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د متحده ایاالتو کانګرس ته درې میاشتنۍ راپور

د جنوری دریشمه
 ۲۰۱۱کال

د سرپاڼې انځورونه (د بره چپ نه ښي لور ته):
کومانډو راډیو -د ښځو لپاره د کابل لومړنۍ اوچته صفحې
اوردیدونکو ته د افغانستان د مورهیډ د کمپ څخه د خپلو
رادیویی خپرونو له الرې خبری کولی .دا رادیو چی د امریکا
متحده ایاالتو لخوا تمویلږی د کومانډو په اړه معلومات ورکوی.
دا رادیو د هغه افغانانو لخوا چی د امریکا د روزنیز پروګرام
څخه فارغ شوی دی پر مخ وړل کیږی( .د امریکایی ځواک
انځور ،مارکس کوارټرمن)
د کابل د کیفیت د تضمین د څانګې استازو د امریکا د پوځ
د انجینرانو د روزنې د برخې هیئت په لړ کښي په کابل کښی
د لویی زرعاتی پروژي د رغونو د چارو څخه کتنه وکړه .د
 ۲۰۱۰کال تر جوالی میاشتې پوری د امریکا متحده ایاالتو د
افغانستان د اوبو د برخې د بیارغونې سره  ۲۵۰میلیون ډالره
مرسته کړی ده ( .د امریکا د هوای پوځ انځور ،سټاسی هاګا)
د هلمند د نادعلی ولسوالۍ د ښونځۍ د لیک لوست د حال
څخه یوه برخه په کال  ۲۰۱۰کښی د امریکا متحده ایاالتو
 ۲۱،۵میلیون درسی کتابونه د هیواد په کچه مرسته کړی ده .د
 ۲۰۱۱کال تر اخره ،د امریکا متحده ایاالت په پام کښي لری
تر څو یواځی ابتدایی ښونځیو ته  ۲۵میلیون جلده درسی کتابونه
وویشی( .د ار ای اف انځور ،نیل چاپمن)
په جالل اباد کښي یو وودونکۍ د چارپایی په اودلو سره خپل
دود او کلتور ژوندی ساتی ،د چارپایی دا ډول په افغانستان،
پاکستان او هند کښی یو زوړ او پخوانۍ دود او فرهنګ دی .د
امریکا متحده ایاالتو د بیا رغونې د پروګرام یوه مهمه برخه د
محلی صنعتو توشیق او پراختیا ده ( .د ایمل عظیم انځور)
ځوان سندرغاړی د افغان ملی موسیقی انستیټوټ لخوا د ژمی د لومړی موسیقی په اکاډمۍ کښی سندری وایی .یاد شوی انسټیټوټ
د افغانستان د موسیقی د بیا راژوندی کولو په موخه را منځ ته شوی دی .د طالبانو د حکمت په دوران کښی موسیقی ممنوع او
بنده وه .دا انسټیټوټ د امریکا او نړیوالی ټولنی لخوا تمویل او مرسته ورسره کیږی ( .په کابل کښی د امریکا متحده ایاالتو د
سفارت انځور)
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د( )P.L. 110-181د  ۲۰۰۸مالي کال لپاره د ملي دفاع
د واک قانون د افغانستان د بیارغونې ځانکړی عمومي پلټونکی ()SIGAR
تاسیس کړ.
د افغانستان د بیارغونې ځانکړی عمومي پلټونکی د نظارت  ،لکه چې د قانون په جوړولو کې تعريف شوى ،په
خپلواک او مقصدي ډول الره برابرول دي
•د هغو پلټنو او معاينو ترسره کول او نظارت چې د هغو پروګرامونو او عملياتو سره تړلي وي چې د پېسو
بوديجې ورته د افغانستان د بيا رغونې لپاره اختصاص شوې او يا په بل ډول په الس ورکړل شوې وي.
•په هغو تګالرو کې رهبري او انسجام ،او سپارښتنې پرې ،چې د پروګرامونو او عملياتو په اداره کې اقتصاد،
استعداد ،او اغېزمنتيا ته د ودې ورکولو لپاره جوړې شوې وي؛ او په داسې پروګرامونو او عملياتو کې د
ضياع ،دوکې او ناسمه کارونه مخنيوى وکړي او معلوم يې کړي.
•د داسې پروګرامونو او عملياتو د ادارې سره تړليو ستونځو او بې کفايتيو په اړه او د پرمختګ او اصالحي
اقدام د ضرورت لپاره د بهرنيو چارو د سکرتر او د دفاع د سکرتر د بشپړ او تازه معلوماتو څخه د خبر ساتلو
ذريعې.
د افغانستان په بيا رغونه کې هر هغه ستر قرارداد ،مبلغ ،تړون ،او يا د بوديجې هر هغه ميکانزم شامل دى چې د
متحده اياالتو د حکومت د کوم داسې رياست يا ادارې لخوا ورکړل شوى وي چې د هغو پېسو په استعمال کې ګډون
لري چې د افغانستان د بيا رغونې لپاره اختصاص شوې او يا په بل ډول په الس کې ورکړل شوې وي؛ د افغانستان
سياسي يا ټولنيزې ادارې تاسيس او يا يې بيا رغوي؛ او د افغانستان خلکو ته توليدات يا خدمتونه برابروي.

سرچینه :پی .ایل" ،۱۸۱- ۱۱۰ .د مالي کال  ۲۰۰۸لپاره د ملي دفاع د صالحيت ورکولو قانون.۲۰۰۸\۲۸\۱ "،

د افغانستان د بیارغونې ځانکړی عمومي پلټونکی په نیټه برابرې پایلې
مالي پلټنه
• ۳۶بشپړ شوي مالي پلټنو راپوټونه،په رغونې باندې د  ۱۶بیلیونو ډالرو څخه د زیاتو پیسو مصرف راښیي
•د  ۱۹۰میلیونو ډالرو په کچه د متحده ایاالتو د بیارغوني مالي منابعې د ښه کارونې ته وړاندي شوي
•درې قانونی مالي پلټنې اوس مهال د  ۳۷بیلیون ډالرو څخه زیات د بیارغونې د قرارداد معلومات او اسناد تحلیلوي

پلټنې
• ۱۰۵روانې پلټنې ،د تدارکاتو/قرارداد ټګې  ۶۲ادعاګانې
• ۴محکومیتونه او د د متحده ایاالتو ته د  ۶میلیون ډالرو څخه زیات د بیاورکړې پیسې
•د ټیلفون په لیګه  ۴۶۴شکایتونه ترالسه شوي اومربوطه مراجعو ته استول شوي دي

عملیاتونه
•د افغانستان د  ۳۴والیتونو څخه په  ۲۲کې ترسره شوي کار
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د افغانستان د بیا رغونې

لپاره

ځانګړی عمومي پلټونکی

د جنوري  ۳۰ـ ۱۱
زه خوښ یم چې د افغانستان د بیارغونې ځانکړی عمومي پلټونکی په افغانستان کې د متحده ایاالتو د بیارغونې هڅې په هکله خپل لسم درې میاشتنۍ
راپور کانګرس ته وړاندي کړ .دا راپور د افغانستان د بیارغونې ځانکړی عمومي پلټونکی د نظارتې کړنو او په افغانستان کې د بیارغونې پروګرامونه
وضعیت دې راپور ورکونې د دوري ترختمه پوری،د جنوري ، ۲۰۱۱، ۳۰احتوا کوي.
په دې درې میاشتې ،د افغانستان د بیارغونې ځانکړی عمومي پلټونکی د مالي پلټنې دوه راپورونه خپاره کړي دي ،پنځه نوي مالي پلټنې یې پیل
کړي دي ،او خپل د قرار ملي پلټنې تصویب شوي پالن يې بشپړ کړي دي .مونږ زده کړل چې زمونږ د  ۲۰۰۹کال مالي پلتنې د کومندان چټک غبرګون
پروګرام ( )CERPد ځوابدهې په هلکه ،چې د متحده ایاالتو زواک ــ افغانستان ( )USFOR-Aدې پریکړې په اساس وو ترڅو د کومندان چټک
غبرګون پروګرام ( )CERPد  ۲۰۰۹مالي کال د بودیجې  ۱۹۰میلیونه ډالره پوځ ته د ښه کارونې په موخو ورکړلئ شي .د افغانې پلټنوکو په همکاری
سره ،د افغانستان د بیارغونې ځانکړی عمومي پلټونکی په مذاکرې که برخه واخیسته چې په نتیجه کې یې دو کمپنۍ به  ۲۲میلیونه ډالره به د اجورو په
توګه  ۴۰۰۰افغانانو ته او  ۱۱میلیونه ډالره به د ټکس په توګه افغان حکومت ته ورکوي .نورو ګډو پلټنو په نتیجه کې  ۵۰۰۰۰۰ډالره د لګښت د کمیدو
عاید ،د ۵۳۲۰۰۰ډالرو په ارزښت د متحده ایاالتو د غالشویو وسایلو د موندنه ،د رشوت په تور د یو قراردادي نیول ،او دو کمپنیو د مخنیوی واړاندیز .د
افغانستان د بیارغونې ځانکړی عمومي پلټونکی  ۳۵نوي پلټنې پرانستلې ،چې د روانو پلټنو شمیر يې  ۱۰۵ته ورسوله ،چې د هغوي  ۸۰سلنه د قرارداد/
تدارکاتو د ټګي او فساد په هکله دي.
په تیرو دوه کلو کې د افغانستان د بیارغونې ځانکړی عمومي پلټونکی په تدریجي ډول رشد وکړ .مونږ اوس مهال په شپږو موقعیتو کې  ۱۲۲د
پوره وخت مسلکي کارکوونکي لرو :یو په متحده ایاالتو کې او پنځه په افغانستان کې .زمونږ پلټونکې او څیړونکې د افغانستان د  ۳۴والیتونو څخه په
 ۲۲کې د نظارت کړنې ترسره کړي دي .مونږ د مالي پلټنې  ۳۶راپورونه رائه کړل او د  ۱۰۰څخه زیات سپارښتنې مو وړاندې کړي ،چې زیاتو يې
د بیارغونې په هڅو باندي لویه اغیزه درلوده .زمونږ یوه مالي پلټنې د خپل سپیڅیلتوب او د فساد سره د مبارزي په کار کې د موثریت پخاطر د عمومي
پلټنکو د شورا لخوا انعام هم تر السه کړ.
په راتلونکي فبریوری کې زه د افغانستان د بیارغونې ځانکړی عمومي پلټونکی اداره پریږدمه ،او په دې پوهیږمه چې دا اداره به په راتلونکي
کې هم موثرنظارت او څارنه وړاندي کوي ،کوم چې په افغانستان کې د متحده ایاالتو د  ۵۶بیلیونو ډالرو څخه د زیاتو پیسو پانګه اچونې د ضایع کیدو،
ټګې او ناوړه کارونې څخه د ستلو لپاره اړینه ده .دا یو وړیا وو چې د متحده ایاالتو دوه ولسمشرانو ته خدمت وکړي .دا ماته د امتیاز خبره وه چې د
افغانستان د بیارغونې ځانکړی عمومي پلټونکی د ټکړه کارکونکو ،د عمومي پلټنې په ټولنه کې خپل همکارانو  ،او کڼ شمیر افغانانو سره کمو چې د
خپل هیواد د بیارغونې لپاره ځانونه وقف کړي وو کار وکړ.
ډیر محترم،

ارنلډ فیلډز
د افغانستان د بیا رغونې لپاره ځانګړی عمومي پلټونکی

د سمندري قوه پوځ درایو آرلینګټون ،ویرجینیا ۲۲۲۰۲

اجرایې لڼډیز

د افغانستان د بیارغونې ځانکړی عمومي پلټونکی کړنې ،د ۲۰۱۱
کال لمړی درې میاشتې
د افغانستان د بیارغونې ځانکړی عمومي پلټونکی مالي پلټنو په دې درې میاشتو کې ومندلې چې د بیارغونې اړین پروګرامونه دې ضعیف
پالن ،ناکافي نظارت،او د دوي په ساتنه کي د افغان چارواکو ناتواني  ،له وجې په خطر کې دې .دغو مالي پلټنود لغمان په والیت کې د دفاع
ریاست( )DoDلخوا افغان ملي امنیتې زواکونو ته د تجهیزاتو جوړول او ساتنې پالنونه او دکومندان د چټک غبرګون پروګرام لخوا تمویل
شويو  ۶۹پروژې ،وارزولې.
د افغانستان د بیارغونې ځانکړی عمومي پلټونکی د افغان شفافیت پلټنې
ادارې( )ASIUپه ګډون د قانون د تنفیذ افغانې ادارو سره روانه همکاري
د پایلو د ارائه کولو په حال کې ده .د افغان شفافیت پلټنې ادارې()ASIU
د غوښتې په اساس ،د افغانستان د بیارغونې ځانکړی عمومي پلټونکی دو
کمپینو سره خبرواترو کي برخه واخیسته ،کوم چې موافقه وکړه ترڅو ۲۲
میلیونه ډالره په ارزښت د  ۴۰۰۰افغانې کاروونکو ناورکړ شویو اجوری
لپاره ورکړي او  ۱۱میلیونه ډالره د نا تحویل شویو ټکسونو لپاره د افغانستان
اسالمي جمهوري دولت( )GIRoAته ورکړي .د افغانستان د بیارغونې
ځانکړی عمومي پلټونکی په ګډو پلټنو کې برخه واخیسته د کوم په نتیجه کې
 ۵۰۰۰۰۰ډالره د لګښت د کمیدو عاید ،د ۵۳۲۰۰۰ډالرو په ارزښت د متحده
ایاالتو د غالشویو وسایلو د موندنه ،د رشوت په تور د یو قراردادي نیول ،او
دې دو کسانو او دو کمپنیو د مخنیوی واړاندیز ،ترسه شول.
د دو مالي پلټنو څربیره ،د افغانستان د بیارغونې ځانکړی عمومي پلټونکی
پنځه نوي مالي پلټڼې پیل کړي ،چې د دې سره د روانو مالي پلټنو ټول ټال
شمیره  ۱۶ته ورسیده .د افغانستان د بیارغونې ځانکړی عمومي پلټونکی
غواړي ترڅو د افغانستان دبیارغونې لپاره د دریو کارول شویو مالي منابعو
مربوط د  ۳۷.۶۵بیلیونو ډالرو معمالتو معلومات او اسنادو ،قانونې بیاکتنه
ترسره کړي :د افغانستان د امنیتې زواکونو مالې منبع،د اقتصادي مرستو
مالي منبع ،او د نړیوال کنټرول او د قانون د تنفیذ مالي منبع.
د افغانستان د بیارغونې ځانکړی عمومي پلټونکی همدارنګه د یو
هراړخیز پالن بشپړ کړ ترڅو د افغانستان د بیارغونې قراردادونو ،فرعي
قراردادونو ،د کار سپارښتنه ،او د سپارښتنو د تسلمول په هکله مالې پلټنې
ترسره کړي .د افغانستان د بیارغونې ځانکړی عمومي پلټونکې د ۲۰۱۱
مالي پلټنې پالن خپل د قرارداد د پلټنې کار د توجه نقطو ته پراختیا ورکوي
او ټنیګار کوي چې د بیارغونې مالې منابعو د ښه کارونې فرصتونه دي
مشخص شي.

د مالي منابعو ښه کارونې ته برابرول
دې درې میاشتو کې ،د افغانستان د بیارغونې ځانکړی عمومي پلټونکی
زده کړ چې د ده د سپټمبر  ۲۰۰۹کال مالې پلټنه د کومندان چټک غبرګون
پروګرام ( )CERPد همکاري په اړه د متحده ایاالتو زواک ــ افغانستان
( )USFOR-Aد فیصلې سره د کومندان چټک غبرګون پروګرام

( )CERPد مالي منابعو  ۱۹۰میلیونه ډالره دې پوځ ته بیرته ورکړي شي.
د افغانستان د بیارغونې ځانکړی عمومي پلټونکی مالي پلټنې ومندله
چې د دفاع ریاست( )DoDد د کومندان چټک غبرګون پروګرام ()CERP
د مالې منابعو د تطبیق او څارنې لپاره کافي منکانیزم نه دي جوړکړي .د
د متحده ایاالتو زواک ــ افغانستان ( )USFOR-Aد چارواکو په اساس ،د
افغانستان د بیارغونې ځانکړی عمومي پلټونکی راپور او نورو راپورونو د
متحده ایاالتو زواک ــ افغانستان ( )USFOR-Aوهڅوله ترڅو په افغانستان
کې د د کومندان چټک غبرګون پروګرام ( )CERPکړنې ته بیاکتنه وکړي
او مالي منابې بیاځلې تخصیص کړي.

د افغانستان د بیارغونې ځانکړی عمومي پلټونکی
مالي پلټڼه
د دې مالي رپور ورکولو دورئې به جریان کې ،د افغانستان د بیارغونې
ځانکړی عمومي پلټونکی دو پلټنې تاسیس کړي:
د افغان ملي امنیتې زواک د تجهیزاتو لپاره ناسمه پالن جوړول د ۱۱.۴
بیلیونو ډالرو پروګرام خطر زیات کړ (د افغانستان د بیارغونې ځانکړی
عمومي پلټونکی ۱۱ـ ۶پلټنه)
د لغمان په والیت کې د د کومندان چټک غبرګون پروګرام ()CERP
یوڅه ګته وړاندې کړي ،مګر د نظارت ضعیفتیا او د ساتنو اندیښنو د
پښتنووړ السته راړنو او احتمالي ضایعې سره مخ کړ (د افغانستان د
بیارغونې ځانکړی عمومي پلټونکی ۱۱ـ  ۷پلټڼه)

•
•

د افغان ملي امنیتې زواک لپاره د پالن نشتون
د افغان ملي امنیتې زواک د تجهیزاتو لپاره د متحده ایاالتود پالن په هکله
د افغانستان د بیارغونې ځانکړی عمومي پلټونکی مالي پلټنې ومندله چې د
امنیت د انتقال ګډ کمنده ( )CSTC-Aقصد درلود ترڅو په ټول افغانستان
کې د افغان ملي امنیتې زواک د پیاوړی کولو لپاره په  ۲۰۱۲مالې کال که
د  ۱۱.۴بیلیون ډالرو په ارزښت تقربیا  ۹۰۰تجهیزاتو ورغوی .د ۲۰۱۰
کال په اخر کې ،د افغان ملي امنیتې زواک به د ۲۶۵۰۰۰پرسنول په
درلودو سره تقویه شي .نړیواله ټولنه او د افغانستان اسالمي جمهوري
دولت( )GIRoAپالن لری ترڅو په  ۲۰۱۱مالي کال کې داغه شمیره
 ۳۰۵۶۰۰پورته کړي.
د مالحظه وړ دغې مالي منبع او غتې شمیرې تجهیزاتو د خبري

اجرایې لڼډیز

باوجود ،د افغانستان د بیارغونې ځانکړی عمومي پلټونکی ومندله چې د
امنیت د انتقال ګډ کمنده ( )CSTC-Aاوږدی مودي بیارغونې پالن ندی
جوړ کړی .د داسې پالن نشتون به د تجهیزاتو پروګرام د افغان ملي امنیتې
زواک د ستراتیژی او عملیاتی ضروریاتو د نه برابریدو له ګواښ سره مخ
کړيږ.
د مالي پلټڼې په اساس د افغان ملي امنیتې زواک د اډو ،قرارګاوو ،د
پولیسو مرکزونو ،او د روزنیزو مرکزونو د جوړولو سربیره ،د امنیت د
انتقال ګډ کمنده ( )CSTC-Aبه  ۸۰۰میلیونه ډالره په راتلونکو پنځه کلونو
کې د دغو تجهیزاتو د ساتنې او کارونې په لپاره برابروي .د امنیت د انتقال ګډ
کمنده ( )CSTC-Aد اوږدې مودې د ساتنې پالن نلري چې دا د بیارغونې
اوږدې مودې پالن سره تړاو ورکوي.

د لغمان په والیت کې دکومندان چټک غبرګون پروګرام
( )CERPپروژې په خطر کې دي
د افغانستان د بیارغونې ځانکړی عمومي پلټونکی ومندله چې د لغمان په
والیت کې د کومندان چټک غبرګون پروګرام ( )CERPد  ۶۹پروژو څخه
 ۲۷يې په خطر کې دي او یا السته راړنې يې د پښتنو الندې دي .په خطر
کې پروژو  ۲۷يې تقریبا  ۴۹میلیونه ډالره حساب شوي،یا  ۹۲سلنه د ۵۳
میلیونو ورکړشویو ډالرو کوم چې د افغانستان د بیارغونې ځانکړی عمومي
پلټونکی نظارت کړی وو .د لغمان په والیت کې د د کومندان چټک غبرګون
پروګرام ( )CERPاکثر پانګه اچونه په خټو پروژو لکه د پاخه سرګونو او
نویو تجهیزاتو جوړولو باندې لګول شوي ده .تقریبا د  ۴۴.۶میلیونو ډالرو
په ارزښت دا دې پاخه سرک پروژه په خطر کې ده ،ځکه د والیت افغانی
چارواکې د هغو د کارونې او ساتنې منابعې نلري.
برڅیره پردې ،د افغانستان د بیارغونې ځانکړی عمومي پلټونکی ومندله
چې د متحده ایاالتو زواک ــ افغانستان ( )USFOR-Aد انسجام او په پایلو
والړ روش د کمښت سره مخ دی ،ترڅو جوته کړي چې آیا د کومندان چټک
غبرګون پروګرام ( )CERPپروژو خپل موخې ترالسه کړي دي ،د هوډ
سره سم کارول کیږی ،او د هغو څخه ستانه کیږی که یا .د پوره نظارت او
د پایلو د ارزونې نه پرته ،افغانان ممکن د پروژه تکل شوي ګتې ترالسه
نکړي ،او دمتحده ایاالتو پانګه اچونه به د ضایع کیدو د ګواښ سره مخ ده.

د مالي پلټڼې پالنونه
په  ۲۰۱۱مالي کال کې ،د افغانستان د بیارغونې ځانکړی عمومي پلټونکی
به دریو د لمړیتوب وړ ساحو ته د خپل پلټڼو تمرکز ته دوام ورکړي:
د قرارداد مدیریت او نظارت ،د افغان ملي امنیتې زواک د جوړولو هڅې ،او
د ادارې فساد سره د مبارزې پروګرامونه .د افغانستان د بیارغونې ځانکړی
عمومي پلټونکی به همدارنګه د پراختیایې مرستو او د افغان حکومتداری د
ظرفیت د جوړو پروګرامونو په هکله مالې پلټنو ته دوام ورکړي.
لکه څنګه چې د کانګرس لخوا منل شوی ده .د افغانستان د بیارغونې
ځانکړی عمومي پلټونکی خپل ترسره شویو مالي پلټڼو یو ځانته پالن
تسلیم کړ .د افغانستان د بیارغونې ځانکړی عمومي پلټونکی د سژ کال

مالي پلټڼو دریمه برخه به د قراردادیانو اجرأت او د افغان ملي امنیتې
زواک د رغولو،د افغانې اقتصاد پراختیا ،او د افغاني حکومتداري ظرفیت
د لوړولو قراردادي خدماتې ادارو نظارت خپله موخه وګرځوي .د افغانستان
د بیارغونې ځانکړی عمومي پلټونکی همدارنګه د بیارغونو پروژو د امنیت
تامینولو شخصي امنیتې قراردادیانو مالي پلټڼې په ترسره کوي.

نوې پلټنې
د افغانستان د بیارغونې ځانکړی عمومي پلټونکی کانګرس ته د اخرې
راپور د ورکړې نه راپه دیخوا ،پنځه نوي مالي پلټنې پیل کړي دی:
په یو منتخب والیت کې د نړیوال پرمختګ لپاره د متحده ایاالتو
اداره ( )USAIDاو د متحده ایاالتو د دولت اداره( )DoSد څلورو
پروګرامونه مالي پلټڼه
د نړیوال پرمختګ لپاره د متحده ایاالتو اداره ( )USAIDد ځایې

•
•
•
•
•

حکومتداري او ټولینزو پراختیایې پروژو د قراردادنو مالې پلټنه
د کابل نظامې روزنیز مرکز کې د بیستیزو پروژو لپاره د انجینرۍ
او چاپیریال لپاره د متحده ایاالتو دهوائې زواک مرکز ( )AFCEEد
قراردادونو مالي پلټنه
د افغان دفاع پوهنتون کې د بیارغونې پروژو مربوطه کارونو په هکله
د د انجینرۍ او چاپیریال لپاره د متحده ایاالتو دهوائې زواک مرکز
( )AFCEEد قراردادونو مالې پلټنه
د افغانستان دبیارغونې د سپارل شویو پانګو ته د متحده ایاالتو او نور
ډنرانو ورکول شویو پانګو د کارونې او جوابدهي مالي پلټڼه

د سیګار تحقیقات
کانګرس ته د افغانستان د بیارغونې ځانکړی عمومي پلټونکی اخیري درې
میاشتې راپور نه را په دیخوا ،د افغانستان د بیارغونې ځانکړی عمومي
پلټونکی محقیقینو  ۳۵نوي قضیې پرانیستلي ،چې د روانو قضیو شمیره يې
 ۱۰۵ته ورسوله .د افغانستان د بیارغونې ځانکړی عمومي پلټونکی تقریبا
 ۸۶سلنه قضیې د قرارداد /تدارکاتو ټګې او اداري فساد باندې تمرکز لری،
او  ۱۴سلنه په جرمې ادګانو ،لکه غال باندی تمرکز لري .د افغانستان د
بیارغونې ځانکړی عمومي پلټونکی تلیفونې شمیره  ۱۳۱شکایتونه ترالسه
کړی چې د تیر درې میاشتو څخه زیات دي.

وړاندې کتنه
په دې کال کې ،د افغانستان د بیارغونې ځانکړی عمومي پلټونکی ادارې
پلټونکې او محقیقین به د متحده ایاالتو دبیارغونې د پیسو د ضایعې ،تقلب،
او ناوړه کارونه د مخنوي او کمښت په هکله خپل توجو او تمرکز ته دوام
ورکوي .د افغانستان د بیارغونې ځانکړی عمومي پلټونکی د هغو رتبو
ارزونه به وکړی کوم چې د متحده ایاالتو د ټکس ورکونکو پیسې یې د
متداوم پرګرامو حمایت کوي ،ترڅو متحده ایاالتو ته د خپل بیارغونې اهدافو
د السته راړو لپاره مرسته وکړي.

د نیولیک جدول

لومړۍ برخه
د سیګار نظارت
.
۳
..
.۴

د کومندان چټک غبرګون پروګرام ( )CERPد مالې منابعو ۱۹۰
میلیونه ډالره ښه کارونې ته وړاندې شوه
د افغانستان د بیارغونې ځانکړی عمومي پلټونکی مالي پلټڼه

۱۹

د افغانستان د بیارغونې ځانکړی عمومي پلټونکی تحقیقات او پلټڼې

۲۲

د سیګار بودیجه

.۲۳

د سیګار کارکوونکي

دویمه برخه

د افغانستان عمومي کتنه
.۲۷

د ناټو چارواکې په لیسبون کې

.۲۸

د متحد ایاالتو پالیسي دتغیره پرته الندي بیاکتنې

۳۰

د  ۲۰۱۱مالی کال د ملي دفاع واک قانون

.۳۲

د افغانستان د بیارغونې ځانکړی عمومي پلټونکی په تمه ده

دریمه برخه

د بیا رغونې تازه حال
۳۷

عمومي کتنه

۴۱

د بودیجو حالت

۵۳

امنیت

۶۷

حکومتداري

.۸۷

اقتصادي او ټولنیز پرمختګ

 .۱۰۱د مخدره موادو پرضد مبارزه
 .۱۰۷د اداری فساد سره مبارزه

د نیولیک جدول

څلورمه برخه

د نورو ادارو نظارت

 ۱۱۳د نظارت بشپړ شوي فعالیتونه
 ۱۱۸د نظارت روان فعالیتونه
 ۱۲۹د نورو ادارو څیړنې

ضمیمې او پایلیکونه
 ۱۳۲د الف ضمیمه :قانوني شرايطو سره د راپور د حوالو کتنه
 ۱۳۶ضمیمه ب :د متحده ایاالتو د دولت اختصاص شوي بودیجې
 ۱۳۸د ضمیمه ت :د سيګار پلټنې
 ۱۴۰د ث ضمیمه :د سيګار څېړنې او د تیفوني اړیکې شمېره
 ۱۴۱د ج ضمیمه :مخففات او لنډيزونه
 ۱۴۴پایلیکونه

د ملکي هوای چلند د بنسټ روغونه
یو خټګر به دا تضمین کړي چې د  ۲۰۱۰کال د دسمبر په میاشتې کی د مزار
شریف د هوائي ډګر د دیوال د جوړولو په وخت کې خښتې په سمه توګه کارول
شوي دې .اوس مهال په افغانستان کې پنځه نړیوال هوائي ډګرونه د رغونې په حال
کې دي ،چی د متحده ایاالتو حکومت او د هغوی نړیوال ملګرو لخوا تمویل کیږي.
(د متحده ایاالتود پوځ تصویر SGT ،میکل رانچ ،د  IJCعامه چاري)

د افغانستان بیا رغونه I

ځانګړی عمومي پلټونکی
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د سیګار نظارت

”د خپل بیاکتنې او څیړنیزې دندې په مهال په دې اتلس
اخرو میاشتو کې ،دافغانستان د بیارغونې ځانګړی عمومي
پلټونکی دا په ډاګه کړه چې شپږ غټې مسلې د افغانستان
د بیارغونې لپاره د متحده ایاالتو پانګه اچونه د ضایع
کیدو یا ټګې او ناوړې استفادې د ګواښ سره مخ کوي.
ناوړه قرارداد او د پروګرام نامناسب مدیریت ،دې ته
اړتیا لري چې په الزیات ګډون سره د دې هیواد د خلکو
سره کار وشي .مونږ هڅه کو ترڅو یې ببا ورغوو سره
له دې چې د اندازې وړ تولیدات له توقع کم دي،د اداري
فساد د مخنیوي په وړاندې ناتواني شتون لري ،د پروژې
د مدیریت او دوام لپاره ځایي پانګه کافي نده او امینت هم
شتون نلري".
—(متقاعد) برید جنرال ارنلډ فیلډز
د افغانستان د بیا رغونې لپاره ځانګړی عمومي پلټونکی

سرچینه :دافغانستان د بیارغونې ځانګړی عمومي پلټونکی ” ،د کورنې امنیت او حکومتي چارو ،او د نظارت قراردادې کمیټه په هکله او د فرعي کميټه په وړاندي شاهدي.۲۰۱۰/۱۱/۱۸ " ،
.11–10
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سیګار نظارت
دې دري میاشتو کې ،دافغانستان د بیارغونې ځانګړی عمومي پلټونکی د مالي پلټڼې  ۲راپورونه خپاره کړل
او  ۵نوي مالي پلټڼې یې اعالن کړي چې دې سره د روانو مالی پلټنو ټول ټال شمیر  ۱۶ته ورسید .دافغانستان
د بیارغونې ځانګړی عمومي پلټونکی د افغانستان د بیارغونې لپاره د ۳۷.۶۵بیلیون ډالروپه اندازه کارول
شویو دري مالي منابعو معلومات ،قانوني بیاکتنو بهیر ته دوام ورکوي :د افغانستان امنیتي ځواک مالي منابع
( ،)ASFFاقتصادي مرستو مالي منابع ( ،)ESFاو د نړیوال څار او د قانون د تنفیذ مالي منابع (.)INCLE
همدارنګه ،دافغانستان د بیارغونې ځانګړی عمومي پلټونکی یو پراخ پالن بشپړ کړی دی ترڅو د افغانستان د
بیارغونې په اړه قراردادونو ،دوهم الس قراردادونو ،بیارغونې کارونه او د مواد تسلیمولو د حسابونو تصفیه د
قانون سره سم په الره واچول شی.
کله نه چې دافغانستان د بیارغونې ځانګړی عمومي پلټونکی اخیري درې میاشتنې رپوټ کانګرس ته وړاندې
شوی دی ،د دوی پلټونکو  ۳۵نویو قضیوسیړل پیل کړي دي .دافغانستان د بیارغونې ځانګړی عمومې پلټونکی
اوس مهال  ۱۰۵روانې پلټنې په الره اچولي دي .په دې درې میاشتو کې دافغانستان د بیارغونی ځانګړی عمومي
پلټونکی ټیلفوني اړیکې  ۱۳۱شکایتونه ترالسه کړي دچی په تیرو درې میاشتو کښی یی لږ شاندې زیاتوالی
موندلی .دافغانستان د بیارغونې ځانګړی عمومي پلټونکی همدارنګه په هغه ګده پلټنه که هم برخه اخیستې ده،
چې د  ۲۲ملیونه ډالرو په اندازه د افغان کارکونکو ناتادیه معاشونو پیسې  ،د افغانستان اسالمي جمهوري دولت
د  ۱۱میلیون ډالرو په اندازه ناتادیه شویو ټکسونه  ۵۰۰۰۰۰ ،ډالرو په اندازه سپما بیه ،د غال شویو وسایلو بیا
الس ته راوړل ،د بډې په تور د یو قراردادې کس نیول ،او د دو کسانو او دوه کمپنیو د ممانعت وړاندیز ،په هلکه
په الره اچول شوي دی.

د  ۱۹۰ملیون ډالرو په اندازه د  CERPمالي منابع ښه کارونې ته
وړاندې شو

په دري میاشتو کې،دافغانستان د بیارغونې ځانګړی عمومي پلټونکی زده کړل چې د  ۲۰۰۹د سپټمبر مالي
پلټنه د  DoDوړتیا چې د آمر د چټک ځواب پروګرام ( )CERPمالي لګښت د ورکړې فصیله په افغانستان
کې د متحدو ایاالتو د ځواک لخوا وشوه ترڅو دوي ته چې پروګرام اداره کوی د CERPمالي منابع ۱۹۰
میلیونه ډالرپه  ۲۰۰۹کال کې بیرته ورکړی شې .د دافغانستان د بیارغونې ځانګړی عمومي پلټونکی مالي پلټنه"،
افغانستان کې د امر د چټک غبرګون پروګرام ته الزمه څرګندتیا ،بررسي او پالن ته زیاتوالی وبښو "،جوته کړه
چې د دفاع ریاست د  CERPد مالي لګښت د بررسي او اداري لپاره الزم میکانیزم نه دی جوړ کړی .نورې
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چوکاټ نمبر1.1

د دسمبر په  ۳۱کال  ۲۰۱۰کې د افغانستان د بیارغوني ځانکړی عمومي پلټونکی بشپړ شوي مالې پلټنې
راپور شمېره

د راپور سرلیک

د خپریدلو نیټه

سیګار-پلټنه ـ۱۱-۷

د لغمان په والیت کې د کومندان د چټګ خبرګون پرګرام یوڅه ګټی درلودلی،
الکن د نظارت کمزوریتا او د ساتنې اندیښنو السته راوړنې تر پوښتنو الندې
یوړی او د ممکنی ضایعې ښودنه يې کوله

1/2011

سیګار-پلټنه ـ۱۱-۶

د افغان ملی امنیتی زواک تجهیزاتو لپاره ناکافی پالن د  ۱۱.۴بیلیون ډالرو
پروګرام ته خطرونه ډیر کړل

1/2011

نظارتي ایجنسي ګانې ،د متحده ایاالتو د پوځ مالي پلټنه ایجنسي په ګډون ،د  CERPد مالي لګښتونو د کارونې
په هکله هم تشویشونه را څرګند کړي دي .په افغانستان کي د  USFOR-Aد مقاماتو په اساس ،د افغانستان د
بیارغونې ځانګړی عمومي پلټونکی رپوټ سره د نورو رپوټونه USFOR-A ،دې ته وهڅوله ترسو د CERP
کارونه په افغانستان کې له سره وګوري.چې د دې بیاکتنې په نتیجه کې دا تصمیم ونیول شو ترڅو دا ملي منابع
له سره تخصیص شي.

د سيګار پلټنې

په دې دري میاشتو کې دافغانستان د بیارغونې ځانګړی عمومي پلټونکی دوه مالي پلټني بشپړ کړی او همدارنګه
یې " د قراردادونو او نورو مالي میکانیزمونو د پلټنه د اجرا کولو پالن ترڅو چې د P.L. 110-181, Section
 )842 (a) (3شرایط پوره کړي " کانګرس ته واړندې کړ .دا پالن د درې میاشتو مهمو ټکو په ډول په دې برخه
کې تشریح شوي دي .د  ۱.۱جدول مالي پلټنو لست کړی دی.
په دا درې میاشتو کې ،دافغانستان د بیارغونې ځانګړی عمومي پلټونکی پنځه نوي مالې پلټنې په الره
واچولی:
•په یو منتخب والیت کې د متحده ایاالتو نړیوال پرمختګ ادارې ( )USAIDاو د متحده ایاالتو د دولت څانګې
د څلور پروګرامونو بیا کتنی
•د ځایي حکومتداري او د ټولنې د پرمختایي پروژو د مالتړ لپاره د  USAIDد قراردادونو ،مالي پلټنه
•د انجینري او چاپریال لپاره د متحد ایاالتو هوائي ځواک مرکز( )AFCEEمالي پلټنه،د کابل نظامي روزنې
مرکز کې د بنسټیزو پروژو دقراردادونو په هکله
•د  AFCEEد قراردادونو مالي پلټنه د رغونې پروژو اود هغې مربوطه کارونو په افغان حربی پوهنتون
کې
•د افغانستان د بیاروغونې امانتي مالي منابع ( )ARTFته د متحده ایاالتو او نورو تمویل اوونکو لخوا مرسته
شویو مالي منابعو د کارونې او حسابدهي په هکله مالي پلټنه
د دافغانستان د بیارغونې ځانګړی عمومي پلټونکی د نویو مالي پلټنو د تفصلیات لپاره “په دې دري میاشتو کې
اعالن شوي نویو مالي پلټنې “د دي برخه په ورستیو حصو کې وګورئ.
د دافغانستان د بیارغونې ځانګړی عمومي پلټونکی د  ۲۰۱۱مالي کال مالي پلټنه پالن خپل د قراردادونو د مالي
پلټنی کارته پراختیا ورکړه او د بیا روغونې مالي منابعو د سم کارونې لپاره یې د فرصتونو پیداکولو باندې تاکید
کوي .څرنکه چې د دافغانستان د بیارغونې ځانګړی عمومي پلټونکی روان قانوني بیاکتنې د معاملو نواقص
بربنډکړ ،نو د دافغانستان د بیارغونې ځانګړی عمومي پلټونکی د مالي پلټنې او څیړنو ریاستونه به زیار باسې
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ترڅود تقلب ،ضایع کیدو او غلطو کټه اخیستنو په هکله خاص اندیښنه را وښئ.
دافغانستان د بیارغونې ځانګړی عمومي پلټونکی به خپل روان مالي پلټنې کار ته په درې ډیرو مهمو ساحو
کې تمرکز ورکوي :د قرارداد مدیریت او نظارت ،د افغان ملي امنیتي ځواک جوړولو هڅې ( ،)ANSFاو د
اداري فساد په وړاندې د مبارزې پروګرامونه .برسیره پردې ،دافغانستان د بیارغونې ځانګړی عمومي پلټونکی
به د پرختیایې مرستو او د افغانستان د حکومتداري ظرفیتونو د جوړولو پروګرامونو مالي پلټنې ترسره کولو ته
دوام ورکړي.
د دندو د لومړیتوب د ټاکلو لپاره د خطر نه ډک روش په کارونې سره ،دافغانستان د بیارغونې ځانګړی عمومي
پلټونکی  ۷اساسي معیارونه جوړکړل ترڅو مالي پلټنې لپاره پروژې او پروګرامونه په کوته کړي:
•د خطري چاپریال د پژندلو لپاره د متحده ایاالتو د پانګې اچونې مقدار او غټولوالۍ
•د مشخصو خطرونو او اسیب پذیریو  ،په ځانګړې توګه د غټو قراردادونو ،تدارکات او پروګرامونو مربوط
نښې نښانې
•د متحده ایاالتو د ټکس ورکونکو د مالي ګټو د موندننو فرصتونه ،د توقع وړ نتایج او د سپارلو وړ
•د افغانستان د بیارغونې ځانګړی عمومي پلټونکی د نظارتي کمیټې ،د متحده ایاالتو ایجنسي ګانې ،په کابل
کی د متحد ایاالتو سفارت او د افغانستان اسالمي جمهوري دولت( )GIRoAلخوا برابر شوي معلومات
• په افغانستان کې د متحد ایاالتو ستراتیژي او اهدافو سر مربوط
•امنیتي مسائیل د دندي ترسره کولو امکان متاثر کوي
•د نورو نظارتي ایجنسي ګانو کړنې
د افغانستان د بیارغونې ځانګړی عمومي پلټونکی د مالي پلټنې دوه رپوټونه په دې دري میاشتو کې خپاره کړل-
چې یو یې د افغان ملې امینتي ځواک د روغونې تجهیزاتو پالنولو او تمویلو باندي توجه کوي او بل یې د CERP
لخوا تمویل شوي پروژو وضعیت او په دغو پروژو باندې د متحد ایاالتو د نظارت موثریت باندې توجه کوی.

 ۶-۱۱پلټنه :امنیت /د افغان ملي امنیتي ځواک د تجهیزاتو پالن جوړول

د افغان ملي امنیتي ځواک د تجهیزاتو لپاره ناسم پالن جوړول به د  ۱۱.۴بیلیون ډالرو په اندازه پروګرام خطر
زیاتوي
د  ۲۰۰۵نه تر  ۲۰۱۰مالي کال پورې ،کانګرس  ۲۸بیلیون ډالره د افغان ملي امنیتي ځواک لپاره تخصیص کړی
دی .د  USFOR-Aتر قوماندې الندې ،په افغانستان کې د امنیت د انتقال مشترکه قومندانی( )CSTC-Aد افغان
ملي امنیتي ځواک د تجهیزولو ،روزنې او تداوم لپاره داغه مالي منابع کارول کیږي .افغان ملي پوځ( )ANAاو
افغان ملي پولیس( )ANPپه افغان ملي امنیتي ځواک  ANSFکې شامل دي .د  ۲۰۱۰کال د اکتوبر په میاشت
کې د  ANSFپرسنول  ۲۴۳۰۰۰کسانو ته د رسیدو په حال کې وو؛ ډیر ورستنۍ پالن دا وړاندیز کوي چي د
۲۰۱۳کال د اکتوبر پوری دا شمیره دی  ۴۰۰۰۰۰ته زیات شی .په نتیجه کې نورو زیاتو تجهیزاتو او بنسټونو
ته اړتیا شي.
په کندز ،کمبیري او فراه کې د افغان ملي اردو لپاره د چاوڼیو جوړولو د قراردادونو په مخکینې مالي پلټنو کې،
د افغانستان د بیارغونې ځانکړی عمومی پلټونکی هڅه وکړه ترڅو جوته کړی چی څرنګه د قرارداد شرطونه ته
پرختیا ورکړی .سره له دې چې CSTC-Aونتوانیدله ترڅو د افغان ملي پوځ د شمیر ،ډول اود چاوڼیو د اندازه،
موقعیت او کارونې په کډون تجهیزاتو په هکله معلومات د متحده ایاالتو پالنونه او توجیه څخه ترالسه کړی.
څرنګه چې د افغانستان د بیارغونې ځانګړی عمومی پلټونکی په ګوته کړ ،د پالننولو دا شان اسناد CSTC-A
لپاره ډیر اړین دی ترڅو د ضروریات د بدلون سره  ،پالن ته هم د اړتیا وړ تغیر ورکړی شي ،د ستراتیژیک موخو
د تر السه کولو لپاره منابعو ته لمړیتوب ورکړی شی او وکارولی شي او احتمالی ضایعات کچه هم را ټیته شي.
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د دریو میاشتو مهم ټکي

د ژمن شوي قرارداد د پلټنې
پالن
د ملي دفاع د تجویز قانون ( )NDAAد کال ( )P.L.110-181( .اړتیا
لری ترڅو د افغانستان د بیارغوني ځانکړی عمومي پلټونکی په افغانستان
کې د بیارغونې کارنونه او د امنیت د تامین مربوط د قراردادونو ،دوهم الس
قراردادونو ،د دندو سپارښتنو ،د سپارښتنو تسلیمولو ی د بهیر د مالي پلټنې
لپاره هراړخیز پالن ترتیب کړي .د راپور ورکونې د دغې دورې په جریان
کې  ،افغانستان د بیارغوني ځانکړی عمومي پلټونکی “ د P.L 110-181,
 )Section 842 (a) (3د شرایطو سره د مطابقت لپاره د قراردادونو او
نورو مالي میکانیزمو د مالي پلټنې د اجرأ کولو لپاره خپل پالن“کانګرس ته
وسپارو ”.)Section 842 (a) (3 ,110-181 .
سژ کال د افغانستان د بیارغوني ځانکړی عمومي پلټونکی د مالي پلټنې
دریمه برخه به د قراردادیانو د اجرأتو او د قراردادی چوپړ نظارت خپل
موخه وګرځوي .ترڅو د متحده ایاالتو د ټکسورکونکو مالي ګټو را څرګند
کړي .همدارنګه د افغانستان د بیارغوني ځانکړی عمومي پلټونکی به د هغو
شخصي امنیتي قراردادیانو مالي پلټنې په الره واچوي کوم چې د بیارغونې
پروژو امنیت یې نیول وو.
هر مالي پلټنه به د پې .ایل .په (ایچ)  ۸۴۲برخې کې د اووه موضوعګانو
څخه یو یا د یو نه زیات موضوع په هلکه به وي :110-181 .
کړنالره کوم چې د قرارداد شرطونه پری ترتیب شوي دي او قرارداد یا
کار او د سپارښتنې تسلیمول پری تعین شوي دي
کړنالره کوم چي فیډرال اداري یې د قراردادونو د اجرأتو د کنټرولولو
لپاره عملي کوي
توسعه کوم چې عملیاتي ساحې آمرینو ته دا وړتیا ورکوي ترڅو په
رزمي عملیاتي ساحه کې د قراردادونو اجرأت اداره او یا هم منسجم
کړي
هغه درجه کوم چې د دندو د سرته رسولو لپاره قراردادي کارکوونکي به
په سمه توګه ساتل کیږی ،انتخابیږی ،روزنه ورکول کیږی او په وسایلو
باندي سمبال کیږی
د قراردادي کارکوونکو لخوا خالفکاري یا د قانون خالف کړنې حد او
ډول
د قراردادي کارکوونکو لخوا د کومې کړنې ډول او حد کوم چې د
عملیاتي ساحې د آمرینو د اهداف سره تنافض درلود
هغه حد یا اندازه کوم چې د خالف کاري یا د قانون خالف کړنې په
کې ذکر ،ثبت ،پلټل او (چیرته چې الزمه برښي) په قانوني توګه څیړل
شوي وي

•
•
•
•
•
•
•

دافغانستان د بیارغونې لپاره متخص شوی ۵۶میلیون ډالرو ډیر برخه د
متحد ایاالتو په پنځه غټو مالی منابع باندي ویشل شوي دي .چې د دغو څخه د
دریو مالي منابع اداره کول د دفاع ریاست لخوا ترسه کیږي—د افغان امنیتي
زواک مالي منبع ،د کوماندان چټک غبرګون پروګرام ،او د دفاع ریاست د
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مخدره توکو او دمخدره توکو په زد فعالیتونو مالي منابعې .د نړیوال پرمختګ
لپاره د متحده ایاالتو اداره ( )USAIDد اقتصادي مرستو تمویلول اداره
کوي ،او د متحد ایاالتو د خارجه وزارت ( )DoSد مخدره توکو په وړاندي
نړیوال مبارزه او د قانون د تنفیذیول اداره کوي( .د ال زیات معلوماتو لپاره ،
په دریم برخه کې د ” د مالي منابعو وضعیت” وګوري.

د قرارداد ورکړه /د مدیریت ماهیت

د متحده ایاالتو تطبیقي ادارې د قراردادونو د مدیریت او ورکړې لپاره
د متعددو سازمانونه څخه کار اخلي .د دفاع ریاست څلور سازمانونه د
افغان ملي امنیتي زواک  ANSFد روزنې ،تجهیز،ځایپځاي او ساتنې
لپاره د بیارغونې قراردادونه اداره کوي :د متحده ایاالتو د کومندی
مرکز ( )CENTCOMد عملیاتي صحنه کډ مرسته د کومندی دقرارداد
( ،)C-JTSCCد انجینرانو لپاره د متحده ایاالتو پوځی اداره ()USACE
– د افغانستان د انجینري بخش ( ،)AEDد چاپریال او انجینري لپاره د
هوائی زواک  ۲۳مرکزونه ( ،)AFCEEاو د متحده ایاالتو د فضا او
میزایلو د دفاع کومنداني (.)SMDC
( )C-JTSCCپه افغانستان کې د متحده ایاالتو د زواکونو کومندي،
د کډ امنیت د انتقال کومنده افغانستان ( )CSTC-Aپه کډون قراردادونه
اداره کوي .د کډ امنیت د انتقال کومنده افغانستان ( )CSTC-Aد افغان ملي
امنیتي زواک  ANSFد پراختیا د کمک په موخه د متحده ایاالتو لخوا ورکړ
شوي مالی منابعې ویشي او اداره کوي .دانجینرانو لپاره د متحده ایاالتو
پوځی اداره ( )USACEاو د چاپریال او انجینري لپاره د هوائی زواک
مرکزونه ( )AFCEEد د افغان ملي امنیتي زواک  ANSFد بنستیزو
پروژو  CSTC-Aلپاره د رغونې پروژي اداره کوي .د  SMDCد مخدره
توکو او تروریزم په وړاندي د دفاع ریاست د تیکنالوژی اداره کوي .د
افغانستان د مخدره توکو په وړاندی د مبارزې اداري ته د هوائی مرستو د
برابرولو سره سره  ،په افغان سرحدو کي د مخدره توکو د تراسپورت د
مخنیوي په موخو د تجهیزاتو د جوړولو لپاره د  SMDCقراردادونه کارول
کیږی.
د کابل په دروازو کي کنټرول او قراردادونو ،د مرستو موافقت نامي،
د اقتصادي پرمختیا همکاری او د ښه حکومتداري پرمختیا د ()USAID
ماموریت .د ( )USAIDافغانستان پاکستان اجرایی قوت په واشنګټن ډی.
سي ،د قراردادونو په هکله د معلواتو رپوټونه ،د همکاری موافقتنامې.
همدارنګه په کابل کې د ( )USAIDماموریت ته اداري مرستي برابروي.
د متحده ایاالتو د خارجه وزارت د مخکي ورکړي او مدیریت دفتر د
خارجه وزارت په نمائندګي قراردادونو کي مداخله کوي او د قراردادونو
د نظارت مسولیت په غاړه لري .برڅیره پردي ،د متحده ایاالتو د خارجه
وزارت دو دفترونه په نړیواله کچه د مخدره توکو سره د مبارزي او د
قانون د نتفیذ دفتر ،او د نفوس  ،ګډوالو ،او مهاجرتونو دفترـ --د بیارغونې
قراردادونه اداره کوي.
د افغانستان د بیارغونې ځانګړی عمومي پلټونکی په وسیله د (USAID)،
 DoDاو ( )DoSلخوا تمویل شوي پروژې مالي پلټنه به د قراردادونو د

د افغانستان بیا رغونه

I

ځانګړی عمومي پلټونکی

د دریو میاشتو مهم ټکي

ورکړی پروسه وارزوي؛ چې آیا دا پروژې په قراردادونو د مقرارتو سره
سم بشپړ شوي دي ؛ او د تقلب  ،ناوړي ګته اخیستنې او ضایع کیدو د
مخنیوي لپاره موثره څارنه کیږی که یا.

د  ۲۰۱۱کال د قراردادونو نظارت

په ورستې درې میاشتو کې د د افغانستان د بیارغونې ځانګړی عمومي
پلټونکی لخوا خپره شوي مالي پلټنې ومندوله چې د  DoD, DoSاو
 USAIDتقریبا  ۱۷.۷بیلیون ډالره وو  ۷۰۰۰قراردادیانو او نورو مشترکینو
ته د  ۲۰۰۷تر  ۲۰۰۹مالي کاله پوري ورکړی وو .د افغانستان د بیارغونې
ځانګړی عمومي پلټونکی د خپل کار د اولویت لپاره دا مالي پلټنه کاروي.
د  ۱.۲جدول د  ۲۰۰۷تر  ۲۰۰۹مالي کال پوري د بیارغونې مالی منابعې
ترټولو غټ تخصیص  ۲۰اخیستونکې راشې ،او همدارنګه د د قرارداد د
ادراه کولو مسولیت لپاره قراردادي اداري معرفي کوي.
د راپوردهې د دورې په دې جریان کې ،د افغانستان د بیارغونې ځانګړی
عمومي پلټونکی په لست کې موجود کمپنیو ته د قراردادونو د ورکړې په
هکله درې نوي مالي پلټنې اعالن کړي .د چاپریال او انجینري لپاره د هوائی
زواک مرکزونه د  ۷۰.۵میلیون ډالرو په اندازه د کار سپارښتنه د AMEC
د ځمکې او چاپیریال اداري ته د کابل پوځي روزنیز مرکز د رغونې لپاره
ورکړ .همدارنګه د چاپریال او انجینري لپاره د هوائی زواک مرکزونه د
دریم فاز  ۷۵میلیونه ډالرو د کارسپارښتنه د کابل پوځې روزنیز مرکز د
رغونې لپاره  ECCنړیوال او  LLCته ورکړ .د چاپریال او انجینري
لپاره د هوائی زواک مرکزونه یو د قیمت جمع – تعین شوي – فیس کاری
سپارښتنه  ،چی اوس مهال  ۸۳میلیونه ډالره ارزښت لري ،د افغان دفاع
پوهنتون د رغونې لپاره د مشخص کیفیت او مشخص تسلیمول د قرارداد په
اساس د  AMECځمکې او چاپیریال ادارې ته ورکړه USAID .د ځایې
حکومتدارې او د ټولنې د پراختیا لپاره د بیدل د پراختیا په موخه د ۲۳۲
میلیون ډالرو قرارداد ورکړ.
د افغانستان د بیارغونې ځانګړی عمومي پلټونکی اوس مهال د ,DoD
او  USAIDد روغنیزو قراردادونو روان مالي پلټنه په الس کې لري .چې
یو يې د بیسټیزو پروژو لپاره د چاپریال او انجینري لپاره د هوائی زواک
مرکزونه ته سپارل شوي کاری سپارښتنو ارزونه ده:
په مزارشریف کښې د  ۲۳.۲میلیونو ډالروپه ارزښت د CH2M Hill

•

ساختمانې شرکت پروژه.
په هرات کښې د  ۱۹.۰میلیونه ډالرو په ارزښت د  AMECد ځمکې او
چاپیریال شرکت پروژه.
او نور مالي پلټنې د ۶۰میلیونو ډالرو په ارزښت د کیر انترنشنل سره د
 USAIDد همکاری موافقت نامي ارزوې
په کانګرس او افغانستان کې دشخصي امنتي قراردادیانو( )PSCsد
بی سابقی کار په هکله زیاتیدونکې اندیښنو په غبرګون کې  ،د افغانستان
د بیارغونې ځانګړی عمومي پلټونکی یو غټ پالن چمتو کړی ترڅو په
افغانستان کې د  PSCsداجرأتو د مدیریت او نظارت ارزونه وکړی .چې د

•

قرارداد مالي پلټنه او د سیستم ممکنه مشکالتو د پیدا کولو په موخه تحقیقات
په دې پالن کې شامل دي .په یو روان مالي پلټنه کې ،د افغانستان د بیارغونې
ځانګړی عمومي پلټونکی د ګلوبل ستراتیژیک ګروپ کمپنۍ او USACE
ترمنیځ د امنتي خدماتو د حمایت لپاره د  ۹۳میلیونو ډالرو په ارزښت قرارداد
 ،اجرأت او نظارت ارزوي.
چوکاټ 1.2

د بیارغونې قراردادونو خالف د متحده ایاالتو تخصیص ۲۰ ،لوړ تسلیمدونکي۲۰۰۷ .
 ۲۰۰۹رتبه
بندي
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

د ورکړی ماهیت

تسلیمدونکي

دانجینرانو لپاره د متحده
ډین کارپ انترنشنل
ایاالتو پوځی اداره ،اي
ان ایل
USAID
لویس بیرجیر انټرنشنل کمپنۍ
د عملیاتي صحنه کډ مرسته
د کابل جان ساختمانی کمپنۍ
د کومندی قرارداد
د عملیاتي صحنه کډ مرسته
د سور بحر ساختماني کمپنۍ
د کومندی قرارداد
د کې بې واي او بوذدیمیر ګډ پانګه د عملیاتي صحنه کډ مرسته
د کومندی قرارداد
اچونه
USAID
نړیواله مرسته او پرمختګ
USACE
کانټرک انترنشنل کمپنۍ
اي ان ایل
د پي اې اي حکومتي سیستم
USAID
د بدیل پرمختګ شرکت
USAID
نړيوال بانک
USACE
د اف سي اي سي متحد بیستیز
پروژې جې ويي
د الکهیډ مارټین مختلط سیستم کمپنۍ د متحده ایاالتو د فضا او
میزایلو د دفاع کومنداني
USACE
ټکنالوژیست
USAID
ملګري ملتونه
USAID
د کیمونیکس نړیوال شرکت
د متحده ایاالتو د فضا او
د متحده ایاالتو روزنیز مرکز
میزایلو د دفاع کومنداني
USACE
اي سي سي نړیوال ،ال ال سي
د متحده ایاالتو د فضا او
اې اراۍ سي اي کمپنۍ
میزایلو د دفاع کومنداني
د اې ام اي سي د ځمکې او چاپیریال د چاپریال او انجینري لپاره
د هوائی زواک مرکزونه
شرکت
د عملیاتي صحنه کډ مرسته
نړیوال ریکون
د کومندی قرارداد

ارزښت ( په میلیونو
ډالره)
1,988

736
691
478
452
392
366
349
331
322
321
320
303
255
230
218
204
169
166
159

الف .په محاسبو کې د شمیرو متاثر کیدل دا ارزښت د ټولو هغه تخصیص شویو پیسو کوم چې د مربوطه مراجعو څخه د
افغانستان د بیارغونې ځانګړی عمومي پلټونکی ته د قراردادونو ،د مرستو موفقتنامو په اړه د  ۲۰۰۷مالې کال نه تر ۲۰۰۹
کاله پوري ،معلومات ورکړ شوی ،اندازه را ښیې.
ب .د عملیاتي صحنه کډو مرسته د کومندی قرارداد چې د  JCC-I/Aلخوا برابر شوي دي ،کوم چې په هغه وخت کې
د عملیاتي صحنه کډ مرسته د کومندی قرارداد د مارموریت مسولیت یې په غاړه درلوده .لکه څنګه چې د افغانستان د
بیارغونې ځانګړی عمومي پلټونکی په رپوټ کې هم ذکر شوي دي ،د  JCC-I/Aمعلومات د امالئې غلطیو او د یوتعداد
مشابې نومونو ذکر کوم چې ممکن د یو قراردادی کس نوم وي په کډون یو شمیر اشتباهات درلودل .د افغانستان د بیارغونې
ځانګړی عمومي پلټونکی اقدام وکړ ترڅو چیرته چې الزمه وي معلومات یا دیټا منظمه او اصالح کړی؛ سربیره پرهغې له
کله نه چې د  ۲۰۱۰کال په اکټوبر کې رپورټونه خپاره شول ،د د عملیاتي صحنه کډو مرستو د کومندی قرارداد مربوطه
معلوماتي راپوټ کې د تخصیص د ارزښت اچې د قرارداد د اصلې ارزښت څخه یې تجاوز کوو په ګډون نور اشتباهات هم
شتون درلود .د افغانستان د بیارغونې ځانګړی عمومي پلټونکی د مشکالتو د اندازو د تعینول باندي کار کوي او د ادراې په
هکله هر نظر به بیان کړي شي.
سرچینه :د افغانستان د بیارغونې ځانګړی عمومي پلټونکی ،مالي پلټنې – ۱۱ـ ، ,DoD “،۴حکومت ،او د نړیوال
پرمختګ لپاره د متحده ایاالتو اداره USAIDد  ۱۷.۷بیلیون ډالرو څخه زیات تقریبا  ۷۰۰۰قراردادیانو او نور مشترکینو د
افغانستان د بیارغونې لپاره د  ۲۰۰۷نه تر ۲۰۰۹مالې کاله پوري تتخصیص کړی وو.

د متحده ایاالتو د کانګرس لپاره راپور  Iد جنوري ۲۰۱۱ ،۳۰
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د سیګار نظارت

اهداف
دې پلټنې الندې اهداف درلودل:
•د افغان ملی امنیتی ځواک د تجهیزاتو د رغونې لپاره د متحد ایاالتو لخوا پالن شوی او یا ورکړل شوی
مالي منابع مشخص کوي.
•د افغان ملي امنیتي ځواک  ANSFد تجهیزاتو د روغوني او ساتني لپاره د  CSTC-Aعمومی پالن
څیړی.
موندنې
1 .1د  ANSFد ۹۰۰تجهیزاتو د رغونې لپاره  CSTC-Aپه پام کې لري ترڅو ټوټال  ۱۱.۴بیلیونه ډالر د
 ۲۰۱۲مالي کال په بهیر کي ورکړی ،په شمول دی  ۸بیلیون ډالر د  ۲۰۱۰مالی کال څخه .برڅیره پردی
په راتلونکو پنځه کالو کی  ۸۰۰میلیون ډالره به د عملیاتو او ساتنو لپاره ورکړی.
2 .2سره له دی چې د حساب وړ بودجه او ډیر شمیر تجهیزاتو خبره ده  ،خو بیا هم  CSTC-Aد بیا رغونی اوږد
مهال پالن نه دی برابر کړی ،او د تجهیزاتو پروګرام یی دی خطر سره مخ کړی چې دا پالن د  ANSFد
ستراتیژی او عملیاتی اړتیاو سره برابر ندی .په کال  ۱۹۹۸کې د جامد لوازمو د پالن د عملی کولو په الرښود
کی ،د متحدو ایاالتو د حکومت د حساب دهی اداره د بودجه او مدیریت د اداره په مرسته د جامدو لوازمو
د رغونې د پالن په هکله ترټولو ښه کارول په ګوته کړه .دا الرښود بیانوی چې د رغونې اوږد مهاله پالن
اړین دې ترڅو دا تضمین کړی چې ،څرنګه شرایط تغیر ومومي نو پالن هم د ضرورت مطابق تغیر شي،
او اوشي کیدئ چې منابع لمړیتوب تعین شي او د ممکنه ستراتیژی موخو د السته راوړلو لپاره وکارولئ شي.
 CSTC-A3 .3د  MACTECد انجینیري او مشاورتي کمپنۍ سره د نور شیانو په ګډون د تجهیزاتو د پراختیا
په خاطر د  ANSFیو پراخه پالن تیار کړی .د افغانستان د بیارغونې ځانګړی .عمومي پلټونکی دا ومندله
چې د پالن یو قسمت تاریخ تیر شوی دی او د  ANSFد تجهیزاتو زیاتر پالنونه ال تکمیل شوی ندی؛ سره
له دی د  CSTC-Aلخوا وړاندی شوی دی پالن کی د  ANSFتجهیزات پوره او په تحلیلي ډول ذکر
شوي دي .دا پالن یو شمیر د خوښی وړ عناصر د سرمایې د اوږد مهال پالن لپاره وړاندي کوي ،الکن
نور عناصر لکه دا چې اوس مهال د  ANSFتجهیزاتو د افغان امنیتی اهداف سره څومره مطابقت لري،
د اوسنې تجهیزاتو نیمګړتیاوي او ارزونه چې د تجهیزاتو کوم ډول پالن کولئ شي دا نیمګړتیاوي پوره
کړی ،نه را ښی.
 CSTC-A4 .4همدارنګه په کوته کړه چې د  ANSFساتنه او اوږد مهاله عملیات ته اړتیا شته .د  ANSFد
 ۲۰۰۸کال د کمپاین پالن په اساس ،د ساتني مصرف شاید تر کال  ۲۰۲۵پوری داوم وممي .سره له دې چې
 CSTC-Aد اوږد مهالې ساتني او اږود مهالې رغونې پالن نلري .دا ډوله پالن به  CSTC-Aسره مرسته
وکړی ترڅو د د تجهیزاتو په لړی کی د  ANSFد ساتنې اړتیاوی تعین او وپیژنی .ترسو د مالي منابعو د
موثر او مثمر کارونې او ساتنې تضمین وشی.

سپارښتنې
د یو داسي تجهیزاتي پالن د درلودلو نه پرته چې موجوده غوښتنی انعکاس کړی شی CSTC-A ،د  ANSFد
تجهیزاتو لپاره خپل د  ۱۱.۴بیلیون ډالرو په اندازه رغنیز پروګرام په خطر کې اچولئ دي ،په شمول دي تجهیزات
جوړول کوم چې د  ANSFد پرسونل د تعین شوي شمیرې لپاره نا بسیا دي او یا هم د  ANSFد ستراتیژیک او
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عملیاتي اړتیاو سره مطابقت نه لري .د دې د تضمینولو لپاره چې  CSTC-Aد  ANSFد ستراتیژيک موخو او
اهداف لپاره خپل مالی منابع او هغو تجهیزاتو څخه په اعظمی توګه کار اخلی ،د افغانستان د بیارغونې ځانګړی
عمومي پلټونکی الندني کړنې وړاندیز کړي دي:
•د داسي پالن اسنادو ته دي وده ورکړئ شي چی د  ANSFد تجهیزاتو نویو غوښتنې هم په ځان کې شامل
کړي؛ د  ANSFد ټولو تجهیزاتو موقعیتونه تعینات په کې مشخص شوي وي؛ مشخص کړئ چې څرنګه
د امنیت لپاره د ستراتیژیکو اهداف سره مطابقت لری؛ او همدارنکه باید د تجهیزات د توزیع ،پراختیا ،یا
روغونه په هکله چې څرنګه کولئ شي تر  ۲۰۱۳کاله پوری د  ۴۰۰۰۰۰پرسنول لپاره بشپړ شي ،وضاحت
ور کړي .دا پالن باید د فدرال حکومت د اصولو سر سم وي او باید د پانکه په هکله د تصمیم نیولو ترټولو
ښه اجراات ولري.
برڅیره پردي ،د دی لپاره چې دا تضمین کړي چی د دې تجهیزاتو څخه په هماغه شکل چې هوډ شوي وو کار
اخیستل کیږي ،نو د افغانستان د بیارغونې ځانکړی عمومي پلټونکی د الندي کړنو سپارښتنه کوي:
•د  ANSFد ټولو تجهیزاتولپاره د ساتني او عملیاتو یو اوږد مهاله پالن جوړ کړی شي.

د ایجنسي تبصرې
د مالي پلټنې د رپوټ په یو طرحه کې په خپل یادونو کې CSTC-A ،وویل چې په جنګي ساحه کې د رغونې
اوږد مهاله پالن جوړول مشکل کار دی ،الکن یوڅه ګامونه دوی په پام کې ونیول ترڅو د  CSTC-Aغوښتنی
پوره کړی .برڅیره پردې CSTC-A ،په دې سال شو چی د  ANSFد ټولو تجهیزاتو لپاره د ساتني او عملیاتو
یو پراخه پالن ته اړتیا شته CSTC-A .وویل چې دوی به د نورو منابعو غوښته وکړي ترڅو دا نمګړیتاوي
مرفوع کړي.

مالي پلټنه  :۱۱-۷د قرارداد سرته رسول او نظارتCERP/

د لغمان په والیت کې د کومندان د چټګ خبرګون پرګرام یوڅه ګټی درلودلی ،الکن د نظارت کمزوریتا او د
ساتنې اندیښنو السته راوړنې تر پوښتنو الندې یوړی او د ممکنی ضایعې ښودنه يې کوله
د  ۲۰۰۴کال را په دی خوا ،کانګرس تقریبا  ۲.۶۴بیلیون ډالر په افغانستان کې د  CERPلپاره تخصیص کړي
وو CERP .آمرینو ته دا وړټیا وروبښله ترڅو د ځایې خلکو سره د چټکو مرستو په موخه بشردوستانه مرستې او
د بیارغونې پروژیې تمویل کړی .په اخرو کلونو کې ،کانګرس په افغانستان کې د  CERPد تمویل وولو د چټک
رشد ،په غټو پراختیایې پروژو کې د  CERPد مالي منابعو کاروول ،او د افغانستان اسالمي جمهوري دولت له
خوا د  CERPتمویل شویو اکثر پروژو د جذبولو د ظرفیت په اړه خپل نګرانی وښودله.
د افغانستان د بیارغونې ځانکړی عمومي پلټونکی خپل مالي پلټنې ته په الره وچولې ترڅو د لغمان په والیت
کې د  CERP ۶۹انتخاب شوي پروژي چی  ۲۰۰۸نه تر  ۲۰۱۰مالي کال کې منظور شوي وي ،نظارت کړي
او دې هغوی مالي منابع او السته راوړنې وازمایې.چی په  ۶۹انتخاب شویو پروژو کې  ۲۴فعاله ۴۲ ،بشپړ
شویې ،او  ۳لغوه شوې پروژې شامل دی چي په هغه وخت کې د لغمان په والیت کې د  CERPپروژو ته د
 ۵۸.۵میلیون ډالر ورکړی شوی پیسو  ۹۱سلنه جوړه وي .د افغانستان د بیارغونې ځانکړی عمومي پلټونکی
د مالي پلټنې ډله  ۳۶پروژی وپلټلې ،کوم چې  ۳۹.۸میلیونه ډالره (تقربیا  ۷۵سلنه) د هغو پیسو چې ټولو ۶۹
پروژو ته ورکړی شوي وي ،جوړوي.

اهداف
دا مالي پلټنې دو موخې درلودي:
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•د پروژي د حالت ارزونه ،د تخصیص شوی او مصرف شوي مالی منابعو په کډون  ،او دا چې ایا پروژی
هوډ شویو السته روړنو سره مطابقت لری ،او ایا دې دغو پروژو ساتنه کیږی.
•د دې په ډاګه کول چې آیا د متحده ایاالت د اداري لخوا د پروژې څارنه د الرښونو سره سم دی.

موندنې
•د افغانستان د بیارغونې ځانکړی عمومي پلټونکی ومندل چې د  ۶۹څخه  ۲۷ازمویل شوي پروژې په خطر
کې دي او یا هم خراب السته راوړنې لري .دغو پروژو تقربیا  ۴۹.۲میلیون ډالر ( ۹۲سلنه) د ټولو پیسو
چې د افغانستان د بیارغونې ځانکړی عمومي پلټونکی وڅارل ،تشکیل وی .تقربیا  ۲میلیون ډالره ( ۴سلنه
د انتخاب شویو پروژو) د هغو  ۱۹پروژو لپاره چې په عمومي توګه یې بریالي نتایج درلودل،تخصیص
شوی وو.
•د لغمان په والیت کې د  CERPزیاتر پانګه اچونه د غټو پروژو ،په ځانکړي توګه د پاخه سرکونو او نورو
نویو تجهیزاتو د جوړولو لپاره کارول شوي دي .د پاخه سرګونوو د جوړولو ټولې پروژي ( چې تقریبا ۴۴.۶
میلیون ډالره د تخصیص جوړولي) په خطر کې دي ځکه چې د ساتنې پالنونه نلري .دا ټولې پروژې او د
بنسټیزو پروژو مربوطه ګروپونه ټول پرته له کافي تضمین څخه چې د افغانستان اسالمي جمهوری دولت د
دوی د ساتنې منابع لري ،تصویب شوي دي.
•زیاتر د  ۳میلیون ډالره د تخصیص د نویو تجهیزاتو د پروژو په خطر که ده ،ځکه چې دا وداني بشپړ شوی
وی خو د هوډ سره سم نه وي کارول شوي ،او یا ځکه چې د رغونې کار جریان دلرلود خو د افغانستان
اسالمي جمهوری دولت په دی موافق نه وو ترڅو د بشپړیدو ورسته د دغو تجهیزاتو ساتنه وکړي.
•د CERPد پروژو نظارت د الزمه شرایط سره سمون نه درلود ،چې د  CERPمالي منابع یې د نامطلوبه
السته راړنو او احتمالي ضایعه سره مخ کوی .دی مثال په توګه ،د زیاترو پروژو دوسیو کافی اندازه اسناد
نه درلودل ترڅو د د پیسو تادیه ثابته کړی او د پروژی د بررسي کیدل لپاره لږترلږ شواهد ولری.
•دو ډله دې مربوطه پروژو -یو اقتصادی پرختیایي هڅه او مربوطه کرنیزو زیرمو پروژې -غټی هڅې دي
چي د ساتنې او داوم اندیښنې یې راپورته کړي .دا شان پروژی د  CERPپه غټه اندازه نظارت او څارنې
ته اړتیا لري ،الکن د  CERPد نظارتي ادارې په متواتره توګه دوران کوي او روزل شوي دي ترڅو وړې
پروژې عملي کړي .دغی پروژې ته چټک اړتیا نه وه یا چټک ګټی یې نشو وړاندی کولي او د ساتنې نه
پورته کولي.
• USFOR-Aیو هماهنګ او په نتایجو باندی والړ شیوه نه درلوده ترڅو معلومه کړی چې آیا د CERP
پروژې خپل موخې ترالسه کړی دی ،د هود سره سم کارول کیږي ،او ساتنه تر کیږی .د پوره نظارت او د
پایلو د ارزونې نه پرته  ،د متحده ایاالتو پانګه اچونه د ضایع کیدو د خطر سره مخ ده ،او افغانان به ممکن
د پروژو هوډ شوی ګټې ترالسه نکړی.
سپارښتنې
د دې لپاره چې د  CERPنظارت وده وکړی شي او په لغمان کې د  CERPد پروژو ساتنې تقویه شي ،د
افغانستان د بیارغونې ځانکړی عمومي پلټونکی سپارښتنه کړی ده ترڅو  USFOR-Aالندني کړنې ترسره
کړي:
•تګ الرو ته دې وده ورکړي ترڅو د  CERPد فعاله پروژو لپاره د رغونی کیفیت او د ساتنې پالنونه بهتر
شي ،او یا هم د CERPفعالې پروژی د بندی شی او بل د ښه کارونی لپاره دې مالي منابع بیا تخصیص
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شي ،البته که دا کار د حکومت ګټو لپاره ښه وی نو دا کار دې ترسره شي.
•د قراردادیانو څخه دې غوښته وشي ترڅو د هغو بشپړ شویو پروژوچې تراوسه تضمین الندی دي ،ناقص
کارونه ترمیم کړي.
•د افغانستان اسالمي جمهوری دولت د چارواکو سره دې کار وشي ترڅو د  CERPد هغو پروژو چی بشپړ
شوي دي خو ساتنه تری نه کیږی ،د ساتنې او دوام پالن جوړ کړل شي .مخکې له دې چې د  CERPد نورو
پروژو په هکله ژمنه وشي USFOR-A ،دې هغو الزمو ګامونه په هکله فکر وکړی چې څرنګه د لغمان
والیت چاروکې د هغو پروژو د ساتنې مسولیت په غاړه وخلي کوم چي و دوی ته سپارل کیږي.
د  CERPلخوا تمویل شوي غټو پرختیایې هڅو د الښه څرګندیدو لپاره او د ساتنې پالنونو د تضمین لپاره ،د
افغانستان د بیارغونې ځانکړی عمومي پلټونکی د افغانستان د بیارغونې ځانکړی عمومي پلټونکی سپارښتنه کوی
ترڅو د  USFOR-Aآمرین دي الندیني کړنې ترسره کړي:
•د  CERPمعیاري عملیاتي کړنالره دی نوی کړي شي ترڅو هغه معیارونه دی ورشامل کړی شي کوم
چي ساحوی امرینو سره مرسته وکړی چی کله د  CERPد پروژو ډلې باید په مربوطه پروژیی پالن او
تصویبی وړاندیزونو باندی توجه وکړی.
د دې خبري په مشخصولو کې دي مرسته لپاره چې آیا د  CERPپروژی د دوی دې موخو او د هوډ
شویو السته راوړنو سره مطابقت لری ،د افغانستان د بیارغونې ځانکړی عمومي پلټونکی سپارښتنه کوي ترڅو
 CSTC-Aدې الندي کړنې ترسره کړي:
•یو هماهنګ او په نتایجو باندي والړ روش دي جوړ کړي ترڅو د  CERPد پروژو موثریت دي پري
وارزوی .دا ډول روش باید موخه او د سنجش او اندازی وړ اهداف په ځان کي ولري؛ د اندازه ګیرو متوازن
اجراأت دی ترسره شي ترڅو د اهداف په لوري پرمختګ په ګوتي کړي؛ د  CERPد بریالي السته راوړنو
د پیژندونو لپاره معیارونه؛ او کړنالره چی د د پروژی د کار په جریان او د تکمیلدو نه ورسته د کړنو
معلومات ټول ،تحلیل کړی او راپور یی چمتو کړي.

د ایجنسي تبصرې
د مالي پلټنې د راپوټ په یو طرحه کي په تبصرو کي USFOR-A ،په عمومي توګه د افغانستان د بیارغونې
ځانکړی عمومي پلټونکی د مندنو او سپارښتنو سره موافقت وکړ USFOR-A .وویل چې د افغانستان د بیارغونې
ځانکړی عمومي پلټونکی سپارښتنې به د  CERPپروګرامونه د ال زیاتی بریو تضمین کړی او همدارنګه به د
متحدو ایاالت د تکس ورکونکو ډالر وساتي .همدارنګه نور کړنی يې هم په پام کې نیول دي ترڅو سپارښتنې که
ذکر شي ،الکن  USFOR-Aذکر کړ چي دوی به دي ځایې قراردادیانو د محدود ظرفیتونو او د پروژو د ساتنې
او داوم په هکله د افغانستان د دولت لږ مالی مرستي په اساس  ،یو اندازه چنیلجونه سره به مخ شي.
په دېرې میاشتو کې ،د افغانستان د بیارغونې ځانکړی عمومي پلټونکی پنځه نوي مالي پلټنې اعالن کړي :د دریو
قراردادونو مالي پلټنې ،او دې دو پرګرامونو مالې پلټني .دا مالي پلټنې په افغانستان کې د متحدو ایاالتو د بیارغونو
هڅو کلیدی برخې ارزوي.

د قرارداد پلټنه :د  USAIDځایې حکومتداري او ټولنیز پرختیاتي پروژې
دا مالي پلټنه به د  USAIDځایې حکومتداري او ټولنیز پرختیاتي پروژو اجراأت ،لګښتونه ،او السته راوړنې
وارزویې .دا پلټنه الندني موخې لري:
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•د هغه توسع مشخص کول کوم چي  USAIDد  ۲۰۰۹کال د مې د میاشتې د مالي منابع رپوټ چې د دوي
د پلټنې عمومي ادارې لخوا خپور شوي دي ،په مقابل کې اصالحي ګړنې ترسره کړي.
•د قرارداد د پالن او اړتیاو د تعریف د کفایت وارزوي ،همدارازد قرارداد د ژبی مناسب ښودنه (د خوښی وړ
السته راوړنو تعریفولو په ګډون) ترڅو د متحدو ایاالتو موخې او پراختیا او حکومتداری لپاره د افغانستان
اسالمي جمهوری دولت پالیسي د حاصلو په خاطر مرسته وکړي.
•وارزوی چې ایا قراردادونه د قرارداد د معیارونو ،په ګډون د رغونې پالنونه او مشخصات ،لګښتونه ،مهال
ویش او السته راوړني سره سم بشپړ شوي دي.
•په قرارداد کي مصرف شوی توکې ،په شمول د مستقیم لګښته ،نور مستقیم لګښتونه او پیشکی.
•قراردادي کارونو نظارت او داخلی کنټرول و ارزوي.
•که چیري د پرسونل او سایټ د امنیت د تامین لپاره په دندو ګمارل شوي وي نو شخصی امنیتي کمپنۍ او د
هغوی مقررات چی ایا د افغانستان اسالمي جمهوری دولت لخوا منظورشوی دی او که یا،او په راتلونکې کار
باندی د قراردادی امنیتی کمپنیو سره د د افغانستان اسالمي جمهوری دولت د پالیسی تاثير مشخص کړي.

د قرارداد پلټنه :د کابل نظامي روزنیز مرکز کې بنسټیزي پروژې
دا مالي پلټنې به په کابل نظامي روزنیز مرکز کې بیسټیزو پروژو لپاره د  AFCEE’sمدیریت به وارزوي.
د  ۲۰۰۷مالي کال څخه تر  ۲۰۱۰پوری ،په دي مرکز کې د پنځو سپارښتنو لپاره د دريو مشخص-تحویلول/
مشخص – کیفیت ( )IDIQقراردادونو لپاره  AFCEEتقریبا ۱۶۱میلیون ډالره تخصیص کړي وي .د دغه
قراردادونو الندي AFCEE ،د لګښت-جمع – تعین شوی – فیس ،شرکت -تعین شوي – قیمت ،او د وخت او
توکو د دندو سپارښتنه .دپالن جوړونه  ،رغونې او نظارتې دندو په ګدون د دغو کاري سپرښتنو په اساس ،کار د
بشپړیدو مختلفو نیټو ته اړتیا لری .دا مالي پلټنه پنځه موخې لري:
•د قرارداد د مناسبی ژبې پراختیا لپاره د پالن د بشپړتیا او د شرایطو تعریفونه ،وارزوي.
•و ارزوی چې ایا پروژه د قرارداد د شرایطو او د رغونې د پالن ،مشخصات ،لګښت ،مهال ویش او السته
راوړنو سره سم ترسره شوي دي.
•وارزوي چې د  AFCEE’sتسلیمی د قرارداد د اداری شرایطو ،او د  AFCEEپالیسې او قوانین ،د
قرارداد قوانین ،او د فدرال اکتسابی شرایطو په ګډون نظارتي مقرارات سره سم دي.
•که چیري داسې وي چی افغان ملی پوځ د تجهیزاتو ،ساتنیز اجراأتواو د ساتنې د لګښتونو بیه ورکړه مسولیت
په غاړه وخلي نو بیا پالن مشخص کړي.
•خصوصی امنیتی کمپنۍ په ګوته کړی ،تر څو معلومه شی چی یادې شوی کمپنۍ شخصی یا د سیمې امنیتی
چاری پر مخ وړی ،د هغوی مقرارت او رول او وکتل چی د افغانستان د اسالمی جمهوریت په تایید خپل
دندې پرمخ وړی او که څنګه.

د قرارداد پلټنه :د افغانستان د حربی پوهنتون رغونه
دا څیړنه په افغان حربی پوهنتون کښی د تر سره کیدونکو د رغونو او نورو اړوندو کارونو لپاره په الره اچول
شوی ده  AFCEEد یو ځانګړی  IDIQقرارداد په ترڅ کښي د دی پوهنتون چاری د  AMECته د مځکنی او
چاپيریال د شرطو په پام کښي نیولو سره یادی شوی کمپنی ته سپارلی دی .د قرارداد په وخت کښی د یادی شوو
موخو او اهدافو لپاره د  ۷۰میلیون ډالرو لګښت سنجول شوی وو ،او یاده شوی پروژه باید د  ۲۰۱۰کال د جون په
میاشت کښی بشپړه شوی وای AFCEE ،د هغه وخت څخه وروسته تر اوسه پوری د سمون په موخه  ۵تعدیالت
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قراردادی کمپنۍ ته وړاندی کړی دی چی په هغه کښی د ضروریاتو کمول او زیاتوالی ،د موکلف شوی لګښت
د  ۸۳میلیون ډالرو په ارزښت لوړول او د یادی پروژې لپاره د ټاکل شوی نیټې د  ۲۰۱۱کال د جون تر میاشتې
پوری غزول شامل دی  .دا څیړنه یا پلټنه د څلور مهمو موخو د تر السه کولو لپاره په الره اچول شوی ده:
•د دی امر د معلومولو په موخه چی ایا یاده شوی پروژه د قرارداد د موادو سره سم چی په هغه کښی د دی
پروژی لګښت ،تقسیم اوقات او د دی پروژې پایلې او نتجې شاملې دی په سمه توګه تر سره شوی دی او
که څنګه.
•ترڅو د  AFCEEسره مرسته وشی چی په اداری او د څارنې د اصولو او غوښتنو سر سم چی په هغه
کښی خپله د  AFCEEمقررات ،د قراداد غوښتنې او شرایط او د فدرال د السته راوړنو مقرارت شامل دی
په سمه توګه چارې په مخ یوړل شی.
•د افغان ملی اردو لپاره د پالنونو مشخص کول تر څو وکوالی شی د امکاناتو د مالکیت ،د اړونده دندو سمه
پر مخ بیونه ،او د اوږد مهالی پایښت په اړه ټول الزم ګامونه اوچت او د هغه پر مخ وړلو جوګه شی.
•هغه خصوصی امنیتی کمپنۍ په ګوته کړی ،تر څو معلومه شی چی یادې شوی کمپنۍ شخصی یا د سیمې
امنیتی چاری پر مخ وړی ،د هغوی مقرارت او رول او وکتل چی د افغانستان د اسالمی جمهوریت په تایید
خپل دندې پرمخ وړی او که څنګه.

د پروګرام څیړنه :د افغانستان په یو ټاکل شوی والیت کښی د  USAIDاو امریکا د بهرنیو
چارو لخوا د تمویل شوو څلورو پروژه څخه کتنه
سیګار یا د افغانستان د بیا رغونې لپاره ځانګړی عمومی پلټونکی به په هغه والیت کښی د  USAIDاو د بهرنیو
چارو د وزارت لخوا تمویل شوی پروژو څخه لیدنه وکړی چی تر اوسه نه وو انتخاب شوی:
•د سیمیز ثبات لپاره ځانګړی شوی مرستې ()USAID
•د کړواو د ترسره شوو کارونه پر اساس د والیانو لخوا ورکړل شوی مرستې ()USAID
•د اضطراری حاالتو لپاره مرستې ()DoS
•د ملکی دیپلوماسی لپاره مرستې ()DoS
دا پروګرامونه په محلی کچه باندی د غوره حکمت کولو د ظرفیت د لوړولو او په والیتی او د ولسوالیو په ګچه
د پرمختیا د رامنځ ته کولو په موخه په الره اچول شوی دی .د والیت ټاکل به په جدا توګه په پروګرام کښی د
مصرف شوو مرستو پر اساس غوره او انتخاب کړل شی.
دا څیړنه او پلټنه درې موخې لری:
•په  FY ۲۰۰۹او  FY 2010کښی د لګول شوو پیسو معلومول.
•د امریکا د متحده ایاالتو د حکومت سره په دی نیت مرسته او کمک تر څو معلومه شی چی د یادو شوو پروګرامون
لپاره ځانکړی کړل شوی مرستې په سمه توګه کارول شوی او د او د اصلی موخو ته د رسیدلو لپاره په سمه الره
روانی دی.
•د امریکا د متحده ایاالتو او د افغان دولت سره په امر کښی مرسته او کمک چی معلومه کړی ،تر څو دا
مرستې د خپلو اصلی موخو یعنی د غوره حکمت کولو ،پراختیای رامنځ ته کول او د مخالفینو سره مبارزې
په الره کښی تر کومه حده توانیدلی دی چی دا هدفونه تر السه کړی.

د پروګرام څیړنه او پلټنه :د افغانستان د بیا رغونې په موخه د امریکا د متحده ایاالتو د
مرستو کارونه او حساب ورکونه
دا څیړنه به د  ARTFوارزوی ،چی د امریکا د متحده ایاالتو او د نور کمک ورکوونکو هیوادو لخوا تمویل او د
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نړیوال بانګ لخوا اداره کیږی .د  ARTFمرستې د افغانستان د ملی بودجه په پام کښی نیولو سره ترسره کیږی
او په همدی معنی هم دی پداسی حال کښی امریکا او نور کمک کوونکی هیوادونو پرمختیایی مرستی په مستقیم
ډول د افغانستان د اسالمی جمهوریت سره ترسره کیږی .د  ۲۰۱۰کال د سپتمر د میاشتې په شان ،د امریکا د
متحده ایاالتو  ۹۷۲میلیون ډالر مرسته تر سره کړی – چی تقریبا یو په څلورمه حصه د ټولو وعده شوو مرستو
( ۴میلیارډه د  ۳۲هیوادو او سازمانو څخه ) جوړوی .د څیړنه د هغو تحقیقاتو یوه برخه ده چی د افغانستان سره
د هغو هڅو چی د امریکا د متحده ایاالتو او نورو کمک کوو نکو هیوادونو لخوا تر سره شوو مرستو په اړه تر
سره کیږی .دا څیړنه دوه موخې او هدفونه لری:
•د  ARTFد تکیالتو څیړنه ،د افغانستان د عمومی بودجه سره د هغه رابطه ،قصد کړل شوی کارونه او
مصرف او د کمک کوونکو مرستې او سهم.
•د هغو میکانیزمونه په ګوته کول چی د امریکا د متحده ایاالتو ،د نړیوال بانک او د افغانستان اسالمی
جمهوریت لخوا پدی موخه را منځ ته شوی دی تر څو د امریکا لخوا  ARTFسره ترسره شوی مرستي
وڅیړی.
د دی راپور تر وخته ،د سیګار یا د افغانستان دبیا رغونې لپاره د ځانکړی عمومی پلټونکی لخوا د دوو زیربنایی
پروژه د رغونې ،څارنې او د اوږد مهالی بقا او پایښت په اړه تر سره کیږی؛ د  USAIDاو د  CAREیا پاملرنې
د نړیوالی موسسې سره د همکاری پریکړه لیک؛ او خصوصی امنیتی کمپنی په اړه تحقیقات شامل دی.

په هرات او مزار شریف کښي د امریکا د متحده ایاالتو د انجینری د مرکز او د یو محیطی
زیربنایی پروژې څیړنه او بیا کتنه
سیګار د  AFCEEلخوا تر سره کیدونکی دوی زیربنایی پروژو په اړه پلټنه تر سره کوی .دا بیا کتنه درې
موخې لری:
•د هغو وړاندیزونو او تعدیالتو ارزونه چی د قراردادی لخوا د لومړنی روغونې چاری په مزار شریف او
هرات کښی د مقرراتو او غوښتنو سره سم پر مخ وړل کیږی.
•د کیفیت د کنترول د قراردادی او د  AFCEEسره د پروژې د نوعیت او د ړونتیا او سالمتیا په اړه مرسته
او همکاری.
•د هڅو ارزونه د امکاناتو د بقا او د پایښت په موخه.

د  USAIDلخوا د پاملرنې د نړیوالی موسسې او په کابل کښی د کلیو د پراختیا د پروګرام په
اړه د پریکړه لیکو او مرستو ارزونه او څیړنه
سیګار د پاملرنه د نړیوالې موسسې -او په کابل کښی د کلیو د پراختیا او د  USAIDتر منځ د همکاری په اړه د
 ۶۰میلیون ډالرو په ارزښت سره مرسته وکړی – چی یو د هغو څلورو پروګرامو د ډلې دی چی په د افغانستان
په ښاری سیمو کښی د غذایی نا خوندیتوب په اړه دی .د یو کلن پروګرام د بشپړیدو نیټه په حقیقت کښي د ۲۰۱۰
کال د مارچ میاشت وه؛ خو بیا هم ،دا پروګرام د  ۲۰۱۱کال د سپتمبر تر میاشتې وغزول شو .د دی څیړنه څلور
موخې لری:
•د هغو تګ الرو ارزونه چی  USAIDد دی قرارداد په ورکولو کښی ورڅخه ګټه اخستې ده.
•او مشخصه کړی چی قرارداد په ټاکل شوو مصارفو ،تقسیم اوقات او ټاکل شوو پایلو سره سم تر سره شوی
دی.
•د نقدو پیسو د ویش په ګډون د  USAIDاو د پاملرنه د نړیوالې موسسې د نظارت او د کنترول پراګرامونه
وارزوی.
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•دپروګرامو د اصلی اهدافو او موخو ته د رسیدو د کچې ارزونه.

د نړیوال ستراتیژیک ګروپ لخوا د بیارغونې د امنیتی مرستو ارزونه او نظارت.
دا څیړنه به معلومه کړی چی  USACEته په مناسب وخت او لګښت باندی امنیتی خدمات او مرستې ورکړل
شوی دی .د افغانستان د بیا رغونې لپاره د ځانکړی عمومی پلټونکی بیا کتنې د موخو او اهدافو د سپیناوی په اړه
ترسره کیږی .د بیا کتنې دا څیړنه دوې مهمې موخې لری:
•د هغو خدمتونو چی د نړیوال ستراتیژیک ګروپ لخوا ترسره شوی څیړنه او د دی معلومول چی دا خدمتونه
د قرارداد په معین وخت ،لګښت او نورو وړاندیزونو او تعدیالتو په نظر کښی نیولو سره تر سره شوی دی
که څنګه.
•دا جوته کړی چی  ،USACEد نړیوال قرارداد څیړنو او نظارت د فدرال د زده کړو د مقرراتو ،د
 USACEد قاوانینو او په قرارداد کښی ذکر شوو مقرراتو سره سمه ترسره کړی دی.
سیګار د امریکا د متحده ایاالتو لخوا د افغان ملی امنیت د ځواکونو د رغونې او د روزلو په اړه اته روانې څیړنې
تر سره کوی.

د افغانستان د ملی یووالی پروګرام
دا څیړنه د هغو تحقیقاتو د لړۍ یو برخه ده چی د امریکا او د نور مرستو کوونکو د کمک چی د افغانستان د
اسالمی جمهوریت د فساد پر ضد د مبارزې د ظرفیت د لوړولو په موخه تر سره کیږی .دا څیړنه د هغو مرستو
یو برخه ده چی د افغان ملکی ادارو سره د هغو داخلی الرو چارو په ګډون کمک وکړی تر څو دا مرستی د فساد،
ضایع او د ناوړې ګټې په وړاندی خوندی کړی.
په کال  ۲۰۰۳کښی ،د افغانستان د کلیو د بیارغونې وزارت د ملی یووالی پروګرام تاسیس کړ ترڅو د هغه
اړې ټولنې وپیژنی ،د هغوی سره د مرستې لپاره پالن جوړ ،اداره او د هغو د پرمختیایی پروژو څخه څارنه
وکړی .لکه د  ۲۰۱۰کال د سپتمبر په شان ،د نړیوالی ټولنې د  NSPسره ټول ټال  ۱،۴میلیارډه ډالر مرسته کړی
ده .د امریکا متحده ایاالتو  ۵۲۸میلیون ډالره مرسته کړی ،چی د  NSPسره په یواځی ډول تر ټولو ستر مرسته
کوونکۍ دی .دا څیړنه څلور موخې لری:
•د امریکا د متحده ایاالتو او نورو مرسته کوونکو لخوا د  NSPسره ترسره شوی مرستې وڅاری چی د
کومو موخو لپاره کارول شوی دی.
•د مرسته شوو د نظارت او داخلی څارنې سره مرسته او کمک کول.
•معلومه کړی چی  NSPخپلوټاکلو موخو ته رسیږی.
• NSPته په دریمه مرحله کښي چی اخری مرحله ده ورپښی ستونزې په ګوته کړی.

