق، په بیا یوځای کیدنې کې له ۱۵ نه تر ۲۰ سړو پورې ګروپونه شامل 
دي. قسما، لومړی یوځای کیدنه بیا بیرته د هغوی خپلې ټولنې ته ستنیدل. 151 پروسه ېې سرته رسولې، له هغوی 

څخه جرمونو ته د بیرته ستنیدو کومې نښې نه دي لیدل شوي.152
د DoS مطابق، له بیا یوځای شویو ډیری ېې له شمالي او لویدیزو والیتونو څخه وو.153 د امریکا متحده 
ایاالتو د دفاع ریاست په نښه کړي چې د بلواګرو طالبانو د لوړ تمرکز له وجې دغه پلټنې له بل کوم ځای په پرتله 
په سویلي والیتونو کې ډیرې پڅې پرمخ تللې.154 په می ۲۰۱۱ کې ایساف په افغانستان کې بلواګر له ۲۰۰۰۰ نه 

تر ۲۵۰۰۰ پورې تخمین کړي.155
د ایساف ځواک بیا یوځای کوونې زندان مطابق په دې څلوریزه کې، که څه هم پروګرام د انقباض لپاره پیل 
شوی و، خو هغه د زیرمو او پروګرامونو په الره اچولو کې له څو چالشونو سره مخ شو. 156 هغه پروګرام چې د 
۲۰۱۰ په جون میاشت کې پیل شوی و، طمع ترې کیدله چې د خپل لومړي کال کړنې تر ۸ و شااوخوا والیتونو 
ته متمرکزې کړي. په هر حال، په ټول هیواد کې د APRP سره یوځای کیدنې غوښتنه د افغانستان اسالمي 
جمهوري دولت ته اړتیا لري، چې په ټول هیواد کې پروګرام، د هغې وړتیا کې زیاتوالی او د زیرمې چالشونه 

اداره کړي.157 د دغه چالشونو له جملې څخه:158
	 د سولې نمایندګۍ کوونکو اضافي شورا ګانو جوړول

	 له بیا یوځای کولو پروژو سره د بیا یو ځای کیدونکو نښلول
	 د بیا یوځای کیدونکو لپاره د امنیت چمتو کول

د ایساف ځواک بیا یوځای کولو زندان ښېې چې د بیا یوځای کوونې پر پروسه د افغانانو باور او اعتماد لوړول 
هم د هغې بریالیتوب لپاره ارزښتمند دي، او څرګندوي چې اوږدې جګړې افغانان د بیا یوځای کیدنې پر پریکړو 
هوښیار کړي.   امنیت راوړل د دې لپاره اړین دي، چې ټولنو ته د بیا یوځای کیدنې مالتړ لپاره اعتماد ورکړي 
او داسې چاپیریال رامنځته کړي، چې په هغې کې د بلواګرو ګروپونه وکوالی شي بیا یوځای شي. 159 د هغې یوه 
 APRP مطابق، له ۳۰ جون ۲۰۱۱ را پدې خوا بلواګرو په والیتي حکومتونو باندې د هغوی په DoD اندازه: د

کې د برخې اخیستنې له امله برید نه دی کړی.160 

د بیا یوځای کیدنې لپاره د وړتیا پرمختګ
د DoD مطابق، په می ۱۰ـ۱۱، ۲۰۱۱ په کابل کې د APRP بیا کتنې کنفرانس کې د افغانستان اسالمي جمهوري 
دولت وزیرانو خپل کلنی APRP کاري پالن د والیتونو او ولسوالیو والیانو او د ډونر هیوادونو نمایندګانو ته 
وړاندې کړ.   والیانو د هغوی ستونزې په محلي سطح د بیا یو ځای کیدنې پلټنو لپاره په حیث د دوی لوی چالش، د 
مالي مرستو د السته راوړلو لپاره ذکر کړې. 161 هغوی د زیاتو پریکړو کولو وړتیا او زیرمې وغوښتلې، که څه 
هم هغوی د والیتي کارمندانو د محدودې وړتیا تصدیق وکړ. 162 د ایساف ځواک بیا یوځای کیدنې زندان مطابق، 
د APRP تخنیکي ادارې مالتړ کولو لپاره، په شمول د اداره کوونکي حسابونو، هر والي به ۵ یا ۶ کارمندان 

وګماري. 163

د DOS مترکونه یا مقیاس د بیا ځای په ځای کولو 
ټاکنې لپاره درلودونکي دي: 

د جوړو شویو شوراګانو تعداد او ځای د بیا ځای   •
پر ځای کونې پرمختګ لپاره 

د بیا ځای پر ځای کونې واقعاتو تعداد او ځای   •
په APRP کې د تیرو راجستر شویو بلواګرو   •

تعداد 
په هغه ساحو کې چیرې چې بیا ځای پر ځای   •

کوونې د مخې نه په الره اچول شوي، د هغوی د 
امنیت کیفي پرمختګ 

په الره اچول شویو د ټولنو د بهبود پروژو تعداد   •
او ډولونه 

په ملي او والیتي سطحو باندې د APRP انبارول   •
او مؤثریت

 APRP او نورو دولتونو له طرفه د GIRoA د  •
سره د سیاسي او مالي مالتړ کیفیت او سطح 

سرچینه: SIGAR د مالوماتو اړیکې ته ځواب، ۷/۱/۲۰۱۱. 
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له ۳۰ ام جون ۲۰۱۱، را پدې خوا د امریکا متحده ایاالتو او ۱۰ نورو هیوادونو ۱۵۰ ملیونه ډالر د افغانستان 
اسالمي جمهوري دولت ته د هغوی د پلټنو لپاره د بیا ځای پر ځای کیدنې مالي میکانیزم له الرې چمتو کړې. 
د Dos مطابق، د ۸۰ ملیونه ډالرو اضافي ژمن شوې مالي مرسته پاتې ده. 164 د APRP مشترک هییت، د 
مالیې وزارت، او د ملګرو ملتونو پرمختګ پروګرام )UNDP( په دې باندې موافق دي، چې څنګه به مالي 
مرستې د APRP بودجې لپاره ورکړي. DoS DoS 165 د APRP  ورکوونکې مالي مرستې په ځمکه کې 
د  وړ اقتصادي فرصتونو رامنځته کولو لپاره بحراني اړتیاوې د وزارتي طرزونو پای ته رسولو لپاره څرګندې 

کړې.166 

د والیتي بیا یو ځای کیدنې پرمختګ
په سویلي افغانستان کې والیتونه د ځینې چالشونو سره مخ شول، مګر پرمختګ ېې کړی. د DoS مطابق، په 
کندهار کې دغه پرمختګ د APRP ناکافي وړتیا د هغې په مشترک ملي هییت کې، او د مالي پروسې پوهې 
لږوالي سره په ځینو مسلو کې وروسته پاتې شوی و.   په دې څلوریزه کې مشترک ملي هییت یو کانفرانس په 
الره اچولی و، چې دغه مسلې ېې په ډاګه کولې. DoS د ال زیات تفصیل سره په کندهار کې د جوالی ۲۰۱۱ 
لپاره د درې ورځني روزنېز پروګرام څخه چې د اضافي چالشونو حل سرته رسولو لپاره جوړ شوی و، طمع 

درلوده. 167
د DoS مطابق په هلمند کې د بیا یوځای کوونې سیاسي مالتړ ټینګ دی، کوم چې د چارواکو ژمنتوب ښېې. 
که څه هم بې دریغه سیاسي اړیکې د بیا یوځای کونې مالتړ لپاره پرمخ تللې دي، DoS په نښه کړي چې له دې 
څلوریزې نه را پدې خوا مرکزي دولت د والیت لپاره تراوسه کافي توضیح شوی الرښود او مالتړ نه دی چمتو 
کړی.   په دې څلوریزه کې په کابل کې د بیا یوځای کیدونکو تنو او د هغوی همکارانو سره په هلمند کې اړیکې 
ټینګې شوې وې او مرکزي دولت والیتي هییت د روزنې سره چمتو کړ. د DoS مطابق، دغه مالتړ او الرښود 
پروسه په والیتي او ولسوالۍ سطح باندې پرمخ بوتله. له ۳۰ جون ۲۰۱۱ راپدې خوا والیتي حکومت د امریکا د 
افغانستان بیا یوځای کوونې پر پروګرام باندې تکیه کولو ته دوام ورکړ، افغاني چینلو د سرماېې خپرولو لپاره پیل 

کړی و، چې په محلي توګه بیرنګه و.168 
د DoS مطابق، له ۳۰ جون ۲۰۱۱ را پدې خوا د ټول هیواد په ۳۳ والیتونو کې د سولې والیتي کمیټې جوړې 
شوي دي. د والیتي مشترک هییت ټیمونو لپاره په ۱۵ والیتونو کې کارمند نیونه مکمل شوې او طمع کیږي چې 

۶ نور ټیمونه په دې اوړي کې مکمل شي.169

منطقوي نماندتیا  
د DoS مطابق، په نړیواله سطح، د امریکا متحده ایاالتو، افغانستان او پاکستان، په می۲۰۱۱ کې په افغانستان 
او پاکستان کې پر منطقوي مسالو د خبرو لپاره د غونډو یوه لړۍ پیل کړې. ګډون کوونکو پر بیا پخالینې او د 
شورش سیاسي حل لپاره مالتړ باندې خبرې وکړې، پرته له دې په تجارت او اقتصادي همکارۍ پورې تړلې نورو 
موضوعاتو باندې هم خبرې وشوې.  راتلونکو غونډو کې به د بیا پخالینې د پرمختګ په څرنګوالي، منطقوي 

اقتصادي اتحاد او نورې پلټنې چې هدف ېې د امنیت او خوشبختۍ پرمختګ دی، خبرې وشي.170

له ۱۹ ام می ۲۰۱۱ تاریخ نه، د ISAF ځواکونو 
د بیا یو ځای کوونې د زندان په مطابق، د افغانستان 
له ۳۴ والیتونو نه ټول، مګر یو یا دوه والیتونو کې 
د سولې والیتي شوراګانې جوړې شوي دي. د سولې 
والیتي شوراګانې قسما د ټولنې له ۲۰ نه تر ۳۰ و 

سپین ګیرو څخه جوړې شوي دي، چې یوازې د هغو 
ګروپونو څخه چې د دولت مالتړ کوي یا هغه چې نه 

یې کوي، درلودنکې دي.  دغه شوراګانې د سولې 
پروسه د دوی په محل کې پرمخ وړي.

سرچینه: د DoD, ”DoD  لنډ خبر، د Maj.Gen.Jones سره له افغانستان څخه په 
تلویزوني کنفرانس کې،” ۵/۱۹/۲۰۱۱. 
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ملي او نیمه ملي حکومت داري
په اپریل ۲۰۱۱، کې DoS د پرمختګ په ګزارش ښودلي دي چې د افغانستان اسالمي جمهوري دولت والیتونو 
ته د صالحیت تمدیدولو کې پرمختګ کړی و .  د ٪۷۴ شااوخوا افغانان په دې عقیده وو، چې د افغانستان اسالمي 
جمهوري دولت له طالبانو څخه زیات نفوذ درلود ـــــ وروسته له جنوري ۲۰۰۹ نه راپدې خوا خورا لوړه سلنه. 
ډیرې زیاتې السته راوړنې په هلمند او نیمروز کې وې، چیرې چې ٪۷۶ سلنه ځواب ورکوونکو ویل چې دولت 
له بلواګرو څخه زیات نفوذ درلود ــ له سپتمبر ۲۰۱۰ راپدی خوا د ٪۱۷ سلنې په زیات والي سره. پرته له دې د 
دغې سرشمیرنې ٪۷۱ سلنه په دې عقیده وه چې دا به درد لرونکی وي، که چیرې طالبان بیرته په قدرت کې شي، 

له سپتمبر ۲۰۱۰ را پدی خوا د ٪۱۸سلنې په زیات والي سره.171
په جون کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په هغې ګزارش کې، د ملګرو ملتونو منشي هم په ډاګه کړه چې 
د نیمه ملي حکومت دارۍ لومړیتوبونو په اجرا کولو کې پرمختګ و.  که څه هم د ملګرو ملتونو منشي وړاندوینه 
وکړه چې مهم کار پاتې دی. هغې وویل چې د افغانستان اسالمي جمهوري دولت رول او مسؤلیتونه په مرکزي، 
والیتي، ښاري یا ښاروالۍ پورې تړلي او ولسوالیو په سطحو باید ټاکلي شي.  هغه دا هم وویل، چې دا ډیره مهمه ده 
چې والیتي بودجه یي طرز العمل ته د زغم وړ پرمختګ ورکړ شي او اطمینان ورکړي چې والیتي او د ولسوالۍ 

چارواکي هغه سرمایه السته راوړي چې مرکزي حکومت ېې تصویبوي.172

د بودجې لومړیتوب اجرا
د ۲۰۱۱ لومړۍ نیمې پرمهال، د متحده ایاالتو د کابل سفارت یو نړیوال کوښښ، د افغان حکومت دارۍ وړتیا 
پرمختګ په واسطح د افغانستان د اسالمي جمهوریت د ال ښه کنټرول د انتقال لپاره په چمتو کولو باندې د دولت 
دارۍ کوښښونو بیا توجه راګرځولو لپاره رهبري کړی. د DoS مطابق، د دغو کوښښنو توجه د ټول افغانستان 
اسالمي جمهوری دولت افغان مقاماتو د وړتیا پیاوړي کولو باندې وه ــــ په کابل او نورو والیتونو کې ــــ د بودجو 
لومړیتوب او اجرا لپاره. د متحده ایاالتو سفارت مالتړ سره، د محلي حکومت لپاره خپلواک ریاست )IDLG( او 
د مالېې وزارت )MoF( په ټول هیواد کې د والیتي بودجې لپاره الرښود پروګرام پرمخ بیولی، د څو وزارتونو د 
ــــ لکه معارف، عامه روغتیا، د کلو د پراختیا، او کرنې، اوبو، او مالدارۍ  والیتي ریاستونو سره مرستې په مقصدـ 

ـــ د وزارتونو د بودجو لپاره په نورو نیمه ملي مصرف چمتو کولو کې.173 

ولسي جرګه
په ۱ مي ۲۰۱۱ کې ولسي جرګې د GIRoA  د بودجې دریم پړاو )حواله( د ۱۳۹۰ لمریز کال لپاره تصویب 
کړه.174 د مالېې وزارت ټوله عملیاتي بودجه ۱۵۰.۷ بلیونه افغانۍ )۳.۲ ملیونه ډالر( وټاکله، د ۱۳۸۹ لمریز  کال 
 SIGAR په پرتله ٪۲۵.۸ سلنه زیاتوالي سره. د پرمختګ تصویب شوې بودجه ۷۴.۱ بیلیونه افغانۍ شوه، د
د اپریل ۲۰۱۱ څلورمې ګزارش کې په نښه شوې د پرمختګ په اصلي توګه وړاندیز شوې بودجې نه په ۸.۲ 
بیلیونه افغانۍ زیاتوالي سره. 175 د ولسي جرګې مطابق، په لومړیو دوه پړاونو کې د پرمختګ په بودجه کې زیات 
والی د کرنې، معارف، روغتیا، ادارې، لوړو زده کړو، سرکونو او امنیت باندې د مصرف په مقدار کې و. 176 د 
پرمختګ اخرنۍ بودجه، د ۱۳۹۰ کال د پرمختګ بودجې ۱۱۱.۹ بلیونه افغانیو نه ٪۳۴ سلنه لږه وه. 177 ولسي 
جرګې وویل چې فنډ تخصیص پورې تړلې مسالو، په پرمختیایي بودجه کې ناسم والي او د مخارجو ستونزو له 

امله ېې د بودجې لومړۍ دوه حوالې رد کړې دي.178

د GIRoA’s هستوي بودجه د عملیاتي او پرمختګ 
بودجو درلودونکې ده. دا له څو ځیرمو مالي مرسته 

او سرمایه السته راوړي؛ امانې پانګې د نړیوالې 
مرستې برخه ښیې. عملیاتي بودجه په ځانګړې توګه 
د مزد او معاش لپاره ده. د پرمختګ بودجه په دولت 
دارۍ، د قانون پلي کولو، زیرمو، زده کړې، درملنې، 

کرنې او کلیو پراختیا، ټولنیزې ساتنې او خصوصي 
سیکتور د پرمختګ په موخو د مرکزي لګښت لپاره 

ده.

سرچینه: د سیګار د معلوماتو پوښتنې ته د خزانې ځواب، ۱\۵\۲۰۱۰.
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د DoS مطابق، ولسي جرګه د قضایي او اجرایه څانګو پریکړو پر وړاندې کلکه والړه وه، چې د هغې 
صالحیت ېې متاثره کاوه. د ځانګړې محکمې پر کړنو د نیوکو نه پرته، ولسي جرګې په جون ۲۰۱۱ کې د حامد 
کرزي د کابینې پاتې غړو د معرفي کولو لپاره د هغې نه حاضریدلو پر وړاندې تعصن وکړ.  DoS په نښه کړه 
چې ولسي جرګې د کابینې ډیری رسمي وزیران— په شمول د بهرنیو چارو، دفاع او د کورنیو چارو وزیران د 

پوښتنو او ځوابونو لپاره احضار کړل.179 

د افغانستان پارلماني مرستې پروګرام
له ۳۰ جون ۲۰۱۱ را پدې خوا د افغانستان پارلماني مرستې پروګرام )APAP( لپاره له ۳۰.۶ ملیونه ډالرو نه 
ډیر د متحده ایاالتو نړیوالې پراختیا لپاره اژانس )USAID( په واسطح مصرف شوي. USAID دغه پروګرام 
د ملي شورا د وړتیا پرمختګ سره مرستې لپاره پرمخ بیایي، کومې چې محدوده شوې مالي زیرمې او د جلبولو 
لپاره ېې کوښښ او د کمیټې مسلکي کارمندانو د السه نه ورکول، د قانون تصویبول، د اشتبها الرښود او د نمایندګۍ 
چمتو کول لري.  د USAID مطابق، پروګرام د غړو او د هغوی د اداري کارمندانو د چمتو کولو او هغوی ته په 

پالیسۍ او د بودجې انالیز، توسیعې او ستونزو په اړه روزنې ورکولو باندې متمرکز شوی و.180 
USAID وویل دغې مالتړ مرسته وکړه، ترڅو ملي شورا له یو ضعیف او بې اثره نهاد نه پر مجلس یا مقننه 
قوې بدله شي، چې هغه په زیاتوالي سره له خپل صالحیت په الره اچولو ته حاضریږي. په دې درې میاشتو کې 

USAID پروګرام تر ۳۰ ام سپتمبر ۲۰۱۱ پورې تمدید کړی.181 
له ۳۰ جون ۲۰۱۱ راپدې خوا APAP له ۲۰ نه ډیر د روزنې پروګرامونه پرمخ بیولي، چې شورا له ۸۰٪ 
نه ډیرو غړو ترې ګټه پورته کړې. APAP د پیژندنې پروګرامونه هم الرښود کړي وو، چې د غړو سره ېې د 
دوی د دندو سرته رسولو لپاره مرسته وکړه، USAID مطابق. د کارمندانو خورا تازه سروې، چې اخرنۍ شورا 
په کې سرشمیرنه شوې ده، وموندل چې د شورا د غړو ٪۶۴ سلنې وویل، چې دوی هغه مهارتونه چې په روزنه 
کې زده کړي وو، په خپلو دندو کې ېې کارولي. د USAID مطابق، د مثال په توګه، په دې څلوریزه کې اکثره 
اساسي مقننې کمیټې پر تعلیم، روغتیا، د کابل بینک کړکیچ او نورو موضوعاتو د وزیرانو او د نورو مقاماتو نه 
د پوښتنې لپاره د APAP تخنیکي مرسته استعمالوي. برسیره پر دې د شورا ٪۸۸ سلنه غړو چا چې ځواب ویلی 

و، وویل چې د APAP ورکشاپونو او سیمینارونو له امله د دوی پوهه لوړه شوې.182 
د APAP بودجې پروګرام بودجه یي او کوچني اقتصاد )وړې پانګې اچونې( انالیز چمتو کوي او تخنیکي 
مرستې چې شورا د بودجه یي بیا کتنې او ستونزو ته د رسیدلو لپاره وړ کړي.  د USAID پر وینا، دغه تمرکز 
شورا باندې د دولت د ۲۰۱۰ او ۲۰۱۱ بودجو سره مخ کیدو ته حاضریدو لپاره شوی، کوم چې وښودل، شورا 
په دغې روزنې د ۱۳۹۰ لمریز کال بودجې پاس کولو لپاره تکیه کوي چې بنسټیز مقننه وړاندیزونه ېې یوځای 

کړي.183
د USAID پر وینا، د APAP د روزنې له لومړیتوبونو یو هم د قانون ګزاره ښځو د وړتیا لوړولو سره مرسته 
ده. اوسنیو ښځینه غړو د هغوی په کمیټه ایي رول کې د هغوې رهبریت او مقننه یي مهارتونو لوړوالي لپاره د 
APAP په جنسیت متمرکزه پروګرام وکاروه. ځکه چې په شورا کې د ښځو کوم فعاله انجمن نشته، مقننه کمیټې 

یوازینۍ الرې دي، چې ښځینه قانون جوړنکې په کې کوالی شي د رهبریت پوړو ته ځان ورسوي.184

د والیت  او د ولسوالی په کچه حکمت
ډیری ستونزې ادامه لري چې د والیت او ولسوالۍ په کچه د مؤثره حکومت دارۍ پرمختګ مخه ونیسي.  د 
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افغانستان د تحقیق او ارزیابۍ یون )AREU( د وینا پر اساس، په محلي کچه د قدرت تقسیم د اجرایه، قضایه او 
مقننه څانګو ترمنځ، په ځانګړې توګه د ولسوالیو په کچه، روښانه کیدو ته اړتیا لري. د موجوده قانون تصویب 
محلي حکومت نهادونو او نورو مقاماتو ته مانا لرونکی قدرت یا مسؤلیت ورکول نابریالی دی، او پالیسۍ په محلي 
 AREU ،ـ حلقوي قدرت لري کچه په مکمله توګه مغشوشه او پیچیده پاتې ده.  په داسې حال کې چې والیان وسیعـ 
په نښه کړې چې د ولسوالیو ادارې د والیاتي ادارو لپاره اړین فرعي دفترونه دي او مرکزي وزارتونه په زیرمو 

مهم کنټرول لري.185 
د شخړو حل په محلي سطح د یوې جدې ستونزې په توګه پاتې دی. د متحده ایاالتو د سولې نهاد پر بنسټ 
)USIP( د مؤثر، روښانه دولت دارۍ چمتو کول او د قانون پلي کولو کې د افغانستان د اسالمي جمهوري دولت 
او نړیوالې ټولنې د پاتې راتلو په نتیجه کې د لیدلو وړ ټولنې د بلواګرو سره یو شوي.  نه ختمیدونکې شخړې بې 
ثباتي او یو ډیریدونکی واټن د دولت او خلکو ترمنځ رامنځته کړی.   په ځینې ساحو کې طالبان په مستقیمه توګه د 
دولت او ایساف پر وړاندې د ټولنو درولو په واسطح شخړې پرمخ بیایي.  په بله، طالبانو د هغوی وړتیا او غوښتنه 

د قضایي میکانیزم په چمتو کولو سره ډیره کړې چې د دولت له مکانیزم نه خورا ډیر مؤثره کار کوي.186
د نړیوالو ډونرانو بدلیدونکې پالیسي او د پروګرام اجرا کول د دولتي نهادونو ترمنځ د همکارۍ کموالي او د 
محلي حکومت د روښانه لیدنې کموالي لپاره مالتړ شوي دي.    د AREU مطابق، د ډونر پالیسیو د ولسوالۍ 
سیال نمایندو مالتړ کړی دی او بین الوزارتي سیال ېې روزلی، په ځانګړې توګه د کلیو پراختیا وزارت او د 
محلي حکومت لپاره خپلواکې ادارې )IDLG( تر منځ. دغه سیالي د والیتي شوراګانو، ولسوالۍ ټولنې شوراګانو، 
د ولسوالۍ پراختیا شورا ګانو او د ټولنې پرمختګ شوراګانو ترمنځ د همکارۍ نه درلودلو لپاره په الره اچول 

شوی دی.187

سویلي افغانستان
په دې ورستیو کې په کندهار او هلمند کې د دولت د پرمختګ نښې په سترګو کیږي خو ډیری چالشونه ال تراوسه 
پر ځای پاتې دي. حکومت یو تعداد فکتورونه په ساحه کې زیات کړي، په شمول د دولتي چارواکو په آزاده تګ 
راتګ د ښه شوي امنیت له امله، د دولت او عام وګړو ترمنځ ښه توسعه او اړیکې او د ځینو قومي سپین ګیرو 
بیرته راتګ د هغوی کلیو ته. که څه هم په دې ورستیو کې د امنیت ستونزو، د مقاماتو وژنې او د وړتیا ستونزو، 

د والیاتو په مختلف ځاینو کې ادامه لرله.188

د کندهار والیت
په کندهار کې د والیتي بیا جوړنې ټیم )PRT( او د ولسوالۍ مالتړ ټیم )DST( مرستې د ولسوالۍ او والیتي 
مقاماتو سره د دولت زیربنا او خدمت وړاندې کولو ښه والي لپاره ادامه درلوده. د DoS مطابق، د متحده ایاالتو 
مالتړ د حکومت منظم برنامه شوي غونډو لپاره، د والیتي او ولسوالۍ مقاماتو ترمنځ ټینګې اړیکې جوړې کړي 

دي.189
په دې ورستیو کې په ټول والیت کې د قومي سپین ګیرو او مخورو بیرته د هغوی ټولنې یوازې یوازې 
)فردي( راتګ و.)۳.۲۳ ام انځور( DoS په نښه کړې، که څه هم ډیری نور ېې احتماال بیرته کورونو ته د راتګ 
 DoS  .غوښتونکي وو، هغوی په اوړي کې د جګړې سیزن پرمهال د امنیت راوړو څرنګوالي لیدو ته په طمع وو
په نښه کړې چې سپین ګیري خپلو ټولنو ته د بیرته راتګ لپاره بې میله هم وو، ځکه چې ټول مکتبونه په مکمل 
توګه نه دي فعاله. د DoS مطابق، د سپین ګیرو بیرته راتګ پریکړې کې یوه لویه مالحظه، د هغوی ماشومانو 

ته د ښوونې او روزنې شونتیا ده. 190

د کندهار واليت اړوندې ولسوالۍ

سرچينه: " د افغانستان واليتونو او ولسواليګانې
9/9/2009" ،
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د DoS مطابق، په دې ورستیو کې د کندهار په ښار کې د نازک امنیتي حالت د دوام له امله د محلي چارواکو 
ګرځیدا محدوده شوې. په می ۲۰۱۱ کې بلواګرو څو چارواکي ووژل او په ډیری دولتي ځایونو ېې برید وکړ.  د 
DoS مطابق، د نتیجې له مخې محلي چارواکو پرته له ایساف د زریداره موټرو، د ښار له مرکز نه لرې ځاینو 

ته تګ رد کړی.191 
په دې ورستیو کې په سویلي افغانستان کې د ډنډ )د کندهار ښار سویل( په ښار کې امنیت خورا ښه ټینګ و. 
د DoS وینا پر اساس، دا هلته والي ته د دولت د توسعیې لپاره کار کولو ته الره هواروي. DST په ډنډ کې د 
ولسوال سره اوږه په اوږه د پروژو پرمختګ اجرا لپاره کار کړی، چې په کې په جون ۲۰۱۱ کې د ۸.۹ ملیونه 
ډالرو سرک پرانیستیا وه، چې د مارکټونو لپاره فارم جوړونې او عموي بازار ته د ډیری کرنیزو محصوالتو تولید 
السرسي موندلو سره به مرسته وکړي. DoS په نښه کړې چې په ولسوالۍ کې د ګرځیدو آزادي ډیره په ښه توګه 
وه. ښوونځي خالص وو، او ولسوال په ډیرې پلټنې سره کلي د ښوونکو لپاره کتل. په هر حال، DoS هوښیارته 
ورکړه چې د مالتړ وروستي زریداره وسیلې چې د کاناډا حکومت چمتو کړې وه، د زیان له امله به په والیت کې 

د واک دارانو )ولسواالنو او والیانو( د سفر وړتیا محدوده شي.192 
د DoS مطابق په پنجوای کې ولسوال ډیری کلیوالې شورا ګانې الرښود کړې. په ساحه کې د USAID د 
افغانستان ټولنیز پرمختګ پروګرام )ASOP(  شورا په دولت کې د محلي وګړو برخه اخیستنه لوړه کړې چې 
په تاریخي توګه د بلواګر فعالیتونو په واسطح بیرول شوي وو.   د دې نه عالوه، په ساحه باندې د افغانستان ملي 
امنیت قواو او ایساف ځواکونو د کنټرول له امله د تګ راتګ ازادي ال ښه پرځای ده، حتی د اوړي د جګړې سیزن 
پر مهال هم. DoS په نښه کړې چې په دې ورستیو کې د فعالیت زیاتولو له امله، بلواګر له تیر کال د همدې وخت 
په پرتله لږ فعاله او موثره وو. د نمایندګانو د سفرونو شمیر چې د پنجوای هارن څخه د ولسوالۍ شورا ته چې په 
رسمي توګه د طالبانو له خوا شوي، په روښانه توګه ډیروالی موندلی. DoS ویلي دغه پرمختګ د دولت سره د 

یوځای کیدنې لپاره د رضایت نښه ده.193 
د ولسوالۍ مالتړ ټیم د ولسوال او نورو مقاماتو سره په سپین بولدک د ځمکې په سر شخړې هوارولو کې هم 
اوږه په اوږه کار کړی دی. د ولسوالۍ د ویس پولې په یوې نوې نقطې کې د یوې لوېې پولې د جوړنې پروژې 
لپاره دولت د ځمکې مالکانو ته د ځمکې د معاوضې وړاندیز وکړ.   اکثره مالکانو دغه وړاندیز ومانه، خو یو 

شمیر د ځمکو لوی مالکان ال تر د دې څلوریزې پای پورې پرځای والړ وو.194 
په دې څلوریزه کې د ولسوالۍ مالتړ ټیم د کندهار په نورو برخو کې هم د دولت د بهبود لپاره کار وکړ. په 
میوند کې د ولسوال سره د ولسوالۍ مالتړ ټیم برخې اخیستنې د ولسوالۍ نه لرې پرتو کلیو سره راکړه ورکړه 
زیاته کړې.195 په ارغنداب کې د ولسوالۍ کارمندانو د ادارې او کړنو وړتیا لوړوالي لپاره د ولسوالۍ مالتړ ټیم 

ولسوال د کړنو مالتړ وکړ.196 

د هلمند والیت
په هلمند کې په دې څلوریزه کې PRT او DST د والیتي او ولسوالۍ رهبري کوونکو سره منظم تعهد ته دوام 
ورکړی و. د DoS مطابق، د دولت لپاره د عام )وګړو( مالتړ جوړنې لپاره افغان ملکي مشرانو په والیت کې 
یوه فعاله توسعېې کوښښ ته دوام ورکړی،.)۳.۲۴ ام انځور( دغه توسیعه په کلکه په سنګین ولسوالۍ کې اړینه 
 GIRoA په ګوته کړې چې دغه زغمل شوی تعهد د مرکزي دولت سره مخالف شوي، د DoS ده، چیرې چې

لپاره د زغملو وړ مالتړ کې بهراني دي.197

واشیر

نوزاد

موسې قلعھ

کچکي

ین سن

ران ب

نھرې سراج

نوی بارکزۍ
اه لشکر

رمسیر

دیشو
خانشین

نادعلي
مارجھ

د ھلمند والیت اړوندې ولسوال

انې، "9/9/2009 سرچینھ: USAID، " د افغانستان والیتونو او ولسوالی

3.24 انځور

د سیګار پلټنې 
په یوه دوامداره پلټنه کې، SIGAR د USAID د 

مالتړ  پروژې   پرمختګ  ټولنې  او  حکومت  محلي 

راوړنې  السته  او  ارزښتونه،  کړنې،  قراردادونو  د 

ارزیابي کوي.  هغه پروژه چې په دې څلورمه کې 

ېې پر کندهار تمرکز و، هدف ېې د ثبات پرمختګ 

د ځانګړې ټولنیز خدمتونو وړاندې کولو په واسطه 

و. د ال زیاتو معلوماتو لپاره ۱ برخې، 16 پاڼې ته 

ستانه شي.
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له جون ۲۰۱۱ راپدې خوا د GIRoA مقاماتو د سرک د الرې هلمند مرکزي والیت ته د سفر کولو وړتیا درلوده؛ 
په داسې حال کې چې لرې پرتو ولسوالیو لکه موسی قلعه، سنګین، کجکي، خان شین او نوزاد ته سفر کول ستونزمن 
پاتې وو. د می ۲۰۱۱ په ورستیو کې کله چې والي په شمالي هلمند کې د امنیت کچې مالومولو لپاره سنګین ولسوالۍ 
ته سفر وکړ، په کاروان ېې بلواګرو برید وکړ. د DoS وینا پر اساس، تر څو چې امنیت بیا جوړ شي، والي به شمالي 

هلمند ته د هوا له الرې سفر کوي.198
DoS په ګوته کړې ده چې په هلمند کې قومي مشرانو د دولت سره یوځای کیدنې په دې ورستیو کې دوام 
درلود. DoS د قومي مشرانو کلیو ته بیرته راتګ کوم ځانګړي شواهد نه دي په نښه کړي، په دې سره د ګرمسیر 
ولسوالۍ ټولنیزې شورا ټاکنو )DCC( لپاره ۶۰۰ سپین ګیري راجستر شوي.  په ۲۱جون ۲۰۱۱ کې د شورا 
پنځه نوې غړي په ټاکنو کې وټاکل شول. شورا د هرې لوی قصبې یا کلي نه نمایندګان درلوده او منظمې غونډې 
به ېې کولې.  ناد علي ولسوالۍ د ولسوالۍ ټولنیزې شورا ټاکنې په ۲۸ جون ۲۰۱۱ کې سرته ورسولې. په سنګین 
کې د ۲۷ نفرو موقتي ولسوالۍ ټولنیزې شورا جوړول، په ۲۴ جون ۲۰۱۱ کې د سپین ګیرو او ټولنې مشرانو د 

دولت سره یوځای کوونې په برخه کې یو لوی ګام و.199

ختیځ افغانستان
د DoS مطابق، په دې درې میاشتو کې دولتي کنټرول پر ختیځ افغانستان باندې وخیم پاتې شو )۳.۲۵ ام انځور(، 
په داسې حال کې چې بلواګر ګروپونو په ساحه کې د پیاوړتیا لپاره کوښښونو ته دوام ورکړی و.  د امریکا متحده 
ایاالت د افغانستان اسالمي جمهوري دولت سره په ساحه کې د دولت دارۍ پرمختګ لپاره یوځای توب ته دوام 

ورکوي.
Iپه پکتیکا کې DoS په نښه کړي چې د افغانستان اسالمي جمهوري دولت مناسب کنټرول ساتي. د بلواګرو 
پټ حکومتونو په ډیری ولسوالیو کې د دوی خپل قضایي سیستم په چمتو کولو سره د پیاوړتیا السته راوړو لپاره 
د افغانستان اسالمي جمهوریت سره مؤثره رقابت ته دوام ورکړی دی. DoS په نښه کړې دي چې په پکتیکا کې 
PRT اوDST لومړنۍ توجه د افغان مقاماتو په چمتو کولو باندې کړې چې د خدمت وړاندې کولو لپاره مسؤلیتونه 

خپل کړي کوم چې د نړیوالې ټولنې لخوا مخکې چمتو شوي و.200 
د DoS مطابق، په خوست کې والي د PRT مرستې سره مؤثره توسعېي ابتکارات الرښوود کړي وو او د 
کابل څخه مالتړ ته ېې زیاتوالی ورکړی و.   دغې کوښښونو په والیت کې د دولت کنټرول ته تقویت ورکړی دی 
او د دولت بستونو لپاره ېې کارمندان نیولي. برسیره پردې DoS په نښه کړي چې والي مذهبي او قومي مشران 
 DoS .جذب کړي، چې امیت ته ېې وده ورکړې او د افغانستان اسالمي جمهوري دولت لپاره مالتړ ېې ډیر کړی
په ګوته کړې ده، چې PRT د خوست حکومت د کوښښونو مالتړ کړی دی، د والیتي پرمختیا پالن نوي کولو 

لپاره، د کاري ګروپونو یوځای کول د لومړیتوبونو او محفوظ مالي مرستې کولو لپاره.201 
د DoS مطابق په ننګرهار کې د GIRoA کنټرول د تورخم جالل آباد او کابل سرک په اوږدو کې پر پرتو 
ولسوالیو د منلو وړ و، په هر صورت د پاکستان پولې سره غرنیو سیمو باندې د دولت کنټرول نازک او په نږدې 
 PRT .وینا پر اساس. جرم په ټولو ولسوالیو کې پر ځای پاتې دی DoS راتلونکي کې د ښه کیدو وړ نه دی، د
او DST په یوځای کوونې باندې د GIRoA الرښود پروګرامونو وړتیا جوړولو لپاره د متحده ایاالتو او ملکي 
 GIRoA کوښښونو باندې تمرکز درلود.  له ۲۲ نه په ۸ ولسوالیو کې د امریکا متحده ایاالت په لویه کچه د
ولسوالۍ پرمختګ پروګرام مالي مرستې او پرمختګ ته رسیدلي، کوم چې د اړ خدمتونو چمتو کولو لپاره جوړ 

د افغانستان ختيځ واليتونه

پکتيکا

ننګرهار

پکتيا

خوست

3.25 انځور
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شوی دی، چې د خلکو او دولت ترمنځ د باور او اړیکو ټیګولو په واسطح د پرمختګ لپاره اړین دی.202
د DoS مطابق، په پکتیا کې  GIRoA د نفوس مرکزونه او محاصره سیمې کنټرولوي مګر په کلیوالو سیمو 
باندې لږ کنټرول لري.  دولت شتون لري او د ګریز په ښار)مرکز( کې افغان امنیتي ځواکونه آماده دي او د 
ټول والیت په نورو شپږو ولسوالیو )زرمت، احمدآباد، سیدکرم، میرزکا،  څمکنۍ او ډنډ پټان( کې خپاره دي.  د 
دولت وړتیا په درې شمالي ولسوالیو )ځاځي، لیژه، منګل او احمد خیل( کې ضعیفه ده. DoS په نښه کړې چې د 
پکتیا والیت PRT او ملکي چارو ټیمونو د GIRoA سره اساسي لیډرانو یوځای کولو او محلي حکومت د وړتیا 
 GIRoA ۲۵۰ جوړولو لپاره د هغوی د کوښښونو توسیعې ودې لپاره کار کاوه. له ۳۰ جون ۲۰۱۱ راپدې خوا د
مشغولیتونو ېې سره مالتړ کړی دی او له جاني خیل نه پرته ټولو ولسوالیو کې ېې د توسیعې کوښښونه الرښود 

کړي.203

د عامه یا ملکي ادارې لپاره د وړتیا جوړول
د وزارتونو، محلي او والیتي حکومتونو او ملکي خدمت د ودې لپاره د یوشمیر پروګرامونو له الرې د امریکا 

متحده ایاالت په GIRoA کې وړتیا ته وده ورکوي.

د والیانو د کړنو پربنسټ بودیجه
لکه څنګه چې د SIGAR په تیره برخه یي ګزارشونو کې په نښه شوي، د USAID د والیانو کړنو پر بنسټ 
مالې مرستې د دوی په دفترو کې د بنسټیزو کړنو اداره کولو لپاره د حکومت د وړتیا لوړوالي لپاره جوړې شوي 
دي او د ټولنې د توسیعې پروګرامونو د تمدیدولو لپاره. پروګرام د GIRoA د محلي حکومت خپلواکې ادارې سره 
د اسیا فاونډیشن او شریکانو په واسطح اداره شوی دی. USAID وویل چې له ۲۸ می ۲۰۱۱ راپدې خوا ۱۶.۳ 

ملیونه ډالر د پروګرام لپاره اړ شوي وو. 
د USAID مطابق، له مارچ ۲۰۱۰ نه تر مارچ ۲۰۱۱ پورې، والیانو هره میاشت ۲۵۰۰۰ ډالر)۳۰۰۰۰۰ 
ډالر په یو کال کې( او د دغې بودجې ٪۹۰ سلنه ورکړل شوې.204 په دې څلوریزه کې تر د ۳۱ جوالی پورې 
پروګرام ۲.۱ ملیونه اضافي ډالر السته راوړي دي؛ په هر حال USAID وویل چې په پروګرام باندې یوه کنګره 
جوړه شوې؛ که چیرې په اوضاع کې د جوالی نیمایي پورې کوم بدلون رامنځ ته نه شو نو پروګرام به وتړل 

شي.205
 په دې څلوریزه کې د ۳۳ والیتونو لپاره په بودجې کې د برخې اخیستنې د اسیا فاونډیشن د تشخیص یو 
پروګرام ۱۰ څخه د ۶.۷ په اوسط حساب چې په جنوري ۲۰۱۱ کې د حساب شوي ۶.۶۲ نه په لږ لوړوالي 
سره وښودلو. تشخیص یا پیژندنې د پروګرامولو کیفیت، ځواب ورکونه او شفافیت، او د بودجو په دفترونو کې 

پرمختګونه اندازه کول.206

نیمه یا فرعه یي ملي دولتدارۍ پروګرام.
په دې څلوریزه کې، د USAID نیمه ملي دولت دارۍ پروګرام، د ملي دموکراتیک نهاد په واسطه اجرا شوی، د 
مرکزي دولت او والیتي شوراګانو تر منځ اړیکو په کیفیت او کمیت باندې متمرکز و. پروګرام نږدې د ټولو والیتي 
شورا ګانو نمایندګیانې د کلیدي وزارتونو، د محلي حکومت خپلواکې ادارې، ملي شورا او نړیوالو ډونرانو سره 
د کتنې لپاره کابل ته راوړې.  USAID په نښه کړې چې د مالېې وزارت او د محلي حکومت خپلواکې ادارې 
 USAID .نوی والیتي بودجې پروګرام به والیتي شوراګانې د سنجش کې د لږ ډیر قدرت تمرینولو لپاره ورکړي
وویل، چې د نیمه والیتي حکومت پروګرام پالن الندې راتلونکي تربیوي پروګرامونه به د اضافي وړتیا نه ګټې 
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اخیستنې باندې متمرکز شي.   پروګرام د والیتي شوراګانو سره د هغوی د پوهاوي ظرفیت د ودې او محلي پروژو 
د ارزیابي لپاره هم کار کړی.207

له ۳۰ جون ۲۰۱۱ را پدې خوا USAID د نیمه ملي دولت دارۍ پروګرام لپاره ۶.۳ ملیونه ډالر اړین کړي 
و او ۵.۶ ملیونه ډالر ېې مصرف کړي. پروګرام د دې لپاره جوړ شوی و چې د والیتي شورا بودجې وسیع کولو 
سره ډیر نږدې د والیانو کړنو پر بنسټ بودجې په واسطه کار وکړي، مګر د والیانو پر بودیجو جوړې شوې 

کنګرې ېې اجرا کول درولي و.208

د افغانستان د ټولنیزې توسیعې پروګرام 
له ۳۰ جون ۲۰۱۱ تاریخه، د USAID د افغانستان ټولنیزې توسیعې پروګرام )ASOP( لپاره اړین شویو نږدې 
۲۳ ملیونه ډالرو څخه ۲۰.۳ ملیونه ډالر په مصرف رسیدلي دي.  پروګرام د ولسوالیو په کچه د ټولنیزو شوراګانو 
د پرمختګ لپاره، په ولسوالیو کې چیرته چې دا ډول شوراګانې شتون نه لري د IDLG کوښښونو مالتړ کوي. 
هغې پر ادارې، ښه حکومت کوونې، د شخړو حل، سولې رامنځته کولو او خطر کمولو باندې ۲۲۰ تربیوي 

تمرینونه الرښود کړي دي.209 
اګرچه پروګرام د حقوقو په تامینولو او روزنې مکملولو لپاره په ټاکلي وخت کې چالشونو سره مخ شوی و، 
USAID په نښه کړې ده چې د ځمکې کارمندانو او اردو همکارانو پروګرام ستایلی دی.   له ۳۰ جون ۲۰۱۱ 
څخه پروګرام په ۱۱۸ ولسوالیو کې په کار اچول شوی دی. د شورا ۴۹۳۴ شامل غړو څخه ۱۵۴ ښځې وې. 

