د افغانستان د بیا

رغونې لپاره

ځانګړی عمومي پلټونکی

خوشاله یم چې د افغانستان د بیارغاونې په ډګرکې د امریکا متحده ایاالتوکوښښونو په اړه کانګرس ته د سیګاردرې میاشتنۍ
راپور چمتو کوم  .څرنګه چې زه د افغانستان د بیا رغاونې لپاره د ځانګړې عمومي پلټونکي رول ننګونکی انګیرم ،ژور باور
لرم چې د افغانستان راتلونکی چیرته چې مونږ په خپلو انساني او مالي زیرمو پانګه اچونه کړیده په یوه لویه کچه راتلونکې
دوو کلونو کې د بیارغاونې په پروګرامونو کې د ملیارډو ډالرو په بریالۍ بشپړونې پورې اړوند دي .د حاالتو اهمیت یوه
ځیرکه  ،چټکه او چمتو څارنې ته اړتیا لري.
د مهال ویش له مخې په  2014کال کې د امریکا نظامي حضور په پای ته رسیدو دی ،افغان حکومت ته د امنیتي
مسولیتونو سپارل ،د بسپنه ورکونکو هیوادونو د پیسو بندیدل ،او د طالبانو او نورو مسلحو ډلو شته والی ـټول هغه څه دي چې
د مهمو پروژو د کار په بشپړولو ،د بنسټیزو موسسو په پښو درولو او ترڅنګ یې د افغانستان د اسالمي جمهوریت حکومت
سره په خپلو مټو د دریدلو لپاره هڅې زیاتي کړیدي .په څارونکې ټولنې کې مونږ ټول اړ یو چې په ځیر کار وکړو تر څو د
مالیه ورکوونکو پیسې وساتو ،ددې لپاره باید په وخت ستونزې وپیژندل شي او سم عملي ګامونه واخیستل شي.
کانګرس ته ددې رپوټ څرګندونه ښيی چې د یوې لسیزې مبارزې او وینه بهیدنې او تر  89بلیونه ډالرو ډیر مصرف
سربیړه د سختو ستونزو پس منظر الهم روښانه ندی .د بیلګي په توګه په وروستیو کې د سیګار مفتشینو موندلي ده:
•په  2011مالي کال کې په لویه کچه زیزبنایي پروژو کې کیدی د متحده ایاالتو د حکومت د  400ملیونو ډالرو مرستې
یوه دپام وړ برخه ضایع شوي وي.چې د پالن جوړولو ،انسجام ،او د بشپرولو ضعف ،دوامداره اندیښنې راوالړي
کړیدي او د یاغیانو ضد فعالیتونو موثریت یې تر سوال الندې راوستی دی.
•امنیتي مصارف او بیارغیدونکي ساحې کیدی شي لدی کبله چي امنیتي مسولیت له خصوصي امنیتي کمپنیو د افغان عامه
محافظت ځواکونو ته لیږدول کیږي لوړ شي.
•د افغانستان ختیځ کې د ولسوالیو په کچه ثبات راوستل چې  USAIDیې قرارداد کړی پڅ پرمخ روان دی .لوړ عملیاتي
مصارف لري او د ټول هیواد په کچه تیریدونکې ستراتیژي نلري.
•د متحده ایاالتو پوځ هغه قراردادی ودانۍ منلې چې په ډیر بیکاره کیفیت جوړې شوې ،سرحدي پولیسوته د پالن مطابق
قرارګاوي چي په ملیونو ډالر پري لګول شويدي  ،ندي جوړې شوي .یومرکز په دې دلیل چې د اوبو سیستم نلري د کار
اخیستلو نده .نورې نیمګړتیاوې لکه د سون موادو ناسمې الري ،د تشونکو پایپونو نه نښلول ،د ساتونکو د برجونو بي
کیفیته جوړیدل او د تهویي او ګرمولو د سیستم خرابوالی د یاودلو وړ دي.
که کانګرس بیارغاوني لپاره نوره بودیجه چې اولسمشرېې غواړي ومني نو له  2002کال رادیخوا د افغانستان په
بیارغاونه کې به د امریکا مرستې  100بلیونه ډالرو ته ورسیږي .په افغانستان کې د امنیت د ښه والي ،سمې حکومتولۍ او د
ټولنیز -اقتصادي ودې لپاره د دغو پیسو سمه کارونه یوه ستره ننګونه ده .د بیارغاوني لپاره تر  36بیلیونو ډالرو ډیره بودیجه
چې ال لګول شوي نده او په داسې حال کې چې د پروژې د بشپړیدلو په اړه سخت شکونه موجود دي ،د چټکې او موثرې
څارنې لپاره اړتیا ورځ په ورځ زیاتیږي.
د موثریت زیاتولو ،زیان کمولو ،متخلیفینو پیژندلو ،د خرابو قراردادیانو ځنډولو او بې برخې کولو ،د مجرمینو تعقیب ،د
زیانونو اعاده او د پروګرا م او ماموریت د ښه والي لپاره د ښو ګامونو اخیستلو ته ال هم وخت شته ،خو د فرصت کړکۍ په
بندیدو دي .له دې کبله به زما تر قیادت الندي سیګار خپل څارونکي کارونه پیاوړي کړي.
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سیګار په بي ساري قومنده کې پیاوړی دی
سیګار پدی بې ساری دی چې:
•یواځنی  IGچې د افغانستان په ماموریت کې متمرکز دی.
•یواځنی  IGچې خاصتآ د بیارغاونې برخه کې کار کوي.
•یواځنی  IGچې د اداري ډیپارټمنونو تر پولو تیریږي او د ګن اړخیزو پروګرامونو د ارزونې فرمان پرې ورکړل
شویدی.
د سیګار د نوي عمومي څارونکي په توګه او لدی چې په نږدې دوو کلونو کې مي دا لومړنی دایمي  IGدی ،اراده لرم چي
د سیګار په ځانګړو مقاماتو خپل نفوذ وکاروم څو په ډیرو کرکیچنو مسالو کې چټکه څارنه وکړي ،او کانګرس او نورې
اجراکونکي ادارې له ستونزو خبر کړي او په خپل وخت تصمیم نیولو ته یې تیار کړي .په دې ربع کي مونږ خپلو موخو ته
درسیدو لپاره ځینو نویو لومړیتوبونو ته وده ورکړیده.

د څارونکو لپاره یونوی ګډ سټراټیژیک پالن
د وخت د کموالې او دښې منسجم شوي او ډیرې موثرې څارنې د اهمیت پیژندل هغه څه دي چې په دې وروستیو کې سیګار د
 2013مالي کال لپاره د یوې ګډې ستراتیژیکې څارنې د پرمختیا لپاره پالن جوړولو ته مسولیت په غاړه واخیست .چې د دفاع
او بهرنیو چارو وزارتونه او د نړیوالې پرمختیا لپاره د متحده ایاالتو اداره ورسره په همغاریتوب کار کوي .دا پالن د څارنې
د سرچینو په پراخوالې ټینګار کوي تر څو د پروګرام بنستیز تفتیش وکړي او د انتقال د کرکیچن بهیر په ترڅ کې له متحده
ایاالتو سره مرسته وکړي څوخپل بیارغاونیز اهداف الس ته راوړي .څارونکي به حالت تر معاینې الندی نیسي او په بنسټیزو
هڅو کې به پرمختګونه غواړي .لکه د افغان ملي ځوااکونو د ظرفیت او وړتیاوو رغیدنه ،په افغان تاسیساتو او زیربناوو کي د
متحده ایاالتو د پانګونو ساتنه ،د افغان قضایي سیستم وده او ساتنه ،او د فساد ضد لومړیتوبونو پلي کول.

ډیرې چټکې او د تعقیب وړ سپارښتني
له کانګرس څخه سیګار ته قانوني فرمان د څارني او تحقیقاتو غوښتنه کوي .خو دا برسیره پر دې سیګار ته الرښونه کوي څو
د پالیسۍ د بدلون لپاره سپارښتنې منسجمې کړي او الرښونه ورته وکړي.او د دفاع او خارجه وزیران "په ستونزو او نواقصو
پوره اودوامدره خبر کړي...په سم ګام پورته کولو کې اړتیا او وده وارزوي"( .عمومي قانون ) 110-181
دسیګار کار،پداسي حال کې چې غواړي د ځانګړو پروژو د ځای ځای تشخیص لپاره ګام پورته کړي الندنۍ پوښتنه هم
ده :زمونږ د څارني پایله څه معني درلودلی شي؟ آیا د نواقصو تر شا کومې سیستمیکې او سیمه ایزې ریښې شته؟ آیا مخکني
سپارښتنې کارول شویدي  ،او موثریت یې څومره وو؟ کوم نوي ،په وخت ،جوړونکي او د تعقیب وړ سپارښتنې وړاندي
کوالی شو څودا پروګرام وژغوړو ،یا لږ تر لږه نورو ته یوه ښه پایله وروښیو؟ ایا د راتلونکي عملیاتو لپاره د زده کړې لپاره
څه شته؟
د کانګرس غړيو او کارکوونکو همداراز د اجراییه قوې برخې په ټوله کې د سیګار له سپارښتنو هرکلی وکړ  .خو هغو
برسیره پر دې مونږ تشویق کړو تر څو پروګرامونو ته په وخت سپارښتنې ،پالنونه او بشپرتیاوې وړاندي کړو ،تر څو د
زیانونو مخه ونیسو او د نیمګرتیاوو د سمون لپاره فرصتونه لوړې کچي ته ورسوو .مونږ اوریدلي دي او خپله پاملرنه مو
ګرندی کړیده څو دا فرصتونه په نښه کړو .مونږ به تر ډیره وقایوي درملنه وکاروو خو همداراز به پس مرګي طبي معاینه او
الزم معلومات د ضرورت پر مهال وړاندې کړو .د افغانستان د زیربناګتنو پر پروګرام زمونږ وروستی تفتیش ددی الرو چارو
یوه بیلګه ده .مونږ د غه تفتیش په ځانګرې توګه داسي طرح کړې چې په پروګرام کې په خپل وخت وکاریږي .نو د اصالح
لپاره به تولې ستونزې او فرصتونه وپیژندل شي او پر وخت به په نښه شي.
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د سیسټمیک ستونزوته د رسیدنې لپاره کپسټون راپورونه
مونږ د بیارغونیزو هڅو په وړاندې سیسټمیک ننګونو ته درسیدنې په موخه د یو نوی «کیپسټون راپور» په چمتوکولو بوخت
یو  .د سیګار او  IGدفترونو لخوا په سیسټم کې په ګوته شوي بیاپیښیدونکي او لویې ستونزې  ،ځانګړې پاملرنې ته اړتیا لري
 .دا راپور د کانګرس او اجرایي څانګې سره مرسته کوي ترڅو د پروګرام ال اغیرمنتیا لپاره شته موقع وکاروي .
د سیګار لومړۍ کیپسټون راپور چې وروسته په دې کال کې خپریږي ،د پایښت موضوع ته به ځانګړی شي  .لکه
څنګه چې د سیګار بیالبیل راپورونه او اعالمیې خبردارۍ ورکړي که چیرې ډاډ تر السه نه شي چې افغانستان وړپرسونل
،وړتوبونه ،ټکنالوژۍ ته السرسي ،پانګه اچونې او د پالن جوړونې او څارنې میکانیزمونه د پروګرامونو پایښت لپاره ترتیب
کولی شي  ،د متحده ایاالتو د میلیارډونو ډالر پانګه اچونه به په افغانستان کې ضایع شي  .د پایښت د ا اندیښنه د امنیتي
ځواکونو او بریښناسټیشن څخه د ښوونځیو او بانکونو تر تنظیم پورې د پانګه اچونې یوه پراخه ساحه تر پوښښ الندې نیسي .
امنیت او پایښت د افغانستان په بیارغاونې کې د پرمختګ په وړاندې دوه لوېې ننګونې دي  .د اغیزمن امنیت څخه پرته
د  2002کال څخه دیخوا د دولتدارۍ او اقتصادي ټولنیزو چارو پرمختګ لپاره د متحده ایاالتو  50میلیارډه ډالر پانګه اچونه
خپلې موخې السته نشي راوړلی  .خو پرته له پایښت څخه  ،د امنیت په ډګر بریالیتوب د ډیرې مودې لپاره نشی زغمل کیدی .

د مالي پلټنې نوی پروګرام بنسټ ایښودنه
د مالیه ورکونکي ډالرو ساتلو لپاره مالي پلټنې ډیر رغنده رول لوبوي  .که څه هم مونږ په افغانستان کې د عملیات کوونکي
قراردادیانو ځینې کارونه د اسنادو معاینه کولو لپاره  ،ځینې کارونه ترسره کړي خو بیاهم هڅه کوو تر څو دا کارونه پراخه
کړو  .پدې ربع کې ،د هغو لګښتونو چې د بیارغونیزوقراردادونو کې د لوړخطر سره مخ دي  ،د معاینه کولو لپاره سیګار د
پلټنې یو نوی پروګرام به پیل کړي  .دا پلټنې چې مونږ د خپلو نورو پلټونکي ملګرو سره منسجم کوو،په افغانستان کې اړین په
اړه به په وخت او مشرح مالي څارنه وړاندې کړي .

زمونږ رای
د متحده ایاالتو د ولسمشر لخوا د ځانګړی عمومي پلټونکي په توګه ګومارل یو درنښت او یوه ننګونه ده  .ټولې هغې وړتیاوې
چې د  30کلنې تجربې په موده کې دیو وکیل په توګه ،د منظمو جرمونواو نورو وران کارو په وړاندې د دولت او فیډرا ل
څارونکي په توګه  ،د کانګرس مشري هیت دیو غړي او د کمیټې سالکارپه توګه او د سوداګري وزارت د رسمي کارکوونکي
په توګه ما السته راوړي د خپل نوې دندې ترسره کولو کې به وکاروم.
سیګارهوډلري چې په بیارغونیزومسایلو کې د دولت تر ټولو څخه مستقل ،د اعتماد وړ او مرستندوی سالکاروي نه یواځې
د افغانستان میشن لپاره بلکه په ټولو محلي او د سیندونو پورې خوا هیوادونوکې چې بیارغونیزو هڅو ته اړتیا لري مرسته
کوي ترڅو د افغانستان له ناخوالو شرایطو څخه السته راغلي درسونو څخه ګټه واخیستل شي .
که چیرې د سیګارد پلټنې او تحقیقاتو مسلکي او تجربه لرونکي کدر او مالتړ پرسونل بشپړې هڅې نه وي  ،دې لويې
هیلې ته رسیدل به ډیر ګران وي .زه ددوی ټولو څخه په خاصه بیا د پلټونکو عمومي مشر سټیفن ټرینټ  ،څوک چې زما څخه
وړاندې د ځانګړی عمومي پلټونکې په توګه دنده ترسره کوله ددوی تیروخدمتونو لپاره مننه کوم او ډاډ ه یم چې مونږ به د
افغانستان میشن  ،مالي مسولیتونواو د متحده ایاالتو د پالیسي موخو څخه د مالتړ لپاره د خپلو هڅو اغیزه زیاته کړو.
په درنښت ،

جان ایف .سوپکو
د افغانستان د بیا رغونې لپاره ځانګړی عمومي پلټونکی
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د امنیتي چارو د مسولیت لیږد په اړه فعالیت کول
ولسمشر بارک اوباما له امریکایي عسکرو سره د بګرام په هوایي ډګر کې وروسته
له دې خبرې وکړې ،چې د مې په دوهمه د متحده ایاالتو او افغانستان تر منځ ګډ
ستراتیژیک تړون السلیک شو اود  2014کال تر انتقال وروسته د دوه اړخیزو اړیکو
لپاره چوکاټ جوړ شو( .عکس د متحده ایاالتو اردو SGT ،روالند هال)
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"یوه سخته ورځ به تر مخ وي" خو څومره چې
د انتقال بهیر پر مخ ځي زه ډادمن یم چې افغان
ځواکونه به ال پیاوړې وده وکړي [او] افغانان به په
خپله د خپل راتلونکې ولکه په الس کې ونیسي.
زه ډاډه یم چې له دې موافقې سره به افغانان پوه شي
چي متحده ایاالت یې تر څنګ والړ دي.
— د متحده ایاالتو ولسمشر بارک اوباما

سرچینه :سپینه ماڼۍ(،د ګډ ستراتیژیک تړون د السلیک پر مهال د اولسمشر اوباما او افغان اولسمشر حامد کرزي مالحظې) 2012/2/5
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افغانستان ته لنډه کتنه
کانګرس ته د سیګار له وروستې رپوټ راهیسي ،متحده ایاالتو ،د ګډ ایتالف غړيو او افغان حکومت
د 2014کال تر انتقال وروسته په بیارغاونې کې د مرستې په موخه یو چوکاټ جوړ کړی ،دوی دغه
کلونه ( ) 2015-2024د بدلون لسیزه نومولې ده .تر  2014کال پوري نړیواله ټولنه اټکل کوي چې
د روانو عملیاتو دوام او پراختیا ته د پیسو برابرولو لپاره افغانستان هر کال  9بلیونه ډالروته اړتیا لري.
پدې کې به  5بلیونه ډالر ددې لپاره په کار وي چې د افغان امنیتي ځواکونو لګښتونه په روانې کچې
وساتي او  4بلیونه نور به له افغان بودیجې څخه د مالتړ لپاره او د اقتصادي مرستو د برابرولو په موخه
کارول کیږي.
د ولسمشر د 2013مالي کال د بودیجې په غوښتنه کې شاوخوا  9،7بلیونه ډالر د انتقال په ترینګلې
بهیر کې د افغان امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا لپاره ځانګړې شویدي  ،همداراز د حکومتولۍ د ظرفیت
جوړولو ،د اقتصادي ودې د تقویه کولو او د مخدره موادو د قاچاق پر ضد اقدامات شامل دی  .تمه کیږي
چې بسپني ته اړتیا به له  2015کال وروسته په تدریج سره راکمه شي ،ځکه ترهغه مهاله به دولتي
عواید مخ په لوړیدو وي او افغاستان به نور هم په پښو والړ وي.
په دې ربع کې دری کلیدي پیښي -د اوږدمهاله ګډ ستراتیژیک تړون السلیک ،د ناټو غړیو ناسته ،او
په ټوکیو کې د بسپنه ورکوونکو هیوادونو کنفرانس – له متحده ایاالتو سره د افغانستان امنیتي روابط په
لویه کچه مطرح کړ ،افغان حکومت ته د امنیتي مسولیتونو د لیږد مهال ویش السلیک او ګړندی شو ،او
د انتقال په بهیر کې کلیدي ننګونې په نښه شوې.
•افغانستان ته د اوږدمهاله مالي مالتړ ډاډ ورکول څو د امریکا او متحدینو تر وتلو وروسته د
بیارغاونې السته راوړنې وساتلی شي او پر مخ الړي شي.
•د بسپنو د وار په وار کمیدو په صورت کې د بیارغاونې د لومړیتوبونو جوړول.
•په افغان دولتي بنسټونو کې د اصالحاتو تامین  ،تر څو حساب ورکونه خپل ځای الس ته راوړی،
له اداري فساد سره مبارزه وشي او په عامه خدماتو کي سمون راوستل شی.
•د معیاراتو ایښودل  ،چې لدې سره به افغان دولت او نړیواله ټولنه د پرمختګ کچه معلوموالی شي.

ګډ ستراتیژیګ تړون السلیک شو

د  2012د مې په دوهمه ،له یوه کال خبرو اترو وروسته ،ولسمشر بارک اوباما او ولسمشر حامد کرزي
یوه نوې معاهده السلیک کړه ،چې د امریکایي ځواکونو تروتلو وروسته یې د افغانستان او متحده ایاالتو

د اوږدمهاله اړیکو لپاره بنسټ رامنځ ته کړ .د ګډ ستراتیژیګ تړون السلیک د افغان امنیتي ځواکونو

د متحده ایاالتو د کانګرس لپاره راپور  Iجوالی 2012 ،30
ا
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د  2012کال د مې پر دوهمه اولسمشر بارک اوباما او اولسمشر حامد کرزي  ،وروسته لدې چې د افغانستان او متحده
ایاالتو تر منځ تاریخي ګډ ستراتیژیک تړون السلیک کړ ،السونه سره ورکړل ،دا تړون به په  2014کال کې د امریکایي
ځواکونو تر وتلو وروسته د افغانستان او متحده ایاالتو تر منځ روابطو ته اوږدمهاله چوکاټ جوړ کړي( .عکس په کابل کې
د متحده ایاالتوسفارت)

د ساتلو لپاره د متحه ایاالتو ایاالتواوږدمهاله تعهد څرګند کړ ،همدا راز د اقتصادي ودې د پروګرامونو
تمویلول ،د ښې حکومتولۍ پیاوړتیا ،د سیمه ایز همغږیتوب او امنیت مالتړ ،او له افغان حکومت سره د
ي چې دوی به له هغو هڅو
بودیجې له کسر سره په مجادله کې مرسته کول شامل دي .متحده ایاالتو ویل 
مالتړ وکړي چې د افغان حکومت د ظرفیت لوړولو ته پاملرنه کوي .دې تړون افغانانو ته ډاډینه او
یاغیانو ته خبرداری ورکړ چې متحده ایاالتو له تیرو تجربو زده کړه کړې او له  2014کاله وروسته به
هم افغانستان یواځي پری نږدي .اولسمشر اوباما وویل چې دا تړون به دا مسله ډاډه کړي چې "که افغانان
پښو ګام پورته کوي نو یواځي به نه وي"

1

د دی برسیره په تړون کې د فساد پر ضد د مبارزې په ارزښت تاکید شوی دی .افغانستان ژمنه وکړه
چې خپل د فساد ضد بنسټونه به پیاوړي کړي او د خپل مالي سیستم د مالتړ په موخه به ګامونه واخلي،
برسیره پردې د موثریت او حساب ورکولو د زیاتوالې په موخه د حکومت په ټولو کړیو کې ګامونه
اوچت کړي .افغانستان همداراز وعده کړیده چې د بشر حقوق او ډیموکراتیک ارزښتونه وساتي او مالتړ
یې وکړي.لکه په ټولنه کې د ښځي اساسي حقوق ،چې دا په خپل وار د دوی ټولنیز ،اقتصادي ،سیاسي،
مدني او کلتوري حقوق خوندي کړي.

2

د جون په لومړیو کې د افغانستان ملي شورا دغه تړون تصویب کړ.
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افغانستان له ناټو بهر د یو لوی متحد په صفت ومنل شو
د ګډ ستراتیژیګ تړون السلیک په ترڅ کي متحده ایاالتو تیاری وښود چې افغانستان به له ناټو دباندي
د یو لوی متحد په صفت ومني او د اوږدمهاله دفاعي او امنیتي همغږیتوب لپاره به پر یو چوکاټ کار
وکړي .ناټو یا د شمالي اتالنتیک تړون سازمان ،په افغانستان کې د پوځي مرستو چمتوکوونکی تر ټولو
لوی نړیوال سازمان دی MNNA .ملکونه د متحده ایاالتو له خوا روزنې ته مستحق هیوادونه دي ،د
پرمختیا او څیړنو په موخه د وسایلو قرضه او بالخره د دفاعي موخو لپاره په بهر کې پوځ ته مالي
آسانتیاوي برابرول هم ددوی امتیازات ګڼل کیږي .د  2012د جوالی په  6اولسمشر اوباما افغانستان ته
د  MNNAد موقف د ورکولو فرمان السلیک کړ ،اوله انتقال وروسته افغانستان سره یې د متحده ایاالتو
تعهد اعالن کړ .له  2004کال وروسته افغانستان لومړنی هیواد دی چې د  MNNAپه توګه معرفي
شو ،تر دې مخکې کویت ،مراکش او پاکستان هم په دی لست کی شامل کړای شوي وو.

د بیارغاونې والیتي ټیمونه د تړل کیدو په درشل کې
ددی برسیره متحده ایاالت هغې پریکړې ته متعهده ده چې له مخي به یې د بیارغاونې والیتي ټیمونه (پي.
آر .ټي) ،او د ولسوالیو مالتړ ټیمونه (ډي .اس .ټي) وتړل شي ،د هغو د ځای پر ځای کیدو موخه دا وه
چې له سیمه ایزی حکومتدارۍ او د بیارغاونې له لومړیتوبونو مالتړ وکړي  .متحده ایاالت او ورسره
ګډ ایتالف د  2012کال تر پیله د افغانستان له  34والیتونو نه په  26کې د بیارغاونې والیتي ټیمونه
درلودل ،په دوی کې د  12هغو رهبري د متحده ایاالتو پر غاړه وه .افغان حکومت د بیارغاونې والیتي
ټیمونو ته د سیمه ایزو ادارو په وړاندی د موازي حکومتونو په سترګه ګوري او غوښتنه کوي چې افغان
امنیتي ځواکونو ته د مسولیتونو له سپارلو سره دی په ارتقایي بڼه وتړل شي .د مهال ویش له مخې د
متحده ایاالتو تر رهبری الندی لومړنۍ پي .آر .ټي .د دي رپوټ د بشپړیدو سره هم مهاله وتړل شوه .د
انتقال د بهیر د پالن سره سم به د والیتي بیارغاونې ټول ټیمونه د 2014کال تر پایه وتړل شي .متحده
ایاالت په پام کې لري تر  2014کال وروسته افغانستان کې لږ ملکي شتون ولري تر څو د امنیت او
پراختیا له یو وړوکي پروګرام څخه مالتړ وکړي.

دوه اړخیزه امنیتي موافقې ال تر اوسه تر خبرو اترو الندي دي.
متحده ایاالت او افغانستان به دراتلونکي کال په اوږدو کې په یوه نوي دوه اړخیزه امنیتي هوکړې خبري
اتري وکړي ،دا به د هغې موجوده موافقي ځای ناستې وي چې د متحده ایاالتو په پوځي صفونو کې
اوس مهال کارول کیږي  .دغه اوږد مهال ګډ ستراتیژیک تړون تر  2014کال وروسته د امریکا پوځي
حضور ندی توضیح کړی.

ناټو له چټک امنیتی انتقال څخه مالتړ کوي

د  2012کال د مې په  21د افغانستان په ماموریت کې د برخه لرونکو  50ملکونو مشرانو په شیکاګو
کې سره ولیدل او د انتقال په یوه نوي مهال ویش یې سره هوکړه وکړه چې له مخې به یې افغان امنیتي
ځواکونه د  2013کال تر دوبي امنیتي مشرتوب په غاړه واخلي .د ایتالفي ځواکونو تر وتلو وروسته
به د ناټو تر مشرۍ الندي نړیوال سوله ساتي ځواکونه ( )ISAFد افغان امنیتي ځواکونو مالتړ وکړي.

د متحده ایاالتو د کانګرس لپاره راپور  Iجوالی 2012 ،30
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په یوې ګډې اعالمیې کې چې ددغې یو ورځنۍ ناستي په پای کې خپره شوه ،مشرانو پریکړه وکړه
چې د  2014کال تر پایه به د ناټو ماموریت له جګړې نه د روزنې ،همکارۍ او سالورکولو برخي
ته ولیږدیږي .مشرانو ژمنه وکړه چې له افغانستان سره به يې ګډ مشارکت د انتقال د بهیر تر بشپړیدو
وروسته هم دوام وکړي.

3

له انتقال وروسته افغان ملي امنیتي ځواکونه به په کال کې  4،1بلیونه
ډالر لګښت وغواړي.
افغان حکومت د امنیتي لګښتونو لپاره کافي عاید نلري او له نړیوالې ټولنې د بسپني په لټه کې دی تر
څو تر  2024کاله د افغان ملي اردو او ملي پولیسو معاشات او د عملیاتو لګښتونه تر پوښښ الندي
راولي .متحده ایاالت او ورسره ګډ ایتالف د افغان ملي امنیتي ځواکونو ټوله شمیره 352000کسانو ته
رسولې ده .د ناټو مشرانو هوکړه وکړه چې د ټول ځواک شمیره تر  2017کال پوري  228500ته را
ټیټه کړي چې دمالي اکماالتو له پلوه به یو څه د تحمل وړ وي ،البته دا به امنیتي شرایطو ته په کتو سره
عملي کيږي .دوی اټکل کړی چې په دې کچې د ځواکونو شمیره به په کال کي  4،1بلیونه ډالر لګښت
وغواړي .د ناټو مشرانو ژمنه وکړه چې دوی به دغه ځواکونو ته د بسپني د میکانزمونو پر جوړښت
خپله ونډه ادا کړي .خو خبرداری ورکوي چې دا میکانزمونه به راڼه ،مسول ،انعطاف منونکې او ګټور
وي او د فساد ضد اقدامات به هم د هغو یوه برخه وي.

4

متحده ایاالت د افغان ملي اردو د لګښتونو تر ټولو ډیره برخه تر پوښښ الندي راولي او همداراز
د ملي پولیسو د مصارفو یوه د پام وړ برخه ورکوي .د ناټو د ناستې ګډه اعالمیه تصریح کوي چې په
 2015کال کې به افغان حکومت د امنیتي مصرافو لپاره  500ملیونه ډالر ځانګړي کوي او د ملي
امنیتي ځواکونو د پایښت لپاره به تر  2024کال پوري دغه وڼډه کال په کال لوړوي.له هغې وروسته به
افغانستان د امنیتي ځواکونو پوره مالي مسولیت په غاړه واخلي.
په عین وخت کې ،متحده ایاالت د افغان ملي امنیتي ځواکونو لپاره ترټولو ډیري پیسې ورکوي.
اولسمشر اوباما د  2013مالي کال بودیجې لپاره د  5،7بلیونو ډالرو غوښتنه کړیده .چې د افغان ملي
پولیسو او ملي اردو ځواکونو په روزنه ،تجهیز ،جورښت او پایښت به یې ولګوي.

د انتقال بهیر دریم پړاو ته داخلیږي
د ناټو له ناستي څخه یوه اونۍ مخکې ،ولسمشر کرزي د هغو والیتونو ،ولسوالیو او ښارونو دریمه برخه
اعالن کړه چې د انتقال بهیر به پکښي پیل شي او افغان امنیتي ځواکونه به یې د امنیت ولکه په الس کې
واخلي .د انتقال تر دریم پړاو وروسته به د افغانستان  75سلنه وګړي په هغو سیمو کې وي چې لومړني
امنیتي مسولیتونه یې د افغان ځواکونو په غاړه دي .ایتالفي ځواکونو د انتقال بهیر د  2011کال د مارچ
په میاشت کې پیل کړ ،لومړني پړاو د افغانستان  25سلنه برخه په ځان کې درلودله .د  2011کال په
نوامبر کې افغان ځواکونو د سیمو د دوهمي برخې امنیتي مسولیت په غاړه واخیست .په داسي حال کې
چې ترا وسه هم ایتالفي ځواکونه په ډیرو هغو سیمو کې چې د انتقال په بهیر کې شامل دي په جګړو
کې برخه اخلي .د ناټو د معلوماتو په اساس د انتقال پروسه به تر بشپړیدلو پوري  18میاشتي وخت
وغواړي.
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ناټود سولي او پخالینې لپاره غږ اوچتوي.
د ناټو د غونډې ګډونوالو تاکید وکړ چې له یاغیانو سره پخالینه او د پخوانیو جګړه مارو بیا یوځای کیدل
په افغانستان کې دسولې او ثبات په راوستلو کې بنسټیز رول ولري .هغو د پخالینې په تړاو د نړیوالي
ټولنې اوږدمهالې غوښتنې بیا تکرار کړې ،چې ویل کیږي د پخالیني لپاره باید مخالفین له تاوتریخوالي
الس واخلي ،له نړیوال تروریزم سره اړیکې وشلوي ،او د بشر حقوقود معاهدو برسیره دي افغان اساسي
قانون ومني،

6

د ټوکیو په کنفرانس کې بسپنه ورکونکو هیوادونو د  16بلیونو
ډالرو مرسته ومنله

د  2012کال دجوالی په  ، 8د 70هیوادونو استازو ،نړیوالو ادارو ،خیریه ډلو په ټوکیو کې پدې موخه
سره غوڼډه وکړه چي د افغانستان د اقتصادي ودې لپاه اوږدمهاله نړیوال مالتړ ته یو اوږد مهاله چوکاټ
جوړ کړي .تر څو په  2014کال کې د انتقال د بهیر له پای ته رسیدو سره  ،د بدلون ترلسیزي پوري
( )2024 2015-له افغانستان سره مرسته وشي .په کنفرانس کې نړیوالې تولنې ژمنه وکړه چې دوی به
تر  2015کال پوري افغانستان ته  16بلیونه ډالر مرسته چمتو کړي خو خپل شرایط به لري .د ژمنو په
ځواب کې افغان حکومت وعده وکړه چې د حکومتولۍ د ښه والي لپاره اقتصادي او سیاسي سمونونه پلي
کوي ،عامه بنسټونه حساب ورکولو ته ال چمتو کوي او له زیاتیدونکي اداري فساد سره به مبارزه کوي.
دغه  16بلیونه ډالر د ځانګړو ملکونو قوي ژمنې ندي ،خو تر ډیره په راتلونکیو څلورو کلونو کي د
روان پرمختګ د ساتلو لپاره یو عمومي تعهد څرګندوي .د بیلګې په توګه د بهرنیو چارو وزیرې هیلري
کلنټن د کنفرانس استازو ته وویل چې ددې اداره به له کانګرس څخه وغواړي څو پرمختیایي مرستي په
دوامداره توګه سمبالې کړي  ،تر څو دوی خپلي مرستي تر  2017کال پوري د تیرې لسیزي په کچه
یا هغې ته نژدې وساتي.د  DoSپه واسطه اداره کیدونکې بیارغونیز پروګرام ته 7.د اولسمشر اوباما د
 2013مالي کال بودیجې د اقتصادي مالتړ بسپني ( )ESFلپاره هم د  1،8ملیارډه ډالرو غوښتنه کړي
وه.دا د امریکا د حکومت لپاره د پراختیایي مرستو په برخه کې لومړنۍ وسیله ده .همداراز یې 1،5
بلیونه ډالر د مخدراتو د نړیوال کنټرول او د قانون د پلې کولو په موخه ځانګړي کړي.
افغانستان او نړیوالې ټولنې د کنفرانس لپاره یوه ضمیمه چمتو کړې وه چې "د ټوکیو د مسولیت منلو
دوه اړخیز چوکاټ" عنوان يې ورکړی وو ،په هغه کې د لومړیتوبونو ساحې په نښه شوې او د افغان
حکومت لپاره معیارونه تعین شول .په هغې کې په واضحه توګه ویل شوي دي چې له افغانستان څخه د
نړیوالې ټولنې د مالتړ پایښت خپلو ژمنو ته د افغان حکومت په وفادارۍ پورې تړلې ده.
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نړیواله ټولنه د بیارغاونې لپاره پنځه لومړیتوبونه رامنځ ته کوي.
د ټوکیو تر چوکاټ الندي نړیواله ټولنه له افغان حکومت سره په ګډه دې موافقې ته سره ورسیدل چې
نړیوالې مرستې به په پنځو لویو برخو کې موخو ته د رسیدلو لپاره تمرکز کوي:
•درڼو ،معتبرو او منل شوو ټاکنو تضمین ،چې د ولسمشرۍ به په  2014کال او پارلماني هغه به په
 2015کال کې وي.
•عدالت ته د ټولو په ځانګړې توګه د ښځو د السرسي تضمینول او له فساد سره مبارزه

د متحده ایاالتو د کانګرس لپاره راپور  Iجوالی 2012 ،30
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د متحده ایاالتو د بهرنیو چارو وزیرې میرمن هیلري رودام کالینټن د افغانستان په اړه د ټوکیو په کنفرانس کې چې د جاپآن
په ټوکیو کې راغوښتل شوی وو برخه واخیسته 2012 ،کال دجوالی DoS( 8عکس ولیم ان جی)

•د بانکي سکتور او عامه مالي خدماتو د انسجام سمون
•د افغان حکومت د وړتیاوو لوړول  ،تر څو وکوالی شي عواید په سمه توګه تنظیم کړي او د
بودیجې د انکشاف او لګولو په برخه کي یې وړتیاوې لوړې شي.
•بشري ودې ،غذایي مصونیت او خصوصي پانګونې ته د تمرکز له الري د ثابت او تضمین شوې
پرمختګ الس ته راوړل
تر دې چوکاټ الندې نړیوالې ټولني یوځل بیا ژمنه وکړه چې لږ تر لږه به د خپلي پراختیایي
مرستي 50سلنه د افغان ملي بودیجې له الرې لګوي .د دغومرستو ډیره برخه به د بسپنې جوړو شویو
بنسټونو ته الړي شي لکه د افغانستان د بیارغاونې خیریه بودیجه ،چې د نړیوال بانک له خوا اداره کیږي
او دافغان حکومت د عادي او انکشافي بودیجو له الرې یې مالتړ کیږي.
د ټوکیو تر چوکاټ الندې افغان حکومت او نړیوالې ټولنې موافقه وکړه چي یو رڼه او منظمه
پلټونکې پروسه رامنځ ته کړي تر څو بسپنه ورکونکي او حکومت د دوه اړخیزو ژمنو او مسولیتونو
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څارنه وکړي .دا پروسه به د پلټنې د کنټرول د ګډې اوسنۍ مرکزي کومیتې پر ځای جوړه شی ،چې د
بیارغاونې ستر لومړیتوبونه تصویبوي  ،لکه د افغان ملي امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا زیاتول.
نړیوالي ټولنې او افغان حکومت په لویه کچه د نړیوال بانک پر هغې ورړستۍ ارزوني تکیه کوله
چې د افغانستان د اقتصاد په برخه کې یې کړي او پکښي د افغانستان مالي اړتیاوې په ګوته شوې او د
لومړیتوبونو پنځه ساحي پکښي پیژندل شويدي.

د نړیوال بانک ارزونه تر  2014کال وروسته ګوري

د رپوټ ورکولو په ترڅ کې نړیوال بانک د ایتالفي ځواکونو تر وتلو او د نړیوالو پراختیایي مرستو له

کمیدو سره سم د هغو ننګونو په اړه چې افغان حکومت ورسره مخ دی یوه سخته ارزونه کړیده .په دې
رپوټ" افغانستان په انتقال کې" :له  2014کال وروسته کتنې کې ،د بانک د څیړنو له مخې افغانستا د
نړۍ یو تر ټولو شا ته پاتی او تر ټولو ډیر د بسپنه ورکوونکو په مرستو والړ هیواد ښودل شویدی .په
 2010او  2011کال کې ټولیزه پوځي او ملکي مرستې  15،7ملیونه ډالرو ته رسیدلې؛د افغانستان
ناخالص داخلي عواید په  2010کال کې د اپینو له تولید پرته  15،9ملیونه ډالرو ته رسیدل .نړیوال
بسپنه ورکونکي د هیواد دبودیجې  48سلنه تر پوښښ الندي نیسي ،انکشافي پروژې ،معاشات او د
حساب ورکولو د عملیاتو مصارف پکښي راځي 9.په راپور کي څیرل شویدي چې د مرستو کچه به د
امریکا او نورو بسپنه ورکونکو له خوا له رواني کچي را ټیټه شي.
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نړیوال بانک هغې سترې مالي فاصلي ته ګوته نیولې کوم چې افغان حکومت یې له داخلي عوایدو
د سمبالولو وړتیا لری او هغه څه چې نړیواله ټولنه یې د مرستو د چمتو کولو له الري ورته برابروي.
بانک وړاندوینه کوي چې دغه مالي درز به په  2014-2015کال کې تر 33سلنې له نا خالصو داخلي
عوایدو السته راشي خو تر  2021-2022کال پوري به  25سلنې ته راټیټه شي،افغانستان کوالی شي
د طبیعي سرچینو له پراختیا په ځانګړی توګه د کانونو د سکتور له الرې د پام وړ عاید تر السه کړي.
بانک د افغانستان مالي درز له یونان سره پرتله کوي او داسي پایله اخلي چې د یونان روان مالي کرکیچ
د ناخالصو عوایدو  13سلنه ده 11.د افغانستان مالي درز به د پام وړ نړیوالو مرستو پرته د رغیدو نوي.
امنیتي مصارف تر  2014کال وروسته د مالي درز نیمه برخه جوړوي .بانک خبرداری ورکوي
چې د ځواکونو د شمیر د پام وړ کمولو سره سره به افغان حکومت ددې وړتیا ونه لري چې د افغان
ملي امنیتي ځواکونو لپاره معاش او وسایل برابر کړي .ددغو مصارفو د ډیري برخي د پوښښ لپاره به
افغانستان پرنړیوالې ټولني تکیي ته اړ وي.
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بانک اشاره کوي چي د دي باوجود چې نړیوالو مرستو په تیرو لسو کلونو کې دافغانانو ژوند ښه
کړی ،خو ستونزې یې هم زیږولې دي“ .را څیرمه مرستې چې ډیری یې د بودیجې له سیستم سره ندي
تړلې زیاتي دي ،د ارزوني په بنسټ ،دغه کار په مرستو تکیه زیاته کړي اوناسمې ادارې لپاره یي
فرصتونه زیات کړي ،همدا شان اداري فساد او دمرستو ضایع کول 13 .بانک وړاندیز کوي چې نورمال
حالت ته د مرستو د کچې د ال راټیټدو په صورت کې -که سمه اداره وشي -افغانستان ته به موقع په الس
ورکړي څو دغه ستونزې سمې په نښه کړي او د یو ثابت اقتصاد په لوري ګام واخلي .ترڅنګ یې بانک
خبرداری ورکوي چې بسپنه ورکونکي اړ دي چې د یوه لوی پریکون د مخنیوي لپاره په راتلونکي کې
خپلې مرستې په تدریجي توګه کمې کړي.
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برسیره پردې ،بانک وویل چې اقتصادي ودې ته تر ټولو ستر کړکیچ د مرستو له کموالې څخه نه

د سيګار پلټنې
د  2012کال د جون په  29د پلټنې راپور
په بنسټ ،سیګار وموندله چې د متحده
ایاالتو د نړیوالې پراختیا د پروژو امنیتي
لګښت دپام وړزیاتوالی موندلی دی ،علت
یې له خصوصي امنیتي کمپنیو د افغان
عامه محافظت ځواکونو ته د مسولیت لیږد
په ګوته شوی ،همداراز غیر قانوني امنیتی
کسان کیدی شی ستونزې راوالړې کري د
جزییاتو لپاره د سیګار تفتیش  10-12برخه
وګورئ"د امنیتي لګښتونو لوړوالی کیدی شي
د افغان عامه محافظت ځواک له خوا وي،
د متحده ایاالتو د نړیوالې پراختیا اداره د
لګښتونو څارلو ته اړ دی .ددې تر څنګ دې
دا ډاډ الس ته راوړي چې غیر قانوني امنیتی
کسان ونه ګمارل شيwww.sigar.mil .

راځي خو غیر اقتصادي ځواکونه لکه سیاسي نامعلومتیا ،ضعیفه حکومتدارۍ او پر تجارت د اعتماد
کمیدل یې ستر عوامل دي .الندې برخې پکښې شاملې دې“ :د حکومت او د هغه د پراختیایي شریکانو
ټولې هڅې په راتلونکې کلونو کې په اقتصادي اجراءاتو کې د ثبات مسله ده همداراز د امنیت او حکومتي
چاپیریال ښه والی په پام کې وې.د دې پروګرام دریمه برخه د متحده ایاالتو پر هغو 15.بیارغونیزو
پروګرامونو چې له حکومتداري او اقتصادي ودي څخه مالتړ کوي تازه معلومات ورکوي.

د څارنې اندیښنې

له ایتالفې ځواکونو افغان هغو ته انتقال او له خصوصي امنیتي کمپنیو د افغان عامه محافظت ځواکونو
ته امنیتی لیږد کیدی شي د بیارغاوني د پروګرامونو څارنه ستونزمنه کړي .د بیارغاونې پلي کونکي او
څارونکې ادارې د امریکایي ځواکونو په مالتړ او د خصوصي امنیتي کمپنیو په مرسته والیاتو ته سفر
کوي او د پروژو پرمختګ پلټي  ،برسیره پردې د پروژو په اړه د څارنو او تحقیقاتو کار په الره اچوي.
سیګار ال له مخکې د امریکایي ځواکونو محدودیتونه لیدلي ،او د سفر کولو د آسانتیاوو په برابرولو کې
ستونزي لري .پلي کوونکي ادارې د څارني په لومړۍ کرښه کې راځي .که د پروژومدیران او قراردادي
مامورین له پروژې لیدنه نشي کوالی ،نو د څارونکو د مسولیتونو ترسره کیدل ډیر ستونزمن کیږي.
تر اوسه نده معلومه چې افغان عامه محافظت ځواکونو ته د مسولیت لیږد د قراردادیانو توان د پروژو
په اجرا او د پرمختګ په څارنه کې څومره متاثره کوي ،په ځانګړې توګه په سویلي او ختیځو والیتونو
کې .په دې ربع کې سیګار یوه څیړنه خپره کړې چې د افغان عامه محافظت ځواکونو ته د انتقال د
لګښتونو او د غوښتل شوي امنیت په تامین کې د هغو د وړتیا په اړه اندیښنې پکښي په ډاګه شویدي.
سیګار  ،افغان عامه محافظت ځواکونو او امنیت ځواکونو ته د مسولیت د لیږد تاثیرات څاري.

پر مخ تګ

راتلونکي دوه کلونه له دې چې ایساف افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیت مسولیت لیږدوي کړکیچن دي.

په دې دوو کلونو کې به جوته شي چې په تیره لسیزه کې په افغانستان کې د امریکا سترې پانګونې به
دغه هیواد په دې وتوانوې چې له ځانه د دفاع وړتیا ولري او خپلو وګرو ته د اساسي خدماتو برابرولو
توان لري که نه .په دې دلیل ،سیګار له بې ځایه مصارفو مخنیوی کوي ،د پروګرامونو نیمګرتیاوې په
ګوته کوي ،په قراردادونو کې فساد او تقلب رابرسیره کوي ،هغه قراردادیان چي سم کارنه کوي یا له
کاره باسي او یا یې کارځنډوي ،ضایعات جبرانوي او د امریکا بیارغاوني پروګرامونو د سمون لپاره نور
ګامونه اوچتوي.
نور عمومي پلټونکي همدغه تعهد او عمل څرګندوي .په دې ربع کې ،سیګار او د دفاع وزارت ،
بهرنیو چارو وزارت ،د نړیوالې پراختیا لپاره د متحده ایاالتو د ادارې عمومي پلټونکو موافقه وکړه چې
د  2013مالي کال لپاره د تفتیش یو ستراټیژیک پالن جوړ کړي ،چې د امنیت ،پراختیا ،حکومتدارۍ
او د مخدراتو پر ضد مبارزې اړوند  13مهمو مسایلو باندې څیړنه کوي .سیګار د یو جامع تفتیش
د پالن لپاره دغه هڅې رهبري کوي ،تر څو کانګرس او پلي کونکو اداروته د بیارغاونې د هڅو یو
واضح تصویر ورکړي .همدا راز په وخت سپارښتنې د دې لپاره چې د کلیدی بیارغونیزو پروګرامونو
موثریت او مثمریت پیاوړې کړي برابروي .ددغه پالن پر بنسټ سیګار به د متحده ایاالتو د بیارغاوني
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پر لومړیتوبونو تمرکز کوي او د افغان ملي امنیتي ځواکونو د ظرفیتونو او وړتیاوو ارزونه کوي .او
هغه کچه چې افغان حکومت د ظرفیتونو په برخه کې خپله کړیده تر څو د بسپنو په را جلبولو ،تنظیمولو
او حساب ورکول کې تري کار واخلي ارزوي .زمونږ پلټونکي به په ټاکنو کې د متحده ایاالتو مرسته
وارزوي،دا هغه څه دې چې متحده ایاالت او نړیواله ټولنه یې په افغانستان کې د جمهوري ریاست د
واک د سوله ایز لیږد لپاره بنسټیز بولي .هغوی به برسیره پر دې بدیلې الرې چارې لکه د متحده ایاالتو
د مرستو د پروګرامونو د همغږي اوپالنولو مسایل وازمویي.او دا چي پلي کوونکي ادارې رښتیا هم له
قراردادونو ،بخششونو او د همغږو موافقو په تړاو اړینې څارني سمبالوي.
ددې تر څنګ سیګار په دوونویو لومړیتوبونو کار کوي تر څو خپلې څارنې ژوري او پراخې کړي:
د هغو مسایلو چې ځانګړي پاملرنه تضمینوي او د خطرناکو بیارغونیزو قراردادونو مالی تفتیش په اړه
وروستني راپورونه .لدې چې د متحده ایاالتو د بیارغونیزو هڅو اوږدمهاله پایلي په دې پوري اړه لري
چې افغانان تر کومه حده دغه بیارغونیزې پروژي سا تالی شي .د سیګار لومړنی رپوټ په دغه پوښتني
څرخي چي څنګه کوالی شو د امریکا له خوا بسپنه شوي پروژې په ښه توګه وساتو .د مالي برخي
مفتشین ،هغه چې مونږ یې له خپلو څارونکو شریکانو سره همغږي کوو ،کوالی شي مونږ ته په ترینګلو
قراردادونو کې د لوړو مصارفو په اړه په وخت او مفصل معلومات راکړي.
د متحده ایاالتو د بیارغاونې پروګرام په افغانستان کې د هغوی د ستراتیژی یوه بنسټیزه برخه ده
چې په هغه کې دالقاعده ماته او پدي ډاډ دی چې ترهګر له افغان خاوري څخه د حملې وړتیا نلري .که
چیرته کانګرس د ولسمشر د  2013مالي کال بودیجه تصویب کړي ،د متحده ایاالتو مرسته به تیره
لسیزه کې د افغانستان لپاره سلو بلیونو ډالروته ورسیږي ،تر څو یو باثباته ملک جوړ کړي چې له ځانه
د دفاع وړتیا لري او د خپلو وګړو ژوند ته سمون ورکوالی شي .متحده ایاالتو هیڅکله کوم بل هیواد ته
د بیارغاوني په موخه په یادې شوې زماني موده کې په دې پیمانه مرستې ندي کړي :د بیلګې په توګه،
جرمني ته له دوهم نړیوال جنګ څخه وروسته ( )1946-1952د متحده ایاالتو مرسته د  2011کال تر
 35بلیونو ډالرو کمه وه 16 .سیګار د دغو فوق العاده بسپنو د چټکې څارني پلي کولو ته ژمن دی ترڅو
د مالیه ورکونکو پیسې وژغورل شي او د پروګرام موثریت هم لوړ شي چې دا به د امریکا د بیارغاونې
پروګرام ته د بریالیتوب تر ټولو ښه چانس ورپه برخه کړي.

د متحده ایاالتو د کانګرس لپاره راپور  Iجوالی 2012 ،30
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د زیربناو پلټنه
د فبروري په  16مه د سیګار پلټونکی انتوني وارن د ننګرهار اللپور ولسوالۍ د سرحدي
پولیسو په یو کیمپ کې د یو تر جمان څخه اوریدلې ده .د سرحدي قواوو لپاره دوه نوي
جوړشوي کمپونو د کمښتونو موندلو لپاره د سیګار ټیم امریکایي پوځیان ،سرحدي پولیس او د
امریکایي اردو د انجینیرانو قطعې سره کارکړی دی.
(د امریکا يي پوځ انځور SPC ،امبرلیچ )
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“ دا ډیره ستره خبره ده چې مونږ خپلو مشتریانو ته
– کانګرس ،د دفاع وزارت ،د بهرنیو چارو وزارت،
یو اس ایډ ،او د عدلیې وزارت – په وخت او په
اعظمي ډول مسلکي ځواب ووایو.
دا هغه څه ده چې مونږ به یې پرمخ بوزو :مونږبه
جدي اوسیږو .مونږ به دقیقه یو.
مونږبه روښانه یو .او مونږبه ځیرکه یو”.
ـــــ ځانګړی عمومي پلټونکی جان ایف .سوپکو

سرچینه :جان ایف.سوپکو ،د سیګارغړو لپاره یادونې2012/3/7 ،
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بشپړې شوې پلټنې

د سیګار نظارت
پدې ربع کې ،سیګار د تفتیش او پلټنې پنځه راپورونه خپور کړي چې له امله یې بودجې بیرته ګرځول
شوي ،د قراردادونو روپۍ ساتل شوي او قانوني کړنې مالتړشوي او په پایله کې یې په جرمي کړنو الس
لرونکي کسان یا شرکتونه تورن ،مجرم او له کاره ګوښه شویدي .سیګار پنځه نوي پلټنې اعالن کړي،
او د بیارغاونې پروګرامونو لپاره د متحده ایاالتو لخوا ورکړشوي بودجې د پایښت ارزونې لپاره یو نوی
څیړنه پیل کړې ده .برسیره پردې سیګار ،د دفاع او بهرنیو چارووزارتونو عمومي پلټونکي او یو اس ایډ
دې هوکړې ته رسیدلي چې د  2013م مالي کال کې د کارونو الرښوونې لپاره د پلټنې یو سټراټیژیک
پالن جوړ کړي.
همدا رنګه د راپورورکونې په دې موده کې جان ایف.سپوکو د متحده ایاالتو ولسمشر له خوا د
افغانستان بیارغونې لپاره دایمي ځانګړی عمومي پلټونکی ټاکل شوی دی.
پدې درو میاشتو کې ،د افغانستان د بیارغونې لپاره ځانګړي عمومي پلټونکي په الندي موضوعاتو
باندي رڼا اچوي:
•د پلټنې څلورراپورونه ،چې په یو کې داسې څرګندونه شوې ده چې  86میلیونه ډالر بودجې په ښه
ځای کې کارول شویدي
•په یو بل راپورکې راغلي چې د متحده ایاالتو پوځ په نیمګړي توګه ودان شوي مرکزونه منلي دي،
چې له دوی څخه یو مرکز د کارولو وړندی او یو بل هم د کارنه راتللو ګواښ سره مخ دی.
•دوه د محکومیت ،اوه د تورن کیدلو او پنځه د ګرفتارۍ پیښې
•د  900000ډالرو تر السه کول
•د یو جدي پای ته رسونې په ترڅ کې د قراردادونو  50میلیونه ډالر اصلي پروګرام لپاره ساتل
شویدي
• 23د ګوښه کیدلو پای ته رسیدلي پیښې

•  -12-10پلټنـــه :د شخصي امنیتي مرستې
خدماتو لپاره د یو اس ایډ لګښتونه
•  12-11پلټنـــه :د افغانستان د ثبات نو ښت
څخه د یو اس ایډ مالتړ
•  12-12پلټنـــه :د  PIAتطبیق
•  12-13پلټنـــه :د بهرنو چارو وزارت د
عامه -ډیپلوماسي مرستو پایلې

نوې پلټنې

• د پرمختیایي پروګرامونو لپاره د یو اس ایډ د
پایښت پالن جوړونه
• د نه-مصرفیدونکي شتمنۍ څخه د یو اس ایډ
څارنه
• د متحده ایاالتو سره دبیارغاونې قراردادکوونکو
باندې د افغان دولت تعرفې ،مالیات او فیس
• د ممانعتي عملیاتونو لپاره هوايي خوځیدنې
مالتړ
• د افغانستان د بریښنایي ګټې له سوداګریز کولو
څخه د امریکا مالتړ

روانې پلټنې

• د  FSNAد تسهیالتو لپاره د ECASU
 M&Oقراردادونه
• د افغان ملي پولیسو لپاره پر  PMET-Aڅار
• د تیلو ،پطرولیم او روغنیاتو په برخه کې د
افغان ملي اردو لوژیستکی وړتیاوې
• په بادغیس والیت کې د افغان ملي اردو لپاره د
تاسیساتو جوړول
• د نړیوال سوکالی او پراختیایی شرکت سره د
 DIASUملګرتیا
• د بیارغونې په اړه د دفاع وزارت د معامالتو
په اړه معلومات
• د بیارغونې په اړه د دفاع وزارت د معامالتو
په اړه معلومات
• د بیارغونې په اړه د دفاع وزارت د معامالتو
په اړه معلومات

بشپړې شوي پلټنې

•  49مراجعې د دندې ځنډولو یا ګوښه کیدلو لپاره

•	 د افغان سرحدي پولیسو په مرکزونو کې
رغونیزکمښتونه

سیګار نوی عمومي پلټونکي ته ښه راغالست وايي

جان ایف.سپوکو د  2012م کال د جوالی په  2د افغانستان بیارغاونې لپاره د عمومي پلټونکي په
توګه لوړه وکړه .د خپل کار په لومړۍ اونۍ کې د سیګار پرسونل سره وکتل او د کارونو لومړیتوبونه
یې په ګوته کړل .ده ټینګاروکړ چې د سیګارماموریت د مالیه ورکونکوډالروساتنه او د دولت حیاتي
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• د  USACEدرې ودانیزې پروژې

د سیګار نظارت

ځانګړی عمومي پلټونکی جان ایف .سوپکو د سیګار غړو هر یو ګبرایل ټانسل او انجي نبالک ته په افغانستان کې ددوی
خدمت په بدل کې ،د ډاراچونې په وړاندې نړیوالې مبارزې مډالونه وویشل.

پروګرامونوته وده ورکول متحده ایاالتو او د هغه ایتالفي ملګروته د امریکایي او نړیوالو پوځونو څخه د
افغان امنیتي قواو ته د امنیتي پړې د لیږد پروسه کې خورا زیات اهمیت لري.
سوپکو په قانوني او دولتي خدماتو کې د دیرشو کلونو څخه زیاته تجربه لري ،په تیر نژدې وخت
کې یې د قانوی یو نړیوال شرکت سره چې په واشنګټن ډي سي کې مرکز درلود په کار بوخت وو .دی
د شلو څخه زیاتو کلونو لپاره په کانګرس کې د بریښنا او سوداګري کمیټې غړی ،د وطني امنیت لپاره د
منتخبې کمیټې غړی او دسنا د تحقیقاتو فرعي کمیټې دایمي غړی په توګه کار کړی دی .د سنا په 110
دور کې دی د کانګرس د بریښنا او سوداګري کمیټې لپاره د څارنې او تحقیقاتو مشر سالکاروو .همدا
رنګه سپوکو د متحده ایاالتو د سوداګري وزارت د مرستیال په توګه هم دنده ترسره کړې ده.
سپوکو خپله دنده په اوهایو کې د یو دولتي څارونکي په توګه پیل کړی وو .وروسته بیا د متحده ایا
التو عدلیې وزارت د تنظیم شوي جرمونو او په زوره روپۍ اخیستنې څانګه کې د یو ازمیښتي مدافع
وکیل په توګه کارکاوو .د دندې په موده کې د تنظیم شوي جرمونو د بیالبیل ګروپونو په وړاندې د ډیرو
څارنو او تحقیقاتو ژوري هیاتونو مشري کړې ده .په لومړی فیډرال (RICOد باج اخیستونکو او اداري
فسادپه وړاندې مبارزه) کې دی الرښونکی وکیل وو ،کوم چې په ترڅ کې یې د امریکايي مجرمه کورنۍ
الکوزا نوسرا ټول رهبري چوکاټ تر څارنې الندې ونیول شو.
د پنسلوانیا پوهنتون څخه فارغ شوی او په قانو ن کې یې خپل سند د کیس ویسټرن ریسرف پوهنتون
څخه اخیستې ده.
سپوکو د سټیفن ټرینت څخه وروسته ،کوم چې بیرته خپل مخکینی دندې ته د نمایندګیو د تحقیقاتو
ریاست د رییس په توګه ستون شوی دی ،د سیګار سره کار کوي.
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نوي نوښتونه

د راپورورکونې پدې دور کې سیګار د څارنې د ودې په موخه او کانګرس ،تطبیق کوونکي ادارې او د
امریکا ولس د بیارغونې مسایلو په باب ښه خبرولو لپاره درې نوښتونه ترسره کړيدي .سیګار ،د دفاع او
بهرنیو چارو وزارتونو عمومي څارونکي او یو اس ایډ دې هوکړې ته رسیدلي چې په  2013مالي کال
کې د پلټنو ،څارنو او ارزونو ترسره کولو لپاره په ګډه د پلټنې یو سټراټیژیک پالن جوړکړي .برسیره
پردې ،سیګار د یو وروستۍ راپور په جوړولو بوخت دی چې ښیي ایا په افغانستان کې د متحده ایاالتو
لخوا د رغونیزو پروګرامونو لپاره ورکړشوی بودجې د پایښت وړ دي که نه سیګار همدارنګه یوه نوې
پلټنه پیل کوي چې ترڅو هغه لګښتونه ومومي چې د بیارغونې قراردادونوکې د لوړ خطر سره مخ دي.

د پلټنې ګډ سټراټیژ یک پالن
سیګار د هغې هڅې مشري کوي کوم چې د لیږد په حساس دور کې د متحده ایاالتو بیارغونیزو موخو ته
د رسیدونکي چارو په اعظمي ډول څارنې لپاره یو ګډ پلټونکی پالن پرمخ بوزي .نوموړي پالن د امنیت
؛دولتداري او پرمختیا ؛د مخدره توکوپرضد مبارزه او د قانون حاکمیت ؛د پالن جوړونې د تقاطع ساحې
؛ همغږي او د قرارداد اداره کولو ،مسایلو اړوند  13ټکي څرګند کوي .دا به ډیرې پوښتنې والړې
کړي چې سیګار او د افغانستان بیارغاونې څخه د څارنې د ګډ سټراټیژیک پالن جوړونې نور غړي به
په راتلونکې کال کې د پالن شوي کړنو په ترڅ کې ځواب ورکړي .ددې پالن په ضمن کې به عمومي
پلټونکی د بیارغونې الندې مسایل ارزوي :
•د افغان د امنیتي قواو د ظرفیتونو او وړتیاوو ارتقا
•د افغان امنیتي قواو د بودجې ( )ASFFاداره کول او د حساب ورکونې چارې برابرول
•د افغان حکومتداری د ظرفیتونو او وړتیاو ارتقا
•په افغاني تاسیساتو او زیر بناوو باندې د متحده ایاالتو پایداره پانګه اچونه
•د افغانستان حکومت د ننه د عایداتو زیاتول
•د افغانستان حکومت د ننه د ملکي خدمتونو تحقق او د اصالحاتو او سمونونو د لګښت ورکول
•د افغانستان حکومت د ننه د ملکي خدمتونو تحقق او د اصالحاتو او سمونونو د لګښت ورکول
•د مخدره توکو پر وړاندي د مبارزې پروګرامونو تطبیق او جاري ساتل
•د مخدره توکو پر وړاندي د مبارزې پروګرامونو تطبیق او جاري ساتل
•د فساد پر وړاندي د مبارزې نوښتونو تطبیق او اجرا کول
•د امریکا د مرستو پروګرامو پالنول او همغږي کول
•د مستقیمې مرستې بودجو لپاره د څارنې سیسټم چمتو کول
•د بیارغاونې قراردادونو ورکول او اداره کول

وروستۍ راپورونه پایښت
پایښت یواځنی کلي ده چې ښیي د متحده ایاالتو پانګه اچونې په افغانستان کې ندي ضایع شوي که چیرې
افغان حکومت د پروګرامونو او تسهیالتو برابرولو په موخه د پرسونل ،وړتوبونو ،مرستې اود موادو
په کارونه کې پاتې راشي نو بیابه حتی ښه پالن شوي او ښه اجراشوي رغونیزې پروژې هم د امریکا
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مالیاتي ډالر د ضایع کیدلو له خطر سره مخ کړي .د سیګار لومړۍ وروستۍ راپور به د پایښت ننګونه
معاینه کوي ،د  2002کال څخه دیخوا السته راغلي درسونو په پام کې نیولو سره ،پدې اړه چې د روان
لیږد پروسې لپاره او د  2014کال څخه وروسته د بیارغونیزپروګرامونه څنګه پایداره کړو سپارښتنې
کوي.
د سیګارا و نور څارونکي ادارو پلټنې ښودلي چې پایښت د پالن جوړونې پروګرامونو یواړتیا ده تر
څو دا موضوع ډاډه شي چې افغانستان به په دولتي او شخصي سکټور کې خپل بیارغونیزپروګرامونه او
پروژې پرمخ بیولی او ساتلی شي .سیګاربه دا وارزوي چې د متحده ایاالتو مرسته تر کومه بریده پایښت
ته ځانګړی پاملرنه کوي او دا به په ګوته کړي چې څه شی اړین دی تر څو ډاډه کړي چې په افغانستان
کې د امریکا پانګه اچونه پایداره شوې ده.
د سیګار وروستۍ راپورونه کې د بیالبیلو سرچینو څخه ګټه اخیستل کیږي پلټنې ،څیړنې ،تحقیقات
دولتي اسناد ،نور راپورونه او مرکې تر څو د متحده ایاالتو د مرستو او موخو په وړاندې خطرونه ؛
په پالن جوړونه ،اجراکول او همغږي رامینځته کولوکې ننګونې ؛ او هغه ستونزې چې د پالیسۍ او
لومړیتوبونو بیاکتنه اړینه کړي ؛ څرګند ه کړي.

د مالې پلټنې نوی پروګرام
سیګار د مالي پلټنې یو نوی پروګرام پیل کوي تر څو هغه لګښتونه چې په بیارغونیزو قراردادونو
کې د لوړخطر له ګواښ سره مخ دي ،معاینه کړي .دا هڅه د سیګار نوروڅارونکو ملګرو سره ګډ په
قراردادونو کې ضایع کیدنه ،دوکه او ناوړه کارونه په چټکه توګه برسیره کوي او بیځایه ورکړل شوي
لګښتونه بیرته د متحده ایاالتو خزانې ته ګرځول کیږي.ددې پروګرام په لړ کې به سیګار هڅه وکړي
تر څو په وخت او تفصیلي ډول د قراردادونو مالي څارنې په ترسره کولو سره د افغانستان په ننګونکي

بشپړې شوې پلټنې

چاپیریال کې د مالیه ورکوونکي ډالرو ساتنه وکړي.

•  12-10پلټنـــه :په امنیتي لګښتونو کې
زیاتوالی ممکن د افغان عامه ساتونکي قوا تر
مشري الندې وي ؛یو اس ایډ ته اړینه ده چې
د لګښتونو څخه څارنه وکړي تر څو ډ اډه شي
چې له اجازه لیک څخه پرته کوم امنیت چمتو
کوونکی کارول شوی نوي.
•  12-11پلټنـــه :د افغانستان د ثبات نو ښت په
شرقي پروګرام کې د یو اس ایډ تر مشر تابه
الندې د ثبات په لور پرمختګ کړی دی خو
اوږدمهاله پرمختیایي هڅوته لیږد تر اوسه
السته ندی راغلی.
•  12-12پلټنـــه :د پروژې په تطبیق کې
ځنډونې اود مرستو دوام لپاره ناسم پالن
جوړونه د افغانستان د زیر بنا وجهي صندق د
ضایع کیدلو له خطر سره مخ کوي.
•  12-13پلټنـــه :ټاکل شوي عامه – ډپلوماسي
مرستې زیاتره خپلې موخې السته راوړيدي
خو بیاهم سفارت د مرستې ادارې او څارنې
پرمختګ لپاره ګامونه اخیستلی شي.

پلټنې

کانګرس د وروستۍ راپورورکولو څخه وروسته ،سیګار څلورد پلټنې او یو د تحقیق راپورونه بشپړې
کړي دي .دا راپورونه د خصوصي امنیتي شرکتونو او د متحده ایاالتو له خوا تمویل شوي پروژې په
هکله چې د دولتدارۍ دودې او اقتصادي پرمختیا په موخه ورکړل شوي دي ،ډیرې اندیښنې ښودلي دي:
•هغه تطبیق کوونکي ملګري چې د یو اس ایډ په مرسته بیارغونیزې پروژې پلي کوي ،د افغان
عامه نظم ځواک ( )APPFدرلودونکي دولت ته د امنیتي چارو د لیږد په نتیجه کې به د لسګونو
میلیونه ډالر لوړ لګښت سره مخ شي .برسیره پردې تطبیق کوونکي ملګري به امنیتي خدمات د
جواز نلرونکي شرکتونو څخه تر السه کړي .د ا موندنې د لګښتونو ،په پروژو باندې فشار ،او
همدارنګه د تطبیق کوونکي ملګرو لخوا السته راغلي د ساتنې کیفیت په اړه اندیښنې پورته کوي.
•د یواس ایډ د افغانستان د ثبات نوښت ختیځ ( )ASI-Eastیوه درې کلنه هڅه ده تر څو د محلي
کار رامینځته کول ،د ټولنې او دولت د ظرفیت پورته کول او د زیر بنا په برخه کې کاروکولو له
الرې د متحده ایاالتو د شورشیانو – ضد( )COINسټراټیژۍ په پلي کولو کې مرسته کوي .په هر
حال وروسته له دریو کلونو څخه د افغانستان د ثبات نوښت ختیځ هیڅ پروګرام هم د سټراټیژۍ
له (ساتنې ) مرحلې څخه د (جوړونې ) مرحلې ته ګام ندی اخیستی ،په بدل کې یې یو وتونکی
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سټراټیژي وده کړې ده .د پرمختګ ورو بهیر د پروګرام وروستنۍ بریالیتوب او شفاف الس په
الس کیدلو په اړه اندیښنې پورته کوي.
•د دفاع او بهرنیو چارو وزارتونه د افغانستان زیربنا لپاره نوی جوړشوی پروګرام کاروي تر څو د
شورشیانو ضد سټراټیژ ي لپاره اړین بودجې چمتو کړي .خو د اوو څخه پنځه سروې شوي پروژې
د نیم څخه تر یو کال او د درو میاشتو لپاره دي او د پایښت لپار ه یې هم کو م پروګرام په پام کې
ندی نیو ل شوی .دا واقعیتونه په ګوته کوي چې د شورشیانو – ضد مبارزې بشپړې السته راوړنې
به وځنډیږي ،او که چیرې پروژې وروسته پاتې شي او وروسته ناکامه شي او پایښت ونلري د
عامو افغانانو سره به بد ګوماني پیدا شي.
•په کابل کې د متحده ایاالتو سفارت په نړۍ کې د بهرنیوچارووزارت تر ټولو څخه لوی عامه –
ډیپلوماسي هڅو مشري کوي :په  2010او  2011مالي کلونو کې  560مرستې او قراردادونه
چې په مجموعي ډول د  149میلیونه ډالرو په ارزښت وو .پهر صورت کله چې د بهرنیو
چارو وزارت خپلې مرستې پیلې کړې ،اړین کارکوونکي یې هم نه درلودلې .نو په نتیجه کې
یې د مرستې څخه وړاندې تګالره کې  PASد ننګونو سره مخ شو لکه ازاد او وړ سیالي کول
؛ سیګاروموندله چې د مرستې نیمایي برخه اسانې سرچینې وې .همدارنګه ،د شلو څخه 14
پروګرامونه تر یوې اندازې پورې د پایښت بودجې ته اړتیادرلودې خو هیڅ څوک د پایښت لپاره
کوم پالن نه درلود ځکه چې هیڅ څو ک نه وو غوښتی ،چې پدې سره د  32میلیونه ډالرو په
ارزښت پانګه اچونه له ګواښ سره مخ کیده.
•د سیګار یو پلټنه د ننګرهار والیت سرحدي پولیسو په درې مرکزونو کې رغونیز نیمګړتیاوې
وموندلې .دا ستونزې په دې ډول وې  :د کارونې وړ اوبه رسونې سیسټم نشتون ،نیمګړی سیپټیک
سیسټم ،او د ناولو اوبو ناوړه سیسټم .برسیره پردې ،سیګار د تیلو لیک شوي پیپونه ،بیل شو ي د
تخلیې پیپونه ،د ساتونکو لپاره نیمګړی جوړ شوي برجونه او ناسم نصب شوي بخارۍ او د تهویې
سیسټم وموندله .بل دا چې د دې تسهیالتو ډیري برخه یا خو نه کارول کیده یا هم د نورو موخو
لپاره کارول کیدل.
پدې راپورونو کې سیګار ،د پروګرام پلي کولو پرمختګ ،د څارنې او حساب ورکونې د ودې
لپاره او د پوښتنې پاروونکي لګښتونو څخه مخنیوی لپاره په مجموعي ډول  29سپارښتنې کړيدي.
په سپارښتنو کې ښه اسناد اخیستل او کنټرول ،د نویو یا جاري قرارداد شوي مرستې د لګښت  /ګټې
ارزونې په الره اچول ،د ادارو ونډ ه او ذمه وارۍ څرګندکول ،او د زیربنايي پروژو لپاره ولسي مالتړ
برابرول شامل دي.

د سیګار د سپارښتونو وضعیت
پدې ربع کې سیګار د پلټنې  35سپارښتنې وتړل چې پدې کې  10د پلټنې راپورونه دي .د  2009کال
څخه دیخوا سیګار  61پلټنې او تحقیقات خپاره کړي او د بودجو بیرته السته راوړلو ،د ادارې څارنو
دودې ا و د پروګرامونو د اغیزې زیاتولو لپاره د  200څخه زیاتې سپارښتنې کړيدي .سیګار ددې
سپارښتونو نږدې نیمایي بندې کړيدي .د یوې سپارښتنې تړل د سیګار ارزونه ښيي چې پلټل شوی ادارې
یا خو سپارښتنه تطبیق کړې ده یاهم یادشوي ټکې یې په سمه توګه په پام کې نیولې ده.
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د پلټنو بشپړ شوي راپورونه
پدې ربع کې سیګار د خصوصي امنیتي شرکتونو ،باثباته کولو هڅې ،د زیربنا پرمختګ او عامه
ډیپلوماسۍ پورې تړلې پروژو او د پروګرام اداره کولو په هکله څلو ر د پلټنې راپورونه خپاره کړيدي .د
پلټنې بشپړ راپورونه د  PDFپه بڼه د سیګار په ویبپاڼه کې پوست شویدي.)www.sigar.mil( .

 12-10پلټنـــه :شخصي امنیتي کمپنۍ
په امنیتي لګښتونو کې زیاتوالی ممکن د افغان عامه ساتونکي قوا تر مشري الندې وي ؛یو اس ایډ ته
اړینه ده چې د لګښتونو څخه څارنه وکړي تر څو ډ اډه شي چې له اجازه لیک څخه پرته کوم امنیتي
شرکت په کار ګومارل شوی نه وي.
د  2009مالي کال څخه تر  2011مالي کاله پورې ،یو اس ایډ خپل تطبیق کوونکي ملګروته په
افغانستان کې د بیارغونیزو او پرمختیايي پروګرامونو د ترسره کولو لپاره  4.2میلیارډه ډالر ورکړیدي.
تطبیق کوونکي ملګري به خپل امنیتي اړتیاوې پخپله بشپړې کوي .ډیري یې د خپلو دفترونو ،کورونو ،د
پروژو ساحو او د پرسونل خوځیدنو لپاره د خصوصي امنیتي شرکتونوسره قرارداد کوي.
د  2011په مارچ کې افغان حکومت « د  62ولسمشري فرمان تطبیق کولو لپاره د پلبندي سټراټیژي
» پلي کول پيل کړ چې د ډیرو خصوصي امینیتي شرکتونو منحل کولو لپاره چمتو شوی وو .ددې
سټراټیژۍ په اساس د افغان حکومت غوښتنه دا وه چې د  2012کال له مارچ څخه وروسته د پرمختیايي
کارونو امنیتي خدما ت به د افغان عامه نظم ځواک په غاړه واچول شي .د  2012کال په مارچ کې
ولسمشر کرزی یو ماډل ومنله چې له امله یې تطبیق کوونکي ملګري کولی شوای د سایټونو ،پرسونل،
لو جسټیک ،د اسبابو او وسایلو انتقال ورکول ،او د قرارداد ادارې اړوندو ستونزو په هکله د خطراداره
کوونکي شرکتونو ( )RMCsسره سالمشورې وکړي.
سیګار د  2011 2009-مالي کلونو تر مینځ د یو اس ایډ د  13تطبیق کوونکي ملګرو چې 29
لوېې پروژې پلي کولې ،د حساب صورتونو او نورو معلوماتو تجزیه ترسره کړه .همدا رنګه سیګار
دا هم لټوله چې ایا ددې پروژو پلي کوونکي ،افغاني اجازه لرونکي خصوصي امنیتي شرکتونه په کار
ګوماري که څنګه ؟

اهداف
دا پلټنه غوښتل شویده تر څو څرګنده کړي
•د  2011 2009-مالي کلونو په ترڅ کې د یو اس ایډ پروژو لپاره د خصوصي امنیتي شرکتونو
( )PSCsسره یو ځای پرسونل او نقلیه وسایلو شمیر او لګښت
•د خصوصي امنیتي شرکتونو څخه د افغان عامه نظم ځواک ته د امنیتي خدماتو د لیږد پروسې او د
لیږد څخه وروسته د تطبیق کوونکي ملګرو لپاره د پالنونو احتمالي لګښت

موندنې
1.1سیګارد یو اس ایډ  29پروژو له معاینه کولو څخه وروسته وموندله چې د  2011–2009مالي
کلونو په ترڅ کې د  2.9میلیارډه ډالرو څخه  300میلیونه ډالر (یا  ) 10.4%یو اځې د امنیتي

20

د افغانستان بیا رغونه

I

ځانګړی عمومي پلټونکی

د سیګار نظارت

خدماتو په برخه کې لګول شوې وې .ددې  300ډالرو څخه نژدې  140میلیونه ډالر د خصوصي
امنیتي شرکتونو پرسونل لپاره او  27میلیونه ډالر د نقلیه وسایلو په برخه کې مصرف شوې وې.
سیګارومونده چې ځینې تطبیق کوونکي ملګري د خپلواړتیاو بشپړکولو لپاره د  4.1میلیونه ډالرو
په لګښت زغر لرونکي یا اجاروي ګاډې اخیستې وې ،دا ځکه چې دوی نه شي کولی د افغان دولت
د راجسټر او ګمرک له الرې په موقع اخیستل شوي ګاډي السته راوړي.
2.2فرض کوو چې د افغان مسلحو ساتونکو اړتیاوې تغیر نه مومي ،د سیګار د معاینې له مخې د
افغان عامه نظم ځواک ته د لیږد څخه وروسته په لومړي کال کې د افغان کارکوونکو نیولو له
امله به د  29څخه د  13پروژو په لګښت کې  46%یا  3.1میلیونه ډالر زیاتوالی راشي .برسیره
پردې ،سیګارمونده چې ځینې تطبیق کوونکې ملګري داسې وايي چې دوی به د لیږد اسانولو لپاره
د  RMCsله الرې ډیر مساپرین په کاروګوماري .د یو تطبیق کوونکي ملګري په اټکل ،د افغان
عامه نظم ځواک ته د لیږد په لومړي کال کې د مساپرو کارکوونکو ګومارلو لګښت په  13معاینه
شویو پروژو کې به  200%یا  52.1میلیونه ډالر زیات شي .تطبیق کوونکي ملګري ځینې نور
الملونه هم یادولې لکه د امنیتي زیربناو زیاتیدل ،چې دا به لګښتونه ال پسې زیات کړي .د 2012
کال په اپریل کې ،یو اس ایډ خپل تجزیه کړي معلومات چې د افغان عامه نظم ځواک ته د لیږد په
لومړۍ میاشت کې د تطبیق کوونکو څخه الس ته راوړي وو سیګارته وړاندې کړ .دا تجزیه داسې
ښودله چې امنیتي لګښتونه لږې شوې وې .په هر صورت ،سیګارومونده چې د یو اس ایډ تطبیق
کوونکو لخوا چمتو شوی معلومات متناقض او نیمګړې دي چې دا د یو اس ایډ عمومي پریکړه تر
پوښتنې الندې راولي .په پای کې ،د  2012کال د جون تر میاشتې پورې د یو اس ایډ ډیر تطبیق
کوونکي ملګري د افغان عامه نظم ځواک سره د څو اونیو څخه پرته تجربه نه درلودل .د لیږد په
لومړې پړاو کې د ځینو پیښو پر بنسټ لکه د افغان عامه نظم ځواک د یونیفارم او ټوپک څخه پرته
ګرځیدنې او د توقع څخه پورته مادي مالتړ غوښتنې ،ځینې تطبیق کوونکي د لیږد په اړه اندیښمنې
کړې .پداسې حال کې چې د افغان عامه نظم ځواک ته لیږد په جریان کې دی ،د یو اس ایډ روان او
راتلونکي پروژو او پروګرامونو لپاره احتمالي امنیتي لګښت ندی ټاکل شوی.
3.3سیګارومونده چې د  2011کال ډسمبر څخه دیخوا تطبیق کوونکي ملګري د شپږو پروژولپاره د
جوازنلرونکي امنیتي شرکتونو څخه کار اخیستي ول.د اسې کارونې غیر قانوني دي او د یو اس ایډ
بیارغونیزې مرستې له ګواښ سره مخ کوي .د خطر بیرغ هغه وخت پورته شو چې د  2010کال
په می کې د یو اس ایډ څخه د عمومي پلټونکي دفتر اعالن وکړچې مونږ ډاډه نه یو چې د تطبیق
کوونکو لخوا ټول ګومارل شوي امنیتي شرکتونه د داخلې وزارت څخه د کار جواز ولري.

سپارښتنې
د افغان عامه نظم ځواک تر مشري الندې ممکنه زیاتیدونکي لګښت په پام کې نیولو سره سیګار په کابل
کې د یو اس ایډ د مشن رییس ته الندې سپارښتنې وړاندې کوي .د روان ،راتلونکي او نوي قراردادونو
امنیتي لګښتونو دوه سیسټماټکې ارزونې تر سره شي :
1.1د روانو ټولو پروژو چې افغان عامه نظم ځواک ګومارلی وي یایې پالن ولري ،د امنیتي لګښتونو
په اړه پراخه تجزیه ترسره کړﺉ تر څو معلوم کړﺉ چې ()aایاد اضافي امنیتي لګښتونو لپاره به
بودجه پاتې شي ()bاضافي لګښتونه به د پروژې د تطبیق په بهیر کومې اغیزې ولري
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2.2مخکې له دې چې نوې مرستې یا راتلونکي قراردادونه ،تعاوني هوکړې یا د بیارغونیزو او
پرمختیايي پروژو لپاره پیرزوینې ترسره کړﺉ ،د هرې مرستې لپاره د لګښت – ګټې ارزونه
ترسره کړﺉ چې دا به په میتودولوژیک ډول ومومي چې که چیرې د پروژې امنیتي لګښت د اټکل
شوي ګټې څخه زیات شي نو پروژه په کوم بل ځای کې ولګول شي.
یوبله سپارښتنه داوه چې ډاډتر السه شي چې تطبیق کوونکي ملګري یواځې د خطر اداره کولو
جوازلرونکي شرکتونه په کارګوماري :
3.3یوه رسمي بیا کتنه ترسره کړﺉ تر څو ډاډه شﺉ چې تطبیق کوونکي ملګري یواځې د خطر اداره
کولو جوازلرونکي شرکتونه په کارګوماري.

د ادارې تبصرې
یو اس ایډ منلې ده چې د خطر اداره کولو جوازلرونکي شرکتونو د ګومارلو له اړخه باید د تطبیق
کوونکي کارونو ته بیاکتنه وشي.
یو اس ایډ ونه منله چې د اضافي لګښت د ارزونې په هکله څه تر سره کړي یو اس ایډ وویلې چې
د روانو پروژو په هکله یې وړاندې شوي سپارښتنې په پام کې نیولي دي ،او شته پالیسي یې داسې ده
چې د راتلونکو پروژو لپاره امنیتي لګښتونه ارزوي .په هر صورت کې ،لکه څنګه چې افغان عامه نظم
ځواک نوی او بې ساری دی ،او وړتیاوې یې ندي څرګندې شوي ،سیګارپدې اند دی چې لګښتونه یې
په جدي توګه وڅارل شي دا پداسې حال کې چې د یو اس ایډ تطبیق کوونکي ملګري به ډیرې تجربې
ورسره ولري.

 12-11پلټنه  :حکومتي او اقتصادي پرمختګ
د افغانستان د ثبات نو ښت په شرقي پروګرام کې د یو اس ایډ تر مشر تابه الندې د ثبات په لور پرمختګ
کړی دی خو اوږدمهاله پرمختیایي هڅوته لیږد تر اوسه السته ندی راغلی.
د متحده ایاالتو  COINسټراټیژي د (څرګند ،ساتنه او رغونه ) پړاوونه لري چې په ترڅ کې به یې تر
هدف الندې ولسوالۍ په دایمي توګه د ثبات خاوندان شي .د کواین سټراټیژي د ساتنې پړاو څخه مالتړ
کول د یو اس ایډ پروګرام ،د افغانستان باثباته کولو نوښت ختیځ ( )ASI-Eastاساسي موخه جوړوي.
ASIـ ختیځ ،ټولنې ته د ودې ورکولو ،د دولت ظرفیتونو ارتقا ،ددولت څخه ولسي مالتړکول لکه
خلکولپاره د کارونو زمینه برابرول ،محلي زیربناو ته وده ورکول ،او عامه خدماتو ته د الس موندنې
زیاتول ،له الرې د کواین سټراټیژي ساتنې پړاو څخه مالتړکوي ASI .ختیځ د مشرقي والیتونو لسو
ولسوالیو کې د ځایي تطبیق کوونکو سره مرسته کوي.
د  2009کال په جون کې ،د یو اس ایډ د لیږد نوښتونو دفتر( )OTIد  151میلیون ډالرو په ارزښت
درې کلنه بودجه د پرمختیايي بدیلونو شرکت ( )DAIته ورکړه ترڅو د  – ASIختیځ پروګرام پلي
کړي .د ټاسک ارډر قرارداد څخه وروسته د لیږد نوښتونو دفتر له پرمختیايي بدیلونو شرکت څخه
وغوښته چې د ولسوالیو په کچه د بي ثباتیو ځانګړي سرچینوموندلو په موخه یوه سټراټیژیکه کړنالره
خپله کړي.
د  2010کال په فبروري کې  DAIد ولسوالیو ثبات نوی چوکاټ په پلي کولو پیل کړ ،کوم چې د
ولسوالیو په کچه د کارونو ترسره کولو لپاره د څارنه – کچه کول – برابرول تګالرې څخه کاراخلي.
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د  2012کال په فبروري کې OTI ،د  161.5میلیونه ډالرو په لګښت یو بل تعقیبي قرارداد د نریوال
نوښتګرو ملګرو شرکت سره السلیک کړ ترڅو د یواځني تطبیق کوونکي ملګری په توګه د افغانستان په
ختیځ او سهیلي سیمو کې د  ASIپروګرامونو ته ادامه ورکړي .نوی پیل شوی کار به په اټکلي توګه د
 2015کال په فبروري کې پای ته ورسیږي.

اهداف
د  -ASIختیځ پلټنه وارزول شو
•ترکومه بریده چې د  – ASIختیځ لګښتونه مصرفې شوې وې روا ،دتخصیص وړ او معقولې وې
•د تطبیق او سرته رسولو په بهیر کې د څارنې ،ارزونې او مانیټورینګ کچه
• د شورشیانو – ضد سټراټیژۍ په اساس د ولسوالیو پرمختګ د رغونې پړاو خوا ته د پروګرام د
کارونو کچه

موندنې
1.1د  – ASIختیځ په بهیر کې چې څومره لګښتونه مصرف شویدي روا ،د تخصیص وړ او منطقي
دي خو د لګښت اړوند ټاکلي مسایلو یادولو ته اړتیا شته .دا مسایل د پروګرام ځینې لوړ مصارف
دي چې د  590,000ډالرو څخه زیات په مشکوکو ځایونو کې کارول شوي ،او یو شمیر وخت
نیونکي او د حساب صورت ورکولو نیمګړتیاوې دي چې له امله یې د ناوړه مصارفو خطرونه
زیات شویدي.
 DAI2.2د پروګرام څارنې ،مانیټورنګ او ارزونې لپاره ځینې کارونه ترسره کړيدي .په هر حال،
پایلې تراوسه ال پاتې دي چې باید وټاکل شي او ځانګړي اداري مسایل د پروګرام څارنې اړوند شته
دي چې ښايي په تعقیبي ټاسک ارډر قرارداد کې ورته پام وشي .د  – ASIختیځ د پروګرامونو
پایلې ارزونه به یو اس ایډ ته ګرانه وي تر څو پریکړه وکړي چې د ولسوالیو د ثبات چوکاټ
 DSFترکومه بریده او څنګه د یو اس ایډ د باثباته کولو هڅو په کلیدي سیمو کې د پلي کیدو وړ د
ي .د پروګرام مانیټورنګ او ارزونه لکه څنګه چې په  DSFمیتودولوژي کې راغلې ده دیو درې
 پوړیز سیسټم په مرسته ترسره کیږي .لومړني پایلې ښيي چې د  – ASIختیځ پروګرامونه پهبریالي توګه پلي شوي او د ولسوالیو په کچه ښې مثبتې اغیزې لرلي دي .مګر د ثبات لپاره کومې
نښې چې د  DAIا و د مانیټورنګ او ارزونې فرعي قرار داد کونکو لخوا یې چمتو شویدي دا سې
ښېي چې د  – ASIختیځ تر پروګرامونو الندې په لسو ولسوالیو کې د ثبات بهیر د قناعت وړ ندی.
3.3برسیره پردې چې درې کلنې هڅې شويدي ،خو د  – ASIختیځ تر هدف الندې ولسوالیو کې هیڅ
یو د «ساتنې» پړاو څخه د« رغونې» پړاو ته ندي لیږدول شوي OTI .د ولسوالیو – په کچه د
بیکاره کولو لپاره په نږدې وخت کې معیارونه ټاکلي دي .په افغانستان کې د  ASIلپاره د OTI
شته سټراټیږي د تعقیبي ټاسک ارډر تر موادو الندې پر مخ بیول کیږي .دا هڅې اړتیا لري چې د
ولسوالیو د ثبات چوکاټ میتودولوږي د پالن شوي پرمختګونه او ارزونو سره انسجام ومومي.

سپارښتنې
په پلټنه کې نښه شوي ستونزو اړوند سیګار شپږ سپارښتنې کړيدي.
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د دې لپاره چې ډاډ تر السه شي چې ایا پروګرام په قرارداد کې د یادشوو موادو سره سم پرمخ
ځي ،سیګار د یو اس ایډ د ډموکراسۍ ،ټکر او بشري مرستو اداره ( )DCHAاو  OTIته الندې دوې
سپارښتنې کړیدي :
1.1د  – ASIختیځ پروګرام د مصرف کولو نمونوته کتنه وکړﺉ تر څو څرګند شي چې ایا د مصرف
کولو شته کچه د پروګرام د مصرف او عملیاتي لګښت تر مینځ یو منطقي برابروالی لري که نه.
2.2قرارداد کوونکي ته الرښوونه وکړﺉ تر څو په نښه شوي دداخلي کنټرول ضعف او د وخت
پیږندنې او صورت حساب جوړونې تګالرو نیمګړتیاوې ،سمې کړي.
د ددې لپاره چې ډاډ تر السه شي چې د  -ASIختیځ پروګرام لګښتونه روا ،د تخصیص وړ او
منطقي دي ،سیګار سپارښتنه کوي چې په واشنګټن ډی .سي کې د قرار دادونو مدیر الندې کار ترسره
کړي :
3.3د  590,000ډالرو څخه زیات تر پوښتنې الندې لګښتونو ته بیا کتنه وکړي اوکه مناسبه بولي دا
رو پۍ بیرته وګرځول شي :
• 500,000ډالر غیر قانوني لګښت د  DAIفرعي قرارداد کونکي ،د مانیټورنګ او ارزونې
لپاره د التای سالکاري خدمات ،اړوند
• 3,400ډالر په بیړۍ کې دمال راوړنې غیر قانوني لګښت د  DAIیوبل قرارداد اړوند د زغر
لرونکو ګاډو د بیمې لپاره  50,000ډالر بیځایه لګښت چې وروسته بیا ګټه ترې نه وه اخیستل.
•د اجاره نیول شوو ګاډو د بیمې لپاره  38,500ډالر بیځایه لګښت .د -ASIختیځ پروګرام د
کارونو څارنه ،مانیټورنګ او ارزونې سیسټمونو د پرمختګ لپاره سیګار ،په کابل کې د OTI
میشن غړی او د ثبات واحد له مشر سره یو ځای د یو اس ایډ ،DCHA ،او په واشنګټن ډي.
سي کې د  OTIدفتر ته دوې الندې سپارښتنې لري :
4.4د فعالیتونو الس ته راغلي نتایج د مانیټورنګ او ارزونې میټوډولوږي په مرسته وارزوﺉ ،او په
نویو ولسوالیو کې د کارپيل کولو څخه وړاندې د ثبات مانیټورنګ او ارزونه تر سره کړﺉ.
5.5د ثبات څانګې مشر ته معلومات چمتو کړﺉ تر څو د  – ASIختیځ پروګرامونو کې پلي شوی د
ولسوالیو ثبات چوکاټ څخه السته راغلي درسونوڅخه په موقتي او وروستنۍ ډول لنډیز برابرکړي
تر څو په راتلونکې کې چې د ثبات په نورو پروګرامونو کې د ولسوالیو ثبات چوکاټ پلي کیږي د
یو اس ایډ ،پوځ او د بهرنیو چارو وزارت د مقاماتو له خوا په پام کې ونیول شي.
د دې لپاره چې په راتلونکې کې د کواین سټراټیږي په اساس رغونې پړاو ته د ولسوالیو لیږد ولوکې
پرمختګ وشي ،سیګارپه واشنګټن ډي.سي کې د یو اس ایډ  DCHA/OTIدفترونو ته یو ه سپارښتنه
کوي تر څو په کابل کې د  OTIمیشن له غړو سره یو ځای پلي کړي :
6.6د ولسوالیو په کچه د پریکړې نیونې اسانه کولو لپاره د بیکاره کولو معیارونو طرحه قطعي شي،
او د هیواد په کچه د پروګرامونو په اړه د  OTIپریکړو لپاره د پریښولو سټراټیږي ته پرمختګ
ورکول.
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د ادارې تبصرې
یو اس ایډ د سیګار له سپارښتنو سره هوکړه وکړه ا و همدارنګه هغه کارونه یې چې تر سره کړي وویا
په پام کې درلوده ،په ګوته کړه .که څه هم یو اس ایډ د قرارداد په لګښت کې  500,000ډالرو په اړه
چې په پلټنه کې مشکوک ښودل شوې وې وویلې چې کارونه یې د قانون سره سم وو ،خو د خپل ادعا
ثبوت لپاره یې سیګارته کوم معلومات وړاندې نکړ .ادارې وویلې چې دمشکوکو لګښتونو څخه 3,400
ډالر بیرته ګرځول شویدي او  88,500ډالر تربیاکتنې الندې دي .د یواس ایډ دیوې بلې تبصرې پر
بنسټ سیګارخپل څلورم او پنځم سپارښتنو ته بیاکتنه وکړه تر څو په کابل کې د ثبات څانګې مشرته هم
ویناوکړي .دا څانګه د یو اس ایډ لخوا د ولسوالیو باثباته کولو چوکاټ په شمول د یو اس ایډ باثباته کولو
ټولې هڅې مانیټورینګ او ارزونه ترسره کوي.

 12-12پلټنه  :زیربنا
د پروژو په پلي کولو کې ځنډ او د پایښت ناسم پالن جوړونه د افغانستان د زیربناو مرسته د ضایع کیدلو
له ګواښ سره مخ کوي.
کانګرس د متحده ایاالتو د شورشیانو –ضد هڅې څخه د مالتړلپاره د زیربناجوړولو په موخه د افغانستان
د زیربنا بودجه ()AIFمنلې ده .کانګرس شرط کیښوده چې د دفاع وزارت چې د زیربنا بودجه اداره
کوي د بهرنیو چارووزارت ا و یو اس ایډ په ګډه سره د افغانستان د زیربنا پروګرام چمتو کړي .د زیربنا
بودجه د دفاعي او بهرنیو عملیاتونو لپاره ځانګړې شوې ده تر څو د کواین موخو ته رسیدلو لپاره د اوبو،
بریښنا ،ټرانسپورټیشن او نورو پروژو کې ولګول شي.
کانګرس د افغانستان زیر بنا پروګرام څخه د مالتړ لپاره په  2011مالي کال کې د افغانستان زیر
بنابودجې ته  400میلیونه ډالر او همدومره نورې روپۍ د  2012مالي کال کې د افغانستان زیربنا
پروګرام څخه د مالتړ لپاره ځانګړی کړه .د بهرنیو چارو وزارت ا و یو اس ایډ مسولیت درلوده چې د
افغانستان لپاره د اقتصادي مالتړځانګړې شوې بودجې څخه د افغانستان د زیربنا پرګرامونو لګښت برابر
کړي .د  AIPپروژو لپاره د قانون جوړولو کتنې د بهرنیو چارو او دفاع وزارت له خوا په ګډه وده
او منل کیږي ،او د بهرنیو چارو وزارت لخوا د دفاع وزارت په مرسته پلي کیږي (مګر داچې ادارې
هوکړه کړې وي چې باید د دفاع وزارت لخوا پلي شي ) یو اس ایډ د د بهرنیو چارو وزارت د پروژو
پلي کوونکی دی ؛او د متحده ایاالتو ځواکونه افغانستان ( )USFOR-Aد دفاع وزارت د پروژو پلي
کوونکی دی .یو اس ایډ خپلې پروژې د هغو قراردادونو په مرسته پلي کوي چې پخپله یې چمتوکړی
وي ،خو ( )USFOR-Aخپلې پروژې د هغو قراردادونو په مرسته پلي کوي چې د امریکایي پوځ د
انجینیرانو قطعې ( )USACEلخوا چمتو شوي وي.
د  AIPاړوند قوانین د پلي کوونکي اداروڅخه غواړی ترڅو وښيي چې دوی به څنګه پروژه خوندي
وساتي ،اوهم د  AIPپروژو لپاره د بودجې اخیستلو څخه وړاندې ،د خرڅولو په ترڅ کې ،او د انتقال په
بهیر کې کانګرس ته راپور ورکړي.

