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 د افغانستان د بیارغونې لپاره ځانګړی عمومي پلټونکی 
 )P.L. 110-181( د 2008 مالي کال د ملي دفاع واکمنۍ 

الیحې لخوا تاسیس شو.  

 د سیګار څارنې ماموریت د قانون لخوا داسې تعریف شوې دی چې د هغو بسپنو، پروګرامونو 
او عملیاتونو په اړه 

چې د افغانستان بیارغونې لپاره تخصیص شوي یا هم په کومه بله الره ورکړ شوي دي، پلټنې  	• 

او تحقیقات په خپلواکه توګه په الره واچوي او ترې نظارت وکړي.
د هغو وړاندیزونو او پالیسیو مشري او همغږي کول چې د پروګرامونو او عملیاتونو د اقتصاد،  	•

 موثریت او ګټې زیاتولو لپاره په پام کې نیول کیږي، او په داسې پروګرامونو او عملیاتونو کې 
د پیسو ضایع کیدو، چل، او ناوړه کارونې موارد موندل دي.

داسې وسیلې چې د یادو پروګرامونو او عملیاتونو د نیمګړتیاو او ستونزو په اړه د بهرنیو او  	• 

دفاعي چارو وزارتونه په بشپړ ډول خبرداره وساتل شي، او د اصالحي کړنو ضرورت او پرمختګ 
ورته په ګوته کړي.

د افغانستان په بیارغونه کې هر هغه لوی قرارداد، مرسته، هوکړه لیک، یا د مرستې هر هغه میکانیزم 
 شامل دی چې د متحده ایاالتو کوم وزارت یا ادارې لخوا د افغانستان د بیارغونې لپاره د تخصیص شوو 

یا په هر ډول چمتو شوي پيسو په کارولو سره پلي کیږي. 

سرچینه: P.L. 110-181، “د 2008 مالي کال لپاره د ملي دفاع واکمنۍ الیحه،” 1/28/2008

)د دې رپوټ د هغو منځپانګو د لست لپاره چې د کانګرس لخوا تصویب شوي دي، 3 برخه وګورئ(.

 افغان ماشومان د یوه کلي له څاه څخه اوبه راکاږي، یو له 3,000 څاګانو څخه چې د USAID په مرسته جوړ شوي یا ترمیم شوي 
دي تر څو د اوبو څخه رامینځته کیدونکي ناروغیو کچه چې هرکال 40,000 ماشومان له مینځه وړي، راټیټه کړي. )د USAID تصویر( 

د پوښ تصویر:
د افغانستان په فراه والیت کې ماشومان، د هغه ګوډي پرانونو سره لوبې کوي چې د افغان محلي پولیسو د صاحب 

منصبانو له لوري ورکړ شوي. )د DoD/USMC تصویر( 
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د سيګار موجود دفترونه

په افغانستان کې د سیګار څارونکي ماموریت



زه خوشاله یم چې په افغانستان کې د متحده ایاالتو د بیارغونیزو مرستو په هکله د سیګار اتلسم درې میاشتنۍ 
رپوټ وړاندې کوم. 

 مونږ یو بحراني وضعیت ته رسیدلي یو. تر دوه کاله وروسته به د متحده ایاالتو د پوځ جنګي ماموریت 
په افغانستان کې پای ته رسیدلی وي، د افغانستان نوی ولسمشر به وټاکل شي، او د امنیتي چارو مسولیت به 
افغان حکومت ته وسپارل شي. دا پیښې کیدی شي په افغانستان کې د بیارغونیزو هڅو منظرې کې بنسټیزه 

بدلون راولي، او په نږدې وخت کې کانګرس 113 دورې پده اړه لوړه کړې ده چې دا ډیره مهمه دوره به اداره 
کوي. د دې دورې کانګرس غړي به د افغان اقتصاد پیاوړی کولو لپاره، او د حکومتولي وده موندلو لپاره ، د 

افغان امنیتي ځواکونو سره د متحده ایاالتو د مرستو کچه معلومه کړي. 
د متحده ایاالتو کانګرس د افغانستان بیارغونې لپاره نږدې 89 میلیارده ډالره مرسته کړیده — متحده ایاالتو 

د هیڅ کوم بل هیواد د بیارغونې لپاره دومره مرسته نده کړې. د 13.8$ میلیارده ډالرو له جملې څخه چې په 
2012 مالي کال کې د بیارغونې څلورو لویو پروژو لپاره تخصیص شوي و، نږدې 8.6 میلیارده ډالر یې تر اوسه 

ندي مقید شوي. د ولسمشر لخوا د 2013 مالي کال لپاره وړاندیز شوې بودیجه کې د افغانستان بیارغونې لپاره 
نږدې 10 میلیارده ډالر غوښتل شوي دي. که چې دا مقدار تخصیص ورکړ شي، نو د هغو مرستو کچه چې د 

پلي کونکو ادارو لپاره مقید کیدو ته چمتو دي 19 میلیارده ډالرو ته رسیږي. مونږ باید هرومرو ډاډه شو چې دا 
مرستې په عادالنه توګه لګیږي او د خوښې پایلې لري. 

په افغانستان کې د متحده ایاالتو د ځواکونو له وتلو سره د فرصتونو تنګیدل ، او د مالیه ورکونکو ډالرو بې 
سابقه پانګه اچونې په نظر کې نیولو سره، سیګار پدې اړه تحقیق کوي چې تراوسه مو له افغانستانه څه زده 

کړي او دا زده کړې څنګه کولی شي د پاتې مرستو سمه کارونه ډاډه کړي. 
پداسې حال کې چې په افغانستان کې ډیر پرمختګ شوی، سیګار د 2009 کال څخه راهیسې په مکرره توګه 
د بیارغونې په ګڼو ساحو کې د ستونزو شتون ته — د ناکافي پالن جوړونې، همغږۍ، او کمزوری اجراتو څخه 
نیولی د پرمختګ د ارزولو لپاره د معنالرونکې احصایې نشتون پورې — اشاره کړې ده. مونږ په زیربنایي پروژو 

کې د ځنډونو، کمزوری رغونې، او د حد زیات لګښت کولو ګڼ مثالونه موندلي دي. مونږ د متحده ایاالتو په 
مرسته داسې جوړ شوي تسهیالت هم موندلي چې د خپلې موخې لپاره نه کارول کیږي. دا ستونزې که څه هم د 

فرصتونو او بې حسابه پيسو د ضایع کیدو المل شوي، په څنګ کې یې ډیر شیان را زده کړي هم دي. 

اساسي پوښتنې
مونږ د خپلو کارونو، د نورو ځانګړي عمومي پلټونکو او د دولت د حساب ورکونې دفتر د کارونو په بنسټ دا 

الندې پوښتنو پر ارزښت ټینګار کوو او باور لرو چې له پریکړه نیونکو سره مرسته کوي تر څو د پاتې بیارغونیزو 
بسپنو د سمې کارونې لپاره سمه پریکړه ونیسي. د دې رپوټ 1 برخه دا پوښتنې په تفصیل سره څیړي: 

•  آیا دا پروژه یا پروګرام د متحده ایاالتو د ميل ګټو یا سرتاټیژیکو موخو په السته راوړلو کې واضحه	
مرسته کوي؟

• آیا افغانان دا غواړي او اړتیا ورته لري؟	
•  آیا دا پروژه یا پروګرام د افغان دولت، نورو پيل کونکو ادارو، او نړیوالو بسپنه ورکونکو رسه همغږې	

شوي دي؟
• آیا امنیتي رشایط په موثر ډول پيل کولو او څارلو ته اجازه ورکوي؟	
• آیا دا پروژه یا پروګرام داسې حفاظتي ګامونه لري چې اداري فساد، تشخیص، مخنیوی او یاهم لږې کچې ته 	

راټیټ کړي؟
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• آیا افغانان د پروژې یا پروګرام پرمخ بیولو لپاره مايل رسچینې، تخنیکي ظرفیت، او سیايس واک لري؟	
• آیا پيل کونکي ادارې د پایلې ټاکلو او د بریالیتوب د اندازه کولو لپاره ریښتونې محاسبې رامینځته کړي دي؟	

ترکومه حده پورې چې ادارې دې پوښتنو ته مثبت ځوابونه ورکړي، مونږ باور لرو چې دا پروژه یا پروګرام 
مثبت بدلون لري او خپلې موخې ترالسه کوي. پهرصورت، که چیرته پلي کونکي ادارې دې پوښتنو ته مثبت 

ځواب ورنکړي، مونږ باور لرو چې دوی د خپلې پروژې بیا ارزولو ته اړتیا لري. او که چیرې دوی بیا هم غواړي 
خپله پروژه پرمخ بوزي، دوی باید خپل دې کار لپاره څرګند دالیل راوړي. 

سیګار به په خپلو پلټنو، تحقیقاتو او تفتیشونو کې دا اساسي پوښتنې په پام کې ونیسي. مونږ به د پروژو 
توجیه کولو څخه څارنه وکړو، او کانګرس هم دې کار ته هڅوو، ځکه چې پداسې بحراني وضعیت کې ناتضمین 

 شوي پروژې او یا داسې پروژې چې د واقعي بریالیتوب چانس یې کم وي د ضایع کیدو له جدي ګواښ سره
مخ دي.

سیګار په ځانګړی توګه په دې اړه اندیښمن چې د پوځي سرتیرو ایستل به د بیارغونې له مصارفو څخه 
څارنې باندې څه اغیزه ولري. سیګار او نورې پلټونکې ادارې د کابل څخه د باندې تر یو حده پورې د پوځي 

ترانسپورت او ساتنې پورې اړتیا لري. د متحده ایاالتو د پوځ له کمیدو سره سره د افغانستان په لرې پراته سیمو 
کې د بیارغونیزو پروژو څخه د څارنې ستونزه الهم زیاته کیږي. هرې دولتي ادارې ته چې بیارغونې پروژې پلي 

کوي اړینه ده تر څو په نا امنو سیمو کې د بیارغونې له چارو څخه د څارنې په وړاندې ننګونې کمولو لپاره 
خپل پالنونه چمتوکړي. سیګار د متحده ایاالتو مالیه ورکونکو ډالرو د خوندي ساتلو لپاره دا پالنونه له نظره 

تیروي او خپل پالن هم وړاندې کوي. 
کانګرس سیګار ته ډیر پراخ مسولیتونه په غاړه ایښې دي، چې د دې له مخې مونږ کولی شو د وزارتونو او 
ماموریتونو په کچه له بیارغونیزو هڅو څخه څارنه وکړو، او د بیارغونې هڅو ته د ودې ورکولو لپاره پالیسي 

جوړونکو ته خپلې غوښتنې وړاندې کړو. مونږ خپل ماموریت په جدي توګه پر مخ وړو، او په افغانستان کې د 
بیارغونیزو هڅو بریالی کولو لپاره د پلي کونکو ادارو او کانګرس څخه مالتړ کوو.

په درنښت،

جان ایف. سوپکو
ځانګړی عمومي پلټونکی د افغانستان بیارغونې لپاره 

2530 Crystal Drive arlington, virginia 22202
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سرچینه: سپینه ماڼۍ، د ولسمشر اوباما او ولسمشر کرزي ګډ مطبوعاتي کنفرانس، د 2013 کال د جنوري 11 نیټه.

 “مونږ به په روان کال کې یوه بله موخه هم 
 ترالسه کړو — افغان ځواکونه به په ټول هیواد 

 کې د امنیت مسولیت په غاړه واخلي. او د 
راتلونکې کال 2014 له بشپړیدو سره سم د لیږد 

بهیر هم پای ته رسیږي — افغانان به د خپل امنیت 
بشپړ مسولیت په غاړه واخلي، او دا جنګ به یو 

مسول پای ته ورسیږي.”

— د متحده ایاالتو ولسمشر بارک اوباما
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کې ولسمشر کرزي ته، د چپې خوا نه دویم کس، د یوې رسمې میلمستیا 
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مهمې پوښتنې

3 د متحده ایاالتو کانګرس ته رپوټ  I  د 2013 کال د جنوري 30 

 د پریکړه نیونکو لپاره 
مهمې پوښتنې

 د متحده ایاالتو کانګرس د 2002 کال څخه راپدیخوا د افغانستان د بیا رغونې لپاره 
 89 میلیارده ډالر تخصیص کړي دي؛ د کړکیچ د حل روانه الره او د بودیجې غوښتنې د 

نورو میلیاردونو ډالرو غوښتنه کوي. دا مرستې د څو څانګې درلودنکې هڅې په توګه کارول 
کیدې ترڅو یو باثباته افغانستان د داسې یوه دولت سره رامینځته کړي چې د خپلې خاورې 

 د ساتلو او اداره کولو جوګه وي — هغه مهم فکټورونه چې د القاعدې په وړاندې، چې 
د 2001 کال د سپتمبر په 11 د متحده ایاالتو په وړاندې د طالبانو ترکنترول الندې افغانستان 

څخه یې د پالن کولو او تریننګ لپاره کار اخیستي و، د امریکا د جګړې اغیزه کمه کړې ده. 
په راتلونکو دوو کلونو کې، لکه څنګه چې د متحده ایاالتو او ایتالفي ځواکونو شتون کمرنګه 

کیږي او د 2014 کال تر پایه پورې امنیتي مسولیتونه ټول د افغان ملي امنیتي ځواکونو پر 
اوږه اچول کیږي، د بیارغونې مرحله به اساس بدلون ومومي. 

د اوس نه ترهغه وخته پورې، د کانګرس د 113 دورې نوي غړي او د اجرایوي څانګې 
پریکړه نیونکي دا موقه لري چې دا ډاډه کړي چې د بیارغونې په راتلونکې پړاو کې د تیرو 
 لسو کلونو هڅې د داسې پروژو په لوري الرښونه شوي دي چې د اوږدمهاله کامیابۍ پایله 

له ځانه سره لري. 
د دې حق السته راوړل عاجل او مهمه موضوع ده. د تخصیصاتو یا د حل یوې بلې الرې 

پرمخ بیولو له الرې، د اضافي لګښتونو له ورکولو سره به د هغو مرستو کچه چې متحده 
ایاالت یې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د 2013 مالي کال ترپایه پورې ورکوي نږدې 100 
میلیارده ډالرو ته ورسیږي. که څه هم د دې مرستو زیاته برخه د تیرې لسیزې په ترڅ کې 
ټاکلي او مصرف شوي دي، خو بیاهم پلي کونکي ادارې په میلیاردو ډالر لري ترڅو د لیږد 

پدې حیاتي دورې کې د بیارغونې کارونو ته بودیجه برابره کړي. د 13.8 میلیارد ډالرو څخه 
چې په 2012 مالي کال کې د بیارغونې څلورو لویو پروژو ته ځانګړي شوي وې، 8.6 میلیارده 

ډالر یې بیا ټاکل کیدو ته پاتې دي. برسیره پردې، غوښتل شوې ده چې په 2013 مالي کال 
کې د بیا رغونې د پروژو لپاره نږدې 10 میلیارده ډالر تخصیص ورکړ شي. دا ټولې مرستې 
ټینګې څارنې او کنترول ته اړتیا لري ترڅو پداسې پروژو کې ضایع نشي چې افغانان ورته 
ضرورت نلري یا یې ساتلی نشي، یا داسې پروژې چې په اسانۍ سره کار ونکړي. د متحده 

ایاالتو د هغو مرستو د تخصیص، ټاکنه، او مصارفو د بشپړ تحلیل لپاره چې د بیارغونې لویو 
پروژو لپاره یې ورکړې ده، د 3 برخې د 67–55 مخونه وګورۍ.

د افغانستان طبیعي منظره د بدلیدو په حال کې ده. د متحده ایاالتو روان پالن داسې 
ښيی چې د 2014 کال تر پایه پورې به د متحده ایاالتو د 70,900 سرتیرو څخه زیاته برخه له 

افغانستانه وویستل شي؛ او د 36,000 نورو بهرنیو ځواکونو څخه چې دا اوس په افغانستان 
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کې دي ډیره برخه یې ووځي. دا به هغو امریکایانو ته چې ال تراوسه په ځینو مهمو رغونیزو 
پروژو کې د څارنې، مدیریت، سالکارۍ او تریننګ په برخو کې کارکوي، د امنیت، طبي 

 مرستې، او د پیښې د تشولو ستونزه نوره هم زیاته کړي. د دوي په ځای به د افغان پوځ 
او پولیس د سرتیرو 352,000 کسان او د افغان عامه محافظت ځواک په نوم یوه دولتي 

اداره د امنیت ساتلو مسولیت په غاړه اخلي. د 50 میلیارده ډالرو څخه زیاتې پيسې — د 
افغانستان د بیارغونې په برخه کې د امریکا د مجموعي لګښت له نیمايي څخه زیات — د 
افغان امنیتي ځواکونو د معاشونو، کورجوړولو، خواړه، تریننګ، تجهیزات، او اسباب برابرولو 

په برخو کې لګول شوي دي. د امنیت ساتلو او د جنګیالیو ډلو له ودې څخه د مخنیوی کولو 
 په برخه کې د دوی وړتیا دا تعینوي چې د بلې بیارغونې کار په خوندي او کامیابه توګه 

پرمخ وړل کیدای شي که څنګه. 
که چیرې، لکه څنګه چې اداره پالن لري، داسې پروګرامونه د متحده ایاالتو د پوځي 

مداخلې ځای ونیسي، نو اړینه ده چې د بیارغونې د شته پروګرامونو تمرکز تیره او پایلې یې 
وده ومومي. ستراټیژیکه الرښوونه چې په 2012 کال کې د ولسمشر او د دفاع وزیر لخوا 
السلیک شوه یادونه کوي چې “متحده ایاالتو به په افغانستان او عراق کې د جنګ څخه 

وروسته پړاو کې پرغیر پوځي وسایلو او پوځي – پوځي همغږۍ باندې ټینګار کوي” ترڅو د 
متحده ایاالتو د پوځ سترو ژمنو ته اړتیا کمه کړي. برسیره پردې، الرښونه زیاتوي چې، “نور 
به د متحده ایاالتو پوځونه داسې ونه ټاکل شي ترڅو د اوږدمهاله ثبات لپاره د لوړې کچې 

عملیاتونه ترسره کړي” )ټینګار په اصلي بڼه کې(.1 
سیګار د خپلو پلټنو او تحقیقاتي کارونو، د ملګرو ځانګړو عمومي پلټونکو او د دولت 

د حساب ورکونې دفتر د څیړنو پربنیاد باور لري چې، کانګرس او د اجرايي څانګې اړوندې 
ادارې باید د روانو او وړاندیز شوو رغونیزو پروژو د ارزولو لپاره الندې پوښتنې په ځیرکۍ 

سره په پام کې ولري: 
• آیا دا پروژه یا پروګرام د متحده ایاالتو د ميل ګټو یا سرتاټیژیکو موخو په السته راوړلو کې 	

واضحه مرسته کوي؟
• آیا افغانان دا غواړي او اړتیا ورته لري؟	

ځانګړی عمومي پلټونکی جان ایف. سوپکو، د 2013 کال په جنوري کې د واشنګټن ډي سي په 
سټیمسن مرکز کې د خبرو په مهال. )د سیګار تصویر(
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• آیا دا پروژه یا پروګرام د افغان دولت، نورو پيل کونکو ادارو، او نړیوالو بسپنه ورکونکو 	
رسه همغږی شوی دی؟

• آیا امنیتي رشایط په موثر ډول پيل کولو او څارلو ته اجازه ورکوي؟	
•  آیا دا پروژه یا پروګرام داسې حفاظتي ګامونه لري چې اداري فساد، تشخیص، مخنیوی 	

او یاهم لږې کچې ته راټیټ کړي؟
•  آیا افغانان د پروژې یا پروګرام پرمخ بیولو لپاره مايل رسچینې، تخنیکي ظرفیت، او 	

سیايس واک لري؟
• آیا پيل کونکي ادارې د پایلې ټاکلو او د بریالیتوب د اندازه کولو لپاره ریښتونې محاسبې 	

رامینځته کړي دي؟

ځینې ادارې لکه د متحده ایاالتو په مشرۍ نړیوال سوله ساتي ځواکونه، د بهرنیو چارو 
وزارت، او د نړیوالې پراختیا لپاره د متحده ایاالتو اداره د امنیتي لیږد په دوره کې د پروژو او 

پروګرامونو د بیاکتنې لپاره ورته پوښتنې مطرح کوي. دا یوه ښه خبره ده. په افغانستان کې 
د امنیتي، مالي، او جیو پولیټیک شرایطو اندازه د دولت پراخه او د لوړې کچې هڅو ته دا 
تضمین ورکوي چې پداسې حال کې چې موقې الهم پاتې دي د اصالحاتو احتیاطي او اړین 

ګامونه چیک، ارزونه، تشخیص، او پلي کړي.
راتلونکې څیړنه به هره یوه مهمه پوښتنه وړاندې کړي او د مسایلو نمایشي مثالونه 

چمتو کوي، وروسته بیا د پاليسي او عمل لپاره الرښونې په ګوته کوي. 

آیا دا پروژه زمونږ ملي ګټو یا ستراټیژیکو موخو ته په رسیدلو 
کې واضحه مرسته کوي؟

په افغانستان کې د پوځ له کارولو څخه د امریکا موخه د 2001 کال په سپتمبر کې د 
کانګرس په یوه پریکړه کې داسې کښل شوې ده: “په راتلونکې کې پر امریکا باندې د داسې 

نړیوالو ترهګرو د افرادو، موسسو، یا ملتونو له برید څخه مخنیوی کول” چې د 2001 کال 
د سپتمبر د 11 په ترهګرۍ برید کې یې الس درلودل.2 له هغې نیټې څخه تردې دمه پورې، 

سپینه ماڼۍ د افغانستان په اړه خپلو ویناو کې د ملت جوړولو او یاغیانو سره د مبارزې 
یادونه کړې ده، او د متحده ایاالتو په ویلی شوي موخه کې یې د بیلګې په توګه، “د یوه 

ثبات لرونکي، معتدل او دیموکرات افغانستان جوړول چې د خپلو اتباعو حقونو ته درناوی 
وکړي، په خپله خاوره کې حاکمیت ولري، او د افراطیانو او ترهګرو په وړاندې جګړه کې د 

اعتماد وړ ملګری جوړ شي”، شامل کړې ده.3 
په هرصورت، په نږدې وخت کې، ولسمشر اوباما په افغانستان کې ملي موخه بیرته د 

نړیوالې ترهګرۍ په وړاندې مبارزې خوا ته ګرځولې ده. ده په 2012 کال کې له افغانستان 
څخه د یوې کتنې په ترڅ کې وویل، “زمونږ موخه دا نده چې د امریکا په شکل یو هیواد 

جوړ کړو، یا د طالبانو هره نښه له مینځه یوسو. دا موخې د الزیاتو کلونو، الزیاتو ډالرو، او 
ډیره مهمه دا چې د الزیاتو امریکایانو د ژوند غوښتنه کوي. زمونږ موخه د القاعده له مینځه 

وړل دي، او مونږ د دې کار سرته رسولو په هڅه کې یو.”4
نو په دې اساس، د بیارغونې هره پروژه ښايي وارزول شي او په منظم ډول بیا وارزول شي 

ترڅو وموندل شي چې ایا د اساسي موخې سره اړیکه لري که نه. د سیګار یوه نوې پلټنه، 
لکه )2-12 پلټنه(، موندلې دي چې د متحده ایاالتو په بسپنه ځینې پروژې چې د افغان 

زیربنا بودیجې لخوا مالتړ کیږي، د یادې موخې په ضد کار کوي. پلټنې ومونده چې “کیدای 
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شي د AIF پروژې د COIN ]د یاغیانو ضد[ برخالف اغیزه وکړي ځکه چې د متاثر شوو 
خلکو د هیلو په مینځ کې خال را والړوي یا د اتباعو څخه مالتړ نه کوي.” کومې ستونزې چې 

پلټونکو موندلې وې د شپږو څخه تر پنځلسو میاشتو پورې ، د کندهار د پلبندۍ حل څخه 
پرته، د ټولو بریښنايي پروژو په شمول، د AIF د ډیرو پروژو ځنډول و.5

آیا افغانان دا پروژه غواړي او اړتیا ورته لري؟
د یوې مرستې په وړاندې کولو کې ډیره ښه تجربه دا ده چې معلومه کړای شي آیا د 

مرستې ترالسه کونکی دا پروژه غواړي او اړتیا ورته لري که نه. سیګار دا موندلې دي چې په 
افغانستان کې هرکله دا موضوع په بام کې نه نیول کیږي. د بیلګې په توګه د سیګار دوه 

نوي تحقیقاتي رپوټونه )4-13 او 5-13 تحقیقات( موندلي دي چې په کندز او ننګرهار کې د 
افغان سرحدي پولیسو پنځه تسهیالت چې د 26 میلیونه ډالرو په لګښت جوړ شوي و یا خو 
تش دي او یا هم د کومې موخې لپاره چې جوړ شوي دي نه کارول کیږي، له دوی څخه یوه 
یې د چرګانو د مرغانچې په توګه کارول کیږي.6 دا ګرانه ده چې ومنل شي د مرستې ترالسه 
کونکي یوې پروژې ته اړتیا لري او غواړي یې، پداسې حال کې چې وړاندې شوې خدمت یا 

خو نه کاروي یا هم د ناپالن شوي موخې لپاره یې کاروي.

آیا دا پروژه د افغان حکومت، نورو پلي کونکو ادارو، او نړیوالو 
بسپنه ورکونکو سره همغږې کړای شوې ده؟

د سیګار د واک یوه برخه دا ده چې معلومه کړي پلي کونکي ادارې ترکومه حده پورې د 
بیارغونې پروژې همغږې کوي. ځینې پلټنې په دې برخه کې د ستونزو شتون ته اشاره کوي. 

د بیلګې په توګه، د افغانستان د مالي سکتور پراخول، له دې هیواد سره مرسته کوي ترڅو 
د چلبازۍ نه اغیزمن شوی یو لوی بانک بیرته پر پښو ودروي، او د مالي جرایمو د کشف 
او مخنیولو لپاره مالي کنترول ته وده ورکول، د بیارغونې مهم هدف را برسیره کوي. خو د 

سیګار یوې پلټنې )13-11 پلټنه( کشف کړې دي چې یوه ډله چې د کابل بانک له راپرزیدو 
څخه وروسته په مالي سکټور کې کار کوي له دې نه پاتې راغلې ده چې د متحده ایاالتو د 
هیواد امنیت وزارت په حساب کې راولي، کوم چې له افغانستان څخه د ویستل کیدونکو 

پيسو له بهیر څخه په څارنه بوخت و. همدا رنګه پلټونکو اشاره کړې ده چې د دفاع وزارت 
 د سوداګري ثبات د عملیاتونو وظیفوي ځواک، چې د بودیجو بریښنایي لیږد د وړتیاو په 

اړه یې د افغانستان له ادارو سره مرسته کوله، د زیاتو پيسو د شمیرلو هغو وسیلو څخه نا 
خبره و چې د DHS لخوا نصب شوي ول. “د افغانانو ناسمه مرسته” یوه اضافي اندیښنه 
وه. “د ادارو محدوده خپل مینځي همغږي،” د پلټنې په وینا، “د متحده ایاالتو ادارې له 

دې ګواښ سره مخ کوي چې په متقابلو موخو کې کار وکړي یا، لږ تر لږه، په شته اړیکو او 
پروګرامونو کې د نفوذ کولو په وړاندې موقې له السه ورکړي.”7

د بریښنا په برخه کې، د سیګار پلټنې او رپوټونه درې کاله کیږي چې د افغانستان د 
بریښنا د کمزوري سکتور د پرمختګ لپاره د یو ماستر پالن د نشتون په اړه نظر ورکوي. دلته 

د بریښنا رسونه د اعتماد وړ نده، تر ډیره حده پورې وارد شوې بریښنا پورې تړلې ده، او 
یوازې 28% افغانانو ته رسیږي. پدې ربع کې، د اسیا پراختیايي بانک — تر یوه حده پورې 
د متحده ایاالتو په بسپنو مالتړ کیږي — د یو ماستر پالن طرح خپره کړه چې په 20 کلونو 

کې د 10 میلیارده ډالرو په لګولو سره د تولید، انتقال، او د شبکې پراخولو پروژو په مرسته د 
بریښنا پوښښ او باوري توب رامینځته کوي.8 داسې پالنونه د متحده ایاالتو او نورو نړیوالو 

دا د افغانستان په شمال کې د افغان ملي 
پولیسو د ولسوالۍ مرکز یو له هغو تسهیالتو 

څخه ده چې قرارداد یې د متحده ایاالتو د انجینرانو 
 ANP د قطعې لخوا السلیک شوی دی. سیګار

داسې تسهیالت موندلي چې ناسم کارول شوي 
یاهم نه کارول کیږي. )د USACE تصویر(
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بسپنه ورکونکو سره مرسته کوي ترڅو د جزیی هڅو څخه خبر اوسي او د داسې ورته هڅو 
څخه مخنیوی وکړي چې له امله یې په پالن جوړولو کې خال رامینځته کیږي یا د نورو ادارو 

سره په متقابلو موخو کار سرته رسول کیږي.
د بیارغونې هره پروژه باید له دې اړخه وارزول شي چې د نورو پلي کونکو ادارو، افغان 
حکومت، غیر دولتي موسسو له قانوني پالنونو او عملیاتونو سره چې په سیمه کې یې لري، 

معرفي وي او ویجاړونکې اغیزه ونه لري.

آیا امنیتي شرایط په اغیزمن ډول د پروژې پلي کول او 
څارنې ته اجازه ورکوي؟

د 2014 کال له پای ته رسیدو سره سم چې په افغانستان کې د امریکایانو جنګي دنده پای 
ته رسیږي پر ANSF باندې چې ټاکل شوې ده ترهغه وخته پورې یې شمیر 352,000 سرتیرو 

ته ورسیږي، عملیاتي پيټی زیات شي. ANSF د طالبانو-په مشرۍ د جنګیالیو داسې یوې 
ډلې سره مخ کیږي چې د دفاع وزارت په وینا “په توافقي او څرګند ډول شته دي، او دا 

وړتیا لري چې په زیات شمیر IEDs ]د چاودیدلو چمتو شوي وسیلې[ ځای په ځای کړي او 
په لوړه کچه بیل بیل بریدونه په الره واچوي” او په همدې حال کې “د ودې کولو د پام وړ 

ظرفیت لري.”9
که چیرې یاغي توب د ANSF د وړتیاو په وړاندې د یو لوی ننګونې په توګه خپل شتون 

وساتي، د متحده ایاالتو په مشرۍ د ایتالف ځواکونو ویستل به د پروژو په سیمه کې د سفرکولو، 
مدیریت، سرته رسول، او څارنې د امنیت ساتلو په وړاندې ستونزې الهم څوچنده زیاتې کړي.

دا ستونزې همدا اوس هم د پام وړ دي. لکه څنګه چې په USAID کې د ځانګړي 
عمومي پلټونکی دفتر رپوت ورکړی دی چې، “افغانستان د ګواښ د لوړې کچې سیمې په 

توګه پاتې دی، او امنیتي مسایل اکثرآ د دې المل ګرځي چې په ټول هیواد کې د پروژو پلي 
کول او څارنه له خنډ سره مخ کړي”.10 همدارنګه د سیګار د پلټنې یوې ډلې موندلي دي 

چې “USAID د امنیتي ستونزو له امله نده توانیدلې ترڅو له خپلو پروژو څخه سمه څارنه 
وکړي” )9-12 پلټنه(.11 په 2010 کال کې د سیګار پلټنې )3-11 پلټنه( رپوټ ورکړ چې په 

هلمند او کندهار والیتونو کې د یو قرارداد کونکي له کارونو څخه چې د افغان ملي پولیسو 
لپاره یې تسهیالت چمتو کول د متحده ایاالتو د پوځي انجینرانو قطعې کمزوری څارنه 

“په)شپږو واړو ساحو( کې د بې ثباته امنیتي حالت له امله و”.12 په همدې وخت کې، ایشیا 
فونډیشن چې یو څه بودیجه یې USAID ورکوي، دې ته اړ شو چې “د امنیتي الملونو په 

وجه” د افغان عامه نظریو د ټولولو لپاره له 1,055 ځایونو څخه چې په 2011 کې غوره کړي 
و د 2012 کال د سروې لپاره یې 168 ځایونه بدل کړي.13

په روان وخت کې متحده ایاالتو او افغانستان د یو هوکړه لیک په اړه خبرې کوي ترڅو 
له 2014 کال څخه وروسته په افغانستان کې د پاتې کیدونکو امریکایي سرتیرو شمیر او 

وضعیت وټاکي. د دې سرتیرو شمیره چې هر څو وي، د بیړني غبرګون ځواکونو د السرسۍ، 
او طبي تخليې ډلو سیمې له کمښت سره مخ کیږي. که چیرې د یاغیانو په ضد د جګړې 

مفکوره په جنجالي او بې ثباته سیمو کې د بیارغونې پروژو جوړولو او په الره اچولو ته دوام 
ورکړي، د ساحې د ادارې او څارنې په وړاندې امنیتي خنډونه یوازې زیاتیږي. همدا اوس په 

افغانستان کې د سیګار کار کونکي ځینو سیمو ته په السرسۍ کې له ستونزو سره مخ دي.
د روانو یا وړاندیز شوو پروژو په ارزونه کې دې ټکي ته بشپړه پاملرنه پکار ده چې آیا 

امنیتي شرایط د اغیزمن مدیریت او څارنې اجازه ورکوي، او که چیرې نه ورکوي، آیا د پروژې 

د ANSF روزل شوي کسان تصدیق لیکونه 
 ترالسه کوي، د فراه والیت، د 2013 جنوري. 

)د USMC تصویر(



مهمې پوښتنې

ځانګړی عمومي پلټونکی  I  د افغانستان د بیارغونې لپاره8

محدود شوې کچه د ضایع کیدو، ناکامۍ، یا د انسانانو ژوند ته له زیات شوي ګواښ سره د 
مقایسې وړ ده که نه.

آیا د پروژې پالن داسې ساتونکي ګامونه لري چې اداري 
فساد کشف، مخنیوی، او کچه یې کمه کړي؟

په اداري فساد کې د افغانستان شهرت پراخ دی او ژورې ریښې لري. کله چې د جرمني 
هیواد د شفافیت یو غیرانتفاعي نړیواله موسسه د 2012 کال لپاره د نړیوال ادارې فساد 

لست یې نوی کړ، کار پوهانو یې د سروې په پایله کې افغانستان له شمالي کوریا، او سومالیا 
سره د زیات اداري فساد درلودونکي هیوادونو په توګه د لست په پای کې راوړ.14 د افغانانو 

په مینځ کې، د 2012 کال یوې سروې ښودلې دي چې اداري فساد په محلي حکومت کې 
60%، او په والیتي حکومت کې 70%، او په ملي حکومت کې 79% لویه ستونزه جوړوي.15 

د څارنې او ارزونې ګډه کمیټه چې په 2010 کال کې د افغان حکومت او نړیوالو لخوا د دې 
لپاره تاسیس شوې وه چې د اداري فساد پورې تړلي مسایل په پام کې ونیسي، رپوټ ورکړی 
چې افغانستان د اداري فساد په وړاندې د مبارزې او تعقیب کولو واک نلري، او داچې پدې 

برخه کې د هیواد ظرفیت د کارکونکو، قانوني او اداري جوړښتونو او څارنې له کمزورتیا 
څخه منیځته راغلې ده.16

البته، اداري فساد یوازې افغانستان پورې تړلی ندی. او د اداري فساد په کړنو کې ګڼ 
شمیر بهرنیان، د متحده ایاالتو ګومارل شوي او ناګومارل شوي مامورین او لست شوي 

پرسونل، فیدرالي ملکيان، قرارداد کونکي، او فرعي قرارداد کونکي شامل دي. د بیلګې په 
توګه، د سیګار تحقیقاتو پدې ربع کې، مرسته وکړه چې د متحده ایاالتو یو قرارداد کونکی 

چې له افغانستان څخه د یو میلیونه ډالرو په قاچاق وړلو کې تورن و ونیول شي، او د 
متحده ایاالتو د پوځ یو بل قرارداد کونکی چې د 50,000 ډالرو رشوت په اخیستلو تورن 
و ونیول شي. د 2009 کال څخه دیخوا د سیګار زښتې زیاتې نورې پلټنې او تحقیقات د 

افغانستان په بیارغونه کې اداري فساد پورې اړوندو مسایلو ته اشارې کړي دي.
د قانون پلي کولو او مالي مسولیت منلو لپاره د اداري فساد په ضد د متحده ایاالتو 

متعدد االداري، همغږۍ او غښتلې مبارزې ته اړتیا لیدل کیږي. د امنیتي لیږد څخه وروسته 
د بیارغونې په وړاندې لویه ننګونه دا ده چې د اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې 

د افغانستان ژمنې په خپل ځای وساتل شي. د بیلګې په توګه، د 2012 کال په جوالی کې 
نړیوالو بسپنه ورکونکو د ټوکیو په کنفرانس کې، “د دوه اړخیزه حساب ورکونې چوکاټ” 

رامینځته کړ، چې په هغې کې د افغانستان لپاره که چیرې د اداري فساد په وړاندې په 
مبارزه کې خپلې ژمنې په ځای کړي جایزې په پام کې نیول شوي دي.17 له دې پلټنو څخه 
یوه )15-10 پلټنه( وایي چې “اداري فساد په افغانستان کې یوه نفوذ کونکې ستونزه ده 

چې د افغان حکومت مشروعیت ترسوال الندې وړي او د نړیوالو پراختیايي هڅې کمزوره 
کوي،” او د متحده ایاالتو د بهرنیو چارو وزارت هڅوي ترڅو د اداري فساد په ضد یوه جامع 

ستراټیژي پلي او د فساد په وړاندې مبارزه کې د افغان حکومت اړتیاو ته بیاکتنه وکړي.18
له دې پوهې څخه پرته چې څنګه دا کار ترسره کیږي، او د پورتنیو مسایلو په پام کې 

نیولو سره چې د څارنې په وړاندې ستونزې مخ په زیاتیدو دي، ادارې باید خپلې پروژې له 
دې نظره وګوري چې ترکومه بریده د اداري فساد له ګواښ سره مخ دي او د دوی مخنیونکي 
معیارونه کوم دي. سیګار او د څارنې او قانون پلي کولو نورو ادارو په افغانستان کې د اداري 

فساد په اړه خپلو پلټنو او څارنو ته ادامه ورکوي. 
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ایا افغانانو د پروګرام د ساتلو لپاره مالي سرچینې، تخنیکي 
ظرفیت، او سیاسي واک لري؟

افغانستان نه شي کولی دومره عایدات تولید کړي ترڅو هغه دولت او امنیتي ځواکونه و 
چلوي چې په تیرو لسو کلونو کې امریکا او نړیوالو متحدینو یې په جوړولو کې ورسره مرسته 

کړې ده. د دې پرځای ارومرو باید په راتلونکي کې د خپل مرکزي ادارې د بودیجو لپاره د 
امریکا او نړیوالو بسپنه ورکونکو پر مرستو تکیه وکړي. د نړیوالو بسپنه ورکونکو کمیټه د 
2012 کال په جوالی کې د ټوکیو په کنفرانس کې پریکړه وکړه چې، “افغان حکومت ښايي 

ځانګړي، مهم، او دوامداره خو کمیدونکې مالي اړتیاوې ولري چې په ملي عایداتو یې نشي 
پوره کولی.”19 برسیره پردې، نړیوال بانک او د پيسو نړیوال صندق د 2012 کال په جون کې 

ویلي دي چې افغانستان ښايي لږ ترلږه تر 2032 کاله پورې مالي پایښت ته ونه رسیږي. د 
دې پرځای، تمه کیږي چې افغانستان د 2024–2015 د بدلون په لسیزه کې د 70 میلیارده 
ډالرو په اندازه “مالي خال” ولري، د هغو اضافي میلیاردو ډالرو په شمول چې په وروسته 

کلونو کې ورته اړتیا لري.20 
متحده ایاالت او په ناټو کې اروپايي بسپنه ورکونکو په کال کې د 4.1 میلیارده ډالرو 

ژمنه کړې ده — د افغان حکومت د روان ملي عایداتو دوه چنده — څو په 2017–2015 
کلونو کې د امنیت څخه د مالتړ لپاره ولګول شي، خو ځینو بیا خپلې ژمنې ندي څرګند کړي. 

د 2012 په دسمبر کې د بروسل په ښار کې د بهرنیو چارو وزیرې هیلري کلینټن د ناټو په 
غونډه کې متحدین خپلو ژمنو ته و هڅول: “مونږ نه شو زغملی چې د 1989 کال غلطي بیا 

تکراره شي او یوازې له قیده یې وژغورو”، او د خپل مینځي جګړې لپاره دروازه پرانیزو.21 
په هرصورت، پایښت برسیره پر پیسو نورو شیانو ته هم اړتیا لري. دا همدارنګه د ساتنې 

ځیرکانه ډول ارزونه او د اړتیاو پوره کول، د روزل شوي پرسونل یو مناسب کدر، او داسې 
سیاسي او اداري واک ته اړتیا لري چې په مرسته یي اساسي دندې تعقیب کړای شي. په 

افغانستان کې دا ټول دالیل ننګونې دي.
 “په افغانستان کې د امنیت او ثبات په لوري د پرمختګ په اړه” د دفاع وزارت په 

 تازه رپوټ کې — د قانون د هغې برخې په اساس چې د دې رپوټ غوښتنه کوي د 
“1230 رپوټ” په نوم یادیږي — DoD کانګرس ته ویلي چې د افغانستان د دفاع وزارت 

“منظم پرمختګ کړی دی” او “د افغان حکومت د ډیر وړتیا درلودونکې برخې په توګه 
پاتې شوی دی.”22 سره له دې، “MoD د نورو دولتي ادارو په شان د داسې کارکونکو څخه 

محروم دی چې په بشپړ ډول روزنه، زده کړه، او مسلکي پوهه ولري او په یو اساسي ګام کې 
عملیاتونه پالن او اجرا کړي.”23

د ANSF لپاره معمولي مالتړ د ظرفیت له ننګونې سره مخ دی. په 2012 کال کې د سیګار 
یوې پلټنې )1-13 پلټنه( ومونده چې MoD نشي کولی عملیاتونه او د ساتنې حمایې په زماني 

دود ترسر ه کړي، ځکه چې د افغان واک لرونکي عملیاتونو او ساتونکو دندو له نیمايي څخه 
زیاته برخه تش پاتې دي، او دا چې “ANSF داسې پرسونل نلري چې د مهمو تسهیالتو لکه د 

اوبو رسونه، د اضافي اوبو چاره کول، او د بریښنا تولید کولو لپاره تخنیکي ظرفیت ولري.”24 
د لغمان والیت د قوماندان بیړنی غبرګون پروګرام څخه د سیګار یوې پلټنې )7-11 پلټنه( 
ومونده چې د اسفالت کوم سړکونه چې د 44.6 میلیونه ډالرو په لګښت جوړ شوي و “د 

ساتنې پالنونو د نه درلودلو له امله له ګواښ سره مخ دي.”25 د AIF پروژو د کارونې په اړه 
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یوې بلې پلټنې )12-12 پلټنه( معلومه کړه چې دولت او د دفاع وزارت دواړو د دې پروژو د 
پایښت لګښتونه نه ټاکلي دي او نه هم افغان حکومت ته یې دا واقعیت ویلی دی.26

DoD، خزانې، او USAID د عامه مالي ادارې روډمپ پروژې څخه مالتړ کوي چې د 
داخلې او دفاع وزارتونو په شمول 3۷ ملکي وزارتخانو ته روزنه، سالکاري، او مرستې چمتو 

کوي. په هرصورت، د GAO یوې پلټنې ومونده چې ادارې او پلي کونکو ملګرو یې د کړنې 
 نیمګړي او ناثابته معلومات ورکړي دي. په ځانګړې توګه د USAID په اړه GAO وايي 
“د معیارونو، د کړنې موخو، او معلومات نشتون” د افغان مالي ادارې ظرفیت ته د ودې 

ورکولو لپاره د اداراتو د هڅو پایلې ارزونه له ستونزې سره مخ کړې ده.27 
که څه هم USAID او نورو ادارو د پایښت بیاکتنې لپاره الرښودونه خپور کړيدي، خو 

د وړاندې تللو لپاره په اوږدمهاله توګه د عالي او پلي کیدونکي پایښت رامینځته کول د 
دولت په کچه یوه اړتیا ده. که چیرې له هغې لنډمهاله ستاینې نه تیر شو چې د بهرنیانو د 
رغنیزو هڅو څخه کیږي، داسې ښکاري چې د بهرنیانو له وتلو سره سم چې د بهرنیو مرستو 

کچې هم راټیټې شي افغانان نشي کولی له هغو پروژو څخه سمه ګټه واخلي چې د پایښت 
وړتیا یې نلري یا یې نه غواړي. د همدې لپاره اړینه ده چې د لیږد په دوره او له هغه څخه 

وروسته کلونو کې د پروژو په بیاکتنو کې ارومرو د پایښت موضوع ته پام واړول شي.

آیا پلي کونکي ادارې د پروژې د پایلو او بریالیتوب د اندازه 
کولو لپاره ریښتونې محاسبې کړي دي؟

د پروژو چارو ته ادامه ورکولو یا د نویو پروژو پیل کولو په پریکړه نیولو کې ښايي ځینې 
واقع بینانه ټکو ته پام وشي لکه دا چې آیا داسې معنا لرونکي او د اندازې وړ شاخصونه 

شته چې د پروژې بریالیتوب معلوم کړي.
د کانګرس د تحقیقاتي خدمتونو یو نوی رپوټ — چې یوازې د افغانستان په اړه ندی — 

د بهرنیو مرستو پروګرامونو لپاره د ارزونې محاسبو رامینځته کولو او پلي کولو ستونزو او د 
دې کار د نه کولو پایلو ته ګوته نیسي:

په ډیرو پیښو کې، د متحده ایاالتو د مرستې پروګرامونو د بریالیتوب او ناکامۍ په اړه څه د 
پروګرام په کچه او څه هم په مجموعي ډول، څرګند دالیل نشته. یو دلیل یې دا دی چې کومه 
مرسته د پراختیايي موخو لپاره چمتو کیږي له هغو مرستو سره ګډیږي چې د سیاسي او امنیتي 

موخو لپاره ورکول کیږي. یو بل دلیل یې دا دی چې په تاریخي لحاظ، د بهرنیو مرستو زیاته 
کچه څه د مرستې په وخت کې یاهم په ورسته وختونو کې د اغیزې له اړخه نه ارزول کیږي... د 

روغتونو، ښوونځیو، او نورو تسهیالتو زښت زیات مثالونه شته دي چې په بهرنیو مرستو جوړ شوي 
او بیا پریښودل شوي دي چې ویجاړې شي، یا هم په وده کونکو هیوادونه کې د دې لپاره ندي 
کارول شوي چې د پایښت توان یې نه درلوده او یاهم نه یې غوښتل. ځینې منتقدین بیا په دې 

اند دي چې بهرنۍ مرستې د دولت د حساب ورکونې کمولو، د سون په موادو کې د اداري فساد، 
د صادراتو رقابت ویجاړولو، د محتاجۍ رامینځته کولو، او د ماليې ورکولو لپاره نه هڅولو له الرې 

د ښیګڼې څخه یو هیواد ته تاوان زیات رسوي.28

په افغانستان کې د محلي حکومت او ټولنیزه پراختیا په پروژو کې د USAID له 
عملیاتونو څخه سیګار د 2012 کال په یوه پلټنه کې)8-12 پلټنه(د دې ستونزو ګڼ مثالونه 
موندلي دي. ټاکل شوې وه چې د باثباته کولو پروژه درې کاله پاتې شي او له 150 میلیونه 
ډالرو څخه زیات لګښت ونه کړي. خو په حقیقت کې پنځه کاله دوام وکړ او 400 میلیونه 
ډالر یې مصرف کړه، چې وروسته بیا د USAID په وړاندیز یوې خپلواکې بیاکتنې معلومه 
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کړه چې دا پروژه خپلې موخې ته چې د افغان دولت د مشروعیت وده موندل و، نه ده 
 رسیدلې. ونډه لرونکې فکټورنه د موخو په جوړولو او اندازه کولو کې د USAID د 
 ستونزو په شمول، د سفر محدودیتونه او د څارنې او ارزونې ترسره کولو په وړاندې 

امنیتي خطرونه و.29
د داسې عملي محاسبو تجویز او کارول چې د پایلې نتایج مغشوشه نکړي، په عیني ډول 
اندازه شي، او د لوبې کولو او احصایوي لګښتونه په وړاندې مقاومت ولري یو ګران کار دی. 

خو د بیارغونیزو پروژو لپاره د نورو سرچینو ژمنې کولو څخه وړاندې دا کار ډیر مهم دی.

د پالیسي او عمل لپاره الرښوونې
د بسپنه ورکونکو هیوادونو د سرتیرو له وتلو سره سم به د مرستې په چمتو کولو کې نړیوالې 

غوښتنې هم کمې شي. برسیره پردې، د ملي عایداتو د کچې لوړولو لپاره د افغانانو طرحې 
د هغه ننګونې په ځواب کې چې افغان عایدات باید په خاصه توګه د کان کیندنې سکتور له 

الرې زیاته شي، یو خوشبینه ګام دی. د دې دالیلو په اساس، په دې اړه ریښتونې اندیښنې 
شته دي چې افغان حکومت به د خپلو اساسي دولتي کارونو لپاره د مالي، عملیاتي، او 

تخنیکي ظرفیت څخه بې برخې شي، او د هغو پروژو د چلولو لږ توان به ولري چې متحده 
ایاالتو او نورو بسپنه ورکونکو دلته تاسیس کړي دي. او دا معلومه نده چې افغان دولت دې 
ته چمتو شوی دی چې له نړیوالو بسپنه ورکونکو سره د داسې سیستماتیک تریاژ په جوړولو 

او پلي کولو کار وکړي چې له مخه یې د سرچینو په اساس د بودیجې اړتیاوې وتلي، او د 
پروژو په اړه دا پریکړه ونیسي چې کومه یوه وځنډول شي، پای ته ورسیږي، له پامه وغورځو 

ل شي، یا یوځای کړای شي.
 تراوسه ال په افغانستان کې د پام وړ پیسې له ګواښ سره مخ دي، او، لکه چې سیګار 

 او نور پلټونکو ادارو ویلي دي، د متحده ایاالتو ګڼې پالیسۍ او عملونه پاملرنې او اصالح 
 ته اړتیالري. د افغان د “انتقال په لسیزه” کې د نیمګړو تجربو او کمزورې څارنې له امله 
آن د بودیجو د لږو هڅو په شتون کې، کیدای شي چې په لوړه کچه د ضایع کیدو، چل 

او ول، او ناوړه کارونې ګواښونه رامینځته کړي. دا خطر به د سرتیرو له ویستلو او امنیتي 
ګواښونو — چې همدا اوس د افغان ګڼو سیمو ته د سیګار د السرسۍ په وړاندې خنډونه را 
والړ کړي دي — سره یوځای د افغانستان د بیارغونیزو پروژو او پروګرامونو څخه د موثرې 

څارنې موقې کمې کړي.
د کانګرس 113 دورې په ترڅ کې، قانون جوړونکي او د اجرایوي څانګې ادارې دا موقع 

لري چې د بیارغونې مسایلو په اړه یوه استراتیژیکه بیا ازموینه په الره واچوي. دا بیا ازموینه 
ښايي شته پالنونه له سره تایید کړي، یا د پروژو د ځنډولو، کمولو، فسخ کولو، پلي کولو، 

بیا طرح کولو، یا بیا پالن کولو پریکړه ونیسي. ترکومه حده چې داسې تحلیل او عمل داسې 
پروژې رامینځته کړي چې له 2014 نه وروسته په افغانستان کې کار وکړي او بریالی وي، په 
هماغه کچه د متحده ایاالتو پوځ او ملکي پرسونل، امریکايي مالیه ورکونکو، افغان خلکو، او 

د متحده ایاالتو ملي منافعو ته یې ګټه رسیږي.



سرچينه: د 2013 كال د جنوري په 10 د ستيمسن په مرکز کې د جان ایف ساپکو وینا.

“زما ټیم او زه ژمن یو تر څو د مالیې ورکونکو 
 ډالرونه په ښه توګه ولګیږي او د ضایعاتو، تقلب 
او ناوړه ګتې اخیستنې پر وړاندې خوندې وي. 

که مونږ په ښه توګه کار تر سره نکړ، بیا به هغه 
انسانان او پیسې چې د 11 کلونو په ترڅ کې 

لګیدلي، کیدای شي بې ارزښته لګیدلي وي، چې 
مونږ به په سیګار کې په خپل ټول ځواک سره هڅه 

وکړو تر څو د دې مخه ونیسو.”

—ځانګړی عمومي مفتش جان ایف ساپکو
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د سيګار د نظارت فعاليتونه

پدې ربع کې، سیګار نه لیکلي راپورونه، پشمول د پلتڼو درې راپورنه، د خبرتیا یو مکتوب، 
دوه تفتیشونه، د ځانګړو پروژو دوه راپورونه او د تحقیق یو راپور خپور کړی. سیګار د 

حکومت 310,000$ شتمنې بیرته السته راوړي، د قرارداد کولو 825,000$ یې سپمولي او د 
4.8 میلیونو ډالرو په ارزښت تیلو د غال مخه یې هم نیولي ده. د سیګار د تحقیقونو په پایله 

کې د امریکا څلور او د افغانستان پنځه وګړي نیول شوي او د امریکا اته وګړي د رشوت، 
قاچاق او غال په تورونو مجرم ګڼل شوي. سیګار دوې نوې پلټنې اعالن کړي، او د ټولو تر 
الس الندې پلټنو شمیره یې 11 ته رسولې. 16 قراردادیان یې چې په جرمي فعالیتونو کې 

مجرم ګڼل شوي و تعلیق او بندیز ته معرفي کړي. لکه څنګه چې د امریکا جنګي ماموریت 
مخ په ختمیدو دی، سیګار به 113th کانګرس ته د روانو بیا رغونو هڅو په ځیر سره او کلک 

نظارت وړاندې کړي. 
پدې ربع کې، سیګار وموندل: 

• چې د افغانستان ميل ارود )ANA( لپاره د 4.2 میلیاردو ډالرو په ارزښت د تیلو د شتمنیو 	
تخصیص او راتلونکې لپاره اټکلونه د مناسبو تیلو د اړتیاو پر بنسټ یې مالتړ نه و شوی یا 

کیدای يش د حقیقي لګښت معلومات تر خپلې اندازې ډیر ښودل شوي.
• کیدای يش د افغانستان د ميل پولیسو لپاره د 17.7 میلیونو ډالرو والیتي قرارګاه به د ګټې 	

اخیستلو وړ نه وي او ساتنه به یې ستونزمنه وي. 
• د امریکا دفاع وزارت د 12.8 میلیونو ډالرو د بریښنا تجهیزات اخیستې او له ګټې 	

 اخیستنې پرته ساتل شوي او USAID یوه قراردادي ته پیسې ورکړي پرته له دې چې 
کار تر رسه کړي.

• د افغانستان د رسحدي پولیسو لپاره د 7.3 میلونو ډالرو تاسیسات تر ډیرې کچې له ګټې 	
اخیستنې پر ته والړ و.

•  د افغانستان د ميل پولیسو وسایطو د خدماتو لپاره 6.83 میلیون ډالره غیر رضوري 	
ورکړ شوي. 

• د پروژو د پراختیا لپاره په جغرافیایي معلوماتو کې د ځینو ساحو ځینې دقیق نه و.	

پلټنې
کانګرس ته له وروستني راپور څخه، سیګار د پلټنو درې راپورونه بشپړ کړي دي. پدې ربع 
کې، سیګار د پلټنو دوه نوي راپورنه هم پیل کړي، چې د ټولو روانو پلټنو شمیره یې 11 ته 

رسولې ده. خپاره شوي راپورونو د افغانستان د ملي بریښنا خدماتو د خصوصي کیدلو، د 
افغانستان د ملي پولیسو د وسایطو د ترمیم د قرارداد، او د ملي اردو د تیلو په اړه اندیښنې 

پیژندلي دي. پلټنو 15 سپارښتنې کړي تر څو وګوري چې هغه تجهیزات چې د بریښنا 
د شرکت لپاره دي ضایع نشي، د افغان د ملي پولیسو د وسایطو د ترمیم لپاره د امریکا 

حکومت ډیرې پیسې ورنکړي، او د ملي اردو لپاره تیل غال او ضایع نشي. 

بشپړ شوي پلټنې
 پلټنه 2-13: د افغانستان د بریښنا 	 

ملي خدمات

 پلټنه 3-13: د افغانستان د ملي 	 
پوليسو د ساتنې قرارداد

  پلټنه 4-13: د افغانستان د ملي 	 
اردو پطرولي مواد، تيل او روغنيات

د خبرتيا مکتوب
 د پراختيايي پروژو په جغرافيايي 	 

معلومات کې غلطي

بشپړ شوي تفتيشونه
 تفتيش 4-13: په کندز کې د 	 

افغانستان د ملي پوليسو قرارګاه

  تفتيش 5-13: په امام صاحب کې 	 
د سرحدي پوليسو قرارګاه

تحقيقاتي راپور
  تحقيقاتي راپور 1-13: د تيلو 	 

 د اخيستلو اسنادونه له منځه 
وړل شوي

د ځانګړو پروژو بشپړ 
شوي راپورونه

  د ځانګړو پروژو راپور 1-13: د کابل 	 
په هوايي ډګر کې د پيسو ليږل

  د ځانګړو پروژو راپور 2-13: د ایران 	 
د تيلو اخيستل
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د پلټنې خپاره شوې راپورونه

پلټنه 2-13: د افغانستان د ملي بريښنا خدمات
د امریکا دفاع وزارت د 12.8 میلیون ډالرو د بریښنا تجهیزات اخیستې او له ګټې 

اخیستنې پرته ساتل شوي او USAID یوه قراردادي ته پیسې ورکړي پرته له 
دې چې کار تر سره کړي

د افغانستان د ملي بریښنا خدمات یا د افغانستان د بریښنا شرکت )DABS( په ټول 
افغانستان کې د بريښنا تولید، واردات، ترانزمیشن او د توزیع عملیات او مدیریت تر سره 

کوي. له 2009 کال څخه، د امریکا حکومت د افغانستان د بریښنا شرکت د خصوصي کیدلو 
لپاره د افغانستان له حکومت څخه د 88 میلیون ډالرو مالتړ کړی دی. د امریکا لخوا تمویل 

شوي — د امریکا د حکومت پروژې په افغانستان کې د امریکا ځواکونه )USFOR-A( او 
د امریکا نړیواله پراختیایي اداره )USAID( هڅه کوي چې د افغانستان د بریښنا شرکت د 
لګښت د السته راوړلو، ضایعاتو کمولو او د ظرفیت لوړلو باندې کار وکړي تر څو د بریښنا 

ملي سیستم اداره کړي، پرمخ بوځي او د کارونو ساتنه یې وکړي. دا راپور په کندهار کې 
د افغانستان د بریښنا شرکت د هڅو د مالتړ لپاره د USAID قراردادي ته د تجهیزاتو د 

اخیستلو د پیسو د ورکړې په اړه معلومات وړاندې کوي. سیګار به د افغانستان د بریښنا 
شرکت سره د امریکا حکومت د خصوصي کیدلو د مرستو پروژوه په اړه د ال نورو موندنو 

لپاره د حل الرې په خپل راتلونکې راپور کې وړاندې کړي.

موندنې
د سیګار د روانو پلټنو په برخو کې د افغانستان د بریښنا شرکت د خصوصي کیدلو لپاره د 
امریکا لخوا د تمویل شویو پروژو په اړه دوې ستونزې موندلي چې د سیګار په آند بیړنۍ 

پاملرنې ته اړتیا لري.
 لمړی، نږدې 12.8$ میلیونه ډالره تجهیزات چې د یاغیانو پر وړاندې د ستراتیژی د 

بیړنې مالتړ لپاره اخیستل شوي په افغانستان کې د امریکا د انجنیرانو د قول اردو د جنوبې 
حوزې )USACE-TAS( تر کنترول الندې په ګدام کې بې له ګتې اخیستنې ساتل کیږي پرته 

لدې چې د نصبولو لپاره یې کوم ښکاره پالن شتون ولري. USFOR-A د قوماندان د بیړني 
ځواب د پروګرام )CERP( پر اساس دا پروژې تایید کړي، چې د امریکا د قوماندانانو لپاره 
دې تر څو د بیړنیو ضرورتونو لپاره پروګرامونه تر سره کړي تر څو د سیمې له خلکو سره 

مرسته وکړي او اصالً دا تجهیزات باید مستقیماً د کندهار د بریښنا شرکت ته د نصبولو لپاره 
ورکړ شوي وای. مګر، لدې کبله چې د نصبولو یو پالن شتون نلري، نږدې ټول تجهیزات اوس 

د کندهار له ښار څخه د باندې د شور اندام په صنعتي پارک کې ساتل کیږي.
USFOR-A د تجهیزاتو تدارکات تمویل کړي پر ته لدې چې د کندهار د بریښنا شرکت 
وړتیا په پام کې ونیسي چې دا تجهیزات نصب او اداره کړي، او پرته لدې چې د نصبولو د 
ترسره کولو د لمړني پالن غوښتنه وکړي. که څه هم لمړنی قرارداد د 2010 کال د اګست 

په میاشت کې ورکړل شوی، هیڅ کومې ادارې USAID ،USACE-TAS ،USFOR-A یا د 
بریښنا شرکت تر تدارکاتو وړاندې او د تجیهزاتو له اخیستلو وروسته د نصبولو یو پالن ندی 

بشپړ کړی. USACE-TAS چارواکې اوس د کندهار بریښنا شرکت کمزورې تخنیکي وړتیا 
ته ګوته نیسي او دا یو خنډ بولي چې په خپلواکه توګه یې نصبول او اداره کول نشو تر سره 
 کوالی، مګر دا عامل د تمویل کولو او تداراکاتو د پروسې په لمړنیو پړاونو کې په پام کې نه 

و نیول شوی.

بشپړې شوي پلټنې
پلټنه 2-13: د افغانستان د ملي 	 

بریښنا خدمات: د امریکا دفاع وزارت 
د 12.8 ميليون ډالرو په ارزښت 

تجهيزاتو څخه ګټه اخيستل شوي 
نده، او USAID یوه قراردادي بې لدې 

چې کار بشپړ کړي پيسې ورکړي

پلټنه 3-13: د افغانستان د پوليسو 	 
 د وسایطو د ساتنې قرارداد: 

 عملي ګامونو ته اړتيا ده، تر څو 
د ميليونونه ډالرونو د ضایع کيدلو 

مخه ونيول شي

 پلټنه 4-13: د افغانستان ملي 	 
اردو: د وسایطو، جنراتورونو، او د 

بریښنا فابریکو پر تيلو باندې کنټرول 
باید کلک شي، تر څو د تقلب، 

ضایعاتو او ناوړې ګټې اخيستنې 
مخه ونيول شي 
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یو بل خنډ چې د تجهیزاتو په دوامداره ساتلو کې ونډه لري هغه دا ده چې دا معلومه 
نده چې د ځینو تجهیزاتو د نصبولو مسولیت کومه اداره لري. د سیګار د خصوصي کیدلو 

پروژو د لمړنېو معلوماتو د غوښتنې په ځواب کې، USACE-TAS چارواکو ویلي چې 
 USAID یا د دې د قراردادي لخوا به د USAID نږدې 50,000 د مشتریانو میټرونه به د

د عملیاتي قرارداد د یوې برخې په توګه نصب شي. مګر، په عملیاتي قرارداد کې یو تغیر دا 
وایي چې قراردادي به یواځې د نصبولو د پالن جوړولو مسولیت لري او د نصبولو مسولیت 

نلري. USAID راپور ورکړی لکه څنګه چې د عملیاتو په قرارداد کې راغلي، قرارداي د 
عملیاتو د قرارداد د تغیر پر اساس د نصبولو پالن ندی بشپړ کړی مګر دا معلومات یې هم 

ندې ورکړي چې ولی یې دا کار ندی تر سره کړی. که څه هم د میټرونو د نصبولو د مسولیت 
درلودلو په اړه ادارو توپیر لرونکي معلومات ورکړي، مګر سیګار د ادارو تر منځ کومه لیکلې 

موافقت نامه نده تر السه کړې چې د کومې ادارې د دې خبرې مالتړ وکړي.
میټرونه چې د تدارکاتو د پیل او بشپړ کیدلو په یوې برخه کې اخیستل شوي، د 

جوړونکي د سپارلو د نيټې له پیل )2012 كال د مارچ 3( څخه د دوو كلونو لپاره تضمین 
لري. دا چې د اخیستلو له نیټې څخه وخت تیر شوی دی، که له نصبولو وروسته په میټرونو 
کې کومه ستونزه پیدا شي، کیدای شي تضمین به مخکې پای ته رسیدلې وي. دا به د امریکا 

حکومت ته د ميټرونو جوړونکي سره كومه بله الر خالصه پرینږدې، ترڅو، د ورنټې پر اساس 
خراب تجهیزات بدل کړي.

دوهمه مسله دا ده چې USAID قراردادي ته د عملیاتو د قرارداد پر اساس د منلو وړ 
ټولې پیسې ورکړي، سره لدې چې قراردادي ونشو کړای چې له 34 څخه 26 اړین سپارل تر 
سره کړي. په 2009 کال کې، USAID د افغانستان د تاسیساتو او بیا رغونې پروګرام لپاره 
 لویز برجر ګروپ او د ویتیک د ځانګړو پروژو شرکت ته د 3.4 میلونو ډالرو په ارزښت د 

22 اضافي قیمت مشخص فیس عملیاتي قرارداد وړاندي کړی. ګډ کارونه. د عملیات قرارداد، 
چې د فعالیت اصلي موده یې د 2009 كال د مي 10 څخه د 2011 كال د مي تر 9 پورې وه، 

د دې لپاره وړاندې شوي و چې په کابل کې د بریښنا شرکت لپاره تخنیکي مرسته، روزنه، 

د ویرونو څونه له ګټې اخيستنې پرته په ګدام دي. )د سيګار عکس(
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او د قرارداد لپاره د مشورې مالتړ وړاندې کړي. مګر، وروسته بیا ځینې تغیرات پکې راغلل، 
چې په پایله کې د کار ټوله اندازه بدله کړې وه، او د یوې اوږدې مودې لپاره یې په کندهار 

کې د خصوصي کیدلو پر فعالیتونو د 2011 كال د دسمبر تر 31 کار کاوه، او د اصلي قرارداد 
ارزښت یې نږدې دوه برابره 6.8 ته رسولی و.

که څه هم د 2012 كال د جوالي تر USAID 31 قراردادي ته نږدې 5.76 میلیونه ډالر 
ورکړي و، مګر قراردادي د عملیاتو د قرارداد پر اساس 76% سپارل نه و تر سره کړي. په 

ځانګړې توګه، د عملیاتو د قرارداد او د تغیراتو پر اساس، قراردادي دا مسولیت درلود چې 
د USAID لپاره ټول 34 سپارل تر سره کړي. USAID وکړای شول چې د قراردادي لخوا د 

اوو سپارلو شواهد پر وخت او یو اضافي سپارل وروسته وړاندي کړي. نه USAID او نه 
هم قراردادي داسي شواهد ندي وړاندې کړي چې قراردادي 26 نور سپارل بشپړ کړي وي. 

پردې برسیره، سیګار داسې شواهد ندي موندلي چې USAID د قراردادي لخوا د سپارلو 
ارزونه کړي وي یا یې قراردادي د اړینو ضروریاتو د ترسره کولو لپاره مسول ګڼلی وي. د 

سپارلو څخه چې ندي بشپړ شوي، د میټر د نصبولو د پالن وروستۍ مسوده، د 231 سرحدي 
میټرونو تدارکات او نصبول، او د کندهار د خصوصي کیدلو د فعالیتونو لپاره د بدلولو الرښود 

او سپارلو پالن شامل و.

سپارښتنې
د دې لپاره تر څو وکتل شي چې له اخیستل شویو تجهیزاتو څخه به د بریښنا دشبکې د 
جوړلو، ترمیم، او د بریښنا د توزیع د پراخولو لپاره ګټه اخیستل کیږي، سیګار سپارښتنه 

کوي چې عمومي قوماندان او په جنوب کې د USFOR-A د سیمې قوماندان، دا وګوري 
چې د کندهار والیت لپاره د 12.8 میلیونو ډالرو تدارک شوي تجهیزات باید په کندهار کې 
نصب شي او یا د نصبولو لپاره یو پالن جوړ شي یا د اړتیا ارزونه وشي چې لدې تجهیزاتو 

څخه په بل ځای کې کار واخیستل شي. سیګار دا سپارښتنه هم کوي چې د افغانستان لپاره 
د USAID د ماموریت ریس د ماموریت د قرارداد کولو دفتر ته هدایت ورکړي تر څو د 

عملیاتو د قرارداد د سپارلو او د قراردادي د فعالیت هر اړخیزه ارزونه وکړي او د مشخصو 
پیسو له اندازې څخه د زیاتو پیسو ورکړې بیرته غوښتنه دې وکړي. 

د ادارې نظریات
USFOR-A او USAID د سیګار له سپارښتنو سره موافقه کړې 

 پلټنه 3-13: د افغانستان د پولیسو د وسایطو 
د ساتنې قرارداد 

 عملي ګامونو ته اړتیا ده، تر څو د میلیونونه ډالرونو د ضایع کیدلو مخه 
ونیول شي

د 2012 كال تر نومبر، امریکا د افغانستان ملي پولیسو )ANP( ته له 30,000 څخه زیاتې 
 موټرې ورکړي او پالن لري، تر څو په زرګونه نورې موټرې ورکړي. د امریکا د دفاع وزارت 
په وینا، داسې نه ښکاري چې د افغانستان ملي پولیس به د 2014 کال تر پایه مخکې په 

خپلو پښو ودریږي.
د امریکا لخوا د افغانستان ملي پولیسو ته ورکړل شويو وسایطو د لوجیستیکي او 

ساتنې د ترسره کولو د اوسنۍ وړتیا نشتون په اړه، د افغانستان د انتقالي امنیت ګډې 
قومانداني )CSTC-A( د دې کارونو ترسره کولو لپاره پر قراردادیانو تکیه کړې ده. د 2010 
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كال د دسمبر په 30، د امریکا د اردو د قرارداد کولو قومانداني، د CSTC-A په هدایت د 
افغانستان د ملي پولیسو د وسایطو د ساتنې لپاره د وسایطو د خدماتو ادارې )AMS( ته د 

350 میلیونونو ډالرو په ارزښت د مشخص قیمت قرارداد ورکړی.
دا راپور ارزونه کوي، تر څو دا وګوري چې )1( د امریکا دفاع وزارت د هغو مشخصو 

 وسایطو چې ساتنه یې ترسره شوې، پیسې ورکړي، )2( قراردادي د قرارداد مقرراتو سره 
سم کارونه ترسره کړي، او )3( د امریکا د دفاع وزارت ادارو له دې قرارداد څخه اغیزمن 

نظارت کړی.
د 2012 كال له جنوري څخه د 2012 كال تر دسمبر سیګار د افغانستان په اتو والیتونو 

کې عموماً د حکومت د پلټنو منل شویو سټندردونو سره سم خپل کارونه ترسره کړي.

موندنې
سیګار موندلي چې CSTC-A د 2011 له اپریل څخه د 2012 كال تر سپتمبر 6.3$ میلیونه 

ډالر په غیر ضروري توګه ورکړي، ځکه د امریکا د اردو د قرارداد کولو قومانداني او 
CSTC-A د افغانستان د ملي پولیسو لپاره اخیستل شوې وسایط د مشخص نرخ پر اساس 
ټاکلي، مګر دوی د هغو وسایطو شمیره نه وه معلومه کړې چې د یوه کال په ترڅ کې یې 

 CSTC-A ساتنه نه وه شوې او یا له منځه وړل شوي وو. پردې برسیره، سیګار اټکل کړی چې
لږ تر لږه 530,000 ډالره تر اړتیا زیات ورکړي، ځکه په قرارداد کې د کمې شمیرې وسایطو 

څخه د ساتل شویو وسایطو شمیره ډیره وه. د بیلګې په توګه، کله چې د هغو وسایطو شمیره 
چې د یوه کال په ترڅ کې ساتنه نه وه شوې یا له منځه وړل شوي، د 2012 كال د نومبر 

مياشت د وسایطو په لست کې 21,555 وسایط شامل وو، مګر د امریکا حکومت به لږ تر لږه 
د 24,000 وسایطو د ساتنې پیسې ورکوي، چې دویم کال به یې د 2012 كال د دسمبر په 29 

 کې پیل کیږي. پردې برسیره، د راتلونکو کلونو قرارداد CSTC-A ته دا اختیار نه ورکوي 
چې د هغو وسایطو شمیره چې ساتنې ته اړتیا لري شمیره یې د قرارداد تر کمې شمیرې کمه 

کړي او یا هم که د افغانستان ملي پولیس د ساتنې مسولیت په غاړه واخلي. پردې برسیره، 
که د ساتنې له لست څخه له منځه وړل شوي وسایط لرې شي، کیدای شي د هغو وسایطو 

شمیره چې د افغانستان ملي پولیس یې په اړه تیل ترالسه کوي کم شي او دا به د تیلو 
لګلښت کم کړي.

AMS عموماً د قرارداد د مقرراتو پر اساس کارونه ترسره کړي او پیسې یې اخیستې، مګر 
سیګار د AMS د فالتو سامانونو په اسنادو کې غلطي پیدا کړې. AMS عموماً د قرارداد پر 

اساس د افغانستان د ملي پولیسو د وسایطو د عملياتي چمتوالي پر اساس کارونه ترسره کړي. 
پردې برسیره، د AMS د مشخصو قیمتونو رسیدونه د موافقه شوي نرخ پر اساس بیل شوي 

وو. د هغو فالتو سامانونو اخیستلو لپاره چې قراردادي ته باید د مناسبو لګښتونو پیسې ورکړ 
شي )AMS ،)cost-reimbursable د امریکا حکومت د رسیدونو د فالتو سامانونو د قیمت 

پر اساس ورکړي. مګر د هغو 11 ساحو څخه چې سیګار لیدنه کړې، د AMS کمپیوتري 
اسنادو ادارې سیستم په دقیقه توګه د شته فالتو سامانونو ښکارندویې نه کوله.

CSTC-A او د دفاع قرارداد ادارې د AMS له تاسیساتو څخه په هره میاشت کې نظارت 
نه و ترسره کړی. د 2011 كال له اپریل څخه د 2012 کال تر اګست پورې د قرارداد له 453 
استازو افسرانو )COR( څخه چې راپورونه غوښتل شوي وو، 121 راپورونه )27%( ورک وو. 

یوې ساحې ته د COR د نظارت هیڅ راپور نه و رسیدلی، دوو ساحو ته د 2012 كال تر جون 
او جوالی د نظارت هیڅ راپور نه و رسیدلی، او نورو ساحو ته د نظارت د راپورونو ترمنځ ډیر 

له منځ وړل شوي وسایط د هرات په مرکزي 
 ترميم خانه کي، د 2012 کال د جوالي په 18، 

د هغو وسایطو په لست کې دي چې باید ترميم 
شي. )د سيګار عکس(
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وخت شتون درلود. له 453 ضروري راپورونو څخه 170 یې له ساحو څخه د لیدلو په اړه وو، 
121 د ټیلیفون او ایمیل له الرې ترسره شوي وو، او 41 هغه راپورونه وو چې پلټنه نه شوه 

 ترسره کیدالی. پداسې حال کې چې له ساحو څخه نه لیدنه د لوجیستیکي او امنیتي 
 خنډونو له کبله وه، سیګار وموندل چې زیاتو راپورونو د دې مالتړ نشو کوالی چې پلټنه 

ولې نشوه کیدالی.

سپارښتنې
سیګار عمومي قوماندان، CSTC-A، او د امریکا د اردو د قرارداد کولو عمومي قوماندان 
ته پنځه سپارښتنې کوي، تر څو د قرارداد موده د افغانستان د ملي پولیسو د وسایطو د 

ساتنې د اړتیاو پر اساس وټاکي او د شته سامانونو لست او نظارت ښه کړي. پردې برسیره، په 
راپور کې دوه سپارښتنې عمومي قوماندان، CSTC-A او د دفاع قرارداد د مدیریت د ادارې 

)DCMA( ته دي، چې د قرارداد نظارت ښه کړي.

د ادارې نظریات
CSTC-A د امریکا د اردو د قرارداد له قومانداني سره په همغږي، له ټولو اوو سپارښتنو 

سره موافقت کړی. DCMA تخنیکي نظریات هم وړاندې کړي او له شپږم او اومو سپارښتنو 
سره یې موافقه کړې، تر څو د COR نظارتونه ښه شي او چیرته چې کیدای شي له 

CSTC-A سره د کارونو په ترسره کولو کې مرسته وکړي. 

پلټنه 4-13: د افغانستان ملي اردو
د وسایطو، جنراتورونو، او د بریښنا فابریکو پر تیلو باندې کنټرول باید کلک شي، 

تر څو د تقلب، ضایعاتو او ناوړې ګټې اخیستنې مخه ونیول شي
له 2005 كال څخه، کانګرس د افغانستان د امنیتي ځواکونو فنډ )ASFF( لپاره نږدې 

 )ANSF( 50.7 میلیارده ډالر تخصیص کړي دي، تر څو د افغانستان ملي امنیتي ځواکونه
پشمول د افغانستان ملي اردو او ملي پولیس وروزل شي. په افغانستان کې د ناټو روزنیز 

ماموریت او په افغانستان کې د امنیت د سپارلو ګډه قومانداني )NTM-A/CSTC-A( د 
افغانستان د ملي اردو د پټرولي موادو، تیلو او روغنیاتو )POL( اخیستلو او د ملي اردو 

او د افغانستان د دفاع وزارت )MoD( د لوړ پوړو چارواکو د روزنې اصلي مسولیت لري. 
د نړیوال امنیتي همکارۍ ځواک ګډه قومانداني له CSTC-A سره مرسته کوي، تر څو د 

ملي اردو لوړ پوړي چارواکي وروزل شي. د افغانستان د دفاع وزارت د ملي اردو د تیلو د 
فرمایشاتو، توزیع او حسابولو مسولیت لري.

دا راپور دا ارزونه کوي چې )1( آیا کورني کنټرولونو شتون درلود، تر څو د ملي اردو 
لپاره د POL حساب وکړي او د تقلب، ضایعاتو او ناوړه ګټې اخیستنې مخه ونیسي، )2( د 

ملي اردو لپاره POL د دقیقو معلوماتو پر اساس د اړتیاو مالتړ کوي، او )CSTC-A )3 هڅه 
کړې تر څو دا وګوري چې د 2014 كال په پای کې د امریکا او ایتالف له کمیدلو وروسته 

د افغانستان دفاع وزارت په کافې اندازه د ملي اردو د POL د اخیستلو، رسولو، ساتلو، او 
مصرف کولو لپاره په کافي اندازه وړتیا لري. د دې لپاره چې دا موخې ترسره شي، سیګار 

معلومات ترالسه کړي او د نړیوالې همکارۍ امنیتي ځواکونو، CSTC-A، د 2010 کال 
 عملياتي ځواک، د امریکا دفاع وزارت عمومي مفتش، د امریکا د اردو د پلټنې ادارې، او 

د دفاع د لوجیستیک له ادارې سره یې کتلي دي. دا راپور د 2012 کال د سپتمبر د میاشتې 
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 راپور او د خبرتیا مکتوب بشپړ کوي. سیګار دا کار په کابل، افغانستان کې د 2012 کال 
د فبروري څخه تر نومبره پورې عموماً د حکومت د منل شویو پلټنو د معیارونو پر اساس 

ترسره کړی.

موندنې
د 2014 کال په پای کې د امریکا د اردو ځواکونو په بریا سره سپارل د نورو شیانو په منځ کې 
د افغانستان پر توان اړه لري تر څو د امنیت چارې خپله په الس کې ونیسي. یوه لوجیستیکي 

وړتیا، چې په هغه کې د اخیستلو توان، تعقیبولو، او د POL حساب ورکول راځي، د امنیتي 
ځواکونو او سپارلو مالتړ کوي. مګر، د تیلو پروسه چې NTM-A/CSTC-A یې چمتو کوي، 
تر څو یې د افغانستان حکومت ته وړاندې کړي، د دې لپاره چې د تقلب، ضایعاتو او ناوړه 

ګټه اخیستنې خطر کم شي حساب ورکول او مالي کنترول یې باید ښه شي.
CSTC-A د ملي اردو د وسایطو، جنراتورونو او بریښنا فابریکو لپاره د ډیزلو او طیارو 
د تیلو، تړل شویو تیلو، او د لرګیو د فرمایشاتو، تسلیمي او تادیاتو د پروسې لپاره په کافې 
اندازه د حساب ورکولو کموالی درلود. د حساب ورکولو دا کموالی دا خطر زیاتوي چې د 

امریکا د تیلو فنډونه به غال شي. سیګار وموندل چې:
• د 2011 كال له مارچ څخه د 2011 کال تر فربوري پورې د CSTC-A د تیلو اخیستلو 	

اسناد ورک وو،
• د 2011 كال له مارچ څخه د 2011 کال تر فربوري د CSTC-A د تیلو اخیستلو معلومات 	

دقیق او پشپړ نه وو، او
•  CSTC-A د ضایع شویو او ورک شويو تیلو حساب نشو ورکوالی.	

پردې برسیره، د CSTC-A د تیلو د قیمت د تایید، فرمایش، تسلیمي، سپارل او تادیاتو 
پروسه کې ډیرې ستونزې وې. د بیلګې په توګه:

• CSTC-A د تیلو لپاره تادیات تایید کړي پرته له دې چې د قراردادي د راپور ارزونه 	
وکړي چې دوی په پشپړه توګه د منل شوې کیفیت تیل رسويل دي.

• د بریښنا د فابریکې لپاره د CSTC-A د تیلو فرمایشات د اړتیا وړ د لګښت د معلوماتو 	
پر اساس نه و او د تیلو د فرمایشاتو تایید شوې پروسه یې نه وه تررسه کړې.

پردې برسیره، کانګرس د 2007 تر 2012 مالي کلونو لپاره د افغانستان د ملي اردو لپاره د 
POL لپاره 1.1 میلیارده ډالر تخصیص ورکړی، او CSTC-A اټکل کړی چې د راتلونکو شپږو 

مالي کلونو لپاره به )2013 څخه تر 2018( او نورو 3.1 ميلياردو ډالرو ته اړتیا وي. د تیلو 
لپاره دا 4.2 میلیارده ډالر تخصیصونه او اټکلونه، او نورې پیسې چې د نړیوالو ډونرانو لخوا 
ورکول کیږي، د تیلو د اړتیاو او حقیقي لګښت پر مستندو معلوماتو یې مالتړ نه کیږي او یا 

کیدای شي اندازه یې زیاته وي.
په عین وخت کې، د 2013 کال د جنوري په میاشت کې CSTC-A باید له 266$ میلیونو 

ډالرو څخه زیات د 2012 مالي کال څخه ولري چې په 2013 مالي کال کې یې د تیلو د 
اخیستلو لپاره ولګوي. که CSTC-A د سیګار سپارښتنې تطبیق کړي او د 2013 مالي کال فنډ 

د 2012 مالي کال په اندازه چې 306 میلیونه ډالره دی وساتي، د ملي اردو د POL لپاره به 
په کافي اندازه فنډ شتون ولري، تر څو چې CSTC-A یوه سیستماتیکه پروسه جوړه کړي 

چې د تیلو د اړتیاو لپاره د فنډ اټکل وکړي.
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CSTC-A پالن لري تر څو د ملي اردو د تیلو د اخیستلو لپاره د افغانستان حکومت ته 
مستقیماً د امریکا 1 میلیارده ډالر فنډ ورکړي، سره له دې چې د CSTC-A د تیلو په حساب 

ورکولو کې ستونزې، د تیرو مستقیمو فنډونو په اړه د نظارت ارزونې سوالونه او راپورونه د 
افغانستان د حکومت د حساب ورکولو د وړتیا د ستونزو په اړه شتون لري. د پلټنې په وخت 

کې، CSTC-A چارواکو سیګار ته اطالع ورکړه چې دوی د ملي اردو د تیلو د اداره کولو د 
پروسې لپاره ځینې عملي ګامونه اخلي. پدې ګامونو کې د تیلو د رسولو او تسلیمي لپاره به د 
اخیستلو د موافقې فورمه توزیع شي، تر څو د تیلو پر رسولو او تسلیمي باندې کنټرول ټینګ 
شي او د تیلو د رسولو ځایونه کم شي. سیګار به په راتلونکو پلټنو کې وګوري چې دا کارونه 

عمالً سرته رسیدلي وي.

سپارښتنې
سیګار قوماندان او NTM-A/CSTC-A ته شپږ عملي سپارښتنې کوي. په ځانګړې توګه، 

سیګار درې عملي سپارښتنې کوي، تر څو د امریکا د فنډونو او اخیستل شوي تیل د امریکا 
دفاع وزارت د لوجیستیک له اړینو پروسو سره بشپړ مطابقت ولري، دوه عملي سپارښتنې 
تر څو د تیلو فرمایش او راتلونکو کلونو د فنډ اټکل پر حقیقي بودجې باندې جوړ شي، او 

کیدای شي چې دا به ډیر ژر او د راتلونکي لپاره زیات فنډ وسپموي، او یو عملي ګام د دې 
لپاره چې کله د تیلو اخیستلو مسولیت د افغانستان دفاع وزارت ته وسپارل شي د امریکا د 

فنډونو مناسبه الرښونه او شفافیت تظمین کړي.

د ادارې نظریات
NTM-A/CSTC-A په عمومي توګه د سیګار له ټولو شپږو سپارښتنو سره موافقه وکړي.

د خبرتیا مکتوب خپور شو
پدې ربع کې سیګار د خبرتیا یو مکتوب خپور کړی.

د جغرافیایې معلوماتو اسنادونو د ځینو ساحو غلط 
کوردیناتونه لري

پدې ربع کې سیګار په انټرنټ کې د جغرافیایي معلوماتو یو تحلیل تر سره کړي، چې 
دا معلومات د افغانستان د تاسیساتو د جوړلو لپاره USAID ته هر اړخیز او د دقیقو 

 )AISCS( معلوماتو یو انځور برابروي. د افغانستان د تاسیساتو او امنیت کارتوګرافي سیستم
د USAID د قراردادي د نړیوال معاونت او پراختیا شرکت )IRD( لخوا جوړ شوی دی. 
دا معلومات داسي ډیزاین شوي چې د پراختیایي فعالیتونو په اړه معلومات، په شمول د 

سړکونو، کلنیکونو، روغتونونو، او عامه ودانیو لکه محکمې او د ولسوالیو مرکزونو جغرافیايي 
معلومات پکې شامل وي. د قرارداد د مقرراتو پر اساس، IRD د تاسیساتو د پروژو د ساحې 

معلومات، په افغانستان کې د USAID له دفتر او د امریکا دفاع وزارت څخه باید اخیستلي 
وایي، او د معلومات دقیقوالی یې تایید کړي. د IRD په وینا، دا شرکت “د کیفیت د 

کنټرول لپاره ډیر کلک څو اړخیزه روان طرزالعملونه لري تر څو د دې پر اساس د ټول شوي 
معلوماتو دقیقوالي تظمین وکړي.”

سیګار وروسته له دې چې یې د اسنادونو په منځ کې د دوو ځلې اسنادونو بیلګې 
وموندلې او د AISCS په 33,000 اسنادونو کې یې یواځي 16% ساحو تایید شوي موقیعتونه 
درلودل، دا پریکړه یې وکړه چې خپله ارزونه ترسره کړي. سیګار د AISCS له پروژو څخه 10 
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پروژې غوره کړي او له جرمي تحقیقاتي عملياتي ځواک )CITF( څخه یې وغوښتل تر څو 
 CITF .د محرمو او غیر محرمو سرچینو پر اساس د ویل شویو پروژو موقیعتونه تاييد کړي

وموندل چې د دریو ساحو کوردیناتونه تر ډیرې کچې دقیق نه و، او ویې نشو کړای چې درې 
پروژې پیدا کړي. ځکه چې دې لمړنۍ آزموینې اندیښنې راپورته کړي، سیګار بیا په دقیقه 
توګه ارزونه ترسره کړه. سیګار د USAID لخوا په ښارې او کلیوالو سیمو کې تمویل شوي 
ښوونځیو د AISCS 227 بيلګې د ملي جغرافیايي استخباراتو ادارې )NGA( ته د ارزونې 

لپاره ورکړل. 
NGA وشو کړای چې زمونږ یواځې د 81% بیلګې په ورکړل شوې کوردینات کې یا 

دې موقیعت ته نږدې تایید کړي. سیګار او نورې ادارې په افغانستان کې د امریکا لخوا 
تمویل شوي تاسیساتو پر بشپړو او دقیقو معلوماتو او موقیعتونو باندې تکیه کوي تر څو 
د بیارغونې د هڅو نظارت ترسره کړي. هغه معلومات چې بشپړ او یا دقیق نه وي، د دې 

ادارې توان کموي تر څو د بیارغونې د فنډونو د لګښت ارزونه وکړي، او دا تایید وکړي چې 
له پروژو څخه د اصلي موخو لپاره ګټه اخیستل کیږي، او د امریکا د بیا رغونې د کارونو 

د اغیز ارزونه وکړي. له دې کبله سیګار USAID وهڅاوه، تر څو په دقیقه توګه دا ارزونه 
وکړي چې IRD په کومه طریقه د AISCS تصدیق او ساتنه کوي، او IRD مسول وګڼې که 

پدې پروسه کې کموالی پیدا کړي. 

پدې ربع کې نوي پلټنې اعالن شوي
پدې ربع کې، سیګار دوه پلټنې پیل کړي. دا پلټنې به دا ارزونې وکړي:

•  د افغانستان د ميل امنیتي ځواکونو د سواد د زده کړې د روزنې پروګرام تررسه کیدل 	
او نظارت

• د افغانستان د قضا سکتور د کارکونکو روزنه	

د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو د سواد روزنه
د یوې فعالې، ځواکمنې او پخپلو پښو والړ ځواک د روزلو لپاره چې وکوالی شي په خپلواکه 

توګه کارونه ترسره کړي او د افغانانو دفاع وکړي، د افغانستان ملي امنیتي ځواکونو پر وړاندې 
بې سوادې یوه لویه ستونزه ده. امریکا تر 2015 پورې د 200 میلیونو ډالرو په ارزښت درې 

پروژې تمویل کړي دي، تر څو د افغانستان ملي امنیتي ځواکونو ته د سواد زده کړې او روزنه 
ورکړي او موخه یې دا وي چې تر ډیرې کچې بې سوادي کمه کړي. سیګار به د دې دریو 

قراردادونو پر اساس د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو د سواد د زده کړې د روزنې پروګرام د 
 CSTC-A تطبیق او نظارت ارزونه وکړي. دا ارزونه به هم وکړي چې آیا تر هغې اندازې چې

د قراردادیانو د فعالیت او روزنې د پایلو نظارت کړی، او تر هغې اندازې چې د افغانستان 
ملي امنیتي ځواکونو لپاره قرادادونه د سواد د زده کړې اساسي او دوامدارو موخو لپاره کارونه 

ترسره کوي، قراردادیانو تجربه لرونکي استادان او خدمات برابر کړي. 

د افغانستان د قضا سکتور د کارکونکو روزنه
په افغانستان کې د قانون حاکمیت د امریکا د بیارغونې له ستراتیژیکو لمړیتوبونو څخه دی 

او د قضا سکتور د ودې مالتړ لپاره د مرستې پروګرامونه او فنډونه برابروي. دا پلټنه به تر 
زیاتې کچې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د قضا سکتور مالتړ پروګرام باندې کار وکړي. د 

دې پروګرام موخه دا ده چې د قضا سکتور کارکونکي وروزي او د افغانستان د قضا سیستم 
ټول ظرفیت زیات کړي. سیګار دا پالن هم لري چې د امریکا د دفاع وزارت په افغانستان کې 

نوې پلټنې
 د افغانستان د ملي امنيتي 	 

ځواکونو د سواد زده کړه

  د افغانستان د قضا سکتور 	 
د کارکونکو روزنه
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د قانون د حاکمیت ساحوي ځواک او د USAID د قانون د حاکمیت د ثبات پروګرام ارزونه 
وکړي، دا دواړه پروګرامونه د قضا سکتور د کارکونکو په روزنه باندې کار کوي. 

روانې پلټنې

 د نړیوال معاونت او پراختیا شرکت سره په جنوب کې 
د USAID د کرنې پراختیا سیمه ییزې پروژې همکاري

USAID په جنوب کې د کرنې پراختیا سیمه ییزه پروژه تمویلوي تر څو د سیمه ییزې بې 
ثباتي مخه ونیسي، د کرنې په برخه کې کار او ګټه ډیره کړي، او مرسته وکړي ترڅو دا سیمه 

له یوې بې ثباتې سیمې څخه په یوې دوامدارې سوکالې اقتصادي کرنیزې سیمې بدله شي. 
د 2012 كال د فبروري په میاشت کې، سیګار د USAID د تطبیق کوونکي همکار د نړیوال 
معاونت )IRD( او پراختیا شرکت په اړه تورونه ترالسه کړل. IRD ونشو کړای چې په کافي 
اندازه د سیمې له حکومت او د اردو له چارواکو سره خپل کارونه همغږي کړي او فنډونه 

یې بې له کوم دلیله پر شمسي تختو او د فارم پر تیکټرونو لګولي. سیګار دا آزموینه تر سره 
کوي ترڅو دا ارزونه وکړي او دا معلومه کړي چې په کوم اساس شمسي تختې او د فارم 

تیکټرونه اخیستل شوي او توزیع شوي، او دا وګوري چې آیا د IRD لګښتونه د ستراتیژیکې 
همکارۍ د موافقت نامې له مقرراتو سره او پالن شوې موخو سره مطابقت درلود.

USAID په افغانستان کې د خپلو پراختیايي پروګرامونو د 
دوام لپاره پالن جوړوي

که د امریکا لخوا تمویل شوي پراختیايي پروګرامونه یا د افغانستان د حکومت لخوا یا د 
ډونرانو په دوامداره مالتړ ونه ساتل شي، د امریکا په میلیاردونه ډالر له خطر سره مخ دي. 
د 2011 كال د جون په میاشت کې، USAID الرښونه خپره کړې، تر څو په افغانستان کې 
د کارونو د دوام پالن کول د مرستې د پروګرامونو له ډیزاین سره په ښه توګه یو ځای کړي. 
کانګرس بیا د امریکا بهرنیو چارو وزارت ته دنده ورکړه تر څو له USAID سره په همغږي 

کې، رسماً دا وګوري چې له فنډونو څخه به له دې الرښونې سره مطابق ګټه اخیستل کیږي. 
سیګار دا پلټنه ترسره کوي تر څو په افغانستان کې د USAID پراختیايي پروګرامونو د دوام 

پالن کولو ارزونه وکړي.

د امریکا پر قراردادیانو چې په افغانستان کې د بیارغونې 
کارونه ترسره کوي د افغانستان اسالمي جمهوری حکومت 

لخوا وضع شوي تعرفې، مالیې او نور فیسونه
امریکا تر ډیرې کچې پر قراردادیانو او د دوی پر فرعي قراردادیانو تکیه کوي تر څو په 

افغانستان کې د امریکا د بیارغونې کارونه ترسره کړي. داسي ویل کیږي چې د افغانستان 
حکومت د امریکا لخوا تمویل شوي بیارغونې پروګرامونو لپاره له وارد شويو موادو څخه 

تعرفې، مالیې او نور فیسونه اخلي. دا پلټنه به دا وګورې چې کوم فیسونه اخیستل کیږي 
او آیا دا فیسونه له مناسبو نړیوالو تړونونو سره مطابقت لري. د دې پلټنې په یوې برخې 
کې، سیګار به دا ارزونه هم وکړي چې له 2014 كال څخه وروسته د ایتالف مخ پر کمیدو 

فعالیتونه به د افغانستان د حکومت پر عملیاتي بودجې باندې اغیز ولري.

روانې پلټنې
 د نړیوال معاونت او پراختيا شرکت 	 

 USAID سره په جنوب کې د 
 د کرنې پراختيا سيميزې 

پروژې همکاری

 USAID په افغانستان کې د خپلو 	 
پراختيايي پروګرامونو د دوام لپاره 

پالن جوړوي

 د امریکا پر قراردادیانو چې په 	 
افغانستان کې د بيا رغونې کارونه 
ترسره کوي د افغانستان اسالمي 
جمهوری حکومت لخوا وضع شوي 

تعرفې، ماليې او نور فيسونه

 د افغانستان د مخدره موادو پر 	 
وړاندې د عملياتو لپاره هوايي مالتړ

 د امریکا د حکومت هڅې تر څو د 	 
افغانستا بریښنا له ملي خدماتو یا 
د افغانستان بریښنا شرکت سره د 

خصوصي کيدلو مرسته وکړي

  په افغانستان کې د امریکا د 	 
 بهرنيو چارو وزارت د لګښتونو 

مالي پلټڼو پوښښ

  په افغانستان کې د لګښتونو په 	 
اړه د امریکا د بهرنيو چارو وزارت 

مالي پلټنې پوښښ

  د عامي رورغتيا وزارت سره 	 
د USAID مستقيمه مرسته

 د افغانستان د ملي امنيتي ځواکونو 	 
لباره روانې ساختماني پروژي

 د افغانستان ملي پوليسو پطرولي 	 
مواد، تيل او روغنيات

 د 230 ميليونو ډالرو په ارزښت فالتو 	 
سامانونه ورک دي
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 د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د عملیاتو لپاره 
هوايي مالتړ

سره له دې چې نړیواله ټولنه او د افغانستان حکومت هڅه کوي تر څو د کوکنارو کرنه او 
غیر قانوني مخدره موادو قاچاق کم کړي، افغانستان د نړۍ 90% تریاک تولیدوي. د غیر 

قانوني مخدره موادو قاچاق له یاغیتوب سره هم مرسته کوي. د امریکا د مخدره موادو پر 
وړاندې ستراتیژي هڅه کوي تر څو د مخې د نیولو د عملیاتو له الرې یاغیانو ته د فنډونو 
مخه ونیسي. دا عملیات د امریکا او د افغانستان قانون پلي کوونکو چارواکو ته د امریکا 

لخوا پر تمویل شوي هوايي مالتړ تکیه لري. د امریکا هڅې تر څو د افغانستان د ځانګړي 
ماموریت قطعې چې د هوايي مخنیوي قطعې په نوم هم نومیږي وړتیا ډیره کړي د مخدره 
توکو پر وړاندې د عملیاتو د دوام لپاره ډیر اړین دي. دا پلټنه به وګوري چې تر کومې کچې 
د امریکا مرستې قانون پلي کوونکو چارواکو ته د مخدره توکو د مخنیوي عملیاتو لپاره چټک 

هوايي مالتړ تیاروي، او د مخنیوي قطعې لپاره د امریکا حکومت د ادارو پر خپلو مرستو 
باندې د نظارت ارزونه، او دا ارزونه به وکړي چې د امریکا مرستې تر کومې کچې د مخدره 

ټوکو پر وړاندې هڅو لپاره دوامداره هوايي مالتړ ته وده ورکړې ده.

 د حکومت هڅې تر څو د افغانستا بریښنا له ملي خدماتو 
یا د افغانستان بریښنا شرکت سره د خصوصي کیدلو 

مرسته وکړي 
امریکا د افغانستان بریښنا شرکت، د بریښنا د ملي خدماتو د خصوصي کیدلو له هڅو څخه 

مالتړ کوي، دا د هر اړخیزو هڅو یوه برخه ده، ترڅو پخپلو پښو والړې یوې شبکې ته وده 
ورکړ شي. د USAID لخوا تمویل شوي څو پروژې وتړل شوې او USAID پالن لري تر څو د 

بریښنا خدماتو د پراختیا د مالتړ دوام لپاره څو نوي قراردادونه وړاندې کړي. دا پلټنه به دا 
پیدا کړي چې تر کومې کچې امریکا د افغانستان بریښنا شرکت د خصوصي کیدلو د مرستې 

لپاره پروګرامونه تمویل کړي او د دې هڅو د پایلو ارزونه به وکړي. پلټنه به دا ارزونه هم 
وکړي چې تر کومې کچې د امریکا تطبیق کوونکو ادارو د افغانستان بریښنا شرکت پخپلو 

پښو دریدلو د ودې لپاره خپلې هڅې همغږې کړي. پدې ربع کې سیګار یو لنډ محاله راپور 
خپور کړی )دا پاڼې وګورئ 16( د پلټنې بشپړ راپور به په راتلونکې ربع کې خپور شي.

په افغانستان کې د لګښتونو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو 
وزارت مالي پلټنې پوښښ

له 2002 كال څخه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د 6.1 میلیاردو ډالرو 
په ارزښت فنډونه خپلو تطبیق کونوکو ملګرو ته په 244 قراردادونو، د همکارۍ تړونونو، 
او نغدو پیسو کې وړاندې کړي دي. د دې قراردادونو پر اساس د فنډونو د لګښت مالي 

پلټنه به د امریکا بهرنیو چارو وزارت ته خپلواکه ارزونه برابره کړي چې له دې فنډونو څخه 
په کومې طریقې ګټه اخیستل شوې. په 2012 كال كې، سیګار د USAID د بیارغونې د 

هڅو پلټنه بشپړه کړه )د سیګار پلټنه 9-12(. سیګار اوس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د 
همکاریو د تړونونو او نغدو پیسو د لګښتونو ورته مالي پلټنه ترسره کوي، چې وروسته به بیا 

د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د قراردادونو د لګښتونو مالي پلټنه وکړي.
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د امریکا د دفاع وزارت له هغه بندیز سره چې له دښمن 
سره به قرارداد نه کوي

د ملي دفاع د صالحیت قانون چې په 2012 کال کې کانګرس تاييد کړ، 841 برخه یې د 
مرکزي قومانداني )CENTCOM( د عملیاتو په ساحه کې له دښمن سره قرارداد کول منع 

کوي. د مرکزي قومانداني )CENTCOM( د عملیاتو ساحه. پدې پلټنه کې سیګار پالن 
لري چې د CENTCOM له خوا هغه ترسره شوي کارونه وپیژني، چې د 841 برخې د 

احکامو اطاعت کوي. سیګار به )1( دا ارزونه وکړي چې آیا د CENTCOM او د قراردادیانو 
کارونو یې په بشپړه توګه د 841 برخې د اړتیاو ځواپ وايي او )2( دا ارزونه وکړي چې 

CENTCOM او قراردادیانو یې په بشپړه توګه د قرارداد کولو د تاسیس شویو پالیسیو او 
طرزالعملونو اطاعت کړی. دا تفتیش به دا ارزونه هم وکړي چې تر کومې کچې د امریکا د 
بهرنیو چارو وزارت او USAID، چې تر 841 برخې الندې نه راځي، پالیسي او طرزالعملونه 

جوړ کړي، تر څو هغو اشخاصو او شرکتونو ته قرارداد ورنکړي چې په فعاله توګه یې د 
بغاوت مالتړ کوي، او یا د متحده ایالتونو او یا ایتالف ځواکونو سره دښمني کوي. 