پروګرام په دې ورستیو کې د ۳۰ نومبر ۲۰۱۱ پورې تمدید شوی و.210

په ۱۶ ام جون، په خوست کې د سبریو ولسوالۍ حکومت قومي سپین ګیرو سره وکتل. د GIRoA رسمي مقامات په ټول هیواد 
کې د دولت د مالتړ، همکارۍ او ملي یون ته د مرستې ژمنو لپاره محلي ټولنو ته السرسی وموند.  )د U.S )امریکا متحده ایاالتو( د 

)1st Lt. Ken Scholz ،هوای ځواک انځور
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د افغانستان د ملکي خدمتونو مالتړ
په دې څلوریزه کې، د USAID افغانستان ملکي خدمت مالتړ پروګرام )ACSS( د ۳۱ اکتوبر ۲۰۱۱ لپاره د 
۱۹.۵ ملیونو ډالرو اضافه والی السته راوړی. له ۳۰ جون ۲۰۱۱ را پدې خوا USAID د ACSS لپاره ۲۳۸ 
ملیونه ډالر اړین کړي وو؛ چې د ۲۲۰.۹ ملیونه ډالرو شاوخوا ېې په مصرف رسیدلي دي. 211 د USAID مطابق 

پروګرام د درې اصلي چالشونو سره مخ شوی و: 212
	 امنیت په ځینو والیتونو کې ملکي خدمت ته ستونزه جوړه کړې وه.

	 د ښځو پر ګرځیدو بندیز او د هغوی ټیټې تعلیمي سطحې له امله دولت سره د کار کولو وړ ښځو شمیره ېې 
محدوده کړې وه. 

	 د پروګرام اداري سیسټم پلي کول په ځینو والیتونو کې د ناکاره زیربناو له امله شاته پاتې شو.

قضایی اصالحات او د قانون حاکمیت
په ۱۵ جون ۲۰۱۱ کې د AU.S. تشخیص کې ویل شوي دي چې د قانون حاکمیت ټولې بڼې باید د دولت ښه 
کنټرول ته د انتقال لپاره پالن سره یوځای شي او د قانون حاکمیت سره تړلی دغه پالن باید تقویت کوونې ته 
اهمیت ورکړي.  د DoS مطابق، دغه کړنې به د افغان لومړیتوبونو او افغان رهبریت سره په یوه ردیف کې دغه 

پروګرامونو اطمینان ورکولو کې مرسته وکړي او اړینو بنسټیزو پانګه اچونو ته به دوام ورکړي.213
د AREU مطابق، د افغانستان رسمي عدالت سیسټم غیر عادي او معمولي کار، په دولت باندې د افغانانو د 
باور له السه ورکولو لوی المل دی. په قضایي سیسټم کې د خپور فساد شتون له امله، ډیری وګړي د دوې شخړې 
په ټولنیزه سطح حلوي:  AREU په نښه کړي چې افغانان د ټولنې عدالت یا عدالتي سیسټم ارزانه، ګړندی او ال 

شفاف ګڼي )ګوري(. 
د ټولنیزو شخړو حل د شریعت سره مخلوط رواجي قانون پر بنا کیږي.  اګرچه د بشر په حقونو او ښځو 
سره رفتار باندې سوالونه پاتی کیږي، د AREU مطابق ډیر افراطي رواجونو استعمال لکه بد )Baad( کموالی 

مومي. 214 
په هغه سیمو کې چیرته چې رسمي قضایي سیستم شتون نه لري، د متحده ایاالتو ستراتیژي د محلي چارواکو 
سره د افغانستان رسمي قضایي سیستم بیا فعالولو لپاره کار شاملوي چې وکوالی شي افغانانو ته عدالت یا قضا 
چمتو کړي.  مقصد ېې د نیمګړتیا پوره کول دي چې طالبان ترې ګټه وا نه اخیستلی شي. دا اړینه ده،ځکه چې 
په یوه ساحه د کنټرول تامینولو نه وروسته، د طالبانو لومړی لومړیتوب د قضایي میکانیزمونو د کنټرول کوښښ 
 AREU رسمي قضایي سیسټم ته راجع کیږي. د GIRoA دی.  په ډیرو با ثباته سیمو کې ډیری جدي جرمنو د
مطابق، د رسمي قضایي سیسټم دغه کارونه ښېې چې د خلکو سره قانوني کیدنې السته راوړل او ساتل پیل شوي 

دي.215

د جنایي کړنالرو قانون
ـــ د عدلېې وزارت مققنې اماده کولو غړي، د جنایي کړنالرو په قانون)CPC( یوه  په تیرو درې میاشتو کې تقنینـ 
بیا کتنه مکمل کړه.  د DoS تریاکو نړیوال او قانون اجراکولو چارو دفتر)INL( وروسته د CPC اماده کولو، 
د افغانستان اساسي قانون او نړیوال معیارونو په منځ کې مسله ای تناقض وموند.   په ۲۹ـ۳۰ مارچ ۲۰۱۱ کې 

ACSS څلور بنسټیز پروګرامي اهداف لري:
په محلي خدمت کمیسون کې د افغانستان د محلي   •

خدمت نهاد وړتیا لوړول.
•  د کمیسون د وړتیا پرمختګ روزنې سرته رسول، 
په پنځو عامو کاري ساحو کې او په منطقو کې د 

روزنې مرکزونوعملیاتي کول.   
په کابل کې د مرکزي وزارتونو سره د والیاتو   •

ریاستونو لینک یا ارتباط ورکول.
•  د عامه ادارې مؤثرې او روښانه اصالح سرته 

رسولو لپاره د محلي خدمت کمیسون وړتیا 
جوړول. 

سرچینه: د سیګار د معلوماتو پوښتنې ته د USAID ځواب، 7/4/2011. 

Baad: د اوسیدنې یوه سنتي کړنه، ډیری وخت 
د پیغلې انجلۍ ورکول د کوم جرم قرباني فامیل ته د 

شخړو المل ګرځي. 
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په الره اچول شویو سیمینارونو په جریان کې د حامد کرزي حقوقي مشاور په اماده کولو باندې د قانون اصالح 
لپاره کار کولو ګروپ د جنایي قانون کمیټې وړاندیزونو یوځای کولو سره موافقت وکړ.  د DoS وینا پر اساس، 
په دې ورستیو کې د افغانستان اسالمي جمهوري دولت یوه داخلي شخړه په دې باندې چې څه بدلون باید راوستل 
شي، د تاخیر سبب وګرځیده. د INL د عدالت سکتور مالتړ پروګرام)JSSP( مسله له نږدې نه څارله او د تقنین 

په واسطه خبر ورکول شوی و چې موضوع به د سپتمبر ۲۰۱۱ نه مخکې حل شي.216 

قضایي امنیت
په دې څلوریزه کې امنیت د محکمې مقاماتو او قاضیانو لپاره یو مشکل پاتې دی، مګر متحده ایاالت او افغان 
مقاماتو د حاالتو ښه والي لپاره کار کاو.  د INL مطابق په کابل کې د محکمې مقاماتو او قاضیانو لپاره امنیت له 
جون ۲۰۱۰ راپدې خوا ښه شوی دی. د کورنیو چارو د قضایي امنیت یون)JSU( د قاضیانو او محکمې امکاناتو 
لپاره امنیت چمتو کي؛ له ۸ ام جون راهیسې دا د سترې محکمې، د فساد ضد محکمې او د کوکنارو سره مبارزه 
کونې عدالت مرکز ته د امنیت چمتو کول و. JSU ۷۱۳ افسر لري، دوې ټول له ۳۰ جون ۲۰۱۱ راهیسې په 
کابل کې دي؛ هغوی ٪۶۹ سلنه هغوی ته اړینې وسلې، ٪۶۸ سلنه د اړیکو وسایل او خپل سهم نه ٪۳۰ سلنه د 
نقلېې وسایل السته راړي دي. د INL مطابق، د JSU د ګواښ تحقیقونو یون د محکمې امنیت ته ګواښونو تحقیق 
سره ګمارل شوي، چې کارکوي.  د کورنیو چارو وزارت په JSU کې ۸۸۰ پرسونلو زیاتوالي او د څلورو والیتي 

محکمو لپاره د هغوی د حضور په وسعت باندې بیا کتنه کوله ــ یوه محکمه د هر زون په سطح.217 
INL وویل چې د ننګرهار والیت قضایي امنیت ښه شوی، په ځانګړې توګه د مرکز ښار جالل آباد کې، چیرې 
چې د والیت مرکزي محکمه، د هغې زندان او د قاضی القضاد دفتر موقعیت لري. د افغانستان د قانون حاکمیت 
ځمکنی ځواک په محکمه او زندان کې د د امنیت ډیری مهم ترفیعاتو ته مالتړ چمتو کوي.  د DoS مطابق، په 

دغه سیمو کې د امنیت مسلکي ساتونکو)ګارد( کم والی د فزیکي امنیت لپاره یو نابریالیتوب دی.218
د DoS مطابق په مزار شریف کې ټول قضایي امنیت ضعیف و. قاضیانو د اوسیدلو خوندي امکانات نه 
درلودل، او د محکمې امنیت کمین و. قاضیانو ادعا کړې وه چې دوی ته ګواښونه ورکول کیږي او د اضافي امنیت 
غوښتنه ېې کړې وه. د DoS مطابق، په شمالي افغانستان کې ټول امنیتي اوضاع خرابې شوي دي او په محکمو 

کې ډیر امنیت ته اړتیا ته.219
په دې څلوریزه کې په هلمند والیت کې د کافي قضایي امنیت کمبود یوه ستونزه پاتې شوه. د DoS مطابق 
 DoS .بلواګرو د افغان قضا مقاماتو په نښه کولو ته دوام ورکړی و؛ د لشکرګاه محکمه د وروستي برید ساحه وه
په نښه کړې ده چې قاضیانو او قانوني تعقیب کونکو اکثرا دندې یا د ولسوالیو پریښودل د امنیت له امله ردکړي 

دي.220 

حقوقي سیسټم ته السرسی
قضایي سکتور له دوه نورو دولتي څانګو نه د ښځو حقوقو ته په ودې کې شاته پاتې کیدو ته ادامه ورکړې، په دې 
سره  DoS ځینې مثبت مقصدونه په دې ورستیو کې د ښځو شاملول په قضا کې په نښه کړي. د مثال په توګه په 
 DoS .۲۰۰۳ کې  ۵۰ ښځینه قاضیانې وې، مګر د ۳۰ جون ۲۰۱۰ راپدې خوا ېې شمیره ۱۲۰ تنو ته رسیدلې
هیڅ داسې تجربي شواهد نه دي مشاهده کړي چې وښېې چې هغه کیسونه چې ښځې ېې پر مخ بیایي له هغه کیسونو 
نه چې سړي ېې پر مخ بیایي سست پرمخ والړ شي. په قضا کې سړي ــ په ځانګړې توګه هغوی چې د طالبانو 
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په دوران کې شریعت لوستی ــ په کلکه د ښځو د پرمختګ پر وړاندې ممانعت ته دوام ورکوي. دا ډول مقاومت 
د ښځینه قاضیانو، قانوني تعقیب کونکو، اووکیالنو د پرمختګ مانع ګرځي. له ۳۰ جون ۲۰۱۱ راهیسې سره له 
نړیوالې ټولنې او د افغان ملکي ټولنې اصرار سره، حامد کرزي تر اوسه کومه ښځینه قاضي سترې محکمې لپاره 

نه ده نومانده کړې. ښځینه قاضیانې د قضا یوازې ٪۳.۵ سلنه برخه جوړوي.221
په هر حال د عدلېې وزارت ځینې مقامات د ډونرو کوښښونو مالتړ کوي چې ښځو سره مرسته وکړي ترڅو 
په حقوقي ډګر کې پرمختګ وکړي، په شمول د جنس عدالت روزنې د عدلېې وزارت مقاماتو لپاره. DoS په نښه 
کړې چې د جنسیت عدالت روزنه اړینه ده، ځکه چې ښځې اکثره د محکمې تبعیض لرونکي حاکمیت سره مخ 
کیږي، په ځانګړې توګه د هیواد هغه برخې چې د شریعت قانون په کې حاکمیت لري. 222 د DoS مطایق، د مثال 

په توګه، حتی ولو د کور نه تختیدل غیر قانوني نه دي، ښځې او انجونې د دې کار لپاره بندي او پوښتل کیږي.
په تیر برخه اي ګرازش کې لکه څنګه چې SIGAR په نښه کړي دي، د قانون پلي کولو او قضایي مقاماتو 
 )EVAW( د دولت په ټولو سطحو کې په قوي توګه د ۲۰۰۹ کال د ښځو پروړاندې تاوتریخوالي له منځه وړلو
قانون په قوي توګه نه دی پلي کړی. د ملګرو ملتونو منشي وینا پر اساس له ۲۳ جون ۲۰۱۱ راپدې خوا دا قانون 

یوازې په ۱۰ والیتونو کې پلي شوی دی.223 برسیره پردې د قانون عامه پوهاوی ټیټ دی.224

د قضایی سیستم سره دامریکا د متحده ایاالتو مرستې
د امریکا متحده ایاالتو د افغان قضایي سیستم ښه کولو لپاره یوشمیر پروګرامونه جوړ کړي دي. کوښښونه د 
وکیالنو، قاضیانو او قانوني تعقیب کونکو د روزنې درلودونکي دي، پرته له دې نه د رسمي او غیررسمي حقوقي 
پروسو د پرمختګ درلودونکي هم دي. د امریکا متحده ایاالت د دې لپاره هم کار کوي چې مطمیین شي د ښځو 

شرعي حقونه پیژندل شوي او خوندي دي.

د متحده ایاالتو لخوا د عدلي سکتور د مالتړ پروګرام
په دې څلوریزه کې د متحده ایاالتو عدلي سکتور مالتړ پروګرام)JSSP(، د افغان جرمي عدلي سیستم ظرفیت 
لپاره یوشمیر کانفرانسونه، سیمنارونه او روزنیزې غونډې الرښود کړې. موضوعات د کیس ادارې،  لوړولو 
EVAW قانون، د جرمونو تعقیب، د مدافع وکیالنو رول، او ډیری نور قضایي مسالو درلودونکي و. په دې 
څلوریزه کې ۲۱۳ افغانان د ولسوالیو د قانون پرمختګ باندې متمرګزه پروګرامونو څخه هم فارغ شول او د 
ولسوالۍ په سطح د فساد په نښه کولو لپاره د متحده ایاالتو د کوښښ اداره کولو نه چې د فردي پولیسو تربیه کولو 
تیرو کوښښونه مانع شوي و.  له ۱۶ جون ۲۰۱۱ راهیسې، JSSP خپل ٪۷۹ سلنه کارمندان د ۲۷۴، متحده 

ایاالتو، دریم هیواد ملي او افغان کارکونکو نه پوره کړي و.225 

د قانون د حاکمیت او ثبات پروګرامونه
په دې څلوریزه کې، USAID د هغې د قانون حاکمیت او ثبات ــ رسمي پروګرام)RLS-F( لومړی انتخابي 
کال تمرین کړ او د هغې تمدیدول د می ۲۰۱۲ پورې. له ۳۰ جون ۲۰۱۱ راهیسې USAID د RLS-F لپاره 
۱۸.۶ ملیونه ډالر اړین کړي و او د راتلونکي اړتیا لپاره ۱۵.۱ ملیون اضافي ډالره ېې طرح کړي دي. پروګرام 

د DPK په مشورې پلي کیږي.226 
په لومړي کال کې، RLS-F د قانون مکتبونو  او قضا ظرفیت لوړولو باندې، د نوي درسي کتابونو، د بحث 
محکمې الرښود په وړاندې کولو او د سترې محکمې نوي داخلیدو ښوونیز پروګرام ته تخنیکي مرستې په چمتو 

د EVAW قانون: د EVAW ۲۰۰۹ قانون د 
جرمي تپوس، پلټنې او د ښځو پر وړاندې د ۲۲ رټلو 
او تیریو، په شمول د ازارولو، فزیکي تیری، اجباري 
او د کم عمر واده او له جایداد یا میراث نه محرومتیا 

سزا ورکولو لپاره یو قانوني چوکاټ چمتو کوي.  

سرچینه: DoS,  د SIGAR د مالوماتو پوښتنې ته ځواب،۷/۱/۲۰۱۱. 
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کولو دروند تمرکز وکړ. USAID په نښه کړي دي چې د دغو ښوونیزو کوښښونو یوه السته راوړنه د ښځو لپاره 
په حقوقي تعلیمي فرصتونو کې زیاد والی و: د سترې محکمې په فوق لسانس روزنې پروګرام کې شامل ښځو 
تناسب د ٪۲۰)تل ثبت شویو خورا لوړه( شاوخوا پورې و، او د ۱۰ غوره فارغینو څخه ۸ ېې ښځې وې. پروګرام 
د قانون پر حاکمیت د ۱۳۰۰۰ دقیقو د رادیو او تلویزیون خپرونې تولید او خپرې کړي دي .  برسیره پر دې، 
پروګرام په ټول هیواد کې یو د کیس ادارې سیسټم پلي کړ او سترې محکمې سره ېې مرسته وکړه ترڅو د هیواد 

په کچې محکمو تفتیش لومړۍ ـــ همیشنۍ دورې او د فساد کیسونو راسپړودل الرښود کړي.227 
په افغان قضا باندې د متحده ایاالتو یوه وروستي تشخیص موندلې د چې د هستې وړتیاو پرمختګ، د کړنې 
ادارې وده، او د عامه باور جوړنه اړینه ده. RLS-F په مالي ادارې او بودجې، مالوماتي ټیکنالوژي، زیرمو، 
بشري منابعو، ستراتیژیکو اړیکو او کیس اداره کولو کې د قضا ظرفیت لوړولو کار په واسطه دغه مسالو ته 

ګوته ونیوله.228
له ۳۰ جون ۲۰۱۱ راهیسې د USAID د قانون حاکمیت او ثبات غیررسمي پروګرام)RLS-I( د ۱۴.۵ 
ملیونه ډالرو ټاکل شوې بودجې څخه ۱۲.۹ ملیونه ډالر مصرف کړي دي. RLS-I د چیکي او کمپنۍ مشورې 

سره اجرا کیږي.229
په غیر رسمي قضا، په وروستۍ څلوریزه کې د یوه تشخیص مطابق چې USAID ګمارلی وو، په دې ورستیو 
کې امن شوي سیمو کې د شخړو سنتي حل کوالی شي په عدلي اداره کې یوه نیمګړتیا ژر پوره کړي، پدې سره 
کوالی شو د طالبانو د عدلې سیسټم بیا د پخو ځا ی موندنې نه مخنیوی وکړو.   تشخیص په ګوته کړې ده چې 
RLS-I د رسمي او غیر رسمي عدلي سیستم په منځ کې منځګړتوب قوي کړی دی. د ختیځ واک الندې ولسوالیو 

کې حکایتي شواهدو، په غیر اسالمي کړنو لکه بد کې  کم والی په نښه کړی، د پروګرام یو بنسټیز هدف. 230

د USAID د قانون قاعده او تثبیت)RLS( پروګرام 
دوه برخې لري ــــ رسمي او غیر رسمي. د رسمي 
پروګرام اهداف د قضا وړتیا جوړول، د محکمې د 
اداري یون جوړول، د قانون او شریعت د فاکولتو 
وړتیا لوړول، او د رسمي قضایي سیستم په اړه د 
عامه پوهاوي لوړول دي.  غیر رسمي پروګرام د 

سنتي شخړو د حل پیاوړتیا لپاره د کلي سپین ګیرو 
ته د شخړو حل، افغاني قانون او شریعت روزنې په 
ورکول سره کار کوي. غیر رسمي پروګرام د رسمي 

او غیر رسمي قضایي سیستم په منځ کې د اړیکو 
پیاوړتیا لپاره هم کار کوي. 

سرچینه: USAID، د SIGAR د مالوماتو پوښتنې ته ځواب، ۷/۴/۲۰۱۱. 

  ۲۴ می، د پنجشیر په والیت کې د افغان پولیسو د جرم د تپوس پر محال شواهد او د ګوتو نښې راټولولو صنف، چې د قانون 
مسلکي پلي کولو په واسطه الرښود شوي. یو څلور ورځنی صنف چې د ISAF له خوا جوړ شوی، پولیس ېې پر جرمي پروسې، 
 SrA ،د هوای ځواک انځور U.S د شواهدو راټولولو او ساتلو، او نورو مهارتونو چې د قانون پلي کولو لپاره اړ وو، روزلي. )د

)Amber Ashcraft
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د توقیف او اصالح کړنې
په دې څلوریزه کې د افغان اصالح کولو سیستم ډیری ستونزو سره مخ و.  د DoS مطابق، ازدهام، د تشریفي 
زندانیانو ودې، بې سواده کارمندانو، سیاسي مداخلې، ټیټې زیرمې او امنیتي ګواښونو، دې ټولو د اصالح سیستم 

باندې اثر کوي.231
INL د اصالح سیستم مالتړ پروګرام )CSSP( ته مالي مرسته چمتو کوي، چې د خوندي، محفوظ او با 
 CSSP سره ملګریتوب کوي. له ۲۰۰۶ نه ژر، په عمل کې GIRoA مروت دا صالح سیستم پرمختګ لپاره د
 DoS له ۷۰ څخه زیات د قرارداد اصالح امریکای مشاورین او له ۱۷۰ څخه زیات افغان کارمندان لري.   د
مطابق، CSSP په اته والیتونو کې تلپاتی شتون لري. په دې څلوریزه کې په بغالن او وردګو والیتونو کې د نوي 
والیتي زندانونو جوړونې پرمختګ دوام درلود. برسیره پردې INL د امنیت لوړولو لپاره په کابل کې د مرکزي 
زندان ریاست)CPD( ته بودجه چمتو کړه او د افسرانو اوسیدنځای بیا جوړونه او د بلخ والیتي زندان د ښځو 

برخو لپاره د انسان دوستۍ لوړوالی مکمل شوی و.232
INL د زندانیانو درجه بندي کولو او د کیس ادارې سیسټم سره خپل مالتړ ته هم دوام ورکړی دی. د درجه 
بندۍ او د کیس ادارې سیستم اجرا کولو لومړی پړاو مکمل شوی و، چې په کابل کې د ښځو زندان او توقیف 
ځای، پولې چرخي، د کوکنارو پروړاندې عدلي مرکز او د کابل د نوجوانانو بیا د حیثیت ورکونې مرکز امکاناتو 
پوښل و او له دې سره د ننګرهار، هرات، بلخ او پکتیا والیتي زندانونو کې هم.    دوهم پړاو د کندهار، بامیانو، 
کندوز، فاریاب، جوزجان، بغالن، پروان او تخار والیتونو والیتي زندانونو کې په  جوالی ۲۰۱۱ کې د پیل کیدو 

لپاره چمتو شوی و.233 
په اپریل کې د کندهار والیت له سرپوزې زندان څخه د ۵۳۰ زندانیانو تیښتې فوري تعقیب کې INL د زندان 
د نیمګړتیا په نښه کولو لپاره یو پالن جوړ کړ. هغې د اصالح سیستم)د زندان ساتونکو استعمال، د امنیتي زیرمو 
ښه کول او د شپې ساتنې  (  مخې ته پرتو لوی چالشونو باندې هم بیا کتنه وکړه.CSSP 234 د ښوونې او مشورتي 
۱۰ نفره ټیم جوړ کړی چې په زندان کې کار او ژوند کوي. د جوالی په نیمای کې د CPD څلورڅولیښت سرتیرو 
د روزنې کورسونو، د زندانیانو د حساب طرزالعمل پوښښ، پلټنې او د کنټرول او دفاع تاکتیکونو لړۍ ېې مکمل 
کړې. INL له CSSP نه طمع لري چې ورځني حساب او اونیزو پلټنو، عاجل تمرین اجرا او اجرایی پرمختګ 

روزنې شمیر زیات کړي او په زندان کې پیشه ای او ښوونیز پروګرامونه پیل کړي.235
INL په نښه کړي چې GIRoA د سرپوزي واقعې ته د CPD له عدلېې وزارت نه د کورنیو چارو وزارت 
ته په وړلو سره ځواب ورکړی دی. INL او CSSP به د GIRoA سره کارته د اطمینان السته راوړلو لپاره 
چې CPD د کورنیو چارو وزارت سره یو مستقل نهاد پاتې دی او دا چې انتقال د امکان حد پورې ښه واقع 

شوی، ادامه ورکړي.236

د فساد پرضد مبارزه
په دې څلوریزه کې د فساد اثراتو د GIRoA قانوني توب ېې له بیخه خراب کړ. د AREU مطابق فساد په تول 
محلي حکومت ترکیب کې دوام مومي او اکثرا لوړو مقامونو کې. د اړین خدمتونو وړاندې کولو پروسس د فساد 
له لوړو سطحو له امله رنزیږي. د مثال په توګه، د AREU مطابق، د WFP نړۍ غذای پروګرام تدارکات 
چې د غریبو افغانانو مرستې لپاره دي، اکثرا د محلي حکومت، وزارتونو او افغان ملي پولیسو له خوا منحرف 

کیږي.237
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د انګلستان نړیوال شفافیت یوه ګزارش په دې درې میاشتو کې په ګوته کړي دي چې “فساد، ضعیف نهادونو 
او د اقتصادي ودې نه شتون د افغانستان ژوند کولو وړتیا ته وژونکی ګواښ ورکوي.” 238 غیر دولتي نهادونو د 

فساد کم والي لپاره درې وړاندیزونه جوړ کړي.239
	 د خلکو د قهر کنټرولول او ټولنې پورې تړلی زیان چې په  فساد کې  منځ ته راځي او دوې د بدلون لپاره 
زور ته انتقالوي. افغان وګړي د وسنۍ بې عدالتۍ نه ښه پوهاوی لري او د بدلون لپاره په کوښښونو کې به 

برخه واخلي. 
د فساد پر وړاندې مبارزه کول د GIRoA	  انتقال ستراتیژي ده. په فساد کې د ودې درولو لپاره، په دې 
برخو کې کوښښونه زیات کړۍ )۱( نهادونه اصالح کړۍ، )۲( امانت جوړ کړۍ، او )۳( او فساد ژر تر 

ژره کم کړۍ.
	 د نړیوالې ټولنې مالي طرزالعمل ریشه اي او ژر بدل کړۍ، په ځانګړې توګه هغه چې ده لوی امنیت عملیاتو 
او اجناسو او خدمتونو لپاره قرار دادونو پیسو پورې تړلي دي.  نړیواله ټولنه باید ال ډیر کوښښونه د افغاني 

شرکتونو سره قرار دادونو کې الرښود کړي.

د شفافیت او ځواب)حساب( ورکونې پرمختیا
په ۱۱ می ۲۰۱۱ کې، د نظارت او ارزیابي کمیټې)MEC(ــ د فساد ضد مستقل غړي په کابل کې خپلې افتتاح 
مراسم په لیاره اچولي.  د DoS مطابق MEC د فساد ضد ابتکارونه لپاره د روښانه او معقوله محکونو سره کار 
کړی دی.  هغه د GIRoA ، لوی څارنوالۍ دفتر)AGO( او خلکو لپاره په ملي او نړیوالو فعالیت باندې راپور 

هم چمتو کړي.  MEC د فساد ضد افغان او نړیوالو تجربه لرونکو نه جوړ شوی دی.240 

په قانوي تعقیب کې پرمختګ
په دې څلوریزه کې د فساد کیسونو قانوي تعقیب کې ستونزې: د DoS مطابق، ډیری په لوړ سطح د فساد کیسونه 
پرځای پاتې دي. په می ۲۰۱۱ کې، د فساد ضد یون)ACU( دوه تعقیب کونکو د کاپیسا تیر والي نه د اختالس او 
قدرت نه په ناوړه ګټه اخیستنې په تور تحقیق وکړ.  د DoS مطابق، په دوه اونیو کې، دغه څارنواالن د والیتو 
لیدلو لپاره منتقل شوي و، په کوم کې چې ښکاره شول چې د تحقیق لپاره باید جزای شي. د دې پیښې او د تیر 
کال د کرزي د مشاور محمد ضیا صالحي د غال تحقیق په نتیجه کې، DoS په نښه کړي چې څارنواالن د لوړې 
سطحې مقاماتو تحقیق ته بی میله بریښي.  له ۳۰ جون ۲۰۱۱ راهیسې د لوی څارنوالۍ د ۲۰ زړو مقاماتو څخه 

تحقیقات ــ چې د ۲۰۱۰ نومبر میاشت کې اعالن شوي و، کوم تحقیقات ندي اریه کړي.241
د DoS مطابق، په دې څلوریزه کې، د حمل و نقل)تراسپورت( تیر وزیر تورن شوی و او د ترانسپورت بل 
تیر وزیر تورن او نیول شوی و، او په ضمانت خوشې شو.  دغه کیس د فساد ضد محکمې)ACT( ته راجع شوی 
و. برسیره پر دې د رییس جمهور تیر پخوانی مشاور او د پانګه اچونې مالتړ اژانس رییس، د اژانس او تسهیل او 
تنظیم پانګه اچونو په تور تورن شوی و: کیس ACT ته راجه شوی و. دوه نور افغانان د ۷۰۰۰۰۰ ډالرو اختالص 
په تور چې د GIRoA په تصرف کې و، تورن شوي و. د DoS مطابق، د هغوی څخه یو ېې په انګلستان کې 

دی، او لوی څارنوالي ېې بیرته افغانستان ته د تسلیمولو لپاره کار کوي.242
د DoS مطابق، په ټیټه سطح د فساد کیسونه پرته له کوم لوی ممانعت څخه د تحقیق وړ ښکاري. DoS په 

نښه کړې ده چې د ټیټ رتبه مقامات شاید کافي قدرت ونه لري چې په تحقیق کې د ستونزو المل وګرځي.243 
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د متحده ایاالتو د فساد ضد پروګرام مرسته
د افغانستان اسالمي جمهوري دولت یوشمیر ریاستونه لري چې د فساد سره په مبارزې ېې کار کړی دی. د امریکا 
متحده ایاالت د دوې کوښښونو پروګرامي او قانوني مالتړ کوي، که څه هم دغه کوښښونه د GIRoA د فساد نه 

مخنیوي او تحقیق لپاره پریکړو سره د مسالو له امله ضعیف و.

د فساد ضد یون
د DoS مطابق ACU د تحقیقاتو او محکمه کولو د رهبریت وړتیا لري؛ په هر صورت د هغې د تحقیقاتو او 
محکمې چمتو کولو او وکالت تشکیالت د ودې لپاره خونې لري. د DoS مطابق، د امریکا متحده ایاالتو عدلي 
ریاست)DoJ( په دې اعتماد نه لري چې د ACU څارنواالن کوالی شي په صحیح توګه د پیچلي یا لوي مالي 

جرمونو تحقیق وکړي.244
د تحقیقاتو رهبري کولو په خاطر د GIRoA د وړتیا تقویت د ودې لپاره، په دې څلوریزه کې د DoJ وکیالنو 
له ACU څخه قانون تعقیب کونکو او له لوی جرمونو کاري ځواک)MCTF( څخه تحقیق کونکو ته دوه بنسټیز 
کورسونو درس ورکړی دی.  د DoS مطابق، DoJ غواړي چې د ACU تعقیب کونکو سره د ACU نیمګړتیاو 
پیژندلو او اصالح کولو کې کار ته ادامه ورکړي. DoJ په ځانګړې توګه د هغه قانوني تعقیب کونکو پیژندنه 
غواړي چې وکوالی شي د کورس کارونو درس ورکړي او پرمخ ېې بوزي؛ د GIRoA کنټرول د ښه کولو لپاره 
مخکې او وروسته د انتقال نه. د DoS مطابق، ځکه چې د ACU قانوني تعقیب کونکي نور د ازموینې کتنو ته  
موضوع نه دي، او نه مانا لرونکې سابقه ېې کتل کیږي او دوره ای بیا تحقیات واقع کیږي، د هغوی اعتبار سوال 

لرونکی دی.245
لکه څنګه چې، د SIGAR د اپریل ۲۰۱۱ برخه اي ګزارش په نښه کړې ده، د DoJ وکیالنو ته یوځل بیا 
اجازه ورکړ شوې وه چې د ACU قانوني تعقیب کونکي په فبروري ۲۰۱۱ کې د صالحي غال تحقیق سقوط 
تعقیب کولو  کې د ۷ میاشتې توقف نه وروسته، الرښود کړي، کوم چې د ACU تعقیب کونکو سره د DoJ د 
ښوونکو کار کولو ممانعت المل ګرځیدلی و.   دغه الرښوونه اصال د ټیټې کچې زړو کیسونو ته محدوه و.  د 
DoS مطابق، د ۲۰۱۱ په می او جون کې پیل کیدونکی، د DoJ ښوونکو یوځل بیا د ACU ځینې قانوني تعقیب 
کونکو ته مانا لرونکې السري اجازه تر السه کړې، کومو چې ځینې مهم کیسونو باندې کار کاوو. DoS په نښه 
کړې ده چې ACU د کیس ادارې لپاره مناسب سیستم نه لري، او د DoJ ښوونکي د دې وړ نه وو چې تصمیم 
ونیسي چې کوم کیسونه نوي و او کوم د ۳۰  جون ۲۰۱۱ راهیسې د تحقیق الندې و. DoJ د ACU قانوني تعقیب 

کونکو ښوونې ته دوام لپاره طرح جوړوي.246

)MCTF(د لویو جرایمو عملیاتي ځواک
د DoS مطابق، د تحقیق فدرال بیورو)دفتر( الرښوونې او نورو نړیوالو اژانسونو د MCTF تحقیقي ظرفیت کې 
په سپتمبر ۲۰۰۹ کې د هغوې د پیل نه راهیسې د توجه وړ پرمختګ راوستی دی. د کورنیو چارو وزارت او ملي 
امنیت افغان تحقیق کونکو د تحقیق لوړې سطحې تخنیکونه کارولي دي، لکه د تیلفون مکالماتو کنټرو او نړیوال 
 MCTF په نښه کړې ده چې د DoS ،موقعیت موندنې سیسټم د منطقي تحقیقاتو پرمخ وړلو لپاره. برسیره پردې
رهبریت د کیسونو په ادراه کولو، تحقیق کونکو او زیرمو کې وړتیا ښودلې ده. د افغانستان د امنیت انتقال ترکیب 

شوې فرماندهۍ، INL او د متحده ایاالتو مرکزي فرماندهي د کار ځواک لپاره بودیجه اماده کوي.247
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CAO د کنترول او پلټنې دفتر یا
په می ۲۰۱۱ کې د بودیجې محدودیت د دې المل شو چې USAID د افغان کنټرول او پلټنې دفتر)CAO( سره 
د تخنیکي مرستې بودیجه ودروله، مګر متحده ایاالتو د CAO کمک لپاره د UNDP ځواب وینې او شفافیت 
پروژې له لیارې مالتړ ته ادامه ورکړې. د DoS مطابق، په مارچ ۲۰۱۱ کې، GIRoA د CAO لپاره یو نوی 
قانون تصویب کړ چې یو پرمختګ و، اګرچه ډیرې مهمې ستونزې ېې لرلې او له نړیوال معیار سره برابر نه 

و. 248 

د څارنې او د فساد ضد لوی ریاست
د DoS او USAID مطابق، په دې څلوریزه کې د څارنې او فساد ضد لوی ریاست)HOOAC( په قانون وضع 
کونې باندې چې د HOOAC استقاللیت به کم کړي، د بیا کتنې وړاندیز شوی و.  د USAID مطابق، بیا کتنه 
 USAID .قانوني تعقیب صالحیت ته پراخوالی ورکړي، چې شاید د اساسي قانون خالف وي HOOAC به د
اندیښنه څرګنده کړه، چې د قانوني تعقیب منبسط قدرتونه، په لوړه د تعصبي السونو کې کوالی شي د جدي ناوړه 
ګټې اخیستنې المل شي. د HOOAC اوسنی تعین شوی رییس، چې وړاندیزونه وړاندې کوي، د متحده ایاالتو 
سفارت ته وویل چې HOOAC کافي استقاللیت درلوده.  USAID په نښه کړي چې GIRoA مکررا متعصب، 

د نوي جوړو شویو نهادونو په رهبري مقامونو کې ځای پر ځای کوي.249 
په دې څلوریزه کې HOOAC هم یو شکایتي مکانیزم معرفي کړ. DoS د مکانیزم مؤثریت “شکي” مشخص 
کړ، مګر په نښه کړي ېې دي چې USAID به به د میکانیزم کار جوړولو هڅه وکړي.  د DoS مطابق، برسیره 
پردې، د HOOAC نوي رهبریت د ساده کونې له لیارې د پانګې تایید پروګرام ته اهمیت ورنکړ. USAID په 
نښه کړې چې د پانګې ضعیف تایید به فساد شواهدو د کلیدي برخو قانون پلي کول بې ګټې کړي. USAID به د 

HOOAC پانګې تایید له سپتمبر ۲۰۱۱ مالتړ کړي.250

بشری حقوق
یوشمیر د بشر حقونو مسالو د افغانستان ازارولو ته دوام ورکړی. دا برخه په نیونې او زندانیانو، بې ځایه شویو 

وګړو، مهاجرینو او ښځو حقونو پورې تړلي، د ټاکلي بشري حقونو پر مسالو تازه مالومات چمتو کوي.  

نیونې او زندانیان 
په دې څلوریزه کې یوناما د ۲۱ والیتونو د ۲۴ توقیف مرکزونو نه لیدنه وکړه.   دوې د ناروغۍ درملنې، برته له 

محکمې اوږد توقیف او دفاع شورا ته د السرسي نه شتون ادعاوې وموندلې.251 
په کابل کې په دې څلوریزه کې، د افغان ښځو لپاره غیردولتي ښځو سازمان او INL د ښځو پریښوودلو 
زندانونو لپاره لومړی فوق خوشیکیدو خونه جوړه کړه.  INL د خونې لپاره بودیجه چمتو کړه. اوسیدونکي به 
خدمتونه ترالسه کړي چې د بنسټیز لیک لوست او ژوند مهارتونو صنفونو، مسلکي روزنو او کارموندنې مرستې، 

مشورت او صحت ساتنې درلودونکي دي.252

بی ځایه شوی وګړی
د UNHCR او نړیوال بانک یوې مطالعې مطابق، له ۱ جون ۲۰۱۱ راهیسې، په افغانستان کې له ۴۳۰۰۰۰ 
نه ډیر داخلي بې ځایه شوي وګړي و. له جون ۲۰۰۹ څخه اپریل ۲۰۱۱ پورې، په افغانستان کې د روانې جګړې 

د سیګار پلټنې 
د MCTF په یوه پلټنه کې چې په دې درې میاشتو 

کې خپره شوې، SIGAR فنډ کولو او بیا ورکونې 

مسلې پیژندلي چې د U.S. سرته رسولو اژانسونه 

لپاره  اړ دي. د ال زیاتو معلوماتو  ته  ېې نښه کولو 

مهرباني وکړي ۱ برخه، 6 پاڼې ته ستانه شي.
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له امله ۲۲۰۰۰۰ وګړي بې ځایه شوي و. د امنیت د نه شتون له امله داخلي بې ځایه کیدنه احتماال دوام لري. 253 
مطالعات ښېې چې اقتصادي ښه والی او د غذا امنیت ډیری IDP ښاري مرکزونو ته راباسي.254

سروې موندلي دي چې ښاري سیمو ته بې ځایه کیدنه په ندرت موقتي ده، ځکه چې ډیری IDP له هغوې 
کلیوالي منطقو څخه د دوې په اصلي ځایونو کې د کاري فرصتونو نه شتون له امله وځي. IDP عموما د ښار 
)غریب، اکثرا د کارونو نه شتون، معیاري کورونو ته السرسی او غذا( څخه ډیر زخم پزیره اوبې بهره دي.  د 
دوې مهارتونه همیشه په ښاري چاپیریال کې نه قبلیږي، او د دوې سواد کچه د ښار غریبو نه ټیټه ده.  په ښاري 
سیمو کې له ٪۷۰ سلنې څخه ډیر IDP بیښنا یا کافي اوبو او روغتیای امکاناتو ته السرسی نه لري. ۶۰ سلنه شا 

او خوا ېې په خیمو او موقتي خوندي ځاینو کې اوسیږي.255
مطالعات ښېې چې GIRoA او نړیوالې ټولنې یو شمیر ابتکارات د ښاري IDP ژوند پرمختګ لپاره پرمخ 

وړي، د الندې درلودنکي:256 
	 په ښاري سیمو کې د بې ځایتوب لپاره د زغم وړ، مجتمع، او وسیع حل لیارو په کار اچول. 

په  نښه کوي،  په  اړتیاوې  فوري    	IDP د ښار  پیاوړي کول چې  او همکارۍ کوښښنو  نظارت  د موجوده 
ځانګړې د بې ځای کیدنې لومړۍ برخو کې.  