اهداف
دغه پلټنه ترسره شوې ده تر څو د الندې مواردو پراخوالی په ګوته کړي
•پروژې د مهال ویش سره سم پلي شویدي او د کواین پالن شوي اغیزې السته راغلي دي.
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•د دفاع او بهرنیو چارو وزارتونه او یو اس ایډ د پروژې د پایښت لګښتونه او نور د پایښت ننګونې
سمې کړيدي.
•کومې ادارې چې د  AIPسره مرسته کړی وي یا هم په ګډه اداره کړی وي.

موندنې
1.1په  2011مالي کال کې د  AIFله اوو څخه پنځه پروژې 6-15میاشتې مهال ویش درلودې ،او
زیاتې پروژې به د ډیرو کلونو لپاره د کواین د خوښې السته راوړنې ونلري .په  2011مالي کال
کې د  AIFډیرې پروژې د السته راوړنې او بودجې د ځنډ له امله د اجرا کولو په مهال ویش کې
ځنډ راغلي دي ،پدې کې د بریښنا څانګې ټولې پروژې شاملې دي پرته د کندهار پل بندۍ د حل
الرې څخه چې خلکو ته د سون مواد چمتو کوي .په ځینې مواردو کې ،پروژې د کواین د غوښتنې
خالف اغیزې پر ځای پریږدي دا ځکه چې د هیلو – واقعیتونو تر مینځ یو خالرامینځته کیږي یا هم
پروژه د ولسي مالتړ څخه بې برخې وي.
2.2د دفاع او بهرنیو چارو وزارتونه د  2011مالي کال پروژو د پایښت په هکله ډاډ نه وو ورکړي.
د بیلګې په توګه ددفاع او بهرنیو چارو وزارتونه او یو اس ایډ د پایښت داسې پالنونه په الس
کې نه وو نیولي چې د  2011مالي کال د  AIFپروژو لګښتونه په واقعي توګه اټکل کړي ،او نه
هم ادارې د لګښتونو اړوندې اړیکې د افغان حکومت سره ندي نیولي .په ځینې حاالتو کې لکه د
کندهار پلبندۍ د حل الره او د سهیل ختیځ بریښنا سیسټم د پروژو بقا او پایښت د ضمني پروژو
پلي کولو پورې تړلې دي چې اوسه پورې ټاکل شوی ندي یاهم بودجه یې چمتو شوې نده او یاهم د
پروژې بشپړیدو وروستۍ نیټه د  2014کال څخه وروسته وي.
3.3پلي کوونکي ادارې د پروژو ګډ اداره کولو لپاره یو میکانیزم چمتو کوي .په هر حال ،د پروژو په
اړه د یو جامع او ګډ معلومات د نشتون له امله او د پروژو په پلي کولو کې دادارې ونډې په هکله
ناروڼه الرښوونه ،دکانګرس په څارنه او د ادارو ترمینځ په همغږۍ کې محدودیت راولي .د بیلګې
په توګه په  2011مالي کال کې د دفاع وزارت د  AIFداسې یوې پروژې پلي کولو لپاره د 86
میلیونه ډالرورکول پالن کوي چې د مګړۍ یې د یو بل مرسته کوونکي څخه فنډ تر السه کوله.

سپارښتنې
د اغیزمنه څارنه او د لویو او یو په بل پورې تړلي زیربنايي پروژو کې د ګډ پریکړه نیونې په بهیر کې
د کانګرس د ظرفیت لوړولو لپاره ،سیګارسپارښتنه کوي چې د افغانستان لپاره د متحده ایاالتو سفیر او د
یو اس ایډ مشن مشر د  USFOR-Aقوماندان سره په ګډه الندې ګام پورته کړي :
1.1ټولې هغې زیربنايي پروژې چې په  AIPکې شاملیږي تعریف او په ګوته شي ،په شمول د هغو
پروژو چې د  AIFاو  ESFلخوا فنډ ورکړشوی وي ،او د کانګرس له طرفه په غوښتل شوی را
پورکې د  AIPیوې برخې په توګه ځای په ځای شي .دا خبرتیا باید د زیربنایي پروژو خپل مینځي
اړیکې څرګندې کړي.
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د دفاع وزارت ( USFOR-Aاو  ،) USACEدولت ،او یو اس ایډ ترمینځ د څارنې او همغږۍ
پرمختګ لپاره ،سیګار سپارښتنه کوي چې د  USFOR-Aقوماندان ،د افغانستان لپاره د متحده ایاالتو
سفیر د یو اس ایډ مشن مشر سره ګډ الندې ګامونه پورته کړي :
2.2د  AIPپروژو د څارنې او پلي کولو لپاره د الرښود او ثانوي ادارو ونډې او مسولیتونه وټاکﺉ ،او
 3.3د پروژې پلي کولو او څارنې مانیټورنګ لپاره ،یو ګډ یا د ویب په اساس ډیټابیس چمتوکړﺉ یاهم
د  AIPټولې پروژې په موجود ګډ ډیټابیس کې چې د ویب په اساس چمتو شوی وي ،شامل کړﺉ.
(د ټولې پرمختیايي  /زیربنايي پروژو لپاره ورته ټکي چې د سیګاراو او  GAOلخوا وویل شو ،په
پام کې ونیول شي) .
د افغانستان بریښنا څانګې د بریالیتوب او په وخت پرمختګ لپاره ددې په څنګ کې چې د متحده
ایاالتو بیالبیلو دولتي ادارو او نور نړیوالومرسته کوونکو د یو بل پورې تړلي پروژې پلي کول ګټوردي
؛ سیګار سپارښتنه کوي چې د  USFOR-Aقوماندان ،د افغانستان لپاره د متحده ایاالتو سفیر ،د یو اس
ایډ مشن مشر د نورو کلیدي ذیربطو ادارو سره یو ځای لکه افغان دولت او اسیا پرمختیايي بانک :
4.4د متحده ایاالتو په مرسته چمتو شوي زیربنايي پروژو پلي کولو لپاره یو اجرایي مهال ویش
برابرکړي تر څود ذیربطو او پلي کوونکو لپاره بحراني الر په نښه او څرګند شي ،او دې مهال
ویش ته د اسیا پرمختیايي بانک لخواچې د افغانستان د بریښنا سکټور لپاره کوم ماسټر پالن چمتو
کیږي ،ځای ورکړي.
ددې لپاره چې د افغانستان د بریښنا سکټور په وخت او بریالی پرمختګ سره مرسته وشي کوم چې
د متحده ایاالتو بیالبیلو دولتي ادارو او نور نړیوالو مرسته کوونکو له لوري د یو بل پورې تړلي پروژو
په بڼه پلي کیدونکي پروژوسره تړاو لري ،او ددې لپاره چې ډاډ تر السه شي د  2011مالي کال د AIF
پورې تړلې  101میلیونه ډالر خالص شوی نه وي ،سیګار سپارښتنه کوي چې د دفاع او بهرنیو چارو
وزیرانو:
5.5د  2011مالي کال  AIFپورې تړلې  101میلیون ډالرو لیږد د د فاع وزارت څخه بهرنیو چارو
ته او په پای کې یو اس ایډ ته ګړندی کړي تر څو د دشت برچي څخه تر غزني پورې د NEPS
پروژه کې ولګول شي.
ددې لپاره چې ډاډه شو چې د  AIPپروژې د کواین موخې الس ته راوړي ،سیګار سپارښتنه کوي
چې د  USFOR-Aقوماندان ،د افغانستان لپاره د متحده ایاالتو سفیر او د یو اس ایډ مشن مشر الندې
ګام پورته کړي :
6.6د  AIPلپاره چمتو شوي قوانینو په اساس د کواین موخو السته راوړلو لپاره چې د کانګرس خبرتیا
کې د زیر بنايي پروژو لپاره کومه موده ټاکل شوې ده په څرګنده توګه ښکاره شي.
7.7د  AIPالرښوونې او د پروژې ټاکلو معیارونه بیا کتنه وشي تر څو ډاډ تر السه شي چې د AIP
پروژې د متاثره ولس مالتړ له ځانه سره لري.
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ددې لپاره چې د  AIPپروژو د پایښت او بقا سره د بشپړیدو پورې مرسته وشي ،سیګارسپارښتنه
کوي چې د  USFOR-Aقوماندان ،د افغانستان لپاره د متحده ایاالتو سفیر او د یو اس ایډ مشن مشر
الندې ګام پورته کړي :
8.8د  AIPهرې پروژې لپاره د پایښت یو پراخ پالن چمتو شي چې لږ تر لږه الندې ځانګړتیاوې
ولري ( )aد پروژې پایښت د لګښت لپاره یو واقعي اټکل تر سره شي ،ددې بودجې لپاره پالن
شوې سرچینه ،او د پالن شوې سرچینې د باوریتوب ارزونه ؛( )bددې شواهد چې اټکل شوی
لګښت د افغان دولت لپاره چمتو شوی دی او دا چې دافغان حکومت د پروژې له پایښت سره د
مرستې وعده ورکړې ده ؛ او ( )cد افغان دولت دهغې برخې ظرفیت چې د پروژې پایښت ورپه
غاړه دی ،په ګډه ارزول .د پایښت پالنونوټول هغه وړتیاوې چې د کانګرس په خبرتیاکې راغلې
دي ،ولري.
ددې لپاره چې د  AIPپروژو اړوند د کانګرس خبرتیاوې او راپورونو په وخت بشپریدلو سره
مرسته وشي او همدا رنګه ځانګړی شوی بودجه په خپل وخت السته ورشي ،سیګارسپارښتنه کوي چې
د دفاع او بهرنیو چارو وزیران الندې ګام واخلي :
9.9د  AIPپروژو اړتیاوې او د خبرتیاو فارمټ او د راپور ورکولو مجموعه او د تصویب بهیر ،او
کانګرس لپاره د خبرتیاو او راپور چمتو کولو متوقع ټاکل شوې مودې په شمول ،څرګند او قانوني
شي.

د ادارې تبصرې
د سیګار دبیالبیلو ادارو او دفترونو څخه تبصرې السته راوړي دي لکه د بهرنیو چارو وزارت ،په کابل
کې د متحده ایاالتو سفارت ،د دفاع وزارت دفتر ( OSD)، USFOR-Aاو یو اس ایډ .که څه هم ټولې
یا ځینې ادارې او دفاتر دسپارښتنې له ډیرې برخې سره موافقه لري ،ددوی لپاره اړینه ده چې د سیګار
لخوا چمتو شوي راپورټ کې په ګوتو شوي مسایلو ته د رسیدګي کولو لپاره خپل غبرګون او اصالحي
ګامونه په منسجم ډول تر سره کړي OSD .په دې اند دی چې پلټنه له وخت څخه مخکې چمتو شوېده
او د راپور له ډیروموندنو او نتایجو سره په کلکه مخالفت کوي .سیګار د پروګرام په پلي کولو کې خپل
راپور وختي ځکه چمتو کړیده چې مخکې له دې څخه چې د متحده ایاالتو او ایتالفي ځواکونو له پلو ه
پروژه بیرته واخیستل شي ټولې ستونزې او د رغولو موقع په اړه څرګندونې وشي .د سیګار هڅه دا نده
چې د کواین مفکوره تعبیر کړي ،بلکه هڅه یې داده چې د کواین ګټو په اړه چې د دفاع او بهرنیو چارو
وزارتونو لخوا کانګرس ته په چمتوشوي راپور کې ویل شویدي ،وارزوي چې ترکومه بریده الس ته
راغلي دي.

 12-13پلټنه  :حکومتداري
ټاکل شوي عامه – ډپلوماسي مرستې زیاتره خپلې موخې السته راوړيدي خو بیاهم سفارت د مرستې
ادارې او څارنې پرمختګ لپاره ګامونه اخیستلی شي
د  2011–2010مالي کلونو په ترڅ کې د متحده ایاالتو سفارت د کابل د عامه چارو څانګه ()PAS
شاوخوا د  149میلیون ډالروپه لګښت د  560عامه – ډیپلوماسي مرستو ترنوم الندې قراردادونه
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السلیک کړ پدې ډول مرستو کې چې د امریکا سفارت لخوا چمتو کیده بې ساری دي.دا مرستې د هغو
هڅو سره د مرستې لپاره چمتو شویدي چې افغان دولت پرمختګ په لور بیايي او ولس دې ته هڅوي چې
د زور زیاتی په وړاندې مقاومت وښيي او شدید افراطیت رد کړي.
 PASد عامه – ډیپلوماسي پروګرام لومړۍ اداره کوونکی دا برخې لري :د مطبوعاتو او عامه
چارو دفترونه ،د سټراټیژیک اړیکو څانګه ،د سالکاري یو ه څانګه چې د دولت په مطبوعاتي مرکز کې
په کاربوخت دی او د پوځي معلوماتو مالتړ لپاره یو چمتو شوی ټیم .د  PASکارکوونکي کولی شي چې
د مرستو منصبدار ،د مرستې د منصبدارنماینده او د مرستې هیت د غړي په توګه خدمت وکړي
سیګارد  2010او  2011مالي کلونو په ترڅ کې د  PASعامه – ډیپلوماسۍ د  20لویو مرستو
د ټاکنې او څارنې بهیر ته بیاکتنه کړې ده (کوم چې یو میلیون ډالروڅخه زیات لګښت درلود) .دا
مرستې په ټولیزه توګه  57میلیونه ډالرلګښت درلوده چې پدې موده کې د عامه – ډیپلوماسۍ مرستو
 38سلنه جوړوله .سیګارهمدارنګه دیو مطبوعاتي مرکز چې د مرستو په بودجه جوړ شوی و او دولتي
چارواکوسره یې مستقیمه مرسته کوله ،اداري وضعیت معاینه کړه.

اهداف
دا پلټنه ترسره شوې ده تر څو الندې موارد په نښه کړي
•د عامه -ډیپلوماسي مرستو پروګرام لپاره چمتو شوي کارکوونکي او بودجه
•د ټاکنې او اداره کولو تګالرې پراخوالی چې د  PASلخوا ترسره کیږي
•ایا مرستې د متحده ایاالتو له سټراټیژیکو موخو سره جوړراتلې اوهم په نظرکې نیول شوي پایلې
درلودې
•د مرسته شوي بودجې پورې اړوند وسایلو او تجهیزاتو د پایښت اندازه چې د  PASلخوا په پام کې
نیول شويدي.

موندنې
1.1د بهرنیو چارو وزارت د عامه ډیپلوماسۍ پروګرام د افغانستان لپاره د  2010او  2011کلونو
ترمینځ زیاته پانګه اچونه السته راوړې ده .په هرحال ،د مرستې چارو له زیاتیدو سره د سفارت په
چارواکو کې توپیر ندی راغلی ،چې له امله یې د قرارداد څخه وړاندې اداره او د اسنادو اړتیاوې
له ننګونې سره مخ شوې دي.
2.2د اسنادو نشتون ددې المل شوې ده چې سیګارد  PASپه بهیرکې د قرارداد څخه وړاندې اړین
ګامونه ،د ګواښونو ارزونه ،داخیستونکو ظرفیت ،د فرعي قراردادونو کارونه او لګښتونو،
پراخوالې په ټاکنه کې پاتې راشي .په نتیجه کې ،سیګار ددې په ټاکنه کې پاتې راغلې ده چې ایا
 PASبه دا تضمین ورکړي چې ګواښونه له موندلو څخه وروسته سپک شوې دي ،اخیستونکي
لوري د مرسته شوې بودجې اداره کولو ظرفیت لري ،فرعي قرارداد کوونکي هغه لوري ندي چې
مخکې رد شوې وي او اټکل شوې لګښتونه منطقي دي .د ډیرو قراردادونو لپاره د پرانیستی او
وړې سیالۍ اسناد ندي چمتو شوي ،همدارنګه سیګاروموندله چې نیمايي معاینه شوي قراردادونه
اسانې سرچینې دي .په  2011کال کې  PASد قرارداد ارزونې او د ټاکنې تګالرې اړوند ځینې
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ګامونه پورته کړ .همدارنګه سیګارومونده چې ،د پای ته رسیدلي مرستې بې وخته بندول د
 253,432ډالر له مصرف څخه پاتې پانګې المل شوې ده چې وروسته بیا بیرته ګرځول شوي یا
بیقیده شوي نه دي ،او داچې په شلو قراردادونوکې لګول شوي  12میلیونه ډالر مالي پلټنې ته ندي
ښودل شوي.
3.3د  PASقراردادشوي مرستې د افغانستان لپاره د متحده ایاالتو د ملکی – پوځي کمپاین پالن سره
په موافقه پلي کیږي .د شلو څخه  15معاینه شوي قراردادونوکې اخیستونکي ،په پام کې نیول شوي
نتایج السته راوړې وې یاهم د السته راوړلو په تکل کې وې .سیګارومونده چې څلور قراردادونه
په پام کې نیول شوي نتایجو د السته راوړلو جوګه نه وې .یو قرارداد د افغاني چارواکو او د
اخیستونکی ترمینځ د ګډ فعالیت نشتون له امله فسخ شوی و.
4.4څوارلس قراردادونه د قرارداد له پای ته رسیدو څخه وروسته د کارکوونکو ،عملیاتونو او چلونې
لپاره تریو بریده د پایښت پانګې ته اړتیا درلودلې ،خو د هیڅ یو لپاره د پایښت پالن موجود نه و،
ځکه چې د  2012مالي کال څخه وړاندې داسې پالنونه په پام کې نه و نیول شوي .نو په نتیجه
کې که چیرې دپایښت پالنونه چمتو نه شي تر  32میلیونه ډالر پانګه اچونه د ضایع کیدلو له ګواښ
سره مخ کیږي PAS .پایښت ته د رسیدنې لپاره ځینې ګامونه پورته کړیدي تر څو په  2012مالي
کال کې د مرسته شوو پروژو له پیل کیدلو څخه وړاندې ددې مرستو لپاره د پایښت پالن السته
راوړي.
 5.5د یو بیاکتل شوی اخیستونکی په اړه د دولت مطبوعاتي معلوماتو مرکز کره اسناد نه وو چې ددولت
چارواکي دي .د ډاډ نشتون د سفارت وړوالی تر اغیزې الندې راولي چې ایا اخیستونکي سره د
مرستې لپاره تصدیق لیک برابرکړي که نه

سپارښتنې
سیګار د عامه -ډیپلو ماسي پروګرام پرمختګ لپاره شپږ سپارښتنې کړیدي.
ددې لپاره چې په افغانستان کې د عامه ډیپلوماسي پروګرام د مرستې اخیستونکو څخه سمه څارنه
وشي سیګار سپارښتنه کوي چې د افغانستان لپاره د متحده ایاالتو سفیر الندې څلور ګامونه پورته کړي :
1.1ددې ډاډمن کولو لپاره ګامونه پورته کړي چې  PASد بهرنیو چارو وزارت د مرستې پالیسې له
الرښوونو سره سم د قرارداد څخه وړاندې ارزونې اود عامه – ډیپلوماسي مرستو لپاره د ټاکنې له
بهیر څخه اسناد چمتو کړي.
2.2د عامه – ډیپلو ماسي مرستو پر وخت بشپړیدو لپاره ډاډمن ګامونه پورته کړي.
3.3د عامه – ډیپلوماسي مرستو څخه چې په ناببره توګه پای ته رسول شویدي ،د 253,432
ډالرولګښت بیرته وګرځول شي.
4.4د عامه ډیپلوماسي قراردادونو لپاره د مالي پلټنې قرارداد غوښتنه وشي ،او که چیرې اړین وي ،د
هغو ادارو سره چې په افغانستان کې د پلټنې قراردادونه لري ،انسجام رامینځته کړي.
ددې لپاره چې د قراردادونو السته راوړنې ډاډمن شي ،سیګارسپارښتنه کوي چې د افغانستان لپاره د
متحده ایاالتو سفیراو د مرکزي او سهیلي اسیا لپاره د مرستیال وزیر په ګډون الندې درې ګامونه پورته
کړي :
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5.5د څلورروانوقراردادونو بهیرته چې د ستونزو سره مخ شویدي او په نظرکې نیول شوي نتایج السته
ندي راغلي ،بیاکتنه وکړي چې ایا پرمخ بو زي ،بدلون راوستل شي یا پای ته ورسول شي.
6.6د هغو 14قراردادونو لپاره چې د  32میلیونه ډالرو په مجموعي لګښت د  2010او  2011مالي
کلونو په ترڅ کې مرسته شویدي او ښایي د قرارداد له خالصیدو څخه وروسته ضمني لګښت ته
اړتیاومومي ،د پایښت اړتیاوې او پالنونه و ټاکل شي.

د ادارې تبصرې
په کابل کې د متحده ایاالتو سفارت د مرستو د ادارې او څارنې اړوند د لومړیو پنځو سپارښتنو سره
هوکړه کړې ده .که څه هم سفارت دا سپارښتنه نده منلې چې د  2010او  2011مالي کلونو په ترڅ د
مرسته شويو  14قراردادونو لپاره د پایښت اړتیاوې او پالن چمتوکړي ،سیګار خپل دې سپارښتنې باندې
التراوسه ټینګار کوي او باورلري چې دا سپارښتنه ډیرارزښتمن دی ځکه چې د ټولو قراردادونو لپاره د
پایښت پالنونه ندي چمتوشوي.

په دې درې مياشتنۍ کې اعالن شوې نوې پلټنې
ددې مودې په ترڅ کې سیګار پنځه پلټنې پیل کړیدي .دا پلټنې به د یو اس ایډ د پایښت پالن جوړونه ؛
د یو اس ایډ لخواد غیرمصرفي شتمنیو څارنه چې د پلي کوونکي ادارو لخوا د بیارغونیزو پروګرامونو
لپاره اخیستل شوې دي ؛ د متحده ایاالتو د مرستې قرارداد کوونکو باندې د افغان حکومت لخوا اړول
شوي ګمرکي تعرفې ،مالیات او نور فیسونه ؛ د افغان بریښنايي ګټو وړتیا ؛او د مخدره توکو په وړاندې د
مبارزې لپاره هوایي خوځیدنه ارزوي.

په افغانستان کې د یو اس ایډ پرمختیايي پروګرامونو لپاره د پایښت پالن کول
که چیرې د متحده ایاالتو پرمختیايي پروګرامونه د افغان دولت یاهم د مرسته کوونکي ډونور لخوا پایښت
ونه مومي ،د میلیارډونو ډالر په ارزښت پانګه اچونې به د ضایع کیدو له ګواښ سره مخ شي .د 2011
کال په جون کې یو اس ایډ په افغانستان کې د خپل پروګرامونو سره د مرستې په لړکې ،د پایښت پالنونو
د ښه انسجام لپاره یو الرښود خپور کړ .په نتیجه کې کانګرس فرمان خپورکړ چې ،د بهرنیو چارو
وزارت د یو اس ایډ په مشورې سره تصدیق کړي چې مرستې ددې الرښود په پام کې نیولو سره کارول
کیږي .سیګار دا پلټنه په الره اچولې ده تر څو په افغانستان کې د پرمختیايي پروګرامونو لپاره د یو اس
ایډ د پایښت پالنونه و ارزوي.

په افغانستان کې د نه -مصرفیدونکې شتمنیو کنټرول لپاره د یو اس ایډ تګالرې
یو اس ایډ د افغانستان سره خپلې مرستې په بنیادي توګه د پلي کونکو ملګرو له الرې چمتو کوي .دا
مرستې هغه پانګه اچونې په برکې نیسي چې پلي کوونکو ملګروته د نه – مصرفیدونکې شتمنیو لکه
د معلوماتي ټکنالوژي وسایل ،د کارکوونکوڅخه د مالتړلپاره فرنیچراو نوراسباب ،او زیربناو رغولو
لپاره درانده وسایل السته راوړلو په موخه ورکول کیږي .د متحده ایاالتو قانون د پلي کوونکو ملګرو
څخه غوښتنه کوي چې د ټول نه – مصرفیدونکي شتمنیو رسید پاڼه ،کارونه ،څارنه ،ساتنه ،خوندیتوب
او پاملرنې په اړه کره اسناد چمتو او وساتي .په بل لوري کې یو اس ایډ مسؤلیت لري چې د پلي کوونکو
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نوې پلټنې
• په افغانستان کې د یو اس ایډ پرمختیایي
پروګرامونو لپاره دوام لرونکی پالن جوړونه
• په افغانستان کې د نه -مصرفیدونکي شتمنۍ
کنټرول اړوند د یو اس ایډ طرزالعملونه
• د امریکا قرار داد کوونکو باندې چې په
افغانستان کې د بیارغاونې کارونه پرمخ بیايي،
د افغانستان اسالمي جمهوري له خوا ټاکل
شوې ګمرکي تعرفې ،مالیات او نور فیسونه
• د مخدره توکو پر ضد افغان عملیاتونو لپاره د
هوایي خوځیدنې مالتړ
• د افغانستان د بریښنا سوداګریز کولو بهیر کې
د متحده ایاالتو هڅې د افغانستان بریښنا شرکت
()DABS

د سیګار نظارت

ملګرو د پروګرامونو څخه څارنه کوي تر څو د نه مصرفیدونکي شتمنیو په اړه ورسره مرسته وکړي.
سیګار دا پلټنه په الره اچولې ده تر څو د پلي کوونکي ملګرو لخوا د نه مصرفیدونکي شتمنیو السته
راوړنې څخه د یواس ایډ د څارنې بهیر معلومه کړي .پلټنه به دا هم وارزوي چې د پلي کوونکي ملګرو
لخوا اخیستل شوی شتمني ایا په سمه توګه د بیارغونیزو کارونو څخه د مالتړ لپاره په کار اچول کیږي
او د اړوند و قوانینو او د قرارداد د موادو سره سم له کاره خالصیږي او که نه.

د متحده ایاالتو دمرستو قراردادکوونکو باندې چې په افغانستان کې بیارغونیزې چارې
پرمخ بیايي ،د افغانستان اسالمي جمهوریت له خوا اړول شوې ګمرکي تعرفې ،مالیات،
او نور فیسونه
د امریکا متحده ایاالت په بنیادي توګه په قرارداد کوونکو او فرعي قرارداد کوونکو باندې باور کوي تر
څو په افغانستان کې بیارغونیزپروګرامونه پلي کړي .د افغانستان حکومت د متحده ایاالتو په مرسته پلي
شوو بیارغونیزو پروګرامونو ته د وارد شوي موادو څخه د راپور مطابق ګمرکي تعرفې ،مالیات او نو
ر فیسونه اخلي .دا پلټنه ،چې د کانګرس اندیښنو ته رسیدنه کوي ،معلوموي چې کوم فیسونه باید د مالیې
په توګه ورکړل شي او داچې ایا دا فیس د کارونې وړ بین المللي هوکړه لیکونو سره موافقه لري که نه.
ددې پلټنه د یوې برخې په توګه ،سیګار ارزوي چې د  2014لیږد بهیر څخه وروسته د ایتالفي ځواکونو
د فعالیت کموالې به د افغان دولت په عملیاتي لګښت کومې اغیزې ولري.

د مخدره توکو په وړاندې د افغان مبارزې عملیاتونو لپاره د هوايي خوځیدنې مالتړ
د کوکنارو د کرهڼې او د درمل د قاچاق کمولو لپاره د نړیوالې ټولنې او افغان دولت د هڅو بر سیره،
افغانستان الهم د نړۍ  90سلنه تریاک تولیدوي .د مخدره توکو د قاچاق سوداګري همدا رنګه د یاغي
توب سره مرسته کوي .د متحده ایاالتو د مخدره توکو په وړاند ې دمبارزې سټراتیژي زیار باسي تر څو
د مخ نیونکي عملیاتونو په مرسته یاغیانو ته د بودجې له چمتو کیدلو څخه مخنیوی وکړي .دا عملیاتونه
د متحده ایاالتو او افغان قانون پلي کوونکي چارواکو ته د متحده ایاالتو په مرسته د هوايي خوځیدنې
د چمتو کولو سره تړاو لري .د مخدره توکو پروړاندې د مبارزې پایښت لپاره د افغان ځانګړی میشن
څانګې وړتیاو ته وده ورکولو لپاره چې د هوایي مخ نیوونکي څانګې په نوم هم یادیږي د متحده ایاالتو
هڅې اړینې دي .داپلټنه د متحده ایاالتود حساسې مرستې حدود ټاکي چې د مخدره توکو څخه د مخنیوي
لپاره د قانون پلي کوونکوچارواکو سره تر سره کوي ،د هوايي مخنیوي څانګې سره د مرستې بهیر څخه
د متحده ایاالتو د ادارو څارنه ارزوي ،او همدارنګه پدې اړه ارزونه ترسره کوي چې د متحده ایاالتو
مرستې ترکومه بریده د مخدره توکوپه وړاندې د مبارزې په ډګر کې د هوایي خوځیدنې اوږد مهاله وړتیا
ته وده ورکړې ده.

د افغانستان د بریښنا ګټې سوداګریز کولو په بهیر کې د متحده ایاالتو مرستندویه هڅې
د افغانستان بریښنا شرکت ()DABS
د متحده ایاالتو دولت دیوې خود کفا بریښنایي شبکې موندلو لپاره د پراخو هڅوپه لړکې ،د افغانستان
بریښنا شرکت له سوداګریز کولو او د ملي بریښنا ګټورتو ب څخه مالتړ کوي .په داسې حال کې
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د افغانستان بیا رغونه

I

ځانګړی عمومي پلټونکی

د سیګار نظارت

چې د یو اس ایډ په فنډ ډیرې پروژې پای ته رسیدلي دي ،یواس ایډ هوډمن دی چې د بریښنايي ګټې
پرمختیا څخه د مالتړ لپاره ځینې نوي قراردادونه السلیک کړي .دا پلټنه د متحده ایاالتو هغه مرستندوی
پروګرامونه په نښه کوي چې د افغانستان بريښنا شرکت سوداګریز کولو لپاره یې کړې دي او ددې هڅو
نتایج ارزوي .همدارنګه دا پلټنه د متحده ایاالتو د پلي کوونکو ادارو هغې هڅې ارزوي چې د افغانستان
بریښناشرکت پر خپلو پښو درولو په موخه یې منسجم کړیدي.

روانې پلټنې
سیګار پنځه اضافي روانې پلټنې لري چې د بیارغونې په دریو لویو برخو کې امنیت ،حکومتولي او
پرمختیا پرګرامونه او قراردادونه معاینه کوي .برسیره پردې ،سیګار د بیارغونې دریو لویو بودجو په
اړه د دفاع او بهرنیو چارو وزارت او یو اس ایډ د معامالتو په معلوماتو باندې خپلې بیاکتنې ته ادامه
ورکوي د افغانستان د امنیتي ځواکونو بودیجه ( ،)ASFFد اقتصادي مالتړ بودیجه ( ،)ESFد مخدره
توکو کنټرول او دقانو پلي کولو نړیوال حساب ()INCLE

د  ANSFتسهیالتو لپاره د  ITTسیسټم له شرکت سره د  USACEعملیاتونه ا و د
چلونې قراردادونه
د  2010کال په جوالی کې  USACEد افغان ملي امنیت ځواکونو ته دعملیاتي او مراقبتي تسهیالتو
چمتوکولو لپاره د  ITTسیسټم شرکت سره دوه ثابت قیمت لرونکي قراردادونه السلیک کړ .د 800
میلیون ډالرو په ارزښت دغه قراردادونو د افغانستان په شمال او جنوب کې د اردو او پلیسو لپاره یاد
خدمتونه وړاندي کول د پروګرام د مدیر په وینا ،ممکن دغه قرارداد  660کاري سیمې تر پوښښ الندي
راولي .قراردادونه یو اساسي کال او څلو ر اختیاري کلونه لري ،او غواړي چې قرارداد کونکی د
عملیاتو او مراقبتونو په ټولو برخو کې افغان کار کوونکو ته روزنه ورکړي .سیکار د هغه د لګښت،
مهال ویش ،د قرارداد د شرایطو سره دهغه تطابق ،د قرارداد د څار او پایداری په اړه ارزونه ترسره
کوي DoD OIG .د قراردادونو پر روزنیز بُعد باندي جال پلټنه ترسره کوي.

د افغان ملي پولیسو لپاره د افغانستان له تخنیکي وسایلو سره سمبالولو پروګرام
()A-TEMPاړوند لګښتونه او څارنه
د امنیتي لیږد ګډ اداره کول افغانستان ( )CSTC-Aد  A-TEMPتر پوښښ الندې افغان ملي پولیسو
سره دمرستې په موخه د اوټوموټیف اداره کولو خدمتونه او  PAEدولتي خدماتو شرکت سره قراردادونه
السلیک کړیدي .دا پلټنه به د اصلي او فرعي قرارداد کوونکي ،قرارداد پورې اړوند لګښتونه ،د ګاډو
پرزې او د چلونې مواد حساب ورکونه ،او افغان ملي پولیسو ته د ګاډې لیږدولو له هڅو څخه د دولت پر
څارنه تمرکز وکړي.

د پټرول ،غوړي او تیلو لپاره د افغان ملي پوځ ( )ANAد لوجیستیک وړتیاوې
د امریکا متحده ایاالت د  CSTC-Aله الرې کارکوي تر څو افغان ملي پوځ ( )ANAیو خپلواک او
پایداره لوجیستیکي وړتیا ومومي .پدې ربع کې ،سیګاریوه پلټنه پیل کړې ده چې د نفتي توکو اداره کولو
او ویشلوکې د افغا ن ملي پوځ د وړتیاو پرمختیا لپاره ،د  CSTC-Aد هڅو وضعیت تر څیړنې الندې
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روانې پلټنې
• د افغان ملي امنیتي پوځ د تاسیساتو لپاره د
 ITTسیستمونو شرکت سره د  USACEد
عملیاتو او حفظ او مراقبت قراردادونه
• د افغان ملي پولیسو لپاره د افغانستان په
تخنیکي وسایلو سمبالولو پروګرام (A-
 )TEMPاړوند لګښتونه او څارنه
• د تیلو ،پطرولیم او روغنیاتو په برخه کې د
افغان ملي اردو لوژیستکی وړتیاوې
• په بادغیس والیت کې د دریم غونډ ،د افغان
پوځي قطعاتو  702عسکري قشلې جوړونه
• د نړیوال سوکالي او پرمختیايي شرکت په
ملګرتیا د سهیلي سیمې لپاره د یو اس ایډ
کرهڼیزه پرمختیايي پروژه
• د افغانستان بیارغاونې پورې تړلي د دفاع
وزارت ،بهرنیو چارو وزارت او یو اس ایډ
معامالتو اړوندو معلوماتو ته عدلي کتنه

د سیګار نظارت

نیسي .دغه پلټنــــــــــه به همدا ډول معلومه کړي چه ایا افغان ملي اردو د نفتي توکو په اړه د حساب
ورکولو او د نامسولو کسانو لخوا د تیلو څخه د ګټې اخیستلو او غال په ګډون د فساد ،ناوړه ګټې اخیستلو
او ضیاع د مخ نیوي په برخه کې اړین داخلي کنترول لري او که نه.

په بادغیس والیت کې د دریم غونډ ،د افغان پوځي قطعاتو  207عسکري قشلې
جوړونه
د  2012کال په جنوري کې سیګار یوادعا السته راوړله چې د ناټو روزنیز میشن افغانستان /
 CSTC-Aمخکې له دې چې  USACEد افغان ملي پوځ یوې قشلې رغونې لپاره د  81.3میلیون
ډالرو په لګښت یو قرارداد السلیک کړی و ،کم لګښته قراردادونه یې په پام کې نه نیوله .د متحده ایاالتو
له پوځي چارواکو او  USACEسره د مالحظاتو اړوند غږیدلو په موخه تر کتنې وروسته ،سیګار
درغونې قرارداد د پریکړه نیونې د اساس موندلو لپاره یوه پلټنه پیل کړه.

د نړیوال سوکالي او پرمختیايي شرکت په ملګرتیا سره د سهیلي سیمې لپاره د یو اس
ایډ کرهڼیزه پرمختیايي پروژه
یو اس ایډ د ځایي بي ثباتي سره د مبارزې ،د کرهڼیزو دندو اوعایداتو زیاتول ،ا و دسیمې سره مرسته
کول او د یوې ناامنې ساحې څخه یوه پایداره او خوشاله کرهڼیزاقتصاد درلودونکی سیمې ته اړولو په
موخه د سهیلي سیمې د کرهڼې پرمختیايي پروژې ته فنډ چمتو کوي .د  2012کال په فبروري کې
سیګارځینې ادعاوې السته راوړلې چې د یو اس ایډ پلي کوونکی ملګری نړیوال سوکالي او پرمختیايي
شرکت ( )IRDد ځایي دولتي او پوځي چارواکو سره په سم انسجام راوستلو کې پاتې راغلی وو ،او
همدارنګه ،پرته له قضاوت څخه ډیر لګښتونه یې پر سولرونو او ټرکټورونو مصرف کړی وو .سیګارد
الندې مواردو په اړه پلټنې تر سره کوي تر څو ( )1د سولر او فارمونوټراکټور اخیستلو او ویشلو بنسټ
و ارزوي ،او ( )2دا چې ایا د  IRDلګښتونه د سټراټیژیک ملګرتیا هوکړې لیک او د پروګرام په پام
کې نیول شوي موخو ،سره انډول دي.

ساینسي پلټنې
عامه قانون  ،110-181لکه څنګه چې سمون موندلې ده ،پریکړه کوي چې سیګار پای ته رسیدلو څخه
د مخه اړ ینه ده چې په افغانستان کې د کانګرس لخوا ځانګړی شوې بسپنې یا په نورو حاالتوکې چمتو
شو ي بودجې او د پروګرامونو او عملیاتونو اړوند یو ه وروستۍ قانوني پلټنه د کانګرس اړوندې کمیټې
لپاره ترسره کړي .د مالیات ورکوونکي ډالرو دضایع کیدو ،دوکه او ناوړه کارونې په نښه کولو لپاره،
سیګار ددریو لویو بیارغونیزو بسپنو په اړه معلومات ټولولو او قانوني بیاکتنې ترسره کوي :
•د دفاع وزارت لخوا اداره شویASFF ،
•د یو اس ایډ لخوا اداره شویESF ،
•د بهرنیو چارو وزارت لخوا اداره شوی ،د  INCLEحساب
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د راپور ورکولو په دې دور کې ،سیګار د دفاعي امنیت مرستندویه ادارې ( )DSCAد څارنې دندې
او په افغانستان کې د بیارغونې لګښت اړوند معلوماتو غوښتلو په موخه یوه رسمي خبرتیا خپره کړه.
موخه دا وه چې د سیګار د پلټنې او قانوني دندې تر سره کولو لپاره د  ASFFبسپنه ورکولو اړوند
تفصیلي معلومات السته راولي ،او دا په نښه کړي چې ( )1د  ASFFکومې بسپنې اخیستل شوې دي،
( )2د  ASFFڅومره بسپنې په ځانګرو خریداریو کې کارول شوي دي ،ا و ( )3کوم چارواکي د کاذب
– پردی پوځي خریداريو پیښو کې کارولي دي.

معایني
پدې ربع کې ،سیګار د افغان پولیسو دریو مرکزونو پلټنې بشپړې کړې او په ټولو کې یې ځینې
رغونیزې نیمګړتیاوې موندلې دي .دا په افغانستان کې د امنیتي ځواکونو جوړولو لپاره د متحده ایاالتو
په بسپنه زیربنايي پروژې چې د متحده ایاالتو د پوځي قطعاتو انجینیران – د اتلس نه پورې غاړې د
افغانستان شمال ( )USACE-TANلخوا پلي کیږي ،معاینه کولو لپاره د څلورو معاینو څخه لومړۍ
معاینه ده.
سیګار سږ کال خپل معایناتي پروګرام د وخته پیل کړی ؤ ،ځکه چې ډیرې پلټنې په نښه کړې وې
چې د پایښت په شمول د متحده ایاالتو دزیربنايي پروژو لګښتونه له ګواښ سره مخ دي .سیګار د رغونې
د چارو د کیفیت په اړه ازموینه ترسره کوی او همدا ډول معلومه وي چه ایا تاسیسات د ټاکل شوو اهدافو
او موخو لپاره کارول کیږي او که څنګه.

د افغان سرحدي پولیسو په مرکزونو کې رغونیزې نیمګړتیاوې  19میلیونه پانګونه له
ګواښ سره مخ کوي.
 CSTC-Aد  ASFFڅخه د  19میلیونه ډالرو پانګه السته راوړې ده تر څو د افغانستان په ختیځه پوله
د ننګرهار والیت کې د افغان سرحدي پولیسو لپاره څلو رمرکزونه جوړ کړي .سیګار له دوی څخه د
دریو فیزیکي معاینه ترسره کړې ده .دا معاینه ځکه تر سره شوه چې په نښه کړي
•ایا وداني د قرارداد له موادو سره سم او د رغونې د کارونې وړ معیارونو په پام کې نیولو سره
ترسره شوي.
•ایا د رغونې نیمګړتیاوې له دې څخه مخکې چې  CSTC-Aته تسلیم کړای شی سمې شویدي که
څنګه
•ایا تسهیالت لکه څنګه چې په پام کې نیول شوی ؤ کارول کیږي

موندنې
1.1سیګار د سرحدي پولیسو په درې واړو مرکزونو کې رغونیزې نیمګړتیاوې وموندلې .دا ستونزې
په دې ډول وې  :د اوبه رسونې پایداره سیسټم نشتون ،نیمګړی سیپټیک سیسټم او د ناولو اوبو
تشولو غیرمناسب سیسټم .د سون موادو پایپونو څڅیدنې ،بیل شوي د تخلیې پایپونه ،او د بخارۍ او
هواکښ سیسټمونو ناسم ځای په ځای کول ،نورې نیمګړتیاوې وې.
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امریکایي ډالر پانګه اچونه له خطر سره مخ
کوي
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2.2د سیګار په ګوته کړي ستونزې پرته له سمیدو څخه پاته شوې ،ځکه چې نه قرارداد کوونکي او نه
 USACEد کیفیت ډاډ من کولو لپاره کومه اغیزمنه پروسه نه درلوده.
3.3ددې تسهیالتو ډیری تشې پاتې شولې یا هم د غوښتل شویو موخو لپاره ونه کارول شول .یو مرکز د
اوبه رسونې سم سیسټم نشتون له امله له سره نه کارول کیږي .د یوبل مرکز یو تعمیر چې د مرکز
څا پکې ده ،د چرګانو مرغانچې په توګه کارول کیږي.

سپارښتنې
ددې لپاره چې ډاډینه ترالسه شي چې دسرحدي ګزمې څلور مرکزونو ودانۍ د قرار داد له موادوسره
سم ا و د رغونې مناسب معیارونو په پام کې نیولو سره جوړې شویدي ،سیګار سپارښتنه کوي چې
 USACE-TANالندې ګام پورته کړي :
1.1د څلورو مرکزونو له تسلیمیدو څخه وړاندې د رغونې نیمګړتیا وې په شمول د اوبه رسونې سم
سیسټم نشتون ،سیپټیک او ناولو اوبو لرې کولو سیسټم وضعیت ته نظر واچوي ،او د اضافي لګښت
څخه پرته داسې پریکړه وکړي چې د متحده ایاالتو د حکومت په ګټه وي .په ځانګړې توګه د
نیمګړتیاو رغولو لپاره یو ډیرغوره میتود په ګوته کړ ي ،لکه :
•د قرارداد موادو سره سم د قرارداد کوونکي لخوا بشپړې شي
•تر ضمانت الندې رغونه ،لکه څنګه چې د قرارداد سمونې د وخت چوکاټ او د ضمانت موادو
کې تصریح شویده
•وټاکل شي چې د پروژې تم شوي روپۍ به د نیمګړتیاو له سمولو څخه وروسته قرارداد
کوونکي ته بیرته ګرځول کیږي
2.2په لومړۍ سپارښتنه کې د ټاکنې پر بنسټ ،لکه څنګه چې مخکې هم غوښتنه وشوه د ترمیم کاریو
لپاره یوپالن چمتو کړﺉ ،او څومره مناسبه چې شونی وي ډاډه کړﺉ چې ترمیمونه بشپړې شوي،
معاینه شوي او منل شویدي.
3.3د روانو او راتلونکو رغونو قراردادونو لپاره ،د کیفیت اداره کولو پروګرام ښه اداره کولو په
موخه ،د الندې مواردو په ډاډه کولو سره د فیډرال السته راوړلو قانون او‑‑USACE ER
 118016څخه پیروي وکړﺉ :
•د  USACEهر استوګن  /سیمې دفتر د کارونې وړ ډاډمن کیفیت څارلو پروګرام ته السرسي
لري او پرې خبردی.
•قرارداد کوونکی د قرارداد کوونکوکیفیت لپاره د کنټرول یو اغیرمن پروګرام چمتو کړی چې،

روان تفتیشــــــــــات
• په وردګ کې د افغان ملي پولیس روزنیز
مرکز ()USACE
• د افغان ملي اردو د جالل اباد پایګاه
()USACE
• د افغان ملي اردو تاسیسات ،د قندوز والیت –
 2/209مرکزونه ()USACE

د کیفیت ډاډه کولو پروګرام له لوري یې ارزونه او څارنه تر سره کیږي.
•د لیږد پروسې یو ې برخې په توګه ،د پروژې په پای کې د رغونې کیفیت ډاډه کولو لپاره،
رغونیزې نیمګړتیاوې وڅارل شي او په ترتیب سره ترمیم شي.
4.4د لیږد پروسې له موادو سره سم ،ډاډه کړﺉ چې د تسهیالتو اغیزمنې او خوندي کارونې لپاره د
سیمه ییز همغږی غبرګون مرکز اړین عملیاتونه او د څارنې الرښوونې او همدارنګه وړ تخنیکي
اسناد چمتو کوي.
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د ادارې تبصرې
 USACE-TANد سپارښتنو سره موافقه وښودله او د پلي کولو لپاره یې خپل سرته رسولي یا تر
کارالندې ګامونه په ګوته کړه USACE-TAN .همدارنګه وویلې چې ددې سرحدي پوستو سیمه کې
د جدي امنیتي ستونز و له امله دوی نشي کولی تر څو په عادي توګه د کیفیت اداره کولو ګامونه پورته
کړي .همدارنګه دا وویلې چې دا سرحدي پوستې په ډیرلرې او د السرسۍ څخه پرته سیمو کې دي.
سیګاردا ننګونې مني ،خوپدې باور دی چې  USACE-TANاړتیا لري تر څو د پروژې له لیږد څخه
وړاندې د ځینې مسایلو په اړه لکه د کیفیت غوښتل شوی راپور ،د قرارداد کوونکي څخه وغواړي

روانې معاینې
سیګار په وردګ ،ننګرهاراو کندز والیتونو کې د افغان ملي امنیت ځواکونو لپاره د تسهیالتو
رغونیزوپروژو چې د  USACEلخوا قراردا د شوي ،درې معاینې ترسره کوي .د سیګارپلټنې موندلي
چې د  2012مالي کال تر پایه پورې د امریکا متحده ایاالتو یو اځي په امنیتي سکټور کې د افغان ملي
پولیس او ملي پوځ لپاره لږ تر لږه د  900تسهیالتو جوړولو پالن کړې ده .سیګار په کندز ،وردګ او
ننګرهار کې د  ANSFتسهیالتو ازموینه ترسره کوي چې ایا د غوښتل شوي موخې لپاره عملیات او
څارنه کیږي که څنګه.

تحقیقات

 2.1شکل

د راپور ورکولو پدې دورکې ،د سیګار پلټنې په افغانستان او متحده ایاالتو کې د بندي کیدل ا و تورن

کیدلو ،همدارنګه د  900,000څخه زیات ډالرو بیرته ګرځیدل او د قراردادونو شاوخوا  50میلیونه ډالر

د سیګار تحقیقات :د  2012م کال د جون  30پورې
د پرانیستو تحقیقاتو شمیر

خوندي ساتل کیدو المل شوېدي .د سیګار پلټنو په نتیجه کې دوه کسان مجرم ،پنځه کسان بندي او اووه
کسان تورن شویدي .د مخکنیو سپارښتنو په ځواب کې پلي کوونکي ادارې  23کسان له دندې څخه ګوښه

ټﻮﻝ 188 :

کړیدي .د سیګار ګرمه لیکه  35شکایتونه السته راوړیدي ،چې له دوی څخه څلور یې نوو پلټنو به لمن
وهلي دي .همدارنګه پدې ربع کې د سیګار ځانګړې غړي ،د امریکاپوځ یو پخوانی احتیاطي قوماندان
په افغانستان کې د متحده ایاالتو د عملیاتونه له پیل څخه وروسته ترټولو نه لوی رشوت اخیستنې په تور

ﻋﺎﻣﻪ ﺗﺪﺍﺭﮐﺎﺗﻲ ﭼﻠﺒﺎﺯﻱ
94
 /ﻓﺴﺎﺩ
ﺭﺷﻮﺕ
55

محکمې ته وړاندې کولو سره ،د ولسي خدماتو جایزې تر السه کړل.
سیګار د فساد په وړاندې نړیوال عملیاتي ځواک ( )ICCTFاو افغان قانون پلي کوونکو په چوکاټ
کې د متحده ایاالتو قانون پلي کوونکو ادارو سره مرسته کوي تر څو په قرارداد او تدارکاتو کې د دوکې،
فساد او غال په اړه تحقیقات تر سره کړي .سیګاردا ربع د  188جرمي پرانستو تحقیقاتو سره تړي چې له
دوی څخه په  132هغو کې د پلټنو مسؤلیت په غاړه لري .د  2012کال د مارچ  31څخه د جون تر30
پورې سیګار 25نوې پلټنې پرانیستي او یوه یې تړلې ده .د  25پرانستو تحقیقاتو په  17هغو کې سیګار
الرښوده اداره ده .د سیګار پنځوس سلنه پیښې په تدارکاتوکې دوکې په اړه دي ،لکه چې په  2.1شکل
کې ښودل شوې ؛ 29سلنې یې د عامه فساد او رشوت په اړه دي .پاتې  21سلنې په بیارغونیزو بسپنو

ﺩ ﺷﺘﻤﻨۍ
ﺍﻭﺧﺪﻣﺎﺗﻮ ﻏﻼ
14
ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ
ﺟﻨﺎﻳﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
14
سرچینه :د سیګار تحقیقاتو ریاست7/12/2012 ،

کې د غال او داسې نور غیر قانوني کارونو په اړه دي.
د جنايي او مدني دعواوې جوړولو برسیره ،د سیګارڅیړونکي د قرارداد کوونکي چارواکو سره
مرسته کوي تر څو نیمګړی کارکوونکي قرارداد یان په نښه کړي .سیګار همدارنګه د فساد -په وړاندې
مبارزه کوونکو ادارو څخه مالتړکوي لکه عملي ځواک  ،2010چې د دفاع وزارت لخوا جوړشوی ؤ
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ﺍﺭﺯﻭﻧﯥ
6

د سیګار نظارت

ترڅو په قرارداد او تدارکاتوکې د دوکې سره مبارزه وکړي او ترهګرو ته د متحده ایاالتو د بسپنو څخه
ګټه اخیستنه ګرانه کړي.

نوي نوښتونه
پدې ربع کې د سیګار څیړونکي دوه نوي نوښتونه پیل کړي .لومړۍ ،د سوداګرۍ وزارت سره په
همغږۍ ،په جنايي شبکو پورې تړلي کسان یا شرکتونه په نښه کوي .دویم ،د پوځ جنايي تحقیقاتو له
عملیاتي ځواک ()CITFسره د معلوماتو په شریکولو مرسته کوي ،تر څو جنايي تحقیقات پرمختګ
وکړي.
سیګارد سوداګري وزارت سره کار کوي ترڅو ډاډه کړي کوم کسان یا شرکتونه چې د جنايي کړیو
سره یې تړاو وموندل شي ،د وزارت په هغه لست کې وکښل شي چې له دوی سره به متحده ایاالت هیڅ
سوداګریز معامله نکوي .کوم کسان یا شرکتونه چې پدې لست کې وکښل شول ،په افغانستان کې د متحده
ایاالتو په بسپنه د بیارغونیزو قراردادونو څخه وځنډول شي یا ګوښه کړای شي.
سیګار خپل یو پخوانی څیړونکی د  CITFسره په دنده ګومارلې ده تر څو د افغانستان بیارغونې
لپاره تخصیص شوې بسپنې جنايي پیښو اړوند د معلوماتو بدلونه اسانه کړي CITF .پیچلی ډیټا بیس
او معلوماتو ته السرسي لري چې په افغانستان کې دننه یا چاپیر د جنايي شبکو په اړه د سیګار عملیاتي
پوهه زیاتولی شي CITF .د روانو جنايي تحقیقاتو په اړ ه سیګارته ځینې استخباراتي مواد چمتوکړي او
لیږلي دي .سیګار د دعوی په مخته وړلو کې له دې معلوماتو څخه کار اخلي .سیګار او  CITFد اړیکو
رسمي کولو لپاره د تفاهم یو یادښت په السلیک کولو فکر کوي.

د سیګار کارکوونکي داسې کسان دي چې د  2002م کال څخه دیخوا په افغانستان کې د عامه خدماتو جایزې موندلي
او د رشوه اخیستنې ډیرې لویې پیښې یې په بریالی توګه څارلي او څیړلي دي .د ښي نه چپې خوا ته  :ډانیس فیزپریک
( ،)AUSAکاسټا سوجیلکویچ ( ،)AUSAای.جې.کیلي ( ،)DEAسټیف باالګ ( ،)DEAمارک بروسو (،)DEA
جوانا کوردوا ( ،)DCISجان ګوډ پسټر ( ،)FBIوای مان لیونګ (سیګار ) ،نیل ایچ.مک برایډ (USA-EDVA). Not
 :picturedفیلیپ کازن (سیګار).
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د سیګار غړي د ولسي خدمت جایزې تر السه کوي
د  2012کال د می په  11د سیګار دوه ځانګړي غړي فیلیپ کازن او وای من النګ په افغانستان کې
د متحده ایاالتو دبیارغونیزو هڅو له پیل کولوڅخه وروسته په  2002کال کې ،د ستر رشوت اخیستنې
پیښې د څیړلو په بدل کې د ولسي خدمت جایزې ترالسه کړل .د ویرجینیا ایالت ختیځه ولسوالي لپاره
د متحده ایاالتو څارنوال د فیډرال دوسیې په څیړنه کې د غیر معمولي خدمت ترسره کولو په بدل کې د
سیګار ،د فډرال تحقیقاتو اداره ( ،)FBIد جنايي تحقیقاتو دفاعي خدمتونه ( ،)DCISددرمل قانون پلي
کونکی ادارې ( )DEAځانګړي غړوته جایزې وړاندې کړې ،چې یو بل سره په ګډ ه د سیډارت هانډا په
وړاندې یوه دوسیه جوړه کړې وه کوم چې د امریکاپوځ یو پخوانی احتیاطي قوماندان ؤ او د میلیونو ډالر
رشوت ټول کړی ؤ همدارنګه یو پالن یې کښلی ؤ چې له مخه یې د سهیل ختیځ اسیا هیرویین په متحد ه
ایاالتو کې خپروله .هانډا د زندان په لسو کالو سزا محکوم شو.
په ستاینلیک کې راغلي چې “ ښاغلی فیلیپ کازن په افغانستان کې د کارسړی ؤ ” همدارنګه راغلي
چې څنګه فیلیپ وتوانیده چې یو پټ ګروپ رامینځته کړي تر څو د یو کال لپاره هانډا او د هانډا اړیکې
تر نظر الندې ونیسي .په پای کې هانډا وویل چې څنګه یې په افغانستان کې د یو شپږ میاشتنۍ بخل موده
کې د متحده ایاالتوپه بسپنو ،رغونیزوقراردادونوڅخه د رشوت اخیستنې په نتیجه کې دوه میلیونه مالیه
ورکوونکي ډالرو څخه زیات ټول کړی ؤ .د  FBI، DCISاو  DEAسره کارکوونکی ځانګړی غړی،
وای من لیونګ د قرارداد او بانکي اسنادو ټولولو ،او د هانډا پخواني پوځي ملګري او مدیرانو سره د
مرکو په مرسته یوه جنايي دوسیه جوړه کړه.

تحقیقاتي نتایج
پدې ربع کې د سیګار تحقیقات د  900,000ډالرو څخه زیات بیرته ګرځولي او  50میلیونه ډالریې په
قراردادونو کې خوندي ساتلي ،همدارنګه د دوو کسانو تورن کیدو ،د شپږو مجرمیت او د پنځو کسانو
بندي کیدلو المل شویدي.

تحقیقاتو د  USAFپه قرارداد کې د  914,477ډالر بیرته السته راوړي دي.
د سیګارا و د ځانګړو تحقیقاتو لپاره د متحده ایاالتوهوایي ځواک ( )OSIپه یوه ګډ ه څیړنه کې د
 917,477ډالرو په کچه زیات ورکړشوي روپۍ بیرته وګرځول شوې .پلټنه وموندله چې په افغانستان
کې د متحده ایاالتو دولت قراردادي د یو -ثابته -بیه درلودونکی قرارداد د موادو سره سم د امنیتي
پرسونل په شمیر کې پاتې راغلی او په نتیجه کې یې د متحده ایاالتو پرهوايي ځواک اضافي لګښت
اړولی ؤ .داسې وانګیرل شو چې امنیتي پرسونل د بګرام او قندهار هوايي میدانونو لپاره ټاکل شوي ؤ.
پلټنه وښودله چې د قرارداد موادو په پلي کولو کې د قرارداد کوونکي پاتې راتلل ددې المل شو چې د
متحده ایاالتو حکومت په ناسمه توګه تاواني شي .د سیګار او  OSIپلټنې په نتیجه کې ،د متحده ایاالتو
حکومت په منصفانه توګه دقرارداد سره برابرولو له الرې ټول اضافي لګښتونه بیرته وګرځول.
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د بیارغونې قراردادونو کې  50میلیونه ډالر خوندي وساتل شو
پدې ربع کې د مالیه ورکوونکي امریکايي ډالرو خوندي ساتلو لپاره د سیګار نوښت ،چې د قرارداد
کوونکي چارواکو سره یې مرسته کوله تر څو نیمګړی کارکوونکي قراردادیان په نښه کړي ،ددې المل
شو چې ډیرقراردادونه د نیمګړتیاو له امله پای ته ورسول شي .د پای ته رسولو په نتیجه کې  50میلیونه
ډالر خوندي وساتل شو چې په نورو حاالتو کې باید قراردادیانو ته سپارل شوي وای .پای ته رسول شوي
قراردادونه په الندې ډول ؤ :
•د افغان ملي پو ځ لپاره د ازموینې او مهماتو مرکز جوړونه چې د  40.6میلیونه ډالرو په لګښت
د  USACEلخوا قرارداد شوی ؤ ،د نه قانع کوونکي پرمختګ له امله پای ته ورسول شو چې په
نتیجه کې یې  37میلیونه ډالر خوندي وساتل شو .قراردا د کوونکی په څومره موده کې چې باید د
کار  87سلنه یې بشپړ کړې وای یواځې لس سلنه یې بشپړ کړی ؤ.
•د متحده ایاالتو پوځ د انجینیرانو قطعې( )USACEلخوا د  36.1میلیونه ډالرو په لګښت یو
رغونیز قرارداد ،د نیمګړتیاو له امله پای ته ورسول شو ،چې په نتیجه کې یې د متحده ایاالتو
دولت  3.8میلیونه ډالر خوندي وساتل شو .د سیګاریوه پلټنه وموندله چې قرارداد کوونکی د روپۍ
ورکولو ډیروتصدیق لیکونو غلط ایستل او فرعي قراردادیان ،د موادو رسوونکي او کارګرانو ته د
روپۍ نه ورکولو په څیر غیر قانوني کړنو باندې اخته ؤ.
•په  2011کال کې د کم – مانډر بیړنی غبرګون پروګرام ( )CERPترمشري الندې په مخته تللی
عملیات کوونکي مرکز ( )FOBسالیرنو کې د مشکوکو پروژو اړوند د سیګار بیاکتنې د قوماندې
مشران دې ته وهڅول چې د ځان له طرفه ارزونه او پلټنه تر سره کړي .د اپریل میاشتې تر لسمې
پورې ،په ټولیزه توګه د  19میلیونه ډالر په ارزښت پروژې پای ته رسول شوي دي ،چې په نتیجه
کې یې په مشکوکو پروژو باندې د  9میلیونه ډالر لګښت څخه مخنیوی شوې ده.

دولتي قراردادکوونکی په مخابراتي چل ،د هویت پټونه اوتوطیه کولو تورن شو
د  2012کال د جون په  27یو ستر فیډرال منصفه هییت د متحده ایاالتو یو قرارداد کوونکی چې په
افغانستان کې کارکوله دمتحده ایاالتو تیرایستلو په موخه د مخابراتي چل ،د څیرې ورانوونکی پټونه
او توطیه جوړولو په جرمونو تورن کړ .درې یادشوي تورونه د شمالي کرولینا د ختیځې ولسوالۍ په
محکمه کې د سیګار او د پوځ دجنايي پلټنو څانګې ( )CIDد روانې پلټنې په نتیجه کې السته راغلل.
د تور په وینا ،الویټ ډومینیک او نور ملګري یې د متحده ایاالتو حکومت تیر ایستلو لپاره په شمالي
کارولیناکې د امریکايي سره صلیب په دفتر کې فایټ ویل ته ټیلیفون کړی ؤ او په دروغو یې ویلی ؤ
چې د مدعي علیه ورور په ملواکي ،ویسکونسین کې مړ شوی دی .پرډومینیک ادعاشویده چې د پوهې
برسیره ددې المل شوی چې امریکايي سره صلیب د مړینې دروغه خبرتیا په افغانستان کې مدعي علیه
ته واستوي .مدعي علیه د مړینې دروغه خبرتیا د معاش وړاندې اخیستلو او رخصتي السته راوړلو لپاره
وکاروله پدې پلمه چې ګنې د خپل ورور جنازې ته به ځان ورسوي ،ددې ټولو لګښت په ټګي سره د
متحده ایاالتوپرغاړه اچول شوی ؤ.
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د متحده ایاالتود پوځ حوالداراو ملکي قرارداد کوونکی د  1.7میلیونه ډالرو په لګښت
غالشوې تیلو په اړوند په رشوت اخیستلو تورن شویدي
د  2012کال د جون په  12د امریکايي پوځ یو حوالدار او یوپوځي قرارداد کوونکی د امریکا کولرادو
ولسوالي په محکمه کې د  FOBزیرمې څخه د جټ الوتکو له تیلو څخه نژدې  1.7میلیونه ډالرو په
غالکولو تورن شول .ډلګۍ مشر کریسټوفر ویفر او جاناتان هایټور ،د فلورشرکت یو تن کارکوونکی،
د متحده ایاالتو تیرایستنې په توطیه او رشوت اخیستلو تورن شوی دی .سیګار ،د دوو مخکني دسیګار
سرچینو په مرسته دا پلټنه پيل کړې ده.
د تورن کولو اسنادو په وینا ،ویفر او هایټاور په وړاندې عملیات کوونکي مرکز کې ،چې د جټ تیلو
ویشلو یو مرکزدی ،په کار بوخت ؤ .ویفر د تیلو ویشلو څخه څارنه کوله ؛ فلور شرکت ،د تیل اچولو
اډې لپاره کارکوونکي چمتوکوله.
تورونه وایي چې ویفر او هایټاور د  100الري بارونوپه کچه د جټ تیلو غال لپاره الره هواره کړي
ول .دوی باندې ادعاشویده چې د الریو دشرکت یواستازي سره توطیه جوړه کړې تر څو د مرکز څخه
د تیلو ویستلو لپاره په دروغو د ټرانسپورټیشن اسناد چمتو کړي د تورن کولو اسنادو په وینا ،ویفر او
هایټاور د توطیې له یوبل ملګري سره د تیلو لومړۍ الرۍ په ویستلو  5,000ډالر السته راوړي ول.
دا غال د  2010کال د جنوري ا و جوالی میاشتو تر مینځ پیښه شوې ده .د خپریدو په وخت کې
کومه ازمیښتي نیټه نده ښودل شوې.

د امریکایي پوځ دوه سرتیري د رشوت په تور مجرم وګڼل شو
پدې ربع کې ،د امریکايي پوځ دوه سرتیري د افغانستان په پرمخ تللی عملیات کولو مرکز کې د جټ
سون مواد و غال په طرحه کې د الس لرلو په تور مجرم پیژندل شویدي .سیګار د  ICCTFله نورو
غړو سره یو ځای پلټنه په الره اچولې ده.
د  2012کال د جون په اتمه ډلګی مشر رینالډ ډیکسون او متخصص الري ایمونس د متحده ایاالتو د
هاوايي محکمې قاضي مخې ته وړاندې شوې دوسیې له مخې ،په رشوت کې د الس لرلو په تور مجرم
پیژندل شویدي .د محکمې اسناد و له مخې ،دا دوه کسان د افغانستان جالل آباد ته نژدې ،د  FOBزیرمو
څخه د چلوونکي  -8سون موادو په زرهاوو ګیلن غالکولو لپاره د توطیې په جوړولو کې الس درلود.
د محکمې پریکړه به د  2012کال د اوکټوبر په څلورمه خپره شي .ډیکسون او ایموس د پیښې جبران
کولو لپاره به تر 15کاله بند ،جریمې او دستورونو سره مخ کیږي.
د امریکا پوځ د  FOBزیرمو کې د مرکز اړتیاو لپاره همدارنګه بل  FOBته د لیږد ولو لپاره،
سون مواد ذخیره کوي .ډیکسون د ساتونکو ټانکونو څخه د ټکټر ټانکونو ته د پټرولیم لیږدولو پړه په
غاړه لري .د محکمې اسناد ښيي چې ایمونس یا کوم بل توطیه جوړوونکی د دروغ ټرانسپورټیشن
خوځښتونو او د مرکز څخه د تیل ایستلو پوځي فرمان چمتوکړي چې له مخې یې تیل د یو مرکز څخه
بل مرکز لپاره ویستل کیدای شي .مدعي علیه او ددوی د توطیې ملګري د سون مواد د افغان پوځ په یو
بارچلونکی قراردادي باندې خرڅ کړی ،چې خپل ګاډي به یې په پټه توګه د ورځې په داسې وخت کې
ډکوله چې بد ګماني رابرسیره نکړي .کمپني د مرکز څخه د تیلو ویستلو لپاره دروغ اسناد چمتو کړی ؤ
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د امریکا حکومت اټکل کړې چې ډیکسون ،ایمونس او ناپیژندل شوي د توطیې ملګري د جټ
 135,000ګیلن تیل خرڅ کړي دي .دوی په هر ټرک کې  3,000ګیلن په سر  6,000ډالر اخیستل.
ددوی احساساتي پریکړویوې برخې په توګه ،ډیکسون او ایمونس د پلټنې په ترڅ کې بیالبیل د روپیو
مبلغ فیډرال پولیسو ته ورکړي دي.
ددې پلټنې په نتیجه کې ،پوځي چارواکو د  FOBزیرمو څخه د تیلو ویستلو غوښتنې له سره ډیزاین
کړي دي ،تر څو د بدلون یا جوړونې ګواښ کچه ټیټه کړي.

افغان قرارداد کوونکی په رشوت اخیستلو تورن شوی دی
د راپورورکولو پدې موده کې ،محمد ځدران ،یو افغان تیل چلوونکی قراردادي ،د امریکا یو عسکر ته
په رشوت ورکولو تورن شویدی .سیګار دا پلټنه هغه وخت پیل کړه چې د یو مرسته کوونکي شاهد څخه
یې راپور تر السه کړل چې یو افغان قراردادي د هوا له الرې  FOBپه انتقالولو کې د مرستې لپاره یو
امریکايي عسکر ته د روپۍ ورکولو وړاندیزکړی ؤ سیګار او د  ICCTFنور غړي دافغان مدافع وکالو
دفتر سره یوځای کارکوي تر څو د ځدراڼ څارنه په بصري او بریښنايي ډول تر سره کړي .ځدراڼ پدې
تور نیول شوی ؤ چې دمرکز څخه  800ګیلن تیلو ایستلو لپاره یو مرستندوی شاهد ته یې لومړۍ د رشو
ت وړاندیزکړی ؤ او وروسته رشوت ورکړی ؤ .افغان چارواکو ځدراڼ ددوو ټرک چلوونکو سره یو
ځای بندي کړي دي .د پیښې تعقیب د مدافعو وکیالنو په دفتر کې د فساد سره دمبارزې څانګې په غاړه
دی.

افغان قراردادکوونکی بندي شو
د راپور ورکولو پدې موده کې ،یو افغانی ،ایوبي محمد حامد ،د سیګار او  ICCTFنورو غړو د پلټنې
په نتیجه کې د رشوت او مالیې پورې تړلې جرمونو په تور د افغان قانون په بنسټ د افغاني چارواکو
لخوا بندي شوی دی .د  2012کال د جون په  ،30سیګار ا و د  ICCTFنورې غړي په بګرام هوايي
میدان کې د بشري مرستو انګړ په هکله یوه څیړنه په الره واچوله .د مدافعو وکیالنوعمومي دفتر د
فساد ضد څانګې غړي او سیګار د حامد سره یوه مرکه ترسره کړه ،کوم چې د بشري مرستو انګړته د
ننوتلو اجازې موندلو لپاره یې د متحده ایاالتو یو عسکر ته د  25,000ډالر رشوت ورکولو اقرار کړی
ؤ .حامد د متحده ایاالتو سره قرارداد درلود چې د مرستو انګړ څخه ساتنه وکړي او د اړتیا په صورت
کې افغانانو ته د بشري هوساینې مواد چمتوکړي .پلټنه ځکه پیل شوه چې حامد امریکايي پرسونل ته
په رشوت ورکولو ،ټیټ کیفیت لرونکي مواد برابرول ،د بارچلونکو شرکتونو سره توطیه جوړولو د
هغوشرکتونو په شمول چې ده ته یې د هوساینې توکو د ټرانسپورټ بیې زیاتولو په بدل کې پټې ګټې
ورکولې ،تورن ؤ.

تعلیق او تعطیل یا مخنیوی
د راپور ورکولو پدې موده کې ،سیګارد  49کسانو یا شرکتونو د ځنډولو یا ګوښه کولو غوښتنه کړې ده،
چې پدې سره د غوښتنو شمیر  146ته ( 80کسان او  66شرکتونه ) رسیږي ،لکه چې په  2.2شکل
کې ښود ل شوې ده .پدې ربع کې پلي کوونکي ادارې  23کسان له دندې څخه ګوښه کړې دي .د 2012
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کال د جون تر دیرشمې پورې ،د سیګار غوښتنو د  35کسانو تعلیق 38 ،کسانو له کاره ګوښه کیدلو
المل شوي او د متحده ایاالتو په مرسته د بیارغونې کارونو باندې بوخت د  82کسانو یا شرکتونو له کار
څخه ګوښه کیدلو غوښتنې کړیدي .سیګار په  2011مالي کال کې دا تعرضي ځنډول او ګوښه کول ځکه
تر سره کړ چې په افغانستان کې دقرار داد کوونکو لخوا د جدي ستونزو لکه چل ،فساد او نیمګړی کار
کولو مخه ونیسي.
پدې ربع کې د ګوښه کولو او ځنډولو  26پیښې هغو کسانو یا شرکتونو پورې اړه درلودې چې د
افغانانو لپاره د یو اس ایډ په مرسته د وړو او متوسطو پرمختیايي پروژو مسؤلیت په غاړه وه .غوښتنې
د تورن په دروغو خبرو ،دروغې ادعاوې ،غال او کارګرانو او فرعي قراردادیانو ته د روپۍ نه ورکولو
پر بنسټ والړې شوې وې 14 .نور کسان او شرکتونه د رشوت په تور ،دروغې ادعاوې او په افغانستان
کې شته شورشیانو او جنایي ډلو ته د موادو په رسولو کې د مرستې په تور ادارو ته د ګوښه کولو لپاره
پیژندل شويدي.
سیګار په دوو ترینګلو برخو کې خپل ځنډول او ګوښه کولو ته ادامه ورکوي  :د میشتو کوربه کسانو
بارچلونکو قراردادیانو په مرسته د چلبازۍ په ګوته کول او مخنیوی کول ،او د قراردادیانو لخوا ځايي
افغان قراردادیانو ته د وسایلو او خدماتو په وړاندې روپۍ نه ورکولو څخه مخنیوی .پدې برخو کې د
سیګار پلټنې مرسته کوي تر څو افغان قرارداد کوونکي ټولنې قانون ته درناوی وکړي ،ځايي ټولنو ته د
قراردادي ډالرو بهیر ترکنټرول الندې راولي او داسې سوداګرۍ ته وده ورکوي چې په راتلونکي کې د
نړیوالې ټولنې په بسپنه د بیارغونیزو پروژو پرمختګ المل ګرځي.

 2.2شکل

د سیګار تحقیقات :د دندې ځنډولو یاهم د ندې څخه ګوښه کیدلو زیاتیدونکي پیښې،
Q2 FY 2011–Q3 FY 2012
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سرچینه :د سیګار تحقیقاتو ریاست7/11/2012 ،
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سیګار د بشپړشویو پلټنو پر بنسټ د متحده ایاالتو ادارې داسې ګامونه پورته کړي چې له امله یې
هغو شرکتونوته چې په ناوړو کارونوتورن دي د فډرال قراردادونه یا مرستې نه ورکوي د ځنډولو
یاګوښه کولو لپاره غوښتنې کوي .سیګار یوې ادارې ته د ګام پورته کولو لپاره ټول اړین اسنادچمتو
کوي .برسیره پردې چه د اړینو ګامونو په موخه اداراتو د موارد راجع کیږي ،سیګار د دندو تعلیق او د
هغه څخه ممانعت د بیارغونې په برخه کې د یو اصالحي ګام په توګه د مطرح کولو په موخه هم اړین
ګامونه اوچت کړي دي.
یوزاي بامسولیته اداراتو د قراردادو د ورکولو په هدف د دندو څخه ممانعت او د هغه تعلیق یو مهم
اصل دي .د سیګار پروګرام په افغانستان کې د دریو ننګونو څخه چې د متحده ایاالتو دتګالرې او د
قرارداد کولو احتمالي پیښو له امله رامینځته کیږي ،څارنه کوي  :چټک عمل ته اړتیا ،د افغان وګړو
او کمپنیو په برخه کې د امریکا متحده ایاالتو محدود صالحیتونه او د دویم الس یا فرعي قراردادیانو د
بررسی په برخه کې بیالبیلې ننګونې او مشکالت
د  2012کال د جون تر دیرشمې پورې د سیګار لخوا د ځنډولو او ګوښه کولو غوښتنو بشپړ لست
ددې راپور په ضمیمه  Dراغلې دي.

د سیګار کارکوونکي

د راپور ورکولو پدې مرحله کې سیګار د خپلو کارکوونکو شمیره د  147څخه  165فدرال کار کوونکو
ته اوچته کړه .سیګار د نوروګومارلو وړاندیزونه هم کړیدي چې د  2012کال د اګست تر پایه پورې به
د سیګار بشپړ وخت کارکونکو شمیر  175کسانو ته ورسیږي.سیګار هوډ لري چې په  2013مالي کال
کې داشمیر  200ته پورته کړي.
سیګار دکارکوونکو لپاره  33رسمي بستونه په کابل کې د متحده ایاالتو په سفارت کې او  16رسمي
بستونه د سفارت څخه بهر بستونه لري .سیګار خپل غړي دهیواد په بیالبیلو ځایونو کې په کار ګومارلي
دي لکه کندهار ،بګرام هوایي میدان ،لیترنیک کیمپFOB ،سالرنو ،په کابل کې د USFOR-A
اداري مرکزونه ،او په هرات کې د متحده ایاالتو قونسلګري ،لکه چې په  2.3شکل کې ښودل شوې
دي .سیګار د کابل په دفتر کې د خپلو تحقیقاتو او پلټنو سره د مرستې لپار ه څلور ځایي افغانان په دنده
ګومارلي .برسیره پردې سیګار د لنډ وخت لپاره د نیمه ورځې کارکوونکو سره چه په افغانستان کې ځای
پر ځای شوي دي خپلو مرستو ته دوام ورکوي .پدې ربع کې ،سیګار په افغانستان کې د  95ورځولپاره
 8موقتي غړي درلود.
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 2.3شکل

په افغانستان کې د سیګار شتون
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ﭘﮑﺘﻴﺎ
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ﭘﻠټﻨﯥ ﺍﻭ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻮ ﮐﺎﺭ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐړﻱ
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د قاضیانو نوی نسل
په افغانستان کې د قاضیانو لپاره د دوکلن پروګرام فارغینو د جون په  20د
افغانستان په سترې محکمې کې د افغان او امریکایي مسولینو خبرې واوریدې .د
متحده ایاالتو د نړیوالې پراختیا ادارې د هغه پروګرام لپاره چې کلرکوونکو ته د
نصاب د ودې او د ښونیزو سیستمونو په اړه زده کړې ورکوي تخنیکي مرستي
برابرې کریدي( .په کابل کښی د امریکا متحده ایاالتو د سفارت انځور)
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د بيا رغونې تازه حال

”مونږ باید په څلورو ګروپونو کې تر ټولو پیاوړې
همکاري تامین کړو  ،تر څو د بدلون لسیزه سمې
پایلې ولري :افغان حکومت او خلک ،تر ټولو مخکې
او لومړی نړیواله ټولنه ،د افغانستان ګاونډي؛ او
خصوصي سکتور“.
—د بهرنیو چارو وزیره هیلري رودام کلینټن

سرچینه” :DoS :د افغانستان په اړه په ټوکیو کنفرانس کې د بهرنیو چارو د وزیرې هیلري رودام کلنټن مالحظې“ 2021/7/8
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بشپړه کتنه
دریمه برخه د افغانستان په بیا رغونه کې د السته راوړنو ،ننګونو ،او لومړیتوبونو په اړه تازه معلومات
وړاندې کوي ،ترڅو د څارنې لپاره شرایط چمتو کړي .د دغو هڅو په تړاو د سیګار روانې او بشپړې
شوې پلټنې په وړو مقالو کې پیژندل شويدي .لومړني سکشن ته د ال زیاتو جزییاتو د موندلو لپاره
مراجعه وکړئ.
پدې برخه کې سیګار د  110-181عامه قانون په پیروي هغه اسناد وړاندې کوي چې د نورو برخو
برسیړه فرمان ورکړل شوی چې د افغانستان د بیارغونې د فعالیتونو په تړاو کانګرس ته په هره ربع کې
راپور وړاندي کړي.
•د ځانګړیو شویو بسپنو لګول او د هغو ژمنې
•د متحده ایاالتو د حکومت په شته والي کې د قراردادونو ،هوکړو ،او بخښنو د میکانزمونو په اړه
څرګندونې
•د متحده ایاالتو د حکومت په شته والي کې تمویل شویو پروژو او پروګرامونو ته د بهرنیو
هیوادونو یا نړیوالو سازمانو له خو چمتو شوې بسپنې

موضوعات

دغه برخه په ځان کې نورې فرعې څانګي لري :د مرستو حالت ،امنیت ،حکومتداري او اقتصادي او
ټولنیزه پراختیا.
د مرستو د څرنګوالې څپرکی د افغانستان د بیارغونې لپاره د ځانګړیو شویو پیسو  ،ژمنه شویو او
ورکول شویو پیسو په اړه څرګندونې کوي ،په دي کی د متحد ایاالتو او نړیوالو متحدینو بسپنې شاملې
دي.
د دریو نورو برخو سمبالول هغو دریو ستنو ته څرګندونه ورکوي چې له لومړیتوب ورکولو او د
پالن پراختیا سره تړاو لري ،دې ته د  2010کال په جوالی کې په یو نړیوال کنفرانس کې ودخ ورکړل
شوه او د افغان حکومت له لوري یې اعالن وشو.
د امنیت برخه د متحده ایاالتو هغه هڅي څرګندوي چې د افغان ملي امنیتي ځواکونو (ملي اردو او
ملي پولیسو) د پیاوړتیا لپاره یې کړیدي .له خصوصي امنیتي قرادادیانو د مسولیت لیږد ،او د مخدراتو پر
وړاندې مبارزه هم پکښي شامله ده.
د حکومتدارۍ برخه د افغان حکومت پر هغو پرمختګونو کتنه کوي چې د ظرفیت جوړولو ،د قانون
د واک لومړیتوبونو ،او د بشر حقوقو پیژندلو له الرې یې د ښې حکومتولي په برخه کې کړیدي .دغه
برخه برسیره پر دې د پخالینې او مجدد استقرار حالت روښانه کوي او په بیالبیلو والیتونو کې د افغان
حکومت ولکه او د فساد ضد مبارزې لومړیتوبونه څرګندوي .
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د اقتصادي او ټولنیزې پراختیا برخه د بیالبیلو سکتورونو لکه انرژي  ،روغتیا او کانونو د بیارغوني
فعالیتونه تر کتني الندی نیسي  .او د اقتصادی حالت او په مالی مقرارتو کښي د پرمختیا ،په هر مالی کال
کښی د تر السه شوی پایښت او ثبات او د ضروری چوپړیزو خدماتو په واړندی کولو کښی د تر السه
شوو پرمختیاو په اړه کار او ډیری تمرکز کوی.

تګالره/ميتودولوژي

دریمه برخه د متحده ایاالتو د استازې له اسنادو او آزادو منابعو چمتو شوی وو .په پایلیکونو یا له
جدولونو او شکلونو سره په لیکل شوو نوټونو کي منسوبې برخي څرګندې شوېدي .لدي چې بیالبیلې
ادارې اسناد چمتو کوي  ،کیدی شي حساب سره توپیر ولري .سیګار له خپلو پلټنو او څارنو پرته پر
نورو اسنادو اعتماد نه کوي  .له نورو سرچینو اخیستل شوي معلومات د یسګار لید لوری نه څرګندوي.
په دې ربع کې د سیګار د پلټنو او څارنو لیدلو ته دوهم فصل ته مراجعه وکړئ.

د معلوماتو خپراوى
د معلوماتو خپراوی د پوښتنو هغه لړۍ ده چې د بیارغونې په پروګرامونو او په افغانستان کې د چارو
په څرنګوالې د متحده ایاالتود ادارو وڼډه او ښکیلتیا روښانه کوي .د متحده ایاالتو هغو ادارو چې د
معلوماتو د خپراوي په وروستې بهیر کې یې وڼډه درلوده د بهرنیو چارواو د فاع وزارتونه  ،خزانه ،او
د متحده ایاالتو د نړیوالې پراختیا اداره پکښې یادوالی شو .برخه لرونکو ادارو په سر کې ددې برخې
یوه لومړنۍ مسوده الس ته راوړله ،چې پدې اساس دوی کوالی شي پدې ربع کې چمتو شوې اسناد تایید
کړي او تبصره پرې وکړي.

د ازاد منابعو څېړنه
د ازادو منابعو څېړنه پر وروستنيو او د وګړنيزو منابعو ،چې د ډېر باور وړ دي ،والړه ده .کارول شوې
سرچینې د معلوماتو د خپراوي په برخه کې د متحده ایاالتو برخه لرونکې ادارې هم رانغاړي ،همداراز
نړیوال سوله ساتي ځواکونه ،ملګري ملتونه (او ورسره تړلي برخي) ،د پیسو نړیوال صندوق ،نړیوال
بانک ،افغان وزارتونه او نورې ادارې هم پکښې شاملې دي.
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د ګرافونو کيلي

په شکلونو او د معلوماتو په اصطالحاتو پوهه
ټولو شکلونو او جدولونو د دغو درو مياشتو د اسنادو رپوټ وړاندې کړ؛ خو د پېژندل شويو سرليکونو او يادښتونو له پېژندنې پرته.
INCLE

ESF

DoS

USAID

څرګند چارتونه

د ملیون او بلیون واحدونه

CERP DoD CN

ASFF

DoD

دا رپوټ ډيري فنډونه او پروژې رااخلي ،چې ارزښت يې له ميلونو
نه تر بيلونو ډالرو ته رسېږي .د دغو شمیرو د یو سم ګرافیکي تمثیل د
چمتو کولو په موخه  ،ځیني ستون ډوله ګرافونه په یوې برخې کې مات
شویدي(یوه موجي لیکه) ،موخه پکښې داده چې دصفر او یوی غټې
شمیرې تر منځ واټن ووهي.
ASFF

څرنګه چې دا رپوټ په ميليون او بيليون ډالرو دى؛ نو اړينه ده ،چې
د ميليون او بيليون ترمنځ توپير وښوول شي .که چیرته د ډالرو شمیر
بلیونونه وي نو په اسماني رنګ په نښه کیږي او که یې شمیر ملیونونه وي
نو په شنه رنګ ښودل کیږي.
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څﺮګﻨﺪ ﭼﺎﺭﺕ ﭘﻪ ﻣﻘﻴﺎﺱ
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څﺮګﻨﺪ ﭼﺎﺭﺕ
DoD
ﮐﯥ ﺩ ﻭﻗﻔﯥ ﺳﺮﻩ

کلیزه او لمریز کلونه

افغانستان له هجري لمزیزې کلیزې څخه چې د عیسوي کلیزې له 622
کال څخه پیلیږی پیروي کوي .سیګار هجري لمریز کلونه عیسوی هغو ته
اړوي .روان افغان لمریز کال  1391دی چې د  2012د مې په  20پیل
شوې او د  2013کال د مې په  20پای ته رسیږي.د افغان حکومت مالي
کال له لمریز هغه سره سم دی ،خو روان مالي کال به د  2012د مارچ له
شلمي د ډیسیمبر تر  31پورې وي  ،یواځې د یوه وار لپاره به دغه مالي
کال د نهو میاشتو لپاره وي او وروسته به افغان حکومت خپل مالي کال د
جنوري له لومړۍ د ډیسیمبر تر  31پوري عیار کړي.
2013

د پانګونې نښانه ګر

د پانګونې نښانه ګر ،چې په متن کې راغلى ،شخصي پانګې ښيي .د
مرستو دسمبالولو مسوله اداره د مرستي د نوم تر الندې چوکاټ کې
DoD
لست کړای شویدي.

ESF

2012

• • • • • • • • •
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د پانګونې حالت
سیګار د قانوني فرمان د بشپړاوي په موخه پدي برخه کې د متحده ایاالتو د ځانګړیو شویو ،ورکړل
شویو او ژمنه شویو بسپنو د حالت په اړه جزییات وړاندي کوي .د  2012کال د جون تر  ،30متحده
ایاالتو له  2002مالي کال راهیسي د افغانستان بیارغونې ته نږدې  89،48بلیونه ډالر مرستې کړي
چې په الندي ډول ځانګړي شویدي:
• 52.15میلیارډ ډالره د امنیت لپاره
• 22،34ملیارډ ډالر د پراختیا او حکومتدارۍ لپاره
• 6مليارډ ډالر د مخدره توکو پر ضد مبارزې لپاره
• 2،37ملیارډ ډالر د بشري مرستو لپاره
•  6،62میلیارډ ډلره د نظارت او عملیاتو لپاره
 3.1شکل په دغو هڅو کې د متحد ایاالتو د لویو بسپنو ونډه ښیي.

 3.1شکل

متحده ایاالت د افغانستان د بیارغونې هڅو څخه مالټر کوي

(ملیارډونه ډالر)

ﺑﺴﭙﻨﻪ ﻭﺭﮐﻮﻧﮑﻲ ﺳﺮﭼﻴﻨﯥ )ټﻮﻝ ( $ 89.48 :

ﻧﻮﺭ

INCLE

ESF

$13.22

$3.56

$14.95

aﺑﻴﻼﺑﻴﻠﻮ ﺍﺩﺍﺭﻭ
ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻭﻳﺸﻞ ﺷﻮﻱ
$13.22

ﺩ ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ
ﭼﺎﺭﻭﻭﺯﺍﺭﺕ
)(DoS
$3.56

TFBSO DoD CN
$2.31

$0.57

AIF

CERP

ASFF

$0.80

$3.44

$50.63

ﺍﺩﺍﺭې
USAID
$14.95

) (DoDﺩ ﺩﻓﺎﻉ ﻭﺯﺍﺭﺕ
$57.75

یادونه :شمېرې په ګردي کولو اغېزمنې شوي.
 .aبیالیبلې ادارې د عدلیې وزارت ,د بهرنیو چارو وزارت ,د دفاع وزارت ، ,د متحده ایاالتو د نړیوالې پ راختیا ادارې  ،د ماليې وزارت  ،او  USDAدي.
سرچینې :د سیګارمعلوماتي غوښتنوته د  DoDځوابونه  2009/14/10 ،2012/26/6 ،2012/2/7 ،2012/16/7 ، 2012/18/7 ، 2012/20/7 ،و
2009/1/10؛ د سیګار معلوماتي غوښتنې ته د  DoSځوابونه ،2012/13/7 ،او 2012/7/6؛ د سیګار معلوماتي غوښتنې ته د خ زانې ځواب2012/20/7، ،؛ د
سیګار معلوماتي غوښتنې ته د متحده ایاالتو د  USAIDځوابونه .2010/15/1 ،2010/15/10 ، 2012/28/6 ،؛ د د سیګار معلوماتي غوښتنې د عدلیې وزارت
ځوابونه 2009/7/7،؛ د سیګار معلوماتي غوښتنې ته د USDAځوابP.L 112-74 ،2009/4 ،؛ P.L 112-102011/15/4، P.L 111-212 ،2011/23/12
2010/29/10؛ P.L 111-118، 2009/19/12؛ د  2010مالي کال دفاعي تشریحي اعالمیه.
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 :ASFFد افغانستان د امنيتي ځواکونو فنډ
 :CERPد قوماندان د بيړني
ځواب پروګرام
 :AIFد افغانستان زیربنای پانګه یا بودیجه
 :TFBSOد سوداګرۍ او ثبات عملیاتو لپاره
کاري ځواک
 :DoD CNد دفاع وزارت د مخدره موادو د
مخنيوي او مخدره موادو سره د مبارزې فعاليتونه
 :ESFد اقتصادي مالتړ بودیجه
 :INCLEد نړيوالو مخدره موادو کنټرول او د
قانون نفاذ
نور :نورې پانګونې

د بودیجو حالت

INCLE

ESF

TFBSO DoDCN

USAID DoS

AIF

CERP

ASFF

DoD

د متحده ایاالتو اوو لویو بسپنو ته چمتو شوې پیسي
له  2002مالي کال راهیسي د افغانستان د بیارغونې
لپاره د ټولیزي مرستې تر  85،2سلنې زیاته برخه
ASFFتر
رانغاړي .له دې شمیري تر  75،8سلني ډیره (لږ
لږه  57،74ملیارډ ډالر ژمنه شوي) ،او د 65،40
سلنې شاوخوا (لږ تر لږه  49،86ملیارډ ډالر) لګول
 DoDاړه ال زیات
شویدي .الندي صفحې د دغه مرستو په
معلومات وړاندي کوي.

د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا مرستې

د  2012کال د جون تر  30د افغانستان بیارغونې او هوسایۍ ته د متحده ایاالتو د ټولیزې ځانګړې
شوي بسپنې اندازه 89و 48ملیارډ ډالرو ته ورسیده .دا ټولې پيسې د بيارغونې پر پنځو لويو پانګونو
ويشل کېداى شي .امنيت ،د حکومت د واک خپراوى او پرمختيا ،د نشه يي توکيو پرضد مبارزه ،بشري
حقونو او څار او عمليات .د متحدو ايالتونو د ځانګړو شويو مرستو په اړه د بشپړومعلوماتو لپاره د B
پايڅوړ وګورئ.
د  2012کال د جون تر دیرشمې د  2012مالي کال په بودیجه کې د افغانستان بیارغاونې او
هوسایني ته  16،52ملیارډ ډالر ځانګړي شول ،چې د  2012مالي کال د ټولیزې متراکمې بسپنې 18،5
سلنې ته لوړه شوه 3.2 ،شکل له  2002کال تر  2012کال پوري د متراکمو ځانګړو شویو بسپنو د
ویش لوړیدونکی ګراف روښانه کوي .دا شکل هغه شمیرې رابرسیره کوي چې د مربوطو ادارو له خوا
راپور شویدي او تر ځانګړي کیدو وروسته یې قانوني تصویت بشپړ شویدی.

کانګرس په  ،2011 ،2010او 201 2کال کې د بیارغونې او پراختیا په موخه  16ملیارډ ډالر
ځانګړې کړل ،چې د حاشیي د پاڼي په  3.3شکل کې ښودل شویدي .دغه شمیرو په ګډه له  2002کاله
راهیسې د ځانګریو شویو نږدې  89،48ملیاړډ ډالرو نږدې  55،8سلنه برخه جوړوي.
 3.2شکل
 CERPﻣﺘﺮﺍﮐﻢ ﺗﺨﺼﻴﺼﺎﺕ ،ﺩ  2012ﮐﺎﻝ ﺩﺟﻮﻥ ﺗﺮ ﺩﻳﺮﺷﻤﯥ )ﭘﻪ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭډ ډﺍﻟﺮ(
ﺩ ﺑﺴﭙﻨﯥ ﮐټګﻮﺭۍ ﭘﻪ ﺍﺳﺎﺱ
د  2012کال د جون تر دیرشمې د بسپنو د ویش په بنسټ مترکمې یا ډیریدونکي ځانګړنې(ملیارډونه ډالر)
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ﺍﻣﻨﻴﺖ

شوي.
ګرديﭘﻪکولو
ﺷﻮﻱ ﺩﻱ .
اغېزمنېﻟﻴﮑﻞ
ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ډﻭﻝ
شمېرې :پهﺷﻤﻴﺮې
یادونه :ﻳﺎﺩﻭﻧﯥ
ځوابونه7/6/2012 ،
 7/13/2012،ﺍﻭ
بهرنیوځﻮﺍﺏ
ته ﺩد DoS
غوښتنې ﺗﻪ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ ﻏﻮښﺘﻨﯥ
ﺩﺳﻴګﺎﺭ
 10/14/2009و،ﺍﻭ
6/26/2012 ،2012/2/7
 7/2/2012ﺍﻭ
,7/16/2012
,7/18/2012، ,7/20/2012
ځﻮﺍﺑﻮﻧﻪ
DoD
ﻏﻮښﺘﻨﻮ دﺗﻪ ﺩ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ
سیګارﺩﺳﻴګﺎﺭ
ﺳﺮﭼﻴﻨﯥ :
،2012/13/7؛ او
چارو وزارت
معلوماتي
 10/1/2009؛سیګار
2009/1/10؛ د
2009/14/10،،2012/26/6
،2012/16/7
، 2012/18/7
ځواب2012/20/7 ،،
ارت
دفاع وز
غوښتنې ته
معلوماتي
سرچینې :د
ﺳﻴګﺎﺭ
ځﻮﺍﺏ ؛ ﺩ
ﺩﻋﺪﻟﻴﯥ
ﻏﻮښﺘﻨﯥ ﺗﻪ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ
ﺳﻴګﺎﺭ7/7/2009
،ﺍﻭ 10/9/2009؛ ﺩ
1/15/2010
,10/15/2010
,6/28/2012
ځﻮﺍﺏ ،
سیګارﻏﻮښﺘﻨﯥ ﺗﻪ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ
ځﻮﺍﺏ ؛ ﺩ ﺳﻴګﺎﺭ
ﺧﺰﺍﻧﯥ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ
ﺩﺳﻴګﺎﺭ7/20/2012
ارت
عدلیې وز
ﻭﺯﺍﺭﺕته د
غوښتنې
معلوماتي
سیګار
.2010/15/1؛ د د
،2010/15/10
، 2012/28/6
ادارې ځواب،
نړیوالې پ راختیا
متحده ایاالتو د
USAIDته د
معلوماتيﺩغوښتنې
2012/20/7،؛ د
ځواب
ﺗﻪزﺩانې
ﻏﻮښﺘﻨﯥدخ
غوښتنې ته
معلوماتي
2012/7/6؛ د سیګار
کالﻭﻳﻨﺎ .
ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ
ﮐﺎﻝ ﺩ ﺩﻓﺎﻉ
111-118،ﻣﺎﻟﻲ
 2009/19/12؛ ﺩ 2010
P.L. 111-118.
12/19/2009
 P.L. 111-212,؛
10/29/2010
 P.L. 112-10,؛
4/15/2011
 P.L. ،2009/4،؛
112-74, 12/23/2011
معلوماتيUSDA
ﻏﻮښﺘﻨﯥ ﺗﻪ ﺩ
4/2009ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ
تشریحي دفاعي اعالمیه
 2010مالي
P.L؛ د
P.L؛
112-102011/15/4،
P.L 111-212
2010/29/10
،2011/23/12
P.L 112-74؛
ځﻮﺍﺏد ؛ USDAځواب
غوښتنې ته
سیګار
ځواب 2009/7/7،؛ د

AIF

DoD
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په  2011مالي کال کې د افغان ملي امنیتي پوځ رغولو ،روزنې او تجهیز د  2012کال د بیارغونې
د مرستو ډیرۍ برخه ترالسه کړه ده .د  2006مالي کال راپدیخوا ،د بیارغونې د مرستو څخه د امنیتي
چار لپاره ځانګړې شوه برخه ،نږدې ټول د افغان ملي امنیتي پوځ د وجهي صندوق ( )ASFFپه
چوکاټ کې ترسره شوې ده .په  2012کال کې د افغان ملي امنیتي ځواکونو د وجهي صندوق لپاره
ځانګړي شوي پیسي  11،20ملیارډ ډالره دي چې ددغه مالي کال د ټولې بیارغونیزې بسپنې  67،8سلنه
جوړوي .افغان ملي امنیتي پوځ ته د مسولیتونو د سپارلو د لړۍ د ترسره کیدو په درشل کې د ASFF
لباره د مرستو کچه هم راکمیـــــــــــــږي .په  2012کال کې د افغان ملي امنیتي ځواکونو د وجهي
صندوق یا  ASFFلپاره ځانګړې شوي پیسي تر  2011کاله چې 11،62ملیارډ ډالر وو د 419،28
ملیونه ډالرو کمی په ګوته کوي.

