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درې میاشتنۍ راپور د متحده ایاالتو کانګرس ته

اپریل ،۳۰
۲۰۱۱

د سرپاڼې انځورونه (د بره چپ نه ښي لور ته):
د امریکا د بحري قوې انجینرانو د درنو توکو او وسیلو څخه په ګټه
اخیستلو وتوانیدل چه د اوبو پر سره د رامنځ ته شوې شخړې په ترڅ
کې ویجاړ شوی پول ورغوي .د تراخ ناوا پول به ځایي وګړو او په
سیمه کې نظامی واحدونو ته د تګ راتګ اسانتیاوې رامنځ ته کړي.
(د  USMCانځور CPL ،ډانیال ایچ.ووډال)
یو  ۱۱کلن افغان زده کوونکی د پکتیکا والیت د ابو هریرا په
ښوونځي کې د  ۲۰۱۱کال د مارچ په ۲۷مه د قانون د رول په اړه
خندور کتاب لولي .نوموړی ښوونځی د  ۲۰۰۲کال راپدیخوا په
پرلپسې توګه د زده کوونکو پرمخ پرانیستي ده ،پداسي حال کې چه
تعمیر یی د خرابوالی د کواښ او ښوونکي یی تهدید شوي دي .په
پکتیکا والیت کې والیتي بیارغونې ډله د ښوونځي د ښوونکو سره د
بنسټیزې بیاسمبالونې په اړه سالمشورې ورکوي( .د ایساف انځور،
سارجنټ ایشلې ان ویکیال ،د پکتیکا د والیاتی بیارغونې ډلې د عامه
چارو څانګه)
یو افغان کروندګر د  ۲۰۱۱د فبروري په اتمه په کابل کې خپل
نوی دوه ټیره ټراکتور ښکاره کوي .پنځوس ټراکتورونه په امدادي
ډول د افغان منځني کچې کروندګرو باندي وپیرودل شول ترڅو په
کلني ټول غوره کښت ترالسه کړي .هغه پروګرام چه په ترڅ کې
یی ۶۰۰۰ټراکتوره په اتلسو والیتونو کې کرونګرانو ته وسپارل
شي د امریکا د متحده ایاالتو لخوا تمویل شوې وه( .د امریکا د ملی
هوایی پوځ انځور ،سارجنټ جورډن جونز)
افغان پوځ او پولیس افسران نوي قومندان ته په سمیزه قومنداني
د هرات په والیت کې د  ۲۰۱۱کال د اپریل په ۴مه ښه راغالست
وایی.افغان امنیتي ځواکونو او د ایتالیا په مشري پوځ د افغانستان په
ختیځ کې د امنیت او پراختیا د رامنځ ته کولو په موخه ګډ کار کوي.
( د امریکا د پوځ انځور ،سراجنټ برانډون پومرینک)

د قندهار د شاه مقصود په څلور الره کې تر  ۳۵۰۰ډیر افغانان راټول شوې ترڅو د نورزو ورځ چه د  ۲۰۱۱کال
د مارچ په ۲۱مې سره سمون لري ولمانځي .پدې لمانځ غونډه کې د سندرغاړه لخوا کنسرت ترسره شوو ،د ځایی
لوبغاړو او هنرمندانو لخوا تمثیلي پارچې وړاندې شوې ،د قندهار د والي په ګډون ځایی
چارواکو ګډون کړي وو( .د امریکا پوځ انځور ،سارجنټ بنجمن واټسن)

سیګار

د افغانستان د بيا رغونې
ځانګړى عمومي پلټونکى

لپاره

اپریل ،۳۰
٢٠١۱

د ( )P.L. 110-181د  ۲۰۰۸مالي کال لپاره د ملي دفاع د واک قانون د افغانستان
د بیارغونې ځانکړی عمومي پلټونکی ( )SIGARتاسیس کړ.
د سيګار د نظارت مشن ،لکه چې د قانون په جوړولو کې تعريف شوى ،په خپلواک او مقصدي ډول الره برابرول
دي لپاره
•د هغو پلټنو او معاينو ترسره کول او نظارت چې د هغو پروګرامونو او 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 مشرتابه او انسجام ،او سپارښتنې ،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 ناسم استعمال 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" ،P.L. 110-181 :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
پلټنې

•د  ۱۰۰وړاندیزونو په ګډون د  ۳۹څیړنو د راپورونو بشپړوالی
•د  ۲۰۰۹او  ۲۰۱۰کال په ترڅ کې  ۷۲وړاندیزونو وړاندی شوی؛  ۳۵تړل شوي ،د امریکا د متحده ایاالتو د ادارو لخوا
•د  ۲۰۱۱مالي کال په ترڅ کې  ۴۰وړاندیزونو ترسره شوي دي
• 3د بیاروغونې په اړه د  ۳۹ملیارډ ډالرو په ارزښت د معلوماتو په اړه  ۳عدلې څیړنې روانې دي؛ د USAIDلخوا د  ۷،۴ملیارډ ډالرو په ارزښت
ګښتونو چه په  ۷۳۲۷۲معاملو او  ۱۲۱۱پلورونکي پکې شامل دي لومړنی څیړنې بشپړې کړي دي

پلټنې

• ۱،۷میلیون ډالر د بچت او تر  ۳۳،۵میلیون ډالره په جریمه ،مجازات او بیرته ستونې له الرې په  ۲۰۱۱مالي کال کې ترالسه شوې دي
• ۷۶روان تحقیقات
•د ټیلفون په لیګه  ۵۷۰شکایتونه ترالسه شوي اومربوطه مراجعو ته استول شوي دي
•د  ۵کمپنیانې او  ۲۶کسانو د محرومولو او یا هم د دندو د تعلیق غوشتنه شوې ده
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د افغانستان د بیا

رغونې لپاره

ځانګړی عمومي پلټونکی

اپریل ٢٠١۱ ،۳۰
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 .دغه راپور د افغانستان دبیارغونې لپاره د ځانګړي عمومي پلټونکي د څارنې د ۲۰۱۱کال د جنوري د ۳۰مه څخه راپدیخوا د فعالیتونو د اسنادو په اړه
دي.
کانګرس د  ۲۰۰۲کال راپدیخوا د افغانستان د بیارغونې لپاره  ۶۹ملیارډ ډالره ورکړي دي .ولسمشر د  ۲۰۱۲مالی کال لپاره د اضافي  ۱۷،۳ملیارډ ډالرو غوښتنه
کړې ده .دغه مرستې د امریکا د هغه هڅو سره مرسته کوي چه غواړي د بیارغونې په برخه کې د ستراتیژی د عملی کولو له الرې په  ۲۰۱۴کال کې افغان امنیتي
ځواک ته چارو کنترول وسپاري .په دغه قیمتي او پيچلو هڅو کې د افغان امنیتي ځواک تقویه ،د غوره حکومت رامنځ ته کول ،او د اوږد مهالي اقتصادی پرمختګ د
بنسټ ایښودل شامل دي .د دغه مرستو څخه د غوره ،پر وخت څارنې د ترسره کولو په موخه ،سیګار د څیړنو او تحقیق جدي او څو اړخیزه الره خپله کړې ده.
مونږ خپل د څیړنې پالنونه داسي سمبال کړي دي چه وکوالی شي په قرادادونو او د پروګرامونو په ترڅ کې د فساد ،ناوړه ګټه اخیستنه او ضیاع په ګوته او معلومه
کړل شي چه پروګرامونه خپل ځانګړي او ټاکلي موخې او اهداف ترالسه کوي .مونږ د خپلو عدلي څیړنو د دندې په ترسره کولو کې اسانتیاوې رامنځ ته کړې او غوره
شوو منابعو ته بیاکتنه کړې ترڅو لولو قراردادونو ته بیاکتنه وکړو او د امریکا د ټیکس ورکونکو لپاره د قناعت وړ پایلو او الس ته راوړنې ولرو .زمونږ څیړنې همدا
ډول د فساد او د خصوصي سکتور پوري اړوندې موضوعګانې چه د کانګرس لپاره ډیر اهمیت لري ته جدي پام اړولی دي.
په دې درو میاشتو کې ،د افغانستان د بیارغونې لپاره ځانګړي عمومي پلټونکي درې راپورنه خپاره او څلور نوي پیل کړي دي .خپارو شوو څیړنو کې د بیاروغونې
په اړه دوو مهمو موضوعاتو ته ډیر پاملرنه شوې ده :د مستقیمو مرستو له الرې د افغان دولت د ظرفیت او وړتیاوو لوړول او د یو وړ افغان ملی اردو او ملی پولیس
ځواک جوړول .په راتلونکو څو میاشتو کې به مونږ د امریکا لخوا د بیارغونې په برخه کې چه په هغه کې د خصوي سکتور لخوا ترسره شوې خدمتونه ،دعامه وګړو د
ژوند د ښوالی او ثابتوالی ،د افغانستان د بانکي سکتور او اسعارو د کنترول او د کرهنې د سکتور د پراختیا په ګډون د ترسره شوو مرستو او هڅو په اړه ډیرې څیړنې
ترسره او خپرې کړو.
د سیګار یا د افغانستان لپاره د ځانګړی عمومي پلتونکي اداره اوس مهال د سترو قراردادونو په ترسره کې د فساد او اختالس په سترو پیښو غور کوي ،چیري
چه مونږ کوالی شوو مالیه ورکونکو ته تر ټولو ډیرې پیسې بیرته وروګرځوي .د ۲۰۱۱مالی کال د مارچ تر ۳۱مې پوري زمونږ د تحقیقاتو په نتجه کې ۱،۷
میلیون ډالره سپمول شوې ،او  ۳۳،۵میلیون ډالر جریمه او بیرته ترالسه شوي دي .مونږ په دریمو درو میاشتو کې د بریاوو تمه لرو.
راتلونکي درې کاله د امریکا د متحده ایاالتو او د هغوي د ملګرو لپاره ډیر مهم کلونه دي ،ځکه پدې موده کې نوموړي هیوادونه افغانانو ته د مسوليت د انتقال په اړه
پروګرامونه پلی او تطبیق کوي .د افغانستان د بیارغونې لپاره ځانګړي عمومي پلټونکي د نوموړو هڅو څخه د غوره او کره څارنې لپاره هوډمن دي .مونږ پیسې تعقیب
او وڅارو ،مالیه ورکونکو ته یی بیرته ستندنې وڅارو او د هغو کسانو او یا هم ادارو په اړه چه په فساد کې کښکیل دي قضیې چمتو کړو .مونږ همداډول هوډ لرو تر څو
د پروګرامونو د ټاکلو موخه د ترالسه کولو په برخه کې ټوله اړینه مرسته او همکاري ترسره کړو ،ترڅو پلي کوونکي ادارې وتوانیږي چه په سمه او مناسبه توګه خپلو
ټاکلو موخو ته ورسیږي.
زه د کانګرس سره په هغه مورد کې چه غواړي د امریکا د بیارغونې مرستې دې په سمه ،ريښتنولي او په هوښیاری سره مصرف شي ګډ کار ته لیواله یم.

په ډیر درناوي

هاربرټ ریچرډسن
د افغانستان د بیارغونې لپاره سرپرست ځانګړي عمومي پلټونکي

ARLINGTON, VIRGINIA 22202

400 ARMY NAVY DRIVE

اجرایې لڼډیز

د افغانستان د بیاروغونې لپاره ځانګړي عمومي پلټونکي فعالیتونه ،د
 ۲۰۱۱کال دویمې ،درې میاشتې
د افغانستان د بیاروغونې لپاره ځانګړي عمومي پلټونکي د افغان ملي امنیتي پوځ د شمیر د زیاتولو او د مستقیمې مرستې په وسیله د افغان
دولت د ظرفیت لوړولو په اړه د امریکا د مرستو په هکله درې څیړنې بشپړې کړي دي .د افغانستان د بیاروغونې لپاره ځانګړي عمومي
پلټونکي د څلور نویو څیړنو د ترسره کولو اعالن وکړ ،چه پدې سره د بیارغونې د قراردادنو په اړه د روانو څیړنو شمیر  ۱۶رسیږي .همدا
ډول نوموړې اداره د افغانستان د حکومت ته د مسولیت د انتقال اړوند د بیاروغونې په اړه د  ۳۹،۶۵ملیارډ ډالرو د معلوماتو په اړه خپلو
عدلي څیړنو ته ادامه ورکوي :د افغانستان د امنیتې ځواک فنډ ،د اقتصادي مالتړ فنډ او د مخدره توکو نړیوال کنترول او د قانون د تطبیق
حساب.
د سیګار یا د افغانستان لپاره د ځانګړی عمومي پلتونکي اداره اوس مهال
د سترو قراردادونو په ترسره کې د فساد او اختالس په سترو پیښو غور
کوي ،چیري چه مونږ کوالی شوو مالیه ورکونکو ته تر ټولو ډیرې پیسې
بیرته وروګرځوي .د ۲۰۱۱مالی کال پوري زمونږ د تحقیقاتو په په نتجه
کې  ۱،۷میلیون ډالره سپمول شوې ،او ۳۳،۵میلیون ډالر جریمه او بیرته
ترالسه شوي دي.
د افغانستان د بیارغونې لپاره ځانګړي عمومي پلټونکي د امریکا د
عدلیې وزارت سره د یو تجربه لرونکي وکیل په ګمارولو خپلې اړیکې او
همکاري ټینګه کړې ده او د نوموړي په ګومارنه وکوالی شي د فساد د لویو
پيښو په اړه قضیې برابره کړي.

بشپړې شوې څیړنې
د راپور ورکونې په دې موده کې ،د افغانستان د بیارغونې لپاره ځانګړې
عمومي پلټونکي د افغانستان د پرسونل د سیستم،د افغان ملي اردو امکاناتو،
د افغانستان د ملي یوالي پروګرام په اړه د څیړنو درې راپورونه خپاره کړي
دي.

د افغان کورنیو چارو د وزارت د پرسونل د سیستم په اړه
د پرمختګونو سره بیا هم د افغان ملي پولیسو د معاشاتو د
ورکړې او د کاري وړتیاوو په اړه ال ډیرو ګامونو ته اړتیا
لیدل کیږي
د افغانستان د بیارغونې لپاره ځانګړي عمومي پلټونکي دغه څیړنې پدې
موخه ترسره کیږي ترڅو د افغانستان د اسالمي جمهوریت وړتیاوې د
پرسونل یا کارکوونکو د ادارې په اړه مشخصه کړي او د یو خپلواک او
موکلف پولیس ځواک په رامنځ ته کولو کې د دغه دولت اړتیاوې په ګوته
کړي .که څه هم د کورنیو چارو وزارت په اوتمات ډول د خپلو بشري منابعو
معلومات ذخیره کوي ترڅو د یو حساب ورکونکي افغان ملي پولیس په
رامنځ ته کولو کې بریالي شي ،اما پدې برسیره بیا هم نوموړی وزارت پدې
نه دي بریالی شوي چه د خپلو کارکوونکو کره شمیره په ډاګه کړي ،ځکه
یا خو پدې اړه اړوندو معلوماتو ته الس رسۍ نلري او یا هم د کارکوونکو د
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شمیر په اړه موجود معلومات تایید کوالی نشي.
په څیړنو کې جوته شوه چه د کورنیو چارو وزارت د خپل پرسونل په
اړه د څلورو سیستمونو څخه ګټه اخلي او د هغوي د معاشاتو د ورکولو په
برخه کې یوازي د یوه سیستم څخه ګټه اخلي .د افغان ملي پولیسو معاشات،
امتیازاتو او تخصیصاتو ډیرۍ لګښتونه د نړیوالو ډونرانو لخوا د نړیوالې
باوري مرستو له الرې ورکول کیږي .د امریکا متحده ایاالت ترټولو لوی
مرسته کونکي ،چه په یوازي توګه یی  ۵۴۵میلیون ډالر د افغانستان د
قانون او نظم د فنډ ( )LOTFAسره مرسته کړې ده ،چه د ملګرو ملتونو د
پرمختیایی پروګرام لخوا تنظیم کیږي.
د افغانستان دبیارغونې لپاره ځانګړي عمومي پلټونکي د امریکا د سفیر
ته وړانديز کوي ترڅو د افغان ملي پولیسو د معاشاتو ،لګښتونو او دLOTFA
لخوا د لګښتونو د ځانګړي کولو په اړه ال ډیر ګامونه او اقدامات ترسره
کړي ..د افغانستان دبیارغونې لپاره ځانګړي عمومي پلټونکي همدا ډول د
افغان ملي پولیسو د معاشاتو د سیستم د ال ښوالی په اړه وړاندیز کوي.

د افغان ملي پولیسو امکانات او اسانتیاوې په هرات او مزار
شریف کې په عمومي ډول د رغونې د شرایطو سره برابرې
دي ،اما د قراردادیانو د کړنو څخه څارنه باید ال تقویه شي
په افغانستان کې د امریکا د بیارغونې ستراتیژي د افغان ملي امنیتی ځواک
په هغو وړتیاوو پوري چه په کال  ۲۰۱۴کې د امنيتي چارو مسولیت په غاړه
واخلي تړاو لري .نوموړي هدف ته د رسیدلو په الره کې د افغان ملي اردو
او پولیسو لپاره د هستوګنځي د امکاناتو برابرول اړین دي ترڅو هغوي هلته
هستوګنه او روزنه ترالسه کړي ..دغه څیړنه د افغانستان د بیارغونې لپاره د
ځانګړي عمومي پلټونکي لخوا د افغان ملي امنیتي ځواک لپاره د قراردادیانو
لخوا د اسانتیاوو د رامنځ ته کولو ،لګښتونو ،څارنې ،او د پایلو په اړه دي.
د افغانستان دبیارغونې لپاره ځانګړي عمومي پلټونکي ته معلومه شوه
چه په هرات او مزار شریف کې نوموړې پورژې د ځنډ سره مخامخ او
د ترسره کولو لپاره یی اضافي فنډ ورکړل شوي دي ،ځکه چه قراردادي
مسول د اړوندي پروژې وخت غزولی او د  ۵میلیون ډالرو په ارزښت یی
اضافي فنډ ورته منظور کړي دي ،دا ټول یوازي په دې علت چه قراردادي و

اجرایې لڼډیز

نکړای شوای چه کار په ټاکلي وخت کې بشپړ او په ټاکلي بودجه کې ترسره
کړي .د افغانستان دبیارغونې لپاره ځانګړي عمومي پلټونکي وړاندیز وکړ
ترڅو پلي کونکي ادارې او اجنسیانې د قراردادونو په اړه خپل د څارنې
دندې تقویه کړي.

د افغانستان د ملي یوالي پروګرام زرګونو افغاني ټولنو ته
رسیدلي دي ،خو پدې برسیره بیا هم د نګونو سره مخامخ دي
چه کوالی شي د نوموړې پروګرام پایلې محدودې کړي
په  ۲۰۱۰کال کې نړیوالو ډونرانو تعهد وکړ چه د خپلې  ۵۰٪مرستې به د
افغانستان د ملي انکشافي بودجې له الرې سمبال او منظمې کړي .نوموړي
هدف ته رسیدل د افغانستان د اسالمی جمهوریت په هغه وړتیاوو پوري اړه
لري چه کوالی شي د مرسته کوونکو مرستې تنظیم او د هغه په اړه حساب
ورکړي او که نه.
د افغانستان د ملي یوالي پروګرام چه په کال  ۲۰۰۳کې رامنځ ته شوي
یوازنی پروګرام دي چه په مستقیم ډول مرستې ترالسه کوي .پدې درو
میاشتو ،د افغانستان د بیارغونې لپاره ځانګړي عمومي پلټونکي د افغان
ملي پولیسو څخه د څارنې په وخت کې جوته شوه چه د څارنې د ډيرۍ
شمیر میکانیزمو څخه مثبتې پایلې ترالسه شوي دي خو برسره پردې هم
ناامنه سیمو ته د کار غزول دغه پروګرام د لویو ننګونو سره مخامخ کوي.
د افغانستان د بیارغونې لپاره ځانګړي عمومي پلټونکي د فنډ د بیرته الس ته
راوړلو ،د څارنې د قوي کولو ،او افغان ملي پولیس خپلو موخو ته د رسیدلو
په برخه کې یو شمیر وړاندزونه کړي دي.

دبیارغونې لپاره ځانګړي عمومي پلټونکي کړنې د شفافیت د تحقیقاتو د واحد
لخوا د یو کوریایی قراردادي د نیولو ،د  ۲۲افغانانو د کار کولو د مخ نیوي د
وړاندیز ،او کنړ والیت کې د پشاد پول په رغونه کې د نیمګړتیاوو د ثابتولو
سبب شوو او نوموړې پیښې یی په ګوته کړې .په افغانستان کې د امریکا د
بیارغونو د مرستو څخه د ناوړه ګټې اخیستې ،فساد او اختالس په اړه ۱۰۶
شکایتونه د افغانستان دبیارغونې لپاره ځانګړي عمومي پلټونکي سره ثبت
شوي ،چه پدې سره د نوموړې پلټونکي سره د ثبت شوو شکایتونو شمیره
 ۵۷۰ته رسوي.

د وړاندي په لور
د  ۲۰۱۱کال د فبروری په میاشت کې ښاغلي اوباما د  ۲۰۱۲مالي کال لپاره د
افغانستان سره د مرستې په موخه د  ۱۷،۳میلیارډ ډالرو بودجې غوښتنه وکړه.
که چیري نوموړي شمیر بودجه منظوره شي ،دا د  ۲۰۰۲کال راپدیخوا چه
امریکا لخوا د طالبانو دولت رانسکور شوو د افغانستان د بیارغونې لپاره په یو
کال کې تر ټولو ډیري ځانګړې شوې پیسې وي.
راتلونکي درې کلونه د امریکا د متحده ایاالتو او د هغه نړیوالو ملګرو
ته ډیر اهمیت لري ،پدې موده کې نوموړي هیوادنه افغان امنیتي ځواک د
مسولیت د لیږد په موخه د امنیت ،غوره حکومتداری او پرمختیا په سکتور کې
پروګرامونه پلي کوي .د افغانستان دبیارغونې لپاره ځانګړي عمومي پلټونکي
د مالیه ورکونکو څخه د ناوړه ګټه اخیستونکو ،اختالس او فساد پر وړاندي یوه
هر اړخیزه رویه غوره کړې ،ترڅو د امریکا د بیارغونې ستراتیږی په مناسبه
او غوره توګه ګټه واخلي.

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:
د بیارغونې لپاره د امنیتي خدمتونو وړاندي کونکي چه په لویس برجر
ګروپ پوري محدودې او د او د هارټ سکیوریټی (امنيټ) لخوا ترسره
کیږي
د بیارغونې د قرارداد کولو په اړه د افغان لوموړني ابتکار د تطبیق په
اړه بیاکتنه
د  USAIDهغه مالي څیړنه چه د قراردادونو ،د همکاري د هوکړو او
د افغانستان د بیارغونې لپاره د ځانګړو شوو مرستو په اړه بیا کتنه
 NDAAد قراردادیانو د څارنې د تعدیالتو او په افغانستان کې د
PSCs

•
•
•
•

د افغانستان دبیارغونې لپاره ځانګړي عمومي
پلټونکي تحقیقات
د افغانستان دبیارغونې لپاره ځانګړي عمومي پلټونکي د  ۷۶د روانې قضیې
د خریداري د فساد او اختالس په اړه دي .پدې درو میاشتو کې ،د افغانستان

د افغانستان دبیارغونې لپاره ځانګړي عمومي پلټونکي څیړونکي په ننګرهار والیت
کې د  USAIDلخوا د کرهنې په برخه کې پرالره اچول شوې افغان مسولینو سره
ولیدل .نوموړې لیدنې د کرهنې په برخه کې د امریکا د مرستو په ترڅ کې ترسره شوو.
( د  USDAانځور ،ډاکټر شیاوچي چینګ)
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1

د سیګار نظارت

" د مالیه ورکونکو د ملیارډنو ډالرو ارزونه په بهرنی
خاوره کې د پیسو مصرفول یو پیچالی او ستونزمن
ماموریت دي .د افغانستان د بیارغونې لپاره ځانګړی
عمومی پلټونکی د نوموړي ماموریت د نوعیت په
حساسیت باندي پوهیږي او د پيسو د تعقیب په موخه
کارپوه بشري منابع په دندو ګماري ترڅو د مالیه
ورکونکو څخه په زیاته کچه بیرته سپما ،تحقیقاتي
قضیې چمتو او ډاډه شي چه د امریکا متحده ایاالتو
پروګرامونه خپلو ټاکلو موخو ته رسیږي".
—هاربرټ ریچرډسن،
د افغانستان د بیارغونې لپاره سرپرست ځانګړي
عمومي پلټونکي

سرچینه :د افغانستان د بیارغونې لپاره ځانګړی عمومي پلټونکي ،د واټرټایم د قرارداد په اړه د کمیسیون په وړاندي حاضر شول.۴/۲۵/۲۰۱۱ ،
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بشپړې شوې پلټنې

•  ۸-۱۱پلټنه :افغان ملي پیوستون پروګرام (حکمتداري او
اقتصادي پرمختګ)

د افغانستان د بیارغونې لپاره ځانګړي عمومي
پلټونکي (سیګار) څار یا نظارت
د امریکا د متحده ایاالتو کانګرس د افغانستان دبیارغونې لپاره ځانګړی عمومي پلټونکي د امریکا د مرستو په اړه د
مستقلو او اغزمنو څارنې او یا هم د افغانستان د بیارغوې لپاره د چمتو کیدلو په موخه رامنځ ته کړ .د تګ الرې سره
سم ،د افغانستان د بیارغونې لپاره ځانګړي عمومي پلټونکي خپلې څیړنې او تحقیقات ترسره کوي ترڅو ( )1په هغه
پروګرامونو او عملیاتو کې چه د بیارغونې د مرستو څخه ګټه اخیستل کیږي اقتصاد ،موثریت او اغزمنتیا لوړه ،او
( )۲د پروګرامونو او عملیاتو په ترڅ کې د ناوړې ګټې اخیستنې ،فساد او اختالس مخه ونیول شي.
پدې درو میاشتو کې  ،د افغانستان د بیارغونې لپاره ځانګړي عمومي پلټونکي په الندي موضوعاتو باندي
رڼا اچوي:
•د څیړنو درې راپور خپاره شول
•څلور نوي څیړنې اعالن شوې
•په  ۱۲روانو څیړنو یی خپل کار ته دوام ورکړی دي
•د بیارغونې په اړه د دریو سترو مرستو چه د  ۳۹ملیارډ ډالرو په ارزښت دي د عدلي بیاکتنې دوام
• ۱۶نوي تحقیقات پیل او  ۴۵قضیې تړلي دي
• ۱۰۶شکایتونه پروسس شوي چه په پایله کې د  ۳۰تحقیقاتي ګامونو د اوچتولو په بیه تمام شول
•د نړیوال بانک سره یی پدې موخه تړون الس لیک کړ تر څو د بیارغونې د پروژه په اړه د فساد ،اختالس
پیښې وپیږني او غوره همکاری رامنځ ته شي

پلټنې

په هغو درو څیړنو کې چه  ،د افغانستان د بیارغونې لپاره ځانګړي عمومي پلټونکي بشپړې کړي د مستقیمو
مرستو له الرې د افغان دولت د ظرفیت لوړولو او د افغان ملي امنیتی ځواک( )ANSFد شمیر د لوړولو په اړه
حساسې موضوګانې شاملې وې .همدا ډول  ،د افغانستان د بیارغونې لپاره ځانګړي عمومي پلټونکي د پروګرامونو
او قراردادونو په اړه څلور نوې څیړنې په الره اچولې ،او د  ۲۰۱۲مالي کال د ملې دفاع د صالحیتونو د
قانون( )NDAA, P.L. 111-383پر اساس د قراردادیانو د څارنې د تګ الرې په اړه بیاکتنه پیل کړې ده:
•د خصوصي امنیتي خدمتونه چه د هارټ سکیوریټي لمیټډ لخوا لویس برجر ګروپ ته وړاندی شوي دي.
•د قرارداد کولو په اړه د افغان لوموړني ابتکار تطبیق
•د  USAIDمالي پلټنې د افغانستان د بیارغونې لپاره قراردادنه ،د همکارۍ هوکړه لیکونه او مرستې تر
پوښښ الندي راوستي
• NDAAد قراردادیانو او په افغانستان کې د خصوصي امنیتي کمپنیانو په اړه د بیاکتنې(څار) اجازه
ورکړې

•  ۹-۱۱پلټنه :په مزار او هرات کې د افغان ملي اردو لپاره
د ځای د اسانتیاو برابرول (امنیت /افغان ملي امنیتي پوځ
د رغونې قرارداد)
•  ۱۰-۱۱پلټنه :د افغانستان د ملي پولیسو او کورنیو چارو
د وزارت د معاشاتو او کارکونکو لیست" پې رول"
(امنیت /افغان ملي پولیس)

نوې پلټنې

• د افغان لومړنۍ ابتکار

• د  USAIDد مالي څیړنو لګښتونه تر پوښښ الندي
راولي

• د  NDAAپه مشري په افغانستان کې د قراردادیانو او
خصوصي امنیتي کمپنیانو په اړه څارنه
• د خصوصي امنیتي خدمتونو قرارداد

روانې پلټنې

قرارداد
• په کابل کې د ټولنې د پراختیا په اړه د پاملرنې د نړیوالې
موسسې سره د  USAIDهمکاري د هوکړې په اړه
بیاکتنه
• د محلي حکومتداري او د ټولنې د پرمختیا لپاره د
 USAIDقراردادونه

• په کابل نظامي روزنیز مرکز کې زیربنایی پروژې
• په افغان ملي امنیتي پوهنتون رغونه

• د کلوبل ستراتیږیز ګروپ لخوا خصوصي امنیتي
خدمتونه.
د بیارغونې پروګرامونه او عملیات
• د افغان ملي امنیتي پوځ د موټرونو په اړه حساب ورکونه
• د سترو جرمونو پر وړاندي د ځواک وړتیاوې
• د بانکي سکتور پرمختیا

• د کرهنې د سکتور پرمختیا

• د قراردادیانو لپاره د دفاع اساسي بیمې پروګرام قانون

• په افغانستان کې د ملکي وګړو د ژوند د سطحې لوړول
لګښت
• د  ARTFسره د امریکا د متحده ایالتو لخوا ورکړل
شوې مرستې

عدلي پلټنې

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

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

د متحده ایاالتو د کانګرس لپاره راپور  Iاپریل ۲۰۱۱ ،۳۰
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د سیګار نظارت

د پلټنو بشپړ شوي راپورونه

بشپړې شوې پلټنې
•  ۸-۱۱پلټنه :د افغانستان د ملي پیوستون
پروګرام د افغانستان زرګونو ټولنو ته رسیدلی،
خو پدې برسیره بیا هم د ننګونو سره مخامخ
دي چه کوالی شي د نوموړي پروګرام څخه
ترالسه شوې پایلې محدودې کړي
•  ۹-۱۱پلټنه :په هرات او مزار شریف کې د
افغان ملي اردو لپاره ودان شوي اسانتیاوې په
عمومي ډول د شرایطو سره سم ترسره شوي
خو بیا هم باید د څارنې چارې ال هم تقویه کړل
شي
•  ۱۰-۱۱پلټنه :د افغان دولت د کورنیو چارو
وزارت د معاشاتو او کارکوونکو (پې رول) په
برخه کې د پرمختګونو برسیره باید ال زیات
ګامونه واخیستل شي ترڅو د افغان ملي اردو
د پې رول د لګښتونو او د کاري وړتیاوې
تصدیق کړل شيپ

پدې درو میاشتو یا ربعو کې  ،د افغانستان د بیارغونې لپاره ځانګړي عمومي پلټونکي د افغانستان د ملي پیوستون
پروګرام په اړه چه د افغانستان د ټولنو د پراختیا په برخه کې در ټولو مهم رول لري پلټنې په الره اچولې ،نوموړي
پروګرام په مستقم ډول د امریکا د متحده ایاالتو او د نړیوالو ډونرانو لخوا مرستې ترالسه او په کلیو کې د پروژو
ترسره او د ځایی حکومت د تقویې په برخه کې کار کوي .همدا ډول  ،د افغانستان د بیارغونې لپاره ځانګړي
عمومي پلټونکي پدې ربع کې د امنیت د سکتور په اړه هم د پلټنو دوه راپورونه خپاره کړل :یو د هغو راپورونه د
افغان ملي پولیسو د پرسونل د اداري سیستم سره د مرستې په اړه وو ،او بل په هرات او مزار شریف کې د افغان
ملي اردو لپاره د جوړ شوو تعمیر د اسانتیاو د لګښت په اړه دي.

پلټنه 8پ :-11حکومتي او اقتصادي پرمختګ

د افغانستان د ملي یوالي پروګرام زرګونو افغاني ټولنو ته رسیدلي دي ،خو پدې برسیره بیا هم د نګونو سره
مخامخ دي چه کوالی شي د نوموړې پروګرام پایلې محدودې کړي
په  ۲۰۱۰کال کې نړیوالو ډونرانو تعهد وکړ چه د خپلې  ۵۰٪مرستې به د افغانستان د ملي انکشافي بودجې له
الرې سمبال او منظمې کړي .د نوموړي هدف ته رسیدل د افغان دولت په هغو وړتیاو پوري اړه لري چه دغه
هیواد به وکوالی شي چه د نړیوالو مرستې په سمه توګه تنظیم او د هغه په اړه حساب ورکړي .د ملي پیوستون
پروګرام په  ۲۰۰۳کال کې تاسیس شو؛ نوموړي پروګرام د افغانستان لوموړنۍ پروګرام دي چه په مستقیم ډول
مرستې ترالسه کوي .نوموړي پروګرام د کليو او پراختیا د وزارت لخوا پرمخ وړل کیږي ،نوموړي پروګرام
د افغانستان په  ۳۴والیتونو کې د  ۳۹۸ولسوالیو څخه په  ۳۵۱ولسوالیو کې پروژو په ترسره کولو کې مرسته
کړې ده.
د نوموړي پروګرام لومړنۍ موخه د ټولنې د پرمختیایی شوراګانو د غوراوي له الرې د غوره ځایی حکومت
رامنځ ته کول او د نوموړو شوراګانو  CDCsته روزنه ترڅوهغه وړې پروژې کمکي مرستو څخه تمویلیږي
تنظیم او اداره کړي .د ملي پیوستون پروګرام د نړیوالو او محلي غیر دولتي سازمانونو سره -چه د تسهیل کوونکو
همکارانو -په نامه یادیږي قراردادونه ترسره کوي ،ترڅو هغوي په ټاکلو ولسوالیو کې د ټولنو د تحرک او د
پرمختیایی فعالیتونو د پرمخ وړلو لپاره کار وکړي .د ملي پیوستون د الرښونو سره سم ،ځایی ټولنې باید د پروژه
 ۱۰٪لګښت په غاړه واخلي ،دغه فیصدي کیدای شي د نقدو پیسو ،د کارګرانو او یا هم د مساعدت له الرې ترسره
شي.

اهداف

د افغانستان د بیارغونې لپاره ځانګړي عمومي پلټونکي دا پلټنه ځکه پیل کړه چه د امریکا یو لومړیتوب د
قراردادونو ،قرضونو او د همکاري د هوکړو په نسبت د افغانستان د ملي بودجه سره د همکاري له الرې د
افغانستان د اسالمي جمهوریت د وړتیاوو او ظرفیت لوړ دي .پلټنو د راپور ورکونې څلور مهم اهداف درلودل:
•د افغان ملي پیوستون سره د امریکا او نورو مرسته کوونکو د مساعدت اومرستې د کچې ارزونه
•د مرسته شوو د نظارت او داخلی څارنې سره مرسته او کمک کول.
•معلوم کړي چه د ملي پيوستون پروګرام خپلو ټاکلو موخو ته رسیږي او که څنګه.
•څرنګه چه ملي پيوستون پروګرام خپله دریمه مرحله پیل کوي نو پدې ترڅ کې د مهمو ننګونو په ګوته
کول.

موندنې

1 .1د افغانستان د ملي پيوستون د پروګرام سره امریکا تر ټولو لوی مرسته کوونکي هیواد دي ،چه
د  ۱،۵ملیارډ ډالرو چه د  ۲۰۰۳میالدي کال څخه راپدې خوا چه نړیوالې ټولنې ورکړي  ۵۲۸میلیون ډالره
یی یوازي امریکا ورکړي دي .د نوموړي پروګرام سره ډیرۍ مرستې د افغانستان د بیارغونې لپاره د څو
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اړخیزو مرستو( )ARTFلخوا ترسره شوي دي ،چه د نړیوال بانک لخوا پر مخ وړل کیږي .د امریکا لخوا
د  ARTFسره ترسره شوې مرستې د اقتصادي مالتړ د فنډ له الرې چه د امریکا د پرمختیایی پروګرام یا
 USAIDاو د نړیوال بانګ سره د تفاهم په ترڅ کې ورکول کیږي .د افغانستان د کلیوبیارغونې او پراختیا
وزارت د ملي پیوستون پروګرام په مرحله وار شکل پلي کوي .دریمه مرحله به د  ۲۰۱۰کال د سپتمبر په
میاشت کې پیل او د  ۲۰۱۵کال د سپتمبر در میاشتې به دوام وکړي .د ټولو یعني دریو مرحلو سره د ټولې
نړیوالې مرستې  ۲،۷ملیارډ ډالرو ته رسیږي.
2 .2نړیوال بانګ ،د افغانستان اسالمي جمهوریت او هغه ټولنې چه د دغه پروژو څخه ګټه اخلي ټول په ګډه
د نوموړو پروژو څخه د څارنې مسولیت پر غاړه لري .د افغانستان د بیارغونې لپاره ځانګړي عمومي
پلټونکي ته ثابته شوه چه اوسني ځاي په ځاي شوو کنترول کونکي سیستمونه د قناعت وړ تضمین وړاندی
کړل چه د دې امر ښکارندوی کوي چه نوموړي پروګرامونه د اټکل سره سم پرمخ ځي .که څه هم ،د کلیو
د بیارغونې او پراختیا وزارت او د ملي پیوستون پروګرام راپور ورکړ چه په یوه پیښه کې یو صراف و نه
توانید چه د یوې پروژې لپاره په یو والیت کې  ۲،۸میلیون ډالره حواله کړي .د کلیود بیا رغونې او پراختیا
وزارت ،د ملي پیوستون پروګرام او نړیوال بانک د یادې شوې موضوع د حل په موخه اقدامات ترسره
کړي خو نوموړې قضیه ال هم نه د حل شوې.
3 .3نړیوال بانک د ملي پیوستون د داخلي کنترول او څار په موخه پراخ میکانیزمونه رامنځ ته کړي دي ،چه د
افغانستان د بیارغونې لپاره د څو اړخیزو مرستو( )ARTFلخوا تمویلیږي .د نړیوال بانک څخه د مرستو
ترالسه کولو په ترڅ کې د یو شرط په توګه د افغانستان اسالمي جمهوريت منلې ده چه په وقفه یی ډول به
د افغانستان د بیارغونې لپاره د څو اړخیزو مرستو( )ARTFلخوا د مرستو د کارونې څخه څارنه او کتنه
کوي .د افغانستان د بیارغونې لپاره د څو اړخیزو مرستو( )ARTFلخوا د مرستو کونکو یوه کمیټه د دې
امر څارنه کوي چه ایا د افغانستان دولت د ملي پیوستون لپاره ځانګړې شوې پيسې د ټاکلو موخو په الره
کې کاروي او که څنګه ،او د  ARTFکمیټه د اړوندو موضوعاتو په اړه د بحث لپاره منظمې کتنې ترسره
کوي ،په دې موضوعاتو کې د ملي پیوستون د پروګرام په اړه ستونزې هم شاملې دي .همدا ډول نړیوال
بانک په وقفه یی ډول د دندو څخه څارنه او لیدنه ترسره کوي ترڅو د ملي پیوستون سره د ټاکلو موخو ته
د رسیدلو په الره کې مرسته او همکاري وکړي.
4 .4د افغانستان د اسالمي جمهوريت او د نړیوال بانک ترمنځ د قرارداد په اساس باید د کلیو دبیارغونې او
پراختیا وزارت د نوموړي پروګرام ارزونه وکړي ،د هرې ربع راپور ورکړي ،او یقیني کړي چه د مالي
چارو د تنظیم مسولین د مالي لګښتونو په اړه په هر دریو میاشتو کې راپور ورکړي او د هغه په اړه په
کلني ډول پلټنې ترسره شي .د افغان دولت او نړیوال بانک ترمنځ د ترسره شوي قرارداد په اساس باید د
افغانستان د کنترول او پلټنې اداره ( )CAOپه کلني ډول د ملي پیوستون د مالي لګونو او راپورونو په اړه
تحقیقات او څیړنې ترسره کړي .لکه څرنګه چه د افغانستان د بیارغونې لپاره ځانګړي عمومي پلټونکي
په پخوانیو څیړنو کې هم راغلي وو ،د افغانستان د کنترول او څار پدې موخه چه خپلې پلټنې په نړیوالو
معیارونو ترسره کړي د نړیوالو سالکارانو او مشاورینو څخه مرسته ترالسه کوي .په  ۲۰۰۳کال کې د
کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت د نړیوالو سالکارانو سره د قرارداد په ترسره کولو سره د ملي پیوستون
پروګرام منظم او چمتو کړ .د  ۲۰۰۶کال راپدیخوا د ملي پیوستون مسولیت افغانانو ته د انتقال لړۍ پيل
کړې ده ،افغانان به د نوموړي پروګرام اصلي موقفونه ترالسه کړي .دا پداسي حال کې ده چه د نوموړي
پروګرام کارکونکي قراردادیان دي نه ملکي عامه کارکوونکي ،او معاشونه یی هم د عامه دولتي کارکونکو
په نسبت پنځه ځله زیات دي .د هغوی معاشونو په بشپړه توګه د مرسته کونکو لخوا ورکول کیږي .د کلیو د
بیا رغونې او پراختیا وزارت په پرلپسې ډول هڅه کوي چه د ملي پیوستون مالي چارې د نړیوالو معیارونو
سره سم او برابر کړي.
5 .5ځایی وګړو د دوی په ټولنو کې د ترسره شوو پروژو په اړه د ملي پیوستون د دندو څخه څارنه درسره کړې
ده .د عامه اعالنونو له الرې د ملي پیوستون د پروژو او د هغه لپاره د ځانګړو شوو مرستو په اړه اعالنونه
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کیږي .کله چه په سیمه کې پروژه بشپړه شي ،د همغه ټولنې غړي د تسهیل کونکو په مرسته او همکاري د
یاد شوو پروژو په اړه څیړنې ترسره کوي ،د پروژې د ګټو په اړه نورو وګړو ته معلومات ورکوي ،او د
ټولنې د شورا غړي د لګښتونو په اړه مسول ګڼي.
6 .6که څه هم ملي پیوستون د خپلو لیدونو او ټاکلو موخو ته د رسیدلو په لړ کې د قناعت وړ چارې پرمخ وړي
دي ،اما د یو ابتدایی هدف په اړه یعني – د ځایی حکومتداري ښوالي دي د معلوماتو د راټولو په برخه کې
د نیمګړتیاو سره مخامخ دي .په منظم ډول د دې برخې د ښوالي د ارزونې پرته ډیره سخته ده چه معلومه
شي ملي پيوستون پروګرام دغه موخې ته رسیدالی شي او که څنګه .همداډول  ،د ټولنو پرمختیایی ټولنې
راتلونکي چه د ملي پیوستون پروګرام هغه د ځایی حکومتي ادارې یادوي نامعلوم او نا مشخص دي .د
افغانستان اساسي قانون د کلیو د شوراګانو اجازه ورکوي .که څه هم د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت،
د مالیې وزارت او نړیوال مرسته کونکي د ټولنې د پراختیایی شوراګانو ارتقاع د کلیو شوراګانو سره موافق
دي ،خو د افغانستان د محلي اورګانو اداره د نوي حکومتي پالیسۍ دټولنې د پراختیایی شوراګانو د کلیو
شوراګانو ته د ارتقاع پیش بیني کړې .د  ۲۰۱۰کال د محلي حکومتي پالیسۍ پر اساس باید په  ۲۰۱۱کال
کې د کلیو د شوراګانو لپاره ټاکنې ترسره شي.
7 .7د دریمې مرحله د پیل سره سم ،د ملي پيوستون پروګرام د یو شمیر ستونزو او ننګونو سره مخامخ دي .پدې
کې یو شمیر هغه ستونزې دي چه ډیرۍ وخت ترسترګو کیږي او هغه د ټولنو پرمختیایی شوراګانو ته په
وخت پیسې نه ورکول دي ،او همدا ډول قراردادیانو ته د خپلو ترسره شوو کار لپاره د پيسو نه ورکول دي.
د افغانستان نا امنه سیمو ته د ټولنو پرمختیایی شورا غزول کیدل د هغه څخه د څارنې او تطبیق په وړاندي
نورې ستونزې رامنځ ته کوي .د ملي پیوستون پروګرام "د ناامنه سیمو ستراتیږی" د کلیو د بیارغونې او
پراختیا وزارت ،د ملي پیوستون پروګرام ،د ټولنو د پرمختیا د شوراګانو ټاکنې ،د ښځو ګډون ،انجنیري
بیاکتنه ،او د سټ د منل شوو مرستو د انتقال په ګډون د تطبیق امکانات او د انعطاف پذیري رامنځ ته شوې
ده .ممکنه ده چه په ناامنه سیمو کې د کړنو او د پروګرام څخه د څارنې چارې را کمې شي .د افغانستان د
بیارغونې لپاره ځانګړي عمومي پلټونکي د لیږ امنیت لرونکو سیمو ته د ملي پیوستون د پروګرام د غزولو
په اړه چه کوالی شي اټکل شوې ته د رسیدنې په اړه تشویش لري.

وړاندیزونه

د هغه ځایه چه د امریکا دولت پدې ته سترګې په الر دي چه د افغانستان د دولت سره مستقیمې مرستې زیاتي کړي،
د ملي پیوستون باندي باور درلودل ډیر اهمیت لري .د ملي پیوستون لپاره په پام کې مرستې کوالی شي د امریکا
او نورو نړیوالو مرستو کونکو لپاره د نوموړي پروګرام سره دغه مرستې د افغان دولت سره د مستقیمې مرستو
یوه امتحاني مرحلې پ توګه وپیږندل شي .که څه هم نوموړي پروګرام د افغانستان په نسبتأ با امنه سیمو کې د
ځایی حکومتداري په اړه زرګونو ټولنو ته روزنه ورکړي او پراختیایی موندلې ،اما دا ال معلومه نده چه نوموړي
پروګرام به په نا امنه سیمو کې څرنګه فعالیت وکړي او څه الس ته راوړنې به ولري .د افغانستان د بیارغونې
لپاره ځانګړي عمومي پلټونکي د فنډ د بیرته الس ته راوړلو ،د څارنې د قوي کولو ،او افغان ملي پولیس خپلو
موخو ته د رسیدلو په برخه کې یو شمیر وړاندزونه کړي دي.
په پکتیکا والیت کې د ملي پیوستون د پروګرام لپاره ځانګړي شوې  ۲،۸میلیون ډالره او د  ۸۴۶۴۸نه ورکړل
شوې پیسې د صراف لخوا بیرته ترالسه کولو په موخه د افغانستان د بیارغونې لپاره ځانګړي عمومي پلټونکي په
افغانستان کې د امریکا د متحده ایاالتو سفیر ته الندي وړاندیزونه کوي:
•د افغانستان اسالمي جمهوري دولت دې ته وهڅوي ترڅو نوموړې پیسې د یادشوي صراف څخه ترالسه او
هغه د ملي پیوستون د یوه پروګرام لپاره ځانګړي او ولګوي او یا هم هغه پیسې بیرته  ARTFته ستندې
کړي.
د مرستو څخه د څار او حساب ورکونې د داخلي کنترول د ال ښوالي او په راتلونکي کې د ننګونو د هغه اغیزو
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د تاثیر د کمولو لپاره چه په پلټونو کې جوتې شوي دي ،د افغانستان د بیارغونې لپاره ځانګړي عمومي پلټونکي د
امریکا سفیرته وړاندیز وکړ ترڅو افغان دولت ،د ملي پيوستون پروګرام ،د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزات او
نړیوال بانک د الندي ګامونو د ترسره کولو ته وهڅوي:
•Sد پروګرام لپاره اوسنۍ د ارزونې او څارنې سیستم ال نور هم تقویه کړي ،د داخلي څار او ارزونې د راپور
ورکولو سطحه نور هم لوړه کړي ،تر څو د ځایی حکومتداري کې ترالسه شوې پرمختیاوې  ،او د ملي
پیوستون د کړنه له کبله د ځایی ټولنو او د افغانستان د اسالمي جمهوریت ترمنځ د خالوې په ګوته کړي.
•د ملي پیوستون لخوا رامنځ ته شوې د ټولنو پرمختیایی شوارګانو په اړه د افغان دولت وروستۍ پریکړه چه
ایا باید نوموړې شوراګانې د کلیو شوراګانه ته تغیر ومومي او که څنګه.
•د ټولنو پرمختیایی شورا لپاره د ځانګړې شوې پیسې په منظمه توګه او په ټاکلي وخت کې د لیږدونې په
اړه ټول اړین ګامونه اوچت کړل شي -په ځانګړي توګه په هغه موده کې چه نوموړي پروګرام پروژې پلي
او تطبیق کوي.
•قراردادیانو ته د ملي پیوستون د مقرراتو سره سم د پیسو ورکولو تګ الرې قوي او مشخصې کړي.
•په ناامنه سیمو کې د ملي پیوستون د پروژو د پلیتوب څخه په کلکه څارنه او معلومه کړل شي چه ایا په
دغه ناامنه سیمو کې پيسې ورکیږي او یا هم پروژې خپلو ټاکل شوو موخو ته په رسیدلو کې پاتې راځي او
که څنګه.

د ادارې نظر او تبصره

د امریکا سفارت په عمومي ډول د دغه راپور د موندنو سره موافق دي .سفارت ته معلومه شوه چه د ملي پيوستون
د حکومتداري په برخه کې د څارنې د تقویې په اړه ګامونه اخیستل شوي دي ،او افغان دولت د ټولنې پرمختیایی
شوارګانو د کلیو د شوراګانو په توګه د پیږندنې په برخه کې ګامونه اخیستي دي .د افغانستان د بیارغونې لپاره
ځانګړي عمومي پلټونکي د نوموړو ګامونو سره موافق دي او باور لري که چیري دغه ګامونه عملي شی په حقیقت
کې د د افغانستان د بیارغونې لپاره ځانګړي عمومي پلټونکي وړاندیزونه عملي او پلي شوي دي.
Tنړیوال بانک د راپور د موندنو سره موافق دي او په عین وخت کې یی دا هم ویلي دي چه په  ۱۳۸۹شمسي
کال چه د  ۲۰۱۰کال د مارچ څخه بیا د  ۲۰۱۱کال د مارچ د میاشتې سره سمون لري د پیسو او مرستو په لیږد
او انتقال کې هیڅ ډول ځنډ نه دي رامنځ ته شوی .د افغانستان د بیارغونې لپاره ځانګړي عمومي پلټونکي دا مني
چه د پيسو په لیږد او ورکولو که ښوالي راغلي او ډیرۍ مرستې په ټاکلي وخت او غوره بڼه لیږدول کیګي .د
یادولو ده چه د افغانستان د مرکزي بانک ( د افغانستان بانک) په ځینو سیمیزو څانګه کې د نقدي مرستو د نشتون
ستونزه ال هم پر ځاي ده او نه ده حل شوې.

پلټنه  :9-11امنیت /د افغان ملي امنیتي پوځ د رغونې قرارداد

د افغان ملي پولیسو امکانات او اسانتیاوې په هرات او مزار شریف کې په عمومي ډول د رغونې د شرایطو سره
برابرې دي ،اما د قراردادیانو د کړنو څخه څارنه باید ال تقویه شي
په افغانستان کې د امریکا د متحده ایاالتو د بیارغونې ستراتیږي په دي پورې تړلې ده چه افغان امنیتي ځواکونه
به وکوالی شي په  ۲۰۱۴کال کې د امنیتي چارو مسولیت پر غاړه واخلي.د افغان امنیتی پوځ د روغونې یوه
مهمه برخه نوموړي پوځ لپاره د میشت سیمو او اسانتیاوو برابرول ديT .دغه راپور د هغو څیړنو او پلټنو یو دي
چه د افغان امنیتي پوځ لپاره د اسانتیاوو د برابرولو د لګښت ،څار او پایلو په اړه ترسره شوي دي .د افغانستان
د بیارغونې لپاره ځانګړي عمومي پلټونکي د پخوانیو پلټنو پر اساس د افغان ملي امنیتي پوځ لپاره د اسانیتاوو
په برابرولو کې هم تر ټاکلي کچې زیات مصرف او تر ټاکلې مودې د پروژې ناوخته تکمیل د دقیق څار نشتون
له کبله وو .دغه پلټنې هم ورته پایلې وموندلې چه په یوه پیښې یی د یوې پروژې لپاره د اضافي  ۵میلیون ډالرو
منظوري ده.
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په  ۲۰۰۸کال کې ،د امنیت د انتقال ګډ قومنداني -افغانستان ( )CSTC-Aته د انجینري او چاپیریال لپاره د
هوايی ځواک ( )AFCEEلخوا په مزار کې د شاهین په کمپ او په هرات والیت کې د ظفر په کمپ کې د افغان
ملي اردو لپاره دوې اضافي اسانتیاوې رامنځ ته کیږي AFCEE .د نوموړو قراردادونو څخه دوه دلګښت او
ثابت فیس سره قرارداد چه  ۴۲،۳میلیون ډالره ارزښت لري  CH2Mهیل قراردادیانو ته او یو  AMECځمکې
او چاپیریال شرکت ته ورکړي دي.)Inc (AMEC ،

اهداف

دغه پلټنې راپور درې موخې درلودلې:
• AMECاو  CH2Mته د قراردادونو د ورکړې د څرنګوالي معلومول او د  AFCEEلخوا د پروژې څخه
د څار د نوعیت او مناسبوالی په اړه مرسته او همکاري.
•معلوم کړو چه په هرات او مزارشریف کې رغونې د غوښتل شوو معیارونو سره سم ترسره شوي.
•د هڅو ارزونه د امکاناتو د بقا او د پایښت په موخه.

موندنې

1 .1د مزار شریف او هرات د پروژو لګښت د ټاکل شوي کچې زیات او د ټاکلې موده څخه په زیات وخت کې
ترسره شوې ده .د مزار شریف د پروژې لګښت د  ۱۷میلیونو څخه  ۲۳،۲میلیون ډالرو ته اوچت شوی دي.
د  ۲۰۱۱کال د فبروري تر میاشتې ،او د اصلي شرایطو سره د مختلف بدلونونو پر اساس د ټاکلي وخت
څخه  ۲۰میاشتې وروسته ترسره شوې ،د عامه ګټو د لوړولو په ګډون .د رغونې پکار کې په ابتدایی ډول
ځنډ ځکه رامنځ ته شو چه نوموړي شرکت هغه دوه جنراتوران چه د عامه ګټو د لوړولو برخه ګڼل کیږي په
ترالسه کولو کې د ستونځې سره مخامخ شو .په هرات والیت کې د شرایط سره د زیات شمیر بدلونونو او نه
سمون له کبله د پروژې لګښت د  ۱۱،۶میلیون ډالرو څخه  ۱۹میلیون ډالرو ته اوچت شو او پروژه تر خپل
ټاکلي وخت نهه میاشتې وځنډیدله .د هرات په پروژه کې د  ۷،۴میلیون ډالرو اضافي لګښت او د پروژې
په تکمیل کې ځنډ د قراردادي د خراب کار له عمله رامنځ ته شوي وو .د ناسم کار د معلومیدلو وروسته هم
قرارداد کونکي مسول د قراردادي لخوا د اصالحي ګامونو څخه کتنه نه ده ترسره کړې او هغه یی نه دي
تعقیب کړي .د  AFCEEمسول د هرات د پروژې لپاره د اضافي وخت او د  ۵میلیون نورو ډالرو منظوري
ورکړې ده ،دا پداسي حال کې ده چه نوموړي مسول پدې ښه خبر وو چه قراردادي د خپل کار په ټاکلې
وخت کې د خالصولو او د وړاندي هوکړه شوې بودیجه سره سم د تکمیل کولو په برخه کې ډیري ستونزې
لري .برسیره پردې ،د  AFCEEمسؤل د رغونې د قرارداد د مالتړ د سیستم سره سم ،د امریکا د قرارداد
کونکو ادارې هیڅ مسؤل ته پدې اړه هیڅ ډول معلومات نه دي ورکړي.
2 .2د افغانستان د بیارغونې لپاره ځانګړي عمومي پلټونکي ته معلومه شوه چه په دواړه والیتونو کې ترسره
شوې پروژه د معیارونو سره سم رغول شوې دي .د بیلګه په توګه ،هغه تعمیر چه د افغانستان د بیارغونې
لپاره ځانګړي عمومي پلټونکي په هرات کې ولید ،هم د ننه او هم د بهر لخوا سم رغول شوي دي ،کړکۍ او
دروازې په سمه توګه کار کاوه ،او د اوبو رسول او برق سیستم یی په سمه توګه کار کاوه او فعال ول .دا
پداسي حال کې ده چه د افغانستان د بیارغونې لپاره ځانګړي عمومي پلټونکي یو شمیر وړې نیمګړتیاوې په
ګوته کړې ،د بیلګې په توګه ،غیر متناسبه درجبندي ،چه کیدالی شي د تعمیر د څڅیدلو سبب وګرځي.
3 .3که څه هم  AFCEEاو  CSTC-Aپه مزار شریف کې د رغول شوي اسانتاوو د پایښت په اړه ګامونه
اوچت کړي خو نوموړی ګامونه په مناسب وخت کې نه دي ترسره شوي .لومړي دا چه  AFCEEبرسیره
پر دې چه د پروژې ډیرۍ کار بشپړ شوي وو خو بیا یی هم هغه د  CSTC-Aد عملیاتو او قرارداد د
ثبات ترپوښښ الندي نه وو راوستلي .دویمه دا چه که څه هم  CSTC-Aخپل "جدي" او یا هم د " افغانانو
دوستانه" ودانیز معیارونه پورته کړي وو او د دغه معیاورنو ته د بیاکتنې په برخه کې د مهم ګډو همکارونو
د نظر د اخیستلو لپاره یی یو میکانیزم هم رامنځ ته کړي وو ،خو دغه نوي او تازه معلومات قراردادیانو ته
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د مزار شریف او هرات په والیت کې د پروژې د تکمیل په وخت کې په اختیار کې نه وو ورکړل شوي.

وړاندیزونه

د هغه ځایه چه امریکا افغان ملي اردو ته د امنیت—د خوندي کولو مسؤلیت ورسپاري -چه نوموړي کار د
تروریزم پر وړاندي مبارزه کې یو مهم ګام ګڼل کیږي -د افغان ملي اردو لپاره د غوره رغول شوو ودانیو او
اسانتیاوو اړتیا او اهمیت ډیریږي .د قراردادي د څار د تقویې په موخه ،او د دې لپاره چه امریکایی قرارداد کونکي
ادارې د قراردادي د کړنو په اړه دقیق معلومات ولري .د افغانستان د بیارغونې لپاره ځانګړي عمومي پلټونکي د
 AFCEEمشر ته دوه وړاندیزونه وکړل:
•داسي تګ الرې رامنځ او عملي کړي چه یقیني کړي قرارداد کونکي امر د قراردادي لخوا په مناسب وخت
او طریقه باندي د اوچت شوو ګامونه تعقیب کړي.
•په هرات والیت کې د لومړني قراردادي د کړونو په اړه د رغونې د قراردادي د مالتړ سیستم سر سم یو
راپور ثبت کړي.

د ادارې نظر او تبصره
د دې راپور په غیرنهایی طرحه باندي د نظر ورکولو په ترڅ کې  AFCEEوویل چه دوی د قراردادیانو
لپاره د پروژو د تکمیل لپاره کره وخت وټاکي او همداډول به د قرارداد کونکي امر څخه هم وغواړي چه
د ستونزې د رامنځ ته کیدو په حالت کې هغه تعقیب کړي .زمونږ د دویم وړاندیز په ځواب کې AFCEE
وویل چه هغه په هرات والیت کې د مربوطه قراردادي په وړاندي په  CCASSکې د ارزونې یا درجه بندي
دوسیه ثبت کړې ده.

پلټنه  :10-11امنیت/افغان ملي پولیس

د افغان کورنیو چارو د وزارت د پرسونل د سیستم په اړه د پرمختګونو سره بیا هم د افغان ملي پولیسو د معاشاتو
د ورکړې او د کاري وړتیاوو په اړه ال ډیرو ګامونو ته اړتیا لیدل کیږي
د افغان ملي پولیسو پرامختیا او پراختیا چه د افغان ملکي وګړو د خوندیتوب او د قانون د حاکمیت لپاره اړین دي د
امریکا د متحده ایاالتو لپاره یو د لومړیتوبونو څخه ګڼل کیږي .د فعلي پالن پر اساس باید د افغان ملي پولیسو شمیر
د  ۲۰۱۱کال د اوکتوبر تر میاشتې پورې  ۱۳۴۰۰۰ته ورسیږي .د افغانستان اسالمي جمهوریت نشواي کوالی د
افغان ملي پولیسو معاشونو ورکړي ځکه خو نړیوالې ټولنې د قانون او نظم باروي فنډ ( )LOTFAپه کال ۲۰۰۳
کې رامنځ ته کړ ترڅو د افغان ملي پولیسو لګښتونه پر غاړه واخلي .د هغه وخت څخه راپدیخوا د امریکا متحده
ایاالتو او نړیوالې ټولنې د افغان ملي پولیسو د ګمارنې د لګښتونو ،معاشاتو ،امتیازاتو او تخصیصاتو لپاره ۱،۵
ملیارډ ډالره د  LOTFAله الرې د دغه هیواد سره مرسته کړې ده .د امریکا متحده ایالتونو د  LOTFAسره
 ۵۴۵میلیون ډالره مرسته کړې چه د ملګرو ملتونو د پرمختیایی ادراې یا  UNDPتنظیږي.
د افغان ملي پولیسو حفظ د افغانستان د اسالمي جمهوریت په هغه وړتیاوو او توان پوري اړه لري چه نوموړي
دولت کوالی شي د افغان ملي پولیسو د پروسونل د تنظیم او د هغوي د حساب ورکونې چارې په سمه توګه سمبال
او د هغه لپاره مناسب او کره سیستمونه پلي او غوره کړي .افغان ملي پولیس د کورنیو چارو د وزارت تر رهبري
خپلې دندې پرمخ وړي .د امریکا متحده ایالت ،نړیوال ټولنه او د افغانستان اسالمي جمهوري دولت د افغان دولت
د کورنیو چارو د هغه هڅو چه وکوالی شي د خپل پرسونل ،د هغوي د معاشاتو او لګښتونو په اړه یو کره او دقیق
سیستم ته الس رسی ولري مالتړ کوي.

اهداف

د افغانستان د بیارغونې لپاره ځانګړي عمومي پلټونکي دا پلټنه ځکه په الره واچلوه ترڅو معلومه کړي چه افغان
دولت کارکونکو د تنظیم په اړه کوم سیستمونه لري او د یو مستقل او حساب دهې پولیس د رامنځ ته کولو لپاره
کومه اړتیاو ته ضرورت لري .د پلټنې دغه راپور درې موخې درلودلې:

د متحده ایاالتو د کانګرس لپاره راپور  Iاپریل ۲۰۱۱ ،۳۰
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•معلومه کړي چه د کورنیو چارو وزارت سیستمونه د افغان ملي پولیسو د کړنو په اړه کره او دقیق دي.
•معلوممه کړي چه د کورنیو چارو د معاشاتو سیستم د افغان ملي پولیسو د معاشاتو د سمبالولو لپاره د
 LOTFAلخوا د لګولو شوو پیسو په ګډون په مناسبه او سمه توګه عیار او ځاي په ځاي شوي دي.
•معلومه کړي چه د معاشاتو لپاره غوره شوې سیستمونه به افغان ملي پولیسو اړتیاوې پوره او په راتلونکي
که ثابتې وي او که څنګه.

موندنې

1 .1د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د افغان ملي پولیسو د پرسونل په اړه د راپور ورکونې لپاره د څلورو
خو د افغان ملي پولیسو د معاشتو په اړه یوازي د یوه سیستم څخه ګټه اخلي .که څه هم د کورنیو چارو
وزارت د خپلو بشري منابعو معلومات الکترونیکي کوي او د افغان ملي پولیسو د حساب ورکونې په اړه
یی پرمختګونه ترالسه کړي ،خو تراوسه یی د خپلو ټولو کارکونکو دقیقه شمیره ځکه نده په ټاګه کړي چه
نوموړي وزارت د کارکونکو په اړه بیالبیل معلومات نشي راټولوالی او یا یی هم نشي تصدیق کوالی.
د  ۲۰۱۰کال د سپتمبر تر  ۳۰مې نیټې پوري د مختلفو معلوماتي سیستمونو او ډیټابیسونو پر اساس د
افغان ملي پولیسو شمیره د  ۱۱۷۷۴څخه بیا تر  ۱۲۵۲۱۸پوري اټکل شوې وه ،افغان ملي پولیسو په اړه
د کورنیو چارو د وزارت ابتدایی معلوماتي سیستم کې د کارکوونکو ،بیومیتریک ،پيږندګلوي د کارډ ،او
د ثبتونې د معلوماتو په اړه معلومات موجود دي ،د یادولو ده چه دغه معلوماتي سیسمونه په غیر مرکزي
ډول کار کوي .برسیره پر دې په ریکارډ کې داسي معلومات هم شته چه هغه مکمل ندي ،تصدیق،
او تطبیق شوي نه دي.
2 .2د  ۲۰۰۲کال راپدیخوا د ملګرو ملتونو پرمختیایی ادارې د افغان ملي پولیسو د معاشونو او نورو لګښتونو
لپاره د  LOTFAله الرې تقریبآ  ۱،۲۶ملیارډ ډالره لګولي دي .د  ۲۰۱۰کال د سپتمبر تر میاشتي پوري
د افغان ملي پولیسو په سولو که  ۲۱ته معاشونه د نقدو پيسو له الرې ورکول کیدل ،او نه د کورنیو چارو
وزارت او نه هم د ملګرو ملتونو پرمختیایی ادارې هغه نه دي تصديق کړي .دوي نشي تاییدوالی چه یوازي
هغه افغان ملي پولیسو چه کار یی کړي هغوي ته پیسې ورکړل شوې دي .د ملګرو ملتونو پرمختیایی اداره
د  LOTFAاو د افغان ملي پولیسو د معاشونو د څارنې دنده پر مخ وړي ،او د دغه خدمتونو د ترسره کولو
لپاره د ادارې فیس په نامه ټاکلې مقدار پيسې ګرځوي .برسیره پردې UNDP ،د یوه مستقل څارونکي سره
د  LOTFAد کړنو په برخه کې د مرستې تر السه کولو په برخه کې قرارداد ترسره کړي دي.
3 .3د کورنیو چارو وزارت هڅه کوي چه د افغان ملي پولیسو د پرسونل او معاشاتو د مالتړ لپاره سیستمونه
جوړ کړي .اوسني پیښې ته د ځواب ورکول ،او د ټولو کارکونکو او د هغوی د معاشاتو د معلوماتواوتمات
ثبتونه او مرکزي کونه به د افغان ملي پولیسو بقا نوره هم ثابته او یقیني کړي .دا پداسي حال کې ده چه د
کورنیو چارو وزارت به ال هم د کارکوونکو یا پرسونلو د معاشاتو په اړه د معلوماتو ،په یوه سیستم کې د
ټولو معلوماتو د مرکزي کولو او تر هغه چه امنیتي ،زیربنیایی او د همغږي په شان مسلې او موضوګانې نه
وي حل شوې د ستونزو سره مخامخ وي.

وړاندیزونه
د دي لپاره چه د افغان ملي پولیسو د پرسونل او معاشاتو په اړه د حساب ورکونې ښوالی ومومي د افغانستان د
بیارغونې لپاره ځانګړي عمومي پلټونکې پنځه وړاندیزونه وکړل.
د دې لپاره چه د امریکا د متحده ایاالتو او نړیوالو مرستو کونکو لخوا د  LOTFAسره د ترسره شوو مرستو
څخه د ملګرو ملتونو پرمختیایی اداره یا  UNDPپه ښه توګه څارنه وکړای شي،او همداډول د  UNDPلخوا د
دغه چارو د تنظیم پخاطر د ترالسه شوو پیسو د موضوع په اړه ،د افغانستان د بیارغونې لپاره ځانګړي عمومي
پلټونکي په افغانستان کې د امریکا سفیر ته وړاندیز کوي ترڅو:
•په  LOTFAکې دې د امریکا د متحده ایاالتو د استازي څخه غوښتنه وشي چه د نړیوالې ټولنې لخوا د
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 LOTFAسره د ترسره شوې مرستې په اړه د هرې ربع د راپور په اخر کې د ملګرو ملتونو د پرمختیایی
ادارې سره دې دغه موضوع شریکه کړل شي ،او په ملګرو ملتونو کې د امریکا د میشن څخه دغوښتنه
وکړي ترڅو د  LOTFAد څلورمې مرحلې لپاره د  UNDPد چارو د تنظیم فیس منظور کړي.
د پرسونل او د معاشاتو په برخه کې د افغان کورنیو چارو د وزارت پرمختګونو ته په پام سره ،یقیني کړل شي
چه هغوي یوازي د ترسره شوو دندو او د معاشاتو د لګښتونو پراساس معلومات ورکړي او همدا ډول یقیني کړل
شي چه د ملګرو ملتونو د پرمختیایی ادارې لخوا تنظمیدونکي د  LOTFAمرستې د افغان ملي پولیسو د مجازو
اړتیاوو لپاره لګول کیږي ،د افغانستان د بیارغونې لپاره ځانګړي عمومي پلټونکي د NTM-A/CSTC-A
عمومي قومندان ته وړاندیز کوي ترڅو الندي ذکر شوي کامونه اوچت کړي:
•د راتلونکي موجودي لیست لپاره د کورنیو چارو د وزارت او د  CSTC-Aلپاره په لیکلي بڼه د الرښونو
برابر ،ترڅو د کورنیو چارو وزارت د افغان ملي پولیسو د کړنو ،معاشاتو ،د پرسونل د پیږندګلوی کارډ/
ثبت او د بیومیتریک ډیټابیس او سیستم په اړه تصدیق وکړالی شي.
•په راتلونکی کې د پرسونل د موجودی د لیست د شتون او د افغان ملي پولیسو د پرسونل او د هغه اړوند
معلوماتو د دقیقې ثبتونې لپاره الندي ګامونه اوچت کړل شي:
● د کورنیو چارو د وزارت د بشري قوې معلوماتي سیستم د نوموړي وزارت د نوي پرسونل د موجودی ،د
معلومات د تصدیق ،د پولیسانو د راجیستر کولو ،د پیږندګلوی د کارډونو د ویشلو او د افغان ملي پولیسو
د بشري قوې اړوند السي معلوماتو د تغیرولو لپاره د هغه وزارت د بشري منابعو معلوماتي سرچینه د
یوازنی رسمي منبع په توګه وټاکي.
● د پیږندګلوی د کارډ په شان ټول معلومات د کورنیو چارو د وزارت په مختلفو معلوماتي سیستمونو کې
سره مقایسه کړل شي .ترڅو الس ته راغلي دقیق معلومات تصدیق کړل شي.
● د پیږندګلوی بیومیترک تصدیق کونکی باید د بیومیترک جمپ کیټ سره همغږي کړل شي – هغه اله چه
د بیومیترک معلوماتو لکه د ګوتې د نشان ،انځورونو ،او د کسي چارچپیره د رنګینه حلقې یا ایرس د
معلومولو لپاره کارول کیږي  -دا کار به د دوګونې بیومیترک ثبت او د افغانستان د ملي پولیسو د پرسونل
بیومتریک معلوماتو د سیستم د اړوندو معاملو د ترسره کولو په برخه کې خورا لوی کمک وکړي.
● د افغان ملي پولیسو د موجوده معلوماتو سره د ځانګړو معاشاتو او کارکونکو د لیست او پرسونل د
معلوماتو تصدیق کول ،او د افغان ملي پولیس د هغه کارکوونکو لپاره چه په سیستم کې یی معلومات ثبت
شوي نه دي د نوي ډیټابیس جوړول.
● د کارکونکو د نومونو او معاشتو د لیست د عادي معلوماتو خانې او د ثبت شمیرې پرتله او مقایسه کول
ترڅو د ملي پولیسو غیر تصدیق شوي پرسونل لیري او یا و پیږندل شي او د هغوي امتیازات بند او د
هغوي لپاره ځانګړي شوي لګښتونه ودرول شي.
•د یو داسي پالن جوړول چه په هغه کې د کورنیو چارو د وزارت او  CSTC-Aد کارکونکو د معاشاتو او
کارکونکو لیست او د پرسونل په اړه معلومات د اوتمات کولو او مرکزي کولو هڅې سره همغږي شي ،او
د نوموړو سیستمونو او ډیټابیسونو ترمنځ اړیکې رامنځ ته شي.
•د کورنیو چارو د وزارت څخه وغوښتل شي چه د افغان ملي پولیسو د معاشاتو او خوراک لپاره ځانګړي
شوې پیسو په اړه د مرستو پر اساس راپور ورکړل شي ،ترڅو د  LOTFAلخوا قانوني لګښتونه وپیږندل
شي او د ضرورت په وخت کې تعقیب کړل شي.

د ادارې نظر او تبصره
د دې راپور د غیر نهایی طرحې په اړه د خپلو نظرونو په ترڅ کې د امریکا سفارت په قسمي ډول د دغه
وړاندیزونو سره خپل موافقت ښکاره کړ ،او  NTM-A/CSTC-Aد دغه څلورو وړاندیزونو سره خپل موافقت
او یا هم خپل قسمي موافقت وښود .هر هغه فعالیت چه دوی ترسره کړي او یا هم د ترسره کولو هوډ لري زمونږ
تلو.
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په دې درې مياشتنۍ کې اعالن شوې نوې پلټنې

پدې درو میاشتو کې د افغانستان د بیارغونې لپاره ځانګړي عمومي پلټونکي د امریکا د بیارغونې د مهمو هڅو په
اړه د څلورو نویو پلټنو د پیل اعالن وکړ .هغوي به د بیارغونې د قرارداد کولو په اړه د افغان لومړني ابتکار سره
مرسته وکړي ،د قرارداد سره سم د لګښتونو د  USAIDد مالي پلټنو پوښښ ،د ګډې همکاري هوکړه لیک ،او د
بیارغونې لپاره مرستې؛ د  ۲۰۱۱مالي کال د ملي دفاع د قانون ( )NDAAپراساس د قراردادیانو او د خصوصي
سکتور د قراردادیانو( )PSCsد کړنو څخه څارنه؛ او د لویس برجر لپاره د هارټ سکیوریټي لمیټډ لخوا د دویم
الس قراردادي په شان د خصوصي خدمتونو د وړاندي کول.

د قرارداد کولو په اړه د افغان لوموړني ابتکار تطبیق

نوې پلټنې

•

د قرارداد کولو په اړه د افغان لوموړني ابتکار
تطبیق

•

د  USAIDمالي پلټنې د قراردادونو لپاره
تعهد شوي لګښتونه ،د همکاري هوکړې ،او
د افغانستان د بیارغونې لپاره ځانګړي شوې
مرستې د ځان سره رانغاړي

•

د  NDAAپه مشري په افغانستان کې د
قراردادیانو او خصوصي امنیتي کمپنیانو په اړه
څارنه

•

د لویس برجر لپاره د هارټ سکیوریټي لمیټډ
لخوا د خصوصي امنیتي خدمتونو وړاندي
کیدل

په افغانستان کې امریکایی پوځ ( )USFOR-Aاو د افغانستان لپاره د امریکا د میشن قراردادونو ته د افغان
لومړي الس رسۍ الره خپله کړي ترڅو پدې توګه اقتصاد وده ،ظرفیت لوړ ،او د مخالیفینو پر وړاندي د ټاکل
شوو اهدافو ته د رسیدلو لپاره باید افغان شرکتونه وهڅول شي چه د خدمتونو او موادو د وړاندي کولو په برخه
کې د امریکا د شرایطو او غوښتنو سره ځان برابر کړي .دا څیړنه درې موخې لری:
•د سیستمونو بیاکتنه او د موجود کنترولي الرو چارو ارزونه ترڅو وړ افغان قراردادیان ،د بررسي شوو
افغان قراردادیانو لپاره د یو ډیټابیس د جوړل او ډاډه شي چه ټول اړوند قوانین او مقررات عملي او دندې د
هغه سره سم پر مخ وړل کیږي.
•د امریکا او ایتالف د همکارانو د هغوارزونه چه غواړي معلومه کړي د افغان ټیټ کاري وړتیاوو په پام سره
د لومړني افغان ابتکار د پیسو د ضیاع ،فساد ،اختالس څخه په سمه توګه ارزونه وشي.
•معلومه کړي چه د لومړی افغان ابتکار په وړاندي د کومو ننګوونو سره مخامخ دي.

د  USAIDمالي پلټنې د قراردادونو لپاره
تعهد شوي لګښتونه ،د همکاري هوکړې ،او د افغانستان د بیارغونې لپاره ځانګړي شوې
مرستې د ځان سره رانغاړي.

د  USAIDعمومي پلټونکي د دفتر په وینا ،د افغانستان د بیارغونې لپاره د  USAIDمرستې د  ۲۰۰۲کال څخه
بیا تر  ۲۰۱۰کاله پوري  ۱۱،۷ملیارډ ډالرو ته رسیږي USAID .د دغه ډیرۍ مرستې قراردادیاتو او یا هم
غیر دولتي سازمانونو ته د قراردادونو ،د همکاری د هوکړو او د بسپنې په ډول ورکړي دي .د دغه مالي الرو یا
میکانیزمو څخه د ترسره شوو لګښتونو په اړه د مالي پلټنې یو ډیر ارزښتمن د څار سیستم وړاندي کوي ،چه د هغه
څخه په ګټه اخیستلو د مرستو مستقیمه یا غیر مستقیمه ورکړې په ګډون په داخلي کنترول کې د نیمګړتیاوو او د
اړوندو اجراایی قوانینو سره د هغه هر ډول سرغړونه او ټکر په ګوته کوالی شي .دا څیړنه درې موخې لری:
•د  USAIDلپاره د خپلو قراردادونو ،د همکاریو د هوکړو ،او د بسپنو په اړه د مالي پلټنو د اړتیا او ضرورت
معلومول.
•د  ۲۰۰۷څخه بیا تر نن پوري د  USAIDد بیارغونې په اړه د قراردادونو ،د همکاری د هوکړو او بسپنې
معلومول.
•د دې امر معلومول چه تر کومې مالي کچې پوري  USAIDد مالي څیړنو اړتیاوې پوره کړي او یا هم
هوډ لري پوره کړي.

 -په افغانستان کې د قراردادیانو او  PSCsد څارنې مشري په غاړه درلودله.

د  NDAAد  ۲۰۱۱مالي کال  ۱۲۱۹برخه د افغانستان د بیارغونې لپاره د ځانګړي عمومي پلټونکي څخه غواړي
ترڅو( )۱د افغانستان په اړه د قراردادیانو د کړنو څخه د غوره څار او نظارت په اړه د وړاندیزونو کول)۲( ،
د امریکا د دفاع ،کورنیو چارو وزارت او د  USAIDلخوا په افغانستان کې د دغه وړاندیزونو په اړه د ترسره
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ځانګړی عمومي پلټونکی

د سیګار نظارت

شوو عملي ګامونو د حالت په اړه د راپور ورکول ،او ( )۳د نظامي او امنیتي قراردادیانو او یا هم دویم الس
قراردادیانو( خصوصي امنیتي قراردادیان یا  )PSCsتر کومه حده د افغان ملکي وګړو په قتل که مسؤل دي،
په دې اړه د بشپړ راپور وړاندي کول د افغانستان د بیارغونې لپاره د ځانګړي عمومي پلټونکي دنده ده .همدا
ډول  NDAAد افغانستان د بیارغونې لپاره د ځانګړي عمومي پلټونکي څخه غواړي ترڅو د امریکا پر( )۱هغه
نظامي او امنیتي قراردادیانو او یا هم دویم الس قراردادیانو چه د ملکي افغانانو په وژنه کې ښکیل دي خپله اتکا
کمه کړي او ( )۲او همدا ډول په هغه افغان مسلح ډلو چه د افغان ملي امنیتي پوځ جز او برخه نه ګڼل کیږي خپله
اتکار را کمه کړي.
د  NDAAد  )a(1219برخې پر اساس ،د افغانستان د بیارغونې لپاره د ځانګړي عمومي پلټونکي باید د
دفاع وزارت ،د کورنیو چارو د وزارت او د  USAIDد دفترونو د عمومي پلټونکو سره د یادو شوو موضوعاتو
په اړه د خبراترو لپاره اړیکه ټینګې او سالمشورې ترسره کړي .دا څیړنه درې موخې لری:
•د دفاع وزارت ،کورنیو چارو وزارت او د  USAIDلخوا د قراردادیانو د کړو د څار په اړه د وړاندیزونو
د تطبیق او څرنګوالي معلومول او د نوموړو وړاندیزونو د تطبیق په وړاندي د رامنځ ته شوو ستونز او
ننګوونو په ګوته کول.
•د دې مهم امر معلومول چه تر کومه حده خصوصي امنیتي کمپني د افغان ملکي وګړو په وژنه کې مسؤلې
دي.
•د هغو ګامونه د سطحې معلومول چه پلي کونکو ادارو په خصوصې امنیتي کمپنيانو باندي د امریکا د اتکا
د کمولو په الره کې ترسره کړي دي.

د هارټ سکیوریټي لمیټډ لخوا لویس برجر ته وړاندي شوي خصوصي امنیتي خدمتونه

د افغانستان د بیارغونې لپاره د ځانګړي عمومي پلټونکي د هارټ سکیوریټي (امنیتی) لمیټډ لخوا د دویم الس
قراردادي په توګه لویس برجر ته د وړاندي شوي خصوصي امنیتي خدمتونو په اړه خپلې پلټنې پیل کړي دي .دغه
پلټنې به د دویم الس د قرارداد د لګښت ،تقسیم اوقات او د پایلو یا نتیجو باندي متمرکزي وي او همدا ډول د قرارداد
څخه د ترسره شوي څارنې په اړه به هم خپلې پلټنې ترسره کړي .د افغانستان د بیارغونې لپاره د ځانګړي عمومي
پلټونکي به معلومه کړي چه ایا ترسره شوي خدمتونه د دویم الس قراردادي د مقرراتو ،د امریکا د متحده ایاالتو او
افغان دولت د قوانینو او غوښتنو پر اساس چه په هغه کې د جدي واقعاتو په اړه راپور ورکونه ،د سالح ساتلو جواز
او د وسلو په اړه د حساب ورکونې موضوعات شامل دي ترسره شوي دي او که نه .دا پلټنه دوه اهداف لري:
•معلومه کړي چه د هارټ لخوا کوم خدمتونه وړاندي شوي او ایا دغه خدمتونه د لګښت ،تقسیم اوقات او د
پایلو په ګډون د قرارداد د ذکر شوو غوښتنو سره سم ترسره شوي او که څنګه.
•د  USAIDاو لویس برجر لخوا د هارټ د کړنو په اړه د ترسره شوو پلټنو معلومول او همدارنګه دا په ګوته
کول چه  USAIDاو لویس برجر څرنګه د نوموړي کمپني لخوا د ترسره شوي قرارداد په ترڅ کې د افغان
او امریکا د قوانینو د مراعات او عملي کولو څخه مطمین وو.

روانې څیړنې :قرارداد

د افغانستان د بیارغونې لپاره د ځانګړي عمومي پلټونکي د بیارغونې په اړه د  USAIDلخوا د ترسره شوو دوو
پروژو په اړه پلټنې ترسره کړي ،د افغان ملي امنیتي پوځ لپاره د اسانتیاوو د جوړولو په اړه د دوو قراردادونو
پلټنه ،او د خصوصي امنیتي کمپني څخه د ترالسه شوو خدمتونو په اړه د یوې پلټنې ترسره کول.

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

د افغانستان د بیارغونې لپاره د ځانګړي عمومي پلټونکي د  USAIDاو د پاملرنې د نړیوالې موسسې ترمنځ ته ۶۰
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روانې پلټنې

قرارداد

•

د پاملرنې نړیوال سازمان سره د کابل لپاره
د کلیو یا ټولنې د پرمختیا د پروګرام په اړه د
همکاري د هوکړه لیک ته بیاکتنه

•

د ځای حکومتداری او د ټولنو د پرمختیایی
پروژو په اړه د  USAIDقراردادونه

•

د کابل نظامي روزنیز مرکز کې بنسټیزي
پروژې

•

د افغانستان په ملي امنیتي پوهنتون کې د
رغونې چارې

•

د کلوبل ستراتیږیز ګروپ لخوا د بیارغونې
د مالتړ د خدمتونو د ترالسه کولو په اړه بیا
کتنه.

د بیارغونې پروګرامونه او عملیات

•

د افغانستان د ملي امنیت قواوو د وسایطو
حساب ورکونه

•

د سترو جرمونو پر وړاندي د افغان عملیاتي
ځواک د تقویې په برخه کې امریکا هیڅې او
مرستې

•

د امریکا او نړیوالو مرستې د افغانستان د
بانکی سیستم او د پولی کنترول او پرمختیا په
اړه

•

د افغانستان د کرهنې د سکتور د ودې لپاره د
امریکا د متحده ایالت مرستې او همکاري

•

په افغانستان کې د قراردادیانو لپاره د دفاع د
اصلي بیمې د پروګرام قانون پلي کول

•

په افغانستان کې د امریکایی ملکي وګړو د
ژوند د سطحې د لوړولو په اړه لګښت او ثبات

•

د افغانستان د بیارغونې لپاره د باروي فنډ له
الرې د امریکا د مرستو کارونه او د هغه په
اړه حساب ورکونه

میلیون ډالرو په ارزښت د ترسره شوي هوکړه لیک په اړه مرسته و همکاري کوي نړیوال—د کابل لپاره د ټولنې
د پرمختیا پروګرام -یو د هغو څلورو پروګرامونو څخه دي چه د افغانستان په کلو او بانډو کې د خواراکې توکې د
نه خوندیتوب په اړه کار کوي .د یو کلن پروګرام د بشپړیدو نیټه په حقیقت کښي د  ۲۰۱۰کال 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.
•دپروګرامو د اصلی اهدافو او موخو ته د رسیدو د کچې ارزونه.

د ځای حکومتداری او د ټولنو د پرمختیایی پروژو په اړه د  USAIDقراردادونه

د افغانستان د بیارغونې لپاره د ځانګړي عمومي پلټونکي د هغه قراردادنو چه د  USAIDلخوا د محلي یا ځایی
حکومتداري او د کلیو د پرمختیا په برخه کې ترسره شوي دي ارزونې ترسره کوي .دا څیړنه څلور موخې
لری:
•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.
•د قراردادي د کار په اړه د څارنې په برخه کې مرسته او هکاري.
•د پروژو د بقا او ثبات د کچې ارزونه.
•د خصوصي امنیتي کمپنیانو څخه د ځان او یا هم د کاري سیمې لپاره د امنیتي خدمتونو ،د هغوي د رول
معلومول او دا په ګوته کول چه ایا هغوي ته دافغان دولت لخوا د کار جواز ورکړل شوی وو ،او د خصوصي
امنیتي کمپنیانو په اړه د افغان دولت لخوا ترسره شوو تغیراتو د اغیزې معلومول.

د کابل نظامي روزنیز مرکز کې بنسټیزي پروژې

د افغانستان د بیارغونې لپاره د ځانګړي عمومي پلټونکي همدا ډول په کابل کې په نظامي روزنیز مرکز کې د
زیربنایی پروژو په اړه د  AFCEEلخوا د تنظیم او ادارې په اړه پلټنې ترسره کوي .د  ۲۰۰۷څخه بیا تر ۲۰۱۰
مال کال پوري AFCEE ،په مرکز کې د پنځو عملیاتو په ترڅ کې د دریو ناڅرنګندو -پایلو /او نا څرګند کیفیت
لپاره تقریبا  ۱۱۶میلیون ډالره ترالسه کړي دي .د دغه قراردادونو الندي AFCEE ،د لګښت-جمع – تعین
شوی – فیس ،شرکت -تعین شوي – قیمت ،او د وخت او توکو د دندو سپارښتنه .دپالن جوړونه  ،رغونې او
نظارتې دندو په ګدون د دغو کاري سپرښتنو په اساس ،کار د بشپړیدو مختلفو نیټو ته اړتیا لری .دا څیړنه څلور
موخې لری:
•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.
•د خصوصي امنیتي کمپنیانو څخه د ځان او یا هم د کاري سیمې لپاره د امنیتي خدمتونو ،د هغوي د رول
معلومول او دا په ګوته کول چه ایا هغوي ته دافغان دولت لخوا د کار جواز ورکړل شوی وو ،او د خصوصي
امنیتي کمپنیانو په اړه د افغان دولت لخوا ترسره شوو تغیراتو د اغیزې معلومول.
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د سیګار نظارت

افغان کارکوونکي د کابل په نظامي روزنیز مرکز کې په دریمه مرحله کې خپلو کارونه ته دوام ورکوي .د افغانستان د بیارغونې
لپاره د امریکا د ستراتیږي یوه مهمو برخه د افغان امنیتي پولیسو لپاره د ودانیو جوړول دي -د افغان ملي پولیسو او ملي اردو د
روزنې او هستوګنې لپاره د ځاي په ګډون -ترڅو افغان امنیتي پوځ وکوالی شي په  ۲۰۱۴کې د امنیتي چارو مسولیت پر غاړه
واخلي ( .د افغانستان د بیارغونې لپاره ځانګړي عمومي پلټونکي انځور ،وارن انتوني)

د افغانستان په ملي امنیتي پوهنتون کې د رغونې چارې

د افغانستان د بیارغونې لپاره د ځانګړي عمومي پلټونکي په افغان ملي امنیتي پوهنتون( چه پخوا د افغان دفاعی
پوهنتون) پیږندل کیدلو د بیارغونې د پروژې او اړوندو چارو په اړه ارزونې ترسره کوي AFCEE .دغه قرارداد
د لګښت او د معین فیس د قرارداد له مخې د ناڅرنګنده کار د تسلیمی /او نا څرنګند کیفیت لرونکي د AMEC
ځمګې او چاپیریال په نامه یو شرکت ته افغان ملي امنیتي پوهنتون چه د کابل ښار په قرغه سیمه کې دي ورکړي
دي .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 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:
•همدا ډول به مرستې وکړي ترڅو معلومه کړي نوموړي قرارداد د اصلي شرایطو چه په هغه کې د پروژې
لګښت ،تقسیم اوقات او پایلو او یا د پروژې نتیجه شامله ده ترسره شوی او که نه.
•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.
•داسي پالن جوړ کړي چه د نوموړو امکاناتو ملکیت افغان ملي اردو ته وسپارل شي ،د کړنو ثبات تامین او
د جاري ساتلو لګښت یی ورکړل شي.
•د خصوصي امنیتي کمپنیانو څخه د ځان او یا هم د کاري سیمې لپاره د امنیتي خدمتونو ،د هغوي د رول
معلومول او دا په ګوته کول چه ایا هغوي ته دافغان دولت لخوا د کار جواز ورکړل شوی وو ،او د خصوصي
امنیتي کمپنیانو په اړه د افغان دولت لخوا ترسره شوو تغیراتو د اغیزې معلومول.