په محلي کچه IDP	  ته د لومړیو توکو اماده کول، ځکه چې ډیری ېې خپلو اصلي سیمو ته بیرته د تګ نه 
ناخوښوالی ښېې. 

مهاجرین
د یوناما مطابق، په فبروري میاشت کې د ملګرو ملتونو په خوښه د بیرته راستنیدو پروګرام بیا پیل له ۲۴ ام اپریل 
۲۰۱۱ راهیسې له ۵۵۰۰ نه ډیر افغان مهاجر کورته راوړي. پروګرام د یوې پروسې له مخې پر مخ وړل کیږي 
چې د بیرته راستنیدو فارمونو تصدیق، د ماینونو په پوهاوي ښوونه)ډیری راستنیدونکي هغه ځمکه استعمالوي 
چې په دې لسیزو کې په کې اوسیدل نه و شوي(، د شیري ګوزن پر وړاندې د ماشومانو واکسین کول، او هر 
راستنیدونکي ته د ۱۵۰ ډالرو تخصیص درلودونکی دی.  په دې سره چې راستنیدونکي شاید د هیواد په مرکز کې 
ځمکې د السته راوړو لپاره راجستر شي، خو د ملګرو ملتونو وینا پر اساس، د منتظرو لست اوږد دی. څکه چې 
ډیری راستنیدونکي خپلو زړو ځمکو ته ځي چې نور د اوسیدنې مناسب ځای نه لري، UNHCR پالن لري چې 
په ۲۰۱۱ کې، د راستنیدونکو لپاره ۲۰۰۰۰ کورونه جوړ کړي. دغه شمیره به له ۲۰۰۲ راهیسې راستنیدونکو 

ته د جوړو شویو کورونو شمیره ۲۲۰۰۰۰ ته ورسوي.257

د جیندر یا جنسیت مساوات
د یوناما مجتمع منطقوي مالوماتو شبکې)IRIN( مطابق، د واده نه مخکې په جنسي اړیکو تورن شوې افغان ښځې 
داسې مجازاتو سره مخ دي چې د جزا قانون نه بهر دي، په شمول د وګړو د تحقیر، شکنجه او مرګ.  د افغانستان 
د بشري حقونو خپلواک کمیسون په نښه کړي چې دغه مجازاتو په هیواد کې ژورې ژرړې کړي. 258 د واده نه 
د مخې روغتیا کارکونکي اکثرا د ښځې د بکارت ثابتولو لپاره کار کوي. د یوناما مطابق، هغوی چې د بکارت 
ټیسټ کې پاتې رازي، اکثرا د جنسي تیریو قرباني شوي یي. د هغوی خپلوان څوک چې د بکارت په ټیسټ کې 

پاتې راځي، شاید د شرم احساس وکړي او شاید په مجازاتو کې ېې د وژنې پریکړه وکړي.259 
د واده نه پرته جنسي مقاربت د اسالم قانون پر اساس ګناه ده. د یوناما مقالې د افغانستان سترې محکمې جزای 
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دفتر یو غړی ذکر کړی چې ووایي غیر مشروع جنسي اړیکې باید مجازات شي، او هغه نیول کیدونکي چې د 
واده نه پرته ېې جنسي اړیکې لري د زناکارانو لپاره د سختو مجازاتو سره له دریو نه تر پنځه کالو پورې په زندان 
محکومیدای شي. د ښځو حقوقو فعالیتونو IRIN ته وویل چې د واده نه پرته جنسي اړیکو پر ضد قانونو اکثرا ښځې 
په نښه کړې دي. 260 له ۹ام مارچ څخه تر ۲۳ام جون پورې سترې محکمې د ښځو لپاره، هغوی چې جنسي تیری 
پرې شوی و، د زنا محکومیتونو مالتړ وکړ، د ملګرو ملتونو منشي مطابق؛ دغو محکومیتونو تر ۱۵ کالو پورې 

د بندي کیدو دورې درلودې.261

د ښځو خوندیتوب
په دې څلوریزه کې د ښځو چارو وزارت د ښځو خوندیتوب په غاړه اخیستلو لپاره د هغې د فبروري ۲۰۱۱ مباحثه 
اي قانون څخه عدول شوی دی. په ۱۹ می ۲۰۱۱ کې وزارت د وزراو شورا ته په لویه کچه اصالح شوی قانون 
اریه کړ، چې د MoWA ، غیر دولتي نهادونو چې خوندیتوب چمتو کوي او د ملکي ټولنې نهادونو له طرفه په 
منځ کې ایښودل شوې پیسو باندې انعکاس درلود.  د السرسي اړتیاو په اړه ډیری مباحثه اي مقررات او د دولت 
مداخلې له فبروري پیښ لیکونکي نه حذف شوي و.  DoS په نښه کړې دي چې طمع کیږي دغه وړاندې شوی 

قانون د وزیرانو شورا نه ژر پاس او وروسته له هغې نه ژر عملي شي.262 
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له ۳۰ ام جون ۲۰۱۱ را پدې خواه، د امریکا متحده ایاالتو په افغانستان کې د دولت دارۍ او اقتصادي پرمختیا 
کوښښونو مالتړ لپاره له $۱۹.۱ بیلیون ډالرو نه زیات چمتو کړي. 263 د SIGAR تیر برخه اي ګزارشونو په 
نښه کړي چې، د نړیوالو ډونرانو په واسطه چمتو شوې، اقتصادي وده په افغانستان کې په اوړه کچه نظامي او بیا 
جوړونې مصرف پورې تړلې پاتې ده. په دې څلوریزه کې د افغان کنټرول لوړوالي لپاره انتقال د ریسس جمهور 
اوباما د عسکرو ایستلو اعالن سره د لیدلو وړ ګام پر مخ ویوړ. اعالن په افغانستان کې په اردو او بیا جوړونې 

مصرف کې د بالفعل کموالي فشار په اړه اندیېنې زیاتې کړي. 
د متحده ایاالتو د دولت ریاست)DoS( مطابق، د متحده ایاالتو ستراتیژي د مصرف کمولو لپاره بالفعل منفي 
فشار ممانعت دی چې په واسطه ېې د افغانانو د کرنې اقتصاد کافي سطحې ته بدلون مرسته کیږي چې د داخلي 
او بهرني بازارونو پرمختګ ته کافي تولید وکړي، پرته له دې څخه منطقوي تجارت لوړ کړي. د دغې ستراتیژي 
یوه کلیدي برخه د افغانستان د معدن سکتور وده ده ــــ د قانوني او منظم کاري چوکاټ استعمال چې د معدن 
راتلونکی استخراج به د دې وړ کړي چې ټول هیواد ته ګټه ورسوي او د ژوند معیار لوړ کړي.264 دغه برخه په 

دې کوښښونو کې د نوي والي درلودونکې ده. 
په دې څلوریزه کې دغه برخه د افغانستان په اقتصاد کې د دې نورو کلیدي پرمختګونو نوی والی چمتو 

کوي: 
د متحده ایاالتو ضمانت د ۹۰	  ملیونه ډالرو چمتو کولو لپاره د افغانستان اسالمي جمهوري دولت په مستقیمې 

مرستې کې.
	 د افغان دولت په واسطه د کابل بانک بحران المیلینو د تحقیق لومړی ګام اخیستل شوی دی.

	 افغانستان د منطقوي تجارت شبکو سره یوځای کولو لپاره کوښښونه
	 د حمل و نقل مهم زیربنا بیا جوړونه 

	 د بریښنا تولید پراختیا لپاره کوښښونه 

اقتصادي وده
د نړیوال بانک جون ۲۰۱۱ نوې کونې مطابق، اقتصادي وده په افغانستان کې مثبت پاتې ده.  که څه هم، د بانک 
لومړی برآورد ښېې چې وده ورو پر مخ ځي ــ د ۲۰۰۹/۲۰۱۰ مالي کال له ٪۲۰.۴ سلنې نه ٪۸.۲ سلنې په کم 
والي سره په ۲۰۱۰/۲۰۱۱ مالي کال کې. تیر کال د ودې کچه لومړۍ وه، د غنمو محصوالتو او ډونر مصرف 

کولو لوړ ډیروالي ثبتولو ته.265
په یوه مثبت مالي پرمختیا کې، GIRoA د هغې عایدي کلکسیون ودې ته دوام ورکړی دی. د مالېې وزارت 
مطابق، د ۲۰۱۰/۲۰۱۱ کال عایدات تقریبا ۱.۵ بلیونه ډالر وو. په دې سره دغه پاتې به د GIRoA هستوي 
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 GIRoA بودیجې فنډ ته اړین عایداتو رقم لوړ کړي، دا په تیر مالي کال کې زیات والی ښېي.266 ۳.۸ ام جدول  د
عایدات او مخارج د ۲۰۱۰ـــ۲۰۱۱ لپاره پتله کوي. د نړیوال بانک مطابق، په تیرو درې کلونو کې د افغان مالیاتي 
عایداتو د ٪۲۰ سلنې کلني اوسط شا او خوا وده کړې، د ګمرکونو او مالېې راټولو د پرمختګ درلودلو سره.267 

نړیوال بانک دا هم په نښه کړي چې د متوسطو دورو اقتصادي دورنما په افغانستان کې ښه دی، د معیینو 
اهدافو چمتو کول پر ځای شي دي:     GIRoA باید د دې وړتیا ولري چې افغان ځواکونو ته د امنیت مسؤولیتونه 
په بریالیتوب انتقال کړي، سیاسي ثبات تغذیه کړي او د مالي تقویت څخه اطمینان ورکړي.  بانک نتیجه ګیري 
کړې ده چې اوږد مهاله اقتصادي وده په قوي توګه د معادن سکتور پرمختیا او د کرنې د پرمختګ او خدمت 

سیکتورونو مالتړ پورې تړلې ده.268 

د عایداتو راټولولو لپارره د ګمرکو سهم او مرسته 
د افغان دولت په جدي توګه د عایداتو راټولونې وړتیا ته وده ورکوي. د GIRoA اخرني خپور شوي ګزارش پر 
اساس، د افغان ګمرکونو ریاست)ACD( د دولت د ټولو عایداتو تقریبا ٪۵۰ سلنه راټول کړي.269 په خورا اخرني 
افغان مالیاتي کال کې، ACD د عاید راټولول د تیر کال په پرتله ۲۱٪ سلنه ډیر کړي.270 د DoS مطابق، دا د 
دې له امله ده چې ډیری سرحدي او داخلي ګمرکوکات په افغانستان کې د ASYCUDA کمپیوټري شوی سیسټم 

په کاروي.271 
DoS په نښه کړې دي، په هرحال، ACD ورقي اسنادو ته هم د مالوماتو لپاره چې د ASYCUDA سیسټم 
له لیارې ېې السته راوړي اړه لري. دغه دوه نسخه ایي اړتیاوې د ګمرکو مقاماتو ته د یوه فرصت منځته راوړلو 

په واسطه فساد اسانوي، د رشوتونو غوښتنه په بیرته تګ کې د پاڼې السلیک کار لپاره، د DoS مطابق.272
د افغاني ګمرکاتو عاید یو څرګند سهم په نقلیه وسایلو د تعرفو وصولي نه السته راځي. د ۲۰۱۰/۲۰۱۱ مالیتي 
کال په څلورمه برخه کې، دولت،  پر وسایلو تعارفې لوړکړې دي. د یوې نتیجې د مخې، د نقلیه وسایلو تعرفو 
د ACD ۲۰۱۰/ ۲۰۱۱ مالي کال د عایداتو راټولونه ٪۲۵ سلنه حسب شوې.273 د ACD ګزارش له مخې، 
 ACD افغانستان ته وارد شوي ډیری موټرې ېې په جاپان، جرمني، چین او متحده ایاالتو کې جوړې شوي.274 د
ګزارش پراخوالی هم ښېې چې په افغانستان کې په سوداګرۍ نابرتیاو ټینګار کوي: د وارداتو له ٪۸۰ سلنې ډیر 
ېې د لوړ ارزش  لرونکي صنعت تولیدات دي، په داسې حال کې چې له ٪۷۰ سلنې ډیر صادرات د ټیټ ارزش 

لرونکي کرنیز محصوالت دي.275 

مستقیمې مرستې 
په دې پړاو کې USAID اعالن کړ چې د افغانستان دولت وزارتونو ته به د روښانه بودیجې مرستې لپاره ۹۰ 
ملیونه ډالر په مستقیم توګه چمتو کړي. دغه مالي مرسته به د افغان دولت په واسطه لومړۍ شوې اته پروژې مالتړ 
کړي، چې د ملي شورا په واسطه تصویب شوي او د دولت وزارتونو په واسطه اداره کیږي. دغه مالي مرسته به 
د روغتیا وزارت، معارف وزارت، د ټولنیز کار وزارت، د مخابراتو او مالوماتي ټیکنالوژۍ وزارت او د معدنو 
وازرت ته ورکړل شي. USAID دغه حرکت په بیا جوړنې پروسې کنټرول او افغان مالکیت انتقال کې د کلیدي 
وړتیا پرمختګ په حیث توصیف کړ.276 د USAID مطابق، په تیرو درې کلونو کې، د عامې روغتیا وزارت او 
مالېې وزارت د مالي طرزالعمل او تدارک مؤثریت دوام داره ودې لپاره یوځای کار کړی دی، د نورو وزارتونو 

منلو لپاره ېې یو ماډل یا نمونه جوړه کړې ده.277 

فبروري ۲۰۱۰ــGIRoA ۲۰۱۱ هستوي بودیجه: 
عایدات او مخارج)بیلیونونه(

افغانۍ
د متحده ایاالتو 

ډالر 
71.11.5 کورني عایدات

145.53.0د ډونر اهدا ورکونې
231.74.8مخارج)هستوي بودیجه(

یادونه: ۴۸.۵ افغانۍ= ۱ ډالر.
الف. یوازې روښانه بودیجه په کې شامله ده؛ د بهرنیو ډونرانو په واسطه چمتو شوې 

د پرمختګ مرستې بنده بودیجه په کې نه شاملیږي.  
سرچینه: د افغانستان اسالمي جمهوري دولت د مالېې وزارت د ” ۱۳۹۰ ملي بودیجې 

.pp 2, 12 ،”پیښ لیک اعالمیه

3.8 جدول

ASYCUDA )د ګمرکو مالوماتو لپاره اوتومات 
شوی سیستم( په ټوله نړۍ کې د ګمروکونو 

نوې جوړنې لپاره رهبري کونکی سیسټم 
دی. د ملګرو ملتونو د سوداګرۍ او پرمختګ 

کانفرانس)UNCTAD( په واسطه ېې وده کړې ده، 
دا سافټ ویر له ۸۰ څخه زیاد هیوادونو د مکمل 

شویو ګمرکونو د پوهې هستوي ترکیب کونکی دی. 
دا د ګمرکونو ترخیص ته ګړندی توب ورکوي او د 

ګمرکونو طرزالعمل ساده کوي. 

سرچینه: UNCTAD، ASYCUDA څه شی دی، پر مخ تللی دی ۷/۸/۲۰۱۱.   
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عامه مالي تخمین 
د مستقیمې مرستې د کامیاب پلي کولو یوه کلي به د افغان وزارتونو ، په مسؤل او شفاف کړنه کې د مالي مرستو 
افغان  د  دولت  افغان  او  ټولنې  نړیوالې  اساس،  پر  ریاست  د خزانې  ایاالتو  متحده  د  لپاره ظرفیت وي.  ادارې 
وزارتونو برآور لپاره یو یوځای کوښښ په لیاره اچولی دی، چې په دوه راتلونکو کلنو کې د مستقیمې مرستې السته 
راوړنه به وي. دغه برآوردونه، عامه مالي اداره او د عامه داخلي مالي کنټرول)PFM( بیا کتنه غواړي، چې د 
PKF LLP )په انګلستان کې د حسابدارۍ نړیوال شرکت( په واسطه به الرښود شي. ډونرانو د PKF تخمین 
پالن تصویب کړی دی، او د مالېې وزارت په رسمي توګه د دغه برآوردو الرښود تړون لپاره په ۲۵ اپریل ۲۰۱۱ 
کې مقرر شو.278 د دغه برآوردو الرښود ټیم د ۱۰ نړیوالو او ۳ افغان مشاورینو درلودنکی دی. د خزانې مطابق، 
له ۲۹ جون ۲۰۱۱ راهیسې د مالېې وزارت یو برآورد مکمل شوی چې نه و خپور شوی. د معدنو وزارت برآورد 
په لیاره کې دی او د معارف او عامې روغتیا وزارتونو برآورد به تعقیب شي. د PMF پروژې دوهمه برخه به د 

وه)۷( نورو وزارتونو برآورد وکړي؛ دا د ۱۲ سپتمبر ۲۰۱۱ شا او خوا پیل کیدو ته برنامه شوی دی.279

نورې تخنیکي مرستې
خزانه د مالېې وزارت سره د مخارجو او عایداتو د مناسب کتنې پرمختیا لپار دوه اړخیز کار ته هم دوام ورکوي. 
هدف ېې د هر وزارت موجوده داخلي پلټنې دندو تقویت یا د دې ظرفیت جوړول په وزارتونو کې چیرته چې شتون 
نه لري. دا طرزالعمل د بیا کتنو نورې دستې لري، د وزارتونو داخلي پلټنې ریاست په واسطه د PFM خپلواک 
برآوردونه پورته په نښه شوي.  خزانه د دې بیاکتنو لپاره د مالېې وزارت ته تخنیکي مرسته چمتو کوي. له ۳۰ 

جون ۲۰۱۱ راهیسې درې ېې بشپړ شوي او څلور نورې ېې د بشپړیدو په حال کې وې.280

څو اړخیزه باوري پانګې
پرته له دې متحده ایاالت او نور نړیوال ډونران به د افغانستان بیا جوړونې لپاره ، د نړیوالو نهادونو په واسطه 
اداره شوي څو اړخیزه باوري پانګو له لیارې  دوه اړخیزه مرستې الرښود لپاره پانګې د مهم مقدار چمتو کولو 
ته دوام ورکړي. د خورا مهم څخه دوه ېې، لکه څنګه چې د دې ګزارش د پانګو برخې دریځ کې تشریح شوي، 
 )LOTFA(او د افغانستان لپاره د قانون او نظم باوري پانګې )ARTF(د افغانستان د بیاجوړونې باوري پانګه

دي. 281 
لکه څنګه چې د افغان کنټرول زیاتولو لپاره انتقال سپارل نږدې کیږي، دغه څواړخیزه باوري پانګې د ډیروالي 
سره اړین کیږي. دوې افغان دولت ته د نورې مستقیمې پانګې ورکونې میکانیزمونه چمتو کوي، په کوم چې 
 SIGAR ډونران) د متحده ایاالتو په شمول( په لندن کنفرانس کې د رښتیا کولو سره موفق دي. لکه څنګه چې د
په ARTF پلټنې کې په نښه شوي، نړیوالو سازمانونه چې دغه باوري پانګې اداره کوي، د ځینې سطحو خپلواکه 
حساب ورکونه او کتنه چمتو کوي. په هر صورت، SIGAR پلټنې نتیجه ګیري کړې ده چې د نړیوال بانک 
نظارت ځینې نواقص درلوده، او د ARTF له لیارې محدود شویو پانګو د ادارې لپاره د GIRoA ظرفیت. د 

توضیحاتو لپاره ۱ برخه وګورۍ. 
په جون کې، د مالېې وزیر زوړ مشاور رسنیو ته وویل چې ARTF د افغانستان اسالمي جمهوري دولت ته د 
برنامه شویو ۷۰ ملیونه ډالرو مصرف په ورکولو کې ناتوانه و، ځکه چې دولت ونه شو کوالی د کابل بانک بحران 
حل لپاره یو رضایت بخش پالن تولید نه کړ. هغې په نښه کړي دي که چیرې مسله حل نشوه، د ملکي کارکونکو 

د USAID مستقیمې مرستې د دې څلوریزې 
اعالن، د افغانستان حکومت وزارتونو سره 
د اژانس کوښښونو باندې تفصیل ورکوي. 

په ۲۰۰۸ کې USAID د روغتیا خدمتونو 
وړاندې کولو تړونونو پلي کولو لپاره د عامې 
روغتیا او مالېې وزارت سره د یوې مستقیمې 
مرستې توافق ته ننوت. په دې کال کې هغې د 

پالیسۍ ابتکار اجرا لپاره د مخابراتو او مالوماتي 
ټیکنالوژۍ وزارت سره یو د مرستې مستقیم 

قرارداد السلیک کړ.

سرچینه: د سیګار د معلوماتو پوښتنې ته د USAID ځواب، 7/19/2011. 

د سیګار پلټنې 
کې،  پلټنې  هغې  د  سیسټمونو  شخصي   ANP په 

پرمختګونو،  له  پرته  چې  ده  موندلې   SIGAR

صورت   ANP د  چې  ده  اړتیا  ته  کړنو  اضافي 

مکمله  په  وړتیا  ځواک  کاري  او  قیمتونه  ورکونې 

ورکونې  صورت   ANP د  کړي.    تصدیق  توګه 

مصرفونو ته د LOFTA له لیارې فنډ ورکول شوی 

دی.  د توضیحاتو لپاره، د SIGAR پلټنه ۱۰ـ۱۱ 

 .)www.sigar.mil(وګورۍ
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معاشاتو ورکولو او عملیاتو دوام لپاره، دا د افغان دولت وړتیا باندې تاثیر کوالی شي.282 د SIGAR د ۲۰۱۱ په 
 )IMF( بر خه ایي ګزارش کې په نښه شوي، د وړتیا ناکامي ښېې چې د کابل بانک بحران د نړیوال پولي پانګې
چې افغانستان ته د کریډیټ اسانتیاو)ECF( پروګرام تمویلوي، تجدد لوړ نیسي.  ARTF ته ځینې ډونران )د 
متحده ایاالت په کې نه دي شامل( د هغه هیوادونو ته چې د ECF پروګرام په ساحه کې نه لري، بهرنۍ مرستې 

چمتو کولو نه په شرعي توګه مانع شوي.283 

مالي خدمتونه
په دې څلوریزه کې په کابل بانک پورې تړلې مسله مالي سکتور حاکمیت ته دوام ورکوي. د می په اخره کې، 
د بانک سقوط تحقیق لپاره د رییس جمهور کرزي په واسطه مقرر شوي کمیسون د هغې د بیاکتنو ټاکل شوې 
پایلې اعالن لپاره مطبوعاتي کانفرانس په لیاره واچاوه.  د ناټو په خپرونو کې په نښه شوي لنډیزونو مطابق، بیا 
کتنې پایلې کړي چې د څو سونو قرضونو، د کرزي کابینې غړو او ملي شورا په شمول، له بانک څخه پرته له 
مناسب اسنادو، متوازي او بیاورکونې قرضونه اخیستي.    په حقیقت کې، کمیسون بیان کړي چې د کابل بانک 
څخه اخیستل شویو قرضونو ٪۱۰ ېې بیرته ورکول شوې وه. د کمیسون ګزارش، کوم چې عام شوی نه و، رییس 
جمهور کرزي او لوی څارنوالۍ ته چې څرنګه د هغوی پروړاندې چا چې بانک ته فریب ورکړی د پریکړې 

کولو لپاره وړاندې شوی و.284 
د دغو اعالنونو په تعقیب سره، د افغانستان اسالمي جمهوري دولت د کابل بانک سقوط پورې تړلې په لویه 
کچه فساد تحقیق لپاره لومړي ګامونه واخیستل. د DoS مطابق، د افغانستان لوی څارنوال وویل چې شیرخان 
فرنود)د بانک پخوانی رییس( او خلیل اهلل فروزي)د بانک پخوانی اجرایوي رییس( به وپوښتل شي. دواړه په ۲۹ 
ام جون نیول شوي او بندیان و مګر یو ېې هم په کوم جرم مجازات شوی نه دی. د لوی څارنوالۍ دفتر اعالن کړ 
چې هغوي پالن کړې چې دغه سړي د پښتنو لپاره یوه میاشت ونیسو، وروسته له دې به کیسونه قضا ته مراجع 

شي.285
د افغانستان بانک پخوانی رییس عبدالقدیر فطرت، د امریکا متحده ایاالتو ته وتښتیده، او رسنیو ته ېې وویل 
چې د هغې ژوند ته خطر وو. د DoS مطابق، وروسته د افغانستان لوی څارنوالۍ انټرپول)INTERPOL( او 
د متحده ایاالتو کابل سفارت ته د هغې د نیولو په اړه یو د مطالبې سند)وارنټ( جاري کړ. فطرت د کابل بانک 
فساد او اختالص په اړه د افغان استخباراتو او نورو نهادونو له په خوا ګواښونو د اقامې نابریالیتوب سره تورن 
شوی و.  DoS په نښه کړي چې افغان دولت اعالن کړ چې که چیرې هغه بیرته رانغی نو د هغې په غیاب کې 

به فیصله وکړي.286

کابل بانک  
د خزانې مطابق، په دې څلوریزه کې افغان دولت اعالن کړ چې کابل بانک به په دوه نهادونو وویشي ــ  یو ېې د 
قرضونو برخه او بل ېې د پاتې ژوندۍ پانګو الس کې نیولو برخه.287 د مالېې وزارت هم اعالن کړ چې د افغان 
دولت باور لري چې هغې د کابل بانک بحران حل IMF اړتیاوې ټولې مګر دوه ېې پوره کړي. د وزیر مطابق، 
د IMF غوښتنه د ملي شورا څخه د تکمیلي بودیجې تصویب و، چې د مرکزي بانک )DAB( بیا پانګې اچونې 
لپاره غوښتل شوې وه، چې التر وسه عالي ده. بله غوښتنه ــ د یوه بل افغان بانک)د SIGAR د اپریل ۲۰۱۱ 
برخه اي ګزارش پر اساس د عزیزي بانک په نامه دی( خپلواکه قانوني پلټنه، چې دا هم خورا ښه پاتې ده.  د 

د سیګار پلټنې 
په دې څلوریزه کې SIGAR په افغان بیا جوړونې 

باور فنډ)ARTF( باندې یوه پلټنه خپره کړه، کومه 

چې د نړیوال بانک په واسطه اداره شوې او د دولت 

په  کوي،  مرسته  کې  ورکړه  په  عملیاتي مصرفونو 

د  معاشات.  کارکونکو  ملکي  نظامي  غیر  د  شمول 

تیرو درې مالیاتي کلونو لپاره، د افغانستان د بودیجې 

۱۱ـ٪۲۵ سلنه د ARTF له لیارې ورکړل شوې. د 

پاڼې ته ستانه  لپاره ۱ برخې، 9  ال زیاتو معلوماتو 

شي.
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مالېې وزارت اعالمېې پر اساس، د دوهم بانک قانوني پلټنه کیدای شي په دې درې میاشتو کې پیل شي. 288 د 
انګلستان پرمختګ اژانس، DFID چمتو شو چې د کابل بانک او عزیزي بانک قانوني پلټنو لپاره د ۷ ملیونه 
ډالرو پانګه اماده کړي. 289 په جوالی کې، منځنیو رسنیو د بالفعل مالي اختالالتو په اړه ګزارش ورکړ چې د 
افغانستان ملي شورا غړو غوښتلي و چې د مرکزي بانک اوسنی رییس دې دوې ته د عزیزي بانک مالي دریځ 

باندې نوي کوونه ورکړي.290
د SIGAR برخه اي د اپریل ۲۰۱۱ ګزارش پر اساس،  GIRoA  د مرکِزي بانک نوې پانګه اچونې او د 
کابل بانک ماتو پوښلو لپاره باید عاید په څرګنده توګه لوړ کړي.291 ملي شورا په دې ورستیو کې د مرکزي بانک 
نوې پانګه اچونې لومړي پړاو مالي مرستې لپاره د ۷۳ ملیونه ډالرو غوښتنه رد کړې. نړیوالو ډونرانو، د متحده 
ایاالتو په شمول، تاکید درلود چې د کابل بانک ماتې پوښلو لپاره هر ډول پانګه د دولت له عایداتو څخه رازي، نه 

دا چې د ډونر د بیا جوړونې مرستې سهم څخه.292 

کوچنۍ پانګه اچونه یا اقتصاد 
لکه څنګه چې د کابل بانک په اړه مزاکرې دوام لري، د امریکا متحده ایاالت د یوه نوي پروګرام سره د افغان 
مالي سکتور نورو برخو پیاوړي کولو لپاره پر مخ ځي.  په دې څلوریزه کې، د مثال په توګه، USAID د کوچنۍ 
سوداګریو مالي تولیداتو او خدمتونو السرسۍ مالتړ لپاره د پنځه کالو لپاره د ۷۴ ملیونه ډالرو پروژه په لیاره 
واچوله.293 د افغانستان پرمختګ پروژې)FAIDA( کې د پانګه اچونې لپاره مالي السرسی په ځانګړې توګه د 

کوچني او منځنیو سطحو شرکتونو سره مرستې مقصد د الندې کړنو په کولو سره دی: 294
	 د کوچنیو او منځنیو سوداګریو لپاره اړین مناسب نوي مالي تولیدات او خدمتونو برنامه کولو مرستې لپاره د 

سیمې ــ ځانګړې ارزښت زنجیري پلټنې الرښود کول
	 د مالي معاملو مصرفونو او خطر راکمول، د کوچني پلورلو مالي نهادونو اړیکې کول د کرنې شبکو او 

نورو سره  
	 د جامع خدمتونو چمتو کولو په واسطه د افغان مالي نهادونو لپاره ګټو لوړول او خطراتو راکمول

USAID په نښه کړي چې د اپریل ۲۰۱۱ راهیسې، رسمي مالي خدمتونو په کوچنۍ پانګې اچونې سکتور 
کې ٪۱۵ نفوز کړی او تقریبا ٪۱ وړوکي او متوسطه پانګې اچونې سکتور کې.  د USAID مطابق، په کرنې 

سکتور کې رسمي پانګه اچونې، په ځانګړې توګه نه وې.295 
USAID د کوچنۍ پانګه اچونې نهادونو تشویق یوه سابقه لري، په شمول د کریډټ مرستو، کریډټ یونونو، 
د کوچنۍ پانګې کلي بانکونو، او نور هم ډوله نهادونو.   USAID وویل چې له جون ۲۰۱۱ راهیسې، هغې 
نږدې ۱۸۵۰۰۰ پورونه ورکړي او ۶۰ ملیونه ډالر په پور راسي کې د وه )۷( کوچنۍ پانګې شراکتیانو لپاره په 
افغانستان کې د هغې د اجرایي شراکتیانو له لیارې.  برسیره پردې، هغې په افغانستان کې ۴۰ د اسالمي پانګه 
اچونې مالي تعاونونه جوړ کړي، ۷۳۰۰۰ زره غړو ته خدمتونه، د ۵۴ ملیونه ډالرو ته نږدې ورکړې سره.296  

كارموندنه
د سیګار تیر برخه اي ګزارشونو پر اساس، دا امکان نه لري چې د کرنې په سکتور او نورو سکتورونو کې د 

د سیګار پلټنې 
په دې څلوریزه کې په افغانستان کې د بانک دارۍ 

او پیسو کنټرول سیسټمونو باندې SIGAR یوه پلټنه 

خپره کړه. د پیسو کنټرول په ځانګړې توګه اړین دی 

لویه کچه د نغدي بنسټ لري.   په  اقتصاد  ځکه چې 

پلټنه د متحده ایاالتو په فنډونو د متحده ایاالتو د دولت 

سکتور  مالي  افغانستان  د  چې  تشخیصوي  کنټرول 

اقتصاد  افغانستان  د  لپاره  مالتړ  قانون  او  پرمختګ 

ته د متحده ایاالتو کوښښونه دننه کوي.    د ال زیاتو 

معلوماتو لپاره ۱ برخې، 7 پاڼې ته ستانه شي.
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متحده ایاالتو د کارنیونې لوړولو هدف راتلونکی پرمختګ په قطعیي ډول اندازه شي.   په دې سره، په دې څلوریزه 
کې USAID د هغې د کار پروګرام لپاره د نغدو له لیارې ایجادې شویو دندو شمیرې تخمین کړي، کومې چې د 

ستونزمن افغان فامیلونو لپاره لنډ مهاله کار چمتو کوي، لکه څنګه چې په ۳.۹ جدول کې ښودل شوي. 

د پولې نه تیریدو همکاري
د SIGAR جنوري او اپریل میاشتو برخه اي ګزارشونو پر اساس، په ۱۱ جنوري ۲۰۱۱ کې افغانستان او 
پاکستان ټرانزیټ سوداګرۍ تاریخي تړون وکړ، کوم چې به د افغاني تولیداتو ترانسپورت لپاره د افغان ټرکنو د 
پاکستان له لیارې هندوستان ته تګ اسان کړي. تړون د تصویب څخه ۳۰ ورځې وروسته د پلي کولو لپاره برنامه 
شوی و، خو د کارګو)دریایی بار( او نورو مسالو لپاره په ګمرکو او مالي ضمانتونو پورې تړلي مسالو باندې د 
مخالفت اجرا سرته ورسیده.297 د ناټو خپرونې ګزارش مطابق، یو کلیدي ممانعت د پاکستان ټینګار و چې افغاني 

سوداګر دې د افغان کارګو لپاره مالي ضمانتونه په پاکستاني یا نړیوال بانکونو کې ذخیره کړي.298
په دې څلوریزه کې رییس جمهور حامد کرزي اعالن کړ چې پرمختګ شوی دی او د تړون مکمل پلي کول 
به په ۱۲ جون ۲۰۱۱ کې پیل شي.299 متحده ایاالتو د تړون په اسانولو کې کلیدي رول ولوباو، چې په ۱۹۶۵ کې 
مزاکره شوی ېې بدل کړ.300 د اعالن کولو برسیره هم، ګزارشونه و چې د پاکستان دننه او بهر، افغاني سوداګر 
د دوې د توکو په وړلو راړلو کې تر اوسه هم ستونزو سره مخ وو. د مثال په توګه د افغانستان د سوداګریو او 
صنعت خونې اجرایوي رییس د جون په میاشت کې وویل، چې د کارګو لپاره بانکي ضمانتونو په سر شخړو له 
امله ۷۰۰ افغاني کانتینرې د کراچۍ په بندرونو کې نښتې وې او ۶۰ نورې ېې د تورخم پولې عبور څخه منع 

شوې وې،.301 
په دغې پورې تړلي پرمختګونو کې په دې څلوریزه کې، هندوستان اعالن کړ چې د افغاني توکو څخه تعرفې 
به وانخلي او ځینې افغاني توکو ته به اجازه ورکړي چې وړیا وارد شي. د ناټو یوې خپرونې مطابق، د افغانستان 
سوداګریو او صنعت خونې نمایندګانو وویل چې دغه حرکت به هیواد سره مرسته وکړي تر څو هند ته ال ډیرې 

تازه او وچې میوې صادره کړي.302 
د تاجکستان او افغانستان ترمنځ سوداګرۍ اندیښنې په دې څلوریزه کې ډیرې شوي. د اروپا ازادې راډیو 
ګزارش مطابق، د اپریل ۲۰۱۱ په پیل کې، تاجکستان د تاجک دولت په ورګاړي لیکې سیسټم باندې ترانسپورت 

د USAID نغدې پیسې د کار پروګرامونو لپاره په Q۳ ۲۰۱۱ کې لنډ مهاله دندې جوړې شوي دي
پاداشد دندو یا کار ډولد دندو شمیرموقعیتپروګرام

السي کار د سرکونو بیا جوړونه، د بریښنا ستنو نالول، د استنادي دیوالونو جوړول، د قالینو 23,846شمال د ټولنې پرمختګ پروګرام
ګنډل)ښځې(، د ښځو مارکیټ جوړول   

۵ ډالر د ورځې

السي کار د بدرفت کنالونو ، عامه پارکونو، نالیو، د بدرفت خندقونو، آبیارۍ سیستمونو بیا 77,497کابلد ټولنې پرمختګ پروګرام
جوړونه؛ د کرکټ میدان جوړونه؛ د سرکونو پخول؛ د ونو نرسریانو تاسیسول؛ د ښځو لپاره 

السي صنایع:  د بړستنو)کمپلو( او خلتو)بیګونو( جوړل

۵ ډالره د ورځې 

سویل، ختیځ او د ټولنې د پرمختګ پروګرام
لویدیځ 

السي کار ترکاڼي، بنایي، سرک پخوونه، د بدرفت کانالونو بیا جوړونه، نالۍ، د بدرفت 64,303
خندقونه، آبیارۍ سیسټمونه 

د مهارتونو او موقعیت پر 
اساس، معاشات له ۶ نه تر 

۱۴ ډالر د ورځې ټاکل شوې.
په اوسطه توګه، ۷.۵۸ ډالره السي کار د بنسټونو لپاره کار، نجاران، برقیان، روزونکي، او فورمین 1,821د افغانستان د تحکیم ابتکار

د ورځې

سرچینه: د سیګار د معلوماتو پوښتنې ته د USAID ځواب، 7/4/2011.

3.9 جدول
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د سیګار پلټنې 
 )CARE(ساتنې د   SIGAR کې  څلوریزه  دې  په 

کاري  د  ته  افغانانو  ستونزمن  د  کې  کابل  په  سره 

د  لپاره  کولو  چمتو  پیسو  نغدو  لپاره  فرصتونو 

USAID په تعاوني قرارداد یوه پلټنه خپره کړه.  د 

دې پلټنې په اړه د ال زیاتو معلوماتو لپاره ۱ برخې،۴ 

پاڼې ته ستانه شي.

شوي افغاني توکو تعارفې لوړې کړي.303 د ناټو خپرونې مطابق، په دې څلوریزه کې تاجکستان څلور د ټرانزیټ 
افغان شرکتونه په هغه هیواد کې په ګرځیدو تحریم کړي.304

کرهنه 
لکه څنګه چې د SIGAR تیر برخه ای ګزارشونو په نښه کړي، غنم په افغانستان کې خورا لوی خرمني)ذخیروي( 
محصول او د هیواد بنسټیز خوراکي توکی دی. د USAID مطابق، دا د افغان خوراک رژیم له ٪۷۰ سلنې څخه 
ډیره برخه جوړوي. 305 د متحده ایاالتو د کرهنې ریاست مطابق، افغانان د پسرلي غنمو انبارول)جمع کول( په 

مي کې پیلوي او د اګست ۲۰۱۱ په لومړیو کې به ېې پای ته ورسوي.306
په افغنستان کې د غنمو د ډیر انبار دوه پرله پسې کلونو راهیسې، USDA د یو کموالي وړاندوینه کړې:    په 
دې کال کې له تیر کال څخه ۱پر۳ لږ تولید په ژمي ۲۰۱۰ او پسرلي پیل کې ډیر رطوبت او واورې وریدل د 
تیرې وچکالۍ جبران کې پاتې راغلل چې د تخمونو شنه کیدلو باندې ېې منفي اثر وکړ.    د یوې نتیجې پر اساس، 
د USDA سپوږمکۍ تازه انځورونو په خرمن شوي هر جریب محصول کې ٪۷۰ کموالی ښېې چې د باران 

وریدو او په یوجریب حاصل کې د ابیارې الندې ۵ــ٪۱۰ څاڅکي پورې اړه لري.307 
د USAID مطابق، خورا ډیر کموالی به د افغانستان په شمال، د غنمو حاصل خیزه سیمو کې راشي، چې د 
هیواد ٪۷۰ تولید کوي.  غنم په شمال کې په لومړۍ توګه باران وریدو پورې اړه لري؛ د اوبه شویو رقبو ډیری 

ېې په نورو سیمو کې موقعیت لري، لکه څنګه چې په ۳.۲۶ انځور کې ښودل شوي..308 
د USDA مطابق، نږدې ــنورمال غنمو تولید په پاتې منځنۍ آسیا درآمد کې چې افغانستان به احتماال وکوالی 
شي د هغې کورني مصرف اړتیاو ته د سوداګریزو وارداتو سره ورسیږي.     په سیمو کې خورا غریب افغانان 
چې للمي غنمو پورې تړلي دي به په نغدي شکل، خوراک مصرف یا وارده شوې خوراکي مرستې ته د هغوي 

سرچينه: USDA/FAS  "د محصوالتو په اړه اطالعاتي راپور "، 5/11/2011.