 3.3شکل

ﺩ ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎﻝ ﺍﻭ ﮐټګﻮﺭۍ ﭘﻪ ﺍﺳﺎﺱ ﺗﺨﺼﻴﺼﺎﺕ )ﭘﻪ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭډ ډﺍﻟﺮ ﺍﻭ ﺳﻠﻨﻪ (
په مالي کال کې د ځانګریو شویو بسپنو ویش (په ملیارډ او له سلنې سره)
$16.52

$16.74

$16.65

2011

2010

$17
$16
$15
$14
$13
$12
$11

$10.38

$10.03

$9.50

$10
$9
$8
$7

$6.19

$6
$5
$4

$3.47

$3
$2
$1

2012

ټﻮﻝ

څﺎﺭﻧﻪ ﺍﻭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮﻧﻪ

2009

ﺑﺸﺮﺩﻭﺳﺘﺎﻧﻪ

2007

2008

ﺩ ﻣﺨﺪﺭﻩ ﺗﻮﮐﻮ – ﺿﺪ

2006

ﺣﮑﻮﻣﺘﻮﻟﻲ /ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ

2002–2005

$0

ﺍﻣﻨﻴﺖ

یادونه :شمېرې په ګردي کولو اغېزمنې شوي.
ﻳﺎﺩﻭﻧﻪ  :ﺷﻤﻴﺮې ﭘﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ډﻭﻝ ﻟﻴﮑﻞ ﺷﻮﻱ ﺩﻱ .
سرچینې :د سیګار معلوماتي غوښتنې ته د د دفاع وزارت ځوابونه 2009/14/10 ،2012/26/6 ،2012/2/7 ،2012/16/7 ، 2012/18/7 ، 2012/20/7 ،و 2009/1/10؛ د سیګار معلوماتي غوښتنې ته د بهرنیو چارو وزارت ځوابونه،2012/13/7 ،
ځﻮﺍﺏ  ، 7/13/2012،ﺍﻭ  7/6/2012؛ ﺩ  DoSځﻮﺍﺏ  ، 10/14/2009 ,6/26/2012 ,7/2/2012 ,7/16/2012 ,7/18/2012 ,7/20/2012 ،ﺍﻭ  10/1/2009؛ ﺩ ﺳﻴګﺎﺭ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ ﻏﻮښﺘﻨﻮ ﺗﻪ ﺩ  DoDﺳﺮﭼﻴﻨﯥ  :ﺩ ﺳﻴګﺎﺭ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ ﻏﻮښﺘﻨﻮ ﺗﻪ ﺩ
او 2012/7/6؛ د سیګار معلوماتي غوښتنې ته د خ زانې ځواب 2012/20/7،؛ د سیګار معلوماتي غوښتنې ته د متحده ایاالتو د نړیوالې پ راختیا ادارې ځوابونه.2010/15/1 ،2010/15/10 ، 2012/28/6 ،؛ د سیګار معلوماتي غوښتنې د عدلیې وزارت
ځﻮﺍﺏ ؛ ﺩ ﺳﻴګﺎﺭ  DoJ 4/2009ځﻮﺍﺏ  ، 1/15/2010 ,10/15/2010 ,6/28/2012 ،ﺍﻭ  10/9/2009؛ ﺩ ﺳﻴګﺎﺭ 7/7/2009ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ ﻏﻮښﺘﻨﯥ ﺗﻪ ﺩ  USAIDﺳﻴګﺎ ﺭ 7/20/2012ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ ﻏﻮښﺘﻨﯥ ﺗﻪ ﺩ ﺧﺰﺍﻧﯥ ځﻮﺍﺏ ؛ ﺩ ﺳﻴګﺎﺭ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ ﻏﻮښﺘﻨﻮ ﺗﻪ ﺩ
ځواب 2009/7/7،؛ د سیګار معلوماتي غوښتنې ته د  USDAځواب P.L 112-74 ،2009/4،؛ P.L 112-102011/15/4، P.L 111-212 2010/29/10 ،2011/23/12؛ P.L 111-118، 2009/19/12؛ د  2010مالي کال تشریحي دفاعي اعالمیه..
 .؛ ﺩ  2010ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎﻝ ﺩﺩﻓﺎﻉ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ ﻭﻳﻨﺎ  P.L. 111-118, 12/19/2009؛  P.L. 111-212, 10/29/2010؛  P.L. 112-10, 4/15/2011؛  P.L. 112-74, 12/23/2011؛  P.L. 112-10, 4/15/2011ځﻮﺍﺏ ؛  USDAﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ ﻏﻮښﺘﻨﯥ ﺗﻪ ﺩ

د متحده ایاالتو د کانګرس لپاره راپور  Iجوالی 2012 ،30
ا
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DoD

ASFF

DoD

د افغان ملي امنیتي ځواکونو لپاره وجهي صندوق یا
 ASFFترمینالوژي (اصطالحات).
د دفاع وزارت د  ASFFبوديجې د موجودې ،منل
CERP
شوې ،يا لګول شوې په توګه راپور کړي.
موجودې :ټولې هغه ژمنې شوي پیسي چې موجودې
دې
منل شوي :د پیسو ورکړي ته تعهد

DoD

لګول شوي :هغه پيسې چې لګېدلې دي
سرچینه :د سیګار د 2010/13/4معلوماتي غوښتنې ته د دفاع وزارت ځواب.

DoD CN

د افغانستان د امنيتي ځواکونو بوديجه

کانګرس د افغان ملي امنیتي ځواکونو لپاره وجهي صندوق یا  ASFFرامنځ ته کړ ،موخه پکښې داده
چې د نوې رغونې ،بیارغوني او د زیر بناوو د ترمیم په شان دغه ځواکونه هم وروزل شي،تجهیز او
اکمال شي او خدمات ورورسیږي 17.د افغان ملي امنیتي ځواکونو د رغاونې لومړنی مسول د ناټو یو
برخه ده چې د افغانستان د روزنې ماموریت/د افغانستان د ګډ امنیتي لیږد رهبري18نومول شویده.
 2012کال لپاره د ځانګړیو شویو بسپنو د ادغام شورا د افغان ملي امنیتي ځواکونو لپاره وجهي
صندوق یا  ASFFلپاره  11،20ملیارډ ډالر چمتو کړیدي ،چې ددغه صندوق لپاره یې مجموعي
ځانګرې شوي بسپنې  50،63ملیارډ ډالرو ته ورسولې 19.د  2012کال د جون په دیرشمه ددغې
20
شمیرې نږدې  37،80ملیارډه ومنل شوې چې له هغې جملې  33،50ملیارډ ډالر یې ولګول شول.
 3.4شکل په مالي کال کې د افغان ملي امنیتي ځواکونو لپاره وجهي صندوق ته موجودی پیسې روښانه
کوي.
د دفاع وزارت راپور ورکوي چې د  2012د جون په  ،30منل شوي مجموعي مرستې د  2012د
مارچ د  31د مجموعي مرستو په نسبت د  794،87ملیونو ډالرو په شاوخوا لوړي شویدي .د 2012
کال د جون په  30مجموعي لګول شوي پیسي د  2012د مارچ د 21د مجموعي لګول شويو پیسو په
نسبت د  911.93ملیونو ډالرو په شاوخوا کې لوړي شویدي 3.5 21.شکل د منل شویو ،موجودو او

DoD
 3.4شکل

 3.5شکل

دافغان ملي امنیتي ځواکونو د وجهي صندوق ټولیزه
مقایسه (په ملیارډونو)
ESF

ﻣﻮﺟﻮﺩ
$50.63

ﻣﻮﺟﻮﺩ
$50.63

USAID

د افغان ملي امنیتي ځواکونو لپاره وجهي صندوق
یا  ASFFلپاره په مالي کال کې موجودې پیسي

(ملیارډونه ډالر)

$50.0

$12.0

$45.0

$10.0

$40.0
ﻭﻋﺪﻩ ﺷﻮﻱ
$37.80

INCLE

ﻣﺼﺮﻑ ﺷﻮﻱ
$33.50

DoS

ﻭﻋﺪﻩ ﺷﻮﻱ
$37.00

$8.0

$35.0

$6.0

ﻣﺼﺮﻑ ﺷﻮﻱ
$32.59

$30.0

$4.0

$25.0

$2.0

AIF

DoD

TFBSO

DoD

ﺩ  2012ﮐﺎﻝ ﺩ ﺟﻮﻥ ﺗﺮ 30

$0
ﺩ  2012ﮐﺎﻝ ﺩﻣﺎﺭچ ﺗﺮ 31

12

11

10

09

08

07

2005 06

$0

یادونې :شمېرې په ګردي کولو اغېزمنې شوي .د افغان ملي امنیتي ځواکونو
لپاره وجهي صندوق یا  ASFFلپاره په مرستو کې د ادارې له خوا د یو ملیارډ
ډالرو کموالی د دفاع وزارت نه څرګندوي.

یادونې :شمېرې په ګردي کولو اغېزمنې شوي .د افغان ملي امنیتي ځواکونو لپاره
وجهي صندوق یا  ASFFلپاره په مرستو کې د ادارې له خوا د یو ملیارډ ډالرو
کموالی د دفاع وزارت نه څرګندوي.

سرچینې :د سیګار معلوماتي غوښتنې ته د دفاع وزارت ځواب ،2012/16/7،
P.L 112-74، 2011/23/12؛ .P.L 112-10 ، 2011/15/4

سرچینې :د سیګارمعلوماتي غوښتنې ته د د دفاع وزارت ځواب،2012/16/7، ،
P.L 112-74، 2011/23/12؛ .P.L 112-10 ، 2011/15/4
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لګول شویو پیسو تر منځ یوه مجموعي مقایسه کوي ،چې د افغان ملي امنیتي ځواکونو د وجهي صندوق
لپاره ورکړل شویدي.

د د افغان امنيتي ځواکونو فنډ د فعاليتونو لګښت

 DoDد  ASFFسره د درې بودیجې فعالیت ډلو ته پانګې منظوروي:
•دفاعی ځواک (د افغانستان ملی اردو)
• کورنیو چارو ځواک (د افغانستان ملی پولیس)
•اړوندو فعاليتونه(ابتدايي زنداني عمليات)
د هر فعالیتي ګروپ لپاره ځانګړې شوې مرستې په خپل وار سره په څلورو نورو فرعي فعالیتي
22
ګروپونو باندي ویشل کیږي :جوړښت ،تجهيزات او لېږد ،روزنه او عمليات او وده.
د  2012کال د جون تر دیرشمې د دفاع وزارت د افغان ملي امنیتي ځواکونو وجهي صندوق د
لومړیتوبونو په تړاو تر  33،50ملیارډه ډیر ډالر لګولي دي .لدې جملي د  21.70ملیارډو په شاوخوا
د افغان ملي اردو او د  11.64ملیارډ ډالر د ملي پولیسو لپاره لګول شویدي؛ پاتي  0.17ملیارډ ډالر
23
ورسره تړلو فعالیتونو ته ځانګړي شویدي.
لکه په  3.6شکل کې چې ښودل شوي د مرستو تر ټولو لویه برخه ملي اردو باندي لګول شوي-
نږدي  9.05ملیارډ ډالر د ټرانسپورت او تجهیزاتو لپاره لګول شویدي .په ملي پولیسود لګولو شويو پیسو
تر ټولو لویه برخه – شاوخوا  3.98ملیارډ ډالر د پایښت د مالتړ په موخه لګول شویدي چې په 3.7
24
شکل کې ښودل شویدي.

د قومندان بیړنۍ عکس العمل 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

 3.7شکل

 3.6شکل

د افغان ملي امنیتي ځواکونو د وجهي صندوق
څخه د ملي پولیسو لپاره لګښتونه
ﻓﺮﻋﻲ
 ANAﻟﭙﺎﺭﻩ
–ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ،تر
دجون 30
ﻣﺼﺎﺭﻑ ﺩکال
2012 ASFF
مالي ﺩکال – د
2005
ډﻟﯥ ﭘﻪ ﻻﺱ،ﺩ  2005ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎﻝ څﺨﻪ ﺩ  2012ﺟﻮﻥ
فعالیت الندي د ګروپونو راپور (په ملیارډونو)

د افغان ملي امنیتي ځواکونو د وجهي صندوق څخه د
ملي اردو لپاره لګښتونه
کالﺩ ﻓﺮﻋﻲ
ﻣﺼﺎﺭﻑ
ASFF
ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺩ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖتر
دجون–، 30
2012
کال – د
ANAمالي
2005
 2012ﮐﺎﻝ
ﺩ
څﺨﻪ
ﮐﺎﻝ
ﻣﺎﻟﻲ
2005
،ﺩ
ډﻟﯥ ﻟﺨﻮﺍ
فعالیت الندي د ګروپونو راپور (په ملیارډونو)

ﺗﺮ ﺩﻳﺮﺷﻤﯥ ﭘﻮﺭې )ﭘﻪ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭډ ﺩﺍﻟﺮ(

ﺟﻮﻥ ﺗﺮ ﺩﻳﺮﺷﻤﯥ )ﭘﻪ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭډ ﺩﺍﻟﺮ(

ټﻮﻝ  11.64 :ﻣﻴﻠﻴﺎﺭډ ډﺍﻟﺮ
ﺭﻭﺯﻧﻪ ﺍﻭ
ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮﻧﻪ
ﻣﻴﻠﻴﺎﺭډ ډﺍﻟﺮ 2.55

ټﻮﻝ 21.70 :ﻣﻴﻠﻴﺎﺭډ ﺩﺍﻟﺮ

ﺯﻳﺮﺑﻨﺎ
ﻭﺳﺎﻳﻞ ﺍﻭ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭډ ډﺍﻟﺮ 1.84
ټﺮﺍﻧﺴﭙﻮﺭټﻴﺸﻦ
ﻣﻴﻠﻴﺎﺭډ ډﺍﻟﺮ 3.27

ﻭﺳﺎﻳﻞ ﺍﻭ ټﺮﺍﻧﺴﭙﻮﺭټﻴﺸﻦ
ﻣﻴﻠﻴﺎﺭډ ډﺍﻟﺮ 9.05

ﭘﺎﻳښﺖ
ﻣﻴﻠﻴﺎﺭډ ډﺍﻟﺮ 3.98

ﺯﻳﺮﺑﻨﺎ
3.18
ﻣﻴﻠﻴﺎﺭډ ډﺍﻟﺮ

ﭘﺎﻳښﺖ
ﻣﻴﻠﻴﺎﺭډ ډﺍﻟﺮ 7.38
ﺭﻭﺯﻧﻪ ﺍﻭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮﻧﻪ
ﻣﻴﻠﻴﺎﺭډ ډﺍﻟﺮ 2.09

اغېزمنېﺩﻱ .
کولوﻟﻴﮑﻞ ﺷﻮﻱ
ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ډﻭﻝ
شوي.
ﭘﻪ ګردي
ﺷﻤﻴﺮې په
ﻳﺎﺩﻭﻧﻪ :شمېرې
یادونه:

یادونه :شمېرې په ګردي کولو اغېزمنې شوي.

ﺳﺮﭼﻴﻨﯥ  :ﺩ ﺳﻴګﺎﺭ  17/16/2012ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ ﻏﻮښﺘﻨﯥ ﺗﻪ ﺩ  DoDځﻮﺍﺏ .

سرچینه :د سیګار د 2012/16/7معلوماتي غوښتنې ته د دفاع وزارت ځواب.

سرچینه :د سیګار  2012/16/7معلوماتي غوښتنې ته د دفاع وزارت ځواب.
ﻳﺎﺩﻭﻧﻪ  :ﺷﻤﻴﺮې ﭘﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ډﻭﻝ ﻟﻴﮑﻞ ﺷﻮﻱ ﺩﻱ .
ﺳﺮﭼﻴﻨﻪ  :ﺩﺳﻴګﺎﺭ  7/16/2012ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ ﻏﻮښﺘﻨﯥ ﺗﻪ ﺩ  DoDځﻮﺍﺏ .

د متحده ایاالتو د کانګرس لپاره راپور  Iجوالی 2012 ،30
ا
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د فعاليت د بوديجې ډلې :د مرستو د حساب
يا ځانګریو شویو بسپنو ویش ،ترڅو موخي،
پروژې ،یا د ځانګریو شویو پیسو د مالي برخي
له خوا د فعالیتونو ډول
او تر فعالیت الندي ډلي وپیژندل شي :هغه
حسابي ډلې چې د قوماندې لګښتونه په فعاليتي
برخو کې ویشي.

سرچینې :د دفاع وزارت ” ،د د فاع وزارت  7110.1ام  .منول د بودیجې د الرښونې
منول “؛ په  2009/28/9نیټه وارزول شو؛ د بحري ځواکونو برخه ”،د صحي
آسانتیاوو د ادارې السي کتاب“؛  5مخ؛ د  2009/2/10په نیټه وارزول شو.

ASFF

د بودیجو حالت

DoD

CERP

DoD

 CERPد بسپنو اصطالحات  /ترمینالوژي
 OMBد  CERPبوديجې د اختصاصو شويو په
توګه راپور کړي.
DoD CN

تخصيص :د ژمنې لپاره د ټولو پیسو موجودیت
د دفاع وزارت راپور ورکړ چې د  CERPمرستې
تخصیص شوې ،منل شوي یا لګول DoD
شویدي.
تخصيص :د ژمنتیاو لپاره موجودې ټولې پېسې
ژمنه :د پیسو د ورکړي لپاره تعهد
لګښتونه :هغه پيسې چې لګېدلې دي
ESF

سرچینې OMB، SIGAR :ته ځواب ،نېټه4/19/2020 :؛ دفاع وزارت،
 SIGARته ځواب ،نېټه4/19/2010 :؛

مسووليت په برخو کې بيړنيو بشري مرستو او د بيا رغونې غوښتنو ته ځواب ووايي .تر دې پروګرام
الندي بسپنه د هغو وړو پروژو لپاره ځانګړي شویده چې تر  500000ډالرو لږ لګښت پري راځي.
داسې پروژې چې لګښت یې تر یو ملیون ډالرو اوړي په هغه صورت کې مجاز دي چې د متحده ایاالتو
د مرکزي قومندې له قوماندان څخه یې هوکړه اخیستي وي.او تر  5میلیونو ډالره د زیات لګښت پروژې
د د فاع وزارت د معاون هوکړه غواړي .د  CERPیا د قومندان د بیړني ځواب پروګرام پروژې به تر
26
 20میلیونو ډالرو نه لوړیږي.
د  2012کال د جون پر  ،30د دفاع وزارت راپور ورکړ چې د  CERPلپاره مجموعې
متراکمې بسپني  3.44ملیارډ ډالروته ختلي دي 27.د دفاع وزارت راپور ورکړ چې لدي شمیرې ،نږدې
2.22ملیونه ډالرمنل شوي چې له هغې جملې د  2.08ملیارډ ډالرو شاوخوا لګول شویدي 3.8 28.شکل
د  CERPلپاره د مالي کال په اساس تخصیصات بیانوي.
د دفاع وزارت راپور ورکوي چې د  2012د جون په  30منل شوي مجموعي مرستې د  2012د
مارچ د  31د مجموعي مرستو په نسبت د  13.05ملیونو ډالرو په شاوخوا لوړي شویدي .د  2012کال
د جون په  30مجموعي لګول شوي پیسي د  2012د مارچ د 21د مجموعي لګول شويو پیسو په نسبت
29
د  52.52ملیونو ډالرو په شاوخوا کې لوړي شویدي.
 3.9شکل د منل شویو ،موجودو او لګول شویو پیسو تر منځ یوه مجموعي مقایسه کوي ،چې د
 CERPلپاره ورکړل شویدي.
25

USAID
 3.8شکل

 3.9شکل

ﺩ  CERPﺑﺴﭙﻨﯥ ،ﺗﺮﺍﮐﻤﻲ ﭘﺮﺗﻠﻪ )ﭘﻪ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭډ ډﺍﻟﺮ(
د  CERPد مرستو مجموعي محاسبه (په ملیارډونو)
INCLE

DoS

ﻣﻮﺟﻮﺩ
ﻣﻴﻠﻴﺎﺭډ 3.44
ډﺍﻟﺮ

ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺷﻮﻱ
ﻣﻴﻠﻴﺎﺭډ 3.44
ډﺍﻟﺮ

ﻭﻋﺪﻩ ﺷﻮﻱ
ﻣﻴﻠﻴﺎﺭډ 2.22
ډﺍﻟﺮ
ﻣﺼﺮﻑ ﺷﻮﻱ
ﻣﻴﻠﻴﺎﺭډ 2.03
ﺩﺍﻟﺮ

ﻭﻋﺪﻩ ﺷﻮﻱ
2.21
ﻣﻴﻠﻴﺎﺭډ ډﺍﻟﺮ
ﻣﺼﺮﻑ ﺷﻮﻱ
ﻣﻴﻠﻴﺎﺭډ 2.08
ډﺍﻟﺮ

$3.5

ﺗﺨﺼﻴﺼﺎﺕ
CERP
ﺍﺳﺎﺱ ﺩ
ﮐﺎﻝ ﭘﻪ
ﺩ
ﻟﭙﺎﺭﻩ(په میلیون)
تخصیص
CERP
کې د
ﻣﺎﻟﻲ کال
په مالي
)ﭘﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ډﺍﻟﺮ(
$1,000

$3.0
$800

AIF

DoD

$2.5
$600

$2.0
$1.5

$400

$1.0
TFBSO

$200

$0.5
DoD
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$0

2004 05 06 07 08 09 10 11 12

$0

یادونې :شمېرې په ګردي کولو اغېزمنې شوي .په معلوماتو کې ښايي بين
چمتو کړي
چې د دفاع و
هماغسي
االداري
ارت ﺑﻴﻦ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮزﮐﯥ
ښﺎﻳﻲ ﭘﻪ
معلومات ﺩﻱ .
وي.ﻟﻴﮑﻞ ﺷﻮﻱ
شاملېډﻭﻝ
لېږدونېﺗﻘﺮﻳﺒﻲ
ﺷﻤﻴﺮې ﭘﻪ
ﻳﺎﺩﻭﻧﯥ :
ﺗﺒﺎﺩﻟﯥشول.
–ﺍﻻﺩﺍﺭﻱو ړاندي
وو
ﺷﺎﻣﻠﯥ ﻭﻱ .ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻟﮑﻪ څﻨګﻪ ﭼﯥ ﺩ  DoDﻟﺨﻮﺍ ﭼﻤﺘﻮ ﺷﻮﻱ ﺅ
 ،ﻭړﺍﻧﺪې ﺷﻮې ﺩﻱ .
سرچینې :د سیګار معلوماتي غوښتنې ته د دفاع وزارت ځوابونه ،2012/16/7،
P.L 112-74، 2011/23/12؛ .P.L 112-10 ، 2011/15/4

یادونې :شمېرې په ګردي کولو اغېزمنې شوي .په معلوماتو کې ښايي بين االداري
وو راپور
ښﺎﻳﻲوزﭘﻪارت چمتو
ﺩﻱد .دفاع
ﺷﻮېچې
هماغسي
معلوما ت
لېږدونې :شاملې
کړيﺑﻴﻦ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﮐﯥ
ډﻭﻝ ﻟﻴﮑﻞ
وي.ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ
ﺷﻤﻴﺮې ﭘﻪ
ﻳﺎﺩﻭﻧﯥ
شول.
–ﺍﻻﺩﺍﺭﻱ ﺗﺒﺎﺩﻟﯥ ﺷﺎﻣﻠﯥ ﻭﻱ  .ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻟﮑﻪ څﻨګﻪ ﭼﯥ ﺩ  DoDﻟﺨﻮﺍ ﭼﻤﺘﻮ ﺷﻮﻱ ﺅ،
ﻭړﺍﻧﺪې ﺷﻮې ﺩﻱ .
سرچینې :د سیګار د معلوماتي غوښتنې ته د دفاع وزارت ځواب ،2012/16/7،
P.L 112-74، 2011/23/12؛ .P.L 112-10 ، 2011/15/4

ﺳﺮﭼﻴﻨﯥ :ﺩ ﺳﻴګﺎﺭ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ ﻏﻮښﺘﻨﻮ ﺗﻪ ﺩ  DoDځﻮﺍﺏ  ، 7/16/2012 ،ﺍﻭ
 5/30/2012؛ P.L. 112-74, 12/23/2011؛ ﺩ ﺳﻴګﺎﺭ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ ﻏﻮښﺘﻨﻮ ﺗﻪ ﺩ
 OMBځﻮﺍﺏ 5/30/2011،؛ . P.L. 112-10 ،4/15/2011

ﺳﺮﭼﻴﻨﯥ  :ﺩ ﺳﻴګﺎﺭ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ ﻏﻮښﺘﻨﯥ ﺗﻪ ﺩ  DoDځﻮﺍﺏ 7/16/2012 ،؛ P.L.
 112-74،12/23/2011؛ .OMB, P.L. 112-10 ،4/15/2011
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د افغانستان بیا رغونه

I

ځانګړی عمومي پلټونکی

USAID

د بودیجو حالت
INCLE

DoS

د افغانستان د زیربنا تمویلول

د اکي سکیلټن دفاع ملي تجویز عمل د  2011مالي کال لپاره د لوړ – لومړیتوب ،لوی مقیاس زیربنای
پروژو ته د ورکړې لپاره د افغانستان زیربنا پانګه یا تمویل ( )AIFجوړه کړې ،چې د متحده ایاالتو
ملکي نظامي هڅه مالتړوي .د  AIFپه پروژې د پیسو لګولو یا ژمنه کولو نه  30ورځې مخکې  ،د
دفاع وزیر غوښتنه وکړه چې د وړاندیز شویو پروژو له جزییاتو دي کانګرس ته خبر ورکړای شي ،چې
پدې کې د پایښت لپاره پالن او دا چې څنګه په افغانستان کې دوی د شورش ضد ستراتیژۍ حمایه کوي
30
هم شامل وي.
د  2012کال د تخصیص ګډې شورا د  AIFلپاره  400ملیونه ډالر ځانګړي کړل ،چې ددې بسپنې
لپاره مجموعې تخصیص  800ملیونهډالرو ته ورسید .د دفاع وزارت راپور ورکړ چې د  2012کال
د جون تر  30پورې چې د منل شویو پیسو نه تقریبآ 353،40ملیون له جملې  41.28ملیون لګول
شویدي 31.شکل 3.10د مالي کال په واسطه د  AIFتخصیص ګوري.
د دفاع وزارت راپور ورکړ چې د  2012د جون په  30منل شوي متراکمې مرستې د  2012د
مارچ د  31د متراکمو مرستو په نسبت د  82.20ملیونو ډالرو په شاوخوا لوړې شویدي .د  2012کال
د جون په  30متراکمو لګول شوي پیسي د  2012د مارچ د 21د مجموعي لګول شويو پیسو په نسبت د
 13.18ملیونو ډالرو په شاوخوا کې لوړي شویدي 3.11 32 .شکل د منل شویو ،موجودو او لګول شویو
پیسو تر منځ یوه مجموعي مقایسه کوي ،چې د  AIFلپاره ورکړل شویدي.

AIF

DoD

د  AIFمرستو اصطالحات
د دفاع وزارت راپور ورکړ چې د  AIFمرستې
TFBSO
تخصیص شوې ،منل شوي یا لګول شویدي.
تخصيص :د ژمنتیاو لپاره موجودې ټولې پېسې
ژمنه :د پیسو د ورکړي لپاره تعهد

DoD

لګښتونه :هغه پيسې چې لګېدلې دي
سرچینه :د سیګار2010/13/4معلوماتي غوښتنې ته د دفاع وزارت ځواب .

د سیګار څارنه
 3.10شکل

 3.11شکل

ﺩ ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎﻝ ﭘﻪ ﺍﺳﺎﺱ ﺩ  AIFﻟﭙﺎﺭﻩ ﺗﺨﺼﻴﺼﺎﺕ )ﭘﻪ
په مالي کال کي د  AIFتخصیص (په ملیونونو)
ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ډﺍﻟﺮﻭ(

ﺩ  AIFﺑﺴﭙﻨﯥ ،ﺗﺮﺍﮐﻤﻲ ﭘﺮﺗﻠﻪ )ﭘﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ډﺍﻟﺮ(
د  AIFد مرستو مجموعي محاسبه (په میلیونونوډالر)
ﻣﻮﺟﻮﺩ
$800.00

ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺷﻮﻱ
$800.00

$800

$800

$600

$600

$400

$400

ﻭﻋﺪﻩ ﺷﻮﻱ
$353.40
ﻭﻋﺪﻩ ﺷﻮﻱ
$271.20

$200

$200
ﻣﺼﺮﻑ ﺷﻮﻱ
$41.28

ﻣﺼﺮﻑ ﺷﻮﻱ
$28.10

ﺩ  2012ﮐﺎﻝ ﺩﻣﺎﺭچ ﺗﺮ 31
ﺩ  2012ﮐﺎﻝ ﺩ ﺟﻮﻥ ﺗﺮ 30

$0

ﺑﻴﻦبين
ښايي
معلوماتو
شوي .په
–ﺍﻻﺩﺍﺭﻱ
کېﮐﯥ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ
ښﺎﻳﻲ ﭘﻪ
اغېزمنې ﺩﻱ .
کولوﻟﻴﮑﻞ ﺷﻮﻱ
ګرديډﻭﻝ
شمېرېﭘﻪپهﺗﻘﺮﻳﺒﻲ
یادونې:ﺷﻤﻴﺮې
ﻳﺎﺩﻭﻧﯥ:
لېږدونې.شاملې وي.
االداري
ﺷﺎﻣﻠﯥ ﻭﻱ
ﺗﺒﺎﺩﻟﯥ
سرچینې :د سیګار معلوماتي غوښتنې ته د دفاع وزارت ځواب ،2012/16/7،
.P.L 112-10
P.L 112-74،؛
2011/23/12
7/18/2012
، 2011/15/4ځﻮﺍﺏ ،
ﻏﻮښﺘﻨﯥ ﺗﻪ ﺩ DoD
ﺳﻴګﺎﺭﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ
ﺳﺮﭼﻴﻨﯥ:ﺩ
 7/20/2012،؛ .P.L. 112-74, 12/23/2011; P.L. 112-10, 4/15/2011

2012

$0

2011

ﻳﺎﺩﻭﻧﯥ  :ﺷﻤﻴﺮې ﭘﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ډﻭﻝ ﻟﻴﮑﻞ ﺷﻮې ﺩﻱ  .ښﺎﻳﻲ ﭘﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﮐﯥ ﺑﻴﻦ ـــ
ﺍﻻﺩﺍﺭﻱ ﺗﺒﺎﺩﻟﯥ ﺷﺎﻣﻠﯥ ﻭﻱ .
یادونې :شمېرې په ګردي کولو اغېزمنې شوي .په معلوماتو کې ښايي بين االداري
لېږدونې شاملې وي.
ﺳﺮﭼﻴﻨﯥ  P.L. 112-74, 12/23/2011 :؛ . P.L. 112-10, 4/15/2011
سرچینې P.L 112-74، 2011/23/12 P.L ،112-10 2011/15/4 3.11 :شکل
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پدې ربع کې په یوې بشپړې شوې څارنې کې
 ،سیګار د افغانستان د زیربناوو د پروګرام
په تړاو د پروژو پرپایښت او د ادارو تر منځ
همغږي باندې تمرکز کوي چې د  AIFله
خوا یې مالتړ شویدی
د ډیرو معلوماتو لپاره ددوهم سکشن 25
مخوګورئ

DoS

د بودیجو حالت
AIF

DoD

د سوداګریزو عملیاتو د ثبات او پایښت لپاره کاري ځواک

TFBSO

DoD

د سوداګریزو عملیاتو د ثبات او پایښت لپاره کاري
ځواک د مرستو اصطالحات/ټرمینالوژي
دفاع وزارت ،د  TFBSOبسپنې هماغسي چې
ځانګړي شوي ،منل شوې ،لګول شوي وې راپور
ورکړ.
تخصيص :د ژمنتیاو لپاره موجودې ټولې پېسې
منل شوي :د پیسو ورکولو تعهد
لګښتونه :هغه پيسې چې لګېدلې دي
سرچینه :د سیګار د 2010/13/4معلوماتي غوښتنې ته د دفاع وزارت ځواب.

د سوداګرۍ او ثبات عملیاتو لپاره کاري ځواک ( )TFBSOپه جون  2006کې منځ ته راغلی او د څو
کالو لپاره ېې په عراق کې کار کړی دی .په  2010کال کې  TFBSOپه افغانستان کې د بې کاری
د کچې د کمولو ،افغانانو لپاره د اقتصادي فرصتونو د رامنځ ته کولو او همدا ډول د اقتصادي الملونو
د رامنځ ته شوي تاوتریخوالي سره د مبارزې له الرې د افغانستان د ثبات په موخه خپل فعالیت پدې
هیواد کې پيل کړ .د  TFBSOپروژو کې خصوصي پانګونه ،صنعتي پرمختګ ،بانک داري او د مالي
33
سیسټم وده ،کرهنیزه تنوع او بیا راپیدا کول ،او د بریښنا پرمختګ شامل دي.
د 2012مالي کال لپاره TFBSO ،د  257.62ملیونو ډالرو په اندازه بسپنه الس ته راوړه چې
کاري ځواک ته یې د مرستو مجموعي شمیره د 571.11ملیونو شاوخوا لوړه کړه 34.د  2012کال د
جون تر  30ددې شمیر د  429.09ملیونه ډالرو په شاوخواکي منل شوې وې ،چې له هغې جملي د
 195.97ملیونو په شاوخوا لګول شويدي 3.12 35.شکل په مالي کال کې د  TFBSOپروژې لپاره
منل شوي اندازه روښانه کوي.
د دفاع وزارت راپور ورکړ چې د  2012د جون په  30منل شوي متراکمې مرستې د  2012د
مارچ د  31د متراکمو مرستو په نسبت د  69.40ملیونو ډالرو په شاوخوا لوړي شویدي .د  2012کال
د جون په  30متراکمې لګول شوي پیسي د  2012د مارچ د 21د متراکمو لګول شويو پیسو په نسبت د
 30.52ملیونو ډالرو په شاوخوا کې لوړي شویدي 3.13 36.شکل د منل شویو ،موجودو او لګول شویو
پیسو تر منځ یوه مجموعي مقایسه کوي ،چې د  TFBSOپروژو لپاره ورکړل شویدي.
 3.13شکل

 3.12شکل

د  TFBSOبسپنې ،مجموعي محاسبه (په ملیونونو)
ﺩ  TFBSOﺑﺴﭙﻨﯥ ،ﺗﺮﺍﮐﻤﻲ ﭘﺮﺗﻠﻪ )ﭘﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ډﺍﻟﺮ(

په مالي کال کې  TFBSOته منل شوي پیسي

ﻣﻮﺟﻮﺩ
$571.11

ملیونونو) ﮐﺎﻝ ﭘﻪ ﺍﺳﺎﺱ ﺩ  TFBSOﺗﺨﺼﻴﺺ
(پهﺩ ﻣﺎﻟﻲ
ﻭﺭﮐﻮﻧﯥ )ﭘﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ډﺍﻟﺮ(
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–ﺍﻻﺩﺍﺭﻱ یادونې :شمېرې په ګردي کولو اغېزمنې شوي .په معلوماتو کې ښايي بين االداري
ﺑﻴﻦ بين
ښايي
معلوماتو
شوي .په
کېﮐﯥ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ
ښﺎﻳﻲ ﭘﻪ
اغېزمنې ﺩﻱ .
کولوﻟﻴﮑﻞ ﺷﻮﻱ
ګرديډﻭﻝ
شمېرېﭘﻪپهﺗﻘﺮﻳﺒﻲ
یادونې:ﺷﻤﻴﺮې
ﻳﺎﺩﻭﻧﯥ:
وي.ﺷﻤﻴﺮې ﭘﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ډﻭﻝ ﻟﻴﮑﻞ ﺷﻮﻱ ﺩﻱ  .ښﺎﻳﻲ ﭘﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﮐﯥ ﺑﻴﻦ –
ﻳﺎﺩﻭﻧﯥ :
لېږدونې شاملې
لېږدونې .شاملې وي.
االداريﺷﺎﻣﻠﯥ ﻭﻱ
ﺗﺒﺎﺩﻟﯥ
ﺍﻻﺩﺍﺭﻱ ﺗﺒﺎﺩﻟﯥ ﺷﺎﻣﻠﯥ ﻭﻱ .

سرچینې :د سیګار معلوماتي غوښتني ته دفاع وزارت ځوابونهP.L ،2012/16/7، ،
سرچینې :د سیګار معلوماتي غوښتنوته دفاع وزارت ځواب ،
)(DoDځﻮﺍﺏ 7/2/2012،ﺍﻭ 112-74، 2011/23/12؛ .P.L 112-10 ، 2011/15/4
ﻭﺯﺍﺭﺕP.L 112-10
ﺩﻓﺎﻉP.L؛ ،
112-74،
2011/23/12
،2012/2/7،
ﻏﻮښﺘﻨﻮﺗﻪ ﺩ
ﺳﻴګﺎﺭﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ
ﺳﺮﭼﻴﻨﯥ:ﺩ
ﺳﺮﭼﻴﻨﯥ  :ﺩ ﺳﻴګﺎﺭﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ ﻏﻮښﺘﻨﯥ ﺗﻪ ﺩ  DoDځﻮﺍﺏ P.L. ;7/2/2012 ،
 .2011/15/4؛  P.L. 112-74, 12/23/2011؛ .P.L. 112-10, 4/15/2011
3/30/2012
. 112-74, 12/23/2011; P.L. 112-10, 4/15/2011
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د افغانستان بیا رغونه

I

ځانګړی عمومي پلټونکی

د بودیجو حالت
CERP

DoD

د  DoDد مخدره موادو د مخنيوي او مخدره موادو سره د
مبارزې فعاليتونه

DoD CN

د دفاع وزارت د نشه یي توکو د مخنیوي اود نشه یي توکو ضد فعالیتونو وجهي صندوق  DoD CNد
نشه یي توکو له سوداګرۍ او ورسره تړلو فعالیتونو له الري د افغانستان د ثبات له هڅو مالتړ کوي .د
دفاع وزارت  DoD CNد تاریاکو پر وړاندې مبارزې مرستې چمتو کولو لپاره استعمالوي ،د نشه يي
قاچاقچیانو پروړاندې د نظامي عملیاتو مالتړ؛ د افغاني مخنیوي عملیاتو خپرولو؛ او د افغان قانون پلي
کونکو غړو ظرفیت جوړولو په واسطه په شمول د افغان سرحدي پولیسو د ځانګړي روزنو ،تجهیزاتو،
37
او اسانتیاو سره.
د ( )DoD CNمرستې د کانګرس لخوا د ټولو نظامي فعالیتونو لپاره د یوې واحدې بودجه په
چوکاټ کې تخصیص کیږي .د یوې لويې اجرایې انعطاف منني د رامنځ ته کولو په موخه ،د بسپنو په
پروګرام بیا کار وشو ،او په روان اجرایي کال کې د نشه یي توکو ضد بسپنه له مرکزي حساب څخه د
پوځې خدمتونو او دفاعي ادارو حسابونو ته ولیږدول شوه .د خدمتونه او ادارې د انتقال شوو او منل شوو
مرستو د تعقیب په موخه د حساب ورکونې داخلي سیستمونه لري .په پای کې د امریکا د دفاع وزارت د
افغانستان لپاره د  DoD CNحسابونه د هر مالي کال د منل شوو ،تخصیص شوو او لګول شوو مرستو
38
لپاره یوازنۍ شکل دئ.
د  2012کال د جون په  ،30دفاع وزارت راپور ورکړ چې د  2012مالي کال د افغانستان
بودیجې لپاره  DoD CNته  424.99میلیونه ډالر ورکړل شول ،چې له  2004مالي کال را دیخوا یې

DoD

د  DoD CNبسپنه اواصطالحات/ټرمینالوژي
د دفاع وزارت د  DoD CNبوديجې د اختصاص
 ESFلګول شوې په توګه راپور کړي.
شوي ،منل شوې ،يا
تخصيص :د ژمنتیاو لپاره موجودې ټولې پېسې
پیسو ورکولو ته تعهد
منل شوي پیسي :د
USAID
لګښتونه :هغه پيسې چې لګېدلې دي
سرچینه :د سیګار د 2012/13/4معلوماتي غوښتنې ته د دفاع وزارت ځواب.

INCLE

DoS

 3.14شکل

 3.15شکل

AIF

د  DoD CNمجموعي او مقایسوي بسپنه (په
 DoDلپاره
واسطه د CN
مالي کال
ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ډﺍﻟﺮﻭ(
ﺗﺨﺼﻴﺼﺎﺕ )ﭘﻪ
DODپه ﻟﭙﺎﺭﻩ
،ﻣﺘﺮﺍﮐﻤﻪ ﭘﻪ ﺍﺳﺎﺱ ﺩ دCN
ﺑﺴﭙﻨﯥ ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎﻝ
ﺩ  DOD CNﻟﭙﺎﺭﻩ ﺩ
ملیارډو)
ځانګړې شوې بسپني (په ملیونونو)

ﻣﻮﺟﻮﺩ ﭘﺮﺗﻠﻪ )ﭘﻪ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭډ ډﺍﻟﺮ(

2.31
ﻣﻴﻠﻴﺎﺭډ ډﺍﻟﺮ

ﻭﻋﺪﻩ ﺷﻮﻱ
ﻣﻴﻠﻴﺎﺭډ 2.26
ډﺍﻟﺮ
ﻣﺼﺮﻑ ﺷﻮﻱ
ﻣﻴﻠﻴﺎﺭډ 2.31
ډﺍﻟﺮ

ﻣﻮﺟﻮﺩ
ﻣﻴﻠﻴﺎﺭډ 2.31
ډﺍﻟﺮ
ﻭﻋﺪﻩ ﺷﻮﻱ
ﻣﻴﻠﻴﺎﺭډ 2.26
ډﺍﻟﺮ
ﻣﺼﺮﻑ ﺷﻮﻱ
ﻣﻴﻠﻴﺎﺭډ 2.31
ډﺍﻟﺮ
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یادونه :شمېرې په ګردي کولو اغېزمنې شوي .په معلوماتو کې ښايي بين
یادونې :شمېرې په ګردي کولو اغېزمنې شوي .په معلوماتو کې ښايي بين االداري
ﻟﻴﮑﻞ وي.
شاملې
ﺷﻮﻱ ﺩﻱ  .ښﺎﻳﻲ ﭘﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﮐﯥ ﺑﻴﻦ – ﺍﻻﺩﺍﺭﻱ ﺗﺒﺎﺩﻟﯥ
لېږدونېډﻭﻝ
االداري ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ
ﺷﻤﻴﺮې ﭘﻪ
لېږدونې شاملې وي.
ﺷﺎﻣﻠﯥ ﻭﻱ .
ته ﺷﻤﻴﺮې ﭘﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ډﻭﻝ ﻟﻴﮑﻞ ﺷﻮﻱ ﺩﻱ  .ښﺎﻳﻲ ﭘﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮﮐﯥ ﺑﻴﻦ –ﺍﻻﺩﺍﺭﻱ ﺗﺒﺎﺩﻟﯥ ﺷﺎﻣﻠﯥ ﻭﻱ .
ﻳﺎﺩﻭﻧﯥ :
سرچینې :د سیګار د 2012/26/6او 2012/17/4معلوماتي غوښتنې
 .aتازه معلومات په شکل کې د تخصیص شویو پیسو ټیټه کچه ښیي.
د دفاع وزارت ځوابونه.
.aﺗﺎﺯﻩ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺩﺩې ﻻﻣﻞ ﺷﻮ ﭼﯥ ﺩ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺭﻗﻢ ټﻴټ ﺷﻲ .
ﺳﺮﭼﻴﻨﯥ  :ﺩ ﺳﻴګﺎﺭ  6/26/2012ﺍﻭ  4/17/2012ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ ﻏﻮښﺘﻨﻮ ﺗﻪ ﺩ DoD
ځواب.
ارت
غوښتنې ته د دفاع
د2012/26/6
سرچینه :د سیګار
ﻏﻮښﺘﻨﯥ وﺗﻪز ﺩ  DoDځﻮﺍﺏ .
معلوماتي ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ
6/26/2012
ﺳﺮﭼﻴﻨﯥ  :ﺩﺳﻴګﺎﺭ
ځﻮﺍﺏ .
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DoD

TFBSO

DoD

DoD

د بودیجو حالت
DoD CN

DoD

مجموعي بودیجه  2.31ملیارډ ډالرو ته ورسوله 3.14 39.شکل د مالي کال په بنسټ د DoD CN
تخصیص شوې پیسي ،او 3.15شکل د ّ
نشه یي توکو ضد د منل شویو  ،ځانګړي شویو او لګول شویو
بسپنو یوه مجموعي مقایسه برابره کړیده.

ESF

USAID

د اقتصادي مرستو فنډ( )ESFاصطالحات/
ټرمینالوژی
 ESFINCLEبوديجې د اختصاص شوي ،منل
 USAIDد
شوې ،يا لګول شوې په توګه راپور کړي.
 DoSژمنو لپاره ټولې پیسي موجودې دي
تخصيص :د
منل شوې :د پیسو ورکولو ته ژمنه
لګښتونه :هغه پيسې چې لګېدلې دي
 AIFنړيوال پرمختګ
سرچینې OMB، SIGAR :ته ځواب ،نېټه .4/13/2010:د
لپاره د متحدو ايالتونو مرستې( USAID)، SIGARته ځواب ،نېټه.4/13/2010:

DoD

د اقتصادي مالتړ بوديجه

د اقتصادي مرستو فنډ ( )ESFپروګرام بېالبېلو هېوادونو ته د اقتصادي ،سياسي او امنيتي غوښتنو له
مخې د اوږمهالو او لنډمهالو سفرونو د برابرولو په موخه د متحد ايالتونو له ګټو سره مرسته وکړه .د
حکومت د شفافيت او حسابۍ لپاره د پرمختيايي چارو د اغېزمنۍ ،السرسي او ناپېيلي سيستم د جوړولو
40
په موخه د  ESFترهګرۍ ضد مبارزې او د ملي اقتصادې د ودې د مالتړ پروګرام
د  2012کال د جون په  30د متحده ایاالتو نړیوالې پراختیایي ادارې د د اقتصادي مرستو فنډ
( )ESFلپاره د بسپنو مجموعي شمیره  14.95ملیارډه ډالر وښودله .پدي میاشت کې شاوخوا د
 11.71ملیارډو پیسو ژمنه شوې چې له هغې جملې نږدې  9.50ملیارډه لګول شوید ي 3.16 41.د
اقتصادي مرستو فنډ ( )ESFلپاره په مالي کال کې تخصیص ښیي.
د متحد ایاالتو د نویوالې پراختیا ادارې راپور ورکړ چې د  2012د جون په  30منل شوي
متراکمې مرستې د  2012د مارچ د  31د متراکمې مرستو په نسبت د  240.70ملیونو ډالرو په
شاوخوا لوړي شویدي .د  2012کال د جون په  30متراکمې لګول شوي پیسي د  2012د مارچ د
 3.16شکل

 3.17شکل

د اقتصادي مرستو فنډ( )ESFلپاره د مالي کال په
ملیارډونو)ﺩ  ESFﺗﺨﺼﻴﺺ ﻭﺭﮐﻮﻧﯥ
تخصیصﭘﻪ(پهﺍﺳﺎﺱ
اساسﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎﻝ
ﺩ
)ﭘﻪ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭډ ډﺍﻟﺮ(

د اقتصادي مرستو فنډ ( )ESFمجموعي مقایسه
ملیارډونو)ﺑﺴﭙﻨﯥ ،ﻣﺘﺮﺍﮐﻤﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ )ﭘﻪ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭډ ډﺍﻟﺮ(
ﺩ(پهESF

TFBSO

$3.5

$16

DoD
ﻣﻮﺟﻮﺩ
14.95
ﻣﻴﻠﻴﺎﺭډ ډﺍﻟﺮ

ﻣﻮﺟﻮﺩ
14.95
ﻣﻴﻠﻴﺎﺭډ ډﺍﻟﺮ

$3.0

$14
$2.5

ﻭﻋﺪﻩ ﺷﻮﻱ
11.71
ﻣﻴﻠﻴﺎﺭډ ډﺍﻟﺮ
ﻣﺼﺮﻑ ﺷﻮﻱ
$9.50

ﻭﻋﺪﻩ ﺷﻮﻱ
11.71
ﻣﻴﻠﻴﺎﺭډ ډﺍﻟﺮ

$12

$1.5

$10
ﻣﺼﺮﻑ ﺷﻮﻱ
$8.82

ﺩ  2012ﮐﺎﻝ ﺩﻣﺎﺭچ ﺗﺮ 31
ﺩ  2012ﮐﺎﻝ ﺩ ﺟﻮﻥ ﺗﺮ 30
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ﺑﻴﻦبين االداري
ښايي
معلوماتو
شوي .په
کې ﮐﯥ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ
ښﺎﻳﻲ ﭘﻪ
اغېزمنې ﺩﻱ .
کولوﻟﻴﮑﻞ ﺷﻮې
ګرديډﻭﻝ
شمېرېﭘﻪپهﺗﻘﺮﻳﺒﻲ
یادونې:ﺷﻤﻴﺮې
ﻳﺎﺩﻭﻧﯥ :
وي .ﻭﻱ .
شاملېﺷﺎﻣﻠﯥ
لېږدونېﺗﺒﺎﺩﻟﯥ
–ﺍﻻﺩﺍﺭﻱ
سرچینې :د سیګار د 2012/28/6او  2012/3/4معلوماتي غوښتنوته د USAID
ځواب
ﺳﺮﭼﻴﻨﯥ  :.ﺩ ﺳﻴګﺎﺭ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ ﻏﻮښﺘﻨﯥ ﺗﻪ ﺩ  USAIDځﻮﺍﺏ  6/28/2012 ،ﺍﻭ

 4/3/2012؛ ﺩﺳﻴګﺎﺭ  4/17/2012ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ ﻏﻮښﺘﻨﯥ ﺗﻪ ﺩ  OMBځﻮﺍﺏ.

62

$2.0

د افغانستان بیا رغونه

I

یادونې :شمېرې په ګردي کولو اغېزمنې شوي .په معلوماتو کې ښايي بين
ﻳﺎﺩﻭﻧﯥ  :ﺷﻤﻴﺮې ﭘﻪ ﺑﺸﭙړﻭﻟﻮ ﺍﻏﻴﺰﻣﻨﯥ ﺷﻮې ﺩﻱ  .ښﺎﻳﻲ ﭘﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮﮐﯥ ﺑﻴﻦ
االداري لېږدونې شاملې وي.
–ﺍﻻﺩﺍﺭﻱ ﺗﺒﺎﺩﻟﯥ ﺷﺎﻣﻠﯥ ﻭﻱ  DoS 100 .ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻪ ډﺍﻟﺮ ﺩ  2012ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎﻝ څﺨﻪ
ﺑﺴﭙﻨﯥ
ﮐﯥ ﺷﺘﻪ
ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎﻝ
ﻣﺼﺮﻟﭙﺎﺭﻩ ﭘﻪ
سیګار ﺍړﻭﻟﯥ ﺩﻩ ﺗﺮڅﻮ
ﻣﺎﻟﻲد ﮐﺎﻝ ﺗﻪ
2011
ځواب .
USAID
2012ته د
غوښتني
د 2012/28/6ﺩمعلوماتي
سرچینه:
ﺯﻳﺎﺗﯥ ﮐړﻱ .
ﺳﺮﭼﻴﻨﯥ  :ﺩ ﺳﻴګﺎﺭ 6/28/2012ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ ﻏﻮښﺘﻨﯥ ﺗﻪ ﺩ  USAIDځﻮﺍﺏ ؛ ﺩ
ﺳﻴګﺎﺭ  4/17/2012ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ ﻏﻮښﺘﻨﯥ ﺗﻪ ﺩ  OMBځﻮﺍﺏ .

ځانګړی عمومي پلټونکی

DoD

د بودیجو حالت
ESF

USAID

21د متراکمو لګول شويو پیسو په نسبت د  683.75ملیونو ډالرو په شاوخوا کې لوړي شویدي.
 3.17شکل د منل شویو ،موجودو او لګول شویو پیسو تر منځ یوه مجموعي مقایسه کوي ،چې د د
اقتصادي مرستو فنډ( )ESFپروژو لپاره ورکړل شویدي.
42

INCLE

DoS

د نشه یي توکو د نړیوال کنټرول او قانون پیاوړتیا

د نړيوالو مخدره موادو او د قانون د تنفيذ ( )INLلپاره د متحده ایاالتو دفتر يو داسې حساب سمبالوي
چې د قانون حاکميت پياوړى کړي او د مخدره موادو د توليد او قاچاق پر وړاندې مبارزه وکړي – د
نړيوالو مخدره موادو د کنټرول او د قانون د تنفيذ ( )INCLEحساب .د  INCLEبودجې د  INLد ګڼو
پروګرامو د پولیسو سره د مرستو ،د مخدره توکو په واړاندی مبارزې  ،د قانون حاکميت او عدليه څانګو
43
سره د مرستو په ګډون مالتړ کوي.
د بهرنیو چارو وزارتد  2012کال د جون په  30راپور ورکړ چې د  INCLEلپاره ټولې مجموعي
بسپني  3.56ملیارډو ته وختلې3.18 .شمیره انځور د مالي کال په اساس د  INCLEلپاره تخصیصات
بیانوي .په دې شمیره کې نږدې  3.02ملیارډه منل شوې وو چې د شاوخوا  2.23ملیارډو ډالرو
44
پریکړون وشو.

د نړيوالو مخدره موادو او د قانون د تنفيذ ()INL
AIF
اصطالحات/ټرمینالوژي
 INLد  INCLEاو نورو  INLد بوديجو راپور
د ټاکل شويو ،منل شويو او مصرف شويو په توګه
DoD
ورکړى.
ټاکل شوې :د ژمنې لپاره ټولي پیسي په الس کې دي
منل شوي :د پیسو د ورکولو لپاره ژمنتیا
TFBSO
پریکړون :هغه پيسې چې لګېدلې دي
سرچینه :دسیګار د2012/4/9معلوماتي غوښتنې ته دبهرنیوچارووزارت ځواب.

DoD

 3.18شکل

 3.19شکل

ﺩ  INCLEﻟﭙﺎﺭﻩ ﺑﺴﭙﻨﯥ ،ﻣﺘﺮﺍﮐﻤﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ
د  INCLEد بسپنو مجموعي مقایسه (په میارډونو)
)ﭘﻪ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭډ ډﺍﻟﺮ(

تخصیص
INCLEلپاره
ﺍﺳﺎﺱدﺩINCLE
ﮐﺎﻝپهﭘﻪبنسټ
ﻣﺎﻟﻲکال
دﺩمالي
ﺗﺨﺼﻴﺼﺎﺕ
(په میلیون ډالرو)
)ﭘﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ډﺍﻟﺮ(

ﻣﻮﺟﻮﺩ
3.56
ﻣﻴﻠﻴﺎﺭډ ډﺍﻟﺮ

ﻣﻮﺟﻮﺩ
3.56
ﻣﻴﻠﻴﺎﺭډ ډﺍﻟﺮ

$3.5

ﻭﻋﺪﻩ ﺷﻮﻱ
3.02
ﻣﻴﻠﻴﺎﺭډ ډﺍﻟﺮ

ﻭﻋﺪﻩ ﺷﻮﻱ
3.02
ﻣﻴﻠﻴﺎﺭډ ډﺍﻟﺮ

$3.0
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ﻣﺼﺮﻑ ﺷﻮﻱ
ﻣﻴﻠﻴﺎﺭډ 2.23
ډﺍﻟﺮ

ﻣﺼﺮﻑ ﺷﻮﻱ
ﻣﻴﻠﻴﺎﺭډ 2.23
ډﺍﻟﺮ
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ﺩ  2012ﮐﺎﻝ ﺩﻣﺎﺭچ ﺗﺮ 31
ﺩ  2012ﮐﺎﻝ ﺩ ﺟﻮﻥ ﺗﺮ 30

$0

ﺑﻴﻦښايي بين
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮﮐﯥکې
په معلوماتو
شمېرې په
یادونې:
–ﺍﻻﺩﺍﺭﻱ
شوي .ﭘﻪ
اغېزمنې .ښﺎﻳﻲ
کولو ﺷﻮې ﺩﻱ
ګردي ﻟﻴﮑﻞ
ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ډﻭﻝ
ﺷﻤﻴﺮې ﭘﻪ
ﻳﺎﺩﻭﻧﯥ :
Data16.2
reflect
ﺑﻴﺎﮐﺘﻨﯥINL
ﺩﺭې 16.2
شاملې وي.
threeﻟﭙﺎﺭﻩ
revisions:ﺩ INL
ﺭﺍﺑﺮﺳﻴﺮﻩ ﮐﻮﻱ :
لېږدونېﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
االداري ﻭﻱ .ﺩﺍ
ﺗﺒﺎﺩﻟﯥ ﺷﺎﻣﻠﯥ
پوريﺗﺮنه وو منل شوي
2009-2014
ﺑﻴﺎﺗﺨﺼﻴﺺ  2006نه
ملیارډه ډالرچې د
کال څﺨﻪ
مالي ﮐﺎﻝ
 2006ﻣﺎﻟﻲ
ﻭﺭﮐړﺷﻮېد ﺩﻩ ﭼﯥ ﺩ
ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻪ ډﺍﻟﺮ
اخیستو او
بیرته
ژمنې د
کې د
تخصیصونو
ﮐﻠﻮﻧﻮINL
ﻣﺎﻟﻲکړل.
تخصیص
بیا
ﻧﺎﺗﺼﻔﻴﻪ
ﺑﺴﭙﻨﻮ
 INLﺩ
ﺷﻮې؛ ﺩ
بیالبیلوﻭﻩ ﻭﺭﮐړ
ﭘﻮﺭېپه ﻭﻋﺪﻩ ﻧﻪ
2009-2014
تیرې؛ﺩربع کې راپور
تصحیحاتو ّپ
کوي.د
څﻮ په اړه
ماتولو
پریکړون د
ﺷﻮې ﺩﻱ
سیګارﻭﺭﮐﻮﻟﻮ ﻻﻣﻞ
ﻭﻋﺪﻩ ﻧﻪ
څیړنهﮐﯥ ﺩ
ﺗﺨﺼﻴﺼﺎﺗﻮ
ﭼﯥ ﭘﻪ
ﺷﻮﻱ ﺣﺴﺎﺑﻮﻧﻪ
ﮐﯥ ﺩ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﺳﻤﻮﻝ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮐﯥ ﻳﯥ ﭘﻪ ﺭﺍﭘﻮﺭ
ﻣﻴﺎﺷﺘﻨۍ
ﻟﺨﻮﺍﭘﻪ ﺗﻴﺮ
کړې.
ﺩﺭېټیټې
شمیرې را
ﺳﻴګﺎﺭشوې
ﮐﯥ ﺭﺍﻏﻠﻲ ﮐﭽﯥ ﮐﻤﯥ ﺷﻮﻳﺪﻱ .
سرچینه :د سیګار د 2012/13/7معلوماتي غوښتنې ته د بهرنیو چارو وزارت
ځواب.
ﺳﺮﭼﻴﻨﯥ  :ﺩ ﺳﻴګﺎﺭ  7/13/2012ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ ﻏﻮښﺘﻨﯥ ﺗﻪ ﺩ  DoSځﻮﺍﺏ .
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یادونې :شمېرې په ګردي کولو اغېزمنې شوي .په معلوماتو کې ښايي بين
ﺑﻴﻦد–2009-
 2006نه
ډالرﭘﻪ چې د
ملیارډه
ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ وي.
لېږدونېﭘﻪشاملې
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﮐﯥ
ښﺎﻳﻲ
 INLﺩﻱ .
16.2ﺷﻮﻱ
ډﻭﻝ ﻟﻴﮑﻞ
االداري ﺷﻤﻴﺮې
ﻳﺎﺩﻭﻧﯥ :
ډﺍﻟﺮکړل.
تخصیص
شوي بیا
INLمنل
ﻭﻱ .نه وو
پوري
ﺗﺒﺎﺩﻟﯥ کال
 2014مالي
ﺑﻴﺎﺗﺨﺼﻴﺺ ﻭﺭﮐړﺷﻮې
 16.2ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻪ
ﻟﭙﺎﺭﻩ
ﺷﺎﻣﻠﯥ
ﺍﻻﺩﺍﺭﻱ
ﺩﻩ ﭼﯥ ﺩ  2006ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎﻝ څﺨﻪ ﺗﺮ 2009-2014ﻣﺎﻟﻲ ﮐﻠﻮﻧﻮ ﭘﻮﺭې ﻭﻋﺪﻩ ﻧﻪ ﻭﻩ
سرچینه :د سیګار د 2012/13/7معلوماتي غوښتنې ته دبهرنیوچارو وزارت
ﻭﺭﮐړ ﺷﻮې .
ځواب .
ﺳﺮﭼﻴﻨﯥ  :ﺩ ﺳﻴګﺎﺭ  7/13/2012ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ ﻏﻮښﺘﻨﯥ ﺗﻪ ﺩ  DoSځﻮﺍﺏ .

د متحده ایاالتو د کانګرس لپاره راپور  Iجوالی 2012 ،30
ا

63

د بودیجو حالت

د بهرنیو چارو وزارتراپور ورکړ چې د  2012د جون په  30منل شوي متراکمې مرستې د 2012
د مارچ د  31د متراکمو مرستو په نسبت د  45.12ملیونو ډالرو په شاوخوا لوړي شویدي .د 2012
کال د جون په  30متراکمې لګول شوي پیسي د  2012د مارچ د 21د متراکمو لګول شويو پیسو په
نسبت د  87.49ملیونو ډالرو په شاوخوا کې لوړي شویدي 3.19 45.شکل د منل شویو ،موجودو او
لګول شویو پیسو تر منځ یوه مجموعي مقایسه کوي ،چې د ( )INCLEپروژو لپاره ورکړل شویدي.

د افغانستان لپاره د بیارغونې نړیواله بسپنه

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 پانګو له لیارې چمتو شوي اعانې
یوځای شوي او وروسته د بیارغونې کړنو باندې لګول شوي .د باوري فنډ د ډلې څخه دوه لوی فنډونه د
افغانستان د بیارغونې باوري فنډ ( )ARTFاو د افغانستان لپاره د قانون او نظم باوري فنډ ()LOTFA
46
دي.

 3.20شکل

ﮐﯥ ﺩ ARTF
ﺩ  2012ﮐﺎﻝ ﺟﻮﻥ ﺗﺮ ﺷﻠﻤﯥ ﭘﻮﺭې ،ﺩ  1391ﻟﻤﺮﻳﺰﮐﺎﻝ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺩ ﺑﺴﭙﻨﻪ ﻭﺭﮐﻮﻧﮑﻲ ﭘﻪ ﻻﺱ
د  ARTFد  1391لمریز کال لپاره د بسپنه ورکوونکو ونډه  2012،د جون ( 20میلیون ډالر)
ﻣﺮﺳﺘﯥ )ﭘﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ډﺍﻟﺮ(
ټﻮﻝ ﻟﻮﺯﻭﻧﻪ  930 :ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ډﺍﻟﺮ

ټﻮﻝ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺷﻮﻱ 526 :ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ډﺍﻟﺮ
ﻣﺘﺤﺪﻩ ﺍﻳﺎﻻﺗﻮ

371

ﺟﺎﭘﺎﻥ

138
134
76

0

ﺍﻧګﻠﺴﺘﺎﻥ

0

ﺟﺮﻣﻨﻲ
ﮐﺎﻧﺎډﺍ

6

26

0

56

 0ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻲ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮﻥ/ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻲ

72
30
10

6

400

240

320
ﻟﻮﺯﻭﻧﻪ

80

ټﻮﻟﻨﻪ

0

ﺳﻮﻳډﻥ

0

ډﻧﻤﺎﺭک

11

160

ﻧﺎﺭﻭې

ﻓﻨﻠﻨډ
0

ﻧﻮﺭﻭ
0

ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺷﻮﻱ

یادونې :شمېرې په ګردي کولو اغېزمنې شوي 1391 .لمریز کال له  2012/31/12 2012/1/3-چې لدې وروسته به مالي کال له جنوري تر ډیسیمبره وې.

ﻳﺎﺩﻭﻧﯥ  :ﺷﻤﻴﺮې ﭘﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ډﻭﻝ ﻟﻴﮑﻞ ﺷﻮﻱ ﺩﻱ =SY .ﻟﻤﺮﻳﺰ ﮐﺎﻝ  1390 .ﻟﻤﺮﻳﺰ ﮐﺎﻝ ﺩ  3/21/2011څﺨﻪ ﺗﺮ  3/20/2012ﺭﺍځﻲ .
سرچینه :نړیوال بانک ARTF : ” ،د مالي وضعیت په اړه د اداره کوونکو راپور د  2012کال د جون  ، “20لومړی مخ

ﺳﺮﭼﻴﻨﻪ  :ﻧړﻳﻮﺍﻝ ﺑﺎﻧﮏ  : ARTF “،ﺩ  2012ﮐﺎﻝ ﺩﻣﺎﺭچ ﺗﺮ 19ﭘﻮﺭې ﺩ ﻣﺎﻟﻲ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺍړﻭﻧﺪ ﺩ ﺍﺩﺍﺭې ﺭﺍﭘﻮﺭ . 1 . ”،ﻣﺦ
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د بودیجو حالت

 3.21شکل

د افغانستان د بيارغنيز باوري فنډ ته مشارکت

د  ARTFونډې چې د بسپنه ورکونکو له لوري
ورکول شویدي.
ﺩ  ARTFﻣﺮﺳﺘﯥ ﭼﯥ ﺩ ﺑﺴﭙﻨﻪ ﻭﺭﮐﻮﻭﻧﮑﻮ
له  1381-1891لمریز کال (اوس د  2012د جون شلمه)

د افغانستان عملیاتي او پرمختګ بودیجو ته د نړیوالو مرستو خورا لوی سهم د  ARTFله لیارې راځي.
نړیوال بانک راپور ورکړ چې له  2002کال څخه د  2012د جون تر شلمې  33 ،بسپنه ورکوونکو
ﻟﺨﻮﺍ ﻭﺭﮐړ ﺷﻮﻱ ﺩﻱ )ﺳﻠﻨﻪ(
د شاوخوا  6.10ملیارډ ډالرو ژمنه کړي چې له هغې جملې  5.70میلیونه ورکړل شویدي 47.د نړیوال
ټﻮﻝ ﻭﺭﮐړ ﺷﻮﻱ 5.7 :ﻣﻴﻠﻴﺎﺭډ ډﺍﻟﺮ
بانک په وینا بسپنه ورکوونکو د  ARTFلپاره دافغانستا ن  1391مالي کال لپاره چې د  2011دمارچ
له لومړۍ د  2012د ډیسیمبر تر پایه پکښي راځي (له دې وروسته به یې د پیل نیټه د جنوري لومړۍ
وي) شاوخوا  930.36ملیونه ډالر ځانګړي کریدي 3.20 48.شکل د  1391کال د  ARTFپه برخه
ﻣﺘﺤﺪﻩ ﺍﻳﺎﻻﺕ
30.6%
کې لس ستر نړیوال بسپنه ورکوونکي ښيي
49
ﺍﻧګﻠﺴﺘﺎﻥ
او
ایاالت
متحد
وکړه.
مرسته
شاوخوا
ملیارډو
1.74
د
ایاالتو
د  2012کال د جون په شلمه متحده
ﻧﻮﺭﻭ
17.5%
28.9%
بریتانیا د  ARTFلپاره دوه ستر بسپنه ورکوونکي دي ،دواړه په ګډه دبسپني له مجموعي په  48.1سلنه
کي برخه اخلي .لکه چې په  3.21شکلکې ښودل شوی دی.
ﮐﺎﻧﺎډﺍ
 ARTFته ځانګړې ونډې په دوو بسپنه ورکونکو چینلونو ویشل شویدي—د متناوبو لګښټونو کړکۍ
9.9%
ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻲ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮﻥ
او دپانګه اچونې کړکۍ 50.د  2012کال د جون تر  20د نړیوال بانک د وینا پر بنسټ د  ARTFد
ﻧﻴﺪﺭﻟﻨډ
ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻲ ټﻮﻟﻨﻪ/
بسپنو نږدې  2.50ملیارډ ډالر دافغان حکومت له الري د متناوبو لګښټونود کړکۍ او دپانګه اچونې
6.8%
6.3%
کړکۍ له الري لکه د ملکي کارکوونکو معاشات 51.د متناوبو لګښټونو کړکۍ د افغان حکومت له عملیاتي
ﻟﻤﺮﻳﺰﮐﺎﻝ=
ﺷﻮﻱ ﺩﻱ
ډﻭﻝ ﻟﻴﮑﻞ
ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ
په ﭘﻪ
ﺷﻤﻴﺮې
ﻳﺎﺩﻭﻧﯥ:
کال
 1381-1391لمریز
شوي. .لهﺩ 1381-1891
اغېزمنې
کولو
ګردي
شمېرې
یادونې:
لګښتونو مالتړ کوي،.ځکه الهم د حکومت دد اخلي عوایدو کچه د دغو مکررو لګښټونو د برداشت توان
ډﻳﺴﻤﺒﺮ
له څﺨﻪ -ﺗﺮ
ﺩﺟﻨﻮﺭﻱ
ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎﻝ
ﭼﯥ ﺑﻴﺎﺑﻪ
ډیسیمبره تر
مالي کال
وروسته به
 3/21/2002-12/31/2012لدې
=،2002/21/3-2012/31/12
ﻭﺭﮐﻮﻭﻧﮑﻲ ﺷﺎﻣﻠﯥ ﺩﻱ =EC/EU .ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻲ
بسپنهﺑﺴﭙﻨﻪ
“ﻧﻮﺭﻭ”18ﮐﯥ 18
پوريﺷﻲ.
ﻭﺷﻤﻴﺮﻝ
ورکونکي دي.
وي.ﭘﻪ“نور”
جنوري
کړي،
نلري .د دې لپاره چه د ستنیدونکي لګښت  RCفرصت وکړای شي په کافي اندازه مرستې ترالسه
/ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻲ ټﻮﻟﻨﻪ.
ﮐﻤﻴﺴﻴﻮﻥ
کمیسیون /اروپایي اتحاد.
=EC/EUاروپایي
ﺳﺮﭼﻴﻨﻪ:ﻧړﻳﻮﺍﻝ ﺑﺎﻧﮏ : ARTF “،ﺩ 2012ﮐﺎﻝ ﺟﻮﻥ ﺗﺮ 20ﭘﻮﺭې ﺩ ﻣﺎﻟﻲ ﻭﺿﻌﻴﺖ
د  ARTFسره مرسته کونکي شاید په کلني ډول د" ترجیح" ورنکړي چه په کلني ډول د دې نوموړي
 :ARTFد مالي وضعیت په اړه د اداره کوونکو راپور د
ﺭﻳﻴﺲبانک،
نړیوال
سرچینه:
ﺭﺍﭘﻮﺭ 5 . ””،ﻣﺦ .
ﺍړﻩ ﺩ
ﭘﻪ
 2012کال د جون  ، “20پنځم مخ.
52
پروګرام سره د خپلو مرستو تر نیمایی ډیره مرسته ترسره کړي.
د پانګونې وينډو د پرمختيايي پروګرامونو بيې ورکوي .د  2012کال د جون پر شلمه د نړیوال
 3.22شکل
بانک د وینا پر بنسټ د پانګه اچونې د کړکۍ له الرې پلي کیدونکې پروژو ته  2.18ملیارډ ډالر ژمنه
وشوه ،چي وار دمخه یې  1.61ملیارډ ډالر لګول شویدي .نړیوال بانک د  19فعالو پروژو راپور د
ډﻳﺴﻤﺒﺮﺗﺮ ﭘﺎﻳﻪ
 2011ﮐﺎﻝ ﺩ
څﺨﻪ ﺩ
 2002ﮐﺎﻝ
پوري
ډیسمیبر (اوس)
 2011تر
2002نه د
ﺩ له
611.66
 1.12ملیارډ ډالرو ګډو ژمنه شویو ارزښتونو له ژمني سره ورکړ ،چې تر اوسه یې شاوخوا
ﭘﻮﺭې ،ﺩ  LOTFAﺳﺮﻩ ﺩ ﺑﺴﭙﻨﻪ ﻭﺭﮐﻮﻭﻧﮑﻮ ﻣﺮﺳﺘﯥ
53
 LOTFAته د بسپنه ورکوونکو ونډه.
ملیونه لګول شویدي.
)ﺳﻠﻨﻪ(

د افغانستان لپاره د قانون پلېينې او باور فنډ ګډ مرستې

د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام د  LOTFAاداره په غاړه لري چي د افغان ملي پولیسو معاشات
ورکړي او د داخلې وزارت ظرفیتونه ورغوي 54.له  2002کال را دیخوا بسپنه ورکوونکو LOTFA
ته د نږدې  2.20ملیارډ ډالرو ژمنه کړي ،دا تر ټولو تازه اسناد په ګوته کوي 55.د  LOTFAشپږم
حمایوي پړاو د  2011د جنورې په لومړۍ پیل شوه ،او د 2013د مارچ تر  31به روانه وي.
دپروګرام په لومړیو  12میاشتو کې  LOTFAنږدي  546.10ملیونه ډالر د افغان حکومت حساب
ته د پولیسو د معاشاتو د ورکړي په موخه ورولیږدول .نږدې  15.64ملیونه یي د مرکزی زندانونو
د ریاست د کارکوونکو تنخوا ته ځانګړې کړه .او نور 12.13میلیونی یې د ظرفیت د لوړولو ا و د
 LOTFAنورو لومړیتوبونو ته ځانګړي کړل 56.د  2011کال د ډیسیمبر  ،31بسپنه ورکونکو له
 LOTFAسره په شپږم پړاو کې تر  673.91میلیونو د زیاتو ډالرو ژمنه کړیده .د یاد شمیر مرستو
څخه د امریکا متحده ایاالتو تر  257.07ډالرو زیات او چاپان  240میلیون ډالره پر ځان منلي دي .د
 2011د ډیسیمبرتر 31د هغو ګډه ژمنه د  LOTFAد شپږم پړاو شاوخوا  74سلنه جوړوي 57.بسپنې
58
له پیله راهیسي ملګرو ملتونو  LOTFAته شاوخوا د  812.74میلیونو ډالرو مرسته برابره کړیده.
 3.22شکل له  2002کال راهیسي د  LOTFAڅلور ستر بسپنه ورکوونکي ښیي .دا د تازه اسنادو پر
بنا وړاندي کیږي.

د متحده ایاالتو د کانګرس لپاره راپور  Iجوالی 2012 ،30
ا
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ﺟﺎﭘﺎﻥ
25.7%
ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻲ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮﻥ/
ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻲ ټﻮﻟﻨﻪ
17.6%

ﻣﺘﺤﺪﻩ ﺍﻳﺎﻻﺕ
37.0%
ﻧﻮﺭﻭ
15.6%

ﮐﺎﻧﺎډﺍ
4.2%
اروپاییﮐﻤﻴﺴﻴﻮﻥ /
==EC/EUﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻲ
EC/EU
اغېزمنېﺩﻱ .
ﻟﻴﮑﻞ ﺷﻮې
ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ
:ﺷﻤﻴﺮې ﭘﻪ
ﻳﺎﺩﻭﻧﯥ
اتحادیه/
شوي.
ډﻭﻝکولو
ګردي
شمېرې په
یادونې:
ټﻮﻟﻨﻪ .
ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻲ
ټولنه.
اروپایی
سرچینې :د ملګروملتونو پ راختیایي اداره ”،د  LOTFAد شپږم پ ړاو کلنی
2011
ﭘﺮﻣﺨﺘګپ رﺭﺍﭘﻮﺭ
ﭘړﺍﻭ ﮐﻠﻨۍ
 LOTFAڅﻠﻮﺭﻡ
اپور  “،ﺩ
UNDP
ﺳﺮﭼﻴﻨﯥ :
اداری” ؛تهﺩد
اختیایي
ملګروملتونو
 ، 2012/23/2،د
.“2011
اختیایي ر
پر
څیړنه .ﺳﻴګﺎﺭ څﻴړﻧﻪ .
سیګار ﺑﺎﻧﺪې ﺩ
ﺭﺍﭘﻮﺭﻭﻧﻮ
ﻣﻴﺎﺷﺘﻨۍ ﺍﻭ
دریﺩﺭې
LOTFA
UNDP
ﮐﻠﻨۍاړه د
اپور په
میاشتني ر
ﻟﺨﻮﺍﺩکلني او
 LOTFAد
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ا منیت

امنیت
د افغان ملي امنیتي ځواکونو د وجهي صندوق د مالتړ لپاره د  2012کال د جون تر  30پوري د متحده
ایاالتو کانګرس  52،1ملیارډ ډالره ځانګري کریدي .ددغو بسپنو لویه برخه ( 50،6ملیارډ) د افغان
ملي امنیتي ځواکونو د وجهي صندوق لپاره ځانګړي شوي وه ،او د افغانستان د ګډ امنیتي لیږد د ادارې
 CSTC-Aله الري سمبال شوي وه .موخه پکښې د افغان ملي امنیتي ځواکونو پایښت ،روزنه ،تجهیز،
او جورښت دی ،چې دواړه افغان ملي پولیس او ملي اردو پکښي شامل دي .د افغان امنیتي ځواکونو د
وجهي صندوق لپاره له ځانګړیو شویو  50،6ملیارډ ډالرو څخه د  37،8ملیارډو شاوخوا منل شویدي
59
چې لدې جملې د  2012کال د مارچ تر  31پوري  33،5ملیارډه لګول شویدي.
په افغانستان کې ډاډمن امنیتي چاپیریال رامنځ ته کول په دې هیواد کي د امریکا د بیارغونیزو هڅو
یوه حساسه برخه ده؛ د امنیت نشتوالی د ملي اقتصاد پراختیا او وګړو ته د خدماتو برابرولو کې د افغان
حکومت پر وړاندي ستونزې رامنځ ته کوي .دغه برخه د دفاع وزارت ،کورنیو چارو وزارت او د افغان
ملي امنیتي ځواکونو ارزونې توضیح کوي ؛ د افغان ملي امنیتي ځواکونو د روزنې ،جوړښت ،پایښت،
او تجهیز لپاره د متحده ایاالتو پر بسپنو کتنه کوي؛ او په افغانستان کې د ناقانونه نشه یې توکو د کښت او
تجارت پر ضد د هڅو په اړه تازه معلومات چمتو کوي.

ددي ربع کلیدې پیښي

د  2012کال د مې پر  20او  ،21نړیوالو مشرانو ،افغان حکومت او د ناټو تر مشرتابه الندي
په نړیوالو سوله ساتو ځواکونو کې ونډه لرونکو هیوادونو په شیکاګو کې سره ِغونډه وکړه او د یو
ډیموکراتیک ،مستقل او باامنه افغانستان سره یې خپلې ژمنې بیا تکرار کړې .ګډونوالو روښان کړه
چې تر  2014کال وروسته هم چې د نړیوالو سوله ساتو ځواکونو ماموریت بشپریږي ددوي د ملکونو
ژمني به په خپل ځای وي ،ددوی ګډون به د مساواتو او دوه اړخیزو ګټو په بنسټ والړ وي .د افغانستان
او نړیوالو سوله ساتو ځواکونو د ګډونوالو هیوادونو ترمنځ ګڼې دوه اړخیزې موافقې ددي راپور تر
60
خالصیدو د بشپړیدلو په بیالبیلو پړاوونو کې وي.
په ناسته کې د ناټو متحدینو او د نړیوالو سوله ساتو ځواکونو ګډون کوونکو هیوادونو تر  2014کال
وروسته د افغانستان پرمختګ او مالي پایښت ته خپلې ژمنې بیا تکرار کړې .له نړیوالې ټولنې سره په
مشوره کې افغان حکومت هغه پالن طرح کړ چې له مخې به یې د افغان ملي امنیتي ځواکونو اوسنۍ
شمیره ( )352000راتلونکي حالت ته د کتو پر بنسټ یوې پاییدونکې کچې ته را ټیټه شي .اوسنی موډل
61
د  228500د یوداسې ځواک وړاندیز کوي چې کلنی لګښت یې  4،1ملیارډ ډالره وي.
د ناستې ګډونوالو روښانه کړه چې د افغان حکومت د عوایدو ا و اقتصاد له ودې سره به د افغان ملي
امنیتي ځواکونو د پایښت لپاره به په لګښتونو کې د افغان حکومت کلنۍ وڼډه کال په کال لوړیږي.چي په
 2014کال کې به یې وڼډه لږ تر لږه  500میلیونه ډالر وي او تر  2024کال وروسته به یې ټول مالي
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مسولیت په غاړه وي .تمه کیږي چې د دغې پروسي په پرمختګ سره به د نړیوالو بسپنه ورکوونکو وڼډه
62
کمه شي.

د افغان امنیتي ځواک د وجهي صندوق لپاره د بسپنو  1ملیارډ له سره
تنظیم شول.

پدې ربع کې د دفاع وزارت د افغان امنیتي ځواک د وجهي صندوق لپاره د بسپنو  1ملیارډ ډالر د دفاعي
کارونو بنسټیزې بسپنې ته ولیږدول ،تر څو د  3،4ملیاړد ډالرو کسر چې د تیلو د بیو دلوړوالې له کبله
رامنځ ته شوی تر پوښښ الندي راولي .د اولسمشر د  2012مالي کال د بودیجې په بنسټ دتیلو د هر
بیرل لګښت  115،49ډالره پالن شوی وو؛ د دفاع وزارت سره تړلې کمیټې وښودله چې په عمل کي
دغه لګښت په هر بیرل کې  152ډالره وو .د دفاع وزارت روښانه کړه چې بسپني د [لیږد لپاره] تیارې
دي ځکه چې غوښتني په دوامداره توګه په بدلیدو وې المل یې دا وو چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو
د تجهیز او روزنې د لګښت ماموریت پر مخ الړاو د مخکنیو کلونو بسپنه د روانو اړتیاوو د پوره کولو
63
لپاره د السرسي وړ وي.

د امنیت د انتقال په برخه کې پرمختګ

د  2014کال تر پایه افغان ملي امنیتي ځواکونو ته د مسولیت لیږد بشپریږې— په شیکاګو کې د ناټو په
ناسته کې بیا تکرار شوه—د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې اوس هم مهال ویش هماغسي دی .د امنیتي
مسولیت د لیږد دری پړاوونه پر مخ روان دي .لکه په  3.23شکل کې چې ښودل شویدي .د لیږد بهیر
د  2011کال په جوالی کې پیل شو چې ځیني ښارونه  ،ولسوالۍ او والیتونه (چي د افغانستان  25سلنه
وګړي پکښي اوسیږې) شامل وو .د  2011په نوامبر کې یې دوهم پړاو پیل شو(چې د لیږ په سیمو کې
یې د وګرو سلنه  50ته لوړه کړه) .ددی برسیره چې په ټولو سیمو کې انتقال بشپر شوی ندی ،د د فاع
وزارت ترالسه کړه چې په لیږد کې ټولو شاملو سیموپه حکومتدارۍ ،امنیت او پراختیا کې بریالیتوبونه
الس ته راوړي دي 64.د ملګرو ملتونو د سرمنشي په وینا تر انتقال الندي سیمو کې د عامه نظم کوم دپام
65
وړ خرابی ندی راغلی او په موسمي امنیت کې هم کوم د پام وړ بدلون ندی لیدل شوی.
پدې ربع کې ،ولسمشر کرزي هغه سیمي اعالن کړې چې د  2012کال په جوالی کې به د لیږ د
بهیر دریم پړاو پکښي پیل شي ،د لیږد دغه پړاو د ټولو والیتونو مرکزونه رانغاړي (چې لدی سره به
 57سلنه افغان وګړي د لیږ تر بهیر الندې راغلو سیمو کې ژوند کوي) .د دفاع وزارت د لیږ د بهیر
په دریم پړاو کي ځینې ننګوونکې سیمې په نښه کړیدي ،چي د افغان ملي امنیتي ځواکونو وړتیاوي به
وازمویې په داسي حال کې چې د هغوی د مالتړ لپاره ال هم په پوره شمیر سوله ساتي ځواکونه شتون
66
لري.

د سیګار پلټنه
د متحده ایاالتو د نړیوالې پراختیا د ادارې پر
لګښټونو د سیګار پلټڼو ښودلې ده چې افغان
عامه محافظت ځواکونو ته له خصوصي
امنیتي کمپنیو د مسولیت لیږد ،د افغان
محافظینو په ګمارلو کې لګښتونه لوړ کړیدي
او د لیږد د اسانتیاوو د برابرولو لپاره د
بهرنیو کارکونکو شمیر لوړ شویدی .د ال
زیاتو معلوماتو لپاره د دوهمې برخي شلم مخ
وګورئ .

د افغانستان د عامه تحفظ ځواک

لکه څنګه چې د سیګار د  2012کال د اپریل په دری میاشتنی راپور کې هم په ګوته شوې وه ،افغان
حکومت د امنیتي مسولیت لبږد له خصوصي امنیتي کمپنیو افغان عامه محافظت ځواک ته پیل کړیدی
چې د پراختیایي او بشري پروژو د امنیت لیږد یې په سر کې دی .د افغان عامه محافظت ځواک یوه
دولتي پروژه ده چې د کورنیو چارو د وزارت تر جواز الندې فعالیت کوي .د هغي ستراتیژي د پلي
کولو په لومړي پړاو کې چې د ولسمشر کرزي د فرمان په اساس پکښي ټول خصوصي داخلي او بهرني
امنیتي کمپنۍ منحل اعالن شوي ،له کورنیو چارو وزارت سره ګڼې راجستر شوې امنیتې کمپنې لکه د
ریسک منجمنټ کمپنۍ پدې قطار کې راځي .د ریسک منجمنټ کمپنۍ له افغان عامه محافظت ځواکونو
او د هغو مراجعه کوونکو سره له امنیت سره تړلو مسلو کې د سالکار وڼډه لري ،خو په خپله د امنیت د
سمبالولو مسولیت نلري.
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شکل ﺍﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ -ﭘﻪ ﻣﺸﺮﻱ ﺍﻣﻨﻴﺘﻲ ځﻮﺍﮐﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ﻟﻴږﺩ ﮐﯥ ﺷﺎﻣﻠﯥ ﺳﻴﻤﯥ
 3.23ﺩ
هغه سیمې چې امینتي مسولیت یې افغانانو ته لیږدول کیږي

ﻟﻮﻣړۍ ﭘړﺍﻭ
ﺩﻭﻳﻢ ﭘړﺍﻭ
ﺩﺭﻳﻢ ﭘړﺍﻭ

یادونې :په دغه پ ړاو کې ښارونه ،ولسوالۍ او والیتونه (یا د هغو ځینې برخې ) شاملي دي .لومړی پ ړاو په  2011/22/3کې اعالن شو ،دوهم پ ړاو په  2011/27/11او دریم هغه په  2012/13/5کي اعالن شوو.
2012/16/5
"انتقال"
ﻭﻻﻳﺘﻮﻧﻪلیږد:
مسولیت
ﮐﯥ د امنیتي چارو
مشرتابه ته
سرچینه :ناټو،
ﺩﻱ .ﻟﻮﻣړۍ ﭘړﺍﻭ ﭘﻪ  3/22/2011ﻧﻴټﻪ ،ﺩﻭﻳﻢ ﭘړﺍﻭ ﭘﻪ  11/27/2011ﻧﻴټﻪ ﺍﻭ ﺩﺭﻳﻢ ﭘړﺍﻭ ﭘﻪ  5/13/2012ﻧﻴټﻪ ﺍﻋﻼﻥ ﺷﻮﻱ ﺅ .
ﺑﺮﺧﯥ ( ﺷﺎﻣﻠﯥ
)ﻳﺎﺩﺩﻭی
ښﺎﺭﻭﻧﻪ،ﻭﻟﺴﻮﺍﻟۍد ﺍﻭ
افغان ﭘړﺍﻭﻭﻧﻮ
ﻳﺎﻭﺩﻧﻪ  :ﭘﻪ

ﺳﺮﭼﻴﻨﻪ  :ﻧﺎټﻮ  “،ﺍﻓﻐﺎﻥ ﻣﺨﮑښ ﺗﻪ ﻟﻴږﺩ :ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ . 5/16/2012 ”،

د  2012کال د جون تر  APPF 6,131 ،30غړي درلودل—چي له هغې جملې  689غړي به
د  APPFپه اداري مرکز کې ،د روزنو په مراکزو کې او روزنیزو واحدونو کي وي—د CSTC-A
په وینا دوی  6,858مجوز بستونه اشغال کړیدي CSTC-A .په الندنیو برخو کي پرمختاوې په ګوته
67
کوي:
• 144له  APPFسره  144قراردادونه السلیک شویدي (چې د  USAIDلپاره  28پروژې او د
دولتي او تجارتي مشتریانو لپاره  116پروژې پکښې شاملې دي.
• 19کمپنیو ته د  RMCپه ډول جوازونه ورکړل شول.
• 13کمپنۍ د  RMCد جواز لپاره درخواستونه لري.
• RMC 11ګانې به تر هغو له موقتو جوازونو سره کار کوي چې  APPFد کاروانونو د امنیت د
چمتو کولو وړتیاوې الس ته راوړي.
• د  2013تر مارچ پوري به  36امنیتي کمپنۍ د  ISAFلپاره خدمتونه سمبالوي.
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د افغان ملي امنیتي پوځ ارزونه

د نړیوالو سوله ساتو ځواکونو د ګدې قوماندانۍ په وینا پدې ربع کې په ساحه کې د افغان ملي اردو د
واحدونو شمیر د راپورونو له مخې له  251څخه  204ته راښکته شوی دی 68.د نړیوالو سوله ساتو
ځواکونو ګده قوماندانۍ له هغو کڼدکونو او غوڼډونو څخه معلومات الس ته راوړي چې د متحده ایاالتو
یا ائتالف روزونکو ته سپارل شویدي 69.د تصنیف په تر ټولو لوړه کته ګوري کې شل واحدونه "له سال
کارانو سره خپلواک" په ډله کې راغلل (د  2012کال د اپریل په پرتله چې  15وو) ،او  118واحدونه
"له سالکارانو سره اغیزمنه" ډله کې راغلل (له  122سره په پرتله کې) .د پرمختګ د یوې نښي په
توګه ،د راپور شویو واحدونو د کمښت برسیره ،د هغو واحدونو شمیره چې” له سالکارانو سره خپلواک
“ کتګورې کې راغلي دي په  201قطعې کې (دوه زیاتي شوې) ،په  205قطعې کې (دوه زیاتې شوې)،
70
په  207قطعې کې (یوه زیاته شوې) ،او او د امنیت او حمایې د غوڼډ په مرکزکې (یوه زیاته شوې).
په ساحه کې د راپور شویو ملي پولیسو شمیره هم په دې دریو میاشتو کې له  408څخه  366ته
راکمه شویده ،حال دا چې په تر ټولو لوړو کته ګوریو کې د واحدونو شمیره په غوڼډیدلو کې لوړه شوي
وه—"65له سال کارانو سره خپلواک" کته ګورې کې راغلي وو (د  2012له اپریل سره په پرتله چې
 41ښودل شوي وو ،).او 168هغه "له مشاورینو سره اغیزمن" کتګورۍ کښي راغلي وو (له  174سره
71
په پرتله).

د قوماندان د واحد د ارزونې د اسبابو تصنیف

توان ورکوونکي :ځانګړې واحدونه چې دجګړه
ایزو واحدونو مالتړ کوي لکه انجنیري ،ملکي
چارې ،پوځي استخبارات ،چورلکې ،پوځي
پولیس او استخبارات ،د کشف او څار ځانګړنې.

سرچینه ”، DoD :په افغانستان کې د مولین د پر مختلونکو کمپونو ګرځښت“،
 4/22/2009په  1/4/2012کې الس رسي ورته وشوه.

د ملي اردو او ملي پولیسو د وړتیاوو په ارزولو کې  ISAFد قوماندان د واحد د ارزونې د اسبابو
72
تصنیف یا  CUATڅخه کار اخلي ،چې پنځه تصنیفه پکښي شامل دي:
•له سال کارانو سره خپلواک :دغه واحد د خپل ماموریت د پالن او اجرا وړتیاوې لري ،په الس
الندو کسانو کنټرول او قومانده ساتالی شي ،د چټک غبرګون ځواکونواو صحي لیږدونو په تړاو
همغږي کوالی شي ،له استخباراتي معلوماتو استفاده او په یوه لوی استخباراتي سیسټم کې د عملیاتو
وړتیا لري.
•د سالکارانو په شتون کې اغیزمن:دا شمیر واحدونه په اغیزمنه توګه پالن جوړولو ،همغږۍ،
الرښونې او د عملیاتو او حاالتو په اړه د راپور ورکولو چارې پرمخ وړای شي .ائتالفي ځواکونه
د واحدونو غړو ته یواځې محدود ،ځیني وخت الرښونې چمتو کوي او کیدی شي د اړتیا په وخت
کې پیاوړي کوونکي الرې چارې سمبالوي .ائتالفي ځواکونه یوازې په مناسب فرصت کې مالتړ
زیاتوي.
•له ملګرو سره اغیزمنه :دغه واحد د عملیاتو او موقعیتونو لپاره د ورځنیو څارنو ،پالن جوړولو،
همرنګه کولو ،الرښونو او راپور ورکولو غوښتنه کوي؛ همدا راز له نورو واحدونو سره همغږي
کول او مفاهمه؛ او د اغیزمنې چمتووالې د راپورونو ورکول په غاړه لري .د افغان ملي امنیتي
ځواکونو پیاوړي کوونکي دغه واحد ته مالتړ چمتو کوې؛ حال داچې ائتالفي ځواکونه د مالتړ د
پراخولو لپاره پیاوړي کوونکي چمتو کوالی شي.
•له ملګرو سره وده :دغه واحد د پالن جوړولو ،هممهالتوب ،الرښونو ،او د عملیاتو د حالت او
راپور ورکولو په موخه د ملګرتیا او مرستو غوښتنه کوي؛ له نورو واحدونو سره د همغږۍ او
مفاهمې ،او د اغیزمنې تیارۍ د راپور ساتل هم پکښې راځي .یو شمیر توان ورکوونکي حاضر،
اغیزمن او د مالتړ لپاره چمتو وي .ائتالفي ځواکونه د پیاوړي کوونکو او د مالتړ ډیره برخه چمتو
کوي.
•تاسیس شوي :دغه واحد په تنظیمولو پیل کوي ،خو په روښانه توګه په پالن جوړولو ،هممهالتوب،
الرښونو او د عملیاتو او حالتونو د راپور ورکولو وړتیا لري ،حتي د یوه ملګرې واحد دمرستو او
شته والې په صورت کې هم .یادشوي واحدونه په ندرت سره د نورو واحدونو سره د همغږۍ او
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ارتباطاتو د ټینګولو چارې ترسره کوالی شي .د واحدونو ډیری پیاوړي کوونکي یا موجود ندي او
یا په روښانه توګه اغیزمن دي .دغه توان ورکونکي لږ او یا هم هیڅ مالتړ نشی ورکوالی .ائتالفي
ځواکونه د مالتړ ډیری برخه چمتو کوي.