د افغان ملی پولیسو د کارکوونکو د ادارې پروسه او سیستمونه
سيګار دا پلټنه د دې لپاره ترسره کوي چې د هغه حد جاج واخلي تر کومه چې افغان ملی امنیت ځواک د پرسونل
د حساب لپاره دقيق سيسټمونه جوړ کړي دي .دا څایړنه په ځانګړی توګه په افغان ملی اردو او ملی پولیسو باندی
تمرکز کوی ،اما د افغانستان د بیا رغونې لپاره ځانکړی عمومی پلټونکی یوازی په افغان ملی پولیسو باندی
تمرکز کوی ،تر څو وکوالی اړینو غوښتنو او د ملی پولیسو سره عالقې ته ځواب ووایی او همدا ډول د امرایکا
د حکومت د حساب ورکونې د اداره کار او دنده په تکراری ډول د تر سره کیده څخه یی هم مخ نیوی کړی وی.
د دی پلټنې څلور مهمې موخې دی:
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•د افغان ملی پولیسو د کارکوونکو د ادارې په اړه تګ الرې او سیستمونه:
•د هغو ګامونو چی د افغانستان جمهوریت او کمک کوونکو لخوا د افغان ملی پولیسو د کارکوونکو د کړنو
او سیستمونو په اړه اخیستل شوی دی.
•د هغو ستونزو په ګوته کول چی د افغان ملی پولیسو د کارکوونکو په پروسه او سیستمونو اغیزه لری.
•د هغو هڅو د کچې او اغیزې د معلومول چی د فساد ،ضیاع و ناوړه ګټې د مخینوی په اړه اخیستل شوی
دی.

افغان ملی امنیتی پوځ ته د ورکړل شوو موټرو په اړه د حساب ورکولو لړۍ
د امریکا متحده ایاالتو افغان ملی امنیتی پوځ ته لسګونه زره موټر ورکړی او هوډ لری چی د زرګونه نور ،لیږ
تر لیږه د ۲۰۱۲کال تر اخره د دی ځواک ته ورکړی د دی موټر ډیرۍ برخه پیرودنه د بهرنی نظامی پيرودنې
سیستم سره سم ترسره شوی دی ،چی د دفاع د امنیتی هم غژیی د اجینسی له لوری تر سره شوی دی .دا څیړنه د
افغان ملی امنیت د ځواکونه په اړه د حساب ورکونې ،تعقیب او د توکو د ساتلو په اړه د هغوی د عمومی وړتیا په
اړه هم معلومات وړاندی کوی .دا څیړنه درې موخې لری:
•د افغان ملی امنیتی پوځ د موتړو اړتیاوی او دا چی تر کومه حده دا اړتیاوی پوره شوی دی.
•معلومه کړی چی  CSTC-Aاو افغان ملی امنیتی ځواک کوالی شی د امریکا په مرستو باندی د اخیستل
شوو موتړو ،د هغوی د شمیر په اړه او د هغوی د کار د توان په اړه ټول معلومات ورکړی او که څنګه.
•دا معلومه کړی ،څرنګه چی  CSTC-Aد افغان ملی امنیتی ّ
پوځ له لوری په امریکایی مساعدتو باندی د
اخیستل شوو موټرو په اړه تضمین ورکړی چی دا پوځ کوالی شی د دی موټرو ستانه وکړی ،د هغوی څخه
سمه ګټه واخلی او هغه وساتی تر کومه حده ریښتیا ده.

د امریکا د متحده ایاالتو هڅې ،تر څو دافغانستان د جرمونه په وړاندی ځواک څه ډول پر مخ
ځی.
دا څیړنه د امریکا د متحده ایاالتو د هغو هڅو سره چی غواړی د افغانستان د جرمونو په وړاندی د ځواک ظرفیت
لوړ شی مرسته کوی .دا څیړنه د هغو تحقیقاتو یوه برخه ده چی د امریکا د متحده ایاالتو له خوا د افغانستان د
اسالمی جمهوریت سره د فساد پر ضد د مبارزې لپاره ورکړل شوی دی.
دا څیړنه او پلټنه درې موخې لری:
•د امریکا د هغو هڅو او مرستو په ګوته کول چی غواړی  MCTFتقویه کړی.
•معلومه کړی چی د امریکا د متحده ایاالتو مرستې د مربوطه قوانینو او مقرراتو په نظر کښي نیولو سره
ډیزاین او عملی شوی دی او که څنګه.
•معلومه کړی چی د امریکا مرستې ټاکل شوی موخې تر السه کوی.

د امریکا او نړیوالو مرستې د افغانستان د بانکی سیستم او د پولی کنترول او پرمختیا په اړه
د امریکا کانګرس د افغانستان د بانکی سیستم او په فاحشه توګه د نقدو پیسو د کابل د هوایی ډګر د الرې د انتقال
په اړه خپل تشویش وړاندی کړی دی .دکانګرس څیړنو ته د ځواب په موخه ،دافغانستان دبیارغونې لپاره ځانکړی
عمومی پلټونکی د امریکا د هغو مرسته په اړه چی د افغانستان د بانکی سیستم او د پولی واحد او په لویه کچه د
نقدی پیسو د انتقال په اړه د مقرراتو څیړنه په الره اچولی ده .دا څیړنه څلور موخې لری:
•د بانکی او پولی واحد د کنترول په اړه د سیستم په کډون،د افغانستان د ملی سیکتور د حالت او پرمختیا
ارزونه.
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•د پولی واحد په اړه د کنترول سیستمونه ،پالیسیګانی او د افغانستان د اسالمی جمهوریت فعالیت او کړنې،او
د هیواد څخه په لویه کچه د نقدو پیسو انتقال په اړه مقررات.
•د امریکا د متحده ایاالتو هغه پروګرامونه او فعالیتونه چی د افغانستان د بانکی سیکتور او د پولی واحد د
کنترول د الرو چارو مندل او په کوته کول.
•د دی پروګرامو د موثریت د ګچې معلومول او دا چی تر کومه حده د ټاکل شوو موخو ته د رسیدو په الره
کښی منظمی او هم غژې کړل شوی دی.

د امریکا متحده ایاالتو د افغانستان د کرهنې د سیکتور سره مرستی
د امریکا د ستراتیژی یو لومړیتوب د افغانستان د کرهنې د سیکتور بیارغونه ده .دا څیړنه څلور موخې لری:
•د  FY2011په دویمې ربع کښی امریکا او د نړیوالی ټولنی هغه مرستې چی د افغانستان د کرهنې د سیکتور
سره ترسره شوی په کوته کول.
•د هغو ستراتیژیو او موخو په کوته کول چی کوالی شی د امریکا مرستې د افغانستان د کرهنې سکتور د
پراختیا لپاره ګټوری وی.
•وارزوی چی د امریکا مرستې تر کومه حده توانیدلی دی چی د کرهنې په سکتور کښی خپلو اصلی او ټاکل
شوو موخو او اهدافو ته رسیږی.
•د امریکا د کرهنیزو مرستو د ضایعه کیدو سره د مخامخ کیدو د کچې په ګوته کول.

په افغانستان کښی د لومړنی دفاعی الیحې د تضمین د پروګرام پلی کول
په افغانستان کښی د لومړنی دفاعی الیحې ( )DBAد تضمین پروګرام چی د امریکا د کارګرانو د څانګې لخوا
پر مخ وړل کیږی ،د دی الیحې په اساس چی وایی ،ټول فدرال دولتی قراردادیان او دویم الس قراردادیان باید
خپلو هغه کارکوونکو ته چی د امریکا څخه د بهر دنده تر سره کوی باید د اوښتی زیان لپاره تاوان ورکړی.
 DoS،DoDاو  USAIDهغه دری اساسی امریکایی ادارې دی چی په افغانستان کښی د بیارغونې هڅې پر
مخ وړی DoS،DoD .او  USACEد یو ډول بیمې یا د تضمین د څخه ګټه اخلی ،په دفاع وزارت یا ()DoD
پوری نوری اداری خپل قراردادیانو ته اجازه ورکوی تر څو خپل د بیمې تګ الره غوره کړی .د څیړنې په دی
لړۍ کښی ،سیګار د پروګرامو سیستمونه ،لګښتونه ،د پروګرامو اداره او تسلیمدونکو ته د ورکړل شوو پیسو په
اړه څیړنې تر سره کوی.
دا څیړنه څلور موخې لری:
•دا څیړنه څلور موخې لری
•د قضیو د معلوماتو په کمک ،معلومه کړی چی څومره د دغو مصارفو په بیمه باندی لګول شوی دی او
معلومه کړی چی مرستې په سمه توګه لګول شوی دی او د حساب ورکړی سستم په سمه توګه شتون لری
که څنګه.
•د قضیو د معلوماتو په کمک ،معلومه کړی چی څومره د دغو مصارفو په بیمه باندی لګول شوی دی او
معلومه کړی چی مرستې په سمه توګه لګول شوی دی او د حساب ورکړی سستم په سمه توګه شتون لری
که څنګه.
•معلومه کړی چی مناسبې تګ الری چی کارکوونکو ته هغه امتیازات چی هغوی یی مستحق دی ورکول
کیږی او که څننګه.
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په افغانستان کښی د امریکا د ملکی وګړو د سطحی لوړول( د Dosد عمومی څیړونکی سره
په ګډه څیړنه او پلټنه تر سره کول)
په افغانستان کښي د امریکا د ستراتیژی یوه برخه په هغو ملکی هڅو پوری تړلی ده چی کوالی شی د غوره
حکمت جوړ او په هیواد کښی اقتصادی پرمختیا را منځ ته کړی .په افغانستان کښی د امریکایی ملکی کار کوونکو
شمیره په څرګند ډول د  ۳۲۰تنو څخه  ۱۱۶۷تنو ته د  ۲۰۰۹کال نه تر د  ۲۰۱۰کال د دیسمبر تر میاشتې پوری
لوړه شوی ده .د  DoSد عمومی پلټونکی سره په ګډه به هغه هڅې وڅیړی چی په ملکی برخه کښی د ظرفیت
د لوړوالی په موخه ترسره شوی او همدا ډول په افغانستان کښي د ال نورو ملکی کاروکونکو ځای په ځای کول
دی .دا څیړنه دوی موخی لری:
•په  FY2009او  FY2010کښی په ملکی پرمختیا او پراختیا باندی د لګول شوو مرستو لګښت او
همدارنګه د امریکایی اجنسیانو سره د ارزونې په چارو کښی مرسته او کمک.
•په  FY2011او  FY2012کښی د امریکایی اجینسیانو سره د ملکی پراختیا لپاره د اټکل شوو لګښتونو
په ګوته کول او د هغوی د هغو هڅو سره کمک کول چی غواړی د دی لګښتو د پایښت په اړه الری چاری
وارزوی.
سیګار د هغه صالحیت له مخی چی په  P.L. 110-181کښی د را منځ ته شوو تعدیالتو سره سم ورکړل شوی
دی د دریو بیارغونو پروژو عدلی څیړنې ترسره کوی .دا قانون دافغانستان دبیا رغونی لپاره د ځانګړی عمومی
پلټونکی څخه غواړی چی د ناسمو ورکړو – لکه د دوه واری پیسو ورکول او ناقانونه قراردادیانو ته د پیسو
ورکړه – او د هغو چمتو شوو مرستو چی د افغانستان د بیارغوني لپاره ځانګړی شوی عدلی راپور چمتو کړی.
دا څیړنې د دفاع وزات  DoS،او د  USAIDپه اړه هغه پلټنی چی د بیا رغونو اړوند د معالوماتو د انتقال په
اړه شاملی دی.

د  DoDد عدلی څیړنو په ترڅ کښی د افغانستان د بیارغونو په اړه د معالوماتو انتقال او
لیږدونه
د  ۲۰۱۰کال د مارچ په میاشت کښی ،د افغانستان د بیارغونې لپاره ځانګړی عمومی پلټونکی د DoDمناسبوالی،
موکلفوالی او د  ASFFد  ۲۰۰۹کال له الری د  ۲۰۰۵مالی کال کښی د مصارفو په اړه د معلوماتو انتقال چی
ټول ټال  ۲۵،۲۳میلیارډ ډالره کیږی .د مقایسوی عدلی څیړنو لپاره د معلوماتو تر السه کول یو ستونزمن او ګران
کار وو ،ځکه چی د افغانستان د بیا رغونې لپاره ځانګړی عمومی پلټونکی په ښکاره د انتقال په اړه دی معلوماتو
ته الس رسی نه درلود .د  ۲۰۱۰کال د دسمبر په یوویشتمه ،د دفاع ،مالیی او محاسبه د خدمات ( – )DFASد
بهرنی نظامی پیرودنې لپاره امنیتی مرستی(  - )FMSسیګار منی او دا تایید وی چی د  ASFFلپاره منظور
شوی مرستی سمدستی  FMSته انتقال شوی چی تر څو په موکلف شوو دندو باندی وګلول شی .دا د هغو ستونزو
ښکارندوی کوی چی د عدلی بیا کتنی لپاره د معلوماتو په تر السه کولو کښی ورسره مخامخ شوی وو .سیګار په
پرله پسی ډول زیار باسی تر څو اړونده معلومات تر السه کړی او خپل فعالیتو ته د  FY2010د انتقال په موخه
پراختیا ورکوی.
سیګار د  DFASد ډیرۍ غړو د FMSد مسولینو په ګډون ګډ کار کوی ،تر څو د معلوماتو درلودونکی او
د منبعو سیستمونه په ګوته کړی .کله چی انتقالی معلومات تر السه شول ،دا معلومات به د خطراتو د ثبتولو او د
مهمومعلوماتو د ځانګړو الرو چارو څخه به ګټه وکارول شی ،تر څو فساد ،ضایع او د ناوړه ګټې اخیستنه په ګوته
کړی .دا پایلې کولی شی چی د سیګار سره مرسته وکړی یا هم دا اداره تحقیقاتو او څیړنو کولو ته چمتو کړی.
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د سیګار نظارت

په افغانستان پوری اړوندو د انتقالی معالوماتو عدلی څیړنه او بیا کتنه

 1.1انځور

سیګار په  FY2002څخه بیا د  ۲۰۱۰کال د جوالی میاشتی د  USAIDد دندو د مناسبوالی ،موکلفیت او د لګښتو
په اړه انتقالی معلومات چی په ابتدایی ډول په  ESFپوری ارتباط لری په اړه څیړنې ترسره کوی .د افغانستان
دبیارغونی لپاره ځانکړی عمومی څیړونکی د  ۷۳۲۷۲انتقاالتو او د  ۱۲۱۱پلورونکو په اړه خپلی لومړنۍ څیړنې
پای ته رسولی .عدلی څیړونکو د  ۱۹عدلی څیړونو یوه لړۍ ترسره کړه تر څو غیر عادی چاری په ګوته کړی ،د
دی څیړونو پایلی د ګنډ شمیر غیر عادی کارونو او مصارفو شکارندوی کوی.
د سیګار عدلی ټیم دغه غیر عادی چاری ارزوی او په ممکنه استثنااتو په اړه کار کوی .د سیګار پلټونکی
اضافی الکترونکی ازموینې تر سره کوی او د سیګار د محقیقینو سره کار کوی تر څو د قراردادو پوری اړوند
اسناد ،بیجک او د پیسو د ورکړو په اړه څیړنې تر سره کوی .برسیره پر دی ،سیګار د دی پایلو په اړه خطر د
درجه بندی د میترولوژی څخه ګټه اخلی او د دی پایلو څخه به په راتلونکی ،او په ګډ تحقیقاتی ابتکاراتو کښي
ګټه واخلی .سیګار د نویو ورکړل شوو مرستو په اړه هر کله چی مهمه وی خپلو څیړنو ته به دوام ورکړی .د
افغانستان د بیارغونې لپاره ځانکړی عمومی پلټونکی به د هیلو ال سپیناووی په موخه د قراردادیانو د مسولینو،
خرڅوونکی مدیر او نورو اړوندو کارکوونکو سره خپلو پوشتنو ګرویښنو ته دوام ورکړی .د افغانستان د بیا
رغونې لپاره د ځانکړی عمومی پلټونکی د پایلو څخه د روانو تحقیقاتو او څیړنو لپاره هر کله چی اړینه وی کار
او ګټه اخیستل کیدای شی.

د DoSهغه انتقالی معلومات چی د افغانستان د بیا رغونی په اړه دی ،د افغانستان د بیا
رغونې لپاره د ځاکړی عمومی پلټونکی هوډ لری تر څو د  DoSلخوا د هغو مرستو
چی د هغو انتقالی معلوماتو د څرنګوالی ،موکلفیت او د لګښت په اړه چی د  INCLEسره یی په FY2002
څخه بیا تر اوسه پوری چی ټول ټال  ۲،۶۸میلیارډ ډالر ارزښت لری څیړنه او بیا کتنه تر سره کړی د سیګار
مسولینو  DoSته مخکی له مخه خبر ورکړی چی مونږ به دا څیړنه د  ۲۰۱۰کال د جون په څلوریشتمه تر سره
کوی ,،او د  DoSسره به د  ۲۰۱۰کال د اګست د میاشتې په  ۱۹مه یو سریزه غونډه نیسی ،که څه هم DoS
وعده کړه وه او دا یی منلی وه چی دوی به هغه مسولین په کوته کوی چی کوالی شی اړونده معلومات برابر او
چمتو کړی خو تر اوسه یی دا معلومات سیګار ته نه دی سپارلی .د  ۲۰۱۰کال د دیسمبر په  ۲۸مه دافغانستان د
بیارغونې لپاره ځانګړی عمومي پلټونکی د  DoSاداری ته یو استعالم واستوی او پوښتنه یی تری وکړه چی کله
به دا معلومات ورکړل شی .تر هغه وخته چی دا راپور د چاپ لپاره استول کیدو ،سیګار ته دغه غوښتل شوی
معلومات نه وو سپارل شوی.

ﺩ ﺍﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎﻥ ﺩ ﺑﻳﺎﺭﻏﻭﻧﯥ ﻟﭘﺎﺭﻩ ﺩ ځﺎﻧګړی ﻋﻣﻭﻣﯽ
ﭘﻠټﻭﻧﮑﯽ څﻳړﻧﻪ :ﺩ ﭘﺭﺍﻧﻳﺳﺗﻭ ﺗﺣﻘﻳﻘﺎﺗﻭ ﻭﺿﻌﻳﺕ ﺍﻭ
ﺣﺎﻟﺕ ﺩ  2010ﮐﺎﻝ ﺩ ﺍﻭﮐﺗﻭﺑﺭ ﻳﻭﺩﺭﻳﺷﻣﻪ
ټﻭﻝ ټﺎﻝ 105 :

ﺑﺷﭘړ ﺗﺣﻘﻳﻘﺎﺕ ﻟﻭﻣړﻧﯽ ﺗﺣﻘﻳﻘﺎﺕ
52
51

ټﺎﮐﻧﻪ
2
ﺳﺭﭼﻳﻧﻪ :ﺩ  SIGARﺩ ﺗﺣﻘﻳﻘﺎﺗﻭ ﺭﻳﺎﺳﺕ
12/1/2011

 1.2انځور

ﺩ ﺍﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎﻥ ﺩ ﺑﻳﺎ ﺭﻏﻭﻧﯥ ﻟﭘﺎﺭﻩ ځﺎﻧﮑړی ﻋﻣﻭی ﭘﻠټﻭﻧﮑﯽ
ﻳﺎ ﺳﻳګﺎﺭ ﺗﺣﻘﻳﻘﺎﺕ :ﻧﻭی ﺗﺣﻘﻳﻘﺎﺕ ،ﺩ  2010ﺩ ﺍﻭﮐﺗﻭﺑﺭ
ﺩ ﻟﻭﻣړۍ ﻧﻳټﯥ څﺧﻪ ﺑﻳﺎ ﺩ ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ﺗﺭ ﻳﻭﺩﺭﺷﻳﻣﯥ
ټﻭﻝ ټﺎﻝ 35 :

د سیګار تحقیقات او څیړنې

تر هغه وخته چی دا راپور د چاپولو په موخه استول کیدی ،سیګار  ۳۵نوی قضیې پرانیستی او په هغو ګډو
تحقیقاتو کښی یی ګډون کړی چی د  ۲۲میلیون ډالرو په ارزښت هغه مورد وو چی په هغه کښی افغان کارکوونکو
ته حق الزمه نه وه ورکړل شوی ۱۱ ،میلیون ډالره د افغانستان اسالمی جمهوریت ته د مالیه نه وو ورکړل شوی،
 ۵۰۰۰۰۰ډالر د مصرفو څخه ګرزول شوی ،د غال شوو توکو بیا مندنه  ،د یوه قراردادی د رشوت او بډې په
تور نیونه او دوو کمپنیو دوه کارکونکی د کار څخه د منع کولو په اړه وی .سیګار یا دافغانستان د بیا رغونې لپاره
ځانګړی عمومی پلټونکی د افغانستان د لوی څارنوالی سره په دی موخه نژدی همکاری لری تر څو وکوالی شی
د ګډو څیړنو او تحقیقاتو په موخه قضیی په کوته او بیا یوځای کار پری وکړی.
سیګار د  ۱۰۵هغو جرمی او حقوقی پیشو پلټنه او د هغو په اړه تحقیقات کوی چی په هغه کښی د امریکا د

د متحده ایاالتو د کانګرس لپاره راپور  Iد جنوري ۲۰۱۱ ،۳۰

19
19

ﭘﻳﺭﻭﺩﻧﻪ  /ﺍﻭ ﭘﻪ ﻗﺭﺍﺭﺩﺍﺩﻭ
ﮐښﯽ ﻓﺳﺎﺩ
19
ﻧﻭﺭی
2

ﺩﻭﻟﺗﯽ ﻓﺳﺎﺩ
9

ﻏﻼ
4
ټﺎﮐﻧﻪ
1

ﺳﺭﭼﻳﻧﻪ :ﺩ ﺳﻳګﺎﺭ ﺩ ﺗﺣﻘﻳﻘﺎﺗﻭ ﺍﻭ څﻳړﻧﻭ ﺭﻳﺎﺳﺕ
18/1/2011

د سیګار نظارت

هغو مرستو څخه چی د افغانستان د بیا رغونې لپاره ورکړل شوی اوس د ضایع کیدو ،فساد او ناوړه ګټه اخیستو
تور لګیدلی دی .د  ۲۰۱۰کال د دسمبر  ۳۱مې پوری  ،سیګار د  ۲پیشو د ارزونې ۵۲ ،لومړنی تحقیقات او د ۵۱
پیشو په اړه بشپړ تحیققات تر سره کړی .سیګار د دی ربع په ترڅ کښی  ۷قضیې وتړلی.
د سیګار د روانو څیړنو  ۵۴فیصده هغه قیضې دی چی په پیردونو یا خریداری کښی د د فساد تور پری لیګدلی
دی ۲۶ , ،فیصده یی د بډو او رشوت په اړه  , ،او پاتی  ۲۰فیصدو کښی لکه د غال او نور قضیې شاملی دی.
 ۱،۱انځور د روانو قضیو حالت شایی ۱.۲ .نوی قضیې د نوعیت په اساس بیانوی.
سیګار د  FY2011لومړی ربع پداسی حال کښي پای ته ورسول چی د تحقیقاتو څانګې ته یی  ۳۲کارکوونکی
په دندو و ګمارل .د دی ډلې څخه ۱۶ ،کارکوونکی د افغانستان لپاره ځانګړی شوی دی او اته نور یی د سیګار
په مرکزی دفتر کشی دنده تر سره کوی.
د افغانستان د بیارغونې لپاره ځانګړی عمومی پلټونکی د  ۲۰۱۰کال د ماموریت د ځواک سره د نژدی کار کوی،
تر څو هغه قراردادیان او دویم الس قراردادیان په ګوته کړی چی کیدای شی مخالیفینو او یا هم نورو جرمی کړیو
ته مرستی انتقال وی .د افغانستان د بیارغونې لپاره عمومی ځانکړی پلټونکی د افغانستان د شفافیت د اداری سره
هم د نژدی کار کوی ،د امریکا او د افغان محقیقینو ګډ ټیم تر ډیر د هغو افغانانو چی په فساد کښی ښکیل دی په اړه
تحقیق ،د هغوی بندی کول او محاکمه کولو لپاره کار کوی .د افغانستان د بیارغونې لپاره ځانګړی عمومی پلټونکی
د امریکا د متحده ایاالتو د فدرال اجنسیانو له ډلې ده چی د افغانستان د لوی څارنولی سره د نژدی کار کوی تر څو
هغه قضیې په ګوته او درجبندی کړی تر څو ورسته د ګډو څیړنو په ترڅ کښی وڅیړل شی.
د دی ربع یا درو میاشتو په ترڅ کښی ASIU ،د سیګار څلور تګ الری خپلی کړی تر څو د هغو افغانانو
په اړه ورڅخه په څیړنو کښی ګټه واخیستل شی چی د بیا رغونو په پروژو کښی ترسره شوی .د  ASIUلخوا
په روانو څیړنو کښی ،چی په هغه کښی د  FZEد لویو تیلو تجارت کوونکی او د لوجیستکی چوپړو وړاندی
کوونکی ۴۰۰۰ ،افغانانو ته د هغوی د کار اجوری نه ورکولو له امله  ۲۲میلیون ډالره ،او افغان دولت ته د مالیې
نه ورکولو له امله  ۱۱میلیون ډالر شامل دی .د سیګار څیړونکو د کمپنو لخوا د پریکړو کولو په ډیرو غونډو
کښی ګډون کړی دی .سیګار او امریکا د متحده ایاالتو نور قانون پلی کوونکی څانګی به د  ASIUلخوا د هغه
کمک او مرستو لپاره چی د پریکړه او فیصلو کولو په ترڅ کښی یی تر سره کړی ،تقدیرنامې او ستاینلیکونه تر
السه کړی.
د سیګار ،د  USAIDد عمومیلټونکی دفتر ،د تحقیقاتو فدرال اداره ،نړیوال قراردادو په اړه د همکاری ځواک او
د پیرودنې د فساد ملی ځواک د ګډو تحقیقاتو په نتجه کښی په افغانستان کښی د بیارغونې د یو ستر مدیر په
نیولو تمامه شوه .دا قراردادی چی د استرالیا د هیواد وګړۍ دی د ۲۰۱۰کال د اکتوبر په  ۱۲د هندوستان په
دهلی هوای ډګر کښی ونیول شو او امریکا ته د تحقیق لپاره لیږلو ته انتظار باسی.
د قراردادی په ضد د امریکا د کولمبیا د ولسوالی په محکمه کښی د  ۲۰۱۰کال د اوګست په  ۱۹مه اقامه صورت
وموند ،صورت دعوا چی په حقیقت کښی د تړلو دروازو تر شا تر سره کیدله د  ۲۰۱۰د اکتوبر په  ۱۲مه علنی
شوه ،دا صورت دعوا نوموړی قراردادی د دویم الس قراردادی څخه د بډو په اخیستو تورن کوی ،یاده شوی پروژه
د  USAIDلخوا تمویل کیدله .د بډو اخیستو لپاره اعظمی یا لویه سزا  ۱۰کاله زندان او  ۲۵۰۰۰۰ډالره جریمه ګڼل
کیږی.
د افغانستان د بیارغونی لپاره ځانګړی عمومی پلټونکی د خپلو معینو الرو له طریقه ډیر شمیر شکایتونو تر السه
کړل ،دا شکایتونه د هغو دوو کمپنیانو(  K5ګلوبل او بینټ فاووچ ال ال سی) په اړه وو چی د امریکای وګړو
له لوری رهبری او پر مخ بیول کیدلی ،او ویل شوی وو چی دی کمپنیانو مخکی له دی چی دویم الس افغانی
قراردادیانو ته د هغوی پیسې ورکړی د افغانستان پریښی وو.
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سیګار دا شکایتونه په افغانستان کښی د  ICCTFکښی د خپلو ملګرو سره شریک کړل او دا شکایتونه یی
اړوند جرمی تحقیقاتو سره یو ځای کړی .د سیګار د څیړونګو د معلومات په اساس چی د کره کتنې و تجزیې او
تحلیل وروسته د امریکا د پیرودنې کښی د فساد په وړاندی څانګې ته به وسپارل شی ،د  ۲۰۱۰کال د دسمبر په
اوویشتمه د دی دوو کمپنیانو د هغو دو امریکایی کارکوونکو چی د مدیریت په بست کښی یی دنده ترسره کوله د
جلب او د نیولو لپاره د مکتوبونو د جوړولو وړاندیز وکړ .په وړاندیز شوو د جلب او ګرفتاری په لیکونو کښی
راغلی چی دا کمپنیانې و نه توانیدلی چی ۲،۵۵میلیون ډالرو په ارزښت کارکوونکو ته د هغوی اجوره او حق الزمه
نده ورکړی.
د روانو تحقیقاتو په ترڅ کښی ،سیګار داسی معلومات تر السه کړل چی په کنړ والیت کښی د ګوریک پل چی د
امریکا د مرستو څخه تمویل شوی وو د بی کفایته او نا سم ډول د رغونې له امله ړنګ او چپه شو .په افغانستان
کښی د بیا رغونې ځانګړی عمومی پلتونکی ته معلومه شوه چی یاد شوی پل د  CERPپه مرسته د یو افغان
قراردادی لخوا رغول شوی وو.
د یاد شوی والیت د بیارغونې والیتی ټیم چی د دی پل قرارداد یی ترسره کړی تر هغه د پله له نسکوریده خبر
نه وو چی سیګار د دی پله په اړه انځورونه او عکسونه ورته وړاندی کړل .د پله د نسکورید د تایید څخه وروسته،
پی ار ټی یا والیتی بیارغونې ټیم سیګار ته مشوره ورکړه چی تا پل نو نور ورانټی نلری او ندی تضمین شوی
او د بیا جوړولو غوشتنه به یی وشی .پداسی حال کښی چی ،د سیګار او د محقیقینو لخوا د اسنادو کتنه او پلټنه
په ډاګه کوی چی دا پل ال تر اوسه ورانټی یا تضمین لری .د سیګار لخوا وړاندی کړل شوو اسناد د کتنې او لیدو
وروسته په کونړ کښی والیتی بیا رغونې ټیم په دی سال شو چی افغان قراردادی سره د یاد شو پل په اړه پخوانی
ورانټی یا تضمین ته ادامه ورکړی او هغه تعقیب کړی.
په لومړی ګام کښی د پله د جوړولو لپاره  ۱،۶۸میلیون ډالره ورکړل شوی وو ،سیګار ته معلومه شوه چی د
پل د بیا رغونې لپاره به  ۵۰۰۰۰۰ډالر لګول شوی وای.
دا تحقیقات په دی موخه غزول شوی دی چی په همدی سیمه کښی یو بل پل چی د بی کیفیته او په غیر مسلکی
اصولو رغول شوی او اوس د نړیدو او ورانیدو د خطر سره مخامخ دی.
د افغانستان د بیارغونې لپاره ځانګړی عمومی پلټونکی د هغو ادعاوو په اړه چی ویل کیږ د یو منظمی ،لویې او په
سیستماتیک ډول د یوی حلقې لخوا امریکایی توکی غال شوی او په کابل ،کندهار او د بګرام په هوایی ډګر کښی
د ګدام د توګی غال شوی دی .په بګرام او ټول پروان والیت کښی د سیګار څیړونکی د نظامی قوواو د چارواکو
سره چی د په بګرام کښی د نظامی عملیاتو د امنیت مسولین دی د نژدی کار کوی .دا ځواک د شمیر د قانون پلی
کوونکی مسلکی غړی لری چی افغان ملی پولیسو ارزونه کوی.
په دی ربع یا درو میاشتو کښی ،د افغان ملی پولیسو چی په ګډه د عملیاتی ځواک سره داسی کانټینرونه
ترالسه کړ چی د  ۵۳۲۰۰۰ډالرو په ارزښت امریکایی رغونیز توکی او یو شمیر موټر وو .افغان ملی پولیسو
یاد شوی توکی هله تر السه کړل چی دوه یو افغان او بل پاکستانی وګړی ونیول .د سیګار څیړونکو د عملیاتی
ځواک د قانون د پلی کوونکو مسلکی کارکوونکو او د امریکا د پوځ د تحقیقاتو د قومندانی معلومه کړه چی دا
توکی د امریکا د ملکیت او مالونو څخه غال شوی وو .د سیګار څیړونکی د مشکوکو دا ګروپ تر پلټونو او
څیړنو الندی نیولی چی ګمان کیږی د هغه کانټینرونو په غال کښی الس لری چی ډیر شمیر امریکایی تعمیراتی
توکی پکښی وو.
د دی راپور ورکونې په ترڅ کښی ،سیګار و توانید چی د خپلو څیړونکو او تحقیقاتی تحلیګرو په مرسته د فساد په
وړاندی په پروان ،ننګرهار ،خوست ،پنجشیر او کاپیسا والیت کښی د عامه پوهاوی پروګرامونه او خبرتیاووی په
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 1.3انځور

 1.4انځور

ﺩ ﺳﻳګﺎﺭ ﻳﺎ ﺩ ﺍﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎﻥ ﺩ ﺑﻳﺎﺭﻏﻭﻧﯥ ﻟﭘﺎﺭﻩ
ﺩ ځﺎﻧګړی ﻋﻣﻭﻣﯽ ﭘﻠټﻭﻧﮑﯽ ﺩ ﻣﻬﻣﻭ ﺷﮑﺎﻳﺗﻭﻧﻭ
ﻭﺿﻌﻳﺕ ﺍﻭ ﺣﺎﻟﺕ ﺩ  2010ﮐﺎﻝ ﺩ ﺍﻭﮐﺗﻭﺑﺭ
ﺩ ﻟﻭﻣړی ﻧﻳټﯥ څﺧﻪ ﺩ  2010ﮐﺎﻝ ﺩ ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ
ﺩ ﻳﻭ ﺩﺭﻳﺷﻣﻪ ﭘﻭﺭی

ﺩ ﺳﻳګﺎﺭ ﻳﺎ ﺩ ﺍﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎﻥ ﺩ ﺑﻳﺎﺭﻏﻭﻧﯥ ﻟﭘﺎﺭﻩ ﺩ ځﺎﻧګړی ﻋﻣﻭﻣﯽ ﭘﻠټﻭﻧﮑﯽ ﺩ ﻣﻬﻣﻭ ﺷﮑﺎﻳﺗﻭﻧﻭ ﻭﺿﻌﻳﺕ ﺍﻭ ﺣﺎﻟﺕ
ﺩ  2010ﮐﺎﻝ ﺩ ﺍﻭﮐﺗﻭﺑﺭ ﺩ ﻟﻭﻣړی ﻧﻳټﯥ څﺧﻪ ﺩ  2010ﮐﺎﻝ ﺩ ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ﺩ ﻳﻭ ﺩﺭﻳﺷﻣﻪ ﭘﻭﺭی
ټﻭﻝ ټﺎﻝ131:

ټﻭﻝ ټﺎﻝ131 :

ﺗړﻟﯽ
ﺑﻬﺭ ﺗﻪ ﻟﻳږ
ﺩﻭﻝ ﺷﻭی
ﻣﻧﻅﻭﺭ ﺷﻭی

73
26

ﺑﺭښﻧﺎﻟﻳﮏ
109

23
9
80

ﺍړﻳﮑﻪ
15
ﺗﺣﺭﻳﺭی ﺍړﻳﮑﯥ
)ﻧﻪ ﺑﺭښﻧﺎﻟﻳﮏ(
3

60

40

a

ﻫﻣﮑﺎﺭی
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ﺍﻟﻑ .ﻗﺿﻳﻪ ﻣﺭﻭﺭ ﺷﻭی ﺩﻩ ،ﺍﻭ ﺳﻳګﺎﺭ ﺩ ﻻ ﺯﻳﺎﺗﻭ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺗﻭ ﻟﭘﺎﺭﻩ ﺍﻧﺗﻅﺎﺭ ﺑﺎﺳﯽ.
ﺳﺭﭼﻳﻧﻪ :ﺩ ﺳﻳګﺎﺭ ﺩ ﺗﺣﻘﻳﻘﺎﺗﻭ ﺍﻭ څﻳړﻧﻭ ﺭﻳﺎﺳﺕ
12/1/2011

ﺍړﻳﮑﯥ
4

ﺳﺭﭼﻳﻧﻪ :ﺩ ﺳﻳګﺎﺭ ﺩ ﺗﺣﻘﻳﻘﺎﺗﻭ ﺍﻭ څﻳړﻧﻭ ﺭﻳﺎﺳﺕ 12/1/2011

الره واچولی .دا پروګرامونه د سیګار د فساد په وړاندی د عامه پوهاوی د لړی یو برخه جوړوی .د دی پیژندنو
او پروګرامو په نتیجه کښی ،یو جرمی تحقیق تازه وپیژندل او یو بل تر السه شوی تحقیق د سیګار د موجودو
تحقیقاتو سره یوځای تمام کړل شو ،او هغه معلومات چی د امنیتی مسلو په اړه وو هغه یی مربوطه امرکایی
اجینسیانو ته راجع کړل.
په دی ربع یا درو میاشتو کښی د افغانستان د بیا غورنې لپاره ځانګړی عمومی پلتونکی د شکایتونو اداری
( HCMS) ۱۳۱شکایتونه چی د تیرو درو میاشتو څخه  ۶ډیر دی تر السه کړل .دا شمیره په پرله پسی ډول
په هرو درو میاشتو کښی ډیروالی مومی .د  ۲۰۰۹کال د جنوری په میاشت کښی د کار د پیل څخه  HCMSد
افغانستان د بیا رغونې په اړه د فساد ،ضایعه کیدو او ناوړه ګټه اخیستنې په تور  ۴۶۴شکایتونو تر السه کړی دی.
د شکایتونو منبع او د ویشنې په اړه معالومات په  ۱.۳او ۱.۴شماره انځورونو کښی ښودل شوی دی.

د سیګار بودیجه

په کال  ۲۰۰۸کښي د سیګار د جوړښت نه را په دی خوا کانګرس ددی سازمان د عملیاتی لګښتونو د پوره
کولو لپاره  ۵۵۵،۸میلیون ډالره اختصاص کړی .پدی موده کښی ،کانګرس د افغانستان د بیا رغونې لپاره خپلې
مرستې تقریبآ دوه چنده کړی دی .د امریکا کانګرس د افغانستان دبیا رغونې په موخه د دی هیواد سره د ۲۰۰۲
څخه بیا تر  ۲۰۰۸کال پوری  ۲۹،۲۳میلیارډ ډالره ،او د  ۲۰۰۸را پدیخوا کانګرس افغانستان ته  ۲۶،۴۷میلیارډ
ډالر نوری اختصاص کړی دی .ولسمشر بارک اوباما د  FY2011په ترڅ کښی د افغانستان دبیا رغونې لپاره د
 ۱۶،۲میلیارډ ډالرو نورو غوښتنې کړی ده .په دی سره به د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا ټولی مرستې
 ۷۲میلیارډ ډالرو ته ورسیږی.
د بیا رغونې د هڅو د پراخیدو سر سم سیګار هم د خپلو کارکوونکو شمیره اوچته کړی ده .د  FY2011په
ترڅ کښی د کانګرس څخه د  ۳۵،۶میلیون ډالرو په غوښتلو سره به سیګار وتوانیږی چی په مرستو شوو پیسو
کښی د فساد ،ضایعې او ناوړی ګټې اخیستنې باندی نظارت وکړی ۱.۳ .شماره جدول کښی تاسو په FY2010
کښې د سیګار د مرستو په اړه معلومات ښکارندوی کوی.
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د افغانستان بیا رغونه

I

ځانګړی عمومي پلټونکی

د سیګار نظارت

چوکاټ نمبر1.3

د افغانستان د بیارغونې ځانګړی عمومي پلټونکی د تمویل کړیو پیسه خالصه ( په میلیونو ډالر)
تخصیص

عمومي قانون

اختصاص شوي

ورکړل شوي

له وخته تیرې

شميره

د  H.R. 2642د  ۲۰۰۸مالي کال لپاره ضمیموي تخصیصونه

پې .ایل 110-252

6/30/2008

6/30/2008

6/30/2008

2.0

د  H.R. 2642د  ۲۰۰۸مالي کال لپاره ضمیموي تخصیصونه

پې .ایل 110-252

6/30/2008

10/1/2008

9/30/2009

5.0

قوي امنیت ،د ناخوالو مرستندوی ،د جاری تخصیصاتو قانون۲۰۰۹ ،

پې .ایل 110-329

9/30/2008

9/30/2008

9/30/2010

9.0

د  H.R. 2346د  ۲۰۰۹مالي کال لپاره ضمیموي تخصیصونه

پې .ایل 111-32

6/24/2009

6/24/2009

9/30/2010

7.2

د  H.R. 2346د  ۲۰۰۹مالي کال لپاره ضمیموي تخصیصونه

پې .ایل 111-32

6/24/2009

6/24/2009

9/30/2010

()7.2اې

د پياوړي اختصاصونو قانونH.R. 3288 ،2009 ،

پې .ایل 111-117

12/16/2009

10/1/2009

9/30/2010

23.0

د  ،H.R. 4899د  ۲۰۱۰مالې کال د ضمیموي ناخوالو د خالصون او د اوړی دندیې

پې .ایل 111-212

7/29/2010

10/1/2010

9/30/2011

7.2

د  ,H.R. 3081جاري تخصیصونو قانون  ،کال ۲۰۱۱

پی .ایل۲۴۲-١١۱ .

9/30/2010

10/1/2010

9/30/2011

4.0

پې .ایل 111-290

12/4/2010

12/4/2010

9/30/2011

0.9

د  ,H.R. 3082د څلورم جاري تخصیصونو قانون ،کال ۲۰۱۱

پې .ایل 111-317

12/18/2010

12/19/2010

9/30/2011

0.2

پې .ایل 111-322

12/22/2010

12/22/2010

9/30/2011

4.5
55.8

ټول

الف .کانګرس  ۷.۲میلیونه ډالره د افغانستان د بیارغونې ځانګړی عمومي پلټونکی د  ۲۰۰۹کال د مالی منابع څخه فسخ کړل  )Title XI in P.L.111-32( )111-32 . .او ورسته یې بیا ورته تحویل کړـــ په کال  ۲۰۱۱د سپټمبر په دریشمه په P.L.111- .. 212 in
.2010

د سیګار کارکوونکي

په دې درې میاشتو کي ،د افغانستان د بیارغوني ځانکړی عمومي پلټونکی کارکوونکې له  ۱۱۷څخه  ۱۲۲تنو
ته زیات شول .د بیارغونې مالي منابعو د الزیاتولو لپاره د رییس جمهور د غوښتې ته په کتو سره  ،افغانستان د
بیارغوني ځانکړی عمومي پلټونکی په پام که لري ترڅو په راتلونکې کال کې تجربه لرونګی پلټونکې او محققین
په دندو وګماري .خپل مالی منابعو ته په کتو سره ،د افغانستان د بیارغوني ځانکړی عمومي پلټونکی موخه داده
چی په  ۲۰۱۱مالي کال کې  ۱۸۰تنه د پوره وخت کارکوونکې ولري.
په کابل کې د متحده ایاالتو سفارت او د  USFOR-Aسره د توافق په اساس ،افغانستان د بیارغوني ځانکړی
عمومي پلټونکی کولئ شي چې په افغانسان کې  ۴۵پستونه ولری ۳۳ .پوسته په سفارت کې او  ۱۲نور په ساحو
کې د نظامې اډو دننه .د افغانستان د بیارغوني ځانکړی عمومي پلټونکی کارکوونکې اوس مهال په پنځه موقعیتونو
کې د افغانستان دننه کار کوي .کله چې دا رپوټ رسنیو ته ورسید ،هغه مهال د افغانستان د بیارغوني ځانکړی
عمومي پلټونکی ۳۱دايمي پوستونه په افغانستان کې لرل .د افغانستان د بیارغوني ځانکړی عمومي پلټونکی
همدارنګه د خدماتو لپاره دوه د خارجې تابعت لرونکې هم خپل د کابل په دفتر کې په دنده ګمارلې دي .برڅیره پر
دې ،د افغانستان د بیارغوني ځانکړی عمومي پلټونکی په افغانستان کې د لنډ مهاله کارکونکوو په ګمارلو سره هم
خپلو کارونو تقویه کوي .په عادی توګه د افغانستان د بیارغوني ځانکړی عمومي پلټونکی هر وخت د  ۴نه تر ۱۰
کارکوونکی په افغانستان کې په لند مهاله دندو ګمارلي دي.
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د امنیت په اړه الرښونه او روزنه
د پشت رود ولسوالی د شواری ریئس د فراه والیت د امینه قومندان ،د مسو افغان
محلی قومندان ،د امریکا د متحده ایاالتو د عملیاتی قومندان سره یو ځای د افغان
نوی پولیسو د جلب او جذب په غونډه کښي چی د  ۲۰۱۱د جنوری په لومړی
نیټه جوړه شوی وو د امنیت په اړه بحث او خبری وکړی .دی روزنیز پروګرام
شپږ اونۍ دوام وکړ ،او په هغه کښی ۱۳۰روزل شوی پوځیان وتوانیدل چی د
یادی شوی ولسوالی د مختلفو کلیو د ساتلو جوګه شی( .د  ISAFانځور ،براین ډی
سمیت)

د افغانستان د بیا رغونې I

لپاره ځانګړی عمومي پلټونکی
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“په افغانستان کښی” مونږ په خپلو ستراتیږیو کښی
دریو مهمو ټکو ته ډیره پاملرنه کوو :زمونږ نظامی
هڅې چی وکوالی شو د طالبانو ځواک د منځه یوسو
او افغان پوځیان وروزو تر څو وکوالی شی مخکښ
رول ولوبوی ؛ زمونږ هڅې په ملکی برخو کښی تر
څو سالمه اداره را منځ ته شی؛ ساحوی همکاری،
په ځانګړې توګه د پاکستان سره ،ځکه چی زمونږ
ستراتیږی باید د سرحد دواړو خواوو ته بریالی وی”.
— د متحده ایاالتو ولسمشر باراک اوباما

سرچینه :ولسمشر باراک اوباما “ د افغانستان او پاکستان په اړه پخپله کلنۍ  ۱۶/۱۲/۲۰۱۰بیا کتنې او تبصرې په ترڅ کښی”.
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د افغانستان عمومي کتنه
په کال  ۲۰۱۱کښی به د امریکا د متحده ایاالتو د بیا رغونې د هڅو الس ته راوړنې په دریو پیښو پوری تړاو
ولری:
•په ناټو( )NATOکښی د۲۰۱۰کال د نومبر په میاشت کښی ترسره شوی هوکړه لیک
•د امریکا د متحدو ایاالتو د اداری لخوا د پاکستان او افغانستان په اړه د کلنۍ ستراتیږی بیا کتنه ،چی په
 ۲۰۱۰کال په دیسمبر کښی بشپړه شوه
•د ملی دفاع( ,)P.L. 111-383د صالحیت د قانوی الیحې پلی کول ،چی ولسمشر اوباما د جنوری په اومه
کال  ۲۰۰۷کښی تصویب کړی
یاد شوی تدابیر په ګډه د بیا رغونې موخې جوړوی ،او د افغانستان اسالمی جمهورت لپاره د ټولو امنیتی مؤلسیتو
د سپارول په موخه یو تقسیم اوقات وړاندی کوی ،د امریکا د متحدو ایاالتو د روانو د بیا رغونو موخو د څرکندولو
لپاره د قوانینو تصویبول .په راتلونکی کال کښی به تر ډیره حده ټنګار پر دی وی چی افغانانو وړتیاوی لوړه شی
تر څو ډاډه شی چی د بیا رغونې پروژې د دوام او د پایښت وړ دی.
څرنګه چی په لومړی برخه کښی بیان شوی دی ،د افغانستان د بیا رغونې لپاره ځانکړی عمومی پلټونکی د
 FY 2011په پالن کښی چی ،د پیسو د ضیاع ،فساد او مالیی د ورکړل شوو ډالرو څخه د ناوړو ګټو اخیستلو
باندی ټینګار کوی تر څو وګوری چی هغه پروژې چی د امریکا متحده ایاالت یی مالی سرچینه جوړوی کوالی
شی خپلو تعین شوی اهداف تر السه او موخو ته ورسیږی او که نه.

د لیزبون په ناسته کښی ناټو( )NATOد واک د انتقال لپاره تقسیم
اوقات جوړ کړ

د دی راپور د جوړولو په وخت کښی ،د امریکا متحده ایاالتو ،د هغوی نړیوال ملګری او د افغانستان اسالمی
جمهوریت په ګډه افغان دولت ته په کال  ۲۰۱۴کښی د امنیتی واک په سپارلو سال شول .د دی انتقال د عملی کولو
په موخه د امریکا متحده ایاالت او نور نړیوال ملګری هیوادونه به خپل اکثر توښې او منابعې د افغان ملی امنیتی
پوځیانو په تقویه  ،د افغان دولت د وړتیاوو په لوړولو او د یوې دوامداری اقتصادی پرمختیا لپاره د یوه بنسټ په
جوړولو ولګوی.
په نومبر میاشت کښی د ناټو ( )NATOپه ناسته کښی،هغو اته څلويښت هیوادونو چی په افغانستان کښي د ناټو
تر مشری الندی د امنیت چارې په مخ وړی د افغان دولت سره یوځای پریګړه وکړه چی د امنیت د انتقال یاده شوی
پروسه به روان کال په ځینو کلیو او ولسوالیو کښی پیل ،او دا پروسه به په کال  ۲۰۱۴کښي بشپړه شی .هغوی
همدا ډول هوډ څرګند کړ چی د انتقال څخه وروسته به هم د افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکړی .د امریکا
متحده ایاالت په افغانستان کښی ۱۰۲۰۰۰عسکر لری  ،چی د  ISAFپه چوکاټ کښی د ټولو ۱۳۲۰۰۰عسکرو
۱
له ډلې د  ۸۲۰۰۰عسکرو په درلودلو سره مخکښ دی.
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د ۲۰۱۰کال د نومبر په شلمه ،د غونډې په پای کښی په اعالن شوی اعالمیه کښی راغلی ،ناټو د خپل
ماموریت په ترڅ کښی یو نوی پړاو ته داخله شوی او” او د افغان ،ناټو د ګډو ارزونو وروسته دی پایلې ته رسیدلی
چی افغان ځواکونو ته د بشپړ واک د لیږدولو په لړ کښی به یاده شوی لړی په ځینو کلیو او ولسوالیو کښی په کال
 ۲۰۱۱کښی پیل کړی ۲”.په اعالمیه کښی همدا ډول راغلی چی” د امنیت د انتقال دا لړۍ به شرایطو ته په کتو
۳
ترسره کیږی او په کومه ځانکړی نیټه پوری نده تړلی  ،او د  ISAFد وتلو معادل نه ګڼل کیږی ”.
که څه هم ناټو په خپلې اعالمیې کښي د افغان ځواکونو د وړتیاوو په لوړولو او د هغه د اهمیت په اړه ټینګار
وکړ ،همدارنګه په ملکی برخه کښي د مرستو او هڅو  ،د والیتی بیا رغونې ټیمونو( )PRTپه ګډون د افغان
دولت د وړتیاو لوړول او د اوږد مهالو مرستو په اړه هم تاکید او ټنګار وشو .اداری فساد افغان دولت ته د یو مهم
خطر په توګه یاد شو ،په اعالمیه کښي راغلی چی د”غوره حکمت کولو ،د قانون د رول قوی کولو او اقتصادی
پر مختیا لپاره باید پرله پسی هڅو اوګامونه اوچت کړل شی
د غونډې د ګډونوالو په وینا ،که چیری افغانستان اوږد مهال ثبات او ټیکاو غواړی ،باید د مخالیفینو د پخالینو
لپاره الری چاری ولټوی .د غونډې ګډونوالو همدا ډول د خپله افغانانو په مشری د سولې د هری هڅې ستاینه
وکړه او د افغانستان د سولې مشورتی جرګې ،د سولې عالی شورای د جوړښت څخه او د افغانستان د سولې او
بیا پیوستون د پراګرامو څخه خپل مالتړ اعالن کړ .دوی زیاته کړه” چی دوی د افغانانو په مشری د هر هغه ګام
مالتړ کوی چی په هغه کښی د هغو مخالیفینو سره چی د تاوتریخوالی څخه الس واخلی ،د تروریستی کړیو سره
خپلی اړیکې وشلوی ،او د افغانستان اساسی قانون ومنی د هغوی سره د دی پخالینې او بیا پیستون خبری او
هڅې تر سره شی ۵ ”.اعالمیې بیا هم د بشری حقونو ،په ځانګړې توګه د ښځو د حقوقو څخه د نړیوالې ټولنې
په تعهد او مالتړ ټینګار وکړ.
د ناټو په غونډه کښی هوکړه لیک د امریکا د متحده ایاالتو دافغانستان او پاکستان په اړه په کلنۍ بیا کتنې او
ستراتیژی کښی شامله ده.
۴

د افغانستان او پاکستان په اړه د امریکا د ستراتیژی د بیاکتنه وروسته
هم د امریکا د متحده ایاالتو په پالیسی کښی کوم بدلون ندی را منځ ته
شوی.

د  ۲۰۱۰کال په دیسمبر کښی ،دی ادارې د پاکستان او افغانستان په اړه خپله کلنۍ بیا کتنه بشپړه کړه ،چی په
سیمه کښی یی د امریکا د پالیسۍ ټول اړخونه ته په پام سره وڅیړل .بیا کتنه د امریکا د متحده ایاالتو خپلو اصلی
موخو یعنی په افغانستان او پاکستان کښی د القاعده په ماتولو او د هغه د منځ وړلو او طالبانو په وسیله د افغانستان
د اسالمی جمهوریت دولت د نسکوریدو مخ نیوی په مهمو الس ته راوړنو پای ته ورسید .په بیا کتنه کښی د
امریکا د متحده ایاالتو او د نړیوالې ټولنې په نظامی او ملکي برخو کښی د د مرستو پرختګ ته چی د  ۲۰۰۹کال
د جوالی په میاشت کښی پیل شوی هم اشاره شوی ده .او ویل شوی چی په  ۲۰۰۹کښی جوړه شوی ستراتیژی
خپلو اصلی موخو ته چی “ په  ۲۰۱۱په جوالی میاشت کښي د امریکایی ځواکونو د مناسبه کمولی لپاره شرایط
برابر کړی ورسیږی ۶”.د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازی ریچارډ هولبورک د دی ستراتیژی
یو د اصلی کسانو څخه وو او د بیا کتنې په دی لړۍ کښی یی وړنده درلوده .ولسمشر باراک اوباما وویل چی بیا
کتنه “ د ښاغلی ریچارډ هولبورک د ټینک عظم او ارادې ښکارندوی کوی او مونږ د هغه د هڅه ستاینه کوو او
۷
هغه ته به دوام ورکړو”.
د بیا کتنې په اړه په خپله وینا کښی ښاغلی اوباما وویل چی “ د خپلو موخو ته رسیدو او د هغوی د اوږدي
مودې لپاره د خوندیتوب په وړاندی ال ډیر خنډونه شته” ۸.د امریکا د متحده ایاالتو مرستې به په څلورو حساسو
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برخو کښي د پام وړ وی.
•په نظامی څانګو کښی هڅې او مرستې د طالبانو د ماتولو او د افغان امنیتی ځواکونو د روزنې په موخه ،تر
څو وکوالی شی د امنیت په خوندی کولو کښی مخکښ رول ولوبوی
•ملکی مرستې د ښه حکومت کولو او د اقتصادی پرمختیا په موخه
•سیمیزې همکاری ،په ځانګړی توګه د پاکستان سره
•د ستونزو لپاره غوره او مناسب سیاسی حل ومندنه
د افغان امنيتی ځواکونو په پراختیا او غورتیا باندی به ال هم دوام ولری تر څو د افغانستان ملی اردو او ملی پولیس
د دی جوګه شی چی په کال  ۲۰۱۴کښی د امنیت د چارو مسؤلیت په غاړه واخلی .که څه هم ،ولسمشر اوباما
وویل چی د “ دوامدارو او تل پاتو امنیتی پرمختګو لپاره په افغانستان کښی یو عاجل سیاسی او اقتصادی پروسې
ته اړتیا ده” ۹.په همدی دلیل به امریکا متحده ایاالت به خپلو مرستو ته په ملی او محلی کچه د ښه حکمت کولو،
د فساد را کمولو ،ستونزو ته د سیاسی الرو چارو د پیدا کولو په موخه دوام ورکړی .د امریکا متحده ایاالت به
۱۰
خپلو مرستو ته د یو قوی او پرمخ تللی بنسټ په جوړولو کښی هم ته دوام ورکړی.
د ناټو لخوا د قدرت د انتقال په اړه د اعالن شوی پالن او د امریکا د متحده ایاالتو د موخو د ستراتیژی په اساس،
په افغانستان کښی د امریکا د ملکی او نظامی چارواکو د  ۲۰۱۱کال لپاره یو ګډ نظامی او ملکی پالن جوړ کړی
دی .په کابل کښی د امریکا د سفارت په وینا یاد شوی پالن د ښاغلی ایکن بیری او جنرال پیټریوس د امضاء په موخه
چمتو او تیار دی.
د FY ۲۰۱۱ملی دفاع د صالحیت قانونی الیحه د امریکا د متحده ایاالتو د بیا رغونې ستراتیژۍ سره د مرستې
په موخه او د قراردادیانو د څارنې په اړه ډیر احکام لری.

د دیسمبر په دریمه ولسمشر بارک اوباما په بګرام هوایی ډګر کښی عامه او ملکی کارکوونکو سیمه ته یو ناببره سفر وکړ .په دی
ربع او یا دریو میاشتو کښی دی اداری وکوالی شوی تر څو د افغانستان د پالیسۍ بیا کتنه بشپړه کړی ،چی د امریکا د موخو په
تر السه کولو کښی یی عمده رول درلود .ولسمشر اوباما وویل چی د دی الس ته راوړنو په” ساتلو او خوندی کولو” کښی به د ډیر
ستونزو او ناخوالو سره مخامخ کیدای شو( .د امریکایی پوځ انځور ،لوری جیول)
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د FY ۲۰۱۱ملی دفاع د صالحیت قانونی الیحه د بیا رغونې په اړه
موضوعاتو ته اشاره کوی

د جنوری په اومه ،کال  ۲۰۱۱کښی ،ولسمشر بارک اوباما  NDAA (P.L. 111-383) ۲۰۱۱ FYالس لیک
کړ .د افغان ملی امنیتی ځواکونو د پرمختیا او تقویې په اړه د  ۱۱،۶میلیارډو ډالرو د منظوری برسیرهNDAA ،
د یو نوی او ځانګړی اساسی پروګرام د جوړولو منظوری هم ورکړه ،تر څو د امریکا د متحده ایاالتو سره د
مخالیفینو د ځپلو په الره کښي مرسته وکړی .همدا ډول هغه  DoDته د بیا پخالینې د پروګرام سره د مرستې
اجازه او صالحیت هم ورکړی دی .د قانون جوړونې د قراردادیانو د کارونو د ارزونی او څارنې په موخه نوی
شرایط په نظر کښي نیول دی .د پایښت او بقا په اړه د تویشونو ته په کتو سره ،د قومندانۍ د عاجل غبرګون د
پروګرام ( )CERPاو د نوی بنسټیز پروګرام لپاره اړینه ده چی پلی کوونکی اجینسی یا څانګه باید د هغو وړاندیز
شوو پروژو د پایښت او بقا الری چاری بیان او ښکاره کړی.

د قانون جوړونه د( )CERPلپاره مرستې متحدودې او نوی بنسټیز
پروګرامونه جوړوی

 NDAAد قومندانۍ د عاجل غرګون پروګرام ( )CERPد یوه کال لپاره وغزاوه ،او د  ۲۰۱۱کال لپاره یی په
افغانستان کښی د ( )CERPته  ۴۰۰میلیون ډالره ورکړی او د ( )CERPد انفرادی پروژو لګښت یی  ۲۰میلیون
ډالرو ته را ټیټ کړی دی .همدا ډول د دفاع وزیر باید کانګرس ته لیږ تر لیږه  ۱۵ورځی مخکښی په هغو ټولو
حاالتو کښی چی په افغانستان کښی ( )CERPته د  ۵میلیونو یا ډیرو ډالرو مرسته ورکول کیږی خبر ورکړی.
۱۱
دا خبر او ابالغیه باید الندی ټیکي په پام کښي ونیسی:
•موقعیت ،وضعیت او بڼه ،او د پروژې موخه ،او د دی په ګډون چی څرنګه دا پروژه کوالی شی د افغانستان
د نظامی ګمپاین په پرمختیا کښي رول ولوبوی
•بودجه او د پروژې د بشپړولو لپاره تعین شوی موده او تقسیم اوقات
•د پروژې د بقا او پایښت لپاره پالن او الری چاری

قانون د کانګرس د هغو اندیښنو ښکارندوی کوی چی ویل یی  DoDد دی پر ځای چی اصلی موخو یعنی د
ټیټه کچې پروژی په دی موخه پلی کول تر څو نظامی قومندانان وتوانیږی هغه اړونده بشری مرستی چی د دوی
په مربوطه سیمو کښي ور ته اړتیا لیدل کیږی ترسره کړی خو د دی پر ځای د ( )CERPد لویو پروژه چی د
مخالیفینو سره د مبارزې په اړه وی ترسره کولی.
د  ۲۰۰۹کال په اوکټوبر کښي د افغانستان د بیا رغونې لپاره ځانګړی عمومي پلټونکی په ( )CERPباندی د
 DoDد داخلی کنټرول په ترڅ کښی ومندل چی ( )CERPپه پرلپسې ډول د هغو لویو بنسټیزو پروژو لپاره چی
 ۵۰۰۰۰۰یا تر دی یی ډیر ارزښت درلود کارول شوی وو .اوس مهال ،د افغانستان د بیا رغونې لپاره ځانګړی
عمومي پلټونکی د  CERPیوازی دری په سلو کښي پروژو ته چی په حقیقت د  CERPد  ۶۷په سلو کښی د
مرستو د استالک سبب ګرځی په ګوته کړی دی .د افغانستان د بیا رغونې لپاره ځانګړی عمومي پلټونکی ولیدل
چی لوې پروژی په دریو دلیلو  CERPد لویو ننګونو سره مخامخ کوی:
•دا ډول پروژې د بشپړو لپاره عمومآ کلونو ته اړتیا لری.
•د  CERPد پروګرام مسؤلین د وړو پروژو چی په لیږ وخت کښی پلی کیدای شی روزل شوی دی ،نه د
لویو او د ډیر وخت نیونونکو پروژه لپاره.
•په افغانستان کښي د لنډ نظامی نوبت یا چورلیدنې ته په کتو سره ،د ډیرو پیچلو او لویو پروژو دوامداره
اداره او څارنه یو ستونزمن کار دی.
۱۲
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 USFOR-Aهله خپل مخالفت څرګند کړ چی ویل کیدل که چیری  CERPد لویو پروژو د پلی کولو په
موخه ګټه واخیستل شی نو یاد شوی پروګرام به د خطر سره مخامخ شی ،هله ویل کیدل چی د لويو پروژو لکه
د سرک جوړونه د نورو په پرتله اسانه دی ۱۳.که څه د افغانستان د بیا رغونې لپاره ځانګړی عمومي پلټونکی
د  CERP ۶۹پروژې څلورمه برخه چی په لغمان والیت کښي د  ۵۳میلیونو ډالرو په ارزښت پلی شوی وه
وڅارلی ،او دی نتیجه ته ورسید چی د هغو لویو پروژو چی ډیرې پیچلتیاوی او ډیر لګښت لری د هغوی په پلی
کولو کښی د وړاندیز شوو موخو ته رسیدل هغومره ګران او سخت کار دی ۱۴.د دی څیړنې په اړه د ال زیاتو
معلوماتو لپاره لومړی برخې ته ستانه شی.
 FY 2011 NDAAد یو نوی مرستې ورکونکي بنسټ جوړولو اجازه هم ورکړه  -چی د افغانستان د زیربنا
د مرستې ( )AIFپه نامه یادیږی -چی په افغانستان کښي د لویو پرمختیایی او بیارغونیزو پروژو کښی به د DoD
د مرستو لپاره په لومړی ګام جوړوی ۱۵.دا قانون  DoDته اجازه ورکوی چی د  FY 2011څخه تر  ۴۰۰میلیونو
ډالرو پوری د افغانستان د زیربنا د مرستې د عملیاتو د پرمخ وړلو لپاره ورکړی ،چی په ګډه به د DoD/Dos
۱۶
د زیربنایی پروګرام سره مرسته کوی.

د افغانستان د زیربنا پروګرام

 FY 2011 NDAAد بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو ته صالحیت ورکوی چی وکوالی شی په ګډه په افغانستان
کښي د ملکی او نظامی څانګو کښي د مهمو او لویو زیربنایی پروژې جوړې او پلی کړی .د افغانستان د زیربنا
پروګرام به د  DoDد زیربنایی مرستو او د  Dos/USAIDد بهرنیو مرستو د منابعو لخوا د نویو  ۴۰۰میلیونو
ډالرو مرسته وشی .باید دواړه  DoDاو  Dosباید په ټولو زیربنایی پروژو بشپړ توافق ولری .د امریکای
عسکرو نظامی قطعه او  USAIDبه د دی پروژو د پلی کولو چاری په مخ وړی .په قانون کښي راغلی چی دا
پروژې د اوبو ،برښنا او ترانسپورټ په اړه کیدای شی او د هر هغه بلې پروژې په اړه چی د امریکا دمتحده
۱۷
ایاالتو د مخالیفینو د منځه وړولو د ستراتیژی سره مرسته کوالی شی.
د دی قانون په رڼا کښی د دفاع وزیر مکلف دی چی دیرش ورځې مخکي تر هغه چی  DoSته مرستي انتقال
او یا ورکړل شی باید د هغه په اړه کانګرس ته بشپړ معلومات ورکړی .د ابالغیه او یا هم خبرتیا باید د پروژې
په اړه بشپړ توضیحات ،د پایښت او اوږدمهال تاثیر په اړه کره پالن اود وړاندیز شوی پروژه اغیزه په افغانستان
۱۸
کښي د مخالیفینو پرضد د مبارزې سره  ،د دی ټولو په اړه باید بشپړ معلومات ورکړی.

په افغانستان کښی د پخالینې د پروسې لپاره مرستې او مساعدتونه

د نوی قانون پر بنسټ ،د دفاع وزیر کوالی شی د  DoDد عملیاتی او اداری بودجه څخه د افغان مخالیفینو چی
الندینی شرطونه پوره کړی ،تر  ۵۰میلیونو ډالرو پوری ولګوی:
•په افغانستان کښی د هر ډول تاوتریخوالی د مالتړ څخه الس واخلی
•د افغانستان د اساسی قانون په رڼا کښی خپل ژوند ته دوام ورکړی
•د افغان دولت او د هغه د نړیوالو همکارانو پر وړاندی د هر ډول تاوتریخوای څخه الس په سر شی
•او دا چی هغوی باید د القاعده او تروریستی سازمانونو سره اړیکی ونلری
د قانون په اساس د دفاع وزیر باید  DoDته د پخالینې د مرستو د ځای په ځای کولو لپاره اړینې الرښونې
ورکړی .په دی الرښونو کښی باید د افغانستان د اسالمی دولت او د نور امریکایی حکومتی سازمانونو سره د
هماهنګۍ میکانیزمونه او د پخالینې د پروسې سره د یو ځای کیدونکو د ملیت پیژندنې په موخه الری چاری
۱۹
شاملې وی.

د متحده ایاالتود کانګرس لپاره راپور  Iجنوري ۲۰۱۱ ،۳۰
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د افغانستان د بیا رغونې لپاره ځانګړی عمومي پلټونکی به د هغه
قراردادیانو د کارونو په اړه چی په افغانستان کښی تر سره کوی ټولې
الزمې سال مشورې ورکوی

 FY 2011 NDAAد افغانستان د بیا رغونې لپاره د ځانګړی پلټونکی د  DoD, DoSاو د  USAIDد پلټونکو
سره یو ځای د دوی د کار د پیل(د  ۲۰۱۰کال د اپریل اومه) په لومړیو  ۹۰ورځو کښی باید الندی دندې تر سره
کړی:
•په افغانستان کښی د بوختو قراردادیانو د کارونو څخه د غوره څارنې په اړه سال مشورې ورکول.
• DoD، USAIDاو  DoSته د قراردادیانو د کارونو د څارنې په موخه د ورکړل شو سال مشورو د پلی
کیدو په اړه راپور ورکول.
•د عامو افغانو په مرګ ژوبلو کښی د نظامی او امنیتی قراردادیانود ښکیلتیا د کچې په اړه راپور ورکول.
کانګرس په ځانګړی ډول د امریکا د متحده ایاالتو په هغو قراردادیانو باندی د اتکا په اړه د سال مشورو غوښتونکی
دی چی د ملکی او عامو افغانانو په وژولو کښي ښکیل دی او همدا ډول یی د ملیشو او د هر هغه نظامی ګروپ
۲۰
او ډلې په اړه د وړاندیزونو غوښتنه کړی چی د افغان ملی امنیتی ځواک په چوکاټ کښی دنده نه ترسره کوی.
د قانون د نورو مادو پر بنسټ چی د ټولو قرارداد کوونکو څخه غواړی تر څو د ټولو خصوصی امنیتی کمپنیو
د دندو څخه په سمه توګه څارنه وکړی او ډاډه شی چی ټول هغه شرایط چی په مقرارتو کښی بیان شوی په سمه
۲۱
توګه پلی او مراعات کیږی.
د خپل قانونی مسؤلیت په لړ کښی ،د افغانستان د بیا رغونې لپاره ځانګړی عمومي پلټونکی د پلټنو یوه لړۍ
پيل کړی تر څو وکوالی په افغانستان کښی د خصوصی امنیتی کمپنیو د دندو د څرنګوالی په اړه سال مشوری
ورکړی .د پلټنو دا لړی پیل به د  USACEد قراردادی څخه پیل او هیله ده چی په راتلونکی دریو میاشتو کښی
بشپړه شی .د خصوصی امنیتی کمپنیو په اړه د زیاتو انديښنو او د ولسمشر حامد کرزی د فرمان چی د خصوصی
امنیتی کمپنیو د رول د کمولو اړه دی ،د یادو شوو په نظر کښی نیولو سره ،د افغانستان د بیا رغونې لپاره ځانګړی
عمومي پلټونکی په نظر کښی لری تر څو د هغو ټولو خصوصی امنیتی کمپنیو په اړه چی د امریکا د بیا رغونې د
مرستو په لړۍ کښی د امنیت چارې پر مخ وړی د امریکا او د افغان د قانونی غوښتونو او مقرراتو سره د تطابق
په اړه د پلټنی تر سره کړی.

د افغانستان د بیا رغونې لپاره ځانګړی عمومي پلټونکی هیله مند دی
تر څو په کال  ۲۰۱۰کښی

د افغان دولت او نړیوالې ټولنې تر منځ د جنوری په اخره په لندن کښی ،په جوالی په میاشت کښی د کابل په
کانفرانس کښی او د ناټو په غونډه کښی چی په لیزبون کښي تر سره شوه وتوانیګی تر څو د افغانستان اسالمی
جمهوریت ته امنیتی او اقتصادی چاری وسپارل شی .د ناټو د غونډی او د امریکا د متحده ایاالتو د اداری د
ستراتیژیکی بیا کتنې په ترڅ کښی وپتیل شوه چی د امنیتی چارو سپارل به په روان کال کښی پیل او په ۲۰۱۴
کښی بشپړ شی.
د واک دا انتقال به په هر ډګر کښی د افغانان د ظرفیت په لوړوالی پوری تړلی وی ،په ځانګړي توګه په
امنیتی برخه کښی .د هغو  ۵۶میلیارډو ډالرو له جملې څخه چی کانګرس د  ۲۰۰۲کال را پدیخوا د افغانستان لپاره
منظوری کړی ،تقریبآ  ۲۹ملیارډه (تر  ۵۲فیصدو ډیری) د افغان ملی امنيت په پوځ باندی مصرف شوی دی .د
هغو  ۱۸،۸میلیارډو ډالرو چی ولسمشر یی په  FY 2011د کانګرس څخه د منظوری غوښتنه کړې  ۱۱،۶چی (
تقریبا  ۶۲فیصده جوړوی) به افغان ملی امنیتی پوځ په روزنه ،سمبالولو او امکاناتو په جوړولو ولګول شی.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره ځانګړی عمومي پلټونکی د  FY2011لپاره د څارنې او پلټنې پالن جوړ کړی
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دی تر څو ډاډه شی چی د هغو ټولو بیارغونو د پراګرامونه څخه چی د امریکا متحده ایاالت یی ډیرۍ سرچینې
برابری او چی په افغانستان کښي د خپلو ستراتیژیکو موخو ته د رسیدو په لړۍ کښی ډیری اړینې دی په سمه
توګه ترسره کیږی .په همدی ترڅ کښی ،د سیګار یا د افغانستان د بیا رغونې لپاره ځانګړی عمومي پلټونکی د
روانو پلټنو څخه  ۱۶هغه موارد دی چی په هغه کښي د امریکا متحده ایاالت د افغان ملی امنیتی پوځ د روغولو
رول تر سره کوی .پدی پلټنو کښي د لوړ ارزښت لرونکی پروژې لکه ،د  ۱۶۱میلیونو ډالرو په ارزښت په کابل
کښي د نظامی روزنې مرکز رغونه او  ۸۳میلیونو ډالرو په ارزښت د افغان دفاعی پوهنتون جوړونه ،همدارنګه
د افغان ملی پولیسو د پرسونل اداره او تنظیم او د افغان ملی امنیتی پوځ ته د سپارل شوو موټرو په اړه د حساب
ورکول شامل دی.
د مرستو پاتی برخه به د ښه حکومت کولو او اقتصادی پرمختیا په برخو کښی ولګول شی .د افغانستان د
بیارغونې لپاره ځانګړی ستر پلټونکی د مختلفو قراردادنو او پروګرامونو د پلټنو یو لړۍ پیلوی تر څو وکوالی
شی د بیا رغونې چارې و ارزول شی .په دی لړۍ کښی د  USAIDد محلی حکومت د ظرفیت د لوړولو په اړه
قرارداد او امریکا د متحدو ایاالتو هغه مرستی چی د کرهنې او بانګداری په برخو کښی یی ترسره کړی څارنه
شامله ده .د افغانستان د بیا رغونې لپاره ځانګړی ستر پلټونکی د روانو پلټنو په اړه د لنډو معلوماتو لپاره لومړی
برخې ته ستانه شی.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره ځانکړۍ د ستر پلټونکی څارونکی به د نورو فیدرالو اجینسیو او د افغان قانون پلی
کوونکو ادارو سره خپلو دنده ته دوام ورکړی او د هغو ټولو تورنو د سپیناوی په اړه په تحقیق وکړی چی امریکا
لخوا د بیا رغونې د پروګرامونو لپاره ځانګړی شوی وو .دا ګډی هڅی او همکاری د ښو پایلو د تر السه کولو په
موخه تر سره کیږی .په دی دریو میاشتو کشی ،د افغانستان د بیارغونې لپاره ځانګړی ستر پلټونکی د افغان شفافیت
تحقیقاتی اداری په بلنه په هغه خبرو کښی چی د دی ادارې لخوا د دو امنیتی کمپنیو سره چی د  ۴۰۰۰کارکوونکو
ته د اجورې نه ورکولو له امله د  ۲۲میلیونو ډالرو او بلې کمپنی سره د افغان دولت ته  ۱۱میلیونو ډالرو د مالیې
ته نه ورکولو په اړه په جوړ شوی غونډه کښی ګډون وکړ.
د روان کال په ترڅ کښی  ،د افغانستان د بیارغونې لپاره د ځانکړی عمومی پلټونکی څارنواالن او محقیقین د
هغو ضایعه شوو ډالرو ،د فساد او ناوړي ګټی په اړه څیړنو او پلټونو باندی تر ډیره حده توجه او پاملرنه وکړی.
د افغانستان لپاره د بیا رغونې ځانګړی عمومی څیړونکي به د امریکا لخوا د مرستو شو مرستو د هغې برخې اړه
هم مرسته او څیړنه وکړی چی د مالیی په ډول ورکول کیږی او د یادو شوو پیسو رول به امریکا د متحدو ایاالتو
په بیا رغونیز ستراتیژی کښی وارزوی.

د متحده ایاالتود کانګرس لپاره راپور  Iجنوري ۲۰۱۱ ،۳۰

33
33

کیندل شوي ځمکه
د دسمبر په میاشتې کې د کابل په والیت کښې د یو نوي بیوګیس( د سوند ګاز) ځای
باندې کیندنه پیل شوه ،چې د افغان د نویو انژیو د اداري د غړو او قراردادیانو
لخوا وڅارل شوه .چې د دې ځای څخه په هیواد کې د راتلونکي وخت د ځاینو او
فابریکو د روزني او ازموینې د وسیلي په توګه کار واخیستلئ شي .د نویوکړل
شوو انرژیو د کاروني پراختیا د افغانستان د ثبات لپاره د متحده ایاالتو د ستراتیژي
اصلي او کلیدي برخه جوړه وي( .د متحده ایاالتو هوائی ځواک تصویر ،اس اس
جي ټی جورډن جانز)

د افغانستان د بیا رغونې I

لپاره ځانګړی عمومي پلټونکی
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د بيا رغونې تازه حال

د پرمختګ لپاره ،باید په دوامداره توګه د لمړنیو خدماتو
په وړاندي کولو ،همدارنګه په ړونوالي او او د ترسره
شوو دندو په اړه د ځواب ورکولو باندي پام او توجه
وشي .مونږ همدارنګه هغه افغاني سیاسی بهیر کوم چې
د پخالیني سره همغږي وي څخه په پوره توګه مالتړ
کوو ...او مونږ به په راتلونکي کال کښې د افغانستان
سره د شراکت یو نوي ستراتیژی جوړه کړو ،او مونږ
به په ډاګه کړو چې متحده ایاالت د افغانانو د اوږد
مهالې پرمختیا او امنیت لپاره ژمن دی.
— د متحده ایاالتو ولسمشر باراک اوباما

سرچینه :سپينه ماڼۍ “ ،د افغانستان او پاکستان د کلنۍ کتنې په هکله د ولسمشر بیانیه“ .۲۰۱۰/۱۲/۱۶
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عمومي کتنه
دریمه برخه د دغې راپورجوړولو مودي په جریان کې د افغانستان د بیارغونې هڅو په اړه عمومي کتنه ،وړاندې
کوي .د بشپړتیا ،ربړونو او ځایي ادارو کوم چې د بیارغونې هڅوته د نظارت لپاره اړینه فضا چمتو کوي ،په
هکله تازه معلومات .د افغانستان د بیارغونې ځانګړی عمومي پلټونکي د بشپړ شویو او روانو مالي پلټنو د پژندي د
برخې فرعی ستون ـــ دغو هڅو ته ځانګړې شوې دی؛ د روانو مالي پلټنو په هکله د زیاتو معلومات لپاره فهرست
( کراس ـ رفرینس) به لوستونکي لمړي برخې ته هدایت کړي.
دریمه برخه په شپږو وړوبرخو ویشل شوي ده :د مالي منابعو وضعیت ،امنیت ،حکومتداري ،اقتصادي او ټولنیز
پراختیا ،د قاچاقي او مخدره توکو سره مبارزه،او د اداري فساد پرضد مبارزه .د امنیت ،حکومتداري ،اقتصادی او
ټولنیز پراختیا فرعی برخې د لمړیتوب او تطبیق پالن کوم چې په کال  ۲۰۱۰کې د افغانستان اسالمي جمهوري دولت
لخوا اعالن کړی شوي دي ،دری اساسي پایو منعکس کوي .او د افغانستان د  ۲۰۰۸کال ملي پراختیاي ستراتیژی
کې ځاي لري .د قاچاقي او مخدره توکو پرضد مبارزه او د اداري فساد سره مبارزي فرعي برخې په دواړو اسنادو
کې مشخص شويو کلیدي موضوګانو ته توجه کوي.

موضوعات

دریمه برخه د شپږو غټو موضوعاتو په اړه بحث کوي :مخکیني او اوسني السته راوړل شوي معلومات ،امنیتي
وضعیت ،حکومت کولو چاري ،اقتصادي او ټولنیز پراختیائي پروګرامونه ،د قاچاقي او مخدره توکو په وړاندې
کړنې ،او د اداري فساد په وړاندي هڅې.
د مالي منابعو د وضعیت فرعی برخه د افغانستان د بیارغونې لپاره د تخصیص شویو ،وعده شویو او مصرف
شویو پیسو هراړخیزه بحث له ځانه سره لري .دا برخه د متحده ایاالتو لخوا د اکثرو تمویل شوي پیسو او د نړیوالو
اعانې په هکله مشخص معلومات لري.
د امنیت فرعي برخه د افغان ملی امنیتی پوځ د پیاوړي کولو لپاره د متحده ایاالتو د هڅو په هکله تفصیالت
ورکوي او په هیواد کي امنیت د راوستلو لپاره د متحده ایاالتو او نړیوالو هڅو په هکله بحث کوي .دا فرعی برخه
د روزنې ،تجهیز او بنسټیز پرمختګ په ګډون د افغان ملي پوځ او افغان ملي پولیسو د پیاوړي کولو په موخه د
پروګرامونو باندي توجه کوي.
حکومتی فرعی څانګه د افغانستان د هغو الس ته راوړنو په اړه نوی معلومات ورکوی چی د افغانستان دولت
په حکومتی پرمختایی ډګر کښی ترالسه کړی دی .دا څانګه تر ډیره حده د  ۲۰۱۰کال په ټاکنو ،د بیا پخالینې د
پروګرام په حالت او د بشر د حقوقو په اړه تمرکز او کار کوی.
د اقتصادی او ټولنیز پرمختیایی فرعی څانګه په هغو بیا رغونیزو چارو باندی چی د کرهنې د سیکتور څخه بیا
تر برښنا او په روغتیایی برخو کښي تر السه شوی تمرکز او کار کوی .او د اقتصادی حالت او په مالی مقرارتو
کښي د پرمختیا ،په هر مالی کال کښی د تر السه شوی پایښت او ثبات او د ضروری چوپړیزو خدماتو په واړندی
کولو کښی د تر السه شوو پرمختیاو په اړه کار او ډیری تمرکز کوی.
د مخدرو او نشیی توکو په وړاندی د مبارزی فرعی څانګه د هغو ګډو هڅو چی د امریکا متحده ایاالت او د
افغانستان دولت یی د مخدره توکو د قاچاق د مخ نیوی او د بدیل کښت او د کوکنارو د منځه وړلو په الرو چارو باندی
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د ګرافیکو کیلی

ترسره کوی،کار او ډیریۍ پام او کار کوی .همدا شان د کوکنارو د منځه وړلو او د مخدره توکو د قاچاق په اړه اړین
معلومات وړاندی کوی.
د فساد په وړاندی د مبارزی فرعی څانګه په هغو ګډو هڅو باندی چی د امریکا متحده ایاالت او د افغانستان
دولت یی د فساد په وړاندی د مبارزی لپاره تر سره کوی تمرکز کوی او همدا شان د هغو اجینسیو چی د کوکنارو
او مخدره توکو د منځه وړلو په برخه کښی کار کوی معلومات او د هغوی د رول په اړه اړین معلومات وړاندی
کوی.

کړندود (میتودولوژي)

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

د معلوماتو پوښتنه

د معلوماتو پوښتنې د پوښتنو يوه لړۍ ده چې د متحده اياالتو د ادارو څخه د بيا رغونې په پروګرامونو ،او د
افغانستان په چارو کې د هغوى د ګډون يا ورکړو په اړه ترې شوې دي .د متحده اياالتو په هغو ادارو کې چې د
دې درې مياشتني راپور د معلوماتو په پوښتنو کې يې ګډون کړى دا الندې شامل دي:
•د بهرنيو چارو وزارت
•د دفاع وزارت
•د نړيوالې پرمختيا لپاره د متحده اياالتو اداره
•د امریکا د مالیی (خزانې) وزارت
د دې راپور يوه لومړنۍ مسوده له خپرولو وړاندې دغو ادارو ته ورکړل شوې وه څو اړوندې ادارې د دې برخې
منځپانګه تاييد او تصحيح کړي.

د پرانستې-سرچينې تحقيق

د پرانستې-سرچينې تحقيق د اعتباري سرچينو څخه ترالسه شوې ډېره تازه ،او په عامه ډول ترالسه کېدونکې
معلوماتو اتکاء کوي .د هغو سرچينو چې په دې درې مياشتني راپور کې کارول شوي په يوه نمونوی ليست کې
الندې سرچينې شامل دي:
•د متحده اياالتو هغه ادارې چې د معلوماتو په پوښتنه کې استازيتوب ورکړل شوى
•د امنیت نړیوال مرستندویه ځواک (ايساف)
•ملګري ملتونه (او اړوندې څانګې)
•د پېسو نړيوال صندوق
•نړيوال بانک
•ایشیا فاونډیشن
•د افغان دولت وزارتونه او د افغان دولت نور سازمانونه
د پرانستې-سرچينې زياتره تحقيق د دې راپور په ابتدايي مسوده کې شامل کړاى شوى و کومه چې د معلوماتو د
پوښتنې ادارو ته د کتنې لپاره له خپرېدو مخکې ورکړاى شوې وه.
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د دریو میاشتو مهم ټکي

ی

په ګرافونو پوهېدنه
ټول انځورونه او چوکاټونه د دې درې مياشتنۍ لپاره د معلوماتو راپور ورکوي ،په استثنا د هغو ځايونو چې په سرليکونو او يادونو کې پېژندل شوي.
INCLE

ESF

CERP DoD CN

ASFF

د واليتونو نقشې

اساس رنګ او نښانې
په نقشه کښي ،والیتونه د
شوو معلوماتو پر DoD
 DoSاټکلUSAID
کړل شوی دی .هر رنګ د معلوماتو د يو سيټ استازيتوب کوي ،چې په
تشريح کې ښودل شوى؛ توربخون رنګونه زياتې شمېرې ښيي ،سپين بخن
رنګونه کمې شمېرې ښيي.

د پټې چارټونه

دا راپور د يو شمېر هغو بوديجو او پروژو څخه د ډالرو پر ارزښت بحث
کوي چې د مليونونو څخه ملياردونو ته رسېږي .د دې شمېرو په ګرافونو
کې د دقيق استازيتوب د وړاندې کولو لپاره ،د ګرافونو ځينې پټې ماتې
ښکاري (د يوې کږې وږې کرښې سره) چې د صفر او يوې جيګې شمېرې
ترمنځ ټوپ ښيي.

ASFF
$500

$200

DoD

$450

$150

$400
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$350

$50

0
1–20
21–40
41–200
201–429

CERP

$0
ﺩ ﭘټﯥ ﭼﺎﺭټ ﭘﻪ ﭘﯧﻤﺎﻧﻪ
ﮐﯥ ﻟﻪ ﻣﺎﺗﯧﺪﻧﯥ ﭘﺮﺗﻪ

DoD

بوديجې ښودونکي

 DoDچې په متن کې پری بحث
بوديجې ښودونکي هغه انفرادي بوديجېCNښيي
شوې وي .هغه اجینسی چی د مرستو د اداره کولو چاری یی په غاړی
درلودی د مرستو د نامه د الندی په خړ بکس کښی لیست کړل شوی دی.
DoD

$0
ﺩ ﭘټﯥ ﭼﺎﺭټ ﭘﻪ ﭘﯧﻤﺎﻧﻪ
ﮐﯥ ﺩ ﻳﻮې ﻣﺎﺗﯧﺪﻧﯥ ﺳﺮﻩ

د ملياردونو او مليونونو توپیر کول

لدې امله چې دا راپور د بوديجو جزييات په ملياردونو او مليونونو ډالرو کې
ښيي ،دا د پېمانې د دواړو يونټونو د جال کولو لپاره يوه کتنيزه اشاره کاروي.
هغه ډالر چې په ملياردونو کښی بیان شوي په ابي رنګ او هغه ډالر چې په
مليونونو کې راپور شوي په شنه رنګ کې انځورېږي.

ESF

USAID
ﭘﺎﻳﻲ ﭼﻮﮐﺎټ ﭘﻪ ﻣﻠﻴﻮﻧﻮﻧﻮ ﮐﯥ

INCLE

DoS
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100 I

ځانګړی عمومي پلټونکی

100

افغانستان بیا رغونه
Special
د
inspector general

I

Afghanistan reconstruction

د مرستو وضعیت

د مرستو وضعیت
د افغانستان د بیارغونې لپاره د ځانګړی عمومی پلټونکی لپاره په قانون کښی د رامنځ ته شوو تعدیالتو د پلی کولو
په موخه ،دا برخه د امریکا د ځانګړو شوو ،تعهد شوو مرستو او د افغانستان د بیاروغونې د مرستو په اړه توضیح
ورکوی .د دی سند د چاپ تر وخته ،د  ۲۰۱۱مالی کال لپاره ټول تعهد شوو مرستو په اړه اړین معلومات نه ترالسه
شوو،ځګه چی په پرله پسی ډول اصالحات د پلی کولو په موخه روان وو .ځینو اجنسیانو د تر السه شوو مرستو په
اړه راپور د روانو اصالحاتو په ترڅ کښی ورکړی ،دا معلومات په ګرافیکو کښي د اړوندې مرسته سره یو ځای ښودل
شوی دی. .د  ۲۰۱۰کال د سپتمبر تر  ۳۰مه نیټه پوری د امریکا متحده ایاالتو د افغانستان د بیارغونې او رفاه لپاره
تقریبآ  ۵۶،۱۰میلیارډه ډالر مرسته کړی ده .د مرستو دا مجموعی شمیره د اجنسیانو د راپور او د  ۲۰۱۰د مالی کال
په اساس چمتو شوی .یادی شوی مرستې د الندی برخو او څانګو لپاره ځانګړی شوی :
•تقریبآ  ۲۹،۳۵میلیارډ ډالر د امنیت لپاره
•تر  ۱۶،۱۵میلیارډ ډالرو څخه زیاتې د غوره حکمت کولو او پرمختیا لپاره
• ۴،۴۹میلیارډ ډالر د مخدره توکو په وړاندی د مبارزی لپاره
•تقریبآ  ۲،۰۸میلیارډ ډالره د بشر دحقوقو د څانګې لپاره
• ۴،۰۳میلیارډ ډالر د څارنې یا نظارت او د عملیاتو لپاره
 ۳.۱شمیره انځور د امریکا هغه سترې مرستې چی په دی برخو کښی لګول شوی دی ښایی.

څرنګه چی د ب په ضمیمه کښی لیدل کیږی ،د
امریکا ولسمشر د  ۲۰۱۱مالی کال لپاره د افغانستان
د بیارغونې لپاره د ۱۸،۷۷میلیارډ ډالرو غوښتنه
کړی ده ،او که چیری دا غوښتنه منظوره شی نو
د ټولو مرستو اندازه به  ۷۴،۸۸میلیارډ ډالرو ته
ورسیږی.