د متحده ایاالتو د کانګرس لپاره راپور  Iاپریل ۲۰۱۱ ،۳۰
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د سیګار نظارت

د ګلوبل ستراتیجیز ګروپ لخوا د بیا رغونې د پروژې لپاره
د وړاندي شوي امنیتي خدمتونو په اړه بیاکتنه.

د افغانستان د بیارغونې لپاره د ځانګړي عمومي پلټونکي به دا معلومه کړي چه د امریکایی پوځ د انجنیرانو قطعې
( )USACEد قراردادي لخوا اړوندې مرستې په سمه او مناسب قیمت ترالسه کړې او که څنګه .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.

روانې څیړنې :د بیارغونې پروګرامونه او عملیات

د افغانستان د بیارغونې لپاره د ځانګړي عمومي پلټونکي د هغه پروګرامونو او عملیاتو په اړه چه د افغان ملي
امنیتي پوځ په برخه کې امریکا د بیارغونې د ستراتیږي لپاره ډیر اهمیت لري اوه روانې پلټنې ترسره کوي ،ترڅو
حکومتداري بهتره او اقتصادي پرمختګ رامنځ ته شي.

د افغانستان د ملي امنیت قواوو د وسایطو حساب ورکونه

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 .دغه پلټنه،
چه په موټرو متمرکزه ده ،به تر ډیره حده د افغان ملي امنیتي ځواک د دغه موټرو ته د الس رسي  ،د هغه د ساتنې
او د هغه په اړه د حساب ورکونې په موضوعاتو باندي راڅرخیږي .دا څیړنه درې موخې لری:
•د افغان ملی امنیتی پوځ د موتړو اړتیاوی او دا چی تر کومه حده دا اړتیاوی پوره شوی دی.
•دا معلومه کړي چه د  CSTC-Aاو افغان ملي امنیتي پوځ به وتوانیږي چه د امریکا لخوا د پیرودل شوو
موټرونو په هکله حساب ورکړي .همدا ډول د دغه پوځ سره د ترسره شوو مرستو ،د موټرونو د شمیر ،ډول
او د اوسني عملیاتي حالت په اړه معلومات او حساب ورکړي.
ّ
•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 افغانستان د کرهنې سکتور د پراختیا په برخه کې د امریکا د متحده ایاالتو مرستې

د افغانستان دکرهنې د سکتور بیارغونه د امریکا لپاره یو د لومړیتوبونو څخه شمیرل کیږي .دا څیړنه څلور
موخې لری:
•د  ۲۰۱۱مالي کال د دویمې ربع له طریقه د افغان کرهنیز سکتور سره د امریکا او د نړیوالو مرسته کوونکو
له لوري د ترسره شوي مرستې کچې معلومول.
•د هغو ستراتیږیو او موخو چه کوالی شي د امریکا د متحده ایاالتو سره د افغانستان دکرهنې د سکتور په
وده کې مرسته وکړي معلومول او د هغوي په ګوته کول.
•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.
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ځانګړی عمومي پلټونکی

د سیګار نظارت

دغسي واړه فارمونه چه د جالل اباد ښار څخه د بهر ځاي پر ځای شوي دي د افغانستان د کرهنې د برخې لپاره د مال د تیر
حیثیت لري .د افغانستان د بیارغونې لپاره ځانګړي عمومي پلټونکي لخوا د روانې ارزونې او بیا کتنې په ترڅ کې د امریکا لخوا د
افغانستان د کرهنې په برخه کې د ترسره شوو مرستو د ستراتیږیو او موخو په اړه ترسره کیږي( .د افغانستان د بیارغونې لپاره د
ځانګړي عمومي پلټونکي انځور ،لیاه کاراهر)

د امریکا د متحده ایاالتو هڅې ،تر څو دافغانستان د جرمونه په وړاندی ځواک څه ډول پر مخ
ځی.
د افغانستان د بیارغونې لپاره د ځانګړي عمومي پلټونکي د امریکا د هغه هڅو سره مرسته کوي چه غواړي
د سترو جرمونو پر وړاندي د افغان پوځ سره مرسته کوي .دغه پلټنه د هغو لړيو یوه برخه ده چه د امریکا او
نړیوالې ټولنې لخوا د افغان دولت سره د فساد د منځه وړلو په برخه کې ترسره کیږي .دا څیړنه او پلټنه درې
موخې لری:
•د سترو جرمونو پر وړاندي د افغان پوځ سره د امریکا او یا هم د نړیوالو ترسره کیدونکو مرستو پیږندل
او معلومول.
•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.
•معلوممه کړي چه ایا د امریکا مرستې خپلې ټاکلې موخې ترالسه کوي او که څنګه.

د امریکا او نړیوالو مرستې د افغانستان د بانکی سیستم او د پولی کنترول او پرمختیا په اړه

د امریکا کانګرس د افغانستان د مالي سیستم او د کابل د هوایی ډګر څخه د نقدو پیسو د ایستلو په اړه خپله جدي
تشویش څرګند کړي دي .د کانګرس د نوموړو تشویشونو ته په پام سره ،د افغانستان د بیارغونې لپاره د ځانګړي
عمومي پلټونکي د امریکا د متحده ایاالتو د هغو هڅو په اړه چه غواړي د افغانستان د اقتصاد سره مرسته وکړی
او غواړی د دې هیواد مالي سیستم قوي کړي یوه پلټنه په الره اچوالې ده .دا څیړنه دوی موخی لری:
•د هغو کنترولي تګ الرو چه په امریکا یی ادارو کې د افغانستان سره د ترسره کیدونکو مرسته لپاره ځاي
په ځای شوي دي معلومول.
•د امریکا د متحده ایاالتو د هغو هڅو چه غواړی په مالي سکتور پوري په اړوند مسلو کې باید د افغان دولت
ظرفیت لوړ کړل شي زیاتول او د پدې اړه د ستونزو د منځه وړل.

د متحده ایاالتو د کانګرس لپاره راپور  Iاپریل ۲۰۱۱ ،۳۰
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د سیګار نظارت

په افغانستان کې د قراردادیانو لپاره د دفاع اړوند د بیمې
د پروګرام پلي کول

د دفاع د اساسي قانون د بیمې پروګرام د امریکا د متحده ایاالتو د کارګرانو د ډیپارټمنټ لخوا اداره کیږي ،د ټولو
فدارل قراردادیانو او دویم الس قراردادیانو څخه غواړي چه هغو کارکونکو ته چه دامریکا د متحده ایاالتو څخه
بهر کار ترسره کوي باید کارکونکی د غرامت بیمې د حق څخه برخمن وي USACE .د بیمې د خدمتونو د یوه
وړاندي کونکي څخه ګټه اخلي .دغه پلټنه په  DBAیا د دفاع د اساسي بیمې د پروګرام په اړه چه د USACE
پلي کیږي ده ،همدا ډول نوموړي پروګرام د سنټکام ګډ د تیاتر د مالتړ قرارداد امر( )C-JTSCCهم تر پوښښ
الندي راولي .دا څیړنه او پلټنه درې موخې لری:
•دا څیړنه څلور موخې لری
•معلومه کړي چه تر کومه حده د بیارغونې لپاره د ځانګړو شوو مرستو کې د  DBAڅخه ګټه اخیستل شوې
ده او تر کومې کچې د اړوندو او مربوطه قوانینو ،مقرراتو ،پالیسیو او تګ الرو سره سم پرمخ وړل شوي
دي.
•د  USACEاو  C-JTSCCسره د قراردادیانو لخوا د  DBAسره د ساتلو په برخه کې مرسته او د هغه
لوړول.

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

په افغانستان کښي د امریکا د ستراتیژی یوه برخه په هغو ملکی هڅو پوری تړلی ده چی کوالی شی د غوره
حکمت جوړ او په هیواد کښی اقتصادی پرمختیا را منځ ته کړی .په افغانستان کې د امریکا د ملکي وګړو شمیر د
فبروري د میاشتي ،کال  ۲۰۰۹کې د  ۲۶۱څخه بیا د  ۲۰۱۰کال د فبروري د میاشتې پوري  ۹۸۹ته جګ شوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وړاندیز کړي دي چه د امریکا د ملکي وګړو شمیر د تر  ۲۰۱۲کال پوري
 ۱۳۵۰ته جګ کړل شي .د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د عمومي پلټونکي سره یوځاي دغه پلټنه د پخوانیو
هغو پلټنو لړي او ادامه ده چه د امریکا د ملکي وګړو د ژوند د سطحې د لوړول په برخه کې ترسره شوې وې،
او همدارنګه افغانستان ته نورو اضافي امریکایی وګړو د راتګ د ثبات او پایشت په اړه هم تلړاو لري .دا څیړنه
او پلټنه درې موخې لری:
•تر نن ورځې پوري په افغانستان کې د امریکا د ملکي وګړو د ژوند د سطحې د پورته کولو په برخه کې د
لګول شوو پيسو د اندازې معلومول.
•د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت سره د امریکا د ملکي وګړو د ژوند د لوړولو په برخه کې د داخلي کنترول
د ال ښوالي او غوروالي په برخه کې مرسته او همکاري.
•د ژوند د سطحې د لوړولو د ثبات او پایښت په برخه کې مرسته او همکاري.

د افغانستان د بیارغونې د باوري فنډ سره د امریکا لخوا د ترسره شوو مرستو کارونه او د
هغه په اړه حساب ورکونه

دغه پلټنه د افغانستان د بیارغونې د باوري فنډ یا  ARTFچه د افغان دولت سره د ترسره کیدونکو مستقیمو مرستو
تر ټولو لویه برخه جوړوي مرسته او همکاري کوي ARTF .د نړیوال بانک لخوا اداره کیږي ،او د نوموړي
پروګرام سره د امریکا او د نورو نړیوال مرسته کونکو هیوادونو لخوا مرستې ترسره کیږي .د  ARTFسره
ترسره کیدونکي مرستې د افغانستان د ملي بودیجې په جوکاټ کې پرمخ وړل کيږي او امریکا او نورو مرسته
کونکو هیوادونو لخوا د افغان دولت سره د مستقیمو ترسره کیدونکو مرستو په اړه هغه ته ځانګړي حیثیت ورکوي.
د  ۲۰۱۰کال تر سپتمبر میاشتې پورې یوازي امریکا( د ټول ټال  ۴ملیارډ ډالرو مرستو چه د  ۳۲مختلفو هیوادونو
او نړیوالو سازمانونو) لخوا ترسره شوې وي یو په څلورمه یعني  ۹۷۲میلیون ډالره مرسته کړې وه .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
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ځانګړی عمومي پلټونکی

د سیګار نظارت

هیوادونو لخوا تر سره شوو مرستو په اړه تر سره کیږی .دا څیړنه او پلټنه درې موخې لری:
•د هغو ګامونه پیږندل چه د امریکا او نړیوال بانک لخوا د امریکا د مرستو د سمې او مناسبې کارونې او د
هغه په اړه د حساب ورکونې په اړه ترسره شوي دي.
•معلومه کړي چه ایا مرستې د ټاکلو موخو ته د رسیدلو لپاره کارول شوي دي او که څنګه.
•د  ARTFمرستو څخه د څار د میکانیزم په برخه کې د خطرونو او نیمګړتیاوو پیږندل.

عدلی څیړنې

د افغانستان د بیارغونې لپاره ځانګړي عمومي پلټونکي د افغانستان د بیارغونې لپاره د دریو لویو مرستو ASFF،
 ESFاو  INCLEاړوند د  ۳۹ملیارډ ډالرو په ارزښت معلوماتو ارزونه او تحلیل پیل کړي ديthe ASFF, :
 .the ESF, and INCLEد افغانستان د بیارغونې لپاره د ځانګړي عمومي پلټونکي دغه پلټنې د P.L. 110-
 181قانون چه تعدیل شوي ،ترسره کوي .نوموړي قانون د افغانستان د بیارغونې لپاره د ځانګړي عمومي
پلټونکي څخه غواړي چه نامناسبه پیسو د ورکړو په اړه -لکه دوځلي د پيسو ورکول او یا هم د غیر مستحق
پلورونکي تحقیق وکړي او د هغو مرستو لپاره چه د افغانستان د بیارغونې لپاره ځانګړې شوي دي د یو نهایی
عدلي راپور چمتو کول.

د  DoDد عدلی څیړنو په ترڅ کښی د افغانستان د بیارغونو په اړه د معالوماتو انتقال او
لیږدونه
د  ۲۰۱۰کال د مارچ په میاشت کې د افغانستان د بیارغونې لپاره د ځانګړي عمومي پلټونکي د دفاع وزارت
لخوا د  ASFFد تخصیصاتو ،تعهداتو او د لګښتونو د پرمخ وړلو د معلوماتو په اړه بیاکتنه پیل کړه ،چه اوس د
 ۲۰۰۵مالي کال څخه بیا تر  ۲۰۱۰مالي کال پوری  ۲۷،۸۳ملیارډ ډالرو ته رسیږي .د یوه بشپړ عدلي راپور
لپاره د کره معلوماتو راټولول یو ستونزمن او د چلنج څخه ډګ کار وو .د افغانستان د بیارغونې لپاره د ځانګړي
عمومي پلټونکي د دغو معاملو په اړه په ډیرو جزایاتو ته ننوتل درولي د  ASFFسره د تعهد وروسته یو زیات
شمیر ډالر بیرته د بهرنیو نظامي پیرودني باروي فنډ ته د هر ډول ناوړې ګټې د اخیستنې د مخ نیوي پخاطر انتقال
کړل شوې.
د  ۲۰۱۱کال د اپریل په  ۱۱مه ،د افغانستان د بیارغونې لپاره د ځانګړي عمومي پلټونکي د دفاع مالي او
محاسبې د خدمتونو( )DFASد مرستیال مشر سره ولیدل ،ترڅو د اړوند معلوماتو د ترالسه کولو لپاره یوه غوره
الره وموندل شي .د افغانستان د بیارغونې لپاره د ځانګړي عمومي پلټونکي به د  DFASسره خپل ګډ کار ته
پدې موخه ادامه ورکړي چي یو داسي کمپیوتري سیستم رامنځ ته کړي چه وکوالی شي د عدلي راپور د جوړولو
لپاره اړین معلومات د مختلو برخو څخه راټول کړي ،دغه کار به د کانګرس سره د افغانستان د بیارغونې لپاره د
ځانګړي عمومي پلټونکي د هوکړې پر اساس ترسره کیږي.
په عین وخت کې د افغانستان د بیارغونې لپاره د ځانګړي عمومي پلټونکي په  ASFFپوري اړوند ۱،۷
ملیارډ ډالرو په اړه چه د  USACEڅخه د  ۲۰۰۵مالي کال څخه بیا تر  ۲۰۰۹مالي کال پوري لګول شوي دي
هم عدلي بیاکتنه پیل کړې ده ،پدې ترڅ کې به د دوه ځلو پيسو ورکونې او یا هم غیر مستحقو پیرودونکو ته د پيسو
د ورکولو پیښې و څیړل شي.

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

د افغانستان د بیارغونې لپاره د ځانګړي عمومي پلټونکي د  ۲۰۰۲مالي کال د جوالی د میاشتې څخه بیا د ۲۰۱۰
کال د جوالی تر میاشتې د اقتصادي مالتړ د فنډ څخه د  USAIDلخوا د تخصیص ،تعهد او لګولو شوو ۷،۴
ملیارډ ډالرو په ارزښت مصرف په اړه لومړنی بیاکتنه پیل کړې ده .نوموړې بیاکتنه د  ۷۳۲۷۲معاملو او ۱۲۱۱
پیرودونکو په اړه وه .د عدلي څیړنو کارپوهانو د غیرعادي حاالتو د معلومولو لپاره  ۱۹عدلي څیړنې ترسره
کړې .لوموړنی پایلې د یو زیات شمیر غیر عادي او استثنایی حاالتو او فعالیتونو ښکارندوی کوي.
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عدلي پلټنې

•

د افغانستان دبیارغونې په اړه د امریکا د دفاع
وزارت د معلوماتو د انتقال په اړه عدلي بیاکتنه

•

د افغانستان د بیارغونې په اړه د  USAIDد
معاملو د معلوماتو په اړه عدلي بیا کتنه او څیړنه

•

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

د سیګار نظارت

د افغانستان د بیارغونې لپاره ځانګړي عمومي پلټونکي عدلي ټیم په اسنادو باندي کار کوي ترڅو د دغه
استیثناتو په قانوني بڼه باندي کار وکړي ،او همداراز د  USAIDاو د سیګار د تحقیقاتي ریاست سره د اسنادو،
بیلونو او پیسو د تسلیمي په دوسیو باندي کاروکړي .او هرکله چه اړینه وي د افغانستان د بیارغونې لپاره ځانګړي
عمومي پلټونکي به خپلې موندنې په خپلو پلټنو کې شاملې کړي .د افغانستان د بیارغونې لپاره ځانګړي عمومي
پلټونکي همدا ډول د خطر د اروزنې په تګ الره عملي کوي ترڅو د تحقیقاتو او پلټنو لپاره کاري سیمې په ال
ښه توګه په ګوته کړي .د افغانستان د بیارغونې لپاره ځانګړي عمومي پلټونکي به په  USAIDپوري اړوند نور
معلومات په وقفوي توګه تحلیل کړي.

د افغانستان د بیارغونې په اړه د امریکا د دفاع وزارت د معاملو معلومات

د افغانستان د بیارغونې لپاره ځانګړي عمومي پلټونکي د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت لخوا د  ۲،۸ملیارډ
ډالرو په ارزښت د تخصیصاتو ،تعهداتو او لګښتونو په  INCLEپوري د اړوندو معامالتو د معلومات په اړه چه
د  ۲۰۰۲مالي کال څخه بیا تر اوسه پوري ځانګړي شوي بیاکتنه پیل کړي ده .د بهرنیو چارو وزارت د ۲۰۱۱
کال د مارچ په میاشت کې د افغانستان د بیارغونې لپاره ځانګړي عمومي پلټونکي ته د معلوماتو یوه نمونه ورکړه،
دغه پلټونکي نوموړي معلوماتي نمونه وکتله او داسي برخې یی په ګوته کړې چي د عدلي راپور د بشپړولو لپاره
باید د هغه معلومات تکمیل کړل شي .د افغانستان د بیارغونې لپاره ځانګړي عمومي پلټونکي اداره د امریکا د
بهرنیو چارو د وزارت سره ګډ کار کوي ترڅو دغه اړین معلومات راټول او د یوه بشپړ راپور په جوړولو کې
ورڅخه ګټه واخلي .د افغانستان د بیارغونې لپاره ځانګړي عمومي پلټونکي به لومړنی عدلي بیاکتنه د معلوماتو
د رسیدو سره سم پیل کړي.

پلټنې

پدې ربع یا درو میاشتو کې ،د افغانستان د بیارغونې لپاره ځانګړي عمومي پلټونکي  ۴۵قضیې وتړلې او  ۱۶نوي
قضیې یی پرانیستلې ،پدې سره د روانو تحقیقاتو شمیر  ۷۶ته ورسید .د دغه شمیر قضیو څخه یی  )۶۳٪(۴۸کې
د خریداري په برخه کې د فساد او اختالس په اړه دي .د پرانیستو قضیو د ډلې ( )۲۶٪د عامه بډې اخیستنې او
یا رشوت په اړه دي .پاتې ( )۶٪د غال د ادعاوو په اړه دي .په  ۱.۱شمیره انځور sکې د نوع په اساس تحقیقات
بیان کړل شوي دي.
 1.1انځور

ﺩ ﺳﻳګﺎﺭ ﺗﺣﻘﻳﻘﺎﺕ :ﻧﻭﻱ ﺗﺣﻘﻳﻘﺎﺕ ،ﺩ  2011ﮐﺎﻝ
ﺩ ﺟﻧﻭﺭﻱ ﺩ  1-ﻣﺎﺭچ ﺗﺭ 31
ټﻭﻝ16 :

ﭘﻳﺭﻭﺩﻧﻪ ﻳﺎ ﺧﺭﻳﺩﺍﺭﻱ/
ﭘﻪ ﻗﺭﺍﺭﺩﺍﺩ ﮐﯥ ﻓﺳﺎﺩ ﺍﻭ ﺍﺧﺗﻼﺱ
11
ﻋﺎﻣﻪ
ﺍﺧﺗﻼﺱ
ﺑډې ﻳﺎ ﺭﺷﻭﺕ
4
ﻏﻼ
1
ﺳﺭﭼﻳﻧﻪ :ﺩ ﺳﻳګﺎﺭ ﺩ ﺗﺣﻘﻳﻘﺎﺗﻭ ﻣﺩﻳﺭﻳﺕ4/15/2011 ،

د افغانستان د بیارغونې لپاره ځانګړي عمومي پلټونکي د څارنوالیتوب
ابتکار

د راپور جوړونې په وخت کې ،د افغانستان د بیارغونې لپاره ځانګړي عمومي پلټونکي یو تجربه لرونکي مرافعه
غوښتونکي په دنده وګماری او هغه یی عدلیې وزارت ته وروپیږانده ،ترڅو د بیارغونې په اړه د عوا لرونکو
قیضو په جوړولو باندي کار وکړي .د امریکا د ځانګړي څارنوال پحیث ،د افغانستان د بیارغونې لپاره ځانګړي
عمومي پلټونکي څارنوال به د جرمي قضیو او د ملکي عامه مسلو چه د بیارغونې د قرارداد کولو ،رغونې ،د
پروګرام د تطبیق او عملیاتو پوري اړه ولري حل او د هغوي د هواري الرې چارې به سنجوي .دغه کس به د
سیګار د محقیقینو ،د عدلیې وزارت د څارنواالنو او عامه وکیالنو سره د نږدې کار وکړي ترڅو د مرستو څخه د
ناوړې ګټې اخیستې ،فساد او اختالس قضیې په مناسب توګه او په ټاکلې وخت کې پریکړه وشي .د دې کار پایله
دا وه ،چه د افغانستان د بیارغونې لپاره ځانګړي عمومي پلټونکي د جرمي او عامه پریکړو په برخه کې د عدلیې
وزارت سره همکاري ډیره شوې ده.

د افغانستان د شفافیت اداره به سرغړونکي قراردادیان نیسي

د افغانستان د بیارغونې لپاره ځانګړي عمومي پلټونکي د افغانستان د شفافیت ادارې سره د هغه پیښې په اړه چه
د جنوبي کوریا او یوې افغاني کمپني د خپل دویم الس قراردادي سره د  ۱،۱میلیون ډالرو په ارزښت درغلي
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کړې وه مرسته وکړه .په کابل کې د ځایی بانک مسول باندي هم ادعا شوې وه چه په نوموړې پیښه کې یی الس
درلود .د  ۲۰۱۱کال د جنوري په میاشت کې د افغانستان لوی څارنوال د یوه کوریایی ،یوه افغان او یوه پاکستاني
د ګرفتاري امر ورکړ .د  ۲۰۱۱کال د فبروري په میاشت کې افغان مسولینو نوموړي کوریایی تبعه په داسي حال
کې ګرفتار کړ چه غوښتل یی د هیواد څخه وتښتي .باور کیږي چه پاکستاني تبعه په بریالیتوب سره خپل هیواد
یعني پاکستان ته تښتیدلی وي ،او افغان وګړي ال تر اوسه ازاد ګرځي.
د افغانستان د بیارغونې لپاره ځانګړي عمومي پلټونکي لخوا یو ځانګړي استازي د پوره کاري ورځي لپاره د
افغان شفافیت ادارې سره وي .د افغانستان د لوی څارنوالي د شفافیت ادارې ته د دې قضیې د لیږدولو په خاطر د
افغانستان د بیارغونې لپاره ځانګړي عمومي پلټونکي څخه مننه وکړه.

د  ۲۲افغان وګړو د کار څخه د منع کولو وړاندیز

د  ۲۰۱۱کال د فبروري په  USAID ،۲۸د هغه  ۲۲افغان وګړو چه ګمان کیږي د  USAIDلخوا د تمویل
کیدونکي پروژې د افغان دویم الس قراردادیانو څخه یی پیسې شکولې د کار څخه د منع او محرولو وړاندیز وکړ.
دغه افغانان د هغه قراردادي لخوا چه د افغانستان په  ۲۳والیتونو کې د  USAIDد ځایی یا محلي حکومتداري
او ټولنیز پرمختیا پروژې تطبیق کوي ګمارل شوي وو.
لکه څرنګه چه د نور میاشتو په راپورونو کې هم راغلي وو ،د افغانستان د بیارغونې لپاره ځانګړي عمومي
پلټونکي ته داسي معلومات رارسیدلي چه ګمان کیږي د  USAIDد محلي حکومتداري د پروګرام لخوا داسي
افغانان په دندو ګمارل شوي چه بډې او رشوتونه یی اخیستل .د دې جرمې تحقیقات د پیل څخه سمدستي وروسته،
د افغانستان د بیارغونې لپاره ځانګړي عمومي پلټونکي ته معلومه شوه چه د  USAIDد دفتر عمومي پلټونکي هم
ورته تحقیقات پیل کړي دي .د دې لپاره چه خپلې منابع او سرچینې اعظمي کړي سیګار او  USAIDخپل تحقیقات
سره ګډ او یوځای کړل .د  ۲۰۱۱کال په اوکتوبر کې ،د افغانستان د بیارغونې لپاره ځانګړي عمومي پلټونکي خپل
جرمي قیضه وتړله او د کار څخه د محروموالي په اړه یی خپله بیاکتنه پیل کړله.

تحقیقات د ناوړه او غلطې رغونې او کار شکارندوي کوي

د راپور جوړونې پدې مرحله کې ،په کنړ کې میشت د والیتي بیارغونې ټیم د هغه معلوماتو پر اساس چه د
افغانستان د بیارغونې لپاره ځانګړي عمومي پلټونکي ورکړي وو ،پدې موخه ګامونه واخیستل چي به نوموړي
والیت کې د جوړیدونکي یوه پول لپاره باید ټول اړین ګامونه همغسي چه په قرارداد کې ذکر شوي واخیستل شي.
د هغو معلوماتو پر اساس چه د افغانستان د بیارغونې لپاره ځانګړي عمومي پلټونکي لخوا ورکړل شوي وو ،د
کنړ والیت د بیارغونې والیتي ټیم د پاشاد د پله په اړه چه شااوخوا  ۱،۲میلیون ډالره لګښت پرې راغلي وپالټه
او ورته معلومه شوه چه نوموړي پول په سمه توګه نه دي بشپړ شوی .نوموړي والیتي ټیم قراردادي ته په ډاګه
کړه چه ترهغه به پیسې ترالسه نکړي ترڅو چه پول په سمه توګه ونه رغوي ،دغه پیسې تخمینا څو سوه زره
افغانی کیږي.
د افغانستان د بیارغونې لپاره ځانګړي عمومي پلټونکي د تحقیقاتو په وخت کې معلومه شوه چه قراردادي قصدآ
تر ټاکل شوو معیارونو د ټیټ کیفیت لرونکي مواد کارولي وو چه کوالی شي د نوموړي پول اینده د کواښ سره
مخامخ کړي .د افغانستان د بیارغونې لپاره ځانګړي عمومي پلټونکي د کنړ د بیارغونې والیتي ټیم او د USACE
انجینران وهڅول چه د پروژې څخه لیدنه او پلټنه وکړي .د پلټنو په ترڅ کې معلومه شوه چه په پول کې تر معیاري
مواد د ټیټ کیفیت لرونکي مواد کارول شوي وو ،او په خپل وار سره والیتي بیا رغونې ټیم قراردادي د اړوند
برخو د اصالح کولو هدایت وکړ.

د سیګار د شکایتونو د تنظم سیستم او تګ الره

د راپور جوړونې د دې مرحلې په ترڅ کې ،د افغانستان د بیارغونې لپاره ځانګړي عمومي پلټونکي  ۱۰۶شکایتونه
ترالسه کړل .د افغانستان د بیارغونې لپاره ځانګړي عمومي پلټونکي د دې جملې د  ۱۵قضیو په اړه کار کوي او

د متحده ایاالتو د کانګرس لپاره راپور  Iاپریل ۲۰۱۱ ،۳۰
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 ۱۵نور یی اړوندو نورو فدرال ادارو ته ولیږدول .د افغانستان د بیارغونې لپاره ځانګړي عمومي پلټونکي پاتي
 ۷۱شکایتونه د شرایطو نه پوره کولو په دلیل وتړل .د دغه شکایتونو منبع او ترتیب په اړه معلومات په  ۱.۲او
 ۱.۳شمیره انځورونو کې ښودل شوي دي.

د افغانستان د بیارغونې لپاره ځانګړي عمومي پلټونکي لپاره بودجه

د امریکا کانګرس په کال  ۲۰۰۸کې د افغانستان د بیارغونې لپاره ځانګړي عمومي پلټونکي اداره تاسیس او د ۲۰۱۱
مالي کال په ګډون یی تر اوسه  ۷۱،۶میلیون ډالره د دغه ادارې د عملیاتي لګښتونو د پوره کولو لپاره منظور کړي
دي .د افغانستان د بیارغونې لپاره ځانګړي عمومي پلټونکي سره د  ۲۰۱۰مالي کال  ۷،۲میلیون ډالره پاتي وو ،چه
پدې سره د  ۲۰۱۱مالي کال لپاره بودجه  ۳۲،۷میلیون ډالرو ته ورسیدله.
د  ۲۰۰۸کال راپدیخوا ،د امریکا کانګرس د افغانستان د بیارغونې لپاره خپل مرستې د پام وړ کچې ته لوړې
کړي ديږ د  ۲۰۰۲څخه بیا تر  ۲۰۰۸کال پوري ،د امریکا کانګرس د افغانستان د بیارغونې لپاره  ۲۶،۲۳ملیارډ
ډالره ورکړي او د  ۲۰۰۸څخه بیا تر  ۲۰۱۱کاله پوري یی  ۴۵،۶میلیون نور ډالر ورکړي دي .د دې مرستو کچه
به لوړه شي ځکه په دې شمیرو کې د  ۲۰۱۱مالي کال لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت او د  USAIDلخوا د
ترسره شوې پروژې شاملې نه دي .د  ۲۰۱۲مالي کال لپاره د امریکا ولسمشر د افغانستان د امنیتي ځواکونو د تقویې،
د حکومتداري د پرمختیا او د اقتصادي پرمختګ د اساس د ایښودلو حسابونو او مرستې شاملې نه دي.
د دې لپاره چه د بیارغونې په برخه کې د څارنې هڅې وغزول شي ،د افغانستان د بیارغونې لپاره ځانګړي عمومي
پلټونکي باید د کابل ،قندهار او بګرام برسیره نورې سیمې تر خپل پوښښ الندي راولي .د افغانستان د بیارغونې لپاره
ځانګړي عمومي پلټونکي لخوا د  ۴۴،۴میلیون ډالرو غوښتل شوې بودیجه به دغه اداره په دې قادره کړي چه کارپوه
محقیقین او پلټونکي په دندو وګماري او د مالیه ورکونکي د ډالرو څخه د ناوړه ګټې اخیستنې ،فساد او ضیاع مخه
ونیسي ۱.۱ .شمیره جدول د افغانستان د بیارغونې لپاره ځانګړي عمومي پلټونکي لپاره په  ۲۰۱۱مالي کال کې د
مرستو او فنډ لنډیز بیانوي.

 1.2انځور

 1.3انځور

ﺩ ﺳﻳګﺎﺭ ﺩ ﺷﮑﺎﻳﺗﻭﻧﻭ ﻣﻧﺑﻊ ﺩ  2011ﮐﺎﻝ ﺩ ﺟﻧﻭﺭﻱ
ﺩ  1څﺧﻪ ﺩ ﻣﺎﺭچ ﺗﺭ 31

ﺩ ﺳﻴګﺎﺭ ﺩ ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ ﺣﺎﻟﺖ :ﺩ  2011ﺟﻨﻮﺭﻱ ﺩ  1څﺨﻪ ﺩ ﻣﺎﺭچ ﺗﺮ 31
ټﻮﻝ106 :
15

ﺣﻮﺍﻟﻪ )ﺑﻬﺮ(

15

ﺣﻮﺍﻟﻪ )ﺩﺍﺧﻠﻲ(

71

ﺗړﻟﻲ
2
2

80

ټﻭﻝ106 :

60

20

40

1

ﺑﺭښﻧﺎﻟﻳﮏ
99

a

ﻫﻤﺎﻫﻨګﻲ ﺍﻭ ﻫﻤﻐږﻱ
b

ﺍﺭﺯﻭﻧﻪ

ﺗﺮ ﺑﻴﺎﮐﺘﻨﯥ ﻻﻧﺪﻱ

 .aﻗﻀﻴﻪ ﺑﻴﺎﮐﺘﻞ ﺷﻮې ﺩﻩ ،ﺍﻭ ﺳﻴګﺎﺭ ﺍﺿﺎﻓﻲ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮﻱ.
 .bﺩ ﮐﺮﻩ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﺍﻭ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﮐﻠﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﺩ ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﯽ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻮ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐﻮﻝ.
ﺳﺮﭼﻴﻨﻪ :ﺩ ﺳﻴګﺎﺭ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ4/15/2011 ،

ﺗﻳﻠﻔﻭﻥ
6

ﺗﺣﺭﻳﺭﻱ ) ﺑﺭښﻧﺎﻟﻳﮏ ﻧﻪ ﺩﻱ(
1

ﺳﺭﭼﻳﻧﻪ :ﺩ ﺳﻳګﺎﺭ ﺗﺣﻘﻳﻘﺎﺗﻲ ﻣﺩﻳﺭﻳﺕ4/11/2011 ،
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د افغانستان د بیارغونې لپاره ځانګړي عمومي پلټونکي ادارې
کارکوونکي

د افغانستان د بیارغونې لپاره ځانګړي عمومي پلټونکي د ټولو کارکوونکو شمیر  ۱۲۳فدرال کارکوونکو ته رسیږي.
د بیارغونې په برخه کې ولسمشر لخوا په مرستو کې د پام وړ زایاتوالي ته په کتو ،د افغانستان د بیارغونې لپاره
ځانګړي عمومي پلټونکي په پام کې لري چه په راتلونکي کال کې تکړهه او پوه پلټونکي په دندو وګماري .خپل مالی
منابعو ته په کتو سره ،د افغانستان د بیارغوني ځانکړی عمومي پلټونکی موخه داده چی په  2012مالي کال کې
 ۱۸۰تنه د پوره وخت کارکوونکې ولري.
په افغانستان کې د امریکا د سفارت او د  USFOR-Aسره د تفاهم په اساس د افغانستان د بیارغونې لپاره
ځانګړي عمومي پلټونکي کوالی شي په افغانستان کې  ۴۵تنه په دنده وګماري ۳۳ -په سفارت کې او  ۱۲په نظامي
قرارګاوو کې .د افغانستان د بیارغونې لپاره ځانګړي عمومي پلټونکي اوس د افغانستان په مختلفو سیمو کې کار
کوي .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 .د افغانستان د بیارغونې لپاره ځانګړي عمومي پلټونکي د هغه کارکوونکو
سره چه په افغانستان کې د لنډې مودې لپاره کار کوي خدمت کوي.

 1.1جدول

د افغانستان د بیارغونې لپاره د ځانګړي عمومي پلټونکي سره د مرستې لنډیز

(د امریکایی میلیون ډالرو په حساب)

اختصاص

عامه قانون

مبلغ

 ،H.R. 2642د بشپړوونکو تخصیصاتو قانون۲۰۰۸،

P.L. 110-252

2.0

 ،H.R. 2642د بشپړوونکو تخصیصاتو قانون۲۰۰۸،

P.L. 110-252

5.0

 ،د کلک امنیتي ،د ناخوالو د مرستې او د روانو تخصیصاتو قانون۲۰۰۹،

P.L. 110-329

9.0

 ،H.R. 2346د بشپړوونکو تخصیصاتو قانون۲۰۰۹،

P.L. 111-32

7.2

 ،H.R. 2346د بشپړوونکو تخصیصاتو قانون۲۰۰۹،

P.L. 111-32

()7.2

 ،H.R. 3288د راغونډو شوو تخصیصاتو قانون۲۰۱۰،

P.L. 111-117

23.0

 ،H.R. 4899د بشپړوونکو تخصیصاتو قانون۲۰۱۰،

P.L. 111-212

7.2

 ،H.R. 1473د دفاع وزارت او د ټول کال
د روانو تخصیصاتو قانون۲۰۱۱ ،

P.L. 112-10

25.5

ټول

a

71.7

 .aکانګرس د افغانستان د بیارغونې لپاره د ځانګړي عمومي پلټونکي لپاره په  ۲۰۰۹کال کې تخصیص شوي  ۷،۲میلیون ډالره فنډ فسخ کړ( )Title XI in P.L. 111-32او بیا یی
وروسته د  P.L. 111-212له الرې د  3/30/2011لپاره په  ۲۰۱۰کال کې بیرته منظورې کړې.
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د انتقال لپاره چمتوالی
د  ۲۰۱۱کال د مارچ په ۲۷مه د کندهار والیت د محلي نظامي مرکز څخه ۱۵۰۰
د ملي اردو عسکر د خپل فراغت د سند د ترالسه کولو لپاره راغونډ شوي دي.
پدې درو میاشتو کې تر  ۲۲۰۰۰ډیر د ملي اردو پرسونل د افغانستان د امنیتي
ځواک د فنډ څخه په پراخه کچه د تمویل کیدونکو روزنیزو مرکزونو څخه فارغ
شوي دي( .د ایساف انځور)
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د افغانستان عمومی کتنه

" په نږدې راتلونکي کې د یوې سختې جګړې اټکل
کیږي ،او د افغان دولت
څخه په راتلونکي کې د ښه حکومتداري هیله کیږي.
خو مونږ د افغانانو د وړتیاوو او ظرفیت د لوړولو په
برخه کې د هغوی سره مرسته کوو او د افغانانو
سره مو ټینګې اړیکې رامنځ ته کړې دي .سږ کال به
مونږ د  ۵۰هیوادونو
 ۵۰سره ګډ کار وکړو ترڅو مسولیت
افغانانو ته وسپارل شي".
—د متحده اياالتو ولسمشر باراک اوباما

سرچینه :سپینه ماڼی " ،د دولت د یوالي غونډې ته بارک اوباما د ویناوو څخه1/25/2011"،
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عمومي کتنه
د دې راپور د جوړول په ترڅ کې ،د امریکا کانګرس د  ۲۰۱۱مالي کال لپاره بودجه منظوره کړه ،ولسمشر د
 ۲۰۱۲مالي کال لپاره د بودجه وړاندي کړه ،د امریکا متحده ایالت په افغانستان کې په  ۲۰۱۴کال کې د مسولیت د
انتقال د پروسې په لړ کې په افغانستان کې د بیارغونې د پروژو په برخه کې ډیر تمرکز او پام کوي .د افغانستان د
بیارغونې لپاره په  ۲۰۱۱او  ۲۰۱۲مالي کال لپاره ځانګړې پیسې به د افغان ملي اردو او ملي پولیسو په روزنه،
تجهیز او د هغوي هستوګنې او ځایونو په جوړولو باندي ولګول شي – دا ټول هغه مهم ټیکې دي چه د مسولیت
د انتقال د ستراتیږي لپاره خورا ډیر اهمیت لري .پدې برسیره ،جګ پوړو امریکایی مسولینو کانګرس ته وویل
چه د یو دوامداره او باثباته انتقال لپاره یوازي د یو قوي امنیتي ځواک درلودل بسنه نه کوي ،بلکه همدا ډول باید
اقتصاد د تقویه او غوره حکومتداري په برخه کې ډیر پرمختګونه ترالسه او رامنځ ته شي .په دغه برخو کې د
مسولیت د انتقال پروسه د جدي ننګونو سره مخامخ ده ،د دې ډلې د پراخ فساد په وړاندي مبارزه او د افغان اوسني
بانکي حساب د ستونزو د حلول چه د افغانستان سره د نړیوالو لخو د مرستو په ترالسه کولو کې لوی خنډ رامنځ
ته کړي ديT .د امریکا کانګرس د  ۲۰۱۱مالي کال لپاره ځینې د بیارغونې مرستې نوموړو ستونزو ته په پام
سره په ځینو خاصو حاالتو پوري مشروط ګرځولي دي.

کانګرس د  ۲۰۱۱مالي کال لپاره بودجه ځانګړې کړه

د  ۲۰۱۱کال د اپریل په ۱۵مه ،ولسمشر اوباما د  ۲۰۱۱مالي کال لپاره ځانګړي شوې بودجه الس لیک کړه ،په
کومه کې چه د افغانستان د بیارغونې لپاره  ۱۲،۶ملیارډ ډالره ځانګړي شوي دي او هغه به د امریکا د دفاع وزارت
لخوا اداره او تنظمیږي .کله چه دغه راپور چاپولو ته استول شوي وو ،د امریکا پرمختیایی ادارې( )USAIDاو
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت( )DoSلپاره د افغانستان د بیارغونې په برخه کې ځانګړې شوې مقدار پیسې
معلومې نه وې.

د دفاع وزارت لپا د بیارغونې مرستې
د  ۲۰۱۱مالي کال لپاره الس لیک شوې بودجې پر اساس الندې تخصیصات د امریکا د ملي دفاع وزارت لخوا
منظم او اداره کیږي:
• ۱۱،۶ملیارډ ډالره د افغانستان د امنیتي ځواک د فنډ له الرې
• ۵۰۰میلیون ډالره د قومندان د عاجل عکس العمل د پروګرام لپاره
• ۴۰۰میلیون ډالره د افغانستان د زیربنا د فنډ لپاره
• ۱۵۰میلیون ډالره د سوداګری او د ثبات په اړه د عملیاتي قوې لپاره
د  ۱۲،۶ملیارډ ډالره چه امریکا د دفاع وزارت لخوا د افغانستان د بیارغونې لپاره ځانګړي شوي ۱۱،۶ ،ملیارډ
ډالره د افغانستان د امنیتي پوځ د فنډ ( ،)ASFFچه د افغانستان د ملي امنیتي پوځ( )ANSFیا قوې د پرمختیا لپاره
کارول کیږي بیلې شوې دي .د  ASFFلپاره په کال  ۲۰۱۰کې د ځانګړې شوې بودجه په نسبت  ۲،۵ملیارډ ډالره
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زیاتوالي ښایی .د قانوني مقررې پراساس باید د بهرنیو چارو وزیره باید د هرې پروژې پر اساس په هر درو
میاشتو کې د کانګر د دفاع کمیټو ته د وړاندیز شوو مرستو د لګونو په اړه راپور ورکړي ،او د افغان ملي امنیتي
پوځ په روزنه او تجهیز باندي د تخمیني لګښت په اړه اټکل یا تخمین وړاندي کړي.
د  ۲۰۱۱مالي کال د ملي دفاع د صالحیت د قانون پر اساس ،د امریکا کانګرس د قومندان د عاجل عکس
العمل د پروګرام ( )CERPلپاره ځانګړې اختصاص کم او د نوي افغانستان د زیربنایی فنډ ()AIFسره یی
مرستې زیاتې کړې .لکه څرنګه چه د افغانستان د بیارغونې لپاره د ځانګړي عمومي پلټونکي په راپور کې
راغلي وو ،د امریکا کانګرس د امریکا د دفاع وزارت لخوا د  CERPد مرستو څخه دې پرځاي د خپلو ټاکل
شوو موخو -یعني د وړو پروژو تطبیق ،او د په عاجلو حاالتو کې د قومندانانو سره مرسته کولو ترڅو هغوي په
خپلو اړوندو کاري سیمو کې بشري او نورو خدمتونه لپاره وکارل وشیي په افغانستان کې د لویو زیربنایی پروژو
لپاره د ګټې اخیستنې په اړه تشویش درلود .د امریکا د دفاع وزارت به د هغه هیواد د بهرنیو چارو د وزارت سره
په ګډه د تاوتریخوالي پر وړاندي د مبارزې د ستراتیږي په رڼا کې د  AIFپروژې منظورې کوي .د امریکا پوځ
د انجینرانو قطعه او  USAIDبه دغه پروژې پلې او تطبیق کړي.
کانګرس همداډول د سوداګري او پایښت د عملیاتو په موخه عملیاتي ځواک ( )TFBSOته هم مرستې
منظورې کړې تر څو وکوالی شي" تاوتریخوالي را کم ،ثبات رامنځ ته او او په افغانستان کې د سوداګري او
افغانستان کې اقتصادي فرستونوته په کتو د دغه هیواد په اقتصادي رغونه کې رول ولوبوي 2".د دې قانونې تګ
الرې په اساس TFBSO ،کوالی شي داسي پروژې تطبیق کړي چه په خصوصي پانګونې په برخه کې اسانتیاوې
رامنځ ته ،صنعتي  ،مالي ،ګرهنیز او د انرژي په برخو کې اسانتیاوې او پرمختګونه رامنځ ته کړي .د امریکا دفاع
وزارت  TFBSOپه کال  ۲۰۰۶کې د لومړي ځل لپاره عراق کې د هغه هیواد د خصوصي سکتور د پرمختیا
او د عراقي وګړو ته د کار د زمینې د برابر په قصد تاسیس او رامنځ ته کړ .د  ۲۰۰۹کال راپدیخواTFBSO ،
په افغانستان کې خپل فعالیت پیل کړي دي ،پدغه هیواد که نوموړي پروګرام د افغانستان د معدنونو څخه د ګتې
اخیستنې په لومړنیو الرو چارو باندي کار کوي ،چه باور کې تر  ۹۰۰ملیارډ ډالرو ډیر ارزښت ولري.
1

د امریکا د دفاع او کورنیو چارو د وزارت لپاره ناڅرګندې مرستې
د دغه راپور د چاپ تر وخته ،د کانګرس لخوا د امریکا د دفاع او کورنیو چارو د وزارت لپاره د افغانستان د
بیارغونې په برخه کې د ګټې اخیستې او کارونې لپاره مرستې او تخصیصات نه وو ځانګړي او معلوم شوي .د
بهرنیو چارو وزارت او  USAIDداسي ډیر حسابونه چه په افغانستان او نورو هیوادنو کې پرمخیتایی پروګرامونه
پرمخ وړي تنظیم او اداره کړي دي .تر ټولو لوی یی د اقتصادي مالتړ فنډ( )ESFدي ،چه د نړي په مختلفو
برخو کې غوره حکومتداري او اقتصادي پرمختګ په برخه کې مرسته او همکاري کوي ،او نړیوال د مخدره
توکو کنترول او د قانون حاکمیت ( )INCLEحساب دي  ،چه د پولیسو سره د مخدره توکو پر وړاندي د مبارزې،
د قانون د حاکمیت او عدالت د تحکیم په برخه کې د نړي په مختلفو برخو کې مرسته او همکاري کوي .د نورو
کالو برعکس ،د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان په سطحه د هر حساب څخه د مرستو کچه نه دې
ځانګړې او مشخصه کړې.

کانګرس  ESFلپاره مرستې را کمې او د افغانستان سره په ترسره
کیدونکو مستقیمو مرستو باندي یی شرایط وضع کړي دي

کانګرس د  ESFلپاره حدودآ  ۵،۹ملیارډ ډالره تخصیص کړي کوم چه د غوښتل شوي مقدار څخه د  ۱،۹ملیارډ
ډالره کم دي .برسیره پردې چه کانګرس د  ESFلپاره ځانګړې شوې مرستې را کمې کړي ،همدا ډول یی اضافه
کړې چه ترڅو الندي درې شرایطه پوره نکړل شي د حکومت -څخه -حکومت د مستقیمې مرستې نشي ترسره
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کیدالی:
•ترڅو چه د بهرنیو چارو وزیره کانګرس ته دا تضمین نکړي چه د مرستو تطبیق کونکي ادارې سره هرډول
همکاري او مرسته شوې او د دغه مرستو څخه د ګټې اخیستنې لپاره وړ او مناسبه اداره ده.
•د امریکا دولت او د افغانستان جمهوري اسالمي دولت په لیکلې بڼه دې هوکړې ته رسیدلي دي چه د دغه
مرستو څخه به د واضیح او ترالسه کیدونکو اهدافو او موخو لپاره ګټه اخیستل کیږي.
•د امریکا دولت او د افغانستان جمهوري اسالمي دولت د هرې ادارې د ننه داسي میکانیزمونه رامنځ ته کړي
ترڅو یقیني شي چه نوموړې مرستې د ټاکل شوو موخو او اهدافو لپاره کارول کیږي.
که چیري افغان دولت عامه مدیریتې سیستمونو کې اصالحات پلې ،فساد کم ،د بودجې کارونې بهتره او د
مالیاتو راټولونه زیاته کړي د امریکا هیواد او نور نړیوال مرسته کونکي هیوادونه به  ۵۰په سلو کې مرستې
د افغانستان د ملي انکشافي بودجه له الرې وکاروي .هدف دادي چه د مستقیمو مرستو له الرې افغان دولت د
حکومتداري وړتیاوې او ظرفیتونه لوړ کړل شي .خطر دا دي چه کیدای شی دغه مرستې د فساد او یا هم د نا
سالمې ادارې له الرې ضایع شي .متحده ایاالت د افغان دولت او نورو نړیوالو مرسته کونکو سره ګډ کار کوي
ترڅو د افغان دولت لپاره د ارزونې یو مستقله تګ الره چه وکوالی شي د افغانستان د وزارتونو سره د بشري
ګمارنې ،پروسو او طرزالعملو په اړه مرسته وکړي او هغوي ته بیا کتنه وکړي او مناسب تضمینونه ورکړل شي
چه نوموړو مرستو څخه ناوړه ګټه نه اخیستل کیږي او د فساد او اختالس په ترڅ کې نه سوزي .د دې هڅو په
اړه د بحث لپاره  ۳مه برخه وګوري.

د افغانستان د بیارغونې لپاره ځانکړي عمومي پلټونکي د افغانستان
سره ترسره کیدونکي مستقیمو مرستو په اړه همکاري کوي

دې تشویش ته په کتو چه د افغان دولت کې کاري ظرفیت ټیټ او نړیوالو مرستو په اړه حساب ورکونه کمه ده ،د
افغانستان د بیارغونې لپاره ځانکړي عمومي پلټونکي د دوو پوښتنو د ځوابولو لپاره پلټنې ترسره کوي:
•په افغانستان کې په د موخه چه فساد پر وړاندي مبارزه قوي او د قانون حاکمیت عملي شي د امریکا متحده
ایاالت او نور نړیوال مرسته کونکي په افغانستان کې څه کوي؟
•ترکومې کچې په افغان ادارو کې چه د دغه مرستو ډیرۍ برخه ترالسه کوي د حساب ورکونې سیستمونه
پرځاي او یا موجود دي؟
پدې ربع کې د افغانستان د بیارغونې لپاره ځانکړي عمومي پلټونکي د افغانستان سره د ترسره کیدونکي
مستقیمو مرستو په اړه چه عمومآ د دوو مهمو الرو څخه ترسره کیږي د پلټنو دوه راپورونه خپاره کړل -افغانستان
د بیارغونې باوري فنډ ( )ARTFاو د قانون او نظم باوري فنډ ( LOTFA). ARTFد نړیوال بانک لخوا پرمخ
وړل کیږي او  LOTFAد ملګرو ملتونو د پرمختیایی ادارې یا ( )UNDPپرمخ وړل کیږي .لومړني پلټنه د
افغان ملي پیوستون پروګرام چه په افغاني ټولنو کې د پرمختیایی پروګرامو د پلي کولو په برخه کې مخکښ رول
لوبوي او په کلیو کې د پروژو د تمویل او د محلي حکومتداري د ښوالي لپاره د  ARTFد مرسته څخه ګټه اخلي
په اړه وه .په دویمه پلټنه کې د افغانستان د ملي پولیسو د پرسونل د تنظیم او ادارې په اړه ترسره شوه؛ د افغان ملي
پولیسو ډیري د معاشونو ،امتیازونو او تخصیصاتو برخه د  LOTFAلخوا تمویل کیږي .د افغانستان د بیارغونې
لپاره ځانکړي عمومي پلټونکي اوس مهال د  ARTFپه اړه چه د افغانستان د عملیاتي او انکشافي بودجې سره
مرسته کوي پلټنې ترسره کوي.
د امریکا متحده ایاالت چه د ملي پیوستون د پروګرام سره تر ټولو لوی مرسته کونکي هیواد دي او د ۲۰۰۲
څخه بیا تر  ۲۰۱۰کال پورې یی  ۵۲۸میلیون ډالره کمک کړي دي .د افغانستان د بیارغونې لپاره ځانکړي
عمومي پلټونکي ته معلومه شوه چه نړیوال بانک ،افغان دولت او هغه ټولنې چه د ملي پیوستون د پروګرامونه
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څخه ګټه اخلي داسي میکانیزمونه ځاي په ځاي کړي دي چه د دې امر ښکارندوي کوي چه د ملي پیوستون لپاره
ځانګړي شوې مرستې د ټاکل شوو اهداف سره سمې کارول کیږي .د افغانستان د بیارغونې لپاره ځانکړي عمومي
پلټونکي ته همدا شان معلومه شوه چه د ملي پیوستون پروګرام د پرمختیایی مرستو په ورکولو او په امن سیمو کې
په کلیو او باڼدو کې په زرګونو ځاي وګړو ته د غوره حکومتداري په اړه د روزنې په ورکولو کې پرمختګونه
ترالسه کړي دي .دا پداسي حال کې ده،چه د افغانستان د بیارغونې لپاره ځانکړي عمومي پلټونکي د ملي پيوستون
لپاره یوه مهم هدف ته د رسیدلو په اړه تشویش لري او هغه :د محلي حکومتداري جوړول او بهتره کول دي .د
افغانستان د بیارغونې لپاره ځانکړي عمومي پلټونکي همداډول د نوموړي پروګرام نا امنه سیمو ته د غزول کیدو
په صورت کې د څارنې او تطبیق په برخه کې د ورپیښدونکو ستونزو په اړه تشویش لري .د افغانستان د بیارغونې
لپاره ځانکړي عمومي پلټونکي د افغان ملي پیوستون پروګرام ته د مرستو د بیرته ترالسه کولو ،څارنې په اړه
زیات شمیر وړاندیزونه کړي ترڅو نوموړي پروګرام خپلو موخو ته ورسیږي .د دې پلټنې د موندنو د لنډیز او
وړاندیزونو لپاره  ۱برخې ته ستانه شي.
د افغان ملي پولیسو د پرسونل د تنظیم او ادارې په اړه د افغانستان د بیارغونې لپاره ځانکړي عمومي پلټونکي
لخوا په ترسره شوو پلټنو کې معلومه شوه چه که څه هم د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د خپلو کارکونکو د
حساب ورکونې په اړه مثبت ګامونه اخیستي دي،خو بیا هم دغه وزارت د خپلو ټولو کارکونکو د موجودي لیست
او کاري وړتیا په اړه بشپړ تصدیق نشي کوالی .د  ۲۰۰۳کال راپدیخوا ،د امریکا متحده ایاالتو د  LOTFAسره
تقریبآ  ۵۴۵میلیون ډالره مرسته کړي ده -چه دغه مقدار د  ۱،۵ملیارډ ډالرو چه د نړیوالې ټولنې لخوا ترسره
شوې وه یو پر دریمه برخه جوړوي -ترڅو د افغان ملي پولیسو د استخدام لګښتونه (لوموړني معاشات ،امتیازات
او تخصیصات) پوره کړي .د ملګرو ملتونو پرمختیایی اداره یا  UNDPد  LOTFAاو د افغان ملي پولیسو د پې
رول یا موجودي دلیست د ډیرۍ لګښتونو په اړه د څار او نظارت چارې پرمخ وړي ،او د دې کار لپاره د اداري
فیس په نامه پيسې ترالسه کوي .د افغانستان د بیارغونې لپاره ځانکړي عمومي پلټونکي د افغان ملي پولیسو د
پرسونل او پې رول د لګښتونو او د  LOTFAسره د امریکا د متحده ایاالتو او د نورو نړیوالو مرسته کونکو لخوا
دترسره شوو مرستو لپاره د  UNDPلخوا د غوره څار لپاره وړاندیزونه کړي دي .د دې پلټنو په اړه د ال زیاتو
معلوماتو لپاره  ۱برخه وګوري.

کانګرس د  ESFاو د  INCLEد مرستو د کارونې په اړه ال زیات
محدودیتونه وضع کړل

د حساب ورکونې ،فساد او په افغانستان کې د ښځو وضعیت په اړه ننګونو او تشویشونو ته په کتو ،د امریکا
کانګرس د  ESFاود  INCLEد مرستو په اړه یو شمیر شرایط وضع کړي دي .وړاندي تر دې چه د مرستو
تعهد وشي د امریکا د بهرنیو چارو وزیره باید د  USAIDد مسول سره یوځاي باید د هغه اقداماتو په اړه چه
به افغانستان کې د غوره حکومتداري ،دفساد سره د مبارزې او د ښځو د حاالتو د ښوالي په برخه کې اخیستل
شوي تصدیق او د هغه په اړه د کانګرس اړوندو کمیټو ته راپور ورکړي .د بهرنیو چارو وزیره باید الندي ټیکي
تصدیق کړي:
•د افغانستان اسالمي جمهوري دولت د فساد سره د مبارزې ،د حکومتداري د ښوالي او د مالي شفافیت د رامنځ
ته کولو په برخه کې کوټلي ګامونه اخیستي دي.
•د افغانستان دولت د ښځو د حقوقو د خوندیتوب په برخه کې جدي ګامونه اخیستي دي.
•افغان دولت په دغه هیواد کې د فساد پر وړاندي د مبارزې د ټولو هڅو لپاره یوه واحده ستراتیږي جوړه
کړې ده.
•مرستې به پدې موخه تنظیم شي چه د افغان عامه ادارو او خصوصي ادارو سره د فساد د کچې د ټیټوالي ،او
په ملي ،محلي او کلیوالي کچه د حکومت په کړنو کې شفافیت او حساب ورکونه قوي کړي شي.

30

د افغانستان بیا رغونه

I

ځانګړی عمومي پلټونکی

د افغانستان عمومی کتنه

•د افغان ملي ،والیتي او محلي استازو ،د محلي ټولنو او د عامه اجتماعي سازمانونو سره به سالمشورې وشي
او هغوي به د پروګرامونو ،پروژو او د فعالیتونو په طرحه کولو او جوړول کې ونډه او ګډون ولري.
•مرستې به همداډول د امریکا حکومت لخوا د مستقیمو ګمارل شوو کسانو د لیږدونې لپاره هم وکارول شي
تر څو هغوي د مرستو د کنترول او څار چارې قوي کړل شي.
•په ملي ،واليتي او محلي کچې د امریکا د مرستو په د تنظیم او دهغه د اعتبار د ساتلو په موخه کاري
چوکاټونه او میکانیزومونه کاورل کیږي.
د افغانستان د بیارغونې لپاره ځانکړي عمومي پلټونکي د نوموړو موضوعاتو په اړه یو زیات شمیر پلټنې
ترسره کړې دي ،چه په کې د فساد پر وړاندي د امریکا لخوا د یوې قوي ستراتیږي د درلودلو وړاندیز هم شامل
دي .د افغانستان د بیارغونې لپاره ځانکړي عمومي پلټونکي د افغانستان د بانکي سکتور ،د  USAIDد محلي
حکومتداري او د ټولنې پرمختیایی ابتکار ،او د امریکا د لخوا د عامه افغانانو د ژوند د سطح لوړول چه د افغانانو
د ظرفیت او وړتیاوو د لوړولو په نیت ترسره کیږي په اړه پلټنې ترسره کوي.
د  ESFاو د  INCLEمرستو لپاره دغه شرایط په ځانګړو تخصیصاتو کې هم ذکر شوي دي:
•تر اعظمي ممکنه حده پوري ،باید دغه مرستې افغان ښځو د سیاسي ،اجتماعي او اقتصادي حقوقو د
خوندیتوب او ښځو او جینکیانو د حقوقو د دفاع لپاره وکارول شي.
•دغه مرستې د سولې او د بیاپخالیني په برخه کې ( )۱پدې قصد چه افغان میرمنې په ملي ،والیتي او محلي
کچه د بیاپخالیني او یوځاي کیدنې په برخه کې د طرحو په جوړولو ،د پالیسیو په طرحه کولو او د هغه د
تطبیق په برخه کې رغنده رول ولوبوي ،او ( )۲او چه دغه مرستې د هیڅ مسلح ډلې او یا هم مشر چه د
بشریت پر ضد په جنایت ،جرم او د نورو نړیوالو پیږندل شوو حقوقو په سرغړونو تورن وي د برعت او
عفوې لپاره ونه کارول شي.
•دا مرستې د امریکا د متحده ایاالتو لخوا د  ARTFسره تر هغه پوري ترسره کیدالی شي ترڅو چه د
امریکا د بهرنیو چارو وزیره په دې باور شي چه د نړیوال بانک استازي ځکه د مالي کنترول او پلټنو د
مسولیت څخه په ښه توګه څارنه نشي کوالی چه د افغان دولت د امنیتي پرسونل په اړه ډیر محدودیتونه
موجود دي.
•دا مرستې کیداالی شي د ناټو او ایساف د عملیاتو وروسته د بشري مرستو د فنډ لپاره د امریکا د متحده
ایاالتو د ونډې په توګه وکارول شي.
پدې قانوني تګ الره کې راغلي چه د افغانستان د بیارغونې لپاره ځانکړي عمومي پلټونکي ،د بهرنیو چارو د
وزارت عمومي پلټونکي ،او د  USAIDد عمومي پلټونکي دفتر باید د امریکا لخوا د افغانستان د عامه عملیاتو په
اړه یو ګډ د پلټنې پالن طرحه کړي .دغه پالن باید د کانګرس اړوندې کمیټې ته د تخصیصاتو پر اساس د ۲۰۱۱
کال د مې د میاشتې وړاندي وسپارل شي.

د انتقال پیل :انتقال

د دې راپور د جوړونې په موده کې ،د امریکا متحده ایاالت ،نړیواله ټولنه او افغان دولت ټولو خپل پام د افغان ملي
امنیتي پوځ په اړه د خپلې ستراتیږي پر تطبیق باندي متمرکز کړي وو ترڅو هغوی په کال  ۲۰۱۴کې د امنیتي
چارو مسوليت پرغاړه واخلي .د  ۲۰۱۱کال د مارچ په ۲۲مه افغان ولسمشر حامد کرزي اعالن وکړ چه د نړیوالو
امنیتي پوځ څخه افغان امنیتي پوځ ته د مسولیت (د انتقـــــال) لړۍ به د افغانستان د دریو والیتونو( پنجشیر ،بامیان،
او کابل) او د څلورو ولسوالیو( د هرات ،لشکرګاه ،مزارشریف او مهترالم) څخه پيل شی .د امریکا د دفاع وزارت
په وینا اټکل کیږي چه د انتقال لړۍ به په دوبي کې پیل شي.
د انتقال په اړه د افغان او ناټو ګډ هیئت ( )JANIBد مسولیت د انتقال لپاره د والیتونو د چمتوالي د ارزونې
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چار پرمخ وړي JANIB 3.چه د لوړ پوړو افغان او نړیوالو مشرانو څخه تشکیل شوي تاکید کړي چه د انتقال
لړۍ به شرایطو ته په کتو ترسره کیږي JANIB .مسقیمآ افغان ولسمشر حامد کرزي ته راپور ورکوي.
جنرال ډیویډ پیټریوس چه په افغانستان کې د نړیوالو قواوو ناټو او ایساف مشر دي ( )USFOR-Aد سنا
نظامي کمیټې ته په خپله وینا کې وویل چه" د ایساف څخه افغان امنیتي پوځ ته د مسولیت لړيۍ به په سیمې کې
شرایطو ته په کتو او د موضوع او حاالتو د هر اړخیزې څیړنې او ارزونې په رڼا کې ترسره کیږي ،ترڅو د هغو
لپاره چه په افغانستان کې د قومنداني په کچې دنده ترسره کوي د د افغان همکارانون سره په ګډه ’د جنګې سیمې
د جغرافیا‘ د پالنولو موقع او وخت ورکړل شي 4 ".جنرال پیټریوس همدا راز وویل چه " زمونږ عسکر د شمیر
کمیږي نه دا چه د هرڅه څخه تیر او الس په سر کیږي ،دا کار به په جنګي سیمو کې د نورو امن لرونکو سیمو
5
څخه د راغلو عسکر په زیاتولو او او د روزنې په برخه کې چه ډیر کار ته اړیتا لري له طریقه ترسره شي".

د افغان ملي امنیتي ځواک د قدرت او توان لوړول
د دې راپور جوړونې په ترڅ کې ،ایساف او افغان وزارتونو د مسولیت د انتقال د تسهیل او اسانتیا په موخه د
افغان ملي امنیتي پوځ ته توان او قدرت د لوړولو وړاندیز وکړ .د  ۲۰۱۲کال د نومبر ترمیاشتې پورې به افغان
ملي اردو د  ۱۷۱۶۰۰څخه  ۱۹۵۰۰۰زرو ته او افغان ملي پولیس به د  ۱۳۴۰۰۰څخه  ۱۷۰۰۰۰ته زیات کړل
شي .د امریکا متحده ایاالتو چه د افغان ملي اردو او افغان ملي پولیسو د روزنې ،تجهیز او د هستوګنې د امکاناتو
سره تر ټولو ډیره مرسته کوي تر داخلي جر او بحث وروسته د دغه زیاتوالي سره خپله موافقه وښودله .نهایی
منظوري باید د ګډې همکاری او څار د هیئت لخوا ترسره شي ،کوم چه ستر او لوی پرمختیایی پروګرامونه
همغږي او منظوروي .نوموړي هیئت د افغان او نړیوالو لوړ پوړو چارواکو چه د افغانستان په بیارغونې کې
رول لري جوړ شوي دي.
د امریکا د سنا نظامي کمیټې ته په خپل تقریر کې د امریکا دفاع وزیر رابرټ کیټس وویل چه د افغان ملی
امنیتي پوځ د شمیرد زیاتولو په وړاندي دوه ټیکي د بحث وړ دي ،یو دا چه د مسولیت پرغاړه اخیستلو لپاره د
یو لوړ شمیر لرونکي افغان امنیتي ځواک او بل دا چه د دغسي یو لوی ځواک بقا او ساتل څوموره عملي دي.
د امریکا د دفاع د وزیر په وینا ،اصلي پوښتنه دا ده چه د افغان حکومت لخوا د بقا او د تضمین پر ځاي اصلي
پوښتنه دا ده چه د امریکا حکومت د څه د بقا او پایښت تضمین کوالی شی .هغه اضافه کړه چه هر ډول د شمیر
زیاتوالي ته باید د یو لنډ مهالې هڅې په توګه وکتل شي "“ .د حفظ او پایښت موضوع" ،هغه وویل" ،چه لیږ ترلیږه
د راتلونکو څو کلونو لپاره د عسکرو د زیاتوالی د بقا مسله د افغانستان په نسبت دې ته ورته ده چه امریکا د
څومره شمیر افغان ځواک د بقا تضمین کوالی شي ،ځکه د زیاتیدونکي عسکرو شمیر د هغه څه چه افغان دولت
یی اوس لري یو وړه برخه جوړوي ،ځکه خو زه د هغوي د عسکر د شمیر د زیاتولو موضوع داسي ګڼم لکه په
مونږ پوري تړلې موضوع ".د دفاع وزیر وویل چه اصلي هدف دا دي چه طالبان مات او یا هم وځپل شي ترڅو
لیږ شمیر افغان امنیتي پوځ هم وتوانیږي چه د هیواد کنترول وساتلی شي 6.لوړ پوړي امریکایی او نړیوال مسولین
پدې باور دي چه د حکومتي او اقتصادي پرمختګونو پرته د مسولیت د انتقال يوه بریالی ناممکنه ده .په مارچ
میاشت کې ،جنرال پیټریوس د امریکا سنا نظامي کمټې ته وویل چه " د مسولیت د بریالي انتقال لپاره د امنیتي
اساس برسیره باید ال ډیر څه وشي ".هغه وویل "،چه تاسو نشي کوالی چه د حکمتداری او پرمختیایی برخو په
7
اړه د پرمختګونه پرته د مسولیت د انتقال یوه بریالي پروسه ولري".

32

د افغانستان بیا رغونه

I

ځانګړی عمومي پلټونکی

د افغانستان عمومی کتنه

نور فکتورونه چه د مسولیت پر انتقال اغیزه لري
پدې ربع کې به دوه نور مهم پرمختګونه د انتقال پر پروسه اغیزه ولري .اول ،دا چه د افغانستان دولت تصمیم چه
خصوصي امنیتي کمپنیانو ته د ځانګړو شرایطو تر چتر الندي د راتلونکي کال لپاره خپلو چارو ته په افغانستان کې
دوام ورکړي .دغه کار به سبب شي بیارغونې دوام او ترسره شي .دویم ،د کابل بانک په اړه روان مالي کړکیچ،
چه د افغان دولت سره د امریکا او نړیوالو مرسته کوونکو مرستې د خطر سره مخامخ کړي دي .دغه دواړې
موضوعات په  ۳برخه کې بیان شوي دي.

د وړاندي په لور

د فبروري په میاشت کې د امریکا ولسمشر بارک اوباما د  ۲۰۱۲مالي کال لپاره د بودیجه غوښتنه پداسي حال
کې وکړه چه د افغانستان سره د مرستې په مقصد یی تقریبآ د  ۱۷،۳ملیارډ ډالرو غوښتنه کړې ده .په بودجه کې
د الندي برخو لپاره د مرستو غوښتنه شوې ده:
• ۱۲،۸ملیارډ ډالره د افغان ملي امنیتي پوځ لپاره
• ۲،۸ملیارډ ډالره د اقتصادي مالتړ د فنډ لپاره
• ۵۰۰میلیون ډالره د قومندان د عاجل عکس العمل د پروګرام لپاره
• ۴۷۵میلیون ډالره د افغانستان د زیربنایی فنډ لپاره
• ۳۳۳،۳میلیون ډالره د مخدره توکو د منځه وړلو او د مخدره توکو پر وړاندي د فعالیتونو د فنډ لپاره
• ۳۲۴میلیون ډالره د نړیوالو مخدره توکو پر وړاندي د مبارزې او د قانون د حاکمیت د فنډ لپاره
که چیري نوموړې بودجه منظوره شي د  ۲۰۰۲راپدیخوا چه د امریکا لخوا د طالبانو دولت رانسکور شوو دا به
په یوه کال کې د افغانستان د بیارغونې سره ترسره شوي ډیر تخصیص وي.
راتلونکي درې کاله د امریکا د متحده ایاالتو او نړیوالې ټولنې لپاره ډير مهم او حساس کلونه دي ،ځکه چه د
امنیت ،حکومتداري او د ایساف څخه افغان ملي امنیتي پوځ ته د مسولیت د انتقال په لړ کې پروګرامونه او پروژې
پلې او تطبیق کیږي .د دغه پیچلو او حساسو هڅو څخه د تحقیق او پلټنې لپاره د یوې هر اړخیزې تګ الرې او اقدام
اړتیا لیدل کیږي .د افغانستان د بیارغونې لپاره ځانکړي عمومي پلټونکي د پلټنې په پالن کې د انفرادي پروژو او
د لویو پروګرامونو څخه پلټنې شاملې دي .برسیره پر دې ،په لویو او مهمو قراردادو کې د فساد ،اختالس او ناوړ
ګټې اخیستنې لخوا د دې امر د معلومولو لپاره چه د امریکا د مرستو څخه په ریښتنوالي او هوښیاري ګټه اخیستل
کیږي ،د افغانستان د بیارغونې لپاره ځانکړي عمومي پلټونکي به همدا ډول به د هغه اجنسیانو او ادارو سره چه
د بیارغونې پروګرامونه پرمخ وړي همکاري او مرسته وکړي .د افغانستان د بیارغونې لپاره ځانکړي عمومي
پلټونکي د خپلو تحقیقاتو منابعو څخه د هغو کسانو او کمپنیانو پروړاندي چه د فساد او اختالس په سترو پیښو کې
الس لري د جرمي قضیو په برابرولو کې ګټه واخلي .د افغانستان د بیارغونې لپاره ځانکړي عمومي پلټونکي خپلې
تحقیقاتي او د پلټنې هڅې د نورو فدرالو او د قانون د پلي کونکو اداره سر پدې موخه همغږي کوي چه د امریکا د
کانګرس لخوا د افغانستان د بیارغونې لپاره د ځانګړو شوو مرستو په اړه کره او اعظمي پایلې ترالسه شي.
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د سرکونو پاکول
د امریکا متحده ایاالتو د پوځ انجینران د افغانستان د اسالمي جمهوري دولت او
د افغان امنیتي پوځ په همکاري د افغانستان په ختیځ کې وروسته ترهغه سرکونه
بیرته رغوي چه وړاندي تر دې یی دغه سرکونو د ماینونو څخه پاک کړي وو.
د  ۵میلیون ډالرو په ارزښت په دغه پروژه کې درې قیر سرکونو او درې نور
په جغل فرش سرکونو چه  ۴۳کیلومتره اوږدوالي لري د خوګیاني او شیرزاد په
ولسوالیو کې رغول کیږي ( .د امریکا د پوځ انځور)
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" بیا هم ،یوازي دا کافي نه ده چه سیمه پاکه او ونیول
شي :تاسو باید نوموړې سیمه وهم رغوی .او په
رغونه کې محلي حکومتداري ،د محلي اقتصادي نوي
کول ،په اساسي خدمتونو که ښوالی او داسي نور،
تر څو افغانانو ته معلومه شي چه د افغان دولت سره
د همکاري له کبله افغان دولت یو ښکاره او روښانه
راتلونکي لري ...او دا کار تر هغه غوره دي چه بیرته
طالبانو ته وروګرځي".
 --جنرال ډیویډ ایچ پیټروس

سرچینه :د افغانستان په اړه د امریکا سنا د پوځي خدمتونو کمیټې ته د جنرال ډیویډ ایچ پیټریوس له وینا څخه.3/15/2011 ،
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عمومي کتنه
 ۳مه برخه د دغې راپورد جوړولو تر مودي پوري ،د افغانستان د بیارغونې د هڅو په اړه هراړخیزه کتنه وړاندې
کوي .د بشپړتیا ،ننګونو او ځایي ادارو کوم چې د بیارغونې هڅوته د نظارت لپاره اړینه فضا چمتو کوي ،په هکله
تازه معلومات .د افغانستان د بیارغونې ځانګړی عمومي پلټونکي د بشپړ شویو او روانو مالي پلټنو د پژندني د
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 ۱برخې ته هدایت کړي.
 ۳برخه په څلورو فرعي برخو باندي ویشل شوې ده :د مرستو حالت ،امنیت ،حکومتداري او اقتصادي او ټولنیزه
پراختیا .د امنیت ،حکومتداري ،اقتصادی او ټولنیز پراختیا فرعی برخې د لمړیتوب او تطبیق پالن کوم چې په کال
 ۲۰۱۰کې د افغانستان اسالمي جمهوري دولت لخوا اعالن کړی شوي دي ،دری اساسي پایو منعکس کوي .او د
افغانستان د  ۲۰۰۸کال ملي پراختیاي ستراتیږی کې ځاي لري .

موضوعات

٣مه برخه دا څلور پراخ موضوعات بحث کوي :د پخوانیو او اوسنیو مرستو په اړه معلومات ،امنیتي حاالت،
حکومتي فعالیتونه او اقتصادي او ټولنیز پراختیایی پروګرامونه .همدا ډول نوموړې برخه د فساد په وړاندي د
مبارزې او د مخدر توکو د قاچاق په وړاندي د مبارزي د هڅو په اړه هم معلومات ذکر شوي دي.
د مالي منابعو د وضعیت فرعی برخه د افغانستان د بیارغونې لپاره د تخصیص شویو ،وعده شویو او مصرف
شویو پیسو هراړخیزه بحث له ځانه سره لري .دا برخه د متحده ایاالتو لخوا د اکثرو تمویل شوي پیسو او د نړیوالو
اعانې په هکله مشخص معلومات لري.
د امنیت فرعي برخه د 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 .دغه برعي برخه همداډول په افغانستان کې د مخدره توکو پر وړاندي د مبارزي
په اړه هم معلومات بیان شوي دي.
حکومتی فرعی څانګه د افغانستان د هغو الس ته راوړنو په اړه نوی معلومات ورکوی چی د افغانستان دولت
په حکومتی پرمختایی ډګر کښی ترالسه کړی دی .دغه فرعي برخه د افغانستان د  ۲۰۱۰کال د ټاکنو د پریګړې
په اړه دي ،همداډول د بیاپخالینې او ملکي ژوند د بیرته ستندې ،د ظرفیت د لوړولو ،د قانون حاکمیت او د بشر د
حقوقو په اړه د پرمختګونو په اړه بحث پرې شوي دي .همدا ډول دغه برخه د امریکا او دافغان دولت د هغو هڅو
په اړه ده چې د مخدره توکو پر وړاندي د مبارزي په اړه کې یی ترسره کړي دي.
د اقتصادي او ټولنیز پراختیا فرقي برخه د اړوند سکتور لخوا د بیارغونې په اړه فعالیتونو ته کتنه پکې
شوې ده ،چه د کرهنې د برخې څخه بیا د روغتیا تر سکتوره پوري موضوعات د ځان سره رانغاړي.
نوموړې برخه د اقتصادي حالت په اړه لنډ معلومات او د مالي شبکې د ادارې د پرمختګ په اړه تازه حالت،
همدا ډول د مالي ثبات د ترالسه کولو او د اساسي خدمتونو د وړاندي کولو په اړه معلوماتو ته اشاره کوي.
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د کار طريقه

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

د معلوماتو پوښتنې

د معلوماتو پوښتنې د پوښتنو 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 امریکا د کورنیو چارو وزارت
•د امریکا د دفاع وزارت
•د نړيوالې پرمختيا لپاره د متحده اياالتو اداره ()USAID
•د امریکا د مالیی (خزانې) وزارت
وړاندي تر دې چه د نوموړي راپور خپور او چاپ شي اړوندو ادارو او اجنسیانو ته د هغه یوه
غیر نهایی طرحه استولې ترڅو هغوي ددې برخې د محتویاتو په اړه خپل نظریات وړاندي کړي.

د پرانستې-سرچينې تحقيق

د پرانستې-سرچينې تحقيق د اتباري سرچينو څخه ترالسه شوې ډېره تازه ،او په عامه ډول ترالسه کېدونکې
ډاټا اتکاء کوي .د هغو سرچينو چې په دې درې مياشتني راپور کې کارول شوي په يوه نماينده ليست کې الندې
سرچينې شامل دي:
•د متحده اياالتو هغه اداره چې د معلوماتو په پوښتنه کې ورکړل شوي
•د امنیت نړیوال مرستندویه ځواک (ايساف)
•ملګري ملتونه (او اړوندې څانګې)
•د پېسو نړيوال صندوق
•نړيوال بانک
•اسيايي پرمختيايي بانک
•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 ګرافیکو کیلی

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

USAID
د واليتونو نقشې هغه DoS
DoDشوي .هر رنګ د
چې په متن کې بحث
ځايونه ښيي

ډاټا د يو سيټ استازيتوب کوي ،چې په تشريح کې ښودل شوى؛ توربخن
رنګونه زياتې شمېرې ښيي ،سپين بخن رنګونه کمې شمېرې ښيي.

د پټې چارټونه

دا راپور ډېرې بوديجې او پروژې چې د ډالرو ارزښت يې د مليونونو
څخه تر ملياردونو رسېږي بحث کوي .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
$100

$350

$50

0
1–20
21–40
41–200
201–429

CERP

DoD

بوديجې ښودونکي

DoDچې په متن کې بحث شوې
بوديجې ښودونکي هغه انفرادي بوديجېCNښيي
وي .د دغې بوديجې د انتظام مسووليت لرونکې اداره د بوديجې د نوم نه
الندې په خړ بکس ليست شوې وي.
DoD

$0
ﭘﻪ ﺩﺭﺟﻪ ﮐﯥ ﺑﯥ ﻟﻪ ﮐﻭﻣﻪ
ﻣﺎﺗﻲ ﺧﻁﻲ ﭼﺎﺭټ

$0
ﭘﻪ ﺩﺭﺟﻪ ﮐﯥ ﺩ ﻣﺎﺗﻭ
ﺳﺭﻩ ﺧﻁﻲ ﭼﺎﺭټ

د ملياردونو او مليونونو جال 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 مليارډونو کې راپور شوي په ابي رنګ کې وړاندې کيږي،
او هغه ډالر چې په مليونونو کې راپور شوي په شنه رنګ کې انځورېږي.

ESF

USAID

ﺩ ﻣﻳﻠﻳﻭﻥ ﭘﻪ ﺍﺳﺎﺱ ﺩﺍﻳﺭﻭﻱ ﭼﺎﺭټ

INCLE

کانګرس لپاره راپور |
د متحده ایاالتو د DoS

د جنوري ۲۰۱۱ ،۳۰

39

ﺩ ﻣﻠﻳﺎﺭډ ﭘﻪ ﺍﺳﺎﺱ ﺩﺍﻳﺭﻭﻱ ﭼﺎﺭټ

د بودیجو حالت
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د بودیجو حالت

د بودیجو حالت
د  ۲۰۱۱کال د مارچ تر  ۳۱مې پورې ،د امریکا متحده ایاالتو د افغانستان سره د مرستې او بیارغونې په برخې کې
د  ۲۰۰۲مالي کال راپدیخوا د  ۶۱،۷۸ملیارډ ډالرو په ارزښت مرسته کړې ده .دغه مجموعه د  ۲۰۱۱کال لپاره
د هغه تخصیص شوې مرستو په اساس بیان شوې چه د پرلپسې پریکړې په اساس اعالن شوې دي ..پدې سره هغه
شمیر تخصیص کړل شوې پيسې ګرځول کیږي چه په  P.L. 112-10کې د امریکا د دفاع وزارت او د  ۲۰۱۱کال
د ټولو تخصیصاتو په قانون کې راغلي وو .دغه مرستې په الندي ډول د مختلفو برخو لپاره ځانګړې شوي دي:
• ۳۴،۸۱ملیارډ ډالره د امنیت لپاره
• ۱۶،۱۶ملیارډ ډالره د حکمتداري او پراختیا لپاره
• ۴،۵۴ملیارډ ډالره د مخدره توکو پر وړاندي د مبارزې لپاره
• ۲،۱۱ملیارډ ډالره د بشري حقوقو لپاره
• ۴،۱۷ملیارډ ډالره د عمومي کتنې(څار) او عملیاتو لپاره
 ۳.۱شمیره انځور د دغو برخو سره د امریکا لخوا د ترسره شوو مرستو ښکارندوی کوي.
 3.1انځور

ΘγήϣϪϐϫϮΗϼϳϩΪΤΘϣΩΎ̰ϳήϣΩػ̩ϧϮϏέΎϴΑΩϥΎΘδϧΎϐϓΩϪػαΎγϪ̡ϭήϟրրέΎϴϠϣΩ ϱϮ̯֕ΗϼϣϮչϫΩ

έϮϧغ


a

ϧϮ̯έϭցϨϓΩػ ϪϋϮϤΠϣ ϊΒϨϣ
'R'&1



(,1&/



ESF



ϭέΎ̩ϮϴϧήϬΑΩ
(DoS Εέίϭ


Ύ̰ϳήϣΩ
̡ϩέΩ̶ϳΎϴΘΨϣή


&(53

))$6

 :ASFFد افغانستان د امنيتي ځواکونو بوديجه





 :CERPد قوماندان د بيړني ځواب پروګرام
 :DoD CNد دفاع وزارت د مخدره موادو د
مخنيوي او مخدره موادو سره د مبارزې فعاليتونه

έΩغ
ϭέΩήϴϤηΕΎϳίϮϳ
ϪΗϮϧΎϴδϨΟΎϳ
b
ϱϮηϞθϳϭ

(DoD ΕέίϭωΎϓΩΩΎ̰ϳήϣΩ


 :ESFد اقتصادي مالتړ بودیجه

̯նήΗϪ̡ϮϟϭցϧϮϏέΩϪϧϭΩΎϳػήϴϤηϭϮηϦϣΰϏΩ
̯նήΗϪ̡ϮϟϭΪϴ̯ϩήγήΗϭ̰֕ϳή̡ϮϧϭέΩϪ̩ϮΘγήϣήϴϤηϪϐϫΩϱίϮϳցϨϓϩέΎ̢ϟϝΎ̯ϲϟΎϣΩaػ̡̯έΎϴΘΧϪػ֢̰3/ΩϪ̩ϮΘγήϣϪϐϫΩϪϧˬϱϮ̯ϱϭΪϧέΎ
ϱΩϱΪϧϻΐϴ̯ήΗήΗ
̯ϮϧΎϴδϨΟΎϳϭέΩήϴϤηΕΎϳίϪ̡bػ'ϧΰΧϭ'R''R-'R686$,ػϠϣΎηUSDAϭϩέΩػϱΩ
Ϩϴ̩ήγػϴγΩך3/˭ΏϮըΕέίϭωΎϓΩΩΎ̰ϳήϣϪΗϮϨΘ֢Ϯ̡ϮՙϴϧϭΩέΎ
ϴγΩˬ˭ϪϴϣϼϋϲΤϴοϮΗωΎϓΩΩϝΎ̯ϲϟΎϣΩ˭3/ךϮϴϧήϬΑΩΎ̰ϳήϣΩϪΗϮϨΘ֢ϮϏϮՙϴϧϭΩέΎ
̩ϴγΩ˭ΏϮըΕέίϭϭέΎךϨΘ֢ϮϏΩέΎػϧΰΧΩΎ̰ϳήϣΩϪΗػέΩΩغϴγΩˬΏϮըךϴγΩˬϪϧϮΑϮըOMBΩϪΗϮϨΘ֢Ϯ̡ϮՙϴϧϭΩέΎךέΎ
ϴγΩˬΏϮը86$,'ΩϪΗϮϨΘ֢Ϯ̡ϮՙϴϧϭΩךϨΘ֢Ϯ̡ΩέΎػϴγΩˬΏϮը'R-ΩϪΗךέΎ
ՙϴϧΩػ̡ϨΘ֢ϮػΏϮըUSDAΩϪΗ
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 :INCLEد نړيوالو مخدره موادو کنټرول او د
قانون تنفیذ
نور :نورې بودیجې

د بودیجو حالت

CERP DoD CN

INCLE

ESF

DoS

USAID

ASFF

DoD

د امریکا لخوا هغه مرستې چه د پنځو سترو
فنډونوسره ترسره شوي دي د  ۲۰۰۲کال راپدیخوا
د افغانستان د بیارغونې لپاره د ترسره شوو مرستو
ASFF
 ۸۳،۳په سلو کې (نږدې  ۵۱،۴۹ملیارډ ډالره)
جوړوي .د دغه مقدار مرستو څخه  ۸۵٪کې (نږدې
 ۴۳،۷۵ملیارډ ډالره) تعهد کړل شوي ،او نږدي
 ۷۲،۲په سلو کې ( تقریبآ DoD ۳۷،۱۵
ملیارډ ډالره) یی
لګول شوي یا مصرف شوي دي .د دې مرستو په
اړه ال زیات معلومات په الندي صفحو کې تر السه
کوالی شي.