للمي

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

شمال شمال ختيځ لويديځ مرکزلويديځ مرکز سويل ختيځ سويل لويديځ

اوی

 د اوۍ او للمي غنمو د حاصالتو ويش (ميليون هيکټاره)

3.26 انځور



پلټونکی I  ځانګړی عمومي  بیا رغونه   افغانستان  د  104

پرمختیا ټولنیزه  او  پرمختیااقتصادي  ټولنیزه  او  اقتصادي 

مصرف اړتیاو لپاره اړ وي.  د مثال په توګه هندوستان، افغانستان ته  د مخه د ۲۵۰۰۰۰ متریک ټن غنمو 
صادرولو تضمین کړی دی چې په دې کال کې د انساني مرستو لپاره د افغانستان ستراتیژیک دانو ساتل او د غلې 
نشتوالي سپکولو پرمختګ سره مرسته وکړي 309 پاکستان چې په دسمبر ۲۰۱۰ کې د غنمو په صادراتو ېې تحریم 
لګولی و یو ځل بیا افغانستان ته د غنمو اولیه صادرکونکی دی.310 قازقستان هم افغانستان ته غنم صادروي.311 

لکه څنګه چې د SIGAR تیر برخه اي ګزارشونو په نښه کړي، USAID د بزګرۍ نوي میتودونو، وسایل او 
توکو ته د افغان بزګرانو السرسۍ لوړ والي لپاره ډیری پروګرامونه لري. د مثال په توګه USAID افغان بزګرانو 
ته دوه او څلور ټیره تراکتورې چمتو کړي دي، لکه څنګه چې په ۳.۱۰ انځور کې ښودل شوي.. برسیره پردې، 

په دې څلوریزه کې USAID افغان بزګرانو ته د کرهنې السته راوړنو ودې لپاره الندې ګیډۍ ویشلې دي:312
والیتونو  کنړ  او  لغمان  ننګرهار،  په  ګیډۍ   )  	۴۰۰( وریجو  د  او   )۲۰۰۰( مییز  ژیړ  د  ورکړې   ۲۴۰۰

)IDEA-NEW(کې
)  	AVIPA-Plus(۵۸۶۳ ورکړې د خربوزو، ترکاریو او واښو تخمونو او سرې ګیډیو لپاره په کندهار کې

)  	AVIPA-Plus(۳۱۱ د غنمو تخم او سرې ګیډۍ په کندهار او ارزګان کې

د خصوصي سكتور پرمختګ
د دې څلوریزې په خصوصي سکتور څرګند پرمختګ کې، پیپسیکوـــ د نړۍ د خورا لوی خوراکي او نوشابو 
شرکتونو څخه یوــ د الکوزي ګروپ سره د ۶۰ ملیونو په ارزښت په کابل کې د بوتلو کارخانې جوړولو شراکت 
اعالن کړ.   کارخانه به افغان مارکیټ ته سوډا، معدني اوبه او د انرژي څښل توکي تولید کړي. د شرکت اعالن 
مطابق، د دغې کارخانې څخه هیله کیږي چې په مارچ ۲۰۱۲ کې کار پیل کړي او له ۳۰۰۰ څخه ډیرې مستقیمې 

او غیر مستقیمې دندې د افغانانو لپاره چمتو کړي.313

اړین خدمتونه 
په دې څلوریزه کې په اړین خدمتونو غوره کونې د افغانستان امریکایي پوهنتون)AUAF( د فارغیدو محصلینو 
لومړی صنف، د عاجلو بیا جوړونو ریاست په افغانستان کې د لویو لیارو په  خورا مهم اوږدالی، د متحده ایاالتو 
کوښښونه د کلیدي انرژي زیربنا ترمیم لپاره او د افغانستان کان کنستلو سکتور پرمختیا لپاره ضروري او نوي 

له ۳۰ جون ۲۰۱۱ راهیسې دهقانانو ته د USAID له خوا چمتو شوي تراکتورونه 
 خدمت شوي بزګرانو شمیره خدمت شوې جغرافیایي سیمه د تراکتورو شمیره/ ډولپروګرام

AVIPA-Plus 24,097کندهار، هلمندد مرسته کونکو په واسطه ۹۰۶ څلور ټیره تراکتورونه اخیستل شوي
AVIPA-Plus4,096لودیځ، شمال، شمال لویدیځ او مرکزي افغانستان۴۰۹۶ دوه ټیره تراکتورونه د فردي بزګرانو په واسطه اخیستل شوي

AFSA ۲۷ څلور ټیره تراکتورې د اجارې لپاره فارم ذخیره کونې مرکزونو په واسطه
اخیستل شوي

2,990کندهار، هلمند، غزني، لغمان، کنړ، زابل، کابل، وردک، ننګرهار، لوګر

IDEA-NEW بلخ، جوز جان، سرې پل، فاریاب، سمنګان۹۲ دوه ټیره تراکتورې.n.a

یادونې: AVIPA = په کرنې کې د تولید زیاتولو لپاره د افغانستان هزینې AFSA= د افغانستان فارم خدمت پیوستون IDEA-NEW= شمال، ختیځ او لویدیځ لپاره د اقتصاد بدیلونو پرمخ وړلو انګیزې
سرچینې: د SIGAR مالوماتو غوښتنې ته د USAID ځوابونه، ۷/۱۶/۲۰۱۱ او ۷/۴/۲۰۱۱ 

3.10 جدول
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اوزار.     برسیره پردې، دغه برخه په رقابتي ګټو باندې خبرې کوي چې د دولت خپل شرکتونه له افغانستان 
د معدني زیرمو پرمختیا د حقونو لپاره وړاندیز څخه خوند واخلي او د اړیکو زیربنا پر وړاندې یو برید باندې 

تازه.

ښوونه او روزنه )معارف(
لکه څنګه چې SIGAR په تیر برخه اي ګزارشونو کې په نښه کړي، چې د افغانستان لوړې زده کړې د څو کالو 
لپاره د توجه او پانګې اچونې نشتوالي له امله رنځ وړي.   د دغې اندیښنې ښودلو لپاره د ستراتیژۍ یوې برخې 
په حیث، په ۲۰۰۸ کې USAID د پنځه کالو، ۴۲ ملیونه ډالرو تعاوني تړون د AUAF اوږد مهاله پرمختګ 
مالتړ سره مرستې لپاره اعالن کړ.  په دې څلوریزه کې، AUAF یوې د لیدلو وړ مرحلې ته ورسید، کله چې ېې 
د لومړي فراغت لمانځنه وکړه؛ ۳۲ محصلین د ۸ ښځو په شمول ترې فارغ شول. محصلینو په تجارت، مالوماتي 
ټیکنالوژۍ، کمپیوټر ساینس، سیاسي علومو او عامه ادارې کې د لسانس سندونه ترالسه کړل. د USAID مطابق، 
د AUAF نوم لیکنه په دې څلوریزه کې ۷۸۹ تنو ته رسیدلې؛ دغه شمیره د هغه محصلینو په شمول ده چې په 

خپلو اساس تعلیمي پروګرام کې د انګلسي ژبې مشتاقي)intensive( کورسونه پرمخ وړي.314
 )AMSP(افغان تقدیر وړشاګرد پروګرام USAID په دې څلوریزه کې، د متحده ایاالتو د کابل سفارت، د
کې افغان وړشاګرد برخه اخیستنې ته ېې ویاړ وروبخښه. د USAID تعاوني تړون ۳۴ ملیونه ډالرو سره، پوردو 
پوهنتون دکرهنې کالجونو تازه محصلین د روزنې سره چمتو کوي چې دا به په کرنې کې د دوي د ماسټرۍ سند 
ترالسه کولو ته الرښود کړي.315 د افغان نهادونو پنځه برخه اخیستونکي ېې د کابل، ننګرهار، بلخ، هیرات او 
کندهار پوهنتونونه دي. پروګرام کې د زیربناو بیا جوړنې او د کرهنې د علم تحصیلي دورې نوي کول او په 

افغانستان کې د کرهنې البرتوارونو   مرستې لپاره پانګه ورکونه هم شامله ده.316 

د حمل و نقل زیربنا
په دې څلوریزه کې، USAID په پروان والیت کې د سالنګ تونل بیا رغونې کار سرنه پیل کولو لپاره د ټولنیز 
کار وزارت سره مشارکت اعالن کړ. د DoS مطابق، د هندوکش له لیارې ۲.۶ کیلومتره تونل په افغانستان کې 
د لوی لیارې خورا مهم ټکی دی، ځکه چې دا د شمالي افغانستان او کابل نښلولو اصلي ټرانزیټ لیاره ده.  هره 
ورځ ۷۰۰۰ موټرې د هندوکش د غرونو نه تیریدو لپاره د شمالي افغانستان او کابل تر منځ دغه تونل استعمالوي. 
له دې پرته د هر موسم لپاره د جنوبي او شمالي افغانستان نښلونکې ټرانزیټي لیاره نشته. ټولې نورې لیارې غرونه 
په جګو ځاینو کې پرې کوي او د خوړونو او سیندونو نه په تیریدو سره ناپاکې)نه دي اسفالت شوي( برخې لري، 

چې په سخت ژمي کې تړلې وي.317 
په ۱۹۶۲ کې د تیر شوروي رژیم په واسطه تعمیر شوی دغه تونل به له تیریدو د وړتیا څخه ووځي که چیرې 
عاجل بیا رغونه ېې ژر ونه شوه. USAID د وزارت سره یوځای د عاجل بیا رغونې کار لپاره په پالن، ډیزاین 
او وړاندیزونو جوړولو باندې کار کوي. وزارت به د تونل څخه ۱.۲ کلومتره پوخ کړي؛ USAID به پاتې ۱.۴ 
کلومتره پوخ کړي. د DoS مطابق، نړیوال بانک به د تونل دایمي بیاجوړنې لپاره پانګه ورکړي. طمع کیږي چې 
دایمي بیا جوړنه په ۲۰۱۴ کې پیل شي، وروسته د یوه بدیل بایپاس د مکمل کیدو څخه)د دوشي، بامیان ـپروان 

لویه لیاره(.318

۳۲ نوي فارغ شویو، د اته ښځو په شمول، د متحده ایاالتو 
پخواني سفیر کارل ډبلیو څخه د مي په ۲۶ مه په کابل کې 
د افغانستان امریکای پوهنتون لومړۍ فراغت لمانځنې کې 

ډیپلومونه تر السه کړل.   د ۲۰۰۸ راهیسې، USAID دغه 
پوهنتون د پنځه کالو همکارۍ تړون لپاره د ۴۲ ملیونه ډلرو 

سره مالتړ کړی دی.   
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انرژي 
له ۲۰۰۵ څخه جوالی ۲۰۱۱ پورې، USAID په افغانستان کې د انرژي په زیربنا کې ۶۷۰ ملیونه ډالرو پانګه 
اچونه کړې و. 319 سره د دې پانګه اچونې ، GIRoA د داخلي اړتیا پوره کولو لپاره په وارده شوې بریښنا باندې 
تکیه کولو ته ادامه ورکړې. متحده ایاالت په دې څلوریزه کې د داخلي بریښنا تولید لوړولو لپاره کوښښ کوي، لکه 
څنګه چې د متحده ایاالتو سفیر آیکن بیري د مزار شریف کود برق سرې او بریښنا کارخانې محصول بیا السته 
راوړلو لپاره ۴۰ ملیونه ډالرو ضمانت اعالن کړ. دغه کارخانه د ۴۸ میګاواټ بریښنا تولید  لپاره جوړه شوې وه 
مګر کارخانې او د ګاز پیپ خط)پایپ الین( په قوي توګه تنزیل کړی.  نن ورځ کارخانه د هغې د ډیزاین شوي 
ظرفیت ٪۲۰ سلنه تولیدوي. د سفیر مطابق، چې یوځل ترمیم شو، دغه کارخانه به د ۳۰ میګاواټ په زیاتوالي سره 

به افغانستان د بهرنیو تدارکاتو پورې تړلو کې کم والی راولي. کارخانه ۲۵۰۰ افغان کارمندان لري. 320
لکه څنګه چې د SIGAR جنوري میاشتې ۲۰۱۰ برخه اي ګزارش کې په نښه شوي، د بلې انرژي پروژې 
کلیدي برخه ــ د کجکي په بند کې د دریم ټوربین نصبول دي ــ چې په دسمبر ۲۰۰۹ کې د کاره لویدلی و. د 
USAID مطابق، په ډیم باندې کار، په ساحه کې د بلواګرو فعالیتونو تقویت او د قرارداد کونکو ته د شخصي 
امنیت ناتوانۍ په واسطه درول شوی و.   دا اړینه ده ځکه چې د کجکي بند لوی زیربنا وړاندې کولو ته د ټرکونو 
اساسي کاروان اړین دی  او د فرعي ودریدن ځای ته نږدې، USAID مطابق، او د فرعي ودریدن ځای او توزیع 
کار مکملول. USAID په دې څلوریزه کې ګزارش ورکړی چې د شخصي امنیت قرارداد کونکو مسله اوس حل 
شوې ده، او د یوې نوې جواز شوې امنیت شخصي قرار داد کونکو سره تړون السلیک شوی. د USAID مطابق، 

د ترمیم کار د هندو کوش په غره کې د سالنګ تونل ته ځانګړی شوی، په ټول کال کې د کابل سره شممالي افغانستان نښلونکی. 
هغه پروژه چې د ټولنیز کار وزارت او USAID په واسطه الرښود کیږي، اطمینان به ورکړي چې ۷۰۰۰ موټرې په ورځ کې 

)CJTF-101 photo, SGT Scott Davis(  .دغه تونل استعمالولی شي
 

د سیګار پلټنې 
د افغانستان بریښنا په تامینولو د SIGAR یوې پلټنې 

تخمین وهلی چې په سپتمبر ۲۰۰۹ کې نصب شوی 

نه  رقم  دغه  د  تولید  وه؛  واټ  میګا  طرفیت ۱۰۲۹ 

لپاره،  مالوماتو  الزیاتو  د  دی.  پاتې  ټیټ  هم  اوس 

SIGAR پلټنه ۴-۱۰ وګورۍ، “ د افغانستان بریښنا 

تامینول زیات شوي مګر یو نوی شوی ماسټر پالن 

دي”  پاتې  اهمیتونه  تقویت  او  تاخیر  او  دی،  اړین 

 .)www.sigar.mil(
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دریم ټوربین به ۱۸.۵ میګاواټ بریښنا زیاته کړي.321
د کجکي بند درې ټوربینونو څخه دوه ېې اوس مهال د هلمند والیت ته بریښنا چمتو کوي. په دې څلوریزه کې، 
د سویل ـلویدیځ ساحوي قوماندانۍ ګزارش ورکړ چې د متحده ایاالتو نظامي انجینرانو د وسایلو یوه نوې قطعه 
نصب کړې)د سویچ کولو مرکز( د سخت بندولو له امله د اوسنیو تولید کونکو د خرابۍ څخه مخنیوي سره مرستې 
لپاره. د قوماندانۍ مطابق، عملي تاثیر به ېې د بریښنا پرې کیدو څخه چې د شارټ او زیات مصرف)بارولو( له 

امله منځ ته راځي کم کړي، او په ښه توګه د بریښنا پرې کیدو د مهال یا وخت کمول.322
برسیره پردې د هایډرو الیکټریک بریښنا، افغانستان د طبیعي ګاز ذخیرې څخه د بریښنا تولید استعداد لري.  
لکه څنګه چې د SIGAR د جنوري ۲۰۱۰ په برخه اي ګزارش کې په نښه شوي، په ۱۹۸۰ کې د افغانستان ګاز 
صادراتو له ۳۰۰ ملیونه ډالرو څخه زیات ېې کلنیو عایداتو ته چمتو کول. مزار شریف ته د هغې لیدلو پرمهال 
ښاغلي سفیر ایکن بیري په نښه کړي چې د متحده ایاالتو دولت به د کانونو وزارت سره په  شبرغان کې د نوې 
طبیعي ګاز ذخیرې پیژندلو، مقدار مالومولو او پرمختګ لپاره مرسته وکړي.  دا د مشترک کوښښ یوه برخه ده، 
په کوم کې چې به وزارت، د اسیا پرمختیایي بانک)ADB( او نور ډونران د ګاز ښه اسانتیا، د ګاز نوې پیپ الین 
او د بریښنا انتقال زیربنا لپاره پانګه اچونه وکړي.   هدف ېې ، په شبرغان کې د ۲۰۰ میګاواټ بریښنا کارخانې 
شخصي جوړولو لپاره د ۳۰۰ ملیونه پانګه اچونې جلبول دي؛ دا پانګه اچونه د متحده ایاالتو بهرنۍ شخصي پانګه 

اچونې شرکت په واسطه مالتړ شوې ده.323
ضمننا په دې څلوریزه کې د تورکمنستان ـ افغانستان ـ پاکستان ـ انډیا)TAPI( طبیعي ګاز پایپ الین پلي کول 
یوځل بیا وروسته کړی شو. DoS وویل چې څلور برخه اخیستونکي هیوادونو مزاکرې د ګاز قیمتونو په اړه 
روانې دي، امید لرو چې وروسته په دې اوړي کې پریکړې ته ورسي. دوې په پروژې د پانګه اچونې لپاره یو 

نړیوال د انرژۍ شرکت په لټه هم دي چې اطمینان ورکړي کافي زیرمې او فني نظر ورکول اماده دي.324 
لکه څنګه چې د ۲۰۱۰ د SIGAR په پلټنه کې په نښه شوې دي، د افغانستان په الملونو کې چې د بهرنیو 
انرژي تدارکاتو پورې تړلی پاتې دی، یو ېې د انرژي سکتور ماسټر پالن نه شتون دی چې لومړیتوبونه، د وخت 
درستول، او د انرژي سکتور اهدافو سره تړلي قیمتونه په کې شامل دي.   د DoS مطابق، برسیره پردې، 

افغانستان د داخلي بریښنا تولید لپاره ابتداي فزیکي زیربنا نه لري.325 
په اپریل ۲۰۱۱ کې، ADB د بریښنا او اوبو)MEW( وزارت سره د ۱.۵ ملیونه ډالرو تخنیکي مرستې د 
هیواد انرژۍ ماسټر پالن تازه کولو مرستې تضمین لپاره تړون السلیک کړ. د پروژې مقصد په ټول هیواد کې د 
لوډ لوی مرکزونو پیژندل دي، په راتلونکي ۲۰ کلنو کې د هغوې ودې وړاندوینه، او د اړتیاو پوره کولو لپاره د 
کافي داخلي او بهرنیو تدارکاتو د پرمختګ لپاره د پالن جوړول.  برسیره پردې، پروژه به د بریښنا تولید اسانتیاوې 
 MEW د دې لوډونو سره تړلو لپاره د انتقال شبکې پیژندل وي. تصدیق د بریښنا سکتور مالوماتو انالیز لپاره د
مقاماتو روزلو ته ترکیب کونکې ظرفیت جوړنه هم شامل ده.  ADB خورا لوی نړیواله اژانس دی چې د افغانستان 
بریښنا )انرژي( سکتور مالتړ کوي. هغه د USAID، نړیوال بانک او نورو ډونرانو سره مشورې څخه وروسته 

موافقه وکړه چې د افغانستان لپاره یو آژانس سکتور ماسټر پالن په پرمختګ کې الرښود وکړي.326

د معدنونو د رایستلو پروګرام
لکه څنګه چې د SIGAR تیرو برخه ای ګزارشونو کې په نښه شوي، افغانستان په معدني زیرمو کې د کتلو وړ 
ناپرمختګ یا وروسته پاتې لري، او متحده ایاالتو دغه سکتور د ودې لپاره په نښه کړی دی. د دې هدف مالتړ 
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لپاره، د متحده ایاالتو دولت د یو نوي لوړې ټیکنالوژۍ جیولوژیکي مالوماتي مرکز تاسیس ته فنډ ورکړی، چې په 
دې څلوریزه کې د کانونو وزرات په واسطه خالص شو.  دا به د افغانستان په معدني زیرمو د مالوماتو مرکزي 
ذخیره وي. نوي مرکز ته، د سوداګرۍ ثبات عملیاتو باندې کاري ځواک)TFBSO( په واسطه پانګه ورکړل شوه 

او د IBM، متحده ایاالتو جیولوژیکي سروی)USGS( او TFBSO ماهرینو په واسطه ډیزاین شوی.327 
د وزارت مطابق، په افغانستان کې د USGS په واسطه تازه مکمل شوي کار خورا ډیر معدني مالوماتو 
مجموعه راټوله)پیدا( کړې چې هرکله د یوه یووستوي هیواد لپاره تالیف شوي. د TFBSO مطابق، دغه مالوماتي 
مجموعه کوالی شي د بالفعل پانګه اچونکو سره د اقتصادي پرمختیا فرصتونو پیژندلو کې مرسته وکړي.328 په دې 
سره امنیت د افغانستان معدني زیرمو پرمختګ ته یو لوی چالش پاتې شو، ځینې شخصي سکتور شرکتونو څخه 
خوښوالی لیدل شوی.  د رسنیو ګزارش مطابق، تیر کال TFBSO د JP Morgan او شراکتیانو په واسطه ېې 
په افغانستان کې د سرو زرو کان پرمختیا لپاره پانګه اچونه ساده کړه.  په دې څلوریزه کې، TFBSO وویل چې 
د وړاندیز پروسې او ټاکلي قیمت ودې سره مرستو لپاره د نړیوال تخنیکي او حقوقي ماهرینو ټیمونه د کانونو په 

وزارت کې ځای پرځای شوي و.329
د نوې مالوماتي مجموعې آنالین لیدو له امله ډیری د سیمې هیوادونو د هغوې خپل اړین پرمختګ ته رسیدلو 
لپاره د افغانستان معدن سکتور پرمختګ ته خوښوالی څرګند کړ. د مثال په توګه هندي کمپنۍ، د حاجي ګک 
وسپنې کان راسپړودلو حقوقو لپاره وړاندیزونه کوي، د نړۍ د خورا لوی پاتې کانونو څخه یو دی.  د ناټو خپرونې 
پر اساس، وسپنه د پوالد جوړلو لپاره یو کلیدي عنصر دی، او هند د خپل پرمختګ لپاره په لوی مقدار پوالدو ته 
اړتیا لري.   له ۲۲ شرکتونو څخه ۱۵ ېې، چا چې د حاجي ګک حقوقو لپاره خوښوالی ښودلی هندي کمپنۍ دي، 
او ډیری ېې دولتي دي.  برسیره پردې، خپرونې په ګوته کړي چې د هند دولت د تړون پانګه کونې سره موافق 

دی، که چیرې د هندي کمپنۍ وړاندیز ومنل شو.330 
د زیاتیدو په طور، دولتي کمپنۍ د خصوصي سکتور کمپنیو په پرتله د معدن سکتور پرمختګ حقوقو لپاره 
وړاندیز کولو کې د اړتیاو له امله ښه والی)ګټه( السته راوړي، ځګه چې بریالي وړاندیزونه په افغانستان کې د 
زیربنا جوړولو پریکړو درلودونکي دي. د مثال په توګه، د حاجي ګک داوطلبۍ اعالن کې وویل شول چې ګټونکي 
وړاندیز کونکي څخه به طمع کیږي چې د افغانستان زیربنا ابتکاراتو کې برخه واخلي، په شمول د اور ګاړي خط 
بیاپاکول یا جوړول او د بریښنا قوې تولید امکانات. په اعالن کې دا هم وویل شول چې لومړیتوب به هغه کمپنۍ 
ته ورکړل شي چې کوالی شي خامه وسپنه راوباسي او په افغانستان کې د پوالدو تولیدولو لپاره امکانات هم چمتو 
کړي.331 د ناټو یوې خپرونې په نښه کړي چې د دغه شرکتونو څخه یو دولتي شرکت ېې د حاجي ګک معدن کې، 
 SIGAR په افغانستان کې د پوالدو تولید لوی امکان جوړولو په وړاندیز سره عالقه وښودله. 332 لکه څنګه چې
په تیر برخه اي ګزارشونو کې په نښه کړي، د چین دولتي شرکت چې د مس عینک زیرمې کنستلو حقوق ېې ګټلي، 

د ورګاړي خط جوړولو چې کابل ـپاکستان او اوزبکستان نښلوي پریکړه کړې ده.333 
په نورو کان کنستلو پرمختګونو کې، پر افغان مرمرینو ډبرو دریم نړیوال کنفرانس د جون په میاشت، هیرات 
کې تر سره شو. د کانونو وزارت له خوا کوربه توب او د USAID له خوا مالي مالتړ شوی و، کنفرانس له 
ایټالیا، هند، متحده ایاالتو، ترکیه او ترکمنستان څخه ۲۴ کمپنۍ جلب کړې وې. کنفرانس د دوست ماربل کارخانې 
لپاره د فیتې پریکولو په مراسمو سره پیل شو، په هرات کې د مرمرینو ډبرو پروسس لپاره یوه نوې د ۶ ملیونه 
ډالرو کارخانه چې د USAID مالتړ او نورو نړیوالو ډونرانو مرستې سره جوړه شوې وه.  د USAID مطابق، 
افغانستان د مرمرینو ډبرو له ۱۰۰ څخه ډیر د لوړکیفیت ډولونه لري، کوم چې د موجوده ماربلو صادرات ۱۵ 

متحده ایاالت د کانونو وزارت د ظرفیت لوړولو 
لپاره څو کلنې ستراتیژۍ ته وده ورکوي. دا به د 

جیولوژیکي مالوماتو د یوځای کولو مشورې لپاره 
خصوصي سکتور په کارواچوي او د داوطلبۍ یوه 

لړۍ به چمتو کړي. هدف ېې دا دی چې مطمیین 
شو، وزارت له درېو څخه تر پنځه کلنو پورې د 

استخراجي صنعت سکتور اداره کولو ظرفیت ولري.

سرچینه: DoS، د متحده ایاالتو د کابل سفارت، “ښاغلي سفیر آیکن بیري د شمال 
سرې او بریښنا په کارخانه کې ترې یادونه وکړه، ” ۶/۱۲/۲۰۱۱. 

“کان کنستل او هایدرو کاربنونه د 
افغانستان د ځان ساتنې اقتصادي 
ودې السته راوړلو بهترین امید 

دی، او موږ د افغان دولت او وزیر 
شهراني سره د دې سکتور بنیادونو 
جوړولو لپاره اوږه په اوږه کارکوو. 

 ”
د متحده ایاالتو سفیر کارل ډبلیو ایکن بیري

سرچینه: DoS، د متحده ایاالتو د کابل سفارت، “ښاغلي سفیر آیکن بیري د شمال 
سرې او بریښنا په کارخانه کې ترې یادونه وکړه، ” ۶/۱۲/۲۰۱۱.
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ملیونه ډالر کلني تخمین کړي.  USAID په نښه کړي چې د ښه شوي تولید او زیربنا پانګه اچونو سره، د افغان 
مرمرینو ډبرو صنعت د ۴۵۰ ملیونه ډالرو پورې کلنۍ ودې استعداد لري.334

مخابرات
لکه څنګه چې د SIGAR د جنوري ۲۰۱۱ برخه ای ګزارش کې په نښه شوي، د لیرې لیارې اړیکو وده د 
افغانستان د پرمختګ کیسو څخه یوه ده. د افغان کورنۍ له نیم څخه ډیر غړي لږترلږه یو ګرځنده تلفون ته السرسی 
لري، او نړیوال بانک وړاندوینه کړې چې د ګرځنده تلفون شراکت به د ۲۰۱۱ ورستیو پورې په افغانستان کې 

۱۹ ملیونو ته ورسیږي. 
`د دغه صنعت پرمختګ د بلواګرو توجه راګرځولې، کوم چې کوښښ کوي ګرځنده تلفون ته السرسی پرې 
کړي)انټنې قطع کړي(. د متحده ایاالتو د دفاع ریاست په نښه کړي چې د دې کال په لومړیو دوه څلوریزو کې، د 

ګرځنده تلفون په برجونو ۵۲ بریدونه شوي او زیربنا د الندې شرکتونو په واسطه چمتو شوي:335
د افغانستان د ګرځنده تلفون شبکې: 12	 
د افغان بیسیم مخابراتي شرکت: 16	 
اتصاالت: 2	 
روشن: 11	 
واصل: 1	 

)ګزارش ورکونه مشخص نه ده( ناپیژندل شوې: ۱۰	 

په ۲۰۱۱ کې، د دفاع ریاست په افغانستان کې د سلولي اړیکو ساتلو او مالتړ لپاره پر درې جاري کوښښونو 
ګزارش ورکړ:  )۱( د ایساف ۶۸ ملیونه ډالرو پروګرام ــ د خارجي قواو سلولي مخابراتو سیسټم ــ د سویل او 
سویل لویدیځ په ټولې ساحوي قومندانۍ کې د ۲۴/۷ ساعته ګرځنده تلفون پوښښ چمتو کولو لپاره؛ )۲( د ۲ ملیونه 
ډالرو کلي ثبات/ عاجل سلولي سیسټم پروګرام د د ځانګړي عملیاتو قوماندانې ترکیب ځواکونو الندې؛ او )۳( په 
شرق ـ سیمه ایزې قوماندانۍ لپاره د ۱۳ ملیونه ډالرو ګرځنده تلفون ستنې)برج( نصبول. د متحده ایاالتو د کابل 
سفارت ټولنیزو چارو برخې تشریح ورکړه چې دا د وه)۷( اضافي ۸۰ متره خپله مالتړي ګرځنده تلفون ستنو لپاره 

د تړون په پروسه کې وو.336

په دې څلوریزه کې، نړیوال بانک GIRoA سره 
د طیعي منبع وړاندیز او داوطلبۍ پروسې رقابتي 

او شفاف پرمختګ مالتړ لپاره د ۵۲ ملیونه ډالرو 
ضمانت چمتو کولو تړون السلیک کړ، او په دې 

برخه کې د افغان دولت د تنظیمي او قبول ظرفیت 
جوړولو لپاره. 

سرچینه: د نړیوال بانک مطبعې خپور کړ، “د افغانستان دولت د نړیوال بانک سره ، 
د هغې په ناالس وهل شویو طبیعي زیرمو د شفاف او مؤثره اداره کولو لپاره د ۵۲ 

ملیونه ډالرو تړون السلیک کړ،” ۷/۱۶/۲۰۱۱.   
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د سرحداتو ساتل
د جون په څلورمه یو امریکایی هلیکوپتر د پولیسو د نوي ۱ سرحدي زون په 

مرکز ته روغتیایی کمکونه ورسول. د امریکا متحده ایاالت ۳۷ زیربنایی پروژې 
ترالس الندي لري ترڅو د افغان حکومت وتوانیږي چه په خپلواکه توګه د خپلو 

پولو او سرحداتو څخه ساتنه وکړي. ) د امریکایی پوځ انځور، کیم براون( 
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4 د نورو ادارو 
نظارت 
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سرلیک برخې  د 
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د نورو ادارو نظارت

د سیګار حقوقي مقررات دغه اداره موکلفه ګرځوي چه د امریکا د بهرنیو چارو وزیره او همدا ډول د امریکا د 
دفاع وزیر په افغانستان کې د بیارغونې پروګرام د ادارې پورې اړوندو ستونزه څخه په پوره ډول خبر او مطلع 
وساتي. سیګار خپلې چارې د زیات شمیر عمومي پلټونکو او پلټنیزو ادارو سره همغږي کوي په هرو درو میاشتو 
کښی سیګار د نورو اجنسیو څخه د بشپړ شوو او روانو څارنیزو فعالیتو په اړه د معلوماتو غوښتنه کوی. د هغوی 
تفصیل یوازي د راپور د نورو برخو سره د همغږۍ په موخه )مخففات، تخلیصات، په لویو حروفو معیاري لیکنه، 

د اتصال د نښو، نقطه ګذاري، غوره امال او دریم-کس سمونې( پرته په تسلیم شوي څیر ښکاري.
دا اجنسیانې په افغانستان کښی د څارنې فعالیتونه تر سره کوی او پایلې د سیګار سره شریکوی:

)  	DoD OIG( د امریکا د دفاع وزارت د عمومي پلټونکي دفتر
)  	DoS OIG( د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د عمومي پلټونکي دفتر

)  	GAO( د دولت د حساب ورکولو دفتر
 )  	USAAA( د متحده ایاالتو د پوځ د پلټنې اداره

)  	USAID OIG( د نړیوالې پرمختیا لپاره د متحده ایاالتو اداره د عمومي پلټونکی دفتر

د ۲۰۱۱ کال د جون تر ۳۰مې نیټې پورې د نورو امریکایی ادارو په اړه بشپړ شوي د څار فعالیتونه
د پروژې عنواند خپریدلو نیټهد راپور شمیرهاداره

DoD OIGD-2011-0736/16/2011د افغان ملي اردو د تجهیزاتو د ترمیمي خدماتو د روزنې پروګرام قرارداد
DoD OIGD-2011-0635/6/2011 په کندهار هوایی ډګر، بګرام هوایی ډګر، کمپ ایګرز، او په د کابل په نوي مرکز کې د امریکا د تروریزم پروګرامونه)U(

ښوالي او پرمختګ ته اړتیا لري
GAOGAO-11-3556/8/2011افغانستان: د غیرامریکایی خرڅونکو په اړه د امریکا د بررسۍ هڅې ښوالي او پرمختګ ته اړتیا لري
GAOGAO-11-5616/3/2011 د تروریز پر وړاندي مبارزه: د امریکا حکومت باید د تروریستانو د خوندي ځایونه په اړه د راپور ورکولو په برخه کې ښوالۍ او

پرمختګ رامنځ ته کړي
GAOGAO-11-4565/26/2011 نظامي روزنه: د بحري قطعې او اردو د ژبې او کلتوري زده کړې په برخه کې پالن جوړولو او همغږۍ په برخه کې بهبود ته

اړتیا شته 
GAOGAO-11-5804/25/2011د احتمالي پیښي له پاره قرار داد کول: د سیستمیکو ستونزو او ننګونو په اړه د ترسره شوو ګامونه څخه څار او نظارت

USAID OIGF-306-11-003-P6/19/2011 او همدا شان د د افغانستان په ټاکنو )STEP(د هغه پروګرام چه د ټاکنیزو پروسې څخه مالتړ کوي USAID د افغانستان لپاره د
کې د ګډون د زیاتوالۍ څخه د مالتړ پروګرام)IEP( څارنه او نظارت ترسره کول.

USAID OIGF-306-11-004-S6/9/2011د سفارت د هوایی برخې پروګرام ته بیاکتنه USAID په افغانستان کې د

سرچینې: د سیګار 6/24/2011 معلوماتي پوښتنې ته د DoD OIG ځواب؛ د سیګار د 6/29/2011 معلوماتي پوښتنې ته د GAO ځواب؛ او همدا شان د سیګار د 6/20/2011 معلوماتي پوښتنې ته د USAID OIG ځواب.

4.1 جدول
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د نظارت بشپړ شوي فعالیتونه
۴.۱ شمیره جدول د هغه اتو پروژو څخه د نظارت او څارنې چارې بیان وي چه د بیارغونې په اړه دي او پدې 

ربع کې اړوندو ادارو له قولې بشپړې شوې وي. 

د امریکا د دفاع وزارت د عمومي پلټونکي دفتر

د افغان ملي اردو د تجهیزاتو د ترمیمي خدماتو د روزنې پروګرام قرارداد 
)راپور نمبر D-2011-073 چه د ۲۰۱۱ کال د جون په ۱۶ خپور شوی(

 ،)DCMA(د دفاعي قراردادونه د تنظیم اداره ،)KRCC-A( په افغانستان کې د کابل د قراردادکولو سمیز مرکز
NTM-A/( د شمالي اتالتنک سازمان د روزنې ماموریت- افغانستان/ د امنیت د انتقال ګډه قومنده- افغانستان

CSTC-A( اړین ګامونه اوچت کړل ترڅو معلومه کړي چه په قراردادونو کې اړین شرایط مراعات شوي دي 
او همدا شان معلومه کړي چه د پلټنې وړاندي او د هغه په ترڅ کې د قرارداد څخه په مناسب ټول مراقبت ترسره 
شوی دي. په ځانګړې توګه KRCC-A پرسونل د مصرف شوو برخو په اړه د مناسب تطابق په اړه د قراردادي 
غوښتنه رد کړې او د DCMA پرسونل د قراردادي هغه غوښتنه چه د ګدام د توسع په اړه یی ګړې وه مسترد 
 IX پرسونل د DCMA کړه. برسیره پردې، د پلټنې د ډلې لخوا د ځانګړو شوو ستونزو د ځواب په برخه کې د
کالس توکو لپاره د قراردادي خریدارۍ ټول فعالیتونه وځنډول ځکه چه د امریکا د دفاع وزارت د عمومي پلټونکي 
دفتر د IX کالس د موجودۍ په لیست کې په بیسارې ټول اختالفات لیدلي وو او قراردادي ته یی هدایت کړی وو 
چه د مرکزي ساتنې د اسانتیا څخه ٪۲۰ د موجودۍ لیست وګرځوي ځکه چه د امریکا د دفاع وزارت د عمومي 

پلټونکي دفتر د موجودیو په لیست کې ډیرې غلطۍ موندلې وې.
د NTM-A/CSTC-A مسولینو ویلي چه هغوی د دي پلټنې د پایلو څخه په افغانستان کې د تخنیکي تجهیزاتو 
د ساتنې د پروګرام  )A-TEMP( کې د فعالیت د ارزونې لپاره ګټه اخیستې چه د ۲۰۱۰ کال د دیسمبر د میاشتې 
په ۳۰ تاریخ ورکړل شوی وو او همدا ډول یی د تجهیزاتو د ساتنې د پروګرام  د زده کړې او خدمتونه د پروګرام 
قرارداد تغیر کړ. پدې بیاکتنه کې د افغان ملي اردو د تجهیزاتو د اصلي زنځیر د مدیرت د منځه وړل شامل دي 
ځکه چه د هغه قراردادي چه فعالیتونه یی ترسره کول د قراردادي د مشاوراو سالکار په مرسته د دې کار پړه د 
افغان ملی اردو پر لوژیستکي امریت باندي واچوله. د A-TEMP قرارداد همدا ډول د قراردادي څخه غواړي چه 
د افغان ملي اردو د هغه سرتیرو او پرسونل لپاره چه د سواد کچه یی ټیټه وي د روزنې پروګرامونه طرحه کړي 
او د اړتیا په صورت کې د ملي اردو د سرتیرو لپاره د سواد د پروګرامونه دپلي کولو لپاره د هغوی د روزنې 
مرکزونه الړ او خدمتونه وړاندي کړي، د EMAS قرارداد خالف چه د قراردادي څخه یی غوښتل په روزنیز 

مرکز کې د سواد پروګرام په الره واچوي باید  هرې روزنیز مرکز لپاره ګرځنده د سواد ورکولو ډلې ولري.  

)U(په کندهار هوایی ډګر، بګرام هوایی ډګر، کمپ ایګرز، او په د کابل په نوي مرکز کې د 
امریکا د تروریزم پروګرامونه ښوالي او پرمختګ ته اړتیا لري 

) د راپور شمیره D-2011-063 چه د ۲۰۱۱ کال د مې په ۶مه خپور شوی دي(

دغه راپور طبقه بندي شوی دي.
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د بهرنیو چارو وزارت د عمومي پلټونکی دفتر- د منځنی ختیځ ساحوی 
دفتر 

د DoS OIG د منځني ختیځ سمیز دفتر راپور ورکړي چه د افغانستان د بیارغونې د چارو څخه د پلټنې په اړه  
د دې دریو میاشتو په ترڅ کې هیڅ بشپړ راپور نه لري.

د حكومت د احتساب اداره
په تیره ربع کې GAO په افغانستان کې د بیارغونې په اړه څلور راپورنه خپاره کړي وو. 

افغانستـــــــــــــــــان د امریکا هغه هڅې چه د غیرامریکایی بایع په اړه بررسي ترسره کوي 
ښوالي ته اړتیا لري 

) د راپور شمیره GAO-11-355، چه د ۲۰۱۱ کال د جون په۸ خپور شوی دي(

د امریکا د دفاع وزارت مرکزي امریت)CENTCOM( په افغانستان کې د غیرامریکایی بایعو د فعالیت په اړه 
د بررسي یوه خونه جوړه کړي ترڅو مخالفینو او وسلوالو ته د دې مرستو ته جریان او الس رسی مخه ونیسي، 
د دې خونې اوسنۍ کړنې او طرز د فعالیت یو شمیر خالوې لري. د بیلګه په توګه هغه قراردادونه چه مجموعي 
لګښت یی تر ۱۰۰۰۰۰۰ ډالرو کم وي په منظم ډول نه بررسي کیږي. د دویم الس قراردادیانو په اړه هم په منظم 
ډول بررسي نه ترسره کیږي. د ۲۰۱۱ کال د جنوري په میاشت کې USAID داسي یوه پروسه رامنځ ته کړه 
چه په اساس به یی په افغانستان کې د غیر امریکایی ادارو د کړنو په اړه بررسي وشي، البته ممکن دغه اداره هم 
د CENTCOM په څیر د محدودیتونه سره مخامخ شي. د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د قراردادي 
شرکتونو څخه د بررسي په موخه کومه پروسه نه ده رامنځ ته کړې. د امریکا د دفاع وزارت او USAID په غیر 
رسمي ډول د بررسۍ په اړه معلومات شریکوي، اما د بررسي اړوند معلوماتو د شریکولو په موخه د یو رسمي 
میکانیزم د نشتونه پصورت کې دواړې ادارې نشي کوالی دغه چارې په منظم او اړین ډول پرمخ یوسي. برسیره 
پردې هرڅومره چه د بهرنیو چارو وزارت په قراردادیانو باندي خپله اتکا زیاتوي په همغه اندازه د د دفاع وزارت 
او USAID سره د معلوماتو شریکول اړین او الزامي ګرځي. GAO وړاندیز وکړ چه DoD او USAID باید د 
بررسۍ په پروسه او معلوماتو د شریکولو په برخه کې پرمختګ او ښوالۍ راولي او دا چه د امریکا د بهرنیو چارو 
 USAID او DoD .وزارت د غیرامریکایی بایعو د فعالیت په اړه د بررسۍ په برخه کې مرسته او کمک وکړي

د GAO وړاندیزونو سره موافقت وکړ. د بهرنیو چارو وزارت په عمومي ډول موافقت وکړ

د تروریزم سره مبارزه د امریکا حکومت باید د تروریزم د خوندي ځایونه په اړه د راپور 
ورکولو په برخه کې ښوالۍ راولي. 

) د راپور شمیره GAO-11-561، چه د ۲۰۱۱ کال د جون په ۳ خپور شوی دي(

د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د تروریزم د خوندي ځایونه په اړه اوس مهال د هیواد په سطح د تروریزم په 
اړه په خپل کلنی راپور کې معلومات ورکوي اما دغه ځایونه په اړه هغومره معلومات چه کانګرس یی وړاندیز 
کړی نه ورکول کیږي. د بیلګه په توګه، د ۲۰۱۰ کال د اګوست د میاشتې په راپور کې راغلي چه په نړۍ کې 
۱۳ هیوادونه د تروریستانو لپاره خوندي سیمه دي چه په هغه کې افغانستان هم شامل دي. خو پدې معلوماتو کې 
د هغه هیوادو لخوا چه د تروریزم د خوندي سیمو په توګه نومول شوي دي هغه اقداماتو او تدابیرو ته چه دغه 
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هیوادو د خپلې خوارې څخه د دست جمعي وژنو د وسلو د قاچاق د مخ نیوي په اړه ترسره کړي هیڅ اشاره نه ده 
شوې او په اړه یی معلومات نه دي ورکړل شوي. همدا ډول د امریکا حکومت د راپور ورکولو په شرایطو کې 
هغه غوښتنه په اړه دقیق پاملرنه نه ده کړې چه امریکایی د تروریستانو د خوندي سیمو د مخ نیوي په برخه کې 
ترسره کوي. د بیلګه په توګه، د امریکا د دفاع وزارت اړوند د تجهیز او روزنې یو شمیر فعالیتونه چه د نوموړي 
وزارت د نړیوال روزنې او تجهیز د ” ۱۲۰۶ برخې“ او د هیوادونو لپاره ځانګړي شوي فنډونه لکه د افغانستان 
او عراق د امنیتي پوځ لپاره ځانګړي شوي فنډونه د تروریستانو د خوندي سیمو د په نښو کولو په برخه کې ونډه 
درلودلې ده. خو د امریکا د متحده ایاالتو دغه هڅې د ۲۰۱۰ کال د اګوست د میاشتې په کلني راپور کې نه دي 
راغلي. GAO وړاندي کوي چه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او ملي امنیت شوار د دې امریکا د هغه هڅو 
په اړه چه د تروریستانو د خوندي ځایونه په اړه یی ترسره کوي د راپور ورکولو په برخه کې ښوالي او پرمختګ 
رامنځ ته کړي. د بهرنیو چارو وزارت د مرستې په اړه د DoD OIG د وړاندیزونو سره هوکړه او موافقت 
وکړ. د تروریستانو د خوندي سیمو په اړه د امریکا د هڅو په برخه کې د بهرنیو چارو وزارت د ترسره شوو 
وړاندیزونو سره په قسمي ډول هوکړه او موافقت وکړ او هغه یی د تروریزم سره د مبارزې په اړه د نورو ورکړل 

شوو راپورونه په وړاندي کولو سره بیان کړل.

