سیګار

د افغانستان د بیارغونې لپاره
ځانګړی عمومي مفتش

درې میاشتنی راپور د متحده ایاالتو کانګرس ته

د 2015
د جوالی 30

د  2008د مالي کال له پاره د ملي دفاع د منظورۍ قانون
( )Pub. L. No. 110-181د افغانستان د بیارغونې له پاره د ځانګړي
عمومي مفتش اداره (سیګار) رامنځته کړه.
د سیګار د څارنې ماموریت ،لکه څنګه چې د قانون له مخې تعریف شوی دی ،دا دی چې
•د هغو پروګرامونو او څېړنو د څارنې او آډېټونو د مستقلې او ناپېیلي اجرا له پاره الرې برابرې کړي چې
د افغانستان د بیارغونې له پاره د تخصیص شویو یا په بل ډول چمتو کړای شویو پیسو په واسطه تمویل
شوي وي.
•د پروګرامونو اوعملیاتو د مدیریت په برخه کې د اقتصاد ،کفایت ،او مؤثریت د انکشاف له پاره د پالیسیو
سپارښتنه او همغږي برابره کړي ،او په دغه ډول پروګرامونو اوعملیاتو کې د ضیاع ،تقلب ،او بدې
استفادې مخه ونیسي.
•د دغه ډول پروګرامونو او عملیاتو د مدیریت د ستونزو او کمیو او د سموونکیو اقداماتو د ضرورت او
پرمختګ په هکله د بهرنیو چارو وزیر او د دفاع وزیر په بشپړ او تازه ډول خبر وساتي.
د افغانستان په بیارغونه کې هرهغه غټ قرارداد ،بالعوضه مرسته ،موافقه ،یا د تمویل بل میکانیزم شامل دی چې
د متحده ایاالتو د حکومت له خوا شوی وي او هغه مبلغونه نغاړي چې د افغانستان د بیارغونې له پاره تخصیص
شوي یا په بل ډول برابر کړای شوي وي.
سرچینه“ ،Pub. L. No. 110-181 :د  2008د مالي کال له پاره د ملي دفاع د منظورۍ قانون” .1/28/2008

(د دغه راپور د هغو محتویاتو د یوه لست له پاره چې د کانګرس له خوا منظور شوي دي 3 ،برخه وګورئ).

د پوښ تصویر:
یو افغان ځوان د افغانستان په کندهار کې په ترنک فارمونو کې د القاعده د روزنې په یوه پخواني بمبار شوي کمپ کې والړ دی( .عکس د کیني
هولسټ له خوا ،د امریکا متحده ایاالت ،د کریټیف کامنس موسسې له خوا)

د افغانستان د بیارغونې

لپاره

ځانګړی عمومي مفتش

زه خوښ یم چې کانګرس ،او د بهرنیو چارو او د دفاع وزیرانو ته په افغانستان کې د متحده ایاالتو د بیارغونې د هڅو په هکله
د سیګار 28م درې میاشتنی راپور سپارم.
افغان حکومت او طالبانو ،په داسې حال کې چې امریکایي او چینایي چارواکي د کتونکیو په توګه حاضر ول ،د دې درې
میاشتنۍ مودې پر وخت خپل لومړنی رسمي مالقات په پاکستان کې ترسره کړ .که څه هم چې په افغانستان کې د طالبانو حملې
دوام لري ،دغه مالقات یو مثبت پرمختګ وو .لکه څنګه چې د دغه راپور په 3مه برخه کې راغلي دي ،ډېر کارپوهان په
دې باور دي چې د دې له پاره چې افغانستان یو پرځان بسیا ،د پایښت وړ هېواد وګرځي ،حتی د ډېرو مثبتو اقتصادي حالتونو
په صورت کې ،د جګړې پای ته رسول یوازنۍ الره ده .افغان ملي دفاعي او امنیتي ځواکونو وکولی شوای چې د جګړې
د موسم تر نیمایي پورې د متحده ایاالتو له نظامي مرستې څخه پرته ټول والیتي مرکزونه وساتي ،خو ډېر تلفات ور واوښتل
او د کمزورتیا احساس یې وکړ .په عین حال کې ،په طالبانو کې ورځ تر بلې درزونه رامنځته کیږي ،چې ځینې قوماندانان یې
د عراق او شام له اسالمي دولت (داعش) سره بیعت اعالنوي.
په دې درې میاشتنۍ موده کې سیګار د دوه مسایلو په هکله چې د متحده ایاالتو له نړیوالې پرمختیایي ادارې ()USAID
سره راپورته شوې اندېښمن وو .د  2014کال په می کې ،یو اېس ای آی ډي په افغانستان کې زمونږ د جنایي څېړونکیو د یوې
غوښتنې په ځواب کې سیګار ته د روغتیايي پاملرنې د هغو مرکزونو جغرافیوي کوارډینیټونه ورکړل چې د یادې ادارې اړوند
د روغتیا له پاره د مشارکت د قراردادونو ( )PCHپروګرام له الرې د  210میلیونه ډالرو په ارزښت تمویل شوی وو .په دې
جون کې سیګار د متحده ایاالتو نړیوالې پرمختیایي ادارې ( )USAIDته خبر ورکړ چې مونږ ته معلومه شوې ده چې نژدې
 %80کوارډینیټونه غلط ول .دا یو ستونزمن انکشاف وو ،ځکه چې د ځایي جغرافیې ( )geospatialټکنالوجي د مرستو
د اړوندو نتایجو د معلومولو او تاییدولو له پاره یوه مهمه وسیله ده ،له دې امله چې په افغانستان کې د ځمکې له الرې د څارنې
وړتیاوې مخ پر ښکته روانې دي .همدارنګه ،دا د خفګان خبره وه چې یو اېس ای آی ډي په پای کې په دې اعتراف وکړ چې
هغه د هغو کوارډینیټونو په برخه کې «د دقت د ستونزو» په هکله خبره وه چې سیګار ته یې ورکړي ول .په څرګند ډول ،په
داسې حال کې چې په یادو معلوماتو باندې اعتماد لږ یا بېخي نه وو خو بیا هم یو اېس ای آی ډي د سیګارجنایي څېړنې ته دغه
کوارډینیټونه د هغو د کارونې په برخه کې د کوم مناسب احتیاط له سپارښتنې څخه پرته ورکړل.
سیګار همدارنګه په جون کې د یو اېس ای آی ډي له خوا د کارول کېدونکیو معلوماتو د باوریتوب په هکله پوښتنې
ګروېږنې پیل کړې څو په افغانستان کې د خپلو ښوونیزو او روزنیزو پروګرامونوڅارنه وکړي او تمویل یې کړي .په یو
حساب دا د هغو اندېښنو له امله وو چې د پوهنې نوي وزیر د افغانستان د ولسي جرګې په وړاندې څرګندې کړې .په دې
میاشت کې له جیګپوړو افغان چارواکو سره زما له تر ټولو تازه مالقاتونوڅخه وروسته ،زه په دې کې نامطمئن پاتې شوم
چې آیا یو اېس ای آی ډي یا افغان وزارتونه کولی شي چې د روغتیا او ښوونې روزنې په برخو کې د متحده ایاالتو او زمونږ
د متحدینو له خوا د کېدونکیو لګښتونو صحیح حساب ورکړي.
افغانستان ته زما د وروستي سفر په جریان کې ،ما له جمهور رییس اشرف غني او اجرائیه رییس عبدهللا عبدهللا سره بیا
وکتل او د سیګار د هڅو په هکله مې ورسره خبرې وکړې چې غواړي د ملي وحدت له حکومت سره مرسته وکړي چې
د متحده ایاالتو له خوا د بیارغونې له پاره د  109.7میلیارده ډالرو په ارزښت پروګرام څخه د فساد ټغرټول کړي .په تېره
ربعه کې ،سیګار او د افغانستان د امنیت د انتقال ګډې قوماندانۍ ( )CSTC-Aحکومت ته د دفاع د وزارت د تېلو په نژدې
 1میلیارد ډالري تړون کې د فساد په برخه کې زمونږ د څېړنې په هکله معلومات ورکړل .سیګار او د افغانستان د امنیت
د انتقال ګډه قومانداني ( )CSTC-Aد افغان حکومت له خوا د تدارکاتو د اصالحاتو مالتړ ته دوام ورکوي او د متحده ایاالتو
د حکومت یوازنۍ موسسې دي چې د ملي تدارکاتو د هغه کمېسیون په غونډو کې برخه اخلي چې د جمهور رییس غني له خوا
د قراردادونو د ورکړې د تنظیمولو له پاره تاسیس شوی دی.
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دا راپورهمدارنګه د مرستو د مشروطیت د مسئلې په هکله څېړنه کوي چې په دې سپتمبر کې به د ټوکیو د دوه اړخیز
مسؤلیت مننې یا حساب کتاب ورکولو د چوکاټ په هکله د جګپوړو چارواکو د غونډې په اجنډا کې وي .د دغه راپور 1برخه
په دې هکله معلومات ورکوي چې له افغانستان سره په نړیوالو مرستو باندې شرطونه اېښودل څنګه کولی شي چې د فساد په
له منځه وړلو کې د هغوهدفونو په ترسره کولو او دغه هېواد دې ته برابرولو کې مرسته وکړي چې پخپلو پښو ودرېږي په
داسې حال کې چې ال هم د مرستندوی -مالیه ورکوونکي هېواد د پیسو په وړاندې د محاسبې مسؤلیت پرځان ومني .راپورپه
هغو ډېرېدونکیو شرایطو باندې غورکوي چې د افغانستان د امنیت د انتقال ګډه قومانداني ( )CSTC-Aاو د متحده ایاالتو
نورې ادارې یې له افغان حکومت سره په مرستو باندې لګوي ،او دا چې که شرایط په صحیح توګه ترسره نشي هغه کولی شي
چې هم مرسته کوونکي او هم مرسته اخیستونکي دواړو ته ستونزې جوړې کړي .هغه لس داسې وجایب وړاندې کوي چې
مرستندویان یې باید د مرستو په وړاندې د ځواب وینې یا حساب کتاب ورکولو او مؤثریت له پاره کېږدي.
په دې ربعه کې په بل کار کې ،سیګار  21تفتیشونه ،پلټنې ،خبرتیایي لیکونه ،او نور مواد صادر کړل .د اجرأتو په هکله
د سیګار له تفتیشونو څخه یوه دا وموندله چې د فدرالي هوانوردۍ اداره په دې نه وه توانېدلې چې د افغانستان له پاره د هوایي
ترافیکو کافي شمېر کنټرولوونکي وروزي څو په یوازې ځان د فضایي مدیریت عملیات پرمخ بوځي ،او دا چې متحده ایاالت
په دې نه وو توانېدلي چې له پالن سره سم په  2014کال کې د فضایي مدیریت مسؤلیتونه افغان لوري ته وسپاري .د اجرأتو
یوه بل تفتیش راپو ورکړ چې د متحده ایاالتو حکومتي ادارې داسې یوه هراړخیزه ستراتیجي نه لري چې په افغانستان کې
د قانون د حاکمیت په پراختیا کې مرسته وکړي ،او دا چې د اجرأتو د مدیریت ستونزمن سیستمونه د اداراتو له پاره دا سختوي
چې د قانون د حاکمیت د پروګرامونو د مؤثریت په هکله په پوره توګه تصمیم ونیسي.
په دې ربعه کې ،د سیګار مالي تفتیشونو له  37.4میلیونو ډالرو څخه ډېر داسې وموندل چې لګښتونه یې د پوښتنې وړ
ول چې په دې کې د داخلي کنټرول عیبونه او د نه اجرأتو ستونزې موجودې وې .تر ننه پورې ،د سیګار مالي تفتیشونو
موندلي چې له  279.5میلیونو ډالرو څخه د ډېرو پیسو لګښتونه د پوښتنې وړ دي او  289,880ډالر د فدرالي فنډونو او نورو
عوایدو ګټه چې باید حکومت ته تادیه شوې وای ،نه ده شوې.
سربېره پر دې ،سیګار دوه د پلټنې راپورونه خپاره کړل .یوه راپور وموندله چې د مخدره توکو پرضد د عدالت مرکز
( )Counter Narcotics Judicial Centerکې د پروژې اعمار تر ډېره حده د تړون شرایط پوره کړي ول ،البته په
قرارداد کې دوه عیبونه موجود ول ،او دا چې د توقیف مرکز هغسې چې غوښتنه یې کېده کارول کېده .دویم راپور وموندله چې
د کندهار په هوایي ډګر کې د دفاعي لوجیسټیک د ادارې تحویلخانه په صحیح توګه جوړه شوې وه ،البته کوچني عیبونه په کې
موجود ول ،خو د جوړونې په برخه کې اوږده ځنډونه د دې سبب وګرځېدل چې له دغې ودانۍ څخه هېڅ ګټه وانه خیستل شي.
سیګار یو ځانګړی پروژوي راپور خپور کړ چې د دفاع د وزارت له خوا په افغانستان کې د  64,000مربع فوټو په اندازه
پراخ د نه غوښتنې وړ ،بې ضرورته او نه کارول شوي قوماندې او کنټرول د مرکز په هکله د تقریبا دوه کالونو د څېړنې
لنډیز وړاندې کوي .سربېره پر دې ،د ځانګړیو پروژو ادارې د  43میلیونه ډالرو په ارزښت د متراکم طبیعي ګاز د پروژې
چې د سوداګرۍ او ثبات د عملیاتو له پاره د دفاع وزارت د وظیفوي ځواک له خوا تطبیق شوې ده ،او د تره خېلو د برېښنا د نه
کارول شوې دستګاه په هکله پوښتنې ګروېږنې پیل کړې.
د راپور ورکوونې د مودې په جریان کې ،د سیګار څېړنو د پام وړ نتایج ترالسه کړل .په دې توګه تقریبا  214.7میلیونه ډالر
د متحده ایاالتو حکومت ته په لګښتونو کې وسپمول شول؛ له  6.9میلیونه ډالرو څخه ډېر له خصوصي فیصلو څخه بېرته
ترالسه شول؛ او جریمې ،خسارې یا تاوان اخیستنې ،او استردادونه له  675,000ډالرو څخه پورته شول .همدارنګه ،څلور
کسان ونیول شول ،اته جنایي اتهامات ولګول شول ،شپږ محکومیتونه رامنځته شول ،او پنځه محاکمې وشوې .سربېره پر دې،
 17کسان په افغانستان کې د متحده ایاالتو نظامي تاسیساتو ته له ورتګ څخه منع کړای شول .سیګار  27نوې څېړنې پیل کړې
او  40نورې یې بندې کړې ،او په دې توګه یې د ټولو روانو څېړنو شمېر  310ته پورته کړ.
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د سیګار له روانو څېړنو څخه د مالي ربعې د جنایي جریمو ،استردادونو ،خسارو ،له خصوصي فیصلو څخه د ترالسه
شویو مبلغونو ،او د متحده ایاالتو د حکومت په لګښتونو کې سپماوو ټوله اندازه  794میلیونه ډالرو ته رسېږي .په
څېړنیزو نتایجو کې  101نیونې 130 ،جرمي اتهامات 93 ،د جرم ثبوتونې ،او  69محاکمې شامل دي .سیګار د خپل کار
له پیل راهیسې ،په مجموعي توګه  865څېړنې ترسره کړي دي .دغه اجرأت هغه پراخ تاثیر ښیي چې د سیګار څېړنو
د بیارغونې د نظارت په چاره کې درلود.
د سیګار د تعویق او مخنیوي پروګرام په  17اشخاصو او  25شرکتونو باندې د متحده ایاالتو د حکومت د قراردادونو
ترالسه کول وځنډول یا یې پرې بند کړل .له  2008کال راهیسې ،سیګار  650معرفۍ –  343اشخاص او  307شرکتونه لرل.
له تېرې ربعې راهیسې ،د دغو افرادو او موسساتو اکثره یې په ښکاره توګه د قراردادونو د ورکړې د مدیریت له پاره د عامه
خدمتونو د ادارې ( )GSAد سیستم په لست کې نیول شوي دي او قرارداد ورکوونکیو چارواکو او لومړنیو قراردادیانو ته
یادښت ورکول شوی دی چې په لست کې نیول شوي افراد او موسسې باید د قراردادونو ،بالعوضه مرستو د قراردادونو ،او
د همکارۍ د تړونونو له ترالسه کولو څخه لیرې وساتل شي .سیګار به په دې خبره زور اچولو ته دوام ورکړي چې دغه ډول
افراد او موسسات د عامه خدمتونو د ادارې ( )GSAپه لست کې ورزیات کړای شي.
له دغو کارونو څخه به یوهم د سیګار د  194څېړونکیو ،مفتشینو ،او نورو کارپوهانو ،چې اکثر وختونه په خطرناکو
شرایطو کې کار کوي ،له هڅو څخه پرته نه وای ترسره شوی .مونږ د سیګار کارکوونکي له کانګرس او نورو برخه والو
سره کار کولو ته ژمن یو چې د متحده ایاالتو له خوا د بیارغونې په ځانګړي ډېر قېمتي پیل شوي پروګرام کې د ضایعاتو،
تقلب ،او سوء استفادې په وړاندې مبارزه وکړو.
په درناوي،

جان اف ساپکو
د افغانستان د بیارغونې لپاره ځانګړی عمومي مفتش

2530 Crystal Drive Arlington, Virginia 22202

لنډیز

دا راپور د  2015د اپریل له  1څخه د جون تر  30مې پورې د سیګار د نظارت د کار او د افغانستان د بیارغونې د هڅو په درې
لویوسکټورونو کې د پرمختګونو تازه خالصه وړاندې کوي .په هغه کې همدارنګه د داسې الرو په هکله یو بحث شامل دی چې په هغو
کې پرمختللی مشروطیت کولی شي چې د مرستندویانو د فنډونو په مقابل کې د ځواب وینې مسؤلیت اخیستنه ډېره کړي .د راپور ورکوونې
په دې موده کې ،سیګار د افغان امنیتي ځواکونو د جوړونې ،د حکومت د انکشاف ،او د اقتصادي او ټولنیز پرمختګ د اسانولو په موخه
د متحده ایاالتو د هڅو د ارزونې له پاره  21تفتیشونه ،پلټنې ،خبرتیایي لیکونه ،او نور راپورونه خپاره کړي دي .دغو راپورونو د مسؤلیت
نه مننې ،د پالنونو د ناکامۍ ،او تعمیراتي نقصونو په شمول یو شمېر ستونزې په ګوته کړې .په دې توګه د سیګار له څېړنیز کار څخه،
تقریبا  214.7میلیونه ډالر د متحده ایاالتو حکومت ته په لګښتونو کې وسپمول شول؛ له  6.9میلیونه ډالرو څخه ډېر د خصوصي فیصلو
له الرې بېرته ترالسه شول؛ او جریمې ،خسارې یا تاوان اخیستنې ،او استردادونه له  675,000ډالرو څخه پورته شول .همدارنګه،
د سیګار د څېړنو په نتیجه کې څلور کسان ونیول شول ،اته جنایي اتهامات ولګول شول ،شپږ محکومیتونه رامنځته شول ،او پنځه محاکمې
وشوې ،او  17کسان په افغانستان کې د متحده ایاالتو نظامي تاسیساتو ته له ورتګ څخه منع کړای شول .سربېره پر دې ،سیګار د هغو
تورونو په اساس 17 ،اشخاص او  25شرکتونه د ځنډونې یا منع کوونې له پاره معرفي کړل ،چې هغوی په قراردادونو کې په تقلب او نه
اجرأتو کې الس درلود.

د سیګار عمومي کتنه
تفتیشونه

سیګار دوه د اجرأتو تفتیشونه 11 ،مالي تفتیشونه ،او دوه پلټنې ترسره کړل.
د اجرأتو تفتیشونوالندې مواد وموندل:
•د فدرالي هوانوردۍ اداره نه وه توانېدلې چې د افغانستان له پاره
د هوایي ترافیکو کافي شمېر کنټرولوونکي وروزي څو په یوازې
ځان د فضایي مدیریت عملیات پرمخ بوځي ،او متحده ایاالتو ونه
شوای کولی چې له پالن سره سم په  2014کال کې د فضایي مدیریت
مسؤلیتونه افغانانوته وسپاري.
•د متحده ایاالتو حکومتي ادارې داسې یوه هراړخیزه ستراتیجي نه لري
چې په افغانستان کې د قانون د حاکمیت په پراختیا کې مرسته وکړي،
او دا چې د اجرأتو د مدیریت ستونزمن سیستمونه د اداراتو له پاره دا
سختوي چې د قانون د حاکمیت د پروګرامونو د مؤثریت په هکله په
پوره توګه تصمیم ونیسي
مالي تفتیشونو په ګوته کړه چې  37.4میلیونه ډالر لګېدلې پیسې د داخلي
کنټرول د عیبونو او د نه تطابق د مسایلو له امله د پوښتنې وړ دي .په دغو
عیبونو او د نه اجرأتو په ستونزوکې د سیالۍ له الرې د تدارکاتو د کړنالرو
نه تعقیبول ،د سوداګرۍ د سطحې یا بزنس کالس هوایي ټکټونه چې د منلو
وړ توجیهاتو څخه پرته پیرودل شوي ول ،کارمندانو او د خدمتونو وړاندې
کوونکیو ته د بانکي خدمتونو یا د انټرنټ له الرې د تادیاتو پرځای د %80
په اندازه نغدي تادیاتو لګښتونه ،د نه منظور شوې اضافه کارۍ لګښت ،په
خطري شرایطو کې د کار له امله  %35تادیات ،د آویزونو او مالتړو اسنادو
په ساتنه کې ناکامي ،له امریکایي ډالرو څخه ځایي پیسو ته د اړونې غلط
نرخونه ،د څارنې او ارزونې د راپورونو په سپارلو کې ناکامي ،د ځانګړیو
ساحوي دفترونو په لګښتونو کې غلط تخصیصونه ،افغان حکومت ته د متحده
ایاالتو د نړیوالې پرمختیایي ادارې ( )USAIDله خوا د مالیاتو د ورکولو

iv

نه جبران وړ آویزونه ،د غیرمستقیمو لګښتونو له امله اضافي آویزونه
صادرول ،د شیانو د موجودۍ د ریکارډونو او تجهیزاتود ترتیب نه بشپړتیا،
او له  5میلیونه ډالرو څخه د ډېرښت په صورت کې په محلي تدارکاتو باندې
د حکومت د تایید په ترالسه کولو کې پاتې راتګ شامل ول.
د متحده ایاالتو له خوا د تمویل شویو مرکزونو د پلټنې راپورونو وښودله چې:
•سره له دې چې د معمارۍ دوه نیمګرتیاوې یې درلودلې ،د مخدره توکو
پرضد د عدالت مرکز ()Counter Narcotics Judicial Center
کې د پروژې اعمار تر ډېره حده د تړون شرایط پوره کړي ول ،او دا
چې د توقیف مرکزهغسې چې په نظر کې نیول شوی وو کارول کېدو.
•د کندهارپه هوایي ډګر کې د دفاعي لوجیسټیک د ادارې تحویلخانه په
صحیح توګه جوړه شوې وه ،البته کوچني عیبونه په کې موجود ول،
خو د جوړونې په برخه کې اوږده ځنډونه د دې سبب وګرځېدل چې له
دغې ودانۍ څخه د غوښتنې خالف هېڅ ګټه وانه خیستل شي

* ښایي چې سیګارهمدارنګه د هغو کارونو او پېښو په هکله راپور ورکړي
چې د  2015د جون له  30مې وروسته د خپرونې تر وخته پورې رامنځته
کیږي.

ځانګړی عمومي (مفتش)
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د افغانستان د بیارغونې لپاره

لنډیز

نوي تفتیشونه او پلټنې

په دې ربعه کې ،سیګار درې نوي اجرايي تفتیشونه ترسره کړل چې
د افغانستان د سرکونو د زېربناء د ساتنې له پاره د متحده ایاالتو هڅې ،په
افغانستان کې د ځمکو د اصالحاتو د ساتنې له پاره د متحده ایاالتو د نړیوالې
پرمختیایي ادارې ( )USAIDهڅې ،او د افغان حکومت کارمندانو او تخنیکي
مشاورینو ته د تنخاګانو ورکړه وارزوي .سیګار همدارنګه د دولت/یو اېس
ای آی ډي – او د دفاع وزارت له خوا د تمویل شویو تعمیراتي پروژو،
د افغان ملي اردو د کمپ کمانډو د درېیمې او څلورمې دورې ،د کورنیو چارو
د وزارت د مرکزي دفتر د ودانۍ ،او د دفاع وزارت د سرمشریزې د مالتړ
او د امنیتي غونډ پنځه نوې پلټنې ترسره کړې.

ځانګړې پروژې

د راپور ورکولو په دې موده کې ،د ځانګړیو پروژو ادارې د یوه ځانګړي
راپور او استعالمونو په شمول چې د نورو تر څنګ یې الندې مسایل په کې
یاد کړي ول ،پنځه شیان خپاره کړل:
•په لیدرنیک کمپ کې د  36میلیونه ډالرو په ارزښت د قوماندې
او کنټرول د نه غوښتنې وړ ،بې ضرورته او نه کارول شوي مرکز
په هکله د سیګار د څېړنې نتایج.
•هغه ننګونې چې د ګازو د تصفیې هغه پروژه ورسره الس او ګرېوان
ده چې د سوداګرۍ او ثبات د عملیاتو له پاره د وظیفوي ځواک له خوا
تطبیق شوې ده.
•د هغو اطالعاتو او ارقامو اعتبار چې د یو اېس ای آی ډي له خوا په
افغانستان کې د هغې د ښوونیزو او روزنیزو پروګرامونو د نظارت
او تمویل ،او د هغو پروګرامونو د مؤثریت د اندازه کولو له پاره
کارول کیږي.
•د  355میلیونه ډالرو په لګښت د تره خېلو د برېښنا د دستګا کارول
چې کابل ته مالتړې برېښنا ورکړي.
•د هغو صحي مرکزونو د موقعیت صحت چې د یو اېس ای آی
ډي د مشارکت د قراردادونو له خوا د صحي پروګرام له پاره تمویل
شوي دي.

باندې د متحده ایاالتو د حکومت د قراردادونو ترالسه کول وځنډول یا یې پرې
بند کړل.
د څېړنو مهم ټکي مشتمل دي پر:
•یوې ملکي څېړنې د متحده ایاالتو حکومت ته تقریبا  7میلیونه ډالره
وسپمول.
•د یوه ټیلیفوني پيغام په اساس د سیګار د څېړنې په نتیجه کې په یوه
ملکي قرارداد کوونکی افسر باندې تور ولګول شو او د متحده ایاالتو
یو نظامي افسر یې په مالمتیا باندې اعتراف ته برابر کړ.
•د رشوت اخیستنې د یوې څېړنې په نتیجه کې جنایي اتهام ولګول شو
او په مالمتیا باندې اعتراف وشو.
•د رشوت اخیستنې د توطیې په هکله د یوې څېړنې په نتیجه کې ،دوه
امریکایي نظامي کارمندانو په مالمتیا باندې اعتراف وکړ او محاکمه
کړای شول.
•د متحده ایاالتو د پوځ یو ډلګۍ مشر بندي کړای شو او د توطیه
جوړونې ،رشوت اخیستنې ،د پیسو سپینولو ،او غال تورونه پرې
ولګېدل.
•د متحده ایاالتو یو قراردادي د رشوت اخیستنې له امله محاکمه شو.
•دوه قراردادي کارمندان د متحده ایاالتو د حکومت په وړاندې د تقلب
د توطیې د جوړونې له امله محاکمه کړای شول.
•د متحده ایاالتو یو قراردادي کارمند د متحده ایاالتو د ملکیت د غال له
امله په مالمتیا اعتراف وکړ.
•سیګار دا معلومه کړه چې د متحده ایاالتو یو نظامي کس
د  2.5میلیونه ډالرو په ارزښت د تېلو په غال کې الس درلود.

څېړنې

د راپور ورکوونې د مودې په جریان کې ،د سیګار د څېړنو په نتیجه کې تقریبا
 214.7میلیونه ډالر د متحده ایاالتو حکومت ته په لګښتونو کې وسپمول شول؛
له  6.9میلیونه ډالرو څخه ډېر له خصوصي فیصلو څخه بېرته ترالسه شول؛
او جریمې ،خسارې یا تاوان اخیستنې ،او استردادونه له  675,000ډالرو
څخه پورته شول .د جرمي څېړنو په نتیجه کې څلور کسان ونیول شول ،اته
جرمي اتهامات ولګول شول ،شپږ محکومیتونه رامنځته شول ،پنځه محاکمې
وشوې ،او  17کسان په افغانستان کې د متحده ایاالتو نظامي تاسیساتو ته له
ورتګ څخه منع کړای شول .سیګار  27نوې څېړنې پیل کړې او  40نورې
یې بندې کړې ،او په دې توګه یې د ټولو روانو څېړنو شمېر  310ته پورته
کړ .د سیګار د تعویق او مخنیوي پروګرام په  17اشخاصو او  25شرکتونو
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د مرستو له پاره د عملي کېدلو وړ شرطونو
وضع کول
شرطونه لګول ډېر وختونه یو ښه نظر دی

سره له دې چې د هغو  109.7میلیارده ډالرو له جملې څخه چې له  2002کال راهیسې د افغانستان
د بیارغونې له پاره د متحده ایاالتو له خوا تخصیص شوي ول ،له  %60څخه ډېرې پیسې یې په امنیتي
چارو پورې تړلې وې ،د افغانستان وزارتونو ته د ورکړای شوې مرستې چې اردو او پولیس ځواکونه
حمایه کړي ډېره یې اصال د هېڅ شرایطو له تړلو څخه پرته ورکړای شوې وه .دغه حالت بدل شو،
او د متحده ایاالتو د اردو له خوا افغانستان ته د امنیتی مرستو په ورکولو کې د شرایطو وروستی ډېروالی
په مؤثره توګه د مرستو د شرایطو په پالنولو او کارولو کې موجود دالیل او ننګونې په ګوته کوي .څومره
چې د متحده ایاالتو مرستې او نورې نړیوالې مرستې د افغانستان د وزارتونو بودجو ته ځي ،د ال ډېرې
مؤثرتیا او ښه نظم له پاره شرطونه اېښودل هم د مرستندویانو او هم افغانانو دواړو له پاره یو مهم کار دی.
د افغانستان د امنیت د انتقال د ګډې قوماندانۍ ( )CSTC-Aقوماندان تورن جنرال ټډ سیمونایټ
سیګار ته وویل چې« ،په  2013کال کې ،مونږ په هغو پیسو باندې چې د افغانستان د امنیت د انتقال
د ګډې قوماندانۍ ( )CSTC-Aله الرې د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو د مالتړ له پاره
تللې ،هېڅ شرایط نه ول وضع کړي 1».د جګړې عاجلوغوښتنو ډېر نورد پام وړ ټکي هم له پام کې نیولو
څخه پاتې کړل.
په  2014کال کې ،په هغه کال چې سیمونایټ د  CSTC-Aقومانده پرغاړه واخیسته ،عملیاتي
چاپېلایر هغه وخت بدل شو چې  CSTC-Aپه افغانستان کې د متحده ایاالتو د جنګي رول د پای ته
رسولو له پاره چمتووالی پیل کړ .د افغانستان د دفاع وزارت یو ژمنتیا لیک – یو دوه اړخیز تړون
السلیک کړ چې د مرستو له پاره د مرستندوی یا ډونر شرایط ښیي او د وزارت ځواب – چې د امنیتي
مرستو د ترالسه کولو له پاره  17شرطونه لري ،په داسې حال کې چې د کورنیو چارو وزارت په
 14شرایطو السلیک وکړ .په  2015کال کې ،دغه دواړه وزارتونه د  93شرایطو په اساس عمل کوي،
2
چې  45د دفاع وزارت او  48د کورنیو چارو د وزارت له پاره اېښودل شوي دي.
دغه شرایط کېدای شي چې په کافي اندازه عملي کړای شي .له  CSTC-Aسره د افغانستان
ژمنتیا لیکونه د متحده ایاالتو د مرستو تخصیصات له داسې شرایطو سره تړي د مثال په توګه دا چې
د افغانستان وزارتونه به د پرسونل برېښنایي معلوماتي سیستمونه کاروي او دا چې د قول اردوګانو –
یا د والیتونو په کچه د لګښتونو پالنونه ،او همدارنګه د پوځي وسایلو د استعمال پالنونه به سپاري.
د دفاع وزارت سره د  CSTC-Aد  2014د ډسمبر د ژمنتیا لیک یو شرط ښیي چې هر کال به د وسلو
د موجودۍ  %100لسټ وړاندې کوي ،په داسې حال کې چې د له السه وتلو وسلو راپور به په  30ورځو
کې دننه سپاري .که چېرې په توپیرونو باندې جوړه رانشي یا حل نه شي CSTC-A ،کولی شي چې
3
تجهیزات کنګل کړي او د ترمیم له پاره په پام کې نیول شوی لګښت ایسار کړي.
سیمونایټ وویل چې د ژمنتیا لیکونو په نویو نسخو کې به ډېر شرایط او بدلونونه رامنځته شي چې
موجودې ژبنۍ خالوې به اصالح کړي( .له جنرال سره د سیګار د مرکې غټ ټکي د دې راپور په
 17-16مخونو کې دي).
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په یوه مرکز کې د افغان ملي اردو له پاره د غونډو د یوې ودانۍ د جوړولو کار پیل کیږي( .د متحده ایاالتو د هوایي
ځواک عکس)

د متحده ایاالتو د دفاع وزارت عمومي مفتش ( )DOD IGد قاعدې له پاره مالتړ برابروي –
او یو مهم شرط ورسره ږدي .د دفاع وزارت د عمومي مفتش په یوه تازه تفتیش کې راغلي دي چې،
«د افغانستان د وزارتونو د الرښوونې له پاره د جیګپوړو مشاورینو برابرول او په ژمنتیا لیکونو کې
د سختو داخلي کنټرولونو شاملول به د ظرفیت جوړونې او شفافیت په برخو کې مرسته وکړي په دې
شرط چې د  CSTC-Aچارواکي د افغانستان د اسالمي جمهوریت حکومت مسؤل او ځواب ورکوونکی
وګڼي ».د دفاع وزارت د عمومي مفتش راپورهمدارنګه یاده کړې ده چې د  CSTC-Aد «ترکنټرول
الندې ناکامۍ – داسې ناکامي چې شدید تاوانونه نه اړوي» قاعده «د افغانستان د اسالمي جمهوریت
د حکومت چارواکو ته اجازه ورکوي چې کوشش وکړي او له نتایجو سره ځانونه عیارول زده کړي»
او په دې توګه د سون د موادو (تېلو) ،تهیه جاتو ،او د هغو د کارولو په برخو کې د اسنادو په برابرولو
4
کې د پاتې راتللو له درس څخه عبرت واخلي.
هغوی کوشش کوي .د افغانستان په هکله د پیسو د نړیوال صندوق (آی اېم اېف) د  2015د می
راپور ښیي چې «د پرمختیایي لګښتونو د اجرأتو نرخونه د  %50په خواوشا کې پاتې دي ».سربېره پر
دې ،آی اېم اېف څرګندوي چې« ،په بودجه کې د شاملې مرستې ډېرښت ،په ځانګړې توګه په بودجه
کې د شاملو امنیتي لګښتونو انتقال چې پخوا د مرستندویانو له خوا کېدلو ،د افغانستان د جذب ظرفیت
له ننګونو سره مخامخ کوي 5».مشروطیت یوه داسې طریقه وړاندې کوي چې د مرستو د تطبیق له پاره
په یوه ننګوونکي چاپېلایر کې د خطر د له منځه وړلو او د ویجاړتیا د کنټرولولو له پاره الره هواروي.
دفاع وزارت کانګرس ته ویلي دي چې د  CSTC-Aشرایط «د دې له پاره دي چې د مالي محاسبې،
تادیاتو ،بشري قوې ،او د حقیقي ملکیت د سیستمونو تطبیق یقیني کړي؛ او داسې میکانیزمونه برابر کړي
6
چې د دې مخه ونیسي چې پیسې په نامناسب ډول ورکول شي یا په بل ډول ترې سوء استفاده وشي».
د بریالیتوب په صورت کې به د پیسو د لګولو په برخه کې د روښانتیا او ځواب وینې د مسؤلیت په
برخه کې د متحده ایاالتو او نورو مرستندویانو ګټې خوندي شي ،او هم به د خپل حکومت د مؤثریت او
د مرستو د هغو جریانونو د ساتنې له پاره چې د هغوی د ملي بودجې ډېره برخه پوښي د افغان حکومت
ګټې خوندي کړي.
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د افغانستان «د بدلون لسیزه» تر  2025کال پورې د یوه قوي او د پایښت وړملي دولت لرلو
له پاره الره هواروي چې په هغه کې افغانان خپل ډېر کارونه پخپله کوي ،د حکومت ظرفیت جوړوي،
او خپل امنیت پخپله ساتي .له امنیتي سکټورڅخه بهر نوره مرسته لکه هغه پروګرامونه او پروژې چې
د متحده ایاالتو د نړیوالې پرمختیایي ادارې ( )USAIDله خوا حمایه کیږي ال له وړاندې څرګند شرایط،
معیارونه ،راپور ورکوونه ،او نور شرایط کاروي .په امنیتي سکټور پورې تړلو مرستو باندې د نورو
شرایطو وضع کول کولی شي چې حتی په افغانستان کې د متحده ایاالتو د حضور په راغونډېدلو او
د افغانستان وزارتونو ته «د بودجې له الرې» د مرستې په ورتللو سره په هغو نتایجو باندې په تمرکز
کې مرسته وکړي.
د دغو حرکتونو په پام کې نیولو سره ،د متحده ایاالتو د سنا د مجلس د بهرنیو اړیکو کمېټې د تېر کال
په وروستیو کې داسې سپارښتنه وکړه چې د هغو شرایطو ،چې د مرستو له پاره د ټوکیو د دوه اړخیزې
مسؤلیت مننې په چوکاټ کې پرې موافقه شوې وه ،د پوره کولو له پاره د افغانستان په مسؤلیت باندې
د بیاتمرکز سربېره،
متحده ایاالت باید د خپلو پیسو یوه لوړه فیصدي داسې مشروطه کړي چې :که کارداسې
وشي چې افغانان په کې خپل تعهد او مالتړ وښیي ،د متحده ایاالتو د مرستې شرایط کولی
شي چې د مرستې په وړاندې زمونږ مسؤلیت منلو یا ځواب ویلو ته وده ورکړي ،په افغان
حکومت کې اصالح کوونکي او موسسات پیاوړي کړي او د ال ښو پرمختیایي نتایجو
7
سبب وګرځي.

سیګاردې ته ورته یو موقف نیولی دی .د  2015په لومړیو کې ،د افغانستان د بیارغونې له پاره
ځانګړي عمومي مفتش د سنا کمېټې ته بیان کړه چې
یوه الره چې د دغو په بودجه کې شاملو مرستو د مدیریت او حساب ورکوونې په
برخه کې د افغانستان د وزارتونو وړتیا ته وده ورکوي دا ده چې دغه مرسته مشروطه
وګرځول شي او له وزارتونو څخه وغوښتل شي چې د نورو تر څنګ د هغوی د مالي
مدیریت ،تدارکاتو ،ستراتیجیکې پالن جوړونې ،او د تفتیش د وړتیاوو د پیاوړي کولو له
8
پاره څرګند ګامونه واخلي.

جمهور رییس اشرف غني هم د  2015کال د فبروري په یوه مالقات کې چې له ځانګړي عمومي
مفتش سره یې درلود افغان حکومت ته د ورکول کېدونکیو مرستو د مشروطيت په برخه کې خپل
مالتړ څرګند کړ او ویې ویل چې ،نوموړی پالن لري چې د هدفونو د ترسره کولو او مهمو کارونو ته
د لومړیتوب ورکولو له پاره د خپل حکومت د متمرکز ساتلو په موخه د مشروطیت الره ونیسي 9.غني
چې د نړیوال بانک یو پخوانی چارواکی دی او له کولمبیا پوهنتون څخه یې دوکتورا ترالسه کړې ده
له اوږده وخت راهیسې د مشروطیت د الرې مالتړ کوي .په هغه کتاب کې چې نوموړي په  2008کال
کې د حکومتولۍ له کارپوه کالرالکهرټ سره په ګډه ولیکه او ناکام دولتونه او د هغو د کامیابۍ
تګالرنومېږي ،د «ګډو مسؤلیتونو یا د روښانه مشروطیتونو» د یوې «مستقلې ستراتیجۍ» د یوې برخې
په توګه وړاندیز کړ څو داخلي او بهرني برخه وال د «ګډې تګالرې ،معیارونو ،او اصولو په اساس»
10
په پرمختیايي کارونو کې سره برابر کړي.
په عین حال کې ،متحده ایاالتو په نړیوالو پروګرامونو لکه د نړیوال بانک له خوا اداره
کېدونکی د افغانستان د بیارغونې وجهي صندوق او د آی اېم اېف اړوند د کریډیټ مرکز
( )Extended Credit Facilityکې د مشروطیت تشویقي طریقې حمایه کړې دي ،په داسې حال
کې چې یو اېس ای آی ډي معموال له افغانستان او نوروهېوادونو سره له خپلو دوه اړخیزو مرستو سره
شرایط ورتړي 11.یو اېس ای آی ډي له هغو سره په توپیر ،په افغان پالیسۍ ،حکومتي ادارې ،یا د ځایي
موسساتو په جوړښت کې د تغیراتو پرځای په مستقیمو مشخصاتو («مخکې ترمخکې شرطونو»،
لکه د مرستو له یوه مؤکل څخه د بهرني مالي تفتیش د راپورونو کاپیانې) ،د پروژې شاخصونو،
12
او د پروګرام پر نورو تشویقي اړخونو باندې تمرکز کوي.
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د مرستندویانو انګېزې که جیوپولیټیکل ،پرمختیایي ،یا د بشري حقونو په اساس وي ،تش چکونه
که موجود هم وي ،ډېر کم وختونه وړاندې کیږي .لکه څنګه چې د ناروی د بهرنیو چارو د وزارت
یوه راپور په مطلق ډول وویل« ،دا به غیرضروري وي چې تکرار شي چې :مرسته هېڅکله هم بال
قیدوشرطه نه ورکول کیږي 13».حتی په مستقیم ډول ،له حکومت څخه حکومت ته د مرستو انتقال
د داسې پټ دلیل په اساس کیږي چې د ترالسه کوونکي چلند لږ تر لږه د مرستندوی له پاره د منلو
وړ وي.
سربېره پر دې ،مشروطیت په لویه کې د تایید وړ دی .د مرستندویانو له پاره چې غواړي له
افغانستان او په ورته وضعه کې نورو سره مرسته وکړي پوښتنه تر ډېره دا نه ده چې آیا مشروطیت
وکاروي که نه ،بلکه دا چې څنګه یې په صحیح توګه وکاروي.

د مشروطیت پراخوالی

مشروطیت په خاص او عام ژوند کې او همدارنګه په نړیوالو چارو کې پراخه پیاوړتیا رامنځته کوي.
خلک شاید داسې مشخصه کړي چې د هغوی له ښوونځي سره مرسته یوازې په هغو سکالرشیپونو باندې
ولګول شي چې د شمالي کارولینا د فلټ رک د زده کوونکیو له پاره ګټه ورسوي .ښایي چې ویلزخپلې
خورزې ته یوازې هغه وخت پیسې ورکړي چې هغه ښوونځی پای ته ورسوي او سګرټ ونه څکوي.
د سوداګرۍ قراردادونه معیارونه ،مواد ،خدمتونه ،او د پای ته رسولو نېتې هڅوي .د شغل د نشتوالي
د بیمې ګټې په دې مشروطې وي چې ترالسه کوونکي یې په فعاله توګه د یوې وظیفې لټون کوي.
د نړیوالو چارو په قاموس کې ،د اقتصادي همکارۍ او پراختیا سازمان ( )OECDیادونه کوي
چې« ،د مرستو مشروطیت په نړیواله سطحه یو منلی تعریف نه لري او یو لړمختلف مشغولیتونه
ورنغاړي 14».شرطونه کولی شي چې د ترالسه کوونکي حکومت چې ریفورمونه ترسره کوي د اوبه
لګولو د یوې پروژې له پاره د مالیې له کوډ څخه نیولې ،د راپور ورکولو تر شرایطو ،او تعمیراتي
ضرب االجلونو پورې په هرشي باندې تاثیر وکړي.
د مشروطیت هدفونه هم کېدای شي چې سره فرق وکړي .په هغه کې ښایي د پالیسۍ ،پروسې ،یا
د چلند نتایج په پام کې ونیول شي ،او د دې په ځای چې د پیسو استعمال په کې په ساده ډول وڅارل شي
او تایید کړای شي ،پیسې په کې د تشویقي وسیلې په توګه وکارول شي .د مثال په توګه ،په  1984کال
کې ،د متحده ایاالتو کانګرس ایالتونو ته د لویو الرو د فدرالي وجهي صندوق په تخصیصاتو شرایط
وضع کړل :په فدرالي حکم کې راغلي ول چې ایالتونه باید لږ ترلږه  %8پیسې چې هغوی د پرمختیایي
پروګرامونو له پاره ترالسه کړي وي د ماشومانو د خوندیتابه په موانعو باندې ولګوي مګر دا چې لږ
ترلږه له څلورکلنو څخه د کم عمر له څلورو څخه درې برخې ماشومان ال له پخوا څخه د موټرو سیټونه
کاروي ،او دا یې الزمي وګرځوله چې له هر هغه ایالت څخه به  %10تخصیصات ایسار کړي چې
15
له  21کلنۍ څخه د کم عمر خلکو ته یې د الکولي مشروباتو د پیرودلو یا لرلو اجازه ورکړې وي.
په بېخي تازه وختونو کې ،په  2015کال کې مشروطیت د یونان په مالي او د پورونو د بخښنې
په بحران کې په پراخه کچه راڅرګند شو .د راپورونو له مخې ،له آی اېم اېف ،اروپایي کمېسیون،
او د اروپا له مرکزي بانک څخه د یونان په نړیواله کچه پورد هېواد د ټول ناخالص کورني تولید تقریبا
 %180جوړوي ،په داسې حال کې چې د هېواد کورنۍ بودجه په ژوره توګه په کسر کې ډوبېدله .یونان
له نړیوالو پور ورکوونکیو او پور اخیستونکیو سره د دوه اړخیزو مقرراتو او شرایطو په اساس هڅه
کوله چې نور پورونه واخلي څو د پورونو د نه تادیې او د بانکونو د دېوالي کېدلو مخه ونیسي .د نورو
تر څنګ د بحث وړ ټکو کې د پور ورکوونکیو غوښتنې شاملې وې چې د نویو یا زیاتو مالیو غوښتنه
یې کوله ،د تقاعد د عمر د اندازې د لوړولو او ال ډېرې کاري مرستې له الرې یې د تقاعد په تادیاتو
کې د کمولو غوښتنه کوله ،او هم یې د عامه سکټور په لګښتونو بندې محدودیتونه لګول غوښتل .پور
اخیستونکیو د داسې شرایطو غوښتنه کوله چې هغوی استدالل کاوه چې کولی شي مطمئنه کړي چې نوي
پورونه کېدای شي بېرته تادیه کړای شي؛ یوناني چارواکو د ریفورمونو د یوې کڅوړې پرضد مقاومت
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کاوه چې هغوی ادعا لرله چې ستونزې به ډېرې کړي 16.په لنډه توګه استدالل د مشروطیت او تفاوت
او تنګسې د رامنځته کېدلو په هکله وو.
د نړیوال بانک او آی اېم اېف پورونو او بالعوضه مرستو ال له پخوا راهیسې شرایط درلودل ،لکه دا
چې ترالسه کوونکي به یې د عوایدو ،سوداګرۍ ،د پیسو د پالیسۍ ،یا د حکومتولۍ د ریفورمونو په سر
موافقه کوي .د مثال په توګه ،آی اېم اېف د پالیسۍ داسې شرایط کارول لکه د 1950مو کلونو له نیمايي
څخه د پروګرامونو په تمویل کې د سوداګرۍ د نه برابرۍ له منځه وړل ،په داسې شکل چې مشروطیت
د وخت په تېرېدلو سره پراختیا ومومي او ډېر زور«د جوړښت په اصالح» باندې واچوي ،عام تشبث
او اجتماعي تامیناتو ته اولویت ورکړي او اصالح یې کړي او د پروګرام څارنه وکړي 17.د مرستو دوه
اړخیز مرستندویان ،ګڼ اړخیز وجهي صندوقونه ،او غیرحکومتي موسسات هم له خپلې مرستې سره
شرایط لکه د پروګرام شرایط او د پروژې یا نتایجو شاخصونه ضمیمه کوي.
هغو نړیوالو مرستندویانو چې په  2012کال یې په ټوکیو کې سره ولیدل هغوی د ټوکیو د دوه
اړخیزې مسؤلیت مننې په چوکاټ ( )TMAFکې د مشروطیت تیږه کېښوده چې د هغو شرایطو په اساس
له افغانستان سره په راتلونکي کې د مرستې کولو له پاره اصول وضع کیږي .د ټوکیو د دوه اړخیزې
مسؤلیت مننې یا حساب ورکوونې د چوکاټ سند وایي« ،په روښانه توګه د پرمختیایي او د حکومتولۍ
اړوند معیارونو څارنه یوه داسې پیاوړې وسیله ده چې د افغانانو په وړاندې حساب ورکوونې ته وړتیا
ورکوي ،او د مرستندویانو او افغان حکومت په دوه اړخیزو ژمنتیاوو باندې تاکید کوي څو ال ښه
پرمختیایي اجرأت رامنځته کړي 18».د هغه اساس تطبیق د  TMAFله خوا د مرستندویانو د هغه تصمیم
په هکله څرګندونې ته الره هواره کړه چې د تشویقي میکانیزمونو له الرې د برابرېدونکي فنډ برخه تر
 2025کال پورې چې د افغانستان له پاره د «انتقال لسیزه» نومیږي  %20ته لوړ کړي .او دا کار د دې
هدف له پاره کوي چې «تشویقي پروګرامونه باید داسې الرې چارې برابرې کړي چې افغان حکومت
ته د ځانګړیو اقتصادي پرمختیایي السته راوړنو په برخه کې د پرمختګ په اساس د بودجې له الرې
ال ډېرې انعطاف منونکې مرستې برابرې کړې 19».متحده ایاالت چې د ټوکیو د دوه اړخیزې مسؤلیت
مننې د چوکاټ ( )TMAFمنونکی او د نړیوالې مرستې د نوښتونو لکه د افغانستان د بیارغونې وجهي
صندوق ( )ARTFیو مرستندوی دی ،افغانستان ته په خپله دوه اړخیزه مرسته کې د شرایطو په اساس
تشویقیو څخه کار اخیستی دی.
جزیات چې هرڅه وي او ځای چې هرچېرې وي ،مشروطیت کولی شي چې د الندې هغو په شمول
ګڼ هدفونه ترسره کړي:
•د یوه میکانیزم په توګه چې د پالیسۍ ،پروګرام ،یا پروسې تغیرات تامین کړي.
•د یوې الرې په توګه چې د ترالسه کوونکي هېواد ظرفیت جوړونه تشویق کړي.
•د یوې وسیلې په توګه چې ځانګړي امنیتي او پرمختیایي نتایجوته وده ورکړي.
•د یوې وسیلې په توګه چې د ترالسه کوونکي په چلند باندې تاثیر وکړي.
•د یوې الرې په توګه چې د مرستندوی لوري پیسې په کې څرګندې شي او بېرته حساب ورکول شي.
په افغانستان کې هم د یونان په څېر د مشروطيت اصول په پام کې نیول کیږي .خو دا یې له یونان
سره توپیر لري چې ،دغه هېواد کولی شي چې د خپلې  %60بودجې له پاره په بهرنیو مرستندویانو
باندې تکیه وکړي ،چې په دې توګه لږ بهرنی پور– د سړي سر کلني عاید ( )GDPله  %7څخه کم
لري .بدبختانه ،لکه څنګه چې سیګار او نورو موسسو له پخوا راهیسې په دې هکله اسناد ترالسه کړي
او راپور یې ورکړی دی ،د افغانستان ستونزې د حکومتي عوایدو په نسبت ډېرې پراخې دي .هلته
د بیارغونې د پروګرام ترسره کول د بېالبېلو طریقو په پام کې نیولو ته اړتیا لري چې په هغو سره
مشروطیت کولی شي چې د مرستندویانو د ارادو له ځوابولو څخه وځي او ځینې وختونه حتی هغه لږ
په پام کې ونیسي.

د امریکا متحده ایالتونو کانګرس لپاره رپورټ

I

د  2015د جوالی 30
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د مؤثر مشروطیت په وړاندې ننګونې

نړیوال بانک خپل د  2005شرایط بیا په پام کې ونیول شول ()Conditionality Revisited
راپور کې وویل« ،ډېر شرطونه لګول نشي کولی چې د کمزوري حکومت ژمنتیا یا د تطبیق ظرفیت
20
جبران کړي».
دغه اخطار په افغانستان کې اعتبار لري .د افغانستان په هکله د اسیایي پرمختیایي بانک وروستۍ
معلوماتي پاڼه یادوي چې «په ملي امنیت کې نه ثبات ،سیاسي عدم اطمینان ،بې نظمه حکومتولي،
او د قانون په حاکمیت کې د ماتېدلو وړتیا» په شمول «عملیاتي ننګونې» موجودې دي .بانک زیاتوي
چې افغانستان په پالیسۍ او تاسیساتو ،په خپل پراخ غیر رسمي اقتصاد کې پراخ ظرفیت ،او د نشه یي
توکو د قاچاق پر ضد عملیاتو کې ریفورمونو ته اړتیا لري .بانک داسې نتیجه اخلي چې« ،دغه ننګونې
د اداري فساد او په عمومي یا حکومتي سکټور کې د اداري فساد او کمزورو اجرأتو سبب ګرځېدلي،
21
چې د [پرمختیایي] پروژو تطبیق یې ال ډېر سخت کړی دی» او د هغو لګښتونه یې لوړ کړي دي.
سیګار په مکرر ډول داسې راپور ورکړی دی چې له  2002کال راهیسې د افغانستان بیارغونه
د وزارتونو د ظرفیت د محدودیتونو چې د پرمختیایي بودجې له پاره د اجرأتو نرخونه ټیټ ساتي او پراخ
اداري فساد په شمول د یو لړ سختو محدودیتونو الندې ترسره شوې ده .د  2015کال له جون راهیسې
د افغانستان د عامه پالیسۍ د تحقیقاتو د مستقلې ادارې راپور یادونه کوي چې:
د اکثرو وګړو ،افرادو او موسسو له پاره چې د پرمختیایي مرستو کار ته په جدي نظر
ګوري ،افغانستان د کار له پاره یو له ډېرو سختو او په اداري فساد اخته ځایونو څخه
دی .د دې خبرې یو ثبوت دا حقیقت دی چې هلته  27بېالبېل داسې اصطالحات یا
طریقې موجودې دي چې د خدمت کاروونکي په دې خبروي چې هغوی باید یو رشوت
22
ورکړي.

په عام نظر ،اداري فساد په افغانستان کې نه یوازې پراخ خپور شوی دی ،بلکه کېدای شي چې هغه
لکه څنګه چې د آیساف پخوانی قوماندان جنرال جان الن ویل «د عصري افغانستان د اوږدې بقا له پاره
23
په ګواښ» باندې واوړي.
سیګار د لوړې کچې اداري فساد په هکله راپورونه ورکړي دي لکه په تېلو کې د  200میلیونه ډالرو
د غال کولو مسئله چې جمهور رییس غني یې دې ته برابر کړ چې د تدارکاتو ملي اداره جوړه کړي،
د کابل بانک لوټل ،او په دې برخه کې د مسؤلو اشخاصو په قانوني تعقیب کې تبعیضي پرېکړې .بلکه
اداري فساد د افغانانو د ژوند ډېرو وړو برخو ته هم الره موندلې ده .د مثال په توګه ،د اداري فساد پر
ضد د افغانستان ګڼ ملتیزخپلواک ګډ د څارنې او ارزونې کمېسیون ( )MECد کار ،ټولنیزو چارو،
شهیدانو ،او معیوبینو په وزارت کې د معیوبیت د تادیاتو یوې وروستۍ بیاکتنې پر وخت داسې شرایط
وموندل چې د اداري فساد له پاره برابر ول .دغه کمېسیون خپل د  2015د جون په راپور کې وموندل
چې د وزارت د وړتیا معلومولو پروسه د اتباعو د معیوبیت د غوښتنلیکونو د طی کولو له پاره د بې
کفایته کارمندانو د کار له امله «پېچلې ،بې کاره ،او وخت ضایع کوونکې» ده .دغه وضعیت «د حکومت
د فاسدو چارواکو له پاره داسې فرصتونه برابروي چې په ټاکلي وخت سره د اسنادو د برابرولو له پاره
24
رشوت وغواړي».
دوه هالنډي محققین – چې یو یې اوس د نړیوال بانک پرمختیایي کارپوه دی – وایي «افغانستان
کېدای شي د یوه کمزوري هېواد په توګه وپېژندل شي چې له مرستو نه ترالسه کېدونکی داسې ثابت عاید
لري چې پرې پایي» هسې چې یو شمېر نورهېوادونه بیا د تېلو په عوایدو باندې ژوند کوي« .په دغسې
یو حالت کې دولت جوړونه نشي بریالۍ کېدلی ».هالنډي پوهان ویلیمین ویرکورین او بیرټاین کامپیوس
لیکي ،د یوه دولت له پاره چې هغه په عوایدو باندې په کورنۍ مالیه ټولونه باندې تکیه نه لري او د اتباعو
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له خوا د حساب کتاب محدود فشار ویني ښایي د تاسیساتو د جوړولو او د اقتصاد د پراختیا له پاره لږ
کار وکړي .د پيسو را ورېدل یا د مرستو جریانونه ښایي د هغه پرځای د امتیازاتو ورکوونکې شبکې
قوي کړي ،اقتصادي استثمار وهڅوي ،او اداري فساد او ضیاع پراخه کړي .مؤلفین وایي چې په یوه
داسې هېواد کې چې له بهرنۍ مرستې څخه په ترالسه کېدونکیو ثابتوعوایدو باندې والړ وي «هغه څه
چې مرستندوی چارواکي ورته (اداري فساد) وایي داسې یو اضافي شی نه دی چې کېدای شي له منځه
25
الړ شي ،بلکه هغه د حکومت یوه لویه یا مرکزي برخه ده».
البته ،اداري فساد کوم نوی شی نه دی او دا یوازې په افغانستان کې نه دی .د سټانفورډ پوهنتون استاد
سټیفن ډ .کراسنر لیکي چې ،د تاریخ په اوږدو کې واکمنو د دولت کنټرول ته د شخصي شتمنۍ او قدرت
د ساتنې په سترګه کتلي دي نو «فساد یو غیرعادي شی نه دی بلکه هغه داسې یو غوړونکی شی دی چې
د هغوی واکمني ممکنوي ».په نتیجه کې ،او د ښو انتخاباتو د کولو له پاره د بهرنیو مرستو سره سره،
د هغو نتایج «اکثر وختونه الره کږوي یا داسې مشران رامنځته کوي چې د حساب کتاب ورکوونکي
26
حکومت په جوړونه کې عالقه نه لري».

د ځایي مشرانو چلندونه فرق رامنځته کوي

د بهرنیو مرستو په هکله خپرونې د مرستو د ترالسه کوونکي هېواد په داسې تعهداتو باندې ډکې دي چې
وایي مرستندویې چارې به حمایه کوي او د هغو په وړاندې به مسؤلیت پرغاړه اخلي .د مثال په توګه،
د بهرنیو چارو وزارت اړوند د نشه ییزو توکو او د قانون د حاکمیت د چارو نړیواله اداره له جرایمو
څخه د پروګرامونو د پاکولو له پاره په خپل الرښود کې د احتیاط په توګه وایي چې« ،دا ضروري ده چې
27
د یوه پروګرام له اصالح کولو څخه مخکې د کوربه هېواد د مشرانو سیاسي مالتړ ترالسه کړای شي».
د مرستندویو پروګرامونو په هکله د صحیح پوهېدلو ،مالتړ ،او قبلولو او د هغو له شرایطو څخه
پرته ،د موافقې بڼه ښایي اساسي حقیقتونه چې د مرستو هدفونه له پامه غورځوي پټ کړي .کېدای شي
چې د ترالسه کوونکي هېواد مشران د پیسو د لنډې مودې د کنټرول په فرصتونو باندې متمرکز کړای
شي او د اوږدې مودې د نتایجو په هکله فکر ونه کړي .هغوی ښایي د منلو له پاره لنډمهاله لوبو ته ورته
کارونه وکړي چې په ظاهره لوی ښکاري او اوازې خپروي خو په حقیقیت کې قوانین تر پښو الندې او
ورځنۍ چارې پټې کړي .ښایي چې هغوی دا خوښ کړي چې د هغو اصالحاتو په عملي کولو کې د پاتې
راتګ له امله جریمې ورکړي چې په حقیقت کې یې هغوی نه غواړي .یا دا چې هغوی ښایي په ساده
ډول دا سیاسي او اداري نفوذ ونه لري چې په لومړي قدم کې منل یا قبلول پلي کړي.
د هایتي له پاره د مرستو د نړیوالو پروګرامونو د ناکامۍ په هکله په خپل راپور کې د عامه ادارې
ملي اکاډمۍ داسې نتیجه واخیسته چې «حکومتونه به تقریبا د هر څه کولو سره موافقه وکړي» څو
مرستې ترالسه کړي ،او «دا چې هغوی یې مرسته کوي که څنګه هغه بېله خبره ده ».اکاډمۍ یادونه
کړې ده چې یو ځل چې د مرستو بهیرونه پیل شي ،ښایي چې سیاسي فشارونه یې حتی له ضایعاتو
سره سره جاري وساتي ،ځکه چې «د مرستو بندول یا ورو کول کولی شي چې بهیر پڅ کړي یا یې
په بله واړوي 28».دغه واقعه کېدای شي چې نورې ستونزې رامنځته کړي .د واسر پوهنتون اقتصادپوه
کرسټوفرکیلبي ،چې د هغه د احصایې تحقیق دا موندلې ده چې په ملګرو ملتونو کې نړیوال بانک ته
د مرسته ترالسه کوونکي هېواد په حق کې د رایه ورکوونکیو غړو او د پور د شرایطو د کمزوري تنفیذ
ترمنځ روابط موجود وي ،وایي چې مرستندویې ادارې «اکثر وختونه د شرایطو په عملي کولو کې پاتې
راځي ».نوموړی لیکي چې« ،دغه حالت د مشروطیت اعتبارله پامه غورځوي ،چې دا بیا په خپل وار
29
سره د پالیسۍ د ریفورمونو د تطبیق له پاره تشویقي تادیات کمزوري کوي».

د امریکا متحده ایالتونو کانګرس لپاره رپورټ

I

د  2015د جوالی 30

9

د متحده ایاالتو یو تورن او د بیارغونې د یوه افغاني
شرکت څښتن د هغه کار په هکله خبرې کوي چې په دره
ولسوالۍ کې د افغان ملي امنیتي پولیسو په ماموریت کې
باید وشي( .قاطع مالتړ ،عکاس کارپوه جیمزویلټن)

د مرستو له پاره د عملي کېدلو وړ شرطونو وضع کول

د مشروطیت د تنفیذ سختوالی چې له هرځای نه سرچینه اخلي ،که له غیرشفافو شرایطو څخه وي،
له نه خوښې څخه وي ،د امنیتي اندېښنې له امله وي ،او که د نورو سرچینو له امله ،تاثیر یې کېدای
شي بد وي .د مرستو ترالسه کوونکي هېواد مشران ښایي داسې نتیجه واخلي چې د ناکامۍ په هکله
د معلوماتوترالسه کولو په برخه کې د مرستندویانو سیاسي حساسیتونه ،د السته راوړنو د لغوه کولو له
پاره نه رضایت ،یا له پرمختیایي څخه د لوړو هدفونو ستراتیژیکو هدفونو ته لومړیتوب ورکول به هغوی
د مرستندویانو له خوا د شرایطو تنفیذ څخه خوندي کړي .لکه څنګه چې د سټانفورډ پوهنتون پروفیسر
کراسنر مشاهده کړې ده ،کله چې ترالسه کوونکي د منابعو فقدان ولري یا د مرستندویانو د هدف تامیناتي
عالقه مندۍ په محاسبو برابرې نه وي بیا د ظرفیت جوړونې د مرستې د کمولو ګواښونه ډېر باوري وي.
نوموړی وایي چې په توپیر سره په انګوال کې« ،چېرې چې د طبيعیي منابعو پراخ عواید موجود ول ،یا
افغانستان او عراق ،چې هلته متحده ایاالت اساسي او مهمې امنیتي عالقه مندۍ لري ،د مرستو د بندولو
30
ګواښونه یا نامناسب دي یا دا چې اعتبار نه لري».
تر دې بدتر بیا داسې دی چې که چېرې تاثیر په غلطو خلکو باندې وشي ،ښايي چې د مرستو ودرول
په ټاکلي هدف تشویقي تاثیر ونه کړای شي .افغانستان ته د مرستو ورکولو په هکله د متحده ایاالتو
د سولې د انسټیټیوټ ( )USIPیوه معلوماتي پاڼه وایي« ،د مثاله په توګه ،د جنسیت یا جنډر په برخه
کې د محدود پرمختګ له امله د جنسیت یا جنډر په پروګرامونو باندې د پیسو بندول ښایي چې سرچپه
31
تاثیر وکړي او ښایي چې یو شمېر [محلي] فعالین دغه ډول د پیسو بندولو ته ښه راغالست ووايي».
که د مشروطیت جریمې له شرایطو سره د موافقو خلکو حقیقي ګټې ونه ګواښي ،دې ته ورته مسایل
کولی شي چې د هغو پروګرامونو له پاره چې د اداري فساد د کمولو ،قضایي سیستمونو ته د ودې
ورکولو ،یا د انتخاباتي تقلباتو د محدودولو له پاره کارول کیږي د مشروطو جریمو له پاره د اجرأ وړ
وګرځي.
په داسې حال کې چې په دغه ډول حالتونو کې د یوې مرستې ودرول ښایي دا پراخ پیغام ولېږدوي
چې مرستې تضمین نه دي او دا چې د شرایطو نه پوره کول کولی شي چې په نتایجو باندې تاثیر وکړي،
ښایي چې مهم پروګرامونه له ستونزو سره مخامخ شي په داسې حال کې چې د هغو چارواکو ،چې
د پروګرام د نه ترسره کولو سبب ګرځي ،نه ترسره کولو ته یې ښه راغالست وایي یا یې تحمل کوي،
په چلند باندې تاثیر ونه کړي .د متحده ایاالتو د سولې د انسټیټیوټ معلوماتي پاڼه په دې هکله وایي،
«د [افغانانو] له خوا د کار د نه ترسره کولو په مقابل کې ډېر کلک غبرګون کېدای شي چې په یوه خبیثه
حلقه باندې بدل شي چې په نتیجه کې یې افغان حکومت لږ مرسته ترالسه کړي ،او په دې توګه د هغوی
32
ظرفیت او ورپسې د هغوی مرسته ال نوره کمه شي.

مؤثر مشروطیت له نورو خنډونو سره مخامخ کیږي

له سیګار څخه پرته د متحده ایاالتو د نورو ادارو عمومي مفتشینو هم د ترتیباتو او په عمومي توګه
د شرایطو په تنفیذ کې ستونزې لیدلي دي .د مثال په توګه ،د هېواد په سطحه د متحده ایاالتو د نړیوالې
پرمختیایي ادارې ( )USAIDد عمومي مفتش د ادارې لوی رییس د  2014په اکتوبر کې په یوه یادښت
کې لیکلي چې – د الرښوونې په خالف – په داسې پروګرامونو کې چې د افغان کاري قوې پرمختیا،
صحي خدمتونه ،د برېښنا برابرول ،هوایي ډګرونه ،او ښوونه روزنه یې تر پوښښ الندې نیول ،هدفونه،
نتایج ،منابع ،او ټاکلې نېټې نه دي ذکر شوي .په دغه یادښت کې راغلي دي چې د شفافیت نشتوالی د سوء
تفاهم سبب ګرځي ،او کیدای شي چې د تطبیق او د خطرونو د له منځه وړلو مخه ونیسي .د متحده ایاالتو
د نړیوالې پرمختیایي ادارې د عمومي مفتش ادارې په خپل یادښت کې لیکلي ول چې« ،له تېروتنو ډک
33
اسناد کولی شي چې دا سخته کړي چې له تطبیقوونکیو موسساتو سره حساب کتاب وشي».
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د مشروطیت د مؤثر تطبیق په برخه کې یو بل خنډ کیدای شي چې د عملیاتي معیارونو له مشاهدې
څخه مخکې د هېواد په سطحه یا د ادارې په لوړه سطحه د هدفونو د ترسره کولو د مالتړ له پاره حقیقي
یا فرضي فشار وي .د افغانستان د وزارتونو د ارزونو په برخه کې د سیګار د  2014تفتیش وموندله چې
په داسې حال کې چې وزارتونو مخکې تر دې چې پیسې ورکول شي د  USAIDشرطونه پوره کړل،
هغو شرطونو د خطر د له منځه وړلو په برخه کې د  333ګامونو لږ شمېر یې منعکسول چې /USAID
34
افغانستان مخکې وزارتونو ته په مستقیم ډول د پیسو ترالسه کولو له پاره په ګوته کړي ول.
د  2015په فبرورۍ کې ،د متحده ایاالتو د دفاع وزارت عمومي مفتش د  CSTC-Aد هڅو په هکله
چې د افغانستان د وزارتونو د ظرفیت د انکشاف په برخه کې مرسته کوي د اندېښنو راپورونه ورکړل.
د دفاع د وزارت عمومي مفتش ته د داسې داخلي فشار په هکله ویل شوي وو چې «پرې نه ږدي چې
افغانان ناکام شي او په سختۍ سره ترالسه شوې السته راوړنې وساتي چې دغه کارد وزارتونو په کارونو
کې نیمګړتیاوې له پامه وغورځولې» او دا چې د  CSTC-Aچارواکو ډېر وختونه هغه کارونه ترسره کول
چې باید وزارتونو ترسره کړي وای ،چې دغه کار د ژمنتیا لیکونو شرایط پوره نه کړای شول ،او د مالیې
35
وزارت ته یې اجازه ورکړه چې د څارنې له پاره د هغوی له حضور څخه انکار وکړي».
د دفاع د وزارت د عمومي مفتش د راپور په هکله له بحث کولو څخه پرته ،د  CSTC-Aاوسني
قوماندان سیګار ته ویلي وو چې هغه د مشروطیت په هکله یو سخت دریځ لري .تورن جنرال سیمونایټ
سیګار ته وویل چې که د شرایطو په پوره کولو کې د افغان وزارتونو پاتې راتلل د ژوند له السه ورکول
یا د جګړې په ډګر کې د ماتېدلو ګواښ رامنځته کوي هغه به په خپله خبره ونه درېږي ،خو له هغې
پرته نوموړی باور لري چې مالي ډسپلین او د ظرفیت جوړونې ضرورتونه چې هرځل افغان وزارتونه
36
ستونزې لري د هغوی د ژغورنې مخه نیسي.
کله چې ځانګړي عمومي مفتش ساپکو د  2015په فبروري کې کابل ته سفر وکړ ،په هغو معلوماتو
کې چې  CSTC-Aهغه ته ورکړل د ژورې بیاکتنې دغه متن هم موجود وو:
د ژمنتیا د لیک تنفیذ مهم دی – د افغانستان اسالمي جمهوریت به هېڅکله دا زده نه کړي
چې په خپله بودجه کې دننه لګښت وکړي تر هغه چې ائتالف پرېږدي چې هغوی پاتې
37
راشي [په اصل باندې تاکید] – «  CSTC-Aتل لګښت ورکوي» باید بدلون ومومي.