د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا مرستې

د  ۲۰۱۱کال د مارچ تر ۳۱مې پوري د امریکا لخوا د افغانستان سره د مرستو او بیارغونې کمک کچه حدودآ
 ۶۱،۷۸ملیارډ ډالرو ته رسیږي .دغه مرستې کیدای شي د بیارغونې په برخه کې په پنځو مهمو برخو وویشوو:
امنيت ،دولتداري او پرمختيا ،د مخدره موادو ضد مبارزه ،بشري ،او نظارت او فعاليتونه .د امریکا لخوا د ځانګړو
شوو مرستو لپاره مهرباني وکړي ،د  Bضمیمې ته ستانه شي.
د عملیاتو په ترڅ کې د پرپسې پریکړو په ګډون د  ۲۰۱۱مالي کال لپاره ځانګړې شوې مرستې د ۲۰۱۰
کال په نسبت  ۹،۹په سلو که زیاتوالي ښکاره کوي ،دغه زیاتوالي په .کې ښودل کیږي ۳.۲ .شمیره انځور د
 ۲۰۰۲څخه راپديخوا د افغانستان د ملي امنیتي ځواک جوړونې او روزنې لپاره ترټولو ډیرې مرستې ځانګړې
شوي دي .د امنیت د برخې لپاره ځانګړې شوې ( ۳۴،۸۱ملیارډ ډالره) د امریکا لخوا د افغانستان د بیارغونې د
مرستو  ۵۶،۳په سلو کې جوړوي.
 ۳.۳شمیره انځور په مخ پاڼه باندي په کې د  ۲۰۰۲څخه بیا تر  ۲۰۱۱مالي کال پوري په کلني ډول د
هرکال د مرستو تخصیص ښودل شوی دي .میله ډولې خانې د تخصیص شوې مرستې په ډالرو ښکاره کوي،
او دایروي چارټ بیا تخصیص شوې مرستې د کیتګوري په اساس بیانوي ..دغه ارقام د اړوندو ادارو لخوا د
راپور ورکړل شوو شمیرو ښکارندوي کوي او همداډول د هغه شمیر تخصیصاتو چه په الندي قانوني مقرراتو
کې ځانګړي شوي دي:

CERP

DoD

 3.2انځور

ﺩ ﻓﻧډ ﻳﺎ ﺩ ﻣﺭﺳﺗﻭ ﺩ ﮐﺗګﻭﺭﻱ ﭘﻪ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﺟﻣﻭﻋﻲ ﺗﺧﺻﻳﺻﺎﺕ ،ﺩ  2011ﮐﺎﻝ ﺩ ﻣﺎﺭچ ﺩ  31ﺳﺭﻩ ﺳﻡ) ﺩ ﻣﻠﻳﺎﺭډ ډﺍﻟﺭﻭ ﭘﻪ ﺍﺳﺎﺱ(
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ESF

$20
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USAID

$9.53
$4.68
2010
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INCLE
ټﻭﻝ

2009
ﻧﻅﺎﺭﺕ ﻳﺎ څﺎﺭ ﺍﻭ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ

2007

2008

ﺑﺷﺭﻱ ﺣﻘﻭﻕ

2006

2005

ﺩﻣﺧﺩﺭﻩ ﻣﻭﺍﺩﻭ ﭘﺭ ﺿﺩ ﻣﺑﺎﺭﺯﻩ

2004
ﺣﮑﻭﻣﺗﺩﺍﺭﻱ  /ﭘﺭﻣﺧﺗﻳﺎ

$10
$2.08

$1.06

2003

2002
ﺍﻣﻧﻳﺕ

ﺗﺭڅ ﮐﯥ ﺩ ﺍﻏﺯﻣﻥ ﺷﻭﻭ ﺷﻣﻳﺭ
ﻳﺎﺩﻭﻧﻪ  :ﺩ ﺭﺍﻏﻭﻧډﻭﻟﻭ ﭘﻪ
DoS

 .aﺩ  2011ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎﻝ ﻟﭘﺎﺭﻩ ﻓﻧډ ﻳﻭﺍﺯﻱ ﺩ ﻫﻐﻪ ﺷﻣﻳﺭ ﻣﺭﺳﺗﻭ ﭼﻪ ﺩ ﺭﻭﺍﻧﻭ ﭘﺭﻳﮑړﻭ ﺗﺭﺳﺭﻩ ﮐﻳﺩﻭﻟﻭ ﭘﻪ ﺗﺭڅ ﮐﯥ ﭘﻪ ﺍﺧﺗﻳﺎﺭ ﮐﯥ ښﮑﺎﺭﻧﺩﻭﻱ ﮐﻭﻱ ،ﻧﻪ ﺩ ﻫﻐﻪ ﻣﺭﺳﺗﻭ ﭼﻪ ﺩ  .P.L. 112-10ﺗﺭ ﺗﺭﮐﻳﺏ ﻻﻧﺩﻱ ﺩﻱ.
ﺳﺭﭼﻳﻧﯥ:ﺩ ﺳﻳګﺎﺭ ﺩ  P.L. 111-212, 10/29/2010; P.L. 111-118, 12/19/2009 ;10/1/2009 ,10/14/2009 ,4/14/2011 ,ﻏﻭښﺗﻧﻭ ﺗﻪ ﺩ ﺍﻣﺭﻳﮑﺎ ﺩ ﺩﻓﺎﻉ ﻭﺯﺍﺭﺕ ځﻭﺍﺑﻭﻧﻪ؛  2010ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎﻝ ﺩ ﺩﻓﺎﻉ ﺗﻭﺿﻳﺣﻲ ﺍﻋﻼﻣﻳﻪ؛  ،ﺩ ﺳﻳګﺎﺭ
ﺩ  4/12/2011 ,4/14/2011ﺍﻭ  4/11/2011ﻧﻳټﻭ ﻏﻭښﺗﻧﻭ ﺗﻪ ﺩ ﺍﻣﺭﻳﮑﺎ ﺩ ﺑﻬﺭﻧﻳﻭ ﭼﺎﺭﻭ ﻭﺯﺍﺭﺕ ځﻭﺍﺏ؛ ﺩ ﺳﻳګﺎﺭ ﺩ  4/08/2011ﻏﻭښﺗﻧﯥ ﺗﻪ ﺩ ﺍﻣﺭﻳﮑﺎ ﺩ ﺧﺯﺍﻧﯥ ﺩ ﺍﺩﺍﺭې ځﻭﺍﺏ ،ﺩ ﺳﻳګﺎﺭ ﺩ  3/1/2011ﺍﻭ  4/19/2011ﻧﻳټﻭ ﭘﻭښﺗﻧﻭ ﺗﻪ
ﺩ  OMBځﻭﺍﺑﻭﻧﻪ ،ﺩ ﺳﻳګﺎﺭ ﺩ  1/15/2010 ,10/15/2010 ,4/14/2011ﺍﻭ  10/9/2009ﻧﻳټﻭ ﭘﻭښﺗﻧﻭ ﺗﻪ ﺩ  USAIDځﻭﺍﺏ ،ﺩ ﺳﻳګﺎﺭ ﺩ  7/7/2009ﭘﻭښﺗﻧﯥ ﺗﻪ ﺩ  DoJځﻭﺍﺏ ،ﺩ ﺳﻳګﺎﺭ ﺩ  4/2009ﻧﻳټﯥ ﭘﻭښﺗﻧﯥ ﺗﻪ ﺩ  USDAځﻭﺍﺏ.
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$5
$0

د بودیجو حالت

•د  ۲۰۱۰مالي کال د اضافي تخصیصاتو قانون
•د  ۲۰۱۰مالي کال د دفاع وزارت د تخصیصاتو قانون
•د  ۲۰۱۰مالي کال د راغونډ کړل شوو تخصیصاتو قانون
لکه څرنګه چه په  ۳.۳شمیره انځور کې ښودل شوي دي ،د  ۲۰۱۱مالي کال لپاره د پرلپسې تخصیصاتو
کچه  ۵،۶ملیارډ ډالرو ته رسیږي .د  ۲۰۱۱مالي کال لپاره تخصیص شوې مرستې به د  P.L. 112-10پر اساس
په لویه کچه اضافوالی ومومي .د دې راپور د خپرولو په وخت کې ،د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت او د
 USAIDځانګړي شوي تخصیصات نه وو معلوم شوي .د امریکا د دفاع وزارت لپاره ځانګړي شوې مرستې
په الندي برخو کې دي:
•نږدې  ۱۱،۶۲ملیارډ ډالره د افغان ملي امنیتي ځواک لپاره
• ۴۰۰میلیون ډالره د افغانستان د زیربنایی فنډ ( )AIFلپاره
• ۴۰۰میلیون ډالره د قومندان د عاجل عکس العمل پروګرام  CERPلپاره
 3.3انځور

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

ټﻭﻝ

ﻧﻅﺎﺭﺕ ﻳﺎ څﺎﺭ ﺍﻭ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ

ﺑﺷﺭﻱ ﺣﻘﻭﻕ

ﺣﮑﻭﻣﺗﺩﺍﺭﻱ /ﭘﺭﻣﺧﺗﻳﺎ

ﺩﻣﺧﺩﺭﻩ ﻣﻭﺍﺩﻭ ﭘﺭ ﺿﺩ ﻣﺑﺎﺭﺯﻩ

ﺍﻣﻧﻳﺕ

ﻳﺎﺩﻭﻧﻪ  :ﺩ ﺭﺍﻏﻭﻧډﻭﻟﻭ ﭘﻪ ﺗﺭڅ ﮐﯥ ﺩ ﺍﻏﺯﻣﻥ ﺷﻭﻭ ﺷﻣﻳﺭ
 .aﺩ  2011ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎﻝ ﻟﭘﺎﺭﻩ ﻓﻧډ ﻳﻭﺍﺯﻱ ﺩ ﻫﻐﻪ ﺷﻣﻳﺭ ﻣﺭﺳﺗﻭ ﭼﻪ ﺩ ﺭﻭﺍﻧﻭ ﭘﺭﻳﮑړﻭ ﺗﺭﺳﺭﻩ ﮐﻳﺩﻭﻟﻭ ﭘﻪ ﺗﺭڅ ﮐﯥ ﭘﻪ ﺍﺧﺗﻳﺎﺭ ﮐﯥ ښﮑﺎﺭﻧﺩﻭﻱ ﮐﻭﻱ ،ﻧﻪ ﺩ ﻫﻐﻪ ﻣﺭﺳﺗﻭ ﭼﻪ ﺩ  .P.L. 112-10ﺗﺭ ﺗﺭﮐﻳﺏ ﻻﻧﺩﻱ ﺩﻱ.
ﺳﺭﭼﻳﻧﻪ :ﺩ ﺳﻳګﺎﺭ ﺩ  10/14/2009 ,4/14/2011 ,4/15/2011ﺍﻭ  10/1/2009ﻧﻳټﻭ ﭘﻭښﺗﻧﻭ ﺗﻪ ﺩ ﺍﻣﺭﻳﮑﺎ ﺩ ﺩﻓﺎﻉ ﻭﺯﺍﺭﺕ ځﻭﺍﺏ؛ P.L. 111-212, 10/29/2010; P.L. 111-118, 12/19/2009؛ ﺩ  2010ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎﻝ ﺩ ﺩﻓﺎﻉ ﺗﻭﺿﻳﺣﻲ ﺍﻋﻼﻣﻳﻪ؛ ،
ﺩ ﺳﻳګﺎﺭ ﺩ  4/12/2011 ,4/14/2011ﺍﻭ  4/11/2011ﻧﻳټﻭ ﻏﻭښﺗﻧﻭ ﺗﻪ ﺩ ﺍﻣﺭﻳﮑﺎ ﺩ ﺑﻬﺭﻧﻳﻭ ﭼﺎﺭﻭ ﻭﺯﺍﺭﺕ ځﻭﺍﺏ؛ ﺩ ﺳﻳګﺎﺭ ﺩ  4/08/2011ﻏﻭښﺗﻧﯥ ﺗﻪ ﺩ ﺍﻣﺭﻳﮑﺎ ﺩ ﺧﺯﺍﻧﯥ ﺩ ﺍﺩﺍﺭې ځﻭﺍﺏ ،ﺩ ﺳﻳګﺎﺭ ﺩ  3/1/2011ﺍﻭ  4/19/2011ﻧﻳټﻭ ﭘﻭښﺗﻧﻭ ﺗﻪ ﺩ  OMBځﻭﺍﺑﻭﻧﻪ،
ﺩ ﺳﻳګﺎﺭ ﺩ  1/15/2010 ,10/15/2010 ,4/14/2011ﺍﻭ  10/9/2009ﻧﻳټﻭ ﭘﻭښﺗﻧﻭ ﺗﻪ ﺩ  USAIDځﻭﺍﺏ ،ﺩ ﺳﻳګﺎﺭ ﺩ  7/7/2009ﭘﻭښﺗﻧﯥ ﺗﻪ ﺩ  DoJځﻭﺍﺏ ،ﺩ ﺳﻳګﺎﺭ ﺩ  4/2009ﻧﻳټﯥ ﭘﻭښﺗﻧﯥ ﺗﻪ ﺩ  USDAځﻭﺍﺏ.

د متحده ایاالتو د کانګرس لپاره راپور  Iاپریل ۲۰۱۱ ،۳۰
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د بودیجو حالت

DoD

ASFF

DoD

د افغان امنیتي ځواک د فنډ(  ) ASFFاړوند
ترمینالوژي
د دفاع وزارت د  ASFFبوديجې دCERP
موجودې،
منل شوې ،يا لګول شوې مرستو پر اساس
راپورورکړي.
 DoDپېسې
موجودې :د ژمنتياو لپاره موجودې ټولې
منل شوې :د پېسو د ورکولو ژمنتياوې
مصرف شوې :هغه پېسې چې لګول شوې دي

• ۱۵۰میلیون ډالره د امریکا د دفاع وزارت د سوداګری او د عملیاتي ثبات د قوې لپاره
د  ۲۰۱۱کال د مارچ تر  ۳۱مې پوري په راپور ورکړل شوو شمیرو کې د  ۲۰۱۱مالي کال لپاره د  ASFFهغه
 ۵،۴۶ملیارډ ډالره هم شامل دي چه ال د وړاندي د روانو یا پرلپسې پریکړو په نتیجه کې تخصیص کړل شوې وې.

د افغانستان د امنيتي ځواکونو بوديجه

کانګرس د افغانستان د امنیتي ځواک فنډ( )ASFFد افغان ملی امنیتی ځواک( )ANSFد تجهیز ،وسایلو،
خدمتونو ،رونې او همدارنګه د وسایلو او توکو د ترمیم ،بیا جوړونه په موخه جوړ کړی دي 8.په لومړی ګام کښی
د افغان ملی امنیتی ځواک د جوړونې مسول د ناټو یا د شمالی اتالنتیک هوکړې سازمان د افغانستان لپاره د
9
روزنې څانګه -افغانستان  /د ګډ امنیتی فرمان د انتقال-څانګه ده.
د امریکا د دفاع وزارت راپور ورکړي چه د  ۲۰۱۱مالي کال د روانو تخصیصاتو د قانون پر بنسټ افغان
امنیتي ځواک فنډ ته  ۵،۴۶ملیارډ ډالرو نور ځانګړي شوي دي ،چه پدې سره د نوموړي فنډ لپاره ځانګړې شوې
مرستې ټول ټال  ۳۳،۲۹ملیارډ ډالرو ته رسیږي10د دې شمیر مرستو څخه تقریقا  ۲۸،۰۶ملیارډ ډالره تعهد(مکلف
ګرځول شوې) کړل شوې دي ،چه د هغه د جملې څخه  ۲۴،۸۲ملیارډ ډالره یی لګول شوي دي ۳.۴ 11.شمیره
انځور د افغان امنیتي ځواک د فنډ لپاره ځانګړې شوې مرستې د مالي کال په اساس بیانوي.

سرچینه :د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته د دفاع وزارت ځواب.۲۰۱۰\۱۴\۴ ،

DoD CN

DoD

 3.5انځور

 3.4انځور

ﺩ ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎﻝ ﭘﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﺩ  ASFFﻣﻮﺟﻮﺩ ې ﻣﺮﺳﺘﯥ
) ﺩ ﻣﻠﻴﺎﺭډ ډﺍﻟﺮﻭ ﭘﻪ ﺣﺴﺎﺏ(

ﺩ ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎﻝ ﭘﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﺩ  ASFFﻣﻮﺟﻮﺩ ې ﻣﺮﺳﺘﯥ
) ﺩ ﻣﻠﻴﺎﺭډ ډﺍﻟﺮﻭ ﭘﻪ ﺣﺴﺎﺏ(
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ﻣﻮﺟﻮﺩې
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ﻣﻨﻞ ﺷﻮې
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ﻣﺼﺮﻑ ﺷﻮﻱ
$24.82

$8.0

$6.0
ﻣﻨﻞ ﺷﻮې
$25.43

$25.0

ﻣﺼﺮﻑ ﺷﻮﻱ
$23.08

$4.0

DoS
$20.0

ﺩ  2011ﮐﺎﻝ ﺩﻣﺎﺭچ ﺩ  31ﺳﺮﻩ ﺳﻢ a

$0

ﺩ  2010ﮐﺎﻝ ﺩ ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ﺩ  31ﺳﺮﻩ ﺳﻢ

ﻳﺎﺩﻭﻧﻪ :ﺩ ﺭﺍﻏﻮﻧډﻭﻟﻮ ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﮐﯥ ﺩ ﺍﻏﺰﻣﻦ ﺷﻮﻭ ﺷﻤﻴﺮ.
 .aﺩ  2011ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎﻝ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻓﻨډ ﻳﻮﺍﺯﻱ ﺩ ﻫﻐﻪ ﺷﻤﻴﺮ ﻣﺮﺳﺘﻮ ﭼﻪ ﺩ ﺭﻭﺍﻧﻮ ﭘﺮﻳﮑړﻭ ﺗﺮﺳﺮﻩ
ﮐﻴﺪﻭﻟﻮ ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﮐﯥ ﭘﻪ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﮐﯥ ښﮑﺎﺭﻧﺪﻭﻱ ﮐﻮﻱ ،ﻧﻪ ﺩ ﻫﻐﻪ ﻣﺮﺳﺘﻮ ﭼﻪ ﺩ P.L. 112-10
ﺗﺮ ﺗﺮﮐﻴﺐ ﻻﻧﺪﻱ ﺩﻱ.
ﺳﺮﭼﻴﻨﻪ :ﺩ ﺳﻴګﺎﺭ ﺩ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﭘﻮښﺘﻨﯥ ﺗﻪ ﺩ ﺩﻓﺎﻉ ﻭﺯﺍﺭﺕ ځﻮﺍﺏ.2011\15\4 ،
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ﻳﺎﺩﻭﻧﻪ :ﺩ ﺭﺍﻏﻮﻧډﻭﻟﻮ ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﮐﯥ ﺩ ﺍﻏﺰﻣﻦ ﺷﻮﻭ ﺷﻤﻴﺮ.
 .aﺩ ﺭﻭﺍﻧﻮ ﭘﺮﻳﮑړﻭ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐﻴﺪﻭﻟﻮ ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﮐﯥ ﭘﻪ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﮐﯥ ﺩ ﻣﻮﺟﻮﺩﻭ ﻣﺮﺳﺘﻮ
ښﮑﺎﺭﻧﺪﻭﻱ ﮐﻮﻱ ،ﻧﻪ ﺩ ﻫﻐﻪ ﻣﺮﺳﺘﻮ ﭼﻪ ﺩ  P.L. 112-10ﺗﺮ ﺗﺮﮐﻴﺐ ﻻﻧﺪﻱ ﺩﻱ.
ﺳﺮﭼﻴﻨﻪ :ﺩ ﺳﻴګﺎﺭ ﺩ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﭘﻮښﺘﻨﯥ ﺗﻪ ﺩ ﺩﻓﺎﻉ ﻭﺯﺍﺭﺕ ځﻮﺍﺏ.2011\15\4 ،
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د بودیجو حالت

د امریکا د دفاع وزارت راپور ورکړي چه ،د  ۲۰۱۱کال د مارچ د ۳۱مې پوري د ۲۰۱۰
کال د دیسمبر د ماشتې د ۳۱مې په نسبت په تعهد کړل شوو مرستو کې  ۲،۶۳ملیارډ ،او د ۲۰۱۰
د دیسمبر د  ۳۱په نسبت د  ۲۰۱۱مالي کال د مارچ د ۳۱مې پورې په مصرف شوو مرستو کې
 ۱،۷۴ملیارډ ډالره زیاتوالی راغلي دي ۳.۵ 12.شمیره انځور د افغان امنیتي ځواک د فنډ لپاره ځانګړي شوې،
موکلف ګرځول شوې او لګول شوې مرستې بیانوي.

د  ASFFد بوديجې فعاليتونه
د دفاع وزارت په  ASFFپوری تړولو درو کاری ګروپو بودجو ته مرستې وړاندی کوی:
•دفاعی ځواک (د افغانستان ملی اردو)
• کورنیو چارو ځواک ( د افغانستان ملی پولیس)
•اړوند فعاليتونه (د بندیانو اړوند مقدماتي فعالیتونه)
هر کاری یا فعالیتی ګروپ ته ځانګړی شوی بودجه بیا په څلورو فرعی فعالیتی کاری ګروپو باندی ویشل شوي
13

دي :زیربنا ،تجهيزات او ترانسپورت ،روزنې او عمليات ،او پایښت.
د  ۲۰۱۱کال د مارچ تر ۳۱مې پورې د امریکا دفاع وزارت په افغان امنیتي ځواک په فنډ باندي ۲۴،۸۲
ملیارډ ډالره مصرف کړي دي .د یادې شوې مقدار پیسو څخه  ۱۵،۸۶ملیارډ ډالره په افغان ملي اردو او ۸،۸۳
ملیارډ ډالره په افغان ملي پولیسو باندي لګول شوي دي؛ او پاتې  ۰،۱۴ملیارډ ډالره په اړوندو فعالیتونو باندي
15
مصرف شوي دي.
لکه څرنګه چه په  ۳.۶شمیره انځورکې ښکاري ،په افغان ملي اردو باندي د لګول شوو پیسو څخه یی – نژدې
 ۷،۱۰ملیارډ ډالره د دغه ځواک په تجهیز او ترانسپورټ باندي لګول شوي دي .پپه افغان ملی پولیسو باندی د
لګول شوو مرستو ډیرۍ برخه چی ۲،۹۰میلیارډ ډالره ده د اردو په شان د توکو به سمبالښت او ترانسپورټ باندی
16
لګول شوی ده ،دا ټول په  3.7انځورکښی ښودل شوی دی.
14

 3.7انځور

 3.6انځور

ﺩ  ASFFﺩ ﻓﻧډ څﺧﻪ ﺩ ﺍﻓﻐﺎﻥ ﻣﻠﻲ ﭘﻭﻟﻳﺳﻭ ﻟﭘﺎﺭﻩ
ﻟګﻭﻝ ﺷﻭﻱ ﻣﺻﺎﺭﻑ ﺩ ﺩﻭﻳﻡ ﻻﺱ ﻳﺎ ﻓﺭﻋﻲ-
ﻓﻌﺎﻟﻳﺗﻭﻧﻭ ګﺭﻭپ ،ﺩ  2005ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎﻝ -ﺩ 2011
ﮐﺎﻝ ﺩ ﻣﺎﺭچ 31ﻣﻪ ) ﺩ ﻣﻠﻳﺎﺭډ ډﺍﻟﺭﻭ ﭘﻪ ﺣﺳﺎﺏ(

ﺩ ﺍﻓﻐﺎﻥ ﻣﻠﻲ ﺍﺭﺩﻭ ﻟﭘﺎﺭﻩ ﺩ  ASFFﺩ ﻣﺭﺳﺗﻭ ﻳﺎ ﻓﻧډ
څﺧﻪ ﻟګښﺗﻭﻧﻪ ﺩ ﺩﻭﻳﻡ ﻻﺱ ﻳﺎ ﻓﺭﻋﻲ -ﻓﻌﺎﻟﻳﺗﻭﻧﻭ
ګﺭﻭپ ،ﺩ  2005ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎﻝ -ﺩ  2011ﮐﺎﻝ
ﺩ ﻣﺎﺭچ 31ﻣﻪ ) ﺩ ﻣﻠﻳﺎﺭډ ډﺍﻟﺭﻭ ﭘﻪ ﺣﺳﺎﺏ(

ټﻭﻝ$8.83 :

ټﻭﻝ$15.86 :

ﺯﻳﺭﺑﻧﺎ
$1.53
ﺩﻭﺍﻡ ﺍﻭ ﭘﺎﻳښﺕ
$2.55

ﲡﻬﯿﺰ ﺍﻭ ﺗﺮﺍﻧﺴﭙﻮﺭﺕ
$2.90

ﺭﻭﺯﻧﻪ ﺍﻭ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ
$1.85

ﺗﻭﮐﻲ ﻳﺎ ﺗﺟﻬﻳﺯﺍﺕ
ﺩﻭﺍﻡ ﺍﻭ ﭘﺎﻳښﺕ ﺍﻭ ﺗﺭﺍﻧﺳﭘﻭﺭﺕ
$4.75
$7.10

ﺯﻳﺭﺑﻧﺎ
$2.51

ﺭﻭﺯﻧﻪ ﺍﻭ
ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ
$1.50

ﻳﺎﺩﻭﻧﻪ :ﺩ ﺭﺍﻏﻭﻧډﻭﻟﻭ ﭘﻪ ﺗﺭڅ ﮐﯥ ﺩ ﺍﻏﺯﻣﻥ ﺷﻭﻭ ﺷﻣﻳﺭ.

ﻳﺎﺩﻭﻧﻪ :ﺩ ﺭﺍﻏﻭﻧډﻭﻟﻭ ﭘﻪ ﺗﺭڅ ﮐﯥ ﺩ ﺍﻏﺯﻣﻥ ﺷﻭﻭ ﺷﻣﻳﺭ.

ﺳﺭﭼﻳﻧﻪ:ﺳﻳګﺎﺭ ﺩ  4/15/2011ﻧﻳټﯥ ﭘﻭښﺗﻧﯥ ﺗﻪ ﺩ ﺍﻣﺭﻳﮑﺎ ﺩ ﺩﻓﺎﻉ ﻭﺯﺍﺭﺕ ځﻭﺍﺏ

ﺳﺭﭼﻳﻧﻪ :ﺩ ﺳﻳګﺎﺭ ﺩ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺗﻭ ﭘﻭښﺗﻧﯥ ﺗﻪ ﺩ ﺩﻓﺎﻉ ﻭﺯﺍﺭﺕ ځﻭﺍﺏ.2011\15\4 ،

د متحده ایاالتو د کانګرس لپاره راپور  Iاپریل ۲۰۱۱ ،۳۰
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د بودیجې د فعالیت ډلې :د اختصاص يا
بوديجې 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 ضمني-فعاليت ډلې :هغه حسابي ډلې چې د
قوماندې لګښتونه په فعاليتي برخو کې ویشي.

سرچینې :د امریکا د دفاع وزارت 7110.1-M "،منول ،د دفاع وزارت د
بودیجې الرښود منول "،په  9/28/2009ورته الس رسۍ شوي؛ د بحري قوې
څانګه " ،د روغتیایی اسانتیاوو د مدیر السي کتاب ۵ "،پاڼه 10/2/2009 ،کې
ورته الس رسۍ شوي دي.

ASFF

د بودیجو حالت

DoD

CERP

DoD

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

 OMBد  CERPبوديجې د اختصاصو شويو په
توګه راپور کړي.
موجودې ټولې
اختصاص شوي :د ژمنتياو لپاره
DoD
پېسې
د دفاع وزارت د  CERPبوديجې د اختصاص
شوي ،منل شوې ،يا لګول شوې په توګه راپور
کړي.
ESF
اختصاص شوي :د ژمنتياو لپاره موجودې ټولې
پېسې
ورکولو ژمنتياوې
منل شوې :د پېسو د
USAID
مصرف شوې :هغه پېسې چې لګول شوې دي
سرچینې :د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته د  OMBځواب٢٠١٠\١٩\٤ ،؛  ،د سيګار
د معلوماتو پوښتنې ته د دفاع وزارت ځواب.٢٠١٠\١٤\٤ ،

INCLE

DoS

د قوماندان د بيړني ځواب پروګرام

د قوماندان بیړني ځواب پروګرام ( )CERPپه افغانستان کې د متحده اياالتو قوماندانان په دې توانوي چې د هغو
پروګرامونو په مالتړ کولو سره چې د سيمييزې ابادۍ سمدستي مرسته وکړي ،د خپل مسووليت په برخو کې بيړنيو
بشري مرستو او د بيا رغونې غوښتنو ته ځواب ووايي .دا مرستې د هغو پروګرامو لپاره ځانکړی شوی دی چی
لګښت یی تر  ۵۰۰۰۰۰ډالرو کم ارزول شوی وی 17.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
18
ډالرو څخه لوړ لګښت لرونکي پروژې د دفاع د وزیر تایید او منظوری ته اړتیا لری.
د امریکا د دفاع وزارت د راپور پر اساس د  ۲۰۱۱کال د مارچ تر ۳۱مې نیټې پورې د  CERPسره د
مجموعي مرستې کچه  ۲،۶۴ملیارډ ډالرو ته رسیدله 19.د امریکا د دفاع وزارت همداراز راپور ورکړي چه د
نوموړې مجموعې څخه  ۲،۰۲ملیارډ ډالره یی تعهد یا موکلف ګرځول شوي ،او  ۱،۶۱ملیارډ ډالره یی مصرف
شوي دي ۳.۸ 20شمیره انځور د  CERPلپاره د مالي کال پر اساس تخصیصات بیانوي.
د امریکا د دفاع وزارت همدا ډول راپور ورکړي چه د  ۲۰۱۰کال د دیسمبر د ۳۱مې په نسبت د  ۲۰۱۱کال
د مارچ د ۳۱مې پوري په تعهد یا موکلف ګرځول شوو پيسو په مقدار کې د  ۲۹،۰۶میلیون ډالرو زیاتوالی او د
 ۲۰۱۰کال د دیسمبر د ۳۱مې څخه بیا د  ۲۰۱۱کال د مارچ تر ۳۱مې پورې د لګول شوو پیسو په شمیر کې د
 ۷۲،۲۲میلیون ډالرو په ارزښت زیاتوالی راغلي دي ۳.۹ 21.شمیره انځور د  CERPلپاره د تخصیص شوو،
تعهد شوو او د مصرف شوو پیسوو مقایسوې ډول ښکارندوی کوي.

 3.9انځور

 3.8انځور

ﺩ  CERPﻓﻨډﻭﻧﻪ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
)ﺩ ﻣﻠﻴﺎﺭډ ډﺍﻟﺮﻭ ﭘﻪ ﺍﺳﺎﺱ(

ﺩ ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎﻝ ﭘﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﺩ  CERPﻟﭙﺎﺭﻩ ځﺎﻧګړﻱ ﺷﻮﻱ
ﺗﺨﺼﻴﺼﺎﺕ ) ﺩ ﺍﻣﺮﻳﮑﺎﻳﯽ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ډﺍﻟﺮﻭ ﭘﻪ ﺣﺴﺎﺏ(

ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺷﻮﻱ
$2.64
ﮐړﻝ ﺷﻮې

$2.02
ﻣﺼﺮﻑ ﺷﻮې

$1.61

ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺷﻮﻱ
$2.64

$2.5

$1,000

ﮐړﻝ ﺷﻮې

$2.0

$800

$1.99
ﻣﺼﺮﻑ ﺷﻮې

$1.54

a
ﺩ  2011ﮐﺎﻝ ﺩﻣﺎﺭچ ﺗﺮ  31ﻧﻴټﻪ ﭘﻮﺭې ﺩ  2010ﮐﺎﻝ ﺩ ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ﺩ  31څﺨﻪ ﺑﻴﺎ

$1.5

$600

$1.0

$400

$0.5

$200

$0

2004 05 06 07 08 09 10 11a

$0

 .aﺩ  2011ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎﻝ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻓﻨډ ﻳﻮﺍﺯﻱ ﺩ ﻫﻐﻪ ﺷﻤﻴﺮ ﻣﺮﺳﺘﻮ ﭼﻪ ﺩ ﺭﻭﺍﻧﻮ ﭘﺮﻳﮑړﻭ ﺗﺮﺳﺮﻩ
ﮐﻴﺪﻭﻟﻮ ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﮐﯥ ﭘﻪ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﮐﯥ ښﮑﺎﺭﻧﺪﻭﻱ ﮐﻮﻱ ،ﻧﻪ ﺩ ﻫﻐﻪ ﻣﺮﺳﺘﻮ ﭼﻪ ﺩ P.L. 112-10
ﺗﺮ ﺗﺮﮐﻴﺐ ﻻﻧﺪﻱ ﺩﻱ.

ﻳﺎﺩﻭﻧﻪ  :ﭘﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﮐﯥ ﺷﺎﻳﺪ ﺩ ﺍﺩﺍﺭﻭ ﻳﺎ ﺍﺟﻨﺴﻴﺎﻧﻮ ﺗﺮ ﻣﻨځ ﺗﺒﺎﺩﻟﻪ ﺷﻮﻱ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
ﻫﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﻭﻱ.
 .aﺩ  2011ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎﻝ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻓﻨډ ﻳﻮﺍﺯﻱ ﺩ ﻫﻐﻪ ﺷﻤﻴﺮ ﻣﺮﺳﺘﻮ ﭼﻪ ﺩ ﺭﻭﺍﻧﻮ ﭘﺮﻳﮑړﻭ
ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐﻴﺪﻭﻟﻮ ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﮐﯥ ﭘﻪ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﮐﯥ ښﮑﺎﺭﻧﺪﻭﻱ ﮐﻮﻱ ،ﻧﻪ ﺩ ﻫﻐﻪ ﻣﺮﺳﺘﻮ ﭼﻪ
ﺩ  P.L. 112-10ﺗﺮ ﺗﺮﮐﻴﺐ ﻻﻧﺪﻱ ﺩﻱ.

ﺳﺮﭼﻴﻨﻪ :ﺩ ﺳﻴګﺎﺭ ﺩ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﭘﻮښﺘﻨﯥ ﺗﻪ ﺩ ﺩﻓﺎﻉ ﻭﺯﺍﺭﺕ ځﻮﺍﺏ2011\15\4 ،؛
ﺩ ﺳﻴګﺎﺭ ﺩ  3/1/2011ﭘﻮښﺘﻨﯥ ﺗﻪ ﺩ  OMBځﻮﺍﺏ.

ﺳﺮﭼﻴﻨﻪ :ﺩ ﺳﻴګﺎﺭ ﺩ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﭘﻮښﺘﻨﯥ ﺗﻪ ﺩ ﺩﻓﺎﻉ ﻭﺯﺍﺭﺕ ځﻮﺍﺏ2011\15\4 ،؛
ﺩ ﺳﻴګﺎﺭ ﺩ  3/1/2011ﭘﻮښﺘﻨﯥ ﺗﻪ ﺩ  OMBځﻮﺍﺏ.

ﻳﺎﺩﻭﻧﻪ :ﭘﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﮐﯥ ﺷﺎﻳﺪ ﺩ ﺍﺩﺍﺭﻭ ﻳﺎ ﺍﺟﻨﺴﻴﺎﻧﻮ ﺗﺮ ﻣﻨځ ﺗﺒﺎﺩﻟﻪ ﺷﻮﻱ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻫﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﻭﻱ.
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د افغانستان بیا رغونه

I

ځانګړی عمومي پلټونکی

د بودیجو حالت
CERP

DoD

د دفاع وزارت د مخدره توکو د محوې او د مخدره توکو پر وړاندي د
مبارزې فعالیتونه

د امریکا د دفاع وزارت د مخدره توکو د محوې 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
22
کړی.
 ۳.۱۰شمیره انځور د مالي کال پر اساس د  DoD CNد تخصیصاتو ښکارندوی کوي .د امریکا دفاع
وزارت راپور ورکړي چه د  ۲۰۱۰کال د دیسمبر د ۳۱مې په نسبت د  ۲۰۱۱کال د مارچ د ۳۱مې پورې په
مجموعي تعهد یا موکلف ګرځول شوو او مصرف شوو مرستو کې حدودآ  ۱۱۶،۵۱میلیون ډالره زیاتوالی راغلي
دي ۳.۱۱ 23شمیره انځور د  DoD CNد پروژې لپاره په مقایسوي ډول د تخصیص کړل شوو ،تعهد او مصرف
کړل شوو پیسو ښکارندوی کوي.

DoD CN

DoD

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
کړي.
USAID
اختصاص شوي :د ژمنتياو لپاره موجودې ټولې
پېسې
منل شوې :د پېسو د ورکولو ژمنتياوې
مصرف شوې :هغه پېسې چې لګول شوې دي
INCLE

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

 3.11انځور

 3.10انځور

ﺩ  DOD CNﺗﺨﺼﻴﺼﺎﺕ
ﺩ ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎﻝ ﭘﻪ ﺣﺴﺎﺏ ) ﺩ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ډﺍﻟﺮﻭ ﭘﻪ ﺍﺳﺎﺱ(

ﺩ  DOD CNﻓﻨډ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
) ﺩ ﻣﻠﻴﺎﺭډ ډﺍﻟﺮﻭ ﭘﻪ ﺍﺳﺎﺱ(
ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺷﻮﻱ
$1.55
ﻣﻨﻞ ﺷﻮې
$1.55
ﻣﺼﺮﻑ ﺷﻮې
$1.55

DoS

$1.55
ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺷﻮﻱ
$1.51

$400
$350

$1.50

$300
$1.45

$250

ﻣﻨﻞ ﺷﻮې
$1.43

$200

$1.40

ﻣﺼﺮﻑ ﺷﻮې
$1.43

$150
$1.35

$100
$50

a
ﺩ  2011ﮐﺎﻝ ﺩ ﻣﺎﺭچ ﺩ  31ﺳﺮﻩ ﺳﻢ

$0
ﺩ  2010ﮐﺎﻝ ﺩ ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ﺩ  31ﺳﺮﻩ ﺳﻢ

2004 05 06 07 08 09 10 11a

$0

ﻳﺎﺩﻭﻧﻪ  :ﺩ ﺭﺍﻏﻮﻧډﻭﻟﻮ ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﮐﯥ ﺩ ﺍﻏﺰﻣﻦ ﺷﻮﻭ ﺷﻤﻴﺮﭘﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﮐﯥ ﺷﺎﻳﺪ ﺩ ﺍﺩﺍﺭﻭ
ﻳﺎ ﺍﺟﻨﺴﻴﺎﻧﻮ ﺗﺮ ﻣﻨځ ﺗﺒﺎﺩﻟﻪ ﺷﻮﻱ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻫﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﻭﻱ.

ﻳﺎﺩﻭﻧﻪ  :ﺩ ﺭﺍﻏﻮﻧډﻭﻟﻮ ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﮐﯥ ﺩ ﺍﻏﺰﻣﻦ ﺷﻮﻭ ﺷﻤﻴﺮ.
 .aﺩ  2011ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎﻝ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻓﻨډ ﻳﻮﺍﺯﻱ ﺩ ﻫﻐﻪ ﺷﻤﻴﺮ ﻣﺮﺳﺘﻮ ﭼﻪ ﺩ ﺭﻭﺍﻧﻮ ﭘﺮﻳﮑړﻭ
ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐﻴﺪﻭﻟﻮ ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﮐﯥ ﭘﻪ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﮐﯥ ښﮑﺎﺭﻧﺪﻭﻱ ﮐﻮﻱ ،ﻧﻪ ﺩ ﻫﻐﻪ ﻣﺮﺳﺘﻮ ﭼﻪ
ﺩ  .P.L. 112-10ﺗﺮ ﺗﺮﮐﻴﺐ ﻻﻧﺪﻱ ﺩﻱ.
ﺳﺮﭼﻴﻨﻪ :ﺩ ﺳﻴګﺎﺭ ﺩ  4/15/2011ﻧﻴټﯥ ﭘﻮښﺘﻨﯥ ﺗﻪ ﺩ ﺍﻣﺮﻳﮑﺎ ﺩ ﺩﻓﺎﻉ ﻭﺯﺍﺭﺕ ځﻮﺍﺏ.

 .aﺩ  2011ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎﻝ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻓﻨډ ﻳﻮﺍﺯﻱ ﺩ ﻫﻐﻪ ﺷﻤﻴﺮ ﻣﺮﺳﺘﻮ ﭼﻪ ﺩ ﺭﻭﺍﻧﻮ ﭘﺮﻳﮑړﻭ
ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐﻴﺪﻭﻟﻮ ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﮐﯥ ﭘﻪ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﮐﯥ ښﮑﺎﺭﻧﺪﻭﻱ ﮐﻮﻱ ،ﻧﻪ ﺩ ﻫﻐﻪ ﻣﺮﺳﺘﻮ ﭼﻪ
ﺩ  .P.L. 112-10ﺗﺮ ﺗﺮﮐﻴﺐ ﻻﻧﺪﻱ ﺩﻱ.
ﺳﺮﭼﻴﻨﻪ :ﺩ ﺳﻴګﺎﺭ ﺩ  4/14/2011ﻧﻴټﯥ ﺗﻪ ﺩ ﺍﻣﺮﻳﮑﺎ ﺩ ﺩﻓﺎﻉ ﻭﺯﺍﺭﺕ ځﻮﺍﺏ.

د متحده ایاالتو د کانګرس لپاره راپور  Iاپریل ۲۰۱۱ ،۳۰
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DoD

د بودیجو حالت
DoD CN

DoD

د اقتصادي مالتړ بوديجه

ESF

USAID

د  ESFد بودیجو اصطالحات
 ESFبوديجې د اختصاص شوي ،منل
 USAIDد
INCLE
شوې ،يا لګول شوې په توګه راپور کړي.
اختصاص شوي :د ژمنتياو لپاره موجودې ټولې
پېسې
DoS
منل شوې :د پېسو د ورکولو ژمنتياوې
مصرف شوې :هغه پېسې چې لګول شوې دي
سرچینې ،OMB :د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته ځواب٢٠١٠\١٩\٤ ،؛ ،USAID
د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته ځواب.٢٠١٠\۱۵\٤ ،

د اقتصادی مالتړ د مرستو پروګرام د امریکا هغه عالقه او لیوالتیا ښایی چی غواړی د اړو او نیاز لرونګی هیوادو
سره په لنډ او اوږد مهاله سیاسی ،اقتصادی او امنیتی اړتیاوی پوره کړی .د اقتصادي مالتړ فنډ پروګرام د تروریزم
په وړاندي مبارزه ،د ملي اقتصادي پرمختګ په برخه کې او د موثره،حساب ورکونکي او مستقل حقوقي سیستم د
رامنځ ته کولو د پروګرامو سره مرسته کوي P.L. 112-10 24.د اقتصاد د مالتړ په فنډ باندي محدودیتونه وضع
کړي دي ،هغه داسي چه د نوموړي فنډ مسولین باید د افغانستان سره د مرستې په موخه د مرستو د موکلف ګرځولو
یا تعهد لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یا  USAIDلخوا د تایید او د هغه تخصیصاتو لپاره چه افغان دولت
25
یی "د کوکنارو د په منځه وړلو کې لګول غواړي باید اړوندو کمیټو ته راپور ورکړي ".
د  ۲۰۱۱کال د مارچ تر ۳۱مې USAID ،راپور ورکړي چه د اقتصادي مالتړ فنډ ( )ESFلپاره ټول ټال
 ۱۱،۱۴ملیارډ ډالره مرسته ترسره شوې ده ۳.۱۲ 26.شمیره انځور د مالي کال پر اساس د  ESFلپاره ځانګړې
شوې مرستې ښکاره کوي .د یادې شوې شمیر مرستو څخه یی  ۹،۵۷ملیارډ ډالره تعهد یا موکلف ګرځول شوي
27
او  ۷،۳۸ملیارډ ډالره مصرف کړل شوي دي.
 USAIDراپور ورکړي چه د  ۲۰۱۰کال د دیسمبر د ۳۱مې په نسبت د  ۲۰۱۱کال د مارچ تر  ۳۱پورې
په مجموعي تعهد کړل شوو مرستو کې  ۱،۵۳میلیون ډالره او د  ۲۰۱۰کال د دیسمبر د  ۳۱په نسبت د ۲۰۱۱
 3.13انځور

 3.12انځور

ﺩ  ESFﺩ ﻓﻨډ ﻣﺠﻤﻮﻋﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
)ﺩ ﻣﻠﻴﺎﺭډ ډﺍﻟﺮﻭ ﭘﻪ ﺍﺳﺎﺱ(

ﺩ ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎﻝ ﭘﻪ ﺍﺳﺎﺱ ﺩ  ESFﻟﭙﺎﺭﻩ ﺗﺨﺼﻴﺼﺎﺕ
) ﺩ ﻣﻠﻴﺎﺭډ ﺍﻣﺮﻳﮑﺎﻳﯽ ډﺍﻟﺮﻭ ﭘﻪ ﺍﺳﺎﺱ(

ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺷﻮﻱ

ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺷﻮﻱ

ﮐړﻝ ﺷﻮې

ﮐړﻝ ﺷﻮې

$11.14

$9.57

$11.14

$9.57

$11.0

$3.5

$10.0

$3.0

$9.0

$2.5

$8.0

$2.0

ﻣﺼﺮﻑ ﺷﻮې

$7.38

$7.0

ﻣﺼﺮﻑ ﺷﻮې

$6.74

$1.5

$6.0

$1.0
$0.5

a
ﺩ  2011ﮐﺎﻝ ﺩﻣﺎﺭچ ﺗﺮ  31ﻧﻴټﻪ ﭘﻮﺭې

ﺩ  2010ﮐﺎﻝ ﺩ ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ﺩ  31څﺨﻪ ﺑﻴﺎ

ﻳﺎﺩﻭﻧﻪ :ﭘﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﮐﯥ ﺷﺎﻳﺪ ﺩ ﺍﺩﺍﺭﻭ ﻳﺎ ﺍﺟﻨﺴﻴﺎﻧﻮ ﺗﺮ ﻣﻨځ ﺗﺒﺎﺩﻟﻪ ﺷﻮﻱ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
ﻫﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﻭﻱ ﺩ ﺭﺍﻏﻮﻧډﻭﻟﻮ ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﮐﯥ ﺩ ﺍﻏﺰﻣﻦ ﺷﻮﻭ ﺷﻤﻴﺮ ﺩ  2011ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎﻝ
ﺩ ﺭﻭﺍﻧﻮ ﭘﺮﻳﮑړﻭ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﮐﯥ  USAIDﺩ  ESFﺩ ﻓﻨډ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺩ ﺗﺨﺼﻴﺼﺎﺗﻮ
ﺩ ﺯﻳﺎﺗﻮﺍﻟﻲ ﭘﻪ ﺍړﻩ ﮐﻮﻡ ﺭﺍﭘﻮﺭ ﻧﻪ ﺩﻱ ﻭﺭﮐړﻱ.
 .aﺩ  2011ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎﻝ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻓﻨډ ﻳﻮﺍﺯﻱ ﺩ ﻫﻐﻪ ﺷﻤﻴﺮ ﻣﺮﺳﺘﻮ ﭼﻪ ﺩ ﺭﻭﺍﻧﻮ ﭘﺮﻳﮑړﻭ
ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐﻴﺪﻭﻟﻮ ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﮐﯥ ﭘﻪ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﮐﯥ ښﮑﺎﺭﻧﺪﻭﻱ ﮐﻮﻱ ،ﻧﻪ ﺩ ﻫﻐﻪ ﻣﺮﺳﺘﻮ ﭼﻪ
ﺩ  .P.L. 112-10ﺗﺮ ﺗﺮﮐﻴﺐ ﻻﻧﺪﻱ ﺩﻱ.
ﺳﺮﭼﻴﻨﻪ :ﺩ ﺳﻴګﺎﺭ ﺩ  14/14/2011ﭘﻮښﺘﻨﯥ ﺗﻪ ﺩ  USAIDځﻮﺍﺏ؛ ،H.R. 4899
ﺩ  2010ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎﻝ ﺩ ﺍﺿﺎﻓﻲ ﺗﺨﺼﻴﺼﺎﺗﻮ ﺑﻴﻞ.7/29/2010 ،
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د افغانستان بیا رغونه

I

$0

2002 03 04 05 06 07 08 09 10 11a

$0

ﻳﺎﺩﻭﻧﻪ  :ﭘﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﮐﯥ ﺷﺎﻳﺪ ﺩ ﺍﺩﺍﺭﻭ ﻳﺎ ﺍﺟﻨﺴﻴﺎﻧﻮ ﺗﺮ ﻣﻨځ ﺗﺒﺎﺩﻟﻪ ﺷﻮﻱ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
ﻫﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﻭﻱ ﺩ ﺭﺍﻏﻮﻧډﻭﻟﻮ ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﮐﯥ ﺩ ﺍﻏﺰﻣﻦ ﺷﻮﻭ ﺷﻤﻴﺮ ﺩ  USAIDﭘﻪ
ﺭﺍﭘﻮﺭ ﮐﯥ ﺩ ﻧﻮﻳﻮ ﻭﺭﮐړﻝ ﺷﻮﻭ ﺷﻤﻴﺮﻭ ﭘﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺩ  2009ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎﻝ ﭘﻪ ﻧﺴﺒﺖ
ﭘﻪ ﺗﺨﺼﻴﺼﺎﺗﻮ ﮐﯥ ﻳﻮ څﻪ ﮐﻤﻮﺍﻟۍ ﺭﺍﻏﻠﻲ ﺩﻱ.
 .aﺩ  2011ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎﻝ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻓﻨډ ﻳﻮﺍﺯﻱ ﺩ ﻫﻐﻪ ﺷﻤﻴﺮ ﻣﺮﺳﺘﻮ ﭼﻪ ﺩ ﺭﻭﺍﻧﻮ
ﭘﺮﻳﮑړﻭ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐﻴﺪﻭﻟﻮ ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﮐﯥ ﭘﻪ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﮐﯥ ښﮑﺎﺭﻧﺪﻭﻱ ﮐﻮﻱ ،ﻧﻪ ﺩ ﻫﻐﻪ
ﻣﺮﺳﺘﻮ ﭼﻪ ﺩ  .P.L. 112-10ﺗﺮ ﺗﺮﮐﻴﺐ ﻻﻧﺪﻱ ﺩﻱ.
ﺳﺮﭼﻴﻨﻪ :ﺩ ﺳﻴګﺎﺭ ﺩ  4/14/2011ﭘﻮښﺘﻨﯥ ﺗﻪ ﺩ  USAIDځﻮﺍﺏ؛
.H.R. 4899, FY 2010 Supp

ځانګړی عمومي پلټونکی

DoD

د بودیجو حالت
ESF

USAID

کال د مارچ تر  ۳۱پورې په مصرف کړل شوو مرستو کې  ۶۴۴،۱۷میلیون ډالره زیاتوالی راغلي دي۳.۱۳ 28.
شمیره انځور په مقایسوي ډول د  ESFد پروګرام لپاره ځانګړې شوې ،تعهد کړل شوې او مصرف کړل شوې
مرستې ښکاره کوي.

د مخدره توکو نړیوال کنترول او د قانون حاکمیت

DoS

د مخدره توکو او د قانون حاکمیت د چارو نړیواله اداره ( )INLد مخدره توکو نړیوال کنترول او د قانون حاکمیت
حساب( )INCLEد تنظیم چارې پرمخ وړي ،کوم چه د مخدره توکو پر وړاندي د پولیسو ،د قانون حاکمیت او د
عدالت په ګډون د  INLد مختلفو پروګرامونو سره مرسته کوي P.L. 112-10 29.د اقتصاد په مالتړ فنډ باندي
محدودیتونه وضع کړي دي ،هغه داسي چه د نوموړي فنډ مسولین باید د افغانستان سره د مرستې په موخه د مرستو
د موکلف ګرځولو یا تعهد لپاره د امرکا د بهرنیو چارو وزارت یا  USAIDلخوا د تایید او د هغه تخصیصاتو لپاره

چه افغان دولت یی "د کوکنارو د په منځه وړلو کې لګول غواړي باید اړوندو کمیټو ته راپور ورکړي ".
 INLراپور ورکړي چه د  ۲۰۱۱مالي کال د روانو تخصیصاتو قانون د  INCLEد فعالیتونو لپاره ۷،۹۸
31
میلیون ډالره مرسته کړې ،چه پدې سره د  INCLEسره ترسره شوې مرسته  ۲،۸۶ملیارډ ډالرو ته رسیږي.
 ۳.۱۴شمیره انځور د  INCLEلپاره ځانګړې شوې مرستې د مالي کال په حساب ښکاره کوي .د نوموړې شمیر
مرستو څخه ۲،۵۵ ،ملیارډ ډالره مرستې یی تعهد یا موکلف ګرځول شوې چه د هغه څخه یې  ۱،۷۹ملیارډ ډالره
30

 3.15انځور

 3.14انځور

ﺩ ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎﻝ ﭘﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻭﻳښﻨﻪ
) ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ډﺍﻟﺮﻭ ﭘﻪ ﺍﺳﺎﺱ(

ﺩ  INCLEﺩ ﻓﻨډ ﻣﺠﻤﻮﻋﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
) ﺩ ﻣﻠﻴﺎﺭډ ډﺍﻟﺮﻭ ﭘﻪ ﺍﺳﺎﺱ(

ټﺎﮐﻞ ﺷﻮې

$2.86
ﮐړﻝ ﺷﻮې

$2.55

$700

$3.0

ټﺎﮐﻞ ﺷﻮې

$2.86

$600

ﮐړﻝ ﺷﻮې

$2.5

$2.47

$500
$400

$2.0
ﻣﺼﺮﻑ ﺷﻮې

$1.79

$300

ﻣﺼﺮﻑ ﺷﻮې

$1.75
$200

$1.5

$100
a
ﺩ  2011ﮐﺎﻝ ﺩﻣﺎﺭچ ﺗﺮ  31ﻧﻴټﻪ ﭘﻮﺭې

ﺩ  2010ﮐﺎﻝ ﺩ ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ﺩ  31څﺨﻪ ﺑﻴﺎ

$0

ﻳﺎﺩﻭﻧﻪ  :ﺩ ﺭﺍﻏﻮﻧډﻭﻝ ﮐﻴﺪﻟﻮ ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﮐﯥ ﺩ ﺍﻏﺰﻣﻦ ﺷﻮﻭ ﺷﻤﻴﺮ ﭘﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﮐﯥ ﺷﺎﻳﺪ
ﺩ ﺍﺩﺍﺭﻭ ﻳﺎ ﺍﺟﻨﺴﻴﺎﻧﻮ ﺗﺮ ﻣﻨځ ﺗﺒﺎﺩﻟﻪ ﺷﻮﻱ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻫﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﻭﻱ ﺩ  2011ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎﻝ ﻟﭙﺎﺭﻩ
ځﺎﻧګړې ﺷﻮې ﻣﺮﺳﺘﯥ ﻳﺎ ﻓﻨډ ﺩ ﺭﻭﺍﻧﻮ ﭘﺮﻳﮑړﻭ ﻧﻴﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺩ ﭘﻪ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﮐﯥ ﻭﺭﮐړﻝ ﺷﻮﻭ ﭘﻴﺲ
ﻭ ښﮑﺎﺭﻧﺪﻭﻱ ﮐﻮﻱ .ﺗﺎﺯﻩ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﭘﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﺭﻗﺎﻡ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﻐﻪ ﺭﺍﭘﻮﺭ ﺗﻪ ﭼﻪ
 12/31/2010ﮐﯥ ﺧﭙﻮﺭ ﺷﻮﻱ ﻭﻭ ﺩ ټﻴټﻮ ﺷﻤﻴﺮﻭ ښﮑﺎﺭﻧﺪﻭﻱ ﮐﻮﻱ.
 .aﺩ  2011ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎﻝ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻓﻨډ ﻳﻮﺍﺯﻱ ﺩ ﻫﻐﻪ ﺷﻤﻴﺮ ﻣﺮﺳﺘﻮ ﭼﻪ ﺩ ﺭﻭﺍﻧﻮ ﭘﺮﻳﮑړﻭ ﺗﺮﺳﺮﻩ
ﮐﻴﺪﻭﻟﻮ ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﮐﯥ ﭘﻪ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﮐﯥ ښﮑﺎﺭﻧﺪﻭﻱ ﮐﻮﻱ ،ﻧﻪ ﺩ ﻫﻐﻪ ﻣﺮﺳﺘﻮ ﭼﻪ ﺩ .P.L. 112-10
ﺗﺮ ﺗﺮﮐﻴﺐ ﻻﻧﺪﻱ ﺩﻱ
ﺳﺮﭼﻴﻨﻪ :ﺩ ﺳﻴګﺎﺭ ﺩ  14/14/2011ﭘﻮښﺘﻨﯥ ﺗﻪ ﺩ  USAIDځﻮﺍﺏ؛ ،H.R. 4899
ﺩ  2010ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎﻝ ﺩ ﺍﺿﺎﻓﻲ ﺗﺨﺼﻴﺼﺎﺗﻮ ﺑﻴﻞ7/29/2010 ،

2002 03 04 05 06 07 08 09 10 11a

$0

ﻳﺎﺩﻭﻧﻪ  :ﺩ ﺭﺍﻏﻮﻧډﻭﻝ ﮐﻴﺪﻟﻮ ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﮐﯥ ﺩ ﺍﻏﺰﻣﻦ ﺷﻮﻭ ﺷﻤﻴﺮ ﭘﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﮐﯥ
ﺷﺎﻳﺪ ﺩ ﺍﺩﺍﺭﻭ ﻳﺎ ﺍﺟﻨﺴﻴﺎﻧﻮ ﺗﺮ ﻣﻨځ ﺗﺒﺎﺩﻟﻪ ﺷﻮﻱ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻫﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﻭﻱ
 .aﺩ  2011ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎﻝ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻓﻨډ ﻳﻮﺍﺯﻱ ﺩ ﻫﻐﻪ ﺷﻤﻴﺮ ﻣﺮﺳﺘﻮ ﭼﻪ ﺩ ﺭﻭﺍﻧﻮ ﭘﺮﻳﮑړﻭ
ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐﻴﺪﻭﻟﻮ ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﮐﯥ ﭘﻪ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﮐﯥ ښﮑﺎﺭﻧﺪﻭﻱ ﮐﻮﻱ ،ﻧﻪ ﺩ ﻫﻐﻪ ﻣﺮﺳﺘﻮ ﭼﻪ
ﺩ  .P.L. 112-10ﺗﺮ ﺗﺮﮐﻴﺐ ﻻﻧﺪﻱ ﺩﻱ
ﺳﺮﭼﻴﻨﻪ :ﺩ ﺳﻴګﺎﺭ ﺩ  4/12/2011ﻧﻴټﯥ ﭘﻮښﺘﻨﯥ ﺗﻪ ﺩ ﺍﻣﺮﻳﮑﺎ ﺩ ﺩﻓﺎﻉ ﻭﺯﺍﺭﺕ ځﻮﺍﺏ
 ،H.R. 4899ﺩ  2010ﻣﺎﻝ ﮐﺎﻝ ﺩ ﺍﺿﺎﻓﻲ ﺗﺨﺼﻴﺼﺎﺗﻮ ﺑﻴﻞ،
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INCLE

49

د  INLد بودیجو اصطالحات
 NLد  INCLEاو نورو  INLد بوديجو راپور د
ټاکل شويو ،منل شويو او مصرف شويو په توګه
ورکړى.
.
ټاکل شوې :د ژمنتياو لپاره موجودې ټولې پېسې.
منل شوې :د پېسو د ورکولو ژمنتياوې
مصرف شوې :هغه پېسې چې لګول شوې دي
سرچینه :د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته د دفاع د محکمې ځواب ۲۰۱۰\۹\۴

د بودیجو حالت

ورکړل شوې دي.
 INLراپور ورکړي چه د  ۲۰۱۰کال د دیسمبر د ۳۱مې په نسبت د  ۲۰۱۱کال د مارچ تر ۳۱مې پوري
په مجموعي تعهد کړل شوو مرستو په کچه کې د  ۷۶،۲۴او د  ۲۰۱۰کال د دیسمبر د ۳۱مې څخه بیا د ۲۰۱۱
کال د مارچ تر ۳۱مې پورې په مجموعي ډول د ورکړل شوو مرستو په کچه کې  ۳۸،۴۷میلیون ډالرو زیاتوالي
راغلي دي ۳.۱۵ 33.شمیره انځور په مقایسوي ډول د  INCLEلپاره ځانګړې شوې ،تعهد کړل شوې او ادا کړل
شوې مرستې ښکاره کوي.
32

د سيګار پلټنې
پدې درو میاشتو کې ،د افغانستان د بیارغونې
لپاره ځانګړي عمومي پلټونکي د نړیوال
باوري فڼد له الرې د پروګرامونو په اړه دوه
د پلټنې راپورونه خپاره کړي دي .د افغانستان
د ملي پیوستون د پروګرام په اړه د افغانستان
دبیارغونې لپاره د ځانګړي عمومي پلټونکي
د راپور د کړنو په اړه د ال زیاتو معلوماتو
لپاره د  ۱برخې ۴ ،پاڼې ته ستانه شي .همدا
راز د افغانستان د بیارغونې لپاره د ځانګړي
عمومي پلټونکي لخوا د افغان کورنیو چارو
د وزارت د ملي پولیسو د معاشاتو په اړه چه
تر ډیره حده د  LOTFAلخوا تمویلیږي د ۱
برخې ۹ ،پاڼې ته ستانه شي.

د افغانستان لپاره د بیارغونې نړیوالې مرستې (فنډ ورکونه)
د امریکا د متحده ایاالتو د مرستو برسیره ،نړیواله ټولنه د افغانستان د بیارغونې او هوساینې په برخه کې په پراخه
کچه د پام وړ مرستې ترسره کړي دي .لکه څرنګه چه د افغانستان د بیارغونې لپاره د ځانګړي عمومي پلټونکي
په تیرو راپورونه کې هم راغلي وو ،د افغانستان سره د ترسره کیدونکي ډیرۍ نړیوالې مرستې د باوري فنډونو له
الرې سمبال او اداره کیږي .د باوري فنډ له الرې ترسره شوې مرستې باید لومړۍ د نوموړي فنډ څخه راویستل
او بیا د بیارغونې د هڅو لپاره ولګول شي .د باوري فنډ د ډلې څخه دوه لوی فنډونه د افغانستان د بیارغونې باوري
34
فنډ ( )ARTFاو د افغانستان لپاره د قانون او نظم باوري فنډ ( )LOTFAدي.

د افغانستان د بيا رغونې د باوري فنډ سره ترسره شوې بسپنه
د سيګار پلټنې
د روانو پلټنو په ترڅ کې د افغانستان د
بیارغونې لپاره ځانګړي عمومي پلټونکي د
امریکا لخوا د  ARTFسره د ترسره شوو
مرستو د کارونې او حساب ورکونې په ډول
باندي تمرکز کوي .د زیاتو معلومات لپاره د
لمړي برخې  19پاڼه وګورئ.

 ARTFد افغانستان عملیاتي او انکشافي بودیجې تر ټولو لوي ونډه لرونکي دي .د  ۲۰۰۲څخه بیا د  ۲۰۱۰کال
د مارچ تر ۲۰مې نیټې پورې د نړیوال بانک په وینا د  ۳۲مرستو کونکو لخوا د  ۴،۷۱ملیارډ ډالرو د مرستو
تعهد شوي او د نوموړې شمیر مرستو څخه  ۴،۲۴ملیارډ ډالره یی ورکړل شوي دي .مرسته ورکونکي خپلې
مرستې د دوو فنډ ورکونې د چینلونو له الرې خپلې مرستې ترسره کوي -د ستنیدونکي لګښت ( )RCفرصت
او د پانګه اچونې فرصت۳.۱۶ 35.شمیره انځور او ۳.۱۷شمیره انځور د مرستې کونکو او حالت پراساس د
 ۱۳۸۹هجري شمسي کال چه د مارچ د  ۲۱څخه بیا مارچ د بلې  ۲۰نیټې سره سمون لري د ورکړل شوو مرستو
ونډه ښکاره کوي.
د نړیوال بانک په وینا د  ۲۰۱۱کال د مارچ تر ۲۰مې نیټې پورې د  ARTFد فنډ څخه تر  ۲،۲۹ملیارډ
ډالره ډيرې مرستې د افغانستان د اسالمي جمهوري دولت لپاره عمومآ د عامه کارکونکو د معاشاتو د ورکولو له
الرې د ستنیدونکي لګښتونو له الرې لګول شوي دي .د  RCد مرستو څخه افغانستان د عملیاتي لګښتونو په برخه
کې ګټه اخیستل کیږي ځکه تراوسه د دې هیواد کورني عایدات دې کچې ته نه دي رسیدلي چه وکړای شي خپل
بیرته ستنیدونکي لګښتونه پوره کړي .د دې لپاره چه د ستنیدونکي لګښت  RCفرصت وکړای شي په کافي اندازه
مرستې ترالسه کړي ،د  ARTFسره مرسته کونکي شاید په کلني ډول د" ترجیح" ورنکړي چه په کلني ډول د
36
دې نوموړي پروګرام سره د خپلو مرستو تر نیمایی ډیره مرسته ترسره کړي.
د پانګې اچونې فرصت د پرمختیایی پروګرامونو لګښت پرغاړه لري .د  ۲۰۱۱کال د مارچ تر  ۲۰نیټې
پورې ،نړیوال بانک راپور ورکړ چه  ۱۷روانې پروژې چه مجموعي لګښت یی  ۶۳۵،۱۹میلیون ډالره کیږي او
د هغه جملې څخه یی  ۵۵۹،۴۲میلیون ډالره لګول شوي دي د ګډ تعهد په ترڅ کې ترسره شوي دي .په ۱۳۸۸
او  ۱۳۸۹هجري شمسي کلنو کې د پانګې اچونې په برخه کې تعهدات د بیرته ستنیدونکي لګښتونو د تعهداتو پر
37
نسبت ډير وو.
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د افغانستان بیا رغونه

I

ځانګړی عمومي پلټونکی

د بودیجو حالت

 3.17انځور

 3.16انځور

ﺩ  1390ﺷﻣﻳﺳﻲ ﮐﺎﻝ ﭼﻪ ﺩ  2011ﮐﺎﻝ ﺩ ﻣﺎﺭچ
ﺩ  20ﺳﺭﻩ ﺳﻣﻭﻥ ﻟﺭﻱ ﺩ  ARTFﺗﺧﺻﻳﺹ
ﺩ ﺗﻌﻬﺩ ﮐړﻝ ﺷﻭﻭ ﻣﺭﺳﺗﻭ ﺩ ډﻟﯥ څﺧﻪ
ﺩ ﻭﺭﮐړﻝ ﺷﻭﻭ ﭘﻳﺳﻭ ﻣﻘﺩﺍﺭ) ﺩ ﻣﻳﻠﻳﻭﻥ ډﺍﻟﺭﻭ ﭘﻪ ﺍﺳﺎﺱ(

ﺩ  2011ﮐﺎﻝ ﺩ ﻣﺎﺭچ ﺩ ﻣﻳﺎﺷﺗﯥ ﺩ  20ﺳﺭﻩ ﺳﻡ ) ﺩ ﻣﻳﻠﻳﻭﻥ ډﺍﻟﺭﻭ ﭘﻪ ﺍﺳﺎﺱ( ﺩ ﻣﺭﺳﺗﻪ ﮐﻭﻧﮑﻭ ﻳﺎ ډﻭﻧﺭﺍﻧﻭ ﻟﺧﻭﺍ
ﺩ  1390ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎﻝ ﻟﭘﺎﺭﻩ ﺳﻬﻡ ﺍﻭ ﻭﻧډﻩ
ټﻭﻟﯥ ﻭﺭﮐړﻝ ﺷﻭې ﭘﻳﺳﯥ $ 610

ټﻭﻝ ﺗﻌﻬﺩﺍﺕ$1,065 :
ﻣﺗﺣﺩﻩ ﺍﻳﺎﻻﺕ

265

590

ټﻭﻝ ﺗﻌﻬﺩﺍﺕ$1,065 :

 24ﺑﺭﺗﺎﻧﻳﻪ

120
65

ﺟﺭﻣﻧﻲ

65

a

ﻧﺎﺭﻭې

48

38
45

a

ټﻭﻟﯥ ﻭﺭﮐړﻝ ﺷﻭې ﭘﻳﺳﯥ
$610

 38ﮐﺎﻧﺎډﺍ

 28 28ﺍﺳﺗﺭﺍﻟﻳﺎ
 33 33ﻫﺎﻟﻧډ
 33 33ﺳﻭﻳډﻥ

ﺑﺎﻗﻲ
$455

 28 28ﻫﺳﭘﺎﻧﻳﻪ
26 26

ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﯽ ﺍﺗﺣﺎﺩﻳﻪ/
ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﯽ ﮐﻣﻳﺳﻳﻭﻥ

 0 20ﭼﺎﭘﺎﻥ

600

500

400

300
ﺗﻌﻬﺩﺍﺕ

200

8/18

ﻓﻧﻠﻧډ

16/22

ﻧﻭﺭ

100

ﻳﺎﺩﻭﻧﻪ :ﺩ ﺭﺍﻏﻭﻧډﻭﻟﻭ ﭘﻪ ﺗﺭڅ ﮐﯥ ﺩ ﺍﻏﺯﻣﻥ ﺷﻭﻭ ﺷﻣﻳﺭ
 .aﭘﺩې ﮐﻪ  9،6ﻣﻳﻠﻳﻭﻥ ډﺍﻟﺭﻩ ﻫﻐﻪ ﺍﺿﺎﻓﻲ ﻣﺭﺳﺗﯥ ﻫﻡ ﺷﺎﻣﻠﯥ ﺩﻱ ﭼﻪ ﺩ ﻧﺎﺭﻭې ﻫﻳﻭﺍﺩ
ﺩ  1389ﻫﺟﺭﻱ ﺷﻣﺳﻲ ﮐﺎﻝ ﻟﭘﺎﺭﻩ ﺗﻌﻬﺩ ﮐړﻱ ﻭﻭ.
ﺳﺭﭼﻳﻧﻪ :ﻧړﻳﻭﺍﻝ ﺑﺎﻧﮏ:ARTF " ،ﺩ ﻣﺎﻟﻲ ﻭﺿﻌﻳﺕ ﭘﻪ ﺍړﻩ ﺩ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﺭﺍﭘﻭﺭ
ﺩ  2009ﮐﺎﻝ ﺩ ﺍګﺳﺕ ﺗﺭ  22ﻧﻳټﻲ ﭘﻭﺭﻱ "،ﻣﺦ .1

0

ټﻭﻟﯥ ﻭﺭﮐړﻝ ﺷﻭې ﭘﻳﺳﯥ

ﻳﺎﺩﻭﻧﻪ :ﺩ ﺭﺍﻏﻭﻧډﻭﻟﻭ ﭘﻪ ﺗﺭڅ ﮐﯥ ﺩ ﺍﻏﺯﻣﻥ ﺷﻭﻭ ﺷﻣﻳﺭ  =EC/EUﺍﺭﻭﭘﺎﻳﯽ ﮐﻣﻳﺳﻳﻭﻥ /ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﯽ ﺍﺗﺣﺎﺩﻳﻪ
 .aﺩ ﻧﺎﺭﻭې ﻫﻳﻭﺍﺩ ﺗﺭ ﻫﻐﻪ څﻪ ﭼﻪ ﺩ  1390ﺷﻣﺳﻲ ﮐﺎﻝ ﻟﭘﺎﺭﻩ ﻳﯽ ﺗﻌﻬﺩ ﮐړﻱ ﻭﻭ ډﻳﺭې ﭘﻳﺳﯥ ﻭﺭﮐړﻱ ﺩﻱ.
ﺳﺭﭼﻳﻧﻪ :ﻧړﻳﻭﺍﻝ ﺑﺎﻧﮏ  :ARTF” ,ﺩ ﻣﺎﻟﻲ ﻭﺿﻌﻳﺕ ﭘﻪ ﺍړﻩ ﺩ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﺭﺍﭘﻭﺭ ﺩ  2009ﮐﺎﻝ ﺩ ﺍګﺳﺕ ﺗﺭ  22ﻧﻳټﻲ ﭘﻭﺭﻱ "،ﻣﺦ .1

 3.18انځور

د افغانستان لپاره د قانون او نظم د باوري فنډ سره تعهدونه
LOTFAپه خپله شپږمه مرحله کې دي ،چه د  ۲۰۱۱کال د جنوري په میاشت کې پيل او د  ۲۰۱۳کال د مارچ
په میاشت کې به پاي ته ورسیږي .په نوې مرحله کې د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت په وړتیا او ظرفیت په
اوچتولو ډیر تاکید شوي دي LOTFA .افغان ملي پولیسو د معاشاتو لپاره د مرسته کوونکو لومړي چینل جوړوي.
38
همدا ډول دغه مرستې د روزنې او د ظرفیت د لوړولو په برخه کې هم کارول کیږي.
د  ۲۰۱۱کال د مارچ تر ۳۱مې نیټې پورې د  LOTFAسره د څلورمې مرحلې له الرې د شوو مرستو کچه
 ۱،۵۰ملیارډ ډالرو ته رسیږي؛ د اروپایی اتحادیې د معلوماتو پر اساس د پنځمې مرحلې تر پایه د اضافي مرستو
کچه  ۱،۴۰ملیارډ ډالره اټکل شوي دي 39.د  LOTFAد پیل څخه چه د  ۲۰۰۲کال د مې په میاشت کې تاسیس
شوي ۸۰ ،په سلو کې مرستې د امریکا ،اروپایی اتحادیې او چاپان لخوا ترسره شوي دي دغه معلومات په ۳.۱۸
شمیره انځور کې هم ښودل شوي دي.
د اروپایی اتحاديې د معلوماتو په اساس ،د افغانستان د مالیې وزارت منلې ده چه افغان ملي پولیسو د اساسي
معاشاتو  ۳٪او د خواراکې تخصیص  ٪ ۶۰به د افغانستان د عمومي بودیجې څخه تمویل کوي ،دغه کار به په
 ۲۰۱۱کال کې پیل کیږي .نوموړې فیصدي به په کال  ۲۰۱۲کې د معاشاتو په برخه کې  ۷،۵٪او د خواراکې
40
تخصیص په برخه کې  ۷۳٪ته اوچته شي.
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ﺩ  2002ﮐﺎﻝ ﺭﺍﭘﺩﻳﺧﻭﺍ ﺩ  LOFTAﺳﺭﻩ ﺩ ﻣﺭﺳﺗﻪ
ﮐﻭﻭﻧﮑﻭﻫﻳﻭﺍﺩﻭﻧﻭ ﻟﺧﻭﺍ ﺗﺭﺳﺭﻩ ﺷﻭې ﻣﺭﺳﺗﯥ
) ﺩﻓﻳﺻﺩﻱ ﭘﻪ ﺍﺳﺎﺱ(

ﺍﺭﻭﭘﺎﯾﯽ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻥ
ﺍﺭﻭﭘﺎﯾﯽ ﺍﲢﺎﺩﯾﻪ /

ﺩ ﺍﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﺘﺤﺪﻩ ﺍﯾﺎﻻﺕ

37%

25%
ﭼﺎﭘﺎﻥ
18%

ﻧﻮﺭ
15%

ﺟﺮﻣﻨﻲ
5%
ﻳﺎﺩﻭﻧﻪ  :ﺩ ﺭﺍﻏﻭﻧډﻭﻟﻭ ﭘﻪ ﺗﺭڅ ﮐﯥ ﺩ ﺍﻏﺯﻣﻥ ﺷﻭﻭ ﺷﻣﻳﺭ  =EC/EUﺍﺭﻭﭘﺎﻳﯽ ﮐﻣﻳﺳﻳﻭﻥ/
ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﯽ ﺍﺗﺣﺎﺩﻳﻪ
ﺳﺮﭼﯿﻨﻪ " ،EC :ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ،ﺩ ﺭﻭﻝ ﺣﺎﻟﺖ ،ﺩ  2011ﮐﺎﻝ ﺩ ﺟﻨﻮﺭﻱ ﻣﯿﺎﺷﺖ،
".3/31/2011
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ځانګړی عمومي پلټونکی

ا منیت

امنیت
د  ۲۰۱۱کال د مارچ تر ۳۱مې پورې د امریکا کانګرس د افغان امنیتي ځواک ( )ANSFلپاره  ۳۴،۸ملیارډ
ډالره ځانګړي کړي دي 41د دې مرستو ډیرۍ برخه (نږدې  ۳۳،۳ملیارډ ډالر) د افغانستان د امنیتي ځواک د فنډ
( )ASFFله الرې ځانګړي شوي دي او د افغانستان د امنیت د انتقال ګډ قومنداني ( )CSTC-Aلخوا د افغان
ملي امنیتي ځواک د جوړونې ،تجهیز ،روزنې او د پایښت چارې پرمخ یوسي42.د  ASFFلپاره د ځانګړو شوو
 ۳۳،۳ملیارډ ډالرو څخه ،حدودآ  ۲۸،۱ملیارډ ډالر منل یا تعهد کړل شوي ،او د  ۲۰۱۱کال د مارچ تر ۳۱مې
43
نیټې پورې  ۲۴،۸ملیارډ ډالره مصرف کړل شوي دي.
د  ۲۰۱۱کال د اپریل پر ۱۵مه ،ولسمشر بارک اوباما د دفاع وزارت او د بشپړ جاري تخصیصاتو قانون
الس لیک کړ .دغه قانون د  ۲۰۱۱مالي کال تر اخره پوري د افغانستان د امنیتي ځواک د فنډ لپاره  ۱۱،۶ملیارډ
ډالره ځانګړي کوي – نږدي  ۶،۲ملیارډ ډالره تر هغه څه زیات چه د  ASFFلپاره د  ۲۰۱۱کال د مارچ په
 ۳۱ربع په لپاره امریکا د دفاع وزارت لخوا راپور ورکړل شوي وو 44.دغه اضافي مرستې په هغه شمیرو
کې چه په دغه برخې کې ذکر شوي دي ندي شاملې.
د  ۲۰۱۲مالي کال د غوښتل شوې بودیجې د برخې په توګه ،د امریکا د دفاع وزارت د ازادي د پایښت په
اړه د عملیاتو لپاره د  ۱۰۷،۳ملیارډ ډالرو غوښتنه کړې ده .په هغه مرستو کې د افغانستان د زیربنا د فنډ()AIF
لپاره  ۰،۵ملیارډ ډالره هم شامل دي  -چه د امریکا د مخالفینو پر وړاندي د مبارزې د ستراتیږی د مالتړ لپاره
په لومړیتوب لرونکو زیربنایی پروژو د ترسره کولو لپاره کارول کیږي – او  ۱۲،۸ملیارډ ډالره د افغان ملي
45
امنیتي ځواک د روزنې او تجهیز لپاره کارول کیږي.
 CSTC-Aد  ASFFد فنډ څخه د ترالسه شوو مرستو د تنظیم او ادارې چارې پرمخ وړي .د امریکا د
دفاع وزارت د عمومی پلټونکي د دفتر لخوا د  ۲۰۱۱کال د مارچ د میاشتې د راپور پر اساس ،خو بیاهم ،د ناټو
د روزنې میشن ( CSTC-A/)NTM-Aد قرادادیانو د زیاتیدونکي شمیر د ادارې او تنظیم په برخه کې او د
 ASFFد مرستو څخه په منظم ډول د ادارې په موخه په کافي اندازه مسلکي کارکونکي نلري 46.د قراردادیانو
د زیاتیدونکي شمیر ته په کتو  CSTC-Aد اضافي کارکوونکو د مرستې غوښتنه کړې ده؛ د امریکا د دفاع
47
وزارت د وینا پر اساس دغه اضافی کارکوونکي به په دغه دوبي که ځای پر ځای کړل شي.
د  NTM-Aپه وینا ،د افغان ملي امنیتي ځواک روزنې د امریکا د قومندانانو لپاره ال هم یو لومړیتوب
جوړوي 48.د  ۲۰۱۱کال د اپریل د ۳مې نیټې سره سم ،د امریکا د دفاع وزارت په وینا  ۳۲هیوادونو ۱۲۹۶
روزنکي ګمارلي او د  ۷۴۲نورو اضافي روزنکو تعهد یی کړي چه پدې سره  ۷۷۰نورو روزنکو ته اړتیا
لیدل کیږي 49.د کاناډا هیواد پالن لري چه په کال  ۲۰۱۱کې خپل محاربوي پوځ د افغانستان څخه وباسي خو
پدې سره د افغانستان د روزنې د موخې لپاره خپل  ۷۵۰روزنکي او همدا ډول  ۲۰۰کمک کونکي پرسونل
په افغانستان کې ولري 50.د امریکا دفاع وزارت ته معلومه شوه چه دغه  ۷۵۰کاناډایی روزنکي د ټولو اړینو
51
روزنیزو مهارتونو څخه نه دي برخمن ،پدې معني چه پدې سره به بیا هم کمبوتات احساس کیږي.
لکه څرنګه چه د افغانستان د بیارغونې لپاره د ځانګړي عمومي پلټونکي د  ۲۰۱۱کال د جنوری په راپور
کې ولیدل شول ،د ناټو د غړو هیوادونو لخوا په یوه خپره شوې اعالمیه کې راغلي وو چه  ۲۰۱۱کال به افغان
امنیتي ځواک ته د ناټو څخه د امنیت د چارو د سپارول د پیل کال وي .د لیزبون د غونډې په دغه اعالمیې کې
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همدا ډول راغلي وو چه د مسولیت د انتقال دغه لړۍ به په کال  ۲۰۱۴کې بشپړه شي 52.د امریکا د دفاع وزارت
د معلوماتو پر بنسټ د مسولیت د انتقال لړۍ په رسمي ډول د  ۲۰۱۱کال د مارچ په  ۲۲نیټه هله پیل شوه چه
ولسمشر حامد کرزي اعالن وکړ چه د مسولیت د انتقال لړۍ به د درو والیتونو( پنجشیر ،بامیان او د کابل ډیری
سیمو) او د څلورو ولسوالیو یعني(د هرات ،لشکرګاه ،مزارشریف او مهترالم) څخه پیل کیږي .که څه هم پدې
اړه کومه دقیقه نیټه نده معلومه ،اما بیا هم د امریکا د دفاع وزارت د معلوماتو پر اساس اټکل کیږي چه دا لړۍ د
53
 ۲۰۱۱کال د جون پر ۲۲مه پیل شي.
54
د امریکا د دفاع وزارت په وینا د مسولیت د انتقال لړۍ د بریالیتوب لپاره باید څلور اهدافه تر السه شي:
•افغان ملي امنیتي ځواک د امنیتي چارو د مسولیت د اخیستلو جوګه دي.
•د امنیت داسي یوه حالت ته ورسیږي چه عام افغان وګړی وکوالی شي خپلو ورځنیې چارې په سمه توګه
پرمخ یوسي.
•ځاي یا محلي حکومتداري باید یقیني کړي چه ایساف د حضور د کمیدلو په صورت کې امنیتې چارې ټکنۍ
نشي.
•د افغان ملي امنیتي ځواک د وړتیاوو د لوړیدلو او د امنیتي خطر ثابت پاتې کیدو او یاهم د کمیدو په صورت
کې د ایساف ځواکونو د شمیر د راکمیدلو امکانات رامنځ ته کیږي.

د امنيت موخې

په  ۲۰۰۸کې رامنځ ته شوې د ګډې همکاري او
څار هیئت د افغانستان او نړیوالې ټولنې ترمنځ د
همغږي او همکاري اداره ده.
سرچینه :د کانګرس تحقیقاتي خدمتونه " ،په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستو
پروګرام یا یونما :پس منظر او د پالیسي اړوند موضوعات 12/27/2010 "،چه په
 4/11/2011نیټه باندي په انلین ډول الس رسۍ ورته شوي دي.

د امریکا د متحده ایاالتو د مرکزي قومندې د معلوماتو پر اساس پدې ربع کې د افغان ملي امنیتي ځواک ټول
توان  ۲۸۴۹۵۲تنو ته رسیدی چه د دې جملې  ۱۵۹۳۶۳یی افغان ملي اردو جوړوي ،او د ایساف د معلوماتو پر
بنسټ د افغان ملي پولیسو شمیره  ۱۲۵۵۸۹تنه وو 55 .د  ۲۰۱۱کال د جنوري پر ۱۶مه ،ګډې هماهنګي او څار
د هیئت د فعلي امنیتي وضعیت کمیټې د  ۲۰۱۲کال لپاره د افغان امنیتي ځواک د لوړولو سره هوکړه وکړه :چه
د دغې پریکړې پر اساس به د افغان ملي اردو شمیر د  ۱۷۱۶۰۰څخه  ۱۹۵۰۰۰او د افغان ملي پولیسو شمیر
د  ۱۳۴۰۰۰څخه بیا  ۱۷۰۰۰۰ته وخیږي ۳.۱ 56.شمیر انځور د ټاکلو موخو پر اساس د تیرو درو میاشتو په
نسبت د ځواک د غښتلتیا څرنګوالی ښکاره کوي.

د امنیت مهم ټکي

پدې ربع کې ،افغان ملي امنیتي ځواک او د ایتالف قواوو د افغانستان په شمال او جنوب کې د امنیت په برخې کې
الس ته راوړنې درلودلې .یو د مهمو پرمختګونو څخه د افغان دولت لخوا د په دغه هیواد کې د خصوصي امنیتی
کمپنیو( )PSCsد فعالیت د محدودیت خبره وه.

 3.1جدول

د امنیت په برخه کې ستراتیږیک لومړیتوبونه
لومړیتوب

اوسنی هدف

حالت

د تیرو درو میاشتو په نسبت
رامنځ ته شوي تغیرات

افغان ملي اردو

تر  10/2010پوري  ۱۳۴۰۰۰ځواکونه
تر  10/2011پوري  ۱۷۱۶۰۰ځواکونه
تر  11/2012aپوري ۱۹۵۰۰۰ځواکونه

( 3/20/2011پورې)  ۱۵۹۳۶۳ځواکونه

+9,810

افغان ملي پولیس

تر  10/2010پوري  ۱۰۹۰۰۰ځواکونه
تر  10/2011پوري  ۱۳۴۰۰۰ځواکونه
تر  11/2012aپوري  ۱۷۰۰۰۰ځواکونه

(تر  3/2011پورې)  ۱۲۵۵۸۹ځواکونه

+10,005

یادونه :شمېرې په ګردي کولو اغېزمنې شوي.
 .aوړاندیز شوي ،تر اوسه ندي منظور شوي.
سرچینې :د افغانستان د بیارغونې لپاره د ځانګړي عمومي پلټونکي د 4/16/2011ته د CENTCOMځواب او د نوموړې ادارې د 3/20/2011غوښتنې ته د  ISAF-IJCاو  PERSTATځواب
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ځایی پرمختګ

د  ۲۰۱۱کال د مارچ د ربع په راپور کې ،د ملګرو ملتونو سرمنشي ته معلوم شوه چه د افغانستان د هغه ولسوالیو
شمیر چه د دولت د مخالفینو لخوا د اداره کیدونکو ولسوالیو په شمیر کې کمۍ راغلی دي .نوموړي ته دا هم معلومه
شوه چه دافغان ملي امنیتي ځواک او د ایساف د پوځ لخوا په بلخ او کندوز کې ترسره شوي عملیات سبب شوي
چه د دولت مخالیفین د هغه ځای څخه وتښتي؛ دا پداسي حال کې ده چه دغه مخالفین د نوموړو والیتونو هغه سیمو
ته خوزیدلي چه ال د پخوا د ډیر ټیکاو څخه برخمن نه وو57.په کابل کې ،افغان ملي امنیتي ځواک توانیدلی چه په
دوامداره توګه د مخالیفینو فعالیتونو محدود کړي .د افغانستان په جنوب ،که افغان ملي امنیتي ځواک او ایتالف
قواوو په پرلپسې ډول په هغه سیمو کې د ټیکاو او ثبات راپورونه ورکوي چه پخوا د مخالیفینو لخوا کنترول کیدل.
د ملګرو ملتونو سرمنشي همدا ډول په ډاګه کړه چه د دغه پرمختګونو په وړاندي د دولت مخالفینو په غیر متناسب
58
ډول د تاوتریخوالي او تهدیدونې پیښو ته زور ورکړی.
لکه څرنګه چه د افغانستان د بیارغونې لپاره د ځانګړي عمومي پلټونکي د  ۲۰۱۰کال د جنوري د میاشتې
په درې میاشتنې راپور کې راغلي وو ،چه مخالفینو په  ۲۰۱۰کال کې خپل فعالتیونو د هیواد شمال ته وغزول .د
دې درو میاشتو په ترڅ کې د افغان ملي امنیتي ځواک لخوا د هیواد په شمال او لویځو والیتونو کې پر مخالیفینو
پرلپسې فشار سبب شو چه یو زیات شمیر مخالفین د جنګ څخه الس واخلي او د سولې او ملکي کولو د پروسې
سره یوزاي شي .د ملګرو ملتونو سرمنشي ته معلومه شوه چه د دولت مخالفین اوس هغه پخواني مخالفین چه د
59
دولت سره یوځای شوي په نښه کوي.

د خصوصي امنیتي کمپنیانو یا  PSCپه اړه نوې ستراتیږي

ولسمشر حامد کرزي اعالن وکړ چه د خصوصي امنیتي کمپنیانو فعالیت وتړي او د  ۲۰۱۰کال تر پایه پورې
اړوند مسولیتونه د افغانستان د عامه خونیدتوب ځواک ( )APPFته وسپاري ،نوموړي ځواک د افغانستان د
کورنیو چارو د وزارت په چوکاټ کې فعالیت ترسره کوي 60.لکه څرنګه چه د افغانستان د بیارغونې لپاره د
ځانګړي عمومي پلټونکي د  ۲۰۱۰کال د اپریل میاشتې په درې میاشتني راپور کې معلومه شوه ،چه افغانستان د
عامه خونیدتوب ځواک عامه ټولنو ،مهمو زیربنایی پروژو او د نړیوالو سازمانونو لخوا د کاریدونکو اسانتیاوو
لپاره خدمتونه وړاندي کوي .د نوموړي ځواک غړي چه د  ۲۰۰۹میالدي کال راپدیخوا خپلې دندې ترسره کوي
د کلیو د شوراګانو لخوا نومول کیږي او د افغان ملي پولیسو لخوا روزل کیږي .د  ۲۰۱۱کال د مارچ په میاشت
کې د ملګرو ملتونو سرمنشي خبر ورکړ چه دغه پروګرام له دې کبله ځنډول شوی دي چه د خصوصي امنیتي
کمپنیانو سره د اوسنیو قراردادونو د لیږدونې په برخه کې ستونزې موجودې دي .نوموړي ته همدا شان معلومه
شوه چه ټولې ډلې په ګډه غواړي چه د خصوصي امنیتي کمپنیو کار د پداسي شکل بند شي چه نړیوالو سازمانو د
61
امنیت او د نړیوالې ټولنې د مرستو کولو پر لړۍ اغیزه ونکړي.
د  ۲۰۱۱کال د مارچ په ۱۵مه د افغانستان اسالمي جمهوري دولت د خصوصي امنیتي کمپنیانو څخه د
افغانستان د عامه خونیدتوب ځواک ته د  ۲۰۱۲کال د مارچ په میاشت کې د مسؤلیت د لیږد په اړه خپله ستراتیږي
اعالن کړه .د یادې شوې ستراتیږي پر اساس ،هغه امنیتي خصوصي کمپني چه د افغانستان د کورنیو چارو د
وزارت لخوا ورته د فعالیت جواز ورکړل شوي وي کوالی شي ډیپلوماتیکو ادارو ،ایساف او د اړوندو پروژه لپاره
امنیتي خدمتونه وړاندي کړی ،هغه امنیتي کمپني چه په پرمختیایی او بشري برخو کې خدمت کوي باید د ۲۰۱۲
کال د مارچ تر ۲۰مې نیټې پورې د افغانستان د عامه خونیدتوب ځواک لخوا تبدیل او چارې وروسپارل شي.
دافغانستان د کورنیو چارو وزارت ،ایساف او په افغانستان کې د امریکا سفارت به په دوامداره توګه د ستراتیږي
د اغزمنتیا او د افغانستان د عامه خونیدتوب ځواک ته د نوي مسولیت په اړه د وړتیا په اړه ارزونې ترسره کوي.
ټولې هغه امنیتي کمپني چه په افغانستان کې امنیتي خدمتونه وړاندي کوي پرسونل یی  ۵۰۰تنو ته محدود او په
استثنایی حاالتو کې  ۱۰۰۰تنو ته محدود کړل شوی دي .هغه امنیتي کمپني چه د دغه شرط او یا هم نورو شرایطو
62
په پوره کولو کې پاتې راشي کیدای شي د جریمو ،د وسلو د بندیز او یا هم د نورو مجازاتو سره مخامخ شي.
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د سيګار پلټنې
د افغانستان د بیارغونې لپاره ځانکړی عمومي
پلټونکي د امریکایی پوځ د انجنیرانو د قطعه
( )USACEسره د کلوبل ستراتیږز ګروپ
د قرارداد چه په افغانستان کې د USACE
د پرسونل لپاره امنیتي خدمتونه وړاندي کوي
په اړه پلټنې کوي .دا لومړي ځل دي چه
 USACEلپاره په افغانستان کې د خپلو
رغونیزو پروژو لپاره د امنیت د خدمتونو د
لګښتونو په اړه پلټنه ترسره کیږي .د الزیاتو
معلوماتو لپاره  ۱برخې ۱۶،پاڼه ته ستانه
شي..

ا منیت

 3.2جدول

په افغانستان کې د امریکا د دفاع وزارت لپاره د قراردادیانو پروسنل
د  ۲۰۱۱مالي کال په لومړیو درو
د یوه کال توپیر
میاشتو کې

د  2010مالي کال په لومړیو
درو میاشتو کې
د PSC
قراردادیان

ټول قراردادیان

د PSC
قراردادیان

ټول قراردادیان

د PSC
قراردادیان

ټول قراردادیان

د امریکا د متحده
ایاالتو اتباع

114

10,016

250

19,381

+136

+9,365

د دریم هیواد وګړي

409

16,551

731

21,579

+322

+5,028

افغان وګړي

13,916

80,725

17,938

46,523

+4,022

-34,202

ټول

14,439

107,292

18,919

87,483

+4,480

-19,809

سرچینې " ،CENTCOM :د  CENTCOMد مسولیت په محدوده کې د امریکا د عملیاتو لپاره د قراردادي مالتړ ،عراق ،او افغانستان ،1/19/2011"،چه د  4/15/2011په
انالین ډول الس رسۍ ورته شوي؛  " ،CENTCOMد  CENTCOMد مسولیت په محدوده کې د امریکا د عملیاتو لپاره د قراردادي مالتړ ،عراق ،او افغانستان ،2/2010 "،چه
په 4/15/2011نیټه باندي انالین ډول الس رسۍ ورته شوي دي.