د افغان وزارت ارزونې

پدې ربع کې د افغان کورنیو چارو وزارت او دفاع وزارت په اړه ترسره شوې اروزنې بیا هم د
پرمختګونو ښکارندوی کوي .د دغه وزارتونو د ظرفیتونو او وړتیاو د درجه بندی په موخه په افغانستان
کې د ناټو روزنیز ماموریت ( )NTM-Aد ظرفیتونو د سترو اهدافو( )CMدرجه بندی سیستم څخه ګټه
اخلي .د ارزونې پدغه سیستم کې د کارکوونکو څانګې(لکه هغه دفترونو چه د معاون مرستیال او یا
مرستیال وزیر) او څو وظیفه ایی کاري سیمې(لکه د عمومي کارکوونکو دفترونه) په اړه د  4لومړنیو
73
او  2ثانوي درجه بندیو څخه ګټه اخیستل کیږي:
• :CM-1Aپه خپلواکه توګه د عملیاتو د ترسره کولو توان لري
• :CM1-Bد فعالیتونو د اجرا توان لري د ایتالفي قوې لخوا یوازي څار او نظارت ته اړتیا لري
• :CM2-Aد ایتالفي قوې لخوا د ډیر لیږ مرستې په ترالسه کولو سره د فعالیتونو د ترسره کولو
توان لري
• :CM2-Bکوالی شي خپل ماموریت ترسره کړی خو د ایتالفي قوې محدودې مرستې ته اړتیا لري
• :CM3-د ایتالفي قوې لخوا د سترې مرستې پرته نشي کوالی خپل ماموریت ترسره کړي
• :CM-4موجود دي خو نشي کوالی خپل ماموریت ترسره کړي

د دفاع په وزارت کې د  47کارکوونکو څانګو او د څو وظیفه ایی سیمو څخه د  42په اړه د
دې درې میاشتو په ترڅ کې ارزونه ترسره شوې ده .له دغې جملې  26سلنه د  CM-2Aپه ډله کې
راغله (تیرې ربع ته ورته سلنه) ،او  36سلنه د  CM-2Bپه ډله کې راغله (د تیرې ربع په پرتله 1
سلنه کموالی) ،لکه چې د راتلونکې مخ په  3.24شکل کې ښودل شوی دی .د کارکوونکو نه برخې
او وظیفوي سیمې پیاوړې شوې(.دری د  CM-1Bپه کته ګورۍ کښي راغلل— چې د  CM-1Bپه
تصنیف کې شامل شمیر یې شپږو ته لوړ کړ) ،او  31یې ثابتې وې .د کارکوونکو د برخې شپږ تر ټولو
74
لوړ تصنیفونه او وظیفوي ساحې الندنۍ برخې په ځان کې لرلې:
•د دفاع وزیر دفتر
•د دفاع وزارت د مالیي مشر
•د دفاع وزارت د پارلماني ،عامه چارو او پارلماني چارو مشر
•د افغان ملی اردو د جذب قومانداني
•د الس ته راوړنونماینده ګۍ
•د مخابراتو د مالتړ واحد
یواځو دوو برخو تر ټولو ټیټ تصنیف کې راغلل ( :)CM-4د جندرد ادغام او داخلي پالیسۍ لپاره د دفاع
75
د مرستیال وزیر دفتر.
د کورنیو چارو په وزارت کې ټولې  30برخې وارزول شوې .له تیرې ربع راهیسې پنځو اصالح
موندلې وه ،او هیڅ یوه هم پرشا تګ نه وو کړی .په پنځو اصالح شویو کې د استخباراتو اداره وه
( ، )CM-2Bد نشه یي توکو ضد ( ،)CM-2Bاو مدنې خدمتونه (( ،CM-2Bد نویو سرتیرو د
قوماندې مرکز( ، )CM-2Aاو د افغان یونیفورم پولیس (.)CM-2B
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ا
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 3.24شکل

تغیر ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻟګﻮﻟﻮ ﮐﯥ ﺩ ﺩﺍﺧﻠﯥ ﺍﻭ ﺩﻓﺎﻉ ﻭﺯﺍﺭﺗﻮﻧﻮ ﻭړﺗﻴﺎ ،ﺩﺭې ﻣﻴﺎﺷﺘﻨۍ ﺑﺪﻟﻮﻥ
میاشتنی ﭘﻴښﻮ
د دفاع او کورنیو چارو د وزارت د وړتیاوو په تصنیف کې مهم پړاوونه ،دری ﺩ ﻣﻬﻮ
ﺩ ﺩﻓﺎﻉ ﻭﺯﺍﺭﺕ

ﺩﺩﺍﺧﻠﯥ ﻭﺯﺍﺭﺕ
0
0
2

CM-1A

4
8

6
11

11

14

4
1

3

5

9
10
ﺩ ﺩﻓﺎﻉ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺩ Q3 2012
ﮐﺎﺭﮐﻮﻭﻧﮑﻮ ﺑﺮﺧﯥ

ﺩﺩﺍﺧﻠﯥ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺩ Q2 2012
ﮐﺎﺭﮐﻮﻭﻧﮑﻮ ﺑﺮﺧﯥ

NA

5
15

0

CM-4

ﺷﺘﻮﻥ ﻟﺮﻱ ﺧﻮ ﺧﭙﻞ CM-4 :
ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐﻮﻟﯽ ﻧﻪ ﺷﻲ

2

NA

0

CM-3

ﺩ ﺍﻳﺘﻼﻓﻲ ځﻮﺍﮐﻮﻧﻮ ﺩ ﭘﺎﻡ CM-3 :
ﻭړ ﻣﺮﺳﺘﯥ څﺨﻪ ﭘﺮﺗﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﻴﺸﻦ
ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐﻮﻟﯽ ﻧﻪ ﺷﻲ

8

CM-4

3

CM-2B

ﺧﭙﻞ ﻣﻴﺸﻦ ﺳﺮﺗﻪ CM-2B :
ﺭﺳﻮﻟﯽ ﺷﻲ ﺧﻮﻳﻮ څﻪ ﺍﻳﺘﻼﻓﻲ
ﻣﺮﺳﺘﻮﺗﻪ ﺍړﺗﻴﺎ ﻟﺮﻱ

8

CM-3

8

CM-1B

ﻳﻮﺍځﯥ ﺩ څﺎﺭﻧﯥ ﭘﻪCM-1B :
ﺷﺘﻮﻥ ﮐﯥ ﺩ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺗﺮﺳﺮﻩ
ﮐﻮﻟﻮ ﻭړﺗﻴﺎ ﻭﻟﺮﻱ

ﺩ ﻟږې ﺍﻳﺘﻼﻓﻲ ﻣﺮﺳﺘﯥ CM-2A :
ﭘﻪ ﺷﺘﻮﻥ ﮐﯥ ﺩﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮﻧﻮ ﺗﺮﺳﺮﻩ
CM-2A
ﮐﻮﻟﻮ ﻭړﺗﻴﺎ ﻭﻟﺮﻱ

10

15 CM-2B

12

ﺩﺩﺍﺧﻠﯥ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺩ Q3 2012
ﮐﺎﺭﮐﻮﻭﻧﮑﻮ ﺑﺮﺧﯥ

3

CM-2A

5

15

0

CM-1B

2

10

0

CM-1A

ﺩ ﺧﭙﻠﻮﺍﮐﻮ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮﻧﻮCM-1A :
ﻭړﺗﻴﺎ ﻭﻟﺮﻱ

5

ﻧﺪﻱ ﺍﺭﺯﻭﻝ ﺷﻮﻱ

0

ﺩ ﺩﻓﺎﻉ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺩ Q2 2012
ﮐﺎﺭﮐﻮﻭﻧﮑﻮ ﺑﺮﺧﯥ
ﺳﺮﭼﻴﻨﻪ :ﺩﺳﻴګﺎﺭ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ ﻏﻮښﺘﻨﯥ ﺗﻪ ﺩ  CSTCAځﻮﺍﺏ  7/2/2012،ﺍﻭ. 3/27/2012

یادونې :د پیاوړتیا مهم پ ړاوونه =MoD .دفاع وزارت  = MoIکورنیو چارو وزارت
سرچینې ،CSTC-A :د سیګار د 2012/2/7او  2012/27/3معلوماتي غوښتلو په ځواب کې،

امنیتي چاپیریال

د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته د  2012کال د جون د  20په راپور کې ،د ملګرو ملتونو سرمنشي
روښانه کړه چې په فبرورۍ ،مارچ او اپریل میاشتو کې  ،د  2011کال د همدغو میاشتو په پرتله په
امنیتي پیښو کې 33سلنه کموالی راغلی دی  ،لکه چې د سیګار د  2011کال د اکتوبر د ربع په راپور
کې هم په ګوته شوې ،ملګري ملتونه د دښمن د عملیاتو برسیره د پیښو هغه لیکه هم په نظر کې نیسي
چې تهدیدونه ،وژنې ،توقیفونه او د سانتځایونو موندل پکښي راځې .د ملګرو ملتونو د سر منشي په وینا
77
د امنیتي پیښو په شمیر کې د کموالي سرا بیالبیل فکتورونه او الملونه تړاو لري:
•د هوا نامناسب حالت
•د افغان او نړیوالو ځواکونو بری
•د طالبانو په ځینو مشرانو زیاتیدونکی سیاسي فشار
•جنګیالیو ته د سولي د خبرو اترو د راپورونو په تړاو نا څرګند شواهد او د نړیوال نظامې شتون
کموالی.
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د افغانستان بیا رغونه

I

ځانګړی عمومي پلټونکی

ا منیت

افغان ملي اردو

د  2012کال د جون په دیرشمه ،متحده ایاالتو  30،4ملیارډ ډالر تخصیص کړل 24،4 ،ملیارډه یې
ومنل شول او د افغان امنیتي ځواکونو له وجهي صندوق څخه  21،7ملیارډه د افغان ملي اردو
78
جوړښت ،پایښت او روزنې باندې ولګول شول

د افغان ملي اردو توان

د  2012کال د مې پر  ،20د افغان ملي اردو د ځواک شمیره  191,592وه— د  CSTC-Aپه وینا
پدي جمله کې  5,580په افغان هوايې ځواک کې شامل دي .د راپور په بنسټ ملي اردو 29,277
افسران لري 51,983 ،بریدمنان او  110,332سرتیري لري .ددې برسیره سیـــګار په دې ربع کې په
راپور کې ګډوډي لیدلې ده .ددي برسیره  CSTC-Aته روښانه شوه چې ملکیان هم د عمومي ځواک د
یوې برخې په توګه شمیرل شوي وو .په پایله کې ،سیګار د افغان ملي اردو د سرتیرو شمیرنه کوي او د
79
ملي اردو د تعداد د شمیرلو لپاره کارول شوي میتودولوژي څیړي.
ډیری سرتیري د افغان ملي اردو په شپږو برخو کې ګمارل شویدي ،د ځانګړیو عملیاتو ځواک111 ،
مرکزي فرقه ،او  AAFچې د افغان ملي اردو اصلي جګړه ایز ځواک پکښې شامل دی ،لکه څنګه چې
د سیګار د  2012د اپریل د ربع په راپور کې پدې اړه روښانتیا ورکړل شوې وه CSTC-A .روښانه
کوي چې دغو ځواکونو ته د  2012کال د مې تر ،20پوري  132,974سرتیري ګمارل شوي دي .که
څه هم د ګمارل شویو سرتیرو شمیره په دنده کې د حاضرو سرتیرو له شمیرې سره سمون نه خوري،
لکه څنګه چې د سیګار په مخکنیو راپورونو کې برسیره شوې وه .د دغو قواوو له جملې  4-11سلنه له
رخصت پرته غیرحاضر وو( ،د ځانګړو عملیاتو ځواک پدې کې شامل ندی ځکه د دغو احصایو راپور
80
نه ورکوي).

په مزار شریف کې د جوالی په پنځمه د شمال له سیمه ایز پوځې مرکز څخه د افغان ملي اردو سرتیري فارغ شول .په
دې ربع کې د  576،5میلیون ډالرو په لګښت  32تعلیمي پروګرامونو ته بسپنه ورکـــــــــــوله( .انځور د کورې روس
 SPC/2Cعامه مفاهمه)
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د افغان ملي اردو ثبات او پایداري

 3.25شکل

د افغان امنیتي ځواکونو د وجهي صندوق له الرې
ﺩ ﺍﻓﻐﺎﻥ ﻣﻠﻲ ﭘﻮځ ﻭﺳﺎﻳﻠﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺩ  ASFFﺑﺴﭙﻨﯥ ،ﺩ
د ملي اردو تجهیز ته متراکمه بسپنه  ،د اپریل له
 2012ﮐﺎﻝ ﺩ ﺍﭘﺮﻳﻞ ﻟﻪ ﭘﻴﻞ څﺨﻪ ﺩ ﺟﻮﻥ ﺗﺮ ﭘﺎﻳﻪ
لومړۍ – د  2012کال د جون تر ( 30په میلیون ډالرو)
ﭘﻮﺭې )ﭘﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ډﺍﻟﺮﻭ(
ټﻮﻝ  7,040.5 :ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ډﺍﻟﺮ
ﮐﻮﻣﻮ
378.3
ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ډﺍﻟﺮ
ﻭﻳﺸﺘﻞ
407.5
ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ډﺍﻟﺮ
ﻣﻬﻤﺎﺕ
642.9
ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ډﺍﻟﺮ

ﭘﺮﻭﺍﺯ
1,055.4
ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ډﺍﻟﺮ

ﺧﻮځﻴﺪﻝ
4,556.4
ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ډﺍﻟﺮ

یادونې :شمېرې په ګردي کولو اغېزمنې شوي"“ .فالی" د الوتکو او هوایی چلند
"موو"ﺍﻭ د ګاډو
انغاړي.
مخاب
"کمو"
تجهیزات ر
سره:تړلې
ﺍﻟﻮﺗﮑﯥ
تجهیزات”رﮐﯥ ﺩ
ﺩﻱر.اتيﭘﻪ “ ﭘﺮﻭﺍﺯ
ﺷﻮې
انغاړي.ﻟﻴﮑﻞ
ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ډﻭﻝ
ﺷﻤﻴﺮې ﭘﻪ
ﻳﺎﺩﻭﻧﯥ
لو
ﺍﺳﺒﺎﺏ د ت ړ
وسلو سره
وسلو ﺩاو له
"شوټ"د
مسله ر
تجهیزاتو
ورسره تړلو
او
ﺷﺎﻣﻞ
ﻣﻔﺎﻫﻤﯥ
ﮐﻮﻣﻮ” ﮐﯥ
انغاړي.ﭘﻪ “
ﺷﺎﻣﻞ ﺩﻱ .
ﺍﺳﺒﺎﺏ
ﭘﻮﺭې ﺍړﻭﻧﺪ
ﻫﻮﺍﻧﻮﺭﺩﻱ ــ
انغاړي.
ر
مسله
مهماتو
او
تجهیزاتو
ﺩﻱ  .ﭘﻪ “ ﺧﻮځﻴﺪﻝ” ﮐﯥ ګﺎډﻱ ﺍﻭ ګﺎډﻭ ﭘﻮﺭې ــ ﺍړﻭﻧﺪ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﺷﺎﻣﻞ ﺩﻱ  .ﭘﻪ “
ﻭﻳﺸﺘﻞ ” ﮐﯥ ﻭﺳﻠﯥ ﺍﻭ ﻭﺳﻠﻮ ﭘﻮﺭې ــ ﺗړﻟﻲ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﭘﺮﺗﻪ ﻟﻪ ﻣﻬﻤﺎﺗﻮ څﺨﻪ  ،ﺷﺎﻣﻞ ﺩﻱ .
سرچینه ،CSTC-A :د سیګار د 2012/2/7معلومات غوښتنو په ځواب کې،

ﺳﺮﭼﻴﻨﻪ  :ﺩ ﺳﻴګﺎﺭ  7/2/2012ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ ﻏﻮښﺘﻨﯥ ﺗﻪ ﺩ  CSTC-Aځﻮﺍﺏ .

د سيګار پلټنې
په یوې روانې پلتنې کې ،سیګارد CSTC-
 Aد هغو هڅو ارزونه کوي چې غواړي د
نفتي محصوالتو د ادارې او ویش په برخه
کې د ملې اردو وړتیاوو ته وده ورکړي ،پدې
کې به د ملي اردو د داخلي کنټرول ورتیاوې
هم وارزول شي چې د نفتي محصوالتو په
حساب کې مهم رول لري ،ترڅو له درغلیو،
ناوړه کارولو او ضایع کولو څخه مخنیوی
وشي .د نورو معلوماتو لپاره د دوهمې برخې
 34مخ وګورئ .

د  2012کال د جون په  ،30متحده ایاالتو شاوخوا  9،9میلیارډ ډالر د افغانستان د ملي اردو د ثبات او
پایداري په موخه تخصیص کړل ،له هغې جملې 8،1ملیارډ ومنل شول او د افغان امنیتي ځواکونو له
81
وجهی صندوق څخه  7،4ملیارډه ولګول شول.

د افغان ملي اردو معاشات

د  2012کال د جون  ،30د متحده ایاالتو حکومت د افغان امنیتي ځواکونو له وجهی صندوق څخه
 1،13ملیارډ ډالر د افغان ملي اردو د معاشونو ورکړي ته څانګړې کړل ،د  CSTC-Aد راپور په
بنسټ لدې شمیرې پدې ربع کې  138،6میلیونه شامل دي CSTC-A .دغه بسپنې د مالیې وزارت ته
چمتو کوي ،چې له هغو د معاشاتود مصارفو د پوښښ لپاره د افغان حکومت د اصلي بودیجې د یوې
برخي په توګه کار اخلي CSTC-A .اټکل کوي چې د معاش برسیره  98-100سلنه د ملې اردو
سرتیري په بیالبیلو الرو چارو اضافي پیسي الس ته راوړي (لکه په جګړه کې د ګډون پر مهال یا
په مخصوصو ساحاتو لکه د ځانګریو ځواکو سره د برخي اخیستنې پر مهال په صحي خدماتو او یا د
82
چاودیدونکو توکو د له منځه وړلو په عملیاتو کې د برخه اخیستلو پر مهال).
افغان ملي اردو د پرسونل تشکیل د هغو د کلني لګښت د معلومولو په موخه او په بیالبیلو رتبو کې
د پرسونل د تعداد معلومولو په موخه کاروي CSTC-A .راپور ورکوي چې د ملي اردو د لګښت
مامورین د مالیې وزارت له لوري دنده تر سره کوي ،هغوی د افغانستان د مالي ادارې د معلوماتي سیستم
له الري د ملي اردو د مالي افسرانو راپورونه برابروي .دغه سیستم د لګښتونو د معلومولو په موخه
کارول کیږي  ،چې په بنسټ به یي په بانکونو کې بسپنه چمتو کیږي او لدې الرې به شخصي حسابونو
ته لیږدول کیږي CSTC-A .روښانه کوي چې تر  98سلني زیاته برخه سرتیرو ته معاشات د هغو
83
بانکې حسابونو ته په الکترونیکي بڼه لیږدول کیږي.
په دې ربع کې  CSTC-Aوویل چې د پیسو د ورکړي لپاره یو کمپیوتري شوي سیستم د فعالولو په
لومړیو مرحلو کې دی  ،چې له مخې به یې ملې اردو خپل معاشات او اضافه کاري ترالسه کوي ،خو
ویل شویدي چې دغه سیستم له پوره فعاله کیدو الهم څو میاشتي لري دی .د دغه سیستم په بشپړیدو سره
به  NTM-Aوتوانیږي چې د پیسو په اړه مفصلې پلټنې ترسره کړي ،لدې سره به په سمه توګه جوته
84
شي چې آیا د ملي اردو پرسونل ته په خپل وخت پیسي ورکول کیږې که نه.
لکه څنګه چې د سیګار د  2012کال د اپریل په دری میاشتني راپور کې روښانه شویدي ،د افغان
ملي اردو د سرتیرو شمیر  195000زرو ته په رسیدو دي—لدي جملې  8000په افغان هوایي ځواک
کې دي او  187000د ملې اردو اړوند دې ،د دوی معاشات ،اضافه کاري او بخششي په کال کې نږدې
 881،6میلیون ډالر لګښت لري CSTC-A .روښانه کړه چې د متحده ایاالتو تخمیني وڼډه به په دې
85
شمیرې کې  547،1میلیون ډالره وې.

د افغان ملي اردو سمبالښت او ترانسپورتشن

د  2012کال د جون تر  ،30متحده ایاالتو شاوخوا  11،0ملیارډ ډالر تخصیص کړل او له هغې جملې
یې د افغان ملي اردو د تجهیز او ټرانسپورتیشن په موخه د افغان امنیتي ځواکونو له وجهي صندوق
څخه  9،0ملیارډ ډالر ومنل او ويې لګول 86.د دغې بسپنې ډیری برخه د وسلو او ورسره تړلو تجهیزاتو
د پیرودلو،د ګاډو د پیرودلو ،د مخابراتي تجهیز ،مهماتو  ،له الوتکواو هوانوردۍ سره تړلو تجهیزاتو
پیرودلو ته وکارول شول 87 .په دې کتګورۍ کې د متحده ایاالتو تر نیمی ډيرې بسپنې د ګاډو او له
ترانسپورت سره -تړلو تجهیزاتو ته ځانګړې وې ،لکه چې په  3.25شکل کې ښودل شویدي.
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د افغانستان بیا رغونه

I

ځانګړی عمومي پلټونکی

ا منیت

متحده ایاالتو دملي اردو د تجهیزاتو د تدارک په برخه کې خپلې موخې پوره کړیدي ،او د
 CSTC-Aپه وینا یې د دغو تجهیزاتو ډیره برخه بشپړه کړیده .د  2012د جون تر ، CSTC-A ،30
د وسلو او وسلو سره تړلو تجهیزاتو ، 107%د ګاډو او ترانسپورتي تجهیزاتو  ،107%او د مخابراتي
88
تجهیزاتو  107%تدارکات کړیدي.
لکه دسیګار د  2012کال د اپریل په دری میاشتني راپور کې چې جوته شویده ،د دفاع وزارت د
 2013مالې کال په بودیجه کې یواځې د  241،5میلیونو ډالرو غوښتنه کړیده  ،چې د افغان ملي اردو د
تجهیز او ترانسپورت لپاره به د افغان امنیتي ځواکونو د وجهې صندوق له الرې ورته ځانګړي شي .دا
د  2012مالي کال له وړاندیز شوې شمیرې  83سلنه کموالي په ګوته کوي .په دې غوښتنه کې د وسلو
او ګاډو شمیرې شاملې ندي .په غوښتل شوي بسپنه کې به د افغان هوایي ځواکونو مالتړ هم شامل وي،
( 169،8میلیون ډالر) ،د استخباراتي او مخابراتي تجهیزاتو د برابرولو په موخه ( 1،7میلیونه ډالر) ،او
89
د هوایي مالتړ لرونکي عملیاتو لپاره ( 70میلیونه ډالر) ځانګړي شویدي.

د افغان ملي اردو زیربنا

د  2012د جون تر  ،30متحده ایاالتو شاوخوا  6،4ملیارډ ډالره تخصیص کړل ،پدې کې 5،1
ملیارډه او د افغان امنیتي ځواکونو وجهی صندوق څخه هم  3،2ملیارډه ډالر د ملي اردو له زیربناوو
سره د مرستې په موخه ولګول شول 90.د  2012د جون تر  ،30د  -A CSTCد وینا په بنسټ متحده
ایاالتو  194زیربنایي پروژې بشپړې کړیدي (د  2،26ملیارډ ډالرو په ارزښت) 106 ،پروژې رواني
دي (د  2،58ملیارډو په ارزښت) ،او  80پروژې په پالن کې دي ( 1،31ملیارډو په ارزښت) 91،په
دې ربع کې څلور نوي قراردادونه وشول .ترټولو لویه هغه په کابل کې د توقیف د آسانتیاوو یو مرکز(د
 68،9میلیونه ډالرو په ارزښت ) ،او په کندهار کې د غونډ لپاره قرارګاه وه (د  81،7میلیونو په
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ارزښت) .پدې ربع کې د  88،9میلیونو ډالرو په ارزښت پنځه پروژې پای ته ورسیدې.
لکه څنګه چې د سیګار د  2012د اپریل په دری میاشتنې راپور کې راغلي ،د  2012مالي کال
لپاره د دفاع وزارت څخه د افغان ملي اردو د زیربناوو لپاره د بودیجې غوښتنه د  2012مالي کال
تر هغې  85سلنه کمه وه .د  2013مالي کال لپاره غوښتنې د ساختماني پروژو لپاره ندي ،بلکه په
دې کې د نظامي پایګاوو او د ځواکونو د محافظتي سیستم عصري کول او لوړول شامل دې ،همداراز
د امریکایي ځواکونو د وتلو سره سم افغان ملي امنیتي ځواکونو ته د ائتالفي ځواکونو ته د آسانتیاوو
93
تسلیمولو ته آماده ګي هم شامله ده.

د افغان ملي اردو او د دفاع وزارت روزنې او عملیات

د  2012د جون تر  ،30متحده ایاالتو شاوخوا  3،1ملیارډ ډالر ډالرتخصیص کړل ،چې له هغې جملې د
دفاع وزارت او ملي اردو د روزنو په موخه د افغان امنیتي ځواکونو له وجهې صندوق څخه  2،1ملیارډ
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ډالر تر منلو وروسته ولګول شول.
په دې ربع کې ،متحده ایاالتو د  576،5میلیونو ډالرو په لګښت د افغان ملي اردو او دفاع وزارت
لپاره د روزنې  32روانو پروګرامونو ته بسپنه برابره کړیده ،د  CSTC-Aپه وینا دغه بسپنه د افغان
امنیتي ځواکونو د وجهي صندوق له الري لګول کیږي .ددې بسپني لویه برخه ( 62سلنه) د انظباط
په برخه کې د ملي اردو روزنوته ځانګړې شوې وه چې ځانګړي عملیات ،استخبارات ،لوجسټیک ،د
چاودیدونکو آلو ګرندۍ له منځه وړل او د ګاډو مراقبت شامل وو 95.په دغه کتګورۍ کې د بسپنو نږدې
څلورمه برخه د دفاع وزارت د ودې په موخه کارول شویدي .لکه چې  3.26شکل کې ښودل شویدي.
متحده ایاالت د  248،2میلیونو ډالرو په ارزښت یو دری کلن قرارداد ته بسپنه ورکوي (دوه کاله
بنسټیز او یو کال انتخابي) چې ددفاع وزارت د مالتړ په موخه به له ډاینا کورپ انټرنشنل سره السلیک
شي .په دې قرارداد کې به روزونکي ،مشاورین  ،د ادارې مسایلو ماهرین او د  CSTC-Aاو دفاع

د متحده ایاالتو د کانګرس لپاره راپور  Iجوالی 2012 ،30
ا
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د سيګار پلټنې
سیګار د هغې پریکړې په اړه پلټنې پیل
کړې چې له مخې یې په بادغیس کې د
ملي اردو د يوي پایګاه قرارداد شويدی ،دا
کار د هغو تورونو په تړاو کیږې چې ویل
شویدي  NTM-A/CSTC-Aد USACE
له خوا د قرارداد تر ورکولو مخکې په ال
ارزانه انتخابونو باندې غور ندی کړی .د
نورو معلوماتو لپاره د دوهم سکشن 34مخ
وګورئ. .

 3.26شکل

متحدهﺩ
تهد ﻟﭙﺎﺭﻩ
ﺭﻭﺯﻧﯥ
افغانﺩﻓﺎﻉ
ﭘﻮځ ﺍﻭ
ﺍﻓﻐﺎﻥ ﻣﻠﻲ
ﻭﺯﺍﺭﺕروزنو
ملي اردو
وزارت او
دﺩدفاع
جونﻟﻪترﭘﻴﻞ
2012ﺩ دﺍﭘﺮﻳﻞ
 2012ﮐﺎﻝ
ﻣﺘﺤﺪﻩ ﺍﻳﺎﻻﺗﻮ
ﺑﺴﭙﻨﯥ ،له ﺩلومړۍ د
بسپنې،د اپریل
ایاالتو
څﺨﻪ(پهﺩمیلیونو
،30
ډالر) ﭘﺎﻳﻪ ﭘﻮﺭې )ﭘﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ډﺍﻟﺮ(
ﺟﻮﻥنو ﺗﺮ
ټﻮﻝ  576.5 :ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ډﺍﻟﺮ

ﺩﻓﺎﻉ ﻭﺯﺍﺭﺕ
137.5
ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ډﺍﻟﺮ
AAF
73.9

ﺍﻓﻐﺎﻥ ګډ ﻣﻠﻲ
ﺍﻣﻨﻴﺘﻲ ځﻮﺍک
ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ډﺍﻟﺮ 8.4

ﺍﻓﻐﺎﻥ ﻣﻠﻲ ﭘﻮځ
356.7
ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ډﺍﻟﺮ

ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ډﺍﻟﺮ

یادونې :شمېرې په ګردي کولو اغېزمنې شوي .د افغان ملي امنیتي ځواکونو
ځﻮﺍک
ﻳﺎﺩﻭﻧﯥ  :ﺷﻤﻴﺮې ﭘﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ډﻭﻝ ﻟﻴﮑﻞ ﺷﻮﻱ ﺩﻱ  .ﺍﻓﻐﺎﻥ ګډ ﻣﻠﻲ ﺍﻣﻨﻴﺘﻲ

لپاره ګډ= د روزنې پروګ رامونه دواړو ملي اردو او ملي پولیسو ته.

سرچینه ،CSTC-A :د سیګار د معلوماتي غوښتنو په ځواب کې2012/2/7 ،

ﺳﺮﭼﻴﻨﻪ  :ﺩ ﺳﻴګﺎﺭ  7/2/2012ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ ﻏﻮښﺘﻨﯥ ﺗﻪ ﺩ  CSTC-Aځﻮﺍﺏ .

ا منیت

وزارت لپاره مالتړ غړي شامل وي .ددې قرارداد موخه د  CSTC-Aپه وینا دا ده چې له افغان ملي
اردو او دفاع وزارت سره مرسته وشي چې د خپلوامنیتي اړتیاوو لپاره دې پوره مسولیت په غاړه
96
واخلي.
د  CSTC-Aپروګرام د دفاع وزارت د ادارو او د اداري او عملیاتي سیستم له ودې سره هممهاله
پیښیږي .د  CSTC-Aپر بنسټ د  CSTC-Aپرسونل د دفاع وزارت د ودې په پروګرامونو کې
برخمن دي لکه عنعنوي پوځې پرسونل او ځانګړی غړي چې د معینو موقعیتونو په وده کې وڼډه لري.
دغه پرسونل د قراردادې په مالتړ تکیه کوي ترڅو بنسټیزې ادارې او عملیاتې سیستم ته وده ورکړي لکه
97
څنګه چې د دفاع وزارت د ملي اردو د ادارې لپاره ترې غوښتنه کوي.
د  2012د جوالی په  ،5تر  1300ډیر د افغان ملي اردو پرسونل په مزارشریف کې د شمال
د سیمه ایز پوځې تعلیمي مرکز څخه له اساسې زده کړو فارغ شول .دغه فراغت په مرکز کې د یوه
انتقال ښکارندویي وکړه ،وروسته لدې چې  NTM-Aروزونکي او سالکاران ځي او افغان مشران او
98
روزونکي به د دغو کورسونو د تدریس او پیلولو مسولیت په غاړه واخلي.

د افغان ملي اردو د سواد کچه

د ښځینه تعلیمي لوآ کاندیدو افسرانو د کابل په نظامي تعلیمي
مرکز کې د مې په  28د ځاني دفاع تخنیکونه زده کړل؛ په
افغان ملي اردو کې  361ښځې شتون لري؛ موخه داده چې
داسې ځواک چمتو شي چې د  10سلنې شاوخوا یې ښځینه
وي( .انځور د )NTM-A

په افغان ملی امنیتي ځواکونو کې د سواد ټیټه کچه تر اوسه هم يوه ننګونه ده .له  2010کال راهیسي
متحده ایاالتو د دریو قراردادونو بسپنه ورکړي چې هر یو به د پنځو کلونو په محدوده کې خدمات تر
سره کوي—در هر کال په اګست کې به یو کلنه ټاکڼه پلې کیدونکې وي—او مجموعي لګښت به یې
 200میلیونه ډالر وي .لکه په دې ربع کې چې د  CSTC-Aپه وینا دریو قراردادیانو افغان ملي اردو
99
ته  1496روزنکي چمتو کړي وو.
•( OT Training Solutionsچه یوه امریکایی کمپنی ده)  544روزونکي وړاندي کول
•(Insight Groupچه یوه افغانی کمپنی ده)  312روزنکي وړاندي کول.
•د کاروان لوړو زده کړو انسټیټوټ (چه یوه افغاني کمپنی ده)  640روزنکي وړاندي کوي.
د ملي اردو نوي عسکربه د اساسي روزنو په موده کې  64ساعته د سواد د زده کړي او حساب
درسونه ولري .ددې لپاره چې د ملي اردو د پرسونل د سواد کچه دریو ته لوړه شي چې "کارنده سواد"
ورته ویل کیږي  248 ،اضافي درسي ساعتونو ته اړتیا لري ،چې د تخصصي وظیفوي روزنو پر مهال
یا په ساحه کې ورښول کیږي .د  NTM-Aپه ویناد افغان ملي امنیتي  11000پرسونل په ورکول شوې
100
موده کې د سواد زده کړو په روزنو کې برخه اخیستي ده.
د ملي اردو د سواد د روانې کچې ارزول سخت کار دی .د  CSTC-Aپه وینا د افغان ملي امنیتي
ځواکونو د سواد کچه په ټوله کې د  11سلني شاوخوا ده 101.پداسې حال کې چې د کابل په نظامي
روزنیز مرکز کې شاوخوا  13سلنه نوي عسکر د روزنو تر پیل مخکې د سواد لومړني ټسټونو کې
کامیاب شویدي ،دا په هغه پرسونل کې چې د سواد روزنیز کورسونه یې تکمیل کړي د سواد د زده کړې
102
دیوې لوړي کچې وړاندوینه کوي.
 NTM-A/CSTC-Aله دفاع وزارت سره د سواد د زده کړو د پروګرامونو د پراخوالې په
برخه کې کار کوي ،همداراز هڅه کوي چې دا ډاډمنه کړې چې د سواد ارزښت د ځواک د مولټيپالیر
(مضروب فیه) په شان دی ،او د هغو شرایطو په تنظیم کار کوې چې له مخې به یې د سواد د زده
کړې پروګرامونه افغان ملي اردو ته وسپارل شي .پدي ربع کې  CSTC-Aروښانه کړه چې د کارنده
سواد د کچې د معلومولو لپاره د معیاري شویو ټسټونو کارول پیل شویديNTM-A/CSTC-A .
هغه اسناد الس ته راوړي چې له مخې به یې د ملې اردو د سواد د کچې څرنګوالی چمتو شي ،سیمه
ایزې نیمګرتیاوې وپیژندل شي او هغه سیمي چې اصالحاتو ته اړتیا لري په نښه شي .برسیره پر دې
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 CSTC-Aپه ډاګه کوي چې " د ټسټ نومره ورکولو ته ځانګړنې نلري ،یا د وخت بشپړ اصالح شوي
103
ځانګړنې نلري ،چې د هغو له عملي کولو سره د پروګرام بریالیتوب ازمویل کیدی شي"

په افغان ملي اردو کې د ښځو ونډه

د 2012د جون تر  ،30د افغان ملي اردو په پرسونل کې  361غړې شاملې وې— 223تنه افسران،
 104بریدمنان او 7تنه سرتیرې ،او  27تنه د  CSTC-Aپه وینا افسرۍ ته د کاندیدانو په مکتب کې
شاملې دي—.د  CSTC-Aپه وینا موخه داده چې داسي یو ځواک برابر شي چې  10سلنه یې ښځې
وې (چې  19500پرسونل راځې) .لکه څنګه چې د سیګار د  2012کال په دری میاشتني راپور کې
راغلي دي ،ډیری ښځینه افسرانې په صحي برخو کې کار کوې او ډیری بریدمنانې په لوجسټیک برخه
کې دندې لري ( 50سلنه) او ( 25سلنه) یې په صحي برخو کې په دندو لګیا دې CSTC-A .روښانه
کړه چې ملي اردو ته د ښځینه سرتیرو شاملول یوټیت لومړیتوب دی او ددې پروسې ستونزې لږ تر لږه
هیچا ته پر غاړه نشو اچوالی .د ښځینه درخواست ورکونکو د څیړلو ،ازمویلو او شنلو لپاره په ملي
اردو کې د جوړښت کوم مرکزي سیستم شتون نلري .ددې برسیره ،په ملي اردو کې د ښځو پرمختګ ته
104
کومه روښانه الر نشته.
د  CSTC-Aپه وینا  NTM-A ،ملي اردو ته د ښځو له جلب او جذب او یو ځای کیدلو په مالتړکې
په دوو لومړیتوبونو تمرکز کويt :د ملي اردو د بشر د حقوقو د ادارې جوړیدل ،قومي انډول او د جندر
بشپړیدل ( ،)HREBGIاو د ملي اردو د استخباراتو برخې ته د ښځو د شاملیدو مالتړ .په دې ربع کې
د ( )HREBGIادارې هغه ښځې شاملولې چې د کابل پوهنتون د حقوقو له پوهنځۍ فارغې شوې وې،
موخه دا وه چې د ملي اردو د حقوقې برخي له لوري اعالن شوې د پلټونکو په بستونو کې وګمارل
105
شي.

افغان ملي پولیس

د  2012دجون تر  ،30متحده ایاالتو  17،0ملیارډ ډالر تخصیص کړي وو،چي  13،1ملیارډه یې
ومنل شول او  11،6ملیارډه یې د افغان امنیتي ځواکونو له وجهي صندوق څخه د ملي اردو د جورښت،
106
روزني او پایښت په موخه ولګول شول.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي په وینا د کورنیو چارو وزارت د 2012په اپریل کې د پولیسو ملي
پالن په الره واچول .دغه پالن به د لومړیتوبونو په جوړولو کار کوې لکه د ټولني پر بنسټ پولیسي
فعالیت ،د جرایمو د مخنیوي او کشف پیاوړتیا ،د بشر د حقوقو محافظت ،له ښځو او ماشومانو سره د
تاوتریخوالي پر ضد مبارزه ،او په ملي پولیسو کې د ښځو د وڼډې لوړول .په همدې میاشت کې د کورنیو
چارو وزارت د پولیسو ډ موکر -اتیکه داراالنشا جوړه کړه" ،تر څو په ټولنیز بنسټ د پولیسي فعالیتونو
لومړیتوبونه همغږې کړې ،له مدني ټولنې سره اړیکې زیاتې کړي او دپولیسو د حساب ورکولو او
107
مسولیت منلو کچه لوړه کړي.

د افغان ملي پولیسو توان

د  ISAFد جون د  12د پرسونل د حالت د راپور په بنسټ په دې ربع کې د ملي پولیسو ټولیز ځواک
 146,641وو .لدې جملې څخه  82424افغان یونیفورم لرونکي پولیسو ته توظیف شوي دي22057 ،
108
افغان سرحدي پولیسو ته توظیف شوي دي او  14586د ملي عامه نظم پولیسو ته توظیف شوي دي.
دغه شمیرې د سیګار د 2012د اپریل تر دری میاشتني راپور ټیټې دي .سیګار په نویو شمیرو کتنه
کوي ترڅو د دغه کمښت الملونه معلوم کړي.

د متحده ایاالتو د کانګرس لپاره راپور  Iجوالی 2012 ،30
ا
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د افغان ملي پولیسو ثبات او پایداري

 3.27شکل

د افغان امنیتي ځواکونو د وجهي صندوق له الرې د
ملي پولیسو تجهیز ته متراکمه بسپنه  ،له  – 2002د
ﺩ ﺍﻓﻐﺎﻥ ﻣﻠﻲ ﭘﻮځ ﻭﺳﺎﻳﻠﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺩ  ASFFﺑﺴﭙﻨﯥ
 2012کال د جون تر (30په میلیونونو ډالرو)
)ﭘﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ډﺍﻟﺮ(
ټﻮﻝ  2,757.2 :ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ډﺍﻟﺮ
ﻭﻳﺸﺘﻞ
45.9
ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ډﺍﻟﺮ
ﻣﻬﻤﺎﺕ
199.5
ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ډﺍﻟﺮ
ﮐﻮﻣﻮ
147.7
ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ډﺍﻟﺮ

ﺧﻮځﻴﺪﻝ
2,364.1
ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ډﺍﻟﺮ

یادونې :شمېرې په ګردي کولو اغېزمنې شوي" .کمو" مخاب راتي تجهیزات
"شوټ"د وسلو
انغاړي.
تجهیزاتو
ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ړلو
ﺷﻤﻴﺮېاوﭘﻪورسره ت
"موو":د ګاډو
ﻣﻔﺎﻫﻤﯥاوﺍﺳﺒﺎﺏ
ﮐﻮﻣﻮ” ﮐﯥ ﺩ
مسله .ر ﭘﻪ “
ﺷﻮې ﺩﻱ
ډﻭﻝ ﻟﻴﮑﻞ
رانغاړيﻳﺎﺩﻭﻧﯥ
انغاړي.
مسله ر
مهماتو
تجهیزاتو او
ﺷﺎﻣﻞ د ت
له وسلو سره
ﭘﻮﺭې ــ ﺍړﻭﻧﺪ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﺷﺎﻣﻞ ﺩﻱ  .ﭘﻪ
ګﺎډﻭ
ګﺎډﻱ ﺍﻭ
ﺧﻮځﻴﺪﻝ” ﮐﯥ
ﺩﻱړ .لوﭘﻪ “
“ ﻭﻳﺸﺘﻞ ” ﮐﯥ ﻭﺳﻠﯥ ﺍﻭ ﻭﺳﻠﻮ ﭘﻮﺭې ــ ﺗړﻟﻲ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﭘﺮﺗﻪ ﻟﻪ ﻣﻬﻤﺎﺗﻮ څﺨﻪ  ،ﺷﺎﻣﻞ
سرچینه ،CSTC-A :د سیګار د معلوماتي غوښتنو په ځواب کې2012/2/7 ،
ﺩﻱ .
.
ﺳﺮﭼﻴﻨﻪ  :ﺩ ﺳﻴګﺎﺭ  7/2/2012ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ ﻏﻮښﺘﻨﯥ ﺗﻪ ﺩ  CSTC-Aځﻮﺍﺏ .

د  2012د جون تر  ،30متحد ایاالتو  5،8ملیارډ ډالر تخصیص کړي وو چې  4،2ملیارډ ډالر یې
منل شوي او  4،0ملیارډه د ملي پولیسو د پایښت په موخه د افغان امنیتي ځواکونو له وجهي صندوق
109
څخه ولګول شول.

د افغان ملي پولیسو معاشات

لکه څنګه چې د سیګار د  2012د اپریل په دری میاشتني راپور کې راغلي هغه مهال متحده ایاالتو
د افغان ملي پولیسو معاشونو ته  914،0ملیارډ ډالر چمتو کړي وو.چې د ملګرو ملتونو د انکشافي
پروګرام له خوا اداره کیدونکې د افغانستان لپاره د قانون او نظم د خیریه مرستو له خوا ولګول شول.
د  CSTC-Aپه وینا کله چې د ملي پولیسو ځواک  157,000ته ورسیږي ،نو هر کال به د هغو د
110
معاشاتو  ،اضافه کاري او د خوړو د لګښتونو په موخه  726.9میلیون ډالرو ته اړتیا وي.
•معاشات 471،6 :میلیون امریکایی ډالر
•نوښتونه 117،8 :میلیون امریکایی ډالر
•خواړه 137،5 :میلیون امریکایی ډالر

د افغان ملي پولیسو سمبالښت او ترانسپورتشن

د  2012د جون تر  ،30متحده ایاالتو 4،2ملیارډ ډالره تخصیص کوي وو چې له هغې جملې د افغان
امنیتي ځواکونو له وجهي صندوق څخه دمنل شویو او لګول شویو پیسو اندازه  3،3ملیارډ ډالره وه چې
د ملي پولیسو تجهیز او ترانسپورتشن ته وکارول شول 111.دد غو بسپنو ډیری برخه د وسلو او ورسره
تړلو تجهیزاتو ،ګاډو ،مخابراتې تجهیزاتو او مهماتو پیرودلو ته کارول شوي وو 112.په دغه کتګورۍ کې
د متحد ایاالتو نږدې  86سلنه بسپنه د ګاډو او ترانسپورتیشن سره د تړلو تجهیزاتو لپاره وه ،لکه د 3.27
شکل کې چې ښودل شویدي.

د افغان ملي پولیسو زیربنا

د سيګار پلټنې
د ملي پولیسو لپاره د افغانستان د تخنیکې
تجهیزاتو د پایښت د پروګرام په اړه په یوه
روانه پلټنه کې ،سیګار د قراردایانو نظارت ،
دقراردادونو لګښتونه ،د سمبالولو او وڼډو په
برخه کې حساب ورکونه ،او د ګاډو د پایښت
لپاره افغان ملي پولیسو ته د مسولیت د لیږد
په برخه کې کتنه کوي .د نورو معلوماتو
لپاره د دوهمې برخې 33مخ وګورئ.

د  2012د جون تر  ،30متحده ایاالتو شاوخوا  4،0ملیارډ ډالر تخصیص کړي وو 2،9 ،ملیارډه منل
شوي او  1،8ملیارډه د افغان امنیتي ځواکونو له وجهي صندوق څخه د ملي پولیسو د زیربناوو د رغولو
113
په موخه ولګول شول.
د  2012کال د جون تر  ،30متحده ایاالتو د ملي پولیسو د زیربناوو  422پروژې بشپړې کړي( .د
 1،29ملیارډ ډالرو په ارزښټ) 205 .نورې پروژې روانې دي(د 1،15ملیارډ ډالرو په ارزښت) ،او
 164هغه پالن شویدي (د  1،09ملیارډ ډالرو په ارزښت) .په دې ربع کې  19نوې قراردادونه د 54،2
114
میلیونو ډالرو په ارزښت امضا شوي وو.

د افغان ملي پولیسو روزنه او عملیات

د  2012د جون تر  ،30متحده ایاالتو  3،0ملیارډ ډالر تخصیص کړي وو چې لدې جملې 2،6ملیارډ
ډالر د افغان امنیتي ځواکونو له وجهي صندوق څخه د ملي پولیسو او کورنیو چارو وزارت د روزنې او
115
عملیاتو په موخه منل شوي او لګول شویدي
متحده ایاالتو د  1،19ملیارډ ډالرو په ارزښت له ډاینا کورپ انترنشیل سره یو دری کلن قرارداد
ته بسپنه ورکوي (دوه کلونه به یي اساسې وې او دریم کال به یې انتخابي وې) موخه پکښي د کورنیو
چارو وزارت او ملي پولیسو ته د زده کړو او سالمشورو ورکول دي .دغه قرارداد به د NTM-A 14
روزنیزو سایټونو ته او همداراز به د  NTM-Aد پولیسو په  18روزنیزو سایټونو کې روزونکو او
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سالکارنو ته حقوقي مالتړ چمتو کوي ،د  CSTC-Aپه وینا د ډایناکورپ له  3500پرسونل څخه چې
116
شاوخوا نیم افغانان دي  ،ډیری د حقوقي مالتړ په موخه ګمارل شویدي.
د ډیناکورپ قرارداد د پولیسو د روزنې په برخه کې د پولیسو په روزنیز سایټ کې  139روزونکي
او سالکاران چمتو کوي .د  CSTC-Aپه وینا په دې قرارداد کې د  IJCتر الرښونې الندې د پولیسو
عملیاتې واحدونو ته  340ښوونکي چمتو کیږي ،برسیره پردې ګڼ سیمه ایز قراردادونه هغو روزنیزو
سایټونو ته لوجسټیک خدمتونه برابروې چې د ډیناکورپ د لویو قراردادونه له خوا خدمات نه ورته
117
رسیږي.
د  2012د جون تر  ،18د ملي پولیسو تر 8,600ډیرپرسونل له  15روزنیزو مرکزونو فارغ
شول؛  810تنه په اوسني حال کې شمولیت پکښې لري .په دې ربع کې ،د ډیناکورپ د قرارداد دملي
پولیسو د روزني د برخي لګښتونه د ښونې او روزنې په برخه کې  10،8میلیونه ډالره وو ،او دحقوقي
مالتړبرخي لګښت 19،7میلیونه ډالر شمیرل شوی دی (چې د ژوند ورځني مالتړ ،روغتیا ،رفاه ،او
118
ورسره تړلي نور مصارف هم راځي).

د افغان ملي پولیسو سواد

د سواد ټیټه کچه ملي پولیس هم د ملي اردو په څیر اغیزمنوي .له  2010کال راهیسې متحده ایاالتو د
ملي اردو په څیر د ملي پولیسو لپاره هم د دریو قراردادونو لپاره بسپنه ورکړیده .هر یو د خدماتو پنځه
کلنه محدوده لري—او یو کلنۍ انتخابي برخې به پکښې وي چې د هر کال په اګست کې ترسره کیږي—
او مجموعي لګښت یې د  200میلیونه شاوخوا دی .د  CSTC-Aپه وینا ،دغو قراردادیانو ملي پولیسو
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ته د سواد زده کړې  1,729روزونکي سمبالول:
• OTټرینګ سلوشن (چه یوه امریکایی کمپنی ده)  470روزونکي وړاندي کول
•(Insight Groupچه یوه افغانی کمپنی ده)  302روزنکي وړاندي کول.
•د کاروان لوړو زده کړو انسټیټوټ (چه یوه افغاني کمپنی ده)  957روزنکي وړاندي کوي.
د ملي اردو د نویو سرتیرو په څیر ،د ملي پولیسو نوي سرتیري د بنسټیزو روزنو په موده کې د
سواد د زده کړې او حساب  64ساعتونه درسونه لري ،او  248اضافي درسي ساعتونه به هم پدې
موخه ورته برابر شي چې د هغو د سواد کچه  3ته لوړه کړي چې "کارنده سواد"ورته ویل کیږي 120.د
 CSTC-Aپه وینا د کارنده سواد الس ته راوړلو په موخه  ،د ملي پولیسو زده کوونکي ازمویل کیږي
چې ایا د روزنې بل پړاو ته پرمختګ لپاره وړتیا لري که نه .د  2012د جوالی تر  ،1افغان ملي
امنیتي ځواکونو لپاره د بریالیتوب کچه  93،3سلنه وه؛ د ځواکونو له خوا په شمیر کې کسر نه وو لیدل
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شوی.

په افغان ملي پولیسو کې د ښځو ونډه

د  2012د جون تر  ،18د  CSTC-Aپه وینا د ملي پولیسو په پرسونل کې  1,399ښځې شاملې
وې—چې  206افسرانې 609 ،بریدمنانې 584 ،سرتیري دي.د ملي پولیسو موخه داده چې د 2014
تر مارچه په پولیسو کې د ښځو شمیره  5,000ته لوړه کړي.لکه څنګه چې د سیګارد  2012د اپریل په
دری میاشتني راپور کې راغلي  ،ملي پولیس په فعاله توګه ښځې د هغه کمپاین له الرې شاملوي چې د
افغانستان لپاره د نظم او قانون خیریه مرستو له خوا په غاړه اخیستل شوی دی .متحده ایاالتو د جندر په
برخه کې دری مشاورین وړاندې کړیدي ،چې د کورنیو چارو وزارت د بشري حقوقو ،جندر او د ماشوم
د حقوقو په ریاست کې به ګمارل کیږي .دغه سالکاران به د ملي پولیسو له مشرانو سره کار کوي ،تر
څو د پولیسو په لیکو کې د ښځو د شته والي ګټې روښانه کړي ،او د ملي پولیسو هغه سایټونه وګوري
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چې ښځي پکښي ګمارل شویدي ،ترڅو دجندر په تړاو مسایل ورته په ګوته کړي.
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د سیګار پلټنه
د افغان سرحدي پولیسو د پایګاوو له جوړولو
د سیګار پلټنو موندلې ده چې د رغونیزو
نیمګرتیاوو له کبله په دریو پایګاوو کې د
 19میلیونو ډالرو په ارزښت پانګونه له
خطر سره مخامخ شویده .د ال زیاتو معلوماتو
لپاره مهرباني وکړی د 35مه پاڼه 2مه برخه
وګورئ.

ا منیت

افغان سیمه ایز پولیس

افغان سیمه ایز پولیس د کورنیو چارو وزارت د ټولنیز څار له لومړیتوبونو څخه دی ،چې په هغو سیمو
کې چې د  ISAFاوافغان ملي امنیتي ځواکونو شتون کم دی ټولنو ته دځان د محافظت په برخه کې وړتیا
ورکوي 123.د محلي پولیس سرتیري د سیمه ایزو شوراګانو له لوري نومول کیږي او د ملي امنیت اداره
یې څیړي ،هغوی د سیمه ایزو پولیسو د مشر تر امر الندې کار کوي خو دتوقیفولو صالحیت نلري.
124
هغوی د افغان ملي اردو ،ملي پولیسو او د متحده ایاالتو د ځانګړیو ځواکونو له خوا روزل شویدي.
د د  2012د جون تر  ،30د CFSOCC-Aیا په افغانستان کې دګډو ځواکونو د ځانګریو عملیاتو
د قومندې برخې په وینا سیمه ایزو پولیسو 15,252غړي درلودل چې له تیرې ربع یې  2,592لوړوالی
موندلی دی .له دې ډلي  14,507بشپړه روزنه لیدلې وه ،ګمال شوي وو او په دنده حاضر وو .موخه
داده چې تر 2014کال پوري په  99ولسوالیو کې او په کابل کې د دسیمه ایزو پولیسو په مرکزي
قومندې کې ددوی شمیر  30,000ته ورسیږي.د  2011له اکتوبر څخه د  2012کال تر جون پوري
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متحد ایاالتو د سیمه ایزو پولیسو د مالتړ په موخه  59،7میلیونه ډالر ومنل:
•د  CFSOCC-Aله الري به د معاشاتو د ورکولو او عملیاتو په موخه  44،0میلیونه ډالر
ولګیږي.
•د  CFSOCC-Aله الري به په تجهیزاتو  3،1میلیون ډالر ولګیږي.
•د  NTM-A/CSTC-Aله الرې به  12،6میلیونه ډالر د معاشاتو او د خوړو په برابرولو ولګیږي
(په الکترونیکي ډول د کورنیو چارو وزارت ته چمتو شوې)

د متحده ایاالتو ځواکونه

د متحده ایاالتو ځواکونه -افغانستان یا  USFOR-Aد  2012د جون تر  87,000 ،30سرتیري په
دې هیواد کې خدمت کوي .له دې جملې  67,000د  ISAFپه چوکات کې ګمارل شویدي ،او 2,200
د  NTM-A/CSTC-Aیا د افغان ملي امنیتي ځواکونو په تجهیز ،روزنې او پایښت کې د ناټو او متحده
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ایاالتو ګډ ماموریت په چوکاټ کې کار کوي.

د ناچاودېدلو موادو ليرې کول

له  2006کال رادیخوا ،د امریکا بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د تروریزم ضد ،د ماین پاکې
او د هغو د تکثیر دمخنیوۍ او ورته پروګرامونو لپاره  206.5میلیونه ډالر چمتو کریدي.دا خبره د دغه
 3.1جدول

د معمولو وسلو د له منځه وړلو د پروګرام سیسټم ،د  2011کال اپریل—د  2012کال د جون تر.30
د نیټې رینج یا لړۍ
6/30/2011–4/1

د منځه وړل شوي
AT/AP

د منځه وړل شوي
UXO

د منځه وړل شوي
SAA

د ماینونو څخه پاکې کړل
پاکې کړل شوې پارچې شوې سیمې(متر مربع)

د ماینونو څخه اټکل شوې ناپاکه سیمه (متر
مربع)

4,043

68,542

481,877

6,259,343

6,799,279

612,000,000

9/30/2011–7/1

2,071

120,616

627,656

6,258,408

7,735,897

602,000,000

12/31/2011–10/1

2,616

88,998

449,589

13,376,738

13,097,574

588,000,000

3/31/2012–1/1

2,113

62,043

467,071

3,364,885

14,604,361

585,000,000

ټول

10,843

340,199

2,026,193

29,259,374

42,237,111

(پاتي) 585,000,000

یادونې = AT/AP :د ټانک –ضد  /د پرسونل –ضد مهمات = UXO .نا چاودونکي مهمات = SAA .د وړو وسلو مهمات.
سرچینه DoS، PM/WRA :د سیګار د معلوماتي غوښتنې په ځواب کې6/27/2012 ،
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د افغانستان بیا رغونه

I

ځانګړی عمومي پلټونکی

ا منیت

وزارت د وسلو د ضبط او زیرمه کولو د پوځي-سیاسي چارو د ادارې یا  PM/WRAله خوا خپره
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شویده.
د  2012د جون تر  DoS ،30په مستقیمه توګه پنځو افغاني غیر دولتي موسسو ،پنځو نړیوالو
غیر دولتي موسسو او یو امریکا یي کمپنۍ (ډینا کورپ) ته په مستقیمه توګه بسپنه ورکړه ترڅو پایداره
تصفیوي عملیات تر سره کړي ،او د متروکو او خطرناکو وسلو د زیانونو د مخنیوي په موخه دي په
خوندي ځایونو کې ځای په ځای کړي او د کمولو هڅي دي ورته وشي .ډینا کورپ چې له  2006کال
راهیسې شاوخوا  47.7میلیونه ډالر په دغه برخه کې الس ته راوړي ،برسیره پر یادو شویو کارونو
د پنځوافغاني غیر دولتي موسسو د سالورکولو او څار مسولیت هم ور له غاړي دی (دغه موسسو له
 2006کال راهیسي  96.4میلیونه ډالر الس ته راوړې دي .د یادې شوي مودې په ترڅ کې نړیوالو
غیر دولتي موسسو د امریکا له بهرنیو چارو وزارت څخه  54.8میلیونه ډالر الس ته راوړۍ ،عامه
انسټیټیوټونو (لکه ملګرې ملتونه او د ناټو د پروګرام ادارو)  1.6میلیون ډالره تر السه کړیدي .او یوه
بریتانیایي پوهنتون ته د وسلو د ځای پر ځای کولو او ماین پاکي فعالیتونو له الري  0.7میلیون ډالره
ورکړل شول .د  PM/WRAپه وینا ،د تصفیه کولو ،لیږد او کمولو برسیره ،دغه ادارې الندني فعالیتونه
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ترسره کوي:
•د توکو د زیرمو د مدیریت په برخه کې مالتړ کول
•د ماینونو د کشف سپیانو د اخیستلو په برخه کې مرسته کول
•د روزنیزو پروګرامونو له الرې د افغانانو د ظرفیتونو لوړول
•د سروېګانو ترسره کول
•د ځمکنیو ماینونو او د جګړو پاتي شویو چاودیدونکو توکو د پیښو نه ژوندي پاته کسانو ته د
خدمتونو چمتو کول
•د ماینونو او چاودیدونکو توکو د خطرونو په اړه عامه پوهاوی
د  2011د اپریل له  ،1د  2012د مارچ تر  ،31هغو ملګرو پلې کونکو چې له  DoSڅخه بسپنه
اخیستې ،له ځمکنیو ماینونو څخه  42.2میلیون متره مربع سیمه پاکه کړیده ،د اخبره له  PM/WRAد
وروستیو الس ته راغلو اسنادو په بنسټ کیږي .شاوخوا  585.0میلیون متره مربع ماین لرونکي سیمه
تراوسه هم پاکه شوې نده ،لکه په  3.1جدول کې چې ښودل شویدي PM/WRA .د ”مین سیمه “ د هغه
سیمه په معني تعریف کړي چه د ماینونو څخه ډکه وي او د ”چادویدونکو توکو څخه ډکه سیمه “ د هغه
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سیمه په معنې تعریف کړې چه هم د ماین او هم د جنګ د نـــــــا اانفجار شوو توکو څخه ډکه وي.

دمخدره موادو پر ضد مبارزه

د  2012د جون تر  ،30متحده ایاالتو په افغانستان کې د نشه يي توکو پر ضد د مبارزې لومړیتوبونو
ته 6.0ملیارډ ډالر تخصیص کړي وو ،دغه هڅې له  2002کال راهیسې پیل شویدي .ددغو بسپنو ډیری
برخه د دوو سرچینو له الرې تخصیص شوي وه :د متحده ایاالتو د بهرنیو چارو وزارت د نشه یې توکو
د نړیوال کنټرول او قانون د نفاذ اداره یا  INCLEله حسابه  3.6ملیارډ ډالر لګول شویدي ،او د دفاع
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وزارت د نشه یي توکو ضد فعالیتونو او د نشې د ممانعت بسپنه 2.3ملیارډ ډالر وه.

د کوکنارو له مينځه وړل

د ملګرو ملتونو د نشه یي توکو او جرمونو د ادارې یا  UNODCپه وینا ،افغانستان د نړي د اپینو نږدې
 90سلنه تولیدوي 131.د  UNODCد  2012کال د اپینو د زیانونوارزونه چې په اپریل کې خپره شوه،
د اپینو په کر کې د زیاتوالي وړاندوینه کوي .په نهو والیتونو کې چې ډیری په ختیځ او لویدیځ کې دي،
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ا
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ا منیت

د کښت د زیاتوالې تمه کیږي :غور ،هرات ،کاپیسا ،بادغیس ،فراه ،کنر .ننګرهار ،ارزګان او بدخشان.
پنځلس والیتونه چې ډیری په مرکزي ،شمالي او سویل ختیځو برخو کې دي له کوکنارو پاک حالت کي
ساتل شوي دي 132.غور په  2011کال کې له کوکنارو پاک وو ،خو د دغه حالت ساتل د له منځه وړلو
په هڅو پوري تړلي دي .کندهار او هلمند تر اوسه هم د ډیری کښت سیمي دي ،که څه هم په کندهار
کې د کموالې تمه کیږي ،چې په  2011کال کې  27,213هکتاره ځمکه کرل شوي وه ،په هلمند کې د
کوم لوی بدلون تمه نه کیږي ،چیرته چې تیر کال  63,307هکتاره ځمکه کرل شوي وه – نږدې د ټول
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هیواد نیمایي برخه – همدلته کرل شوي وه.
د تولید د کچې وروستنی اټکل به د له منځه وړلو له هڅو سره تړلې وي؛ په ډیری والیتونو کې له
مي راهیسي د والیانو تر مشرۍ الندې عملیات روان دي .لومړني اسناد ښیي چې تر  10,000ډیره
سیمه د کوکنارو له کښت څخه پاکه شویده ،له وروستۍ ارزونې وروسته  ،د  2011کال له همدغه مهال
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څخه  165%زیاتوالی په ګوته کوي.
د مي په وروستیو کې  UNODCله نشه یي توکو سره د مبارزي وزارت سره له 2014 2012-
کال پورې د افغانستان په کچه خپل پروګرامونه روښانه کړل .د  117میلیونو ډالرو په احتمالي لګښت،
دغه پروګرام په پام کې لرې چې د نشه يي توکو ضد هڅو او د جنایي قضا د پیاوړتیا له الرې په ثبات او
پراختیا کې وڼډه ولري .دغه پروګرام په ځان کې څلور نور فرعي پروګرامونه لري :څیړنه ،پالیسي او
وکالت؛ د قانون نفاذ؛ جنایي قضا؛ او روغتیا او معیشت  UNODC .د ملي لومړیتوبونو په پروګرامونو
کې د نشه يي توکو پرضد هڅې تر تمرکز او پلټنې الند نیسي تر څو ډاډمنه کړي چې د نشه یي توکو
سره تړلي قضایا نه یواځي د امنیت او کرهنې په برخه کې تر پاملرنې الندې دي بلکه د روغتیا او ښونې
او روزنې په برخو کې هم پاملرنه ورته کیږي .د ماخذ په اصطالحاتو هوکړه شویده او د همغږې او
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پلټنې دګډې شورا د راتلونکي ناستې په اجڼدا کې به شامله وې.

د اپینو بیه

د  UNODCپه وینا د  2012کال د سروې راپور جوته کړه چې د اپینو  71%بزګران”د اپینو د
خرڅالو جګه بیه “د اپینو کر ته تر ټولو لوی المل بولي (له  2011کال سره په پرتله چې  77%ځواب
ورکوونکو اشاره ورته کړي وه .په  2011کال کې اپین د بزګرانو لپاره هله ډیره په زړه پوري شوه چې
تر کلونو پریوتې نرخ وروسته بیه په ګرندۍ توګه لوړه شوه .حال دا چې ،د ناقانونه کښت لکه کوکنارو
او قانوني کښتونو تر منځ د بیو توپیر تل ډیر زیات وو UNODC .وویل چې په  2011کال کې د کر
کیلې په سیمه کې د یو کیلو اپینو بیه  196.59ډالره وه چې دغه بیه په  2012کال کې  183.38ډالرو
ته راولویده—د  7%یو منځنی ټیټوالی .د وچو اپینو لپاره دغه شمیره په 2011کال کې  256.21ډالره
136
وه چې په  2012کال کې  254.39ډالرو ته را ټیټه شو—چې تر .1%لږ توپیر ښیي.
له 2011نه تر  2012د غلو دانو نرخ د هغو دبیالبیلو ډولونو کښې له  3%تر 19%لوړ شویدي ،دا
حالت په لوړیدو دی ،حال داچې د اپینو په ځای غلو دانو ته د بزګرانو د تشویق لپاره ډیر لږ څه شویدي.
د  UNODCپه وینا په  2012کې د غلي د هر کیلو تر ټولو لوړه بیه  1.17ډالره ښودل شوي وه ،په
دوهم کتار کې غنم وو چې  0.45ډالره یې نرخ وو .ورپسي جوار وو چې نرخ یې  .0.34ډالر ښودل
137
شوی دی.
د اپینو کښت په بیالبیلو سیمو کې په بیالبیلو وختونو کې سرته رسیږي .په منې کې د افغانستان په
مرکزي ،شرقي ،جنوبي او غربي سیمو کې کرل کیږي ،په شمالي او شمال شرقي سیمو کې د پسرلي
په مهال زیاتوالی پکښې لیدل کیږي .په خړوبو سیمو کې ،افغان بزګران معموآل غله په کال کې دوه ځله
کري ،او د اپینو یا غنمو تر ریبلو وروسته جوار  ،وریجي  ،سبزیجات او پنبه کرل کیږيUNODC .
138
جوته کړي چې ځیني بزګران د دوبي له لومړي درمن وروسته د چرسو کر کیلې ته مال تړي.
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ا منیت

د نشه یي توکو پرضد د افغانستان هڅې

اداري فساد ،نا امني،او ضعیف قضایي سیسټم د نشه یي توکو پر ضد هڅې په دوامداره توګه ضعیفوي،
د  DoDپه وینا د معافیت د کلتور پراخوالی ددی المل شوی دی چې د نشه یي توکو قاچاق ډیر
وغوریږي .د افغانستان د نشه یي توکو پر ضد د مبارزي ځانګړي پولیس یا  CNPAاو افغان ځانګړی
د نشه یي توکو سره د مبارزي ځواک په هغو سیمو کې چې د طالبانو شتون پراخ دی ،د  ISAFپه
مالتړ تکیه کوي.په ځانګړي توګه په جنوب او جنوب لویدیځ کې چیرته چې د یاغیانو او نشه یي توکو د
139
تجارت تر منځ پیاوړې اړیکه موجوده ده ډیر ارزښت لري.
د  UNODCد وینا پربنسټ ،طالبان د نشه یي توکو پر قاچاقچیانو او بزګرانو د مالیاتو له الری له
 100تر  400میلیونه ډالر الس ته راوړي .په هلمند کې له اپینو الس ته راغلې ګټې د یاغیانو لپاره د
140
بسپنې تر ټولو لویه سرچینه ده.
د دفاع وزارت د وینا پر بنسټ ،افغان حکومت له  ISAFسره ګډ کار ته دوام ورکوي تر څو د
 CNPAځواک زیات کړي ،او هغه تخصصي واحدونه ورغوي چې د مخدراتو د پلي کوونکې ادارې له
141
لورې ورښودل شویدي.
د  2012کال د جون تر  CNPA ، 30د  2622غړو ځواک درلود .د  CSTC-Aپه وینا دغه
ځواکونه د متحده ایاالتو ،کاناډا ،بریتانیا ،فرانسې ،ناروې ، UNODC ،او په افغانستان کې د اروپایي
142
اتحادیې د پولیسو ماموریت له خوا تر روزنې او سال مشورې الندې نیول شویدي.
پدې ربع کې د  UNODCپه وینا ،د جاپان او روسیي حکومتونو هغه یوکلن روزنیز پروګرام پیل
کړی چې له مخي به یي د افغان ملي پولیسو د نشه یي توکو ضد وړتیاوی لوړي شي .د جاپان له خوا
تمویل شوی او د  UNODCله خوا همغږی شوی پروګرام ،چې د  2012کال په سپټمبر کې یې د
پیلیدو تمه کیږي ،د افغان ملي پولیسو غړو ته به د روسیي د کورنیو چارو وزارت په یوه مرکز کې
143
تخصصي زده کړي ورکړي.

د عملیاتو مخ نیوی

په دې ربع کې د دفاع وزارت په وینا ،افغان ملي امنیتي ځواکونو له  ISAFسره په ګډه په  112ممانعتي
عملیاتو کې برخه اخیستې ده .په دغه عملیاتو کې ګډې ګزمې ،کمربندي او د پلټنې فعالیتونه ،ګرفتاری
او د څار عملیات شامل دي .د هغو په پایله کې  111تنه ونیول شول ،او په الندي شمیر قاچاق کیدونکې
144
نشه یي توکي ضبط شول:
•  kg 15,727چرس
• kg 15,727تریاک
• kg 1,176مورفین
• kg 207هیروئین
•له نشه یې توکو سره تړلي  16060ډوله تړلې کمیاوې مواد
پداسې حال کې چې په افغانستان کې د نشه یې توکو دستونزو کچه خورا لویه ده .لکه څنګه چې
د  UNODCد  2011کال د ډیسیمبر په میاشت کې د اپیومو په اړه په سروې کې ښودل شویده ،په
افغانستان کې د اپیومو تولید په  2011کال کې  5،8میلیون کیلو ګرامو ته ختلی دی  ،دغه شمیره په
 2010کال کې  3،6میلیون کیلو ګرامه وه ،او د اپیوم د کر سیمه له  123000هکتارو چې په 2010
145
کال کې ښودل شوي وه په  2011کال کې  131000هکتارو ته لوړه شویده.
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د سيګار پلټنې
سیګار د نشه یي توکو پر ضد افغان عملیاتو
کې هوایي مالتړ ازمویي ،تر څو هغه د
متحده ایاالتو له لوري د ځوابي مالتړ په
موخه د چمتو شویو مرستو پراخوالی ښکاره
کړي .او د نشه یي توکو پر ضد هڅو لپاره
د یوه پاییدونکې هوایي مالتړ د پراختیا لپاره
پایله ولري .د ال زیاتو معلوماتو لپاره ،د
دوهمې برخې  32مخ وګورئ.
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حکومتداري
د  2012کال دجون تردیرشمې پورې متحده ایاالتو په افغانستان کې د حکومتولۍ او اقتصادي پرمختیا
څخه د مالتړ لپاره له  22.3میلیارډ ډالرو څخه زیاته مرسته کړې ده 146.د هیواد ځايي فساد ،د رسمي
قضایي څانګه لږ کارکونه ،د دولتي چارواکو چمتو کول او ساتنو په برخه کې ستونزې ،او د بشري
حقونو پایداره سپکاوۍ هغه موارد دي چې د یو ثبات لرونکی او پرمخ تللي افغان دولت جوړولو په الره
کې د متحده ایاالتو هڅې پېچلي کړي دي.

کلیدي حوادث

دراپور ورکولو پدې موده کې ،افغانستان د دوه اړخیزاو څو اړخیزو هوکړه لیکونو په لړ کې ځینې

تعهدات کړيدي .د نورونوښتونو په څنګ کې ،دا تعهدات لټول شوي دي ترڅود افغانستان خپلواکي بیا
تصدیق کړي ،د بریالی لیږد لپاره اړین ګامونه ترسره کړي ،او د نړیوالې ټولنې راتلونکې تعهدات او
مرستې ټینګې کړي.

د متحده ایاالتو افغان د سټراټیژیکې مرستې هوکړه لیک
د  2012کال د می په دوهمه افغانستان د متحده ایاالتو پایداره مرستو لپاره ،د افغانانو په خپل راتلونکې
ولکه راوستولپاره د لیږدپروسې پارامټرونه چمتوکول ،او په هیوادکې د امریکايي بریدونو لپاره د
محدودیت رامینځته کولو په موخه ،د اوږدمهاله سټراټیژیک ملګرتیا یوتړون السلیک کړ 147.د 2012
کال د جون په دریمه ملي شورا هوکړه لیک تصویب کړ.

148

دواړه هیوادونو د حکومتولۍ د پرمختیا په ګډون یو شمیر تعهدات ترسره کړل چه د هغه ډلې څخه
الندي په ګوته کوالی شوو:

149

•افغان حکومت ومنله چې د اوږدمهاله ملګرتیا لپاره د ډیموکراسۍ او بشري حقونو ساتنه بنسټیزه
ونډه لري.
•افغان حکومت لوز وکړ چې د خپلو ټاکنو بهیر پیاوړی او پرمختللی کړي.
•افغان دولت هوکړه وکړه چې د خپل اغیزمنتیا او ګټورتوب زیاتولو په لوري به د پام وړ ګامونه
پورته کړي ،او د یو خوځیدونکی او متحرکه مدني ټولنې څخه د ازاد و رسنیو په شمول مالتړکوي.
•افغان دولت وویل چې په ټولنه کې د ښځو حقوق ا و پرمختللې ونډې څخه مالتړ وکړي.
•متحده ایاالتو لوزوکړچې د افغانانو لومړیتوبونوپه پام کې نیولو سره د ظرفیت لوړولو ،خود کفايي،
او ګټورتوب په ډګر کې د افغان دولت څخه څپل مالتړ جاري ساتي.
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•متحده ایاالتو او افغانستان په ګډه پریکړه وکړه چې د دولت تر څنګ ” موازي تشکیالت“
به له مینځه وړي ،لکه والیتي بیارغونې ټیمونه( )PRTsاو ولسوالیو څخه مالتړکوونکي
ټیمونه(.)DSTs

نورې سټراټیژیکې هوکړې
د  2012کال د جون په اتمه ،افغانستان چین سره یو تعاوني او سټراټژیک ملګرتیا رامینځته کړ ،چې
دواړه خواوې به خپلې هڅې پراخوي .د  2001کال څخه وروسته چې بیارغونه پیل شوې ده ،د چین
ونډه په افغانستان کې د طبیعي زیرمو د پرمختیاپه برخه کې پانګه اچونه ده .دواړه ملتونه هوکړه وکړه
چې په ځینې نورومسایلو کې هم یو بل سره مرسته وکړي لکه سرحدي امنیت ،د ناروغیو کنټرول ،د
ناورین څخه مخنیوی ،د مخدره توکو قاچاق ،زده کړه ،غیرقانوني مهاجرت ،ډاراچونه او دوه اړخیزه
سوداګري .دا راز چین لوز وکړ تر څوپه  2012کال کې د افغان دولت سره  23.8میلیونه ډالر مرسته
وکړي 150.په افغانستان کې د ملګروملتونو د مرستې هییت ( )UNAMAپه وینا ښايي دا خبرتیا په
راتلونکې کې د چین ډیره ونډه اخیستنه څرګنده کړي.

151

پدې ربع کې ،افغانستان د اسټرالیا او جرمني هیوادونو سره هم د سټراټیژیک ملګرتیا تړون السلیک
کړ .جرمني لوز کړې ده چې له  2014کال څخه وروسته به د کلنۍ امنیتي مرستې لپاره  150میلیون
یورو چمتوکړي.اسټرلیا لوز وکړ چې  2015کال څخه تر  2017کاله پورې د پرمختیايي مرستې په
بڼه هرکال  100میلیونه ډالرمرسته وکړي.همدارنګه  152افغان حکومت اعالن کړې ده چې غواړي له
ترکیې هیواد سره هم یو تړون السلیک کړي.

153

د ټوکیو کانفرانس
د  2012کال د جوالی په اتمه ،افغانستان د متحده ایاالتو په شمول له یو شمیر نړیوالو مالتړکونکوسره
په ټوکیو کې وکتل او د پرمختیا ،حکومتولۍ او امنیت اړوند په ځنیې اصولو موافقه وشوه .د حکوتولۍ
په باب هوکړې د نورو نړیوالو کانفرانسونو سره ورته وې .افغان حکومت او نړیواله ټولنه به د پرمختیا
او حکومتولۍ پنځه لویې ساحې چې د ټوکیو په کانفرانس کې موافقه شوې وه د ځینو معیارونو په
کارولو سره تر څارنې الندې نیسي .افغان حکومت به د معیارونو لپاره یو مهال ویـــــش چمتو کوي.
ګډون کوونکو هوکړه وکړه چې تعقیبي ناستې به هردوه کاله وروسته د وزیرانو په کچه ،او هرکال به
دعالیرتبه چارواکو په کچه ،او په ډیره لږه موده کې به د افغان -ـ ملګروملتونو ترمشري الندې د ګډې
همغږۍ او څارنې کمیټې په مالتړ ترسره کیږي.

154

بیاپخالینه او یوځای کیدنه

د  2012کال د جون تر دیرشمې پورې ،د افغان دولت او جنګیالیو ګروپونو تر مینځ د بیا پخالکیدنې
په خبرواتروکې د پام وړ کوم پرمختګ ندی شوی .د بیاپخالکیدنې خبرې اترې تفصیالت په منظم ډول
ترتیب شویدي 155.د ملګروملتونو عمومي منشي راپور ورکړ چې د حزب اسالمي په استازیتوب یو پنځه
کسیزپالوی د  2012کال په اپریل کې د سولې عالي شورا او ولسمشر کرزي سره وکتل .دا جنګیالی ډله
د  17مادو په بڼه یو پالن کې خپلې غوښتنې څرګندې کړې وې خو د می په  ،12د متحده ایاالتو سره د
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سټراټیژیک ملګرتیا تړون السلیک کولو باندې د اعتراض په موخه بیرته وځنډوله .طالبانو هم دا هوکړه
لیک وغندله ،خو د یوخبرتیا په خپرولو یې ټول پوځي او سیاسي واکونه پرانیستې پریښې ؤ.

156

د سولې عالی شورای
د  2012کال د اپریل په  ،14ولسمشر کرزي صالح الدین رباني د سولې عالي شورا د مشر په توګه
د هغه خالي ځای ډکولو په موخه وګومارله چې د اورپکو لخوا دده پالر ،د سولې عالي شورا پخوانی
مشر او د افغانستان پخوانی ولسمشر برهان الدین رباني ،د  2011کال په سپټمبرکې ووژل شو 157.د
ملګروملتونو عمومي منشي په نښه کړه چې دا نوی ګومارنه به دسولې چارو ته نوی ځواک وبښي.

158

د  2012کال د می په 13مه ،د سولې د شورا یو بل پخوانی مشر ،مولوي ارسال رحماني ،ووژل
شوو .دی د طالبانو پخوانی وزیرؤ چې د بیاپخالینې بهیرسره یو ځای شوی ؤ ؛دده د وژنې پړه چا په
غاړه نده اخیستې.

159

د افغان د سولي او د بیاثبات پروګرام
پدې ربع کې د بیایوځای کیدلو پروګرام لږسست شوی دی .د  2012کال داپریل له لومړي څخه د جون
تر  19پورې ،افغان د سولې او بیایوځای کیدلو پروګرام ( 583 ،)APRPکسان بیایوځای کړي چې
ا

پدې سره دپروګرام شمیر 4.673ته رسیږي لکه چې په  3.28شکل کې ښودل شوې ده .وروستۍ ربع

افغانستان دسولې اوبیا یوځای کیدلوپروګرام :د
سولې د پروګرام سره د ناباندو بیا یوځای کیدلو
د پروګرام د مدیریت او پرمختګ لپاره د افغان
حکومت بنسټیزپروګرامونه .دا به د طالبانوغړو
او ددولت – ضد نورو خواوته موقع ورکړي
تر څو جګړه پریږدي او د افغاني ټولنې تکړه
او فعال غړي شي .دا پروګرام همدا رنګه د
پرمختیايي فرصتونو په څنګ کې سولې ته هم
وده ورکوي تر څو پروګرامونه نور هم په زړه
پورې جوړ کړل شي .دا به د یو ګډ دارالنشا
او نړیوال امنیتي مرستندوی ځواکونو (ایساف)
په استازيتوب د ادارو ترمینځ یو بین -االداري
جوړښت لخوا پلي شي.

کې919 APRP ،کسان بیایوځای کړي.
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ا

سرچینې –UNDP :افغان د سولې او بیا یو ځای کیدلو پروګ رام څخه
د  UNDPمالتړ 5/21/2011 ،؛ایساف ”.APRP“ ،الس ته راغلې ده
. 7/17/2012

 3.28شکل

ﮐﺴﺎﻥ2012–2010
شوي،
یوځای
ﺗﺮﻣﺸﺮﻱمشري
 APRPتر
د
2010-2012،
ﺷﻮﻱ
الندېﻳﻮبیاځﺎی
ﻻﻧﺪې ﺑﻴﺎ
APRP
ﺩ
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0
ﺩ ﺟﻮﻥ 30
2012

ﺩ ﻣﺎﺭچ 30
2012

ﺩ ډﻳﺴﻤﺒﺮ 30
2011

ﺩ ﺳﭙټﻤﺒﺮ30
2011

ﺩ ﺟﻮﻥ 30
2011

ﺩ ﻣﺎﺭچ 31
2011

ﺩ ډﻳﺴﻤﺒﺮ As of 31
2010

سرچینې :د سیګار معلوماتي غوښتنې ته د بهرنیو چارو وزارت ځواب ،4/15/2011 ،7/1/2011 ،10/6/2011 ،12/30/2011 ،3/30/2012 ،7/5/2012 ،او
1/12/2011

ﻳﺎﺩﻭﻧﻪ  :ﺷﻤﻴﺮې ﭘﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ډﻭﻝ ﻟﻴﮑﻞ ﺷﻮﻱ ﺩﻱ .
ﺳﺮﭼﻴﻨﯥ  :ﺩﺳﻴګﺎﺭ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ ﻏﻮښﺘﻨﯥ ﺗﻪ ﺩ  DoSځﻮﺍﺑﻮﻧﻪ  ، 7/5/2012،3/30/2012،3/30/2012،10/6/2011،7/1/2011،4/15/2011،ﺍﻭ . 1/12/2011
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 3.29شکل

ﺩ ځﺎﻳﻲ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪې ﭘﻪ ﺍﺳﺎﺱ ﺑﻴﺎ ﻳﻮځﺎی ﺷﻮﻱ ﮐﺴﺎﻥ ،ﺩ  2011ډﻳﺴﻤﺒﺮڅﺨﻪ ﺩ  2012ﺗﺮ ﺟﻮﻥ ﭘﻮﺭې
د ځايي یا سیمه ایزې قوماندې په اساس د سولې له پروګرام سره بیا یو ځای شوي کسان 2011 ،ډیسمبرـ  2012جون
2,000

ﺷﻤﺎﻝ RC-

1,500

ﻟﻮﻳﺪﻳځ RC-

ﺧﺘﻴځ RC-

1,000
ﺳﻬﻴﻞ RC-
ﺳﻬﻴﻞ ﻟﻮﻳﺪﻳځ RC-

500

0
ﻟﻮﻳﺪﻳځ  RC-ﺳﻬﻴﻞ ﻟﻮﻳﺪﻳځ RC-
ﺩ  2012ﮐﺎﻝ ﺟﻮﻥ

ﺳﻬﻴﻞ RC-

ﺩ  2012ﮐﺎﻝ ﻣﺎﺭچ

ﺷﻤﺎﻝ RC-

ﺧﺘﻴځ RC-

ﺩ  2011ﮐﺎﻝ ډﻳﺴﻤﺒﺮ

ﻳﺎﺩﻭﻧﻪ :ﺩ  2012ﮐﺎﻝ ﻣﺎﺭچ ﮐﯥ ﺩ PCـ ﺷﻤﺎﻝ ﭘﻪ ﮐﺎﺭﻭﻧﻮ ﮐﯥ ﮐﻤښﺖ ځﮑﻪ ﺭﺍﻣﻴﻨځﺘﻪ ﺷﻮ ﭼﯥ ګډ ﺩﺍﺭﺍﻻﻧﺸﺎ ﺩ ﺳﺮﭘﻞ  250ﭘﺨﻮﺍﻧﻲ ﻏړﻱ ﻟﻪ ﺩﻧﺪې څﺨﻪ ګﻮښﻪ ﮐړ .
یادونه :د  2012په مارچ کې د  –RCشمال نتایج ځکه کم شوي وو چې مشترکه دارالنشا په سرپل کې نږدې  250مخکې ثبت شوي کسان بې صالحیته کړي ؤ.
. 12/30/2011
 ، 3/30/2012،ﺍﻭ
7/5/2012،
 DoSځﻮﺍﺏ
ﻏﻮښﺘﻨﯥ ﺗﻪ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ
سیګارﺩ ﺳﻴګﺎﺭ
ﺳﺮﭼﻴﻨﻪ :
12/30/2011
 ،3/30/2012او
،7/5/2012
وزارت ځواب،
بهرنیوﺩ چارو
ښتنې ته د
معلوماتي غو
سرچینې :د

لکه په تیرودریو میاشتنیوکې ،ددې بیایوځای شوو ډیری برخه د شمال او لویدیځ څخه راغلي ول ،لکه
چې په  3.29شکل کې ښودل شوې ده .په ځایي قومانده سهیل کې یواځې څلور جنګیالي د سولې له
پروګرام سره بیایوځای شويدي .د  2012کال د جون تر پنځمې پورې ،د  APRPګډ ریاست ادعا کړې
ده چې د  1.138نورو کاندیدانو سره د بیایوځای کیدلو لپاره خبرې اترې روانې دي.
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په محلي کچه د ملکي ژوند سره د یوځای کیدو پروسه پرمختګ
د بهرنیوچارووزارت په وینا( ،)DoSددې ربع په ترڅ کې په سیمه ییزه کچه د  APRPپه کارونو کې
کافي پرمختګ شویده .پرمختللې روزنې ،غوره پالن جوړونه ،وده موندلي بهیرونه ،او غوره رهبري
په السته راوړنوکې ونډه درلودل .د راتلونکې لمریز مالي کال لپاره ( )1391والیتونه هم د APRP
پالنونو په پلي کولو کې پر مختګ کوي .په هر صورت ،د بهرنیوچارو وزارت ویلي چې د پروګرام په
پلي کولو کې د هر والیت د والیتي ګډ داراالنشا ټیمونو( )PJST’sوړتیاوې د هغو ستونزو له امله چې
په سهیل او ختیځ کې ادامه لري ،توپیر کوي .دې اندیښنې ته درسیدګي لپاره ،ګډ دارالنشا د PJSTs
لپاره د ظرفیت لوړولو غونډو ته ادامه ورکوي.

162

د  2012کال د جون په  ،18د دفاع وزارت( ،)MoDد ملي امنیت ریاست( ،)NDSد داخلې
وزارت ( ،)MoIد سیمه ییزو ارګانونو خپلواک ریاست( ،)IDLGاو د  APRPsګډ دارالنشا یو ګډ
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فرمان السلیک کړ چې له مخې به یې هر والیت پخپله د بیایوځای کیدلو پالن پلي کوي .ګډه دارالنشا،
د سولې عالي شورا ،د افغانستان ملي امنیت شورا ،او د اغیزمن شوی والیت والي باید هر والیتي پالن
تصویب کړي .ددې فرمان څخه وړاندې ،والیتي پالن جوړونه متناقضه ؤ.

163

په سهل کې د سولې د پروګرام سره بیایوځای کیدنه
دا ربع په کندهارکې ،د سولې والیتي شورا ( )PPCاو PJSTد کړنو په اړه دمعلوماتو په نتیجه کې،
ګډ دارالنشا ا و د سولې عالي شورا په ګډه پریکړه وکړه تر څو په راتلونکي ربع کې له ډیروبې ثباته
ولسوالیو څخه کتنه وکړي لکه ژیړی ،پنجوايي او میوند .د بهرنیوچارو وزارت ویلي چې دا کتنې د
سیالوقبایلوترمینځ د سیاسي سمون السته راوړو لپاره مرسته کوي تر څو د طالبانو لپاره د مالتړو په کچه
کې کمي رامینځته شي .ګډ دارالنشا ژمنه وکړه چې د PJSTپرمختیايي منصبدارو لپاره به د ظرفیت
لوړولو ورکشاپ چمتو کړي.

164

د بهرنیو چارووزارت په وینا ،دوالیتونواوولسوالیو په کچه د  APRPغړو لوړظرفیت او د
 APRPملي رهبري لخوا د بیایوځای کیدلوځینې نا اغیزمنو غړو بدلولو له امله پدې ربع کې د بیایو
ځای کیدلو پروګرام په هلمند کې پڅ خوثابت ؤ.

165

په ختیځ کې د سولې او ملکي ژوند سره د یوځای کیدو پروګرام
په ننګرهاروالیت کې له کومه ځایه چې والیتي چارواګي د  APRPڅخه مالتړ نه کوي ،د شورشیانوپه
بیا یوځای کولو کې ډیره السته راوړنه نده شوې .د والیت والي ډیرځلي په څرګند ډول د بیایوځای کیدلو
مخې ته دریدلې ده .که څه هم دراپور ورکولوپدې دور کې د بیایو ځای کیدلو له بهیرسره لږمخالفت
ښودلې ده خو بیاهم د بهرنیو چارووزارت په وینا د  APRPڅخه یې دپام وړ مالتړنده کړې .همدا دا په
نښه کړې ده چې  PPCپه لږه کچه کارکوي اود امنیتي ستونزو له امله دوالیت سرحدي ولسوالیو ته ندي
تلي .په هرصورتPJST ،ښه ځلیدلې او د ټولنې رغولو پروژې یې په ګوته کړیده.

166

په خوست کېPJST ،او PPCپه پوره توګه رامینځته شویدي .پدې ربع کېPJST ،د معلوماتو
تبادلې لپاره منظمې کتنې اود امنیتي ځواکونود سکورټ چمتوکولو له الرې یې د افغان امنیتي ځواکونو
( )ANSFسره خپل همغږي ته وده ورکړې ده  .داکارونه د  PJSTلپاره دا شونې کړه چې د یوله السه
وتلې پیښې لپاره د تیرزایي بې ثباته ولسوالۍ څخه کتنه وکړي.

167

پدې ربع کې ،پکتیا د لومړۍ ځل لپاره د نهوجنګیالیود بیایوځای کیدلو مراسمو کوربه ؤ .پیښه په
سیمه ییزټلویزیون کې خپره شوې وه .د بهرنیوچارووزارت په وینا ،ددې والیت بیایوځای کیدلو پروګرام
کمزوری ؤاو داچې بیایوځای شوي کسانو تر اوسه د بیایوځای کیدنې رسمي شرایط لکه د ژوندبشپړ
معلومات او د بیایوځای کیدنې کارډ اخیستل ،نه ؤ ترسره کړي.

168

پدې ربع کې دپکتیکا PPCاو  PJSTوده نه درلودې .د بهرنیو چارو وزارت په وینا د PPC
مشرغیرحاضرؤ او د ګډ دارالنشا څخه د لګښت یا تمویلي پیسو د تر السه کولو په برخه کې ستونزې
وې.

169
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د بیا یوځای کیدنې لپاره د وړتیا پرمختګ
د بریالی بیایوځای کیدنې لپاره ،د ځايي او ملي بیایوځای کیدنې پروګرامونو چلولو په موخه د APRP
د وړتیاو پرمختګ اړین دی .په  2010کال کې دپروګرام له پیل څخه وروسته ،د ډیروستونزوسره مخ
شویده ،لکه د روپۍ په لګولو کې ،په بې ثباته سیموکې دبیایو ځای کیدنې پرمخ بیول ،د تعمیراتي ظرفیت
پراختیا او د ځايي چارواکود مالتړالسته راوړل .افغان حکومت او نړیواله ټولنه د  APRPدظرفیت
لوړولو لپاره ډیرکارونه کړیدي تر څو د بیایوځای کیدلوپروګرام ته وده ورکړي او په ښه توګه اداره یې
کړي.

پخواني یاغیان چمتوالی نیسي ترڅو د غور والیت په مقام
کې د سولې د پروګرام سره د یوځای کیدو په ویاړ د جوړې
شوې غونډې په ترڅ کې خپلې وسلې د نوموړي والیت
ښاغلي ولي ته وسپارئ .د دفاع وزارت تصویرLTJG( ،
 Joeپنتر )

د بیایوځای کیدلو پروګرامونو مالي اداره
د بهرنیو چارووزارت د وینا په اساس  APRPد  1391لمریزکال (د 2012کال دمارچ له  21څخه
د2012کال د ډیسمبرتر 31پورې یواځې دیو ځل لپاره نه -میاشتې درلودونکې ”کال “ تر څو په افغان
مالي کال کې له بدلون سره توافق وکړي ) 123.7 ،میلیونه ډالر بودجه لري 170.ددې بودجې څخه 50
میلیونه ډالر د متحده ایاالتو لخواچمتوشوی ؤ 171.ددې ربع په سرکې ،د مالیې وزارت د مالي څارنې
کمیټه د APRP’sکلنۍ بودجه ،ددریو همکارووزارتونولپاره د ټولنې بیایوځای کولوپروګرامونوڅخه
دمالتړلپاره کلنۍ پالن ،او د MoI، NDS، MoDاو IDLGحجروي بودجې منظورې کړې .د بهرنیو
چارووزارت په وینا ددې وزارتونو بودجو منظوري به د ټولنې بیایو ځای کولو پروژې ګړندي کړي.

172

د ټولنې بیایو ځای کولو پروژې ښه چلونه دګډ دارالنشا په وینا داسې وي چې دوه زړي مخالفین د
 APRPسره یو ځای کیدلو ته اړایستل شي .د بهرنیو چارووزارت وايي چې ګډ دارالنشا ټولې کومې
اندیښنې چې په لومړیو درې میاشتنیو کې د  PJSTsبودجې تر اغیزې الندې راوستې وې ،له مخه لرې
کړي دي .برسیره پردې ،د والیتونو په کچه د غیر قانوني لګښتونو بیلګې لږې شوي دي.

173

د ګډ دارالنشا په وینا ،د 2012کال د اپریل تردیرشمې پورې پروګرام یواځې د خپلې بودجې درې
سلنه یا  3.2میلیونه ډالر مصرف کړې ده.د 2012کال د جون تر دیرشمې دا څرګنده نه وه چې د
لګښتونو ګامونه به ګړندي شي که څنګه .په هر صورت ،د بهرنیو چارووزارت تمه لري چې لګښتونه
په راتلونکي میاشتوکې د پام وړ زیاتوالی ومومي ځکه چې مخکې په افغان مالي کال کې ټول لګښتونه
ا و عملي پالنونه منظورې شویدي .د تیر کال بودجې او پالنونه د ډیسمبرترمیاشتې د مالي کال تر درې
ربعو پورې نه وې منظورې شوې.