وجهي صندوقونه ،د لګښتونو بارونه ،او د ژمنتیا یا مالتړ موضوع

حتی له ښو ارادو او جزیاتو ته له پاملرنې سره هم ،د شرایطو څارنه کیدای شي د بهرنیو شرایطو له
امله محدوده شي .په دغو شرایطو کې کېدای شي په هغه مشروطیت باندې چې د ګڼ اړخیزو وجهي
صندوقونو له خوا لګول کیږي د متحده ایاالتو نفوذ شامل وي .ګڼ اړخیز وجهي صندوقونه لکه
د افغانستان د بیارغونې وجهي صندوق ( )ARTFاو د افغانستان له پاره د قانون او نظم وجهي صندوق
( )LOTFAشرایط کاروي ،خو هغه د داسې مدیرانو له خوا ټاکل کیږي چې د متحده ایاالتو تر عملیاتي
کنټرول الندې نه دي .سیګار ډېر ځلې د وجهي صندوقونو له خوا د شرایطو د څارنې او د متحده ایاالتو
38
د مرستو د کارونې په هکله اندېښنې ښودلې دي.
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د متحده ایاالتو د انجنیرۍ د قطعې په یوه پروژه کې،
غټ ماشینونه ځمکه د داسې یوه مرکز د جوړولو له پاره
چمتو کوي چې افغان عسکرو ته په کې ځای جوړ کړي.
(د متحده ایاالتو د اردو عکس ،د مایک بیمان له خوا)

متحده ایاالتو د افغانستان د بیارغونې له وجهي صندوق ( )ARTFسره د خواوشا  2.8میلیارده ډالرو
د ورکړې ژمنه کړې ده .د دغو پیسو مدیریت د نړیوال بانک په الس کې دی ،چې د BDO UK LLP
په نامه برتانوي کمپني یې د څارنې د مدیر په توګه په کار ګومارلې ده .بي ډي او خپل د  2015د فبرورۍ
په راپور کې یاده کړې ده چې د هغوی کارمندان نشي کولی چې «د روانو امنیتي اندېښنو له امله»
د افغانستان د  34والیتونو له جملې څخه پنځو والیتونو ته الړ شي 39.بي ډي او ویلي دي چې هغه د دې
مسئلې په سر له نړیوال بانک سره خبرې کوي .له ای آر ټي اېف سره د متحده ایاالتو د کړې ژمنې
د اندازې په پام کې نیولو سره ،د یادې مسئلې په هکله خبرې اترې به د متحده ایاالتو له پاره مهمې وي.
د شرایطو ترسره کول به د  LOTFAله پاره ،چې د ملګرو ملتونو د پرمختیایي پروګرام ()UNDP
له خوا کنټرولېدونکې اداره ده او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت او افغان ملي پولیسو ته د تادیاتو
مدیریت او مالتړ برابروي ،هم یوه جنجالي مسئله وي .د متحده ایاالتو ،اروپایي اتحادیې ،او جاپان په
شمول پنځه لس مرستندویان  LOTFAته پیسې ورکوي .د  2015د جون په پای کې ،د کورنیو چارو
وزارت او د ملګرو ملتونو پرمختیایي پروګرام ( )UNDPد  LOTFAله پاره یو درې مرحله یي
پروګرام چې هره مرحله یې  18میاشتې وخت نیسي اعالن کړ چې په دې کې د هرې مرحلې په پای کې
د مشخصو معیارونو په وړاندې د پرمختګ بیاکتنه شامله ده .د مثال په توګه ،وړاندیز شوي شرایط باید
د  2016تر ډسمبر پورې پوره کړای شي او د  LOTFAد تادیاتو د مدیریت وظیفه باید د کورنیو چارو
وزارت ته په الس ورکول شي چې په دې کې  %100پولیسو ته د ځانګړیو هویت کارډونو صدور،
په کمپیوټري سیستمونو کې د پرسونل او تادیاتو د چټکې تازه کوونې ثبتول ،د  %100اتومات تادیاتو
ترسره کول ،او د تادیاتو د پروسې مستقل تایید هم شامل دي LOTFA 40.به خواوشا  843میلیونه ډالر
د مالیې وزارت ته په الس ورکړي چې د افغان ملي پولیسو تنخاګانې ترې ورکړي ،او  38میلیونه ډالر
41
نور به د امنیت او عدالت په برخو کې د ظرفیتونو په پیاوړتیا او ریفورمونو باندې ولګوي.
له افغانستان سره د مرستو په مشروطیت کې یو بل تغیر د ټوکیو د دوه اړخیزې ځواب وینې
د چوکاټ بیاکتنه ده چې افغانستان او نړیوالو مرستندویانو پرې په  2012کال کې هوکړه کړې ده.
د هغه چوکاټ له مخې د مرستندویانو د مرستې یوه برخه د انتخاباتو او فساد ضد ګامونو په برخو کې
له ریفورمونو سره د افغانانو په اجرأتو یا «سختو ترسره کېدونکو کارونو» پورې مشروطه شوې ده.
د ځینې هدفونو په ترسره کولو کې د افغانانو له ناکامۍ څخه وروسته ،او د ملي وحدت د نوي افغان
حکومت په رامنځته کېدلو سره ،ګوندونه په دې متفق شول چې په چوکاټ باندې بیاکتنه وکړي .د بهرنیو
چارو وزارت وایي «هدف دا دی چې تازه کړای شوی چوکاټ د لوړپوړو چارواکو په مجلس کې تایید
42
کړای شي چې اوس د سپتمبر په اوایلو کې په کابل کې دایرېدونکی دی».
د مشروطیت په کارولو کې یو بل د پام وړ ټکی دا دی چې هغه د مرستې په ترالسه کوونکي هېواد
باندې څه تاثیر لري UKAN .یا د برتانیا د مرستو شبکه چې یونیسیف ،پاملرنه ( ،)CAREاو اکسفام
د خپلو  37غړو موسساتو په ډله کې شمېري ،په دا وروستیو وختونو کې داسې څرګندونه وکړه چې
د پالیسۍ ځینې شرایط سره له دې چې «ولسواکو پروسو یا د هېواد اړتیاوو ته یې لږ پام کړی دی
همدارنګه د هېوادونو اقتصادي ګټو په ځانګړې توګه د جوړښت د برابري د شرایطو – خصوصي کولو،
43
د سوداګرۍ ازادولو ،او د حکومتي سکټور د ریفورمونو له پاره تاواني ثابتې شوې دي».
 UKANهمدارنګه یادونه کوي چې د مشروطیت ډېرښت کولی شي چې په هغو هېوادونو چې
ال له پخوا څخه کمزوری اداري ظرفیت لري اداري بوج رامنځته کړي« :دا د مخ پر ودې هېوادونو
له پاره غیرعادي نه ده چې د مرستندویانو د ګروپونو له خوا چې هر یو یې جال لومړیتوبونه لري د یو
شمېر شرایطو د تطبیق غوښتنه ترې وشي 44».د متحده ایاالتو د بهرنیو چارو وزارت تاییدوي جې:
«د تشویقي پروګرامونو په تطبیق کې لویه اندېښنه دا ده چې ګڼ مرستندویان به د مرستو له پاره ګڼ
غیرهماهنګ شرایط وړاندې کړي چې دا به د افغان حکومت چارواکي وتړي او د اړتیاوړ پرمختیایي
45
مرستې جریان به ټکنی کړي».
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د  OECDد ګڼ ملتیزې ادارې چې متحده ایاالت یې یو غړی دی د پالیسۍ یوه پاڼه د یوه بل احتیاط
یادونه کوي« :د شرایطو تحمیل د مالکیت پرعکس کار کوي ،دا د مرستو د مؤثریت یو اساس دی چې
وروسته له هغه راڅرګند شو چې له بهر څخه د پالیسیو د تحمیلولو پخوانۍ هڅې مؤثرې نه دي ثابتې
شوي 46».د  OECDژبه د غني او الکهارټ د کتاب ناکام دولتونه او د هغوی د کامیابۍ تګالر کتاب
دا برخه را اخلي چې وایي شرایط باید په یوه «مستقله ستراتیژۍ» کې په ګډه رامنځته کړای شي.
په اجرأتو او نتایجو باندې د مشروطیت د معیار په توګه تمرکز کول د پالیسۍ په اساس مشروطیت
ښکاره بدیل یا الټرنیټیف دی .البته ،لکه څنګه چې نړیوال بانک د  2005کال په یوه بیاکتنه ،مشروطیت
بیا ترغور الندې ونیول شو ( ،)Conditionality Revisitedکې ولیدل ،د نتایجو په اساس
[مشروطیت] بالقوه ستونزې «د حقیقي نتایجو ،د نتایجو د ناڅرګندو زنځیرونو ،او د اړوندو اطالعاتو
47
او ارقامو په هکله په تصمیم نیونه کې د حکومتونو په محدوده ځواب وینه» باندې مشتملې دي.
د سټانفورډ پوهننتون کراسنر وروسته یوې مشابه نتیجې ته ورسېد« :دا ډېره سخته ده چې د بهرنۍ
مرستې السته راوړنې (د مرستې حقیقي نتایج) د مرستو په مقابل کې روښانه وګڼل شي »،او دا ښه
څرګنده خبره ده .کراسنر څرګندوي چې مرستندویان ډېر کم په مرسته ترالسه کوونکیو هېوادونو کې
فعالیتونه کنټرولوي ،د ځايي چاپېریالونو په هکله لږ معلومات لري ،او دا ورته سخته وي چې د ډېرو
48
عواملو د فعالیت په صورت کې د مرستو تاثیرات په ګوته کړي.
په افغانستان کې حتی په پام سره برابر شوی مشروطیت او د نه اجرأتو په مقابل کې د سختو جریمو
تحمیلول کولی شي چې د عملي حقیقتونو په برخه کې ستونزې راپورته کړي .د متحده ایاالتو د دفاع
وزارت راپور ورکوي چې حتی تر  2015پورې هم «د [پرمختیایي] فنډونو په اجرأتو کې چې د نړیوالو
مرستندویانو له خوا ورکول شوي دي د افغان حکومت بریالیتوب لږ دی ».دا په دې معنی چې مالي
جریمې له هغو فنډونو څخه اخیستل کیږي چې په بل ډول یې د کارولو احتمال نه وي ،چې په نتیجه کې
49
یې عملي تاثیر کمېږي».
په داسې حالتونو کې ،د شرایطو د پوره کولو له پاره دا ډېره مؤثره ده چې د جریمو اېښودلو پرځای
تشویقي تادیات په پام کې ونیول شي .تشویقي فنډونه کیدای شي چې هغو افغان حسابونو ته ورکول کړای
شي چې چټکې اړتیاوې لري او تغیرات راوستلی شي یا کار کولی شي – لکه  CSTC-Aچې همداسې
چاره له یو شمېر فنډونو سره کوي – یا دا چې داسې ګڼ اړخیزو وجهي صندوقونو ته ور واچول شي
چې په هغو کې وروستۍ نېټې ،چې د دوه اړخیزې مرستې له پاره د تخصیص په مقصد ټاکل شوي وي،
نورې د اجرأ وړ نه وي .دغه ډول چلندونه کولی شي چې دا خطر له منځه وېسي چې د شرایطو په اساس
جریمې ښایي داسې تش تهدیدونه وګڼل شي چې هغه به ترسره نشي یا نشي کېدای چې ترسره شي.

د عملي کېدلو وړ مشروطیت له پاره لس کارونه

متحده ایاالت او د هغه نړیوال ایتالفي شریکان – که څه هم چې د هغوی پرسونل او مالي حضور
په افغانستان کې مخ پر ځوړ روان دی  -له دې سره یوه قوي ستراتیژیکه عالقه مندي لري چې وګوري
چې دغه هېواد په یوه ثبات لرونکي ،د پایښت وړ هېواد باندې واوړي چې بیا په نورو هېوادونو باندې
د ترهګرو د حملې له پاره په مورچل باندې بدل نه شي.
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هغه اندېښنې له یوې لسیزې د ډېرې مودې راهیسې د بیارغونې له پاره د پراخو مرستو د ورکړې
اساس جوړوي .د دغه ډول مرستو په لګولو کې OECD ،داسې نتیجه اخیستې ده چې« ،مرستندویان
په دې کې په حقه دي چې په شفافیت او په صداقت سره د کارونو په ترسره کولو باندې تاکید وکړي»
او په دې توګه د خپلو پیسو یا فنډونو ساتنه وکړي چې بشري حقونو ته په درناوي ولګیږي او د لګېدلو
پیسو د نتایجو په هکله اطمینان ترالسه کړي .که نه وي« ،ماليه ورکوونکي به له مرستندویو پروګرامونو
50
سره له خپل مالتړ څخه الس په سر شي».
هغه اندېښنې او پاملرنې د مشروطیت غوښتنه کوي ،چې هغه په عمومي سطحه یوه قوي عقلي
غوښتنه لري .خو په عملي توګه ،حقیقي نتایج ښیي چې مشروطیت یوه وسیله ده ،نه یو د جادوګرۍ
کمربند .کله چې خبره تخنیکي وسایلو ته راځي ،د طرحې یا پالن جوړونې مسایل ،د وظیفې له پاره
مناسبوالی ،ماهرانه استعمال ،په پام سره کېدونکی تعدیل ،او اندازه کول کولی شي چې د بریالیتوب
او ناکامۍ ترمنځ توپیر رامنځته کړي .په عین حال کې ،د افغانستان په څېر لږ عاید لرونکي ،جنګ
ځپلي ،له ستراتیژیک پلوه ګټورهېواد ته مرسته برابرول په داسې طریقو چې هم له مرستندویانو سره
مرسته وکړي او هم له مرسته ترالسه کوونکیو سره د مشروطیت د طرحه کولو او تطبیقولو ستونزه
ال ډېره ښیي.
حتی د قضیو د څېړنو ،د نظارت د راپورونو ،او تحقیقاتي معلوماتو یوه عمومي بیاکتنه وړاندیز کوي
چې د هوښیار مشروطیت مثالونه د ډیزاین یا طرحې ،مذاکرې ،او تطبیق په برخو کې چې د مرستندویانو
هدفونه او عالقه مندۍ ،او په عین حال کې د مرسته ترالسه کوونکیو لومړیتوبونو ،وړتیاوو ،ټولنیز
جوړښت ،او د کار استقالل ته د درناوي مشروع هیلې په پام کې نیسي یو شمېرمشابهتونه لري .له
افغانستان – یا د عین ډول حاالتو لرونکيو هېوادونو سره اوس یا په راتلونکي وخت کې – د بیارغونې
د مرستو په ورکړه کې د عملي کېدلو وړ مشروطیت تطبیقول کیدای شي چې د لسو چمتو کوونکیو
وظیفو او د هغو د اړوندو پوښتنو په کتلو سره برابر کړای شي:
1.1په چوکاټ کې راوستل او ژمنتیا یا مالتړ کول :آیا وړاندیز شوي شرایط د هغوی د السته
راوړنو او مجموعي هدفونو ترمنځ یوه اساسي اړیکه لري؟ آیا د په پام کې نیول شويو
شرایطو شمېرمناسب دی ،په داسې نتایجو پورې محدود دي چې د مرستو ترالسه کوونکیو
په کنټرول کې وي ،او آیا داسې برابر شوي دي چې د غیرضروري اجرأتو او د راپور
ورکولو د بار مخه ونیسي؟ آیا افغان چارواکي ،کارمندان ،او نور برخه وال چې هغوی
باید تطبیقات وکړي او هغو کسان چې د هغو تطبیقاتو په واسطه به متاثر کیږي د شرایطو
په هکله ښه پوهول شوي او حمایه کوي یې ،چې په دې توګه هغوی د شرایطو او د هغو
شرایطو د ترسره کولو د ګټو په هکله پوهېدلي وي؟
2.2د څېړنې په مخکې خنډونه :آیا د شرایطو فرضیې او وړاندیزونه له محلي نورمونو،
توقعاتو ،او عملیو سره کتل شوي دي څو په دې توګه عملي خنډونه په ګوته کړي،
د غیرضروري ټکر مخه ونیسي ،او نرموونکي اقدامات رامنځته کړي؟
3.3هماهنګي ترسره کول :آیا په پالن کې نیول شوي شرایط د نورو ادارو ،دوه اړخیزو
مرستندویانو ،او وجهي صندوقونو له شرایطو سره کتل شوي دي څو په دې توګه
د تناقضاتو او په افغان وزارتونو باندې د بارونو مخه ونیسي یا یې راکم کړي؟
4.4وړتیاوې په پام کې نیول :آیا د شرایطو چمتوکوونکیو د افغان موسساتو د تخنیکي
او د منابعو د ظرفیت اړوند یوه حقیقي ارزونه کړې ده څو په دې توګه غوښتل کېدونکي
نتایج ترالسه کړي او د آډېټ او نور تایید له پاره اړتیاوړ اطالعاتو او ارقامو ته الس رسی
برابر کړي؟
5.5د مخالفت کوونکیو ارزول :آیا د شرطونو برابروونکیو هغه اشخاص یا ګروپونه په ګوته
کړي دي چې هغوی به غوښتي شرایط د هغوی د شخصي ،موسساتي ،یا ګروپي ګټو له
پاره یو ګواښ وګڼي ،او په دې توګه به هغوی د دې په مقابل کې ودرېږي ،مخه به یې
ونیسي یا به یې په خطر کې واچوي؟
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د مرستو له پاره د عملي کېدلو وړ شرطونو وضع کول

6.6د مدني ټولنې د شریکانو لټون :آیا د مشروطیت په طرحه کې دا په پام کې نیول شوې
ده چې په افغان مدني ټولنه کې څنګه له غیردولتي فعالینو لکه رسنیو ،مذهبي مشرانو،
تحقیقاتي موسساتو ،او مشورتي ګروپونو سره تماس ونیول شي چې د دولت له خوا
د مرستو د مشروطیت شرایط حمایه (یا یې لږ تر لږه مخالفت ونه) کړي.
7.7د انعطاف برابرول :آیا د مشروطیت برابروونکیو د اقتصادي بحران ،امنیتي ګواښونو،
طبیعي آفتونو ،یا د مرستو ترالسه کوونکي له کنټرول څخه بهر د نورو عواملو له امله
چې د یوه شرط د پوره کولو یا پر وخت ترسره کولو مخه نیسي ،د شرایطو د لغوه کولو،
وخت اوږدولو ،یا د شرایطو د تعدیل له پاره انعطاف په پام کې نیولی دی؟ په عین اهمیت
سره ،آیا انعطاف برابرول د هغو نتایجو اعتبار ته صدمه رسوي چې د هڅو د کمي له امله
رامنځته کیږي؟
8.8د انګېزو سره ګډول :آیا په وړاندیز شوي مشروطیت کې د تشویقیو او جریمو یو ترکیب
شته چې د مرستو ترالسه کوونکیو له پاره تشویقي پاملرنې زیاتې کړي؟
9.9د ضربې مخنیوی :آیا د مشروطیت جریمې په داسې طریقو جوړې شوې دي چې هغه
د اجرأتو پیغام ولېږدوي ،خو د غوښتل شویو پروګرامونو د بشپړې بندېدا او په فعالیت
باندې د بوختو مجربو کارمندانو د تیت پرک کېدلو مخه ونیسي؟
 1010د انتقال د پروسې په جریان کې تحرک :چېرې چې مناسبه ده ،آیا مشروطیت داسې
طرحه شوی دی چې خپل ځان د مرسته ترالسه کوونکیو موسساتو په سیستمونو او د هغو
موسساتو په کاري کلتورکې ننباسي او په دې توګه غوښتل شوې پروسې او نتایج د مرستو
د ځانګړي پروګرام او د هغه له مالي تشویقاتو څخه وروسته دوام وکړي؟
لکه څرنګه چې  CSTC-Aسیګارته خپلو د  2015د فبرورۍ په معلوماتو کې ښودلې ده ،دغو
او نوروممکنه احتیاطي چارو ته د پاملرنې مهم دلیل دا دی چې «مشروطیت ته د حساب کتاب ورکولو
او د مرستندوی یا ډونر د باوري کولو له پاره ضرورت دی» ځکه چې «مشخص شوي هدفونه
51
او د معیارونو د نه پوره کولو په وړاندې جریمې د یوې ادارې اجرائي چلند تشویقوي».
متحده ایاالتو چې له افغانستان سره د راتلونکیو کالونو له پاره د مرستو وعده کړې ده ،حساب کتاب
ورکول ،د مرستندویانو یا ډونرانو اعتماد ترالسه کول ،په اجرأتو کې بدلون ،او نتایج په لوړه سطحه
د غوښتنې وړ دي .هوښیار مشروطیت کولی شي چې د دغو نتایجو په ترالسه کولو کې مرسته وکړي –
او ښایي چې یو مخکې تر مخکې شرط وي .د ګډو ځواکونو سرقوماندان جنرال مارټین ډیمپسي د عراق
په هکله د یوې پوښتنې په ځواب کې دا اړتیا په ګوته کړه ،خو همدغه وړاندیزونه د افغانستان له پاره هم
د عملي کېدلو وړ دي .هغه وویل چې« ،مالتړ باید مشروط وي »،چې د مرستو د ترالسه کوونکیوعمل
ته به اړتیا لري .جنرال زیاته کړه چې که چېرې محلي حکومت په دې کې پاتې راځي چې یو پراخ دولت
جوړ کړي او شکایتونه حل کړي« ،بیا به هرهغه څه چې مونږ یې کوو دوام ونه مومي ،او هسې به وي
52
لکه په یخ چې ولیکل شي او لمر ته کېښودل شي».

د امریکا متحده ایالتونو کانګرس لپاره رپورټ

I

د  2015د جوالی 30
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درې میاشتني مهم ټکي

د مشروطیت په هکله د سر د سړي نظر
د متحده ایاالتو د اردو د تورن جنرال ټډ سیمونایټ وظيفه دا ده چې افغان
ملي دفاعي او امنیتي ځواکونه حمایه کړي .نو نوموړی غواړي چې هغوی
یو شمېر ودانۍ پرېږدي.
«هغوی له  360څخه ډېرې اضافي ودانۍ لري» چې ائتالف د هغو
د څراغونو ،تودولو ،او ترمیم له پاره پیسې لګوي – دا هغه پیسې دي چې
د هغه  CSTC-Aکولی شي چې د افغان ملي دفاعي او امنیتي ځواکونو په
نورو هدفونو ولګوي .پروګرام داسې وو چې کله چې نوې ودانۍ د کارولو
له پاره تیارې شي بیا به زړې ودانۍ پرېښودل شي ،خو د افغانستان وزارتونو
چې امنیتي مرستې یې ترالسه کولې په اکثرو زړو ودانیو کې پاتې کېدلو ته
دوام ورکړ.
نو سیمونایټ خپلو افغان شریکانو یا ملګرو ته څو انتخابونه ورکوي:
یا اضافي ودانۍ بل چا ته په کومکي شکل پرېږدئ ،خرڅې یې کړئ یا یې
شاړې کړئ یا دا چې د مرستو پیسې به له السه ورکړئ .د کورنیو چارو
وزارت چې افغان ملي پولیس ځواک کنټرولوي په یوه لیک کې  104داسې
ودانۍ په ګوته کړې چې هغوی نه کارولې .خو په هغه لیک باندې السلیک
نه وو« .مونږ وویل ،یا دې وزیر پرې السلیک وکړي یا دا چې تاسو به
 19میلیونه ډالر ترالسه نه کړئ ».جنرال سیمونایټ د افغانستان د دفاع
وزارت سره هم همداسې وکړل چې یاد وزارت اوس د  29میلیونه ډالرو
له السه ورکولو سره مخامخ دی.
سیمونایټ داسې یو څوک دی چې په مشروطیت باندې کلک باور لري.
«له [افغانانو] سره د حساب کتاب کولو ترټولو ښه طریقه دا ده چې پیسې
کنټرول کړئ» داسې چې کمزوري اجرأت په کې جریمه وویني – خو
همدارنګه داسې چې د ښو اجرأتو او ښه چلند په مقابل کې یې ونازوئ.
د افغانستان د امنیت د انتقال د ګډې قوماندانۍ ( )CSTC-Aلوی
مسؤلیتونه دا دي چې د مرستو پیسې منظمې الرې ته برابرې کړې او افغان
دفاعي او امنیتي ځواکونو ته اداري ،د تجهیزاتو پېرودنه او مراقبت ،ودانیو
او د هغو د مراقبت او قراردادونو له پاره مالي مالتړ برابر کړي .خو پر دې
سربېره ،د سیمونایټ تمرکز د هغه په ستراتیژیکو ماموریتونو باندې دی:
( )1د جګړې د عسکرو حمایه کول او ( )2د مرستندویانو د اعتماد د ساتنې
له پاره د اړتیاوړ مالي ډسپلین نافذول.
د نورو خلکو اعتماد په نظامي ماموریتونو کې لږ څرګندېږي ،خو
افغانستان یو عادي نظامي ماموریت نه دی .لکه څرنګه چې سیمونایټ یادونه
کوي « که مونږ مرستندویانو ته د دې خبرې ثابتولو ته دوام ورنه کړو چې
مونږ پیسې په صحیح توګه لګوو ،پیسې به په بله الره الړې شي »،او دا
په دې معنی چې د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو شمېر به راکمېږي .دغه
ځواک به د وخت په تېرېدلو او څنګه چې شرایط ایجابوي کوچنی شي ،خو
«که مونږ یوه ډېره ،ډېره ښه د ښکته کېدلو الره ونه لرو چې څنګه مونږ
د دغه ځواک شمېر برابر کړو ،بیا به تاسو یوه کمره ته ورسېږي ،چې هغه
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به تاسو ته د بې کاره عسکرو یو غټ شمېر پرځای پرېږدي ،او دا بیا ډېره بده
ده ».هغه په خپلو خبرو کې د «عراق» نوم نه اخلي.
نو د مرستندویانو د اعتماد ساتل یو داسې کار دی چې د ماموریت له پاره
اهمیت لري ،او «زه فکر کوم چې د دې کار له پاره چې شرطونه لګول یوه
الره ده ».د کورنیو چارو د وزارت له پاره یو شرط دا وو چې ټول پولیس
پرسونل د  2015د مارچ تر  1نېټې پورې د افغانستان د بشري منابعو
د معلوماتي مدیریت په سیستم ( )AHRIMSکې کوډبندي شي .سیمونایټ
وایي چې «هغوی ډېر سخت کار وکړ »،خو د مارچ تر  1نېټې پورې
یوازې  %80کار وشو .نوموړی وایي« ،زما د ټیم غړي ما ته په منډه راغلل
او ویې ویل چې  - %80دا ښه دی .ته نشې کولی چې هغوی جریمه کړې».
خو ائتالف د هغوی د شرط په اساس مرسته وځنډوله *.د جوالی په پیل کې،
تقریبا  %96ملي پولیس په  AHRIMSکې کوډبندي شول .جنرال وایي،
«زه فکر کوم چې دا یوازې له دې امله وشول چې هغوی پوهېدل چې د دغه
کار په ترسره کولو سره هغوی کولی شي چې د هغو پیسو بیاترالسه کولو
ته دوام ورکړي چې په هغوی درېدلې وې».
خو افغانان دغه مالي ډسپلین څنګه اخلي؟ سیمونایټ وایي چې د وزارتونو
او اردو په لوړو سطحو ژمنه یا مالتړښه دي« :دغه مشران په صحیح توګه
پوهېږي» چې دا د هغوی په ګټه ده چې شرایط پوره کړي او د مرستندویانو
اعتماد وساتي .نوموړی زیاتوي چې« ،هغوی د خپل هېواد په وړاندې احساس
لري »،او په دې ارزښت قایل دي چې هغوی به ونشي کولی چې له نړیوالې
مرستې پرته له یاغیانو څخه د خپل هېواد ساتنې ته دوام ورکړي.
سیمونایټ یو شمېر اندېښنې لري« .مونږ تل د ’مشاورینو د داخلي وژنې‘
په هکله وارخطا یو – مرستندویان افغان چارواکو ته د مشورې یا شرایطو
ګڼې کرښې وضع کوي چې د ترسره کولو او راپور ورکولو محدوده وړتیا
لري .او دا چې د  CSTC-Aحضور د «مرکز -او -ساحو» له بڼې څخه
چې پرسونل یې په کابل کې د مرکز او افغان ملي دفاعي او امنیتي ځواکونه
د ساحو په بڼه ول ،یوازې یوه مرکزي حضور ته راټولېږي« ،زه د هغو
تماسي نقطو د [له السه ورکولو] په هکله وارخطا یم چې په ساحه کې دي.
د هغه برعکس اقدام داسې دی چې په وزارت کې او په تکتیکي سطحو
د  CSTC-Aد ملکي مامورینو کوچني ټیمونه ولري څو د مالتړ او څارنې
چارو ته دوام ورکړي.
هغه همدارنګه وروسته له هغه چې متحده ایاالتو او ائتالف د جګړې په
عاجلوغوښتنو تمرکزاو کنټرول وکړ د افغان ظرفیتونو د جوړونې د ننګونو
په هکله وارخطا دی .نوموړی وایي چې یوه جیګپوړي افغان چارواکي چې
د  CSTC-Aپه یوه لست یې بیاکتنه کوله ،وویل چې هغوی داسې جوړه کړه
لکه افغانانو چې ډېرې ستونزې لرلې .سیمونایټ د هغه چارواکي خبره یادوي
*  255400ډالر په مارچ او اپریل کې ،بیا  1.4میلیونه ډالر په می کې.
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د  CSTC-Aقوماندان تورن جنرال ټډ سیمونایټ د  2015د جون پر 16مه په کابل کې په مالیې وزارت کې د نظارت او همغږۍ په مجلس کې افغان مېلمنو او د ائتالف شریکانو
ته خبرې کوي( .د دفاع د وزارت عکس ،چې بریدمن ګریډ چاریټي ایدګاراخیستی دی)

چې ویل یې« ،مونږ به هېڅکله سیستمونه نه وای لرلي :ائتالف تل مونږ ته
پام وکړ .تاسوهېڅکله مونږ پرېنښودلو چې ناکام شو ».سیمونایټ موافق دی
«چې دغه د لومړیو  13یا  14کالو ستراتیژي وه؛ او دا هغه څه وو چې تاسو
باید د جګړې د ګټلو له پاره کړي وای ».خو اوس شیان فرق لري.
سیمونایټ وایي چې له کالونو راهیسې« ،مونږ هغوی ته ډېر زیات د سون
مواد (تېل) ورکړل – مونږ نه غوښتل چې هغوی دې هېڅکله له کمي سره
مخامخ شي »،خو ډېرغال یا ورک شول .له هغه را وروسته د افغانستان
د امنیت د انتقال قوماندانۍ ( )CSTA-Aد سون د موادو (تېلو) ورکړه ډېره
راکمه کړه څو له مستندې اړتیا سره برابر شي .نوموړی وضاحت ورکوي
چې په هغه سطحه ،که یو څوک د هغې  %20په تور بازار کې خرڅ کړي،
نتایج یې اوچته معلومېږي ،لکه دا چې افغان عسکرو په کندهار کې د درې
شپو په مخه د جنراټورونو د نه چلېدا له امله څراغونه او بخارۍ نه لرل.
سیمونایټ وایي ،نتایج خلک دې ته هڅوي چې غله مسؤلو چارواکو ته
وروسپاري ،او عسکر دې ته هڅوي چې خپلو مشرانو ته شکایت وکړي.
سیمونایټ وایي چې ،د ضیاع ،تقلب ،او سوء استفادې په مقابل کې په
مبارزه کې د مرستې کولو تر څنګ ،مشروطیت هم کولی شي چې افغان ملي
دفاعي او امنیتي ځواکونه په یوه ال ښه استازې یا نماینده موسسه بدل کړي.
که چېرې داسې الرې چارې ولټول شي چې عرادې د څلورو کالو پرځای
اوه کاله دوام وکړي ،او د بېسونو د جنرېټرونو برېښنا داسې شي چې په ساعت
کې د یوه کیلو واټ پر سر له  53سنټو څخه په ساعت کې د یوه کیلو واټ
پر سر  22سانټو ته راښکته کړای شي په دې کې پیسې سپمول کیږي ،چې
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ګټه یې نړیوالو مرستندویانو ،افغان ملي دفاعي او امنیتي ځواکونو ،او د متحده
ایاالتو مالیه ورکوونکیو ته رسېږي.
سیمونایټ د مشروطیت په برخه کې د افغان حکومت د لوړپوړو چارواکو
په مالتړ حساب کوي« :جمهور رییس غني ښایي له بل هر چا څخه ښه
پوهېږي چې هغه به د دغه ځواک د ساتنې اوسمبالونې وس ونه لري ،مګردا
چې مونږ ورسره په دې برخه کې مرسته وکړو».
جنرال وایي چې د جګړې د حمایه کولو هدفونه ،د بودجې د سپمولو
له پاره الرې چارې موندل ،او د مرستندویانو اعتماد ځینې وختونه په خپلو
کې سره ټکر کوي« ،خو مونږه هره ورځ د پام وړ پرمختګ وینو».
یادښت :په دې مهمو ټکو کې راغلي معلومات له تورن جنرال سیمونایټ سره په
 7/1/2015نېټه د سیګار د تحقیق او تحلیل د ریاست د درې میاشتني راپور د ټیم له
خوا له شوې مرکې څخه را اخیستل شوي دي.
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«اوس چې مونږ هر ډالر د افغانانو په روزلو ،مشوره
ورکولو ،مرسته کولو ،او نظارت کولو باندې لګوو،
باید په افغانستان کې له  2001کال راهیسې زمونږ
د تقریبا یو ټریلیون ډالرو پانګونې د خوندي کولو
د بیمې د پوښښ په بڼه وګڼل شي».
— ځانګړی عمومي مفتش جان اېف سوپکو

سرچینه :سیګار ،د متحده ایاالتو د استازو جرګې د څارنې او حکومتي ریفورم د کمېټې ،د ملي امنیت فرعي کمېټې ته د ثبت له پاره بیانیه ،د اپریل  29مه2015 ،
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ورکول شوی ثبوت

• 15-56-TYثبوت :د افغان ملي امنیتي
ځواکونو شمېر ولې ستونزه ده :غلط
اوغیرباوري معلومات ،او په بودجه کې په
شامله مرسته باندې محدوده څارنه د متحده
ایاالتو د مالیه ورکوونکیو میلیونونه ډالر
په خطر کې اچوي.

بشپړشوي اجرائي تفتیشونه

• 15-58-ARتفتیش :ملکي هوانوردي
• 15-68-ARتفتیش :په افغانستان کې
د قانون حاکمیت

د سیګار د څارنه فعالیتونه

بشپړ شوي مالي تفتیشونه

په دې درې میاشتنۍ موده کې سیګار  21تفتیشونه ،پلټنې ،خبرتیایي لیکونه ،او نور مواد صادر کړي
دي .د سیګار د اجرأتو تفتیشونو د متحده ایاالتو د حکومت په هغو هڅو باندې بیاکتنه وکړه چې د ملکي
هوا نوردۍ په برخه کې د افغانانو وړتیاوو ته وده ورکوي او په افغانستان کې د قانون حاکمیت پراخوي،
په داسې حال کې چې د هغه مالي تفتیشونو له  37.4میلیونو ډالرو څخه ډېرې د پوښتنې وړ پیسې په
ګوته کړې .سیګار همدارنګه یو ځانګړی د پروژې راپور خپور کړ چې په افغانستان کې د 64,000
مربع فټه پراخ د نه غوښتنې وړ ،بې ضرورته او نه کارول شوي قوماندې او کنټرول د مرکز په هکله د
تقریبا دوه کالونو د څېړنې لنډیز وړاندې کوي.
د اجرأتو په هکله د سیګار له تفتیشونو څخه یوه دا وموندله چې د فدرالي هوانوردۍ اداره ()FAA
په دې نه وه توانېدلې چې د افغانستان له پاره د هوایي ترافیکو کافي شمېر کنټرولوونکي وروزي څو
په یوازې ځان د فضایي مدیریت عملیات پرمخ بوځي ،او دا چې متحده ایاالت په دې نه وو توانېدلي چې
له پالن سره سم په  2014کال کې د فضایي مدیریت مسؤلیتونه افغان لوري ته وسپاري .د اجرأتو یوه
بل تفتیش راپو ورکړ چې د متحده ایاالتو حکومتي ادارې داسې یوه هراړخیزه ستراتیجي نه لري چې په
افغانستان کې د قانون د حاکمیت په پراختیا کې مرسته وکړي ،او دا چې د اجرأتو د مدیریت ستونزمن
سیستمونه د اداراتو له پاره دا سختوي چې د قانون د حاکمیت د پروګرامونو د مؤثریت په هکله په پوره
توګه تصمیم ونیسي.
په دې ربعه کې ،د داخلي کنټرول د عیبونو او د نه اجرأتو د ستونزو په نتیجه کې ،د سیګار مالي
تفتیشونو له  37.4میلیونو ډالرو څخه ډېر داسې وموندل چې لګښتونه یې د پوښتنې وړ ول .تر ننه پورې،
د سیګار مالي تفتیشونو موندلي چې له  279.5میلیونو ډالرو څخه د ډېرو پیسو لګښتونه د پوښتنې وړ
دي او  289,880ډالر د فدرالي پیسو او نوروعوایدو ګټه چې باید حکومت ته تادیه شوې وای ،نه ده
شوې .د  2015د جوالی له 30مې راهیسې ،تمویلوونکې ادارې د  39تفتیشونو په هکله یوې اداري
پرېکړې ته رسېدلي دي او د تقریبا  11.6میلیونه ډالرو تر پوښتنې الندې مبلغونو د بېرته را اېستلو الرې
چارې لټوي.
سربېره پر دې ،په دې ربعه کې سیګار دوه د پلټنې راپورونه خپاره کړل .یوه راپور وموندله چې
د مخدره توکو پرضد د عدالت مرکز ( )Counter Narcotics Judicial Centerکې د پروژې
اعمار تر ډېره حده د تړون شرایط پوره کړي ول ،البته په جوړونه کې دوه عیبونه موجود ول ،او دا چې
د توقیف مرکز هغسې چې غوښتنه یې کېده کارول کېده .دویم راپور وموندله چې د کندهار په هوایي ډګر
کې د دفاعي لوجیسټیک د ادارې ساتنځی ( )warehouseپه صحیح توګه جوړ شوې وو ،البته کوچني
عیبونه په کې موجود ول ،خو د جوړونې په برخه کې اوږده ځنډونه د دې سبب وګرځېدل چې له دغې
ودانۍ څخه تر دې وخته ګټه وانه خیستل شي.
په دې ربعه کې ،په سیګار کې د ځانګړیو پروژو ادارې د افغانستان په هلمند والیت کې په
لیدرنیک کمپ کې د قوماندې او کنټرول د  64000مربع فټه پراخ د قوماندې او کنټرول د مرکز
(د « »64Kودانۍ) په هکله یو راپور خپور کړ .دغه راپور د دغه نه غوښتل شوي ،بې ضرورته،
او نه استعمال شوي مرکز د جوړونې په هکله د سیګار د تقریبا دوه کاله څېړنې نتیجه ده.
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• 15-59-FAمالي تفتیش :د افغانستان د ماین
پاکۍ او بیارغونې د موسسې ( )OMARله
خوا د شویو لګښتونو تفتیش
• 15-61-FAمالي تفتیش :د انتخاباتو
او سیاسي پروسې د پیاوړتیا د ګروپ
( )CEPPSله خوا د شویو لګښتونو تفتیش
• 15-63-FAمالي تفتیش :د  DRSد تخنیکی
خدمتونو د شرکت له خوا د شویو لګښتونو
تفتیش
• 15-64-FAمالي تفتیش :د انټرنیوز شبکې
له خوا د شویو لګښتونو تفتیش
• 15-66-FAمالي تفتیش :د  CACIټکنالوجیز
شرکت له خوا د شویو لګښتونو تفتیش
• 15-69-FAمالي تفتیش :د پاسیفیک
آرکیټیکټس اینډ انجنیرز شرکت له خوا
د شویو لګښتونو تفتیش
• 15-71-FAمالي تفتیش :د کلییرپت
انټرنېشنل له خوا د شویو لګښتونو تفتیش
• 15-72-FAمالي تفتیش :د اېل –  3خدمتونه
شرکت له خوا د شویو لګښتونو تفتیش
• 15-73-FAمالي تفتیش :د آی آر ډي له
خوا د شویو لګښتونو تفتیش
• 15-75-FAمالي تفتیش :د AECOM
د نړیوالې انکشافي موسسېSIKA-( -
 )Westله خوا د شویو لګښتونو تفتیش
• 15-76-FAمالي تفتیش :د AECOM
د نړیوالې انکشافي موسسې)SIKA-East( -
له خوا د شویو لګښتونو تفتیش

بشپړې شوې پلټنې

• 15-70-IPپلټنه :د نشه ییزو توکو پرضد
د عدالت په مرکز کې د توقیف خونه
• 15-74-IPپلټنه :په کندهار هوایي ډګر کې
د ساتنځی ( )warehouseمرکز

د ځانګړیو بشپړو شویو پروژو نتایج
• 15-57-SPراپور :په لیدرنیک کمپ کې
د قوماندې او کنټرول مرکز
• 15-60-SPاستعالم :د ګازو د پروسیس
د عملیاتو پروژه
• 15-62-SPاستعالم :د افغانستان د ښوونې
او روزنې ارقام
• 15-65-SPاستعالم :د تره خېلو د برېښنا
دستګاه
• 15-67-SPاستعالم :د پي سي اېچ
د روغتیایي مرکزونو له پاره مکاني
جغرافیوي کوارډینیټونه
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د اجرأتو تفتیشونه :دغه ډول تفتیشونه د کافي،
مناسبو شواهدو په اساس چې په یادو معیارونو
برابر وي د یوې ارزونې په اساس اطمینان یا
نتایج وړاندې کوي .د اجرأتو تفتیشونه بې طرفه
تحلیلونه وړاندې کوي څو مدیریت او هغه کسان
چې واک په الس کې لري وکولی شي معلومات
وکاروي او د پروګرام اجرأتو او عملیاتوته وده
ورکړي ،لګښتونه کم کړي ،او د مسؤلو لوریو
له خوا د پرېکړو کولو له پاره الره هواره کړي
څو د عامه محاسبې یا مسؤلیت مننې له پاره
د اصالحي ګامونو نظارت وکړي یا یې رامنځته
کړي .د اجرأتو تفتیشونه د حکومت د په عمومي
سطحه منل شویو معیارونو ( )GAGASاو
د عمومي مفتش د فدرالي ادارو له پاره د تمامیت
او کفایت په هکله د عمومي مفتشانو د شورا
( )CIGIEله خوا ترسره کیږي.
پلټنې :پلټنې د یوې موسسې د عملیاتو،
پروګرامونو ،یا پالیسیو د طرحې ،تطبیق ،او/
یا نتایجو سیستماتیکې او خپلواکې ارزونې دي.
سیګار پلټنې د پلټنو او ارزونو په برخه کې
د  CIGIEد کیفیت د معیارونو په اساس کوي،
څو کانګرس او خلکو ته په ټول افغانستان کې
د تعمیراتو او زېربناء د جوړښت د کیفیت په هکله
معلومات ورکړي؛ او په عمومي توګه ،د هغه
حد ارزونه وکړي چې تر هغه پورې د قرارداد
د شرایطو په پام کې نیولو سره مرکزونه جوړ
شوي وي ،له ارادې سره سم کارول شوي وي،
او مراقبت یې کېږي.
مالي تفتیشونه :په دې هکله یوه خپلواکه ارزونه
او یو مناسب اطمینان وړاندې کوي چې آیا د یوې
موسسې راپور ورکول شوی حالت ،نتایج ،او
د منابعو استعمال د ټاکلیو معیارونو په پام کې
نیولو سره وړاندې کیږي .سیګار مالي تفتیشونه
د  GAGASپه اساس کوي ،چې دا هم هغه شرایط
په پام کې نیسي چې د تفتیش د معیارونو په
هکله د تایید شویو عامه محاسبینو د څرګندونو
په امریکایي انسټیټیوټ کې شامل دي او هم نور
اضافي معیارونه چې په  GAGASکې وړاندې
کیږي .سیګار همدارنګه په هغو مالي تفتیشونو
باندې بیاکتنه کوي چې د خپلواکو یا مستقلو عامه
محاسبینو ( )IPAله خوا ترسره کیږي .کله چې
یو خپلواک عامه محاسب یو مالي تفتیش ترسره
کوي ،سیګارد مناسبو کړنالرو په اساس مخکې
ځي څو د  IPAد غوښتل شوي کار او د مسؤلیت
د درجې په پام کې نیولو سره چې د سیګار له خوا
د هغه کار په برخه کې منل شوی دی له GAGAS
سره مطابقت یقیني کړي

د ځانګړیو پروژو ادارې همدارنګه د متحده ایاالتو د دفاع وزارت ته ولیکل څو د  43میلیونه
ډالرو په ارزښت د ګازو د تصفیې د هغې پروژې په هکله معلومات وغواړي چې د تجارت او ثبات
د عملیاتو د وظیفوي ځواک ( )TFBSOله خوا تطبیق شوې ده .د متحده ایاالتو نړیوالې پرمختیایي
ادارې ( )USAIDته یو استعالم د دې له پاره ولېږل شو چې د هغو اطالعاتو او ارقامو په هکله
معلومات ورکړي چې د دغې ادارې له خوا په افغانستان کې د هغې د ښوونیزو او روزنیزو پروګرامونو
د نظارت ،تمویل ،او ارزونې له پاره کارول کېدل .د متحده ایاالتو نړیوالې پرمختیایي ادارې ()USAID
ته نورو لیکونو د تره خېلو د برېښنا د دستګاه د نه کارولو او د روغتیا له پاره د شراکت د قراردادونو
( )PHCپه واسطه د روغتیایي پاملرنې د تمویل شویو مرکزونو د موقعیت د معلوماتو د صحت په هکله
اندېښنې راپورته کړې.
د راپور ورکولو د مودې په جریان کې ،د سیګار څېړنو د پام وړنتایج ترالسه کړل .په دې توګه
تقریبا  214.7میلیونه ډالر د متحده ایاالتو حکومت ته په لګښتونو کې وسپمول شول؛ له  6.9میلیونه
ډالرو څخه ډېر له خصوصي فیصلو څخه بېرته ترالسه شول؛ او جریمې ،خسارې یا تاوان اخیستنې،
او استردادونه له  675,000ډالرو څخه پورته شول .همدارنګه ،څلور کسان ونیول شول ،اته جنایي
اتهامات ولګول شول ،شپږ محکومیتونه ترسره شول ،او پنځه محاکمې وشوې .سربېره پر دې،
 17کسان په افغانستان کې د متحده ایاالتو نظامي تاسیساتو ته له ورتګ څخه منع کړای شول .سیګار 27
نوې څېړنې پیل کړې او  40نورې یې بندې کړې ،او په دې توګه یې د ټولو روانو څېړنو شمېر  310ته
پورته کړ .تر ننه پورې د سیګار د څېړنو په نتیجه کې د ټولو سپماوو اندازه له  794میلیونه ډالرو
څه اوړي.
د سیګار د تعویق او مخنیوي پروګرام په  17اشخاصو او  25شرکتونو باندې د متحده ایاالتو
د حکومت د قراردادونو ترالسه کول وځنډول یا یې پرې بند کړل .له  2008کال راهیسې تر ننه پورې،
د سیګار له خوا د شویو معرفیو یا راجع کوونو شمېر تر  650پورې رسیږي چې  343اشخاص
او  307شرکتونه په کې شامل دي .د دغو اشخاصو له جملې څخه اته یې د جنایي تورونو په اساس
د ځنډونې یا تعویق له پاره معرفي شول چې دغه تورونه د هغوی په مقابل کې د داسې بد چلند له امله
لګول شوي ول چې په افغانستان کې په بیارغونې پورې اړوند وو یا یې په دې برخه کې تاثیر کاوه.

تفتیشونه

سیګار په افغانستان کې د بیارغونې د هڅو مربوط پروګرامونو او پروژو د اجرأتو تفتیشونه ،پلټنې،
او مالي تفتیشونه ترسره کوي .کانګرس ته له وروستي راپور راهیسې ،سیګار د اجرأتو دوه ت ،دوه
تفتیشونه ،او  11د مالي تفتیشونو راپورونه صادر کړي دي .په دې درې میاشتنۍ موده کې ،سیګار
همدارنګه درې نوي د اجرأتو تفتیشونه پیل کړل ،چې د اجرأتو د روانو تفتیشونو شمېر یې  15ته
راورساوه .د اجرأتو د تفتیش خپرو شویو راپورونو د افغانستان د ملکي هوانوردۍ د سیستم د بیارغونې
له پاره د متحده ایاالتو د هڅو او په افغانستان کې د قانون د حاکمیت د انکشاف په هکله معلومات وړاندې
کړل .د اجرأتو تفتیشونو په ټولیزه توګه پنځه سپارښتنې وکړې؛ پلټنو دوه سپارښتنې لرلې .مالي تفتیشونو
 37.4میلیونه ډالر د پوښتنې وړمبلغ په ګوته کړ چې د داخلي کنټرول د عیبونو او د نه مطابقت د مسایلو
له امله پټ پاتې وو.
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ځانګړی عمومي مفتش

I

د افغانستان د بیارغونې لپاره

د سیګار د څارنه فعالیتونه

د اجرأتو د تفتیش خپاره شوي راپورونه

په دې ربعه یا درې میاشتنۍ موده کې سیګار دوه د اجرأتو تفتیشونه خپاره کړل چې د افغانستان د ملکي
هوانوردۍ د سیستم د بیارغونې او په افغانستان کې د قانون د حاکمیت د انکشاف په هکله یې معلومات
راټول کړي ول.

 15-58-ARتفتیش :ملکی هوانوردي

د متحده ایاالتو هڅو د افغانستان وړتیاوو ته انکشاف ورکړ ،خو افغان حکومت د فضایي مدیریت
چارې له پالن سره سمې ترالسه نه کړې
له  2002کال راهیسې ،د متحده ایاالتو حکومت ،اصال د دفاع وزارت او د فدرالي هوانوردۍ ادارې،
تقریبا  562.2میلیونه ډالر په دې ولګول چې د افغانستان د ملکي هوانوردۍ سیستم بیا ورغوي.
د ټرانسپورټ او ملکي هوانوردۍ وزارت او د افغانستان د ملکي هوانوردۍ اداره د ملکي هوانوردۍ
د سیستم نظارت پرغاړه لري .افغان حکومت مرسته وکړه چې د ملکي هوانوردۍ یوه ستراتیجي او
د هوانوردۍ د عمل پالن ( )AAPجوړ کړي ،چې متحده ایاالتو او نورو ته یې هغه ګامونه ورپه
ګوته کړل چې کولی شي له الرې یې هغوی د هوانوردۍ ظرفیت لوړ کړي او هوایي فضا او هوایي
ډګرونه ملکي کنټرول ته ورانتقال کړي .د هوانوردۍ د عمل پالن ( )AAPپه اساس ،د متحده ایاالتو
د دفاع وزارت ،د هوانوردۍ فدرالي اداره مسؤل دي چې د افغانستان د ټرانسپورټ او ملکي هوانوردۍ
له وزارت سره د ملکي هوانوردۍ د ظرفیت په جوړونه ،ملکي کنټرول ته د هوایي فضایي مدیریت
د خدمتونو د ورانتقالولو ،او د ملکي هوانوردۍ د زېربناء د انکشاف په برخو کې مرسته وکړي.
د فدرالي هوانوردۍ د ادارې یو کلیدي هدف دا وو چې د هوانوردۍ یو روزنیز پروګرام جوړ کړي ،چې
په هغه کې د هوایي ټرافیک د کنټرول روزنه هم شامله وي ،څو په دې توګه د هوایي فضا د مدیریت
خدمتونه د  2014کال تر پایه پورې افغانانو ته په الس ورکول شي.
د دغه تفتیش هدفونه دا ول چې ترهغه حده پورې ارزونه وکړي چې ترهغه پورې د متحده ایاالتو
د دفاع وزارت او د فدرالي هوانوردۍ ادارې ( )1مرسته کړې چې د افغانستان دا وړتیا پیاوړې کړي
چې د ملکي هوانوردۍ سیستم وچلوي او مراقبت یې وکړي ،او ( )2د هوا د فضایي مدیریت خدمتونه
د  2014کال په پای کې افغان حکومت ته ورانتقال کړي دي.
له  2002کال راهیسې ،د متحده ایاالتو حکومت ،اصال د دفاع وزارت او د فدرالي هوانوردۍ
ادارې ،له افغانستان سره مرسته وکړه چې خپل د ملکي هوانوردۍ سیستم ،چې د نسکورېدلو په پوله
والړ وو ،بیا ورغوي .که څه هم چې د دفاع وزارت په نظامي برخه کې تمرکز درلود ،د هغه فعالیتونو
په غیرمستقیم ډول د ملکي هوانوردۍ سیستم ته ګټه ورسوله .د مثال په توګه ،د دفاع وزارت افغان
حکومت ته د  159.2میلیونو ډالرو په قېمت د هوانوردۍ اړوند مخابرات ،دجهت ښودنې یا نوېګېشن ،او
اکتشافي وسایل برابر کړل .د فدرالي هوانوردۍ ادارې مرسته وکړه چې ( )1د ملکي هوانوردۍ افغان
پرسونل وروزي )2( ،د ټرانسپورټ او ملکي هوانوردۍ د وزارت د تنظیم رژیم ته انکشاف ورکړي،
او ( )3د کابل د نړیوال هوایي ډګر زېربناء او خدمتونو ته وده ورکړي .د مثال په توګه ،د فدرالي
هوانوردۍ ادارې  8.3میلیونه ډالر په دې ولګول چې د الوتنو د را رسېدلو -روانېدلو (approach-
 )controlاکتشافي سیستم ولګوي او د هوایي ډګر د کنټرول برج بیاورغوي ،او  1.9میلیونه ډالر نور
یې په دې ولګول چې یوه امنیتي ودانۍ او د هوایي ډګر د حدودو کټاره جوړه کړي .د فدرالي هوانوردۍ
ادارې همدارنګه مرسته وکړه چې په  2013کال کې د ملکي هوانوردۍ اداره تاسیس کړي او هم یې
د افغانستان د ملکي هوانوردۍ د قانون په جوړولو کې مرسته وکړه.
د فدرالي هوانوردۍ اداره د هغې له هڅو سره سره په دې ونه توانېده چې د افغانستان له پاره کافي
شمېر د هوایي ترافیکو کنټرولوونکي وروزي څو د فضایي مدیریت خدمتونه په یوازې سر پرمخ وېسي.
په پام کې وه چې د فدرالي هوانوردۍ د ادارې د هوایي ترافیکو د کنټرول اساسي روزنه په وظیفه کې
د موجود حالت روزنې سره بشپړه شي ،خو د امنیتي اندېښنو له امله ،افغان زده کوونکي په دې ونه
توانېدل چې هغو اسانتیاوو ته الس رسی ومومي چې هغوی ورته په وظیفه کې د موجود حالت د روزنې

د متحده ایاالتو کانګرس ته راپور

I
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د اجرأتو بشپړ شوي تفتیشونه

• 15-58-ARتفتیش :ملکي هوانوردي:
د متحده ایاالتو هڅو د افغانانو وړتیاوې
زیاتې کړې ،خو افغان حکومت له پالن
سره سم د فضایي مدیریت چارې ترالسه
نه کړې.
• 15-68-ARتفتیش :په افغانستان کې
د قانون حاکمیت :د متحده ایاالتو ادارې
ستراتیژي نه لري او نشي کولی چې
د هغو پروګرامونو د مؤثریت په هکله
پوره تصمیم ونیسي چې له  1بیلیون ډالرو
څخه ډېر قېمت لري.

د کابل نړیوال هوایي ډګر په افغانستان کې د ملکي
هوانوردۍ یوه مهمه برخه ده .له  2002کال راهیسې،
د متحده ایاالتو حکومت تقریبا  562.2میلیونه ډالر په
دې لګولي دي چې د افغانستان د ملکي هوانوردۍ سیستم
بیارغونه حمایه کړي( .سیګار ،عکس کیوسین اخیستی دی)

د سیګار د څارنه فعالیتونه

له پاره اړتیا لرله .د فدرالي هوانوردۍ ادارې هڅه وکړه چې زده کوونکي په بهر کې وروزي ،خو د زده
کوونکیو له پاره د پاسپورټونو او وېزو په ترالسه کولو کې له ستونزو سره مخامخ شول ،او یو شمېر
زده کوونکي له روزنې اخیستلو څخه وروسته افغانستان ته بېرته رانه غلل .د فدرالي هوانوردۍ ادارې
همدارنګه په بهر کې له روزنیزو انسټیټیوټونو سره رابطه وکړه چې افغانستان ته استادان ولېږي ،خو
دغه کار د مالتړو خدمتونو ،لکه د خوندي استوګنځیو د نشتوالي له امله بریالی نه شو.
متحده ایاالتو پالن درلود چې د فضا د مدیریت مسؤلیتونه د  2014کال په پای کې بېرته افغانانو
ته وسپاري ،خو ،په یوحساب د هوایي ترافیکو د تایید شویو کنټرولوونکیو د نشتوالي له امله دا کار ونه
شو .په  2013کال کې ،متحده ایاالت په دې پوه شول چې ښایي دغه مدیریت انتقال نشي او له افغانانو
سره یې د هغو خدمتونو له پاره یو قرارداد جوړ کړ .افغان حکومت خپل تصمیم دې ته راورساوه چې
په منځ کې دوه قراردادیان پاتې شول ،خو قرارداد یې ځکه ورنه کړ چې مناقصې یې ډېرې لوړې
وې .د هوایي خدمت د مختل کېدلو د احتمال له امله ،د متحده ایاالتو د بهرنیو چارو وزارت د دغه
هېواد د دفاع وزارت تر مدیریت الندې یو قرارداد په لنډمهالي ډول په  29.5میلیونه ډالرو تمویل کړ
څو د  2015کال تر سپتمبر پورې خدمتونه وړاندې کړي .که چېرې د دغه قرارداد له پای ته رسېدلو
څخه مخکې په ده پسې بل قرارداد ونشي ،کېدای شي چې له متحده ایاالتو څخه غوښتنه وشي چې یوبل
لنډمهالی پالن تمویل کړي .که څه هم چې افغانستان ښایي په پیل کې د یوه قرارداد د تمویل له پاره یو
څه مرستې ته اړتیا ولري ،د وخت په تېرېدلو سره ،افغان حکومت دا وس لري چې د فضایي مدیریت
د خدمتونو د برابرولو له پاره د پام وړ اندازه پیسې برابرې کړي .په ځانګړې توګه ،د قرارداد د تمویل
له پاره د افغان حکومت وړتیا ،که هغه د پروازونو په سر راټولېدونکي لګښتونه ډېرکړي او دغه ټول
عواید د فضایي مدیریت په خدمتونو باندې ولګول شي چې د همداسې یوه کار وعده یې هم کړې ده ،بیا
ښایي له شوي پالن سره سمه ډېره شي.
سیګارسپارښتنه کوي چې د متحده ایاالتو د بهرنیو چارو وزیر دې ،تر ممکن حده پورې ،دا یقیني
کړي چې افغان حکومت یو نوی د فضا د مدیریت د خدمتونو قرارداد د  2015کال په سپتمبر کې د دفاع
وزارت د موجود قرارداد له ختمېدلو څخه مخکې ورکړي.

 15-68-ARتفتیش :په افغانستان کې د قانون حاکمیت

د متحده ایاالتو ادارې ستراتیژي نه لري او نشي کولی چې د هغو پروګرامونو د مؤثریت په هکله پوره
تصمیم ونیسي چې له  1بیلیون ډالرو څخه ډېر قېمت لري.
په افغانستان کې ،منصفانه ،مؤثر ،او شفاف قضاوت ته الس رسی محدود دی .اکثر وختونه دا سخته
وي چې د افغانستان رسمي محکمو ته الس رسی وشي او اکثر وختونه یې افغان وګړي فاسدې ګڼي.
د متحده ایاالتو د سولې د انسټیټیوټ په وینا ،اکثرو افغانانو ته غیر رسمي عدلي میکانیزمونه د انصاف
ترالسه کولو «غوره» الره ښکاري ،خو اکثر وختونه د هغو نتایج د نړیوالو بشري حقونو په معیارونو
برابر نه وي.
له  2003کال راهیسې ،د متحده ایاالتو حکومت د متحده ایاالتو د دفاع وزارت ،د عدلیې وزارت،
د بهرنیو چارو وزارت ،او د متحده ایاالتو د نړیوالې پرمختیایي ادارې ( )USAIDله الرې د دې له
پاره کار کړی دی چې په افغانستان کې د قانون حاکمیت ته انکشاف ورکړي .دغوهڅو د عدلي سیستم،
د اصالحاتو سیستم (د توقیف مرکزونه او محبسونه) ،غیررسمي عدلي سیستم ،د قضائیه قوې ریفورم،
حقوقي ښوونه او روزنه ،عامو خلکو ته رسېدنه ،او د اداري فساد ضد هڅو په څېریو شمېر ساحو باندې
تمرکز کړی دی.
د دغه تفتیش هدفونه دا ول چې هغه حد معلوم کړي چې تر هغه پورې ( )1هغه ستراتیژۍ او
هدفونه چې د متحده ایاالتو د حکومت مرسته رهبري کوي تازه وي او د قانون د حاکمیت د مرستې
ساحه په منظمه توګه تعریف کړې؛ ( )2د متحده ایاالتو ادارې په بشپړ ډول د متحده ایاالتو د حکومت
پروګرامونه او تمویل په ګوته کړي او مسؤلیت یې واخلي؛ ( )3د قانون د حاکمیت د موجودو
پروګرامونو د اجرأتو په اساس د مدیریت سیستمونه هغه پرمختګ ارزوي چې د پروګرام د هدفونو
په ترسره کولو او د متحده ایاالتود ستراتیژیکو هدفونو د ترسره کولو په برخه کې په مرسته کولو کې
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د سیګارد قانون د حاکمیت د تفتیش د یوې برخې په توګه ،مفتشینو په پروان کې د عدالت مرکز()Justice Center
څخه لیدنه وکړه( .د سیګارعکس چې مایکل ګراهام اخیستی دی)

شوی وي؛ او ( )4د متحده ایاالتو حکومت د خپلو هدفونو په ترسره کولو او هغه حد ته په رسېدلو کې
له ستونزو سره مخامخ شوی دی چې ترهغه پورې هغه دغه ننګونې بیان کړې وې.
سیګار وموندل چې د متحده ایاالتو ادارې د قانون د حاکمیت یوه داسې هراړخیزه ستراتیژي نه
لري چې د خپلو هڅو د پالنولو او رهبري کولو په برخه کې ترې کار واخلي .که څه هم چې د متحده
ایاالتو د بهرنیو چارو وزارت د دې له پاره کار کوي چې یوه نوې ستراتیژي نهایي کړي ،خو هغه به
د افغانستان له پاره د متحده ایاالتو د قانون د حاکمیت د هغې پخوانۍ ستراتیژۍ په نسبت کمزورې وي
چې د  2009په سپتمبر کې تایید شوې وه .د مثال په توګه ،د متحده ایاالتو د سفارت چارواکو سیګار ته
وویل چې ،د ستراتیژۍ دغه نوې مسوده د  2009کال د ستراتیژۍ پرعکس ،هغه د څارنې او ارزونې
برخې نه لري چې د دې ټکي په معلومولو کې مرسته وکړي چې آیا ستراتیژيک هدفونه ترسره کیږي.
د یوې تایید شوې ستراتیژۍ له موجودیت څخه پرته ،ښایي د متحده ایاالتوهڅې په ټولو ادارو کې په
منظمه توګه همغږې نشي ،د متحده ایاالتو او افغان پرمختیایي هدفونو او مقصدونو سره د برابري له
پاره ونه څارل شي ،یا په مؤثره توګه مدیریت نشي چې په دې توګه د متحده ایاالتو د مالیه ورکوونکیو
د پیسو صحیح لګښتونه یقیني کړي.
سیګار معلومه کړه چې د متحده ایاالتو د دفاع وزارت ،د عدلیې وزارت ،د بهرنیو چارو
وزارت ،او د متحده ایاالتو نړیوالې پرمختیایي ادارې ( )USAIDله  2003کال راهیسې لږ تر لږه
په  66پروګرامونو باندې له  1بیلیون ډالرو څخه ډېرې پیسې لګولې دي څو په افغانستان کې د قانون
حاکمیت ته انکشاف ورکړي .خو دغه پیسې ټول هغه لګښتونه نه ښیي چې په یاد هدف باندې شوي
دي ځکه چې د متحده ایاالتو د دفاع وزارت ونه شوای کولی چې د لګول شویو پیسو پوره شمېر
وړاندې کړي.
سیګار د قانون د حاکمیت له  66بشپړو شویو او روانو پروګرامونو څخه په شپږو باندې بیاکتنه
وکړه ،چې ټول لګښت یې لږ تر لږه  635میلیونه ډالرو ته رسېده ،او د شپږو واړو پروګرامونو د اجرأتو
د مدیریت په سیستمونو کې یې ستونزې وموندلې چې د پروګرام د هدفونو د ترسره کولو سطحه یې
غیرشفافه ښودله .د مثال په توګه ،د بهرنیو چارو د وزارت د اصالحاتو د سیستم د مالتړ پروګرام
( )State’s Corrections System Support Programچې تقریبا  259.5میلیونه ډالر لګښت
لري د  2012کال تر اکتوبر– د پروګرام له پیل څخه تر شپږو کلونو پورې – د اجرأتو د مدیریت
پالن ،چې د متحده ایاالتو د بهرنیو چارو وزارت یې غوښتنه کوي ،نه درلود ،او یوازې د  2014کال

د متحده ایاالتو کانګرس ته راپور
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د متحده ایاالتو د نړیوالې پرمختیایي ادارې ()USAID
د قانون د حاکمیت د ثبات – غیر رسمي څانګه په
دره نور کې د کورنۍ د قانون ورکشاپ ترسره کوي.
(د  USAIDعکس)

د اجرأتو نوی تفتیشونه

•د افغانستان د سرکونو د زېربناء د مراقبت
له پاره د متحده ایاالتو هڅې
•په افغانستان کې د ځمکو د اصالحاتود
مالتړله پاره د د متحده ایاالتو د نړيوالې
پرمختیایي ادارې ( )USAIDهڅې
•د افغان حکومت د کارمندانو او تخنیکي
مشاورینو له پاره د متحده ایاالتو له خوا
د تنخاګانو اکماالت

په مارچ کې د پروګرام د اجرأتو د السته راوړنو او نتایجو د ارزولو له پاره یو بسیا پالن جوړ شو.
دا چې د متحده ایاالتو د دفاع وزارت ،د عدلیې وزارت ،د بهرنیو چارو وزارت ،او د متحده ایاالتو
نړیوالې پرمختیایي ادارې په سیستماتیک ډول د هغوی د پروګرامونو د السته راوړنو ارزونه نه کوله
او راپور یې پرې نه ورکاوه ،دا روښانه نه ده چې په افغانستان کې د قانون د حاکمیت د انکشاف له
پاره له  1بیلیون ډالرو څخه له ډېر لګښت څخه په مجموعي توګه کوم نتایج ترالسه شوي او څه اغېزې
یې لرلې.
دوه لویې ننګونې په افغانستان کې د قانون د حاکمیت د انکشاف له پاره د متحده ایاالتو هڅې په
دوامداره توګه ننګوي )1( :د افغانستان په عدلي سکټور کې پراخ اداري فساد ،او ( )2په دې هکله
د اطمینان نشتوالی چې آیا افغان حکومت د متحده ایاالتو د پروګرام فعالیتونو او ریفورمونو ته دوام
ورکولی شي یا ورکوي .د متحده ایاالتو د دفاع وزارت ،د عدلیې وزارت ،د بهرنیو چارو وزارت،
او د متحده ایاالتو د نړیوالې پرمختیایي ادارې چارواکو داسې ګامونه اخیستي دي چې دغه ننګونې یا
چلینچونه له منځه وېسي .د مثال په توګه ،ادارو پخوا هڅې کړې وې چې په عدلي سکټور کې اداري
فساد کم کړي؛ خو د متحده ایاالتو د دفاع وزارت ،د عدلیې وزارت ،د بهرنیو چارو وزارت او د متحده
ایاالتو د نړیوالې پرمختیايي ادارې چارواکو او د قانون د حاکمیت کارپوهانو سیګار ته وویل چې
د متحده ایاالتو له خوا د اداري فساد پر ضد هڅې له دې امله بریالۍ نه وې چې د افغانستان حکومت
د نورو شیانو تر څنګ ډېره سیاسي اراده او ژمنتیا نه لرل چې په عدلي سیستم کې د اداري فساد پر ضد
مبارزه وکړي.
سربېره پر دې ،د ګډو تخصیصاتو قانون  Pub. L. No. 112-74 (2011) ،2012په دولت
او د متحده ایاالتو په نړیواله پرمختیایي اداره ( )USAIDغږ کوي چې په افغانستان کې د بیارغونې
د پروګرامونو د پایښت د وړتیا په هکله غور وکړي .البته ،د دغو ادارو چارواکو سیګار ته وویل
چې هغوی نه پوهېږي چې آیا افغانان به وکولی شي چې دغه کار ته دوام ورکړي ،او هغوی د قانون
د حاکمیت د یو شمېر خاصو پروګرامونو په هکله اندېښنې راپورته کړې .دغه ننګونې به د متحده ایاالتو
په راتلونکیو مرستو او د هرو هغو السته راوړنو د پایښت په وړتیا باندې تاثیر وکړي چې په افغانستان
کې د قانون د حاکمیت د انکشاف په برخه کې شوي دي.
سیګار د متحده ایاالتو د بهرنیو چارو وزارت ته یوه سپارښتنه وکړه چې د افغانستان له پاره د قانون
د حاکمیت په برخه کې د متحده ایاالتو د یوې نوې ستراتیژۍ جوړونې ته وده ورکړي ،نهایي یې کړي او
د اجرأتو ارزونه وکړي .سیګار د متحده ایاالتو د دفاع وزارت ته یوه سپارښتنه وکړه چې په راتلونکي
وخت کې د قانون د حاکمیت د هرو هڅو فعالیتونه او مالي تمویل پل پسې واخلي او دغه معلومات
د متحده ایاالتو د بهرنیو چارو وزارت ته چې په افغانستان کې د قانون د حاکمیت د انکشاف د مرستو
مشر تنظیموونکی دی ورکړي.
سیګار همدارنګه د متحده ایاالتو د دفاع وزارت ،د عدلیې وزارت ،د بهرنیو چارو وزارت ،او
د متحده ایاالتو نړیوالې پرمختیایي ادارې ( )USAIDته دوه سپارښتنې وکړې )1( :چې د قانون
د حاکمیت د روانو پروګرامونو له پاره د اجرأتو د مدیریت په موجودو پالنونو باندې بیاکتنه وکړي او
راتلونکیو پالنونو ته انکشاف ورکړي څو یقیني کړي چې د پروګرام بهیر په متواتر ډول څارل کیږي
او په هکله یې راپور ورکول کیږي؛ او ( )2چې وارزوي چې آیا روان او راتلونکي پروګرامونه
د پایښت وړ دي او آیا او څنګه به هغه دوام ومومي .که چېرې داسې وي چې پروګرامونه باید دوام
ومومي یا دا چې نوي پروګرامونه رامنځته شي ،ادارې باید د افغان حکومت ژمنتیا ترالسه کړي څو
د متحده ایاالتو د مالیه ورکوونکیو د پیسو له لګېدلو څخه مخکې د یوه رسمي ،لیکلي توافق په اساس
د هغوی په مالتړ کې مرسته وکړي.

د اجرأتو نوي تفتیشونه اعالن شول

په دې ربعه کې ،سیګار د اجرأتو درې نوي تفتیشونه پیل کړل .هغوی به د افغانستان د سرکونو
د زېربناء د مراقبت له پاره د متحده ایاالتو هڅې ،په افغانستان کې د ځمکو د اصالحاتو د جاري ساتلو له
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پاره د متحده ایاالتو د نړیوالې پرمختیایي ادارې ( )USAIDهڅې ،او د افغان حکومت د کارمندانو او
تخنیکي سالکارانو له پاره د متحده ایاالتو له خوا د تنخاګانو اکماالت وارزوي.

د افغانستان د سرکونو د زېربناء د ساتلو له پاره د متحده ایاالتو هڅې

په  2002کال کې ،د کلونو جګړې او غیرکافي پیسو د نشتوالي له امله ،د افغانستان د سرکونو زېربناء
تر ډېره حده له منځه تللي حالت کې وه یا دا چې ګډه وډه وه ،چې په ټول هېواد کې اټکل  50کیلومټره
(تقریبا  30میله) پوخ سرک موجود وو .په یوه هڅه کې چې د مرکزي حکومت حضور پراخ کړای شي،
اقتصادي وده برابره کړای شي ،او د هغه د اتباعو له پاره د تګ راتګ ازادي وده وکړي ،افغان حکومت
او نړیوالې ټولنې د سرکونو د زېربناء پروژو ته لومړیتوب ورکړ .د متحده ایاالتو د نړیوالې پرمختیایي
ادارې ( )USAIDد معلوماتو له مخې ،له  2002کال راهیسې ،د متحده ایاالتو او نړیوالو شریکانو له
خوا له  9200کیلومترو (تقریبا  5700میلو) څخه ډېرې لویې الرې او ځایي او والیتي سرکونه جوړ
یا بیاجوړ کړای شول ،چې له دې منځه له  2100کیلومترو (تقریبا  1300میله) څخه ډېر یې د متحده
ایاالتو د نړیوالې پرمختیایي ادارې ( )USAIDبشپړ کړل .د متحده ایاالتو د نړیوالې پرمختیایي ادارې
( )USAIDپه هڅو سربېره ،د متحده ایاالتو د دفاع وزارت ،د قوماندان د چټک غبرګون د پروګرام
[) ]Commander’s Emergency Response Program (CERPد فنډونو له الرې په
افغانستان کې د سرکونو د جوړونې له پاره له  159میلیونه ډالرو څخه ډېر لګولې دي.
د نویو سرکونو پر جوړونې او د موجودې زېربناء پر بیارغونې سربېره ،د متحده ایاالتو حکومت
د افغانانو د دې ظرفیت په انکشاف باندې کار کړی دی چې د سرکونو زېربناء جوړه کړي او مراقبت
یې وکړي .په پیل کې د متحده ایاالتو نړیوالې پرمختیایي ادارې ( )USAIDپه دې لړ کې د  53میلییونه
ډالرو په لګښت د سرکونو د مراقبت یونټ ( )RMUپروګرام پیل کړ .له  2008څخه تر  2012پورې،
د متحده ایاالتو نړیوالې پرمختیایي ادارې ( )USAIDله مشاورینو سره قراردادونه وکړل چې افغانانو
ته د سرکونو د مراقبت طریقې ور وښیي .په  2012کال ،نړیوال بانک د  RMUپروګرام په الس کې
واخیست ،او د متحده ایاالتو نړیوالې پرمختیایي ادارې ( )USAIDد سرکونو د سکټور د استحکام
پروګرام ،چې د مراقبت یو نوی پروګرام وو ،پیل کړ .د سرکونو د سکټور د استحکام پروګرام ،چې تمه
ده چې تر  2017کال پورې به چارې پرمخ بوځي ،هدف دا دی چې افغان حکومت ته تخنیکي عملیات او
د مراقبت مرستې برابرې کړي څو په دوامداره توګه د سرکونو په ساتلو کې مرسته وکړي.