د عامي رورغتیا وزارت سره د USAID مستقیمه مرسته 
د 2008 د جوالی په میاشت کې USAID د پنځو کلونو لپاره 236 میلیونه ډالره مستقیم 
فنډ د عامي روغتیا وزارت لپاره تایید کړ. USAID دا مستقیم فنډ په 13 والیتونو کې د 

روغتیا ابتدايي خدماتو لپاره ورکړي دي، تر څو د پنځو والیتونو د روغتونونو لپاره ضروري 
خدمات برابر کړي او د وزارت په مرکز کې کاري وړتیا ته وده ورکړل شي. د روغتونونو په 
اساسي خدماتو کې هغه عمومي خدمات دي چې هر ابتدايي روغتون یې د افغانستان د 

روغتیا په سیستم کې باید وړاندي کړي. د روغتونونو په اړین خدماتو کې د روغتونونو هغه 
خدمات شامل دي چې روغتونونه یې د افغانستان د روغتیا په سیستم کې باید وړاندې کړي، 

او پدې کې عمومي خدمات، کارکونکي، تجهیزات، معالجوي خدمات او درمل شامل دي. د 
سیګار تفتیش به وګوري چې آیا د عامې روغتیا وزارت سره د دې مستقیمې مرستې څخه د 
ټاکل شویو موخو لپاره ګټه اخیستل کیږي او اټکل شوي پایلې ترالسه کوي. لکه څنګه چې 

د همکاریو تړون د مستقیمو مرستو اړتیا ده، دا به هم وګوري چې آیا USAID او د عامې 
روغتیا وزارت مالي او نور کورني کنټرولونه تطبیق کړي دي. 

د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو لپاره ساختماني اړتیاوې
د 2012 کال تر جون پورې امریکا د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو لپاره 311 روانې 

ساختمانې پروژې درلودې، چې ارزښت یې 3.73 میلیارده ډالر و او 244 نورې پالن شوي 
پروژې، چې ارزښت یې نږدې 2.4 میلیارده ډالر و. سیګار به د CSTC-A د پروژو د اړتیاو 

دلیلولونه او مالتړ ارزونه وکړي. پلټنه به دا ارزونه هم وکړي: )1( تر هغې کچې چې امریکا 
او ایتالف خپل پالنونه د افغانستان د ملي ځواکونو د راتلونکې ځواکونو دکمیت په اساس 

جوړوي، )2( آیا CSTC-A په بشپړه توګه د نویو ساختمانونو پر ځای د نورو چارو فکر هم 
کړی، او )3( آیا CSTC-A مناسبو معیارونو ته وده ورکړې او ګټه یې ورڅخه اخیستې، تر 

څو وګوري چې د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو اوسنی او وړاندیز شوې پروژې ضروري 
دي، سرته رسیدالی شي او د افغانستان حکومت یې ساتلو ته دوام ورکوالی شي.
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د افغانستان د ملي پولیسو پټرولي مواد، تیل او روغنیات
سیګار پدې ربع کې د افغانستان د ملي اردو د پټرولي موادو لپاره د لوجیستیکې وړتیا 

پلټنه خپره کړه. د سیګار پلټنې 4-13 د افغانستان د ملي اردو د POL لپاره د کنټرولونو 
اړتیا وموندله تر څو د امریکا د 1.1$ میلیاردو ډالرو فنډ د تقلب، ضایعاتو او ناوړې ګټې 

 POL لکه د ملي اردو د )POL( اخیستنې مخه ونیسي. د افغان ملي پولیسو پټرولي مواد
د سپارلو ورته لڼد وخت او ننګونو سره مخ دی، سیګار اټکل کوي چې د ملي پولیسو د 

لوجیستیکي وړتیا په پلټنه کې به ورته ستونزې رابرسیره شي. نوی تفتیش به په دو مهمو 
 مسلو کار وکړي، چې د ملي اردو د POL په پلټنو کې یې موندلې دي: د تیلو دقیقه اړتیا 

او د تیلو د اخیستلو حساب ورکول. 

د 230 میلیونو ډالرو په ارزښت د ترمیم پرزې ورکې دي
 د 2012 کال د سپتمر په میاشت کې د آیساف د مشورې او مرستې ټیم قوماندان، چې د 

اردو ارزونې ټیم دی، راپور ورکړ چې CSTC-A و نشو کړای د افغانستان ملي امنیتي 
ځواکونو لپاره د 500 څخه د 474 کانتینرونو او د افغانستان ملي امنیتي ځواکونو لپاره 

تجهیزاتو د 230 میلیونو ډالرو ترمیمي پرزو حساب ورکړي. CSTC-A له 2007 کال څخه 
تر 2011 کال پورې د افغانستان ځواکونو لپاره د ترمیم پرزې اخیستې دي. هغه ټیم چې دا 
یې وموندل چې د ترمیم پرزې ورکې دي، وویل چې کیدای شي CSTC-A د 137 میلیونو 

ډالرو په ارزښت د نورو ترمیمي پرزو بیا فرمایش ورکړی وي. ټیم یو راپور وړاندې کړ او 
دا سپارښتنه يې وکړه چې سیګار د CSTC-A د ترمیمي پرزو د فرمایش ورکولو او اداره 

کولو د کارونو تحقیق وکړي. راپور د ترمیم د پرزو په ټولو لوجیستیکي پړاونو کې، پشمول 
د افغانستان ته د ترمیمي پرزو لیږل، په کابل کې د امریکا لخوا د ترمیمي پرزو تسلیمي، د 

افغانستان ملي امنیتي ځواکونو د قراردادیانو او فرعي قراردادیانو لخوا د ترمیمي پرزو ساتنه، 
او د افغانستان ملي امنیتي ځواکونو ته د ترمیمي پرزو لیږلو ستونزې وموندلې.

د سیګار تفتیش به )1( دا ارزونه وکړي چې CSTC-A د افغانستان ملي امنیتي ځواکونو 
لپاره د 9 درجې )Class IX( د اړتیاو، اخیستلو، اداره کولو، ساتلو او توزیع کولو لپاره له کومې 

طریقې څخه کار اخلي، )2( د 9 درجې د فالتو سامانونو د کورني کنترولونو ارزونه به وکړي چې 
آیا د حسابولو لپاره کافي دي او د تقلب، ضایعاتو او ناوړې ګټې اخیستنې مخه نیسي. 

مالي پلټنې
د سیګار مالي پلټنه د خطر پر اساس له طریقې څخه ګټه اخلي، تر څو د افغانستان بیا رغونې 

لپاره د امریکا لخوا د تمویل شوي قراردادونو، فنډونو او د همکاری د تړونونو د لګښتونو 
پیژندنه او پلټنه وکړي. دا پروګرام وروسته لدې جوړ شو کله چې کانګرس او د نظارت ټولنې په 
بهر کې د بیړنیو عملیاتو د قراردادونو او فڼدونو اندیښنه څرګنده کړه چې د ډیرو قراردادونو او 

فنډونو مالي پلټنه نه ترسره کیدله. د دې نوښت په ترڅ کې به سیګار وکوالی شي: 
• تایید کړي چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د قرار دادونو او د فڼدونو د 	

اخیستونکو لګښت مناسب، پیدا کیدونکی او مالتړ کیدونکی دی. 
• د قرارداد او فنډ په اړه د کورين کنرتول چاپريیال ارزونه وکړي، 	
• که د نه مطابقت او کمزورې کورين کنرتول بیلګی پیدا يش، احتاميل تقلب او ناوړه ګټه 	

اخیستنه به و پیژين، او
• د تیرو پلټنو موندنې او سپارښتنې به تعقیب کړي. 	
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د دې راپور ورکولو په موده کې، سیګار په سیالی د پلټنو غوره شویو شرکتونو ته 
قراردادونه ورکړل تر څو 12 مالي پلټنې تر سره کړي. ټولې پلټنې نږدې له 1.1$ میلیاردو 

ډالرو څخه زیاد د پلټنو لګښت لري. ټولې دولس پلټنې اوس روانې دي. لدې څخه د یوولسو 
پلټنو د بشپړیدلو نیټه د 2013 کال د می میاشت ده، مګر یوه پلټنه چې د 2013 كال په 

جنوری کې وړاندې شوې، تمه کیږي چې د 2013 کال د جوالی په میاشت کې بشپړه شي. د 
روانو مالي پلټنو لست د c په ضمیمه کې پدې پاڼو کې پیدا کوالی شی 185. سیګار اوس د 
نورو مالي پلټنو د پیدا کولو په لټه کې دی او د دې پلټنو د تدارکاتو پروسه به د 2013 کال 

د فبروري په میاشت کې پیل شي.

تفتیشونه
 پدې ربع کې، سیګار دوه تفتیشونه بشپړ کړي او 18 تفتیشونه تر کار الندې دي. بشپړ 

شویو تفتیشونو د افغانستان د ملي پولیسو په قرارګاه او په کندز کې د افغانستان د سرحدي 
پولیسو په تاسیساتو کې د ګټې اخیستنې او ساتنې ستونزې وموندلي. سیګار دوه نوي 

تفتیشونه هم اعالن کړل. لمړی په لویدیځو والیتونو کې د روغتیا، روزنې، پولیس، او کرنې 
تاسیساتو څو تفتیشونه و. دویم د هلمند په والیت کې د کجکي د بند او اړوند ساختماني 

پروژو تفتیشونه و. 

د تفیشونو راپورونه خپاره شول

تفتیش 4-13: په کندز کې د افغانستان د ملي پولیسو 
والیتي قرارګاه:

د ساختماني کارونو له ځنډ او لګښت له ډیریدو څخه وروسته، د تاسیساتو ګټې 
اخیستنې او ساتنې په اړه اندیښنې شتون لري

د 2010 کال د اګست په میاشت کې، USACE-TAN د 12.4 میلیونو ډالرو په ارزښت 
 ECCI-C METAG ته د ګډ کار په توګه عملیاتي قرارداد ورکړ تر څو د کندز په والیت 
 کې د افغانستان د ملي پولیسو لپاره د قرارګاه تاسیسات ډیزاین او جوړ کړي. وروسته بیا 

 په قرارداد کې تعدیلونو د قرارداد ټول لګښت 17.7 میلیونو ډالرو ته زیات کړ. د 2012 كال 
د نومبر په میاشت کې، سیګار د تاسیساتو په ساحه کې تفتیش ترسره کړ تر څو وګوري 

چې آیا ساختماني کارونه د قرارداد د اړتیاو او منل شویو ساختماني ستندردونو پر اساس 
ترسره شوي.

 د ساحې د تفتیش کولو د تیاری لپاره، سیګار د قرارداد د اسنادونو، تخنیکي مشخصاتو، 
د ډیزاین د اسنادونو، جیو تخنیکي راپورونو، او د کیفیت د کنترول او د کیفیت د ډاډ 

 راپورونو ارزونه وکړه. سیګار د 2012 کال له سپتمبر څخه تر دسمبر پورې، د افغانستان 
 د کندز او کابل په والیتونو کې د تفتیش لپاره د کیفیت د معیارونو او ارزونې پر اساس 

چې د ایمانداری او اهلیت د عمومي مفتیشونو د شورا له خوا خپور شوی، خپل تفتیشونه 
ترسره کړي.

بشپړ شوي تفتيشونه
تفتيش 4-13 په کندز د افغانستان 	 

د ملي پوليسو والیتي قراردګاه 
د ساختماني کارونو له ځنډو او 

لګښت له ډیریدو څخه وروسته، 
د تاسيساتو ګټې اخيستنې او 

ساتنې په اړه اندیښنې شتون لري.

تفتيش 5-13: د کندز والیت په 	 
امام صاحب کې د سرحدي پوليسو 

قرارګاه: چې 7.3 ميليونه ډالر 
ارزښت لري تر ډیرې کچې ورڅخه 

ګټه نه اخيستل کيږي. 
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موندنې
که څه هم USACE-TAN ونشو کړای چې د خاورې د احتمالي نړیدو ستونزه حل کړي، 

چې د قرارداد په یوه برخه کې راغلي او 10 میاشتې ځنډ یې راوست او لګښت یې 5 میلونه 
ډالر زیات کړ، په کندز کې د افغانستان د ملي پولیسو د والیتي قرارګاه ساختماني کیفیت د 
قرارداد د مقرراتو پر اساس دی. کله چې سیګار د 2012 كال د نومبر میاشت په 15 د ساحې 

څخه لیدنه وکړه، د 37 ودانیو ساختماني کارونه نږدې 50% بشپړ شوي. د ډیری ودانیو 
ساختماني چوکاټ بشپړ و. کوم مهمه ساختماني ستونزه نه وه کتل شوي.

پردې برسیره، سیګار په تاسیساتو کې د ګټې اخیستنې او ساتنې ستونزې وموندلې. په 
ځانګړې توګه، په تاسیساتو کې د بريښنا لپاره یوواځې یو جنراتور و چې بل مالتړ کوونکی 

جنراتور شتون ندرلود، او د سیمې له بریښنا سره وصل نه و، کیدای شي دا به د فاضله موادو 
بهیدلو ستونزه رامنځ ته کړي، او د تاسیسات او اوسیدونکو روغتیا او سالمتی به خطر سره 
مخ کړي. پردې برسیره، د عملیاتو او ساتنې قرارداد لپاره کوم پالن شتون نلري او یا دا چې 
افغانان وروزل شي تر څو په تاسیسات کې د فاضله موادو او بریښنا سیستمونه د کارکولو 

لپاره په ښه توګه وساتي. په همدې دلیل، د سیګار په نظر کیدای شي د امریکا پانګونه پدې 
تاسیسات کې له خطر سره مخ وي.

سپارښتنې
سیګار عمومي قوماندان او USACE ته سپارښتنې وکړي چې د فاضله موادو لپاره د پورته 

کولو په ستیشن کې د بریښنا مالتړ نصب کړي، سیګار عمومي قوماندان، USACE، له 
عمومي قوماندان سره په همغږی کې، NTMA/CSTC-A ته هم سپارښتنې کوي، تر څو 

یوه پخوانی پریکړه وګوري چې دا ساحه دسیمې د بریښنا له شبکې سره وصل نکړي، او که 
دا پریکړه سمه وي، په ساحه کې مالتړه بریښنا نصب کړي، تر څو د دوامدارې بریښنا شتون 
تظمین شي، د تخنیکي کارونو او د فاضله موادو د فابریکې او د بریښنا د فابریکې لګښتونو 

ته په پام سره، د عملیاتو او ساتنې قرارداد وړاندې کول دې په پام کې ونیسي، تر څو د 
تاسیسات اوږد محاله ساتنه تظمین شي.

د ادارې نظریات
USACE د سیګار له دریو سپارښتنو سره موافقه وکړه، دوی د NTMA-A/CSTC-A د 

 USACE ،هدایت او فنډ په تمه دي، او پالن لري چې دا ستونزي حل کړي. په ځانګړې توګه
چمتو دی چې )1( د پورته کولو په ستیشن کې د بریښنا مالتړ نصب کړي، )2( د سیمې د 
بریښنا له شبکې سره د ساحې د وصلولو د لګښت ګټه او تخنیکي تحلیل تر سره کړي او، 

)3( د اوسنې عملیاتو او ساتنې لپاره د عملیاتو یو قرارداد وړاندې کړي.

تفتیش 5-13: د افغانستان د سرحدي پولیسو تاسیسات
د کندز والیت په امام صاحب کې د سرحدي پولیسو قرارګاه: چې 7.3 میلیونه 

ډالر ارزښت لري تر ډیرې کچې ورڅخه ګټه نه اخیستل کیږي 
د 2010 كال په مارچ کې د امریکا د انجنیرانو قول اردو-د افغانستان د شمالي حوزې 

انجنیران )USACE-TAN( د اومران ساختماني شرکت، چې یو مشورتي او انجنیري شرکت 
دی، د 5.7 میلیونو ډالرو په ارزښت د مشخص قیمت یو قرارداد وړاندي کړ، تر څو د کندز په 

امام صاحب کې سرحدي پولیسو لپاره تاسیسات دیزاین او جوړ کړي. وروسته بیا په قرارداد 

 د فاضله مواد د فلتر د ځای ډیره کيندنه. 
)د سيګار عکس(
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کې تعدیالت د قرارداد ټول ارزښت 7.3 میلیونو ډالرو زیات کړ. د 2012 كال د سپتمبر په 
3 تاسیسات د افغانستان ملي پولیسو ته ورکړ شول. د تفتیش د پروګرام په یوه برخه کې، 
سیګار د تاسیساتو په ساحې کې تفتیش تر سره کړ ترڅو دا وګوري چې )1( آیا ساختماني 
 کارونه د قرارداد له مقرراتو سره او منل شوي ساختماني ستندردونو پر اساس ترسره شوي، 
او )2( آیا له تاسیساتو څخه د پالن شوي موخو لپاره ګټه اخیستل کیږي او ساتنه یې کیږي.

د ساحې د تفتیش کولو د تیاری لپاره، سیګار د قرارداد د اسنادونو، تخنیکي مشخصاتو، د 
دیزاین د اسنادونو، جیو تخنیکي راپورونو، او د کیفیت د کنترول او د کیفیت د ډاډ راپورونه 

اروزنه وکړه. سیګار د 2012 کال د نومبر په 19 د ساحې تفتیش ترسره کړ. سیګار د 2012 
كال له سپتمبر څخه تر دسمبر پورې د افغانستان په کندز او کابل والیتونو کې، د کیفیت 

د ستندردونو او ارزونې پر اساس چې د ایمانداری او اهلیت د عمومي مفتیشونو د شورا له 
خوا خپور شوی خپل کارونه ترسره کړل.

موندنې
د تاسیساتو له 12 ودانيو څخه د سیګار تفتیش په دوو ودانیو کې او د دریمې ودانی په 

یوې برخې کې محدود و، ځکه چې ډیری ودانی تړلي وي او په ساحې کې کارکونکو کلی 
ندرلودې. له هغو ودانیو څخه چې سیګار وکړای شول ارزونه ترسره کړي، د ساختمان د 

کیفیت کومه لویه ستونزه نه وه پیدا شوي.
ودانی چې په اصل کې د 175 کسانو لپاره جوړه شوي وه، د سیګار د تفتیش په وخت 

کې 12 افغانانو د تاسیساتو په ساحې کې شتون درلود. داسې ښکاریدل چې له ډیریو ودانیو 
څخه ګټه نه وه اخیستل شوي، او ځینې وسایل لکه د لرګیو نغري چې ساحې ته نږدې د 

تاسیساتو په پخلنځې کې نصب شوي و، له هغه ځای څخه ښکل شوي و.
سیګار داهم ویلې چې تاسیسات د بریښنا د انرژی لپاره مالتړ نلري. پردې برسیره، د دې 

لپاره چې تاسیسات په ښه توګه وساتل شي، مناسبو کارکونکو ته چې د بریښنا د جنراتور، 
د تیلو د ستیشن، د اوبو د اداره کولو د سیستم، او ګرمي، هوا کښ، او د ایر کندیشن د 

سیستمونو مهارتونه ولري اړتیا ده. مګر، نه کوم قرارداد د عملیاتو او ساتنې لپاره شتون لري 
او نه کوم پالن شته چې د سیمې افغان کارکونکي وروزل شي تر څو د عملیاتو او ساتنې 

تجهیزات څخه کار واخلي. دا د تاسیسات د دوام په اړه سوالونه راپورته کوي.

سپارښتنې
سیګار سپارښتنه کوي چې USACE له NTM-A/CSTC-A سره په همغږی کې، د سرحدي 
پولیسو د تاسیساتو ساختماني پالنونه ارزونه وکړي، او دا وګوري چې کیدای شي د ودانی د 
ساحې قراردادونو کچه کمه شي، یا تاسیسات بیرته دیزاین شي تر څو غیر ضروري لګښتونه 
کم شي یا دا چې آیا دې تاسیساتو او دې موقیعت ته اړتیا شته. که دا پریکړه وشي چې دی 

تاسیساتو ته اړتیا شته او د ګټې اخیستنې لباره یې پالنونه جوړ شي، سیګار سپارښتنه کوي 
چې د مالتړ کونکي بریښنا د نصبولو یا د سیمې د بریښنا له شبکې سره وصولو امکانات دې 
وکتل شي، د عملیاتو او ساتنې لپاره دې قرارداد وړاندې شي یا افغان کارکونکي وروزل شي، 

او دا وکتل شي چې په ساحه کې د لرګیو نغری ولې ایستل شوي.
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د ادارې نظریات
 USACE ویلي چې، د دې په نظر ډیر مناسب کار به دا و چې سپارښتنې باید 

NTM-A/CSTC-A ته لیږل شوي واي، ځکه دا د پروژو د اړتیاو او د کار د اندازې د 
 پریکړو مسولیت لري. USACE د سیګار له څلورو څخه له دریو سپارښتنو سره موافقه 

وکړه، او ویلي چې د NTM-A/CSTC-A د هدایت او فنډ ورکولو څخه وروسته، د ستونزو 
د حل لپاره تیار دی. په ځانګړې توګه، USACE چمتو دی چې د قراردادونو د دیزاین او 
ساختمانې کارونو اندازه کمه کړي، د بریښنا د مالتړ کونکي د امکاناتو د نصبولو ارزونه 
وکړي یا د سیمې له شبکې سره یې وصل کړي، او د عملیاتو او ساتنې د اوسنې قرارداد 

پرځای د عملیاتو قرارداد وړاندې کړي. USACE د سیګار له څلورمې سپارښتنې سره موافقه 
ونکړه، او وایې ځکه چې تاسیسات بشپړ شوي او مشتري ته تسلیم شوي، او دا چې څنګه 

مشتری له تاسیسات څخه ګټه اخلي پر دې باندې هیڅ کنترول نلري. مګر، USACE چمتو 
دی چې د NTM-A/CSTC-A د هدایت او فنډ روکولو څخه وروسته، په بل تاسیسات کې 

چې اوس جوړیږي یا به په راتلونکي کې جوړ شي له NTM-A/CSTC-A سره د لرګیو د 
نغرې په تیارولو کې مرسته وکړي. 

سیګار د USACE له وضعیت څخه خبر دی، مګر د تاسیساتو په جوړلو کې د لرګیو د 
نغري راوړل د ساختماني کارونو ستندرد یوه برخه ده، چې لمړی ځل یې په 2009 كال کې 

په اړه پریکړه شوي وه او بیا په 2011 كال کې دا پریکړه تعدیل شوې وه. د تاسیساتو د 
تسلیمي څخه وروسته، ډیر ژر د لرګیو د نغري لرې کول دا ښیې چې کیدای شي د ساختماني 
کارونو په ستندرد کې به دا یو اغیزمن عنصر نه وي. پدې دلیل، سیګار اوس هم دا باور لري 

چې USACE-TAN له NTM-A/CSTC-A په همغږی کې باید دا وګوري چې د امام 
صاحب د سرحدي پولیسو په قرارګاه کې ولي د افغانستان امنیتي ځواکونو د لرګیو نغرې لرې 
کړي، او دا ارزونه وکړي چې د لرګیو نغرې په نورو تاسیساتو کې چې اوس تر کار الندې دي 

او یا په راتلونکې کې جوړیږي تیار کړي. 

نوې تفتیشونه
سیګار په ټول افغانستان کې د امریکا د معاونت او بیا رغونې له فنډونو څخه وړاندې شوي 
ساختماني پروژو تفتیشونه ترسره کوي. پدې ربع کې سیګار دوه نوې تفتیشونه پیل کړي. یو 

تفتیش د هرات، فراه، بادغیس او غور په لویدیځو والیتونو کې د روغتیا، روزنې، پولیس او 
کرنې تاسیساتو د ساختماني پروژو لپاره دی. بل تفتیش د کجکي د بند او د هلمند په والیت 

کې د اړوندو ساختماني پروژو لپاره څو تفتیشونه دی. 

د روغتیا، روزنې، پولیس او کرنې تاسیسات
دا تفتیشونه به د هرات، فراه، بادغیس او غور په لویدیځو والیتونو کې د روغتیا، روزنې، 

پولیس، او کرنېزو تاسیساتو باندې کار وکړي. دا تفتیشونه به وګوري چې آیا )1( ساختماني 
کارونه د قرارداد له مقرراتو او منل شوي ساختماني ستندردونو سره سم بشپړ شوي یا 

بشپړیږي، )2( ساختماني ستونزې تر تسلیمي یا سپارلو مخکي اصالح شوي، )3( له تاسیساتو 
څخه د پالن شوي موخو لپاره ګټه اخیستل کیږي او په مناسبه توګه ساتل کیږي. 

نوي تفتيشونه
 د هلمند په والیت کې د کجکي 	 

د بند او اړوند ساختماني پروژو 
تفتيشونه و

 په لویدیځو والیتونو کې د روغتيا، 	 
روزنې، پوليس، او کرنې تاسيساتو 

څو تفتيشونه 
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دکجکي بند او اړوندې ساختماني پروژې
دا څو تفتیشونه به د هلمند په والیت کې د کجکي پر بند او اړوندو ساختماني پروژو باندې 
کار وکړي، مګر دا به د USACE او USAID پر پروژو باندې محدود نه وي. دا تفتیشونه به 

وګوري چې آیا )1( ساختماني کارونه د قرارداد له مقرراتو او منل شوي ساختماني ستندردونو 
سره سم بشپړ شوي یا بشپړیږي، )2( ساختماني ستونزې تر تسلیمي یا سپارلو مخکي اصالح 
شوي، )3( له تاسیساتو څخه د پالن شوي موخو لپاره ګټه اخیستل کیږي او په مناسبه توګه 

ساتل کیږي.

د سیګار د سپارښتنو وضعیت
د 1978 کال د عمومي مفتش قانون او لکه څنګه چې تعدیل شوی، له سیګار څخه غواړي 
چې د خپلو سپارښتنو په اړه راپور ورکړي. پدې ربع کې سیګار د 29 پلټنو سپارښتنې تړلي 
چې د 13 پلټنو او تفتیشونو په راپورونو کې راغلي وي. له 2009 کال څخه تر 2012 کال 

پورې، سیګار 67 پلټنې او تحقیقونه خپاره کړي، او 225 سپارښتنې یې کړي تر څو فنډونه 
بیرته السته راوړي، د ادارې نظارت ښه کړي او د پروګرام اغیزمنتیا زیاته کړي. تر دې نیټې 

پورې، سیګار له 60% ډیري دغه سپارښتنې تړلي دي. د سپارښتنو تړل دا مانا لري چې د 
سیګار په ارزونې د پلټنې ادارې یا سپارشتنه تطبیق کړي یا یې ستونزه لپاره د حل مناسبه الر 

پیدا کړي.
هغه اصالحي ګامونه چې د دې راپور ورکولو په وخت کې د تړل شویو پلټنو راپورونو 

لپاره اخیستل شوي:
• د افغانستان د ميل امنیتي ځواکونو لپاره د امریکا له فنډونو څخه اخیستل شویو وسایطو 	

لپاره د ستونزو د تعقیبولو د سیستم جوړل )پلټتنه 12-4( 
• له 2011 څخه تر 2012 پورې د خراب شویو وسایطو یا ورک شوي یا غال شوي تحهیزاتو له 	

کبله، له ترانسپوريت رشکتونو څخه تر 66,000$ ډالرو ډیر بیرته السته راوړل. )پلټڼه 12-4( 
• له 46,000$ څخه ډیر د اجارې لپاره د مرمي ضد وسايطو بې اجازې د ترانسپورت کولو په 	

اړوند لګښتونه چې د USAID لخوا یې پیسې ورکړل شوي بیرته السته راغيل )پلټنه 12-11(

د 1978 کال د عمومي مفتش قانون او لکه څنګه چې تعدیل شوی، له سیګار څخه دا 
هم غواړي چې د هرې مهمي تیرې سپارښتې په اړه چې اصالحي ګامونه یې په اړه نه وي 
اخیستل شوي راپور ورکړي. پدې ربع کې، سیګار د 15 پلټنو او د تفتیش څلور راپورونو د 
سپارښتنو په اړوند یې د ادارې د عملي کارونو نظارت ترسره کړ. دوه راپورونه چې له 12 

میاشتو څخه زاړه دي، 13 مهمي سپارښتنې لري چې د اصالحي ګامونو په تمه دي. دا دوه 
راپورنه د 9.9 میلیونو ډالرو د ننګونو د حل په اړه دي چې د امریکا حکومت او د امریکا د 
همغږی او بیا یو ځای کیدلو د کرنې د مرستي او د ظرفیت لوړلو لخوا د بیمې لپاره ورکړل 

شوي دي. په ځانګړی توګه، د پلټنې راپور 15-11، د USACE د دفاع د بنسټ په قانون 
کې د بیمې پروګرام کمزورې ده چې د امریکا حکومت ته تر 58.5 میلیونو ډالر بیرته رواړل 
نشو، چې د 2011 کال د جوالی 28 خپاره شوي. د سیګار څلور سپارښتنې د USACE لپاره 

دي تر څو د بیمي د قرارداد د دفاع بنسټ په قانون )DBA( ځواکمن کړي او د اوسنې 
بیمي ورکونکي لخوا موندل شویو ستونزو لپاره د حل الر پیدا کړي. په راپور کې څلور نورې 

سپارښتنې د USACE او د CENTCOM د ګډو عملیاتو د قرارداد کولو قوماندانی لپاره دي، 
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 DBA پروګرام ځواکمن کړي، او چیرته چې کیدای شي له قراردادیانو څخه د DBA تر څو د
د بیمې لګښتونه پیسې بیرته واخلي. سره لدې چې USACE ژمن دی چې پدې اړه ګامونه 

واخلي تر څو دا ستونزې چې سیګار د 2012 کال په پای کې موندلي حل کړي، پدې راپور کې 
اته سپارښتنې ال تر اوسه خالص دي.

پردې برسیره، د پلټنې راپور 1-12، عملي ګامونو ته اړتیا ده تر څو د کرنې اوبو لګولو او 
مالداري په وزارت کې د ظرفیت لوړولو ښه ارزونه او همغږي وشي، دا راپور د 2011 کال 

د اکتوبر په 20 خپور شو. د سیګار پنځه سپارښتنې په افغانستان کې د امریکا د سفیر لپاره 
وي چې د امریکا د ظرفیت لوړلو هڅې سره یو ځای او همغږې کړي، په ملکي ادارو کې د 

امریکا د دفاع وزارت د کرنې د چارو د پراختیا ټیم د ظرفیت د لوړلو فعالیتونو هڅي سره یو 
ځای کړي، او د افغانستان په والیتونو او کابل کې د افغانانو د ظرفیت لوړلو کارونه په ډیره 
دقیقه او دوامداره توګه د اردو او ملکي ادارو کې د پرمختګ کچه اندازه کړي. دا سپارښتنې 

هم تر اوسه خالص دي.

تحقیقونه
پدې ربع کې، دسیګار د تحقیقونو پایله نه نیول )څلور د امریکا وګړي او پنځه افغانان(، 

اته د جرم اثبات، د فیدرال پنځه تورونه و، او د افغانستان د قانون پر اساس د څو جرمونو 
لپاره یو جرمي تور، چې پدې کې د تیلو غال کول، د پیسو غوښتنه او رشوت اخیستل شامل 
و. سیګار د 310,000$ ډالرو په ارزښت د حکومت غال شوي شتمنې بیرته السته راوړه او د 

حکومت 5.6 میلیونه ډالر یې وسپمولي. پردې برسیره، سیګار 16 انفرادي کسان او شرکتونه د 
تعلیق او بندیز لپاره راجع کړل. سیګار د CSTC-A د تیلو د اسنادونو د له منځه وړلو په اړه 

هم یو تحقیقاتي راپور جوړ کړ.
د دې راپور ورکولو په وخت کې، سیګار 63 نوې قضیې پیل کړي او 14 يې تړلي، لکه 

 څنګه چې پدې عکس 2.1 کې ښودل شوي، د ټولو اوسنیو تحقیقاتو شمیره 268 ته رسيږي. 
له دې قضیو څخه سیګار 217 مشرتوب کوي.

تحقیقات دا ښیې چې CSTC-A نشې کوالی د 201 میلیونو 
ډالرو د تیلو اخیستول حساب ورکړي

 CSTC-A د دې راپور ورکولو په وخت کې، سیګار تحقیق کونکو وموندل، لدې کبله چې
ونشو کړای د اسنادو ساتلو د پالیسی اطاعت وکړي، د امریکا حکومت ال تر اوسه نشي کوالی 

د افغانستان د ملي اردو مالتړ لپاره د 201$ میلیونو ډالرو اخیستل شوی تیلو حساب معلوم 
کړي. د سیګار تحقیق وروسته لدې پیل شو چې عمومي مفتش جان ایف ساپکو د 2012 کال 
د سپتمبر په 13 د کانګرس اوریدنې غونډې ته راپور ورکړ، چې د CSTC-A افسرانو د 2007 

مالي کال څخه د 2011 مالي کال تر فبروری د افغانستان د ملي اردو لپاره د تیلو اخیستلو 
د 475 میلیونو ډالرو اسنادونه له منځه وړې دي. له اوریدنې څخه وروسته، CSTC-A له 

2007 مالي کال څخه د 2010 مالي کال تر فبروری اسنادونه وموندل. سیګار د 2010 مالي 
څخه د 2011 تر فبروری د ورک شویو اسنادنو تحقیق ته دوام ورکړ. تحقیق کونکو وموندل 
چې د CSTC-A د تیلو د فرمایشاتو دوو افسرانو، وروسته لدې چې یې اسنادونه سکن کړي 

بیایې د ساتلو د ځای د سپمولو لپاره له منځه وړي. مګر، CSTC-A ونشو کړای چې سکن 
شوي اسناد پیدا کړي، سره لدې چې د سیګار د تحقیق په موده کې موندل شوي د انترنت 

بشپړ شوی تحقيقاتي راپور
 د افغانستان ملي اردو: د امریکا 	 

دفاع وزارت د 201 ميليونو ډالرو 
په ارزښت اخيستل شوي تيل تر 
اوسه بې حسابه دي ځکه چې 
اسنادونه یې له منځه وړل شوي

ټول ټال: 268

په تدارکاتو 
کې فساد

79

د شتمنۍ 
او خدمتونو 

غال
94

عامه 
اداري فساد 

او رشوت
80

متفرقه
15

سرچينه: د سيګار د تحقيقاتو ریاست، 1/8/2013.

د سيګار تحقيقات: د 2012 کال د دسمبر 
تر 31 پورې د پرانيستو تحقيقاتو شمير

عکس 2.1
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آدرسونه او فیزیکي موقیعتونه ورکړ شوي و. تحقیق کونکو داسي شواهد پیدا نکړل چې د 
اسنادونو له منځه وړل دې له جرمي فعالیتونو سره تړاو ولري. مګر لدې کبله جې اسنادونه 

نه و ساتل شوي دا د فیدرال د اخیستلو د مقرارتو څخه سرغړونه و چې د اسنادونو او د 
CENTCOM د فرمایشاتو ساتنې غوښتنه کوي. 

سیګار د تیلو د غال کولو له تحقیق څخه تر 4.8$ میلونو ډالرو 
ډیر وسپمول

د 2012 كال په دسمبر کې، سیګار د امریکا د اردو د جرمي تحقیقاتو څانګې )CID( او د 
 امریکا اردو له نورو کارکونکو سره یو ځای، دوه ګډ عملیات ترسره کړل او د خوست والیت 

د سالیرنو د عملیاتو په مخکنی پایګاه )FOB( کې یې د تیلو د غال د طریقې مخه ونیوله. 
د دې بریالیو تحقیقاتو په پایله کې، دتیلو لپاره نږدې 4.8 میلیونه ډالره په هرکال کې 

وسپمیدل، 1,000 ګیلنه تیل د 15,000$ ډالرو په ارزښت بیرته الس ته راغلل، درې افغانان 
ونیول شول، او له FOB او د امریکا او ناتو د اردو له نورو پایګاو څخه تر 60 ډیر د تیلو 

ډریوران او ددوی جرمی ملګري د تل لپاره له کاره لري شول. 
سیګار وروسته لدې د 2012 كال د نومبر په میاشت کې پدې تحقیقاتو کې برخه 

واخیستله کله چې د اردو د FOB سالیرنو قوماندان لدې ادارې څخه مرسته وغوښتله تر 
څو د تیلو د روانو غالو د طریقې مخه ونیسي. قوماندان داسي اټکل کړی و چې د امریکا 
حکومت په هره میاشت کې نږدې 53,000 ګیلنه د تیلو غلو ته له السه ورکوي. سيگار د 

پایګاه له کارکونکو سره یو ځای کار پیل کړ او ډیر ژریې وموندل چې د تیلو د الریو افغان 
ډریوران چې د FOB سالیرنو دیپو ته تیل راوړي، له هغه څه چې د دوی په اسنادونو کې 

لیکل شوي و له 600 تر 2,400 ګیلنه کم راوړل. تحقيق كونكو هیڅ داسي شواهد ندې 
موندلي چې د امریکا حکومت کارکونکې دې پدې کې جرمي الس ولري.

سیګار تحقیق کونکو د امریکا د اردو د تروریزم پر وړاندې له عملياتي ځواک، راکسان 
عملیاتي ځواک، یا د دریمې لوا جنګې ټیم، 101 هوايی څانګې، د افغانستان مالي مرکز 

تهدید )ATFC(، د امریکا د “قانون حاکمیت” وکیالنو چې د امریکا د عدلیي وزارت لخوا 
افغانستان حکومت سره کار کوي، او د افغانسان له څارنواالنو او پولیس سره وکتل تر څو یو 

پالن جوړ کړې چې د غال د حل الر پیدا شي. د افغانستان پولیسو د تیلو د دیپو څارنه پیل 
کړه چیرته چېرته چې تیل رسول کیدل. سیګار او CID په لنډ محال ویش کې تر30 ډیرې 

تحقیقاتي مصاحبې تر سره کړي. د راکسان عملياتي ځواک او ATFC تحلیلي مالتړ تیار کړ. 
د امریکا د “قانون حاکمیت” وکیالنو او د افغانستان څارنواالنو یوه ستراتیژي جوړه کړه تر 

څو پر هغو افغانانو تور ولګول شي چې د تحقیق په وخت کې شکمن پیژندل کیږي. 
د ګډو تحقیقاتو په پایله کې د دسمبر په 23 او 27 د سالیرنو د تیلو په میدان کې دوه 

کسان ونیول شول. د راكسان عملياتي ځواک او د افغانستان پولیسو د تیلو دیپو کنترول 
پخپل الس کې ونیو تر څو تحقیق کونکي هغه افغان ډریوران او د تیلو کارکونکي چې د غال 

په طریقه کې الس لري وپیژني او مصاحبه ورسره وکړي. د سیګار د تحقیق پر اساس او د 
افغانستان او امریکا له څارنواالنو سره په همغږی کې، د افغانستان د پولیسو چارواکو درې 
افغانان د تیلو په غال ونیول. تحقیق کونکو نږدې 1,000 ګیلنه غال شوي تیل چې $15,000 

ارزښت یې درلود بیرته السته راوړل. پردې برسیره، د FOB سالیرنو قوماندان له 60 څخه 
ډیر د تیلو د ټانکرونو افغان ډریوران او نور افغانان چې د تیلو د غال په طریقه کې یې الس 

درلود له FOB سالیرنو او په افغانستان کې د امریکا او ناټو له نورو تاسیساتو څخه منع کړل. 

د سیګار کارکونکی د افغانستان د فساد پر 
وړاندې له چارواکو سره په کابل کې ګوري. 

)د سيګار عکس(
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لوړ پوړې افغان چارواکي ونیول شول، د 310,000$ په 
ارزښت د حکومت غال شوې شتمنې ضبط شوه، او د 

قرارداد د لګښتونو 825,000$ وسپمول شول
د سیګار تحقیق کونکو چې د دې ادارې له نوي پایګاه څخه په مزارشریف کې کارکوي، د 

بلخ والیت په کمپ جوردانیه او کمپ مارمول کې د امریکا د اردو په تاسیساتو کې د تیلو 
د غال طریقه وموندله. د نړیوال قرارداد د فساد عملیاتي ځواک )ICCTF( د قانون پلې 

کونکو چارواکو سره یو ځای، سیګار تحقیق کونکې پوه شول چې ابراهیم آشنا، یو لوړ پوړی 
افغان چارواکی، په یوې ځانګړې طریقې کې د امریکا د حکومت پر وړاندې له تقلب څخه 
کار اخیستی. آشنا هغه کس و چې کمپ جوردانیه او کمپ مارمول ته یې د تیلو د رسولو 

مسولیت درلود، او د “ترانسپورت د حرکاتو وړاندیزونو” )TMRs( غلط اسنادونه یې وړاندې 
کول، چې د سیمې د تیلو ډیپو ته یې د تیلو در سولو غلط راپور ورکاوه. آشنا بیا د امریکا له 

حکومت څخه د تیلو هغه پیسې اخیستې چې ډیپو ته هیڅ نه و وړل شوي.
سیګار تحقیق کونکو د خبرو ثبت شوي کسټونه ترالسه کړل چې آشنا پر دې طریقې 
باندې خبرې کولي او دایې تایید کړي چې ده د تیلو د ډیپو کارکونکو ته رشوت ورکاوه. 

سیګار پدې پوه شو چې ده او د ده ملګرو یې د امریکا د حکومت پر وړاندې د تقلب له 
طریقو څخه کار اخیستی. عموماً، آشنا او د ده ملګرو د ډیپو کارکونکو ته رشوت ورکاوه، تر 

څو په غیر قانوني توګه د ډکولو په وخت ټانګرونو له تیلو څخه تر 2,500 ګیلنه ډک کړي، 
او ټانګرونه له ډیپو څخه د تیلو له ډیر اندازې سره والړ شي. دوی په غلطه توګه اسنادونه 

وړاندې کول او دا ادعا یې کوله چې تیل رسول شوي دي. پردې برسیره، آشنا د ډیپو کارکونکو 
ته رشوت ورکاوه ترڅو په غلطه توګه راپور ورکړي چې تیل رسول شوي حال دا چې په 

)په 38 پاڼه کې دوام لري(

د مزار شریف په کمپ مارمول کې د امریکا د اردو د تيلو په ډیپو کې د سيګار اجنټ د غال شوي 
تيلو د بيرته خالي کولو څخه څارنه کوي. )د سيګار عکس(
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د تيلو د غال تحقيق کول

تیل په افغانستان کې “مایع سره زر” دي— په آسانی غال کیږي 
او په آسانی په تور مارکیټ کې خرڅیږي. کیدای شي د غال 

شوي تیلو اخیستونکي د سیمي د تیلو ستیشن، د سرک د غاړې 
تیل پلورونکي، د امریکا قراردادیان چې د اردو د تیلو دیپو ته 

الس رسی نلري، یا افغان یاغیان وي. که دا پطرول، د طیارې 
تیل، یا دیزل وي، تیل په آسانی سره د ټانګر، ریل یا پایپ الین 
له الرې ترانسپورت کیدای شي. هره طریقه د غال کیدلو لپاره 

خپله کمزورې لري چې د سیګار هڅه کوي مخه یې ونیسي. د 
میلیونهاو ډالرو تیل له خطر سره مخ دي چې امریکا یې هر کال 

خپلو کارکونکو او دافغانستان ملي امنیتي ځواکونو لپاره اخلي.
 سیګار د تیلو په اړه 24 خالص تحقیقونو لري. پدې ربع 
 کې د سیګار یوې پلټنې وښودل چې د 4.2$ میلیاردو ډالرو 

 تیلو باندې چې د افغانستان ملي اردو لپاره اخیستل کیږي او 
 په راتلونکي به واخیستل شي، ښه کنترول ته اړتیا شته تر څو 

د تقلب، ضایعاتو، او ناوړې ګټې اخیستنې مخه ونیول شي. 
سیګار د محدودې اندازې یوه ارزونه هم خپره کړي چې د 

امریکا له فنډونه څخه کیدای شي له ایران څخه تیل واخیستل 
شي او د امریکا اقتصادي بندیز څخه سرغړونه وشي. یوه بله 

پلټنه به د افغانستان ملي پولیسو لپاره د تیلو د برابرولو پروسې 
ارزونه وکړي.

د سیګار د تیلو ډیرې جرمي تحقیقونه د ډریوران، یا افغانان 
یا د دریم هیواد وګړو په اړه دي، چې د امریکا د حکومت یا د 
اردو د قراردایانو لپاره کار کوي او د اردو پایګاو ته تیل رسوي. 
د داسې اصلي قراردادیانو ډریوران ډیری وختونه هغه تیل چې 

دوی ترانسپورت کوي، “کموي”. هغه تیل چې په ټانګر کې پاته 
کیږي بیا له پایګاه څخه ایستل کیږي او په تور مارکیت کی 

خرڅیږي. سیګار له پټو اجنټانو، سرچینو او د څارنې له کمرو 
څخه کار اخیستی تر څو د هغو ډریورانو په اړه شواهد ترالسه 
کړي چې په افغانستان کې د امریکا له تاسیساتو څخه تیل غال 
کوي. پدې نږدې وختونو کې، سیګار سیګار له انفرا رید څارنې 
کمرو څخه کار اخیستی تر څ، هغه دریوران وښیې چې هڅه 

کوي د امریکا له پایګاو څخه له هغو ټانکرونو سره ووځي چې 
نیمی ډک دي او تیل یې دوی ندې خالي کړي. 

سیګار د افغانستان د لوی څارنوال له دفتر سره کار کوي چې 
افغان ډریوران په سیمې کې محاکمه شي. د دریمو هیوادونو 

وګړي د سیګار لخوا تعلیق او بند شوي تر څو دوی په راتلونکي 
کې د اردو پایګاو ته الس رسی ونلري. د عدلیې وزارت له الرې، 
سیګار پر اصلي قراردادیانو مسولیت اچوي تر څو ډ ډریورانو د 
رسولو د پروسې نظارت وکړي، ځکه ډریوران دوی ته کار کوي. 
د دوی تر قرارداد پر اساس، قراردادیان مسولیت لري ترڅو تیل 

برابر کړي او د امریکا حکومت مسولیت لري تر څو د رسول 
شوي تیلو پیسې ورکړي.

تر اوسه، په حقیقت کې چې ډریورانو ډیری وختونه خپل 
رسول کمول پر اصلي قراردادیانو یې هیڅ اغیز ندرلود. دوی ته 
د ټولو تیلو پیسې ورکړ شوي او له ورک شوي تیل څخه پیسې 
ندې ګرځول شوي. مګر په کندهار کې د سیګار تحقیق له نوې 

پروسې څخه کار اخلي تر څو ډاډه شي چې د قراردادي ټول 
هغه تیل حساب شي چې هغه یې د رسولو مسولیت لري. 

تحقیق کونکي اجنټانو له کمپیوتري معلوماتو څخه کار اخیستی 
تر څو د امریکا د اردو په تاسیساتو کې چې ټول تیل لګول شوي 

د سوپریم تیلو شرکت په مشخص وخت کې د مشخص اندازه 
تیلو سره پرتله کړي. KG ته په مشخص وخت کې پیسې ورکړ 

شوي. د توپیرونو احتمال ډیر دی، له سوپریم سره خبري روانې 
دي چې پیسې بیرته ورکړي. 

سیګار دا هڅه هم کړي تر څو په زینه کې پورته شي او د 
تیلو د غال د ډلې په اړه شواهد ترالسه کړي. پدې لنډو وختونو 
کې یو تحقیق د USAID یوه افغان قراردادي په اړه و، ابرهیم 
آشنا هغه کس و چې په یوه ورځ کې یې څو ټانګرونه برابرول 

چې پایګاو ته ننوځي او تیل غال کړي. آشنا د سیګار له یوه اجنټ 
څخه وغوښتل تر څو جعلي اسناد برابر کړي چې د ده ټانکرونو 

ته به اجازه ورکړي تر څو د امریکا د اردو پایګاه ته ننوځې او 
تیل ډک کړي، چې بیایې د اردو نورو تاسیساتو ته ورسوي. سیګار 

د ویدیو له کمرې څخه کار اخیستی تر څو له خپل اجنټ سره 
د آشنا د غال خبري ثبت کړي او د انفرا رید ویدیو کمرې څخه 

یې کار اخیستی چې له غیر قانوني پاتې شوي تیلو سره ټانکرونه 
ښیې چې وځي. افغان څارنواالن د څارنې لدې شواهدو څخه په 

محکمه کې د آشنا پر وړاندې کار اخلي.
سیګار د خپلو تحقیقونو، پلټنو او ځانګړو راپورونو له الرې 

په افغانستان کې د امریکا په فنډونو اخیستل شوي تیلو د 
ضایعاتو او غال مخه نیسي.
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د سیګار تحقیق کونکي د امریکا له اردو سره یو ځای د اردو د تيلو د غال په اړه په ساحه کې مصاحبې کوي. )د سيګار عکس(
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حقیقت کې تیل غال شوي و، او لدې کبله یې 75,000$ جریمه نه ورکوله چې د تیلو د نه 
رسولو په وخت کې یې باید د امریکا حکومت ته ورکړي وای.

آشنا د 2012 کال د اکتوبر په 21، کې کله چې ده 5,000$ رشوت ورکړ تر څو څلور 
 ټانګرونه په غلطه توګه له 2,500 ګیلنه څخه ډک کړي، چې د تایید شوې تر اندازې ډیر و، 

د افغانستان چارواکو لخوا د سیګار د اجنټانو په مخکې په کمپ مارمول کې ونیول شو. 
کیدای شي د امریکا حکومت د 10,000 ګیلنو د غال د تیلو ارزښت به 150,000$ ډالره 

و. د سیګار تحقیق کونکو څلور ټانکرونه چې ارزښت یې 180,000$ ډالره و ضبط کړل، 
130,000$ غال شوي تیل یې بیرته السته راوړل، د غلطو TMRs د پیژندلو له کبله یې 

825,000$ وسپمولي، د رشوت 42,000$ بیرته السته راغلل، او د امریکا د اردو له تاسیساتو 
څخه یې د آشنا او د ده د ډریورانو دایمي ایستل تضمین کړل. لکه څنګه چې آشنا او ملګري 

یې د افغانستان وګړي و او د امریکا تر قانون الندې نشو محاکمه کیدالی، مګر آشنا ال تر 
اوسه د افغانستان د رشوت او تقلب د تورونه له کبله په توقیف کې دی او د بلخ په والیت 

کې د محاکمه کیدلو انتظار کوي. 
دا تحقیق د سیګار د نوې پریکړې د بریا استازیتوب کوي چې په مزارشریف کی یې نوی 

دفتر جوړ کړ او دوه ځانګړې اجنټان یې هلته په دندو وګمارل، تر څو د امریکا په نږدې 
تاسیساتو کې د احتمالي تقلب لپاره د حل الر پیدا کړي. او کله چې د امریکا اردو تجهیزاتو 

او نور مواد لدې سیمې څخه باسې، دا تاسیسات به د ایستلو له عملیاتو سره مرسته کوي. 

یو پخوانی قراردادي او د امریکا د اردو دوه پخوانې 
پرکمشران په افغانستان کې د قرارداد د تقلب په اړوند 

مجرم ګڼل کیږي
د امریکا د اردو د پخوانې قراردادي یو کارکونکی او د امریکا د اردو پخوانی دوه پخواني 

سرپرکمشران چې په افغانستان کې یې د امریکا د اردو لپاره د مرمی ضد وسایط برابرولو، 
د 200,000$ ډالرو د قرارداد په تقلب کې الس درلود، او د 2012 کال د دسمبر په 19 يې د 

امریکا د ایالنویز په حوزه کې د حوزې د قاضي مخکې په خپل جرم اقرار کوي. 
قراردادي، راول بورکتا، د بریښنا له الرې په یوه تقلب یې په خپل جرم اقرار وکړ، حال دا 
چې د امریکا د اردو دوه پخوانی سرپرکمشرانو، زاکیري تایلر او جارید کلوز، هر یوه د غیر 

قانوني پیسو اخیستلو په جرم اقرار وکړ.
 د محکمې د اسنادونو پر اساس، بورکتا د فراه په والیت کې د دفاعي قرارداد یو شرکت 

پر مخ وړ او تایلر او کلوز د امریکا د اردو سرپرکمشران و چې په والیتي بیا رغونې ټیم کې 
په دندو ګمارل شوي و. دوی د ملکي چارو په عملیاتي ځواک کې کار کاوه او په افغانستان 
کی یې د پراختیايي قراردادونو د ادارې او وړاندې کولو مسولیت درلود. تایلر او کلوز بورکتا 
ته د 200,000$ ډالرو قرارداد ورکړ، چې د امریکا اردو لپاره د مرمی ضد دوه موټرونه برابر 

کړي، تر څو د فراه د والي محافظت وشي، هغه د طالبانو لخوا په مرګ ګواښل شوي و. 
د محکمي اسنادونو وایې چې تایلر او کلوز بورکتا ته 200,000$ ډالره تادیات تایید کړي، 

مخکې لدې چې هغه موټرونه وسپاري. بورکتا پیسې اخیستي، هر یوه تایلر او کلوز ته یې 
10,000$ ډالره ورکړي او موټرونه یې ندې رسولي. د سیګار، د دفاع د جرمي تحقیقاتي 

خدمات، د امریکا د اردو CID او فیدرال تحقیقاتو بیرو )FBI( له یوه تحقیق څخه وروسته 
درې واړه نیول شوي.
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د محاکمې په وخت کې، کیدای شي بورکتا د 20 کلونو لپاره بندي شي، او تایلر او کلوز 
هر یو د دوو کلونو له بندي كيدلو سره مخ دي. بوركتا به د 2013 كال د اپریل په 2 محاکمه 

شي. تايلر او كلوز به د 2013 كال د اپریل په 3 محاکمه شي. 

د امريكا قراردادي د 150,000$ ډالرو د قاچاق د پالن په جرم 
اقرار کوي

د امریکا د یوه قراردادي شرکت پخوانی مدیر چې د افغانستان بیا رغونې په کارونو کې 
په کار بوخت و، د فیدرال په محکمه کې د 2012 کال د دسمبر په 13 له افغانستان څخه 
 FBI ،امریکا ته د 150,000$ ډالرو نغدو پیسو د قاچاق پالن په جرم اقرار کړي. د سیګار

او د نورو قانون پلي کونکو ادارو د یوه ګډ تحقیق په پایله کې، مدیر دونالد جین ګارست، 
د امریکا د کنزاس د حوزې لپاره د حوزې په محکمه کې د ډیرو غیر قانوني نغدو پیسو د 

قاچاق د تور په جرم اقرار وکړ. 
د بګرام په هوايی ډګر کې د امریکا د قراردادي د ملکي مدیر په توګه، ګارست د قرارداد 

د مقرراتو د جوړولو مسولیت درلود، چې د داوطلبی لپاره داوطلبان جلب کړي او فرعي 
قراردادونه د افغانستان شرکتونو ته ورکړي. د خپل کار په وخت کې، ګارست له یوه افغان 
څخه، چې د سومو لوجیستیکې شرکت، چې یو افغانې شرکت دی، مالک څخه $150,000 
ډالره اخیتسي. ګارست هڅه وکړه چې د بګرام له هوايي ډګر څخه، د DHL د پوستې له 

الرې خپلې میرمني ته 150,000$ ډالره نغدې پیسې د کنزاس توپیکا ته ولیږي. هغه د 
محاکمه کیدلو په تمه دی. 

د محاکمې یو څارنوال چې د سیګار لخوا د امریکا د عدلیې وزارت د تقلب له څانګې 
سره کار کوي او د کنزاس په حوزه کې د امریکا د څارنوال دفتر، د ګارست قضیه پر مخ وړي. 

د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پخوانی قراردادي د $30,000 
ډالرو غیر قانوني پیسو په اخیستلو ونیول شو

د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د شخصي خدماتو د قرارداد یو پخوانی کارکونکی په اړه یو 
جرمي شکایت چې د یوه عاکه کارکونکي پو توګه یې یو ځل غیرقانوني پیسې ترالسه کړي او 

یو ځل یې قصداً د یوه لوړ پوړې چارواکي څخه غیر قانوني پیسې اخیستې د 2012 كال د 
اكتوبر په 15 د دیالویر د حوزې لپاره د حوزې محکمه کې له کاره څخه لري شو. کارکونکی 

کینیت مایکل بروپهي، د 2012 کال د اکتوبر په 14 د سیګار د چارواکو، FBI، او د بهرنیو 
چارو په وزارت کې د عمومي مفتش دفتر لخوا ونیول شو.

د جرمي شکایت پر اساس، بروپهي د 2008 كال له نومبر څخه د 2010 کال تر می د 
امریکا د کابل سفارت کارکونکی و، د نورو کارونه تر څنګه د بندي خانو د بیارغونې پروژو 

د قراردادونو امر و. شکایت ادعا کوي چې بروپهي د افغانستان له یوه شرکت څخه چې 
ده یې د بندې خانې قراردادونو اداره کول، 30,000$ ډالر اخیستي. داسې ویل کیږي چې 

د قرارداد له فسخه کیدلو وروسته، افغان قراردادي له بروپهي څخه مرسته وغوښتله چې د 
USACE پر و ړاندې د ادعا په محکمه کې مرسته وکړي. د شکایت پر اساس، بروپهي پخپله 
د USACE له چاروکې څخه د اسنادو په جوولو کې چې USACE ته وړاندې کیدل، مرسته 

غوښتې، او له USACE سره یې د افغاني شرکت د اړیکو په اړه عمومي مشوره ورکړي. 
شکایت دا ادعا هم کوي چې بروپهي د پیسو اخیستلو په اړه د فیدرال چارواکو ته په پیل 

کې غلط راپور ورکړی. د بروپهي لپاره د محکمي نیټه ال تر اوسه معلومه نده. 
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د امریکا د شرکت یو پخوانی کارکونکی د 90,000$ ډالرو 
 څخه ډیرو غیر قانوني تادیاتو او پیسو اخیستلو په اړه 

ونیول شو
د یوه قراردادي شرکت معاون په افغانستان کې د خپل کار په وخت کې د امریکا د مالیې 

ورکونکو لخوا تمویل شوي فرعي قرارداد څخه د 90,000$ ډالرو اخیستلو په تور د 2012 کال 
د دسمبر په 13 ونیول شو. د سیګار او د فیدرال د قانون پلې کونکو له نورو ادارو سره له 

یوه ګډ تحقیق څخه وروسته، قراردادي ایلتون موریس مکایب، د فیدرال د جرمي شکایت په 
تور ونیول شو چې غیر قانوني پیسې یې اخیستي او د بریښنا له الرې یې پیسې لیږلي. 

مکایب د یوه قراردادي شرکت لپاره کار کاوه چې د امریکا حکومت له اصلي قراردادونو 
څخه یې فرعي قراردادونه ترالسه کول تر څو په کندهار کې د بیا رغونې له هڅو سره مرسته 

وکړي. په 2009 کال کې ادعا کیږي چې مکایب د امریکا د بیا رغونې له پروژو څخه د 
فرعي قرارداد د وركولو په بدل کې د 53,000$ ډالرو نغدو پیسو غوښتنه کړي او پیسې یې 

اخیستي، او د فرعي قراردادي د بانک له حساب څخه یې د خپلې میرمن د بانک حساب ته 
لیږلي. په همدغه کال کې مکایب نغدې پیسې اخیستې او د قراردادي له مشاور څخه یې 
غوښتې چې د مکایب د شرکت د ساختماني موادو په بدل کې 20,000$ ډالره د مکایب د 
میرمن بانک حساب ته ولیږي. او بیا په غیر مشروع توګه ترالسه شوي پیسې، چې ټولې له 

90,000$ ډالرو څخه ډیرې وي، مکایب خپل شخصي لګښتونو لپاره لګولي. 
دا قضیه د محاکمې کولو د یوه څارنوال لخوا چې د سیګار لخوا د عدلیي وزارت د تقلب 

له برخې سره کار کوي پر مخ وړل کیږي. د محاکمې کولو نیټه ال معلومه نده.

 د امریکا د اردو سرپرکمشر د 1 میلیونو ډالرو په جرم 
اقرار کوي

د امریکا د اردو سرپرکمشر د 2012 کال د اکتوبر په 24 د فیدرال د قاضي په وړاندې له 
افغانستان څخه امریکا ته د نږدې 1 میلیونو ډالرو نغدو پیسو د قاچاق کولو د هڅې په 

جرم اقرار وکړ. سیګار وروسته لدې د سرپرکمشر تونیا النګ کیپو تحقیق پیل کړ، کله چې 
یې معلومات ترالسه کړل چې د امریکا حکومت د افغانستان یوه ترانسپورتي شرکت ته د 
نامعلومو ترانسپورت کولو لپاره پیسې ورکولي. د هغې دنده داوه چې د امریکا اردو لپاره 
د ترانسپورتې کاروان کارونه او خدمات همغږې کړي. النګ کیبو توطیه جوړه کړی چې د 
ترانسپورتي حرکتونو وړاندیزونو جعلي کړي، چې لدې کبله د افغانستان د ترانسپورت دوو 

شرکتونو ته اضافي پیسې ورکړ شي. په بدل کې، دوو ترانسپورتي شرکتونو النګ کیبو او نورو 
ته چې هغې ته یې کار کاوه رشوت ورکول. سرپرکمشر چې د ګمرک د مفتش دنده یې هم 
پر مخ وړله، بیا یې نږدي 1$ میلیونه ډالره په وي سي آر کې )VCR( پټ کړي او په کانتینر 

کې یې امریکا ته لیږلي. 

 د امریکا د اردو سرپرکمشر د 2012 کال د اکتوبر په 11 
د امریکا د اردو د تیلو د 1 میلیونو ډالرو د غال د توطیې

په جرم اقرار کوي، د امریکا د اردو سرپرکمشر کرستوفر ویور د امریکا د دینور کاالرادو د 
حوزې محکمي ته راوستل شو، چیرته چې هغه د رشوت او د توطيې د تور له کبله چې 

هغه د 1$ میلیونو ډالرو د تیلو د غال کولو په پالن کې الس درلود، په جرم اقرار وکړ، دا تیل 
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په افغانستان کې د FOB فینتي او جالل آباد د امریکا د ځواکونو لپاره و. وروسته لدې چې 
سیګار له دوو سرچینو څخه معلومات ترالسه کړل، تحقیق یې پیل کړ چې په پایله کې ویور 

ونیول شو.
ویور او د امریکا د اردو یو قراردادي، چې پر هغه باندې هم تور دی او وړاندې یې په 
جرم اقرار کړي، په FOB فینتي کې، چې د جیټ طیارو د تیلو د توزیع مرکز و، کار کاوه. 

ده او د هغه د توطیې ملګري د نږدې 100 ټانکرونو د جیټ طیارو د تیلو د غال کولو لپاره 
آسانتیاوې برابرې کړي. د غالو د آسانتیاو په بدل کې، ویور د هر 5,000 ګیلنو د غال د تیول د 
ټانکر، چې ده له FOB فینتي څخه د وتلو اجازه ورکړي، 5,000$ نغدې پیسې اخیستي. ویور 
له یوه افغان څخه چې له ده سره یې په FOB فینتي کې کار کاوه نغدي پیسې ترالسه کولي. 

د تحقیق په وخت کې، ویور منلي چې د امریکا حکومت لپاره تاوان له 1$ میلیونو ډالرو 
څخه تر 2.5$ میلیونو ډالرو پورې دی. ویور به د امریکا د حوزې په محکمه کې د 2013 کال 

د جنوری په 22 محاکمه شي.

د اردو پخوانی قراردادي د رشوت په جرم اقرار کوي
د هیوستن یوه میرمن د 2012 كال د اكتوبر په 24 د کولمبیا په حوزه کې د رشوت ورکولو 

او په افغانستان کې د ترانسپورت د خدماتو لپاره د امریکا اردو ته د جعلي بیلونو د توطیې 
په تور مجرم ګڼل کیږي. سیګار د دیانا مونتیس تحقیق ترسره کړی، هغه څوک چې د کیالګ 
براون او روت لخوا د 2008 کال له اپریل تر دسمبر پورې په دنده ګمارل شوي وه. دا شرکت 

د امریکا د اردو لخوا اجاره شوی و چې د افغانستان د ترانسپورتي شرکتونو سره د امریکا 
اردو د حرکاتو د کنترول څانګې قرارداد کولو سره مرسته وکړي، ترڅو په ټول افغانستان کې 
د امریکا د اردو تجهیزات، تیل او نور مواد ترانسپورت کړي. د اوسنې تاسیس شوي سیستم 

پر اساس، د هر سفر لپاره د ترانسپورت شرکت باید د TMR فورمه ډکه کړي. وروسته له 
دې چې هغې TMR تایید کول، هغه به بیا د امریکا د قرارداد کولو کارکونکو ته د تادیاتو 

لپاره ورکولو کیدل. د 2008 کال د می په میاشت کې دا کار پیل شو، کله چې مونتیس د 
افغانستان د تجارت ترانسپورت )ATT( سپارلي، او پدې پوهیدله چې غلط و. په بدل کې، 

هغې ته ATT نږدې 50,000$ نغدې پیسې د بانک له الرې انتقالولي. 

د امریکا سرپرکمشر باندې د 10,000$ قاچاق تور
 د امریکا د اردو سرپرکمشر د امریکا د نورد کارولینا د ختیځي حوزې د حوزې په محکمه 

 کې د 2012 کال د دسمبر په 7 امریکا ته د غیر قانوني نغدو پیسو لیږلو دقاچاق تور 
 ولګول شو. د سيګار، د امریکا د اردو CID، او د دفاع د جرمي تحقیقاتو خدمات په یوه 
ګډ تحقیق کې، سرپرکمشر ریني مارتینیز له 10,000$ څخه د ډیرو نغدو پیسو په قاچاق 
کولو په تور مسول وګڼل شو. پیسې په یوه بسته کې پتې شوې وي او له افغانستان څخه 

نورد کارولینا لیږل شوي.

د حکومت قراردادي د امریکا د فنډ د غال په جرم اقرار کوي 
د امریکا یو قراردادي په افغانستان کې د امریکا د فنډ د غال په تور، د فیدرال په محکمه 

کې د 2012 کال د نومبر په 14 په خپل جرم اقرار کوي. د امریکا د نورد کارولینا د ختیځې 
حوزې د حوزې په محکمه کې د قراردادي الویت دامینیک پر وړاندې تورونه، د سیګار او د 
امریکا د اردو د CID د تحقیق په پایله کې وموندل شول. د محکمي د اسنادونو پر اساس، 
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دامینیک د امریکا د حکومت پر وړاندې تقلب تر سره کړی، کله چې هغې له بل کس څخه 
وغوښتل چې د امریکا د فایت ویل، نورد کارولینا د سره صلیب دفتر ته تیلیفون وکړي او په 
میلواکي، ویسکانسن کې د هغې د ورور د غلط مرګ ادعا وکړي. وروسته لدې چې د امریکا 
سره صلیب د دې غلط مرګ خبر افغانستان ته ولیږه، دامینیک لدې څخه ګټه واخیستله او 
د بیړنې رخصتی او سفر لپاره یې پیسې ترالسه کړي ترڅو په خیالي فاتحه کې برخه واخلي، 

او د امریکا حکومت د تقلبې بیلونو لګښت پر غاړه اخلي. د محکمې کولو نیټه ال تراوسه 
معلومه نده. 

سیګار په فعاله توګه مفسد قراردادیان تعلیق او بندیز ته 
راجع کړل

پدې ربع کې، د سیګار تعلیق او بندیز پروګرام 16 انفرادي کسان او شرکتونه تعلیق او بندیز 
ته راجع کړل، چې د سیګار د دې راجع کولو ټوله شمیره 222 ورسیدله، یا 113 انفرادي کسان 

او 109 شرکتونه دي، دا عکس وګوری 2.2. کله چې انفرادي کسان یا شرکتونه تعلیق او بند 
شي، د غلطو کارونو له کبله، دوی نشي کوالی چې د فیدرال قراردادونه یا مرستي ترالسه کړي 

د کال د دسمبر په پای کې، دسیګار هڅې تر څو له تعلیق او بندیز څخه ګټه واخلي تر څو 
په افغانستان کې د تقلب، فساد، او کمزورې فعالیت مخه ونیسي، پایله یې د انفرادکسانو او 

شرکتونو چې د امریکا لخوا تمویل بیارغونو پروژو کې کار کاوه، 58 تعلیقونه، د بندیز لپاره 
95 وړاندیزونه، او 46 تایید شوي بندیزونه و. سیګار د هغو تحقیقونو پر اساس خپل راجع 

کول تر سره کوي چې خپله پکې برخه اخلي. دا راجع کول د یوې تطبیق کونکي ادارې او د 
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عکس 2.2
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یوې ادارې لپاره چې د عملي ګامونو لپاره ټول مالتړ کونکي اسنادونه ضروري دي، د تعلیق 
او بندیز راجع کولو د پریکړو د خبرو لپاره یو اساس جوړوي.

د سیګار پروګرام په افغانستان کې د امریکا د پالیسی او د قرارداد کولو په بیړڼي 
چاپیریال کې د دریو ننګونو لپاره د حل الر پیدا کوي: د چټګو ګامونو اخیستلو اړتیا، د 

افغانستان پر وګړو او شرکتونو د امریکا محدود صالحیت، او له فرعي قراردادیانو څخه د 
ګټې اخیستنې په اړه د ارزونې ننګوني دي. سیګار خپلو کارونو ته دوام ورکوي، تر څو د 

معلوماتو له سرچینو او په افغانستان او امریکا کې له تحقیقاتي معلوماتو څخه ګټه واخلي، 
تر څو د امریکا د حکومت توان زیات کړي او د مفسدو قراردادیانو مخه ونیسي.

د حریصو قراردادیانو پیژندل 
له 2011 کال څخه، سیګار ګامونه اخیستي دي تر څو هغه کسان چې په افغانستان کې د 
“حریصو قراردادیانو” په نوم پیژندل کیږي د جزا ورکولو لپاره وپیژني. حریص قراردادیان د 
ساختماي پروژو اصلي یا فرعي قراردادونه اخلي چې دوی یې د بشپړ کولو لپاره هیڅ پالن 

نلري. دوی هڅه کوي تر څو د قرارداد هرڅومره پیسي چې کیږي ترالسه کړي او بیا پرته 
لدې چې خپلو فرعي قراردادیانو ته پیسي ورکړي، کار پریږدي. حریص قرارداد کول په هغو 
سیمو کې ډیر معمول دي چیرته چې د قرارداد کولو نظارت ډیر لږ وي او قراردادي پر خپلو 

فرعي قراردادیانو او د موادو برابرونکو باندي ځانګړی صالحیت لري. حریص قراردادیان 
نه یواځې د امریکا حکومت ته د پیسو او وخت تاوان رسوي. لکه څنګه چې دوی د خپلو 
افغان مواد برابرونکو او فرعي قراردادیانو ته پیسي نه ورکوي، لدې کبله افغانان باور کوي 

چې د امریکا حکومت افغانانو ته د کار لپاره پیسي نه ورکوي، او دا په افغانستان کې د 
امریکا ټول ماموریت ته هم تاوان رسوي. د 2011 کال له جون څخه، د دې کارونو پر اساس 

سیګار 50 شرکتونه او انفرادي کسان بندیزونو ته راجع کړي، چې پایله یې څلور تعلیقونه، 20 
وړاندیز شوي بندیزونه او 16 بشپړ شوي بندیزونه و. د 2013 کال په دویم ربع کې، سیګار 
به د قرارداد کولو ټولنې ته د وړاندیز له الرې د حریصو قراردادیانو د ستونزې د حل لپاره 

خپلو هڅو ته دوام ورکړي، چې قراردادي افسران باید فرعي قراردادیانو ته د پیسو ورکول د 
قرارداد د تړلو له اړتیاو څخه په نظر کې ونیسي. 

فرعي قراردادي چې ونشو کړای د پلچکونو الندې ځالی 
نصب کړي بندیز ته وړاندي شو

پدې ربع کې، یوه قراردادي لدې کبله چې د پلچکونو الندې یې ځالی ندې نصب کړي 
تر څو د یاغیانو مخه ونیول شي چې د سرک د غاړې بمونه )IED( ترالندې کینږدي، د 

ایتالف د ځواکونو او ملکي افغانانو ژوند یې له خطر سره مخ کړي و، بندیز ته وړاندي شو. 
قراردادي عبدل انس سلطاني او د ده شرکت، افغان میرکوري ساختماني شرکت، په غلطه 
توګه د بلچکونو الندې 122 ځالی د 1 حلقوي سرک په یوې برخه کې د غزني د ښار او د 

غزني شمال لورې ته د وردک والیت تر سرحد پورې نصب کړي. سلطاني او افغان میرکوري 
د ځالی د کلکولو لپاره د سمیټو پر ځای یې له ویلډنګ څخه کار اخیستی، او یاغیانو ته 
یې کار آسانه کړی ترڅو په ځالیو کې الس ووهي. د شرکت کارکونکو د ځالی د چوکاټ 

په شاوخوا کې ځایونه خالص پرې ایښیې چې د IED د کیښودلو مخه نیسي. سلطاني او 
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میرکوري جعلي عکسونه هم وړاندې کړي او ادعا یې کړي چې د پلچکونو الندې محافظتي 
ځالی نصب شوي دي، حال دا چې په حقیقت که هیڅ کار بشپړ شوی نه و. د امریکا د اردو 

کارکونکو راپور وکړی چې د قرارداد له مشخصاتو سره کار سم نه و تر سره شوي، نو ځکه 
دې کار د سړک په یوې مهمي برخه کې د “IED د کیښودلو ساحه” جوړه کړه، او د IED د 
حملو له کبله د عسکرو او ملکیانو ژوند له خطر سره مخ کړی، او د وسایطو ګڼه ګوڼه هم 
 USFOR-A ډیره شوي. د خطر اندازه بیخې ډیره وه او د 2012 کال د اکتوبر په 10 سیګار

او CENTCOM ته د خبرتیا لیک ولیږه ترڅو یې لدې خطره خبر کړي.

د سیګار څارنوال ته بلنه ورکړ شوه ترڅو پر تعلیق او بندیز 
خبري وشي

 د ایمانداری او اهلیت د عمومي مفتیشونو شورا، د سیګار یوه څارنوال ته بلنه ورکړه ترڅو 
د ویرجینیا په اسکندریه کې د تعلیق او بندیز په کلني کنفرانس کې د ښو کارونو د ترسره 

کولو او د حقیقتونو پر اساس د تعلیق او بندیز د خبرو مشري وکړي. د ښو کارونو د 
ترسره کولو په اجندا کې تعلیق او بندیز راجع کولو ته وده ورکول، د شواهدو پر اساس له 

اسنادو څخه کار اخیستل، او د یوه ستندرد پروسې جوړول تر د غلطو کارونو له کبله تورن 
قراردادیانو ته خبر ورکړ شي. پدې کنفرانس کې برخه اخیستل او د دفاع وزارت د تدارکاتو 
او تقلب کاري ګروپ کې غړیتوب، دا مانا لري چې سیګار د تعلیق او بندیز له کارونو څخه 

خپل مالتړ څرګندوي. 

ځانګړې پروژې
د سیګار د ځانګړو پروژو دفتر د عمومي مفتش لخوا جوړ شوی د چټک غبرګون یو ټیم دی، 

ترڅو راتلونکي ستونزي د فیدرال ادارو او ګانګرس لپاره په چټکی او د عمل وړ راپورنو له 
الري وارزول شي. پدې ربع کې دې دفتر د کابل په نړیوال هوايي ډګر کې د ډیرو نغدو پیسو 
د نظارت کولو د ستونزو او دا چې په افغانستان کې د امریکا له فنډ څخه اخیستل شوي تیل 

کیدای شي د امریکا له اقتصادي بندیزونو څخه سرغړونه وکړي، په اړه ارزونه خپره کړي. د 
پرمختګونو او نوي معلوماتو پر وړاندې د دفتر غبرګون، او د ځینو موضوعاتو احساسیتونه، 

کیدای شي داسي مواد تولید کړي چې پخوا نه و اعالن شوي.

د ځانګړو پروژو راپورنه خپاره شوو

ځانګړې پروژه 1-13: د فساد پر وړاندې ګامونه
د کابل په نړیوال هوايي ډګر کې د ډیرو نغدو پیسو د نظارت په اړه دوامداره 

ستونزې شتون لري
د امریکا حکومت له ډیر وخته د کابل له نړیوال هوايي ډګر څخه د پیسو د لیږلو په اړه 
ډیره اندیښنه لري. د کانګرس د تحقیقونو د خدماتو په وینا، په 2011 کال کې نږدې4.5  
میلیارده ډالره له افغانستان څخه ایستل شوي. د دې ډیرو پیسو لیږل د پیسو پاکولو او د 

ډیرو پیسو د قاچاق خطر رامنځ ته کوي، دا هغه وسیلې دي چې تروریستان، مخدره مواد، او 
نور غیر قانوني عملیاتو سره مالي مرسته کوي. د 2011 کال په جنوری کې، سیګار د امریکا د 
حکومت د هڅو په اړه راپور ورکړ تر څو د افغانستان په ټول اقتصاد کې د امریکا د فنډونو 

د لیږلو نظارت ځواکمن کړي، پشمول د “ډیرو پیسو لیږلو عملي پالن” چې په 2010 کال 

بشپړ شوي ځانګړې پروژې
ځانګړې پروژه-1-13: فساد پر 	 

وړاندې ګامونه: د کابل په هوايي 
ډګر کې د پيسو د ليږلو په اړه 
دوامدارې ستونزې شتون لري

ځانګړې پروژه-2-13: د افغانستان 	 
ملي امنيتي ځواکونه: کيدای شي د 
تيلو واردولو باندې محدود نظارت چې 
د امریکا د تيلو په فنډ اخيستل شوي 

پر ایران باندې د امریکا اقتصادي 
بندیزونو څخه سرغړونه وکړي
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کې جوړ شوي تر څو له هوايی ډګر څخه د پیسو لیږل کنترول کړي. د 2012 کال په اګست 
کې، سیګار ارزونه پیل کړه تر څو په هوايي ډګر کې د ډیرو پیسو شمیرلو ماشینونو نوښت 

اندیښنه تعقیب کړي او له افغانستان څخه د پیسو لیږلو نظارت وکړي.
سیګار وموندل چې له هوايي ډګر څخه د دې ادارې له وروستی لیدنې څخه تر یوه کال 
ډیر تیر شوی و، مګر د نغدو پیسو شمیرلو له ماشینونو څخه ال هم د اصلي موخو لپاره ګټه 

نه وه اخیستل شوي، او د افغان حکومت لخوا ټاکل شوي ډیر مهم کسان )VIP( د پیسو 
له کنترول څخه تیریدل. د نغدو پیسو شمیرلو ماشین په یوې کوچنی د الماری په بڼه ځای 

کې ایښودل شوي و، چې په هوايي ډګر کې د ګمرک او نورو چارواکو ورته په آسانی الس 
رسی ندرلود. هیڅ یو ماشین له انترنت یا د کمپیوتر له سرور سره وصل نه و، او دا کار د 

مالي تعقیبولو لپاره اړین دی که له ماشینونو څخه د پرله پسې د شمیرو د معلوماتو د لیږلو 
لپاره ګټه اخیستل کیږي. پردې برسیره، د VIP او نورو ډیرو مهمو کسانو )VVIP( لخوا د 

تایید شویو پیسو لپاره د ډیرو پیسو ماشین د پیسو د شمیرلو او د معلوماتو ټولولو لپاره 
شتون ندرلود، دا دواړه ډلې اجازه لري د ګمرک له کنترول او د پیسو له شمیرلو څخه پرته له 
هوايي ډګر څخه ووځي. د DHS چارواکو سیګار ته ویلي چې د افغانستان د ګمرک چارواکي 

اندیښنه لري که دوی په هوايي ډګر که کنترول وضع کړي، کیدای شي د دوی پر وړاندې به 
د افغانستان د حکومت لخوا منفي ګامونه واخیستل شي. د 2012 کال تر اکتوبر، د DHS د 
چارواکو په وینا، له انترنت او د کمپیوتر له سرورو سره د ډیرو پیسو د شمیرلو ماشینونو د 

وصل کولو هڅې ال تر اوسه “پخپل ځای” پاتې دي. 
سیګار دې پایلې ته راورسید چې د افغانستان حکومت باید ډیر ژر د ډیرو پیسو شمیرلو 

 له ماشین څخه او امنیتي کامرو سیستمونو څخه کار واخلي او دې کار ته د پای ټګی 
 کیږدي چې VIP او VVIP د ګمرک له مقرراتو څخه چې د نورو مسافرینو لپاره ضروري 

دي معاف وي. 

ځانګړې پروژه-2-13: د افغانستان ملي امنیتي ځواکونه
کیدای شي د تیلو واردولو باندې محدود نظارت چې د امریکا د تیلو په فنډ 

اخیستل شوي پر ایران باندې د امریکا اقتصادي بندیزونه څخه سرغړونه وکړي
په تیرو پنځو کلونو کې، کانګرس د افغانستان ملي اردو د تیلو اخیستلو لپاره 1.1$ میلیارده 

ډالرو تخصیص ورکړي. CSTC-A تر ډیرې کچې له افغان پلورونکو څخه د موافقې د فورمې 
ډکولو له الرې تیل تر السه کوي. او بیا په ځینو قضیو کې، افغان پلورونکي له ترانسپورتي 
شرکتونو او د تیلو رسولو له کسانو سره فرعي قرارداد کوي. که څه هم ایران د افغانستان 
لپاره د تیلو اصلي برابرونکی دی، مګر د امریکا اقتصادي بندیزونو پروګرام له ایران سره د 

امریکا د وګړو او د امریکا د فنډونو لخوا نږدي ټول تجارت او د پانګونې فعالیتونو منع کړی. 
د سیګار لخوا دې محدوده ارزونې دا آزموینه وکړه چې آیا د افغانستان ملي امنیتي ځواکونو 
د تیلو په اخیستول کې په کافي اندازه کنترولونه شتون لري تر څو د امریکا له فنډونو څخه 

ګټه اخیستنه د ایران پر وړاندې د امریکا د بندیزونو اطاعت تظمین کړي. 
د کال 2012 په پای کې، CSTC-A ګامونه واخیستل تر څو د قرارداد کولو میکانیزم جوړ 

کړي تر څو پلورونکي و نشي کړای د امریکا له اقتصادي بندیزونو څخه سرغړونه وکړي او 
تیل واخلي. سره لدې نوی اضافه شوی کنترولونو، کیدای شي د تیلو د اخیستلو په پروسه 

کې د نظارت کمزوري د امریکا د چارواکو توان محدود کړي تر څو د امریکا له فنډونو 
څخه د اففانستان د ملي امنیتي ځواکونو لپاره اخیستل شوي تیلو سرچینه معلومه کړي. 
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پردې برسیره، لدې کبله چې د افغانستان حکومت له دوامداره ننګونو سره مخ دی تر څو 
له مستقیمو مرستو څخه نظارت وکړي او ویې لګوي، سیګار وموندل چې د امریکا د دفاع 

وزارت ته به دا ال نوره هم ستونزمنه شي تر څو د امریکا د فنډونو حساب معلوم کړي، کله 
چې د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو د تیلو اخیستلو لپاره د 2013 کال د مارچ په میاشت 

کې د افغانستان حکومت ته فنډونه مستقیماً وسپاري. 

نوي ځانګړې پروژي

د پلچکونو تر الندې د ځالیو سیستمونو ارزونه
د سیګار په روان تحقیق کې مهمې اندیښنې رابرسیره شوي چې کیدای شي قراردادیانو د 

پلچکونو د ځالیو لپاره چې یا هیڅ نصب شوي ندې او یا په غلطه توګه نصب شوي، د امریکا 
حکومت ته جعلي بیلونه ورکړي. سره لدې چې د تقلب احتمال شتون لري، دا په غلطه 
توګه نصب شوي ځالی یا چیرته چې هیڅ ځالی نشته، او یاغیانو ته ایې اجازه ورکړي تر 

څو د پلچکونو الندې IED کیږدي، د ایتالف او افغانانو ژوند یې له خطر سره مخ کړي. په 
راتلونکي ربع کې، سیګار به په افغانستان کې تر پلچکونو الندې د ځالیو نصبول په نښه کړي 

او ارزونه به ترسره کړي. دا ارزونه به په روان تحقیق کې راپورته شوي اندیښنې تعقیقب 
کړي، او د سیګار د 2012 کال د اکتوبر 10 د محافظت د خبرتیا په مکتوب کې دا اندیښنې 

CENTCOM او USFOR-A ته رسول شوي دي. سیګار به د پلچکونو د ځالیو د سیستمونو 
قراردادونه وګوري او دا به وګوري چې تر کومې اندازې د پلچکونو تر الندې د ځالیو د 

نصبولو د قراردادونو اداره کول او نظارت ترسره شوی دی.

د سیګار بودجه
له 2008 کال څخه کله چې سیګار تاسیس شوی، کانګرس سیګار ته 137.7 میلونه ډالر 

تخصیص کړي چې د دې ادارې عملیاتي لګښتونه تر 2013 مالي کاله پوره کړي. په اوس 
 وخت کې، سیګار خپل عملیات د اوسنې فرمان د صالحیت پر اساس د 2013 د مارچ تر27 

 پر مخ وړي. د 2013 كال د دوامداره تخصیص د فرمان پر اساس )P.L. 112-175( سیګار 

جدول 2.1

د سګار د فنډ ورکولو لنډیز )په ميليون ډالر(
اندازهعامه قانونتخصیص

H.R. 2642P.L. 110-2527، د 2008 کال د تخصيص اضافي قانون

H.R. 2638P.L. 110-3299، ځواکمن امنيت، بيړنی مرسته، او دوامدار تخصيص قانون، 2009

H.R. 2346P.L. 111-327.2، د تخصيص اضافي قانون، 2009

)H.R. 2346P.L. 111-32a )7.2، د تخصيص اضافي قانون، 2009

H.R. 3288P.L. 111-11723، ځواکمن تخصيص قانون، 2010

H.R. 4899P.L. 111-2127.2، د تخصيص اضافي قانون، 2010

H.R. 1473P.L. 112-1025.5، دفاع وزارت او د ټول کال دوامداره تخصيص قانون، 2011

H.R. 2055P.L. 112-7444.4، ځواکمن او ال نور دوامداره تخصيص قانون، 2012

H.J. Res. 117P.L. 112-17521.6، د تخصيص دوامداره فرمان، 2013

137.7 ټول ټال

 P.L. او بيایې بيرته ورکړل – د ۲۰۱۱ کال د سپتمبر تر ۳۰، په )XI in P.L. 111-32 یاددښت: کانګرس د سيګار ۷،۲ ميليونه ډالره د ۲۰۰۹ کال فنډ مسترد کړل )سرليک  a

نوې ځانګړې پروژه
پلچکونو تر الندې د ځالې سيستم	 
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ته نږدې 21.6  میلیونه ډالر ورکړ شوي تر څو د ماموریت د عملیاتو ساتنه وکړي. په اوس 
 وخت کې، سیګار د تخصیصونو د وضعیت او النورو مشخصو الرښونو، او د مالي 2013 

مالي کال تخصیص اغیز او د ولسمشر ارزونې، او د 2014 مالي کال د بودجې د وړاندیز د 
تایید په تمه دی.

د سیګار کارکونکي
د دې راپور ورکولو په وخت کې، ځانګړې عمومي مفتش ساپکو ویلي چې د فیدرال پخوانې 
تحقیق کونکي، دګالس جې دومین، د تحقیق لپاره د عمومي مفتش معاون په توګه و ټاکل 

شو. پدې لنډو و ختونو کې دومین د علم څخه د کار اخیستلو په نړیوال شرکت کې ریس و. 
پخوا، هغه د FBI دایمي اجڼت و چې په لندن کې د امریکا په سفارت کې د ځانګړې اجنټ 

د معاون دنده ترسره کوله، او د داالس د ساحوي دفتر او د مینیاپولیس بیرو د څانګې د 
ځانګړې اجنټ په توګه یې دندې ترسره کړي دي. 

په ټولیزه توګه، سیګار د خپلو فیدرال کارکونکو شمیره له 177 څخه 181 ته ډیره کړه. 
سیګار د کارونو اعالن هم کړی چې دا به د دایمي کارکونکو شمیره به د 2013 كال د فبروري 
په پای کې 188 ته ورسوي. سيګار به نښه شوي موخو ته چې 200 کارکونکي دي ورسیږي او 

د 2014 مالي کال د 205 کارکونکو لپاره به خپل کار ته دوام ورکړي.
پدې ربع کې، سیګار په کابل کې د امریکا سفارت لپاره 36 رسمي بستونه، او له سفارت 
 څخه دباندې 16 رسمي بستونه درلودل، چې دا به دې ادارې ته په افغانستان کې د امریکا 

د نظارت تر ټولو ډیر لوی شتون ورکړي. سیګار په ټول هیواد کې په اوو ستیشنونو کې 
 پشمول د کندهار او بګرام هوايی ډګرونه، کمپ مارمول په مزارشریف کې، کمپ لیدرنیک، 

د سالیرنو مخکنی عملیاتي پایګاه، د USFOR-A قرارګاه په کابل کې او په هرات کې د 
 امریکا په قونسلګری کې کارکونکي لري. د هرات قونسلګري سیګار د کابل په دفتر کې 

څلور افغان کارکونکي لري تر څو په افغانستان کې له پلټنو او تحقیقونو سره مرسته وکړي. 
پردې برسیره، سیګار د لنډ محالو کارکونکو په ګمارلو سره په افغانستان کې له خپلو کارونو 

څخه مالتړ کوي. پدې ربع کې، سیګار په افغانستان کې 22 لنډ محاله کارکونکي د 313 ورځو 
لپاره په دندو ګمارلي و. 



سرچینه: سپینه ماڼۍ، د ولسمشر اوباما او ولسمشر کرزي ګډ مطبوعاتي کنفرانس، د ۲۰۱۳ کال د جنوري ۱۱ نیټه.

 “تلپاتې سوله او امنیت ته ښه حکومتدارۍ 
او پرمختیا اړینه ده او باید ټولو افغانانو ته د 

 السرسۍ وړ وي باید القاعده شبکې او د هغوی 
 د مالتړو خوندي امن ځایونه له منځه یوړل شي. 

په دې اړه به زمونږ کار روان وي.”

—د متحده ایاالتو ولسمشر بارک اوباما



 د بیارغونې 3
تازه حالت
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تصویر په تیره پاڼه کې
 په ایران کې افغان کډوال یوه ځوانه میرمن په تربت 

 جام کمپ کې په یوه ورکشاپ کې غالۍ اوبدل زده کوي. 
)د UNHCR تصویر د ام. اچ. سالهیارا له خوا(
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عمومي کتنه

3 برخه د افغانستان د بیارغونې په تړاو لومړیتوبونه، ننګونې او بشپړتیاوې وړاندې کوي څو 
د پلټنې لپاره یې زمینه برابره کړي ده. په حاشیو کې له دغو هڅو سره د سیګار د هغو تړلو 

پلټنو پیژندنه شویده چې بشپړې شویدې او یا روانې دي. په 1 برخه کې راغلې ماخذونه 
نورو جزییاتو ته الر هواروي.

سیګار په دغه برخه کې معلومات له 181-110 عامه قانون سره په تطابق کې وړاندې 
کوي، په دې قانون کې حکم شوی دی چې کانګرس ته د افغانستان د بیارغونې په تړاو په 

چمتو کیدونکې دری میاشتني رپوټ کې د نورو مواردو برسیره الندني مسایل شامل دي:
• د ځانګریو شویو بسپنو ژمنه او لګول 	
•  د متحده ایاالتو د حکومت د قراردادونو، بسپنو، پریکړو او نورو میکانیزمونو په 	

اړه توضیحات
•  د متحده ایاالتو د حکومت د اداراتو له لوري بسپنه شوې پروژو ته د نړیوالو اداراتو 	

او بهرنیو هیوادونو له لوري چمتو شوې مرستې.

مطالب
په دغه برخه کې څلور نورې فرعې برخې شاملې دي: د بسپنو وضعیت، امنیت، 

حکومتدارۍ، اقتصادي او ټولنیزه پرمختیا
د مرستو وضعیت په برخه کې د افغانستان د بیارغونې په ډګر کې ځانګړې شویو، ژمنه 

شویو او لګول شویو پیسو توضیحات راغلي دي چې د متحده ایاالتو او نړیوالو مرستو په 
چوکاټ کې ترسره شویدي.

د دریو نورو فرعي برخو تنظیمول د لومړیتوب ورکولو او عملي کولو د پالن هغه دری 
ستنې توضیح کوي چې په 2010 کال کې په یوه نړیوال کانفرانس کې وده ورکړل شوه او 

افغان حکومت یې اعالن وکړ.
 د امنیت برخه کې د متحده ایاالتو هغه هڅې چې غواړي افغان ملي امنیتي ځواکونه 
 )اردو او پولیس( پیاوړي کړي روښانه شویدي. همداشان له خصوصي امنیتي شرکتونو سره 

د قراردادونو پای ته رسول او د نشه اي توکو د قاچاق مخنیوی هم پکې شامل دي.
د حکومتدارۍ په برخه کې د افغان حکومت هغه پرمختګونه تر غور الندې راغلي 

دي چې د ظرفیت جوړونو له الرې یې د ښې حکومتدارۍ لپاره تر سره کړیدي، د قانون 
د حاکمیت لومړیتوب او د بشري حقونو رعایت یې هم یوه برخه ده. په دې برخه کې 

همداشان د بیایوځای کیدلو او پخالینې پروسه هم روښانه شویده، په بیالبیلو والیتونو کې د 
افغان حکومت د ولکې کچه او له فساد سره د مبارزې لومړیتوبونه هم پکې څیړل شویدي.
د اقتصادي او ټولنیزې پرمختیا په برخه کې د انرژۍ، کانکیندنې او روغتیا په ډګر کې د 
بیارغونیزو هڅو جاج اخیستل شویدی. په دې کې اقتصادي حالت انځور شویدی او مالیاتي 
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شبکو، د مالي پایښت الس ته راوړل او د بیسټیزو خدمتونو په وړاندې کولو کې د پرمختګونو 
نوي خبرونه روښانه شویدي.

میتودولوژي
په 3 برخه کې د متحده ایاالتو د اداراتو او آزادو سرچینو معلومات راغونډ شویدي. سرچینې 

یې په پایلیکونو او یا له شکلونو او جدولونو سره په راغلو توضیحاتو کې په ګوته شویدي، 
له دې چې بیالبیلې ادارې معلومات برابروي نو کیدی شي چې شمیرې سره په ټکړ کې وي. 

سیګار له خپلو پلټنو او څیړنو پرته نور معلومات نه تاییدوي. د نورو سرچینو معلومات د 
سیګار د دریځ منعکس کونکي ندي. په دې ربع کې د سیګار د څیړنو او پلټنو د جزییاتو 

لپاره 2 برخه وګورئ.

معلومات غوښتنه
معلومات غوښتنه د پوښتنو هغه لړۍ ده چې د متحده ایاالتو اداراتو ته متوجه ده او په 

افغانستان کې د بیارغونې او د کارونو د وضعیت په تړاو د هغو ونډه او ښکیلتیا تر څیړنې 
الندې نیسي. په تر ټولو وروستۍ معلومات غوښتنې کې د متحده ایاالتو یو شمیر اداراتو 

ګډون کړی وو چې په هغو کې د بهرنیو چارو وزارت، دفاع وزارت، د ترانسپورت وزارت ، د 
خزانې وزارت او دمتحده ایاالتو د نړیوالې پراختیا ادارې برخه درلوده. ځواب ورکونکو اداراتو 

د دغې برخې په تړاو یوه لومړنۍ مسوبه ترالسه کړیده. له دې سره دوی توانیدلي دي چې 
په دې ربع کې د چمتو شویو ځانګړیو معلوماتو په اړه تبصره وکړي او تایید یې کړي. 

د آزادو سرچینو څیړنه
د آزادو سرچینو څیړنه تر ټولو د السرسي وړ وروستي معلومات په ګوته کوي چې کره او د 

اعتماد وړ دي او تر السه شویدي. په سرچینو کې د متحده ایاالتو هغه ادارې هم شاملې 
دي چې په معلومات غوښتنې کې شاملې دي. په هغو کې نړیوال سوله ساتې ځواکونه، 

ملګري ملتونه ) او تړلي برخې(، د پیسو نړیوال صندوق، نړیوال بانک، افغان وزارتونه او نور 
حکومتي ادارې شامل وو.

د بیارغونې تازه حالت 
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د معلوماتو شرایط او ګرافیکو باندې پوهاوی
ټول شکلونه او جدولونه د دې ربع په اړه معلومات ورکوي او استثنأت په ځانګړیو ځایونو کې روښانه شویدي.

بارچارتونه
په دغه رپوټ کې ډیری بسپنې او پروژې د ډالرو په بنسټ 

روښانه شویدي چې د میلیونو څخه تر میلیاردو ډالرو په 
کچه دي. د دغو شمیرو د سمې ګرافیکي توضیح د چمتو 
کولو په موخه، ځینې بارګرافونه له یوې قطع شوې برخې 

سره تر سترګو کیږي ) موجې کرښې( او په هغو کې د 
صفر او یوې لوړې شمیرې تر منځ بدلون په ګوته کوي

واحدونه په ملیاردونو او میلیونونو 
روښانه شویدي

له دې کبله چې په دغه رپوټ کې د بسپنې جزییات په 
میلیونونو او میلیاردونو روښانه شویدي، په رپوټ کې لیدل 
کیدونکې اشارې په دې موخه راغلي چې د دواړو واحدونو 

اندازې سره بیلې کړي. په میلیارد رپوټ شوي ډالر په 
آسماني رنګ په نښه شویدي او په میلیون رپوټ شوي 

ډالر په شنه رنګ په نښه شویدي

کلیزه او لمریز کلونه
په افغانستان کې د هجري لمریز کلیزه دود ده چې د 

عیسوي تاریخ له 622 میالدي کال څخه را پیلیږي. سیګار 
هجري لمریز کلونه په عیسوي کلونو اړوي. روان افغان 
مالي کال 1391 دی. دغه کال د 2012 کال د مارچ په 

21 پیل شوی دی او د 2013 کال د مارچ په 20 پای ته 
رسیږي. د افغان حکومت مالي کال له لمریزې کلیزې سره 

برابر دی، خو روان مالي کال به د 2012 کال د مارچ په 
21 پیلیږي او د 2012 کال د ډسمبر په 20 کې به پای ته 

رسیږي. دا به د افغان حکومت لپاره یواځنی نهه میاشتنی 
مالي کال وي او تر هغې وروسته به د ډسمبر له 21 
پیلیږي او د راتلونکې کال د ډسمبر تر 20 به دوام کوي

پای چارت په ميليونوپای چارت په ميلياردونو

• • • • • • • • •
2012

13911392

2013

د بسپنو نښې
د بسپنو نښې په متن کې د توضیح شویو انفرادي بسپنو 

پیژندنه کوي. د بسپنې ادراه کوونکې مسوله اداره د 
بسپنې تر نومونو الندې په تان باکس کې لست شویده
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د بسپنو وضعیت

د سیګار د قانوني مسولیتونو د بشپړ کولو لپاره دا برخه په افغانستان کې د بیارغونې لپاره 
د تخصیص شوي، مقید شوي، او مصرف شوي بودیجو په اړه توضیح ورکوي. د 2002 مالي 
کال څخه د 2012 کال د دسمبر تر 31 پورې متحده ایاالتو په افغانستان کې د سوکالۍ او 
بیارغونې لپاره نږدې 88.76 ملیارده ډالر مرسته کړیده. دا مرستې ټولې پدې ډول تخصیص 

شوې وې:
• 51.15 ملیارده ډالر د امنیت لپاره	
• 22.39 ملیارده ډالر د حکومتولۍ او پراختیا لپاره	
• 6.15 ملیارده ډالر د مخدره توکو پرضد هڅو لپاره	
• 2.44 ملیارده ډالر د برشپالنې مرستو لپاره	
• 6.64 ملیارده ډالر د عملیاتونو او څارنې لپاره	

3.1 شکل پدې مرستو کې د متحده ایاالتو د بسپنو ونډې ښيي.

3.1 شکل

د افغانستان د بيارغونې څخه د مالتړ لپاره د متحده ایاالتو مرستې (په ميليارد ډالر)

یادونه: شميرې په تقریبي ډول ليکل شوي دي.

a په بيالبيلو ادارو کې USAID ,DoD ,State ,DoJ, خزانه، او USDA شامل دي.

 DoD سرچينې: د سيګار 1/17/2013, 1/15/2013, 1/4/2013, 1/2/2013, 10/22/2012, 10/14/2009، او10/1/2009 معلوماتې غوښتنو ته د
ځوابونه؛ د سيګار 1/8/2013, 1/4/2012, 10/5/2012، او 6/27/2012 معلوماتې غوښتنو ته د State ځوابونه؛ د سيګار 1/4/2013 معلوماتې غوښتنې 

ته د خزانې ځواب؛ د سيګار 1/3/2013 معلوماتې غوښتنې ته د OMB ځواب؛ د سيګار 1/3/2013, 10/15/2010, 1/15/2010، او 10/9/2009 
معلوماتې غوښتنو ته د USAID ځوابونه؛ د سيګار 7/7/2009 معلوماتي غوښتنې ته د DoJ ځواب؛ د سيګار 4/2009 معلوماتي غوښتنې ته د 

USDA ځواب؛ P.L. 111-118 ;10/29/2010 ,P.L. 111-212 ;4/15/2011 ,P.L. 112-10 ;12/23/2011 ,P.L. 112-74, 12/19/2009؛ د 2010 مالي کال 
د دفاع تشریحي وینا.
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د بسپنه ورکوونې زیرمې (ټولټال: $88.76)

بيال بيلو ادارو 
ته ویشل 

aشوي
$13.31

د بهرنيو چارو 
(State) وزارت

$3.58

USAID
$15.05

(DoD) د دفاع وزارت
$56.81

 ASFF: د افغانستان د امنیتي 
 ځواکونو بودیجه  

 CERP: د قوماندان بیړنی غبرګون پروګرام 
 AIF: د افغانستان د زیربنا بودیجه  
TFBSO: د سوداګرۍ او ثبات لپاره 

 وظیفوي ځواک 
 DoD CN: د دفاع وزارت د مخدره 

 توکو څخه دمخنیوي او د مخدره توکو 
 ضد فعالیتونه 

 ESF: د اقتصادي مالتړ بودیجه  
INCLE: د نړیوالو مخدره توکو کنترول او 

 دقانون پلی کول  
نور: نورې بودیجې 
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د افغانستان لپاره د متحده ایاالتو د بیارغونې بودیجه
 د 2012 کال د دسمبر تر 31 پورې، په افغانستان کې د سوکالۍ او بیارغونې بودیجې ټول 
ټال شمیره نږدې 88.76 ملیارده ډالرو ته رسیږي. پدې رقم کې د 2013 مالي کال د دوام 

 لرونکی د حل الرې په وړاندې د 2013 مالي کال د مقیداتو 266.56 میلیونه ډالر شامل دي. 
د 2013 مالي کال لپاره ولسمشر د شاوخوا 9.66 ملیارده ډالرو اضافي مرستو غوښتنه 

کړې ده. که چیرته کانګرس دا وړاندیز شوې بودیجه بشپړه تخصیص ورکړي، د تخصیصاتو 
مجموعي شمیره به 98.15 ملیارده ډالرو ته ورسیږي، لکه چې په 3.2 شکل کې ښودل شوی 

دی. د متحده ایاالتو د تخصیصاتو په اړه د بشپړو معلوماتو لپاره د ب ضمیمه وګورئ.
ولسمشر اوباما د 2012 کال د سپتمبر په 28، د 2013 کال د جاري تخصیصاتو پریکړه 

السلیک کړه، چې د 2013 کال د مارچ تر 27 پورې د متحده ایاالتو حکومت ته بودیجه 
ورکوي. پدې ربع کې، د 2013 مالي کال د جاري تخصیصاتو په وړاندې ډیرو لږو ادارو د 
افغانستان د بیارغونې لپاره بودیجې ټاکلي دي، ځکه چې د 2012 مالي کال څخه د ډیرو 
ادارو بودیجې پاتې وې. د 2013 کال د لومړی مالي ربعې پای ته نږدې، د 13.76 ملیاردو 

کومې پیسې چې د متحده ایاالتو اوو لویو 
بودیجو ته برابر شوي دي له 2002 مالي کال 
څخه را پدیخوا په افغانستان کې د بیارغونې 
د مرستو 85.0% )نږدې 75.45 ملیارده ډالر( 

جوړوي. له دې رقم څخه، زیات له %86.1 
)نږدې 65.00$ ملیارده ډالر( یې مقید شوي، 

او نږدې 74.3% )زیات له 56.04$ ملیارده 
ډالر( یې مصرف شوي دي. په راتلونکې پاڼو 
کې د دې بودیجو زیات تفصیالت راغلي دي.