 3.1انځور

ﺩ ﺍﻣﺭﻳﮑﺎ ﺩ ﻣﺗﺣﺩﻩ ﺍﻳﺎﻻﺗﻭ ﻫﻐﻪ ﻣﺭﺳﺗﯽ ﭼﯽ ﭘﻪ ﺍﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎﻥ ﮐښﯽ ﺩ ﺑﻳﺎﺭﻏﻭﻧﻭ ﺩ ﻫڅﻭ ﻣﻼﺗړ ﮐﻭی
) ﺩ ﻣﻳﻠﻳﺎﺭډ ډﺍﻟﺭﻭ ﭘﻪ ﺍﺳﺎﺱ(
ﺩ ﻣﺭﺳﺗﻭ ﻣﻧﺑﻊ )ټﻭﻝ ټﺎﻝ($56.10 :
ﻧﻭﺭ

INCLE

ESF

DoD
CN

CERP

ASFF

$10.13

$2.85

$11.14

$1.51

$2.64

$27.83

AGENCIES
ﻣﺧﺗﻠﻔﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻭﻥ
ﺗﻪ ﻭﺭﮐړﻝ ﺷﻭی

a

ﺩ ﮐﻭﺭﻧﻳﻭ ﭼﺎﺭﻭ
ﻭﺯﺍﺭﺕ )(DoS
$2.85

 :DoD CNد دفاع وزارت د مخدره توکو د
مخنيوي او مخدره موادو سره د مبارزې فعاليتونه
 :ESFد اقتصادي مالتړ بودجه

ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻭﻧﻪ ﺩ ﺩﻓﺎﻉ ﻭﺯﺍﺭﺕ )(DoD

USAID
$11.14

 :ASFFد افغانستان د امنيتي ځواکونو بودجه
 :CERPد قوماندان د بيړني ځواب پروګرام

 :INCLEد نړيوالو مخدره توکو کنټرول او د
قانون پلی کول

$31.98

ﻳﺎﺩښﺕ :ﺩ ﻏﻭﻧډې ﭘﻪ ﻭﺳﻳﻠﻪ ﺍﻏﻳﺯﻣﻥ ﺷﻭی ﺷﻣﻳﺭﻩ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺩ  30/9/2010ﺳﺭﻩ ﻳﻭ ﺷﺎﻥ ﺩی
a. Multiple agencies include DoJ, DoS, USAID, Treasury, and USDA.
ﺳﺭﭼﻳﻧﻪ :ﭘﻪ  22/10/2010ﻧﻳټﻪ ﺑﺎﻧﺩی ﺩ  DoDﺳﻳګﺎﺭ ﻳﺎ ﺩ ﺍﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎﻥ ﺩ ﺑﻳﺎﺭﻏﻭﻧﯥ ﻟﭘﺎﺭﻩ ځﺎﻧګړی ﻋﻣﻭﻣﯽ ﭘﻠټﻭﻧﮑﯽ څﻳړﻧﻪ ﺗﻪ ځﻭﺍﺏ ﺩ  DoDﭘﻪ ,10/15/2010 ,10/20/2010
10/14/2009 ,10/6/2010ﺍﻭ 10/1/2009ﺗﻪ ځﻭﺍﺑﻭﻧﻪ؛  FY 2010ﺿﻣﻳﻣﻪ ﺩ  FY 2010ﺩﻓﺎﻋﯽ ﺗﻭﺿﻳﺢ ﭘﻪ ﺍړﻩ ﺑﻳﺎﻧﻳﻪ؛ ﺩ ﺳﻳګﺎﺭ ﻳﺎ ﺩ ﺍﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎﻥ ﺩﺑﻳﺎﺭﻏﻭﻧﯥ ﺩ ﻋﻣﻭﻣﯽ ﭘﻠټﻭﻧﮑﯽ
ﺩ  15/10/2010ﺍﻭ  12/10/2010ﻏﻭښﺗﻧﻭ ﺗﻪ ﺩ  DoSځﻭﺍﺏ ﺩ ﺳﻳګﺎﺭ ﺩ  12/10/2010ﻏﻭښﺗﻧﯥ ﺗﻪ ﺩ ﺧﺯﺍﻧﯥ ﻟﻪ ځﻭﺍﺏ ﺩ ﺳﻳګﺎﺭ ﺩ  19/10/2010ﻧﻳټﻪ ﻏﻭښﺗﻧﯥ ﺗﻪ ﺩ OMBځﻭﺍﺏ ﺍﻭ
ﺩ ﺳﻳګﺎﺭ ﻳﺎ ﺩ ﺍﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎﻥ ﺩ ﺑﻳﺎﺭﻏﻭﻧﯥ ﻟﭘﺎﺭﻩ ﺩ ځﺎﻧﮑړی ﻋﻣﻭﻣﯽ ﭘﻠټﻭﻧﮑﯽ ﺩ  15/1/2011 ،ﺍﻭ ﺩ  19/4/2010، 9/10/2009ﺑﺎﻧﺩی ﻏﻭښﺗﻧﻭ ﺗﻪ ﺩ  USAIDځﻭﺍﺏ ﺩ ﺳﻳګﺎﺭ ﻳﺎ ﺩﺍﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎﻥ
ﺩ ﺑﻳﺎﺭﻏﻭﻧﯥ ﺩ ځﺎﻧګړی ﻋﻣﻭﻣﯽ ﭘﻠټﻭﻧﮑﯽ ﺩ  7/7/2009ﻏﻭښﺗﻧﯽ ﺗﻪ ﺩ  DoJځﻭﺍﺏ ﺍﻭ ﺩ ﺳﻳګﺎﺭ ﺩ  4/2009ﻧﻳټﻪ ﺑﺎﻧﺩی ﺩ ﻏﻭښﺗﻧﯥ ﺩ  USDAځﻭﺍﺏ.
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نور :نوري بودجې

د مرستو وضعیت

INCLE

ESF

DoS

USAID

CERP DoD CN

ASFF

DoD

د امریکا د متحده ایاالتو لخوا د  ۵ورکړل شوو
مرستو د  ۲۰۰۲مالی کال را پدی خوا د بیارغونې
لپاره د ټولو کمکو نژدی ( ۸۲٪تر  ۴۵،۹۸میلیارډ
ASFF
ډالرو ډیره جوړوی) او د یادو شوو مجموعې څخه
نژدی  ۸۴،۷فیصده (چی تر  ۳۸،۹۴میلیارډ ډالرو
ډیری کیږی) موکلف ګرځول شوی او نژدی ۷۰،۳
فیصده (نژدی  ۳۲،۳۱میلیارډ ډالره) DoD
مصرف شوی
دی .راتلونکې پاڼې د دې بوديجو په اړه ال زيات
معلومات ورکوي.

CERP

DoD

د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا مرستې

د  ۲۰۱۰کال د سپتمبر تر  ۳۰مه نیټه پوری د امریکا متحده ایاالتو د افغانستان د بیارغونې او رفاه لپاره تقریبآ
 ۵۶،۱۰میلیارډه ډالر مرسته کړی ده .د بیارغونې دا مرستې کوالی شوو په پنځو برخو وویشو :امنيت ،دولتداري
او پرمختيا ،د مخدره توکو په وړاندی مبارزه ،بشري حقوق ،او د نظارت او فعاليتونه برخه.
د امریکا لخوا د تخصیص شوو مرستو په اړه د بشپړو معلوماتو لپاره دویمه(ب) ضمیمې ته ستانه شی .څرنګه
چی په  ۳،۲انځور کښي ښکاری ،په  ۲۰۱۰مالی کال کښی دا مرستې د  ۲۰۰۹مالی کال په نسبت  ۴۱،۴فیصده
زیاتې شوی او تقریبآ  ۵۶،۱۰میلیارډ ډالرو ته رسیږی .د  ۲۰۰۲مالی کال را پدیخوا ،تر ټولو ډیر مرستې د
امنيت لپاره ځانګړی شوی دی .د امنيت لپاره ځانګړی شوی مرستې (نږدې  ٢۹،۳۵مليارده ډالر) د متحده اياالتو
د بيا رغونې د مرستو تر  ۵۲،۳فیصدو څخه زیاته برخه جوړوی .د  ۲۰۰۹مالی کال په پرتله ،په  ۲۰۱۰مالی
کال کښی تر ټولو ډیر (تر  ۴۵،۴فیصدو) زیاتې مرستې ځانګړی شوی او د هغه څخه وروسته د غوره حکمت
کولو لپاره( نژدی  ۳۸،۷فیصده) او د نشیی توکو په وړاندی د مبارزی لپاره (تر  ۲۷،۹فیصدو ډیرې) مرستې
ځانګړی شوی دی.
 ۳.۳شمیره انځور په مقابله پاڼه كښي  ،د کتګوری په حساب د  ۲۰۰۲مالی کال څخه بیا تر  ۲۰۱۰مالی کال
پوری د تخصیص شوو مالی مرستو معالومات ښایی.
په انځور کښی میله د تخصیص شوو مرستې په ډالرو او چارټ د تخصیص شوو مرستو تناسب شکارندوی
کوی .دا شمېرې هغه ارقام انځوروي چې د اړوندو ادارو لخوا راپور شوي او هغه ارقام چې په الندې قانون
جوړونې کې اختصاص شوي:
•د  ۲۰۱۰مالی کال لپاره د اضافی تخصیصاتو قانون ( ۲۰۱۰مالی کال اضافی مرستې)
•د مالي کال  ٢٠١٠د دفاع وزارت د تخصیصاتو قانون (مالي کال  ٢٠١٠د دفاع وزارت د تخصیصاتو

 3.2انځور

ﺩ ﭘﺭ ﻟﻪ ﭘﺳﯽ ډﻳﺭﻳﺩﻭ ﭘﻪ ﺍﺛﺭ ﺩ ﻳﻭ ﺷﯽ ﺩ ﻗﻳﻣﺕ ﺩ ډﻳﺭﻭﺍﻟﯽ ﻳﺎ ﺩ ﺗﺭﺍﮐﻡ ﺗﺧﺻﻳﯽ ﺩﻣﺭﺳﺗﯽ ﺩ ﮐﺗګﻭﺭی ﭘﻪ ﺍﺳﺎﺱ ﺩ  2010ﺩ ﺳﭘﺗﻣﺑﺭ ﺩ  30څﺧﻪ ﭘﻳﻝ ) ﺩ ﻣﻳﻠﻳﺎﺭډ ډﺍﻟﺭﻭ ﭘﻪ ﺍﺳﺎﺱ(
$56.10

DoD CN

$55
$50
DoD

$45

$39.69

$40
$35
$29.23

ESF

$30
$25

$23.04

$20
$15

$13.01

USAID

$9.53
$4.68
2009

2010
INCLE
ﻣﺟﻣﻭﻋﻪ

2008

2007
ﺑﺷﺭی ﺣﻘﻭﻕ

څﺎﺭﻧﻪ ﺍﻭ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ

2006

2004

2005
ﺩ ﻣﺧﺩﺭﻭ ﺗﻭﮐﻭ ﭘﻪ ﻭړﺍﻧﺩی ﻣﺑﺎﺭﺯﻩ

$10
$2.08

$1.06

2003

2002

ﺣﮑﻣﺕ  /ﭘﺭﻣﺧﺗﻳﺎ

ﺍﻣﻧﻳﺕ

DoSﺍﻏﻳﺯﻣﻥ ﺷﻭی ﺷﻣﻳﺭﻩ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺩ  30/9/2010ﺳﺭﻩ ﻳﻭ ﺷﺎﻥ ﺩی
ﻳﺎﺩښﺕ :ﺩ ﻏﻭﻧډې ﭘﻪ ﻭﺳﻳﻠﻪ
ﺳﺭﭼﻳﻧﻪ :ﭘﻪ  22/10/2010ﻧﻳټﻪ ﺑﺎﻧﺩی ﺩ  DoDﺳﻳګﺎﺭ ﻳﺎ ﺩ ﺍﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎﻥ ﺩ ﺑﻳﺎﺭﻏﻭﻧﯥ ﻟﭘﺎﺭﻩ ځﺎﻧګړی ﻋﻣﻭﻣﯽ ﭘﻠټﻭﻧﮑﯽ څﻳړﻧﻪ ﺗﻪ ځﻭﺍﺏ ﺩ  DoDﭘﻪ 10/14/2009 ,10/6/2010 ,10/15/2010 ,10/20/2010ﺍﻭ 10/1/2009ﺗﻪ ځﻭﺍﺑﻭﻧﻪ؛  FY 2010ﺿﻣﻳﻣﻪ
ﺩ  FY 2010ﺩﻓﺎﻋﯽ ﺗﻭﺿﻳﺢ ﭘﻪ ﺍړﻩ ﺑﻳﺎﻧﻳﻪ؛ ﺩ ﺳﻳګﺎﺭ ﻳﺎ ﺩ ﺍﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎﻥ ﺩﺑﻳﺎﺭﻏﻭﻧﯥ ﺩ ﻋﻣﻭﻣﯽ ﭘﻠټﻭﻧﮑﯽ ﺩ  15/10/2010ﺍﻭ  12/10/2010ﻏﻭښﺗﻧﻭ ﺗﻪ ﺩ  DoSځﻭﺍﺏ ﺩ ﺳﻳګﺎﺭ ﺩ  12/10/2010ﻏﻭښﺗﻧﯥ ﺗﻪ ﺩ ﺧﺯﺍﻧﯥ ﻟﻪ ځﻭﺍﺏ ﺩ ﺳﻳګﺎﺭ ﺩ  19/10/2010ﻧﻳټﻪ ﻏﻭښﺗﻧﯥ ﺗﻪ
ﺩ OMBځﻭﺍﺏ ﺍﻭ ﺩ ﺳﻳګﺎﺭ ﻳﺎ ﺩ ﺍﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎﻥ ﺩ ﺑﻳﺎﺭﻏﻭﻧﯥ ﻟﭘﺎﺭﻩ ﺩ ځﺎﻧﮑړی ﻋﻣﻭﻣﯽ ﭘﻠټﻭﻧﮑﯽ ﺩ  15/1/2011 ،ﺍﻭ ﺩ  19/4/2010، 9/10/2009ﺑﺎﻧﺩی ﻏﻭښﺗﻧﻭ ﺗﻪ ﺩ  USAIDځﻭﺍﺏ ﺩ ﺳﻳګﺎﺭ ﻳﺎ ﺩﺍﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎﻥ ﺩ ﺑﻳﺎﺭﻏﻭﻧﯥ ﺩ ځﺎﻧګړی ﻋﻣﻭﻣﯽ ﭘﻠټﻭﻧﮑﯽ ﺩ  7/7/2009ﻏﻭښﺗﻧﯽ ﺗﻪ
ﺩ  DoJځﻭﺍﺏ ﺍﻭ ﺩ ﺳﻳګﺎﺭ ﺩ  4/2009ﻧﻳټﻪ ﺑﺎﻧﺩی ﺩ ﻏﻭښﺗﻧﯥ ﺩ  USDAځﻭﺍﺏ
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د افغانستان بیا رغونه

I

ځانګړی عمومي پلټونکی

$5
$0

د مرستو وضعیت

قانون)
•د  ۲۰۱۰مالی کال لپاره د ترانسپورټ او تهیه او په ښاری پراختیا پوری د اړوندو اجینسیانو د تخصیصاتو
قانون(  ۲۰۱۰مالی کال د تخصیصاتو د یووالی قانون)
څرنګه چی په  ۳.۳شمیره انځور کښي لیدل کیږی ،د  ۲۰۱۰مالی کال لپاره د  ۱۶،۴۲میليارډ ډالرو په ارزښت
تخصیص ورکړل شوی دی ،چی د  ۲۰۰۹مالی کال په نسبت  ۵۷فیصده زیاتوالی ښایی .دا په يو واحد کال کې د بيا
رغونې د هڅې لپاره تر ټولو لوړ تخصیص شوی مرستې دی.
په  ۲۰۱۰مالی کال کښی د امنیت په اړه مرستې د  ۲۰۰۹مالی کال په نسبت تقریبآ  ۶۳،۵فیصده زیاتوالی
ښایی ،چی تقریبآ  ۹،۱۷میلیارډ ډالرو ته رسیږی .د  ۲۰۱۰مالی کال د ټولو تخصیصاتو له ډلې چی په امنیتی ډګر
کښي د ابتکارو لپاره  ۵۵،۸فیصده اټکل شوی او د هغه څخه وروسته د غوره حکمت او پراختیا برخه د ۲۷،۴
فیصدو سره .په  ۲۰۱۰مالی کال کښي د امنیت لپاره تخصیص شوی (تقریبا  ۹،۱۷میلیارډ ډالره) د  ۲۰۰۲کال
را پدیخوا په یوه کال کښی تر ټولو ډیره مرسته ګڼل کیږی.

 3.3انځور

ﺩ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺎﻝ ﭘﻪ ﺍﺳﺎﺱ ځﺎﻧګړی ﺷﻭی ﻣﺭﺳﺗﯥ ،ﻣﻘﺩﺍﺭ ﺍﻭ ﻓﻳﺻﺩی ) ﺩ ﻣﻳﻠﻳﺎﺭډ ډﺍﻟﺭﻭ ﭘﻪ ﺍﺳﺎﺱ(
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$4.85

$5

$3.48

$4

$2.60

$3
$1.01

$1.06

2003

2002

$2
$1
$0

2009

2010

2008

2006

2007

2004

2005

ﻓﻳﺻﺩی

ﻣﺟﻣﻭﻋﻪ

څﺎﺭﻧﻪ ﺍﻭ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ

ﺑﺷﺭی ﺣﻘﻭﻕ

ﺩ ﻣﺧﺩﺭﻭ ﺗﻭﮐﻭ ﭘﻪ ﻭړﺍﻧﺩی ﻣﺑﺎﺭﺯﻩ

ﺣﮑﻣﺕ  /ﭘﺭﻣﺧﺗﻳﺎ

ﺍﻣﻧﻳﺕ

ﻳﺎﺩښﺕ :ﺩ ﻏﻭﻧډې ﭘﻪ ﻭﺳﻳﻠﻪ ﺍﻏﻳﺯﻣﻥ ﺷﻭی ﺷﻣﻳﺭﻩ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺩ  30/9/2010ﺳﺭﻩ ﻳﻭ ﺷﺎﻥ ﺩی
ﺳﺭﭼﻳﻧﻪ :ﭘﻪ  22/10/2010ﻧﻳټﻪ ﺑﺎﻧﺩی ﺩ  DoDﺳﻳګﺎﺭ ﻳﺎ ﺩ ﺍﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎﻥ ﺩ ﺑﻳﺎﺭﻏﻭﻧﯥ ﻟﭘﺎﺭﻩ ځﺎﻧګړی ﻋﻣﻭﻣﯽ ﭘﻠټﻭﻧﮑﯽ څﻳړﻧﻪ ﺗﻪ ځﻭﺍﺏ ﺩ  DoDﭘﻪ 10/14/2009 ,10/6/2010 ,10/15/2010 ,10/20/2010ﺍﻭ 10/1/2009ﺗﻪ ځﻭﺍﺑﻭﻧﻪ؛  FY 2010ﺿﻣﻳﻣﻪ
ﺩ  FY 2010ﺩﻓﺎﻋﯽ ﺗﻭﺿﻳﺢ ﭘﻪ ﺍړﻩ ﺑﻳﺎﻧﻳﻪ؛ ﺩ ﺳﻳګﺎﺭ ﻳﺎ ﺩ ﺍﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎﻥ ﺩﺑﻳﺎﺭﻏﻭﻧﯥ ﺩ ﻋﻣﻭﻣﯽ ﭘﻠټﻭﻧﮑﯽ ﺩ  15/10/2010ﺍﻭ  12/10/2010ﻏﻭښﺗﻧﻭ ﺗﻪ ﺩ  DoSځﻭﺍﺏ ﺩ ﺳﻳګﺎﺭ ﺩ  12/10/2010ﻏﻭښﺗﻧﯥ ﺗﻪ ﺩ ﺧﺯﺍﻧﯥ ﻟﻪ ځﻭﺍﺏ ﺩ ﺳﻳګﺎﺭ ﺩ  19/10/2010ﻧﻳټﻪ ﻏﻭښﺗﻧﯥ ﺗﻪ
ﺩ OMBځﻭﺍﺏ ﺍﻭ ﺩ ﺳﻳګﺎﺭ ﻳﺎ ﺩ ﺍﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎﻥ ﺩ ﺑﻳﺎﺭﻏﻭﻧﯥ ﻟﭘﺎﺭﻩ ﺩ ځﺎﻧﮑړی ﻋﻣﻭﻣﯽ ﭘﻠټﻭﻧﮑﯽ ﺩ  15/1/2011 ،ﺍﻭ ﺩ  19/4/2010، 9/10/2009ﺑﺎﻧﺩی ﻏﻭښﺗﻧﻭ ﺗﻪ ﺩ  USAIDځﻭﺍﺏ ﺩ ﺳﻳګﺎﺭ ﻳﺎ ﺩﺍﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎﻥ ﺩ ﺑﻳﺎﺭﻏﻭﻧﯥ ﺩ ځﺎﻧګړی ﻋﻣﻭﻣﯽ ﭘﻠټﻭﻧﮑﯽ ﺩ  7/7/2009ﻏﻭښﺗﻧﯽ ﺗﻪ
ﺩ  DoJځﻭﺍﺏ ﺍﻭ ﺩ ﺳﻳګﺎﺭ ﺩ  4/2009ﻧﻳټﻪ ﺑﺎﻧﺩی ﺩ ﻏﻭښﺗﻧﯥ ﺩ  USDAځﻭﺍﺏ

د متحده ایاالتود کانګرس لپاره راپور  Iجنوري ۲۰۱۱ ،۳۰
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INCLE

ESF

DoS

USAID

CERP DoD CN

ASFF

د مرستو وضعیت

DoD

ASFF

DoD

د  ASFFد مرستو اصطالحات
د دفاع وزارت راپور ورکړی چی د  ASFFسره
CERP
شته دی.
د موکلف شوو ،مرستو په اخیتار کښی
په اخیتار کښی شته دی :د تعهد شوو مرستو په
اختیار کښی شته پیسې
موکلفات :د پیسو د ورکړو په اړه DoD
تعهدات
لګښتونه  :هغه پېسې چې لګول شوې دي
سرچینه :د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته د دفاع وزارت ځواب.۲۰۱۰\۱۳\۴ ،

د افغانستان د امنيتي ځواکونو بودجه

کانګرس د افغانستان د امنیتی ځواک بودجه د افغان ملی امنیتی ځواک ته د توکو او تجهیزاتو ،وسایلو ،چوپړیز
خدمتونو ،الرښونو او همدارنګه د وسایلو او توکود ترمیم ،بیا جوړونه په موخه جوړ کړی ده 24.په لومړی ګام
کښی د افغان ملی امنیتی ځواک د جوړونې مسول د ناټو یا د شمالی اتالنتیک هوکړې سازمان د افغانستان لپاره
25
د روزنې څانګه -افغانستان  /د ګډ امنیتی فرامان د انتقال-څانګه ده.
 DoDیا د دفاع وزارت راپور ورکړی چی د  ۲۰۱۰مالی کال د روانو تخصیصاتو قانون افغان ملی امنیتی
26
ځواک ته  ۱،۵۷میلیارډ ډالره ورکړی ،او د دی څانګړی عمومی مرستو کچه  ۲۹.۴۰میلیارډ دالرو ته رسیږی.
د دی ډلې څخه ۲۵،۴۳ ،میلیارډ ډالره تعهد او تضمین شوی ،چی د دی جملې  ۲۳،۰۸میلیارډ ډالره لګول شوی
دی 27.په  ۳.۴انځور کښی د مالی کال په حساب افغان ملی امنیتی ځواک ته ورکړل شوو مرسته شکارندوی کوی.
وزارت دفاع همدا ډول راپور ورکړ چی د  ۲۰۱۰کال د سپتمبر د  ۳۰څخه بیا د همدی کال د دیسمبر تر
 ۳۰پوری په مجموعی مرستو کښی  ۱،۸۲میلیارډ ډالر زیاتوالی راغلی .د  ۲۰۱۰کال د سپتمبر د  ۳۰څخه بیا د
همدی کال د دیسمبر تر  ۳۰پوری په مجموعی مرستو کښې  ۱،۶۷میلیارډ ډالر زیاتوالی راغلی ۳.۵ 28.شمیره
انځور دافغان ملی امنیتی ځواک لپاره د تعهد شوو ،د موکلف شوو یا تضمین شوو او مصرف شوو مرستو شمیرو
ښکارندوی کوی.

د  ASFFد بوديجې فعاليتونه

DoD CN

د دفاع وزارت په  ASFFپوری تړولو درو کاری ګروپو بودجو ته مرستې وړاندی کوی:

29

DoD

ESF

USAID

 3.5انځور

 3.4انځور

ﺩ FF ASﻣﺭﺳﺗﯥ ،ﭘﻪ ﭘﺭﻟﭘﺳﯽ ډﻭﻝ ﺩ ﺯﻳﺎﺗﻭﻟﯽ ﻣﻘﺎﻳﺳﻪ
)ﭘﻪ ﻣﻳﻠﻳﺎﺭډ ډﺍﻟﺭﻭ(

ﭘﻪ ﮐﻠﻧﯽ ﻣﺎﻟﯽ ډﻭﻝ ﺩ ASFFﭼﻣﺗﻭ ﻣﺭﺳﺗﯥ
) ﺍﻣﺭﻳﮑﺎﻳﯽ ﻣﻳﻠﻳﺎﺭډﻭﻧﻪ(

ﺩﻭﺍﻡ ﻟﺭﻭﻧﮑﯽ ﭘﺭﻳﮑړﻩ
$29.40
ﻣﻭﺟﻭﺩی

as of 9/30/2010

$27.83
ﻣﻭﮐﻠﻑ
$25.43

INCLE

ﻣﺻﺭﻑ ﺷﻭی
$23.08

$30.0

$10.0

ﻣﻭﺟﻭﺩی
$27.83

$8.0

$25.0
ﻣﻭﮐﻠﻑ
$23.61

$6.0

ﻣﺻﺭﻑ ﺷﻭی
$21.41

$20.0
$4.0

DoS
$15.0

ﺩ  2010ﮐﺎﻝ ﺩ ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ﺩ ﻣﻳﺎﺷﺗﯥ ﭘﻪ څﻳﺭ

$0

ﺩ  2010ﮐﺎﻝ ﺩ ﺳﭘﺗﻣﺑﺭ ﺩ ﻣﻳﺎﺷﺗﯥ ﭘﻪ څﻳﺭ

ﻳﺎﺩښﺕ :ﺩ ﻏﻭﻧډې څﺧﻪ ﺩ ﺍﻏﻳﺯﻣﻥ ﺷﻭﻭ ﺷﻣﻳﺭﻩ .ﻣﻭﺟﻭﺩﻩ ﻧﻳټﻪ ﻳﯽ ﺩ . 30/9/2010
ﺩ  FY2011ﻣﺭﺳﺗﯥ ﺩ ﻳﻭﻩ ډﺍډﻩ ﺣﺳﺎﺏ ﻭﺭﮐﻭﻧﯥ ﺗﺭ ﭼﺗﺭ ﻻﻧﺩی ﺧﭘﻠﯽ ﺩﻧﺩې ﭘﻪ ﻣﺦ ﻭړی.
ﺳﺭﭼﻳﻧﻪ :ﺩ ﺍﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎﻥ ﺩ ﺑﻳﺎ ﺭﻏﻭﻧﯥ ﻟﭘﺎﺭﻩ ځﺎﻧﮑړی ﻋﻣﻭﻣﯽ ﭘﻠټﻭﻧﮑﯽ ﺗﻪ ﺩ  DoDځﻭﺍﺏ،
12/1/2011
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ﻳﺎﺩښﺕ :ﺩ ﻏﻭﻧډې څﺧﻪ ﺩ ﺍﻏﻳﺯﻣﻥ ﺷﻭﻭ ﺷﻣﻳﺭﻩ .ﺩ  FY2011ﻣﺭﺳﺗﯥ ﺩ ﻳﻭﻩ ډﺍډﻩ ﺣﺳﺎﺏ
ﻭﺭﮐﻭﻧﯥ ﺗﺭ ﭼﺗﺭ ﻻﻧﺩی ﺧﭘﻠﯽ ﺩﻧﺩې ﭘﻪ ﻣﺦ ﻭړی .ﺩ ﺧﺑﺭﺗﻳﺎ ﺗﺭ ﻭﺧﺗﻪ ﭘﻭﺭی ﺩ ﻣﺭﺳﺗﻭ ټﻭﻟﯥ
ﺷﻣﻳﺭې ﻧﻪ ﻭی ﭼﻣﺗﻭ ﺷﻭی.
ﺳﺭﭼﻳﻧﻪ :ﺩ ﺍﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎﻥ ﺩ ﺑﻳﺎ ﺭﻏﻭﻧﯥ ﻟﭘﺎﺭﻩ ځﺎﻧﮑړی ﻋﻣﻭﻣﯽ ﭘﻠټﻭﻧﮑﯽ ﺗﻪ ﺩ  DoDځﻭﺍﺏ،
12/1/2011

ځانګړی عمومي پلټونکی

د مرستو وضعیت

•دفاعی ځواک (د افغانستان ملی اردو)
• کورنیو چارو ځواک ( د افغانستان ملی پولیس)
•اړوند فعاليتونه (د بندیانو لومړنی فعالیتونه)
هر کاری یا فعالیتی ګروپ ته ځانګړی شوی بودجه بیا په څلور فرعی فعالیتی کاری ګروپ باندی ویښل شوی
30
دی :زیربناوی ،تجهيزات او ترانسپورت ،روزنې او عمليات ،او پایښت او بقا.
د دفاع وزارت د  ۲۰۱۰کال د دیسمبر تر  ۳۱پوری په افغان ملی امنیتی ځواک باندی  ۲۳،۸میلیارډ ډالره
لګولی دی .له دی ډلې  ۱۴،۸میلیارډ ډالره په افغان ملی اردو او  ۸،۱۶میلیارډ ډالره په افغان ملی پولیسو باندی
31
لګولی؛ او پاتې  ۰،۱۲میلیارډ ډالره په اړوندو موخو او فعالیتو باندی لګول شوی دی.
په افغان ملی پولیسو باندی د لګول شوو مرستو ډیرۍ برخه چی  ۲،۴۸میلیارډ ډالره ده د اردو په شان د توکو
32
به سمبالښت او ترانسپورټ باندی لګول شوی ده ،دا ټول په  3.7شمیره انځور کښی ښودل شوی دی.

د قوماندان د بيړني ځواب پروګرام

د قومندان د بیړنی ځواب پروګرام په افغانستان کښی امریکایی قومندانانو ته توان او موقع ورکوی تر څو په بیړنیو
حالتو کښی په بشری او بیارغونیزو برخو کښی د خپل ماموریت په سیمه کښي د محلی خلکو سره مرسته او کمک
تر سره کړی .دا مرستې د هغو پروګرامو لپاره ځانکړی شوی دی چی لګښت یی تر  ۵۰۰۰۰۰ډالرو کم ارزول
شوی وی 33.او کوالی شی هغه پروژې چی یو میلیون ډالر لګښت ولری هم پلی کړی خو د دی امر لپاره باید د
مرکزی قومندې د قومندان هوکړه او تایید د ځان سره ولری؛ او د  ۵میلیون ډالرو څخه لوړ لګښت لرونکي پروژې
34
د دفاع د وزیر تایید او منظوری ته اړتیا لری.

د بودجو حالت

د  ۲۰۱۰کال د دیسمبر تر  ۳۱پوری ،د دفاع وزارت یا  DoDراپور ورکړی چی د CERPپه پروګرام باندی
 3.7انځور

 3.6انځور

ﺩ  ASFFﻟﺧﻭﺍ ﭘﻪ ﺍﻓﻐﺎﻥ ﻣﻠﯽ ﭘﻭﻟﻳﺳﻭ ﺑﺎﻧﺩی
ﻟګﻭﻝ ﺷﻭی ﭘﻳﺳﯥ ﺩ ﻭړﻭ ﻗﺭﺍﺭﺩﺍﺩﻳﺎﻧﻭ ﺍﻭ ګﺭﻭﭘﻭ
ﻟﺧﻭﺍ ﺗﺭﺳﺭﻩ ﺷﻭی  FY 2005-ﺩ  2010ﮐﺎﻝ
ﺩ ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ  31ﻣﻪ ) ﺩ ﻣﻳﻠﻳﺎﺭډ ډﺍﻟﺭﻭ ﭘﻪ ﺍﺳﺎﺱ(

ﺩ  ASFFﻣﺻﺭﻑ ﺩ ﺍﻓﻐﺎﻥ ﻣﻠﯽ ﺍﺭﺩﻭ
ﺩ ﻣﻧځﻧﯽ ﮐړﻧﻭ ﺩ ګﺭﻭپ ﭘﻪ ﻭﺳﻳﻠﻪ
 FY 2005ډﻳﺳﻣﺑﺭ  31ﮐﺎﻝ 2010) ﭘﻪ ﻣﻠﻳﺎﺭډ ډﺍﻟﺭﻭ(
ﻣﺟﻣﻭﻋﻪ:
 14،80ﻣﻠﻳﺎﺭډ ډﺍﻟﺭ

ﻣﺟﻣﻭﻋﻪ $8.16 :
ﺗﻭﮐﯽ ﺍﻭ ﺗﺭﺍﻧﺳﭘﻭﺭټ
$2.48
ﺯﻳﺭﺑﻧﺎ
$1.52

ﭘﺎﻳښﺕ ﺍﻭ ﺑﻘﺎ
$2.34

ﺭﻭﺯﻧﻪ ﺍﻭ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ
$1.81

ﻳﺎﺩښﺕ :ﺩ ﻏﻭﻧډې څﺧﻪ ﺍﻏﻳﺯﻣﻥ ﺷﻭی ﺷﻣﻳﺭﻩ .ﺷﻣﻳﺭې ﺩ
 31/12/2010ﺳﺭﻩ ﻳﻭ ﺷﺎﻥ ﺩی
ﺳﺭﭼﻳﻧﻪ :ﺩ ﺳﻳګﺎﺭ ﺩ  12/1/2011ﻏﻭښﺗﻧﯥ ﺗﻪ ﺩ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺩﻓﺎﻉ ځﻭﺍﺏ

ﻳﺎﺩښﺕ
$4.26

ﺯﻳﺭﺑﻧﺎ
$2.48

ﺗﻭﮐﯽ ﺍﻭ
ﺗﺭﺍﻧﺳﭘﻭﺭټ
$6.66

ﺭﻭﺯﻧﻪ ﺍﻭ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ
$1.40

 :ﺩ ﻏﻭﻧډې څﺧﻪ ﺩ ﺍﻏﻳﺯﻣﻥ ﺷﻭﻭ ﺷﻣﻳﺭﻩ .ﺷﻣﻳﺭې ﺩ  31/12/2010ﺳﺭﻩ ﻳﻭ ﺷﺎﻥ ﺩی.
.
ﺳﺭﭼﻳﻧﻪ :ﺩ ﺍﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎﻥ ﺩ ﺑﻳﺎ ﺭﻏﻭﻧﯥ ﻟﭘﺎﺭﻩ ځﺎﻧﮑړی ﻋﻣﻭﻣﯽ ﭘﻠټﻭﻧﮑﯽ ﺗﻪ ﺩ  DoDځﻭﺍﺏ،
12/1/2011

د متحده ایاالتود کانګرس لپاره راپور  Iجنوري ۲۰۱۱ ،۳۰

105

د بودجې د فعاليت ډلې :د اختصاص يا
بودجې د هر حساب دننه هغه درجې چې
د هغو فعاليتونو اهداف ،پروژې او ډولونه
پېژني چې د اختصاص يا بوديجې لخوا يې
مالي مالتړ کېږي
د فرعی فعالیتو ګروپ :هغه حسابي ډلې
چې د قوماندې لګښتونه په فعاليتي برخو کې
ویشي.

Sources: DoD, “Manual 7110.1سرچینې :د دفاع وزارت یا DoD
 “،7110.1-Mد دفاعی بودجه څانګه د الرښونې منول“ چی د  ۲۰۰۹کال
سپتمبر په  ۹ترالسه شوی؛ د بحری قواوو څانکه  “،د طبی مرستو د اداری
السی کتاب“ ۵ ،پاڼه ،چی د  ۲۰۰۹کال د فبروری په  ۱۰تر السه شوی وو.

ASFF

د مرستو وضعیت

DoD

CERP

DoD

د  CERPد بودیجو اصطالحات
د  CERPلپاره د تخصیص شوو مرستو راپور
DoD CN
 OMBراپور ورکړی دی .
Aتخصیصات :د تعهداتو لپاره په اخیار کښی
موجودې پيسې
DoD
د  CERPلپاره د تخصیص شوو  ،موکلف شوواو
مصرف شوو مرستو راپور د دفاع وزارت ورکړی
دی. .
 ESFلپاره په اختیار کښي
تخصیصات :د تعهداتو
موجودی پیسې
موکلفات :د پیسو د ورکړی لپاره تعهدات
چی لګول شوی دی
لګښتونه :هغه پیسې
USAID
سرچینې ،OMB :د افغانستان د بیارغونې لپاره د ځانکړی عمومی پلټونکی د
معلوماتو پوښتنې ته ځواب٢٠١٠\١٩\٤ ،؛ د دفاع وزارت ،د سيګار د معلوماتو
پوښتنې ته ځواب.٢٠١٠\١٤\٤ ،

INCLE

نژدی  ۲،۶۴میلیارډ ډالره مرسته شوی ده 35.وزارت دفاع وویل چی د دی مرستو د له جملې  ۱،۹۹میلیارډ ډالره
یی تعهد او موکلف ګرځول شوی وو چی  ۱،۵۴میلیارډ ډالره یی مصرف شوی دی 36.په  ۳.۸انځور کښی د مالی
کال په حساب د  CREPلپاره ځانکړی شوی مرستې لیدلی شی.
د دفاع وزارت همدا ډول راپور ورکړی چی د  ۲۰۱۰کال د سپتمر ۳۰څخه بیا د همدی کال د دسمبر تر۳۱
میاشتی پوری په ټول ټال مرستو کښی  ۶۴،۰۴میلیون ډالره زاتوالی راغلی .او د  ۲۰۱۰کال د سپتمر ۳۰څخه بیا
د همدی کال د دیسمبر تر ۳۱پوری په مصرف شوو مرستو کښی د  ۲۰۵،۹۷میلیون ډالرو زیاتوالی راغلی 37.په
 ۳.۹شمیره انځور کښی د تخصیص شوو  ،موکلف کړل شوو او د  CERPلخوا د مصرف شوو مرستو کچه
او معلومات لیدلی شی.

د  DoDد مخدره موادو د مخنيوي او مخدره توکو په وړاندی د
مبارزې فعاليتونه

د امریکا د دفاع وزارت د مخدره توکو د مخنیوی او د مخدره توکو په وړاندی د مبارزی سره د فعالیتونو بودجه
( )DoD CNد هغو هڅو مالتړ کوی چی غواړی د مخدره توکو سره د مبارزی له الری افغانستان ته ثبات او
ټیکاو راولی .یاده شوی بودجه د قاچاق کوونکی په وړاندی د نظامی عملیاتو؛ د مخدره توکو د مخینوی په هڅو
کښی د افغانانو د هڅو مالتړ او پراختیا؛ او د افغانانو د قانون د پلی کولو وړتیا لوړول د سرحدی پولیسو په
ځانګړو مهارتونو روزنه  ،سمبالښت او امکاناتو په ګډون ،غواړی له دی څانګه سره اړونده مرستې تر سره
38
کړی
د دفاع وزارت همدا ډول د  ۲۰۱۰کال د دیسمبر  ۳۱څخه بیا د همدی کال د سپتمر تر  ۳۰پوری په مرستو
کښی د هیڅ ډول زیاتوالی ښکارندوی نه کوی .د فاع د وزارت د مخدره توکو په وړاندی د مبارزی بودجه ټول ټال
 ۱،۵۱میلیارډ ډالرو ته رسیږی 39.چی د دی جملې تر  ۱،۴۳میلیارډ ډالرو ډیری تعهد او موکلف شوی او مصرف
 3.8انځور

 3.9انځور

ﺩ  CREPﻣﺭﺳﺗﯥ ،ﺩ ﭘﺭ ﻟﻪ ﭘﺳﯽ ډﻳﺭﻳﺩﻭ ﭘﻪ ﺍﺛﺭ ﺩ ﻳﻭ ﺷﯽ ﺩ ﻗﻳﻣﺕ

ﺩ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺎﻝ ﭘﻪ ﺍﺳﺎﺱ ﺩ  CERPﭼﻣﺗﻭﻭﺍﻟۍ
)ﺩ ﻣﻳﻠﻳﻭﻥ ډﺍﻟﺭﻭ ﭘﻪ ﺍﺳﺎﺱ(

ﺩ ډﻳﺭﻭﺍﻟﯽ ﻳﺎ ﺩ ﺗﺭﺍﮐﻡ ﭘﻪ ﭘﺎﻡ ﮐښﻲ ﻧﻳﻭﻟﻭ ﺳﺭﻩ ) ﺩ ﻣﻳﻠﻳﺎﺭډ ډﺍﻟﺭﻭ ﭘﻪ ﺍﺳﺎﺱ(
DoS

ﺍﺧﺗﺻﺎﺹ ﺷﻭی
ﺷﻣﻳﺭﻩ
as of 9/30/2010

$2.64
ﻣﻭﮐﻠﻑ
$1.99
ﺧﺭڅ ﺷﻭی
$1.54

ﻟﮑﻪ ﺩ 2010ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ
ﺩ  31ﻧﻳټﯥ ﭘﻪ ﺷﺎﻥ

ﺍﺧﺗﺻﺎﺹ ﺷﻭی
ﺷﻣﻳﺭﻩ
$2.64

$2.5

ﻣﻭﮐﻠﻑ
$1.93

ﺧﺭڅ ﺷﻭی
$1.33

ﻟﮑﻪ ﺩ 2010ﮐﺎﻝ ﺩ ﺳﭘﺗﻣﺑﺭ
ﺩ  30ﻧﻳټﯥ ﭘﻪ ﺷﺎﻥ

$2.0
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$0.5
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ﻳﺎﺩښﺕ :ﺩ ﻏﻭﻧډې څﺧﻪ ﺩ ﺍﻏﻳﺯﻣﻥ ﺷﻭﻭ ﺷﻣﻳﺭﻩ ﺷﻣﻳﺭې ﻫﻐﻪ ﺷﻣﻳﺭﻭ ﺗﻪ ﭼﯽ  DoDﺍﻭ
 OMBﻭړﺍﻧﺩی ﮐړی ﻭﺭﺗﻪ ﺍﻭ ﻳﻭ ﺷﺎﻥ ﺩی 2011 .ﺩ ﺩی ﺧﺑﺭی ﺭﺍﭘﻭﺭ ﺩ ﺟﻭړ ﺗﺭ ﻭﺧﺗﻪ ﺩ
ﻫﻐﻪ ﻣﺭﺳﺗﯽ ﻧﻪ ﻭی ﭼﻣﺗﻭ ﺷﻭی.
ﺳﺭﭼﻳﻧﻪ:ﺩ  DoDځﻭﺍﺏ ﺳﻳګﺎﺭ ﻳﺎ ﺩ ﺍﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎﻥ ﺩ ﺑﻳﺎﺭﻏﻭﻧﯥ ﻟﭘﺎﺭﻩ 18/1/2011 ،ﺍﻭ
20/10/2010؛  OMBځﻭﺍﺏ ﺳﻳګﺎﺭ ﻳﺎ ﺩ ﺍﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎﻥ ﺩ ﺑﻳﺎﺭﻏﻭﻧﯽ ﻟﭘﺎﺭﻩ ځﺎﮐړی ﻋﻣﻭﻣﯽ ﭘﻠټﻭﻧﮑﯽ
19/10/2010
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د افغانستان بیا رغونه
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ﻳﺎﺩښﺕ :ﺩﺍ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﮐﻳﺩﺍی ﺷﯽ ﭼﯽ ﺩﻫﻐﻪ ﺍﺟﻧﺳﯽ ﭼﯽ ﻏﻭﻧډې څﺧﻪ ﺍﻏﻳﺯﻣﻧﯥ ﺷﻭی
ﻭی ﺩ ﻧﻧﻪ ﺩ ﺍﻧﺗﻘﺎﻝ ﺷﻭی ﻭی FY2011 .ﺩ ﺩی ﺧﺑﺭی ﺭﺍﭘﻭﺭ ﺩ ﺟﻭړ ﺗﺭ ﻭﺧﺗﻪ ﺩ ﻫﻐﻪ
ﻣﺭﺳﺗﯽ ﻧﻪ ﻭی ﭼﻣﺗﻭ ﺷﻭی.
ﺳﺭﭼﻳﻧﻪ:ﺩ  DoDځﻭﺍﺏ ﺳﻳګﺎﺭ ﻳﺎ ﺩ ﺍﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎﻥ ﺩ ﺑﻳﺎﺭﻏﻭﻧﯥ ﻟﭘﺎﺭﻩ ځﺎﻧﮑړی ﻋﻣﻭی
څﻳړﻭﻧﮑﯽ 18/1/2011؛ ،OMBځﻭﺍﺏ ﺳﻳګﺎﺭ ﻳﺎ ﺩ ﺍﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎﻥ ﺩ ﺑﻳﺎﺭﻏﻭﻧﯥ ﻟﭘﺎﺭﻩ
ځﺎﻧګړی ﻋﻣﻭﻣﯽ څﻳړﻭﻧﮑﯽ ﺗﻪ 19/10/2010

ځانګړی عمومي پلټونکی

د مرستو وضعیت
CERP

DoD

شوی دی 40انځور ۳۱۰د  DoD CNمالی کال په اساس تخصیصات شایی .او په  ۳.۱۱شمیره انځور کښي د
دفاع د وزرات د مخدره توکو په وړاندی د مبارزی لپاره د ځانګړی شوی بودجه په اړه معلومات ښکاره کوی.

DoD CN

د اقتصادي مالتړ بويجه

د اقتصادی مالتړ د مرستو پروګرام د امریکا هغه عالقه او لیوالتیا ښایی چی غواړی د اړه او نیاز لرونګی هیوادو
سره په لنډ او اوږد مهاله سیاسی ،اقتصادی او امنیتی اړتیاوی پوره کړی .د  ESFپروګرامونه د تروريزم پر
خالف د جګړې مالتړ کوي؛ ملي اقتصادونه بهتروي؛ او د يو ال ښه شفاف او مسوول حکومت لپاره د اغېزمنو،
41
د السرسي وړ ،او خپلواکو حقوقي سيسټمونو د پرمختيا لپاره مرسته کوي.
د  ۲۰۱۰کال د دسمبر تر  ۳۱پوری USAID ،یا د امریکا پرمختایی پروګرام راپور ورکړی چی د ESF
باندی ټول ټال  ۱۱،۱۴میلیارډ ډالره مرسته شوی 42.چی د یادی شوی جملی څخه  ۹،۵۷میلیارډ ډالر تعهد یا
موکلف ګرځول شوی او  ۶،۷۴میلیارډ ډالره یی مصرف شوی 43.په  ۳.۱۲شمیره انځور کښي د  ESFلپاره
ځانګړی شوی مرستې د مالی کال په اساس کتلی او لیدلی شی.
د امریکا پرمختایی پروګرام یا د  USAIDد راپور په اساس د  ۲۰۱۰کال د سپتمبر د  ۳۰څخه نیولی بیا
د همدی کال د دیسمبر تر  ۳۱پوری په ټولو موکلف ګرځول شوو مرستو کښی  ۱۶،۴۵میلیون ډالره زیاتوالی
44
راغلی .او پورته معین شوو نیټو کښی په مصرف شوو مرستو کښی د  ۴۵۹،۸۳میلیون ډالره زیاتوالی راغلی.
په  ۳.۱۳شمیره انځور کښی د  ESFلپاره په موکلف شوو او تخصیص شوو مرستو په اړه مقایسوی تناسب او
معلومات تر السه کولی شی.
 3.11انځور

ﺩ ﺩﻓﺎﻉ ﺩ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻳﺎ  DoDﻣﺭﺳﺗﯥ ،ﺩ ﭘﺭ ﻟﻪ ﭘﺳﯽ ډﻳﺭﻳﺩﻭ
ﭘﻪ ﻫﺭ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺎﻝ ﮐښﯽ ﺩ  DOD CNﺗﺧﺻﻳﺹ
ﭘﻪ ﺍﺛﺭ ﺩ ﻳﻭ ﺷﯽ ﺩ ﻗﻳﻣﺕ ﺩ ډﻳﺭﻭﺍﻟﯽ ﻳﺎ ﺩ ﺗﺭﺍﮐﻡ ﭘﻪ ﭘﺎﻡ ﮐښﻲ ﻧﻳﻭﻟﻭ ﺳﺭﻩ )ﺩ ﻣﻠﻳﻭﻥ ډﺍﻟﺭﻭ ﭘﻪ ﺍﺳﺎﺱ(
) ﺩ ﻣﻳﻠﻳﺎﺭډ ډﺍﻟﺭﻭ ﭘﻪ ﺍﺳﺎﺱ(
ﺗﺧﺻﻳﺹ

as of 9/30/2010

$1.51
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ﻣﻭﮐﻠﻑ
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ﻟﮑﻪ ﺩ ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ﺩ ﻣﻳﺎﺷﺗﯥ
ﺩ  31ﮐﺎﻝ  2010ﺷﺎﻥ

ﻟﮑﻪ ﺩ ﺳﭘﺗﻣﺑﺭ ﺩ ﻣﻳﺎﺷﺗﯥ
ﺩ  30ﮐﺎﻝ  2010ﺷﺎﻥ

$0

ﻳﺎﺩښﺕ :ﺩ ﻏﻭﻧډې څﺧﻪ ﺩ ﺍﻏﻳﺯﻣﻥ ﺷﻭﻭ ﺷﻣﻳﺭﻩ .ﻫﻐﻪ ﺷﻣﻳﺭې ﭼﯽ ﺩ ﺩﻓﺎﻉ ﺩ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻟﻪ ﻟﻭﺭی
ﻭﺭﮐړﻝ ﺷﻭی ﻭې ﺩ ﺩﻓﺎﻉ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺭﺍﭘﻭﺭ ﻭﺭﮐړ ﭼﯽ ﺩ ﭘﻪ ﺷﻣﻳﺭﻭ ﮐښﯽ ﺩ  30/9/2010ﺗﻐﻳﺭ
ﻧﻪ ﺩی ﺭﺍﻏﻠﯽ ﺩ  FY 2011ﺩ ﻣﺭﺳﺗﯥ ﺩ ﭼﺎپ ﺗﺭ ﻭﺧﺕ ﭘﻭﺭی ﻧﻪ ﻭی ﭼﻣﺗﻭ ﺷﻭی.
ﺳﺭﭼﻳﻧﻪ  :ﺩ ﺳﻳګﺎﺭ ﺩ  10/1/2011ﺍﻭ  6/10/2010ﺩ ﻏﻭښﺗﻧﻭ ﺗﻪ ﺩ ﺩﻓﺎﻍ ﺩ ﻭﺯﺍﺭﺕ ځﻭﺍﺏ
ﺩ  22/10/2010ﻧﻳټﯥ ﻏﻭښﺗﻧﯥ ﺗﻪ ﺩ ﺩﻓﺎﻉ ﺩ ﻭﺯﺍﺭﺕ ځﻭﺍﺏ  H.R4899ﺩ ﺗﺧﺻﻳﺹ
ﺩ ﺿﻣﻳﻣﯥ ﻻﻳﺣﻪ ﺍﻭ ﻗﺎﻧﻭﻥ29/7/2010.،

10

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

د دفاع وزارت د  DoD CNبوديجې د اختصاص
شوي ،منل شوې ،يا لګول شوې په توګه راپور
ورکړي.
USAID
اختصاص شوي :دژمنو شوو لپاره شته پیسې
موکلفات :د پېسو د ورکولو ژمنتياوې
لګښتونه :هغه پیسې چی لګول شوی دی
سرچینه :د افغانستان دبیارغونې لپاره د ځانکړی عمومی پلټونکی د معلوماتو پوښتنې
INCLE
ته د دفاع وزارت ځواب..۲۰۱۰\۱۳\۴ ،

DoS

 3.10انځور
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$1.51

DoD

09

08

07

06

05

2004

$0

ﻳﺎﺩښﺕ :ﺩﺍ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﮐﻳﺩﺍی ﺷﯽ ﺩ ﻫﻐﻭ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺗﻭ ﺩﺭﻟﻭﺩﻭﻧﮑﯽ ﻭی ﭼﯽ
ﺩ ﺍﺟﻧﺳۍ ﺗﺭ ﻣﻧځ ﻟﻳږﺩﻭﻝ ﺷﻭی ﻭی .ﺩ ﻏﻭﻧډې څﺧﻪ ﺩ ﺍﻏﻳﺯﻣﻧﻭ ﺷﻭﻭ ﺷﻣﻳﺭﻩ.
ﺩ ﺩﻓﺎﻉ ﺩ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺭﺍﭘﻭﺭ ﭼﯽ ﺩ  30/9/2010څﺧﻪ ﺭﺍ ﭘﻪ ﺩی ﺧﻭﺍ ﻧﺩی ﺗﻐﻳﺭ ﺷﻭی.
ﺩ  FY 2010ﻣﺭﺳﺗﯽ ﺩ ﺩی ﺭﺍﭘﻭﺭ ﺩ ﭼﺎﭘﻭﻟﻭ ﺗﺭ ﻧﻳټﯥ ﭘﻭﺭی ﻧﻪ ﻭﻭ ﭼﻣﺗﻭ ﺷﻭی.
ﺳﺭﭼﻳﻧﻪ :ﺩ ﺳﻳګﺎﺭ ﻳﺎ ﺩ ﺍﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎﻥ ﺩ ﺑﻳﺎ ﺭﻏﻭﻧﯥ ﻟﭘﺎﺭﻩ ﺩ ځﺎﻧګړی ﻋﻣﻭﻣﯽ ﭘﻠټﻭﻧﮑﯽ
ﺩ  10/1/2010ﺩ ﻏﻭښﺗﻧﯥ ﺗﻪ ځﻭﺍﺏ ﭘﻪ  22/10/2010ﻧﻳټﻪ ﺑﺎﻧﺩی
ﺩ ﺳﻳګﺎﺭ ﭘﻪ ﻏﻭښﺗﻧﯥ ﺩ ﺩﻓﺎﻉ ﺩ ﻭﺯﺍﺭﺕ ځﻭﺍﺏ؛  ،H.R. 4899ﺩ FY2010
ﺩ ﺗﺧﺻﻳﺹ ﺷﻭﻭ ﺿﻣﻳﻣﯥ ﻻﻳﺣﻪ ﺍﻭ ﻗﺎﻧﻭﻥ.29/7/2010
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DoD

د مرستو وضعیت
DoD CN

DoD

د نړيوالو مخدره موادو کنټرول او د قانون نفاذ

ESF
د امریکا د نړیوالو مخدره توکو او د قانون د نفاذ اداره ( )INLد قانون د پلیتوب په اړه د پرمختیا او د مخدره
توکو د تولید او قاچاق په وړاندی د مبارزی لپاره مرستې هم غژی کوی -د  INCLEحساب .د  INCLEبودجې
د  INLد ګڼو پروګرامو د پولیسو سره د مرستو ،د مخدره توکو په واړاندی مبارزې  ،د قانون حاکميت او عدليه
USAID
45
څانګو سره د مرستو په ګډون مالتړ کوي.
INLراپور ورکړ د  ۲۰۱۱د روانو تخیصصاتو قانون د  INCLEلپاره  ۴،۵۹میلیون ډالره تخصیص کړی
د  ESFد بودیجو اصطالحات
دی ،په دی سره  INCLEته تخصیص شوی مرستی  ۲،۸۶میلیارډ ډالرو ته رسیږی 46.د دی ډلې څخه تقریقا
47
د دفاع وزارت د  ESFبوديجې د اختصاص شوي ۲،۴۷ ،میلیارډ ډالره تعهد یا موکلف ګرځول شوی او  ۱،۷۵میلیارډ ډالره تسویه شوی دی .په  ۳.۱۴شمیره انځور
INCLE
منل شوې ،يا لګول شوې په توګه راپور ورکړي .کښی د  INCLEلپاره د مالی کال په حساب ځانګړی شوی مرستې ښایی
INLراپور ورکړی چی د  ۲۰۱۰کال د سپتمبر د  ۳۰څخه بیا د همدی کال د دیسمبر  ۳۱پوری په موکلف
اختصاص شوي :دژمنو شوو لپاره شته پیسې
DoSپېسو د ورکولو ژمنتياوې
موکلفات  :د
کړل شوو مرستو کښی  ۴۷،۳۳میلیون ډالره زیاتوالی راغلی .د  ۲۰۱۰کال د دیسمبر د  ۳۱نیټی د نویو معلوماتو
48
دی
شوی
لګول
چی
پیسې
:هغه
لګښتونه
په اساس د همدی کال د سپتمبر په پرتله په تسویه کړل شوو مرستو کښی  ۱۱۱،۰۳میلیون ډالره کموالی راغلی.
سرچینې :دافغانستان دبیارغونې لپاره د ځانګړی عمومی پلټونکی د معلوماتو پوښتنې په  ۳.۱۵انځور کښی د  INCLEلپاره د ځانګړو شوو تعهد شوو او توسیه شوو مرستو معلومات تر السه کوالی
ته د  OMBځواب٢٠١٠\١٩\٤ ،؛ دافغانستان دبیارغونې لپاره
.٢٠١٠\۱۵\٤د ځانګړی عمومی شی.
پلټونکی دمعلوماتو پوښتنې ته د  USAIDځواب،

 3.12انځور

 3.13انځور

ﺩ  ESFﻣﺭﺳﺗﯥ  ، ،ﺩ ﭘﺭ ﻟﻪ ﭘﺳﯽ ډﻳﺭﻳﺩﻭ ﭘﻪ ﺍﺛﺭ ﺩ ﻳﻭ
ﺷﯽ ﺩ ﻗﻳﻣﺕ ﺩ ډﻳﺭﻭﺍﻟﯽ ﻳﺎ ﺩ ﺗﺭﺍﮐﻡ ﭘﻪ ﭘﺎﻡ ﮐښﻲ ﻧﻳﻭﻟﻭ ﺳﺭﻩ
) ﺩ ﻣﻳﻠﻳﺎﺭډ ډﺍﻟﺭﻭ ﭘﻪ ﺍﺳﺎﺱ(
ﺍﺣﺗﺻﺎﺹ ﺷﻭی

ﺍﺣﺗﺻﺎﺹ ﺷﻭی
$11.14

ﻣﻭﮐﻠﻑ
$9.57

ﻣﻭﮐﻠﻑ
$9.55

as of 9/30/2010

$11.14

ﺩ  ESFﺍﺧﺗﺻﺎﺹ ﺷﻭی ﺷﻣﻳﺭی ﺩ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺎﻝ ﭘﻪ ﺍﺳﺎﺱ
)ﭘﻪ ﻣﻳﻠﻳﺎﺭډ ډﺍﻟﺭﻭ(

$11.0

$3.5

$10.0

$3.0

$9.0

$2.5

$8.0
ﺧﺭڅ ﺷﻭی
$6.74

$2.0

$7.0
ﺧﺭڅ ﺷﻭی
$6.28

$1.5

$6.0

$1.0

$5.0
$0.5

ﻟﮑﻪ ﺩ 2010ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ﺩ
ﻧﻳټﯥ ﭘﻪ ﺷﺎﻥ 31

ﻟﮑﻪ ﺩ 2010ﮐﺎﻝ ﺩ
ﺳﭘﺗﻣﺑﺭ ﺩ  30ﻧﻳټﯥ ﭘﻪ ﺷﺎﻥ

$0

2002 03 04 05 06 07 08 09 10

$0

ﻳﺎﺩښﺕ :ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺷﺎﻳﺩ ﺩ ﺍﺟﻧﺳﯽ ﺩ ﻧﻧﻪ ﺗﺑﺎﺩﻟﻪ ﺷﻭی ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﻫﻡ ﺩ ځﺎﻥ ﺳﺭﻩ ﻭﻟﺭی ﺩ ﻏﻭﻧډې
ﭘﻪ ﻭﺳﻳﻠﻪ ﺩ ﺍﻏﻳﺯﻣﻧﻭ ﺷﻣﻳﺭﻩ .ﺷﻣﻳﺭې ﺩ  USAIDﺍﻭ  FYﻟﺧﻭﺍ ﺩ ﻭﺭﮐړﻝ ﺷﻭﻭ ﺷﻣﻳﺭﻭ ﭘﻪ ﺷﺎﻥ
ﺩی ﺩ  FYﻣﺭﺳﺗﯥ ﺩ ﮐﺎﻝ  2011ﻟﭘﺎﺭﻩ ﺩ ﺩی ﺧﺑﺭی ﺳﺎﻋﺕ ﺗﺭ ﻭﺧﺗﻪ ﭼﻣﺗﻭ ﺷﻭی ﻧﻪ ﻭی

ﻳﺎﺩښﺕ :ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺷﺎﻳﺩ ﺩ ﺍﺟﻧﺳﯽ ﺩ ﻧﻧﻪ ﺗﺑﺎﺩﻟﻪ ﺷﻭی ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﻫﻡ ﺩ ځﺎﻥ ﺳﺭﻩ ﻭﻟﺭی ﺩ
ﻏﻭﻧډې ﭘﻪ ﻭﺳﻳﻠﻪ ﺩ ﺍﻏﻳﺯﻣﻧﻭ ﺷﻣﻳﺭﻩ ﻣﻳﺭې ﺩ  USAIDﺍﻭ FYﭘﻪ ﺿﻣﻳﻣﯥ ﻟﺧﻭﺍ
ﻭﺭﮐړﻝ ﺷﻭی ﺩی ﺩ  FYﻣﺭﺳﺗﯥ ﺩ ﮐﺎﻝ  2011ﻟﭘﺎﺭﻩ ﺩ ﺩی ﺧﺑﺭی ﺳﺎﻋﺕ ﺗﺭ
ﻭﺧﺗﻪ ﭼﻣﺗﻭ ﺷﻭی ﻧﻪ ﻭی

ﺳﺭﭼﻳﻧﻪ ،USAID :ﺳﻳګﺎﺭ ﻳﺎ ﺩ ﺍﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎﻥ ﺩﺑﻳﺎﺭﻏﻭﻧﯥ ﻟﭘﺎﺭﻩ ځﺎﻧګړی ﻋﻣﻭﻣﯽ ﭘﻠټﻭﻧﮑﯽ
ﺗﻪ ځﻭﺍﺏ20/1/2010 ،؛  ،R.4899.ﺩ  FYﺿﻣﻳﻣﻭی ﺍﺧﺗﺻﺎﺹ ﺷﻭی ﺷﻣﻳﺭﻭ ﭘﻪ ﺍړﻩ ﺑﻳﻠﻭﻧﻪ
29/7/2010

ﺳﺭﭼﻳﻧﻪ ،USAID :ﺳﻳګﺎﺭ ﻳﺎ ﺩ ﺍﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎﻥ ﺩﺑﻳﺎﺭﻏﻭﻧﯥ ﻟﭘﺎﺭﻩ ځﺎﻧګړی ﻋﻣﻭﻣﯽ ﭘﻠټﻭﻧﮑﯽ
ﺗﻪ ځﻭﺍﺏ20/1/2010 ،؛  ،H.R. 4899ﺩ  FYﺿﻣﻳﻣﻭی ﺍﺧﺗﺻﺎﺹ ﺷﻭی ﺷﻣﻳﺭﻭ
ﭘﻪ ﺍړﻩ ﺑﻳﻠﻭﻧﻪ 29/7/2010
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د افغانستان بیا رغونه

I

ځانګړی عمومي پلټونکی

DoD

د مرستو وضعیت
ESF

USAID

د افغانستان د بیارغونې لپاره نړیوالې مرستې

امریکا د متحده ایاالتو د مرسته سربیره ،نړیواله ټولنه هم د افغانستان د بیا رغونې لپاره زیات شمیر مرستې
او کمک کړی ترسره کړی دی ،تر څو د افغانستان په بیا رغونه کښی خپل رول ولوبوی  .د افغانستان اسالمی
جمهوریت د دی مرستو د یوی برخه څخه د خپلو مامورینو د معاشاتو د ورکولو لپاره ګټه اخلی.د څیړنو په هغه
راپور کښی چی تیر ربع یا درو میاشتو کښی خپور شوو ،د افغانستان د بیارغونې لپاره ځانګړی عمومی پلټونکی
معلومه کړه چی نه د افغانستان دولت او نه هم نړیواله ټولنه د هغو افغان مامورینو د شمیر او او نه هم د ورکړل
شوو د پیسو د کچه په اړه معلومات ورکولی شی او نه یی هم په کوته کوالی شی 49.د مالیی وزارت د معلوماتو
په اساس چی وایی دا مرستی د امانتی یا قرضی د مرستو له طریقه چی د نړیوالو د مرستو د ورکړی غوره الره
50
او سیستم ګڼل کیږی نه دی ورکړل شوی.
هغه مرستې چی د امنتی یا قرضی مرستو په چوکاټ کښی ورکول کیږی اول ترالسه او بیا تقسیم کیږی .د
دی ډول مرستو دوه مهم او عمده ډولونه دی چی یو یی د افغانستان د بیارغونې ټرسټ فنډ(اعتباری مرسته) او بل
51
هم د افغانستان د قانون او نظم د ټرسټ فنډ مرسته ده.

د افغانستان د بيا رغونې د اعتباري بودجې سره مرسته

د ۲۰۱۰کال د نومبر میاشتې تر  ۲۱پوری ،نړیوال بانګ راپور ورکړی چی د افغانستان د بیارغونې د اعتباری

 3.14انځور

 3.15انځور

ﺩ  INCLEﻣﺭﺳﺗﯥ ،،ﺩ ﭘﺭ ﻟﻪ ﭘﺳﯽ ډﻳﺭﻳﺩﻭ ﭘﻪ ﺍﺛﺭ
ﺩ ﻳﻭ ﺷﯽ ﺩ ﻗﻳﻣﺕ ﺩ ډﻳﺭﻭﺍﻟﯽ ﻳﺎ ﺩ ﺗﺭﺍﮐﻡ ﭘﻪ ﭘﺎﻡ ﮐښﻲ ﻧﻳﻭﻟﻭ ﺳﺭﻩ
) ﺩ ﻣﻳﻠﻳﺎﺭډ ډﺍﻟﺭﻭ ﭘﻪ ﺍﺳﺎﺱ(
ﺩﻭﺍﻡ ﻟﺭﻭﻧﮑﯽ
ﭘﺭﻳﮑړﻩ ﻟﻳﮏ
$2.86
ﺗﺧﺻﻳﺹ

ﺩ  INCLEﻣﺟﺎﺯ ﻭﺭﮐړﻩ ﺩ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺎﻝ ﭘﻪ ﺣﺳﺎﺏ
)ﭘﻪ ﻣﻳﻠﻳﻭﻥ ډﺍﻟﺭﻭ ﺑﺎﻧﺩی(
$700

$3.0
ﺗﺧﺻﻳﺹ
$2.85

$600

as of 9/30/2010

$2.85

ﻣﻭﮐﻠﻑ
$2.47

ﺗﺻﻔﻳﻪ ﺷﻭی
ﺣﺳﺎﺏ
$1.75

$2.5

ﻣﻭﮐﻠﻑ
$2.42
ﺗﺻﻔﻳﻪ ﺷﻭی
ﺣﺳﺎﺏ
$1.86

$500
$400

$2.0

$300
$200

$1.5

$100

ﻟﮑﻪ ﺩ ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ﺩ ﻣﻳﺎﺷﺗﯥ
ﺩ  31ﻧﻳټﯥ ﭘﻪ ﺷﺎﻥ

ﻟﮑﻪ ﺩ ﺳﭘﺗﻣﺑﺭ ﺩ ﻣﻳﺎﺷﺗﯥ
ﺩ  30ﻧﻳټﯥ ﭘﻪ ﺷﺎﻥ

$0

ﻳﺎﺩښﺕ : :ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺷﺎﻳﺩ ﺩ ﺍﺟﻧﺳﯽ ﺩ ﻧﻧﻪ ﺗﺑﺎﺩﻟﻪ ﺷﻭی ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﻫﻡ ﺩ ځﺎﻥ ﺳﺭﻩ ﻭﻟﺭی
ﺩ ﻏﻭﻧډې ﭘﻪ ﻭﺳﻳﻠﻪ ﺩ ﺍﻏﻳﺯﻣﻧﻭ ﺷﻣﻳﺭﻩ .ﺷﻣﻳﺭې څﺭﻧګﻪ ﭼﯽ  DoSﺍﻭ  FY 2010ﭘﻪ
ﺿﻣﻳﻣﻪ ﮐښﯽ ﻭﺭﮐړی ﻳﻭ ﺷﺎﻥ ﺩی .ﻧﻭی ﺍﻭ ﺗﺎﺯﻩ ﺷﻭی ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﭘﻪ ﭘﺭﺗﻠﻪ ﭼﯽ
 30/9/2010ﺭﺍﭘﻭﺭ ﻭﺭﮐړﻝ ﺷﻭی ﻭی ﭘﻪ ټﻳټﻪ ﮐﭼﻪ ﺗﺻﻔﻳﻪ ﺍﻭ ﺭﺳﻳﺩﻟﯽ ﺩی ﺷﻣﻳﺭې
ﺩ  FY 2011ﻣﺭﺳﺗﯽ ﺩ ﻳﻭﻩ ﺩﻭﺍﻡ ﻟﺭﻭﻧﮑﯽ ﭘﺭﻳﮑړﻩ ﻟﻳﮏ ﻟﻪ ﻣﺧﯥ ﺧﭘﻝ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﺗﺭﺳﺭﻩ ﮐﻭی
ﺳﺭﭼﻳﻧﻪ ،DoS : :ﺳﻳګﺎﺭ ﻳﺎ ﺩ ﺍﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎﻥ ﺩﺑﻳﺎﺭﻏﻭﻧﯥ ﻟﭘﺎﺭﻩ ځﺎﻧګړی ﻋﻣﻭﻣﯽ ﭘﻠټﻭﻧﮑﯽ ﺗﻪ ځﻭﺍﺏ،
10/1/2011؛  ،R. 4899.ﺩ  FYﺿﻣﻳﻣﻭی ﺍﺧﺗﺻﺎﺹ ﺷﻭی ﺷﻣﻳﺭﻭ ﭘﻪ ﺍړﻩ ﺑﻳﻠﻭﻧﻪ29/7/2010 ،

2002 03 04 05 06 07 08 09 10

$0

ﻳﺎﺩښﺕ : :ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺷﺎﻳﺩ ﺩ ﺍﺟﻧﺳﯽ ﺩ ﻧﻧﻪ ﺗﺑﺎﺩﻟﻪ ﺷﻭی ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﻫﻡ ﺩ ځﺎﻥ ﺳﺭﻩ
ﻭﻟﺭی ﺩ ﻏﻭﻧډې ﭘﻪ ﻭﺳﻳﻠﻪ ﺩ ﺍﻏﻳﺯﻣﻧﻭ ﺷﻣﻳﺭﻩ .ﺷﻣﻳﺭې ﺩ  FY 2011ﻣﺭﺳﺗﯽ ﺩ
ﻳﻭﻩ ﺩﻭﺍﻡ ﻟﺭﻭﻧﮑﯽ ﭘﺭﻳﮑړﻩ ﻟﻳﮏ ﻟﻪ ﻣﺧﯥ ﺧﭘﻝ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﺗﺭﺳﺭﻩ ﮐﻭی .ﺩ ټﻭﻝ ﮐﺎﻝ
ﻟﭘﺎﺭﻩ ﻣﺭﺳﺗﯽ ﺩ ﺧﺑﺭی ﺭﺍﭘﻭﺭ ﺩ ﭼﻣﺗﻭ ﮐﻭﻟﻭ ﺗﺭ ﻭﺧﺗﻪ ﻧﻪ ﻭﻭ ﺑﺭﺍﺑﺭ ﺷﻭی.
ﺳﺭﭼﻳﻧﻪ ،DoS : :ﺳﻳګﺎﺭ ﻳﺎ ﺩ ﺍﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎﻥ ﺩﺑﻳﺎﺭﻏﻭﻧﯥ ﻟﭘﺎﺭﻩ ځﺎﻧګړی ﻋﻣﻭﻣﯽ
ﭘﻠټﻭﻧﮑﯽ ﺗﻪ ځﻭﺍﺏ20/1/2010 ،؛  ،H.R. 4899ﺩ  FYﺿﻣﻳﻣﻭی ﺍﺧﺗﺻﺎﺹ
ﺷﻭی ﺷﻣﻳﺭﻭ ﭘﻪ ﺍړﻩ ﺑﻳﻠﻭﻧﻪ29/7/2010 ،
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INCLE

DoS

د  INLد مرستو اصطالحات
د  INCLEاو د  INLلپاره د منل شوو ،ځانګړو
شوو او تسویه شوو مرسته په اړه  INLراپور
ورکړی دی..
ځانګړی شوی :دژمنو شوو لپاره شته پیسې
موکلفات :د پېسو د ورکولو ژمنتياوې
تسویه شوی :هغه پېسې چې لګول شوې دي
سرچینه :د افغانستان دبیا رغونې لپاره د ځانګړی عمومی پلټونکی د معلوماتو پوښتنې ته
د دفاع د محکمې ځواب.۲۰۰۹\۲\۱۰ ،

د مرستو وضعیت

د سيګار پلټنې
په دی ربع یا درو میاشتو کښی ،د افغانستان
دبیا رغونې لپاره ځانګړی عمومی پلټونکی د
نویو تحقیقاتو په اړه اعالن وکړی ،دا تحقیقات
به د افغانستان د بیارغونې لپاره د ځاکړی
اعتباری فنډ څخه د څارنې په موخه وکارول
شی .ال زیاتو معلوماتو لپاره لومړی برخې
 ۱۳پاڼه ته ستانه شی.

بودجې څخه  ۱۷فعالې پروژېت تمویل کیږی چی ټول لګښت یی  ۸۶۱میلیون ډالره دی او د هغه جملې ۶۸۳،۲۷
میلیون ډالره مصرف شوی دی 52.په  ۳.۱۶او  ۳.۱۷شمیرو انځورو کښی د مرستو حالت او مرسته کوونکو
په اړه هغه معلومات ښکارندوی کوی چی د  ۲۰۱۰کال د اوکتوبر تر  ۲۲پوری تر سره شوی دی .همدا مرستې
د اعتباری بودجه چی د افغانستان د اسالمی جمهوریت تر ټولو لوی عملیاتی لګښتونه او پرمختیایی پروګرامونه
53
جوړوی ترسره کوی.
مرستې په دوو څانګو باندی ویشل شوی دی -بیرته راګرځیدونکی لګښتونه(  )RCبرخه او د سرمایه ګذاری
برخه .د  ۲۰۱۱کال د جنوری د“ د هیواد ددرو میاشتو نوی حالت“ د  RCکښی د  ۲۰۱۰کال د نومبر تر ۲۱
پوری  ۲،۱۵میلیارډ ډالره مصرف شوی دی .د  RCکړکۍ یا برخه د افغانستان د اسالمی جمهوریت د عملیاتو
54
لکښتونه پوره کوی ځکه جی محلی عایدات په پرله پسی ډول د خپلو اړوندو مصرفو د پوره کولو توان نه لری.
او د سرمایه ګذاری کړکۍ یا برخه د پرمختیایی پروګرامو لګښتونه پوره کوی .د نړیوال بانګ د راپور په اساس
55
د سرمایه ګذاری د برخه لګښتونه ډیر لوړ وو او د  ۲۰۱۰کال د نومبر تر  ۲۱پوری  ۷۹فیصدو ته رسیدلی وو.

د افغانستان لپاره د قانون او نظم د پلی کولو د اعتباری فنډ سره مرستی

د افغانستان د د امنیت دد ګډی قومندانی انتقال -د  ۲۰۱۰کال د اوکتوبر د میاشتی د راپور په اساس ،امریکا د
 LOTFAسره نژدی  ۵۴۵،۶میلیون ډالره مرسته کړی 56.د دی مرستو ډیر برخه د  ۱۱۳۵۷۲د ملی اردو د
57
مسولینو د معاشاتو به ورکړه باندی لګول شوی دی چی د یادی بودجه لپاره یو اصلی ګام جوړوی.
اوس مهال  LOTFAد خپل کاری دوری په شپژمه مرحله کښی ده ،چی د  ۲۰۱۱کال د جنوری د  ۱نیټه څخه
58
فعال شوی او د ۲۰۱۳مارچ د میاشتی تر  ۳۱پوری غزیدلی.

110

د افغانستان بیا رغونه

I

ځانګړی عمومي پلټونکی

د مرستو وضعیت

 3.16انځور

 3.17انځور

ﭘﻪ  SYﻣﺭﺳﺗﻪ ﮐﻭﻭﻧﮑﻭ ﮐښﯽ ﭘﻪ ﮐﺎﻝ  1389ﺩ  ARTFﻭﻧډﻩ ،ﺩ  2010ﮐﺎﻝ ﺩ ﺍﮐﺗﻭﺑﺭ ﺩ 22ﻣﻪ څﺧﻪ ﺷﺭﻭﻉ
)ﺩ ﻣﻳﻠﻳﻭﻥ ډﺍﻟﺭﻭ ﭘﻪ ﺍﺳﺎﺱ(
ټﻭﻝ ﺗﻌﻬﺩ$954:

ټﻭﻟﯥ ﻭﺭﮐړﻝ ﺷﻭی$356 :

ﺩ ﺍﻣﺭﻳﮑﺎ ﻣﺗﺣﺩﻩ
ﺍﻳﺎﻻﺕ

215

590

 24ﺍﻧګﻠﻳﺳﺗﺎﻥ

118

ﺩ  ARTFﻭﻧډﻩ ﭘﻪ ﮐﺎﻝ  1389ﮐښﻲ ﺩ  2010ﮐﺎﻝ
ﺩ ﺍﻭﮐﺗﻭﺑﺭ ﺩ  22څﺧﻪ ﺷﺭﻭﻉ ﺩ ﺗﻌﻬﺩ ﺷﻭﻭ
ﺩ ډﻟﯥ څﺧﻪ ﺩ ﻭﺭﮐړﻝ ﺷﻭﻭ ﻗﺻﻁﻭﻧﻪ
) ﺩ ﻣﻳﻠﻳﻭﻥ ډﺍﻟﺭﻭ ﭘﻪ ﺍﺳﺎﺱ(
ټﻭﻝ ټﺎﻝ ﺗﻌﻬﺩ ﺷﻭی$954 :

 0ﺟﺭﻣﻧﯽ

67

ﺗﺳﻠﻳﻡ ﺷﻭی
$356

 0ﻧﺎﺭﻭی

39
33

 33ﻫﺎﻟﻧډ

 27 27ﮐﺎﻧﺎډﺍ
ﭘﺎﺗﯽ
$599

 21 24ﺳﻭﻳډﻥ
 23 23ﺍﺳﺗﺭﺍﻟﻳﺎ
 0 15ﻫﺳﭘﺎﻧﻳﻪ

ﻳﺎﺩښﺕ :ﺩ ﻏﻭﻧډې څﺧﻪ ﺩ ﺍﻏﻳﺯﻣﻥ ﺷﻭﻭ ﺷﻣﻳﺭﻩ .ﭘﻪ  1389ﻫﺟﺭی ﺷﻣﺳﯽ ﮐښﯽ ﭼﯽ
ﺩ 21/3/2010څﺧﻪ .20/3/2011

 14 19ﻧﻭﺭ
600

500

400

300
ﻭﺭﮐړﻝ ﺷﻭی

200

100

ﺳﺭﭼﻳﻧﻪ :ﻧړﻳﻭﺍﻝ ﺑﺎﻧګ :ARTF ” ،ﺩ ﻣﺎﻟﯽ ﭼﺎﺭﻭ ﭘﻪ ﺍړﻩ ﺩ ﻣﺳﻭﻝ ﺭﺍﭘﻭﺭ ﺩ 2010
ﺩ ﺍﮐﺗﻭﺑﺭ ﺩ  22ﺳﺭﻩ ﺳﻡ ﻟﻭﻣړی ﭘﺎڼﻪ

0

ﺩ ﺗﻌﻬﺩ ﺷﻭﻭ

ﻳﺎﺩښﺕ :ﺩ ﻏﻭﻧډې څﺧﻪ ﺩ ﺍﻏﻳﺯﻣﻥ ﺷﻭﻭ ﺷﻣﻳﺭﻩ .ﭘﻪ  1389ﻫﺟﺭی ﺷﻣﺳﯽ ﮐښﯽ ﭼﯽ ﺩ 21/3/2010څﺧﻪ 20/3/2011
ﺳﺭﭼﻳﻧﻪ :ﻧړﻳﻭﺍﻝ ﺑﺎﻧګ :ARTF ” ،ﺩ ﻣﺎﻟﯽ ﭼﺎﺭﻭ ﭘﻪ ﺍړﻩ ﺩ ﻣﺳﻭﻝ ﺭﺍﭘﻭﺭ ﺩ  2010ﺩ ﺍﮐﺗﻭﺑﺭ ﺩ  22ﺳﺭﻩ ﺳﻡ ﻟﻭﻣړی ﭘﺎڼﻪ
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Afghanistan reconstruction

ا منیت

د متحده ایاالتو د دفاع ادارې امنیت

د سيګار پلټنې

پدې درې میاشتو کې ،سپینه مانۍ په افغانستان او پاکستان کې دمتحده ایاالتو د ستراتیژي په خپل کلنۍ تبصره کښې
خپره کړه .دا تبصره په دوو مهمو موخو تاکید کوی :د القاعده د خوندي ځالې د منځه وړل ،او د طالبانو دا قدرت
چی وکوالی شی د افغانستان اسالمی جمهوریت دولت را نسکور کړای شی .دا راپور ورکوي چې په بعضي
ځایونو کې د القاعده مشرتوب کمزوري شوي دی او د طالبان د تحریک غړي نیول شوي دي؛ اګرڅه دا السته
روانې “ماتیدونکي او له منځتوتلونکي ښودل شوي دي 59“ .اداري مسولینو دا په ډاګه کړه چې مونږ به افغان ملي
امنیتي ځواکونه ( )ANSFته دا وړتیا ورکړو ترڅو د  ۲۰۱۱کال په لمړیو کې د امینتي چارو مشري په غاړه
60
وخلي او “د شرایطو مطابق د متحده ایاالتو د ځواکونو کمول په جوالی د  ۲۰۱۱کې“ .
د  ۲۰۱۰کال په نومبر کې د شمالي اتالنتیک د تړون سازمان( )NATOد غړو هیوادو مشرانو په یوه اعالمیه
کې هم د  ۲۰۱۱لمړیو ته اشاره شوي وه د افغانستان اسالمي جمهوري دولت ( )GIRoAاو د شمالي اتالنتیک د
تړون سازمان( )NATOد یو ګډ ارزوني نه ورسته د افغانانو ته د امنیت د مشري او مسوولیت د انتقال لپاره د پیل
ټکی وو .د سپني مانۍ د تبصري په څیر  ،د لیزبون اعالمیه هم تاکید درلود چې دا انتقال به د “ شرایط په اساس “
وي “ نه د جنتري په اساس“ .د مشرانو په دې غونډه کې ،د شمالي اتالنتیک د تړون سازمان( )NATOمشرانو په
افغانستان کې د روان ماموریت په هلکه خپلې ژمنې اظهار کړې او وړاندوینه يې وکړه چې د  ۲۰۱۴کال تراخره
61
پوري افغان ځواکونه به “ په ټول افغانستان کې د امنیت پوره مسوليت “په غاره واخلي..
62
د  ۲۰۱۰کال د دسمبر په  ،۳۱متحده ایاالتو د امنیت لپاره تقربیا  ۲۹.۶۱بیلیونه ډالره تخصیص کړې وو .د
دې مالي منابعې اکثر د افغانستان امنیتې ځواکونو مالي منابعو( )ASFFلپاره تخصیص شوي وي او د افغان
ملي امنیتي ځواکونه ( )ANSFد جوړولو ،تجهیزولو ،روزنې ،او ساتنې لپاره د امنیت د انتقال ګډ کومنده
63
افغانستان( )CSTC-Aله الرې برابر شوي وه.

امنيتي موخې

دې درې میاشتو کې ،د امنیت د انتقال ګډ کومنده افغانستان( )CSTC-Aمطابق ،د افغان ملي امنیتي ځواکونه
( )ANSFځواک  ۲۶۵۱۳۷وه ۱۴۹۵۵۳ .تنه په افغان ملي اردو( )ANAکې او  ۱۱۵،۵۸۴تنه په افغان ملي
پولیسو( )ANPکې 64.سره لدې چي د افغان ملي اردو( )ANAګمارل شویوپرسونلو شمیره زیاته شوي وه .د
افغان ملي پولیسو( )ANPلپاره رد شوه ځکه چې کمیت په نوي میتود د افغان ملي پولیسو( )ANPد ګمارل
شویو ځواکونو شمیر بیا ځلي محاسبه کیږي .مختلف فکتورونه د بیا ارزونې په ګډون چې څرنګه د روزنې الندي
پرسونل او چمتو پرسونل وشمیرل شي د ټیټې شمیري موجب شو او د یو نوي میتود د جوړولو لپاره یوه انګیزه
وه 65.په یوه روانه مالي پلټڼه کې  ،د افغانستان د بیارغونې ځانګړی عمومي پلټونکی د هغي کړنالري د ارزونې
په حال کې دي چې
د افغان ملي پولیسو( )ANPد خپل پرسونل د شمیرنې لپاره یو دقیق سسیتم جوړ کړي؛ د زیاتو معلوماتو لپاره ،
لمړي برخه  ،پې ۱۵.وګوری.
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افغان ملي ځواکونو ته د تجهیزاتو د جوړولو
او ساتنو لپاره د افغان امنیتې ځواکونو
تجهیزاتو( )ANSFلخوا یو تمویل شوی
پروګرام په خپل مالي پلټنه کي ،د افغانستان
د بیارغونې ځانګړی عمومي پلټونکی ومندله
چې ،د غټې مالي منابع (په  ۲۰۱۲مالي
کال کې  ۱۱.۴بیلیونه ډالره) او غټ شمیر
امکاناتو(تقریبا ۹۰۰برابرشوي یا پالن شوي)
د شتون سربیره ،د امنیت د انتقال ګډ کومنده
افغانستان( )CSTC-Aد بیارغونې اوږد مهاله
پالن نه دي جوړ کړي ،چې دا کار به پروګرام
د افغان ملی امنیتي ځواکو ستراتیژیو سره د
سمون نه غوړلو له ګواښ سره مخ کړی.د
زیاتو معلومات لپاره ،د لمړي برخې  ۵پاڼه
وګوري.

“”د نړیوال امنیت مرستندویه ځواک
( )ISAFاو افغان حکومت  ....د
شراکت یو قوي پالن منلی دی چې دا
پالن به د افغان ځواکونو مشرتابه او
واحدونو ته په تکتیکي کچه انکشاف
ورکړي ،سره له دي چې د انکشاف په
وړاندی غټې ستونزې پاتې دي” .
—“د افغانستان او پاکستان کلنۍ کتنې باندي عمومې
نظراچونه”
Sسرچینه :سپنه ماڼۍ ” ،د افغانستان او پاکستان کلنۍ کتنې باندي عمومي نظراچونه”،
،۲۰۱۰/۱۲/۱۶انالین الس رسئ .۱/۷/۲۰۱۱

ا منیت

د انسجام او بررسی ګډ هئیت ( :)JCMBد
افغانستان په هکله د ژمنو د تطبیق او څارني لپاره
د افغانستان اسالمي جمهوري دولت ( )GIRoAاو
نړیوال ټولنې ګډه هڅه ،چې د  ۲۰۰۶کال د لندن د
کانفرانس پایله وه.

 ۲۰۱۰په جنوري کې ،د انسجام او بررسی ګډ هئیت ( )JCMBوویل چې افغان ملي امنیتي ځواکونو
( )ANSFد پرسونل شمیره به د  ۲۰۱۱د دسمبر تر  ۳۱پوري به  ۳۰۵۶۰۰تنو ته ورسیږي ۳.۱ 66.جدول د
تیر دري میاشتو نه تر اوسه د امنیتي اهداف په نسبت د افغان ملي امنیتي ځواکونه ( )ANSFد قوتونو تغیر را
په ګوته کوي.

د امنیت مهم ټکي

د متحده ایاالتو د دفاع ادارې( )DoDپه اساس ،په افغانستان کې پرمختیا نا موزونه ده .په کلیدي عملیاتي سا حو
کې ،لکه د کابل چارچاپیره ساحې او په هلمند کې چیرته چې د  ۲۰۱۰کال په دوهمه برخه کې د ایتالف ځواکونو
قوي حضور درلود ،د متحده ایاالتو د دفاع ادارې( )DoDد امنیت د تقویه کولو په هکله د متوسط پرمختک راپور
ورکړ 67.د  ۲۰۱۰کال په دسمبر کې د امنیت شورا ته په خپل دری میاشتنې راپور کې ،د ملل متحد منشي راپور
ورکړ چې د حکومت صد عناصرو د هیواد شمالي برخو ته وغزیدل ،چیرته چې ورته نړیوال نظامي ځواکونه
68
حضور لري ،او په لوړه کچه فعالیتونه لري.
لکه څنګه چې په  ۲۰۱۰کال په اکتوبر کې د افغانستان د بیارغونې ځانکړی عمومي پلټونکي د درې میاشتي
راپور کې هم ذکر شوي دي،د  ۲۰۱۰په اګست کې ولسمشر حامد کرزی امر وکړ چې په څلور میاشتو کي ټول
ملي او نړیوال امنیتي شخصي قراردادیان( )PSCsبه وتړل شي .د  ۲۰۱۰کال د دسمبر په  ۶کې ،دوه اونۍ مخکې
له دي چې پریکړې عملي کړل شي ،د افغانستان د کورنیو چارو وزارت اعالن وکړ چې ملي او نړیوال شخصي
امنیتیي قراردادیان( )PSCsبه خپل عملیاتونو ته دوام ورکړي ،خو د یو تعداد محدودیتونو سره چې د سرکونو د
69
بندولو او پلټنو او کومو کړنې چې د افغانې قانون د تنفیذ سره مخالف وی د سرته رسولو څخه هغوی منع کوي.

امنیتي پیښې

په دسمبر د  ۲۰۱۰کال کې په خپل راپور کې ،د ملل متحده منشې وویل چې د په دي درې میاشتو کې د امنیتې
حادثو شمیر  ۶۶سلنه وه چې د ۲۰۰۹کال د ورته دورې نه ډیره ده .الکن د اخیری ملي انتخاباتو څخه ورسته د
حادثو شمیره کمه شوه .د حکومت د صد عناصرو لخوا د ښه انفجاري وسایلو کارونه ،اختطاف ،اود ملکې خلکود
وژنې په ګډون د نورو امنیتې حادثې .سربېره پردي ،د ملل متحد منشي راپور ورکړ چې د موسساتو د کارکوونکو
اختطافول او ځانمرګې بریدونه به داوام ولري .د درې میاشتو په جریان کې ،د اوسط په توګه په هر درې میاشتو کې
دری ځانمرګې بریدونه ترسره کیږي،په اصلي توګه نړیوال نظامي ځواکونه ،پولیس او حکومتي چارواکې هدف
70
نیول کیږي؛ او مغلق ځانمګري بریدونه هم دوام درلود ،چې په اول قدم کې یې نړیوال نظامي اډه په نښه کولې.

د  3.1جدول

د امنیت لپاره ستراتیژیک لمړیتوبونه
لمړیتوب

اوسني موخې

حالت

افغان ملي اردو

تر  ۲۰۱۰/۱۰پوري  ۱۳۴۰۰۰ځواکونه
تر  ۲۰۱۱/۱۰پوري  ۱۷۱۶۰۰ځواکونه

(تر  ۲۱/۱۲/۲۰۱۰پوري)  ۱۴۹۵۵۳ځواکونه

افغان ملي پولیس

تر  ۲۰۱۰/۱۰پوري  ۱۰۹۰۰۰ځواکونه
تر  ۲۰۱۰/۱۰پوري  ۱۳۴۰۰۰ځواکونه

( تر  ۲۱/۱۱/۲۰۱۰پوري ) ۱۱۵۵۸۴
پرسونل

یادداښت :شمېرې په ګردي کولو اغېزمنې شوي.
سرچینې :د نړیوال امنیت مرستندویه ځواک ( )ISAFد ګډي کومندي(،)IJCافغان ملي پولیس ،پریسټاټ۲۰۱۰/۱۲/۳۰ ،؛ د امنیت د انتقال ګډ کومنده افغانستان( ،)CSTC-Aد افغانستان
بیارغونې ځانګړی عمومي پلټونکی د ډیټا کال ته ځواب ۲۰۱۱/۴/۱؛ د ناټو د روزنو ماموریت ــافغانستان( ،)NTM-Aد افغانستان بیارغونې ځانګړی عمومي پلټونکی د ډیټا کال ته ځواب
.۲۰۱۰/۶/۷
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د افغانستان بیا رغونه

I

ځانګړی عمومي پلټونکی

ا منیت

افغان ملي اردو

د  ۲۰۱۰کال د دسمبرپه  ،۲۱د افغان ملي ارودو  ۱۴۹۵۵۳ځواک ؤ چې د  ۲۰۱۰کال د سپټمبر  ۲۲نه را په
دیخوا  ۱۱۳۴۹زیاتوالۍ را غلی  ،د امنیت د انتقال ګډ کومنده افغانستان( )CSTC-Aمطابق .د افغان ملی اردو
71
هدف دا دي چې د  ۲۰۱۱تر اکتوبره  ۱۷۱۶۰۰پرسونل ته او د  ۲۰۱۳تر اکتوبره  ۲۰۱۱پرسونل ته ورسیږي.
د اوسني ټول ټال  ۸۵۸۰۴پرسونل د افغان ملي اردو په شپږو قطعاتو کې ،د ځانګړو عملیاتو ځواک()SOF
فرقه ،د پال زمېنې  ۱۱۱فرقه ،کې ګمارل شوي دي ،د  ۲۰۱۰کال د دسمبر  ۳۰د نړیوال امنیت مرستندویه ځواک
( )ISAFد ګډي کومندي( )IJCلخوا د دفاع وزارت( )MoDد راپور په اساس 72.د  ۲۰۱۰کال د سپتمبر څخه را
پدیخواه دا یو کم زیاتوالي ( )۴۴۵دي 73.د افغان ملي اردو شپږ قطعاتو ،د ځانګړو عملیاتو ځواک( )SOFفرقې،
74
او د پال زمېنې د  ۱۱۱قطعې د پرسونلو تازه تشکیل چې د دفاع ورزات څخه منظور شوي ده ۹۶۶۰۴ ،تنه دي.
خو بیا هم ،د ګمارل شویو ځواکونو شمیر د هغو ځواکونو دشمیر سره چې په دندو کې حاضر دي مساوي نه
دي .لکه چې په  ۳.۱۸شکل کې ښودل شوي دي .هغه ځواکونه کوم چې د رخصتي پرته ناسوب( )AWOLدي
د ځواکونه چې په دنده لپاره موجود نه دي ډیره غټه سلنه جوړوي .لکه څرنګه چې د  ۳.۱۹په شکل کې ښودل
شوي دي .د نړیوال امنیت مرستندویه ځواک ( )ISAFد ګډي کومندي( )IJCمطابق ،د افغان ملي اردو د حاضری
وړاندیز کوي؛ د  ۲۰۱۰کال د نومبر میاشته کې ،د فاع وزارت د افغان ملي اردو کومندانونو ته واک ورکړ ترڅو
75
د منفي کړنو د مخنیوي او د حاضري د زیاتولو لپاره ګامونه پروته کړي.
د ۲۰۱۰کال د نومبر په میاشته کي ،د افغان ملي اردو  ۱۵۵کنډکونه درلودل ،چې د  ۲۰۱۰کال د مې د میاشتې
په نسبت  ۴۲زیات شوي دي،د کمندانانو د ارزیابي وسایلو د اداري( )CUATد تازه راپور په اساس چې د نړیوال
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ﺩﻭﻩ ﺳﻭﻩ ﭘﻧځﻣﻪ ﻗﻁﻌﻪ
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ﺩﻭﻩ ﺳﻭﻩ ﺍﻭﻭﻣﻪ ﻗﻁﻌﻪ
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ﻳﻭ ﺳﻠﻭ ﻳﻭﻟﺳﻣﻪ ﻣﺭﮐﺯی ﻓﺭﻗﻪ

7,087
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ﻧﻭﺭ
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ﺩ  SOFﻓﺭﻗﻪ
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15,000

0

ګﻣﺎﺭﻝ ﺷﻭی ﺧﻭ ﺣﺎﻅﺭ ﻧﺩی

PDY

ﻳﺎﺩښﺕ =AWOL :ﺩ ﺭﺳﻣﯽ ﺭﺧﺻﺗﯽ ﭘﺭﺗﻪ ﻏﻳﺭﺣﺎﺿﺭ  =PDYﭘﻪ ﺩﻧﺩﻩ ﮐښﯽ ﺣﺎﻅﺭ
ﺳﺭﭼﻳﻧﻪ ISAF-IJC, ANA PERSTAT , 12/30/2010
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6,308

2,228
1,942

6,802
10,000

ﺩﻭﻩ ﺳﻭﻩ ﭘﻧځﻠﺳﻣﻪ

7,335
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ﺩﻭﻩ ﺳﻭﻩ ﻳﻭﻣﻪ
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8,819

ﺩﻭﻩ ﺳﻭﻩ ﻧﻬﻣﻪ ﻗﻁﻌﻪ

63

ﺩﻭﻩ ﺳﻭﻩ ﺩﺭﺷﻳﻣﻪ
ﺩﺳﺗﻪ
ﺩﻭﻩ ﺳﻭﻩ ﭘﻧځﻣﻪ
ﺩﺳﺗﻪ

10,562

4,929

ﺩﻭﻩ ﺳﻭﻩ ﺍﻭﻟﻪ ﻗﻁﻌﻪ

75
17

ﺩ  2010ﮐﺎﻝ ﺩ ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ﭘﻪ ﺩﺭﻳﺷﻣﻪ ﺩ ﺍﻓﻐﺎﻥ ﻣﻠﯽ ﺍﺭﺩﻭ ځﺎﻧﯽ ﭘﻳﺎﻭړﺗﻭﺏ

ﺩﻭﻩ ﺳﻭﻩ ﺩﺭﻳﻣﻪ ﻗﻁﻌﻪ 16,671

63

18 13

100

سرچینه :جي اې اوو ،جي اې اوو  ”،۶۶۱ ۰۸-د افغانستان امنیت۱۸ ،۶/۲۰۰۸ ”،
پاڼه.
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ﺩ ﺍﻓﻐﺎﻥ ﻣﻠﯽ ﺍﺭﺩﻭ ﺩ ﻣﺳﻭﻟﻳﻧﻭ ﺣﺎﻅﺭﺗﻳﺎ ټﺎﮐﻝ ﺷﻭی ﺍﺟﺯﺍ
ﺩ  2010ﮐﺎﻝ ﺩ ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ﭘﻪ ﺩﺭﻳﺷﻣﻪ )ﻓﻳﺻﺩی(

15

تشکیل :د کورنیو چارو وزارت او د دفاع
وزارت لخوا کارول شوي د اړین تجهیزاتو او
پرسونلو لستونه ،کوم چې په دې حالت کې افغان
ملي اردو او افغان ملي پولیسو ته د مسئولو
کارکوونکو پوستونو او تجهیزاتي توکو تفصیالت
ورکوي( .دا کلمه په دری کې د ”تشکیل” په معني
ده).