سیګار یو داسې تفتیش پیل کړی دی چې د افغانستان د سرکونو د جوړولو او مراقبت په برخو کې د متحده ایاالتو
د هڅو تفتیش کوي( .د  USAIDافغانستان عکس)
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په یوه هڅه کې چې افغانستان د سرکونو د مراقبت په برخه کې په خپلو پښو ودرېږي ،د افغانستان
حکومت په تېلو باندې مالیه ولګوله .د افغانستان حکومت اټکل کوي چې کله چې نوې مالیه پوره تطبیق
شي د هغې له الرې به په کال کې تقریبا  60میلیونه ډالر ټول کړي.
دغه تفتیش به د سرکونو د پایښت او د سرکونو د روان مراقبت د ترسره کولو له پاره د افغان
حکومت د وړتیا د پیاوړتیا له پاره د متحده ایاالتو په هڅو باندې بیاکتنه وکړي .په ځانګړې توګه،
سیګار پالن لري چې ( )1په افغانستان کې دننه د متحده ایاالتو له خوا د تمویل شویو سرکونو اندازه او
موجود حاالت معلوم کړي؛ ( )2هغه حد وارزوي چې ترهغه پورې د متحده ایاالتو ادارو په مستقیمه یا
د افغانستان د زېربناء د وجهي صندوق له الرې په غیرمستقیمه توګه د سرکونو د جوړونې ،بیاجوړونې
تمویل شویو پروژو خپل ذکرشوي هدفونه پوره کړي دي؛ او ( )3د سرکونو د مراقبت د اجرأ او تمویل
له پاره د افغانستان د حکومت د وړتیا په برخه کې موجودې ننګونې ،که موجودې وي ،په ګوته کړي.

په افغانستان کې د ځمکو د اصالحاتو د مالتړ په برخه کې د متحده ایاالتو د نړیوالې
پرمختیایي ادارې ( )USAIDهڅې

چارواکي او ولسي خلک په جالل اباد کې په یوه ورکشاپ
کې د ځمکو ادعاوې تشخیصوي .سیګار په افغانستان کې
د ځمکو د اصالحاتو د حمایه کولو په برخه کې د USAID
د هڅو یو تفتیش پیل کړی دی( .د  USAIDعکس چې
ګاري هنټر او انا سواف اخیستی دی)

له لسیزو اوږدې جګړې او بې ځایه کېنې څخه وروسته ،ځمکه د یوه افغان وګړي اصلي شتمني او
د شخړې یو اساسي علت دی .په افغانستان کې د ځمکو مالکیت او ثبت د افغانستان د ګڼو وزارتونو له
خوا اداره کیږي چې په دې کې له ملي کچې څخه نیولې بیا د ولسوالیو تر سطحې پورې ادارې ښکېلې
دي ،او د ځمکې په سر النجې په رسمي او غیر رسمي قضایي سیستمونو دواړو حل کیږي .د فساد ضد
ګډه د څارنې او ارزونې خپلواکه کمېټه یادونه کوي چې د افغانستان د ځمکو د حاکمیت په برخو کې
روانې پراخې ستونزې د اقتصادي ودې مخه نیسي او د اداري فساد او د ځمکو د غصب سبب ګرځي.
له  2004کال راهیسې ،د افغانستان د ځمکو د تصدۍ د سیستمونو – هغه اداري جوړښت چې
د قضایي یا عنعنوي قانون له مخې دا معلوموي چې ځمکې ته الس رسی څنګه خوندي دی او څوک
کولی شي چې ویې کاروي ،د ریفورمونو له پاره د متحده ایاالتو مرسته د  USAIDد دوه لویو
پروګرامونو له الرې ترسره شوه چې د افغانستانو وزارتونو ته په قانوني او تخنیکي مرسته ،لکه
د حقوقي چوکاټونو په وده ،د ځمکو په سروې ګانو او نقشه اېستنو ،د مالکیت د اسنادو د سیستمونو په
انکشاف باندې یې تمرکز کاوه ،او په دې برخه کې یې کار کاوه چې په مزارشریف او جالل اباد کې
د استوګنې غیررسمي لویو مېنو یا ښارګوټو ته رسمي بڼه ورکړي .د افغانستان د کان کیندنې د قانون او
اقتصادي انکشاف ،کرنې ،د قانون د حاکمیت ،د ښځو د حقونو ،کډوالو او بې ځایه شویو خلکو ،او د نشه
ییزو توکو پر ضد د مبارزې د حمایې په شمول د متحده ایاالتو د بیارغونې نورې هڅې په ژوره توګه
د ځمکو د اصالحاتو په مسایلو پورې تړلي دي .سیګار په دغو ټولو برخو کې کار کړی دی.
د  2004په سپتمبر کې ،د متحده ایاالتو نړیوالې پرمختیایي ادارې ( )USAIDد مخ پر ودې
بازارونو محدود شرکت ( )Emerging Markets Group Limitedته د  29.2میلیونه ډالرو په
ارزښت یو درې کلن قرارداد ورکړ څو د ځمکو د مالکیت د اسنادو او اقتصادي بیاجوړونې فعالیت
( )LTERAتطبیق کړي .د متحده ایاالتو نړیوالې پرمختیایي ادارې ( )USAIDدغه قرارداد د دوه
نورو کلونو له پاره یعنې د  2009کال تر اکتوبر پورې اوږد کړ ،او په دې توګه یې د قرارداد ټول
لګښت  56.3میلیونه ډالرو ته لوړ کړ .د ځمکو د مالکیت د اسنادو او اقتصادي بیاجوړونې د فعالیت
( )LTERAهدفونه دا ول چې د ځمکو د مالکیت په اسنادو او ثبت باندې تمرکز وکړي او د افغانستان
حکومت سره مرسته وکړي چې په ښاري سیمو کې د ځمکو د تصرف تأمین ته وده ورکړي ،او د دولت
ترمالکیت الندې شرکتونو په خصوصي کېدنه باندې کار وکړي.
د ځمکو د مالکیت د اسنادو او اقتصادي بیاجوړونې د فعالیت ( )LTERAڅخه وروسته،
د  2011کال په جنورۍ کې ،د متحده ایاالتو نړیوالې پرمختیایي ادارې  Tetra Tech ARDته یو
قرارداد ورکړ چې په افغانستان کې د ځمکو د اصالحاتو ( )LARAپروګرام تطبیق کړي .د دغه
قرارداد د اجرأ نېټه د  2011له جنورۍ څخه د  2014تر جنورۍ پورې وه او  42میلیونه ډالر ارزښت
یې درلود .په افغانستان کې د ځمکو د اصالحاتو ( )LARAبیان شوی هدف دا وو چې یو روغ ،دوامدار
او د افغانانو تر مالکیت او ادارې الندې د ځمکو د مارکېټ چوکاټ ته ،چې پانګه اچونه او د محصوالتو
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وده تشویقوي ،د ځمکو په سر شخړې حلوي یا کموي او د حکومت په مشروعیت باندې اعتماد رامنځته
کوي ،او په دې توګه په افغاني ټولنه کې ثبات ته وده ورکوي ،انکشاف ورکړي.
دا تفتیش به په افغانستان کې د ځمکو د ریفورم د حمایه کولو له پاره د متحده ایاالتو د نړیوالې
پرمختیایي ادارې ( )USAIDپه هڅو بیاکتنه وکړي .په ځانګړې توګه ،سیګار پالن لري چې دغه حد
داسې وټاکي چې ( )1د متحده ایاالتو د نړیوالې پرمختیایي ادارې د ځمکو د اصالحاتو پروګرامونه
د هغوی هدفونه او مقصدونه پوره کړي ،او ( )2افغان حکومت وکولی شي چې هره هغه السته راوړنه
وساتي چې د متحده ایاالتو د نړیوالې پرمختیایي ادارې ( )USAIDد ځمکو د اصالحاتو د مرستې
له الرې ترالسه شوې دي.

د افغانستان د حکومت د کارمندانو او تخنیکي مشاورینو له پاره د متحده ایاالتو له
خوا د تنخاګانو اکماالت

له  2002کال راهیسې ،متحده ایاالتو او نورو نړیوالو مرستندویانو په میلیونونه ډالر په دې لګولي دي
چې د افغانستان د حکومت د زرګونو کارمندانو او تخنیکي مشاورینو تنخاګانې تادیه یا اکمال کړي.
د دغو تادیاتو هدف دا دی چې د افغانستان حکومت سره د په کارپوهو افغانانو په ورجلبولو او ساتلو کې
مرسته وکړي څو په حکومت کې یا د حکومت ترڅنګه کار وکړي ،او په دې توګه د عوایدو په برخه
کې د افغان حکومت د کمیو او د حکومتي کارمندانو د تنخاګانو په برخه کې الس وکړي چې له حکومت
څخه بهرد ورته موقفونو د کارمندانو له تنخاګانو سره برابرې شي.
د  2010په اکتوبر کې ،سیګار یو د تفتیش راپور خپور کړ چې د متحده ایاالتو له خوا د تنخاګانو
د اکمال پروګرامونه یې ارزول (وګورئ د سیګار  11-5تفتیش ،د افغان حکومت کارمندانو او تخنیکي
مشاورینو ته د متحده ایاالتو له خوا په برابره شوې مرسته کې د نابرابریو او د خوندیتوب د نشتوالي
د له منځه وړلو له پاره د اړتیا وړ چارې ،د  2010د اکتوبر 29مه) .تفتیش د نورو شیانو ترڅنګ دا
وموندل چې:
•د تنخاګانو له پاره د متحده ایاالتو او مرستندویانو د مرستو پوره اندازه نه وه معلومه،
•د تنخاګانو له پاره د متحده ایاالتو مرسته په اداروکې په ناسم ډول تطبیق شوې وه،
•د مرستندویانو کارونو د پایښت اوږدمهالې وړتیا او د ظرفیت انکشاف کمزوری کاوه ،او
•د افغان حکومت د بشري منابعو او د تادیاتو سیستمونو کې غټې کمزورۍ موجودې وې.
د تفتیش د موندلو په نتیجه کې ،سیګار په افغانستان کې د متحده ایاالتو سفیر ته  10سپارښتنې وکړې
څو د متحده ایاالتو له خوا د تنخاګانو د اکماالتو په برخه کې ځواب وینې او منظم توب ته وده ورکړي.
د راپور د یوې مسودې په ځواب کې ،په کابل کې د متحده ایاالتو سفارت د راپور له موندنو او سپارښتنو
سره موافقه وښوده.
دا تفتیش به د افغانستان د حکومت کارمندانو او تنخنیکي مشاورینو ته د متحده ایاالتو د ادارو له خوا
د تنخاګانو په اکماالتو باندې بیاکتنه وکړي .په ځانګړې توګه ،مونږ پالن لرو چې هغه حد معلوم کړو
چې د متحده ایاالتو ادارې یې له  2010کال راهیسې لري )1( :چې د افغانستان د حکومت کارمندانو
او تخنیکي مشاورینو ته یې د تنخاګانو اکماالت کړي دي؛ ( )2د افغانستان د حکومت کارمندانو او
مشاورینو ته د ورکول شویو تنخاګانو د اکماالتو په هکله یې د همغږۍ او نظارت میکانیزمونه پلي کړي
دي؛ او ( )3د افغانستان حکومت په اوږدمهالي ظرفیت او تداوم باندې یې د تنخاګانو د اکماالتو تاثیر
ارزولی دی.
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مالي تفتیشونه

جدول 2.1

د سیګار د مالي تفتیش
پوښښ (بیلونه ډالر)
 53بشپړ شوي تفتیشونه
 26روان تفتیشونه
ټولټال

$4.0
2.7
$6.7

یادونه :عددونه نژدې پوره عددونو ته ورغونډ کړای شوي دي .په پوښښ کې هغه
د تفتیش وړ قېمتونه شامل دي چې د متحده ایاالتو له خوا د افغانستان د بیارغونې
تمویل شويو قراردادونو ،بالعوضه مرستو ،او د همکارۍ د تړونونو ترالسه
کوونکیو ترالسه کړي دي.
منبع :د سیګار د تفتیشونو او پلټنو ریاست

د پوښتنې وړمبلغونه :په مخکې ورکول شویو
فدرالي فنډونو یا د عوایدو په نورو مبلغونوباندې
چې حکومت ته د تادیه کېدلو وړ دي په احتمالي
توګه د نه توجیه وړ ترپوښتنې الندې قېمتونو او نه
تادیه شویو سودونومجموعه
د پوښتنې وړ قیمتونه :هغه لګښتونه چې معلومه
شوې وي چې غیرمجاز یا غیرقانوني دي .د تر
پوښتنې الندې قیمتونو دوه ډولونه غیرقانوني
قیمتونه (له یوه قانون څخه سرغړونه ،تنظیمول،
قرارداد ،بالعوضه مرسته ،د همکارۍ موافقه
او داسې نور ..یا د پیسو غیرضروري لګښت)
او نه حمایه شوي قیمتونه دي (هغه قیمتونه چې
د یوه تفتیش پر وخت کافي اندازه اسناد یا کاغذي
تاییدونه نه لري).
د ځانګړي هدف مالي شرحه :د یوې ورکول شوې
مودې په جریان کې د یوې ورکول شوې مرستې
یوه مالي شرحه چې ټول هغه عواید په کې شامل وي
چې ترالسه شوي وي ،هغه قیمتونه چې لګول شوي
وي ،او تر هغو وروسته هر پاتې شوی میزان.

سیګارخپل د مالي تفتیش پروګرام په  2012کال کې وروسته له هغه پیل کړ چې کانګرس او د نظارت
ټولنې له سمندر څخه د پورې غاړې ناڅاپي عملیاتو په مالتړ کې د شویو قراردادونو او بالعوضه
مرستو په نظارت او تفتیشونو کې د خالیګاوو په هکله اندېښنې وښودلې .سیګار د سیالۍ یا رقابت له
الرې د محاسبې مستقلې ادارې انتخابوي چې مالي تفتیشونه ترسره کړي او دا یقیني کړي چې د تفتیش
کار د متحده ایاالتو د حکومت د تفتیش کولو په معیارونو برابر دی .مالي تفتیشونه د فدرالي عمومي
مفتش له ټولنې سره همغږي کیږي څو د مالي تفتیش پوښښ پراخ کړي او د کارونود دوه ځلې ترسره
کېدا مخه ونیسي.
په دې درې میاشتنۍ موده یا ربعه کې ،سیګار د افغانستان د بیاجوړونې له پاره د متحده ایاالتو له
خوا د تمویل شویو قراردادونو ،بالعوضه مرستو ،او د همکارۍ د تړونونو  11مالي تفتیشونه ترسره
کړل .د سیګار د مالي تفتیشونو پروګرام لکه څنګه چې په  .2.1جدول کې ښودل شوي دي په ټولیزه
توګه  53مالي تفتیشونه بشپړ کړي دي چې له  4بیلیونه ډالرو څخه ډېرلګښتونه یې په کې تفتیش کړي دي
او  26نورمالي تفتیشونه یې روان دي چې تقریبا د  2.7بیلیونه ډالرو په ارزښت لګښتونه تفتیش کوي.
دا تفتیشونه د متحده ایاالتوحکومت او امریکایي مالیه ورکوونکیو ته په اطمینان ورکولو کې مرسته کوي
چې هغه پیسې چې په دغو بالعوضه مرستو کې ورکول شوي دي هغسې وکارول شوې چې تمه یې
کېده .دغه تفتیشونه د هغو لګښتونو په هکله پوښتنه کوي چې نشي کېدای تایید کړای شي یا دا چې احتماال
په غیرقانوني توګه شوي دي.
سیګار د هرمالي تفتیش راپورهغې تمویلوونکې ادارې ته ورصادروي چې بالعوضه مرسته (ې)
یې کړې وي .تمویلوونکې اداره مسؤله ده چې د پوښتنې وړمبلغونو په هکله چې د راپور د تفتیش په
موندنو کې مشخص شوي وي وروستی تصمیم ونیسي .د دغه پروګرام له پیل راهیسې ،د سیګار مالي
تفتیشونو له  279.5میلیونه ډالرو څخه ډېر د پوښتنې وړ لګښتونه او  289.880ډالر په مخکې اخیستل
شویو فدرالي فنډونو یا نورو عایداتي مبلغونو چې حکومت ته د تادیه کولو وړ ول ،د نه تادیه شویو سودونو
په شکل په ګوته کړي دي .د  2015د جوالی له 30مې راهیسې تمویلوونکې ادارې د  39بشپړو شویو
مالي تفتیشونو په هکله یوې اداري پرېکړې ته ورسېدې او په دې توګه د  11.6میلیونه ډالرو د پوښتنې وړ
پیسو د استرداد په لټه کې دي .د تمویلوونکیو ادارو له پاره دا وخت ته اړتیا لري چې د تفتیش موندنې او
سپارښتنې په غورسره په پام کې ونیسي .په نتیجه کې ،د سیګار د ګڼو صادرو شویو مالي تفتیشونو په هکله
باید ادارې تصمیمونه ونیسي .د سیګار مالي تفتیشونوهمدارنګه د  192اجرائي موندنو او  231د داخلي
کنټرول د موندنو په هکله تفتیش شویو موسساتو او تمویلوونکیو ادارو ته خبر ورکړی دی.
د سیګارمالي تفتیشونه څلورځانګړي هدفونه لري:
•په دې هکله یو نظر ورکوي چې آیا د مرستې له پاره د ځانګړي هدف مالي شرحه له ټولو مادي
جهتونو ،ترالسه شویو عوایدو ،شویو لګښتونو ،د متحده ایاالتو د حکومت له خوا د مستقیما
پیرودل شویو شیانو صحیح معلومات وړاندې کوي او له هغې مودې سره یې میزان برابر
دی چې تفتیش شوې ده او دا چې آیا دا ټولې چارې د قرارداد له شرایطو او په عمومي توګه
د محاسبې له منل شویواصولو یا نورو هراړخیزو اساساتو سره برابرې دي.
•د مرستو د قرارداد په هکله د تفتیش شوې موسسې د داخلي کنټرول په هکله ارزونه کوي او
کافي اندازه معلومات پرې ترالسه کوي؛ او د موادو په هکله د داخلي کنټرول د کمزورتیاوو په
شمول د پام وړعیبونه په ګوته کوي او په هکله یې راپور ورکوي.
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د افغانستان د بیارغونې لپاره

د سیګار د څارنه فعالیتونه

•داسې ازموینې ترسره کوي چې معلومه کړي چې آیا تفتیش شوې موسسې ،د ټولو داخلي
اړخونو په پام کې نیولو سره ،د ورکول شوي قرارداد شرایط او د اجرأ وړ قوانین او مقررات
ترسره کړي دي؛ او هم د موادو نه مطابقت مشخص کړي او په هکله یې راپور ورکړي.
•دا مشخصه کړي او په هکله یې راپور ورکړي چې آیا تفتیش شوې موسسې کافي اندازه
اصالحي چارې ترسره کړي دي چې له پخوانیو فعالیتونو څخه د ترالسه شویوموندنو
اوسپارښتنو په هکله راپور ورکړي او حل یې کړي.
د بشپړو شویو او روانو مالي تفتیشونو یو لسټ کېدای شي د دې درې میاشتني راپور په ج ضمیمه کې
وموندل شي.

خپاره شوي مالي تفتیشونه

په دې درې میاشتني موده کې ،سیګار د افغانستان د بیارغونې له پاره د متحده ایاالتو له خوا د تمویل
شویو قراردادونو ،بالعوضه مرستو ،او د همکارۍ د تړونونه  11مالي تفتیشونه بشپړ کړي دي .دغو
مالي تفتیشونو په ګوته کړه چې  37.4میلیونه ډالر لګېدلې پیسې د داخلي کنټرول د عیبونو او د نه
مطابقت د مسایلو له امله د پوښتنې وړ دي .په دغو عیبونو او د نه اجرأتو په ستونزوکې د سیالۍ له الرې
د تدارکاتو د پروسیجرونو نه تعقیبول ،د سوداګرۍ د سطحې یا بزنس کالس هوایي ټکټونه چې د منلو
وړ توجیهاتو څخه پرته پیرودل شوي ول ،کارمندانو او د خدمتونو وړاندې کوونکیو ته د بانکي خدمتونو
یا د انټرنټ له الرې د تادیاتو پرځای د  %80په اندازه نغدي تادیاتو لګښتونه ،د نه منظورې شوې
اضافه کارۍ لګښت ،په خطري شرایطو کې د کار له امله  %35تادیات ،د آویزونو او مالتړو اسنادو
په ساتنه کې ناکامي ،له امریکایي ډالرو څخه ځایي پیسو ته د اړونې غلط نرخونه ،د څارنې او ارزونې
د راپورونو په سپارلو کې ناکامي ،د ځانګړیو ساحوي دفترونو په لګښتونو کې غلط تخصیصونه ،افغان
حکومت ته د متحده ایاالتو د نړیوالې پرمختیایي ادارې ( )USAIDله خوا د مالیاتو د ورکولو نه جبران
وړ آویزونه ،د غیرمستقیمو لګښتونو له امله اضافي آویزونه صادرول ،د شیانو د موجودۍ د ریکارډونو
او تجهیزاتود ترتیب نه بشپړتیا ،او له  5میلیونه ډالرو څخه د ډېرښت په صورت کې په محلي تدارکاتو
باندې د حکومت د تایید په ترالسه کولو کې پاتې راتګ شامل ول.

 15-59-FAمالي تفتیش :د متحده ایاالتو د بهرنیو چارو وزارت اړوند په افغانستان
کې د ماین پاکۍ ،چاودونکیو توکیو د له منځه وړلو ،او د ماینونو په هکله د خبرتیا
فعالیتونه

د ماین پاکۍ او د افغانستان د بیارغونې د موسسې (اومر) له خوا د شویو لګښتونو تفتیش
د  2010د اپریل او د  2014د مارچ ترمنځ ،د متحده ایاالتو د بهرنیو چارو وزارت د وسلو د له منځه
وړلو او کمولو موسسې نهه بالعوضه مرستې چې ټول ارزښت یې له  15.6میلیونه ډالرو څخه ډېر وو
د ماین پاکۍ او د افغانستان د بیارغونې موسسې (اومر) ته ورکړې .د دغو بالعوضه مرستو اساسي
هدفونه دا ول چې په افغانستان کې په کلیوالي او ښاري سیمو کې اوسېدونکیو ته د استوګنې خوندي
چاپېریالونه ،او د بې ځایه شویو خلکو د راستنېدنې له پاره ښه شرایط برابر کړي .د مثال به توګه ،د یوې
بالعوضه مرستې په نتیجه کې په کابل ،ننګرهار ،او هرات کې په ټولیزه توګه  2316217مربع فټه
ځمکه چې ماینونه په کې ول او  18ولسونه د ځمکنیو ماینونو او ناچاودو توکو په واسطه متاثر شوي
ول ،پاکه کړای شوه .د سیګار مالي تفتیش ،چې د ډاویس اینډ ایسوسیټس سیرټیفایډ پبلک اکاونټنټس یا پي
اېل اېل سي (ډاویس) له خوا اجرأ شوی دی ،د  15668124ډالرو لګول شویو پیسو بیاکتنه وکړه چې
په هغو کې  15666000د  2010د اپریل د  1او د  2014د مارچ د  31ترمنځ په بالعوضه مرستو کې
حساب شوې وې .پاتې  2124ډالر د متحده ایاالتو حکومت پسې نه وې حساب شوې.

د متحده ایاالتو کانګرس ته راپور
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بشپړ شوي مالي تفتیشونه

• 15-59-FAمالي تفتیش :د متحده ایاالتو
د بهرنیو چارو د وزارت له خوا په
افغانستان کې د ماین پاکۍ ،چاودونکیو
توکیو د له منځه وړلو ،او د ماینونو په هکله
د خبرتیا فعالیتونه :د هغو لګښتونو تفتیش
چې د ماین پاکۍ او د افغانستان د بیارغونې
د موسسې له خوا شوي دي.
• 15-61-FAمالي تفتیش :د متحده ایاالتو
د نړیوالې پرمختیایي ادارې ( )USAIDله
خوا په افغانستان کې په انتخاباتو کې د برخه
اخیستنې پراخ پروګرام :د هغو لګښتونو
تفتیش چې د انتخاباتو او سیاسي پروسې
د پیاوړتیا له پاره شرکت له خوا شوي دي.
• 15-63-FAمالي تفتیش :د متحده ایاالتو
د پوځي واحد له خوا د افغان ملي پولیسو
او افغان ملي اردو د مخابراتي وسایلو
د روزنې او ساتنې پروژې :د هغو لګښتونو
تتفیش چې د  DRSد تخنیکي خدمتونو
د شرکت له خوا شوي دي.
• 15-64-FAمالي تفتیش :د متحده ایاالتو
د نړیوالې پرمختیایي ادارې ( )USAIDله
خوا د افغانستان د رسنیو د انکشاف او
پیاوړتیا پروژه :د هغو لګښتونو تفتیش چې
د انټرنیوز شبکې له خوا شوي دي.
• 15-66-FAمالي تفتیش :د متحده ایاالتو
د پوځي واحد د انجنیري چارو حمایه:
د هغو لګښتونو تفتیش چې د CACI
ټکنالوجیز له خوا شوي دي.
• 15-69-FAمالي تفتیش :د متحده ایاالتو
د بهرنیو چارو د وزارت له خوا د افغانستان
د عدلیې د سکټور د حمایې پروګرام :II
د هغو لګښتونو تفتیش چې د پاسفیک
آرکیټیکچرز او انجنیرز له خوا شوي دي.
• 15-71-FAمالي تفتیش :د متحده ایاالتو
د بهرنیو چارو وزارت اړوند په افغانستان
کې له قربانیانو سره د مرستې او ظرفیت
جوړونې پروګرام :د هغو لګښتونو تفتیش
چې د کلییر پت انټرنېشنل له خوا شوي دي.
• 15-72-FAمالي تفتیش :د متحده ایاالتو
د پوځي واحد اړوند د کورنیو چارو
د وزارت پروګرام :د هغو لګښتونو تفتیش
چې د اېل –  3خدمتونه شرکت له خوا
شوي دي.
• 15-73-FAمالي تفتیش :د متحده ایاالتو
د نړیوالې پرمختیایي ادارې د جنوبي سیمو
د کرنیزې پراختیا پروګرام :د هغو لګښتونو
تفتیش چې د آی آر ډي له خوا شوي دي.
• 15-75-FAمالي تفتیش :د متحده ایاالتو
د نړیوالې پرمختیایي ادارې اړوند ثبات
په کلیدی سیمو غرب کې :د هغو لګښتونو
تفتیش چې د  AECOMد نړیوالې پرمختیایي
ادارې له خوا شوي دي.
• 15-76-FAمالي تفتیش :د متحده ایاالتو
د نړیوالې پرمختیایي ادارې اړوند ثبات
په کلیدی سیمو شرق کې :د هغو لګښتونو
تفتیش چې د  AECOMد نړیوالې پرمختیایي
ادارې له خوا شوي دي.

د سیګار د څارنه فعالیتونه

د کابل جنوب ختیځ ته په کلیوالي سیمو کې ،یو ماین خنثی
کوونکی په خوندي لباس کې د اومر د ماین پاکۍ د موسسې
له پاره کار کوي( .عکس په افغانستان کې د کاناډا
د سفارت له خوا اخیستل شوی دی)

نه حمایه شوي لګښتونه :هغه چې د کافي اندازه
اسنادو په واسطه نه وي حمایه شوي یا دا چې د
مخکې تر مخکې اړتیا وړتایید سند ونه لري.
غیرمجاز لګښتونه :هغه چې د موافقې ،جاري
قوانینو ،یا مقرراتو په اساس منع شوي وي.

سرچینه :د سیګار د تفتیشونو او پلټنو ریاست

ډیویس د اومر په داخلي کنټرولونو کې یوه د موادو کمزورتیا او درې داسې موارد په ګوته کړل چې
په هغو کې له قوانینو ،مقرراتو یا د بالعوضه مرستو له شرایطو او مقرراتو سره د موادو نه مطابقت
ښکاره کېده .اومر د تدارکاتو د فدرالي ادارې د پالیسیو مطابق کار نه وو کړی .په ځانګړې توګه ،ډیویس
ولیدل چې اومر د  2156695ډالرو په ارزښت د موټرو د کرایه کولو له پاره د تدارکاتو یوه رقابتي
پروسه نه وه کارولې .په مشابه ډول ،اومر د امنیتي خوندیتابه د ټیمونو د برابرولو له پاره د تدارکاتو
د رقابت د پروسې اسناد نه لرل ،او نه یې هم د  2830ډالرو د تادیاتو سند درلود .سربېره پر دې،
ډیویس راپور ورکړ چې اومر د نغدو پیسو د اېستنې له پاره د اعظمي حد د ټاکنې له الرې د نغدو پیسو
د استعمال د کمولو له پاره خپلې پالیسۍ هم نه وې تعقیب کړې چې په دې توګه کېدای شي چې د غال
اود پیسو د بدې استفادې احتمال ډېرشي .په پای کې ،ډیویس متوجه شو چې اومر ځایي کارکوونکیو
او قراردادیانو ته په تنخاګانو باندې لګېدلې مالیې په صحیح توګه نه وې منفي کړې.
د داخلي کنټرول د کمزورتیا اود موادو د نه مطابقت د مواردو په نتیجه کې ،ډیویس  2159525ډالر
په نه حمایه شویو لګښتونو کې په ګوته کړل .ډیویس هېڅ غیرمجاز لګښتونه په ګوته نه کړل.
ډیویس د تفتیش په پخوانيو راپورونو او نورو ارزونو بیاکتنه وکړه چې کېدای شوای د ځانګړي هدف
په مالي شرحه باندې یې اثر کړی وای .ډیویس په پخواني تفتیش کې درې نتیجې په ګوته کړې او داسې
پرېکړه یې وکړه چې اومر له هغو څخه دوه مسئلې د تر تفتیش الندې پروژې په برخه کې حل کړي دي.
اومر د مناقصې د یوې رقابتي پروسې د اجرأتو د مستند کولو په برخه کې د تفتیش یوه پخوانۍ موندنه په
صحیح توګه نه ده حل کړې .په دې تفتیش کې هم یوه مشابه موندنه په ګوته شوه.
ډیویس د اومرد ځانګړي هدف د مالي شرحې په هکله یوه اصالح شوې نظریه وړاندې کړه ،او په
نظریه کې هغوی دا ټکی په ګوته کړ چې ډیویس د غیرمجازلګښتونو یو د پام وړ مقدار نه دی اېستلی،
چې ټول  2,159,525شوي دي ،چې په شرحه کې وړاندې کړای شوی دی.
د تفتیش د نتایجو په اساس ،سیګارسپارښتنه کوي چې د متحده ایاالتو د بهرنیو چارو د وزارت
د بالعوضه مرستو مدیر دې:
1.1د مجازتوب په هکله پرېکړه وکړي او لکه څنګه چې مناسبه ده ،په راپور کې په ګوته شوي،
 2,159,525ډالر د پوښتنې وړ مبلغ دې بېرته ترالسه کړي.
2.2اومر ته دې سپارښتنه وکړي چې په راپور کې یاده شوې د داخلي کنټرول یوه ستونزه دې
حل کړي.
3.3اومر ته دې سپارښتنه وکړي چې په راپور کې یادې شوې درې د نه مطابقت ستونزې دې
حل کړي.

 15-61-FAمالي تفتیش :د متحده ایاالتو د نړیوالې پرمختیایي ادارې له خوا په
افغانستان کې په انتخاباتو کې د ګډون پراخ پروګرام

د شویو لګښتونو تفتیش د انتخاباتو او سیاسي پروسې د پیاوړتیا د کنسرسیوم له خوا شوی دی
د  2008کال د سپتمبر پر  28مه ،د متحده ایاالتو نړیوالې پرمختیایي ادارې ( )USAIDد انتخاباتو
او سیاسي پروسې د پیاوړتیا کنسرسیوم ( )CEPPSسره د  40میلیونه ډالرو په ابتدایي لګښت یوه
د همکارۍ موافقه السلیک کړه څو په افغانستان کې په انتخاباتو کې د ګډون پراخ پروګرام حمایه کړي.
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د پروګرام اساسي هدفونه دا ول چې ( )1د کاندیدانو او رایه ورکوونکیو وړتیا پیاوړې کړي چې په
راروانو انتخاباتو کې برخه واخلي ،او ( )2عامه خبرتیا او د انتخاباتو د پروسې نظارت پراخ کړي.
تمه وه چې دغه پروګرام د  2009او  2012په انتخاباتو کې د خلکو یوه مؤثره اوپه خبرتیا والړه برخه
اخیستنه پراخه کړي .او همدارنګه ،داسې مرسته او مالتړ برابر کړي چې په انتخاباتي پروسه کې
شفافیت او پراخه برخه اخیستنه یقیني کړي .د سیګارمالي تفتیش چې د ډیویس له خوا ترسره شو د هغو
 10,040,492ډالرو لګښت بیاکتنه وکړه چې لګښت یې د  2012د اکتوبر له  1څخه د  2013د سپتمبر
تر  30مې پورې په یاده موافقه باندې اچول شوی وو.
ډیویس د  CEPPSپه داخلي کنټرولونو کې دوه د پام وړ کمزورتیاوې او دوه عیبونه په ګوته کړل،
او ویې موندل چې په درې موادو کې د همکارۍ د تړون له شرایطو سره د پام وړ نه مطابقت موجود
دی .په ځانګړې توګه CEPPS ،په دې نه وه توانیدلی چې په فرعي قرادادونو کې د  894,126ډالرو
له پاره د سیالۍ له الرې د تدارکاتو د پروسې له پاره کافي اندازه حمایوي اسناد وړاندې کړي .په نتیجه
کې CEPPS ،نه وه توانېدلی چې ثابته کړي چې دغه لګښتونه د منلو وړ دي ،او دا چې د متحده
ایاالتو حکومت ښایي تر ټولو ښه ارزانه قیمت نه وي ترالسه کړی .سربېره پر دې CEPPS ،داسې
حمایوي اسناد وړاندې نه کړل چې د ټاکلیو مصارفو ،لکه سفر ،د پیسو بدلول ،یا د محلي مالیې د تادیاتو
د وجایبو له پاره د همکارۍ د تړون له اجرأ وړ مقرراتو او شرایطو سره سمون ولري ،چې په نتیجه کې
 175,467ډالر د غیرمشمول لګښتونو په توګه پاتې کیږي.
د داخلي کنټرول د دغو عیبونو او د نه مطابقت د مواردو په نتیجه کې ،ډیویس وموندل چې په
ټولیزه توګه  1,070,576ډالر د پوښتنې وړ دي ،چې په دې کې د  895,109ډالرو حمایوي اسناد نشته
او  175,467ډالرپه غیرمشمول لګښتونو کې راځي.
ډیویډ د پخواني تفتیش راپورونه او نورې ارزونې ،چې کېدای شوای د ځانګړي هدف په مالي شرحه
باندې یې د پام وړ تاثیر کړی وای ،ترالسه کړل او بیاکتنه یې پرې وکړه .ډیویس په پخواني تفتیش
کې د قراردادونو له پاره د انتخاب د نامناسبې پروسې او د اسنادو د ساتنې له پاره د خاصو کنټرولونو
د نشتوالي په برخه کې دوه موندنې ګوته کړې .د اسنادو له بیاکتنې او ارزونې څخه وروسته ،ډیویس دې
نتیجې ته ورسېد چې  CEPPSهغه دوه ستونزې په مناسب ډول حل کړې وې ،او دا چې د نورو ګامونو
اخیستلو ته اړتیا نه وه.
ډیویس د فرعي قراردادونو ،سفر ،او نورو مستقیمو لګښتونو چې په ټولیزه توګه  1,070,576ډالر
د پوښتنې وړ لګښتونه کیږي اړوند د کافي اندازې حمایوي اسنادو د نشتوالي له امله د ځانګړي هدف
د مالي شرحې په هکله یوتعدیل شوی نظر صادر کړ.
د تفتیش د نتایجو په اساس ،سیګار سپارښتنه کوي چې د متحده ایاالتو د نړیوالې پرمختیایي ادارې
( )USAIDد موافقې مدیر:
1.1د مجازتوب په هکله پرېکړه وکړي او لکه څنګه چې مناسبه ده ،په راپور کې په ګوته شوي،
 1,070,576ډالر د پوښتنې وړ مبلغ دې بېرته ترالسه کړي.
 CEPPS2.2ته دې سپارښتنه وکړي چې په راپور کې یادې شوې د داخلي کنټرول څلورستونزې
دې حل کړي.
 CEPPS3.3ته دې سپارښتنه وکړي چې په راپور کې یادې شوې درې د نه مطابقت ستونزې دې
حل کړي.
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 15-63-FAمالي تفتیش :د متحده ایاالتو د پوځي واحد له خوا د افغان ملي پولیسو
او افغان ملي اردو د مخابراتي وسایلو د روزنې او ساتنې پروژې:

د شویو لګښتونو تفتیش د  DRSد تخنیکي خدمتونو د شرکت له خوا شوی دی.
د متحده ایاالتو د اردو د قراردادونو قوماندانۍ ( )ACCد  DRSد تخنیکي خدمتونو شرکت ته دوه
وظیفوي قراردادونه ورکړل .د  2012د جون په 17مه د اردو د قراردادونو قوماندانۍ  0004نمبر
وظیفوي حکم چې ابتدایي مبلغ یې  25میلیونه ډالر وو ،صادر کړ څو افغان ملي پولیسو ته مخابراتي
وسایل او روزنیز مالتړ برابر کړي .د  2012د سپتمبر پر 7مه ،د اردو د قراردادونو قوماندانۍ
 0005نمبر وظیفوي حکم چې ابتدایي مبلغ یې  18میلیونه ډالر وو صادر کړ چې افغان ملي اردو
د مخابرو د مراقبت ،د مواصالتو د مراقبت او د سیستمونو د انجنیرۍ په برخو کې وروزي.
د  2013د سپتمبر له  29مې راهیسې په  0004وظیفوي حکم کې د شپږو تعدیالتو او په  0005وظیفوي
حکم کې د اوو تعدیالتو په راوستلو سره د دغو قراردادونو قېمت  86میلیونه ډالرو ته لوړ کړای شو.
د سیګار مالي تفتیش چې د کرووی هوروات اېل اېل پي (کروهوروات) له خوا ترسره شو ،په هغو
 45,402,656ډالرو لګښت باندې بیاکتنه وکړه چې د  2012د جون له  17څخه د  2013د سپتمبر
تر  29مې پورې په دغو دوه وظیفوي حکمي قراردادونو پسې حساب شوي دي.
کرووي هوروات یو د پام وړعیب په داخلي کنټرولونو کې په ګوته کړ او یو یې د وظیفوي حکمونو
له مقرراتو او شرایطو سره د نه مطابقت مورد وموند .کرو وي شپږ داسې موارد وموندل چې په هغو
کې د  DRSد پروژې رییس په حکومت پسې په اونۍ کې له  72ساعتونو څخه د ډېرې غیرمجاز اضافه
کارۍ لګښتونه حساب کړي ول او دا کار یې د قرارداد کوونکي مدیر له مخکې تر مخکې تایید څخه پرته
کړی وو .ډي آر اېس په دې نه وو توانېدلی چې داسې اسناد وړاندې کړي چې په ټاکلي مهالوېش کې دننه
د دغو استثنأتو له پاره د حکومت تایید وښیي.
د داخلي کنټرول د دغې کمزورتیا او د نه مطابقت د مورد په نتیجه کې ،کروهوروات په ګوته کړه
چې په ټولیزه توګه  1,408ډالر تر پوښتنې الندې لګښتونه دي ،چې ټول یې غیرحمایه شوي یا غیرمستند
لګښتونه دي .کروهوروات هېڅ غیرمجاز لګښتونه په ګوته نه کړل.
کروهوروات هېڅ داسې پخواني تفتیشونه ،بیاکتنې ،یا ارزونې چې د  DRSله خوا د قرارداد تطبیق
پورې اړه ولري یا دا چې د ځانګړي هدف د مالي شرحې مواد وي په ګوته نه کړل.
کروهوروات د  DRSد ځانګړي هدف د مالي شرحې په هکله یو نه تعدیل شوی نظر صادر کړ.
کروهوروات وښودله چې شرحه د تفتیش د مشخصې دورې ترالسه شوي عواید ،ترسره شوي لګښتونه،
او میزان په مناسب ډول ،او د پام وړ ټولو اړخونو په پام کې نیولو سره وړاندې کوي.
د تفتیش د نتایجو په اساس ،سیګار سپارښتنه کوي چې د اردو د قرارداد کولو په قوماندانۍ کې مسؤل
قرارداد کوونکی مدیر:
1.1د مجازتوب په هکله پرېکړه وکړي او لکه څنګه چې مناسبه ده ،په راپور کې په ګوته شوي،
 1,408ډالر د پوښتنې وړمبلغ دې بېرته ترالسه کړي.
 DRS2.2ته دې سپارښتنه وکړي چې په راپور کې یاده شوې د داخلي کنټرول ستونزه دې
حل کړي.
 DRS3.3ته دې سپارښتنه وکړي چې په راپور کې یاده شوې د نه مطابقت ستونزه دې حل کړي.
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 15-64-FAمالي تفتیش :د متحده ایاالتو د نړیوالې پرمختیایي ادارې
( )USAIDد افغانستان د رسنیو د انکشاف او پیاوړتیا پروژه

د هغو لګښتونو تفتیش چې د انټرنیوز شبکې له خوا شوي دي
د  2010په نومبرکې ،د متحده ایاالتو نړیوالې پرمختیایي ادارې ( )USAIDله انټرنیوز شبکې
(انټرنیوز) سره د  21.9میلیونه ډالرو په ارزښت یو د همکارۍ تړون السلیک کړ چې د افغانستان
د رسنیو د انکشاف او پیاوړتیا پروژه تطبیق کړي .د دغې پروژې هدف دا وو چې د افغانستان د رسنیو
سکټور ته د خپرونو د سیمه ییزو سټېشنونو د حمایه کولو ،د محلي رسنۍ د ظرفیتونو د لوړولو ،او
د رسنیو ټکنالوجۍ ته د الس رسي د پراختیا له الرې انکشاف ورکړي .له  13تعدیالتو څخه وروسته،
د همکارۍ د موافقې ټوله تایید شوې بودجه تقریبا  32میلیونه ډالرو ته پورته شوه او د اجرأتو دوره
د  2013د ډسمبر تر 31مې پورې وغزېده .د سیګار مالي تفتیش چې د کروهوروات له خوا ترسره شوی
وو د لګښتونو په  32,697,186ډالرو باندې چې د  2010د نومبر له  1څخه د  2013د ډسمبر تر  31مې
پورې په یادې موافقې پسې حساب شوي ول بیاکتنه وکړه.
کروهوروات د انټرنیوز په داخلي کنټرولونو کې دوه غټې کمزورتیاوې او دوه د پام وړعیبونه په
ګوته کړل ،او درې یې داسې موارد په ګوته کړل چې په هغو کې د همکارۍ د موافقې له مقرراتو او
شرایطو سره مطابقت موجود نه وو .د داخلي کنټرول عیبونه او د نه مطابقت موارد دواړه په ګډه د دې
سبب شول چې د نغدي مدیریت ،د مالي شرحو او څارنې او ارزونې د پالنونو په هکله د راپور ورکولو
د شرایطو ،د پروګرام د عوایدو د سره یوځای کولو ،او د غیرمستقیمو لګښتونو د محاسبې په برخو
کې څلور موندنې رامنځته شي .په «عمومي او اداري» غیرمستقیمو لګښتونو کې د انټرنیوز په محاسبو
کې یو شمېر فرعي ترالسه کوونکیو ته تادیات شامل ول ،په داسې حال کې چې د هغه د مذاکره شوي
غیرمستقیم لګښت د اندازې په موافقه او د تنظیم په اداره کې ټول فرعي تادیات مستثنی شوي ول .په دې
توګه ،ښایي چې انټرنیوز د متحده ایاالتو نړیوالې پرمختیایي ادارې پسې  194,446ډالر اضافي لګښت
حساب کړی وي.
د داخلي کنټرول د دغو کمزورتیاوو او د نه مطابقت د مواردو په نتیجه کې ،کروهوروات په ګوته
کړه چې په ټولیزه توګه  194,446ډالرترپوښتنې الندې لګښتونه دي ،چې ټول یې غیرحمایه شوي یا
غیرمستند لګښتونه دي .په تر پوښتنې الندې لګښتونو کې هېڅ غیرمجاز لګښتونه شامل نه ول.
سربېره پر دې ،کرو هوروات وموندله چې انټرنیوز د دې له پاره چې عاجلې نغدي اړتیاوې پوره
کړي له اړتیا څخه ډېرې پیسې یا فنډونه اېستلي دي چې په نتیجه کې یې د متحده ایاالتو حکومت ته په
ګټه کې  2,717ډالر تاوان وراړولی دی.
کروهوروات هېڅ داسې پخواني تفتیشونه ،بیاکتنې ،یا ارزونې چې د انټرنیوز له خوا د افغانستان
د رسنیو د انکشاف او پیاوړتیا پروژې تطبیق پورې اړه ولري یا دا چې د ځانګړي هدف د مالي شرحې
له پاره مهم وي په ګوته نه کړل.
کروهوروات د انټرنیوز د ځانګړي هدف د مالي شرحې په هکله یو نه تعدیل شوی نظر ورکړ.
کروهوروات وښودله چې شرحه د مشخصې تفتیش شوې دورې ترالسه شوي عواید ،شوي لګښتونه،
او میزان په مناسب ډول ،او د ټولو مهمو اړخونو په پام کې نیولو سره وړاندې کوي.
د تفتیش د نتایجو په اساس ،سیګار سپارښتنه کوي چې د متحده ایاالتو د نړیوالې پرمختیایي ادارې
( )USAIDد قراردادونو مدیر:
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د ښځو د موسسې غړي او د هرات نور اوسېدونکي
د هرات د ملټي میډیا په نوي مرکز کې د یوې ساده ویډیوي
کمرې د کارولو په هکله روزنه ترالسه کوي( .د متحده
ایاالتو د نړیوالې پرمختیایي ادارې عکس)

د سیګار د څارنه فعالیتونه

1.1د مجازتوب په هکله پرېکړه وکړي او لکه څنګه چې مناسبه ده ،په راپورکې په ګوته شوي،
194,446ډالر د پوښتنې وړمبلغ دې بېرته ترالسه کړي.
2.2له انټرنیوز څخه دې  2,717ډالر ګټه ټوله کړي.
3.3انټرنیوزته دې سپارښتنه وکړي چې په راپور کې یادې شوې څلور د داخلي کنټرول ستونزې دې
حل کړي.
4.4انټرنیوزته دې سپارښتنه وکړي چې په راپور کې یادې شوې درې د نه مطابقت ستونزې دې
حل کړي.

 15-66-FAمالي تفتیش :د اردو د انجنیري حمایې څانګه

د  CACIټکنالوجیز له خوا د شویو لګښتونو تفتیش
د  2006د مارچ په 2مه ،د متحده ایاالتو د اردو د قراردادونو قوماندانۍ د  CACIټکنالوجیز شرکت ته
داسې یو قرارداد ورکړ چې په یوه ټاکلي وخت کې به یو شمېر داسې خدمتونه وړاندې کوي چې له پیل
نه یې اندازه معلومه نه وي .د اردو د قراردادونو قوماندانۍ تر دغه قرارداد الندې دوه وظیفوي حکمونه
( 0096او  )0127ورکړل چې ټول ارزښت یې  429میلیونه ډالر وو.
د اردو د قراردادونو قوماندانۍ  0096وظیفوي حکم چې اعظمي ارزښت یې  198میلیونه ډالر
او د اجرأ موده یې د  2010د سپتمبر له 20مې څخه د  2014د فبرورۍ تر 28مې پورې وه د 2010
د سپتمبر په  20مه صادر کړ .د دغه وظیفوي حکم په هدف کې د سیستم انجنیرۍ او تخنیکي مرستې
تر پروګرام الندې انجنیري او د پروګرام مدیریت ،لوجیستیک ،او ټرانسپورټ شامل ول .د مثال په
توګه ،دغه وظیفوي حکم د افغانستان د نشه ییزو توکو پر ضد پولیسو له پاره د مرکزونو د بیارغونې
غوښتنه کوله.
د  2011د سپمتبر په  16مه د اردو د قراردادونو قوماندانۍ  0127وظیفوي حکم صادر کړ،
چې هدف یې دا وو چې د متحده ایاالتو اردو ته انجنیري او لوجیستیيکي حمایه برابره کړي .د دغه
وظیفوي حکم اعظمي قیمت  231میلیونه ډالر ،او د اجرأ موده د  2011د سپتمبر له 16مې څخه
د  2014د سپتمبر تر 15مې پورې وه .د سیګار مالي تفتیش ،چې د کرو هوروات له خوا ترسره شوی
وو د  263,188,060ډالرو په اندازه لګښتونو بیاکتنه شوې وه چې د  2010د سپتمبر له 20مې څخه
د  2014د اپریل تر 30مې پورې په یادو وظیفوي حکمونو باندې حساب شوې وې.
کروهوروات پنځه غټې کمزورتیاوې ،دوه د پام وړعیبونه ،او څلور داسې موارد وموندل چې په
هغو کې د وظیفوي حکمونو له مقرراتو او شرایطو سره مطابقت موجود نه وو .کارمندانو ته د خطري
شرایطو له امله د ځانګړیو تادیاتو په ارزونه کې CACI ،د متحده ایاالتو په حکومت پسې دومره تادیات
حساب کړي ول چې د متحده ایاالتو د بهرنیو چارو د وزارت له  %35اساسي اجورې څخه ډېر ول.
په یو شمېر مواردو کې ،د خطري شرایطو له امله تادیات د اساسي اجورې د تادیاتو له  %50څخه ډېر
شول .همدارنګه CACI ،د کار د اوږدو شویو اونیو د اضافه کارۍ د تادیاتو له پاره د قرارداد کوونکي
مدیر مخکې تر مخکې تایید نه وو ترالسه کړی .په نتیجه کې ،ښایي چې د متحده ایاالتو حکومت
کارګرانو ته دومره اجوره ورکړې وي چې نامناسبه یا غیرضروري وي .البته قرارداد کوونکي مدیر
څرګنده کړه چې د اوږده شوي کار اونۍ په وظیفوي حکم کې شاملې وې او دا یې وښودله چې دا
د اجرأتو د ټولې دورې له پاره ضروري وه .د  0096نمبر وظیفوي حکم د  2011د اګست په 8مه تعدیل
شو ،او د اجرأتو یوه داسې بیاکتل شوې کاري شرحه یې برابره کړه چې د  96ساعتونو اوږدې شوې
کاري اونۍ یې منظورې کړې .البته 0127 ،وظیفوي حکم په مشابه ډول نه وو تعدیل شوی.
د داخلي کنټرول د دغو عیبونو او د نه مطابقت د مواردو په نتیجه کې ،کروهوروات په ټولیزه
توګه  192,708ډالر تر پوښتنې الندې لګښتونو په توګه په ګوته کړل ،چې په دې کې  152,976ډالر
غیرحمایه شوي لګښتونه او  39,732غیرمجاز لګښتونه شامل ول.
کروهوروات هېڅ داسې پخوانۍ بیاکتنې یا ارزونې په ګوته نه کړې چې هغه د ځانګړي هدف په
مالي شرحه باندې یو د پام وړ تاثیر ولري.
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کروهوروات د  CACIد ځانګړي هدف د مالي شرحې په هکله د نظر نه لرلو بیانیه صادره کړه
ځکه چې  CACIد مدیریت د استازیتوب داسې السلیک شوی لیک وړاندې نه کړچې هغه د کمپنۍ
د مالي شرحو صحت تصدیق کړي CACI .یو لیک السلیک نه کړ ځکه چې هغوی داسې احساس کړه
چې په دې هکله اصول نه ول موجود چې د ځانګړي هدف مالي شرحې باید څنګه تیارې شي او په
دې توګه تر داسې لزوم الندې نه راتلل چې یو د مدیریت د استازیتوب لیک دې السلیک کړي .البته،
دغه لیک د متحده ایاالتو د حکومت له خوا د تفتیش له پاره د منل شویو معیارونو الندې د مدیریت
د مسؤلیتونو یوه ضروري برخه دی او له هغه څخه پرته ،کروهوروات نه شوای کولی چې یو نظر
صادر کړي.
د تفتیش د نتایجو په اساس ،سیګار سپارښتنه کوي چې د اردو د قرارداد کولو په قوماندانۍ کې مسؤل
قرارداد کوونکی مدیر:
1.1د مجازتوب په هکله پرېکړه وکړي او لکه څنګه چې مناسبه ده ،په راپور کې په ګوته شوي،
 192,708ډالر د پوښتنې وړ مبلغ دې بېرته ترالسه کړي.
 CACI2.2ته سپارښتنه وکړي چې په راپور کې یادې شوې د داخلي کنټرول اوه ستونزې حل کړي.
 CACI3.3ته سپارښتنه وکړي چې په راپور کې یادې شوې د نه مطابقت څلورستونزې حل کړي.

 15-69-FAمالي تفتیش :د متحده ایاالتو د بهرنیو چارو د وزارت اړوند
د افغانستان د عدلي سکټورحمایوي پروګرام II

د هغو لګښتونو تفتیش چې د پاسیفیک آرکیټیکټس اینډ انجنیرز شرکت له خوا شوي دي.
د  2010د می په 31مه ،د متحده ایاالتو د بهرنیو چارو وزارت پاسیفیک آرکیټیکټس اینډ انجنیرز شرکت
( )PAEته د  24میلیونه ډالرو په ارزښت یو وظیفوي حکم صادر کړ چې د افغانستان د عدلي سکټور
حمایوي پروګرام  (JSSP II) IIتطبیق کړي .د دغه پروګرام هدف دا وو چې تخنیکي مرسته او روزنه
وړاندې کړي اوپه دې توګه د عدلي موسساتو او کارپوهانو ظرفیتونه پیاوړي کړي څو د افغانستان خلکو
ته مناسب او مؤثرعدلي خدمتونه ترسره کړي .له ورپسې تعدیالتو څخه وروسته ،د پروګرام تمویل
له  144میلیونه ډالرو څخه پورته الړ ،او د اجرأتو دوره د  2013د سپتمبر تر 24مې پورې وغزېده.
د سیګار مالي تفتیش چې د کروهووارت له خوا وشو په هغو  139,538,326ډالرو باندې چې لګول
شوي دي او د  2010د می له 31مې څخه د  2013د سپتمبر تر 24مې پورې په نوموړي وظیفوي حکم
پسې حساب شوي دي بیاکتنه وکړه.
کروهوروات یوه غټه کمزوري په داخلي کنټرولونو کې او یو د نه مطابقت مورد په اجرأ وړ
مقرراتو کې وموندل .کروهوروات وموندله چې  PAEد ملکیت د مدیریت په برخه کې د تدارکاتو
له فدرالي پالیسیو سره سم کار نه دی کړی .په ځانګړې توګه PAE ،نه وه توانېدلې چې د وظیفوي
حکم اړوند حکومتي ملکیتونو په هکله د موجودۍ بشپړ لست وړاندې کړي .کروهوروات همدارنګه
د  2012په اګست او د  2013په سپتمبر کې د موجودۍ د اخیستل شویو لستونو ترمنځ توپیرونه وموندل،
او داسې پرېکړه یې وکړه چې  PAEداسې یوه الره چاره نه ده لټولې چې دغه توپیرونه له منځه وېسي.
د داخلي کنټرول د عیب او د نه مطابقت د مورد په نتیجه کې ،کروهوروات په مجموعي توګه
 6,458ډالر داسې په ګوته کړل چې د پوښتنې وړ ول ،چې ټول یې نه حمایه شوي یا بې اسنادو لګښتونه
ول .کروهوروات هېڅ غیرمجاز لګښتونه په ګوته نه کړل.
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کروهوروات هېڅ داسې پخوانۍ بیاکتنې یا ارزونې په ګوته نه کړې چې د افغانستان د عدلي سکټور
د حمایوي پروګرام له خوا د  PAEتطبیق پورې اړه ولري یا دا چې د ځانګړي هدف د مالي شرحې له
پاره مهمې وي.
کروهوروات د  PAEد ځانګړي هدف د مالي شرحې په هکله یو غیرتعدیل شوی نظر خپور کړ،
او دا یې یاده کړه چې هغه د تفتیش شوې دورې له پاره د موادو په ټولواړخونو کې ،د ترالسه شویو
عوایدو ،شویو لګښتونو ،او میزان په هکله مناسب معلومات وړاندې کوي.
د تفتیش د نتایجو په اساس ،سیګارسپارښتنه کوي چې د متحده ایاالتو د بهرنیو چارو وزارت کې
د قرارداد کولو مسؤل مدیر:
1.1د مجازتوب په هکله پرېکړه وکړي او لکه څنګه چې مناسبه ده ،په راپورکې په ګوته شوي،
 6,458ډالر د پوښتنې وړمبلغ دې بېرته ترالسه کړي.
 PAE2.2ته سپارښتنه وکړي چې په راپورکې یاده شوې د داخلي کنټرول یوه ستونزه حل کړي.
 PAE3.3ته سپارښتنه وکړي چې په راپور کې یاده شوې د نه مطابقت یوه ستونزه حل کړي.

 15-71-FAمالي تفتیش :د متحده ایاالتو د بهرنیو چارو د وزارت اړوند په
افغانستان کې له قربانیانو سره د مرستې او ظرفیت جوړونې ګډ پرورګرام

د هغو لګښتونو تفتیش چې د کلییر پت انټرنینشل له خوا شوي دي.
د  2010د مارچ په 9مه ،د متحده ایاالتو د بهرنیو چارو وزارت کلییر پت انټرنیشنل ( )CPIته
 3,000,000ډالر بالعوضه مرسته ورکړه چې په افغانستان کې له قربانیانو سره د مرستې او ظرفیت
جوړونې ګډ پروګرام ( )IVA-CBPحمایه کړي .د دغه پروګرام هدف دا وو چې د متحده ایاالتو
د مرستې اندازه او ساحه د جګړې د پاتې چاودونکیو توکو لکه ماینونو او ناچاودو توکو قربانیانو ته
پراخه کړي .له درې نورو اضافي مرستو څخه وروسته ،د پروګرام تمویل  12,988,530ډالرو ته پورته
شو ،او د اجرأتو دوره د  2014د مارچ 31مې ته وغزېده .د سیګار مالي تفتیش چې د کروهوروات
له خوا ترسره شو په  12,988,530ډالرو چې په لګښتونو لګېدلې او د  2010د مارچ له 9مې څخه
د  2014د مارچ تر 31مې پورې په بالعوضه مرستې پسې حساب شوې وې بیاکتنه وکړه.
کروهوروات د  CPIپه داخلي کنټرولونو کې پنځه مادي کمزورۍ او پنځه د نه مطابقت موارد
چې د  IVA-CBPد بالعوضه مرستو له مقرراتو او شرایطو سره یې لرل وموندل .په ځانګړې توګه،
کروهوروات دا نتیجه ترالسه نه کړه چې آیا  11آویزونه چې له  4.8میلیونه ډالرو څخه ډېر ارزښت
یې درلود له بیا تمویل څخه مخکې لګېدلي ول یا دا چې د  CPIغیرمستقیم لګښتونه په مناسب ډول
محاسبه شوي ول .سربېره پر دې ،کروهوروات وموندله چې د مصارفو اکثرو معاملو د بیاکتنې ثبوتونه
نه لرل ،او دا چې حمایه کوونکي اسناد یې موجود نه ول .په نتیجه کې ،کروهوروات ونه شوای کولی
چې پرېکړه وکړي چې آیا دغه لګښتونه مجاز ول او په بالعوضه مرستو پسې حسابېدای شوای ،او
په دې توګه یې په حکومت پسې د حساب شویو نه حمایه شویو آویزونو د نه مطابقت د پام وړ ستونزې
رابرسېره کړې .کروهوروات همدارنګه ډېر داسې موارد ولیدل چې په هغو کې وسایل د متحده ایاالتو
د بهرنیو چارو د وزارت له منظورۍ څخه پرته ایسته غورځول شوی ول .کروهوروات همدارنګه
 98,618ډالر تر پوښتنې الندې لګښتونه وموندل چې د سیالۍ له الرې د مناقصې له پاره یې حمایه
کوونکي اسناد نه لرل.
د داخلي کنټرول د دغو عیبونو او د نه مطابقت د مواردو په نتیجه کې ،کروهوروات په مجموعي
توګه  5,390,804ډالر د پوښتنې وړ لګښتونه په ګوته کړل ،چې ټول یې نه حمایه شوي لګښتونه ول.
کروهوروات هېڅ غیرمجاز لګښتونه په ګوته نه کړل.
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کروهوروات د  IVA-CBPپه هکله د  CPIد کار په اړوندو پخوانيو د تفتیش راپورونو باندې
بیاکتنه وکړه او دې نتیجې ته ورسېد چې داسې پخوانۍ موندنې نه وې موجودې چې د دغه تفتیش په
جریان کې دې تعقیب ته ضرورت ولري.
کروهوروات د  CPIد ځانګړي هدف په مالي شرحه باندې یوه د نظر نه لرلو بیانیه صادره کړه
ځکه چې  CPIد مدیریت د استازیتوب یو السلیک شوی لیک ،چې هغه د یوې کمپنۍ مالي شرحې
تایید کړي او باید داسې غیرقانوني کارونه څرګند کړي چې د تفتیش په جریان کې پېښېږي ،وړاندې نه
کړ .دغه لیک د حکومت د تفتیش د معیارونو په اساس د مدیریت د مسؤلیتونو یو ضروري جز دی.
د  CPIمشر مالي مدیر وویل چې هغه وخت چې د دغې پروژې ډېره برخه تطبیقېدله نوموړی د CPI
کارمند نه وو .له دې امله ،هغه په دې کې د راحت احساس نه کاوه چې د مدیریت د استازیتوب لیک دې
السلیک کړي.
د تفتیش د نتایجو په اساس ،سیګار سپارښتنه کوي چې د متحده ایاالتو د بهرنیو چارو وزارت
د بالعوضه مرستومدیر:
1.1د مجازتوب په هکله پرېکړه وکړي او لکه څنګه چې مناسبه ده ،په راپورکې په ګوته شوي،
 5,390,804ډالر د پوښتنې وړمبلغ دې بېرته ترالسه کړي.
 CPI2.2ته سپارښتنه وکړي چې په راپورکې یادې شوې د داخلي کنټرول پنځه ستونزې حل کړي.
 CPI3.3ته سپارښتنه وکړي چې په راپورکې یادې شوې د نه مطابقت پنځه ستونزې حل کړي.

 15-72-FAمالي تفتیش :د متحده ایاالتو د اردو د واحد اړوند د کورنیو چارو
د وزارت پروګرام

د هغو لګښتونو تفتیش چې د  L-3خدمتونه شرکت له خوا شوي دي.
د  2010د اپریل په  30مه ،د متحده ایاالتو د اردو د قراردادونو قوماندانۍ د  32.2میلیونه ډالرو په ارزښت
یو یو کلن قرارداد اېل –  3خدمتونه شرکت (اېل –  )3ته چې په  2015کال کې یې نوم په انجیلیټي اېل
اېل سي (انجیلیټي) باندې اړولی دی ،ورکړ – څو د کورنیو چارو د وزارت پروګرام پلی کړي .د دغه
قرارداد هدف دا وو چې د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت وړتیاوو ته د انکشاف ورکولو په برخه
کې مرسته وکړي څو په خپلواک ډول د افغان ملي پولیسو د پالن ،پروګرام ،او مدیریت په برخو کې کار
وکړي .له تعقیبي تعدیالتو څخه وروسته ،د پروګرام مالي تمویل  24.5میلیونه ډالرو ته راښکته کړای شو
او د پروګرام د بشپړولو نېټه د  2011د اپریل  30مه وټاکل شوه .د سیګار مالي تفتیش ،چې د کروهوروات
له خوا ترسره شوی دی په هغو  24,285,460ډالرو باندې ،چې د  2010د می له  10مې څخه د  2011د
اپریل تر 30مې پورې په قرارداد پسې په لګښتونو کې حساب شوي دي ،بیاکتنه وکړه.

د متحده ایاالتو د اردو د قراردادونو قوماندانۍ یو قرارداد د دې له پاره ورکړچې د افغان ملي پولیسو د ارکانو لکه
د افغان ملي پولیسو د عامه نظم د افسرانو په شمول د کورنیو چارو د وزارت وړتیاوو ته په انکشاف ورکولو کې مرسته
وکړي( .د کورنیو چارو د وزارت عکس چې عبیدهللا بهرام او فواد واحدي اخیستی دی)
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کروهوروات په داخلي کنټرول کې دوه د پام وړعیبونه او د قرارداد له مقرراتو او شرایطو سره
د نه مطابقت یو مورد په ګوته کړ .په داخلي کنټرول کې عیبونه او د نه مطابقت یو مورد په ګډه د نغدي
مدیریت د پروسیجرونو او مالي راپور ورکوونې په برخه کې د دوه موندنو سبب وګرځېدل .په مشخص
ډول ،کروهوروات څلور داسې آویزونه په ګوته کړل چې حکومت ته د تادیاتو له پاره له سپارلو
څخه مخکې یې د  L-3د مدیریت له خوا په صحیح توګه بیاکتنه او تایید نه ول شوي .سربېره پر دې،
 L-3د قرارداد د څارنې راپورونه چې حکومت یې غوښتنه کوله وړاندې نه کړل.
کروهوروات هېڅ داسې د پوښتنې وړلګښتونه په ګوته نه کړل چې نه حمایه شوي لګښتونه یا
غیرمجاز لګښتونه په کې شامل وي.
کروهوروات داسې پخوانۍ بیاکتنې یا ارزونې په ګوته نه کړې چې هغه د کورنیو چارو د وزارت په
پروګرام د  L-3تطبیقاتو پورې اړه ولري یا دا چې د ځانګړي هدف د مالي شرحې له پاره مهمې وي.
کروهوروات د  L-3د ځانګړي هدف د مالي شرحې په هکله یو نه تعدیل شوی نظر صادر کړ ،او
دا یې یاده کړه چې هغه د تفتیش د ښودل شوې دورې له پاره د موادو په ټولو اړخونو کې ،ترالسه شوي
عواید ،شوي لګښتونه ،او میزان په مناسب ډول وړاندې کوي.
د دې تفتیش په ټول بهیر کې  L-3یو قراردادي وو L-3 .په  2015کال کې خپله نښه په اینجیلیټي
باندې واړوله .په نتیجه کې ،د سیګار سپارښتنې اینجیلیټي ته راجع کیږي ،چې اوس د  L-3د کار اړوند
د هرو موندنو او ستونزو مسؤل دی او د حلولو له پاره یې باید حساب کتاب ورکړي .د تفتیش د نتایجو په
اساس ،سیګار سپارښتنه کوي چې د متحده ایاالتو د اردو په قوماندانۍ کې د قراردادونو مسؤل مدیر:
1.1انجیلیټي ته سپارښتنه وکړي چې په راپور کې یادې شوې د داخلي کنټرول دوه ستونزې حل
کړي.
2.2انجیلیټي ته سپارښتنه وکړي چې په راپور کې یاده شوې د نه مطابقت یوه ستونزه حل کړي.

 15-73-FAمالي تفتیش :د متحده ایاالتو د نړیوالې پرمختیایي ادارې د جنوبي
سیمو کرنیز پرمختیایي پروګرام

د آی آر ډي له خوا د شویو لګښتونو تفتیش
د  2011د اګست په 27مه ،د متحده ایاالتو نړیوالې پرمختیایي ادارې ( )USAIDله آی آر ډي سره
د تقریبا  65میلیونه ډالروپه ارزښت یوه د همکارۍ هوکړه وکړه څو د جنوبي سیمو کرنیز انکشافي
( )SRADپروګرام پلی کړي .د جنوبي سیمود کرنیز انکشافي پروګرام اساسي هدفونه دا ول چې
اقتصادي ثبات پیاوړی کړي او د افغانستان په جنوبي؛ کندهار او هلمند والیتونو کې اوږدمهالي کرنیز
انکشاف ته وده ورکړي .د همکارۍ د تړون د اجرأتو لومړۍ دوره د  2012د اګست په 31مه پای ته
ورسېده .تر شپږو تعدیالتو وروسته ،د اجرأتو دوره د  2012د اکتوبر تر 15مې پورې وغزېده ،او
د پروګرام مالي تمویل  70میلیونه ډالرو ته پورته شو .د سیګار مالي تفتیش چې د کرو هوروات له خوا
ترسره شو ،په هغو  69,834,921ډالرو باندې چې لګېدلي او د  2011د اګست له 27مې څخه د 2012
د اکتوبر تر  15مې پورې په قرارداد پسې حساب شوي ول ،بیاکتنه وکړه.
کروهوروات دوه غټې کمزورتیاوې او په داخلي کنټرول کې یو د پام وړعیب ،او د همکارۍ
د قرارداد له مقرراتو او شرایطو سره د نه مطابقت څلورموارد په ګوته کړل .په مشخص ډول ،هغسې
چې د فدرالي مقرراتو قانون یې غوښتنه کوله د بازار د مناسب قیمت پر ځای آی ار ډي د مرسته شویو
شیانو له پاره تر ټولو لوړ ارزښت استعمال کړ .سربېره پر دې ،د همکارۍ د تړون په اساس آی آر ډي
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له  5میلیونه ډالرو څخه د لوړ قیمت لرونکیو محلي تدارکاتو له پاره د متحده ایاالتود نړیوالې پرمختیایي
ادارې ( )USAIDتایید ته اړتیا لرله ،په داسې حال کې چې آی آر ډي د هغو محلي تدارکاتو له پاره چې
له  5میلیونه ډالرو څخه لوړ قیمت یې درلود تایید نه وو ترالسه کړی ځکه چې آی آر ډي باور درلود
چې د همکارۍ په تړون کې  1نمبر تعدیل هغه شرط لغوه کړی دی .خو لکه څنګه چې د متحده ایاالتو
نړیوالې پرمختیایي ادارې د دې خبرې پخلی کړی دی ،یادې ادارې هغه شرط نه وو لغوه کړی ،او ال
هم د هغو محلي تدارکاتو له پاره چې قیمت یې له  5میلیونه ډالرو څخه ډېر وو تایید ترالسه کولو ته اړتیا
پرځای پاتې وه.
په داخلي کنټرول کې د دغو عیبونو او د نه مطابقت د مواردو په نتیجه کې ،کرو هوروات
 28,417,356ډالر د پوښتنې وړ مبلغ په توګه کړ ،چې ټول یې نه حمایه شوي لګښتونه ول.
کروهوروات هېڅ غیرمجاز لګښتونه په ګوته نه کړل.
کرو هوروات د تفتیش په دوه داسې راپورونو باندې بیاکتنه وکړه چې د جنوبي سیمو د کرنیز
انکشاف ( )SRADپروګرام د هغوی د کار په ساحه کې شامل وو .البته ،په پروګرام کې داسې هېڅ
موندنې یا ستونزې نه وې چې تعقیبولو ته دې اړتیا ولري.
کروهوروات د آی آرډي د ځانګړي هدف د مالي شرحې په هکله یو نه تعدیل شوی نظر صادر کړ،
او دا یې یاده کړه چې هغه د تفتیش د ښودل شوې دورې له پاره د موادو په ټولو اړخونو کې ،تر السه
شوي عواید ،شوي لګښتونه ،او میزان په مناسب ډول وړاندې کوي.
د تفتیش د نتایجو په اساس ،سیګارسپارښتنه کوي چې د متحده ایاالتو په نړیواله پرمختایي اداره
( )USAIDکې د موافقې مسؤل دفتر:
1.1د مجازتوب په هکله پرېکړه وکړي او لکه څنګه چې مناسبه ده ،په راپورکې په ګوته شوي،
 28,417,356ډالر د پوښتنې وړمبلغ دې بېرته ترالسه کړي.
2.2آی آر ډي ته سپارښتنه وکړي چې په راپورکې یادې شوې د داخلي کنټرول درې ستونزې
حل کړي.
3.3آی آر ډي ته سپارښتتنه وکړي چې په راپور کې یادې شوې د نه مطابقت څلورستونزې حل کړي.