پدې ربع کې CENTCOM ،ته معلومه شوه چه د  ۲۰۱۰مالي کال په لومړۍ ربع کې د  ۸۷۴۸۳قراردادیانو
د ډلې د خصوصي امنیتي کمپنیانو  ۱۸۹۱۹پرسونل په افغانستان کې د امریکا د فاع وزارت لپاره کار کوي .پدې
کې د  ۲۰۱۰مالي کال د لومړي ربع په نسبت د خصوصي امنیتي کمپنیو پرسونل په شمیر کې  ۴۴۸۰شامل دي،
63
دغه معلومات په جدول کې هم لیدل کیږي ۳.۲.شمیره

امنیتي پیښې

د  ۲۰۱۱کار د مارچ په میاشت کې په خپل راپور کې د ملګرو ملتونو سرمنشي ویلي چه په افغانستان کې د
امنیتي پيښو شمیره اوس هم د پام وړ ده .د  ۲۰۱۱کال د جنوري په میاشت کې  ۱۶۶۴امنیتي پیښې رامنځ ته شوې
وې -چه ډیرۍ یی وسلوالې پيښې او چاودیدونکي توکو څخه رامنځ ته شوې پیښې وي – په  ۲۰۱۰کال کې د
ورته پیښو شمیره  ۱۶۲۰او په  ۲۰۰۹کې  ۹۶۰وې .د ملګرو ملتونو سرمنشي همدا ډول وویل چه په ۲۰۱۰
کال کې د ځانمرګو بریدونو کچه د  ۲۰۰۹کال په نسبت چه  ۲،۶وه په  ۲۰۱۰کال کې  ۲،۸ته اوچته شوې ده.
د دې راپور ورکونې تر وخته پورې یوازي په کندهار والیت کې  ۲۰د ځانمرګې او  ۳۳د وژنې یا قتل پیښې
64
رامنځ ته شوې دي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي ته معلومه شوه چه پدې درو میاشتو کې مخلیفینو د افغان دولت او د افغان ملي امنیتي
ځواک د تائسیساتو په نښه کولو ته دوام ورکړي دي .د  ۲۰۱۱کال د جنوري په میاشت کې د کندهار مرستیال والي
په یوه ځانمرګي برید کې ووژل شوو .په دا بله میاشت کې بیا د کندهار والیت د پولیسو په دوو لویو مرکزونو باندي
برید وشوو .د  ۲۰۱۱کال د فبروري په  ۱۹په ننګرهار والیت کې په یوه بانک پداسي حال کې د یو ځانمرګې برید
ښکار وګرځول شوو چه ډیرۍ عامه کارکوونکو او د افغانستان د ملي امنیتي پوځ کارکوونکو خپل معاشونه تر
السه کولT 65.په افغانستان کې د امریکا د سفارت د معلوماتو پر اساس په نوموړو پیښو کې  ۴۰تنه مړه او ۷۰
نور ژوبل شولO 66.د  ۲۰۱۱کال د جنوري په ۲۸مه او د فبروري په ۱۴مه ،په هغو ځانمرګي بریدونو کې چه
په کابل کې ترسره شول په لومړني کې  ۱۰ملکي وګړي مړه او  ۱۷ژوبل او په دویمه پیښې کې  ۲هغه ساتونکی
چه غوښتل یی د بریدکوونکو مخه ونیسي خپل ژوند د السه ورکړ 67.د  ۲۰۱۱کال د اپریل په لومړۍ نیټه الریون
کونکو وروسته تر هغه چه د امریکا په فلوریډا ایاالت کې قران وسوځول شوو تر الریون په ترڅ کې د ملګرو
ملتونو پر دفتر په حمله کې د ملګرو ملتونو د میشن درې کارکوونکی او  ۴تنه ساتونکي ووژل 68.د  ۲۰۱۱کال د
69
اپریل په  ۱۵د کندهار د امنیې قومندان سره د خپلو دوو افسرانو د یو ځانمرګي برید په ترڅ کې ووژل شوو.
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د افغانستان بیا رغونه

I

ځانګړی عمومي پلټونکی

ا منیت

افغان ځواکونه چه د افغان ملي اردو – نا کمیسار شوو افسرانو اکاډمي کې د تندر د راتلونکو عملیاتي قرارګاه کې د روزنې په
موخه منتظر دي .د امریکا د متحده ایاالتو د بیارغونې د هڅو یو مهم لومړیتوب د افغان ځواک د ظرفیت لوړول دي ترڅو وکوالی
شي په  ۲۰۱۴کال کې د امنیت د چارو مسولیت پر غاړه واخلي (.د امریکا د بحري قواوو انځور PO1 ،مارک او ډونالډ)

افغان ملي اردو

د  ۲۰۱۱کال د مارچ د ۳۱مې نیټې سره سم ،د امریکا متحده ایاالتو د افغان ملي امنیتي ځواک سره د افغان ملي
اردو د رغونې او ثبات په موخه  ۲۰،۸ملیارډ ډالره مرستې کړې ۱۷،۹ ،ملیارډ ډالره تعهد یا منل شوي او ۱۵،۹
ملیارډ ډالره پرې لګول شوي دي70.د امریکا د حساب ورکونې یا  GAOله قوله ،د امریکا دفاع وزارت او د
بهرنیو چارو وزارت د  ۲۰۱۱مالي کال په ترڅ کې دافغان ملي اردو د پراختیا په موخه د  ۷،۵ملیارډ ډالرو نورو
71
غوښتنه کړې ده.
په ۲۰۰۲م کال کې د مرستو د پیل څخه د امریکا متحده ایاالت د افغان ملي اردو سره د مرستو کوونکو
په لیست تر ټولو وړاندي دي .د امریکا د متحده ایاالتو مرستې د پرمختیا د اساسي هڅو په برخه کې کارول
72
کیږي.
•سمبال یا تجهیز او د سالح ،موټرو او د مخابراتي االتو د اخیستلو په ګډون د ترانسپورت اسانتیاوې
•زیربنایی پروژې ،لکه د قرارګاوو ،تحویلخانو او د روزنیزو اسانتیاوو رامنځ ته کول
•روزنه او عملیات ،لکه د روزنیزو مرکزونو جوړول او همدا ډول د ځانګړو خصوصي روزنې د ورکولو
په موخه د مجربو کسانو په دندو ګمارنه
•پایښت ،د افغان ملي اردو د معاشونو ورکول او د موټرو او اسانتیاوو څخه ساتنه

د افغان ملي اردو توان

د  CENTCOMپه وینا د  ۲۰۱۱کال د مارچ تر ۳۱مې پورې د افغان ملي اردو توان  ۱۵۹۳۶۳تنه وو چه د
 ۲۰۱۰کال د دیسمبر د میاشتې د ۲۱مې نیټې په نسبت  ۹۸۱۰تنه اضافوالي ښکاره کوي .د یادې شوې شمیره
څخه  ۱۲۸۸۶۲تنه هغه کارکونکی دي چه په ساحه کې دنده ترسره کوي 73.د  ۲۰۱۱کال د اکتوبر تر میاشتې
پوري د افغان ملی اردو شمیر  ۱۷۱۶۰۰ته اوچتول د نوموړې اردو د اهدافو څخه دي؛ د ګډې همکاری او څار
هیئت په نظر کې لري چه د  ۲۰۱۲کال د نومبر تر میاشتي پوري د افغان ملي اردو شمیره  ۱۹۵۰۰۰ته اوچت
74
کړي.
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ا منیت

 3.19انځور

 3.20انځور

ﺩ ﺍﻓﻐﺎﻥ ﻣﻠﻲ ﺍﺭﺩﻭ ﺣﺎﻅﺭ ﭘﺭﺳﻭﻧﻝ
ﺍﻧﺗﺧﺎﺏ ﺷﻭﻱ ﺍﺟﺯﺍ
ﺩ  2011ﮐﺎﻝ ﺩ ﻣﺎﺭچ ﭘﻪ 20ﻣﻪ ) ﻓﻳﺻﺩﻱ(
73

14 13
7 11

81

8 11

81

 201ﻣﻪ ﻗﻁﻌﻪ

24

17,449

205ﻣﻪ ﻗﻁﻌﻪ
 203ﻣﻪ ﻗﻁﻌﻪ

12

ﺩ ﺍﻓﻐﺎﻥ ﻣﻠﻲ ﺍﺭﺩﻭ ﺗﻭﺍﻥ ،ﺍﻧﺗﺧﺎﺏ ﺷﻭﻱ ﺍﺟﺯﺍ
ﺩ  2011ﮐﺎﻝ ﺩ ﻣﺎﺭچ ﭘﻪ 20

64

15,663

 215ﻣﻪ ﻗﻁﻌﻪ

9 13

78

 209ﻣﻪ ﻗﻁﻌﻪ

10 10

80

111ﻣﻪ ﻣﺭﮐﺯﻱ ﻓﺭﻗﻪ

21

80

100
ﻧﻭﺭ

71
60
AWOL

40

2,505

20

7,307

2,218

1,851 8,261

6,410

1,484 7,578

6,094

2,035 6,940

ﺩ  SOFﻓﺭﻗﻪ
15,000

0

5,000

10,000

ګﻣﺎﺭﻝ ﺷﻭﻱ ﺧﻭ ﭘﻪ ﺩﻧﺩﻩ ﻏﻳﺭ ﺣﺎﻅﺭ

PDY

 215ﻣﻪ ﻗﻁﻌﻪ

7,450

4,151
9,525

12 12

 201ﻣﻪ ﻗﻁﻌﻪ

10,644

11,601

77

12,719

 203ﻣﻪ ﻗﻁﻌﻪ

2,944
13,149

 207ﻣﻪ ﻗﻁﻌﻪ

9

4,638

12,811

205ﻣﻪ ﻗﻁﻌﻪ

4,905

 207ﻣﻪ ﻗﻁﻌﻪ
 209ﻣﻪ ﻗﻁﻌﻪ
111ﻣﻪ ﻣﺭﮐﺯﻱ
ﻓﺭﻗﻪ
ﺩ  SOFﻓﺭﻗﻪ
0

ﭘﻪ ﺩﻧﺩﻩ ﺣﺎﻅﺭ

ﻳﺎﺩﻭﻧﻪ =SOF :ځﺎﻧګړﻱ ﻋﻣﻠﻳﺎﺗﻲ ځﻭﺍک ګﻣﺎﺭﻝ ﺷﻭﻱ ﺧﻭ ﻏﻳﺭ ﺣﺎﻅﺭ= ﭘﻪ ﺭﻭﻏﺗﻳﺎﻳﯽ ،ﺭﻭﺯﻧﻳﺯ ﺍﻭ ﻳﺎ ﻫﻡ ﺭﺳﻣﻲ ﺍﻭ ﻫﻣﺩﺍ ډﻭﻝ ﺩ ﻫﺭ ډﻭﻝ ﺭﺧﺻﺕ څﺧﻪ ﭘﺭﺗﻪ ﻏﻳﺭ
ﺣﺎﺿﺭ

ﻳﺎﺩﻭﻧﯥ :ﺩ ﺭﺍﻏﻭﻧډﻭﻟﻭ ﭘﻪ ﺗﺭڅ ﮐﯥ ﺩ ﺍﻏﺯﻣﻥ ﺷﻭﻭ ﺷﻣﻳﺭ  =PDYﭘﻪ ﺩﻧﺩﻩ ﺣﺎﺿﺭ
 =AWOLﺩ ﺭﺧﺻﺕ څﺧﻪ ﭘﺭﺗﻪ ﻏﻳﺭﺣﺎﺿﺭ ﻧﻭﺭ= ﭘﻪ ﺭﻭﻏﺗﻳﺎﻳﯽ ،ﺭﻭﺯﻧﻳﺯ ﺍﻭ ﻳﺎ
ﻫﻡ ﭘﻪ ﺭﺳﻣﻲ ﺭﺧﺻﺕ

ﺳﺭﭼﻳﻧﻪ.ISAF-IJC, ANA PERSTAT, 3/20/2011 :

ﺳﺭﭼﻳﻧﻪ.ISAF-IJC, ANA PERSTAT, 3/20/2011 :

د افغان ملي اردو د پوځ جوړښت څلور مهمې برخې لري:
•د ملي دفاع وزارت او د عمومي پرسونل کارکونکي چه د پراختیا ،په ساحه کې د ځای په ځای کونې او د
عملیاتو لپاره د افغان ملي اردو د چمتوالي مسولیت پر غاړه لري.
•د افغان ملي اردو عملیاتي ځواک ،چه د بنسټونو او د هغه منځني قومندې د ثبات لپاره کار کوي چه
•د ملي دفاع د وزارت سره د نږدې مالتړ کوي
•د افغان هوایی ځواک پرسونل ،چه هم د افغان ملي اردو او ملي پولیسو سره مرسته او همکاري کوي
75

د افغان ملي اردو په هره قطعه او فرقه کې د یوه
څخه تر څلورو غوڼدونه لري .په عمومي ډول یو
غونډ د یو مرکزي واحد ،د لشکر کوټ د مالتړ واحد،
د پلې ځواکونو څلور لیواوې ،د جنګي مالتړ یوه لیوا
او جنګي خدمتونو د مالتړ یوه لیوه څخه جوړ شوي
وي .د افغان ملي اردو پلې یا پياده لیوا د کنډک په
نامه یادیږي او د نږدي  ۸۰۰پرسونل تشکیالت
درلودنکي دي.
سرچینه "،GAO :د افغانستان امنیت :د افغانستان د اردو شمیر زیاتیږي ،اما ال زیاتو
روزنکو ته اړتیا شته؛ د اوږد مهالي لګښتونه نه دي مشخص کړل شويGAO- "،
.11-66, 1/27/2011, p. 43

د افغان ملي اردو د مجموعي توان څخه ،ډیرۍ یی جنګي قوه ده چه په شپږو قطعو کې ځاي پرځاي شوي
دي ،د ځانګړو عملیاتو ځواک او د  ۱۱۱مرکزي فرقه په جوکاټ کې دندې ترسره کوي .د ایساف د ګډې قومندې
یا ( )IJCد تازه ارزونو پر اساس د  ۲۰۱۱کال دمارچ د میاشتې تر ۲۰مې نیټې پورې دغه ځواک ته ۹۰۱۶۶
پرسونل ګمارل شوي دي 76.چه د تیر درو میاشتو د اخر په نسبت د  ۴۳۶۲پرسونلو زیاتوالي ښکاره کوي 77.خو
دا پدې معنې نده چه د ګمارل شوو عسکرو شمیر په دنده د حاضرو سربازانو د شمیر سره یوشان نه دي ،همدغه
معلومات په کې هم ښودل شوې ده ۳.۱۹ .شمیره انځور  .لکه څرنګه چه په انځور کې ښودل شوي دي ،پدې
درو میاشتو کې د رسمي رخصتي څخه د پرته غیرحاضرانو شمیره  (AWOL) ۷٪څخه بیا تر  ۱۴٪پورې
رسیدله ۳.۲۰ .شمیره انځور.
د قومندان د واحد د توکو د اروزنې ( )CUATپه اړه د  IJCد  ۲۰۱۱کال د فبروري د  ۲۲نیټې د راپور پر
اساس ،د افغان ملي اردو د رسمي رخصتي پرته د غیرحاضرو په شمیره کې ډیر پرمختګونو تر السه شوي دي.
دغه پرمختګ د ایساف د دې درو میاشتو په راپور کې هم بیان شوی دي 78.د بیلګې په توګه ،د افغان ملي اردو په
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 3.21انځور

ﺩ ﭘﺭﻭګﺭﺍﻡ ﭘﻪ ﺍﺳﺎﺱ ﺩ ﺍﻓﻐﺎﻥ ﻣﻠﻲ ﺍﺭﺩﻭ ﺩ ﺭﻭﺯﻧﯥ ﺩ ﭘﺭﻭګﺭﺍﻣﻭﻧﻭ څﺧﻪ ﻓﺎﺭﻏﻳﻥ
ټﻭﻝ ﻓﺎﺭﻏﻳﻥ22,446 :

ﻧﻭﺭ ﺭﻭﺯﻧﻳﺯ ﭘﺭﻭګﺭﺍﻣﻭﻧﻪ2,454 :
ﺩ  HMMWVﺯﺭﻫﻲ ﻣﻭټﺭﻭ
ﭘﻪ ﺍړﻩ ﺭﻭﺯﻧﻪ

902

ﺩ ﺭﺍﺗﻠﻭﻧﮑﻭ ﺍﻓﺳﺭﺍﻧﻭ ښﻭﻭﻧځۍ

731

ﺩ ﻣﺟﺎﻫﺩﻳﻧﻭ ﺩ ﺑﺷﭘړﻭﻧﯥ ﮐﻭﺭﺱ

201

ﺩ ﻧﻅﺎﻣﻲ ﻣﻬﺎﺭﺗﻭﻧﻭ
ﺩ ﻻﺭښﻭﻧﯥ ﮐﻭﺭﺱ

88
500

ﻧﻭﺭ ﺭﻭﺯﻧﻳﺯ
ﭘﺭﻭګﺭﺍﻣﻭﻧﻪ
2,454

ﺩ ﻭړﺍﻧﺩﻱ -ﺷﺎﺧﯥ ﺩ ﺳﻭﺍﺩ
ﺭﻭﺯﻧﻳﺯ ﭘﺭﻭګﺭﺍﻡ

532

1,000

NCO
ﭘﺭﻣﺧﺗﻳﺎ
3,070
ﺍﺑﺗﺩﺍﻳﯽ
ﺟﻧګﻳﺎﻟﻲ
ﺭﻭﺯﻧﻪ
15,005

ﺩ  NCOﺩ ﻣﺳﺗﻘﻳﻣﯥ
a
ﻻﺱ ﺭﺳۍ ﮐﻭﺭﺱ
1,917

0

ﻳﺎﺩﻭﻧﻪ  =NCO :ﻧﺎ ﮐﻣﻳﺳﺎﺭ ﺷﻭﻱ ﺍﻓﺳﺭ  =HMMWVﺩ ﻟﻭړ ﺗﺣﺭک ،ﺍﻭ ﻣﺧﺗﻠﻔﻭ ﺍﻫﺩﺍﻓﻭ ﻟﭘﺎﺭﻩ ﮐﺎﺭﻳﺩﻭﻧﮑﻲ ﻣﻭټﺭ
 .aﺩﻏﻪ  12ﺍﻭﻧﻳﺯ ﮐﻭﺭﺱ ﺩ ﺩﻭﻟﺳﻡ ټﻭﻟګۍ څﺧﻪ ﻓﺎﺭﻍ ﺷﻭﻱ ﺩ  NCOﭘﻪ ﺗﻭګﻪ ﺩ ﺩﻧﺩﻩ ﻟﭘﺎﺭﻩ ﭼﻣﺗﻭ ﺍﻭ ﭘﻪ ﺩﻧﺩﻭ ﻭګﻣﺎﺭﻱ
ﺳﺭﭼﻳﻧﻪ :ﺩ ﺳﻳګﺎﺭ ﺩ  4/1/2011ﻧﻳټﯥ ﭘﻭښﺗﻧﯥ ﺗﻪ ﺩ  CENTCOMځﻭﺍﺏ

شپږمه قطعه کې ،د ځانګړو عملیاتو د ځواک او د  ۱۱۱مرکزې فرقې د حاضرو شمیرو د  ۲۰۱۱کال د مارچ په
 ۲۰نیټې د  ۲۰۱۰کال د دیسمبر د  ۳۰نیټې په نسبت زیات وو او د  AWOLعسکر شمیر یی په همدې موده کې
79
کم وو .په ۲۰۳مه فرقه کې د حاضرو عسکرو شمیر  ۶۳٪څخه  ۸۱٪ته د پام وړ لوړوالۍ مومندلي وو.
په تیرو درو میاشتو کې لکه څرنګه چه دافغانستان د بیارغونې د ځانګړي عمومي پلټونکي د  ۲۰۱۱کال د
جنوري د میاشتې راپور کې هم راغلي وو چه  CUATدوه داسي کنډکونه په ګوته کړل چه په خپله یی په مستقل
ډول عملیات ترسره کړي دي .د  IJCپه وینا د "مستقلو" عملیاتو د ترسره کولو د توان په اړه به د ال کروالي
په موخه د سره دقیقه ارزونه وشي ترڅوو د مستقلو ترسره کیدونکو عملیاتو د اغیزې د کچې د معلومولو په اړه
حقیقي او واقعي معلومات وړاندي شي .د همدې تغیر په سبب  CUATد  ۲۰۱۱کال د اپریل د میاشتې د  ۱۴نیټې
سره سم یوازي د افغان ملي اردو د یوه واحد "مستقلو" عملیاتو په اړه ارزونه ترسره کړې ده" .د مشاورینو سره
د اغزمني" د  ۱۵۷کنډکونو څخه  ۵۲د  Aدرجه تر السه کړله IJC .ته معلومه شوه چه دغه شمیر د  CUATد
80
تیر راپور په نسبت د  ۹واحدونو زیاتوالي په ګوته کوي.
د جنګې پوځ برسیره ،افغان ملي اردو" قادرونکي" او یا هغه حمایه کونکي واحدونه چه مهمو ،د همکاري لپاره
ځانګړو روزنو او لوژیستکي مرستو ته اړتیا لري ځاي پر ځاي کړي IJC .ویلي چه ځیني د دغه واحدونو څخه
81
خپلو قطعو ته د پرسونل ،تجهیزاتو ،توکو ،موټرو او نورو اړتیاوو د کمبود سره مخامخ دي.

د افغان ملي اردو روزنه

د  ۲۰۱۱کال د مارچ د ۳۱مې سره سم ،د امریکا متحده ایاالتو د افغان ملي اردو د روزنې او عملیاتو لپاره ۲
82
ملیارډ ډالره ځانګړي ۱،۶ ،ملیارډ ډالره منلي او  ۱،۵ملیارډ ډالره مصرف کړي دي.
د  CENTCOMپه وینا ،پدې درو میاشتو کې  ۲۲۴۴۶تنه د افغان ملي اردو پرسونل د روزنو د
یو زیات شمیر هغه پروګرمونو څخه فارغ شول چه د  ASFFلخوا تمویل شوي وو .د پورته ذکر شوې
شمیره له ډلې  ۳۰۷۰ته د غیر کمیسار شوو افسرانو لپاره د پراختیایی پروګرامونو څخه او  ۷۳۱تنه د نویو

د متحده ایاالتو د کانګرس لپاره راپور  Iاپریل ۲۰۱۱ ،۳۰

59

د سيګار پلټنې
د افغانستان د بیارغونې لپاره ځانکړي عمومي
پلټونکي د کابل په روزنیز نظامي مرکز
کې د افغانستان د ملي امنیتي ځواک لپاره
د زیربنایی بیارغونیزو پروژو په اړه پلټنه
ترسره کوي .د ال زیاتو معلوماتو لپاره ۱
برخې ۱۴ ،پاڼې ته ستانه شي..

ا منیت

افسرانو لپاره د ځانګړو روزنیزو پروګرامو څخه فارغ شوي دي ،همداغه معلوما په کې هم ښودل شوي دي.
83
 ۲.۲۱شمیره انځور.

د افغان ملي اردو د سواد کچه

 IJCاو  NTM-Aد افغان ملي امنیتي ځواک د غړو لپاره د سواد د روزنیزو پروګرامونه له الرې د سواد په
برخه کې اړتیاوې په ګوته کړيدي .یو زیات شمیر تخصوصي پوستونه -په ځانګړي توګه په طبي ،استخباراتي،
لوژیستکي او د چاودیدونکو توکو د منځه وړلو په برخه کې ال هم ډیر پوستونه ځکه خالي دي چه نوموړو پوستونو
لپاره د باسواده کاندیدانو شمیر کم دي .د  IJCد معلوماتو پر اساس ،د  NTM-Aد زده کړې یا سواد پروګرام
84
کار کوي ترڅو دغه کمۍ د منځه يوسي.
د  CENTCOMپه وینا ،د افغان ملي اردو د سواد دکچه د لوړولو په برخه کې د امریکا او د هغه د متحدینو
هڅې ګړندۍ دي .د سواد او زده کړې د برخې د پالیسۍ د جوړونې او د روزنې د لومړیتوبونو د په ګوته کولو په
موخه ،د  NTM-Aد زده کړو ډله د ملي دفاع وزارت د مذهبي او فرهنګي چارو د دفتر د مسؤل سره په منظمه
توګه لیدنې ترسره کوي .د سواد ډله همدا ډول د افغان ملي اردو په تشکیالتو کې د سواد د پراختیا او پرمختیا لپاره
د ارتباطاتو په اهمیت او د هغه د رول په برخه کې سالمشورې ورکوي .د بیلګې په توګه ،د  ۲۰۱۰کال د نومبر
په میاشت کې نوموړې ډلې افغان ملي اردو د اساسي روزنیز نصاب سره سم د امریت الرښونیز د سواد روزنیز
پروګرام ترسره کړ .د  CENTCOMپه وینا د لومړي ټولګۍ د زده کونکو به شمیر کې د نوموړو پروګرامونو
وروسته د پام وړ کموالي راغلي دي .په صنفونو کې په پښتو او یا هم په دري ژبه درس ورکول کیږي او په
85
صنفونو کې په د شاګردانو په ژبه تدریس کیږي.
 CENTCOMخپله د افغان ملي اردو لپاره د سواد کومه کچه یا فیصدي نه ده ټاکلې .خو بیا هم ،نوموړې
86
اداره په عمومي ډول د افغان ملي امنیتي ځواک د سواد کچه  ۲۸٪تخمین کړې ده.

په افغان ملي اردو کې د ښځو ونډه

د  CENTCOMدمعلوماتو پر بنسټ د  ۲۰۱۱کال د فبروري د میاشتې  ۴نیټې پورې په افغان ملي اردو کې ۳۰۰
ښځو دنده ترسره کوله :چه د دې ډلې څخه  ۱۹۵یی سربازانې او  ۱۰۵تنه یی لښکري خدمت ته راجلب شوي
پرسونل دي .د دغه شمیر ډیرۍ برخه(  )۷۵٪په روغتیایی برخه او نیمایی ( )۵۱٪د لښکري خدمت ته راجلب
شوي پرسونل په لوژیستکي برخه کې دنده ترسره کوي .د  CENTCOMپه وینا ،ډیرۍ د دغه ښځینه سربازانو
د له ډلې څخه هغه مرمنې دي چه په  ۱۹۸۰کې د عسکري خدمتونو سره یوځای شوي دي او ډیر کم او یا یی هم
87
هیڅ روزنه نه ده ترالسه کړې .ډیرۍ یی بې سواده دي ،او یو کم شمیر یی ترفع ترالسه کړې ده.
 CENTCOMته معلومه شوه چه تیر کال افغان ملي اردو د خپلو ټاکلو شوو شمیر استخدام ته د رسیدلو لپاره
دوې پالیسۍ خپرې کړي دي .د  ۲۰۱۰کال د جنوري په میاشت کې د افغانستان د ملي دفاع وزارت په افغان ملي
اردو کې د ښځینه پرسونل د کمارنې د زیاتوالي په اړه یو فرمان صادر کړي؛ د  ۲۰۱۰کال فبروري په میاشت
کې د روزنې ،کارونې ،او د ښځینو پرسونل د استخدام په برخه کې اسانتیاو د رامنځ ته کولو په برخه کې یو بل
فرمان صادر کړ .د  CENTCOMپه وینا NTM-A/CSTC-A ،د بشري حقوقو او مخ نیوي یوه ډله جوړه
کړې ترڅو د افغان ملي امنیتي ځواک د پراخو ستونزو او د او د ښځو د تشکیالتو په برخه پراخو ستونزو په اړه
خبر او بحث وکړي NTM-A/CSTC-A .همدا ډول یو الرښود او رهنما طرحه کړې تر څو په راتلونکي کې
88
 NTM-Aد ښځو د جندر مسله په ټولو اړوندو فعالیتونو کې په پام کې ونیسي.

د افغان ملي اردو زیربنا

د  ۲۰۱۱کال د مارچ د میاشتې تر ۳۱مې نیټې پورې د امریکا متحده ایاالتو د افغانستان د ملي امنیتي ځواک د
زیربناو لپاره  ۴ملیارډ ډالره تخصیص کړي ۳،۲ ،ملیارډ ډالره یی منلي او تعهد کړي او  ۲،۵ملیارډ ډالره مصرف
89
کړي دي.
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د  CENTCOMد معلوماتو پر بنسټ ،پدې ربع کې ،د افغان ملي اردو  ۲۴نوي پروژې چه (لګښت یی
 ۳۱۹،۹میلیون) پيل ۵۴ ،پروژې د ( ۸۷۳،۹میلیون ډالرو) په ارزښت روانې ۱۲ ،پروژې چه ( ۱۳۳،۴میلیون
ډالر) ارزښت لري بشپړې شوې او  ۲پروژې چه ( ۵۵،۸میلیون ډالر) ارزښت لري لغوه شوي دي90.په دغو
پروژو کې افغان ملي اردو سره د مرستې په موخه د ودانیو د رغونې او د تجهیزاتو مرستې ،د سرتیرو بیرته ځاي
په ځای کول او عملیات -چه په هغه کې دلښکرو هستوګنځي ،د قومنداني مرکزونه ،روزنیزې ودانۍ او اداري
91
ځایونه ،ګدامونه ،تحویلخانې او د ستانې د اسانتیاوې امکانات شامل دي.

د افغان ملي اردو تجهيزات

د امریکا متحده ایاالتو د افغان ملي امنیتي فنډ څخه د افغان ملي اردو د تجهیز او ترانسپورت په برخه کې د
 ۲۰۱۱کال د مارچ تر  ۳۱نیټې پورې  ۹ملیارډ ډالره تخصیص کړي ۷،۷ ،ملیارډ ډالره منلي او  ۷،۱ملیارډ ډالره
92
مصرف کړي.
د  CENTCOMد معلوماتو پراساس ،د  ۲۰۱۱کال د جنوري د  ۱څخه بیا د مارچ تر  ۳۱مې پورې
افغان ملي اردو د  ۹۴۴۸وسلې ( د  ۲۰میلیون ډالرو په ارزښت)  ۱۱۶۳نقلیه واسیط (د  ۳۹۰،۸میلیون ډالرو په
ارزښت) او د  ۶۶۱۷مخابراتې وسیلو( د  ۳۷،۳میلیون ډالرو په ارزښت) ترالسه کړي دي 93.د افغان ملي اردو
لخوا ډیرۍ ترالسه شوي تجهیزات د امریکا د متحده ایاالتو لخوا د  ASFFد فنډ څخه د سوډو یا مستعار -بهرني
94
نظامي خرڅالو له طریقه رانیول شوي دي.
د امریکا حکومت د حساب ورکونې د دفتر څخه پدې ربع کې خپاره شوي راپور پر بنیاد د افغان ملي اردو
د پراختیا لپاره د  ASFFد مرستو څخه د ځانګړو شوو  ۱۷،۹ملیارډ ډالرو ډیر برخه – نږدې  ۷ملیارډ ډالره
95
( )۳۹٪د توکو پر خریداري او پیرودنې باندي لګول شوي دي.
د  NTM-A/CSTC-Aپه وینا ،د  ۲۰۱۱کال د جنوري تر  ۵نیټې پورې ،ناټو او د نړیوالې ټولنې افغان
ملي امنیتي ځواک په  ۴۵۰۰۰۰وسلو او  ۵۰طیارو باندي سمبال کړي دي .ایتالفي قواوو الندي توکي پیرودلې
96
او ورکړي دي:
•توکي ،لکه  M16توپک ۹ ،ملي متري توپانچي ،د لوړ سرعت لرونکو او مختلفو اهدافو لپاره د ګټې اخیستلو
وړ موټر ( )HMMWVsاو د واړه جنګي موټر
•الوتکې ،لکه سې ــ ۲۷ګارګو طیارې او آم اي ــ ۱۷چورلکې
•اختصاصي تجهیزات ،لکه د په شپه کي لیدونکې دوربینونه او رادیوګانې
د افغان ملي اردو د لګښتو په اړه په وروستي پلټنه کې GAO ،افغان ملي اردو پلې لیوا د ورکړل شوو توکو او
تجهیزاتو او د هغه د لګښت په اړه په خپل تحلیل او ارزونه کې ومومندل .چه د یوې پلې لیوا پر تجهیز او سمبالښت

سوډو یا مستعار ـــ د بهرنیو نظامي خرڅالو:
د بهرنیو نظامي خرڅالو( )FMSپروګرام سره
توافق ،د متحده ایاالتو د دفاع ادارې()DoD
لخوا د دولت ــ نه ــ دولت ته د متحده ایاالتو
دفاعي تجهیزاتو ،خدماتو،او روزنو خرڅالو
میتود .د دودیز بهرني نظامي خرڅالو په پرتله،
د امریکا د دفاع وزارت لخوا د افغان ملي امنیتي
ځواک د روزنې او تجهیز لپاره د  ASFFلپاره
مرستې د امریکا دکانګرس د منظوري له الرې
تخصیص کړل شوي دي .د محلي بهرني نظامي
خرڅالو په پرتله سوډو بهرني نظامي خرڅالو
چارې د دفاع د امنیتي همغږي کونکي ادارې
لخوا څارل کیږي.

سرچینېه "GAO :د افغانستان د سالو په اړه حساب ورکونه"GAO-09-267 ،
چه په  10/14/2010انالین ډول الس رسۍ ورته شوي؛  "DSCAد بهرني نظامي
پیرودنه" ،چه په  10/16/2010الس رسۍ ورته شوي دي.

 3.22انځور

ﻳﻭﻩ ﻭﺻﻔﻲ ﺍﻓﻐﺎﻥ ﻣﻠﻲ ﺍﺭﺩﻭ ﻋﺳﮑﺭ ﺗﻪ ﺩ ﻭﺭﮐړﻝ ﺷﻭﻭ
ﺗﺟﻬﺯﺍﺗﻭ ﺍﻭ ﺗﻭﮐﻭ ﻗﻳﻣﺕ )ډﺍﻟﺭ(
ټﻭﻝ$2,995 :

 3.3جدول

معیاري افغان ملي اردو پلې یا پیاده لیوا او اړوندو لګښتونو لپاره ورکړل شوي تجهیزات
لګښت
(په میلیون ډالرو)

د مجموعې ویش()٪

17.6

80

سالوې( M16او سنایپر ،توپنجې ،ماشین ګڼونه ،ګرنیټونه ،هاوانونه او داسي نور)

2.4

11

مخابرات( رادیوګانې ،اساسي اډې ،سویچ بورډونه ،جنګي ساحوي تیلوفونونه او داسي نور)

1.8

8

نور( جنراتورونه ،سیار پخالنځي ،دروبینونه ،قطب نماوې ،او د توکو بستې او داسي نور)

0.2

1

ټول

22.0

100

د تجهیزاتو ډول
ترانسپورټ (ټرکونه ،HMMWVs ،امبوالنسونه ،د اوبو کراچی ،فورک لیفټ ،او داسي
نور)

ﻳﻭﻧﻳﻔﻭﺭﻡ
$422
ﻣﻧﻘﻭﻟﻪ ﺗﻭﮐﻲ
$166
ﻳﺎﺩﻭﻧﻪ :ﺩ ﺭﺍﻏﻭﻧډﻭﻟﻭ ﭘﻪ ﺗﺭڅ ﮐﯥ ﺩ ﺍﻏﺯﻣﻥ ﺷﻭﻭ ﺷﻣﻳﺭ

یادونه :شمېرې په ګردي کولو اغېزمنې شوي.
سرچینه "،GAO :د افغانستان امنیت :افغان اردو شمیر زیاتیږي ،اما اضافي او نورو روزنکو ته اړتیا شته؛ اوږد مهالي لګښتونه نه دي مشخص.GAO-11-66, 1/27/2011, p. 9 "،

د متحده ایاالتو د کانګرس لپاره راپور  Iاپریل ۲۰۱۱ ،۳۰

 M16ټﻭﭘﮏ
$976

ﺩ ﺑﺩﻥ ﺯﺭﻩ
$1,431

61

ﺳﺭﭼﻳﻧﻪ " ،GAO :ﺩ ﺍﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎﻥ ﺍﻣﻧﻳﺕ :ﺩ ﺍﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎﻥ ﺍﺭﺩﻭ ﺯﻳﺎﺗﻳږﻱ ،ﺧﻭ ﺍﺿﺎﻓﻲ
ﺭﻭﺯﻧﮑﻲ ﺗﻪ ﺍړﺗﻳﺎ ﺷﺗﻪ؛ ﺍﻭږﺩ ﻣﻬﺎﻟﻲ ﻟګښﺗﻭﻧﻪ ﻧﻪ ﺩﻱ ﻣﺷﺧﺹ ﺷﻭﻱ,GAO-11-66 "،
 ، 1/27/2011ﭘﺎڼﻪ 8

ا منیت

باندي ټول ټال  ۲۲میلیون ډالره مصرف راغلي دي 97.د نوموړي شمیر پيسو څخه لکه چه په کې هم ښودل شوي
دي  ۸۰٪په ترانسپورت او  ۱۱٪کې پر وسلو باندي لګیدلي دي ۳.۳.شمیره انځور .د یو معیاري افغان ملي اردو
عسکر په سمبال او تجهیز باندي  ۲۹۹۵ډالره لګښت راځي چه د هغه  ۸۰٪د هغه په زرهې او په  M16ټوپک
باندي مصرف راځي .همدا معلومات په کې هم ښودل شوي دي ۳.۲۲.شمیره انځور.

د دفاع وزارت سره د امریکا د متحده ایاالتو مرستې

دامریکادفاعوزارتدافغانستاندمليدفاعوزارتسرهدسالمشورواوروزنېپهبرخهکېدقراردادیانوڅخهګټهاخیستهده.
په  ۲۰۰۵کال د افغانستان ملي امنیتي سکتور د پراختیا او د سیمز کولو د پروګرام قرارداد  MPRIته ورکړل شوو
ترڅو د افغانستان ملي دفاع وزارت او د  CSTC-Aپرسونل ته ” تعهد کړل شوې ،اړوندې سالمشورې ،روزنه
او د موضوع په اړه تجربې وړاندي کړي 98“ .د  ۲۰۱۰کال د سپتمبر څخه تر نومبر پورې دغه چارې د MPRI
څخه ډاین کورپ ته انتقال شولې ،نوموړې ادارې ته دغه قرارداد د  ۲۰۱۰کال د اوګست په  ۲۴د امریکایی پوځ د
تحقیق ،پراختیاا او د انجینري د قومنداني لخوا ورکړل شو .د  CENTCOMپه وینا پدې ربع کې ډاین کورپ ته
د هغه خدمتونو له کبله چه ترسره کړي یی دي  ۱۵میلیون ډالره ورکړل شوي دي .نوموړي پروګرام د ۲۰۱۱مالي
99
کال لپاره  ۶۰میلیون ډالره او د  ۲۰۱۲مالي کال لپاره  ۶۰میلیون ډالره په اختیار کې لري.
د امریکا د دفاع وزارت په خپله هم د افغانستان د دفاع وزارت د مرکزي وړتیاوو په رغولو کې رغنده رول
لوبولي دي او د امریکایی او افغان مسولینو سره یی د اوږد مهالو او تل پاتو اړیکو په ټینګولو کې الس ته راوړنې
درلودلې دي 100.د  ۲۰۱۰کال د جوالی د میاشتې راپدیخوا د افغانستان د ملي دفاع وزارت د مشاورینو پروګرام
( )MoDAد امریکا د دفاع وزارت د ملکي او ګډو همکارانو سره سیال شوي دي 101.د افغانستان د ملي دفاع
102
وزارت د مشاورینو پروګرام یو زیات شمیر فعالیتونو تر پوښښ الندي راولي:
•د دفاع پالیسۍ او ستراتیږي
•د ځواک پالنول او د منابع ځاي پر ځای کول
•د پرسونل او چمتووالي مدیریت
•ملکي-نظامي او د ادرو ترمنځ ګډ عملیات
•دوکتورین ،روزنه او زده کړه
•د توکو پیرودل او غوښتنه کول
•د لوژیستکي او زیربناوو مدیریت
•د نظامي روغتیایی سکتور پرمختیا
•بشري حقوق او د جندر ونډه
•استخباراتي پالیسۍ او سازمان
•د معلوماتي تیکنالوژي مدیریت او زده کړه
•د حقوقي/قانوني صالحت او قانونمندي
د  ۲۰۱۱کال د مارچ په میاشت کې د امریکا د دفاع وزارت د عمومي پلټونکي د دفتر( )DoD OIGلخوا په
ترسره شوې پلټنه کې معلومه شوه چه  NTM-A/CSTC-Aد افغانستان د ملي دفاع وزارت د ځانګړو امنیتي
فعالیتونو د پرمختیا لپاره اړین توان او وړتیا نلري -او وړاندي شوي مرستې او تجربې د افغانستان د ملي دفاع
وزارت د مهمو اړتیاو لپاره په ډیر کم وخت کې د پوره کولو په برخه کې پاتې او نیمګړې وې .برسیره پردې ،د
امریکا د دفاع وزارت د عمومي پلټونکي دفتر( )DoD OIGته معلومه شوه چه د  MoDAسره د اضافي مرستو
پرته به د افغانستان د ملي دفاع وزارت پرمختیا وځنډیږي او ان تر دې چه کوالی شي د تاوتریخوالي پر ضد د
103
امریکا د ستراتیږي الس ته راوړنې هم د ګواښ سره مخامخ کړي.
دا پداسي حال کې چه  DoD OIGته معلومه شوه چه د  MoDAپروګرام توانیدلي دي چه دافغانستان دملي
دفاع وزارت د پرسونل د ظرفیت په لوړولو کې الس ته راوړنې ولري .د دې راپور پر اساس NTM-A/
 CSTC-Aد افغانستان د ملي دفاع وزارت د مشاورین یو با ارزښتنه سرمایه ګڼي او د کورنیو چارو او ملي
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د افغانستان بیا رغونه

I

ځانګړی عمومي پلټونکی

ا منیت

دفاع وزارت کې یی د سالکارانو د خالي بستونو د ډکولو لپاره د  ۱۰۰نورو اضافي  MoDAد پرسونل غوښتنه
کړې ده CENTCOM 104.باور لري چه د  ۲۰۱۱کال د سپتمبر تر  ۳۰مې نیټې پورې به د  ۸۰څخه تر ۸۵
105
پوري  MoDAنوموړي تش بستونه ډک او په دندو به وګمارل شي.
د  CENTCOMد معلوماتو پر بنسټ ،د  ۲۰۱۱کال د مارچ تر ۳۱مې نیټې پورې د افغانستان د ملي دفاع
وزارت لپاره  ۳۰۵سالکاران او مشاورین په دندو ګمارل شوي وو ،چه د هغه جملې څخه  ۶۷یی امریکایی یا هم
106
د ایتالف حکومتي پرسونل دي او  ۲۳۸نور یی د ډاین کورپ قراردادین دي.

افغان ملي پولیس

د  ۲۰۱۱کال د مارچ تر  ۳۱مې نیټې پورې د امریکا متحده ایاالتو د  ASFFد فنډ څخه د افغان ملي پولیسو د
رغونې او پایښت په موخه  ۱۲،۳ملیارډ ډالره تخصیص کړي ۱۰ ،ملیارډ ډالره یی منلي او  ۸،۸ملیارډ ډالره یی
پرې لګولي دي 107.د  ۲۰۱۲مالي کال لپاره د امریکا دفاع وزارت د افغان ملي پولیسو د رغونې او پایښت په
موخه د  ۵،۷ملیارډ ډالرو غوښتنه کړې ده ،چه د  ۲۰۱۱کال د  ۴،۱ملیارډ ډالرو په نسبت  ۳۹٪زیاتوالي ښکاره
108
کوي.
د  ۲۰۰۲کال راپدیخوا د ملګرو ملتونو پرمختیایی ادارې یا ( )UNDPد افغانستان لپاره د قانون او نظم د
باوري فنډ ( )LOTFAڅخه  ۱،۲۶ملیارډ پیسې مصرف کړې دي .لکه څرنګه چه د افغان ملي پولیسو د پې رول
(د موجودي د لیست) او د پرسونل د حساب ورکولو په اړه د سیګار په راپور کې هم راغلي وو ،د ()LOTFA
مرستې د افغانستان د اسالمي جمهوري دولت لخوا د افغان ملي پولیسو د پې رول او نورو لګښتونو د بیرته
109
ورکولو(بازپرداخت) لپاره کارول او لګول شوي دي.

د افغان ملي پولیسو توان

د  IJCد قول پر استناد ،پدې درو میاشتو کې د افغان ملي پولیسو توان  ۱۲۵۵۸۹تنه ته رسیدلي وو .د نوموړې
شمیر څخه  ۶۶۹۲۷یی افغان یونیفورم پولیسو ( AUP)، ۱۹۸۶۵تنه د افغان سرحدي پولیسو ( )ABPاو ۹۳۴۸
تنه د افغانستان د ملي عامه نظم د پولیسو( )ANCOPپه چوګاټ کې ځاي پرځاي شوي دي ،همدغه معلومات په
کې هم ښکاره کړل شويدي ۳.۴.شمیره جدول .افغان ملي پولیس قصد لري چه د  ۲۰۱۱کال د اکتوبر تر میاشتې
یی خپل پرسونل  ۱۳۴۰۰۰تنه ورسیږي؛ د ګډې همغږي او څارنې هیئت په نظر کې لري چه د  ۲۰۱۲کال د
111
نومبر تر میاشتې د افغان ملي پولیسو شمیر  ۱۷۰۰۰۰ته اوچت کړل شي.
110

 3.4جدول

د  2011کال د مارچ د میاشتې سره سم د افغان ملي پولیسو ځواک
د تشکیل پوستونو ته
ګمارل شوي

د تشکیل پوستونو ته نه
دي ګمارل شوي

122,000

115,979

9,610b

72,817

66,927

—

منظور شوی
(تشکیل)
د افغان ملي پولیس ( ټول ټال ځواک :
)125,589
د افغان ملي پولیسو پر اجزاو ویشنه
AUP
ABP

21,466

19,865

—

ANCOP

11,276

9,348

—

16,441a

19,839a

—

نور واحدونه

یادونه = --- :موجود ندي یا په اختیار کې نشته.
 .aد کورنیو چارو وزارت قرارګاوو ،د جرمونو پر ضد ،روزنو ،د مخدره توکو پروړاندي مبارزې ،لوژیستک ،روغتیایی ،د اور او ګمراکاتو واحدونو پرسونل پکې شامل دي؛ د افغان
ملي پولیسو او د نوموړو پولیسو د اجزاو لپاره د صالحیت ورکړل شوو او ګمارل شوو تر منځ ته توپیر پر اساس.
.bکه د تشکیل څخه اضافي او په روزنه کې د زده کوونکو ابتدایی شاملدنه هغه پدې که هغه  ۷۶۰۵خارج تشکیل پرسونل چه هغه واحدونو ته ورپیږندل شوي چه د نورو سرچینو څخه
تمویل کیږي او د افغانستان دد عامه حفاظت د ځواک  ۷۶۱تنه پرسونل شامل نه دي.
سرچینه ،ISAF-IJC :او PERSTAT, 3/2011
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د سيګار پلټنې
د افغان ملي پولیسو د پرسونل د مدیریتي
سیستم څخه د  ۲۰۱۱کال د اپریل په میاشت
کې د خپلې پلټنې په ترڅ کې ،سیګار ته
معلومه شوه چه د افغان ملي پولیسو د
کارکوونکو د شمیر او د هغوي د پې رول
(د پرسونل د نومونو او معاشونو لیست) په
سمه توګه مشخص کول ستونزمن کار دي ،دا
ځکه چه افغان ملي پولیسو چه د دغه معلوماتو
څخه د کوم ډیټابیس څخه ګټه اخلي هغه
غیرمرکزي ،نامکمل او نا تصدیق شوي دي.
د دې پلټنې په اړه د ال زیاتو معلوماتو لپاره ۱
برخې ۹،پاڼې ته ستانه شي.

ا منیت

د افغان ملي پولیسو ځاي نوښتونه

د افغان محلي پولیسو( )ALPنوښت افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ټولنې د دید پروګرام دي .د امریکا د
دفاع وزارت په وینا ،د  ALPغړي د پولیسو د ولسوالۍ د محلي قومندان تر قومندې الندي خپلې دندې پرمخ
وړي ،او د شوراګانو لخوا نومول کیږي ،د افغانستان د ملي استخباراتو لخوا یی په اړه وړاندي پلټنې کیږي او
د افغان ملي پولیسو ،ملي اردو او د امریکا د ځانګړو ځواکونو د ګډو همکارانو لخوا روزل کیږي .دغه نوښت
ځایی ټولنو ته دا توان ورکوي چه په هغه سیمو کې چه د افغان ملي امنیتي ځواک او ایساف حضور کم وي د
خپل ځان څخه ساتنه وکړي .تر دې درو میاشتو پورې ،ټول ټال  ۷۷ولسوالۍ د  ALPد نوښت څخه ګټه اخلي،
چه د هغه پروګرام په  ۳۴سیمو کې په بشپړه توګه عملي دي .په اوسط ډول هر ولسوالۍ حق لري چه تر ۳۰۰
112
د  ALPغړي ولري.
د امریکا د دفاع وزارت د معلوماتو پر بنسټ ،امریکایی پلې ځواکونو يوه پلې لیوا د  ALPد توسع او پراخوالي
په برخه کې لیږدول شوي ده 113.برسیره پردې یونما د افغانستان د اسالمي جمهوري دولت او ایساف ته د ټولنو
د اړتیا پر اساس د پولیسو د نوښت ،چه په هغه کې  ALPهم شامل دي سالمشورې ورکوي او پدې برخه کې
مرسته کوي ترڅو قومندې او د کنترول د تنظیماتو په برخه کې وړاندي تر دې چه نوي د  ALPواحدونه ځاي
پرځاي شي کافي عامه پوهاوي موجود وي .د ملګرو ملتونو سرمنشي راپور ورکړ چه د افغانستان د کورنیو چارو
وزارت د  ALPد نوښت د نوې مرحلې منظوري د  ۲۰۱۱کال د فبروري په میاشت کې ورکړه ،پدې کار سره د
114
 ۱۵۷۰۰نویو د  ALPد غړو د ګمارولو امکان رامنځ ته کیږي.

د افغان ملي پولیسو روزنه

د  ۲۰۱۱کال د مارچ تر ۳۱مې نیټې پورې ،د امریکا د متحده ایاالتو د  ASFFد فنډ څخه د افغان ملي پولیسو
د روزنې او عملیاتو لپاره  ۲،۶ملیارډ ډالره تخصیص کړي ۱،۹ ،ملیارډ ډالره منلي او  ۱،۸ملیارډ ډالره مصرف
115
کړي دي.
د  CENTCOMد معلوماتو پر بنسټ پدې ربع کې ۱۲۱۹۸ ،ملي پولیس د  ۳۷روزنیزو پروګرامونو څخه
فارغ شول .د نوموړو شمیر پروګرامونو څخه  ۳۴د ایتالف د قواوو لخوا په الره اچول شوي وو ،او  ۳نور د(
ډاین کورپ او  LLCد  Xeخدمتونو) لخوا پر الره اچول شوي وو .د دغه پروګرامونو د ډلې څخه ( )۶د جرمني،
116
( )۴د ایټالیا)۴( ،د اردن او ( )۳د کاناډا لخوا پرالره اچول شوي وو.

د افغان ملي پولیسو سواد

د  CENTCOMد معلوماتو په اساس ،د  ۲۰۰۹کال د اکتوبر څخه بیا د  ۲۰۱۱کال د فبروري تر میاشتې پورې،
د امریکا متحده ایاالتو د افغان ملي پولیسو په لیک لوست باندي  ۹،۸میلیون ډالره مصرف کړي دي .پدې ربع کې
 CENTCOMد افغانستان د بیارغونې لپاره ځانګړي عمومي پلټونکي ته د افغان ملي پولیسو د لوست په اړه
نوې ارقام نه دي ورکړي ،خو بیا هم؛  CENTCOMاټکل شوي تخمین ورکړي ( " د افغان ملي اردو د سواد"
برخه وګوري) او په ټولیزه توګه یی د افغان ملي امنیتي ځواک د سواد کچه ( )۲۸٪ارزولې ده.
په تیرو درو میاشتو کې  NTM-A/CSTC-Aد افغان ملي پولیسو د سواد کچه ټیټه اټکل کړې وه .د بیلګې په
توګه ،د سیګار د  ۲۰۱۰کال د اکتوبر د میاشتې په راپور کې راغلي وو چه ،د سمپلګیریو او نمونه اخیستلو په ترڅ
کې معلومه شوې چه په افغان ملي پولیسو کې یوازي  ۴،۵٪باسواد شته دي .په تیر درو میاشتو کېNTM-A ،
ویلي وو چه د  ۲۰۱۰کال د نومبر په میاشت کې د  ۷۷۷۱نويو افغان ملي پولیسو څخه د اخیستل شوو ازموینو په
ترڅ کې معلومه شو چه یوازي  ۲،۲۴٪باسواده دي او د  ANCOPد  ۱۴۵۶نویو ګمارل شوو څخه د ازموینې
117
په ترڅ کې جوته شوه چه یوازي ( ۰،۲۷٪یوازي  ۴یی کامیاب شوي وو) باسواده وو.
 NTM-A/CSTC-Aد  ۱۰۰۰۰۰افغان ملي امنیتي ځواک لپاره د سواد لنډ مهالي پروګرامونه په نظر کې
نیولي چه د اټکل له مخې به د نوموړې شمیر څخه  ۴۴۷۰۰افغان ملي پولیس وي .دغه روزنیز پروګرامونه به
د  ۲۰۱۱کال د جوالی په میاشت کې په الره واچول شي NTM-A/CSTC-A .د  ۱۰۰۰۰۰افغان ملي امنیتي
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د افغانستان بیا رغونه

I

ځانګړی عمومي پلټونکی

ا منیت

ځواک لپاره د سواد لنډ مهالي پروګرامونه په نظر کې نیولي چه د اټکل له مخې به د نوموړې شمیر څخه ۴۴۷۰۰
افغان ملي پولیس وي .دغه روزنیز پروګرامونه به د  ۲۰۱۱کال د جوالی په میاشت کې په الره واچول شي .دغې
شیوې همدا ډول سیمیزو قومندانانو ته دا فرصت ورکړي چه اړیتاوو سره سم د ښونې اوروزنې لومړیتوبونه په
118
ګوته کړي.
د  NTM-Aد سواد ډله په منظم ډول د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سره د سواد د پالیسیو او روزنیز
پروګرامونو په اړه کتنې هم همکاري کوي .د بیلګې په توګه NTM-A ،د افغان ملي پولیسو د عملیاتو او امنیت
د ریاستونو په چوکاټ کې د سواد مدیریتونه جوړ کړي دي ،چه د  ۲۰۱۱کال د اپریل تر ماشتې د الس لیک
کولو لپاره چمتو شوي وو ،د  CENTCOMمعلوماتو پر بنسټ دغه پالیسي به د سواد د زده کړې او روزنیز
پروګرامونه وخت وغزوي .برسیره پر دې  ،د ټولو نوو ګمارل کیدونکو لپاره جبري لوستونه هم په پروګرام کې
شامل کړل شوي دي .پدې کار سره د سواد لپاره په الره اچول شوو صنفونو کې د افغان ملي پولیسو د ګډون
کوونکو شاګردانو شمیره د پام وړ ګچې ته اوچته شوې ده .د افغان ملي اردو په شان افغان ملي پولیسو ته په پشتو
او یاهم په دري ژبه د لوست کولو درس ورکول کیږي او ټول صنفونه یا په پشتو او یا هم په دري ژبه باندي
تدریس کیږي.
د  CENTCOMپه وینا د افغان ملي پولیسو په اساسي یا ابتدایی روزنیزو پروګرامونه کې د دغه لوستونو
119
داخلولو نوموړې پایلې ترالسه کړې دي.
•د  ۱۹۵۲۵څخه  ۱۷۳۲۷د لومړۍ ټولګی په امتحان کې بریالي شوي دي (حدودآ )۸۹٪
•د  ۱۱۸۴۳تنو څخه  ۱۰۶۵۸تنه وتوانیدل چه د دویم ټولګۍ څخه بریالي کامیاب شي( حدودا )۹۰٪
•د  ۷۲۵۶تنو څخه  ۶۲۷۵تنه وتوانیدل چه د دریم ټولکۍ څخه بریالي کامیاب شي (حدودا )۸۶٪
د  CENTCOMپه وینا د نورو افغان ملي پولیسو برعکس ،هدف دا دي چه ټول  ANCOPباید لیږ تر لیږه
د دریم ټولګي په سطح لیک لوست وکړای شي .دې موخې ته د رسیدلو لپاره د  ANCOPمشرانو د هغه روزنکو
چه ابتدایی روزنې په ترسره کولو کې یی رول درلود د کار او روزنې موده اوږده او غزولې ده .د  ۲۰۱۱کال
د اپریل د میاشتې د  ۴سره سم CENTCOM ،ویلي چه پدې درو میاشتو کې د ANCOP NCOs ۲۰۰۰
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پرسونل روزنه ترالسه کړې ده.

په افغان ملي پولیسو کې د ښځو ونډه

د  CENTCOMد وینا په بنسټ ،د  ۲۰۱۱کال د مارچ د  ۳۱مې سره سم  ۱۰۹۴ښځو په افغان ملي پولیسو
کې دنده ترسره کوله CENTCOM .په دغه شمیر پرسونل کې یوازي افسران NCOs ،او په لیست کې شامل
پرسونل -هغه کارکونکي چه پولیسي دندې ترسره کوي شاملې دي .پدې شمیر کې لکه څرنګه چه د سیګار د
 ۲۰۱۰کال د دیسمبر د میاشتې د  ۳۱نیټې د راپور کې هم رغلي وو هغه ملکي پر پدې درو میاشتو کې د هغه
ښځینه کارکونکو چه نومونه یی په لیست کې شامل او یا هم د  NCOپرسونل -د افغان ملي پولیسو تر ټولو لوی
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ګروپ -زیات شوي دي خو د  ۲۰۱۰کال د دیسمبر د  ۳۱په نسبت افسرانو په شمیر کې کوالۍ راغلۍ دي:
• ۱۶۴افسران( د  ۱۸۵څخه دغه شمیره ته را ټیټ شوي دي)
• (NCOs ۵۱۱د  ۴۳۰څخه لوړ شوي دي)
• ۴۱۹په لیست کې شامل یا عسکري خدمت ته رابلل شوي(  ۳۶۲په نسبت زیات شوي)
د  CENTCOMد معلوماتو پر بنسټ ،په کال  ۲۰۰۹کې د افغانستان کورنیو چارو وزارت داسي هدف
ترالس الندي ونیو چه تر کال  ۲۰۱۴پوري باید هر کال  ۱۰۰۰ښځینه پرسونل په دندو وګماري .د  ۱۳۹۰شمسي
کال لپاره چه د  ۲۰۱۱میالدي کال د مارچ د  ۲۲مې سره سمون لري د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ښځو
لپاره  ۲۸۶۵پستونه منظور کړل ۱۳۲۰ :پيروان NCOs ۸۳۶ ،او  ۷۰۹افسران (د افغانستان د کورنیو چارو
د وزارت تشکیل (د کارکونکو د صالحیتونو اسناد) به د  ۱۳۹۰کال لپاره د جندر په اساس ځانګړي معیارات په
122
ګوته کړي.
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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.

سرچینه " ،GAO, GAO-08-661 :د افغانستان امنیت".p. 18 ,6/2008 ،

ا منیت

د سيګار پلټنې
د افغان ملي پولیسو او ملي اردو د زیربنایی
شپږو پروژو په اړه پلټنې ترسره کړي دي ،او
د زیربناوو په اړه دوې نورو پلټنې هم روانې
دي .د دغه روانو پلټنو په اړه د ال زیاتو
معلوماتو لپاره مهرباني وکړي  ۱برخې۱۴ ،
پاڼې ته ستانه شي.

په  ۲۰۱۰کال کې لکه څرنګه چه سیګار په درې میاشتني راپور کې هم راغلي وو د افغانستان د کورنیو چارو
وزارت د ښځینه پولیسو د ګمارنې لپاره دافغان ملي پولیسو په چوکاټ کې د ښځو د ګمارنې مدیریت پراینست .د
 CENTCOMد معلوماتو پر بنسټ ،په دغه مدیریت کې د کورنیو چارو د وزارت په سطحه یو دفتر ،د ساحوي
مرکزونو لپاره ښځینه ګمارونکي او د هر والیت لپاره دوه ښځینه ګمارونکی په دندو ګمارل شوي دي .د افغان ملي
پولیسو د دغو هڅو د مالتړ لپاره  CSTC-Aګمارنې د مرستې ډله لري ،چه په هغه ښځینه مشاورینې شاملې دي
ترڅو د ښځو د مدیریت سره مرسته او همکاري وکړای شي .د ګمارنې په برخه کې د ال زیاتې مرستې او کمک
په موخه په شمالي او مرکزي سیمه کې د ښځو مرستندویه دوې ډلې جوړې شوي دي CENTCOM .همدارنګه
ویلي دي چه  CSTC-Aاو  IJCد پولیسو سالکاران به په افغان ملي پولیسو کې د ښځو په اړه ویډیوګانې افغان
دولتي معلوماتي او اطالعتي مرکز ته په دې موخه ورکړې چه د نوموړو ویډیو ګانو څخه د نورو ښځینه پولیسو
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په ګمارنه کې ګټه واخلي.

د افغان ملي پولیسو زیربنا

د  ۲۰۱۱کال د مارچ تر  ۳۱نیټې پورې د امریکا هیواد د  ASFFد مرستو څخه د افغان ملي پولیسو
لپاره  ۲،۷ملیارډ ډالره تخصیص کړي ۲،۱ ،ملیارډ ډالره منلي ،او  ۱،۵ملیارډ ډالره مصرف کړي دي.
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 $87.4د  NTM-A/CSTC-Aد وینا پر اساس ،پدې درو میاشو کې د افغان ملي پولیسو اړوند  ۲۴نوې
پروژې چه( ۸۷،۴میلیون ډالره ارزښت لري) پيل ۱۵۲ ،پروژې چه (  ۶۳۷،۳میلیون ډالره ارزښت لري) روانې
او  ۲۷پروژې ( چه  ۷۶،۳میلیون ډالره ارزښت لري) بشپړې شوي وي .په دغه پروژو کې د ولسوالي او کمپنې
125
مرکزونه ،او قومندانۍ ،لوژیستکي او روزنیز مرکزونه شامل دي.

د افغان ملي پولیسو تجهیزات

د  ۲۰۱۱کال د مارچ تر  ۳۱مې نیټې پورې د امریکا متحده ایاالتو د  ASFFد فنډ څخه د افغان ملي پولیسو
د تجهیز او ترانسپورت لپاره  ۳،۷ملیارډ ډالره تخصیص ۳،۱ ،ملیارډ ډالره منلي او  ۲،۹ملیارډ ډالره مصرف
126
کړي دي.
د  ۲۰۱۱کال د جنوري د  ۱نیټې څخه بیا د مارچ تر ۳۱نیټې د  CENTCOMد معلوماتو پر اساس ،پورې
افغان ملي پولیسو  ۷۲۴۰وسلې( د  ۵،۳میلیون ډالرو په ارزښت) ۲۹۳۸ ،مخابراتي پارچې( د  ۱،۵میلیون ډالرو
په ارزښت) کارولې دي .دغه توکې د نړیوال سوډو -بهرني نظامي امنیت دخریداري او په محلي کچه د کابل د
127
قراردادیانو د سیمیز مرکز له الره پیرودل او اخیستل شوي دي.
 47ټوپک د افغان یونیفورم پلیسو او افغان سرحدي پولیسو لپاره ابتدایی وسله ده چه نوموړي دوې قوې د
افغان ملي پولیسو  ۶۹٪کې جوړوي 128.د  CENTCOMد معلوماتو پر اساس د  AK-47د ټوپک  ،د فیس او
ترانسپورټ ټول لګښت  ۱۲۵۰ډالرو ته رسیږي 129.د وسلوالیو او سیمیز کچه راکټ النچرې ( )RPGڅخه ګټه
اخیستل هم جواز ورکړل شوي دي .دا پداسی حال کې ده چه د امریکا د دفاع وزارت د عمومي پلټونکي دفتر ته
معلومه شوه چه په هغه سیمو کې د راکټ النچرو کمۍ دي .برسیره پر دې ،د امریکا د دفاع وزارت د عمومي
پلټونکي دفتر د افغان ملي پولیسو د غړو سره د خبراترو په ترڅ کې معلومه شو چه هغه ګروپونه د مخالیفنو سره
مبارزه کوي چه د لوړ کیفیت لرونکی  AK-47ټوپکو ،راکټ النچرو او همدارنګه په درنو مشین ګڼو ،هاوانونو
130
او نور وسلو سمبال دي.

د کورنیو چارو وزارت څخه د متحده ایاالتو مالتړ

د  CENTCOMدمعلوماتو په اساس ،د امریکا د متحده ایالتو او ایتالف متخصیصن د ملي دفاع د وزارت او
دکورنیو چارو د وزارت سره د پولیسو د پرمختیا په هدف په ډیرو برخو کې مرسته او همکاري کوي :پرسونل،
استخبارات ،لوژیستک ،ارتباطات ،د پوځ تنظیم او اداره ،مالي ،صحي ،انجینري ،مالي ،د توکو د الس ته راوړنې
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په برخه کې ،عامه چارو ،ستراتیږي او پالیسو په برخو کې ترسره کوي 131.د  CENTCOMمعلوماتو پر بنسټ
د  ۲۰۱۰کال د دیسمبر په میاشت کې د امریکا د پوځي تحقیقاتو ،پرمختیا اود انجنیري ادارې  DynCorpته یو
قرارداد ورکړ تر څو د  ۲۴میاشتو لپاره یاد شوي خدمتونه وړاندي کړي MPRI .چه اصلي قرارداد ورسره دي
به د  ۲۰۱۱کال د اپریل تر  ۳۰مې نیټې پورې د انتقالي مرحلې تر حده پاتي او چارې پر مخ یوسي.
د کورنیو چارو وزارت د سالکارانو او روزنې پروګرام یو د هغه څلورو پروګرامونو څخه دي چه د  ABPد
روزنې ،د افغان سالمشورو عامه خدمتونو ،او د پولیسو د څارنې د داخلولو لپاره د  ۷۱۸میلیون ډالرو په ارزښت
په یوه لوي او ستر قرارداد بدل شوی دي 132.د کورنیو چارو وزارت پروګرام په  ۲۰۱۱مالي کال کې  ۴۶میلیون
ډالره او د  ۲۰۱۲مالي کال لپاره  ۴۶میلیون ډالره لري .د  CENTCOMپه وینا پدې درو میاشتو په ترڅ کې
د قرارداد شوو پیسو شیمره  ۸،۸میلیون ډالرو ته رسیږي.
د ۲۰۱۱کالدمارچد ۳۱مېنیټېسرهسم،دکورنیوچارودوزارتلپاره ۲۸۲تنهسالکاراناومشاورینګمارلشويدي.
د یاد شوې شمیرې څخه د  MoDAد سالکارانو په ګډون  ۱۱۹تنه د امریکایی حکومتي پرسونل ۴۳ ،تنه یی د
133
نړیوال یا هم د ایتالف حکومتي پرسونل او  ۱۲۰تنه یی د  DynCorpاو یا هم د  MPRIقراردادیان دي.

د متحده ایاالتو ځواکونه

د  ۲۰۱۱کال د مارچ د  ۳۱نیټې سره سم ،په افغانستان -کې د امریکایی ځواکونو( )USFOR-Aد معلوماتو پر
بنسټ په افغانستان کې  ۱۰۹۳۹۱تنه دنده ترسره کوي دغه شمیره د هغه څه په نسبت چه په تیره ربع کې ښودل
134
شوې وه د  ۷۵۱۹تنو زیاتوالي ښکاره کوي .دا ځواکونه په الندي ډول ګمارل شوي دي:
• 83,425تنه په نړیوال امنیت مرستندویه ځواک ( )ISAFکې
• 3,215تنه د ناټو د روزنو ماموریت ــافغانستان( /)NTM-Aد امنیت د انتقال ګډ کومنده ــ
افغانستان( )CSTC-Aکې
•  12,244تنه د متحده ایاالتو ځواک ـــ افغانستان ( )USFOR-Aکې
•  10,507تنه نورو(نامشخصو) دندو کي

د ناچاودېدلو موادو ليرې کول

د  ۲۰۰۲میالدي کال راپدیخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د عامه چاودیدونکو توکو د منځه وړلو او د ماینونو
پاکولو په بشري برخه کې  ۱۷۲،۵میلیون ډالره مرسته کړې ده 135.د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په وینا د
عامه چاودیدونکو توکو د منځه وړلو پروګرام په مستقیم ډول پنځو افغان غیر دولتي سازمانو ته ،پنځو نړیوالو غیر
دولتي سازمانو ته او یوې امریکایی کمپني یعني (ډاین کورپ انټرنیشنل) ته د الندي ذکر شوو اهدافو لپاره په مستقیم
ډول مرستې او مساعدت ورکوي:

 3.5جدول

د متر په حساب د عامه وسلو د منځه وړولو پروګرام ،د  ۲۰۱۰کال د جنوري د  ۱څخه بیا د دیسمبر تر  ۳۱نیټې پورې
د نیټې رینج یا لړۍ

د منځه وړل شوي AT/
AP

د منځه وړل شوي UXO

د منځه وړل شوي SAA

پاکې کړل شوې پارچې

د ماینونو څخه پاکې کړل
شوې سیمې(متر مربع)

د ماینونو څخه اټکل شوې
ناپاکه سیمه (متر مربع)

3/31/2010–1/1

2,455

1,943

129,557

603,957

6,475,318

664,235,000

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

12/31/2010–10/1

2,219

100,866

1,204,036

3,549,023

5,704,116

641,000,000

ټول

11,449

623,548

2,747,652

6,832,575

25,752,468

641,000,000

یادونې = AT/AP :د ټانک –ضد  /د پرسونل –ضد مهمات = UXO .نا چاودونکي مهمات = SAA .د وړو وسلو مهمات.
سرچینه :د متحده ایاالتو د بهرنیو چارو وزارت ،د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي ـ نظامي چارو دیوان د اسلحو د منځه وړلو او کمولو اداره ( ،)PM/WRAد افغانستان د بیارغونې ځانکړی عمومي پلټونکی مالي پلټنه ډیتا کال ته ځواب.۲۰۱۱/۲۸/۳ ،

د متحده ایاالتو د کانګرس لپاره راپور  Iاپریل ۲۰۱۱ ،۳۰
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•د چاودیدونکو توکو د منځه وړلو د عملیاتو پرمخ وړل
•د منع کړل شوو او د خطر څخه د ډکو وسلو د منځه وړل
•د کوربه هیواد د تخنیکي او ادارې ظرفیتونو لوړول
د بهرنیو چارو د سالحو د منع او د منځه وړولو د سیاسي-نظامي چارو د دفتر ( )PM-WRAپر بنسټ چه
نوموړي پروګرام پرمخ وړي ،په دغه مرستو کې د افغان ملي امنیتي ځواک د ناکاره ،د خطر څخه ډک او اضافي
وسلو او توکو د منځه وړل هم شامل دي PM-WRA 136همدارنګه ویلي دي چه د بهرنیو چارو وزارت د مرستو
څخه د پروژې د تطبیق کونکو لخوا د  ۲۰۱۰کال جنوري د لومړۍ نیټې څخه بیا د  ۲۰۱۰کال د دیسمبر تر ۳۱
مه نیټې پورې  ۲۵،۷میلیون متر مربع ځمکه د ماینونو د وجود څخه پاکه شوې ده .نوموړي معلومات په کې هم
بیان شوي دي  ۳.۵شمیره جدول .دغه فیصدي د  ۱۹۹۷کال راپدیخوا د ماینونو څخه د پاکې شوې  ۲۰۵،۵میلیون
137
مترمربع ځمکې  ۱۲٪جوړوي.

دمخدره موادو پر ضد مبارزه

د  ۲۰۰۲کال راپدیخوا د امریکا متحده ایاالتو په افغانستان کې د مخدره توکو پر وړاندي د مبارزې په برخه کې
 ۴،۵ملیارډ ډالره مرسته کړې ده .د دې مرستو ډیرۍ برخه (نږدې  ۲،۹ملیارډ ډالره) د امریکا د بهرنیو چارو
دو زارت د نړیوالو مخدره توکو د کنترول او د قانون د حاکمیت( )INCLEاو (تر  ۱،۵ملیارډ ډالرو ډیرې) د
امریکا د دفاع وزارت د مخدره توکو د منځه وړلو او د مخدره توکو پروړاندي د مبارزې د مرستو څخه تمویل
شوي دي 138.د  DoD CNمرستې د مختلو موخو لپاره کارول کیږي؛ د  ۲۰۱۱کال د مارچ د ۳۱مې سره سم
د یادو شوو مرستو ډیرۍ برخه د الندي اهدافو او فعالیتونو لپاره کارول شوي دي:
•د امریکا د براعظم څخه بهر د هوایی خوزښت ( ۳۷۳،۳میلیون ډالر) :په افغانستان کې مخدره د پروګرام
تجهیز ،زیربنا ،عملیاتو ،پایښت او د روزنې د مالتړ په موخه ترسره شوې دي
•استخبارات او معلوماتي تیکنالوژي( ۳۳۲،۵میلیون ډالر) :د امریکا /برتانیا د اجنسیانو تر منځ د ګډو
عملیاتو د همغږي د مرکز ،د اجنسیانو تر منځ د ګډ قوې ( )CJITFد شفافیت او د  CJITFشبکه او د
قضایی لین د مداخلې د پروګرام تجهیز ،تحلیل ،عملیاتي او د پايښت د برخې سره مالتړ
•د  ABPلپاره د مخدره توکو د منځه وړولو په برخه کې مرسته(  ۱۸۰،۸میلیون ډالره) :د جنګي تدابیرو
اړونده روزنه ،او د  ABPاو د ګمرکي پولیسو لپاره د سالکارانو او مشاورینو په برخه کې مرسته
•د افغانستان د مخدره توکو پروړاندي د مبارزې د پولیسو روزنه( CNPA) (۱۰۶،۵میلیون ډالره) :د
افغانستان د مخدره توکو پر وړاندي د مبارزې د پولیسو او د هغه د ځانګړو واحدونو لپاره د سالکارانو،
مشاورینو او د تجهیز ،زیربنا ،عملیاتو او د پروګرام د پایښت په برخه کې مرسته او همکاري
•د امریکا د براعظم د ننه هوایی خوزښت ( ۱۰۳،۴میلیون ډالره) :د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت
د هوایی پرسونل او د هوایی مخنیوي واحد لپاره د امریکا دولت د انګلیسي ژبې او د پرواز د روزنې د
پروګرام سره د توکو ،زیربنا ،عملیاتو او د پایښت په برخه کې مرسته او همکاري کوي
•د نورو پروګرامونو مالتړ( ۱۰۱،۷میلیون ډالر) :د افغانستان د مخدره توکو د مخنیوی او مبارزي د مختلفو
پروګرامونو سره د توکو ،تحلیګرانو ،ترانسپورټ او د عملیاتو او د پروګرام د پایښت په برخه کې مرسته
او همکاري وړاندي کوي.

د مخدره توکو پر وړاندي د مبارزې اړوند فعالیتونه

پدې درو میاشتو کې د افغانستان اسالمي جمهوري دولت د مخدره توکو د نیولو په اړه یو زیات شمیره عملیات
ترسره کړل چه د مخدره توکو د ضبط او قاچاق وړونکو د نیولو سبب شول ،او د امریکا د دفاع د وزارت په
وینا د امریکا د مخدره توکو په اړه د تطبیق ادارې ( )DEAاو افغان همکارانو یی یو زیات شمیر تحقیقات او
څیړنې تر سره کړلې .برسیره پردې ،د امریکا د متحده ایاالتو پوځ او د قانون پلي کوونکو ادارو د مخدره توکو
پر وړاندی د مبارزې افغان ځواک د ظرفیت د لوړولو په برخه باندي تمرکز کړي دي .د افغانستان جمهوري
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د  ۲۰۱۱کال د فبروري د میاشتې په ۱۰مه د نیمروز په والیت کې د افغان او نړیوالو امنیتي ځواکونو لخوا په ترسره شوو ګډو
عملیاتو کې د مخدره توکو پټنځای په ګوته او دوه یاغیان یی ووژل .د  ۲۰۱۱کال د جنوري د  ۱څخه بیا د مارچ تر  ۱۶پورې
افغان ملي امنیتي ځواک او ایساف په ګډه د مخدره توکو پر وړاندي  ۷۶عملیات ترسره کړي دي( .د امریکا د دفاع وزارت انځور)

دولت د ملګرو ملتونو د مخدره توکو او جرمونو پر وړاندي د دفتر ( )UNODCاو د امریکا د بهرنیو چارو
وزارت د مخدره توکو او د قانون د حاکمیت نړیوالې ادارې( )INLسره په هغه والیتونو کې چه د کوکنارو څخه
139
پاکې بلل شوي دي په هغه والیتونو کې پروګرامونو د تطبیق او پلي کړي.
د  ۲۰۱۱کال د جنوري پر ۳۱مه نیټه د افغانستان د مخدره توکو پر وړاندي د مبارزې وزارت د UNODC
سره په ګډه د  ۲۰۱۰کال په ژمي کې د کوکنارو په اړه د ترسره شوې سروې پایلې اعالن کړې .د جنوب ،لویدیځ
او ختیځ په کوکنارو تولیدونکو والیتونو کې کوکنار د ژمي په فصل کې په نمو او شنه کیدلو پیل کويUNODC .
په وینا ،نوموړې سروې ښکاره کوي چه په  ۲۰۱۱کال کې د کوکنارو د لوړې بیې برسیره د کوکنارو په کرلو
کې په لږ کمواالی رامنځ ته شي .د هیواد په جنوب کې اوچ کالۍ ته په کتو اټکل کیږي چه په راتونکي کال
کې به هم د کوکنارو په حاصل کې کموالی راشي .برسیره پر دې UNODC ،ته همداډول په ډاګه شوه چه د
کروندګرو د " د ښه راتلونکي په لور د محتاطانه لیدلورې" ته په کتو ګمان کیږي چه سږ کال به د تیر کال په
140
پرتله د کوکنارو حاصل کم وي.

د امریکا د متحده ایاالتو د مخدره توکو پر وړاندي د مبارزې په اړه
ارزونې

د  INLپه وینا د مخدره توکو تجارت د افغانستان د سیاسي ثبات ،اقتصادي پرمختګ او امنیتي ننګونه د منځه
وړولو په برخه کې د افغانستان لپاره لوی تهدید دي .همدا ډول نوموړي توکۍ په افغانستان کې د تاوتریخوالي
د منځه وړولو هڅې هم د خنډ سره مخامخ کوي .د  INLپه وینا د مخدره توکو د تجارت د مخ نیوي لپاره د” د
ټول حکومت په سطح” هم تاوتریخوالي د منځه وړلو ،د مخدره توکو د منځه وړلو ،پرمختیا او د حکومتدارۍ په
برخه کې ګډو هڅو ته اړتیا لري .د مخدره توکو پر وړاندي د مبارزې د امریکا د ستراتیږۍ یوه مهمه برخه د
141
کوکنارو د یو بدیل ګښت پیدا کول دي.
کرهنې اوس هم د افغانستان د وګړو لپاره د ژوند یوه مهمه سرچینه ده ،او  INLهمدا ډول زیاته کړه چه
کوکنار اوس هم خصوصآ په لیرو کلو او بانډو کې د خلکو د معیشت د تامین لپاره یوه مهمه وسیله ده 142.د
 USAIDد کرهنې د څانګې په وینا طالبان اوس هم کروندګر د کوکنارو کرکیلې ته ځکه هڅوي چه د هغوي
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د مخالفت فعالیتونو تامین کړل شي .برسیره پردې د کوکنارو بیه د نورو کښتونو په نسبت لوړه ده؛ د بیلګې په
توګه ،په هلمند والیت کې د یوه جریب څخه د ترالسه شوو کوکنارو بیه د یوه جریب غنمو په نسبت شپږ ځلې
143
لوړه ده.
د  USAIDد کرهنې برخې ته همدا ډول معلومه شوه چه د کوکنارو د بدیل لپاره د امنیت او ثبات په تامین او
د طالبانو د نفوذ د کمیدو سره زیات شي .برسیره پر دې چه د کوکنارو د خطر په اړه پوهاوی لوړ کړل شي او د
تجارت د کړیو مخه یی ونیول شي ،کروندګر باید د هغوی لپاره د یو بدیل داسي کښت په اړه هم انګیزه موجوده
وي چه هغوي ډاډه شي چه کوالی شي د خپل کورني تولیداتو څخه د کور ضرورتونه پوره کوالی شي .همدا
ډول باید د کرونګرو د تولیداتو غوښتنه لوړه او اوچته وي ځکه په دې هیواد کې کرل شوي غنم دانې په الس
144
راټولول کیږي.

د مخدره توکو پر وړاندي د مبارزې په اړه د امریکا د متحده ایاالتو هڅې

ناقانونه مخدره توکي په افغانستان کې د مخالفینو لپاره یوه مهمه جنګي او د تمویل غوره سرچینه جوړوي .د INL
د وینا په افغانستان کې د امریکا هغه هڅې چه د مخدره توکو د منځه وړلو په برخه کې ترسره کیږي یوازي د
مخدره توکو د تجارت او کاراوبار مخه نیول نه بلکه د نوموړي توکي ته د افغانستان د مخالیفنو د الس رسي د
مخ نیوي په اړه باندي هم متمرکزي دي .د  INLهمدا ډول زیاته کړه چه د افغانستان د مخدره توکو پر وړاندي د
مبارزي د امریکایی ستراتیږي د بیاکتنې وروسته وړاندیز شوي دي چه امریکا ادارې باید د افغانستان د ګاونډیو
هیوادونو سره د مخدره توکو د قاچاق د مخ نیوي اود هغوي د خوندي ځایونو د منځه وړلو په اړه ګډه کار وکړي.
د دغه هڅو یوه برخه د امریکا او روسیې د ولسمشرانو دوه اړخیز کمیسیون او د په نړیواله او هر اړخیز ډول
145
د مخدره توکو پر وړاندي د مبارزې لپاره د سمیزو همکارانو سره ګډ کار دي.
 INLد افغانستان د مخدره توکو پر وړاندي د مبارزې د وزارت( )MCNد هغه هڅو مالتړ کوي چه غواړي
د کښت د راټولو په وخت کې د مخدره توکي د منځه یوسي .د افغانستان د مخدره توکو پر وړاندي د مبارزې
وزارت یا  MCNد عامه پوهاوي د پروګرام له الرې افغان مسولینو او وګړو ته د مخدره توکو د خطراتو ،کښت
او تجارت په اړه په مستقیم ډول ،رادیو ،تلویزیون او د چاپي رسنیو له الرې کار کوي .که څه هم نوموړی هڅې
یو کال په ترڅ کې ترسره کیږي ،خو ډیرۍ تمرکز او تاکید یی د کوکنارو د کښت د راټولو (د جوالی څخه تر
146
سپتمبر) میاشتي پوري وي.
د امریکا د دفاع وزارت د معلوماتو په اساس د کرهنې په برخه کې پرمختیایی پروګرامونه ،د امنیت ښوالی
هغه کروندګرو ته چه د نفوس له نظر مرکزي سیمو ته نږدې اوسیږي دا زمینه برابره کړې ده چه د کوکنارو د
کرکیلې څخه الس واخلې .د دغه پروګرامونو چه کروندګرو ته د بدیل کښت او اشتغال زمینه برابروي بریالیتوب
پدې پورې تړلی دي چه امنیت څومره ښه شوي چه په خپل وار سره د قانون حاکمیت ته زمینه برابروي .د
امریکا د دفاع وزارت ته معلومه شوې چه د هغه سمیو په شمیر کې په پرلپسې ډول کمی راځي چه کوکنار په
147
کې کرل کیږي.

د عملیاتو مخ نیوی

د امریکا د دفاع وزارت په وینا پدې درو میاشتو کې د مخدره توکو پر وړاندي ډیري فعالیتونو په جنوب او
جنوب لویدیځ کې چیري چه تر بل هرځای ډیر مخدره توکې تولیدیږي ،پروسس کیږي او د افغانستان څخه بهر
قاچاق کیږي .په ختیځ او شمال کې بیا افغان ملي امنیتي ځواک د تیر کال په نسبت د مخدره توکو پر وړاندي لیږ
148
عملیات ترسره کړي دي.
همدا ډول د امریکا د متحده ایاالتو د دفاع وزارت د معلوماتو پر بنسټ د  ۲۰۱۱کال د جنوري د لومړي
نیټې څخه بیا د  ۲۰۱۱کال د مارچ تر  ۱۶پورې افغان ملي امنیتی ځواک د ایساف په همکاري د مخدره توکو
پر وړاندي د مبارزې  ۷۶عملیات ترسره کړي دي .دغه عملیات سبب شول چه  ۷۶تنه توقیف او په الندي شمیر
149
بیالبیل مخدره توکي ونیول شي:
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• kg 41,945چرس
• kg 11,854تریاک
• kg 4,636مورفین
• kg 2,347هیروئین
• kg 851هغه مخدره توکې چه د کیمیاوي مواده سره اړه لري
د امریکا د دفاع وزارت د معلوماتو پر اساس ،امریکایی ځواکونو په دوامداره توګه د ترانسپورټ ،استخباراتي،
هوایی خدمتونه او د بیړني عکس العمل په برخه کې مرسته کړېده ،او د امریکا د مخدره توکو پروړاندي د
مبارزې د تطبیق ادارې ( )DEAد مخدره توکو پر وړاندي د مبارزې افغان واحدونو سره د سالکارانو په
برخه کې مرسته کړې ده .برسیره پردې ،د امریکا د استخباراتي کړیو تحلیلي او په نښته کولو په برخه کې په
150
ستراتیږیک ،عملیاتي او د جنګي تدابیر په کچه مرسته او همکاري کړي دي.
 INLپه ډاګه کړې چه هغوي د افغانستان د مخدره توکو پر وړاندي د پولیسو ( )CNPAد تحقیقاتي څانګه،
د مخ نیوي څانګه او حساسو تحقیقاتي څانګې سره د مرستې له الرې د نوموړي پولیسو د هڅو څخه مالتړ کوي.
151
په دې نږدې وخت کې الس ته راوړنې په الندي ډول دي:
•د افغانستان د مخدره توکو د مخ نیوې واحد مسولین اوس د دې جوګه شوي دي چه په خپله عملیات په
الره واچوي ،د ګرفتاري د امر د غوښتلو او د هغه د تطبیق او عملي کولو جوګه شوي دي .د محکمې لخوا
د څارنې د عملیاتو د احکامو په مرسته د تخنیکي تحقیقاتو واحد په دي توانیدلۍ دي چه د په لویه کچه د
مخدره توکو د قاچاق او اړوند د فساد او اختالس قضیې په ګوته او هغه د جرایمو پر ضد عدلي قوې ته
وسپاري.
•د  ۲۰۱۰کال په ترڅ کې  CNPAد  DEAپه مرسته تر  ۱۰۰ډیر عملیات ترسره کړي دي چه په پایله کې
یی تر  ۱۱ټنو زیات هیروئین نیولي دي -چه د  ۲۰۰۹کال په نسبت  ۷۰۰٪زیاتوالۍ ښکاره کوي.
•د  ۲۰۱۱کال د فبروري په میاشت که د هغه عملیاتو په ترڅ کې چه د  DEAاو  CNPAلخوا په داسي حال
کې ترسره شول چه د  INLهلیوکوپرونو لخوا یی مالتړ کیدلو وتوانیدل چه د ننګرهار په اچین ولسوالۍ
کې تر  ۴ټنو زیاد مورفین ضبط کړي.
•په  ۲۰۱۰کال کې د مخدره توکو د مخ نیوي عملیات چه د برتانیا ،د ایساف د نورو همکارانو CNPA ،او
 DEAلخوا پر الره اچول شوي وو وتوانیدل چه  ۵۵۰۰۰کیلو ګرامه تریاک؛  ۷۴۴۶۸کیلوګرامه چرس؛
 ۳۴۳۵۴هغه کیمیاوي توکې چه د مخدره توکو په تولید کې کارول کیږي؛ او  ۲۳۱۹کیلو ګرامه مورفین
نیولي او ضبط کړي دي.
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دولتداري
د  ۲۰۱۱کال د مارچ تر  ۳۱پورې د امریکا متحده ایاالتو په افغانستان سره د غوره او ښه دولتدارۍ په برخه کې
ډالرد  ۱۶،۱۶ملیارډ و په ارزښت مرسته کړې ده ،لکه څرنګه چې د (ب) په ضمیمه کې ښودل شوي دي د افغان
حکومت لخوا د غوره دولتدارۍ ترسره کول د امریکا د هڅو لپاره خورا لوی ارزښت لري.پدې درو میاشتو کې ،د
امریکا متحده ایاالتو د ظرفیت ،فساد ،د قانون د حاکمیت او د اغزمنې ادارې پر وړاندي د مبارزې د پروګرامونه
سره خپلو مرسته ته دوام ورکړي او د نوموړو پروګرامونو څخه یی خپل مالتړ اعالن کړي .د امنیت ښوالي د
غوره او اغزمنې دولتدارۍ په برخه کې په ځیني محلي سیمو کې د پرمختیا امکانات برابر کړي ،خو دا الس ته
راوړنې ډیرې حساسې او د منځ تلو خطر یی موجود دي .د اړو ښځو څخه د خوندیتوب په برخه کې د پالیسۍ د
بحث په کچه هم ځینې الس ته راوړنې ترسترګو کیږي.

پدې درو میاشتو کې مهمې پیښې

د دې درو میاشتو په ترڅ کې د ټاکنو څخه د یو لړ ځنډ وروسته ولسي جرګې خپل کار پیل کړ ،خو د هغه ترمنځ
او اجراایوي څانګې تر منځ ال هم مخالفت موجود دي .د ملګرو ملتونو د مرستو د پالوي دفتر د افغانستان لپاره یا
یونما ماموریت په افغانستان کې پداسي حال کې اوږد کړل شو ،د داسي پالیسو په جوړولو تاکید وشو چه په هغه
کې دافغانستان کنترول د افغانستان اسالمي جمهوري دولت لخوا ترسره شي .برسیره پردې ملکي ژوند د بیرته
راګرځیدو او ملي پخالینې په اړتیا بیا هم تاکید وشو ،خو ال هم د خبرو اترو په برخه کې کوم ځانګړې پرمختیا
نه ده رامنځ ته شوې.