نظامي روزنه: د بحري قطعې او اردو د ژبې او کلتوري زده کړې په برخه کې پالن جوړولو 
او همغږۍ په برخه کې بهبود ته اړتیا شته 

) د راپور شمیره GAO-11-456 چه د ۲۰۱۱ کال د مې په ۶مه خپور شوی دي(

اردو او بحري قطعې د خدمتونو اړوند د ژبې او کلتور په اړه ستراتیږي طرحه کړې دي، خو د هغوی د روزنې 
د یو شمیره اړینو تماس په اړه یو شمیره مهم او کلیدي عناصر نه دي شامل کړي، لکه د روزنې د پروګرام د 
طرحې او تطبیق وړاندي د مسولیتونه تقسیم او د اړوندو کسانو موکلف ګرځول. برسیره پردې د دفاع وزارت لخوا 
د ژبې او کلتور په برخې کې اړتیاوې او د روزنې شرایط د اردو او بحري قطعې ترمنځ توپیر لري. د بیلګې په 
توګه، د ۲۰۱۰ کال د جوالی په میاشت کې اردو د ټولو سرتیرو هغه سرتیرو څخه چه افغانستان او یا هم عراق 
ته لیږدول کیږي د ۴ څخه بیا تر ۶ ساعتونو پورې د نوموړو هیوداونو د ژبې او کلتور په اړه یو انلین روزنیز 
پروګرام تعقیب کړي. د ۲۰۱۱ کال د سپتمبر په میاشت کې، د بحري قوې یو لوړ رتبه مسول ورکړ چه هغه 
واحدونه چه افغانستان ته تګ لپاره چمتو کیږی باید یو ۲ ورځنۍ کلتوري کورس تعقیب کړي. GAO وړاندیز 
کوي چه اردو او بحري قطعې باید د مسولینو ترمنځ فعالیتونه تقسیم او د روزنې سرمایه ګذاري او همدا ډول 
شرایط مشخص کړي؛ د DoD وزارت د داخلي میکانیزمونو سره د پالن جوړولو یو پروسه تاسیس کړي د بیلګه 
په توګه د طرزالعملونو او اهدافو تعینول ترڅو د روزنې په برخه کې ترسره کیدونکې هڅې همغږی شي؛ او همدا 
ډول وړاندیز کوي چه د امریکا مرکزي قومنده د روزنې د اړتیاو او غوښتنو د معلومولو لپاره یوه پروسه رامنځ 

ته کړي. د DoD وزارت په عمومي ډول د دې وړاندیزونو سره هوکړه وکړه.

د احتمالي پیښي له پاره قرار داد کول: د سیستماتیکو ننګونې څخه د څارنې په موخه اړین 
ګامونه  

)د راپور شمیره GAO-11-580 چه د ۲۰۱۱ کال د اپریل په ۲۵ مه خپور شوی دي(

د امریکا دفاع وزارت د قراردادونو او هدف موندنې څخه د ښه او په زړه پورې پایلو د ترالسه کولو په برخه کې 
د اوږدو مهالو او سیستمیک ننګونو سره مخامخ دي. په افغانستان او عراق کې د قرادادونو اړوند موضوعات د 
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دغه سیستمک ننګونو سره تر ډیر حده تړوا لري، البته دا پداسي حال کې ده چه ورته موضوعات په داسي احتمالي 
او سیمو کې تر خپلې اندازې ډیر اغیزه لري. د دفاع وزارت د نویو پالیسو، الرښونو او روزنیزو نوښتونو اعالن 
وکړ. که څه هم د دفاع وزارت فعالیتونه په سم مسیر کې روان دي خو بیا هم نوموړۍ وزارت باید)۱( د خپلو 
خوښو اهدافو او موخو په ګډون باید د اهداف مونې چارې په ستراتیږیک ډول تنظیم کړي؛ )۲( باید په مناسب 
ډول د قرادادیانو، فدرال ملکیانو او نظامي پرسونل دندې، مسولیتونه او ترکیب مشخص کړي؛ )۳( د قراردادونو 
د تنظیم  په برخه کې د پخوانیو کمزورتیاو ته په اشاره کولو د چارو ال زیاتې اغیزمنتیا په برخه کې مرسته 
وکړي؛ )۴( باید ډاډه شي چه د نوموړي وزارت د اهداف موندنې کاري ډله په منظم او اړین ډول روزل شوې، د 
اړین شمیر او جوړښت درلودنکې او په سمه توګه سمبال شوې ده؛ او )۵( او د ټول وزارت په کچه د زده کړې 
او وړاندي استخدام روزنې څخه په ګټې اخیستلو ټول عملیاتي قراردادونه منظم او همغږي کړي. د بهرنیو چارو 
وزارت او USAID هم د دفاع وزارت په څیر د قرارداد کولو په برخه کې د ننګونو او ستونزو سره مخامخ 
دي؛ په ځانګړې توګه د قراردادیانو د رول او ونډې په اړه د پالن جوړولو په برخه کې سترې ستونزې موجودې 
دي. GAO ټولو ادارو ته د قرارداد کولو او کاري ځواک ته د ورپیښو ننګونو په اړه زیات شمیره وړاندیزونه 
کړي دي. دغه ادارې په عمومي ډول د دغه وړاندیزونو سره موافقت کړی او د هغوی د تطبیق په برخه کې یی 

یو شمیر ګامونه اوچت کړي دي.

د متحده ایاالتو د پوځ د پلټنې اداره 
د امریکایی پوځ د پلټنې ادارې د دې ربع په ترڅ کې د افغانستان د بیارغونې په اړه کوم راپور نه بشپړیږي. 

د امریکا د نړیوالې پرمختیا د عمومي پلټونکي دفتر او USAID OIG په 
افغانستان کې دبیارغونې په اړه دوه راپورنه خپاره کړل. 

څخه مالتړ کوي)STEP( او همدا شان د د افغانستان په ټاکنو کې د ګډون د زیاتوالۍ څخه د 
مالتړ پروګرام)IEP( څارنه او نظارت ترسره کول. 

)د راپور شمیره F-306-11-003-P چه د ۲۰۱۱ کال د جون په ۱۹ خپور شوی دي(

د USAID OIG پدې اړه یوه پلټنه په الر اچولې ترڅو معلومه کړي چه د IEP او STEP پروګرامونه د قوي، 
جامع، هراړخیزو او باورمندو ټاکنو  او سیاسي پروسې د رامنځ ته کولو په برخه کې خپلې ټاکلې موخې ترالسه 

کوي او که څنګه.  
د STEP پروګرام د ټاکلو اهدافو او موخو د ترالسه کولو په برخه کې ښه فعالیت کړي دي – په ځانګړې 
توګه د عامه پوهاوي، روزنې او د ټاکنو د خپلواک کمیسیون او د ټاکنو د شکایتونو د کمیسیون لپاره د کارکوونکو 
د برابرولو په برخه کې یی چارې په غوره توګه پر مخ وړي دي. نوموړي پروګرام د دواړو کمیسیونونو سره د 
ټاکنو د چارو د غوره تنظم او مدیرت په موخه د ظرفیت د ارتقا په برخه کې رغنده رول لوبوالی دي او په خپله 
یی د باورمندو ټاکنو په رامنځ ته کولو کې ونډه درلودلې ده دا پداسي حال کې دي چه د لوړې کچې د بریاو په اړه 

د اسناد شتون ګډ ترکیب او جوړښت لري.  
د IEP پروګرام هم اړوندې چارې په ځانګړې توګه د هغو زرګونو افغانانو د روزنې په برخه کې چه په 
ټاکنو کې یی د سیاسي ډلو او یا هم ایتالفي غړو او د ټاکنو د څارګرو په توګه دنده ترسره کولو په خورا ښه توګه 
پرمخ وړې دي. برسیره پردې IEP د رایه ورکوونکو او عامه پوهاوي او روزنې پروګرامونه په الره واچول 
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چه په سلهاو زره افغانانو ورڅخه برخمن شول. البته د وګړو ترمنځ د ټاکنو او د اړوندو پروسو په اړه د لوړ 
پوهاوي او د قوي دیموکراتیکو سیاستي حذبونو د سیستم په برخه کې د بریالیتوب په اړه کره او قوي شواهد په 

اختیار کې نشته.  
د پلټنې راپور د STEP د پروګرام د اهدافو په اړه هغه ډول چه پورته بیان شول نتیجه ګیري کړې ده. همدا 
ډول یو شمیر اوږد مهالو موضوعاتو ته د چه د بارومندو ټاکنو لپاره اړینې دي اشاره کړي چه د هغه ډلې څخه د 
ټاکنو د خپلواک کیمسیون او ټاکنو د شکایتونو د کیمسیون د خپلواکي د ساتنې په برخه کې قانونو اصالحات، د واحد 
غیر قابل انتقال رایې د سیستم په برخه کې اصالحات، او د رایه ورکوونکو د ثبت له نظره د افغان ټاکنو د سیستم 
 STEP د ال زیات باورمند کولو په برخه کې د اصالحاتو د اړتیا په اړه موضوعات شامل دي. برسیره پردې د
پروګرام لپاره د قراردادیانو د فعالیت په اړه چارې د بیاکتنې لپاره نه وې چمتو، یو محلي راډیویی پروګرام نه 
وو تطبیق شوی، د غیرموجه امنیتي لګښتونه پر USAID حواله شوي وو، د یوه پروګرام تطبیق کوونکي داسي 
فرصت ته السه ورکړی چه ممکن د چارو په لګښت کې کمۍ راغلي وای او تطبیق کوونکي په مناسب ډول د 

USAID لخوا تمویل کیدونکي فعالیتونه نه وو عالمت ګذاري کړي.
د پلټنې دغه راپور د پورته ذکر شوو ستونزو د حل په موخه ۹ وړاندیزونه کړي دي، او په افغانستان کې د 

USAID اداره په عمومي ډول د دې وړاندیزونه سره موافقه ده.

په افغانستان کې د USAID د سفارت د هوایی برخې پروګرام ته بیاکتنه 
) د راپور شمیره F-306-11-004-S چه د ۲۰۱۱ کال د جونه په ۹مه خپور شوی دي(

USAID OIG دغه بیاکتنه پدې موخه ترسره کړه ترڅو معلومه کړي چه د په افغانستان کې د USAID لخوا 
تمویل کیدونکي د سفارت هوایی خدمتونه د والیتي بیارغونو ډلو اوکط په افغانستان د نورو امریکایی پرمختیایی 
مرستو د پروګرامونو لپاره د حساسو توکو د هوایی لیږد په اړه خپل ټاکلي موخې او اهداف ترالسه کوي. په 
دې بیاکتنه کې معلومه شوه چه په افغانستان کې د USAID د سفارت هوایی پروګرام په افغانستان کې امریکا د 

د ۲۰۱۱ کال د جون تر ۳۰ پوری د نورو امریکایی ادارو د فعالیتو ترسره شوی څیړنې
د پروژې عنواند پیل نیټهد پروژې نمبراداره

DoD OIGD2011-D000JA-0240.0006/15/2011د افغان ملي امنیتي پوځ د روغتیایی سیستم د ننه د درملو مدیرت او ساتنه
DoD OIGD2011-D00SPO-0234.0005/20/2011د افغان هوایی ځواک د روزنې، تجهیز او ځای پرځای کولو په موخه د امریکا او ایتالفي پالنونه ارزونه
DoD OIGD2011-D000AT-0222.0004/29/2011د افغان ملي اردو د انفرادي تجهیز د اړتیاو انکشاف
DoD OIGD2011-D000AT-0221.0004/29/2011د افغان ملي امنیتي پوځ لپاره د شپې لخوا د لیدو د اسانتیاو او تجهیزاتو د اخیستلو په اړه حساب ورکول
DoD OIGD2011-D000FD-0121.0003/30/2011.د بین الحکومتي نظم او مقرراتو لپاره فیس او اضافي قیمت اخیستل چه  افغان ملي امنیتي ځواک د فنډ څخه تمویل کیږي
DoD OIGD2011-D00SPO-0172.0002/14/2011د افغان ملي اردو د لوژیستکي وړتیاو پرمختیا او پراختیا
DoD OIGD2011-D000JO-0137.0001/18/2011د ملي عملیاتي او حفظ او مراقبت د قرارداد په اساس په افغانستان کې د وړاندي شوو روزنیزو پروګرامونو د اسانتیاو مدیریت
DoD OIGD2011-D000AS-0153.0001/11/2011د افغان ملي اردو د هوایی قطعې او د انګلیسي ژبې د رونیز ماموریت د لګښت او څارنه
DoD OIGD2011-D000AS-0133.0001/3/2011 د افغان ملي امنیتي ځواک لپاره د لوړ سرعت لرونکي او د ډیرو اهدافو لپاره د ګټو اخیستلو وړ څلور ټیره موټرونو او د سرتیرو د

اغستلو د تیکو خریدارۍ
DoD OIGD2011-D000FR-0089.00011/30/2010د افغان ملی اردو د معاشاتو په موخه د مرسته شوو د تقسیم او بیا تطبیق په اړه داخلی کنترول
DoD OIGD2011-D000JB-0068.00011/17/2010د افغانستان د نظامی رغونې لپاره اړین پرمختیایی پروسې
DoD OIGD2011-D000JA-0075.00011/2/2010  د شمالی ویشونکی ډلی څارنه شبکه DoDد 
DoD OIGD2011-D000AS-0030.00010/1/2010د دفاع وزارت د غیر معیاری څرخی هلیکوپتر په اړه د مرستو او لګښتو په اړه څارنه او اداره

4.2 جدول
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د ۲۰۱۱ کال د جون تر ۳۰ پوری د نورو امریکایی ادارو د فعالیتو ترسره شوی څیړنې
د پروژې عنواند پیل نیټهد پروژې نمبراداره

/DoD OIG
د بهرنیو چارو 

وزارت د عمومي 
پلټونکې دفتر

D2011-D000JA-
0009.00011AUD3001

د افغان ملي پولیسو د روزنې پروګرام )ګډه پلټنه(9/30/2010

DoD OIGD2010-D000FL-0276.0009/2/2010په افغانستان کښی د قومندان د عاجل عکس العمل پروګرام ته د ورکړل شوو پیسو کنترول او راپور ورکونه
DoD OIGD2010-D000JA-0165.0016/21/2010د امریکا د پوځ د استخباراتی او امنیتی مقرره د ژبنی مرستې  د قرارداد تطبیق
DoD OIGD2010-D000JO-0229.0006/14/2010د افغانستان په پروان والیت کښې د بندیخانې رغونه
DoD OIGD2009-D00SPO-0115.00012/17/2008د افغان ملي امنیتي ځواک د روغتیایی وړتیاو د پرمختیا د پایښت په اړه د امریکا او د ایتالفي قواوو هڅې
/DoS OIG

سیګار
11AUD300310/2010)د افغانستان د ملکي وګړو ارتقا )ګډه پلټنه

DoS OIG-
MERO

11-MERO-30132/2011 د نړیوال مخدره توکو په وړاندی د مبارزې د قانون د پلی کیدو د ادارې د عملیاتی امکاناتو او په افغانستان کښې د لویو جرمونو د
عملیاتو د ځواک سره د قراردادو د پایښت او تلی پاتی ثبات په موخه بیا کتنه ترسره کول )ګډه ارزونه(

DoS OIG-
MERO

11-MERO-300712/2010 په افغانستان کښی د رامنځ ته شوی نوی د بهرنیو چارو وزارت د پرمختیایی څانګې لپاره د اړینو حاالتو او مرستو یوه لنډه بیا
کتنه.

DoS OIG-
MERO

11-MERO-300310/2010 د افغانستان د سترو جرمونو پر وړاندي د مبارزې کاري ډلې سره د اسانتیاو د فعالیت او ساتنې په موخه د مخدره توکو پر وړاندي
د مبارزې او قانون د حاکمیت د چارو ادارې د قرارداد په اړه بیاکتنه

DoS OIG-
MERO

11-MERO-30049/2010 د وګړو، کډوالو او مهاجرینو د پروګرام د ادارې په اړه بیاکتنه چه تر کومې کچې نوموړې اداره د بیرته راستنیدونکو او افغان
مهاجرینو د بیرته په ځای کولو په برخه کې اغزمنې وې )د پروګرام ارزونه( 

GAO1209744/1/2011په افغانستان اوعراق کې د قرارداد کولو په اړه د ګډ راپور ورکولو څخه بیاکتنه کول
GAO1209763/31/2011د کړکیچ څخه په ډک هیواد کې د دولتي قرارداد کول
GAO3516033/1/2011او کاري تنظیم او مدیریت  )ISR(د اطالعاتو، مراقبت، پیږندنې راټولیشینه
GAO3516173/1/2011بیومتریک، وروستۍ تکتیکي مایل
GAO3208512/20/2011د افغان امنیتي پرسونل او استخدامولو او چاڼولو په برخه کې د امریکا متحده ایاالتو او د ایتالفي قواوو پروګرامونه
GAO3516162/20/2011په افغانستان کې د خصوصي امنیتي کمپنیو په اړه د امریکا د دفاع وزارت څار او نظارت
GAO35155212/9/2010د تجهیزاتو د بیاځای پر ځای کولو په برخه کې د بحري قطعې تجهیزاتي ستراتیږۍ
GAO32081511/5/2010د بودجې او مالي چارو د مدیرت په برخه کې د افغانانو ته وړتیاو او ظرفیتونو لوړول
GAO3515258/26/2010 د سوداګرۍ او د ثبات د عملیاتو په اړه د امریکا د دفاع وزارت ځانګړۍ ماموریت
GAO3515148/4/2010  د اردو مشورتی او مرستندوی دسته یا تشکیالت
GAO3207947/21/2010د افغانستان لپاره د امریکا د مستقیمو مرستو په اړه حساب ورکول
GAO3207665/3/2010په افغانستان کې د امریکا ملکي حضور
GAO3514924/30/2010د افغانستان د لوژستیک سره مالتړ

USAAAA-2011-ALL-0342.000 2 یا دQ/FY11
۲۰۱۱ مالي کال 

دویمه ربع

د قومندان د بیړني عکس العمل پروګرام - افغانستان

USAID OIG3نه دي ورکړ شويQ/FY11د روغتیایی پروګرامونو سره د مرستې په برخه کې د روغتیا وزارت سره د مرستې په موخه د ترسره شوو قراردادونو پلټنه
USAID OIG3نه دي ورکړ شويQ/FY11 په اړه د داخلي پلټنې په ترڅ کې د نتایجو په اړه ورکړلو شوو )LGCD(د ځایی دولتدارۍ او د ټولنې د پرمختیایی پروګرام

ځوابونو بیاکتنه 
USAID OIG3نه دي ورکړ شويQ/FY11لپاره د ځانګړو شوو مرستو په اړه د ترسره شوو داخلي کنترول څخه بیاکتنه کول USAID په افغانستان کې د
USAID OIG2 یا د نه دي ورکړ شويQ/FY11

۲۰۱۱ مالي کال 
دویمه ربع

په افغانستان کې د USAID لخوا د افغانستان د ثبات ابتکار – جنوبي سیمې 

USAID OIGنه دي ورکړ نه دي ورکړ شوي
شوي

په افغانستان کې د USAID د افغان ملکي وګړو سره د مرستې د پروګرام په اړه بیاکتنه

سرچینې: د سیګار د 6/24/2011 معلوماتي پوښتنې ته د DoD OIG ځواب؛ د سیګار د 6/27/2011 معلوماتي پوښتنې ته د DoD OIG ځواب؛ د سیګار د 6/29/2011 معلوماتي پوښتنې ته د GAO ځواب؛ د سیګار د 7/12/2011 معلوماتي پوښتنې ته د GAO ځواب؛ د 
سیګار د 6/27/2011 معلوماتي پوښتنې ته د USAAA ځواب؛ د سیګار د 6/20/2011 معلوماتي پوښتنې ته د USAID OIG ځواب

جدول ۴.۲ )دوام لري(
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مرستې د پروګرامونو او والیتي بیارغونو ډلو لپاره ډاډه او د اطمینان وړ خدمتونه وړاندي کوي. په دې بیاکتنه کې 
داسي برخې هم په ګوته شوې چه سفارت د هوایی پروګرام ممکن ال ښوالۍ او پرمختګ ومومي.

	 غیر حاضرو مسافرینو د حکومت لګښت زیات کړي دي.
	 د چارټر شوي الوتکې د شرکت سره د چاپیریال ساتنې په اړه په قرارداد کې ذکر شوي شرایط مبهم دي.

	 د قراردادي د کارکوونکو لخوا نامنظور شوي نړیوال سفرونه د پوښتنې وړ لګښتونه سبب شوي دي. 
	 قراردادي د تجارتي عالمت ګذاري په برخه کې اړین شرایط نه دي پوره کړي.

	 قراردادي د ترمینال څخه بیا تر الوتکې پورې د ترانسپورت لګښتونه نه دي ورکړي.
قراردادي د فعالیت په اړه ټول اړین معلومات USAID	  ته نه دي راپور کړي.

په راپور کې د یادو شوو ستونزو د حل په موخه اته وړاندیزونه شوي دي.

د نظارت یا څار روان فعالیتونه
د ۲۰۱۱ کال د جون تر ۳۰مې پورې ګډون کوونکو ادارو په افغانستان کې دبیارغونې په اړه د ۴۲ روانو څارنو 

په اړه راپور ورکړی دي. دغه څارنیز فعالیتونه په ٤.۲ جدول کې په الندې ډول یادوالى شو:

د امریکا د دفاع وزارت د عمومي پلټونکي دفتر 
د امریکا دفاع وزارت یا DoD د احتمالي څارنیزو یا نظارت د فعالیت د تطبیق )OCO(په برخه کې د زیات 
شمیر ننګونو سره مخامخ دي. د امریکا د دفاع وزارت د عمومي پلټونکي دفتر)DoD OIG( د ورپیشو ننګونو 
او ستونزو په اساس لومړیتونه مشخص کړي دي او په جنوب ختیځه اسیا کې د OCO د عملیاتو په توسع سره 
یی دغه ننګونو ته ځواب ویلي دی. د دفاع وزارت لخوا په جنوب ختیځ اسیا کې عملیاتي وخت او تمرکز ته په 
کتو، د DoD OIG د څارنې لومړیتوب په افغانستان کې د عملیاتو په اړه دي او بیا وروسته په عراق کې د اړینو 

فعالیتونو څخه د څارنې عملیات دي.
 DoD د جنوب لویدځې اسیاد د ګډ پالن جوړونې د ګروپ د همغږي، د ستونزو د هوارولو او په DoD OIG
OCO اړوند د څار د فعالیتونو چارې پر مخ وړي. نوموړي ګروپ خپله ۱۷مه غونډه د ۲۰۱۱ کال د مې په 

میاشت کې ترسره کړه.
د DoD OIG ازادۍ د پردوام فعالیتونو )OEF(- پورې اړوند څار د رغونې په برخه کې د کارکوونکو 
پرسونل محافظت او خوندیتوب، د امریکایی پرسونل لپاره د خوندیتوب پروګرام، د ملکیتونو په اړه د حساب 
ورکونې، د نامناسبو تادیو، د قراردادو اداره او تنظم، د افغان ملي اردو د معاشاتو لپاره د فنډ د توزیع او بیرته 
راټولنې، د افغان ملي پولیسو د روزنې پروګرامونو، په افغانستان کې د لوژیستکي توضیعاتو، معلوماتي عملیات، 
زرهي وړتیاوې او د افغان ملي امنیتي پوځ فنډ )ANSF(  لپاره د هدف موندنې په برخه کې د پالن جوړولو او 

د فنډ د کنترول په اړه چارو ته اشاره کوي.  
د ۲۰۱۱ کال د دریمې ربعې لپاره DoD OIG د څارنې په اه ۴۰ روان ماموریتونه درلودل او ۷ راپورونه 
چه د OEF سره مرسته کوي خپاره کړي دي. د دغو 40 روانو پروژو له جملې 18 چې مستقیمْا په افغانستان كې 
د امنیت او بیا رغونې سره تړاو لري په دغه راپور كې ځاى پر ځاى شوي دي. د ۷ خپارو شوو راپورنو له ډلې 
لکه څرنګه چه سیګار هم ویلي وو ۲ یی په افغانستان کې د امنیت او یا هم بیارغونې په برخې پورې تړاو لري.
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د افغان ملي امنیتي پوځ د روغتیایی سیستم د ننه د درملو مدیرت او ساتنه 
) د پروژې شمیره D2011-D000JA-0240.000 چه په6/15/2011 کې پیل شوې ده(

 DoD .د افغان ملي امنیتي پوځ د روغتیایی سیستم د ننه د درملو د ویش د اغیزمنتیا معلومه وي DoD OIG
OIG به په ځانګړې توګه د ANSF پورې اړوند روغتیایی مرکزونو او ډیپوګانو کې د درملو د خریدارۍ، ارایه 

او د موجودۍ د فهرست د کنترول پورې اړوند موضوعات وارزوي.

د افغان هوایی ځواک د روزنې، تجهیز او د ځای پرځای کولو په برخه کې د امریکا او د 
ایتالف د هڅو ارزونه 

) د پروژې شمیره D2011-D00SPO-0234.000 چه په 5/20/2011 پیل شوې ده(

DoD OIG غواړي چه معلومه کړي چه د افغان هوایی ځواک د روزنې، تجهیز او ځای پر ځای کولو لپاره د 
امریکا او د ایتالفي قواوو اهداف، موخې، پالنونه او الرښونې چمتو، خپرې، عملي او مناسبې دي او که نه.

د افغان ملي اردو د انفرادي تجهیز د اړتیاو انکشاف 
)د پروژې شمیره D2011-D000AT-0222.000 چه په 4/29/2011 پیل شوې ده(

DoD OIG غواړي چه معلومه کړي چه د افغان ملي اردو د انفرادي تجهیز د اړتیاو انکشاف مناسب وو. په 
ځانګړې توګه به DoD OIG معلوم کړي چه ایا  د افغان ملي اردو د انفرادي تجهیز د اړتیاو انکشاف لپاره د 

هدف موندنې، ثبات او روزنې شرایط پوره شوي دي .

د افغان ملي امنیتي پوځ لپاره د شپې لخوا د لیدو د اسانتیاو او تجهیزاتو د اخیستلو په اړه 
حساب ورکول 

) د پروژې شمیره D2011-D000AT-0221.000 چه په 4/29/2011 پیل شوې ده(

DoD OIG د افغان ملي امنیتي پوځ لپاره د شپې لخوا د لیدو د اسانتیاو او تجهیزاتو او مربوطه پرزو د اخیستلو 
چارې ارزوي.

د بین الحکومتي نظم او مقرراتو لپاره فیس او اضافي قیمت اخیستل چه  افغان ملي امنیتي 
ځواک د فنډ څخه تمویل کیږي.

)د پروژې شمیره D2011-D000FD-0121.000، چه د ۲۰۱۱ کال د مارچه په ۳۰ مه په الره اچول شوې ده(

د امریکا د دفاع وزات د عمومي پلټونکي دفتر اوس غواړي چه معلومه کړي چه د افغان ملي امنیتي ځواک د 
 DoD OIG .فنډ څخه د بی الحکومتي تخصیصاتو لپاره په کومه اندازه فیس او اضافي قیمت ادا کړل شوي دي
به همدا ډول معلومه کړي چه ایا د نوموړو لګښتونو د اثبات او مالتړ لپاره د دغه مصارف معلومات موجود دي 

او که څنګه.

د افغان ملي اردو د لوژیستکي وړتیاو پرمختیا او پراختیا
)د پروژې شمیره D2011-D00SPO-0172.000 چه د ۲۰۱۱ کال د فبروري په ۱۴ په الره اچول شوي و(

DoD OIG غواړي چه معلوم کړي چه د افغان ملي اردو د لوژیستکي ثبات په برخه کې د امریکا او د ایتالفي 
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قواوو د روزنې، سالمشورې او مرستې په اړه پالنونه او د هغوی تطبیق د مربوطې موخې د ترالسه کولو په 
برخه کې اغیزمن وو. په ارزونه کې په لوژستیکي او عملیاتي برخه کې د افغان ملي اردو هغه الس ته راوړنې 
هم شاملېږي چه د امریکا او ایتالفي قواوو لخوا د افغانستان د ملي دفاع وزارت او ملي اردو د لوژستیکي اړخه د 
مالتړ پروسه ترسره کیږي. برسیره پردې، DoD OIG به معلومه کړي چه DoD OIG غواړي چه معلوم کړي 
چه د افغان ملي اردو د لوژیستکي ثبات په برخه کې د امریکا او د ایتالفي قواوو، NTM-A/CSTC-A، د ایساف 
ګډه قومندې هڅې د امریکایی/ ایتفالفي قومندنې/ کارکوونکو او همدا ډول د افغانستان د کورنیو چارو وزارت  او 

د افغان ملی اردو د عملیاتو اړتیاو سره په عمومي کچې همغږې او شریکه شوي دي او که څنګه.

د ملي عملیاتي او حفظ او مراقبت د قرارداد په اساس په افغانستان کې د وړاندي شوو 
روزنیزو پروګرامونو د اسانتیاو مدیریت

)د پروژې شمیره D2011-D000JO-0137.000، د ۲۰۱۱ کال د جنوري په ۱۱مه پیل شوې(

DoD OIG غواړي چه معلومه کړي ایا د افغان ملي امنیتي پوځ د حفظ او مراقبت د زیربناو د پرمختګ په برخه 
کې هغه روزنې چه د ملي عملیاتي او حفظ او مراقبت د قرارداد په اساس ترسره شوي دي اغیزمنې دي. 

د افغان ملي اردو د هوایی قطعې او د انګلیسي ژبې د رونیز ماموریت د لګښت او څارنه 
)د پروژې شمیره D2011-D000AS-0153.000 چه د ۲۰۱۱ کال د جنوري په ۱۱مه پیل شوي ده(

دا دي DoD OIG د پیرودنکو د خدمتونو د جنګي ساحوي عملیاتو په اړه د خپلو پلټنو د لړۍ په ترڅ کې دویمه 
پلټنې ترسره کوي. په دویمه بیاکتنه کې، DoD OIG غواړي چه معلومه کړي ایا د امریکایی اردو د ورته والي، 
روزنې او تجهیز د اجرایی پروګرام دفتر د توکو، او د افغان ملی اردو د هوایی قطعې پیلوټ او د انګلیسي ژبې 
روزونکي ډله لپاره مناسب قیمتونه ترالسه کړي او د نوموړي ماموریت لپاره د اړوند څار او مراقبت په موخه 

اړینې پروسې او طرزالعملونه موجود دي.

د افغان ملي امنیتي ځواک لپاره د لوړ سرعت لرونکي او د ډیرو اهدافو لپاره د ګټو اخیستلو 
وړ څلور ټیره موټرونو او د سرتیرو د اغستلو د تیکو خریدارۍ

)د پروژې شمیره D2011-D000AS-0133.000، چه د ۲۰۱۱ کال د جنوري په ۳ پیل شوي(

DoD OIG دا معلومه وي چه ایا پروګرام او د قرارداد مسولین په اغیزمنه او موثره توګه د لوړ سرعت لرونکي 
او د ډیرو اهدافو لپاره د ګټو اخیستلو وړ څلور ټیره موټرونه اخیستل کیږي.

د افغان ملی اردو د معاشاتو په موخه د مرسته شوو د تقسیم او بیا تطبیق په اړه داخلی 
کنترول

)د پروژې شمیره D2011-D000FR-0089.000، د ۲۰۱۰ کال د نومبر په ۳۰مه پیل شوی( 

DoD OIG غواړي چه معلومه کړي ایا NTM-A/CSTC-A د امریکا د دفاع وزارت فنډ څخه په خپل وخت 
او دقیق ډول  افغان وزارتونو ته د ملي اردو د معاشاتو د ورکړل شوو د کنترول په اړه اړین تدابیر ترسره کړي 
برسیره پر دې DoD OIG به دا هم معلومه کړي چه NTM-A/CSTC-A توانیدلۍ دي چه د افغان دولتي 
وزارتخانو سره د افغان ملي اردو پرسونل ته د معاشونو په مناسبه ورکولو که رغنده او کافي مرسته او کړې او 

هغه یی تطبیق کړي دي.
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د افغانستان د نظامی رغونې لپاره اړین پرمختیایی پروسې 
) د پروژې شمیره D2011-D000JB-0068.000، چه د ۲۰۱۰ کال د نومبر په میاشت کې پیل شوې ده۹ 

DoD OIG په افغانستان کې د نظامي پروژو د رغونې لپاره د اړینو پرمختیایی پروسو په اړه ارزونه او تحلیل 
ترسره کوي. په ځانګړې توګه DoD OIG غواړي چه معلومه کړي چه د پرمختیایی پروسې اړتیاوې اړینې 
پایلو، د پام او اندازې وړ نتایج او د امریکا د دفاع وزارت د غوښتنې سره سم خپل ټاکلي کاري اهداف تر السه 

کوي. 

 دDoD د شمالی ویشونکی ډلی څارنه شبکه   
)د پروژې شمیره. D2011-D000JA-0075.000، د ۲۰۱۰ کال د نومبر په۲مه پیل شوی( 

DoD OIG د دفاع وزارت د شمالی ویشونکی ډلی د څارنې سره مرسته کوی او د DoD هغه وړتیاوی چی 
غواړی د شمالی ویشونکی ډلی له لوری چاری پالن، همغژی او د عملیاتو د تل پاتی کیدو په اړه ارزونې ترسره 

کوی. 

د دفاع وزارت د غیر معیاری څرخی هلیکوپتر په اړه د مرستو او لګښتو په اړه څارنه او 
اداره 

) د پروژې شمیره. D2011-D000AS-0030.000، د ۲۰۱۰ کال د اکتوبر په ۱ نیټه پیل شوی( 

DoD OIG هڅه کوی تر څو معلومه کړی چی د DoD مسولین په سمه او موثره توګه د غیر معیاری څرخی 
هلیکوپتر په اړه د مرستی او لګښته د روسی Mi-17  په شان په اړه چاری په سمه توګه ارزوی او اداره کوی، 
تر څو د افغانستان د امنیتی پوځ د مرستو او یا هم د دفاع وزارت د نورو اړوند مرستو څخه تر السه شوی مرستې 

شاملی کړی.  د دی موخې د تر السه کولو په هدف شاید چی ډیرې پروژې پیل او ابتکار شوی وی.

د افغان ملي پولیسو د روزنې پروګرام )ګډه پلټنه(
) د پروژې شمیره D2011-D000JA-0009.000، ] د بهرنیو چارو وزارت 11AUD3001[، د ۲۰۱۰ کال د سپتمبر 

په ۳۰مه پیل شوي دي( 

DoD OIG او DoS OIG دغه ګډه پلټنه د ۲۰۱۱ مالي کال د ملي دفاع د صالحیتونو د قانون په رڼا که چه د 
DoD OIG څخه غواړي چه د DoS OIG په مرسته د افغان ملي پولیسو د روزنې د پروګرام په اړه یو راپور 
چمتو او خپور کړي. دغه پلټنه د افغان ملي پولیسو د پروګرام په اړه د قراردادنو د لیږدونې د څرنګوالي په ارزونه 
وکړي. په ځانګړی توګه، DoD OIG/DOS OIG به د انتقال د لګښت، د کړنو کچه او د انتقال اړوند د پالن 
جوړونې هڅې  تر څو د قرارداد څارنه، اړینه مرسته او کمک، د پروګرام اغزمنه اداره یقینی او عملی شی. دغه 
MERO-A- د DOS OIG شمیره راپور او دD-2010-042 د DoD OIG ګډ ګروپ په پام کې لري چه د
6-10 شمیره راپور تعقیب کړي، ” د افغان ملي پولیسو د روزنې او سالمشورې لپاره د امریکا د دفاع وزارت 

لخوا د بهرنیو چارو وزارت ته د ورکړل شوو مرستو منل شوې او لګښتونه“، د ۲۰۰۹ کال د فبروري ۹مه.
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په افغانستان کښی د قومندان د عاجل عکس العمل پروګرام ته د ورکړل شوو پیسو کنترول او 
راپور ورکونه 

) د پروژې شمیره D2010-D000FL-0276.000، د ۲۰۱۰ کال د سپتمر په ۲مه پیل شوی(

DoD OIG غواړی چی معلومه کړی چی د CERP سره په افغانستان کښی د فعالیتو سره د مرستې په موخه 
جوړکړل شوی داخلی کنترولی سیستمونه سم او مناسب دی.  په ځاګړی توګه، DoD OIG به کنترول وپلټی 
تر څو یقینی کړی چی پیسې په سمه توګه ورکړل شوی دی، او دا چی د بشپړ،سم او دقیق معلومات هغو پریکړه 
  CERP د اداره مسولین دی ورکړل شوی دی.  دا څیړنه د هغو څیړنو دویمه ده چی CERP کوونکو ته چی د
لپاره داخلی جوړ شوی  کنترولی  پیسو ورکونې  د  په موخه  فعالیتو سره د مرستې  د  افغانستان کښی  په  لخوا 

سیستمونه وارزوی. 

د امریکا د پوځ د استخباراتی او امنیتی مقرره د ژبنی مرستې  د قرارداد تطبیق 
)د پروژې شیمره. D2010-D000JA-0165.001، د ۲۰۱۰ کال د جون په یوویشتمه پیل شوی ( 

DoD OIG غواړی تر څو معلومه کړی چی د امریکا د پوځ د استخباراتی او امنیتی مقرره د ژبنی مرستې 
قرارداد )W911W4-07-D-0010(  په سمه توګه  تطبیق او عملی شوی دی. د افغانستان سره د ژبې په 
D2010-D000JA- څانګه کښی د مرستې دا پروژه د بیا کتنې او ارزونې د پروسې د لړۍ یوه برخه ده. پروژه
 )W911W4-07-D-0010( 0165.000 معلومه وی چی په افغانستان کښی د ژبی د څانګه سره مرسته شوی

الزم امنیتی مقررات په پام کښی نیول شوی دی.

د افغانستان په پروان والیت کښې د بندیخانې رغونه 
)د پروژې شمیره. D2010-D000JO-0229.000، چی د ۲۰۱۰ کال د جون په ۱۴ پیل شوی( 

DoD OIG غواړي چه معلومه کړي چه د امریکایی اردو د انجینرانو قطعې)USACE( او USFOR-A د 
افغانستان په پروان والیت کې د زندان د رغولو په موخه ټول رغونیز خدمتونه د فدرال مالکیت د قانون او نورو 
اړوندو قوانینو او مقرراتو سره سم رانیولي او د اړوندو مقرراتو سره یی سم چارې تنظیم او پرمخ وړي دي. 
په ځانګړې توګه DoD OIG به معلومه  کړي چه ایا USACE په منظم او اړین ډول په پروان والیت کې د 
 USACE جوړیدونکي زندان څخه د رغونې د چارو د ترسره کیدو په موده کې د هغه څخه څارنې کړې او ایا
باید د قراردادي پر وړاندي د موجوده نواقصو، کمیو او تقلب پر وړاندي اړین ګامونه اخیستي او یا یی هم باید 

واخلي. 

د افغان ملي امنیتي ځواک د روغتیایی وړتیاو د پرمختیا د پایښت په اړه د امریکا او د 
ایتالفي قواوو هڅې

)د پروژې شمیره D2009-D00SPO-0115.000، چه د ۲۰۰۸ کال د دسمبر په ۱۷ پیل شوي( 

DoD OIG غواړي چه معلومه کړي چه د افغان ملي امنیتي پوځ د روغتیایی مرکز د پراختیا او ثبات په موخه 
د امریکا د حکومت، د ایتالف او افغان کورنیو او دفاع وزارت اهداف، موخې ، پالنونه او الرښونې خپرې او 

عملي شوي دي.
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د بهرنیو چارو د ځانګړی عمومی پلټونکی دفتر

د افغان ملي پولیسو د روزنې د پروګرام پلټنه )ګډه پلټنه(
) د پروژې شمیره 11AUD3001 ]DoD D2011-D000JA-0009.000[ چه د ۲۰۱۰ کال سپتمبر په ۳۰ پیل شوې 

ده(

 DoD اهداف او موخې: د ۲۰۱۱ مالي کال کې د اټکل شوې اړتیا له مخې د ملي دفاع د صالحیت قانون چه د
OIG څخه د DoS OIG په همکارۍ غوښتنه کوي چه افغان ملي پولیسو د روزنې د پروګرام په اړه راپور 
خپور کړي،  د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د عمومي پلټونکي د دفتر هدف دا دي چه د امریکا د دفاع او 
بهرنیو چارو وزارت هغه هڅې چه غواړي افغان ملي پولیسو د پروګرام په اړه د قرارداد اداره ولیږدوي لوړه 
او اوچته کړي. په ځانګړی توګه، DoS OIG به د لګښت، د کارکولو د معیاراتو او د انتقال سره اړوند د پالن 
جوړونې هڅو سره مرسته وکړی تر څو یقینی کړی چی د قرارداد څخه سمه څارنه، دقیق مرستې او همکارۍ 
 DoD همدا ډول په پام کې لري چه د DoS OIG .او د پروګرام مناسبه اداره صورت مندلی او یقینی شوی ده
OIG د D-2010-042 شمیره راپور او د DoS OIG د MERO-A-10-6 شمیره راپور تعقیب کړي،" د 
افغان ملي پولیسو د روزنې او سالمشورو لپاره د دفاع وزارت تعهداتو او د لګښتونو په اړه د هغه مرستې چه د 

دې موخې لپاره ځانګړي شوي دي،" 2/9/2010

د ملکي افغانانو د ژوند د سطحې لوړول)ګډه پلټنه(
( د پروژې شمیره. 11AUD3003، چی د ۲۰۱۰ کال په اکتوبر کښي پیل شوی)

هدف: د یادې شوې څیړنې اصلی موخه په افغانستان کښی د ملکی وګړو د ژوند د صطح د لوړوالي او ښوالي 
ارزونه او دا چی د ) د ۲۰۰۹ کال څخه بیا تر اوسه( په دی هدف څومره پیسې لګول شوی او )د اوس څخه بیا 
۲۰۱۲( کال پوری د دی هدف د پرمخ وړولو او د پایښت لپاره نوری پیسې پکار دی. دغه کار به په افغانستان 
کې د ملکي ژوند د سحطې د لوړولو په برخه کې د ګمارنې، روزنې، ځای پر ځای کونې، او اړینو عملیاتو د 

لګښتونه په اړه تمرکز وکړي.