 15-75-FAمالي تفتیش :د متحده ایاالتو د نړیوالې پرمختیایي ادارې اړوند ثبات په
مهمو سیمو کې – غرب

د  AECOMد نړیوالې پرمختیایي ادارې له خوا د شویو لګښتونو تفتیش
د  2012د جنورۍ په 29مه ،د متحده ایاالتو نړیوالې پرمختیايي ادارې ()USAID
د  62,998,824ډالرو په ارزښت یو قرارداد د  AECOMنړیوال پرمختیایي شرکت ()AECOM
ته ورکړ چې د غرب په مهمو سیمو کې د ثبات پروګرام حمایه کړي .د پروګرام ابتدایی هدف دا وو چې
د افغانستان په لویدیځو سیمو کې د حکومت د اساسي خدمتونو د وړاندې کولو او له والیتي حکومتونو
سره په همغږۍ کې د ولسونو په مشرۍ نوښتونو د تطبیقاتو له الرې ثبات ته وده ورکړي .تر اتو تعدیالتو
وروسته ،د پروګرام مالي تمویل  54میلیونه ډالرو ته راښکته شو ،او د اجرأتو دوره د  2015د اګست
تر 31مې پورې وغزېده .د سیګار مالي تفتیش ،چې د ویلیام اډلي اینډ کمپني -ډي سي اېل اېل پي (ویلیام
اډلي) له خوا ترسره شو ،په هغو  34,412,722ډالرو باندې چې د  2012د جنورۍ له 29مې څخه
د  2014د اګست تر 31مې پورې په قرارداد باندې حساب شوې وې ،بیاکتنه وکړه.
ویلیامز اډلي په داخلي کنټرول کې یو عیب په ګوته کړ او د نه مطابقت موارد یې ونه موندل.
 AECOMد ریکارډونو د مدیریت او په مناسبه توګه د لګښتونو د محاسبې له پاره د تدارکاتو په فدرالي
پالیسیو باندې برابر نه وو .په مشخص ډول ،ویلیامز اډلي یاده کړه چې د اوو معاملو له پاره حمایوي
اسناد چې ټول  284میلیونه ډالر کیږي د  AECOMله عمومي لیجر (د وروستۍ محاسبې کتاب) سره
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د  USAIDله خوا یوه ورکول شوي قرارداد د ثبات په مهمو سیمو کې ( – )SIKAلویدیځ ،د پروګرام هدفونه حمایه
کړل چې غوښتل یې چې اساسي حکومتي خدمتونه وړاندې ،او د ولس تر مشرۍ الندې نوښتونه پلي کړي .په دغو
کارونو کې د خارستان د ولسي خلکو له خوا د اضافي اوبو د شبکو پاکول هم شامل وو( .د  USAIDعکس)

برابر نه ول .ویلیامز اډلي داسې وموندله چې دغه د پوښتنې وړلګښتونه له دې امله دي چې AECOM
د هغو مبلغونو له پاره چې آویزونه یې ورته صادر کړي دي د افغانۍ – امریکایي ډالرو د اړونې
نرخونه له هغو نرخونو څخه چې د هغه په ریکارډونو کې دي فرق لري.
د داخلي کنټرول د عیب په نتیجه کې ،ویلیامز ایډلي په ټولیزه توګه  284ډالر د پوښتنې وړ لګښتونو
په توګه په ګوته کړل ،چې ټول یې نه حمایه شوي یا بې اسنادو لګښتونه ول .د پوښتنې وړ لګښتونو کې
کوم غیرمجاز لګښتونه شامل نه ول.
ویلیامز ایډلي د پخواني تفتیش راپورونه او نورې ارزونې ترالسه کړل او بیاکتنه یې پرې وکړه چې
کېدای شوای د ځانګړي هدف په مالي شرحه باندې یې د موادو له مخې اغېز لرلی وای .ویلیامز ایډلي
د سیګار د  2014د سپتمبر له مالي تفتیش څخه د پخواني تفتیش پنځه موندنې په ګوته کړې چې د دې
تفتیش ساحې پورې مربوطې وې (وګورئ سیګار  ،14-94-FAد  USAIDافغانستان لیرې پرتې ټولنې
ته د الس رسي پروګرام :د هغو لګښتونو تفتیش چې د  AECOMانټرنېشنل پرمختیایي شرکت له
خوا شوي دي .)11/3/2014 ،د پخواني تفتیش له پنځو موندنو څخه درې د اسنادو ساتنې پورې تړلې
وې – دا داسې یوه ستونزه وه چې په دې تفتیش کې هم وه .د اسنادو له بیاکتنې او ارزونې څخه وروسته،
ویلیامز ایډلي تصمیم ونیو چې  AECOMد هغو سپارښتنو په هکله چې دغه موندنې یې حل کړې کافي
اندازه اصالحي ګامونه اخیستي ول.
ویلیامز ایډلي د  AECOMد ځانګړي هدف د مالي شرحې په هکله یو نه تعدیل شوی نظر صادر
کړ ،او دا یې یاده کړه چې هغه د تفتیش شوې دورې له پاره د موادو په ټولواړخونو کې ،د ترالسه شویو
عوایدو ،شویو لګښتونو ،او میزان په هکله مناسب معلومات وړاندې کوي.
د تفتیش د نتایجو په اساس ،سیګارسپارښتنه کوي چې د افغانستان له پاره د  USAIDد قراردادونو
مسؤل مدیر دې:
1.1د مجازتوب په هکله پرېکړه وکړي او لکه څنګه چې مناسبه ده ،په راپورکې په ګوته شوي
 284ډالر د پوښتنې وړمبلغ دې بېرته ترالسه کړي.
 AECOM2.2ته دې سپارښتنه وکړي چې په راپورکې یاده شوې د داخلي کنټرول یوه ستونزه
حل کړي.
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 15-76-FAمالي تفتیش :د متحده ایاالتو د نړیوالې پرمختیایي ادارې اړوند ثبات په
مهمو سیمو کې – شرق پروګرام

د  AECOMد نړیوالې پرمختیایي ادارې له خوا د شویو لګښتونو تفتیش
د  2011د ډسمبر په 7مه ،د متحده ایاالتو نړیوالې پرمختیایي ادارې ()USAID
د  177,054,663ډالرو په ارزښت یو  18میاشتنی قرارداد  AECOMته ورکړ چې ثبات په مهمو
سیمو کې – ختیځ پروګرام حمایه کړي .د پروګرام ابتدایی هدف دا وو چې د افغانستان په ختیځو سیمو
کې د حکومت د اساسي خدمتونو د وړاندې کولو او له والیتي حکومتونو سره په همغږۍ کې د ولسونو
په مشرۍ نوښتونو د تطبیقاتو له الرې ثبات ته وده ورکړي .تر پنځو تعدیالتو وروسته ،اساسي دوره
د  2014د مارچ 6مې ته وغزېده ،او  18میاشتې نوره هم اوږده شوه .د سیګار مالي تفتیش ،چې د ویلیام
ایډلي له خوا ترسره شو ،په هغو  82,925,502ډالرو لګښتونو باندې چې د  2011د ډسمبر له 7مې څخه
د  2014د اګست تر 31مې.
پورې په قرارداد باندې حساب شوې وې ،بیاکتنه وکړه .ویلیامز ایډلي په داخلي کنټرول کې یوعیب
په ګوته کړ او د موادو د نه مطابقت هېڅ موارد یې ونه موندل AECOM .د یوه کارمند د قرارداد
اسناد نه وو ساتلي چې ویلیامز ایډلي یې دې ته برابر کړ چې د تنخا په مربوطه لګښتونو کې د 6,807
ډالرو په هکله پوښتنه وکړي .سربېره پر دې ویلیامز ایډلي ولیدل چې د دوه معاملو حمایوي اسناد چې
ټول  121ډالر کېدل د  AECOMد محاسبې له عمومي کتاب یا لیجر سره برابر نه ول .ویلیامز ایډلي
وموندل چې دغه د پوښتنې وړ لګښتونه د دې په نتیجه کې رامنځته شوي ول چې  AECOMد افغانۍ –
امریکایي ډالر د اړولو د نرخ له پاره یو ډول آویزونه صادرول خو په ریکارډونو کې یې بل ډول ساتل.
د داخلي کنټرول د عیب له امله ،ویلیامز ایډلي په مجموعي توګه  6,928ډالر د پوښتنې وړ مبلغ
په توګه په ګوته کړل ،چې ټول یې د اسنادو په واسطه نه حمایه شوي لګښتونه ول .تر پوښتنې الندې
لګښتونو کې هېڅ غیرمجاز لګښتونه شامل نه ول.
ویلیامز ایډلي د پخواني تفتیش راپورونه او نورې ارزونې ترالسه کړل او بیاکتنه یې پرې وکړه چې
کېدای شوای د ځانګړي هدف په مالي شرحه باندې یې د موادو له مخې اغېز لرلی وای .ویلیامز ایډلي
د سیګار د  2014د سپتمبر له مالي تفتیش څخه د پخواني تفتیش پنځه موندنې په ګوته کړې چې د دې
تفتیش ساحې پورې مربوطې وې (وګورئ سیګار  ،14-94-FAد  USAIDافغانستان لیرې پرتې ټولنې
ته د الس رسي پروګرام :د هغو لګښتونو تفتیش چې د  AECOMانټرنېشنل پرمختیایي شرکت له خوا
شوي دي .)11/3/2014 ،د پخواني تفتیش له پنځو موندنو څخه درې د اسنادو ساتنې پورې تړلې وې
– دا داسې یوه ستونزه وه چې په دې تفتیش کې هم وه .د اسنادو له بیاکتنې او ارزونې څخه وروسته،
ویلیامز ایډلي تصمیم ونیو چې  AECOMد هغو سپارښتنو په هکله چې دغه موندنې یې حل کړې کافي
اندازه اصالحي ګامونه اخیستي ول.
ویلیامز ایډلي د  AECOMد ځانګړي هدف د مالي شرحې په هکله یو نه تعدیل شوی نظر صادر
کړ ،او دا یې یاده کړه چې هغه د تفتیش شوې دورې له پاره د موادو په ټولواړخونو کې ،د ترالسه شویو
عوایدو ،شویو لګښتونو ،او میزان په هکله مناسب معلومات وړاندې کوي.
د تفتیش د نتایجو په اساس ،سیګار سپارښتنه کوي چې د افغانستان له پاره د  USAIDد قراردادونو
مسؤل مدیر دې:
1.1د مجازتوب په هکله پرېکړه وکړي او لکه څنګه چې مناسبه ده ،په راپورکې په ګوته شوي
 6,928ډالر د پوښتنې وړمبلغ دې بېرته ترالسه کړي.
 AECOM2.2ته دې سپارښتنه وکړي چې په راپورکې یاده شوې د داخلي کنټرول ستونزه حل کړي.

د متحده ایاالتو کانګرس ته راپور
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پلټنې
د پلټنې خپاره شوي راپورونه

بشپړې شوې پلټنې

• 15-70-IPپلټنه :د نشه ییزو توکو پرضد
د مبارزې په عدلي مرکز کې د توقیف
مرکز :د پروژې ساختمان د قرارداد اکثر
شرایط پوره کړي دي ،خو دوه عیبونه په
کې باید له منځه وېوړل شي.
• 15-74-IPپلټنه :په کندهارهوایي ډګر
کې د  14.7میلیونه ډالرو په ارزښت
د ساتنځی مرکز :د تعمیراتي چارو ځنډ
د دې مخه ونیوله چې یاد مرکز دې له
غوښتنې سره سم وکارول شي.

په دې درې میاشتنۍ موده یا ربعه کې سیګار دوه د پلټنې راپورونه خپاره کړل .یوه راپور وموندله
چې په  CNJCکې د پروژې تعمیراتي چارو تر ډېره حده د قرارداد شرایط پوره کړي دي ،خو دوه
تعمیراتي عیبونه په کې شته ،او دا چې د توقیف مرکز له غوښتنې سره سم کارول کیږي .یوه دویم راپور
بیا وموندله چې په کندهار هوایي ډګر کې د  DLAساتنځی ( )warehouseسره له دې چې کوچنی
عیبونه یې لرل ښه جوړ شوی وو ،خو په تعمیراتي چارو کې اوږده ځنډونه د دې سبب شول چې دغه
مرکز هېڅ ونه کارول شي.

 15-70-IPپلټنه :د نشه ییزو توکو پرضد د مبارزې په عدلي مرکز کې
د توقیف مرکز

د پروژې ساختمان د قرارداد اکثر شرایط پوره کړي دي ،خو دوه عیبونه په کې باید له منځه الړ شي.
د  2012د اپریل په 12مه ،د متحده ایاالتو د بهرنیوچارو د وزارت د سیمه ییزو تدارکاتو حمایوي ادارې
د  2میلیونه ډالرو په ارزښت د ثابت قېمت یو قرارداد ضیاء احمدزی تعمیراتي شرکت ( )ZACCته
چې یو افغاني شرکت دی ورکړ ،څو په کابل کې د نشه ییزو توکو پرضد د مبارزې په عدلي مرکز
( )CNJCکې یو نوی د توقیف مرکز جوړ کړي چې د توقیف د پخواني مرکز له پاره د متمم په توګه
کار وکړي .د متحده ایاالتو د بهرنیو چارو د وزارت د نشه ییزو توکو او د قانون د تنفیذ د چارو نړیوالې
څانګې ( )INLد توقیف د دغه نوي مرکز د جوړونې له پاره پیسې ورکړې .مرکز داسې جوړ شو
چې کولی یې شوای چې  300داسې توقیف شوي کسان چې د محاکمې له پاره انتظار کوي ځای کړي.
د  CNJCپه محوطه یا کمپاونډ کې ګڼې ودانۍ موجودې دي چې مخې ته یې یوه دروازه او یو سرحد
موجود دی ،او دا ټول بیا په کابل کې د نړیوال هوایي ډګر شمال خوا ته په یوه لوی او په کلک ډول
ساتل کېدونکې محوطه کې واقع دي .په دغه محوطه کې نورې امریکایي او افغان ادارې ،لکه د متحده
ایاالتو د نشه ییزو توکو پرضد د مبارزې اداره او د افغانستان د نشه ییزو توکو پرضد د مبارزې پولیس،
موجودې دي.
له ضیاء احمدزي تعمیراتي شرکت ( )ZACCڅخه غوښتنه داسې وه چې د انګلیسي د  Tتوري په
بڼه یو دوه منزله تعمیرچې په دواړو منزلونو کې یې د بندیانو کوچنۍ خونې ،یوه د مالقات ساحه ،یوه
د تمرین حوېلۍ ،او کټاره ،او همدارنګه برېښنا ،اوبه ،او د اضافي اوبو د وتلو سیستمونه چې له موجودو
سیستمونو سره تړلي وي ،جوړ کړي .ضیاء احمدزي تعمیراتي شرکت ته د یادښت له ترالسه کولو
څخه نیولې  365ورځې وخت ورکول شوی وو چې د  2012د جون له 18مې څخه کار پیل کړي او
دغه وداني جوړه کړي .په قرارداد کې دوه تعدیالتو د قرارداد ارزښت  2.1میلیون ډالرو ته پورته کړ
او د اجرأتو موده یې د  2013د ډسمبر تر 16مې پورې اوږده کړه .دغه وداني بشپړه شوه او د 2013
د ډسمبر په 23مه په رسمي توګه افغان حکومت ته په الس ورکول شوه.
د دغې پلټنې هدفونه دا ول چې پرېکړه وکړي چې آیا ( )1کار د قرارداد له شرایطو او د اجرأ وړ
تعمیراتي معیارونو سره سم بشپړ شوی ،او ( )2دغه نوی د توقیف مرکز هغسې چې اراده وه استعمالېده
او مراقبت یې کېده.
سیګار د  2014د سپتمبر په 14مه او د  2015د جنورۍ په 26مه دوه ساحوي پلټنې ترسره کړې،
او ویې موندل چې د پروژې ساختمان اکثر قراردادي شرایط پوره کړي ول او دا چې د توقیف مرکز
له غوښتنې سره سم کارول کېده .سیګار همدارنګه په جوړونه کې دوه عیبونه وموندل – چې په بام
باندې د رڼا د راډونو نشتوالی او د بام په حمایوي سیستم کې یو څه ناسم فلزي ویلډونه ول – چې د نشه
ییزو توکو او د قانون د تنفیذ د چارو نړیواله څانګه ( )INLیې باید حل کړي .دغه عیبونه د ژوند او
خوندیتوب ممکنه ستونزې راپورته کوي چې عاجلې توجه ته ضرورت لري.
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سیګار د  2014د سپتمبر په 14مه او د  2015د جنورۍ په 26مه دوه ساحوي پلټنې ترسره کړې،
او ویې موندل چې د پروژې ساختمان اکثر قراردادي شرایط پوره کړي ول او دا چې د توقیف مرکز
له غوښتنې سره سم کارول کېده .سیګار همدارنګه په جوړونه کې دوه عیبونه وموندل – چې په بام
باندې د رڼا د راډونو نشتوالی او د بام په حمایوي سیستم کې یو څه ناسم فلزي ویلډونه ول – چې د نشه
ییزو توکو او د قانون د تنفیذ د چارو نړیواله څانګه ( )INLیې باید حل کړي .دغه عیبونه د ژوند او
خوندیتوب ممکنه ستونزې راپورته کوي چې عاجلې توجه ته ضرورت لري.

 15-74-IPپلټنه :د کندهار په هوایي ډګر کې د  14.7میلیونه ډالرو په ارزښت
ساتنځی

تعمیراتي ځنډونو د دې مخه ونیوله چې یاد ساتنځی هغسې وکارول شي چې تمه یې کېده
په  2009کال ،د متحده ایاالتو اردو د کندهار په هوایي ډګر کې د دفاعي لوجیسټیک د ادارې ()DLA
د یوه ساتنځي د جوړولو له پاره د قرارداد شرایط چمتو کړل .په هغه وخت کې ،د دفاعي لوجیسټیک
ادارې په افغانستان کې د توزیع مرکز نه درلود .د هغه پرځای ،یادې ادارې مواد له افغانستان څخه
بهر د نورو مرکزونو له الرې انتقالول .تر پالن الندې مرکز په دې تمه جوړېده چې په کندهار کې
د توزیع د یوه مرکز په توګه کار وکړي ،چې دا به په هېواد کې دننه د افغان عملیاتو په ټول بهیر کې
د کاروونکیو له پاره د دفاعي لوجیسټیک د ادارې تر ملکیت الندې موادو له پاره د ترالسه کولو ،ذخیره
کولو ،او صادرولو له پاره اسانتیا برابره کړي .د متحده ایاالتو اردو شرایط برابر کړل ،د متحده ایاالتو
د انجنیرانو قول اردو ( )USACEقرارداد کوونکې اداره او د پروژې مدیر وو ،او د دفاعي لوجیسټیک
اداره کاروونکې وه.
د  2010د سپتمبر په 15مه ،د متحده ایاالتو د انجنیرانو قول اردو ( )USACEد  13.5میلیونه ډالرو
په ارزښت یو د ثابت قیمت قرارداد  YDA AFCONجاینټ وینچر یا ګډ تړون ()YDA AFCON
ته چې د دوه ترکي تعمیراتي کمپنیو یو شرکت وو ،ورکړ ،څو د کندهار په هوایي ډګر کې د دفاعي
لوجیسټیک د ادارې له پاره د ساتنځیو یا وییرهاوس یو مرکز جوړ کړي .د دغه قرارداد په اساس ،دې
ته ضرورت وو چې څلور د انتقالولو او ترالسه کولو ساتنځي ،یوه اداري وداني ،او حمایه کوونکي
مرکزونه جوړ کړي .د دغه کار غوښتنه دا وه چې یو دایمي ،نه اور اخیستونکی ،د عمومي هدف له
پاره ساتنځي مرکز جوړ شي چې د څلورو ساتنځایونو ترمنځ  173,428مربع فټه د غولي (فرش) ساحه
وي .دغه ساتنځي باید فلزي ډانچه لرونکې ودانۍ وي چې د ذخیره کولو د برخو له پاره د تودوخې،
هوا کشۍ او ایرکنډیشن سیستمونه ولري .اداري ودانۍ باید تقریبا  1,720مربع فټه وي .په حمایه
کوونکيومرکزونو کې قیرشوي سرکونه او د موټرو پارکونه ،د کرش تیږو د الریو پارکېنګ او د شیانو
د ښکته کولو له پاره د موټرود انتظار ساحې ،حد معلوموونکې کټارې ،د ساحې روښانولو څراغونه ،او
ټولو مرکزونو ته د اتصال الرې موجودې وي .د قرارداد د شرایطو په اساس ،دغه تعمیراتي کار باید
چې د  2011د اګست تر 30مې یا د یادښت د ورکولو له نېټې څخه چې د  2010د نومبر له  3مه وه
نیولې په  300ورځو کې دننه بشپړ شوی وای .د  2013د اپریل په 25مه ،په تعمیراتي کار کې د میاشتو
میاشتو ځنډ څخه وروسته د متحده ایاالتو د انجنیرانو قول اردو د شرایطو د نه پوره کولو له امله د نیم
قرارداد ختمېدا صادره کړه .د قرارداد په کاري برخو کې چې پای ته رسول شوې او له قرارداد څخه
بېلې کړای شوې وې په ساتنځایونو او اداري ودانیو کې د برېښنا په سیستمونو ،د اضافي اوبو د اېستنې؛
او د اور د بندولو او د اور د زنګ د سیستمونو د لګولو ،ازمویلو؛ د مخابراتي سیستم د نصبولو؛ او
د برېښنا په کار کې موجود عیبونه او د دروازو ،او د زینو ترڅنګ د نیولو د کټارو د جوړولو په برخو
کې نیمګړی کار شامل وو.
د سیګار له خوا د کندهار په هوایي ډګر کې د یوه
ساتنځي پلټنې په تعمیراتي برخه کې د ودانۍ د بهرني
پلستر د ماتېدنې په شمول ګڼ کوچني عیبونه وموندل.
(د سیګارعکس چې رونالډ سنیډر اخیستی دی)
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د سیګار د څارنه فعالیتونه

نوې پلټنې

•د متحده ایاالتو د بهرنیوچارو د وزارت/
د متحده ایاالتو د نړیوالې پرمختیایي
ادارې له خوا تمویل شوې ساختماني
پروژې
•د متحده ایاالتو د دفاع د وزارت له خوا
تمویل شوې ساختماني پروژې
•د افغان ملي اردو د کمپ کمانډو  IIIاو IV
فیزونه یا دورې
•د کورنیو چارو د وزارت د سرمشریزې
ودانۍ
•د دفاع وزارت د سرمشریزې حمایوي او
امنیتي غونډ

د  2013د می په 5مه ،د متحده ایاالتو د انجنیرانو قول اردو ( )USACEد  844,526ډالرو
په ارزښت یو دویم د ثابت قیمت قرارداد ارکیل انټرنیشنل اېل اېل سي ته چې د دغې کمپنۍ مرکزپه
متحده ایاالتو کې دی ورکړ ،څو د ساتنځي پروژه بشپړه کړي .د کار ساحه دا وه چې د مرکز د جنرېټر
برېښنایي سیستم بشپړ او وازمویل شي؛ د کندهار د هوایي ډګر د برېښنا د وېش له سیستم څخه د ابتدایي
برېښنا ارتباط طرحه او جوړ کړای شي؛ د اور د ګل کولو او د پمپ د ځای په ځای کولو سیستمونه بشپړ
او وارزول شي؛ د څلورو ساتنځایونو او یوې اداري ودانۍ له پاره یو مخابراتي سیستم جوړ کړای شي؛
د ورکو شویو ،ماتو شویو ،یا په نامناسب ډول طرحه شویو اجزاوو د موقعیت او د هغو د عوضونو
د تنصیب په شمول ساتنځایونه بشپړ کړای شي؛ او د پروژې له ساحې سره نښتې د اوبو د وېش له
سیستم سره د اوبو د ارتباط د یوځای کولو په شمول اداري ودانۍ بشپړه کړای شي ،او د تشناب د نل
غزونې کوشېرونه نصب کړای شي .دغه قرارداد د اجرأتو یوه  90ورځنۍ دوره لري او د بشپړولو له
پاره یې پالن شوې نېټه د  2013د اګست 26مه ټاکل شوې ده .خو ،وروسته له هغه چې د متحده ایاالتو
د انجنیرانو قول اردو ( )USACEقرارداد داسې تعدیل کړ چې د پروژې د ساحې له پاره د پاکوالي
خدمتونه وړاندې کړي ،د اور وژنې او د اور د خطر د زنګ په سیستمونو کې تغیر راولي ،او اضافي
پرسونل مقررکړي چې د اور د پمپ سیستم او د اور د پمپ کنټرولوونکي وازمویي ،بیا نو د بشپړتیا نېټه
د  2013د نومبر 10مې ته وغزېده .د دفاعي لوجیسیتیک ادارې ( )DLAد  2014د فبرورۍ په 3مه
د ساتنځی بشپړه شوې وداني قبوله کړه.
د دې پلټنې له پاره ،سیګار وارزوله چې آیا ( )1ساختماني چارې د قرارداد له شرایطو او د ساختمان
له اجرأ وړ معیارونو سره سمې بشپړې شوې وې ،او ( )2دغه مرکز لکه څنګه چې تمه وه کارول
کېدلو.
سیګار د  2014په نومبر او د  2015په فبروري کې له ساحې څخه لیدنې وکړې .سیګار وموندله
چې د  14.7میلیونو ډالرو په ارزښت دغه د ساتنځایونو مرکز په صحیح توګه جوړ شوی وو ،خوګڼ
کوچني عیبونه په کې موجود ول .سربېره پر دې ،په ساختماني چارو کې اوږده ځنډونه د دې سبب شول
چې دغه مرکزهېڅکله هم هغسې چې تمه یې کېده ونه کارول شي .که چېرې دغه مرکز له مهالوېش سره
سم جوړ شوی وای ،د دفاعي لوجیسټیک ادارې به په دې توانېدلې وای چې په  2014کال په کندهار
کې د یادې ادارې د ماموریت د بشپړېدلو تر وخته له دوه کاله څخه ډېر وخت ترې کار واخلي .سیګار
همدارنګه وموندل چې د متحده ایاالتو اردو په دې هکله ګام نه وو اخیستی چې د  400,000ډالرو په
ارزښت د هغو تعدیالتو مخه ونیسي چې د  2013کال د اګست له پرېکړې څخه چې په کندهار کې به
د دفاعي لوجیسټیک د ادارې ماموریت پای ته رسېږي ،وروسته په پروژه کې شوي ول.
سیګار سپارښتنه کوي چې د متحده ایاالتو د مرکزي قوماندانۍ ( )CENTCOMقوماندان په
افغانستان کې د متحده ایاالتو د ځواکونو قوماندان ( )USFOR-Aته هدایت وکړي چې په  90ورځو
کې دننه پرېکړه وکړي ،معلومه کړي او بېرته سیګار ته راپور ورکړي چې د  2013په اګست کې له
دې پرېکړې څخه وروسته چې په کندهار کې به د دفاعي لوجیسټیک د ادارې ماموریت پای ته رسېږي،
چا دا تصمیم نیولی وو ،او ولې ،یې په قرارداد کې تعدیالتو او په ساتنځي باندې د اضافي پیسو لګولو ته
اجازه ورکړې وه.

نوې اعالن پلټنې

په دې درې میاشتنۍ موده کې ،سیګار پنځه نوې پلټنې پیل کړې .هره پلټنه به دا وارزوي چې آیا ()1
ساختماني چارې د قرارداد له شرایطو او د ساختمان له اجرأ وړ معیارونو سره سمې بشپړې شوې وې
یا بشپړیږي ،او ( )2د مرکز برخې ،که کومه یوه وي ،چې نیول شوي دي لکه څنګه چې تمه وه کارول
کېږي او مراقبت یې کېږي .دغه پلټنې به وارزوي:
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د سیګار د څارنه فعالیتونه

•د متحده ایاالتو د بهرنیوچارو د وزارت/د متحده ایاالتو د نړیوالې پرمختیایي ادارې له خوا تمویل
شوې ساختماني پروژې
•د متحده ایاالتو د دفاع وزارت له خوا تمویل شوې ساختماني پروژې
•د افغان ملي اردو د کمپ کمانډو  IIIاو  IVفیزونه یا دورې
•د کورنیو چارو د وزارت د سرمشریزې ودانۍ
•د دفاع وزارت حمایوي او امنیتي غونډ

د سیګار د سپارښتنو وضعه

د عمومي مفتش د  1978قانون ،لکه څنګه چې تعدیل شوی دی ،له سیګار څخه غوښتنه کوي چې د هغه
د سپارښتنو په هکله راپور ورکړي .په دې درې میاشتنۍ دوره کې ،سیګار  19هغه سپارښتنې بندې
کړې چې د تفتیش او پلټنې په په اتو راپورونو کې شاملې وې .د راپورونو له جملې څخه په پنځو کې یې
داسې سپارښتنې شاملې وې چې په نتیجه کې یې  1,140,844ډالر استرداد ته برابر شول .دغه پیسې په
غیرمجاز یا نه حمایه شویو یعنې بې اسنادو قراردادي لګښتونو کې راتللې چې د متحده ایاالتو حکومت
تادیه کړې وې.
له  2009څخه د  2015ترجون پورې ،سیګار  184تفتیشونه ،خبرتیایي لیکونه ،او د پلټنې راپورونه
خپاره کړل او  580سپارښتنې یې وکړې چې پیسې بېرته ترالسه کړي ،د ادارې نظارت ته وده ورکړي،
او د پروګرام مؤثرتیا ډېره کړي .سیګار د دغو سپارښتنو له جملې څخه له  %80څخه ډېر بند کړي دي.
په عمومي توګه د یوې سپارښتنې بندول د سیګار ارزونه ښیي چې تفتیششوې ادارې یا سپارښتنه تطبیق
کړې یا دا چې ستونزه یې په بل ډول په مناسبه توګه حل کړې ده .په ځینې مواردو کې ،یوه بنده شوې
سپارښتنه کېدای شي د تفتیش د کار د تعقیب موضوع وي.
د عمومي مفتش د  1978قانون ،لکه څنګه چې تعدیل شوی دی ،همدارنګه له سیګار څخه غوښتنه
کوي چې له پخوانیو راپورونو څخه د هرو هغو مهمو سپارښتنو په هکله راپور ورکړي چې د هغو په
هکله اصالحي عمل بشپړ کړای شوی دی .په دې درې میاشتنۍ موده کې ،سیګار په  39د تفتیش او
پنځو د پلټنې په راپورونو کې د سپارښتنو په هکله د ادارې د ګامونو څارنې ته دوام ورکړ .په دې درې
میاشتنۍ موده کې ،د  12میاشتو څخه ډېرې پخوانۍ سپارښتنې نشته چې د هغو په هکله باید ادارو داسې
یو اصالحي پالن رامنځته کړی وای چې سیګار باور لري چې په ګوته شوې ستونزه به حل کړي یا دا
چې سپارښتنو ته به په بل ډول ځواب ورکړي .البته ،اوه داسې د  12میاشتو پخواني د تفتیش راپورونه
شته چې په هغو کې سیګار اړوندو ادارو ته انتظار کوي چې خپل منل شوي اصالحي ګامونه بشپړ کړي.

ځانګړې پروژې

د سیګار د ځانګړې پروژې اداره د دې له پاره جوړه شوې وه چې رامنځته کېدونکې ستونزې وارزوي
او چټک ،د عمل وړ راپورونه فدرالي ادارو او کانګرس ته ورسوي .دغه ټیم د افغانستان د بیارغونې
د ټولو اړخونو په هکله یو لړ ارزونې ترسره کوي او راپورونه تولیدوي .یاده اداره له مفتشینو،
تحلیلګرانو ،څېړونکیو ،قانون پوهانو ،د موضوع له کارپوهانو ،او نورو کارپوهانو څخه تشکیل شوې
ده چې هغوی کولی شي چې د رامنځته کېدونکیو ستونزو په هکله په چټکۍ او ګډه سره خپلې تجربې
عملي کړي.
په دې درې میاشتنۍ موده یا ربعه کې ،د سیګار د ځانګړیو پروژو ادارې د افغانستان په هلمند والیت
کې په لیدرنیک کمپ کې د قوماندې او کنټرول د  64000مربع فټه پراخ د قوماندې او کنټرول د مرکز
(د « »64Kودانۍ) په هکله یو راپور خپور کړ .دغه راپور د دغه نه غوښتل شوي ،بې ضرورته ،او نه
استعمال شوي مرکز د جوړونې په هکله د سیګار د تقریبا دوه کالو څېړنې نتیجه ده.
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ځانګړې بشپړې شوې پروژې

• 15-57-SPراپور :په افغانستان کې په
لیدرنیک کمپ کې د  36میلیونه ډالرو په
ارزښت د قوماندې او کنټرول مرکز :نه
غوښتل شوی ،بې ضرورته ،او نه کارول
شوی
• 15-60-SPاستعالم :د ګازو د تصفیې
د عملیاتو پروژه
• 15-62-SPاستعالم :د افغانستان د ښوونې
او روزنې ارقام
• 15-65-SPاستعالم :د تره خېلو د برېښنا
دستګاه
• 15-67-SPاستعالم :د پي سي اېچ
د روغتیایي مرکزونو له پاره مکاني
جغرافیوي کوارډینیټونه

د سیګار د څارنه فعالیتونه

د ځانګړیو پروژو ادارې همدارنګه د متحده ایاالتو د دفاع وزارت ته ولیکل چې د  43میلیونه ډالرو
په ارزښت د ګازو د تصفیې د پروژې په هکله چې د تجارت او ثبات د عملیاتو له پاره د ځانګړي
ځواک ( )TFBSOله خوا تطبیق شوې ده معلومات وغواړي .د متحده ایاالتو نړیوالې پرمختیایي
ادارې ( )USAIDته یو استعالم د دې له پاره ولېږل شو چې د هغو اطالعاتو او ارقامو په هکله
معلومات ورکړي چې د دغې ادارې له خوا په افغانستان کې د هغې د ښوونیزو او روزنیزو پروګرامونو
د نظارت ،تمویل ،او ارزونې له پاره کارول کېدل .د متحده ایاالتو نړیوالې پرمختیایي ادارې ()USAID
ته نورو لیکونو د تره خېلو د برېښنا د دستګاه د نه کارولو او د  PHCپه واسطه د روغتیایي پاملرنې
د تمویل شویو مرکزونو د موقعیت د معلوماتو د صحت په هکله اندېښنې راپورته کړې.

 15-57-SPراپور :په افغانستان کې په لیدرنیک کمپ کې د  36میلیونه ډالرو
په ارزښت د قوماندې او کنټرول مرکز :نه غوښتل شوی ،بې ضرورته ،او نه
کارول شوی

سیګار د  2015د می په 20مه د پروژې یو ځانګړی راپور خپور کړ چې د ادارې له خوا د افغانستان په
هلمند والیت کې په لیدرنیک کمپ کې د « 64Kودانۍ» د تعمیراتي چارو د څېړنې نتیجې وړاندې کوي.
سیګار وموندل چې د متحده ایاالتو د دفا وزارت د دغه مرکز له پاره پیسې په دې اساس غوښتې وې
چې په افغانستان کې د نظاميانو د  2010د څپې په وړاندې د چټکو عملیاتو له پاره ورته اړتیا ده .خو
وروسته بیا ،په هلمند کې د څپې عمومي مسؤل تورن جنرال ریچارډ پ .میلز غوښتنه وکړه چې دغه
مرکز دې نه جوړول کیږي ځکه چې اړتیا ورته نشته :په لیدرنیک کمپ کې موجود منابع د ماموریت
له پاره بېخي برابر دي .خو ،د ودانۍ د جوړولو د لغوې غوښتنه ،د هغه وخت د تورن جنرال پیتر م.
وانګجېل له خوا ،چې باور یې درلود چې دا به «مصلحت» نه وي چې داسې یوه پروژه لغوه کړای شي
چې د هغې له پاره د کانګرس له خوا پيسې منل شوې دي ،رد کړای شوه .باالخره ،د ودانۍ جوړښت تر
ډېره حتی وروسته له هغه چې یاده څپه تېره شوه بشپړ نه کړای شو او له یادې ودانۍ څخه هېڅکله هم
کار وانه خیستل شو.

په لیدرنیک کمپ کې  64,000مربع فټه نه کارول شوی
د قوماندې او کنټرول مرکز په دې درې میاشتنۍ موده
کې د سیګار د ځانګړې پروژې د راپور موضوع ده.
(د سیګار عکس)
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د  64Kودانۍ د جوړښت د لغوه کولو له پاره د جنرال میلز د مشورې په تعقیبولو کې پاتې راتګ
د دې سبب شو چې تقریبا  36میلیونه ډالر ضایع شي.
سره له دې چې اکثرو هغو ادارو او افرادو چې سیګار ورسره د دغې څېړنې پر وخت تماس نیولی
دی همکاري کړې ده ،ځینې چارواکو ،د هغوی په وینا ،هڅه کړې چې د سیګار څېړنه ورو یا ټکنۍ
کړي.

 15-60-SPاستعالم لیک :د ګازو د تصفیې د عملیاتو پروژه

د  2015د می په 18مه ،د  TFBSOد روانې بیاکتنې د یوې برخې په توګه ،سیګار د متحده ایاالتو
د دفاع وزارت ته ولیکل چې د وظیفوي ځواک د  43میلیونه ډالرو په ارزښت د ګازو د تصفیې
د پروژې په هکله ترې پوښتنه وکړي .سیګار ته د پروژې هدفونه په ګڼو دالیلو د نه عملي کېدلو وړ
ښکاره شول چې په هغو کې د موټرو د ماشینونو د بدلولو لګښتونه او د ضروري زېربناء نشتوالی
هم شامل ول .د  2015د جون په 18مه ،یوه میاشت وروسته له هغه چې سیګار د معلوماتو غوښتنه
وکړه ،د متحده ایاالتو د دفاع وزارت اداري مرستیال د سیګار استعالم ته داسې ځواب ورکړ« ،د متحده
ایاالتو د دفاع د وزیر اداره نور دا شخصي مهارت نه [لري] چې دغه پوښتنې ځواب کړي یا دا
چې د  TFBSOمعلومات او اسناد چې د  WHSله خوا د  OSDپه مدیریه آرشیف کې ساتل کیږي
وارزوي ».سیګار به د دې پروژې په هکله خپلې موندنې ژر خپرې کړي.

 15-62-SPاستعالم :د افغانستان د ښوونې او روزنې اطالعات او ارقام

سیګار د  2015د جون په 11مه ،د متحده ایاالتو نړیوالې پرمختیايي ادارې ( )USAIDته ولیکل څو
د هغو اطالعاتو او ارقامو د اعتبار په هکله ترې معلومات وغواړي چې  USAIDپه افغانستان کې
د ښوونې او روزنې په برخه کې د خپلو تعلیمي پروګرامونو د نظارت او تمویل ،او همدارنګه د دې
له پاره کارول چې د دغو پروګرامونو مؤثرتیا اندازه کړي .د خبري رسنیو په راپورونو کې وروستي
تورونه ښیي چې د ښوونې او روزنې په هغو اطالعاتو او ارقامو یا ډېټا کې چې د افغانستان د حکومت
له خوا  USAIDته ورکول شوې ول د دې له پاره تقلب شوی ووچې نورې پیسې پرې ترالسه
کړای شي.
متحده ایاالتو او نړیوالو مرستندویانو د افغانستان د ښوونې او روزنې په سکټورکې د پام وړپانګونې
کړې دي .د ډېټا یا اطالعاتو او ارقامو تقلب ښیي چې ښایي دغو مرستندویانو یا ډونرانو د هغو ښوونځیو
له پاره هم پیسې ورکړې وي چې زده کوونکي نه ورځي او د داسې ښوونکیو معاشونه یې ورکړي
وي چې هغوی ښوونه نه کوي .هغه ارقام چې د متحده ایاالتو پرمختیایي اداره یې د روښانه شاخصونو
په توګه یادوي د افغانستان د ښوونې او رونې د وزرات د ښوونې او روزنې له معلوماتي سیستم څخه
راځي ،چې د متحده ایاالتو نړیوالې پرمختیایي ادارې ویلي دي چې هغه نشي کولی چې ریښتیا او دروغ
یې معلوم کړي او ښایي چې تقلبي یا په ناسمه توګه محاسبه شوي ارقام په کې شامل وي.
سره له دې چې سیګار دا مهال په افغانستان کې د متحده ایاالتو د حکومت له خوا د لومړنۍ او ثانوي
ښوونې او روزنې د حمایې د هڅو یو روان تفتیش ترالس الندې لري ،خو سیګار باور لري چې د نه
موجودو یا نه فعالو ښوونځیو ،زده کوونکیو ،او ښوونکیو په هکله تورونه چټکې پاملرنې ته اړتیا لري.
د متحده ایاالتو نړیوالې پرمختیایي ادارې ( )USAIDد  2015د جون په 30مه یوه استعالم ته ځواب
ورکړ ،او څرګنده یې کړه چې« ،د افغاني رسنیو راپورونه .....صحیح نه دي »،او «داسې مشخص
شواهد یا ادعاوې نشته ....چې د متحده ایاالتو د مرستو پیسې دې غال کړای شوي وي ،او مونږ باوري
یو چې د ښوونې او روزنې پروګرامونه په افغانستان کې زمونږ له تر ټولو بریالیو پروګرامونو څخه
دي ».سیګار په دې لټه کې دی چې په ټول افغانستان کې د ګڼو ښوونځیو وضعه په خپله معلومه کړي.
سیګار به په راتلونکیو څو ربعو کې د خپلو موندنو په هکله ګڼ راپورونه خپاره کړي.

د متحده ایاالتو کانګرس ته راپور
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 15-65-SPاستعالم :د تره خېلو د برېښنا دستګاه

د متحده ایاالتو نړیوالې پرمختیايي ادارې د تره خېلو
د برېښنا په دستګاه  355میلیونه ډالر پانګونه وکړه ،چې
په دې ربعه کې د سیګار د یوه استعالم لیک موضوع ده.
(د  USAIDعکس)

د  2015د جون په 19مه ،سیګار د متحده ایاالتو نړیوالې پرمختیایي ادارې ته ولیکل څو د تره خېلو
د برېښنا د دستګاه د استعمال او کابل ته د عوضي یا بک آپ برېښنا د تأمین په هکله ترې پوښتنه وکړي.
د متحده ایاالتو نړیوالې پرمختیایي ادارې ( )USAIDد تره خېلو د برېښنا په دستګاه  355میلیونه ډالر
ولګول ،چې هدف یې دا وو څو په افغانستان کې د هېواد په کچه د برېښنا ظرفیت پیاوړی کړي .البته،
سیګار اندېښنه لري چې د افغانستان حکومت نشي کولی یا ښایي ونه توانېږي چې دغه دستګاه ،حتی په
عاجلو حاالتو کې ،د مهمو ،لنډمهالو اړتیاوو پر وخت ،لکه د  2015د فبرورۍ په وروستیو وختونو کې
د واورې د ښویېدنې پر وخت چې د شمالي د برېښنا د انرژۍ د موجود سیستم مهمې برخې یې ویجاړې
کړې ،په بشپړ ډول وچلوي.
د تره خېلو د برېښنا د دستګاه په هکله د  USAID OIGد  2014د جون یوې بیاکتنې وموندله چې
دغه د برېښنا دستګاه ډېره کمه کارول کیږي ،او د نصب شوي ظرفیت په پام کې نیولو سره ایله %2.2
فعالیت کوي ،چې  USAID OIGد هغه یو دلیل د چلولو لوړ قېمت – په ځانګړې توګه د ډیزل تېلو لوړ
قیمت ،ګڼي .د  OIGد راپور او ورسره سپارښتنو په ځواب کې ،د متحده ایاالتو نړیوالې پرمختیایي
ادارې څرګنده کړه چې هغه یا ال له وړاندې یا دا چې تر دې وروسته به داسې بیارغوونکي ګامونه
واخلي چې له افغان حکومت او د افغانستان د برېښنا شرکت سره به مرسته وکړي چې دغه دستګاه په
ال ډېره منظمه بڼه وکاروي .د متحده ایاالتو نړیوالې پرمختیايي ادارې څرګنده کړه چې ټول اصالحي
ګامونه به د  2014د ډسمبر تر 31مې پورې تطبیق کړای شي ،چې دا د واورې ښویېدنې له پېښو څخه
تقریبا دوه میاشتې مخکې وخت وو.
د متحده ایاالتو د نړیوالې پرمختیایي ادارې ( )USAIDله ژمنې سره سره چې دغه اصالحي ګام
به اخلي ،سیګار اندېښمن دی چې آیا افغان حکومت دا وړتیا لري چې د  2015د فبرورۍ د واورې
ښویېدنو په نتیجه کې په کابل کې د برېښنا د بندښت په پام کې نیولو سره یاده دستګاه وچلوي .د متحده
ایاالتو د نړیوالې پرمختیایي ادارې د  2015د جون په 26مه د سیګار استعالم ته ځواب ورکړ ،او په یوه
برخه کې یې څرګنده کړه چې اداره «داسې شواهد نه لري چې د افغانستان د برېښنا شرکت ()DABS
لکه څنګه چې ستاسو په لیک کې تور لګېدلی وو ،د تره خېلو د برېښنا د دستګاه په چلولو کې پاتې
راغلی دی ».سیګار د متحده ایاالتود نړیوالې پرمختیایي ادارې ځواب تحلیلوي او د دستګاه د فعالیت
نور تحلیلونه به تعقیب کړي.

 15-67-SPاستعالم :د پي سي اېچ د روغتیایي مرکزونو مکاني جغرافیوي
کوارډینیټونه

سیګارد  2015د جون په 25مه د متحده ایاالتو نړیوالې پرمختیایي ادارې ته ولیکل ،څو د پي سي اېچ
د پروګرام په هکله ترې معلومات وغواړي .دا هغه پروګرام دی چې د متحده ایاالتو نړیواله پرمختیایي
اداره یې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت سره د په بودجه کې شامل مرستو له الرې تمویلوي.
د متحده ایاالتو نړیوالې پرمختیایي ادارې د  2015د مارچ له میاشتې راهیسې د پي سي اېچ پروګرام
له پاره له  210میلیونه ډالرو څخه ډېر لګولي څو په ټول افغانستان کې د اساسي روغتیايي خدمتونو
د ترسره کولو له پاره د عامې روغتیا د وزارت هڅې حمایه کړي.
د متحده ایاالتو د نړیوالې پرمختیایي ادارې ( )USAIDد ارقامو او مکاني جغرافیوي تصاویرو په
هکله د سیګار ابتدایي تحلیلونو داسې پوښتنې راپورته کړي چې آیا د متحده ایاالتو نړیواله پرمختیایي
اداره د  641روغتیایي مرکزونو له جملې څخه چې د پي سي اېچ د پروګرام له خوا تمویلیږي د ،510
یا  %80مرکزونو په هکله صحیح معلومات لري .د دې له پاره چې یو مفید نظارت ترسره کړي،
د متحده ایاالتو نړیوالې پرمختیايي ادارې او د عامې روغتیا وزارت دواړه دې ته ضرورت لري چې
د دغو مرکزونو موقعیتونه وپېژني .د متحده ایاالتو نړیوالې پرمختیايي ادارې د  2015د جوالی په
 1د سیګار استعالم ته ځواب ورکړ ،او په یوه برخه کې یې یاده کړه چې دغه اداره «د مالمتیا احساس
کوي چې هغه ارقام او معلومات چې سیګار د دغه استعالم د اساس په توګه کارولي ول د هغوی دروغ
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او ریښتیا ژرمعلوم نه شول ،دا په داسې حال کې ده چې دغه ځانګړې بسته داسې یو شی دی چې د عامې
روغتیا وزارت یې وخت په وخت تازه کوي »،او« ،په اکثرو مواردو کې د دقیقو مکاني جغرافیوي
ارقامو نشتوالی په مؤثره توګه د پي سی اېچ د څارلو په برخه کې زمونږ په وړتیا کې لږوډېر نه
راولي ».د هغه ځواب ته د یوې ضمیمې په توګه ،د متحده ایاالتو نړیوالې پرمختیایي ادارې د پي سي
اېچ د مرکزونو او اړوندو موقعیتونو یو تازه کړای شوی لست وړاندې کړ .سیګار نوي مکاني جغرافیوي
کوارډینیټونه تحلیلوي او داسې الرې چارې لټوي چې په مستقل ډول د هغو ریښتینولي معلومه کړي.
د سیګارلیک ته د متحده ایاالتو د نړیوالې پرمختیايي ادارې ځواب یوه بله اندېښنه راپورته کړه.
د متحده ایاالتو نړیوالې پرمختیایي ادارې په دې اعتراف وکړ چې هغه په هغو کوارډینیټونوکې «د دقت
د ستونزو» په هکله خبره وه چې هغې د  2014په می کې سیګار ته ورکړل .همدارنګه د متحده ایاالتو
د نړیوالې پرمختیایي ادارې بیا اعتراف ستونزه ال ډېره کړه چې ویې ویل چې په هغو کوارډینیټونوکې
«د دقت د ستونزو» په هکله خبره وه چې هغې سیګار ته ورکړل .په دې توګه ،د متحده ایاالتو نړیوالې
پرمختیایي ادارې سره له دې چې په یادو معلوماتو یې لږ اعتماد درلود یا یې هېڅ نه درلود خو دغه
کوارډینیټونه یې د هغو د استعمال په برخه کې له کوم مناسب احتیاط څخه پرته د سیګار د جنایي څېړنو
له پاره وړاندې کړل.

زده شوي درسونه

سیګار د ژورو بیاکتنو یا د عبرت د درسونو پروګرام Lessons Learned Prorgram (LLP)-
پروګرام پیل کړ څو له  2001کال راهیسې په افغانستان کې د بیارغونې د شویو هڅو هراړخیز تحلیلونه
وکړي څو تر ټولو ښې تجربې او د عبرت درسونه په ګوته کړي او د هغو سیستماتیکو ستونزو په حلولو
کې ترې کار واخلي چې د متحده ایاالتو د بیارغونې هڅې هلته ورسره مخامخ کیږي .د ژورو بیاکتنو
پروګرام ( )LLPدرې روانې پروژې لري چې د ستراتیژۍ او پالن جوړونې په برخو کې د ادارو یا
ایجنسیو ترمنځ د همغږۍ ،په افغانستان کې په اداري مرستو کې له بهرنیو شریکانو سره د متحده ایاالتو
د همغږۍ ،او د نشه ییزو توکو پر ضد د مبارزې په چارو کې د مؤثریت څارنه کوي .د ژورو بیاکتنو
یوه پروژه به چې په دې ربعه کې اعالن شوې ده په دې موضوع بیاکتنه وکړي چې د متحده ایاالتو ادارو
په افغانستان کې فساد ته په کومه سترګه وکتل او په وړاندې یې غبرګون وښود ،څنګه هغوی هڅه وکړه
چې په وړاندې یې مبارزه وکړي ،او د نشه ییزو توکو پرضد د مبارزې په هڅو کې د هغو مؤثریت
څنګه وو.

د نوو زده شوو درسونو پروژه

په دې ربعه کې  LLPیوه پروژه اعالن کړه چې هغه به په افغانستان کې د اداري فساد پر ضد د متحده
ایاالتو د ادارو په مشاهدو او غبرګونونو باندې بیاکتنه وکړي.

په افغانستان کې اداري فساد :د متحده ایاالتو د حکومت مشاهدې او غبرګونونه

د سپتمبر له 11مې څخه وروسته په افغانستان کې د متحده ایاالتو د ښکېلتیا له پیل راهیسې ،د متحده
ایاالتو حکومت د اداري فساد د خطرونو په هکله پوه شوی دی .د جمهور رییس بش د  2002د ملي
امنیت ستراتيژۍ یاده کړې وه« ،فقر ،کمزوري تاسیسات ،او اداري فساد کولی شي چې کمزوري
هېوادونه د هغو په سرحدونو کې دننه د ترهګریزو شبکو او د نشه ییزو توکو د مافیاګانو په وړاندې
کمزوري کړي ».لکه څنګه چې د متحده ایاالتو چارواکي یې مني ،په داسې حال کې چې اداري فساد
په افغانستان کې د متحده ایاالتو له مداخلې څخه مخکې موجود وو ،د هغه ویجاړوونکی تاثیر د تېرو
 14کالو په بهیر کې له بد نه بدتر شوی دی .له  2011څخه تر  2013پورې له امنیت سره دمرستې
د نړیوال ځواک (آیساف) قوماندان جنرال جان آلن په  2014کال د سنا د بهرنیو اړیکو د فرعي کمېټې
په وړاندې اعتراف وکړ چې« ،د معاصر افغانستان د اوږدمهالې بقا له پاره لوی ګواښ اداري فساد دی».
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د نوو زده شوو درسونو پروژه

•په افغانستان کې اداري فساد :د متحده
ایاالتو د حکومت مشاهدې او غبرګونونه

د سیګار د څارنه فعالیتونه

اداري فساد هغه څه دی چې له افغان دولت څخه د عوامو حمایه راکموي ،چې کېدای شي داسې
تاثیر ولري چې له یاغیانو سره خواخوږي ډېره کړي .همدارنګه ،اداري فساد د سختو اقتصادي زیانونو
سبب هم ګرځي ،او کولی شي چې د دولت وظایف ټکني کړي :هغه د افغانستان د اقتصاد مهم سکټورونه
ګډوډوي؛ مستقیمه بهرنۍ پانګه اچونه کمزورې کوي؛ له ملي خزانې څخه د رسمي رسیدونو د الرې
د کږېدلو سبب ګرځي ،او په دې توګه د حکومت د مالي پایښت د ویجاړتیا المل کیږي؛ او د عامو
افغانانو په اوږو یو مالي بار زیاتوي .پراخ اداري فساد داسې یو چاپېلایر جوړوي چې په هغه کې د قانون
حاکمیت تر ډېره د پوښتنې وړ وي.
په دې توګه ،د اداري فساد ستونزه په افغانستان کې د متحده ایاالتو د بیارغونې د هڅو په ټولو
اړخونو تاثیرکوي ،او زمونږ د مرستې لګښتونه ډېروي په داسې حال کې چې د بهرنۍ پالیسۍ په اصلي
هدفونو باندې منفي تاثیرکوي .ترننه پورې ،په دې هکله هېڅ سیستماتیک تحلیلونه نشته چې د متحده
ایاالتو حکومت له  2001څخه تر  2014پورې د اداري فساد پر ضد څنګه چلند وکړ او څه غبرګون یې
ښکاره کړ.
دا پروژه به په افغانستان کې د متحده ایاالتو د بیارغونې هڅې او له  2001څخه تر  2014پورې
موجود شاخصونه سره وګوري څو )1( :له  2001راهیسې په افغانستان کې د اداري فساد یو پراخ
کرونولوجیک مهالوېش جوړ کړي؛ ( )2دا تحلیل کړي چې د متحده ایاالتو حکومت څنګه د اداري فساد
د ګواښ په هکله پوهېده او دا چې دغه درک د وخت په تېرېدلو سره څنګه تغیر وکړ ،او د اداري فساد
د ستونزې د له منځه وړلو له پاره د پالیسیو ،پروګرامونو ،او منابعو په برخوکې د متحده ایاالتو ځواب
په ګوته کړي؛ ( )3د متحده ایاالتو د ستراتیژیکو هدفونو ،ګټو ،او خطرونو په وړاندې د متحده ایاالتو
د ځواب ویلو (پالیسیو ،پروګرامونو ،او منابعو) کفایت وارزوي ،او دا په ګوته کړي چې د متحده ایاالتو
پالیسیو یا ګامونو په کوم ځای کې اداري فساد کم کړی او/یا یې ورسره مرسته کړې ده؛ ( )4د اداري
فساد په وړاندې د متحده ایاالتو مشاهدې یا درکونه او د هغه په وړاندې غبرګونونه د نړیوالې ټولنې
له خوا له داسې هڅو سره مقایسه کړي؛ او ( )5او په افغانستان کې د اداري فساد او د اداري فساد په
وړاندې له مبارزې څخه د متحده ایاالتو له تجربې څخه زده کړای شوي درسونه په ګوته کړي ،او
د پالیسي جوړوونکیو اوعملي کوونکیو په وړاندې داسې د عمل وړ سپارښتنې وکړي چې په راتلونکي
وخت کې په افغانستان او نورو ځایونو کې د متحده ایاالتو د بیارغونې په هڅو کې اداري فساد یا د هغه
خطرڅنګه کم کړي.

شکل 2.1

ﺩ ﺳﻳګﺎﺭ څﭔړﻧﯥ :ﺩ  2015ﺩ ﺟﻭﻥ ﻟﻪ  30ﻣﯥ
ﺭﺍﻫﻳﺳﯥ ﺩ ﭘﺭﺍﻧﺳﺗﻭ څﭔړﻧﻭ ﺷﻣﭔﺭ
ټﻭﻟټﺎﻝ310 :

ﭘﻪ ﺗﺩﺍﺭﮐﺎﺗﻭ
ﺍﻭ ﻗﺭﺍﺭﺩﺍﺩ
ﮐﯥ ﺗﻘﻠﺏ
121

ﭘﻪ ﺣﮑﻭﻣﺕ
ﮐﯥ ﺍﺩﺍﺭﻱ
ﻓﺳﺎﺩ
68
ﺑﻝ/ﻣﺧﺗﻠﻑ
68

ﺩ ﭘﻳﺳﻭ ﻭﻳﻧځﻝ
ﻳﺎ ﺳﭘﻳﻧﻭﻝ
23

ﻏﻼﻭې
30

څېړنې

د راپور ورکولو د مودې په جریان کې ،د سیګار څېړنو د پام وړ نتایج ترالسه کړل .په دې توګه تقریبا
 214.7میلیونه ډالر د متحده ایاالتو حکومت ته په لګښتونو کې وسپمول شول؛ له  6.9میلیونه ډالرو
څخه ډېر له خصوصي فیصلو څخه بېرته ترالسه شول؛ او جریمې ،خسارې یا تاوان اخیستنې ،او
استردادونه له  675,000ډالرو څخه پورته شول .سربېره پر دې ،څلور کسان ونیول شول ،اته جنایي
اتهامات ولګول شول ،شپږ محکومیتونه رامنځته شول ،او پنځه محاکمې وشوې 17 .کسان په افغانستان
کې د متحده ایاالتو نظامي تاسیساتو ته له ورتګ څخه منع کړای شول .سیګار  27نوې څېړنې پیل کړې
او  40نورې یې بندې کړې ،او په دې توګه یې د ټولو روانو څېړنو شمېر  310ته پورته کړ .وګورئ
 2.1.شکل
د دې ربعې السته راوړنې د جنایي جریمو ،خسارو یا تاوان اخیستنو ،او استردادونو ،خصوصي
فیصلو او د سیګار له روانو څېړنو څخه د متحده ایاالتو د حکومت ټولې سپماوې  794میلیونه ډالرو
ته رسوي .څېړنیز نتایج په  101توقیفونو 130 ،جنایي تورونو 93 ،محکومیتو ،او  69محاکمو باندې
مشتمل دي.

ﺳﺭﭼﻳﻧﻪ :ﺩ ﺳﻳګﺎﺭ ﺩ څﭔړﻧﻭ ﺭﻳﺎﺳﺕ7/10/2015 ،
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ځانګړی عمومي مفتش

I

د افغانستان د بیارغونې لپاره

د سیګار د څارنه فعالیتونه

د عمومي مفتش مرستیال الوتکه ګوري
د افغانستان د بیارغونې له پاره د عمومي مفتش مرستیال جین
الویزي له یوې ساحې څخه لیدنه کوي او په جرمني کې په رامسټین
هوایي اډه کې د متحده ایاالتو د هوایي ځواک له چارواکو سره
ګوري .د عمومي مفتش مرستیال الویزي ته د پېرودنې د یوه
پروګرام په هکله چې اصال د افغان د هوایي ځواک له پاره په پام
کې دی خصوصي معلومات ورکول شول .سیګار او د متحده ایاالتو
هوایي ځواک په ګډه د دغه پروګرام بیاکتنه کوي.
(د سیګار عکس چې جان ډیډونا اخیستی دی)

ملکي څېړنې د متحده ایاالتو د حکومت له پاره تقریبا  7میلیونه ډالر
په استرداد کې ګټه ورسوله

د  2015د می په 28مه ،سیګار د متحده ایاالتو د ټرانسپورټ د قوماندانۍ ()USTRANSCOM
له حقوقي مشاورڅخه یادښت ترالسه کړ چې د مایرسک الین لمیټډ ( )MLLکورني مشاور د هغو
کانټینرونو له پاره چې له متحده ایاالتو څخه د ریګا ،التویا له الرې په نامناسب ډول افغانستان ته
انتقالېږي د  6,016,984ډالرو استرداد تایید کړل .د عین ملکي څېړنې په ارتباط ،د  2015د اپریل په
17مه ،د متحده ایاالتو د ټرانسپورټ قوماندانۍ او امریکن پریزیډنټ الینز لمیټډ ( )APLیوه هوکړه
وکړه چې د هغې په اساس به امریکن پریزیډنټ الینز د متحده ایاالتو د ټرانسپورټ قوماندانۍ ته
 466,273ډالر تادیه کوي؛ او د  2015د جون په 1د متحده ایاالتو د ټرانسپورټ قوماندانۍ او هپګ
لیوډ ( )HLیوه هوکړه وکړه چې د هغې په اساس به  HLد متحده ایاالتو د ټرانسپورټ قوماندانۍ
ته  444,052ډالر تادیه کوي.
د متحده ایاالتو د ټرانسپورټ قوماندانۍ ( )USTRANSCOMیوه سلسله قراردادونه ،چې په
مجموعي توګه د « »USC-06قراردادونو په نامه یادیږي ،درې نړیوالو ټرانسپورټي او لوجیسټیکي
کمپنیو  MLL, APLاو  HLته ورکړل .د  USC-06تر بېالبېلو قراردادونو الندې MLL, APL ،او
 HLله متحده ایاالتو څخه خواړه او کارګو التویا یا د نوروعاجلو بندرونو له الرې اروپا ته ورسول
څو په هدف هېواد افغانستان کې د متحده ایاالتو عسکرو ته ورسېږي .په هغه ځای یعنې اروپا کې
بیا  MLL, APLاو  HLله بېالبېلو لوجیسټیکي شرکتونو سره چې یو یې سوپریم لوجسیټیکس
( FZEسوپریم) وو داسې قرارداد وشو چې کارګو په پاتې الره افغانستان ته ورسوي.
وروسته له هغه چې  MLL, APLاو  HLپخپله متحده ایاالتو ته وویل چې هغوی د متحده ایاالتو
د ټرانسپورټ قوماندانۍ ( )USTRANSCOMته د هغوی د ګډ فرعي قراردادي ،سوپریم ،له امله له
حده د زیاتو پیسو آویز ورکړی دی ،یوه څېړنه پیل شوه .له خپل لوري د افشا کولو په اساس ،سوپریم
په غلطۍ سره د لوړ قیمت د یخچال لرونکیو الریو د کارونې آویزونه لېږلي ول په داسې حال کې چې
هغوی اصال د ټیټ قیمت یخچال لرونکې الرۍ کارولې وې څو کارګو انتقال کړي ،او همدارنګه یې په
افغانستان کې دننه بېالبېلو ځایونو ته یو شمېر کانټینرونه د  USC-06د داخلي نرخ څخه چې د هغوی
په سر کمپنیو ته یې راپور ورکړی وو ارزان لېږدولي دي MLL, APL .او  HLپه هغو غلطو آویزونو
باندې تکیه کړې وه او وړاندې یې د متحده ایاالتو د ټرانسپورټ قوماندانۍ ته د تادیاتو د ترالسه کولو له
پاره ورلېږلي ول.
سیګار او په قراردادونو کې د فساد د نړیوال وظیفوي ځواک ( )ICCTFبېالبېلو غړو دغه څېړنه
ترسره کړه ،چې له  25څخه ډېرو کلیدي کسانو سره یې مرکې وکړې ،او له  10,000څخه ډېر
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د سیګار د څارنه فعالیتونه

د قرارداد او تفتیش اسناد یې وکتل .د څېړنې په نتیجه کې د متحده ایاالتوحکومت یوه د پام وړ نتیجه
ترالسه کړه.

په ملکي قرارداد کوونکي مدیر باندې تور ولګول شو او د متحده
ایاالتو پوځي افسر خپله مالمتیا ومنله

د  2013د اګست په 15مه ،سیګار ته د یوه شخص له خوا چې غوښتل یې چې محرمیت یې باید خوندي
وساتل شي د یوه ټیلیفوني شکایت په رارسېدلو سره یوه څېړنه پیل شوه .دغه څېړنه په ریډسټون ارسینل
کې د غیرمعیاري روټري وینګ ایرکرفټ ( )NSRWAپروګرام د ادارې او دوه قراردادیانو؛ اویا
بالتیکا ( )AVBاو اېم ډي هیلیکاپټرز آی اېن سي ( )MDHIترمنځ د غیرقانوني روابطو په هکله وه.
د  2011په وروستیو او  2012کې ،د متحده ایاالتو د دفاع وزارت عمومي مفتش ( )DOD IGهغه
قراردادونه چې د روسیه جوړ  Mi-17هلیکوپترو د بیارغونې او د هغوی له پاره له  8میلیونه ډالرو
څخه د اضافي ارزښت د پرزو د اخیستنې په هکله وو تفتیش کړل .د تفتیش هدف دا وو چې وښیي چې
آیا د متحده ایاالتو اردو د هغو پرزو له پاره صحیح قیمتونه تادیه کړي دي ،آیا هغه پرزې ضروري وې،
او آیا د قرارداد کولو له پاره مناسبې پروسې تعقیب شوې وې.
په  NSRWAکې د قراردادونو یوې مدیرې ،تیریسا میبیري ،د متحده ایاالتو د حکومت په
استازیتوب د پرزو قرارداد تایید کړ او د هغه په تطبیق کې یې یو مهم رول درلود .د تفتیش په ټول بهیر
کې ،د متحده ایاالتو د دفاع وزارت عمومي مفتش ( )DOD IGمیبیري ته د قراردادونو د اسنادو له پاره
ګڼې غوښتنې ور وړاندې کړې څو د اضافي پرزو یا سپییرپارټس په پیرودلو کې شوي تصمیمونه توجیه
کړي .د  2015د جون په 2مه ،د االباما په شمالي ولسوالۍ کې ،د میبیري په مقابل کې د جنایي معلوماتو
دوسیه وړاندې کړای شوه او د افغان هوایي ځواک له پاره د  Mi-17هلیکوپترونو د ترمیم او پېرودنې
د تفتیش په برخه کې چې د متحده ایاالتو د دفاع د وزارت د عمومي مفتش ( )DOD IGله خوا ترسره
کېده د هغې د خنډ ګرځېدلو تور پرې ولګول شو .میبیري چمتووالی ونیو ،او خپلو ترالس الندې کسانو
ته یې هدایت وکړ چې یو شمېر غلط او زاړه اسناد سره چمتو کړي ،چې بیا هغې  DOD IGته د هغه
د غوښتنو په ځواب کې ورکړل.
د دې څېړنې په ارتباط ،د  2015د اپریل په 7مه ،د االباما په شمالي ولسوالۍ کې ،د متحده ایاالتو
د اردو د ډګروال ناربرټ ویرجیز په مقابل کې د جنایي معلوماتو دوسیه ثبت کړای شوه .په دغو
معلوماتو کې د ګټو د ټکر له امله جنایي اتهامات DOD IG ،ته د غلطو معلوماتو سپارنې ،او د شخصي
مالي شتمنیو په فورمه کې د غلطو معلوماتو په ورکولو سره چې له  NSRWAسره د پروژې د مدیر
په توګه د ویرجیز له کار څخه را اخیستل شوې وه ،د  NSRWAپه کارونو کې  Mi-17او د افغانستان
اړوند نورد هلیکوپترو قراردادونه شامل ول.
ویرجیز اعتراف وکړ چې ،هغه د یوه حکومتي چارواکي په توګه له  MDHIسره د یوې «بهرنۍ
نظامي معاملې» په هکله په خبرو اترو او د یوه قرارداد په داسې برابرولو سره چې د هغې له الرې هغې
کمپنۍ تادیات له اصلي موافقه شوي وخت څخه مخکې ترالسه کړل ،په داسې حال کې چې ویرجیز له
هغې کمپنۍ سره د خپلې راتلونکې وظیفې په هکله په خبرو اترو بوخت وو ،د ګټو د ټکر په یوه جنایي
پېښه کې الس درلود .ویرجیز همدارنګه اعتراف وکړ چې هغه د  AVBد قراردادونو په برخه کې
د تفتیشونوپه ترسره کولو کې د  DOD IGد کار مخه ونیوله او شواهدو وښودله چې نوموړي له AVB
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د افغانستان د بیارغونې لپاره

د سیګار د څارنه فعالیتونه

څخه یو رولیکس السي ساعت د خپلې مېرمنې له پاره د حق الزحمې په توګه قبول کړی وو .سربېره
پر دې ،ویرجیز اعتراف وکړ چې هغه د «خپلو محرمومالي شتمنیو په راپور» کې چې د اخالقي چلند
یوه حکومتي فورمه ده ،د دروغو څرګندونه کړې وه .هغه دا نه وه یاده کړې چې هغه له  AVBڅخه
یو السي ساعت ترالسه کړی دی ،هغه له  MDHIڅخه د وظیفې وړاندیز قبول کړی او دا چې هغه له
 MDHIڅخه د  30,000ډالرو یو چیک ترالسه کړی دی.
د جنایي معلوماتو په نتیجه کې ،د  2015د اپریل په 20مه ،ویرجیز په ټولو درې واړو جنایي
جرمونو؛ د ګټو په ټکر ،د دفاع وزارت عمومي مفتش ( )DOD IGته په غلطو څرګندونو ،او د خپلو
مالي شتمنیو په فورمه کې د غلطو معلوماتو وړاندې کولو ،په هکله اعتراف وکړ.
د دغو موضوعاتو څېړنه پېچلې وه ،چې له  150څخه ډېرې مرکې یا مصاحبې په کې وشوې ،د لوی
فدرالي منصفه هیئت له خوا  137احضاریې ،د ایمیل له الرې د لټون د څلورو حکمونو ،د انټرنټي
موادو د لټون ،او لږ تر لږه د  500,000اسنادو بیاکتنه په کې شامله وه .دغه څېړنه د سیګار ،د تحقیقاتو
د فدرالي ادارې ( ،)FBIد دفاعي جنایي څېړنو د ادارې ( ،)DCISاو د متحده ایاالتو د اردو د جنایي
څېړنو د قوماندانۍ ( )USACIDله خوا ترسره کیږي.

په جنایي تورونو او په مالمتیا باندې په اعتراف کې د رشوت
د څېړنې نتایج

د  2015د جون په 4مه ،د نیویارک په شمالي ولسوالۍ کې ،د متحده ایاالتو د اردو د درستیزوالۍ ډلګۍ
مشر متیو لوییس بیليد یوځل جنایي تور په وړاندې چې نوموړی په کې د یوه حکومتي چارواکي له خوا
د غیرمشروع رشوت د ترالسه کولو په توطیه تورن شوی وو ،په خپل جرم اعتراف وکړ.
د  2015د جون په  ،1د کنټکي په لوېدیزه ولسوالۍ کې یوه اندازه جنایي معلومات وړاندی کړای
شول ،چې د متحده ایاالتو د اردو ډلګۍ مشر رامیرو پینا په کې د یوه حکومتي چارواکي له خوا
د غیرمشروع رشوت د ترالسه کولو په توطیه تورن شوی وو.
په دواړو افرادو باندې د رشوت اخیستنې څېړنه وشوه چې تمرکز په کې په هغو افغان قراردادیانو
باندې وو چې د افغانستان په بګرام هوایي ډګر کې یې د بشري مرستو د انګړ ( )HA Yardاړوند
حکومتي قراردادونو د ورکړې په بدل کې د متحده ایاالتو نظامي پرسونل ته رشوتونه ورکول.
د  HA Yardموسسه د هغو لباسونو ،خوړو ،د ښوونځیو د لوازمو ،او نورو شیانو له پاره د ذخیره
کولو د یوه مرکز په توګه کار کوي چې د افغانانو له پاره د بشري مرستو په حمایه کې نظامي یونټونو ته
ورکول کیږي .د  HA Yardموسسه ،د قوماندان د چټک غبرګون د پروګرام له الرې ،د متحده ایاالتو
قوماندانانو ته دا وړتیا په الس ورکوي چې د بشري مرستو چټکو اړتیاوو ته ځواب ووایي.
بيلي په  HA Yardموسسه کې د پروژې د پېرودونکي مدیر په توګه په خپل موقف کې له افغان
خدمت وړاندې کوونکیو څخه  12,000ډالر په غیرمشروع رشوتونو کې ترالسه کړي ول څو د هغوی
د قراردادونو بریالیتوب تایید کړي او هغوی ته مالونه برابر کړي.
پینا په  HA Yardکې د پروژې د پېرودونې د چارو مدیر وو او تقریبا  100,000ډالر یې په
غیرمشروع رشوتونو کې قبول کړي ول .د جنایي معلوماتو په اساس ،ادعا کیږي چې پینا د رشوت
د پیسو له جملې څخه  22,000ډالر کور ته خپلې مېرمنې ته چې په فورټ کمپبیل کې اوسېدله د مبارکۍ
په کارډونو کې لېږلې وې .هغه به په یو ځل له درې څخه تر څلورو نوټونو پورې چې له  300څخه تر
 400ډالرو پورې به کېدلې په هر کارډ کې هر ځل لېږلې څو په پست خونه کې پاکټ ته د چا پام ور وانه
وړي .سربېره پر دې ،پینا د رشوت پیسې داسې کارولې وې چې یو هارلي ـ ډیویډسن موټرسایکل یې
پرې اخیستی وو او خپل او د خپلې کورنۍ لګښتونه یې پرې تادیه کړي ول.