د ولسي جرګې د کار پیل
د  ۲۰۱۰کال د سپتمبر د ټاکنو په اړه ال هم ګرم داخلي جر او بحث د دې درو میاشتو په ترڅ کې دوام درلود .افغان
ولسمشر وروسته تر هغه چه د نویو ټاکل شوو وکیالنو او معترضو کاندیدانو سره چه د نوموړو ټاکنو په اړه یی
اعتراض کړي وو تر یوې هوکړې او موافقې وروسته د  ۲۰۱۱کال د جنوري په  ۲۶نوې ولسي جرګه پرانیستله.
خو د ولسي جرګې پرانیستل د ولسمشر حامد کرزي او د لوی څارنوالي لخوا رامنځ ته شوې ځانګړې د ټاکنو د
شکایتونو په اړه د خپلو تحقیقاتو د ترسره کولو څخه منع نکړه او خپل کار ته یی دوام ورکړ .د افغانستان د ټاکنو
خپلواک کمیسیون ،د امریکا د متحده ایاالتو د بهرنیو چارو وزارت او د یونما د لوی څارنوالي لخوا د ټاکنو په اړه
د فعالیتونو او د ټاکنو د ادارو د خپلواکۍ په اړه خپل تشویش اعالن کړ 152.د امریکا د بهرنیو چارو وزارت باور
153
پیدا کړ چه د هر ډول نامناسب فشار کوالی شي د ټاکنو اعتبار ته ضرر ورسوي.
د  ۲۰۱۱کال د فبروري به  ۱۴د پولیسو افسرانو او د لوی څارنوالي محققین د ټاکنو خپلواک کمیسیون مرکزي
دفتر ته ورننوتل او د رای ورکولو صندوقونه او د نوموړي کمیسیون د معلوماتو مرکز یی مهر الک کړل ،دا
154
معلومات د ملګرو ملتونو د سرمنشي د  ۲۰۱۰کال دمارچ د درې میاشتنې راپور په اساس وړاندي شول.
د  ۲۰۱۱کال د فبروري په  ۲۰لوی څارنوالي د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د دارالنشآ رییس او د نوموړي
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کمیسیون یو تن کمیشنر د ځانګړي محکمې سره د "ناقصې همکاری" په تور د هغوي دندې تعلیق کړلې ،دا پداسي
حال کې ده چه د ټاکنو خپلواک کمیسیون دغه تورنه رد او استدالل کوي چه لوی څارنوالي د نوموړي کمیسیون
د مسولینو د دندو د تعلیق صالحیت نلري .ولسي جرګې په خپل وار سره د ځانګړې محکمې فعالیت غیر قانونی
بللۍ دي او د هر ډول بیا شمارنې پایلو د منلو څخه یی انکار کړي دی .د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په وینا
155
د ولسي جرګې غړي د ځانګړې محکمې د راتلونکي فعالیتونو او اقداماتو په اړه اوس هم تشویش لري.
د  ۲۰۱۱کال د مارچ تر  ۳۱مې پورې ځانګړې محکمې په  ۲۳والیتونو کې د رای بیا شمیرنه ترسره او یو
شمیر وکیالن یی په ټاکنو کې د درغلی په تور تورن کړل د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په وینا یو شمیر
اعضا باور لري چه ولسمشر کرزی به نوموړي انتخابات لغوه کړي ،او یو شمیر نور بیا باور لري چه دولت به
156
دغه محکمې په شمیر مهمو مسلو کې د وسیله په توګه وکاروي.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په وینا ،که څه هم په نوې ولسي جرګه کې یو شمیر قوی مخالف استازي
شتون لري خو د افغانستان د حکومت د جوړښت په توان باندي به ځانګړې اغیزه ونلري .د ولسي جرګې غړو د
جنوري او فبروري میاشت د نوموړې جرګې د رییس د ټاکلو پرسر تیره کړه ،د بیلګې په توګه ،یو شمیر نوماندو
د دواړو خواوو څخه د ایتالف په جوړولو کې ستونزې درلودلې.
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د ټاکنو اداره
د ټاکنو د خپلواک کمیسیون سره د عملیاتو ،وسایلو او د روزنې په برخه کې مرستې د  USAIDلخوا تمویل کیږي.
 USAIDد هغه پروګرامونه تمویل ته ادامه ورکوي چه د افغان دولت لخوا د ټاکنو د ظرفیت په برخه کې ترالسه
شوي پرمختګونه ادامه ومومي او ال زیاتي الس ته راوړنې ولري .همدا ډول دغه مالتړ به ټاکنو خپلواک کمیسیون
ته دا فرصت او موقع هم برابره کړي چه د ټاکنو وروسته یو عملیاتی پالن طرحه کړي چه رای ورکونکو د نوم
لیکنې او د ستونزو د پیږندلو او د محدودیتونو د منځه وړلو باندی به متمرکزي وي .د ولسوالیو ټاکنې تر هغه
پوري نشي ترسره کیدالی ترڅو د افغانستان دولت د ولسوالیو په کچه موجودې ستونزي په ګوته نکړی .د امریکا
د بهرنیو چارو وزارت ته همدا ډول معلومه شوه چه نوموړي مرستې به د کابل د کنفرانس د تعهداتو سره سم د
ټاکنو د ریفورم د کمیسیون د رامنځ ته کیدلو سره مرسته وکړي .د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په وینا په
ټاکنو پورې تړلې جار او جنجال د دې ښکارندوی کوي چه افغان دولت باید د ټاکنو د پراخ ریفورم په اړه پام او
158
پریکړه وکړي.
د  ۲۰۱۱کال د جنوري په  ۳۱مه نیټه د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د خپل قانوني ماموریت دوره چه د
افغانستان د پارلماني ټاکنو څخه د مالتړ په اړه وه بشپړه او خپل فعالیتونه یی پای ته ورسول .د یونما په وینا د
ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د ټاکنو د سرغړونو او د نوماندو کاندیدانو په اړه د ټولو تخلفاتو د اسنادو ارشیف د
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ټاکنو خپلواک کمیسیون ته تسلیم او ور وسپارل.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي په وینا ،د ملګرو ملتونو پرمختیایی اداره ( )UNDPپالن لري چه د انتخاباتي
بنسټونو ،د ادارو د تجربرو څخه د ګټې اخیستلو ،د ثبات او پایښت په اړه د پالن جوړولو او د افغانستان د دولت په
چوکاټ کې د ټاکنو د ادارو د خپلواکي او استقاللیت د زیاتولو له الرې د ټاکنو په برخه کې دافغان دولت ظرفیت
لوړ او په دې برخه کې خپل مالتړ ته دوام ورکړي .د دې مالتړ اصلي هدف او موخه د داسي انتخاباتي ادارو او
بنسټونو رامنځ ته کول دي چه وکوالی شي د تخنیکي او عملیاتي اړخه د ټاکنو د پرمخ وړلو توان او ظرفیت ولري
او په نړیوالو مرستو باندي یی اتکا کمه شي 160.د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په وینا د  ۲۰۱۱کال د جنوري
په وروستیو کې ټاکنو څخه د ترالسه شوو تجربو او زده کړو په اړه بیاکتنه پیل کړه ،نوموړې بیاکتنه اوس د ټاکنو
161
د پایلو په اړه د ناندریو له کبله ځنډول شوې ده.
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د یونما د فعالیت غزول
د  ۲۰۱۱کال د مارچ په ۲۲مه ،د ملګرو ملتونو د امنیت شوا په یو غږ په افغانستان کې د یونما فعالیت د ۲۰۱۲
کال د مارچ تر  ۲۳مې نیټې پورې وغزاوه .یونما چه د  ۲۰۰۲کال راپدیخوا په افغانستان کې حضور لري۳۰ ،
ادارې لري چه د افغان دولت سره د  ۳۴والیتونو په کچه د غوره دولتدارۍ ،پراختیا او امنیت په برخه کې مالتړ
162
او مرسته ترسره کوي.
د نوموړي ماموریت د غزیدو سره سم ،د افغانستان اسالمي جمهوري دولت کلک هوډ او هیله لري چه
163
د  ۲۰۱۴کال تر پایه پورې د دولتدارۍ ،پراختیا او امنیت په برخو کې"بشپړ" مسولیت پر غاړه واخلي.
د افغانستان اسالمي جمهوری دولت د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د الندي وړاندیزونو په ګډون یو شمیر
وړاندیزونه شریک کړل چه په هغه د یونما لخوا د افغان دولت په مشری د چارو او رهبری د انتقال د څرنګوالي
164
په اړه تاکید شوي دي:
•د دې لپاره چه د ټاکنو پروسه پایداره او اغیزمنه شي باید افغانان یی خپل کړي .د افغانستان دولت د یونما
د هغه هڅو څخه خوښي وښودله چه غواړي د ټاکنو په برخه کې ظرفیت لوړ او د پدې اړه تخنیکي مرستې
وکړ خو دا یی په ډاګه کړه چه د افغانانو په مشري په دیموکراتیکه پروسه کې دغه کړنې تل پاتي او ثابت
نلري.
•ډیر تاکید باید د افغانستان د ملي لومړیتوبونو د پروګرامونو سره سم او د افغانستان د ملي بودجې له الرې
پر مخ یوړل شي.
•افغان دولت باید ملکي ژوند ته بیرته راستندلو او بیا پخالینې پروسه پرمخ یوسي؛ خو ممکن د یونما څخه د
دپلوماتیک او عملیاتي مرستې غوښتنه وکړي.
•د یونما او ایساف تر منځ د همغږي د ستراتیږي بیاکتنه باید افغان دولت ته د مسولیت د سپارلو د ثبات په
هڅو باندي متمرکزه وي.
•د همغږي او د څار د ګډ هیئت د ګډې مشري له الرې ،یونما باید د افغانانو په مشري د پرمختیایی ستراتیږي
او د نړیوالو مرستو ترمنځ توافق او انسجام ال نور تقویه کړي.
•په افغانستان کې د یونما د ماموریت او د ملګرو ملتونو د رول په اړه یو جامع بیاکتنه باید د بن د کانفراس د
پیل وړاندي چه د  ۲۰۱۱کال په اخر کې دایریږي باید ترسره شي.
•د افغانستان سره د ملګرو ملتونو د عملیاتو ،پرورګرامونو او مرستو په برخه کې ال زیاتي همغږي ته اړتیا
لیدل کیږي.
په افغانستان کې د یونما د ماموریت د غزیدو سره سم نوموړې ادارې د لندن او د کابل د کانفراس د تعهداتو په
رڼا کې د افغانستان د دولت سره د مرستې وعده او هوکړه وکړه ،په ځانګړي ډول د دولندارۍ ،پراختیایی مرستو
او ملکي او نظامي عملیاتو په برخه کې د نړیوالو مرستو ترمنځ د ال زیاتي همغږي په رامنځ ته کولو باندي تمرکز
او تاکید وکړي .یونما همدا ډول د افغانستان د دولت سره د مستقیم مرستو د ترسره کیدو په برخه کې هم د مرستي
وعده وکړه ،او همدا ډول د نوموړو مرستو څخه د ګټې اخیستلو په برخه کې د ال زیات شفافیت او موثریت په
برخه کې د مرستې او همکاري هوډ او وعده وکړه .کله چه د افغانستان دولت غوښتنه وکړه ،یونما یو ځلې بیا د
دې خبرې تصدیق وکړ چه دغه اداره به د ټاکنو سره د نړیوالو مرستو او مالتړ په برخه کې مخکښ رول ولري.
یونما همدا ډول غوښتنه وکړه چه د ملګرو ملتونو سرمنشي دې د  ۲۰۱۱کال په پای کې د ملګرو ملتونو دمالتړ
165
او مرستې په اړه یوه بشپړه بیاکتنه ترسره کړي.
په ملګرو ملتونو کې دافغانستان استازي وویل چه په افغانستان کې د یونما د ماموريت غزولو دا ثابته کړه چه
نړیواله ټولنه د افغانستان د مالتړ په برخه کې معتهده ده ،او افغانانو ته یی د ال زیات واک او رهبري د سپارلو
په اړتیا باندي تاکید او ټینګار وکړ .نوموړي استازي ته دا هم معلومه شوه چه د نوموړي ماموریت د غزیدو سره
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د دریو میاشتو مهم ټکي

د فساد پر وړاندي مبارزه

د درو میاشتو په ترڅ کې د امریکا دبهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې
د موجود فساد په اړه خپل سخت تشویش او اندیښنې څرګندې کړي .همدا
ډول یی دا هم ویلي دي چه افغان دولت د هغه لوړ رتبه مامورینو په لیري
کولو چه د حکومتي کړنو په اړه یی په اغزمن ډول په حساب ورکول کې
پاتي راغلي او څارنواالنو او محقیقینو ته د لوړ معاش د ورکولو له الرې
کوالی شي د فساد پر وړاندي په ښه او غازمنه توګه مبارزه وکړي .د امریکا
د بهرنیو چارو وزارت همدا ډول دفساد پر وړاندي د قانون پر تقویه او د
168
ځانګړو تګ الرو د جوړولو په ارزښت هم ټینګار وکړ.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په وینا " ،چې د افغان لوړ رتبه
مسولینو سره د فساد تړاو ،ضعیفې ادارې ،د دولتدارۍ په برخه کې کمزوري
اصالحات ،د فساد پر وړاندي د قوي او کره قوانینو نشتون او مهمو قضیو
سیاسی نه تطبیق او نه پلیتوب د افغانستان د فساد پر وړاندي لویې ننګونې
دي 169”.د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چه هغوی د افغانستان د لوی
څارنوالي لخوا د هغه لوړ رتبه افغان مسولینو پر وړاندي چه په فساد کې
ښکیل دي هیڅ ډول جدی تعهد او اقدامات نه دي لیدلي ،او د دې درو میاشتو
په ترڅ کې هیڅ ډول رسمي پلټنه نه ده ترسره شوې .د  ۲۰۱۰کال د نومبر
په میاشت کې د افغانستان لوی څارنوالي د  ۲۰لوړ رتبه افغان مسولینو
چه د کابینې دوه وزیران هم پکې شامل د پلټنو اعالن کړي وو .تر پلټنې
الندي د تورونو څخه یوازي یو کس تر اوسه ګرفتار شوی دي -او هغه هم
د ترانسپورت پخوانی وزیر دي .خو تر تحقیقاتو الندي تر اوسه د هیڅ یوه
تورن محاکمه نه ده ترسره شوې او نه هم تر اوسه د تورونو په اړه تفصیل
170
او د هغوی نومونه عامه خلکو ته نه دي اعالن شوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د یو لوړ رتبه افغان پولیس قومندان
چه د فساد په تور تورن دي د محکمې پر وړاندي د شته موانع موجودیت
ته اشاره کړې چه د فساد پر وړاندي د قانون د حاکمیت اړوندې ستونزې
بیانوي .دا ټول پداسي حال کې دي چه په دې نږدې وخت کې د افغانستان
لوی څارنوالي اعالن وکړ چه د غیر قابلو کارکونکو د کوښه کولو او د
څارنواالنو د معاشاتو د لوړولو په برخه کې یی اړین ګامونه اوچت کړي
171
ترڅو د فساد او بډې د اخیستلو امکان را کم کړي.

" په افغانستان کې زمونږ د بشري مرستو پر وړاندي
د فساد په برخه کې د شته ستونزو څخه هیڅ څوک
انکار نشي کوالی .فساد ال هم د یوې لویې ستونزې په
توګه پاتي دي.
د فساد او د مرستو د ضایع پر وړاندي مبارزه او
جګړه زمونږ د لومړیتوبونو څخه ده".
-

د متحده اياالتو د بهرنيو چارو وزیره ،هيلري کلنټن

سرچینه :د بهرنیو چارو وزارت " ،مالحظات ،د بهرنیو چارو وزیره هیلري کلنټن ،د ریچارډ سی د لړۍ د اسیایی ټولنې
پرانیستل .د هالبورک غونډې ته خطاب"2/18/2011
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د فساد پر وړاندي د مبارزې او څار لوی دفتر یا
HOOAC

د  USAIDپه وینا د فساد پر وړاندي د مبارزې او څار لوی دفتر یا
 HOOACچه د حکومتي فساد د منځه وړلو په موخه رامنځ ته شوی
هم کومه ځانګړې او ستره الس ته راوړنه نلري USAID .دغه ناکامي د
هغه لوړ رتبه دولتي کارکونکو په اړه چه په فساد کې کښکیل دي د تمایل د
172
کموالي د له کبله ګڼي.
 USAIDد  HOOACسره د یو نړیوال مدیریتي سیستم پر اساس چه
د  ۲۰۱۰کال د اکتوبر په میاشت کې ترسره شوی ووه تخنیکي مرسته او
همکاري کوي .او د  USAIDپه وینا د نوموړي درې کلن پروګرام لګښت
 ۲۷،۷میلیون ډالرو ته رسیږي .د  ۲۰۰۸کال راپدیخوا چه HOOAC
تاسیس شوي د ملګرو ملتونو پرمختیایی ادارې یا  UNDPاو د جرمونو
او مخدره توکو پر وړندي د ملګرو ملتونو دفتر د روزنیزو پروګرامونو په
173
ګډون د نوموړي دفتر سره تخنیکي مرستې ترسره کړي دي.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په وینا د هغه افغان دولتي مسولینو
په اړه چه د فساد او اختالس تورن دي د  HOOACډیرۍ کړنې او فعالیتو
غیر موثر او سمبولیک دي .د  ۲۰۱۱کال د مارچ تر ۳۱مې پورې د ۳۶۰۰
هغه دوسیو څخه چه ادعانامو ته یی اړتیا درلوده یوازي د  ۱۹۰۰په اړه
یی دغه مرحله ترسره شوې او یوازي  ۷۰یی خپرې شوي دي .د امریکا د
بهرنیو چارو وزارت د دغه ادعانامو او د هغه د تصدیق په برخه کې زیات
شمیر نیمګړتیاوې په ګوته کړې ،د بل چا په نامه د افغان حکومتي چارواکي
د ګټې اخیستنې لپاره د جایداد د اعالمیې د اړتیا د کموالي په ګډون .ځکه
چه د ملکیت یا جایداد ډول په ادعانامه کې نه دي څرګند شوي ،او د امریکا
د بهرنیو چارو د وزارت په وینا ولسمشر حامد کرزي دخپلو ټولو دارایی
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ارزښت تر  ۳۰۰۰۰ډالرو کم ښودالی دي.

د فساد پر وړاندي د مبارزې څانګه
د دې درو میاشتو په ترڅ کې د افغانستان لوی څارنوالي اجازه ورکړه
چه د امریکا د عدلیې سالکاران د فساد پر وړاندي د مبارزې د څانګې
د څارنواالنو سره خپل کار پیل کړي .نوموړو سالکارانو د  ۲۰۱۰کال
د جوالی په میاشت کې وروسته ترهغه خپل کار بند کړ چه د ولسمشر د
سالکار محمد ضیا صالحي د بډې اخستنې قضیه علني شوه .د امریکا د
بهرنیو چارو د وزارت په وینا د امریکا د عدلیې وزارت سالکارانو خپل
فعالیتونه یوازي تخنیکي سالمشورو پورې محدود کړي دي .همدا راز د
امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چه افغان څارنواالنو د امریکا د
عدلیې وزارت د سالکارانو سره د نږدې لیدل کیدلو په اړه خپل تشویش او
اندیښنې شریکې کړي دي.
د  ۲۰۱۱کال د مارچ تر  ۳۱مې نیټې پورې  ACU ۴۱۶قضیې محکمې
ته سپارلې دي ،چه په هغه کې  ۱۴۹قضیې د خپل صالحیت څخه د ناوړه
ګټې اخیستنې او  ۷۱قضیې د بډو یا رشوت په اړه هم شاملې دي .همدا ډول
یی  ۸داسي حکمونه هم خپاره کړي چه د هغه د مخې تورن کسان نشي
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کوالی د هیواد څخه ووځي.

د افغانستان بیا رغونه
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I

ځانګړی عمومي پلټونکی

د دریو میاشتو مهم ټکي

ﺩ ﺍﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎﻥ ﺩ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺕ ﺩ ﻓﺳﺎﺩ ﭘﻪ ﻭړﺍﻧﺩﻱ ﻣﺑﺎﺭﺯې ﺩ ﺭﺍﭘﻭﺭ ﻭﺭﮐﻭﻧﯥ ﺟﻭړښﺕ

ﺩ ﺟﺭﻣﻭﻧﻭ ﭘﻪ ﻭړﺍﻧﺩﻱ
ﻋﺩﻟﻲ ځﻭﺍک)(CJTF

ﺩ ﻋﺩﻟﻳﯥ ﻭﺯﺍﺭﺕ

ﺩ ﺳﺗﺭﻭ ﺟﺭﻣﻭﻧﻭ ﭘﻪ ﻭړﺍﻧﺩﻱ
ﺩ ﻣﺑﺎﺭﺯې ځﻭﺍک)(MCTF

ﺩ څﺎﺭ ﺍﻭ ﻓﺳﺎﺩ ﭘﻪ ﻭړﺍﻧﺩﻱ
ﺩ ﻣﺑﺎﺭﺯې ﻟﻭی ﺩﻓﺗﺭ
)(HOOAC

ﺩ ﻭﻟﺳﻣﺷﺭ ﺩﻓﺗﺭ

ﺳﺗﺭﻩ ﻣﺣﮑﻣﻪ

ﺩ ﻟﻭﻱ څﺎﺭﻧﻭﺍﻝ ﺩﻓﺗﺭ

ﺩ ﮐﻭﺭﻧﻳﻭ ﭼﺎﺭﻭ ﻭﺯﺍﺭﺕ

ﺩ ﻣﻠﻲ ﺍﻣﻧﻳﺕ ﺭﻳﺎﺳﺕ

ﺩ ﮐﻧﺗﺭﻭﻝ ﺍﻭ ﭘﻠټﻧﯥ
ﺩﻓﺗﺭ)(CAO

ﺩ ﻓﺳﺎﺩ ﭘﻪ ﻭړﺍﻧﺩﻱ ﺩ ﻣﺑﺎﺭﺯې
ﻭﺍﺣﺩ )(ACU

ﺳﺭﭼﻳﻧﻪ " ،CJTF :ﺩ  CJTFﻭﻳﺏ ﭘﺎڼﯥ ﺗﻪ ښﻪ ﺭﺍﻏﻼﺳﺕ "،ﭼﻪ ﺩ 1/16/2011ﭘﻪ ﺍﻧﻼﻳﻥ ډﻭﻝ ﻻﺱ ﺭﺳۍ ﻭﺭﺗﻪ ﺷﻭﻱ ﻭﻭ؛ " ،HOOACﻣﻭﻧږ څﻭک ﻳﻭ؟ " ﭼﻪ ﭘﻪ  1/16/2011ﻧﻳټﻪ ﭘﻪ ﺍﻧﻼﻳﻥ ډﻭﻝ ﻻﺱ ﺭﺳۍ ﻭﺭﺗﻪ ﺷﻭﻱ ﺩﻱ؛  " ،INLﺩ ﺍﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎﻥ ﺩ ﭘﺭﻭﮔﺭﺍﻡ
ﻋﻣﻭﻣﻲ ﮐﺗﻧﻪ" ،ﺗﻪ ﭘﻪ ﺍﻧﻼﻳﻥ ډﻭﻝ ﻻﺱ ﺭﺳۍ ﺷﻭﻱ ﺩﻱ 1/14/2011 .ﻧﻳټﻪ ﻻﺱ ﺭﺳۍ ﺷﻭﻱ ﺩﻱ؛ ﺩ ﺳﻳګﺎﺭ ﺩ  1/6/2011ﻧﻳټﯥ ﻏﻭښﺗﻧﯥ ﺗﻪ ﺩ  INLځﻭﺍﺏ؛ ﺩ ﺍﻣﺭﻳﮑﺎ ﻣﺗﺣﺩﻩ ﺍﻳﺎﻻﺕ ﺳﻔﺎﺭﺕ ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻝ ﮐﯥ " ،ﺍﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎﻥ ﺩ ﻓﺳﺎﺩ ﭘﺭ ﻭړﺍﻧﺩﻱ ﺩ ﻣﺑﺎﺭﺯې ﻭﺭځ
ﻭ ﻟﻣﺎﻧځﻠﻪ12/15/2010 "،؛ ﺩ ﺍﻣﺭﻳﮑﺎ ﺩ ﺑﻬﺭﻧﻳﻭ ﭼﺎﺭﻭ ﻭﺯﺍﺭﺕ " ،ﮐﻠﻧټﻭﻥ :ﺍﻓﻐﺎﻧﺎﻥ ﺩ ﮐﺭﺯﻱ ﭘﻪ ﺩﻭﻳﻣﻪ ﺩﻭﺭﻩ ﮐﯥ ﺩ ﻟﻭﻳﻭ ﺳﺗﻭﻧﺯﻭ ﺳﺭﻩ ﻣﺧﺎﻣﺦ ﺩﻱ11/19/2010 "،؛  " ،DoJﺍﻓﻐﺎﻥ ﻟﻭی څﺎﺭﻧﻭﺍﻝ ﺍﻣﺭﻳﮑﺎ ﺗﻪ ﺳﻔﺭ ﻭﮐړ ،ﺍﻓﻐﺎﻥ ﻣﺳﻭﻟﻳﻥ6/30/2010 "،؛
ﺩ ﺳﻳګﺎﺭ  10-8ﭘﻠټﻧﻪ " ،ﺩ ﺍﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎﻥ ﺩ ﮐﻧﺗﺭﻭﻝ ﺍﻭ ﭘﻠټﻧﯥ ﺩﻓﺗﺭ ﻋﻣﻠﻳﺎﺗﻲ ﺍﻭ ﺑﻭﺩﺟﻭﻱ ﺍﺯﺍﺩۍ ﺗﻪ ﺍړﺗﻳﺎ ﻟﺭﻱ ،ﭘﻪ ﺻﻼﺣﻳﺗﻭﻧﻭ ﮐﯥ ﺍﺳﺎﻧﺗﻳﺎﻭې ،ﺍﻭﺩ ﻓﺳﺎﺩ ﺩ ﻣﻭﻧﺩﻧﯥ ﺍﻭ ﺩ ﺍﻏﺯﻣﻥ ﻣﺦ ﻧﻳﻭﻱ ﻟﭘﺎﺭﻩ ﺩ ﻧړﻳﻭﺍﻟﻭ ﻣﺭﺳﺗﻭ ﻣﺗﻣﺭﮐﺯې ﮐﻭﻝ4/9/2010 "،؛ ﺩ ﺍﻣﺭﻳﮑﺎ ﺩ ﺑﻬﺭﻧﻳﻭ
ﭼﺎﺭﻭ ﻭﺯﺍﺭﺕ "،ﺩ ﭘﺭﻣﺦ ﺗﻠﻭﻧﮑﯽ ﺍﺯﺍﺩۍ ﺍﻭ ﺩﻳﻣﻭﮐﺭﺍﺳۍ ﺭﺍﭘﻭﺭﻭﻧﻪ.5/2009 "،

د لويو جرايمو عملياتي ځواک()MCTF

د کنترول او پلټنې دفتر یا CAO

د لویو جرایمو د عملیاتي ځواک د تحقیقاتو لومړي تاکید د فساد د هغه پیښو
په اړه چه د لوړ رتبه مسولینو لخوا ترسره شوې وي .برسره په پر هغه
روزنې چه د نړیوال سازمانونو لخوا د نوموړي پرورګرام سره ترسره
شوي دي ،د امریکا د فدرالې د تحقیقاتو ادارې او د امریکا پوځ د تحقیقاتو
په برخه کې ( )MCTFته روزنیز پروګرامونه په الره اچولې او هغوی ته
177
یی روزنه ورکړې.
د  ۲۰۱۱کال دمارچ تر ۳۱مې نیټې پورې  MCTFد مجرمینو د
محکومیت  ۱۰سترې قضیې ګټلې وې او  ۱۰۰نور تحقیقات یی پاتي وو .د
امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په وینا  MCTF ۱۶۲ګرفتارۍ ثبت کړې
چه د هغه ډلې  ۲۲یی د رشوت او بډې په تور وې .د بهرنیو چارو وزارت
ویلي دي چه که څه هم  MCTFپرمختګ کړي دي خو د فساد او بډې پر
وړاندي دهغه هڅې د لوی څارنوالي او د ولسمشر د دفتر د مداخالتو له کبله
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کمې او د ستونزو سره مخامخ شوي دي.

د کنترول او پلټنې دفتر د افغان دولتي ادارو د مالي کړنو او فعالیتونو په
اړه د څار او پلټنې دنده پر غاړه لري .د بهرنیو چارو د وزارت په وینا چه
 CAOد مربوطه فعالیتونو د تر سره کولو لپاره هم د اختیار او خپلواکۍ او
هم د ظرفیت په برخه کې د ستونزو سره مخامخ ده ،او د ظرفیت د لوړولو
په برخه کې یی پدې درو میاشتو کې ډیر لږ پرمختګ درلود .د بهرنیو چارو
وزارت همدا ډول ویلي دي چه د افغانستان قانون  CAOته کافي اندازه
خپلواکي نه ورکوي CAO .د امریکا بهرنیو چارو وزارت ته ویلي دي چه
ډیرۍ هغه قضیې چه  CAOلوی څارنوالي ته استولې بې د کوم اړوند اقدام
179
څخه بیرته دغه دفتر ته استول شوې دي.

د سيګار پلټنې

د سيګار پلټنې

سیګار د امریکا د هغه هڅو په اړه چه غواړي د لویو جرایمو پر
وړاندي عملیاتي ځواک سره یی د فساد پر وړاندي دمبارزې په برخه
کې ترسره کوي پلټنې کوي .د ال زیاتو معلوماتو لپاره مهرباني وکړي
 ۱برخې  ۱۷پاڼې ته ستانه شي.

د افغانستان د بیارغونې لپاره ځانګړي عمومي پلټونکي یا سیګار په
پلټنو کې جوته شوه چه نه  CAOاو نه هم  HOOACد فساد په
وړاندي د اغزمنې مبارزې د ترسره کولو لپاره د کافي او مناسبې
خپلوکي نلري .د ال زیاتو معلوماتو لپاره مهرباني وکړي دې پتې ته
 www.sigar.milالړ شي.

د متحده ایاالتو د کانګرس لپاره راپور |
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دولتداري

د ملګرو ملتونو عملیاتو د افغان دولت د لومړیتوبونو سره ورته او شبه دي 166.د اپریل په  ۱نیټه په مزار شریف
کې د ملګرو ملتونو پر کارکونکو د حملې وروسته ،یونما اعالن وکړ چه پدې سختو او حساسو حاالتو کې به هم
167
نوموړې اداره په افغانستان کې خپل ماموریت ته دوام ورکړي.

ملکي ژوند ته بیرته راګرځیدنه  /بیا پخالینه

په کال  ۲۰۱۰کال د نړیوال سیاسي او د پروګرام په برخه کې د مالتړ سره د مخالیفیون او د هغوي د راهبرونو
ملکي ژوند ته د بیرته راګرځولو او بیا پخالینې هڅې پیل کړې .پدې درو میاشتو کې نوموړو هڅو دوام درلود،
خو کومه د پام وړ السه ته راوړنه یی نه درلوده.

د سولې عالی شورا
د سولې عالي شورا د مالي څار کمیټه کې د ماليې
وزارت ،د  APRPاجرایوي امر او د دوو نړیوالو
مرسته کوونکو ادارو استازي شامل کړل شول ،د
مرسته کونکو ادارو دو پستونه به په دوراني شکل
پرمخ وړل کیږي .نوموړې کمیټه ګډې داراالنشا ته
راپور ورکوي.
سرچینه :د ملګرو ملتونو سرمنشي" ،د افغانستان وضعیت او په نړیواله سوله او امنیت
د هغې اغیزي ،۲۰۱۱\۹\۳ "،مخ .6

د امریکا د دفاع وزارت په وینا د دې درو میاشتو په ترڅ کې د سولې عالي شورا زیات شمیره رسمي او غیر
رسمي غونډې ترسره کړې .شورا د دې غونډو او پیښو تفصیل د ایساف نه دي شریک کړي او نه یی هم په عامه
ډول د دې په اړه تصدیق کړي ځکه هغوی باور لري چه د ګډونوالو د هویت خوندي او حافظت ورته مهم دي .د
ملګرو ملتونو د سرمنشي په وینا ،شوار د دغه مراسمو څخه د عامه پوهاوي او د سولې د پروسې سره د مالتړ
د زیاتولو په موخو ترسره کړي دي 180.د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په وینا هغوي داسي څه نښې نښانې نه
181
دي ترسترکو شوي چه مخالیفینو غوښتي وي چه خپل دریځ تغیر او د هغه څخه واوړي.
182
د امریکا د دفاع وزارت په وینا افغان دولت  ۲۵والیتي د سولې شوارګانې جوړې کړي دي .په عمومي
ډول دغه شوراګانې به عامه پوهاوي زیات ،ملکي ژوند ته بیرته ستنیدو ،پخالینې ،خبرو اترو او د خپګانونو د
منځ وړولو په پروسو د خلکو باور د زیاتولو هڅې وکړي .د کمیټو په غړو کې ملکي مسولین ،د ټولنې او مذهبي
183
استازي ګډون لري.
د سولې او سولیز ژوند د راستندلو د پروګرام ( )APRPد تطبیق په برخه کې هم پرمختګ شوی دي .د
امریکا دفاع وزارت په وینا ،د ملګرو ملتونو د پرمختیایی ادارې یا  UNDPپه مرسته ګډه داراالنشا وتوانیدله چه
د  ۸والیتونو لپاره طرزالعملونه او تګ الرې چمتو او د  ۱۳نورو والیتونو لپاره د کار چارې پرمخ یوسي 184.د
سرمنشي په راپور کې راغلي چه د نوموړي شوار د مالي څار کمیټې د ملکي ژوند د بیرته راستندلو په برخه کې
 ۷پروژې منظورې کړي دي :د هغه ډلې  ۶په وزارتونو او ریاستونو کې د ملکي ژوند د بیرته راستندلو د هڅو
سره د مالتړ په موخه د نمایندګیو رامنځ ته کولو په اړه دي ،او یو هم د هغه مخالفینو لپاره چه د سولې د پروګرام
185
سره یوځای شوي وي د ماینونو د پاکولو پروژه ده.

د ښځو حقوق او پخالینه
ځکه د پخالینې او ملکي ژوند ته دبیرته راستنیدولو په پروسه کې هغه ډلې او ګروپونه هم شامل دي چه د سولې
په خبرو کې د ښځو د ګډون مخالف دي ،په خبرو کې د ښځو ځای ته ډیر پام او توجه شوې ده .د  USAIDاو
د امریکا دبهرنیو چارو د وزارت په وینا د سولې او سولیز ژوند د بیرته راګرځیدو د پروګرام یا  APRPسره
د امریکا د حکومت لخوا د ترسره کیدونکو مرستو لپاره د ښځو د حقوقو د خوندي ساتلو د اړتیا په اړه خبري او
غوشتنې شریکې شوي دي .د بیلګې په توګه ،هغه طالبان چه د سولې د پروسې سره یوځای شوي باید د افغانستان
اساسي قانون ،او د ښځو او اقلیتونو په اړه د هغه ذکر شوي مقررات ومني .د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي
186
چه د امریکا هیواد په هره کچه د سولې او پخالینې په خبرو کې د ښځو د ګډون څخه مالتړ کوي.
د  USAIDپه وینا ،د امریکا هیواد په نومړي هیئت کې د ښځو د ونډې د زیاتولي لپاره د مختلفو الرو څخه
په ګټې اخیستلو سره مالتړ کړي دي ،چه د هغه الرو چارو څخه چې په نوموړي هیئت کې د ښځو د داخلولو لپاره
187
کارول شوي دي الندي په ګوته کوالی شو:
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•د سولې عالي شورا د  ۶۹غړو د ډلې د  ۹ښځینه غړو سره مرسته ترڅو په نوموړې شورا کې خپل رول
قوي او غښتلۍ کړي
•په ملي او والیتي سطحه د سیاسي وکالت وړاندي کول
•د مدنې ټولنو سره پدې موخه مالتړ او همکاري چه د  APRPپه پروسه کې ښځې ګډون ولري
•د ښځو د حقوقو په برخه کې د کارکونکو غیر دولتي ادارو ( – )NGOد ښځو ،سولې او امنیتي کاري
ګروپونو سره ګډ کار – کوم چه د ملکي ژوند د بیرته راستنیدولو د پروګرام سره په هره کچه د ښځو د رول
او ونډې په برخه کې د افغانستان د اسالمي جمهوري دولت سره مرسته او همکاري کوي
د  USAIDپه وینا ښځې د  APRPپه پروسه کې په مختلفو الره دخیلې دي .د جندر د برخه تکړه او معتهده
سالکاره د  APRPد ګډې داراالنشا لپاره په دنده ګمارل شوي د سترو پریکړو او پالیسو په برخه کې د ښځو
د رول په اړه ستونز حل او د ښځینه غړو ته د هغوي د وکالت د هڅو په برخه کې مرسته او همکاري وکړي.
برسیره پردې ،د شورا ښځینه غړي د عامه پوهاوي ملي او نړیوالو کمپاینونو کې ځینې وخت ګډون کوي .برسیره
پردې شورا خپلو والیتي څانګو ته په همدې نږدې وخت کې خبر ورکړي چه باید په خپل تشکیل کې لږ تر لږه
درې ښځینه غړې ولري .د افغانستان دولت هم د افغانستان د ښځو شبکې او مدنې ټولنو ته اجازه ورکړې تر څو د
سولې عالي شورا په ترکیب د ښځو د ونډې څخه څارنه وکړي او د شورا د ترکیبي اجماع په اړه خپل وړاندیزونه
188
شریک کړي.

ملکي ژوند د بیرته راستنیدلو او پخالینې د پروسې سره د امریکا مرستې
د  ۲۰۱۱کال د مارچ تر  ۳۱مې نیټې پورې د امریکا متحده ایاالتو ،برتانیا ،جاپان او جرمني د سولې د عالي شورا
په ګډون د  APRPسره د  ۲۳۴میلیون ډالرو د مرستې وعده کړي دي .د دې ربع تر اخره پورې د نوموړې شمیر
پیسو څخه  ۱۱۰میلیون ډالره ترالسه شوي دي .د امریکا د دفاع وزارت په وینا ،د مالیې وزارت الهم په والیتي
کچه د مرستو د توضیع او تقسیم د څرنګوالي په اړه پالنونه جوړوي؛ په همدې دلیل د سولې د هڅو سره د مالتړ
189
په برخه کې د افغانستان مالي میکانیزمونه الهم فعال نه دي.
د دې لپاره چه د ملکي کولو پروسه مخ پر وړاندي والړه شي د امریکا متحده ایاالت د سولې او ملکي ژوند
د راستنیدلو د فعالیتونو سره د افغانستان د ملکي ژوند ته د راستنیدلو د پروګرام( )ARPله الرې خپلې مرستې
ترسره کوي 190.د  ۲۰۱۱کال دمارچ تر  ۳۱مې نیټې پورې د نوموړي پروګرام سره د امریکا تعهدات یواځي ۴
میلیون ډالرو ته رسیدل .دغه مرستې یا فنډ د عامه پوهاوي د زیات شمیر شوراو او والیتي او د ولسوالیو په کچه
د سولې د شوراګانو سره مرسته او مالتړ کړی دي .په  ۲۰۱۱مالي کال کې د ملي دفاع د صالحیتونو قانون د
ملکي ژوند ته دبیرته راګرځیدولو د فعالیتونو سره د مرستې په موخه کانګرس د امریکا دفاع وزیر ته صالحیت
ورکړي چه د دفاع وزارت د فنډ څخه تر  ۵۰میلیون ډالرو پورې د نوموړي پروګرام لپاره وکاروي -البته دا کار
191
باید د بهرنیو چارو د وزیر د موافقه سره سم ترسره شي.

د ملکي ژوند د راستنیدلو د پروګرام پرمختګ
د دې درو میاشتو په ترڅ کې سرمنشي ته معلومه شوه چه د افغان دولت د مخالفینو د سولې د پروګرام سره د
یوځای کولو په برخه کې پرمختګ شوي دي 192.د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په وینا د  ۲۰۱۱کال مارچ
تر ۳۰مې نیټې پورې په درو -مرحلو کې  ۷۰۰پخواني جنګیالي د سولې د پروګرام سره یوځای شوي دي193.د
امریکا د دفاع وزارت په وینا ،ډیرۍ مخالفین د پوهاوي او بې وسلې کولو په لومړنیو مرحلو کې دي او تر اوسه
ورستي مرحلې -د ټولنې د بهبود مرحلې ته نه دي داخل شوي  -دا هرڅه د  ۲۰۱۱کال د مارچ تر ۳۱مې نیټې
پوري و 194.د ملګرو ملتونو یو شمیر دالیل او علتونه په ګوته کړل چه د دې سبب شوي چه زیات شمیر مخالفین
او جنګیالي پر ځمکه د خپلو وسلو ایښودلو ته زړه ښه کړي ،په شمالي او جنوبي سیمو کې مکرر عملیات ،د

د متحده ایاالتو د کانګرس لپاره راپور  Iاپریل ۲۰۱۱ ،۳۰
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والیتي مسولینو لخوا عامه پوهاوی ،او د افغانستان د اسالمي جمهوري دولت لخوا د غوره او ښه حکومتداري
195
وړاندي کول.
د  ۲۰۱۱کال د مارچ تر ۳۱مې پورې د هیواد زیات شمیر والیتونو د سولې والیتي شوراګانې او یا هم ګډې
داراالنشا نه درلودلې .د اړوند والیانو لخوا  ۲۵والیتي شوراګانو لپاره غړي او عضو نومول شوي دي ،خو د
سولې عالي شورا یوازي د  ۶والیتونو د غړو منطوري وړکړې او چارې یی نهایی کړې دي .د  ۸والیتي ګډو
داراالنشاګانو ډلې تاسیس شوې دي او هغوي په مربوطه کچه د ملکي ژوند ته د راستنیدلو دهڅو د ال ګړندي کولو
لپاره په خپلو دندو ګمارل شوي دي .د امریکا د دفاع وزارت په وینا تقریبا ډولو والیانو د  APRPسره کار او
مرسته کوله ،او د هغوی مرستې د هغوی په وړاندي د هیڅ ډول تاوتریخوالي سبب نه دي شوې 196.اما د ملګرو
ملتونو د سرمنشي په وینا مخالفینو خپلې هڅې په لړ که چه هغه څوک چه د نوموړي پروګرام سره یوځای کیږي
197
د تهدید په موخه خپلو فعالیتونه د زور ورکړی دي.
د امریکا د دفاع وزارت په وینا ،افغان مسولین به د  APRPپه اړه د پوهاوي د رامنځ ته کولو په موخه مختلفو
سیمو ته خپلو سفرونه ته ادامه ورکړي .همدا ډول ګډه داراالنشا په کابل کې بین الجنسيانو د استازو سره کار کوي
تر څو ملکي ژوند د راستیندولو وروستۍ مرحله د سولې د پروسې څخه د برخمنو او د ټولنې تر منځ ته اړیکو د
198
پراخوالي او ټینګوالي له الرې نوموړې مرحله ټینګه او تقویه کړي.

د والیت او د ولسوالی په کچه حکمت

د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په وینا د ایساف لخوا طرحه د ځایی مشرانو په ګمارولو او د هغوي د ساتلو او
کار ته ادامې په برخه کې ډیر لږ اغیز درلود .د  ۲۰۱۱کال د مارچ تر ۳۱مې نیټې پورې جنوبي او جنوب لویدیځ
قومنداني توانیدلې دي چه د مشري د پستونو لپاره غوره کاندیدان او نوماندان په ګوته کړي او د والیتي مشرانو
سره د حکومتدارۍ په برخه کې ظرفیت د جوړولو په برخه کې کار کوي .لویدځ سمیز قومندانۍ د مشرتابه د
پستونو په ډوکولو کې د زیات شمیر ننګونو او ستونزو سره مخامخ شول ،د کابل د سیاستونو ،د هغوی د ګمارنې
په برخه کې دفساد شتون ،د ولسوالي تجرید ،د ولسوالیو د مسولینو لپاره ټیټ امکانات او نا امني هغه الملونه دي
199
چه پدې برخه کې یی ستونز را ټوکولې دي.

د افغانستان جنوب
د امریکا بهرنیو چارو د وزارت په وینا د افغانستان اسالمي جمهوري دولت د کندهار والیت د ولسوالیو په کچه
د سمیز حکومتدارۍ په برخه کې پرمختګونه وروسته ترهغه ترالسه کوي چه د  ۲۰۱۰کال په وروستیو کې دغه
سیمو د مخالفینو د وجود څخه پاکې کړل شوې .د ولسوالیو د مالتړ ټولو ډلو( )DSTsد کندهار والیت په سطحه
د دولتي مسولینو په برخه کې د فعالیت او تحرک د زیاتوالي خبر ورکړي دي .دا پداسي حال کې ده چه پنجوایی
او سپین بولدک کې  DSTد امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته خبر ورکړي چه نوموړو ولسوالیو ته ټول قوي
مشران بیرته نه دي راستانه شوي او یوازي محدود شمیر قومي مشران په خپلو کلو او بانډو کې ژوند کوي .د
دواړو ولسوالیو  DSTد امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته راپور ورکړي د ولسوالیو شوارګانې مالتړ ترالسه
200
کړي دي او امکان لري چه قومي مشران بیرته خپلو کلو ته راستنیدلو ته وهڅوي.
د جنوب لویدیځ سمیز قومندانۍ د قومندان په قول د امنیت ښوالي افغان دولت ته فرصت ورکړي چه په هلمند
والیت خپل صالحیتونه پراخ او غوره دولتدارۍ رامنځ ته کړي .د جنوب لویدیځ افغانستان لپاره د برتانیا لوړ رتبه
استازي د وینا پر اساس ،د  ۲۰۱۱کال د جنوري تر  ۲۵نیټې پورې د هلمند د  ۱۴ولسوالیو څخه په  ۱۱ولسواليو
کې د دولت استازي موجود او خپلې چارې یی پرمخ وړلې 201.پرمختګ د هلمند په مرکز ډیر د پام وړ و ،چیري
چه  ۶مرکزي ولسوالیو د ولسوالۍ شوراګانې درلودلې .د  ۲۰۱۱کال د مارچ په ۲مه په مارجه ولسوالی کې ۱۱۰۰
رای ورکونکو په ټاکنو کې خپلې رای وکارولې ،او د ټولنې شورا ته یی  ۳۵غړي غوره کړل .د مخالفینو لخوا
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د ټاکنو د ګډوډولو د تهدیداتو سره بیا هم کومه امنیتي ناوړه پیښه رامنځ ته نشوه 202.د امریکا د دفاع وزارت په
وینا په ټاکنو کې پدې شمیر ګډون په معني دي چه د ولسوالۍ خلک د مخالفینو څخه بیزاره او د افغانستان د دولت
حاکمیت مني 203.په هلمند کې میشت والیتي بیارغونې ټیم ( )PRTد امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته ویلي چه
والیتي او د ولسوالیو ادارو خپلې کړنې او چارې قوي کړې او د  DSTاو نوړي ټیم سره یی خپلو اړیکو ته دوام
204
او پراختیا ورکړې ده.
د امریکا د دفاع او همدا ډول د بهرنیو چارو د وزارت په وینا د امنیت د ښه کیدلو یوه بیلګه دا ده چه تحرک
زیاتوالي دي 205.د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په وینا ځایی او محلي دولتي چارواکې د مرکزي ولسوالیو
تر منځ د سرک له الرې تګ اوراتګ کوالی شي .په نوموړي والیت یعني هلمند کې مرکزي ولسوالی تر ټولو
زیات نفوس لرونکي سیمې دي .خو په یو شمیر ولسوالیو کې لکه موسې قلعه ،سنګین ،کجکي ،او شمالي ولسوالي
یعني نوزاد او جنوب لویدیځ ته پرته د خان شینو ولسوالي اوس هم تګ او راتګ باید د هوایی الرې ترسره شي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته معلومه شوه چه یو شمیر هغه مخور او مشران چه د جنګ جګړو له کبله د
خپلو سیمو پریښودلو ته اړ شوي وو او بیرته خپلو سیمو ته راګرځیدلي او په ځینو برخو کې د دولتي ادارو سره
یی خپلو کارونو او تماسونو ته بیا ادامه ورکړې ده.
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د افغانستان شمال
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په وینا ،د افغانستان دولت توانیدلی دي چه په شمالي والیتونو لکه قندوز ،تخار
او بلخ کې د دې درو میاشتو په ترڅ کې امنیت او ثبات خوندي وساتي .که څه هم د نوموړو والیتونو والیانو د
حکومت د حاکمیت د ټینګولو په برخه کې یو شمیر ګامونه اوچت کړي دي ،خو په یو شمیر سیمو کې قومي شخړې
207
له هم د ثبات پر وړاندي یو جدي ننګونه ده.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته معلومه شوه چه د قندوز والي چه یو پښتون دي او د ولسمشر کرزي د
اطمینان کس دي توانیدلی دي چه د مدیریت د پرمختیا په برخه کې قوي کنترول رامنځ ته کړي ،د افغان ملي
امنیتي ځواک عملیات تسهیل او د امریکایی مسولینو سره خپلې اړیکې او همکاري پراخې کړي .د تخار والي چه
یو تاجک دي یوازي په قومي او ایدیالوژیکې کچه او د دولت په سطح د سیاسي اړیکو په رامنځ ته کولو توانیدالی
دي .د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په وینا والي د اړوند والیت مختلفو او پراخو سیمو ته سفرونو کوي ترڅو
د افغان ملي امنیتي ځواک او ایساف لپاره ملکي مالتړ ترالسه کړي .هغه همدا ډول د اړوندو وزارتو د هیئت سره
هغه سیمو ته چه د مخالفینو د حضور څخه پاکې شوي دي د هیئت په مشري سفرونه کوي تر څو د سیمې دخلکو
اړتیاوې په ګوته شي .د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په وینا د بلخ والیت والي یو اغزمن ،قوي مدیر او ډیر
مشهور کس دي او په شمالي برخه کې د زیات اغیز څخه برخمن دي .خو د چارواکو د ګمارنې په برخه کې د
والي فعال رول سبب شوی چه یو شمیر پښتون مشران چه په نوموړي والیت کې اقلیت جوړوي د ځان څخه لیري
208
او تاوتریخوالۍ رامنځ ته کړي.
په سیمه کې ټولو  PRTکانو راپور ورکړي چه په نوموړې سیمه کې د پراختیا او ثبات په برخه کې دامریکا
مرستې د ځایی دولتدارۍ د پراختیا سره خورا ستره مرسته کړې ده د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په تخار او
قندوز والیت کې د ټولنو د پرمختیایی شوراګانو او د ولسوالیو د پرمختیایی ټولنو تر منځ د زیات شمیر پروژو د
209
پلي کولو په برخه کې د مثبتو اړیکو خبر ورکوي.

د ملکي ادارې د اصالحاتو یا ریفورم په برخه کې د امریکا مرستې
د امریکا متحده ایاالت د ملکي ادارو د اصالحتو د پروګرام سره د کلیو د ثبات د عملیاتو( )VSOد پروګرام،
ملکي ژوند د سطحې د لوړولو او د  PRTاو  DSTد هڅو له الرې مرسته او همکاري کوي.
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د کلیو د ثبات عملیاتي پروګرام

د سيګار پلټنې
سیګار د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د
عمومي پلټونکي سره په ګډه د ملکي ژوند
دسطحې د ارتقا په اړه پلټنه پیل کوي ،او
همدا راز افغانستان د نورو اضافي کارکونکو
د راتګ د پایښت او ثابت مسله هم تر پلټنې
الندي نیسي .د ال زیاتو معلوماتو لپاره
مهرباني وکړي  ۱برخه ۱۸ ،پاڼې ته ستانه
شي.

د امریکا د دفاع وزارت په وینا د نوموړي وزارت د  VSOپروګرام د افغان محلي پولیسو د پروګرام سره ګډ
کار کوي تر څو کلیو او لیري پرتو سیمو ته افغان او امریکایی پرسونل واستوي او د کلیو ،ولسوالیو او والیتونو
په کچه د حکومتي ادارو تر منځ اړیکې ټینګې کړي VSO .همدا ډول د کلیوالو سره مرسته کوي تر څو د
پراختیایی مرستو څخه د ګټې اخیستلو له الرې د مخلفینو پر وړاندي ودریږي VSO .د امریکا د دفاع وزارت د
مدیرت په مرستو پر مخ وړل کیږي -د قومندان د بیړني ځواب پروګرام او د افغانستان د امنیتي ځواک د فنډ څخه
په ګټې اخیستلو خپلې چارې پر مخ وړي .د امریکا دفاع وزارت ته معلومه شوه چې" د ورکړل شوو مرستو نسبتآ
کم شمیر پیسې مصرف شوې دي 210".د امریکا د دفاع وزارت په وینا نوموړي پروګرام د خپلو عملیاتو په سیمه
211
کې د طالبانو فعالیت د پام وړ تر کچې را ټیټ کړي دي..

د ملکې وګړو د ژوند د سطحې لوړول
د د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په وینا ،په افغانستان کې د امریکایی ملکي وګړو شمیر په تیرو  ۲کلنو کې د
پام وړ کچې ته اوچت شوی دي – چه د  ۲۰۰۹کال د جنوري په میاشت کې  ۲۶۱تنه او د  ۲۰۱۱کال د فبروري
میاشته کې  ۹۸۹ته اوچت شوي دي .د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وړاندیز کړي چه د  ۲۰۱۲کال پورې دغه
شمیره  ۱۳۵۰ته اوچته کړل شي 212.د  ۲۰۱۱کال د مارچ تر  ۳۱مې نیټې پورې د سطحې لوړولو دا امکان رامنځ
ته کړ چه په  PRT، DSTاو سمیز سطحو باندي( ملکي چه د سمیز قومندانې سره مساوي دي) او په یو زیات
213
شمیر والتي دفترونو او عملیاتي ځواک کې  ۱۵۰کارکونکي په ساحوي پوستونو باندي وګمارل شي.
د  USAIDپه وینا د ملکي کارونکو زیاتولو د افغانستان دولت ته دا فرصت ورکړي چه په والیتي کچه
باندي د نوموړي دولت ظرفیت او وړتیاوې لوړې شي .د مخالفینو پر وړاندي د مبارزې د اقداماتو سره د مرستې
په موخه ،د سطحې دغه لوړول په ابتدایی ډول په هغه سیمو باندي متمرکزه ده چه د زیات نفوس او اقتصاد
214
درلودنکي دي.
 3.23انځور

DSTΩΎ̰ϳήϣΩαΎγϪ̡ΖϳϻϭΩיϪϧέΎϤ
150 ϱϮηϥϼ̡ϩέΎ̢ϟϝΎ̯2011Ω

21+

73ΖηΎϴϣήΒϤδϳΩΩϝΎ̯2010Ω

14–20

7–13

0–6

DSTշϴϫ

Ωϲ̰ϧϭϮ̯έΎ̯ΩϢγϩήγ12/31/2010ΩϪϧϭΩΎϳיϧέΎϤػϱϮηϞ̰Ύϳϥϼ̡ΖϟΎΣיϱ֛ϴ̯ϩΩΎϣϭϢϴψϨΗϮΘ̯Ϫ̡ϪΗϮΘϟΎΣϭέϮϧϭϲΘϴϨϣΩϪϧέΎϤ
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 PRT، DSTاو امنیت
د امریکا د دفاع وزارت په ویناPRT ،او  DSTته ورپیښې امنیتي ستونزې د نوموړو ادارو د فعالیت په وړاندي
تر ټولو لویې ننګونې دي .مخالفینو په تیر وخت کې دنوموړو ډلو د کار اغیزې د کم رنګه کولو هڅې او تهدید
کړي دي .د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو په اساس عامه او محلي افغان مسولین د امنیتي او مرستو
ته د الس رسي د څرنګوالي په برخه کې د مسولیت د انتقال د لړۍ د پيل سره سم تشویش او اندیښنې لری .په عین
وخت کې دا هم معلومه شوې ده چه د پرمختیایی او د دولتدارۍ په برخه کې د ظرفیتونو د لوړولو په برخه کې د
لویو ننګونو او ستونز سره مخامخ دي .پلي کونکو ادارو او غیر دولتي موسساتو خپلې چاري د  PRTاو DST
سره په مناسب ډول نه دي همغږي کړي ،او دا کار د محلي دولتدارۍ په وړاندي خنډونه را منځ ته کړي او د هڅو
او فعالیتونو د دوګونې یا تکرار سب ګرځیدلي دي .پدې ټولو ننګونو سره بیا هم  DSTاو  PRTتوانیدلي دي چه د
ولسوالیو د ارایه پروکرام پلي او تطبیق کړي ،دا پروګرام د افغانانو په ابتکار په هغه ولسوالیو کې چه خوندي دي
او امنیت لري د دولت د حضور د پراختیا په برخه کې فعالیت کوي،او د  ۲۰۱۱کال د مارچ تر  ۳۱نیټې پورې
یی په  ۱۴ولسوالیو کې فعالیت کوي او د  ۲۱نورو ولسوالیو کې د فعالیت اجازه یی ترالسه کړې ده 215.د DST
د پرسونل زیاتوالۍ په لومړي ګام کې د  ۲۰۱۱کال په ترڅ کې په جنوب او ختیځ کې په پام کې نیول شوي دي
چه په کې هم ښودل شوی دي ۳.۲۳.شمیره انځور .لکه څرنګه چه په کې هم ښودل شوي دي په کال  ۲۰۱۱کال
کې به د امریکایی والیتي بیارغونې د ډلې شمیر د پام وړ کچې ته لوړ شي ۳.۲۴ .شمیره انځور.
د افغان ولسمشر حامد کرزي غوښتنې ته په کتو چه د  DSTاو  PRTد منځه تلو غوښتنه یی کړې ده ،د
امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته معلومه شوه چه  DSTکیداي شي چه په  PRTکې ګډ شي ،او هغه به په خپل
وار سره په ستره سمیزه کچه سره یوځای شي .چه د دې کار په پایله کې به دامریکا حضور کم شي .د امریکا د
بهرنیو چارو د وزارت په وینا ،وړاندي تر دې چه د مسولیت د انتقال لړۍ پیل شي  DSTاو  PRTبه خپل پام
د اساسي خدمتونه د وړاندي کولو څخه د د روزنې او د ظرفیتونو ارتقا ته واړوي .او دهغه تړل به د مسولیت د
216
انتقال او په امنیتي شرایطو پوري تړلې وي.
 3.24انځور

ﺩ ﺍﻣﺭﻳﮑﺎ ﺩ  PRTﺩ ﻭﻻﻳﺗﻭ ﭘﻪ ﺍﺳﺎﺱ ﺗﺷﮑﻳﻼﺕ
ﺩ  2010ﮐﺎﻝ ﺩ ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ﻣﻳﺎﺷﺕ123 :

ﺩ  2011ﮐﺎﻝ ﭘﻼﻥ ﻳﺎ ﺍټﮑﻝ175 :

21+

14–20

7–13

0–6

ﻫﻳڅ PRT

ﻫﻳڅ ﺍﻣﺭﻳﮑﺎﻳﯽ ﭘﺭﺳﻭﻧﻝ

ﻳﺎﺩﻭﻧﻪ  :ﺩ  12/31/2010ﺳﺭﻩ ﺳﻡ ﺩ ﮐﺎﺭﮐﻭﻭﻧﮑﻲ ﺩ ګﻣﺎﺭﻧﯥ ﺣﺎﻟﺕ .ﭘﻼﻥ ﻳﺎ ﺍټﮑﻝ ﺷﻭﻱ ګﻣﺎﺭﻧﻪ ﺩ ﺍﻣﻧﻳﺗﻲ ﺍﻭ ﻧﻭﺭﻭ ﺣﺎﻟﺗﻭ ﺗﻪ ﭘﻪ ﮐﺗﻭ ﺗﻧﻅﻳﻡ ﺍﻭ ﺍﻣﺎﺩﻩ ﮐﻳږﻱ.
ﺳﺭﭼﻳﻧﻪ :ﺩ ﺳﻳګﺎﺭ ﺩ  4/13/2011ﻧﻳټﯥ ﭘﻭښﺗﻧﯥ ﺗﻪ ﺍﻣﺭﻳﮑﺎ ﺩ ﺑﻬﺭﻧﻳﻭ ﭼﺎﺭﻭ ﻭﺯﺍﺭﺕ ځﻭﺍﺏ
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 3.25انځور

ﺩ ﻣﻠﮑﻲ ﺧﺩﻣﺗﻭﻧﻭ ﺗﻧﺎﺳﺏ
ﺗﺵ ﺑﺳﺗﻭﻧﻪ ،ﺍﻧﺗﺧﺎﺏ ﺷﻭﻱ
ﻭﻻﻳﺗﻭﻧﻪ )ﻓﻳﺻﺩﻱ(

ﻫﻳڅ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﻧﺷﺗﻪ

30–40
41–55
56–70
71–85

ﻳﺎﺩﻭﻧﻪ  :ﺩ ﺭﺍﻏﻭﻧډﻭﻟﻭ ﭘﻪ ﺗﺭڅ ﮐﯥ ﺩ ﺍﻏﺯﻣﻥ ﺷﻭﻭ ﺷﻣﻳﺭ ﺩﻏﻪ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺩ ﻣﻌﺎﺭﻑ ،ﮐﺭﻫﻧﯥ،
ﮐﻭﺭﻧﻳﻭ ﭼﺎﺭﻭ ،ﺭﻭﻏﺗﻳﺎ ،ﻣﺎﻟﻳﯥ ،ﺍﻭ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺗﻲ ﺗﻳﮑﻧﺎﻟﻭژﻱ ﺩ ﻭﺯﺍﺭﺗﻭﻧﻭ ﺍﻭ ﺩ ﻣﺣﻠﻲ ﺍﻭﺭګﺎﻧﻭﻧﻭ
ﺩ ﺍﺩﺍﺭې ﭘﻪ ﺗﺷﮑﻳﻝ ﮐﯥ ﺩ ﻣﻠﮑﻲ ﺍﻭ ﻳﺎ ﻫﻡ ﺩ ﻗﺭﺍﺭﺩﺍﺩﻳﺎﻧﻭ ﻟﺧﻭﺍ ﺩ ﻫﻐﻪ ﭘﺳﺗﻭﻧﻭ ﭼﻪ ﻧﻪ ﺩ ﻣﻠﮑﻲ
ﺍﻭ ﻧﻪ ﻫﻡ ﺩ ﻗﺭﺍﺭﺩﺍﺩﻱ ﮐﺎﺭﮐﻭﻭﻧﮑﻭ ﻟﺧﻭﺍ ﻧﻪ ﺩﻱ ډک ﮐړﻝ ﺷﻭﻱ ﺍﻭ ﺗﺵ ﺩﻱ ﺩ ﻓﻳﺻﺩﻱ ﭘﻪ
ﺍﺳﺎﺱ ښﮑﺎﺭﻧﺩﻭﻱ ﮐﻭﻱ  USAIDﻳﻭﺍﺯﻱ ﺩ  14ډﻳﺭﻭ ﻧﺎ ﺍﻣﻧﻪ ﻭﻻﻳﺗﻭﻧﻭ ﺍﺭﻗﺎﻡ ﻭﺭﮐړﻱ ﺩﻱ.
ﺳﺭﭼﻳﻧﻪ :ﺩ ﺳﻳګﺎﺭ ﺩ  4/1/2011ﻧﻳټﯥ ﭘﻭښﺗﻧﯥ ﺗﻪ ﺩ  USDAځﻭﺍﺏ

په عامه (ملکي) ادارو کې اصالحات

په ناامنه سیمو کې د ملکي یا عامه خدمتونه د بستونو لپاره د وړو کسانو نه موندل او د دې پستونو تش پاتي کیدل
الهم د محلي غوره دولتدارۍ رامنځ ته کول د ستره ننګونو او ستونزو سره مخامخ کړي دي .د  USAIDپه وینا په
افغانستان کې یو شمیر داسي ولسوالي هم شته چه د تیر یوه نسل راپدیخوا یی دولتي حضور نه دي لیدلی دي همدا
ډول دې ادراې ته دا معلومه شوه چه که چیري افغان دولت غواړي چه په خپلو پښو ودیریږي نو بیا په والیتي کچه
باندي د کارکونکو او مسولینو ګمارنه چټکه کړي .د  USAIDپه وینا په  ۱۴نا امنه والیتونو کې د عامه یا ملکي
کارکونکو شمیره تر هغه څه چه غوره او اغزمن حکومت لپاره اړین دي ډیر کم او ټیټ دي .لکه څرنګه چه په
 ۳.۲۵شمیره انځور کې ښودل شوي دي جنوبي او ختیځې سیمې پدې برخه کې د بشري قوې په برخه کې د ډیرو
ستونزو سره مخامخ دي ۳.۲۵ .شمیره انځور .د  ۲۰۱۱کال د فبروري د ارقامو او شمیرو په اساس د نوموړو
سیمو په  ۱۱والیتونو کې د دولتي وزارت خانو  ۴۰٪تشکیل کم دي ،او یو شمیر هغه مهم او کلیدي پستونه چه د
217
عامه خدمتونه د وړاندي کولو لپاره خورا اړین ال هم تش پاتي دي.
د  USAIDد معلوماتو په اساس افغان دولت د محلي مسولینو د ګمارنې په برخه کې د الندي ستونزو سره
218
مخامخ دي:
•د مالي ،تخنیکي او لوژستیکي مالتړ کموالۍ
•په والیتي کچه د امنیت نشتون
•د بشري منابعو کمزوري فعالیتونه
•ټیټ معاشونه او د اضافه کاري او اتفاقي او خطرناکو پیښو لپاره د ځانګړو امتیازاتو نشتون
•د دولت ضد قوي پروپاکنډ
د امریکا متحده ایاالتو د خزانې وزارت ته هم دا په ډاګه شوې ده چه د افغان دولت مالي او د عامه مالي چارو
د تنظیم په برخه کې پر نړیوالو مرستو تر حده ډیره اتکا سبب شوې چه باید افغانستان د خپل تخنکي ظرفیت
د لوړولو په برخه کې زیات کار او ډیرې هڅې ترسره کړي .که څه هم په  ۲۰۱۰کال کې د افغانستان د عامه
خدمتونه انسټیټوټ  ۱۶۰۰۰تنه وروزل خو هغوی ال هم د مالي مدیریت په برخه کې د عملي تجربو د نه درلودلو
د ستونزې سره مخامخ دي .برسیره پردې ،کله چه یو شمیر کارکونکي په دولتي یا حکومتي ادارو کې تجربه
ترالسه کړي نو هغوی د نړیوالو ادارو او یا هم د غیر دولتي موسساتو لخوا جذب کیږي ،کوم چه دغه تجربه
لرونکو کارکوونکو ته د دولتي ادارو په نسبت زیات معاش او امتیازات ورکوي.
د ناامنه والیتونو لپاره د بشري قوې د ګمارنې د ستراتیږي څخه په ګټه اخیستلو د امریکا متحده ایاالت د
افغانستان د دولت او عامه خدمتونو د کمیسیون ( )CSCسره په ګډه کار کوي تر څو په نا امنه والیتونو کې غوره
عامه خدمتونه وړاندي کړي .نوموړې ستراتیږي چه د  ۲۰۱۰کال د مني په فصل کې طرح شوې د مختلفو الرو
220
چارو څخه په ګټه اخیستلو په دندو باندي د کارکوونکو ګمارنه اسانه کوي:
•د امنیتي خدمتونو څخه په ګټه اخیستلو د اوسني الس ته راوړنو خوندي او محفوظ ساتل.
•د جندر په برخه کې د عامه پوهاوي زیاتوالۍ ،په حکومت کې د ښځینه کارکوونکو ګمارنه ،او د هغوی د
کورنۍ او د هستوګنې د اسانتیا برابرول.
•د بشري منابعو په برخه کې د قوي څانګو یا واحدونو معرفي کول
•د معاشاتو لوړول
•د عامه کارکوونکو لپاره د خوندي هستوګنځي د امکاناتو زیاتول
•د ښکاره او رڼه کار ترسره کول
219
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د  ۲۰۱۰کال د دیسمبر د میاشتې څخه نیولې بیا د  ۲۰۱۱کال د مارچ تر  ۳۱مې پورې د امریکا متحده
ایاالتو د اداري اصالحاتو او ملکي خمتونو خپلواک کمیسیون او محلي ارګانونو د خپلواکې ادارې سره د یو شمیر
فعالیتونو او اقداماتو په ترسره کولو کې مرسته او همکاري کړې ده ،په کندهار ،ارزګان او زابل کې د مناسبه کار
موندنې د فعالیتونو ترسره کول چه په پایله کې یی  ۳۲۲عامه یا ملکي کارکوونکي په دندو باندي وګمارل شول.
 USAIDته معلومه شوه چه په کندهار والیت کې پرمختګ د امنیت په برخه کې د مثبت بدلون ،د خوندي ځاي
د برابرولو ،په موقت ډول د کار لپاره د تحصیالتو او د تجربو د غوښتنو ټیټول او د افغانستان لپاره د USAID
221
د ملکي خدمتونو د مالتړ د پروګرام ( )ACSSاو د ایساف د مرستو پایله وه.
برسیره پر دې د  ۲۰۱۱کال د مارچ د  ۳۱مې نیټې سره سم ،د عامه خدمتونو کمیسیون( )CSCپه والیتونو
کې د بشري منابعو دفترونه رامنځ ته کړي تر څو د حکومتي بشري منابعو د فعالیتونو په برخه کې ښوالۍ او
مثبت بدلون راشي CSC .همدا ډول د والیتي چارو د ریاست له طریقه د یو نمونه والیت چه د دولتدارۍ په برخه
کې په والتي کچه د مرکز په ډول وکارول شي په برابرولو هم کار کوي.

222

د بودجې تنظیم او اداره
د  ۲۰۱۱کال مارچ په  ۱۲مشرانو جرګې په رسمي ډول ولسي جرکې ته ملي بودجه وړاندي کړه .د دې کال
لپاره ټولو بودجه  ۲۱۰،۷ملیارډ افغانیو ته رسیږي  -چه د  ۲۰۱۱کال لپاره د افغانستان د مالیې وزارت لخوا د
اټکل شوو عایداتو چه  ۹۲ملیارډ ډالره افغانۍ وې دوه برابره زیاته ده 223.د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په
وینا ،د مشرانو جرګې بودجه د  ۲۰۱۱کال د فبروري په میاشت کې منظوره او تصویب کړه ،خو ولسي جرګې
نوموړې بودجه رد کړه .د دې راپور د چاپ د استولو تر وخته ،وروستي بودجه د تصویب په موخه دویم ځل نه
224
وه وړاندي شوې.

د بودجې تطبیق
د افغانستان بودجه په دوو برخو باندي ویشل کیږي :مرکزي بودجه (چه په هغه کې عملیاتي او پرمختیایی بودجه
راځي) او بهرنی بودجه ( چه په هغه کې د امنیتي او پرمختیایی چارو ټول لګښت او مصرف د نړیوالې ټولنې لخوا
ورکول کیږي) 225.مرکزي بودجه د مخلتفو منابعو څخه مرسته ترالسه او تمویلیږي؛ باوري فنډونه د نوموړې
226
بودجې سره د نړیوالو مرستو ډیرۍ برخه جوړوي.

 3.26انځور

ﺩ ﻋﻣﻠﻳﺎﺗﻲ ﻳﺎ ﻋﺎﺩﻱ ﺑﻭﺩﻳﺟﯥ ﺗﻁﺑﻳﻕ 1389 – 1383 ،ﺷﻣﺳﻲ ﮐﺎﻟﻪ ) ﺩ ﻣﻠﻳﺎﺭډ ﺍﻓﻐﺎﻧﻳﻭ ﭘﻪ ﺍﺳﺎﺱ(

5.3 116.5

111.2
11.5 99.5

88.0
78.2

120

1389

9.0

90

1387

69.2
60

ﻧﺎﮐﺎﺭﻭﻝ ﺷﻭې ﻣﺭﺳﺗﯥ

1388

30

0

ﻟګښﺗﻭﻧﻪ

ﻳﺎﺩﻭﻧﻪ  :ﺩ ﺭﺍﻏﻭﻧډﻭﻟﻭ ﭘﻪ ﺗﺭڅ ﮐﯥ ﺩ ﺍﻏﺯﻣﻥ ﺷﻭﻭ ﺷﻣﻳﺭ ﻳﻭ ډﺍﻟﺭ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﺩﻱ ﺩ  46،23ﺍﻓﻐﺎﻧﻳﻭ ﺳﺭﻩ  =SYﺷﻣﺳﻲ ﮐﺎﻝ ﭼﻪ ﺩ ﻣﺎﺭچ ﺩ  20څﺧﻪ ﺑﻳﺎ ﺩ ﺑﻝ ﻣﺎﺭچ ﺩ  21ﺳﺭﻩ ﺑﺭﺍﺑﺭﻳږﻱ.
ﺳﺭﭼﻳﻧﻪ :ﺩ ﺳﻳګﺎﺭ ﺩ  4/5/2011ﻧﻳټﯥ ﭘﻭښﺗﻧﯥ ﺗﻪ ﺩ ﺧﺯﺍﻧﯥ ځﻭﺍﺏ
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 3.6جدول

د پرمختیایی بودجې تطبیق ،د پنځو سترو وزارتخانو بودجې ۱۳۸۹ – ۱۳۸۷ ،هجري شمسي کالونه
منظور شوې بودجه ( د ملیارډ
افغانۍ په حساب)

لګول شوې یا مصرف
شوې ( د ملیارډ افغانۍ په
حساب)

د تطبیق کچه
()%

64.7

61.1

94

دفاع

60.6

60.1

99

ښوونه او روزنه

49.1

47.9

98

د شهدا ،معلولینو او ټولینزو چارو

14.7

13.6

93

8.1

7.9

97

وزارت
کورنیو چارو

مالي
یادونه :شمېرې په ګردي کولو اغېزمنې شوي.

سرچینه :د سیګار د  4/5/2011نیټې پوښتنې ته د خزانې ځواب

 3.27انځور

ﺩ ﺍﻧﮑﺷﺎﻓﻲ ﺑﻭﺩﻳﺟﻪ ﺗﻁﺑﻳﻕ ،ﺩ  1389 1387-ﺷﻣﺳﻲ ﮐﺎﻝ ) ﺩ ﻣﻠﻳﺎﺭډ ﺍﻓﻐﺎﻧﻳﻭ ﭘﻪ ﺍﺳﺎﺱ(
65.0

110.4

77.4

121.0

43.6

62.6

108.0
120

45.4

1389
1388
1387

45.4

90

60
ﻧﺎﮐﺎﺭﻭﻝ ﺷﻭې ﻣﺭﺳﺗﯥ

30

0

ﻟګښﺗﻭﻧﻪ

ﻳﺎﺩﻭﻧﻪ  :ﺩ ﺭﺍﻏﻭﻧډﻭﻟﻭ ﭘﻪ ﺗﺭڅ ﮐﯥ ﺩ ﺍﻏﺯﻣﻥ ﺷﻭﻭ ﺷﻣﻳﺭ ﻳﻭ ډﺍﻟﺭ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﺩﻱ ﺩ  46،23ﺍﻓﻐﺎﻧﻳﻭ ﺳﺭﻩ  =SYﺷﻣﺳﻲ ﮐﺎﻝ ﭼﻪ ﺩ ﻣﺎﺭچ ﺩ  20څﺧﻪ ﺑﻳﺎ ﺩ ﺑﻝ ﻣﺎﺭچ ﺩ  21ﺳﺭﻩ ﺑﺭﺍﺑﺭﻳږﻱ.
ﺳﺭﭼﻳﻧﻪ :ﺩ ﺳﻳګﺎﺭ ﺩ  4/5/2011ﻧﻳټﯥ ﭘﻭښﺗﻧﯥ ﺗﻪ ﺩ ﺧﺯﺍﻧﯥ ځﻭﺍﺏ

عملیاتي بودجه
د  ۱۳۹۰هجري شمسي کال لپاره وړاندیز شوې عملیاتي بودجه  ۱۵۰ملیارډ ډالره ده ،نوموړې نیټه د  ۲۰۱۱کال
د مارچ د  ۲۱څخه بیا د  ۲۰۱۲کال د مارچ د  ۲۰سره سمون لري .عملیاتي بودجه د تیرو درو کلونو راپدیخوا
په پرلپسې ډول زیاتیږي ،په  ۱۳۸۷شمسي کال کې  ۷۸،۲ملیارډ افغانۍ ،په  ۱۳۸۹شمسي کال کې ۱۱۶،۵
ملیارډ افعانیو ته اوچته شوې ده ،دا هرڅه په کې هم ښودل شوي دي ۳.۲۶.شمیره انځور .عملیاتي بودجه عموما
227
د ستندونکي لګښتونو لکه اجورې او معاشاتو څخه جوړه شوې ده.
د بودجې د زیاتوالي پدې موده کې افغان دولت توانیدلی دي چه د عملیاتي بودجه  ۹۱په سلو کې مصرف کړي.
لکه څرنګه چه په کې ښودل شوي دي د سترو وزارتخانو د عملیاتي بودجې د کارونې یا مصرف فیصدي ۹۳
228
په سلو کې وه ۳.۶.شمیره جدول.
پرمختيايي بودجه
د ۱۳۹۰شمسي کال لپاره مرکزي پرمختیایی بودجه  ۶۵،۹ملیارډ افغانی وړاندیز شوې ده .د تیرو درو پرلپسې
هجري شمسي کلونو په ترڅ کې پروختیایی بودجه د  ۱۰۸او  ۱۲۱ملیارډ افغانیو ترمنځ اندازه شوې ده.
د  ۱۳۸۷څخه بیا تر  ۱۳۸۹شمسي کلونو پورې د افغانستان دولت لخوا د پرمختیایی بودجې مصرف په اوسط
ډول  ۴۰٪ديT .پرمختیایی بودجه په حکومت کې د سترو لګښتونو ،د قانون د حاکمیت ،زیربنا ،تعلیم او تربیه،
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روغتیا ،کرهنه او د کلیو پراختیا ،ټولنیز خوندیتوب او د خصوصي سکتور پراختیا شامله دهT 229.لکه څرنګه چه
په کې ښودل شوي دي ،په عمومي ډول د پرمختیایی بودجې کارونه او ګټه اخیستنه ټیټه وه ۳.۲۷.شمیره انځور.
د تطبیق یا ګټې اخیستلو کچه د  ۱۳۸۷کال د  ۴۲٪څخه بیا د  ۱۳۸۸کال تر  ۳۶٪پورې د تغیر په حالت کې وه،
او لکه څرنګه چه په کې بیان شوي دي د وزارتو په سطح د نوموړې بودجې د کارولو په کچه او فیصدي که د
230
پام وړ توپیر موجود دي ۳.۷.شمیره جدول .
لکه څرنګه چه د سیګار په تیرو راپورونو کې هم اشاره ورته شوې وه د افغانستان دولت په پرلپسې ډول د
پرمختیایی بودجې د مصرف په برخه کې د ستونزو سره مخامخ دي .د ۲۰۱۱کال د فبرروي په میاشت کې د مالي
وزارت مرستیال په یوه خبري کانفرانس کې د پرمختیایی بودجې د نیمګړي مصرف الملونه د امنیت کموالۍ ،د
ملي شوار څخه د بودجه ناوخته او په ځنډ منظوري ،په اداره کې د ظرفیت ټیټوالۍ ،او د نورو سازمانونو مداخله
231
په ګوته کړل.

د بودجې د طرحې او جوړولو د برخې ظرفیت
د امریکا د خزانې د چارواکو په وینا ،د افغان دولت د پالن او بودجې جوړولو ستونزې په مرکزي کچه د حکومتي
بودجې جوړولو د واحدونو او د ولسوالیو او والیتونو په کچه د هغه د استازو ادارو تر منځ ته مناسب او اړینې
همکاري او مشورو د نشتون له کبله ده .که څه هم والیتي ریاستونو د بودجې د تطبیق په برخه کې ابتدایی او
لومړني مسولیت لري خو بیا هم د دې پرځای چه محلي حکومت پدې اړه پالن طرحه کړي مرکزي ادارې دا
کار کوي .برسیره پردې ،د غیر فعالو پرمختیایی پروژې نا کارولې پیسې د نورو پروژو لپاره پدې نیت د ګټې
اخیستلو لپاره وړاندي کیږي چه ګواکي مرسته کونکي یا تمویل کونکي اداره به الهم دغه پيسې د بلې پروژې د
232
تطبیق لپاره ورکوي.
د خزانې وزارت د تخنیکي مرستو دفتر ( )OTAد افغان وزارتونو سره ګډ کار کوي تر څو نوموړي وزارتونه
د پرمختایی پروژې د مصرف او څار په برخه کې د لوړ ظرفیت خاوندان شي ،پدې مرستو کې د افغانستان د ماليې
وزارت سره د والیتونو په کچه د غوره ملکي خدمتونو د وړاندي کولو په برخه کې د ظرفیت د ارتقا په برخه کې
مرستې هم شاملې دي OTA .پدې ربع کې یو شمیر نور پرمختګونه هم وپیږندل چه په هغوی کې د ماليې وزارت
لپاره د بودجې جوړولو په برخه کې روزنه ،د ماليې وزارت سره د ارتباطاتو د ټینګولو په برخه کې مرسته او د
233
اړوند ریاستو سره د  PRTد مرستو او همکاری په اړه  PRTته روزنه شامله ده.
 3.7جدول
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وزارت

منظور شوې بودجه ( د
ملیارډ افغانۍ په حساب)

لګول شوې یا مصرف
شوې ( د ملیارډ افغانۍ
په حساب)

د تطبیق کچه
()%

د کلیو پراختیا او بیارغونه

75.6

31.8

42

ملکي یا عامه خدمتونه

69.0

25.8

37

اوبه او انرژي

40.0

17.3

43

ښوونه او روزنه

28.1

11.4

41

20.6

11.3

55

عامه روغتیا
یادونه :شمېرې په ګردي کولو اغېزمنې شوي.
سرچینه :د سیګار د  4/5/2011نیټې پوښتنې ته د خزانې ځواب
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د خزانې چارواکو همدا ډول د افغان دولت لخوا د بودجې څخه د ال ښې ګټې اخیستلو په اړه هم یو شمیر
234
وړاندیزونه ترالسه کړل:
•د پالن جوړونې د چارو د ال پرمختګ په موخه باید د خریداری د پروسې په اړه ټول اسناد چمتو او اماده
وي.
•د دې پرځای چه د یوه کال لپاره ځانګړې بودجه تصویب او وکارول شي د څو کلنو لپاره د یوه بودجه طرحه
شي ترڅو د پروژو په تطبیق کې رامنځ ته شوی ځنډ ستونزه حل او د یو کال څخه بل کال د پیسو د لیږدولو
امکان رامنځ ته شي.
•په والیتي سطحه د ظرفیتونو او وړتیاو تقویه
•د بودجې جوړولو په برخه کې د پوهې زیاتول

د بودجې په اړه شفافیت
د تیرو درو میاشتو په ترڅ کې د نړیوالې بودجې شراکت( )IBPچه په امریکا میشت د بودجې او پالیسۍ د
لومړیتوبونو په اړه اساسی مرکز دي د  ۲۰۱۰کال د پرانیستو بودجو په اړه خپله سروې اعالن کړه ،او د افغانستان
د بودجې د شفافیت یی په " ډیر کم یا اصغري" بیان کړې وه( یعني د  ۱۰۰څخه یی  ۲۱نمبرې ترالسه کړې وې).
خو د دې اعالن پراساس د پخواني سروې په پرتله چه په  ۲۰۰۸کې ترسره شوې وه  ۱۳نمبرې شوالۍ راغلي
دي ،په هغه سروې کې د افغانستان د بودجې د شفافیت کچه "نیمګړې یا ناکافي" بیان شوې وه IBP .ویلي چه
د افغان دولت لخوا د بودجې په اړه د اسناد خپرولو د بودجې د شفافیت په رامنځ ته کولو رغنده رول درلود .خو
سروې په افغان دولت باندي د اجراایی بودجې د طرحې د نه خپرولو له امله انتقاد کړي دي ،نوموړۍ سند د IBP
په باور د بودجې د اسناد په ډله کې تر ټولو مهم سند دي IBP .همدا ډول ویلي چه په عمومي ډول د افغانستان د
مالیې وزارت د کارکوونکو ظرفیت او وړتیاوې لوړې شوي دي کوم چه د نړیوالې ټولنې د مرسته له برکته دي.
په نوموړې سروې کې د فعلي بودجې جوړولو د طرحو او شفافیت ،ګډون کوونکې او د حساب ورکونکې بودجوي
235
سیستمونو څخه ګټه اخیستل شوې ده.

د ملکي خدمتونو د وړاندي کولو په برخه کې ظرفیت ارتقا او لوړول
د امریکا هیواد د افغان دولت د وزارتونو ،ځایی یا محلي او والیتي ادارو او د ملکي خدمتونو د ادارو سره د د
ظرفیت د لوړولو په برخه کې مرسته او همکاري کوي.

د بهرنیو چارو د ادارو اصالحات یا ریفورم
د دې درو میاشتو په ترڅ کې  USAIDد افغان دولت د بهرنیو چارو د اداراتو د اصالحاتو یا ریفورم لړۍ پیل
کړې ده .اټکل کیږي چه نوموړي پروګرام به په لومړي کال کې  ۹،۶میلیون ډالره لګښت راځي او د راتلونکو دوه
236
اختیاري کالونو لپاره  ۲۵،۳میلیون ډالره اټکل شوې دي .دا پروګرام درې موخې او اهداف لري:
1 .1د افغانستان د بهرنیو چارو دوزارت د کارونکو سره دد پالیسۍ او د ادارې دندو د پرمخ وړلو لپاره د ظرفیت
لوړولو په برخه کې اسانتیاوې رامنځ ته کړي.
2 .2د بهرنیو چارو د وزارت د مرکز او د افغان دیپلوماتیک او کونسلګری د ماموریت پرمختیا او تقویه
3 .3د بهرنیو چارو د وزارت سره د  ۱او د  ۲هدف ته درسیدلو په برخه کې د سوداګریزو فعالیتونو او تجهیزاتو
وړاندي کول.
 USAIDته د افغان مسولینو سره په همهغه لومړۍ جلسه که معلومه شوه چه د ستراتږی سره سم د چارو په مخ
وړلو او د پالن د تطبیق په برخه کې پرمختګونه شوي دی ،پدې لړ کې د دندو لپاره دپالن جوړونه ،د چارو څخه
237
د څار په موخه د پالن جوړونه او د پالن توسع شامله ده.
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د افغانستان د ملکي خدمتونو سره مالتړ او مرسته
د افغانستان لپاره د  USAIDد ملکي خدمتونو د مالتړ پروګرام ( )ACSSد افغانستان د اداري اصالحاتو او
ملکي خدمتونو د کمیسیون سره د ملکي خدمتونو د اصالحاتو او د دې برخې د کارکونکو د روزنې په برخه کې
مرسته او همکاري کوي .د  ۲۰۱۱کال د جنوري تر میاشتې پورې نوموړي پروګرام  ۱۹۶میلیون ډالره لګولي او
اټکل کیږي چه د ص ۲۰۱۱کال د مې د میاشتې په  ۳۱نیټه بشپړ شي ،که څه هم د  ۲۰۱۱کال لپاره د  ۱۹،۵میلیون
ډالرو د زیاتولو وړاندیز تر څیړنې الندي دي ACSS .پدې موخه فعالیت تر سره کوي چه په وزارتونو کې د
ملکي کارکوونکو کاري وړتیا لوړه کړي او هغوی وتوانیږي چه په سمه توګه د نوي عصر سره عیار ،منسجم
او منظم او د عامه اداري چارو سره د هیواد په ګچه سمبال او برابر شي .د  USAIDپه وینا ACSS ،د ملکي
خدمتو په برخه کې د لوړ رتبه پوستونو لپاره د ښایسته ساالري اصل ټاکلی ،دبشري منابعو لپاره یی د معلوماتو د
لیږد مدیریت خپل کړي او د فعالیتونو او کار د اروزنې لپاره یی نوي پرمختګونه رامنځ ته کړي دي.

238

د واليانو د کړنو پربنسټ بودیجه
لکه څرنګه چه د سیګار په تیرو راپورونو کې هم راغلي وو د  USAIDد والیانو د کړنو پر بنسټ د بودجې
پروګرام د والیانو سره د خپلو اړوندو چارو د غوره ادارې او تنظیم او د په ټولنه کې د عامه پوهاوي د پروګرام
پراختیا چه په هغه کې شوارګانو دایرول راځي کار کوي .نوموړی پروګرام د ایشیا فاونډیشن لخوا اداره کیږي.
د  ۲۰۱۱کال د مارچ تر ۳۱مې نیټې پورې د نوموړي پروګرام د پرمخ وړلو لپاره  ۱۶،۳میلیون ډالره منلي او
 ۱۳،۵میلیون ډالره مصرف کړي دي 239.د  ۷۵میلیون ډالرو په ارزښت د  ۱۸میاشتو توسعه د بیاکتنې او غور
240
الندي وه.
د  USAIDپه وینا نوموړی پروګرام په ځانګړي ډول په بادغیس والیت کې ډیره ښه پرمخ تللی دي .د
نوموړي والیت والي د نوموړي پروګرام څخه په ګټه اخیستلو یو زیات شمیر دفترونو د پریکړه کولو او د پالن او
241
بودجې جوړونې د پروسې لپاره یی د ولسوالیو د دولتدارۍ د فنډونو د جوړولو په برخه کې کار اخیستي دي.
 According toد امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په وینا ،په تخار او کندوز والیت کې د  PRTد معلوماتو پر
اساس د نوموړی پروګرام څخه دغه دوو والیتونو ته په میاشتني ډول د  ۲۵۰۰۰ډالرو ورکول د نوموړي والیت د
رهبري سره د عملیاتي بودجې په ثبات کې مرسته کړې او د والیانو سره یی مرسته کړې چه د حوزو غوښتنو ته
ژر ځواب ووایي 242.د  USAIDپه وینا دغه پروګرام په پروان ،پنجشیر او بغالن والیتونو کې نسبتآ په نیمګړي
ډول ترسره کیږي .پدې والیتونو کې فعالیتونو د مرستو د اهداف په اړه د سم پوهاوي د کمبود ،په والیتي سطحه
د ټیټ ظرفیت ،د ټاکل شوو ادارو لخوا د مناسب څار د نه شتون او د ناقص پالن جوړونې د ستونزو سره مخامخ
243
شوی دي.

د افغانستان د شاروالیو د تقویې پروګرام
د  ۲۰۱۱کال د مارچ تر  ۳۱مې نیټې پورې  USAIDد افغانستان د شاروالیو سره د مرستو په لړ کې  ۲۱میلیون
ډالره منلي او  ۱۴میلیون ډالره یی مصرف کړي دي .د پروګرام غړي په والیتونو کې د شاروالیو سره ګډ کار
او مرسته کوي ترڅو د هغوی ظرفیت لوړ او خلکو ته غوره عامه خدمتونه وړاندي کړي .د  USAIDپه وینا،
نوموړي پروګرام په پښتو ژبه یو مالي سیستم راټول او بشپړ کړي دي چه په کندهار والیت کې د عایداتو تولید،
د ځمکو نومونه او پې رول تعقیب اسانه کوي .د پې رول یا د کارکونکو د حقوقو لیست اوس یوازي په درې
244
ساعتونو کې بشپړیږي.
د پروګرام د تطبیق پر وړاندي لویه ستونزه د مخالفینو لخوا د شاروالۍ د کارکونکو په ګوته کول دي .برسیره
پردې د خصوصي امنیتي کمپنیانو د فعالیت د بندولو په اړه د ولسمشر فرمان هم ابهام فضا رامنځ ته کړه او د
کارکوونکي تحرک یی محدود کړ او تقریبا د ټولو پروګرامونو تطبیق یی د  ۲میاشتو لپاره د خنډ سره مخامخ
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د سيګار پلټنې
د افغانستان ملي پیوستون په اړه د سیګار پلټنه
تر ډیر حده پورې د ځایی حکومت په برخه
کې د ظرفیت د لوړولو او د وړو پروژو د
ادارې لپاره د ټولنې د پرمختیایی شوراګانو ته
د غړو د ټاکو پر مسله باندي ترسره شوې ده.
د ال زیاتو معلوماتو لپاره مهرباني وکړي ۱
برخې ۴ ،پاڼې ته ستانه شي.

دولتداري

کړ تر هغه پورې چه یو بدیل پالن تصویب شو .برسیره پردې د کارکونکو ګمارل او د شاروالي د کارکوونکو
د حاضرۍ ساتل هم لويې ستونزې راپورته کړې دي USAID .همدا ډول د یو شمیر شارواالنو لخوا د هغه
پروګرامونه د تطبیق په وړاندي د عکس العمل شاید وو چه اصلي موخه یی د شفافیت او د حساب ورکولو د
245
اصولو پرمختګ و.

د افغان عامه ټولنو د پرمختګ په برخه کې د  USAIDابتکار
په د  ۲۰۱۰کال د اکتوبر د میاشتې چه د پروګرام د پیل سره سمه ده بیا د  ۲۰۱۱کال د مارچ تر ۳۱مې نیټې
پورې  USAIDد افغان ملکي ټولنې د ارتقا په موخه تر  ۸میلیون ډیرې مرستې منلي دي .دغه پروګرام افغان
وګړو ته دا امکان برابروي چه په سیاسي چارو کې په اساني ګډون وکړي ،د ټولنې ستونزي حل کړي او د خپلو
رهبرانو څخه د غوره دولتدارۍ غوښتنه وکړي USAID .ته معلومه شوه چه د نوموړي پروګرام ملي حقوقي
کمیټه لپاره استازي غوره شوي او خپل عملیاتي او ستراتیږک کاري چوکاټ یی نهایی کړی دي .برسیره پردې
نوموړي پروګرام د عامه ټولنیزو سازمانونو لپاره زیات شمیر د وړو مرستو موقع او فرصتونه چمتو کړي دي.
د  USAIDپه وینا نوموړي پروګرام د خصوصي امنیتي کمپنیو د بندیز د ستونزې له کبله له ستونزو او ننګونو
سره مخامخ شوې ده.