3.2 شکل

یادونه: شميرې په تقریبي ډول ليکل شوي دي.

a  پدې کې د 2012 کال د دسمبر تر 31 پورې د 2013 مالي کال د جاري پریکړې په اساس هغه منل شوي بودیجې شاملې دي چې د ادارو لخوا رپوټ ورکول کيږي.

سرچينې: د سيګار 1/17/2013, 1/15/2013, 1/4/2013, 1/2/2013, 10/22/2012, 10/14/2009؛ او 10/1/2009 معلوماتي غوښتنو ته د DoD ځوابونه؛ د سيګار 1/8/2013, 1/4/2012, 10/5/2012؛ او 6/27/2012 معلوماتي 
غوښتنو ته د State ځوابونه؛ د سيګار 1/4/2013 معلوماتې غوښتنې ته د خزانې ځواب؛ د سيګار 1/3/2013 معلوماتې غوښتنې ته د OMB ځواب؛ د سيګار 1/3/2013, 10/15/2010, 1/15/2010، او 10/9/2009 معلوماتې غوښتنو 

 ;10/29/2010 ,P.L. 111-212 ;4/15/2011 ,P.L. 112-10 ;12/23/2011 ,P.L. 112-74 ځواب؛ USDA ځواب؛ د سيګار 4/2009 معلوماتي غوښتنې ته د DoJ ځوابونه؛ د سيګار 7/7/2009 معلوماتي غوښتنې ته د USAID ته د
P.L. 111-118, 12/19/2009؛ د 2010 مالي کال د دفاع تشریحي وینا. 

د 2012 کال د دسمبر تر 31 پورې د بسپنو د کتګورۍ په اساس د تخصيصاتو مجموعي شميره (په ميليارد ډالر)
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ټول ټالڅارنه او عملياتونهبشر پالنهد مخدره توکو سره مبارزهحکومتولي/پراختياامنيت
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ډالرو څخه چې په 2012 مالي کال کې د متحده ایاالتو د څلورو لویو بیارغونیزو پروژو لپاره 
ځانګړې شوې وې، نږدې 8.60  ملیارده ډالر یې د مقید کولو لپاره پاتې دي، لکه چې په 3.1 

جدول کې ښودل شوې ده. 30
د افغانستان د سوکالۍ او بیارغونې بودیجو په اړه نورې سرټکي: 31

• د تخصیصاتو له مجموعې شمیرې څخه له 57.6% څخه زیاته برخه یې )د ټول ټال 	
88.76 ملیارده ډالرو څخه 51.15 ملیارده ډالر( د امنیت لپاره ورکړ شوي دي.

•  نږدې 48.9 ملیارده ډالر په تیرو دریو مايل کلونو کې )12–2010( تخصیص شوي دي 	
چې دا په 2002 کال کې د بیارغونیزو هڅو له پيل څخه وروسته د ټولو تخصیصاتو 

55.1% جوړوي.
•  پداسې حال کې چې د 2013 مايل کال د ټول کال د تخصیصاتو الیحه نده تصویب 	

شوې، خو داسې مته کیږي چې په دې کال کې د تیرو دریو کلونو په پرتله چې هرکال 
16 ملیارده ډالر تخصیص شوي دي، د بسپنو کچه لږه وي لکه چې په 3.3 شکل کې 

ښودل شوی.

3.3 شکل

یادونه: شميرې په تقریبي ډول ليکل شوي دي.

a  پدې کې د 2012 کال د دسمبر تر 31 پورې د 2013 مالي کال د جاري پریکړې په اساس هغه منل شوي بودیجې شاملې دي چې د ادارو لخوا رپوټ ورکول کيږي.

سرچينې: د سيګار 10/22/2012, 10/19/2012, 10/18/2012, 10/17/2012, 10/3/2012, 7/18/2012, 10/14/2009، او 10/1/2009 معلوماتي غوښتنو ته د DoD ځوابونه؛ د 10/19/2012, 10/11/2012, 10/5/2012؛ 
او 6/27/2012 معلوماتي غوښتنو ته د State ځوابونه؛ د سيګار 10/10/2012 معلوماتې غوښتنې ته د خزانې ځواب؛ د سيګار 7/27/2012 معلوماتې غوښتنې ته د OMB ځواب؛ د سيګار 

10/2/2012, 1/15/2010 10/15/2010, 1/3/2013، او 10/9/2009 معلوماتې غوښتنو ته د USAID ځوابونه؛ د سيګار7/7/2009 معلوماتي غوښتنې ته د DoJ ځواب؛ د سيګار 4/2009 معلوماتي غوښتنې ته 
د USDA ځواب؛ P.L. 111-118 ;10/29/2010 ,P.L. 111-212 ;4/15/2011 ,P.L. 112-10 ;12/23/2011 ,P.L. 112-74, 12/19/2009؛ د 2010 مالي کال د دفاع تشریحي وینا. 

د مالي کال او بودیجو د کتګورۍ په اساس تخصيصات (په ميليارد ډالر او سلنې)
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د 13 مالي 
کال تقاضا ء 

$9.66

ټول ټالڅارنه او عملياتونهبشر پالنهد مخدره توکو ضدحکومتولي/پراختياامنيت

 3.1 جدول

د 2012  کال د دسمبر تر 31 پورې د 2012 مالي 
کال تخصیصات او مقید شوي بودیجې )په میلیون ډالر( 

مقید شويتخصیص شوي
ASFF$11,200$4,901

AIF$400$217

ESF$1,837$0

INCLE$324$43

5,162$13,761$ټول ټال

8,599$ترڅو مقید شي

یادونه: شمیرې په تقریبي ډول لیکل شوي.

 DoD سرچینې: د سیګار 1/17/2013 معلوماتي غوښتنې ته د
 USAID ځواب؛ د سیګار 1/3/2013 معلوماتي غوښتنې ته د 
 State ځواب؛ د سیګار 1/8/2013 معلوماتي غوښتنې ته د 

.12/23/2011 ,P.L. 112-74 ځواب؛
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DoDUSAIDState

DoD

DoD

DoD

INCLE

ESF

DoD CN

ASFF

CERP

TFBSODoD CN ASFFCERPAIFINCLE ESF

USAID

State

DoD

AIF

DoD

TFBSO

د افغانستان د امنیتي ځواکونو بودیجه
د افغانستان د امنیتي ځواکونو بودیجه د کانګرس لخوا د دې لپاره رامینځته شوه چې د 
ANSF لپاره تجهیزات، اسباب، خدمتونه، او تریننګ برابر کړي او همدارنګه د تسهیالتو 
او زیربناو ترمیم، بیا جوړول، او رغونه ترسره کړي.32 په افغانستان کې د ناټو د تریننګ 

ماموریت/په افغانستان کې د امنیتي لیږد ګډه قومانده د ANSF د جوړولو ابتدایي مسولیت 
په غاړه لري.33 

د 2012 کال د دسمبر تر31 پورې د 2012 مالي کال د مجموعي تخصیصاتو شمیره 
نږدې 49.63 ملیارده ډالرو ته رسیږي. DoD د 2013 مالي کال د جاري پریکړې لپاره د کوم 

مجبوریت رپوټ ندی ورکړی دا ځکه چې د هغو 11.2 ملیارده ډالرو څخه چې په 2012 
مالي کال کې د ASFF لپاره تخصیص شوې وې یوازې 4.9 ملیارده ډالر یې مجبور شوي دي.34 

د 3.4 شکل د ASFF لپاره تخصیص شوي بودیجې په کلنۍ ډول ښيي.
پدې ربع کې، DoD زیات له 1.05 ملیاردو ډالرو څخه مقید کړي او نږدې 1.63 ملیارده 
ډالر یې مصرف کړي دي چې پدې سره د مقید شوو بسپنو مجموعي شمیره 43.09 ملیارده 
ډالر او د مجموعي مصارفو شمیره شاوخوا 38.14 ملیارده ډالرو ته رسیږي.35 د 3.5 شکل د 

هغو بسپنو مجموعي شمیرې په مقایسوي ډول وړاندې کوي چې د ASFF لپاره چمتوشوي، 
مقید شوي او مصرف شوي دي.

د ASFF د بودیجو اصطالحات
 DoD د ASFF د تخصیص شوي، مقید 

شوي او مصرف شوي بودیجو په اړه رپوټ 
ورکړی دی.

 تخصیصات: ټولې هغه پیسې چې د ژمنو 
په اساس ورکول کیږي

مقید شوي: د پیسو د ورکولو په اړه ژمنې

مصارف: هغه پیسې چې مصرف شوي دي

سرچینه: د سیګار 4/13/2010 معلوماتي غوښتنې ته د DoD ځواب.

3.5 شکل3.4 شکل

یادونه: شميرې په تقریبي ډول ليکل شوي دي.
DoD د 2011 مالي کال له ASFF څخه یو ميليارد ډالر د دفاعي کارونو   a

مرکزي بودیجې ته بيا پروګرام کړې ده. 

 DoD سرچينې: د سيګار 1/17/2013 معلوماتي غوښتنې ته د
ځواب؛ د سيګار 1/4/2013 معلوماتي غوښتنې ته د OMB ځواب؛ 

 ,P.L. 112-10 ;12/23/2011 ,P.L. 112-74 ;1/3/2013 ,P.L. 112-239
.4/15/2011

د مالي کال په اساس د ASFF لپاره تخصيص 
شوې مرستې (په ميليارد ډالر)
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د 13 
مالي کال 

تقاضا ء

یادونه: شميرې په تقریبي ډول ليکل شوي دي.

 DoD سرچينې: د سيګار 1/17/2013 معلوماتي غوښتنې ته د
ځواب؛ د سيګار 1/4/2013 معلوماتي غوښتنې ته د OMB ځواب؛ 

 ,P.L. 112-10 ;12/23/2011 ,P.L. 112-74 ;1/3/2013 ,P.L. 112-239
.4/15/2011

د ASFF د بودیجو مجموعي پرتله (په ميليارد ډالر)
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$0
د 2012 کال د سپتمبر 

تر 30 پورې
د 2012 کال د دسمبر 

تر 31 پورې

مصرف 
شوي 
$38.14

منل شوي 
$43.09

تخصيص 
شوي 
$49.63

55.37$ د 
13 مالي 

کال لپاره د 
تقاضاء سره

تخصيص 
شوي 
$49.63

مصرف 
شوي 
$36.51

منل شوي 
$42.04

د دې برخې له سر نه تر پایه پورې په هغو 
شمیرو کې چې د مالي کال په اساس د 

لویو مرستو تخصیصات او مجموعي پرتلې 
ښیي د 2013 مالي کال لپاره د ولسمشر په 

وړاندیز ورکړ شوي بودیجو ته په سور رنګه 
ټکي او سره سیورې اشارې کوي.
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د بودیجې فعالیتي ډلې: په تخصیصاتو 
 یا د بودیجو په حساب کې داسې ډلو 

ته ویل کیږي چې د تخصیص شوو پیسو 
لپاره موخې، پروژې، یا د کړنو ډول په نښه 

کوي یا د 

 فرعي فعالیتونو له ډلو سره 
مرسته کوي: د محاسبې هغه ډلې 
چې د قوماندانۍ د مصارفو لست مالي 

ساحو ته رسوي 

سرچینې: M“ ،DoD-7110.1 الرښود، د دفاع وزارت د بودیجې 
الرښود،” د السرسۍ نیټه 9/28/2009؛ د سمندري ځواکونو وزارت، 

“د طبي تسهیالتو اداره کونکی الرښود،” 5.مخ، د السرسۍ نیټه 
.10/2/2009

د ASFF د بودیجې فعالیتونه
DoD د ASFF په چوکاټ کې د بودیجې درې فعالیتي ډلو ته بودیجې تخصیص کوي:

• 	)ANA ،دفاعي ځواکونه )افغان ميل پوځ
• 	)ANP ،داخيل ځواکونه )افغان ميل پولیس
• اړوند فعالیتونه )په ابتدایي ډول د توقیف عملیاتونه(	

د هرې فعالیتي ډلې لپاره چمتو شوي بسپنې د فرعي فعالیتونو څلورو ډلو ته تخصیص 
ورکول کیږي: زیربنا، تجهیزات او ترانسپورتیشن، تریننګ او عملیاتونه، او پایښت.36 

د 2012 کال د دسمبر تر 31 پورې DoD نږدې 38.14 ملیارده ډالره د ANSF د نوښتونو 
لپاره مصرف کړي دي. د دې رقم څخه، زیات له 24.92 ملیارده ډالرو نه د افغان پوځ، او 
زیات له 12.94 ملیارده ډالرو نه د افغان پولیسو لپاره مصرف شوي دي؛ او زیات له 0.27 

ملیارده ډالرو نه پاتې برخه یې د اړوندو فعالیتونو لپاره مصرف شوي دي.37 
لکه چې په 3.6 شکل کې ښودل شوې ده، د افغان پوځ لپاره د مصرف شوي بسپنو زیاته 

برخه — نږدې 9.77 میلیارده ډالریې — د تجهیزاتو او ترانسپورتیشن په برخه کې مصرف 
 شوي دي. د هغو بسبپنو څخه چې د افغان پولیسو لپاره مصرف شوي دي، زیاته برخه یې 
 — زیات له 4.58 ملیارده ډالرو څخه — د پایښت څخه په مالتړ کې لګول شوي، لکه چې 

په 3.7 شکل کې ښودل شوې ده.38 

3.7 شکل3.6 شکل

یادونه: شميرې په تقریبي ډول ليکل شوي دي.

سرچينه: د سيګار 1/17/2013 معلوماتي غوښتنې ته د DoD ځواب.

د فرعي ډلو په اساس د هغو مصارفو 
شميرې چې ASFF د افغان ملي پوځ 

لپاره کړيدي
د 2005 مالي کال څخه د 2012 کال 

د دسمبر تر 31 پورې (په ميليارد ډالر)

تجهيزات او 
ترانسپورتيشن

$9.77

پایښت او بقا
 $9.01

تریننګ او 
عمليات

$2.45

زیربنا
$3.69

ټول ټال: $24.92

یادونه: شميرې په تقریبي ډول ليکل شوي دي.

سرچينه: د سيګار 1/17/2013 معلوماتي غوښتنې ته د DoD ځواب.

د فرعي ډلو په اساس د هغو مصارفو 
شميرې چې ASFF د افغان ملي 

پوليسو لپاره کړيدي
د 2005 مالي کال څخه د 2012 کال 

د دسمبر تر 31 پورې (په ميليارد ډالر) 

تجهيزات او 
ترانسپورتيشن

$3.44

پایښت او بقا
 $4.58

ترینګ او 
عمليات

$2.79

ټول ټال: $12.94

زیربنا
$2.12

DTP
Sticky Note
Unmarked set by DTP
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د CERP د بودیجو اصطالحات
DoD د CERP د تخصیص شوي، مقید شوي او 

مصرف شوي بودیجو په اړه رپوټ ورکړی دی.

تخصیصات: ټولې هغې پیسې چې د ژمنو 
په اساس ورکول کیږي

مقید شوي: د پیسو د ورکولو په اړه ژمنې

مصارف: هغې پیسې چې مصرف شوي دي

سرچینې: د سیګار 4/14/2010 معلوماتي غوښتنې ته د DoD ځواب.

د قوماندان بیړنی غبرګون پروګرام
د قوماندان بیړنی غبرګون پروګرام د متحده ایاالتو له قوماندانانو سره مرسته کوي ترڅو د 

خپل د مسولیت په ساحو کې د بشرپالنې او بیارغونې په برخو کې بیړنیو اړتیاو ته غبرګون 
وښيي او داسې مالتړې پروګرامونه په الره واچوي چې د محلي خلکو سره فوري مرستې 

ترسره کړي. د دې پروګرام له الرې هغو وړو پروګرامونو ته بودیجه ورکول کیږي چې دهریو 
لګښت یې له 500,000 ډالرو څخه لږ اټکل شوی وي.39 هغو پروژو ته چې لګښت يې له 
1 میلیونه ډالرو څخه زیات اټکل شوی وي په هغه صورت کې اجازه ورکول کیږي چې د 

متحده ایاالتو د مرکزي قوماندې د قوماندان لخوا تصویب شوی وي؛ د 5 میلیونه ډالرو څخه 
زیات لګښت درلودونکي پروژې د دفاع وزیر د مرستیال لخوا باید تصویب شي. د CERP په 

مرسته پروژې باید له 20 میلیونه ډالرو څخه زیات لګښت ونلري.40 
د 2012 کال د دسمبر تر 31 پورې د CERP د تخصیصاتو مجموعي شمیره نږدې 

3.45 ملیارده ډالرو ته رسیږي. DoD د 2013 مالي کال د جاري پریکړې لپاره د نږدې 9.94 
میلیونه ډالرو مقید کولو رپوټ ورکړې ده.41 د نږدې 3.45 ملیارده ډالرو له جملې څخه 

چې تخصیص شوي وې، نږدې 2.28 ملیارده ډالر یې مقید شوي، چې له دې څخه بیا زیات 
له 2.17 ملیارده ډالرو څخه مصرف شوي دي.42 3.8 شکل د CERP تخصیصات د مالي کال 
په اساس، او 3.9 شکل د CERP د پروژو لپاره د تخصیص شوو، مقید شوو، او مصرف شوو 

مجموعي پيسو مقایسه وړاندې کوي.

3.9 شکل3.8 شکل

یادونه: شميرې په تقریبي ډول ليکل شوي دي. په معلوماتو کې ښايي 
بين االداري ليږدونې شاملې وي.

 DoD سرچينې: د سيګار 1/15/2013 معلوماتي غوښتنې ته د
ځواب؛ د سيګار 1/4/2013 معلوماتي غوښتنې ته د OMB ځواب؛ 

 ,P.L. 112-10 ;12/23/2011 ,P.L. 112-74 ;1/3/2013 ,P.L. 112-239
.4/15/2011

د مالي کال په اساس د CERP تخصيصات 
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یادونه: شميرې په تقریبي ډول ليکل شوي دي. په معلوماتو کې ښايي 
بين االداري ليږدونې شاملې وي.

سرچينې: د سيګار1/15/2013 او 10/19/2012 معلوماتي غوښتنو ته 
 OMB ځوابونه؛ د سيګار 1/4/2013 معلوماتي غوښتنې ته د DoD د

ځواب؛ P.L. 112-74 ;1/3/2013 ,P.L. 112-239, 12/23/2011؛ د 
سيګار 5/30/2011 معلوماتي غوښتنې ته د OMB ځواب؛

.4/15/2011 ,P.L. 112-10 

د CERP بودیجو مجموعي پرتله 
(په ميليارد ډالر)
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تخصيص 
شوي
$3.44

منل شوي
$2.28

مصرف 
شوي
$2.13

منل شوي
$2.28

مصرف 
شوي
$2.17

3.64$ د 13 
مالي کال له 
وړاندیز سره

تخصيص 
شوي
$3.45



د بسپنو وضعیت

61 د متحده ایاالتو کانګرس ته رپوټ  I  د 2013 کال د جنوري 30 
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DoD

AIF

DoD
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د AIF د بودیجو اصطالحات
DoD د AIF د تخصیص شوي، مقید شوي او 
مصرف شوي بودیجو په اړه رپوټ ورکړی دی. 

تخصیصات: ټولې هغې پیسې چې د ژمنو 
په اساس ورکول کیږي

مقید شوي: د پیسو د ورکولو په اړه ژمنې

مصارف: هغې پیسې چې مصرف شوي دي

سرچینه: د سیګار 4/13/2010 معلوماتي غوښتنې ته د DoD ځواب.

د افغانستان د زیربنا بودیجه
د 2011 مالي کال لپاره د ملي دفاع د واکمنۍ Ike Skelton الیحې د افغانستان د زیربنا 

بودیجه د دې لپاره تاسیس کړه چې د متحده ایاالتو ملکي — پوځي هڅو څخه د مالتړ لپاره 
د مهمو او لوړو کچو زیربنايي پروژو مصارف ورکړي. کانګرس پریکړه کړې ده چې کومې 

پروژې چې د AIF لخوا تمویل کیږي د دفاع او بهرنیو چارو د وزارتونو لخوا په ګډه ټاکنه او 
اداره شي. د AIF د یوې پروژې له تمویل او مصرف کولو څخه دیرش ورځې وړاندې د دفاع 
او بهرنیو چارو وزارتونو ته اړینه ده چې د وړاندیزشوې پروژې جزییات، د پروژې د پایښت 
لپاره یو پالن، او پدې اړه جزییات کانګرس ته وړاندې کړي چې دا پروژه په افغانستان کې د 

یاغیانو سره د مبارزې له استراتیژۍ سره څنګه مرسته کوي.43 
د 2012 کال د دسمبر تر 31 پورې د 2012 مالی کال مجموعي تخصیص 699 میلیونه 
ډالرو ته رسیږي. پدې رقم کې هغه 101 میلیونه ډالر نه راځي چې د 2011 مالي کال د 
AIF څخه د 2011 مالي کال د USAID لپاره د اقتصادي مالتړ بودیجې ته د ولیږدول 

شو ترڅو یوه زیربنايي پروژه تطبیق کړي. DoD د 2013 مالي کال د جاري پریکړې 
لپاره د کوم مجبوریت رپوټ ندی ورکړی. د 2012 کال د دسمبر تر 31 پورې، د AIF له 

مجموعي بودیجې څخه نږدې 512.76 میلیونه ډالر مقید شوي چې بیا له دې رقم نه تقریبا 
68.29 میلیونه ډالر مصرف شوي دي.44 3.10 شکل د AIF تخصیصات دمالی کال په اساس 
 ښيي، او 3.11 شکل د هغو بسپنو مقایسه وړاندې کوي چې د AIF پروژو لپاره تخصیص، 

قید او مصرف شوي دي.

3.11 شکل3.10 شکل

یادونه: شميرې په تقریبي ډول ليکل شوي دي.
  AIF د مالي کال په رقم کې هغه 101  ميليونه ډالر شامل ندي چې د  a

یوې پروژې اجراکولو لپاره USAID  ته ليږدول شوي و.

 DoD سرچينې: د سيګار 1/17/2013 معلوماتي غوښتنې ته د
ځواب؛ د سيګار 1/4/2013 معلوماتي غوښتنې ته د OMB ځواب؛ 

 ,P.L. 112-10 ;12/23/2011 ,P.L. 112-74 ;1/3/2013 ,P.L. 112-239
.4/15/2011

د مالي کال په اساس د AIF تخصيصات
(په ميليون ډالر)
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یادونه: شميرې په تقریبي ډول ليکل شوي دي.
پدې شميرو کې د 2011 مالي کال هغه 101 ميليونه ډالر نه شامليږي   a

چې د AIF یوې پروژې د اجراکولو لپاره USAID ته ليږدول شوي وې. 

سرچينې: د سيګار 1/17/2013 او 10/22/2012 معلوماتي غوښتنو ته د 
DoD ځوابونه؛ د سيګار 1/4/2013 معلوماتي غوښتنې ته د OMB ځواب؛ 

 ,P.L. 112-10 ;12/23/2011 ,P.L. 112-74 ;1/3/2013 ,P.L. 112-239
.4/15/2011

د AIF بودیجو مجموعي پرتله
(په ميليون ډالر)
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منل شوي
$512.76

تخصيص 
شوي

$800.00

منل شوي
$458.70

مصرف شوي
$56.00

مصرف 
شوي

$68.29

د 2012 کال د سپتمبر 
تر 30 پورې

د 2012 کال د دسمبر 
تر 31 پورې

تخصيص 
aشوي

$699.00

 $1,049
د مالي کال 

له وړاندیز 
سره



د بسپنو وضعیت د بسپنو وضعیت

ځانګړی عمومي پلټونکی  I  د افغانستان د بیارغونې لپاره62
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د TFBSO دبودیجو اصطالحات
DoD د TFBSO د تخصیص شوي، مقید 

شوي او مصرف شوي بودیجو په اړه رپوټ 
ورکړی دی. 

تخصیصات: ټولې هغه پیسې چې د ژمنو 
په اساس ورکول کیږي

مقید شوي: د پیسو د ورکولو په اړه ژمنې

مصارف: هغه پیسې چې مصرف شوي دي

سرچینه: د سیګار 4/13/2010 معلوماتي غوښتنې ته د DoD. د  

د سوداګرۍ او ثبات د عملیاتونو لپاره وظیفوي ځواک
د سوداګرۍ او ثبات د عملیاتونو لپاره وظیفوي ځواک د 2006 کال په جون کې تاسیس 

 TFBSO ،شوی او د څو کلونو لپاره یې په عراق کې عملیاتونه کړي دي. په 2010 کال کې
په افغانستان کې پدې موخه عملیاتونه پيل کړ چې په هیواد کې ثبات راولي او د اقتصادی 

 ستونزو له امله تاوتریخوالی سره د بیکارۍ کمولو او افغانانو ته د کار د زمینې برابرولو 
 په مرسته مبارزه وکړي. د TFBSO پروژې د خصوصي سکټور، د صنعت پرمختیا، د بانک 

لرنې او مالي سیسټم پراختیا، کرهنیزه تنوع او بیاراژوندی کونه، او د انرژي پراختیا په برخو 
کې کار کوي.45

د 2012 کال د دسمبر تر 31 پورې DoD رپوټ ورکړ چې TFBSO د 2013 مالی کال د 
جاري پریکړې په اساس 45.82 میلیونه ډالر بودیجه ترالسه کړی چې پدې سره د وظیفوي 

ځواک د بودیجو مجموعي شمیره زیات له 601.13 میلیونه ډالرو ته رسیږي.46 د دې رقم نه، 
نږدې 539.46 میلیونه ډالر یې مقید شوي او زیات له 334.97 میلیونه ډالرو څخه مصرف 

 شوي دي.47 3.12 شکل د TFBSO بودیجې د مالي کال په اساس ښيي، او 3.13 شکل د 
هغو بودیجو مقایسوي بڼه وړاندې کوي چې د TFBSO د پروژو لپاره تخصیص، مقید او 

مصرف شوي دي.

3.13 شکل3.12 شکل

یادونه: شميرې په تقریبي ډول ليکل شوي دي. په معلوماتو کې ښايي 
بين االداري ليږدونې شاملې وي.

 DoD سرچينې: د سيګار 1/4/2013 معلوماتي غوښتنې ته د
ځواب؛ د سيګار 1/4/2013 معلوماتي غوښتنو ته د OMB ځواب؛ 

 ,P.L. 112-10 ;12/23/2011 ,P.L. 112-74 ;1/3/2013 ,P.L. 112-239
 4/15/2011

د مالي کال په اساس د TFBSO تخصيصات
(په ميليون ډالر)
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یادونه: شميرې په تقریبي ډول ليکل شوي دي. په معلوماتو کې ښایي 
بين االداري ليږدونې شاملې وي.

سرچينې: د سيګار 1/4/2013 او 10/2/2012 معلوماتي غوښتنو ته د 
DoD ځوابونه؛ د سيګار 1/4/2013 معلوماتي غوښتنې ته د OMB ځواب؛ 

 ,P.L. 112-10 ;12/23/2011 ,P.L. 112-74 ;1/3/2013 ,P.L. 112-239
.4/15/2011

د TFBSO د بودیجو مجموعي پرتله
(په ميليون ډالر)
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تخصيص 
شوي

$601.13

منل شوي
$539.46

د 2012 کال د سپتمبر 
تر 30 پورې

د 2012 کال د دسمبر 
تر31 پورې

مصرف 
شوي

$264.13

مصرف 
شوي

$334.97

منل شوي
$523.79

تخصيص 
شوي

$555.31

648.31$ د 13 
مالي کال له 
وړاندیز سره
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د DoD CN د بودیجو اصطالحات
DoD د DoD CN د تخصیص شوي، مقید 

شوي او مصرف شوي بودیجو په اړه رپوټ 
ورکړی دی. 

تخصیصات: ټولې هغه پیسې چې د ژمنو 
په اساس ورکول کیږي

مقید شوي: د پیسو د ورکولو په اړه ژمنې

مصارف: هغه پیسې چې مصرف شوي دي

سرچینه: د سیګار 4/13/2010 معلوماتي غوښتنې ته د DoD ځواب.

د DoD لخوا د مخدره توکو مخنیوی او د مخدره توکو 
پر وړاندې مبارزه

د دفاع وزارت لخوا د مخدره توکو مخنیوی او د مخدره توکو پروړاندې د مبارزې بودیجه 
د مخدره توکو د سوداګرۍ او اړوندو کړنو څخه د مخنیوی په مرسته د افغانستان له ثبات 

څخه مالتړ کوي. DoD د DoD CN له الرې د مخدره توکو په وړاندې د مبارزو څخه داسې 
مالتړ کوي چې د مخدره توکو قاچاق وړونکو په ضد د پوځی عملیاتونو څخه مالتړ کوي؛ د 
مخدره توکو څخه د مخنیوی لپاره د افغان عملیاتونه پراخوي؛ او د ځانګړو روزنو، تجهیزاتو، 

او تسهیالتو په مرسته د افغان قانون پلي کونکو ادارو ظرفیت زیاتوي.48
د DoD CN بودیجې د کانګرس لخوا د ټولو پوځي خدمتونو لپاره د یوې منفردې 

بودیجوي لیکې په توګه تخصیص ورکول کیږي. DoD دا بودیجې د مخدره توکو–ضد د 
مرکزي انتقال له بانکي حساب څخه د پوځي خدمتونو او دفاعي ادارو ته بیاپروګرام کوي، 

 DoD CN رپوټ ورکړی چې DoD .کوم چې د لیږدول شوو بودیجو مقید کول څاري
افغانستان ته په هرمالي کال کې په یوه ثابته کچه ورکول کیږي.49

DoD رپوټ ورکوي چې DoD CN د 2012 کال د دسمبر تر 31 پورې د2013 مالي کال 
د جاري پریکړې په اساس د افغانستان لپاره نږدې 132.35 میلیونه ډالر ترالسه کړي. د 2004 

مالي کال څخه د 2012 کال د دسمبر تر 31 پورې DoD CN په مجموعي ډول شاوخوا 
2.44 ملیارده ډالر ترالسه کړي دي.50 3.14 شکل د DoD CN تخصیصات د مالي کال په 

اساس ښيي، او 3.15 شکل دهغو بودیجو مقایسه وړاندې کوي چې د DoD CN پروژو لپاره 
د پوځي خدمتونو او دفاعي ادارو ته تخصیص او لیږدول شوي دي.

3.15 شکل3.14 شکل

یادونه: شميرې په تقریبي ډول ليکل شوي دي.

 DoD سرچينې: د سيګار 1/2/2013 معلوماتي غوښتنې ته د
ځواب؛ د سيګار 1/4/2013 معلوماتي غوښتنې ته د OMB ځواب؛ 

.1/3/2013 ,P.L. 112-239

د مالي کال په اساس د DOD CN تخصيصات
(په ميليون ډالر)
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یادونه: شميرې په تقریبي ډول ليکل شوي دي.

DoD د پوځي خدمتونو او دفاعي ادارو ټولې بودیجې د منل کولو او   a
مصرفولو لپاره بيا پروګرام کوي.

سرچينه: د سيګار 10/17/2012 او 1/2/2013 معلوماتي غوښتنو ته د 
DoD ځوابونه؛ د سيګار 1/4/2013 معلوماتي غوښتنې ته د OMB ځواب؛ 

.1/3/2013 ,P.L. 112-239

د DOD CN د بودیجو مجموعي پرتله
(په ميليارد ډالر)
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د ESF د بودیجو اصطالحات
DoD د ESF د تخصیص شوي، مقید شوي او 
مصرف شوي بودیجو په اړه رپوټ ورکړی دی.

تخصیصات: ټولې هغه پیسې چې د ژمنو 
په اساس ورکول کیږي

مقید شوي: د پیسو د ورکولو په اړه ژمنې

مصارف: هغه پیسې چې مصرف شوي دي

 سرچینه: د سیګار 4/15/2010 معلوماتي غوښتنې ته د 
USAID ځواب.

د اقتصادي مالتړ بودیجه
د اقتصادي مالتړ بودیجې د متحده ایاالتو پرمختللی ګټې داسې پروګرام کوي چې له 

هیوادونو سره مرسته کوي خپلو لنډ مهالو او اوږد مهالو سیاسي، اقتصادي، او امنیتي اړتیاو 
ته السرسي ومومي. د ESF پروګرامونه د ترهګرۍ په وړاندې مبارزې څخه مالتړ کوي؛ ملي 

اقتصاد پرپښو دروي؛ او د الزیات شفاف او حساب ورکونکی دولت ته د رسیدلو لپاره د 
موثر، خپلواک، د السرسۍ وړ قانوني سیسټم په رامینځته کولو کې مرسته کوي.51 

USAID رپوټ ورکړی چې د 2012 کال د دسمبر تر 31 پورې د ESF بودیجې مجموعي 
شمیر 15.05 ملیارده ډالرو ته رسیږي. له دې رقم څخه، نږدې 12.90 ملیارده ډالر یې مقید 

 ESF شوي چې بیا له دې څخه 10.38 ملیارده ډالر یې مصرف شوي دي.52 3.16 شکل د
تخصیصات د مالي کال په اساس ښيي.

USAID رپوټ ورکړی چې د 2012 کال د دسمبر تر 31 پورې د مقید شوي بودیجو 
مجموعي شمیره د 2012 کال د سپتمبر تر 30 پورې له شمیرې څخه نږدې 91.57 میلیونه 

ډالر زیات شوی دی. د مجموعي مصارفو شمیره د 2012 کال د دسمبر تر 31 پورې د 2012 
کال د سپتمبر تر 30 پورې له مجموعي شمیرې څخه 218.50 میلیونه ډالر زیات و.53 3.17 

شکل د هغو بودیجو مجموعي مقایسه ښيي چې د ESF پروګرامونو لپاره تخصیص، مقید او 
مصرف شوي دي.

3.17 شکل3.16 شکل

یادونه: شميرې په تقریبي ډول ليکل شوي دي.

سرچينې: د سيګار 1/3/2013 معلوماتي غوښتنې ته د USAID ځواب؛ 
د سيګار 1/4/2013 معلوماتي غوښتنې ته د OMB ځواب.

د مالي کال په اساس د ESF تخصيصات
(په ميليارد ډالر)
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یادونه: شميرې په تقریبي ډول ليکل شوي دي. په معلوماتو کې ښايي 
بين االداري ليږدونې شاملې وي. په یادو شميرو کې د 2011 مالي کال 

هغه 101 ميليونه ډالر هم شامل دي چې د افغانستان د زیربنا له 
بودیجې څخه ESF ته ليږدول شوي وې.

سرچينې: د سيګار 1/3/2013 او 10/2/2012 معلوماتي غوښتنو ته د 
USAID ځواب؛ د سيګار 1/4/2013 معلوماتي غوښتنې ته د OMB ځواب.

د ESF د بودیجو مجموعي پرتله
(په ميليارد ډالر)
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د INL د بودیجو اصطالحات
INL د INCLE او نور INL پروژو د تخصیص 

شوي، مقید شوي او مصرف شوي بودیجو په 
اړه رپوټ ورکړی دی.

تخصیصات: ټولې هغه پیسې چې د ژمنو 
په اساس ورکول کیږي

مقید شوي: د پیسو د ورکولو په اړه ژمنې 

مصارف: هغه پیسې چې مصرف شوي دي

سرچینه: د سیګار 4/9/2010 معلوماتي غوښتنې ته د بهرنیو چارو 
وزارت ځواب.

دمخدره توکو نړیوال کنترول او د قانون پلي کول 
د متحده ایاالتو د مخدره توکو او قانون پلی کولو نړیوالو چارو اداره د قانون د ونډې زیاتولو 

او د مخدره توکو د تولید او قاچاق وړلو په وړاندې د مبارزې لپاره د یوبانکي حساب اداره 
 .)INCLE( کوي — د نړیوالو مخدره توکو کنترول او د قانون پلي کولو بانکي حساب

INCLE د پولیس، مخدره توکو ضد، او د قانون حاکمیت او عدالت په شمول د INL له ګڼو 
پروګرامونو څخه مالتړ کوي.54

د بهرنیو چارو وزارت په وینا د INCLE د بودیجو مجموعي شمیره د 2012 کال د دسمبر 
تر 31 پورې نږدې 3.58 ملیارده ډالرو ته رسیږي. 3.18 شکل د INCLE تخصیصات د مالي 
کال په اساس ښيي. له دې رقم نه، نږدې 3.24 ملیارده ډالر مقید شوي چې له دې څخه بیا 

نږدې 2.51 ملیارده ډالر مصرف شوي دي.55
د بهرنیو چارو وزارت رپوټ ورکړې ده چې د 2012 کال د دسمبر تر 31 پورې د مقید 

شوي بودیجو مجموعي شمیره د 2012 کال د سپتمبر تر 30 پورې له مجموعي شمیرې څخه 
29.35 میلیونه ډالره زیات شوې ده. د 2012 کال د دسمبر تر 31 پورې د مجموعي قرضو 

شمیره د 2012 کال د سپتمبر تر 30 پورې له مجموعي مصارفو څخه 112.86 میلیونه ډالره 
زیات شوې ده.56 3.19 شکل د هغو بودیجو مقایسه وړاندې کوي چې د INCLE لپاره 

تخصیص، مقید او مصرف شوي دي.

3.19 شکل3.18 شکل

یادونه: شميرې په تقریبي ډول ليکل شوي دي. په معلوماتو کې ښايي 
بين االداري ليږدونې شاملې وي.

سرچينې: د سيګار 1/8/2013 معلوماتي غوښتنې ته د State ځواب؛ 
د سيګار 1/4/2013 معلوماتي غوښتنې ته د OMB ځواب.

د مالي کال په اساس د INCLE تخصيصات
(په ميليون ډالر)
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یادونه: شميرې په تقریبي ډول ليکل شوي دي. په معلوماتو کې ښايي 
بين االداري ليږدونې شاملې وي.

سرچينې: د سيګار 1/8/2013 او 10/11/2012 معلوماتي غوښتنو ته د 
State ځوابونه؛ د سيګار 1/4/2013 معلوماتي غوښتنې ته د OMB ځواب.

د INCLE د بودیجو مجموعي پرتله
(په ميليارد ډالر)
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د افغانستان د بیارغونې لپاره د نړیوالو مرسته
د هغو مرستو برسیره چې د متحده ایاالتو لخوا چمتو کیږي، نړیواله ټولنه هم د افغانستان 
د بیارغونې او سوکالۍ لپاره د پام وړ مرسته کوي. لکه څنګه چې د سیګار په مخکنیو درې 
میاشتنیو رپوټونه کې ویل شوې ده، د نړیوالې ټولنې د مرستو ډیره برخه د خیریه بودیجو 

له الرې پلي کیږي. مرسته شوي پیسې د خیریه بودیجو له الرې راټولیږي او وروسته د 
بیارغونیزو فعالیتونو لپاره ویشل کیږي. د افغانستان د بیارغونې خیریه بودیجه )ARTF( او 

د قانون او نظم خیریه بودیجه )LOTFA( دوه اساسي خیریه بودیجې دي.57

د افغانستان د بیارغونې خیریه بودیجه
 ARTF د افغانستان عملیاتي او پراختیايي بودیجو ته د نړیوالې ټولنې د مرستو لویه برخه د
له الرې راځي. د نړیوال بانک د رپوټ په اساس د 2002 کال څخه د 2012 کال د دسمبر تر 
20 پورې، 33 بسپنه ورکونکو هیوادونو د 6.18 ملیارده ډالرو ورکولو ژمنې کړي چې له دې 
 شمیرې څخه یې 6.11 ملیارده ډالره ورکړي دي.58 د نړیوال بانک په وینا، بسپنه ورکونکو 

د افغان مالي کال لپاره — 1391 لمریز کال — چې د 2012 کال د مارچ له 21 څخه د 
دسمبر تر 20 پورې دوام وکړ )وروسته بیا د افغان مالي کال د پیل نیټه د دسمبر 21 ته 

 تبدیل کړای شو( ARTF ته د نږدې 1.01 ملیارده ډالرو ژمنه کړې ده.59 3.20 شکل په 
1391 مالي کال کې د ARTF، 12 لوی بسپنه ورکونکي ښيي.

3.20 شکل

یادونه: شميرې په تقریبي ډول ليکل شوي دي. د1391 لمریز کال=3/1/2012–12/20/2012، چې له دې نيټې څخه وروسته افغان مالي کال د 
دسمبرله 21 نه د دسمبر تر 20 پورې دوام کوي.

سرچينه: نړیوال بانک، ”ARTF: د 2012 کال د دسمبر تر 20 پورې د مالي وضعيت په اړه د ریيس رپوټ،“ 1.مخ.

د بسپنه ورکونکو په اساس د ARTF لپاره د 1391 لمریز کال بودیجه، د 2012 کال د 
دسمبر تر 20 پورې (په ميليون ډالر)
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ټولې ژمنې: 1,005$        ټول ورکړ شوې پيسې: $942
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متحده ایاالتو د 2012 کال د دسمبر تر 20 پورې زیات له 1.74 ملیارده ډالرو نه ورکړي 
دي.60 متحده ایاالت او انګلستان د ARTF دوه لوی بسپنه ورکونکي بلل کیږي چې د ټولو 

مرستو نږدې 47% برخه د دوی لخوا چمتو کیږي، لکه چې په 3.21 شکل کې ښودل شوې ده.
د ARTF مرستې د دوو چینلونو له الرې ورکول کیږي — د بیاګرځیدونکې لګښت 

کړکۍ او د پانګه اچونې کړکۍ.61 د نړیوال بانک په وینا د 2012 کال د دسمبر تر 20 پورې، 
د ARTF له بسپنو څخه زیات له 2.67 ملیارد ډالر د بیاګرځیدونکې کړکۍ له الرې افغان 
حکومت ته ورکړشوي دي ترڅو د بیاګرځیدونکو لګښتونو لکه د ملکي مامورینو معاشات 

ورکړي.62 د RC کړکۍ له افغان حکومت سره مرسته کوي ترڅو خپل عملیاتی لګښت تامین 
کړي ځکه چې د دولت ملي عایدات د بیاګرځیدونکو لګښتونو د پوره کولو لپاره کافي ندي. 
د دې لپاره چې د RC کړکۍ کافي مرسته ترالسه کړي، بسپنه ورکونکو ته ښايي چې د خپلې 

کلنۍ مرستې له نیمايي څخه زیاته برخه د خوښې پروژو لپاره “غوره” )په نښه( نکړي.63 
د پانګه اچونې کړکۍ د پراختیايي پروګرامونو د لګښت په برخه کې مرسته کوي. د نړیوال 

بانک په وینا د 2012 کال د دسمبر تر 20 پورې، د پانګه اچونې کړکۍ د پروژو لپاره نږدې 
2.61 ملیارده ډالره مقید شوي و، چې له دې څخه نږدې 1.87 ملیارده ډالر مصرف شوي دي. 

نړیوال بانک د 21 فعالو پروژو رپوټ ورکړی چې مجموعي لګښت یې نږدې 1.56 ملیارده 
ډالرو ته رسیده او تقریبا 819.46 میلیونه ډالر یې مصرف شوي دي.64

د افغانستان لپاره د قانون او نظم خیریه بودیجه
د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام )UNDP( د LOTFA له الرې د افغان ملي پولیسو 

معاشات ورکوي او د داخلې وزارت د ظرفیت په زیاتولو کې مرسته کوي.65 د 2002 کال څخه 
راهیسې بسپنه ورکونکو زیات له 2.65 ملیارده ډالرو څخه یې LOTFA ته ژمنې کړي دي، 

چې د ورستنیو معلوماتو په اساس له دې رقم څخه نږدې 2.57 ملیارده ډالر ورکړ شوي دي.66 
د LOTFA د مالتړ شپږمه مرحله د 2011 کال د جنوري په اوله پيل شوه او د 2013 کال د 
مارچ تر 31 پورې دوام لري. په 21 میاشتو کې چې د شپږمې مرحلې له پيله تیر شوي دي، 

UNDP د LOTFA څخه نږدې 955.75 میلیونه ډالر افغان حکومت ته ورکړي دي ترڅو د 
افغان ملي پولیسو او د مرکزي زندانونو ریاست معاشونه ورکړي او 17.90 میلیونه ډالر نور 

یې د ظرفیت پراختیا او د LOTFA نورو نوښتونو لپاره مصرف کړي دي.67 د2012 کال د 
سپتمبر تر 30 پورې بسپنه ورکونکو د LOTFA د شپږمې مرحلې لپاره د 1.12 ملیارده ډالرو 

څخه زیاتو مرستو ژمنې کړي دي. له دې رقم څخه، نږدې 425.92 میلیونه ډالره د متحده 
ایاالتو، او نږدې 476.62 میلیونه ډالر د جاپان لخوا ژمنه شوې ده. د دوی ژمنې په ګډه د 
 LOTFA د شپږمې مرحلې له 80% څخه زیاته برخه جوړوي.68 متحده ایاالتو د LOTFA

بودیجې له پيل څخه تراوسه پورې نږدې 897.74 میلیونه ډالره مرسته کړې ده.69 3.22 شکل 
د تازه معلوماتو په اساس د 2002 کال څخه تراوسه پورې د LOTFA څلور لوی مرسته 

کونکي ښيي.

3.21 شکل

3.22 شکل

یادونه: شميرې په تقریبي ډول ليکل شوي دي. سرچينه: نړیوال بانک، 
”ARTF: د 2012 کال د دسمبر تر 20 پورې د مالي وضعيت په اړه د ریيس 

رپوټ،“ 5.مخ.

د ARTF هغه مرستې چې د بسپنه ورکونکو 
لخوا ورکړ شوي دي د 1381 لمریزکال 

(2002)-د 2012 کال د دسمبر تر 20 پورې
(سلنه)

متحده ایاالت
%28.5

انګلستان
%18.5

کاناډا
%9.5

جرمني
%7.5

نيدرليندز
%6.9

نور
%29.1

ټول ورکړ شوي: 6.1$ ميليارده ډالر

یادونې: شميرې په تقریبي ډول ليکل شوي دي. EC/EU = اروپايي 
کميسيون/اروپایي ټولنه. په ”نورو“ کې 16 بسپنه ورکونکي شامل دي.

سرچينې: UNDP، ”د LOTFA شپږمې مرحلې د پرمختګ په اړه درې 
مياشتنۍ رپوټ Q3/2012 ،“12/4/2012؛ د LOTFA په اړه د UNDP له 

درې مياشتنۍ او کلنۍ رپوټ څخه د سيګار تحليل، 1/15/2013.

د 2002 کال څخه د 2012 کال د سپتمبر تر 
30 پورې د LOTFA سره د بسپنه ورکونکو 

مرستې (سلنه)

متحده ایاالت
%35

اروپايي کميسيون/
اروپايي ټولنه

%15

جرمني
%6

جاپان
%31

نورو
%13
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امنیت

د 2012 کال د دسمبر 31، د امریکا متحده ایاالت کانګرس د افغان ملي امنیتي ځواکونو 
د مالتړ په موخه تر51.1 میلیارد ډالرو ډیرې پیسې ځانګړې کړیدي. د بسپنو لویه کچه 

)49.6 میلیارد ډالره( د افغانستان د امنیتي ځواکونو د صندوق له الرې ځانګړې کیږي او 
د افغانستان د ګډ امنیتي انتقال قوماندانۍ )CSTC-A(. لپاره برابر شویدي. د افغانستان 
امنیتي ځواکونو د صندوق په چوکاټ کې د افغانستان ملي پولیسو او ملي اردو ته چمتو 

شوې بسپنې په څلورو برخو ویشل شویدي:
• پایښت ) چې په هغه کې معاشونه، مهامت، او لوجیستیک تدارکات شامل دي(	
• تجهیزات او ترانسپورت	
• زیربناوې	
• روزنې او عملیاتونه	

د افغانستان امنیتي ځواکونو صندوق ته د ځانګړیو شویو 49.6 میلیارد ډالرو له جملې د 
شاوخوا 43.1 میلیارد ډالرو ژمنه شویده او له هغې جملې د 2012 کال د دسمبر تر 31 پورې 

38.1 میلیارده ډالر لګول شویدي.70 
په دې برخه کې د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو یا ANSF او د دفاع او داخله 
وزارتونو ارزونې توضیح شویدي؛ په هغو کې ANSF ته د جوړولو، تجهیزاتو، روزنو او 

پایښت په موخه د متحده ایاالتو د بسپنو جاج اخیستل شویدی؛ او د هغو هڅو په اړه نوي 
خبرونه هم پکې شامل دي چې په افغانستان کې د مخدره توکو د کر او قاچاق د مخنیوي 
په موخه سر ته رسیږي. په دې برخه کې همداراز هغه ننګونې په ګوته شویدي چې افغان 

امنیتي ځواکونو ته د 2014 کال تر پای پوري به د امنیتي انتقال په ډګر کې موجود وي. 

روانه پریکړه
 NDAA د 2013 کال د جنوري په 2، اولسمشر اوباما د ملي دفاغ د صالحیت قانون یا
 السلیک کړ. په دې قانون کې به په 2013 کال کې ASFF ته 5.7 میلیارد ډالر بیل شي، 

 دا به له هغې شمیرې سره چې د ادارې له خوا غوښتل شویدي برابرې وي.71 سره له دې 
چې دغه رپوټ د رسینو الس ته ورغی خو کانګرس د 2013 مالي کال لپاره بودیجه تر اوسه 

نده تصویب کړې. په دې ډول به ASFF ته بسپنه د روانې پریکړې تر چتر الندې چې د 
کانګرس له لوري د 2012 کال د سپټمبر پر 28 تصویب شو روانه وي. د هغه قانون پر بنسټ 

)175-112 عامه قانون(، د بهرنیو احتمالي عملیاتو / له نړیوالې ترهګرۍ سره د مبارزې په 
موخه به پروژې او فعالیتونه د ASFF د بسپنو په شمول روانې وي. “د عملیاتو لپاره په یوه 

منل شوې کچه... د اولسمشر د 2013 مالي کال لپاره غوښتل شوې بودیجه.”72
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د دې ربع مهمې پیښې
د متحده ایاالتو د دفاع وزارت یا DoD په وینا، افغان ملي امنیتي ځواکونه په افغانستان کې 

په کیدونکو عملیاتونو کې زیاتیدونکې ونډه لري. DoD کانګرس ته په خپل رپوټ کې روښانه 
کړه چې د 2011 د اوکتوبر له 1 د 2012 د سپټمبر تر 30 نیټې په اوږدو کې افغان ملي امنیتي 

ځواکونو د ټولو عملیاتو 80% په یواځې توګه سر ته رسولي دي. په 5% نورو عملیاتونو کې 
دوی په داسې حال کې د عملیاتو مشرې کړیده چې د نړیوالو سوله ساتو ځواکونو سرتیرې هم 
موجود وو. برسیره پر دې، DoD ویلي دي چې ANSF ته د ایتالفي ځواکونو او ANSF د ګډو 

تلفاتو 60% اوښتې ده چې په 2012 کال کې ترسره شویدي. او 40% تلفات ایتالفي ځواکونو 
ته اوښتې ده. دا د 2010 کال د تلفاتو په نسبت بدلون په ګوته کوي.73 

ANSF امنیتي رهبري په غاړه اخلي او ISAF خپل نوی رول د افغان امنیتي ځواکونو د 
مرستې او روزنې یا SFAT تر نامه الندې غځوي. په دغه انتقال کې به د ځواکونو ایستل او 

د ISAF د قرارګاوو بندول او له سره تنظیم شامل وي.SFAT 74 به د امنیتي ځواکونو د مالتړ 
د غونډ75 یا SFABs له لوري حمایه کیږي چې مسولیت یې د ځواکونو له محافظت څخه 

نظارت او د SFAT ماموریت ته پیاوړي کونکی مالتړ برابرول دی.76 

اولسمشر اوباما او اولسمشر کرزی د انتقال په تړاو سره 
خبرې کوي

اولسمشر اوباما او افغان اولسمشر کرزي د جنوري په 11 سره ولیدل او په افغانستان کې یې 
د انتقال، امنیت،او مخ په وړاندې الروچارو باندې خبرې اترې وکړې. په یوې ګډې اعالمیې 
کې، دواړو اولسمشرانو وویل چې افغان ځواکونو تر تمې زیاته پیاوړتیا الس ته راوړیده او 

اوس په افغانستان کې د اکثرو عملیاتو رهبري په غاړه لري. د انتقال د بهیر د څلورم پړاو له 
پیلیدو سره ) په دې برخه کې د “انتقال پرمختګ” وګورئ( به افغان امنیتي ځواکونه په هغو 

ساحاتو کې چې 90% افغان نفوس میشت دی امنیتي مسولیت په غاړه اخلي.77
اولسمشرانو همداراز هغه ژمنه تکرار کړه چې په شیکاګو کې د رهبرانو په ناسته کې 
تر سره شوې وه او په هغه کې یې ISAF له جګړه ایز ماموریت څخه حمایوي ماموریت 

ته لیږد منلي وو. دغه مهمه پیښه به — چې اوس مهال د 2013 منځنۍ برخې ته ټاکل 
شویده — د انتقال د بهیر د پنځم او وروستي پړاو له مهال سره سم وي چې په هغه کې به 

د متحده ایاالتو ډیری یواړخیز جګړه ایز عملیات پای ته ورسیږي. دوی همداشان روښانه کړه 
چې ANSF ته د مسولیتونو له سپارلو سره به د افغان ځواکونو د کیفیت وده او د پیاوړي 

کونکو او تجهیزاتو ګړندې کول د یوه لومړیتوب په توګه وساتل شي.78

امنیتي چاپیریال
د DoD په وینا، د دښمن له لورې د ترسره شویو بریدونو شمیره د 2012 کال د اپریل له 1 

د سپټمبر تر 30 پوری د 2011 کال په نسبت 1% زیات شویدي. برسیره پر دې، په لوړه کچه 
طرح شوي عملیات 2% زیات شویدي او د مخامخ بریدونو شمیره 10% زیاته شویده. سره له 
دې، د پرمختللو چاودیدونکو توکو یا IEDs پیښې او د ماین چاودنې 12% کمې شوې وې.79 
د دښمن له لورې تر سره شوې بریدونه ډیری د هیواد په ختیځ کې تر سره شویدي )%41( 
، په سویل کې )21%( او په سویل لویدیځو سیمو کې )30%( د رپوټ د برابرولو تر مهاله 
ثبت شویدي.DoD 80 جوته کړیده چې پالزمینه کابل د ټول افغانستان په کچه امن سیمه 

بلل شویده. کابل په 2012 کال کې د 2011 کال په پرتله د دښمن له لوري په تر سره شویو 
عملیاتو کې 25% کموالی په ګوته کړیدی.81 

پیژندل شوي بریدونه: د ایساف لخوا 
د چاودیدونکو موادو پیښو ته ویل کیږي 

لکه د یو فرد لخوا وړل شوي IED بریدونه، 
د نقلیه وسیلو په مرسته ځان وژونکي 

IED بریدونه، او د نقلیه وسیلو په مرسته 
IED بریدونه. 

 سرچینه: DoD، “په افغانستان کې د امنیت او ثبات په لوري 
د پرمختګ په اړه رپوټ،” 12/2012، 20. مخ. 

برخه: د افغان والیتونو ، ولسوالیو، او 
ښارونو له پنځو ګروپونو څخه یوه ده چې 
د امنیتي لیږد په بهیر کې شاملیږي. د 
ګروپونو ټاکنه د عملیاتي، سیاسي، او 

اقتصادي مالحظو په اساس شوي دي، 
چې د افغان-ناټو د انتقال ګډ بورډ له الرې 
د افغان حکومت او ناټو/ایساف ارزونې او 

وړاندیزونه رسموي.

سرچینه: ایساف، “افغان مشرۍ ته لیږد: انتقال،” 11/2011. 
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د دغه رپوټ د یوه تحقیقي لنډیز په ځواب کې، DoD روښانه کړه چې د دښمن له لوري 
تر سره شوي عملیات لږ شویدي او نور امنیتي حسابونه د 2012 کال د عمومي مالحظې په 

بنسټ پیاوړي شویدي. د DoD په وینا په داسې حال کې چې “تاوتریخوالی په عمومي توګه 
په اوړي کې زیات وو.” او “په پسرلي او مني کې یې کچه ډیره ټیټه وه.”82

داخلي بریدونه
د داخلي بریدونو شمیره )پر ایتالفي ملګرو د ANSF یونیفورم لرونکو کسانو بریدونه( مخ په 
زیاتیدو ده، او شمیره یې په 2008 کال کې دوه وه په داسې حال کې چې 2012 کال کې دغه 

شمیره 37 ته لوړه شوه. د دغو 37 په پایله کې 51 ایتالفي سرتیري ووژل شول، چې په هغو 
کې 32 تنه امریکایان وو.83 برسیره پردې د ANSF پر ANSF بریدونه هم مخ په لوړیدو دي 

چې شمیره یې په 2008 کال کې درې او په 2012 کال کې 29 بریدونه وو.84 
د دغو بریدونو مخنیوی د ISAF او افغان حکومت لپاره په یوه جدي لومړیتوب اوښتی 

دی. لکه د سیګار د 2012 کال د اکتوبر په دری میاشتني رپوټ کې چې راغلي دي، ISAF د 
راتلونکو بریدونو د مخنیوي په موخه ګڼ اقدامات په الره اچولي دي. په دغو اقداماتو کې 
یو “ساتونکې پرښته” نومیږي چې د متحده ایاالتو او ایتالفي سرتیرو د محافظت په موخه 

په الر اچول شویده او د دفاع او کورنیو چارو له وزارتونو سره مرسته کوي چې خپل څیړنیز 
اقدامات غښتلي کړي او د یاغیانو د نفوذ مخه ونیسي. د DoD په وینا، “داخلي بریدونه په 
لویه کچه د 2012 اګست په پرتله د سپتمبر په میاشت کې را ټیټ شول. دا شمیره په بالقوه 
توګه د دغو اقداماتو د کارنده والي یو وړاندویونکی اغیزمنتوب په ګوته کوي او د تهدیدونو 

په کمیدلو کې یې موثر بولي.”ANSF 85 ته د یاغیانو د نفوذ د مخنیوي په موخه، د شمولیت 
په مراحلو کې د اتو پروسه یوه مجموعه وړاندې کړیده:86 

• د افغانستان د تذکرې خپرول 	
• د قومي مرشانو له الرې د هغو د سابقې په اړه معلومات ټولول.	
• د کورنۍ د غړو په اړه د شخيص معلوماتو ټولول 	
• د جرمي سابقې د موندلو لپاره اقدامات	
• د رسمي غوښتنلیک د پروسې بشپړول	
• د مخدره توکو د اعتیاد معلومول	
• طبي معاینات	
• د شخص د بایومرتیک معلوماتو راټولول	

د انتقال پروسه
د DoD په وینا، د انتقال د بهیر دری پړاوونه بشپد شویدي، او دوه نور پړاوونه به یې د 

2014 کال تر پای پورې بشپړ شي. د 2012 کال د سپټمبر تر پایه، ANSF له 405 ولسوالیو 
څخه د 261 ولسوالیو امنیتي مسولیت په غاړه واخیست چې شاوخوا 76% افغان نفوس پکې 

ژوند کوي. په ټوله کې، د 34 والیتونو له جملې 11 هغه په بشپړه توګه د انتقال تر بهیر 
الندې راغلي دي او ټولو 34 والیتونو کې ځینو سیمو د انتقال د بهیر بیالبیل پړاونه بکار دي، 

چې په هغو کې د نفوس له نظره مهمې سیمي، له اقتصادي لحاظه مهمې ولسوالۍ او د 
هغو نښلونکې الرې، لکه په راتلونکې پاڼه کې چې په 3.23 شکل کې چې ښودل شویدي.87 
د دې ربع په اوږدو کې د DoD په وینا د انتقال د بهیر هیڅ نوی پړاو ندی پیل شوی. 
په داسې حال کې چې د انتقال د بهیر څلورم پړاو د 2012 کال د دسمبر په پای کی اعالن 

شو. دغه نوی پړاو به د تمې سره سم د 2013 کال په فبروري کې پیل شي او ورسره به د 34 
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 والیتونو له جملې 23 هغه په بشپړه توګه تر انتقال بهیر الندې راشي. په څلورم پړاو کې 
به 11% نور افغان وګړي هم د انتقال بهیر بشپړ کړي.88

د ANSF د پیاوړتیا له لوړیدو سره سم به د ISAF په حمایوي رول کې بدلونونه راشي، 
 او افغانانو ته به ال ډیر مسولیت وسپارل شي. د DoD په وینا، ANSF په زیاتیدونکې توګه 
د انتقال تر بهیر الندې راغلو سیمو کې خپله ولکه پیاوړې کوي او د افغان حکومت د واک 
له خوریدو سره مرسته کوي. دا کار په شمال کې چې ایتالفي ځواکونه د وتلو په درشل کې 
دي ډیر اغیزمن دی. کابل د هیواد په کچه تر ټولو امن سیمه بلل شویده. DoD همداراز 

روښانه کړیده چې د افغانستان په ختیځو او سویلي برخو کې د ANSF د ځواکونو پیاوړتیا 
مخ په زیاتیدو ده. هلته ANSF په لویه کچه څو ورځني عملیات په الره اچولي دي او د 

 DoD .اردو او پولیسو تر منځ یې د همغږۍ په زیاتولو کې د پام وړ ونډه درلودلې ده
همداشان ویلي دي چې حکومتدارۍ او پرمختیا به “د بدلون په لسیزه کې” )2015-2024( 

دوامدارې مرستې ته اړتیا ولري.89

2 برخه

3 برخه

1 برخه

هغه سيمې چې ال تراوسه د ليږد په بهير کې شامل ندي

یادونه: په یادو برخو کې ښارونه، ولسوالۍ، او والیتونه (یا د دوی برخې) شامل دي. 1 برخه د 2011 کال په جوالی کې، 2 برخه د 2011 کال په نومبر کې، 3 برخه د 2012 کال په جوالی کې پيل شوې ده.

سرچينې: ناټو، ”افغان مشرتابه ته ليږد: انتقال،“ 5/16/2012؛ د سيګار 10/4/2012 معلوماتي غوښتنې ته د DoD ځواب.

هغه سيمې چې افغان مشرتابه امنيت ته د ليږد په بهير کې دي

3.23 شکل
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ANSF به د 2014 کال تر پایه 352,000 ورستنی 
ځواک تر السه کړي

 د 2011 له جون راهیسې، د ANSF وروستی ځواک 352,000 غړي وټاکل شو چې 
بشپړیدل یې د 2012 کال تر اکتوبر پورې په پام کې ونیول شول: ملي اردو 195,000 او ملي 
پولیس DoD 90.157,000 وایې چې د ANSF د پایښت پالن د 352,000 ځواک غوښتنه کوي 
او د دریو کلونو لپاره یې په همدې شمیر ساتل غواړي )تر 2015 کال پورې(.91 لکه د سیګار 

په تیرو رپوټونو کې چې په ډاګه شوه، ANSF به په 2017 کال کې د 228,500 غړو په 
درلودو یو پایدونکی ځواک ته شمیره را ټیټه کړي.

کانګرس ته د 2012 کال د اپریل په رپوټ کې DoD روښانه کړه چې “ANSF تر مهال 
ویش مخکې ال 352,000 شمیره وروستنی ځواک برابروالی شي، موخه پکې د 195,000 

سرتیرو او 157,000 پولیسو چمتو کول دي.”92 د 2012 په سپتمبر کې د DoD یوه چارواکې 
په ډاګه کړه چې “موخه تر اکتوبر پورې د ANSF 352,000 غړو روزل او ځای پر ځای کول 

دي مونږ به دغې موخې ته د رسیدو لپاره خپلې هڅې روانې ساتو.”ANSF 93 سره له دې 
هم ونشوای کوالی چې تر ټاکلې نیټې یا د کال تر پایه یادې شمیرې ته ورسیږي–خو د جلب 

او جذب ظرفیت یې 352,000 ته لوړ شو. 
کانګرس ته د 2012 دسمبر په رپوټ کې DoD جوته کړه چې “ANSF د شاوخوا 

352,000 پولیسو او سرتیرو د جلب او جذب موخې ته د 2012 د اکتوبر تر 1 پورې رسیږي.” 
او “د اردو او پولیسو هغه غړي چې تر اوسه روزل شوي ندي، د جلب او جذب لړۍ یې 

بشپړه شویده او روزنیزو مرکزونو ته د ورپیژندل کیدو په درشل کې دي. ملي اردو به د مهال 
ویش به بنسټ د 187,000 سرتیرو وروستنی ځواک به 2012 کال تر دسمبر پوري بشپړ 

شي.دغه غړي به د 2013 کال تر دسمبر پوري ورزول شي ، تجهیز او ځای پر ځای به شي.”94
د هغه رپوټ پر بنسټ، “د افغان ځواکونو لپاره روان تصویب شوی وروستی ځواک —

ټاکل شوی وروستی ځواک چې د افغان امنیتي ځواکونو لپاره د امنیتي مسولیتونو په انتقال 
کې اړین دي — د 2014 تر دسمبر پورې 352,000 تنه ټاکل شوی، او تر همدغې نیټې پورې 

د افغان هوایې ځواکونو د غړو شمیر 8,000 منل شویدی.”95
د 2012 کال د نومبر تر CSTC-A ،21 د ANSF د ځواکونو شمیره 331,597 تنه ښولې 

ده. د ملي اردو د سرتیرو شمیره 174,645، د ملي پولیسو شمیره 151,080 او د هوایٍي 
ځواکونو شمیره 5,872 ته رسیدلې ده چې په 3.2 جدولکې راغلي دي. دغه شمیره—چې په 

روزنې کې شامل غړي هم پکې شامل دي — تر 20,000 اوړي چې د 2012 کال اکتوبر تر 

3.2 جدول

د ANSF ګومارل شوي پرسونل ځواک، د 2012 کال د نومبر 21 نیټه

د ANSF برخه
موجوده 

موخه
د 11/2012 تر 

نیټې پورې وضعیت
د شته ځواک او د 2012 کال د اکتوبر 

د موخې پای له ځواک سره توپیر
 افغان ملي پوځ )د افغان 
هوايي ځواک په شمول(

 a195,000180,517-14,483

a157,000151,080-5,920افغان ملي پولیس

352,000b331,597-20,403د ANSF ټول ټال

a د 2012 کال تر اکتوبر

b پورې2,581 تنه د CNPA پرسونل پکې شامل و

سرچینې: DoD، “په افغانستان کې د امنیت او ثبات په لوري د پرمختګ په اړه رپوټ،” 10/2011، 4 مخ.؛ د سیګار 1/2/2013، 1/4/2013، او 1/6/2013 
معلوماتي غوښتنې ته د CSTC-A ځواب.
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پای پورې ANSF ته له ټاکل شوې موخې کمه ده، خو دغه موخه د 2014 کال تر دسمبر 
پورې 352,000 ته رسیدی شي. لکه د سیګار د تیرې ربع په رپوټ کې چې روښانه شویده د 

ګمارل شویو سرتیرو او په دنده کې د حاضرو هغو شمیره سره برابره نده )په دې برخه کې د 
“ملي اردو ځواک” وګورئ(.

د ANSF شمیرې معتبرې ندي
د ANSF د ځواک روښانول له ګڼو ننګونو سره مخ دی. متحده ایاالت او ایتالفي ځواکونه 

د هغوی د سرتیرو د شمیر په تړاو په رپوټونو تکیه کوي. د دې تر څنګ د افغانستان د ګډ 
 امنیتې لیږد قومانداني CSTC-A جوته کړیده چې د افغان ملي اردو په تړاو، “د السرسي 

 ANSF 96”وړ هیڅ اسناد نشته چې د هغو د شمیر د معلومولو لپاره ترې کار واخیستل شي
ته د د متحده ایاالتو د مالي مرستو د چمتو کولو په تړاو به سیګار خپلو پلټنو ته دوام 
 ورکړي او دا به معلومه کړي چې آیا د دغو مرستو لپاره د رپوټ شویو سرتیرو شمیره 

سمه ده که نه.
د متحده ایاالتو بیالبیلو ادارو لکه CSTC-A، سیګار او د DoD د عمومي پلټونکی ادارې 
DoD OIG د سرتیرو د سم شمیر په وړاندې کولو کې ننګونې منلې دي. د سرتیرو د شمیرلو 

په روان میتود کې بیالبیل پړاوونه شامل دي او د ANSF د کاغذ پر مخ پر چمتو کیدونکو 
رپوټونو تکیه کوي چې د هغو د قوماندې په جوړښت کې شامل دي. د CSTC-A په وینا، د 
ملي اردو پروسه د جلب او جذب د فرعي واحدونو د ځواکونو له معلوماتو الس ته راځي او 
وروسته د غونډونو له الرې مربوطه مراجعو ته لیږل کیږي. دغه رپوټونه د نوموړو مراجعو 
له لوري ټولیږي او د ایمیل له الرې د ملي اردو د سرتیرو لپاره عمومې دفتر ته لیږل کیږي. 

هلته د سرتیرو عمومي دفتر راغلي معلومات په سپرید شیټونو کې ځای پر ځای کوي او 
وروستنۍ شمیره په افغانستان کې د ناټو روزنیز ماموریت NTM-A او CSTC-A ته استول 

کیږي. د CSTC-A په وینا، “د ملي اردو د وضعیت په اړه د اونیز رپوټ څیړنه” ازمویل 
شویده او د بشري منابعو د ادارې معلوماتي سیستم کارول په پالن کې دي “له دې سره به د 

سرتیرو د شمیر د معلومولو لپاره ال معتبر میتود په کار ولویږي.”97 
د ملي پولیسو لپاره به هم دا پروسه په پام کې وي. د 2011 کال په اپریل کې سیګار د 

ملي پولیسو د معاشاتو او کاري څواک د پلټنې پر مهال وموندله چې د کورنیو چارو وزارت 
 په ملي پولیسو کې د ټولو غړو له حقیقي اندازې ناخبره دی ځکه دوی ډیټابیز یا د پولیسو 
د شمیرنې لپاره اسناد نلري تر څو یې له مخې یې پریکړه وکړي. سیګار همداشان وموندله 

چې د کورنیو چارو وزارت د افرادو اسنا په الس لیکلې بڼه په واک کې لري “ویشلي، بیل بیل 
او نامتوازنه سیستمونه.” همداشان سیګار روښانه کړه چې د څیړنې پر مهال د کورنیو چارو 

وزارت په دوامداره توګه په زرګونه هغه اسناد سکن کول چې د بشري منابعو یوه اتومات 
معلوماتي سیستم ته داخلیدل.98 

بله ننګونه د ANSF غړیو په نوم د ملکي وګړو شمیرل دي. د 2012 په فبروري کې 
 DoD OIG د ملي اردو د معاشاتو د مرستې په اړه رپوټ وکړ چې د افغان ملي اردو 

مالي مسولینو به ملکي افغانان د سرتیرو په لست کې د معاش د رپوټ لپاره اضافه کول 
)د CSTC-A او دفاع وزارت د هغه تړون په خالف چې له مخې یې یواځې نظامي افرادو 
د ASFF له الرې مرسته الس ته راوړالی شوای.(CSTC-A 99 همداشان روښانه کړه چې د 

ANSF د ګمارل شویو ځواکونو په ډله کې هم ملکي وګړي راوستل شوي وو چې بیا وروسته 
ترې وایستل شول.100 په داسې حال کې چې ملکي وګړي تر اوسه هم په رسمي شمیرو کې 
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 ANSF د( NTM-A/CSTC-A ،راځي. د دې راپور د یوه څیړنیږ لنډیز په ځواب کې 
 د روزنو، تجهیزاو پایښت لپاره د متحده ایاالتو/ناټو ګډ ماموریت( روښانه کړه چې د 

رسمي شمیرو 11,384 کسان تر اوسه هم ملکیان دي.101

د ANSF د وړتیاوو ارزونه
 د ملي اردو او ملي پولیسو د واحدونو د وړتیاوو د ارزولو لپاره، ISAF د قوماندان د واحد 

د ارزونې اسباب یا CUAT کاروي، چې پنځه پوړونه لري:102
• له سالکارانو رسه خپلواک: په دې حالت کې واحد د ماموریتونو د پالن او اجرا وړتیا 	

لري، د قوماندې مراعات او تر الس الندو کسانو کنرتول وکوالی يش، د چټک غربګون له 
ځواکونو او طبي مرستو لپاره همغږۍ او د خربداری ورکړی يش، استخبارايت معلومات 

راوایستالی يش او د یوه پراخ استخبارايت سیستم تر سیورې الندې عملیات تر رسه کوي.
• له سالکارانو رسه اغیزمن: واحد اغیزمنه پالن جوړونه، همغږي، او مدیریت اجرا کوالی 	

يش او د عملیاتو او حاالتو په اړه رپوټ برابروالی يش. مرشان، غړي او واحد له خالقي 
قوانینو پیروي کوي او افغان حکومت ته وفاداري لري. ایتاليف ځواکونه د واحد غړو ته 
ځینې وخت یواځې محدودې الرښونې ورکوي او د اړتیا په وخت کې پیاوړي کوونکي 

اقدامات رس ته رسوي. ایتاليف ځواکونه یواځې په خپلو مواقعو کې مالتړ اجرا کوي.
• له ملګرو رسه اغیزمن: واحد د پالن جوړونې، همغږي، مدیریت او د وضعیت او 	

عملیاتو په اړه رپوټ جوړونې په برخه کې ورځنیو څارنو ته اړتیا لري. همداشان له نورو 
واحدونو رسه همغږي او مفاهمه؛ او د تیارۍ د اغیزمنو رپوټونو چمتو کول. رهربان، 

غړي، او د واحد ډیری برخه له اخالقي قوانینو پیروي کوي او افغان حکومت ته وفاداري 
لري. د ANSF پیاوړي کوونکي واحد ته مالتړ چمتو کوي، او وررسه ایتاليف ځواکونه 

کوالی يش د مالتړ بشپړولو ته تقویوي اهتاممات برابر کړي.
• له ملګرو رسه د ودې په حال کې: دا واحد د پالن جوړونې، همغږۍ، مدیریت، او د 	

وضعیت او عملیاتو په تړاو رپوټ جوړونې برخه کې مرستې او همکارۍ ته اړتیا لري؛ 
همداشان له نورو واحدونو رسه د همغږۍ او مفاهمې لپاره او د اغیزمنو رپوټونو چمتو 

کولو مرستو او همکارۍ ته اړتیا لري. رهربان، غړي، او د واحد ډیری برخه له اخالقي 
قوانینو پیروي کوي او افغان حکومت ته وفاداري لري. ځیني پیاوړي کوونکي اغیزمن 

شتون لري او ګڼ مالتر برابروي. ایتاليف ځواکونه پیاوړي کوونکي او ګڼ مالتړ چمتو کوي.
• تاسیس شوي: واحد د جوړښت په درشل کې دی خو په لږه کچه د پالن جوړونې، 	

همغږۍ، مدیریت، یا د عملیاتو او وضعیت د رپوټ ورکولو وړتیا لري، د ملګري واحد د 
مرستې او موجودیت په صورت کې هم پورتني اجرات تر رسه کیږي. دغه واحد په لږه 

کچه له نورو واحدونو رسه د همغږۍ او مفاهمې وړتیا لري. رهربي او غړي کیدی يش له 
اخالقي قوانینو پیروي ونکړي یا به افغان حکومت رسه وفاداري ونلري. د واحد د پیاوړي 

کوونکو ډیری برخه موجوده نده او یا په ټیټه کچه شتون لري. دغه پیاوړي کوونکي لږ او 
یا هیچ مالتړ هم واحد ته نيش برابروالی. ایتاليف ځواکونه د مالتړ ډیری برخه برابروي.

د ملي اردو او پولیسو ارزونه د متحده ایاالتو د هڅو ښکارونکې ده—او د متحده ایاالتو 
د بسپنو له خپریدلو—چې د ANSF د پایښت، تجهیز، روزنې، او جوړښت څرګندونه هم 

کوي. دغه ارزونې همداشان د دغه ځواکونو د وضعیت په تړاو په داسې حال کې افغان او 
امریکایي ونډه والو ته نوي خبرونه وړاندې کوي چې د انتقال بهیر روان دی او افغانستان د 

 مرسته کونکي: ځانګړي واحدونه 
دي چې د جنګ کوونکو واحدونو سره 

مرسته کوي لکه انجینري، ملکي چارې، 
پوځي استخبارات، چورلکه، پوځي 

پولیس، او استخبارات، څارنه، او د دښمن 
لومړنۍ سروې. 

سرچینه: DoD، “مولن په افغانستان کې له سرحدي پوستو څخه 
لیدنه کوي،” 4/22/2009.  
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امنیت ساتلو لپاره خپل مسولیتونه پخپله په غاړه اخلي. سیګار د دغو ارزونو دقیقې څارنې 
ته کانګرس ته د دری میاشتنیو رپوټونو او پلټونکو مواردو له الرې دوام ورکوي. 

په 2010، سیګار د تیرې ارزونې اسباب وپلټل — د وړتیاو د پړاو روښانونکي اسباب چې 
له 2005 کال راهیسي کاریږي — وموندله چې دوی ونشوای کوالی چې د ANSF د وړتیاو د 
ارزونې په تړاو معتبر او متوازنې ارزونې تر سره کړي. د هغې پلټنې په اوږدو کې، DoD او 
NATO د نوي سیستم کارول پیل کړل چې CUAT نومیږي او د ANSF کچه معلوموي.103 
د 2010 په مې کې، د ISAF ګډې قوماندانۍ )IJC( د نوي سیستم د پلې کولو امر وکړ چې 
“د ANSF د هر عنصر د رپوټ ورکولو لپاره باید د تصنیف ځانګړې مشخصې رامنځ ته شي 

چې د CUAT په بڼه رپوټ ورکول کیږي، پدې عناصرو کې د مشر/قوماندان مالحظې، ترسره 
شوي عملیاتونه، د استخباراتو د ټولو وړتیا، لوجیستیک او پایښت، تجهیزات، ملګرتیا کول، د 

 پرسونل چمتو والی، ساتنه، مخابرات، د واحد ټریننګ او انفرادي زده کړه، او همدارنګه 
د ملګري واحد یا سالکارې ډلې مجموعي ارزونه شاملیږي.”104

 د CUAT له پلي کولو نه راهیسې، د بیالبیلو نمرو لقبونه بدل شوي دي، لکه چې 
په 3.3 جدول کې ښودل شوي دي. د 2012 کال په جوالی کې، د حکومت د حساب ورکولو 
 دفتر پدې اړه خپله اندیښنه وښودله چې د “خپلواک” څخه “د سالکارانو سره خپلواک” ته 

د لوړې نمرې لقب بدلول به د دې المل شي چې د ANSF ډیر واحدونه د لوړې نمرې لقب 
خپل کړي. GAO همدارنګه وایي چې “دا بدلون د پرسونل او تجهیزاتو کیفیت د 85’ څخه 

کم نه وي‘ نه د75’ څخه کم نه وي‘ کچې ته راټیټ کړې ده.”105 تیره ربعه د سیګار غوښتنې 
ته په خپل ځواب کې IJC د GAO دغې ارزونې سره مخالفت وکړه، او ویې ویل چې د لقب 
CUAT د IJC ،بدلون “په تعریف کې له بدلون سره مساوي نده.”106 له تیرې ربعې راهیسې

اصالح لپاره یوه ډله ټاکلې ده ترڅو په هغو سیمو کې چې د ارزونې لخوا پوښل شوي دي 
راکړه او ورکړه معیاري کړي.107

پدې ربع کې، IJC ټول هغه واحدونه چې په تیرو ارزونو کې رپوټ ورکړ شوي وې، د 
“ندي ارزول شوي” په کتګورۍ کې شامل کړي دي. په تیرو ربعو کې، یوازې هغه واحدونه 

پدې کتګورۍ کې شاملیدې چې )ارزول شوي نه وې( خو د ارزونې غوښتنه یې کوله.108 دا کار 
کیدای شي د دې المل ګرځیدلی وي چې د افغان ملي پوځ د واحدونو شمیر له 267 څخه 

292 ته او د “ندي ارزول شوي” واحدونو شمیر له 51 څخه 81 ته زیات کړي لکه چې په 3.24 

3.3 جدول

د CuAt لمبر ورکولو له الرې د سویو په نومونو کې د بدلون تاریخچه، د 2010 کال له اپریل څخه – تراوسه پورې
د 2011 کال اګستد 2010 کال اکتوبرد 2010 کال سپمتبرaد 2010 کال جوالید 2010 کال اپریل

د سالکارانو سره خپلواکخپلواکخپلواکخپلواکد سالکارانو سره اغیزمن

د سالکارانو سره اغیزمند سالکارانو سره اغیزمند سالکارانو سره اغیزمند سالکارانو سره اغیزمند مرستې سره اغیزمن

 د بریالیتوب لپاره CF باندې 
تکیه کوي

د ملګرو سره اغیزمند مرستې سره اغیزمند مرستې سره اغیزمند مرستې سره اغیزمن

 د بریالیتوب لپاره CF باندې په سختۍ سره اغیزمن
تکیه کوي

 د بریالیتوب لپاره CF باندې 
تکیه کوي

د ملګرو سره وده کوونکیوده کوونکي

تاسیس شویتاسیس شویغیر موثرغیر موثرغیر موثر

ندی ارزول شویندی ارزول شویندی ارزول شویندی ارزول شویندی ارزول شوی

a د CUAT رپوټ د لمبر ورکولو هرې سویې لپاره رنګه کوډ لري؛ د 2010 کال د جوالی او سپتمبر ترمینځ توپیر دا و چې د لمبر ورکولو د کوډ رنګ بدل کړای شوی و. “CF” = ایتالفي ځواکونه

سرچینه: د سیګار 12/20/2012 معلوماتي غوښتنې ته د IJC ځواب. 
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شکل کې ښودل شوې ده. په افغان ملي پولیسو کې، د واحدونو مجموعي شمیر له 408 څخه 
536 ته او د “ندي ارزول شوي” واحدونو شمیر له 131 نه 301 ته زیات شوي دي. 

 لکه څنګه چې د CUAT په هره دوره کې د هر واحد په اړه رپوټ نه ورکول کیږي، 
 IJC “د یوې دورې له بلې دورې سره مقایسه کولو لپاره” تر ټولو نه نوې ارزونه )چې په 
تیرو 18 میاشتو کې ترسره شوي وي( کارولې ده. کله چې پدې طریقې سره پرتله وشوه،د 
تیرې ربعې څخه راهیسې د افغان ملي پوځ 19 نور واحدونه “له سالکارانو سره خپلواک” 

وختل؛ درې نور یې “اغیزمن له سالکارانو سره” و. په افغان ملي پولیسو کې، 31 نور واحدونه 
“له سالکارانو سره خپلواک” او10 لږ واحدونه “اغیزمن له سالکارانو سره” و.109 

د دې لپاره چې دا اول ځل دی د واحدونو بدلون پدې طریقې سره ویل شویدي، د 3.24 
شکل یوازې هغه واحدونه ښيي چې په تیره ربعه او دې ربعه کې ارزول شوي دي، او هغه 

واحدونه نه ښيي چې په تیرو 18 میاشتو کې ارزول شوي دي. سیګار به له راتلونکي ربعې نه 
درې میاشتنۍ معلومات د نمبر ورکولو نوی سیسټم په کارولو سره مقایسه کړي.

 د افغان ملي پوځ له 292 واحدونو څخه چې په رپوټ کې ویل شوي دي، 168 واحد 
یې )58%( دوې لوړې نمرې اخیستې دي: 14% یې “د سالکارانو سره خپلواک” او 43% یې 

“د سالکارانو سره اغیزمن” ارزول شوی دي. د افغان ملي پولیسو له 536 واحدونو څخه چې 
په رپوټ کې ویل شوي دي، 172 واحد یې )32%( په دغو سویو کې شمیرل شوي دي: %13 

یې “د سالکارانو سره خپلواک” او 19% یې “د سالکارانو سره اغیزمن” ارزول شوی دي.110

سرچينې: د سيګار 9/26/2012 او 12/20/2012 معلوماتي غوښتنې ته د IJC ځوابونه.

د CUAT له مخې د ANSF نمرې
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د دفاع وزارت او د داخلې وزارت ارزونې
د دفاع وزارت او د داخلې وزارت ارزونې ربعه کې روان پرمختګ ښيي. NTM-A د دې 

دواړو وزارتونو د وړتیاو ارزولو لپاره د وړتیا موخې نمبر ورکولو له سیسټم څخه کار اخلي. 
دا سیسټم د څلور ابتدايي او دوه ثانوي درجه بندیو په مرسته د سټاف برخې )لکه هغه 
 دفترونه چې دوزیرانو د مرستیال یا معین لخوا یې مشري کیږي( او متقابل کاري سیمې 

)لکه د عمومي سټاف دفترونه( ارزوي:111
• CM-1A: د خپلواکو عملیاتونو وړتیا لري	
• CM-1B: یوازې د ایتالف ترڅارنې الندې کارونه تررسه کولی يش	
• CM-2A: د ایتالف په لږه مرسته کولی يش کارونه تررسه کړي	
• CM-2B: خپل کارونه رسته رسولی يش خو دایتالف لږې مرستې ته اړتیا لري	
• CM-3: د ایتالف د پام وړ مرستې څخه پرته خپل ماموریت رسته نيش رسولی	
• CM-4:شتون لري خو خپل ماموریت رسته نيش رسولی	

پدې ربع کې د دفاع وزارت د سټاف ټولې 45 برخې او متقابلې کاري سیمې وارزول 
شول لکه چې په 3.25 شکل کې ښودل شوې ده. د دغو څخه یو یې پرمختګ کړی و. درېو 

دفترونو ته چې په تیره ربعه کې نه و ارزول شوي د CM-2B )د عمومي سټاف رییس(، 
CM-3 )د دفاع وزارت د صحیه قوماندانۍ(، او CM-4 )د افغان هوايي ځواک قومانداني( 

نمرې ورکړ شوې.112 

سرچينې: د سيګار 10/1/2012 او 1/2/2013 معلوماتي غوښتنې ته د CSTC-A ځوابونه.

د MOD او MOI د وړتيا پړاوونو ته نمبر ورکونه، درې مياشتنۍ بدلون

CM-1A: د خپلواکو عملياتونو 
وړتيا لري

CM-1B: یوازې د ایتالف 
ترڅارنې الندې کولی شي 

کارونه ترسره کړي

CM-2A: د ایتالف په لږه 
مرسته کولی شي کارونه 

ترسره کړي

CM-2B: خپل ماموریت 
سرته رسوي خو د ایتالف 
یو څه مرستې ته اړتيا لري

CM-3: د ایتالف د پام وړ 
مرستې څخه پرته خپل 

ماموریت سرته نشي رسولی

CM-4: شتون لري خو خپل 
ماموریت سرته نشي رسولی

ندي ارزول شوي

051015

CM-1A

CM-1B

CM-2A

CM-2B

  CM-3

  CM-4

NA

د 2012 کال سپتمبر
د MoD د کارکوونکو څانګې

د 2012 کال دسمبر
د MoD د کارکوونکو څانګې

051015

CM-1A

CM-1B

CM-2A

CM-2B

  CM-3

CM-4

NA

د 2012 کال سپتمبر
د MoD د کارکوونکو څانګې

د 2012 کال دسمبر
د MoD د کارکوونکو څانګې
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0

3

10
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1

0

0

2

1

2
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0

0

13

13
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د داخلې وزارت د سټاف ټولې 32 برخې وارزول شوې؛ چې پنځه یې د تیرې ربعې په 
 CM-1A پرتله پرمختګ کړې وې. د یادونې وړ ده چې، د داخلې وزارت د عامه چارو دفتر د

نمبر — تر ټولو نه لوړه نمره — خپله کړه چې پدې سره دا د داخلې او دفاع وزارتونو په 
 چوکاټ کې یوازینی اداره چې ویل کیږي د خپلواکو عملیاتونو وړتیا لري. نور دفترونه 
چې پرمختګونه یې کړي دي د جندر د چارو دفتر )CM-3(، د ځواک چمتو والی دفتر 

 )CM-3( او د افغان عامه محافظت ځواک ،)CM-2A( افغان یونیفارم پولیس ،)CM-2A(
دی. پدې ربع کې د سټاف یوه نوې برخه — هغه دفتر چې د اطفاییه خدماتو اداره کوي — 

په ارزونه کې شامله شوه او د CM-3 نمبر یې خپله کړه.113

افغان ملي پوځ
د 2012 کال د دسمبر تر 31 پورې، متحده ایاالتو د ASFF له بسپنو څخه د افغان ملي پوځ 
د جوړولو، روزلو، او پایښت لپاره 28.1$ میلیارده ډالر مقید کړی و چې 24.9$ میلیارده ډالر 

یې مصرف شو.114 

د افغان ملي پوځ قوت
د CSTC-A په وینا، د افغان ملي پوځ عمومي قوت د 2012 کال د نومبر تر 21 پورې 

180,517 کسانو ته رسیده )174,645 تنه پوځ او 5,872 تنه هوايي ځواک(. لکه څنګه چې 
په 3.4 جدول کې ښودل شوی د تیر ربعې په پرتله 10,331 کسان کم شوي دي. د پوځ له 

174,645 کسیزه پرسونل څخه، 23,138 کسان یې افسران، 54,372 تنه یې بریدمنان، 93,265 

3.4 جدول

د ANA ځواک، درې میاشتنۍ بدلون
ګومارل شویواک ورکړ شوی

Q3 2012Q4 2012د ANA برخه
درې میاشتنۍ 

Q3 2012Q4 2012بدلون
درې میاشنۍ 

بدلون
1,647-19,61317,966هیڅ یو201st18,42118,421 قطعې

705-21,33020,625هیڅ یو203rd20,61420,614 قطعې

288-20,14419,856هیڅ یو205th19,07519,075 قطعې

563-13,82413,261هیڅ یو207th14,70614,706 قطعې

1,024-15,19414,170هیڅ یو209th14,85214,852 قطعې

193+16,94217,135هیڅ یو215th17,54217,542 قطعې

1,086-10,2389,152هیڅ یو111th9,6089,608 مرکزي فرقه

145+10,19310,338هیڅ یو12,52512,525د ځانګړو عملیاتونو ځواک
a 420+36,43836,858هیڅ یو44,71244,712د قطعو څخه پورته ایچیلون

b TTHS5,476-20,76015,284هیڅ یو

10,031-184,676174,645هیڅ یو172,055172,055د ANA ټول ټال
)AAF( 300-6,1725,872هیڅ یو7,6397,639افغان هوايي ځواک

 د افغان ملي پوځ 
 او افغان هوايي 

ځواک ټول ټال
179,694c179,69410,331-190,848180,517هیڅ یو

 یادونې: د Q4 معلومات د 9/6/2012 نیټې پورې دي. د Q1 معلومات د 11/21/2012 نیټې پورې دي. 
 a پدې کې MoD، عمومي کارکونکي، د مینځنی قوماندې ترینیان، 

 b موقتي کسان، نیول شوي کسان، او زده کوونکي شامل دي؛ دا شمیرې د واک لرونکي پرسونل په رقم کې ندي شمیرل شوي، 

c پدې کې ملکي کسان شامل دي.

سرچینه: د سیګار 10/1/2012, 1/2/2013, 1/4/2013, 1/6/2013 او 1/14/2013 معلوماتي غوښتنې د CSTC-A ځوابونه. 
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تنه یې خدمتي پرسونل، او 3,870 کسان یې زده کونکي دي. د افغان هوايي ځواک له 
5,872 کسیزه پرسونل څخه، 2,199 کسان یې افسران، 2,100 تنه بریدمنان، او 1,573 تنه یې 
خدمتي پرسونل دي. په هرصورت، د ګومارل شوي ځواک شمیره اړینه نده چې په دنده کې 

د حاضرو کسانو له شمیرې سره مساوي وي. د اصلي جنګیالي ځواکونو څخه )د پوځ شپږ 
 قطعې، 111 مرکزي فرقه، او د ځانګړو عملیاتونو ځواک( یواځې 62.3–80.4% خپلو دندو 

کې حاضر ول؛ او دافغان هوايی ځواک 84% خپلو دندو کې حاضر ول.115 

د افغان ملي پوځ پایښت
د 2012 کال د دسمبر تر 31 پورې، متحده ایاالتو د افغان پوځ د پایښت لپاره د ASFF له 

بسپنو څخه 9.5$ میلیارده ډالر مقیدکړي و چې 9$ میلیارده ډالریې مصرف شول.116 
د 2013 کال په جنوري کې د متحده ایاالتو د بسپنو په اړه چې د ANA د سون موادو 

 لپاره یې ورکړي و، په یوه پلټنه کې سیګار ومونده چې CSTC-A د سون د بیالبیلو ډولونو 
د فرمایش، تسلمیدو، او پیسو ورکولو په اړه حساب نشي ورکولی. برسیره پردې، د افغان ملي 

پوځ د سون موادو راتلونکي اړتیاو په اړه )چې په راتلونکو شپږو مالي کلونو کې د متحده 
ایاالتو له تخصیصاتو څخه نږدې 3.1$ میلیارده ډالره غوښتنه کوي( د سون موادو د اعتباري 

اړتیاو او د مصارفو د ریښتونی معلوماتو په اساس ندي ارزول شوي، او کیدای شي تر اندازې 
زیات وي. پلټنه غوښتنه وکړه چې د افغان ملي پوځ نقلیه وسیلو، جنراتورانو، او د بریښنا 

مرکزونو لپاره د پټرول، تیل او ګریس چمتو کولو له بهیر څخه په کلکه څارنه وشي.
د CSTC-A په وینا، د پایښت د بودیجې یوې برخې په توګه متحده ایاالتو افغان ملي 

پوځ ته نږدې د 1.03$ میلیارده ډالرو په ارزښت مهمات چمتو کړي دي.117 

د ANA معاشات، خواړه او جایزې
د CSTC-A په وینا د 2012 کال دسمبر تر 8 پورې، د متحده ایاالتو حکومت د ANA د 

معاشونو، خواړو او جایزو لپاره 1.5$ میلیارده ډالرد ASFF له الرې تخصیص کړي چې پدې کې 
142.6$ میلیونه ډالر یې د دې ربعې لپاره وې.MoD 118 د افغانستان د مالي ادارې په معلوماتی 

سیسټم کې د افغان ملي پوځ د معاشاتو، خواړو او جوایزو له بهیر څخه څارنه کوي.119 د 
CSTC-A په وینا داسې منل شوې ده چې افغان حکومت د متحده ایاالتو د مرستو له مصرف 
څخه وړاندې خپله بودیجه مصرف کړي )په 1391 لمریز کال/د 2012 کال د مارچ له 20 څخه 

د 2013 کال د مارچ تر 20 پورې، کې 133.3$ میلیونه ډالره کیږي(. CSTC-A اټکل کړې ده 
چې که چیرې افغان ملي پوځ خپل رسمي ځواک ته ورسیږي نو هر کال به د خپلو مرکزونو د 

معاشونو، بحششونو، خواړه او جایزو لپاره 686.1$ میلیونه ډالرو ته اړتیا ولري.120 
CSTC-A ویلي چې د 2012 کال د نومبر له 20 نیټې څخه د افغان ملي پوځ ټول پرسونل 
یو ډول بخششي معاشونه ترالسه کړي دي. همدارنګه CSTC-A وايي چې د معاشونو د لست 

شمیرې له نهايي شمیرو څخه لږې دي ځکه چې د معاشونو د لست سیسټم او د پرسونل 
دمحاسبې سیستم تر مینځ په رپوت ورکولو کې تاخیر شته دی. د بیلګې په توګه، کوم پرسونل 
چې له رخصتۍ نه پرته کار ته نه راځي معاش نه اخلي، خو تر څو چې د پرسونل د معاشونو 

له لست نه ویستل شوی نه وي د افغان ملي پوځ په نهايي مصرف کې شمیرل کیږي.121
 سیګار او DoD OIG دواړه د متحده ایاالتو د هغو مرستو په اړه پلټنې کړې دي چې 

د ANSF معاشونو لپاره ورکول کیږي. د 2012 کال په فبروري کې، DoD OIG ومونده چې 
NTM-A/CSTC-A د افغان ملي پوځ د معاشونو له بودیجې د هغو 410.4$ میلیونه ډالرو 
په اړه داسې کنټرول نه درلوده ترڅو معلومه کړې چې د دفاع وزارت ته په سمه توګه لیږل 

شوي او رپوټ ورکړ شوي وي. برسیره پردې، DoD OIG ومونده چې CSTC-A ته اړینه ده 

د سیګار پلټنه
سیګار په خپله یوه پلټنه کې چې 
د متحده ایاالتو په بسپنه ملي پوځ 

ته د سون موادو د اخیستلو په 
 CSTC-A اړه کړې وه، ومونده چې
نشي کولی د هغو 1.1$ میلیارده 
ډالرو حساب ورکړي چې د 2007 

کال څخه تر 2012 کاله پورې افغان 
ملي پوځ ته تیل، غوړي او ګریس 
اخیستل شوي دي. سیګار د دې 

موادو حساب ورکونې ته د ودې 
ورکولو په منظور د ټینګ کنترول 

غوښتنه کړې ده. د الزیاتو معلوماتو 
لپاره د 2 برخې 20 مخ وګورۍ.
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 ANA ترڅو د دفاع وزارت ته خپلې الرښونې زیاتې کړي ترڅو د ایتالف له مالتړ څخه پرته د
د معاشونو بهیر د ساتلو جوګه شي. د دې پلټنې په یوه برخه کې، DoD OIG وړاندیز کوي 

چې CSTC-A داسې کړنالرې پلي کړي چې په نتیجه کې یې د مصالحې او ویشلو د بهیر 
دقت ډاډمنه کړای شي.122 

د ANA تجهیزات او ټرانسپورټیشن
د 2012 کال د دسمبر تر 31 پورې، متحده ایاالتو د افغان پوځ د تجهیزاتو او ټرانسپورټیشن 
لپاره د ASFF له بسپنو څخه 9.9$ میلیارده ډالر مقید کړي وو چې 9.8$ میلیارده ډالر یې 

مصرف شو.123 ددې بسپنو زیاته برخه د وسلو، اړوندو تجهیزاتو، نقلیه وسایط، مخابراتي 
وسیلو، الوتکې او هوانوردۍ پورې اړوندو وسیلو په اخیستلو لګول شوي دي.124 لکه څنګه 

چې په 3.5 جدول کې راځي پدې برخه کې د متحده ایاالتو د مرستو ډیره برخه د نقلیه 

وسیلو او ټرانسپورټیشن پورې اړوندو وسایلو لګول شوي دي. 
د CSTC-A په وینا، دا ربع د افغان هوايي ځواک په اجناسو کې 109 الوتکې شاملې وې:125

• Mi-17s 48 )ترانسپوريت چورلکې(	
• Mi-35s 11 )بریدکونکي چورلکې(	
• C-27As 16 )بار وړونکي الوتکې(	
• C-208s 22 )د سپک ترانسپورت الوتکې(	
• C-182s 6 )څلور کسیزه ټریرنان(	
• MD-530Fs 6 )سپکې چورلکې(	

DoD په 2013 مالي کال کې د خپلې بودیجې په وړاندیز کې یوازې 241.5$ میلیونه 
ډالر یې د ASFF له الرې د افغان ملي پوځ د تجهیزاتو او ټرانسپورټیشن لپاره تخصیص کړي 
دي — 83% د هغې شمیرې نه لږه ده چې په 2012 مالي کال کې د دې موخې لپاره ورکړ 

شوې وه. په تخصیص کې کموالی دا ښيي چې افغان ملي پوځ خپل بشپړ ځواک ته له رسیدو 
سره اضافي تجهیزاتو ته یې اړتیا کمیږي. په وړاندیز کې هغه رقم ندی شامل چې د وسلو او 

نقلیه وسیلو لپاره ورکول کیږي؛ دا وړاندیز شوې بودیجه له افغان هوايي ځواک څخه د مالتړ 
لپاره )169.8$ میلیونه ډالر(، د مخابراتي او استخباراتي وسیلو تیارول )1.7$ میلیونه ډالر(، او 

د هوا له الرې باروړلو عملیاتو نو څخه د مالتړ لپاره )70$ میلیونه ډالر( ورکول کیږي.126

د ANA زیر بنا
 د 2012 کال د دسمبر تر 31 پورې، متحده ایاالتو د ASFF له بسپنو څخه 6.2$ میلیارده 

 ډالر د افغان پوځ د زیربناو لپاره مقید کړي ؤ چې 3.7$ میلیارده ډالر یې مصرف شول.127 

3.5 جدول

د متحده ایاالتو په مرسته د ANA  د تجهیزاتو لګښت 

پاتې شوي ترڅو اخیستل شويد تجهیزاتو ډول
واخیستل شي

858,920$726,724,135$وسلې

4,436,000$5,547,186,248$نقلیه وسیلې

0$580,511,688$مخابراتي تجهیزات

5,294,920$6,854,422,071$ټول ټال

سرچینه: د سیګار 1/2/2013 معلوماتي غوښتنې ته د CSTC-A ځواب. 