د متحده ایاالتو کانګرس ته راپور
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سیګار او د تدارکاتو ملي اداره په ګډه د اداري فساد پرضد
مبارزه کوي
د ملي وحدت حکومت د تدارکاتو ملي اداره ( )NPAد دې
له پاره تاسیس کړه چې د افغانستان د عامه تدارکاتو په سیستم
کې شفافیت ته وده ورکړي .د تدارکاتو ملي اداره له سیګار او
همدارنګه د نظارت له ملي او بین المللي سازمانونو سره کار
کوي څو دغه هدف ترالسه کړي .د  2015په فبروري کې،
د سیګار د څېړنو ریاست جمهور رییس غني ته د دفاع وزارت
په یوه نژدې  1بیلیون ډالري قرارداد کې د اداري فساد په برخه
کې د خپلو موندنو په هکله معلومات ورکړل؛ تر هغه وروسته،
جمهور رییس غني هغه قرارداد لغوه کړ او د دفاع وزارت هغه
چارواکي یې تعلیق کړل چې ادعا کېده چې په اداري فساد کې
الس لري.
هره اونۍ ،د سیګار د څېړنو د ریاست یو استازی د تدارکاتو
د ملي کمېسیون ( )NPCپه مجلسونو کې چې د جمهور رییس
غني تر مشرۍ الندې جوړېږي ،برخه اخلي ،چې په هغو کې
د تدارکاتو ملي اداره د تدارکاتو ملي کمېسیون ته د بېالبېلو
وزارتونو قراردادونه چې مخکې د تدارکاتو ملي ادارې ته
د بیاکتنې له پاره سپارل شوي وي ،وړاندې کوي .د تدارکاتو ملي د سیګار او د تدارکاتو د ملی ادارې ( )NPAچارواکي  2015د جون په  22مه په کابل کې د مالقات
په حال کې (د سیګار عکس)
اداره په قراردادونو باندې بیاکتنه کوي او بیا یې د تدارکاتو ملي
کمېسیون ته د تایید ،نه تایید ،یا بلې چارې له پاره سپاري.
یما یاري سره د جمهوري ریاست په ماڼۍ کې ولیدل څو د افغانستان د عامه
سیګار د  CSTC-Aقوماندان تورن جنرال ټډ سیمونایټ یا د هغه
تدارکاتو په قانون کې د ممانعت د قواعدو د وروستیو مصوباتو په هکله
له استازو سره یو ځای کیږي او د تدارکاتو د ملي کمېسیون په غونډو کې
ورسره خبرې اترې وکړي .د دغه مالقات په جریان کې ،نوري او یاري
برخه اخلي .تورن جنرال سیمونایټ یا د هغه استازي ،له نژدې څخه د هغو
روښانه کړه چې نویو مقرراتو د افغانستان د حکومت دا وړتیا څنګه پیاوړې
قراردادونو په هکله په خبرو اترو کې دخیل دي چې د افغانستان د دفاع
کړه چې د ممانعت د پروسې له الرې د قراردادونو نظارت وکړي ،هغه
او کورنیو چارو وزارتونو پورې اړه لري .په عمومي توګه ،د تدارکاتو
میکانیزمونه چې د هغو په واسطه هغه اراده لرله چې خپل د ممانعت پروګرام
د ملي کمېسیون په غونډو کې د متحده ایاالتو یوازني استازي  CSTC-Aاو
تطبیق کړي ،او په دې هکله نظرونه چې په تدارکاتو کې ټکرونه څنګه کېدای
سیګار دي.
شي حل کړای شي.
د دې له پاره چې د تدارکاتو له ملي ادارې سره نوره مرسته وشي څو
سربېره پر دې ،سیګار په دې هکله یوه خالصه وړاندې کړه چې هغوی
اداري فساد کنټرول کړي ،د سیګار د څېړنو ریاست د تدارکاتو د ملي
په افغانستان کې د تعلیق او منع کولو مسایل څنګه حل کړي دي ،د هغو
ادارې د تدارکاتو کارپوهانو ته د تقلب په هکله د خبرتیا معلومات ورکوي.
قراردادونو د خاوندانو او مرتبطینو د موجود مسؤلیت د بیاکتنې له پاره اړتیا
دغه معلومات به له هغوی سره مرسته وکړي چې په تدارکاتو کې د تقلب
چې په تقلب او کمزورو اجرأتو باندې تورن دي ،او د قراردادونو د ورکړې
شاخصونه معلوم کړي او په دې به وپوهېږي چې کله چې دغه ډول
د مدیریت د سیستم له پاره د عمومي خدمتونو د ادارې د سیستم په څېر آنالین
شاخصونه موندل کیږي چې څه ګامونه پورته کړي.
ډېټابیسونو کارول څو د ممانعت د پرېکړو په هکله په عمومي سطحه موجود
د سیګار د تعلیق او منع کولو پروګرام هم د تدارکاتو له ملي ادارې سره
معلومات وړاندې کړي.
کار کوي .د  2015د جون په 22مه ،د سیګار استازو د تدارکاتو د پالیسۍ
رییس ډاکټر مرتضی نوري او د تدارکاتو د ملي ادارې له عمومي رییس
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د تدارکاتو د ملي ادارې عمومي رییس یما یاري او ځانګړی عمومي مفتش سوپکو
د جمهور رییس غني په مشرۍ د تدارکاتو د ملي کمېسیون له یوه مالقات څخه وروسته
د جمهوري ریاست د ماڼۍ په ساحه کې روان دي( .د سیګارعکس ،چې ټام نیبالک
اخستی دی)

جمهور رییس غني او د سیګار ځانګړې استازې لینډي سویل د تدارکاتو د ملي کمېسیون
د یوه مالقات په پای کې السونه سره ورکوي( .د افغانستان د اسالمي جمهوریت عکس،
چې احمد مختار غني زي اخیستی دی)

د تدارکاتو د ملي ادارې له خوا د ممانعت د پروګرام تطبیق د سیګار
او نورو ادارو له خوا چې په افغانستان کې په قراردادونو باندې نظارت
کوي د هڅو بشپړوونکی دی .د څه وخت له پاره ،سیګار د افغانستان په لوی
څارنوالۍ او د افغان حکومت په نورو ادارو کې د شریکانو په لټه کې وو
څو هغه جنایي موضوعات تعقیب کړي چې د بیارغونې او د تدارکاتو په نورو
قراردادونو پورې تړلي وي .البته ،تر اوسه پورې ،افغان حکومت داسې الرې
چارې نه لرلې چې ممانعت وکاروي او داسې افرادو او شرکتونو ته د نورو
قراردادونو د ورکړې مخه ونیسي ځکه چې دغه ټکی د افغانستان د عامه
تدارکاتو په قانون کې نه وو مدون شوی.
د  2015په اپریل کې ،د تدارکاتو ملي ادارې د ممانعت مقررات تطبیق
کړل .دغه مقررات اجازه ورکوي چې په تقلب کې ککړ یا د کمزورو اجرأتو
لرونکي قراردادیان د تدارکاتو د ملي ادارې له خوا ټاکل شوې د ممانعت
د یوې مستقلې ،پنځه کسیزې کمېټې د فیصلې په اساس له یو څخه تر پنځو
کالونو پورې د قرارداد له ترالسه کولو څخه محروم کړي .دغه پروسه
همدارنګه قراردادي ته د لیکلي یادښت د وړاندې کولو او یوه چانس ورکولو
ته اړتیا لري څو د ممانعت کمېټې ته د سپارل شویو اسنادو په وړاندې لیکلي
او شفاهي ځوابونه ورکړي .یو ځل چې د ممانعت په هکله یوه پرېکړه وشي،
د تدارکاتو د ملي ادارې عمومي رییس د هغې د بیاکتنې مسؤل دی څو

د افغانستان له قانون سره سم د هغې د مطابقت او د ممانعت د پروسیجرونو په
هکله اطمینان ورکړي .د دې پروسې د یوې برخې په توګه ،د تدارکاتو ملي
اداره یو آنالین ډېټابیس جوړوي څو د ممانعت په برخه کې د خپلو پرېکړو په
هکله شفافیت وړاندې کړي او قراردادونو مدیریت ته د خپلو پرېکړو په هکله
یادښت ورکړي .د  2015له جون راهیسې ،د تدارکاتو د ملي ادارې د ممانعت
کمېټې په عمل الس پورې کړی او نهه قراردادیان یې منع کړي دي او د دې
تر څنګ  21نور د کمېټې له خوا ترغور الندې دي.
سیګار اراده لري چې د تدارکاتو په ملي اداره کې زمونږ له همکارانو
سره چې دغه اداره خپل د ممانعت یا له امتیاز څخه د محرومولو پروګرام
جوړوي ،له نژدې څخه کار کولو ته دوام ورکړي .د تدارکاتو ملي اداره
دغه کار د ښو مشاهدو او تجربو په شریکولو سره د بیارغونې په قرارداد
کې د تقلب او د کمزورو اجرأتو د له منځه وړلو له الرې کوي څو په دې
توګه یقیني کړي چې قراردادیان به د خپلو کړیو کارونو په مقابل کې ځواب
ویونکي وي.
د سیګار او د تدارکاتو د ملي کمېسیون ،او د تدارکاتو د ملي ادارې
ترمنځ شراکت او همکاري په افغانستان کې د اداري فساد پر ضد جګړه کې
مرسته کوي.

گزارش برای کانگرس ایاالت متحده
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د توطیې نتیجې په جرم باندې په اعتراف او په محاکمه کې

د  2015د می په 21مه ،د جورجیا په منځنۍ ولسوالۍ کې د متحده ایاالتو د اردو ډلګۍ مشر جیمز
نوریس په  51میاشتو حبس ،درې کاله تر نظارت الندې امتحاني دوره محکوم شو او محکمې حکم وکړ
چې نوموړی دې  176,000ډالر د تاوان په توګه تحویل کړي .د  2015د فبرورۍ په 11مه ،نوریس
اعتراف وکړ چې یو ځل یې رشوت اخیستی دی.
د  2015د جون په 9مه ،د جورجیا په منځنۍ ولسوالۍ کې د متحده ایاالتو د ولسوالۍ په محکمه
کې د یوه جنایي تورله لګېدلو څخه وروسته ،د متحده ایاالتو د اردو پخوانی کارپوه انتوني ډ .ټران
د کلیفورنیا په شمالي ولسوالۍ کې له یوه حکومتي چارواکي څخه په یو ځل رشوت اخیستلو باندې
اعتراف وکړ.
په ګردېز کې د پرمختګ په عملیاتي مرکز ( )FOBکې د ورکو شویو تېلو د راپورونو په اساس،
سیګار د توطیه کوونکیو نوریس ،ټران ،د متحده ایاالتو د ډلګۍ مشر سینیکا ډ .هامپټن ،او یوه بل
شخص څېړنه پیل کړه .دغې څېړنې په مجموعي توګه د  59,000ګیلن تېلو ،چې د  600,000ډالرو په
خواوشا کې قېمت یې درلود ،ورکېدل تایید کړل ،او یاد شوي څلور کسان داسې په ګوته شول چې د تېلو
د ورکېدلو په ارتباط یې د رشوت اخیستنې په یوه پالن کې الس درلود.
نوریس او هامپټن باالخره اعتراف وکړ چې له محلي افغان ډرایورانو څخه به یې د ورځې تقریبا
 2,000ډالر اخیستل او په مقابل کې به یې ډرایورانو ته اجازه ورکوله چې له بیس څخه په زرګونو ګیلنه
تېل وباسي .دواړو کسانو د رشوت پیسې په خپلو شخصي شیانو کې د پټولو له الرې متحده ایاالتو ته
انتقال کړي دي.
نوریس اعتراف وکړ چې یوازې هغه ته د دغې توطیې په جریان کې په مجموعي توګه
 100,000ډالر ورکول شوي دي .هغه همدارنګه اعتراف وکړ چې یو کاډیالک ایسکیالډ او یو په
شخصي خوښه چمتو کړای شوی هارډکور چپرز موټرسایکل یې په هغو پیسو اخیستی دی چې
د رشوت اخیستنې له پروګرام څخه یې ترالسه کړې وې.
ټران اعتراف وکړ چې هغه له افغان ډرایورانو څخه تقریبا  20,000ډالر په غیرمشروع توګه په
رشوتونو کې اخیستي دي او په مقابل کې یې هغوی ته اجازه ورکړې ده چې تقریبا  12,000ګیلنه تېل
له بېس څخه غال کړي .ټران اعتراف وکړ چې هغه د رشوت پیسې په خپلو شخصي شیانو کې د پټولو
له الرې متحده ایاالتو ته انتقال کړي دي ،او په هغو پیسې یې یو ډاج چلینجر موټر اخیستی دی .سربېره
پر دې ،ټران اعتراف وکړ چې هغه له هامپټن څخه د دې په مقابل کې چې د دغو جنایي فعالیتونو په
هکله به مقاماتو ته خبر نه ورکوي نغدې پیسې ترالسه کړې وې.
په پام کې ده چې هامپټن د  2015په جوالی کې محاکمه کړای شي.

د متحده ایاالتو د اردو ډلګۍ مشر ونیول شو او تور پرې ولګول شو

د  2015د می په 20مه د هاوایي په ولسوالۍ کې له یوې تورلګونې یا اتهام څخه وروسته د متحده ایاالتو
د اردو ډلګۍ مشر ماروین ل .وییر د پرې لګول شوي خیانت ،رشوت اخیستنې ،پیسو وینځلو ،او غال
په تور ونیول شو .دغه تور په وییر باندې په افغانستان کې له جالل اباد سره نژدې په  FOBفینټي بېس
کې د تېلو د غال په پروګرام کې د هغه د ښکېلتیا د ادعا په اساس ولګول شو .سیګار د  ICCTFله نورو
غړو سره په ګډه دغه څېړنه ترسره کړه.
د  2011او  2012کلونو په جریان کې ،د متحده ایاالتو اردو په  FOB Fentyکې د جیټ الوتکو
تېل ذخیره کړل څو هم په بیس کې وکارول شي او هم ترې د پرمختګ د عملیاتو نورو بېسونو اوهم په
افغانستان کې چټکو عملیاتي بیسونو ته انتقال کړای شي .د تېلو انتقال د محلي افغان قراردادي په کار
ګومارلو سره ترسره شو ،چې تېل یې په  3,000ګیلن ظرفیت لرونکي ټانکر الریو کې چې «جنګله
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لرونکې الرۍ» بلل کېدې ولېږدول شول .وییر او د هغه توطیه جوړوونکي ملګري ،د متحده ایاالتو
د اردو ډلګۍ مشر ریجینالډ ډیکسن او د متحده ایاالتو د کارپوه لیری ایمنس ،او د افغان الرۍ لرونکي
قراردادي کارمندانو په ګډه داسې یوه توطیه جوړه کړې وه چې په هغې کې تقلبي د انتقاالتو د حرکت
غوښتنلیکونه ( )TMRsجوړ کړای شوي ول ،چې له  FOB Fentyڅخه بل موقعیت ته د تېلو لېږد یې
منظور کړی وو .په پټو موقعیتونو او د ورځې په وختونو کې چې شک راپورته کېدل یې کمول ،توطیه
کوونکیو په غیرقانوني توګه جنګله لرونکې الرۍ ټانکرونه له تېلو څخه ډکول او د جنګله لرونکیو الریو
ډرایورانو ته یې تقلبي د انتقاالتو د حرکت غوښتنلیکونه ورکول ،چې هغوی د  FOB Fentyد تالشۍ
په په پوسته کې وړاندې کول څو له بیس څخه د هغوی وتل پرې توجیه کړي.
په ځواب کې ،د دې له پاره چې غال ته الره هواره شي ،د افغان الریو د کمپنۍ کارمندانو وییر،
ډیکسن ،او ایمنس ته د غال شویو تېلو د هرې  3,000ګیلن تېل لېږدوونکې جنګله لرونکې الرۍ په مقابل
کې تقریبا  6,000ډالر ورکول .د متحده ایاالتو حکومت داسې اټکل کوي چې دغو درې کسانو لږ تر لږه
د  135,000ګیلن تېلو غال ته الره هواره کړې وه.
ایمنس او ډیکسن د  2012د جون په 8مه په خپل جرم اعتراف وکړ.

د متحده ایاالتو قراردادي د رشوت له امله محاکمه کړای شو

د  2015د اپریل په 30مه ،د نیویارک په ختیځه ولسوالۍ کې ،اکبراحمد شېرزی په  48میاشتو حبس،
درې کاله تر څارنې الندې امتحاني دورې ،او د  54,000ډالرو جریمې په ورکولو محاکمه شو.
د سیګار اود کورني امنیت د کډوالۍ او ګمرکاتو د تنفیذ د وزارت د کورني امنیت څېړونکیو شېرزی
په  2013کې ونیو ،او د  2014په فبرورۍ کې هغه په یوه جنایي معلوماتو باندې اعتراف وکړ او په
نوموړي باندې یوه حکومتي چارواکي ته د رشوت ورکولو تور ولګول شو.
شېرزی د الریو د یوه شرکت یو مستقل قراردادي وو چې په افغانستان کې یې فعالیت کاوه او هغه دا
مسؤلیت درلود چې د متحده ایاالتو تاسیساتو ته تېل ور ورسوي .د  2013په اپریل کې ،شېرزي د متحده
ایاالتو د عسکري خدمت له یوه غړي سره تماس ونیو څو د تېلو د وړلو د هغوماموریتونو په هکله چې
شېرزي نه وو ترسره کړي او د متحده ایاالتو د حکومت له خوا «له توقع سره سم نه جوړ» په توګه طبقه
بندي شوي ول ،په دې معنی چې هغه تېل هېڅکله هم رسول شوي نه ول ،ورسره خبرې اترې وکړي.
هغه د عسکري خدمت غړي ته د رشوت وړاندیز وکړ څو په  TMRsکې داسې السوهنه وکړي چې
د تېلو د رسونې ترسره کول وښیي او په دې توګه به د شېرزي شرکت هم تادیات ترالسه کړي او هم به
د هرې ناکامې شوې رسونې په مقابل کې د  75,000ډالرو جریمې مخه ونیسي.
د عسکري خدمت غړي د سیګار د ځانګړیو استازو تر څارنې الندې ،له شېرزي سره لیدنو ته
دوام ورکړ څو په ریکارډونو کې د السوهنې په بدل کې د تادیاتو په هکله ورسره خبرې اترې وکړي.
باالخره ،په دوه جال جال مواردو کې ،شېرزي د عسکري خدمت غړي ته په مستقیم ډول نغد رشوتونه
ورکړل .په یوه بل مورد کې ،شېرزي داسې ترتیب ونیو چې د رشوت پیسې د حوالې له الرې چې
د پیسو د انتقال یو غیر رسمي سیستم دی متحده ایاالتو ته انتقال کړای شي .شېرزي د عسکري خدمت
غړي ته په مجموعي توګه  54,000ډالر ورکړل چې په  TMRsکې السوهنه وکړي.

دوه قراردادي کارمندان د توطیه جوړونې په تورمحاکمه شول

د  2015د می په 19مه ،د فلوریدا په منځنۍ ولسوالۍ کې ،الن سیمونس ته د یو کال او یوې ورځې
حبس ،د درې کالو تر څارنې الندې ازادۍ او د متحده ایاالتو د حکومت په وړاندې د توطیه جوړونې
د خیانت له امله د  189,000ډالرو د جریمې ورکولو سزا ورکول شوه.

د متحده ایاالتو کانګرس ته راپور
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د افغانستان د دفاع وزارت سره د شوي قرارداد
له فسخه کولو څخه د  214میلیونه ډالرو سپماوې
د  2014په اګست کې سیګار د یوه شکایت په اساس ،چې قراردادیانو چې
د  1بیلیون ډالرو په ارزښت د افغانستان د دفاع وزارت له پاره د تېلو قرارداد
له پاره یې مناقصې وړاندې کولې د خپلو مناقصو د پورته وړلو له پاره او
د تېلو د قېمتونو د ډېر ښودلو له پاره توطیې جوړې کړې وې ،یوه څېړنه پیل
کړه .دغه قرارداد د افغانستان د امنیت د انتقال د ګډې قوماندانۍ ()CSTC-A
له خوا د افغانستان دفاع وزارت ته د مستقیمې مرستې له الرې تمویلېده .په
لومړنیو تورونو کې دا جزیات راښکاره شول چې رقابت کوونکیو څنګه
د تېلو د تأمین د شپږو شارټ لسټ شویو قراردادیانو له منځه د دوه شرکتونو
مخه ونیوله چې خپلې مناقصې ،د دفاع د وزارت د تېلو د هغه پنځه کلن
قرارداد له پاره چې په ټول افغانستان کې به افغان ملي اردو ته تېل رسوي،
په ټاکلي وخت سره وسپاري.
یو شرکت د مناقصې ځای ته پرالره چېرې چې د مناقصې اسناد سپارل
کېدل د پولیسو له خوا د تقلبي ترافیکې سرغړونې په تور توقیف کړای شو،
په داسې حال کې چې د دویم شرکت موټر چې هغه هم د خپلې مناقصې
د اسنادو د سپارلو له پاره ټاکلي ځای ته په الره وو ،د یوې الرۍ له خوا
ووهل شو .دا چې هغه دوه شرکتونه د مناقصې د پرانستنې له پاره ناوخته
شول ،له دې امله هغوی له سیالۍ څخه واېستل شول او د هغوی مناقصې
قبولې نه کړای شوې .ادعاوو ښودله چې هغو څلورو قراردادیانو چې
د مناقصې ځای ته په وخت سره رسېدلي ول مخکې د متحده عرب اماراتو په
دوبۍ کې سره لیدلي ول ،څو خپلې مناقصې پورته کړي او د خپلو قراردادونو
لوړ قیمتونه داسې برابر کړي چې څلورواړه کمپنۍ یا شرکتونه د تېلو د هغو
قراردادونو په نسبت چې هغوی له نورو وزارتونو او ریاستونو سره کول
ډېرې پیسې ترالسه کړي.
څېړنې وښوده چې څلورو توطیه جوړونکیو کمپنیو خپل قېمتونه سره
برابر کړي او د خپلو قراردادونو مناقصې یې ترتیب کړې وې .د قرارداد
د اسنادو یوې څېړنې وښودله چې د ډیزلو او پیټرولو له پاره د هغوی
قیمتونه سره ورته ول ،او دا له دې حقیقت سره سره داسې وو چې دغو
شرکتونو ادعا کوله چې هغوی تېل له څلورو بېالبېلو موقعیتونو څخه پېري
او خپل قیمتونه یې د څلورو کامال بېالبېلو ریاضیکی طریقو په کارولو
سره محاسبه کړي ول .د تېلو او قراردادونو کارپوهانو څرګنده کړه چې په
 1,000,000,000,000کې د څلورم لسیز تر ټکي پورې د تېلو د قیمتونو
د مقایسې تصادفونه  1وو ،او دا چې د تېلو په برخه کې د هغوی د کلونو
کار په دوران کې هغوی هېڅکله هم له داسې شي سره نه دي مخامخ شوي.
کارپوهانو داسې نظر ورکړ چې د قرارداد مناقصې یوه توطیه وه او دا چې
قیمتونه په داسې یوه طریقه سره جوړ کړای شوي دي چې دغو شرکتونو
ته ښه موقعیت ورکړي څو د هغوی ګټې له مناسبت او توجیه څخه ډېرې
لوړې کړي .د قرارداد ارزښت تقریبا  1بیلون ډالر ( 999,456,936ډالر)
وو .څېړنې وښوده چې ،که هغه نور دوه شارټ لسټ شوي مناقصه کوونکي
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د پولیسو له خوا نه وای توقیف کړای شوي یا د یوه موټر له خوا د هغوی
موټر نه وای وهل شوی او هغوی نه وای ایسار شوي ،کېدای شي چې
د دفاع وزارت د هغوی له جملې څخه که دوه نه وای لږ تر لږه یوه ټیټه
مناقصه قبوله کړې وای ،چې په دې توګه یې کولی شوای چې حکومت ته له
 200میلیونه ډالرو ( 214,691,617ډالر) څخه ډېره ګټه ور واړوي .د ټیټو
مناقصو له جملې څخه یوه  784,765,319ډالر وه.
د مناقصو په ترتیبولو او د قیمت په ثابت ساتلو سربېره ،څېړنې وښودله
چې یادو څلورو قراردادیانو د افغانستان د دفاع وزارت نظامي قوماندانانو،
د قرارداد کولو چارواکو ،او مالي مشاورینو/مقاماتو ته هم رشوتونه
ورکړي ول څو یقیني کړي چې قرارداد په مشخص ډول توطیه جوړوونکیو
قراردادیانو ته ورکول شي .د مناقصې د نېټې له پرانستې څخه مخکې ،رقابت
کوونکیو قراردادیانو ته نور رشوت وړاندې شوی وو څو له دې سره موافقه
وکړي چې خپلې مناقصې به نه سپاري .رقابت کوونکیو د رشوت قبلول رد
کړي وو او پوره اراده یې لرله چې خپلې مناقصې وسپاري ،خو باالخره
منع کړای شوي ول .د مناقصې د پرانستې له نېټې څخه وروسته ،له توقیف
کړای شویو قراردادیانو څخه یوه یو شکایت ثبت کړ چې په تعقیب یې بل
رشوت ورته وړاندې کړای شو چې شکایت نه الس په سر شي او چوپ پاتې
شي .هغه قراردادي چې غوښتنه ترې شوې وه بیا د رشوت اخیستل رد کړل.
شکایت رد کړای شو او ادعاوې راپورته کړای شوې ،خو هېڅکله ثابتې
نه کړای شوې چې د شکایتونو ادارې د ادعا د نه منلو په مقابل کې رشوت
ترالسه کړی دی.
د  2015د فبروري په  ،1سیګار افغان جمهور رییس ډاکټر اشرف غني
ته د قضیې په هکله معلومات ورکړل ،چې هغه سمدالسه د دفاع وزارت
قرارداد فسخه کړ .موقتي او نښلوونکي قراردادونه وشول څو افغان ملي اردو
ته کافي اندازه تېل ورسول شي چې د هغوی د ماموریتونو اړتیاوې پوره
کړي .ټول توطیه کوونکي قراردادیان له رقابت څخه واېستل شول .دا چې
د قرارداد له پاره پیسې د متحده ایاالتو د اردو له خوا برابرې کړای شوې
وې ،د دفاع وزارت د قرارداد په فسخه کېدل سره د متحده ایاالتو حکومت
ته له  200میلیونه ډالرو څخه ډېر وسپمول شول .د قرارداد په فسخه کولو
سربېره ،جمهور رییس غني د دفاع وزارت پنځه لوړپوړي نظامي چارواکي
او یو ملکي مشاور له کاره ګوښه کړل.
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د  2015د جون په 18مه ،د ماساچوسیتس په ولسوالۍ کې ،دیمیتري جین نویل په یوه کال او یوه
ورځ حبس محکوم شو او حکم ورته وشو چې د متحده ایاالتو د حکومت په وړاندې د تقلب په توطیه کې
د الس لرلو په جرم دې  157,000ډالر تاوان تادیه کړي.
سیمونس او جین نویل هغه توطیه جوړوونکي ول چې په افغانستان کې د  PAEله خوا په کار
ګومارل شوي ول PAE .د متحده ایاالتو د بهرنیو چارو وزارت سره قرارداد درلود چې د افغانستان
د محبسونو کارمندان وروزي .سیمونس په  PAEکې له نورو سره د همغږۍ مسؤل وو چې د افغانستان
د محبسونو کارمندانو ته د روزنې یا ټریننګ په بشپړولو سره څه شمېر او څه ډول یونیفورمونه وغوښتل
شي او برابر کړای شي .جین نویل د لوجیستیک/تدارکاتو ناظر یا سوپروایزر وو.
سیمونس ،جین نویل ،او ګڼو نورو د امینزیان لوجیسټیکي خدمتونه (امینزیان) په نامه یو شرکت
جوړکړچې د یوه فرعي قراردادي په توګه  PAEته یونیفورمونه برابر کړي .امینزیان به بیا  PAEته
غلط او تقلبي آویزونه سپارل او د داسې شیانو تادیات به یې غوښتل چې هېڅ به برابر کړای شوي نه ول.
وروسته له هغه چې امینزیان ته به تادیات وشول ،سیمونس او جین نویل او د هغوی د توطیې ملګرو
به ترالسه شوې پیسې په خپلو کې سره وېشلې.
سیګار او د بهرنیو چارو وزارت دغه څېړنه ترسره کړه.

د متحده ایاالتو د قراردادي کارمند د متحده ایاالتو
د شتمنۍ په غال کولو باندې اعتراف کوي

د  2015د می په 21مه ،د ایلینایس په شمالي ولسوالۍ کې ،د رایتیون یو پخواني کارمند ،ټیموتي ماورر،
د یوه کال او یوې ورځې په حبس او تر دوه کالو پورې تر څارنې الندې ازادۍ باندې محکوم شو ،او
حکم ورته وشو چې  152,697ډالر جریمه ورکړي.
دغه څېړنه وروسته له هغه پیل شوه چې د  2013او  2014کلونو په جریان کې د شین ډنډ په هوایي
مرکز کې د متحده ایاالتو د حکومت تر ملکیت الندې کمپیوټرونو د سیستماتیکې غال په هکله راپورونه
ورکول شول .شواهدو وښودله چې ماورر  11کڅوړې چې غال کړای شوي کمپیوټرونه په کې تاو ول
بېرته متحده ایاالتو ته خرڅوونکيو ته ورلېږلي دي چې بیا یې خرڅ کړي .د شین ډنډ په هوایي مرکز کې
د تجهیزاتو د موجودۍ مسؤلو چارواکو د غال کړای شویو وسایلو ارزښت  332,702ډالر ښودلی دی.

سیګار د متحده ایاالتو د اردو کارمند د  2.5میلیونه
ډالرو غال د رسوا کولو له امله ستایي.

د سیګار ځانګړي استازي ویلیام هوبا د متحده ایاالتو د اردو ډلګۍ مشر جسټین ټیمپل ته د  2015د می
په 28مه په بګرام هوایي مرکز کې د تېلو د غال د په ګوته کولو او په هکله یې د راپور ورکولو له امله
یوه جایزه ورکړه .د ټیمپل او هوبا د کار له الرې ،د لږ تر لږه  2.5میلیونه ډالرو غال په ګوته شوه ،او په
راتلونکي کې د متحده ایاالتو حکومت ته د میلیونونو ډالرو د تاوان وراوښتلو مخه ونیول شوه .د څېړنې
په نتیجه کې د افغان ملي اردو د یوه تورن جنرال ،دوه ډګرواالنو ،دوه ډګرمنانو ،یوه تورن ،او دوه
ډلګۍ مشرانو؛ د افغان ملي پولیسو د دوه ساتنمنانو؛ او د ملي امنیت د ریاست د یوه بریدمن؛ او د لوی
څارنوالۍ د یوه کارمند په شمول د افغانستان د عملیاتو د همغږۍ د ګروپ  (AOCG) 12تنه پرسونل
د بګرام نظامي تاسیساتو ته له الس رسي څخه منع کړای شول.

گزارش برای کانگرس ایاالت متحده
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د سیګار ځانګړی استازی هوبا (په منځ کې) ډلګۍ مشر
ټیمپل (چپ) ته ،په داسې حال کې چې ډګرمن فیلیپ یارک
(ښی) ورته ګوري ،د بګرام په هوایي مرکز کې د تېلو
د غال د رسوا کولو او په هکله یې په راپور ورکولو کې
د مرستې له امله جایزه ورکوي( .د سیګارعکس)

هغه افغان پرسونل چې په  AOCGکې مقرر شوي دي د بګرام په هوایي بېس کې د استوګنې
او خوراک دواړو له اسانتیا څخه برخمن دي ،اجازه لري چې بېس ته هم په خپلو دفتري موټرو او هم په
خپلو شخصي موټرو کې تګ راتګ وکړي ،او کولی شي چې له امنیتي ساتونکیو څخه پرته الړ شي.
د  AOCGهغه لوړپوړي افغان غړي چې اوبرنګه نښه «بلیو بیج» لري کولی شي چې پرته له دې چې
هغوی یا یې موټر تالشي شي د بګرام هوایي بېس ته ننوځي یا ترې وځي .د دغې وظیفې له الرې ،دغه
افغان پرسونل همدارنګه د بګرام د هوایي بېس د پرچون تېلو مرکز ته غیرمحدود الس رسی لري،
او کولی شي چې د خپلو شخصي او دفتري موټرو له پاره ترې تېل ترالسه کړي.
ټېمپل وموندله چې دغوموټرونو په ورځ کې دوه او درې ځلې تېل اچول ،چې اکثر به یې د موټرو
د تېلو د ټانکیو د ښکاره ظرفیت او جایز مقدار په نسبت ډېر تېل اخیستل .ټېمپل اټکل وکړچې یوازې په
درې اونیو کې یوازې په  28موټرو  19,000ګیلنه تېل پمپ شوي ول .د ټېمپل او هوبا له خوا د ټولو
موجودو افغان موټرو فزیکي څېړنې وښوده چې لږ ترلږه د نیمو موټرو ټانکۍ لویې کړای شوې وې،
دوه د تېلو ټانکۍ یې درلودې ،او داسې سیستمونو یې لرل چې له ټانکۍ نه به تېل په کې ورڅڅېدل ،چې
دا ټولو داسې نښې لرلې چې تازه ،تازه استعمال شوي ول.
د  AOCGد حمایوي کارمندانو له مرکو څخه معلومه شوه چې د  AOCGاکثرو افغان کارمندانو به
د تېلو ،خوړو ،بوتلي اوبو ،او د ساختماني موادو غال کوله .د  AOCGد افغان پرسونل مرکې اکثر بې
معنی وې .هیچا د تېلو د اضافي مقدار د اخیستلو مسؤلیت نه مانه او ټولو د غال په نورو ډولونو کې له
الس لرلو څخه انکار کاوه.
د مرکو نتایج په الفا کمپ کې ،چې د بګرام د هوایي بېس د ځانګړیو ځواکونو له دوه کمپونو څخه
یو دی ،د قوماندانۍ کارمندانو ته وړاندې کړای شول ،څو د  AOCGافغان کارمندان د هغوی د عملونو
له امله وپوښتل شي .ټېمپل مرستندوی اسناد وړاندې کړل چې هغه موټر او موټروانان یې ښودل چې په
یوه ټاکلې ورځ د ځانګړیو ګیلنونو مسؤل ول .د الفا کمپ قوماندان د یوې هراړخیزې داخلي څېړنې امر
وکړ او غوښتنه یې وکړه چې ټېمپل دې د افغان  AOCGد یو کال د تېلو د لګښت بیاکتنه وکړي .بیاکتنې
وښوده چې په  15میاشتو کې افغان  AOCGپرسونل له  3.5میلیون ډالرو څخه د ډېرو تېل مصرف
کړي دي ،چې له دې جملې څخه تقریبا  1میلیون ډالر داسې ښکارېدل چې قانوني دي.

ځنډونې یا تعلیقات او ممانعتونه

په دې ربعه کې ،د سیګار د تعویق او مخنیوي پروګرام  17اشخاص او  25شرکتونه په افغانستان
اومتحده ایاالتو کې د سیګار له خوا د ترسره شویو څېړنو د یوې برخې په توګه د ترالسه شویو شواهدو
په اساس تعلیق یا ممانعت ته راجع کړل .د دغو اشخاصو له جملې څخه اته یې د جنایي تورونو په اساس
د ځنډونې یا تعویق له پاره معرفي شول چې دغه تورونه د هغوی په مقابل کې د هغوی د داسې بد چلند
له امله لګول شوي ول چې په افغانستان کې په بیارغونې پورې اړوند وو یا یې په دې برخه کې تاثیر
کاوه .لکه څنګه چې په  2.2شکل کې ښودل شوي دي ،له  2008کال راهیسې تر ننه پورې ،د سیګار
له خوا د شویو معرفیو یا راجع کوونو شمېر تر  650پورې رسیږي چې  343اشخاص او  307په کې
شرکتونه دي.
د  2015د جون له پای راهیسې ،د سیګار د دې هڅو په نتیجه کې چې له تعلیق او مخنیوي یا ممانعت
څخه داسې کار واخلي چې په افغانستان کې د تقلب ،اداري فساد ،او کمزورو اجرأتو مسایل حل کړي،
په مجموعي توګه  105تعلیقات 343 ،نهایي شوي ممانعتونه ،او  28داسې په ځانګړی نهاد نومول کیدل
افراد او کمپنۍ په ګوته شوي دي چې د متحده ایاالتو له خوا د بیارغونې په تمویل شویو پروژو کې
ښکېل ول .د پروګرام له پیل راهیسې  14اضافي افراد او شرکتونه له قراراد څخه د مستثنی کولو پرځای
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شکل 2.2

ﺩ ﺳﻳګﺎﺭ څﭔړﻧﯥ :ﺩ ځﻧډﻭﻧﻭ ﻳﺎ ﺗﻌﻠﻳﻘﺎﺗﻭ ﺍﻭ ﻣﺧﻧﻳﻭﻳﻭ ﻳﺎ ﻣﻣﺎﻧﻌﺗﻭﻧﻭ ﻟﻪ ﭘﺎﺭﻩ ډﭔﺭﭔﺩﻭﻧﮑﯥ ﺭﺍﺟﻊ ﮐﻭﻭﻧﯥ،
ﺩ  2011ﺩ ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎﻝ  2ﺭﺑﻌﻪ – ﺩ  2015ﺩ ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎﻝ  3ﺭﺑﻌﻪ
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ﺭﺑﻊ  2ﺭﺑﻊ  3ﺭﺑﻊ  4ﺭﺑﻊ  1ﺭﺑﻊ  2ﺭﺑﻊ  3ﺭﺑﻊ  4ﺭﺑﻊ  1ﺭﺑﻊ  2ﺭﺑﻊ 3ﺭﺑﻊ  4ﺭﺑﻊ  1ﺭﺑﻊ  2ﺭﺑﻊ  3ﺭﺑﻊ  4ﺭﺑﻊ  1ﺭﺑﻊ  2ﺭﺑﻊ 3
ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎﻝ 2011

ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎﻝ 2012

ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎﻝ 2013

ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎﻝ 2014

ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎﻝ 2015

ﺳﺭﭼﻳﻧﻪ :ﺩ ﺳﻳګﺎﺭ ﺩ څﭔړﻧﻭ ﺭﻳﺎﺳﺕ7/10/2015 ،

له حکومت سره د اداري مطابقت په موافقو کې نیول شوي دي .د  2015د درېیمې ربعې په جریان کې،
د سیګار د معرفیو یا راجع کوونو په نتیجه کې د دغې ادارې د تعلیق او مخنیوي د چارواکو له خوا درې
تعلیقونه او اوه نهایي شوي مخنیوي رامنځته شوي دي.
ځنډونې او مخنیوي د دې له پاره مهمې وسیلې دي چې یقیني شي چې ادارې د مرستو قراردادونه
یوازې مسؤلو ادارو ته ورکړي .د سیګار پروګرام درې هغه ننګونې ځوابوي چې د متحده ایاالتو پالیسي
او د قرارداد کولو احتمالي چاپېلایر په افغانستان کې ورسره مخامخ دی :د چټک عمل اړتیا ،په افغان
اتباعو او افغان شرکتونو باندې د متحده ایاالتو د قضایي صالحیت محدودیت او د انتخاب هغه ننګونې
چې د فرعي قراردادیانو د ګڼو طبقو له په کار اچولو څخه په میراث کې راپاتې دي .سیګار د داسې الرو
لټون ته ادامه ورکوي چې د دغو ننګونو په وړاندې په افغانستان او متحده ایاالتو دواړو کې د معلوماتي
سرچینو او څېړنیزو وسایلو له الرې د حکومت غبرګونونه پراخ کړي .سیګار د داسې څېړنو د بشپړولو
له الرې چې سیګار په کې برخه اخلي ،د تعلیقاتو او مخنیویو له پاره اشخاص یا ادارې معرفي کوي –
دا داسې ګامونه دي چې شرکتونه یا اشخاص د فدرالي قراردادونو یا مرستو له ترالسه کولو څخه
مستثنی کوي.
په اکثرو مواردو کې ،د سیګار معرفي یا راجع کوونه د یوې قراردادي ادارې له خوا د جنایي تعقیب
یا اصالحي ګام له پاره د یوې ادعا د نه قبلولو له امله واقع کیږي او په دې توګه دا هغه اساسي ترمیم دی
چې په اجرأتو کې د قراردادي غیرقانوني چلند څرګندوي .ادارو ته د معرفیو په ترسره کولو کې ،سیګار
د ادارې له خوا د یو تعلیق یا مخنیوي د تصمیم له پاره بنسټونه جوړوي .سیګار په دې لړ کې د یوې

د ځانګړی نهاد نومول کیدل :د ملي دفاع
د  2015د صالحیت د قانون د  841جز په
اساس د عمومي خدمتونو د ادارې په سیستم
کې د قراردادونو د ورکولو د مدیریت له خوا
د قراردادونو له ترالسه کولو څخه د هغو افرادو
او موسساتو محرومول چې د مرکزي قوماندانۍ
( )CENTCOMد قوماندان له خوا معرفي شوي وي
او دا احتمال موجود وي چې قرارداد یې السونو
ته ورشي په داسې حال کې چې هغوی د یاغیانو
یا ترهګرو ګروپونو ته د پام وړ مرسته رسولې
وي .د ځانګړی نهاد نومول کیدل د نامعینې مودې
له پاره دي او د داسې یوه یادښت په توګه کار
کوي چې قراردادونه او فرعي قراردادونه داسې
افرادو او موسساتو ته ورکول شي چې د مرکزي
قوماندانۍ د قوماندان له خوا په ګوته شوي وي
د عامه پالیسۍ د یوې برخې په توګه ښایي محدود،
ختم یا فسخه شي.
د اداري مطابقت موافقې :هغه موافقې چې د تعلیق
او ممانعت یا مخنیوي د چارواکو او قراردادیانو
ترمنځ د مذاکراتو په نتیجه کې د ممانعت د عوض
په توګه شوې وي.

سرچینه :د سیګار تعلیقات او ممانعتونه
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ادارې له پاره ټول اړتیاوړ حمایوي اسناد برابروي څو د اړوند قراردادي له خوا د ننګونې یا مقابلې په
صورت کې ،د هغه تصمیم مالتړ وکړي .په افغانستان کې د قراردادونو د چاپېلایر د بدلېدونکي ماهیت
او د قراردادي د غیرقانوني چلند او/یا کمزورو اجرأتو په اساس ،په یوه موقع سیګار ته دا ضروري
ښکاره شوه چې افراد یا شرکتونه د ادارې د تعلیق او مخنیوي د چارواکو له خوا د ګڼو مواردو د په پام
کې نیولو له پاره معرفي کړای شي.
د تعلیق او ممانعت په برخه کې د سیګار تاکید په دې حقیقت سره ښودل شوی دی چې د تعلیق او
ممانعت له پاره د  650معرفیو له جملې څخه  623معرفۍ یا راجع کوونې د  2011کال له دویمې ربعې
راهیسې شوي دي .د  2015د جوالی له  1څخه مخکې ،د  12میاشتنۍ مودې په بهیر کې ،د سیګار
د تعلیق او ممانعت د پروګرام له خوا د معرفیو یا راجع کوونو په نتیجه کې  165اشخاص او شرکتونه له
حکومت سره له قرارداد کولو څخه واېستل شول .د دغې مودې په جریان کې د سیګار معرفۍ یا راجع
کوونې د غال ،تقلب ،کمزورې اجرأ ،له یاغیانو سره د مالي مالتړ ،او د بیارغونې د قراردادونو د یوې
برخې په توګه د ناسم مدیریت ادعاوې ښیي چې ارزښت یې تقریبا  800.3میلیونه ډالرو ته رسیږي.

د متحده ایاالتو د دفاع وزارت د  28.8میلیون ډالري قراردادونو په ورکړه کې
د رشوت له امله د دوه اشخاصو او  15شرکتونو تعلیق

د  2015د می په  4مه ،د سیګار ،DCIS ،او نورو ادارو چې په  ICCTFکې یې برخه اخیستې وه،
له خوا د یوې ترسره شوې څېړنې په نتیجه کې ،سیګار جیمز اداس ،عمرجمیل ،او  15شرکتونه یا کمپنۍ
چې په جمیل پورې یې اړه لرله ،د رشوت او پرعوایدو د جعلي مالیاتو د تادیاتو د توطیې د ادعاوو په
اساس ،د اردو د تعلیق او ممانعت چارواکي ته د تعلیق له پاره ورمعرفي کړل .په ځانګړې توګه ،اداس،
چې د اردو یو متقاعد افسر او د عراق/افغانستان د قراردادونو په ګډه قوماندانۍ کې یو ملکي قراردادي
دی ،له خپل موقف څخه په استفادې سره ،د  2004د اپریل او د  2006د مارچ تر منځ د جمیل شرکتونو
ته د لږ تر لږه  15اساسي قراردادونو ورکړې ته چې تقریبا  28.8میلیونه ډالر ارزښت یې درلود الره
هواره کړه.
د یوې اوږدې او د څو ادارو له خوا ترسره شوې څېړنې په نتیجه کې ،داسې معلومه شوه چې سم چې
اداس لومړی قرارداد جمیل ته ورکړ ،جمیل هغه ته  50,000ډالر نغد ورکړل .په هغه پسې بیا ،اداس
په  JCC-I/Aکې د خپل کار له پای ته رسولو څخه وروسته له جمیل څخه د تادیاتو غوښتلو ته ادامه
ورکړه ،چې تقریبا  455,828ډالر یې د وایر ټرانسفر یا بانکي حساب له الرې او  72,000ډالر نور یې
د  2010د اپریل او د  2013د جوالی ترمنځ له جمیل او د هغه له ملګرو څخه د سامانونو او خدمتونو
په بڼه ترالسه کړي دي .د ګڼو تادیاتو او سوغاتو ترمنځه ،جمیل اداس ته له  40,000ډالرو څخه ډېر
د هغه د بچیانو د په زوی ولۍ نیولو له امله ،د قیمتی چاقوګانو د پېرودلو ،د هغه کور ته د اضافه خرڅ
او د ونو او په نیالګیو باندې د ځمکې د ښکلي کولو په حساب ورکړي دي .په ځواب کې ،اداس اساسي
یا لومړنیو قراردادیانو ته ګڼې سپارښتنې د دې له پاره ورکړي دي څو هغوی تشویق کړي چې جمیل او
د هغه شرکتونه د فرعي قراردادي په توګه مقرر کړي.
د  2015د فبرورۍ په 20مه ،د متحده ایاالتو د ویرجینیا د ختیځې ولسوالۍ د ولسوالۍ په محکمه کې
یوه جنایي دوسیه پرانستل شوه چې په هغې کې اداس په یو ځل رشوت اخیستنه او یو ځل د مالیې د تقلبي
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راپور په وړاندې کولو باندې تورن شوی وو .تر هغه وروسته ،د  2015د اپریل په 23مه ،د متحده
ایاالتو د ویرجینیا په ختیځه ولسوالۍ کې د ولسوالۍ په محکمه کې د یوه جنایي تور دوسیه ثبت شوه
چې جمیل په کې په یو ځل توطیه جوړونه او یو ځل رشوت ورکوونه باندې تورن کړای شو .د سیګار
د معرفۍ یا راجع کوونې په اساس ،اردو د  2015د جوالی په 9مه اداس ،جمیل ،او د جمیل شرکتونه له
حکومت سره له قرارداد کولو څخه تعلیق کړل.

په  FOB Roccoکې د کټارو او ماین پاکۍ له پاره د  1.6میلیونه ډالر ارزښت
لرونکي تقلبي قرارداد له امله د شمس ګروپ انټرنېشنل ،دوه اشخاصو ،او پنځو
شرکتونو منع کول

د سیګار له خوا د معرفۍ په نتیجه کې د اردو د تعلیق او ممانعت چارواکي ،د  2015د مارچ په 28مه،
روبرټ بیرتولیني ،هارون شمس خان ،شمس ګروپ انټرنېشنل ،او پنځه اړوندې کمپنۍ د  54میاشتو
په مخه منع کړې .دا کار د سیګار له خوا د معرفۍ په اساس وشو.
ممانعت د هغو موندنو په اساس وشو چې د لیکشور انجنیري خدمتونو د شرکت یوه کارمند
بیرتولیني له خان څخه د دې په بدل کې غیرقانوني تادیات ترالسه کړي ول چې شمس ګروپ ته به دا
صالحیت ورکوي چې د افغانستان په سروبي سیمه کې په  FOB Roccoکې به د افغان ملي اردو
له پاره د مرکزونو د جوړولو له پاره د  1.6میلیونه ډالرو په ارزښت د امنیت د ال قوي کولو او ماین
پاکۍ قرارداد ورکوي .بیرتولیني د خپل مستخدم له معلوماتو یا تایید څخه پرته ،د قرارداد په تعدیل کې
 980,000ډالر د یوې امنیتې کټارې د نصبولو او  680,000ډالر نور د ماین پاکۍ د کار له پاره منظور
کړل .د دغو تعدیالتو د منظورۍ له پاره په مقابل کې ،خان تقریبا  60,000ډالر بیرتولیني ته د بانک
له الرې ور ولېږل چې د بیرتولیني د زوی په نامه بانکي حساب څخه یې استفاده کړې وه چې هغه ته
خان د وظیفې یو د دروغو وړاندیز کړی وو .خان دغه غیرمستقیم تادیات داسې کړی وو چې تر دې
نامه الندې یې پټ کړي چې هغه د بیرتولیني زوی ته په راتلونکي وخت کې د مخکې تر مخکې تنخا
تادیات کوي.
د  2014د جوالی په 30مه ،د متحده ایاالتو په اریزونا ولسوالۍ کې د بیرتولیني پرضد جنایي
معلومات ثبت شول چې هغه یې په یو ځل داسې توطیې تورن کړ چې بانکي جعلکاري یې کړې او
د غیرقانوني تادیاتو په معاملو کې دخیل دی .د بیرتولیني له خوا د اعتراف تر داخلولو او یوې وروستۍ
جنایي فیصلې څخه وروسته د  2014د ډسمبر په 16مه نوموړی په درې میاشتې حبس ،اوه میاشتې په
کورکې نظربندۍ ،او د  59,975ډالرو په جریمه باندې محکوم شو.

د سیګارد نظارت نور فعالیتونه
ځانګړی عمومي مفتش د متحده ایاالتو د ولسي جرګې د نظارت
او حکومتي ریفورم د کمېټې اړوند د ملي امنیت د فرعي کمېټې په
وړاندې بیان ورکوي.

د  2015د اپریل په 29مه ،ځانګړي عمومي مفتش جان اېف سوپکو د متحده ایاالتو د ولسي جرګې
د نظارت او حکومتي ریفورم د کمېټې اړوند د ملي امنیت د فرعي کمېټې په وړاندې بیان ورکړ.
د سوپکو په څرګندونو کې د افغان ملي امنیتي ځواکونو د پرسونل د شمېر ،د ناسمو او غیرمعتبرو
ارقامو په برخو کې د پټو ستونزو ،او په بودجه کې د شاملې مرستې په برخه کې د محدود نظارت په
هکله خبرې اترې وشوې.
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• 15-56-TYثبوت :د افغان ملي امنیتي
ځواکونو شمېر ولې ستونزه ده :ناسم او
غیراعتباري ارقام ،او په بودجه کې شامل
مرسته باندې محدود نظارت د متحده
ایاالتو د مالیه ورکوونکیو میلیونونه ډالر
په خطر کې اچوي.

د سیګار د څارنه فعالیتونه

سوپکو دا په ګوته کړه چې ،دا چې په ټول افغانستان کې د متحده ایاالتو حضور راکم شوی دی،
له دې امله د تصمیم نیوونکيو او تطبیقوونکیو ادارو ،لکه د متحده ایاالتو د دفاع وزارت ،د بهرنیو
چارو وزارت ،او د متحده ایاالتو د نړیوالې پرمختیایي ادارې ( )USAIDتکیه د افغان حکومت او
نورو نړیوالو شریکانو له خوا د بیارغونې د هڅو په هکله په ورکول شویو ارقامو باندې ورځ تر ورځې
ډېرېږي .په دې برخه کې د افغان ملي امنیتي ځواکونو د پرسونل د شمېر په هکله اساسي معلومات هم
شامل دي.
په داسې حال کې چې ،د افغان ملي اردو او افغان ملي پولیسو اود هغوی ته د تادیاتو په هکله
د سیګار وروستي تفتیشونه داسې اندېښنې راپورته کوي چې نه متحده ایاالت او نه د هغوی افغان متحدین
په صحیح توګه پوهېږي چې څومره افغان عسکر او پولیس د وظیفې ترسره کولو له پاره موجود دي ،یا،
په نورو ټکو ،د هغوی د عملیاتي وړتیاوو حقیقي ماهیت څه دی .دغه ډول اساسي معلومات په ځانګړې
توګه د  2015د جګړې په فصل کې مهم دي ،چې افغانان د خپل امنیت بشپړمسؤلیت پرغاړه لري.
سربېره پر دې ،سوپکو په خپل ثبوت کې روښانه کړه چې دغه ارقام له افغان ملي امنیتي ځواکونو
سره د متحده ایاالتو د مرستو اساس جوړوي .دا چې متحده ایاالت دې ته دوام ورکوي چې د افغان ملي
امنیتي ځواکونو د تنخاګانو او نورو اړتیاوو له پاره خپلې مرستې په بودجه کې شاملې مرستې ته واړوي،
دا ډېره زیاته مهمه ده چې دغه مرسته د صحیح او معتبرو ارقامو په اساس وی ،او دا چې افغان حکومت
وکولی شي چې دغه ډول فنډونه اداره کړي او په وړاندې یې ځواب ویونکی واوسي.
سوپکو بیان کړه چې ،دا چې نورې څېړنیزې ادارې خپل پرسونل کموي ،سیګار به د افغان ملي
امنیتي ځواکونو د پرسونل او د تنخاګانو د ورکولو په برخو کې د ال ښو کنټرولونو په تطبیق کې د متحده
ایاالتو او د افغانستان د حکومتونو د پرمختګ څارنې ته دوام ورکړي ،د دغو ارقامو د تایید له پاره به
کړنالرې پیاوړې کړي ،او د افغان ملي امنیتي ځواکونو د تنخاګانو او نورو اړتیاوو د پوره کولو له پاره
د متحده ایاالتو له خوا په بودجه کې د شاملې مرستې نظارت ته به وده ورکړي .دا ډېره مهمه ده چې په
افغانستان کې د  2015د مارچ له 31مې راهیسې د تقریبا  15بیلیونه ډالرو تخصیص شویو خو نه لګول
شویو مرستو ،او په راتلونکیو کالونو کې د متحده ایاالتو له خوا د بیلیونونو نورو ژمنې دا یقیني کړي
چې دغه پانګونه چې له  2001کال راهیسې پیل شوې ده ،ضایع نشي.

سیګار له  INTOSAIسره د افغانانو د روزنې په برخه کې
همکاري کوي

د  2015په جون کې ،د عمومي مفتش مرستیال جین
الویزي (له چپې خوا نه دویم) د ناروی په اوسلو کې مېشتو
د  INTOSAIچارواکو سره ولیدل (د سیګارعکس)

د  2015په فبروري کې ،ځانګړي عمومي مفتش سوپکو د افغانستان جمهور رییس اشرف غني سره
ولیدل چې د افغانستان د بیارغونې له پاره په پروګرامونو او عملیاتو کې د نورو شیانو ترڅنګ ضایعات،
تقلب ،او سؤ استفاده په ګوته کړي او مخه یې ونیسي .د مالقات پر وخت ،جمهور رییس غني د افغان
مفتشینو د روزنې په برخه کې د سیګار د مرستې غوښتنه وکړه .په ځواب کې ،سیګار وښودله چې
د تفتیش د عالي موسساتو نړیوال سازمان ( )INTOSAIد دغه ډول روزنې په برابرولو کې تر ټولو ښه
دی INTOSAI .د تفتیش د ملي سازمانونو – چې د تفتیش د عالي موسساتو ( )SAIsپه نامه یادیږي یو
خپلواک نړیوال پیوستون دی – او دا مهال د افغانستان د تفتیش د ملي سازمان ،د تفتیش عالي ریاست په
شمول  192غړي لري .د  INTOSAIماموریت دا دی چې انکشاف او د پوهې انتقال ته وده ورکړي،
په نړیواله سطحه حکومتي تفتیش پیاوړی کړي ،او په اړوندو هېوادونو کې د خپلو غړو ماهرانه
ظرفیتونه ،موقف او نفوذ غښتلی کړي.
د  2015په جون کې ،د عمومي مفتش مرستیال جین الویزي او د پروګرام د څانګې سرتحلیلګر
ګلین لیویس د ناروی په مرکز اوسلو کې مېشتو د  INTOSAIچارواکو سره ،چې د افغانستان د تفتیش
د عالي ادارې په شمول په ګرده نړۍ کې د تفتیش د عالي موسساتو ( )SAIsد انکشاف د پیاړتیا مسؤل
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دي ،ولیدل .دغو چارواکو وویل چې د تفتیش عالي اداره په نورو مخ پر ودې هېوادونو کې د تفتیش
د ادارو په څېر له ډېرو ننګونو سره مخامخ ده .د مثال په توګه ،دغه موسسات ټول اړتیا لري چې
د تفتیش نړیوال معیارونه پلي کړي ،او تخنیکي او تشکیالتي ظرفیتونه دواړه پیاوړي کړي .که څه هم
چې ښایي د افغانستان د تفتیش عالي موسسه د با استعداده او کار ته لېوالو کارپوهانو یو کدر ولري ،خو
بیا هم هغه د پام وړ موسساتي کمزورتیاوو سره مخامخ ده .د دې له پاره چې د افغانستان د تفتیش عالي
اداره مؤثره وي ،دغه موسسه باید د پارلمان پوره مالتړ ولري ،خو په عین وخت کې په کار دی چې
خپلواکه وي ،او په دې هکله ضروري اطمینانونه ترالسه کړي چې پارلمان د دغې ادارې موندنو ته په
جدي سترګه وګوري .یو قوي حقوقي چوکاټ او یو مالتړی چاپېلایر او تر څنګه یې په کارپوه مفتشین
کولی شي دې ته الره هواره کړي چې د افغانستان د تفتیش عالي اداره حقیقي ارزونه وړاندې کړي.
په دا وروستیو وختونو کې ،د افغانستان په شمول په نازک حاله هېوادونوکې INTOSAI ،د تفتیش
د عالي موسسو ( )SAIsپه وړاندې د محدود دوه اړخیز مالتړ په وړاندې الس په کار شوی دی ،څو
د ظرفیت انکشافات یې پیاوړي کړي .په مشخص ډول ،د افغانستان د تفتیش عالي اداره پالن لري چې
د  INTOSAIاو جیګپوړو  SAIsپه تخنیکي مالتړپخپله د خپلو روانو اجرأتو او ظرفیت یوه ارزونه
وکړي .د ناروی پرمختیایي اداره به دغه پروژه تمویل کړي .دغه د خپل ځان پخپله ارزونه داسې طرحه
شوې ده چې د تفتیش له نړیوالو معیارونو سره خپل اجرأت ګوري او د صالحیت او خپلواکۍ ،موسساتي
وړتیاوو ،د ترسره شوي تفتیش د کیفیت ،او همدارنګه د تفتیش د کار د پوښښ او مهالوېشونو په شمول
ګڼې برخې به وپوښي .د افغانستان د تفتیش عالي اداره دا مهال داسې یوه کاري ډله جوړوي چې پخپله
د خپلې ادارې ارزونه ترسره کړي .د  INTOSAIچارواکي او جیګپوړي  SAIsبه د  2015په سپتمبر
کې د افغانستان له استازو سره وګوري چې هغوی ته روزنه یا ټریننګ برابر کړي .د INTOSAI
چارواکي هیله من دي چې د  2016تر مارچ پورې به یو راپور بشپړ کړای شي.
د  INTOSAIد چارواکو په وینا ،پخپله د خپل ځان ارزونې څخه تمه دا ده چې د عمل د داسې یوه
پالن د جوړولو په هکله معلومات وړاندې کړي چې د راتلونکي وخت مرستې او روزنې هڅو ته الره
برابره کړي .هغه به د تفتیش عالي ادارې ته د موجودو پیاوړتیاوو او کمزورتیاوو یوه خالصه وړاندې
کړي او د انکشاف له پاره د شرایطو په ګوته کولو کې به مرسته وکړي .تمه ده چې دغه ارزونه به له
مرستندویانو او شریکباڼو سره د ظرفیت د انکشاف له پاره د اضافي احتمالي مالتړ په هکله د خبرو اترو
قوي بنسټونه جوړ کړي.

د عمومي مفتش مرستیال د هارورډ په جان اېف کینیډي حکومتي
پوهنتون کې خبرې کوي

د  2015د می په  ،1د عمومي مفتش مرستیال الویزي د هارورډ په جان اېف کینیډي حکومتي پوهنتون
کې خبرې وکړې .الویزي د جیګپوړو مدیریه همکارانو د پروګرام یوه ګروپ ته وینا وکړه ،او په
افغانستان او په فدرالي حکومت کې د نظارت د اهمیت په هکله یې خبرې اترې وکړې .د عمومي مفتش
مرستیال همدارنګه تشریح کړه چې ،سره له دې چې په تاریخي لحاظ په افغانستان کې نتایج لوړدي،
د قرارداد په مدیریت کې ستونزې له هغو څخه چې په متحده ایاالتو کې دي فرق نه لري .په بیانیه کې،
الویزي په دې هکله معلومات ورکړل چې سیګار څنګه کار کوي چې د مالیه ورکوونکیو په پیسو کې
تقلب ،ضایعات ،او له هغو څخه بده استفاده را لوڅ او افشا کړي.

د متحده ایاالتو کانګرس ته راپور
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ځانګړی عمومي مفتش د ویل کارنیل د طب پوهنځي کې خبرې کوي.

د  2015د می په 5مه ،ځانګړي عمومي مفتش د ویل کارنیل د طب پوهنځي کې ،په افغانستان کې د بیا
رغونې په هڅو کې د خیالي کیسو په مقابل کې د ریښتیاوو د معلومولو د ننګونو په هکله خبرې وکړې.
سوپکو د افغانا نو د ژوند د متوقع اوږدوالي په هکله د احصایو او شمېرنو ،د افغانستان د ښوونې او
روزنې د سیستم ،او د افغانستان د امنیتي پرسونل په شمول د بیارغونې ګڼې داسې ساحې په ګوته کړې
چې په هغو کې ارقام د پوښتنې وړ یا غیراعتباري دي .سوپکو په خپلو خبرو کې د بیارغونې دپراخو
هڅوپه هکله یوه لنډه تاریخچه او د سیګار او د هغه د کار په هکله یوه خالصه وړاندې کړه.

ځانګړی عمومي مفتش د ستراتيژیکو او
نړیوالو څېړنو مرکز ( )CSISکې خبرې کوي

ځانګړي عمومي مفتش سوپکو د  2015د می په 13مه د ستراتیژیکو او نړیوالو څېړنو په مرکز کې
د افغان امنیتي ځواکونو د موجودۍ د معلومولو په هکله خبرې وکړې .سوپکو دې ته اشاره وکړه چې
نوموړی د افغان جمهور رییس اشرف غني او اجرائیه رییس عبدهللا عبدهللا ،او همدارنګه په افغانستان
کې د متحده ایاالتو د نظامي مشرانو رهبرۍ تشویق کړی دی .د عمومي مفتش بیانیې همدارنګه د سیګار
د کار ،په مشخصه توګه د افغان ملي امنیتي ځواکونو د وړتیاوو ،د افغان ملي امنیتي ځواکونو د پرسونل
د شمېر ،او د افغان ملي امنيتي ځواکونو د اوږدمهالي پایښت د لرلید ،په هکله په اندېښنو باندې تاکید
وکړ.

د عمومي مفتش مرستیال د بالتیک په دفاعي پوهنځي
کې د ژورې بیاکتنې په نړیوال کانفرنس کې خبرې کوي

د  2015د جون په 2مه ،د عمومي مفتش مرستیال الویزي د بالتیک په دفاعي پوهنځي کې د ژورې
بیاکتنې په نړیوال کانفرانس کې خبرې وکړې .الویزي د سیګار د تېرو فعالیتونو په هکله رڼا واچوله او
په ځانګړې توګه د افغان ښځو د مالتړ له پاره د متحده ایاالتو د هڅو د ارزونې په برخه کې د سیګار
د کار په هکله وغږېد .د عمومي مفتش مرستیال د سیګار د تفتیش د دوه خپرو شویو راپورونو او
همدارنګه د افغان ښځو د پیاوړتیا له پاره د متحده ایاالتو د نړیوالې پرمختیایي ادارې ( )USAIDله خوا
د یوه پروګرام د تطبیق او نظارت څارنې ته د دوام ورکولو له پاره د سیګار د پالنونو په هکله خبرې
اترې وکړې .کېدای شي چې د دغه پروګرام لګښت له  216میلیونو ډالرو څخه تر  416میلیونه ډالرو
پورې ورسېږي.

د عمومي مفتش مرستیال د ناټو د  2015د بشپړتیا
جوړونې په کالني ډسپلین کانفرانس کې خبرې کوي

د عمومي مفتش مرستیال الویزي د  2015د جون په 10مه د ناټو د  2015د بشپړتیا جوړونې په کالني
ډسپلین کانفرانس کې خبرې وکړې .الویزي د کانفرانس برخه والو ته د ضیاع ،تقلب ،او بدې استفادې په
مقابل کې د سیګار د مبارزې د جزیاتو په شمول د سیګار د تېر په هکله خبرې وکړې .د عمومي مفتش
مرستیال تشریح کړه چې اداري فساد د افغانستان د بیارغونې په هڅو کې څومره پراخ او ستونزمن دی،
او دا یې په ګوته کړه چې د افغانستان نوی د وحدت حکومت د هغه پر ضد په مبارزه کې د پرمختګ
نښې ښیي .الویزي خپله بیانیه په دې ټکي په تاکید کولو سره پای ته ورسوله چې د ناټو غړي دې په
خپلو نظامي تاسیساتو کې د صداقت لوړمعیارونه داسې پلي کړي چې د افغان شریکانو له پاره یوه
بېلګه وګرځي.
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د عمومي مفتش مرستیال د سمندري ځواک
د لوړو زده کړو د پوهنتون پروګرام ته خبرې کوي

د عمومي مفتش مرستیال الویزي د  2015د جوالی په 16مه ،د سمندري ځواک د لوړو زده کړو
د پوهنتون د بهرنۍ سیمې د افسرانو ګډ پروګرام ته په پېچلیو عملیاتو کې د ملکي – نظامي روابطو په
هکله خبرې وکړې .الویزي وویل چې که د متحده ایاالتو حکومت غواړي چې په پېچلیو عملیاتو کې
بریالی شي په کار دی چې په نظامي او ملکي ،دواړو برخو کې د تېر په نسبت په ال ښه ډول په ګډه سره
کار وکړي .الویزي وویل چې د سیګار کار د نورو هغو موندنې حمایه کړې چې د ملکي او نظامي ادارو
تر منځ په همغږۍ کې پاتې راتګ په افغانستان کې د ماموریت د بریالیتوب په وړاندې یو لوی خنډ وو.

د سیګار بودجه

سیګار په ګډ او د پرمختګ د تخصیصونو په قانون کې د  2015مالي کال له پاره له کانګرس څخه
د  56.9میلیونه ډالرو یوه بودجه ترالسه کړه .دغه بودجه ( )1د تفتیشونو او پلټنو )2( ،څېړنو)3( ،
مدیریت او حمایې ،او ( )4د څېړنې او تحلیل د څانګو ،او همدارنګه د ځانګړیو پروژو د ټیم او د ژورو
بیاکتنو د پروګرام له الرې ،د سیګار د نظارت فعالیتونه او السته راوړنې حمایه کوي.

د سیګار پرسونل

د سیګار د کارمندانو شمېر کانګرس ته د تېر راپور راهیسې په خپل حال پاتې دی چې د ربعې په پای
کې  194کارمندان په کې کار کوي .د ربعې په پای کې 29 ،کارمندان په کابل کې د متحده ایاالتو
په سفارت کې ،او څلور نور کارمندان د بګرام په هوایي مرکز کې ول .په کندهار کې د سیګار دفتر
د ربعې په جریان کې بند کړای شو .سیګار په کابل کې په خپل دفتر کې څلور محلي افغانان په کار
وګومارل څو د څېړنو او تفتیشونو له ریاستونو سره مرسته وکړي .سربېره پر دې ،سیګار خپل مقیم
کارمندان افغانستان ته د لنډې مودې له پاره د کارمندانو په مقرریو سره حمایه کوي .په دې ربعه کې،
سیګار  16کارمندان په افغانستان کې په لنډمهالو کارونو باندې ګومارلي ول چې په مجموعي توګه 256
ورځې کار یې وکړ.

ځانګړې استازې لینډي ساویل ،تورن جنرال ډان هوګس
(چپ) ،او تورن جنرال ټډ سیمونایټ د جوالی په  5مه
د افغانستان د تدارکاتو د ملي کمېسیون په مجلس کې چې
د جمهور رییس غني له خوا د جمهوري ریاست په ماڼۍ
کې جوړ شوی وو ،برخه واخیسته( .د سیګارعکس)

د متحده ایاالتو کانګرس ته راپور
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“افغان وګړي هیله مند دي چې مذاکرات د ښه نیت
او ارادې سره دوام ولري .موږ هیله مند یو چې
مذاکرات په هیواد کې د تلپاتي ټیکاو او باوقار سولې
پایله ولري”.
— افغان ولسمشر اشرف غني

سرچینه :په واشنګټن پوسټ کې نقل شوي“ ،افغانان او پاکستانیان د طالبانو سره خبرو کې بیالبیل پرمختګونه په ګوته کوي” ،د جوالی .2015 ،8
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امنیت

92

حکومت

134

اقتصادی او ټولنیزه پرمختیا

162

په تیر مخ کې عکس
افغان میرمنې په بامیان والیت کې د ملګرو ملتونو په افغانستان کې د مرستندویه ماموریت (یوناما) د ښوونې او رهبریت برنامه کې ګډون
کوي( .د فردین واعظي لخوا د یوناما عکس)
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د بیا رغونی نوۍ وضیعت
عمومي کتنه

د افغان حکومت پالوي او افغان طالبانو د جوالی په  7نیټه په پاکستان کې له یوبل سره وکتل چې
دې ته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د “سولې د خبرو اترو لومړۍ رسمي ناستې” نوم ورکړ.
د راپورونو له مخې د طالبانو او حقاني شبکې لوړ پوړو مشرانو پدې ناسته کې ګډون درلود .ولسمشر
اشرف غني ویلي چې تمه کیږي دوهمه ناسته به د جوالی په اخر او د اګست په پیل کې ترسره شي.
داسې ویل کیږي چې د خبرو اترو په تړاو طالبان په دوه دړو تقسیم شوي .د مثال په توګه د طالبانو اړوند
یوې ویب پاڼې د لومړي مخ کالم دغه خبرې رټلي ،مګر وروسته بیا پرته له کومو توضیحاتو څخه له
پاڼې لرې شوی .په هرصورت ،د جوالی په  15د راپورونو له مخې د طالبانو مشر مال عمر د خبرو
اترو څخه د “سیاسي هڅو” او “سوله ایز الرو” په حیث یادونه کړې چې د “نیواک پای ته رسولو”
مشروع طریقه ده.
د ولسي جرګې د کاري نیټې پای ته رسیدو  60-30ورځې دمخه ټاکنو ته د قانوني اړتیا سربیره،
د ولسمشر غني او اجرایه رییس عبدهللا عبدهللا ترمینځ د ټاکنیزو اصالحاتو پرسر دوام لرونکي اختالف
له امله د پارلمان مهالویش شوي ټاکنې ځنډیدلي .که څه هم د ولسي جرګې کاري موده د جون په
 2015 ،22پای ته ورسیده مګر ټاکنې ترسره نه شوې .د جون په  19نیټه غني اعالن وکړ چې ولسي
جرګه به د ټاکنو په الره اچول کیدو او د پایلو تر معلومیدو پورې خپل کار ته دوام ورکړي .ولسمشر دا
هم وویل چې د ټاکنو لپاره به د یوې میاشتې په موده کې نیټه اعالن شي.
د متحده ایاالتونو ځواکونه – افغانستان ( )USFOR-Aپه تیره ربع کې سیګار خبر کړ چې د امریکا
دفاع وزارت ( )DODاوس د افغان ملي امنیتي ځواکونو ( )ANSFلپاره د افغان ملي دفاع او امنیت
ځواکونه ( )ANDSFاصطالح کاروي .سیګار د راپور ورکولو دې ربع کې د  DODدغه نوې
اصطالح کارولې.
په جون کې ،د ملګرو ملتونو ( )UNعمومي منشي په افغانستان کې جګړې پورې اړوند
تاوتریخوالي د ډیریدو راپور ورکړ ځکه چې  ANDSFپه لټه کې و د وده کونکي ترهګریز فعالیتونو
مخه ونیسي چې دې د ترهر وخت ډیر ملکي مرګ ژوبلې پایله درلوده .ترهګرو حتی د روژې سپیڅلې
میاشت کې هم د ملکیانو په نښه کولو ته لیوالتیا وښودله .په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پالوي د
ملکیانو په نښه کونکي بریدونو د سمدستي درولو غوښتنه وکړه.
پدې ربع کې DOD ،او د هوډمن مالتړ ماموریت ( )RSچارواکو خبر ورکړ چې د عراق او
مینځني ختیځ اسالمي دولت ډلې ( )ISILپه افغانستان کې شتون پیدا کړی ،که څه هم دوی اضافه کړه
چې نوموړې ډله دلته “نوې او کوچنۍ ده ”.د  DODچارواکي وای په افغانستان کې د  ISILشتون اساسا
د طالبانو ناراض غړي دي چې ځانته یې دغه نوم غوره کړی .ملګرو ملتونو راپور ورکړی چې د اپریل
په  18نیټه په جالل اباد کې د ځان مرګي برید په شمول د  ISILد ډیری بریدونو پیل سربیره“ ،د ISIL
لخوا د دوی عملیاتي شتون یا فعالیت تراوسه روښانه ندی”.