246

قضایی اصالحات او د قانون حاکمیت

د  USAIDپه وینا د افغانستان په اوسني قضایی سیستم کې تر ټولو ډیره توجه او پاملرنه د واليتونو او ولسوالیو
په کچه محاکمو ته پکار ده او دا پاملرنه باید د بشري قوې او هم د وړتیاو او ظرفیتونو د لوړولو په برخه کېوي.
په ځیني سمیو کې ممکن دغه محاکم د هغه محکمو تر سیوري الندي راغلي وي چه د دولت مخالفینو رامنځ ته
کړې دي .دغه ټولو محاکم په هغه ولسوالیو کې چه دوی پرې حاکم او تسلط لري د هغوي د مشرعیت او اعتبار
247
لپاره خورا اغزمن تمام شوي دي.
د  USAIDپه وینا په هغه والیتونو کې چه امنیت یی خراب دي د قانون د حاکمیت د ادارو د ظرفیتونو او
وړتیاو د لوړولو لپاره باید هم د افغانستان دولت او هم د امریکا متحده ایاالتو په ګډه زیات شمیره فعالیتونه ترسره
248
کړي:
•د والیانو او د عدلیې وزارت تر منځ ته همغږي او همکاري زیاتول
•په هغه ولسوالیو کې چه د مخالفینو د حضور څخه پاکې شوي دي د قاضیانو د ځای پر ځای کولو او محاکمو
د پرانیستلو لپاره د یوه پالن طرحه کول.
•د عدلیې وزارت او د قضایی غوراوي هیئت سره د قاضیانو د ګمارنې یا بیا ټاکنې په برخه کې مرسته او
مالتړ.
•د ټولنې د هغه قاضیانو سره چه د شورا لخوا ګمارل شوي دي مرسته او همکاري
•د ټولنې د قاضیانو ګمارنې او د قانون د حاکمیت په برخه کې دهغوی روزنه

د جنایي کړنالرو قانون
د  ۲۰۱۱کال د مارچ په میاشت کې تقنین – چه د عدلیې وزارت د قانون د طرحه کولو اداره ده -د جنایی کړنالرو
د قانون په اړه خپله پلټنه بشپړه او هغه یی د نړیوالې ټولنې سره شریکه کړه .د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت
د مخدره توکو پر وړاندي د مبارزې او د قانون د حاکمیت د ادارې( )INLپه وینا پدې طرحه کې د  ۲۰۰۹کال
د هغه قانون په نسبت چه د جرمي قانون د اصالحاتو د کاري ګروپ لخوا رامنځ ته شوی وو ستر توپیرونه لیدل
کیږي.
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د نوموړي کاري ګروپ لخوا د تقنیق طرحه چه د  INLقضایی سکتور د مالتړ ګروپ یی په ګډه مشري کوي
یو زیات شمیر داسي نیګړتیاوې درلودلې چه د افغانستان د اساسي قانون او د نړیوالو معیارونو سره په ټکر کې
وې او د  INLپه وینا باید هغه ته توجه وشي .د  ۲۰۱۱کال د مارچ تر ۳۱مې نیټې پورې نوموړي کاري ګروپ
249
د وړانديزونو په یوه لنډیز باندي کار کاوه چه د تقنیق لخوا بیاوکتل شي.

د افغانستان د مالي انتقاالتو او راپور ارزونې مرکز یا FinTRACA
پدې درو میاشتو کې د افغانستان د مالي انتقاالتو او راپور اروزنې مرکز یا  FinTRACAد مشکوکو مالي
انتقاالتو په اړه د راپورونو د ترالسه کولو ،تحلیل او خپرولو په برخه کې خپل پرمختګ ته دوام ورکړي دي .د
 ۲۰۱۱کال د مارچ تر ۳۱مې نیټې پورې  FinTRACAد پیسو د منځلو په اړه د  ۲۱قضیو په تحقیق باندي کار
پیل کړي دي .د دې شمیر قضیو څخه پنځه قضیې د افغانستان د پيسو د منځلو او د ترور د فعالیتونو د تمویل په
وړاندي د قانون پر اساس د افغانستان لوی څارنولي ته د عدلي تعقیب په موخه استول شوي دي .د تجارتي بانکونو
څخه د ترالسه شوو برقي معلوماتو څخه په ګټې اخیستلو FinTRACA ،د سیاسي اړه د افشأ شوو اشخاصو په
اړه یو برقي معلوماتي زیرمتون جوړ کړی دي -لوړ رتبه ملکي مسولین د هغوی کورنۍ او د هغو ملګري – تر
څو د بانکونو سره مرسته وشي چه د دې ډول کسانو د بانکي حسابونو په اړه اړین ګامونه اوچت کړي.
د خزانې چارواکو ته دا هم معلومه شوي چه  FinTRACAداسي سافټ ویر لري چه کوالي شي د قانون د
تطبیق کوونکو ادارو سره معلومات په برقي او خوندي ډول شریک کړي OTA .د  FinTRACAسره خپل یو
ځایی سالکار د  ۲۰۱۰کال د دیسمبر تر میاشتې پورې په دنده ګمارلۍ و؛ او د  ۲۰۱۱کال د مارچ تر  ۳۱مې نیټې
پورې یی د یو بدیل کس په اړه بیاکتنه کوله.
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د قضایی سیستم سره دامریکا د متحده ایاالتو مرستې

د امریکا متحده ایاالت د افغانستان د قضایی سیستم سره د مرستې په موخه زیات شمیر پروګرامونه لري .پدې هڅو
کې د څارنواالنو ،قاضیانو او محقیقنو روزنه او د رسمي او غیررسمي حقوقي پروسې پرمختګ د عامه پوهاوي
او د ستونزو د حل د الرې چارې شاملې دي.

د متحده ایاالتو لخوا د عدلي سکتور د مالتړ پروګرام
د عدلي سکتور د مالتړ پروګرام  JSSPچه د  INLتر ادارې الندي خپل چارې پرمخ وړي د افغانستان د جرمي
عدلي سیستم د ظرفیت د لوړولو په برخه کې کار او فعالیت کوي .د نوموړي پروګرام مسولین د افغانستان د عدلي
مسلکي مسولینو سره ګډ کار کوي ،چه په هغه کې څارنواالن هم شامل دي او د مدافع وکیالنو او د عدلي سیستم
د نورو مسولینو تر منځ په ګډه همکاري باندي تاکید کوي او هغوی د نوموړي کار د ترسره کولو په برخه کې
هڅوي.
د  INLد معلوماتو پر اساس ،پدې ربع کې  ۱۳۹تنه څارنواالن ،مدافع وکیالن ،قاضیان او جرمي محقیقین د
 JSSPد روزنیز پروګرام څخه فارغ شول JSSP 252.د خپلو کارکوونکو په شمیر کې یو شمیر امریکایی او
ځایی افغان څارنواالن هم ورزیات کړي ،چه پدې سره د  ۲۰۱۰کال د یسمبر د میاشتې په نسبت چه د کارکونکو
شمیر ۱۰۷تنه و د  ۲۰۱۱کال د مارچ تر  ۳۱مې نیټې پورې  ۱۲۷تنه ته اوچت شوي .د  JSSPهدف د خپلو
253
کارکونکو شمیره  ۱۵۸تنه دي چه تر اوسه باید نوموړۍ هدف ترالسه شي.
د  ۲۰۱۱کال د مارچ د ۳۱مې سره سم INL ،د خپلو تجربو څخه په ګټې اخیستلو د  JSSPد راتلونکي لپاره
د تګ الرو او طرزالعملونو په جوړولو بوخت وه .انتظار کیږي چه یو د تغیراتو څخه به د امریکا سفارت ته د
254
یو شمیر فعالیتونو لیږد او انتقال وي.
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پدې درو میاشتو کې  INLد یوې نوي پروګرام لپاره د  ۴،۷میلیون ډالرو په ارزښت د مرستو منظوري ورکړه
نوموړي پروګرام به افغان وګړي قادره کړي چه عدلي اسانتیاو ته غوره او اسانه الس رسۍ ولري .نوموړې
مرستې کلوبل رایټس ته ورکړل شوې ،چه د بشر د حقوقو په برخه کې کارکونکي نړیوال سازمان دي او د ظرفیت
د لوړولو چارې پرمخ وړي .د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په وینا نوموړي پروګرام به د راتلونکو حقوقي
او بشري ساتونکو د عملي وړتیاو د تقویې په برخه کې کار کوي او د کورنيو قانوني غوښتونکو لپاره به عدلي
اورګانونه ته الس رسۍ اسانه کړي .د دې پروګرام په ترڅ کې به د ننګرهار ،هرات او مزار شریف د پوهنتونونو
د حقوقو او شریعاتو د محصلین او استادان د ښځو او د بشري حقوقو په برخه کې روزنې تر السه کړي .په مزار
شریف ،کابل ،هرات او ننګرهار کې به د حقوقي سالمشورو ادارې هم تاسیس کړل شي تر څو د دې سیمو خلک
255
کورنیو محاکمو ته الس رسۍ ولري.

د قانون د حاکمیت او د ثبات پروګرام
د  USAIDد قانون د حاکمیت او د ثبات پروګرام دوې برخې لري :رسمي او غیر رسمي .د  ۲۰۱۱کال د مارچ
تر ۳۱مې نیټې پورې هر برخې  ۱۰میلیون ډالره لګولي دي ،او اټکل کیږي چه د دواړو پروګرامونه به د ۹،۵
256
میلیون ډالرو په لګولو سره بشپړ شي .د  USAIDد معلوماتو پر اساس د دواړې برخې درې موخې لري:
•په حقوقي او قضایی برخه کې د ظرفیت لوړول او پراختیا
•د قانون په اړه د عامه پوهاوي تقویه
•د غیر رسمي قضایی سیستم له الرې د ثبات تقویه او لوړول
د دې درو میاشتو په ترڅ کې  USAIDته معلومه شوه چه رسمي پروګرام د حقوقو او شریعاتو د پنځو ادارو
لپاره څیړنیز سیالي محاکمه په ترسره کړې او د نویو قاضیانو د روزنې په موخه یی یو د محاکمې د جریان یو
تمثلي پارچه هم ترسره کړه USAID .د  ،INLد اروپایی اتحادیې د پولیسو او د جرمني د پولیسو د پروژې د ډلې
سره په هغه پروګرام کې ګډ شول چه غواړي د قاضیانو د روزنې په موخه د  ۱۱اونیو لپاره یو روزنیر پروګرام
په الره واچوي .د رسمي پروګرام له الرې د حقوقي پوهاوي په اړه د  ۱۰۰۰۰۰کاپي مواد خلکو ته وویشل ،او
په پکتیکا والیت کې یی د محکمې د اسنادو د انبار څخه د  ۷۳قضیو د کموالي په موخه د قاضایی تفتیش د ډلو
257
څخه ګټه واخیستله.
 USAIDپه پام کې لري چه د پروګرام رسمي برخه د  ۲۰۱۲کال د جون تر میاشتې وغزوي .او تر هغه
258
وخته  USAIDپه پام کې لري چه الندي موخې ترالسه کړي:
•د نویو قاضیانو لپاره د روزنې یو کال اوږد پروګرام بشپړ کړي.
•د څلورو سمیزو قضایی مرکزونو په چار چاپيره کې د نویو قاضیانو روزنې ته چه د امریکا د حکومت
لخوا تمویلیږي دوام ورکړي.
•نورو والیتونو د سترې محکمې د قضایی تفتیش سفرونه زیات کړل شي.
•د حقوقو او د شریعاتو د ادارو د عملیاتو د اسانیتاو په برخه کې پرمختګ راولي.
د  ۲۰۱۱کال د جنوري په میاشت کې غیر رسمي برخه د پروګرام لپاره د ټاکلو اهدافو د تر السه کولو په
برخه کې خورا اغزمنه ارزول شوې وه .د  USAIDپه وینا ،ارزونې وښودله چه د قانوني حقوقو په برخه کې
عامه پوهاوي لوړ او تقویه شوي او د قضایی سکتور د رسمي او غیر رسمي برخو تر منځ ارتباط او اړیکې
ټینګې شوې دي .په ختیځ او جنوب کې په ترسره شوو فعالیتونو کې د کلیو د مشرانو سره د قانوني حقوقو په اړه
خبرې اترې شاملې دي – په دې غونډو کې ښځو هم ګډون درلود – او د ستونزو او مشکالتو د حل لپاره پر الره
259
اچول شوې وي.
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 USAIDد غیررسمي برخې د پای نیټه د  ۲۰۱۱کال د مارچ د  ۱۸څخه د همدې کال د جوالی تر  ۱۸نیټې پورې وغزوله.
د قراردادي د خبرتیا په موخه USAIDپالن لري چه د هیواد په جنوب او ختیځ کې په څلورو نویو سیمو کې فعالیتونو پیل کړي.
 USAIDهمدا ډول ویلي دي چه د چارو د قوي او با ظرفیت تعقیب په موخه هم پالنونو د طرحې په حال کې
260
دي.

د قانون د حاکمیت په اړه سمیز ځواک – افغانستان
د امریکا د دفاع وزارت د قانون د حاکمیت په اړه سمیز ځواک – افغانستان ( )ROLFF-Aافغانستان د قضایی
او اصالحي څانګو سره د مختلفو هڅو له الرې مرسته او همکاري کوي ،د فساد پر وړاندي د مبارزې دستر
دفتر( ، )HOOACد عدلیې وزارت او د سترې محکمې په ګډون د ظرفیت د لوړولو له الرې دغه مرستې ترسره
کیږي .د  ۲۰۱۱کال دمارچ تر ۳۱مې پورې  ROLFF-Aد افغان دولت لپاره د امنیت ،ارتباطاتو ،ترانسپورت
او د زیربنا په برخه کې مرستې کوله ترڅو په امنه سیمو کې قضایی مرکزونو جوړ کړل شي ROLFF-A .همدا
ډول د عدلیې او کورنیو چارو د وزارت سره ګډ کار کوي ترڅو کندهار والیت ته نږدي د ساراپوسه په زندان کې
د چهل زینې جرمي تحقیقاتي مرکز ورغوي .دغه مرکز به بندیانو ته د په مسلکي ،د شواهدو پر بنیاد تحقیقات او
د محاکمې امکانات برابر کړي.
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د زندانونو انتقال
د امریکا د دفاع وزارت په وینا پدې درو میاشتو کې هم په پروان والیت کې د زندان د مسولیت افغان دولت ته د
سپارلو لپاره د افغان دولت د اړوندې برخې د روزنې لړۍ دوام درلود .د  ۲۰۱۱کال د مارچ تر  ۳۱مې پورې د
اجنسیانو تر منځ د ۴۳۵ګډې قوې ( )CJIATF-435او  ROLFF-Aد افغان ملي اردو نظامي پولیسو ته روزنه
262
ورکړې او  ۷۰۰نور یی تر روزنې الندي وه.
لکه څرنګه چه د سیګار د  ۲۰۱۱کال د جنوري په راپور کې هم رغلي وه د افغان مسولینو ته د لومړي زندان
د واک چارې د  ۲۰۱۱کال د جنوري په  ۱۷تر سره شوې ،پدې درو میاشتو د بل زندان چارې افغان مسولینو ته
نه دي سپارل شوې .د  ۲۰۱۱کال د اپریل تر میاشتې پورې اڼکل کېږي چه دوه نور واحدونه به هم بشپړ شي،
وروسته تر هغه چه د افغان ملي امنیتي ځواک وروزل شي ،تجهیز او عملیات ته چمتو شي نوموړي واحدونه
به هم وروسپارل شي .وروسته تر هغه چه دغه انتقال صورت وموند – د امریکا د متحده ایاالتو د حقیقي څار
263
الندي -افغانان به د هغه زندان چه حدودا ۱۲۰۰بستره لري مسولیت پر غاړه ولري.
د امریکا د دفاع وزارت په وینا د زندانیانو سره د چلند په برخه کې د امریکا او افغانستان دولت هڅه کوي
ترڅو نوموړي بندیان د  APRPپروګرام له الرې ملکي ژوند ته د راستنولو هڅې وکړي .د  ۲۰۱۱کال د مارچ
تر  ۳۱نیټې پورې افغان دولت  ۳۲۰تنه بندیانو ته د ملکي ژوند د راستنیدلو په اړه اساسي او بنیادي زده کړې
ورکړي دي ملکي ژوند ته د راستنیدلو پروګرام په خپل لومړنيو مرحلو کې دي نو د امریکا د دفاع وزارت ونه
264
توانید چه د نوموړې زده کړو د موثريت وارزوي.
د  ۲۰۱۱کال د اپریل په ۱۵مه د افغانستان د دفاع وزارت د  CJIATF-435سره هغه زندانیانو ته چه د پروان
په زندان کې په حبس کې دي د حرفوي زده کړو ورکولو په اړه یو تفاهم لیک امضآ کړ چه د داوتریخوالي څخه
یی د الس اخیستلو هوډ او پریکړه کړې ده د امریکا د مرکزي قومندې د معلوماتو پر اساس په دې تفاهم لیک کې
 CJIATF-435موافقه کړې چه نوموړۍ پروګرام ترسره او افغان دولت په خپل وار سره دا وعده کړې چه د
پروان زندان د مسولیت د سپارلو وروسته به نوموړي پروګرام ته ادامه ورکړي .د معارف وزارت د کورسونو د
265
منظوری او د ښونکو د ورپیږندلو له الرې د نوموړي روزنې سره مرسته وکړي.
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د امریکا د دفاع وزارت په وینا په پروان زندان کې
ساتل کیدونکي بندیانو کې مجرمین او همدا راز د
دولت د مخالفینو مشران چه افغان مسولین یی امنیت
خطر ګڼې او د نورو زندانونو څخه یی نوموړي
زندان ته د نورو زندانیانو څخه د بیلولو په موخه
انتقال کړي دي.
سرچینه :د افغانستان د بیارغونې لپاره د ځانګړی عمومی پلټونکی د  ۲۰۱۱\۱\۴ته
د OSDځواب.

دولتداري

پټ زندانونه
د  ۲۰۱۱کال د مارچ تر ۳۱مه نیټې پورې د افغانستان دولت ال هم د نامعلومې مودې لپاره د مخالفینو د بندي ساتلو
د فعالیتونو په اړه خپلې څیړنې ترسره کولې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په وینه دغه غور او بررسۍ ال په
خپلو لومړنیو مرحلو کې دي .ولسمشر حامد کرزي ال هم په عامه او علني ډول د زندانونو د سیستم په اړه خپل
نظر نه دي اعالن کړي ،خو هغه دا په ډاګه کړې چه په اینده کې پدې برخه کې ترسره کیدونکي پروګرام باید ملکي
ژوند ته د راستنیدلو سهولت د ځانه سره ولري 266.د امریکا د دفاع او بهرنیو چار د وزارت په اند ،افغان دولت
باید د زندانیانو څخه پداسي ډول ستانه وکړي چه د افغان دولت او د نړیوالو قوانینو سره تطابق ولري .د امریکا د
دفاع وزارت په وینا ،د مسلح شخړو قانون ممکن د محکمې پرته د زندانیانو د ساتولو اجازه ورکوي 267.د امریکا
د بهرنیو چارو وزارت ته معلومه شوه چه د امریکا دولت د ستونزې په اړه د یو قانوني الرې د رامنځ ته کولو په
اړه د افغان دولت سره مرسته او همکاري کوي ،ځکه چه په پروان والیت کې د زندان د چارو د مسولیت د لیږد
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او انتقال په برخه کې د امریکا هڅې د ستونزې او خنډونه موجود دي.

والیتي زندانونه
 INLد اصالحي سیستم د مالتړ پروګرام( )CSSPتمویلوي ،نوموړۍ پروګرام د افغان دولت سره په ګډه کار
کوي ترڅو په انساني اصولو برابر ،خوندي او محفوظ اصالحي سیستم رامنځ ته کړي چه په نړیوالو معیارونو
او د افغان فرهنګ سره مطابقت ولري CSSP .په کندهار والیت کې د ساراپوسه په زندان کې د مالتړ مرستې
او څار مسولیت پر غاړه واخیستلې؛ په تیر وخت کې نوموړې چارې د کاناډا اصالحي خدمتونو لخوا پر مخ وړل
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کیدلې.
 INLد پل چرخي په زندان کې د صنعتي ودانۍ د ترمیم چارې بشپړې کړې .د  CSSPد سالکارانو د مرستو
له برکته ،د پل چرخي زندان د ریاست چارواکو د بندیانو د پایوازانو د لیدنې لپاره د تالشۍ او پلټنې لپاره ځانګړي
تګ الرې جوړې کړې چه په پنځو برخو کې د سکرینګ نقطې موجودې دي .د  ۲۰۱۱کال د مارچ تر ۳۱مې
نیټې پورې د  CSSPد مرستې په پایله کې د بندیانو تصنیف چه په  ۲۰۱۰کال کې پیل شوې وه د یو پر دریمه
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زندانیانو په برخه کې بشپړه شوې ده.
 INLزیات شمیر هغه ستونزې وپیږندلې چه اصالحي سیستم ته ورپیښې دي ،په بې ساري ډول د نفوس
زیاتوالي ،د مرستو کموالۍ ،متزلزله زیربنا ،د کارکونکو ټیټ شمیر ،د برق د اسانتیا په برخه کې ستونزې
او نیګړتیاوې او د نمایندګیو او په کابل کې د مرکز ترمنځ ته نیګړي ارتباطاتو شتون د یو شمیر ننګونو څخه
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دي.

معلوماتو ته الس رسۍ

د غوره او ښې دولتدارۍ یو اصل بې پرې او مستقل مطبوعات او اګاه ملت ګڼل کیږي .د مطبوعاتو ازادي په
افغانستان کې الهم یوه ستونزه پاتې ده .د  USAIDد معلوماتو پر بنسټ ،د نسبي ازادۍ سره بیا هم ژورنالیستان
تهدید ،وهل ،شکنجه او بیرول کیږي USAID .د مطبوعاتي پرمختیا او قدرت ورکولو د پروژې له الرې د
خپلواکو مطبوعاتو سره مرسته او د هغه څخه مالتړ کوي؛ نوموړي پروګرام په منظم ډول د چارو په اړه څارنه
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او د مطبوعاتو د ازادۍ او د ژورنالیستانو د تهدید په اړه راپور ورکوي.
د  USAIDد معلوماتو پر اساس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او  USAIDپه ګډه د موبایل یا ګرځنده
تیلفونونو له الرې معلوماتو ته د الس رسي څخه په ګټې د غوره دولتدارۍ د رامنځ ته کولو د هڅو څخه مالتړ
کوي .د  ۲۰۱۱کال د مارچ په میاشت کې  USAIDد موبایل خبر پروژه پیل کړه ،چه د موبایل تیلفونونو خبري
خدمتونه دي او خبرونه او معلومات راټول او د کاروکونکو د غوښتنې سره سم یی هغوی ته وړاندي کوي.

94

د افغانستان بیا رغونه

I

ځانګړی عمومي پلټونکی

دولتداري

 USAIDاټکل کوي چه یو ځل نوموړي پروګرام خپل فعالیت پیل کړي نو کارونکي به یی رادیویی خپرونې د
موبایل تیلفون له الرې په ډیر کم او یا هم د کوم لګښت پرته واوري او د دغه اسانتیا څخه برخمن شي .نوموړي
پروګرام معلوماتو ته د الس رسي د بنسټ لخوا چه د افغانانو پر مشري یو سازمان دي پرمخ وړل کیږي .موبایل
تیکنالوژي هم کوالی شي د عامه تنظیم په برخه کې رغنده رول ولري USAID .ته معلومه شوه چه هغه د
ننګرهار والیت د ولسوالیو شورا  ۱۱۳غړو ته د موبایل له الرې د معاشاتو د ورکولو یو پروګرام پیل کوي ،دغه
273
پروګرام د افغانستان د عامه پوهاوي د پروګرام له الرې ترسره کیږي.

بشری حقوق

د افغانستان د بشري حقوقو مسله الهم د امریکا د هڅو لپاره یوه د پام وړ مسله ده .دغه برخه د افغانستان د بشري
حقوقو په برخه کې د زندانونو ،بې ځایه شوو ،د ښځو د خونديتوب او د ماشومانو د حقوقو په ګډون د شمیر مسلو
په اړه معلومات بیانوي.

بندیان او زندانونه
د ملګرو ملتونو د سرمنشي په وینا ،پدې درو میاشتو کې هم د تیر په شان د افغان قانون تطبیق کونکو او امنیتي
چارواکو لخوا د خپل سري زندانونو شتون د قانون د حاکمیت او رول په اړه ستره ننګونه او د عامه خلکو په
نظر د قضایی او امنیتي چارواکو په اړه پر باور او اعتماد باندي منفي اغیزه کوي .یونما ال هم د ناوړه چلند،
د هیڅ ډول محکمې پرته په بند کې د زیات وخت لپاره بندي ساتلو او حقوقي او قانوني سالمشورو بنسټونو ته د
نه الس رسي په اړه چه ملي امنیت د ریاست او د عدلیې وزارت لخوا پرمخ وړل کیږي زیات شمیر ادعاوې
او شکایتونه ترالسه کړي دي .دا پداسي حال کې ده چې سرمنشي ته معلومه شوه چه په یو شمیر بندیخانو کې
وضعیت او حالت ښه شوي دي ،په ځانګړې توګه په هغه سیمو کې چه د ظرفیت د ارتقا او زیربنا په برخه کې
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کار پکې شوی دي.

بی ځایه شوی وګړی
د  ۲۰۱۱کال د مارچ په ۲۸مه د ملګرو ملتونو د مهاجرینو سترې کمیساری ( )UNHCRد پناه غوښتنې د بڼه
په اړه خپل کلنۍ راپور خپور کړ .په کال  ۲۰۱۰کې افغان مهاجرین په نړي کې د  ۲۴۸۰۰پناه غوښتنې د پیښو
په درلودلو سره په نړی کې دویم ځای درلود ،دغه سروې په امریکا ،اروپا او نورو غوره شوو غیر اورپایی
هیوادونو کې د  UNHCRسره د ثبت شوو غوښتنو پر اساس دي .نوموړې شمیره د  ۲۰۰۹کال په پرتله  ۹په
سلو کې کموالۍ ښایی ،هغه وخت افغانستان د  ۲۷۲۰۰پیښو په درلودلو سره په نړۍ کې لومړي مقام درلود .په
کال  ۲۰۱۰کې په جرمني کې د ( )۵۹۰۰او په سویډن کې د ( )۲۴۰۰قضیو په درلودلو د افغانانو لپاره ستر
هیوادونه وه؛د امریکا متحده ایاالتو د افغان پناه غوښتنکو لخوا په کال  ۲۰۱۰کې  ۵۴۸پیښې ترالسه کړې چه
تقریبا د ۲۰۰۹م کال د شمیره سره یو شان ده.
د  UNHCRاود افغانستان د مهاجرینو د وزارت د معلوماتو پر بنسټ د پناه غوښتنې د پیښو په شمیر کې
دغه کموالۍ امکان لري په هغه هیوادونو کې چه پناه غوښتنکې الړ شي د مهاجرت په قانون کې تازه محدودیتونه
وي .پدې نږدې کلونو کې په سلګونه افغان پناه غوښتونکي د استرلیا او اروپا څخه بیرته افغانستان ته شړل شوي
دي .د  ۲۰۱۱کال د جنوري په  ۱۷مه افغان دولت او د استرالیا هیواد د پناه غوښتنې د مسلې په اړه یو تفاهم لیک
امضا کړ .یونما ته معلومه شوې چه د استرالیا هیواد باور لري چه د یادې شوې تفاهم نامې پر اساس هغه هیواد
کوالی شي هغه افغان پناه غوښتونکي چه د پناه غوښتنې درخواستی یی نه وی منل شوې کوالی شي د خپل هیواد
276
څخه وشړي خو افغان دولت بیا دا نه مني او وایی چه د استرالیا هیواد نوړې تفاهم نامه تحریف کړې ده.
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د متحده ایاالتو د کانګرس لپاره راپور  Iاپریل ۲۰۱۱ ،۳۰

95

پناه غوښتونکي :یو کس چه د نړیوالې پناه
غوښتنه یی ګړې او د مهاجرت د پناه غوښتنې د
حالت په اړه تر اوسه هم پریکړه نه ده شوې .په
افغانستان کې د پناه غوښتې د ډیرۍ پیښو اصلي
الملونه د امنیت کمزورتیا ،خراب اقتصادي
ټولنیز وضعیت او د راتلونکي په اړه ناامیدي او
ناباوري جوړوي.

سرچینه :یونما " ،افغان پناه غوښتونکي د مهاجرت د سختو قوانینو ښکار شوي"،
3/31/2011؛  "،UNHCRپه صنعتي هیوادونو کې د پناه غوښتنې کچه او دود
 ۲۰۱۰کال"3/28/2011

دولتداري

د  UNHCRد معلوماتو پر بنسټ ،د افغان مهاجرینو ډیرۍ برخه اوس هم په منځنۍ اسیا کې ژوند کوي؛
زیات شمیر یی (حدودا  )۹۰۰۰۰۰په ایران او (نږدې  ۲میلیون افغان مهاجرین) په پاکستان کې ژوند کوي .په
 ۲۰۱۰کال کې تر  ۱۱۰۰۰۰ډیر افغان مهاجرین خپل هیواد ته ستانه شول ،چه د  ۲۰۰۹کال په پرتله چه دغه
شمیره  ۵۴۰۰۰وه کره زیاتوالۍ ښایی 277.د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي په هغه درو میاشتو کې چه د
 ۲۰۱۱کال د مارچ په  ۳۱پای ته ورسیدل ،د امریکا هیواد د مهاجرینو په برخه کې کوم غیر دولتي سازمان نه
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دي پرانیستي او نه یی هم پدې برخه کې کار کونکي کومې ادارې لپاره مالي مرستې منلي دي.

د جندر مساوات
د سيګار پلټنې
د  ۲۰۱۰کال د سیګار پلټنې د افغانستان د
ښځو او جنکیانو د غوښتنې په اړه د راپور
ورکولو او حلولو په موخه او د کانګرس
هدایاتو ته په کتو د ال زیاتې همغږي غوښتنه
کړې وه .د ال زیاتو معلوماتو لپاره مهرباني
وکړي دې پتې ته  www.sigar.milالړ
شي.

ځیني افغانان د ښځو د خوندیتوب فعالیتونو ته د
کور څخه د تیښتې ،طالق اخیستلو ،او د غربي
دود او فرهنګ د خپلولو او ناوړه دود په سترګه
ګوري .د افغان تلویزیون له الرې زیات شمیر بد نام
کونکي اعالنونه خپاره شوي او وایی چه د ښځو
د خوندیتوب مسله د فحشا د لومړي ګام په نامه
ده .هغه غیر دولتي سازمانونه چه پدې برخه کې
کار او فعالیت کوي د دغه راز اعالنونو په اړه او د
هغوي پر فعالیت ،امنیت او د عامه نظر په اړه ډیره
اندیښنه لري.
سرچینه ،USAID :د سیګار د معلوماتو پوښتنې ته ځواب.۲۰۱۱\۱\۴ ،

په افغان ټولنه کې د ښځو حقوق د نړیوالې ټولنې او افغان دولت تر منځ یوه د سترو او النجمنو مسلو څخه پاتي
ده .پدې درو میاشتو کې د ښځو د خوندیتوب مسله یوه د ګرمو او د مناقشې ډکه مسله وه.

د ښځو خوندیتوب
د  USAIDپه وینا ،د افغانستان دولت د ښځو د پناه یا خوندیتوب په اړه بیالبیل نظرونه وړاندي کړي دي ،چه
په افغان ټولنه کې د ښځو د حقوقو په اړه د نزاع طلبي ښکارندوی کوي .د ښځو پروړاندي تاوتریخوالی د منځه
وړولو د  ۲۰۰۹کال د قانون او د افغان دولت د  ۲۰۰۸ ۲۰۰۸-د ښځو په اړه ملي عملتي پالن په رڼا کې ښځو
مهم خوندیتوب تر السه کړ .د  USAIDپه وینا ،خو په  ۲۰۱۱کال د جنوري په میاشت کې د خوندیتوب په اړه
وړاندي شوې طرحې اندیښتنې راوپارولې ،ځکه هغوي د ظرفیت د ټیټوالي او اړه ښځو ته نه د رسیدلو د خطر له
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کبله د امریکا مرستې د تهدید او خطر سره مخامخ کړي دي.
نوموړې طرحه وړاندیز کوي چه د هغه  ۱۱غیر دولتي سازمانونو مسولیت چه درې یی د بهرنیو چارو د
وزارت لخوا د  INLله الرې ترسره کیږي غوښتنه کوي چه دغه چارې د افغانستان د ښځو د وزارت لخوا پرمخ
یوړل شي INL .همدا ډول درې نوې پروژې چه اټکل کیږي د مې په میاشت کې پیل شي تمویلوي .که چیري
عملي شي نو د دې طرحې د مقرراتو پر اساس د  INLټولې د خوندیتوب وړاندي کونکي پروژې باید وتړل شي
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او په بې سارې توګه به اړه ښځو لپاره د خوندیتوب اسانتیاو ته الس رسۍ محدود کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په وینا د افغانستان د ښځو چارو وزارت د دغه النجمنې طرحې په اړه
خپلې مهمې انګیرنې بیان کړي .د اپریل د میاشتې په  ۲مه نیټه باندي نوموړي مقرره د تقنین لخوا په جدي توګه
بیاوکتل وشو .په بیاکتل شوي طرحه کې د افغانستان د ښځو د چارو د وزارت ،نړیوالې ټولنې ،د خوندیتوب په
برخه کې د غیر دولتي سازمانونو او مدنې ټولنو سازمانونو رهبری ته اشاره کوي .د هغه پر اساس د ښځو د
چارو په وزارت کې د خوندیتوب یو ریاست جوړ کړي ترڅو د غیر دولتي سازمانونو لخوا د خوندیتوب چارې
وڅاري او په نږدې راتلونکي کې په نوموړي وزارت کې د خوندیتوب برخه پرانیږي USAID .ته معلومه شوه
چه د ښځو چارو وزارت د پروګرامونو د لومړیتوبونو پروګرام ( )PPRموخې او اهداف دغه وزارت ته یوازي
د څار او د ارزونې فعالیتونو اجازه ورکوي .د امریکا بهرنیو چارو وزارت ته جوته شوه چه د امریکا دولت،
غیر دولتي سازمانونه او نړیواله ټولنه به د دې حساسې موضوع په اړه د ښځو چارو د وزارت سره ګډ کار ته
281
دوام ورکړي.
د  ۲۰۱۰کال د دسمبر په میاشت کې د یونما لخوا د " د ناوړه دودونو کارونه او د قانون حاکمیت او د ښځو
پر وړاندي د تاوتریخوالي د منځه وړل" ،د ملګرو ملتونو د نفوس فنډ ( ،)UNFPAد کورنیو چارو د وزارت او
د اروپایی اتحادیې د پولیسو په همکاری د ښځو پر وړاندي د تاوتریخوالي د منځه وړولو په اړه یو روزنیز منول
رامنځ ته او جوړ کړ .د ملګرو ملتونو د سرمنشي له قوله چه ویلي یی دي د افغانستان د پولیسو اکادمی دغه منول
282
په خپل تحصلي پروګرام کې شامل کړی دي.
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دولتداري

د ماشومانو حقوق
د  ۲۰۱۱کال د جنوري په  ۳۰نیټه افغان دولت او د ملګرو ملتونو ادارې د ماشومانو د خوندیتوب په اړه یو پالن
الس لیک کړ چه د هغه پر اساس به ماشومان د افغانستان په اردو ،استخباراتو او محلي پولیس لیکو ته نه جذبیږي
 هغه کار چه په هغه سره افغانستان د ملګرو ملتونو لخوا دهغه هیوادونو په جمع کې حساب شوی وو" چه پهجنګي تاوتریخوالي که یی د ماشومانو پروړاندي جدي سرغړونې ترسره کړې دي" 283.دغه پالن د افغان دولت
څخه غوښتنه کوي چه د نوموړو ادارو لیکو ته د جذب په وخت کې د عالقه مندانو څخه د هغوي د زیږدنې او
د عمر د سند تصدیق ته ډير اهمیت ورکړي ،او هغه چه د قانوني عمر څخه کم کسان په دندو ګماري باید پر
وړاندي یی قانوني چلند وشي .د ملګرو ملتونو سرمنشي وویل چه دغه پالن د هغه هڅو چه غواړي ماشومان د
مضرو کړونو پروړاندي لکه په دنده باندي د قانوني عمر د پوره کولو وړاندي ګمارنه ،د ماشومانو پر وړاندي
تاوتریخوالۍ ،جنسي ناوړه ګټه اخیستنه ،په ښوونځیو او روغتونونو حملې ،اختطاف او بشري حقوقو د الس رسي
په برخه کې الزیات مثتب ګامونه اوچت کړل شي 284.یونما دغه کار د یو مهم ګام په توګه ارزولی ،او نړیواله
285
ټولنه باید ډاډه ،دوامداره او اوږد مهالې مرستې د نومړې پروګرام د بریا په موخه ترسره کړي.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي په وینا د سولې عالي شورا د ماشومانو د خوندیتوب د پالن تطبیق ته هوډمن دي
او د هغه څخه به د خپلو فعالیتونو د ترسره کولو په وخت کې ګټه واخلي .شورا وپتیله چه د ماشومانو ملکي ژوند
ته راستندل باید د  APRPد پروګرام یو د اهدافو څخه وي .هغوی همدا ډول ومنله چه باید د غیر دولتي اړخو
سره د هغه ماشومانو چه پدې ځانګړي کتګوری که راځي د خالصون او ازادۍ په برخه کې ژر تر ژر خبرې
286
پیل کړي.
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اقتصادي او ټولنیز پرمختګ
د  ۲۰۱۱کال د مارچ تر ۳۱مې نیټې پورې د امریکا متحده ایاالتو د افغانستان د دولتدارۍ او اقتصادي پرمختګ
په برخه کې  ۱۶،۶ملیارډ ډالره مرسته کړې ده ،لکه څرنګه چه په ب یا  Bضمیمه کې ښودل شوي دي .لکه
څرنګه چه سیګار د  ۲۰۱۱کال د جنوري د میاشتي په راپور کې هم ورته اشاره شوې وه د افغانستان اقتصادي
پرمختګ تر ډیره حده په هغو لګښت پورې تړلۍ دي چه د امنیت او بیارغونې په برخه کې د نړیوالې ټولنې لخوا
ترسره کیږی .البته پدې درو میاشتو کې د کابل بانګ د اقتصادي کړکیج له کبله د افغانستان لپاره د نړیوال فنډ
( )IMFپروګرام د افغانستان لپاره د پيسو د نه ورکولو سبب شو ،او همدرانګه د دې المل شو چه یو شمیر نړیوال
مرسته کوونکي د افغانستان د بیارغونې لپاره د باوري فنډ ( )ARTFخپلې مرستې وځنډوي او یا هم افغان دولت
ته په مستقيم ډول د مرستو ورکولو په اړه فکر وکړي.
یو بل مهم پرمختګ دا دي ،چه د افغانستان جمهوري اسالمي دولت د خصوصي امنیتي کمپنیو سره یوې
هوکړې او موافقې ته ورسید ،چه د مخې به یی خصوصي امنیتي کمپني د یوه راتلونکي کال لپاره د بیارغونې
د پروژو سره د امنیت په برخه کې فعالیت ترسره کړي .دغه د هغه خصوصي غیر دولتي ادارو لپاره چه د
بیارغونې په برخه کې فعالیت کوي یوه لویه تشویش او اندیښنه وه .دغه برخه د نوموړو پرمختګونو په اړه لنډ
معلومات وړاندي کوي ،او هم دا رنګه د دې درو میاشتو په ترڅ کې د بنیادي او مهم خدمتونو د وړاندي کولو ،د
مهمو اساسي زیربناو د رغونې او د افغانانو د ظرفیت د لوړولو په برخه کې مهم معلومات شامل دي.

مخکښ څرګندونکی

پدې در میاشتو کې د افغانستان اقتصاد بیا هم خپلې ودې ته دوام ورکړ خو په همدې حال کې د پیسو تورم یا
پړسوب هم دوام درلود .د بانکي سکتور په برخه کې کړکیچ ال هم دوام درلود که څه هم د کابل بانک او د عزیزي
بانک په باره کې عدلي پلټو په برخه کې یو شمیر پرمختګونه راپور ورکړل شوي وه .د امریکا د مرستو په اړه
د افغان دولت د وزارتخانو لخوا د حساب ورکولو د ظرفیت په اړه د کانګرس اندیښنې د  ۲۰۱۱مالي کال لپاره
د امریکا د بودجې په ګډون په مستقیم ډول د افغان دولت سره د مرستو تر سره کولو په برخه کې اندیښنې او
تشویشونه څرنګند شوي دي .دبهرنيو مرستو په اړه د  ۲۰۱۱مالي کال د بودجې په اړه د ال زیاتو معلومات لپاره
مهرباني وکړي  ۲برخې ته ستانه شي.

اقتصادي پرمختګ او GDP
د اسیا د پرمختګ د بانک د تازه معلوماتو پر اساس په  ۱۳۸۹شمسي کال په اخر کې چه د ۲۰۱۱د مارچ د
 ۲۰سره سمون لري د افغانستان د اقتصادي پرمختګ ګچه یا  GDPقوي یعني  ۸،۲٪زیاتوالۍ موندلۍ دي.
لکه څرنګه چه د سیګار په پخوانیو راپورونه کې هم اشاره ورته شوې د دې پرمختګ اصلي الملونه په امنیتي
او پرمختیایی برخو کې د مرستو کارول دي .د نوموړي بانک د اټکل سره سم د راتلونکي مالي کال لپاره هم
د اقتصادي پرمختګ فیصدي  ۸تر  ۹٪پورې اټکل شوې دا ټول د نړیوالو د مرستو دوام ته ،دګرهنې او عامه
287
خدمتونو په برخه کې پرمختګ او همدا رانګه د کابل بانک د کړیکچ هواري ته په کتو اټکل شوي دي.
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د پیسو پړسوب
په افغان اقتصاد کې د پیسو پړسوب پدې درو میاشتو کې نړیوال خوارکي موادو د بیې زیاتوالۍ ،د پیسو توسعه او
د ایران لخوا پر تیلو او ګاز باندي د بندیز او نوموړو سونګ توکو د بیې د زیاتوالي له کبله رامنځ ته شوی وه .د
نړیوال مالي فنډ یا  IMFد معلوماتو پر اساس ،د پیسو دغه پړسوب د  ۲۰۱۰کال د جوالی د  ۵٪څخه د ۲۰۱۱
کال د جنوري په میاشت کې  ٪۱۸،۴ته زیات شو ADB 288.هم د پیسو د پړسوبوالي د فشارونو راپور ورسته
تر هغه چه ورته معلومه شوه چه د خوراکي توکو بیه د  ۲۰۱۱کال د فبروري په میاشت کې د تیر کال په نسبت
289
 ۲۰،۹٪که زیاتوالۍ موندلۍ دي خپاره کړل.
د پيسو د پړسوب کچه هله ال پسې زیاته شوه چه ایراني چارواکو د خپلې خاورې څخه افغانستان د تیلو او ګاز
د لیږدولو پر بهیر بندیز ولګاوه 290.اازادۍ /یا د ازادې اروپا راډیو د معلوماتو پر بنسټ ایران پر هغه ټانګرانو چه
په خپله خاوره کې یی ګرځولي وه ،ځانګړي فیس هم وضع کړي وه291.د ایراني چارواکو سره د خبرو وروسته
افغان چارواکو اعالن وکړ چه ستونزه هواره او حل شوې ده .د ناټو لخوا په یوه خپره شوې اعالمیه کې راغلي،
چه د افغانستان جمهوري اسالمي دولت د ایراني چارواکو سره وروسته تر هغه دغه هوکړې ته ورسیدل چه تعهد
یی وکړ د خپل اړتیا وړ یوه برخه ګاز او ډیزل به د ایران څخه پلوري 292.افغانستان خپلې د تیلو تصفیه خانې
نلري؛ او ایران ال د پخوا د افغانستان لپاره  ۳۰٪تصفیه شوي تیل واردوي 293.د دغه اقتصادي بندیز یوه اغیزه د
تیلو په بیه کې د پام وړ زیاتوالۍ وه ،د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په وینا د دغه بندیز او د بیه لوړالي اغیزه
294
د هیواد په لویدیځو برخو باندي د پام وړ وه.

د کریدیټ غزولو اسانتیا( :)ECFچه پخوا د
فقر د منځه وړولو او د اقتصاد د پراختیا په نامه
یادېدلې ECF ،هغه هیوادونو ته چه د پيسو
ورکولو د غزول شوو بالنسونو په برخه کې د
ستونزو سره مخامخ دي مالي مرستې ترسره
کوي ECF .د  IMFلخوا رامنځ ته شوی تر څو
د  IMFد مالي مرستو په اړه ال زیات وسیع او
پراخ اصالحات او د هر هیواد د ځانګړو شرایطو
ته په پام په غوره او منظمه توګه مالي مرستې
وکړای شي.

سرچینه :د  IMFخبرپاڼه :د  IMFد کریدټ د غزولو اسانتیا

بانكداري

پدې ربع کې په بانکي برخه کې پرمختیا د نړیوال مالي فنډ یا  IMFاو د افغان دولت ترمنځ د نوي کریدیټ د
پراخیتا د اسانتیا یا ( )ECFد پروګرام پر سر خبرو اترو تر سیوري الندي کړې وې .د  ECFتیر پروګرام د
 ۲۰۱۰کال د سپتمبر په میاشت کې تر معین وخت تیر شو ECF .د نړیوالې ټولنې لپاره یوه مهم محک ګڼل کیږي:
ډیرۍ هیوادونه به تر هغه وخته د افغانستان د بیارغونې لپاره مرستې ترسره نکړي ترڅو چې د  IMFد قرضې
295
یو پروګرام نه وي ځاي پر ځای شوی.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي د معلوماتو پر بنسټ د ( اقتصادي دولتداري او د پالیسۍ د ریفورم) لپاره د ARTF
د فنډ څخه مصرف شوې  ۷۰میلیون ډالره کیدای شي تر هغه وخته وځنډول شي چه د  IMFکوم اړوند پروګرام
تطبیق او ځای پر ځای نشي .د  ARTFسپما د لګښتونو لپاره د پیسو ورکولو دریچه شاید اغزمنه شي ،او که
چیري حالت قابو او حل نشي ډیرۍ دوه اړخیزه مرسته کونکي شاید یا خو خپلې مرستې وځنډوي او یا یی هم د
296
بل چینل د الرې ترسره کړي.
 IMFدا په ډاګه کړې ده ،چه تر هغه وخت پورې چه د افغانستان بانک د کابل بانک قضیه په شفاف ،با اعتباره
او د بشپړ مالي پالن د طرحې پرته حل نکړي ،د افغانستان لپاره بل د  ECFپروګرام پیل او په نظر کې ونه
نیسي ,According to the IMF 297.د  IMFپه وینا د افغان دولت لخوا د کابل بانک د ستونزې د هواري په
298
برخه کې باید دغه برخو د جدي پام وشي:
•د بانک او د بانکي سیستم د خونديتوب لپاره اوچت او ترسره شوي ګامونو او اقداماتو په اړه باید ټول
معلومات په روښانه توګو د ارتباطاتو له طریقه شریک کړل شي.
•باید تضمین کړل شي چه د هر ډول غیر قانونی کړنو سره به د اړوند قانون په رڼا کې چلند کیږي.
•د بانک د خرڅالو او یا هم د هغه د تشکیالتو د راکمولو په اړه هر ډول پریکړه باید وروسته د بانک د
امالکو مدیرت ترسره شي.
•د حکومتي منابعو په اساس د افغانستان د بانک لخوا پر مهم عنوانو بیا نظر اچول
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د امریکا د خزانې د چارواکو پر وینا د افغان دولت او د پیسو د نړیوال فنډ تر منځ خبري اتري ډیرې ورو
پر مخ روانې وې .او د  ۲۰۱۱کال د مارچ تر  ۳۱مې نیټې پورې هیڅ پریکړې ته نه و رسیدلي 299.د  IMFیوه
چارواکي دا هم وویل چه د کابل بانک د تاون د جبران او هغه ته په کتو د افغان دولت سره د اړوندو عوایدو په
اړه هم خبرې اترې روانې دي ADB 300.ته معلومه شوه چه د افغانستان بانک په نظر کې لرې چه د کابل بانک
د رامنځ ته شوي کړکیچ لپاره به  ۴۰۰میلیون ډالره مرستې وکړي خو شاید ال زیاتو مرسته اړتیا وي 301.د خزانې
د چارواکو په وینا د کابل بانک د کړکیچ هوارول د افغانستان د بودجې پر چارو خورا ستر اغز او د هغه لپاره
ډیر مهم دي 302.د هغه پیسو شمیر چه په کابل بانک کې د ننه د تزویري قرضو په ډول لیږدول شوي دي ال هم
نه دي معلومې؛ خو د  USAIDد ځانګړي عمومي پلټونکي د دفتر لخوا د  ۲۰۱۱کال د مارچ پر  ۱۶د ترسره
303
شوې پلټنې په اساس کيداي شي دغه شمیره  ۸۵۰میلیون ډالره وي.

د بانکونو د ادارې په برخه کې د ظرفیت لوړول
د  USAIDد ځانګړي عمومی پلټونکي د دفتر د بیاکتنې په اساس په افغانستان کې د  USAIDلخوا د افغانستان
د بانک سره د څو پروژو له الرې د بانکي ادارې په اړه مرسته او همکاري شوې ده .دغه پروژې د  ۹۲میلیون
ډالرو په ارزښت د اقتصادي پرمختګ  ،د دولتدارۍ ابتکارات ( ،)EGGIد افغانستان بانک د مالي څار او نظارت
د ریاست سره د مرستو په لړ کې منل شوې  ۹،۸میلیون ډالره شامل دي 304.وروسته تر هغه چه د کابل بانک د
کړیکچ موضوع علني شوه ،امریکایی چارواکي د ( )EGGIلخوا د ترسره شوو مرستو په اړه انديښمن شول چه
ونشوالی کوالی په کابل بانک د رامنځ ته شوي ستر کړکیچ په موندلو کې چه نږدې وه نوموړي بانک د سقوط
سره مخامخ کړي پاتي راغلل .په ترسره شوې بیاکتنه کې راغلي ،چه  USAIDد ځانګړي عمومي پلټونکي څخه
یی پوښتنه کړې ده ،چه ایا د  USAIDکارکونکي او یا د  EGGIقراردادیانو په کابل بانک کې د شته فساد په
اړه د خپلو مسولیتونو څخه سترګې پټولې او یا یی د هغه په اړه ناغیړي کوله 305.د  USAIDعمومي پلټونکي د
دفتر لخوا د ترسره شوې بیاکتنې په اړه د ال زیاتو معلوماتو لپاره  ۴برخې ته ستانه شي.
لکه څرنګه چه د سیګار په تیرو راپورونو کې هم اشاره ورته شوې وه د افغان ملي امنیتي ځواک او د عامه
کارکونکو د معاشاتو ډیرۍ برخه د کابل بانک د برقي یا الکترونکي سیستم له الرې ترسره او انتقالیږي .د خزانې
د چارواکو په وینا دغه انتقاالت اوس هم د کوم ځنډ او خنډ څخه پرته ترسره کیږي خو بدیلې الرې چارې د سپړلو
په حال کې دي .اټکل کیږي د بدیلو الرو چارو په اړه یو وړاندیز یا پروپزل غوښتنه د دې درو میاشتو په ترڅ کې
ترسره شي .د خزانې د چارواکو پر وینا چه د غوښتنه اوس د شپږو میاشتو لپاره ځنډول شوې ده ځکه چې نورې
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الرې چارې لکه د ګرځنده تیلفون له الرې د پيسو ورکولو سیستمونه تر غور الندي دي.

د تجارتي بانکونو په اړه پلټنې
لکه څرنګه چه د  ۲۰۱۱کال د جنوري د میاشتې په راپور کې راغلي وه  ،د عزیزي او کابل بانک په اړه د
افغانستان بانک لخوا عدلي څیړنې سبب شولې چه د خزانې چارواکې وړاندیز شوې  ۱۰میلیون ډالره مرستې د دغه
پلټنو څخه راوګرځوي .د دې درو میاشتو په ترڅ کې د خزانې چارواکو ویلي ،برتانیا او کاناډا حکومت توافق
کړی چه د  IMFله طریقه دغه پلټنې تمویل کړي .د افغانستان بانک د پلټونکو شرکتونو په اړه د دریو داوطلبیو
په اړه تخنیکي بیاکته بشپړې کړې دي او د هغه جملې څخه یی دوې د قناعت وړ موندلي دي .د خزانې د چارو
په وینا د افغانستان بانک هوکړه کړې چه د دغه عدلي پلټونکو په اړه موندې د ماليې وزارت ،د افغانستان بانک
او د  IMFاو د برتانیا او د کاناډا د حکومت سره شریکې کړي .اټکل کیږي چه د غه پلټنې د  ۲۰۱۱کال د اپریل
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په میاشت کې پیل او د  ۲۶اونیو په ترڅ کې بشپړې شي.
برسیره پردې نړیوال بانک به د  ۱۰نورو بانکونو په اړه د احتیاطي پلټنو په اړه مالي شرچینې برابروي .د
خزانې د چارو واکو په وینا ،د نړیوال بانک د الرښونو او تګ الرو په اساس د افغانستان بانک کوالی شي د دغه

د متحده ایاالتو د کانګرس لپاره راپور  Iاپریل ۲۰۱۱ ،۳۰
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د سيګار پلټنې
سیګار د افغانستان د بانکي سکتور په اړه
یوه پلټنه ترسره کوي تر څو د امریکایی
ادارو سره مرسته وکړي چه د هغه امریکایی
مرستو په اړه چه د افغانستان په اقتصاد کې
ترې ګټه اخیتسل کيږي په اړه یی معلومات
ترالسه او تعقیب کړای شي .همدا ډول دغه
پلټنې به د هغه ستونزو په اړه چه د افغانستان
د مالي سکتور د ظرفیت د لوړولو په برخه
کې امریکا هڅو ته ورپیښې دي وازمویی او
هغه په ګوته کړي .د ال زیاتو معلوماتو لپاره
 ۱برخې ۱۸ ،پاڼې ته ستانه شي.

اقتصادي او ټولنیز پرمختګ

احتیاطي پلټنه :د بانک د پالیسیو ،تګ الرو
ارزونه ترڅو د کریدیټ ،ذوب کیدلو او عملیاتي
خطرونو سره مرسته وکړای شي.

سرچینه "،FDIC :قوانین ،مقررات او اړوند قوانین 7500-FRB "،مقررات،
 206.3برخه( ،احتیاطي تدابیر)،چه  4/6/2011نیټه په انالین ډول ورته الس رسۍ
شوي.

پلټونو د ترسره کولو لپاره د پلټنې دوه شرکتونه غوره کړي .د نړیوال بانک لخوا د پلټونکو شرکتونو او دهغوی د
کارکوونکو لپاره ډیر ټیټ د کاري تجربې شرایط او مقررات ،د شرکت د اندازې په اړه ځانګړي معیارات ،او دا
چه باید نوموړي شرکتونه د  ISOلخوا تصدیق شوی ،ټاکلي دي .د خزانې د چارواکو په وینا د نورو بانکونو په
اړه احتیاطي پلټنې به د  ۲۰۱۱کال د سپتمبر په میاشت کې پيل او حدودا  ۲۶اونۍ وخت به ونیسي .او پایلې به د
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 ،DABنړیوال بانک او د پیسو د مالي فنډ سره شریک کړل شي.

د پیسو د منځلو پر وړاندي فعالیتونه
د دې درو میاشتو په ترڅ کې ،د خزانې چارواکو نوی انصاري حوالې شرکت– چه په کابل کې یی مرکز دي -په
منځني ختیځ او جنوبي اسیا کې د مخدره توکو د تجارت څخه د ترالسه شوو پیسو د منځلو په اړه تر ټولو مخکښ
رول لوبوي په ګوته کړ .د نوي انصاري د حوالې خدمتونه د ټول افغانستان او د متحده عربي اماراتو کې تر
ټولو لوی د پيسو د تبادلې شرکت دي309.د حوالې نوموړې شرکت په دوبی کې د خپلو څانګو له الرې نړیوالو او
امریکایی مالي ادارو ته په ملیارډونو ډالر انتقالوي .د خپلو اقداماتو په دوام کې ،د خزانې چارواکو په امریکا کې
د  ۱۵هغه تنو چه د نوموړې شبکې سره تړاو لري شتمنۍ منجمدې کړي .امریکایی وګړي او د نوي انصاري
حوالې د خدمتونو د شرکت او د یادو شوو  ۱۵تنو سره په همدې ډول اړیکو او معاملو کولو بندیز لګولي دي .د
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پیسو دغه تبادلې د تریاکو ،هروینو او مورفینو څخه تر السه شوو پيسو منځلو کې ستر رول درلود.

د عايداتو راغونډول

د اسیا د پرمختیایی بانک په وینا د افغانستان د مالیاتو په راټولو کې په منظم ډول زیاتوالۍ راغلي دي ،چه په کال
 ۲۰۰۶کې د  ۷،۵٪څخه په کال  ۲۰۱۰کې  ۹،۸٪ته اوچت شوي دي؛ خو دا عایدات د هغه لګښتونو او اړتیاو
لپاره چه د دولت لپاره اړین دي کم دي ۳.۲۸ .شمیره انځور په کې د ماليې وزارت لخوا د دغه واټن په اټکل
ښودل شوی دي .بانک همدا ډول راپور ورکړي چه د افغانستان دولت اوس هم به نړیوالو مرستو باندي اتکا
کوي ،نه یوازي د مالیاتو او لګښتونو د پورکولو تر منځ موجود واټن بلکه د افغانستان نږدې ټوله بودجې هم په
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نړیوالو مرستو باندي والړه ده.

 3.28انځور

ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻋﺎﻳﺩﺍﺕ ﺍﻭ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ
ﺩ  GDPﺩ ﺳﻬﻡ ﭘﻪ ﺣﻳﺙ ﻟګښﺗﻭﻧﻪ،
) SY 1387–1389ﻓﻳﺻﺩﻱ(
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ﮐﻭﺭﻧﻲ ﻋﺎﻳﺩﺍﺕ
ﺩ ﻋﻣﻠﻳﺎﺗﻭ ﻟګښﺗﻭﻧﻪ
ﻳﺎﺩﻭﻧﯥ :ﺩ ﺭﺍﻏﻭﻧډﻳﺩﻟﻭ ﭘﻪ ﺗﺭڅ ﮐﯥ ﺩ ﺍﻏﺯﻣﻥ ﺷﻭﻭ ﺷﻣﻳﺭ  =SYﺷﻣﺳﻲ ﮐﺎﻝ ،ﭼﻪ
ﺩ ﻣﺎﺭچ ﺩ  21څﺧﻪ ﺑﻳﺎ ﺩ ﺑﻝ ﮐﺎﻝ ﺩ ﻣﺎﺭچ ﺗﺭ  20ﺳﺭﻩ ﺗﻁﺎﺑﻕ ﻟﺭﻱ.
ﺳﺭﭼﻳﻧﻪ :ﺩ ﻣﺎﻟﻳﯥ ﻭﺯﺍﺭﺕ " ،ﺩ  1390ﺩ ﻣﻠﻲ ﺑﻭﺩﻳﺟﯥ ﺩ ﺍﻋﻼﻣﻳﯥ ﻁﺭﺣﻪ"،
.pp ,2/2011

مستقیمې مرستې

که چیري د افغانستان په وزارتخانو کې فساد د منځه یوړل شي او الزم اصالحات راوړل شي نو امریکا د
افغانستان د دولت سره په مستقیم ډول د مرستو ترسره کولو ته لیواله دي .هدف افغان دولت ته د  ۵۰٪امریکا
مرستو ورکول او سپارل دي .د خزانې د معلوماتو پر بنسټ د مستقیمو مرستو لپاره د اساس د ایښودلو په موخه د
ماليې وزارت د عامه مالي مدیرتي د ارزونې يوه پروژه پر الره اچولې ده .دغه ارزونه به په هر وزارت کې د
کارکونکو د ګمارنې ،طی مراحلو او د تګ الرو یا طرزالعملونو په اړه ترسره شي PKF LLP .چه د محاسبې
یو نړیوال شرکت دي او مرکز یی په برتانیا کې دي نړیوالې ټولنې ته یی د دغه ارزونې په اړه یو پالن وړاندي
کړی دي .هرکله چه نوموړی پالن منظورشي نو د اړوندې ادارې سالکاران او مشاورین به د  ۱۴وزارتخانو سره
د  ۳۸اونیو لپاره سالمشورې ورکړي .د خزانې په وینا ،د دغه ارزونو څخه به د نړیوالو زیاتیدونکي مرستو د
ادارې په برخه کې د وزارتخانو د کمزورتیاو د لیري کولو او د غوره ادارې لپاره په عملیاتي پالن جوړونو کې
کار اخیستل کیږي.
د  ۲۰۱۱کال د مارچ تر ۳۱مې نیټې پورې د خزانې  ۹تنو سالکارانو د افغانستان د ماليې ،کورنیو چارو
 ،ترانسپورت او فواید عامه وزارتونو ته سالمشورې او مرستې وړاندي کولې 313.د یادو نهو تنو څخه اوه یی
په افغانستان کې د ټول وخت لپاره په دنده ګمارل شويدي .نهه سالکاران په  ۴برخو کې سالمشورې او مرستې
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وړاندي کوي:
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د افغانستان بیا رغونه

I

ځانګړی عمومي پلټونکی

اقتصادي او ټولنیز پرمختګ

•د بودجې او مالي حساب ورکولو تقویه
•د اقتصادي جرایمو او فساد پر وړاندي مبارزه
•د داخلي پلټنو په برخه کې د ظرفیت اوچتول او د غیر مالیاتي عایداتو زیاتول
•د قرض په ډول د مرستو تر السه کول او د قرضو تنظیم
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په وینا ،د امریکا حکومت د ولسمشر حامد کرزي د هغه وینا چه د ۲۰۱۱
کال د مارچ په ۲۲مه یی افغانانو ته د نظامي او اقتصادي پرمختیایی پروګرامونو مسولیت انتقال او ورسپارل شي
مالتړ کوي .پدې کې د والیتی بیارغونې ډلې چه د هغه د الرې یو شمیر نړیوالې مرستې پرته له دې چه د مرکزي
دولت له الرې پرمخ یوړل شي کارول کیږي هم شاملې دي .د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په وینا هغه مرسته
کونکی ټولنې چه خپلې مرستې د والیتي بیارغونې د ډلو الرې کارولې د نویو الرو چارو په لټه کې دي او په محلې
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سطح باندي د خپلو مرستو د مصرفولو او لګولو په اړه د الرو چارو په ارزولو باندي کار کوي.

كارموندنه

 USAIDد کار په بدل کې د معاش له الرې افغانانو ته د کارموندلو لپاره درې لنډ مهالې پروګرامونه پر مخ
وړي ۳.۸ .شمیره جدول په کې د کار په بدل کې نقدو پیسو د ورکولو د هغه پروګرامونو ښکارندوی کوي چه د
 USAIDلخوا د  ۲۰۱۱کال د ۳۱مې نیټې پورې پرمخ وړل کیږي.

د افغانستان د څورلسو وزارتونو سره به د مستقیمو
مرستو د تنظیم او ادارې په اړه مرسته او همکاري
وشي:
ماليې
معدنونو
ټول ګټو
د کلیو د بیارغونې او پرمختیا
ښوونه او روزنه
د لوړو زده کړو
صحت عامه
عدلیې
د کلیو پراختیا
ترانسپورت او هوایی چلن
دمخدره توکو پروړاندي مبارزه
مخابرات
د اوبو او برښنا
د کرهنې ،اوبو لګونې او مالدارۍ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

سرچینه :د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته د خزانې ځواب.۲۰۱۱\۵\۴ ،

اړين خدمتونه

پدې درو میاشتو کې یو مهم پرمختګ دا وه چه نړیواله ټولنه او د ایساف ځواکونو د افغان دولت سره د یوې هوکړې
په ترڅ کې په دې توافق وکړ چه خصوصي امنیتي کمپني کوالی شي د راتلونکي یوه کال لپاره د پرمختیایی او
د بشري پروژو لپاره امنیتي خدمتونه وړاندي کړي .د بیارغونې ډیرۍ پروژې د خصوصي کمپنیو ،غیر دولتي
سازمانو او د نورو هغو ادارو لخوا پر مخ وکړل کیږي چه د خپلو چارو د پرمخ وړلو لپاره د امنیتي خصوصي
کمپنیو امنیتي خدمتونو ته اړتیا لری .وروسته تر هغه چه ولسمشر حامد کرزي د خصوصي امنیتي کمپنیو پر
فعالیت باندي تیر کال بندیز ولګاوه زیات شمیر کمپنیو د هیواد پريښودلو چمتوالۍ نیوالی و او په پرمختیایی او
بشري پروژو کې یی د میلیونو ډالرو په ارزښت پروژه نیمګړې پریښودلې.
 3.8جدول

د کار په بدل کې د نقدي پیسو دندې
پروګرام

لنډ مهالي کاري فرصتونو رامنځ ته شوي

د دندو یا کار ډول

موقعیت

د افغانستان د کرهنې د حاصالتو د
زیاتیدلو په اړه سند(واوچرونه)

د  ۲۰۰۹کال د سپتمبر راپديخوا (په ټولیز ډول)
د کار  ۱۳۳۴۸۱فرصتونه برابر او د ورځې په
 ۶،۴۵ډالرو باندي وړاندي شوي دي

د اوبو لګونې د کانال بیارغونه ،د فارم څخه تر مارکیټه سرکونه ،د اوبو د
ډم رغول ،د میوو د باغونو اداره او د درختو لګونې

هلمند او کندهار

د کانال پاکول ،د سیالبونو پروړاندي استنادي دیوالونه ،د وړو ډم رغونه ،د
فارم څخه تر مارکیټه پورې سرکونه

شمالي ،ختیځ او لویدیځې سیمې
په ځانګړې توګه هغه سیمې چه
د کوکنار کرکیلې ته تمایل لري

د شمال ،ختیځ او لویدیځ لپاره د اقتصادي د  ۲۰۰۹کال د مارچ د میاشتې راپدیخوا یی ( په
ټولیز ډول)  ۲۶۷۶۷کاري فرصتونه چه په کلني
بدیلونو انګیزې ()IDEA-NEW
ډول هر کارکونکي ته  ۱۸۴ډالره ورکول شوي او
ټول لګښت یی ۴،۹
میلیون ډالرو ته رسیږی.

د بدیل پرمختیایی پروګرام SW (ADP//د  ۲۰۰۸کال د مارچ څخه راپدیخوا( په ټولیز ډول) د کانالونو پاکونه او بیارغونه ،د کانال اخستنه او د محافظتي دیوالونو رغول ،فراه او ارزګان
د مارکیټ د رسیدلو په موخه د سرکونو بیارغونه د جغل اچولو په ګډون
د کار  ۹۴۸۰فرصتونه رامنځ ته کړي دي
)SW
سرچینېه :د  "USAIDخبر پاڼه ،IDEA-NEW,” 12/2010 :د سیګار د  4/4/2011معلوماتي پوښتنې ته د  USAIDځواب
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پدې درو میاشتو کې د نورو پرمختګونو څخه د افغان دولت هغه پالن وه چه غواړی د غیر مالیاتي عایداتو
له الرې خپل هوایی سکتور خدمتونه د شته ننګونو پر وړاندي تقویه او د حلقوي سرک د اخري برخې تکمیل
ځنډول کیدل وه.

د خصوصي امنیتي کمپنیانو یا  PSCپه اړه نوې ستراتیږي
په  ۲۰۱۰کال کې ولسمشر حامد کرزي په افغانستان کې د امنیتي خصوصي کمپنیانو پر فعالیت د بندیز په اړه یو
فرمان خپور کړ چه د هغه پراساس باید د  ۲۰۱۰کال تر اخره ټولې نوموړې کمپنی باید خپل فعالیت ودروي او د
نوموړو کمپنیو اړوندې چارې یی د افغانستان د عامه محافظت ځواک ته سپارلې وې .د امریکا متحده ایاالت چه
په پرنسیپ کې د دغه انتقال سره موافق دي غوښته یی وکړه چه د کورنیو چارو وزارت ته دې وخت ورکړل شي
تر څو وکوالی شي د نوموړي ځواک لخوا د مسولیت د قبولو لپاره د هغوی ظرفیت لوړ او هغوی دې دندې ته
چمتو کړي .د  ۲۰۱۱کال د مارچ په ۱۵مه د افغانستان اسالمي دولت یوه نوې ستراتیږي اعالن کړه چه په مطابق
یی خصوصي امنیتي کمپني د ځانګړ شرایط او ځانګړ محدودیتو ته په پام سره کوالی شي د راتلونکي یوه کال
لپاره په افغانستان کې خپل فعالیت ته ادامه ورکړي.
خصوصي امنیتي کمپنې په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې لپاره په درو مهمو برخو کې خدمتونه وړاندي
317
کوي:
•دیپلوماتیکې ټولنې لپاره سفارتونو او هغه سازمانونه چه دیپلوماتیک ماهیت او حالت لري ،لکه د پولیسو د
روزنې ماموریت
•ایساف :ټاکلي سیمې ،اکماالتو او د بیارغونې د پروژو په برخه کې امنیتي خدمتونه
•پرمختیایی پروژې :د بیارغونې او بشري مرستې او همکاري
316

لکه څرنګه چه په نوې ستراتیږي کې راغلي ،خصوصي امنیتي کمپنی کوالی شي د کورنیو چارو د وزارت
د شرایطو په پام کې نیولو ( د پرسونل د شمیر په ګډون) اجازه لري چه د ایساف او د دپلوماتیک پروژه په برخه
کې امنیتي خدمتونه وړاندي کړي 318.هغه خصوصي کمپنۍ چه د پرمختیایی او بشري پروژو لپاره امنیتي خدمتونه
وړاندي کوي کوالی شي یوازي د  ۲۰۱۲کال د مارچ تر  ۲۰مه پورې دغه خدمتونه وړاندي کړي 319.وروسته تر
دغه نیټې به د ټولو پرمختیایی او بشري پروژو امنیتي خدمتوونه د افغانستان پولیسو محافظتي ځواک یا APPF
ته وسپارل شی .که چیري تر ټاکلې مودې پورې د کورنیو چارو وزارت په دې ونه توانیګي چه نوموړي ځواک
د مسولیت د ترسره کولو لپاره چمتو او د هغوی ظرفیت لوړ کړي نو د پروژو تر تکمیله پورې اړوندې انفرادي
320
خصوصي امنیتي کمپني کوالی شي خپلو چارو ته دوام ورکړي.

د سیګار پلټنې
سیګار په افغانستان کې سرکونو او پلچکونو
د بیارغونې د پروژو په اړه دوې پلټنې
ترسره کړې دي .د بشپړو شوو پلټنو په اړه
د ال زیاتو معلوماتو لپاره مهرباني وکړي په
 www.sigar.milپته اړیکه ونیسی

سرکونه
پدې ربع کې د اسیا پرمختیایی بانک اعالن وکړ چه د حلقوي سرک د اخري برخې د بشپړلو په موخه ۳۴۰
میلیون ډالره مرسته کوي ۳.۲۹ .شمیره جدول د حلقوي سرک د اخري برخه ښکارندوی کوي ،چه د افغانستان
د شمال ختیځ د قیصار ،بال مرغاب او المان سیمه به سره ونښلوي .کله چه دغه وروستۍ برخه هم بشپړه شي
نوموړي سرک چه  ۲۷۰۰کیلو متر اوږدوالۍ لري به د افغانستان ستر والیتونو یو دبل سره ونښلوي 321.دغه
پروژې تکمیل د افغان دولت د وريښمو د سرک د ابتکار یوه موخه او هدف وه کوم چه به داخلي او بهرني تجارتي
بازارونو سره افغانستان ونښلوي 322.لکه څرنګه چه د سیګار په پخوانیو راپورونو کې هم راغلي د امریکا متحده
323
ایاالت او چاپان د هغه هیوادونو په سر کې چه د اسیایی پرمختیایی بانک سره مرسته کوي.
د نوموړې او نورو پروژو د تکمیل پر وړاندي امنیتي ننګونې ال هم یوه ستره ننګونه بلل کیږي .د دې درو
میاشتو په جریان کې د ناټو خبري پاڼې راپور ورکړ چه د افغانستان په ختیځ او شمال کې پر هغه انجینرانو او هغه
324
کارکونکو چه د بیارغونې په برخه کې فعالیت کوي حملې په پرلپسې ډول مخ پر زیاتیدو دي.
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 3.29انځور

ﺩ ﺣﻠﻘﻭﻱ ﺳﺭک ﺣﺎﻟﺕ :ﺍﺧﺭﻱ ﻣﺭﺣﻠﻪ

ﭼﻳﻥ

ﺍﺯﺑﮑﺳﺗﺎﻥ

ﺗﺎﺟﮑﺳﺗﺎﻥ

ﺟﻭﺯﺟﺎﻥ
ﺑﺩﺧﺷﺎﻥ

ﺗﺧﺎﺭ

ﮐﻧﺩﻭﺯ

ﻧﻭﺭﺳﺗﺎﻥ

ﺩ ﺳﺭک ﻫﻐﻪ ﺑﺭﺧﻪ ﭼﻪ ﻗﻳﺻﺎﺭ
ﺑﺎﻻ ﻣﺭﻏﺎﺏ ﺍﻭ ﻟﻐﻣﺎﻥ ﺳﺭﻩ ﻧښﻠﻭﻱ
ﺍﻭږﺩﻭﺍﻟۍ 233 :ﮐﻳﻠﻭ ﻣﺗﺭﻩ

ﺑﻠﺦ
ﺳﻣﻧګﺎﻥ

ﺑﻐﻼﻥ

ﻓﺎﺭﻳﺎﺏ

ﺳﺭﭘﻝ

ﭘﻧﺟﺷﻳﺭ

ﮐﺎﭘﻳﺳﺎ
ﮐﻧړ
ﻟﻐﻣﺎﻥ
ﮐﺎﺑﻝ
ﻧﻧګﺭﻫﺎﺭ

ﺗﺭﮐﻣﻧﺳﺗﺎﻥ

ﺑﺎﺩﻏﻳﺱ

ﭘﺭﻭﺍﻥ

ﺑﺎﻣﻳﺎﻥ

ﻭﺭﺩګ

ﻟﻭګﺭ
ﭘﮑﺗﻳﮑﺎ

ﻫﺭﺍﺕ

ﻏﻭﺭ

ﺩﺍﻳﮑﻧﺩﻱ
ﻏﺯﻧﻲ

ﺧﻭﺳﺕ

ﺍﺭﺯګﺎﻥ

ﻓﺭﺍﻩ

ﺯﺍﺑﻝ
ﭘﮑﺗﻳﮑﺎ

ﭘﺎﮐﺳﺗﺎﻥ
ﻗﻧﺩﻫﺎﺭ

ﻫﻠﻣﻧﺩ

ﻧﻳﻣﺭﻭﺯ

ﺑﺷﭘړ ﺷﻭﻱ
ﻧﻪ ﺩﻱ ﺑﺷﭘړ ﺷﻭﻱ
ﺳﺭﭼﻳﻧﻪ ،ADB :ﻣﻁﺑﻭﻋﺎﺗﻲ ﺍﻋﻼﻣﻳﻪ ADB " ،ﺩ ﺍﻓﻐﺎﻥ ﺣﻠﻘﻭﻱ ﺳﺭک ﺩ ﺑﺷﭘړﻭﺍﻟﻲ ﻟﭘﺎﺭﻩ  340ﻣﻳﻠﻳﻭﻥ ډﺍﻟﺭﻩ ﻣﺭﺳﺗﻪ ﮐﻭﻱ.1/17/2011 "،

هوایی چلن
د  ۲۰۱۰کال د دسمبر په میاشت کې اروپایی اتحادیې د افغانستان په ټولو الوتکو باندي د امنیتي او مراقبتي
اندیښنو له کبله بندیز ولګاوه .د خزانې د چارواکو په وینا دغه بندیز د افغانستان د ترانسپورت په برخه کې د
هوایی برخې د پرمختیا او مراقبت د موضوع اهمیت الهم په کلکه په ډاګه کوي .د هوایی چلن سره د مرستې په
موخه د ملیاتو د لوړولو په برخه کې تیر کال د افغانستان د ترانسپورت وزارت وړانديز وکړ چه دغه وزارت
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به په هوایی ډګرونو کې د الوتکو د کیناستو ،درولو او الوتلو باندي مالیات زیات کړي .خو د نړیوال هوایی
ترانسپورت اتحادیې د مالیاتو دغه وړاندیز رد کړ او د افغانستان د ترانسپورت وزارت د دې پریکړه په اړ ه د
325
استیناف غوښتنه کوي.
فساد د افغانستان په هوایی چلن باندي هم اغزه کوي .د خزانې د چارواکو په وینا ،د  ۲۰۱۰کال د مې په میاشتې
کې د پامیر هوایی چلند د الوتکې د راپرزیدو په اړه چه ادعا کیږي جعلي امنیتي اسناد یی وړاندي کړي وو ترسره
کوي 326.په نوموړې پیښې کې چه د روسي ساخت انتونوف الوتکې له کبله رامنځ ته شوې د یوه امریکایی په ګډون
 ۴۴مسافر ووژل شول 327.پدې درو میاشتو کې د افغانستان د ترانسپورت وزارت سرپرست وزیر مطبوعاتو ته
وویل چه د راغورځیدلې چورلکې په اړه د پامیر هوایی خدمتونو لخوا پیرودل شوی اسناد جعلي و او د اتلوتکې
د الوتلو ریکارډ له مخې یی باید فعالیت نه وای ترسره کړی 328.د پامیر هوایی خدمتونو د ادراې ملکیت په قسمي
ډول د کابل بانک سره دی .د خزانې د چارواکو په وینا د ترانسپورت وزارت د پامیر د هوایی چلند د خدمتونو
سند تعلیق کړی دي.

329

ښوونه او روزنه (معارف)
د  USAIDمعلوماتو پر اساس د افغانستان لوړ تحصیالت یوه د هغو څانګو څخه ده چه کم پام ورته شوی او
د پانګونې څخه بې برخې پاتې شوې ده .دې اړتیا په کتو د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د افغان تجارتي
مشرانو ،خصوصي سکتور او د امریکا د حکومت سره چارې همغږي او په افغانستان کې د امریکایی پوهنتون
تاسیس کړ چه په  ۲۰۰۶کال کې یی خپل فعالیت پیل کړ .نوموړې اداره د افغانستان د لوړو زده کړو په برخه کې
330
لومړنۍ خصوصي ،مستقله او د هیڅ ډول ګټې ترالسه کولو تحصیلي اداره ده.
په  ۲۰۰۸کال کې  USAIDد افغانستان د لوړو زده کړو د وزارت سره یو پنځه کلن پالن هوکړه لیک الس لیک کړ
چه ټول لګښت یی  ۴۲میلیون ډالره اټکل شوی او د  ۲۰۱۱کال اپریل تر  ۱۶پورې یی  ۱۶میلیون ډالره مصرف کړي دي.
332
 331دغه مرستې د افغانستان د پوهنتونونو د اوږد مهالي ثبات په برخه کې د پنځو برخو سره مرسته کوي:
•د سواګرۍ ،معلوماتي تیکنالوژۍ  ،کمپیوتر ساینس ،حقوق او د تجارتي مدیرت په برخه کې د پوهنتون په
کچه د پروګرمونو ترسره کوي.
•د بنسټیزو زده کړو پروګرام چه د کانکور د ازموینې لپاره د امادګی نیوګو لیسه زده کونکو سره مرسته کوي
ترڅو د انګلیسي ژبې ،د ویلو ،لیکلو او پوهیدو په برخه کې وړتیاوې او زده کړې ترالسه کړي.
•د افغانستان د وزارتخانو ،سوداګرو ،غیر دولتي سازمانو او د عامو افغانانو لپاره د مسلکي پرمختیایی
روزنې.
•په مرکزي اسیا کې د امریکایی پوهنتون سره د نوې تیکنالوژۍ او د نورو هیوادو د زده کونکو لپاره زده
کړې د زمینې د برابرولو په برخه کې ګډ کار او همکاري.
•د یو بیل عایدادتي څپې د چمتو کولو په برخه کې د نویو ستراتیږیو او عامه پوهاوي جوړول
د  USAIDسره د نوموړو پروګرامونو د لګښت د پرغاړه اخیستلو په ترڅ کې د افغانستان د لوړو زده کړو د
وزارت سره د  ۲۹میلیون ډالروه برابرول.
د  USAIDپه وینا د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د افغان ښځو لپاره د مساوي فرصتونو برابرولو ته
ژمن دي .نږدې  ۲۰په سلو کې د پوهنتون او د بنسټیزو زده کړو محصلین ښځې دي 333.د  ۲۰۱۱کال د اپریل د
334
 ۴سره برابر  ۷۵۰تنه زده کونکي جذب؛ او د اوله دوره به د  ۲۰۱۱کال په پسرلي کې فارغ شي.

روغتيايي خدمتونه
لکه څرنګه چه د سیګار په پخوانیو راپورونه کې هم اشاره ورته شوې وه  USAIDد افغانستان په  ۳۴والیتونو
کې د میندو د مرګ او میر د کچې د معلومولو په برخه کې هیواد لومړي سروې تمویل کوي .د  ۲۰۱۱کال د
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مارچ تر  ۳۱مې نیټې پورې د افغانستان د عامه روغتیا د وزارت د کارکونکو دظرفیت د لوړولو په ګډون پدې
335
سروې  ۳،۵میلیون ډالره مصرف کړي دي.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په وینا دغه سروې به د میندو او د ماشومانو د مرګ اومیر ،د عقامت د
کچې د معلومولو او د حمل د مخ نیوي د درملو څخه د ګتې اخیستول د کچې په اړه لومړني معلومات وړاندي
کړي .سروې به د ملي  ،سمیز او ځیني والیتي تخمینات د دغه مهمو او حساسو روغتیایی مسلو په اړه وړاندي
کړي .د صحت عامې وزارت مسولین به د دغه ارقامو او د سروې د پایلو څخه د  ۲۰۰۳کال د هغه میندو تر منځ
د مرګ د پیښو سره پرتله کړي چه په همغه کال کې ترالسه شوې وي او همدا رنګه به د دغه معلوماتو څخه د
336
اړوندو موضوعاتو لپاره د پالن جوړولو په برخه کې ګټه واخلي.

د صنعتی او طبیعی منابعو پراختیا

پدې ربع کې هم د افغانستان د حاصالتو د زیاتوالي او د ملي معدني زیرمو د پراختیا په اړه هڅو دوام درلود .د
دې درو میاشتو په ترڅ کې افغان دولت د پاکستان د حکومت سره د یوې مهم ترانزیتي قرارداد په اړه خبري پیل
کړې چه د هغه څخه په ګټه اخیستلو به د افغانستان او هندوستان تر منځ سوداګریځې ورکړې راکړې پراخې او
زیاتي شي.

کرهنه
د خوراک او د کرهنې د سازمانونو په وینا د  ۲۰۱۱کال د جنوري څخه بیا د همدې کال د فبروري په میاشت کې
درنو بارانونو او واورو د نړیوالو هغه اندیښنې کمې کړې چه د  ۲۰۱۰کال د غنمو د زیان څخه وروسته راپورته
337
شوې وي .د پسرلي غنم د  ۲۰۱۱کال مارچ او اپریل په میاشت کې وکرل شول.
په افغانستان کې د کرهنې د برخې سره د مرستې په موخه ،او پدې برخه کې د هڅو د مالتړ په مقصد
 USAIDنویو کرهنیزو فارمي تګ الرو ،تجهیزاتو او وسایلو ته د افغان کروندګرو د الس رسي په برخه کې
زیات شمیر پروګرامونه درلودل .د  ۲۰۱۱کال د مارچ تر  ۳۱پورې  USAIDپه کندهار والیت کې د خپلو وړو
قرضو د پروګرام له مخې کروندګرو ته  ۴۸۱تراکتورنو تسلیم کړل .د نوموړې ادارې د میکانیزم جوړونې د
338
پروګرام له مخې ،دغه ادارې په افغانستان کې ټول  ۱۳۲۲دوه ډیره تراکتورونه ویشلي او تسلیم کړي دي:
•مرکزي سیمه308 :
•لویدیځه سیمه387 :
•شمالي سیمه326 :
•شمال ختیځه سیمه301 :

د سيګار پلټنې
سیګار د افغانستان د کرهنې د سکتور د
پراختیا په برخه کې د هڅو او مرستو په اړه
پلټنه ترسره کوي .دغه پلتنې د نورو اهدافو
سره دغه اصل هم غواړي چه معلوم کړي چه
ایا د امریکا لخوا ترسره شوې مرستې خپلو
ټاکلو موخو او اهدافو ته رسیږي .د ال زیاتو
معلوماتو لپاره  ۱برخې ۱۷ ،پاڼې ته ستانه
شي.

 3.9جدول

د  USAIDلخوا د غلو او د اصالح شوو تخمونو توضیع او یا بیرته رانیول
موقعیت

د واوچرو شمیر ،د  ۲۰۱۱کال دویمه ربع

پروګرام

بادغیس ،فاریاب ،جوزجان ،بلخ ،سرپل ،بغالن ،وردګ ،ننګرهار ،نورستان ،غزني ،
پکتیکا ،لوګر ،نیمروز ،کندهار او زابل

د تصدیق شوو غنمو او اصالح شوو تخمونو په اړه د بیرته رانیول شوو  ۴۹۹۰۰واوچرونه

AVIPA

هلمند ،کندهار

د بیرته رانیول شوو هنډوانو ،د لوبیا د حبوباتو ،بنډیو ،سبزیو ،جوارو او د وښو په اړه د
 ۷۴۱۶۸واوچرونه

AVIPA

ننګرهار ،کنړ ،کندز ،نورستان ،تخار ،بغالن ،بدخشان او لغمان

د سبزیو د غلو او د اصالح شوو تخمونو په اړه  ۱۵۷۰۱واوچرونه توضیع شوي دي

IDEA-NEW

سرچینه :د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته د  USAIDځواب.۲۰۱۱\۴\۴ ،

د متحده ایاالتو د کانګرس لپاره راپور  Iاپریل ۲۰۱۱ ،۳۰
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 USAIDهمدا ډول افغان کروندګرو ته د دریو پروګرامونو له الرې د یوه کال اصالح شوي تخمونه وویشل
 ۳.۹شمیره جدول د هغه وعده شوو بستو چه ویشل شوي او یا هم د پدې درو میاشتو کې بیرته رانیول شي دي
ښکارندوی کوي.
لکه څرنګه چه د سیګار په پخوانیو راپورونو کې هم اشاره ورته شوې  ،چه په افغانستان کې د نویو کرهنیزو
مدیریت تکنالوژۍ او د اوبو لګونې د منابعو د کموالي او نشتون له کبله د دغه هیواد کرهنې حاصالت د موسومي
بارانونو او واورو باندي اتکا او تړاو لري .د دغه نیمګړتیا د منځه وړولو لپاره یو د  USAID ۲۰میلیون ډالري
هغه پروګرام دي چه د افغانستان د اوبو ،کرهنې او د تیکنالوژۍ د انتقال د پروګرام یا  AWATTپه نامه یادیږي.
د  ۲۰۱۱کال دمارچ تر  ۳۱نیټې پورې  USAIDراپور ورکړي وه چه په ننګرهار او بلخ والیتونو کې یی د اوبو
لګونې د کنترول  ۵۰۰وسیلې لګولې دي .دغه اله هر یوه  ۲۵۰ډالره قیمت لري او د  ۲۰کلونو لپاره کار ورکوي.
اوبه ،ځمکه او کارکونکي بچت او سپموي .د  USAIDد معلوماتو پر اساس د دغه اخیستلو وړ وسیله د افغان
کرونګرو تر منځ د خورا ډیر محبوبیت څخه برخمنه او هرڅوک یی خوښوي چه اوس د افغانستان د کرهنې،
اوبو لګوني او مالدارۍ وزارت غواړي په ټول هیواد کې د دغه وسیله د توزیع یو پروګرام پیل کړیAWATT .
د افغانستان د کرهنې د وزارت د انجینرانو ته پدې اړه د پالن ،ډیزاین او د نصبولو په برخه کې او کروندګرو ته
د هغه د استفادې په اړه روزنه ورکوي.

339

د معدنونو د رایستلو پروګرام
پدې ربع کې د افغانستان د معدنونو وزارت اعالن وکړ چه د نامتو او مشهور شرکتونو څخه یی تکړه او کارپوه
سالکاران په دنده ګمارلي د ترڅو د افغانستان د معدنونو څخه د سالمې ګټې اخیستلو لپاره د داوطلبۍ شفافې او کره
تګ الرې طرحه او د هغه څخه پدې اړه ګټه واخیستل شي .نوموړي وزارت د داوطلبۍ په برخه کې د اصالحاتو
د عملي کولو تعهد کړي او دا هڅې وروسته تر هغه اعالنیږي چه په پخوانی وزیر ادعا شوې چه د مسو د عینک
د معدن د واطلبۍ په برخه کې یی بډې اورشوت ترالسه کړي دي .د نوي ټیم د اعالن په وخت کې د معدن وزیر
ومنله چه د معدنونو څخه د ګټې اخیستلو په برخه کې د نړیوالو پانګوالو د اعتماد راجلبول تر هرڅه هم دي.
340
نوموړي ټیم د امریکا د دفاع وزارت د تجارتي او ثبات د عملیاتو د ځواک ( )TFBSOلخوا تمویلیږي.
په  ۲۰۱۰کال کې ځمکه پیږندونکو چه د امریکا د جیولوجیکل سروې ،د افغانستان د جیولوجیکل سروې او د
 TFBSOلخوا تمویل کیدل د افغانستان په  ۲۴ځانګړو سیمو کې معدنونه په ګوته کړل ،دغه رده بندي او سروې
د امنیتي ،کچې ،د بازاري ارزښت ،د الزمي زیربنا د اړتیا ،الس رسي او د رایستلو لپاره د الزمي وخت په اساس
باندي تصنیف او طبقه بندي شوي وه .هر یوه د دغه سیمو څخه د یوه یا زیات معدني سرچینې درلودنکي ده او
341
کوالی شي چه د افغانستان د معدنو د صنعت په برخه کې مهم او رغنده رول ولوبوي.
د معدنونو سکتور د افغانستان د عوایدو او د اقتصاد د پرمختګ لپاره خورا اړین او د زیات اهمیت درلودنکۍ
دی .د  ۲۰۱۱کال د اپریل په میاشت کې اسیایی پرمختیایی بانک اعالن وکړ چه که چیري په منظم ډول د مسو
د عینک د معدن او حاجیګک د اوسپنې د معدنې څخه ګټه واخیستل شي نو په (لومړیو کلونو) کې به د افغانستان
په پرمختیایی وده کې د  ۱٪زیاتوالي راشي 342.پدې ربع کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت راپور ورکړ چه
د افغان دولت سره کار کوي تر څو داسي حقوقي او قانوني مقررات او کاري چوکاټونه رامنځ ته کړي چه په
راتلونکي که د افغانستان د معدنونو د استخراج څخه ټول افغانان برخمن شي ،د افغانستان اقتصاد وغوړیږي او
343
د ژوند سطح لوړه کړي.