174

د ټولـــــــــــنې د ستــــــنونې پروګرامونه
ګډ دارالنشا بیایوځای کیدلوپروګرام ته د یومخالف د غوښتنې او د انتقالي مرستوالسته راوړلو تر مینځ
واټن کم کړیده .د 2012کال دجون تر دیرشمې ،په ډیر والیتونو کې د لنډمهالې مالتړ لپاره خوندي
کورونه نیول شوي دي ،او له  1.700څخه بیایو ځای شوي کسانود بیایو ځای کیدلو مرستندویه بسپنې
له الرې چمتو شوي پروژوکې په کار بوخت دي .د 2012کال تراپریل ،د  47.000څخه زیات د ټولنې
غړي او بیایو ځای شوي کسانو د APRPپه مرستو له پروژو څخه ګټې اخیستې دي .په اپریل کې ،د
بیایوځای کیدنې بسپنه ورکوونکو د مینځني کچې او پخوانیو قوماندانانو سره د مرستې لپاره چې د لیږد
لوړ لګښت لري ،یو پکیج پروګرام منظور کړیدي.

175

90

د افغانستان بیا رغونه

I

ځانګړی عمومي پلټونکی

حکو متد ا ر ي

په سهیلي او ختیځه سیمو کې پاتې کیدونکی ناامني دې سیمو کې د بیا یوځای کیدلو پروګرامونه له
ستونزو سره مخ کړیدي ؛په هرصورتکې د بهرنیو چارووزارت په وینا دلیکې وزارتونو ته امرشوې تر
څو په  1391لمریز کال کې دې سیموته لومړیتوب ورکړي.

176

بیایوځای کیدلو څخه د افغان ملي امنیتي ځواکونو مالتړ
د 2012کال جون په  18یو ګډ فرمان السلیک شوی چې له مخې به یې ،په کومو والیتونوکې چې
د بیایو ځای کیدلو پروګرامونه پلي کېږي ،د  ANSFمسؤلیتونه هم زیاتیږي تر څو د  APRPسره
همغږي وکړي او وده ورکړي .دا فرمان  ANSFته الرښونه کوي ترڅو د بیایوځای شویو ،قومي
مشرانو ،دیني علماؤو او د  PPCغړو د امنیت په چمتو کولو کې کاروکړي .دبهرنیوچارووزارت تمه
لري چې د بیایوځای کیدلو څخه دغوره مالتړلپاره  ANSFته فرمان ورکړ شي.
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د راپورورکولو پدې دور کې ،افغان ملي پوځ( )ANAد  APRPڅخه مالتړلپاره دوه نوي فرمانونه
ورکړي دي .د لومړي فرمان په بنسټ د افغان ملي پوځ د دیني او کلتوري چارو څانګه به د APRP
اړوند  ANAپرسونل ته روزنه ورکړي .دویم فرمان د  ANAقوماندانانو څخه غواړي ترڅو پخپلو
پالنونو او عملیاتونو کې  APRPته ځای ورکړي .نړیوال امنیتي مرستندوی ځواکونه( )ISAFد
روزنېزوچارو له الرې ددې نوي فرمانونو څخه مالتړکوي .د بهرنیوچارووزارت په وینا د هغو والیتونو
په پالن جوړولو دریمه برخه کې چې امنیتي چارو یې  ANSFته سپارل شوي دي ،ګډ دارالنشا یو
کلیدي ونډه درلوده.

178

د بیایوځای کیدلوڅخه د متحده ایاالتو مالتړ
متحده ایاالتو په کابل او والیاتوکې د بیایو ځای کیدلو له روزنیزو چارو څخه مالتړکوي .پدې ربع کې،
ایساف خپلې معاینې ته ادامه وکړه تر څو ومومي چې د افغانستان بیایوځای کیدلو په بهیرکې دPJST
ظرفیت لوړلو پروګرامونولپاره د متحده ایاالتو بسپنې عملي دي که څنګه.د متحده ایاالتو ایساف پرسونل
د ګډ دارالنشا په مشري له روزنو سره په منظمه توګه مرسته کوي .په والیتونوکې ،د متحده ایاالتو
ملکي او پوځي پرسونل د  PJSTظرفیت لوړولو او د پروژې پلي کولو په برخو کې خپلو مالتړو ته
ادامه ورکوي .داراز پدې ربع کېUSAID ،د  APRPڅخه دمالتړلپاره خپل پرسونل ته یو الرښود
خپور کړ.
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ملي او نیمه ملي حکومت داري

پدې ربع کې ،د سولې لپاره بسپنه ،یوه خپلواکه ،غیر-انتفاعي څیړنیزاو ښوونیزه اداره ،د اتم ځل لپاره

د ناکامو دولتونوکلنۍ لست خپورکړ ،چې په  177هیوادونو کې افغانستان د اخري طرف نه شپږم مقام
درلود .دا لست  110څخه زیات سیاسي ،ټولنیزاو اقتصادي شاخصونوپه پام کې نیولو سره چمتوکیږي.
دسولې لپاره بسپنه پنځه الملونه په ګوته کوي چې دافغانستان په بې ثباته کولو کې ونډه لري :د امنیت
نشتون ،د پیاوړي سیاسي خوځښتونو افراطي ګام ،د مرکزي دولت واک نه درلودل ،د لومړنیو خدماتوپه
چمتوکولوکې د دولت پاتې راتلل ،او په کلیوالي سیمو کې کمزوری پرمختیا.
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د ټاکنو چمـــــــــــــتوالی
د متحده ایاالتو د سټراټیژي یوه مهمه موخه داده چې په راتلونکې کې د بریالیو ټاکنو ترسره کولو
لپاره د افغان حکومت وړتیاؤ ته وده ورکړي .پدې ربع کېDoS ،په نښه کړه چې دافغانستان د ټاکنو
اساسي اداره ،د ټاکنو خپلواک کمیسیون ( )IECخپل ظرفیت ته وده ورکړې ده .متحده ایاالتو د دوه
اساسي چینلونو له الرې د  IECپرمختیا څخه مالتړکوي :د  USAIDاو د ملګروملتونو پراختیايي
پروګرام د سبا لپاره قانوني او ټاکنیزظرفیت ترنامه الندې پروژې II ،فاز؛ لخوا پروګرام شوې مالتړ.
په  2014کال کې دیو بریالی ولسمشري ټاکنو ډاډینه کول ،د بهرنیو چارووزات په وینا ،افغان دولت په
ټاکنیزسیسټم کې ځینو بدلونونو ته اړتیالري :
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•ملي شورا ته اړینه ده چې د ټاکنو او  IECلپاره نوي قوانین تصویب کړي ترڅو په ټاکنیزو
تاسیساتو کې خپلواکي پیاوړي شي.
•د شمیرنې او فهرست جوړونې بهیرونه اړتیا لري ترڅوډیر د اعتباروړ ،دقیق او چټک نتایج
چمتوکړي .
•د رای ورکوونکي ثبت او پیژندلو لپاره یو لنډمهاله د حل الره اړینه ده ترڅود رای ورکولووړاو
خوندي ځایونه په نښه شي ،درای ورکولو په مرکزکې پیژندنې ترسره شي او په سیسټم باندې
اعتماد ته وده ورکړل شي.
پدې ربع کې IEC ،د ټاکنو قانون یو مسوده د بیاکتنې لپاره د عدلیې وزارت( )MoJوړاندې کړې
ده .د IECپه وینا ،په مسوده کې د  IEC’sواک ته درغښت او طرزالعملي بدلونونه ،د ټاکنې ادارې
او ټاکنې سیسټم لپاره تخنیکي او عملیاتي جوړونه ،او د ټاکنیزو شکایتونو لپاره د رسیدنې یو قانوني
او اغیزمنه الره په پام کې نیول شوې دي.
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د ټاکنې پروژې څخه د  USAIDمالتړ
د  2012کال د جون له پیل څخه دجون تر USAID ،28د ټاکنې بهیر پروژې څخه د مالتړ لپاره نږدې

د سيګار پلټنې
په  2009کې ،سیګار سپارښتنه وکړه چې د
یو وړ او پایداره ټاکنیز سیسټم په جوړولو کې
د یوسټراټیژیک پالن پرمخ بیولو لپاره متحده
ایاالتو د افغان دولت چارواکو سره مرسته
وکړي .د تفصیالتو لپاره ،دسیګار09-6
پلټنه ” ،د افغان ټاکنیزظرفیت د پایښت لپاره
اړین سټراټیژي او زیرمې “ ،په www.
 sigar.milویب پاڼه کې وګورﺉ.

 71.1میلیونه ډالرمرسته کړې ده .د USAIDپه وینا ،د افغان حکومت ټاکنیزاو اداري ظرفیت لوړلو
لپاره په الره اچول شوې پروژه د  2012کال تراپریل پورې په بشپړه یا نیمګړې توګه خپل 91%
موخو ته السرسي موندلې ده .د پروژې غړي د  12.000څخه زیات ټاکنیزوچارواکوته د شکایتونو ته
رسیدنه ،د رای اچونې او شمیرنې تګالرې ،اداره او مشري ،تدارکات او لوجیستیک ،د شتمنیو اداره،
اغیزمن اړیکه نیونې ،کامپوټر وړتوبونه او د ټیلیفوني – مرکز عملیاتونو په اړه روزنې ورکړې .برسیره
پردې ،د پروژې غړي  9.905کسان چې  56%یې ښځې وې د رای ورکوونکې سپارنه او ښاري زده
کړې اړوند روزنې ورکړې USAID .وايي چې د  STEPپروژه د  IECاوږد مهاله ظرفیت لوړ کړې
ده ترڅو یو خپلواک او د اعتباروړ ټاکنه ترسره کړي.
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ملي شورا
د 2012کال داپریل په  ،22ولسي جرګې د مالي کال لپاره چې د مارچ په 21پیل شوی ؤ ،د ملي بودجې
څلورمه مسوده تصویب کړهDoS .ویلي چې پدې مسودې کې ډیردپام وړ ټکی داو چې د کابل بانک
بیاشتمن کولو کې د حکومت ونډه له  80میلیونه ډالرو څخه  65میلیونه ډالرو ته ښکته شوې وه .د نورو
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بدلونونوپه څنګ کې ،د  IDLGبودجه  31میلیونه ډالرزیات شوې وه تر څو ولسواالنو ته د ګاډو بندو
بست وکړي او د شورا بودجه  31.8میلیونه ډالرزیات شوې وه 184.پدې ربع کې د ولسي جرګې څخه
تصویب شوي قوانین د ملګروملتونو عمومي -منشي په وینا د ملکي هوانوردۍ او د قضايي تاسیساتو
سمول په پام کې نیولی ؤ.

185

د افغانستان سره د  USAIDپارلماني مرستې پروګرام
د USAIDپه وینا ،دافغانستان لپاره دپارلماني مرستې پروګرام ( )APAPد ملي شورا څارنه ،خپرونه
او قانون جوړونې وړتیاو ته وده ورکړې ده .د 2012په می کې ،د  APAPپه مرسته ،ملي شورا یوه
انټرنیټي څارنه ترسره کړه .همدا رنګه پروګرام د شورا سره مرسته وکړه تر څو دخپلې بودجې اړوند
څارنو ته وده ورکړي په ځانګړې توګه د تیرو کلونو لګښتونو لپاره .برسیره پردې ،دا پروګرام شورا
دې ته هڅولې ده تر څو کوم وزیرانو چې د  40%څخه لږه بودجه مصرف کړی وي ،ترپوښتنې الندې
راولي.
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همدارنګه  APAPد ولسي جرګې سره د ښځو حقوقوپورې اړوندو مسایلوکې مرسته کړې ده .د
 2012کال د جون په  ،17د ښځود چارو کمیټه د  APAPپه مرسته د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي تر
عنوان الندې یو کانفرانس جوړکړی ؤ .کمیټې څیړنه وکړه چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په کچه
کې زیاتوالې راغلې ده او حکومت په پرله پسې ډول د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي له مینځه وړلو
قانون په پلي کولو کې پاتې راغلې ده .کمیټې هوکړه وکړه چې د  1392لمریزکال دبودیجې له قانوني
کیدلو څخه وړاندې به د یادشوی قانون دپلي کوونکي وزارتونو له کړنو څخه به پراخه کچه څارنه
وکړي .څارنه به د ښځو او ماشومانو په وړاندې د تاوتریخوالې څخه د مخنیوی پروګرام لپاره ځانګړې
شوی ځایونو باندې تمرکز کوي.
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د  PRTاو  DSTمالتړاو لیږد
متحده ایاالتو په عین موده کې چې د امریکايی پوځ څخه امنیتي چارې افغان امنیتي ځواکونو ته لیږدول
کیږي ،د والیتونو څخه خپل ملکي وګړي هم راټولوي .د امنیتي چارو د لیږد سره په عین مهال کې،
ځینې  PRTsپالن شویدي تر څو په راتلونکي درې میاشتنیو کې وتړل شي .د  2012دجون تر،30
 DoSپالن کړې ده تر څو د  2014کال څخه وروسته په کابل کې د متحده ایاالتوسفارت او څلور سیمه
ییز مرکزونه لکه هرات ،مزارشریف ،کندهاراو جالل اباد د خپل ملکي وګړو شتون وزغمي .د هرات
قونسلګري د 2012په مارچ کې پرانستل شوې ؛ او پاتې نوربه د  2014کال تر پایه پورې پرانستل
شي.
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د والیت او د ولسوالی په کچه حکمت
په سهیل او ختیځ کې پر بې ثباته سیمو باندې دافغان حکومت ولکه د بدلون په حالت کې دی .په ثبات
لرونکي سیمو کې دولت له ډیرواک څخه برخمن دی .په بې ثباته سیموکې دولت یاخو د مخالفو ډلو سره
سیالي کوي یاهم هیڅ شتون نلري .پدې سیمو کې طالبانو کله هم ،په خلکو باندې د ریښتوني واکمني
ښکارندوی کوي .دا برخه د بیالبیلو والیتونو وضعیت په اړه تازه معلومات وړاندې کوي.
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خوســـــــــــت والیت

 3.30شکل

والیتي کنټرول  :خوست

ﻭﻻﻳﺘﻲ ﮐﻨټﺮﻭﻝ  :ﺧﻮﺳﺖ د  DoSپه وینا ،په خوست کې د مخالفو ډلو اغیزه دولسوالیو په کچه توپیر کوي .مخالفې ډلې په سهیلي
سیمو لکه سپیرا ،موسی خیل ،قلندر ،دوامنډه او شمالي سیمو لکه نادرشاه کوټ کې د پام وړ ځواک
څخه برخمن دي ،لکه چې په  3.30شکل کې ښودل شوې ده .په ځینونوروسیموکې لکه باک ،سباري
او تیریزای ؛ مخالفې ډلې د واکمنۍ لپاره د دولت سره سیالي کوي ،احتماال مخالفین پدې سیموکې پټ
چارواکي ګومارلي دي .د خوست په مرکز او شاوخوا سیمو کې مخالفین محدود کنټرول لري ،که څه هم
اورپکي الکولی شي په ښارکې دننه خلک تهدید کړي.
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ﺻﺒﺮﻱ

پدې ربع کې ،د خوست  PRTد لیږد بهیر او سټراټیژیک ملګرتیا هوکړې څخه د مالتړ لپاره

ﺧﻮﺳﺖ

ﺑﮏ
ﺗﻴﺮﻳﺎﺯﻱ
ﺧﻮﺳﺖ

کارکړی دی .همدارنګه  PRTد والیتي چارواکو په لګیاکولو مرسته کړیده چې د  1391لمریزکال

ﻣﻮﺳﯽ ﺧﻴﻞ
ﻗﻠﻨﺪﺭ
ﻧﺎﺩﺭﺷﺎﻩ ﮐﻮټ
ﺩﺍﻭﺍﻣﻨډﺍ
ﺳﭙﻴﺮﺍ

پرمختیايي بودجې مصرف زیاته کړي ،تر څو ډاډه کړي چې والیتي چارواکي د بودجې پوهه لري او
دې ته یې وهڅوي چې د بودجې اړوند مسایل پر وزارتونو اغیزواچوي .د DoSپه وینا ،د والیت والي
ﺩ ﺍﻭﺭﭘﮑﻮ ﮐﻨټﺮﻭﻝ
ﮐﻮټﻪ ﺷﻮﻳﺪﻱ

ﺩ ﺍﻭﺭﭘﮑﻮ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﮐﻨټﺮﻭﻝ
ﭘﻪ ځﺎﻧګړې ﺗﻮګﻪ ﻧﺪﻱ ﭘﻪ ﻧښﻪ ﺷﻮﻱ
سرچینه :د سیګار 7/5/2012معلوماتي غوښتنې ته د بهرنیو چارو وزارت ځواب

او نور کلیدي چارواکي د خوست پرمختیايي پروژې په اړه چې د کابل څخه اداره کیږي ،معلومات
ترالسه کړي او همدارنګه ددې پروژو په پلي کولو کې معتدلې ګټې السته راوړي دي .برسیره پردې،
 PRTدوالیتي تسهیالتي شرکت سره مرسته کړیده چې والیت ته په بنیادي توګه د بریښناچمتوکولو لپاره
د نغلو انتقالي لیکو څخه ګټه واخلي.

190

ﺳﺮﭼﻴﻨﻪ  :ﺩ ﺳﻴګﺎﺭ  7/5/2012ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ ﻏﻮښﺘﻨﯥ ﺗﻪ ﺩ  DoSځﻮﺍﺏ .

ننګـــــــــرهار والیت
د DoSپه وینا ،د ننګرهار ډیری برخه ددولت په ولکه کې ده ،که څه هم د والیت په ځینې واړه ،بیل
شوي کلو او لیرې پراته سرحدي سیمو کې د طالبانو لخوا ګومارل شوي چارواکي هم تر سترګو کیږي.

 3.31شکل

ﻭﻻﻳﺘﻲ ﮐﻨټﺮﻭﻝ  :ﻧﻨګﺮﻫﺎﺭ
والیتي کنټرول  :ننګرهار

طالبان د لویدیځو ولسوالیو لکه حصارک ،شیرزاد ،او د خوګیاڼی ډیری برخه ولکه په الس کې لري،
لکه چې په  3.31شکل کې ښودل شوې دي .همداراز د پاکستان سره په سهیلي او ختیځه پوله کې د
طالبانو ګومارل شوی چارواکي په کاربوخت دي.
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پدې ربع کې د ننګرهار والي د نهو ولسوالیو پوستونه له سره ټاکلي دي .د  DoSپه وینا ،د
ولسواالنو بدلونه د ننګرهار والیت د سیاست یو نه بدلیدونکی برخه ګرځیدلې ده .دا بدلونې په والیت کې
د والیانولخوا د ځواک مرکزونوله جوړولو څخه مخنیوی کوي ،همدارنګه حکومت بې ثباته کوي او د

ﻧﻨګﺮﻫﺎﺭ

 PRT’sناصح او سالګرې دندې ته منفي تاوان اړوي .پردې سربیره ،د اورپکو لخوا وژنې حکومتولي
الهم پسې کمزوری کړې ده .د  2012کال د مارچ او جون تر مینځ درې قاضیان ووژل شول ،او

ﺣﺼﺎﺭک
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ

ﺷﻴﺮﺯﺍﺩ
ﺧﻮګﻴﺎڼۍ

مخالفې ډلې په ناامنو سیمو کې د ولسواالنو وژنې ته ادامه ورکړې ده.
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ﺩ ﺍﻭﺭﭘﮑﻮ ﮐﻨټﺮﻭﻝ
ﭘﻪ ځﺎﻧګﺮی ﺗﻮګﻪ ﻧﺪﻱ ﭘﻪ ﻧښﻪ ﺷﻮﻱ
سرچینه :د سیګار7/5/2012معلوماتي غوښتنې ته دبهرنیو چارو وزارت ځواب.

ﺳﺮﭼﻴﻨﻪ  :ﺩ ﺳﻴګﺎﺭ  7/5/2012ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ ﻏﻮښﺘﻨﯥ ﺗﻪ ﺩ  DoSځﻮﺍﺏ .

پکتیکــــــــــا والیت
د  DoSپه وینا ،افغان حکومت په پکتیکاکې لږ ترلږه په ډیروولسوالیو باندې یو څه ولکه لري .په هر
صورت ،اورپکو د ځایي خلکو تهدیدولو ته ادامه ورکړې دي ،او پاکستاني پولو ته نژدې د بلوچستان
او وزیرستان سره سرحدي سیمو کې دولت لږشتون لري ،لکه چې په  3.32شکل کې ښودل شوې ده.
لږترلږه د والیت په دې برخه کې دوو ولسوالیو باندې مخالفې ډلې ولکه لري .اورپکې په پرله پسې توګه
افغان چارواکو ته په ټول والیت کې ”شبنامې “خپروي ،چې دوی ته اخطارورکول کیږي ترڅو په دولت
کې دنده ترسره نکړي.
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د افغانستان بیا رغونه

I

ځانګړی عمومي پلټونکی

حکو متد ا ر ي

د DoSپه وینا د افغان ځايي پولیسو هڅې په ختیځ او لویدیځ کې وضعه یو څه ښه کړېده ،چې ځايي
چارواکو ته دا موقع ورکوي ترڅو په ازاده توګه سفروکړي او ددې سیمو له خلکو سره لیده کاته وکړي.

ﻭﻻﻳﺘﻲ ﮐﻨټﺮﻭﻝ :ﭘﮑﺘﻴﮑﺎ
والیتي کنټرول  :پکتیکا

که څه هم د امنیت ښه وضعیت د ښوونې چارواکو ته زمینه برابره کړیده چې ښوونځۍ بیا پرانیزي،
په ځانګړې توګه کومه سیمه کې چې ځايي پولیس شتون لري ،خو د ښونې چارواکو ورستۍ سفرونه د
مخالفینو له وژونکي بریدونو سره مخ کیږ ي .د  2012اپریل څخه وړاندې ،قاضیان یواځې د والیت په
مرکز شرنه کې ول .وروسته بیا ،په توپیر سره ،شپږ قاضیانو دوه نور ولسوالیو ته سفروکړ .په هرحال،
دا ولسوالۍ مدافع وکیالن نلري او څارنواالن یې لږدي د عملي قضايي سیسټم اساسي برخې چې یواځې د
قاضیانو شتون بې ګتې کوي.

ﭘﮑﺘﻴﮑﺎ
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Tپدې ربع کې ،د پکتیکا  PRTخپلې هڅې زیاتې کړي تر څو د قبایلو مشران او حکومت ترمینځ
اړیکه ټینګه کړي PRT .په بریالی توګه د قضا رییس دې ته وهڅوله چې د والیت له مرکز څخه د
باندې سفروکړي او له قبایلي مشرانو سره وګوري .دا اړیکې د دوه نوي حقوقو (د مدني قانون والیتي

ﻭﺯﻳﺮﺳﺘﺎﻥ
ﺩ ﺍﻭﺭﭘﮑﻮ ﮐﻨټﺮﻭﻝ

دفتر) ګومارل کیدوالمل شو ،چې د تاوتریخوالو د حل دودیزې الرې لپاره میکاینزمونه سره نښلوي.

ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎﻥ

همدارنګه  PRTعامه روغتیايي خدمتونو کې په لومړنې توګه پراختیاراوستلو په مرسته د ځایي
چارواکو سره مرسته کړې ده تر څو زیاته پراخوالی ومومي DoS .په نښه کړه چې د والیت د کرهڼې
رییس په بندیخانه کې دی .ځکه نو  PRTاو  PRTهوډوکړ تر څود ولسوالیو دکرهڼې استازوسره کار
وکړي.
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ﭘﻪ ځﺎﻧګړﻱ ﺗﻮګﻪ ﻧﺪﻱ ﭘﻪ ﻧښﻪ
ﺷﻮﻱ

سرچینه :د سیګار 7/5/2012معلوماتي غوښتنې ته د بهرنیو چارو وزارت ځواب.

ﺳﺮﭼﻴﻨﻪ  :ﺩﺳﻴګﺎﺭ  7/5/2012ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ ﻏﻮښﺘﻨﯥ ﺗﻪ ﺩ  DoSځﻮﺍﺏ

پکـــــــــتیا والیت
د ټول پکتیا په خپاره کلو کې په زرمت ،ځاځي ،جاني خیل او احمد خیلو کې د طالبانو تر سیورې الندې
حکومت په اغیزمنه توګه شتون لري ،لکه چې په  3.33شکل کې ښودل شوې ده .په زرمت کې ،د ټول
ولسوالي په کچه دطالبانو محکمې په کاربوخت دي .والیتي مشرتابه ډیرځلي نه خوښوي ترڅو د ایساف

 3.33شکل
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ﻭﻻﻳﺘﻲ ﮐﻨټﺮﻭﻝ  :ﭘﮑﺘﻴﺎ

د  DoSپه وینا ،د پکتیا  PRTد منظمو کتنو په مرسته د والیتي کلیدي چارواکو سره ټینګې اړیکې

والیتي کنټرول  :پکتیا

ځواکونو څخه پرته لیرې پراته سیمو ته سفروکړي.

لري .پدې ربع کې PRT ،د ځايي چارواکو سره په یو ګډ والیتي سټراټیژي باندې کارکړې ده چې کلیدی
رییسانو او چارواکوته دا وړتیا وربښي چې د بهرنۍ مرستې څخه پرته خپل حکومتولي او پرمختیايي
هڅې روانې وساتي.
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د هلمند والیت
د  DoDپه وینا ،افغان حکومت په عمومي توګه هلمند کې اغیزمن دی.
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که څه هم د  DoSپه وینا،

شمالي ولسوالۍ لکه نهر -سراج ،موسی قلعه ،او نوزاد په پرله پسې توګه د تاوتریخوالي بریدونوڅخه
اغیزمن کیږي .د متحده ایاالتو -افغان پوځي عملیاتونه اثردرلودل .د بیلګې په توګه ،د یونوی پوځي
عملیات څخه وروسته ،په کجکي کې د کلي مشرانو کلونو څخه وروسته د لومړي ځل لپاره بریالی شول
تر څو دولسوالۍ مرکزته سفروکړي او له ولسوال سره وګوري.

199

ﭘﮑﺘﻴﺎ

ځﺎځﻲ
ﺍﻣﻴﻨﺪﺧﻴﻞ

ﺯﺭﻣﺖ

ﺟﺎﻧﻲ ﺧﻴﻞ
ﺩﺍﻭﺭﭘﮑﻮ ﮐﻨټﺮﻭﻝ
ﭘﻪ ځﺎﻧګړﻱ ﺗﻮګﻪ ﻧﺪی ﭘﻪ ﻧښﻪ ﺷﻮی
سرچینه :د سیګار 7/5/2012معلوماتي غوښتنې ته د بهرنیو چارو وزارت ځواب.

ﺳﺮﭼﻴﻨﻪ  :ﺩ ﺳﻴګﺎﺭ  7/5/2012ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ ﻏﻮښﺘﻨﯥ ﺗﻪ ﺩ  DoSځﻮﺍﺏ .

د متحده ایاالتو د کانګرس لپاره راپور  Iجوالی 2012 ،30
ا

95

حکو متد ا ر ي

د وده موندلې ثبات یوه اندازه داده چې د ولسوالي چارواکي ډیرځلي د سړک له الرې سفرکوي .پدې
ربع کې ،دولتي چارواکووتوانیدل چې د والیت دمرکز له الرې ان په شپه کې سفروکړي .د حکومتولۍ
ظرفیت هم وده موندلې د ه .د  DoDپه وینا ،د هلمند سیند په مرکز کې د یوې درې چارواکي په بودجه
او د حکومتولۍ بریالی استازیتوب کې خپلواکي ښودلې ده 200 .نوداچې IDLG ،د  2012کال د می
په اتمه د نهرسراج ولسوالۍ ټولیزه شورا لپاره په بریالی توګه ټاکنېترسره کړې .د  4.000څخه زیاتې
رایې اچول شوې وې ،چې د هلمند په یو د ډیرو ناامنو ولسوالیو کې د  90%خلکو ګډون ښيي.
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د کندهار والیت
د  DoDپه وینا کندهار دحکومتولۍ مناسبه کچه لري .کندهار ښار د حکومتولۍ دظرفیت پراخوالی لیدلې
ده ؛قضايي څانګه په چټکه توګه پراخیږي ،ډیرې محکمې ترسره کیږي ،اوپراسنادو والړې تګالرې وده
مومي .د  DoDپه وینا ،ځایي حکومت د اړتیاوپه پیژندنه او پرمختیايي بودجې کې بریالیتوب لري ،خو
د بودجې په لګولو کې الهم ستونزې شته دي DoS 202.وویل چې د کندهاروالیت چارواکي کولی شي په
ټول والیت کې وګرځي اوډیر ځلي د ایساف پرځای د  ANSFامنیتي پرسونل څخه کاراخلي.
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د عامه ادارې لپاره د متحده ایاالتو ظرفیت  -لوړولو پروګرامونه
متحده ایاالتو د وزارتونو ،ځايي او والیتي چارواکو او مدني خدماتو د کارونو پرمختیالپاره د افغان
حکومت ظرفیتونو ته د ځینې پروګرامونو په مرسته وده ورکوي .دا فرعي برخه ددې هڅو ځینې
ترڅیړنې الندې نیسي.

د  USAIDنیمه – ملي حکومتولي پروګرام
د  2012کال دجون تر USAID ،28د نیمه -ملي حکومتولۍ پروګرام لپاره داقتصادي مرستوبودجې
څخه نژدې  12میلیونه ډالر مرسته کړې ده USAID .ویلې ده چې که څه هم دا پروګرامونه د والیتي
شورا دظرفیت لوړولو کې مرسته کړېده ،خو بیاهم دا شوراوې د  USAIDمرستې څخه پرته نشي
کوالی خپلې اجزاوې السته راوړي یا وچلوي .افغان دولت همدارنګه اړتیالري ترڅو د والیتي شورا
قانون چمتو او تصویب کړي .پروګرام د شوراو سره مرسته کړیده چې په منظمه توګه عامه خپرونې
ترسره کړي ،دوالیتي پرمختیا پالن چمتوکړي ،څارنه ترسره کړي ،اود حکومت حساب ورکونې ته
وده ورکړي .په هر صورت ،د امنیت نشتون ،نیمګړې برابرشوي چوکاټونه ،د زیرمو نشتون ،او په
لوړه کچه مرکزي شوی حکومتي جوړښت ،دا ټول د پروګرام غړو له دې څخه لرې ساتلي چې یو
بشپړ دنده ترسره کوونکی ،خود -کفا شوراوې جوړې کړي .داسې انګیرل شوی ؤ چې پروګرام به
د2012کال د جوالی په  31پای ته ورسیږي خو د خبرتیاپه مهال  USAIDپدې کارکوله چې د2013
دسیپټمبرتر30پورې وځنډوي.
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دافغانستان ملکي خدماتو څخه د USAIDمالتړ
پدې ربع کېUSAID ،ویلي چې دده افغان ملکي خدماتو پروژه ( )ACSSد اداري اصالحاتو او ملکي
خدماتو خپلواک کمیسیون په کارونوکې د پرمختګ المل شوې ده )IARCSC( .د دې درې میاشتنۍ
ترپایه پورېACSS ،د پنځو معمولو دندو په اړه یو معیاري کوریکولم چمتوکړې ،او 16.000څخه

96

د افغانستان بیا رغونه

I

ځانګړی عمومي پلټونکی

حکو متد ا ر ي

زیات ټولنیزو خدمت کوونکوته په ملي او نیمه – ملي کچه ددغو دندو په اړه روزنه ورکړې ده .د
 ACSSپه مرسته IARCSC ،ځینې ودې السته راوړي دي:
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•د  108.000څخه زیات کسان د وړوالې -پربنسټ په دندې ګومارل شوې دي.
•د 88.000څخه زیات کسان د معاش او رتبې تر سیسټم الندې استخدام شوې دي
•د  11.000څخه زیات لومړني او  200زیات پخوانیو خدمت کوونکو د کارونو ارزونه ترسره
شو.
•په کابل کې د اتو وزارتونو ،او دریو والیتونو د تخنیکي ظرفیت ارزونې بشپړې شوې
د  USAIDپه وینا ،ددې السته راوړنو برسیره د پروګرام په وړاندې سترګواښونه شته دي .د امنیت
نشتون په پرله پسې توګه د افغانانو په دند ې ګومارل له خنډ سره مخ کوي .همداراز ،د ښځو د خوځیدنې
په وړاندې محدودیتونه او د ښځو د زده کړې ټیټه کچه د وړو ښځو ګومارل له خنډ سره مخ کوي.
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د  2012کال د مارچ تر  USAID ،20د  ACSSپروژو لپاره نږدې  237.1میلیونه ډالر مرسته
کړیده .د  2012کال د مارچ په  ،20پروژه یو افغانی -څښتن په – بودجې پروګرام ته وسپارل شوچې
د  USAIDبسپنې کاروي .افغان حکومت د روانو مرستو السته راوړلو لپاره د  23محکونوسره مخامخ
کیدوته اړتیا لري.
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مالي اداره او بودیجه ورکول
افغانستان د سم مالي ادارې په برخه کې محدود وړتیا لري .د  2012کال دجون تر ،30مالي راپورونه
یواځې د ځینو مواردو لپاره چمتو شوې وې .خزانې د مالیې وزارت سره کارکوله ترڅو د لیکې
ریاستونواو  PRTsته راپور په معیاري ډول ورکړي ،او د افغان مالي ادارې معلوماتي سیسټم څخه
زیاته ګټه واخلي.
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افغانستان په پرله پسې توګه د خپل پراختیايي بودجې په لګولوکې ستونزې لري .په  1390لمریزکال
کې د خپل پراختیايي بودجې یواځې  53%مصرف کړې و ،د عملیاتي بودجې په پرتله چې 96%
مصرف شوی ؤ 209.لکه چې دسیګار په پخوانیو درې میاشتنیو راپورونوکې ویل شوي ،د بودجې – په
مصرف کې سختي د یو لړ ستونزو څخه پیل کیږي ،چې درې سترې یې پدې ډول دي:
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•د پروژو د مدیریت او پلي کولو لپاره د تخنیکي ظرفیت نشتون
•د تدارکاتو ګران او اوږد مهاله بهیر
•د پرمختیايي پروژولپاره غیرواقعي او افراطي بودجې
خزانه د افغان بودجې چارواکو سره مرسته کوي تر څو د بودجې اغیزمنې کارونې لپاره د حکومت
ظرفیت ته وده ورکړي .ددې مرستې په الندې ډول دي :

211

•د بودجې ریاست او بهرنیوبسپنه ورکوونکو سره کارکول ترڅو هغه پروژې چې په خارجي توګه د
بسپنه ورکوونکو لخوا اداره کیږي ،په ملي بودجه کې ځای ورکړي.
•د مالیې وزارت ظرفیت پیاوړی کول ترڅو د پرمختیايي بو دجې فارمولیشن او په کاراچونه اداره
کړي او د پایښت اټکلونوته وده ورکړي.
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•هغې کچې ته وده ورکول چې د والیتونو کلنۍ بودجه د والیتي چارواکو لومړیتوبونه جوته کړي.
•په لیکه وزارتونوکې د مالي مدیرانو د ظرفیت لوړولو لپاره پروګرامونوته وده ورکول
•هغو سټراټیژیو ته وده ورکول چې د عملیاتي دندو لپاره په بسپنه ورکوونکو لخوا بودجه ورکړشوې
غړو باندې د بودجې ریاست ډاډ لږ شي.
•د نغدو پیسو د صدور لپاره د سهامي پالیسي اړوند د بودجې د ریاست سره موافقه ترسره کول.
خزانه همدارنګه د خپلو وزارتونو داخلي پلټنې ترسره کولو لپاره د حکومت سره مرسته کوي .خزانه
د مالیې وزارت د داخلي پلټنې ریاست سره کارکوي ترڅویو اغیزمن داخلي جوړښت ترسره کړي او
د پلټنې یو معیاري بهیر رامینځته کړي .پدې ربع کې ،د څلورو وزارتونو لپاره د ارزونې او عایداتو-
پروسې پلټنې پای ته ورسیدلې .د نوروپنځو وزارتونولپاره تعقیبي پلټنې او د وتنې کانفرانسونه بشپړې
شوې.
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پدې ربع کې ،د داخلې او عامه چارو وزارتونه په موقتي ډول خپل د ارزونې او عایداتو – بهیر
پلټنې درولې دي .په هر صورت ،وروسته له هغې چې خبرتیاخپره شوه چې د نه-قبلونې وړ راپورونه
خپریږي ،دوی ومنله چې په پلټنې باند ې کارپیل کړي او بالخره پای ته یې رسولي دي.
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قضايي سمون اود قانون حاکمیت

داغیزمن او ډاډه عدالت د وړاندي کولو په برخه کې د افغان حکومت وړتیاوې د افغانستان د یوه والیت
څخه تر بل پورې توپیر لري .کلیوالي او بې ثباته سیمې د یو عمومي کمزوری قضايي سیسټم څخه
ځوریږي چې ځايي ملکي او جنايي تاوتریخوالې په اړه د روغې کولو او فیصلې کولو وړتیا نلري.
په رسمي قضايي سیسټمونوکې چارواکي ځینې وختونه غیررسمي سیسټمونو ته د دوسیې په لیږلو
سره فیصلې ځنډوي .د اسیاموسسه په خپل وروستۍ سروې کې ومونده چې د افغانانولږاکثریت خپلې
غیررسمي قضايي سیسټم  :ځايي میکانیزمونه د
هغو سړو لخوا کارول کیږي چې د تاوتریخوالو د
هوارولو لپاره د دودیزو تجربو څخه کاراخلي ،په
شمول د پښتنو اداري قانو ن چې د
جرګې ،پښتونولي او شورا په نومونو یادیږي :
کوم اصطالحات چې د پښتنو لخوا کارول کیږي
(جرګه ) او نورې (شورا) د دودیزو ټولنو لپاره
یا سالکاري شوراو لپاره چې پریکړې کوي او
عدالت پلي کوي .دا غیر رسمي جوړښتونه ،د
ټولنې له ګومارل شویو کسانو څخه چمتوشوی،
ګډون کوونکي اواستازيتوب کوونکي غړي لري
خود لویدیځ  -بڼې ډیموکراسي سره سمون نلري.

سرچینه” ،CRS :افغانستان :سیاستونه ،ټاکنې ،او حکومتولۍ کړنې“ ،
.pp 2. 49 .6/5/2012

دوسېې دمحکمې په ځاي محلي جرګه یا شورا ته وړاندې کوي ،او ددې دودیزو چارواکو فیصلو ته
ډیر درناوی لري .په هر صورت ،دا چارواکې ښځو او لږکیوته هرکله درناوی نه کوي او ان کله هم
د دوی په وړاندې له تاوتریخوالي څخه کاراخلي 214.د مخدره توکودمخنیوي او قانون پلي کولولپاره د
متحده ایاالتونړیواله اداره()INLد رسمي اوغیررسمي قضايي سیسټمونو ترمینځ د ټینګو اړیکو والړولو
په موخه د سولې انسټیټیوټ پروژې لپاره بسپنه چمتوکوي ،ترڅو ټول افغانان نارینه اوښځې عدالت ته
السرسي ولري .په ځانګړې توګه ،د نوي پروګرام له الرې  INLهڅه کوي ترڅو معلومه کړي چې
څنګه ښځې د عدالت طبیعي منظرې الرښوونه کوي ،ترڅو په نتیجه کې یې السرسۍ وده ومومي.
پروګرام د ښځو د حقوقو وده ورکولو لپاره د اسالمي اصولو څخه ګټه اخلي.
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د قاضیانو ،وکیالنو او د محکمې چارواکو وړتیا او پوهه د هیواد په کچه سره توپیر کوي .د ټولو
وکیالنو څخه توقع کیږي چه لږترلږه د لیسانس سند ولري .قاضیان باید یو سند او دوه کاله د سند څخه-
وروسته روزنه ترالسه کړې وي .په عملي بڼه کې ،وکیالن او قاضیان هرکله دا معیارونه نـــــشي پوره
کوالی .ځینې بیسواده دي ؛ډیر چارواکې پدې النه پوهیږ ي یامالتړ نکوي چې تورن د مدافع وکیل نیولو
حق لري.
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فساد او د جنايي پیښو مالتړ کوونکي شبکې پر قضايي سیسټم منفي اغیزه کړیدي .دې مسایلو ته د
افغان چارواکو د رسیدنې په اړه تعهد او وړتیا د قانوني واک سره سم توپير کوي  .د راپورونو په اساس
ځینې څارنواالنو او قاضیانو د تورنو څخه د لکیدلو تورونو په اړه د بډو او رشوت د اخیستلو غوښتنې
کړې دي.
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اورپکې ،مجرمین ،او نور قضايي چارواکې تر هدف الندې نیولي دي .د وژنې تهدید له املهINL ،
د متحده ایاالتو مارشال سیسټم د قضایي امنیت څانګې څخه مالتړکوي ،چې دلوړ -پوړ درلودونکې
تاسیساتوکې د کلیدي قضايي چارواکو امنیت په ساحه او سفرکې چمتو کوي .که څه هم د  2012کال د
جون تر  30د نوي پوستونو لپاره کسان ندي توظیف یاروزل شوي ،د څانګې رسمي غړو شمیر په نږدو
کې زیات شوي تر څو په پروان او کندهارکې خپل کارونو ته پراختیا ورکړي.
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د سيګار پلټنې

ټاکل شوې بهیر او د افغان واقعې اداره کولو سیسټم
د افغان واقعې اداره کولو سیسټم پلي کول ( )CMSهغه ستونزې په نښه کوي چې تجربه کوونکي
د قضايي سیسټم ټاکل شوې -ریکارد په بهیرکې مخ کیږي CMS .یوډیټابیس دی چې جنايي پیښې د
تحقیقاتو څخه تر سزا او جګې محکمې غوښتنې تر څارنې الندې نیسي .متحده ایاالت د  CMSپه پلي
کولو کې د افغانانو سره مرسته کوي .د  2011کال مارچ څخه د  2012ترمارچ پورېCMS5.540 ،
نوي جنايي پیښې په کابل کې ثبت کړیدی .یوه بیاکتنه وموندله چې ،په  20%پیښو کې د ټاکل شوې
پروسې په بهیر کې له تاوتریخوالې څخه کاراخیستل شوی ؤ ،په شمول دهغه دوسیې چې په قانوني وخت
کې محکمې ته وړاندې شوی نه ؤ او هغه مدعي علیه چې له فرمان څخه پرته په توقیف کې ساتل شوی
ؤ JSSP .د پیښې -اړوند ستونزو ته درسیدنې لپاره کارکوي ،او ناوخته شویودوسیو لپاره یو پالن
چمتوکوي ترڅو د قضايي تاسیساتو پام ورته واړوي او په بیړه فیصله وکړي .د  INL’sعدالت څانګې
څخه د مالتړ پروګرام ( )JSSPد افغان چارواکو سره کارکوي ترڅو د دوسیو روڼوالې او ادارې ته
د وده ورکولو لپاره د  CMSموندنو څخه ګټه واخلي ،چې پدې سره به د فساد څخه مخنیوی وشي .د
 2012په جون کې JSSP ،په هرات ا و بلخ کې د  CMSپراخولو ته پیل وکړ.
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د لوی څارنوالي دفتر
د  DoSپه وینا ،افغان لوی څارنوال د  2012کال می په اتمه ،د لوی څارنوالي لپاره یو اوږدمهاله
سټراټیژي تصویب کړه د دفتر لپاره یو ه لویه السته راوړنه .دا اسناد د  2016–2012کلونه په برکې
نیسي او د موخو په ښه توګه سرته رسونه اسانه کو ي .همدارنګه د لوی څارنوالي دوسیوپه معیاري ډول
منظم کولو لپاره یو نوښت پيل کړې ده DoS .په نښه کړه چې دا سیسټم په لوی څارنوالي کې منل شوي
بڼې پربنسټ جوړیږي او همدا رنګه ددې پلي کول به د دوسیو کیفیت د هیواد په کچه لوړه کړي.
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د ملي لومړیتوبونو پروګرام
پدې ربع کې افغان حکومت او نړیواله ټولنه د قانون او قضا اړوند ملي لومړیتوبونو پروګرام د یو شمیر
برخو په اړه بیاکتنې ته ادامه ورکړه .افغان حکومت او نړیوال مالتړکوونکي یې د کابل نړیوال کانفرانس
 2010کې پدې موادو هوکړه کړي ؤ.پروګرام د حکومتولۍ ،پرمختیااو امنیت اړوند کلیدي مسایل په
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د  2009کال په پلټنه کې ،سیګارومونده
چې ،د افغانستان قضايي امنیت سره د متحده
ایاالتو مرسته په ډیرووختونو کې ناهمغږی
او پرته له سټراټیژ یک السرسۍ څخه وې.په
کابل کې د متحده ایاالتو سفارت اوس د قانون
حاکمیت پورې اړوندو پروګرامونو لپاره یو
همغږی کوونکی لري .د تفصیالتو لپاره،
د سیګار  10-3پلټنه وګورﺉ” ،د متحده
ایاالتوقضايي امنیتي مرستې ته د سټراټیژیک
نږدې کیدنې لپاره اړین ګامونه “ په www.
 sigar.milویبپاڼه کې.
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برخه کې لري .د قانون ا و عدالت بیاکتنې په اداري جوړښتونو او عدالت ته د السرسي درلودلو تمرکز
کړي ؤ .د ملګرو ملتونو عمومي -منشي په وینا ،یوناما او نړیواله ټولنه به کاروکړي ترڅو د پولیسو او
قضايي څانګو په خاصه بیا لوی څارنوالي تر مینځ د همغږي رامینځته کولو لپاره یوه سټراټیژي جوړه
کړي.
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د جنایي کړنالرو قانون
د  2012کال جون تر دیرشمې پورې ،ملي شورا د جنايي کړنالروتازه قانون ندی تصویب کړی .د
 DoSپه وینا په تیر ربع کې ،د عدلیې وزارت( )MoJتقنین ریاست د جنايي کړنالرو قانون یو اصالح
شوې مسوده د پارلماني چارو وزارت ته وړاندې کړ ،کوم چې ملي شورا ته د وړاند ې کولو چارې په
غاړه لري .قانون د  2009کال څخه دیخوا د بیاکتنې لپاره په پام کې نیول شوی ؤ او بیالبیل قضايي
تقنین :د عدليې وزارت په چوکاټ کې د قانوني
مسودې جوړولو څانګه ده چې دنده لري تر څو
د قوانینو مسوده په ځیر سره وګوري .د عدلیې
وزارت په وینا ،د ټولو قوانیونو مسود ې باید د
تقنین له لوري په پوره توګه وڅیړل شي تر څو
د اساسي قانون سره جوړښت ،اسالمي قانون او
د نړیوالو هوکړه لیکونو سره چې افغانستان ورته
ژمن دی ،چیک کړي.

سرچینه :د عدلیې وزارت” ،د قانوني مسودو ریاست “ ،د انټرنټ په لیکه السته
راغلي .7/17/2012

مسایل لکه د توقیف کړنالرې ،د پلټنې معیارونه ،د ګواه خوندي ساتل ،د مرستندویو تورنو او بدیلونو
اداره کول په توقیف کې ،په دواړو حاالتو کې د محکمې څخه د مخه او د محکومیت څخه وروسته.
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د متحده ایاالتو د قانون حاکمیت پروګرام جوړونه
په افغانستان کې د یو پیاوړی قضایي څانګې پرمختیا د متحده ایاالتو د بیارغونیزو هڅو یو لویه برخه
جوړوي .د 2006کال څخه د  2012کال جوالی تراتمې ،متحده ایاالتو د قانون حاکمیت او د مخدره
توکو – ضد پروګرامونو لپاره شاوخوا  1.8میلیارډه ډالرمرسته کړیده .د  INL’sاصلي قضایي پروګرام
 JSSPدی .دا پروګرام چې په  2004کې پیل شوی ؤ ،د2012کال جوالی تراتمې د  14.000څخه
زیاتو پلټونکو ،څارنواالنو ،مدافعو وکیالنواو قاضیانو ته روزنه ورکړې ده.
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د متحده ایاالتو لخوا د عدلي سکتور د مالتړ پروګرام
پدې ربع کې JSSP ،د  1.400څخه زیاتو مدافعو وکیالنو ،څارنواالنو ،قاضیانو او د مدني ټولنې غړو
ته روزنې ورکړي دي .د روزنې موضوعات پدې ډول ؤ ،جنډر قضاوت ،د محتاجو او حساسو موکلینو
لپاره د مدافع نماینده درلودل ،تدارکات ،اداره او بشري حقوق .همدارنګه  JSSPد عدلیې وزارت سره
یو ځای د بشري حقوقو قراردادونو مسوده جوړول او پرمختیا په اړه دیو ورکشاپ کوربه ؤ .برسیره
پردې JSSP ،د شتمنیو او اجازه لیکونو ثبت په اړه د عدلیې وزارت سره تخنیکي مرسته کړېده .د
 2012کال جون تر ،30د  JSSPوکیالنو متحده ایاالتو ،افغان اودریم هیواد ملیت درلودونکي 149
کسان ؤ.

224

د  USAIDد قانون د تحکیـــــــــم د نقش پروګرام
ددې ربع تر پایه پورې ،د  USAID’sلخوا دقانون حاکمیت باثباته کولو پروګرام د قضايي او قانوني ډلو
لپاره الندې ظرفیت –لوړولو مالتړې چمتوکړې دي :
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• 353قاضیانو ته روزنه ورکړ شوې ده ؛موخه  300ؤ.
•د ملت له  1.607څخه  )80%(1.292قاضیانو د دودیزقضایي پړاو پروګرام بشپړ کړي.
• 52محصلین د محکمې د څیړنې وړ کارونوکې ګډون درلود ؛موخه  45کسان ؤ.
•د پروګرام عامه خبرونې کمپاین له لوري  27%افغانانو ته رسیدنه شوې ده ؛موخه  27%ؤ.
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سره له دې چې دا السته راوړنې شوې دي ،خو  USAIDپه نښه کړه چې په ختیځ کې د پروګرام
پلي کولوغیررسمي برخو په وړاند ې الهم امنیت یو ه النجه ده .په شمال کې ،امنیتي بنسټ ویجاړشوی،
چې د پروګرام وړتیا د پیښو ترسره کولو لپاره کمزوری کوي او د افغانانو وړتیا پروګرام ته دحاضریدلو
لپاره کموي .برسیره پردې ،د 2012په می کې ،د کندهار والي د پروګرام غیررسمې برخې غوښتنه د
ځايي شبکو ناستې لپاره ونه منله.
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د 2012کال جون تر USAID ،28د پروګرام له رسمي برخې سره  32میلیونه ډالرو څخه زیات
او د پروګرام له غیررسمي برخې سره  11میلیونه ډالروڅخه زیاته مرسته کړیده .دا اداره تر اوسه د
غیررسمي برخې دوامداره مرستې قرارداد نه ده منظوره کړې.

227

USAIDپه نښه کړه چې د قضايي سکتور د ورقو پربنیاد د پیښو اداري سیسټم د هیواد له 551
محکمو او دیوانونو څخه (د سترې محکمې فرعي محکمې ) په  485هغو کې منسجم شویدي ()88%
او په ټولو محکمو کې د دوسیو څارنو لپاره یو اغیزمنه وسیله شوې ده.
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د فساد پرضد مبارزه

فساد یو له ډیرو دریدونکو او خورامهمو ستونزو څخه دی چې افغانستان ورسره مخ دی .پدې ربع کې،
د فساد او چل کولو په اړه د څارنې او تحقیقاتو ډیر په الر اچول شوي هڅې له ډیرو ورته ستونزو سره
مخ شویدي چې په ټول هیوادکې د بیارغونې بهیر له خنډ سره مخ کړېده .دا پداسي حال کې ده چه افغان
حکومت د فساد پر وړاندي د مبارزې په برخه کې یو څه پرمختګ ښودلې ده ،لکه د لوړې -کچې او
اوږد – مهاله فسادونو پروړاندې دریدل ،د فساد –ضد غوښتنوسر ه ډیره همغږي ښودل ،او د فسادپه
وړاندې د افغان ملي امنیتي ځواک لخوا ډیر تعرضي ګامونه پورته کول.

د ځانګړوپیښو کمیټه
د  DoDپه وینا ،پدې ربع کې ،د افغان – نړیوال ځانګړو پیښو کمیټه د داود خان ملي پوځي روغتو ن
په فساد دوسیې کې الس لرونکي کسانو په څارنه او تحقیق کې پڅ خو په دوامداره توګه پرمختګ درلود.
د  2012کال جون تر ،30دا د پنځو دوسیو په بیاکتنه کې بوخت ؤ ،چې درې دوسیې بیا د دفاع وزارت
د حقوقو ریاست ته د رسمي پلټنو لپاره واستول شو .دا دوسیې په لوړپوړوپوځي چارواکوتمرکزکوي او
د کابل په تسهیالتو کې غالشوې تیل او د درمل بې قانونیو ته په سرکې پاملرنه کوي .د  DoDپه وینا،
متحده ایاالتو د افغانستان سره خپل کارته دوام ورکوي ترڅو د تورن جنرال یفتلي اود جنايي شبکې نورو
ښکیلو کسانو په تحقیق ،څارنوالي او محکومولو کې پرمختګ وکړيDoS 229.په نښه کړه چې افغان د
څارنې او فساد –ضد عالي ادا ره د یفتلي شبکې پورې اړوندې دوسیې  AGOته استولي ديDoD 230.
وویل چې دوسیې به له غوښتل شوې وخت څخه زیات ونیسي ،خو تر اوسه پورې یفتلي او نور لږ ترلږه
د روغتو ن له مشري پالوې څخه ګوښه شوې دي.
د یفتلي پلټنه په ځانګړې توګه له مجاهدینو سره دده -دوره او د ځواک ماتونکوسره دده اړیکه چې
پردولت یې زورکړې ترڅو پلټنې پای ته ورسوي ،د پاملرنې وړ دي 231.د  DoSپه وینا ،د SCC’s
له ونډه اخیستلو څخه پرته دا مشکوکه بریښیده چې افغان دولت په یواځې ددې دوسیې ډیرې برخې بشپړ
کړی وای.
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د متحده ایاالتو د کانګرس لپاره راپور  Iجوالی 2012 ،30
ا

101

د افغان قضايي پړاو پروګرام له نوي فارغ شوي
محصلینو سره مرسته کوي ترڅو د یو قاضي په
توګه کاروکړي .دا پروګرام چې په  1968کال کې د
سترې محکمې لخوا پیل شوی ؤ ،د فرانسې قضایي
سیسټم په بڼه پرمختللی قضايي روزنه ورکوي .په
 2010کې ،دا پروګرام فارغینوته د ال زیاتې روزنې
او عملي وړتیاوې په برخه کولو لپاره له یو کال
څخه دوو کلونو ته زیات شو.
سرچینه/USAID :افغانستان” ،دښځونیونې مرکزونو پړاو.8/22/2011 “ ،

حکو متد ا ر ي

د ځانګړو پیښو کمیټه ( )SCCد 2012په
جنوري کې وروسته د هغه چې  AGOد ډیرو
مخکنیودوسیو په سمه څارنه کې پاتې راغی د افغان
او نړیوال ګډ میکانیزم په بڼه جوړ شوی ترڅو په
مهمو عامه فساد پورې اړوندو پیښو کې د AGO
هڅو ته الرښونه وکړي .د نړیوالوسالورکوونکو (د
متحده ایاالتو پرسونل په شمول) ونډه داده چې ترڅو
د  AGOسره مرسته وکړي چې کومې دوسیې ته
باید ځانګړي پاملرنه وکړي او که چیرې شواهد وي
د څارنې څخه د مالتړلپاره د تحقیق او څارنوالي په
برخه کې زیرمې وکاروي .برسیره پردې ،نړیوال
سالکاران د  AGOسره مرسته کوي ترڅو خپلې
پلټنې او تعقیبي سټراټیژي ډیزاین کړي .همدارنګه
دنړیوالې ټولنې له ونډه اخیستلو څخه موخه داده چې
 AGOمرسته وکړي ترڅو د هغو معلوماتو څخه
چې نړیوالې ټولنې سره دي ،ګټه واخلي.
سرچینه :د سیګار  7/5/2012معلوماتي غوښتنې ته د  DoSځواب.

پدې ربع کې SCC ،د کاپیسا والیت پخوانی والي په اړه هم خپلې پلټنې پيل کړې .په هر حال،
DoSپه نښه کړه چې ددې دوسیې لپاره کافي شواهد نشته دي ،داځکه چې د څارنې لپاره د پیښې دوه
اصلي عیني ګواهان وژل شویدي.
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د څار او ارزونې کمیټه
د  DoSپه وینا ،د افغان – نړیوال ګډ د څار او ارزونې کمیټه ( ،)MECچې د افغان دولت لپاره د
فساد -ضد محکونه پرمخ بیايي ،د حساب ورکولو او روڼتیا په اړه له  50څخه زیات محکونه چمتو
کړیدي .د ملګروملتونو عمومی منشي په وینا ،د  2012کال می  13پورې ،حکومت  40%سپارښتنه
شوي بدلونونه پلي کړي دي ،او په  40%نورو کې مهم پرمختګ کړی دی ،د عمومي منشي په وینا پدې
برخو کې د بریالیتو ب عمده المل یو پیاوړی سیاسي عزم پورې اړه لري.
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 DoSوویل چې د محکونو شمیر له حده زیات بولي ا و د  MECد اغیزې کمزورتیا یې ارزوي.
نړیواله ټولنه له  MECڅخه هیله کړېده تر څو محکونو سره یو کړي ترهغه چې د پلي کولو وړې
شمیرې ته ورسیږي DoS .په جګه وویل چې  MECدا پرمختګ په ناسمو شرایط کې کړیده ،او
همدارنګه په نښه کړه چې دده کار د افغان دولت او نړیوالې ټولنې لخوا ځانګړې پاملرنې السته راوړي.
دا په ډاګه کړه چې دولت د  MEC’sله ډیرو محکونو سره هوکړه کړیده .د پام وړ استثنا  AGOاو
 HOOؤ ؛  HOOهمدارنګه د  MEC’sپه کارونوکې خپلې مداخلې ادامه ورکړې ده که څه هم
لږونکې اغیزه لري .د کانونو او مالیې وزارتونو د ګمرک ریاستونه په ځانګړې توګه بدلونونه پلي کوي
تر څود  MECمحکونو ته برابرشي .که څه هم ولسمشر کرزي د  2012په فبروري کې د MEC
پراختیا محدود کولو لپار هڅه کړېده ،افغان حکومت پدې ربع کې  MECد خپلې دندې ترسره کولو څخه
ندی منع کړی USAID .پالن کوي څو د MECلپاره تخنیکي مرسته او احتماال په لږه کچه بسپنه چمتو
کړي.
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افغان لوی څارنوالي دفتر
پدې ربع کې AGO ،فساد څخه مخنیوی کې یو څه پرمختګ کړې ده ،خو بیاهم ځینې النجې پاتې
دي .د  SCCسره یو ځای د  AGOپه نسبي ډول ګټور کار برسیره ،د  AGO’sفساد –ضد څانګه
په دوه الندې دوسیو کې ګټې کړيدي  :د پښتنې بانک یو رسمي کارکوونکی د اختالس په تور تورن او
محکوم شو ،او یو مشهور سوداګر د دوکې او جعلي اسنادو جوړولو په تور محکوم شو DoS .په نښه
کړه چې په اجرايي څانګه کې د لوړو کچو چارواکو اعتراضاتو برسیره دا دوسیې پرمخ بیوول شوې.
په هرصورت د  DoSپه وینا AGO ،د هغوغوښتنو په وړاندې چې دمتحده ایاالتو –په مرسته د لویو
جرمونو عملي ځواک ( ،)MCTFلخوا راجع کیږي سترګې پټوي.
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د کنترول او پلټنې دفتر یا CAO
د پلټنې قانو ن مسوده چې د خپلواکه څارنې ترسره کولو لپاره د افغان کنټرول او پلټنې دفتر وړتیاوې
زیاتولې ،پدې ربع کې یوه څنډه کې پاتې شو .د  2012کال په می کې ،ولسي جرګې په قانو ن کې
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کلیدي شرطونه بیرته وساتل کوم چې په تیر ربع کې د کابینې لخوا کمزوری شوی ؤ .پدې ربع کې
ولسي جرګې د رخصتۍ لپاره وځنډول شو ،ځکه نو تمه نه کیږي چې د  2012کال سپټمبر څخه وړاند
ې تصویب شي .حتی له هغې څخه وروسته DoS ،وویل چې تمه نلري ولسمشرکرزي د ساتل شویو
شرطونو سره ،مسوده السلیک کړي .ولسي جرګې ته د رایو دوه پر دریمه برخه اړینه ده ترڅو د
ولسمشرپه رایې بریالي شي.
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د ګمرکي عایداتو د راټولو په برخه کې فساد
د 2012کال د جون تر  ،30ولسمشرکرزي د ولسمشري اجرایي کمیسیون جوړونه چې ټاکل شوی ؤ د
ګمرکونو په ټولولو کې د فساد پراخې کچې ریښه ومومي ،تصویب نکړ .ستونزه مهمې اغیزې لري  :د
 2011مارچ څخه د 2012ترمارچ پورې ،ګمرکي عایداتو د افغان دولت عایداتو  48%جوړوله 238.خو
لکه څنګه چې سیګار په تیرربع کې راپورورکړ ،په هیواد کې دننه د ګمرکاتو ډیپوګانو د مشرانو په اټکل
ځینې ډیپوګانو د فساد له امله د پولې تر  70%عایدات ورکوي.

د فساد سره د مبارزې هڅو په برخه کې د امریکا او نړیوالې ټولنې
مرستې
د امریکا متحده ایاالتو او نړیوالې ټولنې د حکومتي فساد سره د مبارزې په موخه زیات شمیر
پروګرامونه او کمیـــــــــټې رامنځ ته کړي دي .دا هڅې د لوړ  -پوړو چارواکو د کافي کچې مقامت سره
مخ شویدي ،که څه هم پدې ربع کې د حکومت په کارونو کې ځینې پرمختګونه ترسترګو کیږي.

د شفافیت عملیاتي ځواک
 DoDسیګارته وویل چې یوځای شوی ګډ بین الداري عملیاتي ځواک( )CJIATFشفافیت د داخلې او
دفاع وزارتونو سره مرسته کړیده ترڅو د فساد –ضد هڅو کې مهم پرمختګ وکړي .دواړه وزارتونه د
فساد-ضد داخلي ګروپونه جوړکړیدي .د دفاع وزارت لوړپوړو چارواکو  54ځایونه د شفافیت اصالحاتو
لپاره په وزارت کې دننه په نښه کړي چې  2012جون تر30پورې په  49هغوکې پرمختګ کړېده.
سیاسي واک د داخلې وزارت په چارواکو کې وده موندلې ده لکه چې په تیر پسرلی کې د افغانستان په
لویدیځه سیمه کې  70کسان د پولیس چارواکو څخه د فساد اوناوړه جریمه کولو په تور له کاره ګوښه
کړای شول .د داخلې وزارت همدارنګه د  -CJIATFشفافیت او ایساف دې غوښتنې ته ځواب ویلې
ده چې د فسا د له امله د کارڅخه لرې شوي کسانو ”بیا ګومارنه “ ودروي ؛په  2011کال کې دداسې
بیاتوظیفولو  19ټکان ورکوونکي پیښې وې ،خو د  2012په لومړۍ نیمايي کې یو اځې یوه پیښه
شوې ده.برسیره پردې د  DoDپه وینا ،دداخلې وزارت پدې ربع کې د شفافیت څلور نور سیمه ییز
کمیسیونونه پرانیستي دي ،چې د سیمه ییز فساد په مخنیوی کې به مرسته وکړي.
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د DoDپه وینا  -CJIATFشفافیت د هغو افغاني ادارو سره چې د فساد – ضد هڅې لري لکه
 ،SCC، MCTFاو  ،HOOخپله ملګرتیا ژوره کړیده .همدارنګه  -CJIATFشفافیت د لیږد په بهیر
کې دفساد او تنظیم شوې جرمونوڅخه په مخنیوی کې بریالی ونډه درلود پداسې حال کې چې د لیږد بهیر
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په لومړیو څیړنو کې دې ټکي ته پام نه ؤ شوی .دهغو والیتونودریمې برخې لپاره چې امنیتي مسؤلیتونه
افغاني لوري ته لیږدول کیږي ،ایساف ،او افغان امنیتي مشران د  ،MoD، MoIاو  NDSڅخه دفساد
–ضد کمیټې جوړوي .کمیتې په کاندیدو والیتونو او ولسوالیو کې فساد ارزوي ،د ځانګړو والیتونو او
ولسوالیو لپاره د فساد –ضد عملي معیارونه په نښه کوي ،او په کومو ځایونو کې چې فساد کوونکي
دبریالی لیږد په وړاندې کړکیچ والړکړي ،تحریم ترسره کوي .د  DoDپه وینا ،ددې کمیټو هڅې مرسته
کړیده ترڅوډاډینه ترالسوراشي چې امنیتي او حکومتي تاسیسات د لیږد په سیموکې د جنايي ورانکاریو
سره لږ مخ کیږي .
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د مالي سیسټم روڼتیا څخه د متحده ایاالتو مالتړ
د متحده ایاالتو ادارې ا و عملي ځواکونه په شمول د -CJIATFشفافیت ،د افغان جنايي شبکو او نړیوال
مالي سیسټم اړیکو کتنې ته وده ورکړېده او د نړیوال مالي سیسټم لپاره یې منظورکوونکي کاندیدان
نومولي دي DoD .په نښه کړه چې د افغانستان لپاره غیرقانونی کارونونوښت به د جنايي شبکو په
وړاندې هدفمند مالي تحریمونه او دنړیوال قانون –پلي کولو ګامونه پراخ او ګړندي کړي .دا نوښت به
د متحده ایاالتو په –اساس یو بین الداري جوړښت رامینځته کړي تر څو د افغان جنايي شبکې ملي او
نړیوالو غړو په وړاند ې هد فمند مالي تحریمونه او د نړیوال قانون -پلي کولو ګامونو لخوا چمتوشوې
دوسیو اداره او وده ورکړي .د ا نوښت پدې ربع کې ،د رایان کراکرچې وروسته سفیرشو ،جنرال جیمز
ماټیس د متحده ایاالتو مرکزي قوماندې څخه ،او د دفاع وزیر لیون پنیټا لخوا السلیک شو.
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خزانه د مالي جرمونو پلټنې تخنیکونو په اړه په خاصه بیا دپیسو مینځنه ،رشوت ،دوکه ،او د
متحده ایاالتو جعلي پیسې جوړولو په برخه کې  MoIاو  NDSته سالمشورې ورکوي.خزانه د هغو
چارواکو پټولو لپاره چې د پالنونو ،چمتوکولو او پلي کولو پټ کارونه ترسره کوي ،یو کورس په الره
واچوله .پدې ربع کې ،خزانه د عامه فساد ،دمالیې څخه تیښته ،د ګمرکونو چلبازي ،اختطاف او منظم
جنایي کارونو په اړه  MCTF’sته سالمشورې ورکړې .برسیره پردې ،خزانه د یو غیر –دولتي
مؤسسې( )NGOڅخه د دولت یو ښکاره چارواکي ځانګړي حساب ته د ډیروزیاتو مشکوکو پیسو لیږنې
په پلټنه کې د  MCTFسره کار کړې ده.
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د فساد –ضد چارواکو ( )4Aسره د  USAID’sمرسته
د فساد – ضد چارواکې سره د  USAIDمرستې( )4Aپروګرام موخه لري ترڅو د یو ښه کارکوونکې
 HOOپه جوړولو او پیاوړی مدني ټولنې درلودلوسره د فساد کچه ټیټه کړي .د  2012کال د جون
ترUSAID ،28د پروګرام سره  6میلیونه ډالرمرسته کړې ده ،چې  5میلیونه یې لګول شوي دي.
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لکه څنګه چې د سیګار په مخکینیو درې میاشتنۍ راپورونو کې په نښه شوېHOO ،د دولتي
چارواکو دشتمنیو-تصدیق پروسې په پلي کولو کې لږ بریالی ؤ .د  USAIDپه وینا ،په پرله پسې توګه
پرچارواکو بهانه لټوي او د کومو کسانوڅخه چې تصدیق یې ترسره کیږي ،په زوره رشوت اخیستل
کیږي .ددې هڅوسره د مقابلې لپاره 4A ،د یو څرګندونې هوکړې مسوده چمتوکړېده د هغو چارواکو
ساتنې لپاره چې خبرتیاته غاړه ږدي ،هغو کسانوته چې د تصدیق پالیسي په اړه معمولې پوښتنې لري د
ځوابونولړۍ برابره کوي ،او د عامو خلکو لپاره د شتمني معلوماتو خپروي HOO .دا اسناد منلې ده.
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 4Aد  HOOسره کارکوي ترڅو د شتمنیو پلټنې په اړه دوزارتونو او HOOترمینځ تفاهمي
یادښتونو ( )MOUsته وده ورکړي ،خو د نهو خپل مینځي تفاهم مسودو څخه یواځې دوه یې د دواړو
خواو لخوا السلیک شوي دي 4A .د  HOOسره خپل کار ته ادامه ورکوي ترڅو د وزارتونو او دولتي
ادارو سره  MOUsچمتوکړي چې د تصدیق کولو کار لپاره خورا ډیرمهم دي.
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د وزارتونو ترمینځ ښې پروسې هم د روڼتیا او حساب ورکونې په وده کې مهم رول لري4A .
پروګرام په نښه کړې چې د څلورو وزارتونو سوداګریز -بهیر له سره ډیزاین شي .د سټراټیژي او
پالن جوړولو ریاست او د وقایې ریاست د  4Aلخوا چمتوشوی معیاري پروسه منلې دي .د USAID
په وینا د بهیر بدلونې پلي کول پڅ خو په ثابت ډول روان دی ،همدارنګه وايي چې وزارتي ،عملیاتي ،او
لوجیستیکي مسایل پاتې دي چې ښایي ورته رسیدنه وشي.
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داراز  4Aپروګرام د ورکشاپونو ترسره کولو او بیاکتل شوي د شتمني – ثبت کولو اسناد په چاپولو،
د  HOOله ثبت کولو او تصدیق ریاست سره مرسته کړیده .پدې ربع کېHOO ،د وزارتونو او ادارو
لپاره په کابل او جالل اباد کې د تصدیق کولو ورکشاپونه چمتوکړی ؤ؛چې د جون تر  28د دولت په 53
جوړښتونوکې ورکشاپونه په الره اچول شوي ؤ .برسیره پردې 4A ،پروګرام پدې ربع کې د HOO
سره کارکړې ترڅوخپل دوه ډیټابیس سره یو ځای کړي ،د شکایتونوپورې -اړوندو مسایلو دظرفیتي
روزنه وکړې ،او د  HOOله ویبپاڼې څخه د شکایتونو انټرنیټي ثبت کول تاسیس کړې ده.
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د -USAIDپه مالتړ د فساد –ضد هڅو په وړاندې الهم ځینې ننګونې شته .چې په دوام لرونکي
توګه سیاسي واک نشتون او یو ناوړ او بې کفایته کارکوونکي درلودونکی حقوقي ریاست پکې شاملې
دي .د سارو وزارتونولکه  AGOاو عدلیې وزارت ناسمه مالتړ د فساد-ضد هڅې پرته له نتیجې څخه
پریښي دي .د ربع په پای کېUSAID ،په پام کې درلوده چې د پروګرام دویم اختیاري کال ته بسپنه
برابرکړي ،په دې شرط چې ډیر تمرکزیې په مدني –ټولنې بوختیاوې او د  MECپرتوختیاو وي.
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بشری حقوق

د بشري حقوقو په ساتنه کې دافغان دولت ثبت په پرله پسې توګه ناثابت دی .سره لدې چې پرمختګونه
شویدي ،ښځې ،ماشومان ،قومي لږکۍ ،بندیان او داسې نور کسان د بیالبیلو اکټ کوونکو لخوا
ډیرې ناوړه کارونې زغمي .د  2012جون تر ،30د افغانستان د بشري حقوقو په خپلواک کمیسیون
()AIHRCکې د توظیفولو درې چوکۍ تشې پاتې شوې وې .د 2011په ډیسمبرکې ،ولسمشرکرزي
پریکړه وکړه چې د درې کمشنرانو پای ته رسیدلي مودې به نوي نکړي.
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د جیندر یا جنسیت مساوات
یوناما پدې ربع کې د ښځوحقوقو په اړه ډیرې اندیښنې وښودلې .د ښځو په وړاند ې تاوتریخوالی ځینو
خاصو سیمو پورې محدود شوی ،اوښځې د خپل اقتصادي ،ټولنیز او دودیز حقوقو السته راوړلو په
الرکې دننګونوسره مخ کیږي .د ملګروملتونو عمومي منشي په وینا قضايي چارواکې په پرله پسې توګه
د کورڅخه تښتیدنې سره د زناکاري جرم په توګه مخ کیږي(ډیرځلي د ناوړه چلن یا ناوړه استعمال له
امله تیښتې ) ،سره له دې چې په جنايي قانون کې ددې” تیري“ لپاره کومه سزا نده ټاکل شوې 250.د
 2012کال په اپریل کې ،لوی څارنوال ټول څارنوالي ادارو ته یو فرمان خپورکړ چې پکې د څارنواالنو
څخه غوښتی ؤ ترڅو د تښتیدنې لپاره ”ناحقه“ دوسیې چمتونکړي.
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د سيګار پلټنې
د 2009په یوه پلټنه کې ،سیګارومونده چې
 HOOپه عملیاتي ظرفیت کې د پام وړخال،
د پلي کولو ناوړې غړي ،او د خپلواکي
نشتون څخه ځوریږي .د تفصیالتو لپاره،
وګورﺉ سیګار پلټنه ”10-2د افغانستان د
څارعالي اداره د پام وړ پیاوړي چارواکي،
خپلواکي ،او د ډونورمالتړ ته اړتیالري ترڅو
د فساد په –ضد یوه اغیزمنه اداره جوړه شي،
“ په  www.sigar.milویبپاڼه کې.
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د  2012په جوالی کې ،یو ویډیو خپور شوچې په پروان کې یو سړی په عامه توګه یوه ښځه اعدام
کوله او خلکوورته اواوزونه کول .افغان دولت او متحده ایاالتو سمدالسه وژنه وغندله ،چې د راپور
مطابق د طالبانو لخوا برسره شوی ؤ .افغان دولت والیتي پولیس چارواکو ته فرمان ورکړ ترڅو په وژنه
کې الس لرونکي ټول کسان بندي کړي.
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بشري قاچاق
بشري قاچاق د یو لوی ستونزې په توګه ادامه لري .پدې ربع کېDoS ،د کسانو قاچاق په اړه خپل
د 2012راپورخپورکړ ،چې پکې افغانستان دسړو ،ښځو ،او ماشومانو چې د جبري کاریا جنسي قاچاق
لپاره وړل کیدل د ټرانزیټ ،سرچینه او د تلو ځای ښودل شوی ؤ .د درې پرله پسې کلونو لپاره راپور
افغانستان د  DoSپه دویمه درجه واچ لست کې ځای په ځای کړی ؤ ،چې په چمتوشوی راپور کې
وروستۍ درجه ګڼل کیږي.
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د  DoSراپور مطابق ،افغانستان د بشري قاچاق له مینځه وړلو لپاره د معیارونولږترلږه کچه هم نه
پوره کوي ،او معیارونو ته درسیدلو لپاره د  2011جون  -2012جون پورې کوم پرمختګ ندی کړې.
افغان ځوانانو د جون په  23د کنر والیت په یو سرحدي
کلی کې د دودیز -توپيرونو په اړه د ځوانانو لخوا په یوه
شورا کې دنورو هیوادونو په اړه معلومات تر السه کوي.
( RCختیځ تصویر)

که څه هم افغان دولت په  2008کال کې د قاچاق – ضد قانون تصویب کړ ،خو د قاچاق وړونکو د
څارنې او تورن کولولپاره یې دا قانون ندی کارولی .دولت حتی د قاچاق وړلو په نتیجه کې د تیریو له
قربانیانو سره هم زیاتی کوي DoS .وویل چې یواځې د افغانستان ثبت په پام کې نیولو سره ،افغانستان
دریمې درجې ته ښکته کیږي ،چې په راپورکې وروستۍ درجه ده .په هر حال DoS ،افغان دولت ته
استثنا مني ځکه چې یو لیکلی قانون یې درلود چې که چیرې پلي شوې وای د قاچاق څخه د مخنیوی په
بهیر کې به ډیرپرمختګ شوی ؤ.
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د  DoSراپور ویلي چې د قاچاق وړلو څخه ماشومان ډیراغیزمن کیږي او شمیریې هم مخ په
زیاتیدو دی .افغان ماشومان په افغانستان ،پاکستان ،ایران او سعودي عربستان کې په زوره کارکولو،
ځايي خدمت کولو ،سوداګریزجنسي ګټې اخیستنې ،ګدایي کول او د مخدره توکو نړیوال قاچاق وړلو ته
اړایستل کیږي .ځینې کورنۍ په پوهې سره خپل ماشومان په زور فحشا کارونولپاره خرڅوي لکه بچه
بازي ،چې شتمن سړي د ټولنیز او جنسي سات تیرۍ لپاره د ځوانانو ګروپونه کاروي .کومې کورنۍ
چې د کوکنارو کرهڼه کوي ځینې وختونه خپل ماشومان په ځانګړي توګه نجوني خرڅوي ترڅو دمخدره
توکو قاچاق وړونکو قرضې برابرې کړي.
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د جبري فحشااو دکارلپاره قاچاق وړلو کچه په افغانستان کې دننه او بهر لوړ دی ،چې څو هیوادونه
تر اغیزې الندې نیسي.لکه چې په  3.34شکل کې ښودل شوې ده .په پاکستان ،ایران او انډیا کې افغانې
نجونې او ښځې په زوره فحشا او ځایي خدمتونو ته اړایستل کیږي .په افغانستان کې د راپورونو په وینا
د فیلیپین ،قیرغیزستان ،پاکستان ،سري النکا ،ایران ،تاجکستان او چین ښځې او نجونې په زوره فحشا
ته اړایستل کیږي .کارګر ګومارونکي ادارې د ځینو هیوادونو څخه پردي کارکوونکوته د ډیرو -پیسو
ورکولو چل ورکوي .قاچاق وړونکي کلیوالي افغان خلک ،افغانو ښارونوته یا انډیا او پاکستان ته هڅوي،
چې هلته بیا په زوره کار کولویا فحشا ته اړایستل کیږي.

256

ځینې وختونه افغان دولت د قاچاق سره مرستندویه او تورنه ونډه ترسره کړې ده DoS .په نښه کړه
چې قاچاق وړونکي د خپل دندې سرته رسولو لپاره حکومتي چارواکوته رشوت ورکوي .د افغان ملي
امنیتي ځواک غړي ځینې وختونه هلکانو څخه ناوړه جنسي کار اخیستې دي .د حکومت په – مرسته
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 3.34شکل

کـــــــول
ﺑﻬﺮ قاچاق
ﺩﻧﻨﻪ یاﻳﺎ بهر
ﺗﻪ دننه
ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ته
افغانستان
ﻗﺎﭼﺎﻕ ﻭړﻧﻪ

ﻗﻴﺮﻏﺰﺳﺘﺎﻥ
ﺗﺎﺟﮑﺴﺘﺎﻥ

ﻳﻮﻧﺎﻥ

ﭼﻴﻦ
ﺍﻳﺮﺍﻥ
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ

ﻧﻴﭙﺎﻝ

ﺳﻌﻮﺩﻱ ﻋﺮﺏ
ﺍﻧډﻳﺎ

ﻓﻴﻠﻴﭙﻴﻦ
ﺳﺮﻳﻠﻨﮑﺎ
ﺩ ﭘﺮﺩﻳﻮ ﻗﺎﭼﺎﻕ ﻭړﻧﻪ
ﺩ ﺍﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﻗﺎﭼﺎﻕ ﻭړﻧﻪ

شوي دي.
قاچاق
ﻫﻴﻮﺍﺩﻭﻧﻮ ته
نامعلوموسیمو
ﺧﺘﻴځاسیا
سهیلي
هیوادونوﺍﻭاو د
همدارنګه
یادونه :افغانانو
ﮐﻴږﻱ ﺧﻮ ﭘﻪ ﺭﺍﭘﻮﺭﮐﯥ ﺩ ﻫﻴﻮﺍﺩﻧﻮ ﮐﺮﻩ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ ﻧﻪ ﺅ ﭘﻪ ﻧښﻪ ﺷﻮﻱ .
کړلﻭړﻝ
ﻗﺎﭼﺎﻕ
ﺗﻪ ﻫﻢ
ﺍﺳﻴﺎﻳﻲ
ﺳﻬﻴﻞ
خلیجيﻫﻴﻮﺍﺩﻭﻧﻪ
ﺍﻓﻐﺎﻧﺎﻥ ﺧﻠﻴﺞ
:ﻫﻤﺪﺍﺭﻧګﻪ
ﻳﺎﺩﻭﻧﻪ
سرچینه :د بهرنیو چارو وزارت2012 ” ،کال کې د انسانانو د قاچاق په اړه راپور “  62 ،6/19/2012 .مخ.
ﺳﺮﭼﻴﻨﻪ  :ﺩ ﺩﻓﺎﻉ ﻭﺯﺍﺭﺕ  “،ﺩ  2012ﮐﺎﻝ ﻗﺎﭼﺎﻕ ﻭړﻧﻪ ﺩ ﺧﻠﮑﻮ ﭘﻪ ﺭﺍﭘﻮﺭ ﮐﯥ . 62، 6/19/2012 ”،ﻣﺦ .

چلیدونکي مرستونونوکې د ژوند شرایط ډیر نازک دي ،او کوم چارواکي چې مرستون اداره کوي یاخو
یتیمانو څخه یې جنسې ناوړه ګټه اخیستي ده یا هم په زوره فحشاته یې اړایستلې ده.

257

د توقیف مرکزونو عملیات
پدې ربع کې AIHRC ،راپور ورکړ چې د  NDSتوقیف مرکزونو کې د ژوندشرایط وده کړې دي.
د شپږ توقیف مرکزونو څخه چې  AIHRCپدې ربع کې ارزولې ؤ ،یواځې په کندهارکې یو مرکز وده
نه وه کړې .د  AIHRCپه وینا ،توقیف شووسره ښه چلن کیده او بهرنیو څارونکوته له دوی سره د
لیدو موقع برابره وه258.په اصلي راپورکې چې د  2012کال په مارچ کې خپور شوی ؤ AIHRC ،او
پرانستې ټولنې مؤسسه د  NDSپه تسهیالتوکې د ناوړه کارونه او ځپلو پراخې بیلګې په ګوته کړې وې.
259

مهاجرین
د DoSپه وینا د  2012کال ترمی پورې 1.7 ،میلیون ثبت شوي مهاجرین په پاکستان کې او نژدې یو
میلیون ثبت شوي په ایران کې میشت ؤ .که څه هم په هرهیواد کې د ثبت نه شویو مهاجرینو کره شمیره
نده ښکاره خو بیاهم پاکستاني چارواکي وايي چې له  400.000څخه تر یو میلیونه پورې مهاجرین په
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سرحدي سیموکې میشت دي ،او ایراني چارواکي اټکل کوي چې یو میلیون ثبت نه شوي افغان مهاجرین
په پولوکې میشت دي.

260

دواړه هیوادونه د  1979څخه دیخوا د افغان مهاجرینو سخي کوربه ول.په هرصورت ،وروستیو
میاشتو کې ،پاکستاني او ایراني حکومتونه د مهاجرینو شمیرو سره زیاتیدونکې ناامیدۍ ښکاره کړي
او په دې هڅه کې دي چې د ثبت نه شویو مهاجرینو ویستلو لپاره د پخوا څخه یو ټینګ سټراټیژي
چمتوکړي 261.د پاکستان د ثبت  -کیدلو -سند کارډونه داسې جوړ شوي چې د  2012کال د ډیسمبرپه
 31پای ته رسیږي ؛د جون تر  30پورې یاد دولت د کارډونو بیاورکولو لپاره کوم هوډ ندی ښکاره
کړی .د تحریمونو اوکمزوری اقتصاد له امله ،د ایران دولت د مهاجرینوسره د مرستې لپاره خپلې بسپنې
له مینځه وړي دي ،که څه هم روغتیايي او ښوونیزخدمات چمتوکوي.

262

د  DoSپه وینا د افغانستان ،ایران او پاکستان استازي د  2012کال د می دویمه او دریمه نیټه
په جینیوا کې سره وکتل ،او نړیوالې ټولنې ته یو درې کلن سټراټیژي وړاندې کړ چې په سیمه کې
دافغان مهاجرینو او بیرته ستنیدونکو ستونزو لپاره د حل یو رنج چمتوکړي 263.د کتنې ګډونوالو د بیرته
ستنیدونکو مهاجرینو لپاره د اوږد -مهاله او خوځنده ټولنه رامینځته کولو په موخه د پناګاه ،بنسټیزخدمات
او اقتصادي موقع برابرول اړین وباله.

264

د جینیوا کانفرانس پریکړه وکړه چې که چیرې بیرته ستنیدونکي د افغانستان په خوځنده او ژوندیو
ټولنو کې منسجم شي په هیواد کې به میشت پاته شي .دا ټولنې به په خپل وارسره ،نور مهاجرین بیرته
ستنیدلو ته وهڅوي .بریالی هڅې باید ترسره شي ترڅو افغانان د کار موندلو لپاره دهیواد څخه بهر
الړنه شي او پدې سره پرافغانانو باندې د شته فشارکچه ټیټه شي .د مهاجرینو لپاره دملګروملتونو عالي
کمشنري ( )UNHCRپه نښه کړه چې د کوربه هیوادونوسره مرسته د حکومتونو او بشري مؤسسو
همغږی بوختیا او د نړیوالې ټولنې پایداره او د پام وړ مالتړ ته اړتیالري.

265

بیرته ستنیدونکي د کلونو یا لسیزو لیرې ژوند کولو څخه وروسته د افغانو ټولنو سره منسجم کیدل
او د ثابت مالتړې په موندلو کې ستونزې لري .د  –DoSهییت لخوا په یو تازه ارزونه کې وموندل
شو چې له ستنیدلو څخه وروسته د اوو څخه تر نه کلونه غواړي ترڅو د ځایي میشتو افغانانو په څیر
معیاري ژوند ومومي .د مهاجرینو نړیواله مرسته ګټوره وه ،خو دا مرستې الهم اړتیاو څخه لږې دي ،په
خاصه بیا د خواړه او معیشت په برخه کې DoS .د لسو انجیوګانو پروګرامونوسره چې د افغان بیرته
ستنیدونکو ته ساتنه ،بنسټیزخدمات او اقتصادي موقع چمتوکوي ،مرسته کوي .برسیره پردې ،متحده
ایاالت د  UNHCRاو نړیوال سره صلیب کمیټې لپاره بسپنه چمتوکوي.

266

د  DoSپه وینا ،د افغان حکومت ټولې څانګې اړتیالري ترڅو د مهاجرینو او  IDPsڅخه د ساتنې
او مرستې لپاره خپل وړتیا ته وده ورکړي .افغان دولت او د مهاجرینو چارو وزارت ( )MoRRد
مهاجرینو او  IDPد مرستې اداره کول اود بیرته ستنیدونکو د یو ځای کیدلو اړتیاو سره ستونزې
درلودې ،که څه هم د  2012کال د جنوري څخه تر جون پورې وړتیاوې یې وده موندلي دي.پدې ربع
کې ،د مهاجرینو چارو وزارت د لیکې وزارتونوسره درې تفاهم لیکونه السلیک کړ چې له مخې به یې د
مهاجرینو او بیرته ستنیدونکو سره د ملي لومړیتوبونو پروګرامونو په ترڅ کې مرستې وشي.

267
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د رسنیــــــــــو ازادي
پدې ربع کې ،د اطالعاتو او کلتور وزارت د رسنیو قانون یوه مسوده وړاندیزکړه چې د  2009کال د
رسنیو قانون کې د بدلون راوستلو سره به د دولت کنټرول پر رسنیو باندې پراخ شي .د بشري حقونو د
څارونکو په وینا ،دا کنټرول به د خبروازادي تجربه سړه کړي .دا به د اطالعاتو اوکلتوروزیر د رسنیو
سترې شورا مشر وټاکي چې پراخ ځواک به لري او د رسنیو کنټرول لپاره قوانین چمتو او پلي کوي،
او د رسنیو څارنې ادارې په بودجې او جوړښت کې به خپلې اغیزې پریږدي .همدا رنګه دا قانون به د
عمومي رسنیو کمیسیون واک کمزوری کړي ،او ددې په مشرتابه کې د ژورنالستانو ګډون به د سمې
څارنې په الره اچول ستونزمنه کړي 268.وړاندیزشوی قانون به د پردیو پروګرامونو خپرول ایسارکړي.
همدارنګه د یوناما په وینا ،دا به د رسنیو څارنې لپاره یو ځانګړې څارنوال او محکمه چمتو کړي او د
امنیت ،دین او اخالق تاوتریخوالي لپاره ملکي سزا وټاکي.

269

نی ،د خپلواکه رسنیو یوه افغاني اداره چې  USAIDورسره مرسته کوي ،د  2012کال جون په
 ،27د رسنیو اتحادیې ،ژورنالیستي اتحادیې او رسنیو استازي په ګډون یو ملي کنفرانس جوړکړی ؤ
ترڅو درسنیوقانون بیاکتنې تر څیړنې الندې ونیسي .ددې سالکاریو پر بنسټ ،نی د اطالعاتو اوکلتور
وزارت ته ځینې سپارښتنې کړیدي تر څو د خپل قانون په بیاکتنه کې ورته پاملرنه وکړي.

270

د افغانستان د رسنیوپه وړاندې تاوتریخوالی د رسنیود ازادي مخه نیسي .پدې ربع کې ،د ژورنالستانو
دخوندیتوب کمیټې لخواکلنۍ سروې خپور شوې لست کې افغانستان د اخرلخوا نه اووم مقام درلود .کمیټه
د ژورنالستانو د وژنې تړل شوې دوسیې د هیواد نفوس په فیصدي شمیري.
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اقتصادي او ټولنیزه پرمختیا
د  2012د جون تر  ،30د متحده ایاالتو حکومت په افغانستان کې د اقتصادي ودې او له حکمتدارۍ
څخه د مالتړ په موخه  22.3ملیارډ ډالر چمتو کړي وو( .د  Bپایڅور وګورئ) .له  2014کال وروسته
چې د امریکایي ځواکونو وتل پالن شوي دي او ورسره د تړلو نړیوالو بسپنه ورکوونکو د مرستو کمښت
تمه کیږي ،د افغانستان د اقتصادي ودې او پایښت په تړاو اندیښنې په خپل ځای دي.
په دې ربع کې  ،د بریالي لیږد په موخه د افغانستان چمتو کولو ته هڅې روانې دي ،تر څو خپل ملي
امنیت په بشپړ کنټرول کې ونیسي او د بدلون په راتلونکې لسیږه کې د اقتصادي رکود کچه راټیټه کړي.
د سیمه ایزو او نړیوالو ګډونوالو په لوړه کچه ګڼې ناستې وشوې ،چې په مې کې د شیکاګو د ناټو ناسته
او په جوالی کې په ټوکیو کې د بسپنه ورکونکو هیوادونو کنفرانس يادوالی شو.

کلیدي حوادث

” مونږ پوهیږو چې د افغانستان
امنیت یواځنې د جنګ په نه شتون
کې نشي اندازه کیدای؛د سولې کچې
ته باید په دې حساب وشي چې آیا
خلګ روزګار او اقتصادي فرصتونه
لري که نه “ ...
—د بهرنیو چارو وزیره هیلري رودام کلنټن
سرچینه ،DoS :د افغانستان په اړه په جاپان کې د بهرنیو چارو وزیرې هیلري رودام

په ټوکیو کې د جوالی په اتمه افغان حکومت له خپلو نړیوالو ملګرو سره وکتل،په هغه کې د افغانستان
د بیړنیو مالي اړتیاوو د بشپړولو په موخه له افغانستان سره د  2015کال تر پایه د  16ملیارډ ډالرو
ژمنه وشوه ،چې د موجودو داخلي عوایدو په واسطه نشي پوره کیدی .برخه والو پر دې تاکید وکړ چې د
اوږدمهاله ،پایداره اقتصادي ودې لپاره ښه حکومتداري بنستیزه وڼډه لري.
د پیسو نړیوال صندوق د افغانستان د اقتصادي کړنو په اړه خپله لومړنۍ کتنه بشپړه کړه چې ترتیب
یې د پیسو د پراخو اسانتیاوو یا  ECFپه غاړه وو او په تیر نومبرکې الس ته راغی .پدې کې څرګنده
شویده چې د سخت اوننګونګې چاپیریال سره سره ،افغانستان ځیني اقتصادي ودې که څه هم کمې دي
موندلې دي.چې دا د پیسو نړیوال صندوق د سمون ځانګړنو ته د السرسي لپاره یو پرمختګ بللی شو.
د افغانستان په مالي سکتورکې د پانګوونکو او مستهلیکنو اعتماد زیاتولو ته د یوې هڅې په توګه،
د لوی څارنوال د دفترله لوري یوه ځانګړې محکمه جوړه شوه چې د کابل بانک په وړاندې تورن
اقتصادي مجرمین ترعدلي تعقیب الندې ونیسي .په ټیټه کچه د پیسو او شتو د ژغورل کیدو راپورنو
ورکړل شویدي .د دغه راپور د چاپ له مهال سره سم ،جنایي ادعاګانې او نور تورونه محکمې ته
وړاندې شول چې د دغې شوکې د دوو اصلي طراحانو په وړاندې تورونه هم پکښې شامل وو.