د بهرنیو چارو وزارت د عمومي پلټونکی دفتر- د منځنی ختیځ ساحوی 
دفتر 

د افغانستان د لوی څارنوالي د مخدره توکو پر وړاندي د مبارزې د څانګې سره د مخدره 
توکو پر وړاندي د مبارزې د نړیوالې ادارې او د قانون د حاکمیت  د قضایی څانګې لخوا د 

ترسره کیدونکو مرستو او مالتړ په اړه ارزونه ) د قرارداد ارزونه(
)د پروژې شمیره: -MERO3013-11 چې د 2011 کال په فبرورۍ کې پیل شویده( 

دغه ارزونه به معلومه کړي چه )۱( د امریکا د بهرنیو چارو وزارت څومره پیسې منلې او مصرف کړي دي؛)۲( 
د بهرنیو چارو وزارت څرنګه تضمین کوالی شي چه مرستې په سمه توګه تخصیص شوي دي؛)۳(  تر کوم حده 
د بهرنیو چارو وزارت د فساد پر وړاندي د مبارزې د سالکارۍ او قضایی مالتړ پروګرام خپلې موخې ترالسه 
کړي دي؛ او )۴( او د مرستې د دې پروګرام څخه د څار په برخه کې په کابل کې د امریکا د سفارت بریا او 

اغیزمنتیا.
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په افغانستان کې د بهرنیو چارو د نویو اهدافو به اړه د اړیتاو او د شرایطو او امکاناتو په 
اړه محدوده ارزنه    ) د پرورګرام ارزونه( 

) د پروژې شمیره MERO-3007-11، چی د ۲۰۱۰ کال په دیسمبر کښی پیل شوی( 

د دغه ارزونې لومړني اهداف )۱( د ترکومې کچې په کابل کې د امریکا په سفارت او د هغه په څانګو کې د امریکا 
د بهرنیو چارو وزارت اړتیاوې په ګوته کړې، انکشاف او په نویو موقفونو باندي نوي کسان ګمارلي دي؛ او )۲( او 

یا اوسنۍ او هغه کاري چاپیریال چه دغه نوي په دنده ګمارل شوي په خوندي، مناسب او محفوظ ځای کې دي. 

د نړیوال مخدره توکو په وړاندی د مبارزې د قانون د پلی کیدو د ادارې د عملیاتی امکاناتو 
او په افغانستان کښې د لویو جرمونو د عملیاتو د ځواک سره د قراردادو د پایښت او تلی 

پاتی ثبات په موخه بیا کتنه ترسره کول )ګډه ارزونه( 
) د پروژې شمیره MERO-3003-11، د ۲۰۱۰ کال په اکتوبر کښی پیل شوی(

د دې ارزونې لومړني اهداف د دې امرونو معلومول دي )۱( د قرارداد د شرایطو او مقرراتو پیږندل؛ )۲( د هغه 
پیسو د کچې معلومول چه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د عملیاتو د اسانتیا او پایښت لپاره منلي او مصرف 
کړي دي؛ )۳( په فالکون کمپ کې د ډاین کورپ لخوا د سترو جرمونو عملیاتو ته د وړاندي شوو اسانتیاو په اړه 
د نوموړي ادارې د قرارداد سرسم د کړنو ارزونه؛ او )۴( د بهرنیو چارو وزارت دا امر څرنګه تضمین کوالی 

شي چه د نومړي پروګرام لپاره ځانګړې شوې مرستې په سمه توګه د ټاکلو اهدافو لپاره کارول کیږي.

د نړیوال مخدره توکو په وړاندی د مبارزې د قانون د پلی کیدو د ادارې د عملیاتی امکاناتو 
او په افغانستان کښې د لویو جرمونو د عملیاتو د ځواک سره د قراردادو د پایښت او تلی 

پاتی ثبات په موخه بیا کتنه ترسره کول )ګډه ارزونه(
)د پروژې شمیره. MERO-3004-11، چی د ۲۰۱۰ کال په سپتمبر کښي پیل شوی(

د دغه کار اهداف عبارت دي له )۱( د ملګرو ملتونو د ګډوالۍ د ادارې، نړیوال سره صلیب او نورو غیر دولتي 
ادراو سره په ګډه د اړتیاو په ګوته کول؛ )۲( څرنګه دغه اړتیاوې په ګوته شوي دي،)۳( ایا مرستې ټاکلو اهدافو 
ته رسیدلي،)۳( ایا پروګرامونو خپلې ټاکلې موخې ترالسه کړي دي؛ او )۴( او په افغانستان کې د بشري مرستو په 
برخه کې       د امریکا د سفارت او والیتي بیارغونې د ډلې د تنظیم او همغږۍ په برخه کې بریا او موافقیت.  

د حكومت د احتساب اداره

په افغانستان او عراق کې د قرارداد کولو په اړه د ګډ راپور بیاکتنه
)پروژه نمبر 120974، پیل شوي ۱ اپریل ۲۰۱۱(

دغه بیاکتنه به پر )۱( د بهرنیو چارو او دفاع وزارت او USAID لخوا په افغانستان او عراق کې د فعالیتونو د 
قرارداد په برخه کې د پرسونل او اړوندو مسایلو په اړه د یو ګډ راپور د خپرولو لپاره د معلوماتو په برخه کې 
مرسته؛ )۲( او پدې دواړو هیوادونو کې د قراردادونو  په اړه د راپور ورکول لپاره معلومات په څه ډول تنظیم، 
تعقیب او همغږۍ کیږي؛ او )۳( د اړوندو ادارو سره د اړینو معلوماتو او مربوطه کسانو په اړه د معلوماتو د راټولو 

په برخه کې د ډیټابیس د تعقیب او ادارې په برخه کې مرسته او د هغه د تقویې لپاره کمک شامل دی.
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د کړکیچ څخه په ډک هیواد کې د دولتي قرارداد کول
)پروژه نمبر 120976، پیل شوي ۳۱ مارچ ۲۰۱۱(

دغه پلټنه به تر ډیره حده  د مرستې په دغه برخو باندي متمرکزه وي )۱( د بهرنیو چارو د وزارت د ماموریت او 
اړیتاو د غوښتنو سره د سازمان تطابق؛ )۲( د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د الس ته راوړنو په لپاره د بشري 
قوې ارزونه هم د پرسونل د شمیر او هم د وړتیاو له نظره؛ )۳( د بهرنیو چارو د وزارت لخوا د خپل اړخه او 
یا هم د کومې بلې فدرال ادارې لخوا د قراردادونو د ورکولو او د مدیریت د څرنګوالي معلول؛ )۴( د تشنج څخه 
په ډک چاپیریال کې د قانوني او سمونیز موجود صالحیتونه او اختیارات؛ او )۵( هغه هڅې چه د دولت د الس 
ته راوړنو د ظرفیت د لوړو په برخه کې پالن او یا هم د الس ته راوړنو د عملي کولو په الره کې د اصالحاتو 

لپاره په پام کې نیول شوې.

د اطالعاتو، مراقبت، پیږندنې راټولیشینه)ISR(  او کاري تنظیم او مدیریت 
)پروژه نمبر 351603، پیل شوي ۱ مارچ ۲۰۱۱(

دغه بیاکتنه به پر )۱( د بهرنیو چارو او دفاع وزارت او USAID لخوا په افغانستان او عراق کې د فعالیتونو د 
قرارداد په برخه کې د پرسونل او اړوندو مسایلو په اړه د یو ګډ راپور د خپرولو لپاره د معلوماتو په برخه کې 
مرسته؛ )۲( او پدې دواړو هیوادونو کې د قراردادونو  په اړه د راپور ورکول لپاره معلومات په څه ډول تنظیم، 
تعقیب او همغږۍ کیږي؛ او )۳( د اړوندو ادارو سره د اړینو معلوماتو او مربوطه    کسانو په اړه د معلوماتو د 

راټولو په برخه کې د ډیټابیس د تعقیب او ادارې په برخه کې مرسته او د هغه د تقویې لپاره کمک شامل دی. 

بیومتریک، وروستۍ تکتیکي مایل 
)پروژه نمبر 351617، پیل شوي ۱ مارچ ۲۰۱۱(

GAO به)۱( هغه کچه او اندازه معلومه کړي چه د امریکا د دفاع وزارت د دندې څخه وړاندي د روزنې په ترڅ 
کې د بیومتریکي پالیسۍ او عملي چارې ورښودل شوې او تطبیق شوي دي، د دغه پالیسیو او تطبیقاتو مناسبت 
معلوم کړي؛ )۲( د هغه کچې معلومول چه د دفاع وزارت بیومتریکي تجهیزات د عملیاتي غوښتنو سره اړخ لګول 
او مناسبتوالۍ ) د بیلګه په توګه ارتباطات، عرضه او حفظ او مراقبت(؛ او )۳( د بیومتریکي معلوماتو د راټولو 

او د معلومات د تنظیم په برخه کې د حاصله شوی موثریت او اغیزمنتیا.

د افغان امنیتي پرسونل او استخدامولو او چاڼولو په برخه کې د امریکا متحده ایاالتو او د 
ایتالفي قواوو پروګرامونه 

)پروژه نمبر 320851، پیل شوي ۲۰ فبروري ۲۰۱۱(

دغه بیاکتنه معلومه کړي چه )۱(  ترکومې کچې د افغان امنیتي پرسونل او استخدامولو او چاڼولو په برخه کې د 
امریکا متحده ایاالتو او د ایتالفي قواوو پروګرامونه له الرې د مجرمینو، تروریستانو او مخالفینو سره د اړیکو 
درلودولو په موخه چاڼ شوي دي؟ )۲( معلومه کړي چه د دغه ادارو پر وړاندي کومې ننګونې موجودې دي او ایا 
اړین اصالحي ګامونه اوچت شوي دي.؟ )۳( ترکومې کچې د امریکا د دفاع او بهرنیو چارو وزارت د مخالفینو 
حملو ته په کتو د چاڼ دغه چارې عیاري او نوې کړي دي؟ )۴(د افغان ملي پولیسو او افغان ملي اردو د روزنې 

لپاره د ګمارل شوو امریکایی پرسونل د ژوند د خوندیتوب لپاره څه اړین ګامونه اخیستل شوي دي؟
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په افغانستان کې د خصوصي امنیتي کمپنیو څخه د امریکا د دفاع وزارت څارنه 
)پروژه نمبر 351616، پیل شوي ۲۰ فبروري  ۲۰۱۱(

GAO غواړي چه معلومه کړي تر کومې کچې )۱( د امریکا د دفاع وزارت داسي اړین ګامونه اخیستي چه 
معلومه کړي په افغانستان کې د خصوصي امنیتي کمپنیو څخه ګټه اخیستل مناسب دي؛ )۲( ایا د امریکا د دفاع 
وزارت داسي پروسه لري چه معلومه او یقیني کړي چه په افغانستان کې د خصوصي امنیتي کمپنیو په چوکاټ 
کې دنده ترسره کوونکي پرسونل د مناسبې سابقې، وړتیاو او روزنې درلودنکي دي؛ )۳( د دفاع وزارت داسي 
پروسه رامنځ ته کړې چه د خصوصي امنیتي کمپنیو د اصلي او دویم الس قراردادیانو په اړه معلومات ولري؛ 
او )۴( ایا د دفاع وزارت داسي پالنونه باندي کار کول پیل کړي چه وکولی شی  په افغانستان کې د خصوصي 

امنیتي کمپنیو د مرستې پرته کار وکړي. 

د تجهیزاتو د بیاځای پر ځای کولو په برخه کې د بحري قطعې تجهیزاتي ستراتیږۍ 
)پروژه نمبر 351552، پیل شوي ۹ دسمبر ۲۰۱۱(

دا بیا کتنه به د هغې کچې او اندازې په اړه چی  )1( چی بحری قطعه په افغانستان او عراق کښي د ځمکني او 
هوایی د بیرته سپارل شوو وسلو لپاره کومه ستراتیژی لری; )2( معلومه کړی چی د بحری قطعه هغه ستراتیژی 
د یادې شوی قطعه د پوځ د نویو کولو اصولو سره سمون لری; )3( په افغانستان او عراق کښی د وسلو د بیرته 
راټولو د لګښت د معلومولو مشخص کړی )4( او، د ۲۰۰۹ څخه بیا تر ۲۰۱۲ مالی کال راپور د توکو د بیرته 

راټولو بودجه د عمومی بودجه د الرښونو او شرایطو سره سمون لری.

د بودجې او مالي چارو د مدیرت په برخه کې د افغانانو ته وړتیاو او ظرفیتونو لوړول
)پروژه نمبر 320815، پیل شوي ۵ نومبر ۲۰۱۰(

دغه بیاکتنه به پدې اړه تمرکز وکړي تر څو)۱( د افغانستان د ملي بودجې ) عایدات او مصارف( او د بودجې 
کمبودتات مشخص کړی؛ )۲( د امریکا هغه هڅې چه غواړي د افغانانو د ظرفیتونو د لوړولو له الرې هغوی 
وتوانیږی چه قوي مالي سیستم تاسیس  او هغه څخه په سم ډول مدیرت او څارنه وکړای شي، او همدا شان معلومه 
کړي چه دغه هڅې د نړیوالو او افغان اهداف سره همغږي دي؛ او )۳( د هغه کچې معلومول چه د امریکا مرستې 
سبب شوي چه د افغانستان اسالمي جمهوري دولت توانیدالی دي خپله بودجه تنظیم او د هغه څخه نظارت وکړي 

او یو قوي او باثباته مالي مدیرتي سیستم یی رامنځ ته کړای دي.

د سوداګرۍ او د ثبات د عملیاتو په اړه د امریکا د دفاع وزارت ځانګړۍ ماموریت 
)پروژه نمبر 351525، پیل شوي ۲۶ اګست ۲۰۱۰(

دغه بیاکتنه به پدې متمرکزه وي چه )۱( ترکومې کچې د نوموړي ځواک ماموریت د ۲۰۰۶ کال راپدیخوا تغیر 
موندالی دي او ایا د امریکا د دفاع وزارت داسي تدابیر او پالنونه رامنځ ته کړي چه د نوموړي ځواک ماموریت 
نورو هیوادونه ته وغزوي او هغه معیاري کړي؛ )۲( تر کومه حده د امریکا د دفاع وزارت د منل شوو معیارونه 
په اساس د نوموړي ځواک فعالیتونه ارزولي او پلټلي دي؛ )۳( تر کومه حده نوموړۍ ځواک خپل فعالیتونه د 
نورو پروګرامونو سره همغږي او هماهنګوي ؛ او )۴( د نوموړي ځواک چارې د نورو پروګرامونو سره ورته 



I  جوالی ۳۰، ۲۰۱۱ 129د متحده ایاالتو د کانګرس لپاره  راپور 

نظارت ادارو  نورو  د 

او تر کومه سطحې توپیر لري او ایا د پروګرامونو ترمنځ ته ال زیاتې الس ته راوړنې امکانات او فرصتونه 
موجود دي. 

د اردو مشورتی او مرستندوی دسته یا تشکیالت   
)پروژه نمبر 351514، پیل شوي ۴ اګست ۲۰۱۰( 

پوځ د افغان او عراقي امنیتي ځواک سره د مرستې او سالمشورو په موخه د مبارزې ځانګړي غونډونه تاسیس او 
زیاتوي. دغه بیاکتنه به تر ډیر حده پورې پردغه ټکو باندي تمرکز کوي )۱( تر کومې کچې پوځ د جنګي غونډ 
ډلو ته د هغوي د رول او موخو په اړه معلومات ورکړل شوي دي؛ )۲( ترکومې کچې پوځ د جنګي غونډ ډلو د 
زیاتولو په اړه د اړینې روزنې او منابعو په اړه معلومات ورکړي، د هغه کچې ارزونه چه د امریکا د دفاع وزارت 
او پوځ د امنیتي ځواک سره د مرستې او همکاري په برخه کې ترسره کړې ؛ او )۳( د هغې کچې ارزونه چه د 
پوځ لخوا تر کومه حده د پوځ د جنګي غونډ ډلو د پراخوالي په برخه کې اړتیاوې پوره کړې او تر کومې اغیزې، 

که چیري کوم وي، دا د پوځ د چمتوالي په اړه راپور ورکول شامل دي.

د افغانستان لپاره د امریکا د مستقیمو مرستو په اړه حساب ورکول 
)پروژه نمبر 320794، پیل شوي ۲۱ جوالی ۲۰۱۰(

په دغه بیاکتنه کې به په هغه مقدار مرستو باندي تمرکز وشي چه د امریکا متحده ایالتو د افغانستان دولت ته په 
مستقیم ډول ورکړي دي؛ افغان دولتي وزارتخانو ته په دوه اړخیز ډول ورکړل شوې مرستو په اړه د حساب 
ورکولو په لړ کې د کنترول عمده او کلیدي عناصر؛ او د افغانستان دولت سره د څو اړخیزو فنډونو له الرې د 

مستقیمو ترسره شوو مرستو په اړه د حساب ورکولو مهم او کلیدي عناصر.

په افغانستان کې د امریکا ملکي حضور
)پروژه نمبر 320766، پیل شوي ۳ می ۲۰۱۰( 

دا پلټنه به د امریکایی ادارو یا اجنسیانو لخوا په افغانستان کې د ملکي بشري قوې په اړه د لومړیتوبونو او د دې 
کارکونکو په دندو باندي د ګمارنې په برخه کې پرمختګ ته کتنه وکړي،  او هغه ګامونه چه امریکایی ادارو د 

خپل پرسونل د ځای پر ځای کولو لپاره ترسره کړې دي.

د افغانستان د لوژستیک سره مالتړ 
)پروژه نمبر 351492، پیل شوي ۳۰ اپریل ۲۰۱۰(

دا بیاکتنه به پدې ټکو باندي تمرکز وکړي )۱( تر کومې کچې د امریکا د دفاع وزارت په افغانستان د کې فعالیتونو 
د مالتړ لپاره پرسونل، تجهیزات او وسایل د نوموړي وزارت د ټاکل شوو پالنونو او ضرب االجل سره سم ترسره 
کړي دي؛ )۲( که چیري داسي فکتورنه وي چه په افغانستان کې د عملیاتو په مالتړ لپاره په پرسونل، تجهیزاتو 
او وسایلو باندي اغیزه کړي وي او د نوموړو فکتورونو سره څرنګه چلند وشو؛ او )۳( تر کومې کچې او سرحد 
پورې د امریکا دفاع وزارت په افغانستان کې د پرسونل، تجهیزاتو او وسایلو د قومندانۍ د زنځیر په جوړولو او 

رامنځ ته کولو کې بریالي شوي دي.
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نظارت ادارو  نورو  د 

د متحده ایاالتو د پوځ د پلټنې اداره

د قومندان د بیړني عکس العمل پروګرام - افغانستان
)د پروژې کود A-2011-ALL-0342.000، چه د ۲۰۱۱ مالي کال په ۲مه ربع کې پیل شوي و(

دغه پلټنه به جوته کړي چه ایا)۱( د قومندان د بیړني عکس العمل پروګرام د پروژې د بیاکتنې او منظورۍ پروسې 
تر کومې کچې د خپلو ټاکلو معیارونو سره سم د افغانانو لپاره په بیړنۍ حالت کې مرستې چمتو کړي دي او )۲( 

او د CERP د فنډ ورکولو پروسه په بشپړ ټول د پروژې د لیست لخوا حمایه او د هغه مالتړ شوی وو.

د نړیوالې پرمختیا لپاره متحده ایاالتو اداره د عمومي پلټونکی دفتر

د روغتیایی پروګرامونو سره د مالتړ په موخه د عامې روغتیا د وزارت سره د ترسره شوو 
مرستو په اړه بیاکتنه 

)۲۰۱۱ کال په ۳مه ربع کې پیل شوي دي(

هدف: معلومه کړي چه د عامه روغتیا وزارت په افغانستان کې د USAID په مرسته ترکومه حده روغتیایی 
چارې پداسي توګه ترسره کړي چه د افغانستان د ملي روغتیایی اهدافو سره سمون لري.

د سمیزې دولتدارۍ او د ټولنې د پراختیا پروګرام د داخلي پلټنو د موندنو د ځواب په اړه 
بیاکتنه 

)۲۰۱۱ کال په ۳مه ربع کې پیل شوي دي(

هدف: معلومه کړي چه په USAID باندي حواله شوي لګښتونه موجه، قانوني او پر ځای وو.

په افغانستان کې د USAID لپاره د ځانګړو شوو مرستو په اړه د ترسره شوو داخلي 
کنترول څخه بیاکتنه کول 

)۲۰۱۱ کال په ۳مه ربع کې پیل شوي دي(

هدف: معلومه کړي چه ایا په افغانستان کې USAID د ځانګړو شوو مرستو په اړه د ترسره شوو داخلي کنترول 
په اړه الزم تدابیر ترسره کړی دي.

په افغانستان کې د USAID لخوا د افغانستان د ثبات ابتکار – جنوبي سیمې
)چه د ۲۰۱۱ مالي کال په ۲مه ربع کې پیل شوي و(

هدف: معلومه کړي چه په جنوبي سیمو کې په افغانستان کې د USAID لخوا د افغانستان د ثبات ابتکار د ټولنو 
او افغان دولت ترمنځ ته اعتماد او باور د فضا په رامنځ ته کولو کې بریالي دي.
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نظارت ادارو  نورو  د 

په افغانستان کې د USAID د افغان ملکي وګړو سره د مرستې د پروګرام په اړه بیاکتنه 
) د پیل نیټه نه ده ورکړل شوې(

هدف: د افغان ملکي وګړو سره د مرستې د پروګرام په اړه د ارزونکو لخوا د مرستو د ضیاع، ناوړه ګټې اخیستې 
او فساد د ارزونې تعقیبول

تحقیقات
د ۲۰۱۱ کال د جون تر ۳۰مې پورې DoS OIG په افغانستان کې د ۱۰ پرانیستو دوسیو راپور ورکړی دي 

معایني
د DoS OIG تفتیش په افغانستان کې د دریو میاشتو په لړ کې د تفتیش یو راپور خپور کړي 

 )CFR(د کابل کې د سفارت د تفتیش د بشپړونې د تعقیب په اړه بیاکتنه
) د راپور شمیره ISP-C-11-53A چه د ۲۰۱۱ کال د جون په ۲۳ خپور شوی(

 ISP-I-10-32A، February( کې د ترسره شوو وړندیزونو DoS OIG/ISP په کابل کې د امریکا په سفارت
2010( چه )a( د وړاندیزونو تړل او/یا هم د هغه حاالتو په اړه چه تر اوسه موجود دي د وړاندیزونو بیا مطرحه 

کول.



پلټونکی I  ځانګړی عمومي  بیا رغونه   افغانستان  د  132

ضمیمې

پلټونکی I  ځانګړی عمومي  بیا رغونه   افغانستان  132د 

د سیګار رسمي تړون  
د سیګار رسمي تړون د متحده اياالتو او افغانستان ترمنځ د هڅو د ارتباط استازيتوب کوي  ترڅو د 
بیا رغونې احتساب او نظارت وکړي. د تړون د مرکز په پورتنی برخه کې عبارت په دري ژبه دی 
او مانا يی د افغانستان د بیا رغاونی لپاره ځانګړی عمومی پلټونکی )سیګار( دی.  د تړون د مرکز 

په الندنی برخه کی عبارت په پښتو ژبه دی او يو ډول مانا لری.
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ضمیمې 
او پايلیکونه 



پلټونکی I  ځانګړی عمومي  بیا رغونه   افغانستان  د  134

ضمیمې

د a ضمیمه  
د قانوني غوښتنو او اړیتاو سره د راپور پرتله کول 

پاڼې د سیګار د جوړونکي قانون الندې د شرايطو سره حواله ورکوي، د ملي دفاع د  دا ضمیمه د دي راپور 
اختیاراتو قانون د مالي کال ۲۰۰۸ لپاره، p.l. no. 110-181, § 1229 ا)A.1 جدول(

د p.l. no. 110-181, § 1229 الندې د دې راپور د سیګار د درې میاشتني راپورونو اوغوښتنو پرتله کول 
د عامه قانون برخه د سیګار توانمنونکې ژبه د سیګار عمل برخه

نظارت کول
برخه ۱۲۲٩ )ای()۱( عمومي پلټونکى بايد نېغ په نېغه د بهرنیو چارو د 

وزير او يا د دفاع وزير ته راپور ورکړي او يا د 
هغوى د عمومي نظارت الندې وي.

د بهرنیو چارو وزير او د دفاع 
وزير ته راپور ورکوي

ټولې برخې

مسوولیتونه او دندې
برخه ۱۲۲٩ )ايف()1( د افغانستان د بیا رغونې نظارت.— دا به د 

عمومي پلټونکي وظیفه وي چې د هغو پېسو چې 
اختصاص شوي او يا په بله مانا په ا فغانستان کې 

د بیا رغونې لپاره په الس ورکړل شوي، او د هغو 
پروګرامونو، عملیاتو او قراردادونو   هم چې د 
دې پروګرامونو په کارولو سره ترسره شوي، د 

چلند، سمبالولو او خرڅ نظارت وکړي او د پلټنو او 
تحقیقاتو انسجام يې وکړي.او د هغه قراردادنو چه 
د فنډونو لکه د )a( د فرعي برخې د )G( الندي 

څخه ګټه اخلي. 

تخصیصاتو ته کتنه موجودې 
بوديجې

د هغو پروګرامونو، عملیاتو، 
قراردادونو کتنه چې اختصاص 
شوې\ موجودې بوديجې کاروي.

ټولې برخې

برخه ۱۲۲٩ )ايف()۱()ای(  د داسې بوديجو د مسوولیت او لګښت د حساب 
کتاب نظارت 

د اختصاص شويو\موجود 
بوديجو د مسوولیتونو او 

لګښتونو کتنه

د سیګار د 
نظارتبوديجې

برخه ۱۲۲٩ )ايف()۱()بې(  د هغو قراردادونو نظارت او کتنه چې د داسې 
بوديجو لخوا تمويل شوې وي

د بیا رغونې د هغو فعالیتونو 
کتنه چې د تخصیصاتو او 

مرستو لخوا تمويل شوي وي.

د سیګار نظارت

برخه ۱۲۲٩ )ايف()۱(
)سي( 

د هغو قراردادونو نظارت او کتنه چې د داسې 
بوديجو لخوا تمويل شوې وي 

د هغو قرادادونو کتنه چې 
اختصاص شوې او موجودې 

بوديجې کاروي

يادونه ۱ 

برخه ۱۲۲٩ )ايف()۱(
)ډي( 

د رياستونو، ادارو، او د متحده اياالتو د سازمانونو، 
او شخصي او نادولتي سازمانونو ترمنځ د داسې 

بوديجو او ورسره تړلي معلوماتو د لېږدل نظارت 
او کتنه 

د اختصاص شويو\موجود 
بوديجو د داخلي او خارجي 

لیږد کتنه

ضمیمه ب

د داسې بوديجو په کارولو د تاريخچو سمبالتیا د دې برخه ۱۲۲٩ )ايف()۱()اي( 
لپاره چې په راتلونکي کې د داسې بوديجې]و[ پلټنې 

او معاينې اسانې کړي 

د پلټنې تاريخچې سمبالول د سیګار نظارت
ضمیمه ج
ضمیمه د

برخه ۱۲۲٩ )ايف()۱(
)ايف( 

د افغانستان تړون او د افغانستان د ملي پرمختیا د 
ستراتیژۍ په تطبیقولو کې د افغانستان د دولت او 
نورو مرستندويه هیوادونو سره د متحده اياالتو د 

ارتباط د اغېزمنتیا نظارت او کتنه 

نظارت او کتنه څرنګه چې 
تشريح شوي

پلټنې

A.1 جدول 
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ضمیمې

A.1 جدول )دوام لري(

د p.l. no. 110-181, § 1229 الندې د دې راپور د سیګار د درې میاشتني راپورونو اوغوښتنو پرتله کول 
د عامه قانون برخه د سیګار توانمنونکې ژبه د سیګار عمل برخه

برخه ۱۲۲٩ )ايف()۱(
)جي( 

د اضافی تاديې لکه ډبل تاديه او يا ډبل بیل او يا 
هم د فدرال کارکوونکو، قرارداديانو او يا مربوطه 

کړيو غیر قانونی کړنې پلټنې کول او ضرورت 
له مخې د عدالت ادارې ته د نورو پلټنو او د مالی 

منابعو د بیرته اخیستو او تعقیب لپاره د داسې 
راپورونو راجع کول اړين بريښی.

د څیړنو ترسره کول او راپور 
کول څرنګه چې تشريح شوي 

دي

تحقیقات 

برخه ۱۲۲٩ )ايف()2(  د نظارت سره اړوند نورې دندې.-عمومي پلټونکى 
بايد داسې سیسټمونه، پروسیجرونه، او کنټرولونه 

جوړ، سمبال او تر نظارت الندې وساتي چې 
عمومي پلټونکى يې د پراګراف )۱( الندې د وظیفو 

د ترسره کولو لپاره مناسب ګڼي. 

د سیسټمونو، پروسیجرونو، او 
کنټرولونو جوړول، سمبالول او 

نظارت کول

ټولې برخې

برخه ۱۲۲٩ )ايف()3(  د ۱٩٧۸ د قانون الندې د عمومي پلټونکي وظیفې 
او مسوولیتونه.—په هغه برسیره،. . ..عمومي 

پلټونکى بايد د عمومي پلټونکي د ۱٩٧۸ د قانون 
الندې د عمومي پلټونکیو وظیفې او مسوولیتونه 

هم ولري. 

هغه وظیفې چې د عمومي 
پلټونکي په قانون کې مشخص 

شوې دي

ټولې برخې

برخه ۱۲۲٩ )ايف()۴( د هڅو انسجام.-عمومي پلټونکى بايد د الندې هر 
يو سره همکاري وکړي او د هغوى همکاري 

هم ترالسه کړي: )الف( د دفاع وزارت عمومي 
پلټونکى، )ب( د بهرنیو چارو د وزارت عمومي 
پلټونکى، او )د( د نړيوالې پرمختیا لپاره د متحده 

اياالتو د ادارې عمومي پلټونکى. 

د دفاع او بهرنیو چارو 
وزارتونو او USaID له 

عمومي پلټونکو سره همکاري

د نورو ادارو 
نظارت

مرکزي مالتړ او نورې سرچینې
برخه ۱۲۲٩ )ايچ()۵()ای(  د مرکزي ادارو څخه مرسته.— د مرکزي 

حکومت د هر رياست، ادارې، يا بل سازمان څخه 
د عمومي پلټونکي د کومو معلوماتو يا مرستې په 
غوښتلو سره، د دغې ادارې مشر بايد، تر کومه 
حده چې عملي کېدونکي او د کوم موجود قانون 

خالف نه وي، عمومي پلټونکي، يا د هغه استازي 
ته، دغسې معلومات يا مرسته ورکړي. 

څرنګه چې غوښتل شوى وي د 
مالتړ تمه وکړئ

 ټولې برخې

۱۲۲٩ مه برخه )ح( )۵( 
)ب(

د رد شوې مرستې راپور ورکول.—
کله چې عمومي پلټونکی د مالوماتو يا مرستې 

غوښتونکی شی او د نوموړي په فکر بې له کوم 
دلیله له ده سره د مرستې کولو او مالوماتو د اماده 

کولو څخه انکار وشي، نو عمومي پلټونکی بايد 
پرته له کوم ځنډه د بهرنیو چارو او دفاع وزيرانو 

همدار نګه د کانګرس ټاکلو کمیټو ته  ته د دې 
حالت مناسب  راپور ورکړی.

راپور نه دی ورکړل شوی موجود نه دی
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ضمیمې

A.1 جدول )دوام لري(

د p.l. no. 110-181, § 1229 الندې د دې راپور د سیګار د درې میاشتني راپورونو اوغوښتنو پرتله کول 
د عامه قانون برخه د سیګار توانمنونکې ژبه د سیګار عمل برخه

راپورونه
برخه ۱۲۲٩ )ايي()1(  درې میاشتنې راپورونه.-د هر مالي کال د دريو 

میاشتو د پاى نه تر ۳۰ ورځو زيات نه، عمومي 
پلټونکى بايد د کانګرس مناسبو کمېټو ته يو راپور 
وړاندې کړي چې د دغې دورې، او تر کومه حده 
چې امکان لري د دغې درې میاشتنۍ راپور د پاى 

د وخت څخه د راپور د داخلولو د وخت پورې 
په دې مهال کې د عمومي پلټونکي او د هغه د 

فعالیتونو د هغو پروګرامونو او عملیاتو الندې چې 
بوديجه او پېسې د افغانستان د بیا رغونې لپاره 

ورکړل شوې وي يوه خالصه وړاندې کړي.  په 
هر راپور کې، د هغې دورې چې په دې راپور کې 
يې يادونه شوې وي، د هغو مسوولیتونو، لګښتونو، 
او عايداتو يو تفصیلي بیان چې په افغانستان کې د 
بیا رغونې او بیا جوړونې د فعالیتونو سره ملګري 

وي، بايد په ګډون د الندې شامل وي: 

راپور - ۳۰ ورځې وروسته 
د هر کال د درې میاشتنۍ 

د عمومي پلټونکي فعالیتونه 
خالصه کول د ټولو مسوولیتونو، 

لګښتونو، او عايداتو تفصیلي 
بیان 

ټولې 
برخیضمیمه ب

برخه ۱۲۲٩ )ايي()۱()ای( د اختصاص شويو/خیرات کې ورکړ شويو بوديجو 
مسوولیتونه او لګښتونه

د اختصاص شويو/خیرات کې 
ورکړ شويو بوديجو مسوولیتونه 

او لګښتونه

ضمیمه ب

برخه ۱۲۲٩)ايي()۱()بي(  د هغو لګښتونو يو پروژه په پروژه او پروګرام 
په پروګرام حساب چې تر دې نېټې د افغانستان په 

بیا رغونه کې لګول شوي، د دفاع د محکمې، د 
بهرنیو چارو د محکمې، او د نړيوالې پرمختیا لپاره 
د متحده اياالتو د ادارې، تر کومه چې تطبیقېدونکى 

وي، د هرې پروژې او پروګرام د بشپړولو د 
لګښتونو د يو اټکل سره ملګري. 

د لګښتونو پروژه په پروژه او 
پروګرام په پروګرام حساب 

د هرې پروژې يا پروګرام د 
نالګول شويو بوديجو لیست 

جوړول 

بوديجې۱ يادونه

برخه ۱۲۲٩ )ايي()۱(
)سي( 

د منسوبیدلو وړ عوايد د مالی منابعو په ګډون 
د هرهغه پروژې يا پروګرام لپاره چې د متحده 
اياالتو د ادارو او نماينده ګیو لخوا تمويلیږی، د 

بهرنو ملتونو يا اداره لخوا يې مالی منابع تیاريږی 
او د عوايدو ټول مصارف رانغاړی.  

د مرستندويه ادارو د بوديجو 
عايدات، مسوولیتونه، او 

لګښتونه 

 بوديجې

برخه ۱۲۲٩ )ايي()۱()ډي(  د هغو بوديجو سره تړلي يا شامل عايدات چې هغو 
پروګرامونو او پروژو ته د بهرنیو نیول شويو يا 

کنګل شويو شتمنیو څخه ورکړل شوي وي د کومو 
بوديجې چې د متحده اياالتو د کوم رياست يا ادارې 
لخوا ورکړل شوې وي، او د داسې عايداتو هر ډول 

مسوولیتونه او يا لګښتونه 

د نیول شويو يا کنګل شويو 
شتمنیو د بوديجو عايدات، 

مسوولیتونه او لګښتونه

بوديجې

برخه ۱۲۲٩ )ايي()۱()اي(  د هغو ادارو يا سازمانونو فعالیتي لګښتونه چې 
اختصاص شوې پېسې ترالسه کوي او يا په بله 

توګه د افغانستان د بیا رغونې لپاره ورکړل شوې 
وي 

د هغو ادارو يا کوم سازمان 
فعالیتي لګښتونه چې اختصاص 

شوې بوديجې ترالسه کوي 

بوديجې ضمیمه 
ب
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A.1 جدول )دوام لري(

د p.l. no. 110-181, § 1229 الندې د دې راپور د سیګار د درې میاشتني راپورونو اوغوښتنو پرتله کول 
د عامه قانون برخه د سیګار توانمنونکې ژبه د سیګار عمل برخه

برخه ۱۲۲٩ )ايي()۱(
)ايف( 

د هر هغه قرارداد، بوديجې، تړون يا د بوديجې د 
بل کوم میکانزم په صورت کې چې په پراګراف 
)۲(* کې يې يادونه شوې --- )۱( د قرارداد يا د 

بوديجې د بل کوم میکانزم رقم؛ )۲( د قرارداد يا د 
بوديجې د بل کوم میکانزم د ساحې لنډ بحث؛ )۳( 
په دې اړه يو بحث چې څرنګه د متحده اياالتو د 

حکومت هغه رياست يا ادارې چې په دې قرارداد، 
بوديجه، تړون، يا د بوديجې په بل میکانزم کې 
کار کوي د مهمو کانديدانو وړانديزونه وپېژندل 
يا وغوښتل چې دغه قرارداد، بوديجه، تړون، يا 
د بوديجې بل کوم میکانزم ترسره کړي، د نورو 

مهمو ادارو يا اشخاصو د يو لیست سره چې د دې 
وړانديز ورته شوى يا غوښتل شوى و؛ او )۴( 

د حق او منظورۍ هغه اسناد په کومو چې د دې 
پروسو د پرېکړې بنسټ و له هغو پروسو پرته چې 

بشپړه او پرانستې مقابله وړاندې کوي

د قراداد جزيیات تشريح کړئ  يادونه ۱

برخه ۱۲۲٩ )ايي()3(  عامه ترالسه کېدل.—عمومي پلټونکى بايد په يوه 
عامه ترالسه کېدونکې انټرنېټي ويبپاڼه د دې ضمني 
برخې د پراګراف )۱( الندې هر راپور په انګلیسي 

او نورو هغو ژبو کې خپور کړي چې عمومي 
پلټونکى پوهېږي چې په افغانستان کې په پراخه 

پېمانه ويل کېږي او خلک پرې پوهېږي. 

د راپور خپرول څرنګه چې يې 
الرښودنه شوې 

www.sigar.
mil دري او 

پښتو ترجمه په 
جريان کې ده.