د امریکا متحده ایالتونو کانګرس لپاره رپورټ
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د دې ربع په پای کې ،د دفاع وزارت ( )MODبې د تایید شوي وزیر پاتې دیMOD .
د سپتمبر  2014 ،29راهیسې ،له کله چې غني د ولسمشر په توګه لوړه کړې وزیر نلري.
پدې ربع کې ،د سیګار لخوا د  ANDSFمیاشتني ارزونې راپور ( )MAARپر بنسټANDSF ،
د تیرې ربعې په پرتله د لږ ظرفیت لرونکی و ارزول شو .د  ANDSFد قطعې په کچه محرم ارزونو
له امله ،دغه ټاکل د “وړ” یا لوړې درجې ارزول شوي کټګوریو شمیر پر بنسټ رامینځته شوي .هوډمن
مالتړ ماموریت هم د  2016پای پورې د وزارتي دفترونو ترالسه کیدونکي تمه شوي ظرفیت ټیټولو سره
د افغان وزارتونو لپاره خپلې وړاندوینې اصالح کړې.
افغانستان  1394مالي کال (( )FYد دسمبر  – 2014 ،22دسمبر  )2015 ،21د ضعیف نغدي
ذخیرو او د پام وړ شاته پاتې پورونو سره پیل کړ ،پداسې حال کې چې د عوایدو راټولولو اصالحات په
پارلمان کې پاتې دي .د  1394مالي کال لومړیو څلور میاشتو کې ،د عوایدو راټولول د بودجې اهدافو
څخه  %5.9کم و ،مګر د  1393مالي کال ورته دورې څخه  %7.5لوړ وو .داخلي عواید تر دې دمه د
افغانستان د  1.2میلیارده ډالرو ټولټال بودیجې  %48سلنه یا  576میلیون ډالر تادیه کړي ،چې پاتې برخه
یې د ډونرانو (بسپنه ورکوونکو) لخوا پوښل کیږي.
پدې ربع کې ،د متحده ایاالتونو خزاینو د افغانستان عامه مالي مدیریت سیستمونو پیاوړي کولو او
د مالي سیکتور څارلو په موخه د افغان مالیې وزارت ( )MOFلپاره د تخنیکي مرستې او ظرفیت
جوړونې برنامو رامینځته کول پیل کړل .سربیره پردې ،د پیسو نړیوال فنډ د نهه میاشتو مودې لپاره د
افغانستان کوچني اقتصاد پالیسیو او جوړښتي اصالح اجنډا نظارت کول پیل کړل ،چې د کارمندانو د
نظارت برنامې تړون د افغان دولت سره په تیره ربع کې ترسره شوی وو.
پدې ربع کې د ملګرو ملتونو د مخدره توکو او جرمونو دفتر ( )UNODCد نړۍ مخدره توکو
راپور  2015کې راپور ورکړی چې د افغانستان د تریاکو له هرځایه ډیر کښت د هیواد او نړیوالې ټولنې
لپاره د خورا لوی ننګونې په حیث پرځای پاتې دی .د بهرنیو چارو وزارت د نړیوالو تریاکو او قانون
پلي کولو چارو دفتر ( )INLهم د افغانستان د مخدره توکو د استعمال ملي سروی  2015خپره کړه.
سروی موندلي چې د ټول نفوس  %11ــ شاوخوا  %13لویان او  %9ماشومان یو یا ډیر ډوله مخدره
توکي کاروي .د دې په پرتله د  UNODCنړیوال اټکل د مخدره توکو کارولو لپاره  %5.2دی .د INL
لپاره پدې ربع کې د یوې دریمې ډلې د نظارت راپور موندلي چې د تریاکو کښت کمولو لپاره د بزګرانو
سره د مرستې هیڅ ډول برنامه به پدې نږدیو کې بریالۍ نه وي ،که څه هم د عاید ودې هڅولو لپاره
برنامې کولی شي په اوږده موده کې د تریاکو کښت راکمولو لپاره الرې هوارې کړي.

74

ځانګړی عمومي (مفتش)

I

د افغانستان د بیارغونې لپاره

د بیا رغونی نوۍ وضیعت

د  2015کال د جون تر  30پورې ،له  2002کال راهیسې د افغانستان د هوساینې او بیارغونې
لپاره شاوخوا  109.7میلیارده ډالر مختص شوي .له دغه ټولټال څخه نږدې  92.38میلیارده ډالر د اوه
لویو بیارغونې مرستو لپاره مختص شوي ،او شاوخوا  11.89میلیارده ډالر په پایپالین کې د احتمالي
مصرف لپاره پرځای پاتې دي .د بیارغونې مجموعي تمویل په  2015کال کې د افغانستان لپاره د DOD
د مخدره توکو له مینځه وړلو او د مخدره توکو سره مبارزې فعالیتونو لپاره د تمویل پالن شوي برنامو
له امله په تیر ربع کې راپور ورکړل شوي تمویل څخه یو څه کم شوی.
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د مالی وجوهو وضعیت
د سیګار قانوني حکم پوره کولو لپاره دا برخه په افغانستان کې د بیارغونې فعالیتونو لپاره د متحده ایاالتو
مختص شوي ،مکلف شوي او مصرف شوي مرستو وضعیت تشریح کوي .له  2002مالي کال راهیسې
د  2015د جون تر  30پورې متحده ایاالتو د افغانستان د هوساینې او بیارغونې لپاره شاوخوا
 109.66میلیارده ډالر مختص کړي .دا ټولټال په الندې توګه تخصیص شوی:
•د امنیت لپاره  65.04میلیارده ډالر ( 4.43میلیارده ډالر د تریاکو سره مبارزې نوښتونو لپاره)
•د حکومتولۍ او پراختیا لپاره  31.85میلیارده ډالر ( 3.77میلیارده ډالر د تریاکو سره مبارزې
نوښتونو لپاره)
•د بشردوستانه مرستې لپاره  2.90میلیارده ډالر
•د ملکي عملیاتو لپاره  9.87میلیارده ډالر
شکل  3.1د متحده ایاالتو لویې مرستې ښیې چې دغه هڅو ته ورکړل شوي.
شکل 3.1

ﺩ ﺍﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎﻥ ﺑﻳﺎﺭﻏﻭﻧﯥ ﻫڅﻭ ﻟﭘﺎﺭﻩ ﺩ ﻣﺗﺣﺩﻩ ﺍﻳﺎﻻﺗﻭ ﻣﻼﺗړ ﮐﻭﻧﮑﯥ ﻣﺭﺳﺗﯥ

)ﻣﻳﻠﻳﺎﺭﺩﻭﻧﻪ ډﺍﻟﺭ(

ﺩ ﺗﻣﻭﻳﻝ ﺳﺭﭼﻳﻧﯥ )ټﻭﻟټﺎﻝ 109.66 :ﻣﻳﻠﻳﺎﺭﺩﻩ ډﺍﻟﺭ(
ASFF

CERP

AIF

TFBSO

DOD CN

ESF

INCLE

ﻧﻭﺭې

$60.67

$3.68

$1.04

$0.82

$2.86

$18.61

$4.69

$17.28

ﺍﺩﺍﺭﻭ
ﺩ ﺩﻓﺎﻉ ﻭﺯﺍﺭﺕ
$69.07

USAID
$18.61

ﺩ ﺑﻬﺭﻧﻳﻭ ﭼﺎﺭﻭ
ﻭﺯﺍﺭﺕ
$4.69

ډﻳﺭی ﺍﺩﺍﺭﻭ
ﺗﻪ ﺗﻭﺿﻳﻊ
a
ﺷﻭﻱ
$17.28

ﻳﺎﺩﻭﻧﻪ :ﺷﻣﻳﺭې ګﺭﺩې )ﺻﺣﻳﺢ ﻋﺩﺩ( ﺷﻭﻱ .ﺩ ﺑﻬﺭﻧﻳﻭ ﭼﺎﺭﻭ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻭ ﺩ  USAIDډﻳﺭی ﺣﺳﺎﺑﻭﻧﻭ ﻟﭘﺎﺭﻩ ﺩ  2015ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎﻝ ﺩ ﺗﺧﺻﻳﺹ ﻣﻘﺩﺍﺭﻭﻧﻪ ﺩ ﺍﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎﻥ ﻟﭘﺎﺭﻩ ﻧﺎ ﺗﺎﻳﻳﺩ
ﺷﻭﻱ ﺗﺧﺻﻳﺻﺎﺕ ﻣﻧﻌﮑﺱ ﮐﻭﻱ ﺍﻭ ﺩ ﮐﺎﻧګﺭﺱ ﻧﻬﺎﻳﯽ ﺗﺻﻭﻳﺏ ﺗﻪ ﭘﻪ ﺗﻣﻪ ﺩﻱ.
 aﭘﻪ ډﻳﺭی ﺍﺩﺍﺭﻭ ﮐﯥ  ،DOJﺩ ﺑﻬﺭﻧﻳﻭ ﭼﺎﺭﻭ ﻭﺯﺍﺭﺕ ،USAID ،DOD ،ﺩ ﻣﺎﻟﻳﯥ ﻭﺯﺍﺭﺕ BBG ،DEA ،USDA ،ﺍﻭ ﺳﻳګﺎﺭ ﺷﺎﻣﻝ ﺩﻱ.
ﺳﺭﭼﻳﻧﻪ ،DOD :ﺩ ﺳﻳګﺎﺭ ﺩ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺗﻭ ﻏﻭښﺗﻧﯥ ﺗﻪ ځﻭﺍﺑﻭﻧﻪ ،10/14/2009 ،10/22/2012 ،7/8/2015 ،7/13/2015 ،7/17/2015 ،ﺍﻭ
10/1/2009؛ ﺩ ﺑﻬﺭﻧﻳﻭ ﭼﺎﺭﻭ ﻭﺯﺍﺭﺕ ،ﺩ ﺳﻳګﺎﺭ ﺩ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺗﻭ ﻏﻭښﺗﻧﯥ ﺗﻪ ځﻭﺍﺑﻭﻧﻪ،4/15/2014 ،4/15/2015 ،6/25/2015 ،7/14/2015 ،
 ،10/5/2012 ،6/27/2013ﺍﻭ 6/27/2012؛ ﺩ ﻣﺎﻟﻳﯥ ﻭﺯﺍﺭﺕ ،ﺩ ﺳﻳګﺎﺭ ﺩ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺗﻭ ﻏﻭښﺗﻧﯥ ﺗﻪ ځﻭﺍﺏ7/9/2015 ،؛  ،OMBﺩ ﺳﻳګﺎﺭ ﺩ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺗﻭ
ﻏﻭښﺗﻧﯥ ﺗﻪ ځﻭﺍﺑﻭﻧﻪ 7/19/2013 ،7/14/2014 ،4/16/2015 ،ﺍﻭ 1/4/2013؛  ،USAIDﺩ ﺳﻳګﺎﺭ ﺩ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺗﻭ ﻏﻭښﺗﻧﯥ ﺗﻪ ځﻭﺍﺑﻭﻧﻪ،7/16/2015 ،
 ،1/15/2010 ،10/15/2010ﺍﻭ 10/9/2009؛  ،DOJﺩ ﺳﻳګﺎﺭ ﺩ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺗﻭ ﻏﻭښﺗﻧﯥ ﺗﻪ ځﻭﺍﺑﻭﻧﻪ 7/14/2015 ،ﺍﻭ 7/7/2009؛ ،USDA
ﺩ ﺳﻳګﺎﺭ ﺩ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺗﻭ ﻏﻭښﺗﻧﯥ ﺗﻪ ځﻭﺍﺏ4/2009 ،؛ ” ،DFASﺩ ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎﻝ ﺑﺭﻧﺎﻣﯥ ﺍﻭ ﻓﺭﻋﻲ ﺣﺳﺎﺑﻭﻧﻭ ﺟﻭﻥ  2015ﻟﻪ ﻣﺧﯥ ﺩ  AR(M) 1002ﺗﺧﺻﻳﺹ ﻭﺿﻌﻳﺕ“،
7/17/2015؛  ،111-212 ،112-10 ،112-74 ،113-6 ،113-76 ،Pub. L. Nos. 113-235ﺍﻭ .111-118

د امریکا متحده ایالتونو کانګرس لپاره رپورټ
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د  2015د جوالی 30
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 :ASFFد افغانستان د امنیتی ځواکونو مالی صندوق
 :CERPد قوماندان د چټک غبرګون پروګرام
 :AIFد افغانستان د زېربنا صندوق
 :TFBSOپه افغانستان کې د سوداګرۍ او ثبات
د عملیاتو له پاره وظیفوي ځواک
 :DOD CNد امریکا دفاع وزارت د مخدره توکو
له مینځه وړلو او د مخدره توکو سره د مبارزې
فعالیتونه
 :ESFد اقتصادي مالتړ صندوق
 :INCLEد نشه ییزو توکو د کنټرول او د قانون
د تنفیذ نړیواله اداره
نورې :نورې بودیجې

د مالی وجوهو وضعیت

ASFF

CERP

AIF

DoDCN TFBSO

ESF

INCLE

ﺩ ﺑﻬﺭﻧﻳﻭ
 USAIDﭼﺎﺭﻭ
ﻭﺯﺍﺭﺕ

DOD

د متحده ایاالتو اوه لوی فنډونو ته ورکړل شوی
مقدار له  2002مالي کال راهیسې په افغانستان کې
د بیارغونې ټولټال مرستې له  %84.2څخه ډیر
(نږدې  92.38میلیارد ډالر) وړاندې کوي .لدغه
ASFFڅخه ،نږدې ( %88.8له  82.02میلیارد
مقدار
ډالرو څخه ډیر) مکلف شوې ،او %82.6
(له  76.32میلیارد ډالرو څخه ډیر) مصرف شوې.
DOD
دې فنډونو د اټکل له مخې
د مختص شوي
 4.16میلیارد ډالرو وخت تیر شوی.

د افغانستان د بیارغونې لپاره د متحده ایاالتو لخوا ځانکړي شوې
بودیجه

لکه څنګه چې په شکل  3.2کې ښودل شوي ،د  2015کال د جون تر  30نیټې پورې د افغانستان
هوساینې او بیارغونې لپاره مجموعي تحصیصات شاوخوا  109.66میلیارد ډالرو ته رسیدلي.
دا مجموعه د بیارغونې مرستې څلور لوی کټګوریو کې تقسیمیږي :امنیت ،حکومتولي او پراختیا،
بشردوستانه ،او څارنه او عملیات .د دغه مرستو شاوخوا  8.21میلیارد ډالر د تریاکو سره مبارزې
نوښتونه مالتړ کوي چې دواړه امنیت ( 4.43میلیارد ډالر) او حکومتولۍ او پراختیا ( 3.77میلیارد ډالر)
کې دي .د متحده ایاالتو تخصیصاتو اړوند بشپړو معلوماتو لپاره ضمیمه  Bوګورئ.
لکه څنګه چې په شکل  3.3کې ښودل شوي د مدغم شوي او نور دوام لرونکي تخصیصاتو
قانون  ،2015د  2015مالي کال لپاره اضافي  6.40میلیارد ډالر چمتو کړي .امنیت د ترټولو لوی
تخصیص کټګوري په حیث پاتی دی .د افغان ملي دفاع او امنیت ځواکونو ( )ANDSFد روزنې ،تجهیز
او مالتړ تخصیصات په ګډه د نورو ټولو بیارغونې مرستو کټګوریو څخه ډیره برخه جوړوي ــ
د  2015مالي کال تمویل له  %64.2ډیر.

شکل 3.2

 CERPﺩ ﺟﻭﻥ ﺗﺭ  30ﭘﻭﺭې ﺩ ﺗﻣﻭﻳﻝ ﮐټګﻭﺭۍ ﻟﻪ ﻣﺧﯥ ﻣﺟﻣﻭﻋﻲ ﺗﺧﺻﻳﺻﺎﺕ
ﺩ  2015ﮐﺎﻝ

)ﻣﻳﻠﻳﺎﺭﺩﻭﻧﻪ ډﺍﻟﺭ(
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ﺍﻣﻧﻳﺕ
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ﺣﮑﻭﻣﺗﻭﻟﻲ ﺍﻭ ﭘﺭﺍﺧﺗﻳﺎ

2012
ﺑﺷﺭﺩﻭﺳﺗﺎﻧﻪ

2013
ﻣﻠﮑﻲ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ

2014

2015

ټﻭﻟټﺎﻝ

INCLE

ﻳﺎﺩﻭﻧﻪ :ﺷﻣﻳﺭې ﻏﻳﺭ ﺍﻋﺷﺎﺭﻱ ﺷﻭﻱ ﺩﻱ DOD .ﺩ  FY 2011 ASFFڅﺧﻪ  1ﻣﻳﻠﻳﺎﺭﺩ ډﺍﻟﺭ ﺑﻳﺎ ﭘﺭﻭګﺭﺍﻡ ﮐړﻱ DOD .ﺩ  FY 2012 ASFFڅﺧﻪ  1ﻣﻳﻠﻳﺎﺭﺩ ډﺍﻟﺭ ﺑﻳﺎ ﭘﺭﻭګﺭﺍﻡ ﮐړﻱ 113-6 Pub. L. No. .ﺩ  FY 2012 ASFFڅﺧﻪ  1ﻣﻳﻠﻳﺎﺭﺩ ډﺍﻟﺭ ﻓﺳﺦ ﮐړﻱDOD .
ﺩ  FY 2013 ASFFڅﺧﻪ  178ﻣﻳﻠﻳﻭﻥ ډﺍﻟﺭ ﺑﻳﺎ ﭘﺭﻭګﺭﺍﻡ ﮐړﻱ 235-113 Pub. L. No. .ﺩ  FY 2014 ASFFڅﺧﻪ  764.38ﻣﻳﻠﻳﻭﻥ ډﺍﻟﺭ ﻓﺳﺦ ﮐړﻱ DOD .ﺩ  FY 2011 AIFڅﺧﻪ  101ﻣﻳﻠﻳﻭﻥ ډﺍﻟﺭ ﺍﻭ ﺩ  FY 2013 AIFڅﺧﻪ  179.5ﻣﻳﻠﻳﻭﻥ ډﺍﻟﺭ  ESFﺗﻪ
ﺩ  USAIDﻟﺧﻭﺍ ﭘﻠﻲ ﺷﻭﻱ ﺯﻳﺭﺑﻧﺎﻳﯽ ﭘﺭﻭژﻭ ﺗﻣﻭﻳﻝ ﻟﭘﺎﺭﻩ ﺍﻧﺗﻘﺎﻝ ﮐړﻝ .ﺩ ﺑﻬﺭﻧﻳﻭ ﭼﺎﺭﻭ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻭ ﺩ  USAIDډﻳﺭی ﺣﺳﺎﺑﻭﻧﻭ ﻟﭘﺎﺭﻩ ﺩ  2015ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎﻝ ﺩ ﺗﺧﺻﻳﺹ ﻣﻘﺩﺍﺭﻭﻧﻪ ﺩ ﺍﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎﻥ ﻟﭘﺎﺭﻩ ﻧﺎ ﺗﺎﻳﻳﺩ ﺷﻭﻱ ﺗﺧﺻﻳﺻﺎﺕ ﻣﻧﻌﮑﺱ ﮐﻭﻱ ﺍﻭ ﺩ ﮐﺎﻧګﺭﺱ ﻧﻬﺎﻳﯽ ﺗﺻﻭﻳﺏ ﺗﻪ ﭘﻪ ﺗﻣﻪ ﺩﻱ.

ﺳﺭﭼﻳﻧﻪ ،DOD :ﺩ ﺳﻳګﺎﺭ ﺩ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺗﻭ ﻏﻭښﺗﻧﯥ ﺗﻪ ځﻭﺍﺑﻭﻧﻪ ،ﺩ ﺑﻬﺭﻧﻳﻭ
 ،10/14/2009 ،10/22/2012 ،7/8/2015 ،7/13/2015 ،7/17/2015ﺍﻭ 10/1/2009؛ ﺩ ﺑﻬﺭﻧﻳﻭ ﭼﺎﺭﻭ ﻭﺯﺍﺭﺕ ،ﺩ ﺳﻳګﺎﺭ ﺩ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺗﻭ ﻏﻭښﺗﻧﯥ ﺗﻪ ځﻭﺍﺑﻭﻧﻪ،7/14/2015 ،
ﭼﺎﺭﻭ
 ،10/5/2012 ،6/27/2013ﺍﻭ 6/27/2012؛ ﺩ ﻣﺎﻟﻳﯥ ﻭﺯﺍﺭﺕ ،ﺩ ﺳﻳګﺎﺭ ﺩ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺗﻭ ﻏﻭښﺗﻧﯥ ﺗﻪ ځﻭﺍﺏ7/9/2015 ،؛  ،OMBﺩ ﺳﻳګﺎﺭ ﺩ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺗﻭ ﻏﻭښﺗﻧﯥ ﺗﻪ ځﻭﺍﺑﻭﻧﻪ،4/16/2015 ،
،4/15/2014 ،4/15/2015 ،6/25/2015
ﻭﺯﺍﺭﺕ
 7/19/2013 ،7/14/2014ﺍﻭ 1/4/2013؛  ،USAIDﺩ
ﺳﻳګﺎﺭ ﺩ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺗﻭ ﻏﻭښﺗﻧﯥ ﺗﻪ ځﻭﺍﺑﻭﻧﻪ ،1/15/2010 ،10/15/2010 ،7/16/2015 ،ﺍﻭ 10/9/2009؛  ،DOJﺩ ﺳﻳګﺎﺭ ﺩ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺗﻭ ﻏﻭښﺗﻧﯥ ﺗﻪ ځﻭﺍﺑﻭﻧﻪ 7/14/2015 ،ﺍﻭ
7/7/2009؛  ،USDAﺩ ﺳﻳګﺎﺭ ﺩ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺗﻭ ﻏﻭښﺗﻧﯥ ﺗﻪ ځﻭﺍﺏ4/2009 ،؛ ” ،DFASﺩ ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎﻝ ﺑﺭﻧﺎﻣﯥ ﺍﻭ ﻓﺭﻋﻲ ﺣﺳﺎﺑﻭﻧﻭ ﺟﻭﻥ  2015ﻟﻪ ﻣﺧﯥ ﺩ  AR(M) 1002ﺗﺧﺻﻳﺹ ﻭﺿﻌﻳﺕ7/17/2015 “،؛ ،113-76 ،Pub. L. Nos. 113-235
 ،111-212 ،112-10 ،112-74 ،113-6ﺍﻭ .111-118
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ځانګړی عمومي (مفتش)

I

د افغانستان د بیارغونې لپاره

د مالی وجوهو وضعیت

متحده ایاالت غواړي د خپلې پراختیایی مرستې لږترلږه  %50د افغانستان دولت د مستقیم بودجې
له الرې مصرف کړي 53.دا مرسته یا مستقیم د افغان دولت نهادونو ته چمتو کیږي یا د څو اړخیزو وجهي
صندوقونو ته مرستو له الرې چې دغه نهادونه هم د افغان دولت بودجه مالتړ کوي 54.له  2002راهیسې،
متحده ایاالتو د مستقیم بودجې مرسته کې نږدې  9.55میلیارد ډالر چمتو کړي .پدې کې د افغان دولت
وزارتونو او نهادونو ته شاوخوا  5.49میلیارد ډالر او درې څو اړخیزو وجهي صندوقونو ــ د نړیوال
بانک د افغانستان بیارغونې وجهی صندوق ( ،)ARTFد افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د پراختیا
برنامې د قانون او نظم وجهی صندوق ( )LOTFAاو د اسیا پراختیایی بانک د افغانستان زیربنا وجهی
صندوق ( )AITFته نږدې  4.06میلیارد ډالر چمتو کول شامل دي .جدول  3.1افغان دولت او څو
اړخیزو وجهی صندوقونو ته د متحده ایاالتو ورکړل شوې مستقیم بودجه ښیې.

جدول 3.1

له  2002راهیسې افغانستان ته د متحده ایاالتو
د مستقیم بودجې مرسته (میلیونونه ډالر)

له دولت څخه دولت ته
د دفاع وزارت

$4,946

د بهرنیو چارو وزارت

92

USAID

454

څو اړخیزو وجهی صندوقونو ته
LOTFA

$1,519

ARTF

2,433

AITF

105

یادونه :شمیرې غیر اعشاري شوي دي .ارقام هغه مقدارونه منعکس کوي چې
متحده ایاالتو د افغان دولت نهادونو او څو اړخیزو وجهي صندوقونو ته د مستقیم
بودجې مرسته کې چمتو کړي .تر  2015کال د جون  30پورې  USAIDد دولت
څخه دولت ته مرستې لپاره شاوخوا  1.2میلیارد ډالر مکلف کړي دي.
سرچینه ،DOD :د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب6/25/2015 ،؛
 ،USAIDد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب7/12/2015 ،؛ نړیوال بانک،
“ :ARTFد  2015د جون تر  21پورې په مالي حالت د مدیر راپور (د FY 1394
د  6مې میاشتې پای)” ،مخ 5؛ “ ،UNDPد افغانستان لپاره د قانون او نظم وجهي
صندوق ( )LOTFAد پروژې پرمختګ کلنی راپور ،4/1/2015 ”،2014
مخ 66؛ سیګار ،د  UNDPد  LOTFAدرې میاشتني او کلني راپورونو تحلیل،
.7/19/2015

شکل 3.3

ﺩ ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎﻝ ،ﻣﻘﺩﺍﺭ ﺍﻭ ﮐټګﻭﺭﻱ ﻟﻪ ﻣﺧﯥ ﺗﺧﺻﻳﺻﺎﺕ
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$9.63

$10
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$6.81
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ﺍﻣﻧﻳﺕ
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ﺣﮑﻭﻣﺗﻭﻟﻲ ﺍﻭ ﭘﺭﺍﺧﺗﻳﺎ

2013
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ﻣﻠﮑﻲ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ

ﺑﺷﺭﺩﻭﺳﺗﺎﻧﻪ

2014

2015

ټﻭﻟټﺎﻝ

ﻳﺎﺩﻭﻧﻪ :ﺷﻣﻳﺭې ګﺭﺩې ﺷﻭﻱ ﺩﻱ DOD .ﺩ  FY 2011 ASFFڅﺧﻪ  1ﻣﻳﻠﻳﺎﺭﺩ ډﺍﻟﺭ ﺑﻳﺎ ﭘﺭﻭګﺭﺍﻡ ﮐړﻱ DOD .ﺩ  FY 2012 ASFFڅﺧﻪ  1ﻣﻳﻠﻳﺎﺭﺩ ډﺍﻟﺭ ﺑﻳﺎ ﭘﺭﻭګﺭﺍﻡ ﮐړﻱ Pub. L. No. 113-6 .ﺩ  FY 2012 ASFFڅﺧﻪ  1ﻣﻳﻠﻳﺎﺭﺩ ډﺍﻟﺭ ﻓﺳﺦ ﮐړﻱ DOD .ﺩ FY 2013 ASFF
څﺧﻪ  178ﻣﻳﻠﻳﻭﻥ ډﺍﻟﺭ ﺑﻳﺎ ﭘﺭﻭګﺭﺍﻡ ﮐړﻱ 235-113 Pub. L. No. .ﺩ  FY 2014 ASFFڅﺧﻪ  764.38ﻣﻳﻠﻳﻭﻥ ډﺍﻟﺭ ﻓﺳﺦ ﮐړﻱ DOD .ﺩ  FY 2011 AIFڅﺧﻪ  101ﻣﻳﻠﻳﻭﻥ ډﺍﻟﺭ ﺍﻭ ﺩ  FY 2013 AIFڅﺧﻪ  179.5ﻣﻳﻠﻳﻭﻥ ډﺍﻟﺭ  ESFﺗﻪ ﺩ  USAIDﻟﺧﻭﺍ ﭘﻠﻲ ﺷﻭﻱ ﺯﻳﺭﺑﻧﺎﻳﯽ
ﭘﺭﻭژﻭ ﺗﻣﻭﻳﻝ ﻟﭘﺎﺭﻩ ﺍﻧﺗﻘﺎﻝ ﮐړﻝ .ﺩ ﺑﻬﺭﻧﻳﻭ ﭼﺎﺭﻭ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻭ ﺩ  USAIDډﻳﺭی ﺣﺳﺎﺑﻭﻧﻭ ﻟﭘﺎﺭﻩ ﺩ  2015ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎﻝ ﺩ ﺗﺧﺻﻳﺹ ﻣﻘﺩﺍﺭﻭﻧﻪ ﺩ ﺍﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎﻥ ﻟﭘﺎﺭﻩ ﻧﺎ ﺗﺎﻳﻳﺩ ﺷﻭﻱ ﺗﺧﺻﻳﺻﺎﺕ ﻣﻧﻌﮑﺱ ﮐﻭﻱ ﺍﻭ ﺩ ﮐﺎﻧګﺭﺱ ﻧﻬﺎﻳﯽ ﺗﺻﻭﻳﺏ ﺗﻪ ﭘﻪ ﺗﻣﻪ ﺩﻱ.
ﺳﺭﭼﻳﻧﻪ ،DOD :ﺩ ﺳﻳګﺎﺭ ﺩ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺗﻭ ﻏﻭښﺗﻧﯥ ﺗﻪ ځﻭﺍﺑﻭﻧﻪ ،10/14/2009 ،10/22/2012 ،7/8/2015 ،7/13/2015 ،7/17/2015 ،ﺍﻭ 10/1/2009؛ ﺩ ﺑﻬﺭﻧﻳﻭ ﭼﺎﺭﻭ ﻭﺯﺍﺭﺕ ،ﺩ ﺳﻳګﺎﺭ ﺩ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺗﻭ ﻏﻭښﺗﻧﯥ ﺗﻪ ځﻭﺍﺑﻭﻧﻪ،6/25/2015 ،7/14/2015 ،
 ،10/5/2012 ،6/27/2013 ،4/15/2014 ،4/15/2015ﺍﻭ 6/27/2012؛ ﺩ ﻣﺎﻟﻳﯥ ﻭﺯﺍﺭﺕ ،ﺩ ﺳﻳګﺎﺭ ﺩ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺗﻭ ﻏﻭښﺗﻧﯥ ﺗﻪ ځﻭﺍﺏ7/9/2015 ،؛  ،OMBﺩ ﺳﻳګﺎﺭ ﺩ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺗﻭ ﻏﻭښﺗﻧﯥ ﺗﻪ ځﻭﺍﺑﻭﻧﻪ 7/19/2013 ،7/14/2014 ،4/16/2015 ،ﺍﻭ
1/4/2013؛  ،USAIDﺩ ﺳﻳګﺎﺭ ﺩ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺗﻭ ﻏﻭښﺗﻧﯥ ﺗﻪ ځﻭﺍﺑﻭﻧﻪ ،1/15/2010 ،10/15/2010 ،7/16/2015 ،ﺍﻭ 10/9/2009؛  ،DOJﺩ ﺳﻳګﺎﺭ ﺩ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺗﻭ ﻏﻭښﺗﻧﯥ ﺗﻪ ځﻭﺍﺑﻭﻧﻪ 7/14/2015 ،ﺍﻭ 7/7/2009؛  ،USDAﺩ ﺳﻳګﺎﺭ ﺩ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺗﻭ ﻏﻭښﺗﻧﯥ ﺗﻪ
ځﻭﺍﺏ4/2009 ،؛ ” ،DFASﺩ ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎﻝ ﺑﺭﻧﺎﻣﯥ ﺍﻭ ﻓﺭﻋﻲ ﺣﺳﺎﺑﻭﻧﻭ ﺟﻭﻥ  2015ﻟﻪ ﻣﺧﯥ ﺩ  AR(M) 1002ﺗﺧﺻﻳﺹ ﻭﺿﻌﻳﺕ7/17/2015 “،؛  ،111-212 ،112-10 ،112-74 ،113-6 ،113-76 ،Pub. L. Nos. 113-235ﺍﻭ .111-118
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د افغانستان د بیارغونې د تمویل لیکه

له  2002راهیسې کانګرس د افغانستان هوساینې او بیارغونې لپاره نږدې  109.66میلیارد ډالر مختص
کړي دي .لدغه مقدار څخه  92.38میلیارد ډالر ( )%84.2د بیارغونې اوه لوی فنډونو ته مختص شوي
و ،لکه څنګه چې جدول  3.2کې ښودل شوي.
جدول 3.2

شکل 3.4

مختص شوي ،مکلف شوي او مصرف شوي مجموعي مقدارونه FY 2002–2015

ﺩ ﻣﺻﺭﻑ ﮐﻳﺩﻭ ﻟﭘﺎﺭﻩ ﭘﺎﺗﯥ ﻣﺟﻣﻭﻋﻲ ﻣﻘﺩﺍﺭ

مختص شوي

)ﻣﻳﻠﻳﺎﺭﺩﻭﻧﻪ ډﺍﻟﺭ(

د افغانستان د امنیتی ځواکونو مالی صندوق ()ASFF
ټﻭﻟټﺎﻝ ﻣﺧﺗﺹ ﺷﻭﻱ$92.38 :
ﻧﻳټﻪ ﻳﯥ ﭘﺎی
ﺗﻪ ﺭﺳﻳﺩﻟﯥ
$4.16

ﭘﺎﺗﯥ
$11.89

مصرف شوي

پاتې

$60.67

$55.15

$53.48

$5.46

د قوماندان د چټک غبرګون پروګرام ()CERP

3.68

2.28

2.27

0.02

د افغانستان د زېربنا صندوق ()AIF

1.04

0.84

0.43

0.48

په افغانستان کې د سوداګرۍ او ثبات د عملیاتو
له پاره وظیفوي ځواک ()TFBSO

0.82

0.77

0.61

0.17

د امریکا دفاع وزارت د مخدره توکو له مینځه وړلو
او د مخدره توکو سره د مبارزې فعالیتونه ()DOD CN

2.86

2.75

2.75

0.11

18.61

16.12

13.34

4.53

4.69

4.12

3.45

1.13

$92.38

$82.02

$76.32

$11.89

د اقتصادي مالتړ صندوق ()ESF
ﻣﺻﺭﻑ ﺷﻭﻱ
$76.32

مکلف شوي

(میلیاردونه ډالر)

د نشه ییزو توکو د کنټرول او د قانون د تنفیذ نړیواله
اداره ()INCLE
ټولټال  7لوی فنډونه
د بیارغونې نور فنډونه

7.42

ملکي عملیات

9.87

ټولټال

$109.66

یادونه :شمیرې غیر اعشاري شوي دي .پاتې مقدار د شاوخوا  4.2میلیارد ډالرو کمولو وروسته چې د مکلف کیدو دمخه یې نیټه پای ته رسیدلې ،د اوه لوی بیارغونې
فنډونو ټولټال مصرف منعکس کوي .د  DOD CNمکلف شوي او مصرف شوي فنډونه هغه مقدارونه منعکس کوي چې د افغانستان لپاره مصرف کیدو په موخه د اردو
خدماتو او دفاع ادارو ته انتقال شوي .ارقام تر دې نیټې پورې د انتقاالتو ،فسخ او بیا پروګرامولو فعالیتونه ښیې.
سرچینه :سیګار ،د  ،DODبهرنیو چارو وزارت او  USAIDلخوا د قانون اړوند او درې میاشتني مکلفیت او مصرف چمتو شوې ډیټا تحلیل.7/19/2015 ،

جدول 3.3

د  2015مالي کال مختص شوي مقدارونه
(میلیونونه ډالر)

مختص شوي
ASFF

$4,109.33

CERP

10.00

ESF

900.00

INCLE

250.00

ټولټال  4لوی فنډونه

$5,269.33

د  2015د جون تر  30پورې د بیارغونې اوه لوی فنډونو لپاره مختص شوي مقدار شاوخوا
 11.89میلیارد ډالر د ممکنه مصرف لپاره پاتې دي ،لکه څنګه چې په شکل  3.4کې ښودل شوي.
دا فنډونه به د  ANDSFروزنې ،تجهیز ،او پیاوړي کولو؛ د زیربنا جاري لوی پروژو بشپړولو لپاره،
لکه د  AIFاو  ESFلخوا چې تمویل شوې؛ د تریاکو تولید او قاچاق سره مبارزې لپاره؛ او د قانون پلي
کولو ته وده ورکولو ،د عدلیه سیکتور قوي کولو ،او د بشري حقونو هڅولو لپاره وکارول شي.
د  2014دسمبر په  16ولسمشر اوباما د مدغم شوي او نور دوام لرونکي تخصیصاتو قانون
 2015السلیک کړ ،چې د مالي کال پاتې برخې لپاره د متحده ایاالتو حکومت تمویلوي او د اوه لوی
فنډونو څخه څلورو ته اضافي  5.27میلیارد ډالر چمتو کوي ،لکه څنګه چې د جدول  3.3په حاشیه کې
ښودل شوي .د نوي پروژو لپاره  AIFاو  TFBSOهیڅ اضافي تمویل ندی ترالسه کړی .د  2015جون
تر  30پورې د  FY 2015له  883.49میلیون ډالرو څخه ډیر تمویل مکلف شوی او د دغه مقدار
 439.29میلیون ډالر مصرف شوي .د دغه فعالیت نږدې ټوله برخه د  ASFFڅخه وه.

یادونه :شمیرې ګردې شوي دي ESF .او  INCLEد افغانستان لپاره نا تایید شوي
تخصیصاتو مقدارونه منعکس کوي او د کانګرس نهایی تصویب ته په تمه دي.
 ESFاو  INCLEد افغانستان لپاره نا تایید شوي تخصیصاتو مقدارونه منعکس کوي
او د کانګرس نهایی تصویب ته په تمه دي.
سرچینه ،DOD :د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب7/13/2015 ،؛
د بهرنیو چارو وزارت ،د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب4/15/2015 ،؛
.Pub. L. No. 113-235
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کانګرس د  FY 2013لپاره د بیارغونې اوه لوی فنډونو ته له  8.08میلیارد ډالرو ډیر مختص کړي.
لدغه مقدار څخه نږدې  2.01میلیارد ډالر د  2015جون تر  30پورې د ممکنه مصرف لپاره پاتې دي،
لکه څنګه چې جدول  3.4او شکل  3.5کې ښودل شوي.
جدول 3.4
شکل 3.5

د  2013مالي مختص شوي ،مکلف شوي او مصرف شوي

مقدارونه (میلیونونه ډالر)

مختص شوي
د افغانستان د امنیتی ځواکونو مالی صندوق ()ASFF
د قوماندان د چټک غبرګون پروګرام ()CERP

مکلف شوي

$4,946.20

مصرف شوي
$4,625.42

$4,800.74

ﺩ  2013ﻣﺎﻟﻲ ﺩ ﻣﺻﺭﻑ ﮐﻳﺩﻭ ﻟﭘﺎﺭﻩ ﭘﺎﺗﯥ ﻣﻘﺩﺍﺭ

پاتې
$175.32

200.00

42.07

37.33

4.74

د افغانستان د زېربنا صندوق ()AIF

145.50

130.31

69.09

61.22

په افغانستان کې د سوداګرۍ او ثبات د عملیاتو له
پاره وظیفوي ځواک ()TFBSO

138.20

د امریکا دفاع وزارت د مخدره توکو له مینځه
وړلو او د مخدره توکو سره د مبارزې فعالیتونه
()DOD CN
د اقتصادي مالتړ صندوق ()ESF
د نشه ییزو توکو د کنټرول او د قانون د تنفیذ نړیواله
اداره ()INCLE
ټولټال  7لوی فنډونه

79.15

134.08

ټﻭﻟټﺎﻝ ﻣﺧﺗﺹ ﺷﻭﻱ$8.08 :

54.93

ﺩ  2013ﻣﺎﻟﻲ ﺩ ﻣﺻﺭﻑ ﮐﻳﺩﻭ ﻟﭘﺎﺭﻩ ﭘﺎﺗﯥ ﻣﻘﺩﺍﺭ
255.81

255.81

255.81

0.00

1,802.65

1,705.37

399.43

1,305.94

593.81

579.87

176.98

402.89

$8,082.17

$7,648.24

$5,643.20

$2,005.04

یادونه :شمیرې غیر اعشاري شوي دي .پاتې مقدار د شاوخوا  434میلیون ډالرو کمولو وروسته چې د مکلف کیدو دمخه یې نیټه پای ته رسیدلې ،د اوه لوی بیارغونې
فنډونو ټولټال مصرف منعکس کوي .د  DOD CNمکلف شوي او مصرف شوي فنډونه هغه مقدارونه منعکس کوي چې د افغانستان لپاره مصرف کیدو په موخه د اردو
خدماتو او دفاع ادارو ته انتقال شوي .ارقام تر دې نیټې پورې د انتقاالتو ،فسخ او بیا پروګرامولو فعالیتونه ښیې.

)ﻣﻳﻠﻳﺎﺭﺩﻭﻧﻪ ډﺍﻟﺭ(

ﭘﺎﺗﯥ
$2.01
ﻣﺻﺭﻑ ﺷﻭﻱ
$5.64
ټﻭﻟټﺎﻝ ﻣﺧﺗﺹ ﺷﻭﻱ$8.08 :

ﻧﻳټﻪ ﻳﯥ
ﺗﻳﺭﻩ ﺷﻭې
$0.43
ﭘﺎﺗﯥ

ﺩ  2014ﻣﺎﻟﻲ ﺩ$2.01
ﻟﭘﺎﺭﻩ ﺷﻭﻱ
ﻣﺻﺭﻑ ﮐﻳﺩﻭﻣﺻﺭﻑ
ﭘﺎﺗﯥ ﻣﻘﺩﺍﺭ

سرچینه :سیګار ،د  ،DODبهرنیو چارو وزارت او  USAIDلخوا د قانون اړوند او درې میاشتني مکلفیت او مصرف چمتو شوې ډیټا تحلیل.7/19/2015 ،

کانګرس د  FY 2014لپاره د بیارغونې اوه لوی فنډونو ته نږدې  5.63میلیارد ډالر مختص کړي.
لدغه مقدار څخه له  2.44میلیارد ډالرو ډیر د  2015جون تر  30پورې د ممکنه مصرف لپاره پاتې دي،
لکه څنګه چې جدول  3.5او شکل  3.6کې ښودل شوي.

$5.64

)ﻣﻳﻠﻳﺎﺭﺩﻭﻧﻪ ډﺍﻟﺭ(

ﻧﻳټﻪ ﻳﯥ
ﺗﻳﺭﻩ ﺷﻭې ټﻭﻟټﺎﻝ ﻣﺧﺗﺹ ﺷﻭﻱ$5.63 :
$0.43
شکل 3.6

جدول 3.5

د  2014مالي مختص شوي ،مکلف شوي او مصرف شوي مقدارونه
مختص شوي
د افغانستان د امنیتی ځواکونو مالی صندوق ()ASFF

ﺩ  2014ﻣﺎﻟﻲ ﺩ ﻣﺻﺭﻑ ﮐﻳﺩﻭ ﻟﭘﺎﺭﻩ ﭘﺎﺗﯥ ﻣﻘﺩﺍﺭ

(میلیونونه ډالر)

مکلف شوي

مصرف شوي

پاتې

$3,962.34

$3,400.88

$2,933.76

30.00

6.65

6.29

0.36

د افغانستان د زېربنا صندوق ()AIF

199.00

135.45

3.22

195.78

په افغانستان کې د سوداګرۍ او ثبات د عملیاتو
له پاره وظیفوي ځواک ()TFBSO

122.24

106.87

82.26

39.99

د امریکا دفاع وزارت د مخدره توکو له مینځه
وړلو او د مخدره توکو سره د مبارزې فعالیتونه
()DOD CN

د قوماندان د چټک غبرګون پروګرام ()CERP

ﻣﺻﺭﻑ ﺷﻭﻱ
$3.16

)ﻣﻳﻠﻳﺎﺭﺩﻭﻧﻪ ډﺍﻟﺭ(

$1,028.58

ټﻭﻟټﺎﻝﭘﺎﺗﯥ
ﻣﺧﺗﺹ ﺷﻭﻱ$5.63 :
$2.44

ﻧﻳټﻪ ﻳﯥ
ﺗﻳﺭﻩ ﺷﻭې
$0.02

ﻣﺻﺭﻑ ﺷﻭﻱ
$3.16
238.96

127.55

127.55

111.41

د اقتصادي مالتړ صندوق ()ESF

852.00

3.49

0.18

851.82

د نشه ییزو توکو د کنټرول او د قانون د تنفیذ نړیواله
اداره ()INCLE
ټولټال  7لوی فنډونه

)ﻣﻳﻠﻳﺎﺭﺩﻭﻧﻪ ډﺍﻟﺭ(

225.00

16.60

11.50

213.51

$5,629.54

$3,797.48

$3,164.75

$2,441.43

یادونه :شمیرې غیر اعشاري شوي دي .پاتې مقدار د شاوخوا  23میلیون ډالرو کمولو وروسته چې د مکلف کیدو دمخه یې نیټه پای ته رسیدلې ،د اوه لوی بیارغونې
فنډونو ټولټال مصرف منعکس کوي .د  DOD CNمکلف شوي او مصرف شوي فنډونه هغه مقدارونه منعکس کوي چې د افغانستان لپاره مصرف کیدو په موخه د اردو
خدماتو او دفاع ادارو ته انتقال شوي .ارقام تر دې نیټې پورې د انتقاالتو ،فسخ او بیا پروګرامولو فعالیتونه ښیې.
سرچینه :سیګار ،د  ،DODبهرنیو چارو وزارت او  USAIDلخوا د قانون اړوند او درې میاشتني مکلفیت او مصرف چمتو شوې ډیټا تحلیل.7/19/2015 ،
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ﭘﺎﺗﯥ
$2.44

ﻧﻳټﻪ ﻳﯥ
ﺗﻳﺭﻩ ﺷﻭې
$0.02

د مالی وجوهو وضعیت
ASFF

CERP

DoDCN TFBSO

AIF

ESF

INCLE

ﺩ ﺑﻬﺭﻧﻳﻭ
 USAIDﭼﺎﺭﻭ
ﻭﺯﺍﺭﺕ

DOD

د افغانستان د امنیتی ځواکونو مالی صندوق

ASFF

DOD

د  ASFFد فنډونو ترمینالوژي (اصطالحات)
د امریکا دفاع وزارت د  ASFFفنډونه د مختص شوي،
مکلف شوي ،یا مصرف شوي په توګه راپور کړي
CERPد ژمنو لپاره ټولټال شته پیسې
تخصیصات:
مکلفیتونه :د پیسو د تادیه کولو لپاره ژمنې
مصرفونه :هغه پیسې چې مصرف شوي
DOD

سرچینه ،DOD :د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.4/13/2010 ،

DOD CN

کانګرس د افغانستان امنیتي ځواکونو فنډ ( )ASFFرامینځته کړ ترڅو د  ANDSFتجهیزات ،تحویلۍ،
خدمات ،روزنه ،او تمویل برابر کړي ،په بیله بیا تسهیالت او د زیربنا ترمیم ،بیا نوي کول ،او ساختماني
56
چارې 55.د  ANDSFجوړولو لپاره لومړنی مسؤل نهاد د امنیتي لیږد ګډه قومانده – افغانستان دی.
مخکې لدې چې د  ASFFفنډونه مکلف شي د افغانستان د سرچینو د څار شورا ( )AROCلخوا باید یو
57
مالي او د فعالیت پالن تصویب شي.
د مدغم شوي او نور دوام لرونکي تخصیصاتو قانون  2015د  2015کال لپاره  ASFFته نږدې
 4.11میلیارد ډالر مختص کړي چې د ټولټال مجموعي تمویل مقدار له  60.67میلیارد ډالرو څخه
ډیروي 58.د  2015جون تر  30پورې ،د  ASFFټولټال تمویل له  55.15میلیارد ډالرو څخه ډیر مکلف
شوي ،چې له دغه څخه له  53.48میلیارد ډالرو څخه ډیر مصرف شوي دي 59.شکل  3.7د مالي کال له
مخې  ASFFلپاره چمتو شوي مقدارونه په ګوته کوي.
د امریکا دفاع وزارت راپور ورکړی چې د ربع په اوږدو کې مجموعي مکلفیتونه تر له
60
 2.07میلیارد ډالرو څخه ډیر شوي ،او مجموعي مصرفونه نږدې  1.89میلیارد ډالر ډیر شوي.
شکل  3.8د  ASFFلپاره چمتو شوي ،مکلف شوي او مصرف شوي مقدارونو مجموعي پرتله وړاندې
کوي.
شکل 3.7

شکل 3.8

ﺩ ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎﻝ ﻟﻪ ﻣﺧﯥ ﺩ  ASFFﻣﺧﺗﺹ ﺷﻭﻱ ﻓﻧډﻭﻧﻪ

ﺩ  ASFFﻓﻧډﻭﻧﻪ ،ﻣﺟﻣﻭﻋﻲ ﭘﺭﺗﻠﻪ

)ﻣﻳﻠﻳﺎﺭﺩﻭﻧﻪ ډﺍﻟﺭ(

DOD

ESF

USAID

)ﻣﻳﻠﻳﺎﺭﺩﻭﻧﻪ ډﺍﻟﺭ(

$12.0

$60.0

$10.0

$55.0

$8.0

$50.0

$6.0

$45.0

$4.0

$40.0

ﻣﺧﺗﺹ ﺷﻭﻱ
$60.67

ﻣﺧﺗﺹ ﺷﻭﻱ
$60.67

ﻣﮑﻠﻑ ﺷﻭﻱ
$55.15
ﻣﺻﺭﻑ ﺷﻭﻱ
$53.48

ﻣﮑﻠﻑ ﺷﻭﻱ
$53.08
ﻣﺻﺭﻑ ﺷﻭﻱ
$51.60

INCLE
$35.0

$2.0
ﺩ ﺑﻬﺭﻧﻳﻭ
ﭼﺎﺭﻭ
ﻭﺯﺍﺭﺕ

$0.0

15 14d 13c 12b 11a 10 09 08 07 06 05

$0

ﺩ  2015ﺩ ﻣﺎﺭچ ﺗﺭ
 31ﭘﻭﺭې

ﻳﺎﺩﻭﻧﻪ :ﺷﻣﻳﺭې ﻏﻳﺭ ﺍﻋﺷﺎﺭﻱ ﺷﻭﻱ ﺩﻱ.
 aﺩ ﺍﻣﺭﻳﮑﺎ ﺩﻓﺎﻉ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺩ  FY 2011 ASFF 1ﻣﻳﻠﻳﺎﺭﺩ ډﺍﻟﺭ ﺑﻳﺎﭘﺭﻭګﺭﺍﻡ ﮐړﻱ ﺩﻱ.
 bﺩ ﺍﻣﺭﻳﮑﺎ ﺩﻓﺎﻉ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺩ  FY 2012 ASFF 1ﻣﻳﻠﻳﺎﺭﺩ ډﺍﻟﺭ ﺑﻳﺎ ﭘﺭﻭګﺭﺍﻡ ﮐړﻱ ﺩﻱ؛ ﻧﻭﺭ  1ﻣﻳﻠﻳﺎﺭﺩ ډﺍﻟﺭ ﭘﻪ  Pub. L. No. 113-6ﮐﯥ ﻓﺳﺦ ﺷﻭﻱ ﺩﻱ.
 cﺩ ﺍﻣﺭﻳﮑﺎ ﺩﻓﺎﻉ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺩ  FY 2013 ASFF 178ﻣﻳﻠﻳﻭﻥ ډﺍﻟﺭ ﺑﻳﺎﭘﺭﻭګﺭﺍﻡ ﮐړﻱ ﺩﻱ.
 dﺩ  FY 2014 ASFF 764.38ﻣﻳﻠﻳﻭﻥ ډﺍﻟﺭ ﭘﻪ  Pub. L. No. 113-235ﮐﯥ ﻓﺳﺦ ﺷﻭﻱ ﺩﻱ.

AIF

DOD

ﺳﺭﭼﻳﻧﻪ” ،DFAS :ﺩ ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎﻝ ﺑﺭﻧﺎﻣﯥ ﺍﻭ ﻓﺭﻋﻲ ﺣﺳﺎﺑﻭﻧﻭ ﺟﻭﻥ  2015ﻟﻪ ﻣﺧﯥ ﺩ  AR(M) 1002ﺗﺧﺻﻳﺹ ﻭﺿﻌﻳﺕ7/17/2015 “،؛ ” ،DFASﺩ ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎﻝ ﺑﺭﻧﺎﻣﯥ ﺍﻭ ﻓﺭﻋﻲ
ﺣﺳﺎﺑﻭﻧﻭ ﻣﺎﺭچ  2015ﻟﻪ ﻣﺧﯥ ﺩ  AR(M) 1002ﺗﺧﺻﻳﺹ ﻭﺿﻌﻳﺕ4/17/2015 “،؛  ،113-76 ،Pub. L. Nos. 113-235ﺍﻭ .113-6

TFBSO

DOD

ﺩ  2015ﺩ ﺟﻭﻥ ﺗﺭ
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ځانګړی عمومي (مفتش)

I

د افغانستان د بیارغونې لپاره

د مالی وجوهو وضعیت

د افغانستان د امنیتي ځواکونو بودیجوي فعالیتونه

د امریکا دفاع وزارت په  ASFFکې د بودجې فعالیت درې ګروپونو ته فنډ مختص کوي:
•دفاعي ځواکونه (افغان ملي اردو)ANA ،
•کورني ځواکونه (افغان ملي پولیس)ANP ،
•اړوند فعالیتونه (د توقیف لومړني عملیات)

د بودجې فعالیت ګروپونه :د هر تخصیص یا مرستې
حساب کټګوریانې چې د تخصیص یا مرستې لخوا
تمویل کیدونکي مقاصد ،پروژې ،یا د فعالیتونو ډول
په ګوته کوي

د هر بودجې فعالیت ته فنډونه بیا د فعالیت څلور فرعي ګروپونو ته مختص کیږي :زیربنا ،تجهیزات
او ټرانسپورټیشن ،روزنه او عملیات ،او پیاوړتیا 61.د  AROCاداره باید د هر خدمت اړتیاو لپاره د اړتیا
او اکتساب پالن تصویب کړي چې په کال کې له  50میلیون ډالرو ډیر وي او د غیرمعیاري تجهیزاتو
62
اړتیا چې له  100میلیون ډالرو ډیر وي.
د  2015د جون تر  30پورې ،د امریکا دفاع وزارت د  ANDSFنوښتونو لپاره له  53.48میلیارد
ډالرو څخه ډیر مصرف کړي دي .لدغه مقدار څخه نږدې  35.77میلیون ډالر د  ANAلپاره مصرف
شوي ،او نږدې  17.34میلیارد ډالر د  ANPلپاره مصرف شوي دي؛ پاتې نږدې  370.66میلیون ډالر
63
اړوند فعالیتونو کې لګول شوي دي.
لکه څنګه چې په شکل  3.9کې ښودل شوي دي ،د مرستو تر ټولو لویه برخه د  ANAلپاره مصرف
شوې ــ له  14.29میلیارد ډالرو څخه ډیر ـــ د  ANAد سرتیرو پیاوړتیا مالتړ لپاره مصرف شوي.
د  ANPلپاره مصرف شوي مرستو څخه ــ نږدې  7.01میلیارد ډالر هم د  ANPځواکونو د پیاوړتیا
64
لپاره مصرف شوي ،لکه څنګه چې په شکل  3.10کې ښودل شوي دي.

د فرعي فعالیت ګروپونه :د محاسبه کولو ګروپونه
چې د قوماندې مصارف کاري یا د فعالیت ساحو
ته ورماتوي

شکل 3.9

شکل 3.10

ﺩ ﻓﺭﻋﻲ ﻓﻌﺎﻟﻳﺕ ګﺭﻭپ ﻟﻪ ﻣﺧﯥ ﺩ  ANAﻟﭘﺎﺭﻩ ﺩ ASFF
ﻣﺻﺭﻓﻭﻧﻪ ،ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎﻝ  – 2005ﺩ ﺟﻭﻥ 2015 ،30

ﺩ ﻓﺭﻋﻲ ﻓﻌﺎﻟﻳﺕ ګﺭﻭپ ﻟﻪ ﻣﺧﯥ ﺩ  ANPﻟﭘﺎﺭﻩ ﺩ ASFF
ﻣﺻﺭﻓﻭﻧﻪ ،ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎﻝ  – 2005ﺩ ﺟﻭﻥ 2015 ،30

)ﻣﻳﻠﻳﺎﺭﺩﻭﻧﻪ ډﺍﻟﺭ(

)ﻣﻳﻠﻳﺎﺭﺩﻭﻧﻪ ډﺍﻟﺭ(

ټﻭﻟټﺎﻝ$17.34 :

ټﻭﻟټﺎﻝ$35.77 :
ﺯﻳﺭﺑﻧﺎ
$5.61

ﺗﺟﻬﻳﺯﺍﺕ ﺍﻭ
ټﺭﺍﻧﺳﭘﻭﺭټﻳﺷﻥ
$12.40

ﺭﻭﺯﻧﻪ ﺍﻭ
ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ
$3.47

ﺯﻳﺭﺑﻧﺎ
$2.94

ﭘﻳﺎﻭړﺗﻳﺎ
$14.29

ﺗﺟﻬﻳﺯﺍﺕ ﺍﻭ
ټﺭﺍﻧﺳﭘﻭﺭټﻳﺷﻥ
$3.82

ﺭﻭﺯﻧﻪ ﺍﻭ
ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ
$3.58

ﭘﻳﺎﻭړﺗﻳﺎ
$7.01

ﻳﺎﺩﻭﻧﻪ :ﺷﻣﻳﺭې ګﺭﺩې ﺷﻭﻱ ﺩﻱ.
ﺳﺭﭼﻳﻧﻪ” ،DFAS :ﺩ ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎﻝ ﺑﺭﻧﺎﻣﯥ ﺍﻭ ﻓﺭﻋﻲ ﺣﺳﺎﺑﻭﻧﻭ ﺟﻭﻥ  2015ﻟﻪ ﻣﺧﯥ ﺩ  AR(M) 1002ﺗﺧﺻﻳﺹ ﻭﺿﻌﻳﺕ.7/17/2015 “،
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سرچینه :د امریکا دفاع وزارت ،جزوه  7110.1-Mد دفاع وزارت د بودجې
الرښود جزوه ،په  9/28/2009خپره شوې؛ د نوي څانګه ،د روغتیا تسهیالتو
مدیر جزوه ،مخ  ،5په  10/2/2009خپره شوې.

د مالی وجوهو وضعیت
ASFF

DOD

د قوماندان د بیړني غبرګون برنامه

CERP

DOD

د  CERPفنډونو ترمینالوژي
د امریکا دفاع وزارت د  CERPفنډونه د مختص
شوي ،مکلف شوي ،یا مصرف شوي په توګه راپور
DOD CN
کړي
تخصیصات :د ژمنو لپاره ټولټال شته پیسې
پیسو د تادیه کولو لپاره ژمنې
مکلفیتونه :د DOD

د قوماندان د بیړني غبرګون برنامه ( )CERPپه افغانستان کې د متحده ایاالتو قوماندانانو ته وړتیا
ورکوي د خپل مسؤلیت په ساحو کې د هغه برنامو مالتړ له الرې عاجل بشردوستانه هوساینې
او بیارغونې اړتیاو ته ځواب ووایی چې سمدستي د ځایی خلکو سره مرسته پکې کیږي .د دې برنامې
له الرې تمویل د کوچنیو پروژو لپاره دی چې د هرې پروژې لګښت د  500,000ډالرو څخه لږ اټکل
66
شوی وي 65.د  CERPتمویل شوې هره پروژه ممکن د  2میلیون ډالرو څخه لوړه نشي.
د مدغم شوي او نور دوام لرونکي تخصیصاتو قانون  2015د  CERPلپاره  10میلیون ډالر مختص
کړي دي ،چې ټولټال مجموعي تمویل نږدې  3.68میلیارد ډالرو ته لوړوي 67.لدغه مقدار څخه د امریکا
دفاع وزارت راپور ورکړی چې له  2.28میلیارد ډالرو څخه ډیر مکلف شوی دی ،چې بیا له دې څخه
د  2015د جون تر  30پورې نږدې  2.27میلیارد ډالر مصرف شوي دي 68.شکل  3.11د مالي کال
له مخې د  CERPتخصیصات ښیې ،او شکل  3.12د  CERPپروژو لپاره د مختص شوي ،مکلف
شوي او مصرف شوي مقدارونو مجموعي پرتله ښیې.

مصرفونه :هغه پیسې چې مصرف شوي
سرچینه :د امریکا دفاع وزارت ،د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب،
.4/14/2010

شکل 3.11

شکل 3.12

ﺩ ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎﻝ ﻟﻪ ﻣﺧﯥ ﺩ  CERPﺗﺧﺻﻳﺻﺎﺕ

ﺩ  CERPﻣﺭﺳﺗﯥ ،ﻣﺟﻣﻭﻋﻲ ﭘﺭﺗﻠﻪ

$1,000

$4.0

)ﻣﻳﻠﻳﻭﻧﻭﻧﻪ ډﺍﻟﺭ(

ESF

USAID

)ﻣﻳﻠﻳﻭﻧﻭﻧﻪ ډﺍﻟﺭ(

$3.6

ﻣﺧﺗﺹ ﺷﻭﻱ
$3.68

ﻣﺧﺗﺹ ﺷﻭﻱ
$3.68

$3.2

$800

$2.8

INCLE

$2.4
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ﺩ  2015ﺩ ﻣﺎﺭچ ﺗﺭ
 31ﭘﻭﺭې

ﺩ  2015ﺩ ﺟﻭﻥ ﺗﺭ
 30ﭘﻭﺭې

ﻳﺎﺩﻭﻧﻪ :ﺷﻣﻳﺭې ګﺭﺩې ﺷﻭﻱ ﺩﻱ .ﭘﻪ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺗﻭ ﮐﯥ ﻣﻣﮑﻥ ﺩ ﺍﺩﺍﺭﻭ ﺗﺭﻣﻳﻧځ ﺍﻧﺗﻘﺎﻻﺕ ﺷﺎﻣﻝ ﻭﻱ.

TFBSO

ﺳﺭﭼﻳﻧﻪ :ﺩ ﺍﻣﺭﻳﮑﺎ ﺩﻓﺎﻉ ﻭﺯﺍﺭﺕ ،ﺩ ﺳﻳګﺎﺭ ﺩ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺗﻭ ﻏﻭښﺗﻧﻭ ﺗﻪ ځﻭﺍﺑﻭﻧﻪ 7/17/2015 ،ﺍﻭ 4/17/2015؛  ،OMBﺩ ﺳﻳګﺎﺭ ﺩ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺗﻭ ﻏﻭښﺗﻧﯥ ﺗﻪ ځﻭﺍﺏ1/4/2013 ،؛
 112-74 ،113-6 ،113-76 ،Pub. L. Nos. 113-235ﺍﻭ .112-10
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ځانګړی عمومي (مفتش)

I

د افغانستان د بیارغونې لپاره

USAID

د مالی وجوهو وضعیت

INCLE
ﺩ ﺑﻬﺭﻧﻳﻭ
ﭼﺎﺭﻭ
ﻭﺯﺍﺭﺕ

د افغانستان د زېربنا صندوق

د افغانستان د زیربنا صندوق ( )AIFپه  2011مالي کال کې رامینځته شوی و ترڅو د زیربنا هغه لوی،
د لوړ لومړیتوب پروژو لپاره تادیه وکړي چې د متحده ایاالتو ملکي – نظامي هڅې مالتړ کوي.
کانګرس د  AIFلخوا تمویل کیدونکي پروژو د دواړه د امریکا دفاع وزارت او د بهرنیو چارو وزارت
لخوا په ګډه انتخابول او اداره کول غوښتلي دي AIF .د  FY 2011څخه تر  FY 2014پورې
تخصیصات ترالسه کړي .د امریکا دفاع وزارت د  AIFلپاره د  FY 2015مرستو غوښتنه نده کړې.
د  AIFتمویل شوې هره پروژه اړ ده چې د پیاوړتیا لپاره یې یو پالن شتون ولري او یوه شرح چې
69
نوموړې پروژه څنګه په افغانستان کې د ترهګرۍ سره مبارزې ستراتیژي مالتړ کوي.
 AIFپه مجموعي ډول تر  1.32میلیارد ډالرو پورې تخصیصات ترالسه کړي دي؛ په هرصورت،
لدغه مرستو څخه  280.5میلیون ډالر د  USAIDد شمال ختیځ بریښنا سیسټم د انتقال لینونو پروژې
لپاره د اقتصادي مالتړ بودیجه ( )ESFته انتقال شوي دي ،چې د  AIFپاتې مجموعي مقدار
 1.04میلیارد ډالرو ته راکموي 70.شکل  3.13د مالي کال له مخې د  AIFتخصیصات ښیې.
د  2015د جون تر  30پورې ،د  AIFټولټال تمویل څخه نږدې  840.03میلیون ډالر مکلف شوي
دي .که څه هم  AIFبه اضافي تمویل ترالسه نکړي ،خو د  AIFډیری پروژې ال هم په وده کې دي ــ
د  AIFمکلف شوي مرستې نږدې  %51او د مرستو ټول  280.5میلیون ډالر چې  ESFته انتقال شوي
د مصرف لپاره پاتې دي 71.لکه څنګه چې په شکل  3.14کې ښودل شوي ،د  AIFد مرستو یوازې
 425.82میلیون ډالر مصرف شوي دي.
شکل 3.13

شکل 3.14

ﺩ ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎﻝ ﻟﻪ ﻣﺧﯥ ﺩ  AIFﺗﺧﺻﻳﺻﺎﺕ

ﺩ  AIFﻣﺭﺳﺗﯥ ،ﻣﺟﻣﻭﻋﻲ ﭘﺭﺗﻠﻪ
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ﺩ  2015ﺩ ﻣﺎﺭچ ﺗﺭ
 31ﭘﻭﺭې

ﺩ  2015ﺩ ﺟﻭﻥ ﺗﺭ
 30ﭘﻭﺭې

ﻳﺎﺩﻭﻧﻪ :ﺷﻣﻳﺭې ګﺭﺩې ﺷﻭﻱ ﺩﻱ.
 aﺩ  FY 2011ﺭﻗﻡ ﮐﯥ  101ﻣﻳﻠﻳﻭﻥ ډﺍﻟﺭ ﺷﺎﻣﻝ ﻧﺩﻱ ﭼﯥ  USAIDﺗﻪ ﺩ  AIFﭘﺭﻭژې ﺩ ﭘﻠﻲ ﮐﻭﻟﻭ ﻟﭘﺎﺭﻩ ﺍﻧﺗﻘﺎﻝ ﺷﻭﻱ ﻭ.
 bﺩ  FY 2013ﺭﻗﻡ ﮐﯥ  179.5ﻣﻳﻠﻳﻭﻥ ډﺍﻟﺭ ﺷﺎﻣﻝ ﻧﺩﻱ ﭼﯥ  USAIDﺗﻪ ﺩ  AIFﭘﺭﻭژې ﺩ ﭘﻠﻲ ﮐﻭﻟﻭ ﻟﭘﺎﺭﻩ ﺍﻧﺗﻘﺎﻝ ﺷﻭﻱ ﻭﻭ.
ﺳﺭﭼﻳﻧﻪ” ،DFAS :ﺩ ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎﻝ ﺑﺭﻧﺎﻣﯥ ﺍﻭ ﻓﺭﻋﻲ ﺣﺳﺎﺑﻭﻧﻭ ﺟﻭﻥ  2015ﻟﻪ ﻣﺧﯥ ﺩ  AR(M) 1002ﺗﺧﺻﻳﺹ ﻭﺿﻌﻳﺕ7/17/2015 “،؛ ” ،DFASﺩ ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎﻝ ﺑﺭﻧﺎﻣﯥ
ﺍﻭ ﻓﺭﻋﻲ ﺣﺳﺎﺑﻭﻧﻭ ﻣﺎﺭچ  2015ﻟﻪ ﻣﺧﯥ ﺩ  AR(M) 1002ﺗﺧﺻﻳﺹ ﻭﺿﻌﻳﺕ4/17/2015 “،؛  112-74 ،113-6 ،Pub. L. Nos. 113-76ﺍﻭ 112-10
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AIF

DOD

د  AIFد فنډونو ترمینالوژي
د امریکا دفاع وزارت د  AIFفنډونه د مختص شوي،
مکلف شوي ،یا TFBSO
مصرف شوي په توګه راپور کړي
تخصیصات :د ژمنو لپاره ټولټال شته پیسې
پیسو د تادیه کولو لپاره ژمنې
مکلفیتونه :د DOD
مصرفونه :هغه پیسې چې مصرف شوي
سرچینه :د امریکا دفاع وزارت ،د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب،
.4/13/2012

INCLE
ﺩ ﺑﻬﺭﻧﻳﻭ
ﭼﺎﺭﻭ
ﻭﺯﺍﺭﺕ

د مالی وجوهو وضعیت

AIF

DOD

د سوداګرۍ او ثبات عملیاتو لپاره کاري ځواک

TFBSO

DOD

د  TFBSOد فنډونو ترمینالوژي
د امریکا دفاع وزارت د  TFBSOفنډونه د مختص
شوي ،مکلف شوي ،یا مصرف شوي په توګه راپور
کړي
تخصیصات :د ژمنو لپاره ټولټال شته پیسې
مکلفیتونه :د پیسو د تادیه کولو لپاره ژمنې
مصرفونه :هغه پیسې چې مصرف شوي
د امریکا دفاع وزارت ،د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.4/13/2010 ،

په  2010کې ،د سوداګرۍ او ثبات عملیاتو لپاره کاري ځواک ( )TFBSOپه افغانستان کې خپل کارونه
پیل کړل چې هدف یې د هیواد ټیکاو او افغانانو لپاره د اقتصادي فرصتونو په رامینځته کولو او بیکاري
کمولو سره د اقتصادي تاوتریخوالي سره مبارزه وه .د  TFBSOصالحیتونه د  2014د دسمبر په 31
پای ته ورسیدل او  TFBSOخپل عملیات د  2015د مارچ په  31ودرول .د  TFBSOپروژو کې
د خصوصي پانګوونې اسانولو ،صنعتي پراختیا ،د بانکي او مالي سیستم پراختیا ،کرنیزې تنوع او
72
تجدید ،او د انرژي پراختیا فعالیتونه شامل و.
که څه هم د امریکا دفاع وزارت په  2015مالي کال د ملي دفاع واکمنۍ قانون  2015کې د TFBSO
پروژو لپاره د اضافي تمویل واک نه درلود TFBSO ،د اداري تړلو پورې اړوند لګښتونو لپاره د حفظ
او مراقبت ،اردو حسابونو څخه د تمویل یوڅه مقدار ترالسه کولو ته دوام ورکړ 73.د  2015د جون تر
 30اوږدو پورې ،له  2009مالي کال راهیسې د  TFBSOلپاره له  822.85میلیون ډالرو څخه ډیر
مختص شوي دي .له دغه مقدار څخه له  765.78میلیون ډالرو څخه ډیر مکلف شوي دي او له
 612.53میلیون ډالرو څخه ډیر مصرف شوي دي 74.شکل  3.15د مالي کال له مخې د  TFBSOلپاره
مختص شوي مقدارونه ښیې ،او شکل  3.16د  TFBSOاو د دې پروژو لپاره د مختص شوي ،مکلف
شوي او مصرف شوي مقدارونو مجموعي پرتله ښیې.
شکل 3.15

شکل 3.15

ﺩ ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎﻝ ﻟﻪ ﻣﺧﯥ ﺩ  TFBSOﺗﺧﺻﻳﺻﺎﺕ

ﺩ  TFBSOﻣﺭﺳﺗﯥ ،ﻣﺟﻣﻭﻋﻲ ﭘﺭﺗﻠﻪ
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ﺩ  2015ﺩ ﻣﺎﺭچ ﺗﺭ
 31ﭘﻭﺭې
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$822.85
ﻣﮑﻠﻑ ﺷﻭﻱ
$765.78
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$612.53

ﺩ  2015ﺩ ﺟﻭﻥ ﺗﺭ
 30ﭘﻭﺭې

ﻳﺎﺩﻭﻧﻪ :ﺷﻣﻳﺭې ګﺭﺩې ﺷﻭﻱ ﺩﻱ .ﺩ  TFBSOﻟﭘﺎﺭﻩ ﻣﺧﺗﺹ ﺷﻭﻱ  822.85ﻣﻳﻠﻳﻭﻥ ډﺍﻟﺭﻭ ﻣﻘﺩﺍﺭ څﺧﻪ  366.05ﻣﻳﻠﻳﻭﻥ ډﺍﻟﺭ ﺩ ﻣﺗﺣﺩﻩ ﺍﻳﺎﻻﺗﻭ ﺩ ﭘﺎﻧګﻭ ﺩ څﺎﺭﻧﯥ ،ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺎﺭﻣﻧﺩﺍﻧﻭ،
ﺳﻔﺭ ،ﺍﻣﻧﻳﺕ ،ﺍﻭ ﻧﻭﺭﻭ ﻋﻣﻠﻳﺎﺗﻲ ﻟګښﺗﻭﻧﻭ ﺗﺎﺩﻳﯥ ﺩ ﺣﻔﻅ ﺍﻭ ﻣﺭﺍﻗﺑﺕ ،ﺍﺭﺩﻭ ﺣﺳﺎﺏ څﺧﻪ ﮐﻳږﻱ؛ ﺩ  FY 2015ټﻭﻝ ﺗﻣﻭﻳﻝ ﻟﻪ ﺩﻏﻪ ﺣﺳﺎﺏ څﺧﻪ ﻭﻭ.
ﺳﺭﭼﻳﻧﻪ :ﺩ ﺍﻣﺭﻳﮑﺎ ﺩﻓﺎﻉ ﻭﺯﺍﺭﺕ ،ﺩ ﺳﻳګﺎﺭ ﺩ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺗﻭ ﻏﻭښﺗﻧﯥ ﺗﻪ ځﻭﺍﺏ 7/8/2015 ،ﺍﻭ 10/4/2011؛  112-74 ،113-6 ،Pub. L. Nos. 113-76ﺍﻭ .112-10
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د افغانستان د بیارغونې لپاره

DOD

د مالی وجوهو وضعیت
CERP

DOD

د امریکا دفاع وزارت د مخدره توکو له مینځه وړلو او د مخدره
توکو سره د مبارزې فعالیتونه

د امریکا دفاع وزارت د مخدره توکو له مینځه وړلو او د مخدره توکو سره د مبارزې فعالیتونو فنډ
( )DOD CNد مخدره توکو تجارت او اړوند فعالیتونو سره مبارزې له الرې د افغانستان د ټیکاو
د هڅو مالتړ کوي .د امریکا دفاع وزارت د مخدره توکو قاچاقبرانو پروړاندې نظامي عملیاتو مالتړ؛
د افغانستان د مخدره توکو له مینځه وړو عملیاتو پراخولو؛ او د افغان قانون پلي کونکو نهادونو ظرفیت
جوړولو ــ په شمول د افغان سرحدي پولیسو ــ د مسلکي روزنې ،تجهیز او تسهیالتو ،د تریاکو سره
75
مبارزې مرستې لپاره  DOD CNکاروي.
د  DOD CNفنډونه د کانګرس لخوا د ټولو نظامي خدماتو لپاره یوې واحدې بودجې لیکې
ته مختص شوي دي .د امریکا دفاع وزارت فنډونه د تریاکو سره مبارزې مرکزي انتقال حساب ()CTA
څخه نظامي خدماتو او د دفاع ادارو ته بیا پروګرام کوي ،کوم چې د انتقال شوي فنډونو مکلفیتونه
76
تعقیبوي.
پدې ربع کې د امریکا دفاع وزارت راپور ورکړ چې د  2015مالي کال لپاره د  DOD CNمختص
شوي فنډونه به عملیاتي اړتیاو کې د پام وړ کمښت له امله پدې مالي کال کې اجرا نشي .دا فنډونه به
د امریکا دفاع وزارت نورو اړتیاو د تمویل لپاره بیا پروګرام شي .د بیا پروګرام کولو فعالیت د DOD CN
لپاره مجموعي تخصیصات  2.86میلیارد ډالرو ته راکم کړي دي .لدغه مقدار څخه نږدې  2.75میلیارد ډالر
د  2015د جون تر  30پورې د  DOD CNپروژو لپاره نظامي خدماتو او د دفاع ادارو ته انتقال شوي
دي 77.شکل  3.17د مالي کال له مخې د  DOD CNتخصیصات ښیې او شکل  3.18د DOD CN CTA
څخه د مختص شوي او انتقال شوي مقدارونو مجموعي پرتله وړاندې کوي.
شکل 3.17

شکل 3.18

ﺩ ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎﻝ ﻟﻪ ﻣﺧﯥ ﺩ  DOD CNﺗﺧﺻﻳﺻﺎﺕ

ﺩ  DOD CNﻣﺭﺳﺗﯥ ،ﻣﺟﻣﻭﻋﻲ ﭘﺭﺗﻠﻪ
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DOD

د  DOD CNفنډونو ترمینالوژي (اصطالحات)
د امریکا دفاع وزارت د  DOD CNفنډونه د مختص
شوي ،مکلف شوي ،یا مصرف شوي په توګه راپور
ESF
کړي
تخصیصات :د ژمنو لپاره ټولټال شته پیسې
USAID
ژمنې
مکلفیتونه :د پیسو د تادیه کولو لپاره

مصرفونه :هغه پیسې چې مصرف شوي
سرچینه :د امریکا دفاع وزارت ،د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب،
.4/13/2010

INCLE
ﺩ ﺑﻬﺭﻧﻳﻭ
ﭼﺎﺭﻭ
ﻭﺯﺍﺭﺕ

AIF

)ﻣﻳﻠﻳﻭﻧﻭﻧﻪ ډﺍﻟﺭ(

$3.0

DOD CN

DOD

ﺍﻧﺗﻘﺎﻝ ﺷﻭﻱ
$2.75

a

TFBSO

$2.6
$300
DOD

$2.4
$200
$2.2
$100
$2.0
$0

15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04

$0

ﺩ  2015ﺩ ﻣﺎﺭچ ﺗﺭ
 31ﭘﻭﺭې

ﺩ  2015ﺩ ﺟﻭﻥ ﺗﺭ
 30ﭘﻭﺭې

ﻳﺎﺩﻭﻧﻪ :ﺷﻣﻳﺭې ګﺭﺩې ﺷﻭﻱ ﺩﻱ .ﺩ ﺗﻳﺭ ﮐﺎﻝ ﺗﻧﻅﻳﻣﺎﺕ ﺩ ﻣﮑﻠﻔﻳﺕ ﺧﺗﻣﻭﻟﻭ ﺍﻭ/ﻳﺎ څﻭ ﮐﻠﻭﻧﻭ ﺩ ﺗﺩﺍﺭک ﺗﻣﻭﻳﻝ ﺑﻳﺎ ﭘﻪ ﻟﻳﮑﻪ ﮐﻭﻟﻭ ﭘﻪ ګﻭﺗﻪ ﮐﻭﻟﻭ ﻟﭘﺎﺭﻩ ﭘﻪ ﺩﻭﺭﻩ ﺍی ډﻭﻝ ﺗﺭﺳﺭﻩ ﺷﻭﻱ ﺩﻱ .ﺩ 2015
ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎﻝ ﺩ  DOD CNﺩ ﺑﻬﺭﻧﻲ ﺍﺣﺗﻣﺎﻟﻲ ﻋﻣﻠﻳﺎﺗﻭ ﻟﭘﺎﺭﻩ ﻓﻧډﻭﻧﻪ ﭘﻪ ﻋﻣﻠﻳﺎﺗﻲ ﺍړﺗﻳﺎﻭ ﮐﯥ ﺩ ﭘﺎﻡ ﻭړ ﮐﻣښﺕ ﻟﻪ ﺍﻣﻠﻪ ﺩې ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎﻝ ﮐﯥ ﺩ ﺍﺟﺭﺍ ﮐﻳﺩﻭ ﻭړ ﻧﺩﻱ .ﺩ ﺍﻣﺭﻳﮑﺎ ﺩﻓﺎﻉ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺣﺳﺎﺑﺩﺍﺭ ﺩ
ﺍﻣﺭﻳﮑﺎ ﺩﻓﺎﻉ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍړﺗﻳﺎﻭ ﺗﻣﻭﻳﻝ ﻟﭘﺎﺭﻩ ﺩ ﻓﻧډﻭﻧﻭ ﺑﻳﺎ ﭘﺭﻭګﺭﺍﻡ ﮐﻭﻟﻭ ﻟﭘﺎﺭﻩ ﺩ ﻣﺗﺣﺩﻩ ﺍﻳﺎﻻﺗﻭ ﮐﺎﻧګﺭﺱ ﺩﻣﺧﻪ ﺗﺻﻭﻳﺏ ﻏﻭښﺗﻠﻭ ﭘﺭﻭﺳﻪ ﭘﺭﻣﺦ ﻭړﻱ.
 aﺩ ﺍﻣﺭﻳﮑﺎ ﺩﻓﺎﻉ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺩ ﻣﮑﻠﻔﻳﺕ ﺍﻭ ﻣﺻﺭﻑ ﻟﭘﺎﺭﻩ ټﻭﻝ ﻓﻧډﻭﻧﻪ ﻧﻅﺎﻣﻲ ﺧﺩﻣﺎﺗﻭ ﺍﻭ ﺩ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺩﺍﺭﻭ ﺗﻪ ﺑﻳﺎ ﭘﺭﻭګﺭﺍﻣﻭﻱ.
ﺳﺭﭼﻳﻧﻪ :ﺩ ﺍﻣﺭﻳﮑﺎ ﺩﻓﺎﻉ ﻭﺯﺍﺭﺕ ،ﺩ ﺳﻳګﺎﺭ ﺩ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺗﻭ ﻏﻭښﺗﻧﻭ ﺗﻪ ځﻭﺍﺑﻭﻧﻪ 7/13/2015 ،ﺍﻭ .4/10/2015
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DOD

د مالی وجوهو وضعیت
DOD CN

DOD

د اقتصادي مالتړ صندوق

ESF

USAID

د  ESFفنډونو ترمینالوژي
 USAIDد  ESFفنډونه د مختص شوي ،مکلف شوي،
یا مصرف شوي په توګه راپور کړي
INCLE

تخصیصات :د ژمنو لپاره ټولټال شته پیسې

مکلفیتونه :د پیسو د تادیه کولو لپاره
ژمنېﺑﻬﺭﻧﻳﻭ
ﺩ
ﭼﺎﺭﻭ
مصرفونه :هغه پیسې چې مصرف شوي ﻭﺯﺍﺭﺕ
سرچینه ،USAID :د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.4/15/2010 ،

د اقتصادي مالتړ صندوق ( )ESFبرنامې د هیوادونو لنډمهاله او اوږدمهاله سیاسي ،اقتصادي او امنیتي
اړتیاو پوره کولو سره مرستې په واسطه د متحده ایاالتو ګټو ته پرمختګ ورکوي .د  ESFبرنامې
د تروریزم سره مبارزې مالتړ کوي؛ ملي اقتصاد ته وده ورکوي؛ او د خورا روڼ او شفاف حکومت
78
لپاره د اغیزناک ،د السرسي وړ ،خپلواک حقوقي/قانوني سیستمونو رامینځته کولو کې مرسته کوي.
د  2015کال لپاره  ESFته  900میلیون ډالر مکلف شوي و ،چې د  ESFلپاره مجموعي تمویل
له  18.61میلیارد ډالرو څخه ډیروي ،پشمول د  AIFڅخه  ESFته د  USIADشمال ختیځ بریښنا
سیسټم لینونو انتقال پروژو لپاره انتقال شوي مقدارونو .له دغه مقدار څخه له  16.12ملیارد ډالرو څخه
ډیر مکلف شوي دي ،چې نږدې  13.34میلیارد ډالر یې مصرف شوي دي 79.شکل  3.19د مالي کال له
مخې د  ESFتخصیصات ښیې.
 USAIDراپور ورکړی چې په تیر ربع کې راپور ورکړل شوي مقدار څخه د  2015د جون تر 30
پورې مجموعي مکلفیتونه تر له  184.62میلیون ډالرو څخه ډیر پورې کم شوي او مجموعي مصرفونه
نږدې  253.15میلیون ډالرو پورې ډیر شوي 80.شکل  3.20د  ESFبرنامو لپاره د مختص شوي ،مکلف
شوي او مصرف شوي مقدارونو مجموعي پرتله وړاندې کوي.