د بسپنه ورکوونکو د مرستو د کمښت اقتصادي اغیږې

سیګار په دوامداره توګه هغه ننګونې په ګوته کړیدې چې په افغان اقتصاد د متحده ایاالتو او ائتالف غړو
اقتصادي اغیږې ارزوي .دغه ستونزې د معلوماتو نیمګرتیاوې او د معیاري پروسو نه شتون هم په ځان
کې لري تر څو خارجي بودیجې ته د مرسته ورکوونکو بسپنو څرک معلوم کړي (د افغان حکومت تر
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کنټرول بهر) .دغو ننګونو هله زور واخیست چې د ائتالفي ځواکونو او متحده ایاالتو د حضور د پای
ته رسیدو د اغیزو اندازه کولو ته هڅې پیل شوې او په خپلو پښو د دریدلو په اړه د افغانستان وړتیاو ته
وړاندوینې وشوې .د افغانستان اقتصاد په درنه توګه په خارجي مرستو والړ دی .نړیوال بانک خبرداری
ورکوي چې د بهرنیو مرستو ګرندۍ او ناڅاپي رالویدنه به د حکومت مشروعیت او ثبات تر پوښتنې
الندې راولي او د واک په وړاندي به یې ننګونې پیاوړې کړي .دا به همداراز اقتصاد ته له دې کبله زیان
ورسوي چې ناقانونه فعالیتونه او ادارې فساد به ورسره ډیر شي.
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اقتصادي ارزونه

په دې ربع کې ،د نړیوالو او ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز یا  CSISله لوري په یوه خپاره شوي لڼډ
راپور کې د اقتصادي معلوماتو د ټولو رسمي سرچینو کره توب تر پوښتنې الندي راغلی ،ځکه چې
هغوی په بشپړه توګه هغه اقتصادي نامعلومتاوې تر غور الندې نه نیسي چې له امنیت ،سولې او د هیواد
په کچه د لیږد له بهیر سره تړلې دي .دغه راپور جوته کوي چې دواړه  GDPاود وګړو معلومات
چې په لویه کچه او په ټینګه د سرچینو له خوا کارول کیږي ،الهم ناسم دي .د هغو ډیری د افغانستان
د مرکزي احصایي د ادارې د شمیرو په بنسټ والړې دي چې کره توب یې په ټوله کي د حکومت له
ظرفیت او د الس رسي له مسایلو اغیزمن دی ،دا خبره په ځانګرې توګه د افغانستان په لرې پرتو سیمو
کې ډیره د پام وړ ده .د  CSISراپور برسیره پر دې هغه نیمګرتیاوې موندلي دي چې په احصایوي
بنسټ د طالبانو کنټرول څرګندوي  ،چې په لویه کچه د اټکل لګولو او پرتله کولو په موخه کاریږي .د
 GDPشمیرې د ناقانونه فعالیتونو اقتصادي وڼډه او د کورنیو په کچه د عوایدوغیر رسمي فعالیتونه نه
رانغاړي چې د راپور په وینا د پام وړ دي .ددې برسیره چې په تیره لسیزه کې محسوسې اقتصادي ودې
رامنځ ته شویدي ،راپور په ګوته کریده چې دا په جګړه او د مرستو په لګولو والړه وه ،چې د ثابتې
273
اقتصادي ودې دقیق غبرګون په ناسمه توګه ښیي.
د اعتماد وړ معلوماتو د راټولو په اړه سختیو ته په اشارې  ،نړیوال بانک په مې کې د افغانستان د
لیږد په اړه د  2011کال په ورستیو کې پیژندنه وړاندې کړیده اود هغو د څومره والې او تحلیل بنسټونه
یې روښانه کړیدي .په اقتصادي وده ،بنسټیزه روغتیا او زده کړه کې د الس ته راوړنو برسیره ،بانک
ګوتڅڼډنه کوي چې افغانستان تر اوسه هم د نړۍ یو تر ټولو خوار هیواد دی 274.تر  % 33ډیری افغانان
اوس هم د فقر تر لیکې الندې ژوند کوي ( 1.25ډالره په ورځ کې) ،تر  % 50ډیری له فقر سره د
الس او ګریوان کیدو له شدید خطر سره مخ دي او یا ورته زیان منونکي دي ،او % 75له سواده بې
275
برخي دي.
د اقتصادي ودې ډیری برخه د بسپنه ورکونکو په مرستو والړه ده.چې په  2011مالي کال کې
 15.7ملیارډ ډالرو ته رسیږي—تقریبآ د افغانستان له  GDPسره په اڼډول کې.
د مرستو قاطع اکثریت—  13.8( % 88ملیارډه)—د بهرنیو سرچینو له الرې لګیدلې ده .نړیوال
بانک اټکل کړیدی چې له بهرنیو سرچینو لګیدلې مرستې د افغانستان اقتصاد یواځې  25–10سلنه
اغیزمنوي(.ډیری یې له افغانستان څخه بهر مصرفیږي).پداسې حال کې چې د بودیجې له الرې د مرستو
276
 95–70سلنه اغیز لري.
سره لدې چې د  GDPد ریښتونې ودي په اړه پراخ بدلونونه ،چې کله کله به د کلونو په اوږدو
کې په زراعتي سیمو کې د تغییراتو له کبله رامنځ ته کیدل ،له  2004مالي کال رادیخوا ،د GDP
ریښتونې کلنۍ وده د  9%شاوخوا اټکل شویده .په  GDPکې د خدمتونو سکتور ډیری برخه لري ،چې
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د بسپنه ورکوونکو مرستو د مصرف له تنې الس ته راځي .د دغه سکتور دننه ،مخابراتو ،ترانسپورت،
ساختماني برخې ،او حکومتي خدمتونو پیاوړې وده موندلې ده .کرهنه چې د افغانستان په کلیوالو سیمو
کې د کار تر ټولو لویه سرچینه ده د  GDPپه وده کې دوهمه ستره وڼډه لوبوي .د خصوصي پانګونې او
277
کانونو وڼډه محدوده ښودل شویده.
نړیوال بانک وړاندوینه کوې چې د لیږد بهیر به په افغان اقتصاد پراخه اغیزه ولري .اقتصادې وده
به احتماآل سوکه شي ،د کارګرانو لپاره به مارکیټ سوړ کړي او په پایله کې به د بې روزګارۍ او فقر
کچه لوړه کړي .بانک په ګوته کړیده چې په تیرو څلورو کلونو کې په عوایدو کې  % 20لوړوالی
راغلی ،چې په  2011مالې کال کې یې د  % GDP 11لوړه کره .بانک تاییدوي چې په کال کې د
278
 % GDP 0.5د عوایدو وده  ،په یوه پراخه زماني موده کې اغیزمنه ده.
ددغه عوایدو فرعي شاخې د بانک په وینا د افغانستان لپاره لګیدونکې ژمنې دي،چې د بانک په
وینا به په لسو کلونو کې د  GDPشاوخوا  % 43ته ورسیږي .د دغه لوړیدلو زیاته برخه به د امنیتي
مصارفو له کبله وي—د پایښت او عملیاتو لپاره ( ،)O&Mاو د اردو او پولیسو د معاشاتو لپاره ورڅخه
کار اخیستل کیږي .حکومت باید همداراز د بسپنه ورکوونکو هیوادونو له لورې د جوړو شوو زیربناوو
د پایښت او عملیاتو لګښتونه تر پوښښ الندي راولي ،تر څنګ یې باید حکومتي معاشات ورکړي .د
عوایدو او مصارفو تر منځ رامنځ ته کیدونکی مالې درز ددې له امله چې دولت یې نشي تمویلوالی
پایښت تر ګواښ الندي راولي .بانک لکه نورو څارونکو دې پایلې ته رسیږي چې افغانستان به دپام وړ
279
مرستو ته اړتیا ولري ترڅو هغه راتلونکی چې تمه ترې کیږي ومومي.

د متحده ایاالتو د اقتصادي مالتړ ستراتیژي
د افغانستان لپاره د متحده ایاالتو یوه اوږدمهاله پراختیایې ستراتیژي د ”د وریښمونوې الر ده“  .دغه
لیدلوری له ګاونډیو ملکونو سره د پراخې سیمه ایزي اقتصادي بشپړتیا غوښتنه کوي لکه د اجناسو
آزاد لیږد را لیږد ،خدمات ،پانګه ،او خلګ .د  DoSپه وینا د وریښمو د نوې الرې لومړیتوب یو
جوړیدونکی بنسټ دی چې د متحده ایاالتو د مرستو په اړه په پراخو تصمیمونو کې کارول کیږي.چې په
کابل کې د متحده ایاالتو د سفارت او د افغانستان زیربناوو ته دبین االداري پروګرام له خوا جوړ شویدی.
د افغانستان د زیربناوو د پروګرام په اړه د سیګار څیړنو ښودلې ده چې د بریښنا د سکتور په برخه کې
280
ماستر پالن وجود نلري( .دوهمه برخه وګورئ).

اقتصادي ښودونکي

افغانستان په وچه کې راګیر اقتصاد لري چې په لوړه کچه د سوداګرۍ ،ترانزیت ،امنیت ،او ثبات لپاره د
سیمې له هیوادونو سره همغزیتوب ته کلکه اړتیا لري .له  2002کال راهیسي د افغانستان اقتصاد د پام
وړ پرمختګ کړی دی .د  GDPد سلنو په بنسټ یې وده له ګاونډیو ملکونو څخه لوړه ده او یا ورسره
په اڼډول کې ده ،خو تر اوسه هم د سړي سر  GDPپر شا ده  ،لکه په  3.35شکل کې چې ښودل
شویدي.

د عايداتو راغونډول
د  USAIDلخوا د افغانستان د ګمرکي اداراتو په اړه چمتو شویو احصایو کې ښودل شویده چې افغان
حکومت د عوایدو د راغونډولو په تړاو د خپلو وړتیاوو لوړولو ته دوام ورکوي 281.په دې ربع کې د
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 3.35شکل

()2011ﺩاټکل)
ﺳﻴﻤﻪپرتله
ﺷﺎﺧﺼﻮﻧﻮایزه
شاخصونو سیمه
اقتصادي
 2011ﺍټﮑﻞ( .
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ډﺍﻟﺮﻭ ﭘﻪ
 2011ﮐﯥ ﺩ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﭘﻪ
2011
ﺩﻱ  .ﺩ
اغېزمنېﺷﻮﻱ
ډﻭﻝ ﻟﻴﮑﻞ
ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ
پیرودلو د پیاوړتیا اڼډول ،د سړي سر پرتلې لپاره مقیاس.
 =PPPد
ﺍﻣﺮﻳﮑﺎﻳﻲ دي.
امریکایي ډالرو
معلومات په
 2011کال
 2011د
شوي.
کولو
:ﺷﻤﻴﺮېپهﭘﻪګردي
ﻳﺎﺩﻭﻧﻪ شمېرې
یادونه:
 GDPد  PPPد تبادلې په بیو کې په يو هیواد کې د تولیدیدونکو خدمتونو او شیانو د ارزښت پرتله له هغو بیو سره ده چې په متحده ایاالتو کې رواج دي .په دې کې به ټولو
شیانو او خدمتونو ته په ډالرو بیې ټاکل کیږي ،حتې که په متحده ایاالتوکې معادل هم ونلري (د بیلګې په توګه اوکس کارت).
ﺳﺮﭼﻴﻨﻪ  ، CIA :ﺩ ﻧړۍ ﺣﻘﺎﻳﻘﻮ ﮐﺘﺎﺏ ،ﭘﻪ  7/5/2012ﮐﯥ ﻻﺳﺘﻪ ﺭﺍﻏﻠﯽ .

سرچینه ،CIA :نړیوال فکټ بوک ،په  7/5/2012کې الس رسی ورته شوی.

متحده ایاالتو د مالیې وزارت د تخنیکي مرستو اداره یا  OTAپه هغو هڅو کې وڼډه واخیسته چې په ترڅ
کې به یې افغانستان له مالیې پرته عوایدو د تولید او حصولولو په برخه کې وده مومي .دا هغه وړتیاوې
دي چې د بهرنیو بسپنه ورکونکو د مرستو له رالویدو سره به ترینګلې پراوونه په مخ کې لري OTA .د
282
ترانسپورت او ملکي هوانوردي له وزارت سره په بیالبیلو برخو مرسته کړیده:
• OTAد ترانسپورت او ملکي هوانوردي له وزارت سره په هغه وړاندیز شوې درخواست کتنه
کوي چې له مخې به یې د عوایدو ادارې ته یو نوی سیستم رامنځ ته شي .دغه سیستم به یوې
دریمې ډلي ته اجازه ورکړي چې معلومات الس ته راوړي ،صورت حساب الس ته راوړي،
فیسونه جمع کړي ،او په مستقیمه توګه مرکزي بانک ته عواید وسپاري .په انټریټي بنسټ والړ
د عوایدو د ادارې دغه اوتومات سیستم به شفافیت پیاوړی کړي او کارونکي ته به په انالین توګه
خپلو حسابونو ته دالسرسي زمینه برابره کړي .همداراز به د فیسونو په حصول او عوایدو ټولولو
کې فساد ته فرصتونه را کم کړي .او څارنه به آسانه کړي.
• OTAد هغو  17درخواستونو په اړه بیا کتنې ته مرسته وکړه چې د افغانستان په څلورو هوایي
ډګرونو کې د خصوصي سکتور له لوري پکښي عالقه ښودل شوي وه چې د هوایي میدانونو په
ځمکنۍ اداره کې وڼډه ورکړل شي(.د الوتکو خدمتونه ،د میدان د بریښنا تامین ،پاکول ،د کثافاتو
ټولول) ګټونکی داوطلب به برسیره پردې د پایښت په تړاو فعالیتونه او د ټکټونو د خدمتونو
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مسولیت په غاړه لري .ګټونکی به لومړنۍ پانګونه په وسایلو ،کارکوونکو او اداري سیستم کوي ،او
ورڅخه وبه غوښتل شي چې له دولت سره د عوایدو شریکولو د پروګرام په برخه کې وڼډه واخلي.
• OTAمرسته وکړه چې د هوانوردۍ د امنیتي فیس پروګرام د  2012په اګست کې پلی کړي—له
مخي به یې نړیوالو الوتنو ته  25ډالره او کورنیو هغو ته په هره الوتنه کې  10ډالره فیس وضع
شي ،دا مسله د سیګار د  2012د اپریل په دری میاشتني راپورکې هم راغلې ده .د افیس به د
هوایي ترانسپورت د نړیوالې اتحادیې له لوري ټولیږي ،نه د هوایي لیکو له خوا ،او په مستقیمه
توګه به د مالیې وزارت او د ترانسپورت او ملکی هوانوردي وزارت ته لیږدول کیږي OTA .په
ګوته کړه چې دا به دهغو هوایې شرکتونو مخه ونیسي چې تراوسه یې حصول کړي امنیتي فیسونه
ندي تسلیم کړي ،او د امنیتي فیسونو د عوایدو له الس ته راوړلو به یې رامنع کړي.

د ګمرکاتو د عوایدو څرک معلومول
افغانستان د ګمرکي معلوماتو اتومات سیستم یا  ASYCUDAپه ځانګریو ګمرکي سیمو کي کاروي.
په افغانستان کې کاریدونکی ورژن  ،وظیفه  ،د ټکس عواید ،هغه مرکز چې ټکس حصول شوی دی او
ددې روښانول چې له وادیدونکي یا صادریدونکي توکی دی پکښې شامل دي .د  ASYCUDAله لوري
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ټول شوی ټکس ،چې د افغانستان بانک (مرکزي بانک) ته تادیه کیږي ،الندنۍ برخي لري:
•د ګمرکاتو دندې
•د سوداګریزو رسیدونو مالیې (د الیسنس لرونکو لپاره د اجناسو د بیو  % 2او نورو ته )% 3
•ثابت ټکسونه (د اجناسو د بیې .) % 2
•د افغانستان د سرې میاشتي ټولنه (ګمرکي محصول بیه )2%
د  2012د جون تر  ASYCUDA ، 28په پنځو ګمرکي محالتو کې کارول کیده ،تر څو نورو ګمرکي
موقعیتونو او اتو داخلي تصفیوي ډیپوګانو ته د اجناسو د لیږد اجازه ورکړي ،ترڅو اجناس د ګمرکي
تصفیي لپاره وروړل شي ،لکه په الندني مخ کې چې په  3.36شکل کې ښودل شویده.

د  ASYCUDAسافټ ویر د نړۍ تر  80زیات
هیوادونه کاروي او د ګمرکي معلوماتو یو هراړخیز
او بشپړ معلوماتي سیستم په توګه منل شوی دی.
کمپوټری کول د ګمرکاتو اداره د ګمرکي تصفیي د
ګړندیتوب او د پروسیجرونو د آسانولو له الرې
پیاوړې کوي ،او هیوادونو ته د سوداګرۍ زمینه
برابروي.
سرچینه UNCTAD،” ASYCUDA :څه شی دی “په  7/9/2012الس رسی
ورته وشو.

ځمکني اصالحات
پدې ربع کې  USAIDد ځمکني اصالحاتو د تقویې مسله بیاهم تعقیب کړه ،او له قانوني پلوه پیژندل
شوي او د اجرا وړ ملکیتو حق د کار د پیداکولو او د خصوصي سکتور پانګونو ته یوه بنسټیزه الزمه
بلل کیږي .دغو حقوقو ته د رسیدو لپاره په مرسته کې USAID ،په افغانستان کې د ځمکني اصالحاتو
یا  LARAپروژه د  2011په مارچ کې پیل کړه ،هغه مهال  USAIDد جالل آباد له ښاروالۍ سره د
پلي کولو هغه سند السلیک کړ چې له مخي به يې د ملکیتونو د راجستر اود قانوني اسنادو سیستم ډیزاین
284
شي.
د  2012د جون تر  ، 28د  LARAکارکونکو غړو په سترې محکمې او جالل آباد ښاروالۍ کې
د ظرفیت جوړولو په موخه هڅې پیل کړې ،پدغو ادارو کې  USAIDد ملکیتونو د راجستر په موخه د
معلوماتي ټکنالوژۍ د یو سیستم قرارداد تصویب کړ .د  LARAکارکونکو همداراز د افغانستان د ځمکو
په اداره کې (چې د کرهنې ،اوبولګولو او غذایي موادو د وزارت یوه برخه ده) د ظرفیت جوړولو په
موخه کار پیل کړ،دوی به هلته د معلوماتي ټکنالوژي یو نوی سیستم په کار وګمارې چې له مخې به یې
د ځمکو د اجارې پروسي یو سیستم ته الره جوړه کړي .د حکومت له اجاره شویو ځمکو عایدات الس ته
نه راتلل او د  LARAکارکونکو غړو به د اقتصادي ودي او خصوصي پانګونو حسابونو څرک چې د
285
پروګرام له پایلو رامنځ ته شوی وو نه معلوماوه.
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 3.36شکل

ﺩ ګﻤﺮﮐﺎﺗﻮ ﺭﺍټﻮﻟﻮﻟﻮ ﻫﻐﻪ ځﺎﻳﻮﻧﻪ ﭼﯥ  ASYCUDAﮐﺎﺭﻭﻱ

د ګمرکاتو د جمع کولو ټکي چې پکښې  ASYCUDAکاریږي

ﺣﻴﺮﺗﺎﻥ
ﮐﻨﺪﺯ

ﺗﻮﺭﻏﻮﻧډﻱ

ﮐﺎﺑﻞ
ﺗﻮﺭﺧﻢ ﺩﺭﻭﺍﺯﻩ
ﺟﻼﻝ ﺍﺑﺎﺩ

ﻫﺮﺍﺕ

ﺍﺳﻼﻡ ﻗﻠﻌﻪ

ﺩ ﮐﺎﺑﻞ ﻧړﻳﻮﺍﻝ ﻫﻮﺍﻳﻲ ﻣﻴﺪﺍﻥ

ﮐﻨﺪﻫﺎﺭ
ﻭﻳﺶ

ﺩ ﭘﻮﻟﯥ ﺗﻘﺎﻃﻊ ځﺎی

ﺯﺭﻧﺠﻲ

ﺩ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﺩﺍﺧﻠﻲ ډﻳﭙﻮ

سرچینه :د سیکار 6/28/2012معلوماتي غوښتنې ته د  USAIDځواب.
ﺳﺮﭼﻴﻨﻪ  :ﺩ ﺳﻴګﺎﺭ  6/28/2012ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ ﻏﻮښﺘﻨﯥ ﺗﻪ ﺩ USAIDځﻮﺍﺏ |E076-D02| .

د عامه پوهاوې د پراختیا په موخه ،په ځانګړې توګه د ښځو لپاره د ملکیت له حقوقو د اتباعو د
استفادې په تړاو  LARA ،کارکوونکو په افغانستان کې د ښځو د میراث او ملکیت د حقوقو په اړه دوه
کانفرانسونه په الره واچول .لومړنی کانفرانس د مارچ په اتمه په کابل کې دایر شو او ددغو حقوقو د
محافظت په اړه د افغانستان اساسي قانون او مدني نظامنامه توضیح شوه 286.دوهم کنفرانس د ښځو د
میراث او ملکیت د حقوقو په اړه په جالل آباد کې دایره شوه 287.برسیره پردې  ،د ښځو د ملکیت د
حقوقو کاري ځواک د  USAIDپه مالتړ په 2011کال کې رامنځ ته شو ،چې په منظمه توګه له غیر
دولتي ادارو او دولتي بنسټونو سره په دې کار کوي چې ښځي دهغو د ملکیت له حقوقو خبرې کړي.
 LARAپروګرام له خپلو افغانو دولتي ملګرو سره لس روزنیز پروګرامونه په الر اچولي دي 288.د
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 USAIDپه وینا به د  2012په اګست کې د عامه پوهاوي په تړاو کمپاین پیل شي.
تر دې مهاله  LARAد ځمکو د ادارې د قانون په تړاو د وړاندیز شویو اصالحاتو په سلسله کې
څلور سیمه ایز مشاورتي ورکشاپونه بشپړکریدي ،او  USAIDوړاندوینه کوي چې تر راتلونکو دریو
میاشتو به دوه اضافي ورکشاپونه هم بشپړ کړي LARA .همداراز د معلوماتي ټکنالوژۍ او اداري په
برخه کې سیمه ایزو حکومتي کارکونکو او ورسره تړلو د خصوصي سکتور بنسټونو ته روزنې سمبال
کړيدي .باالخره  LARAله سیمه ایزو ټولنو سره په دې کار وکړ چې د هغو په سیمو کې دغیر پالني
290
میشتځایونو زیربناوې وپیژني او په هغو کې د بنسټیزو خدمتونو لومړیتوبونه جوت کړي.

بانک داري او مالي مدیریت

په دې ربع کې ،افغانستان د بانکدارۍ او مالي مدیریت په برخه کې خپلې هڅې روانې ساتلې دا یې د
پیسو د نړیوال صندوق سره د بسپنه ورکوونکو د مرستو تر تړون الندې شرایطو کې بشپړې کریدي .د
حساب ورکولو ،شفافیت ،په مالي مدیریت او بانکدارۍ کې د مثمریت لوړولو د پیاوړتیا مسله د ټوکیو د
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ناستې په درشل کې د نړیوالو بسپنه ورکوونکو د ډاډ الس ته راوړلو په موخه یو جدي ګام بلل کیده .له
دغو هڅو سره د متحده ایاالتو مرستې په ظرفیت جوړولو او روزنو متمرکزي دي چې د بانکدارۍ او
قرضه ورکولو په وړو بنسټونو کې تر الس الندي دي.

د  IMFد کریډیټ اسانتیا تړون
د  2012د جون تر  ،29د پیسو نړیوال صندوق اعالن وکړ چې دوی په افغانستان کې خپله لومړنۍ
هغه کتنه بشپړه کړیده چې د  ECFیا د پیسو د پراخو آسانتیاوو د پلي کولو په تړاو یې کړي وه ،او د
 2011د نومبر په  14تصویب شوه .افغانستان ته د  129ملیون ډالرو دری کلن قرض د پیسو د نړیوال
صندوق پر شرایطو والړ هغه مالي مرسته ده چې هغو هیوادونو ته ورکول کیږي چې د پیسو د تاديې
ستونزې یې اوږدې شویدي IMF .د  2011په نومبرکي د  18.2ملیون ډالرو لومړنی لګښت خپور
کړ،افغانستان په بانکدارۍ او مالي مدیریت سکتور کې پراختیا ته ال زیات لګښتونه غواړي تر څو د
جوړښت بدلون پکښې ولیدل شي IMF .په خپله کتنه کې روښانه کړیده چې افغانستان د ملي اقتصاد او
اقتصادي خودکفایۍ په لور ګامونه اوچت کړیدي ،او د ګڼو جوړښتي معیاراتو پر لور یې مثمره پراختیا
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موندلې ده:
•د قانون مسوده چې په  2014کې به پر ارزښت برسیره ټکس پلی کړي
•د اقتصادي جنایاتو سره د مبارزي ستراتیژي
•د مرکزي بانک د کاپټالیز کولو لپاره یواصالح شوی چوکاټ
•د کابل بانک د  2010کال د رسوایې په تړاو د پیسو او شتو ال ډیر ژغورل
•په دې رسوایې کې په اقتصادي جرایمو تورن حساب ورکولو ته د را ایستلو په برخه کې پرمختګ
 IMFد دې باوجود د بدلونونو پلې کیدل ضعیف بولي او د سمون دغه ټکنی بهیر له محدودو تخنیکي
ظرفیتونو سره په تړاو کې بولي .د توکیو د کنفرانس په درشل کي زیات کاري فشار ،د حکومت د
مالکیت ضعف او د مسلمو ګټو سره د مخالفت مسله یې نور عوامل بللی شو .د مالیې وزارت له دغې
ارزونې سره په هممهاله توګه ،زیاته کړه چې الندني موانع به الهم د  IMFراتلونکي معیاراتو ته د
رسیدو په الر کې ننګونې وي ،لکه د یوه نوې او اصالح شوي بانکي قانون پراختیا او پلې کول ،د هغو
بانکونو لپاره چې د بنسټیزو غوښتنو تر ټولو لږه برخه یې هم نده بشپړه کړي د ستراتیژۍ طرح او پلې
کول ،د مالي نظارت د ادارې له سره سمبالول ،او د اقتصادي جرایمو د مخنیوي او مجازاتو په موخه د
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ګامونو پورته کول.
د جون په  ، 29د  IMFشورا د کارکوونکو هغه سپارښتنې ومنلې چې له مخې به یې د 18.2
ملیونو دوهم لګښت خپور شي .تر څڼګ یې په یوه اجرایي مقیاس کې د ناکامه نظارت په تړاو بخښنه
ورکړله شي او دنورو اجرایي مقیاسونو سمون پکښې شامل دی .حال دا چې  IMF ،خبرداری ورکوي
چې د افغان حکومت دوامداره ژمنتیا بنسټیز رول لري ،کله د بودیجې د تطبیق دپیاوړتیا په موخه چې
دولت کومې اړتیاوې لري ،یا د حکومتدارۍ ترینګلې مسلې او د حساب ورکولو پراختیا چې ورته مهمه
293
ده.

د افغانستان بانک بیاځلې پانګونه
په  2010کال کي ډیوالي کیدو ته په نږدې حالت کې بانک د نږدې یو ملیارډ ډالرو غال شوې بسپنی
قضیه روښانه کړه .د لوی څارنوال د د دفتر په وینا په اپریل کې د جون د پورونو د ورکړې ضرب
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العجل تر اعالن وروسته ،چې د اولسمشر کرزي له لوري وشو ،د  108ملیونو ډالرو په ارزښت شته بیا
الس ته راغلل چې په دې کې  26ملیونه نقدې پیسي هم شاملې وې .په دې کې په پامیر هوایې شرکت،
باختر ټلویزیون ،ګاز ګروپ کې د وڼډو پلورل  ،د کابل په استقالل ښارګوټې کې د  147اپارتمانونو او
په دوبۍ کې د  19اپارتمانونو پلورل شامل دي ،همداراز د  150کانټنرې خونو د خرڅولو مسله یادوالی
شو .د ځمکې یوه نا معلومه اندازه هم د دولت ملکیت ته ور ولیږدول شوه .د لوی څارنوال دفتر د دغو
شتو د پلور بیو په اړه معلومات ندي چمتو کړي—دا جزییات له دې کبله مهم دي چې  IMFد غیر نقدي
294
شتو د راګرځیدو مسله تر هغي په نظرکې نه نیسي چې حساب یې تصفیه شوی نه وي.
افغان حکومت په راپور کې ځینې شمیرې روښانه کړې چې د  IMFله شمیرو سره سمون نه
خوري .د  2012د جون تر  ، 4دولت په ټولیزو الس ته راوړنوکې د  128ملیونو ډالرو ادعا وکړه (دا
د  935ملیونو ډالرو غال شوې سرمایې یوه برخه ده) .په دغو  128ملیونو کې  54ملیونه د  2011په
نومبر کې له  ECFسره د تړون تر السلیک وروسته الس ته راغلې دي ،نور  30ملیونه د کرزي تر
هغه اعالن وروسته الس ته راغلې چې د پورونه د تاديې د ضرب العجل په اړه یې کړې وې .حال دا
چې د کابل بانک په اړه په عدلي څارنو کې چې د متحده ایاالتو د کرول اسوشیت موسسې له لورې تر
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سره شوي وه هیڅ داسي څوک چې خپل پوریې په بشپړه توګه ورکړی وي ونه پیژندل شو.

نوي پرمختګونــــــه :ځانګړې محکمه
د  DoSپه وینا د  2012د اپریل په  18د سترې محکمې له لوري یوه ځانګړې محکمه جوړه شوه،
تر څو په بانک کې د اقتصادي جرایمو څیړنه او تعقیب وکړي .که څه هم د اولسمشر کرزي په رسمي
ویبپاڼه کې روښانه شوې وه چې د ځانګړې څارنوالۍ دفتر به جوړیږي  ،خو د اولسمشر د اپریل د
څلورمې په فرمان کې چې د ځانګړي محکمې د جوړیدو خبره پکښې شوې وه د ځانګري څارنوالي د
ادارې په اړه څه نه وو ویل شوي 296.د جون د دوهمې په ناسته کې اولسمشر کرزي او دولتي مسولینو
پریکړه وکړه چې په رسمي توګه به د کابل بانک د پورونو د راګرځیدو قضیه ځانګري محکمې ته راجع
297
کړای شي.
په دې ربع کې د لوی څارنوال دفتر په ځانګړي محکمه کې تورونه او جنایي اتهامات ولګول .د
خزانې د وزارت په وینا ،په دغو تورونو کې د کابل بانک د مخکني ریس شیرخان فرنود ،اجرایوي
ریس خلیل اهلل فیروزي او ګڼو نورو پخوانیو کارکونکو نومونه راغلي دي ،برسیره پر دې د افغانستان
بانک ځینې پخواني او اوسني مسولین هم پکښي شامل دي 298.د افغانستان د مالیې وزارت روښانه کړه
چې لوی څارنوالي تورونه لګولي دي ،او په خپل وار د کرول اسوشیت له لوري په الره اچول شوي
د عدلي څار راپور چې د بانک د ډیوالي کیدو د مسولیت په اړه یې څرک کګولی دی ،د نورو اسنادو
ترڅنګ محکمې ته وړاندې کړای شویدي خزاني وزارت ته د وړاندي شویو معلوماتو په بنسټ ،دغه
299
تورونه د عدلي څار له موندنو سره په یوه لیکه کې نه راځي.
د جون په نهمه ،په مالیې وزارت کې له دولت سره تړلو وڼډه والو په دې اړه ناسته درلوده چې د
شتو د بیا راګرځیدو سره موجودې قانوني قضیي وڅیړي .هغو پر دې هوکړه وکړه چې د کابل بانک
اخیستونکي به مدني قضیې د مالي منازغاتو د حل کمیسون یا  FDRCته راجع کړي ،او د جنایې برخو
د موندلو په صورت کي به د لوی څارنوالي له خواځانګړې محکمې ته ولیږدول شي .له  FDRCسره
300
مخالفتونه به محکمې ته وړاندې کړای شي.
د خزاني وزارت په وینا ،افغان حکومت منلې ده چې د پورونو یوه ډله ایزه قضیه لوی څارنوالۍ ته
د یوې جنایي قضیي په توګه لیږدول شویده ،دا کار وروسته له هغه وشو چې  FDRCپدې ونه توانید
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چې دغه قضیه په مدني بڼه حل کړي .د خزانې وزارت پدې اند دی چې په دې ربع کې  FDRCته دوه
نورې مدنې قضیې راجع شویدي ،او د کابل بانک الس ته راوړونکې په پام کې لري چې په راتلونکی
ربع کې  FDRCته دوه نورې مدنې قضیې راجع کړي 301.د  2012د جون تر  ،7د  DoSشمیرې
ښيي چې عدلي تعقیب ته په ټوله کې  21قضیې راجع شویدي 302.په دې ربع کې هیڅ کوم نوی تحقیق یا
د روانو تحقیقاتو په اړه نوي جړییات الس ته ندي راغلي.
د مې په  ،23د افغانستان د ملي شورا ولسې جرګې یوه عمومي غوڼډه جوړه کړه چې پکښې د
مالیې وزارت ،دافغانستان بانک ،او د کابل بانک د څارنې کمیټې برخه درلوده او د پورونو د راګرځیدو
وضعیت یې تر څیړنو الندې ونیو .برسیره پر دې چې د هغو پورونو د څومره والې په اړه چې تر
اوسه ندي راګرځیدلي بحث وشو ،د ولسي جرګې استازو په دې تاکید وکړ چې په اقتصادي جرایمو
اخته کسان دې وپیژندل شي 303.د افغانستان خبري ادارو د  22کسانو هغه لست خپور کړ چې د پور
اخیستونکو نومونه پکښې راغلي دي او له یو ملیون ډالرو تر  279ملیون ډالرو پور پکښې څرګند
شویدی—مجموعي اندازه یې  779.4ملیون ډالره ښودل شویده .پدې لست کې د هغو کسانو ،کمپنیو،
حساب لرونکو ډلو نومونه چې د کابل بانک د موسس ،مشر او اجرایي ریس نومونه هم پکښې راغلي
دي ،شامل دي  .همداراز د اولسمشر کرزي د ورور او د اولسمشر د لومړي معاون ورور نومونه هم
304
پکښې راغلې دي.

تازه خبر :خصوصي پانګه اچونکو ته د نوي کابل بانک پلورل
نوی کابل بانک یوه موقتي یا ” د پول بانک“ دی چې له کابل بانک څخه شته ،پیسي او پورونه ور پاته
دي .نوي پورونه نشي غځوالی .په تیره ربع کې سیګار راپور ورکړ چې د مالیې وزارت په پام کې لري
چې د  2012د جون تر  30نوی کابل بانک پر خصوصي پانګه والو وپلوري او که چیری پیرودونکی
نشی موندل کیدی نو د  2013تر مارچ پوري دي تصفیه شي .د  IMFپه وینا دغه ضرب العجل له
مخکني پړاو تیر شوی .په دې ربع کې یو سالکار د خصوصي کولو پالن پر پراختیا کار پیل کړ ،تمه
کیږي چې په اګست کې به بشپړه شي .که دغه مهال ویش په ځای پاته شي،د  IMFپه وینا به نوی کابل
بانک د سپټمبر تر 30خرڅالو ته وړاندي شي ،د نه خر څیدو په صورت کې به د  2013تر پایه تصفیه
305
شي.

احتیاطي او نور څارونکي
د کابل بانک رسوايی ددې سبب شوه چې بسپنه ورکوونکي هیوادونه د کابل بانک او عزیزي بانک لپاره
عدلي څارونکې وګماري ،همداراز نړیوال بانک لسو تجارتي بانکونو ته چې نومونه یې ندي اخیستل
شوي د احتیاطي څارونکو په ټاکنو کې مرسته کړیده .په دې ځارنو کې متحده ایاالت شامل نه وو ،او د
افغانستان بانک د خزانې وزارت ته راپور ندی ورکړی؛ حال دا چې د خزانې وزارت د ټولیزو موندنو
په تړاو د  ، IMFنړیوال بانک ،او د متحده ایاالتو له متحدینو څخه معلومات الس ته راوړي ديA 306.
د  DoSپه وینا بسپنه ورکوونکو ته د جون په  12د نړیوال بانک په مالي مالتړ د پنځو څارونکو د
موندنو په اړه لڼډ نږضیحات وکړل شول .او د پانو پنځو د جوالی په لومړۍ تر سره شوه 307.د خزانې
وزارت څرګنده کړیده چې دوی تمه نلري چې پایلې دي ټولو ته علني شي.خو ددې تر څنګ تمه کوي
چې د عمومي موندنو یوه توضیح دي د  IMFد ویبپاڼي په هغه برخه کې خپره شي چې د افغانستان د
308
پروګرام کتنې ته ځانګړې شویده.
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د متحده ایاالتود مرستو پروګرامونه
په دې ربع کې  USAID 1.2 ،ملیونه ډالر چمتو کړیدي چې د افغانستان د بانکدارۍ او مالي مدیریت
انسټیټوټ یا  AIBFته یې په  2012او 2013کال کې د عملیاتي لګښتونو په موخه ورکړې ،دا مرستې
د افغانستان پراختیا پروګرام ته د بسپنو د مالي مدیریت الس رسي له الري لګول کیږي AIBF .چې د
افغانستان بانک سره د یو عامه خصوصي ملګرې په توګه کار کوي ،د افغانستان د بانکدارانو اتحادیه،
او د افغانستا ن د وړو پورونود پانګونې د مالتړآسانتیاوو د بانکدارۍ او وړو پورونو په برخه کې د
ظرفیت جوړولو پروګرامونه  ،او همداراز اوږدمهاله او لڼډمهاله روزنې په الره اچولې دي.او پالن لري
چې د والیاتو په کچه هم مالي مدیریت سکتور ته کار وکړي 309 .له دغو مرستو په استفادې  AIBFدا
310
موخه لري چې ګڼ کارونه سرته ورسوي:
•د مالي بنسټونو تشویق تر څو د کارونو د پرمخ بیولو او ګمارلو په اړه تصمیمونه د اهلیت په بنسټ
والړ وي
•د دولتي کارکوونکو لپاره د مسلکي پلټنو چمتو کول
•د اسالمي بانکدارۍ ،سوداګریزې بانکدارۍ ،او وړو پورونو د ورکړو په اړه د ځانګړو تخصصي
سندونو درلودونکي روزنیزو پروګرامونو پراختیا
•د علمي درجو او مسلکي ډیپلومونو درلودنوکو پروګرامونو ته پراختیا ورکول  ،چې له لوړو
نړیوالو پوهنتونونواو اکاډمیکو مرکزونو سره په تړاو کې به تر سره شي
•د ورکشاپونو او سیمینارونو له لیاري مسلکي ودې ته د زمینې برابرول
•د مسلکي سمفوزیمونو ،کنفرانسونو او ناستو پیاوړتیا
•د  AIBFد فاکولتې او اداري د ظرفیت پیاوړتیا
•په  AIBFکې دیوې کتابخاني او تحقیقي امکاناتو د مرکز تاسیسول چې انټرنیټي آسانتیاوې به هم
ولري
په دې ربع کي  OTAمرسته وکړه چې هغه بانکي غوښتنه نهایي کړي چې د دفاع او کورنیو چارو
وزارت لپاره وړاندیز شوی وو ،په هغه کښې له ناټو د مالي مرستوغوښتنه شوې وه تر څو د وزارت
د معاشونو د معاملو لګښتونه راکم کړي OTA .وایې چې دغو هڅو له ناټو سره مرسته کړیده چې د
 OTAله نوروپلټونکو لومړیتوبونو کلیدي هڅو سره مرسته وکړي ،لکه بانکي تړونونو او د مبایل له
311
الرې د پیسو سیستم پروګرامونه.
همداراز  OTAله افغانستان سره د مشخصو  ECFمعیارونو الس ته راوړنو کې مرسته کوي او
د اقتصادي جرایمو په مخنیوي کې د مرستي له الرې غواړي د نړیوالو بسپنه ورکونکو اعتماد اوچت
کړي .پدې ربع کې OTA ،له هغو پلټونکو د ظرفیت لوړولو سره مرسته وکړه چې د لویو جرمونو
په کاري ځواک یا  MCTFکې دنده ترسره کوي .او د  MCTFاستخباراتي واحد کې دننه د مالي
تحلیلولونو د پراختیا لپاره کار کوي OTA .داسې اونیزې روزنې او پلټنې چمتو کوي چې د ناقانونه
312
پیسو ،رشوت ،تقلب او د امریکایي اسعارو جعلي نوټونوپه اړه موضوعات لري.
د  DoSپه وینا افغان حکومت له متحده ایاالتو د افغانستان بانک لپاره د تخنیکي امکاناتو مرسته
313
غوښتې ده تر څو د مالي مدیریت سکتور ثبات ومومي .دا غوښتنه تر کتنې الندې ده.
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د  USAIDپراختیایي لومړیتوبونه
د  USAIDپه وینا ،د دوی د  2012او 2013مالي کلونو بودیجه د متحده ایاالتو ستراتیژي ته غبرګون
ورکوي—چې دا په اقتصادي ودې یو پیاوړی تاکید دی او د ډیموکراسي له لومړیتوبونو ،حکومتدارۍ،
روغتیا او زده کړې ښکاره مالتړ دی .ددغې ادارې د  2013مالي کال بودیجه کې د  2012مالي کال
په پرتله  28ملیونه اضافي پیسي غوښتل شویدي  ،ویل شوي دي دا به د ټاکنو په برخه کې په تیاریو کي
314
ولګول شي ،چې د ولسمشري لپاره په  2014کال کې وړاندوینه ورته کیږي.

د موبایل پیسې
د  2011په مې کې  USAIDله څلورو سترو مخابراتي کمپنیو سره چې د موبایل له الرې د پیسو
خدمتونه وړاندي کوي ،په افغانستان کې د مبایل دپیسو خدمتونو ادارې یا  AMMOAلخوا مرسته وکړه
 .لومړني غړي يې افغان بیسیم ،اتصاالت ،MTN ،او روشن وو 315 .په اپریل کي  AMMOAاو
 USAIDپه ملي کچه د پوهنتونونو د زده کوونکو تر منځ داسي یوه سیالۍ په الره واچوله چې د پیسو
په اړه ابتکارې درخواستونه پکښې شامل وو او د جوالی په نهمه یې اته ګټونکي اعالن کړل (له 5,000
زیاتو ګډونوالو له ډلې څخه) .ګټونکو زده کوونکو یوه نقدي جایزه تر السه کړه او پوهنتونونه به یې پنځه
ډیسګټاپ کمپیوټرونه له انټرنیټي آسانتیاوو سره د کتابتونونو لپاره تر السه کوي .د  AMMOAغړي به
316
د موبایل له الري د پیسو دوه نوي وړاندیزونه ولري چې د ګټلو په بنسټ به والړ وي.

د زیربناوو بدلون
په افغانستان کې د  USAIDله الري نږدې ټولې تمویلویدونکي پروژې ،د بنستیزو پروژو په ګډون ،د
 SOAGsیا دوه اړخیزو ستراتیژیکو موخو د د اهدا تړون له الري اداره کیږي چې د متحد ایاالتو او

د  USACEیو تن افسر افغان همغاړو ته د انجینیرانو د قطعې د ملکیت عملیاتو او پایښت د مسولیت د لیږد په مناسبت په
سمبولیکه توګه کلۍ ورکړي( .د  USACEانځور د جو میرک له خوا)
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افغان حکومت ترمنځ شوې او د  USAIDله لوري یې پیژندنه کیږي .ددې لپاره چې مرسته وشي چې
پروژې خپلو غوښتل شویو موخو ته رسیدل ډاډمن کړي SOAGs ،هغه شرایط په برکې لري چې د
تړون موخې ،اهداف او تمه شوې پایلې ټاکي ،همداراز د هغو فعالیتونو څرګندونې کوي چې باید تر الس
الندې وي او د دواړه اړخونو مسولیتونه او اصول په ګوته کوي .هغوی برسیره پردې له پایښت ،د پایلو
تنظیم ،شفافیت ،همکاري او حساب ورکولو سره تړلې فقري په ځان کې لري .په پای کې ،هغوي هغه
شرایط لري چې اسناد (راپورونه او معلومات ،د تړون کتابونه ،او سوانح) ،نظارت (څارنې او پلټنې)،
317
او بشپړتیا یې یوه برخه ده.
د  USAIDپه وینا ،د بنسټیزو پروژو په پای کې  ،د پروژې د تطبیق سند چې د متحده ایاالتو او
افغان مسولینو له لوري السلیک شوی دی ،هغه ستنډرد دی چې افغات حکومت ته ورکول کیږي او د
پروژې له بشپړیدو یې خبروي ،د پایلو لڼډیز ورکوي ،او د پروژې مالکیت او مسولیت په رسمې توګه
ورلیږدوي .د تطبیق سند دا روښانه کوي چې افغان حکومت د آسانتیاوو او وسایلو پوره مسولیت او
محافظت په غاړه اخلي ،همداراز امنیت او د پایښت په موخه مناسب خدمتونه ،او د شونتیا په صورت
318
کې د هغو لګښتونه ورکوي.
که چیرته افغان حکومت د  USAIDپه بسپنه له بنستیزو پروژو موافقه شوې ګټه نه پورته کوي،
 USAIDد  SOAGله الرې د مناسبو قانوني سرچینو د موندلو هڅه کوي USAID .ټاکنه کوالی
شي ،او له خپل واک څخه ګټه پورته کوالی شی چې دا مسله له سیاسي یا نورو مواردو حل او په نښه
319
کړي.

کرهنه

کرهنه په افغان اقتصاد کې د پام وړ رول لوبــــــــوي .د افغانستان یواځې  12%ځمکه د کر وړتیا لري
او تر  6%لږه برخه یې کرل کیږي ،تر دې مهاله  80%افغانان په مستقیمه یا غیرمستقیمه توګه له
320
کرهنیزو الرو د ژوند اړتیاوې پوره کوي.

وچکالۍ او درمندونه
د وچکالۍ په وخت د خبردارۍ سیسټم شبکي یا  FEWS Netوړاندوینه کړې چې د  2012کال د غله
جاتو ملي محصول به تر منځنۍ کچې لوړ وي—او د غنمواو وړو سیمه ایز واردات—چې د افغانانو
د خوړو تر  70%زیاته برخه جوړوي—به نیمی ته را ټیټ شي 321.حال دا چې په شمال ختیځ کې په
لوړو پرتو سیمو او مرکزي غرنیو ځمکو ،او د پسرلنیو سیالب لرونکو سیمو—کي به دغه اټکل سم نه
وي او د محصوالت کچه به د خوړو له پلوه خوندیتوب له ګواښ سره مخامخ کړي FEWS Net .په
ګوته کړیده چې سږکال ډیری سیندونه او ذخیرې د اوبولګولو لپاره تر تمې زیاتې اوبه لري او په خړوبو
شوو ځمکو کې ،ددوهم کر لپاره شونتیا برابروي ،په ځانګړې توګه د وریځو او کتان په برخه کې .د وچ
فصل د پیلیدو چې د جون په سر کې یې وخت دی او تر اګست به دوام وکړي FEWS Net ،خبرداری
ورکړی چې د افغانستان ختیځې سیمي (په سر کې کنړ ،ننګرهار ،پکتیا ،لغمان والیتونه) به د کلني هندې
322
موسون له کبله له سیالبونو سره مخ شي.

د غذاي توکو قیمت
د خوړو بیي د ټیټیدو په حال کې دي خو تر اوسه هم تر هغي منځنۍ کچې لوړې دي چې د  2008کال
د ورستي سختې وچکالي تر پیل مخکي یې درلودي  .نړیوال خوراکې سازمان راپور ورکړ چې د غنمو
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بیه په مې کې راولویده ،دا بهیر د  2012د جنورۍ له میاشتې پیل شوی وو .په مهمو ښارونو کې د
غنمو بیه د اپریل په پرتله  4.1%را لویدلې وه او د تیر کال په پرتله  6.9%راټیټه شوې وه .د غنمو د
323
وړو بیه هم په مې کښې راښکته شوه ،چې د اپریل په پرتله  2.5%ټیټوالی ښيي.
دغه کچه د  2007کال له جنوري تر اوکتوبره د غلو د بیو تر کچې لوړه پاته شوې ،د  2008کال
تر وچکالۍ او په پایله کې د غنمو په وارداتو کې د محدودیتونو په نتیجه کښې د خوراکي موادو بیې
325
وختلې 324.د غنمو بیه  20.6%او د وړو بیه  33%تر بحران له مخکې کچې څخه لوړه شوه.

اړين خدمتونه

عامه خدماتو کې د افغان حکومت د پیاوړتیاوو وده به د اوږدمهاله ثبات په پایښت کې مرسته وکړي او
اوږدمهاله اقتصادي وده به رامنځ ته کړي .په دې ربع کې ،د امریکا متحده ایاالتو بیا هم په اقتصادي
ډګر کې د هغه هڅو څخه خپل مالتړ ته دوام ورکړ چه د امنیتي چارو د مسولیت د لیږد د بهیر لپاره
اړین او اغیزمن دي .دغه برخه د افغان حکومت د ظرفیتونو او خدمتونو د انکشاف په برخه کې د
امریکا هڅو ته ځانګړې شوې ده.

انرژي
د انرژۍ سکتور افغان حکومت او نړیوالې ټولنې ته د دی هیواد دبنسټزو زیربناوو په برخه کې یو
لومړیتوب دی .په دې ربع کې DoS، USAID، DoD ،د اضافی بریښنا د تولید ،د بریښنا د لیږد
ظرفیت لوړوالي ،اود بریښنا د توضیع لپاره د پایو سمبالولو په برخه کی له بیالبیلو پروژو څخه خپل
326
مالتړ روان ساتلی دی.

د انرژۍ د سکتور پراختیا
پدی ربع کی ،د متراکم طبیعي ګاز یا  CNGچه د شبرغان په والیت کې موقعیت لري د کانونو وزارت
ته تسلیم کـــړل شوو .په مې کې به تجارتی معاملې پیل کړي .د سټیشن د جوړولو مرسته د  DoDد
ثبات او تجارت لپاره د عملیاتو ځانګړې کاري ډلې  TFBSOله خوا شوې وه؟ لدې چې  CNGتر
پټرولو  50سلنه وړیا ده ،برسیره پر هغې پاکه ده TFBSO ،څرګنده کړیده چې د  CNGسټیشن دې د
327
تیلو وارداتو ته کمی وړکړی او د انرژي امینت دې په لوړه کچه چمتو کړي.
برسیره پر دې  USAIDله روانې بودیجې د  90ملیون ډالرو د تطبیق هغه سند السلیک کړ چې له
کانونو وزارت سره د ګاز د سکتور د پیاوړتیا په موخه شویدي ،همداراز د بریښنا یوې داسې کارخانې
ته چې  MW 200ظرفیت به لري د شبرغان له سیمو ګاز چمتو کوي او لدې سره به د انرژي امنیت
تامین شي ،موخه پکښې داده چې په وارداتي انرژۍ د افغانستان تکیه راکمه کړي .د جون تر ،28
328
 USAIDد  90ملیون ډالرو له جملې د  30ملیونو ژمنه کړیده.
329
 USAIDد انرژۍ په برخه کې دری روانې پروژې لري:
•د شبرغان د ګازو پراختیایي پروګرام :موخه پکښې داده چې د ګاز په برخه کې د افغان حکومت
ظرفیت لوړ کړای شي او تخنیکی مرستو ته د ځانګړې بودیجې له الرې وشي .اټکل شوی ټولیز
لګښت 35 :ملیون ډالره.
•د تره خیل د برق د کارخانې عملیات او محافظت :موخه داده چې د افغانستان بریښنا شرکت –چې
د بریښنا د خدمتونو ملي شرکت دی –ظرفیت لوړ کړای شي ترڅو د تره خیل د بریښنا د کارخانې
عملیات او محافظت په ولکه کې ونیسې .اټکل شوی ټولیز لګښت 30.5 :ملیون ډالره.
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افغان بریښناي ځواک د بریښنا د لینونو د تبدیلولو او په مصونه توګه د برقي قطبونو د ځای پر ځای کولو په تړاو د متحده
ایاالتو د فوځ د انجنیرانو قطعې سرتیرو لخوا د کارپه محال روزنه تر السه کړه .د افغانستان د زیربناوو د پروګرام په اړه
د سیګار څارنې د زیربناوو د عصري کولوپه موخه د متحده ایاالتو هڅو ته کتنه کړیده ،چې د بریښنا تولید ،لیږد او ویش
هم پکښي شامل دي( .د  USACEانځور د کارال مارشا ل لخوا)

د سيګار پلټنې
د افغانستان د زیربناوو د پروګرام په تړاو
یوې څیړنې کې  ،سیګار د پروژو ټاکنه،
پایلې ،او قانوني بشپړتیا ارزولې ده .د نورو
معلوماتو لپاره ،د  2سکشن  25مخ وګورئ.

•د کندهار – هلمند د بریښنا پروژه :موخه داده چې په کندهار او هلمند کی د برق درسولو سیسټم
پیاوړی شي .اټکل شوی ټولیز لګښت 266 :ملیون ډالر.
منظمه مفاهمه او همغږۍ ددې لپاره اړینه ده چې د افغانستان د انرژۍ د زیربناوو په تړاو د امریکا
د متحده ایاالتو او نورو بسپنه ورکونکو له مرستو مثمره او اغیزمنه استفاده وشي .د  USAIDپه وینا،
د امریکا د متحده ایاالتو له خوا په بسپنه شویو پروژو کې د متحده ایاالتو د اردو او ملکي مشرتابه تر
منځ ګډ بحثونه شویدي .د متحده ایاالتو پلې کوونکې ادارې لکه په افغانستان کې د متحده ایاالتو ځواکونه،
د امریکا د اردو د انجینیرانو قطعه DoS، USAID ،د زیربناوو د رغونو له کاري ډلو سره په منظمه
330
توګه همغږي لري او د افغانستان د زیربناوو د پروګرام ناستې جوړوي.
پدې ربع کې USAID ،په هغو دوو سیمه ایزو کنفرانسو کې ګډون وکړ چې د اسیایي پرمختیایي
بانک له لوری په الره اچول شوي وو—په استانبول او په مانیال کې—ترڅو د انرژۍ په برخه کې د
یوه منطقوي ستراتیژیک پالن وده وڅیړي USAID .په منظمه توګه له نړیوالو ملګرو سره لکه نړیوال
بانک ،اسیایي پراختیایي بانک ،د انرژۍ بین الوزارتي کمیسیون سره ناستې کوي  ،همداراز په نورو ګڼو
331
دوه اړخیزو او څو اړخیزو ناستو او کنفرانسونو کې وڼډه اخلي.

عامــــــــهمنفعتــــــــــونه
د بریښنا د لیږد د خپرولو او نښلولو پروګرام یا  PTECدمتحده ایاالتو په مرسته والړ پروګرام دی چې
د مالیې  ،اوبو او بریښنا له وزارت او د فغانستان بریښنا شرکت سره د مرستې په موخه را منځ ته شویده
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چې د افغانستان د انرژۍ د تولید ،لیږد او توضیع عصري کولو ته کار کوي .د  PTECد یوې برخې
په توګه  USAIDپدې کار کوې چې د افغانستان بریښنا شرکت تجارتي کړي او د عوایدو ټولولو ته یې
سمون ورکړي.
د  USAIDپه وینا د کابل د بریښنا خدمتونو د سمون  27میاشتنۍ پروژې یا  KESIPد کابل –
 DABSد عوایدو ټولول  59سلنه لوړه کړه ،او تخنیکي او سوداګریز زیانونه یې  12سلنه را کمه کړه.
 USAIDویلې دې چې  KESIPیو پایدونکی موډل رامنځ ته کړ چې په نورو والیتونو کې د DABS
332
د توضیح مرکزونو ته غځول کیدی شي.
د  2012تر مې USAID ،د  PTECله الری د تجارتی کولو د  140ملیونو ډالرو د پروژې له
جملي د  53.0ژمنه او تخصیص کړی او د  PTECله الری یې د کابل DABS -لپاره  49.1لګولي
دي .له  2010راهیسې  USAIDد کندهار له  DABSسره دعوایدو د ټولولو د سمون  ،د عملیاتو د
ضایعاتو د کمولو  ،او د ظرفیت د لوړولو او محافظت په برخه کې کار کوي .د  2012تر مې USAID
د  7ملیون ډالرو ژمنه وکړه او  6.9ملیونه یې تخصیص کړل چې له هغې جملې یې د افغانستان د
333
زیربناوو د بیارغولو د پروګرام له الرې  5.8ملیون ډالره ولګول.

د طبیعي سرچینو داوطلبي
لکه چې د سیګار په تیر دری میاشتني راپور کې راغلي دي ،د مارچ په سر کې د کانو وزارت د په
شپږو بالکونو (د سپړلو منل شوي سایټونه) کې د هایدروکاربنونو سپړل ،پراختیا او تولید داوطلبۍ ته
وړاندې کړل چې د افغان-تاجک سین په غربي سیمو کې پراته دي .پدغو هڅو کې د کانونو له وزارت
سره  TFBSOکړیده .د  TFBSOپدغو شپږو بالکونو کې شاوخوا له  900–700بیلر اټکل شوي
دي .د دې ربع له پای سره ،د  2012د جون په  ، 30د پام وړ دلچسپي ښکاره شوه 334.د کانونو وزارت
د شلو عالقمندو کمپنیو له جملې اته وړ وراندیز کونکي اعالن کړل :په متحده ایاالتو کې میشته اکسون
موبایل ،دوبۍ میشته دراګون آیل ،کویټ انرژي ،د هند  ONGCوندیش ،د برازیل پیترا انرژیا ،پاکستان
پترولیم ،د ټایلنډ  ،PTTاو د ترکیې TPAO. 335
د کانونو وزارت په وینا  60جیولوژیک جوړښتونه چې نفت او ګاز لري مکناتیسي او ګراویټی سرو
په اساس پیژندل شویدي .پدې ربع کې  ،له هغو 25 ،د معلومات ټولولو زلزله ایزې دوه بعدې الرو
چارو په واسطه نقشه په نښه شوې .معلومات به د داوطلبۍ دیوې برخې په توګه د وړاندیز کوونکو په
ولکه کې ورکړل شي 336.وړاندیزونه به د  2012د اکتوبر تر میاشتې د السرسي وړ وي ،وروسته لدې
چې د کانونو وزارت په ډیسیمبرکې هغه تر السه کړي او تحلیل پري وکړي TFBSO ،به د داوطلبۍ
ارزښت د پیسو له پلوه اعالن کړي TFBSO .تمه لري چې د اګست په میاشت کې د دریمې اټکل به د
337
کاربوهیدریتونو د څومره والې په تړاو الس ته راوړي ،خو دپیسو ارزښت به يې اټکل نشي.
پدې ربع کې  TFBSOد کانونو وزارت ته د تیر پول په جهیل کې چې د افغانستان په ختیځ کې
پروت دې هغو مشورو ته دوام ورکړ چې هایدروکاربنونه دې داوطلبۍ ته وړاندې شي .تمه کیږي د
338
داوطلبۍ رسمي اعالن به د  2012په اګست کې وشي،که څه هم تر اوسه مهال ویش ندی تایید شوی.

د  TAPIد بیو تړون
د مې په  23هند ،پاکستان ،او ترکمنستان د ګازو د بیو تړون السلیک کړ ،او افغانستان او
ترکمنستان د ګاز په برخه کې د همغږۍ په اړه د اوږدمهاله پوهاوی یاددښت السلیک کړ .دا د
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د افغانستان د زیربناوو د بیارغونې د پروګرام له
الرې ،د چټک غبروګون کاري ځواک و ګمارل شو
تر څو د هغو زیربیایي پروژو اړتیاوې په نښه کړي
چي لڼډ مهالې دي او یا محدود امکانات لري ،یا
چټک غبرګون ته اړتیا لري .دا پروګرام په پام کې
لري چې دهغو محدودو ناڅاپه ،بیابیا پیښیدونکو
تخنیکی اړتیاوې چې مالتړ ته ضرورت لري ژر تر
ژره حل برابر شي تر څو ورسره تړلې غټ فعالیتونه
له خڼډ سره مخ نشي.
سرچینه ” ،USAID :د افغانستان د زیربناوو او بیارغونې پروګرام یا  – IRPد چټک
غبرګون عمومې خدمتونه“ ،د الس رسي نیټه .7/11/2012

اقتصادي او ټولنیزه پرمختیا

ترکمنستان -افغانستان -پاکستان-هند  TAPIیوه برخه ده 339.د  TAPIد پروژې د خبرو اترو مخه له شلو
کلونو راهیسي د ځینو د ځینو موانعو له امله ډب ده .دا پروژه داسې طرح شویده چې د ترکمنستان ګاز
دې د افغانستان او پاکستان له الرې هند ته ولیږدول شي .ددغې پروژې بشپړه پلې کیدنه به افغانستان ته
ترانزیتي عواید ور په برخه کړي ،د انرژۍ امنیت به پیاوړی کړي،او د وریښمو دنوی الرې د یوه موډل
بڼه به ونیسي چې امریکا یې مالتړ کوي 340.پر پایپ الین د عملیاتو لپاره تر اوسه هم یوه سوداګریز
چوکاټ او تخنیکی مرستو ته اړتیا ده ،د نړیوال مالي مدیریت په وینا شاوخوا  7.6ملیارډ ډالر لګښت
341
غواړي.
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ښوونه او روزنه (معارف)
د طالبانو په واکمنۍ کې تر یو ملیون لږ ماشومان مکتب ته تلل .حال دا چې له  2002راهیسې اته ملیونه
342
زده کوونکي او تر  63,000ډیر محصلین مکتبونو ته شامل شویدي او  614ښونځې جوړ شویدي.
د  2012تر مې  USAIDد معارف په سکتور کې د شپږو پروژو اداره چې ټولیز ارزښت یې 195.3
ملیونه کیږي اداره کوي 343.له  2009تر  2012مالي کال  USAIDد اقتصادي مالتړ د بسپنې له
الري دمعارف پروګرام ته  416ملیونه ډالر ځانګړي کړیدي .لکه په  416شکلکې چې راغلي دي.
344
دغې ادارې د  2013مالي کال لپاره کانګرس ته د  95ملیونو ډالرو بودیجې توجیه وړاندې کړیده.
 USAIDهیله لري چې د معارف په برخه کې پانګونه به افغانستان د خصوصي سکتور ودې ته ال ډیر
345
مساعد کړي.

د معارف اهداف او صنعتي اړتیاوې په یوه لیکه کې راوستل
تردې مهاله د پانګونو او الس ته راوړنو باوجود USAID ،ویلي چې نه دلوړو زده کړو د نصاب کیفیت
او نه د فارغینو کیفیت د هغو سکتورونو وړتیاوې چې د افغانستان ودې ته مهمې دي پوره کوالی شي.
فارغین د کار موندلو لپاره ډیرې سختې تیروي او د خصوصي سکتورکمپنۍ دا غوره بولي چې تکړه
346
کارکوونکې له هند ،ترکیې ،او نورو هیوادونو راولي.
د  USAIDپه وینا د عامو لوړو زده کړو موسسو کیفیت په ټوله کې ټیټ دی –د ښونځیو نصاب
زوړ دی – او د ښوونکو زده کړې عمومآ محدودي او نیمګرې دي(.یواځې  35سلنه ښوونکې د فراغت
اسناد لري) ،او البراتواري آسانتیاوې نیمګرې دي .برسیره پردې ،لوړو زده کړو ته د داوطلبینو شمیره
347
د هغو د جذب تر ظرفیت ډیره لوړه ده.
د  USAIDپه وینا د عامه سکتور تخنیکي ښونځي او د مسلکي زده کړو او روزنو چمتو کوونکي
له پامه غورځیدلي دي .هغو د زده کوونکو لپاره د مشخصو تګالرو او موخو د نه لرلو له کبله داسي
کسان نشي روزالی چې د تجارت او صنعت غوښتنو ته ځواب وویالی شي .هغوی مشخصو تګالرو او
موخو يواځي محدودی زده کړې ورکوي .او ډیری هغه شیان چې ښوول کیږي زاړه او پخواني مهارتونه
دي .ددوی په پرتله د خصوصي سکتورتخنیکي ښونځي پر سوداګریزو برخو ډیرتاکید کوي او داسي
کورسونه چي تقاضا ورته کیږي وړاندې کوي .ددې توپیر له څرګندیدو سره ،د دولت د ملي لومړیتوبونو
پروګرام  1دغه اړتیا چې په عامه سکتور کي باید تخنیکي او مسلکي زده کړې د مارکیت له غوښتنو
348
سره اړخ ولګوي و پیژندله.
حال دا چې  ،د کار د مارکیت د اړتیاوو په اړه معلومات ال تر اوسه د السرسي وړ نديUSAID .
جوته کړه چې د څو کلونو راهیسي د کار نړیوال سازمان د کار د ملي مارکیت سروې لپاره د بسپنه
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ورکوونکو د مالتړ غوښتنه کړیده .تیرکال ،د بریتانیا د نړیوالې پراختیا دیپارتمنت هوکړه وکړه چې د 5
ملیونو په ارزښت څیړنې ته بسپنه ورکړي چې د افغانستان له  CSOسره په همکاري به ترسره شي.
خو بیاهم  ،مطالعه د ناڅرګندې مودې لپاره لدې کبله وځنډول شوه چې  CSOتر اندازې زیاته خپره
349
شویده.
د افغانستان د کاري ځواک د پراختیا یا  AWDPد دوه کلن پروګرام په اړه تمرکز ته د مرستې په
موخه ،چې د  2012کال په اپریل کې پیل شوی دی USAID ،د کار د مارکیټ اود وړو او منځنیو
تشبثاتو په اړه سروې په الره واچوله چې په هغو شپږو ښارونو کې چې  AWDPته وړاندیز شوي وو
په نظر کې وو .ورته نورې سرویګانې به هم د پروګرام تر پایه په الره واچول شي—تر دوو کلونو
زیاته موده کي څلور داسې پروګرامونه چې  --د شپږو میاشتو په وقفه کې به تر سره شي ،موخه داده
چې پرمختګ وارزوي AWDP 350.داسې پروګرامونو ته السرسی برابروي چې د کار د مارکیت د
غوښتنو سره سم مسلکي تعلیمات او روزنې په الر واچوي .د تجارت د ادارې روزنیز پروګرامونه ،د
تجارتي پراختیا مالتړ ،مالي اعتبار ،او د کارموندلو خدمات وړاندې کوي 351 .تر دې ربع په افغانستان
کې د ماسترې لس پروګرامونه روان دي .دوو ته پکښې د  USAIDپه مالتړ پراختیا ورکړل شوه :د
دوهمې ژبې په توګه د انګریزي زده کره  ،عامه پالیسۍ او اداره .نوری برخې دري ،پښتو ،ساینس،
مذهبي زده کړې (شرعیات) ،معارف ،رغونیزه انجینري ،هایدرولوژي ،او د تجارت اداره .تر دې ربع د
352
 PhDپروګرامونه نه وو پیل شوي.

تازه خبر :د  USAIDد لوړو زده کړو پروژه
پدې ربع کې ،د معارف د پروګرام ماستران (چې د  USAIDد لوړو زده کړو د پروژې یوه برخه ده)
د  22زده کوونکو دریمه ډله فارغه کړه ،چې د فارغینو ټولیزه شمیره یې  65ته لوړه کړه.دد  22زده
کونکو دوه ډلې همدا اوس د زده کړو په حال کې دي .ددغو لومړنیو دریو ډلو ټول فارغین د ښونې او
روزنې د پوهنځۍ غړي دي چې د زده کړو له پای ته رسولو سره سم خپل پوهنتون ته را ستانه شویدي.
USAIDوویل چې لږ تر لږه  17فارغینو په خپلو پوهنتونو کې صالحیت لرونکې مقامونه الس ته
353
راوړي دي.

روغتیا
افغانستان له نړیوالې ټولنې سره په ګډه پر دې کار کوي چې بنسټیزو اقتصادي او ټولنیزو شاخصونو ته
وده ورکړي .د افغانستان د مرکزي احصایي یا CSOاو  UNICEFپه وینا د راپور چې پدې ربع کې
خپور شودا جوته شوه چې له  24–20کلونو ښځو  24سلنه په اتلس کلنۍ کښې ماشوم زیږوي .شاوخوا
 80سلنه افغان میرمنې د زیږون کنترول هیڅ ډول نه کاروي ،په دې راپور کې د مور د زده کړې له
کچې او زیږون له ټیټ عمر سره پیاوړی تړاو موندل شوی دی .د تغذي له پلوه ،پایلو ښوولې ده چې
تر پنځو کلونو د ټیټ عمر یو په دریمه برخه ماشومان له منځنۍ تر شدیدې کچې لږ وزن لري .د نیمی
شاوخوا له بشپړې ودې په منځنۍ کچه بې برخې دي ،او د یو پنځمې شاوخوا له منځنۍ تر شدیدې کچې
354
ډنګر دي.
د کمزوزې احصایوي راپورونو او څرک معلومولو برسیره ،فکر کیږي چې په افغانستان کې د HIV
پیښې ټیټې دي ،خو دا هیواد د دغه مرض د خپراوۍ له لوړ خطرسره مخ دی .د نشه اي توکو وریدي
استعمال د هیواد په کچه خپور شوی دی؛ په ښځو کې په ټوله کې او په بدلمنو ښځو کي په ځانګړې توګه

د متحده ایاالتو د کانګرس لپاره راپور  Iجوالی 2012 ،30
ا
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د  HIVپه اړه پوهاوی ډیر کم دی ،همداراز له هیواده بهر د کډوالو لوړه شمیره د خطر یو بل المل دی.
د  CSO/UNICEFراپور موندلې ده چې له  15-49کلنو ښځو یواځې  26سلنې د  AIDSپه اړه
اوریدلې دي ،خو یواځې  2سلنه د  HIVد مخنیوي او خپراوي په اړه مناسب معلومات لري .مقامات
هیله لري چې د  HIVپه اړه د ښځو پوهاوی او خبرتیا د دغه تهدید د حل الری کلۍ دهCSO 355.
او  UNICEFد نارینه و سروې ونکړه ،او نه د  HIVپه اړه دهغوی د خبرتیا او پوهاوۍ کچه او په
مخنیوي او خپراوې کې د هغو رول موندلی دی.

د معافیت کچه
 CSOپه خپل راپور کې د افغان حکومت هغه اندیښنې بیا تکرار کړې چې د واکسین له ناکافي پوښښ
څخه یې کړیدي .یواځې  25سلنه ماشومان تر یوکلنۍ مخکي د واکسین چانس الس ته راوړي .یواځې
 18سلنه له  23–12میاشتو ماشومان واکسینونه په بشپړه توګه الس ته راوړالی شي ،او یواځې 31
ماشومان د واکسین کارتونه لري .په هغو واکسینونو کې څوځله اخیستل یې اړین دي ،تر ټولو لوړ پوښښ
په لومړي ځل کې لیدل کیږي .له  2010تر  2011کال پوري 66 ،سلنې ماشومان تر یو کلني مخکې د
356
پولیو واکسین ترالسه کوي .او تر دریم ځل واکسین  42سلنه کموالی پکښې راځي.

د پولیو له منځه وړل
د  2012کال په شپږو لومړیو میاشتو کې  ،د پولیو د لسو پیښو راپور ورکړل شو ،دا راپور د نړیوال
روغتیایې سازمان د احصایو پر بنسټ خپور شوی دی 357.د عامې روغتیا د وزیر په وینا افغانستا د هغو
دریو هیوادونو په ډله کښې دی چې تر اوسه هم پولیو پکښي تر خپریږي ،المل یې دا ښودل شوی چې په
نا امنه سیمو کښې کمپاین په مناسبه توګه نه تر سره کیږي او یا په ځینو سیمو کښې روغتیایې چاپیریال
شتون نلري .وزیرپر میندو او پلرونو ټینګار وکړ چې تر پنځو کلونو واړه ماشومانو ته د پولیو واکسین
وکړي او دعامه پوهاوې په را منځ ته کولو کې یې د میډیا مرسته وغوښته 358.وزارت پر دې کار کوي
چې په سویلي والیتونو کښې د پولیو د منځه وړلو لپاره د واکسین دایمي ډلې جوړې کړي؛ د جوالی په
 7د پولیو او شړي واکسین کمپاینونه په  15والیتونو کښې په الر واچول شول .او د کندهار او هلمند په
359
ځینو برخو کښې د جوالی له  14تر 19پوري په پالن کښې دي.

سوداګري یا راکړه ورکړه
پدې ربع کې USAID ،د افغانستان د ګمرک له ادارې او د افغانستان له سرحدي پولیسو سره یوځای
کار وکړ تر څو له ازبکستان سره په ګډه پوله د حیرتان بندر کښې سوداګرۍ ته وده ورکړي او له
ناقانونه فعالیتونو څخه مخنیوی وکړي .ددې ګډ کار له الري چې د سرحدي پولیسو موډل نومیږي،
 USAIDدغه افغان ادارې په منل شویو نړیوالو الرو چارو روزي ،او د قاچاق ،نشه اي توکو ،اداري
فساد او تصفیوی عملیاتو په برخه واضح مسولیتونه او قوانین ورته جوړوي .ددغو روانو اکتشافي
عملیاتو تر چتر الندي ،د ګمرک فعالیتونه  24ساعتونو ته ورسیدل ،دا په خپل وار قانوني تجارت او
اقتصادي پیاوړتیا ته الر هواروي .دا پروګرام د  IMFد غوښتنو مطابق کار کوي ،او د بري په صورت
کښې به دغه پروګرام دوو نورو بنادرو ته و غځول شي—یو به یې له تاجکستان سره په سرحد د
360
شیرخان بندر وي او دوهم به له ایران سره د اسالم قال بندر وي.
د جون په  18د سوداګرۍ نړیوالې ادارې یا  WTOدغې ادارې ته د افغانستان وختي السرسي څخه
مالتړ وکړ .افغانستان د  2004په نومبر کښې د دغې ادارې غړیتوب ته غوښتنه وړاندې کړه چې موخه
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یې د  2014تر پایه د غړیتوب د حق تر السه کول وو .د افغانستان د غړیتوب حقوق پدغه هیواد کښې د
اصالحاتو د په پلې کولو ،د  WTOد قوانینو پیروي ،او له بیالبیلو انفرادي غړو سره پر ځانګړو هوکړه
مباحثه او په ټوله کښې له  WTOسره یو ځای کار ته وردانګل شامل دي USAID 361 .پدغه هڅه
362
کښې د السرسي د آسانه کولو او تجارت له الري مرسته کوي.

سیمه ایزه همکاري
لکه مخکې چې روښانه شوه ،د متحده ایاالتو د بیارغونې د ستراتیژۍ یوه کلیدي موخه داده چې د
وریښمو د نوې الري د لومړیتوب له الرې د پراخې سیمه ایزې اقتصادي بشپړتیا تقویه ده .ددغه
لومړیتوب پرمخ بیولو ته د متحده ایاالتو یوه الره دا ده چې له افغان حکومت او سیمه ایزو او نړیوالو
ملګرو سره په هغو کنفرانسونو کښې ګډون وکړي چې د پالیسۍ د سمون غوښتنو او زیربناوو پیژندنه او
363
لومړیتوب ورکول پکښې شامل دي.
پدې ربع کښې افغانستان په یو لړ سیمه ایزو ناستو کښې پدې موخه ګډون وکړ چې اقتصادي
364
همکاري او سوداګریزې اړیکې پیاوړې کړي .لکه “آسیا د زړه ” د وزیرانو په کچه کنفرانس ،په
365
بجنګ کښې د شانګهای د همکاریو د سازمان ناسته ،چې افغانستان ته پکښې د ناظر موقف ډالۍ شو،
په افغانستان کښې د دهلي د پانګونو کنفرانس ،چې په افغانستان کښې یې بهرنیو پانګونو ته د فرصتونو
موقع ښکاره کړه 366 ،په یوې کښې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر ژمنه وکړه چې په افغانستان کښې
موجود د بیارغونې والیتې ټیمونه منحل کړي او امکانات او زیربناوې یې افغان حکومت ته تسلیم کړي.
367

برسیره پردې ،افغانستان او جرمني یوې دوه اړخیزې موافقې ته سره ورسیدل چې د دوامدارې
اقتصادي ودې ،پوهنې ،روغتیا ،انرژي ،اوبو ،او ملکي هوانوردۍ په برخو کښې همکاري پکښې شامله
وه 368.افغانستان او استرالیا یو هراړخیزه اوږدمهاله ګډ تړون السلیک کړ چې ،په اوږدمهاله اقتصادي
پراختیا تاکید کوي ،د حکومت له ظرفیتونو مالتړ ،او د افغانستان له طبیعي سرچینواو کرهنیز سکتور
څخه مالتړ شامل دي 369.افغانستان او قزاقستان ګڼ تړونونه السلیک کړل لکه د پانګونې د همکاریو
پراختیا چې په الندینو برخو کښې د راتلونکې لپاره مرستې شاملې دي.لکه د ریل د پټلۍ ترانسپورت،
کانونه ،کرهنه ،مخابرات او د انرژي سکتورونه 370 .افغانستان او چین د ګډو ستراتیژیکو همکاریو
تړون السلیک کړ ،چې د  2012کال په اوږدو کښې افغانستان سره د  23.8ملیون ډالرو مرسته او د
دوه اړخیزو سوداګري لپاره لپاره د ژمنو بیا تازه کول شامل وو ،پانګونه او اقتصادي همکاري هم د هغو
371
یوه برخه وه.

نورې ناستې
پدې ربع کښې نورو ناستو هم د افغانستا په راتلونکي اقتصادي ودې مباحثه وکړه .د ( )G-8مشران د
مې په  19–18د کیمپ ډیویډ په مریلینید کښي سره کيناستل او دافغانستان د اقتصادي لیږد په شمول یې
ځیني لویې نړیوالې اقتصادې ،امنیتي ،او سیاسي ننګونې راوسپړلې 372.د  G-8هیوادونو ژمنه وکړه
چې د افغانستان له هغو هڅو به مالتړ وکړي چې دکونیو عوایدو دلوړولو ،حکومت د ظرفیت د لوړولو،
د لګښتونو سمه اداره کې یې لري ترڅو په نړیوالو بسپنو تکیه راکمه کړي او د افغانستان خصوصي
373
سکتور ته وده ورکړي.
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د آســـــیا زړه :د وزیرانو په کچه یو کنفرانس
په تجارت ،پوهنه او پراختیا کښې د سیمه ایزې
همکارۍ د تقویې په موخه دایر شو .ګډونوال
هیوادونه افغانستان،آذربایجان ،هند،چین ،ایران،
قزاقستان ،قرغزستان ،پاکستان ،روس ،سعودي
عرب ،ترکیه ،تاجکستان ،ترکمنستان ،امارات
متحده عرب او ازبکستان وو .متحده ایاالت یو
مالتړ هیواد دی.

سرچینه :د افغانستان سفارت ” د آسیا د زړه د وزیرانو د کنفرانس اعالمیه
“ 6/14/2012د السرسي نیټه .6/25/2012
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په شیکاګو کښې د ناټو په ناسته کښې چې د مې په  21–20جوړه شوي وه ،برخه والو د افغانستان د
حکومتدارۍ ،اقتصادي،امنیتي ،او ټولنیزې ودې سره خپله ژمنه بیا تکرار کړه .هغو د افغانستان د ثبات
374
لپاره دسیمه ایزې همکارۍ په اړتیا تاکید وکړ
د جوالی په اتمه د ټوکیو په کنفرانس کښې ،بسپنه ورکوونکو د افغانستان د اوږدمهاله اقتصادې ودې
او مالې خودکفایي په تړاو خپلې موخې له سره تکرار کړې .بسپنه ورکوونکو ژمنه وکړه چې د بهرنیو
مرستو  80سلنه د افغانستان له ملي لومړیتوبونو سره برابر پر اقتصادي ګټو ،د عوایدو تولید ،کارموندلو
او بشري ودې باندې لګیږي .لږ تر لږه د پراختیایي مرستو  50سلنه به د بودیجې له الرې وي .نړیوالې
ټولنه ژمنه کړیده چې د  2015کال څخه به له افغانستان سره 16ملیارد ډالر مرسته وکړي او تر 2017
375
کال پوري به یې مالتړ روان وي.

ترانسپورټیشن
په ټوله کښې د افغانستان د ترانسپورتي زیربناوو ستونزه لدې کبله چې مارکیت ته په ټولو صنعتونو کښې
السرسی محدودوي تر اوسه هم سوداګرۍ او اقتصادي ودې ته خڼډ دی 376.دغه نیمګرتیاوې په ځانګړې
توګه د خدماتو او کرهنې سکتور کښې ستونزې راوالړوي چې دا مهال د  GDPلویه برخه جوړوي،
377
خو د  DoSپه وینا به په راتلونکو کلونو کښې د کانونو په صنعت کښې هم ننګونې را منځ ته کړي.
د بیلګې په توګه د کانونو سکتور د ریلوې پټلیو او سړکونو ته اړتیا لري چې له ګاوڼډیو هیوادونو سره
ونښلول شي 378.نیمګړې ترانسپورتي شبکې برسیره پردې د کار موندلو پر فرصتونو او بیو اغیز شندي،
همداراز کورني او نړیوالې پراختیایي مرستې او دکارمونلو فرصتونه او د بشري مرسته رسول ته خڼډ
پیښوي .پدې ربع کښې ،متحده ایاالتو د افغانستان ترانسپورتې سکتور د پیاوړتیا لپاره خپلو هڅو ته دوام
ورکړ ،په دې لړ کښې یې د ترانسپورتي قوانینو پراختیا ،اداري ستراتیژي ،د وزارت ظرفیت ،او له
379
نړیوالو معیارونو سره اڼډول په برخه کښې کارکړی.

د ریل پټلۍ
متحده ایاالت او نړیوال ملګرې له افغانستان سره د ریل پټلۍ پراختیا ته مرسته کړیده او موخه دا ده چې
یو دوامدار او ګټور سیستم رامنځ ته کړي .پدغو هڅو کښې مرکزي پاملرنه د ریل پټلۍ اداره جوړول
او د مصونیت عملیاتو او رغونیزو معیارونو تنظیم او ځای پر ځای کول دي .افغانستان د ریل پټلۍ په
برخه کښې هیڅ ریښتونې وده نلري ،همداراز عملیاتي تجربه ،خپل ظرفیت نلري همداراز تر اوسه دې
هوکړې ته ندی رسیدلی چې کوم دولتي وزارتونه دې پرې نظارت وکړي .په دې بنسټ  ،د متحده ایاالتو
380
د ترانسپورت وزارت یا  DoTد ریل د پټلۍ د ملي ادارې جوړول د یو لومړیتوب په توګه پیژني.
د  2011له سپټمبر راهیسي ،د  DoTد ریل پټلۍ سالکار د کانونو په وزارت کښې دی ،له وزیر
سره د ریل پټلۍ د کارپوه په توګه کار کوي .په تیره ربع کښې د ریل پټلۍ د نوې ادارې چوکاټ د کانونو
او ترانسپورت ،ماليي ،عامه ګټو او ملکي هوانوردۍ وزارتونو او د ولسمشر ستر اقتصادي سالکار ته
وړاندې شو .د ادارې د جوړولو تصویب د وزیرانو د شورا پرغاړه دی DoT .خبرداری ورکوي چې
که دغه مسله ژر تر ژره تصویب نشي ،د اروپایې اتحادیې او آسیایي پراختیایي بانک بسپنې چې د ریل
381
پټلۍ اداري پراختیا ته ځانګړې شویدي په خطر کې دي.
د کابینې تر تصویب پورې په کابل کښی د متحده ایاالتو اود  DoTد ریل پټلۍ فدرالي ادارې مسولینو
او نورو امریکایي ادارو د نړیوالو ملګرو سره یو ځای په دې کار کوي چې د چارواکو د غوښتنو
پراختیا څخه مالتړ وکړي—چې د پراختیایې ستراتیژۍ څخه نیولې د کارکوونکو د بنسټیزو وړتیاوو
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پورې به شاملې وي .پدې ربع کښې ،په کابل کښې د متحده ایاالتو سفارت د ریل پټلۍ د پراختیا هغو
ستندردونو ټیټه ضروري کچه او د مصونیت غوښتنې چمتو او خپرې کړې .دوی همداراز د افغان
حکومت کارکوونکي د اصالحي قانون جوړونې ،پیاوړتیا او عملیاتي څارنې په برخه کښې وروزل او
382
پلټنه یې وکړه.

د ریل لیکه
د جون تر  ،27افغانستان له حیرتانه تر مزارشریف پوري د ریل لیکې کار بشپړ کړ .لکه د سیګار د
 2012د جنوري په دری میاشتني راپور کښې چې هم راغلې وو ،د ازبکستان ملي ریل لیکو د  75کیلو
مترو په اوږدوالې په هغه ریل لیکي کار پیل کړ چې د حیرتان له لیږدیز ترمینل څخه چي د ازبکستان په
384
سرحد کښې پروت دی تر مزارشریف پوري بشپړکړ 383.لګښت یې  170ملیونه ډالړ وو.
افغان حکومت ،بهرني صنعتي ملګري ،او د بسپنه ورکوونکو نړیواله کمیټه پرهغو دریو وړاندیزونو
385
کتنه کوي چې د نورو ریل لیکو د دهلیز جوړول په پالن کښې لري:
•ختیځ – لویدیځ دهلیز .د  1,094کیلومترو په اوږدو دغه لیکه به د هرات څخه تر شیرخان بندر
پورې و غځیږي او د ایران او تورغونډۍ او له شبرغان څخه اندخوی او آقینه په لور به یې هم
خاښونه غځول کیږي ،چې له ترکمنستان سره به سوداګریزه الر پرانیزي ADB .اټکل کوي چې
دغه دهلیز به  7ملیارډ ډالره لګښت وغواړي ،سره لدې چې د هرات  -ایران خاښ ندی پکښې
حساب شوی ADB .ژمنه کړې چې له شبرغانه تر اندخوي پوري لګښت یې په غاړه اخليو  ،خو د
 DoTپه وینا تر اوسه مهال ویش ورته سمبال شوی ندی ADB .یوه مطالعه په الر اچولې ده چې
له هرات څخه تر شبرغان پورې برخه او ورسره تړلې د هرات – تورغونډۍ او شبرغان -اقینه
برخې هم شاملې دي .موخه داده چې عملې کیدو ته یې شرایط و څیړي.
•شمال – سویل دهلیز .د  500کیلومترو په اوږدوالې دغه لیکه به له کندزه تر کابله وغزیږي او له
بامیان څخه به تیريږي ،چې لدې سره به د حاجي ګک د اوسپنو کان ته السرسی هوار کړي .یوه
خاښه به له کابله عینک ته وغځیږي او دعینکو د مسو کان ته به السرسی هوار کړی او دوهمه به
تورخم ته وغځیږي او پاکستانې ریل پټلۍ له سیسټم سره به ونښلول شي .د  DoTپه وینا ADB
اټکل کوي چې د جالل آباد تورخم ریل لیکې لګښت به  196ملیونه ډالر وي .د حاجي ګک د کان
د داوطلبۍ د ګټلو د یوې برخې په توګه د هند د سټیل چارواکو ژمنه کړې چې ددغه دهلیز رغولو
ته به  1ملیارډ ډالر ورکړي .د عینک د مس د کان د داوطلبۍ د ګټلو د یوې برخې په توګه د چین
د میتالورجیکل ګروپ کمپنۍ یا  MCCڅخه غوښتنه شویده چې تر  2013کال پوري د کابل
مزارشریف د ریل لیکې په اړه د چمتوالې مطالعې پیل کړي.دوی به همداشان یوه مطالعه چې ټول
دهلیز به پکښې شامل وي په الر واچوي MCC .تر اوسه د ریل لیکې د لګښتونو بسپنې ته ژمنه
نده څرګنده کړې.
•جنوبي دهلیز .د  1,200کیلومترو په اوږدو دغه لیکه به له هراته کابل او کندهار ته او له کندهاره
چمن ته وغځیږي ،چې له پاکستانی ریل لیکې سیسټم سره به ونښلول شي .د  DoTپه وینا ADB
اټکل کوي چې د کندهار -چمن څانګه به  204ملیون ډالر لګښت ولري.
د اوبو لیکې
د سیګار د  2012د جنوري په درس میاشتني راپور کښې په ګوته شویدي چې اوزبکستان سرحد ته
نږدې د لیږد ترمینل ال له مخکې اعظمي ظرفیت ته رسیدلی دی او په میاشت کې  4,000ټنه مال
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ورڅخه تیریږي .نړیوال بانک اټکل وکړ چې د تګ راتګ کچه به احتماآل له شیږو تر لسو ځلو لوړه شي
ځکه له مرکزي آسیا واردات زیات شویدي 386.د غوښتنو د پوره کولو د مرستې لپاره DoT ،د ترمینل د
عملیاتو ارزونه وکړه او یې موندله چې د ظرفیت لوړولو ته د وسایلو  ،کارکوونکو او اغیزمنتیا په برخه
387
کې اړتیا لیدل کیږي:
•اغیزمنتیا :له ازبکستان څخه راتلونکې اورګاډې بیالبیل مالونه لیږدو ي چې د آزادۍ له پله تیریزي
ا و د حیرتان د ګمرک انګړ ته درومي .د ګمرکي تصفیې وروسته اورګاډی د حیرتان د انګر ویشل
شوې سیمې ته چیرته چې د تیلو ،غنمو ،لرګو او اوسپنو اورګاډي سره جال کیږي ،ورځي .دغه
حالت د عملیاتو لړۍ پڅوي DoT .سپارښتنه کوي چې ازبکستان دې داسي اورګاډي چې د مالونو
لپاره ځانګړې وي په کار واچوي چي لدې سره به د افغانستان ګمرکې تصفیه ال آسانه او اغیزمنه
کړي.
•وسایل :په حیرتان کې یواځې یو خوځیدونکی ماشین دی (چې اورګاډي د منظمو خوځیدلو لپاره
باروي او تشوی) DoT .سپارښتنه کوي چې د بدلونکو ماشینونو ا و اسبابو شمیر دې زیات شي تر
څو د وړتیاوو ځواب ووایي.
•کارکوونکي :افغانستان کله هم د ریل پټلۍ نده درلودلې او په دې برخه کښي محدود تخنیکې ظرفیت
لري DoT .سپارښتنه کوي چې د ریل لیکې د روزنو پروګرام ته دي پراختیا ورکړل شي ،چې د
ریل لیکې د شرایطو په اړه د کار په ساحه او ټولګیو کښې زده کړې ورکړل شي .دا به د معیاراتو
عملي کولو اویوشانتوب ته الر هواره کړي.
 DoTد ګڼو ریل لیکو د اډو ارزونه وکړه( ،د مالونو د اداري سیمي چې واټونه ،زینې ،وسایل او
ودانۍ ولري) .دغې مفصلي ارزونې چې د خپل ډول لومړنۍ ده دوهمه او دریمه اډه تر پوښښ الندې
راوسته (لومړنۍ اډه یواځې بیړۍ لري لدې کبله ونه ارزول شوه) ،همداراز یې د نیاب آباد 4او د مزار
 5اډه وارزوله DoT .وموندله چې ګڼې لویې او وړې پراختیاوې په سایټونو کښې رامنځ ته شویدي،
او د وسایلو ،زینو ،ترافیکې ګڼې ګوڼې اصالح ،د واټونو رغونه ،ناکافي امنیت ،بریښنایې نیمګرتیاوې،
او د سټنج وړوکې ساحه سمون ته اړتیا لیدل کیږي .په څیړل شویو سیمو کښې د درجو او ترکیبونو
388
نیمګرتیاوې ولیدل شوې.

تجارتي هوای چلند
پدې ربع کښې ،متحده ایاالتو د افغانستان له هڅو څخه د مرستو او مالتړ لړۍ روانه ساتلې ده چې پکښې
افغانستان هڅه کوي چې د د هوایې چلند ظرفیت له نړیوالو سنتدردو سره برابر کړي DoT .د افغانستان
د هوایي چلند د امنیت ریاست پراختیا په موخه مرسته وکړه همداراز یې د الوتنو د مصونیت د څارنې
ادارې سره د ظرفیت لوړولو په برخه کې مرستو ته دوام ورکړ .همداراز یې د هوایې چلند د مقرراتو
د تنظیم نوې کول او د یو اداره اې جوړښت طرح چې د ملکي هوایې چلند ادارې یا  CAAسره په
پیوستون کښې وي کار وکړ .د  CAAبنسټیزه موخه داده چې د نړیوالې ټولنې معیارات په بشپړه توګه
الس ته راوړې ،او د هوایې چلند څارنې ته تنظیمات برابر کړي CAA .به د ملکي هوایي چلند د قانون
دیوې برخې په توګه جوړ شي ،چې د کابینې له خوا په دې ربع کښې تصویب شو ،د ولسي جرګې له
خوا تیر شو او د مشرانو جرګې له ځینو بدلونوسره تایید کړه 389.دواړه نسخې باید مخکې لدې چې د
390
ریس جمهور له خوا توشیح شي  ،ملي شورا باید هوکړې ته پرې ورسیږي.
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پدې ربع کې DoT ،د  USAIDلخوا بسپنه شوی دری کلن پروګرام اعالن کړچې  10.6ملیونه
ډالر ارزښت به لري .موخه دا ده چې  75–70د هوایي ترافیک کنترولران 16 ،تکنیشنان ،او 8–6
اضافي د الوتنې د مصونیت پلټونکو ته روزنه ورکړه چې موضوع یې د هوایي ترافیک د کنترول
بنسټونه او د الوتنې مصونیت دی ،او د سیمه ایزهوایي چلند اکاډمۍ کښې به دایره شي .دا پروګرام به د
ملکي هوایي چلند د نړیوال سازمان غوښتنو سره موافق وي ،او د فدرال هوایي چلند ادارې کارکوونکي
391
به پلټنه ورته سمباله کړي.

د معدنونو د رایستلو پروګرام
 USAIDد  2012مالي کال عملیاتي پالن لپاره  15ملیونه ډالر لري.تر څو د د افغانستان د پایښت لپاره
په کانونو د پانګونې او پراختیا یا  MIDASپرګرام له الرې د بهرنيو صنعتي کمپنیو مالتړ جلب کړي.
392
پدې ربع کښې لګښتونه ندي شوي.
پدې ربع کې ،د  USAIDد انجینیرانو د کیفیت د تامین او لوجستیکې مالتړ پروګرام د کانونو له
وزارت سره مرسته وکړه چې د عینک د کلتوري سرچینو د بیا ژوندي کولو پروګرام  ،د عینک د مسو
کان ،د حاجیګک د اوسپنې داوطلبۍ سره تړلې تخنیکي مسایل په نښه کړي USAID .برسیره پر دې
د کانونو د وزارت او جیولوژیکې سروې د ادارې اته کارکوونکي د معلوماتو د ټولولو ،دیجیتل کولو،
393
اونقشه جوړولو په برخه کښې وروزل تر څو د منرالي سرچینو او شتولپاره ډاټابیز جوړ کړي.
په خپل وار TFBSO ،د  2012ملي کال په دریو لومړنیو ربعو کښې شاوخوا  15.45ملیون
ډالرځانګړې کړل چې په الندنیو برخو به لګیږي 1.37 :ملیونه د داوطلبۍ او ریښتنې معلوماتو کوتې
لپاره 5 ،ملیون ډالر د —TFBSOمتحده ایاالتو د جیولوژیکې سروې بین االداره اې تړون ته چې په
ماموریت کښې شامل کارکوونکي وآزمویي او تحلیل یې کړي 29,950 .به په خاص کنړ کښې د يو
کلې د ثبات په عملیاتو کښې ولګیږي  9.05ملیونه به د تخنیکي ،قانوني ،او سوداګریز مالتړ لپاره د
کانونو وزارت ته ورکړل شي تر څو موجودې داوطلبي په کار واچوي او د راتلونکو داوطلبیو لپاره
394
آماده شي.

د امریکا مرســـــــــــتې
د  2012د مې په  ، 22د کانونو وزارت او د افغانستان د پانګونې د مالتړ ادارې په کابل کښې د یوې
سوداګریزې غونډې تنظیم او کوربه توب په غازه درلود چې افغان سوداګرۍ او د کانونو د شرکتونو
سره وو .تر 45ډیرو افغان سوداګریزو ډلو برخه واخیسته .همداشان پدې ربع کښې ،د TFBSO
مرستیال عمومې مشر د افغانستان د راتلونکې رغونیز صنعت په اړه د بحث په موخه په یوه کنفرانس
کښې ګډون وکړ .پدې غونډه کښې افغان حکومتې چارواکې ،د امریکا د حکومت استازې ،د ISAF
مسولین ،او افغان او نړیوالو سوداګرو برخه اخیستې وه .ډیری ګډونوالو د انرژۍ او کانونو په
395
سکتورکښې د خپلو تجارتونو لپاره د سالم رقابت آسانتیا غوښتله.

د خصوصي سکتور پانګونه
پدې ربع کښې TFBSO ،د کانونو له وزارت سره مرسته وکړه چې د څلوروغټو داوطلبیو لپاره د
 16کمپنیو له استازوته د ساحاتو د لیدنو کتنو آسانتیاوې برابرې کړي—زرکشان ،د مسولرونکو تیږو
زیرمې؛ بدخشان ،د سروزرو-طال رګ؛ بلخاب ،د مسو زیرمې ؛ او شیدا د مسو زیرمې .دغه کمپنیو د
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 MIDASپروګرام د خصوصي سکتور له پراختیا
څخه د حکومت د الندنیو موخو د پر مخ بیولو له
الري مالتړ کوي:
 -د اقتصادي فعالیتونو پرمختګ -د حکومت د عوایدو د تولید د کچې لوړول -د وظیفو زیاتوالی -د ښځو د شمولیت له الرې توپیر راوستلسرچینه ،DoS :د سیګار د معلوماتي غوښتنې په ځواب کښې.7/5/2012 ،
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 TFBSOد کانونو له وزارت سره مرسته وکړه
چې ددغو سایټو لپاره د راسپړلو بستې داوطلبۍ ته
وړاندې کړي .دغه داوطلبي به د  2011د ډیسیمبر
تر  6به د لندن د کانو او وزارت کنفرانس کښې
وړاندیز شي ،لکه د سیګارد  2012کال د جنوري په
دری میاشتني راپور کښې چې روښانه شویده.
سرچینه :د سیګار د  1/2/2012معلوماتي غوښتنه ته د  TFBSOځواب.