2,498
5,000

ﺩﻭﻩ ﺳﻭﻩ ﻧﻬﻣﻪ

5,540

ﺩﻭﻩ ﺳﻭﻩ ﺍﻭﻭﻣﻪ
ﺩﺳﺗﻪ

5,145

ﻳﻭ ﺳﻠﻭ ﻳﻭﻭﻟﺳﻡ
ﻣﺭﮐﺯی ﻓﺭﻗﻪ

4,304

ﺩ  SOFﻓﺭﻗﻪ
0

ﭘﻪ ﺩﻧﺩﻩ ﮐښﯽ ﺣﺎﺿﺭ

ﻳﺎﺩښﺕ :ﺩ ګﻣﺎﺭﻝ ﺷﻭﻭ ﺧﻭ ﻏﻳﺭﺣﺎﻅﺭ ﭘﻪ ډﻟﻪ ﮐښﯽ ﺻﺣﯽ ﮐﺎﺭﮐﻭﻭﻧﮑﯽ ،ﭘﻪ ﺭﻭﺯﻧﻭ ﮐښﯽ ﻣﺻﺭﻭﻑ ﺍﻭ ﻫﻐﻪ ﭼﯽ ﺭﺳﻣﯽ ﺭﺧﺻﺗﯽ ﻳﯽ ﺍﺧﻳﺳﺗﯽ ﺍﻭ ﻫﻐﻪ ﭼﯽ ﺑﯽ ﻟﻪ ﮐﻣﯽ ﺭﺳﻣﯽ
ﺭﺧﺻﺗﯽ ﺧﭘﻝ ﮐﺎﺭ ﺗﻪ ﻧﺩی ﺣﺎﻅﺭ ﺷﻭی ﺷﺎﻣﻝ ﺩی
ﺳﺭﭼﻳﻧﻪ,ISAF-IJC, ANA PERSTAT :
.12/30/2010
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ا منیت

امنیت مرستندویه ځواک ( )ISAFد ګډي کومندي( )IJCلخوا برابر شوی وو .د  ۲۰۱۰کال د سپتمبر  ،د کمندانانو
د ارزیابي وسایلو د اداري( )CUATد دورې نه را پدي خوا ،دو کنډکونه یو د پالزمېنې د  ۱۱۱قطعې او بل هم د
دوسوه پنځمې قطعې څخه د مستقالنه عملیاتو وړتیا وښودله .سربیره پردي ۳۵ ،قطعاتو د  ۲۰۱۰کال د سپټمبر نه تر
76
نومبر زیاتیدونکي چمتولۍ وښود.
د نړیوال امنیت مرستندویه ځواک ( )ISAFد ګډي کومندي( )IJCپه اساس ،د افغان ملي اردو په  ۲۰۲غټو
77
عملیاتونو او  ۱۸۱۶۹ګځمو کې د  ۲۰۱۰کال د نومبر د  ۱۵څخه تر  ۲۱د دسمبر پوري ګډون کړي دي.

د افغان ملي اردو روزنې

د  ۲۰۱۰کال په نومبر کې د پکتیکا والیت د کالرک کمپ
د نویو عکسرو د روزنې په کمپ کې د افغان پوځ عسکر
د وسلود کارونې روزنه ترالسه کوي .په دي دري میاشتو
کې ،د  ۲۸۵۰۰څخه زیات د افغان ملي اردو پرسونل د یو
هراړخیزه روزنیز پرګرام څخه فارغ شوي دي ،چې د افغان
امنیتې ځواک د تجهیزات لخوا تمویل شوي وو ( .دایساف
تصویر ،اس اس جې رومین بیولینیټی ،فرانسوی اردو)

په دې درې میاشتو کې ،د افغان ملي اردو  ۲۸۵۱۵پرسونل د  ASFFلخوا تمویل شوي د یو هراړخیزي
روزنیزي پروګرام څخه فارغ شول ، ،د امنیت د انتقال ګډ کومنده افغانستان( )CSTC-Aپه اساس .د دغي
شمیري څخه  ۳۵۱۴تنه د ټیټو رتبو د افسرانو د کورس څخه ۹۱۸ ،تنه د نویو افسرانو د روزنې او یا دپخواني
افسرانو د مهارتونو د پراختیا د کورس څخه فارغ شول .د دغې درې میاشتو د فارغینو د نیمائې څخه زیاتو کسانو
د ابتدائې محاربې روزنیز پروګرام بشپړ کړي دي ،لکه چې په  ۳.۲۰شکل کي ښودلئ شي .د دغو پروګرامو
بعضو لځانه سره د لیک او لوست روزنه هم لرلې .د امنیت د انتقال ګډ کومنده افغانستان( )CSTC-Aپه اساس،
درې قراردادیانو افغان ملی پولیس او افغان ملي اردو ته د لیک او لوست روزنه ورکوله .دو یې افغانانو لخوا وو؛
دریم یې  OT ،د مشکالتو د حلولو روزنه وه ،افغاني فرعې قراردادیانو به یې کارول .دا قراردادونه د پیل کال
احتوا کړ ( د  ۲۰۱۱تر سپټمبر) او څلور یوکلن انتخاب یې درلود ،د  ۲۴۳میلیون ډالرو په ارزښت وړاندونی
شوي بودجې سره .د امنیت د انتقال ګډ کومنده افغانستان( )CSTC-Aاظهار کړ چې د افغان ملي ارودو موخه ده
ترڅو د  ۲۰۱۰کال د دسمبر میاشتي پوري  ۳۰۰۰۰پرسونل ته روزنه ورکړي او د  ۲۰۱۱کال د جوالی میاشتې
78
پوري  ۶۰۰۰۰پرسونل وروزي.
د ناټو د روزنو ماموریت ــافغانستان( )NTM-Aپه اساس ،په نومبر کې ،د  ۱۳۰۰څخه زیات د افغان ملي
اردو عسکر د ابتدائې حربې روزنو څخه په کندهار کې فارغ شول .دا فارغین به سوليرو والیتونو ته لکه ارزګان،
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ﺩ ﺍﻓﻐﺎﻥ ﺩ ﻣﻠﯽ ﺍﺭﺩﻭ ﺩ ﭘﺭﻭګﺭﺍﻣﻭﻧﻪ څﺧﻪ ﻓﺎﺭﻍ ﺷﻭی
ﻧﻭﺭ ﺭﺯﻧﻳﺯ ﭘﺭﻭګﺭﺍﻣﻭﻧﻪ5,104 :

ﭘﻪ ﺳﺎﺣﻭی ډﻭﻝ
ﺭﺍﻏﻭﻧډ ﮐړﻝ ﺷﻭی

ټﻭﻝ ﻓﺎﺭﻏﻳﻥ28,515 :

a

1,061

ﺍﺑﺗﺩﺍﻳﻪ ښﻭﻧځۍ
ﭘﻪ  NMMWVﻭﺳﻠﻳﺯﻩ ﺭﻭﺯﻧﻪ
ﺩ ﻣﺧﺎﻟﻳﻔﻧﻭ ﺳﺭﻩ ﺩ ﻣﺑﺎﺭﺯې
b
ﭘﻪ ﺍړﻩ ﺭﻭﺯﻧﻳﺯ ﮐﻭﺭﺳﻭﻧﻪ

779
598

ﻧﻭﺭ ﺭﻭﺯﻧﻳﺯ
ﭘﺭﻭګﺭﺍﻣﻭﻧﻪ
5,104

ﺩ ﺍﻓﺳﺭﺍﻧﻭ ﭘﻪ ﮐﭼﻪ ښﻭﻧځۍ

558
379

ﮐﺎﺑﻝ ﺣﺭﺑﯽ ښﻭﻧځۍ

360

ﺩ ﺍﻓﺳﺎﺭﺍﻧﻭ ﻟﭘﺎﺭﻩ ﭘﺭﻣﺧﺗﺎﻳﯽ ﮐﻭﺭﺳﻭﻧﻪ
ﺩ ﻣﺟﺎﻫﺩﻳﻧﻭ ﺩ ﺟﻠﺏ ﺍﻭ ﺟﺫﺏ ﭘﻪ
ﺍړﻩ ﮐﻭﺭﺳﻭﻧﻪ

309
1,060
1,000

5,035

ﻧﻭﺭ ﺗﺧﺻﻭﺻﯽ ﺭﻭﺯﻧﯥ
500

ﺩ  NCOﭘﺭﻣﺧﺗﻳﺎ
3,514

0

ﻳﺎﺩښﺕ :ﺩ  30/12/2010ﻓﺎﺭﻏﻳﻥ = HMMWVﺩ ﭘﺭﺍﺧﻭ ﻣﻭﺧﻭ ﻟﭘﺎﺭﻩ ﺩ ﻟﻭړ ﺳﺭﻋﺕ ﻟﺭﻭﻧﮑﯽ ﻣﻭټﺭ.
ﺍﻟﻑ .ﺩ ﺳﺎﺣﻭی ﻏﻭﻧډﻭ ﭘﻪ ﻣﺭﮐﺯ ،ﺩ ﻭﺍﺣﺩﻭﻧﻭ ﺑڼﻪ ،ﺗﺟﻬﻳﺯ ﺍﻭ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﺟﻣﻌﯽ ﺭﻭﺯﻧﻳﺯﻭ ﭘﺭﻭګﺭﺍﻣﻭﻧﻭ ﭘﻪ ﻻﺭﻩ ﺍﭼﻭﻝ.
ﺏ :ﺩ ﻣﺧﺎﻟﻳﻔﻳﻧﻭ ﺳﺭﻩ ﺩ ﻣﺑﺎﺭﺯې ﭘﻪ ﺭﻭﺯﻧﻳﺯ ﭘﺭﻭګﺭﺍﻡ ﮐښﯽ ﺑﻪ ﻫﻡ ﺩ ﺍﻳﺗﻼﻓﯽ ﻗﻭﺍﻭﻭ )ﻣﻠﮑﯽ ﺍﻭ ﻧﻅﺎﻣﯽ( ﺍﻭ ﻫﻡ ﺩ ﺍﻓﻐﺎﻥ ﻣﻠﯽ ﺍﺭﺩﻭ ﺍﺳﺗﺎﺯی ګډﻭﻥ ﻭﻟﺭی
ﺳﺭﭼﻳﻧﻪ :ﺳﻳګﺎﺭ ﻳﺎ ﺩ ﺍﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎﻥ ﺩ ﺑﻳﺎ ﺭﻏﻭﻧﯥ ﻟﭘﺎﺭﻩ ځﺎﻧﮑړی ﻋﻣﻭی ﭘﻠټﻭﻧﮑﯽ ﺩ  4/1/2010ﻏﻭښﺗﻧﯥ ﺗﻪ ﺩ  NTM-A/CSTC-Aځﻭﺍﺏ
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د افغانستان بیا رغونه

I

ځانګړی عمومي پلټونکی

ﺍﺑﺗﺩﺍﻳﯽ
ﺟﻧګﯽ
ﺩ ﺭﻭﺯﻧﯥ ﻻﻧﺩی
14,862

ا منیت

هلمند ،کندهار،او زابل ته وستول شي .د ابتدائی محرابو روزنه یو  ۸اونیز تقویتي کورس دی په کوم کې چې زده
کوونکي د نظامي تمرین ،د وسلو سره اشنائي ،تکتیکونه ،فزیکي تمرینونه ،او لیک او لوست په هکله درسونه
79
ترالسه کوي.
د ناټو د روزنو ماموریت ــافغانستان( )NTM-Aهمدارنګه وویل چې د  ۲۰۱۰کال د نومبر په  ،۴د  ۴۵۶۰په
شمیر نارینه او ښځو د افغانستان د ملي نظامي اکادمۍ د  ۲۰۱۵کال د صنف لپاره خپلو کې سایلي وکړه .دا اکاډمي
80
چې په کابل که موقعیت لري ،د متحده ایاالتو د نظامي اکادمۍ نه ورسته مجهز او مډرڼه جوړه شوه.
د نړیوال امنیت مرستندویه ځواک ( )ISAFد ګډي کومندي( )IJCلخوا برابر کړي شوي د کمندانانو د ارزیابي
وسایلو د اداري( )CUATراپور په اساس ،د  ۲۰۱۰کال د دسمبر په اتمه  ۲۹۰قطعي یو د انجنیري پوهنتون د بلخ
په والیت کې پرانیست ،ترڅو افغان ملي اردو انجینرانو ته د چاودونکو توکو د مندې او خنثی کولو ،او بنسټون د
تخریباتو د ترمیم په اړه روزنه ورکړي .برڅیره پردي ،د ناټو د روزنو ماموریت افغانستان( )NTM-Aد استادانو
لخوا دا اخري صنف وو .د نړیوال امنیت مرستندویه ځواک ( )ISAFد ګډي کومندي( )IJCبیان کړل ،راتلونکي
81
کورسونه به د افغانانو لخوا تدریس کیږي.

ښځي په افغان ملي اردو کې

د امنیت د انتقال ګډ کومنده افغانستان( )CSTC-Aد راپور په اساس ،د تیر درې میاشتو نه تر اوسه د هغو ښځو
شمير چې په افغان ملې اردو کې خدمت کوي  ،تغیر نه دي موندلی .د  ۲۰۱۰کال د دسمبر په  ۳۱کې ۲۹۹
ښځو ــــ ۱۹۵افسرانې او  ۱۰۴د ټیټورتبو افسرانې شتون درلود .د  ۱۶ښځینه نومندانو د افسری روزنې صنف د
 ۲۰۱۰کال د دسمبر په  ۱۸پیل شو .د نړیوال امنیت مرستندویه ځواک ( )ISAFد ګډي کومندي( )IJCپه اساس،
د افغان ملي اردو پالیسي داده ترڅو په پوره اندازه ښځېنه پرسونل وګماري ترڅو د دوي دوي د پروژي په ختم
82
کې د ځواکونو  ۱۰سلنه جوړه کړي.

د افغان ملي اردو اساسی بنسټونه

د امنیت د انتقال ګډ کومنده افغانستان( )CSTC-Aپه اساس ،په دا درې میاشتو کې ۱۴ ،نویو بنسټیزو پروژو ته ( د
 ۱۳۰.۵میلیون ډالرو په ارزښت ) تخصیص ورکړ شو ۵۳ ،پروژو کار روان ده ( د  ۱.۱بیلیونو ډالرو په ارزښت
) ۲ ،تکمیل شوي دي (  ۷.۱میلیون ډالره) ۶ ،نورو يې لغوه شوي ( ۹۷میلیون ډالر) .دا پروژو تجهیزات او ودانی
برابرولي کوم چې د افغان ملي اردو د حمایت ،بیارغونې او عملیاتو لپاره اړینې وي .نظامي اډې ،قرارګاوې ،د روزنې
83
وداني ،ګدامونه او زیرمتونونه ،او د ساتني تجهیزات په دغو پروژو کي شامل وو.
په غټو پروژو کې په پکتیا کې د افغان ملي اردو لپاره د اډی جوړول ،کوم چې  ۸۸.۷میلیونه ډالر لګښت لري
او د مهال ویش له مخه باید د  ۲۰۱۱کال د سپټمبر تر  ۳۰پوری بشپړ شي ،او په کابل کې د افغان دفاع پوهنتون
جوړول کوم چې  ۸۲.۸میلیونه ډالره لګښت لري او تعین شوي ده چې باید د  ۲۰۱۱کال د نومبر تر  ۱۰بشپړ
شي 84.په دي دري میاشتو کې د افغانستان د بیارغونې ځانګړی عمومي پلټونکی په کابل نظامي روزنیز مرکز
کې د بنسټیزو پروژو او د افغان دفاع پوهنتون د جوړولو قراردادونه په هکله نوي مالي پلټنې اعالن کړي .د ال
زیاتو معلومات لپاره په لمړی برخه کې  ۱۲پاڼه وګوري.
د آی ټې ټې شرکت ورسته له هغې چې د  ۲۰۱۰کال په جوالی کې د متحده ایاالتو د نظامي انجنیرانو د
اداري( )USACEلخوا د کارونې د اداره کولو اوساتنو دو قراردادنو ورکړي شول ،د  ۲۰۱۰کال د نومبر په اوله
نیټه ،په  ۳۴والیتونو کې د افغان ملې اردو د  ۱۱۰تاسیساتو د کارونې او ساتنې ټول مسوولیت په غاړه واخیست.
دو قرار دادونه یو په شمالي زون کې د تاسیسات لپاره ،او بل په سولي زون کې د تاسیسات لپاره چې پنځه کلن
دوري کې تقریبا  ۸۰۰میلیونه ډالره ارزښت لري .دوی د افغان ملي پولیسو مرکزونه هم احتوا کوي .د قرار داد یو
برخه دا هم وه چې د آی ټې تې شرکت به افغانې کارکوونکو ته د تاسیساتو د مدیریت ،او دي نلدوانې ،نجاري او
برقی کار په کډون د کسبونه روزنه ورکوي .د آی ټې ټې شرکت په پام کې لري ترڅو په پیل کې  ۴۰۰۰کارکونکې
استخدام کړي ،چې تقریبا  ۸۰سلنه د هغو به ځاي ګمارشوي افغانان وي .د متحده ایاالتو د نظامي انجنیرانو

د متحده ایاالتود کانګرس لپاره راپور  Iجنوري ۲۰۱۱ ،۳۰
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د سيګار پلټنې
د افغان ملي امنیتي ځواکونو لپاره تقربیا
 ۹۰۰تاسیساتود رغونې او ساتنې د پروګرام
په مالي پلټنه کې ،د افغانستان د بیارغونې
ځانکړی عمومي پلټونکی ومندله چې د امنیت
د انتقال ګډ کومنده افغانستان( )CSTC-Aد
بیا رغونې یو اوږد مهاله پالن نه دي جوړ
کړي کوم چې په ډاګه کړي چې د تاسیساتې
پروژې څرنګه د افغان امنیت د اهدافو سره
سمون خوری ،د اوسني تاسیساتو د وړتیاو
نواقص په ګوته کړي ترڅو د امنیت اهدافو
سره سمون وخري ،او وارزوي چې کوم ډول
پالن شوي تاسیسات به د دغو نواقص د منځه
وړلو لپاره مرسته وکړي .د زیاتو معلومات
لپاره د لمړي برخې  ۵پاڼه وګورئ.

ا منیت

سوډو د بهرنیو نظامي خرڅالو :د بهرنیو
نظامي خرڅالو( )FMSپروګرام سره توافق ،د
متحده ایاالتو د دفاع ادارې( )DoDلخوا د دولت
نه دولت ته د متحده ایاالتو دفاعي تجهیزاتو،
خدماتو،او روزنو خرڅالو میتود .لکه د بهرنیو
نظامي خرڅالو( )FMSپه قراردادي ډول کې ،د
سوډو بهرنیو نظامي خرڅالو( )FMSتدارکات د
دفاعي امنیت د انسجام ادارې لخوا نظارت کیږي.
د بهرنیو نظامي خرڅالو( )FMSقراردادي ډول
نه په توپیر ،د متحده ایاالتو د دفاع ادارې()DoD
د افغان ملي امنیتي ځواکونه ( )ANSFد روزنې
او تجهیز لپاره د کانګرس لخوا د افغان امنیتې
ځواک تجهیز ته تخصیص شوي مالی منابعو څخه
وسله اخلي.

سرچینې :جې اِې اوو ۰۹ـ ” ،۲۶۷د افغانستان د وسلو ځوابدهي ” ،انالین
السرسئ ۲۰۱۰/۱۰/۱۴؛ ډي اس سي اِي ،بهرنی نظامي خرڅالو انالین السرسئ
.۲۰۱۰/۱۰/۱۶

اداري( )USACEپه اساس ،د افغان ملي امنیتي ځواکونه ( )ANSFد تاسیساتو شمیر تقربیا په میاشت کې د ۱۰
پر نسبت زیاتوالي مومي .دنویو تاسیساتو د پرانیستو سره سم به د آی ټې ټې شرکت به هغوي د کارونې او ساتنې
مسولیت په غاړه واخلي 85.د کارونې او ساتنې د قرار دادونو نظارت د افغانستان د بیارغونې ځانکړی عمومي
پلټونکی د  ۲۰۱۱مالي کال د پلټنې د پالن یوه برخه ده؛ د زیاتو معلوماتو لپاره دې لمړي برخې  ۶پاڼه ،وګوري.

د افغان ملي اردو تجهيزات

د ناټو د روزنو ماموریت ــافغانستان( ، /)NTM-Aد امنیت د انتقال ګډ کومنده افغانستان( )CSTC-Aپه اساس
،د  ۲۰۱۱کال د جنوری په  ،۵د شمالي اتالنتیک تړون سازمان ( )NATOاو نړیواله ټولنه د افغان ملي امنیتي
ځواکونه ( )ANSFپه  ۴۵۰۰۰۰وسلو او  ۵۰الوتکې سنبال کړ .د ائتالف قوواو الندي تجهیزات وپلورل او
86
برابر کړل:
• لکه ام ـ ۱۶ډوله ټوپک ۹ ،ملي متر توپانجې ،د ډول ډول اهداف لپاره د قوي ټیرونو لرونکې
موټر( ،)HMMWVsاو څپک تکتیکې موټر
• الوتکې ،لکه سې ــ ۲۷ګارګو طیارې او آم اي ــ ۱۷چورلکې.
• اختصاصي تجهیزات ،لکه د په شپه کي لیدونکې دوربینونه او رادیوګانې
په یو روانه مالي پلتنه کې ،د افغانستان د بیارغونې ځانګړی عمومي پلټونکی د متحده ایاالتو لخوا د افغان ملي
امنیتي ځواکونه ( )ANSFته برابر شویو ترانسپورتي وسایلو د جوابدهي بیا کتنه کوي.
د امنیت د انتقال ګډ کومنده افغانستان( )CSTC-Aپه اساس  ،د  ۲۰۱۰کال د اکتوبر د  ۱نه د دسمبر
تر  ۳۱پوري ،افغان ملي اردو  ۳۸۳۵وسلي ۳۹۲ ،ټرانسپورټې وسایل ،او  ۱۳۱۶راډیوګانې چې مجموعي
ارزښت يې  ۴۱۰میلیون ډالره کیږي ،ترالسه کړل .چې د افغان ملي اردو لخوا ترالسه شویو زیاتره تجهیزات د
متحده ایاالتو څخه راخلي  ،د افغانستان امنیتې ځواک تجهیزات له الری تمویل شوي او د اف ام اس سوډو لخوا
پلورل شوي دي .د امنیت د انتقال ګډ کومنده افغانستان ( )CSTC-Aپه اساس ،بعضي مخکنې  Warsawډوله
اسلحې تراوسه په بلغاریا ،اوکراین او بوسنیا کې جوړیږی ،الکن دې دغو اسلحو جوړیدل د متحده ایاالتو پوځ د
قراردادونو د دفترونو لخوا ورکړي شوي قراردادونو له الري ترسره کیږي .د افغان ملي اردو د تجهیزاولو نور
میکانیزمونو یا پروسې کې  ،کارس لیولنګ ( د افغان ملي اردو او افغان ملي پولیسو ترمنیځ) او د زیاتو دفاعي
87
مادو پروګرام او د نورو هیوادو لخوا اعانې شامل دي.

د  3.2جدول

افغان ملي اردو ته ورکړي شوي وسلې ،ټرانسپورتې وسایل ،او مخابرې.
د تجهیزاتو ډول

د دري میاشتو ختم ۲۰۱۰/۱۲/۳۱

د دري میاشتو ختم ۲۰۱۰/۹/۳۰

2,857

4,844

ایم ۱۶اِې ۴ډوله ټوپک

978

1,763

نوري وسلې

340

1,041

سپک او متوسط ډوله تکتیکي موټر

52

154

زیریداره ایچ ایم ایم ډبلیو وی اِي

1,168

2,254

ډیر لوړ فرکونسی لرونکي ډوله مخابرې بي

148

187

لوړ فریکونسي ډوله مخابري سې

وسلې

ټرانسپورتې وسایل

مخابرې

الف .زیریداره ایچ ایم ایم ډبلیو ويس کې ایم ،۱۱۵۱ایم  ۱۱۵۲او ایم  ۱۱۵۲امبوالنس ماډلونه شامل دي.
ب .ډیر لوړ فرکونسی لرونکي ( )VHFمخابرو کې د موټروال او ای سي وو ایم مختلف ډوله مخابري سیستمونه شامل دي.
ج .لوړ فریکونسي( )HFمخابرو کې د کوډان مخابری مختلف سیستمونه شامل دي.
سرچینې :د امنیت د انتقال ګډ کومنده افغانستان( ،)CSTC-Aد افغانستان د بیارغونې ځانکړی عمومي پلټونکی د ډیتا کال په وړاندي ځوابونه ۲۰۱۰/۴/۱۰ ،او .۲۰۱۱/۴/۱
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ا منیت

لکه چې د  ۳.۲جدول کې ښودل شوي دي ،په ټولو کټګوریو کې ،په دي درې میاشتو که د تیر په نسبت لږ
تجهیزات افغان ملي اردو ته ورکړل شوي دي .د نړیوال امنیت مرستندویه ځواک ( )ISAFګډي کومندي()IJC
88
د افغان ملي اردو د رغوني څخه افغان ملي پولیسو روغوني ته د پام تغیر په ګوته کوي.

افغان ملي پولیس

د متحده ملتونو پراختیايې پروګرام ( )UNDPپه اساس ،د افغان ملي پولیسو معاشونه ،د خوارک مصرف ،او نور
مهم پروژي د افغانستان لپاره د امانتې پانګو سپارښته او قانون( )LOTFAپه اساس د بیاورکړی له الری د مالې
وزارت ته ورکول کیړي .د امنیت د انتقال ګډ کومنده افغانستان( )CSTC-A.90په اساس،تیرو دري میاشتو کې،
د افغانستان لپاره د امانتې پانګو سپارښته او قانون( )LOTFAد افغان ملي پولیسو  ۱۱۳۵۷۲سرتیرو ته معاشونه
ورکړل 89.د  ۲۰۱۰کال د اکتوبر کې ،د افغانستان لپاره د امانتې پانګو سپارښته او قانون( )LOTFAته د متحده
ایاالتو اعانه تقریبا  ۵۴۵.۶میلیون ډالره ده 90.د افغانستان لپاره د امانتې پانګو سپارښته او قانون( )LOTFAبه
اړه د ال زیاتو معلوماتو لپاره په دی راپور کښی د” مرستو د حالت”برخې ته ستانه شی.
د نړیوال امنیت مرستندویه ځواک ( )ISAFد ګډي کومندي( )IJCپه اساس ،د  ۲۰۱۰کال د نومبر په ۲۱
کې ،د افغان ملي پولیسو ټول ټال ځواک شمیر  ۱۱۵۵۸۴کسان وو ۴۶۰ 91.څخه زیات د پولیسو واحدونه د
 ۳۶۰څخه زیاتو د پولیسو په مرکزونو کې خدمت کوي .د پولیسو دغه واحدونه د ائتالفې ځواکونو لخوا روزل
شوي دي او د نښه ویشتلو ،جرمې پلټنواو ګرویګونو ،د جرمي توکو د ازمینې ،او د ترافیک په برخه کې روزنه
ترالسه کړي ده 92.افغان ملي پولیس کې افغان یونفارم پولیس(، )AUPافغان سرحدي پولیس ( )ABPاو افغان
ملي ملکي پولیس( )ANCOPشامل دي .د افغان ملي پولیسو د ځواک اجزاء د  ۲۰۱۰کال د نومبر د  ۲۱د
ارزونې په اساس ،لکه چې د  ۳.۳جدول کې ښودل شوي ده.
د امنیت د انتقال ګډ کومنده افغانستان( )CSTC-Aپه اساس ،د افغان ملي پولیسو ګمارل شویو ځواکونو دشمیر
د تعینولو پخوانی میتود ،چې د کورنیو چارو د وزارت لخوا ورکړل شویومعلومات په اساس وو ،د مبالغې څخه
ډکه پایله يې درلودله .د دغې پایله د الیلونو له جمله څخه ، ،د امنیت د انتقال ګډ کومنده افغانستان()CSTC-A
وویل ،چې د  ۲۴میاشتو د راپور ورکولو د دورې په جریان کې (د ترافیکو ،اوروژنې او نجات ،طبابت ،روزنې /
تعلیمات ،د استخبارتو سره مبارزې ،د مخدره توکو سره مبارزه ،استخبارات ،او د تروریزم سره د مبارزي واحدونه
پروسونل) مربوطه د  ۱۰۰۰۰څخه د زیاتو افغان ملي پولیسو د دوځلي شمیرل وو .سربيره پر دې ، ،د امنیت د
انتقال ګډ کومنده افغانستان( )CSTC-Aبیان کړل چې د افغان ملي پولیسو نهائی ځواک تقربیا ” ۹۰۰۰د تشکیل
څخه زیات ”پرسونل( دغه شمیر د افغان ملي پولیسو د منل شوي ځواک څخه ډیر دي)  ،نوي ګمارل شوي افراد
د  3.3جدول

د اې اٍن پې ځواک قوت ،د  ۲۰۱۰کال د نومبر ۲۱مه.
د تشکیل پوستونو ته نه
دي ګمارل شوي

د تشکیل پوستونو ته ګمارل
شوي

منظور شوی (تشکیل)

9,136

106,448

122,000

د افغان ملي پولیس ( ټول ټال ځواک :
)115,584

4,418b

61,777

71,018

اِې یوو پې

—

د افغان ملی پولیس د اجزاءو تخصیص

—
4,718b

a

18,994

20,689

اِې بې پې

6,720

11,276

افغان ملي ملکې پولیس

18,957

19,017

نور واحدونه

a

یادداښت = --- :موجود ندي.
الف .د کورنیو چارو وزارت قرارګاو ،د جرم ـضد ،روزنې ،د مخدره توکو سره د مبارزې ،لوجستیکې ،طبي ،اوروژنې ،او ګمروکاتو په واحدونو کې مقرر شوي پروسونل ،شامل دي؛
شمیرې د افغان ملي پولیسو منظور شوي او ګمارل شوي مجموعي ارقامو او د افغان ملي پولیسو د هر جز د منظور شویو او ګمارل شویو د مجموعي ترمینځ توپیر په اساس ده.
ب .د تشکیل نه عالوه او روزنې ته نوي شامل شوي زده کوونکې شامل دي ،مګر  ۷۶۰۵تنه د تشکیل نه پرته پرسونل چې هغه واحدونو ته کوم چې د نورو منابعو څخه تمویلږی ،ګمارل
شوي دي یا افغان خلکو ساتنې ځواک ته  ۷۶۱تنه ګمارل شوي شامل نه دي.
سرچینې :ایساف ،پریسټاټ۲۰۱۰/۴/۱۰ ،؛ د نړیوال امنیت مرستندویه ځواک ( )ISAFد ګډي کومندي(،)IJCد افغانستان بیارغونې ځانګړی عمومي پلټونکی د ډیټا کال ته ځواب

د متحده ایاالتود کانګرس لپاره راپور  Iجنوري ۲۰۱۱ ،۳۰

107

کارس لیولنګ  :په صحنه کې د ستراتیژیک
او عملیاتې کچې ،د مواد د تغیرولو پروسې د
یو نظامې عنصر څخه وو بل ته ترڅو د هغې
لوړ لمړيتوب سره سمون وخري ،د کمندانانو د
لوجستیکې اختیارتو کې .د کارس لیولنیګ پالنونه
باید د مشخصو بیاورکړې مشخص کړنالرې
شامل کړي.
د زیات دفاعي مواد a :د دفاعې امنیت انسجام
ادرې لخوا یو ادراه شوي پروګرام .د  ۱۹۶۹کال
د بهرنیو مرستو قانون او د وسلو د صادرولو د
کنترول قانون کې د تاسیس شوی واک په اساس،
د دفاع واضح کړي دي چې د پوځ د السرسئ په
څیر بهرنیو دولتونو یا نړیوال سازمانونو ته هم
وړاندي کیدي شي البته د متحده ایاالتو ملي امنیت
او د بهرني پالیسي د اهدافو په حمایت کې.
سرچینې :د متحده ایاالتو د دفاع ادارې( ،)DoDد نظامې لغاتو دکشینري ،انالین
راسرسئ ۱۲/۷۲۰۱۰/؛ ډي اس سي اِې ،زیاتې دفاعي مواد ،انالین راسرسئ
.۲۰۱۱/۱۳/۱

ا منیت
او روزنکي ،له شمیر یستلي وو 93.په یو روانه مالي پلټڼه کې ،د افغانستان د بیارغونې ځانګړی عمومي پلټونکی
د افغان پولیسو لخوا د پرسونل د شمیرنې جوړ شوي صحیح سیستم ارزوي؛ د زیاتو معلوماتو لپاره د لمړی برخې
 ۱۵پاڼه ،وګوري .د نړیوال امنیت مرستندویه ځواک ( )ISAFد ګډي کومندي( )IJCپه اساس ،د افغان یونفارم
لرونکو پولیسو  ۳۳سلنه پرسونل او د افغان سرحدي پولیسو  ۲۳سلنه کنډکونو د  ۲۰۱۰کال د سپتمبر نه تر نومبر
پوري خپل چمتووالي که زیات والی اوښود .برڅیره پردي ،د افغان ملي پولیسو څلور واحدونه په مستقل توګه
عملیات ترسره کوي 94.د نړیوال امنیت مرستندویه ځواک ( )ISAFد ګډي کومندي( )IJCپه ډاګه کړ چې د افغان
ملي پولیسو د جوړونې او ساتنې په وړاندي مشکالت عبارت دي ،په دنده کي کم حاضریدلو میزان ،د ګمارلو
متناقضه او متغیره پروسه ،او د ناروزل شویو پرسونلو غټه کتله .د نړیوال امنیت مرستندویه ځواک ( )ISAFګډي
کومندي( )IJCوویل چې د حل ممکنه الري کې د راپور ورکولو او د دندو ته د حاضریدو د کچه روړولو لپاره
د پروسې بهترولي ،د دي تضمیننول چې د افغان ملي پولیسو ګمارل د شفافیت د معیارتو سره سمون لري ،او د
95
اصالحاتو روزنیزو هڅو ته دوام ورکول ،شامل دي.

د افغان ملي پولیسو روزنه

د امنیت د انتقال ګډ کومنده افغانستان( )CSTC-Aپه اساس ،د افغان ملي پولیسو  ۹۰۶۶پرسونل د روزنیزو
کورسونو څخه فارغ شوي دي؛ د هغوي د جملې څخه  ۳۸۲۶تنو د افغان یونفارم لرونکو پولیسو د ګرځنده پولیسو
ابتدائی کورس بشپړکړ او  ۱۹۵۳د افغان ملي پولیسو د افسرانو درې کلن کورس څخه فارغ شول ،لکه چې د دغې
درې میاشتو د فارغینو په  ۳.۲۱شکل کې ښودل شوي دی 96.امنیت د انتقال ګډ کومنده افغانستان( )CSTC-Aپه
ډاګه کړ چې  ۵۰۳۳تنه افغان یونیفارم لرونکو پولیسو ته ۱۵۰۶ ،تنه افغان سرحدي پولیسو ته او  ۱۲۶۳ته افغان
97
ملي ملکي پولیسو لیکو ته وګمارل شول.
د امنیت د انتقال ګډ کومنده افغانستان( )CSTC-Aپه اساس،د  ۲۰۱کال په اکتوبر کې ،د افغان ملي پولیسو
 ۱۷۵۳۳تنه پرسونل د لیک او لوست روزنې الندې وو .لکه څرنګه چې مخکي ذکر شول ،دري قراردادیان افغان
ملي اردو او پولیسو ته د لیک او لوست روزنه ورکوي؛ دوه یې د افغان لخوا دي او دریم یې بیا افغاني فرعي
قراردادیان کاروي .دا قراردادونه دې پیل یو کال احتوا کوي (د  ۲۰۱۱کال تر سپټمبره) او د  ۲۴۳میلیونه ډالرو
تخمین شوي بودجه سره  ،یو کلن څلور انتخابه لري .د امنیت د انتقال ګډ کومنده افغانستان( )CSTC-Aبیان کړل
چې د افغان ملي پولیسو هدف دادي چې د  ۲۰۱۰کال تر دسمبره  ۲۰۰۰۰،پرسونل تر روزنې الندي ولري او د
98
 ۲۰۱۱تر جوالی پوري  ۴۰۰۰۰تنه تر روزنې الندي ولري.
د  3.21انځور

ﺩ ﺍﻓﻐﺎﻥ ﻣﻠﯽ ﭘﻭﻟﻳﺳﻭ ﺩ ﻓﺎﺭﻏﻳﻧﻭ ﭘﺭﻭګﺭﺍﻣﻭﻧﻪ
ﻓﺎﺭﻏﯽ9,066 :
ﺩ  AUPﺍﺑﺗﺩﺍﻳﯽ
ګﺯﻣﻪ ﮐﻭﻧﮑۍ
ﺩﺭې ﮐﻠﻥ ﺭﻭﺯﻧﻳﺯ
ګﻭﺭﺱ

3,826
1,953
1,641

ﺩ  ABPﮐﻭﺭﺱ
770

ANCOP NCO
AUP NCO

330

ﺩ ﺩﺭﻳﻭﺭی ﭘﻪ ﺍړﻩ
ﺭﻭﺯﻧﻳﺯ ﻻﺭښﻭﻧﯥ

205

ﻧﻭﺭ ﺗﺧﺻﻭﺻﯽ
ﺭﻭﺯﻧﻳﺯ ﭘﺭﻭګﺭﺍﻣﻭﻧﻪ

341
4,000

3,500

3,000

2,500

2,000

1,500

1,000

500

ﺳﺭﭼﻳﻧﻪ :ﺳﻳګﺎﺭ ﻳﺎ ﺩ ﺍﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎﻥ ﺩ ﺑﻳﺎ ﺭﻏﻭﻧﯥ ﻟﭘﺎﺭﻩ ځﺎﻧﮑړی ﻋﻣﻭی ﭘﻠټﻭﻧﮑﯽ ﺩ  4/1/2010ﻏﻭښﺗﻧﯥ ﺗﻪ ﺩ  NTM-A/CSTC-Aځﻭﺍﺏ
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0

ا منیت
د ناټو د روزنو ماموریت ــافغانستان(/)NTM-Aد امنیت د انتقال ګډ کومنده افغانستان( )CSTC-Aپه اساس،
د  ۲۰۱۰کال د ډسمبر په اوله ،د روزنې په مرکزي مرکز کې د افغان ملي ملکې پولیسو  ۳۹۵تنو پرسونلو ۱۶
اونیزه درس بشپړ کړ .دا روزنه د د افغان ملي پولیسو د استادانو په مرسته د ايټالیايې کرابینیري لخوا په الره چول
99
شوي وه.

د افغان ملي پولیسو لیک او لوست (سواد)

د افغان ملي پولیسو د پرسونل په منیځ کې د لیک او لوست زده کول د یو مشکل په توګه پاتې دي .لکه څرنګه چې د
افغانستان د بیارغونې ځانګړی عمومي پلټونکی په درې میاشتنې راپور کې د  ۲۰۱۰کال په اکتوبر کې په ډاګه شوي
وو ،د امنیت د انتقال ګډ کومنده افغانستان( )CSTC-Aد تصادفي ازموینو او نمونه اخستلو څخه تخمین کړ چې د افغان
ملي پولیسو  ۴.۵سلنه باسواده دي 100.د د ناټو د روزنو ماموریت ــافغانستان( )NTM-Aپه اساس ،د ټولو ځواکونو د
سواد ارقام موجود نه دي؛ سره له دي ،د نومبر په میاشته کې د افغان ملي پولیسو نویو ګمارشویو پرسونل ته په الره
اچول شوي ازموینه وښودل چې د یواځې  ۲.۲۴سلنه باسواد دي ۱۷۴(.نویو ګمارل شویو پولیسو د برې نمري ترالسه
کړي) .عمومي هدف دا دي چې د افغان ملي پولیسو ټول پرسونل ( د افغان پوهې د معیار په اساس) د دریم صنف د
101
لوستلو وړتیا ولري؛سره له دي ،چې تراوسه دغې هدف ته د رسیدو وخت نه دي تعین شوي.
د افغان ملي ملکي پولیسو غړي ،د افغان ملي پولیسو نخبه واحد باید باسواده وي .لکه څنګه چې د افغانستان د
بیارغونې ځانګړی عمومي پلټونکی په درې میاشتې راپور کې د  ۲۰۱۰کال داکتوبر په میاشت کې په ډاګه شوي وه ،د
افغان ملي ملکي پولیسو  ۲۴۲تنو پروسونل نمونه دا ښیي چې د ټول یونټ  ۵سلنه باسواده ده .په نومبر کې د افغان ملي
ملکي پولیسو  ۱۴۵۶نوي ګمارل شويو پولیسو څخه ازموینه واخستل شوه؛  ۴نویو ګمارل شویو د کامیابې نمرې ترالسه
کړي  ۰.۲۷سلنې کچه .د ناټو د روزنو ماموریت ــافغانستان( ،)NTM-Aد افغان ملي امنیتي ځواکونه ( )ANSFد
اکثرو روزنو مسول د ناټو ماموریت ،په دې اخرو وختو کې افغان ملي ملکې پولیسو ته داخلیدل تګالره اصالح کړ.
نمیه باسواده نومندان (هغه چې د لمړي ټولګې په کچه لوستلي شي) اوس کوالي شي چې افغان ملي ملکي پولیسو سره
یوځای شي ،مګرترڅو چې دڅلور اوني تقویتې کورس بشپړ نکړي او د دوهم ټولګې د لوستلو وړتیا پیدا نکړي ،نشي
کوالي د عملیاتې ځواک ته داخل شي .برڅیره پردي ،د افغان ملي ملکي پولیسو لپاره د سواد روزنه اوس  ۱۴اونیو
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روزنیز کورس ته تغیر مندلی ،ترڅو تضمین کړي چې دوي کوالی شي د دریم ټولګي په کچه لوست وکړي.
د ناټو د روزنو ماموریت ــافغانستان( )NTM-Aپه اساس ،د  ۲۰۱کال په نومبر کې د افغان ملي اردو ۱۷۵۵۳
پرسونل د د لیک او لوست زده کړي په روزنه بوخت وو،چې د  ۲۰۱۰کال په دسمبر کې د  ۲۰۰۰۰شمیر هدف ته
نژدې کیدو په حال کې وو .اټکل کیږی چې د  ۲۰۱۱کال تر جوالي پوري به د افغان ملي پولیسو  ۴۰۰۰۰پرسونل
ته د سواد روزنه ورکړي شي 103.د  ۲۰۱۰کال په اکتوبر کې ،د لیک او لوست د روزنې لپاره یو قرارداد په الس
کې ونیولې شو ،ترڅو د افغان ملي پولیسو تقربیا  ۷۰۰۰۰پرسونل ته د روزنې غوښتنو سره سمون ولري .د ۲۰۱۰
کال په نومبر کې ،د ناټو د روزنو ماموریت ــافغانستان( )NTM-Aد افغان ملي پولیسو ته د لیک او لوست د روزنې
لپاره د  ۷۶۵۰۰۰ډالرو ژمنه وکړه ،چې د هغې څخه  ۷۸۰۰۰ډالره د افغان ملي ملکي پولیسو لپاره په خاص توګه بیله
شوي وه .لکه څنګه چې د ناټو د روزنو ماموریت ــافغانستان( )NTM-Aلخوا راپور ورکړ شوي دي ،د ټولو افغان
ملي امنیتي ځواکونه ( )ANSFد روزنیزو پروګرامو لپاره اټکل شوي پنځه کلن بودجه تقربیا  ۴۸۷میلیونه یورو دي
104
(تقریبا  ۷۵۲.۸میلیونه ډالره).

ښځې د افغان ملي پولیسو په لیکو کې

د  ۲۰۱۰کال د دسمبرپه  ۳۱کې  ۱۲۴۱ښځې په افغان ملي پولیسو کی خدمت کاوو ــــ ۵۰تنه زیات له هغه څه
105
څخه چې په تیر درې میاشتو کې د امنیت د انتقال ګډ کومنده افغانستان( )CSTC-Aراپور ورکړي وو:
•  ۱۸۵افسران
•  ۴۳۰ان سې اوز
• نظامي خدمت ته  ۳۶۲دوا طلب ښځې
•  ۲۶۴ملکي خلک
د امنیت د انتقال ګډ کومنده افغانستان( )CSTC-Aپه اساس ،د داخله چارو وزارت د جندر د چارو ریاست
یو کاري ګروپ جوړ کړ ترڅو  ۱۰۰۰۰ښځینه پوستونه په تشکیل کې  ۲۰۱۱کال ( ۱۳۸۹هـ ش) د پسرلې
پوري،زیات کړي .همدارنګه ،کله چې د افغان ملي پولیسو د استخدام فرمان د  ۲۰۱۰کال( د  ۱۳۸۹هـ ش) په

د متحده ایاالتود کانګرس لپاره راپور  Iجنوري ۲۰۱۱ ،۳۰
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ا منیت
پسرلي کي جوړ شو ،نو د ښځو د استخدام ریاست هم په کې شامل کړي شو .کله چې د ښځینه بست لرونکې تشکیل
پوستونه اعالن شي ،نوي ریاست به نوي اهدافو ته د رسیدو په خاطر د استخدام کمپاین به په مخ یوسي .د امنیت
د انتقال ګډ کومنده افغانستان( )CSTC-Aپه ډاګه کړه چې د کورنیو چارو وزارت هدف دا دي چې د  ۲۰۱۴کاله
پورې  ۵۰۰۰ښځې په افغان ملې پولیسو کې ولري 106.د امنیت د انتقال ګډ کومنده افغانستان( )CSTC-Aاو د
کورنیو چارو وزارت د تشکیل د بیاکتنې په موخه یو پالن جوړ کړي دي ،ترڅو په ملي توګه د استخدام حقیقی
شرایط وڅیړي .د دې کار لپاره به د ښځینه پوستونو لپاره د هر تشکیل واحد په دقیق توګه تحلیل او تجزیه شې،
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ترڅو تعین شویو پوستونو شمیر د استخدام شویو سره پرتله شي.

د افغان ملي پولیسو بنسټونه

په دې درې میاشتو کې ،د متحده ایاالتو د دفاع ادارې( )DoDد څلور نوي بنسټیزیو پروژو لپاره  ۲۶.۱میلیون
ډالرو ورکړل .برڅیره پردې ،د امنیت د انتقال ګډ کومنده افغانستان(/)CSTC-Aد ناټو د روزنو ماموریت
ــافغانستان()NTM-Aپه اساس ،د  ۱۷۳پروژو کار روان دي ( ۶۸۸.۹میلیونه ډالره) ۱۴ ،پروژې تکمیل شوي
دي ( ۳۴.۶میلیونه دالره) ،او  ۵لغوه شوي دي ( ۲۸.۹میلیونه ډالره) .دغه پروژو کې د ولسوالۍ او ابتدائي نظامي
واحدونو قرارګاوې ،او د کومندې ،لوجستیک ،او روزنې مرکزونه شامل دي .ترټول غټې پروژې ( چې دواړه
د وردګو په والیت کې دي) کې د ملي پولیسو د روزنې مرکز ،کوم چې  ۹۵.۶میلیونه ډالره ارزښت لري او د
مهال ویش په اساس به د  ۲۰۱۱کال د اپریل په  ۲۴په بشپړ کیږي ،او د لوچستیکو یو ملې مرکز ،کوم چې ۴۰.۱
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میلیونه ډالره ارزښت لري او  ۲۰۱۱کال د مې په  ۲۸کې بشپړ کیږی ،شامل دي.
د  ۲۰۱۰کال د نومبر په اوله ،د اي ټي ټي شرکت په  ۳۴والیتو کې د افغان ملي پولیسو د  ۲۱۹مرکزونو د
تاسیساتو د کارونې او ساتنې مسولیت په غاړه اخیستی دي .لکه څنګه چې په دې برخه کې وړاندې هم ذکر شو ،دا
قراردادونه د افغان ملې پولیسو تاسیسات هم په بر کې نیسي .د آی ټې تې شرکت به دې نویو تاسیساتو د خالصیدو
سره د هغو د کارونې او ساتنې مسولیت په غاړه واخلي 109.د کارونې او ساتنې د قراردادونو نظارت د افغانستان
د بیارغونې ځانکړی عمومي پلټونکی د  ۲۰۱۱مالي کال د پلټنې د پالن برخه ده ،د لمړي برخې  ۶پانه ،وګورئ.

د افغان ملي پولیسو تجهیزات

د  ۲۰۱۰کال د اکتوبر د لمړي نیټې څخه تر  ۳۱د دسمبره پورې ،افغان ملي پولیسو  ۹۶۳۹میله اسلحه ترالسه کړې
ده ،چې د تیر درې میاشتي د ترالسه شوې اسلحې په نسبت  ۵۰سلنه زیاته ده .اکثره ( ۶۸سلنه) یې اې کې ــ ۴۷ډوله
نیمه اتومات ټوپک وو .برڅیره پر دې ،افغان ملي پولیسو  ۱۵۳۲ټرانسپورتې وسایط او  ۵۷۹مخابرې ترالسه کړي
دي.د امنیت د انتقال ګډ کومنده افغانستان( )CSTC-Aمطابق ،د مجموعي تجهیزاتو ارزښت تقریبا  ۳۰۳میلیون
ډالره ده 110.د روانو اجرأتو مالې پلټنه کې ،د افغانستان د بیارغونې ځانکړی عمومي پلټونکی د متحده ایاالتو لخوا
افغان ملي پولیسو ته ورکړ شویو ټرانسپورټې وسایطو په هکله د ځوابدهې بیاکتنه کوي ،د زیاتو معلوماتو لپاره د
 ۱برخې  ۱۵پاڼه وګورئ.
د امنیت د انتقال ګډ کومنده افغانستان( )CSTC-Aپه ډاګه ګړه چې افغان ملي پولیسو ته ورکړ شوی اکثر
تجهیزات د افغان امنیتي ځواک د تجهیزاتو د مالي منابعو له الرې ،د  pseudo-FMSپلورلو سره ،د متحده ایاالتو
نه راغلي دي .لکه څرنګه چې د افغان ملي پولیسو په اړه هم داسې وو ،بعضي مخکنې  Warsawډوله اسلحې
تراوسه په بلغاریا ،اوکراین او بوسنیا کې جوړیږی ،الکن دې دغو اسلحو جوړیدل د متحده ایاالتو پوځ د قراردادي
دفترونو لخوا د ورکړي شویو قراردادونو له الري ترسره کیږي.
د افغان ملي پولیسو د تجهیزاولو نور میکانیزمونو یا پروسې کې  ،کارس لیولنګ ( د افغان ملي اردو او افغان
ملي پولیسو ترمنیځ) او د زیاتو دفاعي مادو پروګرام او د نورو هیوادو لخوا اعانې شامل دي .د افغان ملي پولیسو د
تجهیزولو معیارونه او اهداف د اوسنې شرایطو او د دوی د ستراتیژیکو اهدافو په اساس تغیر کوي 111.په عمومې
توګه دې تیر درې میاشتو په نسبت دا ځلې افغان ملي پولیسو ته زیات تجهیزات ورکړ شوو .لکه څرنګه چې د ۳.۴
جدول کې ښودل شوي دي.
د نړیوال امنیت مرستندویه ځواک ( )ISAFګډي کومندي( )IJCپه اساس ،د افغان ملي پولیسو چټک رشد
د افغان ملي اردو دجوړولو څخه د افغان ملي پولیسو جوړولو ته د توجه اړول په ساحه کې د تجهیزاتو په شتون
باندي زور اچوی .د پرسونل زیاتوال په قرارګاو کې د تجهیزاتي اکماالتو په نسبت زیاتوالئ مومې .د نړیوال امنیت
مرستندویه ځواک ( )ISAFګډي کومندي( )IJCبیان کړ چې د حل ممکنه الرو کې د تشکیل دنظامې مالتړ خالې

110

د افغانستان بیا رغونه

I

ځانګړی عمومي پلټونکی

ا منیت

د  3.4جدول

افغان ملي اردو ته ورکړي شوي وسلې ،ټرانسپورتې وسایل ،او مخابرې.
د تجهیزاتو ډول

د دري میاشتو ختم ۲۰۱۰/۹/۳۰

د دري میاشتو ختم ۲۰۱۰/۱۲/۳۱

وسلې
اِکې  ۴۷حملې ټوپک
نوري وسلې

4,345

6,575

2,074

3,064

ټرانسپورټې وسایل
سپک او متوسط ډوله تکتیکي موټر

988

1,296

زیریداره ایچ ایم ایم ډبلیو وی اِي

192

216

ډیر لوړ فرکونسی لرونکي ډوله مخابرې بي

1,128

579

لوړ فریکونسي ډوله مخابري سې

53

0

مخابرې

الف .زیریداره ایچ ایم ایم ډبلیو ويس کې ایم ،۱۱۵۱ایم  ۱۱۵۲او ایم  ۱۱۵۲امبوالنس ماډلونه شامل دي.
ب .ډیر لوړ فرکونسی لرونکي ( )VHFمخابرو کې د موټروال او ای سي وو ایم مختلف ډوله مخابري سیستمونه شامل دي.
ج .لوړ فریکونسي( )HFمخابرو کې د کوډان مخابری مختلف سیستمونه شامل دي.
سرچینه :د امنیت د انتقال ګډ کومنده افغانستان( ،)CSTC-Aد افغانستان د بیارغونې ځانکړی عمومي پلټونکی ديټا کال ته ځوابونه ۲۰۱۰/۴/۱۰ ،او .۲۰۱۱/۴/۱

پوستونو ډکول شامل دي؛ مجهزو واحدونوته پکار ده ترڅو د اوسنې لوجستیکې سیستم سره ځان عادت کړي؛ او د
ساحوی حمایتي قرارګاو ،د نړیوال امنیت مرستندویه ځواک ( ، )ISAFاو د کورنیو چارو وزارت سره د عملیاتي
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تجهیزي مرستو په اولویت بندي کار وکړی.

د افغان ملي پولیسو ځاي نوښتونه

د متحده ایاالتو د دفاع ادارې( )DoDپه اساس ،د افغان
ځایې پولیسو پروګرام()ALPافغانې او د متحده ایاالتو پرسونل په کلیوالي ټولنو کې ځاي په ځاي کړل ترڅو دکلي
په کچه پولیسي خدامات برابر کړي ،امنیت تقویه کړي ،کلې د ولسوالیو او والیاتي حکومتي ادارو سره ونښلوي ،او
پراختیائي مرستې وړاندي کړي .دغه واړه دفائي ځواکونه ،کوم چه د ولسمشر حامد کرزي لخوا د  ۲۰۱۰کال په
آګست که تاسیس شو ،د ځایې شوراګانو لخوا حمایه کیږی ،الکن د افغانستان اسالمي جمهوري دولت ()GIRoA
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لخوا کنټرولیږی.
لکه د  ۲۰۱۰کال د دسمبر په  ۳۱کې ،د افغانستان اسالمي جمهوري دولت ( )GIRoAاو نړیوال امنیت
مرستندویه ځواک ( )ISAFد افغان ځایې پولیسو پروګرام( ALP) ۱۴سايټونه تاسیس کړ (د سپټمبر څخه په دې
خوا د  ۶زیاتوالی) ،چې د نژادي ،قومې او جغرافیایې متوازن تمثیل د تضمینولو لپاره ځای په ځای شوي دي.
د افغان ځایې پولیسو پروګرام ( )ALPد کلیو د ثبات د تامین عملیات ( )VSOسره په ګډه په هغه ټولنو باندي
توجه کوي کوم چې د طالبانو او نورو یاغیانو سره یې مخالفت کړي وو ،په ځانکړي توګه هغه سیمې چیرته چې
د افغان ملي امنیتي ځواکونه ( )ANSFاو د نړیوال امنیت مرستندویه ځواک ( )ISAFشتون محدود وي 114 .د
متحده ایاالتو د دفاع ادارې( )DoDپه اساس .د افغان ځایې پولیسو ()ALPیو تعداد مثبت پیالې او معیارونه ارئه
کړل ،د هغې باوجود امنیتي وضعه په ډیرو سیمو کې کمزوزی ده 115.د  ۲۰۱۰کال د دسمبر په  ،۳۱افغان ځایې
پولیسو د  ۱۲۵۰۰کیلومتر مربع په اندازه ساحه کې امینت تامین کړ .د متحده ایاالتو د دفاع ادارې( )DoDبیان
کړ چې د افغان ځایې پولیسو په ټولنو کې د طالبانو نفوذ کمزوری کوي ،او د مال عمر په ګډون د طالبانو مشرانو
اندیښه ښودلې چې افغان ځایې پولیسو سایټونو د دوي کلیوال مالتړ بنسټ ضعیف کړي دي .د مالعمر په خپل
والیت  ،ارزګان ،کې د افغان ځایې پولیسو سایټونو امنیت ته د رسیدلو هڅو سره مرسته وکړه .هغوی همدارنګه
116
د ګواندي والیتنو لکه دایکندي ،زابل او کندهار په برخو کې هم بریاوي درلودي.
د متحده ایاالتو د دفاع ادارې( )DoDد دغو هڅو په وړاندي مشکالت په ګوته کړل .د مثال په توګه ،طالبان
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ا منیت
او نور مخالفینو د افغان ځایي پولیسو د سایټونو اوسیدونکې ډار کړي او د هغوي په وړاندي یې د تشدد څخه
کار اخیستی دي .د دې په ګډون ،په قبیلو کې او دي قبیلو تر مینځ روانو شخړو د افغانستان اسالمي جمهوري
دولت ( )GIRoAدي ته مجبور کړ ترڅو په دغو شخړو کې منځکړي توب وکړي .د متحده ایاالتو د دفاع
ادارې( )DoDپه اساس ،د دغوستنزوسربیره ،د افغانستان اسالمي جمهوري دولت ( )GIRoAد متحده ایاالتو
په مرسته د شوریشیانو د کړنو په وړاندي ځوابي اقداماتو ته دوام ورکوي او ځایې ستنزوته د اوږد مهاله حل په
117
جوړولو بوخت دي.
د افغانستان اسالمي جمهوري دولت ( )GIRoAپه پام کي لري ترڅو افغان ځایې پولیس د دوه نه تر څلور
کلونو پوری فعالیت وکړي ،چې ورسته له هغې به د افغان ځایې پولیسو غړي به له دندو ګوښه شې او یا به د
افغان ملی امنیتې ځواکونو لیکوته ورګډ کړي شي .د متحده ایاالتو د دفاع ادارې( )DoDپه اساس ،د هلمند په څیر
118
والیتونو کې د افغان ځایي پولیس غړي به د افغان ملي پولیسو لیکو ته ورګډ کړي شي.

د کورنیو چارو وزارت څخه د متحده ایاالتو مالتړ

د امنیت مرستندویه اداره افغانستان ( ،)SAO-Aچې د ناټو د روزنو ماموریت ــافغانستان(/)NTM-Aد امنیت د
انتقال ګډ کومنده افغانستان( )CSTC-Aیو برخه ده ،د  ۲۰۱۰کال د جوالی له  ۲۴نیټي نه را په دیخوا ،د کورنیو
چارو وزارت د تدارکات ریاست ته مالي پلټنې ترسره کوي .د امنیت مرستندویه اداره افغانستان ( )SAO-Aد
قراردادونه مربوط شپږ مالي پلټنې بشپړ کړي دي ،او د تدارکات پالنونه ،د مزایدی او مناقصی ګډونوالو وړتیا ،د
تدارکاتو اقدامات ،د قراردادونو د ورکړي پروسیجرونه ،د قرارداد مدیریت ،او د پیسو د ورکړي اجرأت تر پوښښ
الندي نیسي .په دي مالي پلټڼو کې ،د امنیت مرستندویه اداره افغانستان ( )SAO-Aته معلوم شو چې د وسایلو
او تجهیزاتو کمښت لکه د دفتر لپاره د ځاي ،د دفتر فرینچر ،د دوسیو د ساتني الماري ،کمپیوټرونه ،د فوتوکاپې
ماشینونه ،او یو مدرن تدارکاتې سیستم د کورنیو چارو وزات دی ته اړ کړي ترڅو د مزایدو د پشنهادولو ،د قرار
دادونو د ورکړي ،او د قراردادونو د اداره کولو لپاره غیر متوازن او ډیري هڅې ترسر کړي .برسیره پر دی ،د
کاري ځای کمښت د ړونتيا د کمښت باعث ګرځي :هره دفتر یواځې د مشخصو کړنو چې دوی یې ترسره کوي،
119
د دوسیو ضروري اسناد ساتي.
د تدارکاتو ریاست د خوراکي توکو ،سوند لرګي ،کالي ،د دفتر وسایل ،نقلیه وسایطو د سوند تیل ،د ودانیو د اجاره
نیولو ،رغولو او د ترمیم قراردادونه طي مراحل کوي .د امنیت د انتقال ګډ کومنده افغانستان( )CSTC-Aپه پام کې
لري ترڅو په  )۲۰۱۰/۲۰۱۱( ۱۳۹۰مالي کال کې د تدارکاتو ریاست ته د  ۱۸۶میلیون ډالرو په ارزښت د نویو اړتیاو
120
د تدارکاتو مسئولیت ورکړي .چې تدارکاتو د ریاست د  ۱۳۸۸مالي کال د تدارکاتو په نسبت  ۱۳۳سلنه زیاتوالی دي.

د متحده ایاالتو ځواکونه

د متحده ایاالتو ځواک افغانستان ( )USFOR-Aپه اساس ،د  ۲۰۱۰کال د دسمبر تر  ، ۳۱په افغانستان کې د
متحده ایاالتو  ۱۰۱،۸۷۲ځواکونه خدمت کاوو د تیرو درې میاشتو راپور ورکړ شوي شمیري څخه  ۱۸۵۵تنه
121
کم .دا ځواکونه په الندي ډول ګمارل شوي دي:
• ۷۸،۳۲۲تنه په نړیوال امنیت مرستندویه ځواک ( )ISAFکې
•  ۳۴۱۵تنه د ناټو د روزنو ماموریت ــافغانستان( /)NTM-Aد امنیت د انتقال ګډ کومنده افغانستان()CSTC-A
کې
•  ۱۰۳۱۶تنه د متحده ایاالتو ځواک افغانستان ( )USFOR-Aکې
•  ۹۸۱۹تنه نورو(نامشخصو) دندو کي

د  3.5جدول

د افغانستان لپاره د اِن اِې ډي ار مالي منابع۲۰۰۲ :
– ( ۲۰۱۰میلیونونه ډالره)
مالي کال

د اِن اِې ډي ار
مالي منابع

ټول ټال مجموعه

2007–2002

$238.60

$238.60

2008

$26.60

$265.20

2009

$48.60

$313.80

$57.80

$371.60

2010
ټول ټال

$371.60

د چاودیدونکې توکو د منیځه وړل

د متحده ایاالتو د بودجې او مدیریت اداره په اساس ،د  ۲۰۰۲کال نه را په دیخوا ،د متحده ایاالتو د بهرنیو چارو وزرات
( )DoSد تروریزم سره د مبارزې ،ماین پاکې ،او مربوطه نه تمدیدونکې پروګرامونو لپاره افغانستان ته د  ۳۷۱.۶میلیونو
ډالرو په ارزښت مالي پانګه ورکړي ده .دا  ۲۰۰۷کال څخه را په دیخوا داغه مالي منابع ډیره زیاته شوي ده ،څرنګه چې
122
په  ۳.۵جدول کې ښودل شوي ده.
د متحده ایاالتو د بهرینو چارو وزرات په اساس ،د غیر اتومي اسلحو د منیځه وړلو پروګرام ( )CWDد
تصفیوي عملیاتو د دوام ،د پاتو شویو او خطری غیر اتومي اسلحو د منځه وړلو او کمولو (ترڅو د یاغیانو په وسیله

سرچینه :اوو ایم بي ،د افغانستان د بیارغونې ځانکړی عمومي پلټونکی ډیټا کال په هکله ځواب۲۰۱۱/۲۰/۱ ،
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ا منیت
د هغو د کارونې څخه مخ نوي وشي)،او دافغانانو د تخنیکي او مدیریتي ظرفیت د لوړولو په موخه پنځه افغانې
غیر دولتی موسسې ،څلور نړیوال غیر دولتي موسسې ،او یو د متحده ایاالتو کمپنۍ ( ډین کروپ انټرنشنل) ته په
مستقیم توګه مالې منابع برابر وي .د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي نظامي چارو دیوان د اسلحو د منځه وړلو او
کمولو اداره ( ،)PM/WRAچې په افغانستان کې دا پروګرام اداره کوي ،راپور وکړ چې دا مرسته کې د افغان
ملي امنیتي ځواکونو ( )ANSFاضافي ،نه ترمیم کیدونکې ،او په خطرلرونکي وسلو او مهماتو د منځه وړل شامل
دي .همدرانګه دا پروګرام د افغان ملي امنیتي ځواکونو( )ANSFپه الس کې موجوده د ترمیم وړ وسلو او مهماتو
123
او د تاسیسات د امنیت او د زیرمو د مدیریت لپاره تخنیکي مرستې برابروي.
د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي نظامي چارو دیوان د اسلحو د منځه وړلو او کمولو اداره ()PM/WRA
بیان کړه چې ،د  ۲۰۰۹کال د اکتوبر د اول نیټی څخه تر  ۳۰د سپټمبر ۲۰۱۰،کال پوری ،د متحده ایاالتو بهرنیو
چارو وزارت لخوا تمویل شویو تطبیق کوونکو شریکانو لخوا د  ۳۹.۳میلیون متر مربعې څخه زیاته ځمکه پاکه
شوی ده .دا ځمکه،د  ۱۹۹۷کال څخه را په دیخوا د  ۱۹۹.۸میلیون متر مربع پاکو شویو ځمکو ۲۰ ،سلنه جوړه
وي .سربیره پردې ،دغو شریکانو  ۱۲،۵۴۲مټریک ټڼو څخه زیات زیرمه شوي ،متروکه ،خطرلورنکي ،او نه
ترمیمودنکي مهمات له منځه وړلي 124.د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي نظامي چارو دیوان د اسلحو د منځه وړلو
او کمولو اداره ( )PM/WRAلخوا برابر شوی د غیر اتومي اسلحو د منیځه وړلو پروګرام ( )CWDد اجرأتو
متریک محاسبه په اساس ،د  ۲۰۰۹کال د دسمبر د  ۳۱څخه د  ۲۰۱۰کال د سپتمر تر  ۳۰پوری ،په افغانستان
کې د ناپاکو ساحو کچه په تقریبي ډول د  ۶۷۰.۷میلیون متر مربعې څخه  ۶۵۰.۷میلیون متر مربعې ته راټیټه
125
شوي ده.
د متحده ایاالتو د بهرنیو چارو وزارت په اساس ،په افغانستان کې مینونو په وړاندي د متحدو ملتونو د ګدو
هڅو مرکز( )MACCAخپل ستراتیژیکي موخې او لنډ مهاله اهداف اصالح کړ ترڅو دتمویل کوونکو د مرستو
کمیدونکې کچه منعکسه کړي .په نتیجه کې ،په افغانستان کې مینونو په وړاندي د متحدو ملتونو د ګدو هڅو
مرکز( )MACCAد جنګ څخه د پاتې ماینونو او نا چاودیدونکو توکو لرونکو د  ۹۰سلنې معلومه ټولو سیمو د
پاکولو ،اټکل شوي اړین وخت تعین اصالح کړ .دي موخې ته د رسیدو نوی هدف  ۲۰۱۵کال دي .په افغانستان
کې مینونو په وړاندي د متحدو ملتونو د ګدو هڅو مرکز( )MACCAطرحې دا ښي چې  ۷۰سلنه خطر به د
 ۲۰۱۳کاله تر مارچ پوری کم شي.د متحده ایاالتو د بهرینو چارو وزارت په اساس ،دا طرحه د متحده ایاالتو
او نړیوالو تمویل کوونکو د دوامدارو مالې منابعو په اساس چې په کال کې د  ۸۰میلیون ډالرو څخه کمه نه وي،
126
اټکل شوی ده.

د  3.6جدول

د غیر اتومي اسلحو د منیځه وړلو پروګرام ( )CWDمیتریکونه :د  ۲۰۰۹کال د اکتوبر  ۱ترـ  ۳۰د سپتمبر ۲۰۱۰ ،کال
د منیځه وړل شوي د
ټانک – ضد /پرسونل د منیځه وړل شوي
ناچاودونکي مهمات
ضد مهمات

د مینځه وړل شوي واره
وسلو مهمات

پاک شوي برخې

پاک شوي مینې ساحې (
متر مربع)

د اټکل شویو ناپاکو سیمو پاتې
برخه ( متر مربع)

12/31/2009–10/1

4,649

140,480

58,651

1,055,683

19,289,205

670,710,000

3/31/2010–1/1

2,455

1,943

129,557

603,957

6,475,318

664,235,000

د نیټې رینج

6/30/2010–4/1

2,853

249,946

217,901

968,887

4,464,926

659,770,000

9/30/2010–7/1

3,922

270,793

1,196,158

1,710,708

9,108,108

650,662,000

ټول ټال

13,879

663,162

1,602,267

4,339,235

39,337,557

650,662,000

یادداښت :اِ ټي/اِپي = د ټانک –ضد  /د پرسونل –ضد مهمات .یوو اِکس اوو = نا چاودونکي مهمات .اِس اِې اِې= د وړو وسلو مهمات.
سرچینه :د متحده ایاالتو د بهرنیو چارو وزارت ،د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي نظامي چارو دیوان د اسلحو د منځه وړلو او کمولو اداره ( ،)PM/WRAد سيګار پلټنې ډیتا کال ته ځواب.۲۰۱۱/۳/۱ ،
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د افغانستان د بیا رغونې

دولتداري

دولتداري ،د قانون رول ،او بشري حقوق
د  ۲۰۱۰کال د دسیمبر تر  ۳۱پوری ،د امریکا متحده ایاالتو د افغانستان د پراخیتا او غوره حکومت کلولو سره تر
 ۱۶،۱۵میلیارډ ډالره مرسته کړی ده 127.دا برخه په هغو مرستو چی امریکا ،نړیوالې ټولنې او د افغانستان دولت
د حکمت د ال ښوالی او د قانون د پلی کلولو په ډګر کښي ترسره کوی تمرکز کوی ،په دی هڅو کښی انتخابات
او په انتخاباتو کښی اصالحات ،دولتی اداره ،قضایی سیستم او د بشر حقوق شامل دی..

د فعالیتونو بیا کتنه

په دی درو میاشتو کښی یو شمیر فعالیتونو د غوره حکمت په رامنځل ته کولو او د قانون د پلی کولو په هڅو باندی

اغیزه درلوده .په وروستیو درو میاشتو کښی د ولسی جرګې نهایی پایلې چی د نیوکو او دعوو سره مل وی اعالن
شولی :ډیرۍ د هغه انتخاباتو سره چی دوو ټاکنیزو کمیسیونو تر سره کړلی خوښ او راضی نه دی .په مطبوعاتو
کښی اوږدو منازعو؛ د حکومتی کارکوونکو ،سیاستوالو ،رای ورکوونکو تر منځ واټن را منځ ته کړ.
همدا ډول پدی درو میاشتو کښي ،د لیزبون په غونډه کښي چی د ناټو د غړو او د افغانستان د استازو تر منځ
هوکړه وشوه پداسی الرو چارو کار وشی ،ترڅو خپله افغانان په حکومتی او امنیتی څانګو کښی ډیر مسولیت په
غاړه واخلی .برسیره پردی ،د صلح عالی شورای چی د بیاپخالینی او بیا جلب او جذب هڅو د پراختیا په موخه
د خپل رییس په ټاکلو او د هیواد په سطح د دی غونډو د معلوماتو له الرې په خپرولو خپلی هڅی پیل کړی .تر
اوسه ال مخکې له وخته ده چی اټکل وشی چی دا هڅې به څومره بریالۍ وی ،اما د امریکا د متحده ایاالتو لخوا
د دی هڅو مالتړ کیږی.

ټاکني
وروسته تر ډیر ځنډ نه د  ۲۰۱۰کال د نومبر په ۲۴مه د ټاکنو مستقل کمیسیون لخوا د ولسی جرګې د تیرو ربع
پایلی اعالن شوی( د غزنی په استثنا ،چی د دیسمبر په لومړی نیټه اعالن شوی) 128.تر یو په دریمه برخې ډیری
رای بی اعتباره اعالن شوی ،او د ولسی جرګی د پخوانیو غړو نیمایی وتوانیدل چی بیا ولسی جرګې ته الره
ومومی.
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د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایی چی که څه هم په ټاکنو کښي درغلې مل وی خو په ټولیزه توګه د
ټاکنو خپلواک کمیسیون او د ټاکنو د شکایتونو کمیسیون خپله اړونده دنده په ښه توګه ترسره کړی ده 130.برسیره
پردی ،د افغانستان د ازادو او عادالنه ټاکنو بنیاد چی د افغانستان ټاکنې یی څارلی ویلی ،چی په ټاکنو کښي پراخې
درغلۍ شوی دی او په ټاکنو کښي د اصالحاتو راوستل اړین دی .131.یاد شوی بنیاد د ټاکنو دواړو کمیسیونو ته
“ ۸۹۰جدی” د سرغړونو چی د رایو د صندوقونو ډکول ،د رای اچوونکو ډارول ،د جعلی ګارټو کارول او د بل
چا په ځای رای ورکونه شامله ده سپارلی دی 132.د ازادو او عادالنه ټاکنو د بنیاد په قول د ټاکنو په پروسه کښي
باید ډیری پرمختیاوی او اصالحات را منځ ته شی:
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دولتداري

•د ټاکنو په ادارو کښي ال زیات شفافیت
•د هغه نوماندو په اړه جدی څیړنی او ګرویښنې وشی چی ګومان کیږی د مخالیفینو سره تړاو ولری
•د نوماندانو استازو او ناظرینو ته د ټاکنو څخه د کتنې او نظارت کولو په موخه ال زیات فرصتونو او الس
رسی ورکړل شی
•د هغو لپاره چی په ټاکنو کښی تهدید شوی او بیرول شوی دی ال زیاد خوندیتوب را منځ ته شی
•د ټاکنو د خپلواک کمیسیون او د ټاکنو د شکایتونو د کمیسیون د استقاللیت او ظرفیت لوړ شی
ټاکنو په ولسی جرګه کښي قومی انډول په څرنګده توګه تغیر کړ .پښتانه چی د افغانستان اکثریت جوړ وی -شل
کرسۍ د السه ورکړی په جنوبی او ختیځ سیمو کښي چی پښتانه اکثریت دی ،د ملکرو ملتونو په وینا د امنیت او
د سیاسی جوړښت او د نظم نه شتون هغه الملونه دی چی په ټاکنو کښي یی یاد شوی تغیر ته الره هواره کړه.

134

په دی ترڅ کښی تر ټولو ښکاره مثال په غزنی کښي چی پښتانه اکثریت دی ،ټولی  ۱۱کرسۍ د هزاره قوم استازو
ته ځانکړی شوی دی.

135

ناندرۍ
د دی درو میاشتو په ترڅ کښي ،ټاکنو او په ټاکنو پوری اړوندو پریکړو ډیری ناندرۍ راوټوکولی .د ټاکنو د
خپلواک کمیسیون او د ټاکنو د شکایتونو د کمیسیون لخوا اخیستل شوو پریکړو ډیر مظاهرې راوټوکولی چی
ډیرۍ یی د ناکامو نوماندو لخوا په الره اچول شوی وی .د افغانستان لوی څارنوال ،ښاغلی محمد اسحاق الکو
د ټاکنو پایلې وغندلی او د ټاکنو د دواړو کمیسیونو د دنده د ارزولو په موخه یی د څیړنو امر ورکړی دی د
ډیسمبر د میاشتی په اولو کښی ،د افغانستان لوی څارنوالی د ټاکنو د خپلواک کمیسیون غړی ونیول چی د امریکا
د پرمختیای پروګرام ( )USAIDلخوا په دی اړه تشویش بیان شو.

136

د ټاکنو د ستونزو ته د الرو چارو د مندونکو ادارې یوه بله د ناندریو د رامنځ ته کوونکو موضوعاتو څخه وه :د
افغانستان لوی څارنوالی ادعا کوی چی قانونی صالحیت او حق لری چی د ټاکنو په اړه پریکړه وکړی ،پداسی حال
کښی چی د ټاکنو خپلواک کمیسیون او د ټاکنو د شکایتونو کمیسیون وایی چی د قانون په رڼا کښي یی خپلو اړوندې
دندې په سمه توګه ترسره کړی دی .یونما د ټاکنو د خپلواک او د شکایتو د کمیسیونونو د هڅو مالتړ کوی137 .په
دی ترڅ کښی ولسمشر حامد کرزی د ستری محکمې هغه غوښتنه چی د نوماندانو د شکایتونو د څیړولو په موخه

 3.22انځور

دی یوه پنځه کسیزه ځانکړی محکمه جوړه شی ترڅو دی ستونزو ته د حل الره پیدا کړی امر ورکړی دی.
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ﺩ ټﺎﮐﻧﻭ ﺩ ﻣﺳﺗﻘﻝ ﺍﻭ ﺩ ټﺎﮐﻧﻭ ﺩ ﺷﮑﺎﻳﺗﻭﻧﻭ
ﺩ ﮐﻣﻳﺳﻳﻭﻧﻭﻧﻭ ﻟﻪ ﻟﻭﺭی ﺩ ﺧﺎﺭﺝ ﺷﻭﻭ ﺍﻭ
ﻣﻧﻝ ﺷﻭﻭ ﺭﺍی ﻭﺭﮐﻭﻧﻭ ﺩ ﻣﺭﮐﺯﻭﻧﻪ )ﻓﻳﺻﺩی(
ﺍﻳﺳﺗﻝ ﺍﻭ
ﺑﺎﻁﻝ ﺷﻭی
16

د  ۲۰۱۱کال د جنوری په  ۱۹مه ځانګړی محکمې د ولسمشر حامد کرزی څخه وغوښتل چی د جنوری په ۲۳
مه دی ولسی جرګه نه افتتاح کوی ترڅو دا محکمه وکوالی شی شکایتونه وڅیړی .د دی راپور د چاپ تر وخته،د
ځانګړی محکمې لخوا د نیول شوو فیصولو تاثیر په ولسی جرګی باندی نه وو څرګنده شوی.

139

د ټاکنو د خپلواک او د شکایتو د کمیسیونونو څارنه
د رای ورکولو او د رای د شمیرنې په ترڅ کښی د ټاکنو د خپلواک کمیسیون لخوا څیړنې د فساد د مخنیوی او

ﺷﺎﻣﻝ ﺷﻭی
84

اصالحی تدابیر ترسره کړل .دی کمیسیون د  ۶۸۱۳رای ورکولو محلو چی د ( ټولو پرانیستو  ۱۷۷۴۴رای اچونې
د محلو  ۳۸،۴په سلو کښي جوړوی) بیا شمیرنه تر سره کړه او د  ۲۵۴۳محلو رایې باطلې کړلې140.تقریبا ۱۶
په سلو کښي رای بی اعتباره شولې چی کوالی شی په  ۳.۲۲شمیره انځور کښي ترسترګو شی انځور .3.22

ﻳﺎﺩښﺕ :ﺩ ﻏﻭﻧډې څﺧﻪ ﺩ ﺍﻏﻳﺯﻣﻧﻭ ﺷﻭﻭ ﺷﻳﻣﻳﺭﻩ ”ﭘﻪ ﺑﺎﻁﻝ ﻳﺎ ﺍﻳﺳﺗﻝ ﺷﻭﻭ“
ﻟﻪ ډﻟﯥ څﺧﻪ ټﻭﻝ ﺍﻭ ﻳﺎ ﻫﻡ ﻳﻭ ﺗﻌﺩﺍﺩ ﺭﺍی ﺍﻳﺳﺗﻝ ﺷﻭی ﺩی.

د ټاکنو خپلواک کمیسیون  ۴۱۳نوماندان چی په فساد کښي ښکیل او تورن وو د ټاکنو د شکایتونو کمیسیون ته
وروپیژندل؛ د دی ډلې څخه  ۶۲د ولسی جرګې غړی دی ..برسیره پردی د ټاکنو خپلواک کمیسیون نامعلوم شمیر

ﺳﺭﭼﻳﻧﻪ :ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻠﻣﻝ  ” ،ﺩ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻠﻣﻝ ﻋﻣﻭﻣﯽ ﻣﻧﺷﯽ ﺗﻪ ﺭﺍﭘﻭﺭ“
 10/12/2010ﺩﻭﻳﻣﻪ ﭘﺎڼﻪ
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د افغانستان بیا رغونه

I

ځانګړی عمومي پلټونکی

دولتداري

خپل کارکوونکی په فساد تورن کړی دی.

141

د ټاکنو خپلواک کمیسیون اعتراف وکړ چی ندی تواندیلی یو شمیر

د رای ورکولو مرکزونه په سمه توګه کنترول کړی ،همدا کار سبب شو چی یو شمیر نوماندان ،محلی قومندانان،
امنیتی کارکوونکی ،دولتی مسولین او په یو شمیر حاالتو کښی د دی کمیسیون د کارکونکو په مرسته فساد او تقلب
ته الره هواره او د ځینو ځانګړو نوماندانو په ګټه کار وشی.

142

د ټاکنو د شکایاتو کمیسیون او  ۳۴والیتی کمیسیونو  ۵۸۶۰شکایتونه ترالسه کړی چی د هغې ډلی ۲۷۲۴
جدی او د ټاکنو په پایلو باندی اغیز درلودونکی ګڼل شوی وو .د ټاکنو د شکایتونو د کمیسیون د تحقیقاتو او څیړنو
په ترڅ کښي  ۱۱۸نوماندان د خپلی نوماندی څخه محرم شوی دی .برسیره پر هغه شمیر محلونو چی رای یی د
ټاکنو د خپلواک کمیسیون لخوا باطلی شوی وی،د ټاکنو د شکایتونو د کمیسیون لخوا  ۳۳۴رای ورکولو محلونو
رای باطلی شوی دی .په ټولیزه توګه د ټاکنو د خپلواک کمیسیون او د شکایتونو د کمیسیون لخوا  ۲۸۱۹رای
ورکولو محلونه وڅیړل او وپلټل شول .د دی فعالیتو په ترڅ کښی  ۱،۳میلیون رایی باطلی شوی؛ او  ۴،۳میلیون
رای قانونی او مشروع و ګڼل شوی 143 .د ټاکنو د شکایتونو کمیسیون د ځینو نوماندانو د کمپاین د مالی سرغړونو
په اړه هم څیړنی ترسره کړی دی .په دی ترڅ کښی ۸۷۸ ،نوماندان د خپلو انتخاباتی مبارزی په وخت کښی د
مالی سرغړنو له کبله جریمه شول ،په دی سرغړونو کښی د ټاکل شوی کچې څخه ډیری مرستې تر السه کول او
د ثبت شوو ملکیت څخه ډیر ملکیت درلودل شامل دی.

144

د ټاکنو د ادارو لپاره د امریکا د متحده ایاالتو ځانګړی شوی مرستې
د ټاکنو د خپلواک کمیسیون سره د امریکا مرستې سبب شوی تر څو دا کمیسیون تقریبا  ۱۰۵۰۰۰د رایو د محلونو
کارکوونی ۳۱۰۰ ،د پروژو غړی او  ۳۱۵۰ساحوی ناظمین په دنده و ګوماری او هغوی ته روزنه ورکړی .د
ټاکنو خپلواک کمیسیون د امریکا په مرستو وتوانید د دوو میاشتو په ترڅ کښي ۳۷۷۰۰۰رای ورکوونکی ثبت او
راجستر کړی .د ټاکنو د شکایتونو کمیسیون د امریکا د مرستو له کبله وتوانید ترڅو د  ۵۰۰کارکوونکی د تحقیق،
قضایاو د اداری او د حقوقی رسیدنې په موخه په دندو وګوماری .د ټاکنو په اړه د پوهاوی د لوړولی او د ګډون په
اړه د معلوماتو او عامه پوهاوی په اړه امریکا د  ۲۰۰۰ملکی ښوونکی ورزل شول ،تر څو یاد شوو موخو او د
دولت او د وګړو د رول په اړه دندو ته په سمه توګه ورسیږی

145

د افغانستان د بیارغونې لپاره د ځانګړی عمومی پلټونکی د راپور په اساس تر مودی یعنی د  ۲۰۱۰کال د
اوکتوبر او د دی ربع تر وخته د ټاکنو د فعالیتو لپاره  ۱۴۹،۶میلیون ډالر لګول شوی دی .د ټاکنو د عملیاتو یا
فعالیتو لپاره پیسې د امریکا او د نړیوالی ټولنې لخوا د ملګری ملتو د پرمختیایی پروګرام له الرې مرسته شوی او
ورکړل شوی وی .د دی راپور تر وخته د ټول ټال لګښت کچه نه وه معلومه .د افغانستان لپاره د USAIDرییس
او د ټاکنو د والیتی څارنې پروګرام چی  ۱۵،۲میلیون ډالر یی منلی وو ،د دیسیمبر د میاشتی تر  ۳۱پوری یی ۱۳
میلیون ډالر په څلورو سارنیزو موخو او اهدافو باندی مصرف کړی دی :نړیواله دیموکراسی ،د ملی دیموکراتیک
انسټیټوټ ،نړیوال جمهوری انسټیټوټ او د ایشیا فاونډیشن د ازادو انتخاباتو شبکه .دی څلورو ماموریتو د نیمروز،
ارزګان ،دایکندی ،لغمان او کنړ والیتو څخه پرته په نورو ټولو والیتو کښی  ۳۰۱لڼد مهالی او اوږد مهالی د
نظارت او څارنې پروګرامونه په الره اچولی دی USAID .د قوله نا امنی د دی څارنې او نظارت په الره کښی
تر ټولو لویه ننګونه وه.

146

د  USAIDمرستې سبب شوی چی په ټاکنو کښي پراخ ګډون ته الره هواره شی او د ټاکنو د پیښو د څارنی
په موخه مرستې او د ملی ډيموکراتیک انسټیټوډ د راتلونکو ټاکنو د ال ښوالی لپاره خپل وړاندیزونه اعالن
کړی:
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د  ۲۰۰۹کال په سپتمبر کښي په خپاره شوی
راپور په اساس سیګار ته معلوممه شوه
چی د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون
په ځانګړی توګه د  ۲۰۱۰کال د ټاکنو په
وخت د ډیرو ستونزو سره مخامخ شو ،ځکه
دا کمیسیون اړینې منابع نلری او د نړیوالو
مرستو پرته نشی کوالی خپلی دندې پر مخ
یوسی .د ال زیاتو معلوماتو لپاره د سیګار
 ۹-۶څیړنه” د افغانستان د ټاکنو وړتیا د ثبات
لپاره اړینی ستراتیژی او منابع”.په www.
 sigar.milتر السه کوالی شی.

دولتداري

•د ټاکنو د خپلواک کمیسیون غړی باید د ولسی جرګې لخوا و ټاکل شی.
•ولسی جرګه باید د ټاکنو د خپلواک کمیسیون خپلواکی تضمین او یقینی کړی.
•ولسی جرګه باید د ټاکنو د پروسې په اړه بشپړه بیاکتنه ترسره کړی.
•د افغانستان جمهوری اسالمی دولت باید هر هغه مسول چی په ټاکنو کښی یی سرغړونو او غیر قانونی کړنو
تورن وی څیړنی ترسره کړی.
•د ټاکنو د شکایاتو کمیسیون باید تضمین او عملی کړی چی په ټولو والیتی اړوندو کمیسیونو کښی یو ډول
قانون او مقررات په سمه توګه پلی کیږی.
•په ټاکنو کښی د ښځو د ګډون د ښوالی او پراخوالی په موخه باید اړین ګامونه اوچت کړل شی.
•د ښځینه نوماندانو کلک امنیت ونیول شی.
•د ناقانونه مسلح ګروپو سره د نوماندانو د ارتباط او اړیکه په اړه باید تحقیقات د ځانګړی او د ټاکل شوو
معیاراتو په پام کښي نیولو سره ترسره شی.
•هرڅومره ژر چی ممکنه وی باید په ټول هیواد کښي نفوس شماری ترسره شی.
•د ټاکنو د شکایاتو کمیسیون باید په یو دایمی کمیسیون بدل ګړل شی.
•د رای ورکوونکو یو منظم او دقیق د نوم لیکنې سیستم باید رامنځ ته شی.

په لیزبون کښي د ناټو ناسته
۲۰۱۰کال د دیسمبر په  ۱۹او  ۲۰مه د امریکا ،ناټو او د افغانستان د استازو او د یاد شوو دوو هیوادو د ولسمشرانو
په ګډون په لیزبون کښي سره ولیدل .د دی غونډې اصلی موخه د افغانستان د راتلونکی لپاره د یو چوکاټ جوړول،
د افغانستان سره د ناټو تعهدات او د امنیت په برخه کښي د افغانستان د اسالمی جمهوریت ته ال ډیر مسولیت سپارل
په ګوته شوی دی.

148

د غونډی په اړه په ګډه اعالمیه کښي راغلی چی” د افغانستان د هری ورځ په تیرودو سره افغانان خپله کوالی
شی په حکومتی او امنیتی څانګو کښی ال زیات مسولیت په خپله غاړه واخلی 149 ”.ناټو یو ځلی بیا هم “ د یو قوی،
خپلواک ،دیموکراتیک ،خوندی او باثباته افغانستان چی د افغانانو لپاره ښه راتلونکی او هیڅ وخت د تیروریستانو
لپاره د خوندی ځای و نه ګرځی خپل اوږد مهاله تعهدات اعالن کړل”.

150

د افغانستان اسالمی جمهوریت په خپل وار سره تعهد وکړ “چی په فعاله توګه به د امنیت ،حکومت کولو او
پرمختیایی اړوندې دنده پر غاړه واخلی او وی ویل چی د لندن کښی د  ۲۰۱۰کال د جنوری او د کابل په کانفرانس
کښی چی د  ۲۰۱۰کال د جوالی په میاشت کښي هغه ژمنې چی هوکړه پری شوی وه او ویلی وو چی د تروریزم
سره به مبارزه کیږی ،فساد به د منځه وړل کیږی ،امنیت تامین او بشر حقوق په ځانګړی توګه د ښځو حقوق به
خوندی کیږی ،به عملی کړی”  151همدا ډول د افغانستان دولت ژمنه وکړه چی د خپلو ګاونډیانو سره به ښې اړیکی
ساتی او د پریکړو په کولو کښي به سال مشوری ورسره کوی .دا ټولنه به همدا ډول غونډې جوړوی لکه د ۲۰۱۰
کال د جنوری په میاشت کښي د استمبول غونډه ،چی په هغه کښی د افغانستان همسیګانو په رسمی توګه د طالبانو
او نورو مخالیفیونو سره د خبرو او دهغوی ملکی ژوند ته د راګرځولو د هری هڅې د مالتړ اعالن وکړ.

152

د امریکا د متحده ایاالتو مامورینو د غونډی د پایلو په اړه خوښی ښکاره کړه .په افغانستان کښی د امریکا سفیر
کارل ایکن بیری وویل د ناټو هغه هڅې چی غواړی افغان دی په حکومتی ،نظامی او اقصادی ډګرونو کښی ال
ډیر مسولیت او رهبری په غاړه واخلی یو مثبت ګام دی .د هغه په اند دا غونډه افغانانو ته د قدرت د انتقال لپاره
یو غوره پالن وو.
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بیاپخالینه او یوځای کیدنه

د بیاپخالینې نوی هڅې په  ۲۰۱۰کال کښي د سره پیل شوی او په دی ربع یا درو میاشتو کښي یی هم دوام وکړ.
د امریکا متحده ایاالت د بیا پخالینی او بیا یوځای کیدنی د هڅو مالتړ کوی او باور لری چی د اوږد مهالی سیاسی
حل او ټیکاو لپاره اړینې او ګټوری دی.

154

د امریکا د ملی دفاع د پوهنتون له قوله د  ۲۰۰۱لومړی کال څخه را پدی خوا د طالبانو د بیا پخالینی او یوځای
کیدنې ډیری هڅی شوی دی.