د افغان هوايي ځواک یو زده کوونکی پیلوټ 
وروسته له هغه چې د MD-530 ډوله چورلکې 

لومړی الوتنه یې پای ته رسولې ده ترې ښکته 
کیږي. )د متحده ایاالتو د هوايي ځواک تصویر(
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د CSTC-A په ویناد 2012 کال د دسمبر تر31 پورې، متحده ایاالتو 207 زیربنايي پروژې 
 پای ته رسولي )د 2.57$ میلیارده ډالرو په ارزښت(، 107 نورې پروژې ترکار الندې دي 

)د 2.57$ میلیارده ډالرو په ارزښت( او 58 پروژې په پالن کې نیول شوي دي )د $1.09  
میلیارده ډالروپه ارزښت(.128 

 پدې ربع کې، د افغان ملي پوځ لويې زیربنايي پروژې پدې ډول وې: په کنړ والیت کې 
 د 201 قطعې لپاره د غونډ یوه قشله)د 115.8$ میلیونه ډالرو په ارزښت(، په کابل کې 

 د دفاع وزارت د مرکزونو اوله مرحله )د 89.5$ میلیونه ډالرو په ارزښت(، او په کندهار کې 
د 205 قطعې لپاره د غونډ یوه قشله )د 89.1$ میلیونه ډالرو په ارزښت(.129 

لکه څنګه چې د 2012 کال په اپریل کې د سیګار په درې میاشتنۍ رپوټ کې یادونه 
شوې ده، په 2013 مالي کال کې د DoD لخوا وړاندیز شوې بودیجه د 2012 مالي کال په 

پرتله 85% لږه وه. د 2013 مالي کال وړاندیز شوې بودیجه د رغونیزو پروژو لپاره نده، بلکه 
د دې لپاره ده چې پوځې قشلې او د ځواک ساتلو سیسټمونه لوړ او نوې کړي، او د ایتالف 
تسهیالت دې ته چمتو کړي چې د متحده ایاالتو د ځواکونو له وتلو نه وروسته ANSF ته د 

سپارلو جوګه شي.130 

د ANA او MoD ټریننګ او عملیاتونه 
د 2012 کال د دسمبر تر 31 پورې، متحده ایاالتو د ASFF له بسپنو څخه د افغان پوځ 

او دفاع وزارت د عملیاتونو او ټریننګ لپاره 2.5$ میلیارده ډالر مقید کړی ؤ چې ددې له 
جملې څخه 2.5$ میلیارده ډالر یې مصرف شو.131 پدې ربع کې، د CSTC-A په وینا، د 

افغان ملي پوځ 69,776 تنه پرسونل په بیالبیلو ټریننګونو کې ګومارل شوي ول — چې له 
دې شمیرې څخه 54,881 کسانو د سواد زده کولو په ټریننګ کې بوخت و. برسیره پردې، 

6,946 تنه خدمتي پرسونل د جنګیالیو اساسي کورسونو کې معرفي شول، 2,360 تنه کسان 
د افسرۍ ټریننګ ته معرفي شول، او 1,751 کسانو د بریدمنۍ ټریننګ ته معرفي شول. په 
نورو ټریننګونو کې د جګړې ځانګړي کورسونه لکه د پیاده نظام ټریننګ؛ د جګړې مالتړې 

کورسونه لکه انجینري، نښې، او لوجیستیک؛ او د هغو نقلیه وسیلو د ګرځونې کورسونه 
شامل دي چې ګړندی حرکت لري او د بیالبیلو موخو لپاره جوړ شوي دي.132

د CSTC-A په وینا، متحده ایاالتو د ANA د ټریننګ لپاره د بیالبیلو قراردادونو بودیجه 
ورکوي. CSTC-A اټکل کړې ده چې د ټریننګ دا فعالیتونه هرکال نږدې 560$ میلیونه 

ډالرو ته اړتیا لري )یا 140$ میلیونه ډالر په هر درې میاشت کې( البته پدې کې د پرسونل، 
خواړه، سون مواد، تسهیالت، او د طبي مرستو لګښتونه شامل دي.133 

د افغان ملي پوځ د سواد زده کړه
د ANA د سوادزده کړې پروګرام د 312 درسي ساعت درلودونکی کریکولم په اساس چمتو 
شوی. د CSTC-A په وینا، د دې لپاره چې یو شاګرد له بشپړې بې سوادۍ څخه وظیفوي 
سواد درلودلو پورې مزل ووهي، باید اووه ازموینې تیرې کړي. د شاګرد کړنه ښيي چې ایا 

راتلونکي پړاو ته پرمختګ کولی شي که نه. د 2012 کال د دسمبر تر 1 پورې، پدې ازموینو 
کې د افغان ملي پولیسو د بریالیتوب کچه په الندې ډول وه: 95% د 1 کچې سواد لپاره، 

97% د 2 کچې سواد لپاره، او 97% د 3 کچې سواد لپاره.134 لکه څنګه چې د سیګار په تیرو 
درې میاشتنیو رپوټونو کې ویل شوې ده، د 1 سویې په سواد کې زده کوونکی کولی شي 

یوازې لغتونه ولولي یا ولیکي، تر 1,000 پورې وشمیري او ټولې شمیرې سره جمع او منفي 
کړي. په 2 کچې کې یو زده کوونکی کولی شي جملې ولولي یا ولیکي، اساسي ضر ب او 

ویش ترسره کړي او د اندازه کولو واحدونه وپیژني. په 3 کچه کې یو کس کولی شي وظیفوي 

د ANA او ایساف چارواکي د افغان پوځ د ملي 
 اکاډمۍ یوې پرتمینې غونډې ته حاضر شول. 

)د NTM-A تصویر(
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سواد زده کړي او د “لیکل شوي یاچاپ شوي موادو پیژندنه، پوهه، تعبیر، جوړول، اړیکه 
نیول، شمیرل او کارونه ترسره کړي.” NTM-A/CSTC-A وايي چې د 3 کچې زده کوونکی 
د لوستلو لپاره د زده کړې نه د زده کړې لپاره لوستلو خوا ته ځي.135 د 2009 کال له اکتوبر 

څخه راهیسې چې د ANA لپاره د سواد زده کولو پروګرام پيل شوې ده د 2012 کال تر 
نومبر پورې، د ANA ،22,794 تنه کسانو له 3 سویې څخه فارغان شوي دي.136

د 2010 کال څخه راپدیخوا متحده ایاالتو د ANSF لپاره د سواد زده کولو درې 
قراردادونه السلیک کړي دي. هره پروژه یو قاعده وي کال او پنځه کلن حد لري — دیو کلن 
انتخاب په توګه چې دهرکال په اګست میاشت کې تمرین ترسره کیږي — او اعظمي لګښت 

یې 200$ میلیونه ډالرو ته رسیږي. د CSTC-A په وینا، الندې قرارداد کوونکي 1,391 
ټرینران د ANA لپاره چمتو کوي:137

• OT ټریننګ سولوشن )یو امریکايي رشکت( 517 ټریرنان چمتو کوي.	
• انسایټ ګروپ )یو افغاين رشکت( 318 ټریرنان برابروي.	
• دکاروان د لوړو زده کړو انسټیټیوټ )یو افغاين رشکت( 556 ټریرنان برابروي.	

CSTC-A ویلي چې د ANP پرسونل د سوادزده کولو ټریننګ مسولیت به د 2013 کال د 
جوالی له 1 نه د 2014 کال د جنوري تر 31 پورې ANA ته سپارل کیږي. د ANA د ټریننګ 
مرکزونو کې د سواد زده کولو ټریننګ به د 2014 کال په دسمبر کې سپارل کیږي. په همدې 

وخت کې، یو نوی قرارداد د همغږي کیدو په صورت کې ده ترڅو د لیږد څخه وړاندې د 
سواد زده کړې افغان ټرینرانو ته روزنه ورکړي.138

ښځې په افغان ملي پوځ کې
 د CSTC-A په وینا، د 2012 کال د نومبر تر 20 پورې، 380 ښځې — 268 افسرانې، 105 
بریدمن، او اووه سپاهیانې — د افغان پوځ په پرسونل کې شاملې وې. دا د تیرې ربعې له 
شمیرو سره مساوي دي. CSTC-A اشاره وکړه چې پدې شمیر کې د افغان هوايي ځواک 

34 پرسونل شامل دي. روانه موخه داده چې دښځو شمیر د افغان پوځ او هوايي ځواک په 
195,000 پیاوړو سرتیرو کې 10% ته ورسیږي.139 

د CSTC-A په وینا، د افغان پوځ په لیکو کې د ښځو ګومارل التراوسه هم ټیټ 
لومړیتوب لري. افغان ملي پوځ د ښځو د غوښتنو کتلو، ازمویلو، او پروسس کولو لپاره 

یو مرکزي او جوړ شوی بهیر نلري. په هر صورت، افغان ملي پوځ په ځینو برخو کې لکه 
استخبارات او قانون، ښځو ته خپله اړتیامني، او د داسې پوستونو د ډکولو لپاره د ښځو له 

استخدام څخه مالتړکوي.140
NTM-A د افغان پوځ په لیکو کې د ښځو دګومارنې او انسجام څخه د مالتړ لپاره دوه 
لومړیتوبه لري: د دفاع وزارت په چوکاټ کې د بشري حقونو، او قومي توازن درلودونکی، 
او د جندر انسجام درلودونکی دفتر تاسیس کول، او په استخباراتي څانګه کې د ښځو له 

استخدام څخه د مالتړ لپاره یو پروګرام جوړول.141
 د دې رپوټ د یوې بررسۍ مسودې ته په ځواب کې، DoD ویلي چې د ګڼو عواملو 
 له امله د ښځو استخدام او ګومارنه الهم ستونزمنه ده. په هر صورت، DoD وايي چې 

 “د ښځینه و کارکونکو د ظرفیت زیاتولو لپاره ټریننګ په پام کې نیول شوي دي.” د بیلګې 
په توګه، په پام کې نیول شوې وه چې په 2012 کال کې د کاندید افسرانو د مکتب لپاره د 

60 ښځو په ظرفیت دوه صنفونه جوړ کړای شي؛ په هر صورت، د 2012 کال تر سپتمبر پورې 
یوازې یو صنف یې — 11 کسان — فارغ ورکړې ده.142
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افغان ملي پولیس
د 2012 کال د دسمبر تر 31 پورې، متحده ایاالتو د ASFF له بودیجې څخه 14.6$ میلیارده 

ډالر د افغان پولیسو د جوړولو، ټریننګ، او پایښت لپاره مقید کړی و چې له دې څخه 
12.9$ میلیارده ډالر یې مصرف شوی دی.143 

د افغان ملي پولیسو قوت
د CSTC-A په وینا، د 2012 کال د نومبر تر 20 پورې، د افغان ملي پولیسو مجموعي شمیر 

151,080 و — 106,235 تنه افغان یونیفارم پولیس، 21,928 تنه افغان سرحدي پولیس، 14,383 
تنه د افغان عامه نظم پولیس، 2,581 تنه د افغانستان د مخدره توکو ضد پولیس، او 5,953 تنه 
زده کوونکي د ټریننګ په حال کې دي. لکه څنګه چې په 3.6 جدول کې راځي دا رقم د تیرې 
ربعې په پرتله 2,160 زیات دی. د دې پرسونل له جملې نه، 24,567 تنه افسران، 43,660 تنه 

 CSTC-A .بریدمنان، 74,319 تنه ګزمه کوونکي کسان، او 5,953 تنه یې د ټریننګ شاګردان دي
اشاره کړې ده چې د افغان ملي پولیسو په مجموعي شمیر کې CNPA شامل شوي دي.144

د افغان ملي پولیسو پایښت
د 2012 کال د دسمبر تر 31 پورې، متحدو ایاالتو د ASFF له بودیجو څخه 4.8$ میلیارده 
ډالر د افغان ملي پولیسو د پایښت لپاره مقید کړي ؤ چې له دې څخه 4.6$ میلیارده ډالر 

یې مصرف شو.145
سیګار پدې ربع کې د افغان ملي پولیسو د نقلیه وسیلو د ساتنې څخه په یوه پلټنه کې 
معلومه کړه که چیرې متحده ایاالت د هغو نقلیه وسیلو د شمیر د ټاکنې طریقه بدله کړي 

چې په کار اخیستل کیږي، کولی شي په لګښت کې میلیونونه ډالر سپما راولي.
د پایښت بودیجې د یوې برخې په توګه، متحده ایاالتو افغان ملي پولیسو ته د $288 

میلیونه ډالرو په ارزښت مهمات برابر کړي دي.146 

د افغان ملي پولیسو معاشونه
 د CSTC-A د رپوټ په اساس، د 2008 کال څخه د 2012 کال د دسمبر تر 31 پورې، 

د متحده ایاالتو حکومت د ASFF له الرې 818$ میلیونه ډالر د افغان ملي پولیسو د معاشونو 

3.6 جدول

د ANP ځواک، درې میاشتنۍ بدلون
ګومارل شويواک لرونکی

درې میاشتنۍ بدلونQ3 2012Q4 2012درې میاشتنۍ بدلونQ3 2012Q4 2012د ANP برخه
AUP110,279110,279303-106,538106,235هیڅ یو

ABP23,09023,090315-22,24321,928هیڅ یو

ANCOP14,54114,541202-14,58514,383هیڅ یو

 a NISTA3,516+2,4375,953هیڅ یو
b 536هیڅ یونور

c 156,910c 157,000+90146,339148,499+2,160د ANPټول ټال شمیره
CNPA2,986NR2,6222,581-41

2,119+148,961151,080د ANP + CNPA ټول ټال شمیره

 یادونې: د Q3 معلومات د 8/21/2012 نیټې پورې دي. د Q4 معلومات د 11/20/2012 نیټې پورې دي؛ NR= رپوټ ندی ورکړ شوی
 a هغه پرسونل چې په ټریننګ کې دي 

 b فارغ شوي افسران چې د ګومارنې انتظار کوي 
c د افغان ملي پولیسو رسمي مجموعي شمیر د ABP ،AUP، او ANCOP له مجموعي شمیر څخه زیات دي. دا څرګنده نه وه چې نورې برخې هم د ANP په مجموعي رقم کې شمیرل شوي وي.

سرچینه: د سیګار 10/1/2012، 1/2/2012، او 1/4/2013 معلوماتي غوښتنې ته د CSTC-A ځوابونه. 

د سیګار پلټنه
سیګار د ANP د نقلیه وسیلو د 

ساتنې په برخه کې په خپله پلټنه 
کې ومونده چې متحده ایاالتو په 

17 میاشتو کې د ویجاړ شوو نقلیه 
وسیلو د ساتلو لپاره 6.8$ میلیونه 
ډالر مصرف کړي. د الزیاتو معلوماتو 

لپاره، د 2 برخې 18 مخ. وګورۍ.
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او جوایزو لپاره برابر کړي ؤ )جوایز هغه اضافي معاشونه دي چې په جګړو او یا کومه ځانګړې 
برخه کې د ګډون کونکو سرتیرو لپاره ورکول کیږي(. په هر صورت، په دغه شمیره کې د غیر 

ASFF بودیجې شاملې ندي. د 2002 کال څخه دیخوا، متحده ایاالتو د افغان ملي پولیسو څخه 
د مالتړ لپاره د افغانستان لپاره د قانون او نظم خیریه بودیجې )LOTFA( له الرې نږدې $1.01 
میلیارده ډالر مرسته کړې ده. LOTFA یو ملټي نیشنل خیریه بودیجه ده چې د ملګروملتونو د 
پراختیايي پروګرام لخوا اداره کیږي، او د پولیسو څخه د مالتړ لپاره افغان حکومت لپاره بسپنې 

چمتو کوي. متحده ایاالتو د LOTFA د مرستو څخه پرته 51.5$ میلیونه ډالر د افغان محلي 
پولیسو د معاشونو او جایزو لپاره چمتو کړې ده.147 

 د CSTC-A په وینا، کله چې افغان پولیسو خپل 157,000 کسیز قوت ته ورسیږي، 
نو هرکال به نږدې 628.1$ میلیونه ډالرو ته د معاشونو )265.7$ میلیونه ډالر(، جایزو 

)224.2$ میلیونه ډالر(، او خواړو )138.2$ میلیونه ډالر( لپاره اړتیا ولري.148 د لګښتونو 
دا اټکل د تیر ربعې په پرتله چې 726.9$ میلیونه ډالر و، کم دی. CSTC-A ویلي چې دا 
کموالی په موقتي ډول د ورکړې زیاتوالی له امله چې د معاشونو څخه جوایزو ته انتقال 

شوې دي، د محلي پولیسو د لګښت ویستلو له امله چې بیله یادونه یې شوې ده، او د ډالرو 
په تبادله کې د بدلون راتلو له امله رامینځته شوې ده.149

د افغان ملي پولیسو تجهیزات او ټرانسپورټیشن
د 2012 کال د دسمبر تر 31 پورې، متحدو ایاالتو د ASFF له بودیجو څخه 3.5$ میلیارده 

ډالر د افغان پولیسو د تجهیزاتو او ټرانسپورټیشن لپاره مقید کړي ؤ چې 3.4$ میلیارده 
ډالر یې مصرف شو.150 د دې بودیجې ډیرې برخې د وسلو او اړوندو وسایلو، نقلیه وسایط، 

مخابراتي وسایلو او مهماتو په اخستلو کې مصرف شول.151 لکه څنګه چې په 3.7 جدول 
کې ښودل شوې ده پدې برخه کې د متحده ایاالتو ډیرې مرستې د نقلیه وسیلو او د 

ترانسپورتیشن اړوند تجهیزاتو لپاره ورکړ شوي دي. 

د افغان ملي پولیسو زیربنا
د CSTC-A په وینا د 2012 کال د دسمبر تر 31 پورې، متحده ایاالتو د ASFF له بودیجو 

څخه 3.5$ میلیارده ډالر د افغان ملي پولیسو د زیربنا لپاره مقید کړي ؤ چې 2.1$ میلیارده 
ډالر یې مصرف شو.152 د 2012 کال د دسمبر تر 31 پورې، متحده ایاالتو د افغان ملي پولیسو 

د زیربنا 478 پروژې )د 1.45$ میلیارده ډالرو په ارزښت( بشپړې کړي، او د 247 پروژو کار 
)د 1.38$ میلیارده ډالرو په ارزښت( روان دی، او 38 نورې پروژې )د 403$ میلیونه ډالرو په 

ارزښت( په پالن کې نیول شوي دي.153 
 پدې ربع کې، د افغان ملي پولیسو تر کار الندې تر ټولو نه لویې پروژې په کندهار کې 

د پولیسو د ټریننګ سیمه ییز مرکز )د 62.3$ میلیونه ډالرو په لګښت( او همدارنګه په 
هرات کې )د 62.2$ میلیونه ډالرو په لګښت(، او د داخلې وزارت په سترو قوماندانیو 

3.7 جدول

د متحده ایاالتو په مرسته د ANP د تجهیزاتو لګښت
تراوسه ال ندي اخیستل شوياخیستل شويد تجهیزاتو ډول

14,288,272$366,079,788$وسلې

19,386,607$2,687,549,123$نقلیه وسیلې

42,500$201,958,600$د مخابراتو تجهیزات

33,717,379$3,255,587,511$ټول ټال

سرچینه: د سیګار 1/2/2013 معلوماتي غوښتنې ته د CSTC-A ځواب. 
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کې اداري تسهیالت )د 59.5$ میلیونه ډالرو په لګښت( و.154 د رپوټ ورکولو پدې موده 
کې، سیګار یو تفتیشي رپوټ خپور کړ چې په کندز کې د متحده ایاالتو په بسپنه د افغان 
سرحدي پولیسو د مرکز په هکله یې اندیښنې ښکاره کړې وې. سیګار ومونده چې د $7.3 
میلیونه ډالرو په ارزښت پروژه تر ډیره حده نه کارول کیږي. په کندز کې د 17.7$ میلیونه 

ډالرو په ارزښت د افغان ملي پولیسو د والیتي مرکزونو په هکله د سیګار یو بل تفتیشي 
رپوټ د تسهیالتو د اوږدمهاله کارونه او پایښت په اړه اندیښنه ښودلې ده.

 DoD په 2013 مالي کال کې د افغان ملي پولیسو د زیربنا لپاره چې کومه بودیجه د
لخوا وړاندیز شوې ده د 2012 مالي کال له رسمي بودیجې څخه 85% لږه ده. د مالي کال 

وړاندیز د رغونیزو پروژو لپاره نه بلکه د قشلو، د ځواک محافظت سیسټمونو د لوړولو، 
او هم د دې لپاره ورکول شوې ده چې د متحده ایاالتو د ځواکونو له ویستلو نه وروسته د 

ایتالف تاسیسات ANSF ته د تسلیمولو جوګه کړای شي.155 

د افغان ملي پولیسو ټریننګ او عملیاتونه 
د 2012 کال د دسمبر تر 31 پورې، متحدو ایاالتو د ASFF له بودیجو څخه 2.8$ میلیارده 

ډالر د افغان ملي پولیسو او دداخلې وزارت د ټریننګ او عملیاتونو لپاره مقید کړی ؤ چې له 
دې څخه 2.8$ میلیارده ډالر يې مصرف شوی.156

د افغان ملي پولیسو سواد زده کول
د ANP د سواد زده کولو پروګرام لکه د ANA، 312 درسي ساعت لرونکی کوریکولم لري. د 
CSTC-A په وینا، د دې لپاره چې یو کس له بشپړ بې سوادۍ څخه ظیفوي سواد زده کړي 

اړینه ده چې اووه ازموینې سرته ورسوي. د زده کوونکي کړنه دا روښانه کوي چې ایا راتلونکې 
پړاو ته د تلو وړتیا لري که نه. د 2012 کال د دسمبر تر 1 پورې، د ANP د بریالیتوب کچې پدې 

ډول وې: 90% د سوادزده کولو د 1 کچې لپاره، 90% د 2 کچې لپاره، او 86% د 3 کچې لپاره. 
لکه څنګه چې د سیګار په تیرو درې میاشتنیو رپوټونو کې ویل شوې ده، د 1 کچې زده کوونکي 

کولی شي یوازې لغاتونه ولیکي او ولولي، تر 1,000 پورې وشمیري او ټولې شمیرې سره جمع 
او منفي کړي. په 2 کچه کې یو کس کولی شي جملې ولولي او ولیکي، اساسي ضرب او ویش 

ترسره کړي او د اندازه کولو واحدونه وپیژني. په 3 کچه کې یو کس وظیفوي سواد زده کوي چې 
په مرسته یې “لیکلي او چاپ شوي مواد په نښه کوي، پوهیږي، تعبیر او جوړوي، شمیري او 

کارولی شي.” د 2009 کال له اکتوبر څخه راهیسې چې د ANP لپاره د سواد زده کولو پروګرام 
پيل شوې ده، د ANP، 23,743 تنه کسانو له 3 کچې څخه فارغان شوي دي.157

د 2010 کال څخه راپدیخوا متحده ایاالتو د ANSF لپاره د سواد زده کولو درې 
قراردادونه السلیک کړي دي. هره پروژه یو قاعده وي کال او پنځه کلن حد لري — دیو کلن 
انتخاب په توګه چې دهرکال په اګست میاشت کې تمرین ترسره کیږي — او اعظمي لګښت 

یې 200$ میلیونه ډالرو ته رسیږي. د CSTC-A په وینا، الندې قرارداد کوونکي 1,776 
ټرینران د ANP لپاره چمتو کوي:158

• OT ټریننګ سولوشن )یو امریکايي رشکت( 468 ټریرنان چمتو کوي.	
• انسایټ ګروپ )یو افغاين رشکت( 401 ټریرنان برابروي.	
• د کاروان د لوړو زده کړو انسټیټیوټ )یو افغاين رشکت( 907 ټریرنان برابروي.	

CSTC-A ویلي چې د ANP پرسونل د سواد زده کولو ټریننګ مسولیت به د 2013 کال 
د جوالی له 1 نه د 2014 کال د جنوري تر 31 پورې ANP ته سپارل کیږي. د ANP د ټریننګ 

مرکزونو کې د سواده زده کولو ټریننګ به د 2014 کال په دسمبر کې سپارل کیږي.159

د سیګار تفتیشات
په کندز کې د افغان ملي پولیسو 

له دوو تسهیالتو څخه د تفتیش په 
ترڅ کې سیګار معلومه کړه چې 

د متحده ایاالتو په بودیجه د افغان 
سرحدي پولیسو مرکز تر ډیره بریده 

نه کارول کیږي او د افغان ملي 
پولیسو د والیتي مرکز د اوږدمهاله 

کارونې او پایښت په اړه یې 
انديښنې ښکاره کړي دي. د الزیاتو 

معلوماتو لپاره د 2 برخې 29–28 
مخونه وګورۍ.
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ښځې د افغان ملي پولیسو په لیکه کې
د CSTC-A په وینا د 2012 کال د نومبر تر 20 پورې 1,457 ښځې د افغان ملي پولیسو 

په پرسونل کې — 221 افسرانې، 590 کسه NCOs، او 646 کسه لست شوي کارګرانې — 
شاملې وې. ټاکل شوې ده چې د 2014 کال تر مارچ پورې 5,000 ښځې د افغان ملي پولیسو 

په لیکو کې وګومارل شي. د CSTC-A په وینا، د داخلې وزیر پتنګ د جندر مساله د خپل 
لسو لومړیتوبونو په لست کې نیولې ده. د ده مرستیال وزیر اعالن کړیده چې د جندر په اړه 
به داسې یو کنفرانس جوړ کړي چې په هغې کې به د نورو اسالمي هیوادونو څخه مسلکي 

پولیسانې د افغان ملي پولیسو په لیکه کې د ښځو د استخدام په هکله خبرې وکړي. د 
NTM-A/CSTC-A په چوکاټ کې د متحده ایاالتو یو سالکار د جندر په اړوندو مسایلو کې 

د داخلې وزارت سره کار کوي او مشورې ورکوي.160 

د ANSF طبې/روغتیايي پاملرنه
د دې ربعې په پای کې، د ANSF په روغتیايي سیسټم کې له 1,032 ډاکترانو څخه چې اړتیایې 

ورته درلوده 746 ډاکټر — له تیرې ربعې څخه 139 کسان کم دي — شامل و. له دې شمیر 
څخه 544 کسان افغان ملي پوځ او 202 کسان افغان ملي پولیسو لپاره ګومارل شوي و. برسیره 

پردې، د افغان ملي امنیتي ځواکونو په طبي پرسونل کې له 10,825 کسانو څخه چې اړتیایې 
درلوده 7,552 کسان — د تیرې ربعې څخه 975 کسان کم دي — شامل و.161

افغان محلي پولیس
پدې ربعه کې د روزل شوو او مجهزو افغان سیمه ییزو پولیسو — چې ورته “ساتونکي” 

ویل کیږي — شمیر 18,435 کسان و.162 په افغانستان کې د ځانګړو عملیاتونو ګډ وظیفوي 
ځواک )SOJTF-A( په وینا د 2012 کال د دسمبر په 9 نیټه کې د داخلې وزارت د محلي 
پولیسو موخه له 30,000 کسانو څخه 45,000 کسانو ته زیاته کړه. SOJTF-A ویلي چې 

ایتالفي ځواکونو د خپل عمومي امنیتي پالن د یوې برخې په توګه له دې زیاتوالي څخه مالتړ 
کوي.163 د متحده ایاالتو د مرکزي قوماندې په وینا، افغان محلي پولیسو په 92 سیمو کې 

عملیاتونه کوي. متحده ایاالتو د محلي پولیسو څخه د مالتړ لپاره 108.6$ میلیونه ډالر مقید 
کړي دي. له دې شمیرې څخه، 40.6$ میلیونه ډالر یې مستقیما د افغان ماليې وزارت ته 

سپارل شوي، او پاتې 68$ میلیونه ډالر یې هغه اجناس دي چې د محلي پولیسو څخه د مالتړ 
لپاره د متحده ایاالتو د ځواکونو لخوا ورکول شوي دي.164 

افغان عامه محافظت ځواکونه
سیګار د افغان عامه محافظت ځواکونو په اړه د جوړښت له پيل څخه یې تر دې دمه پورې 
چې د افغانستان دولتي امنیتي ځواک په توګه دنده لري، په کلکه څارنه کړې ده. په 2010 

کال کې د ملي او نړیوالو خصوصي امنیتي شرکتونو د منحل کیدو په اړه د ولسمشر کرزي له 
فرمان څخه وروسته، افغان حکومت د لیږد بهیر ترسره کولو لپاره د پلبندۍ ستراټیژي پلي کړه. 
د دې ربعې ترپایه پورې، 36 خصوصي امنیتي شرکتونه په افغانستان کې کار کوي چې په 

راتلونکي کې منحل کیږي؛ 12 خصوصي امنیتي شرکتونو به د لیږد نه وروسته د ډپلوماتيک 
امنیت چمتو کولو لپاره پاتې شي. APPF تر دې دمه پورې د خپلو خدمتونو لپاره 198 

قراردادونه السلیک کړي دي.165 
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د لیږد بهیر د یوې برخې په توګه داسې تمه کیده چې APPF د داخلې وزارت تر 
سرپرستۍ الندې د 2012 کال تر مارچ پورې د ټولو پراختیايي او بشري پروژو بشپړ امنیت 
په غاړه واخلي. په هر صورت، لکه څنګه چې د 2012 کال په اکتوبر کې د سیګار په درې 

میاشتنۍ رپوټ کې یادونه وشوه تراوسه څرګنده نده چې APPF خپل دې موخې ته رسیدلی 
وي. IJC ویلې ده چې APPF تراوسه پورې د ټولو مرکزونو امنیت چمتو کوي خو د قطار 

امنیت نه نیسي. داسې مهال ویش ټاکل شوې ده چې APPF د 2013 کال تر مارچ پورې د 
پوځي تاسیساتو امنیت په غاړه واخلي.

 APPF په بیړه وده کوي او په خپلو لیکو کې د پخوانیو خصوصي امنیتي شرکتونو 
سرتیرو ته ځای ورکوي. په تیره ربعه کې د APPF پرسونل د مخکینۍ ربعې په پرتله نږدې 

دوه چنده شوه. د CSTC-A په وینا، د 2012 کال د دسمبر له 26 نیټې څخه د هغو کسانو 
 شمیر چې د APPF په لیکو کې ګومارل شوي دي 14,141 — د تیرې ربعې څخه %25 

 ،NCOs زیات — کسانو ته ورسیدل. له دې کسانو څخه،826 تنه یې افسران، 1,539 تنه یې
 APPF او 11,776 تنه یې ساتونکي دي.166 د 2012 کال د جون له 4 نیټې څخه دیخوا د

موخه دا وه چې د 2013 کال تر مارچ پورې یې شمیر 30,000 تنه ساتونکو ته ورسول شي.167

د متحده ایاالتو ځواکونه
د متحده ایاالتو د مرکزي قوماندې په وینا، د 2012 کال د دسمبر تر 31 پورې د متحده 
ایاالتو 70,900 سرتیري په افغانستان کې په خدمت بوخت و. له دغه شمیر څخه نږدې 

52,000 کسان یې د ایساف په چوکاټ کې او 2,000 کسان یې له NTM-A/CSTC-A سره 
ګومارل شوي دي. د پاتو سرتیرو څخه، 7,400 کسان د متحده ایاالتو ځواکونه — افغانستان 

او 9,500 کسان یې د “نور پوځي پرسونل” په توګه ګومارل شوي دي.168

د ناچاودیدلو مهماتو لرې کول
 )PM/WRA( د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي او پوځي چارو د وسلو لرې کولو او لږولو دفتر
په وینا دغه وزارت د 2002 کال څخه تر 2012 کاله پورې په افغانستان کې د وسلو ویجاړولو 

او ماین پاکولو لپاره 253.2$ میلیونه ډالره مرسته چمتو کړې ده. د بهرنیو چارو وزارت 
د وسلو ویجاړولو معمولي پروګرام له الرې پنځو غیردولتي افغانې موسسو، پنځو نړیوالو 

 موسسو، د ملګرو ملتونو ماین اکشن سرویس، او د متحده ایاالتو دولت یو قرارداد کونکي 
 ته بودیجه ورکوي. دا بودیجې مرسته کوي ترڅو هغې سیمې له ماین څخه پاکې کړي چې 

د جګړو په ترڅ کې ککړې شوې دي، کومې بیکارې وسلې چې جنګیالیو ورڅخه چاودیدونکي 
توکي جوړوي ویجاړې او خرابې کړي ، او د افغان حکومت د ماین پاکولو ریاست ته مشورې 

او الرښونې برابر کړي.169 
PM/WRA په افغانستان کې د ماین اکشن کوارډینیشن سنټر )MACCA( معلومات 
کاروي تر څو د پروګرام موثریت وسنجوي او پروړاندې یې ننګونې معلومې کړي. په تیرو 

ربعو کې، MACCA یوازې ماین لرونکي سیمې په افغانستان کې د ککړو سیمو په لست کې 
شمیرلی و. پدې ربع کې، MACCA د خپل رپوت بڼه بیا وکتله — او د ماین لرونکي سیمو 

په شمول — هغې سیمې یې هم په ککړو سیمو کې شاملې کړې چې نورې وسلې او مهمات 
پکې وي. ځکه نو، د ککړو سیمو ساحه د تیرې ربعې په پرتله 24,700,000 متر مربع زیاته 
شوه.170 د دې بدلون سربیره چې د یوکلن رپوټ په دوره کې رامینځته شوې، د ککړو سیمو 

مجموعي اندازه بیاهم لږه شوې ده، لکه چې په 3.8 جدول کې ښودل کیږي. 
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د مخدره توکو ضد
د 2012 کال د دسمبر تر 31 پورې متحده ایاالتو د 2002 کال له پیل څخه چې د مخدره 
توکو په وړاندې مبارزه پیله شوې 6.1$ میلیارده ډالر مرسته کړې ده. د دې مرستو ډیره 

برخه د دوو سرچینو له الرې تخصیص شوي دی: د بهرنیو چارو وزارت د نړیوالو مخدره توکو 
کنترول او د قانون پلي کولو )INCLE( بانکي حساب )3.6$ میلیارده ډالر(، او د دفاع وزارت 

د مخدره توکو څخه د مخنیوي او د مخدره توکو په ضد د فعالیتونو )DoD CN( بودیجه 
)2.4$ میلیارده ډالر(.171

د INL په وینا، د DoD او State د نړیوالو مخدره توکو او د قانون پلي کولو چارو ادارې 
د افغان داخلې وزارت او د مخدره توکو په ضد افغان پولیسو )CNPA( سره خپلې مرستې په 

همغږۍ ترسره کوي. د بیلګې په توګه په ځینو والیتونو کې، DoD د هغو عملیاتي مرکزونو 
 INL د ملي مخنیوی واحد لخوا کارول کیږي؛ او CNPA د جوړولو بودیجه ورکړې ده چې د

د دې مرکزونو د ساتنې بودیجه ورکوي.172

د کوکنارو له مینځه وړل
INL د افغان دولت ترمشرۍ الندې د کوکنارو له مینځه وړلو )GLE( پروګرام ته بودیجه 

ورکوي. INL ویلي چې د پروګرام له الرې په 2012 کال کې 9,672 هکتاره ځمکې له کوکنارو 
څخه پاکې شوي دي. متحده ایاالتو د دې پروګرام له الرې د افغان حکومت له بنیادونو سره 

6.4$ میلیونه ډالر مرسته کړې ده.173 
د دې رپوټ د بررسۍ یوې مسودې په ځواب کې له DoD نه پوښتنه وشوه چې آیا 

“یوازې GLE یا / د ]ژوند بدیل[ سره یو ځای د ایتالفي ځواکونو پردې موخې باندې چې 
 DoD ”.یاغیانو ته د مرستو له رسیدلو څخه مخنیوی وکړي، مثبته اغیزه کوي ده که منفي

په ځواب کې وویل چې GLE کیدای شي ځینې کوکنار کښت کوونکي د افغان حکومت تر 
 DoD .ولکې الندې سیمو څخه وباسي او د یاغیانو تر اغیزې الندې سیمو ته یې ولیږدوي
همدارنګه وايي چې افغان د مخدره توکو په وړاندې د مبارزې وزارت )MCN( “باور لري 
که چیرې GLE د ژوند بدیل )AL( ورکولو له کمپاین سره یو ځای پلي شي او بزګرو ته د 

کوکنارو د کښت په ځای د ژوند ګوزارې لپاره شیان ورکړي، ډیره به اغیزمنه پریوځي.”174

3.8 جدول

د وسلو ویجاړولو د معمولي پروګرام محاسبې، د 2011 کال د اکتوبر 1 — د 2012 کال د سپتمبر 30

د نیټې لړۍ
 AT/AP 
ویجاړ شول

uXO ویجاړ 
شول

SAA ویجاړ 
شول

ټوټې پاکې 
شول

د ماین څخه پاکې شوي 
سیمې )په مترمربع(

د پاتې شوي ککړې 
سیمې اټکل )په مترمربع(

12/31/2011–10/12,61688,998449,58913,376,73813,097,574588,000,000

3/31/2012–1/12,11362,043467,0713,364,88514,604,361585,000,000

6/30/2012–4/11,55928,22220,5803,601,3787,251,257563,000,000

9/30/2012–7/15,542165,100121,5202,569,70111,830,3351587,700,000

11,830344,3631,058,76022,912,70246,783,527587,700,000ټول ټال

یادونې: AT/AP = د ټانک ضد/ د پرسونل ضد مهمات UXO = ناچاودیدلي مهمات SAA = د سپکو وسلو مهمات ټوټې د دې لپاره رپوټ ورکول کیږي، چې ترڅو پورې د دوی طبیعت ټاکل شوی نه وي لکه د نورو 
 مهماتو غوندې پاملرنې ته اړتیا لري. 

1 په شمیرو کې زیاتوالی ځکه راغلی چې MACCA د خپل رپوټ په فارمټ کې هغې سیمې هم شاملوي چې د ماین سربیره وسلې او نور مهمات پکې وي.

سرچینه: د سیګار 12/31/2012 او 1/2/2013 معلوماتي غوښتنو ته د DoS, PM/WRA ځواب. 
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INL همدارنګه له MCN سره کار کوي تر څو والیتونه له کوکنارو څخه پاک کړي او 
همداسې یې وساتي. د بیلګې په توګه، INL د MCN د ښوکړنو نوښت ته بودیجه ورکوي 

کوم چې له والیانو سره مرسته کوي د جوایزو له الرې په خپلو والیتونو کې د کوکنارو د 
کښت کمولو ګټې وګوري. د INL په وینا، د GPI پراختیايي پروژو کې یو والیت سره هغه 
وخت 1$ میلیون ډالر مرسته کیږي چې له کوکنارو څخه پاک وي او یا په هماغه کال کې د 

کوکنارو کرل شوي ځمکو ساحه یې له 100 هکتارو څخه کم وي. متحده ایاالتو د دې پروګرام 
له الرې والیتي حکومتونو ته 128.9$ میلیونه ډالر چمتو کړې ده. په 2012 کال کې، 17 

 INL .جایزو ته نومول شوي دي، چې د 2011 کال له شمیر سره مساوي ده GPI والیتونه د
وايي چې په 2007 کال کې د GPI له پيل نه تردې دمه پورې، له 100 نه زیاتې پراختیايي 

پروژې — د ښوونځیو، سړکونو، پلونو، کرهنیزو پروژو، او طبي تسهیالتو په شمول — په 33 
والیتونو کې یا خو بشپړې شوي دي یاهم تر کارالندې دي.175

په 2012 کال کې، INL د مخدره توکو په ضد د عامه پوهاوي پروګرام بودیجه ورکړه 
ترڅو د 18 والیتونو له کوکنارو څخه پاک شوو سیمو، او هم په هغو سیمو کې چې کوکنار 

ډیر کرل کیږي د مخدره توکو له کرهنې، تولید، مصرف څخه مخنیوی او په وړاندې یې 
مبارزه وکړي. برسیره پردې، INL د آغا خان فونډیشن سره مرسته کوي ترڅو په شپږو کلیدي 
والیتونو کې د ټولنو او محلي انجیو ګانو سره کار وکړي او د کوکنارو سره تړاو نه درلودونکي 

کارونو په رامینځته کولو سره د کوکنارو کښت له مینځه یوسي.176 

د INL په بودیجه د مخدره توکو په ضد رپوټونه
 INL په افغانستان کې د مخدره توکو په اړه د ګڼو رپوټونو او سروې ګانو بودیجه ورکړې 

ده چې څلور یې پدې ربع کې خپور شوي دي.

CNPA د نهو میاشتو په موده کې د 25 ټنو په اندازه تریاک او تریاکو پورې تړلي کیمیاوي مواد لکه 
افیون او حشیش چې په کابل کې نیول شوي ول، له مینځه یوړ. )د بهرنیو چارو وزارت تصویر(
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د uNODC د تریاکو سروې 2012
INL په 2012 کال کې د افغانستان د تریاکو سروې ته بودیجه ورکړه، چې د ملګرو ملتونو 

د مخدره توکو او جرایمو په اړه د دفتر )UNODC‘s( له لخوا ترسره شوه. پدې رپوټ 
کې، UNODC ومونده چې د کوکنارو تر کښت الندې ځمکې د 2011 کال په پرتله چې 

131,000 هکتاره وې، په 2012 کال کې 154,000 هکتارو ځمکو ته زیات شوي دي. په هر 
صورت، له هر هکټار نه د تریاکو السته راوړلو کچه د 2011 کال په پرتله چې 44.5 کیلوګرام 

و، په 2012 کال کې 23.7 کیلوګرامو ته راټیټ شوی دی — 47% کموالی موندلې ده. 
UNODC د افغانستان د ختیځ، لویدیځ او سهیلي سیمو څخه د تر السه شوو رپوټونو په اړه 

وايي چې د پام وړ سیمې د ناروغیو او / یا هوايي ستونزو له کبله اغیزمن شوي دي چې په 
نتیجه کې یې د کوکنارو حاصل کم شوې ده. برسیره پردې، د کوکنارو څخه پاک شوو ځمکو 

ساحه چې د GLE پروګرام لخوا پاک شوي دي د 2011 کال په پرتله چې 3,810 هکټاره و 
په2012 کال کې درې چندو ته یعنې 9,672 هکټارو ځمکو ته رسیدلي دي.177 

UNODC اټکل کړې ده چې د کوکنارو بالقوه تولید ښايي له 5,800 ټن څخه 3,700 ټنو 
ته راښکته شي. د دې تریاکو ارزښت هم )د فارم ګیټ د بیې په اساس( نږدې نیمايي شوې 

ده — د 2011 کال په پرتله چې 1.4$ میلیارده ډالر و په 2012 کال کې 700$ میلیونه ډالرو 
ته ورسید. نور دا چې، د هر هکټار له کوکنارو څخه د السته راتلونکي خالص عاید کچه هم 
د 2011 کال په پرتله چې 10,700$ ډالر و په 2012 کال کې 4,600$ ډالرو ته راښکته شو.178

 په افغانستان کې د ښاري اوسیدونکو لخوا د مخدره 
توکو کارونه

د 2012 کال په دسمبر کې، INL په افغانستان کې د ښاریانو لخوا د مخدره توکو د کارونې په 
اړه د 2012 کال ملې سروې خپره کړه. دا سروې د دې موخې لپاره په الره اچول شوې وه “ترڅو 
د افغانستان په هیواد کې د مخدره توکو د کارونې په اړه یوه عیني ارزونه ترسره کړي، چې بیا 

د دې سروې په مرسته افغانستان، د متحده ایاالتو د بهرنیو چارو وزارت، او نړیواله ټولنه مخدره 
توکو ته د اړتیا کمولو لپاره ستراټیژي چمتو کړي.” پدې رپوټ کې د 11 والیتونو په مرکزونو کې 
د ښاري کورنیو څخه السته راغلي سروې د ویښتانو، الړو، او متیازو البراتواري ازمویښتونو سره 
یوځای شوې ده ترڅو د مخدره توکو د کارونې کچه او پراخوالی معلومه کړي. په هغو ښاري 

سیمو کې چې څیړل شوي دي، مخدره توکې په الندې کچه کارول کیدلې:179
• 11.4% کورنۍ	
• 5.3% ټول ښاري اوسیدونکي	
• 7.5% ځوانان )10.6% نارینه؛ 4.3% ښځې( 	
• 2.3% ماشومان	

د مخدره توکو د درملنې ارزونه
په 2005 کال کې، INL په افغانستان کې د مخدره توکو د معتادینو د درملنې ګڼو مرکزونو 

سره خپلې مرستې پیلې کړې. په 2009 کال کې، INL د څیړنې له یوه خپلواکه موسسې 
څخه غوښتنه وکړه څو په افغانستان کې د معتادینو د درملنې بهیر وارزوي. د ارزونې 

له موخو څخه یوه داوه چې د درملنې نه وروسته د ناروغ لخوا د مخدره توکو او الکول 
کارونه، او جنايي کړنالره وارزوي. په ارزونه کې د پنځو والیتونو له ښارونو څخه د مخدره 

توکو معتادینو د درملنې ګڼ شمیر مرکزونو — څلور د نارینه وو مرکزونه او درې د ښځو او 
ماشومانو مرکزونه — برخې اخیستې وې.180

د فارم ګیټ بیه: د یو محصول هغې 
بیې ته ویل کیږي چې په فارم کې ورکول 

کیږي، پدې کې د ټرانسپورت او انتقال 
ورکولو لګښت نه شاملیږي. 

سرچینه: IMF، “د تولید کوونکو د بیو د شاخص الرښود: نظریه او 
تجربه،” 2004، 598 مخ. 
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د 2012 کال په اکتوبر کې، د ارزونې په ترڅ کې وموندل شو چې د درملنې الندې 
ناروغانو له پروګرام څخه خوښ دي. د بیلګې په توګه، دا څیړنه وښوده چې د درملنې څخه 

وروسته د هغو ناروغانو کچه چې بیا یې مخدره توکو ته مخه کړې وې 12% ته راټیټه 
شویده. همدارنګه د اوپيات کارونکو شمیر چې د درمل کارونه یې بیا پیل کړې وه 31% ته، 
او د الکول کارونکو کچه چې له درملنې وروسته یې بیا پیل کړې وې 76% ته راټیټه شوه.181 

په لویدیځ او مرکزي اسیا کې د اوپیاتو قاچاق او سوداګري
INL همدارنګه د UNODC یوه رپوټ ته بودیجه ورکړه چې په هغې کې د لویدځ او 

مرکزي اسیا د وچو بندرونو ونډه یې په سیمه ییزه سوداګرۍ کې تجزیه کړې وه او د درمل 
قاچاق وړونکو لخوا یې د دې بندرونو کارونې ته ګوته ایښې وه. د رپوټونو یو شمیر موندنې 

په مستقیمه توګه د مخدره توکو افغان قاچاق وړونکو سره تړاو درلود. د بیلګې په توګه، 
UNODC ومونده چې د 2004 او 2010 کلونو په مینځ کې د افغان صادراتو او وارداتو 

حجم له درې چندو څخه زیات شوی دی؛ په هر صورت، د قانون پلي کولو ظرفیت تراوسه 
ال دومره وده نده موندلې چې د مخدره توکو د سوداګرۍ په وړاندې مبارزه وکړي. په 

سیمه کې د 48 وچو بندرونو له جملې څخه، ډیره برخه یې )17( په افغانستان کې دي. د 
مخدره توکو زیاته برخه په مرکزي اسیا او په افغانستان، ایران او پاکستان کې د سوداګریزو 

الرو په اوږدو کې نیول کیږي. برسیره پردې، له هغه وخت نه چې د مرکزي اسیا د ریلو الره 
افغانستان ته غزول شوې ده، د دې الرې په اوږدو کې د هیروین نیولو ګڼ شمیر پیښې 

رپوټ ورکړ شوي دي. په سیمه کې د سوداګرۍ لوړې کچې له امله د ګمرکاتو چارواکي په 
بندرونو او سرحدي کنټرول ځایونو کې یوازې لږ کانټینرونه تفتیش کولی شي.182 

د مخدره توکو په ضد د افغانستان پولیس
پدې ربع کې، د افغانستان د مخدره توکو په ضد پولیسو )CNPA( په لیکو کې 2,581 کسان 

وګومارل شو — د تیرې ربعې په پرتله 41 کسان کم دي. د CSTC-A په وینا د شمیر کموالی 
د سرتیرو له کمولو سره مستقیمه اړیکه لري.183 

NTM-A او د مخدره توکو د قانون پلي کولو ادارې د CNPA لپاره سالکاران او 
الرښونکي چمتو کوي. د CSTC-A په وینا، NTM-A ،16 سالکاران چمتو کوي او د متحده 

ایاالتو مرکزي قوماندې د مخدره توکو په ضد 33 ټرینرانو ته بودیجه ورکوي )چې 20 تنه 
یې په یو وخت کې په هیواد کې وي(. د CSTC-A په وینا، د متحده ایاالتو یوه کمپني 

)CACI( د CNPA سره د مرستې لپاره 37 تنه کارکونکي چمتو کوي.184 

د مخنیوی عملیاتونه
د DoD په وینا، د2012 کال د اکتوبر له 1 څخه د دسمبر تر 31 پورې، ANSF د متحده 

ایاالتو او ایساف سره د 51 مخنیونکي عملیاتونو سرته رسولو لپاره ملګري کړې ده — د پیرې، 
ګزمې او څیړنې ګډ عملیاتونه، او د توقیف عملیاتونو سنجول. دا عملیاتونه د 81 توقیفونو او 

د الندې کچې قاچاق شوي مخدره توکو د نیولو المل شوې دي:185 
• 24,180 کیلو ګرام حشیش 	
• 13,528 کیلوګرام تریاک	
• 224 کیلوګرام مورفین	
• 692 کیلوګرام هیرویین	
• 3,490 د مخدره توکو پورې اړوند کیمیاوي مواد	

وچ بندر: د یو هیواد داسې داخلي سړک 
یا د ریلو الرې ته ویل کیږي چې مستقیما 

د سمندر څنډې ته رسیږي. په بندرونو 
کې د اموالو د ساتلو او غونډولو زیرمې او 

هم د ګمرکاتو د تصفیې خدمتونه لري. 

سرچینه: د متحده ایاالتو د سوداګرۍ نړیوال کمیسیون، “د سهارا 
نه ښکته افریقا: د صادراتو په سیالۍ باندې د زیربنا د شرایطو 

اغیزې، دریم کلنی رپوټ،” 4/2009، 41-6 مخ.، د السرسۍ نیټه 
 .1/12/2013
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د DoDپه وینا، د متحده ایاالتو پوځ پدې عملیاتونو کې د عمومي لوجیستیکي او 
استخباراتي مالتړو سربیره ځمکنۍ بیړنۍ مرستې رسولې. DEA په ټوله هیواد کې ځانګړو 

واحدونو ته مشورې ورکولې ترڅو د تحقیقاتو او قانون پلي کولو ظرفیت تاسیس کړي. 
 برسیره پردې، د متحده ایاالتو استخباراتي ټولنه په ستراتیژیکه، عملیاتي او تکتیکي سویو 
کې د افغان پوځ او د قانون پلي کونکو ادارو سره د هدف موندلو او تحلیل په برخو کې 

مرسته کوي.186
لکه د تیرو ربعو په شان، د مخنیولو ډیر عملیاتونه په سهیلي او سهیل لویدیځو سیمو کې 

ترسره شوې، کومه سیمه چې د اوپياتونو ډیره برخه کښت، پروسس، او له افغانستانه بهر 
ته لیږدول کیږي. د DoD په وینا، په دغو سیمو کې د لیږد بهیر له پرمختګ سره سم چې 
د ایساف واحدونه وویستل شول، افغان ځواکونه د ګزمو او پوځی عملیاتونو مشري کوي. 
 DoD ویلي چې افغان ځانګړي ځواکونه د خپلواکو عملیاتونو سرته رسولو وړتیا ښودلي، 
 چې د لوجیستیکي او استخباراتي برخو کې د ایساف لخوا مالتړ کیږي. د مخدره توکو په 
ضد افغان تفتیش کونکي د پیژندل شوو مخدره توکو د قاچاق وړلو شبکو په وړاندې د 

مبارزې او د درمل د پروسس البراتوارونو، زیرمو، او قاچاقي الرې موندلو لپاره د خپل 
استخباراتي ټولګو په لومړیتوبونو کې اصالح راوستي دي.187

افغان معمولي او ځانګړو ځواکونو د بین االداري عناصرو لکه ګډ بین االداري وظیفوي 
ځواک — نیکسس )CJIATF-N( او د بین االداري عملیاتونو د همغږۍ مرکز )IOCC( په 
ګډون سره یو شمیر عملیاتونه ترسره کړي دي. CJIATF-N او IOCC د بیالبیلو پوځي او 
د قانون پلی کونکو ادارو څخه السته راغلي معلومات منسجم کوي ترڅو د تریاکو-یاغیانو 
فاسدو عناصرو په وړاندې عملیاتونه اسانه کړي. د DoD په وینا، ټول عملیاتونه د متحده 

ایاالتو او ایتالفي ځواکونو د قوماندانانو لخوا همغږې او مالتړ کړای شوي دي.188
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حکومتداري

د 2012 کال د دسمبر تر 31 پورې ، امریکا د افغانستان د حکومتداري او اقتصادي پراختبا 
د مالتړ لپاره 22.4 میلیارده امریکايي ډالر تخصیص ورکړی دی.189 د دې فنډ ډیره برخه، چې 

15.1 ميليارده امریکايي ډالر ده، د اقتصادي مالتړ فنډ )ESF( ته تخصیص ورکړ شوي، چې 
د امریکا د نړیوالي پراختیايی ادارې )USAID( لخوا اداره کیږي. د دې هیواد پراخ فساد، 

کمزوری قضايي سکتور، د حکومت د صالحیت د تاسیس او ساتنې په برخه کې ستونزې، او 
له بشرې حقونو څخه دوامدارې سرغړونې، د یوه با ثباته او با تجربه حکومت جوړولو لپاره 

یې د امریکا هڅې له ستونزو سره مخ کړي.

پخالینه او بیا یوځای کیدل
د افغانستان سیاسي او اقتصادي ستراتیژي، لکه څنګه چې په ملي لمړیتوبونو پروګرامونو 
)NPP( کې راغلي، او له 2012 کال څخه دې پراختیا په کال کې دي، سوله او پخالینه یې 

یوه ډیره مهمه موخه ده. عموماً افغانانو د پخالینې له هڅو څخه مالتړ څرګند کړی دی، لکه 
څنګه چې پدې عکس کې ښودل شوی عکس 3.26. پدې ربع کې، د افغانستان او پاکستان 

حکومتونو د پخالینې په اړه غونډه کړي. پردې برسیره، د افغانستان حکومت او د سولې 

یادونه: د سروې د غلطۍ کچه مثبت یا منفي 5.1% ده. شميرې په تقریبي ډول ليکل شوي دي.

سرچينه: آسيا فونډیشن، ”افغانستان په 2012 کال کې، د افغان خلکو سروې،“ 11/2012.

د افغان حکومت د روغې جوړې هڅو او د مخالفو وسله والو سره د خبرو اترو په اړه 
د افغان خلکو نظریات
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عالي شورا یې، د طالبانو غړي، او حزب اسالمي په فرانسي کې غونډه کړي. د افغانستان 
حکومت د “سولي او پخالینې لپاره د الر نقشه” هم جوړه کړي، تر څو د خبرو الرښونه 

وکړي. ولسمشر بارک اوباما او افغان ولسمشر حامد کرزي په واشنګتن کې د وړاندیز شوي 
الر پر نقشې باندې خبري وکړي او موافقه یې وکړه چې د طالبانو لپاره د قطر په دوهه کې 
د یوه دفتر د پرانیستلو مالتړ وکړي، تر څو د پروسې کارونه آسانه کړي او نور سیمیزې ډلې 

پشمول د پاکستان پدې کې شامل شي. مګر، ډیري ننګونې ال پر ځای پاتې دي، پشمول د 
طالبانو نه لیوالتیا چې د افغانستان حکومت سره خبري وکړي، چې دوی وايی دا د “بهرني 

اشغالګرو یو ګوډاګی” دی.190

د سولې عالي شورا
د افغانستان د سولې عالي شورا ریس، صالح الدی رباني، اسالم آباد ته د یوه هیت مشري 

وکړه تر څو د پاکستان له ولسمشر، صدراعظم، او لوی درستیز سره د نومبر په 12-14 
وګوري. پاکستان به یو مهم رول په هرو خبرو کې ولوبوي ځکه چې د طالبانو لوی مشران 
د پاکستان له شمال ختیځ خوندې ځایونو څخه کارونه پرمخ وړي. ربانی هیله مند و ترڅو 
پاکستان ته قناعت ورکړي چې د افغانستان د حکومت او یاغیانو ترمنځ، چې ځینې یې د 

پاکستان لخوا مالتړ ترالسه کوي، پخالینه وهڅوي. له غونډې وروسته، د نومبر او دسمبر په 
میاشتو کې پاکستان یو شمیر طالبان چې پاکستان بندي کړي و، له بنده آزاد کړل. ویل شوي 

چې د طالبانو د عدلیې پخوانی وزیر د دسمبر په آزاد شویو بندیانو کې شامل و.191 
 رباني نړیوالي ټولنې ته هم بلنه ورکړي چې د پخالینې سره مرسته وکړي. هغه د 

نومبر په میاشت کې ملګرو ملتونو )UN( ته سفر وکړ تر څو د ملګرو ملتونو امنیت شورا 
 سره د خپلې مالتړ کونکي ونډې په اړه مشوره وکړي. د هغه هڅو مرسته وکړه چې د 

 ملګرو ملتونو امنیت شورا 2082 مصوبه تاييد كړي، او هغه طالبانو څخه چې سولې په 
 خبرو کې بوخت دي د سفر کولو بندیز د لنډ وخت لپاره لري کوي، او دا د خبرو لپاره 

د طالبانو توان ډیروي.192

د افغانستان د سولې او بیا یو کیدلو پروګرام 
د دې ربع په لمړیو دو میاشتو کې، د افغانستان د سولې او بیا یو ځای کیدلو پروګرام 

)APRP( په کمه کچه پرمختګ درلود او 531 یاغیانو پدې پروګرام کې ځانونه ثبت کړي، 
او د دې پروګرام له پیل څخه یې د دې پروګرام د یو ځای کیدونکو ټوله شمیره 5,577 ته 
ورسوله. د پروګرام په موده کې د یو ځای کیدونکو یوه لویه برخه )79%( لکه څنګه چې 

پدې عکس کې ښودل شوي عکس193.3.27 د هیواد له کمې بې ثباته شمالي او ختیځو سیمو 
څخه راغلي. 

د APRP د 2012 کال د جون په میاشت کې د شخړو د حل ستراتیژي بشپړه کړه، چې دا 
به د شخړو د پیژندلو او لمړیتوب ورکولو چې تاوتریخوالي سره مرسته کوي، او د له منځه 
وړلو لپاره یې عامه پوهاوی ترسره کول، لدې الرو د بیا یوځای کیدلو د پروګرام له پرمختګ 

سره مرسته وکړي، مګر د دې کال تر پایه لدې ستراتیژي څخه په عمل کې کار اخیستل شوی 
نه و. په کابل کې د امریکا سفارت او د نړیوالي امنیتي همکاری ځواک )ISAF( د بیا یوځای 

کیدلو ادارې، د APRP له ګډې دارالنشا سره څو ځلې پر دې مسلې باندې خبري کړي دي، 
مګر دارالنشا ادعا کوي چې سیاسي حساسیتونو د دې ستراتیژی د پلې کولو مخه نیولي. د 

2012 کال د دسمبر په میاشت کې ګډې دارالنشا د یاغیانو د قوماندانانو لپاره د بیا یو ځای 
کیدلو ځانګړی پروګرام پیل کړ. پدې ربع کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هیله مند و چې 

د افغانستان د سولې او بیا یو ځای 
کیدلو پروګرام: د افغانستان حکومت 
د یو ځای کیدلو لپاره د یاغیانو د هڅولو 

او اداره کولو اصلي پروګرام. دا پروګرام د 
طالبان او د حکومت نورو مخالفینو لپاره 

یوه الر برابروي ترڅو له تاوتریخوالي 
الس واخلي او د افغاني ټولنې ګټور 

غړي شي. پروګرام هڅه کوي ترڅو هغو 
انفرادي کسانو ته چې په سولیز ډول 

بیرته ټولنې ته راځي پراختیايي فرصتونه 
برابر کړي. یوه ګډه دارالنشا، د څو ادارو 

یو بنسټ چې په هغه کې آیساف د 
ځواکونو استازی هم شته، دا پروګرام 

اداره کوي. 

 ،)UNDP( سرچیني: د ملګرو ملتونو پراختیايی پروګرام 
“UNDP د افغانستان د سولې او بیا یوځای کیدلو پروګرام مالتړ 
کوي،” 5/2011 آیساف، “APRP” له انترنت څخه 7/17/2012. 
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کیدای شي دا پروګرام په جنوب او ختیځ کې بیا یو ځای کیدلو پروګرام بیا پیل کړي.194 لکه 
څنګه چې پدې عکس کې ښودل شويعکس 3.28 د افغانستان عام خلک د بهرنیو ځواکونو 
شتون، د ځواک ترالسه کولو لپاره لیوالتیا، په حکومت کې فساد، او د پاکستان مالتړ، څلور 

هغه مهم دلیلونه ګڼې چې انفرادي کسان یاغیتوب سره یوځای کیږي.
د پرمختګ د غیری رسمي یوځای کیدلو مخه نده نیولي، چې یاغیان خپلې وسلې په 

مځکه ږدي مګر په رسمي توګه د APRP له خالص پروګرام سره نه یوځای کیږي، ځکه دوی 
ویره لري چې د دوی امنیت به له خطر سره مخ شي.195 

د بیا یوځای کیدلو لپاره د ظرفیت لوړول
په ټول هیواد کې د والیتي دارالنشا ګډ ټیمونو )PJSTs( د ظرفیت، توان، او د فعالیتونو کچې 

توپیر دوام لري. د والیتي ګډې دارالنشا ټیمونه او د افغانستان د سولې او بیا یو ځای کیدلو 
پروګرام )APRP( د دې لپاره جوړ شوي تر څو د APRP د اداره کولو او بیا رغونې پروګرامونو 

 APRP د تطبیق له اداره کولو سره مرسته وکړي. په هغو والیتونو کې چیرته چې والي له
څخه مالتړ کوي او د والیتونو د سولې شوراګانو، ګډې دارالنشا ټیمونو، او د والیتونو امنیتي 

کارکونکو تر منځ اتحاد شتون لري، APRP په ښه توګه کار کوي او د بیا یو ځای کیدلو شمیره 
په مناسبه توګه لوړه ده، او دا حالت تر ډیرې کچې په شمال لویدیځ کې شتون لري.196 

د APRP ګډه دارالنشا پدې پوهیږي چې والیتي ټیمونه ډیرې روزنې ته اړتیا لري. پدې ربع 
کې، دارالنشا، د افغانستان د بیا یوځای کیدلو )ARP( له پروګرام سره د امریکا د دفاع وزارت 
)DoD( مالي مرستې په مالتړ په کابل کې د ګډې دارالنشا ټیمونو لپاره د روزنې پروګرام دایر 
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یادونې: د دې ربعې په معلوماتو کې د 2012 کال د دسمبر مياشتې شميرې شاملې ندي. د RC-مرکزي معلومات د 2012 کال تر جون پورې نه و ورکړ شوي. د 2012 کال د مارچ په مياشت کې د RC-شمال شميره ځکه لږه ده 
چې د سرپل 250 پخوانۍ کسان د ګډې دارالنشاء لخوا له صالحيته لرې شوي دي.

سرچينه: د سيګار 1/2/2013, 10/2/2012, 7/5/2012, 3/30/2012 او 12/30/2011 معلوماتي غوښتنې ته د DoS ځوابونه.

د سيمه یيزې قوماندې په اساس بيا یوځای شوي کسان، د 2011 کال دسمبر- د 2012 کال دسمبر

عکس 3.27
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یادونې: شميرې په تقریبي ډول ليکل شوي دي. د غلطۍ کچه مثبت 
یا منفي 5.1% ده.

سرچينه: آسيا فوندیشن، ”افغانستان په 2012  کال کې، د افغان خلکو 
سروې،“ 11/2012.

پدې اړه چې ولې وسله وال مخالفين 
د افغان دولت په ضد جګړه کوي د افغان 

خلکو نظریې (سلنه)

عکس 3.28
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کړ. ترڅو چې د دارالنشا ګډو ټیمونو لپاره د ARP لخوا تمویل شوی نوی پروګرام په اوړي کې 
پیل کیږي، د روزنې دا پروګرامونه باید د ګډې دارالنشا په ټیمونو کې مهارتونه لوړ کړي. د دې 

ربع په پای کې، دا پروګرام د امریکا د مرکزي قوماندانی د تایید په تمه و. پدې ربع کې، په 
افغانستان کې د ملګرو ملتونو د همکاری ماموریت )UNAMA( د والیتونو د سولې شوراګانو 

لپاره یې د روزنې درې پروګرام هم د شخړو د حل کولو په اړه دایر کړي.197 

د بیا یوځای کیدلو د پروګرام د مالي چارو اداره کول
ګډه دارالنشا د UNDP په نظارت د APRP د بودجې کارونه ترسره کوي. د امریکا د بهرنیو 
چارو وزارت په وینا، د افغانستان په 1391 مالي کال کې له 123.65 میلیونو امریکايي ډالرو 
بودجې څخه APRP نږدې 60 میلیونه امریکايي ډالر لګولي )د ګټې اخیستلو د کچې نږدې 
48.5%( چې دا پدې لنډو کلونو کې د لګښت تر درېو چنده ډیره اندازه ده. د بهرنیو چارو 

وزارت ویلي چې ګډې دارالنشا په سیمیزه کچه د بیا یوځای کیدلو د فنډ توزیع لپاره د 
عملیاتو معیاري طرزالعملونه تطبیق کړي دي.198

د امریکا فنډ په آسانه توګه د بیا یوځای کیدلو پروګرام ته ندې راغلي. د 2012 کال د 
سپتمبر تر 30 پورې، امریکا د نړیوال بانک د افغانستان د بیا رغونې وجهې صندوق لپاره 50 
میلیونه امریکايي ډالر ورکړي تر څو د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت )MRRD( د ملي 
یووالې پروګرام سره مرسته وکړي، تر څو ټولنو سره مرسته شي چې وپیژنی، پالن کړي، اداره 

کړي، او له خپلو پراختیايی پالنونو څخه نظارت وکړي. مګر، کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت 
د افغانستان د سولې او بیا یوځای کیدلو پروګرام فنډ او د ملي یووالې پروګرام یو بل سره د 

نښلولو په برخه کې ډیر کم کار کړي دي او داسي ښکاري چې د پخوانیو کارونو پر اساس 
د APRP فنډ پروژې د هغو ځایونو لپاره ټاکي چې لمړیتوب نلري. د امریکا د بهرنیو چارو 
وزارت دا هغه هڅه ګڼې چې د ډونرانو د توزیع امیدونه خوشحاله کړي. د کلیو د پراخیتا 

وزارت د شفافیت نلرل، توپیرلرونکي راپورونو ورکول او د پروژو د ورکولو لپاره د طرزالعملونو 
نه شتون هغه کارونه دي چې د APRP د نړیوالو ډونرانو د فنډونو څخه د ګټې اخیستلو 
پیداکول او تاييد کولو چې د بیا یوځای کیدلو او سولې د ګټو لپاره دي، ننګوني ډیروي.199 

د ټولنې بیارغونې پروګرامونه
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په وینا، د افغانستان د سولې و بیا یوځای کیدلو پروګرام هغه 
انفرادي کسان چې کیدای شي خپلې وسلې پر مځکه کښینږدي، د اقتصادي اړتیاو برابرولو او 
ټولنیزو مالتړ له الرې هڅوي تر څو له خپلو ټولنو سره یوځای شي. د افغانستان د سولې او 

بیا یوځای کیدلو پروګرام )APRP( د ټولنې بیا رغونې پروژې لکه د مینونو پاکول، کرنه، کمې 
نغدې پیسې، او حرفوي او د سواد د زده کړي پروژې چې د احتمالي یوځای کیدونکو د هڅولو 
لپاره جوړې شوي، پدې ربع کې یې خپل زیاتوالې ته دوام ورکړي. د APRP د کمو نغدو پیسو 

پروژې له 80 څخه 140 زیاتې شوې دي، چې 17 یې بشپړې شوې. د امریکا د بهرنیو چارو 
وزارت راپور ورکړی چې څلور اړوند وزارتونه )د کلیو بیا رغونې او پراختیا، عامه ګټو، کرنې، 

اوبو لګولو او مالداري، کار او ټولنیزو چارو، شهیدان او معلولینو( له 1,500 څخه ډیر د ټولنې 
بیارغونې پروګرامونه تطبیقوي. دا پروګرامونه د عامه خدماتو د رسولو لپاره مالتړ برابروي او 

کاري فرصتونه جوړوي. له 178,000 ډیرو انفرادي کسانو، دواړه بیا یوځای کیدونکي او د ټولنو 
غړي، د پروګرام له پیل څخه یې لدې پروژو ګټه اخیستي ده. مګر، په ټولو هغو ټولنو کې چې 

بیا یوځای کیدل منځ ته راغلي لدې پروګرامونو څخه ګټه نده اخیستې.200 
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د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو )ANSF( څخه د بیا 
یوځای کیدلو مالتړ

 ANSF له پروګرام سره د APRP د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په وینا پدې ربع کې د
همکاری ښه کیدلو دوام درلود. د افغانستان د دفاع وزارت )MoD( د افغانستان د ملي اردو 

)ANA( 205 مه قول اردو )په کندهار کې( پاتې کسان د APRP او د دوی د مالتړ کونکې 
ونډې په برخو کې وروزل. د افغانستان د دفاع وزارت پالن لري چې په راتلونکې ربع کې د 

ملي اردو ټولو قول اردوګانو ته نورې روزنې هم ورکړي.201 

ملي او سیمیزه حکومتداري
د امریکا حکومت د افغانستان د ملي او سیمیزې حکومتداری د ظرفیت لوړلو، سیمیزې 
 حکومتداری، او ملکي خدماتو روزنې د ښه کولو لپاره څو هڅو ته فنډ ورکوي. پدې ربع 
کې د امریکا د دفاع وزارت “په افغانستان د امنیت او ثبات په لور د پرمختګ” په شپږ 

میاشتنې راپور کې د افغانستان د حکومت اوږد محاله شتون په اړه سوال کړی. راپور ویلې 
چې فساد، د پروګرام کمزوری نظارت، د سیمیزې حکومتداری بودجې کسر، د کافي عوایدو 

ترالسه کولو کم ظرفیت، او د عامه مالي چارو محدود مدیریت هغه څه دې چې ټول د 
افغانستان حکومت ثبات ته زیان رسوي. د ملي او سیمیزو حکومتونو ترمنځ کمزوري اړیکي 

او همغږی دوام لري. د ملکي خدماتو په منځ کې د رسمي تربیې او روزنې کموالی دا مانا 
لري چې حکومت محدود بشري ظرفیت لري تر څو پیچلې دندې ترسره کړي.202 نوې سروې 
ښیې چې د افغانستان عام خلک لکه څنګه چې پدې عکس کېعکس 3.29 ښودل شوې دي، 
ادارې فساد، بې امنیتي، او په پوره اندازه د کاري فرصتونو نشتون، د مرکزي حکومت دري 

مهمي ناکامی ګڼې. 

اداري فساد

د امنيت نشتون

د کاري فرصتونو نشتون

ځان وژونکي بریدونه

کمزوری حکومتولي

د طالبانو له مينځه وړل

کمزوری اقتصاد

د مخدره توکو له مينځه وړل

د عدالت نشتون

د زده کړې خراب سيسټم
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یادونه: شميرې په تقریبي ډول ليکل شوي دي. د غلطۍ کچه مثبت یا منفي 5.1% ده.

سرچينه: آسيا فونډیشن، ”په 2012 کال کې افغانستان، د افغان خلکو یوه سروې،“ 11/2012. 

د مرکزي دولت د ډیرو مهمو ناکاميو په اړه د افغان عامه خلکو نظریې

عکس 3.29
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د USAID د حکومتداری پروګرام راتلونکي ستراتیژی
د USAID د دیموکراسی او حکومتداری دفتر )ODG( د ستراتیژی د 2015 تر 2024 د 
تحول لسیزې لپاره خپله ستراتیژی د افغانستان د حکومت لخوا د ټوکیو په کنفرانس کې 

له وړاندې شوې ستراتیژی او ملي لمړیتوبونو پروګرامونو )NPPs( سره همغږې کړې ده. د 
USAID په ستراتیژی کې حکومتداري، د قانون حاکمیت، ټولټاکنې او سیاسي پروسې، او 
مدنې ټولنه شامل دي. د USAID په نظر په افغانستان کې به ښه حکومتداري د -2012
2014 د انتقال د وخت د ثبات د ساتلو لپاره او د دې لپاره چې هیواد وکوالی شي خپلو 

موخو ته د تحول د لسیزې په وخت کې ورسیږي، ډیر مهم وي.203 
د USAID حکومتداری پروګرام به د والیتي شوراګانو )PCs( د غړو او د افغانستان په 

34 والیتونو کې د سیمیزو بنسټونو د تخصصي مهارتونو او تخنیکي ظرفیتونو پر لوړلو باندې 
کار وکړي. والیتي شوراګانې غواړې چې سیمیزو حکومتونو ته د پراختیا لمړیتوبونو په پالن 

کولو کې مشوره ورکړي، او له والیتي ادارې څخه نظارت وکړي. USAID دا هم غواړي چې 
د والیتي شوراګانو، ملي پارلمان، د ولسوالیو په کچه بنسټونو، او په ملي او سیمیزه کچه 
د اړوندو اجرایي چارواکو تر منځ همغږي ښه کړي. د USAID د حکومتداری پروګرام د 

مالي چارو د اداره کولو، د بودجې جوړول او تطبیق کولو، د بشري سرچینو اداره کولو، د 
پالیسی او ستراتیژی پالن کولو، عامه پوهاوی او استازیتوب، د خدماتو رسولو، عامه کارونو، 

او د عوایدو ټولولو له الرو د مرکزي او سیمیزو بنسټونو د کارې ظرفیتونو د لوړلو او خدماتو 
رسولو د توان د لوړولو لپاره د نورو ډونرانو د هڅو مالتړ وکړي.204 

د ښاروالې په کچه، USAID به د ښاروالی د چارواکو روزنې ته دوام ورکړي او د هغو 
اړوندو اندیښمنو افغانانو د ډلو څخه به مالتړ وکړي چې د یوه اغیزمن، ځواب ورکونکي، 

روڼ، او مسول افغان ښاري حکومت بنسټ کښیږدي. مګر، USAID له ښارې بنسټیزې او 
خدماتو د رسولو تجهیزاتو څخه د بشرې ظرفیت پانګونې ته خپله ونډه اړوي، هغه څه چې 

ورته اړتیا لیدل کیږي ترڅو د اوسنیو نوښتونو عملیات ترسره کړي او وساتي. د USAID د 
سیمیزې مالتړ کونکي پروګرامونو جغرافیايي کارونو ساحه به د افغانستان د لمړیتوبونو او د 

امریکا لخوا پیژندل شوي لمړیتوبونو اقتصادي زونونو پر اساس ټاکل کیږي.205 

ټولټاکنې
پدې ربع کې، افغانستان او اړوندو نړیوالو ملګرو د 2014 ولسمشری او والیتي شوراګانو 

ټولټاکنو تیاری لپاره خپلې هڅې ډیرې کړي دي. دا ټولټاکنې به د ولسمشر کرزي ځای ناستی 
معلوم کړي، هغه د دریمې دورې مستحق ندی، او د تحول د لسیزي لپاره به الر هواره 

کړي. تیرې ټولټاکنې د پراخ تقلب له امله خرابې شوي او د افغانستان د حکومت د تیاری په 
اړه ډیري اندیښنې شته چې د اعتبار وړ ټولټاکنې دې په 2014 کال کې ترسره کړي. امريكا 
د ټولټاکنو خپلواک کمیسیون )IEC( له هڅو مالتړ کوي تر څو د تقلب د کموالي طریقې 

تطبیق کړي. که ټولټاکنې په پراخه اندازه امتحان شي، د هیواد سیاسي ثبات به کمزوری کړی 
په هغه وخت کې امریکا او نړیوال ملګري خپل کمول بشپړ کوي.206 
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د ټولټاکنو په اړه اندیښنې پردې مسلو را څرخیږي:207
• د افغانستان د حکومت توان ترڅو ټولټاکنې اداره کړي 	
• د افغانستان د امنیتي ځواکونو توان ترڅو د ټولټاکنو لپاره امنیت برابر کړي 	
• د حکومت او د مدين ټولنې ظرفیت، په ځانګړې توګه د نظارت کورنی ډلې، ترڅو هغه 	

نظارت وکړي چې د تقلب مخه ونیيس
• د حکومت توان ترڅو په مناسبه توګه رای ورکونکي ثبت کړي	

پدې ربع کې، د ټولټاکنو څپلواک کمیسیون د ټولټاکنو نیټه د 2014 کال د اپریل 5 ټاکلي. 
امریکا د دغه اعالن هرکلی کړی او ویلي چې دا د یوه با اعتباره، پراخ، او رڼو ټولټاکنو چې 
د افغانستان د اساسي قانون د وخت پر اساس دي د افغانستان تعهد څرګندوي.208 ځینو دا 
نیټه غندلي او ویلي چې ډیر وختي په اوړې کې راغلي، کله چې د سړې هوا طوفانونه، په 

ځانګړې توګه په شمالي او مرکزي سیمو کې د لوجیستیکي تیاری مخه نیوالی شي. پردې 
 برسیره، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د څو موخو لپاره ملي هویت کارت 

سیستم چې نوم یې “اي تذکره” ده د هیواد په ډیرو برخو کې تر 2014 کال پورې ګټې 
اخیستلو لپاره تیار نه وي. د امريكا د بهرنيو چارو وزارت ویلي چې د سیستم توزیع به په 

ډیره ټیټه کچه وي که د حکومت مسول بنسټونه پروسه په کمزورې ډول اداره کړي. د 
 ټولټاکنو خپلواک کمیسیون د عملیاتو لپاره یوه مسوده هم جوړه کړي ده چې د ولسمشر 
 د دفتر لخوا ارزول کیږي. په مسوده کې وړاندیز شوې بودجه او ستراتیژي شامله ده چې 

د رای ورکولو فعالیت ښه کړي.209
پردې برسیره پدې ربع کې، پارلمان، د ولسمشر دفتر، د مدني ټولنې د ټولټاکنو سازمانونه، 

او د ټولټاکنو خپلواک کمیسیون د ټولټاکنو پر نوي قانون خبري وکړي. په خبرو کې د 
ټولټاکنو د شکایتونو کمیسیون )ECC( وڼده د شخړې د حل اخیري بنسټ په توګه، دندي، 

جوړښتونه، د ټولټاکنو د خپلواک کمیسیون او د ټولټاکنو د شکایتونو د کمیسیون د ټاکنو 
پروسې، د ټولټاکنو د سیستم مشخصات )یوه غیر انتقالي رای د تناسبې استازیتوب پر 

وړاندې، د څو غړ د یوه غړي د حوزي پروړاندې(، د ښځو لپاره د سیټونو جال کول، د رای 
ورکولو د ځایونو امنیت، او د کاندیدی وړتیا شامل و. لکه څنګه چې ټولټاکنو ته تر 16 

میاشتو لږ وخت پاتې و، د 2012 کال په پای کې دا مسلې ال نه وي حل شوې.210
د امريكا د بهرنیو چارو وزارت ويلي چې د ټولټاکنو د اوسنې قانون په پرتله د ولسمشر 

کرزي په مسوده کې دوه مهم بدلونونه شامل و: یو به د ولسي جرګې لپاره په هره ولسوالی 
کې یو غړی تاسیس کړي، او بل به سترې محکمې ته واک ورکړي چې له ټولټاکنو وروسته د 

ټولټاکنو د شکایتونو د حل لپاره ځانګړې محکمه تاسیس کړي.211
د ولسوالیو په کچه د یوه غړي مسله به د رای ورکولو لپاره د 249 ولسوالیو سرحدونو 
معلومولو ته اړتیا ولري چې کیدای شي دا پروسه به په لوړه کچه سیاسي شي. د ولسوالیو 
سرحدونو بیا ټاکل کیدای شي په پارلمان کې د ښځو لپاره د 68 غړو تخصیص برخې باندې 
هم اغیز ولري، که څه هم دا اغیز ال تر اوسه روښانه ندی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت 

ویلي چې د پارلمان غړیتوب له مشخصو وړو حوزو سره تړل یوه منطقې موخه ده.212
کرزي د 2010 كال ټولټاکنو لپاره دا وړاندیز کړی و چې سترې محکمې ته اجازه ورکړ 

شي چې د شکایتونو لپاره اخرنی محکمه تاسیس کړي. په هغه وخت کې، د ولسي جرګې د 
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ټولټاکنو پایلې او د پایلو د تصدیق لپاره محکمې ته صالحیت ورکولو باندې ډیرې خبري وي. 
کرزی د یوې نوي ځانګړې محکمې تاسیس سره چې د ټولټاکنو د پریکړو پراخ صالحیت به 
ولري غوښتل چې د ټولټاکنو او د شکایتونو د کمیسیونونو د ونډو مخه ونیسي. لکه څنګه 

چې د سیګار په تیرو راپورونو کې ویل شوي، دا کار د ګټونکو کاندیدانو او نړیوالې ټولنې له 
پراخې غندنې سره مخ شو.213 

د USAID د ټولټاکنو مالتړ
USAID د افغانستان د ټولټاکنو د ظرفیت لوړلو لپاره د امریکا د مرستو او پروګرامونو 

مشرې کوي.USAID 214 پالن لري ترڅو د 2014 کال له ټولټاکنو څخه له 120-80 ميليونو 
امريکايي ډالرو مرستې سره مالتړ وکړي، دا فنډ به د ټولټاکنو اداره، د سیاسي ګوندونو وده، 
د مدنې ټولنې ځواکمن کیدل، د کورنیو او مالتړ کونکو نظارت کونکو سازمانونو روزنه، او د 

مدنې روزنې له نوښتونو څخه مالتړ وکړي.215
لکه څنګه چې له 2014 کال څخه تر 2025 کال پورې 21 ټولټاکنې تر پالن الندې 

دي، USAID ویلي چې دوی غواړي د ټولټاکنو له بنسټونو څخه مالتړ وکړي ترڅو دوی 
وکوالی شي چې یو با اعتباره، پراخې او رڼې ټولټاکنې له خپلې بودجې څخه ترسره کړي. 

USAID به د ټولټاکنو ترمنځ له وخت څخه ګټه واخلي ترڅو د سیاسي ګوندونو، ایتالفونو، 
خوځښتونو، مدني ټولنو سازمانونو، او کورنیو نظارت کونکو ډلو سیاسي برخې اخیستنې 

ځواکمن کولو باندې کار وکړي. ډیری پروژې به د ټول هیواد په کچه وي، مګر د لمړیتوبونو 
په ځینو ځایونو کې به د زیاتې سیاسي برخه اخیستنې لپاره یو څه مالتړ وي.216 

 په افغانستان کې د ټولټاکنو زیاتې برخه اخیستنې لپاره 
د USAID مالتړ

په افغانستان کې د ټولټاکنو زیاتې برخه اخیستنې لپاره د USAID مالتړ پروګرام د سیاسي 
پروسې د ښه کولو په برخه کې ځینې بریاوي لري، مګر زیاتې ننګونې ال پرځای پاتې دي. 
د 2012 کال د دسمبر تر 30 پورې، USAID دې پروګرام ته 87.5 میلیونه امریکايي ډالر 

تخصیص کړي دي. پروګرام، له ګوندونو، ایتالفونو، او خپلواکو کاندیدانو سره مرسته کړي چې 
ځانونه تنظیم کړي او په ټولټاکنو کې برخه واخلي. د ټولټاکنو په اړه د عامه پوهاوي زیاتوالی 
هغه نښې دي چې د تاریخ له پلوه په حاشیه کې ډلې، پشمول د ښځو، ځوانان، او اقلیتونو، له 
سیاسي پروسې سره اړیکي نیسي. مګر، سیاسي ډلې ال تر اوسه ندې توانیدلې چې د مسلو پر 
اساس روښانه پالیسی وړاندې کړي چې د ټولنې یوه پراخه برخه ورسره لیوالتیا وښیې. دوی ال 

تراوسه دا توان نلري چې نظارت وکړي او د حکومت چارواکي مسول وګڼې.217 

ملي شورا
ملي شورا ال تراوسه تر ډیرې اندازې یو کمزوری بنسټ دی، د USAID لپاره د نړیوالي 

دیموکراسې د ارزونې پر اساس، ملي شورا په حکومت کې مضبوطه ونډه نلري. ارزونې ویلي، 
په ملي شورا کې د اتو کلنو په ترڅ کې بنسټیز پرمختګ د سیاسي تاوتریخوالې او ملي او 

شخصي بې امنیتی چاپیریال سره مخامخ و. مګر، ارزونې په ټول حکومت کې د ملي شورا د 
ځای په اړه څو ستونزې هم موندلي.218

• ميل شورا کم یا هیڅ مايل یا اداري خپلواکي نلري. 	
• مقرارت او طرزالعملونه یې هغه څه دې چې له څو رسچینو اخیستل شوي دي او تراوسه 	

د آزموینې او غلطی امتحان الندې ندې ایښودل شوي. 
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• دا بنسټ ډیر کم کارکونکي لري، او کارکونکو ته یې ډیر لږ معاش ورکول کیږي. 	
• د پارملان په منځ کې د دین، قوم، او جغرافیايي خطونو پراساس تقسیامت شتون لري. 	
• د پارملان غړي په دوامداره توګه د تقلب او فساد له تورونو رسه مخامخ دي.	

د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په وینا ملي شورا یو کورنی غیر رسمي کمیسیون تاسیس 
کړی تر څو د دې بنسټ دننه د فساد پلټنه وکړي. ملي شورا په هیواد کې د فساد په اړه یو 

کمیسیون هم تاسیس کړی، چې ټینګار یې په ځانګړې توګه د مځکو پر غصب باندې و.219

د افغانستان لپاره د USAID پارلماني مرستې پروګرام
د افغانستان لپاره د USAID پارلماني مرستې پروګرام )APAP( د 2012 کال د دسمبر تر 
30 پورې له 4.1 میلیونو امریکايي ډالرو څخه ډیر لګولي دي. دا پروګرام پدې نږدې وخت 

کې د 2012 کال د مارچ تر 31 وغزول شو، او په هغه وخت کې به په بل پروګرام بدل شي. 
USAID ویلي چې پروګرام د ملي شورا له ودې سره مرسته کړي ده او د څو السته راوړنو 

نوم یې اخیستی:220
• د پارملان د شتون په ملړیو 18 میاشتو کې د پارملان د کارکونکو د بیخې زیاتوايل اداره کړي	
• د پارملاين عملیاتو لپاره یې د طرزالعملونو او مقرراتو سهولتونه تاسیس کړي	
•  د کمیټو د اوریدنو، غونډو، راپورونو، او تقنیني ګامونو په اړوند یې د اداري، نظاريت 	

او تقنیني فعالیتونو کچه لوړه کړي
• د اجراییه قوې د مسول ګڼلو په اړوند یې د پارملان توان ډیر کړی او د بودجې له کمیټې 	

رسه یې کار کړی ترڅو د بودجې ټولیزه روڼتیا زیاته کړي
•  په کورين مطبوعاتو او د مدنې ټولنې د سازمانونو په منځ کې یې د پارملان د کارونو 	

په اړه کار وکړي
• د پارملان د بنسټیز ظرفیت ښه کول 	
• د پارملان د غړو او کارکونکو لپاره د افغانستان د پارملاين انستیتیوت جوړول	

د تحول په لسیزه کې، USAID غواړي چې هغو هڅو ته فنډ ورکړي ترڅو یو پارلمان 
جوړ کړي چې وتوانیږي په ښه توګه اجرایه قوه کنترول کړي او د اساسي قانون پر اساس 

 خپل ماموریت لکه د قانون مسودې جوړل او ارزونه او په ښه توګه د بودجې ارزونې 
کارونه ترسره کړي. USAID د افغانستان له ملي شورا سره خپل مالتړ ته پدې څلورو برخو 
کې دوام ورکړي: د اجرایه قوې نظارت، د قانون مسودې جوړول، تحقیق، او تحلیل، بودجې 

باندې کارکول او ارزونه او له موکلینو سره اړیکي.221

د ملي بودجې جوړول
د 2013 کال په جنوری کې د افغانستان بودجې د تایید پروسه بشپړه شوه. د 2012 كال 

په نومبر کې، د مالیې وزارت )MoF( د 1392 مالي کال بودجه ملي شورا ته وړاندي کړه. 
بودجه د نوي مالي کال د پیل چې د دسمبر 21 ده، ښکارندوی ده. د وړاندې کولو په وخت 

کې، د مالیې وزارت د عواید ټولو له الرې یې تر ډیرې کچې پرخپلو پښو د دریدلو ټینګار 
کړی. وروسته لدې چې پارلمان څو ځلې بودجه رد کړه، او د مالیې وزارت تعدیل کړه، بودجه 

د USAID د APAP پروګرام د افغانستان د 
پارلمان د بنسټیز، تخنیکي، او سیاسي 

پراختیا لپاره جوړ شوی. دې پروګرام مرسته 
کړي ترڅو له څلورو لسیزو وروسته د 

 افغانستان لمړی پارلمان تاسیس کړي. 
دا پروګرام اوس د پارلمان د دواړو جرګو 

له غړو، د پارلمان له کارکونکو، د مشرتابه 
دفترونه، او کمیټو سره کار کوي )سږ کال 

یې له هرې کمیټې سره یو تجربه لرونکی 
کارکونکې له هرې کمیټې سره ګمارلی 

ترڅو له کمیټو سره مرسته وکړي(. پر 
 تقنیني مالتړ برسیره، د APAP فعالیتونو 

د پارلمان له موکلینو سره د عامه پوهاوي 
هڅې، اړیکي، معلوماتي ټیکنالوژی، او د 

ملي بودجې د ارزونې کارونه ښه کوي.

سرچینه: د USAID، “له افغانستان سره د پارلماني مرستې 
پروګرام،” له انترنت څخه، 1/3/2013. 
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 د جنوری په پای کې تایید شوه. ټوله بودجه 6.81 ميليارده امريكايي ډالر ده 
 )3.77 ميليارده امريكای ډالر عملیاتي بودجه او 3.3 میلیارده ډالر پراختیايي بودجه(.222 

د 1391 کال په لمړیو درې ربعو کې، د افغانستان حکومت یوواځې 1.56 میلیارده امریکايي 
ډالر ټول کړي.223

عامه مالیې چارو مدیریت
 د افغانستان د حکومت وړتیا د عامه مالي چارو په فعاله توګه اداره کولو کې ستونزي لري. 

د امریکا د دفاع وزرات په وینا، د پروګرامونو د پالن کولو، بودجه جوړلو او بشپړ کولو په 
 برخو ې په پوره اندازه د وړتیا نشتون د عامه سکتور د پروګرامونو د تطبیق او د خدماتو 

د رسولو په مخ لويي ستونزې دي. پدې مالي مدیریت کې دا مسلې شاملې دي:224
• په ميل او سیمیزه کچه د وړتیا محدودیتونه	
• کمزوری پالن کول او بودجه جوړل	
• د ډونر د فنډ تخصیص ورکولو او د فنډ په ورکولو کې ځنډ	
• د وزارتونو، ډونرانو، او سیمیزو بنسټونو تر منځ د اړیکو ننګونې	

د بودجې ریاست ویلي چې د والیتونو د بودجې له واحدونو سره یې کار کړی تر څو 
ځینو دغو ستونزو ته د حل الر پیدا کړي او د ماليې وزارت لپاره د والیت د بودجې د پالیسی 
مسوده جوړه کړي. که دا پالیسي تطبیق شي، دا به د والیتونو د بودجې ځینې پروسې واضح 
کړي. د دې لپاره چې له مرکزي او والیتي حکومتونو سره اړیکي ښې شي، د بودجې ریاست 
د والیتونو له واحدونو سره کار کړی ترڅو له مرکزي او والیتي اړوندو وزارتونو سره د اړیکو 

ښه کولو لپاره د اړیکو یو پالن جوړ کړي.225
د بودجې ریاست د حکومت د هر وزارت د بودجې ریاست د ریسانو په روزنه کې مرسته 

کړي. ستندرد شوې روزنه، چې په دري ژبه ترسره شوي وه، د افغانستان له دوو رسمي ژبو 
څخه یوه ژبه، د محاسبې له نوې الرښونې او د حسابونو له چارت څخه د ګټې اخیستلو په 

اړه ده. پدې ربع کې افغانانو د روزنې د کورسونو مشري کوله.226
د امریکا دفاع وزارت ویلي چې د اوږد محاله وخت اندیښنه دا ده چې نړیوالو ډونرانو 
یو شی تاسیس کړی چې په حقیقت کې یو موازي ملکي خدمات دي، چې پدې کې حرفوي 

ملکي کارکونکي چې د نړیوالو ډونرانو لخوا تر عادي کارکونکو ورته لوړ معاشونه ورکول 
کیږي، شامل دي. د 2011 کال د نړیوال بانک د اتو مهمو وزارتونو او یوې ادارې د سروې پر 
اساس، د کورنیو تمویل شویو ملکي کارکونکو شمیره د ټولو کارکونکو 3.9% ده، مګر د ټولو 
معاش اخیستونکو 31.9% ته رسیږي. د امریکا د دفاع وزارت په وینا، د افغانستان حکومت 

نشي کوالی چې په بشپړه توګه د دې لوړو معاشونو لګښتونه په غاړه واخلي، او دا مالي 
حقیقت کیدای شي د ارزښتناکو پروګرامونو مدیریت او د خدماتو د رسولو د ظرفیتونو سپارل 

له ستونزو سره مخ کړي.227
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که څه هم نړیوالو ملګرو کار کړي ترڅو د افغانستان حکومت مرکزیت کم کړي، اما د 
 امریکا د دفاع وزارت په وینا د حکومت جوړښت په کابل کې د ځواک پر دوام ټینګار کوي. 

د بودجې او لګښت صالحیت تر اوسه د مالیې وزارت په الس کې دی، او د خدماتو رسول 
اوس هم تر ډیرې کچې د مرکزي حکومتونو لخوا تطبیق کیږي. د سیمیزو ادارو ترمنځ 

محدوده همغږی، پالن کول، او د خدماتو د نظارت ونډې شتون لري.228 

کورني پلټنې
د بودجې د ریاست په مرسته، د مالیې وزارت د کورني پلټنې دفتر د پلټنو موخو ته د 

رسیدلو په برخه کې ډیر پرمختګ کړي دی. د بودجې ریاست په وینا، د عامه لګښت او 
مالیې چارو د مدیریت قانون د پلټنې د 61 مادې پر اساس، دا دفتر د پلټنو ټولو تاسیس 
شویو نښو ته رسیدلی، د دې قانون پر اساس د مالیې وزارت اجازه لري چې د نورو مهمو 

وزارتونو پلټنه وکړي. د عوايدو دا پلټني په وزارتونو کې د ټولولو اغیزمنې پروسې پیژندلې 
چې کیدای شي د غیر ضروري کارونو مخه ونیسي. دې پلټنو دا هم موندلي چې د صالحیت 

او تایید په پروسو کې دوه ګوني کارونو د ټولولو وخت ځنډنی کړی. کله چې د 2012 کال 
په پای کې د پلټني ماده پیل شوه، دې دفتر په 23 وزارتونو کې د عوایدو د پروسې پلټنې 

بشپړې کړي دي، او څلور نورې اضافې تعقیبې پلټنې يې ترسره کړي.229 

د افغانستان د مالیي چارو مدیریت معلوماتو سیستم
د افغانستان د مالیي چارو مدیریت معلوماتو سیستم )AFMIS( د بودجې د ریاست په 

 AFMIS .مرستې جوړ شوی او د اصلي بودجې د اداره کولو لپاره ورڅخه ګټه اخیستل کیږي
مرسته کړي چې محاسبه، د اسنادو ساتنه، او روڼوالی په شمول د دې کارونو ښه کړي:230

• د حسابونو د یوه ستندرد پالن تطبیقول، چې دا کار د عوایدو او لګښتونو د ډیر ژرو 	
معلوماتو راټولولو، او د میاشتې له پای څخه د 25 ورځو په موده کې د عملیايت او 

پراختیايي بودجو میاشتني د مايل راپور خپرولو ته اجازه ورکوي
• د تخصیصونو د اضايف لګښت د مخنیوی لپاره د بودجې اتومات کنرتولونه تطبیقوي	
•  د بودجې د تخصیصونو په اړه د کابل او والیتونو ترمنځ ډیر ژر معلومات تبادله کوي، 	

 د بل یوه سیستم په پرتله چې د ځینو والیتونو د لګښتونو لپاره له درې تر څلورو 
میاشتو ځنډ و

والیتي حکومتداري
د مهمو مرکزي وزارتونو والیتي ریاستونه پرته لدې چې سیمیزو لمړیتوبونو ته پام وکړي، 
د والیت په کچه اوس هم داچې سرچینې په څه ډول تخصیص ورکړ شي د اصلي پریکړو 
مسولیتونه لري. د کابل او د والیتونو ترمنځ کمزورې همغږي او اړیکي دا ستونزه پیچلې 

کړې ده. د والیتونو د بودجې امتحانې پروګرام، چې د ماليې وزارت لخوا په 2011 کال کې 
جوړ شو، د دې لپاره و چې د حکومت د بیال بیلو پوړونو ترمنځ د بودجې پالن کول ښه کړي، 

مګر د فنډ د ستونزو له کبله له ځنډ سره مخ دي.231
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د ولسوالي حكومتداري
د ولسوالیو ولسواالن له والیتي چارواکو سره د همغږی او اړیکو نیولو په برخه کې الهم 

ستونزي لري، او دا په ستراتیژیکو پالن کولو او د دوی د ولسوالی لپاره د بودجې په جوړلو 
کې د دوی د برخې اخیستنې مخه نیسي. د ولسوالیو ولسواالن د خپلو پروګرامونو د فنډ 
لپاره پر نړیوالې ټولنې تکیه کوي او لکه والیتي حکومتونو د مرکزي وزارتونو د بودجې د 

کنترول له کبله له ورته ستونزو سره مخامخ دي.232
د امریکا د دفاع وزارت په وینا، د افغانستان د حکومت لخوا نوی تایید شوی د ولسوالی 

د استازیتوب د الر نقشه لمړی شرط و چې نړیوال د سیمیزو ملي لمړیتوبونو پروګرامونه 
 )DCC( تایيد کړي. د دې پالن پر اساس، د ولسوالی د همغږی لنډ محاله شورا )NPP(

باید جوړه شي تر څو په څو بڼو د اوسنیو فعالو او د ډونرانو لخوا د ولسوالیو جوړ شوي 
استازیتوب بنسټونو ځای ونیسي. دا لنډ محاله شوراګانې به له معاشه پرته پخپله رضا 

بنسټونه وي، او د سیمیزي حکومتداري د خپلواک ریاست )IDLG( لخوا به یې مشري کیږي، 
او د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت به له پراختیايي مسلو سره مرسته کوي. دا شوراګانې د 
دې لپاره دي چې اوسنې، او له یوبل سره مخالفو سیمیزو جوړښتونو ځای ونیسي. شوراګانې 

به اصالً د شخړو د حل د جوړښتونو په بڼه خدمت کوي چې د پراختیايي پروژو لپاره پالن 
جوړوي، پرته لدې چې دا پالنونه تطبیق کړي. تمه کیده چې د شوراګانو دقیقه ونډه او 

مسولیتونه چې په واضح توګه تشریح شوې وي د افغانستان حکومت لخوا د 2012 کال په 
پای کې تایيد شي، او د 2013 کال په پای کې عملیات شروع شي. لدې وروسته، د افغانستان 
د اساسي قانون پر اساس د ولسوالی د شورا د الر نقشه به بشپړه کیږي، او دا به په ولسوالیو 

 كې د اساسي قانون د ولسوالیو د شورا ټولټاکنو ته په رسمي توګه الر هواروي، او 
د افغانستان د اساسي قانون پر اساس، باید په 2015 کال کې ترسره شي. 233

د افغانستان په جنوب کې حکومتي کنترول
 په جنوب کې ښه امنیت د افغانستان له حکومت سره مرسته کړي چې ډیر ښاري مرکزونه 
په الس کې ونیسي، مګر په لرو پرتو سیمو کې ال هم د خلکو د کنترول لپاره له یاغي ډلو 

سره سیالي کوي. 

د هلمند والیت
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په وینا، پدې ربع کې د هلمند په والیت کې د افغانستان 

حکومت صالحیت نسبتاً باثباته و. په مرکزي او جنوبي سیمو کې د والیت د مرکز او 
ولسوالیو د مرکزونو ترمنځ کلکي اړیکي تاسیس شوي، او سیمیز چارواکي کوالی شي په 

اغیزمنه توګه فعالیت وکړي. پدې سیمو کې، د افغانستان د حکومت چارواکي کوالی شي چې 
د والیتي بیا رغونې ټیم )PRT( او د ولسوالیو بیا رغونې ټیمونو )DSTs( مرستې څخه پرته 
د حکومت خدمات وړاندي کړي. پردې برسیره، د سیمیزو اداري چارواکو تخنیکي وړتیا هم 

ډیره شوي په ټولیزه توګه، په والیت کې د حکومت اغیز پراخیږي، مګر په کابل کې وزارتونه 
باید خپل فعالیتونه ښه کړي ترڅو اغیز وساتي او پراخ کړي. د بیلګې په توګه، د امریکا د 

بهرنیو چارو وزارت ویلي چې تر ډیرې کچې بې اعتماده IDLG او د فنډ ورکولو غیر منظم 
اندازې سیمیزه حکومتداري بې ثباته کړي ده.234

پدې ربع کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت راپور ورکړی چې د هلمند نوی والي او 
سیمیز ملکي کارکونکي کوالی شي په منظمه توګه جنوبي او مرکزي ولسوالیو ته سفر وکړي. 