مخابرات
لکه څرنګه چه د سیګار په پخوانیو راپورونو کې راغلي وه USAID ،د افغانستان د مطبوعاتو د پرمختیا او د
تقویې پروژه ( )AMDEPچه  ۲۲میلیون ډالره ارزښت لري په الره اچولې او په افغانستان کې ازاد مطبوعاتو
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 3.10جدول

د  AMDEPد وړو قرضو یا مرستو ورکول
تسلیمدونکي

د مرستو موخه

د مرستو مقدار

د افغانستان د پراختیا لپاره د هوساینې اتحادیه

 ۱۱د ملټي میډیا د تولید مرکزونه تاسیس او فعالیت کوي.

$3,765,497

افغان پژواک خبرونه

محلي سترو مطبوعاتو چه په هغه کې سالم وطندار د رادیو د ځانګو پراختیا او د تلویزیون توسعه هم شامله ده ،سره $418,050
د مرستو او همکاری ترسره کول.

نی د افغانستان د خپلواکو مطبوعاتو مالتړ کوي

د نی انسټیټوټ د مطبوعاتي روزنیز پروګرام او ساحوي روزنې څانګو تاسیس او جوړونه ،دغه کار د مطبوعاتو په
اړه روزنه او د څارنې پروګرامونه.

$2,732,605

د الباني نړیوال اسوشیټس لمیټډ

د هغه وزارتونو سره چه د مطبوعاتو د جواز ،پالیسیو او مقرراتو په اړه فعالیت کوي مرسته او همکاري کوي.

$102,304

د  Lhassaمشورو ورکولو خدمتونه (االتي)

د تخنیکي مرستو وړاندي کول ،او د هغه سیمو په ګوته کول چه هلته نوي تلویزیونې اویا رادیویی ستیشنونه پرانیستل
او یا هم زاړه تقویه کړل شی.

$350,000

سرچینه :د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته د  USAIDځواب.۲۰۱۱\۳۱\۳ ،

سره مرسته او مالتړ وکړي .لکه څرنګه چه کې ښودل شوي دي  AMDEPپنځمه وړو قرضو هوکړه ترسره
کړه ۳.۱۰ .جدول.

سوداګري یا راکړه ورکړه
لکه څرنګه چه د سیګار په پخوانیو راپورونو کې هم اشاره شوې افغانستان او پاکستان د تجارت او سوداګرۍ په
اړه ستر پرمختګ هله ترالسه کړ چه د  ۲۰۱۱کال د جنوري په ۱۱مه د دواړو هیوادونو تر منځ د ترانزیت په اړه
هوکړه وکړه .دغه هوکړه چه د  ۲۰۱۱کال د فبروري په  ۱۲مه به عملي شي افغان سوداګرو ته فرصت برابروي
344
چه د پاکستان له الرې خپل تجارتي توکي هندوستان ته انتقال کړی.
د دې هوکړه لیک د تطبیق او پدې اړه د موجودو یو زیات شمیر موضوعاتو د حل په موخه د افغانستان او
پاکستان د ترانزیت د همغږي ادارې خپله لومړۍ غونډه د  ۲۰۱۱کال د فبروري په  ۱۱او  ۱۲ترسره کړه .د
 USAIDپه وینا ګډونوالو د ګمرکاتو په اړه ،د پلټونکو توکو ،بیومیترک ،د ترکونو لپاره د بانکي تضمیناتو ،
امنیت او د ترانزیتي توکو لپاره د مالي تضمیناتو په اړه په یو شمیر موضوعاتو باندي خبراتري ترسره کړې.
که څه هم په یو شمیر برخو کې لکه ( بیو میترک) په برخه کې پرمختګ ترالسه شوی خو د دواړو هیوادونو
استازي د ترکونو لپاره د بانکي تضمیناتو او د ګمرکاتو د امنیت او کارګو لپاره د مالي خوندیتوب په اړه یو شمیر
موضوعاتو باندي موافقه ته ونه رسیدل .د همدې کبله د نوموړې هوکړه لیک تطبیق د راتلونکو څلورو میاشتو
345
لپاره وځنډول شو.
د دې غونډې وروسته د افغان سوداګرو ټولنې یوه اعالمیه خپره کړه چه د یادې شوې هوکړې د ځنډولو په اړه
یی خپل تشویش او اندیښنه څرګنده او بیان کړه .د نوموړې ټولنې په وینا اصلي ستونزه د پاکستان لخوا هغه غوښتنه
ده چه باید هر افغان تجار د هر کانتینر د بارولو لپاره لیږ تر لیږه  ۲میلیون پاکستانۍ کلدارې (تقریبا  ۲۳۸۰۰ډالره)
باید د مالي تضمین په توګه ورکړي .د نوموړې ټولنې د اجرایوي رییس په وینا په ځینې حاالتو کې دغه تضمین
346
کیدای شي د توکو د اصلي نرخ او بیې څخه هم زیات شي.
د نوموړي ترانزيتي تړون ځنډ پداسي حال کې راځي چه د افغان دولت ال د پخوا د زیاتیدونکي وارداتو په وړاندي د
صادراتو په کچه کې د کمي له کبله تشویش او اندیښنه لري .د هغه راپور په اساس چه د ناټو په یوه خبري پاڼه خپره شوې
د تجارت مرستیال وزیر مطبوعاتو ته ویلي چه په تیرو شپږو میاشتو کې افغانستان  ۱۲۰میلیون ډالره صادارات او د
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د امنیت خوندي ساتل
افغان ملی اردو او د امریکا د بحري قوې سرتيري د  CH-53Eډول چورلرګې
څخه د عملیاتو د بشپړتیا په موخه د  ۲۰۱۱کال د جنوري د میاشتې په ۱۵مه په
هلمند والیت کې د نوموړي هلیوکپتر څخه پلي شول .د نوموړو عملیاتو موخه د
طبانو د فعالیتونو لپاره د یومهم مرکز د منځه وړل ،د سالح او مهماتو د زیرمو
مومندل ،د دښمن د لوژیستکي عملیاتو مختلول او د سیستاني په سیمه کې د
مهمو معلوماتو راټولو په ګوته شوي وو( ..د ایساف انځور)
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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 دولت د حساب ورکولو 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 شوې 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 د رغونې کارول شوي دي.

د څار اړوند بشپړ شوي فعالیتونه

په  ۴.۱شمیره جدول کې د بیارغونې او د امنیت په پوري اړوند هغه  ۹پروژې چه د ګډون کونکو ادارو لخوا یی
د بشپړیدو راپور ورکړل شوي وو ښکاره شوې دي.

 4.1جدول

د  ۲۰۱۱کال د مارچ تر ۳۱مې نیټې پورې ،د امریکا د نورو ادارو لخوا په نږدې وخت کې بشپړ شوې څارنې او پلټنې
اداره

د راپور شمیره

د خپریدلو نیټه

د پروژې عنوان

DoD-OIG

SPO-2011-003

3/3/2011

د امریکا د حکومت د هغه هڅو ارزونه چه د افغانستان د ملي پولیسو د روزنې ،تجهیز او د پراختیا د سالمشورو په برخه کې
یی ترسره کوي.

DoS OIGMERO

MERO-I-11-02

2/10/2011

د بهرنيو چارو وزارت قرارداد د  PAEد کمپنۍ سره چې په افغانستان کې د مخدره موادو پر وړاندې د افغان یونټ عملیات او
څارنه ورته سپارل شوي دي

GAO

GAO-11-419T

3/3/2011

بهرني عملیات :د کانګرس د څار لپاره مهمې او اساسي موضوعګانې

GAO

GAO11-66-

1/27/2011

د افغانستان امنیت :د افغان پوځ شمیر زیاتیږي ،اما اضافي روزنکو ته اړتیا شته؛ اوږد مهالي مصارف نه دي مشخص

USAAA

2/22/2011 A-2011-0067-ALL

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

USAID OIG

F-306-11-002-P

3/27/2011

د  USAIDپلټنه /د افغانستان د روغتیایی او تحصلي اسانیتاو پروګرام

USAID OIG

F-306-11-003-S

3/16/2011

په افغانستان کې د  USAIDد بانکي نظارت د مرستې د فعالیتونو او د کابل بانک د کړکیچ په اړه عمومي کتنه

USAID OIG

F-306-11-002-S

3/7/2011

په افغانستان کې د  USAIDلخوا د غوره شوو قراردادیانو او د تضمین کونکو په اړه د نقدي مصارفو په اړه بیا کتنه

USAID OIG

F-306-11-001-P

2/13/2011

د کرهنې ،اوبو او د تکنالوژۍ د انتقال د پروګرام په اړه پلټنه

یادونه = MERO :د منځنۍ ختیځ منطقوي دفتر.
سرچینې :د سیګار د  4/4/2011نیټې پوښتنې ته د  DoD OIGځواب د سیګار د  3/31/2011نیټې پوښتنې ته د  DoD OIGځواب د سیګار د  3/31/2011نیټې پوښتنې ته د  DoS OIG-MEROځواب ،د سیګار د  4/5/2011نیټې پوښتنې ته د  GAOځواب ،د سیګار د
 3/25/2011نیټې پوښتنې ته د  USAAAځواب ،د سیګار د  3/23/2011نیټې پوښتنې ته د  USAID OIGځواب
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د امریکا د دفاع وزارت د عمومي پلټونکي دفتر
د امریکا د حکومت د هغه هڅو ارزونه چه د افغانستان د ملي پولیسو د روزنې ،تجهیز او د
پراختیا د سالمشورو په برخه کې یی ترسره کوي.
( د پروژې شمیره ،SPO-2011-003 .د  ۲۰۱۱کال دمارچ په ۳مه ورکړل شوې ده)

په کال ۲۰۰۹کې ،ولسمشر بارک اوباما په افغانستان کې د امریکا ملي امنیتي او نظامي ستراتیږي په هغه
لومړیتوب باندي تاکید وکړ چه د افغان ملي امنیتي ځواک رغونه ورته ډیر اهمیت او لومړیتوب لري .په تیر
وخت کې ،د ایتالف د قواوو ابتدایی او اساسي تاکید او تمرکز د افغانستان د ملي اردو ()ANAپه پراختیا باندي
وو .د اضافي مالتړ او مرستو سره ،په تیر کال کې تر ډیره حده تمرکز د افغان ملي پولیسو( )ANPپه روزنه او
تجهیز باندي چه د ایساف او نړیوال ایتالفي قواوو لخوا د مخالیفینو د منځه وړولو په الره او کمپاین ()COIN
کې حیاتي او مهم رول لري و.
د  ۲۰۱۰کال د جوالی د میاشتې سره سم ،ایساف د افغان ملي پولیسو لپاره د وړاندي ټاکل شوي هدف چه د
افغان ملي پولیسو شمیر باید  ۱۰۹۰۰۰ته ورسیږي تر خپل ټاکلي وخت درې میاشتې مخکې ترالسه کړ .د تیرو
وختونو په خالف چه په هغه کې به افغان ملي پولیسو ته په عجله او وارخطایی سره د افغان ملي پولیسو لیکو ته
پرسونل جذب کیدلو ،اوس داسي تګ الرې خپلې شوي دي چه باید وړاندي تر دې چه افغان ملي پولیس لیکو ته
پرسونل جذب شي باید اړوندې او ضروري زده کړې ترالسه کړي .دغه نوې خپلې کړل شوې تګ الرې د هغه
قانوني ستونزې چه په لسګونه زره داسي پرسونل د افغان ملي پولیسو لیکو ته جذب شوي وو چه د ابتدا څخه یی
هیڅ ډول زده کړې نه وې ترالسه شوې دي مخ نیوی کړی.
ایساف همدا ډول د افغان ملی پولیسو د لوژیستکي وړتیا تر منځ د خال د ډکولو ابتکار هم عملي کړي دي،
پدې ترڅ کې د لوژیستکي زیربنایی پرمختیایی پالن تطبیق چه سمیز قومنداني ،د والیتونو په سطحه چه هغو ته
د پولیسو د واحدونو وړاندي کول اسانه دي د لوژیستکي موادو د انتقال اسانتیا شامله ده .قومندانۍ د افغان ملي
پولیسو پرمختیا د یو لومړیتوب په حیث منلې او یوه جدي ستراتیږي پلي او تطبیق کوي چه د روزنې په بڼه کې
یی د بدلون له کبله الس ته رواړنې درلودلې؛ د روزنې د کیفیت لوړول ،د روزنې د برخې د پرسونل او ګمارنې
د کچې لوړول؛ د پرسونل د اندیښنو کمول؛ د لوژیستک د زیربنا پرمختیا؛ په رهبري باندي تاکید؛ د امریکا متحده
ایاالتو د سالمشورو د یونت څخه د سالمشورو د لړۍ ادامه دي.
برسیره پر دې ،د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت په مختلفو کچو او څانګو کې د ظرفیت د لوړولو په برخه
کې هڅې روانې دي .د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د نوي رهبري الندي ،اټکل کیږي چه وبه کوالی شي
د افغان ملي پولیسو لپاره د لوژیستکي برخه کې هم غوره او اغزمن مدیریتي مالتړ توان پیدا کړي.
دا پداسي حال کې ده چه ،ایساف باید د افغان ملي پولیسو د اړوندو څانګو تر منځ پرمختیا /او همغږي باید منسجمه او رامنځ
ته کړي او د افغان ملي پولیسو کچه او ظرفیت هغه سرحد ته ورسوي چه وکوالۍ شي د  COINد ستراتیږي څخه ګټه واخلي.
په سیمه کې موجود هغه سالکاران او مشاورین چه د افغان ملي پولیسو سره د اړوندو پالنونو د تطبیق په برخه
کې مرسته کوي ناکافي دي اوبسنه نه کوي .برسیره پردې د افغان ملي پولیسو هغه پرسونل چه روزنه یی نه د
ترالسه کړې او شمیره یی  ۴۰٪ته رسیږي هم د افغان ملي پولیسو د وړتیاو په وړاندي یوه ننګونه او ستونزه ده.
د افغان ملي پولیسو لوژیستکي ظرفیت ډیر عملیاتي مرستو ته اړتیا لري .بالاخره ،فساد او د غوره حکومتدارۍ
کمزورتیا /د قانون د رول کم رنګوالۍ د افغان ملي پولیسو لخوا د  COINستراتیږي د پلي کولو په وړنداي
خنډونه بلل کیږي.
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د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د عمومي پلټونکي دفتر – د منځنۍ ختیځ
سمیز دفتر
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د هغه قرارداد چه د  PAEسره یی په افغانستان کې د
مخدره توکو پر وړاندي د مبارزې واحدونو سره د مرستې په هکله ترسره شوی وو نوموړې
قرارداد ته بیاکتنه
(د راپور شمیره ،MERO-I-11-02 .چه د  ۲۰۱۱کال د فبروري میاشتې په ۱۰مه نیټه خپور شوس وو)

د ارزونو د دغه فعالیتونو اصلي موخه دا ده ترڅو ( )۱د قرارداد شرایط او مقررات معلوم کړي؛ ( )۲سفارت ته
د اسانتاو په موخه د  ۲۰۰۵مالي کال څخه بیا تر  ۲۰۰۹مالي کال پورې د بهرنیو چارو د وزارت لخوا څومره
مرستې منل شوې او مصرف شوې دي؛ ( )۳د افغانستان د مخدره توکو پر وړاندي د مبارزې واحدنو ته د عملیاتي
اسانتاو په برابرولو کې د  PAEسره د ترسره شوي قرارداد موثریت او اغزمنتیا؛ ( )۴په افغانستان کې د امریکا
هیواد اړوندو توکو څخه د ستانې ،ثبتونې او د موجودۍ د لیست کنترول ،او معلومه کړي چه د وسایلو څخه د
ساتنې په اړه د حساب ورکولو یو کره سیستم موجود دي او د توکو څخه د ساتنې په اړه د حساب ورکولو په وړاندي
کومې ننګونې او ستونزې موجودې دي؛ ( )۵د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د  PAEسره
د ترسره شوي قرارداد د کړنو څخه څه ډول څارنه ترسره کوي؛ ( )۶څرګنده کړي چه په قرارداد کې د FAR
 52.222.50شمیره فقره ذکر شوې چه اداره کونکي ته اجازه ورکوي چه هرکله د قراردادي او یا هم د دویم
الس قراردادي لخوا د خلکو پراخ قاچاق او لیږدونه ترسره شوي وي اړوند اصالحي ګامونه اوچت کړي؛ او ()۷
څرنګه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مصارفو د مناسب تامین او د هغه د تمویل څخه تضمین کوالی شي.

د حكومت د احتساب اداره
په تیرو درو میاشتو کې د پلټنې عمومي دفتر یا  GAOد امریکا د کانګرس په وړاندي د هغه بهرنۍ پالیسۍ لپاره
په ځانګړو شوو مرستو کې د کموالي په اړه وینا وکړي چه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او د  USAIDلخوا
ترسره کیږي او دوه راپوره چه د ( )۱د افغانستان او عراق د نظامي روغتیایی پرسونل د اړتیا او د ( )۲د موجوده
روزنکو او د افغان ملي اردو د پایښت او د لګښتونو په اړه تړاو لري.
•د پلټنې د عمومي دفتر یا  GAOد امریکا د استازو مجلس د تخصیصاتو کمیټې ،د دولت فرعي کمیټې،
بهرني عملیاتو او د اړوندو پروګرامونو ته په هغه بودیجې کې د کموالي په اړه وینا وکړه چه د امریکا د
بهرنیو چارو وزارت او د  USAIDلخوا ترسره کیږي .د  ۲۰۰۲میالدي کال راپدیخوا د امریکا متحده
ایاالتو په افغانستان ،عراق او پاکستان کې په امنیتي ،اقتصادي او د حکومتدارۍ په برخه کې تر ۱۳۰
ملیارډ ډالرو ډیرې مرستې ترسره کړې دي .تر کومه ځایه چه د افغانستان او پاکستان هیوادونه مطرح دي،
د امریکا متحده ایاالتو پریکړه کړې چه خپلې ډیرۍ مرستې په مستقیم ډول افغان دولت او په پاکستان کې د
پاکستاني ادارو له الرې وکاروي .د ترالسه کونکو ادارو د محدود ظرفیت ته په کتو د دغه فعالیتونو د ترسره
کولو سره ډیر مهم خطرونه هم موجود دي -په ځانګړي توګه د امریکا د متحده ایاالتو لخوا د تمویل کیدونکو
پروګرامونو په اړه د افغان دولت وړتیاوې او ظرفیت ،چه د نوموړو مرستو څخه د څار او د کنترول کونکو
ادارو اړتیا او اهمیت څرګند او په ډاګه کوي .د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او  USAIDپه افغانستان او
عراق کې د بیارغونو د هڅو د پلي کولو په برخه کې تر ډیره حده په مستقیم ډول ګمارل شوو قراردادیانو پر
پرسونل باندي اتکا کوي او د پرسونل په اړه د یو شمیر نیمګړتیاو لکه د روزنکو د شمیر د کموالي او د په
دغه هیوادونو کې د کارکونکو د دوران په ترڅ کې د ننګونو سره مخامخ دي .قوي مدیریت او د قراردادیانو
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د فعالیتونو څخه قوي څار او عمومي کتنه ته په دغه حاالتو کې ډیره اړتیا لیدل کیږي .که څه هم  GAOپه
ځینو حاالتو کې د فعالیتونو څخه د څار او عمومي کتنې اقدامات نیمګړي و ،چه په خپل وار سره د ادارو یا
اجنسیانو لخوا د ملیارډونو ډالرو په ارزښت د پروژو په پلي کولو کې د هغوی وړتیاوې تر پوښتنې الندي
راولي GAO .د امریکا د متحده ایالتو د بهرنیو چارو وزارت او  USAIDته بهرني عملیاتي پروګرامونو
د مناسب پرمخ وړولو لپاره زیات شمیر وړاندیزونه کړي دي .په ځانګړي توګه  GAOوړانديز کړي دي
چه پلي کونکي ادارې یا اجنسیانې باید د امریکا د متحده ایالتو د مرستو څخه د ګټې اخیستلو په اړه د حساب
ورکولو په اړه مناسب پالنونه او الرې چارې خپلې کړي .د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او  USAIDد
نوموړو یو شمیر وړاندیزونو د پلي کولو په اړه اړوند ګامونه اوچت کړي دي.
•د افغان ملي اردو د پایښت او د نوموړي اردو د راتلونکي پرمختګ لپاره د اړوندو روزنکو لپاره د ضروري
لګښتونو او مصارف په اړه د  GAOپه راپور کې معلومه شوه چه د  ۲۰۱۰کال د جنوري څخه بیا د همدې
کال د جوالی تر میاشتې د افغان ملي اردو شمیر د  ۱۰۴۰۰۰څخه  ۱۳۴۰۰۰تنو ته لوړ شو ،چه پدې سره
د نړیوالې ټولنې او افغان دولت لخوا د اټکل شوي تقسیم اوقات څخه درې میاشتې وړاندي نوموړې اردو
اټکل شوي شمیر ته ورسیدله .افغان ملي اردو همدا ډول د افغانستان د مهم سترو قومونو څخه د جوړښت
په برخه کې هم خپلو موخو او اهدافو ته د یو لړ استثناتو پرته رسیدلی دي .پدې هر څه برسیره ،افغان ملي
اردو بیا هم د پرسونل د زیات شمیر د السه ورکولو ،وړاندي تر دې چه سرتیري خپلې روزنې بشپړې کړي
د سرتیرو ورکیدنه او د سرتیرو د غیر حاضري په ګډون د سترو ننګونو سره مخامخ دي .د افغان دولت او
نړیوالې ټولنې هوډ کړي چه افغان ملي اردو او افغان ملي پولیس باید د  ۲۰۱۴کال ترپایه پورې د افغانستان
په ټولو والیتونو کې د امنیتي عملیاتو مسولیت پرغاړه واخلي .د  ۲۰۱۰کال د سپتمبر تر میاشتې پورې د
افغان ملي اردو هیڅ یو واحد په دې قادر نه وه چه وکوالی شي د ایتالفي قواوو پرته نظامي عملیات ترسره
کړي .د افغان ملي اردو د وړتیاو او ظرفیتونو د پوره کولو په وړاندي ستونزې د رهبري په کچه د کدر او
پرسونل د کمبود او د ایتالفي قواوو د روزنکو د شمیر د کموالي له کبله د ال زیاتو ستونزو او ننګونو سره
مخامخ شوی دي ،چه پدې ترڅ کې افغان ملي اردو د ( ۱۸٪چه د  ۱۴۹۵څخه د  ۲۷۵روزنکو کموالۍ) هم
شامل دي .نه د امریکا د دفاع وزارت او نه هم د ناټو د افغان ملي اردو د پایښت او بقا د لګښت په اړه تحلیل
او ارزونه نه ده ترسره کړې .دا ډول اروزنې خورا مهمې دي ،ځکه د  ۲۰۱۰کال د جنوري په میاشت کې
د مالي مرستو نړیوالې ادارې اعالن وکړ چه افغان دولت به تر  ۲۰۲۳میالدي کال پورې د خپلې عملیاتي
بودیجې لګښتونه د خپلو سرچینو څخه وړاندي کړي ،په دې لګښتونو کې په نظامي برخه کې مصارف هم
شامل دي -دا کار په بهرنیو سرچینو باندي د افغان دولت اتکا او تکیه څرګنده وي .برسیره پردې ،د امریکا
د دفاع وزارت او د ناټو د ارزونو په اساس شاید چه د افغان ملي اردو لپاره اوسني اټکل شمیر یعني د
 ۱۷۱۶۰۰کې زیاتوالي ته اړتیا وي -او کیدای شي دغه شمیره  ۲۴۰۰۰۰تنه ته لوړه کړل شي .بې له کومه
شکه چه نوموړې شمیره ته افغان ملي اردو د اوچتولو لپاره ال زیاتې بهرنۍ مرستې ته اړتیا لیدل کیږي.
 GAOوړانديز کوي چه د امریکا د دفاع وزیر د نړیوالو مرسته کونکو سره په همکارۍ په نوموړې څانګې
کې د روزنکو د کموالي ستونزه هواره کړي؛ او څرګنده کړي چه د اوسني ټاکل شوي هدف برسیره د افغان
ملي اردو د شمیر لپاره کومه شمیر سرتیري په نظر کې نیول شوي دي ،که چیري د نوموړې شمیر څخه
زیاتو سرتیري په پام کې نیول شوي وي باید هغه شمیر ته اردو د رسولو لپاره مالي سرچینې په ګوته او
معلومې کړل شي .د روزنکو په اړه د امریکا د دفاع وزارت د  GAOوړاندیزونه منلي او د هغه سره یی
هوکړه کړې ده .د امریکا د دفاع وزارت په قسمي ډول د افغان ملي اردو د زیاتوالي په اړه د لګښت د اټکل
په اړه د وړاندیزونو سره هوکړه کړې ده.
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د متحده ایاالتو د پوځ د پلټنې اداره
د پلورونکو په اداينو يا تادياتو باندې کنټرول دويمه برخه-افغانستان

( د راپور شمیره  A-2011-0067-ټول ،د  ۲۰۱۱کال د فبروري په  ۲۲خپاره شوي دي)

د نظامي مرستیال مشر په غوښتنه دغه پلټنه  USAAAترسره کړه( مالي مدیریت او د مالي سرچینو په اړه
پلټونکۍ) .په افغانستان کې زیات شمیر مالي اداره د نظامي وسایلو د کموالي مسلې ته چه د ممکنه چاپیریال ته په
کتو د سوداګریزو پیسو ورکولو په اړه د مناسبو پلټنو د نشتون سره تړاو لري اشاره کړي دي .د دې ټولو اوچت
کړل شوو ګامونو برسیره USAAA ،ته معلومه شوه چه د پلورونکي ته پیسو د ورکولو په ترڅ کې په  ۸۱٪کې
لیږ تر لیږه یو عنصر کم او یا غلط او ناسم وو .د اتومات پلټنې د اعتبار او تضمین او د محدودو امنتي حسابونو د
کنترول په موخه ال زیاتو پرمختګونو ته اړتیا لیدل کیږي ځکه چه ( )۱ځکه چه مربوطه واحدونو وړاندي تر دې
چه په خپلو کاري سیمو کې ځای پر ځای کړل شي د موخې په اړه ځانګړې روزنې نه وې ترالسه کړې؛ ( )۲د
مالي ترو میاشتو فعالیتونو ترمنځ کاري اړیکې او ابتکارات په عین وخت کې سره همغږي کړل شوي نه و؛ ()۳
او په ځینو حاالتو کې قومندانۍ مقرره الرښونې نه دي ورکړې او یا یی هم د کنترول په داخلي پروګرامونو او د
سالمشورو د عملیاتو ترمنځ یی بشپړه همغږي نه ده رامنځ ته کړې .قومندانۍ په راپور کې د ذکر شوو وړاندیزونو
سره موافق دي او د اړوندو اصالحي ګامونو د اوچتولو هوډ یی کړي دي.

د عمومی پلټونکی د نړیوال پرمختیایی دفتر لپاره د امریکا اداره
د  USAIDپلټنه /د افغانستان د روغتیایی او تحصلي اسانیتاو پروګرام
(د راپور شمیره ،F-306-11-002-P :د  ۲۰۱۱کال د مارچ په  ۲۷نیټه خپور شوي)

د دې پلټنې موخه د  USAIDد هغو هڅو ارزونه وه چه د افغانستان د اسالمي جمهوري دولت سره خپلو وګړو
ته د روغتیایی خدمتونو د وړاندي کولو او د والیتي روغتونو ،د قابلو د روزنو د مرکزونو او د ښونکو د والیتي
روزنیزو کالیجونو د جوړولو له الرې خپلو ټاکلو موخو ته رسیدلي او ټاکل شوي اهداف یی ترالسه کړي دي.
پداسي حال کې چه د نوموړي پلټنې په ترڅ کې یو شمیر پرمختګونه تر سترګو شول – د بیلګې په توګه ،د
روغونې د سمیزو کمپنیانو د وړتیاو او ظرفیتونو تقویه او د نړیوال تعمیراتي کوډ څخه پيروي -اما پروګرام خپلو
ټاکلو موخو ته د رسیدلو لپاره د تقسیم اوقات سره سم پرمخ نه دي ترسره شوی .په پلټنې کې الندي ذکر شوې
موضوعګانې څرګندې شوې:
•د رغونې چارې په بې سارې توګه د خپل ټاکلي وخت څخه شاته پاتې وې .پروګرام حدودآ  ۱۸میاشتې
تر خپل ټاکلي وخت وروسته پاتې و او د ټاکلي هدف د ترالسه کولو په لوري ډیر کرار او ورو پرمختګ
کاوه.
•مصارفو او امنیتي موضوعاتو د رغونې نوې چارې کمرنګې کړې وې .د هوکړو شوو اصلي موخو د
ترالسه کولو پر وړاندي د مرستو محدودیت تر ټولو لوی خنډ و چه د هغه ودانیو شمیر چه باید رغول شوې
وای هغه یی په بې سارې توګه راکم کړي دي.
•په دې ماموریت کې د مذهبي ودانیو رغول ثابت شول په دې ماموریت کې د نارینه لپاره د لمانځه ځایونه
او د ښځو لپاره د عبادت خونو په  ۴ودانیزو برخو کې ثابت شوي دي چه د د چه د فدرال قانون د  ۲۲فصل
د  )d(205برخې څخه تخلف او د هغه سره په ټکر کې دي .د نوموړو ودانیو مجموعي لګښت ۲۵۸۹۸۲
ډالرو ته رسیږي.
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•دې پروسې د ودانیو د ډیزاین ته اړتیا درلودله .دغه ماموریت د ګډوالو نړیوال سازمان ( )IOMته د ودانیو
لپاره د بشپړو شوو نقشو یا ډیزاینونو چه د اړوند وزارت له لوري به نه رغول کیږي په اړه الرښونه نه ده
کړې .دغه ماموریت تر اوسه پورې د دوو روغتونونو او د ښونکو د څلورو والیتي روزنیز مرکزونو په
اړه تکمیل او بشپړې شوې نقشې د عامه روغتیا او د معارف وزارت ته نه دي سپارلې.
•د وسایلو او توکو ازموینه د الرښونو سره هیڅ سمون نه درلود IOMد ابادۍ د وسایلو او سامانو ازموینه د
خپل کنترولي منول او الرښود سره سم نه دي ترسره کړي.
•د اسانیتاو پایښت او بقا د پوښتنې وړ ده .د عامه روغتیا او د معارف د وزارتونو لخوا د رغول شوو پروژو
او ودانیو څخه د ساتنې او پاملرنې مسله هم د پوښتنې وړ ده ،ځکه چه د نوموړو وزارتو د لومړیتوبو سره
په ټکر کې قرار لري چه کوالي شي د نوموړي پروګرام د اصلي موخې او هدف د ترالسه کولو په وړاندي
بله ننګونه او ستونزه وي.
•دغه ماموریت د چاپیریال په اړه اړینې ارزونې او پلټنې ترسره نه کړې .د افغانستان لپاره د  USAIDادارې
هغه ډول چه اړینه و د چاپیریال په اړه اړینې ارزونې او پلټنې ترسره کړې نه دي.
•پلي یا تطبیق کونکي د عالمه ګذارۍ پالن نه دي منظور کړي IOM.هغه ډول چه پکار وه او د قرارداد سره
سم د عالمه ګذارۍ پالن او نښاني کولو پالن نه دي تحویل کړي.
•یوه دویم الس قراردادي په امنیتي برخه کې غیرمجاز لګښتونه او مصارف کړي دي .د رغونې په برخه
کې یوه دویم الس قراردادي پرته د کوم ډول منظوري افغان ملي پولیسو ته د امنیتي خدمتونو لپاره پیسې
ورکولې .خو بیا هم پدې قضیه کې د پیسو شمیر کم وو :حدودآ  ۹۲۰۰ډالره
•د رغونې په اړه د پخوانیو پروګرامونه لپاره د بیاځلې پیسو ورکولو اوسني پروګرمونه د خنډ سره مخامخ
کړي دي .حدودآ  ۳۱۶۰۰۰ډالره چه د یوه کلینک او د ښونځي د دویم ځلې رغونې لپاره چه په افغانستان
کې د  USAIDد ادارې د پروګرام په جوکاټ کې ځکه کارول شوي وو چه د ناوړه ډیزاین او نقشې له
کبله ویجاړ شوي وو او د هغه د ترمیم لپاره کارول شوي وو ،کیدای شوای چه د نویو پروژو د پلي کولو
لپاره کارول شوي وای.
د دغه موضوعګانو ته د پام راړولو په موخه  GAO ۱۵وړاندیزونه کړي دي .په افغانستان کې د USAID
ادارې د نوموړو وړاندیزونو په اړه ټولو مدیریتي پریکړو ته رسیدلي او د  ۶وړاندیزونو په اړه یی نهایی فعالیتونه
بشپړ کړي دي.

په افغانستان کې د  USAIDد بانکي نظارت د مرستې د فعالیتونو او د کابل بانک د کړکیچ
په اړه عمومي کتنه

(د راپور شمیره  ،F-306-11-003-Sچه د ۲۰۱۱کال د مارچ په ۱۶مه خپور شو)

د  ۲۰۱۰کال په ترڅ کې د اوازو او په خبرونو کې د خپاره شوو مطالبو وروسته په کابل بانک کې چه د افغانستان
تر ټولو ستر بانک ګڼل کیږي د داخلي کړکیچ او په دوبی کې د نوموړي بانک د اسهامو په اړه د ستونزو د
خبرونو وروسته خلکو د نوموړي بانک څخه د خپلو پیسو په ویستلو پیل وکړ .په افغانستان کې د  USAIDادارې
د غوښتې په اساس په افغانستان کې د  GAOپریکړې وکړه دغه بیاکتنه د الندي موخه د ثابتولو په موخه ترسره
کړي:
• USAIDاو د هغه قراردادیانو د  USAIDاقتصادي ودې او د حکومتي ابتکاراتو او د خصوصي سکتور
فعالیتونه تقویې ته په کتو  ،دغه ادارې په کابل بانک کې د فساد او مشکوکو فعالیتونو ته د الس رسۍ په
برخه کې کوم امکانات او فرصتونه درلودل
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•کارکونکي څرنګه د فساد د شتون په اړه خبر شول
•کارکونکو وروسته تر هغه چه د فساد د موجودیت په اړه خبر شول کوم ګامونه اوچت کړل
•ایا د خپل قراردادي څخه د  USAIDڅارنې او عمومي کتنې کافي او مناسبه وه
 USAIDاو د هغه قراردادي په کابل بانک کې د موجوده فساد د موندلو په اړه کوم فرصتونه او امکانات په
اختیار کې درلودل بیرنګ پاینټ او ډیلویټې سالکارانو او مشاورینو د افغانستان په مرکزي بانک کې دنده ترسره
کوله او د خپلې دندې د دوو کالو په موده کې یی په کابل بانک د موجوده فساد د شتون په اړه ډیر فرصتونه او
موقع درلودلې چه وروسته په  ۲۰۱۰کال د سپتمبر په لومړیو کې د نوموړي بانک د سقوط سبب شو .د بیرنګ
پاینټ او ډیلویټې مسولینو کوالی شوای په کابل بانک کې د جدي ستونزو په اړه ال زیات غوره او جدي ګامونه
اوچت کړي وای .ځکه چه قراردادیانو په افغانستان کې د  USAIDاداره د افغانستان په مرکزي بانک کې د
پرمختګونو په اړه بشپړ معلومات نه دي ورکړي ،د  USAIDکارکونکو د فساد په اړه د معلوماتو د ترالسه کولو
کم فرصت او موقع درلودله.
د  USAIDمسولینو او د هغه قراردادیانو په کابل بانک کې د فساد په اړه څرنګه معلومات ترالسه کړل؟ د
 USAIDد ډیرۍ غړو مامورینو څخه د ترسره شوو مرکو کې ویلي چه هغوي ته په کابل بانک کې د موجوده
فساد په اړه د لومړي ځل لپاره د واشینګټن پوسټ د مقالې له الرې چه د  ۲۰۱۰کال د فبروري په میاشت کې
خبر شول .د  USAIDیو غړي مسول وویل چه په کابل بانک کې د لوی موجوده فساد اټکل او نښې نښانې ان په
 ۲۰۰۸کې هم ترسترګو کیدلې ،خو هغه وخت د فساد په اړه کره معلومات او شواهد موجود نه وو .د ډیلویټې د
مهم غړو مسولینو په وینا چه  DABته د بانک د نظارت په اړه د مرستې په برخه کې یی همکاري او لویه ونډه
درلودله ویلې ،چه هغوي ته په کابل بانک کې د موجوده فساد په اړه د لومړي ځل لپاره د واشینګټن پوسټ د مقالې
له الرې چه د  ۲۰۱۰کال د فبروري په میاشت کې او یا هم د کابل بانک د فساد په اړه د بیالبیلو خبرونو له الرې
چه د  ۲۰۱۰کال د اګست او یا هم سپتمبر په میاشت کې خپاره شوي وو خبر شول .خو هغوی ومنله چه د نومړو
نیټو وړاندي هم د فساد نښې نښانې دوی ترسترګو شوې وې،
وروسته ترهغه چه د  USAIDمسولین او اړوند قراردادیان په کابل بانک د فساد په اړه خبر شول کوم اقدامات
یی ترسره کړل؟ د واشینګټن پوسټ د  ۲۰۱۰کال د فبروري خپور شوی مطلب د امریکا په سفارت کې په ډیرۍ
ځایونو کې د بحث موضوع وه ،نوموړې موضوع د  USAIDاو د امریکا د خزانې د مسولینو لپاره هم د بحث په
یوه موضوع بدله شوې وه .د وقعاتو او پیښو په اړه د هغوي باور او یادونه یو د هغه په نسبت یوڅه توپیر درلود.
د هغوي لخوا د ورکړل شوي راپور په اساس USAID ،باور درلود چه د خزانې مسولین به د نوموړي خپاره
شوي مطلب په اړه د ځواب ویلو په لړۍ کې تر ټولو مخکښ رول ولوبوي .هغه بیا د خزانې مسولینو ویل چه د
دوی لپاره د ډیره ګرانه وه چه په نوموړي مطلب کې د  USAIDد ښکیلتیا په اړه ورته هر ډول اړیکه ثابته او
جوته شي .د  ۲۰۱۰کال د سپتمبر په میاشت کې د رامنځ ته شوي کړکیچ او په افغانستان کې د امریکا د سفارت
د رهبرۍ لخوا تر پوښتنو ګرویښنو وروسته ،په افغانستان کې د  USAIDادارې د کابل بانک په اړه د توکو د
ورکیدلو اړوند یو راپور چمتو کړ او اقتصادي پرمختګ او د حکومتداري د ماموریت په اړه یی د ډیلویټې د
فعالیتونو په اړه یو سریع ارزونه ترسره کړه.
د ډیلویټې مسولینو بیا ویل چه د  ۲۰۱۰کال د فبروري د خپاره شوي مطلب وروسته هغوي د مرکزي بانک
سره د یوه رغنده عکس العمل په اړه کډ کار پیل کړ .د مرکزي بانک لخوا د کابل بانک په اړه ازموینه د ۲۰۱۰
کال د جنوري په میاشت کې پیل او د همدې کال په مې میاشت کې بشپړه شوه ،او پور د ورکولو د منظوری او
تضمیناتو په ګډون یی زیات شمیر داسي نیمګړتیاوې یی وموندلې چه د فساد ښکارندوی یی کوله ،خو پلټونکو په
مستقیم ډول د پورو د تصدیق په اړه کوم اقدام و نکړ او نه یی هم په کابل بانک کې د موجود فساد په اړه مستقیم

د متحده ایاالتو د کانګرس لپاره راپور  Iاپریل ۲۰۱۱ ،۳۰
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راپور وړاندي کړ .نه ډیلویټې او نه مرکزي بانک ته د خپلو ازموینو راپور د  ۲۰۱۰کال د اکتوبر تر میاشتې
وړاندي نه دي سپارلۍ ،وروسته خپله  USAIDد ډیلویټې د ادارې څخه د راپور غوښتنه وکړه.
ایا د  USAIDلخوا د خپلو قراردادیانو په اړه ترسره شوې څارنه او عمومي کتنې کافي او مناسبه وه؟ د
ډیلویټې سره د اړوند ماموریت په اړه په افغانستان کې د  USAIDد څار او عمومي کتنې چارې ضعیفې وې.
ځکه په نوموړۍ ماموریت کې لیږ شمیر کارکونکي په دنده ګمارل شوي وه ،او په کابل بانک کې د فساد په اړه
د خطر د موجوده سیګنالونو او یا هم ډیلویټې ته د هغه په اړه د مستقیم جهت په ورکولو کې د کافي او اړوندو
مهارتونو څخه نه وو برخمن .او دا کا سبب شو چه  USAIDونشي کوالی د ډیلویټې ،د خزانې د ادارې ،د امریکا
د بهرنیو چارو د وزارت ،مرکزي بانک او نړیوالې ټولنې سره د ستونزې د حل په موخه په مناسب وخت کې
اړوند اقدامات ترسره کړي.

په افغانستان کې د  USAIDلخوا د غوره شوو قراردادیانو او د تضمین کونکو په اړه د
نقدي مصارفو په اړه بیا کتنه
( د راپور شمیره  ،F-306-11-002-Sد  ۲۰۱۱کال د مارچ په ۷مه خپور شوی)

د عمومي پلټونکي دفتر په افغانستان کې د  USAIDد هغو  ۱۰تطبیق کونکو لپاره د نقدي لګښتونه مناسب ،په
ځای او قانوني ترسره شوي دي .په پلټونو کې معلومه شوه چه په افغانستان کې د  USAIDد  ۱۰پلي کونکو لخوا
مصرف کړل شوي نقدي لګښتونو مناسب ،پر ځای او قانوني وو.
 GAOوړانديز وکړ چه په افغانستان کې د  USAIDدفتر باید د خپلو تطبیق کونکو همکارانو سره غوره
الرې چارې شریکه کړي ترڅو نقدي انتقاالت تر ممکنه حده پوري را کم کړي.
نوموړي ماموریت د یادو شوو وړاندیزونو سره هوکړه وکړه او خپلو پلي یا تطبیق کونکو همکارانو ته یی
پدې اړه لیکلې پيغامونه واستل ترڅو په دې راپور کې بیان شوې الرې چارې خپلې او عملي کړي .برسیره پر
دې ،د ماموریت د هوکړې مسولينو /قرارداد کونکو مسولینو د تخنیکي استازو لخوا به د څارنې او عمومي کتنې
چارې پرمخ ځي ترڅو یقیني شي چه تطبیق کونکي همکار د خپلو نقدي لګښتونو په اړه خپل طرزالعمل او تګ
الرې غوره او بهتره کړي.

د کرهنې ،اوبو او د تکنالوژۍ د انتقال د پروګرام په اړه پلټنه

(د راپور شمیره  ،F-306-11-001-Pچه د  ۲۰۱۱کال د فبروري په  ۱۳خپور شوی دي)

د دې پلټنې اصلي موخه د دې امر معلومول و چه نوموړي پروګرام خپلو ټاکلو موخه ته رسیږي ،چه د اوبو
لګونې د مدیریت ،د کرهنې د تکنالوژي انتقال او د بنسټ جوړونې په برخه کې چارې پرمخ وړي .د خپل  ۳کلن
پروګرام څخه د دوه نیمو کلنو په تیریدو  NMSUد کرهنې او اوبو لګونې په برخه کې نویو تکنالوژیو د معرفي
کولو په ګډون زیات شمیر الس ته راوړنې درلودلې ،کروندګرو د نوموړ تیکنالوژۍ د معرفي کولو په مختلفو
غونډو کې ګډون کاوه .پلټونکو د دغه نویو تیکنالوژۍ د غوښتنې او تقاضا په اړه یوشمیر شواهد ترالسه کړ -د
ځمکې د سحطې د لیزري معلومول یوه روښانه بیلګه بلل کیدالی شي -خو د تیکنالوژۍ څخه ګټه اخیستنې په
راتلونکي پورې اړه لري .دا پداسي حال کې ده چه د تطبیق په برخه کې الندي موضوعات د پلټنې په ترڅ کې
وموندل شوې.
•د اوبو په برخه کې ډیر تاکید او پاملرنه د حکومتدارۍ په نسبت د تیکنالوژۍ په انتقال باندي وه NMSU .د
اوبو د زیرمه کولو په اړه یو شمیر تکنالوژي وړاندي کړې  -د اوبو لکونې لیکې ،د غلجاتو د اوبونې لپاره
د ځمکو برابرول ،د اوبو اندازه کول او د اوبو لګولو د کانالونو لپاره د کانکریټو فارمونو جوړونه .تر دم
ګړۍ د نوموړو تیکنالوژۍ پرته د هغه ډول او شمیر څخه چه د  NMSUپه مالتړ وړاندي شوي بل هیڅ
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بیلګې نه ده لیدل شوې ،د اوبو لګونې منابعو د حکومتدارۍ د برخې په پراختیا او پرمختیا تر ډیره حده ډیر
لیږ او کم تمرکز او تاکید شوي دي.
•د کرهنې نوي تکنالوژۍ تطبیق د نیمګړیتاو سره مله وه .د اوبو لګونې د تکنالوژۍ برسیره NMSU ،د
لوړ حاصل ورکونکي ډول غنم ،د وریجو د زیاتوالي او د غوره اذوقې د ترالسه کولو په اړه غوره غلجات
معرفي کړې NMSU .دغه تکنالوژۍ د کرهنې ،اوبو لګونې او مالدارۍ وزارت یا  MAILپراختیایی
اجینټ ته وسعت ورکړ او کرونګر د ځمکو د ټوټو او د سمیزو ورځو له الرې .د اوبو د ساتنې د تکنالوژۍ
ترڅنګ چه پورته ذکر شول ،د هغو وړاندیزونو څخه چه په ځانګړې توګه د  NMSUپه مالتړ وړاندي
کړل شول ،کروندګرو په خپلو ځمکو کې د تکنالوژۍ څخه ګټه نه د اخیستې.
• NMSUد تخنیکي وړاندي شوو مرستو او روزنو په اړه ارزونه نه ده ترسره کړې.د  MAILلخوا د
تخنیکي مرستې او روزنې په برخه کې د غوښتونکو ته مثبت ځواب ویلی دي .د اوبو لګونو د څانګې لپاره
 NMSUد معلوماتي تکنالوژي د زیربنا په اړه تخنیکي مرسته او همکاري کړې ده ،د  ۲۰۱۰کال د سپتمبر
په میاشت کې  NMSUد نوموړې څانګې د کارکونکو د روزنې په موخه د اوبو یو انجینر په دنده مقرر کړ.
 NMSUراپور ورکړي چه د کرهنې اوبو لګونې او مالدارۍ وزارت یا  MAILد کارکونکو ،د پوهنځۍ او
تحصیلي ادارو زده کونکو ته چه د فراغت څخه وروسته عمومآ د کرهنې وزارت ته ځي په ګډون  ۵۱۶تنه
ته روزنه ورکړې ده .خو نوموړي پروګرام د ترسره شوو تخنیکي مرستې او روزنې په پوهه ،مهارتونو او
د کرهنې د وزارت د کارکونکو په وړتیاو کې د مثبت تغیر په اړه پروسه نه ده تعقیب کړې؛ او دا یی هم نه
ده په ګوته کړي چه ایا نوموړو کروندګرو د دغه اسانتیاو څخه په خپله کاري سیمه کې کار اخیستي؛ او یا د
دغه مرستو څخه د ګټې اخیستنې وروسته د کرهنې وزارت په کړونو کې ښوالۍ راغلی دي.
•د څار او ارزونې په برخه کې موجودو نیمګړتیاوې د معلومات په اغزمنتیا منفي اغزه کړې ده NMSU .د
خپل فعالیت د مدیریت په اړه د دوو پالنونو څخه یو پالن په خپل ټاکلي وخت نه دي تسلیم کړي ،او د مدیرت
په اړه د دواړو پالنونو څخه یی یو شمیر اړین معلومات پاک کړي دي ،د راپور د پایلو د پرتله کولو لپاره
یی د معلومات نه دي ضبط کړي ،ځینې ناسم معلومات یی وړاندي کړي ،او په درو میاشتنیو راپورونو کې
یی د فعالیت په وړاندي د ننګونو یادونه نه د کړې.
• NMSUد عالمه ګذاری او په نښه کولو په اړه د پالن د کمبود سره مخامخ و NMSU .ترهغه چه پلټونکو
خپله ورڅخه غوښتنه او تقاضا نه وکړې د عالمه ګذارۍ او په نښه یا ګوته کولو په اړه خپل پالن نه و تسلیم
کړي .برسیره پردې  NMSUد عالمت ګذاري د ستراتیږي سره سم په منظم ډول پروژې نه دي په نښه
کړي.
•په افغانستان کې د  USAIDادراې د چاپیریال په اړه د نوموړې ادارې تګ الرې نه دي عملي کړې.
نوموړي ماموریت د چاپیریال په اړه هیڅ ډول ارزونه او یا هم د چاپیریال د اغزې په اړه هیڅ ډول ارزونه
نه ده ترسره کړې.
په دې هر څه برسیره یو شمیر هغه مسولینو چه د دې پروګرام سره تړاو لري په افغانستان کې د فعالیتونو په
برخه کې د امریکا د مرستو څخه د زیاتو لګښتونو په اړه پوښتنې رابرسیره کړې دي او د پروګرام د مالي مدیریت
په اړه یی یو شمیر پوښتنې را اوچتې کړې دي .دې پوښتنو ته د ځواب په موخه د عمومي پلټونکي دفتر د پلټنې د
یوه شرکت سره قرارداد الس لیک کړ ترڅو د  NMSUاو په امریکا د هغه د همکار پوهنتونونو په اړه مالي پلټنې
ترسره کړي .د عمومي پلټونکي دفتر یا  OIGبه د دغه پلټنو په اړه ځانګړۍ راپور خپور کړي.
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د نظارت یا څار روان فعاليتونه

د  ۲۰۱۱کال د مارچ تر ۳۱مې نیټې پورې اړوندو ادارو یا اجنسیانو د افغانستان د بیارغونې په اړه د  ۳۴روانو
څارنیزو فعالیتونو یا نظارت راپور ورکړي .دغه څارنيز فعاليتونه په  ٤.٢جدول کې په الندې ډول يادوالى شو:
 4.2جدول

د  ۲۰۱۱کال د مارچ تر  ۳۱پوری د نورو امریکایی ادارو د فعالیتو ترسره شوی څیړنې
اداره

د پروژې نمبر

DoD OIG

3/30/2011 D2011-D000FD-0121.000

د بین الحکومتي نظم او مقرراتو لپاره فیس او اضافي قیمت اخیستل چه افغان ملي امنیتي ځواک د فنډ څخه تمویل کیږي.

د پروژې عنوان

د پیل نیټه

DoD OIG

2/14/2011 D2011-D00SPO-0172.000

د افغان ملي اردو د لوژیستکي وړتیاو پرمختیا او پراختیا

DoD OIG

1/18/2011 D2011-D000JO-0137.000

د ملي عملیاتي او حفظ او مراقبت د قرارداد په اساس په افغانستان کې د وړاندي شوو روزنیزو پروګرامونو د اسانتیاو مدیریت

DoD OIG

1/11/2011 D2011-D000AS-0153.000

د افغان ملي اردو د هوایی قطعې او د انګلیسي ژبې د رونیز ماموریت د لګښت او څارنه

DoD OIG

1/3/2011 D2011-D000AS-0133.000

د افغان ملي امنیتي ځواک لپاره د لوړ سرعت لرونکي او د ډیرو اهدافو لپاره د ګټو اخیستلو وړ څلور ټیره موټرونو او د
سرتیرو د اغستلو د تیکو خریدارۍ

DoD OIG

11/30/2010 D2011-D000FR-0089.000

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

DoD OIG

D2011-D000JB-0068.000

11/17/2010

DoD OIG

D2011-D000JA-0075.000

11/2/2010

DoD OIG

10/1/2010 D2011-D000AS-0030.000

/DoD OIG
DoS OIG

9/30/2010

D2011-D000JA-0009.000
11AUD3001

د افغانستان د نظامی رغونې لپاره اړین پرمختیایی پروسې
د DoDد شمالی ویشونکی ډلی څارنه شبکه
د دفاع وزارت د غیر معیاری څرخی هلیکوپتر په اړه د مرستو او لګښتو په اړه څارنه او اداره
د افغان ملي پولیسو د روزنیز پروګرام په اړه پلټنه (ګډه پالټنه)

DoD OIG

9/2/2010 D2010-D000FL-0276.000

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

DoD OIG

6/21/2010 D2010-D000JA-0165.001

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

DoD OIG

6/14/2010 D2010-D000JO-0229.000

د افغانستان په پروان والیت کښې د بندیخانې رغونه

DoD OIG

3/4/2010 D2010-D000JB-0157.000

د افغان ملي اردو د تجهيزاتو د ترميمي خدماتو د روزنې پروګرام قرارداد

DoD OIG

12/9/2009 D2010-D000JA-0091.000

په افغانستان کې د متحده ایاالتو د ځواکونو لپاره د ځواک ساتني پروګرام

12/17/2008 D2009-D00SPO-0115.000

د افغان ملي امنیتي ځواک د روغتیایی وړتیاو د پرمختیا د پایښت په اړه د امریکا او د ایتالفي قواوو هڅې

DoD OIG

10/2010

د افغانستان د ملکي وګړو ارتقا )ګډه پلټنه)

/DoS OIG
SIGAR

11AUD3003

11-MERO-3013 DoS OIG-MERO

2/2011

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

11-MERO-3007 DoS OIG-MERO

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.

11-MERO-3003 DoS OIG-MERO

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)

11-MERO-3004- DoS OIG-MERO

9/2010

د وګړو ،کډوالو او مهاجرینو د پروګرام د ادارې په اړه بیاکتنه چه تر کومې کچې نوموړې اداره د بیرته راستنیدونکو او افغان
مهاجرینو د بیرته په ځای کولو په برخه کې اغزمنې وې ( د پروګرام ارزونه)

GAO

120976

3/31/2011

د کړکیچ څخه په ډک هیواد کې د دولتي قرارداد کول

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 بودجې او لګښتونو د تنظیم په برخه کې د افغان ظرفیت ارتقا

GAO

351525

8/26/2010

د سوداګرۍ او د ثبات د عملیاتو په اړه د امریکا د دفاع وزارت ځانګړۍ ماموریت

GAO

351514

8/4/2010

د اردو مشورتی او مرستندوی دسته یا تشکیالت

GAO

351489

8/4/2010

په افغانستان کښی د دفاع وزارت څیړنې

GAO

320794

7/21/2010

د افغانستان لپاره د امریکا د مستقیمو مرستو په اړه حساب ورکول
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ځانګړی عمومي پلټونکی
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جدول ( ۴.۲دوام لري)

د  ۲۰۱۱کال د مارچ تر  ۳۱پوری د نورو امریکایی ادارو د فعالیتو ترسره شوی څیړنې
اداره

د پروژې نمبر

د پیل نیټه

د پروژې عنوان

GAO

320766

5/3/2010

په افغانستان کې د امریکا ملکي حضور

GAO

351492

4/30/2010

د افغانستان د لوژستیک سره مالتړ

USAAA

A-2011-ALL-0342.000

 2Q/FY11یا د
 ۲۰۱۱مالي کال
دویمه ربع

د قومندان د بیړني عکس العمل پروګرام  -افغانستان

USAID OIG

نه دي ورکړ شوي

 2Q/FY11یا د
 ۲۰۱۱مالي کال
دویمه ربع

په افغانستان کې د  USAIDد سفارت د هوایی برخې پروګرام ته بیاکتنه

USAID OIG

نه دي ورکړ شوي

 2Q/FY11یا د
 ۲۰۱۱مالي کال
دویمه ربع

په افغانستان کې د  USAIDلخوا د افغانستان د ثبات ابتکار – جنوبي سیمې

USAID OIG

نه دي ورکړ شوي

نه دي ورکړ شوي په افغانستان کې د  USAIDد هغه مالتړ چه په افغانستان کې د ټاکنو د ګډون د اوچتولو ( )IEPاو د ټاکنو د پروسې سره د
مالتړ ( )STEPپروګرامونو سره ترسره کړي دي پلټنه کوي.

سرچینې :د سیګار د  4/4/2011نیټې پوښتنې ته د  DoD OIGځواب د سیګار د  3/31/2011نیټې پوښتنې ته د  DoD OIGځواب د سیګار د  3/31/2011نیټې پوښتنې ته د  DoS OIG-MEROځواب ،د سیګار د  4/5/2011نیټې پوښتنې ته د  GAOځواب ،د سیګار د
 3/25/2011نیټې پوښتنې ته د  USAAAځواب ،د سیګار د  3/23/2011نیټې پوښتنې ته د  USAID OIGځواب

د دفاع وزارت د عمومي پلټونکي دفتر
د امریکا دفاع وزارت یا  DoDد احتمالي څارنیزو یا نظارت د فعالیت د تطبیق ()OCOپه برخه کې د زیات
شمیر ننګونو سره مخامخ دي .د دفاع وزارت د عمومي پلټونکي دفتر یا  DoD OIGد ننګونو او سترو خطراتو
پر اساس خپل لومړیتوبونه په ګوته کړي دي او په جنوب لویدځه اسیا کې د خپل حضور په پراخوالي او د احتمالي
فعالیتونو د پوښښ د زیاتولو له الرې یی نوموړو ستونزو ته ځواب ویلۍ دي.
په جنوب لویدځه اسیا کې د امریکا د دفاع وزارت د موجوده یون او تمرکز ته د ځواب ویلو ته په کتو ،په افغانستان
کې د عملیاتو څخه څار او تمرکز د  DoD OIGلپاره یو لومړیتوب دي او همدا ډول باید په عراق کې د څار
چارې او پاتي عملیات ضرورت هم په خپل ځاي پاتي او پرمخ یوړل شي.
 DoD OIGد جنوب لویدځې اسیاد د ګډ پالن جوړونې د ګروپ د همغږي ،د ستونزو د هوارولو او په DoD
 OCOاړوند د څار د فعالیتونو چارې پر مخ وړي .نوموړي ګروپ خپله ۱۶مه غونډه د  ۲۰۱۱کال په فبروري
میاشت کې ترسره کړه .د جنوب لویدځې اسیا د ګډ پالن جوړولو ګروپ په جنوب لویدیځ او نږدې سیمو کې د
 ۲۰۱۱مالي کال د پالن جوړولو په اړه خپل راپور د  ۲۰۱۱کال د مارچ په ۳۱مه خپور کړ .د  ۲۰۱۱مالي کال
پالن بیا د فرعي کتګوریو په وسیله د فعالیتي سیمو پر اساس تنظیم شوی ترڅو د ټولنې د هڅو په اړه ورتوالۍ
په بند به بند څرګند شي .د پلټنې پدې پالن کې هغه پروژې شاملې ده چه په جنوب لویدیځ او چاپیره سیمو باندي
مستقیم اغیزه لري .د پلټنې پروژې کیدای شي په ځانکړي ډول په تیاتر کې ترسره شي ،تیاتر شاید سفر کولو ته
اړتیا وي ،او یا هم امکان لري د تیاتر څخه د باندي یوازي په  CONUSالره واچول شي.
د قراردادنو ،دویم الس قراردادنو او فعالیتونو چه د لوژستیکي مالتړ لپاره ترسره شوي دي ،دغه جامع پالن
د څار نورو سیمو او برخو لکه د توکو د حساب ورکولو ،مالي مدیریت ،امنیت ،بشري حقوق ،د قانون حاکمیت
او د ټولنیز او اقتصادي پرمختګ په شان موضوعات هم تر پوښښ الندي راولي .د څار ګډون کونکي ادارې به د
کاري ګروپونو او شوراګانو له طریقه د پلټنو د پالن د همغږي په برخه کې خپلو هڅو ته دوام ورکړي.
د  DoD OIGروان عملیات ازادي تاب راوړل -اړوند څار او نظارت د هغه پرسونل چه رغونې د هڅو،
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د امریکایی پرسونل څخه د پوځي خوندیتوب پروګرام ،د دارایی ،نامناسبو پیسو ورکولو ،د قرارداد د مدیریت ،د
افغان ملي اردو د پې رول په اړه نامناسب لګښتونه او د مرستو پرې کولو په برخه کې امنیتي خدمتونه وړاندي
کوي پلټنې ترسره کړي؛ همدا ډول د افغان ملي پولیسو د روزنې په اړه د قرارداد ،په افغانستان کې د ننه د
لوژیستکي لګښتونو؛ معلوماتي عملیات ،د زرهي وړتیاوې او د افغانستان د ملي امنیتي ځواک د پالن جوړونې او
د مرستو د کنترول په اړه د غوښتنې د برابرولو په اړه ګټه اخیستل کیدالی شي.
د  ۲۰۱۱مالی کال د لومړی دریو میاشتو لپاره DoD OIG 43 ،د روانې څارنیز فعالیتونو درلودل او د
ْ
مستقیما
 OEFسره د مرستې په موخه درې راپورونه خپاره کړی دی .د دغو  43روانو پروژو له جملې  17چې
په افغانستان كې د امنيت او بيا رغونې سره تړاو لري په دغه راپور كې ځاى پر ځاى شوي دي .د  ۱۱خپرو شوو
راپورونو څخه یو یی مستقیمآ هغه ډول چه د افغانستان د بیارغونې لپاره ځانګړي عمومي پلټونکي تعریف کړي
په افغانستان کې د بیارغونې او امنیت په اړه دي.

د بین الحکومتي نظم او مقرراتو لپاره فیس او اضافي قیمت اخیستل چه افغان ملي امنیتي
ځواک د فنډ څخه تمویل کیږي.
(د پروژې شمیره  ،D2011-D000FD-0121.000چه د  ۲۰۱۱کال د مارچه په  ۳۰مه په الره اچول شوې ده)

د امریکا د دفاع وزات د عمومي پلټونکي دفتر اوس غواړي چه معلومه کړي چه د افغان ملي امنیتي ځواک د
فنډ څخه د بی الحکومتي تخصیصاتو لپاره په کومه اندازه فیس او اضافي قیمت ادا کړل شوي ديDoD OIG .
به همدا ډول معلومه کړي چه ایا د نوموړو لګښتونو د اثبات او مالتړ لپاره د دغه مصارف معلومات موجود دي
او که څنګه.

د افغان ملي اردو د لوژیستکي وړتیاو پرمختیا او پراختیا

(د پروژې شمیره  D2011-D00SPO-0172.000چه د  ۲۰۱۱کال د فبروري په  ۱۴په الره اچول شوي و)

 DoD OIGهڅه کوي ترڅو معلومه کړي چه چه د امریکایی  /ایتالفي قواوو لخوا د افغان ملي اردو د لوژستیکي
او عملیاتي ثبات او پايښت سره د روزنې ،سالمشورو او مرستو لړۍ موثره او اغزمنه وه او که څنګه .په ارزونه
کې په لوژستیکي او عملیاتي برخه کې د افغان ملي اردو هغه الس ته راوړنې هم شاملېږي چه د امریکا او ایتالفي
قواوو لخوا د افغانستان د ملي دفاع وزارت او ملي اردو د لوژستیکي اړخه د مالتړ پروسه ترسره کیږيDoD .
 OIGبه همدا ډول معلومه کړي چه د ایساف ،په افغانستان کې د امریکایی قووې ،او ایساف د ګډې قومندانۍ
چه غواړي افغان ملي اردو په لوژستیکي برخه کې د پایښت له اړه د کافي ظرفیت او وړتیاو درلودنکۍ دي او د
نوموړي هدف ته د رسیدلو په الره کې د پورته اداره له لوري پالنونه ،روزنې ،امادګۍ د امریکا د متحده ایاالتو/
ایتالفي قومندانۍ /کارکونکو او همدا راز د افغانستان د ملي دفاع وزارت په ټولو کچه یوشان ترسره او پرمخ وړل
کیږي،او د افغان ملي اردو فعالیتي ننګونې په ګوته کړي.

د ملي عملیاتي او حفظ او مراقبت د قرارداد په اساس په افغانستان کې د وړاندي شوو
روزنیزو پروګرامونو د اسانتیاو مدیریت
(د پروژې شمیره  ،D2011-D000JO-0137.000د  ۲۰۱۱کال د جنوري په ۱۱مه پیل شوې)

پدې توګه  DoD OIGغواړي ترڅو معلومه کړي چه د افغانستان د عملیاتي او د حفظ او مراقبت قراردادنو په
اساس وړاندي شوي حرفوي زذه کړې د افغان ملي امنیتي ځواک د زیربنایی ظرفیتونو د خوندیتوب په پراختیا
کې اغزمنې دي.
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د افغان ملي اردو د هوایی قطعې او د انګلیسي ژبې د رونیز ماموریت د لګښت او څارنه
( ،D2011-D000AS-0153.000د  ۲۰۱۱کال د جنوري په ۱۱مه پیل شوې)

دا دي  DoD OIGد پیرودنکو د خدمتونو د جنګي ساحوي عملیاتو په اړه د خپلو پلټنو د لړۍ په ترڅ کې دویمه
پلټنې ترسره کوي .پدې دویه پلټنه کې ،د  DoD OIGغواړي چه معلومه کړي چه د د افغان ملي اردو د هوایی
قطعې او د انګلیسي ژبې د روزنیز ماموریت لپاره د امریکایی پوځ د تظاهر ،روزنې او د ترالسه شوو افزار
او سامانونو په اړه د اجرایوي پروګرام دفتر دغه اسانتیاوې په مناسب قیمت ترالسه کړي دي او که څنګه او د
نوموړي ماموریت د ترسره کولو لپاره د قراردادي د څارنې او عمومي کتنې تګ الرې او یا طرزالعملونه پرځای
وو او د هغه څخه ګټه اخیستل شوې وه.

د افغان ملي امنیتي ځواک لپاره د لوړ سرعت لرونکي او د ډیرو اهدافو لپاره د ګټو اخیستلو
وړ څلور ټیره موټرونو او د سرتیرو د اغستلو د تیکو خریدارۍ
(د پروژې شمیره  ،D2011-D000AS-0133.000چه د  ۲۰۱۱کال د جنوري په  ۳پيل شوي)

موثره توګه د لوړ سرعت لرونکي او
 DoD OIGغواړي چه معلومه کړي چه د قرارداد مسولین په اغزمنه او ٍ
د ډیرو لپاره د کاریدونکو موټرو او د سرتیرو د جامو د اخیستلو او رانیولو چارې پر مخ وړي.

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 د نومبر په ۳۰مه 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 .برسیره پر
دې  DoD OIGبه دا هم معلومه کړي چه  NTM-A/CSTC-Aتوانیدلۍ دي چه د افغان دولتي وزارتخانو سره
د افغان ملي اردو پرسونل ته د معاشونو په مناسبه ورکولو که رغنده او کافي مرسته او کړې او هغه یی تطبیق
کړي دي.

د افغانستان د نظامی رغونې لپاره اړین پرمختیایی پروسې

( د پروژې شمیره  ،D2011-D000JB-0068.000چه د  ۲۰۱۰کال د نومبر په میاشت کې پيل شوې ده۹

 DoD OIGپه افغانستان کې د نظامي پروژو د رغونې لپاره د اړینو پرمختیایی پروسو په اړه ارزونه او تحلیل
ترسره کوي .په ځانګړې توګه  DoD OIGغواړي چه معلومه کړي چه د پرمختیایی پروسې اړتیاوې اړینې
پایلو ،د پام او اندازې وړ نتایج او د امریکا د دفاع وزارت د غوښتنې سره سم خپل ټاکلي کاري اهداف تر السه
کوي.

د DoDد شمالی ویشونکی ډلی څارنه شبکه

(د پروژې شمیره ,D2011-D000JA-0075.000 .د  ۲۰۱۰کال د نومبر په۲مه 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 امریکا د دفاع وزارت د غیر ستندرد څرخي الوتکې د مالتړ او د درخواستۍ په اړه څار او
مدیریت
( د پروژې شمیره ,D2011-D000AS-0030.000 .د  ۲۰۱۰کال د اکتوبر په  ۱نیټه 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 افغان ملي پولیسو د روزنې پروګرام (ګډې پلټنې)

( د پروژې شمیره  [ ،D2011-D000JA-0009.000د بهرنیو چارو وزارت  ،]11AUD3001د  ۲۰۱۰کال د سپتمبر
په ۳۰مه پیل شوي دي)

د امریکا د دفاع او بهرنیو چارو د وزارتونو د عمومي پلټونو دفتر نوموړې پلټنې په ګډه پرمخ وړي ترڅو د
 ۲۰۱۰مالي کال د ملي دفاع د صالحیت د قانون هغه غوښتنه چه د امریکا د دفاع وزارت د پلټنې د عمومي
دفتر څخه غواړي چه د بهرنیو چارو د وزارت د پلټنې د دفتر سره د ګډ کار په ترڅ کې د افغان ملي پولیسو د
روزنیز پروګرام په اړه راپور خپور کړي .دغه پلټنه د افغان ملي پولیسو د پروګرام په اړه د قراردادنو د لیږدونې
د څرنګوالي په ارزونه وکړي .په ځانګړی توګه DoD OIG/DOS OIG ،به د انتقال د لګښت ،د کړنو کچه
او د انتقال اړوند د پالن جوړونې هڅې تر څو د قرارداد څارنه ،اړینه مرسته او کمک ،د پروګرام اغزمنه اداره
یقینی او عملی شی .دا ټیم همدا ډول هوډ لری تر څو د  DoD OIGد پروژې  D-2010-042او DoS OIG
د  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.

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 ۲مه 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
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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.

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 ملي اردو د تجهيزاتو د ترميمي خدماتو د روزنې پروګرام قرارداد

د پروژې شميره  D2010-D000JB-0157.000چې پيل يې د  ٢٠١٠کال د مارچ په څلورمه شوى و)

د دفاع وزارت د پلټونکي عمومي دفتر دا ډاډ الس ته راوړل غواړي چې آيا د افغان ملي اردو د وسايطو د ترميماتو
په قرارداد کې د کيفيت د ډاډ او د کنترول له نظره ضروري پروسيجرې وجود لري که نه .په ځانګړي توګه،
 DoD OIGبه معلومه کړي چه د قرارداد په اړه ټول حکومتي شرطونه مراعات شوي دي او ایا د قرار څخه
په سمه او مناسبه توګه څارنه او نظارت ترسره شوي دي .برسیره پردې DoD OIG ،به دا هم معلومه کړي چه
قراردادي د قرارداد د ذکر شوي ماموریت په مناسبه توګه پرمخ وړلو په موخه د ګدام اضافي ځای ته اړتیا لري
او معلومه کړي چه ایا قراردادي د  pmtsد لګښتونو د تنظیم لپاره مناسب او موجه غوښتنه ترسره کړې ده .د
راپور یوه لړۍ د دې پروژو لپاره پالن شوې ده.

په افغانستان کې د متحده ایاالتو د ځواکونو لپاره د ځواک ساتني پروګرام

(د پروژې شميره  D2010-D000JA-0091.000چې د  ٢٠٠٩کال په  ۹دسمبر پيل شوې وه)

 DoD OIGپه افغانستان کې د متحده ایاالتو د ځواکونو د راټولیدلو د ابتدایي ځایونو او خوړلو د سیمو لپاره د
ځواکونو د ساتني د پروګرامونو بیا کتنه کوي .په ځانګړي توګه ،دا د پروګرام مالتړ او منابع ارزوي کوم چې
قوماندان د مرکز د پالن کولو ،د تروریزم په ضد ،او د هغوی د ځواکونو د ساتني لپاره د خوندیتوب پروګرامونه
په اختیار کې لري .دا پلټنه د بګرام په هوایي ډګر ،د کندهار هوایي ډګر ،ایګارسز کمپ ،او د کابل په نوي قرارګاه
باندې تمرکز کوي.

د افغان ملي امنیتي ځواک د روغتیایی وړتیاو د پرمختیا د پایښت په اړه د امریکا او د
ایتالفي قواوو هڅې
(د پروژې شمیره  ،D2009-D00SPO-0115.000چه د  ۲۰۰۸کال د دسمبر په  ۱۷پیل شوي)

 DoD OIGهوډ کړۍ تر څو معلومه کړي چه د امریکا متحده ایاالتو ،ایتالفي قواوو ،د افغانستان د کورنیو چارو
او دفاع وزارت د افغان ملي امنیتي ځواک د روغتیایی پاملرنې د پراختیا او ثبات او پایښت په اړه ټاکل شوي
اهداف ،موخې ،پالنونه او الرښونې ابالغ کړي دي.
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د بهرنیو چارو د ځانګړی عمومی پلټونکی دفتر
د افغان ملي پولیسو د روزنیز پروګرام په اړه پلټنه (ګډه پالټنه)

( د پروژې شمیره  ]11AUD3001[DoD D2011-D00JA-0009.00چه د  ۲۰۱۰کال د نومبر په میاشت کې پیل
شوي)

اهداف او موخې :د  ۲۰۱۱مالي کال کې د اټکل شوې اړتیا له مخې د ملي دفاع د صالحیت قانون چه د DoD
 OIGڅخه د  DoS OIGپه همکارۍ غوښتنه کوي چه افغان ملي پولیسو د روزنې د پروګرام په اړه راپور
خپور کړي ،د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د عمومي پلټونکي د دفتر هدف دا دي چه د امریکا د دفاع او
بهرنیو چارو وزارت هغه هڅې چه غواړي افغان ملي پولیسو د پروګرام په اړه د قرارداد اداره ولیږدوي لوړه
او اوچته کړي .په ځانګړی توګه DoS OIG ،به د لګښت ،د کارکولو د معیاراتو او د انتقال سره اړوند د پالن
جوړونې هڅو سره مرسته وکړی تر څو یقینی کړی چی د قرارداد څخه سمه څارنه ،دقیق مرستې او همکارۍ
او د پروګرام مناسبه اداره صورت مندلی او یقینی شوی ده DoS OIG .همدا ډول په پام کې لري چه د DoD
 OIGد  D-2010-042شمیره راپور او د  DoS OIGد  MERO-A-10-6شمیره راپور تعقیب کړي "،د
افغان ملي پولیسو د روزنې او سالمشورو لپاره د دفاع وزارت تعهداتو او د لګښتونو په اړه د هغه مرستې چه د
دې موخې لپاره ځانګړي شوي دي2/9/2010 "،

د افغانستان د ملکي وګړو ارتقا

( 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.

په منځني ختيځ كې د باندينيو چارو وزارت دعمومي پلټونکی سيمه ييز دفتر
د افغانستان د لوی څارنوالي د مخدره توکو پر وړاندي د مبارزې د څانګې سره د مخدره
توکو پر وړاندي د مبارزې د نړیوالې ادارې او د قانون د حاکمیت د قضایی څانګې لخوا د
ترسره کیدونکو مرستو او مالتړ په اړه ارزونه ( د قرارداد ارزونه)
(د پروژې شميره 11-MERO3013- :چې د  2011کال په فبرورۍ کې پيل شويده)

دا ارزونه به جوته کړي چه ( )۱د امریکا د بهرنیو چارو وزارت څومره پیسې تعهد او مصرف کړې دي؛ ( )۲د
بهرنیو چارو وزارت څرنګه د نوموړ پیسو د تخصیص او مالتړ تضمین کوي؛ ( )۳او تر کومې کچې د بهرنیو
چارو د وزارت د فساد په وړاندي د مبارزې په اړه د مرستې او عدلي څانګې د نوموړي پروګرام لپاره ټاکلي
موخې په رسیدلو او د هغه اهدافو په تراله کولو کې توانیدلي دي؛ او
( )۴په کابل کې د امریکا د سفارت له لورې د نوموړي پروګرام لپاره د ځانګړو شوو مرستو څخه تر کومه حده
څارنه او نظارت کړي دي.
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په افغانستان کې د بهرنیو چارو د نویو اهدافو به اړه د اړیتاو او د شرایطو او امکاناتو په
اړه محدوده ارزنه ( د پرورګرام ارزونه)
( د پروژې شمیره  ,11-MERO-3007چی د  ۲۰۱۰کال په دیسمبر کښی پیل شوی)

د دې ارزونې لومړني اهداف د ( )۱تر کومې کچې پورې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د سفارت
او د هغه اړوندو ادارو کې د نویو موقفونو د پیږندلو ،پراختیا او د کارکونکو د ګمارولو د اړتیا په اړه ارزونه
ترسره شوې؛ او ( )۲ایا کارکونکو ته ورکړل شوې دفتري او یا هم کورني فضا مناسبه ،خوندي او د امنیت
درلودنکې ده.

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)

د دې ارزونې لومړني اهداف د دې امرونو معلومول دي ( )۱د قرارداد د شرایطو او مقرراتو پیږندل؛ ( )۲د هغه
پيسو د کچې معلومول چه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د عملیاتو د اسانتیا او پایښت لپاره منلي او مصرف
کړي دي؛ ( )۳په فالکون کمپ کې د ډاین کورپ لخوا د سترو جرمونو عملیاتو ته د وړاندي شوو اسانتیاو په اړه
د نوموړي ادارې د قرارداد سرسم د کړنو ارزونه؛ او ( )۴د بهرنیو چارو وزارت دا امر څرنګه تضمین کوالی
شي چه د نومړي پروګرام لپاره ځانګړې شوې مرستې په سمه توګه د ټاکلو اهدافو لپاره کارول کیږي.

د وګړو ،کډوالو او مهاجرینو د پروګرام د ادارې په اړه بیاکتنه چه تر کومې کچې نوموړې
اداره د بیرته راستنیدونکو او افغان مهاجرینو د بیرته په ځای کولو په برخه کې اغزمنې وې
( د پروګرام ارزونه)
(د پروژې شمیره ,11-MERO-3004 .چی د  ۲۰۱۰کال په سپتمبر کښي پیل شوی)

د دې پلټنې اهداف دا دي ( )۱د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یا  UNHCR، ICRCاو نورو غیر دولتي ادارو
سره د قرارداد د شرایطو او مقرراتو معلومول؛ ( )۲د مرستې لپاره اړتیاوې څرنګه محاسبه شوې وې؛ ( )۳ایا
مرستو خپل ټاکلي اهداف تر السه کړل )۳(،ایا د پروګرام د فعالیت د الس ته راوړنو څخه ګټه اخیستل شوې ؛ او
( )۴په افغانستان کې د بشري عکسل العمل د همغږي او ادارې په اړه په کابل کې د امریکا د سفارت او د والیتي
بیارغونې د ډلو موثریت او اغز.

د حكومت د احتساب اداره
د کړکیچ څخه په ډک هیواد کې د دولتي قرارداد کول
(پروژه نمبر  ,120976پیل شوي  ۲۱اګست )۲۰۰۹

دغه پلټنه به تر ډیره حده د مرستې په دغه برخو باندي متمرکزه وي ( )۱د بهرنیو چارو د وزارت د ماموریت او
اړیتاو د غوښتنو سره د سازمان تطابق؛ ( )۲د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د الس ته راوړنو په لپاره د بشري
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قوې ارزونه هم د پرسونل د شمیر او هم د وړتیاو له نظره؛ ( )۳د بهرنیو چارو د وزارت لخوا د خپل اړخه او
یا هم د کومې بلې فدرال ادارې لخوا د قراردادونو د ورکولو او د مدیریت د څرنګوالي معلول؛ ( )۴د تشنج څخه
په ډک چاپیریال کې د قانوني او سمونیز موجود صالحیتونه او اختیارات؛ او ( )۵هغه هڅې چه د دولت د الس
ته راوړنو د ظرفیت د لوړو په برخه کې پالن او یا هم د الس ته راوړنو د عملي کولو په الره کې د اصالحاتو
لپاره په پام کې نیول شوې.

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

(پروژه نمبر  ,351552پیل شوي  ۹دسمبر)۲۰۱۰

دغه بیا کتنه به په هغه کچې باندي چه( )۱بحري قطعه د افغانستان او عراق څخه ځمکني او هوایی د بیرته راستنیدونکو
توکو د سمبالولو لپاره ستراتیږي کاروي؛ ( )۲د بحري قطعه د توکو د بیرته سمبالونې ستراتیږي د هغه ستراتیږي غواړي
پوځ مدرن او نوی کړي تطابق او ارتباط؛ ( )۳ایا بحري قطعه د دې توان لري چه په افغانستان او عراق کې د کارول
شوو توکو په اړه د ټول لګښت په اړه معلومات په ګوته او بیان کړي؛ او ( )۴او ایا د بحري قطعې د  ۲۰۰۹څخه بیا تر
 ۲۰۱۲مالي کال پورې د توکو د بیرته سمبالنې بودجه د اړوندې بودجې د الرښونو او غوښتنو سره ورته والی لري .

د بودجې او لګښتونو د تنظیم په برخه کې د افغان ظرفیت ارتقا
(پروژه نمبر  ,320815پیل شوي  ۵دسمبر )۲۰۱۰

دغه پلټنه به په دې ټکو باندي تمرکز وکړي( )۱د افغانستان د ملي بودجې معلومول( عایدات او لګښتونه) او د
بودجې کمبوتات؛ ( )۲د امریکا د متحده ایاالتو هغه هڅې چه غواړي د افغان دولت سره د بودجې د تنظیم او څار
په برخه کې ظرفیت لوړ کړي او همدا ډول معلومه کړي چه دغه هڅې تر کومې کچې د نړیوال او افغان دولت د
اهدافو سره تطابق لري؛ او ( )۳د هغې کچې او اندازې معلومول چه د امریکا مرستو د افغان دولت سره د بودجې
د تنظیم او څار په اړه مرستې کړې او د یو غوره مالي مدیریتي سیستم په رامنځ ته کولو کې بریالي راوتلې ده.

د سوداګرۍ او د ثبات د عملیاتو په اړه د امریکا د دفاع وزارت ځانګړۍ ماموریت

(پروژه نمبر  ,351525پیل شوي  ۲۱اګست )۲۰۰۹

د دې بیاکتنې اصلي موخه په الندي برخو کې د دې امر معلومول دي چه ( )۱تر کوم حده پورې په نوموړي
ماموریت کې د  ۲۰۰۶کال راپدیخوا کموالۍ راغلي دي او ایا د امریکا د دفاع وزارت د نوموړي ماموریت د
بنیادي کولو او نورو هیوادو ته د هغه د غزول په اړه پالنونه جوړ او طرحه کړي دي؛ ( )۲د دفاع وزارت د
پایلو او نتایجو د ارزونې په موخه اهداف ټاکلي او د نوموړي ماموریت فعالیتونه ارزولي دي او که څنګه؛ ()۳
ایا د نوموړي پروګرام فعالیتونه د نورو پروګرامونه سره همغږي او هماهنګ دي؛ او ( )۴او یا د دغه ماموریت
فعالیتونه د نورو پروګرامونو سره ورته والۍ لري او که نه ،او یا د پروګرامونو ترمنځ د ال ښو نتیجو او پایلو د
ترالسه کولو امکانات شته.
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د اردو مشورتی او مرستندوی دسته یا تشکیالت
(پروژه نمبر  ,351514پیل شوي  ۴اګست )۲۰۱۰

پوځ د افغان او عراقي امنیتي ځواک سره د مرستې او سالمشورو په موخه د مبارزې ځانګړي غونډونه تاسیس او
زیاتوي .دغه بیاکتنه به تر ډیر حده پورې پردغه ټکو باندي تمرکز کوي ( )۱تر کومې کچې پوځ د جنګي غونډ
ډلو ته د هغوي د رول او موخو په اړه معلومات ورکړل شوي دي؛ ( )۲ترکومې کچې پوځ د جنګي غونډ ډلو د
زیاتولو په اړه د اړینې روزنې او منابعو په اړه معلومات ورکړي ،د هغه کچې ارزونه چه د امریکا د دفاع وزارت
او پوځ د امنیتي ځواک سره د مرستې او همکاري په برخه کې ترسره کړې ؛ او ( )۳د هغې کچې ارزونه چه د
پوځ لخوا تر کومه حده د پوځ د جنګي غونډ ډلو د پراخوالي په برخه کې اړتیاوې پوره کړې او تر کومې اغیزې،
که چیري کوم وي ،دا د پوځ د چمتوالي په اړه راپور ورکول شامل دي.

په افغانستان کښی د دفاع وزارت څیړنې

(پروژه نمبر  ,351489پیل شوي  ۴اګست )۲۰۱۰

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.

د افغانستان لپاره د امریکا د مستقیمو مرستو په اړه حساب ورکول
(پروژه نمبر  ,320794پیل شوي  ۲۱جوالی )۲۰۱۰

په دغه بیاکتنه کې به په هغه مقدار مرستو باندي تمرکز وشي چه د امریکا متحده ایالتو د افغانستان دولت ته په
مستقیم ډول ورکړي دي؛ افغان دولتي وزارتخانو ته په دوه اړخیز ډول ورکړل شوې مرستو په اړه د حساب
ورکولو په لړ کې د کنترول عمده او کلیدي عناصر؛ او د افغانستان دولت سره د څو اړخیزو فنډونو له الرې د
مستقیمو ترسره شوو مرستو په اړه د حساب ورکولو مهم او کلیدي عناصر.

په افغانستان کې د امریکا ملکي حضور
(پروژه نمبر  ,320766پیل شوي  ٣مئ )٢۰۱۰

دا پلټنه به د امریکایی ادارو یا اجنسیانو لخوا په افغانستان کې د ملکي بشري قوې په اړه د لومړیتوبونو او د دې
کارکونکو په دندو باندي د ګمارنې په برخه کې پرمختګ ته کتنه وکړي ،او هغه ګامونه چه امریکایی ادارو د
خپل پرسونل د ځای پر ځای کولو لپاره ترسره کړې دي.

د افغانستان د لوژستیک سره مالتړ

(پروژه نمبر  ,351492پیل شوي ٣ ۰اپریل )۲۰۱۰

دا بیاکتنه به پدې ټکو باندي تمرکز وکړي ( )۱تر کومې کچې د امریکا د دفاع وزارت په افغانستان د کې فعالیتونو
د مالتړ لپاره پرسونل ،تجهیزات او وسایل د نوموړي وزارت د ټاکل شوو پالنونو او ضرب االجل سره سم ترسره
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کړي دي؛ ( )۲که چیري داسي فکتورنه وي چه په افغانستان کې د عملیاتو په مالتړ لپاره په پرسونل ،تجهیزاتو
او وسایلو باندي اغیزه کړي وي او د نوموړو فکتورونو سره څرنګه چلند وشو؛ او ( )۳تر کومې کچې او سرحد
پورې د امریکا دفاع وزارت په افغانستان کې د پرسونل ،تجهیزاتو او وسایلو د قومندانۍ د زنځیر په جوړولو او
رامنځ ته کولو کې بریالي شوي دي.

د متحده ایاالتو د پوځ د پلټنې اداره
د قومندان د بیړني عکس العمل پروګرام  -افغانستان

(د پروژې کود  ،A-2011-ALL-0342.000چه د  ۲۰۱۱مالي کال په ۲مه ربع کې پیل شوي و)

دا پلټنه به معلومه کړي چه د پروژې د ترسره شوې بیاکتنې او په افغانستان کې د قومندان د بیړني ځواب مالتړ
د پروګرام د پروسې منظوري د هغه ټاکلو موخه سره چه باید په بیړني ډول د افغانستان خلکو ته ګټه ورسوي د
ټاکلو اهدفو ته په کتو ترسره شوي دي.

د نړیوالې پرمختیا لپاره متحده ایاالتو اداره د عمومي پلټونکی دفتر
د دې ربع په ترڅ کې USAID OIG ،یوه پلټنه خپره  ۸مالي پلټنې تر کار الندي وې او  ۳۸نورې د پالن
جوړونې په مرحله کې وې .د امریکا د پراختیایی پروګرام  /افغانستان د مالی چارو څیړنې د ملکی حساب
ورکونې د شرکت او د  DCAAترسره کیږی ,DCAA ،او  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.

په افغانستان کې د  USAIDد سفارت د هوایی پروګرام بیاکتنه
(چه د  ۲۰۱۱مالي کال په ۲مه ربع کې پیل شوي و)

هدف :تر څو معلومه کړي چه په افغانستان کې د  USAIDد سفارت د هوایی پروګرام تمویل شوې برخه خپلو
ټاکلو موخو یعني د خوندي او د ډاډ وړ هوایی خدمتونه چه  USAIDجوګه کوي چه د ماموریت د ترسره کولو
لپاره اړین ترانسپورت او د والیتي بیارغونې ډلې او د افغانستان لپاره د نورو امریکایی ماموریت پرمختیایی
مرستې او همکاري فعالیتونه ترسره کوي.

په افغانستان کې د  USAIDلخوا د افغانستان د ثبات ابتکار – جنوبي سیمې
(چه د  ۲۰۱۱مالي کال په ۲مه ربع کې پیل شوي و)

هدف :په افغانستان کې د  USAIDد ثبات د ابتکار پیږندل -جنوبي سیمې( )ASI-SRپروګرام د ټولنو او افغان
دولت ترمنځ د اعتماد او ډاډ فضا رامنځ ته کوي.

په افغانستان کې د  USAIDد ټاکنو د مالتړ پروګرامونه او د ټاکنو د پروسې سره د مالتړ
( )STEPپروګرامونو سره ترسره کړي دي پلټنه کوي.
هدف :ترڅو معلومه کړي چه د افغانستان په ټاکنو کې د ګډون کونکو د زیاتوالي مالتړ اومرسته او د ټاکنیزو
پروسو پروګرامونه خپلو ټاکلو موخو یعني د سیاسي او ټاکنیزو پروسو بشپړوالۍ ،د رقابت څخه ډک او د با اعتباره
پروسو په برخه کې خپلو ټاکلې موخې ترالسه کوي.
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د نورو ادارو نظارت

د نورو ادارو تحقیقات

سیګار په باقاعده ډول په افغانستان كې د نورو حكومتي ادارو سره د تحقیقاتو په ترسره كولو كې همغږي كوي.
د  ۲۰۱۱کال د مارچ د ۳۱مې سره سم  DoD OIGپه  ۸۹نویو پرانیستو قضیو باندي تحقیقات ترسره کول او
د  DoS OIGتحقیقات ( )DoS OIG-INVپه  ۱۱پرانیستو قضیو باندي تحقیقات ترسره کول .د  ۲۰۱۱کال د
مارچ تر  ۳۱پوری پرانیستی او تړلی تحقیقات په  ۴.۳شمیره جدول کښی بیان او لیست شوی دی.