155

او د دغو هڅو پایلې هم متفاوتي وی؛ د مخلیفینو په منځ کښي توپیر قایل کیدل او

دا په کوته کول چی د کوم مخلیفین باید په خوال شی او د بیا پخالینې د پروګرامو تر منځ د سمې هم غژیی نشتون
دغه هڅې د ال زیاتو ستونزو سره مخامخ کړی .د امریکا د دفاع د وزارت د دارالنشاء د دفتر( )OSDلخولې اوسنې
پروګرام تر ټولو لوی او ښه منظم ګڼل کیږی؛ او هغو تیرو زده کړل شوو تجربو او درسو ته چی د تیرو هڅو څخه
زده کړل شوی وو اشاره کوی.

156

د ایشیا فونډیش لخوا په کال  ۲۰۱۰د نومبر په میاشت کښی په ترسره شوی ټول پوښتنې په اساس افغان د بیا
پخوالینې د هڅو مالتړ کوی او د ښې پایلو په اړه یی خوش بینی ښایی .په سروې کښي  ۸۳په سلو کښي افغان
د بیا پخالینی د هڅو مالتړ کوی چی دا فیصد په  ۲۰۰۹کال اوکتوبر په میاشت کښی د ترسره شوی سروې څخه
 ۱۲فیصده زیاتوالی ښایی .اکثریت ( ۷۹په سلو کښي) دا منی چی بیا پخالینه د هیواد د سوکالی او ارامتیا سبب
ګرځیدلی شی .میرمنې د نارینوو په وړاندی د بیاپخالینی د هڅو کم مالتړ کوی :د نارینو په پرتله چی  ۸۸په سلو
کښی د پخالینی طرفداره وو په میرمنو کښی دا فیصدی  ۷۸وه.

157

د سولې عالی شورای
په دی ربع کښي د سولې عالی شورای خپله لومړنۍ غونډه ترسره کړه .د  ۲۰۱۰کال د اوکتوبر په  ۱۰پخوانۍ

د  ۲۰۱۰کال د دیسمبر په ۶مه د صلح عالی شورای غړو او د جنوبی والیتو والیانو د بیا پخالنی او یوځایکیدنې په اړه خبری
کانفرانس کښی د خبریاالنو پوښتنو ته ځوابونه وویل.د صلح عالی شورای د عامه پوهاوی دری پروګرامونه په الره اچولی تر څو د
یادی شوی پروسې لپاره عامه مالتړ تر السه کړی( .د امریکایی پوځ انځور ،ایډوارډ ای ګاریبې ،د عامه چارو متحرکه دسته)

د متحده ایاالتود کانګرس لپاره راپور  Iجنوري ۲۰۱۱ ،۳۰

71

دولتداري

ولسمشر برهان الدین ربانی په قاطع اکثریت سره د شورای د رییس په توګه وګمارل شو 158.د شورای  ۷۰غړی
د هیواد د اکثرو مذهبی ،منطقوی ،قومی او سیاسی ګروپو استازیتوب کوی .د دی ډلی  ۱۲غړی د طالبانو د
واکمنۍ استازی دی 159او په شورای کښي  ۱۰میرمنې ګډون لری او په هره جرګګۍ کښی ښځینه استازی ګډون
لری.

160

د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په وینا دی شورای د افغان د صلح او بیا پخالینی د پالن او د ګډ سګرتریت
او د والیتی مسولینو سره یوځای په (ننکرهار ،هرات او قندهار) کښی تر اوسه پوری دری لوی غونډی په الره
اچولی دی .د دی غونډو څخه د شواری هدف د ملکی او حکومتی مالتړ تر السه کول ،د پروګرام او هڅو بیانول
او د والیتی سولی او بیاپخالینی د کميټو جوړل په ګوته شوی دی .د امریکا د نهرنیو چارو د وزارت لخولې د
 ۲۰۱۰کال د دیسمبر تر  ۳۱پوری  ،یادی شوی شورای په  ۱۳والیاتو کښی خپل کار پیل دی ۱۱ ،نورو والیاتو
کښی پیل ته نژدی .او دشورای دغو هڅو په عمومی توګه د بیاپخالینی هڅو ته نوی قوت او توان وروباښه.

161

د  OSDپه وینا د  ۲۰۱۰کال د جنوری د  ۴څخه بیا تر  ۸پوری د سولې عالی شواری په اسالم اباد کښی
غونډی درلودی چی په منطقوی کچه یی د عامه پوهاوی په ډګر کښی ډیرې اغیزمنی بلل کیږی .شواری د پاکستان
د حکومتی او مخالفو سیاسی مسولینو سره ولیدل او همدا ډول یی د ملکی او مذهبی مشرانو سره لیدنې کتنې ترسره
کړی OSD .همدا ډول وویل چی دغو کتنو او غونډو د خبرو اترو هغه الرې پرانیستلی چی کوالی شی په
راتلونکی کښی د نور خبرو اترو ته الره هواره او منطقوی اړیکې بهتره او د بیا پخالینی په اړه د پاکستان تعهد
تضمین او ټینګه کړی.

162

د درو میاشتو په ترڅ کښی ،د شورای او د مخالیفنو دمختلفو ګروپو او ډلو تر منځ د پرمختګ راپورنه را
برسیره شول .که څه هم طالبانو په عامه ډول د شورای سره د خبرو هر ډول راپورنه رد کړی او دا ډول راپورنه
یی پروپوګانډا بللی دی 163.د  ۲۰۱۰کال کښی د ملګرو ملتو د سرمنشی لخوا په اعالمیه کښي راغلی چی که څه
هم د بیاپخالینې پروسه ستونزمنه ده“ خو مخ په زایاتیدونکی احساس شته چی د بیاپخالینی د هڅو لپاره لیوالتیا
شته او په ډير نژدی وخت کښی به د سیاسی خبرو موقع برابره شی تر څو دایمی ارامی او پایښت رامنځ ته شی”.
په راپور کښی همدا ډول راغلی چی ټولې ډلې باید د سیاسی حل په موخه باید یو بل سره خبری اتری وکړی او
کینی او همدا ډول قانون اساسی مراعات او په تیرو کالو کښي د بشر د حقوقو او د دیموکراسۍ په ډکر کښی تر
السه شوی پرمختګونو ته احترام ولری.

164

د  ۲۰۱۰کال د اکتوبر په  ۳۱مه یونما اعالن وکړ چی د کارپوهانو یو ډله ( د سالم مرستندویه ډله) یی جوړه
کړی تر څو د سولې د عالی شورای سره په هره برخه کښی مرسته او کمک وکړی .یونما همدا ډول اعالن وکړ
چی په ملی او محلی کچه به د سولی عالی شورای ته لوژستیکی مرستې وړاندی کوی.

165

د بیاپخالینی او یو ځایکیدنې لید لوری
په دی ربع کښی ،د اتیالفی قوواو استازی په پرله پسی ډول د بیاپخالینی هڅو او خبرو ته خوشبینه وو .په جنوب
کښي ساحوی قومندای وړاند وینه کوی چی یوځل  ISAFپه ځانګړی توګه په ژمی کښي پر مخلیفینو زور راوړی
نو هغوی به خبرو اترو ته ال زیاته لیوالتیا وښایی 166.د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د پخوانی ځانګړی
استازی ریچارډ هولبورک په وینا د هغو طالبانو شمیر په زیاتیدو دی چی غواړی د بیا پخالینی د هڅو سره یو
ځای شی .د ریچارډ هولبورک په وین د دی کار اصلی المل دا دی چی ا ډیر لیږ شمیر طالبان د مفکوری او
ایدیولوژکی نظر جنګیږی او ډیری طالبان په وړو ډلو او ټپلو پوری اړه لری .د افراطیت سره لږ اړیکه درلودل
سبب شوی چی ډیري طالبان د خبرو او بیا پخالینی ته ززه ښه کړی په ځانګړی توګه کله چی د  ISAFلخوا
نظامی ال زیات نظامی فشار ورباندی راوړل شی.
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 3.23انځور

د بیایوځای کیدنې محلی هڅې
په دی درو میاشتو کښي مسلح ګروپو د هیواد په کچه مختلفو مسولینو سره د خپلو اړیکو په ترڅ کښي د افغانستان

ﺩ ﻭﺳﻠﻭ ﺍﺧﻳﺳﺗﻠﻭ ﺍﻭ ﺑﻳﺎ ﭘﺧﻼﻧﯥ ﺍﻭ ﺟﻠﺏ ﺍﻭ ﺟﺫﺏ
ﭘﺭﻭﺳﻪ

د اسالمی جمهوریت په مشری د بیا پخالینی د هڅو سره د یوځای کیدو لیواتیا ښودلی ده  ،د دفاع د وزارت په
وینا .د افغانستان د بیا پخالینی او یوځای کیدنې پروګرام  ۳مرحلی لری:

168

ﻧﻭﻡ ﻟﻳﮑﻧﻪ

•عامه پوهاوی او خبری اتری
•د سالحو په ځمکه کیښودل

ﺩ ﺑﻳﺎ ﻳﻭځﺎی ﮐﻳﺩﻭ ﺳﺭﻩ ﻫﻭډ ﺍﻭ ﺗﮑﻝ
)(PPRC

•ټولنې ته بیاراګرځونه
د  ۲۰۱۱کال د جنوری تر  ۶پوری د افغانستان دولت د بیاپخالینی د پروګرامو او هڅو لپاره  ۱۵۰میلیون ډالره
مرستو ژمنې ترالسه کړی وی .اما تر اوسه د افغانستان دولت داسی مالی میکانیزم ندی وړاندی کړی چی وکوالی
شی په والیتی کچه د بیاپخالینی د هڅو لپاره دا پیسی ولیږدوی 169.امریکای ځواکونه او  ،ISAFد افغانستان ملی
امنیتی ځواکونه او محلی مشران د افغان مسولینو سره د مرستو له الری د بیا پخالینې د هڅو مالتړ کوی۱۴ .
والیاتو خپلې والیتی کمیټې جوړې کړې او په  ۱۳نورو والیاتو کښي د پروسه د بشپړیده په حال کښي وه .تر ۲۰
ډیری د ولسوالی په کچه کمټې جوړی شوی او ډیر شمیر د جوړیدو په حال کښي وی.
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ﺍﻧﻔﺭﺍﺩ ﺳﻭﺭې )(PPRC
ﺩ ﺷﺧﺻﯽ ،ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ﮐﺎﺭی ﺑﻭﺧﺗﻳﺎﻭﻭ،
ﻟﻳﮏ ﻟﻭﺳﺕ ﺍﻭ ﮐﺎﺭی ﻏﻭښﺗﻧﻭ ﭘﻪ ﺍړﻩ
ﺩ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺗﻭ ﻭﺭﮐﻭﻝ
ﺩ ﻧﺎﺧﻭښۍ ﺩ ﻻﻣﻠﻭﻧﻭ ﻟﻳﺳﺕ
ﺩ ﮐﻭﺭﻧﻳﻭ ﭼﺎﺭﻭ ﻭﺯﺍﺭﺕ

د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په وینا د  ۲۰۱۰کال د دیسمبر تر  ۳۱پوری  ۶۴۵تنه
مخالیفین د بیاپخالینی د پروګرام سره یوځای شوی 171.د  ،ISAFد کورنیو چارو د وزارت  ،د ملی دفاع د وزارت او د ملی
امنیت استازی د دی هڅو سره د اړینو معالوماتو د ثبت او راجستر کولو او بی وسلو کولو له الری مرسته او کمک کوی.
د ملګرو ملتو په وینا د بیا پخالینی د هڅو د ال هڅولو په موخه د دی پروسې سره یوځای کیدوونکو ته د  ۹۰ورځو

ﺩ ﻭﺳﻠﻭ ﺛﺑﺕ ﺍﻭ ﺗﻧﻅﻳﻡ )ﺩ ﮐﻭﺭﻧﻳﻭ ﭼﺎﺭﻭ ﻭﺯﺍﺭﺕ،
ﺩ ﻣﻠﯽ ﺩﻓﺎﻉ ﻭﺯﺍﺭﺕ( )ډﺍﻳﺎک(
ﺩ ﭘﻳژﻧﺩګﻠﻭی ﺩ ﮐﺎﺭﺗﻭﻧﻭ ﻭﺭﮐړﻩ ) ﺩ ﮐﻭﺭﻧﻳﻭ ﭼﺎﺭﻭ ﻭﺯﺍﺭﺕ(
)(DIAG/PTS

لپار خوراکی او غیر خوارکی بستې هم ورکول کیږی .د ملګری ملتونه وایی چی د بیا پخالینی دا پروسه غوره
او مناسب کار دی خو تر اوسه ال مخکی د وخته ده چی وویل شی دا کار به په یو لوی او مهم رواج باندی بدل
شی .برسیره پردی  ،په دی اړه هم سوالونه شته چی څومره د دغو خلکو څخه په ریښتیا هم مسلح مخالفین دی،
او څومره نور ندی ،خو د بیا پخالینی د پروګرامو څخه ګټه اخلی.
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لکه څرنګه

چی په  ۳.۲۳شکل کښي ښکاری د بی وسلو کولو پروسه دوې مرحلې لری .د
 OSDپه وینا د افغانستان د بیا پخالینی او بیا جلب او جذب د پروسې په وړاندی ال ډیر خنډونه موجود دی
ترڅو وکوالی شی بریالی شی:
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•د افغانانو احتیاطی تدابیر OSD :ته معلومه شوه چی په د دوو مهمو الملونو له کبله افغانان د بیا پخالینی د
پروګرام سره یو ځای کیدو ته زړه نه ښه کوی .د بریالی کیدو تر وخته د ډیرو شک او تردیدو شتون او د
افغانستان د اسالمی جمهوریت لخوا د مرستی او په همکاری د باور نه شتون.
•د بیا پخال شوو امنیت  OSD :ته معلومه شوه چی د دولت سره بیا پخال شوی تر ډیر حده د طالبانو لخوا په
نښه شوی دی که څه هم  OSDدقیقه شمیره نه دی ورکړی او د په نښه شوو تعداد یی نه دی ښودلی .د بیا
پخال شوو امنیت د افغانستان د اسالمی جمهوریت او د افغان ملی امنیت د ځواک دنده ده خو  OSDپه وینا
 ISAFباید دا هڅې وارزوی او هر کله چی اړینه وی د یادو شوو ادارو سره مرسته وکړی .برسیره پر
دی  OSDته دا هم معلومه شوه چی د بیا پخالینی د پروسی سره یوځای شوو څخه ټولی وسلی ندی اخیستل
شوی او د لنډ وخت لپاره کوالی شی د خپلو وسلو څخه ګټه واخلی.
•د پوهاوی ټیټه کچه :که څه هم د محلی مطبوعاتو پوښښ د افغانستان د بیا پخالینی هڅو او د افغانستان د سولی د

ﻣﺭﺣﻠﯥ
ﺩ ﮐﻣﻳټﯥ ﻟﺧﻭﺍ څﻳړﻧﻪ ﺍﻭ ﭘﻠټﻧﻪ
) ﭼﯽ ﺩ  PPRCﻟﺧﻭﺍ ﻫﻣﺎﻳﻪ ﮐﻳږی(
ﺩ ﺑﻳﻭﻣﻳټﺭﮐﻭ ﺍﻭ ﺍﺳﺗﺧﺑﺎﺭﺍﺗﯽ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺗﻭ ﺷﺭﻳﮑﻭﻝ
ﺩ  ISAFﺍﻭ ﻣﺗﺣﺩﻩ ﻗﻭﺍﻭﻭ ﺳﺭﻩ ﺩ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺗﻭ ﺷﺭﻳﮑﻭﻝ
ﺩ ﺍﻓﻐﺎﻥ ﻣﻠﯽ ﺍﻣﻧﻳﺕ ﺩ ځﻭﺍﮐﻭﻧﻭ ISAF ،ﺍﻭ
ﺩ ﻣﺗﺣﺩﻩ ﻗﻭﺍﻭﻭ ﻟﺧﻭﺍ ﺩ څﻳړﻧﻭ ﺗﺭ ﺳﺭﻩ ﮐﻭﻝ
ﺩ ﺑﻳﺎ ﺟﻠﺏ ﺍﻭﺟﺫﺏ ﺍﻋﻼﻥ )(PPRC
ﺩ ﻣﻭﺧﯥ ﺩ ﻣﺣﺩﻭﺩ ﻟﻳﺳټ ﺑﺎﻧﺩی ځﺎی ﭘﻪ ځﺎی ﮐﻭﻧﻪ
) ﺩ ﮐﻭﺭﻧﻳﻭ ﭼﺎﺭﻭ ﻭﺯﺍﺭﺕ ،ﺩ ﺩﻓﺎﻉ ﻭﺯﺍﺭﺕ،
ﺩ ﺍﻣﻧﻳﺕ ﻣﻠﯽ ﺭﻳﺎﺳﺕ ،ﺍﻳﺳﺎﻑ ﺍﻭ ﻣﺗﺣﺩﻩ ﻗﻭﺍﻭې(
ﺩ ﺳﻳﺎﺳﯽ ﺧﻭﻧﺩﻳﺗﻭﺏ ﻭﺭﮐړﻩ ﺩ ﺍﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎﻥ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺕ
ﻳﺎﺩښﺕ= PPRC :ﺩ ﻭﻻﻳﺗﯽ ﺳﻭﻟﯥ ﺍﻭ ﺑﻳﺎ ﺟﻠﺏ ﺍﻭ ﺟﺫﺏ ﮐﻣﻳټﻪ = DIAG
ﺩ ﻏﻳﺭ ﻣﺳﻭﻟﻭ ﻧﻅﺎﻣﯽ ګﺭﻭﭘﻭﻧﻭ ﻣﻧﺣﻝ ﮐﻭﻝ = PTSﺩ ﺳﻭﻟﯥ ﺗﺣﮑﻳﻡ ﭘﺭﻭګﺭﺍﻡ = TF
ﻋﻣﻠﻳﺎﺗﯽ ﻗﻭﻩ  =NDSﺩ ﻣﻠﯽ ﺍﻣﻧﻳﺕ ﺭﻳﺎﺳﺕ

عالی شورای په اړه عامه پوهاوی زیات کړی دی خو  OSDته معلومه شوه چی چی په والیتی او د ولسوالی په
کچه ال تر اوسه پوهاوی په ټیټه کچه دی او همدا ډول امنیتی مسولین هم په دی اړه کم پوهاوی لری .د OSD
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ﺳﺭﭼﻳﻧﻪ :ﺩ ﺳﻳګﺎﺭﺩ  6/1/2011ﻏﻭښﺗﻧﯥ ﺗﻪ ﺩ  OSDځﻭﺍﺏ

دولتداري

په وینا د دی پروګرام پلی کول ،مرستی او کمک حرکت ورکول او خلکو ته رسیدنه به د عامه پوهاوی څخه
پرته هیڅ پایلي ونلری او د ناکامی سره به مخامخ شی.
•د خبرو اترو موضوعاګانې OSD :وایی چی مخالفین د مختلفو الرو د افغانستان داسالمی جمهوریت
سره اړیکی نیسی او  ISAFترهغه نه وی خبر تر څو د افغانستان استخباراتی کړی په دی اړه معلومات
ورنکړی .مخکی له دی چی د دولت یو مخالف د دولت سره یوځای شی په میاشتو وخت ته ضرورت دی تر
څو اړونده خبری اتری ترسره شی او د اعتماد فضا را منځ ته شی او الزم ګامونه او ترتیبات ونیول شی.
د  OSDپه وینا  ISAFد دغو هڅو مالتړ کوی پرته له دی چی خپله په مستقیم ډول ګډون ورګډ شی او
یا هم مستقیم رول ولوبوی.
•د افغانانو ملکیت :د  OSDله قوله په والیتی کچه مسولین په پرله پسي ډول د بیا پخالینی د انفرادی قضیو
په اړه خپله عالقه د السه ورکړی ،چی دا کار سبب شوی چی بیا پخال شوی تنها پاتی شی او بیا جنګ ته
مخه کړی .په همدی موخه OSD ،ته معلومه شوه چی د دی هڅو د تقویی په موخه باید والیتی بیا پخالینی
کمټې او په والیتی کچه د بیا پخالینی د حمایتی یا مرستندویه ډلی رامنځ ته شی.
•د محدودیتو د منځه وړل :د بیا پخالینی خبری اتری د هغه مخالفینو سره ترسره کیږی چی د  ISAFلخوا
مخکی کښی د خبرو لپاره مناسب اهداف ګڼل شوی وی .د  OSDپه وینا د مخالفینو دا ډول په کوته کول
باید ژر تر ژره ودرول شی ،حتی مخکی تر دی چی تعهد وکړل شی او یا هویت تثبیت کړل شی که چیری
غواړی چی د بیا پخالینی پروسه بریالۍ وی OSD .ته معلومه شوه چی که چیری خبری اتری ناکامه شی
نو دا په کوته کول شاید بیا د سره پیل شی.

د بیا پخالینی د هڅو سره د امریکا د متحده ایاالتو مرستی
د  OSDپه وینا امریکا د بیا پخالینی او یو ځای کیدنې د پروسې سره په  ۲۰۱۰مالی کال کښی  ۱۰۰میلیون
ډالر او په  ۲۰۱۱مالی کال کښی  ۵۰میلیون ډالر مرسته کړی ده .د  ۲۰۱۰کال د دیسمبر تر  ۳۱پوری ،د امریکا
متحده ایاالتو د ملی پیوستون د پروګرام له الری د افغانستان بیا پخالینی او یوځایکیدنی د پروګرام سره  ۵۰میلیون
ډالره مرسته کړی ده 174.د افغانستان د بیا یوځایکیدنی پروګرام د امریکا د دفاع وزارت ابتکار دی چی غواړی
د افغانستان د سولی او بیا یوځایکیدنی د پروګرام سره مرسته وکړی .په  ۲۰۱۰مالی کال کښی د بیا پخالینی او
یوځای کیدنی په فعالیتو باندی  ۳۲۰۰۰۰ډالر مصرف کړی دی .د یادو شوو پیسو ډیرۍ برخه د شوراګانو په
جوړولو او مخالفین بیرته خپلو ټولنو ته په را ماتولو او جلبولو باندی مصرف شوی دی .په دی درو میاشتو کښی
د بیا پخالینی د هدف په موخه ډيری لیږ مرستی ترسره شوی دی ،د  OSDپه وینا د دی کار اصلی المل دا دی
چی د امریکا کانګرس په هغه پریکړه کښي چی د  ۲۰۱۰کال د دیسمبر تر  ۲۱پوری د تطبیق وړ ده د بیا یوځای
کیدنی لپاره مرستې نه دی ځانګړی شوی .د امریکا د دفاع وزیر اجازه ورکړی تر څو د عاجلو او د غیر عادی
حاالتو د پیسو څخه د بیا پخالینی د پروګرامو په پلی کولو کښی ګټه واخیستل شی تر څو د دی پروګرامو یوه
برخه ترسره او عملی شی.

175

د بیا پخالینی او یو ځای کیدنی لپاره پالنونه او طرحې ذوب شوی دی .د  OSDپه وینا ،د دی پروګرام
انعطافوالی د ټولنې په ابتکار پوری تړلی دی ،او دا ابتکار باید دایمی سولی ته د ټولنی د اداری له الری تر السه
کړی او ټوله ټولنه ګټه واخلی نه یواځی پخوانی جنګیاالن OSD .ته معلومه شوه چی د ټولنی بیا په پښو دریدلو او
توانیدلو په موخه ISAF ،یو لړ پرمختیایی پروګرامونه په نظر کښي لری .دا مرستې پداسی حال کښی چی اړین
او مناسب وګڼل شی نو د والیتی بیارغونې د ټیم د مرستو ،د قومندان د عاجل عکس العمل د پروګرام ،او د دفاع
وزات د صالحیت ورکونې د قانون په رڼا کښی د افغانستان د بیارغونې پروګرام سره مرستې ترسره ګړی.

176

74

د افغانستان بیا رغونه

I

ځانګړی عمومي پلټونکی

دولتداري

په والیتی او د ولسوالی په کچه حکمت

د امریکا د دفاع او د بهرنیو چارو د لوړ رتبه مامورینو په وینا ،پدی درو میاشتو کښی د امینت ښوالی په ځانګړی
توګه په جنوب کښی سبب شوو چی په والیتی او د ولسوالی په کچه د حکمت کولو په برخه کښی ښوالی او
بهتروالی راشی 177.همدا ډول لوی درستیز وویل چی دا الس ته راوړنې د منځه د تلو د خطار سره مخامخ دی.

178

د امریکا د دفاع وزارت په وینا هم د افغانستان دولت او هم ایتالفی قواوی باید په ګډه نور قوی ګامونه اوچت او
الس ته راوړنی ولری تر څو د والیت او د ولسوالی په کچه په حکمت کولو کښی ښوالی رامنځ ته شی او ظرفیت
لوړ شی 179.په عمومی ډول د محلی حکمت کولو په اړه د افغانانو احساس او درک مثبت دی :د ایشیا فونډیشن د
سروې په اساس  ۷۸په سلو کښی افغانان په والیتی کچه د حکمت چاری او کار مثبت ګڼی.

180

د امریکا د دفاع وزارت په وینا د والیت او ولسوالی په کچه د ښه حکمت رامنځ ته کول یوه کراره او ستونزمنه
پروسه ده .مهمی تشکیالتی ستونزی لګه بیسوادی ،زده کړی ته د الس رسی نه شتون ،د غیر دولتی اداره په پرتله
د معاشاتو او مالی امتیازاتو کموالی او د فساد شتون د تکړه او پوهو مسولینو موندل او په کار ګمارل ستونزمن
کړی دی.

181

د امریکا د دفاع وزارت لخوا په  ۱۲۴ولسوالیو کښی نوی څیړنې ښایی چی یوازی  ۳۸په سلو

کښی افغانان په هغو سیمو کښی چی هلته “ دولت بشپړ واک لری” او یا هم “ مخ په قوی کیدو دی” کښی هستوګنه
کوی.

182

د محلی حکمت کولو په موخه د اسانتیاو رامنځ ته کول
په دی درو میاشتو کښی ،امریکا په محلی کچه باندی د حکمت په کولو تاکید او تمرکز کړی دی .د امریکا د دفاع
د وزارت په وینا ،یوه الره او طریقه د هغو مشرانو په ګوته کول او پیدا کول دی چی کوالی شی غوره رهبریت
رامنځ ته او د ولسوالی په کچه او د ټولنو تر منځ غوره اړیکی ټنګې کړی .د ساحوی قومندانی د جنوبی سیمو
د قومندان په وینا هغه اداره چی یاد شوی مشران ټاکی او په دندو ګماری اوس دومره تجربه او وړتیا لری چی
کوالی شی هغه خلک په دنده وګماری چی الزمه وړتیا او لیاقت ولری او د ولسوالیو په کچه په دندې ترسره کړی.
د داسی مشرانو ګمارل چی وکوالی شی د شورای له الری د ټولنی مشری وکړی په افغانستان کښي د تل پاتی
امنیت او ثبات لپاره یو مثبت ګام بلل کیږی .برسیره پردی ،د رشوت او بډې په پرتله د ښایسته او توان لرونکی
کسانو په والیتی کچه د مامورینو ګمارل به په افغان دولت د خلکو باور زیات کړی.

183

د  USAIDپه وینا د  ۲۰۱۰کال د جنوری د لومړی څخه بیا د دیسمبر تر  ۱۵پوری د امریکا د مرستو په وسیله
په  ۱۲نا امنه والیتو کښی د ولسوالیو په کچه  ۶۵نوی شوراګانې جوړی شوی دی .تر هغه وخته چی د ولسوالیو
ټاکنې ترسره کیږی ،دا شوراګانې به د ټولنو او حکمت ترمنځ اړیکی او ارتباط ټنګوی .موجودی شوراګانو د حکمت
کولو ابتدایی اداری د ولسوالیو په کچه غزولی دی.

184

د  OSDپه وینا په هغه سیمو کښی چی امنیت مخ په ښه کیدو دی ملکی نهادونه او د افغانستان جمهوری
اسالمی دولت په ګډه په محلی ګچه د حکمت د ظرفیت په لوړولو کښي رغنده رول لوبولی دی .د بهرنیو چارو
وزارت خپلی ملکی هڅې او مرستې د قندهار او هلمند والیت په ولسوالیو کښي متمرکزی کړی تر څو د  ISAFد
هغو هڅو چی غواړی په یادو شوو سیمو کښی امینت ټینګ کړی سره مرسته وکړی .دی کار په هغو سیمو کښی
ملکی هڅو او د ظرفیت په لوړولو کښی رغنده رول لوبولی دی.

185

د افغانستان جنوب
په جنوبی سیمو کښی د اړوند قومندان له خولې د  ۲۰۱۰کال د اپریل را پدی خوا د قندهار والیت د امنیت د ښوالی
لپاره د پیل شوو هڅو اوس د دی زمینه برابره کړی ده چی پدی والیت کښی د اوږد مهالی ټیکاو او محلی غوره
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حکمت کولو ته الره هواره شی .دی شرایطو اوس مشرانو ته دا زمینه برابره کړی ده چی خپلو کورونو ته بیرته
را ستنه او په ارامه او ډاډه زړه سفر وکړائ شی ،او د  ISAFپه مرسته د طالبانو د بیا واکمنیدو په اړه یی تشویش
کم شوی دی.

186

د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په وینا پدی ټولو برسیره طالبان اوس هم د حکومتی چارواکو

په ضد د وژلو فعال کمپاین لری ،او د دوی د کار په سیمه کښی د رغنده محلی حکومت په رامنځ ته کولو کښی
خنډ رامنځ ته کړی دی.

187

د افغانستان په جنوب کښی د انګلستان د لوړ رتبه استازی په وینا په هلمند والیت کښی هم د حکمت کولو په
ډګر کښی ظرفیت لوړ شوی دی 188.د  ۲۰۱۰کال د نومبر تر  ۸نیټه پوری د هلمند د  ۱۴ولسوالیو څخه  ۱۱د
حکمت لخوا ګمارل شوی ولسواالن درلودل چی په ښکاره د  ۲۰۰۸کال په پرتله ښوالی ښایی ،هغه وخت یواځی
 ۵ولسوالی د دولت په ولکه کښی وی.

189

د هلمند والیت پنځه ولسوالی د ټولنې شوراګانی لری ،دی کار دا

موقع برابره کړی ده چی  ISAFد ځایی شوراګانو په مرسته په سیمه کښی د غوره حکمتی خدمتونه چی د ځایی
اوسیدونکو لخوا په کوته شوی وی وړاندی کړی.

190

د امریکا د دفاع د وزارت په وینا د هلمند مارجه ولسوالی یوه ښه بیلګه ده چی معلومه کړی د نظامی قووې
استفاده تر کومه حده د حکمت د کنترول لپاره اړینه او مهمه ده .په کال  ۲۰۰۹کښی ،مارجه د مخالفینو د قومندې
او د کنترول سیمه وه ،د چاودیدونکی توکو د سمبالښت سیمه او ناقانونه مخدره توکو په یوه اډه بدل شوی وه .د
 ۲۰۱۰کال د نومبر په  ۲۳د  ISAFلخوا د لویو عملیاتو وروسته د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مامورینو
اعالن وکړ چی د افغانستان اسالمی جمهوریت د مارجه ولسوالی ونیوله .دا پرمختګونه د  ۲۰۰۹کال د ریاست
جمهوری د ټاکنو په پرتله د  ۲۰۱۰کال د ټاکنو لپاره په نوم لیکنه کښی د  ۶۰۰په زیاتوالی سره ښکاره او څرګند
شول 191.د چاودیدونکو توکو د جوړولو د مرکزو د منځ وړل سبب شول چی حکومتی کارکوونکی د ښار په ارامه
او ازاده فضا کښی تګ او راتګ وکړی.

192

د سیمیز حکمت او ټولنې پرمختيا
د  USAIDد محلی حکمت او د ټولنیز پرمختیایی پروګرام په دی موخه جوړ شوی دی تر څو د منځنی او اوږد
مهال سیاسی ،اقتصادی او اجتماعی پرمختک په رامنځ ته کولو کښی مرسته او کمک وکړی .د محلی حکمت او د
ټولنیز پرمختیایی پروګرام لخوا د ۲۰۰۶کال د اکتوبر څخه بیا د  ۲۰۱۰کال د دیسمبر تر  ۳۱پوری  ۳۱۶میلیون
ډالر منل شوی او  ۲۳۸،۷میلیون ډالر یی لګول شوی دی.

193

د پروګرام د بریالیتوب لپاره دری مهم معیارونه

لری:

194

د سيګار پلټنې
په دی درو میاشتو کښی ،سیګار د هغو
قراردادو په اړه چی د USAIDلخوا تمویل
او د محلی حکمتداری او د ټولنو د پرمختیا په
اړه ترسره کیږی د نویو څیړنو اعالن وکړ.
د زیاتو معلومات لپاره د لمړي برخې  11پاڼه
وګورئ.

•د افغانستان د اسالمی جمهوریت د مامورینو وړتیا لوړول تر څو وکوالی شی وګړو ته غوره خدمات وړاندی
کړی
•د ټولنو د ثبات او پرمختیایی فعالیتو زیاتول
•د بی ثباتی د اساسی الملونو په ګوته کول او د عملیاتی پالنو له طریقه د حل الری چاری مندل
د  USAIDله قوله په دی درو میاشتو کښی د محلی حکمت او د ټولنیز پرمختیایی پروګرامو کښی ډیری
ستونزی موجودی وی:

195

•د  ISAFد “د پاکولو او نیولو” په عملیاتو کښی ناکامی به دا الس ته راوړنی او پرمختګ ډیر ستونزمن
کړی.
•د افغانستان د دولت سره د اړیکو په دومدار توګو تقویت او تطبیق ته اړتیا لری.
•په نا امنه سیمو کښی د دویم الس قراردادیانو لخوا د چارو پر مخ وړل د هغو ټولنو په پرتله چی هلته د
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پیرودلو او نوری دندی په مستقیم ډول ترسره کیږی لږ مؤثریت لری.
•فعالیتونه د هغو اړتیاو سره چی د مخالفینو سره د مبارزی په ټولنو کښی ورته اړتیا لیدل کیږی تطابق نلری
او هغه ټولی اړتیاوی نه شی پوره کوالی.
د دی ټولو ستونزو برسیره د  USAIDپه وینا د محلی حکمت او د ټولنیز پرمختیایی پروګرام توانیدلی دی
چی په هیواد کښی د ثبات او ارامی په راوستلو کښی مثبت اغیزې ولری :د هرات والیت په شینډنډ ،ګزره او
انجیل ولسوالیو کښی ،د بادغیس اړوند باال مرغاب ،قادیس او مقر ولسوالی؛ د هلمند والیت په لشکرګاه؛ د قندهار
په میوند او مرکز کښي؛ او د خوست ګردیز لویه الره په خوست کښی او د وردګو په نرخ او جرلیز ولسوالی او
د لوګر ،پکتیا او پروان اړوندی ولسوالی کښی مثبت بدلونونه را منځ ته شوی دی .په کنر ،ننګرهار ،غزنی،
پکتیکا او د هلمند په اکثر سیمو کښی هڅې نه دی توانیدلی چی بشپړ امنیت ټینګ ،د فساد سره مبارزه او د
پروګرامو لپاره اړین او الزم پالنونه طرح او عملی شی د  USAIDپه وینا په  ۲۰۱۱کال کښي به د محلی
حکمت او د ټولنیز پرمختیایی پروګرام به په مهمو سیمو کښی د ثبات په پروګرام بدل شی ،او هغه پروګرام به
بیا پخپل وار په  ۴ساحوی پروګرامو وویشل شی.

196

د کلیو د ثبات په موخه فعالیتونه
د  OSDپه وینا د امریکا د دفاع وزارت د کلیو د ثبات فعالیتو پروګرام ( )VSOد افغان محلی پولیسو د پروګرام
( )ALPسره نژدی کار کوی ترڅو امریکایی او افغان پرسونل کلیوالی سیمو ته ولیږدوی تر څو د کلیو اړیکی د
ولسوالیو او والیتی حکومتی ادارو سره ټینګه کړی )VSO( .د شوراګانو سره مرستې او کمک کوی ترڅو کلی د
ولسوالیو سره ونښلوی او همدا ډول د ولسوالیو په مرکز کښی د ظرفیت او وړتیا په لوړولو کښی مرستې او کمک
کوی VSO .همدا ډول د کلیو د اوسیدونکو سره د مخالفینو په وړاندی او پراختیای ډګرو کښی مرسته کوی.

197

د  VSOاو  ALPد امنیت د رامنځ ته کولو په اړه د ال زیاتو معلوماتو لپاره د “ امنیت” برخې ته ستانه شی.
د کلیو پرمختیایی پروګرام یا  VSOپه همدی نژدی وخت کښی یوه څلور ګامه ستراتیژی جوړه کړی ده:

198

•ډول :د  VSOلپاره هغه سیمې په ګوته کول چی ځایی اوسیدونکو د مخالفینو په وړاند ی د مبارزی په اړه
د مرستی غوښتونکی دی؛ او د ثبات او ارامی له اړخه د افغانستان دولت ISAF ،لپاره او د مخالفینو لپاره
ډیر ارزښت لری او باید ارامه او با ثباته شی.
•بقا او پاتی کیدل :په کلیو کښی د مسولینو ځای په ځای کول تر څو د حکمت کولو ،پرامختیا او د امنیت په
اړه سال مشوری او مرستې ترسره کړی.
•رغونه :د شوراګانو او پرمختیای پروژو له الری د کلی او د ولسوالیو او والیتی حکمتی ادارو سره د اړیکو
ټنګول.
•د واک انتقال :افغانانو ته د ال زیاتو مشرتابه د انتقال په اړه اړین اقدامات ترسره کول.
د  OSDپه وینا  VSOتوانیدلی چی د خپل ماموریت په سیمو کښی په حکمتی او امنیتی برخو کښی الس ته
راوړنې ولری .د  ۲۰۱۰کال د دیسمبر تر  ۳۱پوری  VSO ۳۱کاری سیمی درلودی .ارزګان والیت چی د
طالبانو د مشر مال محمد عمر ټاټوبۍ دی د  VSOلپاره د کاری پلوه یو د بریالیو سیمو څخه ګڼل کیږیVSO .
او  ALPپه والیتونو کښی حکمتداری او امنیت ته توسعه ورکړی او د محلی او ځایی توان او وړتیا څخه د
طالبانو د اغیزې د کم رنګه کولو په موخه ګټه اخیستی ده .همدا ډول پایلې په دایکندی ،زابل او قندهار والیت
کښی هم تر السه شوی دی .د مال عمر په ګډون د طالبانو لوړ رتبه مشرانو د  VSOد الس ته راوړنو په اړه
خپله اندیښنه ښودلې او ویلی یی دی چی دا الس ته راوړنې د دوی واک او رول تر پوښتنې الندی راولی.
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د  OSDپه وینا په دی هر څه برسیره بیا هم د  VSOپه وړاندی ستونزی موجودی دی او بریالیتوبونه د
منځ د تلو سره مخامخ دی .طالبانو او نورو مخالفو ډلو د  VSOاو  ALPسره کارکوونکی د تهدید او ترور
کمپاین شروع کړی دی .په دی کمپاین کښی هدف کړل شوی ترور او وژنه ،مرسته کوونکو ته” شبنامې” او د
کمک کوونکو تښتونه شامله ده .برسیره پردی ،په ځینو سیمو کښی د ولسوالیو په کچه دولتداری ضعیفه ده ،او
دا کار کولی شی چی کلیو اړیکې د ولسوالیو او په والیتو سره ضعیفه کړی .د قومونو تر منځ د تاوتریخوالی او
ستونزو شتون هم د  VSOد پراختیا مخه نیولی دی .د  OSDپه وینا د افغانستان دولت او د امریکا متحده ایاالت
په پرپلسی ډول مخالفینو سره د مبارزی او د محلی حکومتداری په وړاندی د شته ستونزو د حل په موخه د اوږد
مهالو الرو په پیدا کولو کار کوی.

200

په عامه اداره کښې اصالحات

د وړتیا لوړول د ملکی اداری د تقویې لپاره یو اړین او الزم ګام بلل کیږی .د ملګرو ملتو په وینا د افغانستان دولت
په کابل کانفرانس کښی د هوکړه شوو پریکړو چی ویل شوی وو باید افغانانو ته بشپړ واک ولیږدول شی د عملی
کولو په موخه خپل تعهد بیا اظهار کړی دی .د  ۲۰۱۰کال د نومبر په  ۱۵مه د څارنې او همکاری د ګډ هیئت
په  ۱۵غونډه کښی ،د افغانستان اسالمی جمهوریت اعالن وکړ چی د  ۲۰۱۰کال د اوکتوبر د میاشتی لپاره ټاکل
شوی اهداف  ۷۰په سلو کښی پوره او تر السه شوی دی ..ملګری ملتونه دا ګام په دی معنی ګڼی چی د افغانستان
اسالمی جمهویت په پرله پسی ډول “ غواړی د خپلو کارکوونکو وړتیاوی لوړی او د چارو او پرمختیای دنده
مشری او مسولیت په خپله واخلی”.

201

د ملګرو ملتو په وینا د افغانستان د وزیرانو شورای لخوا د افغانستان د بشر د حقونو د کمیسیون لپاره د مرستو
ځانګړی کول د حکمتداری د تقویې په الره کښی یو مثبت کار او اقدام ګڼل کیږی .ملګرو ملتو ته دا هم معلومه

 3.24انځور

ﺳﺭﻭې :ﺗﺎﺳﻭ ﺩ ﺣﮑﻭﻣﺕ ﭘﺭ ﭘﺭﻳﮑړﻭ ﺑﺎﻧﺩی څﻭﻣﺭﻩ
ﺍﻏﻳﺯﻩ ﻟﺭﻟﯽ ﺷﯽ؟

شوی چی د افغانستان اسالمی جمهوریت لنډ مهالی کاری چوګاټونه جوړ کړی دی تر څو د مالی کال په حساب د
لګښتو د لومړیتوبونه  ،د افغانستان د اداری د اصالح په موخه د ستراتیژیو جوړنه ،د ملګی خدمتونه د قانون بیا
کتنه او د بست او پیسو د ورکړې پروګرامونه جوړ کړی.

202

ټﻭﻝ ټﺎﻝ6,467 :

لپاره د لوړ رتبه مامورینو او مسولینو ګمارل په مرکزی کچه ګرځولی دی .د دی فرمان څخه وروسته ،وزیران
نشی کوالی د لوړ رتبه مامورین و ګماری ،خو کوالی شی د منظوری په موخه د خپلی د خوښې کسان پیشنهاد

ﻫﻳڅ
1,552
ډﻳﺭ ﻟﻳږ
1,229

د  ۲۰۱۰کال د اکتوبر په  ۱۹مه ولسمشر حامد کرزی د یوه فرمان په ترڅ کښی د ملکی خدماتو د کمیسیونو

کړی .دا فرمان پدی موخه صادر شوی تر څو په دندو ګمارنه شفافه او غیر سیاسی کړل شی .ښاغلی کرزی همدا
ﻟﻳږ
2,716

ډﻳﺭ
776
ﻧﻪ ﭘﻭﻫﻳګﻡ
194
ﻳﺎﺩښﺕ :ﺩ ﺍﻏﻳﺯﻣﻥ ﺷﻭﻭ ﺷﻣﻳﺭﻩ .ﺩ ﻣﮑﻣﻠﻪ ﭘﻭښﺗﻧﻪ ﺩﺍ ﻭﻩ“ﺳﺗﺎﺳﻭ ﭘﻪ ﺍﻧﺩ ﺗﺎﺳﻭ
ﺩ ﺣﮑﻭﻣﺕ ﭘﺭ ﭘﺭﻳﮑړﻭ ﺑﺎﻧﺩی څﻭﻣﺭﻩ ﺍﻏﻳﺯﻩ ﻟﺭی؟“
ﺳﺭﭼﻳﻧﻪ :ﺍﻳﺷﻳﺎ ﻓﺎﻭﻧډﻳﺷﻥ ﺍﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎﻥ ﭘﻪ ﮐﺎﻝ  2010ﮐښﯽ :ﺩ ﺍﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻭ ﭘﻪ ﺍړﻩ ﺳﺭﻭې،
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ډول څرګنده کړه چی خپله به هم مامورین په دنده منصوب نکړی.

203

د ایشیا فاونډیش د پخوانیو ټول پوښتنو په اساس په عمومی ډول د افغانستان د اسالمی جمهوریت د کار او
دندو په اړه خلک خوښ او خوشبینه دی :تر نیمایی لیږ ډير ( ۵۷په سلو کښی) په ملکی ادارو او ( ۵۴په سلو
کښي) په وزیرانو باندی خپل اعتماد ښکاره کړیؤ .په عمومی ډول د حکمت کړنې او فعالیتونه مثبت او په زړه
پوری ارزول شوی وو ۷۳ :په سلو کښی افغانانو ویلی چی د افغانستان دولت خپل مسؤلیتونه په سمه توګه ترسره
کوی ،چی د  ۲۰۰۸کال په پرتله  ۶فیصده زیاتوالی ښایی 204.او په ټول پوښتنو کښی د ګډون کوونکو اکثریت یعنی
( ۵۴په سلو) کښی ویلی وو چی دوی کوالی شی د حکمت په پریکړو کښی رول او اغیزه ولری .دا معالومات په
 ۳.۲۴شمیره شکل کښي بیان شوی دی.
د  ۲۰۱۰کال د اکتوبر په  ، ۱۰اروپایی اتحادیی وویل چی دوی به په مرکزی او محلی کچه د افغانستان د
اسالمی جمهوریت د وړتیاو په لوړولو باندی د سره غور او تمرکز وکړی .د اروپایی اتحادیی په وینا د ملکی
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خدماتو تشکیالتی کمبودتیاوی ،ګنګه حکمتداری او د مرکزی او محلی حکومتی ادارو تر منځ اړیکی ،د غوره
ملکی ادارو د اصالحاتو په وړاندی تر ټولو لوی خنډونه دی .د ولسمشر او نورو لوړ رتبه مامورینو د غوښتنې
وروسته اروپایی اتحادیې د ممکنه ملکی خدماتو په برخه کښی د ال ښوالی او بهتروالی د الرو چارو ارزونه
پیل کړی ده .دا مرستې کیدای شی چی په ساحوی کچه د روزنې د مرکزونو د شبکې جوړل وی.

205

د عامه ادارو د اصالحاتو څخه د متحده اياالتو مالتړ
د امریکا د دفاع وزارت په وینا د  CERPلخوا د مرسته کیدونکو پروژو کښی د افغانستان دولت د پروژو په
پالن او عملی کولو کښی په یو قوی او مؤثر شریک باندی تبدیل شوی دی .د افغانستان اسالمی جمهوریت -په
ځانګړی توګه هغه محلی استازی چی د والیتی بیارغونې د ټیمو سره کار کوی د  CERPد پروژو په ګوته
کولو ،لومړیتوب ورکونه کښی تر ټولو ډیره مرسته کړی ده .برسیره پردی ،د  CERPټولې هغه پروژی چی
 ۵۰۰۰۰یا تر هغه ډیر لګښت لری یوی تفاهمنامې ته چی د افغانستان د اسالمی جمهوریت د یو لوړ رتبه مامور
لخوا امضا شوی وی اړتیا لری .دا اړتیا پدی موخه رامنځ ته شوی ترڅو د افغانستان دولت د ثبات په اړه د پروژو
او لګښتو په اړه ال زیات معلومات ولری .د امریکا د دفاع وزارت په وینا د دی پروژو په ټولو برخو کښی د
افغانستان اسالمی جمهوریت ګډون به دی دولت ته د ملکیت او پروژو د منلو ډیره موقع برابره کړی.

206

د کړنو پر اساس د والیانو سره مرستې
د  USAIDلخوا د کړنو پر اساس د والیانو سره مرستې چی  ۶،۸میلیون ډالرو ته رسیږی په دی موخه تر سره
کیږی چی والیان د خپلو اړوندو دفترونو مهمې دندې او د شوراګانو په ګډون د عامه پوهاوی پروګرامونه په مخ
یوسی او دایر کړی .د  ۲۰۱۰کال د دیسمبر تر  ۳۱پوری د والیانو لخوا  ۵،۳میلیون ډالر لګول شوی دی ،چی د دی
ډلې  ۱،۷میلیون ډالر د  ۲۰۱۰کال د اګست تر  ۲۰پوری لګول شوی دی 207.او دا مرستې سبب شوی چی والیان
په خپلو اړوندو ادارو کښی د عامه پوهاوی په ګډون ،د شوراګانو په الره اچول  ،د مخدره توکو د مبارزه په هکله
د شوراګانو او د ستونزو د حل او د نورو موضوعګانو لپاره وکاروی.

208

د مرستو په اړه نوی څیړنې د پروګرام د کیفیت ،د یو شان ګټې اخیستنې ،اړیکو او مشورو ،حساب ورکونې او
شفافیت او بودجه د کارونې د عملی کولو په هکله ترسره شوی دی .او  ۱۰څخه د  ۶،۶۲نمبرو په اخیستلو سره “
د قناعت وړ” پایلی ته ورسیدل او تیر کال د  ۵،۸۳نمبرو په پرتله ښوالی پکښی راغلی دی .پداسی حال کښی چی
دا نمبری په دریو والیتو کښی (تقریبا  ۱۰فیصده) چی یوه نومره کیږی کمه شوی ده USAID .په وینا د څارنې
او ارزونې دا پروسه نوره هم تقویه کیدای شی .د مرستو لپاره د دفتر د امکاناتو نشتون او کم ټولنیز پوهاوی او
د ولسوالیو په کچه د کمک او مرستو کموالی په ځینو والیتو کښی د ورپیښو ستونزو څخه ګڼل کیږی .په عمومی
ډول د  ۲۰۱۰کال په اکتوبر کښی بیلې شوی ،او د  ۲۰۱۱کال تر جنوری پوری یی په لګښت د اضافه والی پرته
مرستې وغزیدې؛ د مصارفو توسعه همدا اوس مهال تر بیا کتنې الندی ده.

209

قضایی اصالحات او د قانون تطبیق

په دی درو میاشتو کښی قضایی اصالحات او د قانون د تطبیق په اړه هڅې روانې وی .د دغه هڅو اصلی موخه
دا ده چی د طالبانو د قضایی سیستم په وړاندی یو قوی بدیل پیدا کړل شی .د ولسوالیو په کچه مختلف پروګرامونه
او زیربنایی پروژې پلی کړل شوی دی .د کاپیسا والیت په نجراب کښی د  ۲۰۱۰کال د نومبر په  ۱۳د ولسوالی
د محکمې تعمیراتی کار بشپړ شو 210.ملګرو ملتونو د  ۲۰۱۰کال د اکتوبر په  ۱۰نیټه اعالن وکړ چی په خوست
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د سيګار پلټنې
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پروګرامو په اړه چی د امریکا د بهرنیو چارو
د وزارت او د امریکا د پرمختیایی پروګرام له
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اساس د مرستو په ګډون.
د زیاتو معلومات لپاره د لمړي برخې 13
پاڼه وګورئ.

دولتداري

والیت کښی د قضایی چارو د پوهاوی په اړه یو  ۶میاشتنۍ پروګرام پیل کوی .د دې پروګرام اصلی موخه داده
چی د محلی او قبیلوی جرګو په ځای د حکومتی سیستم او د قانون د رول او د مقرارت باندی د پوهاوی له الری
د خلکو قضایی ستونزو ته د حل الرې چاری بیان شی.

211

د ملګرو ملتو سر منشی د  ۲۰۱۰کال د دیسمبر ماشتې په وینا کښی وویل چی په افغانستان کښی قضایی ادارو
ته د الس رسی په برخه کښی پرمختګ شوی دی .په قضایی چارو کښی مرسته کوونکی اداره په ډیرو والیتو کښی
پرانیستل شوی دی ،او غیر دولتی ادارو خپلی حقوقی مرستې نویو سیمو ته غزولی دی212.خو د دی ټولو برسیره
ایشیا فاونډیشن د  ۲۰۱۰کال د نومبر د میاشتی د سروی په اساس یوازی  ۴۸په سلو کښی افغانان د افغانستان په
قضایی سیستم او کړنو باندی باور او اعتماد لری.

213

د متحده ایاالتو د عدلې څانګې د مالتړ پروګرام
د  ۲۰۱۰کال د دیسمبر تر  ۳۱پوری د عدلی او قضایی څانګو د پرمختیایی پروګرام د خپلو اهدافو ته د رسیدلو په
موخه  ۴۷،۳میلیون ډالر لګولی دی؛ او د امریکا د مخدره توکو او د قانون د پلی کولو د ادارې( )INLلخوا ۸۳،۹
میلیون نور ډالر د دی پروګرام لپاره منل شوی دی 214.د عدلی څانګی د مالتړ پروګرام اصلی موخه او هدف د
افغان جرمی قضایی او عدلی سیستم ارتقا ده ،په دی ترڅ کښی به د افغان قضایی کارپوهانو او د څارنوالونو په
ګډون سال مشوری ترسره شی .دا پروګرام همدا ډول په جرمی قضیو کښي دفاعی سیستم د مدافع وکیالنو او د
عدلی سیستم د نور کارپوهانو تر منځ د اړیکو د ټینګولو له طریقه مرسته او همکاری کوی.

215

د  INLپه وینا د عدلی څانګی د مالتړ د پروګرام ډیری اهداف د افغان دولت د لومړیتوبونو او د پلی کولو د
پالن سره همغږی او مشابه دی .د عدلې څانګې د مالتړ پروګرام د پلی کیدو موخې په الندی ډول دی:

216

•د فزیکی زیربناو پرمختیا  ،اداره او د سازمان اصالح :د افغان دولت د زیربنایی برخو اود وسایلو د پروژو
او د نړیوال بانګ د افغانستان د عدلی څانګې د اصالحاتو د پروژې( .)AJSRPسره مرسته .همدا ډول
د عدلې څانګې د مالتړ پروګرام د لوی څارنوالی د مرستو څانګه د معاشاتو د ورکولو او د دنده د بستو په
اړه مرسته ترسره کوی.
•د ملکی او جزایی حقوقو د تفسیر نهایی کول د قوانینو بیا کتنه او د قانون د جوړونې په اړه خوش بینی:
 JSSPد جزایی قانون د اصالحاتو د کاری ګروپ سره یوځای کار کوی.
•د حقوقی پوهاوی رامنځ ته کول :د  JSSPعدلی وزارت د مرستو څانګه د افغانستان د عدلیی وزارت د
حقوقو د څانګې او د  AJSRPحقوقی پوهاوی د اجزاو سره مرسته کوی.
•د حقوقی مرستو ترویج او توشیق JSSP :د حقوقی مرستو د څانګې او د افغانستان د مدافع وکیالنو د بنسټ
 INLڅارنواالنو ،د پولیس افسرانو ته ،قاضیانو
او مدافع وکیالنو ته د منطق او د عادالنه محکمې
اصولو په اساس روزنه ورکوی.
سرچینه ،INL :د سیګار د معلوماتو غوښتني ته ځواب1/6/2011 ،

سره کار کوی.
د  INLپه وینا په دی درو میاشتو کښی  JSSPد امریکای او افغان وکیالنو شمیره چی په سپتمبر میاشت
کښی  ۹۳تنه وه د دیسمبر تر مياشتې  ۱۰۷تنه ته زیاته کړی ده .دا شمیره بیا هم د هغې پالن شوی شمیرې څخه
چی د جوالی په میاشت کښی  INLپه نظر کښی نیولی وه بیا هم  ۵۱تنه کم دی INL .وویل چی دوی هڅه کوی
چی دا پاتی کارکوونکی د  ۲۰۱۱کال په لومړیو کښی تکمیل کړی او همدا اوس د هغه  ۲۱موقفو لپاره چی افغان
حقوق پوهانو ته ځانګړی شوی دی د نوماند کسانو سره خپلو مرکو ته دوام ورکوی ۱۳ .امریکایی حقوق پوهان د
جنوری او فبروری د میاشتی د روزنیز پروګرام لپاره چمتو او کارونه یی بشپړ او  ۹اضافی مشاورینو په روزنیز
پروګرامونو کښی ګډون کړی دی او د راتګ لپاره د اړوندو اداری کارو د تکمیلدو په تمه دی.

217

په هرو درو میاشتو کښی  JSSPد افغانستان د قضایی سیستم د کارکوونکو لپاره په والیتی کچه روزنیز
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پروګرامونه په الره اچوی .په تیرو درو میاشتو کښي  JSSPپه وردګ او لوګر والیت کښی دوه روزنیز
پروګرامونه په الره اچولی دی .او په پام کښی نیول شوی دوه روزنیز کانفرانسونه ځنډول شوی ،په بادغیس والیت
کښی په پام کښی نیول شوی کانفرانس د امنیتی ستونزو له کبله وځنډول شو JSSP .همدا ډول په پام کښی لری
تر څو په راتلوونکی درو میاشتو کښی دوه روزنیز کانفرانسونه په الره واچوی.

218

د جزایي اجراآتو قانون
د  ۲۰۱۰کال د دیسمبر تر  ۳۱نیټې پوری د عدلیی وزارت د تقنین څانګې د جزایی اجراآتو په قانون کار او هغه
یی نوی کړی وو ،د دی کار اصلی موخه دا وه چی دا قانون د افغانستان د اسالمی جمهوریت د حقوقی معیاراتو
سره سم کړل شی .په دی درو میاشتو کښی د  JSSPمشاورینو په پرله پسی دول د تقنیق د څانګې لخوا د دی
مسلې د تعقیب په موخه تاکید وکړ .برسیره پردی د جنوری د میاشتی په لومړیو کښی د تقنین څانګې وویل چی
د جزایی قانون د بیا کتنې لپاره یوه میاشت نور وخت ته اړتیا لری.
په نومبر کښی  ISAF ,د تقنین په څانګه کښی د افغانانو د خپل الس د پروګرام له طریقه یو امریکایی حقوقی
مشاور وروپیژانده ،د دی کار اصلی موخه په ملکی او نظامی برخو کښی د عامه وګړو سره د اړیکو تقویه او د
افغانستان دولت ته د مسولیت انتقال په ګوته شوی دی .د  ۲۰۱۱کال د جنوری تر  ۶پوری  INLو نه توانید چی
د بیا کتنې په دی پروسه کښی د حقوقی مشاور موثریت او تاثیر وارزوی.

219

بندیان او زندانونه
د امریکا د دفاع وزارت په وینا په دی درو میاشتو کښی د بندیانو او د زندانونو د مسولیت چاری افغانانو ته سپارلو
لړی دوام درلود .د  ۲۰۱۱کال د جنوری تر  ۶پوری د بندیانو او د زندانونو اړوند چاری په هغه دوو مهمو توقیف
خانو کښی چی په پروان کښی دی خپله د افغانانو د دوو ټیمو لخوا پر مخ وړل کیدلی او د دریم یونټ د روزنې
چاری یی هم پر مخ بیولی .د  ۲۰۱۱کال په جنوری کښی لومړی توقیف خانه افغان مسولینو ته انتقال شوه ،او د
ګډ داخلی استازی د عملیاتو ځواک  )CJIATF-435(-۴۳۵په پام کښی لری چی د اپریل او مارچ تر میاشتو
پوری د دوو نورو توقیف خانو مسولیت هم افغانانو ته وسپارل شی OSD .همدا ډول په  ۲۰۱۱مال کال کښی د
( )CJIATF-435لخوا د افغان مسولینو لپاره د روزنې ،وسایلو او توکو د برابرولو به موخه مرسته کړی ،ترڅو
افغانان وکوالی شی د زندانو چاری پر مخ یوسی او دا فرصت برابر کړی چی مسولیت افغانانو ته انتقال شی.
 CJIATF-435د پروان والیت اړوند بندی خانو کښی تر  ۱۲ډیر د حرفوی او لیک لوست پروګرمونه اداره
کړی دی220.په دی کورسو پوری اړوند د حاضری لیستونه د زندانیانو د بیاکتنې هیئت ته وړاندی شوی دی ،د
امریکا متحده ایاالتو د ځانګړی عملیاتو قومندانی په وینا دا معلومات کیدای شی د بندیانو لخوا د موجوده خطرو د
پیژندلو لپاره وکارول شی221.همدا ډول  CJIATF-435د ازادو شوو بندیانو په اړه د افغان دولت لخوا د شوراګانو
د جوړولو سره هم مرسته کوی ،د دی شوراګانو اصلی موخه دا ده چی د بندیانو وارثینو ته د هغوی مسولیت او
توکی وسپارل شی( د کار زمینه برابره شی) او همدا ډول نورو ته دا خبره واضیح او بیان شی چی ازاد شوی
بندیان اوس کوالی شی د ټولنې د نورو سالمو غړو په څیر خپل ژوند ته دوام ورکړی.

222

د اصالحی سیستم سره مرسته او کمک
 INLد اصالحی سیستم سره د مرستو پروګرام ( )CSSPمویل کوی،تر څو د افغانستان اسالمی جمهوریت
وکوالی شی په بشری اصولو برابر ،خوندی اصالحی سیستم چی په نړیوالو اصولو او د افغان دود او کلتور سره
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برابر وی رامنځ ته کړی .په دی درو میاشتو کښی  CSSPخپلی مرستې د شپږو څخه اتو والیاتو ته وغزولی او
همدا ډول یی خپل فعالیتونه په بامیان او قندهار والیت کښی پراخ کړی دی INL .همدا ډول د افغان کمپنیو لخوا
په بغالن او وردګ والیت کښی د بندی خانو ودانۍ ورغولی او همدارنګه یی د پل چرخی په زندان کښی د اوبو
یوه ټانګۍ او د مامورینو لپاره یو اطاق ورغول223.څرنګه چی په  ۳.۷شمیره جدول کښی ښکاری د افغانستان په
زندانو کښی د ټاکلی حده ډیر بندیان ساتل کیږی.
په دی درو میاشتو کښی ،د افغانستان د قانون او نظم مرستو( )LOTFAد رهبری ګروپ د مرکزی زندان
د مدیره هیئت سره مرستې زیاتی کړی تر څو د مخ په لوړیدونکی اصطکاک سره مرسته وکړئ شی .د امریکا،
برتانیا ،کاناډا او اروپایی اتحادیی لخوا د  LOTFAسره د ترسره کیدونکی مرستو یوه برخه د دی معاشاتو
په ورکول باندی لګول کیږی؛ همدا ډول د جاپان هیواد د یادی شوی پروسې سره په نژدی راتلونکی کښی د
مرستو وعده ورکړی ده.

224

بشری حقوق

په دی درو میاشتو کښی ،ډیر شمیر سازمانو د هغو ورپیښو ستونزو چی افغانان یی د خپل بشری حقوق په اړه
لری راپور اعالن کړی دی .په دی برخه کښی په افغانستان کښی د بشر د حقونو د بی ځایه شوو وګړو ،مساوات
او همدا ډول د ماشومانو د حقونو په ګډون تازه معلومات وړاندی کیږی.

د مهاجرینو دا ډول کمپ زرګونه بیا ستنیدونکو لپاره کور وو .د ملګرو ملتونه د مهاجرینو لپاره د کمیسیون په وینا د روانو سیاسی،
امنیتی او اقتصادی ستونزو له امله د افغان دولت لخوا د مهاجرینو جلبول د ستونزو سره مخامخ شوی دی ( .د امریکا د هوای پوځ
انځور ،سټاسی هاګا)
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د  3.7جدول

والیتی زندانونه :تر خپل حد نه ډیر نفوس د فیصدی په اساس
اعظمی اشغال

ټول زندانیان

د اشغال کچه

100%–0
پکتیا

250

194

78%

نورستان

16

2

13%

زابل

29

84

290%

ننګرهار

413

1,134

275%

لوګر

26

65

250%

سمنګان

60

146

243%

خوست

71

151

213%

300%–101

کندهار

630

1,114

177%

لغمان

119

208

175%

هلمند

453

720

159%

بادغیس

83

129

155%

جوزجان

457

666

146%

پنجشیر

24

33

138%

4,978

5,103

103%

کابل
600%–301
بغالن

48

284

592%

هرات

353

2,079

589%

سرپل

32

156

488%

کاپیسا

24

116

483%

دایکندی

26

111

427%

غور

26

111

427%

کنړ

34

136

400%

پروان

61

232

380%

بلخ

106

400

377%

فراه

99

364

368%

نیمروز

73

260

356%

غزنی

74

261

353%

کندوز

116

405

349%

بامیان

26

88

338%

بدخشان

50

164

328%

وردګ

40

122

305%

تخار

46

436

948%

ارزګان

34

260

765%

پکتیکا

9

62

689%

فاریاب

73

454

1,000%–601

622%

یادداښت :د نړیوال سره صلیب د معیاراتو پر اساس د هر زندانی لپاره  ۳،۴متر مربع ځای په نظر کښی نیول شوی دی.
دا معلومات د  ۲۰۱۰کال د دیسمبر تر  ۱۲پوری د نارینه زندانیانو ښکارندوی کوی.
سرچینه ،INL :د سیګار د معلوماتو غوښتني ته ځواب1/6/2011 ،
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بی ځایه شوی وګړی
د  ۲۰۰۰کال څخه بیا د  ۲۰۱۰کال د نومبر تر دویمې نیټې پوری د امریکا متحده ایاالتو د ملګرو ملتونو د
مهاجرینو د ستر کمیسیون()UNHCRسره  ۷۱۰میلیون ډالره مرسته کړی ده .دا مرستې د مهاجرینو سره په
افغانستان کښی او د نړی په نورو برخو کښی په مرستو باندی لګول کیږی .د  UNHCRپه وینا ،د سیاسی،
امنیتی او اقتصادی پرمختیا په وړاندی شته ستونزی سبب شوی چی دا ټولنه ونشی کوالی افغانستان ته د بیرته
راتلو لپاره مهاجرین قانع او خپل وطن را مات کړی.

هغوی خپل ظرفیت او توان تر اخری حده پراخ او

غزولۍ ،او همدا کار سبب شوی چی د بیا یوځای کیدنی او د تل پاتی بقا او پایښت په وړاندی ناوړه چاپیريال
رامنځ ته شی 225.په کور د ننه د بی ځایو شوو شمیره په هغو سیمو کښی لوړه ده چی خراب امنیت لری او همدا
المل دی چی  UNHCRنشی کوالی هغو سیمو ته الس رسی پیدا کړی .د  UNHCRپه وینا اټکل کیږی چی
په  ۲۰۱۱کال کښی د په کور د ننه بی ځایه شوو شمیره په جنوب ،شرق او جنوب لویدیځ کښی د عملیاتو په
زیاتیدو ال پسی زیاته شی.

226

د  ۲۰۱۰کال د سپتمبر د  ۱۴څخه بیا د همدی کال د دیسمبر تر  ۱۰پوری  ۱۱۰۰۰مهاجرین افغانستان ته
ستانه شوی دی.

227

او د  ۲۰۰۲کال راپدیخوا  ۵میلیون افغانان خپل ټاټوبی ته ستانه شوی چی د افغانستان په

عمومی نفوس کښی  ۲۰٪زیاتوالی ښایی .په هغه سیمو کښی چی د راستنیدونکو ډیرۍ جوړوی هغه سیمې د
اوسیدونکو یو پر دریمه برخه جوړوی .راستنیدونکی اقتصادی ثبات ،امنیت ،د اوسیدو لپاره ځای او ځمکه ته
اړتیا لری اما ځمکې او بیرته راستنیدونکو ته الس رسی په قضایی ادارو کښي د لوړ فساد د شتون له کبله د

 3.25انځور

ﺳﺭﻭې :ﺍﻳﺎ ښځﻭ ﺗﻪ ﺩ ﮐﻭﺭ ﺩ ﺑﺎﻧﺩی ﺩ ﮐﺎﺭ ﻭﺭﮐﻭﻟﻭ
ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻭﺭﮐړﻝ ﺷﯽ ؟
ﻣﺟﻣﻭﻋﻪ6,467 :

ډیرو ستونزو سره مخاخ دی .د بیرته راستندونکو په وړاندی د شته ستونزو د منځه وړلو په موخه UNHCR
بیرته راستندونکی ته په لومړی میاشت کښی د پیسو اندازه ډیره کړی ده.

228

د جنس (جنډر) له نظره مساوات
په دی ربع کښی ،یونما ښځو ته د بشری حقوقو په برخه کښی د ورپیښو ستونزو او د الرو چارو په اړه یو تفصیلی
راپور خپور کړ .دی ادارې ته معلومه شوه چی په کم عمر کښی ودونه ،د ستونزو د حل په موخه د ښځو او انجونو

ﺑﺎﻳﺩ ﺩ ﮐﺎﺭ ﮐﻭﻟﻭ
ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻭﺭﮐړﻝ ﺷﯽ
4,139

ﺑﺎﻳﺩ ﺍﺟﺎﺯﻩ
ﻭﺭﻧﮑړﻝ ﺷﯽ
2,134

ورکول ،د کورنیو “تر منځ د انجونو تبادله” په بدو کښی ورکول او د ویاړ په نامه د ښځو وژل ټول هغه ستونزی
دی چی د ښځو د حقوقو په برخه کښی د هیواد په کچه تر سترګو کیږی .برسیره پردی ټولو ،د ښځو د حقوقو په
برخه کښی د طالبانو د سقوط څخه وروسته د مختلقو الملونه له کبله اټکل شوی اهداف نه دی تر السه شوی:

229

•دود او ګلتور ،ستونزو ته د حل لپاره د هغو الره چارو خپلول
•چی په افغانی کلتور کښی تر مذهبی اغیزې الندی اختیار شوی دی

ﻧﻪ ﭘﻭﻫﻳږﻡ
194
ﻳﺎﺩښﺕ :ﺩ ﻏﻭﻧډې څﺧﻪ ﺩ ﺍﻏﻳﺯﻣﻧﻭ ﺷﻣﻳﺭﻩ ﭘﻭښﺗﻧﻪ ﺩﺍﺳﯽ ﻭﻩ" ﺩ ځﻳﻧﻭ ﭘﻪ ﺍﻧﺩ ښځﻭ ﺗﻪ ﺑﺎﻳﺩ
ﺩ ﮐﻭﺭ څﺧﻪ ﺑﻬﺭ ﺩ ﮐﺎﺭ ﮐﻭﻟﻭ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻭﺭﮐړﻝ ﺷﯽ ،ﺳﺗﺎﺳﻭ ﻧﻅﺭ څﻪ ﺩی؟“

•د افغان دولت لخوا د  ۲۰۰۹کال د ښځو په وړاندی د تاوتریخوالی د منځ وړلو قانون بشپړ نه دی پلی
شوی
د  ۲۰۰۹کال قانون تر ډیره حده د هغو دودنو ،رواجونو او اقداماتو د منځ وړل دی چی د ښځو په وړاندی
تاوتریخوالی ته الره هواره وی .همدا ډول یونما ته معلومه شوه چی د قانونی پلی کوونکو اداری یا خو د دی

ﺳﺭﭼﻳﻧﻪ :ﺍﻳﺷﻳﺎ ﻓﺎﻭﻧډﻳﺷﻥ ﺍﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎﻥ ﭘﻪ ﮐﺎﻝ  2010ﮐښﯽ :ﺩ ﺍﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻭ ﭘﻪ ﺍړﻩ ﺳﺭﻭې،
 218 ، 9/11/2010ﭘﺎڼﻪ

قانون څخه بی خبره وو او یا یی هم د پلی کولو لپاره لیوالتیا نه درلوده ،همدا المل سبب شوو چی تر اوسه د بشر
د حقوقو په برخه کښی دا بی عدالتی موجوده وی .یونما د افغانستان اسالمی جمهوریت دولت ته وړاندیز وکړ چی
پولیسو او د قضایی چارو مسولینو ته ال زیاته روزنه ،مرسته او د دوی د کارونو څخه ال زیاته څارنه وشی تر څو
یقینی شی چی قانون په سمه او دوامداره توګه پلی او عملی کیږی .راپور همدا ډول تاکید کړی چی د افغان دولت
لپاره باید د بیا پخالینی او یوځایکیدنې په پروسه کښی د ښځو حقوق یو د لومړیتوبونو څخه وی 230.څرنګه چی په
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 ۳.۲۵شمیره شکل کښي بیان شوی ،د ایشیا فاونډیشن لخوا په تر سره شوی سروې کښي د افغانانو اکثریت (۶۴
په سلو کښی) وایی چی ښځو ته باید د کور څخه د باندی د کار کولو اجازه ورکړل شی.

د ماشومانو حقوق
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون( )AIHRCپه وینا تر اوسه هم ډیرۍ افغان ماشومان د خپلو حقوقو
څخه محروم دی .په دی ستونزو کښی ډیر فکتورونه رول او شامل دی :د دی حقوقو په اړه په ټولنه کښی لږ عامه
پوهاوی ،د ماشومانو د خوندیتوب لپاره د اړینو میکانیزمونو نه شتون ،سیاسی او اقتصادی بی ثباتی او یو شمیر
دودونه او رواجونه .د یاد شوی کمیسیون په وینا د افغانستان دولت او نړیواله ټولنه باید حقوقی ،اقتصادی او د عامه
پوهاوی پروګرامونه زیات او قوی کړی تر څو د ماشومانو د حقوقو عملی کیدل یقینی شی.

231

د  ۲۰۱۰کال په لومړیو شپږو میاشتو کښی د  AIHRCسره د ثبت شوو پیښو  ۱۰فیصده هغه پیښې جوړ وی
چی په هغو کښی د قانونی عمر د پوره کولو مخکښی واده شوی دی .دا ډول ډیرۍ ودونه د تاوتریخوالی له پیښو
سره يو ځای وو او په  ۵فیصدو پیښو کښي د واده شوو تر منځ تر  ۳۰کالو ډیر عمری تفاوت وو .د AIHRC
سره د ماشومانو په وړاندی د تاوتریخوالی په ثبت شوو پیښو کښی تر ټولو ډیری پيښې یعنی ( ۲۷،۷فیصد) هغه
پیښی دی چی په هغوی کښی د ماشومانو څخه ناوړه جنسی ګټه اخیستل شوی ده.

232

په دی ربع کښی UNICEF ،د افغان دولت څخه وغوشتل چی د ماشومانو د حقوقو د دفاع او د پلی کولو
په موخه اړوند قوانین پلی کړی  .د هرو پنځو افغان ماشومانو څخه یو مخکی تر دی چی پنځه کلن شی مری،
او یوازی  ۶په سلو کښي نوی پیدا شوی ماشومان راجستر کیږی – چی د قانونی پیژندګلوی په الره کښی لوی
خنډ او ستونزه ګڼل کیږی .د  UNICEFپه وینا د افغانستان دولت یو شمیر پالیسۍ او قوانین منظور کړی چی
وکوالی شی د ماشومانو دحقوقو څخه ساتنه وکړی خو یاد شوی قوانین باید هم په عملی او هم د موادو له اړخه
غنی او ال قوی کړل شی.

233

 UNICEFهمدا ډول دا وړاندیز هم کړی چی د افغانستان دولت باید یاد شوی قوانین پداسی توګه عملی کړی
چی د هغه څخه څارنه وشی ،ماشومانو ته د خپلو حقوقو په اړه پوهاوی ورکړل شی ،او هغه ډلو لکه ښوونکی،
روغتیایی کارکوونکی او پولیسو ته باید د ماشومانو د حقوقو په اړه اړین معلومات او پوهاوی ورکړل شی.
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دا د افغان دولت دنده ده تر څو
یقینی کړی چی داسی حقوقی کاری
چوکاټ لری چی کوالی شی ټول
ماشومان خوندی کړیUNICEF .
به دا ډول مرستو ته ادامه ورکړی”.
– UNICEFاستازۍ پیټر کراولی
سرچینه UNICEF, “UNICEF :په افغانستان کښي د ماشومانو په اړه د بشپړ قانون
او مقرارتو غوښته وکړه.11/23/2010 ”,

اقتصادي او ټولنیز پرمختګ
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اقتصادي او ټولنیز پرمختګ
تر  ۳۱دسمبر کال  ۲۰۱۰پورې متحده ایاالتو د افغانستان د پرمختګ او حکومتداری د مالتړ لپاره  ۱۶.۱۵ملیارد
ډالر ورکړی وو 235 .په افغانستان کې د متحده ایاالتو د ستراتیژی مهمه برخه بحرانی بنسټیزې بیا جوړونې او د
اوږد مهاله پایه دار اقتصادی پرمختګ لپاره بنیادونه جوړول دی236 .دغه برخه د مهمو اقتصادی څرګندوونکو
او د متحده ایاالتو د حکومت او افغانستان د بحرانی بنسټیزې بیا جوړونې او د ضروری خدمتونو لپاره د نورو
بسپنه ورکوونکو د کوښښونو په پام کې نیولو سره د دغه اقتصادی پرمختګ مقاصد ته د رسیدلو یوه کتنه وړاندې
کوی.

مخکښ څرګندوونکی

د اقتصادی پرمختګ د مرستې د اغیزمنتوب پرتله کولو یوه الر دا ده چې مخکښ څرګندوونکی چې مالی
پیاوړتیا او وده اندازه کوی ،د مثال په توګه کورنی نا خالص تولید ( ،)GDPانفالسیون او د اسعارو بدلون .د
متحده ایاالتو حکومت په افغانستان کې د مخکښ څرګندوونکو لپاره رسمی هدفونه نه ټاکی ،مګر دغه سیستم د
دې مالومولو لپاره مهم دی چې آیا دغه هیواد د اقتصادی ودې او مالی پیاوړتیا په الره روان دی .نړیوال بانک،
چې دغه څرګندوونکي یې له نږدې څخه څارلی ،په دې نتیجه رسیدلی چې د افغانستان اقتصادی وده په کال
۲۰۰۹/۲۰۱۰کې مضبوطه مګربې ثباته پاتې شوې .دغه په کال  ۲۰۱۰/۲۰۱۱کې په محتاطه توګه د بشپړې
ودې لپاره هیله مند دی.
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كورنى ناخالص تولید
د نړیوال بانک د نوی اقتصادی رپوت له مخې په کال  ۲۰۱۰/۲۰۱۱کې د افغانستان اصلی کورنی ناخالص تولید
اوسط ۸.۵٪ــ ٪ ۹.۰پورې اټکل کیږی .د نړیوال بانک له مخې د دغه پیاوړي اقتصادی کړنې تر شا اساسی عامل
د خدمات او وسایل لپاره اوچته غوښتنه ده ،چې د امنیتی اقتصاد او د متحده ایاالتو او نورو بسپنه ورکوونکو د
لګښت په نتیجه کې منځ ته راغلی .لګښتونه الندیني څیزونه رانغواړی :
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• ۲۴٪اټکل شوی زیاتوالی په بسپنه ورکوونکی مرستو کې چې د افغانستان اسالمی جمهوریت د حکومت
مرکزی بودیجه سره مالتړ وکړی.
• ۴ملیارد اټکل شوی امریکایي ډالر د بسپنه ورکوونکی مرستې لپاره تر څو د بودیجې د باندې لګښتونو
سره مالتړ وکړی.
د غوره کرنیز تولید دوه پرله پسې کلونو په پیاوړی اقتصادی وده کې مرسته کړې .په واقعیت کې ،نړیوال
بانک نوټ کړې چې وچې میوې او زڼي له غالیو څخه په وړاندې کیدو سره د افغانستان مخکښ صادرات شوي.
له  ۲۰۰۵/۲۰۰۶څخه تر  ۲۰۱۰/۲۰۱۱کال پورې ،وچه میوه او زڼي د افغان صادراتو تر نیمه پورې وختل.
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د متحده ایاالتو دکرنیزې مرستې فوکس دا دی تر څو نور افغانان له غلو او ناقانونه کښتونو څخه تر با ارزښته
میوو،مغزیاتو او زڼو ته وهڅوی  .لکه څنګه چې په کال  ،۲۰۱۰د افغانستان بیا رغونې ځانګړې عمومي پلټونکی
په مخکینی دری میاشتینی رپوټونو کې راغلی ،چې د متحده ایاالتو د نړیوالې پراختیا ادارې  ۳۰میلونه امریکایي
ډالر افغان بزګرانو ته ورکړی.
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د نړیوال بانک له مخې ،افغان خدماتی سکتور ـــ چې پکې ارتباطات ،مالی او تراسپورت شامل دي ،د کال
 ۲۰۰۹/۲۰۱۰اقتصادی ودې مخکښ مرسته کوونکی دی .د بانک د رپوټ له مخې د یادونې وړ تګالرو څخه،په
کال  ۲۰۰۹/۲۰۱۰کې د ارتباطاتو سکتور د  ۴۵٪د پام وړ وده کړې.لکه څنګه چې د افغانستان بیا رغونې
څانګړی عمومی پلټونکی دمخکینی دری میاشتینی رپوټ له مخې ،د متحده ایاالتو حکومت د افغانستان اسالمی
جمهوریت حکومت د وړتیا جوړولو ته سرمایه ورکړی تر څو د مخابراتو سکتور او د مخابراتو خدمتونه تر
کلیوالو سیمو پورې وغزوی .د پرتلې په ډول ،په تولیداتو کې د کمی له کبله ،د افغانستان صنعتی سکتور به په
کال  ۲۰۰۹/۲۰۱۰کې تر  ۳٪پورې کم شی.
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انفالسیون
د نړیوال بانک له مخې ،د انفالسیون اداره کولو دپاره ،افغان مرکزی بانک ښه دنده ترسره کړې .د معقولې مالی
پالیسی له کبله انفالسیون په کال  ۲۰۰۹/۲۰۱۰کې اوسط  ۳٪وو ،چې د کال  ۲۰۰۸/۲۰۰۹له  ،۹٪څخه کم وو.
مګر بیا هم نړیوال بانک اټکل کړی وو چې انفالسیون به په کال  ۲۰۱۰/۲۰۱۱کې  ۵٪وي ،چې په زیاته اندازه د
خوراکی توکو په بیعو سره تړلی دی .دغه بدلون په ګاونډی هیوادونو کې د خرابو د هوا حالتونو له کبله مینځ ته
راغی ،چې په نتیجه کې په افغانستان کې د ضروری توکو لکه غنم،د پسه غوښه ،د غوایه غوښه ،بوره او د اوړو
بیعې پورته شوې .تر دې چې د خوراکی توکو په بیعو کې لږ زیاتولی هم د غربت کرښې ته نږدې افغانان ډېر
اغیزمن کوی .نړیوال بانک اټکل کوی چې د غنمو په بیعه کې  ۱۰٪زیاتولی نیژدې  ۳۷۷۰۰۰افغانان نیستی ته
ور پورې وهي .دا ځکه چې ،ډوډی او غله ،د غوښې او سبزی جاتو پر ځای د بیوزلو کورنیو لپاره په زیاته توګه
د انرژی د ونډې سبب ګرځی.
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د اسعارو بدلون
په تجارت کې د اسعارو بدلون یو مهم عامل دی ،ځکه چې د یوه هیواد لوړه پیسه د هغې د صادراتو ارزښت
لوړوي .بر عکس ،ټیټه پیسه د یوه هیواد صادرات کم ارزښته کوی.
د نړیوال بانک له مخې ،په مالی کال ۲۰۱۰کې افغانۍ د نړۍ د نورو پول واحد په مقابل کې با ارزښته شوه.
د مالی کال  ۲۰۱۰لپاره د ډالر په مقابل کې دغه لوړه شوه او په جوالیی  ۲۰۱۰کې د یورو په مقابل کې هم لوړه
شوه .د نورو تګالرو تر څنګ ،بانک نوټ کړی چې په پاکستان کې د روانو ناکراری له کبله پاکستانۍ روپۍ دې
حد ته رسیدلې چې زیات شمیر تجاران غواړی چې په افغانیو کې د پیسو ادا کول غواړي.
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د نړیوال بانک له مخې ،افغانی صادرات په کورنی نا خالص تولید کې د ونډې په توګه په کال  ۲۰۰۵/۲۰۰۶کې
له  ۲۴٪څخه په کال  ۲۰۰۹/۲۰۱۰کې تر  ۱۵٪پورې ټیټ شوی .سره له دې ،د پیسو نړیوال صندوق په دې نتیجه
رسیدلی چې په اصلی توګه افغانۍ نده لوړه شوې.
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كارموندنه
په افغانستان او پاکستان کې د متحده ایاالتو د سیمیزې استحکام د ستراتیژی له مخې ،په افغانستان کې د اوږد مهاله
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ودې او د توند الرو د کمزوری کولو لپاره د دندو پیدا کول اړین دی 245.له څنګه چې د افغانستان د بیا رغونې
ځانګړی عمومی پلټوونکی په ځانګړی مخکینی دری میاشتینی رپوټ کې یاد شوی ،چې په افغانستان کې د کاری
قوه او بې کاری دقیقه اندازه د اوسنۍ ملی سرشماری د مالوماتو د نشتوالی له کبله نشی اټکل کیدای .دا ممکنه نده
چې ،په کرنیز یا کوم بل سکتور کې د متحده ایاالتو د کار موندنې د هدف د زیاتولو پرمختګ په دقیق ډول اندازه
کړای شی ،مګر بیا هم د متحده ایاالتو د نړیوالې پرمختیایې ادارې ډیری د کار مواقع د کار لپاره پیسې او لومړی
افغان د پروګرامونو له الرې پیدا کړي دي.
د متحده ایاالتو د نړیوالې پراختیا ادارې له مخې ،په مالی کال  ۲۰۱۰کې۷۸۰ ،د کار لپاره د پیسې پروژې
بشپړې کړې ،چې  ۱۰۳۰۰۰کارکوونکی او تقریبا  ۲۷میلونه ډالر عایدات یې افغان اقتصاد ته ورکړی وو چې
د  ۲۲۵۰۰دایمی کارونو برابر وو.
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د متحده ایاالتو د نړیوالې پراختیا ادارې دا هم څرګند کړی چې له کال

 ۲۰۰۸څخه تر  ۲۰۱۰پورې دوی په پیاوړتیا سره د لومړی افغان تر پروګرام الندې خپل کوښښونه ګړندی کړی
او الندینی پایلې یې تر السه کړې:

د سيګار پلټنې
په یوه روانه پلټنه کې ،سیګار  ۶۰میلیونه ډالر
د یو اې ایس آی ډی او نړیوالې پاملرنې په ګډ
تړون د کابل لپاره د ټولنې د پراختیا پروګرام
له مخې وټاکل .دغه د کار لپاره د پیسو له
څلورو پروګرامونو څخه یو دی ،چې په
کلیوالو سیمو کې به د خوراکی بې اطمیناني
مخنیوی کوی .د زیاتو معلومات لپاره د
لمړي برخې  14پاڼه وګورئ.
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• ۸۵۶۵۰افغان پرسونل په کار ګمارل شوي
• ۴۲۲۷ځایي شرکتونه تر قرارداد الندې
• ۱۴۷۸افغان فارغین او برحال په کار ګومارل شوي
• ۱.۱۲ملیارد امریکایې ډالر په الندینی قراردادونو او خدمات او وسایل په ځايي توګه تر السه شول

مالی اداره

په افغانستان کې د اقتصادی وړتیا جوړولو مهمه برخه د یو نوی مالی سیستم بنسټونه جوړول دي.د افغانستان له

مرکزی بانک سره د متحده ایاالتود کار دغه دری میاشتینی کوښښونه د کابل بانک لخوا پیدا شوی بحران کمول،
الیکترونیکي بانکی خدمتونو ته د السرسی غزول اود مالیې وزارت سره د نوې عامه سیکتور مالی اداری تر
قانون الندې د لومړی پلټنو په تنظیمولو کې مرسته.

بانكداري
لکه څنګه چې د افغانستان د بیا رغونې د ځانګړی عمومی پلټوونکی د مخکیني دری میاشتیني رپوټ له مخې،
د متحده ایاالتو لخوا د شخصی بانکونو پرمختګ او د کریدت (بانکي درلودنې) ټولنو د روایتی پیسو د سیستم په
مقابل کې د یو متبادل سیستم په توګه وهڅول .د متحده ایاالتو د نړیوالې پراختیا ادارې له مخې ،د متحده ایاالتو
حکومت مرستې د بانکی ادارو شمیر په مالی کال  ۲۰۰۹کې  ۱۲څخه په مالی کال  ۲۰۱۰کې تر  ۱۷پورې
زیات کړ او د تجارتی بانکونو څانګې له  ۲۸۰څخه تر  ۳۲۹پورې په همدغه موده کې زیاتې شوې .له دې سره
د متحده ایاالتو د نړیوالې پراختیا ادارې دا څرګنده کړه چې د متحده ایاالتو حکومت مرستو په مالی کال ۲۰۱۰
کې د افغان پورکوونکو ټوله شمیره لږ زیاته کړه ،ځکه چې د وړو قرضو ادارې  ۷۷۷ملیونه ډالر د پور په توګه
برابر کړل ،او تجاراتی بانکونو تر  ۷۱میلونه ډالرو پورې د پور په توګه برابر کړل.
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د متحده ایاالتو د مرستې یوه مثال د ۱۰۰میلونه ډالرو سرمایه ده چې د متحده ایاالتو د نړیوالې پراختیا
ادارې ورکړی وو د دې لپاره چې د افغان بزګرانو السرسی تر کرنیز منابعو پورې ورسوی.
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په دغه کال

کې ،د متحده ایاالتو د نړیوالې پراختیا ادارې له مخه ،د متحده ایاالتو حکومت په افغانستان کې په مالی مرسته
جوړې شوې ادارو ته له  ۱۹۰۰۰څخه زیات پورونه چې  ۱۵.۳میلونه ډالرو ته رسیږی په  ۱۴والیتونو کې
ورکړل.
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د سيګار پلټنې
په یوه روانه پلټنه کې ،سیګار خپل کوښښونه
په کار اچوی تر څو افغان بانکی سکتور او
د پیسو د کنترول سیستمونه پر مخ بوځی .د
زیاتو معلومات لپاره د لمړي برخې  16پاڼه
وګورئ.
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د کابل بانک بحران
په شخصی بانکونو د عامه وګړیو اعتماد هغه وخت زیانمن شو کله چې د افغانستان ترټولو لوی بانک ،کابل
بانک پر ضد په اګست ا و سپتمبر ،کال  ۲۰۱۰کې د امانتداری ناوړه ادعاوې تر عامه وګړیو ورسیدې .کابل
بانک د مالی سیستم یوه مهمه برخه وه ،چې دهیواد  ۱/۳ذخیرو مسوله وه چې په کال  ۲۰۰۹کې د ټولو پورونو
 ۵۷٪جوړیدل .دغه بانک د نړیوال بانک له مخې ،دغه بانک په یوه اوونۍ کې دننه خپلې ټولې پیسې له السه
ورکړې .نړیوال بانک دا څرګنده کړه چې د دغه زیانونو په اړه د باوري مالوماتو د کمی له کبله دا مشکله شوه
چې د مسالې اندازه او یا د هیواد په مالی پیاوړتیا د دې اغیز مالوم کړی.
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د متحده ایاالتو د زیرمتون له مخې ،په کال  ۲۰۱۰د فبروری په میاشت کې د افغانستان اسالمی جمهوریت
حکومت د متحده ایاالتو له حکومت څخه د کابل بانک او عزیزی بانک د عادالنه پلټنې په اړه د سرمایې او
عدلی پلټنه :د سوداګری مالوماتو ژوره بیا کتنه،
تر څو د مالی موادو غلطې څرګندونې ،ټګی،
بده اداره ،ریښتونې ازموینې یا د هغو شواهدو
راټولول چې د مدیریت په مختلفو مرحلو د ممکنه
بې ایمانی پیښیدل ،د کورنی تګالرو ترپښو الندې
کول ،د اسنادو غلط ښودنه او چل ول مالوم کړی.

سرچینه AICPA :د عدلی خدمتی پلټنو او تجارتی اداره ـــ فاصلې راوالړوی:
وروستنی رپوټ په  ۱/۵/۲۰۱۱کې آنالین السرسی ورته وشو.