په کجکي او نوزاد کې اوس هم امنیتي ننګوني شتون لري، مګر سیمیز چارواکي تر ډیرې 
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اندازې کوالی شي چې دې سیمو ته د سړک له الرې سفر وکړي. د هلمند په شمال کې د 
ولسوالیو مرکزونه د افغانستان د حکومت تر کنترول الندې دي، مګر لدې سیمو څخه د 

کنترول د پراخولو هڅې تر ډیرې اندازې بریالی نه وي. د طالبانو ناکاره حکومت په هلمند 
هیڅ ځای هم تر کنترول الندې نلري، که څه هم دوی اوس هم شتون لري او د اغیز د 

ډیرولو او ساتلو لپاره عملیات ترسره کوي.235

د کندهار والیت
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په وینا، د افغانستان حکومت د کندهار د حکومتداری لپاره 
خپله وړتیا ډیرولو ته دوام ورکړی، په ځانګړې توګه دا لدې کبله ده چې په سختو ولسوالیو 

کې امنیتي السته راوړنې درلودې. مګر، د حکومت ډیری دا کارونه د والیت په مرکز او 
لویو ښاروالیو کې ترسره کیږي، او په لرو پرتو ولسوالیو کې حکومت کول او ساتل ال هم 

ډیر ستونزمن کار دی. په کندهار کې تراوسه داسې سیمې شته چې لږ حکومتداري لري، په 
ځانګړې توګه د زارې، پنجوايي، او میوند ولسوالیو، هغه ځایونه چې د طالبانو د بې کاره 
حکومت تر الندې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا ویلي چې په ټولیزه توګه داسي 

ښکاري چې په والیت کې د افغانستان د حکومت اغیز د ډیریدو په حال کې دی.236
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په کندهار کې د امنیتي اوضاع ښه کیدل د 

افغانستان حکومت چارواکو ته اجازه ورکړي ترڅو پدې سیمه کې ډیرو سیمو ته ډیر سفرونه 
وکړي. د والیت والي ویسا ډیرو ولسوالیو ته په آزاده توګه سفر کوي. سره لدې چې د 

اګست په میاشت کې د والیت د پولیسو پر قوماندان رازق باندې په موټر کې د پټ شوي 
چاودیدونکو مواد یوه لویه حمله شوي، لوړ پوړې افغان چارواکي کوالی شي چې د آیساف 

له مالتړ څخه پرته سفر وکړي. مګر، د خپلو ولسوالیو پرځای او دا چې کیدای شي هلته 
امنیتي خطر شتون ولري، د ولسوالیو ډیر شمیر چارواکي د کندهار په ښار کې ژوند کوي.237 

د والیتي بیا رغونې ټیم د سپارلو پالن
پدې ربع کې، ولسمشر کرزي IDLG ته دنده ورکړه چې د یوه کاري ګروپ مشري وکړي او 

له PRT څخه د افغانستان حکومت ته د واک د سپارلو لپاره میکانیزمونه جوړ کړي. د 2013 
کال د جنوری په میاشت کې IDLG د ایتالف هیوادونو ته وړاندیز کړی دی ترڅو د خپلو 

فعالیتونو په اړه د وزیرانو شورا ته معلومات ورکړي.238 

د امريكا د ثبات پروګرامونه
د امریکا د دفاع وزرات او USAID په نا امنه سیمو کې د افغانستان د حکومت د واک 

پراخولو لپاره د ثبات پروګرامونه ترسره کوي، د امنیت د بیرته شاتګ مخه نیولو سره مرسته 
کوي، او د سپارلو او اوږد محاله پراختیا لپاره الر هواروي.239 

USAID د ثبات څو پروګرامونه لري، لدې څخه درې لوی پروګرامونه یې د ټولنې د 
یووالې نوښت )CCI(، د ټولنې د پراختیا پروګرام )CDP(، او په مهمو سیمو کې د ثبات 

)SIKA( پروګرامونه دي.240

د USAID د ټولنې د یووالې نوښت
د USAID ټولنې د یووالې نوښت غواړي چې د هغو سیمو قوت ډیر کړي چې یاغیان په 
آسانه توګه ورڅخه ګټه اخیستالی شي او دا کار د سیمې د مشرانو، عنعنوي حکومتداري 
جوړښتونو او د رسمي حکومت د اړیکو د ټینګولو له الرې ترسره کوي. دا پروګرام دا هم 
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غواړي چې د بیال بیلو ټولڼو ترمنځ یووالی ښه کړي. دا پروګرام د 2012 کال د مارچ په 
میاشت کې پیل شو، د 161.5 میلیونو امریکايي ډالرو په ارزښت قرارداد لري، او د افغانستان 

په ختیځ، جنوب او جنوب لویدیځو سیمو کې کار کوي. د نوښت تطبیق کونکی ملګری د 
نړیوالو اړیکو نوښت دی. د 2012 کال د دسمیر تر 12، د افغانستان د جنوب او ختیځ کې 

44 پروژې د پراختیا، تطبیق او یا په 12 ولسوالیو کې د تړلو په حال کي وي. دا پروژې نږدې 
د 7,000 مشتریانو لپاره وي.241

 USAID د ټولنې د یووالې د نوښت د پروګرام څو فعالیتونو ته اشاره کړي، پشمول د 
دې کارونو:242

• د “ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالې د له منځه وړلو د نړیوالې ورځې” د پیژندلو لپاره د 	
 دوو ورځو د غونډې لګښت ورکول، چې کوربه یې د زابل او کندهار والیتونو د ښځو 

د چارو ریاستونه و
• د خوست، غزين، او کنړ په والیتونو کې د ځوانانو د سازمانونو لپاره د مرستو او مدين 	

روزنې برابرول 
•  د افغانستان حکومت د ولسوالیو د عامه پوهاوي مالتړ لپاره د سرتاتیژیکو اړیکو 	

فنډ برابرول 
• د پروګرام په والیتونو کې د ټولنې د یووالې د جرګو تطبیقول	

USAID ویلي چې د افغان کارکونکو روزنه او استادی روزنه لدې کبله ستونزمنه وه چې 
په USAID کې د کارکونکو کچه کمه وه. د ټولنې د یووالې نوښت د فنډ د تادیاتو لپاره 

مضبوطه پروسه لري، لدې کبله چې هر فنډ په هر پوړ کې له ساحوي کارکونکو څخه نیولې 
تر عمومي ریس د ټولو کارکونکو لخوا تاييدیږي.243

لکه څنګه چې USAID د سپارلو د وخت په لور روانه ده، د ټولنې د یووالې نوښت هم 
د یوه خپلواک نظارت کولو واحد د آزموینې په لور روان دی. سپارل به د USAID د مدیریت 

پر ننګونو اضافه کړي، مګر نوی واحد به د ال نورې روڼوالی، حساب ورکولو، او تاییدولو 
معیارونو د تظمین، پشمول د السته راوړنو او ټولیز اغیز لپاره عمل وکړي.244

د USAID د ټولنې پراختیا پروګرام
د USAID د ټولنې پراختیا پروګرام غواړي چې ثبات ته وده ورکړي او په مهمو سیمیزو 

بنسټونو کې د ټولنې د کارکونکو د لنډ محاله کار کولو له الرې د افغانستان حکومت څخه 
مالتړ وکړي. دا پروژې د هلمند، کندهار، زابل، پکتیکا، پکتیا، خوست او غزني والیتو کې د 

اوبو لګولو د سیستمونو، د سیمیزو فارمونو او مارکیت ترمنځ سړکونه، عامه ودانی، او د اوبو 
د الرو پروژې دي. دا فعالیتونه د دې لپاره دي چې حکومتي چارواکي له سیمزو خلکو سره 

اړیکي پیدا کړي، او یوه نوي حکومت بنسټونو لپاره اعتبار برابر کړي. د 2012 کال د دسمبر 
تر 27 پورې، USAID دې پروګرام ته 256.5 میلیونه امریکايي ډالر مکلف کړي دي.245 

دا پروګرام پردې باندې کار کوي چې د اردو له عملیاتو وروسته ټولنیزې پروژې تطبیق 
کړي او نورمال حالت بیرته راوړي. لکه څنګه چې ټینګار پردې باندي دی چې د حکومت 

او خلکو ترمنځ اړیکي ټینګي شي، دا پروګرام د افغانستان چارواکو ته په پراختیايي پروګرام 
کې نږدې ونډه ورکوي. د سیمیزو پراخ ګډون په پالن کولو او د ټولنې د بنسټیزو پروژو په 
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بشپړولو کې دا مرسته هم کوي چې د دې پروژو د دوام تظمین کوالی شي. د 2012 کال تر 
دسمبر پورې، د ټولنې د پراختیا پروګرام له 321 څخه ډیري د ټولنې د ثبات پروژې یې تطبق 

کړي دي، د حکومت د بنسټونو او موکلینو تر منځ یې واټن کم کړی، او په بیخې نا امنه 
ځایونو کې یې د فیزيکي کارونو له الرې 13.3 میلیونه کاري ورځې منځ ته رواړي.246

د USAID په مهمو سیمو کې د ثبات پروګرام
د USAID په مهمو سیمو کې د ثبات پروګرام )SIKA( دې لپاره پالن شوی چې په نښه 

شویو ولسوالیو کې حکومتداري او د خدمات رسول ښه کړي ترڅو د یاغیتوب اغیز کم کړي 
او د سپارلو لپاره الر هواره کړي. دا پروګرام څلور سیمیزي برخې لري: SIKA لویدیځ، ختیځ، 
شمال، او جنوب. دې پروګرام په 2012 کال کې په کارونو پیل کړی، او USAID دې پروګرام 

د 2012 کال تر دسمبر پورې 57.6 میلیونه امریکايي ډالر مکلف کړي دي. د SIKA ټوله 
اټکل شوي بودجه 203.2 میلیونه امریکايي ډالر ده. SIKA د کلیو د بیارغونې او پراختیا له 

وزارت )MRRD( سره او د سیمیزي حکومتداري خپلواک ریاست )IDLG( سره له نږدي کار 
کوي. د دې پروګرام کارونه داسي ډیزاین شوي چې د سیمیزو اوسنې بنسټونه لکه د ټولنې 

پراختیا شورا او د ولسوالیو پراختیايي شوراګانې ځواکمنې کړي چې د سیمې د خلکو اړتیاوي 
له پراختیايي پروژو سره نښلوي.247

د کلي د ثبات کارونه
د امریکا د دفاع وزارت د کلي د ثبات کارونو )VSO( پروګرام او د افغانستان سیمیز پولیس 

)ALP( پروګرام د یاغیتوب پر ضد پروګرامونه دي او داسي پالن شوي چې د کلیو په کچه 
د سیمیزي حکومتداری میکانیزمونه بیرته تاسیس کړي، پداسی حال کې چې دا غیر رسمي 

سیستم د افغانستان د ولسوالی حکومت له رسمي سیستم سره نښلوي. د کلي د ثبات 
پروګرام د امنیت د ښه کولو له الرې سیمیز حکومت ته وده ورکوي تر څو پراختیايی کارونه 

ترسره شي. په پای کې، د VSO او ALP د پروګرامونو بریا د افغانستان د افغانانو له توان 
سره تړاو لري ترڅو د سیمي امنیت کنترول پخپل الس کې واخلي او له خپل حکومت سره 

 اړیکي ونیسي. د امریکا د دفاع وزارت په وینا، په هغو سیمو کې چې VSO کار کوي، 
د حکومت فعالیتونه معموالً ډیر دي او د سیمي خلک د طالبانو پروړاندې تر هغو سیمو 

چې پروګرام نلري ډیر مقاومت ښیې.248 

د امریکا د عامه ادارو د ظرفیت لوړولو پروګرامونه
 د افغانستان د بشري قوا پراختیا د امریکا د بیا رغونې د هڅو مهمه موخه ده. امریکا 

د افغانستان د ملي، والیتي او سیمیزي حکومتداري د ظرفیت د لوړولو په برخو کې څو 
پروګرامونه تطبیقوي. دا الندی برخه د دې هڅو په اړه ده:

د IARCSC بودجې پر اساس د USAID مرسته
USAID د افغانستان حکومت د اداري اصالحاتو او ملکي خدماتو خپلواک کمیسیون 

)IARCSC( ته د بودجې پراساس مالتړ وړاندي کوي. د USAID په وینا دې مرستې له 
کمیسیون سره مرسته کړې ده تر څو د افغانستان د ملکي خدماتو په جوړښت کې اصالحات 

رواړي. د 2012 کال دسمبر تر 30 پورې، IARCSC ته USAID له 10 میلیونو امریکايي 
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ډالرو څخه 7.25 میلیونه امریکايي ډالر له فرعې الرې ورکړي دي. د USAID په وینا، دې 
مالتړ له IARCSC سره مرسته کړې ده چې د 2012 کال په پای کې له 23 څخه خپلو 20 

نښو ته ورسیږي. دې کمیسیون د اصالحاتو په بنسټیز کولو کې، د مالي مدیریت لپاره د 
پالیسیو او طرزالعملونو جوړولو کې، تدارکاتو، او بشري قوې برخو کې ډیر پرمختګ کړی 

دي، او کارکونکو ته یې د نویو پالیسیو او طرزالعملونو په اړه روزنې او الرښونې ورکړي دي. 
دې کمیسیون د شتمنی کنترولولو، مدیریت، او د غیر منقولو شتمنیو د خرڅولو لپاره هم د 

حسابولو د مدیریت پالیسي جوړه کړي.249 
دا اصالحات په ملي او سیمیزه کچه وزارتونو ته دا توان ورکړی چې د اسنادو د ښو ساتلو، 

معلوماتو اداره کولو او د فعالیت پر اساس د ارزونې یوه نوې سیستم له الرې د خپلو ملکي 
کارکونکو څخه په ښه توګه مدیریت وکړي. دې کارونو وزارتونو ته دا اجازه هم ورکړي چې 
 )PD45( 45 په نا امنه والیتونو کې ملکي کارکونکي استخدام کړي. د ولسمشر کرزي فرمان
په ځواب کې، چې کرزي په تیر ربع کې خپور کړی تر څو حکومتداري او د فساد ضد هڅې 
ښه کړي، کمیسیون د حکومت د وزارتونو، ادارو، او ملکي خدماتو د اندازو او جوړښتونو په 
اړوند د قانون مسوده جوړه کړي ده. ولسمشر د عمومي آزموینې اخیستلو له الرې د ملکي 

کارکونکو استخدام لپاره یو میکانیزم تاييد کړی دی.250 

د USAID سیمیزې حکومتداري پروګرام
د 2012 کال د جوالی په پیل کې، USAID د سیمیزي حکومتداري د جوړښت د پروژو 

مالتړ لپاره د 2012 کال له جوالی څخه د 2013 کال د سپتمبر تر 30 پورې خپل فنډ ډیر 
کړی او غزولي. د پروژې د فنډ لوړه کچه هم له 12 میلیونو امریکايي ډالرو څخه 20.9 

میلیونو امریکايي ډالرو ته ډیره شوه. د USAID په وینا، دا پروژه د 34 والیتونو د والیتي 
شوراګانو د ظرفیت لوړلو او د IDLG لپاره د تخنیکي مرستو برابرولو برخو کې خپلو کارونو 
ته دوام ورکوي. دې پروګرام د والیتي شوراګانو ظرفیت ښه کړی ترڅو په پراختیايي پالنونو 

کې د خپلو موکلینو له ګټو څخه استازیتوب وکړي. او له والیتي شوراګانو سره د والیتونو 
د پراختیايي پروژو د تطبیقولو پروسو د نظارت په برخه کې هم مرسته کوي. دا پروژه د 

سیمیزې حکومتداري لپاره د NPP له یوې برخې څخه په مستقیمه توګه مالتړ کوي. پدې 
ربع کې، دې پروګرام د افغانستان په ډیرو والیتونو کې په بیال بیلو موضوعوګانو باندې عامه 

اوریدنې، د ساحو څخه لیدنې، د غیر حکومتي ادارو څخه لنډ راپورونه، او په سیمه کې 
سفرونه تر سره کړي.251 

د مدني ټولنې د تحول لسیزه 
USAID تمه لري چې تر 2024 کال پورې، افغاني ډلي به وکوالی شي چې سره منظم شي 

او له حکومت څخه د ښه حکومت کولو غوښتنه وکړي. د ټوکیو اعالمیې د بشري حقونو پر 
ښه کولو، ښیې حکومتداري، او دوامداره ټولنیز، اقتصادي، او دیموکراسې پراختیا لپاره پر یوې 

ګټورې مدنې ټولنې او پراخو خبرو باندې ټینګار کړی. USAID ویلي چې غواړي د مدني 
ټولني سازمانونو سره مرسته وکړي ترڅو خپل نظارتي فعالیتونو ته وده ورکړي، او د همکاری 
او هڅولو له الرو د پالیسی پر جوړونکو او د خدماتو رسولو باندې اغیز ولري، ترڅو د ټوکیو 

د کاري جوړښت د موخو تطبیقولو سره مرسته شوي وي. USAID پالن لري چې د مدني 
ټولنو ځواکمنو او حساب ورکونکو سازمانونو ته وده ورکړي ترڅو د حکومت او خلکو ترمنځ 
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فعاله ملګرتیا رامنځ ته کړي. دا کار به هڅه وکړي چې بشري حقونو، د قانون حاکمیت او 
د بیان آزادی ته به وده ورکړي. د مدني ټولنې پروګرام به د تحول په لسیزه کې د جندر د 

مساوات د ښه کولو لپاره د یوې مهمې موخې په توګه خپل کار ته دوام ورکړي.252 

د قضا اصالح او قانون حاکمیت
د امریکا د دفاع وزارت په ویناو، پدې نږدي میاشتو کې د قضا له څانګې سره د نړیوالو 

مرسته ډیرې روزنې او په سیمزه کچه د کارکونکو او قاضیانو استخدامولو ته اجازه ورکړې ده. 
مګر، د دې لپاره چې افغانستان یو ځواکمن او دوامداره قضايي سیستم ولري، ډیرې مهمې 

ستونزې ال هم شته چې باید حل شي.253
په ځانګړې توګه د ولسوالیو په کچه، د قانون د حاکمیت د پراخولو مخه نا امنې نیولي 

ده. د قضا په رسمي سیستم کې د دعوو په حل کولو کې اوږد ځنډ د دې سبب شوی چې په 
لرو پرتو سیمو کې افغانان دې سکتور ته د غیرفعال او له الس رسی لیري په سترګو وګوري.254 

پردې برسیره، پراخ فساد او کم روڼوالی په خپلو پښو والړ او دوامداره قانون حاکمیت د 
ودې پر وړاندې خنډونه دي.255 پردې برسیره، د امریکا دفاع وزارت ویلي چې د افغانستان 

حکومت سیاسي اراده نلري ترڅو قضايي پروګرامونو باندې کار وکړي او وساتي او دا د قضا 
وده له خنډ سره مخ کړي.USAID 256 ویلي چې قضا هم په پوره اندازه سیاسي اراده نلري 
ترڅو په حقیقت له اجرایه قوې څخه جال خپلواکه قضا تاسیس کړي.257 او د امریکا د دفاع 

وزارت په وینا د قانون د حاکمیت فعالیتونه باید د سپارلو په ټولو هڅو کې شامل شي او په 
هغو ځایونو کې به ډیره بریالی وي چې ښې حکومتداري ثبات راوړی.258

 NPP که څه هم د افغانستان حکومت او نړیوالې ټولنې قانون او عدالت د ټولو لپاره د
په توګه پیژندلي، مګر دوی پر یوه داسې مشخص پروګرام موافقه نده کړي چې د الر یوې 
ښکاره او د تایید وړ نقشې بنسټ کیږدي ترڅو د افغانستان د قضا سیستم ښه کړي. پدې 

ربع کې، د قضا د پروګرام د نه بشپړیدو په اړه د ډونرانو خپګان سبب شو چې د اروپا 
ټولنه ووايي چې ترڅو چې دا پروګرام تاييدیږي خپل راتلونکی فنډ به د دې سکتور لپاره 

وځنډوي.259 د NPP ټول پروګرامونه باید د 2011 کال تر جوالی تایید شوي وای.260 د ملګرو 
 ملتونو عمومي منشي ویلي چې د پروګرام پیچلتیا او لویه اندازه ننګوني وړاندې کوي، مګر 

د 2013 کال په پیل کې د NPP تایید لپاره هیلې شتون درلود.261

د طالبانو عدالت
د رسمي او غیر رسمي سیستمونو په منځ کې کمزوری، او د دواړو سیستمونو په منځ بې 

 اغیزې اړیکي، سبب شول چې ډیری افغانان د خپلو شخړو د حل لپاره طالبانو ته والړ شي. 
د طالبانو پروسه د دین د اصولو پر اساس والړه ده، مګر چټکه هم ده، پلې کیږي، او د 

افغانانو په آند تر رسمي سیستم کم فساد لري.262 

د جزايي اجراتو قانون
 پدې ربع کې، د افغانستان حکومت ونشو کړای چې د جزايي اجراتو نوی قانون تاييد کړي. 

د امریکا د دفاع وزارت له پارلمان سره د نوي قانون په اړه همغږی کوي. د 2010 کال د کابل 
په کنفرانس کې حکومت ژمنه وکړه چې د 2011 کال په پیل کې به نوی قانون تایید کړي.263 
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د امريكا د قضا سكتور مالتړ پروګرام
د امريكا د بهرنيو چارو وزارت د نړیوال مخدره توکو او قانون پلي کولو دفتر )INL( د قضا 
سکتور مالتړ پروګرام )JSSP( مدیریت کوي. JSSP څارنواالنو، مدافع وکیالنو، تحقیق کونکو، 
او قاضیانو ته روزنه ورکوي، او موخه یې داده چې د جزايي قضا سیستم عمومي ظرفیت ته 

 JSSP به وده ورکوي. د 2012 کال د دسمبر تر 30 پورې، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د
لپاره 212.7 میلیونه امریکايي ډالر مکلف کړي دي، چې لدغو څخه تر 186 میلیونو امریکايي 

ډالر ډیر لګیدلي دي. JSSP 154 کارکونکي څارنواالن لري، پشمول د 113 افغانانو او 41 
امریکایانو او د دریمو هیوادونو وګړي حقوقي مشاورین.264

پدې ربع کې، د افغانستان د حقوقي متخصیصینو لپاره د JSSP په روزنې او استادی 
کورسونو کې دا شامل و:265

•  په کنړ کې د 35 زده کونکو لپاره د فساد ضد سیمینار چې له مخربینو او د ثبت کولو 	
 له وسایلو پر کار اخیستنې، د څارنې طرزالعملونو، او د تالشی لپاره د اجازې اخیستلو 

په اړه و
• JSSP او د افغانستان د عدلیې وزارت )MoJ( په انرتنت کې د معلومات د بانک جوړلو 	

چې په ټول هیواد کې د عدليې وزارت د حقوقي مرستې د ریاست د څارنواالنو روزين او 
ورکشاپونه سايت، ترڅو دا ریاست د خپلو کارکونکو د اړتیاو د روزنې او محال ویش لپاره 

لدې معلوماتو ګټه واخيل 
• په وردک والیت کې د 41 قضايي متخصیصونو د هیواد د انسانانو د قاچاق د قانون په 	

اړه روزنه )لکه څنګه چې د سیګار د تیر ربع په راپورونو کې راغيل، افغانستان د امریکا 
د بهرنیو چارو وزارت د انسانانو د قاچاق په دویمه درجه د نظارت په لست کې دی، او 

یوه برخه یې داده چې د قانون پلې کول یې کمزوری دی(. 
• د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالې د له منځه وړلو د قانون، له کوره تیښته، او په جرب 	

ودونو په اړه د 17 برخه اخیستونکو لپاره په کندز کې سیمینار

د امريكا د بهرنيو چارو وزارت ويلې چې د پروګرام افغان حقوقي مشارین په بشپړه توګه 
د JSSP د روزنو مشرې کوي. د پروګرام د اغیزمنتیا د اندازه کولو په توګه، د امریکا د بهرنیو 
چارو وزارت راپور ورکړی چې د 2012 کال د اکتوبر په میاشت کې د روزنې په پروګرامونو 

کې برخه اخیستونكو د پیل د آزموینې په پرتله له روزنې وروسته په آزموینه کې %20.5 
پورته نمرې اخیستي.266

د حقوقي روزنې پروګرام
 د امریکا د بهرنیو چارو وزارت INL د افغانستان په پوهنتونونو کې د عنعنوي حقوقي 
 روزنې د اصالح پروګرامونو تطبیقوي ترڅو د افغانستان د وکیالنو تجربو ته وده ورکړي. 

 د افغانستان عنعنوي حقوقي روزنه عموماً پر میخانیکي حفظ کولو تکیه کړي او د امریکا 
د بهرنیو چارو وزارت په وینا د څو اړخیزې او عملي روزنې کم فرصتونه لري. د INL حقوقي 

روزنې پروګرام د افغانستان له عامه او خصوصي پوهنتونونو، د امریکا د قانون مکتب، او 
حقوقي متخصیصیونو سره ملګرتیا کوي، ترڅو یوه حقوقي روزنیز سیستم ته وده ورکړي او د 
هیواد دننه او په بهر کې د افغانستان حقوقي متخصصینو لپاره د روزنې فرصتونه برابر کړي. 
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د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د قضا سیستم ساتنه پر ښه روزل شویو وکیالنو او 
حقوقي ښوونکو باندې تکیه لري. په اصلي حقوقي روزنیزو پروګرامونو کې دا شامل دي:267

• د افغانستان د حقوقي روزنې مالتړ پروګرام: دا پروګرام، د واشنګټن د پوهنتون د قانون 	
مکتب رسه ملګرتیا لري، او د 2012 کال د مارچ په میاشت کې پیل شوی او د 13 میلیونو 
امریکايي ډالرو په لګښت د 2017 کال تر اګست پورې دوام لري. له پروګرام څخه افغان 

فارغ التحصیالن د افغانستان په هر عامه پوهنتون کې د رشعیاتو او حقوقو په فاکولتو 
کې خدمت کوي. دا پروګرام په عامه پوهنتونونو کې د زده کونکو او فاکولتو لپاره په 

انګلیيس ژبه حقوقي روزنه هم برابروي.
• د افغانستان حقوقي روزنې پروژه: د پنځو کلونو دا پروګرام، چې د ستانفورد له پوهنتون 	

رسه په ملګرتیا تطبیقیږي، د 2012 کال د اګست په میاشت کې پیل شو او 7.3 میلیونه 
 امریکايي ډالر اټکل شوی لګښت لري. د پروګرام موخه داده چې د افغانستان د امریکا 

په پوهنتون کې په لوړ کیفیت د حقوقو د لیسانس پروګرام جوړ کړي.
• په افغانستان کې د حقوقي اصالحاتو لپاره عامه او خصويص ملګرتیا: دا ملګرتیا په هر 	

کال کې د نږدې 10 افغانانو لپاره بشپړ اکاډمیک سکالرشیپ برابروي ترڅو د امریکا د 
حقوقو په مکتبونو کې روزنې وکړي. 

د USAID د قانون د حاکمیت د ثبات پروګرامونه
د رسمي او غیر رسمي قضايي سکتور لپاره د USAID د قانون د حاکمیت د ثبات 

پروګرامونه چې غواړي د قضا یو رسمي سیستم چې غیر رسمي سیستم چې د هیوا په ډیرو 
لرو پرتو سیمو کې کنترول لري هم ورسره یوځای کړي او پیژنې، جوړ کړي. د 2012 کال د 
دسمبر تر 30 پورې، د رسمي او غیر رسمي پروګرامونو لپاره تر 14 میلیونو امریکايي ډالرو 

ډیر مکلف شوي دي.268 

د USAID د رسمي قانون د حاکمیت د ثبات پروګرام
USAID د رسمي پروګرام په فعالیتونو کې د څو مثبتو پایلو یادونه کړي، پدې کې د هیواد 

له 1,800 قاضیانو څخه 790 قاضیانو ته د دوو کلونو د روزنې پروګرام شامل دی. دې پروګرام 
600 قاضیانو ته د عملي قانون، قضايي اخالق، او د ښځو حقونو په برخو کې هم روزنه 

ورکړي ده. پردې برسیره، د پروګرام لخوا روزل شوي 130 قاضیان په هغو سیمو کې چې پخوا 
یې کارکونکي ندرلودل په دندو وګمارل شي.269

پر السته راوړنو برسیره، کیدای شي د USAID د رسمي سکتور پروګرام د ساتنې له 
 ستونزو سره مخامخ شي، کله چې د ډونرانو سرچیني کمې شي او حکومت قضايی روزنې 

ته لمړیتوب ورنکړي. لکه د قضايي سکتور نورې ډیرې روزنې، د USAID فنډ تر ډیرې 
کچې د دوو کلونو د پروګرام مالتړ کوي. د افغانستان حكومت د مالي چارو قضايي روزنې 

مسولیتونه اخیستلو لپاره ډیره کمه لیوالتیا ښودلې ده. پردې برسیره، د قضا ډیری استادان نه 
غواړې چې د هیواد نا امنه ځایونو ته سفر وکړي. پردې برسیره، په قضا کې د پراخ فساد له 

کبله د USAID د روزنې پروګرامونو ډیری فارغ التحصیالن مجبوره کړي چې یا قضا پریږدي 
او یا له فاسد سیستم سره ځانونه عیار کړي ترڅو له ستونزې سره مخ نشي.270

د USAID په وینا، د USAID رسمي پروګرام حقوقي روزنه هم برابروي، چې د حقوقو 
او شرعیاتو د نصابونو په نوي کولو او ستندرد کولو کې یې ډیرې السته راوړنې درلودلي. دې 
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پروګرام د حقوقو په اوو مکتبونو کې د خیالې محکمې ټیمونه جوړ کړي، حقوقي کلنیکونه 
یې تاسیس کړي، د حقوقو د مکتبونو د کتابخانو ظرفیت یې لوړ کړی، او د حقوقو مکتب 

فاکولتې ته یې روزنه ورکړي چې له څو اړخیزو عصري روزنیزو میتودونو څخه ګټه واخلي. 
USAID ویلي چې پداسې حال کې چې زده کونکي د حقوقي روزنو لپاره ډیره غوښتنه لري 
او پداسي حال کې چې د حقوقي روزنې لپاره سیاسي اراده ځواکمنه ده، په حقوقي روزنې 

کې د ښځو ګډون قوي نه و. ډیري ښځې په حقوقي روزنو کې نومونه لیکي، مګر ډیری 
وختونه کلتوري خنډونه میرمنې له عملي روزنیزو فرصتونو څخه لري کړي.271

د USAID غیر رسمي د قانون حاکمیت د ثبات پروګرام
د USAID غیر رسمي پروګرام په سیمیزه کچه له حقوقي چارواکو سره او د غیر رسمي 

قضايي کارکونکو، لکه د کلیو مشرانو او مالیانو سره کار کوي، ترڅو د غیر رسمي او رسمي 
سیستمونو ترمنځ اړیکي ښیې کړي. USAID ویلي چې د دې غیر رسمي سیستم شپږ ټولنیز 

مرکزونه تاسیس کړي ترڅو د حقونو په اړه د خلکو پوه ډیره کړي، د افغانستان د قانون 
د مهمو اصولونو په اړه یې 20,000 خلک روزلي، او د ښځو د شخړو د حلولو ډلو سره یې 

مرسته کړي چې 486 شخړې حل کړي چې کیدای شو په تاوتریخوالي واوړي.272 
د شخړو د حلولو له عنعنوي سیستم سره د ملي حکومت پراخه دښمني، پدې برخه 

کې د USAID کار په دوامداره توګه له خنډ سره مخامخ کړي. د افغانستان د عدلیې 
وزارت او ستره محکمه پدې باور دي چې عنعنوي سکتور په منظمه توګه له اساسي قانون 
څخه سرغړونه کوي او دوی یې غیر مشروع ګڼي. دا له دښمنې ډک دریځ د پروګرام توان 

محدودوي ترڅو له ملي ملګرو سره پر پروژو باندې خبري وکړي. پردې برسیره، والیتي 
چارواکي له غیر رسمي پروګرام څخه دوامداره مالتړ ندی ښودلی. د بیلګې په توګه، د 

 کندهار والي په عامه توګه پروګرام رد کړ، او یوواځې وروسته لدې یې موافقه وکړه چې 
PRT او د پروګرام استازو د ده اندیښنې کمې کړي. په ډیرو ولسوالیو کې چیرته چې پروګرام 

شتون لري ناامنې هم د پروګرام تطبیقول له ننګونو سره مخامخ کړی.273

د افغانستان د بندیخانو سیستم
له 2007 کال څخه تر 2012 کال پورې د افغانستان د بندیخانو نفوس په عادې توګه په 
هرکال کې 17% ډیر شوی. د 2013 كال تر جنوري پورې، د افغانستان په بندیخانو کې 
25,735 بندیانو ژوند کاوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په وینا، د قضا سیستم کې د 

ظرفیت نشتون، او د بندي کولو پرځای د بلې چارې لپاره نه لیوالیتا هغه اصلي الملونه دي 
چې د بندیخانو نفوس یې ډیر کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان له حکومت 

سره کار کوي ترڅو د بندي کولو پرځای له نور چارو څخه ګټه واخیستل شي او د بندي کولو 
الرښونې تعدیل شي ترڅو د بندیخانو نفوس کم شي.274

د اصالح سیستم د مالتړ پروګرام )JSSP( د مشاورینو او د INL د پروګرام د کارکونکو 
او نور ناظرینو د راپورونو پر اساس، له بندیانو سره د مرکزي بندیخانې ریاست )CPD( د 

کارکونکو چلند تخصصي او مناسب دی. د CPD د تاسیساتو په منځ کې میرمني عموماً په 
کورونو کې ژوند کوي او له نارینه بندیانو له لیدلو او اوریدلو لیري دي. مګر میرمني هم له 

ورته تاسیساتو او د ډیرو بندیانو ورته شتون څخه ستونزمني دي، او د افغانستان په بندیخانو 
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 CSSP د INL د ښځو د اصالح لپاره ډیر لږ حرفوي پروګرامونه شتون لري. پردې برسیره چې
لپاره مشاورین او مواد برابروي، هڅه کوي ترڅو د وړو فنډونو له الرې د داسې پروګرامونو 

جوړول وهڅوي.275
ځوانې انجونې بندیانې عموماً له نارینه و څخه جال د ځوانانو د اصالح په مرکزونو 

)JRCs( کې بندي دي، چې د ځوانانو د اصالح د ریاست لخوا پرمخ وړل کیږي. له کابل او 
هرات څخه مستثنې، په والیتونو کې JRC له کرایه شویو کورونو څخه کار اخلي او کمزوري 

خدمات او اړتیا کم خدمات لري. پدې تاسیساتو کې، د روزنې او تفریح پروګرامونو لپاره ځای 
ډیری وخت ډیر محدود دی، او ټولنیزو خدماتو ته الس رسی هم ډیر کم ترالس کیږي.276

د امریکا د اصالح سیستم مالتړ پروګرام 
د 2012 کال د دسمبر تر 30 پورې، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د CSSP ،INL نږدې 
202.6 میلیونه امریکايي ډالر لګولي دي ترڅو د افغانستان د بندیخانو سیستم ښه کړي. 

دا مرستي د بندیانو لپاره د اصالح او روزنې فرصتونه، او د بندیخانې د روزنې مدیریت او 
مشورتي مالتړ ته فنډ ورکوي. پردې برسیره 33.5 میلیونه امریکايي ډالر د بندیخانو او توقیف 

خانو د مرکزونو د جوړلو لپاره لګیدلي.277
 CSSP خپلو کارونو ته د بندیخانو د عمومي ریاست او د توقیف خانو د بنسټونو او 

 د مدیریت د دوام د ټولو کارونو ښه والې په برخو کې خپلو کارونو ته دوام ورکوي. 
 INL په راتلونکي کې پالن لري ترڅو د افغانستان د بندیخانو لپاره د مستقیمو فنډونو او 

سیمیزو تطبیق کونکو له الرې مالتړ برابر کړي ترڅو لګښتونه کم شي او د کارونو د ساتنې 
مالتړ وشي.278

 څرخې پله بندیخانه، چې د افغانستان لویه بندیخانه ده، کابل ته څیرمه پرته ده. 
)د امریکا د بهرنیو چارو وزارت عکس(
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د فساد ضد 
پدې ربع کې، نړیوال شفافیت خپلو وروستی راپور د فساد په اړه د نظر راپور خپور کړ، او 

پدې کې ویل شوي چې د افغانستان په عامه سکتور کې فساد اوس هم یو لویه ستونزه ده. 
تیر کال افغانستان د فساد په لست کې په دریمه درجه کې راغلی و. پدې کال کې افغانستان 
له سومالیا او شمالي کوریا سره یوځای و چې د فساد په برخه کې متخصصینو په نړی کې د 

ډیرو مفسدو هیوادونو درجه ورکړي.279 په یوه جال سروي کې چې په افغانستان کې د آسیا د 
بنسټ لخوا ترسره شوي، لکه څنګه چې پدې عکس کې ښودل شوي، نږدي افغانان 80% په 

ملي حکومت کې فساد ته د ډیرې لویي ستونزې په بڼه ګوري. عکس 3.30. 
 د افغانستان د شفافیت او حساب ورکولو د ایتالف په وینا، د مالي وزارت لخوا په 

وړاندې شوې بودجه کې د فساد سره د مبارزې لپاره هیڅ تخصیص نه و، سره لدې چې 
نړیوالې ټولنې غوښتنه کړي چې د مالیې وزارت دې د حکومت اعتبار یو لمړیتوب کړي. 

ایتالف ویلي چې دا سند ښیې چې کومه ښکاره موخه نشته چې له فساد سره مبارزه وشي 
او د افغانستان حکومت خپلې هغه ژمنې پوره کړي چې د 2012 کال د جوالی د ټوکیو په 

کنفرانس کې یې کړي وي. ځینو افغان قانون جوړونکو د ایتالف دا موندنې غندلي او ویلي 
چې دا ناسمې دي.280 

یادونه: شميرې په تقریبي ډول ليکل شوي دي. د سروې د غلطۍ کچه مثبت یا منفي 5.1% ده. 

په 2006 کال کې، ځايي مقاماتو د اداري فساد په اړه له مسولينو څخه ندي پوښتلي.  a

سرچينه: آسيا فونډیشن، ”افغانستان په 2012 کال کې، د افغان خلکو یوه سروې،“ 11/2012. 

د هغو افغانانو سلنه چې فکر کوي اداري فساد د افغانستان په بيالبيلو اړخونو کې یوه لویه ستونزه ده

%0

%10

%20

%30

%40

%50

%60

%70

%80

%90

%100

ورځنی ژوند

a2006200720082009201020112012

افغانستان په مجموع کېوالیتي حکومتځايي مقاماتګاونډیتوب

عکس 3.30



حکومتداري

117 د متحده ایاالتو کانګرس ته رپوټ  I  د 2013 کال د جنوري 30 

د افغانستان د لوی څارنوال دفتر
سره لدې چې امریکا او نړیواله ټولنه د هغو لوړ پوړو چارواکو چې په فساد کې مجرم 

ګڼل شوي د جزا ورکولو پرمختګ ته ډیر اهمیت ورکوي، د افغانستان د لوی څارنوال دفتر 
)AGO( پدې ربع کې د فساد ضد هیڅ مهم تور یا محکمه نده ترسره کړي. د افغانستان 

څارنواالنو اوس هم شکایت کوي چې د دوی آمرین له محاکمه کولو څخه مالتړ نه کوي.281 
 )ACU( د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په وینا، د لوی څارنوال دفتر د فساد ضد په واحد

کې د څارنواالنو یوې ډلې د واحد عمومي ریس ته الکل ورکړي او هغه یې هڅولې چې په 
لوی څارنوال باندې ملنډې ووهي او دا پیښه یې په ویدیو کې ثبت کړي. دا د هغه د نیولو 

سبب شوی او وروسته له دندې څخه لري شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې 
که څه هم د هغه ځای ناستی د ښه شهرت خاوند دی، دا که په همدې ډول د کور دننه 

سیالی او توطیې روانې وي، دا به د ACU لپاره ستونزمنه وي چې په اغیزناکه توګه فعالیت 
وکړي، پردې برسیره، د تخصیص ورکړ شویو منابعو نشتون او د حکومت په لوړو پوړونو کې 
نامناسبه سیاسي اراده، د قضیو د تحقیق او محاکمه کولو لپاره د دې واحد توان ډیر محدود 
 ACU کړی. پردې ستونزو برسیره، د امریکا د بهرنیو او عدليې چارو وزارتونه غواړي چې له
سره خپلو کارونو ته دوام ورکړي او د تحقیق کولو او محاکمه کولو د توان د لوړلو لپاره یې 

روزنې او عملي کارونه برابر کړي.282
د افغانستان د لوی څارنوال دفتر ادعا کړې ده چې د ولسمشر کرزي د فساد ضد او 
 حکومتداري له فرمان )PD45( څخه د اطاعت په برخه کې پرمختګ کړی، مګر دا ادعا 

د بهرنیو چارو وزارت د نظر ښکارندويي نکويي او مهم حقیقتونه له پامه غورځوي. د بیلګې 
په توګه، د لوی څارنوال دفتر مسولیت لري چې د فساد په اړه تورونه صادر کړي، مګر د 

کابل بانک په توطيې کې دوه مهم شریکان، د ولسمشر کرزي ورور او د ولسمشر د معاون 
فهیم ورور، د کابل بانک د له منځه تلو د جرم د تور په اړوند لست کې نه و راغلي. د 

امریکا د بهرنیو چارو وزرات په وینا، داسي ویل کیږي چې لوی څارنوال د حکومت یو با 
اعتباره عامه خبرونکی د لويي څارنوالی له دفتر څخه لري کړی، او دا دې لپاره و چې دې 

چارواکي غوښتل د حکومت د لوړ پوړو چاروکو پر وړاندې د فساد قضیې جوړي کړي. لوی 
 څارنوال د دې عامه خبرونکي پر وړاندې تورونو راوړل چې وزارتونو شهرت ته زیان رسوي 

او د پارلمان پر وړاندې یې په فساد تورنوي.283
 پداسي حال کې چې د پولیس قوماندان او د ماليې ریس ته په ډیر بند جزا ورکړ شوه 

)هر یوه د شپږو او 10 کلونو بند(، والي له دوو میاشتو بند وروسته له بنده خالص شو.284

د ځانګړو قضیو کمیټه
د ځانګړو قضیو د کمیټې )SCC( له تاسیس څخه نږدې یو کال وروسته، د فساد د مهمو 
قضیو د محاکمه کولو په برخه کې یې ډیر پرمختګ ندی کړی. SCC وکوالی شول د اردو 

د ملي روغتون د قضیې په اړوند څو ټیټ پوړې افسران له صالحیت څخه د غلطې کار 
اخیستنې چې پدې کې د 120 امریکايي ډالرو په ارزښت دواګانې شاملې وي، په کمو تورونو 
محاکمه کړي. دا كسان د دريو مياشتو د محدودیت )له هیواد څخه پر وتلو محدودیت( او 
له دندې څخه د دریو کلونو تعلیق جزا ورکړ شوه. مګر، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په 

د ځانګړو قضیو کمیټه )SCC( د 2012 کال 
په جنوری کې جوړه شوه او د افغانستان 

او نړیوالې ټولنې د ګډ میکانیزم په توګه کار 
کوي ترڅو په مهمو عامه قضیو کې له لويی 
څارنوالی سره مرسته وکړي، او دا کار لدې 

وروسته وشو چې لویي څارنوالی ونشو 
کړای ډیری پخوانی قضیې محاکمه کړي. 

د SCC په کمیټه کې د نړیوالو مشاورینو او 
د امریکا د کارکونکو ونډه داده ترڅو د لوی 
څارنوال له دفتر سره په غوره شویو او د 

ځانګړې پاملرنې پر قضیو کار وکړي او که 
مالتړ کونکي شواهد شتون ولري تحقیق 
کولو او محاکمه کولو ته سرچینې برابري 

کړي. پردې برسیره، نړیوال مشاورین د 
لوی څارنوال له دفتر سره کار کوي ترڅو د 
تحقیقونو او محاکمه کولو لپاره ستراتیژی 

جوړي کړي. د نړیوالې ټولنې ملګرو د لوی 
څارنوال له دفتر سره دا مرسته هم کوي چې 

د پام وړ قضیو د پرمخ وړلو لپاره د نړیوالې 
ټولنې سره معلومات او شواهد هم ورکړي. 

سرچینه: د سیګار د معلوماتو د غوښتنې په اړه، د امریکا د دفاع 
وزارت ځواب، 7/5/2012. 
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وینا، د افغانستان د دفاع وزارت او MACU پدې قضیه کې د هیڅ یوه لوړ پوړې چارواکي 
پر وړاندې تور ندی راوړی. د MACU څارنواالنو ادعا کړي چې لږ تر لږه دوه تورونه تیار 
دي چې پر سرطبیب باندي راوړل شي. مګر، د څارنواالنو د آمرینو لخوا ځنډ او د نړیوالې 

ټولنې ناتوانې چې د اردو لپاره د ورکړ شویو موادو مشخص قیمت برابر کړي چې ادعا کیږي 
په روغتون کې د انفرادي کسانو لخو غال شوي، تحقیق له ځنډ سره مخامخ کړی. د اردو د 

روغتون له کارونو پرته، د 2012 کال په پای کې د SCC لخوا د ارزونې لپاره له اصلي قضیو 
 ACU ،څخه پر هیڅ یوې اصلي قضیې باندي هم تحقیق ندی شوي. پدې لنډو وختونو کې

او MACU د SCC د اصالح کولو او رسمي کولو څخه مالتړ څرګند کړی دی.285 

د مهمو جرمونو عملیاتي ځواک
د 2013 کال په فبروری کې به FBI د مهمو جرمونو عملیاتي ځواک )MCTF( څخه مالتړ 

ختم کړي، ځګه چې لیدل شوي چې دا ځواک د ظرفیت لوړولو خپلو موخو ته رسیدلی دی. 
 MCTF د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې له مناسب مالي او سیاسي مالتړ سره

کوالی شي د یوه فعال فساد ضد واحد په توګه خدمت وکړي. مګر، د امریکا د بهرنیو چارو 
وزات په وینا، د قانوني او سیاسي کمزوری له کبله د دې عملیاتي ځواک راتلونکي د یوه 

منظم بنسټ په توګه روښانه نده. د افغانستان د لوی څارنوال دفتر ال تراوسه داسي سیاسي 
اراده ښودلې نده چې د MCTF د قضیو د محاکمه کولو لپاره اړینه ده.286 

د نظارت او ارزونې کمیټه
د نظارت او ارزونې کمیټه )MEC( به په راتلونکي ربع کې د افغانستان حکومت د فساد 
ضد د هغو 39 مشخصو ګامونو د تطبیقولو په اړوند یو راپور خپور کړي چې د ولسمشر 

کرزي د حکومتداري او فساد ضد په فرمان )PD45( کې چې په تیر ربع کې صادر شوی و 
 راغلي.MEC 287 یو بل راپور هم خپور کړی چې د کابل بانک له ړنګیدو مخکي او وروسته 
 د افغانستان د حکومت د ځوابونو غندنه یې کړي. د ال نورو معلوماتو لپاره، پدې راپور کې 

د اقتصادي او ټولنیزي پراختیا برخه وګوری.

د فساد پر وړاندې د نظارت عالي اداره
 د فساد پر وړاندې د نظارت عالي اداره )HOO( دا ظرفیت لري ترڅو خپل ماموریت 

 سرته ورسوي، مګر، د USAID په وینا دا اداره مني چې د فساد پر وړاندي مبارزه کې یې 
کم پرمختګ کړي. د HOO عمومي ریس په عامه توګه ویلي چې د اړوندو مسولو وزارتونو 

او په ځانګړې توګه د لویي څارنوالی د همکاری نشتون له کبله د دې ادارې د فساد پر 
 وړاندې مبارزه یې له خنډ سره مخ کړي. HOO د فساد د قضیو هغه لست خپور کړی 
 دې چې لويي څارنوالی ته لیږل شوی، او د USAID په وینا د HOO عمومي ریس څو 

ځلې دا ادعا کړي چې لویي څارنوالی پدې اړه هیڅ ګام ندی اخیستی. مګر، په هغو ځایونو 
کې چې کوالی شي نوښت په الس کې واخلي او پر پروسې باندي ډیر کنترول لري، لکه د 
 شتمنیو ثبتول، خپرول، او تصدیق کول، د HOO لخوا ژمنه نده ښودل شوي، او پایلي یې 

هم کمزوري وي.288

په 2011 کال کې، مطبوعاتو د داود خان د 
ملي اردو د کابل په روغتون کې د مریضانو 

لپاره د ډیرو ناوړو حالتونو په اړه راپور ورکړی. 
پراخ فساد د دې سبب شو چې د امریکا 

فنډونو او د روغتون د عملیاتو د مالتړ لپاره 
روغتیايي تجهیزات غال شي. پردې برسیره، 
ناروغانو ته ډیری وختونه روغتیايي خدمات 
نرسیدل، ځکه چې د دوی کورنیو د روغتون 
کارکونکو ته رشوت نه ورکاوه. د افغانستان 

 په دفاع وزارت او ملي اردو کې چارواکو، 
او د ملي اردو سرطبیب، جنرال یفتلي، پدې 

غال کې شریک ګڼل شوي. د امریکا د اردو 
ځینې چارواکې هم تر غندنې الندې راغلي 
چې دوی باید تحقیق کړی وای او د دې غال 

مخه یې نیولي وای. 

یو عکس په کابل کې د رشوت قربانیانو ته وايي 
چې د HOO دفتر ته راپور ورکړي. )د سیګار عکس(
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د افغانستان د فساد پر وړاندې ادارې سره د USAID مرسته
 )4A( د افغانستان د فساد پر وړاندې ادارې USAID ،د 2012 کال د دسمبر تر 30 پورې

ته 7.9 میلیونه امریکايي ډالر مرسته مکلف کړې ده، چې د HOO د فساد پر وړاندې 
مسولیتونو د مرستې لپاره ډیزاین شوي. د USAID په وینا، 4A د فساد پروړاندي د ظرفیت 

لوړلو د خپلو ټولو ډیری موخې ترسره کړي دي، پشمول د دې کارونو:289
• 4A د HOO د کارکونکو د روزنې په برخه کې چې د دې ادارې سرتاتیژیک پالن 	

تطبیقوي خپلې موخې تر یوې کچې بشپړې کړي دي، او د HOO د ادراه کولو په 
 جوړښت او برشي قوې په جوړښت کې بدلون راوړی ترڅو دا اداره اغیزمنه او 

دوامداره اداره يش. 
• 4A خپله مرسته بشپړه کړي ده ترڅو HOO وکوالی يش چې د شتمنیو په اعالنولو 	

کې، تصدیقولو، د شکایتونو اداره کولو او د قضیو تعقیبولو، او فساد پر وړاندې د عميل 
ګامونو د پالن کولو مالتړ لپاره خپل اصيل مسولیتونه تررسه کړي. 4A په ټولو مرکزي 

وزارتونو، د حکومت په ریاستونو کې د شتمنیو د ثبتولو، د شتمنیو د تصدیقولو د 
آزمویښتې پروسې امتحان کولو، او له FinTRACA د کودونو د تبادله کولو له ملګرتیا 

څخه کار اخیستولو په برخو کې، له HOO رسه مرسته کړي ترڅو خپل کارونه تررسه 
کړي. 4A د HOO لپاره د معلومايت بانک رضوري تجهیزات هم ورکړي ترڅو شکایتونه 
 ثبت او اداره کړي. پردې برسیره، 4A له وزارتونو او د حکومت له ادارو رسه د هوکړې 

13 ياددښتونه هم لیکيل چې د تصدیقولو په کارونو کې له HOO رسه مرسته ويش. 
• 4A د HOO د امنیت او د دفرت د خدماتو، د کور دننه او بهر فیزیکي امنیت، او د دفرت 	

لپاره د فرنیچر او تجهیزاتو برابرولو په برخو کې د اصالحاتو خپل کارونه هم بشپړ کړي.
•  4A له مدين ټولنې د همکاری خپلې موخې بشپړي کړي ترڅو مدنې ټولنې وکوالی يش 	

د فساد د ستونزو په اړه د عامه پوهاوي، روزنې او عميل ګامونو په اړوند کارونه وکړي. 
د 4A د فنډونو له مرستو څخه د افغانستان اوو مدين ټولنو او غیر حکومتي ادارو وکوالی 

شول چې د فساد پر وړاندې د هڅو کارونه تررسه کړي.

د فساد مخه نیولو په برخه کې د مدني ټولنې ونډه
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په وینا، د مدني ټولنو انفرادي اداري او ایتالفونه سره یوځای 
کیږي ترڅو په پراخه توګه او په ځانګړې توګه په اجرایه څانګه کې د فساد ستونزو لپاره د 
حل الري پیدا کړي. د افغانستان د اعتبار نظارت اداره، د فساد پروړاندې د نظارت مخکنی 

اداره، د افغانستان د امید لرونکي استخراجې صنعت سکتور پر شفافیت باندې کار کوي. په 
2012 کال کې، د مدنې ټولنو ادارو چې د USAID لخوا د تمویل شوی 4A په مالتړ یې د 
فساد پر وړاندې ایتالف جوړ کړ. دا ایتالف یو پالن جوړوي ترڅو د افغانستان له حکومت 
سره د فساد د ستونزو په اړه جوړونکي کارونه ترسره کړي. دا ایتالف ال له وړاندې د ملي 

شورا له کمیسیونو سره هم کار کوي.290

د افغانستان په امنیتي ځواکونو کې فساد
د امریکا د دفاع وزارت په وینا، فساد او تنظیم شوي جرمونه د ایتالف د مبارزي پر موخو 

اصلي ګواښونه دي. د “جرمي نیونې” تهدید، یا د حکومت د رهبری په بنسټونو کې د 
مجرمینو د عناصرو ننوتل، په ځانګړې توګه د افغانستان په هوايي ځواکونو، د پولیسو په 

د افغانستان د فساد ضد له ادارې 
)4A( سره مرسته: د USAID دا پروژه 

د افغانستان د فساد ضد اداره چې د 
 ،)HOO( فساد ضد د نظارت عالي ادارې

وزارتونه چې افغانانو ته مهم عامه خدمات 
وړاندې کوي تخنیکي، او د مدني ټولنو 

ادارو لپاره چې د عامه فساد پر ضد مبارزه 
کوي عامه پوهاوی برابروي، دې ادارو ته 

ستراتیژیک، تخنیکي او اداري ظرفیت 
لوړولو مالتړ برابروي. 

سرچینه: د “افغانستان له فساد ضد ادارې سره”. د USAID مرسته. 
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ځینې والیتي ځواکونو کې، او د سرحدي پولیسو په قطعاتو کې لیدل کیږي. مګر، پدې ربع 
کې پرمختګ شوی چې د افغانستان په امنیتي ځواکونو کې د مجرمینو السوهنه او د بنسټونو 

د خرابولو مخه ونیول شي.291
پدې ربع کې، په لتفا LOTFA کې د فساد د ادعا ګانو به ځواب کې، UNDP د تدارکاتو 

په پالیسیو او کارونو کې مهم بدلونونه اعالن کړل، د نړیوالو استخدام شویو متخصیصینو 
کارکونکو شمیره یې ډیره کړه، او د وجهي صندوق د مدیریت ارزونه یې ترسره کړه. ملګرو 

ملتونو د لتفا د اداره کولو په جوړښت کې د ځینو بدلونونو سپارښتنه هم کړي ده.292 

د ګمرک په ټولولو کې فساد
د افغانستان په ټولو سرحدي دروازو کې د ګمرکونو د مالیې په ټولولو کې فساد یوه لویه 

ستونزه ده، او پدې برخه کې ډیر کم پرمختګ شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په 
وینا، د فساد سره د مبارزې اصلي مسله او په ګمرکونو کې د تقلب سوال د حل کولو دا دی 

چې د افغانستان د حکومت کومې ادارې باید په سرحد کې شتون ولري او کوم مشخص 
صالحیت باید ولري چې مالیه یا نور فیسونو وضع کړي.293 د 1391 مالي کال په لمړیو درې 

 ربعو کې، ګمرکونو د افغانستان د ټولو عوایدو 43% جوړه کړي وه. مګر، داسي راپورونو 
 شته چې ځینې د ګمرک داخلي ډیپوګانې د فساد له کبله نږدي 70% د سرحد احتمالي 

عواید له السه ورکوي.
د ولسمشر اجرايي کمیسیون )PEC( داسې ډیزاین شوی چې د ګمرکونو په ټولولو کې 

اداري ستونزې حل کړي ترڅو د تقلب مخه ونیول شي مګر د 2012 کال په پای کې ال تراوسه 
په نامشخصه حالت کې و. له اگست څخه تر دسمبر پورې، آیساف او په کابل کې د امریکا 

سفارت له ولسمشر کرزي سره پدې اړه څو ځلې خبري کړي دي. د افغانستان حکومت 
ویلي دي چې کمیسیون چې تر اوسه حکومت په فرمان ال رسماً ندی تاسیس شوی باید 
د مالیې وزیر عمر زاخیل وال تر ریاست الندې فعاله شي. د مالیې وزارت په کابل کې د 

امریکا سفارت ته اطالع ورکړه چې دوی د کمیسیون مارموریت مسوده بیا لیکي ترڅو د دې 
کمیسیون مشرتوب پراخ کړي او د ملي امنیت شورا دفتر پکې شامل کړي، او لدې کبله به 

PEC د دندې ترسره کولو په برخه کې ډیره آزادی ورکړ شي.294 

بشري حقونه
د بشري حقونو په برخه کې د افغانستان د حکومت تیر کارونه توپیر لرونکي دي. پدې ربع 

کې، سیګار د میرمنو حقوقو او مهاجرینو په اړوند د مسلو ارزونه کوي. 

د جندر مساوات
پدې ربع کې، یوناما د افغانستان د حکومت د میرمنو پر وړاندې د تاوتریخوالې د له منځه 
وړلو د قانون )EVAW( د پلې کولو په اړه یو راپور خپور کړ. د راپور په وینا، پداسي حال 
کې چې افغان څارنواالنو او محکمو د ښځو د تاوتریخوالې پر وړاندې د قضیو لپاره لدې 
قانون څخه ډیر کار اخیستی، مګر په ټولیزه توګه لدې قانون څخه ګټه اخیستنه ټیټه وه. 
د کلتوري او ټولنیزو معیارونو، دیني عقایدو، د میرمنو پر وړاندې پراخ تبعیض، او د نورو 

مسلو له کبله، د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو په اړه تر ډیرې کچې راپور نه ورکول 
کیږي. په 2012 کال کې، د راپور ورکړ شویو ناوړو پیښو په شمیر کې چې مسولو حکومتي 

لتفا: د څو هیوادونو وجهي صندوق چې 
د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې لخوا 

اداره کیږي د افغانستان د ملي پولیسو 
معاشونه ورکوي او د کورنیو چارو وزارت 

ظرفیت لوړوي. د لتفا فنډونه د افغانستان 
حکومت ته ورکول کیږي. د ډیرو نویو 

معلوماتو پر اساس له 2002 کال څخه 
ډونرانو لتفا سره نږدې 2.7 میلیارده 

 امریکايي ډالرو ژمنه كړي. امریکا د لتفا 
له پیل څخه نږدې 897.7 میلیون امریکايي 

ډالر ورکړي دي. لتفا د خپل نظارت او 
تادیاتو له کبله تر انتقادونو الندې راغلي، 
او ځینې وايي چې تقلب او ضایعات پکې 

آسانه دي. 
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بنسټونو ته لیږل شوي ډیروالی راغلی و. راپور ویلي چې دا ډیروالی کیدای شي د ډیرې عامه 
پوهاوی او د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالې د حساسیت له کبله وي، نه دا چې د حقیقي 

پیښو په شمیر کې ډیروالی راغلی وي.295
په 2012 كال كې څارنواالنو او ابتدايي محکمو له EVAW څخه ښه کار اخیستی او د ښار 
محکمو د دې قانون پر اساس د جزا حکمونه صادر کړي دي. پردې برسیره، له 4,000 څخه د 
ډیرو د تاوتریخوالې له راپور ورکړ شوي پیښو څخه چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک 
کمیسیون د 2012 کال له مارچ څخه تر اکتوبر پورې ثبت کړي، ډیرې لږ د قضايي حکمونو د 

پروسې له الرې حل شوي.296 
د EVAW د قانون پراساس ثبت، ډیری ثبت شوي جرمونه فیزیکي چلند او ژوبل کول 

و. د “ویاړ” د وژلو په شمیر کې هم ډیر والی راغلی و. د کورونو له تاوتریخوالي او جبري 
ودونو څخه د میرمنو او انجونو د “تیښتې” په اړوند د محکمه کولو د اوږدې مودې پخوانیو 

کارونو دوام درلود.297 
داسې وموندل شول چې د افغانستان د ملي پولیسو د څارنوال دفتر د میرمنو په اړه 

قضیې، پشمول د مهمو جرمونو، د مشورې او حلولو لپاره جرګو او شوراګانو ته لیږي. پداسي 
حال کې چې پدې ځایونو کې عنعنوي چلند پراخ دی، د EVAW د قانون تطبیقول ډیری 

وختونه ترپښو الندې کیږي او خطرناکه چلند پلې کیږي.298 

مهاجرین
د 2012 کال د دسمبر په 12، د پاکستان حکومت د نږدې 1.7 میلیونو افغان مهاجرینو لپاره 
چې په پاکستان کې ژوند کوي درې اړخیز تړون او د ثبت کارت وخت د 2013 کال تر جون 

پورې وغزاوه. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د عالي کمیشنری )UNHCR(، د پاکستان او 
افغانستان حکومتونو تر منځ درې اړخیز تړون افغان مهاجرینو ته په پاکستان کې د رسمي 

مهاجر موقف ورکوي او دا تړون به د 2012 کال د دسمبر په 30 پای ته رسيدلي وايۀ د كال 
په ډیره موده کې د دې تړون او کارت نوي کول په شک کې و، او اندیښنې یې راپورته کړي 

وي چې کله کارت او تړون پای ته ورسیږي، مهاجرین به له بشري کړکیچ سره مخامخ شي 
او مجبوره به شي چې بیرته والړ شي. د پاکستان صدراعظم اشرف د کابینې یوې کمیټې ته 

دنده ورکړي ده چې د 2013 کال له جون څخه وروسته د مهاجرینو د مودې د ختم د غزولو 
په اړه یوه ستراتیژی جوړه کړي.299

 په ایران کې له 800,000 تر 1 میلیونو ثبت شوي افغان مهاجرین تر اوسه روزنې، له 
پیسو پرته اساسي روغتیايي خدماتو، او د ایران او د UNHCR د محافظت او مرستې له 
الرې د کارکولو د اجازې کارت ته الس رسی لري. روغتیايی خدماتو ته الس رسی د ایران 

د حکومت او د UNHCR د بیمې د ګډ پروګرام له الرې برابریږي. د ایران حکومت پخوا 
اخطار ورکړی و چې ډیر مهاجرین به وباسي، که څه هم دا کار ندی شوی او د 2012 کال 
په پاې کې داسې نښې نه وي چې دا کار به حتماً وشي. له ایران څخه افغانستان ته بیرته 

ستنیدنه تر ډیرې کچې لوړه وه، او د دې وجه په ایران کې خراب اقتصادي حالت او د 
لویدیځ اقتصادي بندیز، او د ایران په ریال کې د ارزښت چټک کموالی و. پداسې حال کې 
چې د مطبوعاتو ځینو راپورونو په تیر کې داسې ویلې چې ایران د افغان مهاجرینو ایستل 
چټک کړي، له بیرته ستنیدونکو سره د UNHCR مصاحبو وموندل چې ایستل شوي غیر 

قانوني مهاجرین و او ثبت شوي مهاجرین نه و.300
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اقتصادي او ټولنیزه پراختیا

د 2012 کال د دسمبر تر 31 پورې، متحده ایاالتو په افغانستان کې د حکومتولۍ او اقتصادي 
پراختیا څخه د مالتړ لپاره نږدې 22.4$ میلیارده ډالر چمتوکړي دي. د دې مرستو ډیره برخه 
د څلورو لویو پروګرامونو او بانکي حسابونو له الرې ورکړ شوي دي: د نړیوالې پراختیا لپاره 

د متحده ایاالتو اداره، د اقتصادي مالتړ بودیجه، د دفاع وزارت د قوماندان بیړنی غبرګون 
پروګرام، د سوداګرۍ ثبات عملیاتونو وظیفوي ځواک، او د بهرنیو-دفاعي چارو وزارتونو تر 

ګډ اثر الندې د افغانستان د زیربنا پروګرام چې د د فاع وزارت د افغانستان د زیربنا بودیجې 
لخوا لګښت ورکول کیږي.301 

که څه هم د 2002 کال څخه راهیسې د پراختیايي سکتورونو په برخه کې د پام وړ 
پرمختګونه شوي دي، خو بیا هم افغانستان ال تراوسه د هرې پراختیايي شاخص په پام کې 
نیولو سره د نړۍ له ډیرو غریبو هیوادونو څخه شمیرل کیږي.302 د خدماتو سکتور چې د 
مخابراتو، ترانسپورت، او عامه خدمتونو له الرې مشري کیږي په 2011 کال کې د خالص 

ملي عایداتو 50% برخه جوړه کړې وه چې د 2010 کال په پرتله 12% زیاتوالی ښيي.303 دا 
سکتور په خاصه بیا مخابرات تمه کیږي چې په راتلونکې کال کې هم خپل اقتصادي ودې او 

پرمختګ ته ادامه ورکړي.304 
افغانستان د نړیوالو بسپنه ورکونکو مرستې ته اړتیا لري.305 دا اړتیا په 2014 کال کې د 
متحده ایاالتو د ځواکونو له ویستلو او د نړیوالو د مرستو کمیدلو څخه وروسته په دې اړه 

اندیښنې زیاتوي چې افغانستان به د خپل اقتصادي ودې پایښت وساتي او که نه. پدې ربع 
کې، د متحده ایاالتو او نړیوالو هڅې دوام درلودې ترڅو له افغانستان سره مرسته وکړي 

چې د لیږدڅخه وروسته د ملي امنیت بشپړ مسولیت په غاړه واخلي او دحالت بدلیدنې په 
راتلونکې لسیزه کې د اقتصادي انقباض کچه ټیټه کړي.

مهمې پیښې 
 د رپوټ پدې دورې کې، ولسمشر کرزي په واشنګټن ډی سي کې د ولسمشر اوباما سره 
وکتل او د افغانستان پایداره اقتصادي ودې او د مالي خودکفايي په اړه یې خبرې وکړې. 

ولسمشر اوباما یو ځل بیا د ټوکیو دوه اړخیزه حساب ورکونې چوکاټ په رڼا کې یې د 
افغانستان سره د متحده ایاالتو پر اوږدمهاله اقتصادي او امنیتي مرستو ټینګار وکړ.306

پدې ربع کې، نړیوال بانک وړاندوینه کړې ده چې په 2012–2013 کال کې د افغانستان 
خالص ملي عایدات به د کرهنې سکتور د غنم او نور حاصالتو زیاتوالي له امله لوړ الړ شي. 

په مجموع کې، په 2012 کال کې د دولت عایدات د 2011 کال له کچې زیاتې وې، که څه 
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هم د دولت د مصارفو له امله له ټاکلې موخې کمې وې.307 د دې خبرې په پام کې نیولو 
سره چې د عاید تولیدولو سکتور لکه کان کیندنه په خپل ابتدايي وضعیت کې ده، د کرهنې 

حاصالت هوا پورې تړلې دي، او د خدماتو اړتیا د نړیوالو شتون سره تړلې ده، دا التراوسه 
څرګنده نه ده چې په 2014 کال کې د متحده ایاالتو او ایتالف له وتلو وروسته به افغانستان 

خپل اقتصادي پراختیا وساتلی شي که نه. 
د پیسو نړیوال صندق د شرطونو په اساس، افغانستان د اداري فساد په وړاندې مبارزې 

کې لږ پرمختګ کړې ده. افغانستان د خپل کمزوری شوی بانکدارۍ په وړاندې د لوړې کچې 
تعقیبونو په الره اچولو سره یو څه اعتبار ځانته کسب کړه په خاصه بیا د کابل د غالدوسیې 
اصلي متهمینو څارل.308 په نورو پرمختګونو کې، د افغانستان تیل د تیلو لومړی لوی تجارتي 
سیمې څخه وکیندل شو؛309 د کانونو وزارت د تیلو او ګاز یوې لویې پروژې لپاره یو داوطلب 
ومونده، او د مسو او سروزرو څلور ګټونکو داوطلبینو نومونه یې اعالن کړل.310 برسره پردې، 
ولسي جرګې په خپل یو حرکت سره چې کیدای شي د بیارغونې هڅې تر اغیزې الندې راولي، 

د ماليې، کانونو، زده کړې، بریښنا او اوبو وزیرانو په شمول د کابینې11 تنه وزیران د دې 
لپاره احضار کړه چې د خپلې بودیجې لږ تر لږه 50% یې نه و مصرف کړي.311

اقتصادي شاخصونه
 د افغانستان اقتصاد د 2002 څخه راهیسې د پام وړ وده کړې ده. د دې خالص ملي 

عایدات د ګاونډیو هیوادونو سره مساوي یا هم زیات دي.312 نړیوال بانک د افغانستان 
د 2012 کال خالص ملي عایداتو وده 10% اټکل کړې چې د غنم او حبوباتو زښت درمند 
له امله السته راغلي دي.313 دا د 2011 کال له ودې څخه چې 7.3% و زیاته ده او د اسیا 

 پراختیايي بانک له اټکل څخه چې په تیره ربعه کې د سیګار لخوا 6.9% رپوټ ورکړ شوی 
و لوړه شمیره ده.314 

د 2012 کال د دسمبر تر21 پورې د افغانستان مالي کلونه د لمریز کلونو په حساب 
شمیرل کیده. د هیواد سرانه عاید د 1386 )د 2007 کال مارچ — د 2008 کال مارچ( مالي 
کال څخه چې 130$ و په 1391 )د 2012 کال مارچ — د 2012 کال دسمبر( مالي کال کې 

650$ ته رسیدلې ده چې پنځه چنده زیاتوالی ښيي. د 2012 تر نومبر پورې د افغانستان 
بهرنیو پيسو ذخیره 7$ میلیارده ډالرو ته نږدې وه.315

بودیجه
د افغانستان پارلمان د 2013 د جنوري په 20 نیټه د 1392 مالي کال بودیجه تصویب کړه. دا 
بودیجه د 1391 مالي کال په پرتله چې 5.91$ میلیارده ډالر وه سږ کال 6.81$ میلیارده ډالرو 

ته ورسیده.316 پدې بودیجه کې عادي بودیجه )3.78$ میلیارده ډالر( چې د دولت معمولي 
لګښتونه — امنیت، معاشونه، عملیاتونه او ساتنې، پانګه، او داسې نور — ورکول کیږي، او 

انکشافي بودیجه )3.03$ میلیارده ډالر( چې د بیارغونې لګښتونه ورکوي، شاملې دي.317 
د تصویب شوې بودیجې تفصیالت د رپوټ تر خپریدو پورې السته ندي راغلي. کوم 
تفصیالت چې د بودیجې ابتدايي وړاندیز سره وړاندې شوې دي. د وړاندیز شوې عادي 

بودیجې 72% د معاشونو لپاره، 14% د اسبابو او خدمتونو السته راوړلو لپاره، او 13% د 
سړکونو عملیات او ساتنې او د بیالبیلو اجورو لپاره چې د دولت کارمندان، پوځي ځواکونو، 



125

اقتصادي او ټولنیزه پراختیا اقتصادي او ټولنیزه پراختیا

د متحده ایاالتو کانګرس ته رپوټ  I  د 2013 کال د جنوري 30 

معیوبینو، او د هغو کسانو کورنیو ته ورکول کیږي چې په افغانستان کې د جګړو په ترڅ کې 
وژل شوي دي. د ماليې وزیر څرګنده کړه چې تمه لري د هیواد داخلي عایدات به د عادي 
بودیجې له 3.78$ میلیارده ډالرو څخه 56% چمتو کړي او پاتې 44% برخه یې د نړیوالې 

ټولنې لخوا برابر کړای شي.318
په 1392 مالي کال کې د انکشافي بودیجې لپاره وړاندیز شوې شمیره د 1391 مالي کال 

په پرتله 37% زیاته ده )12 میاشتنۍ پرتله(.319 دا بودیجه د افغانستان د اقتصادي زیربنا 
 پیاوړی کولو ته توجه کوي او د کار پیدا کولو بهیر هڅوي تر څو افغانستان د نړیوالو 

مرستې څخه ځان خالص کړي. د زیربنا نوی کول، پر بشري پانګو پانګه اچونه، د خصوصي 
سکتور وده، او د کرهنیزه او کلیوالي پراختیايي سکتورونو څخه څارنه د دې بودیجې په 

 لومړیتوب کې ځای لري. دا همدارنګه د افغانستان د طبیعي زیرمو موثر او غیزمنه 
استخراج ته بلنه کوي، او د اقتصادي پراختیا دمهمې برخې په توګه د افغانستان استخراجي 

صنایعو ته اشاره کوي.320
د 1392 مالي کال په انکشافي بودیجه کې دا د پام وړ زیاتوالی کیدای شي اندیښنه پورته 

کړي. د انکشافي بودیجو په برخه کې د دولت ضعیف اجرااتو په پام کې نیولو سره — په 
1390 مالي کال کې یوازې 52% مصرف — دا څرګنده نده چې آیا دولت به د دې وړتیا 

ولري چې د 1392 مالي کال زیات شوې انکشافي بودیجه اجراکړي که څنګه. DoD خبرداری 
ورکړی چې د بسپنه ورکونکو د بودیجې په اساس د مرستې زیاتوالی چې د ټوکیو دوه اړخیزه 
حساب ورکونې چوکاټ په اساس ورکول کیږي افغان حکومت به دې ته اړ کړي چې ژر، “او 

په بالقوه ډول له پایښته پرته،” د بودیجو د مصرف کچه زیاته کړي.321 

مالي پایښت 
د ماليې وزارت په 1392 مالي کال کې د خالص ملي عایداتو کچه 2.4$ میلیارده ډالر 

وړاندوینه کړې، چې د 1391 مالي کال په پرتله 33% زیاته ده. پهرصورت، وزارت خبردارۍ 
ورکوي چې په راتلونکي کې به د عایداتو د ودې کچه راټیټه شي. حکومت ته ښايي د خپلې 

بودیجې د کمښت پوره کولو لپاره د ماليې نوي قوانین وضعه او د هیواد په قوانینو کې 
اصالحات رامینځته کړي.322 

د DoD په وینا، د افغانستان د مالي پایښت نسبت — خالص عایدات تقسیم پر عادي 
لګښت — په نړۍ کې له ډیرو ټیټو نسبتونو څخه شمیرل کیږي. اټکل شوې ده چې د 2012 
کال خالص عایدات به د دولت د عادي لګښتونو دوه دریمه چمتو کړي، او د عامه لګښتونو 

بودیجې له 20% څخه لږه برخه جوړوي. د مالي پایښت نسبت په راتلونکې کې د لیږد بهیر 
له پای ته رسیدو سره چې افغانستان د خپلو عادي لګښتونو په څنګ کې د بیارغونې او 

زیربنايي پروژو مسولیت هم په غاړه اخلي ال پسې راټیټ شي.323 
 “په افغانستان کې د امنیت او ثبات په لوري د پرمختګ په اړه پخپل نیم کلن رپوټ” 
 کې DoD ویلي چې د دې فشارونو یو څه برخه کیدای شي د ملکي خدمتونو اصالحات، 

د دولت د ظرفیت زیاتولو روان پروګرامونو، په بودیجه، پالن جوړونه، لګښت او قراردادونو 
کې د لګښت سپما راوستل، نوره اقتصادي او زیربنايي پراختیا، د سوداګرۍ د چاپيریال وده، 

او د اختصاصي مالیې له الرې کم کړای شي.DoD 324 څرګندونه کوي چې د دې اصالحاتو 

د افغان حکومت مالي کلونه ټول لمریز کلونه 
دي خو وروستۍ مالي کال )1391( یوازې د 
2012 کال د مارچ له 21 څخه د 2012 کال د 

دسمبر تر 20 پورې دوام درلود ترڅو د بسپنه 
ورکونکو له جنتري سره برابر کړای شي. له 
دې نهه کلن مالي کال څخه وروسته افغان 

مالي کال د دسمبر له 21 نه د دسمبر تر 20 
پورې دوام کوي. ”12 میاشتنۍ پرتله” چې 

په متن کې ورته اشاره شوې ده د پرتله 
کولو لپاره یو نارمل قاعده وړاندې کوي.
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ځانګړی عمومي پلټونکی  I  د افغانستان د بیارغونې لپاره

پلي کول به د خصوصي سکتور پانګه اچونکو ته ډاډ ورکړي تر څو د لیږد مرحلې په موده 
کې چې امنیت او سیاسي وضعه باوري ندي، په افغانستان کې پانګونه وکړي.325

د عایداتو ټولول 
د افغانستان د عایداتو دوه لویې سرچینې ګمرکات او داخلي مالیې دي. مالیې د عایداتو 
مجموعي برخې نږدې 68% جوړوي.326 د نړیوال بانک په وینا، په 2012 مالي کال کې د 
افغانستان خالص عایدات د تیرکال په پرتله 24% زیات و، چې د اول دوه ربعو په موده 
کې یې 950$ میلیونه ډالر خالص عایدات درلود.327 د مالیاتو ټولول د تیر کال په پرتله د 

ښه منښت، غوره اداره، او څارنې له امله 16% زیاتوالی درلود.328 همدارنګه د نړیوال بانک 
په وینا د ګمرکاتو عایدات د 2011 مالي کال په پرتله 10% زیات شوي دي، خو د پاکستان 
له الرې د سوداګرۍ بندیدو له امله زیاته وده یې و ځنډیده.329 په هرصورت د عایداتو دا 
زیاتوالی نده توانیدلې چې په 2012 مالي کال کې د دولت د لګښتونو 26% زیاتوالی سره، 

چې امنیتي مصارفو زیاتیدل، او د دولت د معاشونو د لست له امله رامینځته شوي، ځان 
برابر کړي. د عایداتو او لګښتونو تر مینځ نیمګړتیا د نړیوالې ټولنې لخوا ډکه شوه.330 

افغانستان د شتمنۍ، سوداګري، او اضافي کرهنیزې مالیې شمول نوي مالیې پلي کړي، 
او همدارنګه د ګمرکاتو نوې تعرفې یې هم رامینځته کړي دي. پداسې حال کې چې افغان 

حکومت او DoD کرهنه، مخابرات، او استخراجي صنایعو ته د دې نوي مالیو څخه د اضافي 
عایداتو ترالسه کولو لپاره ډیر ارزښت ورکوي، DoD تمه لري چې د اداري فساد، غیررسمي 

اقتصاد لویې کچې، او په لرې پراته سیمو کې د نفوس کافي اندازې د شتون له امله د 
سوداګرۍ مالیې به ډیر جزیې ګټې ولري.331

پدې ربع کې، د خزانې د تخنیکې مرستې دفتر، د عایداتو پالیسې او ادارې ټیم د 
غیرمالیې عایداتو یوه درې کلنه پروژه بشپړه کړه، چې دا به د افغان حکومت سره مرسته 
 وکړي تر څو غیرمالیې عایدات تولید کړي او همدارنګه د مرستو السته راوړلو نه وروسته 

د کنترول په اړه مشورې ورکوي. OTA د حق العبور او ریل الرې په شمول د ټول ځمکنۍ 
ترانسپورت په اړه د ارزونې، ټولولو او سزا لپاره فیسونه او پالیسۍ و ارزولې. دا ډله یو پالن 
طرح او د ټولنیزو چارو وزارت ته یې وړاندې کړه ترڅو له مخه یې د سوداګري نقلیه وسیلو 

فیسونه بیاوګوري، او د روڼوالی زیاتولو، او اداري فساد کمولو په مرسته پر عایداتو زیات 
کنترول السته راوړي.332 

OTA همدارنګه د تجارتي هوايي کړنو خوندي ساتلو لپاره د کابل هوايي ډګر انتقال له 
کاغذي سیسټم څخه دهوايي ترافیک اتومات کنترول سیسټم باندې بدله کړه. برسیره پردې، 

دا ډله د افغانستان په څلورو لویو هوايي ډګرونو کې د پيسو ورکولو آسانول او د اداري 
فساد کمول لپاره د عایداتو اداره کولو یو اتومات سیسټم پلي کړ چې د هوايي ترانسپورت 
 نړیوالې ټولنې لخوا یې څارنه کیږي. اوس عایدات مستقیما مرکزي بانک ته لیږدول کیږي. 

د خزانې په وینا، د عایداتو اداره کولو دا سیسټم د ملکي هوانوردۍ عایداتو د تولید په ډګر 
کې حساب ورکونه او روڼتیا راولي او پلټنه یې آسانه کوي. 333

 “زمونږ مهم لومړیتوب دا دی چې 
عایدات زیات کړو او دا زمونږ څخه 

 غوښتنه کوي چې د اداري فساد په ضد 
یو سیستم جوړ کړو، د مالیه ورکولو څخه 
د سرغړونې مخنیوی وکړو، او د خصوصي 

سکتور د ودې لپاره د غوره چاپيریال 
جوړولو په موخه باید د مالیاتو نوي 

معیارونه وضع کړو.”

د مالیې وزیر ډاکټر. حضرت عمر زاخیلوال 

سرچینه: “مشرانو جرګې ته د 1392 کال د ملي بودیجې وړاندې 
کولو پرمهال د مالیې وزیر وینا،” 11/6/2012. 
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خزانې په ډاګه کړي چې د اتومات سیسټم له پيل نه تر اوسه پورې د هوايي میدانونو د 
پیسو ټولونه 25% وده موندلې ده. تمه کیږي چې په 2013 کال کې د هوایي ډګرونو د پیسو 
خوندي ټولولو اتومات سیسټم 15–13$ میلیونه ډالر خالص عاید وکړي. اضافي عایدات باید 

IATA ته د مسافرینو لخوا د هوايي ډګر د تسهیالتو د کارونې فیسونو )چې دا اوس $10 
میلیونه ډالر د غیرانتقالي پيسې ورکولو له الرې دولت ته عاید ورکوي( د ورسپارلو له الرې 
السته راشي.334 په 2013 مالي کال کې د OTA د عایداتو د پالیسې او ادارې ټیم بودیجه د 

2012 مالي کال په پرتله چې537,000$ و، 60,768$ ته راټیټ شوې ده.335 
که څه هم د عایداتو په ټولولو کې پرمختګ شوې ده، خو متحده ایاالتو او ایتالفي 

ملګرو يې پدې باور دي چې په موجوده اقتصادي شرایطو کې افغان حکومت د خپل عادي 
لګښتونو لپاره کافي عایدات نشي برابرولی. نړیوال بانک وړاندوینه کوي چې د 2021/2022 

کلونو پورې چې خالص ملي عایدات 25% ته ورسیږي نو دا مالي خال بشپړیدای شي، او 
دنړیوالې ټولنې څخه غواړي تر څو هغه وخته پورې خال ډکه وساتي.336 

 د افغانستان سره د بسپنه ورکونکو دوام لرونکې مرستې دې پورې تړلې ده چې 
 افغانستان خپلې هغې ژمنې ترسره کړي چې د 2012 کال په جوالی کې د ټوکیو کنفرانس 

کې کړي دي. افغانستان او نړیواله ټولنه د ټوکیو په دوه اړخیزه حساب ورکونې چوکاټ کې 
سره موافقې کړي دي، چې دا له افغانستانه غواړي 16 ځانګړي اصالحي معیارونه ترالسه 

کړي، او د IMF پراخ شوي اعتبار تسیهل تر شرایطو الندې حساب ورکونې ته وده او اداري 
فساد کم کړي.337 د روڼوالی او حساب ورکونې لپاره د افغان ایتالف په وینا، د 1392 )2013( 

مالي کال په بودیجه کې د فساد سره مبارزه د بودیجې موخې یا د بودیجې اجرا په توګه 
شتون نه درلود.338 

متحده ایاالتو د افغانستان د پرمختیا پیاوړی کولو او د بسپنه ورکونکو د مرستو تامین 
کولو لپاره د یاد چوکاټ له شاخصونو او پرمختګ څخه څارنه کوي.339 د پرمختګ څخه پرته 

کیدای شي مرستې له ګواښ سره مخ شي. ګڼ شمیر رسنۍ په دې ربع کې د افغانستان له 
قضايي سکټور څخه د اروپايي ټولنې د 25$ میلیونه ډالرو مرستو د ځنډولو په اړه رپوټ 
 ورکړ، چې د کافي اصالحاتو تر راوستو یې مرسته ګرځولې ده.340 د بهرنیو چارو وزارت په 
وینا متحده ایاالتو افغان حکومت ته په ډاګه کړې ده چې راتلونکې مرستې د چوکات د 

معیارونو پلي کولو په شرط ورکول کیږي.341 که چیرې نړیواله ټولنه دا خال ډکه نه کړي نو 
افغانستان مجبوره ده تر څو خپل لګښت کم کړي او د عایداتو او اقتصادي ودې لپاره خپلې 

زیرمې په کار واچوي.342 

د متحده ایاالتو د اقتصادي مرستې ستراتیژي
په افغانستان کې د ایتالف انتقالي اقتصادي ستراتیژي داده چې د 2014 کال له پای ته 

رسیدلو سره د نړیوال مرستندویه ځواکونو له وتلو او د بسپنه ورکونکو د مرستې متوقع 
 کمښت له امله منفي اقتصادي اغیزې کمې کړي او د افغانستان سره مرسته وکړي تر څو 

د پایداره ودې لپاره خپلې زیرمې په کار واچوي.343 د متحده ایاالتو اقتصادي مرستې د 
 عایداتو ټولول، کار پیداکول، د خواړه مصونیت، او د لیږد په بهیر کې او وروسته له هغه 

نه د اقتصادي ودې لپاره د ظرفیت زیاتولو پورې تمرکز کوي.344 

 :)ECF( د پراخ شوی اعتبار سهولت
هغو ملکونو ته مالي مرسته برابروي چې 

د پرداختونو توازن له اوږدمهاله ستونزو 
سره مخ وي. دا له غریبو او کم عایده 

 IMF هیوادونو سره مرسته کوي ترڅو د
له مالي مالتړ څخه په غوره السرسۍ، 

ډیر امتیازي مالي شرطونو، د پروګرام ډیر 
انعطافي طرحې، او همدارنګه ډیر اغیزمن 
او ساده شرایطو په لرلو سره ګټه واخلي. 

سرچینه: IMF، “د ECF ځانګړي معلومات،” 4/2012، د السرسۍ 
نیټه 1/14/2013. 

“ځکه نو، که څه هم مونږ د ناټو ایساف 
 تر مشرۍ الندې په 2014 کال کې 

د لیږد خوا ته درومو، او زمونږ د ایتالف 
 جنګي ماموریت پای ته رسیږي، مونږ 
 د افغانستان اقتصادي راتلونکی ډاډه 

کولو ته پام کوو ځکه چې مونږ پوهیږو 
پرته له دې څخه د امنیت او ثبات 

رامینځته کیدل هسې د ځان غولولو په 
 معناده... د اقتصادي پراختیااوږدمهاله 
او سخت کار جادويي نده، خو آن په 
جنګي ساحو کې خورا اساسي کار دی.”

د بهرنیو چارو وزیرې هیلري روډام کلینټن

سرچینه: DoS، “د اقتصادي دولتمدارۍ د ژمنې تسلیمول،” 
 .11/17/2012
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د متحده ایاالتو یوه مهمه موخه دا ده چې “د افغانستان سره مرسته وکړي څو دوامداره 
او جامع اقتصادي وده ولري او د سیمې هیوادونو په مینځ کې خپل ځای ومومي.”345 دې 
 موخې ته د جنوبي اسیا د پخوانۍ الرې په نسبت د وریښمو الرې نوی نوښت هم وايي. 
 لکه څنګه چې وړاندې هم سیګار اشاره کړې ده په سیمه ییزه اقتصادي انسجام کې چې 

د وریښمو الرې نوی نوښت هم ویل کیږي د افغانستان او ګاونډیو هیوادونو ترمینځ د 
اسبابو، خدمتونو، شتمنۍ، او خلکو وړیا تګ راتګ شاملیږي. دا نوښت د خصوصي سکتور 
پراختیا او انسجام ته د سیمې هیوادونو هڅولو لپاره د سړکونو، ریل الرو، د بریښنا شبکې 

لینونو، پایپ الین او نورو زیربناو پر جوړولو ټینګار کوي.346
وروسته برخه په لویو اقتصادي سکتورونو کې پرمختګونه او د متحده ایاالتو په 

مرسته هڅو ته اشارې کوي:بانک لرنه او ماليه، طبیعي زیرمې، کرهنه، او د بریښناتولید، 
ترانسپورتیشن، روغتیا او زده کړې په شمول اساسي خدمتونه.

بانک لرنه او مالیه
 د خصوصي سکتور پراختیا د ټینګ مالي بنسټونو تاسیس ته اړتیا لري تر څو پانګه 

چمتوکړي او د اسبابو او خدماتو لپاره د پیسو تبادله اسانه کړي. په هرصورت،د افغانستان 
 مالي سکتور ډیره وروسته پاتې ده چې د محدودې پانګې په چمتو کولو سره د افغانستان 

د خصوصي سکتور په وده کې لږه برخه اخلي.347 بانکي سکتور تر اوسه ال د 2010 کال 
سقوط ته نږدې کابل بانک شتمنۍ ندي ترالسه کړي، او د پیاوړی مالي نظارت، د اداري 

فساد ضد کړنې، او له خطرسره د مخامخ کیدو کمولو په شمول اصالحي ګامونو ته 
اړتیالري.DoD 348 خبردارۍ ورکړې چې که څه هم د بانک لرنې نوی قانون پالن کړای شي 

بیا هم په بانکي سکتور کې د مشرتابه او مسلکي ظرفیت د نشتون په صورت کې د خوښې 
وړ اصالحات نشي رامینځته کیدای.349

کابل بانک
پدې ربع کې، د اداري فساد په ضد د څارنې او نظارت ګډه کمیټه د کابل بانک بحران په اړه 
د خپل عامه پوښتنې نتایج خپور کړ. په رپوټ کې د شرکتونو او هغو کسانو نومونو په شمول 
چې د عظیم غال مسول دي، د مالي بحران په اړه پوره حساب راغلې ده. همدارنګه MEC د 
افغانستان د مالي سیسټم د کمزورتیاو پوره کولو لپاره وړاندیزونه کړيدي.350 حکومت اعالن 

کړې ده چې د تخنیکي سالکارانو په مرسته دا وړاندیزونه د پلي کولو لپاره ارزوي.351
په 2010 کال کې سقوط ته نږدې د کابل بانک دوسیه روښانه کړه چې نږدې 1$ میلیارده 

ډالر غال شوې دي او له دې څخه 92% یې یوازې د 19 افرادو او شرکتونو لخوا اخیستل 
شوې دي. د افغانستان مرکزي بانک — د افغانستان بانک — د افغانستان مجموعی خالصو 

عایداتو نږدې 6–5% په ورکولو سره دا تاوان جبران کړ.352 د ECF ،IMF قرارداد په اساس 
دولت مجبور دی تر څو د مرکزي بانک پانګه بیرته ورکړي؛ شتمنۍ بیرته السته راوړي، او د 
کابل بانک بحران مسول کسان بندي کړی؛ د افغانستان د مرکزي بانک له الرې د بانک لرۍ 

اصالحات او نظارت پیاوړي کړي؛ د عامه پیسو اداره او روڼوالي ته وده ورکړي؛ او د پیسو 
غیرقانوني اخیستلو او له ترهګرو سره د مالي مرستې په وړاندې مبارزه وکړي.353

پدې ربع کې، افغان حکومت د هغو پیسو مجموعي شمیره چې کابل بانک ته یې په 
 قرضو ورکړی ؤ د “مهم غیرقرضه ادعاوې” لکه د پيسو غیررسمي مصارف او د لګښتونو 

د سیګار ځانګړې پروژه
 د کابل هوايي میدان څخه د پیسو 
 د ویستلو په اړه د 2011 کال خپل 

 یو رپوټ په تعقیب کې سیګار 
ومونده چې د زیاتو پیسو شمیرونکي 

ماشینونه د خپلو موخو لپاره نه 
کارول کیږي، په اسانه د السرسۍ 
وړ ندي، او هم له انترنیټ یا کمپیوتر 
سرور سره نښتي ندي. همدارنګه 

هغو کسانو چې د افغان حکومت 
لخوا مهم بلل کیدل د ماشینونو له 
څنګه به ځان تیر ویستل. د الزیاتو 
معلوماتو لپاره وګورئ “د فساد ضد 

 معیارونه: د کابل هوايي میدان 
څخه د زیاتو پیسو د ویستلو د 

څارنې په برخه کې پاتې کیدونکې 
 ستونزې شته دي” )سیګار 
SP-13-1( 2 برخه، 44 مخ. 
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د متحده ایاالتو کانګرس ته رپوټ  I  د 2013 کال د جنوري 30 

 ادعاو له یوځای کولو نه وروسته 935$ میلیونه ډالرو څخه 982$ میلیونه ډالرو ته زیاته 
کړه. همدارنګه دولت پدې ربع کې د 8.8$ میلیونه ډالره نقدو پیسو السته راوړو رپوټ ورکړ 

چې پدې سره د السته راوړل شوو پيسو شمیر138$ میلیونه ډالرو ته ورسید.354 د امریکا 
بهرنیو چارو وزارت اعالن کړه چې په دوبی کې د دوو کورونو د خرڅولو له امله پدې ربع 

کې شاوخوا 4$ میلیونه ډالره نقدې پيسې السته راغلې، چې په تیره ربعه کې دا شمیره 
100,000$ ډالره وه.355

د افغانستان عالي محکمې د کابل بانک اقتصادي جرمونو د پلټنې او تعقیب لپاره د 
2012 کال په اپریل کې یوه ځانګړې محکمه و ټاکله.356 د محکمې ابتدايي ناسته د 2012 

کال د نومبر په 14 او 17 نیټو کې پيل شو، چې د کابل بانک پخوانی رییس شیرخان فرنود 
او اجرايي رییس خلیل الله فیروزي په شمول چې د غال اصلي څیرې معرفي شوي ول، 22 
تورونه یې و څیړله. هیڅ کومه فیصله اعالن نشوه، او نه هم د نورو قضايي کړنالرو لپاره 

موده و ټاکل شوه.357 
 د مالي شخړې هوارولو کمیسیون چې د بانک په وړاندې د مدني دوسیو د حل کولو 

 لپاره تشکیل شوی دی، د پیسو ورکولو نهايي پریکړې کوي. د State په وینا، د نهو دوسیو 
له جملې څخه چې د کابل بانک اخیستونکي ته ورکړ شوي، څلور دوسیې د FDRC لخوا 

بشپړې شوي دي. له دې څلورو څخه، دوه قرضدارانو د FDRC له فیصلو سره موافقې 
 FDRC کړي، او دوه نورې یې ځانګړې محکمې او لوی څارنوالۍ ته وړاندې شوي دي.358 د
دوسیې هغه وخت ځانګړې محکمې یا لوی څارنوالۍ ته سپارل کیږي چې د دوسیې جنايي 

اړخونه وموندل شي، یا د FDRC پر فیصلو استیناف وغواړي، یا دا چې FDRC په یوازې 
سره د دوسیې له حل نه پاتې راشي.359 د دغو دوسیو بشپړ کولو لپاره کوم زماني موده نده 

ټاکل شوې.360

خصوصي پانګه اچونکو ته د نوی کابل بانک خرڅول 
د نوی کابل بانک خصوصي کول د ECF یو پاتې معیار دی. NKB یو موقتي “پل ته ورته 

 MoF .بانک” دی چې د اسبابو شتمني، قرضې، او د کابل بانک پاتې شتمنۍ ورسره دي
ویلې ده چې غواړي د 2013 کال تر پایه پورې NKB خصوصي سکتور ته خرڅ کړي یا یې 

له مینځه یوسي.361 د پانګه اچونکو کنفرانس د 2012 کال د اکتوبر په 4 نیټه په کابل کې او 
د 2012 د نومبر په 14کې په دوبی کې دایر شوی و. داوطلبینو ته د عریضې ورکولو لپاره 

د 2012 کال د نومبر 27نیټه ټاکل شوې وه.362 پنځه عریضې د رپوټ په اساس السته راغلې 
وې، چې یوه یې د شمالي امریکا یو بانک و او څلور نورو یې د افغاني بانکونو څخه وې.363 

 عریضې د خصوصي سکتور الرښونکې کمیټې لخوا تر کتنې الندې نیول شوي.364 که چیرې 
د خصوصي کولو بهیر ناکامه شي او NKB له مینځه یوړل شي، د ملکي خدمتونو معاشات 

چې د یاد بانک له الرې ورکول کیدې له ځنډ سره مخ کیږي.365 

ترهګرو ته مالي مرسته/تحریمونه 
د نومبر په 5 نیټه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په پاکستان کې میشت حقانې شبکه د 

القاعدې سره تړاو درلودلو، په ټول افغانستان کې د ځان وژنې بریدونو، هدفمندو وژنو، او 
د اختطاف په جرمونو کې د الس لرلو په تور د UNSC، 1988 کال الیحې په اساس د تحریم 
شوو ادارو په لست کې شامله کړه. په تحریمونو کې د شتمنۍ کنګل کول، د سفر مخنیوی، 

د سیګار پلټنه
سیګار د متحده ایاالتو د ادارو لخوا 
د کانګرس د هغه فرمان د منښت 
په اړه پلټنه په الره اچوي چې له 
ترهګرو سره یې د قرارداد نه کولو 

په اړه ورکړې ده. د الزیاتو معلوماتو 
لپاره، وګورئ، “د DoD لخوا د 

ښمن سره قرارداد نه کولو فرمان 
منښت،” 2 برخه، 26 مخ. 
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او د سرتیرو حق نه درلودل شامل دي. دا پریکړه د بهرنیو چارو وزارت لخوا د هغې پریکړې 
برسیره اخیستل شوې ده چې په تیره ربعه کې، د نړیوالې ترهګرې ډلې په توګه، او د متحده 

ایاالتو د 13224 اجرايي فرمان په اساس، د بهرنۍ ترهګرۍ ډلې په نوم پيژندل شوې وه.366
 د حقاني شبکې یوه کورنۍ ترهګرۍ ډله ده چې د کانګرس تحقیقاتي خدماتو لخوا 

“د طالبانو ډیر خورا پیاوړی برخه او په نړیواله کچه یوه جنايي موسسې په توګه پیژندل 
شوی و”.367 دا شبکه په مالي لحاظ بیالبیلې برخې لري او د قانوني او غیرقانوني الرو څخه 

ګټه اخلي. د عایداتو ډیره برخه يې په زوره پیسې اخیستلو او د ساتنې په بدل کې پيسې 
اخیستل، غال، قاچاق، او داختطاف په بدل کې د السته راغلو پیسو څخه جوړیږي. همدارنګه 

دا شبکه د قانوني تجارت له ګټو څخه لکه ترانسپورت، واقعی شتمنۍ او داسې رغونیز 
شرکتونو څخه خپل عایدات ترالسه کوي چې ځینې یې ویل کیږي د متحده ایاالتو او ایتالفي 

ځواکونو څخه قراردادونه اخلي.368 
د خزانې په وینا، د 13224 اجرايي فرمان په لست کې د حقاني شبکې شاملول به د 

متحده ایاالتو سره مرسته وکړي تر څو د شبکې “فرعي نومونه” او د دوی مرسته کونکي په 
اسانه سره ومومي ځکه چې له دې نه وروسته به دوی د طالبانو اړیکو ته اړتیا ونه لري. د 

2008 کال څخه راهیسې، 11 کسانو د حقاني شبکې پورې د 13224 اجرایي فرمان په اساس 
تړل شوي دي — شپږ کسان د خزانې او پنځه کسان د بهرنیو چارو وزارت لخوا. د 11 څخه 
لسو کسانو ته د امنیت شورا د 1988 الیحې په اساس سزا ورکړ شوې ده. وړاندې له دې نه 
متحده ایاالتو د ملګرو ملتونو د غړو هیوادونو څخه یوازې دمتحده ایاالتو د داخلي الیحې 

په اساس غوښتنه کوله تر څو د حقاني شبکې په وړاندې ګامونه پورته کړي؛ خو اوس د 
امنیت شورا الیحه به غړو هیوادونو څخه غوښتنه وکړي چې ټینګ ګامونه واخلي.369

د ایران تحریمونه
د خزانې په وینا، د ایران په وړاندې د متحده ایاالتو تحریمونه، چې د 2012 کال په اکتوبر 

کې د سیګار په درې میاشتنۍ رپوټ کې په تفصیل سره راغلې ده، کولی شي افغانستان 
د بیالبیلو الرو څخه له تحریمونو سره مخ کړي. پدې کې د افغانانو لخوا د ایران نفتي 

محصوالتو اخیستل او له ایران سره د سوداګرۍ اسانه کولو لپاره د متحده ایاالتو بانکوټونو 
چمتو کول شامل دي. پرته له دې چې په کابل کې آرین بانک د ایران شتمني ښودل 

شوې ده، متحده ایاالتو تراوسه پورې هیڅ کوم افغاني ادارې ته د ایران له تحریم څخه د 
سرغړونې په تور سزا نده ورکړی. پهرصورت، د متحده ایاالتو د تحریمونو قانون پیچیدګۍ 
او حدودو ته په کتوسره او داچې افغانستان او ایران ډیره اوږده ګډه پوله او سوداګریزې 

اړیکې لري، دا خطر موجود ده چې افغاني ادارې د تحریمونو څخه اغیزمنې شي.370 اضافي 
تحریمونه په 2013 مالي کال کې د ملي دفاع واکمنۍ الیحې په اساس زیات شوي دي. 

پدې ربع کې د سیګار یو رپوټ ومونده چې که چیرته متحده ایاالتو د ANSF لپاره د تیلو 
 اخیستلو په موخه مستقیمه مرسته ورکوي دا باید له پیل نه ډاډه کړي چې افغان حکومت 

پر ایران باندې د متحده ایاالتو د اقتصادي تحریمونو له نظر غورځولو سره د ایران له هیواد 
نه به تیل نه واردوي. 

پر ایران باندې د متحده ایاالتو او نړیوالو تحریمونه د ایران پیسو، ریال، ارزانیدو المل 
شوي دي. لکه څنګه چې مخکې په رپوټ کې ویل شوې ده داسې د اعتبار وړ معلومات 
نشته چې د افغانستان پر اقتصاد، د سوداګرۍ دود، او سوداګرۍ باندې د ایران اقتصادي 

د 13224 اجرايي فرمان چې د 2001 کال 
د سپتمبر په 23 خپور شو، د متحده ایاالتو 

دولت ته واک ورکوي چې هغه بهرنیو افرادو 
او ادارو شتمنۍ په نښه او قبضه کړي چې 

له ترهګرۍ کارونو سره مرسته کوي، یا د 
مرستې ګواښ ترې وموندل شي. همدارنګه 

دا واک هم ورکوي چې د هغو کسانو 
شتمنۍ قبضه کړي چې کومو کسانو یا ادارو 
ته چې پدې فرمان کې ترهګر بلل شوي دي 

مرسته، خدمت، مالتړ، یا هر ډول تړلې کار 
چمتو کوي. 