مالیې او کانونو وزیرانو ته وړاندیزونه ورکړل او له سیمه ایزو مسولینو او د افغانستان د جیولوژیکې
396
سروې او د کانونو وزارت له مسولینو سره یې وکتل.
د  2012د جون تر  16 ، 1کمپنیو د وړاندیزونو فیسونه د تضمین په توګه ورکړل .رسمي
وړاندیزکوونکي به په راتلونکې ربع کښې د څلورو منرالې تضمینونو پیسې ورکړي .د دغو زیرمو
ټولیز ارزښت ندی څرګند خو  TFBSOاټکل کوي چې افغان حکومت به ددغو دریو کانونو له هر
یوه څخه د  6ملیاردو په ارزښت ګټه الس ته راوړي .په نږدې راتلونکې کښې  ،حکومت د معاشاتو د
ټکس عواید الس ته راوړي ،دا به د راسپړلو په مرحله کښې د سرویرانو ،انجینیرانو ،او جیولوژستانو
په کار اچول هم توضیح کړي .په عین وخت کښې TFBSO ،د راتلونکو څلورو منرالي داوطلبیو په
پالن کار کوي—شمالي عینک (مس) ،خانشین(نادر ځمکني عناصر) ،دودکش (صنعتي منرالونه) ،او
397
دوسر(مس) .د ارزونې او ازمیښت په موخه به کارونه ددغه دوبې تر پایه پیل شي.

مخابرات
د انرژۍ په څیر ،مخابرات هم د افغانستان حکومت او نړیوالو بسپنه ورکوونکو له خوا د یوه بنسټیز
زیربنایي لومړیتوب په توګه پیژندل شویده .پدې ربعDoS، USAID، DoD ،اونورو ملګرو له بیالبیلو
پروژو په ګڼو برخو کښې خپل مالتړ ته دوام ورکړ لکه د ګرځنده مخابراتو او نوري فایبر زیربناوې ،او
398
د رغونیزو اعالنونو برجونه.
برسیره پردې پدې ربع کښې ،د مخابراتو او معلوماتي تکنالوژۍ په مې کښې د هغه هییت مشري په
چې د معلوماتې ټولنې په نړیواله ناسته یا  WSISپه  2012کال کښې په ژینوا کښې ترسره شو .دغه
کلنۍ ناسته د مخابراتو او معلوماتې ټکنالوژۍ په نښه کولو ته یو چوکاټ دی ،چې په اوږدمهاله وده کښې
مخ په زیاتیدونکی رول لري .د  WSISموخه داده چې یوه پرانیستي ،هراړخیزه او په خلکومتمرکزه
معلوماتي ټولنه را منخ ته کړي 399.د افغانستان په اړه په یوه هیوادنې ورکشاپ کښې ،د افغانستان ICT
400
ملي اتحادیې الندنۍ الس ته راوړنې مهمې وګڼلې:
•څلور سترې مخابراتي کمپنۍ او ګڼې خصوصي  ITکمپنۍ
•د انټرنیټي خدمتونو تر  100زیات چمتو کوونکي
•د انټرنټ شاوخوا دوه ملینون کاروونکي
• ICTد تعــــــلیمي کورسونو او درجو پرمخــــــتګ
•ګڼې هیوادنۍ او نړیوالې اتحادیې او سازمانونه د افغانستان د  ICTسکټور وړاندې کوي
نور مهم ټکي:
• 70%ټولیزه تلیفونونه او مبایلونه
•انټرنیټې بیې د نوري فایبر په واسطه شاوخوا  60ډالره میاشتنی لګښت لري ،چې د سټالیټ هغه
هره میاشت  3,000ډالره لګښت لري
• ICTسکتور تر  100,000زیات کارونه رامنځ ته کړیدي
401

متحده ایاالتو ته د جون په  12–11د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر په خپل سفر کښې
له ګڼو سازمانونو ،د متحده ایاالتو حکومتي چارواکو ،او صنعتي استازو سره پردي خبرې وکړي
چې د مخابراتو په سکتور کښې وده او پراختیا وڅیړي .هغه له امریکایې چارواکو سره د افغانستان
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دسایبرسکیورټي سترتيژۍ توضیح کړه او له صنعتي استازو سره یې په افغانستان کښې په تکڼالوژيکې
402
زیربناوو او د سټالیټ صنعت د پانګونې په فرصتونو خبرې اترې وکړې.
د  2012د جون تر  ،20وزیر د هیواد د  3Gانټرنیټ دوهم تړون د مخابراتي سمبالوونکې شرکت
 MTNافغانستان سره د  25ملیون ډالرو په ارزښت السلیک کړ MTN .افغانستان تمه لري چې د
هغوی  3Gخدمتونه به د جوالی تر نیمایي عملي شي 403.وزارت وویل چې اتصاالتو کمپنۍ ته د 3G
لومړنی قرارداد (هغه هم د 25ملیون ډالرو په ارزښت وو) شویدی 404.د جون په  12روشن مخابراتي
شرکت اعالن وکړ چې دوی تر شپږو ملیونو ډیر فعال ګډونوال لري .روشن وویل دوی له  2003کال
راهیسې تر  550ملیون ډالرو ډیری پیسي د شبکې په زیربناوو لګولې دي ،چې په ټولیزو دولتي عوایدو
کښي  5سلنه جوړوي 1,300 .کارکوونکي لري او په غیر مستقیمه توګه  30,000نورو ته کارموکه
405
برابروي.
لکه په تیرې ربع کښې چې روښانه شوه له ویسټرن یونین سره په ګډه د موبایل له الرې د پیسو لیږد
په نړیواله کچه د موبایل تیلفونونو د ام پیسه خدمتونو له الرې برابراې کړیدي .چې د پیسو لیږد ،دپیسود
صورت حساب تادیه ،او د فوري پیرودنو لپاره زمینه برابروي .د مبایل له الرې د پیسو د نړیوال لیږد
406
خدمات په رسمي بڼه د مې په  21پیل شول.
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په کتنه
د ایساف پرسونل د لوګر په والیت کې
هوايي عملیات ترسره کوي .کرهڼیزې سیمې
ددې ښکارندوی کوي چې کرهڼه د افغانستان
په اقتصاد کې مرکزي ونډه لري( .د امریکا
د پوځ انځور)
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د نورو ادارو نظارت
د سیګار مالتړلپاره چمتو شوي قوانین له ده څخه غوښتنه کوي ترڅو د بیارغونیزوپراګرمونو په
ادارو کې د ستونزو په اړه د دفاع او بهرنیوچارو وزارتونه په بشپړه توګه خبروساتي او هم د سیګار د
څارنوالي فعالیتونو او د متحده ایاالتو بیارغونیزو هڅو اړوند مخکې له دې چې د هرمالي ربع پای ته
رسیدو څخه یو میاشت تیرشي ،کانګرس ته یې راپور چمتو کړي .په هرو درو میاشتو کښی سیګار د
نورو اجنسیو څخه د بشپړ شوو او روانو څارنیزو فعالیتو په اړه د معلوماتو غوښتنه کوی .دا برخه الندې
نوې کونې لري.
سپړنې لکه څنګه چې سپارل شوي ،ښودل کیږي ،پرته له ځانګرو بدلونو سره چې د پاتې راپور
سره د برابروالي په موخه ترسره شوي دي  :د بشپړو نومونو پرځای لنډیزونه لیکل شوې دي؛په لویو
تورومعیاري کښل،د نښې په مرسته د کلماتونښلول ،ټکی ایښودنه ،غوره امال؛ د لمړۍ -کس په ځای د
بیارغونې دریم  -کس نوم وړل شوی دی.
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 نظارت بشپړ شوي فعالیتونه

4.1جدول بیا رغونې پورې اړوند د نظارت  18پروژو لست وړاندې کوي چې برخه اخیستونکو ادارو
په دې څلوریزه کې بشپړې کړي.
 4.1جدول

د  2012کال دجون دیرشمې پورې،د متحده ایاالتو نورو ادارو نوي بشپړشوي څارنې
اداره

د راپور شمیره

د خپریدلو نیټه

د پروژې سرلیک

DoD OIG

D-2012-104

6/18/2012

د افغان ملي امنیتي ځواکونو د زیربناو خوندي ساتلو وړتیاو پرمختګ لپاره د دفاع وزارت اړتیا لري ترڅود مسلکي روزنو
هڅو ته وده وکړي

DoD OIG

D-2012-103

6/18/2012

اړینه ده چې په شپې کې دلیدنې لپاره کوم وسایل د افغان ملي امنیتي ځواکونو ته چمتو شویدي ،په اړه یې حساب ورکونې ته
وده ورکړ شي

DoD OIG

D-2012-094

5/30/2012

د افغان ملي پولیس د قرار داد غوښتنې په څرګنده توګه په نښه شوي نه ؤ خو د د قرارداد اداره وده موندلې وه

DoD OIG

D-2012-093

5/30/2012

د پوځ سره مرستې قرارداد ته وده ورکول او دهغووړو وسلو اداره کول چې د افغانستان ملي امنیتي ځواکونود بسپنې په
کارولو سره السته راغلي دي

DoD OIG

D-2012-092

5/25/2012

د افغان ملي اردو د اړتیاو د بشپړولو په موخه د وسلو انفرادي غوښتنو په برخه کې پرمختګ

DoD OIG

D-2012-089

5/17/2012

د قرار داد څخه ښه څارنه د پروان والیت په یو توقیف ځای کې د نمګړتیاو څخه مخنیوی کړې ده

DoD OIG

D-2012-083

5/7/2012

د افغان ملي پوځ د درمل ویشلو وړتیاو ته وده ورکولو لپاره اضافي الرښوونې او روزنې اړینې دي

DoD OIG

D-2012-074

4/11/2012

د USCENTCOMیوې غوښتنې په اړه پلټنه :د پوښتونکي پالیسي سره د تطابق وړ ندي
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 4.1جدول (ادامه لري )

د  2012کال د جون تر دیرشمې،د متحده ایاالتو نورو ادارو څارنې لپاره نوي پای ته رسیدلي کارونه
اداره

د راپور شمیره

د خپریدلو نیټه

د پروژې سرلیک

GAO

GAO-12-619

6/28/2012

د دفاع اداره :د سون توکو د اړتیاو ښه اداره کولو په موخه ګامونه اخیستل شويدي خو د میکانیزم شریکولو اړوند اضافي
معلوماتو ته اړتیا شته

GAO

GAO-12-607C

5/18/2012

افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیتي چارو مسؤلیت په لیږد کې د متحده ایاالتو-ناټو د ګډو هڅو موقتي پایلې

GAO

GAO-12-133

5/15/2012

پوځ د وسایلو بیاایښودلو په اړه ګامونه پورته کړي دي خود وسایلو او راتلونکي لګښتونو په اړه البشپړ راپور ته اړتیا شته

GAO

GAO-12-534

5/9/2012

د بهرنۍ پولیسومرسته  :د بین االداري همغږۍ الپیاوړی کولو په موخه قوانین پیژندل شوي او د معلوماتو بدلول پرمختیا
موندلې ده

GAO

GAO-12-438SU

4/26/2012

د افغانستان امنیت :د افغان ملي امنیتي ځواکونوڅخه د مالتړ لپاره اټکل شوي لګښتونه د پایښت اړوند اندیښنې پارولې دي

GAO

GAO-12-442

4/23/2012

د دفاع بیومټري  :د مشرتابه لپاره اضافي روزنه او د معلوماتو په وخت لیږد په افغانستان کې د بیومټری کارونې له ودې
سره مرسته کوي

GAO

GAO-12-471SU

4/20/2012

افغان امنیت  :د بیومټریک معلوماتو ګډولو نوي الرې د متحده ایاالتو هڅې پیاوړي کوي تر څو د متحده ایاالتو پرسونل د
افغان امنیتي ځواکونو له برید څخه خوندي وساتي

GAO

GAO-12-396C

4/5/2012

هوښیاري ،څارنه ،او لومړنۍ سروې  :د وړتیاو ټولولو اداره کولو لپاره د  DODالرښوونه ،اسباب او روزنې ته اړتیا لیدل
کیږي

USAID OIG

F-306-12-004-P

6/29/2012

د  / USAIDدافغانستان هڅوونکي ،پلټنه کارکوي ترڅو د شمال ،لویدیځ او ختیځ پروګرام لپاره یو اقتصادي بدیل ومومي

USAID OIG

F-306-12-003-P

6/25/2012

د جال ساتنې غیر اختیاري اجازې څخه د /USAIDافغانستان دادارې داخلي کنټرول په اړه پلټنه

سرچینې :د سیګار6/21/2012معلوماتي غوښتنې ته د  DoD OIGځواب؛ دسیګار6/22/2012معلوماتي غوښتنې ته د  DoS OIGځواب ؛ د سیګار6/25/2012معلوماتي غوښتنې ته د  GAOځواب ؛ د سیګار6/19/2012معلوماتي غوښتنې ته د USAID OIG
ځواب.

د امریکا د دفاع وزارت د عمومي پلټونکي دفتر
پدې ربع کې DoD OIGد افغانستان بیارغونې په برخه کې اته راپورونه خپاره کړي دي.

د افغان عامه نظم ځواک لخوا د زیربناو څخه دڅارنې وړتیاو ودې لپاره  DoDاړتیا
لري ترڅو د مسلکي روزنې هڅو ته ود ه ورکړي
(دراپورشمیره،D-2012-104 .د 2012د جون په 18خپور شوېده )

د مسلکي روزنې لپاره کومې هڅې چې د عملیاتونو او څارنې ترنوم الندې قراردادونو له الرې پیل
شوې وې ،د افغان عامه نظم ځواک د زیربناوڅخه د څارنې وړتیا و ته یې اغیزمنه وده نده ورکړې .په
ځانګړې توګه ،د امریکايي پوځ د انجینرانوقطعې ()USACEاو د امنیت لیږد ګډ ه قومانده -افغانستان
( )CSTC-Aلخوا د  ANSFله  18مرکزونو څخه په  9کې د قرارداد مطابق د قرارداد کوونکي څخه
پلي کونکي ته مسلکي روزنه نه وه چمتو شوې .دا ځکه رامینځته شوه چې د  CSTC-Aپورې تړلي
د زیربناو روزنې سالکارې ډلې چارواکي تر اوسه پورې د لیږد سټراټیژي پرمخ بیوله او په اضافي
مرکزونو کې د روزنې پلي کولو شونتیا ارزوله.
برسیره پردې،د  USACEچارواکي په قراردادونو کې معیارونو ته د پام وړ ځای نه ؤ ورکړي
او یاهم د کیفیت ډاډینې لپاره کافي ګامونه نه ؤ پورته کړي ځکه چې چارواکو د روزنې مسلکي برخه د
عملیاتونو او څارنې خدماتو په انډول له پامه غورځولي ؤ.
په پای کې CSTC-A ،به د  2014له پای ته رسیدلو سره سم د افغان عامه نظم ځواک ته د لیږد
چارو د تسهیالتو په کاراچونه او څارنه کې د روزلو څخه د پاتې راتلو له ګواښ سره به مخ شي .برسیره
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پردې ،که چیرې  ANSFد خپل زیربناو په ساتنه کې پاتې راشي د تسهیالتو په څانګه کې د متحده
ایاالتو نژدې  10.3میلیارډه ډالر پالن شوې پانګه اچونه به له زیان سره مخ شي.

د افغان عامه نظم ځواک لپاره چې د شپې لیدلو کوم اسباب چمتو شویدي په اړه یې
حساب ورکونې ته وده ورکولو ته اړتیا لیدل کیږي
(راپورشمیره ،D-2012-103 .د  2012دجون په 18خپورشوی)

د دفاعي امنیت همغږۍ ادارې( )DSCAچارواکي ،د شمالي اټالنټیک تړون ادارې د روزنې میشن
–افغانستان /د امنیت لیږد ګډه قومانده – افغانستان ( ) NTM-A/CSTC-Aچارواکي ،د ANSF
چارواکي ،او د  DoDقرارداد کوونکي د شپې لیدنې اسباب او اضافي تیو پونه چې د  ANSFلپاره
چمتو شوي وو،په اړه یې کومه حساب ورکونه ندي ترسره کړي .په ځانګړې توګه DoD IG ،وموندل
شو
• د کښتۍ څخه السته راغلو اسنادو د سرورکولو په بهیرکې وموندل شو چې NVD 342 ،سریال
شمیرې د امنیتي همغږې معلومات دروازې( )SCIPلخوا نادرکه شوي ؤ او  NVD 88سریال
شمیرې د اعتمادوړ لوجیستیک ډیټا بیس څارنې لپاره د عملیاتي تصدیق لخوا نادرکه شوي ؤ.
• NVD 113سریال شمیرې د  SCIPڅخه او  NVD 40سریال شمیرې د  SCIPله څښتن او د
څـــښتن له پرتلې څخه نادرکه شوي دي
•د فیزیکي موجودي په بهیر کې  NVDs 75له شمیر څخه پاتې شوې دي
•د قرارداد په ډیټابیس کې د  397څخه زیات توپیرونه موندل شوي
•د مسؤل –اسنادو سرورکولو په موده کې د څلوروبرخو د شتمني په کتابونو کې  518توپیرونه
وموندل شو
ددې المل دا ؤ چې د  DSCAچارواکو پدې اړه بشپړه څارنه نه ؤ کړي چې د متحده ایاالتو دپوځ
تفاهمي – بریښنايي قومانده( )CECOMاو د  NTM-A/CSTC-Aچارواکو د قرارداد تګالره به
په سمه توګه پلي کړي وي که څنګه .برسیره پردې ،د  NTM-A/CSTC-Aچارواکي په همیشنۍ
توګه د  NVDsرسید له کښتۍ څخه راغلي اسنادو سره سرنه ورکوله ،او د  NVDحساب ورکولو
لپاره  SCIPنه کاروله ،بشپړ فیزیکي موجودي نه وه تر سره کړې ،او د دفاع وزارت قراردادیانو
او  ANSFچارواکو څخه په سمه توګه څارنه نه ون کړې .نورداچې CECOM ،چارواکي د دفاع
وزارت له قراردادیانو څخه په سمه توګه څارنه نه وه کړې .په پایله کې NVDs ،او اضافي ټیوپونه د
غال او ورکیدو له ګواښ سره مخ شو،چارواکو د  NVDsاړتیاو ټاکلو لپاره پرمعلوماتو اعتبارنه درلودل،
همدارنګه چارواکو نه شو کولی تر څو د وروستۍ-کارونې څخه په سمه توګه څارنه ترسره کړي.

د افغان ملي پولیس د قرارداد شرایط څرګند نه ؤ خو د قرارداد اداره ښه سمبال شوې
وه
(د راپورشمیره،D-2012-094 .د 2012کال د می په 30خپور شوی)

د پوځ قراردادکوونکي چارواکي د پوځي قراردا د قوماندې په ‑ابرډین ازمیښت ځای کې د فیډرال او
دفاع وزارت له الرښوونې سره سم د افغان ملي پولیس قرارداد په پوره توګه سپارنه او اداره نه وه
ترسره کړې .د قرارداد له اخیستلو څخه وروسته د  CSTC-Aپرسونل د کار په الیحه او قرارداد
کوونکي کې د اندازې او لګښت له نظره د پروګرام اداري دفتر څخه دوه چنده زیات توپیر راوستي ؤ.
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 ،CSTC-Aد امنیت نړیوال مرستندوی ځواکونو ګډه قومانده او پوځي قرارداد کوونکي چارواکي د
قرارداد شرایط په څرګنده توګه نه ؤ ټاکلي ،او همدارنګه د سرچینې – ټاکلو په بهیر کې دا نه وه موندلې
چې قرارداد کونکی د وړاندیز څخه د کلي پروګرام د دفترونو موقعیتونه لرې کړي ؤ .ددې په نتیجه
کې،د افغان ملي پولیس قرارداد لګښت په لومړۍ څلورمیاشتو کې  145.3میلیونه ډالرزیات شو پداسې
حال کې چې ددې بیاکتنې تر مودې پورې یې په قرارداد کې یاد شوي کاروکوونکي نه ؤ ګومارلي.
د دفاعي قرارداد تنظیم کولو اداره –افغانستان د قراردادمدیریت یو مامور په ناسمه توګه یو لومړۍ
قرارداد کوونکي ته اجازه ورکړی ؤ تر څو داسې یو فرعي قرارداد کونکي ته د بريښنا –سټیشن
جوړولوکارو سپاري چې د ده له کاري سیمې څخه بهرؤ .ددې په نتیجه کې ،پوځ نه شو کولی تر څو د
قرارداد سیالي له الرې د لګښت کمولو کار ترسره کړي .د پوځي قرارداد کونکی قومانده –راک ټاپو د
تدارکاتو قراردادونو یو مامور د افغان ملي پولیس قرارداد د ادارې ښه سمبالولو په موخه ډیرپرمختګونه
کړیدي.

د افغانستان امنیتي ځواکونو بسپنې په واسطه د السته راغلو وړو وسلو لپاره د پوځي
قرارداد سپارلو او ادارې ته وده ورکول
(دراپورشمیره،D-2012-093 .د2012کال دمی په 30خپورشوی )

پوځي قرارداد کوونکي چارواکې د  19قرارداد اداره او سپارنه د قوانینو په پام کې نیولو سره نه ؤ تر
سره کړي ،او همدارنګه د  13قراردادونو لپاره د کیفیت ځانګړي شرایط نه درلودل ځکه چې د تدارکاتو
ګړندي کولو په وخت کې د قرارداد ټولې تګالرې په پام کې نه نیول .په ځانګړې توګه ،د پوځي قرارداد
کونکی قوماندې قرارداد کونکي چارواکې الندې کارونه نه ؤ ترسره کړي :
•د  6کړنو لپاره په سمه توګه سیالي یا د اسانه -سرچینې قرارداد مناسب او عادالنه سپارنه
•د  13کړنو لپاره د بهرنیو قراردادکونکو وړتیاوې په نښه کول
•په  2کړنو کې د قرارداد کوونکي نه ترسره کولو ته په کافي توګه رسیدنه
•په  13کړنوکې د وسلو او سم شمیر تصدیق لپاره د تسلیمیدو څخه وړاندې د سترګې معاینې څخه
پرته د کوم بل الرې څخه ګټه اخیستنه
په نتیجه کې،د پوځ قرارداد کونکي قوماندې قراردادکوونکي مرکزونه د شپږو قراردادونو لپاره له
اندازې زیاد پیسې ورکړې ،او پردي –جوړ کړي وړې وسلې د لږ کیفیت خاوندانې وې یاهم ناوخته
رسیدلي او یاهم له سره نه دي رسیدلي .عالوتآ ،د پوځ قراردادکونکی قوماندې قرارداد کوونکي
چارواکې د  25قراردادونو د اړتیاو په اړه او هم د  10قراردادونو لپاره د سوداګریزې پوښتنې اسناد نه
ؤ چمتوکړي .دا ځکه رامینځته شوه چې قرارداد کوونکي چارواکي د قرارداد په دوسیه کې د وړو وسلو
سوداګري څخه مالتړلپاره د غوښتنلیک او قبلونې اسناد نه ؤ چمتوکړي .نو په نتیجه کې،د پوځ قرارداد
کوونکي قوماندې قرارداد کوونکې چارواکې ښايي ناسم شی یا هم په ناسمه شمیره مواد چمتوکړی وي،
او یاهم ښايي د السته راوړلو داسې تګالرې په کاروي چې د وړو وسلو څخه د دولت معاینه او څارنه
اغیزمنه کوي.
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د افغان ملي پوځ لپاره د انفرادي وسایلو شرایطو ته وده ورکولو اړینه لیدل کیږي
(دراپورشمیره،D-2012-092 .د 2012د می په 25خپورشوی)

 NTM-A/CSTC-Aچارواکو دافغان ملي پوځ( )ANAد 15ډوله انفرادي وسایلو لپاره د پایښت
شرایط نه ؤ په ګوته کړي .په خاصه بیا ،چارواکو د مالتړ وړ بیاپانګه اچونې او د څارنې لپاره شرایط
نه ؤ پرمخ بیولي .دا ځکه رامینځته شوه چې د  NTM-A/CSTC-Aچارواکو
•د بیاپانګه اچونې کچې ټاکنو لپاره په روایتي شواهد،تجربې او مسلکي اټکلونو باندې ډاډ کړی ؤ
•پدې نه ؤ توانیدلي چې د بیاپانګه اچونې لپاره اسباب په نښه کړي یاهم کومه پروسه چې په
2007مالي کال کې د شرایطو وده ورکولو لپاره کارول شوي ؤ په 2011مالي کال کې وکاروي
•د ساتنې لپاره د قرارداد کوونکي څخه ټول اړین معلوماتو نه ؤ غوښتي
•د پایښت شرایط په چمتوکولو کې د ژوند دورې اداره کولو قوماندې څخه د نظرالندې مواد ماهرانه
کارونې په اړه غوښتنه نه وه کړې
نو په نتیجه کې NTM-A/CSTC-A ،ډاډینه نه درلوده چې  2.613انفرادي وسایل چې 5.6
میلیونه ډالر لګښت درلوده ،او په  2012مالي کال کې دبیاپانګه اچونې لپاره پالن شوي ؤ ،ایا په
رښتیاهم د نه ترمیم کید لو وړدي یا ځینې برخې یې ورکې شوي که څنګه .برسیره پردېNTM-A/ ،
 CSTC-Aډاډینه نه درلوده چې کوم وسایل چې د  2012مالي کال څخه وړاندې افغان ملي پوځ لپاره
چمتو شوي ؤ د  29.569ویجاړ شوي یا ورک شوي هغو لپاره یې چې لګښت یې 49میلیون ډالره دی،
ښايي نورې پرزې وموندل شي.همدارنګه NTM-A/CSTC-A ،معلومات نه درلوده چې د افغان ملي
پوځ انفرادي-وسایلو د پایښت شرایطو په اړه خپلې پریکړې له وړاندې څخه ووايي.

د قرارداد څخه په ښه توګه څارنه ښايي د پروان والیت ،افغانستان په توقیف ځای کې
د نمګړتیاو څخه مخنیوی کړې وای
(دراپورشمیره،D-2012-089 .د 2012د می په 17خپورشوی)

د  USACEافغانستان د شمالي ولسوالیو‑انجینرانو چارواکو په  2009کال کې یو توقیف ځای د لویو
نمګړتیاو په شتون کې د قرارداد کوونکي څخه تسلیم شوی ؤ .په خاصه بیا،قرارداد کوونکي په سترو
زیربناو کې داسې مواد کارولي ؤ چې دقرارداد له ځانګړتیا و سره سمون نه درلود .دا ځکه رامینځته شو
چې ،د  USACEافغانستان د شمالي ‑ولسوالیو انجینرانو چارواکو د توقیف ځای د رغونې له بهیر څخه
په سمه توګه څارنه نه وه ترسره کړې ،او د تسلیمیدو پرمهال یې د قرارداد کونکي تضمین د څارنې په
اړه یې خپل داخلي پالیسي سره سر نه وه ورکړې .نو په پایله کې د زیربناو لوی سیسټمونه بیاپیښیدونکې
نیمګړتیاوې درلودې چې له بدلولو یا رغولو څخه پرته بله چاره نه درلود ه .دا نمګړتیاوې د DoD
پرسونل او توقیف شوو کسانو لپاره د خوندي توب او امنیت خطر زیاته کړې.
د بین االداري عملیاتي ځواک 435 -ګډ قوماندان ،وویل چې د ناولو اوبو تشولو او د اور
اخیستنې-ضد سیسټم ترڅو چې د پولیس چارواکو  43غونډ قوماندان د 2011په اپریل کې په دندې
وګومارل شو کومه ستونزه نه درلود.په هرصورت ،دننوتلو دروازې د ویجاړیدو په حال کې دي او په
نژدې راتلونکې کې به نوي جوړې شي ،د بندیانو –خوا دروازې د متحده ایاالتو څخه رسیدلي دي ؛ او
د بدلولو حکم دې ته ځنډول شوې ده چې د کاراچونې او ساتنې قرارداد کوونکي د بریښنا سیسټم د متحده
ایاالتو د بریښنا -له قانون سره سم چمتوکړي.

د متحده ایاالتو د کانګرس لپاره راپور  Iجوالی 2012 ،30
ا
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د افغان ملي پوځ د درمل ویشلو ودې لپاره اضافي روزنې او الرښونې ته اړتیا شته
(د راپورشمیره،D-2012-083 .د 2012د می په 7خپورشوی)

که څه هم د 2011کال له فبروري څخه د افغان ملي پوځ د درمل ویشلو بهیرترډیره حده وده موندلې
ده ،خو بیاهم د تدارکاتو ،سپارنه او د موجودي لست –کنټرول په طبي تسهیالتو او ډیپو ګانو کې الډیره
پرمختیا ته اړتیا لري .په ځانګړې توګه ،د افغان لوجیستیک قوماندې چارواکي د ډیپو ګانو او ملي
پوځي روغتون لپاره درمل په بشپړه توګه تسلیم کول،حساب ورکونه او چمتوکول تر سره کړي دي .په
هرصورت ،په شپږو ډیپوګانو او طبي تسهیالتو کې چې بیاکتنه شوې دي :
•په څلورو هغوکې د فارمسي توکو لپاره یا خو د محاسبې کنټرول له سره نه ؤ او که ؤ ساتل شوی
نه ؤ.
•هیڅ یو یې د دفاع وزارت فارمونه په پوره یا سمه توګه نه ؤ کارولي.
ددې المل دا ؤ چې د ویشلو نوې بهیر ال دپلي کیدو په لومړي پړاو کې ؤ .په خاصه توګهANA ،
چارواکو د  CSTC-Aپه همغږۍ سره د ANAټول پرسونل ته په اغیزمنه توګه روزنه یا مفاهمه نه وه
ترسره کړې .سره له دې ،افغان طبي قوماندې چارواکو د  CSTC-Aپه همغږۍ سره ،داسې تګالرې
نه ؤ خپل کړي چې د طبي تسهیالتو کارکوونکوته د لوجیستیک د کارونې اړوند الرښونه وکړي اوهم د
فارمسي توکوپه اړه کره راپور ټول او وړاندې کړي.
برسیره پردې ،د  11پیرودونکو څخه چې د افغان السته راوړلو ،ټکنالوژۍ او لوجیستیک چارواکو
لخوا غوره شوي ؤ تر څو د  4.7میلیونه ډالر په ارزښت فارمسي توکي او طبي مواد چمتو کړي ،هیڅ
یو یې فارمسي توکې د قرارداد له شرایطو سره سم نه ؤ اخیستی .دا ځکه پیښه شوه چې چارواکو د
سرچینې ټاکلو په موده کې د پیرودونکو اسناد په سمه توګه نه ؤ ارزولي.
نوپه نتیجه کېANA ،د فارمسي توکو غوښتنو بشپړ کولو په موخه په کاریدونکي معلومات ډاډ
نه شي کولی ،همدارنګه د کمزوری ادارې ،غال او د متحده ایاالتو په بسپنه السته راغلي فارمسي
توکي د ضایع کیدو له ګواښ سره مخ دي .عالوتآCSTC-A ،ددې ګواښ سره مخ دی چې د ANA
بشپړکنټرول لپاره به د ویشلوبهیرته بدلون ورنکړای شي.
په لومړنۍ پلټنه کې د ښودل شوې اندیښنې په غبرګون د  CSTC-Aاو  ANAچارواکو ځینې
اصالحي ګامونه پورته کړي لکه د السته راوړلو په کنټرول کې ښه بدلون راوستل،د روزنې چمتو کول،
او د الرښود خپرول.

د  USCENTCOMد یوې مراجعې پلټنه  :د پوښتلو پالیسي سره نه  -سمیدونکی
(د راپور شمیره،D-2012-074 .د 2012د اپریل په 11خپور شوی )

ددې راپور پایلې تصنیف شوي دي.

د متحده ایاالتو دفاع وزارت د عمومي پلټونکي
دفترـــ د مینځنی ختیځ سیمه ییزدفتر
پدې ربع کې  DoS OIGد افغانستان د بیارغونې په اړه هیڅ راپور نه دي خپور کړی.
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د حکومت د حساب ورکولو وزارت
ددې ربع په موده کېGAO ،د افغانستان بیارغونې په اړه اته راپورونه خپاره کړي دي.

د دفاع اداره  :د سون توکو اړتیاو ښه اداره کولو په موخه ځینې ګامونه پورته شوي
دي خو د اضافي معلوماتو شریکولو لپاره میکانیزمونو ته اړتیا شته دی.
(دراپورشمیره،GAO-12-619 .د 2012دجون په 28خپورشوی)

د  DoDپه وینا ،افغانستان ته ورته هیوادونو کې د متحده ایاالتو پوځ په اوبلنو سون موادو پورې
تړلي اړتیاوې ددې المل ګرځي چې د لوجیستیک سترې پیټې ورپه غاړه شي او ځواکونه د مخالفینو د
برید له ګواښ سره مخ کوي ،او همدارنګه ددې کړکیچنې سرچینې وړلو لپاره د نورو سیمو عملیاتي
ځواکونومرستې ته اړتیا پیښیږي .په  2011کال کې DoD ،په ټوله نړۍ کې د عملیاتونو لپاره شاوخوا
پنځه میلیارډ ګیلن تیل لګښت درلوده چې ټولیز ارزښت یې نژدې  17.3میلیارډ ډالرو ته رسیده.
د  GAOڅخه پوښتل شوی ؤترڅو( )1په افغانستان کې د  DoDلخواد تیلو اړتیاو په شمول د هغه
ځایونه چې له وړاندې ګومارل شوېدي ،لپاره په پام کې نیول شوې اداره ،وارزوي )2( ،دا په نښه کړي
چې  DoDپه افغانستان کې د تیلو موثریت راتلونکي اړتیاو لپاره کوم ډول پالنونه په الس کې لري،او
هم ددې نوښتونو په هڅو کې د همغږۍ او ګډ کارکولو لپاره څه په پام کې لري ،او ( )3همدارنګه هغې
هڅې وارزوي چې د تیلو د اړتیاو پوره کولو لپاره کارول شوی دي ،اوپه افغانستان کې ددې هڅو د
څارنې لپاره یو بنسټیز معیار چمتوکړي.
 GAOدا وموندله چې  DoDد خپل د تیلو ټولیز اړتیا اداره کولو لپاره د رسیدنې په موخه ځینې
ګامونه پورته کړي دي ،خو په افغانستان او دې ته ورته هیوادونو کې د وړاندې څخه ګومارل شوي
ځایونو په شمول د تیلو اړتیاو ادارې لپاره الهم ضرورت لري چې یو ښه الرښود ته ود ه ورکړي.
برسیره پردې ،د  DoDڅو ادارې پدې کاربوخت دي چې د افغانستان په شمول نورو هیوادونو کې د
وړاندې څخه ګومارل شوي ځایونوکې د تیلو اړتیا کمولو په موخه ځینې نوښتونه ترسره کړي،همدا رنګه
دا ډیپارټمنټ پدې کارکړې ده چې د تیلو اړتیا کمونکي هڅو ترمینځ همغږي او ګډ کار کولو موقع برابره
کړي .په هرصورت ،دا ډیپارټمنټ الهم پدې کارکوي ترڅود ټول  DoDپه کچه د تیلو ا ړتیاو ادارې
لپاره چې کومې هڅې شوي دي یاهم دڅیړنې په ترڅ کې دي د ټولو لپاره څارنه او هم د السرسۍ یو
سیسټماټیک تګالرې ته وده ورکړي.
په پای کې DoD ،په افغانستان کې د تیلو اړتیاو اداره کولو ځینې نوښتونو په تللو پیل کړی دی ،خو
تر اوسه ال پدې بوخت دی چې له وړاندې څخه ګومارل شوي ځایونوکې د تیلو روان مصرف د اندازه
کولو لپاره یو جامع ارزونه ترسره کړي GAO .سپارښتنه کوي ترڅو  DoDد تیلو اړتیاو اداره کولو
هغو نوښتونو لپاره چې په ساحه کې یاهم د څیړنې په بهیر کې دي ،یو سیسټماټیک رسیدنه چمتو او پلي
کړي ترڅو د تیلو اړتیا اداره کولو نوښتونه په نښه او له کارونو څخه یې څارنه وکړي.
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افغان ځواکونو ته د امنیتي چارو مسؤلیت لیږد په بهیر کې د متحده ایاالتو – ناټو د ګډو
هڅو موقتي پایلې
(د راپورشمیره،GAO-12-607C .د2012د می په 18خپورشوی)

دا راپور تصنیف شوی او د هغوکسانو لپاره ایسارشوې ده چې د امنیتي تصفیې وړه کچه لري او هم ددې
پوهې ته اړتیاو لري.

پوځ دښه ځای پرځای کولو پروسې لپاره ګامونه پورته کړي دي ،خو د اسبابو او
راتلونکي لګښتونو په اړه بشپړراپورته اړتیا شته دی
(دراپورشمیره،GAO-12-133 .د 2012دمی په 15خپورشوی )

د 2007څخه تر2012کاله پورې په سهیل لویدیځ اسیاکې د سیندونو څخه پورې غاړې احتمالي بریدونو
لپاره د پوځ سره شاوخوا  42میلیارډه ډالرمرسته شوې ترڅو د اسبابو بیالګولو پورې مصرف کړي
پدې کې د  21میلیارډ ډالرو څخه زیات لګښت هم شامل دی چې د ډیپو ساتلو په موخه چمتوشوي
ؤ .د بیالګولو بهیرددې لپاره پیل شو چې د جګړې له امله د اسبابو او وسایلو نمګړتیاوې د ترمیم،
بیارغول،لوړول او د بدلولو لپاره سامان چمتوکولو له الرې ،بشپړې کړي.
په  2007کال کې GAO ،راپور ورکړچې د پوځ بیالګولو سټراټیژي د هغو وسایلو نمګړتیاوې نه
ؤ په نښه کړي چې د تیاټر لپاره ځانګړي شوی ول GAO .ددې راپور لپاره )1( ،د هغو ګامونوارزونه
ترسره کړه چې د  2007څخه راهیسې د پوځ لخوا د بیالګولوسټراټیژي پرمختیالپاره پورته شوي ؤ ،او
( )2دا په نښه کړه چې کانګرس لپاره د پوځ بیالګولو راپورکې د لګښت او ترسره کولو اړخونه څومره
څرګنده شويدي.
په  2007کې د  GAOله بیاکتنې څخه وروسته ،پوځ د وسایلو نمګړتیاو په نښه کولو کې پرمختګ
لپاره ځینې ګامونه پورته کړې ده .په  2008کې ،پوځ د ډیپوګانو ساتلو لپاره خپل سټراټیژیک پالن
خپورکړ ،او دایې په نښه کړه چې په جګړې کې ښکیلو څانګو کې د ډکوونکي موادو نمګړتیاوې هغه
ننګونه ده چې د ډیپو ساتلو پروژه ورسره مخ دی ،او دا یې هم وویل چې ددې نمګړتیا له مینځه وړلو
لپاره اړینه ده چې په پروګرام او پالیسي کې توپیر راوستل شي .برسیره پردېGAO ،وموندله چې
کانګرس ته د پوځ لخوا وړاندې شوې میاشتنۍ راپور کې د راتلونکې بیالګولو متوقع لګښت او د وسایلو
لپاره پالن شو ی او پالن نه درلودونکی بیالګونې ندي په نښه شوي GAO .راپور ورکړې ده چې د
بنسټیز حساب ورکولو او د راتلونکې متوقع لګښت موندلو لپاره ادارو او پریکړه نیوونکو ته اړینه ده چې
د پروګرام اجرا کیدلو بهیر په ځیرسره ترنظرالندې ونیسي.
دې اندیښنوته د رسیدنې لپاره GAO ،سپارښتنه کوي تر څو پوځ کانګرس لپاره دبیالګولو خپل
میاشتنۍ راپور بیاوګوري او د بیالبیلو ګاډو لپاره په راتلونکي کې د بیالګولو احتمالي تاوان او د وسایلو
د بیالګولو وضعیت په اړه معلومات پکې شامله کړي DoD .هوکړه ونه کړه او ویې ویل چې پوځ به
د بیالګولو راپور د میاشت په ځای هرکال وړاندې کړي .لکه څنګه چې  DoDونه منله چې دبیالبیلو
ګاډو په اړه د بیالګولو راپور چمتوکړي ،نو  GAOکانګرس ته داسې مواد چمتوکړي چې پوځ ته فرمان
وکړي ترڅو دامعلومات وړاندې کړي.

د بهرنۍ پولیس مرسته  :پیژندل شوي ونډې اود معلوماتو پرمختللی ګډول د بین
االداري همغږۍ ته به وده ورکړي
(دراپورشمیره،GAO-12-534 .د2012دمی په 9خپورشوی)

146

د افغانستان بیا رغونه

I

ځانګړی عمومي پلټونکی

د نورو ادارو نظارت

د  2011په می کېGAO ،راپورورکړچې د  2009مالي کال په ترڅ کې متحده ایاالتو په
107هیوادونوکې د بهرنیو پولیسو مرستې لپاره شاوخوا  3.5میلیارډه ډالر چمتوکړی ؤ GAO .ومنله
چې پدې راپورکې به دا وڅاري چې د متحده ایاالتو ادارو ترکومه بریده د بهرنیو پولیسوسره خپل
فعالیتونه ارزولي او همغږې کړيدي .دا راپور ( )1د  2009او  2011مالي کلونو ترمینځ د بهرنیو
پولیسوسره د مرستې لپاره د متحده ایاالتو ادارو لخوا چمتوشوي بسپنې په اړه د  GAOتجزیه نوی
کوي )2( ،دا به وڅاري چې  DoD، DoSاو د مخدره توکو او قانون پلي کولو لپاره د متحده ایاالتو
نړیواله اداره د هغو هیوادونو په اړه چې لوی پروګرامونه ترکارالندې لري ،ترکومه بریده د خپل کارونو
ارزونه یا څارنه ترسره کوي ،او ( )3هغه میکانیزمونه ارزوي چې د بهرنۍ پولیس مرستې د فعالیتونو
همغږي کولو لپاره د متحده ایاالتو ادارو لخوا کارول کیږي.
 GAOوموندله چې متحده ایاالتو د  2009څخه تر 2011مالي کلونو پورې د بهرنۍ پولیس
سره دمرستې لپاره  13.9میلیارډه ډالر چمتوکړي ؤ .د متحده ایاالتو ادارو له لوري چمتو شوې
بسپنې د  2009او  2011مالي کلونو ترمینځ زیات او لږې شوې دي.د  2009او  2011مالي کلونو
ترمینځ ،متحده ایاالتو د بهرنۍ پولیس سره خپل د مرستې ډیری برخه د افغانستان ،عراق پاکستان،
کولومبیا،میکسیکو،او فلسطیني سیمو ته ځانګړی کړی ؤ .په 2009مالي کال کې بهرنۍ پولیس سره
دمتحده ایاالتو  97%مرستې او په 2010او 2011کلونو کې د مرستې  98%د  DoDاو  DoSپه
بسپنو چمتوشوې وې DoD .او  INLدا منلي دي چې د بهرنیو پولیسو سره د مرستې چارو په ارزونه
او څارنه کې ددوی په وړاندې محدودیتونه شته او دې ته د رسیدنې په موخه یې ځینې ګامونه پورته
کړي دي.
همدارنګه  GAOموندلې ده چې د متحده ایاالتو ادارې د بهرنۍ پولیس سره په مرستوکې همغږي
رامینځته کولو لپاره د پراخو بهرنیو مرستو د فعالیتونو په لړکې له بیالبیلو میکانیزمونو څخه کاراخیستي
لکه د ملي امنیتي شوری( - )NSCترمشري الندې د بین االداري کمیټې پالیسي چې له سیندونو څخه
پورې غاړه کې د بیالبیل کارکوونکو ډلو ترمینځ په لوړه کچه همغږي رامینځته کوي ؛په هر صورت
ځینې ساحې الهم شته چې کارکولو ته اړتیالري GAO .سپارښتنه کوي چې ( )1د ادارو دونډې او
مسؤلیتونو په ټاکلو کې  NSCخپلې هڅې بشپړې کړي ،او ( )2د داخلې ا و دفاع وزارتو نه دمتحده
ایاالتو بیالبیلوادارو ترمینځ د معلوماتو او اسنادو ښه ګډولو لپاره میکانیزمونه چمتوکړي.

د افغانستان امنیت :د افغان ملي امنیتي ځواکونولپاره اټکل شوي لګښتونه د پایښت په
اړه اندیښنې راوالړوي.
(دراپورشمیره،GAO-12-438SU .د 2012د اپریل په  26خپورشوی )

دا راپورحساس دی خو تصنیف شوې نده او دهغو کسانو لپاره ایسارشوې ده چې د منځپانګې پوهې ته
یې اړتیا لري.

دفاعي بیومټري  :د مشرتابه لپاره اضافي روزنه او د معلوماتو په وخت لیږد په
افغانستان کې د بیومټری کارونې له ودې سره مرسته کوي.
(دراپورشمیره،GAO-12-442 .د 2012داپریل په  23خپورشوی)

د بیومټریک معلوماتو غونډول لکه د ګوتې نښه او د سترګو نښه ،دمتحده ایاالتو سره مرسته کوي
ترڅو د اورپکو په وړاندې جګړې کې د دښمن پیژندلو لپاره ترې ګټه واخلي او د ځای په ځای شوي
بم چاودنو مسؤل کسان په نښه کړي GAO .څخه غوښتل شوی ؤ چې د الندې مسایلو حدود وټاکي
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( )1د بیومټریک په اړه د  DoDلخوا روزنې د سرتیرو سره د بیومټري په ټاکنه کې ترکومه بریده
مرسته کوي )2( ،دا چې  DoDترکومه بریده د بیومټریک معلومات په اغیزمنه توګه غونډول او لیږد
ترسره کوي ،او( )3دبیومټريک زده کړو د ټولولو او خپرولو لپاره  DoDکومه پروسه پرمخ بیولې ده
که څنګه GAO .وموندله چې  DoDد  2004کال څخه راهیسې د بیومټریک کارولو په اړه زرهاو
پرسونل ته روزنه ورکړې ده ،خو د مشرانو لپاره چې کومه روزنه چمتوشوې وه دا پکې نه وه ښودل
شوې چې د بیومټریک ټولولو اسباب څنګه په اغیزمنه توګه وکاروي او اداره یې کړي .همدارنګه ،د
انتقال په بهیرکې ډیر الملونه په افغانستان کې دبیومټریک کارونې په وړاندې خنډ جوړوله .ددوی څخه
یو هم د انتقال په ترڅ کې د بیومټریک معلوماتو رسولو په بهیر کې د دقت او بشپړولو ناڅرګند مسؤلیت
ؤ .چې په نتیجه کې DoD ،نه شوای کولی چې معلومات له السته راوړلو څخه وروسته په بیړه اصالح
کړي .په پای کې GAO ،وموندله چې په افغانستان کې دبیومټریک په اړه چې د متحده ایاالتو پوځ له
تجربو څخه کوم درسونه زده شوې دي ،د پوځي خدماتو او متحده ایاالتو ځانګړي عملیاتونو قوماندې له
طرفه ټولیږي او کارول کیږي .پوځي ادارې د راتلونکې عملیاتونو پایښت ،وده ،او په الره اچولو کې د
زده شوي درسونو پرارزښت ټینګار کوي ،خو د  DoDڅخه کومه غوښتنه نده شوې ترڅو د بیومټریک
په اړه درسونه د ټول وزارت په کچه پراخه کړي.
 GAOسپارښتنه کوي چې  DODد بیومټریک ټولولو لپاره د ګومارنې په اړه د مشرۍ روزنه
پراخه کړي ،د رسیدلي بیومټریک معلوماتو کره توب او بشپړتیا په ډاډینه کې مرسته وکړي ،د
معلومات رسولو مودې د کمولو ګرانتوب او شونتیا په نښه کړي ،او د اړوندو پالیسیو او تګالرو څخه
د خبرولولپاره چې د  DoDټولو کارکونکو ته د بیومټریک کوم درسونه ورکړ شوې دي ،ګټې یې
وارزوي.

افغان امنیت  :د بیومټریک معلوماتو ګډولو نوي الرې د متحده ایاالتو هڅې پیاوړي
کوي تر څو د متحده ایاالتو پرسونل د افغان امنیتي ځواکونو له برید څخه خوندي
وساتي.
(دراپورشمیره،GAO-12-471SU .د 2012د اپریل په  20خپورشوی)

دا راپورحساس دی خو تصنیف شوې نده او دهغو کسانو لپاره ایسارشوې ده چې د منځپانګې پوهې ته
یې اړتیا لري.

هوښیاري ،څارنه ،او لومړنۍ سروې :
د معلومات ټولو وړتیاواداره کولو لپاره اړتیا لیدل کیږي چې د  DoDالرښونه،اسباب
او روزنې ته وده ورکړشي.
(دراپورشمیره،GAO-12-396C .د 2012داپریل په پنځمه خپورشوی)

دا راپور تصنیف شوی او د هغوکسانو لپاره ایسارشوې ده چې د امنیتي تصفیې وړه کچه لري او هم ددې
پوهې ته اړتیاو لري.

د متحده ایاالتو د پوځ د پلټنې اداره
د متحده ایاالتو د پوځ د پلټنې اداره پدې ربع کې د افغانستان بیارغونې اړوند کومه پلټنه ندی بشپړه کړی
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د نړیوالې پرمختیا لپاره متحده ایاالتو اداره د عمومي پلټونکی دفتر
پدې ربع کې  USAID OIGپه افغانستان کې د بیارغونې په اړه  2راپورونه خپاره کړل.

د /USAIDافغانستان د شمال،ختیځ ،او لویدیځ لپاره د اقتصادي بدیل بیاموندلو
( )IDEA-NEWپروګرام پلټنه
(دراپورشمیره،F-306-12-004-P .د  2012د جون په 29خپورشوی)

 USAID/ OIGدا پلټنه په الره اچولې ده ترڅو ومومي چې ایا /USAIDافغانستان د جال ساتنې
غیرارادي اجازې څخه د ناوړه ګټه اخیستنې څخه مخنیوی لپاره مناسب داخلي کنټرول لري که څنګه .په
وروستۍ راپور کې الندې مسایل شامل دی :
•د پروژې سټراټیژیک تمرکز او کارمند نیول ثابته بڼه نه درلوده .که څه هم ایډیا – نوی پروژه ددې
لپاره په الره اچول شوې وه چې افغانان د تریاکو له کرهڼې څخه واړوي او روا ،دسوداګري له
اړخه شونی بدیلو سرچینو ته یې وهڅوي/USAID ،افغانستان په واروار راپورونو کې د قرارداد
کوونکي څخه غوښتنه کړې ده ترڅو خپل پروګرام د روا اقتصاد په لګښت کې ځای په ځای کړي.
برسیره پردې ،د پروژې کلیدي پرسونل په څووارې بدل شوې دي .د پروژې څارنه باید پیاوړی
شي .نه هم /USAIDافغانستان او نه هم پلي کونکی ملګری یې ددې پروژې څخه څارنه کړي دي.
•کوم پالنونه چې د پایښت لپاره اړینې دي .د ایډیا – نوی پروژې پایښت تر پوښتنې الندې دی .د
ښځو ګډون کچه زیاته شي .که څه هم دګډې مرستې هوکړه د جنډر انسجام او انډول په ټولو کړنو
کې ډیرمهم بللې ده ،خو بیاهم د ښځو ګډون په پروژه کې ټیټ موندل شوی .د کار -لپاره – پیسې
پروژې په اړه الزیاتو الرښوونو ته اړتیا شته .که څه هم د زیربنا پروژې د ایډیا -نوی پورې تړلي
د کار -لپاره – پیسې فعالیتونو په مرکز کې ځای درلودې ،مشن ددې کړنو لپاره معیاري پالیسۍ او
تګالرې نه لري.
راپور د دغه مسالو په نښه کوونکي  18وړاندیزونه لري.

د جال ساتنې غیر اختیاري اجازې څخه د /USAIDافغانستان دادارې داخلي کنټرول په
اړه پلټنه
(دراپورشمیره،F-306-12-003-P .د 2012دجون په  25خپورشوی )

 USAID/ OIGدا پلټنه په الره اچولې ده ترڅو ومومي چې ایا /USAIDافغانستان د جال ساتنې
غیرارادي اجازې ( )ISMAڅخه د ناوړه ګټه اخیستنې څخه مخنیوی لپاره مناسب داخلي کنټرول لري
که څنګه .پایلي راپور د الندې مسالو درلودونکی دی:
•دا میشن د غوښتنلیکونو په منلو کې د داخلي کنټرول څخه بې برخې ؤ .که څه هم دا میشن مسؤلیت
درلوده چې د متحده ایاالتو او دریم -هیواد د ملي شخصي – خدماتو قرارداد کونکو لپاره د ISMA
غوښتنلیکونو د بیالبیلو پړاونو او منلو ته داخلي کنټرول چمتوکړي ،خو ددې ډول کنټرول په
رامینځته کولو کې پاتې راغلې ده.
•کارکوونکي دخپل ژوندملګروته د  ISMAګټوالسته راوړلو لپاره ددوې په ځای السلیکونه کړيدي،
که څه هم داغوښتل شوی ؤچې د ژوند ملګري السلیک یې السته راوړل شي .دا د متحده ایاالتو
اجیر کاروکوونکي دي کوم چې غوښتنلیکونه یې په /USAIDواشنګټن کې منل شوې وې.•د رخصتۍ په معاشاتو کنټرول د قناعت وړ نه ؤ/USAID .افغانستان د  ISMAناوړوپیسو ورکولو
څخه مخنیوی لپاره داخلي کنټرول چمتوکړی دی ،خو دا کنټرولونه هرکله په کارندي راغلي.
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•کورته –په رخصتۍ تګ لپاره کوم کنټرول نه ؤ ټاکل شوی .دکورنیو هغو غړوته چې په ISMA
کې یې له سره کارکوله کورته په –رخصتۍ تګ اجازه نه وه ورکړشوې،خو دامیشن لږترلږه د
کورنیو دوو غړوته په ناوړه توګه د کورته –تګ اجازه او معاشات ورکړی ؤ او په څنګ کې یې د
 ISMAګټې هم السته راوړلې.
راپور د دغه مسالو په نښه کوونکي  10وړاندیزونه لري.

د نظارت یا څار روان فعاليتونه

د  2012کال دجون تر دیرشمې پورې،ګډون کوونکي ادارې د افغانستان بیارغونې اړوند د  29پلټنو له
روانو چارو څخه خبرورکړي دي .دغه څارنيز فعاليتونه په  ٤.٢جدول کې په الندې ډول يادوالى شو:

د دفاع وزارت د عمومي پلټونکی دفتر
 4.2جدول

د  2012دجون تردیرشمې پورې د متحده ایاالتو د نوروادارو کارونو څخه روانې څارنې
اداره

د پروژې نمبر

د پیل نیټه

د پروژې سرلیک

DoD OIG

D2012-D000AT-0170.000

5/11/2012

د  C-27A/G222لپاره داضافي پرزو موجودیت

DoD OIG

D2012-D000AS-0137.000

3/9/2012

د افغان ملي پولیس د ښوونې/روزنې او لوژیستکي مالتړ قرارداد لپاره د طرزالعملــــــونو او پروسو
څخه څار او نظارت

DoD OIG

D2012-D000AT-0129.000

3/8/2012

د افغان ملي امنیتي پوځ سره د مالتړ په موخه د ډاترون راډیوګانو قراردادونه

DoD OIG

D2012-D000JB-0126.000

3/8/2012

د هوایي ځواکونو د انجینري مرکز اودچاپیریال قرارداد اداره او په افغانستان کې دپوځي رغونیزو
پروژو دقرارداد مدیت او د هغه څخه څارنه

DoD OIG

D2012-D00SPO-0090.000

2/28/2012

د افغان ملي اردو په لیکو کې د مشرتابه د روزنې په موخه د امریکا او ایتالف هڅې

DoD OIG

D2012-DT0TAD-0002.000

2/14/2012

په افغانستان کې په غوره شوو تاسیساتو کې د اور وژنې د معیاراتو سره د تطابق په موخه د نظامي
ودانیزو چارو څخه د تخینکي اروزنې ترسره کول

DoD OIG

D2012-DT0TAD-0001.000

2/14/2012

په افغانستان کې په غوره شوو تاسیساتو کې د برقي معیاراتو سره د تطابق په موخه د نظامي ودانیزو
چارو څخه د تخینکي اروزنې ترسره کول

DoD OIG

D2012-D000JB-0093.000

1/11/2012

د دفاع وزارت د سالکارانو د پروګرام له طریقه د بنسټیــــــــــــزو ظرفیتونو ارتقا

DoD OIG

D2012-D00SPO-0085.000

1/6/2012

د افغان ملي امنیتي پوځونو د قومندې او کنترول سیستم د پراختیا په برخه کې د امریکا متحده ایاالتو
هڅې

DoD OIG

D2012-D000JB-0071.000

12/16/2011

د قرارداد مدیریت او په افغانستان کې د نظامي رغونیزو پروژو څخه څار او نظارت

DoD OIG

D2012-D000AS-0075.000

12/7/2011

د  Mi-17الوتکې او د سرپټي ځای د اصالح په موخه ماموریتي ځواک

DoD OIG

D2012-D000AS-0031.000

11/17/2011

د امریکا د ترانسپورتشن قومندانی لپاره د افغانستان د چورلکو د ترانسپورت قراردادونه

DoD OIG

D2011-D00SPO-0234.000

5/20/2011

د افغان هوایی ځواک د روزنې ،تجهیز او د ځای پرځای کولو په برخه کې د امریکا او د ایتالف د
هڅو ارزونه

DoD OIG

D2011-D000FD-0121.000

3/30/2011

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

DoS OIG-MERO

12AUD30

12/2011

په افغانستان کې د مخدره توکو او قانون پلي کولو نړیوالې ادارې د تصحیح سیسټم څخه مالتړی
پروګرام پلټنه

GAO

351747

6/11/2012

افغان عامه ساتونکي ځواک ته د  DoDلخوا دلیږد پروسه

GAO

351742

5/11/2012

د DoDځواکونولپاره د امنیتي ځواکونو سره دمرستې رول

GAO

351743

5/11/2012

په افغانستان کې سالکاره ټیمونه

GAO

121049

3/29/2012

په افغانستان او عراق کې د قرارداد کولو په اړه د ګډ راپور ارزونه او جاج اخیستل

GAO

121042

2/2/2012

د جګړې په وخت کې د قرارداد کولو د کمیسیون سپارښتنې
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 4.2جدول (ادامه لري )

د  2012کال د جون تر دیرشمې د متحده ایاالتو نورو ادارو څارنې لپاره روان کارونه
اداره

د پروژې نمبر

د پیل نیټه

د پروژې سرلیک

GAO

320889

2/2/2012

افغانستان ته اغیزمنې مرستې

GAO

351708

2/1/2012

د افغانستان د امنیتي چارو د مسولیتونو د لیږد سره د مرستې په موخه د امریکا وړتیاوې

GAO

351688

11/19/2011

په افغانستان کې د ځواکونو کمولو لپاره د  DoDتیارۍ

GAO

320856

9/26/2011

په افغانستان کې امنیي چارو لیږد

GAO

120976

3/31/2011

د کړکیچ څخه په ډک هیواد کې د دولتي قرارداد کول

USAID OIG

FF101112

5/1/2012

د USAIDپلټنه /په افغانستان کې دکندهار دبریښنا نوښت

USAID OIG

FF100312

5/1/2012

والیانو ته د /USAIDافغانستان لخوا د کړنې په -اساس د بسپنې پلټنه

USAID OIG

FF101812

12/1/2011

د /USAIDافغانستان د څارنې او ارزونې سیسټم بیاکتنه

USAID OIG

FF101712

10/25/2011

د /USAIDافغانستان لخوا په ټاکل شوو پروژو کې دقوماندان بیړنۍ غبرګون پروګرام بسپنې کارولو
ته بیاکتنه

سرچینې :دسیګار 6/21/2012معلوماتي غوښتنې ته د  DoD OIGځواب؛ دسیګار 6/22/2012معلوماتي غوښتنې ته د  DoS OIGځواب؛ دسیګار6/25/2012معلوماتي غوښتنې ته د  GAOځواب؛ د سیګار 6/21/2012معلوماتي غوښتنې ته د USAAA
ځواب؛ دسیګار 6/19/2012معلوماتي غوښتنې ته د  USAID OIGځواب.

د دفاع وزارت د خپل  OCOپه پلي کولو کې د ډیرو ننګونو سره مخ دیDoD OIG .ددې ننګونو
اولوړوخطرونو پربنسټ لومړیتوبونه په نښه کړي دي .په 2012مالي کال کېDoD OIG ،د OCO
او ورپورې تړلي سرچینو څخه چې په افغانستان کې دعملیاتونو څخه مالتړکوي ،خپل څارنې ته ادامه
ورکوي DoD OIG .په افغانستان کې دافغانستان امنیتي ځواکونوبسپنې اداره او اجراکول ،پوځي
رغونه،د پرسونل خوندیتوب،او د ایتالفي ځواکونو په مرسته د قراردادونو اداره او څارنې ته ځانګړی
پاملرنه کوي.
لکه څنګه چې په افغانستان کې میلیارډونه ډالردلګښت په حال کې دی،یوسترلومړیتوب به داوي چې
د کومو پروژو څخه چې د افغان ملي امنیتي ځواکونو  ANSFد روزنې،د اسبابو چمتوکول او پایښت
لپاره ورکول کیږي د السته راوړلو او قرارداد کولو له بهیرڅخه څارنه وشي DoD OIG .په پام کې
لري ترڅود هغوقراردادونو اداره او څارنې په اړه خپله څارنه په الره واچوي چې ANSFته اسباب
چمتوکولو لپاره السلیک کیږي لکه،څرخي الوتکې ،عادي الوتکې،مهمات،راډیوګانې ،او په شپې کې
دلیدنې اسباب DoD OIG .همدارنګه د هغوقراردادونوپه اړه به خپل بیاکتنې ته دوام ورکړي چې د
افغان ملي پولیس  ANPدروزنې لپاره ددفاع وزارت له طرفه السلیک کیږي.
پداسي حال کې نظامی رغونې په افغانستان کې نوي سیمې د رغونې او یا هم د بیارغونې په مرحله
کې دي ،د تسهیالتو او طعام خونې بیارغول ،روغتیایی کلینکونه ،د قرارګاو توسعه ،پولیسو پوستې د
رغولو به برخه کې به  DoD OIGد قراردادنو د ادارې او د نظامي ودانیزو پروژو په اړه جدي څار
ترسره کړي DoD OIG .همدارنګه دشتمنیوحساب ورکونې ته به ادامه ورکوي لکه،دقراردادکوونکي
له خوا -برابرشوي ،ددولت -شتمني او دپوځ لپاره لوړ -ضرورت توکې؛ د وزارت په هغو هڅوبه
تمرکزلري چې دافغان دفاع وزارت بنیادي ظرفیت پیاوړی کولو په موخه ترسره کوي؛اودمالي ادارې
کنټرول ته به ادامه ورکړي.
د  -DoD OIGپه مشرۍ دسهیل لویدیځ اسیا ګډپالن جوړولوډله دفیډرال او  -DoD OCOپورې
اړوندوڅارنو ترمینځ ټکرونه له مینځه وړي او همغږۍ ته وده ورکوي DoD OIG .دسیګار،دعمومي
پلټونکو ملګری او ددفاع وزارت دڅارنې ټولنې له غړوسره به خپل کارته ادامه ورکړي ترڅو په
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2013مالي کال کې دټول IGټولنې لپاره چې په افغانستان کې په کاربوخت دي دپلټنې یو سټراټیژیک
پالن چمتوکړي .د سیګار په مشری دغه هڅې کانګرس او نورو ونډه لرونکو ته د بیارغونې د هڅو په
اړه د ال زیات اغیزمن څار په اړه معلومات وړاندي کوی.

د پلټنې لپاره د مرستیال عمومي مفتیش دفتر
روان عملیات چې خپلواکې پورې -اړوندڅارنه زغمي درغونیزوهڅوپه پام کې نیولو سره دپرسونل
خوندیتوب ته رسیدنه کوي؛ همدارنګه د متحده ایاالتو پرسونل لپاره دځواک ساتنې پروګرام؛دشتمنۍ
حساب ورکونه؛دپیسوناوړه ورکونې؛د رغونې په شمول دقرارداد اداره اوترتیب؛د افغان پولیسو دروزنې
لپاره دقراردادڅارنه؛په افغانستان کې دلوجیستیک ویشل؛روغتیاپالنه؛ او افغان امنیتي ځواکونو ته
دورکړشوې بسپنولپاره دالسته راوړلو پالن چمتوکول او کنټرول هغه ټکې دي چې په روان عملیات کې
به ورته پام اړول کیږي.

د  C-27A/G222لپاره د اضافي برخو شتون
(د پروژې شمیره،D2012-D000AT-0170.000 .د  2012د می په  11پیل شوی )

 DoD OIGداپه ګوته کوي چې ایاد  C-27A/G222اضافي پرزوچمتوکول به دلګښت او السته
راتلوله نظره شونی وي چې دافغان هوايي ځواکونوالوتکې لپاره په دوامداره توګه وپیرودل شي.

د افغان ملي پولیس د ښوونې/روزنې او لوژیستکي مالتړ قرارداد لپاره د
طرزالعملــــــونو او پروسو څخه څار او نظارت
(د پروژې شمیره  D2012-D000AS-0137.000چه د  2012کال دمارچ په 9مه پیل شوې)

 DoD OIGدافغان ملي پولیس الرښونې/روزنې او لوجیسټیک مالتړ قرارداد په اړه دپلټنوله لړۍ څخه
دویمه پلټنه په الره اچولې ده .د پلټنو د دغه لړۍ اصل هدف دا دي ترڅو معلومه کړل شي چه د امریکا
د فاع وزارت مسولین د ماموریت د شرایطو د پوره کولو په موخه د قرارداد کولو د مناسب پروسس
څخه ګټه اخلي او د فدرال او امریکا د دفاع وزارت د پالیسیو په رڼا او هغوی سره د قرارداد چارو او
فعالیتونو څخه څارنه او نظارت ترسره کوي او که نه.
ددې پلټنې په ترڅ کې به  DoD OIGپه ګوته کړي چې ایا پوځ،NTM-A/CSTC-A ،او
 DCMAدقرارداد لپاره دڅارنې سمې پروسې اوتګالرې درلودې که څنګه .برسیره پردېDoD ،
OIGبه دا په نښه کړي چې ایا پوځ ،NTM-A/CSTC-A ،او  DCMAدقراردادکونکي نظارت په
سمه توګه ترسره کړې وه که څنګه .ددې لړۍ لومړۍ پلټڼه داوه ”دافغان ملي پولیس دالرښونې/روزنې
اولوجیسټیک مالتړ قرارداد“،دپروژې شمیره AS-0271.000. D2011-D000
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ډاټرون راډیو قرارداد السلیک کوي ترڅو د افغان ملي امنیتي ځواکونو څخه مالتړ
وکړي.
(د پروژې شمیره  D2012-D000AT-0129.000چه د  2012کال د مارچ په 8مه پیل شوې ده)

 DoD OIGغواړي چه معلومه کړي چه د امریکا اردو د مخابراتو -الکترونیکس قومندانی د ډاترون
رادیوګانو د قرارداد د عقد په وخت کې اغیزمنې پالیسی او طرزالعملونه په پام کې نیول دي او که نه ،د
مناسب قیمت په اړه یی اړینې هڅې او خبرې اترې ترسره کړې ،په وخت سره د توکو ارایه یی تصدیق
کړې ،او د اړین کیفیت د کنترول د معلومولو لپاره یی الزم تدابیر ترسره کړي دي او که نه.

د هوایي ځواکونو د انجینري مرکز اودچاپیریال قرارداد اداره او په افغانستان کې
دپوځي رغونیزوپروژو دقرارداد اداره اوڅارنه
(د پروژې شمیره  D2012-D000JB-0126.000چه د  2012کال د مارچ په 8مه پیل شوې ده)

 DoD OIGغواړي چه معلومه کړي چه د انجینری لپاره د هوایی ځواک مرکز او چاپيریال مسولین په
افغانستان کې د بیارغونې د پروژو څخه په اړین او اغیزمن ډول څارنه ترسره کوي .دا په افغانستان کې
د قراردادونو د مدیریت او نظامي رغونیزو پروژو څخه د نظارت په اړه د ترسره کیدونکو پلټــــــــــنو
د لړۍ دویمه پلټنه ده .لومړۍ پروژه چه شمیره یی  D2012-D000JB-0071.000ده په افغانستان
کې د امریکایی اردو د انجینرانو د قطعه د نظامي رغونیزو پروژو په اړه د ترسره کیدونکی څارنې او
نظارت په اړه ده.

په افغان ملي پوځ کې دمشرانووده ورکولو لپاره دمتحده ایاالتو او ایتالفي ملګرو هڅې
(دپروژې شمیره،D2012-D00SPO-0090.000 .د  2012کال دفبروري په  28پیل شوی)

 DoD OIGد افغان ملي پوځ منصب لرونکو او غیر -کمیسیوني منصب لرونکوپه روزنه کې دایتالف
مشرد پروګرامونو ګټه اواغیزمنتیا ارزوي.

دافغانستان په ټاکلوتسهیالتوکې د اورلګیدنې له مینځه وړلو له نړیوالومعیارونوسره
دبرابرراتلوله نظره دپوځي ودانیوتخنیکي ارزونه
(د پروژې شمیره  D2012-DT0TAD-0001.000چه د  2012کال د فبروری په 14مه پیل شوې ده)

 DoD OIGپه نښه کوي چې ایاپه کومو پوځي ودانیو کې چې په افغانستان کې دمتحده ایاالتو-
لخوانیول شوي دي داور -مړکولو سیسټم چې دپوځي رغونې لخوا جوړې شوي دمتحده ایاالتو دمرکزي
قوماندې دتسهیالتومعیارونه اود اورلګیدنې څخه دخوندی کیدلوملي ټولنې له معیارونو سره برابردي
که څنګه DoD OIG .دضرورت په وخت کې به په کندهار هوايي میدان،بګرام هوايي میدان اوکیمپ
اګرز،اونوروځایونوکې د متحده ایاالتو -لخوانیول شوي تسهیالت وارزوي .دا ارزونه به د DoD OIG
داصالحي سپارښتنووضعیت په اړه راپورورکړي کوم چې دپخوانۍ اور -مړکولو ارزونې په نتیجه کې
وړاندې شوې وې.
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په افغانستان کې په غوره شوو تاسیساتو کې د برقي معیاراتو سره د تطابق په موخه د
نظامي ودانیزو چارو څخه د تخینکي اروزنې ترسره کول
(د پروژې شمیره  D2012-D000JB-0093.000چه د  2012کال د فبروری په 14مه پیل شوې ده)

 DoD OIGداپه نښه کوي چې ایا دپوځي رغونې لخوا جوړشوی برقي سیسټم په کومو تسهیالتو کې
چې د متحده ایاالتو – لخواپه افغانستان کې نیول شوي دي دمتحده ایاالتو مرکزي قوماندې دتسهیالتو
معیارونه او دبریښناملي قانون له معیارونو سره سم دي که څنګه DoD OIG .به دضرورت په
وخت کې دمتحده ایاالتو لخوانیول شوي تسهیالت په کندهار هوايي میدان،بګرام هوايي میدان،کیمپ
ایګر،اونوروځایونوکې وارزوي DoD OIG .به همدارنګه د  -DoD OIGاصالحي سپارښتنووضعیت
وارزوي کوم چې دبریښنايي سیسټم په پخوانیو ارزونو کې وړاندې شوې وې.

د دفاع وزارت دسالکارانوپروګرام له الرې دبنیادي ظرفیت ارتقا
(د پروژې شمیره  D2012-D00SPO-0085.000چه د  2012کال د جنوری په 11مه پیل شوې ده)

 DoD OIGغواړي چه معلومه کړي چه د دفاع وزارت د سالکارانو پروګرام خپل ټاکل
شوي اهداف او موخې ترالسه کوي .په ځانګړې توګهDoD OIG ،دا ارزوي چې دپروګرام
موخې،اهداف،اوسرچینې داسې مؤثراوګټوربرابرشوې دي چې دپروګرام ټاکلوپایلو لپاره کافي وي.

دافغان ملي امنیتي ځواکونودقوماندې اوکنټرول سیسټم پرمختیالپاره دمتحده ایاالتو هڅې
(د پروژې شمیره  D2012-D000JB-0071.000چه د  2012کال د جنوری په 6مه پیل شوې ده)

DoD OIGدا په نښه کوي چې ایا  DoDبه د  ANSFدقوماندې اوکنټرول سیسټم پرمختیا دچمتوشوې
نیټوترپایه بشپړکړي که څنګه .په خاصه توګه DoD OIG ،به وارزوي چې ایا دمتحده ایاالتوحکومت
او ایتالفي ملګروسټراټیژي،الرښوونه،پالنونه ،اوسرچینې به د ANSFدقوماندې اوکنټرول سیسټم
پرمختیااو اوعملیاتي پلي کولو لپاره کافي وي که څنګه.

په افغانستان کې دپوځې رغونې پروژو دقرارداد اداره اوڅارنه
(د پروژې شمیره  D2012-D000JB-0071.000د  2011کال د دسمبر په 16مه پیل شوې)

 DoD OIGغواړي چه معلومه کړي چه  DoDپه افغانستان کې د نظامي رغونیزو پروژو څخه مؤثر
او غیزمن څار ترسره کوي او که نه .په ځانګړې توګهDoD OIG ،به معلومه کړي چې ایا ددفاع
وزارت  DoDد قرارداد کوونکي له رغونې څخه په سمه توګه څارنه کوي او دکیفیت – تضمین کولوپه
اړه خپل څارونکي مسولیتونه پرمخ بیایي که څنګه.
ددې لپاره چې په موقع قومانده او متمرکزراپورچمتوشي ،دا پروژه په دووبیالبیلو پروژو ویشل شوې
ده .اصلي پروژه به د USACEقراردادونواداره او په افغانستان کې د پوځي رغونیزې پروژو څارنې
ته متمرکزه شي .دویمه پروژه،D2012-D000JB-0126.000 ،به دهوايي ځواکونو مرکزدمحیطي
ښه والی قراردادونواداره او په افغانستان کې د پوځي رغونیزې پروژو څارنې ته متمرکزه شي.

د  Mi-17الوتکې او د سرپټي ځای د اصالح په موخه ماموریتي ځواک
(د پروژې شمیره  D2012-D000AS-0075.000چه د  2011کال د دسمبر په 7مه پیل شوې)

 DoD OIGغواړي چه معلومه کړي چه د  DoDمسولینو د  Mi-17الوتکې د اصالح یا تعدیل په
برخه کې کاري احکام په اړین ډول ورکړي او د هغه یی په سمه توګه اداره کړي او د  DoDد مقرراتو
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او پالیسو په رڼا کې ترسره کیږي .قرارداد کوونکو مسولینو کاري احکام د نامعین تسلیمی ،نامعین کیفیت
قرارداد نمبر  .W58RGZ-09-D-0130له مخې ورکړي دي.

په افغانستان کې دڅرخیدونکي وزرټرانسپورت دمتحده ایاالتو ټرانسپورټیشن قوماندې
لپاره
(د پروژې شمیره  D2012-D000AS-0031.000چه د  2011کال د نومبر په 17مه پیل شوې)

 DoD OIGپالن لري په افغانستان کې دڅرخیدونکي -وزر ټرانسپورت قرارادادونو په اړه یوه پلټنه
په الره واچوي،ترڅو معلومه کړي چې دټرانسپورټیشن قوماندې چارواکي کله چې په یو احتمالي
چاپیریال کې دترسره کیدونکي خدمتونو لپاره قرارداد کوي آیا د فډرالي زده کړې قوانین او د دفاع
وزارت له الرښوونو سره سم دقرارداد اداره او پلي کول ترسره کوي که څنګه .د پالن شوي لړي په
لوموړي تحقیق کې به  DoD OIGمعلومه کړي چه ایا د قرارداد کوونکي مسولین د توکو ،مراسالتو او
افغانستان ته د مسافرینو د ترانسپورتت په چار اړین کنترول لري او که څنګه.

د افغان هوایي ځواکونودزده کړې،وسایل اوساحې لپاره دمتحده ایاالتو او ایتالفي
ځواکونو دپالنونو ارزونه
(دپروژې شمیره ،D2011-D00SPO-0234.000 .د  2011د می په شلمه پیل شوې ده )

 DoD OIGمعلوموي چې آیادمتحده ایاالتو او ایتالفي ځواکونو موخې،اهداف،پالنونه،او الرښوونې دیو
وړ او پایداره افغان هوايي ځواک دروزنې،وسایل،او ساحې لپاره چمتوشوي،خپورشوي،عملیاتي اودډاډ
وړدي که څنګه.

د بین الحکومتي فرمانونو لپاره فیسونه او اضافي لګښتونه چې دافغانستان امنیتي
ځواکونو ته تخصیص شوې بسپنې څخه ورکول کیږي
(د پروژې شمیره  ،D2011-D000FD-0121.000چه د  2011کال د مارچه په  30مه په الره اچول شوې ده)

 DoD OIGبه د هغه فیس او اضافي مالیاتو اندازه معلومه کړي چه د امریکا دفاع وزارت اجزاوې یی
د افغانستان د ملي امنیتي وجهیي صندوق د تخصیصاتو څخه د تمویل کیدونکو بین الحکومتي انتقاالتو
باندی لګول کیږی DoD OIG .به دا هم ارزیابي کړي چې ایا د دغه لګښتونو مالتړ لپاره د لګښت
معلومات شتون لري.

د دفاع وزارت د عمومي پلټونکی دفترــ د مینځنی ختیځ سیمه ییز دفتر
 DoS OIGپدې ربع کې د افغانستان بیارغونې پورې اړوند کوم نوی پروژه ندی پيل کړی.

په افغانستان کې د مخدره توکو او قانون پلي کولو نړیوالې ادارې د تصحیح سیسټم
څخه مالتړی پروګرام پلټنه
(د پروژې شمیره  ،12AUD30چه د  2011کال په دسمبر کط پیل شوې)

د پلټنې موخه داده چې دیوخوندي،امن،او خواخوږی بندي کولو سیسټم په جوړولو کې چې د نړیوالو
معیارونو او افغاني کلتورله شرایطوسره موافق وي ،د  INLدسیسټم سمونکی مالتړپروګرام ()CSSP
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اغیزمنتیا وارزوي .په ځانګړې توګه به  OIGمعلومه کړي چه  INLد الندي  CSSPبرخو له الرې
ټاکل شوي موخې او پایداره نتایج ترالسه کوي او که نه :روزنه او الرښونه ،ظرفیت اوچتول ،د مخدره
توکو پر وړاندي د مبارزې قضایی مرکز او د امنیتی قضایی واحد مغلق عملیات او ثبات :د پل چرخي
مدیریتی او حفظ او مراقبت ډله؛ د مرکزي زندان ریاست د مشراکت او بیایوځای کیدنې ډلې؛ د کندهار د
توسعه او مالتړ ډلـــــــــــــــه

د حکومت د حساب ورکولو وزارت
افغان عامه نظم ځواکونو ته د  DoDلخوا د لیږد پروسه
(د پروژې شمیره،351747 .د  2012د جون په 11پیل شوې ده )

افغان عامه نظم ځواک( )APPFد  2012په مارچ کې د امنیتي مسولیت پړې په منلو پیل وکړ .اساسي
پوښتنې )1( :افغان عامه نظم ځواک ته دامنیتي چارولیږد په اړه ترکومه بریده دلګښتونو اټکل ترسره
کړیده او دلګښت کمولو لپاره کوم کارونه په پام کې نیول شوې دي؟ ( )2آیا پدې اړه چې افغان عامه
نظم ځواک او دخطراداره کولو شرکتونه د موافقې سره سم خدمتونه وړاندې کوي که څنګه ،ترکومه
بریده  DoDد څارنې او اداره کولو میکانیزمونه موندلي اوپلي کړي دي؟ ( )3دامنیتي چارو لیږد
دخصوصي امنیتي قراردادکوونکو څخه افغان عامه نظم ځواک ته په افغانستان کې د  DoDپرعملیاتونو
کومې اغیز(ې)درلودلې،او کوم کارونه ،که چیرې وي ،د منفي اغیزو کمولو لپاره  DoDترسره کړي
دي؟ ( )4ترکومه بریده DoDخصوصي امنیتي قراردادکوونکو څخه افغان عامه نظم ځواک ته دساکن
امنیت لیږد په اړه پالن کړې ده،همدارنګه داساسي –امنیت لپاره  DoDترکومه بریده احتمالي پالنونه
چمتوکړیدي؟

د دفاع وزارت ځواکونو لپاره د امنیتي ځواک سره دمرستې ونډې
(د پروژې شمیره،351742 .د  2012دمی په 11پیل شوې ده )

 DoDپالن لري ترڅو د امنیتي-ځواکونو کارونو سره دمرستې لپاره په ځانګړي-عملیاتو ځواکونو ډاډ
وکړي،دا په داسې حال کې چې په عامه-مقصد ځواکونوکې ددې وړتیاو بنیادي کولو لپاره کارکوي.
موخې دادي چې وموندل شي ترکومه بریده  )DoD (1دعامه-مقصد او ځانګړې –عملیاتونو ځواکونو
مسولیتونه او ونډې په ډاګه کړي دي؛( )2هغه حاالت او وضعیتونه یې په نښه کړي وي چې دامنیتي
–ځواکونو سره دمرستې لپاره کوم یو له یادشویو ځواکونو څخه واستول شي؛او( )3د دواړو ځواکونو
وړتیاوته وده ورکولو لپاره شرایط او اړینې سرچینې په نښه کړي،برابرکړي او لومړیتوبونه یې ټاکلي
دي.

په افغانستان کې د سالکارۍ ډلې
(د پروژې شمیره،351743 .د  2012د می په 11پیل شوې ده )

په افغانستان کې دامنیتي –ځواکونو سره دسالکارۍ ډلو کارونې په اړوندGAO ،پدې تکل دی ترڅو
هغه حدودمعلومه کړي چې ( DoD )1د سالکارۍ ډلو لپاره ونډې،میشنونه،اودقوماندې اړیکې ټاکلي
او په پام کې نیولي دي؛( )2سمندري ځواکونه اوپوځ پرسونل،وسایل او دروزنې اسباب ټاکلي دي؛()3
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 DoDپالن لري ترڅو روان پیاوړي شوي غونډ/کنډک جنګیالي ډلې دسالکارۍ ماموریتونولپاره
برابرکړي؛او( )4سمندري ځواکونه او پوځ پدې توانیدلي چې سالکارۍ ډلوته د پرسونل او وسایلو
غوښتنې پوره کړي،په شمول دکومې اغیزې په راپورورکړشوي چمتووالي کې.

په عراق او افغانستان کې د قرارداد کولو په اړه د ګډ راپور ارزونه
(د پروژې شمیره،121049 .د  2012د مارچ په 29پیل شوې ده )

په  2011مالي کال کې د دفاع ملي اجازه ورکولو فرمان835،برخه ،په ځواب کې به  GAOالندې
کارترسره کړي ( )1په عراق او افغانستان کې د ګډکلنۍ راپور دپرمختګ لپاره به د ،DoD، DoSاو
 USAIDلخوا کارول شوي معلومات او دمعلوماتو سرچینې وارزوي؛( )2پدې به بیاکتنه ترسره کړي
چې ،DoD، DoSاو  USAIDپه افغانستان او عراق کې دقرارداد اداره او څارنه او همغږی کولو
لپاره څنګه د معلوماتو او سرچینو څخه ګټه اخلي؛ او( )3دا به وارزوي چې وزارتونه او ادارې په
افغانستان او عراق کې دقرارداونو او اړوندوکسانوقانوني تعقیب لپاره چې پدې هیوادونو کې په کاربوخت
دي یو ګډ ډیټابیس چمتو او پیاوړی کولو لپاره کوم پالن لري که څنګه.

د جګړې په وخت کې د قرارداد کولو د کمیسیون سپارښتنې
(د پروژې شمیره،121042 .د  2012دفبروري په دویمه پیل شوې ده )

مهمه پوښتنه  :په عراق او افغانستان کې د جګړې مودې قرارداد کمیسیون د وروستۍ اوځانګړې-
راپورسپارښتنو ته درسیدنې په موخه ،DoD، DoSاو  USAIDکوم کارونه پالن یاترسره کړي دي ؟

افغانستان ته اغیزمنې مرستې
(د پروژې شمیره،320889 .د 2012د فبروري په دویمه پیل شوې ده )

مهمـــــــې پوښتنې )1( :تر کومه حده په افغانستان کې د امریکایی ادارو لخوا پرمخ وړل کیدونکې
انکشافي پروژې د عین هدف لپاره کار کوي؟ ( )2دغه پروژو د تطبیق او پالن جوړونې د همغږي په
موخه امریکایی ادارې د کومو میکانیزمونو څخه ګټه اخلي؟ ( )3تر کومه حده په دغه پروژو کې دوه
ګوني حالت موجود دي؟

د افغانستان د امنیتي چارو مسولیتونو د لیږد په برخه کې د امریکا وړتیاوې
(دپروژې شمیره،351708 .د 2012دفبروري په  1پیل شوی)

مهمـــــــې پوښتنې )1( :افغان ملي امنیتي پوځ ته د امنیتي چارو د مسولیتونو د لیږد پرسه څه شی ده؟
( )2ترکومه حده د امریکا دفاع وزارت هغه وړتیاوې او ظرفیتونه په ګوته کړي دي چه د امنیتي چارو
د مسولیتونو د لیږد لپاره اړینې دي؟ ( )3کوم فکټورونه،که چیرې وي ،ددې وړتیاو په چمتوکولوکې به د
DoDوسه تراغیزې الندې راولي ؟

په افغانستان کې د پوځ کمولو لپاره د  DoDتیارۍ
(د پروژې شمیره،351688 .د2011د نومبرپه 19پیل شوې ده )

د متحده ایاالتو د کانګرس لپاره راپور  Iجوالی 2012 ،30
ا

157

د نورو ادارو نظارت

مهمـــــــې پوښتنېDoD :ترکومه بریده ( )1په افغانستان کې دخپلو ځواکونو اوموادو کمولو لپاره
چمتووالی لري او ( )2پداسې حال کې چې په افغانستان کې دځواک کمولو ته ځان چمتوکوي ترکومه
بریده له عراق څخه السته راغلي درسونه پلي شوې دي؟

په افغانستان کې امنیي چارو لیږد
(د پروژې شمیره،320856 .د2011دسپټمبرپه26پیل شوې ده)

مهمـــــــې پوښتنې )1( :افغان ملي امنیتي ځواکونو ( )ANSFته د امنیتي مسؤلیتونو چارو دلیږد لپاره
چمتوشوی چوکاټ کلي عناصر کوم دي؟ ()2افغان ملي امنیتی پوځ ته د امنیتي چارو د مسولیتونو د لیږد
په برخه کې کوم پرمختګونه شوي دي؟

د کړکیچ څخه په ډک هیواد کې د دولتي قرارداد کول
(د پروژې شمیره،120976 .د2011دمارچ په 31پیل شوې ده )

مهمـــــــې پوښتنې )1( :د افغانستان اوعراق لپاره د مالتړالسته راوړلو په موخه پر DoDباندې د
 DoSدبهروسې ماهیت او حدود کوم دي ؟ ( )2په دې اتکا کې کوم فکتورونو شامل دي؟ ( )3کوم
تدابیر په پام کې نیول شوي ترڅو معلومه کړي دغه اتکا دوام مومي؟

د متحده ایاالتو د پوځ د پلټنې اداره
پدې ربع کېUSAAA ،دبیارغونیزو نوښتونو په اړه روانې پلټنې نلري.

د نړیوالې پرمختیا لپاره متحده ایاالتو اداره د عمومي پلټونکی دفتر
په کندهار کې د /USAIDافغانستان لخوا دبریښنا نوښت پلټنه
(د پروژې شمیره،FF10112 .د 2012دمی په لومړۍ کې پیل شوی )

آیا دافغانستان جنوبي سهیلي بریښنا سیسټم څخه دکندهار دبریښنا نوښت د بریښنايي اړتیاپه بشپړکولو او
دبریښناپه ویشلو کې،په خاصه توګه دکندهارښارلپاره ،دمتحده ایاالتو د اورپکو ضدسټراټیژي په پياوړی
کولو کې خپلې موخې السته راوړلی شي؟

والیانو ته د /USAIDافغانستان لخوا د کړنې په -اساس د بسپنې پلټنه
(دپروژې شمیره،FF100312 .د 2012دمی په لومړۍ کې پیل شوې ده )

هدف :آیا دوالیانو لپاره دکړنې –پربنسټ بسپنې چمتوکول داسې ډیزاین او پلي شوې ده چې ظرفیتونه
لوړبوزي او په پایله کې به والیان اوددوی ټیم پدې وتوانیږي ( )1عملیاتي اودټولنې له حده زیات اړتیاوې
بشپړې کړي )2( ،د هیوادوالو سره اړیکې زیاتې کړي،او( )3د ادارې عمومي ظرفیت ته وده ورکړي؟
یادونه USAID OIG :پریکړه کړې ده ترڅودا پلټنه،او پالنونه دجوالی په میاشت کې له سره
وګوري ترڅو یو یادښت راپورخپورکړي چې ددوی ابتدايي کار ساحې په اړه په نښه شوي مسایل په
ګوته کوي.
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د /USAIDافغانستان دارزونې او څارنې سیسټم بیاکتنه
(د پروژې شمیره  FF101812چه د  2011کال د دسمبر په لومړی پیل شوې ده)

هدف :ددې په نښه کولو لپاره چې آیا /USAIDافغانستان دټاکل شوي پروګرامونواغیزمن اداره
کولولپاره دڅارنې اوارزونې یو سیسټم لري که څنګه.

د /USAIDافغانستان لخوا دټاکل شووپروژولپاره د قوماندان بیړنۍ غبرګون پروګرام
دکارونې بیاکتنه
(د پروژې شمیره  FF101712د  2011کال د اکتوبر په 25مه پيل شوې)

هدف :ترڅومعلومه کړي چې د متحده ایاالتو ځواکونو–افغانستان لخوا دټاکلو پروژولپاره  USAIDته
دقوماندان بیړنی غبرګون پروګرام( )CERPورکړشوې بسپنې په پام کې نیول شووموخو لپاره کارول
کیږي،د معمول قوانینواو اصولوسره جوړیدونکي دي،اوآیاکوم لګښتونه چې د -CERPپه مرسته پروژو
ته ورکړشوي منطقي،روا او دتخصیص وړدي که څنګه.

د متحده ایاالتو دفاع وزارت د عمومي پلټونکي دفتر()DCIS
 DCISپه افغانستان اوسهیل لویدیځ آسیاکې د چل او فساد مهمو پیښو په اړه خپلې پلټنې روانې ساتي.
اوس مهال،د افغانستان په درېو ځایونوکې د DCISشپږغړي ګومارل شویدي ترڅود قرارداد فساد له
نړیوال عملیاتي ځواک سره کاروکړي :کابل،بګرام او کندهار هوایي میدانونه DCIS .په 2010کې له
عملیاتي ځواک سره خپل یوبل ځانګړی غړی وګومارلهDCIS .او سیګارد اوونورو اداروسره ملګري
کوي ترڅو دچل اوفساد هغې پلټنې په الره واچوي چې DoDاو افغانستان بیارغونیزپروګرامونه یې
تراغیزالندې راوستي دي .د دغه ځانګړې خپرو شویو وړاندې نمایندګانو برسیره ،د DCIS 110
اروپایي او امریکايي نماییندګان دا مهال په سویل غربي اسیا کې فساد او درغلۍ پورې اړوند تحقیقات پر
مخ وړي.
د  2012کال دجون تردیرشمې پورې  DCISدافغانستان په اړه  118پرانیستي OCOپلټنې لري.
ددې پرانستوپلټنو څخه 26 ،پلټنې له سیګار سره ګډ دي.
د  2012کال دجون تر دیرشمې پورې DCIS ،دافغانستان په اړه 130پلټنې تړلي دي.
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د سیګاررسمي ټاپه
د سيګار رسمي ټاپه د متحده اياالتو او افغانستان ترمنځ د هڅو د ارتباط استازيتوب کوي
څو د بيا رغونې احتساب او نظارت وکړي .د ټاپې د مرکزپه پورته خواکې چې کومه جمله
ده په درې لیکل شوې او د ”سیګار“مانا ورکوي .د ټاپې په منځ کې د پورتنۍ غاړې په برابر
فقره په دري کې ده او د “سيګار” مانا لري .د مهر د مرکز په الندنۍ اړخ کې چه کومه
اصطالح ده هغه په پښتو ژبه ده او ورته معنې لري.
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ضمیمه A
دقانوني غوښتنو لپاره دراپور متقابله-سرچینه

دا ضمیمه د دي راپور پاڼې د سیګار د جوړونکي قانون الندې د شرایطو سره حواله ورکوي ،د ملي
دفاع د اختیاراتو قانون د مالي کال  2008لپاره ،پی ایل شمیره ( 1229 § 110-181چوکاټونه )A. 1
جدول A.1

د پي ایل لمبر  1229 § ,110-181الندې د دې راپور د سیګار د درې مياشتني راپورونو اوغوښتنو معاينه
د عامه قانون برخه

د راپور برخه

د سيګار عمل

د سيګار توانمنوونکې ژبه

بشپړ راپور

روان درې میاشتنی راپورونه

د دا ډول پروګرامونو او عملیاتو د ادارې پورې اړوندو ستونزو او نیمګړتیاو برخه )a)(3(1229
په اړه د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو ته په خپلواک او هدمند ډول
د پوره معلوماتو ورکول او په بشپړ ډول د هغوی باخبره ساتل او د اصالحي
فعالیتونو د اړتیا او پرمختګ په اړه هغوی ته معلومات ورکول.

مقصد

نظارت کول
بشپړ راپور

د بهرنيو چارو وزیر او د دفاع وزیر
ته راپور ورکوي

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

برخه )e)(1(1229

بشپړ راپور

کتنه اختصاص شوې\
موجودې بوديجې

د افغانستان د بیارغونې څخه څارنه –
دا د عمومي مفتش دنده ده چه تحقیقات ترسره ،د هغوی څخه څارنه ،او د
ځانګړو شوو او یا هم په افغانستان کې د بیارغونې لپاره د ورکړل شوو
مرستو د اصالح ،سمبالښت او لګولو په اړه تحقیقات او پلټنې همغږي کړي
او همدا ډول د هغو پروګرامونو ،عملیاتو او قراردادونو څخه چه د ( )Aڅخه
بیا تر الندي ( )Gفرعي برخو په ګډون مرستو لخوا تمویل کیږي تحقیقات
ترسره کړی.

برخه )f)(1(1229

مسوولیتونه

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

د اختصاص شويو\موجود بوديجو د
مسووليتونو او لګښتونو کتنه

د داسې بوديجو د مسووليت او لګښت د حساب کتاب نظارت

برخه )f)(1)(A(1229

د سیګار نظارت

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

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

برخه )f)(1)(B(1229

یادونه 1

د هغو قرادادونو کتنه چې اختصاص
شوې او موجودې بوديجې کاروي

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

برخه )f)(1)(C(1229

ضمیمه ب

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

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

برخه )f)(1)(D(1229

د سیګار نظارت
ضمیمه ج
ضمیمه د

د پلټنې تاريخچې سمبالول

د داسې بوديجو په کارولو د تاريخچو سمبالتيا د دې لپاره چې په راتلونکي کې برخه )f)(1)(E(1229
د داسې بوديجې[و] پلټنې او معاينې اسانې کړي

پلټنې

نظارت او کتنه څرنګه
چې تشريح شوي

د افغانستان تړون او د افغانستان د ملي پرمختيا د ستراتيژۍ په تطبيقولو کې د برخه )f)(1)(F(1229
افغانستان د دولت او نورو مرستندويه هیوادونو سره د متحده اياالتو د ارتباط
د اغېزمنتيا نظارت او کتنه
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جدول ( A.1دوام لري)

د پي ایل لمبر  1229 § ,110-181الندې د دې راپور د سیګار د درې مياشتني راپورونو اوغوښتنو معاينه

د عامه قانون برخه

د راپور برخه

د سيګار عمل

د سيګار توانمنوونکې ژبه

تحقیقات

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

د اضافي پیسو د ورکړي څیړنه لکه د دوه ځلي پیسو ورکول یا دوه ځله بل او برخه )f)(1)(G(1229
هر ډول احتمالي غیرقانوني یا ناسم عمل چې د فدرال مامورینو ،قراردادیانو،
یا اړوندو کسانو لخوا شوی وی ،او د عدلیې ورات ته د دې ډول راپورونو
ورکول ،کله چې ضرورت وي ،چې دا ډاډ ترالسه شي چې نورې څیړنې،
قانونې تعقیب ،د اضافي پیسو بیرته ترالسه کول ،او نور جبرانوونکي کارونه
ترسره شي.