مرستې غوښتنه وکړه .د دغه پلټنو لپاره اټکل شوی مالی ارزښت  ۱۰میلونه ډالر وو .زیرمتون د دغه غوښتنې
په ځواب کې د پلټنې نړیوال شرکت او سرمایه ور وپیژندل.
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د کابل بانک د معاملې وروسته ،د افغانستان اسالمی جمهوریت حکومت د وړاندې شوی عادالنه پلتنو په اړه
خپل موقف ته تغیر ورکړ .د زیرمتون له مخې ،د افغانستان اسالمی جمهوریت د پلټنو په کنترولولو او د پایلو د
یواځینی ترالسه کوونکی توب په اړه ټینګار کولو .دغه شرایط زیرمتون ته د منلو وړ نه وو.
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د خزانې له مخې ،د افغانستان اسالمی جمهوریت حکومت د داسې امکان په لټه کې دی چې د عادالنه پلټنو
سرمایه د پیسو د نړیوال صندوق د نوی پروګرام له مخې له نورو بسپنه ورکوونکو له الرې پیدا کړي .د متحده
ایاالتو حکومت په دغه خبرو اترو کې مستقیم برخه اخستونکی نه دی .د خزانې له مخې ،د کال  ۲۰۱۱تر ۴
جنوری پورې د افغانستان مرکزی بانک د هیڅ یو بانک پلټنه نه ده پروګرام کړې ،او د هیڅ خپلواک بانک د
پلټنو قرارداد یې نه دی السلیک کړی.
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د  ۲۲۰۰۰۰افغان امنیتی قواوو او د ملکی مامورینو معاشونه د کابل بانک له الرې ویشل کیږی .خزانه
255

څرګندوی چې ،د کابل بانک له بحران وروسته د افغانستان مرکزی بانک دا پریکړه کړې چې د تجارتی بانکونو
خدمتونه دې له نورو مالی ادارو څخه د متبادل په توګه وکارول شی256.خزانې د افغانستان اسالمی جمهوریت
حکومت ته تخنیکی مرستې ورکړې ترڅو تحقیق او پیشنهادونه د کوم بل بانک د نیولو لپاره وړاندې کړی چې
د حکومت معاشونه وویشي .د نړیوال بانک له مخې کابل بانک تر ځانګړی شرایطو الندې خپلو چارو ته دوام
ورکړ او د کال  ۲۰۱۰تر اکتوبر میاشت پورې ،د ملکی مامورینو په معاشونو کې هیڅ ځنډ ندی راغلی.
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د متبادل لګښتونو میکانیزم
د دغه دری میاشتینی د یو بل مالی سکتور پرمختګ کې ،سیټی بانک(ښاری بانک) دا اعالن کړی چې د
نړیوالې راکړې ورکړې خدمتونو پیوستون په کابل کې د یوه شخصی افغانستان نړیوال بانک سره په دې
نتیجه رسیدلي چې د افغانستان نړیوال بانک د راکړې ورکړې وړتیاوې پیاوړې کړی .دغه قرارداد د متحده
ایاالتو د دفاع وزارت په مرستې وړاندی شوی وو چې له دندو څخه یې یوه دا وه چې څنګه د دوامداره بانکی
خدمتونه پیدا کول ،د شخصی سکتور سره مرسته او بهرنۍ پانګه اچونه را جذب کړی.
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لکه څنګه چې د افغانستان بیا رغونې ځانګړی عمومی پلټوونکی په دری میاشتینی رپوټ کې راغلی ،چې
د اداری فساد سره د مبارزې او د بودیجو د خوندی توب مسولیت ساتلو لپاره د متحده ایاالتو حکومت په کلکه
توګه د الکترونیکی پراختیا میکانیزم د روایتی راکړې ورکړې په ځای د متبادل میکانیزم په توګه ستایلی .د
سیټی بانک(ښاری بانک) له مخې ،د افغانستان نړیوال بانک په خدمتونو کې د اې ټي ایم او د الیکترونیکي

90

د افغانستان بیا رغونه

I

ځانګړی عمومي پلټونکی

اقتصادي او ټولنیز پرمختګ

بودیجو لیږدول شامل دی 259.د نړیوال بانک له مخې،له نیمو څخه زیات ټول افغان ملکی مامورین خپل معاشونه
د الیکترونیک بودیجې د لیږدونې له الرې ترالسه کوی.
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د عایداتو راټولول
لکه څنګه چې د افغانستان د بیا رغونې ځانګړی عمومی پلټوونکي د جوالی په دری میاشتینی رپوټ کې څرګند
کړی چې په افغانستان کې د کورنی عایداتو راټولول په تدریج سره مخ په ښه کیدو دي .د نړیوال بانک له مخې،
بیا هم ،راټولول په څرګند ډول له هغې مقدار څخه ډیر وروسته پاتې دي کوم چې د حکومت لګښتونو ته اساسي
بودیجه برابروي.
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د پیسو نړیوال صندوق تمه لری چې په افغانستان کې د کورنیو عایداتو راټولول به په مالی کال  ۲۰۱۰کې د
کورنی نا خالص تولید د  ۹.۶٪څخه د مالی کال  ۲۰۱۱د کورنی نا خالص تولید تر  ۱۰.۳٪پورې ورسیږی262 .د
ډی او ډی له مخې ،د اوسنی افغان مالی کال لپاره ،کورنی عایدات تر  ۱.۷ملیارد ډالرو پورې ختلی شي ـــ ۳۰٪
زیاتوالی د تیر کال په نسبت263.د ډی او ډی(دفاع وزارت) له مخې ،دغه په بنیادی توګه ،د غوره شوی مالیې او
د ګمرک د ادارې او په وارداتو د نوي مالیې په ور پیژندلو سره ترالسه شول 264.پر دغه ښه کار سربیره،ډی او
ډی(دفاع وزارت) نوټ کړی چې د افغانستان اسالمی جمهوریت حکومت بیا هم د دې وړتیا لرله چې د کورنی
عایداتو څخه تقریبا  ۵۴٪مرکزی کاري لګښتونو ته بودیجه ورکړی.
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د افغانستان اسالمی جمهوریت د حکومت مالی مدیریت د وړتیاوو د پیاوړی کولو لپاره د متحده ایاالتو د
پراختیا نړیوالې ادارې د  ۸۴میلیونه ډالرو ژمنه د افغان ملکی خدمتونو ادارې سره کړې وه .د ادارې موخه
دا ده چې د ټولو ملی او والیتی ملکی مامورینو ته یو شان نصابی تریننګ ورکړی266.د متحده ایاالتو د بهرنیو
چارو وزارت له مخې ،متحده ایاالت هر کال د کاری مرستو لپاره ،افغان ملی ګمرک اکاډمی ته  ۲.۵میلونه ډالر
ورکوی .دغه له هغې  ۲میلونه ډالرو سربیره دي چې متحده ایاالتو د ګمرک اکاډمی د بیا جوړونې او نوی کولو
لپاره ورکړی دی .خزانې د مالیې وزارت سره تخنیکی مرستې هم کړی دی تر څو د افغان وزارتونو د کورنی
پلټنو وړتیا پیاوړې کړی.
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د هغې کوښښونو په نتیجه کې چې د افغان عایداتو د راټولولو وړتیا پیاوړې کړی ،په نژدې وخت کې،نړیوال
بانک د کورنی عایداتو په جوړښت کې د پام وړ بدلون رپوټ ورکړی .د هغې عایداتو ونډه چې مالیې ته د منسوب
وړ وو(ملکیت،معاش،خرڅالو او کورنۍ مالیه) په کال  ۲۰۰۸/۲۰۰۹کې  ۳۸٪څخه په کال  ۲۰۰۹/۲۰۱۰کې تر
 ۴۸٪پورې ورسیدل .همدارنګ ،د ګمرکاتو مالیه په کال  ۲۰۰۸/۲۰۰۹کې له  ۳۲٪څخه په کال ۲۰۰۹/۲۰۱۰
کې تر  ۳۵٪پورې ورسیده .پر همدې مهال ،له مالیې څخه په خالصو عایداتو لکه اداری محصول ،د ملکیت
مالیه،جریمې او د ځمکو او د ودانیو تر نیمایي پورې راټیټ شول.
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د شخصی سکتور مالی مدیریت
په کال  ،۲۰۱۰د نومبر په میاشت کې د خزانې مشاورینو د مالیې وزارت له پلټوونکو سره په کار پیل وکړ ترڅو
د کلیو د پراختیا او بیا ستنیدنې وزارت بیا کتنه وکړی .د خزانې له مخې ،دغه لومړنی افغان وزارت دی چې
د بودیجې له اختیار سره د افغان مالی عامه او د لګښت د مدیریت د قانون له  ۶۱مادې سره سم پلټنې تر سره
کړي .په کال  ۲۰۱۰کې،د متحده ایاالتو او د افغان حکومت پلټوونکو په دری نورو وزارتونو کې یو ځای پلټنې
پیل کړې :د ترانسپورت او د ملکی هوانوردی وزارت ،د عامه روغتیا وزارت او د اوبو او نرژی وزارت .د
خزانې له مخې ،دغه پلټنې به په مارچ ۲۰۱۱ ،کې بشپړې شی .خزانې دا هم څرګنده کړې چې د متحده ایاالتو
او د افغانستان اسالمی جمهوریت حکومت پلټوونکی پر یوه هر اړخیزه کلنی تړون رسیدلی چې د  ۶۱مادې له

د متحده ایاالتود کانګرس لپاره راپور  Iجنوري ۲۰۱۱ ،۳۰

91

د افغان مالی عامه او د لګښت د مدیریت د قانون
 ۶۱مه ماده داسې وايي (( ،د مالیې وزارت باید
کورنۍ د پلټنو مدیریت جوړ کړی او پلټوونکی
د وټاکی تر څو د ټولو دولتی ادارو د مالی او
د حساب ساتلو پلټنې ترسره کړی)) .پلټوونکی
اړوندو مدیریتونو ته اړتیا لرلی شی ،تر څو د
مالی چارو د پلټنو لپاره ټول مالومات ورکړی.
سرچینه :د افغانستان اسالمی جمهوریت حکومت د مالی عامه او د لګښت د
مدیریت قانون.

اقتصادي او ټولنیز پرمختګ

مخې پلټنې به د پاتې  ۱۷وزارتونو او  ۹دولتي ادارو په شمول د ډی اې بي او د سیمیز حکومت خپلواک ریاست
تر سره کیږی .
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اړين خدمتونه

د وزرات خارجه له مخې ،په افغانستان کې د متحده ایاالتو د اقتصادی پرمختګ ستراتیژی له څلورو مهمو هدفونو

څخه یو د افغانستان اسالمی جمهوریت حکومت د عامه خدمتونو د وړتیا پیاوړی کول دی270.د ملګری ملتونو د
پراختیایي پروګرام د خپور شوی رپوټ له مخې ،له هغې اعتراضونو څخه چې افغانستان ورسره مخ دی یو دې
بشری پرمختګ اوسنی لست دی .د  ۱۶۹بیوزله هیوادونو په لست کې افغانستان په  ۱۵۵شمیره باندې وو.
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د ملګری ملتونو د پراختیایي پروګرام د رپوټ له مخې ،په کال  ۲۰۱۰کې ،د افغانستان د سړی سر ملی
عاید د ټیټو  ۱۵هیوادونو په قطار کې تر ټولو زیات وو .مګر همدغه رپوټ دا هم څرګندوی چې  ۴۲٪افغانان
په بیوزلی کې ژوند تیروی .د زیږیدنې پر مهال د ژوند تمه  ۴۴.۶کلونه ده ،چې دې نړی په ټیټو  ۱۵هیوادونو
کې ترټولو کمه شمیره ده .په هر  ۱۰۰۰زیږیدنو کې له پنځو کلونو څخه د کمو تناسب  ۲۵۷دی ،او د میندو
د مړینی تناسب په هر  ۱۰۰۰۰۰زیږیدنو کې  ۱۸۰۰۰دی چې په نړی کې ترټولو زیات دی .زیاتره افغانان د
اوبو څښلو پاکو اوبو ته السرسی نه لری ،او  ۶۳٪افغانان د روغتیا مناسب اړتیاوو ته السرسی نه لری.
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دغه برخه د متحده ایاالتو هغه مهم پرمختګونه په نښه کوی چې د افغانستان اسالمی جمهوریت د حکومت
وړتیا ښه کړی ترڅو وکولی شی د دغه اعتراضونو په لری کولو سره اړین خدمتونه وړاندې کړی.

انرژي
که څنګه چې مخکې د افغانستان د بیا رغونې ځانګړی عمومی پلټوونکی په رپوټ کې راغلی چې ،افغانستان
انرژی وارد کوی ځکه چې له تولید څخه زیات یې لګوی .د متحده ایاالتو مرکزی قواه د بریښنا کموالی د سرکشی
سره په جنګ کې د دوامداره السته راوړونو په الر کې لوی خنډ ور پیژنی ،په ځانګړی توګه په هغه سیمو کې
چیرته چې مخالفت زیات دی د مثال په توګه کندهار273.لکه څنګه چې په کال  ۲۰۱۰د اکتوبر په میاشت کې،

د سيګار پلټنې
د انرژی سکتور کې د پلټنو پر مهال ،سیګار
دا درک کړل چې که څه هم پرمختګ شوی،د
افغانستان اسالمی جمهوریت د کافی عایداتو
د راټولولو وړتیا نه لری او په نتیجه کې
د برق په تولیدولو او ساتلو او یا د باکفایته
کارکوونکو په دندو ګمارلو کې پاتې راغلی.
د نورو مالوماتو لپاره د سیګار د پلټنې رپوت
وګوری(( ۱۰-۴،د افغانستان د انرژی
برابرول زیات شوی مګر د یوه نوی ماستر
پالن ته ضرورت دی او د ځنډ او د دوامداری
مسالې همغسې پاتې دی)) www.sigar.
.mil

د افغانستان د بیا رغونې ځانګړی عمومی پلټوونکی په دری میاشتینی رپوټ کې راغلی چې ،د متحده ایاالتو
مرکزی قواه پیشنهاد وړاندی کړی چې کندهار ته به د لنډ مهالې مودې پر اساس جنریترونه او تیل ورکوی د
کجکی بند وړتیا تر زیاتیدو پورې .د مرکزی قواه له مخې،د کندهار لپاره د انرژی اوسنی حل په الندې برخو
مشتمل دی:
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•د شورندام صنعتی پارک موقعیت ( ،مخکینی نوم یې د کندهار صنعتی پارک وو) :په  ۱دسمبر ۲۰۱۰ ،کال،
د ډیزلو جنریټر چې  ۱۰میګا وات وو(اصلی وړتیا یې  ۸میګا واټ) د بریښنا لیږدول پیل کړل .اوسط د بریښنا
تولید ۴.۴میګا وات روزانه دی ،او د اسانتیاوو د جوړولو او لګولو کا دوام لری.
•د باغ پل موقعیت (مخکینی نوم یې روسی سیلو) :د ډیزل جنریترونو چې  ۱۰میګا واټ دی (اصلی وړتیا
 ۸میګا واټ) تسلیم شول .د پروګرام سره سم ،هغوی به موقعیت ته په  ۲۰جنوری ۲۰۱۱ ،باندې ولیږدول
شی او د بریښنا تولید به په  ۱د مارچ  ۲۰۱۱پیل کړی.
•د جنوب مشرقی بریښنا د تولید د سیستم پیل کوونکی اله :دغه اله د افغان عامه ګټې شرکت ته له نورو
سامانونو سره ورکړل شوی وه تر څو وکولی شی د کندهار ښار د بریښنا ویشلو سیستم زر تر زره پیاوړی
کړی .مرکزی قواه دا تمه لری چې د افغان عامه ګټې شرکت به دغه آله په راتلونکی  ۲۴میاشتو کې چمتو
کړی ،تر څو د ټیټو او منځنی ولټیج ویشل په کندهار ښار کې پیاوړی کړی.
د مرکزی قواه له مخې ،جنریټرونه او د لنډمهالې مودې لپاره د دوو بریښنایي ماشینونو لپاره تیل د مشر بیړنۍ
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غبرګون پروګرام له بودیجې څخه اخیستل شوی وو .تر جنوری  ۲۰۱۱پورې ،نژدې  ۱۰۰میلیونه ډالر د دغه
کوښښونو د مالتړ لپاره تر قرارداد الندې وو.
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په  ۷جنوری  ،۲۰۱۱ولسمشر د سکلټن ملی دفاعی واک قانونی الیحه د افغانستان د زیر بنا پروګرام د ۲۰۱۱
مالی کال لپاره السلیک کړه .دغه قانون د دفاع وزارت ته دا اختیار ورکوی چې د لویو زیر بنا پروژو لپاره ۴۰۰
میلونه ډالر په لګولو کې مصرف کړی .مرکزی قواه دا تمه لری چې ،د مشر بیړنی غبرګون پروګرام پر ځای
د افغانستان زیر بنا پروګرام ،به اټکل شوی ۴۰ـ ۸۹میلونه دالرو پورې د تیلو او نورو لګښتونو لپاره د کندهار
ښار جنریټرونولپاره د مالی کال  ۲۰۱۱لپاره بودیجه برابره کړی 276.د دغې پروژې لپاره د بودیجې په سرچینو
کې بدلون د کانګرس له خوا په ( )NDAAکې دا موقف څرګندوی چې ( )CERPد لویو پروژو د ترسره کولو
توان نه درلودو .د  CERPد پروژو په اړه د سیګار پلټونکی رپوټ همدغه رنګ مسالې په لغمان والیت کې هم
څرګندې کړې 277.د ال زیاتو معلوماتو لپاره د سیګار څیړنې د لومړی برخې نهمې پاڼه ته ستانه شی.

د  TAPIنل لیکه
په دې دریو میاشتو کې د انرژی مربوط پرمختګ کې ،د ترکمنستان ولسمشر د افغانستان او پاکستان له ولسمشرانو
او د هند د تیلو او طبیعی غازو وزیر سره یو تړون السلیک کړ چې د ترکمنستان ،افغانستان ،پاکستان او هند د
طبیعی غازو پر نل لیکې باندې کار پیل کړی .له دغې پیښې وروسته په کال  ۲۰۱۰کې همدغه رنګ د انرژی
د وزیرانو یو تړون السلیک شو.چې که چیرې جوړ شی ،نو د دغې څلورو هیوادونو د طبیعی غازو نل لیکه به
له ترکمنستان څخه طبیعی غاز د افغانستان او پاکستان له الرې هند ته د افغانستان اسالمی جمهوریت د حکومت
لپاره د وړیا ترانزیتی بیعو په وړاندې کولو سره صادروی.
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لکه څنګه چې د سیګار په مخکینی رپوټ کې یادونه شوې ،له کال  ۱۹۹۵څخه د دغه څلورو هیوادونو د نل
لیکې پروژه تر خبرو اترو الندې ده او ډیری خنډونه د دې په پلي کولو کې را مینځ ته شوی.
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په دې دریو

میاشتو کې،یوه دولتی روسي شرکت ګازپروم خپله مینه د دغې څلورو هیوادونو له ډلې سره په یو ځای کیدو سره
اعالن کړه.

280

ښوونه او روزنه
د متحده ایاالتو د پراختیا نړیوالې ادارې له مخې ،په کال  ۲۰۱۰کې د متحده ایاالتو حکومت د زده کړې په لړ کې
ډیری السته راوړنې راوړې:

281

• ۴۰۸۵۰افغان ښوونکي یې وروزل
• ۶۰۰۰۰ماشومان د ټولنې پر اساس ښونځیو کې شامل کړای شول.
• ۲۱.۵میلونه نصابی کتابونه ورکړل شول

روغتيايي خدمتونه
د امریکا متحده ایاالتو حکومت  ۴میلیونه ډالر د عامې روغتیا وزارت ته ورکړل ترڅو د ملی نفوس شمیرنې او
روغتیا سروې تر سره کړی چې د افغانستان د میندو د مړینی لوړه کچه څرګنده کړی 282.د یو ایس اې آی ډی له
مخې،تر  ۳۰نومبر  ۲۰۱۰پورې په دغه سروې  ۲۸۴۸۲۶۶ډالر لګول شوی  ،او  ۳۵۰۰۰۰نور ډالر اټکل کیږی
چې تر دسمبر  ۲۰۱۰پورې به پرې مصرف شي .په دغه لګښتونو کې د وړتیا جوړونې کوښښونه شامل دی ترڅو
د عامې روغتیا له وزارت سره د طریقې ،نمونه ګیری او مدیریت کې ورسره مرسته وکړی 283.یو ایس اې آی ډی
الندینی ټکی په نښه کړی:
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•د ټولو  ۲۴۰۰۰افغان کورنیو څخه  ۷۵۱د نفوس له ټولی څخه د نمنه ګیری لپاره ور پیژندل شوې وې.
•له  ۱۵۰څخه تر  ۱۸۸۰پورې ساحوی کارکوونکی ،چې پکې سروې کوونکی ،نظارت کوونکی ،چلوونکی،
او اداره کوونکی په کار ګومارل شوی وو له دې سره  ۵دایمی چلوونکی او  ۱۵د مالوماتو داخلولو
کارکوونکی په کار ګومارل شوی وو.
•تر  ۲۴دسمبر  ۲۰۱۰کال پورې ،له  ۷۵۱سروې ګانو څخه )۹۱٪(۶۸۱ ،بشپړې شوې او د مالوماتو داخلولو
لپاره ترالسه شوی وو.
د یو ایس اې آی ډی له مخې ،لومړنی نتایج تر فبروری یا مارچ  ۲۰۱۱پورې تمه کیدل .د عامې روغتیا وزارت
پالن لری چې د سروې پایلې په ملی سیمینار کې په جون  ۲۰۱۱کې خپرې کړی.
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اوبه
د افغانستان د اوبو سکتور د تیرو کلونو د اخ و ډب او پرله پسې وچکالی له کبله څخه ډیر زیات زیانمن شوی.
د حکومت د حساب ورکوونې ادارې له مخې ،د افغانستان د اوبو د سرچینو د پرمختګ لپاره ،د متحده ایاالتو
حکومت تقریبا  ۲۵۰میلیونه ډالر له کال  ۲۰۰۲څخه د  ۲۰۱۰کال تر نیمایي پورې د بودیجې ورکولو ،قراردادونو
او همکاری تړونونو په شکل کې ورکړی .د حکومت د حساب ورکوونې ادارې په دې دریو میاشتو کې د پلټنې
یو رپوټ خپور کړی ،چې د متحده ایاالتو حکومت دا پالن لری چې د افغانستان د اوبو د سکتور په بیا جوړولو

د سيګار پلټنې
د  ۲۰۰۷مالی کال څخه تر  ۲۰۰۹مالی کال
پورې د بیا جوړونې د قراردادونو لپاره د
بسپنې په بیا کتلو کې ،سیګار دا وموندل چې
د پروژو د اغیزمن نظارت لپاره د مرکزی
مالوماتو د ثبت نشتوالی تر ټولو لوی خنډ وو.
د نورومالوماتو لپاره د سیګار پلټنې ۱۱-۴
وګوری(( ،د فاع وزارت او یو ایس اې آی
ډی تر ۱۷.۷میلیونو څخه زیات ډالر له کال
 ۲۰۰۷څخه تر  ۲۰۰۹مالی کلونو پورې د
افغانستان د بیا جوړونې لپاره تقریبا ۷۰۰۰
قراردادیانو او نورو اړوند ادارو ته ورکړل)).
.www.sigar.mil

کې خپل کوښښونه ګړندی کړی او د مالی کال  ۲۰۱۰څخه تر مالی کال  ۲۰۱۴پورې د پروژو د پوره پالن کولو
لپاره به  ۲.۱میلیارد نور ډالرهم پکاریږی.
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د افغانستان لپاره د ملی خطر او د ضرر ارزیابی هغه اعتراضونه په خپل نوی رپوټ کې د دغه سکتور په
اړه په نښه کړی ،چې ښایي یواځې  ۲۷٪افغانان د اوبو څښلو پاکو اوبو ته السرسی لری او  ۵٪غوره پاکوالی
ته السرسی لری287.د نړیوال بانک د  ۲۰۱۰کال رپوټ له مخې د افغان نفوس هغه فیصدی چې د نل اوبو ته یې
السرسی درلود په نړی کې ترټولو زیاته ده ــ 288 .۱۸٪اوبونه هم په افغانستان کې ضعیفه پاتې وه .د حکومت د
حساب ورکوونې ادارې له مخې ،د کرنیز ځمکې یواځې  ۳۰٪کافی اوبو ته السرسی لری.
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د سیګار د پلټنو په شان د حکومت د حساب ورکوونې ادارې د اوبو د سکتور په اړه له پلټنو څخه په دې نتیجه
رسیدلی چې پوره دوامدار توب او ګډه همکاری نا شونې پاتې ده .د حکومت د حساب ورکوونې ادارې پلټنې په
دې نتیجه رسیدلی چې د اوبو سکتور په برخه کې د متحده ایاالتو کوښښونه د پروژو د بیا جوړونې لپاره د مرکزی
مالوماتو د نشتوالی سره مخ دی .د ګډې همکاری پالن کموالی هم یوه مساله وه.
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ترانسپورټیشن
په افغانستان کې د حرکت آزادی او د تجارتی الرو غزول د متحده ایاالتو د ستراتیژی یوه برخه ده ،متحده ایاالت
د ترانسپورتیشن زیر بنا جوړوی چې پکې سرکونه ،د اورګاړی پټلی او هوایي میدانونه شامل دی .په دې دریو
میاشتو کې ،پرمختګ د والیتی سرکونو د پروژې پر ستراتیژی دوام درلود چې ښارګوټی یې په ختیځ او جنوب
کې له والیتی مرکزونو سره تړل .خو بیا هم ملکی هوانوردی د افغانستان ماتې د نړیوالې پیاوړی قواهی اداری
په برابرولو کې ومنله چې د خوندیتوب منل شوی معیارونه یې چمتو نشوای کړای.

سرکونه
یو ایس اې آی ډی په دې اړ شو چې په ختیځ او جنوبی افغانستان کې  ۲۷۰میلیونه ډالر د والیتی سرکونو پروژې
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ته ورکړی ترڅو سرکونه جوړ کړی .دغه پروژه په لومړی سر کې داسې پروګرام شوې وه چې د زرو کلومیترو
څخه زیات د انجنیری په اساس سرکونه او پلونه تر دسمبر  ۲۰۱۱پورې جوړ کړی .د جوړونې د ځنډیدو له
کبله ،بیا هم ،د دغې پروژې وسعت تر  ۴۵۰کلومیترو پورې کم کړای شو .د یو ایس اې آی ډی له مخې ،په
کال  ۲۰۱۰کې تر  ۱۸۰۰کلومیترو څخه زیات سیمه ییز لوی سرکونه ،ملی لوی سرکونه او والیتی او د کلیو
سرکونه بشپړ شول.
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یو ایس اې آی ډی دا هم نوټ کړه چې د  ۸۰۰کلومیترو سرکونو ودانولو او ترمیمولو لپاره په الندینی بودیجې
مشتمل دی:
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د سيګار پلټنې

• ۱۷۸میلیونه ډالر د ګردیز او خوست په مینځ کې د  ۱۰۱کلومیتر ملی لوی سرک د برخې لپاره
• ۹۵میلیونه دالر د ګردیز او غزنی په مینځ کې د  ۹۲کلومیتر ملی لوی سرک د برخې لپاره
• ۱۲۶میلیونه دالر د بدخشان  ۱۰۳کلومیتر د ملی لوی سرک د برخې لپاره ،چې  ۹۷٪کار یې تر دسمبر
 ۲۰۱۰کال پورې بشپړ شوی وو.
د سرکونو د خوندی ساتلو په لړ کې د افغانستان اسالمی جمهوریت د حکومت د وړتیا د کمزورتیا له کبله،
ناټو د ایساف او افغان ملی امنیتی قواوو په مینځ کې یو نوی پروګرام پیل کړ تر څو په کاپیسا والیت کې سرکونه
خوندی وساتی .د دغې تړون له مخې ،ناټو به د افغان ملی امنیت سیمه ییزې قواوې روزی تر څو سرکونه وساتی،
له ماینونو څخه پاک او خوندی یې وساتی.
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د افغان فواید عامې د وزارت په همکاری سره ،یو ایس یې آی ډی د یوې پروژې په کار اچولو کې به مرسته
کوی او له  ۱۵۰۰کلومیتره څخه زیات ترمیم شوی سرکونه به خوندی ساتی .د یو ایس اېی آی ډی له مخې ،د
دغې پروګرام په برخه کې د تخنیکی او اداری وړتیاوو ارزیابی کول او د افغانستان اسالمی جمهوریت حکومت
او د شخصی سکتور افغان شرکتونو اړتیاوې په سرک جوړونې کې شامل دی.
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د اورګاډي پټلۍ
د  ۲۰۱۰کال ترآخر پورې د اور ګاډی دری لویې لیکی د پالن ،پرمختګ یا جوړونې تر مرحلو تیرې شوې .که
چیرې بشپړې شی ،دوی کولی شی د اقتصادی پرمختګ په لور خوځیدلو سره د افغانستان السرسی د هند د بحر او
د اروپا ،آسیا او مرکزی آسیا بازارونو ته ومومی .له دریو څخه به د دوو غوښتنو مالی مالتړ د آسیایی پراختیایی
بانک له لوری وکړای شی .د امریکا متحده ایاالت او جاپان د آسیایی پراختیایی بانک دوه لوی بسپنه ورکوونکی دی
چې هر یو یې تقریبا  ۱۵٪بانکی ونډې لری. .
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د اورګاډی تر ټولو اوږده لیکه به له شمال څخه جنوب ته ټاکل شوی  ۷۱۸کلومیتره الره ،له مزار شریف څخه
به تر تورخم پورې وي ،چې مرکزی افغانستان به له پاکستان او ازبکستان سره نښلوی .لکه څنګه چې د سیګار د
اکتوبر میاشت د  ۲۰۱۰کال په دری میاشتینی رپوټ کې راغلی چې دولتی چینایي کمپنی چې هغه ټول حقوق یې
خپل کړی وو تر څو د عینک مسو د کان کار پر مخ بوځی ،د افغانستان له اسالمی جمهوریت حکومت سره د اور
ګاډی د پټلی جوړول السلیک کړی .د ناټو له خپرونې له مخې،دغه کمپنۍ په پاکستان کې د اورګاډی د پټلی په
لیکو کې د پام وړ پانګونه لری ،او پالن لری چې دغه د اورګاډی پټلی د پاکستان له دولتی اورګاډی پټلی له جال
سره ونښلوی .د افغان خوا لیکه باید داسې پالن شی چې ،درانده بارونه چې د کان کیندلو په صنعت کې کاریږی
یووړل شی ،او که چیری بشپړ شی ،نو دغه به د عینکو د کان څخه راویستل شوی کانی مواد صادروی.

296

د اورګاډی د پټلی دویمه الر چې تر خبرو اترو الندې ده،له ختیځ څخه تر لویدیځ ،له هرات څخه تر شیر خان
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95

په لغمان والیت کې د مشر بیړنی غبرګون
پروګرام په مالی مرسته د پروژو په پلټنو کې،
سیګار دا وموندل چې تقریبا  ۴۴.۶میلیونه
ډالر د اسفالټ د سرک جوړونې د پروژو
د څارنې د پالن د نشتوالی له کبله له خطر
سره مخ وې .پلټڼو دا وموندل چې د سرک د
پروژو کار بغیر د کافی ډاډه چې د افغانستان
اسالمی جمهوریت حکومت سره سرچینې
شته تر څو خوندی یې وساتی تصویب شو.
د زیاتو معلومات لپاره د لمړي برخې  9پاڼه
وګورئ.

اقتصادي او ټولنیز پرمختګ

بندر پورې ده .دغه لیکه به د آسیایی پراختیایی بانک او د افغانستان اسالمی جمهوریت د حکومت په ګډ مالي مالتړ
سره ترسره کیږی .تر نومبر  ۲۰۱۰پورې،د  ۱۱۰۵کلومیتر د اورګاډی پټلی لپاره ،ممکنه څیړنه تر خبرو اترو
الندې وه ،د اورګاډی د پټلی لیکه به له پنځو څخه تر نهو کلونو پورې په اټکل شوی وخت کې بشپړه شی .د ناټو د
خپرونې له مخې ،له دې سره ،ایران  ۱.۲میلیونه ډالر د دغه ممکنه د اورګاډی پټلی د لیکې څیړلو لپاره ورکوی چې
ایران او هرات به سره نښلوی.
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دریم ،د حیرتان څخه تر مزار شریف پورې د  ۷۵کلومیتر د اورګاډی لنډه پټلی د بشپړیدو په حال کې ده .د
اورګاډی له دغه پټلی لیکې سره د آسیاي پراختیایي بانک او د افغانستان اسالمی جمهوریت ګډ مالی مالتړ ترالسه
وو .لکه څنګه چې د اپریل میاشت ۲۰۱۰ ،کال د سیګار په دری میاشتیی رپوټ کې راغلی چې یو ایس اې آی ډی
د دغه اورګاډی د پټلی لیکې په بشپړیدو کې  ۵میلیونه امریکایي ډالر مرسته وکړه .د دغه پروژې د بشپړ کیدو لپاره
اټکل شوې نیټه جون  ۲۰۱۱کال دی.

 3.26انځور

شکل  ۳.۲۶د اورګاډی د پټلی لیکې څرګندوی ،چې په پراخه توګه د وریښم الرې لرغونی سرکونوته ورته

ﻭړﺍﻧﺩﻳﺯ ﺷﻭی ﺭﻳﻝ ﻭې ) ﺩ ﺭﻳﻝ ﭘټﻠۍ(

ﭼﻳﻥ

وو .د ناټو د خپرونې له مخې ،چارواکی تمه لری چې د اورګاډی دغه نوی پټلی لیکه به د ازبکستان له پولې سره
نزدې د حیرتان پر ښار فشار لیرې کړی .له نیمو څخه زیات تجارتی واردات له دغه ښار څخه تیریږی او ښار د

ﺍﺯﺑﮑﺳﺗﺎﻥ

ﺗﺎﺟﮑﺳﺗﺎﻥ
ﺣﻳﺭﺗﺎﻥ

ﺗﺭﮐﻣﻧﺳﺗﺎﻥ

ﺷﻳﺭﺧﺎﻥ ﺑﻧﺩﺭ

ﭘﺎﮐﺳﺗﺎﻥ
ﺗﻭﺭﺧﻡ

لکه څنګه چې د سیګار د اپریل او اکتوبر میاشتو  ۲۰۱۰کال په دری میاشتینی رپوټ کې راغلی ،چې د متحده
ﻫﺭﺍﺕ

ایاالتو حکومت د زیر بنا او روزنیز پروګرامونو سره مالی مالتړ کوی تر څو په افغانستان کې د ملکی هوانوردی

ﮐﻧﺩﻫﺎﺭ

ﺩ ﺍﻟﻑ  1ﺩﺭﻭﺍﺯﻩ
ﺩ ﺏ  1ﺩﺭﻭﺍﺯﻩ

ﺳﭘﻳﻥ ﺑﻭﻟﺩک

زیاتیدوونکي تجارتی بار وړلو زغم نه لری.
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هوایي کرښې

ﻣﺯﺍﺭ ﺷﺭﻳﻑ
ﻟﻭګﺭ
ﻣﻌﺩﻥ ﻣﺱ

298

وړتیا پیاوړې کړی .له دې څخه لوی هدف په مارچ  ۲۰۱۰کال کې الس ته راوړل شوو کله چې ایساف د کابل
ﺍﻳﺭﺍﻥ

ﺩ ﺝ  1ﺩﺭﻭﺍﺯﻩ

هوایي ډګر مهمه برخه د افغانستان اسالمی جمهوریت حکومت کنترول ته ورکړه.
په دې دریو میاشتو کې ،هغه اعتراض چې دغه سیکتور باید له نړیوال معیارونو سره برابر شی ،د اروپایي
کمیسیون له هغې پریکړې څخه اغیزمن شو چې ویلی یې وو چې د حفاظتی ویرې له امله د اروپایي اتحاديې په

ﺳﺭﭼﻳﻧﻪ  :ﻧﺎټﻭ ،ﻣﻠﮑﯽ ﺍﻭ ﻧﻅﺎﻣﯽ ګډ ﻣﺭﮐﺯ ” ،ﺩ ﺍﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎﻥ ﺩ ﺯﻳﺭﺑﻧﺎ ﭘﻪ ﺍړﻩ ځﺎﻧﮑړۍ
ﺭﺍﭘﻭﺭ ، 18/11/2010 “،ﺩﻭﻳﻣﻪ ﭘﺎڼﻪ

هیوادونو کې د افغان شخصی هوايي الوتکو کوزیدل د بند کړای شی.

په دې کې د آریانا هوايي شرکت ،کوم

چې مخکې هم په تور لست کې راغلی وو ،او شخصی کام ایر هوایي شرکتو پامیر او صافی هوایی شرکتونه
شامل دی .د دغه بندیز د اعالنولو پر مهال ،د اروپايي کمیسیون دا څرګنده کړه چې د افغانستان اسالمی جمهوریت
حکومت د یوه سموونکی ادارې په جوړولو کې پاتې راغلی چې د نړیوال ملکی هوانوردی سازمان له معیارونو
سره سم برابر کړی.

300

بندیز لګیدوونکی هوایی شرکتونه کولی شی د اروپا په هوایي فضا کې کوزیدو ته دوام ورکړی ،مګر له
شرکتونو څخه د الوتکو په اجاره کولو سره ،چې نړبوال حفاظتی معیارونه پوره کړی 301.له دغې اعالن وروسته،
صافی هوایي شرکت دا اعالن وکړ چې دوی به اروپایي راجستر شوې الوتکه د فراکفورټ د مساپرو لپرو لپاره
راونیسی تر څو د کابل فرانکفورټ الوتنو ته دوام ورکړی.
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مخابرات
د مخابراتو پیاوړی پرمختګ د افغانستان د لویو بریاوو له کیسو څخه یو دی .د اقتصاد د نورو برخو څخه په توپیر
سره ،شخصی سکتور د مخابراتی سکتور وده ته الرو موندلې ده .د نړیوال بانک له مخې ،شخصی شرکتونو
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د افغانستان بیا رغونه

I

ځانګړی عمومي پلټونکی

اقتصادي او ټولنیز پرمختګ

تر  ۲۰۱۰کال پورې  ۹۹.۲٪د ټولو مخابراتو د ګډون د ونډې حساب په افغانستان کې ترسره کړ .له نیمې څخه
زیاتې افغان کورنۍ لږ تر لږ یو موبایل ټیلی فون لری ،او نړیوال بانک وړاندوینه کړی چې د موبایل ټیلی فونونو
د ګډون ونډه به د  ۲۰۱۱کال تر آخره  ۱۹میلیونه ته ورسیږی.

303

په دې دریو میاشتو کې افغان وایرلیس ،چې د افغانستان له پنځو الیسنس لروونک موبایل شبکې څخه دی دا
اعالن وکړ چې نوکیا سیمنز یې په ځانګړی توګه په کلیوالو سیمو کې د خپلې شبکې د پراخولو لپاره غوره کړی.
د قرارداد د شرایطو له مخې ،سویدنی کمپنۍ به د افغلن موبایل لروونکې شبکه د پراخولو لپاره له سره نوې کړی
او د مالوماتو مدیریت،بیلونه،د لګښت تګالره او نور خدمتونه به وړاندې کړی.
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د نوکیا قرارداد د افغانستان اسالمی جمهوریت حکومت هغه کوښښونه څرګندوی ترڅو بسپنه ورکوونکی
وهڅوی چې د موبایل ټیلیفونونو خدمتونه په ملی کچه له تیزو مغیارونو سره برابر کړی او تر کلیوالو لرې پرتو
سیمو پورې یې وغزوي .د مالوماتو او مخابراتی ټیکنالوجی وزارت له مخې تر جون  ۲۰۱۰کال پورې په
افغانستان کې له  ۱۴میلیونو څخه زیات د موبایل ټیلیفونونو ګډون کوونکی وو .د اقتصاد لپاره د خدمتونو لوړول
ډیر مهم وی،ځکه له نورو وجوهاتو سره ،په کال  ۲۰۱۰کې دغه سکتور د افغانستان اسالمی جمهوریت حکومت
لپاره د مالیې د عایداتو یواځینی لویه سرچینه وه.
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په دې دریو میاشتو کې ،په نورو مخابراتی پرمختګونو کې ،د آزادی راډیو په افغانستان کې د اتصاالت موبایل
شبکې لپاره د بیړنی پام لروونکی پیغامونو او اغیزکوونکو خبرونو د پیل کولو اعالن وکړ .دغه نوی سرویس د
اتصاالت او د اروپا آزادی راډیو/آزادی راډیو ،چې د امریکا متحده ایاالتو مالی مالتړ ورسره وو ،په ګډه همکاری
شونی شو.
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آزادی راډیو په کال ۱۹۸۵کې د اروپا آزادی راډیو له خوا جوړه شوه .نن دغه په افغانستان کې د

رسنیو تر ټولو مخکښ وسیله ده چې د هیواد تر  ۵۰٪نفوسه رسیږی .آزادی راډیو د خپلو جال جال او په زړه پوری
پروګرامونو او د جمهوری ریاست په ټاکنو کې د حامد کرزی او دوه نورو مخکښ کاندیدانو په مینځ کې د مناظرې

 3.27انځور

ﭘﻪ ﺯﻳﺭﺑﻳﻧﺎﻭﻭ ﺑﺎﻧﺩی ﺣﻣﻠﯥ،
ﺍﻭﮐﺗﻭﺑﺭ – ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ 2010
ﺩ ﻭﻻﻳﺎﺗﻭ ﭘﻪ ﺍﺳﺎﺱ

د برابرولو له کبله په پراخه توګه پیژندل کیده.

307

ﻏﺯﻧﯽ

په زیر بنا د امنیت اغیز

ﮐﺎﺑﻝ
ﺯﺍﺑﻝ

د بودیجې او وړتیاوو پر محدودیتونو سربیره ،امنیت په پرله پسې توګه د افغانی زیربنا پروژو په پیاوړتیا اغیزه

ﮐﻧﺩﻫﺎﺭ

کوی .له  ۱اکتوبر څخه تر  ۲۵دسمبر  ۲۰۱۰پورې د سینټکام له مخې ،په زیربنا باندې  ۱۱۱بریدونه ترسره

ﻫﻠﻣﻧﺩ

شوی وو .په دغه بریدونو کې ،زیاتره د چاودیدوونکی موادو آلې ،مستقیم اور اچونه او غیر مستقیم اور اچونه

ﺧﻭﺳﺕ

شامل دی .سینټکام دا نوټ کړه د دغې دری میاشتو بریدونو له موسمی بدلونونو سره سم وو ،چې موسمی حاالت

ﭘﮑﺗﻳﮑﺎ

به کم مساعده وو نو بریدونه به کم شول 308.دغه بریدونه په  ۱۶والیتونو کې ترسره شول ،لکه څنګه چې په دغه

ﻟﻭګﺭ
ﮐﻧړ

شکل کې ښکاری۳.۲۷ .

ﭘﮑﺗﻳﺎ

د مهمو زیربنا خوندی ساتل د ایساف د مخالیفینو سره د جګړې د ستراتیژی یوه برخه ده .د مثال په توګه ،سیګار

ﺑﻐﻼﻥ
ﻓﺭﺍﻩ

د خپل جنوری  ۲۰۱۰کال په دری میاشتینی رپوټ کې نوټ کړی چې  ۴۰۰۰د ایساف او افغان ملی امنیتی لښکرو د
نظامی ګاډو لښکرونه خوندی وساتل چې د کجکی بند ته یې دریم ټرباین لیږدولو په کوم کې چې متحده ایاالتو له ۱۰۰

ﮐﻧﺩﻭﺯ
ﻧﻧګﺭﻫﺎﺭ

میلیونو ډالرو څخه زیاته پانګه اچونه کړې وه.
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ﺍﺭﺯګﺎﻥ

پر شخصی امنیتی قراردادیانو بندیز

ﻭﺭﺩګ

په وروستیو دریو میاشتو کې ،جمهور رییس کرزی اجرایه فرمان خپور کړ چې په شخصی امنیتی قراردادیانو یې
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ﭘﻪ ځﻭﺍﺏ ﮐښﻲ4/1/2011 ،

اقتصادي او ټولنیز پرمختګ

بندیز ولګولو ،کومو چې به د بیا جوړونې پروژو په پلی کولو کې د پرمختیایي وړتیاوو په ګډون کوونکو لوی
سینټکام رپوټ ورکړ چې د  ۲۰۱۰کال تر نیمایې
پورې  ۱۶۷۳۳شخصی امنیتی قراردادیان په
افغانستان کې د دفاع وزارت په مالی لګښت وو .له
دوی څخه  ۱۴۰د متحده ایاالتو تبعه وو او  ۹۸۰د
دریم هیواد تبعه وو او  ۱۵۶۱۳افغانان یا د کوربه
هیواد تبعه وو.
سرچینه( DOD/ADUSD :د مالتړ پروګرام) (( د متحده ایاالتو د کړنو د
قراردادونو د مالتړ پروګرام ،په افغانستان او عراق کې د متحده ایاالتو د سینټکام
مسولیتونه)) ۵/۲۰۱۰

اغیز درلودای .د بندیز له مخې باید ټولې شخصی امنیتی قراردادیان باید خپل کارونه وتړی او تر  ۱۷دسمبر
 ۲۰۱۰پورې باید هیواد پریږدی 310.ډیری پراختیایي ادارې پر شخصی امنیتی قراردادونو سره مربوط دی.
له نړیوالې ټولنې سره تر اوږدو خبرو اترو وروسته ،په  ۶دسمبر کال  ۲۰۱۰د افغان کورنیو چارو وزارت
ویاند اعالن وکړ چې ،الیسنس لروونکی شخصی امنیتی قراردادیان کولی شی د قرار داد د وخت تر ختمیدو پورې
په افغانستان کې خپل کار ته دوام ورکړی .الندینی محدودیتونه تطبیقیږی:
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• شخصی امنیتی قراردادیان باید په کابل کې له دیپلوماتیک ځای څخه بهر ووځی او پرسونل یې باید یونیفورم
واغوندی.
•شخصی امنیتی قراردادیان چې د ناټو د قطارونو ساتنه کوی باید د افغان ملی امنیت له قواوو سره ملګری
ووسی.
•شخصی امنیتی قراردادیان دا اجازه نه لری چې موټر ودروی ،کورونه تالشی کړی سرکونه بند کړی.
•د شخصی امنیتی قراردادیانو د امنیت مسولیت به په تدریج سره افغان ملی امنیتی قواوو ته انتقالیږی.

د صنعتی او طبیعی منابعو پراختیا

په دې دریو میاشتو کې ،د مهمو پرمختګونو څخه یو د کرنې ،اوبونې او مالداری په افغان وزارت کې د مالی
مدیریت د پیاوړیتوب پروژه ده چې د متحده ایاالتو په مالی مرسته ترسره شوه او همدا رنګ د نړیوال بانک د
رپوټ خپریدل چې د افغانستان د خصوصی سکتور د پرمختګ په الر کې اعتراضونو څرګند کړل.

نه او خوراکی مرسته
لکه څنګه چې د اکتوبر میاشت  ۲۰۱۰کال د سیګار په دری میاشتینی رپوټ کې یادونه شوې ،چې غنم د افغانستان
اساسی فصل دی ،چې د هیواد نیم د انرژی کلوری تیاروی .په دې دریو میاشتو کې ،د متحده ایاالتو د کرنې ادارې
یو نوی پروګرام اعالن کړی تر څو په افغانستان کې د خوراکی توکو خوندی ساتل پیاوړی کړی چې له کبله به یې
داسې د غنمو نوی تخم ور وپیژنی چې د مرضونو پر ضد به مقاومت ولری .دغه نوی تخم په داسې ډول جوړ
شوی چې د غنمو د یو ډول ناروغی مخنیوی به کوی ،کوم چې د افغانستان د فصل حاصل ته ضرر جوړیدای
شوای .کله چې د دغه تخمونو کافی اندازه تولید شی ،نو د کرنې ،اوبونې او مالداری وزارت په پالن کې لری چې
دغه تخمونه په کال  ۲۰۱۱کې تر  ۶۰۰۰۰افغان بزګرانو ورسوی .د متحده ایاالتو د کرنې ادارې د څیړونکو له
مخې،دغه بسپنه به د کال  ۲۰۱۱لپاره  ۶۵٪افغانستان ته د  ۶۵٪د مرضونو ضد تخمونو برابر کړی.
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د فصلونو د تولید له زیاتوالی سره ،د متحده ایاالتو حکومت په پام کې لری چې بې وزله افغانانو ته د مستقیم
خوراکو مرستې برابرې کړی .لکه څنګه چې د سیګار په مخکینی دری میاشتینی رپوټونو کې یادونه شوې چې،
افغانستان خوراک واردوی ځکه چې خوراکی تولیدات یې د کورنی مصرف اړتیاوې نشی پوره کولی .په ۹
یوه افغان ماشوم د قوی خوراکی توکو یو بکس وړی چې
په هغې کې غذایي اجزا شامل دی ،چې د پنځو کلونو څخه د
کم عمر ناوړه غذا خوړوونکو ماشومانو باندې ویشل شوی
وو .د قوی غذا پروګرام د متحده ایاالتو په مالتړ د والیتی
بیا جوړونې ټیم تیار کړی وو .نن ،اجناس په سیمه ییزه توګه
ترالسه کیږی ،او پراګرام د افغانانو له لوری اداره کیږی
چې دندې او غذایي مالتړ تر خلکو رسوی( .د یو ایس اې
ایف تصویر ،سر اې ،آشلې این ایویسال)

دسمبر  ۲۰۱۰کال ،یو ایس اې آی ډی ،رپوټ ورکړ چې ،دوی ټول  ۴۵.۹۸میلیونه ډالر نړیوال خوراکی پروګرام
او د کاتولیک مرستندوی خدمتونو ته ورکړل تر څو د افغانستان په هغو سیمو کې خوراکی توکی وویشی چې د
خوراکی بحران سره مخ دی.
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په تیرو دریو میاشتو کې ،د متحده ایاالتو د کرنې ادارې  ۳۶میلیونه ډالر د ګډ تړون له مخې ،د داوطلب
اقتصادی ودې اتحادیې ته ورکړل تر څو د کرنې ،اوبونې او مالداری وزارت د مالی مدیریت وړتیاوې پیاوړې
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د افغانستان بیا رغونه

I

ځانګړی عمومي پلټونکی

اقتصادي او ټولنیز پرمختګ

کړی .د متحده ایاالتو د کرنې ادارې له مخې ،موخه یې دا وه چې دغه وزارت دې ته چمتو کړی چې د متحده
ایاالتو حکومت څخه زیات مستقیمې مالی مرستې ترالسه کړی .د داوطلب اقتصادی ودې اتحادیه به د کرنې،
اوبونې او مالداری وزارت په عصری کولو او د خپلو کړنو په ښه توګه ترسره کولو کې سپارښتونه جوړوی .دغه
به له وزارت سره د بسپنې د مدیریت د برخې په جوړولو کې هم مرسته وکړی چې له نړیوال بسپنه ورکوونکو
څخه مالی مرسته تر السه او تنظیم یې کړی.

314

د خصوصي سكتور پرمختګ
د متحده ایاالتو حکومت داسې پرمختګونه ورپیژندلی دی چې په افغانستان کې د خصوصی سکتور د پرمختګ

د سيګار پلټنې
په روانو پلټنو کې ،سیګار د هغو پروګرامونو
څارنه کوی چیرته چې د متحده ایاالتو اجنسی
د کرنیز سکتور پراختیا او د مخالفینو سره د
جګړې کولو په کوښښونو کې ښکیل وو .د
زیاتو معلومات لپاره د لمړي برخې  16پاڼه
وګورئ.

لپاره باید ترسره شی .لکه څنګه چې په اکتوبر میاشت ۲۰۱۰ ،کال کې د سیګار په دری میاشتینی رپوت کې
راغلی چې ،یو ایس اې آی ډی ،له  ۲۰۰۴څخه تر  ۲۰۰۹پورې  ۵۶.۳میلیونه ډالر ورکړل تر څو د څمکو
د ملکیت او نسبت د خنډونو د لیرې کولو په لړ کې مرسته وکړی .په دغه برخو کې د اصالحاتو نشتوالی ،د
خصوصی اقتصادی سکتور په وده کې د یوه لوی خنډ په توګه ور پیژندل شوی.
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په تیرو دریو میاشتو کې،نړیوال بانک خپل کلنی د تجارت کولو  ۲۰۱۱سروې چې د نړی  ۱۸۳هیواونو لپاره
وه خپره کړه ،چې په دغه برخه کې یې دوامداره اعتراضونه څرګند کړل .افغانستان په درجه بندی کې دوه ګامه
شاته الړو ،په کال  ۲۰۱۰کې له  ۱۶۵څخه په کال  ۲۰۱۱کې  ۱۶۷ته راټیټ شو .دغه بدلون په اساسی توګه
د تجارت د پیلولو پر مهال د مشکالتو له وجې ووو چې پکې د ودانۍ جوړولو جواز ،د ملکیت راجستر کول،
کریدیت یا د بانکی درلودنو ترالسه کول ،او د قراردادونو پلی کول شامل دی .د مثال په توګه ،د سروې له مخې
افغانستان په نړی کې تر ټولو بد هیواد ورښودل شوی )۱۸۳(،د بسپنه ورکوونکو د خوندیتوب ،د پولې هغې خوا
تجارت او د تجارت د بندولو له نظره.

د تجارت لوی تړون ترسره شو:
په  ۱۱جنوری ،کال  ۲۰۱۱افغانستان او پاکستان
په رسمی توګه د افغانستان او پاکستان د میکانیزم
په تبادلې سره د تجارتی ترانزت تړون السلیک کیدل
تصویب کړل .دغه تړون ،چې په  ۳۰ورځو کې دننه
به عملی کیږی ،د افغان الریو لپاره کار آسانه کړی،
چې افغانی تولیدات هند ته ولیږدوی.
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سروې ښودلې چې په افغانستان کې د ملکیت راجستر کول  ۲۵۰ورځې غواړی ،چې په پرتله توګه  ۵۰ورځې په
پاکستان ۳۷ ،تاجکستان ۵۱،عراق او  ۳۶ورځې په ایران کې پرې لګیږی317.پر دې سربیره ،سروې دا هم وښودله
چې افغانستان د پولې هغې خوا تجارت کې له ډیرو مشکالتو سره مخ وو ،چې وجه یې نا موثره د ګمرک کړنالرې
او د صادراتو او وارداتو لپاره ډیر زیات کاغذی غوښتنې وې چې د ځنډ المل به ګرځیدل..
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د مخدره موادو پرضد مبارزه
 ۲۰۰۲څخه تر  ۲۰۱۰پورې ،د امریکامتحده ایاالتو په افغانستان کې د مخدره موادو پرصد عمل کړلو لپاره
د  ۴،۴۹بیلیون څخه زیات ډالره وټاکل 319،په  ،۲۰۱۰فغانستان د کوکنارو د حاصالتو په ډګر کښې د پام وړ
کموالئ سره مخ شو .سره له دې ،افغانستان د نړۍ تر ټولو د کوکنارولوی تولیدکونکی هیواد پاتې شو.
په دې دریو میاشتو کښې ،د افغانستان اسالمي جمهوري دولت ګن شمیر بریالي کمپاینونه د کوکنارو د مخ
نیوي پخاطر په الره واچول .خو بیاهم ،د امریکا متحده ایاالتو د دفاع وزارت سره سم ،د افغان د کوکنارو صد
موادو ځواکونه د نړیوال مرستندویه امنیتي ځواک ته په پراخه کچه اړ دی

د کوکنارو کرل او د تریاکو پیداوار

پدې دریو میاشتو کې،په جرم او مخدره موادو باندې د ملګریو ملتونو دفتر راپور ورکړ چې د افغان تریاکو د
پیداوارود په ۲۰۰۹کال کښېد ه  ۶،۹۰۰متریکو ټنونه د ۲۰۱۰.320کال کښې  ۳،۶۰۰مټریکو ټنو پورې د پام وړ
کموالئ راغلی دی ،د حاصالتو دا کموالی د کوکنارو د بوټو دناروغیو له امله مینځ ته راغلی کوم چې په کښې
حصالت زیانمن شول .د امریکا متحده ایاالتو د دفاع وزارت داسې ځرګنده کړه چې د افغانستان اسالمي جمهوري
دولت کړنې د کمپاینونو په ګډون د پالن شوې مودې او د یو متبادل پراختیایی کړندالرې یا پروګرام څخه پر
321
مخ یوړل شول – همدارنګه د کوکنارو په کرکیله کښې کموالي پخاطر مرسته وکړه.
د حصالتو په کموالي سره سره ،په جرم او مخدره موادو باندې د ملګریو ملتونو دفتر راپور وکړ چې افغانستان
به ټوله نړۍ کښې د کوکنارو په کرنه کښې ترټولو یو لو هیواد پاتې دی ،ځنګه چې په  ۲۰۱۰کال په  322راتلونکي
پاڼې په  ۳.۲۸شکل کښې ښودل شوی دی ،میانمر ،په کرکیله کښې دوهم لوړتر هیواد ،په هر هکتاره ځمکه کښې
 ۱۵.۱کیلو ګرامه د کوکنارتولید کړل کوم چې په هغه وخت کښې افغانستان په هر 323هکتار ځمکه کښې۲۹.۲
کیلوګرامه تولید کړل،
جرم او مخدره موادو باندې د ملګریو ملتونو دفتر سره سم،کوم ډول ځمکه چې په افغانستان کښې ده هغه
د کوکنارو د کرنې لپاره ډېره ښه چمتو ده /په میانمر کښې بزګرانو کوکنار په یوه سینه کښه غونډۍ باندې کري
پرته د کوم د اوبو لګولو د سیستم ځخه،کوم چې افغان بزګران په یوه هموارې ځمکې په اړولو او د اوبو په
324
خړوبولوسره یې کري.
د افغانستان د  ۳۴والیتونو ځخه په  ۲۰والیتو کښې دکوکنارو ځخه خالص ؤ ،د ۲۰۱۰کال د سپتمبر پورې ،د
امریکا متحده ایاالت نړیوال د مخدره موادو د ادارې او( )INLسره سم ــــ په  ۲۰۰۹کال سپتمبرپه میاشت کښې د
UNODCپه واسط یو شان شمیره وښودل شوه .او په  ۲۰۱۰کال کښې بل کوم الیت د کوکنارو ځخه خالص نه
شو؛ او پ ۲۰۰۹.325کال کښې یواځې دوه والیتونه ترې خالص شول او هغه والیتونه چې کوکنار پکې نه کرل
کیدل په یو میلیونو ډالرو باندې په کالني احساس ورکونکي انعامو باندې د دوی د ښو کړنو د سرته رسولو پخاطر

د متحده ایاالتود کانګرس لپاره راپور  Iجنوري ۲۰۱۱ ،۳۰

101

د مخدره موادو پرضد مبارزه

 3.28انځور

ﺩ ﮐﻭﮐﻧﺎﺭﻭ ټﻭﻟﻭﻧﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻫﻳﻭﺍﺩﻭ ﮐښﯽ ﭼﯽ ﺗﺭ ټﻭﻟﻭ ډﻳﺭ ﮐﻭﮐﻧﺎﺭ ﺗﻭﻟﻳﺩﻭی) 2010 1998- ،ﻫﻳﮑﺗﺎﺭ(
250,000

200,000

150,000

100,000

50,000

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
ﻻﻭ ﭘﯽ ډی ﺁﺭ

ﻣﻳﺎﻧﻣﺎﺭ

0

ﺍﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎﻥ

ﺳﺭﭼﻳﻧﻪ ،UNODC:ﺟﻧﻭﺏ ﺧﺗﻳځ ﺍﺳﻳﺎ :ﺩ ﺗﺭﻳﺎﮐﻭ ﺳﺭﻭی  ،12/2010” ،2010ﻧﻬﻣﻪ ﭘﺎڼﻪ

ستایل کیږي ،د( )INLاو د افغان د مخدره موادوـ صد وزارت په ګډه هځې سره.

326

د مخدره موادو سوداګري

په  ۲۰۱۰کال کښې د کوکنارو د ټیټو حصالتو له کبله ،په  ۲۰۱۰کال کښې د افغان کرونده ګرو لپاره په یو
هکتار ځمکه کښې حاصل شویو کوکنار اندازه  ۴،۹۰۰ډالره د یوې کورنۍ پرسر یوه ډېره لویه السته راوړنه
327ده د  UNODCسره سم ،هغه ګټه چې د دغو مخدره مو د خرځالو ځخه السته راځي کوالی شوای د ۶۶۰
میلیونوډالرو ځخه ریات د افغان جرایمو د اتحادیو اود کټو ځخه نور په بیلیون ډالرو د نړیواله جرمي اورګانونو
328
لپاره مالي لګښت پوره کړي.

د نشه يي توکو د قاچاق سره مبارزه

نشه یي توکو سوداګري د افغانستان سیاسي ټیکاو ،اقتصادي وده ،د قانون رول ،او توان بې سیکه کوي ترځو چې
د امنیت د ننه ستونزې په ګوته کړي ،د ( )INLسره سم .سربیره پردې ،د نشه یي توکو سوداګري د یاغیانو په
صد جګړې په وړاندې خنډ ګړځي )INL( .زیاتوي په افغانستان کښې دغه دریو میاشتود نشه یي توکودسوداګرې
په وړاندې جګړه د دولت ټولو د نیږدې کیدو الرو ،د یاغیانوپه صد یوالی ،نشه یي توکوپه صد ،پرمختګ ،او
329
حکمراني باندې اصرار کوي..
فساد او رشوت دنشه یي توکو پر صد د هځو په وړاندو یو څانګړئ ننګونه ده .د امریکا متحده ایالتو د دفاع
330
وزارت د وینا سره سم ،د فساد خپریدل د نشه یي توکوـ د سوداګرو لپاره یو ښه مساعده فصا ،رامینځه کوي.
پدې دریو میاشتو کښې ،د امریکا متحده ایاالتو دنشه یي توکو پرصد پروګرامونه د فغانستان اسالمي
جمهوری دولت سره دممانعت او د پرمختيايي بديل پروګرامونو په مرستو باندې تمرکز وکړ.
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د عملونو ممانعت
دا دری میاشتې ،ترټلو ډېر د کوکنارو دمخنیوي عملیاتونه د سهیلي او سهیل لویدیخ ،په کوم ځای کښې چې ډېر
کوکنار کرل شويدي مینځته راغلی دي .د امریکا متحده ایاالتو د دفاع وزارت د وینا سره سرم ،دافغان ملي امنیتي
ځواکونه هم خپل د عملیاتو شمیره په ختییځ او شمال کې ډېره کړه .دا عملیاتونه د یاغیانوـ دنشه یي توکوـ پرفسادـ
331
باندې تمرکز وکړ.
د  ۲۰۱۰د اکتوبر د  ۱ځخه د دسیمبرتر۲۷مې پورې،د فغان ملي امنیتي ځواک ،د  ISAFپه ګډون سره۷۸ ،
د مخنیوي هځې په الره واچولې چې په لړ کښې یې  ۱۲۷مشکوک کسان ونیول شول .پدې ګډه عملیاتو کښې دا
332
الندې مواد ونیول شول:
• ۲۱،۰۷۲کیلو ګرامه اوپیوم
• ۱۶۱کيلوګرامه مورفين
• ۳،۱۰۹کیلو ګرامه هیروین
•  ۱۵،۱۷۰کیلو ګرامه کیمیاوي مواد
 ۲۰۱۱کال د جنوري  ۶پورې ،په افغانستان د مخنیوي لپاره د کمپاین کوم پالن نه ؤ .د امریکا متحده ایالتو
د دفاع وزارت وایي ،دا ډول د پالن نه شتون د پوځي پالن جوړه ونکو لپاره ستونزې راوالړې کړېدي او د نشه
یي تو کو د مبارزې په وړاندې بریاليتوبونه محدودکړي دي.
افغانستان یو څو د نشه یي توکوـ پر صد ځواکونه لري،د افغانستان دنشه یي توکو پرصد پولیس په ګډون
( )CNPAیا د افغان د نشه یي توکو ځانګړي ځواکونه هم لري .خو بیاهم ،د امریکا متحده ایالتو د دفاع وزارت
وویل پدې دریو میاشتو کښې به دا ځواکونه د  ISAFد ځواکونو د مرستو په شتون کښې په هغه سیمو کښې چې
د طالبانو شتون باوري دی عملیات وکړي ،په ځاګړې ډول په سهیلي ـ سیمه ییز اداره کولوکښې ،په هغه ځای
کښې چې نشه یې توکود سوداګرۍ او د یاغی توپ اړیکي ترټولو ټینګې دي .د امریکا متحده ایالتو د دفاع وزارت
په وینا ،د فغانستان اسالمي جمهوری دولت د ISAFسره ځنګ پر ځنګ کار مخ په وړاندې بیایي تر ځو چې د
334
 CNPAوړتیاوې نورې هم بشپړې شي.
333

پرمختيايي بديل پروګرامونه
پرمختيايي بديل پروګرامونو اهداف دا دي تر ځو چې بزګران د ناروا حصالتو پر ځای قانوني بدیل سره په اقتصاد
توګه د ژوند پاتیکیدو ته چمتو شي335.خورا د ډېرو افغانانو لپاره بزګري د عایداتو یو د ډېرو لویو دسرچینوځخه
عبارت ده336.د افغانستان او پاکستان د  ۲۰۱۰کال د سیمیزه استحکام پروژه تشخیص شوه ځنګه چې بزګري یو
د روا دندو له جملو ځخه ده .د بزګر په اختیار کښې سره له ډېرو قانوني الرو ،د یوه سترتیژۍ موخې دا دي چې
په لږ تعداد سره بزګران کوکنارو کرکیله وکړي،په دې وسیله د نشه یي توکو په سوداګرۍ کښې کموالی راځي
337
کوم چې کوکنار یاغیان تمویل کوي.
( )USAIDد دریو میاشتو پر بنا د بدیل د پرمختګ ودې یې نه ده انداز کړې .په دې خاطر چې کروندګر
د مړکیدو په وخت کښې هم خپلې کرکیلي کوي ،دا ډېره ستومزمنه ده چې په فبروري او جنوري کښې هغه جریب
338
ځمکه کرل شوې او تر ځو چې حاصالت یې ورسیږي پرتله کړو:
•زياتو زراعتي محصوالتو لپاره د افغانستان د مدرك پلس پروگرام ()AVIPA
•دافغانستان د اوبو ،زراعت او ټکنالوژي بدلېدل ()AWATT
•د سولې جرړې
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 AVIPA Plusیا د زياتو زراعتي محصوالتو لپاره د افغانستان د مدرك پلس پروگرام
د زياتو زراعتي محصوالتو لپاره د افغانستان د مدرك پلس پروگرام AVIPA ،د پرژې ۲۰۰۸د کال ۶۰میلیونه
نپښتې برخه ،په ۲۰۰۹د جون به میاشت کښې پیل شوه او پایله به یې  ۲۰۱۱کال د مارچ میاشت کښې اټکل
شوېده .د  ۳۰۰میليونو ډالرو دا پروژه دوې موخې لري :د کرنې دموادو یا اجناسو د پیرودل تر څو چې په
تضمین سره بزګر چمتو شي ،د قبالې او سرې(کود) په ګډون ،او تر څو چې په سهیلي افغانستان کښې دایمي
پروګرامونه بشپړ کړو( په ځانګړې ډول سره په کندهار او هیلمند کښې) ځنګه به د اوږدې مودې بدیل پرمختګ
جوړیدل شونئ کړي د  AVIPAپروژې دایمي پروګرامونو باندې په بشپړ ډول او په ترقۍ سره تمرکز وکړ ،کوم
339
چې دا الندې پکې ګډون لري:
•د کوکنارو لپاره تبدیلۍ( د ونې او تاک لرونکو ونو په ځیر بوتي)
•د پيسې ـ د كار پروگرامونه لپاره
•د کمې مودې د مرستې د ضامنت په غاړه اخستل پر ځای سازمانونو او ټولنوته خواخوږي منل او ورکول
پکار دي
د  ۲۰۱۰د دسمبر د میاشتې پورې USAID ،د  AVIPAضمانت لیکونه یا سندونه په  ۳۱والیتونو کښې
 ۱۷۳،۷۵۵بزګرانوته ویشل شوي ؤ .د دې ضمانتونو ځخه ۱۶۵،۳۸۰ ،بزګران له ګروی ځخه د تضمین کړل
شویو غنمود دانو او سرو (کود) لپاره خالص شوي ؤ په یوه جال اپتکار کښې AVIPA ،د کندهار او هلمند
بزګرانو ته تضمین کونکې مرستې وویشلې؛  ۳۲،۲۶۶تضمینې مرستې د خټکې ،سبزي ،بينډۍ ،لوبیا ،جواردانې
 ،سرې(کود) لپاره بیارا ونیول شوې.
همدارنګه  AVIPAد والیت ځانګړې کړنې ترسره کړې .د مثال په ډول ،د IDEA-NEWد پروګرام تر
اثرالندې په ننګرهار ،لغمان ،کونړ ،او نورستان کښې  ۱۵،۰۰۰بزګرانو تضمیني مرستې تر السه کړ تر څو د
سبزیو تخم او سره(کود) د ځمکې په نیم جریب کښې وکري  .په هلمند کښې ۲۰۱۰ ،کال کښې لږ تر لږه ۵۰
سلنه ټول کوکنار کرل شوي ؤ ،پروژو بزګران لپاره د کرنې د مصرفي څواک(دانې ،کود ،اسباب،او ماشینان په
ګډون) همدارنګه د کرنې عصري تخنیکونه چمتو کړل .د  USAIDد وینا سره سرم ،اضافي عاید د دې پروګرام
په مرسته پرمخ بیول شو دا داسې دی تر څو بزګر د کوکنارو دکرلو ځخه منع کړل شي؛ خوبیاهم ،پروګرام معلومه
341
نه کړه چې آیا دغو بزګرانود کوکنارو د کرکیله پر ځای د کوم بل څه کرلو ته بدلون ورکړ.
340

جریب :د ځمکې د یوه هکتار یو پر پنڅمه.

سرچینه ”USAID،RANP :د ننګرهارد بيړنې پیښې د غنمو د کځوړې راپور”،
.p.1،۶/۲۰۰۶

AWATT

کاریزونه :په افغانستان کښې په عنعنوي ډول د
ځمکو الندې د اوبو سیستمونه ،کیدای شي چې
زرګونه کلونه پخواني وي .په دې سیستمونو کښې
اوبه د تل لپاره ټول کال بهیږي؛ کرونګر لږ څه
په اختیار کښې لري چې د اوبو د خالصیدو پیمانه
د موسم ځخه تربل مو سم پورې  ،یا د ورځې
ځخه تر ماښامه پورې.

سرچینه :د سیګار د  ۱/۳/۲۰۱۱نیټې غوښتنې ته د  USAIDځواب.

 2010اکتوبر  SIGARپه راپور کښې څنګه چې ښودل شویدې ده  ،دکوکنارو د کرنۍ په مخنیوی به هغه وخت
به د تحمل وړ وي چې د کوکنارود کرنې پر ځای د نور ځیزونود اوبو په موجودیت کښې وکرل شي .د ()INL
یا د چارو دسرته رسولو قانون داسې ښودلې ده چې کوکنار ترنورو څیزونو د کرلو ځخه لږ اوبو ته اړتیا لري ـ
342
د وچکالۍ او د لږ اوبو کولو په واسطه آفت یا طاعون وهلو له امله د ځمکو ارزښت.
د ۲۴میلیونو ډالو په ارزښت  AWATTپروګرام موخې د موثره پرمختګ په واسطه سره د روا کرهنیزو
پیداورو ته وده ورکول ،په ټولنې پورې تړلې اوبول د اوبو د سرچینو ویش او ادارې سیستمونهAWATT ، 343.
 / USAIDدنوی مکسیکو د ایالت پوهنتون پروژې،په ډېرو والیتونو کښې فعالې پروژې لرې ،څنګه چې په۳.۲۹
344
شکل کښې ښودل شوی دی.
په دي دریو میاشتوکښې AWATT ،د کاریزونو په بیا رغاونه توجو کړیده .د اوبو لپاره د غوښتلو تقصا ډېره
شویې ده ،د اوبود جدول راټیټول .په پایله کښې ،زوړ د اوبو د لګولو سیستمونه لږ اوبه مینځته راوړي .د USAID
د وینا سره سم ،کاریزونه له مینځه ځي ،او کلیوال د داسې ځه سره مخامخ کیږي چېد پاکو اوبو د سیستم د پیدا او
345
بیا رغاوي -د خطر ځخه ډکه موده  ،د دندو دالسه ورکول.
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د هرات د شینډنډ ولسوالۍ د کاریزونو په اړد ډېرو سختو ستویزو سره مخا مخ کیږي .پدې دریومیاشتو کښې،
 AWATTداسې الره جوړه کړه تر څو چې د ولسوالیو کاریرونه بیاوراغاوي  ،او د کاریزونه جوړول د تيږو په
فرشولو باندې او د کانکریټو ځای پر ځای کول تر څو چې سمڅې له مینځه الړې شي او په همدې ډول هر کال
داسیسنم پاکولو ته اړتیا لري .همدارنګه روغونې ته  ،په یوه نويې لیکه کاریزونو باندې د دروازو ایښودل نو په
346
همدې ډول بزګران دسیستم ځخه د اوبو بهېد کنترول کړي.

 3.29انځور

ﭘﻪ ﻭﻻﻳﺎﺗﻭ ﮐښﯽ ﺩ ﺍﻭﻭﺍټ ﭘﺭﻭژﻩ

د سولې جرړې
د  ۲۰۱۰کال د د سمبر پورې ،لږ تر لږه  ۳.۵میلیونه ډالره د سولې د جرړو د منلو او جوړولو تر اثر الندې خرڅ
شول ،د  USAIDد وینا سره سم .د سولې جرړې پدې موخه دی تر څو د کلیوالي بزګرانو لپاره عایدات د دوی
د محصوالتو د پرمختک اود دوی تمرکز دنورو څیزونو کرکیلو ته اړول په واسطه د بازار دلوړ ارزښت سره
سره ډېر کړي .دا پروګرام په  ۱۶سهیلي و ختیځو،او مرکزي والیتوکښې عملیات کړي .د  USAIDد وینا سره
سم  ،دا پروګرام الندې پرمختګونه تر سره کړيدي:
•د بازارد لوړ ارزښت میوه لرونکې ونې :د  ۴،۰۰۰بزګرانو په واسط سره یو څو د انګورو او د میوو۶۴۵
هکتاره ځمکه په پالن کښې ونیول شوه.
•صادرات او د تازه میوو بازار :تور انګور،انار ،توت ،زردالو او مڼۍ دوبۍ ته صادر شوې،تاجکستان،
پاکستان ،هندوستان ،نیدرلند  ،او کاناډا .د سولې جرړې مرستې د میوو د زیرمو وړ بزګرانو سره او سوداګر
تر څو چې پس له موسم او فصل څخه د میوو خرڅالو ډېر کړي .په پایله کښې ،په څلورو او بنځو میاشتو
کښې د دوه ځخه تر دریو پورې بیې جګې شوې دي.
•د جنس (ښځینه او نارینه او منخنث) کړنې :په  ۱۲۵کورنیوکښې ښڅې د په لږ پیمانه د کرنیو مرغانو په
سوداګریو تاسیس کول پیل کوي.
347

د مینځه وړل
اګر چه د متحده ایاالت د کوکنارو پرصد کړنې نه دي تر سره کړي GIRoA ،د والي په مشرې د مینځه وړلو
پروګرام یو څو د مینځه وړنې الرښودنې .پدې دریو میاشتو کښې د کوکنارو د سیمې د کوکنارو ځخه پاکې نه
348
شوې پدې څکه چې د مینځه وړنه د موسمي کړنو ځخه ده ،چې د فبروري ځخه تر مې پورې.
پدې دریو میاشتو کښې ،په  ۲۰۱۰کښې  UNODCراپور ورکړچې د مینځه وړنو کړنې زیانمنې شوی وې او
349
یواځې  ۲سلنه د ساحه د کرنې الندې ده  .په میانمرکښې ،په  ۲۰۱۰کال کې کرنې  ۲۲سلنه له مینځه والړې.
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ﻫﻳڅ ډﻭﻝ ﻓﻌﺎﻟﻳﺕ ﻧﻪ ﺗﺭﺳﺭﻩ ﮐﻳږی
ﺩ ﭘﺭﻭژﻭ ﭘﻼﻧﻭﻝ
ﻓﻌﺎﻟﯥ ﭘﺭﻭژې

ﺳﺭﭼﻳﻧﻪ :ﺩ ﻣﮑﺳﻳﮑﻭ ﺩﻭﻟﺗﯽ ﭘﻭﻫﻧﺗﻭﻥ ” ،ﺩ ﺍﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎﻥ ﺍﻭﺑﻭ ،ﮐﺭﻫﻧﯥ ﺍﻭﺗﻳﮑﻧﺎﻟﻭژی
ﺍﻧﺗﻘﺎﻝ “,ﭘﻪ  1/9/2011ﻻﺱ ﺭﺳﯽ ﻭﺭﺗﻪ ﺷﻭی ﺩی.
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د فساد پرضد مبارزه
د  ۲۰۱۰کال د دیسمبر تر  ۳۱پوری ،د امریکا متحده ایاالتو د افغانستان د حکومتدارۍ او پراختیا لپاره ۱۶،۱۵
میلیارډ ډالره منظورکړی دی؛ په حکومتدارۍ کښی د فساد په وړاندی مبارزه هم شامله ده.
د څیړنو په تیر درې میاشتنی راپور کښی ،د افغانستان د بیارغونې لپاره ځانګړی عمومی پلټونکی ته معلومه شوه
چی د بیارغونې لپاره مرستې په داسی حال کښی ورکول کیږی چی د فساد په وړاندی دمبارزې په اړه ال هم روښانه
ستراتیژی موجوده نه ده .په دی ربع کښی ،سیګار ته راپورنه رارسیدلی چی په دی اړه ستراتیژی امضا شوی خو د
دی راپور د چاپ تر وخته داسی اسناد تر السه نشول چی یاده شوی ستراتیژی تایید کړی.
د نړیوالې شفافیت ادارې افغانستان دریم تر ټولو په فساد اخته هیواد نومولی دیږ351 .که څه هم د ایشیا فونډیشن
لخوا په تر سره شوې سروې په اساس د افغانانو ډیرۍ یعنی  ۷۸فیصده د افغان دولت د مسولینو د کړنو په اړه مثبت
نظر لری ،پداسی حال کښی چی د نړیوال شفافیت د ادارې په وینا د افغانانو نظرونو د افغان دولت د فساد ضد مبارزې
په اړه مختلف نظرونه لری ،352.د یاده شوی سروې چی  ۸۶مختلفو هیوادو کښی ترسره شوی په اساس  ۳۹په سلو
کښی افغانان په دی باور دی چی د افغانستان د اسالمی جمهوریت د فساد په ضد د مبارزې هڅې موثرې نه دی ،همدا
معلومات په  ۳.۳۰شمیره انځور کښی بیان شوی دی353 .په عامه پوښتل شوو کښی ډیرۍ افغانان پدی باور دی چی
قضایی ارګان تر ټولو ډیر په فساد کښی غرق دی -یعنی د سیاسی حذبو،د پولیسو ،مقننه قووې او خصوصی سیکتور
په پرتله قضایی ارګان ډیر په فساد کښی غرق دی 354.په سروې کښی همدا ډول راغلی چی د بډې او رشوت ورکول
په افغانستان کښی په یوه لویه ستونزه بدل شوی دی :په سلو کښی  ۶۱افغانانو ویلی چی په تیرو  ۱۲میاشتو کښی یی
355
لیږ تر لیږه یو ځل بډې ورکړی دی.
350

د افغانستان د اسالمی جمهوریت هڅې

د یونما په وینا د فساد په وړاندی د افغان دولت هڅې ګړندۍ شوی دی 356.د مثال په توګه ،د  ۲۰۱۰کال د دیسمبر په
۵مه د هرات والیتی شورای یوه دوه ورځنۍ غونډې په ترڅ کښی په یاد شوی والیت کښی هغه هڅې وارزولی چی
د فساد په وړاندی اخیستل شوی او عملی شوی دی .په غونډه کښی ،د فساد په وړاندی د لویې ادارې (HOOAC
چی پخوا د  HOOنامه یادییده) مشر وویل چی ملکی وګړی ،والیتی شوراګانې او دولتی سیګتور په ګډه کوالی شی
د فساد په وړاندی په مبارزه کښی اړین او مهم رول ولوبوی .یادې شوې غوڼده د یونما او د ملګرو ملتو نورو ادارو
357
مالتړ تر السه کړ.
د افغان دولت د فساد په وړاندی مبارزه د څو ادارو او بنسټو لخوا چی د امریکا او نورو نړیوالو ادارو له لوری
تمویلیږی پر مخ وړل کیږی .په  ۳.۸شمیره جدول کښی چی په دا بله پاڼه کښی دی د یادو شوو سازمانو ،د هغوی د
مسولیت او کاری سیمو،د مشرانو او د هغه امریکایی اجینسیانو په اړه چی د دی سازمانو سره مرستې کوی معلومات
ښودل شوی دی.
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د سيګار پلټنې
د څیړنې په هغه راپور کښی چی د ۲۰۱۰
کال په اګست کښی خپور شوی ،سیګار ته
معلومه شوه چی دامریکا د هغو مرستو څخه
چی په افغانستان کښی د بیارغونې په موخو
لګول کیږی د څارنکو ادارو سره لیږ مالی
مرستې ترسره شوی دی .د ال زیاتو معلوماتو
لپاره د سیګار ۱۰-۱۵ ،څیړنې ”،د افغانستان
د بیارغونې په اړه د امریکا هڅې او د امریکا
د فساد په وړاندی ستراتیژی څخه د نړی ته د
ګټو برخې ته چی  www.sigar.mil “،تر
السه کیدای شی مراجعه وکړی.

 3.30انځور

ﺩ ﺍﻓﻐﺎﻥ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺩﻭﻟﺖ ﻟﺨﻮﺍ ﺩ ﻓﺴﺎﺩ ﭘﻪ ﻭړﺍﻧﺪﻱ
ﺩ ﻣﺒﺎﺭﺯې ﭘﻪ ﺍړﻩ ﺩ ﻋﺎﻡ ﺍﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﻟﻴﺪ ﻟﻮﺭی
ﺍﻭ ﻧﻈﺮﻳﺎﺕ )ﻓﻴﺼﺪی(

ﺑﯽ ﺍﻏﻴﺰې
39

ﺍﻏﻴﺰﻣﻦ
35

ﻫﻴڅ ﻳﻮ
26

ﺳﺮﭼﻴﻨﻪ :ﻧړﻳﻮﺍﻝ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ“ ،ﺩ ﻧړﻳﻮﺍﻝ ﻓﺴﺎﺩ ﺩ ﮐﭽﯥ ﺳﻨﺠﻮﻧﻪ ”،2010
 47 ،12/9/2010ﭘﺎڼﻪ.
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د څارنې او د فساد ضد لوی ریاست
 HOOACد  ۲۰۰۸کال په جوالی میاشت کښی د ولسمشر حامد کرزی لخوا په دی موخه جوړ او تاسیس شوه چی
د افغانستان د اسالمی جمهوریت د فساد په وړاندی هڅې او ګامونه وڅاری او همغژی کړی HOOAC .همدا ډول
358
د افغانستان د اداری اصالحاتو د تګ الرو د عملی کولو دنده هم پر غاړه لری.
په دیسمبر  ۲۰۱۰کال کښی د  HOOACعمومی مشر وویل چی افغان دولت د فساد په ضد قوانینو باندی کار
359
کوی تر څو دا قوانین د ملګر ملتو د فساد په وړاندی د مبارزې د کانوینسینو سره سم عیار او برابر کړی.
د  ۲۰۱۰کال په نومبر کښی د امریکا دفاع وزارت ته معلومه شوه چی  HOOACد افغان لوړ رتبه مامورینو د
ملکیتو د ثبتولو اعالن کړی دی .دا پداسی حال کښی ده چی د افغان دولت یو شمیر لوړ رتبه مامورینو برسیره پردی
چی د  HOOACاو ولسمشر حامد کرزی لخوا د خپلو ملکیتو او شتمنیو د ثبتو غوښتنه شوی خو بیا یی هم دا کار
ندی ترسره کړی .د امریکا دفاع وزارت ته همدا ډول معلومه شوه چی  HOOACد هغه معلوماتو چی د دی ادارې
سره ثبت شوی او ورکړی شوی ،دا اداره د هغو په اعالن کښی ځنډ را منځ ته کوی – دا کار د دی ښکارندوی کوی
360
چی  HOOACپه هغو پیښو کښی چی د سیاسی اړخه حساسی دی عالقه نه ښایی.

د فساد د قضیو په اړه پرمختګونه
په دی ربع کښی ،د امریکا د قانون د پلی کولو او د مخدره توکو په وړاند د مبارزې نړیواله ادارې ( )INLراپور ورکړی
چی دا اداره د فساد په وړاندی د مبارزې د څانګې ( )ACUڅخه د قضیو د پر مخ وړلو لپاره ګټه اخلی .په ځانګړی توګه
 INLد فساد په وړاند د قضیو شمیره ،د هغوی د برابرونې په اړه معلومات او د هغه سرعت په اړه معلومات چی دا قضیې
پر مخ وړل کیږی معلومات تر السه کړی دی .دا ټول پداسی حال کښی دی ،چی لوی څارنوال چی د  ACUمشری هم پر
غاړه لری  INLته د نو معلوماتو د ورکولو څخه ډډه کړی ده INL .په دی باور دی چی تر هغه وخته چی لوی څارنوال
361
د نړیوالې ټولنې سره معلومات شریک نکړی دا اداره به ونشی کوالی چی د قضیو په اړه پرمختګ تعقیب کړی.

د  3.8جدول

د افغانستان د اسالمی جمهوریت د فساد په وړاندی د مبارزې ادارې او سازمانونه
هڅونه او تمرکز

سازمان

مخ نیوونکی تدابیر

د نظارت یا څارنې او د فساد په وړاندی د مبارزی لوی ولسمشر
ریاست ( )HOOACپه کال  ۲۰۰۸کښی تاسیس شوی
دی.

د امریکا مرستې د کومه
طریقه ورکړل شوی دی

راپور ورکونه

موخه او هدف

یا د امریکا د مرستو
پرمختیایی ادارهUSAID

د هغو وقایوی تدابیرو د عملی کیدو په اړه چی د فساد په
وړاندی ستراتیژی یی هم یوه برخه ده په اړه د همغژی رامنځ
ته کول او څارنه ،تر څو د افغان دولت سره د فساد د کچې په
را ټیټولو کښی مرسته وشی.

د حکومت څارنه

د کنترول او څارنې دفتر  )CAOپه کال  ۱۹۸۱کښی
رامنځ ته شوی دی

ولسمشر

 USAIDیا د امریکا
پرمختیای پروګرام او خزانه

د افغان دولت د ننه د مالی ستونزو څیړنه

تحقیق

د فساد پر ضد اداره( )ACUچی په کال  ۲۰۰۹کښی
تاسیس شوی ده.

لوی څارنوال

DoJ, INL

د فساد د قضیو څیړنه

څیړنه

د لويو جرمونو په وړاندی عملياتي ځواک په کال  ۲۰۰۹د امینت مرستیال (د کورنیو چارو
وزارت) ،د امنیت ریئس ( د ملی
کښی تاسیس شوی دی
امنیت ریاست)

INL, DoJ, FBI

د هغو لوړ رتبه قضیو څیړنه چی د فساد په اړه دی

د مخدر توکو اړوند د
قانون پلی کول

د جرمونو په وړاندی د قضایی عملیاتی ځواک
( ،)CJTFپه کال  ۲۰۰۵کښی تاسیس شوی دی.

د مخدر توکو اړوند د فساد او جرمونو تحقیق او څیړنه

د کورنیو چارو وزارت( د مخدره INL
توکو په ضد د مبارزې پولیس)،
د عدلیی وزارت (څارنواالن)،
ستره محکمه (د مخدره موادو په
وړاندی د مبارزې محکمه)

سرچینې ” ،HOOAC :مونږ څوک یو؟“ چی  1/16/2011نیټه باندی انلین لیدل یا الس رسی ورته شوی دی؛ په کابل کښی د امریکا سفارت ” ،افغانستان د فساد په ضد نړیواله ورځ ونمانځله” ۱۲/۱۵/۲۰۱۰؛ سیګار ۱۰-۸ ،څیړنه ” ،د افغانستان د کنترول او څیړنې دفتر ال زیات
استقاللیت او عملیاتی بودجه ته اړتیا لری ،د صالحیت اسانیتا ،او نړیوال کمک تر څو فساد په سمه توګه په ګوته او د هغه مخنیوی وکړی ۴/۹/۲۰۱۰ “،؛  DoSګلینټون :افغانان د حامد کرزی په دویمه دروه کښی د حساس لحظاتو سره مخامخ دی۱۱/۱۹/۲۰۱۰ ” ،؛ د سیګار د
 ۱/۶/۲۰۱۱نیټې غوښتنې ته د  INLځواب ” ،د افغانستان د پروګرام بیا کتنه “ ،چی د  ۲۰۱۱کال د جنوری په  ۱۴انلین الس رسی ورته شوی دی؛  ” ،DoJلوی څارنوال د افغان او امریکایی مسولینو سره د کتنې په موخه افغانستان ته سفر وکړ۶/۳۰/۲۰۱۰ “ ،؛ د امریکا د بهرنیو چارو
وزارت ” ،د ازادۍ او دیموکراسی د پرمختګ په اړه راپور۵/۲۰۰۹“ ،؛ ” ،CJTFد  CJTFویب پاڼې ته ښه راغالست “ ،چی د  ۲۰۱۱کال د جنوری په  ۱۶په انلین ډول لیدل او یا هم الس رسی ورته شوی دی.
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د افغانستان د اسالمی جمهوریت په چوکاټ کښی داسی ډیری ادارې شته چی د فساد په وړاندی د قضیو پر مخ وړلو
کښی تخصص لری .د لويو جرمونو په وړاندی عملياتي ځواک( )MCTFد فساد د پوتنشیل جرمی پیښو په اړه څیړنی تر
سره کوی .کله چی  MCTFتورن ونیسی  ACU ،هغوی د فساد په وړاندی د مبارزې په محکمه کښی محاکمه کوی 362.د
مخدره توکو اړونده قضیې د جرمی قضایی عملیاتی قووې له لوری پر مخ وړل کیږی ،دا ډله د افغان پولیسو او څارنواالنو
ګډه ډله ده چی د مخدره توکو اړونده مهمو قضیو په اړه او د فساد او د پیسو پریمنځلو په اړه تحقیق کوی  .د دی جرمونه
363
په اړه محاکمه د مخدره توکو په مرکزی محکمه کښی ترسره کیږی.

د لويو جرايمو عملياتي ځواک
د  ۲۰۱۰کال تر دیسمبره پوری ،د کورنیو چارو اړوند  ۱۰۰او د ملی امنیت لخوا  ۶۳محقیقین درلودل .د  INLپه
364
وینا  ACUد خپل  ۷۰په سلو ظرفیت په درلودلو خپلې دندې تر سره کوی.
 MCTFد تروریزم سره د مبارزې او استخبارتی مرستې د امریکا د تحقیقاتو د فدارل ادارې او د امریکا د عدلی
وزارت څخه د څارنې او تعقیب په برخه کښی مرستې تر السه کوی 365.د  INLپه وینا  MCTFپه دی درو میاشتو
کښی د فساد د قضیو په اړه خپلو تحقیقاتو ته دوام ورکړی او د هغو مسولینو چی باور کیږی په فساد کښی ښکیل دی
366
ګرفتاریو ته دوام ورکړی .مګر ،یواځی یو شمیر قضیو په اړه محکمه دایره شوی ده.
د  ۲۰۱۰کال په لومړیو کښی MCTF ،د یو حکومتی کارکوونکی محمد ضیا صالحی چی د هغه په ګرفتارۍ
تمامه شوه تحقیق پیل کړ په نوموړی باندی ادعا ده چی د یو بندی د خالصولو په بدل کښی یی بډې او رشوت تر السه
کړی دی 367.د نومړی د ګرفتارۍ وروسته ،ولسمشر حامد کرزی د هغه د ازادولو امر ورکړ او د  MCTFد دی
کار په وړاندی یی د دوو جال تحقیقاتو هدایت ورکړ 368چی د هغه ډلې یو د غیر قانونی کړنو او بل د ښاغلې صالحې
د بشری حقوقو د په دیسمبر کښی ،د  INLپه وینا لوی څارنوال د صالحی قضیه یو والیتی دفتر ته د راجع کولو په
369
اړه د دوو څارنوالو د اتقال په باره کښی خبراتری کړی وی.

د ادارې فساد پرضد مبارزې څانګه
 ACUدافغانستان د لوی څارنوالی د ادارې په چوکاټ کښی دنده ترسره کوی .په تیر وخت کښی څارنواالن او
محقیقین (ټول افغانان) سره د امریکا د عدلیې وزات لخوا د مربیانو او کارپوهانو لخوا د څارنې په برخه کښی سال
مشوری ورکول کیدلی370.مګر ،په  ۲۰۱۰کال د جوالی په میاشت کښی لوی څارنوالی  ACUسره او د لوی
څارنوالۍ سره ټولې د څارنې په برخه کښی مرستې لغوه کړی .د  DoJمربیان په دیسمبر میاشت کښی بیرته خپلو
دنده ته پریښودل شول خو ال هم په ځینو ځانګړو قضیو کښی څارنواالنو ته د سال مشورو ورکولو اجازه ور نه کړل
شوه INL .ته معلومه شوه چی ډیرۍ قضیې د  ACUاو د فساد په وړاندی د مبارزې د محکمې څخه نورو محکمو
371
او څارنواالنو ته لیږدول کیدلی.
همدا ډول د  INLپه وینا د جوالی په میاشت کښی لوی څارنوالی یو امر صادر کړ چی دپولی ګراف یا د ثبت
او یادښتونو څخه چی د فساد د منځ وړلو په موخه یوه پروسه وه منع کړله .د جوالی را پدیخوا لوی څارنوالی ۵۰
څارنواالن د  ACUلپاره په دندو ګمارلی چی د هیڅ یوه په اړه دا پروسه یعنی پولی ګرافی نه ده ترسره شوی.
سترې محکمې هم همدا ډول یو فرمان صادر کړ چی همدا کار المل شوو چی د فساد په وړاندی د مبارزې د
372
محکمې د  ۱۱قاضیانو د ډلې څخه یوازی  ۵یی د پولی ګراف پروسه بشپړه کړی ده.
په دی ربع یا درو میاشتو کښی د افغانستان اسالمی جمهوریت د فساد  ۸قضیې چی په منځنۍ رتبه لرونکو
دولتی کارکوونکو په اړوندی دی تر السه کړی خو د دی ډلې یوه یی هم د فساد په وړاندی د مبارزې لخوا نه ده،
همدا ډول  INLته معلومه شوه چی دا قضیې د استیناف د غوښتنې په مرحله کښی ده INL .ته همدا ډول معلومه
شوه چی هیڅ لوړ رتبه دولتی کارکوونکی نه دی محاکمه شوی .د افغانستان اسالمی جمهوریت ډیر قضیې مندلی
373
او په الره اچولی ،خو  INLته په دی اړه معلومات نه دی ورکړل شویږ
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د سيګار پلټنې
په یوه روانه څیړنه کښی ،سیګار د هغو
امریکایی مرستو د اغیزمنتوب او موثریت
ارزوی چی د د لویو جرمونو د عملیاتی
ځواک سره ترسره کیږی .د ال زیاتو معلوماتو
لپاره لومړی برخه  ۱۶ ،پاڼه ته ستانه شی.

د سيګار پلټنې
د هغه څیړنیز راپور په اساس چی د ۲۰۰۹
کال په دیسمبر کښی خپور شو ،سیګار ته
معلومه شوه چی  HOOد ټیټ کاری ظرفیت
او ړتیا څخه برخمن دی .د څیړنو په ترڅ
کښی دا هم معلومه شوه چی دې سازمان د
هغو نړیوال معیارونو په پرتله چی د یو ازاد
سازمان لپاره پکار دی ،استقاللیت او خپلواکی
نه درلوده او د امریکا متحده ایاالتو د هغو
مرستو لپاره چی د  HOOسره ترسره کیږی
د څارنې او نظارت په موخه کومه اداره نه
ده تاسیس کړی .د ال زایاتو معلوماتو لپاره
د سیګار  ۱۰-۲څیړنې ” ،د افغانستان د
څارنې لویه اداره ډیرو ازادیو او خپلواکۍ او
د ال اغزمن کیدو په موخه نوری همکاری ته
اړتیا لری چی په  www.sigar.milتر السه
کیدای شی ستانه شی.