برخه ۱۲۲٩ )ايي()۴(  بڼه.—د دي فرعي برخې الندې غوښتل شوی هر 
راپور بايد په ښکاره بڼه وړاندې شي، خو کیدای 
شي محرمي ضمیمې ولري، که چیرې عمومي 

پلټونکې هغه ضروري وګني

د راپور خپرول څرنګه چې يې 
الرښودنه شوې

ټولې برخې



پلټونکی I  ځانګړی عمومي  بیا رغونه   افغانستان  د  138

ضمیمې

يادونې: شمېرې په ګردي کولو اغېزمنې شوي. دری میاشتې مخکې د وښودل شو چه 
تازه السته راغلي معلومات په دې نتیجه دي  پیسو په انداره کې په ډېرلږ توپیر سره 

توپیر لیدل کیږي کوم چه اد اشخاصر لخوا را پور ورکړ ل شوی دی
سرچینې: د سیګار د10/1/2009،7/15/2011, 7/14/2011, 6/29/2011, 

10/14/2009نېټې د معلوماتو پوښتنې ته د دفاع وزارت ځواب. د سیګار 
د7/13/2011, 7/8/2011 4/14/2011 نېټې د معلوماتو پوښتنې ته د بهرنیو 

چارو وزارت ځواب. د سیګار د 7/8/2011نېټې د معلوماتو پوښتنې ته د د 
خزاينو ځواب. د سیګار د 7/19/2011 او 4/19/2010نېټې د معلوماتو پوښتنې 

ته د oMBځواب. د سیګار د7/13/2011, 10/15/2010, 1/15/2010, 
and 10/9/2009 نېټې د معلوماتو پوښتنې ته د USaIDځواب. د سیګار 

 p.l. ;4/2009 ځواب. د سیګار د DoJ د7/7/2009نېټې د معلوماتو پوښتنې ته د
 112-10, 4/15/2011; p.l. 111-212, 10/29/2010; p.l. 111-118,

FY 2010 ;12/19/2009  نېټې د معلوماتو پوښتنې ته د USDa ځواب.د دفاع 
توصیفي بیان

B.1 جدول

 B ضمیمه
د متحده ایاالتو د دولت اختصاص شوي بودیجې )په میلیونو ډالرو( 

B.1 جدول هغه مرستې ښودل کیږي کوم چه  د افغانستان د بیا جوړونې لپاره د روان کال ۲۰۱۱د جون ۳۰مې 
کې د پروګرام لخوا سنجول شوی وې  

مالي کال 2011مالي کال 2010مالي کال 2009مالي کال 2008مالي کال 2007مالي کال 2006مالي کال 2005مالي کال 2004مالي کال 2003مالي کال 2002 ټولادارهد متحده ایاالتو د بودیجو سرچینې
امنیت

)ASFF( د افغانستان د امنیتي ځواکونو بوديجهDoD39,452.520.000.000.00995.001,908.137,406.402,750.005,606.949,166.7711,619.28
DoD440.000.000.00150.00290.000.000.000.000.000.000.00روزنه او تجهیزات )د دفاع وزارت(
)FMF( بهرني پوځي مالي مرستيDoS1,059.1457.26191.00414.08396.800.000.000.000.000.000.00

)IMET( نړيوال نظامي زده کړې او روزنهDoS9.800.200.300.600.800.801.101.601.401.501.50
9.900.000.000.000.000.000.009.900.000.000.00نورېnDAA برخه ۱۲۰٧ انتقال

40,971.3657.46191.30564.681,682.601,908.937,407.502,761.505,608.349,168.2711,620.78امنیت- په ټولیزه توګه 
دولتداري او پرمختیا

)CERp( د قوماندان د بیړني ځواب پروګرامDoD3,039.000.000.0040.00136.00215.00209.00488.33550.671,000.00400.00
)AIF( د افغانستان د زيربنا فنډDoD400.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00400.00

 TFBSo(د ثبات او سوداګری د کړنو لپاره کاري ځواکDoD150.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00150.00
)ESF( د اقتصادي مالتړ بوديجهUSaID13,016.66117.51239.29893.871,280.56473.391,210.711,399.512,088.323,346.001,967.51

)Da( پرمختیايي مالتړUSaID885.4718.3042.54153.14169.56184.99166.81149.430.400.300.00
)AFSA( د افغانستان د ازادۍ د مالتړ قانونDoD550.000.00165.00135.00250.000.000.000.000.000.000.00

)CSH + GHAI( د ماشوم بقا او روغتیاUSaID554.327.5249.6833.4038.0041.45100.7763.0758.2392.3069.91
)CCC( د تولیداتو د اعتبار اردوUSaID31.667.481.330.000.000.000.0010.774.224.223.64

)FSA( د ازادۍ د مالتړ قانونUSaID5.000.000.005.000.000.000.000.000.000.000.00
USaID34.270.000.505.000.000.000.0022.323.552.900.00د متحده اياالتو د نړيوالي مرستي اداره )نورې(

DoS440.9044.0034.7066.9038.2018.2036.6026.6048.6057.8069.30نه ډېريدونکې، د توروريزم صد، 
USDa5.700.000.000.000.000.000.000.005.700.000.00د واليتي بیا رغونې د ټیم مشاوران

3.550.001.000.060.950.190.130.750.470.000.00خزانهد خزانې تخنیکي مرسته
19,116.55194.81534.041,332.371,913.27933.221,724.022,160.782,760.164,503.523,060.36په اصل کښې ټول – دولت داري او پرمختګ

د مخدره موادو پر ضد مبارزه 
)InClE( د مخدره مواد نړيوال کنټرول او د قانون تنفیذDoS3,254.2460.000.00220.00709.28232.65251.74307.57484.00589.00400.00

)DoD Cn( د مخدره موادو بندېز او د مخدره موادو پر ضد فعالیتونهDoD1,847.910.000.0071.80224.54108.05290.97192.81235.06391.11333.57
)DEA(  127.370.582.873.7216.7723.6620.3840.5918.800.000.00د عدلیي وزارتد مخدره توکو د تطبیق اداره

5,229.5260.582.87295.52950.59364.36563.09540.97737.86980.11733.57ټول- د مخدره توکو – مخالفان
بشري

I عنوان p.l. 480USDa5.000.005.000.000.000.000.000.000.000.000.00
II پي ايل ۴۸۰ عنوانUSaID716.71159.5046.1049.2056.6060.0060.00177.0065.4127.4015.50

)IDa( په مصیبت کې مرستهUSaID406.24197.0985.7711.164.220.040.0317.0127.0129.9233.99
)TI( د انتقال ابتکاراتUSaID33.378.0711.6911.221.600.000.000.000.200.420.17

)MRA( د کډوالو او مهاجرينو مرستهDoS664.69135.4761.5063.3047.1036.0053.8044.2576.7981.4865.00
)pKo( داوطلب سوله ساتلDoS69.3323.939.9020.0015.500.000.000.000.000.000.00

)ERMA( د مهاجر او مهاجرت بیړنۍ مرستهDoS25.2025.000.000.000.000.000.000.000.200.000.00
USDa109.490.004.969.0830.1023.249.4720.5512.090.000.00خواړه د پرمختګ لپاره

۴۱٦USDa95.1846.4614.1434.580.000.000.000.000.000.000.00 )ب( د خوړو کومک
USDa50.490.009.276.1210.0225.080.000.000.000.000.00خواړه د تعلیم لپاره

USDa22.400.000.000.000.000.000.0022.400.000.000.00ايمرسن بوديجه
2,198.10595.52248.33204.66165.14144.36123.30281.21181.70139.22114.66ټول—بشردوستی

د نړیوالو چارو عملیات
113.600.000.000.000.000.002.5014.3025.2034.4037.20  نظارت
5,039.30155.6035.30207.60136.10131.90207.80434.401,060.701,761.70908.20  نورې

5,152.90155.6035.30207.60136.10131.90210.30448.701,085.901,796.10945.40ټول ټال- نړیواله د کارونو کارکړنې
72,668.431,063.971,011.842,604.834,847.703,482.7710,028.216,193.1610,373.9616,587.2216,474.75ټولې بودیجې
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مالي کال 2011مالي کال 2010مالي کال 2009مالي کال 2008مالي کال 2007مالي کال 2006مالي کال 2005مالي کال 2004مالي کال 2003مالي کال 2002 ټولادارهد متحده ایاالتو د بودیجو سرچینې
امنیت

)ASFF( د افغانستان د امنیتي ځواکونو بوديجهDoD39,452.520.000.000.00995.001,908.137,406.402,750.005,606.949,166.7711,619.28
DoD440.000.000.00150.00290.000.000.000.000.000.000.00روزنه او تجهیزات )د دفاع وزارت(
)FMF( بهرني پوځي مالي مرستيDoS1,059.1457.26191.00414.08396.800.000.000.000.000.000.00

)IMET( نړيوال نظامي زده کړې او روزنهDoS9.800.200.300.600.800.801.101.601.401.501.50
9.900.000.000.000.000.000.009.900.000.000.00نورېnDAA برخه ۱۲۰٧ انتقال

40,971.3657.46191.30564.681,682.601,908.937,407.502,761.505,608.349,168.2711,620.78امنیت- په ټولیزه توګه 
دولتداري او پرمختیا

)CERp( د قوماندان د بیړني ځواب پروګرامDoD3,039.000.000.0040.00136.00215.00209.00488.33550.671,000.00400.00
)AIF( د افغانستان د زيربنا فنډDoD400.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00400.00

 TFBSo(د ثبات او سوداګری د کړنو لپاره کاري ځواکDoD150.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00150.00
)ESF( د اقتصادي مالتړ بوديجهUSaID13,016.66117.51239.29893.871,280.56473.391,210.711,399.512,088.323,346.001,967.51

)Da( پرمختیايي مالتړUSaID885.4718.3042.54153.14169.56184.99166.81149.430.400.300.00
)AFSA( د افغانستان د ازادۍ د مالتړ قانونDoD550.000.00165.00135.00250.000.000.000.000.000.000.00

)CSH + GHAI( د ماشوم بقا او روغتیاUSaID554.327.5249.6833.4038.0041.45100.7763.0758.2392.3069.91
)CCC( د تولیداتو د اعتبار اردوUSaID31.667.481.330.000.000.000.0010.774.224.223.64

)FSA( د ازادۍ د مالتړ قانونUSaID5.000.000.005.000.000.000.000.000.000.000.00
USaID34.270.000.505.000.000.000.0022.323.552.900.00د متحده اياالتو د نړيوالي مرستي اداره )نورې(

DoS440.9044.0034.7066.9038.2018.2036.6026.6048.6057.8069.30نه ډېريدونکې، د توروريزم صد، 
USDa5.700.000.000.000.000.000.000.005.700.000.00د واليتي بیا رغونې د ټیم مشاوران

3.550.001.000.060.950.190.130.750.470.000.00خزانهد خزانې تخنیکي مرسته
19,116.55194.81534.041,332.371,913.27933.221,724.022,160.782,760.164,503.523,060.36په اصل کښې ټول – دولت داري او پرمختګ

د مخدره موادو پر ضد مبارزه 
)InClE( د مخدره مواد نړيوال کنټرول او د قانون تنفیذDoS3,254.2460.000.00220.00709.28232.65251.74307.57484.00589.00400.00

)DoD Cn( د مخدره موادو بندېز او د مخدره موادو پر ضد فعالیتونهDoD1,847.910.000.0071.80224.54108.05290.97192.81235.06391.11333.57
)DEA(  127.370.582.873.7216.7723.6620.3840.5918.800.000.00د عدلیي وزارتد مخدره توکو د تطبیق اداره

5,229.5260.582.87295.52950.59364.36563.09540.97737.86980.11733.57ټول- د مخدره توکو – مخالفان
بشري

I عنوان p.l. 480USDa5.000.005.000.000.000.000.000.000.000.000.00
II پي ايل ۴۸۰ عنوانUSaID716.71159.5046.1049.2056.6060.0060.00177.0065.4127.4015.50

)IDa( په مصیبت کې مرستهUSaID406.24197.0985.7711.164.220.040.0317.0127.0129.9233.99
)TI( د انتقال ابتکاراتUSaID33.378.0711.6911.221.600.000.000.000.200.420.17

)MRA( د کډوالو او مهاجرينو مرستهDoS664.69135.4761.5063.3047.1036.0053.8044.2576.7981.4865.00
)pKo( داوطلب سوله ساتلDoS69.3323.939.9020.0015.500.000.000.000.000.000.00

)ERMA( د مهاجر او مهاجرت بیړنۍ مرستهDoS25.2025.000.000.000.000.000.000.000.200.000.00
USDa109.490.004.969.0830.1023.249.4720.5512.090.000.00خواړه د پرمختګ لپاره

۴۱٦USDa95.1846.4614.1434.580.000.000.000.000.000.000.00 )ب( د خوړو کومک
USDa50.490.009.276.1210.0225.080.000.000.000.000.00خواړه د تعلیم لپاره

USDa22.400.000.000.000.000.000.0022.400.000.000.00ايمرسن بوديجه
2,198.10595.52248.33204.66165.14144.36123.30281.21181.70139.22114.66ټول—بشردوستی

د نړیوالو چارو عملیات
113.600.000.000.000.000.002.5014.3025.2034.4037.20  نظارت
5,039.30155.6035.30207.60136.10131.90207.80434.401,060.701,761.70908.20  نورې

5,152.90155.6035.30207.60136.10131.90210.30448.701,085.901,796.10945.40ټول ټال- نړیواله د کارونو کارکړنې
72,668.431,063.971,011.842,604.834,847.703,482.7710,028.216,193.1610,373.9616,587.2216,474.75ټولې بودیجې
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C ضمیمه
د سیګار پلټنې 

بشپړې شوي پلټنې
د دې راپوروکولو په لړ کښې، سیګار کانګرس ته پنڅه څېړنې او  يو ځانګړی را پور چمتو کړې کوم چه په 

C.1 جدول کښې ښودل شوی دی . 
C.1 جدول

نوې پلټنې 
لکه څرنګه چه په C.2 شمیره جدول کې لیست کړل شوي دي، د راپور ورکولو په دې مودې کې سیګار څلور 

پلټنې پیل کړي دي 

C.2 جدول

د سیګار پلټنې د ۲۰۱۱ کال د جوالی تر ۳۰ مې بشپړې شوي.

د راپور سرلیکراپور شمېره
د خپریدلو 

نیټه
د USaID د کابل ټولنې د پرمختګ پروګرام تر ډيره يې خپل تړون موده پای ته سیګار 11-11 پلټنه

ورسوله، مګر د طويل المدت موخو د پرمخ تللو  لپاره يو لوري او مسیر ته اړتیا ده.
7/2011

د مريکا متحده اياالتو د افغانستان د لويو جرايمو پرصد خاصو کاري ځواک ته مرسته او سیګار 12-11 پلټنه
روزنه چمتو کړې ده، مګر ددې مالي مرستې اخستنه او بېرته ورکړه پايله يې بايد په يو 

لوري پورې څرګنده او وښودل شي. 

7/2011

په افغانستان کی د امريکا د مرستو په برخه کی  د ادارو تر منځ محدود همغږی او د سیګار 13-11 پلټنه
کافی کنترول نشتون سبب شوی چه د امريکا هغه هڅی چه غواړی د افغان ملی سکتور 
پرمختگ وکړی او د امريکا نقدی مرستی خوندی وی د ستونزو او ننگونو سره مخامخ 

دی

7/2011

نړيوال بانک او د افغانستان دولت داسی میکانیزمونه رامنځ ته کړی چه د افغانستان د سیګار 14-11 پلټنه
بیارغونی فنډ څخه څارنه وکړی او د هغه په اړه حساب ورکړی اما پدی میکانیزمونو 

کی يو شمیر محدوديتونه موجود دی

7/2011

د USACE دفاعي اساسي قانو کښې صعوف او سستي د انشورنس په پروګرام کښې سیګار 15-11 پلټنه
لږترلږه ۵۸،۵ ډالره او امريکا ته د مرستو د بېرته ورکړې نه شتون او داسې نورې 

ستونزې  

7/2011

 په افغانستان کې د تړون کړلو په باب د سپارښتنو تجزيه او تحلیل، کوم چه د 2011 سیګار ISp-11 پلټنه
nDAA مالیاتي کال د ۱۲۱٩د برخې له خوا امر کړل شوې ده )کانګرس ته څانګړی 

راپور( 

7/2011

د ۲۰۱۱ د جوالی تر ۳۰ مې د سیګار نوې څیړنی
د پلټنې شمیره د پروژې عنوان د پیل نیټه

سیګار بشپړه تصفیه او 
49A - برسي

د افغان ملي امنیت د ځواکونو آسانتیاوو لپاره د امريکا د متحده اياالتو پوڅي ډلو د 
انجبنرانو عملیاتونه او د TTI د شرکت سره د تړنونو څار او چلونه 

7/2011

سیګار بشپړه تصفیه او 
A48- برسي

 )C-JTSCC( د امريکا متحده اياالتو مرکزي قوماندې د ګډې ناستې د مرستې 
قراردادي قومانده،د لمړنیو د خرڅون په توکو باندې د افغانستان د بیا جوړلو د لیو تړنونو 

لپاره   

7/2011

سیګار بشپړه تصفیه او 
47a - برسي

د افغانستان د مقدماتي ثبات د مرستې لپاره د USaID تړونونه 5/2011

سیګار بشپړه تصفیه او 
46a - برسي

د کرهنې د پروګرام د مرستې په برخه کښې د USaID تعاوني يا مرستندويه تړون 5/2011



I  جوالی ۳۰، ۲۰۱۱ 141د متحده اياالتو د کانګرس لپاره  راپور 

ضمیمې

روانې پلټنې 
د سیګار 10 پلټنې په جريان کې دي چې په C.3 جدول کې لیکل شوي.  

C.3 جدول

C.4 جدول

عدلی څیړنې 
سیګار ۳ عدلي پلټنې په جريان کې دي چې په C.4 جدول کې لیکل شوي.  

د ۲۰۱۱ کال د جوالی تر ۳۰ مې عدلی برخه کې د سیګار - د افغانستان د بیارغونې لپاره ځانګړی عمومی پلټونکی 
پلټنې 

د پیل نیټهد پروژې عنواند پلټنې شمیره
SIGAR 027A هغه انتقالی معلومات چی د افغانستان د بیا رغونی په اړه دی، د افغانستان د بیا  DoSد

رغونې لپاره د ځاکړی عمومی پلټونکی هوډ لری تر څو د DoS لخوا د هغو مرستو 
6/24/2010

SIGAR 026A6/24/2010په افغانستان پوری اړوندو د انتقالی معالوماتو عدلی څیړنه او بیا کتنه
SIGAR 022A2/25/2010د افغانستان دبیارغونې په اړه د امريکا د دفاع وزارت د معلوماتو د انتقال په اړه عدلي بیاکتنه

د ۲۰۱۱ کال د جوالی تر ۳۰ مې د سیګار په جریان کې پلټنې
د پیل نیټهد پروژې عنواند پلټنې شمیره
045Aسیګار)II(4/25/2011خصوصي امنیتي مرستندويه خدمتونه
044A مالي پلټنې د افغانستان د بیارغونې لپاره قراردادنه، د همکارۍ هوکړه لیکونه او سیګار USaID د

مرستې تر پوښښ الندي راوستي
3/30/2011

043A 2/24/2011د قرارداد کولو په اړه د افغان لوموړني ابتکار تطبیقسیګار
041A قراردادونهسیګار USaID 1/13/2011د ځای حکومتداری او د ټولنو د پرمختیايی پروژو په اړه د
040A 1/3/2011د افغانستان په ملي امنیتي پوهنتون کې د رغونې چارېسیګار
039A 11/30/2010د کابل په پوځي روزنیزه مرکز کې ودانۍسیګار
031A د ګاډيواو د وړلو او راوړلو د وسیلو په وړاندېسیګار AnSF 11/10/2010مسولیت اخستنه د
035Aد کرهنې په برخه کښې د افغانستان د ظرفیت د پرمختګ پخاطر د امريکا متحده اياالتو سیګار

مرستې
10/15/2010

034Aپه افغانستان کې د امريکايی ملکي وګړو د ژوند د سطحې د لوړولو په برخه باندي لګښتونه سیګار
او پايښت 

10/14/2010

017Aسیګار)I(6/14/2010خصوصي امنیتي مرستندويه خدمتونه



پلټونکی I  ځانګړی عمومي  بیا رغونه   افغانستان  د  142

ضمیمې

D ضمیمه
د سیګار - د افغانستان د بیارغونې لپاره ځانګړی عمومی پلټونکی 

څیړنی  

د سیګار تحقیقات
پدې دريو میاشتو کښې  سیګار ۲٩ نوی پلټنې خالصې کړي دي او ۱۵  نورې بندې پاتې دي، چه د ټولې خالصې 
شوې پلټنې تعداد ۸٩ ښودل کیږي، چه ډېرې يې په خريدارۍ کښې /په تړون کې دوکه او فساد کې دي، لکه څنګه 
چه په D.1 په شکل کې ښودل شوی دی . د ۱۵ بند شويو پلټنو ځخه ، ۴ يې په قانونې عمل سره پای ته ورسیدې د 
دوو نورو په شمول کوم چه د ځنډيدو او تعلیق ته راجع شوې، لکه څنګه چه په D.2 شکل کې ښودل شوي دي   

D.2 جدول

642

6

ټول: 15

0

a. تړل شوي ، د افغان ادارو لخوا د افغان وګړي د ګرفتارۍ په انتظار
b. تړل شوي، د حكومت سره ى منصفانه تطابق په تمه

سرچينه: د سيګار تحقيقاتي رياست، 7/1/2011.

د شواهدو او اسنادو د کمبود له امله
د تحقيقاتي معيارونو ته نه پوره کولو

 له امله
د دندو څخه د ليري کولو او ياهم د

دندو ځنډول
aتړل شوي، د ګرفتارۍ په انتظار

bتړل شوي، د تطابق په انتظار

5

1

1

د سيګار تحقيقات: تړل شوي تحقيقات،  د 2011 کال د اپريل د لومړۍ څخه بيا د جون تر 30مې پورې

2

د سیګار د مرستې شمیره
د ٧۱ شکاياتو څخه هم پدې دريو میاشتو کې را ورسیدل، چه ډېر يې د بريښنالیک او تلفون په واسطه سره تر 
السه شول، کوم چه په D.3 شکل کې ښودل شوي. د دې شکاياتو څرنګوالی په D.4 شکل کې ښودل شوی دی. 

په ۲۰۰٩ کې د شکاياتو پیل څخه ،د سیګار شکايا ت  ترالسه او ۶۳٧ شکايات يې پای ته يې ورسیده.    

15 205 10 25 30

6

6

29

16

a. د سګار د شکايتونو د ترالسه کولو د تنظيم او مديريت سيستم په مستقيم ډول شکايتونه اجينټانو ته ور وړاندي کوي، نوموړي چارواکي د لومړنيو تحقيقاتو د ترسره کولو لپاره 
  دريش ورځې لري او د همدې دريشو ورځو په ترڅ کې بايد د شکايت په اړه کره او دقيق معلومات او د هغه د اداري تعقيب په موخه ادارې ته راپور ورکړي.

سرچينه: د سيګار تحقيقاتي رياست، 7/11/2011.

ټول ټال: 71

تړل شوې

a ارزونې

 تربياکتنې الندي
ليږدول يا ارجاع شوې 

(داخلي)
ليږدول شوې (بهر)

سيګار ته د رارسيدلو شکايتونو حالت: د 2011 کال د اپريل د لومړۍ څخه بيا د جون تر 30مې پورې

14

D.4 جدول

D.1 جدول

يادونه: “ په نورو” کې د بيت المال څخه غال، د دندو ځنډول او ليري کول او ملکي
تحقيقات شامل دي.

سرچينه: د سيګار تحقيقاتي رياست، 7/1/2011

د سيګار تحقيقات: نوي تحقيقات، د 2011 کال د
اپريل د لومړۍ څخه بيا د جون تر 30مې نيټې پورې

نور
5

خريداري/ 
په قرارداد کې تقلب
10

عامه/ملکي فساد
او رشوت
14

ټول: 29

سرچينه: د سيګار تحقيقاتي رياست، 7/1/2011.

تحريري 
 نه د برښناليک له الرې)
1

ټيلفون
7

برښناليک
63

ټول: 71

د 2011 کال د اپريل د لومړۍ نيټې څخه بيا د جون
د مياشتې تر 30مې نيټې پورې سيګار ته رارسيدلو

شکايتونو منبع

D.3 جدول
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E ضمیمه
مخففات او لنډیزونه

تعریفمخففات او لنډیزونه
ABpافغان سرحدي پولیس
aCDد افغان د ګمرکاتو څانګه

aCSS د افغانستان د ملکي خدمتونو مالتړ
ACTد حساب ورکولو او شفافیت پروژه
aCU د فساد پرضد مبارزې څانګه
ADBاسیايي پرمختیايي بانک

AFCEE)د انجینرۍ او چاپیريال لپاره د هوايي قوې مرکز) متحده اياالت
 AGoد لوى څارنوال دفتر

AIFد افغانستان د زيربنا تمويلول
aIU د هوا د څرګندونې واحد
Alpافغان سیمه ايز پولیس
AnA افغان ملي اردو

AnCopد افغانستان د ملکي نظم ملي پولیس
AnDSد افغانستان ملي پرمختیايي ستراتیژي

Anpافغان ملي پولیس
Anp CIDد افغان ملي پولیس د جنايي پلټنې څانګه

AnSFافغان ملي امنیتي ځواکونه
aPaP د افغانستان د پارلمان مرستندويه پروګرام
AppFد افغانستان د عامه تحفظ ځواک
ApRpد افغان د سولي او د بیاثبات پروګرام
AREUد افغانستان د تحقیق او ارزونې واحد

ARp)د افغانستان د بیا پخالينې پروګرام ) متحده اياالت
ARTFد افغانستان د بیا رغونې د باور بوديجه
ASFF د افغانستان د امنیتي ځواکونو بوديجه

aSI د افغانستان د ثبات نوښت
aSIUد افغان شفافیت د څیړنی يونټ

ASopد افغانستان د ټولنیز عامه پوهاوي پروګرام
 ASYCUDAد مشتريانه د معلوماتو لپاره اتومات سیستم

AUAF د افغانستان امريکايی پوهنتون
aUPافغان يونیفورم پولیس

aVIPa په کرهنه کې د افغانستان مدرک د تولیداتو زياتوالی لپاره
C-JTSCC سینټکام ګډ مالتړی قرارداد قومانده

CAo)د کنټرول او پلټنې دفتر )افغان
CDp-K د كابل د ټولنې پراختیايي پروګرام

CEFMS د انجینرانو د قطعې  د مالي تنظیم سیستم
CEnTCoM)مرکزي قومانده )متحده اياالت

 CERpد قوماندان د بیړني ځواب پروګرام
CJITFد اجنسیانو تر منځ ګډ عملیاتي قوه

CMد وړتیا پړاو
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تعریفمخففات او لنډیزونه
CnpA د مخدره موادو سره د مبارزې پولیس - افغانستان

CPC د جنايي پروسیجر کودس
CPD)د مرکزي زندان رياست )افغان

CSSP د اصالحاتو د رامنځته کولو د سیستم د مالتړ پروګرام
CSTC-A د ګډ امنیت انتقالي قومانده - افغانستان

CUAT د قوماندې د برخې  براورد
DABد افغانستان بانک
DBAد اساسي دفاع قانون
DCCد ولسوالیو د خلکو شورا
DEA)د مخدره موادو په اړه د تنفیذ اداره )متحده اياالت

DFAS)د دفاع مالي او حسابدهی خدمت )متحده اياالت
DHS).U.S(د وطن د امنیت څانګه

DHS-ICEد ګمرک او د کډوالی کړنې DHS
DoD)د دفاع وزارت )متحده اياالت

DoD Cn)د مخدراتو د فعالیتونو، او د مخدراتو د کمولو لپاره د دفاع وزارت بوديجه ) متحده اياالت
DoD oIGد دفاع وزارت د عمومي پلټونکی دفتر

DoJ)د عدلیې وزارت )متحده اياالت
DoS)د بهرنیو چارو وزارت )متحده اياالت

DoS oIG د بهرنیو چارو وزارت د عمومي پلټونکې دفتر
DSCaد دفاع د امنیت د هماهنګۍ سازمان

DST د ولسوالیو د مالتړ ټیم
ECFد اعتبار د پراختیا اسانتیا
EFTد بريښنايي مالي مرستو لیږد
ESFد اقتصادي مالتړ بوديجه

EVAWد ښځو د قانون په وړاندې د تاوتريخوالي له منځه وړل
FAIDA  د افغانستان په پرمختګ کې د پانګې اچونې لپاره مالي الس رسئ

FBI)U.S( د فدرالي نمايندګئ تحقیق
FMS بهرني نظامي چارې
GAo)د دولت د احتساب دفتر )متحده اياالت

GIRoAد افغانستان اسالمي جمهوري دولت
HooAC)د اداري فساد سره د مبارزي لپاره د نظارت لوی دفتر )افغان

ICCTF په نړيوالو قراردادونو کې د فساد هدف ځواک
 IDEA-nEWد شمال، ختیځ، او لويديځ لپاره د بديل معیشت پېدا کولو مراعات

IDlG)د سیمییز دولتدارۍ خپلواک رياست )افغان
IDPپه هیواد کې دننه بي ځايه شوي کسان/کورنۍ
IEC)د ټاکنو خپلواک کمیسیون )افغان
IED د چاوديدونکو موادو آله
IHR)nTM-A(يورنګې اود بشر حقوق
IJC د نړيوال سوله ساتي ځواک ګډه قومانده
IMF د پېسو نړيوال صندوق

InClE)د مخدره موادو نړيوال کنټرول او د قانون نفاذ )متحده اياالت
Inl )په نړيواله کچه د مخدره موادو او د قانون د تطبیق اداره )متحده اياالت

IRIn د يو رنګۍ محلي معلوماتي شبکه
ISAF )د امنیت نړيوال مرستندويه ځواک )ايساف
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ضمیمې

تعریفمخففات او لنډیزونه
 JCMBد انسجام او نظارت ګډه اداره
JSSP د انصاف د سکټور د مالتړ پروګرام

JSUد قضايي امنیت څانګه
loTFA د افغانستان لپاره د قانون د حاکمیت د باور بوديجه
MCTF)د غټو جرمونو په خالف د عملیاتو قوه ) افغان
MECد څار او ارزونې کمیټه
MEW)د اوبو او برښنا وزارت)افغانستان
MoD)د دفاع وزارت )افغانستان
MoF)د مالیي وزارت )افغانستان
MoI)د کورنیو چارو وزارت )افغانستان
MoJ)د عدلیي وزارت )افغانستان

MoWA)د ښځو چارو وزارت )افغانستان
nDAAد ملي دفاع د اختصاصونو قانون
 nGoنادولتي اداره

nMAA د افغانستان ملي پوځي اکدمي
nTM-Aد ناټو د روزنې مشن - افغانستان

o&Mعملیات او ساتنه
oCSد راتلونکو افسرانو ښوونځۍ

pFM reviewعامه مالي اداره او د داخلي مالي کنترول څېړنه
pM/WRAد پوځي کارکړنو- سیاسي څانګه/ د وسلو د انتقال او د بنديدو دفتر

pRTد واليتي بیا رغوني ټیم
 PSCد خصوصي امنیت قراردادي

RC Windowبیاپیښیدونکې قیمتونو الرې
 RlSد قانون رول او د توازن اواستحکام پروګرام

RlS-Fد قانون رول او د توازن اواستحکام – رسمي پروګرام
RlS-Iد قانون رول او د توازن اواستحکام –غیر رسمي پروګرام

SYلمريز کال
TApI pipelineد ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند د ګازو نل لیکه

TFBSo په افغانستان کې د سوداګری او ثبات د عملیات لپاره کاري ځواک
Treasury)د خزانې وزارت )متحده اياالت
UnAMA په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستې مشن

UnCTADکانفرانس د سوداګری او پرمختګ په اړه Un د
UnDpد ملګرو ملتونو پرمختیايی اداره

UnHCR د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوړ کمیشنر
USaaaد متحده اياالتو د پوځ د پلټنې اداره
USACEد متحده اياالتو د پوځي انجینیرانو فرقه
USaID)USaID( د نړيوالې پرمختیا لپاره د متحده اياالتو اداره

USAID oIGد عمومي پلټونکې دفتر USaID د
USDa د متحده اياالتو د کرهنې وزارت

 USFoR-A د متحده اياالتو ځواکونه - افغانستان
USGS د امريکا متحده اياالتو جیولوجیکي سروې
USIPد امريکا متحده اياالتو د سولې بنسټ

WHCAد جګړې د خطرونو يا زيانونو د جبران قانون
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د متحده ایاالتو د سنا مجلس،په6/8/2011 کې د سنا د باندنیو اړیکو کمټې په وړاندې د Ryan C. Crocker څرګندونې.   .1
د UN عمومي منشي،په6/23/2011  کې” اوصاع په افغانستان کې او  د هغه غبرګون د نړیوال سولې او امنیت لپاره، “ او په 6/8/2011 کې د امریکې سنا ، د سنا د باندنیو اړیکو د کمیتې په    .2

وړاندې د Ryan C. Crockerڅرګندونې. . 
د امریکې سنا ،په 6/8/2011 کې د سنا د باندنیو اړیکو کمټې په وړاندې د Ryan C. Crocker څرګندونې.   .3

د امریکې سنا، په 6/8/2011 کې د Ryan C. Crocker ځواب،هغه سوالونو ته چه د سنا باندنیو اړیکو د کمیټې څخه د مخه اوریدل،.   .4
د امریکې د سنا مجلس،”  افغانستان ته د امریکې باندنۍ مرستې ارزونه،“ په 6/8/2011 کې د یوه اکثریت کارکونکو راپور په باندنیو اړیکو باندې د کمټې د کار اچولو لپاره جوړ شوی دی،    .5

.p. 2 ,،امریکې متحده ایاالتو سنا، یو زرو دولسم کانګرس
د امریکې د سنا مجلس،په 6/8/2011 کې”  افغانستان ته د امریکې باندنۍ مرستې ارزونه،“ د یوه اکثریت کارکونکو راپور په باندنیو اړیکو باندې د کمټې د کار اچولو لپاره جوړ شوی دی،    .6

p. 3 ,.،امریکې متحده ایاالتو سنا، یو زرو دولسمه کانګرس
د امریکې د سنا مجلس،”  افغانستان ته د امریکې باندنۍ مرستې ارزونه،“ د یوه اکثریت کارکونکو راپور په باندنیو اړیکو باندې د کمټې د کار اچولو لپاره جوړ شوی دی، امریکې متحده ایاالتو    .7

سنا، یو زرو دولسم کانګرس 6/8/2011.
د امریکې د سنا مجلس، د ایالت سکرټر هېلري رودهام کلن ټون، ګواهي د سنا د باندنیو اړیکو کمټې باندې،6/23/2011.   .8

د امریکې د سنا مجلس،په 6/23/2011 کې د ایالت سکرټر هېلري رودهام کلن ټون، څرګندونې د سنا د باندنیو اړیکو په کمټې باندې.   .9
پی ایل ۳۲-۱۱۱ "اختصاصي بشپړونکي قانون ۲۰۰۹،" ۶\۲۴\۲۰۰۹.   .10

د سیګار څیړنو د 7/20/2009 نیټې پوښتنې ته دDoD ځواب.   .11
د دی راپور د ب ضمیمه وګوری.   .12

د سیګار د7/14/2011 نېټې د معلوماتو د  پوښتنې ته د دفاع وزارت ځواب.   .13
د سیګار څیړنو د7/14/2011 او4/15/2011 نیټې پوښتنې ته دDoD ځواب .    .14

د سیګار د7/14/2011 نېټې د معلوماتو د نېټې پوښتنې ته د دفاع وزارت ځواب،.   .15
د سیګار د7/14/2011 نېټې د معلوماتو پوښتنې ته د دفاع وزارت ځواب، 7/14/2011.   .16

د سیګار7/14/2011 او 4/15/2011 نېټې د معلوماتو د پوښتنې ته د دفاع وزارت ځواب.   .17
د سیګار د 7/14/2011 نېټې د معلوماتو پوښتنې ته د دفاع وزارت ځواب.   .18

19.    د امریکا دفاع وزارت، د مال چارو د ادارې مقررات،  د قومندانی د عاجل عکس العمل پروګرام:  ۱۲ ټوک، ۲۷ فصل،" ۱\۲۰۰۹، مخ ۲۷-۳.
د سیګار څیړنو د 4/21/2010 نیټې پوښتنې ته دDoD ځواب   .20

د امریکې متحده ایاالتو کمېټې د پوڅې خدماتو په اړه داسې څرګنده کړې ده چه په12/22/2010 نېټه”سنا د ۲۰۱۱ مالي کال لپاره د ایک سکېل تون د ملي دفاعي صالحیت قانون یي پاس کړ،”.    .21
د سیګار د 7/14/2011 نېټې د معلوماتو پوښتنې ته د دفاع وزارت ځواب.   .22

23. د سیګار د او 4/15/2011او7/15/2011د معلوماتو نېټې پوښتنې ته د دفاع وزارت ځواب. 
د سیګار د 7/18/2011 نېټې د معلوماتو پوښتنې ته د دفاع وزارت ځواب،  ؛پي. ایل. 112-10, 4/15/2011.    .24

د دفاع وزارت،” مخدره توکو بندیز او د مخدره توکو په وړاندې عملیات، د مخدره توکو بندیز او د مخدره توکو په وړاندې عملیات FY 2009 دفاعې بشپړوونکی وړاندیز،” په 4/13/2010 کې    .25
ترالسه شو. 

د دفاع وزارت،” مخدره توکو بندیز او د مخدره توکو په وړاندې عملیات، د مخدره توکو بندیز او د مخدره توکو په وړاندې عملیات FY 2009 دفاعې بشپړوونکی وړاندیز،” په4/13/2010  کې    .26
ترالسه شو . 

د سیګارد6/29/2011 او 4/14/2011 نېټې د معلوماتو د پوښتنې ته د دفاع وزارت ځواب.     .27
د سیګار د برسۍ د   نېټې پوښتنې ته د OMB ځواب.   .28

 .P.L. 112-10, 4/15/2011   .29
د سیګار د 7/12/2011 نېټې د معلوماتو پوښتنې ته د بهرنیو چارو وزارت ځواب.    .30

د دی راپور د ب ضمیمه وګوری.   .31
د سیګار د 7/13/2011نېټې  د معلوماتو پوښتنې ته د USAID ځواب.    .32

د سیګار د 7/13/2011 او4/14/2011نېټې د معلوماتو پوښتنې ته د USAID ځواب.     .33
د بهرنیو چارو وزارت، د سیګار د معلوماتو پوښتنې ته ځواب، ۱۰\۱۳\۲۰۰۹.   .34

 .P.L. 112-10, 4/15/2011   .35
د سیګار د7/12/2011 نېټې د معلوماتو پوښتنې ته د بهرنیو چارو وزارت ځواب.    .36

د دی راپور د ب ضمیمه وګوری.   .37
د سیګار د7/13/2011 نېټې د معلوماتو پوښتنې ته د بهرنیو چارو وزارت ځواب.    .38

د سیګار د7/13/2011 او4/12/2011 نېټې د معلوماتو پوښتنې ته د بهرنیو چارو وزارت ځواب.    .39
سیګار، “ د امریکا کانګرسی ته دری میاشتنۍ راپور،”7/30/2010۵۱ پاڼه    .40

نړیوال بانک، "د افغانستان د بیا رغونې د باور بودیجه )ARTF(: د مالي وضعیت په اړه د اداري راپور د ۲۰۱۱ کال د جون تر ۲۱ نیټي پوري،" مخ 4.   .41

نړیوال بانک، "د افغانستان د بیا رغونې د باور بودیجه )ARTF(: د مالي وضعیت په اړه د اداري راپور د ۲۰۱۱ کال د جون تر ۲۱ نیټي پوري،" مخ 1.   .42
نړیوال بانګ، “ د هیواد په کچه د درو میاشتو تازه معلومات: افغانستان،" 4\2011، مخ 16.      .43

نړیوال بانک، "د افغانستان د بیا رغونې د باور بودیجه )ARTF(: د مالي وضعیت په اړه د اداري راپور د ۲۰۱۱ کال د جون تر ۲۱ نیټي پوري،" مخ 6.   .44
نړیوال بانک، "د افغانستان د بیا رغونې د باور بودیجه )ARTF(: د June 21, 2011 د مالي حالت په اړه د اداري چارو په اړه راپور، p. 6 نړیوال بانګ، “ د هیواد په کچه د درو میاشتو تازه    .45

معلومات: افغانستان،" 4\2011، مخ 16.    
نړیوال بانک، "د افغانستان د بیا رغونې د باور بودیجه )ARTF(: د مالي وضعیت په اړه د اداري راپور د ۲۰۱۱ کال د جون تر ۲۱ نیټي پوري،" مخ 6.   .46
نړیوال بانک، "د افغانستان د بیا رغونې د باور بودیجه )ARTF(: د مالي وضعیت په اړه د اداري راپور د ۲۰۱۱ کال د جون تر ۲۱ نیټي پوري،" مخ 6.   .47
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EC، " افغانستان: د چارو )لوبې( حالت، د ۲۰۱۱ کال جنوري میاشت،" 3/31/2011، ۷ پاڼه     .48
49.  سیګار تجزیه او تحلیل د UNDPد LOTFA کلني او دری میاشتني راپورونو په اړه ،.

UNDP،په Q1/2011 کې” د LOTFA ۶مه مرحله  د دریو میاشتو د پرمختګ راپور ،” pp.  ۱،۲۶ ، په 6/22/2011 کې ترالسه شوه.    .50
په 7/22/2011 کې سیګار تجزیه او تحلیل د UNDPد LOTFA کلني او دری میاشتني راپورونو په اړه ..    .51

د سیګارد7/14/2011 نېټې د معلوماتو پوښتنې ته د دفاع وزارت ځواب،.    .52
د ملګرو ملتونو سرمنشي،په 6/23/2011 کې "د افغانستان وضعیت او په نړیواله سوله او امنیت د هغې اغیزي،" ، مخ 12.     .53

د سیګار د 7/1/2011 نیټې غوښتنې ته د CENTCOM ځواب.    .54
د سیګار د 7/1/2011 نیټې غوښتنې ته د CENTCOM ځواب.    .55
د سیګار د 7/1/2011 نیټې غوښتنې ته د CENTCOM ځواب.    .56

د افغانستان د بیارغونې لپاره د ځانګړی عمومی پلټونکی د 7/6/2011 نېټې د معلوماتو پوښتنې ته د OSDځواب.    .57
 .p. 3  ”ارزونهMoD/GS ،۲۰۱۱ د جون-ما رچ ،NTM-A   .58

 .pp. 2, 4–5  ”ارزونهMoD/GS ،۲۰۱۱ د جون-مارچ ، NTM-A   .59
 .p. 1  ، ،طرحې او نقشې CM د کورنیو چارو وزارت انکشاف یا پرمختګ: د په 6/26/2011 کې”،NTM-A   .60

د سیګار د7/7/2011 نېټې د معلوماتو پوښتنې ته د دفاع وزارت ځواب.    .61
UNAMA،په6/17/2011 کې ”په ملکي وژنو کې د اندیښنې لوړه کچه،” ، په6/20/2011 کې السته راغلی ؛UN ، افغانستان: UN وروسته د خونړۍ میاشتې د ملکي خلکو ساتنې لپاره ټینګار    .62

کوي،” په 6/11/2011 نېټه کې السته راغلي دي
د ملګرو ملتونو سرمنشي، "د افغانستان وضعیت او په نړیواله سوله او امنیت باندې د هغې اغیزي،" 6/23/2011، مخ 12.     .63
. د متحده ایاالتو د سنا مجلس،په6/8/2011 کې د سنا د باندنیو اړیکو کمټې په وړاندې د Ryan C. Crocker څرګندونې.   .64

د افغانستان د بیارغونې لپاره د ځانګړی عمومی پلټونکی د 7/6/2011 نېټې د معلوماتو پوښتنې ته  د OSDځواب.    .65
66.   د سیګار د7/6/2011 نیټي معلوماتو پوښتنې ته دOSD ځواب،د UN عمومي منشي ،”په 9/14/2010 کې د افغانستان حالت او د هغه تاثرات په نړیوال سوله او امنیت باندې، ” مخ.۵. 

د افغانستان د بیارغونې لپاره د ځانګړی عمومی پلټونکی ته د 7/6/2011نېټې د معلوماتو پوښتنې ته  د OSDځواب.    .67
CENTCOM،د افغانستان او عراق د مسولیت د USCENTCOM په ساحه کې د امریکې متحده ایاالتو د عملیاتو ټیکدار مرسته،”  4/6/2011 او په 7/10/2011 کې ترالسه شوه؛    .68

CENTCOM،په5/2010  کې” د افغانستان او عراق د مسولیت د USCENTCOM په ساحه کې د امریکې متحده ایاالتو د عملیاتو ټیکدار مرسته،”  ،او په 7/10/2011 کې ترالسه شوه. 
.pp. 55–56 ،/4 ”،69.   سیګار،په 30/2011 کې د امریکې متحده ایاالتو د ایاالت کانګرس ته دری میاشتنی راپور

DoD       .70، ” په افغانستان کښي د امنیت او ثبات د پرمختګ په اړه راپور “ ،4/2011، پی پی. 63–64. 
DoD         .71، ” په افغانستان کښي د امنیت او ثبات د پرمختګ په اړه راپور “ ،4/2011، پی پی. 63–64. 

د سیګارد2011/14/7 نېټې د معلوماتو پوښتنې ته د دفاع وزارت ځواب.    .72
 .GAO-11-66, 1/27/2011,  ، pp. 6–7 ”،د افغانستان امنیت: د افغان پوڅ وده، ولې ډېرو رزونکو ته یې اړتیا درلوده؛ د ډېر وخت  لګښت یې څرګند او په پام کې و نه نیول شو "،GAO    .73

د سیګار د نېټې د معلوماتو پوښتنې ته د دفاع وزارت ځواب، 7/19/2011.    .74
د سیګار،۶-۱۱ څېړنه، د ANSF د آسانتیاوو لپاره د نامناسب تدبیر په موجودیت کې کړنالری)پروګرام( ته 12.3$ خطر ډېریدل،”  1/2011،مخ.۲.    .75

 .ISAF-IJC, ANA PERSTAT, 4/2011   .76
د سیګار د نېټې د7/6/2011 نیټي معلوماتو پوښتنې ته د CENTCOM ځواب.    .77

د سیګار د 7/14/2011 نېټې د معلوماتو پوښتنې ته د دفاع وزارت ځواب.    .78
د سیګار د 7/1/2011 نیټې غوښتنې ته د CENTCOM ځواب.    .79

د سیګار د 7/1/2011 او4/1/2011 نیټې د معلوماتو پوښتنې ته د CENTCOM ځواب.     .80
د سیګار د 7/1/2011 نیټې غوښتنې ته د CENTCOM ځواب.    .81
د سیګار د 7/1/2011 نیټې غوښتنې ته د CENTCOM ځواب.    .82
د سیګار د 7/1/2011 نیټې غوښتنې ته د CENTCOM ځواب.    .83
د سیګار د 7/1/2011 نیټې غوښتنې ته د CENTCOM ځواب.    .84

۸۵. د سیګار د7/1/2011 نیټي معلوماتو پوښتنې ته د CENTCOM „ځواب،.    .85
د سیګارد7/14/2011 نېټې د معلوماتو پوښتنې ته د دفاع وزارت ځواب،.    .86

د سیګار د 7/1/2011 نیټې غوښتنې ته د CENTCOM ځواب.    .87
د سیګار د7/14/2011 نېټې د معلوماتو پوښتنې ته د دفاع وزارت ځواب،.    .88

د سیګار 7/1/2011دنیټي معلوماتو پوښتنې ته د CENTCOM ځواب.     .89
  ,GAO-11-66, 1/27/2011 ”،د افغانستان د امنیت خوندیتوب: د افغان پوڅ وده، ولې ډېرو رزونکو ته یې اړتیا درلوده؛ د ډېر وخت  لګښت یې څرګند او په پام کې و نه نیول شو ،GAO   .90

،مخ.۸. 
د سیګار د 7/1/2011 نیټې غوښتنې ته د CENTCOM ځواب.    .91
د سیګار د 7/1/2011 نیټې غوښتنې ته د CENTCOM ځواب.    .92

NTM-A ، د جون-مارچ MoD/GS ،۲۰۱۱ارزونه” مخ.۶.    .93
DoD         .94 ” په افغانستان کښي د امنیت او ثبات د پرمختګ په اړه راپور “ ،4/2011، پی پی. 14–15. 