بشپړ راپور

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

د څار او نظارت سره اړوندې نورې دندې –
عمومي مفتش باید د ( )1څپرکي مطابق د دندو د مربوطه اخراج لپاره دا
ډول سیستمونه ،تګ الرې او کنترول رامنځ کړي هغه ته دوام او د هغه څخه
څارنه وکړي.

برخه )f)(2(1229

بشپړ راپور

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

د 1978قانون په اساس د عمومي مفتش دندې او مسولیتونه –
برعالوه . .عمومي پلټونکى بايد د عمومي پلټونکي د  1978د قانون الندې د
عمومي پلټونکيو وظيفې او مسووليتونه هم ولري.

برخه )f)(3(1229

د نورو ادارو
نظارت

د  DoD، DoSاو USAID
عمومي مفتشینو سره د چارو
همغږي کول

د هڅو همغږي –
عمومي مفتش باید د الندي مسولینو سره چارې همغږي او دهغوی همکاری
ترالسه کړي )A( :د دفاع وزارت عمومي پلټونکى( ،ب) د بهرنيو چارو
وزارت عمومي پلټونکى ،او (ج) د نړيوالې پرمختيا لپاره د متحده اياالتو د
ادارې عمومي پلټونکى.

برخه )f)(4(1229

بشپړ راپور

څرنګه چې غوښتل شوى وي
د مالتړ تمه وکړﺉ

د فدرال ادارو لخوا مرسته –
د فدرال حکومت د هر وزارت ،ادارې او یا هم بل سازمان څخه د اړتیا
په وخت کې تقاضا شوي معلومات باید د عمومي مفتش او یا هم د هغه
باصالحیته استازي ته په اختیار کې تر هغه حده چه عملي وي او د کوم
موجوده قانون سره په ټکر که نه وي ورکړل شي.

برخه )h)(5)(A(1229

موجود نه دی

راپور نه دی ورکړل شوی

د مرستې د مســـــــــترد شوو غوښــــــتنو راپور ورکول —
هر هغه وخت چه د عمومي مفتش لخوا مطالبه شوي معلومات او یا هم
مرسته د هغه په باور په غیرضروري ډول مسترد او یا هم منظور شوې نه
ده ،عمومي مفتش باید پدې اړه ژر ترژره د قضیې تړاو ته په کتو هغه د
بهرنیو چارو وزارت  ،دفاع وزارت او یاهم د کانګرس اړوندې کمیټې ته
خبر ورکړي.

برخه )h)(5)(B(1229

مرکزي مالتړ او نورې سرچينې

راپورونه
بشپړ راپور
ضمیمه ب

راپور -د هرکال په پای کې د 30
ورځو په ترڅ کې د ټولو منل شوو
مرستو ،مصارفو او عایداتو په اړه
د فعالیتونو لنډیز وړاندي کړي.

درې میاشتني راپــــــــــورونه-
د افغانستان د بیارغونې لپاره د تخصیص شوو او یا ورکړل شوو مرستو
لخوا تمویل کیدونکو پروګرامونو او فعالیتونو په اړه د هر مالي کال په
پای کې د  30ورځو د ننه باید عمومي مفتش دیادې ربع یا درمیاشتو او تر
ممکن حد پورې د مربوطه ربع تر پایه پورې د یادو چارو په اړه د کانګرس
مربوطه کمیټه ته راپور وړاندي کړی .په افغانستان کې د بیارغونې په اړه
د ټولو منل شوو ،لګول شوو او عایداتو په ګډون باید د اړوندې مودې په اړه
په هر راپور کې ذکر شوي وي ،او باید د الندي ټکو درلودنکي وي-
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برخه )i)(1(1229

ضمیمې

جدول ( A.1دوام لري)

د پي ایل لمبر  1229 § ,110-181الندې د دې راپور د سیګار د درې مياشتني راپورونو اوغوښتنو معاينه
د راپور برخه

د سيګار توانمنوونکې ژبه

د سيګار عمل

د عامه قانون برخه

ضمیمه ب

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

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

برخه )i)(1)(A(1229

بودیجې
یادونه 1

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

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

برخه )i)(1)(B(1229

بودیجې

د مرستندويه ادارو د بوديجو
عايدات ،مسووليتونه ،او لګښتونه

د هغو بوديجو سره تړلي يا شامل عايدات چې هغو پروګرامونو او بوديجو
ته د بهرنيو ملتونو يا نړيوالو سازمانونو لخوا ورکړل شوې وي د کومو
بوديجې چې د متحده اياالتو د کوم رياست يا ادارې لخوا ورکړل شوې وي،
او د داسې عايداتو
مسووليتونه او يا لګښتونه

برخه )i)(1)(C(1229

بودیجې

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

د هغو بوديجو سره تړلي يا شامل عايدات چې هغو پروګرامونو او پروژو ته برخه )i)(1)(D(1229
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

بودیجې
 Bضمیمه

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

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

برخه )i)(1)(E(1229

یادونه 1

د قراداد جزييات تشريح کړﺉ

د هر هغه قرارداد ،بوديجې ،تړون يا د بوديجې د بل کوم ميکانزم په
صورت کې چې په پراګراف ( *)2کې يې يادونه شوې ---
( )1د قرارداد يا د بوديجې د بل کوم ميکانزم رقم؛
( )2د قرارداد يا د بوديجې د بل کوم ميکانزم د ساحې لنډ بحث؛
( )3په 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
( )4د 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

برخه )i)(1)(F(1229

بشپړ راپور

هدایت کړل شوی راپور په
 www.sigar.milخپور کړل
شئ.

د عوام لپاره د الس رسي وړ –
عمومي مفتش باید د ( )1څپرکي د دغه بند په اساس باید په عام ډول د
انترنیت پاڼې له الرې دغه راپور په انګلیسي ژبه او په هغه نورو ژبو چه د
عمومي مفتش لخوا د زیات لوستکو او عامو ژبو په توګه په افغانستان کې
پیږندل شوې خپاره کړی.

برخه )i)(3(1229

درې او پښتو ژباړې تر کار
الندي دي
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جدول ( A.1دوام لري)

د پي ایل لمبر  1229 § ,110-181الندې د دې راپور د سیګار د درې مياشتني راپورونو اوغوښتنو معاينه
د راپور برخه
بشپړ راپور

بشپړ راپور

د سيګار عمل

د راپور خپرول څرنګه چې يې
الرښودنه شوې

د درې میاشتني راپور تسلیمي

د سيګار توانمنوونکې ژبه

د عامه قانون برخه

فـــــــــارم –
د دغه بند پر اساس هر راپور باید په یو ناتصنیف شوي فارم کې او که
چیري عمومی مفتش یی الزم وبولي د تصنیف شوې ضمیمه سره تسلیم
کړل شئ.

برخه )i)(4(1229

عمومي مفتش باید د ( )iبند په اساس د امریکا بهرنیو چارو وزارت او دفاع
وزارت ته هم راپور وسپاري.

 )j)(1(1229برخه

یادونه  :1که څه هم دامعلومات په عادي توګه دسیګارپه ویب پاڼه کې شته دی ( ،)www.sigar.milکومه ډیټاچې سیګارالسته راوړی په نسبي توګه اومه بڼه لري او اوسمهال دبیاکتنې،تحلیل ،اوترتیب کولو الندې دی ترڅو د
سیګار راتلونکو موخو لپاره چمتوشي.
*تر پوښښ الندي “ ق رادادونه ،پورونه ،هوکړې او د میکانیزمونو موندل” د ( i) of P.L. No. 110-181 1229څپرکي په ( )2پارګ راف کې بیان شوي دي.
"هر لوی ق رارداد ،مالي مرسته ،تړون ،یا د بودیجې مکانیزم چې د متحده ایاالتو د دولت د هر ریاست یا ادارې لخوا پکې برخه واخیستل کیږي ،او په هغوی د افغانستان د بیا رغوني لپاره اختصاص شوي او یا بل ډول ورکړ
شوي پیسي شاملي وي ،که له هر ډول دولتي یا شخصي سازمان سره د الندې هر مقصد لپاره وي :په افغانستان کې د فزیکي انف راسټرکچر جوړول یا بیا جوړول.
د افغانستان د سیاسي یا ټولنیزي اداري تاسیس یا دوباره تاسیس.
د افغانستان د خلــــــــــکو لپاره د تولیداتـــــ-و او خدمتونو د و ړاندي کولو لپاره“.
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ضمیمې

ضمیمه B
د افغانستان بیارغونې لپاره د متحده ایاالتو بسپنې

(په میلیون ډالر)

جدول  B.1د2012کال دجون تردیرشمې پورې د پروګرام پربنسټ دافغانستان بیارغونې لپاره
دتخصیص شوو بسپنو لست چمتوکوي.
 B0.1جدول

د متحده ایاالتو د بودیجو سرچینې

یادونه :شمېرې په ګردي کولو اغېزمنې شوي .د ځواب ورکوونکوادارو
لخواتازه معلومات ددې المل شوچې د  2006مالي کال او مخکینۍ ربع له
راپورونو سره په شمیروکې توپیرراشي.
سرچینې :دسیګار7/20/2012،7/18/2012،7/16/2012،7/2/201
،2،6/26/2012،10/14/2009او  10/1/2009معلوماتي غوښتنو
ته د DoDځوابونه؛د سیګار،7/6/2012 ,7/13/2012او6/27/2012
معلوماتي غوښتنو ته د DoSځوابونه؛د سیګار7/20/2012
معلوماتي غوښتنې ته د خزانې ځواب؛دسیګار 4/17/2012معلوماتي
غوښتنې ته د OMBځواب؛ دسیګار,10/15/2010 ,6/28/2012
،1/15/2010او10/9/2009معلوماتي غوښتنو ته د USAIDځوابونه؛
دسیګار 7/7/2009معلوماتي غوښتنې ته د  DoJځواب؛ دسیګار4/2009
معلوماتي غوښتنې ته د USDAځواب؛ P.L. 112-74, 12/23/2011؛ P.L.
112-10, 4/15/2011؛ P.L. 111-212, 10/29/2010؛ P.L. 111-118,
12/19/2009؛د  2010مالي کال دفاعي څرګندونې.

امنیت
د افغانستان د امنيتي ځواکونو بوديجه ()ASFF
روزنه او تجهیزات (د دفاع وزارت)
بهرني پوځي مالي مرستي ()FMF
نړيواله نظامي ښوونه او روزنه ()IMET
 NDAAبرخه  1207انتقال
بشپړ امنیت
دولتداري او پرمختیا
د قوماندان د بيړني ځواب پروګرام ()CERP
د افغانستان د زیربنا فنډ ()AIF
د ثبات او سوداګری د کړنو لپاره کاري ځواک(TFBSO
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 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
دمخدره موادو پرضد 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 نشه يي توکيو په اړه د تنفيذ اداره ()DEA
ټول – د مخدره توکو پر وړاندي مبارزه
بشري
پي ایل  480عنوان I
پي ایل  480عنوان II
په مصيبت کې مرسته ()IDA
د انتقال نوښتونه ()TI
د کډوالو او مهاجرینو مرسته ()MRA
داوطلب سوله ساتنه ()PKO
د مهاجر او مهاجرت بيړنۍ مرسته ()ERMA
خواړه د پرمختګ لپاره
 )b( 416د خوړو کومک
خواړه د تعليم لپاره
ايمرسن بوديجه
بشردوستی
د نړیوالو چارو عملیات
نظارت
نورې
ټول -د نړیوالو چارو عملیات

اداره

ټول

DoD
DoD
DoS
DoS
نورې

50,625.70
440.00
1,059.14
12.68
9.90
52,147.42

DoD
DoD
DoD
USAID
USAID
DoD
USAID
USAID
USAID

3,439.00
800.00
571.12
14,953.44
883.65
550.00
554.28
31.65
45.75

DoS

505.51

USDA
خزانه

5.70
4.45
22,344.54

DoS
DoD
DoJ

3,561.56
2,312.02
127.37
6,000.95

USDA
USAID
USAID
USAID
DoS
DoS
DoS
USDA
USDA
USDA
USDA

5.00
716.71
487.83
36.02
754.05
69.33
25.20
109.49
95.18
50.49
22.40
2,371.70

ټولې بودیجې
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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

مالي کال
2012

0.00
0.00
57.26
0.18
0.00
57.44

0.00
0.00
191.00
0.39
0.00
191.39

0.00
150.00
414.08
0.67
0.00
564.75

968.18
290.00
396.80
0.95
0.00
1,655.93

1,908.13
0.00
0.00
0.98
0.00
1,909.11

7,406.40
0.00
0.00
1.19
0.00
7,407.59

2,750.00
0.00
0.00
1.66
9.90
2,761.56

5,606.94
0.00
0.00
1.40
0.00
5,608.34

9,166.77
0.00
0.00
1.76
0.00
9,168.53

11,619.28
0.00
0.00
1.56
0.00
11,620.84

11,200.00
0.00
0.00
1.95
0.00
11,201.95

0.00
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
0.50

40.00
0.00
0.00
893.87
153.14
135.00
33.40
0.00
5.00

136.00
0.00
0.00
1,280.56
169.56
250.00
38.00
0.00
0.00

215.00
0.00
0.00
473.39
183.96
0.00
41.45
0.00
0.00

209.00
0.00
0.00
1,210.71
166.81
0.00
100.77
0.00
0.00

488.33
0.00
0.00
1,399.51
148.65
0.00
63.02
10.77
20.37

550.67
0.00
15.00
2,088.32
0.40
0.00
58.23
4.22
3.55

1,000.00
0.00
59.26
3,346.00
0.30
0.00
92.30
4.22
2.90

400.00
400.00
239.24
2,067.51
0.00
0.00
69.91
3.09
6.25

400.00
400.00
257.62
1,836.76
0.00
0.00
0.00
0.55
7.18

44.00

34.70

66.90

38.20

18.20

36.60

26.60

48.60

57.66

69.30

64.75

0.00
0.90
195.71

0.00
1.00
534.04

0.00
0.06
1,327.37

0.00
0.95
1,913.27

0.00
0.19
932.19

0.00
0.13
1,724.02

0.00
0.75
2,158.00

5.70
0.47
2,775.16

0.00
0.00
4,562.63

0.00
0.00
3,255.29

0.00
0.00
2,966.86

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

215.97
108.05
23.66
347.68

251.74
290.97
20.38
563.09

307.57
192.81
40.59
540.97

484.00
230.06
18.80
732.86

589.00
392.27
0.00
981.27

400.00
376.53
0.00
776.53

324.00
424.99
0.00
748.99

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
85.52
11.69
61.50
9.90
0.00
4.96
14.14
9.27
0.00
248.08

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
41.80
0.00
0.00
23.24
0.00
25.08
0.00
150.16

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
16.90
0.00
44.25
0.00
0.00
20.55
0.00
0.00
22.40
281.10

0.00
65.41
27.16
0.75
76.79
0.00
0.20
12.09
0.00
0.00
0.00
182.40

0.00
27.40
29.84
0.89
81.48
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
139.61

0.00
15.50
66.74
1.13
65.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
148.37

0.00
0.00
49.12
0.67
83.56
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
133.35

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
1,761.70
1,796.10

37.20
905.10
942.30

59.00
1,406.20
1,465.20

1,064.85

1,011.68

2,599.90

4,821.03

3,471.04

10,028.31

6,190.33

10,384.66

16,648.14

16,743.32

16,516.35

د متحده ایاالتو د کانګرس لپاره راپور  Iجوالی 2012 ،30
ا

167

ضمیمې

ضمیمه ج
د سیګار پلټنې
بشپړې شوي پلټنې
سیګار دراپورورکولو پدې موده کې څلورپلټنې بشپړکړیدي ،لکه چې په جدول  C.1کې لست شوي.
 C0.1جدول

د 2012کال دجوالی تردیرشمې پورې دسیګاربشپړې شوې پلټنې
راپور شمېره

د خپریدلو نیټه

د راپور سرلیک

د سیګار  12-13پلټنه د عامه –ډپلوماسي قراردادونه خپل ډیري موخې السته راوړيدي،خوسفارت د مرستې
څخه دڅارنې اواداره کولو لپاره ګامونه پورته کولی شي.

7/2012

د سیګار  12-12پلټنه د پروژې په تطبیق کې ځنډونې او دپایښت لپاره ناکافي پالن جوړونه د افغانستان
زیربنابسپنې د ضایع کیدلو له ګواښ سره مخ کوي

7/2012

د سیګار  12-11پلټنه د  USAID’sافغانستان باثباته کولو نوښت-ختیځ پروګرام که څه هم دثبات زیاتولو په
لورپرمختګ کړی،خو اوږد-مهاله پرمختیايي هڅو ته لیږدتراوسه ندی ترالسه شوی

6/2012

د سیګار  12-10پلټنه د امنیتي چاروپه لګښت کې زیاتوالی ښايي دافغان عامه نظم ځواک ترمشرۍ الندې
وي؛  USAIDاړتیالري ترڅودلګښتونو څخه څارنه وکړي اوډاډه کړي چې اجازه
نلرونکی امنیت ندی کارول شوی

6/2012

نوې پلټنې
سیګاردراپورورکولو پدې موده کې پنځه پلټنې په الره اچولي دي،لکه چې په جدول  C.2کې لست شوي.
 C0.2جدول

د 2012کال دجوالی تردیرشمې پورې دسیګارنوي پلټنې
د پلټنې شمیره

د پروژې سرلیک

سیګار 063A

د افغانستان بریښنايي تولیداتو په سوداګري کولو کې دمتحده ایاالتو حکومت هڅې
دافغانستان بریښناشرکت ()DABS

7/2012

سیګار 064A

هويي-خوځیدنې مالتړ دافغان تریاکو څخه مخنیوي عملیات لپاره

7/2012

سیګار 060A

ګمرکي تعرفې،مالیات،یانورفیسونه چې دافغانستان اسالمي جمهوریت دولت لخوا
دمتحده ایاالتو قراردادکوونکوباندې چې په افغانستان کې دبیارغونې پروژې پرمخ
بیايي

6/2012

سیګار 057A

په افغانستان کې د نه –مصرفیدوني شتمنیو څخه دکنټرول لپاره د  USAIDتګالرې

5/2012

سیګار056A

 USAIDپه افغانستان کې دخپل پروګرامونوپایښت لپاره پالن چمتوکوي

5/2012
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روانې پلټنې
سیګار دراپورورکولو پدې موده کې پنځه روانې پلټنې لري،لکه چې په جدول  C.3کې لست شوي.
 C0.3جدول

د 2012کال دجوالی تردیرشمې پورې دسیګارروانې پلټنې
د پیل نیټه

د پلټنې شمیره

د پروژې سرلیک

سیګار 058A

د سهیلي سیمې کرهڼیزې پرمختیا پروژې لپاره د سوکالي اوپرمختیا نړیوال شرکت
سره د USAIDملګرتیا

سیګار 055A

په بادغیس والیت کې د افغان ملي اردو د  207مه قطعې د  3غونډ رغـــــــــــــول

3/2012

سیګار 054A

د تیــــــــلو ،پـــــطرولیم او روغنیــــــ--اتو په برخه کې د افغان ملي اردو لوژیستکی
وړتیاوې

2/2012

سیګار 052A

د افغان ملي پولیس لپاه د افغان  -تخنیکي اووسایلو چمتوکولو پروګرام پورې اړوند
لګښتونه اوڅارنې

1/2012

سیګار 049A

د افغان ملي امنیتي پوځ د تاسیساتو لپاره د  ITTسیستمــــــــونو شرکت سره د
 USACEد عملیـــــــــــاتو او حفظ مراقب قراردادونـــــــــــه

7/2011

4/2012

ساینسي پلټنې
لکه څرنګه چه په .C.4جدول کې ښودل شویدي ،سیګار د راپور ورکولو پدې مودې کې په  3عدلي
پلټنو باندي خپل کار ته دوام ورکړ.
 C0.4جدول

د  2012کال د جوالی تر 30مه پورې د سیګار عدلي پلـــــــټنې
د پیل نیټه

د پلټنې شمیره

د پروژې سرلیک

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 DoS
لخوا د هغو مرستو

سیګار 026A -

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

6/2010

سیګار 022A -

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

2/2010

د متحده ایاالتو د کانګرس لپاره راپور  Iجوالی 2012 ،30
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د سیګار تحقیقات
بشپړي شوي معاینې
سیګار دراپورورکولو پدې موده کې د یو تحقیق کاربشپړکړيدی،لکه چې په جدول  C.5کې لست شوی.
 C.5جدول

د  2012کال دجوالی تردیرشمې پورې دسیګاربشپړشوي تحقیقات
راپور
په نښه کوونکی

د راپور سرلیک

د سیګارتحقیق 12-01

د خپریدلو نیټه

د افغان سرحدي پولیسوپه مرکزونو کې رغونېزې نیمګړتیاوې 19میلیونه
ډالرپانګه اچونه له ګواښ سره مخ کوي

7/2012

روانې معاینې
سیګارد راپورورکولو پدې موده کې ددرېوتحقیقاتو په اړه خپل کارته ادامه ورکړی،لکه چې په جدول
 C.6کې لست شوی.
 C0.6جدول

د 2012کال دجون تردیرشمې پورې دسیګار روان تحقیقات
د معاینې شمیره

د پیل نیټه

د پروژې سرلیک

سیګار 1004

د  ANPوردګو روزنیز مرکز ()USACE

1/2012

سیګار 1002

جالل اباد د افغان ملي اردو لښکرکوټ ()USACE

1/2012

سیګار 1001

کندز دافغان ملي پوځ تسهیل  2/209ام مرکزي ادارې ()USACE

1/2012
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ضمیمه D

شکل D.1

ﺩ ﺳﻴګﺎﺭ ﭘﻠټﻨﯥ :ﻧﻮﻱ ﭘﻠټﻨﯥ
د سیګار تحقیقات :د  2012داپریل له پیل څخه دجون
تحقیقات څﺨﻪ ﺩ ﺟﻮﻥ ﺗﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﭘﻮﺭې
ﺍﭘﺮﻳﻞ ﻟﻪ ﭘﻴﻞ
 2012ﮐﺎﻝ
پورېﺩ نوي
ﺩ ترپایه

د سیګار تحقیقات او د تماس شمیره
د سیګار تحقیقات

ټﻮﻝ 25 :

پدې ربع کې،سیګار  25نوي تحقیقات پرانیستي او1یې تړلي،چې پدې سره دپرانستو تحقیقاتو شمیر 188
ته رسیږي .دنووپلټنو څخه،ډیری یې دتدارکاتي چلبازۍ،عامه فساد،اورشوت اخیستلو په اړه دي،لکه چې
په  D.1شکل کې ښودل شوي دي .تړل شوی دوسیه دیوبل شته تحقیق سره یوځای کړای شوی دی.

د سیګار ځانګړي شمیره
د شکایتونو لپاره د  35ګرمولیکوڅخه پدې ربع کې ډیرشکایتونه د بریښنالیک،ویب،یافکس له الرې
رسیدلي دي،لکه چې په  D.2شکل کې ښودل شوې دي .ددې شکایتونو څخه ډیریې تړل شوې دي،لکه
چې په  D.3شکل کې ښودل شویدي.

ﻋﺎﻣﻪ
ﻓﺴﺎﺩ /ﺭﺷﻮﺕ
7

ﺗﺪﺍﺭﮐﺎﺗﻲ ﭼﻠﺒﺎﺯﻱ
10

ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ
ﺟﻨﺎﻳﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
3
ﻣﻠﮑﻲ
ﭘﻠټﻨﻪ
2

ﺍﺭﺯﻭﻧﻪ
1
ﺩ ﺷﺘﻤﻨۍ ﺍﻭ
ﺧﺪﻣﺎﺗﻮ ﻏﻼ
2

سرچینه :د سیګار د تحقیقاتو ریاست.7/10/2012،
ﺳﺮﭼﻴﻨﻪ  :ﺩ ﺳﻴګﺎﺭ ﺩ ﭘﻠټﻨﻮ ﺭﻳﺎﺳﺖ . 7/10/2012،

د سیګارایسارونه او له دندې څخه ګوښه کونې
د  2012کال دجون تردیرشمې پورې،دځنډونې او ګوښه کونې لپاره دسیګارغوښتنې ددې المل شوي
ترڅو 35کسانو له دندې څخه ګوښه شي او  38کسان ایسارشي،لکه چې دراتلونکي مخ په D.1جدول
کې ښودل شوي.
شکل D.3

ﺩ ﺳﻴګﺎﺭ ﺩ ګﺮﻣﯥ ﻟﻴﮑﯥ ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ ﻭﺿﻌﻴﺖ :ﺩ  2012ﮐﺎﻝ ﺩ ﺍﭘﺮﻳﻞ ﻟﻪ ﭘﻴﻞ څﺨﻪ ﺩ ﺟﻮﻥ ﺗﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﭘﻮﺭې
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 D.1جدول

د  2012کال دجون تردیرشمې پورې ایسارونې او ګوښه کونې
تعلیقات

ایسارونې

Alـ وطن رغونیزشرکت

فاروقي،حشمت اهلل

بصیرت رغونیزچوکاټ

حمید لیث رغونیزشرکت

بروفي،کینیت

حمید لیث ګروپ

نقیب اهلل،ندیم

لودین،روح اهلل فاروقی

رحمان،عبیدور

بینت او فوچ شریکانLLC ،

کیمپ بیل،نیل پاتریک

براډون،ګرې

بورکاتا،راول اې.

 K5ګلوبل

کلوز،جارد لي

احمد،نور

نړیوال لوجیستیکي عملیاتونه

نوراحمدیوسفزﺉ رغونیزشرکت

روبینسن،فرانز مارتین

آینې،شیریل اډینیک

ټیلر،زاچیري ډوټسین

کنون،جوسټین

آریاګروپ رغونیزشرکت

کانسټانټاینو،اپریل اني

آریا ګروپ

کانسټانټاینو،ډي

آریا حیرای عمومي سوداګري

کانسټانټاینو،رامیل پامز

آریا ایم.اي عمومي سوداګري LLC

کریلې،برام

آریا مینځنی ختیځ

ډراټلف،کریسټوفر

آریامینځنی ختیځ شرکت LLC

فیل -ټک انجینیري اورغونیزشرکت

آریامینځنی ختیځ شرکت لمټډ-زړه

هانډا،سیدهارټ

آریاسپالی شرکت LTD

جبک ،عماد

آریاسپالی خدمتونه او سالکارۍ

جمالي،روح اهلل

افټیک نړیوال

خالد،محمد

افټیک نړیوال شخصي شرکت،لمټډ.

خان،دارو

عالم،احمدفرزاد

ماریانو،اپریل اني پیریز

البحرلوجیستیک

مک کیبې،ایلټون موریس

امریکن آریا کمپني LLC

محاکزو،جان

امریکن آریا LLC

قاسمي،محمداندرس

بارکزی،ننګیالی

راضي،محمدخالد

فورمیډ سپالی اوخدمات

صافي،فضل احمد

ګرین الیټ عمومي سوداګري

شین ګل شاهین،ا.ک.ا” .شین ګل شاهین“

کابل هکلی لوجیستیک شرکت

ایسپنزوا-لور،پیدرو Aرډو

شارپ وې لوجیستیک

کیمپ بیل،نیل پاټریک

یونایټډسټټ کلیفورنیا لوجیستیک شرکت

حضرتي،آرش

یوسف،نجیب اهلل

میډفیلډنړیوال

رحیمي،محمدادریس

مور،رابرټ ج.

ووټن،فیلیپ سټیفن

نوري،نورعالم،ا.ک.ا" .نورعالم “
شمالي رغونیزه موسسه
شمال پامیرودانۍ اوسړک جوړونې شرکت
وادې،دیسي د.
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ضمیمه E
مخففات او لنډيزونه
مخففات یا لنډیزونه

تعریف

AAF

د افغانستان هوایي ځواک

ABP

افغان سرحدي پولیس

ACSS

د افغانستان د ملکي خدمتونو مالتړ

ADB

اسيايي پرمختيايي بانک

AGO

لوی څارنوال دفتر

AIF

د افغانستان د زیربنا تمویلول

AIHRC

د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون

AIP

د افغانستان د زیربنا پروګرام

ALP

افغان سیمه ایز پولیس

AMMOA

د افغانستان د ګرځنده پیسو اپراتیــــــــــفي ټولنه

ANA

افغان ملي اردو

ANP

افغان ملي پولیس

ANSF

افغان ملي امنیتي ځواکونه

APAP

د افغانستان د پارلمان مرستندویه پروګرام

APPF

د افغانستان د عامه تحفظ ځواک

APRP

افغان سولې او بیا پخالینې پالن

ARTF

د افغانستان د بيا رغونې د باور بوديجه

ASFF

د افغانستان د امنيتي ځواکونو بوديجه

ASI

د افغانستان د تحکیم ابتکار

ASYCUDA

د مشتريانه د معلوماتو لپاره اتومات سيستم

A-TEMP

افغانستان -د تخنیکی تجهیزاتو د حفظ او مراقبت پروګرام

AWCC

دافغان بیسیم مخابراتي شرکت.

AWDP

دافغان کاري ځواک پرمختیايي پروګرام

CAA

ملکي هوانوردي واک (افغان)

CECOM

د متحده ایاالتو پوځ دمخابراتو -الکټرونیک قومانده

CERP

د قومندان بیړنۍ عکس العمل پروګرام

CFSOCC-A

د ګډ ځواک د ځانګړو عملیاتو د اجزاو قومندانی – افغانستان

CIA

 CIAد استخباراتو مرکزي اداره(متحده ایاالت)

CID

د جنایي تحقیقاتو قومانده (مخکي لیوا) (د متحده ایاالتو اردو)

CITF

د جنايي تحقیقاتو عملیاتي ځواک(امریکايي پوځ)

CJIATF

د اجنسیانو تر منځ ګډ عملیاتي قوه

CM

د وړتیا معیارونه

CMS

د قضیې د مدیریت سیستم

CNG

ټینګ شوی طبیعي ګاز

CNPA

د مخدره موادو سره د مبارزې پولیس  -افغانستان

COIN

د یاغیانو په وړاندې مبارزه

CSIS

د نړیوالو مطالعاتو اوسټراټیژي مرکز

د متحده ایاالتو د کانګرس لپاره راپور  Iجوالی 2012 ،30
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مخففات یا لنډیزونه

تعریف

CSO

د مرکزي احصاییې مؤسسه(افغان)

CSSP

د سموني د سيسټم د مالتړ پروګرام

CSTC-A

د ګډ امنیت انتقالي قومانده  -افغانستان

CUAT

د قومندان د واحد د ارزونې توکي

DAB

د افغانستان بانک

DABS

د افغان ملي هوسایی کمپنی

DAI

د پراختیایی بدیل شرکت.

DCHA

د ډیموکراسي،شخړې،او بشري مرستې لپاره اداره(امریکا)

DCMA

د دفاعي قراردادونو تنظیم کولو اداره

DCIS

د دفاعي جنایي تحقیقاتو خدمت

DEA

د مخدره موادو په اړه د تنفيذ اداره (متحده ایاالت)

DoD

د دفاع وزارت (متحده ایاالت)

DoD CN

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

DoD OIG

د دفاع وزارت د عمومي پلټونکی دفتر

DoS

د بهرنیو چارو وزارت (متحده ایاالت)

DoS OIG

د بهرنیو چارو وزارت د عمومي پلټونکې دفتر

د خزانې محکمه

د ټرانسپورټ وزارت(متحده ایاالت)

DSCA

د دفاع د امنیت د هماهنګۍ سازمان

DSF

د ولسوالۍ ثبات لپاره چوکاټ

DST

د ولسواليو د مالتړ ټيم

ECF

د اعتبار د پراختیا اسانتیا

ESF

د اقتصادي مالتړ بوديجه

EU

اروپايي ټولنه

FBI

د فدرالي نمایندګئ تحقیق ()U.S

FDRC

د مالي موضوعاتو د حل کمیسیون

 FEWSنیټ

دوچکالۍ وړاندې خبروونکي سیسټم شبکه

FOB

د مخکښو عملیاتو قرارګاه

G-8

د اتو ګروپ

GAO

د دولت د احتساب دفتر (متحده ایاالت)

GDP

ناخالص کورنۍ تولید

HOO

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

HREBGI

بشري حقوق،توکمیز برابروالی،او جنډر انسجام(افغان ملي پوځ دفتر)

IARCSC

د اداري اصالحاتو او ملکي خدمت خپلواک کمیسیون

ICAO

د ملکي هوانورۍ نړیواله اداره

ICCTF

په نړيوالو قراردادونو کې د فساد هدف ځواک

ICT

معلوماتي او مخابراتي تکنالوژي

IDEA-NEW

د شمال ،ختيځ ،او لويديځ لپاره د بديل معيشت پېدا کولو مراعات

IDLG

د سیمییز دولتدارۍ خپلواک ریاست (افغان)

IEC

د ټاکنو خپلواک کمیسیون (افغان)

IG

عمومي پلټونکی

IJC

د نړیوال سوله ساتي مرستندوي ځواک مشترکه قومانده

IMF

د پېسو نړيوال صندوق

INCLE

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

تعریف

INL

د مخدره موادو او د قانون د تنفیذ د چارو نړیواله اداره (متحده ایاالت)

IRD

د رغونې اوپرمختیا نړیوال شرکت.

ISAF

د امنیت نړیوال مرستندویه ځواک (ايساف)

ISMA

بې واکه جالکیدلو ساتنې اجازه

JSSP

د انصاف د سکټور د مالتړ پروګرام

KESIP

د کابل بریښنايي خدماتو د پرمختګ پروژه

LARA

په افغانستان کې د اراضي اصالح

LOTFA

د افغانستان لپاره د قانون د حاکميت د باور بوديجه

MCC

د چین فلزراایستنې ډله ییزشرکت

MCIT

د مخابراتو اومعلوماتي ټکنالوژۍ وزارت(افغان)

MCTF

د لويو جرايمو عملياتي ځواک (افغان)

MIDAS

د افغان پایښت لپاره د کانونوپرراایستنې پانګه اچونه او پرمختیا

MNNA

لوی غیر-ناټو ملګری

MoD

د دفاع وزارت (افغانستان)

MoF

د مالیي وزارت (افغانستان)

MoI

د کورنیو چارو وزارت (افغانستان)

MoJ

د عدلیي وزارت (افغانستان)

MoM

دکانونو وزارت

MoRR

د کډوالو اوبیرته ستنیدونکو وزارت

MoTCA

د ټرانسپورټ او ملکي هوانوردۍ وزارت (افغانستان)

MOU

د همکاری تړون

MRRD

د کلیو پراختیا او بیاجوړولو وزارت (افغان)

NATO

د شمالي اتالنیتک د تړون سازمان

NDS

د ملي دفاع د اختصاصونو قانون

NGO

نادولتي اداره

NKB

نوی کابل بانک

NMAA

د افغانستان ملي پوځي اکدمي

NSC

دملي امنیت شوری

NTM-A

د ناټو د روزنې مشن  -افغانستان

NVD

په شپه کی د لیدنې اسباب

O&M

عملیات او ساتنه

OCO

د سمندر پورې غاړه راتلونکي عمليات

OSI

د متحده ایاالتو د هوايي ځواک د ځانګړي تحقیقاتو دفتر

OTA

د تخنیکي مرستې دفتر(دامریکاخزانه)

OTI

د انتقالي ابتکارونو دفتر

OVERLORD

د ډاډ وړلوجیستیکونو دڅارنې ډیټابیس عملیاتي تصدیق

پې .ایل

عمومي قانون

PAS

د عامه چاروڅانګه(امریکاسفارت کابل)

PJST

دګډداراالنشاوالیتي ډله(افغان)

PM/WRA

د سیاسي-نظامي چارو اداره – د وسلو د منځه وړلو او بندیز دفتر(افغان)

PPC

د سولې والیتي شوری

PRT

د والیتي بیا رغوني ټیم

PSC

د امنیت شخصي قراردادي

د متحده ایاالتو د کانګرس لپاره راپور  Iجوالی 2012 ،30
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مخففات یا لنډیزونه

تعریف

PTEC

د بریښنا لیږد پراخول او نښلونه

RC

سیمییزه قومانده (ایساف)

آر سي کړکۍ

د دوامي لګښت کړکۍ

RICO

په زورپیسې اخیستونکو څخه اغیزمن شوي او دفساد موسسو په وړاندې کړنه

RMC

د خطر-اداره کولو شرکت

سیګار

د افغانستان د بیا رغونې لپاره ځانګړی عمومي پلټونکی

SOAG

د سټراټیژیک هدف دمرستې هوکړه

USACE

د متحده ایاالتو د اردو د انجینیرانو فرقه

SCIP

د امنیتي همکاریو معلوماتي دروازه

STEP

د ټاکنې پروسې څخه مالتړ

SY

لمریز کال

TFBSO

په افغانستان کې د سوداګری او ثبات د عملیات لپاره کاري ځواک

UN

ملګري ملتونه

UNHCR

د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوړ کمیشنر

UNODC

د مخدره موادو او جرمونو لپاره د ملګرو ملتونو دفتر

USAAA

د متحده ایاالتو د پوځ د پلټنې اداره

USACE

د متحده ایاالتو د اردو د انجینیرانو فرقه

USACE-TAN

د امریکايي پوځ د انجینیرانو قطعې -د اټالنټیک څخه پورې غاړې د افغانستان شمال

USAID

د نړيوالې پرمختيا لپاره د متحده اياالتو اداره

USAID OIG

د  USAIDد عمومي پلټونکي دفتر

USDA

د متحده ایاالتو د کرهنې وزارت

USFOR-A

د متحده ایاالتو پوځونه  -افغانستان

UXO

انفجار نه شوی وسله تون

WFP

د خوراکي توکو نړیوال پروګرام

WSIS

د معلوماتي ټولنې په اړه نړیواله غونډه

WTO

د سوداګری نړیوال سازمان
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په  5/21/2012نیټه د افغانستان په اړه د ایساف په غونډه کې د ولسمشراوباما
څـــــــرګندونې.
”دامریکامتحده ایاالتواو افغانستان اسالمي جمهوري ترمینځ دسټراټیژیک ملګرتیا تړون
زغمل .5/1/2012“،
د افغانستان په اړه دشیکاګوغونډې اعالنول.5/21/2012 ،
د افغانستان په اړه دشیکاګوغونډې اعالنول.5/21/2012 ،
ناټو”،افغان مشرتابه ته د امنیتي چارو د مسولیت لیږد :انتقال.5/16/2012 “،
د افغانستان په اړه دشیکاګوغونډې اعالنول.5/21/2012،
،DoSد بهرنیوچارووزیرې هیلري کلنټن لخوا یادونې”،د افغانستان په اړه دټوکیو
کانفرانس کې مینځګړیتوب.7/8/2012“،
د ټوکیو دوه اړخیزه حساب ورکونې چوکاټ.7/8/2012،
نړیوال بانک”،افغانستان د لیږدپه بهیرکې :د  2014څخه اخواته کتنه“،
.5/2012،49مخ.
نړیوال بانک”،افغانستان د لیږدپه بهیرکې :د  2014څخه اخواته کتنه،5/2012 “،
.pp. 22, 47
نړیوال بانک”،افغانستان د لیږدپه بهیرکې :د  2014څخه اخواته کتنه“،
.5/2012،57مخ.
نړیوال بانک”،افغانستان د لیږدپه بهیرکې :د  2014څخه اخواته کتنه“،
.5/2012،61مخ.
نړیوال بانک”،افغانستان د لیږدپه بهیرکې :د  2014څخه اخواته کتنه“،
.5/2012،47مخ.
نړیوال بانک”،افغانستان د لیږدپه بهیرکې :د  2014څخه اخواته کتنه“،
.5/2012،49مخ.
نړیوال بانک”،افغانستان د لیږدپه بهیرکې :د  2014څخه اخواته کتنه“،
.5/2012،44مخ.
،CRSکانګرس لپاره راپور”،دمتحده ایاالتو داشغال مرسته :عراق،جرمني ،اوجاپان
پرتله شوي “،راپور ،RL3331, 3/23/2006لومړۍ مخ،په 7/15/2012کې
السته راغلی CRS .راپورورکړی چې له جرمني څخه دجګړې -نه وروسته
مرسته د 2005کال په حساب له29.3میلیارډ ډالروسره برابرؤ (دراپورڅخه
وړاندې کال) .که چیرې دپیرودلو-توان بدلولو ضریب دنوموړي شمیرې سره یوځای
کړونو،د 1952–1946کلونوترمینځ دلویدیځ جرمني لپاره چمتوشوی دجګړې
څخه وروسته مرستې به د 2011کال په حساب له  35میلیارډډالروڅخه لږې وي.
وګورﺉ http://oregonstate.edu/cla/polisci/sites/default/files/
-faculty-research/sahr/inflation
” ،P.L. 111-32د الحاقي تخصیصاتو قانون .6/24/2009“ ،2009
د سیګار څیړنو د  7/20/2009نیټې پوښتنې ته د DoDځواب.
د دی راپور د ب ضمیمه وګوری.
دسیګار7/16/2012معلوماتي غوښتنې ته د DoDځواب.
دسیګار  7/16/2012او 4/11/2012معلوماتي غوښتنې ته د DoDځوابونه.
” ،DoD OIGد افغانستان د امنیتي ځواک د فنډ –  1مرحلې لپاره د مدیریت په موخه
د مرستو ځانګړي کول او د منل شوو مرستو اعتبارp. 2 .,11/5/2007 “،
دسیګار7/16/2012معلوماتي غوښتنې ته د DoDځواب.
دسیګار7/16/2012معلوماتي غوښتنې ته د DoDځواب.
،DoDدمالي ادارې قانون”،دقوماندان بیړنی غبرګون پروګرام12 :جلد27،فصل“،
1/2009،27-3مخ
”،USFOR-Aدقوماندان بیړنی غبرګون پروګرام (CERP) SOP،
 “ USFOR-Aخپورشوی 1-06،2/2011،35مخ؛ P.L. 112-74،
.12/23/2011
د دی راپور د ب ضمیمه وګوری.
دسیګار7/16/2012معلوماتي غوښتنې ته د DoDځواب.
دسیګار 7/16/2012او 4/18/2012معلوماتي غوښتنې ته د DoDځوابونه.
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دمتحده ایاالتو دپوځي خدماتو لپاره دسناکمیټه،مطبوعاتي خپرونه”،سنا د 2011مالي
کال لپاره دملي دفاع  Ikeسکیلټن رسمي واک قانون تصویب کوي.12/22/2010 “ ،
دسیګار 7/18/2012او7/20/2012معلوماتي غوښتنې ته د  DoDځواب؛ P.L.
112-74, 12/23/2011؛ .P.L. 112-10, 4/15/2011
دسیګار 7/18/2012او 4/19/2012معلوماتي غوښتنې ته د DoDځوابونه.
”،TFBSOد TFBSOپه اړه “،په  10/20/2011کې السته راغلی؛
دسیګار 7/22/2011معلوماتي غوښتنې ته د  DoDځواب.
د دی راپور د ب ضمیمه وګوری.
دسیګار 7/2/2011معلوماتي غوښتنې ته د  DoDځواب.
دسیګار 7/2/2011او 3/30/2012معلوماتي غوښتنې ته د  DoDځوابونه.
د دفاع وزارت ” ،د مخدره توکو د منځه وړلو او مخدره توکو پر وړاندي د مبارزې
فعالیتونه ،د  2009مالي کال د مخدره توکو د منځه وړلو او مخدره توکو پر وړاندي
دمبارزې فعالیتونو په اړه د دفاع الحاقي غوښتنه چه په  4/13/2010الس رسي ورته
شوي دي.
د دفاع وزارت ” ،د مخدره توکو د منځه وړلو او مخدره توکو پر وړاندي د مبارزې
فعالیتونه ،د  2009مالي کال د مخدره توکو د منځه وړلو او مخدره توکو پر وړاندي
دمبارزې فعالیتونو په اړه د دفاع الحاقي غوښتنه چه په  4/13/2010الس رسي ورته
شوي دي.
دسیګار 6/26/2012معلوماتي غوښتنې ته د  DoDځواب.
د سیګار د برسۍ د نېټې پوښتنې ته د  OMBځواب.
دسیګار 6/28/2012معلوماتي غوښتنې ته د  USAIDځواب.
دسیګار 6/28/2012او 4/3/2012معلوماتي غوښتنې ته د  USAIDځوابونه.
د بهرنیو چارو وزارت ،د سیګار د معلوماتو پوښتنې ته ځواب.2009\13\10 ،
دسیګار 7/13/2012معلوماتي غوښتنې ته د DoSځواب.
دسیګار 7/13/2012او 4/6/2012معلوماتي غوښتنې ته د DoSځوابونه.
د امریکا د کانګرس لپاره د سیګار درې میاشتنۍ راپور “.p. 51 ,7/30/2010،
نړیوال بانک :ARTF ”،د 2012دجون تر 20پورې دمالي وضعیت په اړه درییس
راپور 4 “،مخ
نړیوال بانک :ARTF ”،د 2012دجون تر 20پورې دمالي وضعیت په اړه درییس
راپور1 “،مخ
نړیوال بانک :ARTF ”،د 2012دجون تر 20پورې دمالي وضعیت په اړه درییس
راپور 4 “،مخ .
نریوال بانک ”،دهیواددرې میاشتنۍ تازه راپور :افغانستان ،2011\4 "،مخ .16
نړیوال بانک :ARTF ”،د 2012دجون تر 20پورې دمالي وضعیت په اړه درییس
راپور 6 “،مخ .
نریوال بانک ”،دهیواددرې میاشتنۍ تازه راپور :افغانستان ،2011\4 "،مخ .16
نړیوال بانک :ARTF ”،د 2012دجون تر 20پورې دمالي وضعیت په اړه درییس
راپور 6 “،مخ .
”،ECافغانستان :دلوبې څرنګوالی،جنوري  3/31/2011،7 “،2011مخ.
 ”،UNDPد LOTFA، VIپړاوکلنۍ پرمختګ راپور “،2011جدول 1؛د LOTFA
په اړه د UNDPدرې میاشتنۍ او کلنۍ راپورونوڅخه دسیګار7/20/2012نیټې
تحلیل.
 ”،UNDPد LOTFA، VIپړاو کلنۍ پرمختګ راپور “، 2011جدول .2
 ”،UNDPد LOTFA، VIپړاوکلنۍ پرمختګ راپور “،2011جدول 1؛د LOTFA
په اړه د UNDPدرې میاشتنۍ او کلنۍ راپورونوڅخه دسیګار7/20/2012نیټې
تحلیل.
 ”،UNDPد LOTFA، VIپړاوکلنۍ پرمختګ راپور “،2011جدول 1؛د LOTFA
په اړه د UNDPدرې میاشتنۍ او کلنۍ راپورونوڅخه دسیګار7/20/2012نیټې
تحلیل.
ب ضمیمه وګورﺉ؛دسیګار 7/16/2012معلوماتي غوښتنې ته د DoDځواب.
ناټو”،دافغانستان په اړه دشیکاګوغونډې اعالن.5/21/2012 “،
ناټو”،دافغانستان په اړه دشیکاګوغونډې اعالن.5/21/2012 “ ،
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 .62ناټو”،دافغانستان په اړه دشیکاګوغونډې اعالن.5/21/2012“،
،DoD .63دبیاپروګرام جوړولوکارDoD ،پرله پسې شمیره FY 12-17
،PA،5/30/2012په 7/10/2012کې السته راغلی.
 .64دسیګار 7/5/2012معلوماتي غوښتنې ته د DoDځواب.
 .65دملګروملتونو عمومي -منشي”،په افغانستان کې وضعیت اوددې لخوا د نړیوالې سولې
اوامنیت پلي کول 6/20/2012،4 “،مخ.
 .66دسیګار 7/5/2012معلوماتي غوښتنې ته د DoDځواب.
 .67دسیګار 7/2/2012معلوماتي غوښتنې ته د CSTC-Aځواب.
 .68دسیګار 7/2/2012معلوماتي غوښتنې ته د IJCځواب.
”،DoD OIG .69دافغان ملي پوځ لوجیستیکي وړتیاوې پایښت ته وده
ورکولوپه موخه دمتحده ایاالتو او ایتالفي ځواکونودهڅوارزونه“،
DODIG-2012-028،12/9/2011،139مخ.
 .70دسیګار 7/2/2012معلوماتي غوښتنې ته د IJCځواب.
 .71دسیګار 7/2/2012معلوماتي غوښتنې ته د IJCځواب.
 .72دسیګار 7/1/2012معلوماتي غوښتنې ته د CENTCOMځواب.
”،NTM-A .73د2012کال دجنوري څخه ترمارچ پورې د MoD/GS، ACG-AD ،
ارزونه3“،مخ.
 .74دسیګار 7/2/2012معلوماتي غوښتنې ته د CSTC-Aځواب.
 .75دسیګار 7/2/2012معلوماتي غوښتنې ته د CSTC-Aځواب.
 .76دسیګار 7/2/2012معلوماتي غوښتنې ته د CSTC-Aځواب.
 .77دملګروملتونو عمومي منشي ”،په افغانستان کې وضعیت اوددې لخوا د نړیوالې سولې
اوامنیت پلي کول.pp. 4–5 ،6/20/2012 “،
 .78دسیګار 7/16/2012معلوماتي غوښتنې ته د DoDځواب.
 .79دسیګار 7/2/2012معلوماتي غوښتنې ته د CSTC-Aځواب.
 .80دسیګار 7/2/2012معلوماتي غوښتنې ته د CSTC-Aځواب.
 .81دسیګار 7/16/2012معلوماتي غوښتنې ته د DoDځواب.
 .82دسیګار 7/2/2012معلوماتي غوښتنې ته د CSTC-Aځواب.
 .83دسیګار 7/2/2012معلوماتي غوښتنې ته د CSTC-Aځواب.
 .84دسیګار 7/2/2012معلوماتي غوښتنې ته د CSTC-Aځواب.
 .85دسیګار 7/2/2012معلوماتي غوښتنې ته د CSTC-Aځواب.
 .86دسیګار 7/16/2012معلوماتي غوښتنې ته د DoDځواب.
 .87دسیګار 7/2/2012معلوماتي غوښتنې ته د CSTC-Aځواب.
 .88دسیګار 7/2/2012معلوماتي غوښتنې ته د CSTC-Aځواب.
د امریکا دفاع وزارت ” ،د احتیاطي عملیاتو څخه د نظارت په موخه د
		.89
 2013مالي کال د توجیه ،د افغانستان د ملي امنیتي پوځ وجهي صندوق (ASFF)،
.2/2012، pp. 8–17
 .90دسیګار 7/16/2012معلوماتي غوښتنې ته د DoDځواب.
 .91دسیګار 7/2/2012معلوماتي غوښتنې ته د CSTC-Aځواب؛ دسیګار7/16/2012
پلټنې ته د CSTC-Aځواب.
 .92دسیګار 7/2/2012معلوماتي غوښتنې ته د CSTC-Aځواب.
 .93د امریکا دفاع وزارت ” ،د احتیاطي عملیاتو څخه د نظارت په موخه د  2013مالي
کال د توجیه ،د افغانستان د ملي امنیتي پوځ وجهي صندوق (ASFF)، 2/2012،
.pp. 5–6
 .94دسیګار 7/16/2012معلوماتي غوښتنې ته د DoDځواب.
 .95دسیګار 6/26/2012معلوماتي غوښتنې ته د CSTC-Aځواب.
 .96دسیګار 7/2/2012معلوماتي غوښتنې ته د CSTC-Aځواب.
 .97دسیګار 7/2/2012معلوماتي غوښتنې ته د CSTC-Aځواب.
 ”،NTM-A .98افغان ملي پوځ السونو ته دپوځي روزنې سیمه ییزمرکزونوسپارل“،
،7/5/2012په  7/20/2012کې السته راغلی.
 .99دسیګار 7/2/2012معلوماتي غوښتنې ته د CSTC-Aځواب.
”،NTM-A .100د 2011کال څخه دیخوا د ANSFد سوادکچه نژدې درې چنده شوی“،
،5/18/2012په  7/7/2012کې السته راغلی.
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 .101دسیګار 7/2/2012معلوماتي غوښتنې ته د CSTC-Aځواب.
”،NTM-A .102د 2011کال څخه دیخوا د ANSFد سوادکچه نژدې درې چنده شوی“،
،5/18/2012په  7/7/2012کې السته راغلی.
 .103دسیګار 7/2/2012معلوماتي غوښتنې ته د CSTC-Aځواب.
 .104دسیګار 7/2/2012معلوماتي غوښتنې ته د CSTC-Aځواب؛دسیګار7/16/2012
پلټنې ته د CSTC-Aځواب.
 .105دسیګار 7/2/2012معلوماتي غوښتنې ته د CSTC-Aځواب.
 .106دسیګار 7/16/2012معلوماتي غوښتنې ته د DoDځواب.
 .107دملګروملتونو عمومي منشي ”،په افغانستان کې وضعیت اوددې لخوا د نړیوالې سولې
اوامنیت پلي کول6 ، 6/20/2012 “،مخ.
 .108ایساف،افغان ملي پولیس پرستات.6/21/2012،
 .109دسیګار 7/16/2012معلوماتي غوښتنې ته د DoDځواب.
 .110دسیګار 7/2/2012معلوماتي غوښتنې ته د CSTC-Aځواب.
 .111دسیګار 7/16/2012معلوماتي غوښتنې ته د DoDځواب.
 .112دسیګار 7/2/2012معلوماتي غوښتنې ته د CSTC-Aځواب.
 .113دسیګار 7/16/2012معلوماتي غوښتنې ته د DoDځواب.
 .114دسیګار 7/2/2012معلوماتي غوښتنې ته د CSTC-Aځواب.
 .115دسیګار 7/16/2012معلوماتي غوښتنې ته د DoDځواب.
 .116دسیګار 7/2/2012معلوماتي غوښتنې ته د CSTC-Aځواب؛ دفیډرالي تدارکاتو
ډیټابیس سیسټم ،قرارداد  ،W91CRB11C0053په 7/5/2012کې السته راغلی.
 .117دسیګار 7/2/2012معلوماتي غوښتنې ته د CSTC-Aځواب.
 .118دسیګار 7/2/2012معلوماتي غوښتنې ته د CSTC-Aځواب.
 .119دسیګار 7/2/2012معلوماتي غوښتنې ته د CSTC-Aځواب؛ دسیګار7/16/2012
پلټنې ته د CSTC-Aځواب.
”،NTM-A .120د 2011کال څخه دیخوا د ANSFد سوادکچه نژدې درې چنده شوی“،
،5/18/2012په  7/7/2012کې السته راغلی.
 .121دسیګار 7/2/2012معلوماتي غوښتنې ته د CSTC-Aځواب؛ دسیګار7/16/2012
پلټنې ته د CSTC-Aځواب.
. 122دسیګار 7/2/2012معلوماتي غوښتنې ته د CSTC-Aځواب.
 .123د افغانستان د بیارغونې لپاره د ځانګړی عمومی پلټونکی د  4/3/2011ته د OSD
ځواب.
”،DoD .124د دفاع وزارت بودجه2012،مالي کال2/2011،82 ،“،مخ ؛
دسیګار 4/3/2011معلوماتي غوښتنې ته د OSDځواب.
 .125دسیګار 7/2/2012معلوماتي غوښتنې ته د CENTCOMځواب.
 .126دسیګار 7/2/2012معلوماتي غوښتنې ته د CENTCOMځواب.
 .127دسیګار 6/27/2012معلوماتي غوښتنې ته د DoS, PM/WRAځواب.
 .128دسیګار 6/27/2012معلوماتي غوښتنې ته د DoS, PM/WRAځواب.
 .129دسیګار 6/27/2012معلوماتي غوښتنې ته د DoS, PM/WRAځواب.
 .130د ب ضمیمې ته ستانه شي.
 ”،UNODC .131په کومه کچه چې دافغان تریاکو تولید زیاتیږي قیمت یې هم پورته
کیږي ،1/12/2012 “ ،په  6/25/2012کې السته راغلی.
”،UNODC .132دافغانستان تریاکو سروې1 ،4/2012 “،2012مخ.
”،UNODC .133دافغانستان تریاکو سروې 7 ، 4/2012 “،2012مخ.
”،UNODC .134دافغانستان تریاکو سروې13 ،4/2012 “ ،2012مخ.
. 135دملګروملتونو عمومي -منشي ”،په افغانستان کې وضعیت اوددې لخوا د نړیوالې سولې
اوامنیت پلي کول13 ،6/20/2012 “،مخ.
”،UNODC .136دافغانستان تریاکو سروې8 ،4/2012 “ ،2012مخ.
”،UNODC .137دافغانستان تریاکو سروې13 ،4/2012 “ ،2012مخ.
”،UNODC .138دافغانستان تریاکو سروې.pp. 1, 12 ،4/2012 “ ،2012
 .139دسیګار 6/26/2012معلوماتي غوښتنې ته د CSTC-Aځواب.
”،UNODC .140په هلمند،کندهارکې دتریاکو له مینځه وړلو پروګرام لپاره دسینګارونو
چمتوکول ،5/8/2012 “،په  7/12/2012کې السته راغلی.
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 .141دسیګار 6/26/2012معلوماتي غوښتنې ته د CSTC-Aځواب.
 .142دسیګار 7/2/2012معلوماتي غوښتنې ته د CSTC-Aځواب.
،UNODC،” UNODC .143جاپان او دروسیې فډرال یوه ګډه پروژه پیل کړې دي ترڅو
دتریاک قاچاق څخه دمخنیوی لپاره افغانستان سره مرسته وکړي ،6/18/2012 “،په
 6/22/2012کې السته راغلی.
 .144دسیګار 6/26/2012معلوماتي غوښتنې ته د DoDځواب.
 ”،UNODC .145دافغانستان تریاکوسروې  12/2011،1 “ 2011مخ.
 .146د ب ضمیمې ته ستانه شي.
 ” .147دامریکامتحده ایاالتواو دافغانستان اسالمي جمهوریت ترمینځ دسټراټیژیک ملګرتیا
تړون زغمل.pp. 1, 2, 8 ،5/2/2012 “،
 .148دملګروملتونو عمومي -منشي ”،په افغانستان کې وضعیت اوددې لخوا د نړیوالې سولې
اوامنیت پلي کول4 ،6/20/2012 “،مخ.
 .149سپینه ماڼۍ ” ،دامریکامتحده ایاالتواو دافغانستان اسالمي جمهوریت ترمینځ
دسټراټیژیک ملګرتیا تړون زغمل.pp. 1, 2, 8 ،5/2/2012 “،
 .150یوناما”،افغانستان،چین پیاوړي شوي دوه اړخیزه اړیکې6/12/2012 “،؛
دملګروملتونو عمومي منشي ”،په افغانستان کې وضعیت اوددې لخوا د نړیوالې سولې
اوامنیت پلي کول4 ،6/20/2012 “،مخ.
 .151یوناما”،افغانستان،چین پیاوړي شوي دوه اړخیزه اړیکې6/12/2012 “،
 .152د ولسمشردفتر ”،GIRoA ،افغانستان دجرمني اواسټرلیا لخوا دمالي ژمنو هرکلی
کوي5/16/2012 “،؛ دولسمشردفتر ”،افغانستان،اسټرلیا داوږدمهاله ملګرتیاتړون
السلیک کړل.5/21/2012 “،
 .153دولسمشردفتر ”،GIRoA ،افغانستان اوترکیه به دسټراټیژیک ملګرتیا تړون السلیک
کړي.6/15/2012 “،
 ”،USAID .154دافغانستان خود-کفايي لپاره دټوکیوملګرتیا اعالنول،دلیږد څخه تربدلونه
پورې.7/8/2012 “،
 .155دسیګار 7/5/2012معلوماتي غوښتنې ته د DoSځواب.
 .156دملګروملتونو عمومي منشي ”،په افغانستان کې وضعیت اوددې لخوا د نړیوالې سولې
اوامنیت پلي کول2 ،6/20/2012 “،مخ.
 ”،UNAMA .157یوناما دسولې عالي شوری نوی مشرټاکلو څخه هرکلی کوي“،
4/14/2012؛ دملګروملتونوعمومي-منشي ”،په افغانستان کې وضعیت اوددې لخوا د
نړیوالې سولې اوامنیت پلي کول2 ، “،مخ.
. 158دملګروملتونو عمومي منشي ”،په افغانستان کې وضعیت اوددې لخوا د نړیوالې سولې
اوامنیت پلي کول2 ،6/20/2012 “،مخ.
 .159دملګروملتونو عمومي منشي ”،په افغانستان کې وضعیت اوددې لخوا د نړیوالې سولې
اوامنیت پلي کول2 ،6/20/2012 “،مخ.
 .160دسیګار 7/5/2012او 3/30/2012معلوماتي غوښتنو ته د  DoSځوابونه.
 .161دسیګار 7/5/2012معلوماتي غوښتنې ته د DoSځواب.
 .162دسیګار 7/5/2012معلوماتي غوښتنې ته د DoSځواب.
 .163دسیګار 7/5/2012معلوماتي غوښتنې ته د DoSځواب.
 .164دسیګار 7/5/2012معلوماتي غوښتنې ته د DoSځواب.
 .165دسیګار 7/5/2012معلوماتي غوښتنې ته د DoSځواب.
 .166دسیګار 7/5/2012معلوماتي غوښتنې ته د DoSځواب.
 .167دسیګار 7/5/2012معلوماتي غوښتنې ته د DoSځواب.
 .168دسیګار 7/5/2012معلوماتي غوښتنې ته د DoSځواب.
 .169دسیګار 7/5/2012معلوماتي غوښتنې ته د DoSځواب.
 .170دسیګار 7/5/2012معلوماتي غوښتنې ته د DoSځواب.
 .171ایساف ” ،دافغان سولې اوبیایوځای کیدلوپروګرام ته -پام کول.6/2012 “،
 .172دسیګار 7/5/2012معلوماتي غوښتنې ته د DoSځواب.
 .173دسیګار 7/5/2012معلوماتي غوښتنې ته د DoSځواب.
 .174دسیګار 7/5/2012معلوماتي غوښتنې ته د DoSځواب.
 .175دسیګار 7/5/2012معلوماتي غوښتنې ته د DoSځواب.
 .176دسیګار 7/5/2012معلوماتي غوښتنې ته د DoSځواب.
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 .177دسیګار 7/5/2012معلوماتي غوښتنې ته د DoSځواب.
 .178دسیګار 7/5/2012معلوماتي غوښتنې ته د DoSځواب.
. 179دسیګار 7/5/2012معلوماتي غوښتنې ته د DoSځواب.
. 180دسولې لپاره بسپنه ”،دناکامودولتونولست.pp. 3, 4, 17 ،6/18/2012 “،2012،
 .181دسیګار 7/5/2012معلوماتي غوښتنې ته د DoSځواب.
” ،IEC .182دټاکنې قانون مسودې بشپړیدوپه هکله مطبوعاتي خپرونه.6/19/2012 “،
. 183دسیګار 6/28/2012معلوماتي غوښتنې ته د USAIDځواب.
 .184دسیګار 7/5/2012معلوماتي غوښتنې ته د DoSځواب.
 .185دملګروملتونو عمومي  -منشي ”،په افغانستان کې وضعیت اوددې لخوا د نړیوالې
سولې اوامنیت پلي کول2 ،6/20/2012 “،مخ.
 .186دسیګار 6/28/2012معلوماتي غوښتنې ته د USAIDځواب.
 .187دسیګار 6/28/2012معلوماتي غوښتنې ته د USAIDځواب.
 .188دسیګار 7/5/2012معلوماتي غوښتنې ته د DoSځواب.
 .189دسیګار 7/5/2012معلوماتي غوښتنې ته د DoSځواب.
 .190دسیګار 7/5/2012معلوماتي غوښتنې ته د DoSځواب.
 .191دسیګار 7/5/2012معلوماتي غوښتنې ته د DoSځواب.
 .192دسیګار 7/5/2012معلوماتي غوښتنې ته د DoSځواب.
 .193دسیګار 7/5/2012معلوماتي غوښتنې ته د DoSځواب.
 .194دسیګار 7/5/2012معلوماتي غوښتنې ته د DoSځواب.
 .195دسیګار 7/5/2012،7/12/2012معلوماتي غوښتنو ته د DoSځوابونه.
 .196دسیګار 7/5/2012معلوماتي غوښتنې ته د DoSځواب.
 .197دسیګار 7/5/2012معلوماتي غوښتنې ته د DoSځواب.
 .198دسیګار 7/6/2012معلوماتي غوښتنې ته د DoDځواب.
 .199دسیګار 7/5/2012معلوماتي غوښتنې ته د DoSځواب.
 .200دسیګار 7/6/2012معلوماتي غوښتنې ته د DoDځواب.
 .201دسیګار 7/5/2012معلوماتي غوښتنې ته د DoSځواب.
 .202دسیګار 7/6/2012معلوماتي غوښتنې ته د DoDځواب.
 .203دسیګار 7/5/2012معلوماتي غوښتنې ته د DoSځواب.
 .204دسیګار 6/28/2012معلوماتي غوښتنې ته د USAIDځواب؛دسیګار7/16/2012
پلټنې ته د USAIDځواب.
 .205دسیګار 6/28/2012معلوماتي غوښتنې ته د USAIDځواب؛دسیګار7/16/2012
پلټنې ته د USAIDځواب.
 .206دسیګار 6/28/2012معلوماتي غوښتنې ته د USAIDځواب.
 .207دسیګار 6/28/2012معلوماتي غوښتنې ته د USAIDځواب؛دسیګار7/16/2012
پلټنې ته د USAIDځواب.
 .208دسیګار 7/2/2012معلوماتي غوښتنې ته دخزانې ځواب.
 .209دسیګار 7/2/2012معلوماتي غوښتنې ته دخزانې ځواب.
 .210دسیګار 12/30/2011معلوماتي غوښتنې ته دخزانې ځواب.
 .211دسیګار 7/2/2012معلوماتي غوښتنې ته دخزانې ځواب.
 .212دسیګار 7/2/2012معلوماتي غوښتنې ته دخزانې ځواب.
 .213دسیګار 7/2/2012معلوماتي غوښتنې ته دخزانې ځواب.
 .214دسیګار 7/6/2012معلوماتي غوښتنې ته د  DoS/INLځواب.
 .215دسیګار 7/6/2012معلوماتي غوښتنې ته د  DoS/INLځواب.
 .216دسیګار 7/6/2012معلوماتي غوښتنې ته د  DoS/INLځواب.
 .217دسیګار 7/6/2012معلوماتي غوښتنې ته د  DoS/INLځواب.
 .218دسیګار 7/6/2012معلوماتي غوښتنې ته د  DoS/INLځواب.
 .219دسیګار 7/6/2012معلوماتي غوښتنې ته د  DoS/INLځواب.
 .220دسیګار 7/6/2012معلوماتي غوښتنې ته د DoS/INLځواب.
 .221دملګروملتونو عمومي -منشي ”،په افغانستان کې وضعیت اوددې لخوا د نړیوالې سولې
اوامنیت پلي کول11 ، “،مخ.
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دسیګار،7/6/2012،4/6/2012او  7/19/2012معلوماتي غوښتنو ته د DoS/
 INLځوابونه؛ ”،UNODCافغانستان UNODC :دقضایي سیسټم له پرمختیاسره
مرسته کوي.12/17/2009 “،
 ”،DoSجوالی  7-9دافغانستان په اړه دټوکیو کانفرانس.7/8/2012 “،
دسیګار 7/7/2012معلوماتي غوښتنې ته د DoS/INLځواب.
دسیګار 6/28/2012معلوماتي غوښتنې ته د USAIDځواب.
دسیګار 6/28/2012معلوماتي غوښتنې ته د USAIDځواب.
دسیګار 6/28/2012معلوماتي غوښتنې ته د USAIDځواب.
دسیګار 6/28/2012معلوماتي غوښتنې ته د USAIDځواب.
دسیګار 7/2/2012معلوماتي غوښتنې ته د DoDځواب.
دسیګار 7/5/2012معلوماتي غوښتنې ته د DoSځواب.
دسیګار 7/2/2012معلوماتي غوښتنې ته د DoDځواب.
دسیګار 7/5/2012معلوماتي غوښتنې ته د DoSځواب.
دسیګار 7/5/2012معلوماتي غوښتنې ته د DoSځواب.
دسیګار 7/5/2012معلوماتي غوښتنې ته د DoSځواب؛ دملګروملتونو عمومي-
منشي ”،په افغانستان کې وضعیت اوددې لخوا د نړیوالې سولې اوامنیت پلي کول، “،
11مخ.
دسیګار 7/5/2012معلوماتي غوښتنې ته د DoSځواب.
دسیګار 7/5/2012معلوماتي غوښتنې ته د DoSځواب.
دسیګار 7/5/2012معلوماتي غوښتنې ته د DoSځواب.
دسیګار 7/5/2012معلوماتي غوښتنې ته د DoSځواب.
دسیګار 7/2/2012معلوماتي غوښتنې ته د DoDځواب.
دسیګار 7/2/2012معلوماتي غوښتنې ته د DoDځواب.
دسیګار 7/2/2012معلوماتي غوښتنې ته د DoDځواب.
دسیګار 7/2/2012معلوماتي غوښتنې ته د خزانې ځواب.
دسیګار 6/28/2012معلوماتي غوښتنې ته د USAIDځواب.
دسیګار 6/28/2012معلوماتي غوښتنې ته د USAIDځواب.
دسیګار 6/28/2012معلوماتي غوښتنې ته د USAIDځواب.
دسیګار 6/28/2012معلوماتي غوښتنې ته د USAIDځواب.
دسیګار 6/28/2012معلوماتي غوښتنې ته د USAIDځواب.
دسیګار 6/28/2012معلوماتي غوښتنې ته د USAIDځواب.
دسیګار 7/5/2012معلوماتي غوښتنې ته د DoSځواب.
دملګروملتونو عمومي -منشي ”،په افغانستان کې وضعیت اوددې لخوا د نړیوالې سولې
اوامنیت پلي کول11 ، “،مخ.
دسیګار 7/16/2012معلوماتي غوښتنې ته د DoS/INLځواب.
په کابل کې دمتحده ایاالتو سفارت ”،متحده ایاالت په پروان والیت کې دطالبانو لخوا په
عامه توګه دیوې ښځې وژنه غندي.7/8/2012 “،
 DoS، ” 2012قاچاق وړنه دکسانو په راپورکې 62 ،6/19/2012 “،مخ.
 DoS، ” 2012قاچاق وړنه دکسانو په راپورکې 62 ،6/19/2012 “،مخ.
 DoS، ” 2012قاچاق وړنه دکسانو په راپورکې 62 ،6/19/2012 “،مخ.
 DoS، ” 2012قاچاق وړنه دکسانو په راپورکې 62 ،6/19/2012 “،مخ.
 DoS، ” 2012قاچاق وړنه دکسانو په راپورکې 62 ،6/19/2012 “،مخ.
” ،AIHRCد  NDSتسهیالتو څارنې په اړه د  AIHRCاوپرانیستي ټولنې راپورتازه
کول“،
 ” ،AIHRCتاوتریخوالی ،لیږدونې او د مناسب پروسس څخه مخ نیوي :په افغانستان
کې د شخړو سره د تړاو لرونکو بندیــــــــــــانو سره چلن “ ،3/17/2012 ،دویمه
پاڼه.
دسیګار 7/5/2012معلوماتي غوښتنې ته د DoSځواب.
 ” ،UNHCRافغان کانفرانس :استازودکډوالو لپاره دحل الرې سټراټیژي السلیک
کوي5/3/2012 “،؛ دسیګار 7/13/2012پلټنې ته د  DoS/PRMځواب.
دسیګار 7/5/2012معلوماتي غوښتنې ته د DoSځواب.
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 .263دسیګار 7/5/2012معلوماتي غوښتنې ته د DoSځواب؛دسیګار 7/13/2012پلټنې
ته د  DoS/PRMځواب.
 ” ،UNHCR .264افغان کانفرانس :استازودکډوالو لپاره دحل الرې سټراټیژي السلیک
کوي. 5/3/2012 “،
 ” ،UNHCR. 265افغان کانفرانس :استازودکډوالو لپاره دحل الرې سټراټیژي السلیک
کوي. 5/3/2012 “،
 .266دسیګار 7/5/2012معلوماتي غوښتنې ته د DoSځواب؛دسیګار 7/13/2012پلټنې
ته د  DoS/PRMځواب.
 .267دسیګار 7/5/2012معلوماتي غوښتنې ته د DoSځواب؛دسیګار 7/13/2012پلټنې
ته د  DoS/PRMځواب.
 ” ،HRW .268افغانستان :دقانون مسوده درسنیوخپلواکي له ګواښ سره مخ کوي“،
.7/2/2012
 .269یوناما” ،افغان ژورنالیستان درسنیوقانون څیړي اودسمونې لپاه یې غښتلي نظریات
چمتوکوي.6/27/2012 “،
 .270دسیګار 7/16/2012پلټنې ته د USAIDځواب.
 .271دژورنالستانو دساتنې لپاره کمیټه” ،وژنې ته له سزاورکولوڅخه تیښته.4/17/2012 “،
 .272نړیوال بانک”،افغانستان دلیږدپه بهیرکې :د  2014څخه اخواته کتنه 1،جلد“،
 ،5/2012په  7/12/2012کې السته راغلی.
”،CSIS .273افغانستان :دلیږد ناکام شوی اقتصاد ،6/26/2012 “،په  7/18/2012کې
السته راغلی.
 .274نړیوال بانک”،افغانستان دلیږدپه بهیرکې :د  2014څخه اخواته کتنه 1،جلد“،
 ،5/2012په  7/12/2012کې السته راغلی.
 .275نړیوال بانک”،افغانستان دلیږدپه بهیرکې :د  2014څخه اخواته کتنه 1،جلد“،
 ،5/2012په  7/12/2012کې السته راغلی؛ نړیوال بانک”،دنړیوال بانک 2012
کال پرمختیايي شاخصونه اوس دالسرسۍ وړدي،4/19/2012“،په 7/13/2012کې
السته راغلی.
 .276نړیوال بانک”،افغانستان دلیږدپه بهیرکې :د  2014څخه اخواته کتنه 1،جلد“،
 ،5/2012په  7/12/2012کې السته راغلی.
 .277نړیوال بانک”،افغانستان دلیږدپه بهیرکې :د  2014څخه اخواته کتنه 1،جلد“،
 ،5/2012په  7/12/2012کې السته راغلی.
 .278نړیوال بانک”،افغانستان دلیږدپه بهیرکې :د  2014څخه اخواته کتنه 1،جلد“،
 ،5/2012په  7/12/2012کې السته راغلی.
 .279نړیوال بانک”،افغانستان دلیږد په بهیرکې :د  2014څخه اخواته کتنه 1،جلد“،
 ،5/2012په  7/12/2012کې السته راغلی.
 .280دسیګار 7/5/2012معلوماتي غوښتنې ته د DoSځواب.
 .281دسیګار 6/28/2012معلوماتي غوښتنې ته د  USAIDځواب.6/28/2012،
 .282دسیګار 7/2/2012معلوماتي غوښتنې ته د خزانې ځواب.
. 283دسیګار 6/28/2012معلوماتي غوښتنې ته د  USAIDځواب.6/28/2012،
 "، USAID .284خبر پاڼه  :په افغانستان کې دځمکې اصالحات، 6/2011 “،په
 7/8/2012کې السته راغلی.
 .285دسیګار 6/28/2012معلوماتي غوښتنې ته د  USAIDځواب.6/28/2012،
 USAID،” USAID .286په افغانستان کې دښځو میراث اوځمکې حقوقو په اړه لومړی
ملي کنفرانس ترسره کوي، 5/8/2012 “،په  7/8/2012کې السته راغلی.
 ”،USAID .287دښځو دمیراث اوځمکې حقوقو په اړه دویم سیمه ییزکنفرانس په جالل آباد
کې په الره واچول شو،7/5/2012 “،په  7/8/2012کې السته راغلی.
 ”،USAID .288دښځودځمکې حقوقوته درسیدنې لپاره عملیاتي ځواک چمتو شوی دی“،
 ،12/11/2011په 7/8/2012کې السته راغلی؛ دسیګار 6/28/2012معلوماتي
غوښتنې ته د  USAIDځواب.
 .289دسیګار 6/28/2012معلوماتي غوښتنې ته د  USAIDځواب.
 .290دسیګار 6/28/2012معلوماتي غوښتنې ته د  USAIDځواب.
،IMF .291مطبوعاتي خپرونه  ”،12/245د IMFاجرایوي بورډ دافغانستان لپاره
د اعتباروکولوتمدید شوی سهولت ترتیب کول لپاره لومړۍ بیاکتنه بشپړکوي،
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د18.2میلیون امریکايي ډالر مصارف ومنل شو ،6/29/2012 “،په  7/3/2012کې
السته راغلی.
 .292دسیګار 7/2/2012معلوماتي غوښتنې ته د خزانې ځواب.
،IMF .293مطبوعاتي خپرونه  ”،12/245د IMFاجرایوي بورډ دافغانستان لپاره
د اعتباروکولوتمدید شوی سهولت ترتیب کول لپاره لومړۍ بیاکتنه بشپړکوي،
د18.2میلیون امریکايي ډالر مصارف ومنل شو ،6/29/2012 “،په  7/3/2012کې
السته راغلی.
” ،GIRoA .294دکابل بانک دوسیه محکمې ته وړاندې شو ،6/2/2012 “،په
 6/20/2012کې السته راغلی.
. 295دسیګار 7/2/2012معلوماتي غوښتنې ته د خزانې ځواب؛ ” ،IMFدتمدید شوی
اعتبارسهولت ترتیب الندې لومړۍ بیاکتنه ،دکړنې معیارونودنظارت نشتون څخه
مخ اړونه لپاره،دکړنې معیاراصالح لپاره،اودمصارفو بدیل لپاره غوښتنه وشوه“،
،6/19/2012په  7/12/2012کې السته راغلی.
 .296د سیګار 7/5/2012معلوماتي غوښتنې ته د DoSځواب؛
،GIRoAدولسمشردفتر”،دکابل بانک قرضې بیاالسته راوړلو بهیرڅخه داقتصادي
غونډو ارزونې ،4/3/2012 “،په 7/5/2012کې السته راغلی.
 .297دسیګار 7/2/2012معلوماتي غوښتنې ته د خزانې ځواب.
 .298دسیګار 7/2/2012معلوماتي غوښتنې ته د خزانې ځواب.
 ” ،MoF .299دکابل بانک مسالې په اړه غونډه ،6/9/2012 “،په 6/20/2012کې السته
راغلی؛ دسیګار 7/2/2012معلوماتي غوښتنې ته د خزانې ځواب.
 ” ،MoF .300دکابل بانک مسالې په اړه غونډه ،6/9/2012 “،په  6/20/2012کې السته
راغلی
 .301دسیګار 7/2/2012معلوماتي غوښتنې ته د خزانې ځواب.
 .302دسیګار 7/5/2012معلوماتي غوښتنې ته د  DoSځواب.
 .303ولسي جرګه ”،ولسي جرګې د مالیې وزیر ،دمرکزي بانک رییس ،اودکابل بانک
پخوانۍ رییس څخه د کابل بانک قرضې په اړه پوښتنې کوي ،5/23/2012 “،په
 6/21/2012کې السته راغلی.
 .304پژواک ”،د کابل شریکانو شتمني په متحده عرب اماراتو کې دخرڅالو په بهیرکې“،
،5/23/2012په  6/21/2012کې السته راغلی؛ طلوع ټلویزیون ”،دبانک لویو
افغاني قرضدارانو نومونه مشهورشول، 5/23/2012 “،په  7/11/2012کې السته
راغلی.
” ،IMF .305دتمدید شوی اعتبارسهولت ترتیب الندې لومړۍ بیاکتنه ،دکړنې
معیارونودنظارت نشتون څخه مخ اړونې لپاره،دکړنې معیاراصالح کولولپاره
،اودمصارفوبدیل لپاره غوښتنه وشوه، 6/19/2012 “،په  7/12/2012کې السته
راغلی.
 .306دسیګار 7/2/2012معلوماتي غوښتنې ته د خزانې ځواب.
 .307د سیګار 7/5/2012معلوماتي غوښتنې ته د DoSځواب.
 .308دسیګار 7/2/2012معلوماتي غوښتنې ته د خزانې ځواب.
” ،DAB .309دافغانستان دبانکدارۍ اواقتصاد انسټیټیوټ د  USAID/FAIDAلخوا
1.2میلیون امریکايي ډالرمرسته ترالسه کړه “،په 6/21/2012کې السته راغلی؛
 ”،DABدافغانستان بانکدارۍ اواقتصاد انسټیټیوټ لپاره د پروژې غوښتنه“،
 ،3/29/2009په  6/21/2012کې السته راغلی.
” ،DAB .310دافغانستان دبانکدارۍ اواقتصاد انسټیټیوټ د  USAID/FAIDAلخوا
1.2میلیون امریکايي ډالرمرسته ترالسه کړه “،په 6/21/2012کې السته راغلی؛
 .311دسیګار 7/2/2012معلوماتي غوښتنې ته د خزانې ځواب.
 .312دسیګار 7/2/2012معلوماتي غوښتنې ته د خزانې ځواب.
 .313د سیګار 7/5/2012معلوماتي غوښتنې ته د DoSځواب.
 .314د سیګار 6/28/2012معلوماتي غوښتنې ته د  USAIDځواب.
 ”،USAID .315ګرځنده روپۍ د افغاني محصلینو استعداد ته ضربه
رسوي ،4/22/2012،“،په  6/18/2012کې السته راغلی.
 ”،USAID .316ګرځنده روپۍ د افغاني محصلینو استعداد ته ګټه کوي ،7/9/2012 “،په
 7/10/2012کې السته راغلی.
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 .317د سیګار 6/28/2012معلوماتي غوښتنې ته د  USAIDځواب.
. 318د سیګار 6/28/2012معلوماتي غوښتنې ته د  USAIDځواب.
 .319د سیګار 6/28/2012معلوماتي غوښتنې ته د  USAIDځواب.
 ” ،USDA .320په افغانستان کې د کرهڼې بیاکتنه “،په  7/17/2012کې السته راغلی.
 FEWS. 321نیټ” ،د افغانستان غذايي امنیت تازه پس منظر، 6/2012 “،په
 7/13/2012کې السته راغلی؛  FEWSنیټ ” ،دافغانستان دقیمتونوخبرتیا“،
،7/2012په  7/13/2012کې السته راغلی.
 FEWS .322نیټ” ،د افغانستان غذايي امنیت تازه پس منظر، 6/2012 “،په
 7/13/2012کې السته راغلی.
” ،WFP .323د  2012جون خپرونې لپاره دافغانستان مارکیټ قیمتونوضمیموي خبرتیا“،
 ،6/2012په  7/13/2012کې السته راغلی.
” ،WFP .324د  2012جون خپرونې لپاره دافغانستان مارکیټ قیمتونوضمیموي خبرتیا“،
 ،6/2012په  7/13/2012کې السته راغلی.
 ” ،USDA .325د خوړو ټیټ امنیت او زیاتیدونکې بیې :د افغانستان څخه شواهد¸“
 ،9/2011په  7/19/2012کې السته راغلی.
 .326د سیګار 7/5/2012معلوماتي غوښتنې ته د DoSځواب.
 .327د سیګار 7/2/2012معلوماتي غوښتنې ته د TFBSOځواب.
 .328د سیګار 6/28/2012معلوماتي غوښتنې ته د USAIDځواب.
 .329د سیګار 6/28/2012معلوماتي غوښتنې ته د USAIDځواب.
 .330د سیګار 6/28/2012معلوماتي غوښتنې ته د USAIDځواب.
 .331د سیګار 6/28/2012معلوماتي غوښتنې ته د USAIDځواب.
 .332د سیګار 6/28/2012معلوماتي غوښتنې ته د USAIDځواب.
 .333د سیګار 6/28/2012معلوماتي غوښتنې ته د USAIDځواب.
 .334سیګار ”،کانګرس لپاره درې میاشتنۍ راپور 120 ،4/2012 “،مخ.
” ،MoM .335افغانستان دګازاوتیلو داوطلبي لپاره د اتو غوښتونکووړتیا اعالنوي“،
 ،7/4/2012په  7/6/2012کې السته راغلی.
” ، .336افغانستان دګازاوتیلو داوطلبي لپاره د اتو غوښتونکووړتیا اعالنوي،7/4/2012 “،
په  7/6/2012کې السته راغلی؛  ” ،MoMپه افغانستان کې دزلزلیزمعلوماتوترالسه
کول بشپړشو ،5/8/2012 “،په  7/6/2012کې السته راغلی.
. 337د سیګار 7/2/2012معلوماتي غوښتنې ته د TFBSOځواب.
 .338د سیګار 7/2/2012معلوماتي غوښتنې ته د TFBSOځواب.
 ” ،ADB .339تاریخي هوکړه لیک د TAPIپایپ الین اوږدې -مودې انتظار به واقعیت ته
نژدې کړي ،5/23/2012 “،په  7/14/2012کې السته راغلی.
 ” ،DoS .340لکه څنګه چې دبهرنیو چارووزارت لخواخپورشوی،دبهرنیوچارو وزارت
به په منظمه توګه دخبرو لڼډیزخپورکړي ،5/23/2012 “،په  7/12/2012کې السته
راغلی؛ په اپریل کې د سیګار  ،QR 2012مخ.118 .
 ” ،ADB .341تاریخي هوکړه لیک د TAPIپایپ الین اوږدې -مودې انتظار به واقعیت
ته نژدې کړي ،5/23/2012 “،په  7/14/2012کې السته راغلی؛ په اپریل کې د
سیګار  ،QR 2012مخ.118 .
 .342سیګار ”،کانګرس لپاره درې میاشتنې راپور،1/2012 “،مخ.125–124 .
 .343د سیګار 6/28/2012معلوماتي غوښتنې ته د  USAIDځواب.
 .344د سیګار 6/28/2012معلوماتي غوښتنې ته د  USAIDځواب؛ ،USAID
”ملګرتیا،پرمختګ ،اوټینګار 3/29/2012 “،په  7/5/2012کې السته راغلی.
” ،USAID .345ملګرتیا،پرمختګ ،اوټینګار 3/29/2012 “،په  7/5/2012کې السته
راغلی.
 .346د سیګار 6/28/2012معلوماتي غوښتنې ته د  USAIDځواب.
 .347د سیګار 6/28/2012معلوماتي غوښتنې ته د  USAIDځواب.
 .348د سیګار 6/28/2012معلوماتي غوښتنې ته د  USAIDځواب.
 .349د سیګار 6/28/2012معلوماتي غوښتنې ته د  USAIDځواب.
 .350د سیګار 6/28/2012معلوماتي غوښتنې ته د  USAIDځواب.
”،USAID .351دافغانستان کاري ځواک ( )AWDPپرمختیايي پروګرام“،په 7/5/2012
کې السته راغلی.
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. 352د سیګار 6/28/2012معلوماتي غوښتنې ته د  USAIDځواب.
 .353د سیګار 6/28/2012معلوماتي غوښتنې ته د  USAIDځواب.
 ” ،CSO .354دافغانستان بیالبیلوشاخصونوډله ایزه سروې ،6/2012 “،2011/2011په
 7/10/2012کې السته راغلی.
 ” ،CSO .355دافغانستان بیالبیلوشاخصونوډله ایزه سروې ،6/2012 “،2011/2011په
 7/10/2012کې السته راغلی.
 ” ،CSO .356دافغانستان بیالبیلوشاخصونوډله ایزه سروې ،6/2012 “،2011/2011په
 7/10/2012کې السته راغلی.
 .357دپولیوله مینځه وړلو لپاره نړیوال نوښت ”،پولیودا اونۍ  ،7/4/2012 “،په
 7/11/2012کې السته راغلی.
 .358دعامې روغتیاوزارت”،ډاکټرثریا دلیل دنړیوالې روغتیايي ټولنې درییس مرستیاله
وټاکل شوه ،5/27/2012 “،په  7/11/2012کې السته راغلی.
 .359دعامې روغتیاوزارت”،ډاکټرثریا دلیل دنړیوالې روغتیايي ټولنې درییس مرستیاله
وټاکل شوه ،5/27/2012 “،په  7/11/2012کې السته راغلی؛ دپولیوله مینځه
وړلو لپاره نړیوال نوښت ”،پولیودا اونۍ  ،7/4/2012 “،په  7/11/2012کې السته
راغلی.
” ،USAID .360ملګرتیا سوداګري اوټرانزیټ آسانوي ،5/13/2012 “،په 7/13/2012
کې السته راغلی.
 ” ،WTO .361د  WTOغړي دافغانستان سوداګري تګالرې ته بیاکتنه کوي“،
،6/18/2012په  7/13/2012کې السته راغلی.
” ،USAID .362افغانستان دګړندی سوداګري په لیکه کې ،6/26/2012 “،په
 7/13/2012کې السته راغلی.
 .363د سیګار 7/5/2012معلوماتي غوښتنې ته د DoSځواب.
 ”،USIP .364دباور-جوړونې څخه مالتړ؛ نننۍ دکابل’ اسیازړه‘ کانفرانس“،
،6/14/2012په  6/25/2012کې السته راغلی؛ په واشنګټن ډي سي کې د
افغانستان سفارت ”،د آسیازړه وزارتي کانفرانس اعالنول ،6/14/2012 “،په
 6/25/2012کې السته راغلی.
 .365دخلکو جمهوري چین،دبهرنیوچارو وزارت ” ،د شانګهای مرستې تنظیم دغړو دولتونو
دمشرانوټولنې دغونډې ګډ مطبوعاتي اعالمیه ،6/7/2012“،په  6/25/2012کې
السته راغلی.
 .366د هندي صنایعو یو ځای کیدنه ”،په افغانستان کې دپانګه اچونې لپاره ددهلي غونډه :د
غونډې په اړه“ په  6/25/2012کې السته راغلی.
 ” ،GIRoA .367افغانستان اوترکیه د سټراټیژیک ملګرتیا تړون دالسلیک کولو په درشل
کې ،6/15/2012 “،په  6/25/2012کې السته راغلی.
 ” ،GIRoA .368د افغانستان اسالمي دولت اود جرمني فیډرالي جمهوري ترمینځ د دوه
اړخیزه مرستو تړون السلیک کول ،5/16/2012 “،په  7/14/2012کې السته
راغلی.
 ” ،GIRoA .369د افغانستان اسالمي دولت او اسټرلیا ترمینځ د اوږد مهاله ملګرتیا جامع
تړون السلیک کول ،5/20/2012 “،په  7/14/2012کې السته راغلی.
 .370د قزاقستان د بهرنیو چارووزارت ”،قزاقستان او افغانستان همکاریو ته دوده ورکولو
په موخو د هوکړو یوه مجموعه السلیک کوي ،6/15/2012 “،په  6/25/2012کې
السته راغلی.
 ” ،SCO .371چین د 2012کال په ترڅ کې له افغانستان سره 150-میلیون -ین مرسته
کوي ،6/8/2012 “،په  6/25/2012کې السته راغلی.
”،DoS .372د G8غونډه  “،2012په  6/25/2012کې السته راغلی.
 .373سپینه ماڼۍ” ،د کیمپ ډیوډ اعالن ،5/19/2012 “،په  6/25/2012کې السته
راغلی.
 .374ناټو ” ،دافغانستان په اړه دشیکاګو اعالن ،5/21/2012 “،په  7/14/2012کې السته
راغلی.
” ،GIRoA .375دټوکیو اعالن ،په افغانستان کې د خود -کفايي لپاره ملګرتیا ،د لیږد څخه
تربدلونه پورې ،7/8/2012 “،په  7/14/2012کې السته راغلی.
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 .376سیګار ” ،کانګرس لپاره درې میاشتنۍ راپور 94 ،1/2011،مخ؛ سیګار ” ،کانګرس
لپاره درې میاشتنۍ راپور 124 ،4/2012 “،مخ.
 .377د سیګار 7/5/2012معلوماتي غوښتنې ته د DoSځواب؛ سیګار” ،کانګرس لپاره
درې میاشتنۍ راپور 102 ،10/2011 “،مخ.
 .378د سیګار 7/5/2012معلوماتي غوښتنې ته د DoSځواب.
 .379د سیګار 6/27/2012معلوماتي غوښتنې ته د DoTځواب.
 .380د سیګار 6/27/2012معلوماتي غوښتنې ته د DoTځواب.
. 381د سیګار 6/27/2012معلوماتي غوښتنې ته د DoTځواب.
 .382د سیګار 6/27/2012معلوماتي غوښتنې ته د DoTځواب.
 .383د سیګار 6/27/2012معلوماتي غوښتنې ته د DoTځواب.
 .384په کابل کې دمتحده ایاالتو سفارت”،د حیرتان ریل پاټلۍ په تقریب کې دامریکا
سفیرکارل ایکن بیري یادونې ،5/25/2010 “،په  6/29/2012کې السته راغلی.
 .385د سیګار 6/27/2012معلوماتي غوښتنې ته د DoTځواب.
 .386سیګار” ،کانګرس لپاره درې میاشتنۍ راپور127 ،1/2012 “،مخ.
 .387د سیګار 6/27/2012معلوماتي غوښتنې ته د DoTځواب.
 .388د سیګار 6/27/2012معلوماتي غوښتنې ته د DoTځواب.
 .389د سیګار 6/27/2012معلوماتي غوښتنې ته د DoTځواب؛  ”،USAIDد افغانستان
پارلماني مرستې پروګرام ،قانوني خبرپاڼه ،5/7/2012 “،په  7/2/2012کې
السته راغلی؛ دملګروملتونو عمومي منشي ”،په افغانستان کې وضعیت او ددې لخوا
دنړیوالې سولې او امنیت پلي کول 6/20/2012،2 “،مخ ،په  7/2/2012کې السته
راغلی.
. 390د سیګار 6/27/2012معلوماتي غوښتنې ته د DoTځواب.
 .391د سیګار 6/27/2012معلوماتي غوښتنې ته د DoTځواب.
 .392د سیګار 7/5/2012معلوماتي غوښتنې ته د DoSځواب.
 .393د سیګار 6/28/2012معلوماتي غوښتنې ته د  USAIDځواب.
 .394د سیګار 7/2/2012معلوماتي غوښتنې ته د TFBSOځواب.
 .395د سیګار 7/2/2012معلوماتي غوښتنې ته د TFBSOځواب.
. 396د سیګار 7/2/2012معلوماتي غوښتنې ته د TFBSOځواب.
 .397د سیګار 7/2/2012معلوماتي غوښتنې ته د TFBSOځواب.
 .398د سیګار 7/5/2012معلوماتي غوښتنې ته د DoSځواب.
 .399د  WSISشوری ”،2012د  WSISبیاکتنه “،په  6/18/2012کې السته راغلی؛ د
 WSISشوری ” ،2012دمعلوماتي شوری په اړه نړیوالې غونډې ته بلنه“،2012
 ،3/20/2012په  6/19/2012کې السته راغلی.
 .MCIT،” H.E .400امیرزی سنګین به د جنیوا  WSISشوری  2012لپاره د افغاني
پالوی مشري وکړي ،6/10/2012 “،په  6/19/2012کې السته راغلی؛ د WSIS
شوری ”،2012دافغانستان هیوادورکشاپ،5/17/2012 “،په  6/19/2012کې
السته راغلی.
 .401د  WSISشوری  ”،2012دافغانستان هیوادورکشاپ دپایلو اسناد،5/16/2012 “،په
 6/19/2012کې السته راغلی.
”،MCIT .402د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي  H.Eوزیرله واشنګټن ډي سي څخه کتنه
کوي ،6/17/2012 “،په  2012 ,6/18السته راغلی.
 MCIT،” MCIT .403د اریبا سره د  3Gاجازه لیک هوکړه السلیک کوي“،
 ،6/20/2012په 6/20/2012کې السته راغلی.
 .404سیګار”،کانګرس لپاره درې میاشتنۍ راپور 127 ،4/2012 “،مخ.
 .405روشن ” ،یواځنی شرکت چې د مشتریانوشمیریې په افغانستان کې  6میلیونوته
رسیدلي،6/12/2012 “،په  6/19/2012کې السته راغلی.
 .406روشن ” ،روشن اوویسټرن یونین په افغانستان کې د پیسو خوځند لیږد نړیوال خدمت
پیل کړل5/21/2012 “،؛ په  6/19/2012کې السته راغلی.

د افغانستان بیا رغونه
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ځانګړی عمومي پلټونکی