سرچینه: DoS، “13224 اجرايي فرمان،” 9/23/2001. 

د سیګار ځانګړې پروژه
 د الزیاتو معلوماتو لپاره، وګورئ 

 افغان ملي امنیتي ځواکونه: 
د وارد شوو تیلو په اړه محدود نظارت 

د دې المل ګرځي چې د متحده 
ایاالتو په مرسته اخیستل شوي 

تیل پر ایران باندې د متحده ایاالتو 
له تحریمونو څخه سرغړونه وکړي 
)سیګار SP-13-2( 2 برخه، 45 مخ.
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 تحریمونو اغیزه وښيي. پهرصورت، د رپوټونو په اساس د افغانستان په لویدیځو سیمو کې 
د ایران ارزانه واردات خلکو ته ګټه رسوي، او ځینې افغان شرکتونه د ایراني شیانو د ټیټې 
 بیې له امله خپل شرکتونه تړلي دي. همدارنګه ویل کیږي چې د ایران د ریال ټیټ ارزښت 

د دې المل شوی چې له ایران څخه د ستنیدونکو افغانانو عاید راکم شي. ډیر افغاني 
 کارکونکي له ایران څخه راستنیدلي دي، چې پدې سره یې د خپلو کورنیو د مصرف کچه 

زیاته او د بیکارۍ شمیر الهم زیات شوی دی.371

د طبیعي زیرمو پراختیا 
 افغان حکومت او نړیواله ټولنه د اقتصادي پراختیا څخه د مالتړ لپاره د افغانستان پر 

طبیعي زیرمو په خاصه بیا کانونو باندې ډیر حساب کوي. جیولوژیکې سروې ښيي چې 
 افغانستان ښايي د 1$ تریلیون ډالرو په ارزښت منرالي شتمنۍ لکه د سکاره ډبرې، پترول، 

او د ګاز زیرمې ولري. پهرصورت، دا معلومه نده چې د دې اټکل څومره برخه او کله په 
عایداتو بدلیدای شي. 

متحده ایاالتو د سوادګرۍ ثبات د وظیفوي ځواک عملیاتونو له الرې هڅه کوي تر څو 
د افغانستان د کانونو سکتور ته د پانګه اچونکو پام راجذب کړي. د 2012 د دسمبر تر 31 

پورې، TFBSO د افغانستان د کان کیندنې سکتور لپاره 3.8$ میلیونه ډالر مقید کړي دي.372 
پدې ربع کې، افغان حکومت د سروزرو او مسو د موندلو لپاره څلورې مزایدې قرارداد کړي 

دي. TFBSO همدارنګه د افغان تاجک په حوزه کې د تیلو او ګازو زیرمو د پراختیا لپاره 
د افغان دولت له هڅو او قراردادونو څخه مالتړ کوي. په یو بل پرمختګ کې، د سرپل او 

فاریاب والیتونو کې د آمودریا له بلوک څخه په لږه کچه د تیلو تولید پیل شوی دی. 
که څه هم تراوسه پورې د کانونو برخې عایدات د خالص ملي عایداتو له 1% څخه لږه 

برخه جوړوي خو افغان دولت تمه لري چې د مس عینک او حاجي ګک د اوسپنو ډبرو 
په کانونو کې د پراخو پانګه اچونو څخه زیات عایدات ترالسه کړي.373 پهرصورت، د امنیت 

نشتوالی الهم د دې کانونو له پراختیا څخه مخنیوی کوي.374
د افغانستان د منرال شتمنۍ څخه ګټه ترالسه کول به آسانه نه وي. د منرالونو کیندل 
او بازار ته یې رسول د امنیت اساسي کچې ته اړتیا لري او د اعتبار وړ ترانسپورتي شبکې، 

بریښنا، او تکړه کاري ځواک شتون اړین دي. نړیوال بانک خبردارۍ ورکوي چې که څه هم 
تراوسه پورې کان کیندنه هڅول کیږي، خو د کان کیندنې داسې قانون په نشتون کې چې 

قانون او مقررات سره یو ځای کړي، د خصوصي سکتور مهمې پانګې اچونې به له ځنډ سره 
مخ شي.375 روان قانون د کشف او استخراج حقونه له یو بل څخه بیل کوي، او دا ضمانت 

نه ورکوي چې یو شرکت خپل هغه مصارف د کان ویستلو په پړاو کې بیرته جبران کړي کوم 
چې د کان موندلو په پړاو کې یې کړي دي.376 

منرالونه
د 2011 د دسمبر په 6 نیټه، د کانونو وزارت، د TFBSO قانوني، جیولوجیکي، او تبدیلي 

مرستې په کارولو سره د منرال موندلو څلورې کڅوړې مزایدې ته وړاندې کړې.377 د 2012 
د نومبر په 26 نیټه، MoM د دریو مزایدو لپاره او د 2012 د دسمبر په 10 د څلورم غوره 

شوي داوطلبینو نومونه اعالن کړه. د قرارداد خبرې اترې به د 2013 کال په جنوري کې پيل، 
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او مالي تفصیالت به یې د قرارداد له السلیک کولو سره چمتو شي.378 کڅوړې او داوطلبین 
یې پدې ډول دي:

• بلخاب )رسپل(: مس — افغان ګولډ ایند مرنال کمپني	
• شیدا )هرات(: مس — افغان مرنالز ګروپ	
• بدخشان )بدخشان(: رسه زر — ترکش افغان مایننګ کمپني 	
• 	LLC .زرکشان )غزين(: مس او رسه زر — سټیرلینګ مایننګ/بلهاسا انرتنیشنل کمپني

د افغانستان د کان کیندنې دوې لویې پروژې — د عینک د مسو کان په لوګر کې او د 
حاجی ګک د اوسپنو زیرمه په بامیان کې — ال تراوسه له ځنډ سره مخ شوي دي. د عینک 
له مسو کان څخه چې په 2007 کال کې له چاینا میتالورجیکل ګروپ سره قرارداد شوی و، 
هیڅ استخراج نده شوې، په الملونو کې یې په سیمه کې د لرغونو آثارو موندل، د ځمکې 

په اخیستلو کې ستونزې، د اړینو زیربناو نه جوړیدل، او امنیتي دالیل ویل کیږي.379 سیګار 
وړاندې په 2011 کال کې د MCC پر پرسونل باندې د 10 راکټي بریدونو رپوټ ورکړی و؛ 

دا بریدونه د2012 کال تر جونه پورې دوام درلود.380 د State په وینا، د داخلې او کانونو 
وزارتونه د دې ستونزو له هوارولو څخه پاتې راغلي دي، او MCC هم خپل نور پانګه اچونه 

دې لپاره ځنډولې ده چې د لیږد نه وروسته امنیتي چاپيریال وارزوي.381 
افغان حکومت دعایداتو پردې بهیر تکیه کوي. د عینک قرارداد د خپور شوې لنډیز په 

اساس، ټاکل شوې ده چې دولت 19.5% حق االمتیاز، 808$ میلیونه ډالر مخکې له امتیاز نه، 
MW 400 بريښنا د سکاره ډبرو په سیځلو، او د سکرو ډبرو یو اضافي کان السته راوړي.382 

د حاجی ګک د قرارداد خبرې اترې چې د سټیل اتوریتي اندیالمتډ په نوم یو دولتي 
شرکت سره د 2011 کال په نومبر کې قرارداد شوی و التراوسه دوام لري. DoD د ځنډ المل 

دا بولي چې د کان کیندنې په برخه کې یو نوی یا اصالح شوی قانون شتون نلري. دا اداره 
اټکل کوي چې تولیدات به په 2017 کې پيل شي، او افغان حکومت له دې الرې نه هرکال 

200$ میلیونه ډالر عاید ترالسه کوي.383
 د دسمبر په 31 نیټه، MoM د سکاره ډبرو دوه السلیک شوي قراردادونه اعالن کړ: 

 د نهرین سکاره ډبرو کان په بغالن والیت کې له هاشمي ګروپ سره، او په تخار والیت کې 
د ګزستان د سکرو ډبرو کان له خالد عزیز کمپنۍ سره. د نهرین د سکارو ډبرو کان $4 

میلیونه ډالر پانګه اچونه او د هرمتریک ټن ویستل شوو سکارو په سر 1,150 افغانۍ )تقریبا 
22.50$ ډالر( حق االمتیاز غوښتنه کوي. د ګزستان د سکرو ډبرو کان د 4.5$ میلیونه ډالرو 
پانګه اچونه او د هرمتریک ټن سکارو ویستلو په سر 1,220 افغانۍ )تقریبا 24.00$ ډالر( 

حق االمتیاز غوښتنه کوي.384

هایدروکاربن 
د ګاز او تیلو د پراختیا په برخه کې د افغانستان هڅې په دوو ساحو تمرکز کوي:افغان تاجک 
حوزه او د آمو دریا حوزه، چې دواړه دافغانستان په شمال کې دي. پدې ربع کې، TFBSO د 
متحده ایاالتو د جیولوجیکې سروی په مرسته د لوګر په والیت کې داسې یوه سیمه وارزوله 

چې کیدای شي په راتلونکی کې کیندلو لپاره ونومول شي.
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پدې ربع کې MoM د TFBSO په مرسته، د افغانستان په شمال کې د افغان تاجک د 
لویدیځې برخې په شپږو بلوکونو کې د هایدروکاربن کشف، پراختیا، او تولید مزایده پرمخ 

والړه )I پړاو(. TFBSO د MoM سره تخنیکي، قانوني، او سوداګري مرستې کوي.385 په 
 مرستو کې د موادو ازمویلو ماهرین او د روڼوالی سالکاران شامل دي تر څو ډاډه کړي چې 

 TFBSO .د داوطلبۍ بهیر سم، شفاف، رقابتي، او د نړیوالو معیارونو سره برابر دی
همدارنګه د 2012 کال په اګست کې د داوطلبۍ معلوماتو کنفرانس چې په استانبول کې و، 

لګښت او همدارنګه د افغاني چارواکو د سفر مصارف MoM ته چمتو کړي و.386
د 2012 کال دنومبر په MoM ،12 اعالن کړه چې د افغان تاجک له شپږو بلوکونو 

څخه چې په I پړاو کې مزایدې ته وړاندې شوې وې، د دوو بلوکونو لپاره — صندوقلي او 
مزارشریف — د شرکتونو له کانسرشیوم څخه چې د درګون آیل، یو عامه شرکت چې %54 

سهم یې د ایمیریت نیشنل آیل کمپني پورې تړلې ده؛ کویت انرجي، یو شخصي شرکت؛ 
ترکش پترولیم کارپوریشن دولتي موسسه؛ او غضنفرګروپ په نوم افغاني شرکت، په نوم له 

موسسو څخه جوړ شوی و یوه داوطلبي ترالسه کړی. د MoM د قرارداد ارزولو ټیم به د 
قرارداد په اړه خبرې اترې پیل کړي او د قرارداد ورکولو په مهال به مالي تفصیالت السرسۍ 

ته کیږدي.TFBSO 387 باور لري چې د صندوقلي او مزارشریف بلوکونه د پاتې څلورو 
بلوکونو په پرتله د تیلو تولیدولو لوړ ظرفیت او د پانګې او پانګونې کم خطرونه لري.388

 په همدې وخت کې، د 2012 کال په اکتوبر کې د آمو سیند حوزې په دریو بلوکونو کې 
د تیلو تولید پیل شوی دی. DoD رپوټ ورکړی چې په کال کې د آمو سیند له حوزې څخه 
 په مجموعي ډول 5,000 بیرله اومه تیل استخراج شوي دي.TFBSO 389 اټکل کړې ده چې 
 د چایناپترولیم کارپوریشن وطن انرجي افغانستان، لمیتډ. )CNPCI-W( په یوه ورځ کې 
د 2,700 بیرله تیلو استخراج وړتیا لري.390 د بهرنیو چارو وزارت بیا د 1,950بیرل تولید په 

ورځ کې اټکل کړې ده.391 یاده کمپني تراوسه پورې د آمو سیند په حوزې کې 82$ میلیونه 
 ډالر پانګونه کړې ده، او دتولید ګڼ شمیر تسهیالتو، کمپونو، او سړکونو کارونه یې پای ته 

رسولې ده.392
 نړیوال بانک داسې اټکل کوي چې په راتلونکو دوو کلونو کې به دتیلو تولید 

30,000–15,000 بیرلو ته په ورځ کې زیات شي. که چیرې د افغانستان د تیلو تولید یادې 
کچې ته ورسیږي نو له دې درکه کلنۍ عایدات به یې د 80$ میلیونه ډالرو څخه تر $200 

میلیونه ډالرو پورې زیات شي.393 نړیوال بانک د 150$ میلیونه ډالرو څخه تر 200$ میلیونه 
ډالرو پورې کلنۍ عاید اټکل کوي خو State بیا د اومه تیلو 112$/بیرل نرخ په اساس د $80 

میلیونه ډالرو کلنۍ عاید وړاندوینه کوي. حکومت به د تولید 15% بیه د حق االمتیاز په 
توګه، 20% د مالیې عایداتو په توګه، او وروسته له هغه څخه چې د امتیاز حق وضع شي 

او CNPCI-W هم خپل عملیاتي لګښتونه پوره کړي، بیا نو حکومت په ګټه کې 70–%50 
شریک ګڼل کیږي.394

 پهرصورت، د تولید او تړلي عایداتو د حساب کولو په وخت کې DoD ومونده چې 
 افغان اومه تیل په زیاته کچه سلفر لري چې دا که چیرې تصفیه نشي کولی شي پایپونه او 
د ذخیرې ځایونه ورژوي. د DoD په وینا، په اوس وخت کې افغانستان د تصفیې ظرفیت 

نلري، او دابه CNPCI-W دې ته اړ کړي تر څو د سیمې له تصفیه کونکو سره د آمو سیند 
د تیلو اخیستلو په اړه موافقه وکړي.395 
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پدې ربع کې، TFBSO د USGS په مرسته، د لوګر والیت د شمالي عینک په سیمه 
کې برمه کاري پيل کړه تر څو معلومه کړي چې داوطلبۍ ته کیښودل شي که نه. دا پروژه 
به TFBSO ته دا موقع ورکړي چې جیولوجیکي معلومات غونډ او سیمه بیړنی داوطلبۍ، 
کشف او استخراج ته وړاندې کړي. په همدې وخت کې، دا به د افغان جیولوجیکي سروی 

سټاف ته ساحوي تریننګ او زده کړه ورکړي. د TFBSO بودیجوي تخصیصات $11.4 
میلیونه ډالر د برمه کارۍ او 5$ میلیونه ډالر د USGS لپاره دي.TFBSO 396 همدارنګه د 
ګډوځواکونو د ځانګړي عملیاتونو قوماندې برخې پورې تړلې د کلي باثباته کولو عملیاتونو 
پروګرام سره داسې مرسته کوي چې په ستراتیژیکو ساحو کې د ارتیزاني کان کیندنې پروژو 

ته پاملرنه کوي، او همدارنګه د کانونو وزارت سره مرسته کوي تر څو د قانوني کان کیندنې، 
پروسس کولو، او صادرولو فعالیتونو لپاره د اجازه لیک پروګرام چمتو کړي.397

د کان کیندنې او هایدروکاربن پراختیا لپاره د متحده ایاالتو 
نورې مرستې 

متحده ایاالتو برسیره پردې چې د کان کیندنې او هایدروکاربن د پراختیا لپاره د افغان 
حکومت سره مرسته کوي ترڅو داوطلبۍ په الره واچوي، دا الندې مرستې هم کوي:398

• USAID د تخنیکي مرستې ملکي پروګرام له الرې د MoM سالکارانو ته بودیجه ورکوي.	
•  د سوداګرۍ وزارت د مرمرو په برخه کې د برشي پانګو پراختیايي پروژې ته 	

بودیجه ورکوي.
•  د سوداګرۍ وزارت له افغانستان رسه مرسته کوي تر څو خپل سوداګري قانون 	

ته وده ورکړي. 
• TFBSO له USGS رسه خپلې مرستې ته دوام ورکوي ترڅو جیولوجیکي معلومات ځای 	

په ځای، تحلیل، او تجزیه کړي. 
• د افغان جیولوجیکي رسوی رسه مرسته کوي ترڅو د راتلونکو داوطلبیو لپاره د مرنال 	

منظرې په نښه کړي.

کرهنه
کرهنه د افغانستان په اقتصاد کې مهم رول لوبوي. یوازې 12% ځمکې دکرهنې وړ دي او 

له 6% څخه لږې ځمکې کرل کیږي، په همدې حال کې 80% افغان خلک د کرهنې له الرې 
خپل ژوند پرمخ وړي.399 د کارګر ځواک لپاره ددې اهمیت ته په کتلو سره ویلی شو چې 

کرهنه کولی شي د GDP په وده کې، دخواړه امنیت پراخوالی، او د ګومارل کیدو د ثابتو 
فرصتونو په موندلو کې خورا اغیزمن رول ولوبوي.USAID 400 د 2002 کال څخه دیخوا د 

کرهنې، مالدارۍ او اوبه لګونې وزارت د ظرفیت لوړولو لپاره، مارکیټ ته د السرسۍ زیاتولو، 
او د کوکنارو کښت ته د بدیل چمتو کولو په موخه 1.9$ میلیارده ډالر مرسته کړې ده.401

USAID د ګڼ شمیر روانو پروګرامونو له الرې د کرهنې سکتور سره مرسته کوي. درې 
لوی پروګرامونه چې له 300$ میلیونه ډالرو څخه زیات لګښت لري، دادي: 

• د کرهنې پراختیايي بودیجه او د کرهنیز اعتبار زیاتول 	
• 	)IDEA-NEW( د بدیل اقتصادي الرو پرمخ بیولو جایزې — شامل، ختیځ، او لویدیځ
• د باغ لرنې او کرهنې بازار موندلو سوداګریز پروګرام 	
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د کرهنې پراختیايي بودیجه او د کرهنیز اعتبار زیاتول 
د کرهنیزې پراختیایي بودیجه او د کرهنیز اعتبار زیاتول، د 150$ میلیونه ډالرو په ارزښت 

دکرهنیز کریدت پروژه ده، او دوه بشړونکي برخې لري چې د MAIL قرضې ورکولو له هڅو 
مالتړ کوي او په عین وخت کې د قرضو اداره کولو په موخه د MAIL ظرفیت زیاتوي.

ADF د 100$ میلیون ډالره بودیجوي مرستې په توګه د USAID لخوا MAIL ته چمتو 
شوی و تر څو د بانکونو، فارمونو، اجاره اي شرکتونو، او د خواړه پروسس کونکو له الرې د 

کرهنې د ارزښت په زنځیر کې قرضې په چټکۍ سره مصرف کړي، او دا شرکتونه به په خپل 
وار سره بزګرانو ته اعتبار ورکوي. پروګرام د وړې او مینځنی کچې سوداګریز فارمونو ته 

)30–1 هکتاره ځمکې( اعتبار السته راوړي. 
ACE د 50$ میلیونه ډالرو په لګښت د تخنیکي مرستې پروژه ده چې د ADF ټول د 

قرضې فعالیتونه اداره کوي او د MAIL ظرفیت زیاتوي. د 2012 کال د دسمبر تر 31 پورې، 
15,000 بزګرانو 38$ میلیونه ډالر په قرضې اخیستې دي. ACE همدارنګه د عامه پوهاوی 

زیاتولو لپاره 30 دکرهنیز اعتبار شورا، یا دمشرانو ټولنې جوړې کړي دي. 
USAID د پروګرام پایلې او اغیزې څاري، او د مالي کلونو د معیار په پام کې نیولو سره 

یې اندازه کوي.402 د بیلګې په توګه، په 2012 مالي کال کې، 15,879 کسانو په مستقیمه 
توګه د مالي هوکړه لیکونو څخه ګټې اخیستې دي )په 2012 مالي کال کې د USAID د 

موخې 66% برخه جوړوي(، پداسې حال کې چې 101,711 کسانو په غیرمستقیمه توګه ګټې 
پورته کړي )د USAID له ټاکلې موخې څخه 212% زیاته ده(. برسیره پردې، د هغو کسانو 
د کورنیو عاید چې له پروګرام څخه یې مستقیمه ګټه ترالسه کړي په اوسط ډول 56% زیات 

شوی، چې دا د USAID له ټاکلې موخې څخه 560% زیاته ده.403 

 د بدیل اقتصادي الرو پرمخ بیولو جایزې — شمال، ختیځ، 
او لویدیځ 

 )IDEA-NEW( د بدیل اقتصادي الرو پرمخ بیولو جایزې — شمال، ختیځ، او لویدیځ 
پروګرام دافغانستان په ختیځه سیمه کې دکوکنارو کرونکو سیمو ته، او هم دافغانستان په 
شمال او لویدیځ کې دکوکنارو سیمو ته بدیل اقتصادي او کرهنیزې مرستې چمتو کوي. د 
2012 کال د دسمبر تر 31 پورې، USAID د IDEA-NEW پروګرام لپاره 124$ میلیونه 

ډالر مقید کړي او د نهو قراردادونو له الرې یې 108$ میلیونه ډالر مصرف کړي دي. د
IDEA-NEW پروګرام له کروند ګرو سره مرسته کوي ترڅو قانونی تولید خپل کړي، د کلو 

د پروژو او زیربنا په پراختیا کې مرسته کوي، مالي خدمتونو ته السرسي پراخه کوي، د سیمه 
ییزه محصوالتو او سوداګریز کوریډور لپاره د محصوالتو د ارزښت زیاتولو ته وده ورکوي. دا 

پروګرام په هغو سیمو کې چې کوکنار کرل کیږي افغان کروند ګرو ته د کرهنې سوداګریز 
فرصتونه زیاتوي، او د مارکټ معلوماتي کړنو او خرڅالو ته د ودې ورکولو له الرې د تولید 

کونکو، سوداګرو، او اخیستونکو ترمینځ اړیکې زیاتوي.404 

د باغ لرنې او کرهنې بازار موندلو سوداګریز پروګرام 
 د باغ لرنې او کرهنې بازار موندلو سوداګریز پروګرام د 40.3$ میلیونه ډالرو په لګښت 

پروګرام ده چې په 2010 کال کې پيل شو ترڅو د کروند ګرو سره مرسته وکړي چې د لږ 
ارزښت لرونکي کښت لکه غنم او جوار په ځای ګران بیه شیان لکه د میوو او انګورو باغ 

جوړ کري. CHAMP د صادراتو او سوداګرۍ کوریدور ته وده ورکوي او له کروندګرو سره 
مرسته کوي ترڅو د حاصالتو کیفیت الپسې ښه کړي. دا پروګرام همدارنګه د سوداګرو 

 یو افغان بزګر وروسته له هغه چې د کرهنیز 
 اعتبار د پراختیاقرضې په مرسته یې کوډ او 

حشره وژونکی اخیستی و او دا ده اوس %20 
 زیات درمندیې السته راوړی خوشاله ښکاري. 

)د USAID افغانستان تصویر(
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سره مرسته کوي چې حاصل اخیستلو، انډۍ کول، سرد خانې، او بارچلولو دودونو ته وده 
ورکړي. په جنوبي والیتونو کې — کندهار، ارزګان، هلمند، او زابل — CHAMP د پخوانیو 
انګورباغونو په چیله وهلو تمرکز کوي، ځکه چې اټکل شوې ده دا کار به په دووکلونو کې د 

بزګرو عاید دوه چنده زیاته کړي.405 
د CHAMP پروګرامونه له ګڼ شمیر ننګونو سره مخ دي. یوه یې د هغو پروګرامونو 

سیالي ده چې وړیا مرسته کوي، پداسې حال کې چې CHAMP د ګدون لپاره پيسې غواړي. 
د دې پروژې په ټوله موده کې، بزګرانو به له خپل عایداتو څخه 4.5$ میلیونه ډالر د نوي 

انګور باغونو او د میوو باغونو په جوړولو کې ولګوي. بله ننګونه د پلي کولو په سیمو کې 
د امنیت نشتون ده. د USAID ځینې کارکونکو د خپل کار په ترڅ کې له ګواښ سره مخ 

شوي دي. د دې ستونزو سربیره، CHAMP له 20,000 څخه زیاتو افغاني بزګرانو ته د باغ 
لرنې تخنیکونه زده کړي، له افغانانو سره یې مرسته کړې ده تر څو 3,000 ټنه وچې او تازه 

میوې په نړیواله کچه صادر کړي، اووه سردخانې، او د ممیزو وچولو اووه تسهیالت یې جوړ 
کړي دي. د 2012 کال د دسمبر تر 31 پورې، USAID د CHAMP په پروګرام کې د پنځو 

قراردادونو له الرې 20.8$ میلیونه ډالر مقید او مصرف کړي دي.406

اساسي خدمتونه/پراختیا
د 2002 کال څخه راهیسې، متحده ایاالتو د بریښنازیاتولو، د سړکونو او پلونو جوړولو، د 
روغتیا او زده کړې وده کولو، او د خدماتو سکتور په برخو کې د افغانانو ظرفیت زیاتولو 

په موخه بیارغونیزې مرستې چمتو کړي دي. دا برخه د اساسي خدمتونو لکه بریښنا، 
 ترانسپورټ، روغتیا، او زده کړې وړاندې کولو په برخه کې د حکومت د وړتیا زیاتولو لپاره 

د متحده ایاالتو د هڅو پرمختګ باندې رڼا اچوي. 

انرژي 
لکه څنګه چې بریښنا د افغانستان په پرمختګ کې رغنده رول لري، متحده ایاالت هم د 

2002 کال څخه راهیسې د انرژي یو جامع سکتور رامینځته کولو ته یې د خپل لومړیتوبونو 
 په لست کې ځای ورکړې ده. یوازې USAID د ESF له الرې د جنریترانو، فرعي سټیشن، 

او انتقالي لینونو جوړولو، او هم د افغانستان بریښنا شرکت د ظرفیت زیاتولو په موخه $1.7 
میلیارده ډالر مرسته کړې ده. دا اداره پالن لري چې په راتلونکې څو کلونو کې لږ تر لږه 

700$ میلیونه ډالره نورې هم مصرف کړي.407 عالوه پردې، DoD د CERP له الرې $292 
میلیونه ډالر او د AIF له الرې 525$ میلیونه ډالر د بریښنايي پروژو لپاره چمتو کړي، چې 

دمرستو څارنه د DoD او State لخوا په ګډه ترسره کیده.
افغانستان په اوس وخت کې د بریښنا دوه بیل سیسټمونه لري: د شمال ختیځ بریښنا 

سیستم، او د سهیل ختیځ بریښنا سیستم.408 پدې ربع کې، ADB د بریښنا یو نوی ماستر پالن 
مسوده چمتو کړه چې ددې په اساس په راتلونکو 20 کلونو کې به د بريښنا دا سیستمونه 
سره ونښلول شي او د بریښنا د تولید کچه به زیاته شي او په نتیجه کې یې 100% ښاري 

کورونه او 65% کلي د بریښنا تر پوښښ الندې راوستل شي. دا اوس د افغانستان %28 
 کورنۍ د بریښنا له سیسټمونو سره نښلول شوي دي. د بریښنا سکتور ماستر پالن، لکه 

چې په 3.31 شکل کې لیدل کیږي، تر 2032 کاله پورې د څلور پړاوونو په درلودلو سره د 
بریښنا تولید، انتقال، او د شبکې پراخولو لپاره د 10$ میلیارده ډالرو پانګونه غوښتنه کوي.409 

د سیګار پلټنې
سیګار په افغانستان کې د بریښنا 

سکتور د پراخیتا لپاره د متحده 
ایاالتو له ګڼو هڅو پلټنه کړې ده: 

د افغانستان بریښنا رسونه که څه 	 
هم زیات شوی خو یو تازه ماسټر 

پالن اړین دی او ځنډونې او د 
 پایښت اندیښنې الهم پاتې دي 

)د سیګار 04-10 پلټنه( 

د کابل بریښنا تاسیس د قرارداد 	 
ځنډونې د لګښت زیاتیدو المل 

 شوي او د پایښت مساله الهم 
 یوه مهمه ننګونه ده )د سیګار 

06-10 پلټنه( 

په 2011 مالي کال کې د 	 
افغانستان د زیربنايي بودیجې پروژې 

له مهال ویشه وروسته دي او د 
 پایښت لپاره مناسب پالن نلري 

)د سیګار 12-12 پلټنه( 
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د 2009 کال څخه دیخوا سیګار د افغانستان د انرجۍ سکتور په اړه درې پلټنې په الره 
اچولې ده. په هره پلټنه کې، دا اداره د یوه جامع ماستر پالن جوړولو غوښتنه کړې ده ترڅو 

د افغانستان د انرجۍ سکتور د پراختیا په برخه کې بسپنه ورکونکو ته الرښونه وکړي.
افغانستان خپل نږدې 73% بریښنا له بهره واردوي: د وارد شوي بریښنا 57% د ازبکستان، 
22% د ایران، 16% د ترکمنستان، او 4% د تاجکستان څخه واردوي. د ازبکستان، ترکمنستان، 

او تاجکستان څخه پنځه انتقالي لینونه NEPS ته غزول شوي دي. افغانستان د دریو لینونو 
په مرسته له ایران څخه بریښنا واردوي. دا وارد شوي لینونه په خپلو کې نښتې ندي. د 

افغانستان پاتې بریښنا د هایدرالکتریک تاسیساتو، حرارتي تاسیساتو چې د وارد شوي ډیزل 
په مرسته سوځي، او له واړه ډیزلي تاسیساتو څخه السته راځي. SEPS د کندهار او هلمند 

، چې د کجکي له بند څخه بریښنا اخلي، او په کندهار کې د ډیزلي بریښايي تاسیاتو په 
شمول له څلورو فرعي سټیشونونو څخه جوړ شوی دی.410

USAID په شمال او سهیل کې د بریښنارسولو د کچې زیاتیدو لپاره دوې پروژې تر 
کار الندې لري. همدارنګه دا اداره د افغانستان د MoF او DABS سره د پلي کولو لیکونه 
السلیک کوي چې له مخې به یې د هیواد بریښنايي صنعت شمالي او سهیلي سیمو ته په 

پراخه پیمانه وغزول شي. د AIF ،DoD او TFBSO د ځینو نورو پروژو بودیجې ورکوي. په 
 ځینو وختونو کې، USAID او DoD دواړه په ګډه د بریښنا لویو پروژو ته بودیجې ورکوي. 

د دې روانو او پالن شوو پروژو مشترک ارزښت نږدې 1.2$ میلیارده ډالرو ته رسیږي.411 

د بریښنا د واردلو الرې

د پایو د قطعاتو ځایونه

د پایو پالن شوي اړیکې

موجوده اړیکې

ایرانپاکستان

ترکمنستان

ازبکستان تاجکستان

نيمروز

هرات

NEPS

SEPS

NEPS
NEPS

NEPS

سرچينه: د آسيا پراختيايي بانک، ”TA7637 (AFG) د بریښنا د سکټور ماسټر پالن،“ 11/2012.

د بریښنا روانه طرحه ـ د پایو د قطعاتو ځایونه او لينونه 
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د شبرغان پروګرام
USAID د متحده ایاالتو حکومت د سیندونو پورې غاړې خصوصي سکتور کارپوریشن په 

ملګرتیا سره، ADB، او افغان حکومت پریکړه کړې ده چې د شمالي والیت جوزجان په 
شبرغان سیمه کې د ګازي ساحې د پراختیا کړنالرې لپاره په ګډه سره 580$ میلیونه ډالر 

بودیجه چمتو کړي او د خصوصي پانګه اچونکو پاملرنه دیخوا ته واړوي څو تر 2016 کاله 
 USAID 412.ګاز سوځونکی د بریښنا تاسیس جوړ کړي ،MW 200 پورې پدې سیمه کې
د شبرغان پروګرام سره خپلې مرستې د دوو میکانیزمونو له الرې ترسره کوي، د شبرغان 

ګاز پروژې له پراختیا سره بودیجوي مرسته )SGDP(، او د شبرغان دګازو تولید سره غیر 
413.)SGGA( بودیجوي مرسته

د هغه تطبیق خط په اساس چې د MoF ،USAID، او MoM لخوا السلیک شوی دی، 
SGDP به د څلورو څاګانو برمه کولو یا بیا فعاله کولو له الرې د شبرغان ګازي سیمې پراختیا 
لپاره پالن چمتو کوي، د ګاز پروسس کولو یو تاسیس به طرح او نصبوي، او د خپلواکه بریښنا 

تولید کولو لپاره د خصوصي پانګه اچونکو پام به دیخواته اړوي. د SGDP لګښت $97 
 میلیونه ډالر اټکل شوې ده، چې 90$ میلیونه ډالر یې د متحده ایاالتو او 7$ میلیونه ډالر 

یې د افغان حکومت له لوري ورکول کیږي. USAID د دې پروژې په پيل کې 30$ میلیونه 
ډالر مقید کړې ده.414

SGGA، د پروګرام غیر بودیجوي برخه، د ګازي سیمې او پروسس کولو تاسیس د پراخولو، 
اداره، او څارنې لپاره د MoM او اړوندو وزارتونو ظرفیت زیاتوي. د پروګرام د ظرفیت 

زیاتولو برخه به له افغاني چارواکو سره مرسته وکړي تر څو د ګازي ساحې او بریښنا تاسیس 
د پراختیا لپاره اړینې زیربناوې په ګوته کړي، د داوطلبۍ اسناد چمتو، او د بودیجې خالوې 
ومومي. USAID د SGGA د 20.5$ میلیونه ډالرو قرارداد په وخت کې د ESF څخه $12 

میلیونه ډالر مقید کړی دی.415
ADB بیا 5% او MoM .د ټول پروګرام لګښت نږدې 21% په غاړه اخیستې ده USAID

 به 22% نوره بودیجه ورکړي. لکه څنګه چې په 3.32 شکل کې ښودل شوې ده د پروژې 
پاتې 52% لګښت به د خصوصي پانګه اچونکو له لوري ورکول کیږي.416 متحده ایاالتو دې 

پروژې ته د وارد شوو بریښنا څخه د افغانستان د خپلواکۍ په لوري د مهمې پروژې په 
سترګه ګوري.

پدې ربع کې، USAID ته اجازه ورکړ شوه تر څو د باشي کرد او جمعه ګازي سیمو 
کې دوې ګازي سیمې بیاروغې کړي او دوې نوي سیمې برمه کړي تر څو معلومه شي چې 

د پروژې د پایښت لپاره کافي زیرمې شته دي.417 د 2012 کال د دسمبر په 3 نیټه، د افغان 
حکومت تدارکاتي موسسه، افغانستان ریکانسترکشن اینډ ډولوپمنټ سرویسز، د دې بهیر 

پرمخ بیولو لپاره له یوې مزایدې سره موافقه وکړه.418 

کندهار-هلمند د بریښنا پروژه 
د کندهار-هلمند بریښنا پروژه، لکه څنګه چې په 3.33 شکل کې راغلې ده، غواړي په 

کندهار کې د بریښنا رسولو کچه لوړه، او خلکو ته یې السرسي زیاته کړي. USAID له 
بلیک او ویچ سره د 266$ میلیونه ډالرو په ارزښت یو قرارداد السلیک کړ ترڅو نوی ډیزلي 

جنریټرونه طرح او جوړ کړي، د بریښنافرعي سټیشنونه بیاروغ کړي، د بریښنا ویشلو 
سیسټم لوړ کړي، او د کجکۍ په بند کې دریم توربین نصب کړي. دا پروژه چې د افغانستان 

USAID
Off-Budget

%6

ADB
%22

خصوصي 
پانګه اچونکي

%52USAID
On-Budget

%15

MoM
%5

سرچينه: د شبرغان په اړه د USAID ډشبورډ 12/6/2012.

په شبرغان کې د بسپنه ورکونکو سهميې 
(په ميليون ډالر)

3.32 شکل
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په جنوب کې د جنګیالیو په ضد ستراتیژۍ د یو مهم عنصر په توګه ګڼل کیږي، هیله کیږي 
 USAID ،چې د کندهار د خلکو د ژوند کیفیت بهتره کړي. د2012 کال د دسمبر تر31 پورې

د ESF څخه 139.5$ میلیونه ډالر د KHPP لپاره مقید کړي دي.419
د متحده ایاالتو ځواکونه - افغانستان، د متحده ایاالتو د پوځي انجینرانو قطعې، او 

USAID د پروژې په اړوندو برخو باندې سره نږدې کار کوي. په هرصورت، دا پروژه له یو 
شمیر ننګونو سره مخ شوې ده. امنیتي مسایل د دې المل شو چې د پروژې بشپړیدو مهال 
ویش د 2015 کال مینځنیو ته وغزول شي. د رپوټ پدې دوره کې، USACE په کجکي کې 

د پروژې د انسجام دفتر جوړولو لپاره خپل پالن شنډ کړه، او د کجکي ساحې امنیتي قرارداد 
یې هم پای ته ورسوله. افغان عامه محافظت ځواکونه د اتو ورځو لپاره خنډونه والړ کړل 

چې د 200,000$ ډالرو په لګښت لرې کړل شول. په یوه بله مساله کې، د متحده ایاالتو د 
بیرغ وړونکو د نشتون له امله چې په قانوني ډول د USAID په مرسته ترانسپورتي وسایلو 

کې لګول کیږي، د ممبی څخه کراچۍ ته د سمندري باروړونکو او مدار ماتونکو د کار 
ځنډیدو المل شو.420

د بریښنا انتقال د پراخولو او اړیکې پروګرام
د بریښنا انتقال د پراخولو او اړیکې پروګرام، د متحده ایاالتو په مرسته داسې یو پروګرام 

ده چې د افغانستان د ملي پراختیا ستراتیژۍ د بریښنا رسولو له ملي پروګرام سره مستقیمه 
مرسته کوي، او د افغانستان د بریښنا تولید، انتقال، او ویشلو د سیستم عصري کولو لپاره 

سرچينه: د سيګار 11/6/2012 معلوماتي غوښتنې ”KHPP ډشبورډ،“ ته د USAID ځواب.

د کندهار- هلمند د بریښنا پروګرام

وړاندیز شوی سټيشن

د بریښنا موجود ځواک
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ډیزاین شوې ده. دا ستراتیژي د ټولو کچې پر ودې او د بریښنا رسولو پر زیاتولو ټینګار 
کوي.421 د PTEC یوه برخه NEPS له SEPS سره نښلوي. 

د رپوټ پدې دوره کې، USAID د پروژې لومړی تطبیق خط السلیک کړه چې د پروژې 
منظرې او مصارفو په اړه یې معلومات ورکړی و، او اوس د MoF او DABS لخوا د متقابلو 

 السلیکونو انتظار باسي. د دریو نورو تطبیق خطونو مسودې لیکل شوي او د تصفیې په ب
 هیر کې دي. همدارنګه پدې ربع کې، د درونټې هایدرو الکتریک بریښنايي تاسیس د 

ترمیم لپاره داوطلبۍ خپرې شوې، کوم چې د PTEC الندې د 2012 کال د نومبر په 4 نیټه 
تجارتي شوی و.422 

لکه څنګه چې په 3.34 شکل کې ښکاري، PTEC به په څو پړاوونو کې د 814$ میلیونه 
ډالرو په لګښت پلي شي، او دابه د انرژۍ سکتور په برخه کې د متحده ایاالتو تر ټولو نه 

 لویه هڅه وي. له دې رقم څخه، 713$ میلیونه ډالر د ESF له مرستو او101$ میلیونه ډالر 
د AIF له مرستو څخه السته راځي. متحده ایاالتو د دې مرستې زیاته برخه — $698.9 

میلیونه ډالر — په بودیجوي شکل ورکوي ترڅو 490 کیلومتره د بریښنا لیږدولو لین وغزوي، 
اووه فرعي سټیشنونه جوړ کړي، NEPS ته وده او پراختیا ورکړي، او د DABS ظرفیت په 

زیاتولو کې مصرف شي. غیربودیجوي مرستې چې 115.1$ میلیونه ډالرو ته رسیږي د خدماتو 

د انرژۍ واردلو الرې

موجوده فرعي سټيشن

د برق ليږدولو موجودې ليکې
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سرچينې: د آسيا پراختيايي بانک، ”TA7637 (AFG) د بریښنا سکټور ماسټر پالن،“ 11/2012؛ د سيګار 7/13/2012 معلوماتي 
غوښتنې ”PTEC ډشبورډ“ ته د USAID ځواب. 

د انرژۍ په سکټور کې د USAID روانې او بشپړې شوي پروژې

د کجکي د بریښنا بند

د شبرغان راتلونکی د ګاز پاور پالنټ
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په طرح، د ودان شوو تاسیساتو د کیفیت تضمین، د اوبو او بریښنا وزارت ظرفیت زیاتول، او 
د درونټې هایدرو الکتریک بریښنا تاسیس په ترمیم کې مصرف کیږي.423

د PTEC پلي کول د امنیت او د DABS ظرفیت په شمول له ګڼ شمیر ننګونو سره مخ 
دی. امنیت په مرکزي قومانده-ختیځ کې په خاصه بیا د هغه سړک په اوږدو کې )افغان 1 
سړک( چې PTEC پلي کیږي د خرابیدو په حال دی. که څه هم DABS خپله وړتیا زیاته 

 DABS ویلي چې USAID کړې او هڅه کوي وښيي چې یو ښه ملګری کیدای شي، خو
هیڅکله هم پدې کچې کارونو کې ندی ښکیل شوی. باالخره، د قانوني مسایلو له امله 

USACE د AIF په مرسته د بریښناانتقالولو په اړه خپله غوښتنه فسخه کړه.424

د DoD لخوا مرسته شوي پروګرامونه
DoD پدې ربع کې، په 2012 مالي کال کې د افغانستان زیربنايي بودیجې په کارولو سره د 

 انرژي سکتور ګڼ شمیر روانو پروژو سره یې خپلې مرستې ته ادامه ورکړه. دا پروژې 
پدې ډول وې:

• د کندهار د بریښنا پلبندۍ حل الره	
• له کندهار نه تر دورايي جنکشن پورې انتقايل لینونه	
• له چاریکا نه تر بازارک او محمود راقي پورې انتقايل لینونه او د بریښنا فرعي سټیشنونه	

د کندهار د بریښنا پلبندۍ حل الره 
KHPP دا پروژه، چې په 2012 مالي کال کې 79.8$ میلیونه ډالر لګښت درلوده، تر څو چې

 DoD .بشپړ کیږي د کندهار ښارته د ډیزلي بریښنا تاسیساتو په مرسته بریښنا تولیدوي
دې پروژې ته د جنګیالیو په ضد ستراتیژۍ کې د یو مهم عنصر په توګه ګوري ځکه چې 

د اقتصادي پراختیا څخه مالتړ کوي او د ښاریانو د ژوند کیفیت لوړ وړي. د پروژې موخه 
د عامه خدماتو په وړاندې کولو کې پردولت باندې د خلکو اعتماد راجلبول او د جنګیالیو 
د مالتړ له مینځه وړل دي. DoD ویلي چې د کندهار پلبندۍ د حل الره، افغانستان ته د 

بریښنارسولو پالن یوه مرکزي برخه جوړوي او د افغانستان د پرمختګ لپاره د متحده ایاالتو 
د بهرنیو چارو وزارت پالن لپاره مهمه ده.425 

د2012 کال په جوالی کې سیګار د AIF د 2011 مالي کال پروژو څخه په پلټنه کې 
ومونده چې د کندهار پلبندۍ د حل الره د ځینو نورو پروژو لکه د SEPS پراختیا او د 

NEPS سره یې اړیکه، او همدارنګه د KHPP په الره اچولو باندې تکیه لري، چې دا ټولې 
پروژې د 2014 کال څخه وروسته بشپړې کیږي. همدارنګه پلټنه په نښه کړه چې تر څو د 

ډیزلي جنریټرانو لپاره د سون بدیلې زیرمې ونه موندل شي یا کندهار ښار ته د تلونکو ډیزلو 
کچه زیاته نشي، هیڅ امکان نلري چې د پلبندۍ د حل الرې لګښت کم کړای شي.426 

DoD په پالن کې لري چې تر 2015 مالي کاله پورې د سون مواد برابر، او د عملیاتونو 
او ساتونکي ګامونو څخه مالتړ وکړي.427 پهرصورت، USAID ویلي چې په 2013 کال کې د 

سیمه ییزه قوماندې - سهیل مرکز په تړلو سره به د ډیزلي تاسیساتو بندیدا زیاته شي.428 

له کندهاره تر دوراهي جنکشن پورې انتقالي لینونه
د SEPS پراخونکې هڅې د یوې برخې په توګه، دا پروژه دتیرو هڅو په امتداد د کندهار 
څخه تر دوراهي جنکشن پورې انتقالي لینونه نصب یا ترمیم کوي او دمیوند او پشمول 

فرعي سټیشنونه ودان یا هم ترمیموي. دا پروژه په 2012 مالي کال کې 40$ میلیونه ډالر 
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لګښت درلوده او د افغانستان په سهیلي او سهیل لویدیځو سیمو کې به د بریښنا اړتیا بشپړه 
کړي. د کندهار بریښنا د پلبندۍ حل الرې په اړه، د DoD موخه دا ده چې د اقتصادي 

ودې، امنیت، ثبات، او پر دولت باندې د خلکو باور زیات کړي. د DoD په وینا، د کجکي 
بند د دریم توربین له نصبولو سره د تولید شوي بریښنا د ویشلو لپاره د دې پروژې بشپړیدا 

 NEPS له SEPS پروژې لپاره چې PTEC اساسي اهمیت لري. انتقالي لینونه همدارنګه د
سره نښلوي د کلیدي عنصر په توګه اهمیت لري. 

DoD همدارنګه د DABS په چوکاټ کې د ظرفیت زیاتوالي ته پام لري تر څو د بریښنا 
څانګه سوداګریز کړي او له دې الرې د بریښناشبکې د ودې لپاره کافي عواید تر السه کړي.429 

پهرصورت، سیګار د 2012 کال په دسمبر کې د متحده ایاالتو د هغو مرستو په موقتي پلټنه 
کې چې د DABS د سوداګریز کولو لپاره یې کوله ومونده چې، د DABS کندهار څانګه چې 

ویل کیږي د شبکې د دې برخې مسولیت په غاړه واخلي د دې وړتیا نلري چې په خپلواکه 
توګه د سیسټم تجهیزات، اداره، نصب، چلونه، او السته راوړنه ترسره کړي.430 

د چاریکار نه تر بازارک او محمود راقي پورې انتقالي لینونه 
او د بریښنا فرعي سټیشنونه

دا د 48.8$ میلیونه ډالرو په لګښت پروژه به د چاریکار نه تر بازارک او د چاریکار نه 
تر محمود راقي پورې52 کیلومتره انتقالي لینونه وغزوي، او د NEPS پراخولو لپاره درې 
فرعي سټیشنونه جوړ کړي. د DoD په وینا، د پروژې بشپړیدا به په دریو والیتونو کې 

1.15 میلیونه افغانانو ته د اعتماد وړ بریښنا تولید، او خصوصي سکتور ته به په ځانګړې 
توګه د کرهنې، پروسس کول، تولید، او کان کیندنې په برخو کې وده ورکړي. DoD داسې 
انګیرنه کوي چې DABS به د ملي شبکې د عملیاتونو او ساتنې مسولیت په غاړه واخلي، 
او د زیربنايي ودو مسولیت به له بشپړیدو وروسته ورپه غاړو شي، او همدارنګه پدې به 
وتوانیږي چې د عایداتو او ظرفیت زیاتولو له الرې د بریښنا اوږد مهاله پایښت وساتي.431 
پهرصورت،لکه څنګه چې وړاندې وویل شو، د سیګار نوې پلټنه د DABS دظرفیت په اړه 

پوښتنې پورته کړي، او نورې پلټنې یې ښودلي چې افغانستان داسې زیرمې نلري چې د 
عملیاتونو ترسره کولو او د ژمنو ادارې لپاره اړینې دي.432 

د بریښنا په سکتور کې د CERP پروژې
DoD همدارنګه په ټول هیواد کې د وړو کچو بریښنایي پروژو لپاره لکه د وړو 

 هایدروالکتریک تاسیسونو جوړول، کومکي جنریترونه، او صنعتي قطبونو په جوړولو 
کې د CERP مرستې کاروي.433 

ترانسپورتیشن

د سړکونو جوړول
متحده ایاالتو د ESF او CERP له الرې د سړکونو له جوړولو سره مرسته کړیده. د 2002 

کال څخه دیخوا، دمتحده ایاالتو له 2.1$ میلیارده ډالره مجموعي مرستو څخه چې د سړکونو 
او پلونو جوړولو لپاره یې کړي دي، نږدې 1.5$ میلیارده ډالر يې د USAID لخوا ورکړ شوې 
ده.434 د USAID په وینا، دا پروژې له 2,000 کیلومترو څخه زیات سیمه ییز، ملي، والیتي، 

او کلوالي سړکونه بشپړ کړيدي.435

د سیګار پلټنه
د افغانستان د ملي بریښنا صنعت 

د موقتي رپوټ په اړه د الزیاتو 
معلوماتو لپاره )د سیګار 2-13 پلټنه( 

د 2 برخې، 16 مخ وګورئ.
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د CERP مرستې چې 484.2$ میلیونه ډالرو ته رسیږي د 2005 کال له سپتمبر څخه چې 
د سړکونو لومړی بشپړه شوې پروژه ثبت شوې ده، پر بشپړ شوو پروژو مصرف شوي دي. 

DoD رپوټ ورکړې چې د 2012 کال د دسمبر تر20 پورې، د CERP په 68.1$ میلیونه ډالرو 
لګښت د سړکونو 75 پروژې تر کار الندې دي. د DoD موخه دا ده چې د 2014 له پای ته 

رسیدو وړاندې ټولې روانې پروژې بشپړې کړي.436
د DoD په وینا، افغانستان 5,430 کیلومتره بشپړ شوي سړکونه، او 2,266 کیلومتره تر 

کار الندې سړکونه لري.437 حلقوي سړک هغه ابتدايي شبکه ده چې لوی افغان ښارونه سره 
نښلوي. لکه څنګه چې د راتلونکې مخ په 3.35 شکل کې ښودل شوې ده متحده ایاالتو 

او نړیواله ټولنه د 2004 کال څخه دیخوا، 2,700 کیلومتره سړک ټوله جوړ کړي دي یا یې 
ترمیم کړي.438 بسپنه ورکونکو تمه لري چې حلقوي سړک به سیمه اییزه سوداګري او تعاون 

وهڅوي، کار پیداکړي، او امنیت ته الره هواره کړي.439 د State په وینا، د حلقوي سړک 
بشپړول او د سړکونو په برخه کې افغاني اداره جوړول د سړکونو په سکتور کې د متحده 

ایاالتو سترلومړیتوب تشکیلوي.440 
ADB، چې متحده ایاالت او جاپان یې لوی سهم لرونکي دي، د 2011 کال په جنوري کې 

ژمنه وکړه چې د حلقوي سړک پاتې 233 کیلومترو لپاره چې د افغانستان په شمال لویدیځ 
 کې دقیصار، باالمرغاب، او لمان ښارونه سره نښلوي، 340$ میلیونه ډالر ورکړي.441 دا پروژه 

د امنیتي ستونزو له کبله د اوږد مهال لپاره غیرفعاله پاتې ده. د State په وینا، تمه کیده چې 
د سړک جوړول به په 2012 کال کې پیل شي او اوس له مهال ویش نه یو کال وروسته پاتې 
ده.442 پهرصورت، DoD رپوټ ورکړې ده چې په بادغیس والیت کې د رغونې کار پیل شوی 
دی.443 افغان عامه محافظت ځواکونه اوس د ساحې امنیتي مسولیت په غاړه لري ځکه چې 

 د USAID مرستېپهافغانستان کې د پاخه سړکونو اندازه د 2002 کال په پرتله چې 50 کیلومتره و، 
د جوزجان د سړک په شمول 2,000 کیلومترو ته زیات کړي دي. )د USAID افغانستان تصویر(
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افغان حکومت خصوصي امنیتي شرکتونو ته اجازه نه ورکوي چې د پراختیايي پروژو امنیت 
په غاړه واخلي.444 

د متحده ایاالتو د ترانسپورتیشن وزارت په وینا، د افغانانو او بسپنه ورکونکو د ژمنو 
سربیره، د افغانستان د سړکونو زیربنا په پيل کې د ضعیف کیفیت، کمزوری ساتنې، او زیات 

بارولو له امله د ویجاړیدو په حال کې ده. DoT د ټولنیزو چارو وزارت دتخنیکي ظرفیت 
لوړولو له الرې مرسته کوي تر څو د رغونې کیفیت تضمین کړي، او د رغونې او ساتنې لپاره 

د پراختیايي پالنونو، ځانګړتیاو، او معیارونو په جوړولو کې، همدارنګه د نقلیه وسیلو او 
عملیاتونو په اړه یې د څارنې او مقرراتو د معیارونو په جوړولو کې له یاد وزارت سره مرسته 

یادونه: د نيټو الندې بسپنه ورکونکي ليکل شوي دي.

سرچينه: د ستراتيژیکو مطالعو لپاره نړیوال انسټيټيوت، 1/10/2012.

د حلقوي سړک پرمختګ: بشپړې شوې برخې
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کوي. پدې مرستو کې د ساتونکې ادارې سیسټم، د سوداګریز نقلیه وسیلو اندازه او وزن پلي 
کولو پروګرام، او د سړک پورې اړوند چارواکو رامینځته کولو هڅې، د سړکونو بودیجه، او د 

پایښت لپاره د ترانسپورتیشن انستیتیوټ شاملیږي.445

ریل
متحده ایاالتو او نړیوال ملګرو یې د افغانستان سره مرسته کوي ترڅو خپل د ریلو سکتور د 

یوه ګټور او پایداره سیستم په توګه رامینځته کړي. په دې وخت کې، افغانستان د ریلو سړک 
په برخه کې د پام وړ پرمختګ نده کړې، عملیاتي تجربه او خپل ظرفیت هم نلري.446 تراوسه 
یوازې د ریلو یوه الره جوړه شوې ده — د 75 کیلومتره لیکې په درلودلو د ازبکستان په پوله 
کې له حیرتان څخه تر مزارشریف پورې غزیدلې ده. بسپنه ورکونکي سهام لرونکو هیله لري 

چې د ریلو اړوند افغاني ادارې رامینځته کیدلو سره چې د 2012 کال په سپتمبر کې د کابینې 
لخوا تصویب شوی دی، وضعیت به بدل شي. دا اداره مسولیت لري چې د افغانستان د ریلو 

زیربنا ته وده ورکړي، او د ترانسپورتیشن په سکتورکې د مقرراتو جوړښت چمتو کړي.447
پدې ربع کې، متحده ایاالتو د ټولنیزو چارو له وزارت سره کار وکړ تر څو دا اداره پر پښو 

ودروي. د متحده ایاالتو مرکزي قوماندې د ریلو ملي پالن په جوړولو کې مرسته کوي، چې 
دا به ریلو زیربنا ته د ودې ورکولو لپاره وړاندیزونه وکړي.448 په کابل کې د متحده ایاالتو 

سفارت او د DoT د فیدرالي ریل روډ ادارې چارواکې د نورو امریکايي ادارو او ایتالفي 
ملګرو سره یوځای کار کوي تر څو دپایداره څارنې او د مقرراتو پلی کیدو لپاره د ریلو ادارې 

 ضرورتونه په خاصه بیاد ستراتیژیک پالن جوړولو، اصلي وړتیا، او کارکونکو ته وده ورکړي. 
د ریل زیربنا جوړولو په برخه کې متحده ایاالتو په مستقیمه توګه کومې پروژې ته بودیجه 

نه ورکوي، خو په غیرمستقیمه توګه د ADB او نورو ادارو له الرې یې مرستې رسیږي.449

هوانوردۍ
متحده ایاالتو له افغانستان سره مرسته کوي ترڅو د هوانوردۍ قانون چې د 2012 په سپتمبر 
کې د پارلمان لخوا تصویب شو، پلي کړي. په قانون کې د ملکي هوانوردۍ ادارې جوړول هم 
شامل و. پدې ربع کې، د فیډرال هوانوردۍ ادارې چارواکو د کابل نړیوال هوايي ډګر تفتیش 
کړ تر څو د ملکي هوانوردۍ نړیواله موسسه کې د شاملیدو لپاره اساسي ارزونې ترسره کړي 

او د افغان کنترول لپاره انتقالي پالنونه چمتو کړي. د کندهار، هرات، او مزارشریف هوايي 
ډګرونو ارزونې په پالن کې نیول شوي دي.DoD 450 ځان اماده کوي تر څو د فضاکنترول د 

متحده ایاالتو د هوايي برخې ګډې قوماندې څخه دافغانانو کنترول ته وسپاري، او همدارنګه 
د ملکي هوانوردۍ او ترانسپورتیشن وزارت ظرفیت زیاتوي ترڅو له نړیوالو معیارونو سره 

برابر شي او هم د ملکي هوانوردۍ عملیاتونه په خپلواکۍ سره سرته ورسوي.451 
دې پایلې ته د رسیدلو لپاره، DoT د USAID په 10.6$ میلیونه ډالره مرستې سره یو 
درې کلن روزنیز پروګرام پيل کړی چې په ترڅ کې به یې د هوايي ترافیک افغان کنترول 

 کونکو، تکنیشن، او دخوندي الوتنې مفتشینو ته د نړیوال ملکي هوانوردۍ موسسې 
د منښت بنسټونه ور زده کوي.452 دمتحده ایاالتو داهڅې د دې لپاره دي چې د اروپايي 
 ټولنې لخوا د خوندیتوب معیارونو د اندیښنو له امله چې کوم ممانعت پر افغان هوايي 

لیکو ایښودل شوي لرې کړي.453 
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زده کړه
USAID د 2002 کال څخه دیخوا، د ښوونځیو جوړولو، کوریکولم او روزنیزو پروګرامونو په 
الره اچولو سره د زده کړې څخه مالتړ کړې ده. د زده کړې په سکتور کې د USAID هغه 

لومړیتوبونه چې د ESF لخوا یې بودیجه ورکول کیده پدې ډول دي: 
• 	)BELT( اسايس زده کړه، سواد زده کول، او تخنیکي-مسلکي زده کړه او روزنه
• 	)HEP( د لوړو تحصیالتو پروژه
• 	 )AUAF( امریکن یونیورسیتي اف افغانستان

 اساسي زده کړه، سواد زده کول، او تخنیکي-مسلکي 
 )BELT( زده کړه او روزنه

اساسي زده کړه، سواد زده کول، او تخنیکي-مسلکي زده کړه او روزنه )BELT( یو درې کلن 
)د 2011 دسمبر — 2014 اکتوبر( بودیجوي پروګرام د 173$ میلیونه ډالرو په لګښت دی 

چې د دولت له السرسۍ نه لرې پراتو سیمو کې د ټولنې په اساس زده کړې له الرې اساسي 
زده کړه خلکو ته رسوي. دا پروژه تخنیکي-مسلکي زده کړه او تریننګ او همدارنګه د سواد 

 USAID ،$32 ،زده کولو پروګرامونه هم وړاندې کوي. د 2012 کال د دسمبر تر31 پورې
میلیونه ډالر د ښوونکو د روزنې )12$ میلیونه ډالر د افغانستان دبیارغونې خیریه بودیجې 

له الرې( او د 6-1 ټولګیو د کتابونو )20$ میلیونه ډالر د ښوونې وزارت( لپاره تخصیص کړي 
دي.454 د BELT د بریالیتوب په وړاندې لویه ننګونه د والیتونو، ولسوالۍ، او ښوونځیو په 

د متحده ایاالتو د هوايي ځواک یو صاحب منصب د بګرام په هوايي ډګر کې له یو افغان ماشوم 
سره د ښوونځی د کورنۍ وظیفې په اړه مرسته کوي، د محلي خلکو سره د مثبت چلند په کولو سره 

د جنګیالیو کمولو هڅې. )د متحده ایاالتو د هوايي ځواک تصویر(
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 کچه د کارونو څخه د څارنې او د USAID په مرسته د درسي کتابونو په ویشلو کې د 
وزارت کمزوری ظرفیت دی. د امنیت نشتون او یخ ژمی له امله ځینو سیمو ته السرسي 

امکان نلري.455
USAID وايي چې د وزارت د زده کړې معلومات اداري سیسټم له الرې نتایج څاري، 

چې پدې سره د زده کونکو حاضري، د ښونځیو موقعیت، د ساتنې اړتیاوې، او همدارنګه د 
ښونکو شمیرې او وړتیاوې تر تعقیب الندې نیول کیږي. وزارت به د نړیوال بانک په مرسته، 
د ښونکو د تریننګ او تړلو کړنو په اړه رپوټ ورکوي. باالخره، د السته راوړنو کلنۍ بیاکتنه 

به په نوی کال کې د نوي موخو په ټاکلو سره ترسره شي.456

د لوړو زده کړو پروژه 
د USAID په وینا، له کوم وخت نه چې په 2006 کال کې د لوړو زده کړو پروژه پیل شوې 

ده، په بریالی توګه یې د لوړو زده کړو ملي ستراتیژیک پالن په پلي کولو کې د لوړو زده 
کړو له وزارت سره مرسته کړېده. په خپل وروستۍ تکرار کې )د 2011 فبروري — د 2013 

اګست(، HEP د وزارت ظرفیت زیاتولو لپاره د مسلکي تریننګ، د کیفیت تضمین او اعتبار 
ورکول، دکوریکولم بیاکتنه، د پوهنتون ملګرتیا، اکاډمیک پالیسۍ، او مقرراتو په شمول 

تخنیکي مرستې کړي دي. HEP همدارنګه په کابل پوهنتون کې د عامه اداره او پالیسۍ 
ماستري دوره پيله کړه چې په لومړی دوره کې یې 10 سړي او 10 ښځو ته د 2012 کال په 

اګست کې داخله ورکړل شوه. د 2012 کال د اګست تر 31 پورې، USAID د HEP لپاره 
21.2$ میلیونه ډالر تخصیص ورکړې ده.457

د USAID په وینا، د HEP پیاوړتیا پدې کې ده چې کولی شي په دوامداره توګه د 
لوړې زده کړې لوړ کیفیت لرونکي پروګرامونه د نړیوالو معیارونو په اساس د امنیتي او 
 لوجیستیکي ننګونو څخه ډک چاپیریال کې پلي کړي. پهرصورت، که څه هم یاد پروګرام 

 د درې میاشتنۍ رپوټونو له الرې خپل ورکړې او پایلې څاري، خو په روان وخت کې د 
 خپلې اغیزې محاسبه کولو لپاره کره معلوماتو ته السرسي نلري. USAID د HEP دویم 

دور )2017–2013( لپاره داسې ارزونه ډیزاین کوي چې د پایلو اندازې او د معلوماتو راټولو 
ته زیاته پاملرنه کوي.458

د افغانستان امریکايي پوهنتون 
دا پنځه کلن پروګرام )د 2008 اګست — د 2013 جوالی( د 42$ میلیونه ډالرو په لګښت د 
 دې لپاره ډیزاین شوی چې د افغانستان امریکايي پوهنتون د انګلیسي ژبې لیسانس دورې، 

او د زده کړې روانو پروګرامونو څخه داسې مالتړ وکړي چې پر دوه اړخیزه هنري استعدادونو 
باندې یې پاملرنه زیاته وي. د لیسانس دورې اسناد یې عبارت دي له: د سوداګري اداره، 

معلوماتي تکنالوژي او کمپیوتر ساینس، سیاسي علوم او عامه اداره، او ډله ایزې مطبوعات. 
AUAF همدارنګه د سوداګري په اداره کې دماسترۍ سند ورکوي. د 2012 کال د دسمبر تر 

31 پورې، USAID د دې هڅو لپاره 39.6$ میلیونه ډالر تخصیص ورکړې ده. د AUAF په 
وړاندې ستره ننګونه مالي مساله ده. USAID خبردارۍ ورکوي چې که چیرته لږ تر لږه په 

راتلونکو پنځو کلونو کې له AUAF سره په روانه اندازه مرسته ونشي، نو نشي کولی خپل 
روان کارونه همداسې وساتي.459
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د کارګرۍ بازار سروی
سیګار وړاندې له دې هم د افغانستان د لوړو زده کړو د کوریکولم کمزوری کیفیت ته اشاره 
کړې وه. د هیواد عامه سکتور تخنیکي ښوونځۍ او مسلکي ترینران د مسلکو پورې ځانګړي 

موخې یا اهداف نلري چې د شاګردانو یو شمیر د سوداګرۍ یا صنعت له شرایطو سره سم 
وروزي. د دې لپاره چې د افغانستان تحصیلي موخې د صنعت له اړتیاو سره برابر کړای شي، 

USAID په شپږو لویو ښارونو کې د وړو او مینځنیو کچو شرکتونو په اړه د کارګرۍ بازار 
سروی پيل کړې ده: کابل، مزار شریف، جالل آباد،هرات، کندهار، او کندوز. دا څلور سروی د 

دوو کلونو لپاره هر شپږ میاشتې وروسته بیا تکراریږي.460
لومړی سروی د 2012 کال په اپریل کې بشپړ شو او و يې مونده چې د وړو او لویو 

شرکتونو 36% د تکړه کارکونکو اړتیا ښودله )هغه کار کونکي چې تخنیکي مهارت لري( او 
35% یې د مسلکي کارکونکو اړتیا ښودلې وه)هغه کسان چې پرمختللی تریننګ او معموال 

یوسند لري(.461 
پدې ربع کې، د سروی پایلې پدې ډول وې:462

• کندز د کم عایده کارونو له زیاتې کچې څخه ځوریږي، پداسې حال کې چې کار ورکونکو 	
بیا د کاري مهارتونو له نشتون څخه سخت ناراضه دي. دا بازار به د تخنیکي-مسلکي زده 

کړې تریننګ ته ښه ځواب ورکړي؛ USAID دې والیت ته پاملرنه کوي.
• کابل د کم عایده کار له مینځینی کچې رسه مخ ده او په عمومي توګه کار ورکونکو د 	

کاري ځواک له شته مهارتونو څخه رايض دي. لکه څنګه چې د کابل نفوس زیات دي، 
USAID به د تخنیکي-مسلکي زده کړې تریننګ ته زیاته پاملرنه وکړي تر څو په اړه 

یې د افغانانو مثبت درک زیات، او د تخنیکي مسلکي زده کړې تریننګ پروګرام کې یې 
ګډون ته وهڅوي.

•  جالل آباد د کم عایده کارونو لږه کچه لري او په تخنیکي مسلکي زده کړه کې یې 	
ګډون هم لږ دی. 

• کندهار، مزار رشیف، او هرات د تخنیکي-مسلکي تریننګ لپاره ډیر منونکی بازار لري. 	
• تخنیکي-مسلکي تریننګ باید د صنعت ځانګړي مهارتونه لکه محاسبه، بازار موندل، او 	

دکمپيوتر سوادرسه د صنعت د انتقال وړ مهارت لکه د ماشین ترمیم او عملیاتونو یو 
ځای کولو رسه د انتقال وړ مهارتونو باندې زیات تاکید ولري.

روغتیا
سره له دې چې په افغانستان کې د مور-ماشوم د مړینې کچه په نړۍ کې د لوړو شمیرو 

څخه لري، بیاهم د 2002 کال څخه وروسته افغانستان پدې برخه کې کافي پرمختګ کړی. 
افغان ماشومان او بالغان اوږده ژوند لري، او د ماشوم د زیږیدنې پرمهال د میندو مړینې هم 
کمې دي. په 2010 کال کې د USAIDپه مرسته د افغانستان د مړینې مطالعه وښوده چې د 
بالغان د عمر کچه په افغانستان کې 20–15 کلونه زیات شوي، چې دا څیړنه د 2012 کال په 

جنوري کې د سیګار په درې میاشتنۍ رپوټ کې تشریح شوې ده.463
DoD رپوټ ورکړې ده چې د 2002 کال په پرتله چې د ابتدايي روغتیاپالنې 498 مرکزونه 

په افغانستان کې وې، اوس زیات له 1,970 مرکزونو څخه دي.464 متحده ایاالتو له دې 
مرکزونو څخه په 13 والیتونوکې 540 هغو ته یې د دریو روغتونونو په شمول مرستې چمتو 
کوي. د دې مرستې په کارونې سره، د 2002 کال په پرتله چې یوازې 9% خلک کولی شوای 

یو ساعت په پښو مزل کولو سره یو طبي مرکز ته ورسیږي، اوس 60% خلک کولی شي د پښو 
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په یو ساعت مزل د ابتدايي روغتیاپالنې یو مرکز ته السرسي ومومي.465 په ښاري سیمو کې 
97% خلک روغتیا پالنې ته السرسي لري، خو په کلو کې بیا دا شمیره 63% ته او د کوچیانو 

په برخه کې 46% ته راټیټیږي.466 
پدې ربع کې د روغتیاپه سکتور کې د USAID ستر لومړیتوبونه پدې ډول دي:

• د روغتیايي خدمتونه لپاره د ملګرتیا قراردادونه 	
• د روغتیاپالیسۍ پروژه	
• د مرشي، اداره، حکومتويل پروژه	

د روغتیايي خدمتونه لپاره د ملګرتیا قراردادونه 
 د 236$ میلیونه ډالرو په لګښت د روغتیا لپاره د ملګرتیاقراردادونو داپنځه کلن پروګرام 

)د 2008 جوالی — د 2014 جنوري( د روغتیا وزارت سره مرسته کوي تر څو په ټول 
افغانستان کې له 540 څخه زیات طبي تسهیالتو او زیات له 6,000 طبي پوستو کې د 

 روغتیايي خدمتونو ابتدايي کڅوړه او د روغتون خدمتونو اساسي کڅوړه وړاندې کړي.467 
د 2012 کال د دسمبر تر 16 پورې، USAID د دې پروګرام لپاره 190$ میلیونه ډالر تخصیص 
ورکړې ده.PCH 468 د روغتیايي اساسي خدمتونو څخه د لوړې کچې تخصصي تشخیصي او 
معالجوي خدمتونه وړاندې کوي. همدارنګه دا پروګرام د ټولنې د قابلګۍ زده کړې قرارداد 
سره هم مرسته کوي، کوم چې په ټولنه کې مور او ماشوم دمړینې په کمولو کې رول لري. 

د یو کال په ترڅ کې تقریبا12 میلیونه ناروغان، چې 76% یې ښځې او ماشومان دي، د 
USAID په مرسته روغتیايي تسهیالتو ته مراجعه کوي.469 

د روغتیا پالیسۍ پروژه 
 د روغتیاپالیسۍ پروژه د 18$ میلیونه ډالرو په لګښت یو 18 میاشتنۍ )د 2012 جون — 

د 2013 نومبر( پروګرام ده، چې د عامه خصوصي ملګرتیاو په مرسته د روغتیابنسټیزو اړتیاو 
پوره کولو لپاره د عامې روغتیا وزارت ظرفیت زیاتوي. د 2012 کال د دسمبر تر 16 پورې

USAID د دې پروګرام لپاره 9$ میلیونه ډالر مقیدکړې ده.HPP 470 د خصوصي سکتور د 

 د شیندند روغتون وروسته له هغه چې د انجینرانو قطعې تر نظارت الندې بشپړ شي، 28 بسترونه 
 به ولري، او ځايي خلکو لپاره به ډیر اړین طبي خدمتونه وړاندې کړي. 

)د متحده ایاالتو د پوځي انجینرانو قطعې تصویر(
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ظرفیت زیاتولو لپاره کار کوي ترڅو د لوړ کیفیت خدمتونه وړاندې کړي، د HIV څخه د 
پاملرنې او مخنیوی پالیسیو ته وده ورکړي، او د ټولنیزې رسنۍ له الرې د کړنې بدلونونو ته 

وده ورکړي.471 د HPP بشپړ شوي کارونه عبارت دي له: د عامې روغتیاوزارت په چوکاټ کې 
د عامه خصوصي سکتور د ملګرتیا واحد سټاف پوره کول، د MoPH د جوړښت ارزونه بشپړ 
کول تر څو د خصوصي سکتور د پالیسۍ او مقرراتو پلي کولو لپاره یې وړتیا معلومه شي، د 

MoPH لخوا د HIV ملي پالیسي اوستراتیژۍ له پلي کولو څخه مالتړ،او په کابل کې د عامه 
سکتور روغتیايي خدمت وړاندې کونکو سره یو ځای د جندر په اساس دتاوتریخوالي په اړه 

یو تریننګ په الره اچول.472 

د مشرۍ، اداره، او حکومتولي پروژه 
د 26$ میلیونه ډالرو په لګښت، د مشري، اداره، حکومتولي پروژې دا 18 میاشتنۍ پروګرام 

)20$ میلیونه ډالر روغتیايي مرستې؛ 6$ میلیونه ډالر دزده کړې مرستې( په مرکزي او والیتي 
کچه د عامې روغتیا او زده کړې له وزارتونو سره کار کوي ترڅو د افغانستان په روغتیايي او 

زده کړې سیسټمونو کې د مشرۍ، اداره، او حکومتولۍ ظرفیت ته وده ورکړي. همدارنګه 
موخه لري چې دعامې روغتیاوزارت په چوکاټ کې روڼوالی او حساب ورکونې ته وده ورکړي 

او له دواړو وزارتونو سره مرسته کوي ترڅو بودیجوي مرستې اداره کړي. د 2012 کال د 
 دسمبر تر 16 پورې، USAID د دې پروګرام لپاره 16.2$ میلیونه ډالر مقید کړې ده 

)13.7$ میلیونه ډالر د روغتیا لپاره،3.7$ میلیونه ډالر د زده کړې لپاره(.473
USAID د کورنیو سروی، د عامې روغتیا وزارت د روغتیايي ادارې معلوماتي سیستم، 
د معلوماتو کیفیت ارزولو لپاره د USAID قراردادیانو، د پلي کونکی ملګري رپوټونو، او 
د خارجي ارزونې او نظارت له الرې د خپلو روغتیايي نوښتونو پایلې څاري. په هرصورت، 

USAID په افغانستان کې د خپل پروګرامونو پلي کولو په ترڅ کې له ګڼو ننګونو سره مخ 
دی. د حکومت روغتیايي سیستم کمزوری دی، او دوام لرونکې تخنیکې او اداري مرستې ته 

اړتیا لري. حکومت د دې وړتیا نلري چې د خپل روغتیايي سیستم د پایښت لپاره کافي عواید 
تر السه کړي، ځکه نو د بسپنه ورکونکو دوام لرونکې مرستې ته اړ دی. برسیره پردې، په ټول 
هیواد کې د امنیت نشتون د روغتیايي خدمتونو وړاندې کولو په مخ کې، په خاصه بیا ښځو 

او ماشومانو ته، خنډ جوړوي. د لیږد بهیر له پای ته رسیدلو او د بسپنه ورکونکو د مرستې له 
کمیدو سره به دا ستونزې نورې هم زیاتې شي.474

د خصوصي سکتور پراختیا
متحده ایاالتو د خصوصي سکتور سره د TFBSO ،ESF، او CERP له الرې مرسته کوي. د 

اقتصادي ودې هغې پروژې چې د ESF ،USAID مرستو له الرې بودیجه ورکول کیږي، دادي:475
• 	)ABADE( داقتصادي موسسو جوړولو له الرې د افغانستان له جوړونې رسه مرسته
• 	)EGGI( د اقتصادي ودې او حکومتولۍ نوښت
• 	II او I دافغانستان لپاره د سوداګري السته راوړل او آسانه کول

داقتصادي موسسو جوړولو له الرې د افغانستان له جوړونې 
سره مرسته

پدې ربع کې، USAID د اقتصادي موسسو جوړولو له الرې د افغانستان له جوړونې سره 
مرستې پروګرام ته 105$ میلیونه ډالر ورکړ تر څو د ټیټې او مینځینی کچې افغاني موسسې 
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وهڅوي چې زیات کسان وګوماري، پانګونه زیاته کړي، او د ملي تولیداتو او خدمتونو 
خرڅالو ته وده ورکړي. ABADE د خصوصي سکتور هغو سوداګریو سره مرسته کوي چې 
غوره اهرم او پایداره اقتصادي وده وړاندې کړي. د کال تر دسمبر پورې، پروګرام کارکونکي 

ګوماري، او خپل کاري پالنونه او د کړنې محاسبې نهايي کوي.476 

د اقتصادي ودې او حکومتولۍ نوښت
د میلیونه ډالرو په لګښت د اقتصادي ودې او حکومتولۍ نوښت پروګرام موخه دا ده چې 

د عامه ماليې اغیزمنې څارنې لپاره د دولت ظرفیت زیات کړي. دا پروګرام د ملي او والیتي 
بودیجو جوړولو، د مالیې اداره، او د عایداتو د تولید په برخو کې مرستې وړاندې کوي. 

همدارنګه د دولت په چوکاټ کې ښځو ته ستاژ چمتو کوي تر څو په مدني ټولنه کې د ښځو 
ګډون زیات شي. په 2012 مالي کال کې 110 ښځې د پروګرام څخه فارغې شوې، چې %85 

ته یې پوره وخت دولتي کار پيدا شو.477 
د 2012 کال د دسمبر تر27 پورې، EGGI د دولت له 38 ادارو سره مرسته وکړه چې د 

خپل 1391 لمریز کال )2013-2012( د پروګرام بودیجې په خپل وخت د بودیجې کمیټې ته 
وړاندې کړي. د مالیې وزارت لخوا په ټول هیواد کې د والیتي بودیجې تریننګ پروګرام سره 
مرسته کول، چې په نتیجه کې 88% والیتي حکومتونه په اول دور کې او 98% یې په دویم 

دور کې خپلې بودیجې په وخت سره وړاندې کړل.478 
اوس، EGGI په پلي کیدو کې له ننګونو سره مخ دی. د مالیې وزارت د والیتي بودیجې 

 پروګرام ځنډولی، او د افغانستان د ملکي خدماتو کمیسیون هم د ګومارنې کړنالره بدله 
 کړې ده. کله چې پروګرام پای ته ورسیږي، هغې ښځې چې د دولت په ستاژ کې دي، اړې 

دي چې له نوي شرایطو سره ځان برابره کړي.479

 دافغانستان لپاره د سوداګري السته راوړل او آسانه کول 
II او I

TAFA I او II، د83$ میلیونه ډالره مجموعي لګښت په درلودلو سره، د دې لپاره ډیزاین 
شوی چې دولت او خصوصي سکتور دواړو ته دنړیوالې سوداګرۍ او ترانزیت شرایط سم 

کړي او پدې سره اقتصادي وده، سوداګري او پانګونې ته پراختیا وبښي. TAFA د دې 
موخې لپاره په دریو برخو کې له افغان دولت سره مرسته کوي:د آزادې سوداګرۍ پالیسي، 

د ګمرکاتو سمون، او د سوداګري آسانول. TAFA د سوداګرۍ نړیوال سازمان ته دافغانستان 
شاملیدو په مرسته د وریښمو الرې نوی نوښت ته وده ورکوي، دوه اړخیزه او سیمه ییزه 
سوداګري موافقتنامې پراخوي، او د ګمرکاتو او صادراتو کړنالرې ساده او اغیزمنه کوي. په 
دې ټولو ساحو کې د بریالیتوب سربیره، TAFA تراوسه پدې نده توانیدلې چې د هدفمند 

ستراتیژیکه موافقت لیک په اساس له افغان حکومت سره د راتلونکې مرستې د جوړښت په 
اړه هوکړې ته ورسیږي. دا، په خپل وار سره، TAFA ته دبودیجې رسیدنه له ځنډ سره مخ 

کړی، او په خپل وخت د خدمتونو وړاندې کولو کې یې وړتیا له ګواښ سره مخ کړې ده. 480

دسوداګرۍ او ثبات عملیاتونو لپاره وظیفوي ځواک
TFBSO برسیره پردې چې له افغان حکومت سره مرسته کوي ترڅو خپل طبیعي زیرمې 

په کار واچوي، دخصوصي سکتور نورو نوښتونو څخه هم مالتړ کوي. د 2011 کال په می 
کې، TFBSO دسوداګرۍ د ودې پروژه تاسیس کړه، چې په کابل او هرات کې یې د وړو 
او لویو کچو موسسو ته د سوداګرۍ ادارې په هکله مشورې چمتو کولې. د 2012 کال د 
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ځانګړی عمومي پلټونکی  I  د افغانستان د بیارغونې لپاره

دسمبر تر 31 پورې، TFBSO د افغاني شرکتونو او سیمه ایزو پانګونکو تر مینځ د پانګې 
اچونې فرصتونو زیاتولو لپاره 600 شرکتونو ته یې د الرښونې سرچینې برابر کړي او په الره 

یې اچولي دي، او د رابرسیره کیدونکې بازار د مساوي خصوصي بودیجې لپاره یې د پانګونې 
پایپ الین جوړ کړی دی. دا ربع، د ودې پروګرام له 23 کمپنیو سره چې 500 تنه افغانانو ته 
یې کار ورکړی و مرسته وکړه ترڅو له 2.7$ میلیونه ډالرو څخه زیاتې پيسې السته راوړي. د 
سوداګرۍ ودې پروژه هڅه کوي تر څو خپل دا بریالیتوب پراخه کړي او د AUAF سره دې 

هوکړې ته ورسیږي چې په کابل کې د ودې پروګرام جوړ او په الره واچوي، او له 2014 څخه 
وروسته یې پایداره کړي.481 

مخابرات
د خصوصي سکتور تر ولکې الندې د افغانستان مخابرات په چټکۍ سره وده کوي، او د 

هیواد دکامیابه اقتصادي کیسو څخه ګڼل کیږي.482 په 2010/2011 کې، د مالیاتو عاید له 
مجموعي شمیرې څخه 45% د ټیلیکام څخه السته راغلي او تمه کیږي چې په راتلونکې کال 

کې هم د پام وړ اقتصادي وده وکړي.483
پدې ربع کې، د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت د 23$ میلیونه ډالرو په ارزښت 

د دریو شرکتونو سره یو قرارداد السلیک کړ تر څو په راتلونکي دووکلونو کې د افغانستان 
د نوري فایبر شبکه د هیواد د مرکزي او شمال ختیځه سیمې پنځو والیتونو ته )بامیان، 

دایکندي، غور، تخار، او بدخشان( وغزوي. اوسمهال دا شبکه په 20 نورو والیتونه کې شتون 
لري.484 برسیره پردې، MCIT شپږ نور قراردادونه السلیک کړي ترڅو په ټول حکومت کې د 

پلن باند اړیکې په پراخولو سره د موبایل له الرې حکومتولي، د ظرفیت زیاتول، او د کلتوري 
 IT نوښت پروژې چمتو کړي، او همدارنګه دخدماتو وړاندې کول او اقتصادي پراختیا لپاره د

ظرفیت زیات کړي.485 
همدارنګه پدې ربع کې، نړیوال سوله ساتي ځواکونه د افغان حکومت سره یو تفاهم خط 
السلیک کړ چې د وزارتي منظرې اداره کولو دفتر جوړي کړي، چې دا به بیا د رادیو سپکتروم 

تعاونې ادارې پورې تمرکز کوي، په آنالین ډول د افغانستان د امنیتي ادارې کارونه ښيي، او 
کولی شي خپل کارونه له نورو ملتونو سره همغږي کړي. MSMO د دفاع، داخلې وزارتونو 
او د ملي امنیت عمومي ریاست په ګډون سره د ملي امنیت موسسې په توګه کار کوي.486 

سوداګري 
د 2013 کال د سوداګرۍ سهولت په اړه د نړیوال بانک رپوټ چې پدې ربع کې خپور شو، 

افغانستان له 185 هیوادونو څخه د سوداګرۍ سهولت له نظره 168 مقام درلوده او د پانګه 
اچونکو څخه د ساتنې په برخه کې بیا افغانستان وروستۍ مقام خپل کړی و. پداسې حال کې 

چې د سوداګرۍ پيل کولو لپاره د اړینو ورځو له نظره افغانستان وروستۍ څلورم نمبر، او د 
ورځو د شمیر له نظره وروستۍ اووم نمبر خپل کړی و، افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه 
وشمیرل شو چې د صادرولو کار په سختۍ سره کیږي، د هر باري کانټینر لپاره په اوسط ډول 

10 اسناد، 74 ورځې، او 3,545$ ډالره لګښت راځي.487
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د کانګرس تحقیقاتي خدمتونو د یو رپوټ په اساس، د افغانستان سیمه ایزه اقتصادي 
انسجام پایلې چې د وریښمو الرې نوی نوښت لخوا یې غوښتنه شوې وه، سره ګډ شوي دي. 
د متحده ایاالتو هڅې چې د افغانستان ګاونډیانو ته قناعت ورکړي تر څو د دې هیواد ثبات 

ته پرخپلو ځانګړو ګټو ترجیح ورکړي، ستونزمنې وې.488 د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو 
مرکز یو رپوټ په 2012 کال کې دا پوښتنه مطرح کړه چې آیا پاکستان، د بیلګې په توګه، 

کیدای شي د افغانستان سره تعاون یا یې پراختیا ته د سترلومړیتوب په سترګه وګوري. رپوټ 
زیاتوي چې نه چین او نه هم روسیه کافي غوښتنه لري چې د لیږد په دوره کې له افغانستان 

سره داسې مرسته وکړي چې د نورو بسپنه ورکونکو له اوږې څخه د مالي پیټی بار کم 
شي.489 پداسې حال کې چې په تیرو شپږو میاشتو کې د افغانستان او پاکستان اړیکې ښې 

شوي، خو DoD وايي چې “د پولې په دواړو خواوو کې د پایداره تعاون او همغږۍ رامینځته 
کیدو” په وړاندې الهم ډیرې ننګونې او ناباورۍ شته دي.490

د 2012 کال د دسمبر په 5–1 نیټه، د متحده ایاالتو د سوداګرۍ وزارت، د USAID په 
مالتړ، د متحده ایاالتو-افغانستان لومړی د سوداګرۍ انتخاب کنفرانس په کابل دایرکړ تر څو 
د افغان سوداګرو او د متحده ایاالتو انتخابي کمپنیو ترمینځ سوداګریزې ملګرتیاوې رامنیځته 

کړي.491 د متحده ایاالتو څلور کمپنۍ ګډون درلودې:492
• الفاګرافیکس، انکارپوریشن. — د چاپ او بازار موندلو د حل الرې 	
• هرتز اکوپمینټ رینتل — د لوړ کیفیت لرونکی کرایي تجهیزات	
• راډیوشاک — د موبایل ټکنالوجي محصوالت او خدمتونه	
• ټیوټور ډاکټر — د شخيص الرښونې او ترننګ خدمتونه	

د نړیوالې سوداګرۍ سازمان کې شاملیدل
د 2012 کال د دسمبر په 7 نیټه د نړیوالې سوداګرۍ سازمان دخپل دریم کاري ډلې په 

غونډه کې وویل چې په 2013 کال کې د نړیوالې سوداګرۍ په سازمان کې دافغانستان له 
مخکې له وخته شاملیدو څخه مالتړ کوي. افغانستان د 2004 کال په نومبر کې د غړیتوب 
لپاره غوښتنه کړی و پدې موخه چې د 2014 کال تر پایه پورې شامل شي. غړیتوب یې تر 
اوسه پورې د اقتصادي، سوداګري، او قانوني اصالحاتو له امله ځندول شوې ده. کاري ډلې 

د دولتي مالکيت، د ذهني شتمنۍ حق، د سوداګرۍ حق، او د خواړه خوندیتوب په شمول 
دګڼو پالیسو په اړه یې د توضیحاتو غوښتنه کړې ده.USAID 493 د سوداګرۍ او السرسۍ 

اسانه کولو پروګرام له الرې د افغانستان د دې هڅو څخه مالتړ کوي.494 
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د نورو ادارو نظارت

 د سیګار د صالحیت قانون پر اساس، سیګار باید د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزیران، 
د بیا رغونې د پروګرامونو د ادارې له ستونزو څخه په بشپړه توګه خبر وساتې، او د هر مالي 
 کال له پای څخه وروسته، د 30 ورځو په موده کې د سیګار د نظارت او امریکا د بیا رغونې 
د هڅو د وضعیت په اړه د امریکا کانګرس ته یو راپور وړاندې کړي. په هر ربع کې، سیګار 

له نورو ادارو څخه د بشپړ شوی او روانو نظارت فعالیتونو د وروستیو معلوماتو غوښتنه 
کوي. دا برخه د وروستیو معلوماتو په اړه ده. 

مشخصات وړاندې شوي متن ته ورته دي، لږ بدلون پکې راغلی تر څو د راپور له نورو 
برخو سره یو ډول وساتل شي: د بشپړو نومونو پر ځای لڼد او اختصار لوی ټکي، د ربط نښه، 

د تنقیط عالمه، غوره شوې سپیلونه، او د لمړي کس پر ځای دریم کس راوړل شوي.
 دا ادارې په افغانستان کې د نظارت فعالیتونه تر سره کوي او پایلې یې سیګار ته 

وړاندې کوي.
• 	)DoD OIG( د دفاع وزارت د عمومي مفتش دفرت
• 	)DoS OIG( د بهرنیو چارو وزارت د عمومي مفتش دفرت
• 	)GAO( د حکومت د حساب ورکولو دفرت
• 	 )USAAA( د امریکا د اردو د پلټنې اداره
• 	)USAID OIG( د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې د عمومي مفتش دفرت
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د نظارت بشپړ شوي فعالیتونه
په 4.1 جدول کې د بیا رغونې د نظارت شپږ پروژي راغلي چې برخه اخیستونکو ادارو راپور 

ورکړی چې پدې ربع کې بشپړې شوي. 

د امريكا د دفاع وزارت د عمومي مفتش دفتر
پدې ربع کې، د امريكا د دفاع وزارت د عمومي مفتش دفتر د افغانستان د بیا رغونې په اړه 

درې راپورونه خپاره کړي. 

استخباراتي ضد ارزونې ته اړتیا ده تر څو د امریکا ځواکونو 
 لپاره د نه ارزول شویو سیمیزو ژباړونکو ته امنیتي ګواښ 

کم شي 
)راپور شمیره DODIG-2013-030 د 2012 کال د دسمبر په 7 خپور شوي(

لدې راپور څخه یوواځې رسمي چارواکي کار اخیستالی شي. 

 د امریکا د اردو د انجنیرانو قول اردو باید د افغانستان د 
بګرام په هوايي ډګر کې د اردو د ساختماني پروژو د قرارداد 

نظارت ښه کړي 
)راپور شمیره DODIG-2012-135 د 2012 کال د نومبر په 26 خپور شوي(

د امريكا د انجنيرانو قول اردو )USACE( په افغانستان کې د شمالي حوزي انجنیري 
)TAN( د کیفیت د ډاډ )QA( کارکونګو د بګرام په هوايي ډګر کې د اردو څلورو ساختماني 

پروژو چې 49.6 میلیونه امریکايي ډالره ارزښت لري، له ارزونې څخه ښکارې چې د 
قراردادیانو فعالیت څخه یې په مناسبه توګه د نظارت او د کیفیت د ډاډ مسولیتونه ترسره 
کړي ندي. په ځانګړې توګه، د کیفیت د ډاډ کارکونکو دا کارونه ندې ترسره کړي: د پروژو 
لپاره د کیفیت د ډاډ ضمیموي پالنونه جوړ کړي، وړاندې تر دې چې قراردادي ساختماني 
کار پیل کړي، د کیفیت د کنترول پالنونه تایید کړي، د کیفیت د ډاډ کارکونکو د څارنې د 

جدول 4.1 

د 2012 كال د دسمبر تر 31 پورې د امریکا د نورو ادارو نوې بشپړې شوي پلټنې

د پروژې سرلیکد خپریدو نیټهد راپور شمیرهاداره

 د امریکا د دفاع وزارت 
د عمومي مفتش دفتر

DODIG-2013-03012/7/2012
د استخباراتو ضد ارزونې ته اړتیا ده تر څو د امریکا ځواکونو لپاره د نه ارزول شویو سیمیزو ژباړونکو لخوا 

امنیتي ګواښ کم شي

 د امریکا د دفاع وزارت 
د عمومي مفتش دفتر

DODIG-2013-02411/26/2012
 د امریکا د اردو د انجنیرانو قول اردو باید د افغانستان د بګرام په هوايي ډګر کې د اردو د ساختماني پروژو 

د قرارداد نظارت ښه کړي

 د امریکا د دفاع وزارت 
د عمومي مفتش دفتر

DODIG-2013-00510/5/2012د افغانستان د دفاع وزارت د مشاروینو پروګرام د فعالیت چوکاټ او ښې ادارې ته اړتیا لري

د حکومت د حساب 
ورکول دفتر

GAO-13-185-R12/19/2012
له افغانستان څخه د کمولو لپاره تیاری د امریکا دفاع  وزارت پریکړه کونکي د اضافي تجهیزاتو د بیرته راوړلو 

لپاره د لګښتونو او ګټو اضافي تحلیل ته اړتیا لري

د حکومت د حساب 
ورکولو دفتر

GAO-13-3411/7/2012
 د افغانستان پراختیا: د امریکا د هڅو په اړه کیدای شي ادارې له یوه شریک او ډیر پراخ معلوماتي بانک 

څخه ګټه واخلي

د USAID د عمومي 
مفتش دفتر

F-306-13-001-S10/12/2012افغانستان د فعالیت پر اساس د والیانو د فنډ پلټنه/USAID د

 سرچینې: د سیګار د معلوماتو غوښتنې په اړه د امریکا دفاع وزارت د عمومي مفتش ځواب، 12/21/2012، د سیګار معلوماتو غوښتنې په اړه د بهرنیو چارو وزارت د عمومي مفتش دفتر ځواب، 1/2/2013، 
 د سیګار د معلوماتو د غوښتې په اړه د حکومت د حساب ورکولو دفتر ځواب، 12/18/2012، د سیګار د معلوماتو غوښتنې په اړه د اردو د پلټنې د ادارې ځواب، 12/18/2012، د سیګار د معلوماتو غوښتنې په 

اړه د USAID د عمومي مفتش دفتر ځواب، 12/17/2012.
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فعالیتونو د کیفیت د ډاډ اسناد وساتي، د قرارداد کولو افسر د وظیفې په یاددښت کې 
مسولیتونه تعقیب کړي، او له تخنیکي متخصص څخه غوښتنه وکړي چې تخنیکي تفتیش 

ترسره کړي. پردې برسیره، د کیفیت د ډاډ کارکونکو ملکي د لوجیستیکي پراختیا پر پروګرام 
تکیه کړي، ترڅو غیر منظم تخنیکي تفتیش وکړي او د ساختماني ستونزو د موندلو لپاره یې 

پر خپلو تخنیکي تجربو تکیه کړي. 
دا حالتونه منځ ته راغلي ځکه چې د USACE-TAN چارواکو د کیفیت د ډاډ کارکونکو 

څخه په پوره اندازه نظارت ندی ترسره کړی. د بیلګې په توګه، د کیفیت د ډاډ کارکونکو 
ویلي چې دوی له خپلو مسولیتونو خبر نه و، ځکه د USACE-TAN چارواکو د کیفیت 

د ډاډ کارکونکو لپاره چې په بیړني حالت کې کار کوي په پوره اندازه الرښونه او روزنه نه 
وه برابره کړي. پردې برسیره، د کیفیت د ډاډ کارکونکو ویلي چې یا خبر نه و یا یې اړتیا 

نلیدله، د تعقیبولو پوره وخت یې ندرلود، یا یې مناسب کارکونکي ندرلودل تر څو د کیفیت 
ډاډ الرښونه تعقیب کړي. په پایله کې، USACE په پوره توګه پدې ډاډه نه وه چې آیا د 

قراردادادیانو لخوا د کیفیت کنترول پروګرامونه اغیزناکه و، او دا چې د MILCON څلورو 
پروژو د قرارداد مقررات پوره کړي یا به یې پوره کړي.

د افغانستان د دفاع وزارت د مشاروینو پروګرام د سرچینو 
لپاره د فعالیت چوکاټ او ښې ادارې ته اړتیا لري

)راپور شمیره. DODIG-2013-005 د 2012 کال د اکتوبر په 5 خپور شوی(

د افغانستان د دفاع وزارت د مشاورینو )MoDA( پروګرام چارواکو د موخو، هدفونو او د 
فعالیت ښودلو لپاره یې د فعالیت د اداره کولو چوکاټ نده جوړ کړی، تر څو د پرمختګ 

ارزونه و کړي او د پروګرام پایلې اندازه کړي. د دې پرځای، د پروګرام چارواکو په افغانستان 
کې د شمالي اتالنتیک تړون سازمان د ماموریت او په افغانستان کې د امریکا د سپارلو د ګډې 
امنیتي قوماندانی پر چارواکو تکیه کړي، تر څو دا وګوري چې آیا د افغانستان د دفاع وزارت د 
مشاورينو پروګرام د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو د ظرفیت لوړول اغیزناکه و. پر 
دې برسیره، د پروګرام چارواکو موخې او هدفونه نه و تاسیس کړي، تر څو دا وګوري چې آیا د 

افغانستان د دفاع وزارت د مشاورینو بستونه په پوره اندازه او پروخت ډک شوي. 
دا کار ځکه شوی چې د پروګرام او قوماندانی چارواکو د همکاری تړون نه و تاسیس 

کړی، تر څو ونډې او مسولیتونه وپیژني، اړیکي ونیسي او معلومات وویشي. نورو عاملونو 
ته چې د پروګرام چارواکو اشاره کړي، دا و چې د افغانستان د دفاع وزارت د وزارت د 

 ظرفیت لوړولو الرښونه ندرلوده، او د لنډ محاله پروګرام ماهیت د راتلونکي لپاره شک را 
منځ ته کړی دی. له یوه چوکاټ څخه پرته، د پروګرم چارواکي نشي کوالی د وزارت د 

ظرفیت لوړلو په اړه د پروګرام اغیزمنتیا معلوم کړي یا انفرادي کسان د پروګرام د پایلو د 
رسیدو په اړه مسول وګڼي. 

پردې برسیره، کیدای شي د قوماندانی چارواکو د افغانستان د دفاع وزارت د مشاورینو 
سرچیني په اغیزناکه او فعاله توګه اداره کړي نه وي. په ځانګړې توګه، چارواکو ونشو کړای 
د ټولو 97 تایید شویو مشاورینو د بستونو اړتیا دفاع وکړي، او له 28 څخه یې د مشاورینو 

پنځه بستونه چې مصاحبه ورسره شوي وه په غیر مشاوري بستونو کې له افغان چارواکو سره 
 ځای پرځای کړي. دا کار لدې کبله شوی ځکه د قوماندانی چارواکو د مشاورینو د بستونو 

د پیژندلو او تصدیق لپاره معیار نه و جوړ کړي. په پایله کې، کیدای شي مشاورین په بشپړه 
توګه ونشي کړای خپلې تجربې تبادله کړي او د افغانستان د دفاع وزارت له چارواکو سره 

اوږد محاله اړیکي جوړي کړي.



د نورو ادارو د نظارت فعالیتونه د نورو ادارو د نظارت فعالیتونه

ځانګړی عمومي پلټونکی  I  د افغانستان د بیارغونې لپاره160

په منځني ختنځ کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د عمومي 
مفتش سیمیز دفتر

پدې ربع کې، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د عمومي مفتش دفتر د افغانستان د بیا رغونې 
په اړه هیڅ راپورونه ندی خپاره کړی. 

د حکومت د حساب ورکولو دفتر
 پدې ربع کې، د حکومت د حساب ورکولو دفتر د افغانستان د بیا رغونې په اړه دوه 

راپورونه خپاره کړي.

له افغانستان څخه د کمولو لپاره تیاری: د امریکا دفاع 
وزارت چارواکي اضافي تحلیلونو ته اړتیا لري ترڅو د اضافي 

تجهیزاتو د بیرته راوړلو د لګښتونو او ګټو باندې پوهه شي 
)راپور شمیره GAO-13-185R د 2012 کال د دسمبر په 19 خپور شوي(

په لنډه توګه، د حکومت د حساب ورکولو دفتر وموندل:
• د اردو خدمات او د امریکا د دفاع وزارت ادارو له ځینو مګر نه له ټولو هغو لوستونو 	

څخه چې د عراق له وتلو یې زده کړي له افغانستان څخه د تجهیزاتو د کمولو په پالن 
جوړولو کې کار اخیستی. د بیلګې په توګه، د عراق کمولو دا وښودل چې د تجهیزاتو د 
کمولو لپاره د مخکنې پالن جوړول مهم دي، او له افغانستان څخه د تجهیزاتو د کمولو 

په اړه د اردو خدماتو ال وړاندې د پروسو او طرزالعملونو په اړه الرښونه او هدایت خپور 
کړی دي. مګر، له عراق څخه د کمولو ټول اړوند زده شوې لوستونو څخه په افغانستان 

کې کار ندې اخیستل شوی. د بیلګې په توګه، د عراق د کمولو په وخت کې، اردو دا 
غوښتنه کړي وه چې د قراردادي تجیهزات دي حساب يش او بیا دې محاسبه په اتومات 
سیستم کې راوستل يش، اما په افغانستان د قراردادي تجهیزات پدې حسابولو کې شامل 
ندي. د حکومت د حساب ورکولو دفرت بیا ویيل چې د USFOR-A چارواکو را ته ویيل 
چې دوی د قراردادی د کمولو یو دفرت جوړوي او دا به په افغانستان کې د قراردادي د 

تجهیزاتو نظارت ښه کړي.
• 	 )a( د امریکا دفاع وزارت له افغانستان څخه د تجهیزاتو د کمولو لپاره پالن جوړ کړی

د قوماندانی چوکاټ او الرښونه تاسیس کړي، )b( هڅه یې کړي چې د شتمنی حساب 
ورکول ښه کړي، او )c( د ترانسپورت کولو الری یې تاسیس کړي او پراخې کړي، مګر 

ننګونې ال پر خپل ځای دي. د قوماندانی چوکاټ او الرښونه، د شتمنی حساب ورکول، او 
د ترانسپورت لپاره الرې، درې هغه ساحې دي چې د حکومت د حساب ورکولو دفرت پخوا 

پیژنديل چې د کمولو د عملیاتو لپاره اهمیت لري. د قوماندانی د چوکاټ او الرښونې په 
اړه، CENTCOM د معمولو عملیاتو لپاره USFOR-A مالتړ کونکي قومانداين ټاکيل، 

او د کمولو په وخت کې د تجهیزاتو د کارونو لپاره USFOR-A د پایګا د تړلو او سپارلو 
لپاره پروسې جوړې کړي. د شتمنی د حساب ورکولو لپاره، د کال د سپتمرب په میاشت 
کې، USFOR-A په افغانستان د ټولو تجهیزاتو د حسابولو هدایت ورکړی تر څو هغه 

تجهیزات وپیژين چې د امریکا دفاع وزارت د ثبت په سیستمونو کې حساب شوي نه 
و. مگر، لکه څنګه چې په 1 موخه کی ویل شوي، د امریکا د دفاع وزارت چارواکي دا 
مني چې دوی د قراردادي پر تجهیزاتو نظارت نلري. د ترانسپورت کولو په الرو کې، د 

امریکا دفاع وزارت له افغانستان څخه د ترانسپورت کولو احتاميل ظرفیت او الرې تاسیس 
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کړي او ډیري کړي دي. مګر، د ترانسپورت کولو ځینې الرې د سیمي د پیچلې سیايس 
جغرافیايي چاپیریال له کبه د تجهیزاتو د بیرته وړلو د عملیاتو لپاره محدود ظرفیت لري.