د فدرال د راکړې ورکړې یا د  تجارت فرصتونه، ”د التماس یا درخواست شمېره:  W91B4M-11-R-0021 “ 6/15/2011، په6/15/2011 کې ترالسه شو،.    .95
د سیګارد7/14/2011 نېټې د معلوماتو پوښتنې ته د دفاع وزارت ځواب.    .96

 .ISAF-IJC, ANP PERSTAT, 6/2011   .97
د سیګار د 7/1/2011 نیټې غوښتنې ته د CENTCOM ځواب.    .98
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د سیګار د 7/1/2011 نیټې غوښتنې ته د CENTCOM ځواب.    .99
UNDP، LOTFA ۶  .100مه مرحله  د دریو میاشتو د پرمختګ راپور Q1/2011،“ pp. 1, 26, ۲۶،۱، ترالسه شوی 6/22/2011؛ UNDP،” د LOTFA د پنڅمې برخې ۲۰۱۰ کلنئ انکشافي 

راپور،” p.31؛ په 7/22/2011 کې دسیګار د UNDP د دری میاشتنئ او د LOTFA کلني راپورونو په اړه تجزیه او تحلیل . 
UNDP، LOTFA ۶مه مرحله د دریو میاشتو د پرمختګ راپور Q1/2011،“ p.۲۳ ،6/28/2011 ترالسه شو.    .101
UNDP، LOTFA ۶مه مرحله د دریو میاشتو د پرمختګ راپور Q1/2011،“ p.۲۳ ،6/28/2011 ترالسه شو.    .102
UNDP، LOTFA ۶مه مرحله د دریو میاشتو د پرمختګ راپور Q1/2011،“ p.۲۳ ،6/28/2011 ترالسه شو.    .103
. د افغانستان د بیارغونې لپاره د ځانګړی عمومی پلټونکی د 7/6/2011 نېټې د معلوماتو غوښتلو ته د OSDځواب    .104
د افغانستان د بیارغونې لپاره د ځانګړی عمومی پلټونکی د 7/6/2011 نېټې د معلوماتو غوښتلو ته د OSDځواب.    .105

د افغانستان د بیارغونې لپاره د ځانګړی عمومی پلټونکی د 7/6/2011 ته د OSDځواب.    .106
د افغانستان د بیارغونې لپاره د ځانګړی عمومی پلټونکی د 7/6/2011 نېټې د معلوماتو غوښتلو ته د OSDځواب    .۱۰۷

د سیګارد7/14/2011 نېټې د معلوماتو پوښتنې ته د دفاع وزارت ځواب.    .108
د سیګار د 7/1/2011 نیټې غوښتنې ته د CENTCOM ځواب.    .109
د سیګار د 7/1/2011 نیټې غوښتنې ته د CENTCOM ځواب.    .110
د سیګار د 7/1/2011 نیټې غوښتنې ته د CENTCOM ځواب.    .111

  .p.۶۱،1/30/2011 ”،ځواب سیګار، ” د امریکا متحده ایاالتو کانګرس ته دری میاشتنئ راپور CENTCOM د سیګار د 7/1/2011 نیټې غوښتنې ته د   .112
د سیګار د 7/1/2011 نیټې غوښتنې ته د CENTCOM ځواب.    .113
د سیګار د 7/1/2011 نیټې غوښتنې ته د CENTCOM ځواب.    .114

UNAMA،په 6/14/2011 ” د سواد په ګانه سره د افغان ملي پولیسو سمبالول،”،6/20/2011  ترالسه شو.    .115
د سیګار د 7/1/2011 نیټې غوښتنې ته د CENTCOM ځواب.    .116

د سیګار د معلوماتو پوښتنې ته د دفاع وزارت ځواب، 7/14/2011.    .117
د سیګار د 7/1/2011 نیټې غوښتنې ته د CENTCOM ځواب.    .118

د سیګارد7/14/2011 نېټې د معلوماتو پوښتنې ته د دفاع وزارت ځواب.    .119
د سیګار د 7/1/2011 نیټې غوښتنې ته د CENTCOM ځواب.    .120
د سیګار د 7/1/2011 نیټې غوښتنې ته د CENTCOM ځواب.    .121
د سیګار د 7/1/2011 نیټې غوښتنې ته د CENTCOM ځواب.    .122
د سیګار د 7/1/2011 نیټې غوښتنې ته د CENTCOM ځواب.    .123

124.     د سیګار د 7/5/2011نیټې غوښتنې ته د CENTCOM ځواب .  
سپینه ماڼۍ،په 6/22/2011 کې د جمهور رایس څرګندونه  په افغانستان کې د پرمختګ په الره باندې،”.    .125

د متحده ایاالتو د بهرنیو چارو وزارت، د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي ـ نظامي چارو دیوان د اسلحو د منځه وړلو او کمولو اداره )PM/WRA(، د افغانستان د بیارغونې ځانکړی عمومي    .126
پلټونکی مالي پلټنه ډیتا کال ته ځواب، 7/5/2011. 

د متحده ایاالتو د بهرنیو چارو وزارت، د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي ـ نظامي چارو دیوان د اسلحو د منځه وړلو او کمولو اداره )PM/WRA(، د افغانستان د بیارغونې ځانکړی عمومي    .127
پلټونکی مالي پلټنه ډیتا کال ته ځواب، 7/5/2011. 

د متحده ایاالتو د بهرنیو چارو وزارت، د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي ـ نظامي چارو دیوان د اسلحو د منځه وړلو او کمولو اداره )PM/WRA(، د افغانستان د بیارغونې ځانکړی عمومي    .128
پلټونکی مالي پلټنه ډیتا کال ته ځواب، 7/5/2011. 

د دی راپور د ب ضمیمه وګوری.   .129
د افغانستان د بیارغونې لپاره د ځانګړی عمومی پلټونکی د 7/6/2011 ته د OSDځواب.    .130
د افغانستان د بیارغونې لپاره د ځانګړی عمومی پلټونکی د 7/6/2011 ته د OSDځواب.    .131

د سیګار د 7/1/2011 نیټې غوښتنې ته د CENTCOM ځواب.    .132
د سیګار د 7/1/2011 نیټې غوښتنې ته د CENTCOM ځواب.    .133

د افغانستان د بیارغونې لپاره د ځانګړی عمومی پلټونکی د 7/6/2011 ته د OSDځواب.    .134
135.    د سیګار د7/6/2011 نیټې غوښتنې ته د OSD ځواب. 

په 6/23/2011کې د ملګرو ملتونو سرمنشي، "د افغانستان وضعیت او په نړیواله سوله او امنیت باندې د هغې اغیزي،" ، مخ 12.     .136
د دی راپور د ب ضمیمه وګوری.   .137

د سیګارد7/1/2011 نېټې د معلوماتو پوښتنې ته د بهرنیو چارو وزارت ځواب.    .138
د سیګار د7/1/2011 نېټې د معلوماتو پوښتنې ته د بهرنیو چارو وزارت ځواب.    .139

د ملګرو ملتونو د امنیت شورا، ” د لېږد یا انتقال کښې ترح داسې شوې تر څو چه په افغانستان کې د بد امنیت په له مینځه وړلو کې ټوکلي ګامونه اوچت کړو، ترڅو چې تورورزم ته ماتې    .140
ورکړي،د امنیت شورا د القاعدې او طالبانوته ماته ورکوي،6/17/2011؛ UNAMA، په6/17/2011 کې ” د امنیت شورا پدې اند ده تر څو چه القاعده او طالبان د منل شوي فهرست څخه جال 

شي،”. 
DoS ، په 5/4/2011کې” ،د مقالو د لیکونکو په ملي غونډه کښې  د امریکا د متحده ایاالتو د ایالت منشي هیلري رودهام کلینتون څرګندونې،”.    .141

د سیګارد7/1/2011 نېټې د معلوماتو پوښتنې ته د بهرنیو چارو وزارت ځواب.    .142
د سیګارد7/1/2011 نېټې د معلوماتو پوښتنې ته د بهرنیو چارو وزارت ځواب.    .143

ISAF، د11/22/2010 نېټې ” د ISAFد بیا استقرار الرښود،”.    .144
د سیګارد 7/1/2011نېټې د معلوماتو پوښتنې ته د بهرنیو چارو وزارت ځواب.    .145

DoD، په 5/19/2011 نیټه د افغانستان څخه د امریکا د دفاع وزارت مربوط  ډګر جنرال جونز سره د ټیلې کانفرانس له الرې د معلوماتو شریکول   .146
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. د سیګارد7/1/2011 نېټې د معلوماتو پوښتنې ته د بهرنیو چارو وزارت ځواب.     .147
د سیګارد7/1/2011 نېټې د معلوماتو پوښتنې ته د بهرنیو چارو وزارت ځواب. د سیګارد6/30/2011 نېټې د معلوماتو پوښتنې ته د بهرنیو چارو وزارت ځواب.    .148

د سیګار د7/1/2011 نېټې د معلوماتو پوښتنې ته د بهرنیو چارو وزارت ځواب،.    .149
DoD، په 5/19/2011 نیټه د افغانستان څخه د امریکا د دفاع وزارت مربوط  ډګر جنرال جونز سره د ټیلې کانفرانس له الرې د معلوماتو شریکول   .150
DoD، په 5/19/2011 نیټه د افغانستان څخه د امریکا د دفاع وزارت مربوط  ډګر جنرال جونز سره د ټیلې کانفرانس له الرې د معلوماتو شریکول   .151
DoD، په 5/19/2011 نیټه د افغانستان څخه د امریکا د دفاع وزارت مربوط  ډګر جنرال جونز سره د ټیلې کانفرانس له الرې د معلوماتو شریکول   .152

د سیګارد7/1/2011 نېټې د معلوماتو پوښتنې ته د بهرنیو چارو وزارت ځواب،.    .153
DoD، په 5/19/2011 نیټه د افغانستان څخه د امریکا د دفاع وزارت مربوط  ډګر جنرال جونز سره د ټیلې کانفرانس له الرې د معلوماتو شریکول   .154
DoD، په 5/19/2011 نیټه د افغانستان څخه د امریکا د دفاع وزارت مربوط  ډګر جنرال جونز سره د ټیلې کانفرانس له الرې د معلوماتو شریکول   .155
DoD، په 5/19/2011 نیټه د افغانستان څخه د امریکا د دفاع وزارت مربوط  ډګر جنرال جونز سره د ټیلې کانفرانس له الرې د معلوماتو شریکول   .156
DoD، په 5/19/2011 نیټه د افغانستان څخه د امریکا د دفاع وزارت مربوط  ډګر جنرال جونز سره د ټیلې کانفرانس له الرې د معلوماتو شریکول   .157

د سیګار د 6/30/2011نېټې د معلوماتو پوښتنې ته د دفاع وزارت ځواب.   .158
DoD، په 5/19/2011 نیټه د افغانستان څخه د امریکا د دفاع وزارت مربوط  ډګر جنرال جونز سره د ټیلې کانفرانس له الرې د معلوماتو شریکول   .159

د سیګار د6/30/2011 نېټې د معلوماتو پوښتنې ته د دفاع وزارت ځواب،.   .160
د سیګارد6/30/2011 نېټې د معلوماتو پوښتنې ته د بهرنیو چارو وزارت ځواب،.    .161

د سیګار د6/30/2011 نېټې د معلوماتو پوښتنې ته د دفاع وزارت ځواب،.   .162
DoD، په 5/19/2011 نیټه د افغانستان څخه د امریکا د دفاع وزارت مربوط  ډګر جنرال جونز سره د ټیلې کانفرانس له الرې د معلوماتو شریکول   .163

د سیګار د7/1/2011 نېټې د معلوماتو پوښتنې ته د بهرنیو چارو وزارت  ځواب،.    .164
د سیګار د 7/1/2011 نېټې د معلوماتو پوښتنې ته د بهرنیو چارو وزارت   ځواب.    .165
د سیګار د 7/1/2011نېټې د معلوماتو پوښتنې ته د بهرنیو چارو وزارت  ځواب،.    .166

د سیګار د7/1/2011 نېټې د معلوماتو پوښتنې ته د بهرنیو چارو وزارت ځواب، ؛ GIRoA،“ APRP افغانستان: په نېټه کې د پروګرام یا برنامې مدارک،”7/2010.   .167
د سیګار د 7/1/2011 نېټې د معلوماتو پوښتنې ته د بهرنیو چارو وزارت  ځواب،.    .168

د سیګار د 7/1/2011نېټې د معلوماتو پوښتنې ته د بهرنیو چارو وزارت  ځواب.   .169
DoS، په5/24/2011 کې” د افغانستان، پاکستان او د متحده ایاالتو په یوه دری اړخیزه مجلس کې د Chargé d’Affaires E. Anthony Wayne څرګندونې،    .170

DoD، په 4/29/2011کې” په افغانستان کې  د سولې او ثبات په لورې یو راپور،”.    .171
 .pp. 9–10،”،د ملګرو ملتونو سرمنشي، په 6/23/2011 کې” د افغانستان د وصعیت څرنګوالی او د نړي په سولې او ثبات باندې د هغه اغېزې   .172

د سیګار د 7/1/2011 نېټې د معلوماتو پوښتنې ته د بهرنیو چارو وزارت ځواب    .173
ولسي جرګه، په5/1/2011 کې ” ولسي جرګې ملي بودیجه تصویب کوي،” .    .174

د مالیې وزارت، په4/5/2011 کې” د1390 کال بودیجه،”5/2011؛ د سیګار د معلوماتو پوښتنې ته د خزاینو ځواب،.    .175
ولسي جرګه، په5/1/2011 کې ” ولسي جرګې ملي بودیجه تصویب کوي،”  .   .176

د مالیې وزارت، په5/2011 کې”د 1390 کال ملي بودیجه،”.    .177
ولسي جرګه، په5/1/2011 کې ” ولسي جرګې ملي بودیجه تصویب کوي،”  .    .178

د سیګارد7/4/2011 نېټې د معلوماتو پوښتنې ته د بهرنیو چارو وزارت  ځواب.     .179
د سیګار د7/4/2011 نېټې د معلوماتو پوښتنې ته د USAID ځواب    .180
د سیګار د7/4/2011 نېټې د معلوماتو پوښتنې ته د USAID ځواب    .181
د سیګار د7/4/2011 نېټې د معلوماتو پوښتنې ته د USAID ځواب    .182
د سیګار د7/4/2011 نېټې د معلوماتو پوښتنې ته د USAID ځواب    .183
د سیګار د 7/4/2011نېټې د معلوماتو پوښتنې ته د USAID ځواب.    .184

AREU،په 6/2011 کې په افغانستان کې محلي حکومتي اداره، یو بنیادي او اساسي له نظره،”.   .185
USIP، ” په افغانستان کې د ثبات پرمختګ او د والیتي شخړو له مینځه وړل:  په 6/10/2011 کې د USIP د مشاجرې د شورا پروګرام،”.    .186

AREU،په7/1/2011 کې په افغانستان کې محلي حکومتي اداره، یو بنیادي او اساسي له نظره،”.   .187
د سیګار د7/1/2011 نېټې د معلوماتو پوښتنې ته د بهرنیو چارو وزارت ځواب.    .188
د سیګار د7/1/2011 نېټې د معلوماتو پوښتنې ته د بهرنیو چارو وزارت ځواب.    .189
د سیګار د7/1/2011 نېټې د معلوماتو پوښتنې ته د بهرنیو چارو وزارت ځواب.    .190
د سیګار د7/1/2011 نېټې د معلوماتو پوښتنې ته د بهرنیو چارو وزارت ځواب.    .191
د سیګار د7/1/2011 نېټې د معلوماتو پوښتنې ته د بهرنیو چارو وزارت ځواب.    .192
د سیګار د7/1/2011 نېټې د معلوماتو پوښتنې ته د بهرنیو چارو وزارت ځواب.    .193
د سیګار د7/1/2011 نېټې د معلوماتو پوښتنې ته د بهرنیو چارو وزارت ځواب.    .194
د سیګار د7/1/2011 نېټې د معلوماتو پوښتنې ته د بهرنیو چارو وزارت ځواب.    .195
د سیګار د7/1/2011 نېټې د معلوماتو پوښتنې ته د بهرنیو چارو وزارت ځواب.    .196

د سیګار د نېټې د معلوماتو پوښتنې ته د بهرنیو چارو وزارت  ځواب،  7/1/2011.    .197
د سیګار د نېټې د معلوماتو پوښتنې ته د بهرنیو چارو وزارت  ځواب،  7/1/2011.    .198
د سیګار د نېټې د معلوماتو پوښتنې ته د بهرنیو چارو وزارت  ځواب،  7/1/2011.    .199
د سیګار د نېټې د معلوماتو پوښتنې ته د بهرنیو چارو وزارت  ځواب،  7/1/2011.    .200



پایلیکونه  او 

پلټونکی I  ځانګړی عمومي  بیا رغونه   افغانستان  د  150

د سیګار د7/1/2011 نېټې د معلوماتو پوښتنې ته د بهرنیو چارو وزارت  ځواب،  .    .201
د سیګار د7/1/2011 نېټې د معلوماتو پوښتنې ته د بهرنیو چارو وزارت  ځواب،؛ DoS، په 4/10/2010کې” د امریکا متحده ایاالتو سفیر Karl W. Eikenberry د ولسوالیو د تسلیمۍ    .202

پروګرام د مرسته لپاره د پوهې  په یوه یادښت په یادولو کې څرګندویې کړي،”. 
د سیګار د 7/1/2011نېټې د معلوماتو پوښتنې ته د بهرنیو چارو وزارت  ځواب،  .    .203

د سیګار د 7/4/2011 نېټې د معلوماتو پوښتنې ته د USAID ځواب.   .204

د سیګار د 7/4/2011 نېټې د معلوماتو پوښتنې ته د USAID ځواب.   .205

د سیګار د 7/4/2011 نېټې د معلوماتو پوښتنې ته د USAID ځواب.   .206
د سیګار د 7/4/2011 نېټې د معلوماتو پوښتنې ته د USAID ځواب.    .207
د سیګار د 7/4/2011 نېټې د معلوماتو پوښتنې ته د USAID ځواب.   .208
د سیګار د 7/4/2011 نېټې د معلوماتو پوښتنې ته د USAID ځواب.   .209
د سیګار د 7/4/2011 نېټې د معلوماتو پوښتنې ته د USAID ځواب.   .210
د سیګار د 7/4/2011 نېټې د معلوماتو پوښتنې ته د USAID ځواب.    .211
د سیګار د 7/4/2011 نېټې د معلوماتو پوښتنې ته د USAID ځواب.    .212

د سیګار د 7/4/2011نېټې د معلوماتو پوښتنې ته د بهرنیو چارو وزارت ځواب،.    .213
 .p 4  ،6/2011”،په کې”په افغانستان کې محلي حکوتي ادارې ،AREU   .214

AREU،په6/2011 کې په افغانستان کې محلي حکومتي اداره، یو بنیادي او اساسي له نظره،”.   .215
د سیګار د7/8/2011 نېټې د معلوماتو پوښتنې ته د بهرنیو چارو وزارت/ INL ځواب،.    .216
د سیګار د7/8/2011 نېټې د معلوماتو پوښتنې ته د بهرنیو چارو وزارت/ INL ځواب،.    .217
د سیګار د7/8/2011 نېټې د معلوماتو پوښتنې ته د بهرنیو چارو وزارت/ INL ځواب،.    .218
د سیګار د7/8/2011 نېټې د معلوماتو پوښتنې ته د بهرنیو چارو وزارت/ INL ځواب،.    .219
د سیګار د7/8/2011 نېټې د معلوماتو پوښتنې ته د بهرنیو چارو وزارت/ INL ځواب،.    .220

د سیګار د7/1/2011 نېټې د معلوماتو پوښتنې ته د بهرنیو چارو وزارت ځواب،.    .221
د سیګار د7/1/2011 نېټې د معلوماتو پوښتنې ته د بهرنیو چارو وزارت ځواب.    .222

223.    د سیګار د7/1/2011 نېټې د معلوماتو پوښتنې ته د بهرنیو چارو وزارت  ځواب، .  
د ملګرو ملتونو سرمنشي، په 6/23/2011 کې "د افغانستان وضعیت او په نړیواله سوله او امنیت د هغې اغیزي،" مخ 6.     .224

د سیګار د7/8/2011 نېټې د معلوماتو پوښتنې ته د DoS / INL ځواب،؛ GAO،” د افغانستان امنیت: د امریکا متحده ایاالتو په کې نور اصالحات کوم چه په 3/9/2009 کې د کورنیو چارو    .225
وزارت او ملي پولیس چه د پو څي پرسونل اود افغان د مرستو د کمښت له ننګونو سره مخ دی،“.

د سیګا د7/4/2011 نېټې ر د معلوماتو پوښتنې ته د USAID ځواب،.   .226
د سیګار د7/4/2011 نېټې د معلوماتو پوښتنې ته د USAID ځواب،.   .227
د سیګار د7/4/2011 نېټې د معلوماتو پوښتنې ته د USAID ځواب،.   .228
د سیګار د7/4/2011 نېټې د معلوماتو پوښتنې ته د USAID ځواب،.   .229
د سیګار د7/4/2011 نېټې د معلوماتو پوښتنې ته د USAID ځواب،.   .230

د سیګار د7/8/2011 نېټې د معلوماتو پوښتنې ته د DoS / INL ځواب،.    .231
د سیګار د7/8/2011 نېټې د معلوماتو پوښتنې ته د DoS / INL ځواب،.    .232

د سیګار د7/8/2011 نېټې د معلوماتو برسۍ ته د DoS / INL ځواب.    .233
د سیګار د7/8/2011 نېټې د معلوماتو برسۍ ته د DoS / INL ځواب.    .234
د سیګار د7/8/2011 نېټې د معلوماتو برسۍ ته د DoS / INL ځواب.    .235
د سیګار د7/8/2011 نېټې د معلوماتو برسۍ ته د DoS / INL ځواب،.    .236

AREU، په6/2011 کې” په افغانستان کې محلي حکومتي اداره، یو بنیادي او اساسي له نظره،”.   .237
 .Transparency International UK, ”Corruption Threatens the Success of the International Mission in Afghanistan,“ 5/2011   .238
 .Transparency International UK, ”Corruption Threatens the Success of the International Mission in Afghanistan,“ 5/2011   .239

 .UNAMA, ”Joint Independent Committee Convenes To Combat Corruption,“ 5/11/2011   .240
د سیګار د7/1/2011 نیټې د معلوماتو پوښتنې ته د بهرنیو چارو وزارت  ځواب،.    .241

242.     د سیګار د7/1/2011 نېټې د معلوماتو پوښتنې ته د بهرنیو چارو وزارت  ځواب،. د افغانستان د پانګې اچونې د مرستې نمایندګي،په 7/14/2011 کې” د افغانستان د ولس مشر لخوا پیغام،” تر 
السه شو. 

د سیګار د7/1/2011 نېټې د معلوماتو پوښتنې ته د بهرنیو چارو وزارت  ځواب.    .243
د سیګار د7/1/2011 نېټې د معلوماتو پوښتنې ته د بهرنیو چارو وزارت  ځواب.    .244
د سیګار د7/1/2011 نېټې د معلوماتو پوښتنې ته د بهرنیو چارو وزارت  ځواب.    .245
د سیګار د7/1/2011 نېټې د معلوماتو پوښتنې ته د بهرنیو چارو وزارت  ځواب.    .246
د سیګار د7/1/2011 نېټې د معلوماتو پوښتنې ته د بهرنیو چارو وزارت  ځواب.    .247
د سیګار د7/1/2011 نېټې د معلوماتو پوښتنې ته د بهرنیو چارو وزارت  ځواب.    .248

د سیګارد 7/4/2011 نېټې د معلوماتو پوښتنې ته د بهرنیو چارو وزارت  ځواب،7/1/201 ؛ د سیګار د معلوماتو پوښتنې ته د USAIDځواب،7/4/2011.    .249
د سیګار د نېټې د معلوماتو پوښتنې ته د بهرنیو چارو وزارت  ځواب، 7/1/2011 د سیګار د معلوماتو پوښتنې ته د USAIDځواب.   .250

د ملګرو ملتونو سرمنشي،په 6/23/2011 کې "د افغانستان وضعیت او په نړیواله سوله او امنیت د هغې اغیزي،" ، مخ 7.     .251



پایلیکونه  او 

151د متحده ایاالتو د کانګرس لپاره راپور |  جوالی ۳۰، ۲۰۱۱

د سیګار د7/18/2011 نېټې د معلوماتو پوښتنې ته د بهرنیو چارو وزارت  او/ INL ځواب.    .252
نړیواله بانک، په6/1/2011 کې”  د افغانستان په ښارونو کې د IDPs د ژوند کړلو په ستونزو باندې مطالعه او د هغه شننه او ښکاره کونه، او په یو جامع او پراخه د رسېدو په وسیله باندې تاکید    .253

کړل تر څو چې ټینګ او دوامداره د حل د الرو لپاره مرسته وکړي،“. 
نړیواله بانک، په6/1/2011 کې”  د افغانستان په ښارونو کې د IDPs د ژوند کړلو په ستونزو باندې مطالعه او د هغه شننه او ښکاره کونه، او په یو جامع او پراخه د رسېدو په وسیله باندې تاکید    .254

کړل تر څو چې ټینګ او دوامداره د حل د الرو لپاره مرسته وکړي،“. 
نړیواله بانک، په6/1/2011 کې”  د افغانستان په ښارونو کې د IDPs د ژوند کړلو په ستونزو باندې مطالعه او د هغه شننه او ښکاره کونه، او په یو جامع او پراخه د رسېدو په وسیله باندې تاکید    .255

کړل تر څو چې ټینګ او دوامداره د حل د الرو لپاره مرسته وکړي،“. 
نړیواله بانک، په6/1/2011 کې”  د افغانستان په ښارونو کې د IDPs د ژوند کړلو په ستونزو باندې مطالعه او د هغه شننه او ښکاره کونه، او په یو جامع او پراخه د رسېدو په وسیله باندې تاکید    .256

کړل تر څو چې ټینګ او دوامداره د حل د الرو لپاره مرسته وکړي،“.  
یونما په4/24/2011 کې ،” د زرګونو مهاجرو سره د هغوی په بېرته راستنېدو کې UN، دولت، او نورو مرستندویو ملګرو مرسته ،”.    .257

یونما، په4/26/2011 کې” په پاکۍ او عفت پورې تړلي سزاګانې’ بیخې ناروا او بې انصافي ده،  چه فعالین وایي،”.    .258
یونما، په 4/26/2011 کې” په پاکۍ او عفت پورې تړلي سزاګانې’ بیخې ناروا او بې انصافي ده،  چه فعالین وایي،”.    .259

په 4/26/2011 کې په پاکۍ او عفت پورې تړلي سزاګانې’ بیخې ناروا او بې انصافي ده،  چه فعالین وایي،”.    .260
د ملګرو ملتونو سرمنشي،په6/23/2011 کې "د افغانستان وضعیت او په نړیواله سوله او امنیت د هغې اغیزي،" ، مخ 6.     .261

د سیګار د 7/1/2011 نېټې د معلوماتو پوښتنې ته د بهرنیو چارو وزارت  ځواب،.   .262
.pp. 2, 12 “،د 1390 د د راښکل شویی ملي بودیجې څرګندونه” ،GIRoA MoF   .263

د سیګار د معلوماتو پوښتنې ته د بهرنیو چارو وزارت  ځواب، 7/1/2011.   .264
نړیواله بانک،”د افغانستان لپاره June 2011 د اقتصادي لید لورئ6/2011“   .265

.pp”  2, 12د ۱۳۹۰ کال ملی بودیجی د حوالې څرګندونه ” GIRoA, MoF   .266
نړیواله بانک،”د افغانستان لپاره June 2011 د اقتصادي لید لورئ6/2011“   .267
نړیواله بانک،”د افغانستان لپاره June 2011 د اقتصادي لید لورئ6/2011“   .268

.p. ii “د ۱۳۸۹ کال د باندني راکړه ورکړه ، ګټې وټې او مالیاتو کلنۍ بیا کتنه  ” GIRoA, ACD   .269

.p. ii “د ۱۳۸۹ کال د باندني راکړه ورکړه ، ګټې وټې او مالیاتو کلنۍ بیا کتنه  ” GIRoA, ACD   .270
.SY ”1388–1389 ،سفارت کابل،” د ګمرکاتو تولیزه ګټه وته US کابل د،DoS   .271
د سیګار د نېټې د معلوماتو پوښتنې ته د بهرنیو چارو وزارت  ځواب، 7/1/2011“.   .272

.p. 7 .“د ۱۳۸۹ کال د باندني راکړه ورکړه ، ګټې وټې او مالیاتو کلنۍ بیا کتنه  ” GIRoA, ACD   .273
GIRoA, ACD ”  د ۱۳۸۹ کال د باندني راکړه ورکړه ، ګټې وټې او مالیاتو کلنۍ بیا کتنه“. 24, 28, 29.   .274

GIRoA, ACD ”  د ۱۳۸۹ کال د باندنۍ راکړه ورکړه، ګټې وټې او مالیاتو کلنۍ بیا کتنه“.   .275
USAID   .276 مطبوعاتو داسې ښولی ده، په6/21/2011 کې USAID” غواړي د افغانستان د خلکو لپاره د افغان وزارتونو ته نیغ په نیغه مرسته وکړي، “ 

د سیګار د7/19/2011 نېټې د معلوماتو پوښتنې ته د USAID ځواب.    .277
د سیګار د 6/29/2011نېټې د معلوماتو پوښتنې ته د خزانې ځواب.    .278

د سیګار د7/11/2011او 6/29/2011 نېټې د معلوماتو پوښتنې ته د خزانې ځواب.    .279
د سیګار د7/11/2011 نېټې د معلوماتو پوښتنې ته د خزانې ځواب.    .280

.pp، pp 50–51 ,“ سیګار، په 4/30/2011 نېټېه کې مجلس ته دری میاشتنئ راپور   .281
AP ، IMF یا د پیسو نړیواله صندق په 6/17/2011 کې افغانستان ته خپلې مرستې د مالي چارو د سست نطارت له امله دروي،“ ؛ تحوالت،”  ځانګړی:  د افغاني نقدو پېسو د بحران شته والی:    .282

بانک ته په 6/17/2011 کې په ملیونونو پېسو د ورکړې بندول “  .
.pp. 100–101 ،  “سګار، په 4/30/2011 کې” د نېټې مجلس ته دری میاشتنی راپور   .283

p. 1 ،  “،په6/1/2011 کې” افغانستان بیا کتنه ،CIMIC   .284
د سیګار د نېټې د معلوماتو پوښتنې ته د بهرنیو چارو وزارت  ځواب، 7/6/2011.   .285

د سیګار د معلوماتو پوښتنې ته د بهرنیو چارو وزارت  ځواب، 7/6/2011؛د آزادې اوروپا راډیو/ د آزادۍ راډیو” مرکه: د افغانستان د مرکزي بانک ریس په6/27/2011 کې د خپل منصب څخه    .286
الس اخستل، او نیږدې راتلونکې خطرونو څخه یادونه “  . 

د سیګار د نېټې د معلوماتو پوښتنې ته د بهرنیو چارو وزارت  ځواب،.   .287
GIRoA, MoF، په 6/19/2011 کې د مطبوعاتو څرګندونه،.     .288

د سیګار د نېټې د معلوماتو پوښتنې ته د بهرنیو چارو وزارت ځواب، 7/1/2011.   .289
وال ستریت ژورنال، په 7/12/2011 کې ”افغان قانون جوړوونکي د دوهم بانک د حسابي بیالنس د جوړولو په لټه کښې“ .   .290

.p. 101 ،  “،سیګار، په 4/30/2011 کې” د نېټې مجلس ته دری میاشتنی راپور   .291
CIMIC   .292، په 6/1/2011 کې” افغانستان بیاکتنه“  , -p ۱ ګارډیان )The Guardian(، په 6/17/2011 کې ”چارواګې وایي، افغانستان د یوې میاشتې په لړ کښې د تنګ السۍ سره مخ دی،“.

USAID، رسنیو داسې څرګنده کړیده، په 5/17/2011 کې” USAID د افغان د مالي سکتو د قوت بښلو لپاره یوه نویې پروژه پیل کوي“.   .293
USAID   .294 ،" خبر پاڼه : )FAIDA(  یا په 4/2011 کې د افغانستان په پرمختګ کښې د سرمایې د اچونې لپاره مالي منابع ته الس رسئ“.

USAID   .295 ،" خبر پاڼه : په4/2011 کې )FAIDA( یا د افغانستان په پرمختګ کښې د پانګې اچونې لپاره مالي منابع ته الس رسئ“.
د سیګار د7/4/2011 نېټې د معلوماتو پوښتنې ته د USAID ځواب،.   .296

.p. 109 ,“،؛ سیګار، په  4/30/2011نېټه کې”مجلس ته دری میاشتنی راپورp. 99 ,“سیګار، په 1/30/2011 نېټه کې”  مجلس ته دری میاشتنی راپور   .297
CIMIC، په5/25/2011 کې”  د افغانستان بیا کتنه“.   .298

DoS،په کابل کښې د امریکې سفارت، په6/13/201 کې” د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ترانزیت د تړون په اړه څرګندونه، “.   .299



پایلیکونه  او 

پلټونکی I  ځانګړی عمومي  بیا رغونه   افغانستان  د  152

DoS،په کابل کښې د امریکې سفارت، په 6/13/2011 کې” د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ترانزیت د تړون په اړه څرګندونه “.   .300
CIMIC، په 6/29/2011کې ” د افغانستان بیا کتنه“, p. 1؛د طلوع خبرونه،” پاکستان ۶۰ افغاني تلونکي موټرونه د توخم سرحدي دروازه کښې ودرول،په6/25/2011  کې“ د افغانستان د    .301

صنایعو او د سوداګرۍ خونې د شنبه په ورځ وویل“. 
. p. 1 ,“په6/8/2011 کې ”  د افغانستان بیا کتنه ،CIMIC   .302

CIMIC،په 5/11/2011 کې” د افغانستان بیا کتنه“؛ د آسیا نبص یا تپیدل، په4/20/2011 کې ” افغانستان پر تاجکستان د مال د ترانزیت د محصول  پر بیا کتنه باندې ټینګار کوي“.   .303
CIMIC، په کې” د افغانستان بیا کتنه“ 5/11/2011؛   .304

.p. 1 ,5/2011 “په کې”د افغانستان ارزښت او بیه باندې لنډ خبرونه ،USAID, FEWS-NET   .305
p. 1 ,  “په 5/11/2011 کې” د مالو د خبر اخستلو راپور ،USDA/FAS   .306

USDA/FAS   .307، په کې” د مالو د خبر اخستلو راپور“  pp. ۱-۲ ,5/11/2011؛; USAID, FEWS-NET ”د خوړو د حفاطت لیدلورئ
 p. 3 ,5/11/2011  “په کې” د مالو د خبر اخستلو راپور ،USDA/FAS   .308

ترسره کونکې، په کې  ”هندوستان د افغانستان دولت ته ۲۵۰،۰۰۰ ټنه د غنمو ورکول غواړي“ 6/3/2011 ؛ د سیګار په کې ، د معلوماتو پوښتنې ته د USAID ځواب، 7/16/2011.    .309
 AF 2011-04, 5/15/2011,.  p.3#کال کلنۍ غله دانه او د هغه څخه استفاده: افغانستان، په کې د غلې او دانې راپور USDA/FAS، ۲۰۱۱   .310

د سیګار د نېټې د معلوماتو پوښتنې ته د USAID ځواب، 7/16/2011.   .311
د سیګار د7/16/2011 نېټې د معلوماتو پوښتنې ته د DoS ځواب ؛  د سیګار د7/7/2011 نېټې د معلوماتو پوښتنې ته د DoS ځواب.      .312

پیپسي کوال، په 4/20/2011کې ”  پیپسي کوال او الکوزی یو له بله د یوه ځانګړی بوتلي ملګرو په ډول د افغانستان لپاره دي،“.   .313
د USAID مطبعاتو داسې څرګنده کړې، په5/26/2011  کې ”د افغانستان امریکایي پوهنتون د لمړي ځل لپاره تحصلي دوره نمانځي “.   .314

DoS، په کابل کښې د امریکې سفارت، په5/23/2011 کې”د امریکې سفارت د افغان علماؤ بیرته راګرځیدنه خپل وطن ته نمانځي؛ او په7/12/2011 نیټه پرود پوهنتون چه د USAID لخوا    .315
تمویلیږي او د ستایلو وړعلماؤ نماځغونډ ترالسه کړه. 

316.   په کابل کښې د امریکې سفارت، په5/23/2011 کې”د امریکې سفارت د افغان علماؤ بیرته راګرځیدنه خپل وطن ته نمانځي ،“ په5/23/2011 نېټه د سیګار د معلوماتو پوښتنې ته د بهرنیو چارو 
وزارت ځواب،.   

DoS، په کابل کښې د امریکې سفارت، په 6/15/2011 کې” مطبوعات څرګندوي،د تونل روغونه به زړګونو مسافرلپاره یو ښه مسونیت رامینځ ته کړي،“.   .317

DoS، په کابل کښې د امریکې سفارت، په6/15/2011 کې” مطبوعات څرګندوي،د تونل روغونهط به زړګونو مسافرلپاره یو ښه مسونیت رامینځ ته کړي“.   .318
د سیګارد7/18/2011 نېټې د معلوماتو پوښتنې ته د USAID ځواب،7/18/2011برسي ته د USAID ځواب ، .   .319

DoS یا د دفاع محکمې، په کابل کښې د امریکې سفارت، په 6/12/2011کې” سفیر ایکن بیري د شمالي دکود شیندنې قوت په نبات باندې تبصره وکړه،“.   .320
د سیګار د نېټې د معلوماتو پوښتنې ته د USAID ځواب،7/18/2011؛ سیګار د معلوماتو پوښتنې ته د DoS ځواب،7/1/2011.   .321

ISAF، شمالي محلي ادارې،مطبعاتي څرګندونه، په7/14/2011 کې”د افغانستان په سهیلي سیمه کې د کجکې د بند د قوت د ظرفیت د لوړولو او پرمختګ “.   .322
د دفاع محکمې، په کابل کښې د امریکې سفارت،” سفیر ایکن بیري د شمالي دکود شیندنې قوت په نبات باندې تبصره وکړه،“ 6/12/2011   .323

د سیګار د معلوماتو پوښتنې ته د بهرنیو چارو وزارت ځواب، 7/1/2011.   .324
325.   د سیګار د 1/15/2010نېټې د معلوماتو پوښتنې ته د USAIDځواب،7/18/2011 ;سیګار،ځېړنه ۴-۱۰ ، په 1/15/2010کې”افغانستان د انرژۍ برابرونه لوړې کچې ته پورته شوه ولې یو 

 .p. ii ،  ”،نوي ماسټر پالن ته یې اړتیا درلوده او د هغه پایښت او دوام یې پاتې دي
ADB،۴۳۴۹۵ پروژه: نوی یا اوسنئ4/13/2011 ؛ د انرژي قوې د برخې ماستر پالن، ADB،” د افغانستان اسالمي جمهوریت:  د سیګار د 11/2010 نېټې د معلوماتو پوښتنې ته د انرژي    .326

قوې د برخې ماستر پالن ځواب ،، p. 2؛ 11/2010
GIRoA, MoM، په6/5/2011 کې ” د افغانستان د کانو وزارت نوي جیولوجکي د معلوماتو مرکز ښکاره او پرده یې ترې لرې کړې،”.   .327
GIRoA, MoM، په6/5/2011 کې ” د افغانستان د کانو وزارت نوي جیولوجکي د معلوماتو مرکز ښکاره او پرده یې ترې لرې کړې،”.   .328

329.      سرنوشت، په5/11/2011 کې”  د افغان د طال لپاره J.P. Morgan السته راوړنې، په7/11/2011 کې”؛ د سیګار د معلوماتو پوښتنې ته د DoD, TFBSO ځواب،. 
CIMIC     .330،په5/25/2011 کې”  د افغانستان بیا کتنه،”، p. 1؛ GIRoA, MoM، په 5/23/2011کې” حاجیګک د اوسپنې د کان بیعانیه مینه والو پانګه والوته وروپېژندل شوه،”. 

GIRoA, MoM،په 5/25/2011کې”  د حاجیګک د اوسپنو کان د مینې او دلچسپې د ښودلو لپاره وړاندیز،”.   .331
.p. 1 ،  ”،په5/25/2011 کې ” افغانستان بیاکتنه CIMIC   .332

p .۱۰۶،”،سیګار، په10/30/2010 نېټه کې” کانګرس ته دری میاشتنې راپور   .333
GIRoA, MoM   .334،په6/11/2011 کې” د افغانستان د مرمروډبرو په اړه په هرات کې دریم نړیوال کنفراس تر سره شو،”؛ دUSAID  مطبوعاتو ښودلې ده، په”5/25/2011  د مرمرو د ډبرو د 

پروسو نوې آسانتیاوې د کنفرانس په پرانیستو کې شروع او مینڅته راغلې،”.
د سیګار د7/4/2011 نېټې د معلوماتو پوښتنې ته د دفاع وزارت ځواب،.   .335

336.       د سیګار د7/4/2011 نېټې د معلوماتو پوښتنې ته د دفاع وزارت ځواب؛ د سیګار د7/4/2011 نېټې  د معلوماتو پوښتنې ته د بهرنیو چارو وزارت ځواب. 


	0.0_July11Cover.pdf
	0.9_Intro_Map_Letter
	1.0 Oversight
	2.0 Overview
	3.0 Update
	3.1 Funding
	3.2 Security
	3.3 Governance
	3.4 Econ
	4.0 OtherAgency
	5.0_Appendices
	6.0 Endnotes