د الرو یا سرک ساتنه
د  ۲۰۱۰کال د نومبر میاشت ،د سرک ساتنې د ټیم ( )RMTیو غړی د تګاب
درې د تالشۍ په یوه پوسته کښی د څارنې او ساتنې دنده تر سره کوی تر څو د
مخالیفینو د کړونو مخ نیوی وکړی .د تالشۍ دا پوسته د ( ،)RMTځای وګړو او د
نړیوال امنیت ساتوونکو قواو او د افغان ملی پولیسو لخوا رغول شوی وه .د سیګار
لخوا په ترسره شوو څیړنو کښی جوته شوه چی د سرک ډیرۍ پروژې د پایښت او
ثبات د پالنونو د نشتون له کبله له جدی کواښ سره مخامخ دی ISAF( .انځور ،د
امریکایی پوځ جوزف سافورډ)
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د افغانستان د بیا رغونې

د نورو ادارو نظارت

د نورو ادارو نظارت
په هرو درو میاشتو کښی سیګار د نورو اجنسیو څخه د بشپړ شوو او روانو څارنیزو فعالیتو په اړه د معلوماتو
غوښتنه کوی .دا اجنسیانې په افغانستان کښی د څارنې فعالیتونه تر سره کوی او پایلې د سیګار سره شریکوی:
•د دفاع وزارت د عمومي پلټونکی دفتر ()DoD OIG
•د بهرنیو چارو وزارت د عمومي پلټونکی دفتر ()DoS OIG
•د امریکا حکومت د حساب ورکونې دفتر()GAO
•د متحده ایاالتو د پوځ د پلټنې اداره ()USAAA
•د نړیوالې پرمختیا لپاره د متحده ایاالتو اداره د عمومي پلټونکی دفتر ()USAID OIG
د معلومات توضیح په همغه شان چی تر السه شوی ترسترګو کیږی ،د دی راپور د نور برخو سره د ورتوالی په
موخه دغه تغیرات پکښی راوړل شوی دی :مخففات او لنډوني د بشپړو نومونو په ځای کارول شوی دی؛ معیاري
لیکدود او امال او انشا کارول شوي؛ او د لومړی شخص پر ځای دریم شخص بیارغونې کارول شوي دي.

د نظارت بشپړ شوي فعالیتونه

 ۴.۱شمیره جدول د بیارغونو او امنیت په اړه د هغو  ۵څارنو راپور دی چی یاد شوو اجنسیانو لخوا په دی درو
میاشتو کښی بشپړ شوی دی.

د  4.1جدول

د  ۲۰۱۰کال د دسمبر تر  ۳۱پوری د نورو امریکایی ادارو د فعالیتو ترسره شوی څیړنې
د پروژې عنوان

د خپریدلو نیټه

د راپور شمیر

اداره

د بهرنیو چارو د وزارت او د PAEتر منځ د هغه قرارداد څیړنه چی په کابل کښی د امریکا سفارت ته د عملیاتو او
ساتنې او یا پایښت په اړه خدمتونه وړاندی کوی

12/30/2010

10-MERO3002-

DoS OIG-MERO

د افغانستان پرمختیا :د افغانستان د اوبو د سکتور سره د امریکا مرستې ډیری شوی خو د پروژو د پالن جوړونې ،
همغژۍ او اداره په برخه کښی ال ښوالی ته اړتیا شته ده.

11/15/2010

GAO11-138-

GAO

عراق او افغانستان :دفاع وزارت ،دولت او د امریکا پرمختایی اداره یا  USAIDپه پرله پسی ډول د قراردادیانو ،مرسته
رسونکو او اړوندو او مرسته کوونکو کارکوونکو په اړه د ستونزو سره مخامخ دی

10/1/2010

GAO11-1-

GAO

د قومندان د عاجل عکس العمل پروګرام ( ,)CERPامریکایی پوځ -افغانستان ()USFOR-A) (FOUO

11/16/2010

A-2011-0020-ALL

USAAA

د  USAIDبیا کتنه /د افغانستان د وزارتخانو سره د مرستې او همکارۍ پروسه

11/6/2010

F-306-11-001-S

USAID OIG

یادونه = MERO :د منځنۍ ختیځ منطقوي دفتر.
سرچینې :د سیګار د  ۱/۳/۲۰۱۱نیټې غوښتنې ته د  DoD OIGځواب؛ د سیګار د  1/4/2011نیټې غوښتنې ته د  DoS OIGځواب؛ د سیګار د  1/4/2011نیټې غوښتنې ته د  DoS OIG-MEROځواب؛ د سیګار د  1/4/2011نیټې غوښتنې ته د  GAOځواب؛ د
سیګار د  1/5/2011نیټې غوښتنې ته د  USAAAځواب؛ د سیګار د  12/21/2010نیټې غوښتنې ته د  USAID OIGځواب؛

د متحده ایاالتود کانګرس لپاره راپور  Iجنوري ۲۰۱۱ ،۳۰

113

د نورو ادارو نظارت

د بهرنیو چارو وزارت د عمومي پلټونکی دفتر -د منځنی ختیځ ساحوی
دفتر
د  PAEسره د بهرنیو چارو د وزارت قرارداد چی په کابل کښی د امریکا سفارت ته عملیاتی او د پایښت خدمتونه
وړندی کوی
( د راپور شمیره ،10-MERO-3002چی د  ۲۰۱۰کال په دیسمبر کښی خپور شوی دی).

د ارزونې د دی فعالیتونو اصلی موخه نه ده څرګنده شوی )1( :د قرارداد ضروریات او مقررات او عملیاتی
احکام)2( ,،د هغو پیسو کچه چی وزارت د یاد شوی سفارت د پایښت او عملیاتو لپاره د  ۲۰۰۵څخه بیا تر
 ۲۰۰۹مالی کال پوری منظور او مصرف کړی دی ,)3( ،د  PAEسره د تر سره شوی قرارداد بریالیتوب او
موثریت ،)4( ،د  PAEلخوا د توکو د شتون ،ثبت کنترول او په افغانستان کښی د امریکا د حکومت د توکو -بیا
سمبالول ،ایا توکی او لوازم په سمه توګه توضیح  ،حساب شوی او د توکو په اړه د ځواب ورکولو په لړۍ کښی
شته ستونزې( ،)5څرنګه به وزارت قرارداد اداره کوی او د  PAEلخوا به افغانستان کښی د وړاندی کیدونکو
خدمتونه څخه څارنه څه ډول تر سره کیږی(، )6ایا په قرارداد کښی اوږد شرط 52.222.50شامل دی او که
څنګه چی د قراردادی او یا دویم الس قراردادی لخوا د ډیر انتقال په وخت کښی اصالحی اداری مرستې ترسره
کوی ( )7وزارت څرنګه تضمین کوالی شی چی پیسې په سمه توګه مصرف او لګول شوی دی.

د حكومت د احتساب دفتر
په تیرو درو میاشتو کښې GAO ،دوه راپورنه خپاره کړل – یو د امریکا هغو مرسته په اړه چی د افغانستان
د اوبو د سیګتور سره یی ترسره کوی او د امریکایی اجنسیانو لخوا د همزمانه مخکې ځایکونه او په عراق او
افغانستان کښی د عملیاتی مندونکی په اړه دی.
•د  GAOد هغو امریکایی هڅو چی افغانستان د اوبو د څانګې سره ترسره کیږی چی د امریکا حکومت لخوا د
 ۲۰۱۰کال په د اجنسیانو تر منځ د اوبو په ستراتیژۍ کښی په ګوته شوی اهداف د هغو اهدافو او موخو سره سمون
لری کوم چی د افغانستان دولت د اوبو په سیګتور کښی په پام کښی نیولی دی .په ستراتیژی کښی لنډ ،-منځنی،-
او اوږد مهاله اهداف تعین شوی دی چی د  ۲۰۱۰کال څخه بیا تر  ۲۰۱۴کال پوری باید تر السه شی .برسیره
پر دی د امریکا حکومت په افغانستان کښی د اوبو په برخه کښی ډیری پروژې عملی کړی تر څو صحی اوبو ته
الس رسی ،حفظ الصحې ته پاملرنه او اوبو لګونې په اړه مثبتې الس ته راوړنې ولری .دا پروژې په عمومی ډول
د افغانستان د دولت د اوبو په برخه کښی د اهدافو سره سمون او همغژی دی.
د امریکا متحده ایاالت هیله لری چی د اوبو د سکتور په برخه کښی ال زیات پرمختګونه تر السه شی
او اټکل کوی چی د  ۲۰۱۰مالی کال څخه بیا تر  ۲۰۱۴مالی کال پوری به د یاد شوی سیکتور لپاره ۲،۱
میلیارډ ډالرو ته اړتیا وی .د حکومت د کړنو او پایلو قانون او د امریکا ډیرۍ ستراتیژیک اسناد په همدی
باور دی چی د اجنسیانو په منځ کښی باید ال زیات همغژی رامنځ ته شی GAO .پداسی حال کښی د اجنسیانو
تر منځ د همغژی او همکاری په اړتیا ټیګار کوی چی ډیرۍ امریکایی اجنسیانې د تروریزم په وړاندی په
مبارزه کښی بوختې او کار کوی.
د  GAOبیا کتنې وښودله چی د امریکا متحده ایاالتو د اوبو په سیکتور کښی د همغژی او همکاری په
اړه ګامونه اوچت کړی دی خو دا اړینه ده چی په یاد شوی ډګر کښی ال زیات کار او همکاری رامنځ ته
شی .د مثال په توګه  ،د امریکا حکومت د زیربناوو کاری ګروپ  ،د اوبو په سکتور پوری اړوند اجنسیانو
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لپاره ستراتیژی چی په منظم ډول غونډې تر سره کوی .مګر ،د اجنسیانو د تطبیق په اړه ستراتیژی کښی یو
پالن له نه دی بشپړ شوی  .همدا ډول  USAIDاو  DoDیو داسی ډیټابیس ندی جوړ کړی چی د همغژۍ
په رامنځ ته کولو کښی ورڅخه ګټه واخیستل شی که څه هم د دی کار وړندیزونه له پخوا شوی وو .برسیره
پردی ،امریکایی اجنسیانې په منظم ډول یو د بل سره او د اړوند وزارتخانو سره لیدنې کتنې نه ترسره کوی
او د معلوماتو یو داسی ډیټابیس ته الس رسی نلری چی وکوالی شی د امریکا د مرستو څخه د اعظمی ګټو
په اخیستلو کښي ورڅخه ګټه واخستل شیږ
د  USAIDد خودکار امریه سیستم د USAIDد کړونو د ادارې او تګ الرو ښکارندوی کویGAO .
ته معلومه شوه چی د افغانستان د اوبو د سکتور د پروژه په اړه د  USAIDد څارنې او ادارې په برخه
کښی خنډ او ځنډ شته دی .د مثال په توګه ،د شپږو څخه په څلورو د پلی کیدونکو پروژو چی د  GAOبیا
کتل شوی وی ،په ځینو کښی د اهدافو لپاره د ښکارندوی کوونکو هغسی چی پکار وه نه دی ترسره کړی.
برسیره پردی ،که څه هم  USAIDد شپږو څخه د پنځو هغو پروژو په اړه چی د اوبو په برخه کښی پلی
او د  GAOلخوا څارل شوی راپورنه تر السه کړی ،خو هغه دامعلومات څرنګه چی په کار وه نه دی
ارزولی او تفسیر کړی .باالخره ،که څه هم  USAIDداسی تګ الری په ګوته کړی دی چی کار کوونکی
کولی شی چی د خطر څخه په ډک چاپیریال کښي د څارنې په مخ کښی د شته ستونزو د هوارولو لپاره
ورڅخه ګټه واخیستل شی USAID ،نه دی توانیدلی چی یادی شوی تګ الری په افغانستان کښی د خپلو
کارکوونکو سره شریک کړی.
د امریکا متحده ایاالتو دولت د اوبو په برخه کښی د مرستو د پایښت لپاره یوه د نظارت ډله جوړه کړی
ده .د امریکا متحده ایاالتو اوسنۍ ستراتیژی تر ډیره حده پوری د پروژه د ثبات او پایښت په اړه تاکید کوی.
 GAOد اوبو په برخه کښی د پروژو د ثبات او پایښت لپاره دوه مهم الملونه اړین ګڼلی دی .د تخنیکی او
اداری ظرفیت اسانتیا تر څو وکوالی شی د اوبو په برخه کښی د کارکوونکو ادارو په اړه ثبات او د پروژو
د پایښت سره مرسته وکړی .او یقنی کړی چی د پروژو د بشپړتیا وروسته د همدغه پروژو د کار د ادامه
لپاره مرستې دوام ومومی .د اوبو په سکتور کښی د  USAIDلخوا په روانو پروژو کښی د پایښت او ثبات
اصل په نظر کښی نیول شوی دی .د امریکا دفاع وزارت الرښونې هم په پروژو کښی د پایښت په اصل
باندی تاکید کوی .دا پداسی حال کښي ده چی  ،د امریکا دفاع وزارت په افغانستان کښي د اوبو په سکتور
پوری اړوندو پروژو کښی د تل پاتی ثبات په الره کښي شته ستونزی منلی دی.
 GAOد امریکا پراختیایی پروګرام یا  USAIDاو دفاع وزارت او نورو اړوندو اجنسیانو ته د اوبو
په سکتور پوری اړوندو هغه پروژی چی د امریکا د مرستو لخوا تمویلږی په اړه د ال ښه پالن جوړونې،
همغژۍ او ادارې د رامنځ ته کولو په موخه وړاندیزونه کوی په دی وړاندیزونو کښی د اجنسیانو تر منځ د
یو ښه پالن او د یو مرکزی دیتابیس را منځ ته کول شامل دی .او همدا ډول د  GAOپه وړاندیزونو کښی
د  USAIDادارې او نظم د ښوالی په اړه وړاندیزونه شامل دی USAID .او  DoDدواړو د  GAOد
وړاندیزو سره هوکړه او موافقت کړی دی.)GAO-11-138( .
• GAOپه هغه راپور کښي چی امریکایی اجنسیانو لخوا د موازی مخکی ګمارنې او عملیاتی په ګوته
کونه( )SPOTته معلومه شو چی د  ۲۰۰۸کال دجوالی میاشت څخه راپدیخوا چی  DoD, DoSاو
 USAIDد معلوماتو د تر السه کولو په موخه  SPOTرامنځ ته کړی ،یاده شوی اداره ( )SPOTرا هم
نه ده توانیدلی چی د قراردادو ،مرستو او توکو په اړه د کره معلوماتو په ګوته کولو کښی کمک وکړی ،او
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په افغانستان او عراق کښيی یی د پرسونل څخه معاونیت تر السه کړی دی .همدا المل شو ،چی د GAO
پوښتنو ته اجنسیانو معلومات د  SPOTڅخه نه بلکه د نورو موسساتو څخه ترالسه کول .د اجنسیانو لخوا
د  SPOTد پلی کولو په مخه کښی یو شمیر عملی او تخنیکی ستونزی موجودی وی ،همدا ډول دا هڅې
د دندو په مخ وړلو کښی د اداری نیمګړتیاوې هم رول درلود ،په ځانګړی توګه د قراردادیانو او د مرسته
کوونکو ادارو سره د محلی کارکوونکو په اړه د معلوماتو راټول ول .د توافق دا کموالۍ په ځینو وختو کښی
د اجنسیانو لخوا د ضروری معلومات نه غوښتنه او همدا ډول د دی امر نه مشخص کول چی SPOT
څرنګه کوالی شی د اجنسیانو ته د دی معلوماتو په ورکولو کښی مرسته وکړی او د هغوی قانونی غوښتنې
پوره کړی.
په د  ۲۰۰۹کال کښی GAO،د ډیرو یادو شوو ستونزو په اړه راپور خپور کړ او وړاندیز یی وکړ چی
اجنسیانې باید په ګډه د  SPOTد دندو د ال ښه کار او فعالیت په موخه یو پالن وړاندی کړی GAO .ته
د دریو اجنسیانو لخوا په ورکړل شوو معلوماتو په اساس چی په کښی راغلی چی د  ۲۰۱۰کال د مارچ تر
میاشتي په افغانستان او عراق کښی ټول ټال  ۲۶۲۶۸۱قراردادیان او مرسته رسونکی کارکوونکی موجود
دی چی د دی ډلې څخه  ۱۸په سلو کښی په امنیتی فعالیتو کښی بوخت دی .د اجنسیانو لخوا په ورکړل شوو
معلوماتو کښی د محدودیت ته په پام کښی په دواړو پورتیو هیوادو کښی د کارکوونکو د شمیرو په اړه باید د
نهایی پریکړو او قضاوت پر وخت د احتیاط څخه کار واخیستل شی .د معلوماتو د محدودیت اصلی الملونه
کیدای شی ،اجنسیانو ته ځای ملکی کارکوونکو د شمیرې په اړه د ستونزی ،د اجنسیانو لخوا د معلوماتو
غوښتنو ته د ځواب ویلو لیږ لیوالتیا ،او همدا ډول د ورکړل شوو معلوماتو د تایید په برخه کښی د وړتیا
کموالی کیدای شی .د مثال په توګه ،د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته معلومه شوه چی هیڅ افغان مرسته
تر الس کوونکې اداری د خپلو کارکوونکو په اړه کره او بشپړ معلومات نه دی ورکړی.
که څه هم اجنسیانو منلی ده چی خپل ټول کارکوونکی یی نه دی شمیرلی خو بیا یی هم ټینګار کاوه چی
د  SPOTپه نسبت د دوی معلومات کره او د اعتماد وړ دی .یوازی د بهرنیو چارو وزارت او USAID
د قراردادیانوا و مرسته کوونکو د وژل او زخمی شوو کارکوونکو په اړه د بیا کتنې په موده کښی معلومات
راټول کړی دی .د بهرنیو چارو د وزارت په وینا  ۹قراردادیان وژل شوی او  ۶۸نور ټپي شوی دی ،په داسی
حال کښی چی  USAIDپه وینا  ۱۶وژل او  ۱۲۱نور ټپیان شوی دی .دواړو ادارو راپور ورکړی چی یو
شمیر د ژوبلونې پیښې د غیر دوشمنی الملونه په نتیجه کښي رامنځ ته شوی دی .دفاع وزارت ال تر اوسه
ورته کوم سیستم نلری او  GAOاو وژل شوو او ټپی شوو قراردادیانو د دفاع د قانون مطابق یی د کاګرانو
څانګه ته راجع کړ تر څو د ټپي شوو او وژل شوو قراردادیانو په اړه معلومات تر السه کړی .لکه څرنګه چی
د  GAOپه پخواني راپور کښې راغلی وو د کارګرانو معلومات یو تصویر وړاندی کوالی شی خو د ژوبلو
شوو قراردادیانو د شمیره لپاره یو ښه بدیل نه شی کیدالی .
په  ۲۰۰۹او د  ۲۰۱۰د نیمایی مالی کال لپاره  DoD, DoSاو  USAIDټول ټال  ۳۷،۵میلیون ډالره
د  ۱۳۳۹۵۱قراردادیانو او مرسته شوو توکو د افغانستان او عراق لپاره منلی وو .د قراردادو تر ټولو ډیری
د دفاع وزارت منلی وي.

ډیرۍ قراردادنو د بیاکتنې په وخت کښی ورکړل شوی وو او د رقابتی تګ

الرو څخه کار اخیستل شوی وو DoS .او  USAIDپه ټینګه په مرسته شوو او په همغژی هوکړو باندی
اعتقاد درلود او راپور یی ورکړی چی ډیرۍ قراردادنو د یوې رقابتی پروسه په ترڅ کښي قراردادیانو ته
ورکړل شوی دی.
که څه هم د امریکا دفاع وزارت او د بهرنیو چارو وزارت په طرح شوی راپور باندی خپل نظر ندی،
ورکړی خو  USAIDد  SPOTد پلی کیدو په وړاندی د شته ستونزو په اړه خپل نظر ورکړی او د پرسونل
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لخوا کتل شوی معلومات یی ورکړی چی یاد شوی معلومات  GAOمرور کړی او هغه یی په راپور کښی
شامل کړی دی .د  GAOد  ۲۰۰۹راپور ته په ځواب کښی DoD, DoS ،او  USAIDد هغه وړاندیز
چی په کښی راغلی وو باید د  SPOTد پلی کولو په موخه باید یو ګډ پالن جوړ شی هوکړه و نه کړه ،او په
ځواب کښي یی ویل چی د همغژی د رامنځ ته کولو په موخه روانې هڅې کافی او د قناعت وړ دیGAO .
اوس هم په همدی باور ده چی د  SPOTد کمۍ او نواقصو د منځ وړلو لپاره یوه پالن ته اړتیا شته او نوی
وړاندیز نه کوی()GAO-11-1
برسیره پر دی GAO ،د امریکا په هغو هڅو چی غواړی د افغان دولت سره مرستې وکړی چی د بودجې او مالی
چارو په اړه د ظرفیت په لوړولو کښی رغنده رول ادا کړی خپل پام اړولی دی.

د متحده ایاالتو د پوځ د پلټنې اداره
د قومندان د عاجل عکس العمل پروګرام ( ,)CERPامریکایی پوځ -افغانستان ()USFOR-A) (FOUO
(د راپور شمیره A-2011-0020-بشپړ ,د  ۲۰۱۰کال د نومبر په  ۱۶خپور شوی)

دا راپور یواځی د رسمی کارونې لپاره ځانګړۍ شوی دی .د قومندانۍ مرستیال جنرال  USFOR-A ,د څیړنو
غوښتنه کړی ده USFOR-A .د راپور د وړاندیزونو او پایلو سره خپل موافقت اعالن کړی او وړاندیزونو یی
عملی او پلی کړی او یا هم د پلی کولو لپاره د اړینو ګامونو د اوچتولو په مرحله کښی وو .د پوځ مرستیال منشی
( د مالی چارو سمبالونکۍ ) د پوځ رسمی دریز وړاندی کړی او د راپور د پایلو سره یی خپل موافقت اعالن کړ.

د عمومی پلټونکی د نړیوال پرمختیایی دفتر لپاره د امریکا اداره
د  USAIDبیا کتنه /د افغانستان د وزارتخانو سره د مرستې او همکارۍ پروسه
(د راپورشمیره ,F-306-11-001-S .د  ۲۰۱۰کال د نومبر په  ۶خپور شوی دی).

بشپړ یا نهایی راپور د  ۲۰۱۰کال د نومبر په شپږمه خپور شو USAID OIG ..دا بیا کتنه په الره اچولې تر
څو وګوری چی د افغانستان د وزارتخانو سره د  USAIDترسره کیدونکی مرستې کوالی شی هغه برخې او
حاالتونو په ګوته کړی چی د امریکا د حکومتی منابع څخه ناوړه ګټه اخستل کیږی.
دا تحلیالت تر ډیره حده پوری د هغو تحریری تګ الرو او استعالمو په اساس چی د وزارت د مامورینو
لخوا او د انتقال د پروسه د محدود تفیش په اساس بشپړ شوی دی .د کنترول ال ډیر ازموینې به دا فرصت رامنځ
ته کړای وای چی د امریکا د حکومت لخوا د ترسره شوو مرستو د ناوړه ګټې اخیستنې او کارونې امکانات او
موقع په ګوته کړی.
د طرحه شوی هدف او تګ الره د ال تقویی لپاره کیدای شی چی د بیا کتنې ډلې ته وویل شی چی وزاتخانو
څخه غوښتنه وشی چی ګوم پروګرامونه اداره کړی ،د چاپیریال د کنترول سره مرسته وکړی ،په بشری منابعو
او شتمنیو کنترول ته پراختیا ورکول ،او بیا کتنکو ته ال زیات توضیحی معلومات ورکول تر څو وکوالی شی د
اړوندو مقرراتو او قوانینو په ړڼا کښی خپلې کړنې تر سره کړی.
په راپور کښی وړاندیز شوۍ چی په افغانستان کښی USAID/باید
•تل پاتی پالیسۍ جوړې او عملی ،داسی طرزالعملونه او تګ الری چی وکوالی شی د وزارتخانو ارزونې
هغه حاالتونو په ګوته کړی چی کیدای شی د امریکا د حکومت مرستې په ناوړه توګه وکارول شی.
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•په تګ الره او موخو کښی مناسب او اړین تغیرات او تعدیالت راوړل شی ترڅو په راتلونکی کښی د وزات
خانو د ارزنې سره هغه ډول چی په دی راپور کښی راغلی مرسته وکړای شی.
•د ګوربه حکومت د وزارتخانو په اړه پر ګډو ارزونو او تحلیالتو باندی تر هغه اعتماد او تکیه وکړی چی د
 USAIDد اړتیاو سره سمون ولری .که چیری د  USAIDد ضروریاتو د پوره کولو لپاره نورو ارزونو
ته اړتیا وی نو هغه دی ترسره شی ،خو تر خپل وس او توانه باید د تکراری کار مخنیوی وشی.

څارنې روانې چارې

د  ۲۰۱۰کال د دیسمبر تر  ۳۱پوری ،ګډون کوونکو ادارو راپور ورکړی چی په افغانستان کښی د بیارغونې او
یا امنیت په اړه  ۳۸د څارنې چارې روانې دی .دغه څارنيز فعاليتونه په  ٤.٢جدول کې په الندې ډول يادوالى
شو:
د  4.2جدول

د  ۲۰۱۰کال د دسمبر تر  ۳۱پوری د نورو امریکایی ادارو د فعالیتو ترسره شوی څیړنې
اداره

د پروژې نمبر

د پیل نیټه

د پروژې عنوان

DoD OIG

D2011-D000FR-0089.000

11/30/2010

د افغان ملی اردو د معاشاتو په موخه د مرسته شوو د تقسیم او بیا تطبیقپه اړه داخلی
کنترول

DoD OIG

D2011-D000JB-0068.000

11/17/2010

د افغانستان د نظامی رغونې لپاره اړین پرمختیایی پروسې

DoD OIG

D2011-D000JA-0075.000

11/2/2010

د DoDد شمالی ویشونکی ډلی څارنه

DoD OIG

D2011-D000AS-0030.000

10/1/2010

د دفاع وزارت د غیر معیاری څرخی هلیکوپتر په اړه د مرستو او لګښتو په اړه
څارنه او اداره

DoD OIG and
DoS OIG

D2011-D000JA-0009.000
11AUD3001

9/30/2010
11/2010

د افغان ملی پولیسو د روزنې (ګډه) ارزونه

DoD OIG

D2010-D000FL-0276.000

9/2/2010

په افغانستان کښی د قومندان د عاجل عکس العمل پروګرام ته د ورکړل شوو پیسو
کنترول او راپور ورکونه

DoD OIG

D2010-D000JA-0165.001

6/21/2010

د امریکا د پوځ د استخباراتی او امنیتی مقرره د ژبنی مرستې د قرارداد تطبیق

DoD OIG

D2010-D000JO-0229.000

6/14/2010

د افغانستان په پروان والیت کښې د بندیخانې رغونه

DoD OIG

D2010-D000SPO-0198.000

4/19/2010

د افغان ملی پولیسو د روزنې ،سمبالښت او ښونې ارزونه

DoD OIG

D2010-D000JA-0165.000

2/18/2010

په افغانستان کې معلوماتي عمليات

DoD OIG

D2010-D000JA-0091.000

12/9/2009

په افغانستان کې د متحده اياالتو د ځواکونو د ساتنې پروګرامونه

DoD OIG

D2008-D000CD-0256.000

8/7/2008

د دفاع وزارت د بدني زغرو قرارداد

 DoS OIG/SIGARیا
د دفاع وزارت د ځانګړی
عمومی پلټونکی دفتر

11AUD3003

10/2010

د افغانستان د ملکی وګړو سطح پورته کونه (ګډ)

DoS OIG-MERO

11-MERO3007-

12/2010

په افغانستان کښی د رامنځ ته شوی نوی د بهرنیو چارو وزارت د پرمختیایی څانګې
لپاره د اړینو حاالتو او مرستو یوه لنډه بیا کتنه.

DoS OIG-MERO

11-MERO3003-

10/2010

د نړیوال مخدره توکو په وړاندی د مبارزې د قانون د پلی کیدو د ادارې د عملیاتی
امکاناتو او په افغانستان کښې د لویو جرمونو د عملیاتو د ځواک سره د قراردادو د
پایښت او تلی پاتی ثبات په موخه بیا کتنه ترسره کول (ګډه ارزونه)

DoS OIG-MERO

11-MERO3004-

9/2010

د وګړو ،کډوالو او مهاجرينو د بيرو د پروګرام د اغيزمنتيا اروزنه چې کډوال بيرته
ټولنې ته جذب او بيرته هستوګن کوي

DoS OIG-MERO

11-MERO-3001

9/2010

د نړیوال مخدره توکو په ضد د ادارې او په افغانستان کښی د قانون د تطبیق د
چارو د سمون د سیستم سره د مرستو پروګرام()CSSP
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چوکاټ ( ۴.۲دوام لري)

د  ۲۰۱۰کال د دسمبر تر  ۳۱پوری د نورو امریکایی ادارو د فعالیتو ترسره شوی څیړنې
اداره

د پروژې نمبر

د پیل نیټه

د پروژې عنوان

DoS OIG-MERO

10-MERO-3001

2/2010

د بهرنیو چارو د وزارت د هغه قرارداد بیا کتنه چی د  PAEسره یی په دی موخه
ترسره کړی چی د افغانستان د مخدره توکو په وړاندی ادارو ته به د عملیاتو او د
تلی پاتی ثبات په اړه مرستې ترسره کوی

GAO

351552

12/9/2010

د بحری قطعې په توکو د ځای په ځای کولو لپاره د سمبالښت ستراتیژی

GAO

320815

11/5/2010

د افغانانو د وړتیاو او ظرفیت لوړول

GAO

351525

8/13/2010

د سوداګرۍ او د عملیاتو د ثبات او بقا په موخه د دفاع وزارت عملیاتی
ځواک()TFBSO

GAO

320794

7/21/2010

افغانستان ته د امریکا د مستقیمو مرستو په اړه حساب ورکونه

GAO

351514

6/14/2010

د اردو مشورتی او مرستندوی دسته یا تشکیالت

GAO

351492

4/30/2010

په افغانستان کښی د عملیاتو په موخه د پرسونل ،توکو او د مرستو وړاندی کول

GAO

351489

4/26/2010

په افغانستان کښی د دفاع وزارت څیړنې

GAO

320766

4/1/2010

په افغانستان کښی د امریکایی ملکی وګړو څپه

GAO

351463

3/12/2010

د افغانستان استخباراتی ،نظارتی او اکتشافی وړتیاوې

GAO

320712

9/2/2009

د مسلکي افغان ملي اردو په جوړولو كې د امريكا هڅې

GAO

351393

8/21/2009

د عملياتو پر مهال د دفاع وزارت د روغتيايي اړتياوو مقررات

USAAA

A-2011-ALL-0098.000

10/9/2010

په افغانستان کښی د تیلو ستر او مهم عملیات

USAAA

A-2011-ALL-0135.000

10/9/2010

د کمې کچې د تیلو د پیرودلو مامورین -افغانستان

USAAA

A-2010-ALL-0480.000

5/21/2010

د  USFOR-A LOGCAPد افغانستان د کورس لپاره هوکړه شوی د شهادت یا
ګواهۍ ورکولو تګ الرې

USAAA

A-2010-ALL-0421.000

4/4/2010

 LOGCAP IVد قراردادو د تعین او خپلولو لپاره اړتیاوې

USAAA

A-2010-ALL-0103.000

2010//3/3

د پلورونکو په اداينو يا تادياتو باندې کنټرول دويمه برخه-افغانستان

USAID OIG

نه دي ورکړ شوي

نه دي ورکړ شوي

د  USAIDیا امریکا د پرمختیای ادارې او د افغانستان لخوا د قراردادیانو او
تضمین کوونکو لخوا ګمارل شوو کسانو ته د نقدو پیسو د ورکړې بیا کتنه

USAID OIG

نه دي ورکړ شوي

نه دي ورکړ شوي

د  /USAIDد افغانستان د ټاکنو سره د مرستو د پروګرام څیړنه

USAID OIG

نه دي ورکړ شوي

نه دي ورکړ شوي

د  /USAIDافغانستان د اوبو ،کرهنې او د تیکنالوژۍ د انتقال د
پروګرام( )AWATTڅیړنه

USAID OIG

نه دي ورکړ شوي

نه دي ورکړ شوي

د  /USAIDافغانستان د روغتیا او تحصیلی امکاناتو د رغونو څیړنه

سرچینې :د سیګار د  ۱/۳/۲۰۱۱نیټې غوښتنې ته د  DoD OIGځواب؛ د سیګار د  1/4/2011نیټې غوښتنې ته د  DoS OIGځواب؛ د سیګار د  1/4/2011نیټې غوښتنې ته د  DoS OIG-MEROځواب؛ د سیګار د  1/4/2011نیټې غوښتنې ته د
 GAOځواب؛ د سیګار د  1/5/2011نیټې غوښتنې ته د  USAAAځواب؛ د سیګار د  12/21/2010نیټې غوښتنې ته د  USAID OIGځواب؛

د دفاع وزارت د عمومي پلټونکی دفتر
د امریکا دفاع وزارت په پرله پسی ډول په بهرکښی د احتمالی عملیات( ، )OCOچی رسمآ د”تررو په وړاندی
نړیواله جګړه“ په نامه یادیږی د ډیرو ستونزو او چیلنجونو سره مخامخ ده DoD OIG .لومړیتوبونه د هغو
چیلنجونو په اساس په ګوته کړی او په جنوب لویدځه اسیا کښی د  OCOد عملیاتو پوښښ ته په پراختیا ورکولو
سره ځواب ویلی دی .پداسی حال کښی چی  DoDخپل  OCOته دوام ورکوی تر څو د ازادۍ پوری تړلی
عملیات یا( )OEFشامل کړی ،په عین وخت کښی به په هغو موضوعګانو چی د هدف ته د رسیدلو لپاره اړینې
دی تمرکز ته دوام ورکړی او دا به یقنی کړی چی وزارت د خپلو منابعو څخه د جنګ جنګیاالن په تمویل او
مرسته کښی سمه او اړینه ګټه اخیستل کیږی.
DoD OIG-د جنوب لویدیځې اسیا د ګډ پالن جوړونې د ګروپ مشری پداسی حال کښی کوی چی په فدرال

د متحده ایاالتود کانګرس لپاره راپور  Iجنوري ۲۰۱۱ ،۳۰
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او  DoD OCOپوری تړلو څارنیزو فعالیتو په منځ کښی همغژی رامنځ ته او ستونزی هواری کړی .دی ډلې
خپله پنځلسمه غونډه د  ۲۰۱۰کال په نومبر میاشت کښی ترسره کړه.
 DoD OIGلخوا د د ازادۍ پوری تړلی عملیات یا ( )OEFد څارنې چارې د بیارغونې د هڅو سره اړوند
د کارکوونکو خوندیتوب ،د امریکایی پرسونل د خوندیتوب لپاره د پوځ د ستانې پروګرامونه،د شتمنیو په اړه د
حساب ورکونه،د افغان ملی اردو د معاشاتو لپاره د مرستو تقسیمات؛ د افغان ملی پولیسو د روزنې څارنه؛ په
افغانستان کښی د لوژیستکی تقسیمات؛ د عملیاتو په اړه معلومات؛ د زره پوش وسایطو په اړه ظرفیت ،او د افغان
ملی امنیتی پوځ ته د ځاګړو شوو مرستو لپاره د پالن او کنترول څارنې ته اشاره کوی.

د نظارت فعالیتونه
د  ۲۰۱۱مالی کال د لومړی دریو میاشتو لپاره DoD OIG ۴۳ ،د روانې څارنیز فعالیتونو درلودل او د OEF
سره د مرستې په موخه درې راپورونه خپاره کړی دی .د دغو  43روانو پروژو له جملې  12چې په افغانستان
كې د امنيت او بيا رغونې سره تړاو لري په دغه راپور كې ځاى پر ځاى شوي دي .د خپارو شوو درو راپورونو
څخه ،یو هم هغه ډول چی سیګار مشخص کړی دی په افغانستان کښی د امنیت او بیارغونې د فعالیتونو په اړه
نه دی او همدا علت دی چی د ربع په دی راپور کښی نه دی شامل شوی  .دا درې راپورونه د قراردادو د اداري
موضوعاتو او د دفاع وزارت لخوا په افغانستان کښی د فعالیتو سره د مرستو د ارزونې په اړه دی.
د افغان ملی اردو د معاشاتو په موخه د مرسته شوو د تقسیم او بیا تطبیقپه اړه داخلی کنترول
(د پروژې شمیره  ,D2011-D000FR-0089.000د  ۲۰۱۰کال په نومبر میاشت کښی پیل شوی)

 DoD OIGمشخص کوی چی د ناټو د روزنې د موخو – افغانستان  /ګډ امنیتی قومندې انتقال – افغانستان
( )NTM-A/CSTC-Aد هغو مرستو لپاره چی د امریکا د دفاع وزارت لخوا د افغانستان د وزارتخانو له الره
د ملی اردو د معاشتو په موخه ورکول کیږی د کنترول په موخه الزم ګامونه او تګ الرې شته دی .همدا ډول،
 DoD OIGدا هم معلوم وی چی ایا د افغان دولت سره د مرستې په موخه داسی د څارنې تګ الره جوړه کړی
ده چی وکوالی شی د ملی اردو د معاشاتو د ورکولو په وخت کښی ورڅخه ګټه واخیستل شی.
د افغانستان د نظامی رغونې لپاره اړین پرمختیایی پروسې
(د پروژې شمیره ,D2011-D000JB-0068.000 .د  ۲۰۱۰کال د نومبر په اولسمه پیل شوی ده)

 DoD OIGهغه اړتیاوی ارزوی چی د افغانستان د نظامی رغونې لپاره اړین پرمختیایی پروسې لپاره پکار دی.
په ځانګړی توګه  DoD OIGپه دی لټه کښی دی تر څو معلومه کړی چی اړینې پرمختیایی پروسی د منتظره
پایلو په تر السه کولو ،د اندازی وړ ،او د  DoDد اړتیاو سره سمون لری.
د DoDد شمالی ویشونکی ډلی څارنه
(د پروژې شمیره ,D2011-D000JA-0075.000 .د  ۲۰۱۰کال د نومبر په دویمه پیل شوی)

 DoD OIGد دفاع وزارت د شمالی ویشونکی ډلی د څارنې سره مرسته کوی او د  DoDهغه وړتیاوی چی
غواړی د شمالی ویشونکی ډلی له لوری چاری پالن ،همغژی او د عملیاتو د تل پاتی کیدو په اړه ارزونې ترسره
کوی.
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د دفاع وزارت د غیر معیاری څرخی هلیکوپتر په اړه د مرستو او لګښتو په اړه څارنه او اداره
( د پروژې شمیره ,D2011-D000AS-0030.000 .د  ۲۰۱۰کال د اکتوبر په لومړی نیټه پیل شوی)

 DoD OIGهڅه کوی تر څو معلومه کړی چی د  DoDمسولین په سمه او موثره توګه د غیر معیاری څرخی
هلیکوپتر په اړه د مرستی او لګښته د روسی  Mi-17په شان په اړه چاری په سمه توګه ارزوی او اداره کوی،
تر څو د افغانستان د امنیتی پوځ د مرستو او یا هم د دفاع وزارت د نورو اړوند مرستو څخه تر السه شوی مرستې
شاملی کړی .د دی موخې د تر السه کولو په هدف شاید چی ډیرې پروژې پیل او ابتکار شوی وی.
د افغانستان د ملی پولیسو د روزنې پروګرام
(د پروژې شمیره  ,]D2011-D000JA-0009.000) [D-S 11AUD3001د  ۲۰۱۰کال د سپتمبر په  ۳۰پیل شوی )

 DoD OIGاو د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړۍ عمومی پلټونکۍ(OIG

 )DoSپه ګډه دا څیړنه تر سره

کوی تر څو وکوالی شی د  ۲۰۱۱مالی کال د ملی دفاع د صالحیت د قانون سره سم چی د  DoD OIGاو DoS
 OIGسره په سال مشوره د افغانستان د ملی پولیسو د روزنې د پروګرام په اړه یو راپور چمتو او خپور کړی.
 DoD OIG/DOS IGد دفاع وزارت او د بهرنیو چارو د وزارت هغه هڅې ارزوی چی غواړی د افغانستان د
پولیسو د پروګرام د قرادادو اداره انتقال کړی .په ځانګړی توګه DoD OIG/DoS OIG ،به د انتقال د لګښت،
د کړنو کچه او د انتقال اړوند د پالن جوړونې هڅې تر څو د قرارداد څارنه ،اړینه مرسته او کمک ،د پروګرام
اغزمنه اداره یقینی او عملی شی .دا ټیم همدا ډول هوډ لری تر څو د  DoD OIGد پروژې  D-2010-042او
 DoS OIGد  MERO-A-I O-6پروژې ګډ راپور” ،د افغان ملی پولیسو د روزنې په موخه د دفاع وزارت د
منل شوو او مصرف شوو مرستو څخه د امریکا د کورنیو چارو وزارت ته ورکړل شوی مرستې “ ،چی د ۲۰۱۰
کال د فبروری په نهمه ترسره شوی تعقیب کړی.
په افغانستان کښی د قومندان د عاجل عکس العمل پروګرام ته د ورکړل شوو پیسو کنترول او راپور ورکونه
( د پروژې شمیره  ,D2010-D000FL-0276.000د  ۲۰۱۰کال د سپتمر په دویمه پیل شوی )

 DoD OIGغواړی چی معلومه کړی چی د  CERPسره په افغانستان کښی د فعالیتو سره د مرستې په موخه
جوړکړل شوی داخلی کنترولی سیستمونه سم او مناسب دی .په ځاګړی توګه DoD OIG ،به کنترول وپلټی
تر څو یقینی کړی چی پیسې په سمه توګه ورکړل شوی دی ،او دا چی د بشپړ،سم او دقیق معلومات هغو پریکړه
کوونکو ته چی د  CERPد اداره مسولین دی ورکړل شوی دی .دا څیړنه د هغو څیړنو دویمه ده چی CERP
لخوا په افغانستان کښی د فعالیتو سره د مرستې په موخه د پیسو ورکونې لپاره داخلی جوړ شوی کنترولی
سیستمونه وارزوی.
د امریکا د پوځ د استخباراتی او امنیتی مقرره د ژبنی مرستې د قرارداد تطبیق
(د پروژې شیمره ,D2010-D000JA-0165.001 .د  ۲۰۱۰کال د جون په یوویشتمه پیل شوی )

 DoD OIGغواړی تر څو معلومه کړی چی د امریکا د پوځ د استخباراتی او امنیتی مقرره د ژبنی مرستې
قرارداد ( )W911W4-07-D-0010په سمه توګه تطبیق او عملی شوی دی .د افغانستان سره د ژبې په
څانګه کښی د مرستې دا پروژه د بیا کتنې او ارزونې د پروسې د لړۍ یوه برخه ده .پروژه D2010-D000JA-
 0165.000معلومه وی چی په افغانستان کښی د ژبی د څانګه سره مرسته شوی ()W911W4-07-D-0010
الزم امنیتی مقررات په پام کښی نیول شوی دی.
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د افغانستان په پروان والیت کښې د بندیخانې رغونه
(د پروژې شمیره ,D2010-D000JO-0229.000 .چی د  ۲۰۱۰کال د جون په  ۱۴پیل شوی)

 DoD OIGغواړی چی معلومه کړی چی د امریکایی پوځ د انجینرانو ډلې او  USFOR-Aپه پروان والیت
کښی بندیخانه د امریکا د فدرال کارونې د مقرراتو او نور اړوندو قوانینو سره سم رغولی او قرارداد پلی کړی
دی .په ځاګړی توګه  DoD OIGبه معلومه کړی چی د امریکا پوځ د انجینرانو ډلې د بندیخانې د رغونې په
وخت کښی کار څارلۍ او ارزولۍ او دا چی د امریکا پوځ د انجینرانو ډلې په کار او قرارداد کښی د موجوده
کمیو ،سرغړونو او فساد په وړاندی کوم اقدام کړی او یا هم په راتلونکی کښی غواړی چی د سرغړوونکو په
وړاندی کوم اقدام وکړی.
د افغان ملی پولیسو د روزنې ،سمبالښت او ښونې ارزونه
(د پروژې شمیره  ,D2010-D000SPO-0198.000د  ۲۰۱۰کال د اپریل په  ۱۹پیل شوی)

 DoD OIGغواړی تر څو معلومه کړی چی د امریکا د حکومت ،ناټو ،ایساف ،ایتالف او د افغانستان د اسالمی
جمهوریت لخوا د افغان ملی پولیسو د روزنې ،سمبالنې او ښونې چارې چمتو ،خپرې ،عملی او دقیقی دیDoD .
 OIGبه د هغو وړاندیزونو د پلی او عملی کولو په اړه هم حاالت وارزوی چی د یادی شوی ادارې له لوری په
راپور کښې وړاندیز شوی وو SPO-2009-006 .او  ,SPO-2009-007لکه څرنګه چی په ملی پولیسو
پوری اړوند دی.
په افغانستان کې معلوماتي عمليات
(د پروژې شميره  D2010-D000JA-0138.000چې د  ٢٠١٠کال په  ۱۸فبروري پيل شويده)

 DoD OIGپه افغانستان کښي د امریکا د مرکزی قومندانۍ او د  USFOR-Aد عملیاتو په اړه د معلوماتو د
ورکونې او وړتیا په اړه ارزونې تر سره کوی .برسيره پر دې د دفاع وزارت د تفتيش عمومي دفتر به د دفاع
وزارت هغه موسسات هم د ارزونې الندې ونيسي چې مرکزي قوماندانۍ ته د معلوماتي عملياتو په سرته رسولو
کې مرسته کوي.
په افغانستان کې د متحده اياالتو د ځواکونو د ساتنې پروګرامونه
(د پروژې شميره  D2010-D000JA-0091.000چې د  ٢٠٠٩کال په  ۹دسمبر پيل شوې وه)

د دفاع وزارت د پلټونکي عمومي دفتر د ځواکونو د ساتنې پروګرام څخه ارزونه ترسره کوي د متحده اياالتو د
ځواکونو د اوسيدلو ځايونه او د پوځي ساحو اجازه نامې وګوري .په ځانګړي ډول دغه ارزونه د دغه پروګرام
لپاره د امکانانو څخه هم ارزنه کوي کومه چې قوماندانان يې د ودانيزو چارو لپاره د ځان سره لري او همداشان
د تروريزم پرضد د مصوونيت .دغه تفتيش د بګرام او کندهار په هوايي اډه ،د ايګرس په کمپ ،او د کابل کمپونډ
په نوې ودانۍ باندې تمرکز کوي.
د دفاع وزارت د بدني زغرو قرارداد
د پروژې شميره D2008-D000CD-0256.000 :چې د  ٢٠٠٨کال د آګست په  ۷پيل شوى)

د دفاع وزارت د عمومي پلټونکي دفتر د بدني زغرو په اړوند قراردادونه او د قرار دادونو پړاونه د دقت الندې
نيسي .ځانګړې موخه پکې داده چې آيا په دغه قراردادونو کې د قرارداديانو مخينه اوصالحيتونه ،د قراردادونو د
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ورکړې معيارونه ،د کيفيت په اړه د ډاډ پروسه ،او داسې نورې اړيکې چې د حکومت او قرارداديانو ترمينځ وي،
ارزول شوي که نه .زموږ ارزونه د کيفيت د ډاډ په اړه ارزونه به د لومړۍ وسيلې د آزمايلو او د بدني زغرو د
قبليدو په اړه وي .د دفاع وزارت د پلټونکي د دفتر راپور نمبر  D-2010-029چې د  ٢٠٠٩کال د دسمبر په
 ٢١خپور شوى و نو په هغې کې د دفاع وزارت د بدني زغروز قرار داد باندې هم بحث شوى و .خو دغه دفتر
په پام کې لري چې د دغه قرارداد په اړوند نور راپورونه هم خپاره کړي.

د بهرنیو چارو د ځانګړی عمومی پلټونکی دفتر
د نظارت فعالیتونه
د افغان ملی پولیسو د روزنې (ګډه) ارزونه
(د پروژې شمیره  ،No. 11AUD3001چی د  ۲۰۱۰کال په نومبر کښي پیل شوی)

اهداف :د  ۲۰۱۱مالی کال ملی دفاع د صالحیتو د قانون د اټکل شوو اړتیاو ته په پام سره چی د  DoD OIGد
 DoS OIGسره په سال مشوره د افغان ملی پولیسو د روزنې په اړه یو راپور خپور کړی ،د  DoD OIGاصلی
موخه دا ده چی د  DoDاو  DoSهغه هڅې چی د افغان ملی پولیسو د قراردادو د انتقال یی اداره کړی وڅاری
او وارزوی .په ځانګړی توګه DoS OIG ،به د لګښت ،د کارکولو د معیاراتو او د انتقال سره اړوند د پالن
جوړونې هڅو سره مرسته وکړی تر څو یقینی کړی چی د قرارداد څخه سمه څارنه ،دقیق مرستې او همکارۍ او
د پروګرام مناسبه اداره صورت مندلی او یقینی شوی ده .دا ټیم همدا ډول هوډ لری تر څو د  DoD OIGد پروژې
 D-2010-042او  DoS OIGد  MERO-A-I O-6پروژې ګډ راپور” ،د افغان ملی پولیسو د روزنې په
موخه د دفاع وزارت د منل شوو او مصرف شوو مرستو څخه د امریکا د کورنیو چارو وزارت ته ورکړل شوی
مرستې “ ،چی د  ۲۰۱۰کال د فبروری په نهمه ترسره شوی تعقیب کړی.
د افغانستان د ملکی وګړو سطح پورته کونه (ګډ)
( د پروژې شمیره ,11AUD3003 .چی د  ۲۰۱۰کال په اکتوبر کښي پیل شوی )

هدف :د یادې شوې څیړنې اصلی موخه په افغانستان کښی د ملکی وګړو د ژوند د صطح د لوړوالي او ښوالي
ارزونه او دا چی د ( د  ۲۰۰۹کال څخه بیا تر اوسه) په دی هدف څومره پیسې لګول شوی او (د اوس څخه بیا
 )۲۰۱۲کال پوری د دی هدف د پرمخ وړولو او د پایښت لپاره نوری پیسې پکار دیDoS OIG .کار به تر ډیره
په افغانستان کښي د ملکی وګړو د ژوند سطح د لوړولو په موخه په دنده د ګمارنې ،روزنې ،او د یاد شوی هدف
لپاره د استخدام شوو پرسونل باندی تمرکز کوی.

د بهرنیو چارو د ځانګړی عمومی پلټونکی دفتر –د منځني ختيځ سیمیز
دفتر
د نظارت فعالیتونه
په افغانستان کښی د رامنځ ته شوی نوی د بهرنیو چارو وزارت د پرمختیایی څانګې لپاره د اړینو حاالتو او مرستو
یوه لنډه بیا کتنه.
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( د پروژې شمیره  ,11-MERO-3007چی د  ۲۰۱۰کال په دیسمبر کښی پیل شوی)

اهداف :د دی ارزونو لومړنۍ موخې ( )1د بهرنیو چارو د هغو هڅو ارزونه چی په کابل کښي د امریکا په
سفارت کښی د اړتیاو په کوته کول ،پرمختګ او د نوی موقفونو را منځ ته کولو لپاره یی ترسره کړی دی ()2
او معلومه کړی چی موجوده دفتری امکانات او د ساتنې یا هم د نوی بستونو د ځای په ځای کولو چارې مناسبې،
خوندی او د بشپړ امنیت څخه برخمنې دی.
د نړیوال مخدره توکو په وړاندی د مبارزې د قانون د پلی کیدو د ادارې د عملیاتی امکاناتو او په افغانستان کښې د
لویو جرمونو د عملیاتو د ځواک سره د قراردادو د پایښت او تلی پاتی ثبات په موخه بیا کتنه ترسره کول (ګډه ارزونه)
( د پروژې شمیره ,11-MERO-3003د  ۲۰۱۰کال په اکتوبر کښی پیل شوی)

اهداف :د دی ارزونې لومړنۍ موخې ( )1د قراردادو لپاره د ضروریاتو او مقرراتو ( )2د هغه مرستو چی د
بهرنیو چارو وزارت د یادو شوو فعالیتو لپاره او د هغه د پایښت او ثبات په موخه منلی او لګولی ( )3په فالکون
ګمپ کښی د ډاین قطعه د لویو جرمونو په وړاندی د مبارزې عملیاتی ځواک ته د فعالیت په موخه قرارداد او
چارې وړاندی کوی ( )4او دا په ګوته کړی چی د بهرنیو چارو وزارت څرنګه د دی مرستو په ځای کارونه
یقینی او تضمین کوالی شی.
د وګړو ،کډوالو او مهاجرينو د بيرو د پروګرام د اغيزمنتيا اروزنه چې کډوال بيرته ټولنې ته جذب او بيرته
هستوګن کوي
(د پروژې شمیره ,10-MERO-3004 .چی د  ۲۰۱۰کال په سپتمبر کښي پیل شوی)

اهداف :د دی څارنې او پلټنې موخې دا دی ( )1د ملګرو ملتو د مهاجرینو د ستر کمیسیون ،د نړیوال سره صلیب
او نورو غیر دولتی ادارو سره د ترسره شوو قراردادو مقرارت او اړتیاوی په کوته کول; ( )2د یادو شوو موخو
لپاره مرستې څه ډول اړتیا څرنګه په ګوته شوی وی; ( )3ایا مرستو خپلې اصلی موخې تر السه کړی; ( )4ایا
د پروګرام د کړونو کچه تر السه شوی; او ( )5او په کابل کښی د امریکا د سفارت او د بیارغونو د ټیمو د هغو
مرستو چی د افغانستان د بشر اړتیاو ته ځواب په الره کښی عملی کړی څومره موثریت او څومره اغزمن وو.
د نړیوال مخدره توکو په ضد د ادارې او په افغانستان کښی د قانون د تطبیق د چارو د سمون د سیستم سره د
مرستو پروګرام(( )CSSPګډه ارزونه)
(د پروژې شمیره ,11-MERO3001- .چی د  ۲۰۱۰کال په سپتمبر کښي پیل شوی)

اهداف :د دی ارزونو لومړنۍ موخې دا په ګوته کول دی چی ایا ( )1تخنیکی روزنې ،د ادارې د ظرفیت لوړوالۍ،
د سمون په موخه د مشرتابه روزنې او د عدلیی وزارت مسولین په سمه اوموثره توګه خپلی دندې ترسره کوی
; ( )2نوی رغول شوی بندیخانې د نړیوالو معیارونو سره سم او په خپل ټاکلی وخت کښې رغول شوی; ( )3د
بندیخانو د تصنیف او طبقه بندی د معیارونو ته په کتو سره عام مجرمین باید د مسلح مخالیفینو څخه بیل وساتل
شی; ( )4معلومه کړی چی د بندیانو د افراطیت کچه په موثره توګه را ټیټه شوی; او ( )5د ښځو او نوی ځوانانو
لپاره اړین امکانات چمتو او په اختیار کښی ورکړل شوی دی.
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د بهرنیو چارو د وزارت د هغه قرارداد بیا کتنه چی د  PAEسره یی په دی موخه ترسره کړی چی د افغانستان
د مخدره توکو په وړاندی ادارو ته به د عملیاتو او د تلی پاتی ثبات په اړه مرستې ترسره کوی
(د پروژې شميره 10-MERO3001- :چې د  ٢٠١٠کال په فبرورۍ کې پيل شويده)

اهداف :د دی ارزونې او پلټنې موخې پدی ډول دی ( )1د قرارداد اړین مقررات او قوانین په ګوته کول; ( )2د هغو
پیسو چی د  ۲۰۰۵مالی کال څخه بیا تر  ۲۰۰۹مالی کال پوری سفارت ته امکاناتو د ورکولو لپاره منل او لګول
شوی دی; ( )3د  PAEسره د ترسره شوی قرارداد موثریت او اغزمنتیا چی تر کومه حده یی د افغانستان د مخدره
توکو په وړاندی د مبارزې د ادارو سره په مرسته توانیدلۍ دی; ( )4د  PAEپه قراردادو کښی د موادو د شتون د
لیست ،د ثبت کولو لړۍ او په افغانستان کښی د امریکایی حکومت لخوا د نویو کړل شوو توکو ضمانت او معلومه
کړی چی د توکو په اړه د حساب ورکونې په سمه ترسره او په دی الره کښی کومې ستونزی موجودې دی)5( ;.
او په افغانستان کښی د  PAEلخوا د قرارداد شوو دنده څخه په افغانستان کښی څارنه کیږی او دا پروګرام په
کوم ډول اداره او تر سره کیږی )6( ;.ایا په قرارداد کښی اوږد شرط 52.222.50شامل دی او که څنګه چی د
قراردادی او یا دویم الس قراردادی لخوا د ډیر انتقال په وخت کښی اصالحی اداری مرستې ترسره کوی; او ()7
او د بهرنیو چارو وزارت څرنګه ضمانت کوالی شی چی مرستې په سمه توګه لګول شوی دی.

د حكومت د احتساب دفتر
د نظارت فعالیتونه
د بحری قطعې په توکو د ځای په ځای کولو لپاره د سمبالښت ستراتیژی
( د پروژې شمیره ,351552 .چی د ۲۰۱۰کال د دیسمبر په نهمه پیل شوی)

دا بیا کتنه به د هغې کچې او اندازې په اړه چی ( )1چی بحری قطعه په افغانستان او عراق کښي د ځمکني او
هوایی د بیرته سپارل شوو وسلو لپاره کومه ستراتیژی لری; ( )2معلومه کړی چی د بحری قطعه هغه ستراتیژی
د یادې شوی قطعه د پوځ د نویو کولو اصولو سره سمون لری; ( )3په افغانستان او عراق کښی د وسلو د بیرته
راټولو د لګښت د معلومولو مشخص کړی ( )4او ،د  ۲۰۰۹څخه بیا تر  ۲۰۱۲مالی کال راپور د توکو د بیرته
راټولو بودجه د عمومی بودجه د الرښونو او شرایطو سره سمون لری.
د افغانانو د وړتیاو او ظرفیت لوړول
( د پروژې شمیره ,320815 .چی د  ۲۰۱۰کال د نومبر په پنځمه پیل شوی دی)

دا بیا کتنه به د امریکا پر هغو هڅو باندی چی غواړی د افغانانو وړتیا د بودجې څخه څارنه او د مالی سیستم
یو غوره او خوندی سیستم جوړ کړی تمرکز کوی .په ځانګړی توګه ،تر کومه سطحې او کچې پوری د امریکا
هغه هڅې چی غواړی د افغانانو وړتیا د بودجې د ادارې او مالی سیستمونه د رامنځ ته کولو په موخه د افغان او
نړیوالې ټولنې د اهدافو سره سمون لری.
د سوداګرۍ او د عملیاتو د ثبات او بقا په موخه د دفاع وزارت عملیاتی ځواک()TFBSO
( د پروژې شمیره ,351525 .چی د  ۲۰۱۰کال د اګست په  ۱۳پیل شوی)

دا بیا کتنه به د دفاع وزارت لخوا د عملیاتی ځواک د بنیادی کولو هڅو باندی تمرکز کوی ,،نورو هیوادونو ته خپله
دنده وغزوی او موخو د تاسیس او د پایلو د ارزونې په ګډون فعالیتونه وارزوی.
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افغانستان ته د امریکا د مستقیمو مرستو په اړه حساب ورکونه
(د پروژې شمیره ,320794 .د  ۲۰۱۰کال به جوالی میاشت کښی پیل شوی)

دا بیا کتنه به د افغانستان سره د په ځانکړو برخو ( امنیت ،حکومت کول او پرمختیا) کښی د امریکا لخوا په ترسره
شوو مستقیمه مرستو باندی تمرکز کوی او هغه کچې ارزونه چی په مستقیم ډول ترسره شوو مرستو څخه داخلی
څارنه او کنترول ترسره شوی دی.د اردو مشورتی او مرستندوی دسته یا تشکیالت
(د پروژې شمیره ,351514 .چی د  ۲۰۱۰کال د جون په  ۱۴پیل شوی )

بیا کتنه به د ارود لخوا د حربی دستې لخوا بشپړ شوو موخو او کچې ارزونه; د حربی دستې لپاره د اړینو روزنو
او منابعو په ګوته کول; د حربی دستې د اړتیاو د پوره کولو لپاره تر څه حده کار شوی ; او د هغه کچې چی اردو
او دفاع وزارت د هغه څخه د امنیتی پوځ د مرستو په برخه کښی ګټه اخیستې ده.
په افغانستان کښی د عملیاتو په موخه د پرسونل ،توکو او د مرستو وړاندی کول
( د پروژې شمیره ,351492 .د  ۲۰۱۰کال د اپریل په دیرشمه پیل شوی)

دا بیا کتنه به د دفاع وزارت لخوا په افغانستان کښی د عملیاتو په موخه ترسره شوی مرستې وارزوی چی تر
کومه حده د ټاکل شوو پالنو او تقسیم اوقات سره سم ترسره شوی او د مرستو په وړاندی کومی ستونزی موجودې
وی.
په افغانستان کښی د دفاع وزارت څیړنې
(د پروژې شمیره ,351489 .د  ۲۰۱۰کال د اپریل په  ۲۶پیل شوی)

دا کتنه به د دفاع وزارت لخوا پاکستاني او افغان شرکتو ته د قراردادو د ورکړی په پروسه باندی تمرکز وکړی.
په ځانګړی توګه دا امر معلوم کړی چی د دفاع وزارت تر کومه حده افغان او پاکستانی شرکتو ته د ورکړل شوو
قراردادو په اړه د څیړنې یو پروسه چمتو او عملی کړی ده; او د افغانی او پاکستانی شرکتو په اړه معلومات د
بهرنیو چارو د وزارت ،د امریکا د پرمختایی پروګرام ،ناټو او د ملګرو ملتو سره شریک کړی؛او تضمی کړای
شی چی د افغان امنیتی کمپنۍ مصونې او د ډاډ وړ دی.
په افغانستان کښی د امریکایی ملکی وګړو څپه
(د پروژې شمیره ,320766 .چی د  ۲۰۱۰کال د اپریل په لومړی نیټه پیل شوی )

دا بیا کتنه او ارزونه د هغو هڅو په اړه ده چی امریکایی ادارو تر کومه د بشری قووې اړتیا ته لومړیتوب ورکړی
او د الزمو کارکوونکو اړتیا ته یی ځواب ویلی دی او هغه ګامونه وارزوی چی امریکایی ادارو افغانستان د خپل
پرسونل د چمتو او لیګلو په موخه ترسره او عملی کړی دی.
د افغانستان استخباراتی ،نظارتی او اکتشافی وړتیاوې
( د پروژې شمیره  ,351463د  ۲۰۱۰کال د مارچ په  ۱۲پیل شوی)

دا بیاکتنه یاا ارزونه به په افغانستان کښی د عملیاتو لپاره په استخباراتی ،نظارتی او اکتشافی( )ISRهڅو باندی
تمرکز وکړی .په ځانګړی توګه ،د ( )ISRوړتیاوې او په افغانستان کښی د عملیاتو په ترڅ کښی په دی برخه
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کښی د نیمګړتیاو په اړه په خپل پالن کښی ځای ورکول او هغو ته اشاره کول دی.
د مسلکي افغان ملي اردو په جوړولو كې د امريكا هڅې
( د پروژې شمیره ,320712 .د  ۲۰۰۹کال د سپتمبر په دویمه پیل شوی)

دا بیا کتنه یا ارزونه د امریکا او د ایتالفی ملګرو لخوا د افغانستان ملی اردو ته د ورکړل شوو مرستو د کچې د
ارزونې په اړه ترسره کیږی او همدا ډول معلومه کړی چي په راتلونکی کښی د افغان ملی اردو د بقا او دوام لپاره
څومره نورو مرستو ته اړتیا شته; او د هغې کچې ارزونه ده چی امریکا او ایتالفی قواو د ملی اردو د وړتیاو او
شمیر په لوړولو کښی تر السه کړی دی؛ او د هغه په وړاندی کومې ننګونې موجودې دی.
د روغتیایی پاملرنې اړتیاوې DoDد احتمالی عملیاتو لپاره د
( د پروژې شمیره ,351393 .د  ۲۰۰۹کال د اګست په  ۲۱پیل شوی)

دا بیا کتنه یا ارزونه د دفاع وزارت لخوا د روانو عملیاتو په موخه د پرسونل لپاره د جنګ په حاالت کښی د
اړینو روغتیایی هڅو کچه وارزوی ;.د یادو شوو موخو ته د رسیدو په الره کومې ستونزې موجودې دی او د شته
ستونزو د منځ وړلو لپاره کومو توکو ته اړتیا لری.

د متحده ایاالتو د پوځ د پلټنې اداره
د نظارت فعالیتونه
په افغانستان کښی د تیلو ستر او مهم عملیات
(د پروژې کود  ,A-2011-ALL-0098.000چی د  ۲۰۱۰کال په نومبر کښی پیل شوی)

دا څیړنه به په ډاګه کړی چی د  IIIد سترو تیلو زیرمې او د افغانستان په ترمینالونو کښی د تیلو د ورکړې او
زیرمې په اړه اړین داخلی کنترولی سیستمونه او تګ الرې لری او د تیلو د تر السه کولو په اړه د حساب ورکونې
دقیق سیستم موجود او غیر مسول کسانو ته د تیلو د ورکول څخه مخ نیوی وشی.
د کمې کچې د تیلو د پیرودلو مامورین -افغانستان
(د پروژې شمیره  ,A-2011-ALL-0135.000د  ۲۰۱۰کال د اکتوبر په نهمه پیل شوی)

د دی څیړنې په ترڅ کښی به جوته شی چی د کمو تیلو پیرودونو مامورینو د کنترول دقیقې الرې چارې درلودلی
چی وکوالی شی د پیرودل شوو تیلو په اړه د حساب ورکونې قناعت ورکوونکی تګ الرې لرلې.
د  USFOR-A LOGCAPد افغانستان د کورس لپاره هوکړه شوی د شهادت یا ګواهۍ ورکولو تګ الرې
( د پروژې کود  ,A-2010-ALL-0480.000چی د  ۲۰۱۰کال د مې په  ۲۱پیل شوی)

دا شهادت یا ګواهی په افغانستان کښی تر سره شوی پدی ترڅ کښی به جوته شی چی په افغانستان کښی د
 USFOR-A LOGCAPله الرې تر سره شوی اصالحی پروګرامونه پلی او عملی شوی دی او د یادې شوی
ادارې لخوا خپل کړل شوی فیصلې د اړوند هیئت لخوا منظوری کړل شوی دی.
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 LOGCAP IVد قراردادو د تعین او خپلولو لپاره اړتیاوې
( د پروژې کود ,A-2010-ALL-0421.000د  ۲۰۱۰کال د اپریل په څلورمه پیل شوی)

دا څیړنه به جوته کړی چی د  LOGCAP IVد اړتیاو د تعین او د پروسې د شفافیت او قانونیت سره سم
قراردادونو ترسره شوی او د اټکل او ټاکل شوو موخو سره سم پرمخ وړل کیږی.
پلورونکې ته د پیسو د ورکړې د کنترول دویمه برخه -افغانستان
( د پروژې کود  ,A-2010-ALL-0103.000د  ۲۰۱۰کال د مارچ په دریمه پیل شوی)

دغه تفتيش به دا خبره معلومه کړي چې آيا د متحده اياالتو اردو د احتمالي بهرنيو عملياتو چې په جنوب لويديځه آسيا
(افغانستان) په ترڅ کې د پلورنکو اداينې په دقيق ډول ترسره کوي که نه.

د عمومی پلټونکی د نړیوال پرمختیایی دفتر لپاره د امریکا اداره
د نظارت فعالیتونه
په دی ربع یا درو میاشتو کښی USAID OIG ،د  ۲۲،۸میلیون ډالرو په ارزښت درې مالی څیړنې ترسره کړې.
د دی څیړنې په ترڅ کښی  ۹۴۳۸۷۵د پوښتنې الندی ډالر او  ۶۸۸۹۰۱کمې شوی ډالر په ګوته او معلوم کړل
شول ..همدا ډول په دی درو میاشتو کښی د مالی چارو د څیړنې په موخه څلور اضافی څیړنې پالن او یا هم د
پالن جوړونې په ترڅ کښی وی ،او د  ۷مالی څیړنو عملیاتی کارونه د صادرولو په پروسه کښی وو .د امریکا د
پراختیایی پروګرام  /افغانستان د مالی چارو څیړنې د ملکی حساب ورکونې د شرکت او د  DCAAترسره کیږی،
 ,DCAAاو  USAID/OIGیوازی د میز پر سر بیاکتنه او د څیړنو د کیفیت د کنترول چارې پر مخ وړی او د
پلی کولو په موخه راپور  USAIDته ورکوی.
د  USAIDیا امریکا د پرمختیای ادارې او د افغانستان لخوا د قراردادیانو او تضمین کوونکو لخوا ګمارل شوو
کسانو ته د نقدو پیسو د ورکړې بیا کتنه
هدف :تر څو معلومه کړی چی د  USAIDیا امریکا د پرمختیای ادارې او د افغانستان لخوا د قراردادیانو او
تضمین کوونکو لخوا ګمارل شوو کسانو ته د نقدو پیسو د ورکړه د قناعت وړ ،په ځای او د هوکړې سره سم او
مناسب وه.
د  /USAIDد افغانستان د ټاکنو سره د مرستو د پروګرام څیړنه
هدف :تر څو معلومه کړی چی د افغانستان په ټاکنو کښې د ګډون د کچې د زیاتوالی سره مرستې ( )IEPاو د ټاکنو
د پروسې سره د مرستې ( )STEPپروګرامونه خپلو اصلی موخه یعنی د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون
او د ټاکنو د شکایتونو کمیسیون وړتیاوې او ظرفیت لوړول ،د رای ورکوونکو د ثبتونې او د ټاکنو غوره اداره،
د احزابو او خپلواکو کاندیدانو په ټاکنو کښی د ګډون کچې لوړول او د افغان رای ورکوونکو د وړتیاو لوړول تر
څو وکوالی شی په فعاله توګه په ټاکنو کښی ګډون وکړی.
د  /USAIDافغانستان د اوبو ،کرهنې او د تیکنالوژۍ د انتقال د پروګرام( )AWATTڅیړنه
هدف :معلومه کړی چی د اوبو ،کرهنې او د تیکنالوژۍ د انتقال د پروګرام( )AWATTخپلو اصلی موخو ته
رسیږی.
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د  /USAIDافغانستان د روغتیا او تحصیلی امکاناتو د رغونو څیړنه
هدف :تر څو معلومه کړی چی د  /USAIDاو افغانستان د  CHEFپروګرام خپلو اصلی موخو یعنی د افغان
دولت سره د والیتی روغتونو ،د قابلوو لپاره د روزنې د مرکزونو او د معلمینو لپاره د والیتې روزنیزو مرکزونو
د رغونې له طریقه خپلو خلکو ته غوره روغتیایی خدمتونه او استاذان وروزی.

د نورو ادارو څیړنې

د ځانګړي پلټونکی دفتر په منظم ډول د حکومتي ادارو سره تحقيق کوونکو ادارو سره خپل فعاليتونه همغږي کوي

ترڅو د دغه تحقيقاتو د پرمختګ څخه نظارت وکړي .د  ۲۰۱۰کال د دسمبر تر  ۳۱پوری  DoS OIGدرې
پرانیستې ( .)DoS OIG-INVپروګرامونه په اړه تحقیقات او څیړنې تر سره کړی دی .د  ۲۰۱۰کال د دیسمبر
تر  ۳۱پوری پرانیستی او تړلی تحقیقات په  ۴.۳شمیره جدول کښی بیان او لیست شوی دی.
د  4.3جدول

څیړنیز فعالیتونه :د نورو ادارو څیړنې
اداره

پرانیستي دوسیي

تړل شوي دوسېې

ټولې دوسیې

DoS-OIG-INV

3

2

5

ټول ټال

3

2

5

سرچینه :د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته د  DoS-OIG-INVځواب.1/4/2011 ،
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د سیګار رسمي ټآپه
د سيګار رسمي ټاپه د متحده اياالتو او افغانستان ترمنځ د هڅو د ارتباط استازيتوب کوي
څو د بيا رغونې احتساب او نظارت وکړي .د مهر و الک شوی مرکز په پورتنی
برخه کې عبارت په دری دی او مانا یی د افغانستان د بیا رغاونی لپاره ځانګړی عمومی پلټونکی
(سیګار) دی .د مهر و الک شوی مرکز په الندنی برخه کی عبارت په پښتو ژبه دی او یو ډول مانا
لری.

د افغانستان د بیا رغونې I

لپاره ځانګړی عمومي پلټونکی
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ضمیمې

ضمیمه الف

د راپور قانوني غوښتنې

دا ضمیمه د دي راپور پاڼې د سیګار جوړونکي قانون الندې د شرایطو سره حواله ورکوي ،د ملي دفاع د اختیاراتو
قانون د مالي کال  ۲۰۰۸لپاره ،پی ایل شمیره ( ۱۲۲۹ § ۱۱۰-۱۸۱چوکاټ الف)۱ .

چوکاټ الف۱.

د پي ایل لمبر  ۱۲۲۹ § ,۱۱۰-۱۸۱الندې
د دې راپور د سیګار د درې مياشتني راپورونو اوغوښتنو معاينه
د عامه قانون برخه

د سيګار عمل

د سيګار توانمنوونکې ژبه

برخه

نظارت کول
د بهرنيو چارو سکرتر او د دفاع ټولې برخې
سکرتر ته راپور ورکوي

برخه ( ١٢٢٩ای)()۱

عمومي پلټونکى بايد نېغ په نېغه د بهرنيو چارو
سکرټر او
يا د دفاع سکرټر ته راپور ورکړي او يا د هغوى
د عمومي نظارت الندې وي.

برخه ( ١٢٢٩ایف)()1

د افغانستان د بیا رغونې نظارت—.
دا به د عمومي پلټونکي وظيفه وي چې د هغو پېسو
چې اختصاص شوي او يا په بله مانا په ا فغانستان
کې د بيا رغونې لپاره په الس ورکړل شوي ،او د
هغو پروګرامونو ،عملياتو او قراردادونو هم چې
د دې پروګرامونو په کارولو سره ترسره شوي ،د
چلند ،سمبالولو او خرڅ نظارت وکړي او د پلټنو او
تحقيقاتو انسجام يې وکړي.

برخه ( ١٢٢٩ایف)(()۱ای)

د داسې بوديجو د مسووليت او لګښت د حساب
کتاب نظارت

د اختصاص شويو\موجود
بوديجو د مسووليتونو او
لګښتونو کتنه

برخه ( ١٢٢٩ایف)(()۱بې)

د هغو قراردادونو نظارت او کتنه چې د داسې
بوديجو لخوا تمویل شوې وي

د بيا رغونې د هغو فعاليتونو
کتنه چې د اختصاصونو او
خېراتونو لخوا تمویل شوي وي.

د سیګار نظارت

برخه ( ١٢٢٩ایف)()۱
(سي)

د هغو قراردادونو نظارت او کتنه چې د داسې
بوديجو لخوا تمویل شوې وي

د هغو قرادادونو کتنه چې
اختصاص شوې او موجودې
بوديجې کاروي

یادونه ۱

برخه ( ١٢٢٩ایف)()۱
(ډي)

د رياستونو ،ادارو ،او د متحده اياالتو د سازمانونو،
او شخصي او نادولتي سازمانونو ترمنځ د داسې
بوديجو او ورسره تړلي معلوماتو د لېږدل نظارت
او کتنه

د اختصاص شويو\موجود
بوديجو د داخلي او خارجي
لیږد کتنه

ضمیمه ب

برخه ( ١٢٢٩ایف)(()۱اي)

د داسې بوديجو په کارولو د تاريخچو سمبالتيا د دې
لپاره چې په راتلونکي کې د داسې بوديجې[و] پلټنې
او معاينې اسانې کړي

د پلټنې تاريخچې سمبالول

د سیګار نظارت
ضمیمه ج
ضمیمه د

برخه ( ١٢٢٩ایف)()۱
(ایف)

د افغانستان تړون او د افغانستان د ملي پرمختيا د
ستراتيژۍ په تطبيقولو کې د افغانستان د دولت او
نورو مرستندويه هیوادونو سره د متحده اياالتو د
ارتباط د اغېزمنتيا نظارت او کتنه

نظارت او کتنه څرنګه
چې تشريح شوي

پلټنې

مسوولیتونه
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کتنه اختصاص شوې\
موجودې بوديجې

ټولې برخې

د هغو پروګرامونو ،عملياتو،
قراردادونو کتنه چې اختصاص
شوې\
موجودې بوديجې کاروي.
د سیګار د
نظارت
بودیجې

ضمیمې

چوکاټ الف( ۱.دوام لري)

د پي ایل لمبر  ۱۲۲۹ § ,۱۱۰-۱۸۱الندې
د دې راپور د سیګار د درې مياشتني راپورونو اوغوښتنو معاينه
د عامه قانون برخه

د سيګار توانمنوونکې ژبه

د سيګار عمل

برخه

برخه ( ١٢٢٩ایف)()۱
(جي)

د اضافی تادیې لکه ډبل تادیه او یا ډبل بیل او یا
هم د فدرال کارکوونکو ،قراردادیانو او یا مربوطه
کړیو غیر قانونی کړنې پلټنې کول او ضرورت
له مخې د عدالت ادارې ته د نورو پلټنو او د مالی
منابعو د بیرته اخیستو او تعقیب لپاره د داسې
راپورونو راجع کول اړین بریښی.

د تحقیقاتو ترسره کول او
راپور کول څرنګه چې تشريح
شوي دي

تحقیقات

برخه ( ١٢٢٩ایف)()2

د نظارت سره اړوند نورې دندې-.
عمومي پلټونکى بايد داسې سيسټمونه،
پروسيجرونه ،او کنټرولونه جوړ ،سمبال او تر
نظارت الندې وساتي چې عمومي پلټونکى يې د
پراګراف ( )۱الندې د وظيفو د ترسره کولو لپاره
مناسب ګڼي.

د سيسټمونو ،پروسيجرونو ،او
کنټرولونو جوړول ،سمبالول او
نظارت کول

ټولې برخې

برخه ( ١٢٢٩ایف)()3

د  ١٩٧٨د قانون الندې د عمومي پلټونکي وظيفې
او مسووليتونه—.
په هغه برسیره . .،عمومي پلټونکى بايد د عمومي
پلټونکي د  ١٩٧٨د قانون الندې د عمومي پلټونکيو
وظيفې او مسووليتونه هم ولري.

هغه وظيفې چې د عمومي
پلټونکي په قانون کې مشخص
شوې دي

ټولې برخې

برخه ( ١٢٢٩ایف)()۴

د هڅو انسجام-.
عمومي پلټونکى بايد د الندې هر يو سره همکاري
وکړي او د هغوى همکاري هم ترالسه کړي:
(الف) د دفاع وزارت عمومي پلټونکى( ،ب) د
بهرنيو چارو وزارت عمومي پلټونکى ،او (د)
د نړيوالې پرمختيا لپاره د متحده اياالتو د ادارې
عمومي پلټونکى.

د دفاع او بهرنیو چارو
وزارتونو او  USAIDله
عمومي پلټونکو سره همکاري

د نورو ادارو
نظارت

برخه ( ١٢٢٩ایف)(()۵ای)

د مرکزي ادارو څخه مرسته—.
د مرکزي حکومت د هر رياست ،ادارې ،يا بل
سازمان څخه د عمومي پلټونکي د کومو معلوماتو
يا مرستې په غوښتلو سره ،د دغې ادارې مشر بايد،
تر کومه حده چې عملي کېدونکي او د کوم موجود
قانون خالف نه وي ،عمومي پلټونکي ،يا د هغه
استازي ته ،دغسې معلومات يا مرسته ورکړي.

څرنګه چې غوښتل شوى
وي د مالتړ تمه وکړﺉ

ټولې برخې

 ۱۲۲۹مه برخه (ح) ()۵
(ب)

د رد شوې مرستې راپور ورکول—.
کله چې عمومي پلټونکی د مالوماتو یا مرستې
غوښتونکی شی او د نوموړي په فکر بې له کوم
دلیله له ده سره د مرستې کولو او مالوماتو د اماده
کولو څخه انکار وشي ،نو عمومي پلټونکی باید
پرته له کوم ځنډه د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو
همدار نګه د کانګرس ټاکلو کمیټو ته ته د دې
حالت مناسب راپور ورکړی.

راپور نه دی ورکړل شوی

موجود نه دی

مرکزي مالتړ او نورې سرچينې
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ضمیمې

چوکاټ الف( ۱.دوام لري)

د پي ایل لمبر  ۱۲۲۹ § ,۱۱۰-۱۸۱الندې
د دې راپور د سیګار د درې مياشتني راپورونو اوغوښتنو معاينه
د عامه قانون برخه

د سيګار عمل

د سيګار توانمنوونکې ژبه

برخه

راپورونه
برخه ( ١٢٢٩ایي)()1

درې میاشتنې راپورونه-.
د هر مالي کال د دریو میاشتو د پاى نه تر ٣٠
ورځو زيات نه ،عمومي پلټونکى بايد د کانګرس
مناسبو کمېټو ته يو راپور وړاندې کړي چې د دغې
دورې ،او تر کومه حده چې امکان لري د دغې
درې میاشتنۍ راپور د پاى د وخت څخه د راپور د
داخلولو د وخت پورې په دې مهال کې د عمومي
پلټونکي او د هغه د فعاليتونو د هغو پروګرامونو
او عملياتو الندې چې بوديجه او پېسې د افغانستان
د بيا رغونې لپاره ورکړل شوې وي يوه خالصه
وړاندې کړي .په هر راپور کې ،د هغې دورې
چې په دې راپور کې يې يادونه شوې وي ،د هغو
مسووليتونو ،لګښتونو ،او عايداتو يو تفصيلي بيان
چې په افغانستان کې د بيا رغونې او بيا جوړونې
د فعاليتونو سره ملګري وي ،بايد په ګډون د الندې
شامل وي:

راپور  ٣٠ -ورځې وروسته د
هر کال د درې مياشتنۍ

ټولې برخي
ضمیمه ب

د عمومي پلټونکي فعاليتونه
خالصه کول
د ټولو مسووليتونو ،لګښتونو،
او عايداتو تفصيلي بيان

برخه ( ١٢٢٩ایي)(()۱ای)

د اختصاص شويو/خیرات کې ورکړ شویو بوديجو
مسووليتونه او لګښتونه

د اختصاص شويو/خیرات کې
ورکړ شویو بوديجو مسووليتونه
او لګښتونه

ضمیمه ب

برخه ۱۲۲۹يي)(()۱بي)

د هغو لګښتونو يو پروژه په پروژه او پروګرام په
پروګرام حساب چې تر دې نېټې د افغانستان په بیا
رغونه کې لګول شوي ،د دفاع وزارت ،د بهرنيو
چارو وزارت ،او د نړيوالې پرمختيا لپاره د متحده
اياالتو د ادارې ،تر کومه چې تطبيقېدونکى وي ،د
هرې پروژې او پروګرام د بشپړولو د لګښتونو د
يو اټکل سره ملګري.

د لګښتونو پروژه په پروژه او
پروګرام په پروګرام حساب
د هرې پروژې يا پروګرام د
نالګول شويو بوديجو ليست
جوړول

بودیجې

برخه ( ١٢٢٩ایي)()۱
(سي)

د منسوبیدلو وړ عواید د مالی منابعو په ګډون
د هرهغه پروژې یا پروګرام لپاره چې د متحده
ایاالتو د ادارو او نماینده ګیو لخوا تمویلیږی ،د
بهرنو ملتونو یا اداره لخوا یې مالی منابع تیاریږی
او د عوایدو ټول مصارف رانغاړی.

د مرستندويه ادارو د بوديجو
عايدات ،مسووليتونه ،او
لګښتونه

بودیجې

برخه ( ١٢٢٩ایي)(()۱ډي)

د هغو بوديجو سره تړلي يا شامل عايدات چې هغو
پروګرامونو او پروژو ته د بهرنیو نيول شويو يا
کنګل شويو شتمنيو څخه ورکړل شوي وي د کومو
بوديجې چې د متحده اياالتو د کوم رياست يا ادارې
لخوا ورکړل شوې وي ،او د داسې عايداتو هر ډول
مسووليتونه او يا لګښتونه

د نيول شويو يا کنګل شويو
شتمنيو د بوديجو عايدات،
مسووليتونه او لګښتونه

بودیجې

برخه ( ١٢٢٩ایي)(()۱اي)

د هغو ادارو يا سازمانونو فعاليتي لګښتونه چې
اختصاص شوې پېسې ترالسه کوي او يا په بله
توګه د افغانستان د بيا رغونې لپاره ورکړل شوې
وي

د هغو ادارو يا کوم سازمان
فعاليتي لګښتونه چې اختصاص
شوې بوديجې ترالسه کوي

بودیجې
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 ۱یادونه

ضمیمه ب

ضمیمې

چوکاټ الف( ۱.دوام لري)

د پي ایل لمبر  ۱۲۲۹ § ,۱۱۰-۱۸۱الندې
د دې راپور د سیګار د درې مياشتني راپورونو اوغوښتنو معاينه
د عامه قانون برخه

د سيګار توانمنوونکې ژبه

د سيګار عمل

برخه

برخه ( ١٢٢٩ایي)()۱
(ایف)

د هر هغه قرارداد ،بوديجې ،تړون يا د بوديجې د
بل کوم ميکانزم په صورت کې چې په پراګراف
( *)۲کې يې يادونه شوې ---
( )۱د قرارداد يا د بوديجې د بل کوم ميکانزم رقم؛
( )۲د قرارداد يا د بوديجې د بل کوم ميکانزم د
ساحې لنډ بحث؛
( )۳په دې اړه يو بحث چې څرنګه د متحده
اياالتو د حکومت هغه رياست يا ادارې چې په
دې قرارداد ،بوديجه ،تړون ،يا د بوديجې په بل
ميکانزم کې کار کوي د مهمو کانديدانو وړانديزونه
وپېژندل يا وغوښتل چې دغه قرارداد ،بوديجه،
تړون ،يا د بوديجې بل کوم ميکانزم ترسره کړي ،د
نورو مهمو ادارو يا اشخاصو د يو ليست سره چې
د دې وړانديز ورته شوى يا غوښتل شوى و؛ او
( )۴د حق او منظورۍ هغه اسناد په کومو چې د
دې پروسو د پرېکړې بنسټ و له هغو پروسو پرته
چې بشپړه او پرانستې مقابله وړاندې کوي

د قراداد جزييات تشريح کړﺉ

یادونه ۱

برخه ( ١٢٢٩ایي)()3

عامه ترالسه کېدل—.
عمومي پلټونکى بايد په يوه عامه ترالسه کېدونکې
انټرنېټي ويبپاڼه د دې ضمني برخې د پراګراف
( )۱الندې هر راپور په انګليسي او نورو هغو
ژبو کې خپور کړي چې عمومي پلټونکى پوهېږي
چې په افغانستان کې په پراخه پېمانه ويل کېږي او
خلک پرې پوهېږي.

د راپور خپرول څرنګه
چې يې الرښودنه شوې

www.sigar.
mil

برخه ( ١٢٢٩ایي)()۴

بڼه—.
د دي فرعي برخې الندې غوښتل شوی هر راپور
باید په ښکاره بڼه وړاندې شي ،خو کیدای شي
محرمي ضمیمې ولري ،که چیرې عمومي پلټونکې
هغه ضروري وګني

د راپور خپرول څرنګه
چې يې الرښودنه شوې

دري او پښتو
ترجمه په جریان
کې ده.
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ضمیمې

ضمیمه ب

د متحده ایاالتو د حکومت اختصاص کړې بودیجه

()MILLIONS $

ب ۱.چوکاټ د  ۲۰۱۰کال د سپتمبر تر  ۳۰مې او د  ۲۰۱۱مالی کال د ولسمشرۍ د غوښت شوی بودیجی په اساس
د افغانستان د بیا رغونې د هڅو لپاره د پروګرام او کال پر بنسټ د ټاکل شوي بودیجې ښودنه کوي.
چوکاټ ب۱ .

د متحده ایاالتو د بودیجو سرچینې

یادونه :شمېرې په ګردي کولو اغېزمنې شوي.
سرچینې :د سیګار مالوماتو لپاره ځواب ۱/۲۰/۲۰۱۱ ،؛ د سیګار مخففاتو ته د
دفاع وزارت ځواب۱۰/۲۲/۲۰۱۰ ،؛ د سیګار مالوماتو ته ځواب،۱۰/۲۰/۲۰۱۰ ،
 ،۱۰/۱۴/۲۰۱۰ ،۱۰/۶/۲۰۱۰ ،۱۰/۱۵/۲۰۱۰او ۱۰/۱/۲۰۰۹؛پیوست مالی کال
۲۰۱۰؛ د دفاعی مالی کال  ۲۰۱۰لپاره توضیحي بیان؛ د سیګار مالوماتو لپاره د
بهرنیو چارو وزارت غبرګون ۱۰/۱۵/۲۰۱۰ ،او  ،۱۰/۱۲/۲۰۱۰د خزانې غبرګون
د سیګار د مالوماتو پر وړاندې  ۱۰/۱۲/۲۰۱۰او  ،۴/۱۹/۲۰۱۰د سیګار د مالوماتو
پر وړاندې د نړیوالې پرمختیا لپاره د متحده ایاالتو د ادارې غبرګون ،۱۰/۱۵/۲۰۱۰
 ۱/۱۵/۲۰۱۰او ۱۰/۹/۲۰۱۰؛ د سیګار د مالوماتو پر وړاندې د عدلیې وزارت
غبرګون ،۷/۷/۲۰۰۹ ،د متحده ایاالتو پرختیایي ادارې غبرګون د سیګار د مالوماتو
پر وړاندې ۴/۲۰۰۹ ،

نماینده ګی

امنیت
د افغانستان د امنيتي ځواکونو بوديجه ()ASFF
روزنه او تجهیزات (د دفاع وزارت)
بهرني پوځي مالي مرستي ()FMF
نړيواله نظامي ښوونه او روزنه ()IMET
 NDAAبرخه  ۱۲۰۷انتقال
بشپړ امنیت
دولتداري او پرمختیا
د قوماندان د بيړني ځواب پروګرام ()CERP
د افغانستان د زیربنا تمویلول
د اقتصادي مالتړ بوديجه ()ESF
پرمختیایي مالتړ ()DA
د افغانستان د ازادۍ د مالتړ قانون ()AFSA
د ماشوم بقا او روغتيا ()CSH + GHAI
د توليداتو د اعتبار اردو ()CCC
د ازادۍ د مالتړ قانون ()FSA
د متحده ایاالتو د نړیوالي مرستي اداره (نورې)
د ژوندانه هیله ،د تروریزم ضد ،ماین پالنه او اړوند ( )NADRمسایل
د واليتي بيا رغونې د ټيم مشاوران
د خزانې تخنیکي مرسته
ټولټال -حکومتداری او د مخدره موادو ضد ادارې پرمختیا
د مخدره توکیو په وړاندې مبارزه
د مخدره مواد نړيوال کنټرول او د قانون نفاذ ()INCLE
د نشه يي توکيو بندېز او د نشه يي توکيو پر ضد فعاليتونه ()DoD CN
د نشه يي توکيو په اړه د تنفيذ اداره ()DEA
ټولټال -د مخدره موادو ضد اداره
بشري
پي ایل  ۴۸۰عنوان I
پي ایل  ۴۸۰عنوان II
په مصيبت کې مرسته ()IDA
د انتقال ابتکارات ()TI
د مهاجرت او مهاجرو مرسته ()MRA
داوطلب سوله ساتل ()PKO
د مهاجر او مهاجرت بيړنۍ مرسته ()ERMA
خواړه د پرمختګ لپاره
( ۴١٦ب) د خوړو کومک
خواړه د تعليم لپاره
ايمرسن بوديجه
بشردوستی
د نړیوالو چارو عملیات
نظارت
نورې
ټول -د نړیوالو چارو عملیات

ټول ټال

DoD
DoD
DoS
DoS
نورې

27,833.24
440.00
1,058.50
8.30
9.90
29,349.94

DoD
DoD
USAID
USAID
DoD
USAID
USAID
USAID
USAID
DoS
USDA
خزانه

2,639.00
0.00
11,143.41
885.21
550.00
486.42
30.09
5.00
34.27
371.60
5.70
3.52
16,154.22

DoS
DoD
DoJ

2,853.75
1,511.17
127.37
4,492.29

USDA
USAID
USAID
USAID
DoS
DoS
DoS
USDA
USDA
USDA
USDA

5.00
701.21
372.53
34.44
590.10
69.30
25.20
109.49
95.18
50.49
22.40
2,075.34
76.40
3,955.80
4,032.20

ټولې بودیجې

56,103.99

ټول مالی منابع که چیری د ولسمشر بودیجه تصویب شی

74,875.89
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مالي کال
2002

مالي کال
مالي کال  2003مالي کال  2004مالي کال  2005مالي کال  2006مالي کال  2007مالي کال 2008
2009

مالي کال
۲۰۱۰

0.00
0.00
57.00
0.20
0.00
57.20

0.00
0.00
191.00
0.30
0.00
191.30

0.00
150.00
413.70
0.60
0.00
564.30

995.00
290.00
396.80
0.80
0.00
1,682.60

1,908.13
0.00
0.00
0.80
0.00
1,908.93

7,406.40
0.00
0.00
1.10
0.00
7,407.50

2,750.00
0.00
0.00
1.60
9.90
2,761.50

5,606.94
0.00
0.00
1.40
0.00
5,608.34

9,166.77
0.00
0.00
1.50
0.00
9,168.27

0.00
0.00
117.51
18.30
0.00
7.52
7.30
0.00
0.00
44.00
0.00
0.00
194.63

0.00
0.00
239.29
42.54
165.00
49.68
1.33
0.00
0.50
34.70
0.00
1.00
534.04

40.00
0.00
893.88
153.14
135.00
33.40
0.00
5.00
5.00
66.90
0.00
0.06
1,332.38

136.00
0.00
1,280.57
169.58
250.00
38.00
0.00
0.00
0.00
38.20
0.00
0.95
1,913.30

215.00
0.00
473.39
185.01
0.00
41.45
0.00
0.00
0.00
18.20
0.00
0.19
933.24

209.00
0.00
1,210.71
166.81
0.00
100.77
0.00
0.00
0.00
36.60
0.00
0.13
1,724.02

488.33
0.00
1,399.51
149.43
0.00
63.07
13.02
0.00
22.32
26.60
0.00
0.75
2,163.03

550.67
0.00
2,182.55
0.40
0.00
58.23
4.22
0.00
3.55
48.60
5.70
0.44
2,854.36

1,000.00
0.00
3,346.00
0.00
0.00
94.30
4.22
0.00
2.90
57.80
0.00
0.00
4,505.22

60.00
0.00
0.58
60.58

0.00
0.00
2.87
2.87

220.00
71.80
3.72
295.52

709.28
224.54
16.77
950.59

232.65
108.05
23.66
364.36

251.74
290.97
20.38
563.09

307.08
189.64
40.59
537.31

484.00
235.06
18.80
737.86

589.00
391.11
0.00
980.11

0.00
159.50
197.09
8.07
135.47
23.90
25.00
0.00
46.46
0.00
0.00
595.49

5.00
46.10
85.77
11.69
61.50
9.90
0.00
4.96
14.14
9.27
0.00
248.33

0.00
49.20
11.16
11.22
63.30
20.00
0.00
9.08
34.58
6.12
0.00
204.66

0.00
56.60
4.22
1.60
47.10
15.50
0.00
30.10
0.00
10.02
0.00
165.14

0.00
60.00
0.04
0.00
36.00
0.00
0.00
23.24
0.00
25.08
0.00
144.36

0.00
60.00
0.03
0.00
53.80
0.00
0.00
9.47
0.00
0.00
0.00
123.30

0.00
177.00
17.01
0.00
44.25
0.00
0.00
20.55
0.00
0.00
22.40
281.21

0.00
65.41
27.28
0.87
76.79
0.00
0.20
12.09
0.00
0.00
0.00
182.64

0.00
27.40
29.93
0.99
71.89
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
130.21

0.00
155.60
155.60

0.00
35.30
35.30

0.00
207.60
207.60

0.00
136.10
136.10

0.00
131.90
131.90

2.50
207.80
210.30

14.30
434.40
448.70

25.20
1,047.60
1,072.80

34.40
1,599.50
1,633.90

1,063.50

1,011.84

2,604.46

4,847.73

3,482.79

10,028.21

6,191.75

10,456.00

16,417.71

1,063.50

1,011.84

2,604.46

4,847.73

3,482.79

10,028.21

6,191.75

10,456.00

16,417.71
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د ۲۰۱۱
مالی کال د ولسمشرۍ
بودیجې غوښتنه
11,619.30
0.00
0.00
1.50
0.00
11,620.80
1,100.00
400.00
3,316.30
0.00
0.00
71.10
0.00
0.00
0.00
69.30
0.00
0.00
4,956.70
450.00
354.60
0.00
804.60
0.00
15.50
0.00
0.00
65.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
80.50
44.70
1,264.60
1,309.30
18,771.90

ضمیمې

ضمیمه ج

د سیګار پلټنې

بشپړې شوي پلټنې
د دغه راپورورکونې په بهیر کې ،سیګار دوې پلټنې بشپړې کړي چې د ج ۱.په چوکاټ کې لیکل شوی.
چوکاټ ج۱ .