• د امریکا دفاع وزارت د تجهیزاتو برابرولو د ادارې کولو له پالیسې رسه په مطابقت کې، 	
د امریکا دفاع وزارت اضايف الرښونه خپره کړي چې خدمات باید د تجهیزاتو د بیرته 

راوړلو د لګښتونو او ګټو تحلیل وکړي یا داچې تجهیزات له منځه یوړل يش. مګر، دايس 
مشخصه الرښونه شتون نلري چې د اردو خدماتو څخه له افغانستان څخه د تجهیزاتو د 
بیرته راوړلو په اړوند د لګښتونو او ګټو ارزونه وکړي او مستند یې کړي او دا کار دوی 
ندی کړی. ځینو خدماتو مونږ ته وویل چې دوی د لګښتونو او ګټې غیر رسمي تحلیل 
کړی ترڅو له افغانستان څخه د مهمو تجهیزاتو د بیرته راوړلو رسه مرسته وکړي. مګر، 
هیڅ یوه خدماتو ونشو کړای چې د دې لګښتونو او ګټې اسنادونه مونږ ته راکړي. په 

پایله کې، دا معلومه نده چې دا تحلیلونه تر کومې اندازې تررسه شوي دی. د تحلیلونو پر 
اساس، دا یوه لویه ستونزه ده کله چې له اوسنیو اړتیاو څخه د اضايف تجهیزاتو په اړه د 

بیرته راوړلو یا نه راوړلو په اړه پریکړه کیږي. کله چې یو اضايف شی د لګښت او ګټې له 
غوره پرته بیرته راوړل يش، د غیر رضوري ترانسپوريت لګښتونو او د غیر رضوري تجهیزاتو 

ساتلو اضايف خطر وررسه تړلی دی.

 په پایله کې، د اردو خدمات کوالی شي مهم تجهیزات د لګښتونو او اسنادونو له غور 
او تحلیل څخه پرته چې د پریکړې په پروسه کې ورڅخه کار اخیستل کیږي، بیرته راوړي 

لدې کبله چې د اردو خدماتو په دوامداره توګه فعالیت ندی کړی او تحلیلونه یې ندې 
 مستند کړي تر څو له افغانستان څخه د مهمو اضافي تجهیزاتو د بیرته راوړلو د پریکړو 

 مالتړ وکړي، کیدای شي دا خطر شتون لري چې د اضافي تجهیزاتو د بیرته راوړلو لګښتونه 
به تر ګټو ډیر وي.

د افغانستان پراختیا: کیدای شي ادارې به د امریکا د هڅو 
له عامه او هر اړخیز معلوماتي بانک څخه ګټه واخلي

)راپور شمیره GAO-13-34 د 2012 کال د نومبر په 7 خپور شوي(

په افغانستان کې د امريكا د پراختیا پروګرامونو څلور مهمي ادارې او حسابونه ورته موخې 
او هدفونه او فعالیتونه لري او په همدې دلیل تر لږې اندازې ورت کارونه ترسره کوي. په 

2012 مالي کال کې، د امریکا اقتصادي مالتړ فنډ )ESF( او واړه حسابونه چې د امریکا 
د پراختیايي ادارې )USAID( لخوا اداره كيږي، او د قوماندان د بیړني غبرګون پروګرام 

)CERP(، چې د امریکا د دفاع وزارت )DoD( لخوا اداره کیږي، د کرنې، دیموکراسی او 
حکومتداری، روزنه او روغتیا، انرژی او بریښنا، اقتصادي پراختیا او ترانسپورت په برخو کې 

ورته فعالیتونو ته فنډونه ورکړی. دواړو د افغانستان له 34 والیتونو څخه په 33 والیتونو 
کې او د افغانستان له 339 ولسوالیو څخه 249 ولسوالیو کې فعالیتونو ته فنډ ورکړی. د 

سوداگري او ثبات لپاره عملیاتي ځواک )TFBSO(، چې د امریکا د فاع وزارت لخوا اداره 
 )State( چې د امریکا د دفاع او بهرنیو چارو ،)AIF( کیږي، او د افغانستان د زیربنا فنډ

وزارتونو لخوا اداره کیږي، هم لکه ESF او CERP په 2011 کال کې په ورته برخو کې هڅو 
ته فنډ ورکړي. د ادارې د چارواکو په وینا، کیدای شي د پراختیایي هڅو د ورته کارونو ترسره 

 کول ګټور وي، که ادارې له خپلو مهارتونو څخه د یو بل لپاره ګټه واخلي او خپلې هڅې 
سره همغږي کړي.
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  د USAID له پراختیايي فعالیتونو او د امریکا دفاع وزارت د CERP له فعالیتونو څخه 
د حکومت د حساب ورکولو دفتر تحلیل موندلي چې د USAID 28 او د دفاع وزارت 

CERP هڅو ته فنډ ورکړی چې کیدای شي یو بل سره ورته و. مګر د حکومت د حساب 
ورکولو دفتر په بشپړه توګه ونشو کړای چې دا ووايي چې دې هڅو پایله تکراري کارونه و، 

 ځکه د USAID او د امریکا د دفاع وزارت د بانکي معلوماتو د توضیحاتو په فعالیتونو 
کې واټن او د جزییاتو په اندازه کې بې نظمې شتون درلود. پردې برسیره، کیدای شي د 

USAID د ځینو پراختیايي فعالیتونو معلومات پدې کې شامل نه و، ځکه هغه معلومات 
چې USAID ورکړي، ویلي چې د افغانستان معلومات — هغه معلومات چې سفارت د 

 امریکا د مرستو د رسمي بانک په توګه ټاکلی — 13 روان قراردادونه پکې شامل نه و 
پشمول د افغانستان حکومت ته ځینې مرستې، چې د USAID د 2011 مالي کال د 

پراختیايی مکلفیتونو د نږدې 10% استازیتوب یې کاوه. دې غلطیو د حکومت د حساب 
 ورکولو د دفتر توان محدود کړی تر څو دا رزونه وکړي چې آیا ورته فعالیتونو یوه مشتري 
ته ورته مواد او خدمات ورکړي. USAID د تطبیق کونګو ملګرو او کارکونکو لپاره بشپړ 

ستندرد طرزالعملونه نلري تر څو ملګري د خپلو پراختیايي فعالیتونو په اړه افغان معلوماتو 
ته راپور ورکړي، او کارکونکي د دې فعالیتونو په اړوند معلومات تایید کړي.

پداسي حال کې چې د امریکا ادارې له ډول ډول طریقو څخه کار اخلي تر څو په 
افغانستان کې پراختیايي هڅې همغږې کړي، دو ی د معلوماتو یو ځای نلري تر څو 

 معلومات وساتي او ګټه ورڅخه واخلي. د USAID او د امریکا د دفاع وزارت چارواکو 
ویلي چې د ادارو تر منځ غیر رسمي اړیکي او غونډې د USAID او د CERP د هڅو د 

همغږی اصلي طریقه ده. د AIF د هڅو لپاره USAID او د امریکا د دفاع او د بهرنیو چارو 
وزارتونه د ادارو ترمنځ پالن کول ترسره کوي او د قانون پر اساس د ادارو له چارواکو څخه 
رسمي تړون ترالسه کوي. د TFBSO هڅو لپاره، د امریکا دفاع وزارت په کابل کې په هرو 

 دریو میاشتو کې د USAID او د بهرنیو چارو وزارت چارواکو د غونډې او رسمي 
موافقتنامې له الرې همغږي کوي. مګر، د داسې همغړی اغیزمنتیا کیدای شي د اړوندو 

کارکونکو پر لمړیتوبونو تړلي وي او کیدای شي د ډیرو کارکونکو برخه اخیستل او د 
معلوماتو د نه ساتلو له کبله کمزورې وي. د دې لپاره چې دا محدودیتونه حل شي، د 

حکومت د حساب ورکولو دفتر پخوا دا سپارښتنه کړي وه چې ادارې د خپلو پراختیايي هڅو 
راپور یوه عامه معلوماتي بانک ته ورکړي. USAID او د امریکا دفاع وزارت لدې سپارښتنې 

سره تر یوې اندازې موافقه کړي. پداسې حال کې چې افغان معلومات ته په افغانستان 
کې د امریکا د بهرنیو مرستو د هڅو د مرکزي معلوماتو راټولو دنده ورکړ شوي، د امریکا 
دفاع وزارت ال تر اوسه د خپل CERP د پروژو راپور یوه عامه معلوماتي بانک لکه افغان 
معلومات ته ندې ورکړی، او USAID ویلي کیدای شي دا به د افغان معلوماتو د کورني 

کنترول لخوا حل شي.

د امریکا د اردو پلټنې اداره 
USAAA پدې ربع کې د افغانستان د بیا رغونې په اړه هیڅ پلټنه نده بشپړه کړي.
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د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې د عمومي مفتش دفتر
پدې ربع کې، د USAID د عمومي مفتش دفتر د افغانستان د بیا رغونې په اړه یو راپور 

خپور کړی.

 د USAID د افغانستان د والیانو د فعالیت پر اساس 
د فنډ پلټنه 

)راپور شمیر F-306-13-001-S د 2012 کال د اکتوبر په 12 خپور شوی(

 د 2012 كال د اكتوبر په 12 د “USAID د افغانستان د والیانو د فعالیت پر اساس فنډ” 
 تر سرليك الندې د ادارې کولو یو مکتوب خپور کړ، اودا يې F-306-13-001-S شمیره وه. 
 د USAID د عمومي مفتش دفتر د لمړی ځل لپاره دا پلټنه ترسره کړي تر څو دا وګوري 

چې آیا د فعالیت پر اساس د والیانو فنډ )PBGF( خپلو موخو ته رسیدلې تر څو د والیانو 
او د دوی ټیم لپاره مالي او تخنیکي مرسته برابره کړي، تر څو دوی پخپله د ټولنې د عامه 

پوهاوی اړتیاوي پوره کړي، خپلې اړیکي له خلکو سره خپلې اړیکي پراخې کړي، او دخپلې 
ادارې هر اړخیزه وړتیا ښه کړي. پدې مکتوب کې دا موضوعوګانې شاملې وي:

•  د فعالیت موخې او اندازې د فعالیت د اداره کولو له پالن څخه ایستل شوي. د فعالیت 	
د موخو نښې او اندازې د فعالیت د ادارې کولو یو اړینه بشپړه برخه ده. د PBGF په 
پالن کې د اندازه کولو کوم اصول ندرلودل او د فعالیت له 103 ارزونو څخه، پدې کې 
یوواځې د یوې سرتاتیژیکي موخې لپاره د موخې یوه اصول شتون درلود. په یوه موخه 

کې داوه چې د افغانستان ټول والیتونو ته د “امریکا د حکومت مرستي” ورکړل يش. 
• PBGF د فعالیت ډیرې نښې لري. د فعالیت د اداره کولو یو پالن باید د اړتیا پر اساس 	

نښې ولري او د پایلو د اداره کولو او راپور ورکولو د موخو لپاره باید ډیر لګښت ونلري. 
که څه هم ټولو ته د “فعالیت د نښو” نوم ورکړ شوی نه و، د PBGF په پالن کې له 

100 څخه زیات د فعالیت اندازې شاملې وي. 
•  د فعالیت د ادارې کولو پالن نوی شوي نه و. د فعالیت د اداره کولو پالنونه باید په 	

منظم ډول نوي يش او دا کار عموماً هر کال تر رسه کیږي. 
• د پروګرام پایلې باید واضح وي او ټول ورباندې پوه يش. د فعالیت د اداره کولو اسايس 	

ګام د فعالیت د اداره کولو چوکاټ تاسیس کول دي، چې د پایلو هغې درجې پیژين چې 
یو پروګرام یې باید الس ته رواړي. مګر، د پروګرام اسنادونو او د پروګرام مهمو چارواکو 

په دوامداره توګه د PBGF پالن شوي پایلې ندې ترشیح کړي.
•  لګښتونه کیدای يش د بودجه استازیتوب وکړی مګر حقیقي لګښتونه به نه وي. عموماً، 	

د قرارداد لګښتونه باید له لګیديل لګښتونو رسه برابر وي. مګر، د آسیا بنسټ یو مايل 
راپور، چې چمتو شوی او افغانستان USAID ته وړاندې شوی، دا څرګنده کړي چې 

بنسټ پرته له دې چې د 1,020,000 امریکايي ډالرو تادیات په پام کې ونیيس، د ټول 
پروګرام تخمیني قیمت لګښت اخیستی.
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• د والیتونو د والیانو د دفرتونو ډیر لګښتونه د موټرونو او تجهیزاتو د اخیستلو لپاره و. 	
د همکار د تړون پر اساس، د PBGF پروګرام موخه داده چې د والیانو لپاره لنډ محاله 

مرسته برابره کړي تر څو دوی په ښه توګه وکوالی يش د عملیاتو او عامه پوهاوی اړتیاوي 
پوره کړي، له خلکو رسه خپلې اړیکي پراخې کړي او د خپلې ادارې عمومي وړتیا ښه 
کړي. مګر، د موټرونو او تجهیزاتو ټول عادې لګښتونه د ټول پروګرام تادیه شوي فنډ 

51% ته ورسیدل، د عامه پوهاوی عادي لګښت 18% و او د ظرفیت لوړولو عادي 
لګښت د ټولو لګښتونو 5% و.

•  د معلوماتو د بانک راپور ورکول نه و تررسه شوي. د PBGF همکاری د تړون پر اساس 	
 د آسیا بنسټ باید د پروګرام د هر ربع معلومات د USAID د افغانستان د معلوماتو 

د اداره کولو سیستم ته وړاندې کړي. مګر، تر دې نیټې، د معلوماتو بانک ته چې د 
PBGF په اړه یوواځې معلوماتو راپور ورکړ شوی، د 2011 مايل کال د ملړي ربع لپاره و.

• د فعالیت د اداره کولو پالن تایید شوی نه و. د د همکاری تړون ټینګار کوي چې د تړون 	
د افرس تخنیکي استازی )PBGF( مسولیت دی تر څو د نظارت او د ارزونې د پالن کتنه 

وکړي او تایید یې کړي. کله چې وپوښتل شو تر څو دا ثابت کړي چې پالن تایید شوی 
دی، نه تطبیق کونکي او نه هم د افغانستان د USAID کارکونکو اسناد وړاندي کړل 

چې وښیې پالن تایید شوی دی. 
د اداره کولو په مکتوب کې د ستونزو د حل کولو لپاره اته عملي ګامونه شامل و.

د نظارت روان فعالیتونه
د 2012 کال د دسمبر تر 30 پورې، برخه لرونکو ادارو د افغانستان د بیا رغونې په اړه د 

 روانو نظارتونو 32 راپورونه ورکړی. د فعاليتونو په اړه چې راپور ورکړ شوی په 4.2 جدول 
کې لست شوي او د ادارې لخوا الندې تشریح شويږ

د امریکا د دفاع وزارت د عمومي مفتش دفتر 
 )OCO( د امریکا د دفاع وزارت پر وړاندې ډیرې ننګونې شتون لري تر څو په بهر کې بیړنې

عملیات ترسره کړي. د امریکا د دفاع وزارت د عمومي مفتش دفتر )DoD OIG( د دغو 
ننګونو او لوړو خطرونو پر اساس یې لمړیتوبونه پیژندلي دي. په مالي کال کې، دفاع وزارت 

د عمومي مفتش دفتر په بهر کې د بیړنیو عملیاتو پر نظارت کارکوي او د سرچینو ډیره 
برخه یې په افغانستان کې د عملیاتو مالتړ کوي. د امریکا د دفاع وزارت د عمومي مفتش 
دفتر په افغانستان کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د فنډ، د اردو ساختماني کارونو، د 

کارکونکو محافظت، او ایتالف د ځواکونو د مالتړ لپاره د قراردادونو اداره او نظارت په ساحو 
کې به خپلو کارونو ته په اداره کولو او بشپړ کولو کې دوام ورکړي. د امریکا د دفاع وزارت 
د عمومي مفتش دفتر به له افغانستان څخه د ځواکونو د کمولو او دعملیاتو د تغیر ورکول 

موضوعګانې په اړه هم کار وکړي. 
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جدول 4.2

د 2012 كال د دسمبر تر 31 پورې د امریکا د نورو ادارو د نظارت روان فعالیتونه
د پروژې سرلیکد پیل نیټهد پروژې شمیرهاداره

د امریکا د دفاع وزارت د عمومي 
مفتش دفتر

D2013-D00SPO-0087.00012/18/2012
تر او له 2012 کال څخه وروسته د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو پخپلو پښو دریدلو لپاره د مهمي وړتیا اغیزمنې ودې 

او سپارلو د پالن کولو ارزونه

د امریکا د دفاع وزارت د عمومي 
مفتش دفتر

D2013-D000FL-0056.00012/3/2012
 د 2012 کال د سپتمبر تر 30 پورې د افغانستان د ملي اردو د وجهې صندوق د دوام د پروژو لپاره د امریکا د دفاع وزارت 

او د شمالي اتالنتیک د تړون سازمان برخې اخیستونکو هیوادونو  د مرستې ارزونه.

د امریکا د دفاع وزارت د عمومي 
مفتش دفتر

D2013-D000AS-0052.00011/1/2012د شیندند د روزنې قراردادونه

د امریکا د دفاع وزارت د عمومي 
مفتش دفتر

D2013-D000AS-0001.00010/5/2012د امریکا د ترانسپورت قوماندانی لپاره د افغانستان د څرخې وزر د پروګرام مالتړ قرارداد د نظارت چوکاټ

د امریکا د دفاع وزارت د عمومي 
مفتش دفتر

D2012-D000JA-0221.0009/28/2012
 د افغانستان د بګرام هوايی ډګر د ځانګړو عملیاتي ځواکونو د تاسیساتو د اردو ساختماني پروژو د قرارداد نظارت او 

اداره کول

د امریکا د دفاع وزارت د عمومي 
مفتش دفتر

D2012-D000JB-0209.0008/23/2012د افغانستان د دفاع وزارت د مشاورینو د پروګرام لپاره د فنډ کنترول او توزیع

د امریکا د دفاع وزارت د عمومي 
مفتش دفتر

D2012-D00SPO-0210.0008/21/2012د امریکا او د ایتالف هڅو ارزونه تر څو د افغانستان سرحدي پولیس وروزې، تجهیز کړي او مشوره ورکړي

د امریکا د دفاع وزارت د عمومي 
مفتش دفتر

D2012-D00SPO-0202.0008/10/2012د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو د تجهیز کولو ارزونه

د امریکا د دفاع وزارت د عمومي 
مفتش دفتر

D2012-D000AT-0170.0005/11/2012لپاره د فالتو سامانون شتون C-27A/G222 د

د امریکا د دفاع وزارت د عمومي 
مفتش دفتر

D2012-D00SPO-0163.0004/25/2012
 د امریکا د اردو او د ایتالف پر هڅو نظارت تر څو د روغیتا د خدماتو حالت ښه کړي او د داود خان د اردو په روغتون کې 

د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو لپاره دوامداره روغتیایي لوجیستیک ته وده ورکړي.

د امریکا د دفاع وزارت د عمومي 
مفتش دفتر

D2012-D000AS-0137.0003/9/2012د افغانستان د ملي پولیسو د استادی/روزنې او لوجیستیکي مالتړ قرارداد له پروسو او طرزالعملونو څخه نظارت

د امریکا د دفاع وزارت د عمومي 
مفتش دفتر

D2012-D000AT-0129.0003/8/2012د افغان د ملي پولیسو ځواکونو د مالتړ لپاره د داترون د مخابرې قرارداد

د امریکا د دفاع وزارت د عمومي 
مفتش دفتر

D2012-D000JB-0126.0003/8/2012
 په افغانستان کې د اردو له ساختماني پروژو څخه د هوايي ځواکونو د انجنیری او چاپیریال مرکز د اداره کولو او 

نظارت قرارداد

د امریکا د دفاع وزارت د عمومي 
مفتش دفتر

D2012-D00SPO-0090.0002/28/2012د امریکا او ایتالف هڅې تر څو د افغانستان په ملي اردو کې مشران وروزې

د امریکا د دفاع وزارت د عمومي 
مفتش دفتر

D2012-DT0TAD-0002.0002/14/2012
په افغانستان کې د اردو په غوره شویو تاسیساتو کې د اور د مخنیوی د ستندرد لپاره د ساختماني چارو د اطاعت 

تخنیکي ارزونه

د امریکا د دفاع وزارت د عمومي 
مفتش دفتر

D2012-DT0TAD-0001.0002/14/2012د افغانستان په غوره شویو تاسیساتو کې د بریښنا له ستندرد سره د اردو د ساختماني چارو اطاعت تخنیکي ارزونه

د امریکا د دفاع وزارت د عمومي 
مفتش دفتر

D2012-D00SPO-0085.0001/6/2012د امریکا هڅې د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو د سوق او ادارې د سیستم د پراختیا لپاره

د امریکا د دفاع وزارت د عمومي 
مفتش دفتر

D2012-D000AS-0075.00012/7/2011د بیا رغولو او د پیلوټ د ځای تغیراتو لپاره عملیاتي قرارداد Mi-17 د

د امریکا د دفاع وزارت د عمومي 
مفتش دفتر

D2012-D000AS-0031.00011/17/2011د امریکا د ترانسبورت د قوماندانی لپاره د افغانستان د څرخي وزر د ترانسپورت قراردادونه

 د امریکا د بهرنیو چارو وزارت 
MERO-د عمومي مفتش دفتر

12AUD7912/2012د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د کم عسکري شتون لپاره انتقالي پالن کولو پلټنه

 د امریکا د بهرنیو چارو وزرات 
MERO-د عمومي مفتش دفتر

12AUD3012/2011په افغانستان کې د مخدره موادو او قانون پلې کولو چارو د اصالح سیستم نړیوال دفتر د مالتړ پروګرام پلټنه

 د امریکا د بهرنیو چارو وزارت 
MERO-د عمومي مفتش دفتر

11MERO18756/2011د بیړنې ګام پالن ارزونه — د کابل سفارت

 په افغانستان کې د امریکا د دفاع وزارت طریقه، ترڅو په تیر جنګ کې د امریکایی ځواکونو رول وپیژني3517729/20/2012د حکومت د حساب ورکولو دفتر

د افغانستان مهمي مسلې3209247/5/2012د حکومت د حساب ورکولو دفتر

د امریکا دفاع وزارت د افغانستان د عامه محافظت ځواک ته سپارل3517476/11/2012د حکومت د حساب ورکولو دفتر

د دفاع وزارت د ځواکونو لپاره د امنیتي ځواک مرسته کونکي ونډ3517425/11/2012ّد حکومت د حساب ورکولو دفتر

په افغانستان کې د مشورې ټیمونه3517435/11/2012د حکومت د حساب ورکولو دفتر

د USAID د افغانستان د سپارلو د پالنونو پلټنهFF10071211/28/2012د USAID د عمومي مفتش دفتر

د دریمو هیوادونو کارکونکو څخه د USAID افغانستان ګټه اخیستنې اروزنهFF10141210/14/2012د USAID د عمومي مفتش دفتر

پر لوړو معاشونو د USAID افغانستان د ادارې د کنترولونو ارزونهFF10061210/9/2012د عمومي مفتش دفتر

د USAID/افغانستان د کندهار د بریښنا د نوښت پلټنهFF1011125/1/2012د USAID د عمومي مفتش دفتر

د غوره شویو پروژو لپاره د USAID افغانستان د قوماندان د بیړنې ځواب پروګرام فنډ ارزونهFF10171210/25/2011د USAID د عمومي مفتش دفتر

 سرچینې: د سیګار د معلوماتو غوښتنې په اړه د امریکا دفاع وزارت د عمومي مفتش ځواب، 12/21/2012، د سیګار معلوماتو غوښتنې په اړه د بهرنیو چارو وزارت د عمومي مفتش دفتر ځواب، 1/2/2013، 
 د سیګار د معلوماتو د غوښتې په اړه د حکومت د حساب ورکولو دفتر ځواب، 12/18/2012، د سیګار د معلوماتو غوښتنې په اړه د اردو د پلټنې د ادارې ځواب، 12/18/2012، د سیګار د معلوماتو غوښتنې 

په اړه د USAID د عمومي مفتش دفتر ځواب، 12/17/2012.
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لکه څنګه چې د میلیاردونو ډالر لګول په ا فغانستان کې دوام لري، له لمړیتوبونو څخه 
به د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو )ANSF( د روزنې، تجهیز کولو، او دوام د قراردادونو 

د اخیستلو پر پروسې د نظارت او څارنې باندې کار کول وي. د امریکا د دفاع وزارت د 
عمومي مفتش دفتر پالن شوي نظارت هڅې د افغانستان د امنیتي ځواکونو لکه د څرخې 
وزر د الوتکو، الوتکو، مهماتو، مخابرو او د شپې د لیدلو وسایلو د قراردادونو پر ادارې او 

 نظارت باندې کار کوي. د امریکا د دفاع وزارت د عمومي مفتش دفتر د اردو د ادارې لخوا 
د افغانستان د ملي پولیسو د قراردادونو د اداره کولو او بشپړ کولو د هڅو ارزونې او بررسی 

ته هم دوام ورکړي.
لکه څنګه چې په افغانستان کې د بیارغول، نوی ځایونو جوړل، پخلنځې او تفریح ځایونو 

جوړول، روغتیايي کلنیکونو، د پایګاه پراخول، او د پولیسو د ستیشنونو ساختماني کارونه 
دوام لري، د امریکا د دفاع وزارت د عمومي مفتش دفتر به د اردو ساختماني پروژو د 

قرارداد له اداره کولو څخه په کلکه نظارت وکړي. د امریکا د دفاع وزرات د عمومي مفتش 
دفتر به د قراردادي لخوا د حکومت اداره شوي خپله شتمنی او د اردو د لوړې اړتیا وړ 

تجهیزاتو، د ادارې هڅې تر څو د افغانستان د دفاع وزارت په بنسټونو کې ظرفیت لوړ کړي 
او د مالي چارو پر اداره کولو باندې د کنترول پر حساب ورکولو باندې هم کار وکړي.

د امریکا د دفاع وزارت د عمومي مفتش دفتر لخوا د جنوب لویدیځې آسیا د ګډ پالن 
کولو د ډلې مشري کیږي او د فیدرال او د امریکا د دفاع وزارت په بهر کې د بیړنې عملیاتو 
د نظارت فعالیتونو همغږې او ستونزې حل کوي. د امریکا د دفاع وزارت د عمومي مفتش 

دفتر له سیګار او له ملګرو عمومي مفتیشونو او د دفاع د نظارت ټولنې غړو سره خپلو 
کارونو ته دوام ورکوي ترڅو په افغانستان کې د نظارت ټولنې لپاره د 2013 مالي کال د 

پلټنې ستراتیژیک پالن چې اوس خپور شوی تطبیق کړي. د سیګار په مشری دا هڅه به د 
کانګرس او نورو اړوندو بنسټونو لپاره د بیارغونې د پروګرامونو له هڅو څخه ډیر فعاله 

نظارت برابر کړي.

د پلټنې په برخه کې د عمومي مفتش د معاون دفتر
د دایمي آزادی د عملیاتو روان نظارت په ساختماني کارونو، د امریکا د کارکونکو د ځواکونو 
د محافظت پروګرام، د شتمنی حساب ورکول، غلط تادیات، د قرارداد اداره کول او مدیریرت 
پشمول د ساختماني او ساختماني پروژو په اړه، د افغانستان د پولیسو د روزنې قرارداد، په 

افغانستان کې لوجیستیکي توزیع، روغیتايي خدمات، او د افغانستان د امنیتي ځواکونو لپاره 
د فنډ ورکولو د پالن کولو او کنترولونو د نظارت په اړوندو برخو کې کارونه کوي. 

تر او له 2012 کال څخه وروسته د افغانستان د ملي امنیتي 
ځواکونو پخپلو پښو دریدلو لپاره د مهمي وړتیا اغیزمنې ودې 

او سپارلو د پالن کولو ارزونه 
)پروژه شمیره D2013-D00SPO-0087.000 د 2012 کال د دسمبر په 18 پیل شوي(

د امريكا د دفاع وزارت د عمومي مفتش دفتر دا ګوري چې آیا د امریکا او د ایتالف موخې، 
هدفونه، پالنونه، الرښونې، او شرچینې کافي دي تر څو د افغانستان ملي اردو او د افغانستان 

ملي پولیسو وړتیاو ته په ښه توګه وده ورکړي، اداره کړي، او مهم عملياتي کارونه ورته 
وسپاري. پردې برسیره، د امریکا د دفاع وزارت د عمومي مفتش دفتر دا ګوري چې آیا کومو 
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مهمو عملیاتي کارونو ته اړتیا شته ترڅو له کال څخه وروسته ډیره وده ورکړ شي. پردې 
برسیره، د امریکا د دفاع وزارت د عمومي مفتش دفتر دا ګوري چې آیا د افغانستان د ملي 
امنیتي ځواکونو د عملیاتو وړتیا لپاره چې تمه کیږي او یا له 2014 کال وروسته به هم تر 
ودې الندې وي کومو اصالحي ګامونو ته اړتیا ده او دا ګامونه کوم دي. په حقیقت کې، د 

امریکا د دفاع وزرات د عمومي مفتش دفتر د ارزونه کوي چې کوم پالنونه او فعالیتونه باید 
جوړ شي چې د افغانستان د ځواکونو پخپلو پښتو دریدلو لپاره اړین دي تر څو عملیات 

پخپله ترسره کړي او دوام ورته ورکړي.

د 2012 کال د سپتمبر تر 30 پورې د افغانستان د ملي اردو 
د وجهې صندوق د دوام د پروژو لپاره د امریکا د دفاع وزارت 

او د شمالي اتالنتیک د تړون سازمان برخې اخیستونکو 
هیوادونو د مرستې ارزونه 

)پروژه شمیره D2013-D000FL-0056.000 د 2012 کال د دسمبر په 30 پیل شوي( 

 د دفاع وزارت د وزیر معاون )Comptroller(/مالي مشر افسر د دفاع 
 وزارت/]USD)C(/CFO[ د دې ارزونې غوښتنه کړي. د پالن لري تر څو پردې ټینګار 

وکړي چې دا الندې محال ویشونه په ټولو مادي برخو کې په عادالنه توګه وړاندې شي:
• د 2012 کال د سپتمرب تر 30 پورې د افغانستان د ميل اردو د وجهي صندوق د تایید 	

شوي دوام پروژو لپاره د برخه اخیستونکو هیوادونو محال ویش.
• د 2012 کال د سپتمرب تر 30 پورې د افغانستان د ميل اردو وجهي صندوق لپاره د برخه 	

 اخیستونکو هیوادونو د مرستو مايل وضعیت محال ویش د تایید شویو پروژو د دوام 
لپاره امریکا ته وسپارل شو.

 د امریکا د دفاع وزارت د عمومي مفتش دفتر دا ګوري چې آیا USD)C(/CFO د 
افغانستان د ملي اردو د وجهي صندوق د فنډونو له اخیستلو او لګښتونه څخه په سمه 

توګه استازیتوب کړی، او د امریکا او د شمالي اتالنتیک او په اروپا کې د متحدینو د اعلي 
قوماندانی مرکز تر منځ د تفاهم د یادښت پر اساس د فنډ د مرستو اداره کول او مدیریت 

شوی، تر څو د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو مالتړ او دوام سره مرسته وشي. پردې 
برسیره، د امریکا د دفاع وزارت د عمومي مفتش دفتر به د خپلو اړوندو کارونو په اړه دمالي 

راپور ورکولو او له قانون او مقرراتو څخه اطاعت په اړه به د کورني کنترول اروزنه وکړي 
د دې ویل شویو محال ویشونو مسولیت لري. USD)C(/CFO د امریکا د دفاع وزارت د 

عمومي مفتش دفتر مسولیت لري ترڅو دخپلو ارزونو پر اساس نظر ورکړي.

د شیندند د روزنې قراردادونه 
)پروژه شمیر D2013-D000AS-0052.000 د 2012 کال د نومبر په 1 پیل شوي( 

د امريكا د دفاع وزارت د عمومي مفتش دفتر ګوري چې آیا د شیندند په هوايي ډګر کې د 
ثابته او څرخې وزر طیارو د پیلوټانو لپاره د روزنې قراردادونه څخه په سمه توګه د فیدرال 
او د امریکا د دفاع وزارت د مقراراتو پر اساس مدیریت او اداره تر سره شوي. په ځانګړې 

توګه، د امریکا د دفاع وزارت د عمومي مفتش دفتر به دا وګوري چې آیا د قرارداد مقررات 
پر ځای شوي او د قرارداد د نظارت اغیزمنتیا ارزونه به وکړي.
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د امریکا د ترانسپورت قوماندانی لپاره د افغانستان د څرخې 
وزر پروګرام مالتړ قرارداد د نظارت چوکاټ 
)پروژه شمیره D2013-D000AS-0001.000 د 2012 کال د اکتوبر په 5 پیل شوی(

د امريكا د دفاع وزرات د عمومي مفتش دفتر د افغانستان د څرخې وزر د ترانسپورت د 
قرارداد په اړه له څو پلټنو څخه خپله دویمه پلټنه ترسره کوي. ټولیزه موخه داده چې دا 

وکتل شي چې آیا د امریکا د ترانسپورت قوماندانی او د امریکا مرکزي قوماندانی چارواکي 
د قراردادونو لپاره د نظارت مناسبې پروسې او طرزالعملونه لري. لمړی پلټنه د “امریکا 
د ترانسپورت قوماندانی لپاره د افغانستان د څرخې وزر د ترانسپورت قراراردادونه” و 

.)D2012-D000AS-0031.000(

د افغانستان د بګرام په هوايی ډګر کې د ځانګړو عملیاتي 
ځواکونو د تاسیساتو د اردو ساختماني پروژو د قرارداد 

نظارت او اداره کول 
)پروژه شمیره D2012-D000JA-0221.000 د 2012 کال د سپتمبر په 28 پیل شوی( 

د امريكا د دفاع وزارت د عمومي مفتش دفتر دا ګوري چې آیا د امریکا دفاع وزارت په 
 افغانستان کې د اردو ساختماني پروژو لپاره اغیزمن نظارت برابر کړي. په ځانګړې توګه، 
 د امریکا د دفاع وزرات د عمومي مفتش دفتر به دا وګوري چې آیا د امریکا د انجنیرانو 
قول اردو د قراردادي له فعالیت څخه په مناسبه توګه نظارت کوي او د بګرام په هوايی 

ډګر کې د ځانګړو عملیاتي ځواکونو لپاره د ساختماني پروژو د کیفیت د ډاډ مسولیتونه په 
مناسبه توګه ترسره کوي.

د افغانستان د دفاع وزارت لپاره د مشاورینو پروګرام د فنډ پر 
توزیع کنترولونه

)پروژه شمیره D2012-D000JB-0209.000 د 2012 کال د اګست په 23 پیل شوی(

 د امریکا دفاع وزارت د عمومي مفتش دفتر به وګوري چې آیا د افغانستان دفاع وزارت 
د مشاورینو پروګرام چارواکو د امریکا دفاع وزارت نورو اداره ته دفنډ توزیع لپاره مناسب 

 کنترولونه جوړ کړي. دا پلټنه د افغانستان د دفاع وزارت د مشاورینو د پروګرام د څو 
پلټنو په لړی کې دویمه پلټنه ده )پروژه لمبر D2012-D000JB-0093 پدې لړی کې لمړی 

پلټنه وه(

د امریکا د حکومت او ایتالف د هڅو ارزونه تر څو د افغانستان 
سرحدي پولیس وروزي او تجهیز کړي 

)پروژه شمیره D2012-D00SPO-0210.000 د 2012 کال د اګست په 21 پیل شوي( 

د امريكا د دفاع وزارت د عمومي مفتش دفتر به وګوري چې آیا د افغانستان د سرحدي 
پولیسو )ABP( د روزلو او تجهیز کولو لپاره د امریکا او ایتالف د پالن کولو او تطبیق کولو 
هڅې اغیزمني دي. او پدې کې د افغانستان د سرحدي پولیسو په بیال بیلو موقیعتونو او د 

کارونو په بیال بیلو پړاونو کې د پایلو ارزول شامل دي تر څو د افغانستان د سرحدي پولیسو 
 د ودې او د کورنیو چارو وزارت د ودې تر څو پروګرام اداره کړي، په اړوند د امریکا او 

ایتالف د هڅو اغیز وکتل شي.
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د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو د تجهیز کولو ارزونه 
)پروژه لمبر D2012-D00SPO-0202.000 د 2012 کال د اګست په 10 پیل شوي(

د امریکا د دفاع وزارت د عمومي مفتش دفتر به وګوري چې آیا د افغانستان د ملي امنیتي 
ځواکونو لپاره تجیهزات او مهمات، چې د افغانستان د ځواکونو په فنډ اخیستل کیږي، د 

اوسنې تایید شوي اندازې څخه ډیر اخیستل شوي دي. پردې برسیره، د عمومي مفتش دفتر 
په دا هم وګوري چې آیا په افغانستان کې د ناټو د روزنې ماموریت/د افغانستان د امنیت 
ګډې قوماندانی د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو له اوسنی اندازې څخه د تجهیزاتو او 

موادو ډیره ګټه اخیستنې په اړه، که شتون ولري یو پالن جوړ کړی. پردې برسیره، د امریکا 
د عمومي مفتش دفتر به وګوري چې آیا د امریکا دفاع وزارت یو وړاندیز جوړ کړی ترڅو د 

افغانستان د امنیتي ځواکونو فنډ قانون تعدیل شي تر څو ګانګرس صالحیت پیدا کړي، که 
ورته اړتیا وي، تر څو پيژندل شوي اضافي تجهیزات او مهمات که شتون ولري، بیرته ترالسه 
کړي. پردې برسیره، د عمومي مفتش دفتر پالن لري تر څو دا وګوري چې آیا د امریکا دفاع 
وزارت د افغانستان ملي ځواکونو څخه دباندې د پیژندل شویو تجهیزاتو او مهماتو چې د 
افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو فنډ څخه اخیستل شوي، که شتون ولري، د بیرته ترالسه 

کولو او یا بیرته ګټه اخیستلو لپاره پالنونه جوړ کړي.

د C-27A/G222 لپاره د فالتو سامانون شتون
)پروژه شمیره D2012-D000AT-0170.000 د 2012 کال د می په 11 پیل شوی( 

 د افغانستان د دفاع وزارت د عمومي مفتش دفتر به وګوري چې آیا د C-27A/G222 لپاره 
د فالتو سامانونو لګښت او شتون به د افغانستان هوايی ځواکونو لپاره د الوتکې دوامداره 

ګټه اخیستنې ته هم اجازه ورکړي.

د امریکا د اردو او د ایتالف پر هڅو نظارت تر څو د روغیتا 
 دخدماتو حالت ښه کړي او د داود خان د اردو په روغتون 
کې د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو لپاره دوامداره 

روغتیایي لوجیستیک ته وده ورکړي
)پروژه لمبر D2012-D00SPO-0163.000 د 2012 کال د اپریل په 25 پیل شوي( 

د امريكا د دفاع وزارت د عمومفتش دفتر په منظمه توګه د امریکا او د ایتالف د هڅو ارزونه 
کوي تر څو د افغانستان په کابل کې د داود خان د ملي اردو په روغتون )NMH( کې روغتیايی 
خدماتو اداره کول او د ناروغانو عالج، او اړونده د نظافت حالت او د روغتیا لوجیستیک پروسې 
ښه کړي. دا هڅه په ځانګړې توګه د عمومي مفتش د غوښتنې په اړه غبرګون ښیې، تر څو “په 
NMH کې د افغانستان د ملي ځواکونو لپاره د دوامدارې روغتیا د ودې، د روغتیا لوجیستیک 

او د روغتیا د خدماتو وړتیا له کارونو څخه په عملي توګه له نږدې نظارت ترسره شي.” د امریکا 
د دفاع وزارت د عمومي مفتش په یوه یادښت کې دا پیام د افغانستان لپاره د امنیت د سپارلو 

ګډه قوماندانی، قوماندان ته د 2011 کال د دسمبر په 2 رسول شوی.

د افغانستان د ملي پولیسو د استادی/روزنې او لوجیستیکي 
مالتړ قرارداد له پروسو او طرزالعملونو څخه نظارت 

)پروژه لمبر D2012-D000AS-0137.000 د 2012 کال د مارچ په میاشت کې پیل شوي( 

د امريكا د دفاع وزارت د عمومفتش دفتر د افغانستان د ملي پولیسو د استادی/روزنې او 
لوجیستیکي مالتړ قرارداد د پلټنو په لړی کې دویمه پلټنه ترسره کوي. د پلټنو د لړی ټولیزه 



د نورو ادارو د نظارت فعالیتونه د نورو ادارو د نظارت فعالیتونه

ځانګړی عمومي پلټونکی  I  د افغانستان د بیارغونې لپاره170

موخه داده تر څو دا وکتل شي چې آیا د امریکا د دفاع وزارت چارواکې د قرارداد کولو له 
 مناسبو پروسو څخه کار اخلي تر څو د ماموریت اړتیاوي پوره کړي او د فیدرال او د امریکا 

د دفاع وزارت د پالیسیو پر اساس د قرارداد نظارت په مناسبه توګه ترسره کوي. 
د دې پلټنې لپاره، د امریکا د دفاع وزارت د عمومي مفتش دفتر به وګوري چې آیا اردو، 

NTM-A/CSTC-A او DCMA د قرارداد لپاره په مناسبه توګه پروسې او طرزالعملونه 
لرلي. پردې برسیره، د امریکا د دفاع وزارت د عمومي مفتش به دا وګوري چې آیا اردو، 

NTM-A/CSTC-A او DCMA په مناسبه توګه د قراردادي ارزونه کړي. پدې لړی کې 
لمړی پلټنه د “افغانستان د ملي پولیسو د استادی/روزنې او لوجیستیکي مالتړ قرارداد” پلټنه 

ده، راپور شمیره DODIG-2012-094 د 2012 کال د می په 30 میاشت کې پیل شوی.

 د افانستان د ملي پولیسو د ځواکونو د مالتړ لپاره د داترون 
د مخابرې قرارداد

)پروژه لمبر D2012-D000AT-0129.000 د 2012 کال د مارچ په 8 پیل شوی( 

د امريكا د دفاع وزرات د عمومي مفتش دفتر ګوري چې آیا د داترون د مخابرې د قرارداد 
ورکولو لپاره د اردو د اړیکو او بریښنايي تجهیزاتو قوماندانی اغیزمنې پالیسی او طرزالعلونه 

تطبیق کړي، مناسبه او عادالنه قیمتونو باندې یې خبرې کړي، پروخت سپارل یې تصدیق 
کړي، او د منل شویو اړتیاو پر اساس یې د کیفیت ډاډ اندازې تاسیس کړي.

 په افغانستان کې د اردو له ساختماني پروژو څخه 
 د هوايي ځواکونو د انجنیری او چاپیریال مرکز د اداره کولو 

او نظارت قرارداد 
)پروژه لمبر D2012-D000JB-0126.000 د 2012 کال د مارچ په 8 پیل شوی( 

 د امريكا د دفاع وزارت د عمومي مفتش دفتر ګوري چې آیا د هوايی ځواکونو د انجنیری 
او چاپیریال مرکز چارواکي په افغانستان کې له ساختماني پروژه په اغیزمنه توګه نظارت 

 ترسره کوي. دا په افغانستان کې د اردو د ساختماني پروژو د اداره کولو او نظارت د قرارد 
د پلټنو په لړی کې دویمه پلټنه ده. لمړی پروژه D2012-D000JB-0071.000 په افغانستان 

کې د اردو د ساختماني پروژو د امریکا د انجنیرانو د قول اردو د اداره کولو او نظارت پر 
قرارداد باندې کار کوي.

د امریکا او د ایتالف هڅې تر څو د افغانستان په ملي اردو 
کې مشران وروزي 

)پروژه لمبر D2012-D00SPO-0090.000 د 2012 کال د فبروری په 28 پیل شوي(

د امريكا د دفاع وزارت د عمومفتش دفتر د افغانستان د ملي اردو د افسرانو او وړو ظابطانو 
د ودې په اړه د ایتالف د مشرانو د پروګرام ارزونه کوي.

په افغانستان کې د اردو په غوره شویو تاسیساتو کې د 
اور د مخنیوی د ستندرد لپاره د ساختماني چارو د اطاعت 

تخنیکي ارزونه 
)پروژه لمبر D2012-DT0TAD-0002.000 د 2012 کال د فبروری په 14 پیل شوي( 

د امريكا د دفاع وزارت د عمومي مفتش دفتر ګوري چې آیا په افغانستان کې د امریکا 
لخوا په نیول شوي غوره شویو تاسیساتو کې چې د اردو لخوا جوړ شوي د امریکا د مرکزي 
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قوماندانی د ګډو تاسیساتو له معیارونو او د ملي اور حفاظت د ټولنې له ستندردونو څخه 
اطاعت کړی. د امریکا دفاع وزارت د عمومي مفتش دفتر به د کندهار هوايی ډګر، د بګرام 

هوايی ډګر، کمپ ایګرز، او که اړتیا وي په نورو ساحو کې د امریکا لخوا نیول شوي تاسیساتو 
کې ارزونه ترسره کړي. ارزونه به د دفاع وزارت د عمومي مفتش د اور د مخنیوی د سیستم 

د ارزونو د پخوانیو سپارښتنو اصالحي ګامونو د وضعیت په اړه به هم راپور ورکړي.

د افغانستان په غوره شوی تاسیساتو کې د بریښنا د ستندرد 
څخه د اردو د ساختماني چارو اطاعت تخنیکي ارزونه 

)پروژه لمبر D2012-DT0TAD-0001.000 د 2012 کال د فبروری په 14 پیل شوي( 

 د امريكا د دفاع وزارت د عمومفتش دفتر ګوري چې آیا په افغانستان کې د امریکا لخوا 
په نیول شوی تاسیساتو د اردو د ساختماني چارو لخوا د بریښنا جوړ شوی سیستم د امریکا 

د مرکزي قوماندای د ګډو تاسیساتو له معیارونو او د بریښنا د ملي ستندرد له کود څخه 
 اطاعت کړی. د امریکا دفاع وزارت د عمومي مفتش دفتر به د کندهار هوايی ډګر، 

د بګرام هوايی ډګر، کمپ ایګرز، او که اړتیا وي په نورو ساحو کې د امریکا لخوا نیول شوي 
 تاسیساتو کې ارزونه ترسره کړي. د عمومي مفتش دفتر به د دفاع وزارت د عمومي مفتش 
د اور د مخنیوی د سیستم د ارزونو د پخوانیو سپارښتنو اصالحي ګامونو ارزونه هم وکړي. 

د امریکا هڅې د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو د سوق 
او ادارې د سیستم د پراختیا لپاره 

)پروژه لمبر D2012-D00SPO-0085.000 د 2012 کال د جنوری په 6 پیل شوي(

د امريكا دفاع وزارت د عمومي مفتش دفتر ګوري چې آیا د امریکا دفاع وزارت به د 
افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو سوق او ادارې پراختیا له تاسیس شوي ویل شوي نیټې سره 

سم بشپړ کړي. په ځانګړې توګه، د عمومي مفتش دفتر به دا ارزونه وکړي چې آیا د امریکا 
حکومت او د ایتالف ستراتیژي، الرښونه، پالنونه، او سرچینې د افغانستان د ملي امنیتي 

ځواکونو د اغیزمنې سوق او ادارې سیستم د پراختیا او د عملیاتو د تطبیق لپاره مناسبې دي. 

 د Mi-17 د بیا رغولو او د پیلوټ د ځای د بدلون لپاره 
عملیاتي قرارداد

)پروژه لمبر D2012-D000AS-0075.000 د 2011 کال د دسمبر په 7 پیل شوي( 

د امريكا د دفاع وزارت د عمومي مفتش دفتر ګوري چې آیا د امریکا د دفاع وزارت چارواکو 
د Mi-17 د بیا رغولو او بدلون لپاره د عملیاتو قرارداد په مناسبه توګه د فیدرال او د امریکا 

د دفاع وزارت د مقرراتو او پالیسیو پر اساس وړاندي کړي. د قرارداد کولو افسرانو د عملیات 
قرارداد د IDIQ د قرارداد شمیري W58RGZ-09-D-0130 پر اساس وړاندي کړي. 

 د افغانستان د څرخې وزر ترانسپورتي قرارداد د امریکا 
د ترانسپورت قوماندانی لپاره د ترانسپورت قوماندانی

)پروژه لمبر D2012-D000AS-0031.000 د 2012 کال د نومبر په 17 پیل شوي( 

د امريكا د دفاع وزارت د عمومي مفتش دفتر پالن لري تر څو د افغانستان د څرخي وزر د 
ترانسپورت قرارداد په اړه څو پلټنې تر سره کړي چې آیا د ترانسپورت د قوماندانی چارواکو 
د فیدرال د اخیستلو مقرراتو او د دفاع وزارت له الرښونو سره سم لکه څنګه چې قرارداد په 
بیړنې چاپیریال کې ترسره کیږي په مناسبه توګه د قرارداد اداره او مدیریت کړی. د پلټنو له 
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پالن شوي لړی څخه دا لمړی پلټنه ده، د امریکا د دفاع وزارت د عمومي مفتش دفتر به دا 
وګوري چې آیا د قرارداد کولو افسران په افغانستان کې د موادو، پوستې او مسافرینو باندې 

مناسب کنترول لري.

په منځنې ختیځ کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د عمومي 
مفتش دفتر 

د بهرنیو چارو وزارت د عمومي مفتش دفتر پدې ربع کې د افغانستان د بیا رغونې په اړه 
یوه نوي پروژه پیل کړي. 

د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د اردو شتون 
د کموالې د انتقالي پالن کولو پلټنه

)پروژه شمیره 12AUD79 د 2012 کال د دسمبر په مياشت كې پیل شوي( 

 د پلټنې ټولیزه موخه داده چې په افغانستان کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تر 
 ډیرې کچې له اردو څخه ملکي ماموریت ته د انتقال د پالن کولو ارزونه وکړي. په 

ځانګړې توګه، د عمومي مفتش دفتر به دا وګوري چې آیا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت 
په مناسبه توګه ماموریت تشریح کړی تر څو د اړتیاو مالتړ وکړي، د کارکونکو او فنډ 

اړتیاو ازونه یې کړي، او د امریکا دفاع وزارت او د امریکا له نور اړوندو ادارو، د افغانستان 
حکومت او د امریکا له غیرې حکومتي ادارو سره یې خپل پالنونه شریک کړي. د عمومي 
مفتش دفتر به دا هم وګوري چې آیا د عراق له انتقال څخه زده شوي درسونه پدې پالن 

کولو کې راوستل شوي.

په افغانستان کې د مخدره موادو او د قانون پلې کولو چارو 
د اصالح سیستم د نړیوال دفتر د مالتړ پروګرام پلټنه 

)پروژه لمبر 12AUD30 د 2011 کال د دسمبر په میاشت کې پیل شوي( 

د پلټنې موخه داده تر څو د INL د اصالح د سیستم د مالتړ پروګرام )CSSP( ارزونه وکړي 
تر څو د بندیخانو یو خوندې، باامنه، او بشري سیستم د نړیوالو ستندردونو او د افغانستان 

د کلتور د اړتیاو پر اساس جوړ کړي. په ځانګړې توګه، د عمومي مفتش دفتر به دا ارونه 
وکړي چې آیا INL د CSSP د دې برخو له الرو څخه خپلې پالن شوي موخې الس ته راوړي: 

روزنه او استادی، د ظرفیت لوړل، د مخدره موادو پر وړاندې د مرکز او قضايي واحد د 
تاسیسات عملیات او ساتنه، د څرخې پله د ادارې او ثبات ټیم، د بندیخانو د مرکزي ریاست 

د ماموریت او بیا یو ځای کولو ټیم، او د کندهار د پراختیا او مالتړ ټیم.

د بیړنې عملي پالن ارزونه — د کابل سفارت 
)پروژه لمبر 11MERO1875، د 2011 کال د جون په میاشت کې پیل شوي( 

 د پلټنې موخه داده تر څو د کابل سفارت د بیړنې عملي ګام د اغیزمنتیا ارزونه او 
 آزموینه وکړي، او په هیواد کې د اردو له قوماندانانو سره یې مناسبتیا، همغږی او د 

همکاری اندازه وګوري.
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د حکومت د حساب ورکولو دفتر

په افغانستان کې له جنګه وروسته د امریکا د ځواکونو لپاره 
د ونډې پیژندلو لپاره د امریکا د دفاع وزارت طریقه

)پروژه شمیره 351772 د 2012 کال د سپتمبر په 20 پیل شوي(

  د حكومت د حساب وركول دفتر به په افغانستان کې له 2014 كال څخه وروسته د 
امريكا اردو او دفاع وزارت د روانو پالنونو د کچې اروزنه وکړي، پشمول د دې پرمختګونو: 
)1( د امریکا په دفاغ وزارت کې د مهمو پریکړو لکه د تنظیمولو او چوکاټونو مسولیتونو 

سپارل، )2( د پالن کولو د طریقې تاسیس کول تر څو دا و پیژندل شي چې، )a( د افغانستان 
د چاپیریال په اړه مهمې وړاند وینې او د دفاع وزارت، د امریکا د اردو او د قراردادیانو ونډه، 

 )b( د دفاع وزارت به له نورو اداره سره په څه ډول کار وکړي، )c( هغه مسلې چې باید 
 حل شي لکه د دفاع وزارت باید تر کومې اندازې نورو ادارو ته مالتړ برابر کړي او د امریکا 

 د تجهیزاتو او شتمنیو بیرته السته راوړل، )3( د عملي ګامونو او د پریکړو د تطبیق لپاره 
 د مهمو پریکړو د ځایونو او اړوندو موخو پیژندل، )4( د احتمالي خطرونو او مخه 

نیولو ستراتیژیو پیژندل.

د افغانستان مهمې مسلې
)پروژه لمبر 320924 د کال د جوالی په پیل شوي( 

 د حکومت د حساب ورکولو دفتر په افغانستان کې د امریکا د هڅو لپاره د میلیاردونو 
 ډالرو د تخصیص په اړه څو نوي راپورونه خپاره کړي. د حکومت د حساب ورکولو دفتر 

به مهمي مسلي نوي کړي او وپیژني چې کیدای شي 113 کانګرس به یې په پام کې ونیسي 
 پشمول د: د افغانستان ملي امنیتي ځواکونو ته د امنیت د مشرې سپارل، د امریکا د 

ځواکونو کمول، د دونرانو پر مالتړ تکیه کول، د امریکا د قراردادونو نظارت او په افغانستان 
د دایمي دیپلوماتیک شتون لپاره تیاري. د هرې مسلې لپاره، د حکومت د حساب ورکول 
 دفتر به: )1( مسلې تشریح کړي، )2( تیر کارونه به معلوم کړي، او )3( د نظارت په اړه 

به مهم سوالونه وپیژنې.

 د افغانستان عامه محافظت ځواک ته د امریکا د دفاع 
وزارت سپارل

)پروژه لمبر 351747 د 2012 کال د جون په 11 پیل شوي( 

د افغانستان عامه محافظت ځواک )APPF( به د امریکا د تاسیساتو امنیتي مسولیت 
د 2013 کال د مارچ په میاشت کې واخلي. مهم سوالونه: )1( تر کومې کچې د امریکا 

دفاع وزارت APPF ته د سپارلو د لګښتونو اټکل کړی او کوم ګامونه اخیستل شوي ترڅو 
دا لګښتونو کم شي؟ )2( تر كومې کچې د امریکا دفاع وزارت نظارت او د اداره کولو 

میکانیزمونه پیژندلې او تطبیق کړي چې او د خطر د اداره کولو شرکتونه له موافقې سره 
سم خدمات وړاندې کوي. )3( په افغانستان کې د امریکا پر عملیاتو له خصوصي قراردادي 
شرکتونو څخه APPF ته د کاروانونو د امنیت سپارل څه اغیز یا اغیزې لرلي، او کوم عملي 

ګامون، که ترسره شوي، د امریکا دفاع وزارت اخیستي تر څو منفې اغیز، که شتون ولري کم 
 APPF کړي. )4( تر کومې کچې د امریکا دفاع وزارت له خصوصي قراردادي شرکتونو څڅه

ته د ثابت امنیت د چارو لپاره پالن کړی دی، پشمول د دې چې تر کومې کچې د امریکا 
دفاع وزارت د پایګاه د امنیت لپاره بیړنې پالنونو ته وده ورکړي؟
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د امریکا د دفاع وزارت لپاره د امنیتي ځواکونو د مرستې ونډه
)پروژه لمبر 351742 د 2012 کال د می په 11 پیل شوي( 

تر څو چې د امريكا دفاع وزارت خپلو هڅو ته د عمومي موخو د ځواکونو د وړتیا بنسټیزه 
کولو ته دوام ورکوي، پالن لري چې د امنیتي مرستو دفعالیتونو لپاره پر ځانګړو عملياتي 

ځواکونو تکیه وکړي. موخې دا دې چې د امریکا د دفاع وزارت دا کارونه وکتل شي )1( تر 
کومې کچې یې د عمومي او ځانګړو ځواکونو ونډې او مسولیتونه بیل کړي دي، )2( هغه 
حالتونو او چاپيریال یې سره بیل کړي چې له کومو ځواکونو به د امنیتي مرستو فعالیتونو 
لپاره ورڅخه ګټه واخیستل شي، او )3( او تر کومي کچې یې د دواړو ډولونو د ځواکونو د 
وړتیاو لوړلو لپاره اړتیاوي او د سرچینو اړتیاوي پیژندلي، همغږي کړي، او لمړیتوب ورکړي.

په افغانستان کې مشورتي ټیمونه 
)پروژه لمبر 351743 د 2012 کال د می په 11 پیل شوي(

په افغانستان کې د امنیتي ځواکونو د مرستي لپاره له مشورتي ټیمونو څخه ګټې اخیستلو 
په اړه، د حکومت د حساب ورکولو دفتر به وګوري چې تر کومې کچې )1( د امریکا دفاع 

وزارت ټاکل شوي ونډې، ماموریتونه، او له مشورتي ټیمونو سره د قومندانی اړیکي تشریح 
کړي، )2( د بهري ځواک قول اردو او اردو کارکونکي، تجهیزات، او د روزنې اړتیاوي تشریح 

کړي، )3( د امریکا دفاع وزارت پالن لري چې د مشورتي ټیمونو پر ځای له لویو کنډکونو/لواو 
څخه ګټه واخلي، او )4( د بهري ځواکونو قول اردو او اردو د مشورتي ټیمونو لپاره د اړتیا وړ 

کارکونکي او تجهیزات برابر کړي، پشمول د کوم اغیز چې د تیاری په اړه راپور ورکړ شوی. 

د امريكا اردو د پلټنې اداره
پدې ربع کې، USAAA د بیا رغونې د فعالیتونو په اړه کومه روانه پلټنه نلري. 

د امریکا د نړیوالې پراختیايي اداری د عمومي مفتش دفتر

دUSAID/افغانستان د سپارلو د پالنونو پلټنه
)پروژه لمبر د FF100712 کال د 2012 نومبر په 28 پیل شوي(

آيا USAID افغانستان پالنونو لري ترڅو په افغانستان کې د امریکا د حکومت سپارلو په ا 
ړوند د بیړنیو کارونو لپاره د حل الر پیدا کړي 

د USAID/افغانستان له دریمو هیوادونو اوسیدونکو څخه د 
کارکونکو ګټې اخیستنې ارزونه

)پروژه لمبر FF101412 د 2012 کال د اکتوبر په 14 پیل شوي( 

د دې لپاره ترڅو دا وکتل شي چې USAID/افغانستان پداسي حال کې چې افغان کارکونکي 
روزي ترڅو مسولیتونه پر غاړه واخلي، د خپل ماموریتي پروګرامونو لپاره د دریم هیواد له 

وګړو څخه په اغیزمنه توګه ګټه اخلي.
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 د USAID/افغانستان پر لوړو معاشونو د اداره کولو 
د کنترولونو ارزونه

)پروژه لمبر FF100612 د 2012 کال د اکتوبر په 9 پیل شوي( 

موخه: د دې لپاره چې وکتل شي چې آیا USAID/افغانستان د خپلو کارکونکو د لوړو 
معاشونو د ورکولو، اجازه، تایید او تصدیق لپاره د اداره کولو لپاره د فیدرال د وخت او 

حاضری د پالیسیو او طرزالعملونو پر اساس له پوره کنترولونو څخه ګټه اخلي.

د USAID/افغانستان د کندهار د بریښنا نوښت
)پروژه لمبر FF101112 د 2012 کال د می په 1 پیل شوي(

 موخه: آيا د كندهار د بريښنا نوښت خپلو اصلي موخو ته رسیدلی ترڅو د افغانستان 
 د جنوب ختیځ بریښنا له سیستم څخه د بريښنا د انرژي خدمات او توزیع ډیره کړي، او 

 په ځانګړي توګه د کندهار ښار ته، تر څو د امریکا حکومت د یاغیتوب پر وړاندې 
د ستراتیژی مالتړ وشي؟

 د USAID/افغانستان د غوره شويو پروژو لپاره د قوماندان 
د بیړنې ځواب پروګرام فنډونو څخه د ګټې اخیستنې ارزونه

)پروژه لمبر FF101712 د 2011 کال د اکتوبر په 25 پیل شوي(

موخه: ترڅو دا وکتل شي چې آیا د قوماندان د بیړنې ځواب پروګرام )CERP( د غوره شویو 
پروژه لپاره د په افغانستان کې د امریکا ځواکونو لخوا USAID ته توزیع کیږي د پالن شویو 

موخو لپاره ورڅخه ګټه اخیستل کیدله، د منل شویو قوانینو او مقرارتو اطاعت یې کړی، او 
آیا د CERP لخوا تمویل شوي لګښتونه مناسب، د تایید وړ او پیدا کیدونکي و.

 د امریکا د دفاع وزارت د عمومي مفتش دفتر، د دفاع 
)DCIS( د جرمي تحقیقونو خدمات

 DCISپه افغانستان او جنوب لویدیځې آسیا کې د تقلب او فساد پر وړاندې مهمو 
تحقیقونو ترسره کولو ته دوام ورکوي. په اوس وخت کې، د نړیوال فساد عملیاتي ځواک په 

دریو ځایونو کې، د DCIS اجنټان کار کوي: کابل، بګرام او د کندهار هوايی ډګرونه. تمه 
کیږي چې DCIS به په ICCTF کې د خپلو ګمارل شوی اجنټانو شمیره په راتلونکو څو 
اونیو کې اوو ته ورسوي. DCIS به د 2010 په عملیاتي ځواک کې د یوه ځانګړي اجنټ 

ګمارلو ته دوام ورکړي. DCIS او سیګار له نورو اوو ادارو سره یو ځای د تقلب او فساد هغه 
تحقیقونه ترسره کوي چې د امریا د دفاع وزارت او د افغانستان د بیا رغونې پر پروګرامونو 
اغیزه لري. د دې مخکنیو ګمارل شویو اجنټانو سربیره، د DCIS په امریکا او اروپا کې 110 

ګمارل شوي اجنټان په جنوبې آسیا کې د تقلب او فساد په اړوند تحقیقونه ترسره کوي.
د 2012 کال د دسمبر تر 31 پورې، د افغانستان په اړوند DCIS د OCO 120 خالص 

تحقیقونه لري. له خالصو تحقيقونو څخه، له سیګار سره 32 ګډ دي، پشمول د یوې پروژي.
د 2012 کال د دسمبر تر 31 پورې، DCIS افغانستان پورې اړوند OCO 146 خالص 

تحقیقونه تړلي، پشمول د 19 پروژو.



176هنوغر ایب ناتسناغفا د  I  یکنوځلپ يمومع یځځناځ

د سیګار رسمي مهر 

د سیګار رسمي مهر د متحده ایاالتو او افغانستان تر منځ د 
همغږۍ هڅې څرګندوي چې ورسره به په افغانستان کښې 

د بیارغونیزو فعالیتونو د حساب ورکونې او څارنې په موخه 
اقدامات رامنځ ته شي. د مهر په پاسنۍ برخې کښې لیکل 
شوی متن په دري دی او په انګلیسي هم ژباړل شوی دی 
چې معني یې ” سیګار“ ده. د مهر په الندنۍ برخه کښې 

لیکل شوی متن په پښتو دی او د انګلیسي ژباړې په صورت 
کښې یې بیا هم معني همدا ده. 
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د سیګار رسمي مهر 
د سیګار رسمي مهر د متحده ایاالتو او افغانستان تر منځ د همغږۍ هڅې څرګندوي 
چې ورسره به په افغانستان کښې د بیارغونیزو فعالیتونو د حساب ورکونې او څارنې 

په موخه اقدامات رامنځ ته شي. د مهر په پاسنۍ برخې کښې لیکل شوی متن 
په دري دی او په انګلیسي هم ژباړل شوی دی چې معني یې “سیګار” ده. د مهر 
په الندنۍ برخه کښې لیکل شوی متن په پښتو دی او د انګلیسي ژباړې په صورت 

کښې یې بیا هم معني همدا ده.
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الف ضمیمه 
 له قانوني شرطونو سره 

د رپوټ اړیکه ټینګول 
دا ضمیمه د دې رپوټ پاڼې له پخوانیو درې میاشتنۍ رپوټونو، د سیګار پورې اړوند قانوني 
شرطونو، او د ملي دفاع واکمنۍ 2008 مالي کال الیحې د 1229 § ,181-110 شمیره عامه 

قانون )A.1 جدول( سره اړیکې ټینګوي.

A.1 جدول

د 181-110, 1229 § شمیرې عامه قانون په اساس د سیګار درې میاشتنۍ رپوټ ورکولو قانوني شرطونو سره 
اړیکه ورکول

د رپوټ برخهد سیګار کړنهسیګار ته د ځواک بښلو ژبهد عامه قانون برخه
موخه

د بهرنیو چارو او دفاعي چارو وزارتونو ته داسې خپلواک او موخه (3)(a)1229 برخه 
لرونکې وسایل برابرول چې په مرسته یې د داسې پروګرامونو او 

عملیاتونو په اداره کې د شته ستونزو او نیمګړتیاو په اړه بشپړ خبردار 
اوسي او د اصالحي کړنې د اړتیا او پرمخ بیولو په اړه یې هم خبر کړي

بشپړ رپوټروان؛ درې میاشتنۍ رپوټ

نظارت

ځانګړی عمومي پلټونکی به مستقیما د بهرنیو او دفاعي چارو وزارت تر (1)(e)1229 برخه
ولکې الندې وي او خپل رپوټ به هم دې ادارو ته ورکړي

د بهرنیو او دفاعي چارو وزارتونو 
ته رپوټ

بشپړ رپوټ

دندې

 د افغانستان د بیارغونې څارنه — (1)(f)1229 برخه
د ځانګړی عمومي پلټونکی دنده دا ده چې د هغو مرستو او پیسو 
د څارنې او پلټنې لپاره چې د افغانستان د بیارغونې لپاره تخصیص 

ورکول کیږي پلټنې او تحقیقات چمتو، نظارت، او همغږي کړي، او 
همدارنګه د هغو پروګرامونو، عملیاتونو او قراردادونو څخه څارنه وکړي 
 (G) څخه تر (A) چې د دې بسپنو یا د هغو بسپنو په مرسته چې د

فرعي برخو کې راغلي دي

د تخصیص شوي/موجود مرستې 
 بیاکتنه

د تخصیص شوي/موجود مرستو 
په کارولو سره د پروګرامونو، 

عملیاتونو او قراردادونو بیاکتنه

بشپړ رپوټ

د تخصیص شویو/موجودو بسپنو د دغه ډول مرستو د مقیداتو او لګښتونو حساب اخیستنه او نظارت (A)(1)(f)1229 برخه 
مقیدات او لګښتونو ته بیاکتنه

د سیګار څارنه
بسپنه ورکول

د بسپنو او تخصیص شویو پیسو له دغه ډول بسپنو د پلې شویو بیارغونیزو فعالیتونو بیاکتنه او څارنه(B)(1)(f)1229 برخه 
له الرې د پلې شویو بیارغونیزو 

فعالیتونو بیاکتنه

د سیګار څارنه

د تخصیص شویو یا موجودو په دغه ډول بسپنو د پلي شویو قراردادونو بیاکتنه او څارنه (C)(1)(f)1229 برخه 
بسپنو له الرې د پلي شویو 

قراردادونو بیاکتنه

1 یادونه 

د بیالبیلو وزارتونو، ادارو او د متحده ایاالتو له تړلو سرچینو او د خصوصي (D)(1)(f)1229 برخه 
او غیردولتي بنسټو تر منځ د دغه ډول بسپنو او ورسره تړلو معلوماتو د 

لیږد له پروسې بیاکتنه او څارنه 

د تخصیص شویو/موجودو بسپنو 
له داخلي یا بهرنۍ لیږد څخه 

بیاکتنه

ب ضمیمه

د دغه ډول بسپنو سره د تړلو اسنادو ساتنه چې په راتلونکې کښې د (E)(1)(f)1229 برخه 
دغه ډول بسپنو د څارنې او پلټنې اسانتیا برابره کړي

د سیګار څارنهد پلټنې د اسنادو ساتنه
ج ضمیمه
د ضمیمه
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A.1 جدول (ادامه لري)

د p.l. no. 110-181 ,§ 1229 پر بنسټ د سیګار د درې میاشتنۍ رپوټ لپاره ماخذ
د رپوټ برخهد سیګار کړنهسیګار ته د ځواک بښلو ژبهد عامه قانون برخه

د افغانستان د ملي پراختیایي سراتیژۍ او ورسره تړونونه او له افغان (F)(1)(f)1229 برخه 
حکومت سره د متحده ایاالتو او نورو بسپنه ورکونکو هیوادونو د همغږۍ 

د اغیزمنتوب څارنه او بیاکتنه

لکه څنګه چې ویل شوې ده 
څارنه او بیاکتنه

پلټنې

له ټاکلې کچې د زیاتو پیسو د لګولو په اړه څیړنې، د بیلګې په توګه (G)(1)(f)1229 برخه 
د پیسو په مصرف یا د بیلونو په سیستم کښې درغلي یا د کارکونکو، 

قرادادیانو، یا هرې تړلې ادارې له لورې هره بالقوه غیر اخالقي یا 
غیرقانوني کړنه تر څیړنې الندې راوستل، او د اړتیا په صورت کښې د 
ال ډیرو څیړنو په موخه د عدلیې وزارت ته د دغو رپوټونو راجع کول ترڅو 

مناسب تعقیب یې وشي او د اضافي بسپنو له ضایع کیدو مخنیوی 
وشي او سمونونه پکښې راوستل شي

لکه څنګه چې تشریح شوې ده 
د تحقیقاتو اداره او رپوټ ورکول

څیړنې 

له څارنې سره نورې تړلې دندې — (2)(f)1229 برخه 
عمومي پلټونکی به دغه ډول سیستمونه او پروسیژرونه رامینځ 

ته کړي او ورڅخه به ساتنه، کنترول او مراقبت وکړي.او لکه په (1) 
پراګراف کښې چې یادونه شویده عمومي پلټونکی مناسبو مواقعو ته 

په کتو کوالی شي په دندو کښې بیالبیل بدلونونه راولي. 

د سیسټمونو، پروسیژرونو او 
کنترولي اقداماتو رامینځ ته کول، 

ساتل او ارزول

بشپړ رپوټ

 د 1978 کال د عمومي پلټونکې د قانون په بنسټ دندې (3)(f)1229 برخه 
 او مسولیتونه — 

برسیره پردې،... د عمومي پلټونکې د 1978 کال د قانون پر بنسټ به 
دی د نورو پلټونکو دندې او مسولیتونه لري 

دندې په هماغه ډول چې د 
عمومي پلټونکې د عمومي 

الیحې پر بنسټ روښانه شویدي

بشپړ رپوټ

 د هڅو همغږې کول—(4)(f)1229 برخه
عمومي پلټونکی باید د الندنیو کسانو سره همغږي ولري او باید د 
هغوی همکاري الس ته راوړي: (A) د دفاع وزارت ځانګړی عمومي 

پلټونکی (B) د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی عمومي پلټونکی او (C) د 
نړیوالې پراختیا لپاره د متحده ایاالتو د ادارې ځانګړی عمومي پلټونکی

د DoS ،DoD او USAID له 
ځانګړی عمومي پلټونکو سره 

همغږي

د څارنې نورې 
ادارې

فدرالي مالتړ او نورې سرچینې

 د فدرالي ادارو څخه د مرستې ترالسه کول — (A)(5)(h)1229 برخه 
د فدرالي ادارې د هرې نمایندګۍ یا شعبې څخه د ځانګړی عمومي 

پلټونکې د غوښتنې پر بنسټ باید ورته معلومات یا مرسته برابره 
شي، د دغو ټولو اداراتو مسولین باید په ممکنه ژر وخت کښې او په 

هغه صورت کښې چې د حاکمه قوانینو نقض رامنځ ته نشي، باید 
نوموړي معلومات یا مرسته عمومي پلټونکې یا د هغه باصالحیته 

استازي ته ورکړي

د غوښتنې مطابق د مرستې 
تمه وکړئ

بشپړ رپوټ

د انکار شوې مرستې په اړه رپوټ ورکول —(B)(5)(h)1229 برخه
هرکله چې د عمومي پلټونکې له لوري غوښتل شوې مرستې یا 

معلومات چمتو نشول، عمومي پلټونکی د خپل قضاوت پر بنسټ باید 
دغه موضوع د دفاع یا بهرنیو چارو وزارت ته رپوټ ورکړي، او که مناسبه 
وبلل شي باید له ځنډ پرته د کانګرس مربوطه کمیټې ته ورسول شي

N/Aرپوټ شوې ندي
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د رپوټ برخهد سیګار کړنهسیګار ته د ځواک بښلو ژبهد عامه قانون برخه
رپوټونه

 درې میاشتنۍ رپوټونه — (1)(i)1229 برخه 
د مالي کال پر بنسټ باید د هرې ربع د رپوټ لنډیز له هغې ربع 

وروسته تر ۳۰ ورځو په کمه موده کښې د عمومي پلټونکي له لوري 
د کانګرس مربوطه کمیټې ته وړاندي شي، او د امکان تر حده باید د 
رپوټ تر وړاندې کولو پورې مواد پکې موجود وي، په دغه موده کښې 

باید د عمومي پلټونکې فعالیتونه او د افغانستان دبیارغونې لپاره د 
ټولو موجودو او تخصیص شویو مرستو د عملیاتو او پروګرامونو فعالیتونه 
پکښې روښانه شي. په هر رپوټ کښې باید د هغې د پوښښ الندې 

دورې د ژمنو، لګښتونو، او عوایدو ټول جزییات رانغاړل شوي وي، کوم 
چې په افغانستان کښې له بیارغاونیزو فعالیتونو سره تړاو لري، او په 

الندې توګه دي-- 

رپوټ - په کلیزه کښې د هرې 
ربع د بشپړیدو وروسته 30 

ورځو کښې دننه باید د عمومي 
پلټونکې د فعالیتونو لنډیز، او د 

ژمنو، لګښتونو او عوایدو جزییات 
رانغاړل شوي وي 

بشپړ رپوټ
ب ضمیمه

د تخصیص شویو/ورکړل شویو د تخصیص شویو/ورکړل شویو بسپنو ژمنه او لګښتونه(A)(1)(i)1229 برخه
بسپنو ژمنه او لګښتونه

ب ضمیمه

د افغانستان بیارغونې ته تر دې نیټې باید پروژې او پروګرامونو کښې د  (B)(1)(i)1229 برخه 
شویو لګښتونو مطابق د حساب الرې چارې چمتو شي، د دفاع وزارت، 

بهرنیو چارو وزارت او د نړیوالې پراختیا لپاره د متحده ایاالتو د ادارې له 
لورې باید د اړتیا په صورت کښې د هرې پروژې د بشپړیدو ترمهاله 

لګښت اټکل شي 

د هرې پروژې او هر پروګرام پر 
بنسټ د لګښتونو محاسبه د 

هر پروګرام یا پروژې لپاره د غیر 
متوقع لګښتونو لست 

بسپنه ورکول
1 یادونه

هغه عواید چې د نړیوالو ادارو او بهرنیو هیوادونو د بسپنو یوه برخه ده (C)(1)(i)1229 برخه 
یا ورته منسوبه ده او د متحده ایاالتو د حکومت د یوې ادارې یا نماینده 

ګۍ له لوري له تمویلیدونکو پروګرامونه یا پروژو سره تړاو لري، او 
همداشان د دغو ډول عوایدو 

 بسپنه ورکولټولې ژمنې او لګښتونه 

له هغو بهرنیو کنګل شویو شتمنیو سره تړلې عواید، چې د متحده (D)(1)(i)1229 برخه 
ایاالتو د حکومت سره د یوې ادارې له لورې چې په تمویلیدونکې 

پروژې کښې یې ونډه موجوده وي، او د دغه ډول عوایدو هر ډول ژمنې 
او لګښتونه باید پکښې شامل وي 

له ضبط شویو یا کنګل شویو 
شتمنیو الس ته راغلې ژمنې، 

عواید، او لګښتونه

بسپنه ورکول

د هغو اداراتو عملیاتې لګښتونه چې د افغانستان بیارغونې ته (E)(1)(i)1229 برخه 
تخصیص شوې یا له بلې الرې چمتو شوې بسپنې الس ته ورځې 

د ژمنه شویو بسپنو د الس 
ته راوړونکو ادارو یا سازمانونو 

عملیاتي لګښتونه

بسپنه ورکول 
ب ضمیمه

د هر قرارداد، موافقتنامې، مرستې یا په (2)* پارګراف کښې د (F)(1)(i)1229 برخه 
 توضیحاتو پر بنسټ د بسپنو هر بل میکانیزم — 

 (i) د قرارداد یا د بسپنو د نورو توضیح شویو میکانیزمونو کچه، 
(ii) د قرارداد یا د بسپنو د نورو توضیح شویو میکانیزمونو د ډول لنډه 

 څرګندونه،د متحده ایاالتو د اداراتو په اړه لنډې څرګندونې، 
(iii) چې په قراردادونو، مرستو، موافقتنامو کښې یې ونډه درلودلي 
وي او د بالقوه قراردادیانو له لوري پیژندل شوي وي او َغوښتنې یې 

الس ته راوړي وي. او د بالقوه بنسټونو او افرادو سره په ګډه یې دغو 
 قراردادونو، مرستو او موافقتنامو الس ته راوړلو ته هڅې کړیدي. او 
(iv) د توجیهاتو او تصویب په موخه د هغو معلوماتو راغونډول چې 

پر بنسټ یې د پرانیستي او بشپړ رقابت پر ځای د نیول شویو 
پروسیژرونو لپاره دالیل لري

1 یادونهد قرارداد د جزییاتو څرګندونه 

A.1 جدول (ادامه)

د p.l. no. 110-181 ,§ 1229 پر بنسټ د سیګار د دری میاشتني رپوټ لپاره ماخذ
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181 د متحده ایاالتو کانګرس ته رپوټ I د 2013 کال د جنوري 30 

د رپوټ برخهد سیګار کړنهسیګار ته د ځواک بښلو ژبهد عامه قانون برخه
 عامه خلکو ته د السرسۍ وړ—(3)(i)1229 برخه 

عمومي پلټونکی دنده لري چې په یوه داسې ویبپاڼې کښې دغه 
رپوټ خپور کړي چې په عامه توګه د السرسي وړ وي او په انګلیسي 
او نورو ژبو چې په افغانستان کښې په لویه کچه پرې خبرې کیږي تر 

(1) پاراګراف الندې خپاره شي. 

په www.sigar.mil کښې د 
راغلو الرښونو په بنسټ راپور 

 خپور کړئ

پښتو او درې ژباړه یې تر کار 
الندې ده 

بشپړ رپوټ

 بڼه—(4)(i)1229 برخه 
په دغه برخه کښې هر غوښتل شوی رپوټ باید په یوه ناتصنیف شوي 

بڼه تسلیم شي،خو که چیرته عمومي پلټونکی یې مهمه وګڼي، 
کیدی شي یوه تصنیف شوې ضمیمه هم ورسره یوځای کړای شي

رپوټ د الرښونو په بنسټ خپور 
کړئ

بشپړ رپوټ

عمومي پلټونکی باید تر (i) فرعي برخې الندې هر غوښتل شوی (1)(j)1229 برخه
رپوټ د دفاع او بهرنیو چارو وزیرانو ته وړاندې کړي.

بشپړ رپوټد دری میاشتنې رپوټ تسلیمول

1 یادونه: که څه هم دا معلومات د سیګار په ویبپاڼه (www.sigar.mil) کې موندل کیږي، خو کوم معلومات چې سیګار ته په السو ورغلي و نسبتا په خام شکل و او کار پرې روان دی چې بیاکتنه، 
تحلیل او تنظیم کړای شي تر څو د سیګار د راتلونکو موخو لپاره د کاریدلو جوګه شي.

* د “قراردادونو، مرستو، هوکړه لیکونو، او د بسپنې میکانیزمونو” تعریف د 181-110 شمیر عامه قانون (2) پاراګراف (i)1229 برخه کې داسې راځي:

 “هر هغه لوی قرارداد، مرسته، هوکړه، یا د بسپنې نورو میکانیزمونو ته ویل کیږي چې د الندې موخو لپاره د متحده ایاالتو حکومت کوم وزارت یا ادارې لخوا په الره اچول کیږي یا هغې پیسې چې 
د الندې موخو لپاره تخصیص ورکول کیږي یا د افغانستان د بیارغونې لپاره کوم عامه یا خصوصي ادارې ته چمتو کیږي: تر څو د افغانستان فیزیکي زیرینا جوړې یا بیارغونه کړي.

د افغانستان ټولنیز یا سیاسي بنسټ تاسیس یا بیا تاسیس کړي.

د افغانستان خلکو ته خدمتونه او محصوالت چمتو کړي.”

A.1 جدول (ادامه)

د p.l. no. 110-181 ,§ 1229 پر بنسټ د سیګار د دری میاشتني رپوټ لپاره ماخذ



ضمیمېضمیمې

ځانګړی عمومي پلټونکی I د افغانستان د بیارغونې لپاره182

یادونې: شمیرې په تقریبي ډول لیکل شوي دي. DoD د AIF له 
2011 مالي کال څخه 101$ میلیونه ډالر د ESF 2011 مالي کال 
بودیجې ته ولیږدوله تر څو د USAID لخوا د یو زیربنايي پروژې په 

تطبیق کولو کې مصرف شي. 
a  د 2013 مالي کال شمیرې د 2012 کال د دسمبر تر 31 پورې د 

مقید شوو مرستو په اړه د ادارو هغه رپوټونه ښیي چې د 2013 
مالي کال روانې پریکړې له الرې ترسره شوي دي. د رپوټ ورکولو 
دې مودې تر پایه پورې ډیرو ادارو د 2012 مالي کال څخه د مقید 

کیدو لپاره بودیجې درلودې. 

سرچینې: د سیګار 1/17/2013, 1/15/2013, 1/4/2013, 
1/2/2013, 10/22/2012, 10/14/2009 او 10/1/2009 معلوماتي 

غوښتنو ته د DoD ځوابونه؛ د سیګار 1/8/2013, 1/4/2012, 
10/5/2012 او 6/27/2012 معلوماتي غوښتنو ته د State ځوابونه؛ 

د سیګار 1/4/2013 معلوماتي غوښتنې ته د خزانې ځواب؛ د 
سیګار 1/3/2013 معلوماتي غوښتنې ته د OMB ځواب؛ د سیګار 

1/3/2013, 10/15/2010, 1/15/2010 او 10/9/2009 معلوماتي 
غوښتنو ته د USAID ځوابونه؛ د سیګار 7/7/2009 معلوماتي 

غوښتنې ته د DoJ ځواب؛ د سیګار 4/2009 معلوماتي غوښتنې 
 ,P.L. 112-10 ;P.L. 112-74, 12/23/2011 ځواب؛ USDA ته د

 ,P.L. 111-118 ;P.L. 111-212, 10/29/2010 ;4/15/2011
12/19/2009؛ د 2010 مالي کال د دفاع تشریحي وینا

ب ضمیمه 
 د افغانستان د بیارغونې لپاره د متحده 

ایاالتو بسپنې )په میلیون ډالرو( 
د B.1 جدول د افغانستان د بیارغونې لپاره هغه تخصیص شوي بسپنې لست کوي چې د 

2012 کال د دسمبر تر31 پورې په کلنۍ ډول د پروګرامونو په ترڅ کې ترسره شوي دي.
B.1 جدول 

 2002 ټول ټالادارهد متحده ایاالتو د بسپنه ورکوونکو سرچینو
مالي کال 

 2003
مالي کال

 2004
مالي کال

 2005
مالي کال

 2006
مالي کال

 2007
مالي کال

 2008
مالي کال

 2009 
مالي کال

 2010 
مالي کال

 2011 
مالي کال

 2012 
مالي کال

 2013
 aوړاندیزمالي کال

امنیت
)ASFF( د افغانستان د امنیتي ځواکونو بودیجهDoD49,625.700.000.000.00968.181,908.137,406.402,750.005,606.949,166.7710,619.2811,200.000.005,749.17

)DoD( روزنه او تجهیزاتDoD440.000.000.00150.00290.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
)FMF( د بهرنیو پوځیانو مالي مسایلDoS1,059.1457.26191.00414.08396.800.000.000.000.000.000.000.000.000.00

)IMET( د نړیوالو پوځیانو زده کړه او روزنهDoS11.900.180.390.670.950.981.191.661.401.761.561.180.001.50

9.900.000.000.000.000.000.009.900.000.000.000.000.000.00نورد NDAA د 1207 برخې لیږدول

51,146.6457.44191.39564.751,655.921,909.117,407.592,761.565,608.349,168.5310,620.8411,201.180.005,750.67ټول ټال — امنیت

حکومتولي او پرمختګ
)CERP( د قوماندان بیړنی غبرګون پروګرامDoD3,448.940.000.0040.00136.00215.00209.00488.33550.671,000.00400.00400.009.94200.00

)AIF( د افغانستان د زیربنا بودیجهDoD699.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00299.00400.000.00350.00

)TFBSO( د سوداګري او ثبات عملیاتونو لپاره وظیفوي ځواکDoD601.130.000.000.000.000.000.000.0015.0059.26239.24241.8245.8293.00

)ESF( د اقتصادي مالتړ بودیجهUSAID15,053.33117.51239.29893.831,279.50473.391,210.711,399.512,088.323,346.002,168.511,836.760.001,849.30

)DA( پراختیايي مرستهUSAID883.3418.3042.54153.14169.25183.96166.81148.650.400.300.000.000.000.00

)AFSA( د افغانستان د خپلواکۍ څخه د مالتړ الیحهDoD550.000.00165.00135.00250.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

)CSH + GHAI( د ماشومانو بقا او روغتیاUSAID554.287.5249.6833.4038.0041.45100.7763.0258.2392.3069.910.000.000.00

)CCC( اجناسو ته د اعتبار ورکولو قطعهUSAID31.657.481.330.000.000.000.0010.774.224.223.090.550.000.00

USAIDUSAID49.590.000.505.000.000.000.0020.373.554.906.257.181.841.84 )نور(

 )NADR( نه پراخیدل، د تروریزم ضد، ماین پاکول او تړلي مسایلDoS505.7044.0034.7066.9038.2018.2036.6026.6048.6057.8069.3064.800.0054.30

USDA5.700.000.000.000.000.000.000.005.700.000.000.000.000.00د والیتي بیارغونې ټیمونو سالکاران

4.450.901.000.060.950.190.130.750.470.000.000.000.000.00خزانهد خزانې تخنیکي مرسته

22,387.11195.71534.041,327.331,911.89932.191,724.022,157.992,775.174,564.783,255.292,951.1157.592,548.44ټول ټال — حکومتولي او پرمختګ

د مخدره توکو پرضد
)INCLE( په نړیواله کچه د مخدره توکو کنټرول او د قانون پلي کولDoS3,578.2460.000.00220.00709.28232.65251.74307.57484.00589.00400.00324.000.00600.00

)DoD CN( د مخدره توکو څخه مخنیوی او د مخدراتو پر ضد کړنېDoD2,439.850.000.0071.80224.54108.05290.97192.81230.06392.27376.53420.47132.35387.10

)DEA( د مخدره توکو د سزا ادارهDoJ127.370.582.873.7216.7723.6620.3840.5918.800.000.000.000.000.00

6,145.4760.582.87295.52950.59364.36563.09540.97732.86981.27776.53744.47132.35987.10ټول ټال — د مخدره توکو پرضد

بشر پالنه
USDA5.000.005.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00د .I ،480 P.L سرلیک

USAID716.71159.5046.1049.2056.6060.0060.00177.0065.4127.4015.500.000.000.00د .II ،480 P.L سرلیک

)IDA( د ناورینونو مرستېUSAID500.13197.0985.5211.164.220.040.0316.9027.1629.8466.7461.410.000.00

)TI( د لیږد نوښتونهUSAID36.088.0711.6911.221.600.000.000.000.750.871.130.730.020.02

)MRA( د کډوالۍ او کډوالو سره مرستهDoS812.75135.4761.5063.3047.1041.8053.8044.2576.7981.4865.0087.2655.0065.00

)PKO( په اختیاري ډول سوله غوښتلDoS69.3323.939.9020.0015.500.000.000.000.000.000.000.000.000.00

)ERMA( د کډوالۍ او کډوالو بیړنۍ مرستهDoS25.2025.000.000.000.000.000.000.000.200.000.000.000.000.00

USDA109.490.004.969.0830.1023.249.4720.5512.090.000.000.000.000.00 خواړه د پرمخ تللو لپاره

b(USDA95.1846.4614.1434.580.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00(416 خوراکي مرسته

USDA50.490.009.276.1210.0225.080.000.000.000.000.000.000.000.00خواړه د زده کړې لپاره

USDA22.400.000.000.000.000.000.0022.400.000.000.000.000.000.00د ایمرسن خیریه بنیاد

2,442.75595.52248.08204.66165.14150.16123.30281.10182.40139.60148.37149.4055.0265.02ټول ټال — بشر پالنه

د نړیوالو چارو عملیاتونه
194.200.000.000.000.000.002.5014.3025.2034.4037.2059.0021.6060.60څارنه

6,442.40155.6035.30207.60136.10131.90207.80434.401,060.701,761.70905.101,406.200.00243.20نور

6,636.60155.6035.30207.60136.10131.90210.30448.701,085.901,796.10942.301,465.2021.60303.80ټول ټال — د نړیوالو چارو عملیاتونه

88,758.571,064.851,011.682,599.864,819.643,487.7210,028.316,190.3210,384.6716,650.2715,743.3316,511.36266.569,655.02د بودیجو ټول ټال شمیرې
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 2002 ټول ټالادارهد متحده ایاالتو د بسپنه ورکوونکو سرچینو
مالي کال 

 2003
مالي کال

 2004
مالي کال

 2005
مالي کال

 2006
مالي کال

 2007
مالي کال

 2008
مالي کال

 2009 
مالي کال

 2010 
مالي کال

 2011 
مالي کال

 2012 
مالي کال

 2013
 aوړاندیزمالي کال

امنیت
)ASFF( د افغانستان د امنیتي ځواکونو بودیجهDoD49,625.700.000.000.00968.181,908.137,406.402,750.005,606.949,166.7710,619.2811,200.000.005,749.17

)DoD( روزنه او تجهیزاتDoD440.000.000.00150.00290.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
)FMF( د بهرنیو پوځیانو مالي مسایلDoS1,059.1457.26191.00414.08396.800.000.000.000.000.000.000.000.000.00

)IMET( د نړیوالو پوځیانو زده کړه او روزنهDoS11.900.180.390.670.950.981.191.661.401.761.561.180.001.50

9.900.000.000.000.000.000.009.900.000.000.000.000.000.00نورد NDAA د 1207 برخې لیږدول

51,146.6457.44191.39564.751,655.921,909.117,407.592,761.565,608.349,168.5310,620.8411,201.180.005,750.67ټول ټال — امنیت

حکومتولي او پرمختګ
)CERP( د قوماندان بیړنی غبرګون پروګرامDoD3,448.940.000.0040.00136.00215.00209.00488.33550.671,000.00400.00400.009.94200.00

)AIF( د افغانستان د زیربنا بودیجهDoD699.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00299.00400.000.00350.00

)TFBSO( د سوداګري او ثبات عملیاتونو لپاره وظیفوي ځواکDoD601.130.000.000.000.000.000.000.0015.0059.26239.24241.8245.8293.00

)ESF( د اقتصادي مالتړ بودیجهUSAID15,053.33117.51239.29893.831,279.50473.391,210.711,399.512,088.323,346.002,168.511,836.760.001,849.30

)DA( پراختیايي مرستهUSAID883.3418.3042.54153.14169.25183.96166.81148.650.400.300.000.000.000.00

)AFSA( د افغانستان د خپلواکۍ څخه د مالتړ الیحهDoD550.000.00165.00135.00250.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

)CSH + GHAI( د ماشومانو بقا او روغتیاUSAID554.287.5249.6833.4038.0041.45100.7763.0258.2392.3069.910.000.000.00

)CCC( اجناسو ته د اعتبار ورکولو قطعهUSAID31.657.481.330.000.000.000.0010.774.224.223.090.550.000.00

USAIDUSAID49.590.000.505.000.000.000.0020.373.554.906.257.181.841.84 )نور(

 )NADR( نه پراخیدل، د تروریزم ضد، ماین پاکول او تړلي مسایلDoS505.7044.0034.7066.9038.2018.2036.6026.6048.6057.8069.3064.800.0054.30

USDA5.700.000.000.000.000.000.000.005.700.000.000.000.000.00د والیتي بیارغونې ټیمونو سالکاران

4.450.901.000.060.950.190.130.750.470.000.000.000.000.00خزانهد خزانې تخنیکي مرسته

22,387.11195.71534.041,327.331,911.89932.191,724.022,157.992,775.174,564.783,255.292,951.1157.592,548.44ټول ټال — حکومتولي او پرمختګ

د مخدره توکو پرضد
)INCLE( په نړیواله کچه د مخدره توکو کنټرول او د قانون پلي کولDoS3,578.2460.000.00220.00709.28232.65251.74307.57484.00589.00400.00324.000.00600.00

)DoD CN( د مخدره توکو څخه مخنیوی او د مخدراتو پر ضد کړنېDoD2,439.850.000.0071.80224.54108.05290.97192.81230.06392.27376.53420.47132.35387.10

)DEA( د مخدره توکو د سزا ادارهDoJ127.370.582.873.7216.7723.6620.3840.5918.800.000.000.000.000.00

6,145.4760.582.87295.52950.59364.36563.09540.97732.86981.27776.53744.47132.35987.10ټول ټال — د مخدره توکو پرضد

بشر پالنه
USDA5.000.005.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00د .I ،480 P.L سرلیک

USAID716.71159.5046.1049.2056.6060.0060.00177.0065.4127.4015.500.000.000.00د .II ،480 P.L سرلیک

)IDA( د ناورینونو مرستېUSAID500.13197.0985.5211.164.220.040.0316.9027.1629.8466.7461.410.000.00

)TI( د لیږد نوښتونهUSAID36.088.0711.6911.221.600.000.000.000.750.871.130.730.020.02

)MRA( د کډوالۍ او کډوالو سره مرستهDoS812.75135.4761.5063.3047.1041.8053.8044.2576.7981.4865.0087.2655.0065.00

)PKO( په اختیاري ډول سوله غوښتلDoS69.3323.939.9020.0015.500.000.000.000.000.000.000.000.000.00

)ERMA( د کډوالۍ او کډوالو بیړنۍ مرستهDoS25.2025.000.000.000.000.000.000.000.200.000.000.000.000.00

USDA109.490.004.969.0830.1023.249.4720.5512.090.000.000.000.000.00 خواړه د پرمخ تللو لپاره

b(USDA95.1846.4614.1434.580.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00(416 خوراکي مرسته

USDA50.490.009.276.1210.0225.080.000.000.000.000.000.000.000.00خواړه د زده کړې لپاره

USDA22.400.000.000.000.000.000.0022.400.000.000.000.000.000.00د ایمرسن خیریه بنیاد

2,442.75595.52248.08204.66165.14150.16123.30281.10182.40139.60148.37149.4055.0265.02ټول ټال — بشر پالنه

د نړیوالو چارو عملیاتونه
194.200.000.000.000.000.002.5014.3025.2034.4037.2059.0021.6060.60څارنه

6,442.40155.6035.30207.60136.10131.90207.80434.401,060.701,761.70905.101,406.200.00243.20نور

6,636.60155.6035.30207.60136.10131.90210.30448.701,085.901,796.10942.301,465.2021.60303.80ټول ټال — د نړیوالو چارو عملیاتونه

88,758.571,064.851,011.682,599.864,819.643,487.7210,028.316,190.3210,384.6716,650.2715,743.3316,511.36266.569,655.02د بودیجو ټول ټال شمیرې

 2013 
مالي کال
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ج ضمیمه
د سیګار لیکلي محصوالت

د سیګار پلټنې

بشپړې شوې پلټنې
سیګار د رپوټ پدې دوره کې درې پلټنې بشپړې کړي دي: 

د 2013 کال د جنوري تر 30 پورې د سیګار بشپړې شوې پلټنې

د رپوټ معرفي 
د رپوټ سرلیککوونکی

د خپریدلو 
نیټه

افغان ملي پوځ: د نقلیه وسایلو، جنراتورانو، او بریښنا مرکزونو د پټرول، 13-4
تیل او ګریسو پر اخیستو دې د کنترول کچه زیاته شي تر څو د چل، 

ضایع کیدو او ناوړه کارونې څخه مخنیوی وشي 

1/2013

 د افغان ملي پولیسو د نقلیه وسیلو د ساتلو قرارداد: د میلیونها وو 13-3
ډالرو له ضایع کیدو څخه مخنیوی لپاره کارونو ته اړتیا ده

1/2013

د افغانستان ملي بریښنا صنعت: د DoD لخوا په 12.8 میلیونه ډالرو 13-2
اخیستل شوي وسیلې بیکاره پرتې دي، اوUSAID داسې قرارداد 

کونکي ته پیسې ورکړي چې کار یې ندی ترسره کړې

12/2012

نوي پلټنې 
سیګار د رپوټ پدې دوره کې دوې پلټنې پیل کړي دي: 

د 2013 کال د جنوري تر30 پورې د سیګار نوي پلټنې

د پلټنې معرفي 
د پیل نیټهد پروژې سرلیککونکی

073A 12/2012د افغان قضایي سکټور پرسونل ته روزنهسیګار

072A 11/2012د افغان ملي امنیت سواد زه کړې روزنهسیګار

روانې پلټنې 
د رپوټ پدې دوره کې د سیګار11 پلټنې روانې وې: 

د 2013 کال د جنوري تر30 پورې د سیګار روانې پلټنې

د پلټنې 
د پیل نیټهد پروژې سرلیکمعرفي کونکی

071A 23010/2012 میلیونه ډالره په ورک شوي ترمیمي پرزو کېسیګار

070A 9/2012د افغان ملي پولیسو پترول، تیل، او ګریسسیګار

069A لپاره روانې رغونیزې پروژېسیګار ANSF 9/2012د

068A مستقیمې مرستېسیګار USAID 8/2012عامې روغتیا وزارت ته د

 066A لخوا د دښمن سره د قرارداد کولو تحریم منلسیګار DoD 8/2012د

065A د بهرنیو چارو وزارت لخوا په افغانستان کې لګښتونه د مالي پلټنې سیګار 
تر پوښښ الندې راوستل

8/2012

063A د افغانستان د بریښنا صنعت په سوداګريز کولو کې د متحده ایاالتو دولت سیګار
)DABS( هڅې د افغانستان بریښنا شرکت

7/2012
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د پلټنې 
د پیل نیټهد پروژې سرلیکمعرفي کونکی

064A د افغانانو لخوا د مخدره توکو څخه د مخنیوی عملیاتونو لپاره هوايي سیګار
خوځښت برابرول 

7/2012

060A تعرفې، مالیې، یا نور هغه مصارف چې د افغانستان اسالمي دولت لخوا سیګار
په افغانستان کې د متحده ایاالتو د بیارغونیزو هڅو قراردادکونکو څخه 

اخیستل کیږي 

6/2012

056A پالن سیګار USAID په افغانستان کې د پراختیايي پروګرامونو د پایښت لپاره د
جوړونه

5/2012

058A په سهیلي سیمه کې د نړیوالې سوکالۍ او پراختیا انکارپوریشن سیګار 
سره د USAID د کرهنیزې پراختیا ګډه پروژه

4/2012

نوي مالي پلټنې 
سیګار د رپوټ ورکولو پدې مودې کې 12مالي پلټنې پیل کړي: 

د 2013 کال د جنوري تر30 پورې د سیګار مالي پلټنې

د پلټنې 
د پیل نیټهد پروژې سرلیکمعرفي کونکی

F001-سیګار
دANA لخوا د وسایلو تخنیکي ساتلو پروګرام لپاره د افغان انتګریټډ 

 DoD ګډه تصدي( سره د AECOM او FZCO سپورټ سرویسز )د انهام
قرارداد

11/2012

F002-سیګار
په هلمند والیت کې د بدیل معیشت پروګرام لپاره دکیمونیکس سره د 

USAID قرارداد
11/2012

F003-سیګار
په ننګرهار والیت کې د بدیل معیشت پروګرام لپاره د ډویلوپمنټ الترنټیف 

انکارپوریشن سره د USAID قرارداد
11/2012

F004-سیګار
افغان حکومت ته د ستراتیژیک مالتړ برابرولو لپاره د آسیا فونډیشن سره 

د USAID تعاوني هوکړه لیک
11/2012

F005-سیګار
د بشري سرچینو او لوجیستیکي مالتړ پروګرام لپاره د نړیوالې سوکالۍ 

او پراختیا انکارپوریشن سره د USAID قرارداد
11/2012

F006-سیګار
عامې روغتیا ته د تخنیکي مالتړ چمتو کولو لپاره د روغتیا اداري علومو 

سره د USAID تعاوني هوکړه لیک
11/2012

F007-سیګار
په شمال او لویدیځ کې د بدیل پراختیا او بدیل معیشت پروګرامونو د 

پراخولو لپاره د .ARD, Inc سره د USAID قرارداد
11/2012

F008-سیګار
 SOE لخوا د ایمرجینګ مارکیټ ګروپ سره د افغانستان USAID د

خصوصي کولو، د اضافي ځمکو خصوصي کولو، او د ځمکو پریښودلو 
پروژې قرارداد کول

12/2012

F009-سیګار
د خصوصي سکټور روغتیا يي تولیداتو او خدمتونو ته د السرسۍ زیاتولو 

پروګرام لپاره د فیوچرز ګروپ انترنیشنل، LLC سره د USAID قرارداد
12/2012

F010-سیګار
د کرهنې، اوبه لګونې او مالدارۍ وزارت د ظرفیت زیاتولو او د بدلون اداره 
 USDA کولو پروګرام لپاره د ایکانومیک ګروٍث االینس له داوطلبانو سره د

تعاوني هوکړه لیک
11/2012

F011-سیګار
د پوهنتون د خپرونې عملیاتونو مرکز د پروژو لپاره د هدا دولوپمنټ 

ارګنایزیشن سره د State مرستې
11/2012

F012-سیګار
د افغانستان په سهیل او ختیځ کې د والیتونو ستراتیژیکو سړکونو پروژې 

لپاره د نړیوالې سوکالۍ او پراختیا انکارپوریشن سره د USAID تعاوني 
هوکړه لیک

1/2013

د 2013 کال د جنوري تر 30 پورې د سیګار روانې پلټنې )ادامه لري( 
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د سیګار تفتیشات

بشپړ شوي تفتیشات 
سیګار د رپوټ پدې دوره کې دوه تفتیشونه بشپړ کړي دي:

د 2013 کال د جنوري تر30 پورې د سیګار بشپړ شوي تفتیشات

د رپوټ معرفي 
د رپوټ سرلیککونکی

د خپریدو 
نیټه

د سیګار 13-5 
تفتیش

 د کندز والیت په امام صاحب کې د افغان سرحدي پولیسو یوه قشله: 
د 7.3$ میلیونه ډالرو په لګښت یوه ودانۍ بیکاره پرته ده

1/2013

د سیګار 13-4 
تفتیش

په کندز کې د افغان ملي پولیسو والیتي مرکزونه: د ساختماني ناوختیا 
یا ناوخته کیدو او لګښت ډیروالي وروسته، د ودانۍ کارولو او ثبات په اړه 

اندیښنې پرځای پاتې دي 

1/2013

نوي تفتیشات
سیګار د رپوټ پدې دوره کې دوه نوي تفتیشونه پيل کړي دي:

د 2013 کال د جنوري تر30 پورې د سیګار نوي تفتیشات

د تفتیش معرفي 
د پیل نیټهد پروژې سرلیککونکی

1/2013د هلمند په والیت کې د کجکي بند او تړلو رغونیزو پروژو تفتیشسیګار 1009

په لویدیځو والیتونو کې د طبي، ښوونیزو، پولیسو، او کرهنیزو سیګار 1008
تسهیالتو تفتیش

1/2013

د سیګار نور لیکلي محصوالت

د سیګار خبردارۍ لیکونه
سیګار د رپوټ پدې دوره کې یو خبردار لیک خپور کړ:

د 2013 کال د جنوري تر 30 پورې د سیګار نوي خبردار لیکونه

د خط سرلیک
د خپریدو 

نیټه

1/2013جیوسپاشیل ډیټابیس د ځینو سایټونو په اړه ناسمه همغږي لري

د سیګار تحقیقات

بشپړ شوي تحقیقاتي رپوټونه
سیګار د رپوټ پدې دوره کې یو تحقیقاتي رپوټ خپور کړ: 

د 2013 کال د جنوري تر 30 پورې د سیګار بشپړ شوي تحقیقاتي رپوټونه

د رپوټ معرفي 
د رپوټ سرلیککونکی

د خپریدو 
نیټه

افغان ملي پوځ: د دفاع وزارت لپاره د تیلو د خریداریو د 201 میلیونه تحقیقاتي رپوټ 13-1
ډالرو په هکله تر اوسه حساب ندی ورکړی شوی ځکه چې اسناد 

یې ټول له مینځه وړل شوي دي

12/2012
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د سیګار ځانګړي پروژې

بشپړې شوي ځانګړې پروژې
سیګار د رپوټ پدې دوره کې د دوو ځانګړو پروژو رپوټونه خپاره کړل: 

 د 2013 کال د جنوري تر 30 پورې د ځانګړو پروژو په اړه د سیګار بشپړ 
شوي رپوټونه

د رپوټ معرفي 
د رپوټ سرلیککونکی

د خپریدو 
نیټه

SP-13-2 افغان ملي امنیتي ځواکونه: د وارد شوي تیلو څخه کمزوری نظارت سیګار
د دې المل ګرځي چې د متحده ایاالتو په مرسته د تیلو خریداري 

پر ایران د متحده ایاالتو لخوا د وضع شوي اقتصادي تحریمونو څخه 
سرغړونه وکړي

1/2013

SP-13-1 د اداري فساد ضد معیارونه: کابل هوايي ډګر ته د راتلونکو بې حسابه سیګار
پیسو څخه د څارنې پروړاندې الهم زیاتې ستونزې شته دي

12/2012

نوي ځانګړي پروژې
سیګار د رپوټ پدې دوره کې یوه ځانګړې پروژه اعالن کړې ده:

د 2013 کال د جنوري تر 30 پورې د سیګار بشپړ شوي تحقیقاتي رپوټونه

د پروژې معرفي 
د پیل نیټهد پروژې سرلیککونکی

SP-312/2012د ځمکې الندې د ویالو سیسټم ارزونه
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د ضمیمه
د سیګار تحقیقات او د شکایتونو شمیره 

د سیګار تحقیقات
پدې ربع کې، سیګار 63 نوي تحقیقات پيل او 14 یې بشپړ کړې، چې پدې سره د پرانیستل 
شوو تحقیقاتو شمیره 268 ته رسیږي. د نوي تحقیقاتو زیاته برخه د اداري فساد، رشوت، او 
د تدارکاتو چل ول، په اړه ده، لکه چې په D.1. شکل کې ښودل شوی. د تړل شوو تحقیقاتو 
زیاته برخه د بې ثبوته تورونو له امله یاهم د مخنیوي څخه وروسته تړل شوې ده، لکه چې 

په D.2 شکل کې ښودل شوی. 