AIF
شکل 3.19

DOD

ﺩ ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎﻝ ﻟﻪ ﻣﺧﯥ ﺩ  ESFﺗﺧﺻﻳﺻﺎﺕ

ﺩ  ESFﻣﺭﺳﺗﯥ ،ﻣﺟﻣﻭﻋﻲ ﭘﺭﺗﻠﻪ
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شکل 3.20
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ﺩ  2015ﺩ ﻣﺎﺭچ ﺗﺭ
 31ﭘﻭﺭې

ﺩ  2015ﺩ ﺟﻭﻥ ﺗﺭ
 30ﭘﻭﺭې

ﻳﺎﺩﻭﻧﻪ :ﺷﻣﻳﺭې ﻏﻳﺭ ﺍﻋﺷﺎﺭﻱ ﺷﻭﻱ ﺩﻱ .ﺗﺎﺯﻩ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﭘﻪ ﺗﻳﺭ ﺭﺑﻊ ﮐﯥ ﺩ ﺭﺍﭘﻭﺭ ﻭﺭﮐړﻝ ﺷﻭﻱ ﻣﮑﻠﻔﻳﺕ ﺭﻗﻡ څﺧﻪ ﺩ ټﻳټ ﭘﺎﻳﻠﻪ ﺩﺭﻟﻭﺩﻩ .ﺩ  2011ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎﻝ ﺭﻗﻡ ﮐﯥ  101ﻣﻳﻠﻳﻭﻥ ډﺍﻟﺭ ﺷﺎﻣﻝ
ﺩﻱ ﭼﯥ ﻟﻪ  AIFڅﺧﻪ  ESFﺍﻧﺗﻘﺎﻝ ﺷﻭﻱ ﺩﻱ .ﺩ  2013ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎﻝ ﺭﻗﻡ ﮐﯥ  179.5ﻣﻳﻠﻳﻭﻥ ډﺍﻟﺭ ﺷﺎﻣﻝ ﺩﻱ ﭼﯥ ﻟﻪ  AIFڅﺧﻪ  ESFﺍﻧﺗﻘﺎﻝ ﺷﻭﻱ ﺩﻱ .ﺩ  2015ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎﻝ ﺭﻗﻡ ﺩ ﺍﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎﻥ
ﻟﭘﺎﺭﻩ ﻧﺎﺗﺎﻳﻳﺩ ﺷﻭی ﻣﻘﺩﺍﺭ ﺗﺧﺻﻳﺹ ﻣﻧﻌﮑﺱ ﮐﻭﻱ ﺩ ﮐﺎﻧګﺭﺱ ﺗﺻﻭﻳﺏ ﺗﻪ ﭘﻪ ﺗﻣﻪ ﺩی.
ﺳﺭﭼﻳﻧﻪ ،USIAD :ﺩ ﺳﻳګﺎﺭ ﺩ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺗﻭ ﻏﻭښﺗﻧﻭ ﺗﻪ ځﻭﺍﺏ 7/16/2015 ،ﺍﻭ 4/9/2015؛ ﺩ ﺑﻬﺭﻧﻳﻭ ﭼﺎﺭﻭ ﻭﺯﺍﺭﺕ ،ﺩ ﺳﻳګﺎﺭ ﺩ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺗﻭ ﻏﻭښﺗﻧﻭ ﺗﻪ ځﻭﺍﺑﻭﻧﻪ 4/15/2015 ،ﺍﻭ
.4/15/2014
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ځانګړی عمومي (مفتش)

I

د افغانستان د بیارغونې لپاره

DOD

د مالی وجوهو وضعیت
ESF

USAID

د نشه ییزو توکو د کنټرول او د قانون د تنفیذ نړیواله اداره

د متحده ایاالتو د نړیوال تریاکو او قانون پلي کولو چارو دفتر ( )INLد قانون حاکمیت لوړولو او تریاکو
تولید او قاچاق سره مبارزې لپاره د نشه ییزو توکو د کنټرول او د قانون د تنفیذ نړیواله اداره ()INCLE
اداره کوي INCLE .د  INLډیری برنامې ګروپونه مالتړ کوي ،په شمول د پولیس ،تریاکو سره
81
مبارزه ،او د قانون حاکمیت او قضا.
د بهرنیو چارو وزارت راپور ورکړی چې  INCLEته د  FY 2015لپاره  250میلیون ډالر مختص
شوي و ،چې د  INCLEلپاره مجموعي تمویل له  4.69میلیارد ډالرو څخه ډیروي .له دغه مقدار څخه،
82
له  4.12میلیار ډالرو څخه ډیر مکلف شوي دي چې له  3.45میلیارد ډالرو څخه ډیر یې مصرف شوي.
شکل  3.21د مالي کال له مخې د  INCLEتخصیصات ښیې.
د بهرنیو چارو وزارت راپور ورکړی چې د  2015د مارچ تر  31پورې د مجموعي مکلفیتونو
په پرتله د  2015د جون تر  30پورې مجموعي مکلفیتونه نږدې  41.65میلیون ډالر کم شوي دي.
مجموعي مصرفونه د  2015د مارچ تر  31پورې مصرفونو په پرتله د  2015د جون تر  30پورې
نږدې  113.37میلیون ډالر ډیر شوي 83.شکل  3.22د  INCLEلپاره د مختص شوي ،مکلف شوي
او مصرف شوي مقدارونو مجموعي پرتله وړاندې کوي.

INCLE
ﺩ ﺑﻬﺭﻧﻳﻭ
ﭼﺎﺭﻭ
ﻭﺯﺍﺭﺕ

د  INLفنډونو ترمینالوژي (اصطالحات)
 INLد  INCLEاو د  INLنور فنډونه د مختص شوي،
AIF
مکلف شوي یا مصرف شوي په توګه راپور کړي
تخصیصات :د ژمنو لپاره ټولټال شته پیسې
 DODد تادیه کولو لپاره ژمنې
مکلفیتونه :د پیسو
مصرفونه :هغه پیسې چې مصرف شوي
سرچینه :د بهرنیو چارو وزارت ،د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب،
.4/9/2010

TFBSO

شکل 3.22

شکل 3.21
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ﺩ  2015ﺩ ﻣﺎﺭچ ﺗﺭ
 31ﭘﻭﺭې

15

ﺩ  2015ﺩ ﺟﻭﻥ ﺗﺭ
 30ﭘﻭﺭې

ﻳﺎﺩﻭﻧﻪ :ﺷﻣﻳﺭې ګﺭﺩې ﺷﻭﻱ ﺩﻱ .ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺗﻭ ﮐﯥ ﻣﻣﮑﻥ ﺩ ﺍﺩﺍﺭﻭ ﺗﺭﻣﻳﻧځ ﺍﻧﺗﻘﺎﻻﺕ ﺷﺎﻣﻝ ﻭﻱ .ﺗﺎﺯﻩ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺗﻭ ﭘﻪ ﺗﻳﺭ ﺭﺑﻊ ﮐﯥ ﺩ ﺭﺍﭘﻭﺭ ﻭﺭﮐړﻝ ﺷﻭﻱ ﻣﮑﻠﻑ ﻣﻘﺩﺍﺭ ﭘﻪ ﭘﺭﺗﻠﻪ ﺩ ټﻳټ ﭘﺎﻳﻠﻪ ﺩﺭﻟﻭﺩﻩ.
ﺩ  2015ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎﻝ ﺭﻗﻡ ﺩ ﺍﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎﻥ ﻟﭘﺎﺭﻩ ﻧﺎﺗﺎﻳﻳﺩ ﺷﻭی ﻣﻘﺩﺍﺭ ﺗﺧﺻﻳﺹ ﻣﻧﻌﮑﺱ ﮐﻭﻱ ﺍﻭ ﺩ ﮐﺎﻧګﺭﺱ ﺗﺻﻭﻳﺏ ﺗﻪ ﭘﻪ ﺗﻣﻪ ﺩی.
ﺳﺭﭼﻳﻧﻪ :ﺩ ﺑﻬﺭﻧﻳﻭ ﭼﺎﺭﻭ ﻭﺯﺍﺭﺕ ،ﺩ ﺳﻳګﺎﺭ ﺩ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺗﻭ ﻏﻭښﺗﻧﻭ ﺗﻪ ځﻭﺍﺑﻭﻧﻪ 7/14/2015 ،ﺍﻭ .4/15/2015
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89

د مالی وجوهو وضعیت

د افغانستان لپاره د بیارغونې نړیوال تمویل

د متحده ایاالتو له خوا چمتو شوې مرستې سربیره نړیواله ټولنه د افغانستان هوساینې او بیارغونې هڅو
مالتړ د تمویل لپاره د پام وړ مقدار چمتو کوي .لکه څنګه چې د سیګار تیر درې میاشتني راپورونو کې
په ګوته شوي دي ،د نړیوال تمویل ډیری چمتو شوې برخه د وجهی صندوقونو له الرې اداره شوې.
د وجهی صندوقونو له الرې چمتو شوې مرستې لومړی راټول او بیا د بیارغونې فعالیتونو لپاره توزیع
کیږي .دوه مهم وجهي صندوقونه د افغانستان بیارغونې وجهی صندوق ( )ARTFاو د افغانستان لپاره
84
د قانون او نظم وجهی صندوق ( )LOTFAدی.

د افغانستان بیارغونې وجهی صندوق ته مرستې

د افغانستان عملیاتي او پراختیایی بودجو ترټولو لوی نړیوال سهم د  ARTFله الرې راځي.
له  2002څخه تر د  2015د جون تر  21پورې نړیوال بانک راپور ورکړی چې  34مرستندویان نږدې
د  9.03میلیارد ډالرو ژمنه کړې چې لدغه څخه نږدې  8.16میلیارد ډالر تادیه شوي دي 85.نړیوال بانک
په وینا ،مرستندویان د افغان مالي کال  1394لپاره چې د  2014دسمبر  22څخه د  2015دسمبر 21
پورې دی ARTF ،ته له  1.09میلیارد ډالرو څخه ډیر ژمنه کړې 86.شکل  3.23د  1394مالي کال
لپاره  ARTFته  11لوی ډونران ښيې.

شکل 3.23

ﺩ  2015ﺩ ﺟﻭﻥ ﺗﺭ  21ﭘﻭﺭې ﺩ ﻣﺭﺳﺗﻧﺩﻭﻳﺎﻥ ﻟﻪ ﺧﻭﺍ ﺩ  1394ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎﻝ ﻟﭘﺎﺭﻩ ﺩ  ARTFﻣﺭﺳﺗﯥ
ټﻭﻟټﺎﻝ ژﻣﻧﯥ$1,093 :
ﻣﺗﺣﺩﻩ ﺍﻳﺎﻻﺕ
ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﯽ ﮐﻣﻳﺳﻭﻥ/
ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﯽ ﺍﺗﺣﺎﺩﻳﻪ

ټﻭﻟټﺎﻝ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺷﻭﻱ$225 :
378

28
191

12

ﺍﻧګﻠﺳﺗﺎﻥ

135

0

ﮐﺎﻧﺎډﺍ
ﺁﻟﻣﺎﻥ

74
68

0

13

ﺳﻭﻳډﻥ

89

60
60
56

ﺟﺎﭘﺎﻥ
ډﻧﻣﺎﺭک

35

0

30
25
17

ﻧﺎﺭﻭی
ﻫﺎﻟﻳﻧډ

0
13
0
21
13

ﺁﺳټﺭﻳﻠﻳﺎ
ﻧﻭﺭ
0

50

100
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200

250

ژﻣﻧﯥ

300
ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺷﻭﻱ

ﻳﺎﺩﻭﻧﻪ :ﺷﻣﻳﺭې ګﺭﺩې ﺷﻭﻱ ﺩﻱ 1394 .ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎﻝ = .12/21/2015–12/22/2014
ﺳﺭﭼﻳﻧﻪ :ﻧړﻳﻭﺍﻝ ﺑﺎﻧﮏ :ARTF” ،ﺩ  2015ﺩ ﺟﻭﻥ ﺗﺭ  21ﭘﻭﺭې ﭘﻪ ﻣﺎﻟﻲ ﺣﺎﻟﺕ ﺩ ﻣﺩﻳﺭ ﺭﺍﭘﻭﺭ )ﺩ  FY 1394ﺩ  6ﻣﯥ ﻣﻳﺎﺷﺗﯥ ﭘﺎی(“ ،ﻣﺦ .1

90

)ﻣﻳﻠﻳﺎﺭﺩﻭﻧﻪ ډﺍﻟﺭ(

ځانګړی عمومي (مفتش)

I

د افغانستان د بیارغونې لپاره

350

400

د مالی وجوهو وضعیت

د  2015د جون تر  21پورې متحده ایاالتو له  2002راهیسې د  2.78میلیارد ډالرو څخه د ډیرو ژمنه
کړې او له  2.43میلیارد ډالرو څخه ډیر یې تادیه کړي دي 87.متحده ایاالت او انګلستان  ARTFته
ترټولو دوه لوی مرسته کونکي دي ،چې په ګډه د ټولټال مرستو نږدې  %47ورکوي ،لکه څنګه چې په
شکل  3.24کې ښودل شوي دي.
 ARTFته مرسته کول د تمویل په دوه چینلونو باندې تقسیم شوي ــ د بیا پیښیدونکي لګښت ()RC
کړکۍ او د پانګوونې کړکۍ 88.د نړیوال بانک په وینا ،د  2015د جون تر  21پورې د  ARTFفنډونو له
 3.48میلیارد ډالرو څخه ډیر افغان دولت ته د  RCکړکۍ له الرې مصرف شوي ترڅو د بیا پیښیدونکي
لګښتونو سره مرسته وکړي لکه د ملکي کارمندانو معاشونه 89.د  RCکړکۍ د افغان دولت عملیاتي
لګښتونه مالتړ کوي ځکه چې د دولت داخلي عواید د بیاپیښیدونکي لګښتونو مالتړ لپاره کافي ندي .د دې
ډاډ ترالسه کولو لپاره چې د  RCکړکۍ کافي تمویل السته راوړي ،نو ډونران  ARTFته ممکن
90
د خوښې وړ پروژو لپاره خپلې کلنۍ مرستې له نیمایی څخه ډیر “غوراوي” (تخصیص) ونکړي.
د پانګوونې کړکۍ د پراختیا برنامو لګښتونه مالتړ کوي .د نړیوال بانک په وینا ،د  2015د جون تر 21
پورې ،د پانګوونې کړکۍ له الرې تمویل شوي پروژو لپاره نږدې  3.89میلیارد ډالر ژمن شوي دي،
چې له دې څخه له  3.00میلیارد ډالرو څخه ډیر مصرف شوي دي .نړیوال بانک  20فعالې پروژې د له
 2.56میلیارد ډالرو څخه ډیر ګډ ارزښت سره راپور کړي ،چې له دې څخه نږدې  1.68میلیارد ډالر
91
مصرف شوي دي.

د افغانستان لپاره د قانون او نظم وجهی صندوق مرستې

شکل 3.24

ﺩ ﻣﺭﺳﺗﻧﺩﻭﻳﺎﻥ ﻟﺧﻭﺍ ﺩ  ARTFﺗﺎﺩﻳﻪ ﺷﻭﻱ ﻣﺭﺳﺗﯥ،
 – 2002ﺩ  2015ﺩ ﺟﻭﻥ 21
ټﻭﻟټﺎﻝ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺷﻭﻱ 8.16 :ﻣﻳﻠﻳﺎﺭﺩ ﺩﺍﻟﺭ

ﻣﺗﺣﺩﻩ ﺍﻳﺎﻻﺕ
%30
ﺍﻧګﻠﺳﺗﺎﻥ
%17

ﻧﻭﺭ
%25

ﻫﺎﻟﻳﻧډ
%6
ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﯽ ﺍﺗﺣﺎﺩﻳﻪ
%6

ﮐﺎﻧﺎډﺍ
%8
ﺁﻟﻣﺎﻥ
%7

ﻳﺎﺩﻭﻧﻪ :ﺷﻣﻳﺭې ګﺭﺩې ﺷﻭﻱ ﺩﻱ .ﭘﻪ ”ﻧﻭﺭﻭ“ ﮐﯥ  28ډﻭﻧﺭﺍﻥ ﺷﺎﻣﻝ ﺩﻱ

د ملګرو ملتونو د پراختیا برنامه ( )UNDPد  ANPمعاشاتو او د کورنیو چارو وزارت ظرفیت
جوړونې تادیاتو لپاره  LOTFAاداره کوي 92.د  LOTFAخورا اخرني موجود معلوماتو له مخې،
له  2002راهیسې ،مرستندویان  LOTFAته د  3.86میلیارد ډالرو څخه د ډیرو ژمنه کړې ده ،چې له
دغه څخه د  2014دسمبر  31پورې له  3.79میلیارد ډالرو څخه ډیر تادیه شوي دي 93.متحده ایاالتو
د نوموړي فنډ د رامینځته کیدو راپدیخوا له  1.52میلیارد ډالرو څخه ډیر ټول تادیه کړي مګر 3.89
میلیون ډالر ژمن پاتې دي 94.شکل  3.25د  2002راهیسې  LOTFAته څلور لوی ډونران ښیې
د  LOTFAد مالتړ اومه مرحله د  2015جنوري په  1پیل شوه او د  2015د جون په  30نیټه پای
ته ورسیده .نوموړې مرحلې ټولټال  293.07میلیون ډالر اټکل شوې بودجه درلوده .د  2015د اپریل تر 30
پورې ــ د خورا وروستي دوه میاشتني پرمختګ شته راپور له مخې ـ له  149.87میلیون ډالرو څخه ډیر
د  ANPاو د مرکزي زندانونو ریاست د کارمندانو معاشاتو پوښلو لپاره مصرف شوي دي .د معاشاتو
او اړوند لګښتونو سربیره 1.29 ،میلیون ډالر د ظرفیت جوړولو مختلف نوښتونو باندې مصرف شوي،
95
او  847,590ډالر د  UNDPد برنامې مدیریت واحد کې مصرف شوي دي.
د  LOTFAاتمه مرحله د  2015جوالی په  1پیل شوه .نوموړې مرحله د اټکل له مخې
96
د  883.56میلیون ډالرو بودجه لري او د  2016تر دسمبر  31پورې پرمخ تلو ته پالن شوې.

ﺳﺭﭼﻳﻧﻪ :ﻧړﻳﻭﺍﻝ ﺑﺎﻧﮏ :ARTF ” ،ﺩ  2015ﺩ ﺟﻭﻥ ﺗﺭ  21ﭘﻭﺭې ﭘﻪ ﻣﺎﻟﻲ ﺣﺎﻟﺕ
ﺩ ﻣﺩﻳﺭ ﺭﺍﭘﻭﺭ )ﺩ  FY 1394ﺩ  6ﻣﯥ ﻣﻳﺎﺷﺗﯥ ﭘﺎی(“ ،ﻣﺦ .5
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ﻟﻪ  2002ﺭﺍﻫﻳﺳﯥ  LOTFAﺗﻪ ﺩ ﻣﺭﺳﺗﻧﺩﻭﻳﺎﻥ ﻣﺭﺳﺗﯥ،
ﺩ  2014ﺩﺳﻣﺑﺭ ﺗﺭ  31ﭘﻭﺭې
ټﻭﻟټﺎﻝ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺷﻭﻱ 3.8 :ﻣﻳﻠﻳﺎﺭﺩ ﺩﺍﻟﺭ

ﻣﺗﺣﺩﻩ ﺍﻳﺎﻻﺕ
%40

ﻧﻭﺭ
%13

ﺟﺎﭘﺎﻥ
%28
ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﯽ
ﺍﺗﺣﺎﺩﻳﻪ
%13
ﺁﻟﻣﺎﻥ
%6

ﻳﺎﺩﻭﻧﻪ :ﺷﻣﻳﺭې ګﺭﺩې ﺷﻭﻱ ﺩﻱ = EU .ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﯽ ﺍﺗﺣﺎﺩﻳﻪ .ﭘﻪ ”ﻧﻭﺭﻭ“ ﮐﯥ  18ډﻭﻧﺭﺍﻥ
ﺷﺎﻣﻝ ﺩﻱ.
ﺳﺭﭼﻳﻧﻪ” ،UNDP :ﺩ ﺍﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎﻥ ﻟﭘﺎﺭﻩ ﺩ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺍﻭ ﻧﻅﻡ ﻭﺟﻬﯽ ﺻﻧﺩﻭﻕ )(LOTFA
ﺩ ﭘﺭﻭژې ﭘﺭﻣﺧﺗګ ﮐﻠﻧﯽ ﺭﺍﭘﻭﺭ  ،4/1/2015 “،2014ﻣﺧﻭﻧﻪ 66–65؛ ﺩ LOTFA
ﮐﻠﻧﻲ ﺭﺍﭘﻭﺭﻭﻧﻪ.7/19/2015 ،
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ځانګړی عمومي مفتش
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د افغانستان د بیارغونې لپاره

ا منیت

امنیت
د  2015جون تر  30پورې د متحده ایاالتو کانګرس د افغانستان ملي دفاع او امنیت ځواکونو ()ANDSF
مالتړ لپاره له  65میلیارد ډالرو ډیر مختص کړي دي .کانګرس د افغانستان د امنیتي ځواکونو صندوق
( )ASFFد  ANDSFجوړولو ،تجهیز ،روزنې او ټیکاو لپاره رامینځته کړ ،چې پکې د دفاع وزارت
( )MODاو د کورنیو چارو وزارت ( )MOIاړوند ټول ځواکونه شامل دي.
د متحده ایاالتو ډیری چمتو شوي فنډونه (مالي منابع) د  ASFFله الرې ترتیب شوي او یا د امنیتي
لیږد ګډه قومانده – افغانستان ( )CSTC-Aله الرې یا د دفاعي امنیت د مرستې ادارې له الرې مکلف
شوي دي .د  ASFFلپاره مختص شوي  60.7میلیارد ډالرو څخه د  2015جون تر  30پورې شاوخوا
97
 55.2میلیارد ډالر مکلف شوي او  53.5میلیارد ډالر مصرف شوي دي.
دا برخه د افغان ملي اردو ( ،)ANAافغان ملي پولیسو ( ،)ANPد دفاع وزارت او د کورنیو چارو
وزارت د ارزونو په اړه غږیږي؛ د افغان امنیتي ځواکونو جوړولو ،تجهیز ،روزنې او ټیکاو لپاره د متحده
ایاالتو د فنډونو د استعمال څرنګوالي په اړه عمومي لید وړاندې کوي؛ او په افغانستان کې د غیرقانوني
تریاکو کښت او سوداګرۍ سره د مبارزې هڅو په اړه تازه معلومات وړاندې کوي.

مهم مسایل او پیښې
د امنیتي پیښو په ډیریدو سره ملګري ملتونه د ملکي مرګ ژوبلې د
ډیریدو راپور ورکوي

په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت ( )UNAMAپه وینا ،په افغانستان کې جګړې
پورې تړلی تاوتریخوالی ډیر شوی ځکه چې  ANDSFغواړي د ترهګرو فعالیتونه محاصره کړي چې
ډیروالی یې د ملکي مرګ ژوبلې د لوړیدو المل شوی 98.د مثال په توګه ،ملګري ملتونه د  2015اپریل په
 24د طالبانو د پسرلي عملیاتو د پیل یوه اونۍ وروسته په وسله والو نښتو کې  %45ډیروالی راپور کوي،
او د  2014په ورته دوره کې د  %24ملکي مرګ ژوبلې ډیروالی 99.د ملګرو ملتونو په وینا ،د 2013
کال د  8,615په پرتله په  2014کې له  10,000څخه ډیر ملکیان وژل شوي دي ،او د یوناما استازي په
100
افغانستان کې پدې کال کې د ملکي مرګ ژوبلې د ډیریدو وړاندوینه کړې.
ترهګرو حتی د روژې مبارکې میاشت کې هم د ملکي وګړو په نښه کولو ته دوام ورکړ .د 2015
جوالی په  12نیټه په خوست کې یوه کلي ته نږدې افغان امنیتي پوسته باندې یو موټر بم وچاودل شو چې

د امریکا متحده ایالتونو کانګرس لپاره رپورټ
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د افغانستان ملي دفاع او امنیت ځواکونه
( :)ANDSFد دفاع وزارت او د کورنیو چارو
وزارت ځواکونه .د دفاع وزارت ځواکونو کې
افغان ملي اردو ( )ANAـــ پشمول د افغان هوایی
ځواکونو ( ،)AAFد افغان ملي اردو د ځانګړي
عملیاتو قومانداني ( )ANASOCاو د ځانګړي
ماموریت قطعه ( )SMWــ او د نوي تسهیالتو
د ساتنې ځواکونه ( )FPFشامل دي .د کورنیو
چارو وزارت کې افغان ملي پولیس ( )ANPــ
په شمول د افغان یونیفارم پولیس ( ،)AUPافغان
سرحدي پولیس ( ،)ABPافغان د عامه نظم پولیس
( ،)ANCOPد افغانستان د تریاکو نشه یي توکو
سره د مبارزې پولیس ( ،)CNPAاو د پولیسو د
خاص قطعې عمومي قومانداني ( )GCPSUــ افغان
سیمه ایز پولیس ( ،)ALPاو د افغان عامه محافظت
ځواک ( )APPFشامل دي .د  FPF، ALP، CNPAاو
 APPFپرسونل د  ANDSFمجاز ځواک 352,000
شمیر کې ندي حساب شوي.

سرچینه ،OSD-P :د سیګار سره د بریښنالیک مکاتبه.4/13/2015 ،

ا منیت
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ﭘﻪ ﻫﺭﻩ ﻭﺭځ ﮐﯥ ﺩ ﺭﺍﭘﻭﺭ ﺷﻭﻱ ﺍﻣﻧﻳﺗﻲ ﭘﻳښﻭ ﺍﻭﺳﻁ ﺷﻣﻳﺭﻩ
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5/15/2013
) 89ﻭﺭځﯥ(

–5/16/2013
8/15/2013
) 92ﻭﺭځﯥ(

–8/16/2013
11/15/2013
) 92ﻭﺭځﯥ(

3,783

4,267

5,922

5,284

–11/16/2013
2/15/2014
) 92ﻭﺭځﯥ(

–3/1/2014
5/31/2014
) 92ﻭﺭځﯥ(

–6/1/2014
8/15/2014
) 76ﻭﺭځﯥ(

–8/16/2014
11/15/2014
) 92ﻭﺭځﯥ(

5,456

5,199

–11/16/2014
2/15/2015
) 92ﻭﺭځﯥ(

–2/15/2015
4/30/2015
) 75ﻭﺭځﯥ(

ﺩ ﻣﻭﺩې ﭘﻪ ﺟﺭﻳﺎﻥ ﮐﯥ ټﻭﻟټﺎﻝ ﭘﻳښﯥ
4,649

5,864

5,075

5,033

ﻳﺎﺩﻭﻧﻪ :ټﻭﻟﯥ ﺭﺍﭘﻭﺭ ﺷﻭﻱ ﭘﻳښﯥ ﻧﺩﻱ ﺗﺎﻳﻳﺩ ﺷﻭﻱ.
ﺳﺭﭼﻳﻧﻪ :ﻣﻠګﺭﻱ ﻣﻠﺗﻭﻧﻪ ،ﺩ ﻋﻣﻭﻣﻲ ﻣﻧﺷﻲ ﺭﺍﭘﻭﺭ ،ﭘﻪ ﺍﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎﻥ ﮐﯥ ﺍﻭﺿﺎﻉ ﺍﻭ ﺩ ﻧړﻳﻭﺍﻟﯥ ﺳﻭﻟﯥ ﺍﻭ ﺍﻣﻧﻳﺕ ﻟﭘﺎﺭﻩ ﻳﯥ ﻣﻔﻬﻭﻡ ،6/10/2015 ،ﻣﺦ 4؛  ،2/27/2015ﻣﺦ 4؛  ،12/9/2014ﻣﺦ 5؛  ،9/9/2014ﻣﺦ 6؛  ،6/18/2014ﻣﺦ 5؛ ،3/7/2014
ﻣﺦ 5؛  ،12/6/2013ﻣﺦ 6؛  ،9/6/2013ﻣﺦ 6؛  ،6/13/2013ﻣﺦ 5؛ ﺍﻭ  ،3/5/2013ﻣﺦ.

امنیتي پیښې :راپور شوي پیښې چې پکې وسله
والې نښتې ،د سړک غاړې ماینونه ،هدفي وژنې،
انسان تښتول ،ځان مرګي بریدونه ،جرمي
فعالیتونه ،او ګواښونه شامل دي .حتمي نده چې
راپور ورکړل شوي پیښې واقعیی پیښې وي.

سرچینه :سیګار ،د ملګرو ملتونو د راپور تحلیل.12/9/2014 ،

په پایله کې یې  27ملکیان مړه او لږترلږه  10نور ټپیان شول 101.د  2015جوالی په  13نیټه په بغالن کې
په یوه جومات کې د شپې خواړو او د دولت لخوا د تیلو او وریژو توزیع لپاره په راټولو شویو خلکو باندې
بم وچاودل شو چې پکې له  40څخه ډیر ملکي وګړي ټپیان شول 102.په افغانستان کې د ملګرو ملتونو
استازي د ملکي وګړو په نښه کونکو بریدونو د سمدستي درولو غوښتنه وکړه او وې ویل “د دې جنګي
103
جرم مجرمین باید ګرم وګڼل شي”.
که څه هم امنیتي پیښې د تیرې ربعې په پرتله لږې راپور شوي ،لکه څنګه چې په شکل  3.26کې
ښودل شوي ،په خورا وروستي راپور ورکولو دوره کې لږې ورځې وې ،نو ځکه په هره ورځ کې د پیښو
اوسط په  2014یا  2013ورته دورو کې شوي پیښو څخه لوړ و 104.ملګرو ملتونو راپور ورکړی چې
ترټولو ډیرې امنیتي پیښې په سهیلي ،سهیل ختیځ ،او ختیځ سیمو کې دوام لري .مګر حتی شمالي او شمال
ختیځ سیمو کې هم چې یوڅه خوندي سیمې دي د  2014کال ورته دورې په پرتله امنیتي پیښې  %12ډیرې
شوي دي 105.د یوناما یوه استازي راپور ورکړ چې کندز والیت د  250ملکي وګړو مرګ ژوبله تجربه
106
کړه چې په ټولو شمال ختیځ سیمې والیتونو کې ترټولو لوړه شمیره ده.
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د افغانستان د بیارغونې لپاره

ا منیت

ملګرو ملتونو د  2015فبروري  15څخه د  2015اپریل تر  30نیټه پورې  5,033امنیتي پیښې ثبت
کړي دي .په محاسبه کې  160ترورونه او  40د ترور کولو هڅې او په  2014کې د ورته دورې څخه د
انسان تښتولو  %21.3ډیروالی شامل دي .وسله والې نښتې ( )%54او د  IEDپیښې ( )%28د ټولو امنیتي
پیښو  %82جوړوي 107.که څه هم طالبانو اعالن وکړ چې د دوی اصلي هدف به “بهرني نیواک ګر” په بیله
بیا د دولت افسران او افغان امنیتي ځواکونه وي ،ملګري ملتونو راپور ورکړی چې د بریدونو له  %1لږ
یې د ایتالفي مرکزونو (بیسونو) پروړاندې ول .په هرصورت ،د  2015جون په  9په بګرام هوای ډګر د
راکټ برید یوه پیښه کې د امریکا دفاع وزارت ( )DODیو ملکي ووژل شو 108.د طالبانو اکثریت جګړه د
109
 ANDSFاو د افغان دولت چارواکو او د تسهیالتو پروړاندې وه.
د  NGOsلپاره د افغان مشورتي ګروپ یوه ویاند راپور ورکړ چې پدې کال کې د بشردوستانه
مرستې  26کارمندان وژل شوي او نور  17ټپیان او  40تښتول شوي دي 110.یوه برید د چیک مرستندویه
111
ډله په بلخ والیت کې هدف الندې راوسته او د نوموړي ډلې نهه کارمندان یې ووژل.

د ناټو د دفاع وزیرانو غونډه

د ناټو د دفاع وزیرانو په تیر جون کې په بروکسل کې یې یوه تړلې غونډه درلوده چې د هوډمن مالتړ
ماموریت ( )RSپکې په ګوته کړي او مشخص کړي کې چې څنګه د ظرفیت جوړونې او نهادي پراختیا
له الرې د  ANDSFغوره مالتړ وکړي 112.په ګډون کونکو کې د امریکا دفاع وزیر اشټون کارتر ،د
 RSقوماندان جنرال جان کمپبیل ،او د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست وزیر محمد معصوم ستټانکزی
شامل و 113.د ناټو عمومي منشي جینس سټولټینبرګ وویل وزیرانو افغانستان ته د ناټو ژمنې له سره
114
تایید کړې.

د ناټو د دفاع وزیرانو کنفرانس د سرپرست وزیر محمد معصوم ستټانکزي سره چې د ناټو عمومي منشي جینس
سټولټینبرګ او د  RSقوماندان جنرال جان کمپبیل سره ویني ،د  2015جون ( .25د ناټو عکس)

د امریکا متحده ایالتونو کانګرس لپاره رپورټ

I

د  2015د جوالی 30

95

“د ډیرې اړتیا پدې دوره کې ،دا
په ځانګړي توګه ځورونکې خبره
ده چې د بشري مرستې کارمندان
د مخ په ډیریدونکي توګه د هدف
الندې راځي”.
ــــــ مارک باوډن ،د افغانستان لپاره د ملګرو
ملتونو د عمومي منشي د معاون ځانګړی استازی
سرچینه :یوناما“ ،مطبوعاتي اعالمیه :د ملګرو ملتونو چارواکی وایی ،افغان جګړه د
زرهاو مرګ ژوبلې المل ګرځي. 6/7/2015”،

ا منیت

د طالبانو د پسرلي عملیات (بریدونه)

د اپریل په  24طالبانو په دسمبر  2014کې د ناټو محاربوي ماموریت پای ته رسیدو راهیسې خپل لومړي
د پسرلي بریدونه پیل کړل 115.افغان امنیتي ځواکونه خورا ډیر خورا شوي ځکه چې په ټول هیواد کې
امنیتي ګواښونو ته غبرګون ښیې 116.د طالبانو د پسرلي عملیاتو پیل کیدو راهیسې  ANDSFد خورا
117
لوړې مرګ ژوبلې سره مخ شوی دی؛ د مئی  2015مرګ ژوبله د تیرې میاشتې څخه  %33لوړه وه.
په جون کې دفاع وزارت راپور ورکړ چې په ټول افغانستان کې  40څخه تر  50ولسوالۍ د امنیتي
ګواښونو سره مخ دي ،یادونه یې کړې چې ډیری ترهګر هلته دي چیرې چې د  ANDSFشتون محدود
دی .دفاع وزارت زیاته کړه چې دوی د  34والیتونو څخه په  14والیتونو کې د ترهګرۍ پروړاندې روان
عملیات درلودل 118.ځایی رسنیو راپور ورکړی چې د  2015په لومړیو شپږ میاشتو کې ترهګرو په لوی
شمیر ګروپونو سره بریدونه ترسره کړل چې په پایله کې یې ډیری ولسوالۍ ونیولې 119.په خپلو پسرلني
بریدونو کې طالبان په پکتیا ،بدخشان ،کندهار او هلمند کې په امنیتي پوستو کې افغان پولیسو او سرتیرو
120
باندې بریدونه کوي.
ترهګرو له ځانه په کابل کې د لوی بریدونو په الره اچولو وړتیا وښودله مګر  ANDSFدغه پیښو ته
غبرګون ښودلو وړتیا درلودله .د جون په  22طالبانو د افغانستان په پارلمان په هغه ورځ برید وکړ چې
وکیالنو د دفاع وزارت نوماند ته رایه ورکوله 121.شپږ وسله والو د پارلمان په دروازه کې د موټر بم ځان
مرګي وروسته د پارلمان ودانۍ ته د ننوتلو هڅه وکړه .افغان امنیتي ځواکونو برید دفع کړ او په نهایت
کې یې بریدګر ووژل 122.د پارلمان هیڅ کوم غړی ټپي نه شو مګر برید کونکو یوه میرمن او یو  10کلن
ماشوم ووژل شو نور  31ملکیان ټپیان شول 123.په مئی کې طالبانو د افغانستان عدلیه وزارت د موټرو تم
124
ځای کې یو موټر بم وچاو کله چې ملکي کارمندان د رخصتۍ وروسته خپلو کورونو په لور ستنیدل.
125
دغه برید کې پنځه وګړي مړه او لږترلږه  42ټپیان شول.

د عراق او ختیځ اسالمي دولت په افغانستان کې

پدې ربع کې د امریکا دفاع وزارت او د هوډمن ماموریت چارواکو خبرداری ورکړ چې د عراق او مینځني
ختیځ اسالمي دولت ( )ISILپه افغانستان کې خپور شوی ،که څه هم دوی وویل چې نوموړې ډله “نوې پیدا
شوې او په ورته ډول کوچنۍ ده 126”.خبرتیا وروسته له هغه راڅرګنده شوه چې د ناټو یوه بې پیلوټه الوتکې
برید په هلمند کې د طالبانو پخوانی غړی وواژه او د ګوانتامو زندان څخه یې عبدالروف آزاد کړ څوک
چې وروسته بیا د  ISILیو قوماندان او په افغانستان کې د دغه ډلې استخدام کونکی شو 127.د افغانستان ملي
امنیت ریاست ( )NDSهم د بې پیلوټه الوتکې برید اعالن کړ چې د  2015جوالی په  7نیټه پکې د  ISILیو
قوماندان مولوي شاهدهللا شاهد سره د خپلو دوه معاونینو او پنځه نورو کسانو ووژل شو .شاهد چې د پاکستاني
طالبانو ویاند و او  ISILته بیعت کولو وروسته له دغه ډلې وویستل شو په یوه اونۍ کې په افغانستان کې د
 ISILدوهم لوی قوماندان او په تیرو څو میاشتو کې دریم کس و چې ووژل شو 128.څلور ورځې وروسته،
 NDSد یوه بې پیلوټه برید خبر ورکړ چې پکې حافظ سعید د دوی په وینا په افغانستان او پاکستان کې د
 ISILقوماندان و ،ووژل شو 129.سعید هم یو پخوانی پاکستاني طالب و چې د  ISILسره یې بیعت وکړ ،او په
130
ننګرهار کې ووژل شو.
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د  2015مارچ بریفینګ کې د یوناما چارواکي د هغه راپورونو په اړه اندیښمن و چې  ISILپه
افغانستان کې خپل شتون رامینځته کړی دی ،د دې “احتمال له امله چې دا بدیل بیرغ کیدی شي یا په بله
131
وینا د ترهګرۍ منزوي ډلې ورته راټولیدی شي”.
طالبانو په افغانستان کې د  ISILمخ پر ودې ډیروالی د  2015مئی کې په قطر کې د پګواش کنفرانس
پرمهال چې د سولې خبرو ته الره هوارولو لپاره د طالبانو او افغان دولت ترمینځ غیر رسمي غونډه وه ،په
ګوته کړ .طالبان چارواکو  ISILد “افغانانو د دودونو او رسمونو سره مخالف بهرنیان” وبلل 132.سربیره
پردې ،په جون کې طالبانو د  ISILمشر ابوبکر البغدادي ته یو خالص لیک خپور کړ چې پکې یې
133
خبرداری ورکړی و د  ISILمداخله به په افغانستان کې اختالفات راپورته کړي.
د امریکا دفاع وزارت چارواکي په افغانستان کې د ( ISILداعش) شتون اساسا د طالبانو ناخوښ
غړي ښیې چې ځانته یې دغه نوم غوره کړی دی 134.دا په افغانستان کې د ماتو ترهګریو خورا لوی
136
ستونزې په ګوته کوي او د جال اهدافو سره د بهرني جنګیالیو نفوس.
ملګرو ملتونو راپور ورکړی چې  ISILته د ډیری بریدونو نسبت ورکولو سربیره ،پشمول د اپریل
 18نیټې ځان مرګی برید چې په جال اباد کې ترسره شوی و“ ،د  ISILهرډول عملیاتي شتون په اړه
137
وضاحت نشته”.

د دفاع وزارت الهم وزیر نلري

د ربع په پای کې د دفاع وزارت بې له تایید شوي وزیر پاتې دی .د  2015جوالی په  4د افغانستان
پارلمان د دفاع وزارت لپاره د ولسمشر غني دریم نوماند معصوم ستټانکزی چې د مئیی میاشتې راهیسې د
دغه وزارت سرپرست وزیر په حیث دنده اجرا کوله رد کړ 138.د دفاع وزارت لپاره دوهم نوماند د پارلمان
څخه د باور رایو اخیستو دمخه د  2015اپریل په  8استعفا ورکړه .غني د اپریل په  6جنرال محمد افضل
لودین چې د امنیت ملي شورا نظامي مشاور دی ،د دفاع وزارت لپاره نومولی و 139.په هرصورت ،جنرال
لودین وویل هغه نه غواړي چې نوماندي یې د هیواد د تفرقې المل شي 140.لدې مخکې د افغانستان پارلمان
د دفاع وزارت سرپرست وزیر جنرال شیر محمد کریمي ته په جنوري کې د دفاع وزارت لپاره د باور
رایه ورنکړه .د دفاع وزارت د  2014سپتمبر  29راپدیخوا ،له کله نه چې غني د ولسمشر په حیث لوړه
141
کړې ،بې له کوم تایید شوي وزیر څخه پاتې دی.

په افغانستان کې د متحده ایاالتو ځواکونه

د متحده ایاالتو ځواکونه – افغانستان ( )USFOR-Aپه وینا ،د  2015مئی تر  31پورې د متحده ایاالتو
شاوخوا  9,000ځواکونو په افغانستان کې دنده ترسره کوله ،د  2015فبروري  28راهیسې یوه ثابت
شمیره .د ایتالف نور  7,000پرسونل هم دلته په دندو بوخت ول 142.د متحده ایاالتو ځواکونو شاوخوا
 %67له اردو %28 ،له هوایی ځواک %3 ،له نوی او  %1له مرین سرتیرو څخه دي 143.په افغانستان کې
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په دندو بوخت د متحده ایاالتو ځواکونو څخه شاوخوا  %4.5یې د مهم فعالیت ریاست ته ګومارل شوي چې
144
افغان ځواکونو سره د اطالعاتو (استخبارات) او ارتباطاتو په څیر فعالیتونو کې مرسته کوي.
په  2001کې د نظامي عملیاتو له پیل کیدو راهیسې تر د  2015جوالی  7پورې د متحده ایاالتو د اردو
ټولټال  2,217پرسونل وژل شوي چې لدغه شمیرې  %82.7یې په جګړه کې وژل شوي ــ او 20,055
یې ټپیان شوي دي 145.د قاطع مالتړ ماموریت له پیل کیدو راهیسې د متحده ایاالتو د اردو دوه پرسونل او د
امریکا د دفاع وزارت یو ملکي کارمند وژل شوي او  25ټپیان شوي دي 146.پدې راپور کې د متحده ایاالتو
د قراردادیانو او نورو اتباع مرګ ژوبله شامل نده.
د  2014کال په جریان کې د متحده ایاالتو ځواکونو پروړاندې اوه داخلي بریدونو د څلور پرسونل
د وژل کیدو او  15پرسونل د ټپي کیدو پایله درلوده 147.د متحده ایاالتو ځواکونو پروړاندې درې داخلي
بریدونو کې یو سرتیری وژل شوی او  11نور ټپیان شوي دي .سربیره پردې د  2015په جریان کې د یوه
148
داخلي برید له امله د متحده ایاالتو درې ملکي قراردیان مړه او یو بل ټپي شول.

پدې ربع کې د  ANDSFځواک وده دوام لري

د  USFOR-Aپه وینا ،پدې ربع کې د  ANDSFګومارل شوي ځواک شمیر (پشمول د ملکیانو)
 331,944و .لکه څنګه چې په جدول  3.6کې ښودل سوي ،دا د ملکي کارمندانو په حسابولو سره د
 ANDSFځواک ټاکل شوي  360,004شمیرې  %92.2ده( .عموما په ګوته شوي ځواک 352,000
شمیره کې ملکیان نه محاسبه کیږي) .د نوي ګومارل شوي ځواک شمیر د  2015فبروري راهیسې
 3,139ډیروالی او د  2014نومبر راهیسې  6,302ډیروالی په ګوته کوي 149.لکه څنګه چې په جدول 3.7
کې ښودل شوي ،پدې ربع کې د  ANAشمیر تر  2,642ډیر شوی پداسې حال کې چې د  ANPشمیره
تر  497ډیره شوې ده 150.په تیره ربع کې سیګار دې خبرې ته یوه ژوره کتنه وکړه چې ولې د ANDSF
لپاره د ځواک درست او معتبر شمیرې درلودل مهم دي .د دې تحلیل لوستلو لپاره د متحده ایاالتو کانګرس
ته د سیګار د  2015اپریل د درې میاشتني راپور برخه  ،1مخ  3وګورئ.
پدې ربع کې د قل اردو په کچه او ټیټو کچو د  ANDSFد ځواک شمیره محرم پاتې ده .نو د همدې
لپاره به سیګار پدې اړه د دې راپور یوې محرم ضمیمه کې راپور ورکړي.
جدول 3.6

د  ANDSFګومارل شوي ځواک شمیره ،د  2015مئ

د  ANDSFبرخې
 ANAپه شمول د AAF
 ANAاو د  AAFملکي پرسونل
 ANA + AAFټولټال
افغان ملي پولیس
 ANDSFټولټال د ملکي پرسونل سره

تصویب شوې پای –
د هدف الندې نیول
شوې د پای شمیره

د هدف نیټه

د  2015مئ پورې
اوسني ګومارل شوي

د هدف له مخې
جواز ( %سلنه)

د اوسني ګومارل شوي او د
تصویب شوې پای – د هدف
الندې نیول شوې د پای شمیرې
ترمینځ توپیر

توپیر ()%

195,000

دسمبر 2014

169,726

%87.0

()25,274

()%13.0

7,036

%87.9

()968

()%12.1

176,762

%87.1

()26,242

()%12.9

155,182

%98.8

()1,818

331,944

%92.2

()28,060

–

8,004
203,004
157,000

فبروري 2013

360,004

()%1.2
()%7.8

یادونه = AAF :افغان هوایی ځواک.
سرچینه :د امریکا دفاع وزارت ،په افغانستان کې د امنیت او ثبات په لوري پرمختګ ،12/2012 ،مخ 56؛  ،USFOR-Aد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب6/29/2015 ،؛  ،USFOR-Aد سیګار ارزونې ته ځواب.7/12/2015 ،
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جدول 3.7

د  ANDSFګومارل شوي ځواک شمیر ،فبروري  – 2014مئ 2015
اردوی ملی په شمول
د قوای هوایی
پولیس ملی
ټولټال ANDSF

2014/2

2014/5

2014/8

2014/11

2015/2

2015/5

184,839

177,489

171,601

169,203

174,120

176,762

153,269

152,123

153,317

*156,439

154,685

155,182

338,108

329,612

324,918

325,642

328,805

331,944

یادونه = ANA :افغان ملي ارود؛  = AAFافغان هوایی ځواک؛  = ANPافغان ملي پولیس؛  = ANDSFافغان د ملي دفاع او امنیت ځواکونه .د افغان ملي اردو او هوایی
ځواک شمیرو کې ملکي پرسونل هم شامل دي؛ د  ANPلپاره شته معلومات نه په ګوته کوي چې ایا ملکي پرسونل پکې شمیرل شوي یا نه.
* د  2014نومبر کې د  ANPراپور شوې شمیرې داسې ښکاري چې د افغان یونیفارم پولیس ځینې یې دوه ځل حساب کړي وي؛ واقعیی شمیره ممکن  151,272وي.
سرچینه ،CSTC-A :د سیګار د معلوماتو غوښتنو ته ځواب 3/31/2014، 7/1/2014 ،او 10/6/2014؛  ،RSMد وضاحت لپاره د سیګار غوښتنې ته ځواب،
3/14/2015؛  ،USFOR-Aد سیګار ارزونې ته ځواب 4/10/2015 ،او 7/12/2015؛  ،USFOR-Aد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځوابونه12/28/2014، ،
 3/24/2015او .6/29/2015

د  ANDSFد ځواک کمیدل لږ شوي دي

د دفاع وزارت او د کورنیو چارو وزارت لخوا قاطع مالتړ ماموریت ته چمتو کړل شوي راپور په وینا
د  ANDSFد ځواک کمیدو کچه د ټیټیدو په حال کې ده ،که څه هم نه  ANAاو نه هم  ANPپه میاشت
کې د اوسط  %1.4ځواک لپاره د  ANDSFرامینځته کړل شوی هدف ندی ترالسه کړی .په  2015می
کې  ANAپه میاشت کې د ځواک کمیدو  %2.3کچه درلوده چې د جنوري  %2.55څخه کم و 151.دا د
ځواک هغه میاشتني کمیدو اوسط څخه یو سلنه کمیدل و چې  ANAپه  2013کې  %3.52او په  2014کې
 %3.62درلود 152.د  ANPځواک د کمیدو میاشتنی اوسط په مئ کې د جنوري  %1.64په پرتله %1.56
153
ته یوڅه کم شوی دی.
د ځواک کمیدو راټیټولو لپاره د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو سره د مرستې لپاره د قاطع مالتړ
ماموریت ارزولو ته د افغانانو لپاره پنځه برخې په نښه کړي دي 154.دغه په شفاف ګومارنه ،هڅولو ،او د
سرتیرو او ګزمه کونکو د معاشاتو ورکولو؛ د ژوند پرمختللي کیفیت اوضاع برابرول ،لکه رخصتي او د
155
ټپیانو درملنه؛ او د رهبرانو حساب ورکوونې ته اړ کولو باندې تمرکز لري.

 ANDSFپه اپریل کې د لږې وړتیا درلودونکي په توګه ارزول شوی
دی

پدې ربع کې  ANDSFد  ANDSFنوي میاشتنۍ ارزونې راپور ( )MAARکې د تیرې ربعې په پرتله د
لږې وړتیا درلودونکي په توګه ارزول شوی دی .لومړی  MAARچې د  2015جنوري کې په الره اچول
شوی و ،د  ANDSFله افغان ملي اردو ،افغان یونیفارم پولیس ( )AUPاو افغان سرحدي پولیس ()ABP
څخه  21قطعې په شپږ فعالیت کټګوریو او اوه د عملیاتو او همغږۍ سیمه ایز مرکزونو ( )OCC-Rsکې
ارزولي چې پدې کې اوه فعالیت کټګورۍ د ټولټال  175قطعو کټګورۍ درجه ورکولو لپاره وې .د سیګار
د جنوري  MAARتحلیلونو مشخص کړي چې لدغه قطعې کټګوریو  %93ته د “وړ“ ”،بشپړ وړ ”،یا
“ټیکاو لرونکي” درجه ورکړل شوې ــ چې دا په صعودي ترتیب کې د پنځه درجو څخه ترټولو لوړې دي.
په هرصورت ،د درجې کچې  156تفکیک ښودلي چې یوازې یو څو ترټولو لوړه درجه ترالسه کړې .د 175
ارزول شویو کټګوریو څخه:
• 7یې “ټیکاو لرونکي” و ()%4
• 50یې “بشپړ وړ” و ()%29
• 106یې “وړ” و ()%61
• 11یې “یو څه وړ” و ()%6
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د عملیاتو د همغږۍ مرکزونه ( :)OCCsسیمه ایز
او والیتي  OCCsپخپلو اړوند سیمو کې د امنیتي
عملیاتو او رامینځته کیدونکي اوضاع ته د ملکي
غبرګون لپاره مسؤل دي .د  OCCفعالیتونو تمرکز
به د امنیتي عملیاتو همغږي وي.

سرچینه ،ISAF/SFA :د  RSد امنیتي ځواک مرستې الرښود  ،3.1مخ ،G-6
.7/1/2014

ا منیت

• 0د “پراختیا په حال کې” و ()%0
• 1نه و ارزول شوی (له  %0.6څخه لږ)
پدې ربع کې  USFOR-Aراپور ورکړ چې د  2015اپریل  MAARد افغان هوایی ځواک
( )AAFشاملولو لپاره پراخه کړل شوی و ،چې د ټولټال قطعې کټګوریو شمیر یې  181ته لوړ کړی
(د  ANDSF 22قطعې د افغان ملي اردو ،افغان یونیفارم پولیس ،او افغان سرحدي پولیسو څخه په
شپږ فعالیت کټګوریو کې او اوه  OCC-Rsپه اوه فعالیت کټګوریو کې) .پدې ربع کې د سیګار د 2015
اپریل  MAARتحلیلونو مشخص کړي چې د قطعې  %83کټګوریو ته د “وړ“ ”،بشپړ وړ ”،او “ټیکاو
لرونکي” درجه ورکړل شوې 157.د  2015اپریل  MAARکې ارزول شوي قطعې کټګوریو د 2015
جنوري  MAARکې ارزول شوي کټګوریو څخه لږو د ترټولو لوړه درجه ترالسه کړې ده ،که څه هم د
 2015اپریل  MAARکې ډیرې د قطعې کټګورۍ نه وې ارزول شوې ،چې د کمښت لپاره یو څه دلیل
کیدی شي.
 USFOR-Aراپور ورکوي چې د وړتیا درجه کې کموالی په لویه کچه د  ANDSFقطعو باندې د
 2015جګړه ای فصل پیل کې تحمیل شوي فشارونو له امله و ،په ځانګړي توګه د قوماندې او کنټرول او
د ګډ ځواکونو عملیاتو همغږۍ سره 158.د امریکا دفاع وزارت هم د جګړې فصل فشارونه په ګوته کړي،
یادونه یې کړې چې افغانان اوس د محاربوي عملیاتو مشري کوي ،او پوښتنه یې کړې چې ایا MAAR
ته د  AAFوروستۍ اضافه کول د وړتیا پیښ شوي کموالي واقعیت و 159.په هرصورت ،د امنیتي عملیاتو
رهبري کولو سره افغان نا اشنا ندي .سیګار ته د امریکا دفاع وزارت د  2013اپریل یوه ځواب په وینا،
افغان امنیتي ځواکونو د امنیتي عملیاتو مشري کولو پروسه په  2011جوالی کې پیل کړي .د امریکا دفاع
وزارت یادونه کړې چې د  2013فبروري پورې “اوس د افغانستان  %87نفوس د انتقال الندې سیمو کې
اوسیږي ،چیرې چې افغان ملي امنیتي ځواکونه ( )ANSFد امنیت مشري کوي( 160”.د نورو معلوماتو
لپاره د متحده ایاالتو کانګرس ته د سیګار د  2013اپریل درې میاشتني راپور  87–86مخونه وګورئ).
161
په  2015اپریل  MAARکې د  181قطعې ارزول شوي کټګوریو څخه:
• 2یې “ټیکاو لرونکي” و ()%1
• 35یې “بشپړ وړ” و ()%19
• 114یې “وړ” و ()%63
• 14یې “یو څه وړ” و ()%8
• 2یې “د پرمختګ په حال کې” و ()%1
• 14یې نه و ارزول شوي ()%8
ناټو د قاطع مالتړ ماموریت روزنې ،مشورې او مرستې سره د  ANDSFپه لیکه کولو لپاره د
ارزولو میتود  2015جنوري  1کې بدل کړ MAAR .د  ANSFسیمه ایز وضعیت راپور ()RASR
ځای ونیو چې د  2013اګست راهیسې کاریده MAAR 162.د اته الزمي فعالیتونو لپاره د قطعې وړتیا د
ورته فعالیتونو لکه د ځواک تولید ،د سرچینو مدیریت ،پیاوړتیا ،استخبارات ،او ستراتیژیک ارتباطاتو
ترسره کولو لپاره د  ANDSFټولیزه وړتیا او مؤثریت ارزوي MAAR .د قل اردوګانو او والیتي
قوماندانیو وړتیاوې تحلیلوي او ارزوي چې دوی په څومره ښه ډول ترهګرۍ ته ماتې ورکولو او د
163
افغانستان خوندي کولو په برخه کې خپلو ځواکونو مالتړ کوي.
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جدول 3.8

د  ANDSFمیاشتنۍ ارزونې درجې ،د  2015جنوري او اپریل
د افغان ملي اردو شپږ قل اردوګانې111 ،مه مرکزي فرقه ،او ( AAFځانګړې درجې محرم دي)
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l
l
l
l
l

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

جنوري
اپریل
جنوري
اپریل
جنوري
اپریل
جنوري
اپریل
جنوري
اپریل
جنوري
اپریل

د قوماندې ارزول
رهبریت
ګډ ځواکونه
قومانده او کنټرول
پرسونل او روزنه
پیاوړتیا

نه تطبیقیږي

l

نه تطبیقیږي

l

نه تطبیقیږي

l

نه تطبیقیږي

l

نه تطبیقیږي

l

نه تطبیقیږي

l

د  ANPسیمې (سیمه ایز) (ځانګړې درجې محرم دي)
د  AUPقوماندې ارزونه
د  AUPرهبریت
د  AUPادغام
د  AUPقومانده او کنټرول
د  AUPپرسونل او روزنه
د  AUPپیاوړتیا
د  ABPقوماندې ارزونه
د  ABPرهبریت
د  ABPادغام
د  ABPقومانده او کنټرول
د  ABPپرسونل او روزنه
د  ABPپیاوړتیا
( OCC-Rsځانګړې درجې محرم دي)
د قوماندې ارزونه
رهبریت
د  ANDSFدننه قومانده او کنټرول
وړ کونکې همغږي
د اطالعاتو شریکول
د لوژستیک همغږي
ICT
رنګه کلي

 lټیکاو لرونکی  lبشپړ وړ  lوړ
 lیو څه وړ  lد پراختیا په حال کې  lندي ارزول شوي
یادونه :هر ټکی د یوې قطعې یا سیمې درجه ده .ځانګړي قطعې یا سیمې د محرمیت له امله ندي په ګوته شوي = AAF .افغان هوایی ځواک؛  = AUPافغان یونیفارم پولیس؛
 = ABPافغان سرحدي پولیس؛  = OCC-Rد عملیاتو د همغږۍ مرکزونه – سیمه ایز؛  = ICTمعلومات ،ارتباطات او ټیکنالوژي .نه تطبیقیږي = د پلي کیدو وړ ندي :واحد
د جنوري  MAARکې ندی شامل.
سرچینه ،USFOR-A :د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.6/6/2015 ،
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څلور الزمي جال  MAARsشتون لري چې د  ANA، AUP، ABPاو  OCC-Rsوړتیاوې
ارزوي ،لکه څنګه چې د تیر مخ په  3.8جدول کې ښودل شوي دي 164.یو  MAARکې د افغان ملي
اردو ټولې شپږ قل اردوګانې111 ،مه مرکزي فرقه ،او  AAFد یووستوي ارزونې لپاره شامل دي .بل
 MAARکې ټول اوه  OCC-Rsد یووستوې ارزونې لپاره شامل دي .دوه وروستي  MAARsد ANP
دوه قطعې ارزوي :په یو کې د  AUPاوه زونونه او په بل کې د  ABPاوه زونونه ارزول کیږي .د ANP
ممتاز برخې ،د افغان عامه نظم ملي پولیس ( )ANCOPچې په کابل کې مرکز دی ،ارزونې په اړه د دې
راپور محرم ضمیمه کې خبرې شوي.
د عملیاتو او پیاوړتیا مؤثریت په ګوته کولو لپاره د  ANAاو  ANPلپاره د ارزونې شپږ کټګورۍ او
د  OCC-Rsلپاره اوه کټګورۍ دي .د  ANDSFهره قطعه قوماندې او رهبریت باندې ارزول کیږي؛
 ANA، AUPاو  ABPهم په قوماندې او کنټرول ،پرسونل او روزنې او پیاوړتیا په برخه کې ارزول
کیږي .د  ANAقل اردو/فرقه او  AAFنور د ګډو ځواکونو لپاره ارزول کیږي ،پداسې حال کې چې
 AUPاو  ABPد  ANDSFنورو قطعو سره د ادغام لپاره ارزول کیږي .د  OCC-Rsلپاره پاتې پنځه
کټګورۍ د  ANDSFدننه قومانده او کنټرول ،وړ کونکې همغږي ،د اطالعاتو شریکول ،د لوژستیک
165
عملیات ،او معلومات ،ارتباطات ،او ټیکنالوژي دي.
د ارزولو درجې د ارزولو تیرې پروسې ته ورته دي ،د  RASRدرجه ورکولو پروسه :ټیکاو
166
لرونکي ،بشپړ وړ/مؤثر ،د پراختیا په حال کې ،یا درجه نده ورکړل شوې.
د سیګار د افغان ملي اردو د اپریل ارزونې تحلیل چې اوس پکې  AAFهم شامل دی مشخص کړي
چې د وړ یا بشپړ وړ په حیث د قطعو  %83.3کټګورۍ د جنوري  %97.6څخه ټیټ دي .هیڅ یوې قطعې
د  2015د اپریل یا جنوري  MAARکې د ټیکاو لرونکي ترټولو لوړه درجه نده ترالسه کړې 167.پدې ربع
کې افغان ملي اردو د ګډو عملیاتو ترسره کولو په استثنا چې پکې ثابت وه ،هره کټګوري کې د لږې وړتیا
168
لرونکې په توګه ارزول شوې.
د سیګار د  ANP MAARتحلیل چې پکې یوازې  AUPاو  ABPشامل دي ،د کټګوریو سلنه چې
پکې قطعې د وړ ،بشپړ وړ یا ټیکاو لرونکي په توګه ارزول شوي  %86.9مشخص کړې ،چې د جنوري
 %91.7څخه ټیټه ده .د  ANPله  84کټګوریو څخه د وړتیا هیڅ ارزونې راپور ندی ورکړل شوی چې دا
169
پخپله تر یوه حد پورې د کمښت المل کیدی شي.
د سیګار تحلیل د کټګوریو سلنه مشخص کړې چې پکې د  OCC-Rقطعې ټیکاو لرونکې ،بشپړ وړ یا
وړ ارزول شوي ،او د  %91.8څخه  %77.6ته کم ټیټ شوي .په هرصورت ،د  OCC-Rله  49کټګوریو
څخه د شپږو لپاره د وړتیا هیڅ ارزونې راپور ندی ورکړل شوی چې دا پخپله تر یوه حد پورې د کمښت
المل کیدی شي OCC-Rs 170.د  ،ANDSFد والیتي ادارې چارواکو او د دولت نورو چارواکو ترمینځ د
همغږۍ ادارې په توګه کار کوي OCC-Rs 171.استخباراتي اطالعات ،د ګډو عملیاتو پالن کول ،د ناورین
هوساینه ،او د  ANAد قل اردو په کچه د پولیسو والیتي قوماندان او والي سره د پیښو غبرګون همغږی
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کوي ANDSF 172.د قطعو ترمینځ د ارتباطاتو شریکولو لپاره  OCC-Rsکاروي په بیله د سیمه ایز او
والیتي  OCCsترمینځ .د افغانستان ملي امنیت شورا د ولسمشر غني لپاره یو پروپوزل رامینځته کوي چې
173
 OCCکې اصالحات راولي چې پکې دا موارد شامل دي:
•د قوماندې روښانه لړۍ یا د مراتبو سلسلې رامینځته کول
•د وړتیا پراساس د رهبریت ټاکلو پروسې تطبیقول
•د رولونو ،فعالیتونو ،واکونو ،د پرسونل وړتیا او روزنې لپاره د  OCCمعیاري عملیاتي
کړنالرې تازه کول
د اجرایی رییس عبدهللا عبدهللا د دفتر لخوا خپور شوي یوه بیان په وینا ،د  USFOR-Aقوماندا جنرال
جان ایف کمپبیل ویلي افغان امنیتي ځواکونو د بریدونو خنثی کولو لپاره غوره همغږي رامینځته کړې،
174
مګر د خپلو عملیاتو رهبري کولو لپاره قوي رهبریت او مؤثره قوماندې او کنټرول ته اړتیا لري.