د سیګار پلټنې د  ۲۰۱۱کال د جنورۍ تر  ۳۰مې بشپړې شوي.
راپور شمېره

د راپور سرلیک

د خپریدلو نیټه

سیګار-پلټنه ـ۱۱7-

د لغمان په والیت کې د کومندان د چټګ خبرګون پرګرام یوڅه ګټی درلودلی ،الکن د
نظارت کمزوریتا او د ساتنې اندیښنو السته راوړنې تر پوښتنو الندې یوړی او د ممکنی
ضایعې ښودنه يې کوله

1/2011

سیګار-پلټنه ـ۱۱-۶

د افغان ملی امنیتی زواک تجهیزاتو لپاره ناکافی پالن د  ۱۱.۴بیلیون ډالرو پروګرام ته
خطرونه ډیر کړل

1/2011

نوې پلټنې
د دغه راپور ورکونې په دوران کې سیګار څو نورې پلټنې تر الس الندې نیولې چې په ج ۲.چوکاټ کې لیکل شوي
دي.
چوکاټ ج۲ .

د  ۲۰۱۱د جنوری تر  ۳۰مې د سیګار نوې څیړنی
د پلټنې شمیره

د پروژې عنوان

د پیل نیټه

سیګار  -د افغانستان د بیارغونې لپاره ځانګړی
عمومی پلټونکی – 041الف

د  USAIDځایې حکومتداري او ټولنیز پرختیاتي پروژې

1/13/2011

سیګار  -د افغانستان د بیارغونې لپاره ځانګړی
عمومی پلټونکی – 040الف

د افغانستان د حربی پوهنتون رغونه

1/3/2011

سیګار  -د افغانستان د بیارغونې لپاره ځانګړی
عمومی پلټونکی – ۰۳۹الف

د کابل نظامي روزنیز مرکز کې بنسټیزي پروژې

11/30/2010

سیګار  -د افغانستان د بیارغونې لپاره ځانګړی
عمومی پلټونکی – ۰۳8الف

د افغانستان په یو ټاکل شوی والیت کښی د  USAIDاو امریکا
د بهرنیو چارو لخوا د تمویل شوو څلورو پروژه څخه کتنه

11/19/2010

سیګار  -د افغانستان د بیارغونې لپاره ځانګړی
عمومی پلټونکی – ۰۳7الف

د افغانستان د بیا رغونې د باور د بودیجې لپاره د متحده ایاالتو
بسپنه ورکړل شوی بودیجې حساب ورکونه

11/13/2010
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روانې پلټنې
د سیګار  ۱۱پلټنې په جریان کې دي چې په ج ۳چوکاټ کې لیکل شوي.
چوکاټ ج۳ .

د  ۲۰۱۱کال د جنورۍ تر  ۳۰مې د سیګار په جریان کې پلټنې
د پلټنې شمیره

د پروژې عنوان

د پیل نیټه

سیګار  -د افغانستان د بیارغونې لپاره ځانګړی د افغانستان د ملي امنیت قواوو د وسایطو حساب ورکونه
عمومی پلټونکی – ۰۳1الف

11/10/2010

سیګار  -د افغانستان د بیارغونې لپاره ځانګړی د امریکا او نړیوالو مرستې د افغانستان د بانکی سیستم او د پولی
کنترول او پرمختیا په اړه
عمومی پلټونکی – ۰۳6الف

10/18/2010

سیګار  -د افغانستان د بیارغونې لپاره ځانګړی د امریکا متحده ایاالتو د افغانستان د کرهنې د سیکتور سره مرستی
عمومی پلټونکی – ۰۳5الف

10/15/2010

سیګار  -د افغانستان د بیارغونې لپاره ځانګړی د متحده ایاالتو د ملکي قوې لوړولو تطبیق او پایداری ( د عمومي
پلټونکي د ډاس دفتر سره په ګډه تر سره کیږي)
عمومی پلټونکی – ۰۳4الف

10/14/2010

سیګار  -د افغانستان د بیارغونې لپاره ځانګړی په افغانستان کښی د لومړنی دفاعی الیحې د تضمین د پروګرام پلی
کول
عمومی پلټونکی – ۰۳3الف

8/26/2010

سیګار  -د افغانستان د بیارغونې لپاره ځانګړی دغټو جرمونو په خالف د عملیاتو د اجرا خاطردافغانانو قابلیت تقويې 8/24/2010
لپاره متحده ایاالتو هڅې
عمومی پلټونکی – ۰۳2الف
سیګار  -د افغانستان د بیارغونې لپاره ځانګړی د  USAIDلخوا د پاملرنې د نړیوالی موسسې او په کابل کښی د
کلیو د پراختیا د پروګرام په اړه د پریکړه لیکو او مرستو ارزونه
عمومی پلټونکی – ۰۲۹الف
او څیړنه

7/15/2010

سیګار۰۱۳ -الف

د افغان ملي پولیسو پرسونل د ادرې کړنالره او سیستم

6/25/2010

سیګار۰۱۷ -الف

د امنیتی مالتړ د خدمتونو بیا رغاونه د نړیوال ستراتیژی ګروپ
څخه

6/14/2010

سیګار  -د افغانستان د بیارغونې لپاره ځانګړی په هرات او مزار شریف کښي د امریکا د متحده ایاالتو د انجینری د
مرکز او د یو محیطی زیربنایی پروژې څیړنه او بیا کتنه
عمومی پلټونکی – ۰۲۵الف
سیګار۰۲۳ -الف

د افغانستان د ملی یووالی پروګرام

5/5/2010
4/13/2010

عدلی څیړنې
سیګار  ۳عدلي پلټنې په جریان کې دي چې په ج ۴چوکاټ کې لیکل شوي.
چوکاټ ج4 .

د  ۲۰۱۱کال د جنورۍ تر  ۳۰مې عدلی برخه کې د سیګار  -د افغانستان د بیارغونې لپاره ځانګړی عمومی پلټونکی
پلټنې
د پلټنې شمیره

د پروژې عنوان

د پیل نیټه

سیګار  -د افغانستان د بیارغونې لپاره
ځانګړی عمومی پلټونکی – 027الف

د DoSهغه انتقالی معلومات چی د افغانستان د بیا رغونی په اړه دی ،د
افغانستان د بیا رغونې لپاره د ځاکړی عمومی پلټونکی هوډ لری تر څو د
 DoSلخوا د هغو مرستو

6/24/2010

سیګار  -د افغانستان د بیارغونې لپاره
ځانګړی عمومی پلټونکی – ۰۲6الف

په افغانستان پوری اړوندو د انتقالی معالوماتو عدلی څیړنه او بیا کتنه

6/24/2010

سیګار  -د افغانستان د بیارغونې لپاره
ځانګړی عمومی پلټونکی – ۰۲2الف

د افغانستان د بیا رغونې لپاره د دفاع وزارت اړوند مالوماتو عدلي چارو
کتنه

2/25/2010
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ضمیمې

ضمیمه د

انځور د۱.

ﺩ ﺍﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎﻥ ﺩ ﺑﻳﺎ ﺭﻏﻭﻧﯥ ﻟﭘﺎﺭﻩ ځﺎﻧﮑړی ﻋﻣﻭی ﭘﻠټﻭﻧﮑﯽ
ﻳﺎ ﺳﻳګﺎﺭ ﺗﺣﻘﻳﻘﺎﺕ :ﻧﻭی ﺗﺣﻘﻳﻘﺎﺕ ،ﺩ  2010ﺩ ﺍﻭﮐﺗﻭﺑﺭ
ﺩ ﻟﻭﻣړۍ ﻧﻳټﯥ څﺧﻪ ﺑﻳﺎ ﺩ ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ﺗﺭ ﻳﻭﺩﺭﺷﻳﻣﯥ
ټﻭﻝ ټﺎﻝ 35 :

ﭘﻳﺭﻭﺩﻧﻪ  /ﺍﻭ ﭘﻪ ﻗﺭﺍﺭﺩﺍﺩﻭ
ﮐښﯽ ﻓﺳﺎﺩ
19
ﻧﻭﺭی
2

ﺩﻭﻟﺗﯽ ﻓﺳﺎﺩ
9

د سیګار  -د افغانستان د بیارغونې لپاره ځانګړی عمومی پلټونکی
څیړنی
د سیګار تحقیقات او څیړنې
د دغه راپور په جریان کې کې سیګار  ۳۵نوي څیړنې شروع کړيډي،چې د ټولو شروع شیو پلټنو شمیره ۱۰۵
ته رسیږي .د نویو څیړنو زیاتره برخه د ادرای فساد او د تدارکاتو او قراردادونو فساد ښیی چې په ج ۱شکل کې
ښودل شوی .سیګار په دې ربعه کې څلور تحقیقات بشپړ کړي دي چې په ج ۲شکل کې چې ښودل شویدي.
انځور د۲.

ﺩ ﺳﻳګﺎﺭ ﻟﺧﻭﺍ ﺑﺷﭘړ ﺷﻭی ﺗﺣﻘﻳﻘﺎﺕ :ﺑﺷﭘړ ﺷﻭی ﺗﺣﻘﻳﻘﺎﺕ ﺩ  2010ﺩ ﺍﻭﮐﺗﻭﺑﺭ ﺩ ﻟﻭﻣړۍ ﻧﻳټﯥ څﺧﻪ ﺑﻳﺎ
ﺩ ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ﺗﺭ ﻳﻭﺩﺭﺷﻳﻣﯥ

ﻏﻼ
4

ټﻭﻝ ټﺎﻝ7 :
ټﺎﮐﻧﻪ
1

ﭘﻳﺭﻭﺩﻧﻪ  /ﭘﻪ ﻗﺭﺍﺩﺍﺩ ﮐښﯽ ﻓﺳﺎﺩ

3

ﺳﺭﭼﻳﻧﻪ :ﺩ ﺳﻳګﺎﺭ ﺩ ﺗﺣﻘﻳﻘﺎﺗﻭ ﺍﻭ څﻳړﻧﻭ ﺭﻳﺎﺳﺕ
18/1/2011

3

2

ﺩﻭﻟﺗﯽ ﻓﺳﺎﺩ

2

ﻏﻼ
2

0

1

ﺳﺭﭼﻳﻧﻪ :ﺩ ﺳﻳګﺎﺭ ﺩ ﺗﺣﻘﻳﻘﺎﺗﻭ ﺍﻭ څﻳړﻧﻭ ﺭﻳﺎﺳﺕ
18/1/2011

د سیګار ځانګړي شمیره
انځور د۳.

ﺩ ﺳﻳګﺎﺭ ﻳﺎ ﺩ ﺍﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎﻥ ﺩ ﺑﻳﺎﺭﻏﻭﻧﯥ ﻟﭘﺎﺭﻩ
ﺩ ځﺎﻧګړی ﻋﻣﻭﻣﯽ ﭘﻠټﻭﻧﮑﯽ ﺩ ﻣﻬﻣﻭ ﺷﮑﺎﻳﺗﻭﻧﻭ
ﻭﺿﻌﻳﺕ ﺍﻭ ﺣﺎﻟﺕ ﺩ  2010ﮐﺎﻝ ﺩ ﺍﻭﮐﺗﻭﺑﺭ
ﺩ ﻟﻭﻣړی ﻧﻳټﯥ څﺧﻪ ﺩ  2010ﮐﺎﻝ ﺩ ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ
ﺩ ﻳﻭ ﺩﺭﻳﺷﻣﻪ ﭘﻭﺭی
ټﻭﻝ ټﺎﻝ131 :

د تیرې ربعې  ۱۳۱مهم شکایتونو له جملې څخه چې زیاتره یې دبرېښنالیک یا ټیلیفون په ذریعه تر السه شوی په
ج ۳.شکل کې ښودل شویدي .له دغو شکایتونو څخه زیات شمیر محرم و او نورو ادارو ته راجع شوی لکه په
ج ۳شکل ښودل شويدي.
انځور د۴.

ﺩ ﺳﻳګﺎﺭ ﻳﺎ ﺩ ﺍﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎﻥ ﺩ ﺑﻳﺎﺭﻏﻭﻧﯥ ﻟﭘﺎﺭﻩ ﺩ ځﺎﻧګړی ﻋﻣﻭﻣﯽ ﭘﻠټﻭﻧﮑﯽ ﺩ ﻣﻬﻣﻭ ﺷﮑﺎﻳﺗﻭﻧﻭ ﻭﺿﻌﻳﺕ ﺍﻭ ﺣﺎﻟﺕ
ﺩ  2010ﮐﺎﻝ ﺩ ﺍﻭﮐﺗﻭﺑﺭ ﺩ ﻟﻭﻣړی ﻧﻳټﯥ څﺧﻪ ﺩ  2010ﮐﺎﻝ ﺩ ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ﺩ ﻳﻭ ﺩﺭﻳﺷﻣﻪ ﭘﻭﺭی
ټﻭﻝ ټﺎﻝ131:

ﺑﺭښﻧﺎﻟﻳﮏ
109

ﺗړﻟﯽ
ﺑﻬﺭ ﺗﻪ ﻟﻳږ
ﺩﻭﻝ ﺷﻭی
ﻣﻧﻅﻭﺭ ﺷﻭی

73
26
23

ﺍړﻳﮑﻪ
15
ﺗﺣﺭﻳﺭی ﺍړﻳﮑﯥ
)ﻧﻪ ﺑﺭښﻧﺎﻟﻳﮏ(
3

9
ﺍړﻳﮑﯥ
4

ﺳﺭﭼﻳﻧﻪ :ﺩ ﺳﻳګﺎﺭ ﺩ ﺗﺣﻘﻳﻘﺎﺗﻭ ﺍﻭ څﻳړﻧﻭ ﺭﻳﺎﺳﺕ 12/1/2011

80

60

40

ﺍﻟﻑ .ﻗﺿﻳﻪ ﻣﺭﻭﺭ ﺷﻭی ﺩﻩ ،ﺍﻭ ﺳﻳګﺎﺭ ﺩ ﻻ ﺯﻳﺎﺗﻭ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺗﻭ ﻟﭘﺎﺭﻩ ﺍﻧﺗﻅﺎﺭ ﺑﺎﺳﯽ.
ﺳﺭﭼﻳﻧﻪ :ﺩ ﺳﻳګﺎﺭ ﺩ ﺗﺣﻘﻳﻘﺎﺗﻭ ﺍﻭ څﻳړﻧﻭ ﺭﻳﺎﺳﺕ
12/1/2011
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ضمیمه هـ

مخففات او لنډيزونه
مخففات او لنډيزونه

تعریف

اِې بې پې

افغان سرحدي پولیس

ACU

د ادارې فساد پرضد مبارزې څانګه

AED

د افغانستان د انجینرۍ کلی

د چاپریال او انجینري لپاره د هوائی د انجینرۍ او چاپیریال لپاره د هوایي قوې مرکز( متحده ایاالت)
زواک مرکزونه
AGOAS

د لوى څارنوال د دفتر د مرستې برخه

AIB

د افغانستان بین المللی بانک

AIF

د افغانستان د زیربنا تمویلول

AIHRC

د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون

AIP

د افغانستان د زیربنا پروګرام

AJSRP

د افغانستان د عدلې برخې د سمون پروژه (نړیوال بانک)

ALP

افغان سیمه ایز پولیس

ANA

افغان ملي اردو

افغان ملي ملکې پولیس

د افغانستان د ملکي نظم ملي پوليس

ANP

افغان ملي پولیس

ANSF

افغان ملي امنیتي ځواکونه

APRP

افغان سولې او بیا پخالینې پالن

AQM

د زده کړې او تنظیم دفتر

ARP

د افغانستان د بیا پخالینې پروګرام ( متحده ایاالت)

ARTF

د افغانستان د بيا رغونې د باور بوديجه

ASFF

د افغانستان د امنيتي ځواکونو بوديجه

ASIU

د افغان شفافیت د څیړنی یونټ

AT/AP

د ټانک او پرسونل ضد

اِې یوو پې

افغان بی يونیفورم پولیس

AVIPA

افغانستان د زیاتیدونکي تولیدي زراعت شاهد دی

AWATT

دافغانستان د اوبو ،زراعت او ټکنالوژي بدلېدل

AWOL

د رخصت پرته غیرحاضری

C-JTSCC

سینټکام ګډ مالتړی قرارداد قومانده

CAO

د کنټرول او پلټنې دفتر (افغان)

CDP-K

د کابل لپاره د ټولنې پراختیاي پروګرام

CENTCOM

مرکزي قومانده (متحده ایاالت)

CERP

د قوماندان د بيړني ځواب پروګرام

CJIATF-435

د ګډ همکارۍ عملیاتي قوه ۴۳۵ -

CJTF

د جنايي انصاف هدف ځواک

CNPA

له مخدره موادو سره د مبارزي پولیس  -افغانستان

CSSP

د سموني د سيسټم د مالتړ پروګرام

CSTC-A

د ګډ امنیت انتقالي قومانده  -افغانستان

CUAT

د قوماندې د برخې براورد

CWD

د قوماندې د برخې براورد

DAB

د افغانستان بانک
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مخففات او لنډيزونه

تعریف

DABS

د افغان ملي هوسایی کمپنی

DFAS

د دفاع مالي او حسابدهی خدمت (متحده ایاالت)

DIAG

د غير قانوني وسله والو ډلو بې وسلې کول

DoD

د دفاع وزارت (متحده ایاالت)

DoD CN

د مخدراتو د فعالیتونو ،او د مخدراتو د کمولو لپاره د دفاع وزارت بودیجه ( متحده ایاالت)

DoJ

د عدلیې وزارت (متحده ایاالت)

DoS

د بهرنیو چارو وزارت (متحده ایاالت)

ECC

د ټاکنیزو شکايتونو کميسيون

ESF

د اقتصادي مالتړ بوديجه

FEFA

د افغانستان د ازادو او عادالنه ټاکنو بنسټ

FMS

بهرني نظامي چارې

FY

مالي کال

 ۲۰۱۰پیوست مالی کال

 ۲۰۱۰پیوست مالی کال اختصاصی اغیزه

GAO

د دولت د احتساب دفتر (متحده ایاالت)

د افغانستان اسالمي جمهوري دولت

د افغانستان اسالمي جمهوري دولت

HCMS

د سیګار د شکایتونو د تنظم سیستم او تګ الره

HMMWV

د لوړ خوځښت ،ګڼ هدفيزو ټايرونو موټر

HOOAC

د اداري فساد سره د مبارزي لپاره د نظارت لوی دفتر (افغان)

ICAO

د ملکي هوانورۍ نړیواله اداره

IDIQ

د رسیدلو شیانو مشخص کول /د مقدار مشخص کول

IDP

د ملک دننه بي ځایه شوي خلک

IEC

د ټاکنو خپلواک کمیسیون (افغان)

IJC

د نړیوال سوله ساتي مرستندوي ځواک مشترکه قومانده

IMF

د پېسو نړيوال صندوق

INCLE

د مخدره موادو نړیوال کنټرول او د قانون نفاذ (متحده ایاالت)

اي ان ایل

په نړیواله کچه د مخدره موادو او د قانون د تطبیق اداره (متحده ایاالت)

ISAF

د امنیت نړیوال مرستندویه ځواک (ايساف)

JCMB

د انسجام او نظارت ګډه اداره

JSSP

د انصاف د سکټور د مالتړ پروګرام

kg

کیلوګرام

km

کیلومتر

LGCD

د سیمیز حکمت او ټولنې پرمختيا

LOTFA

د افغانستان لپاره د قانون د حاکميت د باور بوديجه

m2

متر مربع

MACCA

د افغانستان لپاره د ماین پاکۍ د هماهنګۍ مرکز (ملګري ملتونه)

MAIL

د زراعت ،اوبه لګولو ،او مالداري وزارت (افغانستان)

MCTF

د غټو جرمونو په خالف د عملیاتو قوه ( افغان)

MoD

د دفاع وزارت (افغانستان)

MoF

د مالیي وزارت (افغانستان)

MoI

د کورنیو چارو وزارت (افغانستان)

MoPH

د عامې روغتیا وزارت (افغانستان)

MT

ميټرک ټن

NADR

د ژوندانه هیله ،د تروریزم ضد ،ماین پالنه او اړوند پروګرامونه

NATO

د شمالي اتالنیتک د تړون سازمان
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مخففات او لنډيزونه

تعریف

NDAA

د ملي دفاع د اختصاصونو قانون

NDS

د ملي دفاع د اختصاصونو قانون

NGO

نادولتي اداره

NRVA

د ملي خطر او یرغل ته چمتوالي ارزونه

NSP

د ملي پیوستون پروګرام

NTM-A

د ناټو د روزنې مشن  -افغانستان

O&M

حفظ او مراقبت

OCO

د سمندر پورې غاړه راتلونکي عمليات

OEF

د تلپاتې ازادۍ عمليات

OSD

د دفاع وزارت دفتر ( متحده ایاالت)

PDY

د دندې لپاره حاضروالی

PECC

د ټاکنیزو شکایتونو والیتی کمیسیون (افغان)

PM/WRA

د سیاسي -نظامي چارو اداره -د وسلو د لږولو او له منځه وړلو دفتر

PPRC

د والیتي سولې او بیا پخالینې کمیټه

PRM

د نفوس پناه وړونکو او مهاجرت اداره

PRST

د والیتي بیا پخالینې د مالتړ ټیم

PRT

د والیتي بیا رغوني ټیم

PSC

د امنیت شخصي قراردادي

PTS

د سولې د ټینګولو پروګرام (افغان)

RC Window

بیاپیښیدونکې قیمتونو الرې

RMT

د سرک د حفظ و مراقبت ټیم

SAA

د وړو وسلو مهمات

SAO-A

د امنیت مرستندوی دفتر

SEPS

د جنوب ختیځ برقي انرژۍ سیستم

د متحده ایاالتو د فضا او میزایلو د
دفاع کومنداني

د متحده ایاالتو هوایي او میسایل د دفاع قومانده

SOF

د عملیاتو ځانګړې قوه (افغان)

SY

لمریز کال

تاپی نل لیکه

د ترکمنستان ،افغانستان ،پاکستان او هند د ګازو نل لیکه

TFBSO
خزانه

د تجارت او ثبات د عملیاتو لپاره ځانګړی کاري قوه
د خزانې وزارت (متحده ایاالت)

UN

ملګري ملتونه

UNAMA

په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستې مشن (یوناما)

UNDP

د ملګرو ملتونو پرمختیایی پروګرام

UNHCR

د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمیشنر

UNICEF

د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو مالی مالتړ

UNODC

د مخدره موادو او جرمونو لپاره د ملګرو ملتونو دفتر

USAAA

د متحده ایاالتو د پوځ د پلټنې اداره

USACE

د متحده ایاالتو د اردو د انجینیرانو فرقه

USAID

د نړيوالې پرمختيا لپاره د متحده اياالتو اداره

USDA

د متحده ایاالتو د کرنې اداره

USFOR-A

د متحده ایاالتو قواوې -افغانستان

UXO

انفجار نه شوی وسله تون

VEGA

د اقتصادی پرمختیا اتحاد لپاره رضاکاران

VSO

د کلیو د ثبات په موخه فعالیتونه
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د افغانستان د بیا رغونې لپاره د ځانګړی عمومی پلټونکی د 1/4/2011غوښتنې ته د امریکا دفاع وزارت ځواب.
د لیزبون د غونډی اعالمیه ،چی په لیزبون ښار کښی د شمالی اتالنتیک په شورای کښي د هیوادو د ولسمشرانو لخوا خپره شوی ده11/20/2010 .
د هغو هیوادونو د ولسمشرانو اعالمیه چی د ملګرو ملتونو په چوګاټ کښی او د ناټو په مشرۍ په افغانستان کښی د  ISAFپه ماموریت کښی برخه لری11/20/2010 .
د هغو هیوادونو د ولسمشرانو اعالمیه چی د ملګرو ملتونو په چوګاټ کښی او د ناټو په مشرۍ په افغانستان کښی د  ISAFپه ماموریت کښی برخه لری11/20/2010 .
د هغو هیوادونو د ولسمشرانو اعالمیه چی د ملګرو ملتونو په چوګاټ کښی او د ناټو په مشرۍ په افغانستان کښی د  ISAFپه ماموریت کښی برخه لری11/20/2010 .
د افغانستان او پاکستان په اړه کلنۍ بیا کتنه.
سپینه ماڼی ،د مطبوعاتو څانګه ”،د پاکستان او افغانستان په اړه د ولسمشر کلنۍ بیا کتنه”.12/16/2010 ،
سپینه ماڼی ،د مطبوعاتو څانګه ”،د پاکستان او افغانستان په اړه د ولسمشر کلنۍ بیا کتنه”.12/16/2010 ،
سپینه ماڼی ،د مطبوعاتو څانګه ”،د پاکستان او افغانستان په اړه د ولسمشر کلنۍ بیا کتنه”.12/16/2010 ،
د افغانستان او پاکستان په اړه کلنۍ بیا کتنه.
 ۲۰۱۱د مالی کال د ملی دفاع د صالحیتو قانون (  ۱۱۱پی.ال –  )۳۸۳برخه .۱۲۱۲
سیګار ۰۹-۵ ،څیړنه “ ،د اوسیدو ،څارنې او په افغانسان کښی د قومندانۍ عاجل عکس العمل لپاره د اړینو پالنو پروګرام9/9/2009 ”،
سیګار ۰۹-۵ ،څیړنه “ ،د اوسیدو ،څارنې او په افغانسان کښی د قومندانۍ عاجل عکس العمل لپاره د اړینو پالنو پروګرام9/9/2009 ”،
د سیګار  ۱۱-۷څیړنه“ ،د قومندانۍ د عاجل عکس العمل د پروګرام څخه په لغمان والیت کښي یو شمیر اسیدونکو ګټه اخیستی ،اما د دندو څخه د څارنې کمزورتیا او بقا په اړه اندیښنو د پایلو په
اړه سوالونه او پوښتنې را برسیره کړی دی”۱/۲۰۱۱ ،
د امریکا د سنا او مشرانو جرګې د ایچ .ار  ۶۵۲۳د امریکا د خدماتو د کمیټه په اړه ګډ توسعوی اعالمیه ،د  ۲۰۱۱مالی کال لپاره د الکې سکیلیټون د ملی دفاع د صالحیت قانون.
 ۲۰۱۱د مالی کال د ملی دفاع د صالحیتو قانون (  ۱۱۱پی.ال –  )۳۸۳برخه .1217
 FY ۱۱د مالی کال د ملی دفاع د صالحیتو قانون (  ۱۱۱پی.ال –  )۳۸۳برخه .۱۲۱۷
 FY ۱۸.۲۰۱۱د مالی کال د ملی دفاع د صالحیتو قانون (  ۱۱۱پی.ال –  )۳۸۳برخه .۱۲۱۷
 ۲۰۱۱د مالی کال د ملی دفاع د صالحیتو قانون (  ۱۱۱پی.ال –  )۳۸۳برخه .1216
 FY ۱۱ ۲۰.۲۰۱۱د مالی کال د ملی دفاع د صالحیتو قانون (  ۱۱۱پی.ال –  )۳۸۳برخه .۱۲۱۹
 ۲۰۱۱د مالی کال د ملی دفاع د صالحیتو قانون (  ۱۱۱پی.ال –  ۸۳۱،۸۳۲ )۳۸۳او  ۸۳۳برخې
د  ۲۰۱۰کال په جون میاشت کښي د افغانستان او عراق لپاره د ګډې قومندې قرارد ( )JCC-I/Aد سنټی کام قراردادی قومندی لپاره بیا په کار وګمارل شو .په  ۲۰۱۰کال د نومبر په میاشته کښی
د دفاع وزارت مرستیال د  JCC-I/Aپروګرام په خای د  C-JTSCCځای په ځای او په دی میشن کښی یی ګویټ او پاکستان هم ورګډ کړل.
د  ۲۰۰۹کال د اګست په دریمه  AEDپه دوو برخو تقسیم کړل شو -AED .جنوبی چی په کندهار والیت کښي ځای په ځای ده په جنوبی اوغربی ساحوی رغونې چاری پرمخ وړیAED .
شمالی -چی په کابل کښي دی په شمال او شرق کښي ساحوی رغونې چاری سمبال او اداره کوی.
پی ایل " ۱۱۱-۳۲اختصاصي بشپړونکي قانون .۲۰۰۹\۲۴\۶ "،۲۰۰۹
د سیګار د  7/20/2009پوښتې ته د امریکا د دفاع وزارت ځواب؛  NTM-Aمطبوعاتی اعالمیه“ ،په کابل کښي د ناټو د نوی قومندانی فعالول؛ د افغانانو پرله پسی روزنه”.۱۱/۲۳/۲۰۰۹ ،
د سیګار -د افغانستان د بیارغونې لپاره د ځانګړی عمومی پلټونکی د  ۱/۱۱/۲۰۱۱پوښتنې ته د دفاع وزارت ځواب.
د سیګار -د افغانستان د بیارغونې لپاره د ځانګړی عمومی پلټونکی د  ۱/۱۱/۲۰۱۱پوښتنې ته د دفاع وزارت ځواب.
د سیګار -د افغانستان د بیارغونې لپاره د ځانګړی عمومی پلټونکی د  ۱/۱۱/۲۰۱۱پوښتنې ته د دفاع وزارت ځواب.
د سیګار -د افغانستان د بیارغونې لپاره د ځانګړی عمومی پلټونکی د  ۱/۱۱/۲۰۱۱پوښتنې ته د دفاع وزارت ځواب.
د سیګار -د افغانستان د بیارغونې لپاره د ځانګړی عمومی پلټونکی د  ۱/۱۱/۲۰۱۱پوښتنې ته د دفاع وزارت ځواب.
د سیګار -د افغانستان د بیارغونې لپاره د ځانګړی عمومی پلټونکی د  ۱/۱۱/۲۰۱۱پوښتنې ته د دفاع وزارت ځواب.
د سیګار -د افغانستان د بیارغونې لپاره د ځانګړی عمومی پلټونکی د  ۱/۱۱/۲۰۱۱پوښتنې ته د دفاع وزارت ځواب.
د امریکا دفاع وزارت ،د مال چارو د ادارې مقررات ،د قومندانی د عاجل عکس العمل پروګرام ۱۲ :ټوک ۲۷ ،فصل ،۲۰۰۹\۱ "،مخ .۲۷-۳
د سیګار -د افغانستان د بیارغونې لپاره د ځانګړی عمومی پلټونکی د ۴/۲۱/۲۰۲۰او  ۱/۱۱/۲۰۱۱پوښتنو ته د دفاع وزارت ځواب.
د دی راپور د ب ضمیمه وګوری.
د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته د دفاع د محکمې ځواب.1/18/2011 ،
د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته د دفاع د محکمې ځواب.1/18/2011 ،
د دفاع وزارت ”،د مخدره توکو مندل او د هغه په ضد فعالیتونه ،د  ۲۰۰۹مالی کال د دفاع لخوا د مخدره توکو د مندلو او د هغه په وړاندی د مبارزی غوښتنه ۴/۱۳/۲۰۱۰ ”،انلین یا د انټرنټ د
ویب سايډ د الرې ورته الس رسی شوی دی.
د دی راپور د ب ضمیمه وګوری.
د سیګار -د افغانستان د بیارغونې لپاره د ځانګړی عمومی پلټونکی د  ۱/۱۱/۲۰۱۱پوښتنې ته د دفاع وزارت ځواب.
د سیګار د ارزوني پوښتني ته د دفاع وزارت ځواب.۲۰۰۹\۱۶\۷ ،
د سیګار د 1/20/2011غوښتنې ته د  USAIDځواب
د سیګار د 1/20/2011غوښتنې ته د  USAIDځواب
د سیګار د 1/20/2011غوښتنې ته د  USAIDځواب
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 .45د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته د بهرنیو چارو وزارت ځواب.۲۰۰۹\۱۳\۱۰ ،
 .46د سیګار د 1/20/2011غوښتنې ته د  USAIDځواب
 .47د سیګار د 1/20/2011غوښتنې ته د  USAIDځواب
 .48د سیګار د 1/20/2011غوښتنې ته د  USAIDځواب
 .49سیګار ۱۱-۵ ،څیړنه ”،د امریکا د هغو مرستو څخه چی د افغان مامورینو او تخنیکی مشاورینو د معاشاتو لپاره کارول کیږی د څارنې په موخه اړین ګامونه” ,10/29/2010 .ص.ii .
 .50مالیی وزارت “ ،د مرسته کوونکو مالی بیا کتنه” 11/2009 ،؛ سیګار “ ،د امریکا کانګرسی ته دری میاشتنۍ راپور ۱۰ 10/30/2010”،پاڼه
 .51سیګار “ ،د امریکا کانګرسی ته دری میاشتنۍ راپور 7/30/2010۵۱”،پاڼه
 .52نړیوال بانګ “ ،د هیواد په کچه د درو میاشتو تازه معلومات :افغانستان ،2011\1 "،مخ .17
 .53نړیوال بانګ “ ،د هیواد په کچه د درو میاشتو تازه معلومات :افغانستان ،2011\1 "،مخ .17
 .54نړیوال بانګ “ ،د هیواد په کچه د درو میاشتو تازه معلومات :افغانستان ،2011\1 "،مخ .17
 .55نړیوال بانګ “ ،د هیواد په کچه د درو میاشتو تازه معلومات :افغانستان ،2011\1 "،مخ .17
 ”، CSTC-A .56د افغانستان لپاره د قانون او نظم د پلی کیدو په اړه مرستې د اولې څخه بیا تر پنځمې مرحلې”10/2010 ،
”UNDP .57د افغانستان لپاره د قانون او نظم د پلی کیدو په اړه مرستې ،دریمه ربعه د پروژو د پرمختیا راپور (جوالی -ستمبر  ۵ 9/30/2010”، )۲۰۱۰پاڼه.
”UNDP .58د افغانستان لپاره د قانون او نظم د پلی کیدو په اړه مرستې ،دریمه ربعه د پروژو د پرمختیا راپور (جوالی -ستمبر  ۵ 9/30/2010”، )۲۰۱۰پاڼه.
 .59سپینه ماڼۍ “ ،د افغانستان او پاکستان په اړه کلنۍ بیا کتنه” ،12/16/2010 ،د  ۲۰۱۱کال د جنوری په اوومه په مستقیم یا انلین ډول الس رسی ورته شوی دی.
 .60سپینه ماڼۍ “ ،د افغانستان او پاکستان په اړه کلنۍ بیا کتنه” ،12/16/2010 ،د  ۲۰۱۱کال د جنوری په اوومه په مستقیم یا انلین ډول الس رسی ورته شوی دی.
 .61ناټو “،د لیزبون د غونډی اعالمیه” 11/20/2010 ،د  ۲۰۱۱کال د جنوری په اتمه الس رسی ورته شوی دی.
 .62د دی راپور د ب ضمیمه وګوری.
 .63د امریکا پوځ ،د ګډو پوځو مرکز “ ،السی کتاب  :۰۹-۲۷د افغانستان د امنیتی پوځ سره مرستې ۱۴ ،فصل ،4/2009“،د  ۲۰۱۱کال د جنوری په اوومه په مستقیم یا انلین ډول الس رسی ورته
شوی دی.
 ,ISAF-IJC .64پیرستت CSTC-A ;11/21/2010 ,د سیګار د  10/4/2010غوښتنې ته ځواب؛ او د سیګار د  1/4/2011غوښتنې ته د  CSTC-Aځواب.
.۶۵سیګار ” ،د غونډو دښتونه -د  CJ1تعقیب11/17/2010 “،او  ،12/14/2010پی پی.2–1 .
 .۶۶د دفاع وزارت” ،د افغانستان امنیت او ثبات لپاره پرمختیاوی په اړه راپور ۱۷ ،1/2011“،پاڼه؛ د افغانستان په اړه د لندن کانفرانس ” ،افغانستان موافقیت“ ۵ 2/1/2006،پاڼه.
 .67د دفاع وزارت” ،د افغانستان امنیت او ثبات لپاره پرمختیاوی په اړه راپور ۷ 11/2010“ ،پاڼه
 .68ملګری ملتونه” ،د افغانستان حاالت او په نړیوال امن او سولې باندی د هغه اغیزې“۱۲/۱۰/۲۰۱۰ ،
 .69ملګری ملتونه” ،د افغانستان حاالت او په نړیوال امن او سولې باندی د هغه اغیزې“ ۴ ۱۲/۱۰/۲۰۱۰ ،پاڼه.
 .70ملګری ملتونه” ،د افغانستان حاالت او په نړیوال امن او سولې باندی د هغه اغیزې“.pp. 3–4 ۱۲/۱۰/۲۰۱۰ ،
 ،CSTC-A .71د سیګار د  10/4/2010او 1/4/2011پوښتنو ته ځواب؛ سیګار ۱۱-۶ ،څیړنې“ ،د افغان ملی امنیتی پوځ د سهولتو په وړاندی د خطرو لپاره د  ۱۱،۴میلیارډ ډالرو د پروګرام په اړه
ناسم پالنونهp. iii ،1/2011“،
.ISAF-IJC, PERSTAT, 12/30/2010 .72
.ISAF-IJC, PERSTAT, 12/30/2010; ISAF-IJC, PERSTAT, 9/30/2010 .73
.ISAF-IJC, PERSTAT, 12/30/2010 .74
 .75د افغانستان د بیارغونې لپاره د ځانګړی عمومی پلټنې د  1/4/2011غوښتنې ته د  IJCځواب
 .76د افغانستان د بیارغونې لپاره د ځانګړی عمومی پلټنې د  1/4/2011غوښتنې ته د  IJCځواب
 .77د افغانستان د بیارغونې لپاره د ځانګړی عمومی پلټنې د  1/4/2011غوښتنې ته د  IJCځواب
 .78د افغانستان د بیارغونې لپاره د ځانګړی عمومی پلټنې د  1/4/2011غوښتنې ته د  CSTC-Aځواب
“ ,NTM-A/CSTC-A .79د افغان د اردو الرښوونکی ،په قندهار کښی د ګمارل شوو د فراغات څخه وروسته ،11/15/2010،چی  ۲۰۱۰کال د دیسمبر په  ۱۵مستقیم یا انلین الس رسۍ ورته شوی
دی.
“ NTM-A/CSTC-A .80په نظامی اکاډمی کښی د ټاکنې په موخه د زرګونو افغانانو تر منځ سیالی او رقابت کیږی  11/4/2010چی د  ۲۰۱۰کال د دیسمبر په  ۱۲مه په مستقیم ډول الس رسی
شوی دی.
 .81د افغانستان د بیارغونې لپاره د ځانګړی عمومی پلټنې د  1/4/2011غوښتنې ته د  IJCځواب
 .82د افغانستان د بیارغونې لپاره د ځانګړی عمومی پلټنې د  1/4/2011غوښتنې ته د  CSTC-Aځواب
 .83د افغانستان د بیارغونې لپاره د ځانګړی عمومی پلټنې د  1/4/2011غوښتنې ته د  CSTC-Aځواب
 .84د افغانستان د بیارغونې لپاره د ځانګړی عمومی پلټنې د  1/4/2011غوښتنې ته د  CSTC-Aځواب
،USACE .85نوی  O&Mقراردادونه په دی موخه چی وسایل تثبیت او په افغانستان کښي د کار په اړه روزنې ترسره کول“ ,10/28/2010،چی د  ۲۰۱۰کال د دیسمبر په  ۲۷مه په مستقیم ډول
الس رسی شوی دی.
“ ,NTM-A .86افغان ملی امنیتی پوځ د  ,NTM-Aلخوا روزنه او وسایل تر السه کوی .د  ۲۰۱۱کال د جنوری په  ۱۱په مستقیم یا انلین ډول الس رسی ورته شوی دی.
 .87د افغانستان د بیارغونې لپاره د ځانګړی عمومی پلټنې د  1/4/2011غوښتنې ته د  CSTC-Aځواب؛ د افغانستان د بیارغونې لپاره د ځانګړی عمومی پلټنې د  1/13/2010غوښتنې ته د
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 CSTC-Aځواب
د افغانستان د بیارغونې لپاره د ځانګړی عمومی پلټنې د  1/4/2011غوښتنې ته د  IJCځواب
 LOTFA “UNDP۵ ,مرحله ،د دریمې ربع د پروژی د پرمختیا په اړه راپور ۵ ،۹/۲۰۱۰“،پاڼه.
 ”،CSTC-Aد قانون او نظم په اړه د مرستو لومړی مرحله د پنځمې پوری”10/2010 ،
.ISAF-IJC, PERSTAT, 11/21/2010
د افغانستان د بیارغونې لپاره د ځانګړی عمومی پلټنې د  1/4/2011غوښتنې ته د  IJCځواب
سیګار ،د  CSTC-A CJ1سره په  11/17/2010او 12/14/2010د ترسره شوو غونډو مهم ټکی؛  ,NTM-A/CSTC-A, ANP PERSTAT SOP, 11/18/2010دویمه پاڼه؛
 ,ISAF-IJCپرسیتت.11/21/2010 ,
د افغانستان د بیارغونې لپاره د ځانګړی عمومی پلټنې د  1/4/2011غوښتنې ته د  IJCځواب
د افغانستان د بیارغونې لپاره د ځانګړی عمومی پلټنې د  1/4/2011غوښتنې ته د  IJCځواب
د افغانستان د بیارغونې لپاره د ځانګړی عمومی پلټنې د  1/4/2011غوښتنې ته د  CSTC-Aځواب
د افغانستان د بیارغونې لپاره د ځانګړی عمومی پلټنې د  1/4/2011غوښتنې ته د  CSTC-Aځواب
د افغانستان د بیارغونې لپاره د ځانګړی عمومی پلټنې د  1/4/2011غوښتنې ته د  CSTC-Aځواب
 “،NTM-A/CSTC-Aد افغان استخدام شوو پولیسو زده کړو ،نظامی تکتیکونه 12/3/2010 “،چی د  ۲۰۱۰کال دیسمبر په  ۱۴انلین الس رسی ورته شوی دی.
د افغانستان د بیارغونې لپاره د ځانګړی عمومی پلټنې د  1/4/2011غوښتنې ته د  CSTC-Aځواب
د افغانستان د بیارغونې لپاره د ځانګړی عمومی پلټنې د  1/4/2011غوښتنې ته د  NTM-Aځواب
د افغانستان د بیارغونې لپاره د ځانګړی عمومی پلټنې د  1/4/2011غوښتنې ته د  NTM-Aځواب
د افغانستان د بیارغونې لپاره د ځانګړی عمومی پلټنې د  1/4/2011غوښتنې ته د  NTM-Aځواب
د افغانستان د بیارغونې لپاره د ځانګړی عمومی پلټنې د  1/4/2011غوښتنې ته د  NTM-Aځواب
د سیګار د معلوماتو پوښتني ته  CSTC-Aځواب.1/4/2011 ،
د افغانستان د بیارغونې لپاره د ځانګړی عمومی پلټنې د  1/4/2011غوښتنې ته د  CSTC-Aځواب
د افغانستان د بیارغونې لپاره د ځانګړی عمومی پلټنې د  1/4/2011غوښتنې ته د  CSTC-Aځواب
د افغانستان د بیارغونې لپاره د ځانګړی عمومی پلټنې د  1/4/2011غوښتنې ته د  CSTC-Aځواب
،USACEنوی  O&Mقراردادونه په دی موخه چی وسایل تثبیت او په افغانستان کښي د کار په اړه روزنې ترسره کول“ ,10/28/2010،چی د  ۲۰۱۰کال د دیسمبر په  ۲۷مه په مستقیم ډول
الس رسی شوی دی.
د سیګار د 1/4/2011او  1/13/2011پوښتنو ته د  CSTC-Aځواب
د افغانستان د بیارغونې لپاره د ځانګړی عمومی پلټنې د  1/4/2011غوښتنې ته د  CSTC-Aځواب؛ د افغانستان د بیارغونې لپاره د ځانګړی عمومی پلټنې د  1/13/2010غوښتنې ته د
 CSTC-Aځواب
د افغانستان د بیارغونې لپاره د ځانګړی عمومی پلټنې د  1/4/2011غوښتنې ته د  IJCځواب
د افغانستان د بیارغونې لپاره د ځانګړی عمومی پلټونکی د 1/11/2011ته د OSDځواب
د افغانستان د بیارغونې لپاره د ځانګړی عمومی پلټونکی د 1/11/2011او  10/14/2010ته د OSDځواب

د سیګار د معلوماتو پوښتنې ته د دفاع وزارت  OSDځواب1/11/2011،؛ د دفاع وزارت" ،په افغانستان کې د امنیت او ثبات په لوري پرمختګ ،11/2010 "،مخ .67
		
.115
 .116د افغانستان د بیارغونې لپاره د ځانګړی عمومی پلټونکی د 1/11/2011ته د OSDځواب
 .117د افغانستان د بیارغونې لپاره د ځانګړی عمومی پلټونکی د 1/11/2011ته د OSDځواب
 .118د افغانستان د بیارغونې لپاره د ځانګړی عمومی پلټونکی د 1/11/2011ته د OSDځواب
 NTM-A/CSTC-A،” MOI .119پيرودنه – توانا او شکایت12/12/10“،چی د  ۲۰۱۰کال د دسیمبر په  ۱۴مه انلین الس رسی ورته شوی دی.
 NTM-A/CSTC-A،” MOI .120پيرودنه – توانا او شکایت12/12/10“،چی د  ۲۰۱۰کال د دسیمبر په  ۱۴مه انلین الس رسی ورته شوی دی.
 .121د سیګار د 1/4/2011غوښتنې ته د  USFOR-Aځواب؛ د سیګار د10/4/2010غوښتنې ته د  CENTCOMځواب
 .122اوو ایم بي ،د افغانستان د بیارغونې ځانکړی عمومي پلټونکی ډیټا کال په هکله ځواب۲۰۱۱/۲۰/۱ ،
 .123د متحده ایاالتو د بهرنیو چارو وزارت ،د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي ـ نظامي چارو دیوان د اسلحو د منځه وړلو او کمولو اداره ( ،)PM/WRAد افغانستان د بیارغونې ځانکړی عمومي
پلټونکی مالي پلټنه ډیتا کال ته ځواب۲۰۱۱/۳/۱ ،
 .124د متحده ایاالتو د بهرنیو چارو وزارت ،د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي ـ نظامي چارو دیوان د اسلحو د منځه وړلو او کمولو اداره ( ،)PM/WRAد افغانستان د بیارغونې ځانکړی عمومي
پلټونکی مالي پلټنه ډیتا کال ته ځواب۲۰۱۱/۳/۱ ،
 .125د متحده ایاالتو د بهرنیو چارو وزارت ،د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي ـ نظامي چارو دیوان د اسلحو د منځه وړلو او کمولو اداره ( ،)PM/WRAد افغانستان د بیارغونې ځانکړی عمومي
پلټونکی مالي پلټنه ډیتا کال ته ځواب۲۰۱۱/۳/۱ ،
 .126د متحده ایاالتو د بهرنیو چارو وزارت ،د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي ـ نظامي چارو دیوان د اسلحو د منځه وړلو او کمولو اداره ( ،)PM/WRAد افغانستان د بیارغونې ځانکړی عمومي
پلټونکی مالي پلټنه ډیتا کال ته ځواب۲۰۱۱/۳/۱ ،
 .127د دی راپور د ب ضمیمه وګوری.
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 IECیا ” د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ټاکنو نهایی پایلې اعالن کړی “په  12/08/2010نیټه انلین لیدل شوی؛ ملګری ملتونه ”،د ملګرو ملتونو د سرمنشی راپور“.12/10/2010،
ملګری ملتونه ”،د افغانستان حاالت او په نړیوال امنیت او سوله باندی د هغه اغیزې“ 12/10/2010،دویمه پاڼه؛  CSISد افغانستان د ولسی جرګې لومړنۍ پایلې 10/26/2010“ ،چی د ۲۰۱۱
کال د جنوری په  ۱۸مه انلین لیدل شوی؛ د دیموکراسۍ ملی انسټیټوټ “ ،د  ۲۰۱۰کال د ولسی جرګې ټاکنې” http://2010.afghanistanelectiondata.org ،په  ۲۰۱۱کال د جنوری په
 ۱۹انلین لیدل شوی.
DoSیا د بهرنیو چارو وزارت” د افغانستان د ولسی جرګې تایید شوی پایلې11/24/2010“،د  ۲۰۱۰کال د جون په  ۱۲لیدل شوی دی.
فیفا یا د ازادو او عادالنه ټاکنو اداره ،مطبوعاتی اعالمیه”،په ټاکنو کښی اصالحات باید اوس پیل شی11/24/2010 “،
فیفا ،د  ۲۰۱۰کال د ټاکنو په اړه د څارنې پنځم راپوری :د ټاکنو د شمیرنې څخه بیا تر لومړنیو پایلو.12/14/2010 ،۱۱/۳/۲۰۱۰“،
فیفا ،د  ۲۰۱۰کال د ټاکنو په اړه د څارنې پنځم راپوری :د ټاکنو د شمیرنې څخه بیا تر لومړنیو پایلو۱۱/۳/۲۰۱۰“،
ملګری ملتونه ”،د افغانستان حاالت او په نړیوال امنیت او سوله باندی د هغه اغیزې “ ، 12/10/2010،.پی پی.3–2 .
ملګری ملتونه ”،د افغانستان حاالت او په نړیوال امنیت او سوله باندی د هغه اغیزې “،.دویمه پاڼه؛  ،CRSکتزمن ،کینت “ ،افغانستان :د دولت تشکیالت او کړنې 1/6/2009 ” ،اتمه پاڼه.
ملګری ملتونه ”،د افغانستان حاالت او په نړیوال امنیت او سوله باندی د هغه اغیزې ” 12/10/2010 ،دریمه پاڼه؛  ” USAIDپه افغانستان کښی د ټاکنو د پروسې سره مرسته (،)STEP
میاشتنۍ راپور ۲۰۱۰ -کال نومبر“.12/15/2010،
یونما ،مطبوعاتی اعالمیه ” ،د افغان ټاکنو د خپلواک ادارو لخوا د ګډ خبرتیا هرکلۍ کول“11/11/2010،
نړیوال بانګ “ ،د هیواد په کچه د درو میاشتو تازه معلومات :افغانستان.2011\1 "،
یونما ” ،په افغان میډیا کښی د نن ورځې مهم خبرونه“ 1/19/2011،په  ۲۰۱۱کال د جنوری په  ۱۹مه انلین ولیدل یا الس رسی شوی دی.
ملګری ملتونه” ،د افغانستان حاالت او په نړیوال امن او سولې باندی د هغه اغیزې“ 2 ۱۲/۱۰/۲۰۱۰ ،پاڼه.
د  ۲۰۱۰کال د جون په  ۱۱د ټاکنو د شکایتونو د کمیسیون مطبوعاتی اعالمیه.
د  ۲۰۱۰کال د نومبر په  ۱۱مه د ټاکنو د خپلواک او شکایتونو د کمیسیون ګډه خبرتیا.
ملګری ملتونه” ،د افغانستان حاالت او په نړیوال امن او سولې باندی د هغه اغیزې“ 2 ۱۲/۱۰/۲۰۱۰ ،پاڼه.
د ټاکنو د شکایتونو کمیسیون مطبوعاتی خبرتیا ” ،د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د مالی طرزالعمل څخه د کمپاین په وخت کښی سرغړونې “12/8/2010،
د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته د  USAIDځواب.12/27/2010،
د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته د  USAIDځواب.1/3/2011 ،
” NDIافغانستان :په ټاکنو کښی د ال زیات ګډون په موخه مرسته.11/2010 “،
ناټو” ،د ناټو او د افغانستان د اسالمی جمهوریت د هغو همکاریو په اړه چی د لیزبون ،پرتګال په غونډه کښی پری هوګړه شوی وه خبرتیا 11/20/2010 “،ملګری ملتونه ”،د افغانستان
حاالت او په نړیوال امنیت او سوله باندی د هغه اغیزې “12/10/2010،.؛ سپینه ماڼۍ” ،خبر پاڼه :په لیزبون ښار کښی د ناټو په غونډه کښی د ولسمشر اوباما ګډون “.11/20/2010،
ناټو” ،د ناټو او د افغانستان د اسالمی جمهوریت د هغو همکاریو په اړه چی د لیزبون ،پرتګال په غونډه کښی پری هوګړه شوی وه خبرتیا.11/20/2010 “،
ناټو” ،د ناټو او د افغانستان د اسالمی جمهوریت د هغو همکاریو په اړه چی د لیزبون ،پرتګال په غونډه کښی پری هوګړه شوی وه خبرتیا.11/20/2010 “،
ناټو” ،د ناټو او د افغانستان د اسالمی جمهوریت د هغو همکاریو په اړه چی د لیزبون ،پرتګال په غونډه کښی پری هوګړه شوی وه خبرتیا.11/20/2010 “،
ملګری ملتونه ” ،افغان ولسمشر د استمبول په غونډه کښی سیمیز حمایت تر السه کړ “ 11/27/2010،چی په  ۲۰۱۰کال د اوکتوبر په  ۱۲انلین لیدل شوی دی.
د امریکا دبهرنیو چارو وزارت ”،په مطبوعاتی غونډه کښی د امریکا سفیر ایکن بیری سرګندونې11/22/2010 “،
په  1/6/2011نیټه ترسره شوی پوښتنو او غوښتنو ته د  DoD OSDځواب.
 ،NDUتارزی ،ارمین ”،د افغانستان د بیارغونې د چارو بیا سنجونه“،پرایسم ۶۷ ، ۹/۲۰۱۰ ،پاڼه.
د سیګار د ارزوني پوښتني ته د دفاع وزارت ځواب1/14/2011،
ایشیا فاونډیشن ” ،افغانستان  :۲۰۱۰د افغانستان د خلکو په اړه سروې.11/9/2010 “،
د افغانستان اسالمی جمهوریت ،د ریاست جمهوری دفتر ” ،برهان الدین ربانی د صلح د عالی شورای د رییس په توګه وټاکل شو۱۲/۱۰/۲۰۱۰ “،
ملګری ملتونه” ،د افغانستان حاالت او به نړیوال امنیت او صلح باندی د هغه اغیزه۱۲/۱۰/۲۰۱۰ “ ،
اروپایی اتحادیه ،اعالمیه مطبوعاتی11/7/2010،؛ ملګری ملتونه ” ،د افغانستان حاالت او به نړیوال امنیت او صلح باندی د هغه اغیزه ۱۲/۱۰/۲۰۱۰ “ ،پنځمه پاڼه.
د سیګار د  1/12/2011معلوماتی غوښتنې ته د  DoSځواب.
د سیګار د څیړنو د  ۱/۱۳/۲۰۱۱پوښتنو ته د  DoD OSDځواب
ملګری ملتونه” ،د افغانستان حاالت او په نړیوال امن او سولې باندی د هغه اغیزې“ 6 ۱۲/۱۰/۲۰۱۰ ،پاڼه.
ملګری ملتونه” ،د افغانستان حاالت او به نړیوال امنیت او صلح باندی د هغه اغیزه۱۲/۱۰/۲۰۱۰ “ ،
ملګری ملتونه ،مطبوعاتی اعالمیه ” ،ملګری ملتونه د افغانستان د سولې د هځو سره د مرستې په موخه کارپوهان ځای په ځای کوی “ 1۶ ،10/31/2010،پاڼه
 ،DoDد امریکا د دفاع وزارت او د برتانیایی ستر جنرال کارټر سره د تیلی کانفرانس له طریقه افغانستان په اړه خبری خالصه“10/28/2010،
د بهرنیو چارو وزارت ” ،افغانستان ته سفر په اړه ځانګړی معلومات“10/29/2010،
د سیګار د  ۱/۶/۲۰۱۱معلوماتی غوښتنې ته د DoD OSDځواب
د سیګار د  ۱/۶/۲۰۱۱معلوماتی غوښتنې ته د DoD OSDځواب
د سیګار د  ۱/۶/۲۰۱۱معلوماتی غوښتنې ته د DoD OSDځواب
د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته د دفاع د محکمې ځواب.1/12/2011 ،
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ملګری ملتونه” ،د افغانستان حاالت او به نړیوال امنیت او صلح باندی د هغه اغیزه۱۲/۱۰/۲۰۱۰ “ ،
د سیګار د  ۱/۶/۲۰۱۱معلوماتی غوښتنې ته د DoD OSDځواب
د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته د دفاع د محکمې ځواب.1/12/2011 ،
د سیګار د  ۱/۶/۲۰۱۱معلوماتی غوښتنې ته د DoD OSDځواب
د سیګار د  ۱/۶/۲۰۱۱معلوماتی غوښتنې ته د DoD OSDځواب
 ” ،DoD/DoSد  DoDد سوابقو په اړه د پنټګون د ستر مامور په ګډون معلومات “11/23/2010،
دفاع وزارت یا  ” ،DoDد لوی درستیز د ویناوو څخه “12/17/2010،
دفاع وزارت یا  ” ،DoDد لوی درستیز د ویناوو څخه “12/17/2010،
ایشیا فاونډیشن ” ،افغانستان  :۲۰۱۰د افغانستان د خلکو په اړه سروې.11/9/2010 “،
د دفاع وزارت" ،په افغانستان کې د امنیت او ثبات په لوري پرمختګ.11/2010 "،
د دفاع وزارت" ،په افغانستان کې د امنیت او ثبات په لوري پرمختګ.11/2010 "،
 ،DoDد امریکا د دفاع وزارت او د برتانیایی ستر جنرال کارټر سره د تیلی کانفرانس له طریقه افغانستان په اړه خبری خالصه“10/28/2010،
د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته د  USAIDځواب.12/27/2010،
 ” ،DoD/DoSد  DoDد سوابقو په اړه د پنټګون د ستر مامور په ګډون معلومات “11/23/2010،
د امریکای ځواک د مطبوعاتی خدماتو څانګه ”،د جنرال په وینا مخور او سپین ژیری کوالی شی په قندهار والیت کښي د ثبات پروسه تقویه کړی10/28/2010،
 ” ،DoD/DoSد  DoDد سوابقو په اړه د پنټګون د ستر مامور په ګډون معلومات “11/23/2010،
د مسلح قواوو د مطبوعاتی خدماتو څانګه ” ،په هلمند والیت کښی پرمختیا تر سترګو کیږی “۱۰/۵/۲۰۱۰ ،
” ،DoSد مختلفو هیواد د مرستو د اثره په هلمند والیت کښی په حکومتی او پراختیایی څانګو کښی ښوالۍ راغلی “11/8/2010،
 ” ،DoDدفاع وزارت ستر جنرال میلز او هلمند والی ګالب منګل تر منځ د افغانستان په اړه د تیلی کانفرانس له الری خبری څرګندونې“12/7/2010،
 ” ،DoD/DoSد  DoDد سوابقو په اړه د پنټګون د ستر مامور په ګډون معلومات “11/23/2010،
 ” ،DoDدفاع وزارت ستر جنرال میلز او هلمند والی ګالب منګل تر منځ د افغانستان په اړه د تیلی کانفرانس له الری خبری څرګندونې“12/7/2010،
د سیګار د  ۱/۳/۲۰۱۱نیټې غوښتنې ته د  USAIDځواب .افغانستان ،خبر پاڼه ” ،محلی حکومت او د ټولنې پرمختیا “۶/۲۰۱۰ ،
د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته د  USAIDځواب.1/3/2011 ،
د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته د  USAIDځواب.1/3/2011 ،
د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته د  USAIDځواب.1/3/2011 ،
د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته د دفاع د محکمې  OSDځواب .1/11/2011
د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته د دفاع د محکمې  OSDځواب .1/11/2011
د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته د دفاع د محکمې  OSDځواب .1/11/2011
د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته د دفاع د محکمې  OSDځواب .1/11/2011
ملګری ملتونه” ،د افغانستان حاالت او په نړیوال امن او سولې باندی د هغه اغیزې“ 10 ۱۲/۱۰/۲۰۱۰ ،پاڼه.
ملګری ملتونه ”،د افغانستان حاالت او په نړیوال امنیت او سوله باندی د هغه اغیزې “ ، 12/10/2010،.پی پی.9–8 .
د ملکی خدمتونو او مستقل اصالحاتو کمیسیون IARCSC ” ،ته د نورو مقرریو په اړه صالحیتونه “ ۲۰۱۰ ،کال د دیسمبر په شلمه انلین لیدل یا الس رسی ورته شوی دی.
ایشیا فاونډیشن ” ،افغانستان  :۲۰۱۰د افغانستان د خلکو په اړه سروې.11/9/2010 “،
اروپایی اتحادیه ،مطبوعاتی اعالمیه۱۰/۱۰/۲۰۱۰،
د سیګار د  ۱/۷/۲۰۱۱معلوماتی غوښتنې ته د  DoD OSDځواب
د سیګار د  ۱/۳/۲۰۱۱معلوماتي غوښتنې ته د  USAIDځواب
د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته د  USAIDځواب.12/27/2010 ،
د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته د  USAIDځواب.1/3/2011 ،
 ،ISAFمطبوعاتی اعالمیه ،د محکمې نوی ودانی په کاپیسا والیت کښی د قانون د پلی کولو اصل ال نور قوی او ټینګ کړی “۱۱/۱۵/۲۰۱۰ ،
ملکری ملتونه ،مطبوعاتی خبرتیا ،د حقوقی او عدلی حقوقو په اړه د عامه پوهاوی پروګرامونه په خوست والیت کښی “۱۰/۱۰/۲۰۱۰ ،
ملګری ملتونه” ،د افغانستان حاالت او په نړیوال امن او سولې باندی د هغه اغیزې“ 10 ۱۲/۱۰/۲۰۱۰ ،پاڼه.
ایشیا فاونډیشن ” ،افغانستان  :۲۰۱۰د افغانستان د خلکو په اړه سروې.11/9/2010 “،
 ،INLد سیګار د معلوماتو غوښتني ته ځواب1/6/2011 ،
 :INL,“JSSPښه راغالست” ،په  ۷/۷/۲۰۱۰انلین لیدل او یا تر السه شوی دی.
د سیګار د  ۱/۶/۲۰۱۱نیټې معلوماتي غوښتنې ته د  INLځواب؛ د افغانستان اسالمی جمهوریت ،د لومړیتوبونو او تطبیق پالن ۱۶ ،۷/۲۰/۲۰۱۰ “ ،پاڼه
د سیګار د  ۱/۶/۲۰۱۱نیټې معلوماتي غوښتنې ته د  INLځواب; د سیګار د  7/10/2010نیټې معلوماتي غوښتنې ته د  INLځواب ؛د سیګار د  9/29/2010نیټې معلوماتي غوښتنې ته د INL
ځواب
د سیګار د  ۱/۶/۲۰۱۱نیټې معلوماتي غوښتنې ته د  INLځواب
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د سیګار د  ۱/۶/۲۰۱۱نیټې معلوماتي غوښتنې ته د  INLځواب
د  ۱/۶/۲۰۱۱معلوماتی غوښتنې ته د  DoD/OSDځواب; د سیګار څیړنو ته د  DoD/OSDځواب۱/۱۸/۲۰۱۱ ،
 ، “ CENTCOMبندیان افغان ټولنې ته د بیرته ګرځیدو لپاره چمتو دی ”۱۱/۱۰/۲۰۱۰ ،
د سیګار د  ۱/۶/۲۰۱۱معلوماتی غوښتنې ته د DoD OSDځواب
د سیګار د  1/3/2011نیټې معلوماتي غوښتنې ته د  INLځواب.
د سیګار د  1/3/2011نیټې معلوماتي غوښتنې ته د  INLځواب.
د ملګرو ملتو د مهاجرینو ستر کمیسیون ” ،دامریکا متحده ایاالت “ www.unhcr.org،په  ۱/۲۱/۲۰۱۱نیټه انلین لیدل شوی دی ؛ د ملګرو ملتو د مهاجرینو لپاره ستر کمیسیون،نړیواله غوښتنه
 ۲۰۱۱تازه او نوی “۱۲/۱/۲۰۱۰ ،
 UNHCR، ” ۲۰۱۱جهانی غوښتنې نوی معلومات “۱۲/۱/۲۰۱۰ ،
ملګری ملتونه” ،د افغانستان حاالت او به نړیوال امنیت او صلح باندی د هغه اغیزه۱۲/۱۰/۲۰۱۰ “ ،
 UNHCR، “۲۰۱۱کال په اړه د جهانی نیو معلوماتو غوښتنه“ 12/1/2010.،د سیګار د څیړنو د  1/17/2011معلوماتې غوښتنې په د امریکا د بهرنیو چارو د وزرات یا  DoSځواب.
.یونما ،مطبوعاتی اعالمیه ” ،د هيواد په کچه هغه مضر دودنه او فرهنګ چی د ښځو د حقوقو د تاوتریخوالی سبب ګرځی :د ښځو په وړاندی د تاوتریخوالی د منځه وړولو قانون په باید ژر تر ژره
پلی شی۱۲/۹/۲۰۱۰ “ ،؛ یونما ” ،د ښځو په وړاندی د ناوړه دودونو د منځه وړلو قانون باید ژر تر ژره پلی شی “۱۲/۹/۲۰۱۰ ،
یونما ،مطبوعاتی اعالمیه ” ،د هيواد په کچه هغه مضر دودنه او فرهنګ چی د ښځو د حقوقو د تاوتریخوالی سبب ګرځی :د ښځو په وړاندی د تاوتریخوالی د منځه وړولو قانون په باید ژر تر ژره
پلی شی۱۲/۹/۲۰۱۰ “ ،؛ یونما ” ،د ښځو په وړاندی د ناوړه دودونو د منځه وړلو قانون باید ژر تر ژره پلی شی “۱۲/۹/۲۰۱۰ ،
 ،AIHRCمطبوعاتی اعالمیه AIHRC ”،په هیواد کښي د ماشومانو دحقوقو په اړه اندیښنه لری “.۱۱/۲۰/۲۰۱۰ ،
 ،AIHRCمطبوعاتی اعالمیه AIHRC ”،په هیواد کښي د ماشومانو دحقوقو په اړه اندیښنه لری “.۱۱/۲۰/۲۰۱۰ ،
 UNICEF, “UNICEFپه افغانستان کښي د ماشومانو په اړه د بشپړ قانون او مقرارتو غوښته وکړه.11/23/2010 ”,
 UNICEF, “UNICEFپه افغانستان کښي د ماشومانو په اړه د بشپړ قانون او مقرارتو غوښته وکړه.11/23/2010 ”,
د دی راپور د ب ضمیمه وګوری.
د بهرنیو چارو وزارت" ،د افغانستان او پاکستان د سيمييز ثبات ستراتيژي ،1/2010 "،مخونه .i، 18
نړیوال بانګ” ،د افغانستان د اقتصاد په اړه تازه معلومات “ ۱۰/۲۰۱۰ ،لومړی پاڼه
نړیوال بانګ” ،د افغانستان د اقتصاد په اړه تازه معلومات “ ۱۰/۲۰۱۰ ،مخ .۲
نړیوال بانګ” ،د افغانستان د اقتصاد په اړه تازه معلومات “ ،۱۰/۲۰۱۰ ،پی پي.3–2 .
 ،USAIDمطبوعاتی اعالمیهUSAID ” ،د افغان کروندګرو سره د  ۳۰میلیون ډالرو مرسته وکړه “.۲/۴/۲۰۱۰ ،
نړیوال بانګ” ،د افغانستان د اقتصاد په اړه تازه معلومات “ ۱۰/۲۰۱۰ ،دریمه پاڼه
نړیوال بانګ” ،د افغانستان د اقتصاد په اړه تازه معلومات “ ،۱۰/۲۰۱۰ ،پی پي.14 ,13 .
نړیوال بانګ” ،د افغانستان د اقتصاد په اړه تازه معلومات “ ۱۰/۲۰۱۰ ،پنځمه پاڼه
نړیوال بانګ” ،د افغانستان د اقتصاد په اړه تازه معلومات “ ،۱۰/۲۰۱۰ ،پی پي.5–4 .
” ،DoSد افغانستان ا و پاکستان د سیمیز ثبات لپاره ستراتیژی “ ۱/۲۰۱۰ ،پی  ،ای
د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته د  USAIDځواب.1/5/2011،
د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته د  USAIDځواب.1/5/2011 ،
د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته د  USAIDځواب.1/5/2011 ،
 ،DoSپه کابل کښي د امریکا سفارت ” ،افغان کروندګر د  ۱۰۰میلیون ډالرو په ارزښت د کرهنې د پرمختیایی مرستو څخه ال زیاتېګټه او امتیازات تر السه کوی “۷/۲۱/۲۰۱۰،
د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته د  USAIDځواب.1/5/2011 ،
نړیوال بانګ” ،د افغانستان د اقتصاد په اړه تازه معلومات “ ،۱۰/۲۰۱۰ ،پی پي.10 ,1 .
د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته د خزانې ځواب.1/4/2011 ،
د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته د خزانې ځواب.1/4/2011 ،
د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته د خزانې ځواب.1/4/2011 ،
نړیوال بانګ” ،د افغانستان د اقتصاد په اړه تازه معلومات “ ۱۰/۲۰۱۰ ،لسمه پاڼه
د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته د خزانې ځواب.1/4/2011 ،
نړیوال بانګ” ،د افغانستان د اقتصاد په اړه تازه معلومات “ ۱۰/۲۰۱۰ ،لسمه پاڼه; د سیګار د  ۱/۴/۲۰۱۱نیټې غوښتنې ته د امریکا د خزانې لخوا ځواب.
 CITI، CITIاو د افغانستان بین المللی بانګ په یو بانګی هوکړه لیک سره سال شول “۱۰/۱۳/۲۰۱۰ ،
 CITI، CITIاو د افغانستان بین المللی بانګ په یو بانګی هوکړه لیک سره سال شول “۱۰/۱۳/۲۰۱۰ ،
نړیوال بانګ” ،د افغانستان د اقتصاد په اړه تازه معلومات “ ۱۰/۲۰۱۰ ،لسمه پاڼه
” ،World Bank/DfIDد افغانستان د مصرافو بیا کتنه  :۲۱۰۱د ملکی مصارفو بڼه او د مالی کالی پایښت ” ،دویمه پاڼه
 ،IMFسیمیز اقتصاد ته کتنه  :منځنۍ اسیا او مرکزی اسیا ۶۳ ،۱۰/۲۰۱۰ “ ،پاڼه
د دفاع وزارت" ،په افغانستان کې د امنیت او ثبات په لوري پرمختګ ،,11/2010 ,)1230( "،مخ .73
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د دفاع وزارت" ،په افغانستان کې د امنیت او ثبات په لوري پرمختګ ،,11/2010 ,)1230( "،مخ .73
د دفاع وزارت" ،په افغانستان کې د امنیت او ثبات په لوري پرمختګ ،,11/2010 ,)1230( "،مخ .73
 ،USAIDمطبوعاتي اعالمیه" ،د افغانستان د ملکي خدمت کمیسیون او د متحده ایاالتو دولت د تفاهم یادداښت السلیک کړ چې د ملکي خدمت مالتړ پروګرام پیل کړي.۲۰۱۰\۲۲\۲ "،
 ،DoSپه کابل کښی د امریکا سفارت ،مطبوعاتی اعالمیه” ،د افغانستان د ملی ګمرکاتو د اکاډمی افتتاحیه فراغت ،کابل “ ۳/۱۵/۲۰۱۰ ،؛ د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته د خزانې ځواب،
.1/4/2011
نړیوال بانګ” ،د افغانستان د اقتصاد په اړه تازه معلومات “ ۱۰/۲۰۱۰ ،لسمه پاڼه
د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته د خزانې ځواب.1/4/2011 ،
” ،DoSد افغانستان ا و پاکستان د سیمیز ثبات لپاره ستراتیژی “ ۱/۲۰۱۰ ،مخ .18
 ،UNDPد ۲۰۱۰کال د بشری پرمختیاو په اړه راپور  ۵۰ ،۱۱/۴/۲۰۱۰،پاڼه
 ،UNDPد ۲۰۱۰کال د بشری پرمختیاو په اړه راپور  ،۱۱/۴/۲۰۱۰،پی پی .200 ,171 ,163 ,159 ,145
 ،UNDPد ۲۰۱۰کال د بشری پرمختیاو په اړه راپور  ،۱۱/۴/۲۰۱۰،پی پی .24 ,13
د سیګار د  ۱/۴/۲۰۱۱نیټې غوښتنې ته د  CENTCOMځواب
د سیګار د  1/7/2011نیټې غوښتنې ته د  CENTCOMځواب
د سیګار د  ۱/۴/۲۰۱۱نیټې غوښتنې ته د  CENTCOMځواب
د امریکا کانګرس ،د مسلح خدمتونو په اړه د امریکا سنا او پارلما ته د  H.R. 6523په هکله د کمیټو لخوا ګډه تفصیلی وینا ،۱۲/۲۲/۲۰۱۰ ،
پی پي .123–122
د افغانستان اسالمی جمهوریت ،د رییس جمهور دفتر ” ،د  TAPIپه غوڼده کښی د حامد کرزی لنډه وینا۱۲/۱۱/۲۰۱۰ “ ،؛  ،MoMمطبوعاتی اعالمیه ،افغانستان د ترکمنیستان څخه د افغانستان
له الری پاکستان او هندوستان د غزیدونکی غاز د انتقال په اړه نهایی او الس لیک کړه.۹/۲۲/۲۰۱۰ “ ،
 ،IAGSد انرژی امنیت له جورنال څخه “ ،افغانستان ،او د  TAPIپایپلین ،او د انرژی جیوپولیتکس “ ،د جوهان پوستر ۶ ،۳/۲۳/۲۰۱۰ ،پاڼه؛  ،ADBد تخنیکی مرستو مشورتی راپور ” ،د
افغانستان اسالمی جمهوریت :د طبعی غاز پرمختیایی پروژې چمتو کول ( پروژه ،۱۲/۲۰۰۷“ ،)37085 #نمه پاڼه
د روسيې غژ ” ،غازپرم به د افغانستان ترکمنستان د غاز د نل لیکې لپاره د داوطلبۍ کښی ګډون وکړی “۱۰/۲۲/۲۰۱۰،
د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته د  USAIDځواب.1/5/2011 ،
د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته د  USAIDځواب.1/3/2011 ،
د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته د  USAIDځواب.1/3/2011 ،
د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته د  USAIDځواب.1/3/2011 ،
د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته د  USAIDځواب.1/3/2011 ،
 GAO، ۱۱-۱۳۸څیړنه ”،د افغانستان د اوبو د څانګې د تقویې لپاره د امریکا مرستې ،خو د پالن او همغژی په برخه کښی ال نور پرمختګ ته اړتیا شته ده“ ،۱۱/۲۰۱۰ ،لومړی پاڼه
اروپایی اتحادیه ”،ملی او زیانمکیدو د خطرونه ارزونه  :۲۰۰۷/۸د افغانستا پروفایل ،۱۰/۲۰۰۹ “،مخ .iii
نړیوال بانګ ،د افغانستان پرمختیایی فورم  “ ،۲۰۰۷افغانستان  :چیلنجونه او پرمختګ “،په  ۱/۱۲/۲۰۱۱انلین لیدل یا الس رسی ورته شوی دی.
 GAO، ۱۱-۱۳۸څیړنه ”،د افغانستان د اوبو د څانګې د تقویې لپاره د امریکا مرستې ،خو د پالن او همغژی په برخه کښی ال نور پرمختګ ته اړتیا شته ده“.pp. 1, 5 ،۱۱/۲۰۱۰ ،
 GAO، ۱۱-۱۳۸څیړنه ”،د افغانستان د اوبو د څانګې د تقویې لپاره د امریکا مرستې ،خو د پالن او همغژی په برخه کښی ال نور پرمختګ ته اړتیا شته ده“ ۴۳ ،۱۱/۲۰۱۰ ،پاڼه.
د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته د  USAIDځواب.1/5/2011 ،
د سیګار د معلوماتو پوښتني ته د  USAIDځواب ;1/5/2011 ،د سیګار د ارزوني پوښتني ته د  USAIDځواب.1/13/2011 ،
 ،ISAFمطبوعاتی اعالمیه ” ،په تګاب ولسوالۍ کښی د سرک د ساتنې او کارونې ټیم۱۱/۲۹/۲۰۱۰ “،
د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته د  USAIDځواب.1/5/2011 ،
” ،CIMICپه افغاستان کښی د زیربنایی برخو ځانګړۍ راپور :د افغان ریل بیا راژوندی کیدل ،۱۱/۱۸/۲۰۱۰“ ،پی پی  ،ADB ;4 ,1 .د  ADBغړی ،لویی سهمیې او د رای ورکونې توان د
 ۲۰۰۹کال د دیسمبر  ۳۱سره په سمونو “ چی د ۲۰۱۱کال د جنوری په  ۱۳انلین لیدل یا الس رسی ورته شوی دی.
” ،CIMICپه افغاستان کښی د زیربنایی برخو ځانګړۍ راپور :د افغان ریل بیا راژوندی کیدل ،۱۱/۱۸/۲۰۱۰“ ،پی پی .4 ,3 ,1 .
” ،CIMICپه افغاستان کښی د زیربنایی برخو ځانګړۍ راپور :د افغان ریل بیا راژوندی کیدل ،۱۱/۱۸/۲۰۱۰“ ،پی پی .4 ,3 .
” ،CIMICپه افغاستان کښی د زیربنایی برخو ځانګړۍ راپور :د افغان ریل بیا راژوندی کیدل ،۱۱/۱۸/۲۰۱۰“ ،پی پی؛ دریمه پاڼه؛ ارزو تلویزیون افغانستان ،ترانسګرپت ” ،د امریکا استازۍ د
افغانستان شمال ته د مشورو د پیل په موخه سفر وکړ.۲/۱۴/۲۰۱۰ ،
” ،CIMICپه افغاستان کښی د زیربنایی برخو ځانګړۍ راپور :د افغان ریل بیا راژوندی کیدل ،۱۱/۱۸/۲۰۱۰“ ،پی پی .4–3 .
اروپایی اتحادیه ،مطبوعاتی اعالمیه ” ،د هوای الری په مواد د بندیز په اړه د کمیسیون نوی معلومات۱۱/۲۳/۲۰۱۰ ،
اروپایی اتحادیه ،حقوقی خبرتیا ،د هغو موادو په اړه تازه معلومات چی په انتقال یی بندیز لګول شوی دی۱۱/۲۳/۲۰۱۰ ،
 ،SAFIتازه معلومات” ،د اروپایی اتحادیه لخوا په افغان هوای چلند باندی بندیز المل شو چی د صافی هوای خدمتونو د کابل او فرانګپورټ تر منځ هوایی پروازنه وځنډول شی۱۲/۲۰/۲۰۱۰ “ ،
نړیوال بانګ” ،د افغانستان د اقتصاد په اړه تازه معلومات “ ۱۰/۲۰۱۰ ،لسمه پاڼه
ډاو جونز ” ،د افغانستان د موبایل د شبکې قرارداد نوکیا سیمنز شبکې تر السه کړ۱۱/۲/۲۰۱۰ “ ،؛  MCITویب سایټ ،په افغانستان کښی د جی ایس ایم د موبایل کاروونکی ،په ۱۲/۳۰/۲۰۱۰
په انلین ډول لیدل یا هم الس ورته شوی دی؛ د افغانستان د تیلی کام د مقرارتو صالحیتونه ( ” ،)ATRAپه افغانستان کښی د تیلی کام په برخه کښی پرمختګونو ته یوه لنډه کتنه “،په ۱/۱۲/۲۰۱۱
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په انلین ډول لیدل شوی دی.
” ،MCITد  ۲۰۱۰کال د جون تر اخرو پوری د تیلی کام په اړه شمیرې “ ۱۲/۳۰/۲۰۱۰ ،نیټه باندی انلین لیدل شوی دی؛ د افغانستان د تیلی کام د مقرارتو صالحیتونه 3G ” ،نیټ ورک څه
شی دی ۱۲/۳۰/۲۰۱۰ “،نیټه باندی انلین لیدل شوی دی؛ د ملی دفاع پوهنتون ” ،د بیا رغونې او پراختیا په اړه معلومات او نښلوونکی تیکنالوژی :د افغانستان په وړاندی ستونزې او فرصتونه“،
 ۲۸ ،۱/۲۰۰۸پاڼه
د ازادۍ رادیو ،مطبوعاتی اعالمیه ” ،د ازادۍ رادیو په افغانستان کښی د ایس ام ایس خدمتونه پیل کړل.۱۱/۱۸/۲۰۱۰ “ ،
د ازادی اروپا رادیو /د ازادیۍ رادیو ویب سایټ ،د افغانستان د ازادۍ رادیو ،چی په  ۱۲/۲۹/۲۰۱۰نیټې باندی انلین لیدل او الس رسی ورته شوی دی.
د سیګار د  ۱/۴/۲۰۱۱نیټې غوښتنې ته د  CENTCOMځواب
د سیګار د  10/4/2010نیټې غوښتنې ته د  CENTCOMځواب
 ” ،CIMICد افغانستان -امنیت :په افغانستان کښی د خصوصی امنیتی کمپنیو ( )PSCsمعما“ ۴ ،۱۲/۲۰/۲۰۱۰ ،پاڼه
د امریکا غژو ”،کرزی د خصوصی امنیتی کمپنیو د بندلو د پالن اعالن وکړ ،۱۲/۶/۲۰۱۰“،چی په  12/22/2010نیټه باندی انلین لیدل شوی دی.
 ،USDAمطبوعاتی اعالمیه USDA ” ،په افغانستان کښی د خوارکی مواد د ساتنې په موخه د هڅو د ښوالی لپاره الره چاری په کوته کړی “۱۱/۵/۲۰۱۰ ،
 ,USAID, DCHA/OFDAلومړی خبرپاڼه ۲۰۱۱ ،مالی کال” ،افغانستان – پیچلې انرژی.۱۲/۹/۲۰۱۰ “ ،
 VEGA، VEGAد افغانستان د کرهنې د بیا راژوندی کولو لپاره د  USDA ۳۶میلیون ډالره مرسته وکړه “.۱/۳/۲۰۱۱ ،
 ” ،USAIDد  306-10-0031شمیره پروپوزل غوښتنه وکړه :په افغانستان کښی د ځمکې اصالح پروژه ( ،LARA) ، ۷/۲۹/۲۰۱۰لسمه پاڼه
نړیوال بانګ ”،په  ۲۰۱۱کال کښی د سوداګرۍ کړنه :افغانستان.11/3/2010”،
نړیوال بانګ ”،په  ۲۰۱۱کال کښی د سوداګرۍ کړنه :افغانستان ،11/3/2010 ”،مخ .24
نړیوال بانګ ”،په  ۲۰۱۱کال کښی د سوداګرۍ کړنه :په سرمایه ګذارۍ کښی تغیر راوستل ،۱۱/۳/۲۰۱۰ “ ،پی پي .68–63 .
د دی راپور د ب ضمیمه وګوری.
 ،UNODCپه  CNTAکښي د لومړی ځل لپاره د افغانانو لخوا افغانانو ته روزنه ورکول۱۲/۷/۲۰۱۰ “ ،؛  ” ،UNODCد افغانستان د تریاکو په اړه سروې  :۲۰۰۹د سروې مندنې،۹/۲۰۰۹“ ،
لومړی پاڼه.
د سیګار څیړنو د  ۱/۱۳/۲۰۱۱نیټې پوښتنې ته د DoDځواب
،UNODCجنوب ختیځه اسیا  :د تریاکو سروې  ،۱۲/۲۰۱۰ “ ،۲۰۱۰نهمه پاڼه
،UNODCجنوب ختیځه اسیا  :د تریاکو سروې  ،۱۲/۲۰۱۰ “ ،۲۰۱۰مخ .57
،UNODCجنوب ختیځه اسیا  :د تریاکو سروې  ،۱۲/۲۰۱۰ “ ،۲۰۱۰پی پی .11
د سیګار د  1/6/2011نیټې غوښتنې ته د  INLځواب;  ” ،UNODCد افغانستان د تریاکو په اړه سروې  ۲۰۰۹کال :د سروې مندنې ،۹/۲۰۰۹ “ ،لومړی پاڼه.
 ،INLد سیګار د معلوماتو غوښتني ته ځواب1/6/2011 ،
،UNODCجنوب ختیځه اسیا  :د تریاکو سروې  ،۱۲/۲۰۱۰ “ ،۲۰۱۰پی پی .63 ,45
 ،UNODCپه  CNTAکښي د لومړی ځل لپاره د افغانانو لخوا افغانانو ته روزنه ورکول۱۲/۷/۲۰۱۰ ،
 ،INLد سیګار د معلوماتو غوښتني ته ځواب1/6/2011 ،
د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته د دفاع د محکمې ځواب.1/6/2011 ،
د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته د دفاع د محکمې ځواب.1/6/2011 ،
د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته د دفاع د محکمې ځواب.1/6/2011 ،
د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته د دفاع د محکمې ځواب.1/6/2011 ،
د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته د دفاع د محکمې ځواب.1/6/2011 ،
 UNODC،” UNODCاو بدیل پرمختیا “ ،چی په  12/14/2010انلین لیدل او الس رسۍ ورته شوی دی؛ د سیګار د  1/6/2011نیټې غوښتنې ته د  INLځواب
 ،INLد سیګار د معلوماتو غوښتني ته ځواب1/6/2011 ،
د افغانستان اسالمی جمهوریت ” ،د افغانستان او پاکستان دثبات په اړه ستراتیژی ۵ ،۱۲/۲۰۰۹ “ ،پاڼه
د سیګار د 1/3/2011نیټې غوښتنې ته د  USAIDځواب
 ،USAID، ” AVIPA Plusچی په  1/14/2011نیټه الس رسی ورته شوی.
د سیګار د 1/3/2011نیټې غوښتنې ته د  USAIDځواب
د سیګار د معلوماتو پوښتني ته د  USAIDځواب .1/3/2011 ،یادداښت IDEA-NEW :په شمال ختیځ او لویدځ کښی د اقتصادی بدیل په برخه کښی د مفکورو مخفف دی.
 ” ،INLافغانستان :د مخدره توکو قاچاق/تجارت۳/۲۰۰۳ ” ،؛ د سیګار د 1/3/2011نیټې غوښتنې ته د  USAIDځواب.
د سیګار د 1/3/2011نیټې غوښتنې ته د  USAIDځواب; د  ۲۰۱۰مالی کال په اړه د  USAIDراپور ,AWATT,” 9/30/2010 :مخ .9
د سیګار د 1/3/2011نیټې غوښتنې ته د  USAIDځواب؛  NMدولتی پوهنتون ” ،د افغانستان د اوبو ،کرهنې او تیکنالوژۍ انتقال “ ،چی په  ۱/۹/۲۰۱۱په انلین ډول الس رسی ورته شوی.
د سیګار د 1/3/2011نیټې غوښتنې ته د  USAIDځواب؛  NMدولتی پوهنتون ” ،د افغانستان د اوبو ،کرهنې او تیکنالوژۍ انتقال “ ،چی په  ۱/۹/۲۰۱۱په انلین ډول الس رسی ورته شوی.
د نوی میکسیکو دولتی پوهنتون ،د افغانستان د اوبو ،کرهنې او تیکنالوژۍ انتقال “ ،چی په  ۱/۹/۲۰۱۱په انلین ډول الس رسی ورته شوی  ،د سیګار د 1/3/2011نیټې غوښتنې ته د USAID
ځواب.
د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته د  USAIDځواب.1/3/2011 ،
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 ،INLد سیګار د معلوماتو غوښتني ته ځواب1/6/2011 ،
،UNODCجنوب ختیځه اسیا  :د تریاکو سروې  ،۱۲/۲۰۱۰ “ ،۲۰۱۰مخ .68
د دی راپور د ب ضمیمه وګوری.
 ،UNAMAپه هرات والیت کښی د فساد په وړاندی د مبارزې لپاره د خلکو او ځایی اوسیدونکو مرستو ته اړتیا شته ده :حکومت ” ،چی په  ۱۲/۱۴/۲۰۱۰نیټه باندی انلین لیدل او یا هم الس رسی
ورته شوی دی.
ایشیا فاونډیشن ” ،افغانستان  :۲۰۱۰د افغانستان د خلکو په اړه سروې ۷۹ ،11/9/2010 “،پاڼه؛ نړیوال شفافیت ” ،د نړیوال فساد د کچې سنجونه  ۴۷ ،۱۲/۹/۲۰۱۰ “،۲۰۱۰پاڼه.
د افغانستان د خلکو په اړه سروې ۷۹ ،11/9/2010 “،پاڼه؛ نړیوال شفافیت ” ،د نړیوال فساد د کچې سنجونه  ۴۷ ،۱۲/۹/۲۰۱۰ “،۲۰۱۰پاڼه
د افغانستان د خلکو په اړه سروې ۷۹ ،11/9/2010 “،پاڼه؛ نړیوال شفافیت ” ،د نړیوال فساد د کچې سنجونه  ۴۳ ،۱۲/۹/۲۰۱۰ “،۲۰۱۰پاڼه
د افغانستان د خلکو په اړه سروې ۷۹ ،11/9/2010 “،پاڼه؛ نړیوال شفافیت ” ،د نړیوال فساد د کچې سنجونه  46 ،۱۲/۹/۲۰۱۰ “،۲۰۱۰پاڼه
 ،UNAMAپه هرات والیت کښی د فساد په وړاندی د مبارزې لپاره د خلکو او ځایی اوسیدونکو مرستو ته اړتیا شته ده :حکومت ” ،چی په  ۱۲/۱۴/۲۰۱۰نیټه باندی انلین لیدل او یا هم الس رسی
ورته شوی دی.
 ،UNAMAپه هرات والیت کښی د فساد په وړاندی د مبارزې لپاره د خلکو او ځایی اوسیدونکو مرستو ته اړتیا شته ده :حکومت ” ،چی په  ۱۲/۱۴/۲۰۱۰نیټه باندی انلین لیدل او یا هم الس رسی
ورته شوی دی.
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” HOOACمونږ څوک یو؟ “ چی په  ۱۲/۱۴/۲۰۱۰نیټه باندی انلین الس رسی ورته شوی دی.
 ،UNAMAپه هرات والیت کښی د فساد په وړاندی د مبارزې لپاره د خلکو او ځایی اوسیدونکو مرستو ته اړتیا شته ده :حکومت ” ،چی په  ۱۲/۱۴/۲۰۱۰نیټه باندی انلین لیدل او یا هم الس رسی
ورته شوی دی.
 ” ،DoDپه افغانستان کښي د امنیت او ثبات د پرمختګ په اړه راپور “  ،۱۱/۲۰۱۰،پی پی.64–63 .
 ،INLد سیګار د معلوماتو غوښتني ته ځواب1/6/2011 ،
د سیګار د  1/6/2011نیټې غوښتنې ته د  INLځواب؛  ،DoJلوی څارنوال د افغان او امریکایی مسولینو سره د کتنې په موخه افغانستان ته سفر وکړ.۲۰۱۰ /۶/۳۰ “ ،
 ،DoJلوی څارنوال د افغان او امریکایی مسولینو سره د کتنې په موخه افغانستان ته سفر وکړ۲۰۱۰ /۶/۳۰ “ ،
 ،INLد سیګار د معلوماتو غوښتني ته ځواب1/6/2011 ،
 ،DoJلوی څارنوال د افغان او امریکایی مسولینو سره د کتنې په موخه افغانستان ته سفر وکړ.۲۰۱۰ /۶/۳۰ “ ،
 ،INLد سیګار د معلوماتو غوښتني ته ځواب1/6/2011 ،
 ،INLد سیګار د معلوماتو غوښتني ته ځواب.1/6/2011 ،
د دفاع وزارت" ،په افغانستان کې د امنیت او ثبات په لوري پرمختګ ،2010\11 "،مخ .63
 ،INLد سیګار د معلوماتو غوښتني ته ځواب.1/6/2011 ،
 ،DoJلوی څارنوال د افغان او امریکایی مسولینو سره د کتنې په موخه افغانستان ته سفر وکړ۲۰۱۰ /۶/۳۰ “ ،
 ،INLد سیګار د معلوماتو غوښتني ته ځواب1/6/2011 ،
 ،INLد سیګار د معلوماتو غوښتني ته ځواب1/6/2011 ،
 ،INLد سیګار د معلوماتو غوښتني ته ځواب1/6/2011 ،
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د افغانستان بیا رغونه

I

ځانګړی عمومي پلټونکی