د سیګار د شکایتونو شمیره
پدې ربع کې د شکایتونو له 55 شمیرو څخه شکایتونه ترالسه شوي دي، البته ډیره برخه یې 

د بریښناله الرې السته راغلي، لکه چې په .D.3 شکل کې ښودل شوی. له دې شکایتونو څخه 
ډیری برخه یې وتړل شول، لکه چې په .D.4 شکل کې ښودل شوي. 

ټول ټال: 63

غال
4

متفرقه جنايي 
فعاليتونه

20

د تدارکاتو 
چل ول

24

عامه 
فساد/رشوت

11

ارزونه
3

ملکي تحقيقات
1

سرچينه: د سيګار د تحقيقاتو ریاست، 1/10/2013.

د سيګار تحقيقات: نوي تحقيقات، د 2012 
کال د اکتوبر له لومړۍ نيټې څخه د دسمبر 

تر 31 پورې

ټول ټال: 14

بې بنسټه ادعاوې

د روانو تحقيقاتو سره یوځای شوي

د تعقيب لپاره پریښودل شوي

متفرقه

0246810

2

9

2

1

سرچينه: د سيګار د تحقيقاتو ریاست، 1/10/2013.

د سيګار تحقيقات: تړل شوي تحقيقات، د 2012 کال د اکتوبر له پيل څخه د دسمبر 
تر 31 پورې

ټول ټال: 55

بریښنايي 
(بریښناليک، 

ویب، یا فکس)
53

فون
1

ناڅاپي 
شکایتونه

1

سرچينه: د سيګار د تحقيقاتو ریاست، 1/3/2013.

د سيګار د شکایاتو د شميرې څخه د 
السته راغلو شکایتونو سرچينې، د 2012 

کال د اکتوبر له لومړی نيټې څخه د دسمبر 
تر 31 پورې

05101520

یادونه: S&D = ځنډول او مخنيوی.

سرچينه: د سيګار د تحقيقاتو ریاست، 1/3/2013.

د سيګار د شکایاتو شميرې وضعيت، د 2012 کال د اکتوبر له لومړی نيټې څخه د دسمبر 
تر 31 پورې

ټول ټال: 55

تړل شوي

د بياکتنې الندې

د نورو تحقيقاتو لپاره 
په نښه شوي

نورو ته راجع شوي

د S&D لپاره راجع شوي

5

14

15

20

1

D.2 شکل

D.1 شکل

D.3 شکل

D.4 شکل
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د سیګار د اشارو له کبله ګوښه کیدل او مخنیوی
د 2012 کال د دسمبر تر 31 پورې، د سیګار د ګوښه کولو او مخنیولو اشارې د 58 ګوښه 

کیدلو او46 مخنیولو المل شوي دي، لکه چې په D.1 جدول کې په زماني ترتیب راغلي دي. 

D.1 جدول

د 2012 کال د دسمبر تر 31 پورې ګوښه کیدنې او مخنیونې

مخنیونېګوښه کیدنې

فاروقي، حشمت اللهد الوطن کانسترکشن کمپني

حمید لیث کانسترکشن کمپنيد بصیرت کانسترکشن کمپني

حمید لیث ګروپبروفي، کینیث

لودین، روح الله فاروقينقیب الله، ندیم

بینیت او فوچ اسوشیت، LLCرحمن، عبیدر

برانډون، ګرېکمپ بیل، نیل پټریک

K5 ګلوبلبورکاتا، راول ا

احمد، نورکلوز، جارډ لي

نوراحمد یوسفزی کانسترکشن کمپنينړیوال لوجیستیکي عملیاتونه

اییني، شیریل اډینایکرابینسن، فرانز مارتین

کینن، ژوسټینټایلر، زاچیري ډوسټین 

کانسټانتینو، اپریل انيآریا ګروپ کانسترکشن کمپني

کانسټانټینو، ډيآریا ګروپ

کانسټانټینو، رامیل پامزآریا حیرايي جنرل ټریډنګ

LLC کریلي، برامآریا م.ي جنرل ټریډنګ

دروتلیف، کریستوفرآریا میډل ایسټ

LLC فیل-تیک انجینرینګ او رغونیز کمپنيآریامینځنی ختیځ کمپني

هانډا، سیدارثآریا میډل ایسټ کمپني لمتد – هرات

جبک، ایمادآریا سپالی کمپني لمتد

جمالي، روح الله آریا سپالی خدمتونه او سالکارۍ

خالد، محمدافټیک انټرنیشنل

خان، داروافتیک انټرنیشنل پرایوت لمتد

ماریانو، اپریل انی پیریزعلم، احمد فرزاد

مکبي، ایلټون موریسالبهار لوجیستیک

LLC میهالزو، جانامریکن اریا کمپني

LLC قسیمي، محمداندریسامریکن اریا

راضي، محمدخالدبارکزی، ننګیالی

صافي، فضل احمدفورمید سپالی اینډ سرویسز

شین ګل شاهین، ا.ک.ا “شین ګل شاهین”ګرین الیټ جنرل ټریډنګ

اسپینوزا-لور، پیدرو الفریدوکابل هیکل لوجیستیک کمپني

کمپ بیل، نیل پتریکشارپ وې لوجیستیک

حضرتي، ارشیونایټیډسټیټ کلفورنیا لوجیستیک کمپني

میډفیلډ انټرنیشنلیوسف، نجیب الله

مور، رابرټ جرحیمي، محمد ادریس

نوري، نورعلم، ا.ک.ا “نور علم”ووټین، فیلیپ سټیفن
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مخنیونېګوښه کیدنې

نارترن ری کانسترکشن ارګنایزشنډومینیک، الویټ کاني

شمال پامیر بلډینګ اینډ روډ کانسترکشن کمپنيمارک ویث، جیمز

وادي، دیسي د.آل پاینټس انترنیشنل ډیستریبیوترز، انکارپوریشن

بلو پلنیت لوجیستیک سرویسزسیپوال، جیمز

محمودي، پدریسهرکویلز ګلوبل سرویسز

محمودي، شیکبشرویډر، رابرټ

AISC LLCصابر، محمد

واټسن، براین ایریکامریکن انترینشنل سکیوریتي کارپوریشن

افغان بلډرز کنسرسیوم، د.ب.ا “ABC”برادرز ریچارد اس.

محمد، غنيدیویډ ای یانګ کانسترکشن اینډ رینویشن انکارپوریشن

LLC محمد، تاجفورس ډایرکټ سولوشنز

هریس، کریستوفر

LLC هرنانډو کونټي هولدینګز

LLC هاید-ای-ریک

LLC پانترز

پیپر میل ویلیج، انکارپوریشن

LLC شروډ الین

سپاډا، کارول

ټایلر، مایکل

LLC ویلوینچر

LLC ورلډ واید ترینرز

یانګ، ډیویډ

اسپینوزا، موریشیو

D.1 جدول )ادامه لري(

د 2012 کال د دسمبر تر 31 پورې ګوښه کیدنې او مخنیونې
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ه ضمیمه
لنډیزونه او مخففات

پیژندنهلنډیزونه او مخففات
ABPافغان سرحدي پولیس

ADBد اسیا پراختیايي بانک

 AGOد لوی څارنوال دفتر

AIFد افغانستان د زیربنا بودیجه

AIHRCد افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون

AIPد افغانستان د زیربنا پروګرام

ALPافغان سیمه ییز پولیس

ANA افغان ملي پوځ

ANCOPافغان د عامه نظم پولیس

ANPافغان ملي پولیس

ANSFافغان ملي امنیتي ځواکونه

APAP د افغانستان له پارلمان سره د مرستې پروګرام

APPFافغان د عامه محافظت ځواکونه

APRPافغان د سولې او بیا یو ځای کیدلو پروګرام

ARTFد افغانستان د بیارغونې خیریه بودیجه

ASFF د افغانستان د امنیتي ځواکونو بودیجه

 ASYCUDAد ګمرکونو د معلومات لپاره خودکاره سیسټم

AUPافغان یونیفارم پولیس

 CERPد قوماندان بیړنی غبرګون پروګرام

CIA)د استخباراتو مرکزي اداره )متحده ایاالت

CJIATFګډ بین االداري وظیفوي ځواک

CMد وړتوب موخه

CNPA د افغانستان د مخدره توکو ضد پولیس

CPD)د مرکزي بندیخانو ریاست )افغان

CSSP د سمولو سیسټم څخه د مالتړ پروګرام

CSTC-A د امنیتي لیږد ګډه قومانده – افغانستان

CUAT د واحد ارزولو لپاره د قوماندان اسباب

DABSد افغان ملي ګټو شرکت

DCIS )د دفاع جنایي تحقیقاتي خدمت )متحده ایاالت

DEA)د مخدره توکو د قوانینو پلي کولو اداره )متحده ایاالت

DoD)د دفاع وزارت )متحده ایاالت

DoD CN
 د دفاع وزارت د مخدره توکو څخه مخنیوي او د مخدره توکو ضد کړنو بودیجه 

)متحده ایاالت(

DoD OIGد دفاع وزارت د عمومي پلتونکي دفتر

DoS)د بهرنیو چارو وزارت )متحده ایاالت

DoS OIG د بهرنیو چارو وزارت د عمومي پلټونکي دفتر

DoT)د ترانسپورټیشن وزارت )متحده ایاالت

DST د ولسوالۍ څخه د مالتړ ډله

ECFد پراخ شوي اعتبار سهولت

EIAد دښمن له لوري پیل شوی برید
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پیژندنهلنډیزونه او مخففات
ESFد اقتصادي مالتړ بودیجه

EVAWد ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي له مینځه وړلو قانون

FBI)د تحقیقاتو فیډرالي اداره )متحده ایاالت

FDRCد مالي شخړو هوارولو کمیسیون

GAO)د حکومت د حساب ورکولو دفتر )متحده ایاالت

GDP ناخالصه ملي تولید

HOO)د اداري فساد پرضد د څارنې عالي دفتر )افغان

IARCSCد اداري سمونونو او ملکي خدمتونو خپلواک کمیسیون

ICAOد ملکي هوانوردۍ نړیواله موسسه

ICCTF د قرارداد اداري فساد په ضد نړیوال وظیفوي ځواک

 IDEA-NEWپه شمال، ختیځ او لویدیځ کې د اقتصادي بدیلونو د چلولو لپاره جایزې

IDLG)د سیمه ییزو ارګانونو خپلواک ریاست )افغان

IEC)د ټاکنو خپلواک کمیسیون )افغان

IEDاصالح شوي چاودیدونکي توکي

IJC د نړیوال سوله ساتو ځواکونو ګډه قومانده

IMFد پیسو نړیوال صندق

INCLE)د مخدره توکو نړیوال کنټرول او د قانون پلي کول )متحده ایاالت

INL)د مخدره توکو او قانون پلي کولو چارو نړیواله اداره )متحده ایاالت

ISAF نړیوال سوله ساتي ځواکونه

JSSP د قضايي سکټور څخه د مالتړ پروګرام

KCIد کابل ښار نوښت

LOTFAد افغانستان لپاره د قانون او نظم خیریه بودیجه

MCCد چین میټالورجیکل ګروپ کارپوریشن

MCIT)د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت )افغان

MCN)د مخدره توکو په وړاندې د مبارزې وزارت )افغان

MCTF)د لویو جرمونو وظیفوي ځواک )افغان

MEC)د څارنې او ارزونې کمیټه )افغان

MoD)د دفاع وزارت )افغان

MoF)د مالیې وزارت )افغان

MoI)د داخلې وزارت )افغان

MoJ)د عدلیې وزارت )افغان

MoM)د کانونو وزارت )افغان

MoPH)د عامې روغتیا وزارت )افغان

MRRD)د کلو د پراختیا او بیارغونې وزارت )افغان

NATOد شمالي اتالنتیک تړون موسسه

 NGOغیر دولتي موسسه

NIU)د مخنیوی ملي واحد )افغان

NKBنوی کابل بانک

NPPد ملي لومړیتوب پروګرام

NPTCد ملي پولیسو د روزنې مرکز

NTM-Aد ناټو روزنیز ماموریت - افغانستان

 OCOد باندې خوا احتمالي عملیاتونه

OMB)د ادارې او بودیجې دفتر )متحده ایاالت



ضمیمې

193 د متحده ایاالتو کانګرس ته رپوټ I د 2013 کال د جنوري 30 

پیژندنهلنډیزونه او مخففات
OTA)د تخنیکي مرستې دفتر )د متحده ایاالتو خزانه

P.L.عامه قانون

PJST)د والیتي داراالنشاء ګډه ډله )افغان

PM/WRAد سیاسي - پوځي چارو اداره — د وسلو لږولو او لرې کولو دفتر

POLپترول، تیل، او ګریس

PPCد سولې والیتي شوری

PRTد والیتي بیارغونې ډله

 PSCد امنیت خصوصي قرارداد کوونکی

PTECد بریښنا رسولو پراخه کول او نښلول

RAMP-UPلخوا د ښاري استوګنو لپاره د افغان سیمه ییزو ښاروالیو پروګرام USAID د

RC)سیمه ییزه قومانده )ایساف

RC Windowد بیا ګرځیدونکي لګښت کړکۍ

SCC)د ځانګړو دوسیو کمیټه )افغان

SIGARد افغانستان د بیارغونې لپاره ځانګړی عمومي پلټونکی

SYلمریز کال

TAPIد ترکمنستان-افغانستان-پاکستان-هند پایپ الین

TFBSO په افغانستان کې د سوداګرۍ او ثبات عملیاتونو لپاره وظیفوي ځواک

TMRد ترانسپورټیشن خوځښت غوښتنه

UNملګري ملتونه

UNDPد ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام

UNHCR د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیسیون

 UNODCد ملګرو ملتونو د مخدره توکو او جرمونو په وړاندې د مبارزې دفتر

USAAAد متحده ایاالتو د پوځ پلټونکې اداره

USACEد متحده ایاالتو د پوځي انجینرانو قطعې

USACE-TAN
 د متحده ایاالتو د پوځي انجینرانو قطعې — د اتالنتیک نه پورې غاړه 

د افغانستان شمال

USAIDد نړیوالې پراختیا لپاره د متحده ایاالتو اداره

USAID OIGکې د ځانګړی عمومي پلټونکي دفتر USAID په

USDAد متحده ایاالتو د کرهنې وزارت

USFOR-Aد متحده ایاالتو ځواکونه — افغانستان

USGSد متحده ایاالتو جیولوژیکي سروې

UXOناچاودیدلي مهمات

VSOد کلي ثابته کولو عملیاتونه

WTOد سوداګرۍ نړیوال سازمان
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1.  د دفاع وزارت، د متحده ایاالتو پایداره نړیواله مشري: د یوویشتمې پیړۍ دفاعي لومړیتوبونه، د 

2012 کال جنوري، 6 مخ. 

2.  40-107 عامه قانون، د هغو خلکو په وړاندې چې د متحده ایاالتو د سرتیرو په ضد یې نوي 

 ،§2(a) ،بریدونه پيل کړي، د متحده ایاالتو د پوځي ځواکونو د کارونې په اړه ګډه پریکړه

د 2001 کال د سپتمبر18. 

3.  سپینه ماڼۍ د مطبوعاتو وزیر دفتر، د خبرو نکل، ”ولسمشر بوش په افغانستان کې، د ترور په 

وړاندې نړیواله جګړې د پرپرمختګ په اړه خبرې کوي،“ د 2007 کال د فبروري په 15 نیټه په 

واشنګټن کې ایراد شوی. 

4.  سپینه ماڼۍ د مطبوعاتو وزیر دفتر، ”د افغانستان د ملت په هکله د ولسمشر اوباما خبرې،“ د 

بګرام په هوايي ډګر کې ایراد شوې ده، 5/1/2012. 

5.  د سیګار 12-12 پلټنه، په 2011 مالي کال کې د افغانستان د زیربنايي پروژو بودیجې له مهال 

ویشه شاته دي او د پایښت کافي پالنونه نلري، د 2012 کال د جوالی 30، 8-7 مخ. 

6.  د سیګار 4-13 تفتیش: په کندز کې د افغان ملي پولیسو والیتي مرکزونه: د ودانۍ له ځنډیدو 

او د لګښت د زیاتوالي نه وروسته بیاهم د تسهیالتو د کارونې او پایښت په اړه اندیښنې ال 

پاتې دي، د 2013 کال جنوري. د سیګار 5-13 تفتیش: د افغان سرحدي پولیسو تسهیالت: د 

کندز والیت په امام صاحب کې د افغان سرحدي پولیسو د ټولی مرکزونه:د 7.3 میلیونه ډالرو په 

لګښت ودانۍ په زیاته اندازه نه کارول کیږي، د 2013 کال جنوري. 

7.  د سیګار 13-11 پلټنه، په افغانستان کې د متحده ایاالتو د بسپنو په اړه د اداراتو ترمینځ ضعیفه 

همغږۍ او ناکافي کنترول د متحده ایاالتو مرستې ضایع کوي او د افغانستان د مالي سکټور له 

پرپرمختګ څخه مخنیوی کوي. د 2011 کال جوالی. 

8.  د آسیا پراختیايي بانک، TA 7637 (AFG) د بریښنا سکټور ماستر پالن، 11/30/2012. 

DoD  .9، ”په افغانستان کې د امنیت او ثبات د پرپرمختګ په اړه رپوټ“ (د NDAA برخې په 

اساس چې کانګرس د دې منلو ته تیاروي معموال ”د 1230 رپوټ“ په نوم یادیږي)، د 2012 کال 

دسمبر، 5 مخ. 

10.  د USAID OIG/Afghanistan رییس یادونه، ”د USAID/افغانستان د څارنې او ارزونې 

سیسټم بیا کتنه،“ 9/26/2012، 1 مخ. 

11.  د سیګار 9-12 پلټنه، USAID د بیارغونې په برخه کې 9.5 میلیارډه ډالره مرسته کړې ده او 

د ځینو مالي پلټنو بودیجه یې ورکړې، خو ګڼ شمیرې پلټنې د پام وړ ځنډ، د حساب ورکولو 

محدودیت، او د سرچینو د نشتون سره مخ شوي دي، د 2012 کال می.

12.  د سیګار 3-11 پلټنه: په هلمند او کندهار کې د ANP د ولسوالیو مرکزونو تسهیالت د څارنې 

کمزورتیا او د قرارداد ناسم پلي کیدو له امله د پام وړ نواقص لري، د 2010 کال اکتوبر.

،asiafoundation.org ،13.  آسیا فونډیشن، افغانستان په 2012 کال کې: د افغان خلکو یوه سروې 

د 2012 کال نومبر، 20 مخ. 

14.  نړیواله روڼتیا، د اداري فساد لست 2012، د 2012 کال دسمبر. 

،asiafoundation.org ،15.  آسیا فوندیشن، افغانستان په 2012 کال کې: د افغان خلکو یوه سروې 

د 2012 کال نومبر، 8 مخ. 

16.  د ادارې فساد څخه د څارنې او ارزونې ګډ خپلواکه کمیټه، ”دویم شپږ میاشتنۍ رپوټ،“ 

7/25/2012، 4 مخ. 

17.  د جاپان د بهرنیو چارو وزارت، ”ضمیمه: د دوه اړخیزه حساب ورکونې چوکاټ،“ انګلیسي متن، 

13 موضوع، 7/8/2012. 

18.  د سیګار 15-10 پلټنه، د اداري فساد په اړه د متحده ایاالتو لخوا یوه وروستۍ او جامعه 

ستراتیژي به په افغانستان کې د متحده ایاالتو له بیارغونیزو هڅو سره ډیره مرسته وکړي. د 

2010 کال اګست.

19.  د افغانستان په اړه د ټوکیو کنفرانس، د لیږد څخه د بدلون تر پړاو پورې د افغانستان په ځان 

تکیه کیدو لپاره د ټوکیو د ملګرتیا اعالمیه، 7/8/2012، پارا. 15. 

،IMF د قرضې د پایښت په اړه نوې تحلیل،“ 6/19/2012، 1 مخ؛” ،IMF/20.  نړیوال بانک 

”د هیواد 12/245 شمیره رپوټ،“ د 2012 کال اګست، 25 مخ. 

21.  د واشنګټن پوسټ له الرې اسوشتید پرس، ”د ناټو په غونډه کې، کلینټن پر ایتالفیانو ږغ کوي 

چې ارومرو باید د 2014 کال څخه وروسته د افغان امنیت په اړه خپلې کړې ژمنې ترسره کړي،“ 

 .12/5/2012

DoD  .22، 1230 شمیره رپوټ، د 2012 کال دسمبر، 47 مخ. 

DoD  .23، 1230 شمیره رپوټ، د 2012 کال دسمبر، 47 مخ. 

24.  د سیګار 1-13 پلټنه، د افغان ملي امنیتي ځواکونو تسهیالت: د عملیاتونو او ساتنې د بودیجو، 

څارنې، او پایښت په اړه اندیښنې، د 2012 کال اکتوبر. 

25.  د سیګار 7-11 پلټنه، د قوماندان بیړنی غبرګون پروګرام د لغمان په والیت کې ځینې ګټې کړي 

دي خو د کمزورې څارنې او د پایښت د اندیښنو له امله مشکوکې پایلې او د بودیجو بالقوه 

ضایع کیدلو خطر رامینځته شوي دي، د 2011 کال جنوري. 

26.  د سیګار 12-12 پلټنه، په 2011 مالي کال کې د افغان زیربنايي بودیجو پروژې له مهال ویشه 

وروسته دي او هم د پایښت کافي پالنونه نلري، د 2012 کال جوالی. 

27.  د GAO-11-907 ،GAO شمیره رپوټ، د افغانستان حکومتولي: د کړنو په معلوماتو کې د خال 

شتون د دې المل شوې ده چې د مالي ادارې د ظرفیت په جوړولو کې د متحده ایاالتو هڅې په 

مجموعي توګه ونه ارزول شي، د 2011 کال سپتمبر. 

28.  د R42827 ،CRS شمیره رپوټ، آیا بهرنۍ مرستې ګټه کوي؟ د متحده ایاالتو د بهرنیو مرستو د 

ارزولو لپاره هڅې، د 2012 کال د نومبر 19، 3 مخ. 

29.  د سیګار 8-12 پلټنه، USAID د افغان باثباته کولو یوې پروژې ته یې سربیره پردې چې 

مشکوکې پایلې یې درلودې 400 میلیونه ډالر لګښت ورکړه، خو د داسې هڅو د ښه ارزولو لپاره 

 .ii ،یې ځینې ګامونه پورته کړي دي، د 2012 کال اپریل

P.L. 112-175  .30, 9/28/2012؛ د سیګار 1/17/2013 معلوماتي غوښتنې ته د DoD ځواب؛ د 

سیګار 1/3/2013 معلوماتي غوښتنې ته د USAID ځواب؛ د سیګار 1/8/2013 معلوماتي 

 .12/23/2011 ،P.L. 112-74 ځواب؛ State غوښتنې ته د

31.  د دې رپوټ ب ضمیمه وګورئ. 

P.L. 111-32  .32، ”د اضافي تخصیصاتو الیحه 2009،“ 6/24/2009. 

33.  د سیګار 7/20/2009 بررسۍ ته د DoD ځواب. 

34.  د دې رپوټ ب ضمیمه وګورئ؛ د سیګار 1/17/2013 معلوماتي غوښتنې ته د DoD ځواب. 

35.  د سیګار 1/17/2013 معلوماتي غوښتنې ته د DoD ځواب.

OIG DoD  .36، ”د بسپنو ویش او د افغانستان د امنیتي ځواکونو د بودیجو اداره کولو لپاره د 

مقید شوو بودیجو د اعتبار موده- لومړی پړاو، 11/5/2007“، 2 مخ. 

37.  د سیګار 1/17/2013 معلوماتي غوښتنې ته د DoD ځواب. 

38.  د سیګار 1/17/2013 معلوماتي غوښتنې ته د DoD ځواب. 

 DoD  .39، د مالي ادارې مقرره، ”د قوماندان بیړنی غبرګون پروګرام: 12 جلد، 27 فصل،“

1/2009، 3-27 مخ. 

USFOR-A  .40 ”د قوماندان بیړنی غبرګون پروګرام، SOP (CERP)،“ د USFOR-A ،1-06 خپرونه، 

 .12/23/2011 ،P.L.112-74 2/2011، 35 مخ؛

41.  د دې رپوت ب ضمیمه وګورئ. 

42.  د سیګار 1/15/2013 معلوماتي غوښتنې ته د DoD ځواب. 

43.  د پوځي خدمتونو لپاره د متحده ایاالتو د سنا د کمیټې مطبوعاتي خپرونه، ”سنا د 2011 مالي 

کال لپاره د Ike Skelton د ملي دفاع واکمنۍ الیحه تصویب کړه،“ 12/22/2010. 

 44.  د سیګار 1/17/2013 معلوماتي غوښتنې ته د DoD ځواب. .P.L 74-112، 12/23/2011؛

 .4/15/2011 ،P.L. 112-10

TFBSO  .45، ”د TFBSO په اړه معلومات،“ د السرسۍ نیټه 10/20/2011؛ د سیګار 7/22/2011 

معلوماتي غوښتنې ته د DoD ځواب. 

46.  د دې رپوت ب ضمیمه وګورئ. 

47.  د سیګار 1/4/2013 معلوماتي غوښتنې ته د DoD ځواب. 

DoD  .48، ”د مخدره توکو څخه مخنیوی او د مخدره توکو په ضد فعالیتونه، په 2009 مالي دفاعي 

کال کې د مخدره توکو څخه مخینوی او د مخدره توکو په ضد فعالیتونو لپاره اضافي وړاندیز،“ 

دالسرسۍ نیټه 4/13/2010. 

DoD OIG  .49، ”د DoD د 2011 مالي کال په اړه د خپلواکو پلټونکو رپوټ، د هغو بودیجو د 

محاسبې تشریحي رپوټ چې د مخدره توکو څخه د مخنیوی کولو ملي پروګرام د کارونو لپاره 

 .1/30/2012 ،DODIG-2012-04 .مقید شوي و،“ د رپوټ شمیره

50.  د سیګار 1/2/2013 معلوماتي غوښتنې ته د DoD ځواب. 

USAID  .51، ”د متحده ایاالتو د بهرنیو مرستو د ماخذ الرښود،“ 1/2005، 6 مخ. 

52.  د سیګار 1/3/2013 معلوماتي غوښتنې ته د USAID ځواب. 

53.  د سیګار 1/3/2013، او 10/2/2012 معلوماتي غوښتنې ته د USAID ځواب. 

54.  د سیګار 10/13/2009 معلوماتي غوښتنې ته د State ځواب. 



پای لیکونه

195 I    د 2013 کال د جنوري 30 نیټه د متحده ایاالتو کانګرس ته رپوټ    

55.  د سیګار 1/8/2013 معلوماتي غوښتنې ته د State ځواب. 

56.  د سیګار 1/8/2013، او 10/11/2012 معلوماتي غوښتنې ته د State ځواب. 

57.  سیګار، ”د متحده ایاالتو کانګرس ته درې میاشتنۍ رپوټ،“ 7/30/2010، 51 مخ. 

 58.  نړیوال بانک، ”ARTF: د 2012 کال د دسمبر تر 20 نیټې پورې د مالي وضعیت په اړه

د رییس رپوټ،“ 5 مخ.

 59.  نړیوال بانک، ”ARTF: د 2012 کال د دسمبر تر 20 نیټې پورې د مالي وضعیت په اړه

د رییس رپوټ،“ 1 مخ. 

 60.  نړیوال بانک، ”ARTF: د 2012 کال د دسمبر تر 20 نیټې پورې د مالي وضعیت په اړه

د رییس رپوټ،“ 5 مخ. 

61.  نړیوال بانک، ”د هیواد درې میاشتنۍ تازه خبرې: افغانستان،“ 4/2011، 16 مخ. 

 62.  نړیوال بانک، ”ARTF: د 2012 کال د دسمبر تر 20 نیټې پورې د مالي وضعیت په اړه

د رییس رپوټ،“ 7 مخ. 

63.  نړیوال بانک، ”د هیواد درې میاشتنۍ تازه خبرې: افغانستان،“ 4/2011، 16 مخ. 

 64.  نړیوال بانک، ”ARTF: د 2012 کال د دسمبر تر 20 نیټې پورې د مالي وضعیت په اړه

د رییس رپوټ،“ 7 مخ. 

EC  .65، ”افغانستان: د لوبو هیواد، د 2011 کال جنوري،“ 3/31/2011، 7 مخ. 

 “،Q3/2012 د څلورم پړاو د پرپرمختګ په اړه درې میاشتنۍ رپوټ LOTFA د” ،UNDP  .66

 ضمیمه 1، 12/4/2012؛ د LOTFA په اړه د UNDP درې میاشتنۍ او کلنۍ رپوټ څخه

د سیګار تحلیل، 1/15/2013. 

 “،Q3/2012 د څلورم پړاو د پرپرمختګ په اړه درې میاشتنۍ رپوټ LOTFA د” ،UNDP  .67

 ضمیمه 2، 12/4/2012؛ د LOTFA په اړه د UNDP درې میاشتنۍ او کلنۍ رپوټ څخه

د سیګار تحلیل، 1/15/2013. 

 “،Q3/2012 د څلورم پړاو د پرپرمختګ په اړه درې میاشتنۍ رپوټ LOTFA د” ،UNDP  .68

ضمیمه 1، 12/4/2012.

 “،Q3/2012 د څلورم پړاو د پرپرمختګ په اړه درې میاشتنۍ رپوټ LOTFA د” ،UNDP  .69

ضمیمه 1، 12/4/2012؛ د LOTFA په اړه دUNDP درې میاشتنۍ او کلنۍ رپوټ څخه د 

سیګار تحلیل، 1/15/2013. 

70.  د سیګار 1/17/2013 معلوماتي غوښتنې ته د DoD ځواب. 

71.  غونډۍ، ”اوباما د 633B$ دفاعي الیحه السلیک کړه،“ 1/3/2013؛ د کنفرانس رپوټ، ”د 2013 

مالي کال لپاره د ملي دفاع واکمنۍ الیحه،“ 1572–1571 مخ. 

72.  175-112 عامه قانون، ”د 2013 مالي کال او نورو موخو لپاره د دوامداره تخصیصاتو برابرول،“ 

 .STAT 1314 .9/28/2012، 126 مخ

DoD  .73، ”په افغانستان کې د امنیت او ثبات په لوري د پرمختګ په اړه رپوټ،“ 12/2012، 5 مخ. 

DoD  .74، ”په افغانستان کې د امنیت او ثبات په لوري د پرمختګ په اړه رپوټ،“ 12/2012، 42 مخ. 

DoD  .75، ”په افغانستان کې د امنیت او ثبات په لوري د پرمختګ په اړه رپوټ،“ 12/2012، 9 مخ. 

DoD  .76، ”په افغانستان کې د امنیت او ثبات په لوري د پرمختګ په اړه رپوټ،“ 12/2012، 43 مخ. 

77.  سپینه ماڼۍ، ”د ولسمشر اوباما او ولسمشر کرزي لخوا ګډه بیانیه،“ 1/11/2013. 

78.  سپینه ماڼۍ، ”د ولسمشر اوباما او ولسمشر کرزي لخوا ګډه بیانیه،“ 1/11/2013. 

DoD  .79، ”په افغانستان کې د امنیت او ثبات په لوري د پرمختګ په اړه رپوټ،“ 12/2012، 20 مخ. 

DoD  .80، ”په افغانستان کې د امنیت او ثبات په لوري د پرمختګ په اړه رپوټ،“ 12/2012، 24–21 مخ. 

DoD  .81، ”په افغانستان کې د امنیت او ثبات په لوري د پرمختګ په اړه رپوټ،“ 12/2012، 27 مخ. 

82.  د سیګار 1/11/2013 بررسۍ ته د DoD ځواب. 

DoD  .83، ”په افغانستان کې د امنیت او ثبات په لوري د پرمختګ په اړه رپوټ،“ 12/2012، 35–34 مخ. 

DoD  .84، ”په افغانستان کې د امنیت او ثبات په لوري د پرمختګ په اړه رپوټ،“ 12/2012، 34 مخ. 

85.  د سیګار 1/11/2013 بررسۍ ته د DoD ځواب. 

DoD  .86، ”په افغانستان کې د امنیت او ثبات په لوري د پرمختګ په اړه رپوټ،“ 12/2012، 37 مخ. 

87.  د سیګار 1/2/2013 بررسۍ ته د DoD ځواب. 

 88.  د سیګار 1/2/2013 معلوماتي غوښتنې ته د DoD ځواب؛ د سیګار 1/11/2013 بررسۍ ته

د DoD ځواب. 

89.  د سیګار 1/2/2013 بررسۍ ته د DoD ځواب. 

DoD  .90، ”په افغانستان کې د امنیت او ثبات په لوري د پرمختګ په اړه رپوټ،“ 10/2011، 4 مخ. 

DoD  .91، ”په افغانستان کې د امنیت او ثبات په لوري د پرمختګ په اړه رپوټ،“ 12/2012، 16 مخ. 

DoD  .92، ”په افغانستان کې د امنیت او ثبات په لوري د پرمختګ په اړه رپوټ،“ 4/2012، 4 مخ. 

DoD  .93، ”د پنتاګون څخه د جورج لیټل لخوا د خبرونو لنډیز،“ 9/4/2012. 

DoD  .94، ”په افغانستان کې د امنیت او ثبات په لوري د پرمختګ په اړه رپوټ،“ 12/2012، 45، 56 مخ. 

DoD  .95، ”په افغانستان کې د امنیت او ثبات په لوري د پرمختګ په اړه رپوټ،“ 12/2012، 45، 56 مخ. 

96.  د سیګار 01/02/2013 معلوماتي غوښتنې ته د CSTC-A ځواب. 

97.  د سیګار 01/02/2013 معلوماتي غوښتنې ته د CSTC-A ځواب؛ د سیګار 01/14/2013 بررسۍ 

ته د NTM-A/CSTC-A ځواب. 

98.  د سیګار 10-11 پلټنه، ”که څه هم د MoI د پرسونل سیسټمونه وده موندلي، خو بیاهم د 

ANP د معاشونو د لګښت او د کاري ځواک معلومولو لپاره اضافي کړنو ته اړتیا لیدل کیږي،“ 

 .7–6 ،3 ،ii ،4/25/2011

DoD OIG  .99 ”د بسپنو ویش، او د افغانستان د ملي پوځ د معاشونو مالي مامورین ودې ته اړتیا 

لري،“ د رپوټ شمیره. DODIG-2012-058، 2/29/2012، 8 مخ. 

100.  د سیګار 10/1/2012 معلوماتي غوښتنې ته د CSTC-A ځواب. 

101.  د سیګار 1/14/2013 بررسۍ ته د NTM-A/CSTC-A ځواب. 

102.  د سیګار 12/20/2012 معلوماتي غوښتنې ته د ISAF ځواب. 

103.  د سیګار 11-10 پلټنه، ”د افغان ملي امنیتي ځواکونو د ارزونې د اعتبار زیاتولو لپاره ځینې 

 .2 ،ii ،6/29/2010 “،کارونو ته اړتیا لیدل کیږي

104.  د سیګار 12/20/2012 معلوماتي غوښتنې ته د CSTC-A ځواب. 

 GAO-12-951T  .105، ”اوږدمهاله ننګونې کولی شي د افغان ملي امنیتي ځواکونو پرپرمختګ

او پایښت تر اغیزې الندې راولي،“ 7/24/2012. 

106.  سیګار، ”د متحده ایاالتو کانګرس ته درې میاشتنۍ رپوټ،“ 10/30/2012، 80 مخ. 

107.  د سیګار 12/20/2012 معلوماتي غوښتنې ته د CSTC-A ځواب. 

108.  د سیګار 12/20/2012 معلوماتي غوښتنې ته د CSTC-A ځواب؛ د سیګار 1/10/2012 بررسۍ 

ته د IJC ځواب. 

109.  د سیګار 12/20/2012 معلوماتي غوښتنې ته د CSTC-A ځواب. 

110.  د سیګار 12/20/2012 معلوماتي غوښتنې ته د CSTC-A ځواب. 

NTM-A   .111، ”د MoD/GS ارزونه ACG-AD د کال د جنوري څخه تر مارچ پورې،“ 3 مخ. 

112.  د سیګار 1/2/2013 معلوماتي غوښتنې ته د CSTC-A ځواب. 

113.  د سیګار 1/2/2013 معلوماتي غوښتنې ته د CSTC-A ځواب. 

114.  د سیګار 1/17/2013 معلوماتي غوښتنې ته د DoD ځواب. 

115.  د سیګار 1/2/2012 معلوماتي غوښتنې ته د CSTC-A ځواب. 

116.  د سیګار 1/17/2013 معلوماتي غوښتنې ته د DoD ځواب. 

117.  د سیګار 1/2/2013 معلوماتي غوښتنې ته د CSTC-A ځواب. 

118.  د سیګار 1/2/2013 معلوماتي غوښتنې ته د CSTC-A ځواب. 

 DoD OIG  .119 ”د بسپنو ویش، او د افغانستان د ملي پوځ د معاشونو مالي مامورین ودې ته

اړتیا لري،“ د رپوټ شمیره. DODIG-2012-058، 2/29/2012، 4–5 مخ. 

120.  د سیګار 1/2/2013 معلوماتي غوښتنې ته د CSTC-A ځواب. 

121.  د سیګار 1/2/2013 معلوماتي غوښتنې ته د CSTC-A ځواب. 

 DoD OIG  .122 ”د بسپنو ویش، او د افغانستان د ملي پوځ د معاشونو مالي مامورین ودې ته

 .i ،2/29/2012 ,DODIG-2012-058 .اړتیا لري،“ د رپوټ شمیره

123.  د سیګار 1/17/2013 معلوماتي غوښتنې ته د DoD ځواب. 

124.  د سیګار 1/2/2013 معلوماتي غوښتنې ته د CSTC-A ځواب. 

125.  د سیګار 1/2/2013 معلوماتي غوښتنې ته د CSTC-A ځواب. 

 DoD  .126، ”د بهرنیو احتمالي عملیاتونو لپاره د 2013 مالي کال توجیه کول، د افغانستان

امنیتي ځواکونو بودیجه،“ 2/2012، 17–8 مخ. 

127.  د سیګار 1/17/2013 معلوماتي غوښتنې ته د DoD ځواب. 

128.  د سیګار 1/2/2012 معلوماتي غوښتنې ته د CSTC-A ځواب. 

129.  د سیګار 1/2/2012 معلوماتي غوښتنې ته د CSTC-A ځواب. 

 DoD  .130، ”د بهرنیو احتمالي عملیاتونو لپاره د 2013 مالي کال توجیه کول، د افغانستان

امنیتي ځواکونو بودیجه،“ 2/2012، 6–5 مخ. 

131.  د سیګار 1/17/2013 معلوماتي غوښتنې ته د DoD ځواب. 

132.  د سیګار 1/2/2013 معلوماتي غوښتنې ته د CSTC-A ځواب. 
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133.  د سیګار 1/2/2013 معلوماتي غوښتنې ته د CSTC-A ځواب. 

 134.  د سیګار 1/2/2013 معلوماتي غوښتنې ته د CSTC-A ځواب؛ د سیګار 1/14/2013 بررسۍ

ته د NTM-A/CSTC-A ځواب. 

135.  د سیګار 1/14/2013 بررسۍ ته د NTM-A/CSTC-A ځواب. 

 136.  د سیګار 1/2/2013 معلوماتي غوښتنې ته د CSTC-A ځواب؛ د سیګار 1/14/2013 بررسۍ

ته د NTM-A/CSTC-A ځواب. 

137.  د سیګار 1/2/2013 معلوماتي غوښتنې ته د CSTC-A ځواب. 

 138.  د سیګار 1/2/2013 معلوماتي غوښتنې ته د CSTC-A ځواب؛ د سیګار 1/14/2013 بررسۍ

ته د NTM-A/CSTC-A ځواب. 

139.  د سیګار 1/2/2013 معلوماتي غوښتنې ته د CSTC-A ځواب. 

140.  د سیګار 1/2/2013 معلوماتي غوښتنې ته د CSTC-A ځواب. 

141.  د سیګار 1/2/2013 معلوماتي غوښتنې ته د CSTC-A ځواب. 

142.  د سیګار 1/11/2013 بررسۍ ته د DoD ځواب. 

143.  د سیګار 1/17/2013 معلوماتي غوښتنې ته د DoD ځواب. 

144.  د سیګار 1/2/2013 معلوماتي غوښتنې ته د CSTC-A ځواب. 

145.  د سیګار 1/17/2013 معلوماتي غوښتنې ته د DoD ځواب. 

146.  د سیګار 1/2/2013 معلوماتي غوښتنې ته د CSTC-A ځواب. 

147.  د سیګار 1/2/2013 معلوماتي غوښتنې ته د CSTC-A ځواب. 

148.  د سیګار 1/2/2013 معلوماتي غوښتنې ته د CSTC-A ځواب. 

149.  د سیګار 1/2/2013 معلوماتي غوښتنې ته د CSTC-A ځواب. 

150.  د سیګار 1/17/2013 معلوماتي غوښتنې ته د DoD ځواب. 

151.  د سیګار 1/2/2013 معلوماتي غوښتنې ته د CSTC-A ځواب. 

152.  د سیګار 1/17/2013 معلوماتي غوښتنې ته د DoD ځواب. 

153.  د سیګار 1/2/2013 معلوماتي غوښتنې ته د CSTC-A ځواب. 

154.  د سیګار 1/2/2013 معلوماتي غوښتنې ته د CSTC-A ځواب. 

 DoD  .155، ”د بهرنیو احتمالي عملیاتونو لپاره د 2013 مالي کال توجیه کول، د افغانستان

امنیتي ځواکونو بودیجه،“ 2/2012، 6–5 مخ. 

156.  د سیګار 1/17/2013 معلوماتي غوښتنې ته د DoD ځواب. 

 157.  د سیګار 1/2/2013 معلوماتي غوښتنې ته د CSTC-A ځواب؛ د سیګار 1/14/2013 بررسۍ

ته د NTM-A/CSTC-A ځواب. 

158.  د سیګار 1/2/2013 معلوماتي غوښتنې ته د CSTC-A ځواب. 

 159.  د سیګار 1/2/2013 معلوماتي غوښتنې ته د CSTC-A ځواب؛ د سیګار 1/14/2013 بررسۍ

ته د NTM-A/CSTC-A ځواب. 

160.  د سیګار 1/2/2013 معلوماتي غوښتنې ته د CSTC-A ځواب. 

161.  د سیګار 1/2/2013 معلوماتي غوښتنې ته د CSTC-A ځواب. 

162.  د سیګار 12/27/2012 معلوماتي غوښتنې ته د CENTCOM ځواب. 

163.  د سیګار 1/8/2012 بررسۍ ته د SOJTF ځواب. 

164.  د سیګار 12/27/2012 معلوماتي غوښتنې ته د CENTCOM ځواب. 

165.  د سیګار 1/2/2013 معلوماتي غوښتنې ته د CSTC-A ځواب. 

166.  د سیګار 1/2/2013 معلوماتي غوښتنې ته د CSTC-A ځواب. 

 NTM-A  .167 ”افغان عامه محافظت ځواکونه د افغانانو نوي ساتونکي ګرځي،“ 8/9/2012،

د السرسۍ نیټه 1/14/2013. 

168.  د سیګار 1/2/2013 معلوماتي غوښتنې ته د CENTCOM ځواب. 

169.  د سیګار 12/31/2012 معلوماتي غوښتنې ته د PM/WRA ،DoS ځواب. 

170.  د سیګار 12/31/2012 معلوماتي غوښتنې ته د PM/WRA ،DoS ځواب. 

171.  د درې رپوټ ب ضمیمه وګورئ. 

172.  د سیګار 12/31/2013 معلوماتي غوښتنې ته د INL ،DoS ځواب. 

173.  د سیګار 12/31/2013 معلوماتي غوښتنې ته د INL ،DoS ځواب. 

174.  د سیګار 1/11/2013 بررسۍ ته د CSTC-A ځواب. 

175.  د سیګار 12/31/2013 معلوماتي غوښتنې ته د INL ،DoS ځواب. 

 176.  د سیګار 12/31/2013 معلوماتي غوښتنې ته د INL ،DoS ځواب؛ د سیګار 1/11/2013

بررسۍ ته د INL ،DoS ځواب. 

UNODC  .177 ”د افغانستان د تریاکو سروی 2012: د موندنو خالصه،“ 11/2012، 4–3 مخ. 

UNODC  .178 ”د افغانستان د تریاکو سروی 2012: د موندنو خالصه،“ 11/2012، 4–3 مخ. 

 INL  .179 ، ”په افغانستان کې د ښاریانو لخوا د مخدره توکو د کارونې سروی 2012،“ 12/2012،

4–3 مخ. 

INL  .180 ”په افغانستان کې د مخدره توکو د درملنې ارزونه: اجرايي لنډیز،“ 10/2012، 2–1 مخ. 

INL  .181 ”په افغانستان کې د مخدره توکو د درملنې ارزونه: اجرايي لنډیز،“ 10/2012، 2–1 مخ. 

UNODC  .182، ”په مرکزي او سهیلي آسیا کې د قانوني سوداګرۍ څخه د تریاکو د قاچاق وړلو لپاره 

کار اخیستنه: د ګواښ ارزونه،“ 10/2012، 7، 9 مخ. 

183.  د سیګار 1/2/2013 معلوماتي غوښتنې ته د CSTC-A ځواب. 

184.  د سیګار 1/2/2013 معلوماتي غوښتنې ته د CSTC-A ځواب. 

185.  د سیګار 1/10/2013 معلوماتي غوښتنې ته د DoD ځواب. 

186.  د سیګار 1/10/2013 معلوماتي غوښتنې ته د DoD ځواب. 

187.  د سیګار 1/10/2013 معلوماتي غوښتنې ته د DoD ځواب. 

188.  د سیګار 1/10/2013 معلوماتي غوښتنې ته د DoD ځواب. 

189.  د دې رپوټ ب ضمیمه وګوری. 

AP  .190، ”فرانسې د یوې سري بین االفغاني ناستې کوربه دی،“ 12/20/2012؛ ”افغان، د طالبانو 

چارواکي د هیواد د راتلونکي په اړه خبرې اترې کوي“، 12/20/2012؛ د سیګار 1/4/2013 

 معلوماتي غوښتنې ته د DoS/SCA ځواب؛ سپینه ماڼۍ، ”د ولسمشر اوباما او ولسمشر

حامد کرزي لخوا ګډ مطبوعاتي کنفرانس،“ 1/11/2013. 

 191.  د ملګرو ملتونو عمومي منشي، ”په افغانستان کې وضعیت، او نړیوالې سولې او امنیت لپاره

یې الرښونه،“ 12/6/2012، 4 مخ؛ د آزاد اروپا راډیو/د آزادۍ راډیو، ”د طالبانو د بندیانو ازادول 

لوړ خطر او لږه ګټه لري،“ 1/15/2013. 

192.  د سیګار 1/4/2013 معلوماتي غوښتنې ته د DoS/SCA ځواب. 

193.  د سیګار 1/4/2013 معلوماتي غوښتنې ته د DoS/SCA ځواب. 

194.  د سیګار 1/4/2013 معلوماتي غوښتنې ته د DoS/SCA ځواب. 

195.  د سیګار 1/4/2013 معلوماتي غوښتنې ته د DoS/SCA ځواب. 

196.  د سیګار 1/4/2013 معلوماتي غوښتنې ته د DoS/SCA ځواب. 

197.  د سیګار 1/4/2013 معلوماتي غوښتنې ته د DoS/SCA ځواب. 

198.  د سیګار 1/4/2013 معلوماتي غوښتنې ته د DoS/SCA ځواب. 

199.  د سیګار 1/4/2013 معلوماتي غوښتنې ته د DoS/SCA ځواب؛ سیګار، ”کانګرس ته درې 

میاشتنۍ رپوټ،“ 104 مخ، د 2012 کال د اکتوبر 30 نیټه. 

200.  د سیګار 1/4/2013 معلوماتي غوښتنې ته د DoS/SCA ځواب. 

201.  د سیګار 1/4/2013 معلوماتي غوښتنې ته د DoS/SCA ځواب. 

 DoD  .202، ”په افغانستان کې د ثبات او امنیت په لوري د پرپرمختګ په اړه رپوټ،“

12/2012، 103 مخ. 

203.  د سیګار 12/23/2012 معلوماتي غوښتنې ته د USAID ځواب. 

204.  د سیګار 12/23/2012 معلوماتي غوښتنې ته د USAID ځواب. 

205.  د سیګار 12/23/2012 معلوماتي غوښتنې ته د USAID ځواب. 

 206.  د سیګار 12/23/2012 معلوماتي غوښتنې ته د USAID ځواب؛ د سیګار 1/14/2013 بررسۍ

ته د USAID ځواب؛ د سیګار 1/11/2013 معلوماتي غوښتنې ته د DoS ځواب. 

 207.  د سیګار 12/23/2012 معلوماتي غوښتنې ته د USAID ځواب؛ د سیګار 1/14/2013 بررسۍ

ته د USAID ځواب؛ د سیګار 1/11/2013 معلوماتي غوښتنې ته د DoS ځواب. 

 208.  په کابل کې د متحده ایاالتو سفارت، ”د ټاکنې خپلواک افغان کمیسیون لخوا د اعالمیې په

اړه د متحده ایاالتو د سفارت بیانیه،“ 10/31/2012. 

 209.  د ملګرو ملتونو عمومي منشي، ”په افغانستان کې وضعیت، او د نړیوالې سولې او امنیت

لپاره یې الرښونه،“ 12/6/2012، 2 مخ 

210.  د ملګرو ملتونو عمومي منشي، ”په افغانستان کې وضعیت، او نړیوالې سولې او امنیت لپاره یې 

الرښونه،“ 12/6/2012، 2 مخ؛ د سیګار 12/23/2012 معلوماتي غوښتنې ته د USAID ځواب. 

211.  د سیګار 1/11/2013 معلوماتي غوښتنې ته د DoS ځواب. 

212.  د سیګار 1/11/2013 معلوماتي غوښتنې ته د DoS ځواب. 

213.  د سیګار 1/11/2013 معلوماتي غوښتنې ته د DoS ځواب. 

214.  د سیګار 1/11/2013 معلوماتي غوښتنې ته د DoS ځواب. 
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 215.  د سیګار 12/23/2012 معلوماتي غوښتنې ته د USAID ځواب؛ د سیګار 1/14/2012 بررسۍ

ته د USAID ځواب. 

216.  د سیګار 12/23/2012 معلوماتي غوښتنې ته د USAID ځواب. 

217.  د سیګار 12/23/2012 معلوماتي غوښتنې ته د USAID ځواب. 

218.  د سیګار 12/23/2012 معلوماتي غوښتنې ته د USAID ځواب. 

219.  د سیګار 31/2012-12 معلوماتي غوښتنې ته د USAID ځواب. 

220.  د سیګار 12/23/2012 معلوماتي غوښتنې ته د USAID ځواب. 

221.  د سیګار 12/23/2012 معلوماتي غوښتنې ته د USAID ځواب. 

 222.  د ملګرو ملتونو عمومي منشي، ”په افغانستان کې وضعیت، او نړیوالې سولې او امنیت لپاره

یې الرښونه،“ 12/6/2012، 3 مخ. 

MoF  .223 ”د 1391 کال د عایداتو ټولونه او نښه،“ د السرسۍ نیټه 1/11/2013. 

 DoD  .224، ”په افغانستان کې د ثبات او امنیت په لوري د پرپرمختګ په اړه رپوټ،“ 12/2012،

110 مخ.

225.  د سیګار 12/21/2012 معلوماتي غوښتنې ته د خزانې وزارت ځواب. 

226.  د سیګار 12/21/2012 معلوماتي غوښتنې ته د خزانې وزارت ځواب. 

 DoD  .227، ”په افغانستان کې د ثبات او امنیت په لوري د پرپرمختګ په اړه رپوټ،“ 12/2012،

110 مخ. 

 DoD  .228، ”په افغانستان کې د ثبات او امنیت په لوري د پرپرمختګ په اړه رپوټ،“ 12/2012،

106 مخ. 

229.  د سیګار 12/21/2012 معلوماتي غوښتنې ته د خزانې وزارت ځواب. 

230.  د سیګار 12/21/2012 معلوماتي غوښتنې ته د خزانې وزارت ځواب. 

DoD  .231، ”په افغانستان کې د ثبات او امنیت په لوري د پرپرمختګ په اړه رپوټ،“ 12/2012، 

107-106 مخ. 

 DoD  .232، ”په افغانستان کې د ثبات او امنیت په لوري د پرپرمختګ په اړه رپوټ،“ 12/2012،

107 مخ. 

 DoD  .233، ”په افغانستان کې د ثبات او امنیت په لوري د پرپرمختګ په اړه رپوټ،“ 12/2012،

107 مخ. 

234.  د سیګار 1/4/2013 معلوماتي غوښتنې ته د DoS/SCA ځواب. 

235.  د سیګار 1/4/2013 معلوماتي غوښتنې ته د DoS/SCA ځواب. 

236.  د سیګار 1/4/2013 معلوماتي غوښتنې ته د DoS/SCA ځواب. 

237.  د سیګار 1/4/2013 معلوماتي غوښتنې ته د DoS/SCA ځواب. 

 238.  د ملګرو ملتونو عمومي منشي، ”په افغانستان کې وضعیت، او نړیوالې سولې او امنیت

لپاره یې الرښونه،“ 12/6/2012، 4 مخ. 

239.  د سیګار 1/14/2013 بررسۍ ته د USAID ځواب. 

240.  د سیګار 12/27/2012 معلوماتي غوښتنې ته د USAID ځواب. 

241.  د سیګار 12/27/2012 معلوماتي غوښتنې ته د USAID ځواب. 

242.  د سیګار 12/27/2012 معلوماتي غوښتنې ته د USAID ځواب. 

243.  د سیګار 12/27/2012 معلوماتي غوښتنې ته د USAID ځواب. 

244.  د سیګار 12/27/2012 معلوماتي غوښتنې ته د USAID ځواب. 

245.  د سیګار 12/27/2012 معلوماتي غوښتنې ته د USAID ځواب. 

246.  د سیګار 12/27/2012 معلوماتي غوښتنې ته د USAID ځواب. 

247.  د سیګار 12/27/2012 معلوماتي غوښتنې ته د USAID ځواب. 

248.  د سیګار 1/10/2013 معلوماتي غوښتنې ته د DoD/OSD ځواب. 

249.  د سیګار 12/27/2012 معلوماتي غوښتنې ته د USAID ځواب. 

250.  د سیګار 12/27/2012 معلوماتي غوښتنې ته د USAID ځواب. 

251.  د سیګار 12/23/2012 معلوماتي غوښتنې ته د USAID ځواب. 

252.  د سیګار 12/23/2012 معلوماتي غوښتنې ته د USAID ځواب. 

 DoD  .253، ”په افغانستان کې د ثبات او امنیت په لوري د پرپرمختګ په اړه رپوټ،“ 12/2012،

103 مخ. 

 DoD  .254، ”په افغانستان کې د ثبات او امنیت په لوري د پرپرمختګ په اړه رپوټ،“ 12/2012،

103 مخ. 

 DoD  .255، ”په افغانستان کې د ثبات او امنیت په لوري د پرپرمختګ په اړه رپوټ،“ 12/2012،

112 مخ. 

 DoD  .256، ”په افغانستان کې د ثبات او امنیت په لوري د پرپرمختګ په اړه رپوټ،“ 12/2012،

112 مخ. 

257.  دسیګار 12/23/2012 معلوماتي غوښتنې ته د USAID ځواب. 

 DoD  .258، ”په افغانستان کې د ثبات او امنیت په لوري د پرپرمختګ په اړه رپوټ،“ 12/2012،

112 مخ. 

259.  د ملګرو ملتونو عمومي منشي، ”په افغانستان کې وضعیت، او نړیوالې سولې او امنیت لپاره یې 

الرښونه،“ 12/6/2012، 11–10 مخ 

 DoD  .260، ”په افغانستان کې د ثبات او امنیت په لوري د پرپرمختګ په اړه رپوټ،“ 12/2012،

104 مخ. 

261.  د ملګرو ملتونو عمومي منشي، ”په افغانستان کې وضعیت، او نړیوالې سولې او امنیت لپاره یې 

الرښونه،“ 12/6/2012، 11-10 مخ. 

 DoD  .262، ”په افغانستان کې د ثبات او امنیت په لوري د پرپرمختګ په اړه رپوټ،“ 12/2012،

104 مخ. 

263.  ،د سیګار 12/31/2012 معلوماتي غوښتنې ته د DoS/INL ځواب؛ CRS، ”افغانستان: سیاست، 

ټاکنې، او د حکومت کړنې،“ 11/30/2012، 10 مخ. 

264.  د سیګار 12/31/2012 معلوماتي غوښتنې ته د DoS/INL ځواب. 

265.  د سیګار 12/31/2012 معلوماتي غوښتنې ته د DoS/INL ځواب. 

266.  د سیګار 12/31/2012 معلوماتي غوښتنې ته د DoS/INL ځواب. 

267.  د سیګار 12/31/2012 معلوماتي غوښتنې ته د DoS/INL ځواب. 

268.  د سیګار 12/23/2012 معلوماتي غوښتنې ته د USAID ځواب. 

269.  د سیګار 12/23/2012 معلوماتي غوښتنې ته د USAID ځواب. 

270.  د سیګار 12/23/2012 معلوماتي غوښتنې ته د USAID ځواب. 

271.  د سیګار 12/23/2012 معلوماتي غوښتنې ته د USAID ځواب. 

272.  د سیګار 12/23/2012 معلوماتي غوښتنې ته د USAID ځواب. 

273.  د سیګار 12/23/2012 معلوماتي غوښتنې ته د USAID ځواب. 

274.  د سیګار 12/31/2012 معلوماتي غوښتنې ته د DoS/INL ځواب. 

275.  د سیګار 12/31/2012 معلوماتي غوښتنې ته د DoS/INL ځواب. 

276.  د سیګار 12/31/2012 معلوماتي غوښتنې ته د DoS/INL ځواب. 

277.  د سیګار 12/31/2012 معلوماتي غوښتنې ته د DoS/INL ځواب. 

 278.  د سیګار 10/4/2012 معلوماتي غوښتنې ته د DoS/INL ځواب؛ د سیګار 1/11/2013

بررسۍ ته د INL ځواب. 

279.  ”نړیواله روڼتیا، د اداري فساد لست،“ 12/5/2012. 

280.  ”نړیواله روڼتیا، د اداري فساد لست،“ 12/5/2012. 

281.  د سیګار 12/31/2012 معلوماتي غوښتنې ته د DoS/INL ځواب. 

282.  د سیګار 12/31/2012 معلوماتي غوښتنې ته د DoS/INL ځواب. 

283.  د سیګار 12/31/2012 معلوماتي غوښتنې ته د DoS/INL ځواب. 

284.  د سیګار 12/31/2012 معلوماتي غوښتنې ته د DoS/INL ځواب. 

 285.  د سیګار 12/31/2012 معلوماتي غوښتنې ته د DoS/INL ځواب؛ د سیګار 1/3/2012

معلوماتي غوښتنې ته د CENTCOM ځواب. 

286.  د سیګار 12/31/2012 معلوماتي غوښتنې ته د DoS/INL ځواب. 

287.  د سیګار 12/31/2012 معلوماتي غوښتنې ته د DoS/INL ځواب. 

288.  د سیګار 12/23/2012 معلوماتي غوښتنې ته د USAID ځواب. 

289.  د سیګار 12/23/2012 معلوماتي غوښتنې ته د USAID ځواب. 

290.  د سیګار 12/31/2012 معلوماتي غوښتنې ته د DoS/INL ځواب. 

 DoD  .291، ”په افغانستان کې د ثبات او امنیت په لوري د پرپرمختګ په اړه رپوټ،“ 12/2012،

118 مخ. 

292.  د سیګار 12/31/2012 معلوماتي غوښتنې ته د DoS/INL ځواب. 

293.  د سیګار 1/3/2013 معلوماتي غوښتنې ته د DoS/SCA ځواب. 

294.  د سیګار 1/3/2013 معلوماتي غوښتنې ته د DoS/SCA ځواب. 



پای لیکونه

I   د افغانستان بیا رغونه198 ځانګړی عمومي پلټونکی   

 295.  یوناما، ”تراوسه ال ډیره الره پاتې ده: په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي

څخه دمخنیوی قانون پلی کول،“ 2 مخ. 

 296.  یوناما، ”تراوسه ال ډیره الره پاتې ده: په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي

څخه دمخنیوی قانون پلی کول،“ 2 مخ. 

 297.  یوناما، ”تراوسه ال ډیره الره پاتې ده: په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي

څخه دمخنیوی قانون پلی کول،“ 2 مخ. 

 298.  یوناما، ”تراوسه ال ډیره الره پاتې ده: په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي

څخه دمخنیوی قانون پلی کول،“ 2 مخ. 

299.  د سیګار 12/19/2012 معلوماتي غوښتنې ته د DoS/PRM ځواب. 

 300.  د سیګار 12/19/2012 معلوماتي غوښتنې ته د DoS/PRM ځواب؛ د سیګار 1/11/2013

بررسۍ ته د DoS/PRM ځواب. 

 GAO  .301، ”د متحده ایاالتو د هڅو په اړه د یو ګډ او جامع ډیټابیس جوړول به د افغانستان

د پراختیايي ادارو سره مرسته وکړي،“ 11/2012، د السرسۍ نیټه 12/14/2012. 

 GAO  .302، ”د متحده ایاالتو د هڅو په اړه د یو ګډ او جامع ډیټابیس جوړول به د افغانستان

د پراختیايي ادارو سره مرسته وکړي،“ 11/2012، د السرسۍ نیټه 12/14/2012. 

303.  نړیوال بانک، د افغانستان د اقتصاد په اړه تازه خبرې، 10/2012، د السرسۍ نیټه 12/14/2012. 

304.  نړیوال بانک، افغانستان ته عمومي کتنه، 10/2012، د السرسۍ نیټه 1/8/2013. 

 GAO  .305، ”د متحده ایاالتو د هڅو په اړه د یو ګډ او جامع ډیټابیس جوړول به د افغانستان

د پراختیايي ادارو سره مرسته وکړي،“ 11/2012، د السرسۍ نیټه 12/14/2012. 

 306.  سپینه ماڼۍ، ”د ولسمشراوباما او ولسمشر کرزي لخوا ګډ مطبوعاتي کنفرانس،“ 1/11/2013،

د السرسۍ نیټه 1/15/2013. 

307.  نړیوال بانک، د افغانستان د اقتصاد په اړه تازه خبرې، 10/2012، د السرسۍ نیټه 12/14/2012. 

308.  د سیګار 12/21/2012 معلوماتي غوښتنې ته د خزانې ځواب. 

309.  د سیګار 1/3/2013 معلوماتي غوښتنې ته د TFBSO ځواب. 

310.  د سیګار 1/3/2013 معلوماتي غوښتنې ته د TFBSO ځواب. 

RFE/RL  .311، ”د کابینې 11 تنه وزیران احضار شول،“ 12/12/2012، د السرسۍ نیټه 1/8/2013. 

312.  سیګار، ”کانګرس ته درې میاشتنۍ رپوټ،“ 7/2012، 114-113 مخ. 

 313.  نړیوال بانک، ”د افغانستان د اقتصاد په اړه تازه خبرې،“ 10/2012، 12/14/2012

د السرسۍ نیټه. 

314.  سیګار، ”کانګرس ته درې میاشتنۍ رپوټ،“ 10/2012، 128 مخ. 

MoF  .315، ”مشرانو جرګې ته د 1392 کال ملي بودیجې د منلو په اړه د ماليې وزیر وینا،“ 

11/6/2012، د السرسۍ نیټه 12/14/2012. 

 ACTA  .316 ”د 1392 کال ملي بودیجې بیا کتنه،“ 12/2/2012، د السرسۍ نیټه1/11/2013؛

MoF، ”د 1392 کال ملي بودیجې د پارلمان لخوا تصویب شوه،“ د السرسۍ نیټه 1/22/2013. 

MoF  .317، ”د 1392 کال ملي بودیجې د پارلمان لخوا تصویب شوه،“ د السرسۍ نیټه 1/22/2013؛ 

MoF، ”مشرانو جرګې ته د 1392 کال ملي بودیجې د منلو په اړه د ماليې وزیر وینا،“ 

11/6/2012، د السرسۍ نیټه 12/14/2012. 

MoF  .318، ”مشرانو جرګې ته د 1392 کال ملي بودیجې د منلو په اړه د ماليې وزیر وینا،“ 

11/6/2012، د السرسۍ نیټه 12/14/2012. 

ACTA  .319 ”د 1392 کال ملي بودیجې بیا کتنه،“ 12/2/2012، د السرسۍ نیټه 1/11/2013. 

MoF  .320، ”مشرانو جرګې ته د 1392 کال ملي بودیجې د منلو په اړه د ماليې وزیر وینا،“ 

11/6/2012، د السرسۍ نیټه 12/14/2012. 

 DoD  .321، ”په افغانستان کې د ثبات او امنیت په لوري د پرپرمختګ په اړه رپوټ،“ 12/2012،

د السرسۍ نیټه 12/14/2012. 

MoF  .322، ”مشرانو جرګې ته د 1392 کال ملي بودیجې د منلو په اړه د ماليې وزیر وینا،“ 

11/6/2012، د السرسۍ نیټه 12/14/2012. 

DoD  .323، ”په افغانستان کې د ثبات او امنیت په لوري د پرپرمختګ په اړه رپوټ،“ 12/2012، د 

السرسۍ نیټه 12/24/2012. 

 DoD  .324، ”په افغانستان کې د ثبات او امنیت په لوري د پرپرمختګ په اړه رپوټ،“ 12/2012،

د السرسۍ نیټه 12/24/2012. 

 DoD  .325، ”په افغانستان کې د ثبات او امنیت په لوري د پرپرمختګ په اړه رپوټ،“ 12/2012،

د السرسۍ نیټه 12/24/2012. 

MoF  .326، ”د عایداتو ریاست،“ د السرسۍ نیټه 1/8/2013. 

327.  نړیوال بانک، ”د افغانستان د اقتصاد په اړه تازه خبرې،“ 10/2012، 12/14/2012 د السرسۍ 

نیټه؛ DoD، ”په افغانستان کې د ثبات او امنیت په لوري د پرپرمختګ په اړه رپوټ،“ 

12/2012، د السرسۍ نیټه 12/24/2012. 

328.  نړیوال بانک، ”د افغانستان د اقتصاد په اړه تازه خبرې،“ 10/2012، د السرسۍ نیټه 12/24/2012. 

329.  نړیوال بانک، ”د افغانستان د اقتصاد په اړه تازه خبرې،“ 10/2012، د السرسۍ نیټه 12/24/2012. 

330.  نړیوال بانک، ”د افغانستان د اقتصاد په اړه تازه خبرې،“ 10/2012، د السرسۍ نیټه 12/24/2012. 

 DoD  .331، ”په افغانستان کې د ثبات او امنیت په لوري د پرپرمختګ په اړه رپوټ،“ 12/2012،

د السرسۍ نیټه 12/24/2012؛ MoF، ”مشرانو جرګې ته د 1392 کال ملي بودیجې د منلو په اړه 

د ماليې وزیر وینا،“ 11/6/2012، د السرسۍ نیټه 12/14/2012. 

332.  د سیګار 12/21/2012 معلوماتي غوښتنې ته د خزانې ځواب. 

333.  د سیګار 12/21/2012 معلوماتي غوښتنې ته د خزانې ځواب؛ د سیګا ر 9/28/2012 معلوماتي 

غوښتنې ته د خزانې ځواب. 

334.  د سیګار 12/21/2012 معلوماتي غوښتنې ته د خزانې ځواب. 

335.  د سیګار 12/21/2012 معلوماتي غوښتنې ته د خزانې ځواب؛ د سیګا ر 9/28/2012 معلوماتي 

غوښتنې ته د خزانې ځواب. 

DoS/DoD  .336، ”د افغانستان لپاره د متحده ایاالتو د ملکي پوځي ستراټیژۍ چوکاټ،“ د 2012 کال 

 د اکتوبر 1، د السرسۍ نیټه 12/14/2012؛ سیګار، ”کانګرس ته درې میاشتنۍ رپوټ،“

10/2012، 129 مخ. 

337.  د سیګار 1/11/2013 بررسۍ ته د DoS ځواب. 

ACTA  .338، ”د 1392 کال ملي بودیجې بیاکتنه،“ 12/2/2012، د السرسۍ نیټه 1/11/2013. 

337.  د سیګار 12/31/2012 معلوماتي غوښتنې ته د DoS ځواب. 

340.  الجزیره، ”اروپايي ټولنه له افغانستان سره خپله مرسته ځنډوي،“ 11/12/2012، د السرسۍ 

نیټه 1/6/2013؛ RT ”نا ورکړ شوي مرستې: اروپایي ټولنه له افغانستان سره خپل مالي مرستې 

کموي،“ 11/13/2012، د السرسۍ نیټه 1/6/2013. 

341.  د سیګار 12/31/2012 معلوماتي غوښتنې ته د DoS ځواب. 

 DoS/DoD  .342، ”د افغانستان لپاره د متحده ایاالتو د ملکي پوځي ستراټیژۍ چوکاټ،“

د 2012 کال د اکتوبر 1، د السرسۍ نیټه 12/14/2012؛ سیګار، ”کانګرس ته درې میاشتنۍ 

رپوټ،“ 10/2012، 129 مخ. 

 DoD  .343، ”په افغانستان کې د ثبات او امنیت په لوري د پرپرمختګ په اړه رپوټ،“ 12/2012،

د السرسۍ نیټه 12/24/2012. 

 DoS/DoD  .344، ”د افغانستان لپاره د متحده ایاالتو د ملکي پوځي ستراټیژۍ چوکاټ،“

د 2012 کال د اکتوبر 1، د السرسۍ نیټه 12/14/2012. 

 DoS/DoD  .345، ”د افغانستان لپاره د متحده ایاالتو د ملکي پوځي ستراټیژۍ چوکاټ،“

د 2012 کال د اکتوبر 1، د السرسۍ نیټه 12/14/2012. 

346.  سیګار، ”کانګرس ته درې میاشتنۍ رپوټ،“ 10/2012، 147 مخ. 

 DoD  .347، ”په افغانستان کې د ثبات او امنیت په لوري د پرپرمختګ په اړه رپوټ،“ 12/2012،

د السرسۍ نیټه 12/24/2012. 

348.  نړیوال بانک، ”د افغانستان د اقتصاد په اړه تازه خبرې،“ 10/2012، 12/14/2012 د السرسۍ 

نیټه؛ DoD، ”په افغانستان کې د ثبات او امنیت په لوري د پرپرمختګ په اړه رپوټ،“ 

12/2012، د السرسۍ نیټه 12/24/2012. 

 DoD  .349، ”په افغانستان کې د ثبات او امنیت په لوري د پرپرمختګ په اړه رپوټ،“ 12/2012،

د السرسۍ نیټه 12/24/2012. 

 MEC  .350، ”د کابل بانک بحران په اړه د عامه پوښتنې رپوټ،“ 11/15/2012، د السرسۍ

نیټه 1/8/2013. 

 GIRoA  .351، ”دکابل بانک شتمنۍ بیا ترالسه کولو په اړه رپوټ،“ 12/26/2012؛ د السرسۍ

نیټه 1/11/2013. 

MEC  .352، ”د کابل بانک بحران په اړه د عامه پوښتنې رپوټ،“ 11/15/2012، د السرسۍ نیټه 

1/8/2013؛ سیګار، ”کانګرس ته درې میاشتنۍ رپوټ،“ 10/2012، 131 مخ. 

353.  سیګار، ”کانګرس ته درې میاشتنۍ رپوټ،“ 7/2012، 118 مخ؛ د ټوکیو دوه اړخیزه حساب 

ورکونې چوکاټ، 7/8/2012، د السرسۍ نیټه 1/9/2013؛ IMF، ”د پراخ شوي کریډت سهولت له 

برابرلو څخه لومړی بیا کتنه، د کړنې یومعیار له پامه غورځولو څخه د تیریدو غوښتنه، د کړنې 
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199 I    د 2013 کال د جنوري 30 نیټه د متحده ایاالتو کانګرس ته رپوټ    

 معیار سمول، او د پیسو ورکولو لپاره له سره پړاو ټاکل،“ 6/19/2012، د السرسۍ

نیټه 10/3/2012. 

 GIRoA  .354، ”دکابل بانک شتمنۍ بیا ترالسه کولو په اړه رپوټ،“ 12/26/2012؛ د السرسۍ

نیټه 1/11/2013. 

355.  د سیګار 12/19/2012 معلوماتي غوښتنې ته د DoS ځواب؛ سیګار، ”کانګرس ته درې میاشتنۍ 

رپوټ،“ 10/2012، 131 مخ. 

356.  سیګار، ”کانګرس ته درې میاشتنۍ رپوټ،“ 7/2012، 118 مخ. 

357.  د سیګار 12/19/2012 معلوماتي غوښتنې ته د DoS ځواب؛ د سیګار 12/21/2012 معلوماتي 

غوښتنې ته د خزانې ځواب. 

358.  د سیګار 12/19/2012 معلوماتي غوښتنې ته د DoS ځواب.

359.  د سیګار 12/19/2012 معلوماتي غوښتنې ته د DoS ځواب؛ سیګار، ”کانګرس ته درې میاشتنۍ 

رپوټ،“ 7/2012، 119-118 مخ. 

360.  د سیګار 12/19/2012 معلوماتي غوښتنې ته د DoS ځواب. 

361.  سیګار، ”کانګرس ته درې میاشتنۍ رپوټ،“ 7/2012، 132 مخ. 

362.  د سیګار 12/21/2012 معلوماتي غوښتنې ته د خزانې ځواب. 

363.  د اوټ لوک ورځپانه افغانستان، ”د نوي کابل بانک لپاره پنځه احتمالي داوطلبین پیدا کیږي،“ 

12/3/2012، دالسرسۍ نیټه 12/31/2012. 

364.  د سیګار 12/21/2012 معلوماتي غوښتنې ته د خزانې ځواب. 

365.  نړیوال بانک، ”د افغانستان د اقتصاد په اړه تازه خبرې،“ 10/2012، 12/14/2012 د السرسۍ نیټه

UN  .366، ”د امنیت شورا د 1988 تحریمونو کمیټې عبدالرزاق زاکر، او د حقاني شبکه یې د 

خپل تحریمونو په لست کې شامله کړه،“ 11/5/2012، د السرسۍ نیټه 1/2/2012؛د سیګار 

12/21/2012 معلوماتي غوښتنې ته د خزانې ځواب. 

 CRS  .367، ”ترهګرۍ او نړیوال جرمونه: د کانګرس لپاره د بهرنۍ پالیسۍ مسایل،“ 10/19/2012،

د السرسۍ نیټه 1/2/2013. 

 CRS  .368، ”ترهګرۍ او نړیوال جرمونه: د کانګرس لپاره د بهرنۍ پالیسۍ مسایل،“ 10/19/2012،

د السرسۍ نیټه 1/2/2013؛ په لویدیځه سیمه کې د ترهګرۍ له مرکز سره جګړه، ”د حقاني 

شبکې مالي مسایل: د یوې کارخانې جوړیدل،“ 7/2012، د السرسۍ نیټه 10/10/2012. 

369.  د سیګار 12/21/2012 معلوماتي غوښتنې ته د خزانې ځواب. 

370.  د سیګار 12/21/2012 معلوماتي غوښتنې ته د خزانې ځواب. 

371.  د سیګار 12/21/2012 معلوماتي غوښتنې ته د خزانې ځواب. 

372.  د سیګار 1/4/2013 معلوماتي غوښتنې ته د TFBSO ځواب. 

373.  نړیوال بانک، ”د افغانستان د اقتصاد په اړه تازه خبرې،“ 10/2012، د السرسۍ نیټه 12/14/2012. 

374.  د سیګار 12/31/2012 معلوماتي غوښتنې ته د DoS ځواب؛ سیګار، ”کانګرس ته درې میاشتنۍ 

رپوټ،“ 10/2012، 143 مخ. 

375.  نړیوال بانک، ”د افغانستان د اقتصاد په اړه تازه خبرې،“ 10/2012، د السرسۍ نیټه 

12/14/2012؛ سیګار، ”کانګرس ته درې میاشتنۍ رپوټ،“ 10/2012، 143 مخ. 

 DoD  .376، ”په افغانستان کې د ثبات او امنیت په لوري د پرپرمختګ په اړه رپوټ،“ 12/2012،

د السرسۍ نیټه 12/24/2012. 

377.  سیګار، ”کانګرس ته درې میاشتنۍ رپوټ،“ 10/2012، 142 مخ. 

MoM  .378، ”د منرالونو موجوده مزایدو لپاره غوره داوطلبان،“ 12/6/2012، د السرسۍ نیټه 

1/4/2013؛ د سیګار 1/3/2013 معلوماتي غوښتنې ته د TFBSO ځواب؛ MoM، ”د زرکشان 

پروژې لپاره غوره داوطلب،“ 12/16/2012، د السرسۍ نیټه 1/4/2013.  

379.  سیګار، ”کانګرس ته درې میاشتنۍ رپوټ،“ 10/2012، 143-142 مخ؛ د سیګار 12/31/2012 

معلوماتي غوښتنې ته د DoS ځواب. 

380.  سیګار، ”کانګرس ته درې میاشتنۍ رپوټ،“ 10/2012، 143-142 مخ. 

381.  د سیګار 12/31/2012 معلوماتي غوښتنې ته د DoS ځواب. 

382.  د سیګار 12/31/2012 معلوماتي غوښتنې ته د DoS ځواب. 

 DoD  .383، ”په افغانستان کې د ثبات او امنیت په لوري د پرپرمختګ په اړه رپوټ،“ 12/2012،

د السرسۍ نیټه 12/24/2012. 

MoM  .384، ”دبغالن والیت د نهرین ولسوالۍ او د تخار والیت د غازستان د سکاره ډبرو قرارداد 

السلیک شو،“ 12/31/2012، د السرسۍ نیټه 1/4/2013. 

385.  د سیګار 1/3/2013 معلوماتي غوښتنې ته د TFBSO ځواب. 

386.  د سیګار 12/31/2012 معلوماتي غوښتنې ته د DoS ځواب. 

 MoM  .387، ”نړیوال شرکتونه د افغانستان د تیلو او ګاز د زیرمو غوښتنه کوي،“ 11/12/2012،

د السرسۍ نیټه 1/4/2013؛ د سیګار 1/3/2013 معلوماتي غوښتنې ته د TFBSO ځواب. 

388.  د سیګار 1/3/2013 د ایمیل له الرې معلوماتي غوښتنې ته د TFBSO ځواب؛ د سیګار 

1/8/2013 بررسۍ ته د TFBSO ځواب. 

 DoD  .389، ”په افغانستان کې د ثبات او امنیت په لوري د پرپرمختګ په اړه رپوټ،“ 12/2012،

د السرسۍ نیټه 12/24/2012. 

390.  د سیګار 1/3/2013 معلوماتي غوښتنې ته د TFBSO ځواب. 

391.  د سیګار 12/31/2012 معلوماتي غوښتنې ته د DoS ځواب. 

392.  د سیګار 1/3/2013 معلوماتي غوښتنې ته د TFBSO ځواب. 

393.  نړیوال بانک، ”د افغانستان د اقتصاد په اړه تازه خبرې،“ 10/2012، د السرسۍ نیټه 12/14/2012. 

394.  د سیګار 12/31/2012 معلوماتي غوښتنې ته د DoS ځواب. 

 DoD  .395، ”په افغانستان کې د ثبات او امنیت په لوري د پرپرمختګ په اړه رپوټ،“ 12/2012،

د السرسۍ نیټه 12/24/2012؛ د سیګار 1/8/2013 بررسۍ ته د TFBSO ځواب. 

396.  د سیګار 1/3/2013 معلوماتي غوښتنې ته د TFBSO ځواب. 

397.  د سیګار 1/3/2013 معلوماتي غوښتنې ته د TFBSO ځواب. 

398.  د سیګار 12/31/2012 معلوماتي غوښتنې ته د DoS ځواب. 

USDA  .399، ”په افغانستان کې کرهنې ته عمومي کتنه،“ د السرسۍ نیټه 1/14/2013. 

 NSC  .400، ”د 2011 مالي کال د Ike Skelton د ملي دفاع واکمنۍ الیحې د (c)1535 برخې

په ځواب کې رپوټ (P.L. 111-383)،“ دالسرسۍ نیټه 9/18/2012. 

401.  د USAID-OFM له لویو مرستو او قراردادونو څخه د سیګار تحلیل، 12/2012. 

402.  د سیګار 12/17/2012 معلوماتي غوښتنې ته د USAID ځواب. 

403.  د سیګار 9/30/2012 معلوماتي غوښتنې ته د USAID ځواب. 

404.  د سیګار 9/30/2012 معلوماتي غوښتنې ته د USAID ځواب. 

405.  د سیګار 9/30/2012 معلوماتي غوښتنې ته د USAID ځواب. 

406.  د سیګار 9/30/2012 معلوماتي غوښتنې ته د USAID ځواب. 

 407.  د سیګار 12/30/2012 معلوماتي غوښتنې ته د USAID ځواب؛ د USAID له قراردادونو

څخه د سیګار تحلیل. 

408.  د سیګار 12/27/2012 او 1/8/2013 معلوماتي غوښتنې ته د DoD ځوابونه.

TA 7637 (AFG)” ،ADB  .409 د بریښناسکټور ماستر پالن،“ 11/30/2012، د السرسۍ نیټه 1/9/2013. 

TA 7637 (AFG)” ،ADB  .410 د بریښناسکټور ماستر پالن،“ 11/30/2012، د السرسۍ نیټه 1/9/2013. 

411.  د سیګار 12/30/2012 معلوماتي غوښتنې ته د USAID ځواب. 

412.  د سیګار 12/31/2012 معلوماتي غوښتنې ته د DoD ځواب. 

413.  د سیګار 12/30/2012 معلوماتي غوښتنې ته د USAID ځواب. 

414.  د سیګار 12/30/2012 معلوماتي غوښتنې ته د USAID ځواب. 

415.  د سیګار 12/30/2012 معلوماتي غوښتنې ته د USAID ځواب. 

416.  د سیګار 12/30/2012 معلوماتي غوښتنې ته د USAID ځواب. 

 USAID  .417، ”د شبرغان د ګازي ساحې پراختیايي پروژه (SGFDP)،“ 6/2011، د السرسۍ

نیټه 1/4/2013. 

418.  د سیګار 12/31/2012 معلوماتي غوښتنې ته د DoS ځواب. 

419.  د سیګار 12/30/2012 معلوماتي غوښتنې ته د USAID ځواب. 

ADS د” ،USAID ځواب؛ USAID 420.  د سیګار 12/30/2012 معلوماتي غوښتنې ته د 

د 315 فصل، د باروړونکو ګاډو غوره کول،“ 8/30/2012، د السرسۍ نیټه 1/14/2013. 

421.  سیګار، ”کانګرس ته درې میاشتنۍ رپوټ،“ 4/2012، 116 مخ. 

422.  د سیګار 12/30/2012 معلوماتي غوښتنې ته د USAID ځواب. 

423.  د سیګار 12/30/2012 معلوماتي غوښتنې ته د USAID ځواب. 

424.  د سیګار 12/30/2012 معلوماتي غوښتنې ته د USAID ځواب. 

425.  د سیګار 1/3/2012 معلوماتي غوښتنې ته د DoD ځواب. 

426.  دسیګار 12-12 پلټنه، ”په 2011 مالي کال کې د افغانستان د زیربنايي پروژو بودیجه د مهال 

ویش نه وروسته دي او د پایښت کافي پالنونه نلري،“ 7/2012. 

427.  د سیګار 1/3/2012 معلوماتي غوښتنې ته د DoD ځواب. 

428.  د سیګار 12/27/2012 معلوماتي غوښتنې ته د USAID ځواب. 
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I   د افغانستان بیا رغونه200 ځانګړی عمومي پلټونکی   

463.  سیګار، ”کانګرس ته درې میاشتنۍ رپوټ،“ 1/2012، 125 مخ. 

 DoD  .464، ”په افغانستان کې د ثبات او امنیت په لوري د پرپرمختګ په اړه رپوټ،“ 12/2012،

د السرسۍ نیټه 12/24/2012. 

 DoD  .465، ”په افغانستان کې د ثبات او امنیت په لوري د پرپرمختګ په اړه رپوټ،“ 12/2012،

د السرسۍ نیټه 12/24/2012؛ د سیګار 1/14/2013 بررسۍ ته د USAID ځواب. 

DoD  .466، ”په افغانستان کې د ثبات او امنیت په لوري د پرپرمختګ په اړه رپوټ،“ 12/2012، د 

السرسۍ نیټه 12/24/2012. 

 467.  د سیګار 12/29/2012 معلوماتي غوښتنې ته د USAID ځواب؛ د سیګار 1/14/2013 بررسۍ

ته د USAID ځواب. 

468.  د سیګار 12/29/2012 معلوماتي غوښتنې ته د USAID ځواب. 

469.  د سیګار 12/29/2012 معلوماتي غوښتنې ته د USAID ځواب. 

 470.  د سیګار 12/29/2012 معلوماتي غوښتنې ته د USAID ځواب؛ د سیګار 1/14/2013 بررسۍ

ته د USAID ځواب. 

471.  د سیګار 12/29/2012 معلوماتي غوښتنې ته د USAID ځواب. 

472.  د سیګار 12/29/2012 معلوماتي غوښتنې ته د USAID ځواب. 

 473.  د سیګار 12/29/2012 معلوماتي غوښتنې ته د USAID ځواب؛ د سیګار 1/14/2013 بررسۍ

ته د USAID ځواب. 

474.  د سیګار 12/29/2012 معلوماتي غوښتنې ته د USAID ځواب. 

475.  د سیګار 12/30/2012 معلوماتي غوښتنې ته د USAID ځواب. 

476.  د سیګار 12/30/2012 معلوماتي غوښتنې ته د USAID ځواب. 

477.  د سیګار 12/30/2012 معلوماتي غوښتنې ته د USAID ځواب. 

478.  د سیګار 12/30/2012 معلوماتي غوښتنې ته د USAID ځواب. 

479.  د سیګار 12/30/2012 معلوماتي غوښتنې ته د USAID ځواب. 

480.  د سیګار 12/30/2012 معلوماتي غوښتنې ته د USAID ځواب

481.  د سیګار 1/3/2013 معلوماتي غوښتنې ته د TFBSO ځواب. 

482.  نړیوال بانک، ”د افغانستان د اقتصاد په اړه تازه خبرې،“ 10/2011، د السرسۍ نیټه 1/13/2013. 

483.  نړیوال بانک، ”افغانستان په لیږد کې: د 2014 کال څخه وروسته،“ 5/2012، د السرسۍ نیټه 

10/13/2012؛ نړیوال بانک، ”افغانستان ته عمومي کتنه،“ 10/2012، د السرسۍ نیټه 1/8/2013. 

MCIT  .484، ”د مرکزي او شمال ختیځو والیتونو لپاره د نوري فایبر پروژې قرارداد السلیک کول،“ 

12/2/2012، د السرسۍ نیټه 1/11/2013. 

MCIT” ،MCIT  .485 د حکومتولۍ، ظرفیت لوړولو او د کلتوري نوښتونو لپاره شپږ میاشتنۍ 

قراردادونه السلیک کوي،“ 12/9/2012، د السرسۍ نیټه 1/11/2013. 

486.  ایساف، ”ایساف او افغان چارواکي ”د وریښمو الرې“ ټیلیکام هوکړه السلیک کوي،“ 

12/19/2012، د السرسۍ نیټه 11/11/2013. 

487.  نړیوال بانک، ”د 2013 کار ترسره کول،“ 10/22/2012، د السرسۍ نیټه 1/11/2013. 

CRS  .488، ”افغانستان: د طالبانو څخه وروسته حکومتولي، امنیت او د متحده ایاالتو پالیسي،“ 

1/4/2013، د السرسۍ نیټه 1/11/2013. 

 CSIS  .489، ”افغانستان: د لیږد مرحلې له ناکامۍ سره مخ اقتصاد،“ 7/20/2012، د السرسۍ

نیټه 1/11/2013. 

 DoD  .490، ”په افغانستان کې د ثبات او امنیت په لوري د پرپرمختګ په اړه رپوټ،“ 12/2012،

د السرسۍ نیټه 12/24/2012. 

491.  سوداګري، ”په کابل کې د امتیاز حق درلودلو کامیابه کنفرانس،“ د السرسۍ نیټه 1/11/2013. 

492.  په کابل کې د متحده ایاالتو سفارت، ”د متحده ایاالتو او افغانستان ترمینځ د سوداګري امتیاز 

حق په اړه کنفرانس،“ د السرسۍ نیټه 1/16/2013. 

 WTO  .493، ”په WTO کې د افغانستان د شاملیدلو خبرې اترې تیزې شوي دي،“ 12/7/2012،

دالسرسۍ نیټه 1/8/2013. 

494.  د سیګار 12/27/2012 معلوماتي غوښتنې ته د USAID ځواب. 

429.  د سیګار 1/3/2012 معلوماتي غوښتنې ته د DoD ځواب. 

430.  دسیګار پلټنه (ضمني رپوټ)، ”د افغانستان د ملي بریښنا سهولت: د DOD په 12.8 میلیونه 

 ډالره مرستو اخیستل شوي وسایل بیکاره پرتې دي، او USAID یو قراردادکونکي ته د داسې

کار لپاره پيسې ورکړي چې تراوسه یې سرته نده رسولې،“ 12/2012. 

431.  د سیګار 1/3/2012 معلوماتي غوښتنې ته د DoD ځواب. 

 426.  دسیګار 12-12 پلټنه، ”په 2011 مالي کال کې د افغانستان د زیربنايي پروژو بودیجه

د مهال ویش نه وروسته دي او د پایښت کافي پالنونه نلري،“ 7/2012. 

433.  د سیګار 1/3/2012 معلوماتي غوښتنې ته د DoD ځواب. 

434.  د سیګار 12/27/2012 معلوماتي غوښتنې ته د USAID ځواب. 

USAID  .435، ”د افغانستان د زیربنا تشریح،“ 5/22/2012، د السرسۍ نیټه 1/14/2013. 

436.  د سیګار 12/20/2012 معلوماتي غوښتنې ته د DoD ځواب. 

 DoD  .437، ”په افغانستان کې د ثبات او امنیت په لوري د پرپرمختګ په اړه رپوټ،“ 12/2012،

د السرسۍ نیټه 12/24/2012. 

438.  سیګار، ”کانګرس ته درې میاشتنۍ رپوټ،“ 1/2012، 126 مخ. 

ADB” ،ADB  .439 د افغانستان د حلقوي سړک بشپړ کولو لپاره 340 میلیونه ډالر ورکوي،“ 

1/17/2012، د السرسۍ نیټه 12/30/2012. 

440.  د سیګار 12/19/2012 معلوماتي غوښتنې ته د DoS ځواب. 

ADB” ،ADB  .441 د افغانستان د حلقوي سړک بشپړ کولو لپاره 340 میلیونه ډالر ورکوي،“ 

1/17/2012، د السرسۍ نیټه 12/30/2012.

442.  د سیګار 12/19/2012 معلوماتي غوښتنې ته د DoS ځواب. 

443.  د سیګار 12/20/2012 معلوماتي غوښتنې ته د DoS ځواب. 

444.  د سیګار 12/19/2012 معلوماتي غوښتنې ته د DoS ځواب؛ د سیګار 12/20/2012 معلوماتي 

غوښتنې ته د DoD ځواب. 

445.  د سیګار 1/3/2013 معلوماتي غوښتنې ته د DoT ځواب. 

446.  سیګار، ”کانګرس ته درې میاشتنۍ رپوټ،“ 7/2012، 130 مخ .

447.  د سیګار 12/19/2012 معلوماتي غوښتنې ته د DoS ځواب؛ DoD، ”په افغانستان کې د ثبات 

او امنیت په لوري د پرپرمختګ په اړه رپوټ،“ 12/2012، د السرسۍ نیټه 12/24/2012. 

448.  د سیګار 12/19/2012 معلوماتي غوښتنې ته د DoS ځواب. 

449.  د سیګار 1/3/2013 معلوماتي غوښتنې ته د DoT ځواب. 

 DoD  .450، ”په افغانستان کې د ثبات او امنیت په لوري د پرپرمختګ په اړه رپوټ،“ 12/2012،

د السرسۍ نیټه 12/24/2012؛ د سیګار 1/15/2013 بررسۍ ته د DoT ځواب. 

451.  د سیګار 12/20/2012 معلوماتي غوښتنې ته د DoD ځواب؛ DoD، ”په افغانستان کې د ثبات 

او امنیت په لوري د پرپرمختګ په اړه رپوټ،“ 12/2012، د السرسۍ نیټه 12/24/2012. 

452.  د سیګار 1/3/2013 معلوماتي غوښتنې ته د DoT ځواب. 

453.  د سیګار 12/19/2012 معلوماتي غوښتنې ته د DoS ځواب. 

454.  د سیګار 12/30/2012 معلوماتي غوښتنې ته د USAID ځواب. 

 455.  د سیګار 12/30/2012 معلوماتي غوښتنې ته د USAID ځواب؛ د سیګار 1/14/2013 بررسۍ

ته د USAID ځواب. 

456.  د سیګار 12/30/2012 معلوماتي غوښتنې ته د USAID ځواب. 

457.  د سیګار 12/30/2012 معلوماتي غوښتنې ته د USAID ځواب. 

 458.  د سیګار 12/30/2012 معلوماتي غوښتنې ته د USAID ځواب؛ د سیګار 1/14/2013 بررسۍ

ته د USAID ځواب. 

459.  د سیګار 12/30/2012 معلوماتي غوښتنې ته د USAID ځواب. 

460.  سیګار، ”کانګرس ته درې میاشتنۍ رپوټ،“ 10/2012، 145 مخ. 

461.  د سیګار 9/30/2012 معلوماتي غوښتنې ته د USAID ځواب؛ USAID، ”د 306-11-0037 

شمیرې وړاندیزونو لپاره غوښتنه،“ 5/16/2012، د السرسۍ نیټه 10/5/2012؛ د سیګار 

10/14/2012 بررسۍ ته د USAID ځواب. 

462.  د سیګار 12/30/2012 معلوماتي غوښتنې ته د USAID ځواب. 



 د افغانستان د بیارغونې لپاره ځانګړی عمومي پلټونکی 
 )P.L. 110-181( د 2008 مالي کال د ملي دفاع واکمنۍ 

الیحې لخوا تاسیس شو.  

 د سیګار څارنې ماموریت د قانون لخوا داسې تعریف شوې دی چې د هغو بسپنو، پروګرامونو 
او عملیاتونو په اړه 

چې د افغانستان بیارغونې لپاره تخصیص شوي یا هم په کومه بله الره ورکړ شوي دي، پلټنې  	• 

او تحقیقات په خپلواکه توګه په الره واچوي او ترې نظارت وکړي.
د هغو وړاندیزونو او پالیسیو مشري او همغږي کول چې د پروګرامونو او عملیاتونو د اقتصاد،  	•

 موثریت او ګټې زیاتولو لپاره په پام کې نیول کیږي، او په داسې پروګرامونو او عملیاتونو کې 
د پیسو ضایع کیدو، چل، او ناوړه کارونې موارد موندل دي.

داسې وسیلې چې د یادو پروګرامونو او عملیاتونو د نیمګړتیاو او ستونزو په اړه د بهرنیو او  	• 

دفاعي چارو وزارتونه په بشپړ ډول خبرداره وساتل شي، او د اصالحي کړنو ضرورت او پرمختګ 
ورته په ګوته کړي.

د افغانستان په بیارغونه کې هر هغه لوی قرارداد، مرسته، هوکړه لیک، یا د مرستې هر هغه میکانیزم 
 شامل دی چې د متحده ایاالتو کوم وزارت یا ادارې لخوا د افغانستان د بیارغونې لپاره د تخصیص شوو 

یا په هر ډول چمتو شوي پيسو په کارولو سره پلي کیږي. 

سرچینه: P.L. 110-181، “د 2008 مالي کال لپاره د ملي دفاع واکمنۍ الیحه،” 1/28/2008

)د دې رپوټ د هغو منځپانګو د لست لپاره چې د کانګرس لخوا تصویب شوي دي، 3 برخه وګورئ(.

 افغان ماشومان د یوه کلي له څاه څخه اوبه راکاږي، یو له 3,000 څاګانو څخه چې د USAID په مرسته جوړ شوي یا ترمیم شوي 
دي تر څو د اوبو څخه رامینځته کیدونکي ناروغیو کچه چې هرکال 40,000 ماشومان له مینځه وړي، راټیټه کړي. )د USAID تصویر( 

د پوښ تصویر:
د افغانستان په فراه والیت کې ماشومان، د هغه ګوډي پرانونو سره لوبې کوي چې د افغان محلي پولیسو د صاحب 

منصبانو له لوري ورکړ شوي. )د DoD/USMC تصویر( 
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