د نورو ادارو تفتیشات

د  DoS OIGتفتیش( )DoS OIG INSپه افغانستان کې د  ۲۰۱۱کال د مارچ تر ۳۱مې نیټې پورې یو جاري
تفتیش ترسره کوي

د کابل کې د سفارت د تفتیش د بشپړونې د تعقیب په اړه بیاکتنه()CFR
( د راپور شمیره  ،11-ISP-3038چه د  ۲۰۱۱کال په مارچ میاشت کې پیل شوې)

په کابل کې د سفارت څخه د  OIG/ISPد تفتیش( ،ISP-I-10-32Aد  ۲۰۱۰کال د فبروري میاشت) په ترڅ
کې د شوو وړاندیزونو د ترسره کولو تعقیب تر څو (الف) د وړاندیزونو د لغوه کول او /یا (ب) د هغه شرایطو په
اړه چه اوس هم حاکم د وړاندیزونو بیا ځلې ترسره کول.
 4.3جدول

تحقیقاتي فعالیتونه :د نورو ادارو تحقیقات
اداره

پرانیستي دوسیي

تړل شوي دوسېې

ټولې دوسیې

DoD OIG-INV

89

61

150

DoS-OIG-INV

11

0

11

ټول

100

61

161

سرچینې :د سیګار یا د افغانستان د بیارغونې لپاره ځانګړي عمومي پلټونکي د 3/31/2011نیټې پوښتنې ته د  DoS OIG-INVځواب؛ او د سیګار د 4/19/2011پلټنې ته د DoS
 OIG-INVځواب .
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ضمیمې

د سیګار رسمي تړون
د سيګار رسمي تړون د متحده اياالتو او افغانستان ترمنځ د هڅو د ارتباط استازيتوب کوي
ترڅو د بيا رغونې احتساب او نظارت وکړي .د تړون د مرکز په پورتنی برخه کې عبارت په دري
ژبه دی او مانا یی د افغانستان د بیا رغاونی لپاره ځانګړی عمومی پلټونکی (سیګار) دی.
د تړون د مرکز په الندنی برخه کی عبارت په پښتو ژبه دی او یو ډول مانا لری.
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ضمیمې

د الف ضمیمه

د قانوني غوښتنو او اړیتاو سره د راپور پرتله کول

د دغه راپور یو شمیر پاڼې د درې میاشتني راپور سره او د هغه اړتیاو او غوښتنو سره چه سیګار ته د قانون
جوړولو ،د  ۲۰۰۸مالي کال د ملي دفاع د صالحیت قانون( P.L. No. 110-181, § 1229 ،الف ۱.جدول) ،او
د کال د نیمایی راپور ورکولو شرایط چه د عمومي پلټونکي لپاره د  ۱۹۷۸کال د عمومي پلټونکي په قانون چه د
( )U.S.C. App. 3 5د رامنځ ته شوو تعدیالتو سره سم غوښتنه کوي (الف ۲.جدول)

الف ۱.جدول

د  P.L. NO. 110-181, § 1229الندې د دې راپور د سیګار د درې مياشتني راپورونو اوغوښتنو پرتله کول
د عامه قانون برخه

د سيګار عمل

د سيګار توانمنونکې ژبه

برخه

نظارت کول
برخه ( ١٢٢٩ای)()۱

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

د بهرنيو چارو وزیر او د دفاع
وزیر ته راپور ورکوي

ټولې برخې

مسوولیتونه او دندې
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.او د هغه قراردادنو چه
د فنډونو لکه د ( )Aد فرعي برخې د ( )Gالندي
څخه ګټه اخلي.

تخصیصاتو ته کتنه موجودې
بوديجې
د هغو پروګرامونو ،عملياتو،
قراردادونو کتنه چې اختصاص
شوې\ موجودې بوديجې کاروي.

ټولې برخې

برخه ( ١٢٢٩ایف)(()۱ای)

د داسې بوديجو د مسووليت او لګښت د حساب
کتاب نظارت

د اختصاص شويو\موجود
بوديجو د مسووليتونو او
لګښتونو کتنه

د سیګار د
نظارت بودیجې

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 تخصیصاتو او
مرستو 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
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ضمیمې

جدول الف( ۱.دوام لري)

د  P.L. NO. 110-181, § 1229الندې د دې راپور د سیګار د درې مياشتني راپورونو اوغوښتنو پرتله کول
د عامه قانون برخه

د سيګار توانمنونکې 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 څیړنو 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 د 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 ( ١٢٢٩ایچ)(()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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جدول الف( ۱.دوام لري)

د  P.L. NO. 110-181, § 1229الندې د دې راپور د سیګار د درې مياشتني راپورونو اوغوښتنو پرتله کول
د عامه قانون برخه

د سيګار عمل

د سيګار توانمنونکې ژبه

برخه

راپورونه
برخه ( ١٢٢٩ایي)()1

درې میاشتنې راپورونه-.د هر مالي کال د دریو
میاشتو د پاى نه تر  ٣٠ورځو 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
د عمومي پلټونکي فعاليتونه
خالصه کول
د ټولو مسووليتونو ،لګښتونو،
او عايداتو تفصيلي بيان

ټولې برخي
ضمیمه ب

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 (۱۲۲۹ايي)(()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 د محکمې ،د
بهرنيو چارو د محکمې ،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

جدول الف( ۱.دوام لري)

د  P.L. NO. 110-181, § 1229الندې د دې راپور د سیګار د درې مياشتني راپورونو اوغوښتنو پرتله کول
د عامه قانون برخه

د سيګار توانمنونکې 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.

د متحده ایاالتو د کانګرس لپاره راپور  Iاپریل ۲۰۱۱ ،۳۰

ټولې برخې
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ضمیمې

الف ۲.جدول

د نیمایی کال د راپور ورکولو د شرایطو سره چه د  igد  ۱۹۷۸قانون د  ۵برخې سره چه تعدیل شوي پرتله کول )”(5 U.S.C. APP. 3) (“IG ACT
د  IGد قانون څانګه

د سيګار عمل

د  IGد قانون ژبه

برخه

برخه (۵اي)()1

د عمده ستونزو ،سپکاوي او نیمګړتیاو توضیح

د  SWA/JPGله غړي راپورونو څخه د مربوطه
معلوماتو استخراجول
د سیګار د پلټنو ،څیړنو ،او معاینو له راپورونو څخه د
ستونزو ،ناوړه استعمال ،او نیمګړتیاوو لست

د نورو ادارو د څار استعالمونه
په دې  www.sigar.milپته

برخه (۵اي)()2

د اصالحي اقداماتو په اړه د وړاندیزونو توضیح د عمده
ستونزو ،سپکاوي او نمیګړتیاو په اړه

د  SWA/JPGله غړي راپورونو څخه د مربوطه
معلوماتو استخراجول
د سیگار د پلټنو له راپورونو څخه د سپارښتنو لست

د نورو ادارو د څار استعالمونه
په دې  www.sigar.milپته

برخه (۵اي)()3

د کال په نیمایی کې په راپور کې د هغه عمده ذکر شوو
وړاندیزونو توضیح چه په اړه یی هیڅ اصالحي عمل نه
دی ترسره شوی

له مخکینیو خالصه شويو راپورونو څخه د ټولو نابشپړ
شویو اصالحي کړنو لست برابر کړﺉ

تر کار الندې

برخه (۵اي)()4

د څارنوالي ،محاکمو پورې د اړوندو موضوعاتو لنډیز
او دا چه د نوموړو پیښو په اړه کومې پریکړې نیول
شوي دي.

د  SWA/JPGله غړي راپورونو څخه د مربوطه
معلوماتو استخراجول
د سیگار د هغو څیړنو لست چې لیږل شوي دي

د نورو ادارو نظارت

برخه (۵اي)()5

د  )b)(2(6تر څپرکي الندي د [ د دفاع وزیر] ته د
ورکړل شوو راپورونو لنډیز (چه چیري غوښتل شوي
معلومات رد او یا هم نه وو ورکړل شوي)

د  SWA/JPGله غړي راپورونو څخه د مربوطه
معلوماتو استخراجول
د هغو بیلګو لست چې د سیګار پلټونکو ،څیړونکو ،یا
معاینه کوونکو ته د معلوماتو له ورکولو انکار شوی وه

د نورو ادارو نظارت

برخه (۵اي)()6

د  SWA/JPGله غړي راپورونو څخه د مربوطه
د پلټنو د راپورونو ،د تفتیش د راپورونو ،او د ارزونو
لیست جوړونه او تصنیف چه په هغه کې د ډالرو په اساس معلوماتو استخراجول
د لګښتونو او مصارفو په اړه پوښتنې شوې او غوښتنه
د سیګار د راپورونو لست
شوې ده چه باید نوموړې پیسې په سمه او مناسبه توګه
وکارول شي.

برخه (۵اي)()7

د هر عمده راپور ځانګړی لنډیز

د  SWA/JPGله غړي راپورونو څخه د مربوطه
معلوماتو استخراجول

برخه (۵اي)()8

"احصاییوي جدولونه چې د پلټنې د راپورونو ټول شمیر
او د تر پوښتنې الندې مصارفو ټول ارزښت په ډالرو
باندې وښيي

برخه (۵اي)()9

احصاییوي جدولونه چې د پلټنې راپورونو ،د معاینې د
راپورونو ،او ارزونې راپورونو ټول شمیر ښکاروي او د
ادارې له خوا د بودیجو د ال غوره استعمال او کار اخیستلو
د سیګار له راپورونو څخه احصاییوي جدولونه جوړ کړﺉ
لپاره د سپارښتنو ډالري ارزښت څرګند کړي
چې د ادارې لخوا د غوره استعمال لپاره کارول شويو
بودیجو ډالري ارزښت څرګندوي

د  SWA/JPGد غړو په
جریان کې راپورونه وګوری

برخه (۵اي)()10

د پلټنې ،معاینې او ارزونۍ د هر راپور لنډیز چې د راپور د د  SWA/JPGد غړو د راپور څخه مهم معلومات
ورکولو له دورې نه مخکې خپاره شوي دي او د کومو په راټول او د سیګار د هغه راپورونو په اړه چه تر اوسه
وړاندیزونه پکې پرانیستي دي یو لنډیز چمتو کړي.
اړه چې تر اوسه پورې اداري پریکړه د راپور ورکولو
د دورې تر پایه پورې نه وي شوي ،د هغو دالیلو یوه
تشریح چې ادارې پریکړي ولي نه دي شوي ،او یو بیان
چې د ادارې پریکړي د ترالسه کولو لپاره د خوښې وړ
مهال ویش وړاندې کړي

د  SWA/JPGد غړیو
راپورونه وګورﺉ

د سیگار د پام وړ راپورونو لنډیز برابرول

برخه (۵اي)()11

د نورو ادارو نظارت
د مهمو راپورونو بشپړ لست په
 www.sigar.milکې موندالی
شي

د  SWA/JPGد غړو په
د  SWA/JPGد غړو د راپور څخه مهم او عمده
معلومات راټول او د سیګار د راپورونو څخه د پوښتنې جریان کې راپورونه وګوری
وړ ډالرو په اړه د ارقامو یو جدول جوړ کړه.
د  SWA/JPGله غړي راپورونو څخه د مربوطه
معلوماتو استخراجول

د یوې مهم او عمده مدیریتي پریکړه د بیرته اخیستلو د
الملونو په اړه تفصیل او توضیح ورکړي

د نورو ادارو نظارت

د  SWA/JPGله غړي راپورونو څخه د مربوطه
معلوماتو استخراجول

نشته

د  SWA/JPGد غړیو
راپورونه وګورﺉ

د سیګار د پلټنې هغه راپورونه تشریح کړﺉ چې په هغوی نشته
کې په ادارې پریکړو د پام وړ او مهمي سموني شوي دي
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ضمیمې

الف ۲.جدول ( دوام لري)

د نیمایی کال د راپور ورکولو د شرایطو سره چه د  igد  ۱۹۷۸قانون د  ۵برخې سره چه تعدیل شوي پرتله کول )”(5 U.S.C. APP. 3) (“IG ACT
د  IGد قانون څانګه
برخه (۵اي)()12

د  IGد قانون ژبه

برخه

د سيګار عمل

د د  SWA/JPGد غړو راپور
د  SWA/JPGله غړي راپورونو څخه د مربوطه
د یوې مهمي او عمدې مدیریتي پریکړې چه ځانګړي
وګوري د راپور ورکولو د
عمومي پلټونکي د هغه سره موافق نه وي په اړه معلومات معلوماتو استخراجول
مودې په ترڅ کې هیڅ د جر او
د سیګار د پلټنې هغه راپورونه تشریح کړﺉ چې په هغوی بحث وړ پریکړه نه وه.
کې سیګار له اداري پریکړو سره مخالف وه

برخه (۵اي)()۱۳

معلومات چه د  ]sic[ 804برخې د فدارل د مالي مدیرت
د پرمختیا د  ۱۹۹۶قانون په اساس وړاندي شوي( هغه
پیښې او الملونه چه یو ادارې د اصالحي پالن سره سم
اهدفو ته په ټاکلې موده کې نه دي رسیدلي)

 )a)(14)(A(5برخه

یوه ضمیمه چه د راپور ورکولو په موده کې د یوې بل
ځانکړي عمومي پلټونکي لخوا د ترسره شوې بیاکتنې په
اړه ځانګړي معلومات شامل وي

 )a)(14)(B(5برخه

که چیري د راپور ورکولو پدې موده کې کومه پلټنې
ته ورته کومه بیاکتنه نه وي ترسره شوې ،نو بیا د بل
عمومي پلټونکي د دفتر لخوا د یوې پلټنې ته ورته بیاکتنې
نیټه

برخه (۵اي)()15

هیڅ نشته – پلټنو د ورته د ټولو بیاکتنو د وړاندیزونو په وړاندیزونه او د اړوند مسایل په
د بل عمومي پلټونکي د دفتر لخوا د یوې پلټنې ته ورته
بیاکتنې د داسي وړاندیزونو یو لیست چه هغه په بشپړ ډول اړه اړین ګامونه اوچت کړل شوي دي ،او اصالحي تدابیر بشپړ ډول په www.sigar.mil
ویب سایډ باندي خپاره شوي دي
نه وي تطبیق شوي ،د تطبیق د کچې او په بشپړ نه تطبیق تطبیق شوي دي ،د  ۲۰۱۰کال د سپتمبر  ۳۰سره سم
د دالیلو په اړه معلومات او توضیح

برخه (۵اي)()16

د راپور ورکولو د مودې په ترڅ کې د بل عمومي
پلټونکي په اړه د سیګار لخوا پلټنې ته ورته بیاکتنه ترسره
شوې ،د هغه ترسره شوو وړندیزونو په ګډون چه د
پخوانۍ پلټنې ته ورته بیاکتنې په ترڅ کې ترسره شوې
دي . . .کوم چه پرځاي پاتي دي او یا هم په بشپړ ډول نه
دي تطبیق شوي.

د  SWA/JPGله غړي راپورونو څخه د مربوطه
معلوماتو استخراجول

د  SWA/JPGد غړیو
راپورونه وګورﺉ

کله چې مدیریت اصالحي پالن په وخت نه وي بشپړ
کړي ،معلومات ورکړﺉ

د راپور ورکولو
په دي دوره کې د مناقشې وړ
پریکړي نه وي

سیګار د خپلو هغه بیاکتنو او پلټونو په اړه چه په د نږدې په بشپړ ډول په www.sigar.
 milدې پته خپاره شوي دي.
وقت کې یی ترسره کړي( د  ۲۰۱۰کال د جوالی تر
میاشتې بشپړ شوي ،د اوسني راپور د ورکولو وړاندي)
ټول معلومات په خپل ویب سایډ باندي خپاره کړي دي.
په بشپړ ډول په www.sigar.
 milدې پته خپاره شوي دي.

د  ۲۰۱۰کال دجوالی ۱۵

د اطالق وړ نه دي( سیګار د راپور ورکولو د مودې په
ترڅ کې د بل عمومي پلټونکي دفتر په اړه پلټنې ته ورته
بیاکتنې ترسره او یا هم هم د نوموړو بیاکتنو په ترسره
کولو کې ګډون کړی دي)

د سیګار نظارت

یادونه  ۱که څه هم په عادي ډول دغه معلومات د سیګار په ویب پاڼه( )www.sigar.milباندي موجود دي ،هغه معلومات چه سیګار په خام ډول ترالسه کړي دي ،د بیاکتنې ،تحلیل او د سیګار د راتلونکو ګډې لپاره تر تنظیم الندي دي.
* تر پوښښ الندې "د قراردادونو ،مرستو ،تړونونو ،او د بودیجو مکانیزمونه" د پي ایل نمبر  ۱۱۰-۱۸۱په (۱۲۲۹ایي) برخې په ( )۲پراګراف کې تعریف شوي دي ،لکه چې ـــ
" هر ډول لوی قرارداد ،مرسته ،هوکړه او د مرستو کولو میکانیزم چه د امریکا د حکومت د ادارې یا ډیپارټمنټ لخوا داخل کړل شوي وي او د الندي موخو او اهدافو لخوا د افغانستان د بیارغونې د چارو لپاره ځانګړې شوې یا تخصیص ورکړل شوې
پیسې او یا هم په بله بڼه په اختیار کې ورکړل شوې وي:
په افغانستان کې د فزیکي انفراسټرکچر جوړول یا بیا جوړول.
د افغانستان د سیاسي یا ټولنیزي اداري تاسیس یا دوباره تاسیس.
د افغانستان خلکو ته د تولیداتو یا خدمتونو برابرول".
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ضمیمې

ضمیمه ب

د متحده ایاالتو د دولت اختصاص شوي بودیجې

(په میلیونو ډالرو)

ب ۱.جدول د  ۲۰۱۱کال د مارچ تر ۳۱مې پورې د افغانستان د بیارغونې لپاره د کال ،او پروګرام په حساب
ځانګړي شوې فنډونه د لیست په ډول ښکاره کوي .د  ۲۰۱۱مالي کال فنډونه د روانو پریکړو په اساس د فنډونو
د شمیر ښکارندوی کوي.
ب  ۱جدول

د متحده ایاالتو د بودیجو سرچینې

یادونې :شمېرې په ګردي کولو اغېزمنې شوي .د  ۲۰۱۱مالي کال فنډونه د هغه شمیر
مرستو ښکارندوی کوي چه د روانو پریکړو په ترڅ کې په اختیار کې وه.
سرچینې :د سیګار د and ,10/14/2009 ,4/14/2011 ,4/15/2011
10/1/2009; P.L. 111-212, 10/29/2010; P.L. 111-118,
12/19/2009نیټو پوښتنو ته د امریکا د دفاع وزارت ځواب ،د  ۲۰۱۰مالي کال د
دفاع توضیحي اعالمیه؛ د سیګار د  4/12/2011 ,4/14/2011او 4/11/2011
نیټو پوښتنو ته د بهرنیو چارو وزارت ځواب؛ د سیګار د  4/08/2011نیټې پوښتنې
ته د خزانې ځواب؛ د سیګار د  3/1/2011او  4/19/2010نیټو پوښتنو ته د OMB
ځواب؛ د سیګار د  1/15/2010 ,10/15/2010 ,4/14/2011او 10/9/2009
نیټو پوښتنو ته د  USAIDځواب؛ د سیګار د  7/7/2009نیټې پوښتنې ته د DoJ
ځواب؛ د سیګار د  4/2009نیټې پوښتنې ته  USDAځواب.

امنیت
د افغانستان د امنيتي ځواکونو بوديجه ()ASFF
روزنه او تجهیزات (د دفاع وزارت)
بهرني پوځي مالي مرستي ()FMF
نړیوال نظامي زده کړې او روزنه ()IMET
 NDAAبرخه  ۱۲۰۷انتقال
بشپړ امنیت
دولتداري او پرمختیا
د قوماندان د بيړني ځواب پروګرام ()CERP
د افغانستان د زیربنا فنډ ()AIF
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 هیڅ ډول کټې اخیستلو پرته  ،تروريزم ضد ،ماينونه ليرې کول ،او اړوند
()NADR
د واليتي بيا رغونې د ټيم مشاوران
د خزانې تخنیکي مرسته
ټولټال -حکومتداری او د مخدره موادو ضد ادارې پرمختیا
د مخدره موادو پر ضد مبارزه
د مخدره مواد نړيوال کنټرول او د قانون تنفیذ ()INCLE
د مخدره موادو بندېز او د مخدره موادو پر ضد فعاليتونه ()DoD CN
د مخدره توکو د تطبیق اداره ()DEA
ټول – د مخدره توکو پر وړاندي مبارزه
بشري
 P.L. 480عنوان I
پي ایل  ۴۸۰عنوان II
په مصيبت کې مرسته ()IDA
د انتقال ابتکارات ()TI
د کډوالو او مهاجرینو 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
ټولې بودیجې
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اداره

ټول

DoD
DoD
DoS
DoS
نورې

33,294.19
440.00
1,059.14
8.30
9.90
34,811.53

DoD
DoD
USAID
USAID
DoD
USAID
USAID
USAID
USAID

2,639.00
0.00
11,143.15
885.19
550.00
486.42
33.91
5.00
34.27

DoS

371.60

USDA
خزانه

5.70
3.52
16,157.76

DoS
DoD
د عدلیي وزارت

2,862.22
1,546.78
127.37
4,536.37

USDA
USAID
USAID
USAID
DoS
DoS
DoS
USDA
USDA
USDA
USDA

5.00
701.21
405.30
35.27
592.99
69.33
25.20
109.49
95.18
50.49
22.40
2,111.86
86.00
4,079.80
4,165.80
61,783.32
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د  ۲۰۱۲مالي کال د
بودجې غوښتنه

مالي کال
2002

مالي کال
2003

مالي کال
2004

مالي کال
2005

مالي کال
2006

مالي کال
2007

مالي کال
2008

مالي کال
2009

مالي کال
2010

مالي کال
2011

0.00
0.00
57.26
0.20
0.00
57.46

0.00
0.00
191.00
0.30
0.00
191.30

0.00
150.00
414.08
0.60
0.00
564.68

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

5,460.95
0.00
0.00
0.00
0.00
5,460.95

11,619.30
0.00
0.00
1.50
0.00
11,620.80

0.00
0.00
117.51
18.30
0.00
7.52
7.48
0.00
0.00

0.00
0.00
239.29
42.54
165.00
49.68
1.33
0.00
0.50

40.00
0.00
893.87
153.14
135.00
33.40
0.00
5.00
5.00

136.00
0.00
1,280.57
169.58
250.00
38.00
0.00
0.00
0.00

215.00
0.00
473.39
184.99
0.00
41.45
0.00
0.00
0.00

209.00
0.00
1,210.71
166.81
0.00
100.77
0.00
0.00
0.00

488.33
0.00
1,399.51
149.43
0.00
63.07
13.02
0.00
22.32

550.67
0.00
2,182.30
0.40
0.00
58.23
4.22
0.00
3.55

1,000.00
0.00
3,346.00
0.00
0.00
94.30
4.22
0.00
2.90

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3.64
0.00
0.00

44.00

34.70

66.90

38.20

18.20

36.60

26.60

48.60

57.80

0.00

0.00
0.00
194.81

0.00
1.00
534.04

0.00
0.06
1,332.37

0.00
0.95
1,913.30

0.00
0.19
933.22

0.00
0.13
1,724.02

0.00
0.75
2,163.03

5.70
0.44
2,854.11

0.00
0.00
4,505.22

0.00
0.00
3.64

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

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

307.57
189.64
40.59
537.80

484.00
235.06
18.80
737.86

589.00
402.07
0.00
991.07

7.98
24.65
0.00
32.63

0.00
159.50
197.09
8.07
135.47
23.93
25.00
0.00
46.46
0.00
0.00
595.52

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
0.86
76.79
0.00
0.20
12.09
0.00
0.00
0.00
182.63

0.00
27.40
29.93
0.99
72.78
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
131.10

0.00
0.00
32.77
0.84
2.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
35.61

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
1,060.70
1,085.90

34.40
1,693.80
1,728.20

9.60
16.60
26.20

1,063.97

1,011.84

2,604.83

4,847.73

3,482.77

10,028.21

6,192.24

10,468.84

16,523.86

5,559.03
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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
لکه څرنګه چه په ج ۱.جدول کې لیست کړل شوي دي ،د راپور ورکولو په دې مودې کې سیګار درې پلټنې
بشپړې کړي دي.
ج ۱.جدول

د سیګار پلټنې د  ۲۰۱۱کال د اپریل تر  ۳۰مې بشپړې شوي
د خپریدلو نیټه

د راپور سرلیک

راپور شمېره

4/2011

د افغان کورنیو چارو د وزارت د پرسونل د سیستم په اړه د پرمختګونو سره بیا هم د
افغان ملي پولیسو د معاشاتو د ورکړې او د کاري وړتیاوو په اړه ال ډیرو ګامونو ته اړتیا
لیدل کیږي

سیګار-پلټنه ـ11-10

4/2011

د افغان ملي پولیسو امکانات او اسانتیاوې په هرات او مزار شریف کې په عمومي ډول
د رغونې د شرایطو سره برابرې دي ،اما د قراردادیانو د کړنو څخه څارنه باید ال تقویه
شي

سیګار-پلټنه ـ11-9

4/2011

د افغانستان د ملي یوالي پروګرام زرګونو افغاني ټولنو ته رسیدلي دي ،خو پدې برسیره سیګار-پلټنه ـ11-8
بیا هم د نګونو سره مخامخ دي چه کوالی شي د نوموړې پروګرام پایلې محدودې کړي

نوې پلټنې
لکه څرنګه چه په  .C.2شمیره جدول کې لیست کړل شوي دي ،د راپور ورکولو په دې مودې کې سیګار څلور
پلټنې پیل کړي دي
ج ۲.جدول

د  ۲۰۱۱د اپریل تر  ۳۰مې د سیګار نوې څیړنی
د پیل نیټه

د پروژې عنوان

د پلټنې شمیره

4/2011

لویس برجر ته د هارټ امنیتي لمیتډ لخوا وړاندي شوي خصوصي امنیتي خدمتونه

SIGAR-045A

3/30/2011

د  USAIDمالي پلټنې د افغانستان د بیارغونې لپاره قراردادنه ،د همکارۍ هوکړه
لیکونه او مرستې تر پوښښ الندي راوستي

SIGAR-044A

2/24/2011

د قرارداد کولو په اړه د افغان لوموړني ابتکار تطبیق

SIGAR-043A

2/4/2011

 NDAAد قراردادیانو او په افغانستان کې د خصوصي امنیتي کمپنیانو په اړه د
بیاکتنې(څار) اجازه ورکړې

SIGAR-042A
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روانې پلټنې
د سیګار  12پلټنې په جریان کې دي چې په ج ۳.جدول کې لیکل شوي.
ج ۳.جدول

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

د پروژې عنوان

د پیل نیټه

سیګار 041A -

د ځای حکومتداری او د ټولنو د پرمختیایی پروژو په اړه د  USAIDقراردادونه

1/13/2011

سیګار 040A -

د افغانستان په ملي امنیتي پوهنتون کې د رغونې چارې

1/3/2011

سیګار 039A -

د کابل نظامي روزنیز مرکز کې بنسټیزي پروژې

11/30/2010

سیګار 037A -

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

11/13/2010

سیګار 031A -

د افغانستان د ملي امنیت قواوو د وسایطو حساب ورکونه

11/10/2010

سیګار 036A -

د افغانستان د بانکي سکتور او پولي کنترول د سیستم په برخه کې د امریکا د متحده ایاالتو او
نړیوالې ټولنې مرستې او همکاري

10/18/2010

سیګار 035A -

د افغانستان د کرهنې سکتور د پراختیا په برخه کې د امریکا د متحده ایاالتو مرستې

10/15/2010

سیګار 034A -

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

10/14/2010

سیګار 033A -

په افغانستان کې د قراردادیانو لپاره د دفاع د بنسټیز تضمین د قانون تطبیق

8/26/2010

سیګار 032A -

دغټو جرمونو په خالف د عملیاتو د اجرا خاطردافغانانو قابلیت تقويې لپاره متحده ایاالتو هڅې

8/24/2010

سیګار 029A -

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

7/15/2010

سیګار017A -

د کلوبل ستراتیږیز ګروپ لخوا د بیارغونې برخې د وړاندي کړل شوو امنیتي خدمتونو په اړه
بیاکتنه

6/14/2010

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

د  ۲۰۱۱کال د اپریل 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 027A -

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 026A -

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

6/24/2010

سیګار 022A -

د افغانستان دبیارغونې په اړه د امریکا د دفاع وزارت د معلوماتو د انتقال په اړه عدلي بیاکتنه

2/25/2010
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ضمیمې

ضمیمه د

د سیګار  -د افغانستان د بیارغونې لپاره ځانګړی عمومی پلټونکی څیړنی
د سیګار تحقیقات

د ۱.انځور

ﺩ ﺳﻳګﺎﺭ ﺗﺣﻘﻳﻘﺎﺕ :ﻧﻭﻱ ﺗﺣﻘﻳﻘﺎﺕ ،ﺩ  2011ﮐﺎﻝ
ﺩ ﺟﻧﻭﺭﻱ ﺩ  1-ﻣﺎﺭچ ﺗﺭ 31
ټﻭﻝ16 :

پدې درو میاشتو کې سیګار  ۱۶نوي تحقیقات پیل او  ۴۵تحقیقات وتړل ،چه پدې سره د پرانیستو تحقیقاتو شمیره
 ۷۶ته ورسیدله .لکه څرنګه چه په د ۱.شمیره انځور کې بیان شوي نوي تحقیقات تر ډیره حده د فساد او اختالس
په اړه دي .لکه څرنګه چه په د ۲.شمیره انځور کې ښودل شوي دي د  ۴۵د تړل شوو تحقیقاتو له ډلې څخه ۳۷
د فساد او اختالس په اړه وې.
د ۲.انځور

ﭘﻳﺭﻭﺩﻧﻪ ﻳﺎ ﺧﺭﻳﺩﺍﺭﻱ/
ﭘﻪ ﻗﺭﺍﺭﺩﺍﺩ ﮐﯥ ﻓﺳﺎﺩ ﺍﻭ ﺍﺧﺗﻼﺱ
11
ﻋﺎﻣﻪ
ﺍﺧﺗﻼﺱ
ﺑډې ﻳﺎ ﺭﺷﻭﺕ
4

ﺩ ﺳﻴګﺎﺭ ﻳﺎ ﺩ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﺩ ﺑﻴﺎﺭﻏﻮﻧﯥ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺩ ځﺎﻧګړﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﻠټﻮﻧﮑﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ :ﺗړﻟﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ،ﺩ  2011ﮐﺎﻝ
ﺩ ﺟﻨﻮﺭﻱ  – 1ﻣﺎﺭچ 31
ټﻮﻝ45 :

ﭘﻴﺮﻭﺩﻧﻪ ﻳﺎ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻱ/
ﭘﻪ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻭﻧﻮ ﮐﯥ ﻓﺴﺎﺩ ﺍﻭ ﺍﺧﺘﻼﺱ
ﻣﻠﮑﻲ ﻓﺴﺎﺩ

25
12

ﻏﻼ

3

ﻏﻼ
1

ﻣﻠﮑﻲ

1

ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ ﺟﺮﻣﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻪ

3

ﺳﺭﭼﻳﻧﻪ :ﺩ ﺳﻳګﺎﺭ ﺩ ﺗﺣﻘﻳﻘﺎﺗﻭ ﻣﺩﻳﺭﻳﺕ4/15/2011 ،

ﺍﺭﺯﻭﻧﯥ

1
20

25

10

15

0

5

ﺳﺮﭼﻴﻨﻪ :ﺩ ﺳﻴګﺎﺭ ﺩ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ4/18/2011 ،

د سیګار د مرستې شمیره
د ۳.انځور

ﺩ ﺳﻳګﺎﺭ ﺩ ﺷﮑﺎﻳﺗﻭﻧﻭ ﻣﻧﺑﻊ ﺩ  2011ﮐﺎﻝ ﺩ ﺟﻧﻭﺭﻱ
ﺩ  1څﺧﻪ ﺩ ﻣﺎﺭچ ﺗﺭ 31

د سیګار د شکایتونو څانګې په دې درو میاشتو کې  ۱۰۶شکایتونه ترالسه کړي دي ،چه پدې سره د نوموړې
څانګې د کار د پيل څخه تر اوسه پورې دشکایتونو شمیره  ۵۷۰ته رسیږي .پدې ربع کې ډيرۍ شکایتونه د
برښنالیک له الرې ترالسه شوي دي ،دا هرڅه په د ۳.شمیره انځور کې ښودل شوي دي .د دې شکایتونو له ډلې
ډیرۍ تړل شوي ،نورو ادارو ته لیږدول شوي او یا هم سپارل شوي دي ،دا هر څه په د ۴.انځور کې ښودل شوی
دي.
د ۴.انځور

ټﻭﻝ106 :

ﺩ ﺳﻴګﺎﺭ ﺩ ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ ﺣﺎﻟﺖ :ﺩ  2011ﺟﻨﻮﺭﻱ ﺩ  1څﺨﻪ ﺩ ﻣﺎﺭچ ﺗﺮ 31
ټﻮﻝ106 :

ﺑﺭښﻧﺎﻟﻳﮏ
99

15

ﺣﻮﺍﻟﻪ )ﺑﻬﺮ(

15

ﺣﻮﺍﻟﻪ )ﺩﺍﺧﻠﻲ(

71

ﺗړﻟﻲ
2
2

ﺗﻳﻠﻔﻭﻥ
6

ﺗﺣﺭﻳﺭﻱ ) ﺑﺭښﻧﺎﻟﻳﮏ ﻧﻪ ﺩﻱ(
1

ﺳﺭﭼﻳﻧﻪ :ﺩ ﺳﻳګﺎﺭ ﺗﺣﻘﻳﻘﺎﺗﻲ ﻣﺩﻳﺭﻳﺕ4/11/2011 ،

60

80

40

 .aﻗﻀﻴﻪ ﺑﻴﺎﮐﺘﻞ ﺷﻮې ﺩﻩ ،ﺍﻭ ﺳﻴګﺎﺭ ﺍﺿﺎﻓﻲ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮﻱ.
 .bﺩ ﮐﺮﻩ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﺍﻭ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﮐﻠﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﺩ ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﯽ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻮ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐﻮﻝ.
ﺳﺮﭼﻴﻨﻪ :ﺩ ﺳﻴګﺎﺭ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ4/15/2011 ،
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د افغانستان بیا رغونه

I

ځانګړی عمومي پلټونکی

20

1

a

ﻫﻤﺎﻫﻨګﻲ ﺍﻭ ﻫﻤﻐږﻱ
b

ﺍﺭﺯﻭﻧﻪ

ﺗﺮ ﺑﻴﺎﮐﺘﻨﯥ ﻻﻧﺪﻱ

ضمیمې

ضمیمه هـ

مخففات او لنډيزونه
مخففات او لنډيزونه

تعریف

افغان سرحدي پولیس
ABP
د افغانستان د ملکي خدمتونو مالتړ
ACSS
د فساد پرضد مبارزې څانګه
ACU
اسيايي پرمختيايي بانک
ADB
متبادل پرمختیایي پروګرام جنوب-لویدیځ
ADP/SW
د چاپریال او انجینري لپاره د هوائی د انجینرۍ او چاپیریال لپاره د هوایي قوې مرکز( متحده ایاالت)
زواک مرکزونه
د لوى څارنوال دفتر
AGO
د افغانستان د زیربنا تمویلول
AIF
افغان سیمه ایز پولیس
ALP
د افغانستان د مطبوعاتي پراختیا او توانمندۍ پروژه
AMDEP
 AMECځمکه او چاپیریال Inc ,
AMEC
افغان ملي اردو
ANA
د افغانستان د ملکي نظم ملي پوليس
ANCOP
افغان ملي پولیس
ANP
افغان ملي امنیتي ځواکونه
ANSF
د افغانستان د عامه تحفظ ځواک
APPF
افغان سولې او بیا پخالینې پالن
APRP
د افغانستان د بیاپخالینې پروګرام
ARP
د افغانستان د بيا رغونې د باور بوديجه
ARTF
د افغانستان د امنيتي ځواکونو بوديجه
ASFF
د افغان شفافیت د څیړنی یونټ
ASIU
د افغانستان امریکایی پوهنتون
AUAF
افغان بی يونیفورم پولیس
AUP
افغانستان د زیاتیدونکي تولیدي زراعت شاهد دی
AVIPA
دافغانستان د اوبو ،زراعت او ټکنالوژي بدلېدل
AWATT
د رخصت پرته غیرحاضری
AWOL
د کنټرول او پلټنې دفتر (افغان)
CAO
د ټولنې پراختیایی شورا
CDC
مرکزي قومانده (متحده ایاالت)
CENTCOM
د قوماندان د بيړني ځواب پروګرام
CERP
 CH2Mهیل کانسترکتورز.Inc ,
CH2M
د ګډ همکارۍ عملیاتي قوه ۴۳۵ -
CJIATF-435
د اجنسیانو تر منځ ګډ عملیاتي قوه
CJITF
سینټکام ګډ مالتړی قرارداد قومانده
C-JTSCC
د مخدره موادو سره د مبارزې پولیس  -افغانستان
CNPA
د یاغیانو په وړاندې مبارزه
COIN
د جنایي کړنالرو قانون
CPC
د ملکي خدمتونو کمیسیون ()Afghan
CSC
د اصالحاتو د رامنځته کولو د سیستم د مالتړ پروګرام
CSSP
د ګډ امنیت انتقالي قومانده  -افغانستان
CSTC-A
د قوماندې د برخې براورد
CUAT
د افغانستان بانک
DAB
د اساسي دفاع قانون
DBA
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ضمیمې

مخففات او لنډيزونه

تعریف

DEA
DFAS
DoD
DoD CN
DoD OIG
د عدلیي وزارت
DoS
د بهرنیو چارو وزارت د عمومي
پلټونکې دفتر
DoS OIG/INS
DoS OIG/INV
DST
ECC
ECF
EGGI
ESF
FinTRACA
FMS
GAO
GIRoA
کلوبل
HMMWV
HOOAC
IARCSC
IBP
IDEA-NEW
IEC
IJC
IMF
INCLE
INL
IOM
ISAF
JANIB
JSSP
LOTFA
m2
MAIL
MCN
MCTF
MoD
MoDA
MoE
MoF
MoFA
MoI
MoJ
MoTCA
MoWA

د مخدره موادو په اړه د تنفيذ اداره (متحده ایاالت)
د دفاع مالي او حسابدهی خدمت (متحده ایاالت)
د دفاع وزارت (متحده ایاالت)
د مخدراتو د فعالیتونو ،او د مخدراتو د کمولو لپاره د دفاع وزارت بودیجه ( متحده ایاالت)
د امریکا د دفاع وزارت د عمومي پلټونکي دفتر ( متحده ایاالت)
د عدلیې وزارت (متحده ایاالت)
د بهرنیو چارو وزارت (متحده ایاالت)
د بهرنیو چارو وزارت د عمومي پلټونکی دفتر (متحده ایاالت)
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 DoS OIGتفتیش ( د امریکا متحده ایاالت)
د بهرنیو چارو وزارت د عمومي پلټونکي د دفتر تحقیقات (متحده ایاالت)
د ولسواليو د مالتړ ټيم
د ټاکنیزو شکايتونو کميسيون
د اعتبار د پراختیا اسانتیا
د اقتصادي پرمختګ او حکومتدارۍ نوښت
د اقتصادي مالتړ بوديجه
د افغانستان د راپور ارزونې او مالي انتقاالتو مرکز
بهرني نظامي چارې
د دولت د احتساب دفتر (متحده ایاالت)
د افغانستان اسالمي جمهوري دولت
د کلوبل ستراتیږیو ګروپ
د لوړ خوځښت ،ګڼ هدفيزو ټايرونو موټر
د اداري فساد سره د مبارزي لپاره د نظارت لوی دفتر (افغان)
د اداري اصالحاتو او ملکي خدمت خپلواک کمیسیون
د بودجې نړیوال ګډون
د شمال ،ختيځ ،او لويديځ لپاره د بديل معيشت پېدا کولو مراعات
د ټاکنو خپلواک کمیسیون (افغان)
د ایساف ګډه قومندانی
د پېسو نړيوال صندوق
د مخدره موادو نړیوال کنټرول او د قانون نفاذ (متحده ایاالت)
په نړیواله کچه د مخدره موادو او د قانون د تطبیق اداره (متحده ایاالت)
د مهاجرینو نړیوال سازمان
د امنیت نړیوال مرستندویه ځواک (ايساف)
د افغان ناټو د انتقال ګډ هیئت
د انصاف د سکټور د مالتړ پروګرام
د افغانستان لپاره د قانون د حاکميت د باور بوديجه
متر مربع
د کرهنې ،اوبه لګولو ،او مالداري وزارت (افغانستان)
د مخدره موادو ضد د مبارزي وزارت (افغانستان)
د غټو جرمونو په خالف د عملیاتو قوه ( افغان)
د دفاع وزارت (افغانستان)
د دفاعی مشاروینو وزارت ( پروګرام)
د معارف وزارت (افغانستان)
د مالیي وزارت (افغانستان)
د بهرنیو چارو وزارت ( افغانستان)
د کورنیو چارو وزارت (افغانستان)
د عدلیي وزارت (افغانستان)
د ټرانسپورټ او ملکي هوانوردۍ وزارت (افغانستان)
د ښځو چارو وزارت (افغانستان)

د افغانستان بیا رغونه

I

ځانګړی عمومي پلټونکی

ضمیمې

مخففات او لنډيزونه

تعریف

MRRD
NATO
NDAA
NGO
NSP
NTM-A
OCO
OIG
OTA
پې .ایل
PM/WRA
PPR
PRM
PRT
PSC
RC
ROLFF-A
RPG
سیګار
SY
TFBSO
خزانه
UN
UNAMA
UNDP
UNFPA
UNHCR
UNODC
USAAA
USACE
USAID
USAID OIG
USDA
USFOR-A
VSO

د کلیو پراختیا او بیاجوړولو وزارت (افغان)
د شمالي اتالنیتک د تړون سازمان
د ملي دفاع د اختصاصونو قانون
نادولتي اداره
د ملي پیوستون پروګرام
د ناټو د روزنې مشن  -افغانستان
د سمندر پورې غاړه راتلونکي عمليات
د عمومي پلټونکې دفتر
د تخنیکي مرستو دفتر ().U.S
عامه قانون
د سیاسي -نظامي چارو اداره – د سالو د لیري کولو او منع دفتر ( د امریکا متحده ایاالت)
د لومړیتوب د پروګرام بیاجوړښت
د نفوس پناه وړونکو او مهاجرت اداره
د والیتي بیا رغوني ټیم
د خصوصي امنیت قراردادي
سمیزه قومندانۍ()ISAF
د قانون د حاکمیت سمیز ځواک -افغانستان
راکټ سر شانه یی
د افغانستان د بیا رغونې لپاره ځانګړی عمومي پلټونکی
لمریز کال
د تجارت او ثبات د عملیاتو لپاره ځانګړی کاري قوه
د خزانې وزارت (متحده ایاالت)
ملګري ملتونه
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستې مشن
د ملګرو ملتونو پرمختیایی اداره
د ملګرو ملتونو د نفوس فنډ
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوړ کمیشنر
د مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزي د ملګرو ملتونو دفتر
د متحده ایاالتو د پوځ د پلټنې اداره
د متحده ایاالتو د پوځي انجینیرانو فرقه
د نړيوالې پرمختيا لپاره د متحده اياالتو اداره ()USAID
د  USAIDد عمومي پلټونکې دفتر
د متحده ایاالتو د کرهنې وزارت
د متحده ایاالتو ځواکونه  -افغانستان
د کلیو د ثبات په موخه فعالیتونه
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 ۲۰۱۱د مالی کال د ملی دفاع د صالحیتو قانون ( )P.L. 111-383برخه .1217
د دفاع وزارت او د ټول کال د روانو تخصیصاتو قانون ۱۵۷ ،۲۰۱۱ ،پاڼه.
“انتقال” په پښتو او د دري کې د انتقال معنې ورکوي.
په افغانستان کې د ناټو /ایساف او امریکایی ځواکونو د قومندان ډیوید پیټریوس د سنا د نظامي خدمتونو د کمیټې لپاره د لیکلې اعالمیې څخه.3/15/2011 ،
په افغانستان کې د ناټو /ایساف او امریکایی ځواکونو د قومندان ډیوید پیټریوس د سنا د نظامي خدمتونو د کمیټې لپاره د لیکلې اعالمیې څخه.3/15/2011 ،
د سنا د نظامي خدمتونو پر وړاندي د امریکا د دفاع وزیر رابرټ کیټس اعالمیه.2/17/2011 ،
د امریکا د سنا د نظامي خدمتونو د کمیټې د يوې پوښتنې ته په افغانستان کې د ناټو /ایساف او امریکایی ځواکونو د قومندان ځواب “ P.L. 111-32اختصاصي بشپړونکي قانون ”،۲۰۰۹
.۲۰۰۹\۲۴\۶
" P.L. 111-32اختصاصي بشپړونکي قانون .۲۰۰۹\۲۴\۶ "،۲۰۰۹
د سیګار څیړنو د  7/20/2009نیټې پوښتنې ته د DoDځواب.
د دی راپور د ب ضمیمه وګوری.
د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته د دفاع وزارت ځواب.4/15/2011 ،
د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته د دفاع وزارت ځواب.4/15/2011 ،
د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته د دفاع وزارت ځواب.1/15/2011 ،
د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته د دفاع وزارت ځواب.4/15/2011 ،
د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته د دفاع وزارت ځواب.4/15/2011 ،
د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته د دفاع وزارت ځواب4/15/2011 ،
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 څیړنو د  4/21/2010نیټې پوښتنې ته د DoDځواب.
د دی راپور د ب ضمیمه وګوری.
د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته د دفاع وزارت ځواب.4/15/2011 ،
د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته د دفاع وزارت ځواب.4/15/2011 ،
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 سيګار د معلوماتو پوښتنې ته د دفاع وزارت ځواب.۲۰۱۱\۱۴\۴ ،
د دفاع وزارت ،د سیګار د ارزوني پوښتني ته ځواب.۲۰۰۹\۱۶\۷ ،
.P.L. 112-10, 4/15/2011
د دی راپور د ب ضمیمه وګوری.
د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته د  USAIDځواب.4/14/2011 ،
د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته د  USAIDځواب.4/14/2011،
د بهرنیو چارو وزارت ،د سیګار د معلوماتو پوښتنې ته ځواب.۲۰۰۹\۱۳\۱۰ ،
.P.L. 112-10, 4/15/2011
د دی راپور د ب ضمیمه وګوری.
د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته د بهرنیو چارو د وزارت ځواب.4/12/2011 ،
د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته د بهرنیو چارو د وزارت ځواب.4/12/2011 ،
سیګار “ ،د امریکا کانګرسی ته دری میاشتنۍ راپور ۱۵ ، 7/30/2010”،پاڼه.
نړیوال بانک" ،د افغانستان د بيا رغونې د باور بوديجه ( :)ARTFد  ۲۰۱۱کال د مارچ د  ۲۰سره سم د مالي چارو په اړه د اداري چارو د مسول راپور ۴ "،پاڼه؛ نړیوال بانک ،په درې میاشتني
ډول د هیواد تازه حاالت :افغانستان ،2011\4 "،مخ .16
نړیوال بانګ “ ،د هیواد په کچه د درو میاشتو تازه معلومات :افغانستان .pp. 2, 16 ,4/2011 ”,
نړیوال بانګ “ ،د هیواد په کچه د درو میاشتو تازه معلومات :افغانستان .pp. 16-17 ,4/2011 ”,
 " ،ECافغانستان :د چارو (لوبې) حالت ،د  ۲۰۱۱کال جنوري میاشت ۷ ،3/31/2011 "،پاڼه.
 " ،ECافغانستان :د چارو (لوبې) حالت ،د  ۲۰۱۱کال جنوري میاشت ۷ ،3/31/2011 "،پاڼه.
 " ،ECافغانستان :د چارو (لوبې) حالت ،د  ۲۰۱۱کال جنوري میاشت ۷ ،3/31/2011 "،پاڼه.
د ب ضمیمې ته ستانه شي.
د امریکا پوځ ،د ګډ ځواک مرکز " ،السي کتاب  :09-27د 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.
د سیګار د  4/15/2011نیټې معلوماتي پوښتنې ته د دفاع وزارت ځواب.
د ب ضمیمې ته ستانه شي.
د سنا د نظامي خدمتونو پر وړاندي د امریکا د دفاع وزیر رابرټ کیټس اعالمیه ۸ ،2/17/2011 ،پاڼه؛ د دفاع وزارت ،د  ۲۰۱۲مالي کال لپاره د دفاع وزارت د بودجې غوښتنه.2/4/2011 ،
د دفاع وزارت د عمومي پلټونکي دفتر یا  ،DoD OIGد افغان ملي پولیسو د توسع په برخه کې د نوموړو پولیسو د روزنې ،تجهیز او څار په اړه ارزونهSPO-2011-003, 3/3/2011، "،
 ۵۳پانه.
د سیګار د  4/18/2011نیټې معلوماتي پوښتنې ته د  OSDځواب.
" ،NTM-Aد ناټو پارلماني غونډې لپاره چمتو شوې مالحضات ،ویلیم ب .کالډویل IV ،عمومي قومندان ،NTM-A,” 2/21/2011 ،چه په  4/11/2011په انالین ډول الس رسۍ ورته شوی
دي.
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د افغانستان د بیارغونې لپاره د ځانګړی عمومی پلټونکی د  4/3/2011ته د OSDځواب.
د افغانستان د بیارغونې لپاره د ځانګړی عمومی پلټونکی د  4/3/2011ته د OSDځواب.
د سیګار د  4/18/2011نیټې معلوماتي پوښتنې ته د  OSDځواب.
ناټو " ،د لیزبون د غونډې اعالمیه.11/20/2010 "،
د افغانستان د بیارغونې لپاره د ځانګړی عمومی پلټونکی د  4/3/2011ته د OSDځواب.
د افغانستان د بیارغونې لپاره د ځانګړی عمومی پلټونکی د  4/3/2011ته د OSDځواب؛ د سیګار د  4/16/2011پلټنې ته د ایساف او د  IJCځواب.
د افغانستان د بیارغونې لپاره د ځانګړي عمومي پلټونکي د 4/16/2011ته د CENTCOMځواب او د نوموړې ادارې د 3/20/2011غوښتنې ته د  ISAF-IJCاو  PERSTATځواب.
د ملګرو ملتونو سرمنشي" ،د افغانستان وضعیت او په نړیواله سوله او امنیت د هغې اغیزي ،۲۰۱۱\۹\۳ "،مخ .2
د ملګرو ملتونو سرمنشي" ،د افغانستان وضعیت او په نړیواله سوله او امنیت د هغې اغیزي ،۲۰۱۱\۹\۳ "،مخ .2
د ملګرو ملتونو سرمنشي" ،د افغانستان وضعیت او په نړیواله سوله او امنیت د هغې اغیزي ،۲۰۱۱\۹\۳ "،مخ .2
د ملګرو ملتونو سرمنشي" ،د افغانستان وضعیت او په نړیواله سوله او امنیت د هغې اغیزي ،۲۰۱۱\۹\۳ "،مخ .2
دفاع وزارت" ،پنټاګن ،کرزی د امنیتي کمپنیو په بندولو باندي کار کوي.8/17/2010"،
د ملګرو ملتونو سرمنشي" ،د افغانستان وضعیت او په نړیواله سوله او امنیت د هغې اغیزي ،۲۰۱۱\۹\۳ "،مخ .3
افغان دولت " ،د ولسمشر د  ۶۲نمبر فرمان د تطبیق هڅې.3/15/2011 " ،
 " ،CENTCOMد  CENTCOMد مسولیت په محدوده کې د امریکا د عملیاتو لپاره د قراردادي مالتړ ،عراق ،او افغانستان ،1/19/2011"،چه د  4/15/2011په انالین ډول الس رسۍ
ورته شوي؛  " ،CENTCOMد  CENTCOMد مسولیت په محدوده کې د امریکا د عملیاتو لپاره د قراردادي مالتړ ،عراق ،او افغانستان ،2/2010 "،چه په 4/15/2011نیټه باندي انالین
ډول الس رسۍ ورته شوي دي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي" ،د افغانستان وضعیت او په نړیواله سوله او امنیت د هغې اغیزي ،۲۰۱۱\۹\۳ "،مخ .1
د ملګرو ملتونو سرمنشي" ،د افغانستان وضعیت او په نړیواله سوله او امنیت د هغې اغیزي ،۲۰۱۱\۹\۳ "،مخ .2
په کابل کې د امریکا سفارت " ،د امریکا سفارت په ننگرهار کي ترسره شوې حمله غندي.2/20/2011 "،
د ملګرو ملتونو سرمنشي "،د افغانستان حاالت او په نړیوال امنیت او صلح باندي د هغه اغیزې ۲ ،3/9/2011 "،پاڼه.
د ملګرو ملتونو سرمنشي "،ملګري ملتونه په خپلو کارکونکو حمله په سختو ټکو کې غندي ،4/1/2011 "،چه په  4/9/2011انالین ډول الس رسۍ ورته شوی دي.
د بهرنیو چارو وزارت " ،د امریکا سفارت د کندهار د امنیی قومندانی د مشر وژنه غندي4/15/2011 "،؛ چه په  4/18/2011په انالین ډول الس رسي ورته شوی دي.
د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته د دفاع وزارت ځواب.4/15/2011 ،
 "،GAOد افغانستان امنیت :د افغان ځواک شمیر زیاتیږي ،خو اضافي روزنکو ته اړتیا شته؛ اوږد مهالي لګښتونه نه دي مشخص شوي.GAO-11-66, 1/2011, pp. 6–7 "،
 "،GAOد افغانستان امنیت :د افغان ځواک شمیر زیاتیږي ،خو اضافي روزنکو ته اړتیا شته؛ اوږد مهالي لګښتونه نه دي مشخص شوي.GAO-11-66, 1/2011, pp. 6–7 "،
د سیګار د 4/1/2011نیټې پوښتنې ته د  CENTCOMځواب.
سیګار ،پلټنه " ،۱۱-۶د افغان ملي امنیتي پوځ د اسانتیاو لپاره د مناسب پالن نشتون د  ۱۲،۳ملیارډ ډالرو مرستې د خطر سره مخامخ کړي دي ۲ ،۱/۲۰۱۱"،پاڼه؛ د ملګرو ملتونو سرمنشي "،د
افغانستان حاالت او په نړیوال امنیت او صلح باندي د هغه اغیزې ۲ ،3/9/2011 "،پاڼه ،د سیګار د  4/16/2011پلټنو ته د  CENTCOMځّواب.
 "،GAOد افغانستان امنیت :د افغان ځواک شمیر زیاتیږي ،خو اضافي روزنکو ته اړتیا شته؛ اوږد مهالي لګښتونه نه دي مشخص شوي GAO-11-66, 1/2011, ، ۴۳ "،پاڼه
.ISAF-IJC, ANA PERSTAT, 3/20/2011
.ISAF-IJC, ANA PERSTAT, 3/20/2011; ISAF-IJC, ANA PERSTAT, 12/30/2010
د سیګار د  4/1/2011معلوماتي پوښتنې ته د ایساف ځواب.
.ISAF-IJC, ANA PERSTAT, 3/20/2011; ISAF-IJC, ANA PERSTAT, 12/30/2010
د سیګار د  4/1/2011معلوماتي پوښتنې ته د ایساف ځواب.
د سیګار د  4/1/2011معلوماتي پوښتنې ته د ایساف ځواب.
د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته د دفاع وزارت ځواب.4/15/2011 ،
د سیګار د 4/1/2011نیټې پوښتنې ته د  CENTCOMځواب.
د سیګار د  4/1/2011معلوماتي پوښتنې ته د ایساف -IJC -ځواب.
د سیګار د 4/1/2011نیټې پوښتنې ته د  CENTCOMځواب.
د سیګار د  4/1/2011معلوماتي پوښتنې ته د  CENTCOMځواب.
د سیګار د 4/1/2011نیټې پوښتنې ته د  CENTCOMځواب.
د سیګار د 4/1/2011نیټې پوښتنې ته د  CENTCOMځواب.
د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته د دفاع وزارت ځواب.4/15/2011 ،
د سیګار د 4/1/2011نیټې پوښتنې ته د  CENTCOMځواب.
د سیګار د 4/1/2011نیټې پوښتنې ته د  CENTCOMځواب.
د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته د دفاع وزارت ځواب.4/15/2011 ،
د سیګار د 4/1/2011نیټې پوښتنې ته د  CENTCOMځواب.
د سیګار د 4/1/2011نیټې پوښتنې ته د  CENTCOMځواب.
 "،GAOد افغانستان امنیت :د افغان ځواک شمیر زیاتیږي ،خو اضافي روزنکو ته اړتیا شته؛ اوږد مهالي لګښتونه نه دي مشخص شوي GAO-11-66, 1/2011, ، 7 "،پاڼه.
“ ,NTM-Aافغان 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.
 "،GAOد افغانستان امنیت :د افغان ځواک شمیر زیاتیږي ،خو اضافي روزنکو ته اړتیا شته؛ اوږد مهالي لګښتونه نه دي مشخص شوي GAO-11-66, 1/2011, ، 9 "،پاڼه.
"د ریچارډ سی .نیکرسن وینا ،د  MPRIپروګرام مدیر ،د په افغانستان او عراق کې د جنګ په وخت کې د قرارداد کولو د کمیسیون پر وړاندي د نوموړي وینا ،د افغانستان د ملي امنیتي ځواک
د روزنې د قراردادو په اړه استماعیه ،12/18/2009" ،چه په  4/3/2011په انالین ډول الس رسي ورته شوی دي.
د سیګار د 4/1/2011نیټې پوښتنې ته د  CENTCOMځواب.
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د دفاع وزارت د عمومي پلټونکي دفتر یا  ،DoD OIGد افغان ملي پولیسو د توسع په برخه کې د نوموړو پولیسو د روزنې ،تجهیز او څار په اړه ارزونهSPO-2011-003, 3/3/2011، "،
 27پانه.
د دفاع وزارت د عمومي پلټونکي دفتر یا  ،DoD OIGد افغان ملي پولیسو د توسع په برخه کې د نوموړو پولیسو د روزنې ،تجهیز او څار په اړه ارزونهSPO-2011-003, 3/3/2011، "،
 ۲۷پانه؛ دفاع وزارت " ،د دفاع وزارت د سالمشورو پروگرام "،په  4/3/2011په انالین ډول الس رسۍ ورته شوي دي.
د دفاع وزارت د عمومي پلټونکي دفتر یا  ،DoD OIGد افغان ملي پولیسو د توسع په برخه کې د نوموړو پولیسو د روزنې ،تجهیز او څار په اړه ارزونهSPO-2011-003, 3/3/2011، "،
 ۲۷پانه؛ د سیګار د  4/16/2011پلټنو ته د  CENTCOMځواب.
د دفاع وزارت د عمومي پلټونکي دفتر یا  ،DoD OIGد افغان ملي پولیسو د توسع په برخه کې د نوموړو پولیسو د روزنې ،تجهیز او څار په اړه ارزونهSPO-2011-003, 3/3/2011، "،
 27پانه.
د دفاع وزارت د عمومي پلټونکي دفتر یا  ،DoD OIGد افغان ملي پولیسو د توسع په برخه کې د نوموړو پولیسو د روزنې ،تجهیز او څار په اړه ارزونهSPO-2011-003, 3/3/2011، "،
.pp 27–28
د سیګار د  4/16/2011نیټې پوښتنې ته د  CENTCOMځواب.
د سیګار د  4/1/2011نیټې پوښتنې ته د  CENTCOMځواب.
د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته د دفاع وزارت ځواب.4/15/2011 ،
دفاع وزارت ،د  ۲۰۱۲مالي کال لپاره د دفاع وزارت د بودجې غوښتنه.2/4/2011 ،
سیګار ۱۱-۱۰ ،پلټنه " ،د افغان ملي پولیسو د پې رول لګښتونه او کاري وړتیاوې وروسته تر هغه هم نشي تصدیق کیدالی چه د افغان ملي پولیسو د پې رول او حساب ورکولو په برخه کې ډیرې
هڅې ترسره شوې وي.4/2011"،
.ISAF-IJC, ANP PERSTAT, 3/2011
سیګار ،پلټنه " ،۱۱-۶د افغان ملي امنیتي پوځ د اسانتیاو لپاره د مناسب پالن نشتون د  ۱۲،۳ملیارډ ډالرو مرستې د خطر سره مخامخ کړي دي ۲ ،۱/۲۰۱۱"،پاڼه؛ د ملګرو ملتونو سرمنشي "،د
افغانستان حاالت او په نړیوال امنیت او صلح باندي د هغه اغیزې ۲ ،3/9/2011 "،پاڼه.
د افغانستان د بیارغونې لپاره د ځانګړی عمومی پلټونکی د  4/3/2011ته د OSDځواب.
د افغانستان د بیارغونې لپاره د ځانګړی عمومی پلټونکی د  4/3/2011ته د OSDځواب.
د ملګرو ملتونو سرمنشي" ،د افغانستان وضعیت او په نړیواله سوله او امنیت د هغې اغیزي ،۲۰۱۱\۹\۳ "،مخ .3
د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته د دفاع وزارت ځواب.4/15/2011 ،
د سیګار د 4/1/2011نیټې پوښتنې ته د  CENTCOMځواب د سیګار د 4/16/2011 ,نیټې پوښتنې ته د  CENTCOMځواب.
د سیګار د  4/1/2011نیټې پوښتنې ته د  CENTCOMځواب.
د سیګار د  4/1/2011نیټې پوښتنې ته د  CENTCOMځواب.
د سیګار د  4/1/2011نیټې پوښتنې ته د  CENTCOMځواب.
د سیګار د  4/1/2011نیټې پوښتنې ته د  CENTCOMځواب.
د سیګار د 4/1/2011نیټې پوښتنې ته د  CENTCOMځواب د سیګار د 4/16/2011 ,نیټې پوښتنې ته د  CENTCOMځواب.
د سیګار د  4/1/2011نیټې پوښتنې ته د  CENTCOMځواب.
د سیګار د  4/1/2011نیټې پوښتنې ته د  CENTCOMځواب.
د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته د دفاع وزارت ځواب.4/15/2011 ،
 ،NTM-A/CSTC-Aد سیګار د معلوماتو پوښتني ته ځواب.۲۰۱۱\۱\۴ ،
د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته د دفاع وزارت ځواب.4/15/2011 ،
د سیګار د  4/1/2011نیټې پوښتنې ته د  CENTCOMځواب.
د دفاع وزارت د عمومي پلټونکي دفتر یا  ،DoD OIGد افغان ملي پولیسو د توسع په برخه کې د نوموړو پولیسو د روزنې ،تجهیز او څار په اړه ارزونهSPO-2011-003, 3/3/2011، "،
 30پانه؛ .ISAF-IJC, ANP PERSTAT, 3/2011
د سیګار د  4/1/2011نیټې پوښتنې ته د  CENTCOMځواب.
د دفاع وزارت د عمومي پلټونکي دفتر یا  ،DoD OIGد افغان ملي پولیسو د توسع په برخه کې د نوموړو پولیسو د روزنې ،تجهیز او څار په اړه ارزونهSPO-2011-003, 3/3/2011، "،
 30پانه.
د سیګار د  4/1/2011نیټې پوښتنې ته د  CENTCOMځواب.
د سیګار د  4/1/2011نیټې پوښتنې ته د  CENTCOMځواب.
د سیګار د  4/1/2011نیټې پوښتنې ته د  CENTCOMځواب.
د سیګار د  1/4/2011او  4/1/2011نیټې پوښتنو ته د .USFOR-A
د متحده ایاالتو د بهرنیو چارو وزارت ،د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي ـ نظامي چارو دیوان د اسلحو د منځه وړلو او کمولو اداره ( ،)PM/WRAد افغانستان د بیارغونې ځانکړی عمومي
پلټونکی مالي پلټنه ډیتا کال ته ځواب.۲۰۱۱/۲۸/۳ ،
د متحده ایاالتو د بهرنیو چارو وزارت ،د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي ـ نظامي چارو دیوان د اسلحو د منځه وړلو او کمولو اداره ( ،)PM/WRAد افغانستان د بیارغونې ځانکړی عمومي
پلټونکی مالي پلټنه ډیتا کال ته ځواب.۲۰۱۱/۲۸/۳ ،
د متحده ایاالتو د بهرنیو چارو وزارت ،د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي ـ نظامي چارو دیوان د اسلحو د منځه وړلو او کمولو اداره ( ،)PM/WRAد افغانستان د بیارغونې ځانکړی عمومي
پلټونکی مالي پلټنه ډیتا کال ته ځواب.۲۰۱۱/۲۸/۳ ،
د ب ضمیمې ته ستانه شي.
د افغانستان د بیارغونې لپاره د ځانګړی عمومی پلټونکی د  ۲۰۱۱\۱\۴ته د OSDځواب.
 " ،UNODCد تریاکو د ژمی د چټکې ارزونې سروې( )ORASپه اړه د مطبوعاتي اعالمیه" 1/1/2011 ،چه په  4/13/2011نیټه په انالین ډول الس رسۍ ورته شوي دي.
 ،INLد سیګار د معلوماتو پوښتنې ته ځواب.4/6/2011 ،
 ،INLد سیګار د معلوماتو پوښتنې ته ځواب.4/6/2011 ،
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د سیګار د  3/31/2011نیټې پوښتنې ته د USAID-OAGځواب ،د سیګار پلټنو ته د  USAID-OAGځواب.
د سیګار د  3/31/2011نیټې پوښتنې ته د USAID-OAGځواب.
 ،INLد سیګار د معلوماتو پوښتنې ته ځواب.4/6/2011 ،
 ،INLد سیګار د معلوماتو پوښتنې ته ځواب.4/6/2011 ،
د افغانستان د بیارغونې لپاره د ځانګړی عمومی پلټونکی د  ۲۰۱۱\۱\۴ته د OSDځواب.
د افغانستان د بیارغونې لپاره د ځانګړی عمومی پلټونکی د  ۲۰۱۱\۱\۴ته د OSDځواب.
د افغانستان د بیارغونې لپاره د ځانګړی عمومی پلټونکی د  ۲۰۱۱\۱\۴ته د OSDځواب.
د افغانستان د بیارغونې لپاره د ځانګړی عمومی پلټونکی د  ۲۰۱۱\۱\۴ته د OSDځواب.
 ،INLد سیګار د معلوماتو پوښتنې ته ځواب.4/6/2011،
د ملګرو ملتونو سرمنشي" ،د افغانستان وضعیت او په نړیواله سوله او امنیت د هغې اغیزي ۴ ،۲۰۱۱\۹\۳ "،پاڼه؛ د سیګار د  4/8/2011نیټې پوښتنې ته د بهرنیو چارو د وزارت ځواب.
د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته د دفاع د محکمې ځواب.4/8/2011 ،
ملګري ملتونه " ،د نني افغان سرټیکي3/2/2011" ،؛ د ملګرو ملتونو سرمنشي" ،د افغانستان وضعیت او په نړیواله سوله او امنیت د هغې اغیزي ۴ ،۲۰۱۱\۹\۳ "،پاڼه.
د ملګرو ملتونو سرمنشي" ،د افغانستان وضعیت او په نړیواله سوله او امنیت د هغې اغیزي ،۲۰۱۱\۹\۳ "،مخ .4
د سيګار د معلوماتو  4/8/2011پوښتنې ته د بهرنیو چارو وزارت ځواب.
د سيګار د معلوماتو  4/8/2011پوښتنې ته د بهرنیو چارو وزارت ځواب.
د سيګار د معلوماتو  4/8/2011پوښتنې ته د بهرنیو چارو وزارت ځواب.
ملګري ملتونه "،ملګرو ملتونو د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون سره د خپل ماموریت د ترسره کولو سره مالتړ کړي.1/31/2011 "،
د ملګرو ملتونو سرمنشي" ،د افغانستان وضعیت او په نړیواله سوله او امنیت د هغې اغیزي ،۲۰۱۱\۹\۳ "،مخ .5
د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته د دفاع د محکمې ځواب.4/8/2011 ،
ملګرو ملتونه " ،د امنیت شورا په افغانستان کې د یونما فعالیت د  ۲۰۱۲کال د مارچ تر  ۲۳پورې اوږد کړ.3/22/2011 " ،
 " ،MoFAپه ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي ظاهر طنین وینا.3/19/2011 "،
 " ،MoFAپه ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي ظاهر طنین وینا.3/19/2011 "،
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا " ،د امنیت شورا په افغانستان کې د ماموریت د  ۲۰۱۲کال د مارچ تر  ۲۳اوږد کړ ،په ګډه یی د  ۱۹۷۴پریکړه خپله کړه (.3/22/2011 ”,)2011
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا " ،د امنیت شورا په افغانستان کې د ماموریت د  ۲۰۱۲کال د مارچ تر  ۲۳اوږد کړ ،په ګډه یی د  ۱۹۷۴پریکړه خپله کړه (.3/22/2011 ”,)2011
ملګري ملتونه " ،ملګري ملتونو پر خپلو کارکونکو باندي حمله په سختو ټکو باندي محکومه کړي 4/1/2011 "،چه د  4/9/2011په انالین ډول الس رسي ورته شوي ،یونما؛ "د ځانګړي
استازي سټیفن دیمیستورا سره د مطبوعاتي اعالمیې نږدې ټیکي په ټیکي ترانسکپرت.4/2/2011"،
د سیګار د  4/6/2011نیټې پوښتنې ته د  INLځواب؛ د سیګار د  4/14/2011نیټې پوښتنې ته د بهرنیو چارو وزارت ځواب.
د سیګار د  4/6/2011نیټې پوښتنې ته د  INLځواب؛ د سیګار د  4/14/2011نیټې پوښتنې ته د بهرنیو چارو وزارت ځواب.
د سیګار د  4/6/2011نیټې پوښتنې ته د  INLځواب؛ د سیګار د  4/14/2011نیټې پوښتنې ته د بهرنیو چارو وزارت ځواب.
د سیګار د  4/6/2011نیټې پوښتنې ته د  INLځواب؛ د سیګار د  4/14/2011نیټې پوښتنې ته د بهرنیو چارو وزارت ځواب.
د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته د  USAIDځواب.4/1/2011 ،
د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته د  USAIDځواب.4/1/2011 ،
د سیګار .4/6/2011نیټې معلوماتو پوښتنې ته  INLځواب.
د سیګار .4/6/2011نیټې معلوماتو پوښتنې ته  INLځواب.
د سیګار د  .4/6/2011 ,1/6/2011نیټې پوښتنو ته د  INLځواب.
د سیګار .4/6/2011نیټې معلوماتو پوښتنې ته  INLځواب.
د سیګار .4/6/2011نیټې معلوماتو پوښتنې ته  INLځواب.
د سیګار .4/6/2011نیټې معلوماتو پوښتنې ته  INLځواب.
د افغانستان د بیارغونې لپاره د ځانګړی عمومی پلټونکی د  ۲۰۱۱\۱\۴ته د OSDځواب.
د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته د دفاع د محکمې ځواب.4/15/2011 ،
د سیګار څیړنو د 4/18/2011نیټې پوښتنې ته د DoDځواب.
د ملګرو ملتونو سرمنشي" ،د افغانستان وضعیت او په نړیواله سوله او امنیت د هغې اغیزي ،۲۰۱۱\۹\۳ "،مخ .5
د سیګار څیړنو د 4/18/2011نیټې پوښتنې ته د DoDځواب.
د ملګرو ملتونو سرمنشي" ،د افغانستان وضعیت او په نړیواله سوله او امنیت د هغې اغیزي ،۲۰۱۱\۹\۳ "،مخ .6
د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته د  USAIDځواب.4/1/2011 ،
د امریکا حکومت " ،د پخوانیو طالبانو د ملکي ژوند ته راستنول په افغانستان کې یو مهم پرمختګ 7/13/2010 "،د سیګار  4/1/2011نیټې پوښتنې ته د  USAIDځواب.
د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته د  USAIDځواب.4/1/2011 ،
د افغانستان د بیارغونې لپاره د ځانګړی عمومی پلټونکی د  ۲۰۱۱\۱\۴ته د OSDځواب.
د افغانستان د بیارغونې لپاره د ځانګړی عمومی پلټونکی د  ۲۰۱۱\۱\۴ته د OSDځواب.
د افغانستان د بیارغونې لپاره د ځانګړی عمومی پلټونکی د  ۲۰۱۱\۱\۴ته د OSDځواب.
د ملګرو ملتونو سرمنشي" ،د افغانستان وضعیت او په نړیواله سوله او امنیت د هغې اغیزي ،۲۰۱۱\۹\۳ "،مخ .2
د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته د بهرنیو چارو وزارت ځواب.4/15/2011 ،
د افغانستان د بیارغونې لپاره د ځانګړی عمومی پلټونکی د  ۲۰۱۱\۱\۴ته د OSDځواب.
د ملګرو ملتونو سرمنشي" ،د افغانستان وضعیت او په نړیواله سوله او امنیت د هغې اغیزي ،۲۰۱۱\۹\۳ "،مخ .2
د افغانستان د بیارغونې لپاره د ځانګړی عمومی پلټونکی د  ۲۰۱۱\۱\۴ته د OSDځواب.
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د ملګرو ملتونو سرمنشي" ،د افغانستان وضعیت او په نړیواله سوله او امنیت د هغې اغیزي ،۲۰۱۱\۹\۳ "،مخ .2
د افغانستان د بیارغونې لپاره د ځانګړی عمومی پلټونکی د  ۲۰۱۱\۱\۴ته د OSDځواب.
د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته د بهرنیو چارو وزارت ځواب.4/8/2011 ،
د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته د بهرنیو چارو وزارت ځواب.4/8/2011 ،
دفاع وزارت " ،د افغانستان څخه د مایکل او نیل ویا د دفاع وزارت د خبري توضیحات.1/25/2011 "،
دفاع وزارت "،د افغانستان څخه د ډګر جنرال میلیس ویا د دفاع وزارت خبري توضیحات3/3/2011"،؛ د سیګار د  4/8/2011نیټې پوښتنې ته د بهرنیو چارو د وزارت ځواب.
دفاع وزارت "،د افغانستان څخه د ډګر جنرال میلیس ویا د دفاع وزارت خبري توضیحات.3/3/2011 "،
د سيګار د 4/8/2011نیټې پوښتنې ته د دفاع د محکمې ځواب.
د سيګار د 4/8/2011نیټې پوښتنې ته د دفاع د محکمې ځواب؛ د دفاع وزارت "،د افغانستان څخه د ډګر جنرال میلیس ویا د دفاع وزارت خبري توضیحات.3/3/2011 "،
د سيګار د 4/8/2011نیټې پوښتنې ته بهرنیو چارو وزارت ځواب.
د سيګار د 4/8/2011نیټې پوښتنې ته بهرنیو چارو وزارت ځواب.
د سيګار د 4/8/2011نیټې پوښتنې ته بهرنیو چارو وزارت ځواب.
د سيګار د 4/8/2011نیټې پوښتنې ته بهرنیو چارو وزارت ځواب.
د افغانستان د بیارغونې لپاره د ځانګړی عمومی پلټونکی د  ۲۰۱۱\۱\۴ته د OSDځواب.
د افغانستان د بیارغونې لپاره د ځانګړی عمومی پلټونکی د  ۲۰۱۱\۱\۴ته د OSDځواب.
د بهرنیو چارو وزارت " ،د  ۲۰۱۱کال د فبروري په 10مه د  COMپه افغانستان کې د ملکي ګمارنې زیالنځه".
د سيګار د 4/1/2011نیټې پوښتنې ته د  USAIDځواب؛ د سيګار د 4/1/2011نیټې پلټنې ته د  USAIDځواب.
د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته د  USAIDځواب.4/1/2011 ،
د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته د بهرنیو چارو وزارت ځواب.4/13/2011 ،
د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته د دفاع د محکمې ځواب.4/13/2011 ،
د سیګار د معلوماتو پوښتني ته د  USAIDځواب .4/1/2011 ،د سیګار د ارزوني پوښتني ته د  USAIDځواب.4/16/2011 ،
د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته د  USAIDځواب.4/1/2011 ،
د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته د خزانې ځواب.4/5/2011 ،
د سیګار د معلوماتو پوښتني ته د  USAIDځواب.4/1/2011 ،
د سیګار د معلوماتو پوښتني ته د  USAIDځواب.4/1/2011 ،
د سیګار د معلوماتو پوښتني ته د  USAIDځواب.4/1/2011 ،
د ولسي جرګې مطبوعاتي اعالمیه" ،د  1390هجری کال لپاره بودجه په رسمي ډول ولسي جرګې ته وړاندي شوې ده ،3/12/2011 ".چه په  3/16/2011انالین ډول الس رسۍ ورته شوي دي.
د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته د دفاع د محکمې ځواب.4/8/2011 ،
د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته د خزانې ځواب.7/10/2009 ،
د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته د خزانې ځواب.۲۰۱۰\۵\۱ ،
د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته د خزانې ځواب.۲۰۰۹\۲۴\۹ ،
د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته د خزانې ځواب.4/5/2011 ،
د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته د خزانې ځواب.4/5/2011 ,9/24/2009،
د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته د خزانې ځواب.4/5/2011 ،
د ولسي جرګې مطبوعاتي اعالمیه" ،د  1390هجری کال لپاره بودجه په رسمي ډول ولسي جرګې ته وړاندي شوې ده3/16/2011 ".؛ د مالیې وزارت مطبوعاتي اعالمیه " ،د ماليې وزارت
مرستیال د  ۱۳۹۰کال بودجې مطبوعاتو ته اعالن کړه.2/22/2011"،
د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته د خزانې ځواب.4/5/2011 ،
د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته د خزانې ځواب.4/5/2011 ،
د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته د خزانې ځواب.4/5/2011 ،
 "، IBPد پرانیستې بودجې سروې.pp 25, 42 ,10/19/2010 ،"۲۰۱۰ ،
د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته د  USAIDځواب.4/1/2011 ،
د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته د  USAIDځواب.4/1/2011 ،
 "،USAIDد افغان عامه خدمتونو مالتړ ،www.usaidacss.org " ،په  3/4/2011انالین ډول الس رسۍ ورته شوی ،د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته د  USAIDځواب.4/1/2011 ،
د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته د  USAIDځواب.4/1/2011 ،
د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته د  USAIDځواب.4/1/2011 ،
د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته د  USAIDځواب.4/1/2011 ،
د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته د  USAIDځواب.4/1/2011 ،
د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته د  USAIDځواب.4/1/2011 ،
د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته د  USAIDځواب.4/1/2011 ،
د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته د  USAIDځواب.4/1/2011 ،
د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته د  USAIDځواب.4/1/2011 ،
د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته د  USAIDځواب.4/1/2011 ،
د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته د  USAIDځواب.4/1/2011 ،
 ،INLد سیګار د معلوماتو پوښتنې ته ځواب.4/6/2011 ،
د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته د خزانې ځواب.4/5/2011 ،
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 :INL,“JSSPښه راغالست” ،په  ۷/۷/۲۰۱۰انلین لیدل او یا تر السه شوی دی.
 ،INLد سیګار د معلوماتو پوښتنې ته ځواب.4/6/2011 ،
 ،INLد سیګار د معلوماتو پوښتنې ته ځواب.4/6/2011 ،
 ،INLد سیګار د معلوماتو پوښتنې ته ځواب.4/6/2011 ،
د بهرنیو چارو وزارت "،د امریکا حکومت قضا او عدالت ته د الس رسۍ د زیاتولو او تقویه په موخه مرستې او پور ورکوي.2/23/2011"،
د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته د  USAIDځواب.3/27/2011 ،
د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته د  USAIDځواب.3/27/2011 ،
د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته د  USAIDځواب.3/27/2011 ،
د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته د  USAIDځواب.3/27/2011 ،
د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته د  USAIDځواب.3/27/2011 ،
د افغانستان د بیارغونې لپاره د ځانګړی عمومی پلټونکی د  ۲۰۱۱\۱\۴ته د OSDځواب.
د افغانستان د بیارغونې لپاره د ځانګړی عمومی پلټونکی د  ۲۰۱۱\۱\۴ته د OSDځواب.
د افغانستان د بیارغونې لپاره د ځانګړی عمومی پلټونکی د  ۲۰۱۱\۱\۴ته د OSDځواب.
د افغانستان د بیارغونې لپاره د ځانګړی عمومی پلټونکی د  ۲۰۱۱\۱\۴ته د OSDځواب.
 "،CENTCOMد افغانستان دفاع وزارت او  CJIATF-435د ملکي ژوند ته د مخالفینو د راستنولو په اړه یو تفاهمنامه الس لیک کړه.4/5/2011"،
 ،INLد سیګار د معلوماتو پوښتنې ته ځواب.4/6/2011 ،
د افغانستان د بیارغونې لپاره د ځانګړی عمومی پلټونکی د  ۲۰۱۱\۱\۴ته د OSDځواب.
 ،INLد سیګار د معلوماتو پوښتنې ته ځواب.4/6/2011 ،
 ،INLد سیګار د معلوماتو پوښتنې ته ځواب.4/6/2011 ،
 ،INLد سیګار د معلوماتو پوښتنې ته ځواب.4/6/2011 ،
 ،INLد سیګار د معلوماتو پوښتنې ته ځواب.4/6/2011 ،
Iد سيګار د معلوماتو پوښتنې ته د  USAIDځواب.4/1/2011 ،
د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته د  USAIDځواب.4/1/2011 ،
د ملګرو ملتونو سرمنشي" ،د افغانستان وضعیت او په نړیواله سوله او امنیت د هغې اغیزي ،۲۰۱۱\۹\۳ "،مخ .9
 " ،UNHCRد پناه غوښتنې کچې او دود په صنعتي هیوادونو کې .3/28/2011"،۲۰۱۰
یونما "،افغان پناه غوښتونکي د مهاجرت په اړه د سختو مقرراتو په وسیله ځپل شوي دي.3/31/2011"،
یونما "،افغان پناه غوښتونکي د مهاجرت په اړه د سختو مقرراتو په وسیله ځپل شوي دي.3/31/2011"،
د سیګار د معلوماتي پوښتنې ته د  PRM-WAځواب.4/1/2011 ،
د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته د  USAIDځواب.4/1/2011 ،
د سیګار د ارزوني پوښتني ته د  INLځواب.۲۰۱۱\۱۹\۴ ،
د سیګار د ارزوني پوښتني ته د  INLځواب.۲۰۱۱\۱۹\۴ ،
د ملګرو ملتونو سرمنشي" ،د افغانستان وضعیت او په نړیواله سوله او امنیت د هغې اغیزي ،۲۰۱۱\۹\۳ "،مخ .8
یونما "،حکومت او ملګري ملتونه هوکړه وکړه چه د امنیتي پوځ په لیکو کې به د قانوني سن څخه د کم عمر لرونکي کسان په دندو نه ګماري.1/30/2011 "،
یونما "،حکومت او ملګري ملتونه هوکړه وکړه چه د امنیتي پوځ په لیکو کې به د قانوني سن څخه د کم عمر لرونکي کسان په دندو نه ګماري1/30/2011 "،؛ د ملګرو ملتونو سرمنشي" ،د
افغانستان وضعیت او په نړیواله سوله او امنیت د هغې اغیزي ۸ ،۲۰۱۱\۹\۳ "،پاڼه.
یونما "،حکومت او ملګري ملتونه هوکړه وکړه چه د امنیتي پوځ په لیکو کې به د قانوني سن څخه د کم عمر لرونکي کسان په دندو نه ګماري.1/30/2011 "،
د ملګرو ملتونو سرمنشي" ،د افغانستان وضعیت او په نړیواله سوله او امنیت د هغې اغیزي ،۲۰۱۱\۹\۳ "،مخ .9
 " ،ADBاسیایی پرمختګ ته کتنه .pp. 143–46 ,4/6/2011" ،۲۰۱۱
 IMFو" افغانستان ته د IMFد یوکارکونکي سفر.2/15/2011"،
 " ،ADBاسیایی پرمختګ ته کتنه .pp. 143–46 ,4/6/2011" ،۲۰۱۱
د ازادي اروپا رادیو /یا د ازاردۍ رادیو " ،افغانان د ایران لخوا د تیلو پر بندیز د سختو ستونزو سره مخامخ دي.12/30/2010"،
د ازادي اروپا رادیو /یا د ازاردۍ رادیو " ،افغانان د ایران لخوا د تیلو پر بندیز د سختو ستونزو سره مخامخ دي.12/30/2010"،
ناټو "،CIMIC /ایران افغانستان ته پر لیږدودنکي تیلو پر واردولو باندي بندیز ولګاوه.pp 1–2 ,2/2011"،
ناټو "،CIMIC /ایران افغانستان ته پر لیږدودنکي تیلو پر واردولو باندي بندیز ولګاوه pp، ۲ ,2/2011"،پاڼه.
ناټو "،CIMIC /ایران افغانستان ته پر لیږدودنکي تیلو پر واردولو باندي بندیز ولګاوه pp،۳ ,2/2011"،پاڼه؛ د سیګار د  4/8/2011نیټې پوښتنې ته د بهرنیو چارو د وزارت ځواب.
 "،IMFد افغانستان دولت – د پروګرام یادداښت.10/1/2010"،
د ملګرو ملتونو سرمنشي" ،د افغانستان وضعیت او په نړیواله سوله او امنیت د هغې اغیزي ،۲۰۱۱\۹\۳ "،مخ .11
IMFو" افغانستان ته د IMFد یوکارکونکي سفر.2/15/2011"،
IMFو" افغانستان ته د IMFد یوکارکونکي سفر.pp. 1–2 ،2/15/2011"،
د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته د خزانې ځواب.4/5/2011 ،
 " ،IMFد کرولین اټکینسون لخوا د مطبوعاتي توضیحاتو ترانسکرپټ.3/17/2011"،
 " ،ADBاسیایی پرمختګ ته کتنه .pp. 143–46 ,4/6/2011" ،۲۰۱۱
د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته د خزانې ځواب.4/5/2011 ،
 "،USAID OIGد بانکي کړکیچ او د بانکي فعالیتونو په اړه د څار په برخه کې په افغانستان کې د  USAIDبیا کتنه" د راپور شمیره  F-306-11-003-S، 3/16/2011، ۱پاڼه
د سیګار د  4/14/2011نیټې پوښتنې ته د بهرنیو چارو د وزارت او په کابل کې د امریکا د سفارت ځواب.
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 "،USAID OIGد بانکي کړکیچ او د بانکي فعالیتونو په اړه د څار په برخه کې په افغانستان کې د  USAIDبیا کتنه" د راپور شمیره  F-306-11-003-S، 3/16/2011، ۱پاڼه
د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته د خزانې ځواب.4/5/2011 ،
د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته د خزانې ځواب.4/5/2011 ،
د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته د خزانې ځواب.4/5/2011 ،
 "،CIMICد افغانستان په اړه اونیزه بیاکتنه ۱ ،2/24/2011 "،پاڼه.
خزانې اداره ،مطبوعاتي اعالمیه ،د خزانې چارواکي د نوی انصاري د حوالي خدمتونه معرفي کړل.2/18/201"،
 " ،ADBاسیایی پرمختګ ته کتنه .pp. 143–46 ,4/6/2011" ،۲۰۱۱
د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته د خزانې ځواب.4/5/2011 ،
د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته د خزانې ځواب.4/5/2011 ،
د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته د خزانې ځواب.4/5/2011 ،
د سیګار د  4/8/2011نیټې پوښتنې ته د بهرنیو چارو د وزارت ځواب ،افغان دولت /په واشنګټن کې د افغانستان سفارت " ،ملت د جاللتماب حامد کرزي وینا3/22/2011" ،
ایساف او په کابل کې د امریکا سفارت " ،د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت سره تفاهمنامه.3/15/2011" ،
د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته د دفاع د محکمې ځواب.3/11/2011 ،
ایساف او په کابل کې د امریکا سفارت " ،د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت سره تفاهمنامه.3/15/2011" ،
افغان دولت " ،د ولسمشر د  ۶۲نمبر فرمان د تطبیق هڅې.3/15/2011 " ،
د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته د دفاع د محکمې ځواب.3/11/2011 ،
 ،ADBمطبوعاتي اعالمیه ADB "،د افغانستان د حلقوی سرک د بشپړولو لپاره  ۳۴۰میلیون ډالره ورکوي.1/17/2011"،
 "،CSISافغانستان د ملت د جوړولو څخه لیري دي :اقتصادي ستراتیږي ته یو فرصت ورکول " ،د فریډریک سټار ۱۹ ،۱/۲۰۱۱ ،پاڼه.
 ،ADBمطبوعاتي اعالمیه ADB "،د افغانستان د حلقوی سرک د بشپړولو لپاره  ۳۴۰میلیون ډالره ورکوي.1/17/2011"،
 "،CIMICد افغانستان په اړه اونیزه بیاکتنه ۳ ،3/23/2011 "،پاڼه  "،CIMICد افغانستان په اړه اونیزه بیاکتنه ۳ ،3/23/2011 "،پاڼه.
د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته د خزانې ځواب.4/5/2011 ،
د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته د خزانې ځواب.4/5/2011 ،
د هوایی چلند د خوندیتوب شبکه ،په  4/9/2011په انالین ډول الس رسي ورته شوی دي؛ ایساف ،د افغانستان او ایساف د هوایی قطعه مطبوعاتي اعالمیه5/20/2011 ،
ملي " ځنډول شوې هوایی چلند د کابل بانک  ۹۰میلیون ډالره پوروړې ده.3/18/2011" ،
د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته د خزانې ځواب.4/5/2011 ،
 "، USAIDخبر پاڼه  :د افغانستان امریکایی پوهنتون.6/2010"،
 ،USAIDد سيګار د معلوماتو پوښتنې ته ځواب ،4/16/2011 ،د بهرنیو چارو وزارت ،د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته ځواب.3/31/2011 ،
د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته د بهرنیو چارو د وزارت ځواب.3/31/2011 ،
د سیګار د  4/16/2011نیټې پوښتنې ته د  USAIDځواب؛  "،USAIDخبر پاڼه :د افغانستان امریکایی پوهنتون.6/2010"،
 "،AUAFلنډه تاریخچه " ،په  4/6/2011انالین ډول الس رسۍ ورته شوی دي.
د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته د دفاع د محکمې ځواب.3/21/2011 ،
د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته د دفاع د محکمې ځواب.3/21/2011 ،
 ،FAOد نړیوال معلوماتو او پروخت د خطر ورکولو سیستم " ،د افغانستان هیواد لنډیز.2/11/2011"،
د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته د  USAIDځواب.3/31/2011 ،
 " ،USAIDد  AWATTخبر پاڼه12/2010 "،؛ د سیګار د  3/31/2011نیټې پوښتنې ته د  USAIDځواب.
 MoMاو  TFBSOګډ مطبوعاتي اعالمیه " ،اافغانستان د  SRKکارپوهان د سالمشورو لپاره په دندو ګماري ،مایار براون او هینن بالیکي به د معدنونو په برخه کې د شفافې داوطلبۍ لپاره د
غوره پروسې په رامنځ ته کولو کار وکړي.3/6/2011"،
 MoMاو  TFBSOګډ مطبوعاتي اعالمیه " ،اافغانستان د  SRKکارپوهان د سالمشورو لپاره په دندو ګماري ،مایار براون او هینن بالیکي به د معدنونو په برخه کې د شفافې داوطلبۍ لپاره د
غوره پروسې په رامنځ ته کولو کار وکړي.3/6/2011"،
 " ،ADBاسیایی پرمختګ ته کتنه .pp. 143–46 ,4/6/2011" ،۲۰۱۱
د بهرنیو چارو وزارت ،د سیګار د معلوماتو پوښتنې ته ځواب4/18/2011 ،
د سیګار د  1/19/2010نیټې پوښتنې ته د بهرنیو چارو د وزارت او په کابل کې امریکا د سفارت ځواب.
په افغانستان کې د  " ،USAIDد فبروري د  ۱۵ – ۱د پروګرام غورچاڼد ۲۰۱۱ ،کال.
 ACCI، " APTTAد افغانستان او پاکستان اقتصاد ته د ضرر رسیدل ځنډوالی دي.2/15/2011"،
ناټو " ،CIMIC /د افغانستان بیاکتنه.pp 1–2 ,1/26/2011 "،
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د افغانستان بیا رغونه
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