د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو لپاره د  RSټیټ توقوعات

پدې ربع کې دوهم چې پکې د قاطع مالتړ ماموریت د وزارت ارزونې نوې پروسه کارولې ،د قاطع مالتړ
ماموریت د ظرفیت کچو توقوعاتو په راټیټولو سره خپلې وړاندوینې اصالح کړي چې وزارتي دفترونه به
175
یې د  2016تر پای پورې السته راوړي.
د قاطع مالتړ ماموریت اوس وړاندوینه کوي چې د دغه ماموریت پای کې په  2016کې تمه کیږي د
دفاع وزارت یوازې  %74فعالیتونه به ټیکاو لرونکي یا بشپړ وړ وي (ترټولو لوړه او دوهمه لوړه درجه)،
د تیرې ربعې  %90وړاندوینې څخه ټیټوالی .ورته توقوعات د کورنیو چارو وزارت لپاره هم ټیټ شوي
چیرې چې  %68ټیکاو لرل یا بشپړه وړتیا لرل وړاندوینه شوي چې د تیرې ربعې  %86وړاندوینې څخه
ټیټ دي 176.د طبي څانګې څخه تمه نه کیږي چې د ډیری کلونو لپاره ټیکاو لرونکې وړتیا السته راوړي
ځکه چې افغانستان کې د روغتیا روزل شوي متخصصین شتون نلري 177.د قاطع مالتړ ماموریت په خپلو
وړاندوینو کې د توقوعاتو کموالی دوه لومړني دالیلو ته نسبت ورکوي:
•د تایید شوي وزیر پرته وخت په جریان کې د رهبریت نه شتون
178
•د عملیاتي چاپیلایر په اړه د قاطع مالتړ ماموریت غوره پوهې ترالسه کول
پنځه درجې هغه کچه منعکس کوي چې افغان سیسټمونه پکې دي ،فعال دي او په مؤثر ډول کارول
کیږي .ترټولو لوړه درجه “ټیکاو لرونکې وړتیا” په ګوته کوي چې یو افغان وزارت کولی شي د ایتالف
مشورې یا مداخلې پرته ځانګړی فعالیت ترسره کړي 179.تر دې ربعې پورې ،د دفاع وزارت یا د کورنیو
چارو وزارت هیڅ مهم فعالیت د “ټیکاو لرونکې وړتیا” درجه السته نده راوړې او یوازې یوه د “بشپړ
180
وړ” درجه ترالسه کړې ،لکه څنګه چې د راتلونکي مخ په جدول  3.9کې ښودل شوي.
د قاطع مالتړ اوسنۍ ارزونې په وینا ،د  84مرحلو څخه “ )%21( 18پیل شوې” مرحلې ته ندي
رسیدلي ،پشمول د جنس مشاور ټولې مرحلې 181.سره لدې چې لږې مرحلې ارزول شوي ،دفاع وزارت
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برید جنرال ټوډ سیمونیټ سیګار ته وویل هغه یوه
برخه کې چې افغانان ورته اړتیا لري پکې وده وکړي
هغه دا ده چې زده کړي څنګه د  ANDSFقطعو
ترمینځ سرچینې او تجهیزات ترتیب یا برابر کړي.
د یوې قطعې څخه بلې قطعې ته د اضافي سرچینو یا
تجهیزاتو ترتیب یا انتقالول ځواک ته اجازه ورکوي د
ځانګړي قطعو لپاره د نوموړي توکو د پیرود اضافي
تمویل اړتیا مخه ونیسي کله چې د تحویلۍ یا عرضې
ټوله کچه کافي وي.
سرچینه :سیګار ،د  CSTC-Aقوماندان برید جنرال ټوډ سیمونیټ سره مرکه،
.7/1/2015
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جدول 3.9

د  2015جون  1پورې د ناټو سیسټم په کارولو سره د وزارت د مرحلو ارزونه
EF1

د درجه ورکولو معنی
د دفاع وزارت د مرحلو ارزول

EF3
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پیل شوي (د پراختیا په حال کې)
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درجه 2
پیل شوي (د پراختیا په حال کې)
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د  EFټولټا

12 13

0

یادونه = EF :الزمي فعالیت؛  = ASIافغان امنیتي نهادونه؛  = EF1د څو کلونو بودجه جوړول او اجراکول؛  = EF2روڼتیا ،حساب ورکول او څارنه؛  = EF3د  ASIملکي حکومتولي؛  = EF4د ځواک تولید؛  = EF5پیاوړتیا؛  = EF6ستراتیژي او پالیسي ،پالن
جوړول ،سرچینه برابرول ،او اجرا کول؛  = EF7اطالعات (استخبارات)؛  = EF8ستراتیژیک ارتباطات؛ ربع  = 1فبروري/مارچ 2015؛ ربع  = 2جون 2015؛  -ربع  1د  3/1/2015پورې د  EF1او  EF7ارزونې؛  EF2او  – EF5تر 2/26/2015؛
 EF3او  – EF6تر  2/12/2015پورې؛  – EF4تر  2/17/2015پورې؛  – EF8تر  2/20/2015پورې.
 aد جندر مشاور مرحلې او دندې په ربع  1کې ندي ارزول شوي.
سرچینه ،USFOR-A :د سیګار د معلوماتو غوښتنو ته ځواب 3/11/2015 ،او .6/6/2015

خپل د “یو څه وړ” پراختیا مرحلې سلنه د تیرې ربعې  %28.6څخه  %37ته ډیره کړې .د کورنیو چارو
وزارت هم د تیرې ربعې  %27.9په پرتله خپلې درجې د “بشپړ وړ” یا “یو څه وړ” په برخه کې د پراختیا
182
 %36.8ته رسولي.
د قاطع مالتړ ماموریت د ارزونې پروسه کې د وزارت ظرفیت او مهم وړتیاو پراختیا لپاره اړینې
مرحلې بدلې کړي دي .پدې ربع کې د وزارت ارزونې غزول شوي ترڅو د دواړه دفاع وزارت او د
183
کورنیو چارو وزارت ارزونو ته د مرحلو اړوند درې د جندر چارې اضافه کول ورپکې شامل کړي.
سربیره پردې د (دفاع وزارت) شپږ او د (کورنیو چارو وزارت) اته نا پیژندل شوې مرحلې حذف شوي،
چې د ارزولو ټولټال مرحلو شمیر د دفاع وزارت لپاره له  49څخه  46ته او د کورنیو چارو وزارت لپاره
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له  43څخه  38ته راکموي 184.د قاطع مالتړ ماموریت د هر الزمي فعالیت ریاست او د جندر چارو دفتر
په هر وزارت کې د الزمي فعالیت وړتیاو ارزولو لپاره د عمل او مرحلو الزمي فعالیت پالن ()POAM
186
کاروي 185.مرحلې په جدول  3.9کې ښودل شوي د پنځه مرحلو درجې سیسټم پراساس ارزول کیږي.
بیا وروسته د نوموړي څانګې د بشپړې ارزونې ټاکلو لپاره د مرحلې ارزونې ترکیب کیږي .د څانګو ټولې
187
ارزونې د وزارت په بشپړ ډول ارزونې مشخص کولو لپاره بیا پخپل وار سره ترکیب کیږي.
د دفاع وزارت او کورنیو چارو وزارت ته د متحده ایاالتو  311پرسونل او  111د ایتالف نور
اضافي مشاورین مشوره او ښوونه کوي CSTC-A 188.راپور ورکړ چې دوی به په  2015کې د روزنې
او ښوونې د مالتړ درې قراردادونه ولري چې ټولټال  183.4میلیون ډالر لګښت لري ،ترهغې چې د
 2016مالي کال لومړۍ ربع کې یو یووستوی ټولیز قرارداد په الره واچول شوي 189.ایتالف ارزوي چې
 ANDSFبه تر د  2017اوږدو پورې د وزارتي پراختیا ،لوژستیک ،مسلکیتوب ،او د اکتساب -مدیریت
190
مالتړ ته اړتیا ولري.
د قاطع مالتړ ماموریت یوه شته برنامه باندې کار کوي چې د پولیسو پرسونل د روزنې لپاره یې ملکي
افغانان کاروي ،د کورنیو چارو وزارت سره یې د فعالیتي ساحو لکه مالي مدیریت ،لوژستیک ،تدارکاتو،
بشري سرچینو او معلوماتي ټیکنالوژۍ لپاره د ملکي بستونو رامینځته کولو لپاره کار کړی 191.اوسمهال
د کورنیو چارو وزارت لخوا  363تصویب شوي بستونو لپاره  138ملکیان ګومارل شوي دي .تمه کیږي
دا ملکي بستونه د وزارت راتلونکي ټیکاو لپاره دوام او تخنیکي تخصص چمتو کړي CSTC-A 192.دا
د موضوع اړوند تخصص برنامه د کورنیو چارو وزارت ته چمتو شوي د مستقیم بودجې تمویل له الرې
تمویل کوي .د فنډونو د تعقیب او د فساد کمولو لپاره د افغان مالي مدیریت معلوماتو سیسټم کې د بودجې
193
ځانګړې لیکه رامینځته شوې او ټولو ملکي کارمندانو ته په بریښنایی ډول معاشات تادیه کیږي.

د دفاع او د کورنیو چارو وزارت د سواد زده کړې د روزنې دوام

پدې ربع کې  USFOR-Aراپور ورکړ چې د دفاع او کورنیو چارو وزارتونه د روزونکو روزلو لپاره
برنامو ته دوام ورکوي ،چې فارغین یې د روزنې ټولو سیمه ایزو ساحو کې د سواد زده کړې تولګیو
ښوونکي دي 194.د نوي ګومارل شویو لپاره د افغان محاربې لومړنۍ روزنه کې برخه اخیستو دمخه د
195
 2014سواد کچه  %36راپور شوې.

افغان سیمه ایز پولیس

د افغان سیمه ایز پولیس ( )ALPغړي چې د “ساتونکو” په توګه پیژندل کیږي ،ځایی اوسیدونکي دي
چې د کلي مشرانو یا ځایی واک لرونکو لخوا د ترهګرۍ پروړاندې د خپلو ټولنو خوندي کولو ،د تسهیالتو
196
ساتلو او د ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره سیمه ایزو عملیاتو پر مخ وړو لپاره ګومارل شوي دي.
په  2015جون  15کې  ALPد  AUPقوماندې او کنټرول الندې راغی .که څه هم  ALPبه د AUP
تشکیل (نهادي ځواک) کې جذب نشي او حتی که څه هم  AUPد  ANPیوه برخه ده ،د  ALPتشکیل
به د  ANPټولټال مجاز شمیر ځواک څخه مستقل پاتې شي 197.په هرصورت د  2015مئ  24پورې
 ALPخپل د  30,000ساتونکو شمیرې هدف ته ندی رسیدلی .د ناټو ځانګړي عملیاتو قطعې قومانده
– افغانستان ( )NSOCC-Aپه وینا ALP 28,356 ،پرسونل لري چې  25,179یې بشپړ روزل شوي
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تشکیل :د دفاع وزارت او د کورنیو چارو وزارت
لخوا کارول کیدونکي پرسونل او تجهیزاتو لیست.
نوموړې کله په دري ژبه کې د “نهاد یا سازمان”
معنی لري.

سرچینه ،GAO :د افغانستان امنیت ،6/2008 ،661-GAO-08 ،مخ .18

ا منیت

دي 198.دا د  2015اپریل  4راپدیخوا د  20نفرو کموالی دی کله چې  ALP 28,376پرسونل درلودل.
د  2015لومړۍ ربعې په جریان کې  ALPپه جګړه کې د خپلو غړو د وژل کیدو یا ټپي کیدو شمیر کې
د ډراماتیک ډیروالي سره مخ شو ،د دې نهاد  %2.63غړي په  2014کې د ورته دورې راپور شوي
 %1.41په پرتله وژل شوي یا ټپي شوي 200.په یوې وروستۍ پیښه کې د  2015جوالی په  2نیټه طالبانو د
وردګ والیت جلریز ولسوالۍ کې  ALPباندې برید وکړ ،چې د پولیسو نهه پوستې یې ونیولېALP 201.
او نورو ځواکونو تر هغه پورې د طالب ترهګرو سره جګړه وکړه چې د  2015جوالی په  4نیټه یې
ورڅخه بیرته ټولې نهه پوستې ونیولې .ځایی چارواکو راپور ورکړ چې د  ALP 24غړي وژل شوي چې
له ځینو یې سرونه پرې کړل شوي ــ او  40ترهګر هم په جګړه کې وژل شوي ،پداسې حال کې چې ده
203
پولیس افسران او  18ترهګر پکې تپیان شوي.
 NSOCC-Aد  ALPځواک هدف ساتلو لپاره اټکل شوی لګښت په کال کې د  121میلیون ډالرو
څخه  117میلیون ډالرو ته راټیټ کړی 204.تمویل د معاشاتو ،خواړو ،ساتنې او روزنې په څیر مواردو
لپاره مجاز دی 205.متحده ایاالتو د  2012څخه د  2015جون تر  1پورې د  ALPمالتړ لپاره د ASFF
فنډونو  274.2میلیون ډالر مکلف کړي دي او تر دغه نیټې یې د نوموړي فنډونو  206.3میلیون ډالر
206
مصرف کړي دي.
د  NSOCC-Aپه وینا ،د  %ALP 93غړو خپل قراردادونه بیا نوي کړي .د متحده ایاالتو د ځواکونو
د وتلو له امله د ځواک د کمیدو درجې تاییدولو کې ننګونو سربیره  NSOCC-Aد  %2–1ځواک لږ
207
میاشتني کمیدو راپور ورکړی.
د  ALPاړوند ولسوالیو کې د یوروکا څیړنې او ارزونې فوکس ګروپ سروی ګانو څخه چمتو
شوي معلوماتو له مخې د  NSOCC-Aپه واسطه ترسره شوي خپلواک ارزونې په وینا ،د سروی
208
شوي افغانانو اکثریت  ALPته د مؤثره امنیتي عنصر او ثبات ټینګونکي ځواک په توګه ګوري.
 NSOCC-Aدا هم موندلي چې ترکوم حد پورې چې یوه ټولنه ځان خوندي حس کوي دا مسله دې پورې
تړلې ده چې تر کوم حد پورې د ټولنې مشران د  ALPغړو غوره کولو کې دخیل و .د  2014دسمبر
راپور څخه د وړاندیزونو دریځ په اړه د  NSOCC-Aتازه معلوماتو کې دې د کارمندانو د لیدنو ډیروالی
برجسته کړی .دا لیدنې  ALPته اجازه ورکوي د ټولنې مشرانو سره بوخت اوسي او د څار لپاره هم
فرصتونه برابروي .د  ALPد ځانګړي عملیاتو مشورتي ډله د  ALPغړو په ټاکلو کې د ټولنې د مشرانو
209
په اهمیت تاکید کولو سره نوموړې لیدنې چمتو کوي.
پدې ربع کې د بروکسل میشته نړیوال بحرانونو ګروپ ( )ICGیو راپور خپور کړ چې موندلي یې
دي چې  ALPپه ځینې سیمو کې امنیت سره د مرستې مرکب تاریخچه یا ریکارډ لري مګر دا چې یا
یې امنیت ښه کړی ندی او یا یې په یو شمیر ولسوالیو کې د قومونو ،ملیتونو او کورنیو ترمینځ جګړې
او شخړې ال ډیرې او خرابې کړي دي 210.د کلیوالو وګړو توقوعات ډیری وختونه ټاکي چې څنګه ځایی
خلک د  ALPچلند د منلو وړ ګڼي 211.پداسې حال کې چې  ICGارزولي د  ALPیوازې یو پر درې برخه
په درستۍ سره فعالیت کوي NSOCC-A ،ادعا کوي چې نوموړی بیان ثبون نلري او د یوروکا سروی
212
نشي ردولی.
199
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نوموړی ګروپ ادعا کوي چې د  ALPد یوه غړي لګښت د  ANDSFد یوه سرتیري یا د یوه پولیس
یو پر څلور دی 213.په هرصورت ،دوی ادعا کوي که څه هم  ALPاو د دولت ملیشا لږ لګښت لري ،خو
دا خطرناک دي او کابل نباید ورته ډلې پراخه کړي 214.په هرصورت NSOCC-A ،وایی  ALPنباید د
دولتي ملیشه سره پرتله شي.
دغه ګروپ د ملګرو ملتونو ،افغان دولت ،د متحده ایاالتو دولت او ډونر ملتونو لپاره د کړنو سره درې
215
وړاندیزونه کړي:
•د  ALPڅارنه پیاړې کړي او هغه قطعې وپیژني چې امنیت تخریبوي
•د  ALPپاتې پرسونل د منظم پولیس ځواکونو سره مدغم کړي
•ناوړه ګټه پورته کونکي  ALPباندې د ملیشه سره یوځای بندیز ولګوي
دې ګروپ دا وړاندیز هم کړی چې بهرني ډونران تضمین وړاندې کړي چې د  ALPهغه قطعو
معاشاتو ورکړې ته چې بندیز ورباندې ونه لګي د هغه تمویل او حساب ورکوونې میکانیزمونو له الرې له
 2018وروسته هم دوام ورکړي چې  ANPمالتړ کوي 216.د وړاندیزونو په برخه کې د نړیوال بحرانونو
217
ګروپ متحده ایاالتو دا الندې وړاندیزونه لري:
•روښانه او د سنجش وړ معیار خپور کړي نو د تمویل شرایط به شفاف وي او که معیار پوره
نشي نو د تمویل مخه ونیسي
•د  ALPناوړه ګټه پورته کونکي قطعو بې وسلې کول په لوی الس تمویل کړي
•د دولت نوي (نور) ملیشه له مالتړ کولو ډډه وکړي
•د مسلکي ملکي قانون حاکمیت مالتړ کړي

د امنیت ساتنې ځواکونه
د افغان عامه محافظت ځواک انتقال د ولسمشرۍ عمل ته په تمه دی

د افغان عامه محافظت ځواک ( )APPFد کورنیو چارو وزارت تر صالحیت الندې د قراردادي
تسهیالتو او کتارونو امنیت خدماتو چمتو کولو لپاره رامینځته کړل شوی دولتي شرکت دی .په  2013کې
218
د نوموړي ځواک د منحل کیدو امر وشو او د دې د ساتلو یا ستونکي دندې  ANPته ولیږدول شوې.
په هرصورت USFOR-A ،راپور ورکوي چې  APPFالهم فعال دی او د سایټونو او د کتارونو د
ایسکورټ محدود امنیت خدمات وړاندې کوي .د  APPFفرمان د ولسمشرۍ السلیک ته په تمه دی مخکې
219
لدې چې د وزیرانو شورا ته وړاندې شي.

د تسهیالتو د ساتنې ځواک

د  2014سپتمبر په  13د ایساف قوماندان جنرال جان ایف کمپبیل او د افغانستان د ملي امنیت مشاور
د افغان او د متحده ایاالتو/ناټو امنیتي تسهیالتو د امنیت په اړه یوه تفاهمنامه ( )MOUالسلیک کړه .د
 MOUمطابق ،د دفاع وزارت به د انتخاب شوي مختګ عملیاتي بیسونو لپاره چې د دفاع وزارت ته
سپارل کیږي ،د امنیت چمتو کولو لپاره د  5,030پرسونل لرونکی د تسهیالتو د ساتنې ځواک ()FPF
وګوماري FPF 220.به د دفاع وزارت لخوا وګومارل شي مګر د  ANAمنظم برخه به نه ويMOU .
له  USFOR-Aغوښتنه کوي چې د  FPFد لومړي کال معاشات د  13.7میلیون ډالرو سره تمویل کړي
او له متحده ایاالتو غوښتنه کوي چې نوموړی ځواک د یو بل کال لپاره تمویل کړي 221.په هرصورت،
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د سیګار تفتیش
په یوه روان تفتیش کې ،سیګار د ALP
برنامې سره د امریکا د دفاع وزارت مالتړ
بیاکتنه کوي چې ترکوم حد پورې  ALPخپل
د امنیت ټینګولو اهداف ترالسه کوي ،د ALP
د معاشاتو ورکړې څارنه او کنټرولونه ،او د
 ALPلپاره راتلونکي پالن جوړول.

ا منیت

 USFOR-Aراپور ورکوي چې د  FPFاضافي تمویل احتمال شتون نلري ځکه چې افغان دولت د تړون
222
له مخې اړین زیربنا لیږد او د پیاوړتیا پالن بشپړولو کې پاتې راغلی.
د  MOUمطابق ،د دفاع وزارت به  CSTC-Aته اجازه ورکړي چې “مالي ثبتونه تفتیش او پلټنه یې
وکړي” او ډاډ وړاندې کړي چې “فنډونه به د ټولو هغه ادارو لخوا د تفتیش وړ وي چې د  CSTC-Aاو د
223
متحده ایاالتو ځواکونه – افغانستان د څارنې لپاره مسؤل دي”.
 MOUافغان ځواکونو ته د متحده ایاالتو/ناټو تسهیالتو د احاطې محافظت هم چمتو کوي او د متحده
ایاالتو/ناټو ځواکونو ته واک ورکوي چې “د ناټو/متحده ایاالتو تسهیالتو دننه قرارداد شوي وسله وال
224
امنیتي خدمات وکاروي”.

افغان ملي اردو

د  2015جون تر  30پورې متحده ایاالتو د  ANAجوړولو ،روزنې ،تجهیز او ټیکاو لپاره د ASFF
225
فنډونو  36.8میلیارد ډالر مکلف او  35.8میلیارد ډالر مصرف کړي دي.

په دوهمه ربع کې د  ANAپرسونل ډیر شوي

د سیګار تفتیش
په تیر ربع کې د افغان ملي اردو پرسونل او
د معاشاتو د حاضرۍ معلوماتو معتبریت او
ګټورتوب په اړه د سیګار یوه خپور شوي
تفتیش موندلي چې د نوموړي معلوماتو ډاډ
معتبر ندی ،کنټرولونه او څارنه ضعیف دي،
او دا چې د کمپیوټر سیسټمونه تلپاتې ضعفونه
لري او په بشپړ ډول مدغم ندي .د نورو
معلوماتو لپاره د متحده ایاالتو کانګرس ته د
سیګار د  2015اپریل درې میاشتني راپور
مخ  23وګورئ.

د قاطع مالتړ ماموریت په وینا د  2015مئ  20پورې د  ANAبشپړ ګومارل شوی ځواک شمیر د AAF
او ملکیانو په شمول  176,762پرسونل و 226.دا د تیرې ربع راهیسې د  ANAد  2,642پرسونل ډیروالی
دی ،کله چې د  2015فبروري ګومارل شوی نهایی ځواک شمیر  174,120راپور شوی و .دغه دوره کې
د دوهمې ربعې ډیروالی هم دی چې د  2014د کمښتونو روند یې پای ته رسولی USFOR-A 227.راپور
ورکوي چې د دفاع وزارت د  ANAد پرسونل معلومات چمتو کوي 228.په هرصورت ،ترهغه وخت پورې
به د قاطع مالتړ ماموریت ونشي کولی د دفاع وزارت د ځواک شمیرو ته اعتبار ورکړي چې افغانستان د
بشري سرچینو د معلوماتو سیسټمونه بشپړ او معلومات دننه کړي 229.حتی سیګار باور لري چې شونې نده د
قاطع مالتړ ماموریت د  ANAد پرسونل د شمیرو تاییدولو لپاره پرسونل او سرچینې ولري غیرله دې چې
نوي سیسټم ته د افغانانو لخوا داخل کړل شوي معلوماتو له مخې د راپورونو په تحلیل کولو سره یې وکړي.
پدې ربع کې د قل اردو په کچه د  ANAد سرتیرو ځواک ځینې توضیحات محرم پاتې دي .سیګار به
پدې اړه د دې راپور محرم ضمیمه کې راپور ورکړي.

د افغان ملي اردو د ځواک کمیدل

پدې ربع کې د افغان ملي اردو د قل اردو او په ټیټو کچو د ځواک کمیدل محرم و .د همدې لپاره به سیګار
پدغه اړه د دې راپور یوې محرم ضمیمه کې راپور ورکړي.

د افغان ملي اردو پیاوړتیا

د  2015جون تر  30پورې متحده ایاالتو د افغان ملي اردو پياوړتیا لپاره د  ASFFفنډونو  14.7میلیارد
ډالر مکلف کړي او  14.3میلیارد ډالر یې مصرف کړي دي 230.د  ASFFد پیاوړتیا تمویل خورا مهم
استعمال د معاشاتو او تشویقي تادیاتو ورکړه ده؛ په نور استعمال کې د توکو لکه د مهماتو د تشې پوره کول
او د سونګ توکو پیرود دی .د خواړو لپاره تمویل د  2013دسمبر په  21هغه مهال ودرول شو کله چې
231
 CSTC-Aد دفاع وزارت لخوا پراخه درغلۍ باندې شک وکړ.
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د متحده ایاالتو کانګرس د  ANDSFد روزنې ،تجهیز ،پیاوړي کولو او تمویل لپاره  ASFFته
فنډونه مختص کوي ،په بیله بیا د تسهیالتو د ترمیم او ساختماني چارو لپاره .د امریکا دفاع وزارت اجازه
لري چې  ASFFافغان دولت ته د (مستقیم بودجې) مستقیم تمویل چمتو کولو لپاره وکاروي 232.د ډاډ
ترالسه کولو لپاره چې د متحده ایاالتو فنډونه د ټاکل شوي مقصد لپاره کارول کیږي ،CSTC-A ،د دفاع
وزارت او د مالیه وزارت ( )MOFیو دوه اړخیز د مالي ژمنې لیک السلیک کړی 233.د  1394افغان
مالي کال د مالي ژمنې لیک له دفاع وزارت څخه غوښتنه کوي چې د سونګ توکو مصرف او تحویلۍ
مستند کړي CSTC-A .به په اړوند توګه د د سونګ توکو د اسنادو کفایت پراساس د بلې میاشتې سونګ
توکي برابروي .د سونګ توکو نور تخصیصونه به کمیږي که چیرې د اسنادو کیفیت ښه نشي او د ټاکلي
وخت په جریان کې د تفتیشونو او سمون اړوند فعالیتونه ترسره نشي 234.د دفاع وزارت د سونګ توکو
قراردادونو کې د فساد تحقیقاتو په اړه د دې برخې  143–142مخونه وګورئ.

د افغان ملي اردو معاشات او تشویقي تادیات

 CSTC-Aراپور ورکړی چې د  2015جون تر  30پورې متحده ایاالتو د افغان ملي اردو د معاشاتو،
خواړو او تشویقي تادیاتو لپاره له  2009مالي کال راهیسې د  ASFFله الرې  2.8میلیارد ډالر چمتو
کړي دي CSTC-A 235.راپور ورکړی چې د افغان ملي اردو د معاشاتو ،انعاماتو او تشویقي تادیاتو لپاره
236
تمویل به په راتلونکي پنځه کلونو کې په اوسط ډول په کال کې  690میلیون ډالر وي.
تشویقول یا هڅول د لوړ کیفیت سرتیرو او هوایی سرتیرو ساتلو لپاره کارول کیږي .د افغان ملي اردو
سرتیري د دوی اصلي معاشاتو سربیره د بیالبیل هڅونکي تادیاتو مستحق دي .په بیلګو کې شامل دي:
حرفه ایی هڅونکي تادیات (لکه هوایی چلند ،روغتیا ،انجینري/د چاودیدونکي توکو خنثی کول) ،د خطر
237
هڅونکي تادیات ،او د دوامداره خدمت هرو درې اضافي کلونو لپاره د اوږدوالي هڅونکي تادیات.
 CSTC-Aیادونه کړې چې تمویل د افغان ملي اردو د ګومارل شوي ځواک پرځای د مجاز ځواک
 %100پراساس چمتو کیږي .په هرصورت ،له مصرف څخه پاتې فنډونه د په راتلونکي کال کې د اړتیاو
مالتړ کولو لپاره بل مالي کال ته وړاندې کیږي 238.د بریښنایی تادیاتو سیسټمونو کارولو لپاره د دفاع
وزارت هڅولو لپاره  CSTC-Aپالن لري چې یوازې هغه مجاز تشکیل بستونو لپاره  %100تمویل چمتو
کړي چې په بریښنایی ډول ورته تادیات کیږي؛ د نورو بستونو لپاره به تادیات  %80تمویلیږي 239.سربیره
پردې ،د افغان ملي اردو ټول پرسونل ثبتونه باید د افغان بشري سرچینو د معلوماتو مدیریت سیسټم کې
دننه شوي وي او ټول پرسونل باید د تشکیل بست ته ګومارل شوي وي 240.په هرصورتCSTC-A ،
پالن نه لري ترهغه وخت پورې افغان ملي اردو باندې جریمه پلي کړي چې په  2016کې یا وروسته د
241
اوتومات تادیه سیسټم چمتو نه وي.

د افغان ملي اردو تجهیزات او ټرانسپورټیشن

د  2015جون تر  30پورې متحده ایاالتو د افغان ملي اردو تجهیزاتو او ټرانسپورټیشن لپاره د ASFF
فنډ  12.6میلیارد ډالر مکلف او  12.4میلیارد ډالر مصرف کړي دي 242.لدغه فنډونو څخه ډیری یې د
وسایطو ،الوتکو ،ارتباطي تجهیزاتو ،وسلو او اړوند تجهیزاتو د پیرود لپاره استعمال شوي .پدغه کټګوري
کې د متحده ایاالتو شاوخوا  %50تمویل د وسایطو او ټرانسپورټیشن اړوند تجهیزاتو لپاره و ،لکه څنګه
243
چې جدول  3.10کې ښودل شوي.

د امریکا متحده ایالتونو کانګرس لپاره رپورټ
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د سیګار تفتیش
د سیګار یو روان تفتیش به د امریکا دفاع
وزارت د  ANDSFتدارکاتو ،ساتنې ،او د
مسلکي پوښاک او انفرادي تجهیزاتو ()OCIE
پیرود باندې تمرکز وکړي .د نورو معلوماتو
لپاره د متحده ایاالتو کانګرس ته د سیګار
د  2015اپریل درې میاشتني راپور مخ
 28وګورئ.

ا منیت

جدول 3.10

د  2015جون تر  9پورې د افغان ملي اردو د متحده ایاالتو تمویل شوي تجهیزاتو لګښت
د تجهیزاتو نوع
وسلې
وسایط
ارتباطات

پیرل شوي

پیرودل شوي او افغان ملي
اردو ته سپارل شوي

پیرود ته پاتې دي

$616,737,933

$522,336,282

$1,700,000

5,873,297,131

4,767,803,280

TBD

787,857,101

688,157,101

TBD

الوتکې

1,091,376,104

649,861,508

441,514,596

مهمات

1,700,016,556

1,589,000,535

TBD

د ټرانسپورټیشن خدمات
C-IEDs
نور
ټولټال

40,000,000

13,459,569

26,540,431

330,656,219

296,489,871

2,700,000

883,706,984

773,658,682

1,005,377

$11,323,648,028

$9,300,766,828

$473,460,404

یادونه = C-IED :د تعبیه شوي چاودیدونکي توکو (سړک غاړې ماین) پروړاندې = TBD .باید مشخص شي؛ مقدار دې پورې اړه لري چې څومره وران شوي او تخریب
شوي تجهیزات د بدلون لپاره دي.
سرچینه ،CSTC-A :د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.6/15/2015 ،

جدول 3.11

د متحده ایاالتو پیرودل شوي هغه تجهیزات چې افغان
ملي اردو ته ندي لیږدول شوي (میلیونونه ډالر)
پاتې
وسایط

$7.9

د سرتیرو اړوند توکي

9.0

HMMWVs

3.5

الوتکې

136.0

د دفتر تجهیزات
کرین/فورک لیفټ

د امریکا دفاع
وزارت زیرمې ته
$5.4

3.1
1.7

1.1

د بدن زرې

0.3

وسلې

1.1

GPS/NVG

0.1

ارتباطي تجهیزات
ټولټال

4.4
$157.4

$16.1

یادونه :د ډالر مقدارونه غیر اعشاري شوي .دمخه تر ملکیت الندې موجود C-208s
د الوتکې روزنې یو مناسب ځای ناستی شو ،چې د امریکا دفاع وزارت سټاک ته د
شپږ  C-182الوتکو د لیږدولو المل شو .د سرتیرو اړوند توکي  HMMWVیا کوم
بل وسایط ته وراضافه شوي شیان دي چې یوه سرتیري ته اجازه ورکوي د یولړ
خوندیتوب سره د وسایط چت حصار کې ودریږي = HMMWV .د لوړ تحرک څو
مقصده ټایر لرونکي وسایط = GPS/NVG .د موقعیت موندلو نړیوال سیسټم او د
شپې لخوا د لید ګوګل یا عینکو توکي .د  2,134,785ډالرو په ارزښت د ارتباطي
تجهیزاتو بدلون معلوم ندی.
سرچینه ،CSTC-A :د سیګار د معلوماتو غوښتنو ته ځوابونه1/14/2015، ،
 3/24/2015او 6/9/2015؛  ،RSد سیګار وضاحت غوښتنې ته ځواب،
2/3/2015؛  ،OSD-Pد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.3/27/2015 ،

پدې ربع کې د امریکا دفاع وزارت د تجهیزاتو ډیری کټګوریو کې د ډیروالي راپور ورکړ .د
امریکا دفاع وزارت وویل چې ډیروالی لدې امله دی چې د جګړې په ډګر کې اوسني او په راتلونکي
کې تخریبونه او نورو زیانونو پوښلو لپاره د تشې د ډکولو پیرود ته تر یو حد پورې اړتیا ده .په بیله
بیا د نوي ځانګړي عملیاتو کنډک د تحویلۍ لګښتونه CSTC-A 244.راپور ورکړی چې د تشې ډکولو
پیرود لګښت شاوخوا  5میلیون ډالر دی CSTC-A 245.راپور ورکړی چې د افغان ملي اردو لپاره له
 426,000ډیرې وسلې 104,000 ،د ارتباط وسایل ،او  60,000وسایط پیرل شوي دي 246.په نورو
چمتو شوي تجهیزاتو کې پوښاک ،لکه یونیفارم او انفرادي تجهیزات شامل دي .هغه تجهیزات چې د
افغان ملي اردو لپاره پیرل شوي او وروسته مشخص شوي چې نور ورته د  ANDSFلپاره اړتیا نشته،
د دفع کولو لپاره د امریکا دفاع وزارت ته لیږدول کیدی شي ،وروسته له هغې چې د متحده ایاالتو
247
کانګرس خبرتیا ورکړه ،لکه څنګه چې په جدول  3.11کې ښودل شوي.
د امریکا دفاع وزیر د دفتر ( )OSDد امریکا دفاع وزارت د موضوع اړوند متخصصینو یوې ډلې
مشري کوي ترڅو یوه ساده او افغانانو ته مناسب د غوښتنې پربنسټ د عرضه کولو پروسه رامینځته کړي
چې افغان ملي اردو او افغان ملي پولیسو ته الره هواره کړي د توکو اړتیاوې مشخص کړي او په دغه
اړتیاو بودجه ای اساس رامینځته کړي 248.له  2002راهیسې ،ایتالف افغانانو لپاره د تحویلیو او پرزو
امر کړی او چمتو کړي (یا “برابر کړي”) ترڅو د فعال عملیاتو اړتیاو پوره کولو لپاره د مناسب کچو ډاډ
ترالسه شي .د  OSDپه مشرۍ د ډلې په وینا ،د توکو فشار د دوه ناغوښتل شوي پایلو المل شوي:
•د افغانستان ملي یا سیمه ایزو ګودامونو کې د امرونو هیڅ ثبت نشته
249
•د تحویلۍ د استعمال هیڅ ثبت شتون نلري چې د راتلونکي پالن جوړولو لپاره وکارول شي
د  OSDپه مشرۍ ډلې وړاندیزونه کړي چې افغانانو ته د غوښتنې پر بنسټ امر پروسه ولیږدول شي
چې پکې به  ANDSFد تحویلۍ او پرزو امرونه سپاري ،په دواړه برخو تحویلۍ او ساتنه کې د لوژستیک
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مسلکي ځواک رامینځته کړي ،په تشکیل کې د لوژستیک الزمي بستونو وراضافه کولو لپاره بدلون
راولي ،د  ANDSFمشر او مینځنۍ کچې مشرانو لپاره د لوژستیک مدیریت روزنه وړاندې کړي په بیله
250
بیا د لوژستیک افسرانو او د توکو مدیرانو لپاره.
د  OSDپه مشرۍ ډله پدې لټه کې هم ده چې د افغانانو لپاره مناسب دایمي مدیریت جوړښت او
پروسه رامینځته کړي چیرې چې دوی وکولی شي د  ANDSFلپاره اړین تحویلیو او پرزو وړاندوینه
وکړي ،بودجه برابر کړي او اداره یې کړي 251.د  ANDSFاوسنی کمپیوټر سیسټم د لوژستیک ځینې مهم
فعالیتونه نه ترسره کوي؛ چې تر یو حد پورې دا پخپله تشریح کوي چې ولې  ANDSFپه متحده ایاالتو او
ایتالف ځواکونو او قراردادیانو باندې تکیه کولو ته دوام ورکوي .د  OSDپه مشرۍ ډلې ډیری پرمختګونه
وړاندیز کړي لکه د ټولو پرزو د یوه کتالګ ساتل ،د دواړه سیمه ایزو ډیپوګانو (د تحویلۍ ملي ګودامونو
ته) او د تحویلۍ ملي ګودامونو (عرضه کونکو ته) لپاره د بیا امر کولو کچو په اوتومات ډول محاسبه
کول ،د دې تعقیب کول چې د توکو رارسیدل کله اټکل شوي ،او د توکو د رسید ثبتولو لپاره د السي
سکینرو کارول USFOR-A 252.راپور ورکړی چې د کمپیوټر سافټویر بدلونونه د پرمختګ په حال کې
دې ،د جوالی په میاشت کې د ازمولو او د  2015اګست په میاشت کې د سیسټم نصبولو پالن سره 253.په
هرصورت ،د  OSDپه مشرۍ ډله راپور ورکوي د کمپیوټر موجود سیسټم نشي کولی په مناسب ډول نور
254
اړین فعالیت مالتړ کړي او د  ANDSFلپاره په راتلونکي کې د النور قوي سیسټم وړاندیز کوي.
د  OSDپه مشرۍ ډلې د کمپیوټر هارډویر او سافټویر پرمختللي کولو ،روزنې او د ایتالف مشاورینو
255
لګښت د  2015مالي کال –  2020مالي کال په شپږ کلونو موده کې  16.2میلیون ډالر اټکل کړی دی.
د  1394افغان مالي کال لپاره د دفاع وزارت ته د فنډونو چمتو کولو مالي ژمنې لیک له دفاع وزارت
غوښتنه کوي د هغه وسایط شمیره او ډولونه مشخص کړي چې نوموړی وزارت ورته اړتیا لري ،ډاډ
وړاندې کړي چې د معیاري کړنو په تعقیب کولو سره ساتنه ترسره کیږي ،او ډاډ وړاندې کړي چې وسایط
256
د ټاکل شوي مقصد لپاره کارول کیږي مخکې لدې چې  CSTC-Aد اضافي وسایط تمویل چمتو کړي.

د افغان ملي اردو زیربنا

د  2015جون تر  30پورې متحده ایاالتو د افغان ملي اردو زیربنا لکه د نظامي قوماندانیو ،ښوونځیو،
بارکونو ،پولیس پوستو جوړښتونو ،او هوایی ډګرونو په بیله بیا د سړکونو لپاره د  ASFFفنډ  6میلیارد
257
ډالر مکلف او  5.6میلیارد ډالر مصرف کړي دي.
د  CSTC-Aپه وینا ،د  2015مئ تر  31پورې متحده ایاالتو د  5میلیارد ډالرو په ارزښت د زیربنا
258
 366پروژې بشپړې کړي او د  397.4میلیون ډالرو په ارزښت نورې  16پروژې روانې دي.
پدې ربع کې د افغان ملي اردو ترټولو لوی زیربنا روانه پروژه په کنړ والیت کې د  201قل اردو د
2مې لیوا لپاره د لیوا ګارنیزون جوړول دي (د  115.7میلیون ډالرو په ارزښت) ،او د دفاع وزارت د
قوماندانیو او ګارنیزونونو دریمه مرحله (چې لګښت یې له  58.6میلیون ډالرو څخه  61.3میلیون ډالرو
ته لوړ شوی)؛ د دغه پروژو بله برخه د مارشال فهیم ملي دفاع پوهنتون دوهمه مرحله ده ( 72.2میلیون
ډالر) 259.سربیره پردې ،پدې ربع کې د  72.2میلیون ډالرو په ارزښت یوه پروژه ګومارل شوې ،او نهه
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د سیګار تفتیش
د سیګار یو روان تفتیش به د افغان ملي اردو
تخنیکي تجهیزاتو د ساتنې برنامې ()A-TEMP
سره د امریکا دفاع وزارت مالتړ بیاکتنه
وکړي .په ځانګړي توګه ،سیګار پالن لري
مشخص کړي ( )1ترکوم حد پورې ANA
 A-TEMPخپل ټاکلي اهداف ترالسه کوي ،او
( )2ایا د  ANA A-TEMPقرارداد مهم اړتیاوې
پوره کیږي که نه.

ا منیت

په قرغه ،افغانستان کې د مارشال فهیم ملي دفاع پوهنتون (د  CSTC-Aعکس)

پروژې د  228.1میلیون ډالرو په لګښت بشپړې شوي ،پشمول د نیمروز والیت کې د  215قل اردو د
260
2مې لیوا ګارنیزون ( 78.7میلیون ډالر).
 CSTC-Aراپور ورکړي چې د پالن په مرحله کې  17پروژو ( 105.3میلیون ډالر) څخه
څلور پروژې ( 30.1میلیون ډالر) د ښځینه و د روزنې ،خواوړو ،او ژوند کولو تسهیالتو د جوړولو
261
لپاره دي.
د  CSTC-Aپه وینا ،د افغان ملي اردو زیربنا لپاره د  2015مالي کال څخه تر د  2019مالي کال
پورې د وړاندوینه شوي حفظ او مراقبت ( ،)O&Mپیاوړتیا ،ترمیم او کوچني ساختماني لګښتونه (د هرې
پروژې لپاره له  750,000ډالرو څخه لږ) په کال کې  228میلیون ډالر دي .افغان ملي اردو د نوموړي
تسهیالتو د ساتنې لپاره  3,100بستونه مجاز کړي دي 262.په یوه کال کې د ټولټال  943میلیون ډالرو پنځه
کالو لپاره د متحده ایاالتو د تمویل  188.6میلیون ډالر د افغان ملي اردو  22تسهیالتو لپاره تمویل چمتو
کوي 263.متحده ایاالت د اضافي تسهیالتو ساتنې لپاره تمویل نه کوي (هغه تسهیالت چې  CSTC-Aټاکلي
264
افغان دولت یې باید د افغان ملي اردو څخه جال کړي).
د  1394مالي کال د دفاع وزارت د مالي ژمنې لیک له افغان دولت څخه غوښتنه کوي چې CSTC-A
ته د لیږد او پیاوړتیا یو پالن چمتو کړي ،پشمول د متحده ایاالتو تمویل سره جوړ شوي تسهیالتو او افغان
دولت ته سپارل شوي تسهیالتو لپاره د زیربنا امنیت CSTC-A 265.یو پیښ لیک السته راوړی مګر
موندلي یې دي چې پالن مناسب ندی او  29میلیون ډالر یې ایسار کړي ترڅو د منلو وړ پالن رامینځته
266
کړل شي.

د افغان ملي اردو او د دفاع وزارت روزنه او عملیات

د  2015جون تر  30پورې متحده ایاالتو د افغان ملي اردو او دفاع وزارت عملیاتو او روزنې لپاره د
267
 ASFFفنډ  3.5میلیارد ډالر مکلف او مصرف کړي دي.
268
 CSTC-Aد متحده ایاالتو تمویل شوي  28روان تخنیکي روزنې برنامو راپور ورکړی .سربیره
پردې USFOR-A ،د مارشال فهیم ملي دفاع پوهنتون کې د روزنې ،مشورې او د افغان ملي اردو د
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ځانګړی عمومي مفتش

I

د افغانستان د بیارغونې لپاره

ا منیت

روزنې او تعلیم قوماندانۍ سره مرسته کولو لپاره د دوه قراردادونو راپور ورکړی چې له قاطع مالتړ
ماموریت څخه غوښتنه کوي د قراردادي فعالیت میاشتنۍ څارنه ترسره او راپور یې ورکړي 269.د متحده
ایاالتو تمویل شوي روزنې قراردادونو کې ځانګړي عملیات ،د سړک غاړې ماینونو پروړاندې مبارزه او
270
خنثی کول ،او د استخباراتو روزنه شامل دي.

افغان هوایی ځواک او د ځانګړي ماموریت قطعه

متحده ایاالتو په  AAFکې د پام وړ پانګوونه کړې CSTC-A .راپور ورکړی چې د FY 2010
او  FY 2015ترمینځ متحده ایاالتو د  AAFمالتړ او پراختیا لپاره له  2.2میلیارد ډالرو ډیر مکلف
کړي ،پشمول د تجهیزاتو او الوتکو لپاره  930میلیون ډالر .دا هغه شمیرو ته تازه معلومات دي چې
سیګار په تیرې ربع کې راپور ورکړي و ،کوم چې د پیلي بودجې د ارقامو تایید و 271.په FY 2015
کې ،د امریکا دفاع وزارت د  AAFلپاره د تجهیزاتو او الوتکو لپاره د  21میلیون ډالرو پشمول د
 925میلیون ډالرو څخه ډیرو غوښتنه کړې .په هرصورت ،د غوښتل شوي تمویل ډیری برخه د
272
پیاوړتیا او روزنې لپاره ده.
د  USFOR-Aپه وینا ،پدې ربع کې د  AAFالوتکو لیست کې شامل دي:
• 12د  Mi-35چورلکې
• 56د  Mi-17چورلکې
• 18د  MD-530چورلکې
• 26د  C-208الوتکې
273
• 4د  C-130الوتکې
سربیره پردې 20 ،د  A-29سوپر ټوکانوس ،د ترهګرۍ پروړاندې مبارزې ،نږدې هوایی مالتړ ،او
274
هوایی کشف لپاره د سپک برید الوتکې پیرودل شوي مګر تر دې دمه ندي سپارل شوي.
 USFOR-Aارزوي چې د  AAFد  Mi-35برید چورلکو ټولګه زړیږي او پالن لري د  A-29سوپر
ټوکانوس تر رارسیدو پورې د وسله لرونکي  MD-530چورلکو ټولګې ځای پر ځای کولو له الرې د
هوایی برید مالتړ لوړ کړي 275.د تیرې ربعې په پای کې د  MD-530لومړۍ چورلکې چې ځینې یې په
وسلو سمبال او ځینې نه وې  AAFته وسپارل شوې 276.پدې ربع کې ،د  MD-530وسله وال تنظیم لپاره
د پیلوټانو چمتو کولو لپاره روزنه دوام لري 277.سربیره پردې ،د امریکا دفاع وزارت راپور ورکړی
په متحده ایاالتو کې د  A-29سوپر ټیکانوس افغان پیلوټانو روزنه دوام لري .لومړی ټولګی به د دسمبر
په میاشت کې فارغ شي؛ چې د  2015څلورمې ربعې کې د  A-29سوپر ټوکانوس لومړۍ تحویل سره
278
ترتیب شوی.
 USFOR-Aراپور ورکوي چې د قاطع مالتړ ماموریت د روزنې ،مشورې ،او مرستې قومانده –
هوایی ( )TAAC-Airد  Mi-17ځینې الوتکو ته د راکټونو وراضافه کولو شونتیا په اړه تحقیق کوي.
د  Mi-17نسخه  5د روسیه ساخت  S-8راکټ ویشتلو لپاره ډیزاین شوی TAAC-Air .دا مهال د اردو
بهرني پلور پروسې له الرې د  S-8راکټې اخلي .په هرصورت ،دا پیرود په قازقستان کې د روسیه
قوي –احتمالي اغیز له امله د مداخلې سره مخ دی ،د عرضه کونکي په سټاک کې دننه راکټونه 279.که
چیرې دغه راکټونه السته رانه وړل شي ،نو د  S-8راکټونه به د کون یوه اروپایی ملګري هیواد څخه
280
وپیرل شي.
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د سیګار تفتیش
سیګار د متحده ایاالتو تمویل شوي د دفاع
وزارت د قوماندانیو د ساختماني چارو یوه
روانه پلټنه لري ترڅو مشخص کړي چې
ایا ساختماني چارې د قرارداد اړتیاو سره
په مطابقت کې بشپړیږي او د قوماندانیو د
استعمال الندې برخې په سمه توګه ساتل
کیږي او کارول کیږي.

“موږ اړتیا لرو نور سرتیري مالتړ
کړو ،هرڅومره ژر چې امکان ولري
دوی له یو ځای بل ځای ته بدل کړو،
دوی جګړې ته ژر چمتو کړو .د
شمال څخه سهیل ته د چورلکو په
واسطه د کمانډو انتقال به ورځې
ونیسي ،مګر د  C-130په واسطه
به دا یوازې یو څو ساعتونه وخت
ونیسي”.
— د افغان هوایی ځواک  C-130پیلوټ تورن
محمد عظیمي
سرچینه :د دفاع نړۍ“ ،متحده ایاالت افغان هوایی ځواک ته  C-130Hهرکیلوس
ورکوي.6/23/2015 ”،

ا منیت

کله چې  AAFپه ګوته کړه د روزنې لپاره دمخه شته
الوتکې مناسب دي ،د  T-182شپږ الوتکې چې په
 2011کال کې د پیرود پرمهال یې  3.1میلیون ډالر
لګښت درلود ،د امریکا دفاع وزارت سټاک ته انتقال
شوې .د امریکا دفاع وزارت اعالن وکړ چې نوموړې
الوتکې د “اضافي دفاعي توکو” په حیث ترتیب شوي
او د فدرال هوایی چلند ادارې له سره بریالي تصدیق
وروسته به ملکي هوایی ګزمې ته ولیږدول شي.
سرچینه – OSD :محاسب ،د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب6/24/2015 ،؛
 ،OSD-Pد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.3/27/2015 ،

په  2014کې پیل شوی TAAC-Air ،د دواړه افغان ملي اردو او  AAFپرسونل لپاره د افغان
تاکتیکي هوایی همغږۍ ( )ATACروزنه پیل کړې ATACs .د الوتکې او ځمکني ځواکونو سره د مستقیم
ارتباط له الرې د  AAFالوتکو په مدغم کولو سره د ځمکني ځواک قوماندان مالتړ لپاره د محاربې ډګر
کې عملیات کوي .د  ATACsپیلي کادر د تیر  2014دوبي کې روزنه بشپړه کړه او د نوي ATACs
روزنه یې د  2014نومبر کې پیل کړه .د  ATACsماموریت کې د مرستې لپاره  TAAC-Airد هریس
 540تاکتیکي راډیوګانې پیرلي .په تیره میاشت کې افغان هریس فرعي قراردادیانو د رادیوګانو د کارولو
281
لپاره د  ATACsانتخاب لپاره د کارونکي متمرکز کورس ښوونه پیل کړه.
د کورنیو چارو وزارت ،د دفاع وزارت او د ملي امنیت ریاست مشرانو په  2014مئ  14کې د
ځانګړي ماموریت قطعې ( )SMWهوایی امر السلیک کړ چې پکې د نوي ګډ قوماندې او کنټرول
همغږې مرکز ( )JCCCرامینځته کول په ګوته شوي ترڅو د  SMWلومړیتوب ماموریتونه اسان کړي.
دواړه د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو د ځانګړي عملیاتو ځواکونه به  JCCCکې د ارتباط افسران
ولري AAF .به  SMWته پرسونل ،ګومارنه او نور اداري (غیرعملیاتي) مالتړ چمتو کړي .د SMW
قوماندان د انتظار په حالت کې عملیاتو او د ادغام اړتیاو او لومړیتوبونو په اړه غږیدو لپاره په هره اونۍ
کې د ځانګړي عملیاتو قطعې مشرانو سره لیدنه کوي 282.اوسمهال ،د  SMWټول  456پرسونل د دفاع
283
وزارت غړي دي.
د  CSTC-Aپه وینا ،د  SMWټولګه د اطالعاتو ،څارنې ،او کشف لپاره د  Mi-17چورلکو او
 PC-12توربین لرونکي الوتکو څخه جوړه ده چې ټولټال  48الوتکې کیږي 284.د  NSOCC-Aپه
وینا ،افغانان اوسمهال د  Mi-17ټولګې لپاره مهالویش شوي ساتنې شاوخوا  %15ترسره کوي .د ټولو
 PC-12ساتنه د دریمې ډلې قراردادیانو لخوا ترسره کیږي .د  2015جوالی کې ،د انګلسي ژبې روزنو
تکمیل وروسته  10افغان زده کونکي د  PC-12ساتنې روزنې لپاره ټاکل شوي و؛ د  Mi-17او PC-12
میخانیکي کارمندانو بشپړه روزنه  60میاشتې وخت نیسي .د ساتنې او ترمیم لپاره د  SMWبشپړې وړتیا
285
ترالسه کولو نیټه د  2020دوبی دی.
د راتلونکي پنځه کلونو لپاره به د  SMWتمویل د  ASFFاو د دفاع وزارت د تریاکو سره مبارزې
دفتر ( )OSD-CNترکیب څخه وي .دا د  ASFFتمویل ته په لویو ټکو تر  %60برنامې تفکیک دی او
 OSD-CNبه یې پاتې  %40برخه وي SMW .په  FY 2015کې د تریاکو سره مبارزې  15ماموریتونه
286
ترسره کړي ،یا د  SMWد ماموریتونو ټولټال .%1

افغان ملي پولیس

د  2015جون تر  30پورې متحده ایاالتو د افغان ملي پولیسو جوړولو ،تجهیز ،روزنې او پیاوړتیا لپاره د
287
 ASFFفنډونو  17.9میلیارد ډالرو مکلف او  17.3میلیارد ډالر مصرف کړي دي.

د افغان ملي پولیسو د ځواک راپور ورکول د معلوماتو د اعتبار په اړه
د پوښتنو راپورته کولو ته دوام ورکوي

سیګار له اوږدې مودې راهیسې د ډیری والیلو له امله د افغان امنیتي پرسونل شمیرو اعتبار په اړه
پوښتنې کړي (د متحده ایاالتو کانګرس ته د سیګار د  2015اپریل درې میاشتني راپور  15–3مخونو کې
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“د  ANSFترپوښتنې الندې شمیرو په افغانستان کې جګړه سخته کړې”) .د افغان ملي پولیسو د پرسونل
ځواک معلوماتو وروستي راپور هیڅ کومه داسې نښه نه په ګوته کوي چې نوموړي معلومات دې نور
معتبر شوي وي.
په دې ربع کې  USFOR-Aپه پیلي ډول راپور ورکړی چې د افغان ملي پولیسو ټولټال پرسونل
 160,250دي .په هرصورت ،د دې راپور یوې ارزونې پیښ لیک ته په ځواب کې  USFOR-Aد افغان
ملي پولیسو شمیر  155,182ته اصالح کړ 288.د  USFOR-Aپه وینا ،یوازې  ،AUP، ABPاو افغان
د عامه نظم ملي پولیس ( )ANCOPــ په بیله بیا د کورنیو چارو وزارت قوماندانیو او نهادي مالتړ
( MOI HQاو  )ISته ګومارل شوي پرسونل د افغان ملي پولیس ګومارل شوي ځواک شمیر کې شامل
کړل شوي دي 289.د سیګار تحلیل 290وړاندیز کوي چې د اصالح شوي ټولټال څخه د افغان ملي پولیسو
ریزرف ،زده کونکي او “ناپیژندل شوي” پرسونل کټګورۍ ایستل شوي دي 291.د افغان ملي پولیسو د
 155,182ځواک شمیر له تیرې ربعې راهیسې  497ډیر او د  157,000شمیر مجاز ځواک څخه 1,818
292
ټیټ دي ،لکه څنګه چې په جدول  3.12کې ښودل شوي.
دې ربع کې یوبل بدلون ترسترګو شو چې څنګه د افغان ملي پولیسو شمیرې محاسبه شوې وې .په
تیر ربع کې ،د جنایی تحقیقاتو ریاست ( )CIDته ګومارل شوي پرسونل شمیر د لومړي ځل لپاره راپور
شوی و .په هرصورت MOI HQ ،او  ISته د ګومارل شوي پرسونل شمیر نه و راپور شوی .پدې ربع
293
کې  MOI HQاو  ISاو  CIDته ګومارل شوي پرسونل شمیره په یوه کټګورۍ کې راپور شوې.
د ارزونې نظریاتو کې  USFOR-Aیادونه کړې چې د افغان ملي پولیسو ګومارل شوي ځواک شمیره
کې زده کونکي او د انتظار په حالت کې پرسونل ندي شامل ،مګر په یوه بل نظر کې یې ویلي چې د
“ NISTAپرسونل” (کوم چې د تعریف له مخې پکې زده کونکي او روزل کیدونکي شامل دي) د ځواک
جدول 3.12

د افغان ملي پولیسو ځواک ،درې میاشتنی بدلون
مجاز
د افغان ملي پولیسو قطعهې

ګومارل شوی
درې میاشتنی
بدلون

درې میاشتنی
بدلون

ربع2015 1

ربع2015 2

ربع2015 1

ربع2015 2

AUP

104,695

93,045

()11,650

100,034

95,389

()4,645

ABP

22,990

22,742

()248

21,953

22,021

68

15,223

15,192

()31

15,010

15,017

7

–

27,077

27,077

–

22,827

22,827

11,592

–

()11,592

10,847

–

()10,847

2,500

–

()2,500

3,539

–

()3,539

–

–

–

850

–

()850

د مجاز ځواک شمیرې سربیره ناټاکل
شوی پرسونل

–

–

–

2,452

–

()2,452

د افغان ملي پولیسو فرعي ټولټال سره
بیرته یوځای کولو ته اړ

–

–

–

–

()72

()72

157,000

158,056

1,056

154,685

155,182

497

ANCOP
MOI HQs & IS
CIDa
NISTA
د  GDoPرزیرف

b

د افغان ملي پولیسو ټولټال
(د راپور له مخې)

یادونه :ربعې د تقویم کال دی؛ د  Q1 2015معلومات تر  2/2015پورې؛ د  Q2 2015معلومات تر  5/2015پورې = AUP .افغان یونیفارم پولیس؛ = ABP
افغان سرحدي پولیس؛  = ANCOPافغان د عامه نظم ملي پولیس؛  = CIDد جنایی تحقیقاتو ریاست؛  = NISTAد روزنې لپاره په خدمت کې ندي؛  = GDoPد پیژند
عمومي ریاست؛  = ISد نهادي مالتړ پرسونل.
 aد  Q2 CIDپرسونل  MOI HQs & ISکې شامل دي.
 bهغه پرسونل چې ګومارنې ته انتظار دي.
سرچینه ،USFOR-A :د سیګار د معلوماتو غوښتنو ته ځوابونه 3/24/2015 ،او 6/29/2015؛  ،USFOR-Aد سیګار ارزونې ته ځواب 4/10/2015 ،او
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پای شمیره ټولټال کې محاسبه شوي 294.دا ترسترګو کیدونکي متناقص نظریات د  ANDSFځواک کې د
وضاحت روانې شونتیا نه درلودل اضافه کوي.
که څه هم د افغان ملي پولیسو ځواک راپور شوې شمیر کې ملکیان شامل نه و ،د  155,182اوسني
پرسونل سربیره  71بستونه له نظامي څخه ملکي ته د اوښتو په حال کې ول CSTC-A .دغه بستونه د دوه
کالو انتقال دوره کې تمویلوي .د دغه دورې په پای کې ،به د تشکیل څخه نظامي بستونه حذف او ملکي
295
بستونه وراضافه شي.
پدې ربع کې  USFOR-Aد کورنیو چارو وزارت د قوماندانیو پرسونل د افغان ملي پولیسو د ځواک
کمیدو کچه کې شامل کړي دي ،چیرې چې د ځواک کمیدو کچې په تیره ربع کې یوازې د AUP، ABP
او  ANCOPپرسونل پوښلي و 296.د افغان ملي پولیسو بشپړ میاشتني ځواک کمیدل د تیرو  12میاشتو
څخه د  10میاشتو لپاره د  %2ټیټ اوسط شوي 297.د  2015مئ په جریان کې ،د افغان ملي پولیسو 880
پرسونل د حاضرۍ څخه و ایستل شول ،چې په فبروري کې د ایستل شوي  1,844پرسونل څخه کم دي .د
ورته دورې په جریان کې د افغان ملي پولیسو  269پرسونل په جګړه کې هم ووژل شو ،چې په فبروري
298
کې د  208نفرو مرګ ژوبلې په پرتله ډیر شوي.
لکه د افغان ملي اردو د ځواک شمیر راپور ته ورته USFOR-A ،راپور ورکوي چې تر هغه وخت
پورې چې افغان دولت خپل د بشري سرچینو د معلوماتو سیسټمونه نصب او معلومات پکې دننه نه کړي،
د قاطع مالتړ ماموریت به ونشي کولی چې د ځواک شمیرو ته اعتبار ورکړي 299.په هرصورت ،حتی که
د معلوماتو نوی سیسټم نصب هم شي ،سیګار باور لري چې شونې نده د قاطع مالتړ ماموریت د ANP
د پرسونل د شمیرو تاییدولو لپاره پرسونل او سرچینې ولري غیرلدې چې نوي سیسټم ته د افغانانو لخوا
داخل کړل شوي معلوماتو له مخې د راپورونو په تحلیل کولو سره یې وکړي.

د افغان ملي پولیسو پیاوړتیا

د  2015جون تر  30پورې متحده ایاالتو د افغان ملي پولیسو پیاوړتیا لپاره د  ASFFفنډونو  7.2میلیارد
ډالر مکلف او  7میلیارد ډالر مصرف کړي دي 300.پدې کې د افغانستان لپاره د قانون او نظم وجهي
صندوق ( )LOTFAسره مرستې هم شامل دي ،چې د افغان ملي پولیسو معاشات ورکوي .د 2013
دسمبر  21راهیسې متحده ایاالتو نور د خواړو لګښتونه ندي ورکړي وروسته له هغې چې  CSTC-Aد
301
کورنیو چارو وزارت لخوا پراخه درغلۍ شکونه پیدا کړل.

د افغان ملي پولیسو معاشات

د  2014دسمبر تر  31پورې متحده ایاالتو د افغان ملي پولیسو معاشاتو ،خواړو او تشویقي تادیاتو (د هغه
پرسونل لپاره اضافي تادیات چې په جګړه کې بوخت دي یا په ځانګړي ساحو کې دي) لپاره د LOTFA
302
له الرې  1.5میلیارد ډالر ورکړي.
د ملګرو ملتونو د پراختیا برنامه ( )UNDPد  LOTFAبرنامې اداره کولو لپاره د کلني مصرفونو
اټکل له مخې د ډونر د مرستو څخه  %4چې له  20میلیون ډالرو ډیرې کیږي ،اخلي 303.د  CSTC-Aپه
وینا UNDP ،د افغان ملي پولیسو د ځواک مجاز شمیر  157,000پرسونل لپاره د یوه ډالر په  56افغانیو
د تبادلې نرخ له مخې د  508.4میلیون ډالرو کلني نړیوال مصارف اټکل کوي LOTFA .ته د معاشاتو،
تشویقي تادیاتو ،او د  UNDPد مدیریت فیس تمویل لپاره متحده ایاالتو د تقویمي کال  2015لپاره 112
میلیون ډالر ورکړي 304.په هرصورت CSTC-A ،راپور ورکوي چې د  LOTFAلپاره د متحده ایاالتو
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اړین تمویل به راتلونکي پنځه کلونو کې د لوړ  615.8میلیون ډالرو اندازې څخه  502میلیون ډالرو ته
305
ټیټ شي ،په کلني ډول د  570.3میلیون ډالرو اوسط لپاره.
د  1394افغان مالي کال لپاره کورنیو چارو وزارت ته د  CSTC-Aمالي ژمنې لیک کې د فنډونو
بریښنایی انتقال له الرې د افغان ملي پولیسو  %100معاشاتو چمتو کولو لپاره د کورنیو چارو وزارت
لپاره د  LOTFAالزمي مشري کونکې کمیټه شامل ده 306.د کورنیو چارو وزارت د بریښنایی تادیاتو
سیسټمونو کارولو ته هڅوولو لپاره CSTC-A ،پالن لري یوازې د تشکیل هغه مجاز بستونو ته تمویل
چمتو کړي چې بریښنایی تادیات ورته کیږي 307.په هرصورت CSTC-A ،پالن نلري تر هغه وخت
پورې جریمه پلي کړي چې د  2016نیمایی پورې یا وروسته د افغان ملي پولیسو استعمال لپاره د تادیه
308
اوتومات سیسټم چمتو نشي.
د جون په  30د کورنیو چارو وزارت اعالن وکړ چې  LOTFAبه د  18میاشتو لپاره وغزول شي،
وروسته له دغه مودې به د کورنیو چارو وزارت د پولیسو د معاشاتو د تادیه کولو بشپړ مدیریت پخپل
309
الس کې واخلي.

د افغان ملي پولیسو تجهیزات او ټرانسپورټیشن

د  2015جون تر  30پورې متحده ایاالتو د افغان ملي پولیسو د تجهیزاتو او ټرانسپورټیشن لپاره د ASFF
فنډونو  4.1میلیارد ډالر مکلف او  3.8میلیارد ډالر مصرف کړي دي 310.لدغه فنډونو ډیری یې د وسایطو،
الوتکو ،مهماتو ،وسلو ،او ارتباطي تجهیزاتو د پیرود لپاره استعمال شوي ،لکه څنګه چې په جدول 3.13
کې ښودل شوي 311.پدې کټګورۍ کې ډیری فنډ ،له  %51ډیر د وسایطو او د وسایطو اړوند تجهیزاتو
312
پیرودلو لپاره کارول شوی.
د افغان ملي پولیسو لپاره پیرودل شوي تجهیزاتو د انواع مثالونو کې پیچلي توکي شامل دي لکه د
لوړ تحرک څو مقصده ټایر لرونکي وسایط ()HMMWV؛ د شپې لخوا د لید وسیلې؛ د موقعیت موندلو
نړیوال سیسټمونه؛ د چاودیدونکي توکو د خنثی کولو تجهیزات .په عادي توکو کې امبوالنسونه ،پرزې،
تفنګچې ،ماشیندارې ،رادیوګانې ،پوښاک ،د غاښونو او طبي تجهیزات ،او د ټرانسپورټیشن خدمات
شامل دي CSTC-A 313.راپور ورکړی چې د افغان ملي پولیسو لپاره له  575,000څخه ډیرې وسلې،
جدول 3.13

د  2015جون تر  9پورې د افغان ملي پولیسو د متحده ایاالتو تمویل شوي تجهیزاتو لګښت
پیرودل شوي

پیرودل شوي او افغان ملي
پولیسو ته سپارل شوي

پیرود ته په تمه دي

$273,177,145

$205,652,818

$163,225

د تجهیزاتو نوع
وسلې
وسایط

2,411,872,719

2,048,056,127

TBD

ارتباطات

212,294,780

212,294,780

TBD

الوتکې

766,950,000

692,950,000

74,000,000

مهمات

667,741,562

351,748,913

TBD

د ټرانسپورټیشن خدمات
C-IEDs
نور
ټولټال

20,026,263

7,770,471

12,255,792

123,454,216

86,447,721

0

243,097,382

91,438,300

14,412,160

$4,718,614,067

$3,696,359,130

$100,831,177

یادونه = C-IED :د تعبیه شوي چاودیدونکي توکو (سړک غاړې ماین) پروړاندې = TBD .باید مشخص شي؛ مقدار دې پورې اړه لري چې څومره وران شوي او تخریب
شوي تجهیزات د بدلون لپاره دي.
سرچینه ،CSTC-A :د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.6/9/2015 ،
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جدول 3.14

د متحده ایاالتو پیرودل شوي تجهیزات چې افغان ملي
پولیسو ته ندي سپارل شوي (میلیونونه ډالر)
پاتې
 8د  RHIBګزمې کښتۍ

د امریکا دفاع
وزارت سټاک کې

–

$1.9

–

1.4

$0.2

–

وسایط

1.3

–

ټولټال

$1.5

$3.3

نور
د اوبو ټانکرونه

یادونه = RHIB :سخت پوست لرونکي د هوا ډکیدو (پړسیدو وړ) کښتۍ .د ډالر ارقام
غیر اعشاري شوي دي.
سرچینه ،OSD-P :د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب12/30/2014 ،؛
 ،CSTC-Aد سیګار د معلوماتو غوښتنو ته ځوابونه 3/24/2015 ،او
.6/9/2015

 108,000ارتباطي وسایل ،او  54,000وسایط پیرودل شوي دي 314.د امریکا دفاع وزارت وویل چې
خورا لوی ډیروالی د جګړې په ډګر کې د اوسني تخریب شوي او راتلونکي کې زیانونو د تشې ډکولو
لپاره اړین پیرود له امله و.
د مالي ژمنې لیک چې د کورنیو چارو وزارت ته د  1394مالي کال لپاره د  ASFFفنډونه چمتو
کوي له کورنیو چارو وزارت څخه غوښتنه کوي چې د هغه وسایطو نوع او شمیرې مشخص کړي چې
نوموړی وزارت ورته اړتیا لري ،ډاډ وړاندې کړي چې د معیاري کړنو په تعقیب کولو سره ساتنه ترسره
کیږي ،او دا ډاډ وړاندې کړي چې وسایط د ټاکلي هدف لپاره کارول کیږي مخکې لدې چې  CSTC-Aد
315
وسایطو اضافي تمویل وکړي.
هغه تجهیزات چې د افغان ملي پولیسو لپاره پیرل شوي او وروسته مشخص شوي چې نور ورته د
 ANDSFلپاره اړتیا نشته ،د دفع کولو لپاره د امریکا دفاع وزارت ته لیږدول کیدی شي ،وروسته له هغې
316
چې د متحده ایاالتو کانګرس خبرتیا ورکړه ،لکه څنګه چې په جدول  3.14کې ښودل شوي.
د  CSTC-Aد کارونې نظارت ( )EUMبرخه د متحده ایاالتو هغه ځانګړي تجهیزات لیست کوي
چې افغانانو ته د سپارلو وروسته یې نظارت کول اړین وي ،په بیله بیا د ساحې د خوندي کولو تسهیالتو
پلټنې هم کوي CSTC-A .راپور ورکوي چې د  EUMپرسونل یې په هیواد کې د السرسي وړ سیمو ته
سفرونه کوي ترڅو د  EUMپلټنې ترسره کړي او پدې مالي کال کې یې د  EUM 53ماموریتونه ترسره
کړي دي .په هرصورت ،د امنیتي اندیښنو او موقعیتونو ته د السرسي وړتیا نه درلودو له امله دوی نیور
میتودونه ارزوي لکه دا چې افغانان تجهیزات خوندي ساحو ته راوړي او یا ځایی قراردادي کارمندان
317
ولري چې لیستونه ترتیب او د سایټ اړوند امنیت پلټنې وکړي.

د افغان ملي پولیسو زیربنا

په کابل ،افغانستان کې د کورنیو چارو وزارت قوماندانۍ.
(د  CSTC-Aعکس)

د  2015جون تر  30پورې متحده ایاالتو د افغان ملي پولیسو زیربنا لپاره د  ASFFفنډونو  3.1میلیارد
318
ډالر مکلف او  2.9میلیارد ډالر مصرف کړي دي.
د  CSTC-Aپه وینا ،د  2015مئ تر  31پورې متحده ایاالتو د زیربنا  723پروژې بشپړې کړي (د
319
 3.5میلیارد ډالرو په ارزښت) او اوه نورې روانې پروژې لري (د  89.4میلیون ډالرو په ارزښت).
د افغان ملي پولیسو د زیربنا ترټولو لوی روانې پروژې د کورنیو چارو وزارت د قوماندانیو دریمه
مرحله ( 55.1میلیون ډالر) ،په پکتیا والیت کې د  ANCOPوالیتي قوماندانیو ودانۍ ( 25میلیون ډالر)،
او د کورنیو چارو وزارت قوماندانیو کې د افغان ملي پولیسو د قوماندې مرکز او بارکونه ( 24.1میلیون
320
ډالر).
پداسې حال کې چې پدې کال کې نوي قراردادونو ګومارنه نه وه ،د  119.7میلیون ډالرو په لګښت
 17پروژې بشپړې شوي CSTC-A 321.راپور ورکوي چې  15پروژې ( 62.3میلیون ډالر) د پالن کولو
مرحله کې دي 14 ،پروژې ( 61.3میلیون ډالر) د ښځینه و د روزنې ،خواوړ ،او اوسیدو تسهیالتو لپاره
322
دي.
د  CSTC-Aپه وینا ،د افغان ملي پولیسو زیربنا لپاره د  2015مالي کال څخه تر د  2019مالي کال
پورې د وړاندوینه شوي حفظ او مراقبت ( ،)O&Mپیاوړتیا ،ترمیم او کوچني ساختماني لګښتونه (د هرې
پروژې لپاره له  750,000ډالرو څخه لږ) په کال کې  147میلیون ډالر دي ،چې لدغې څخه به متحده
ایاالت  131میلیون ډالر (په پنځه کلونو کې  655میلیون ډالر) تمویل کړي د  2,184مهارت لرونکي
پرسونل چې د تسهیالتو ساتنې ته اړین دي 323.متحده ایاالت د اضافي تسهیالتو د ساتنې لپاره تمویل نه
324
کوي (هغه تسهیالت چې  CSTC-Aپه ګوته کړي افغان دولت یې باید له  ANPجال کړي).
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 CSTC-Aراپور ورکړی چې که څه هم د راپور ورکولو دې دوره کې افغان ملي پولیسو ته د هیڅ
کوم اضافي تسهیالتو حفظ او مراقبت ندی لیږدول شوی ،متحده ایاالت اته تسهیالتو ته د حفظ او مراقبت
325
خدماتو وړاندې کولو ته دوام ورکړی.

د افغان ملي پولیسو روزنه او عملیات

د  2015جون تر  30پورې متحده ایاالتو د افغان ملي پولیسو او د کورنیو چارو وزارت د روزنې او
326
عملیاتو لپاره د  ASFFفنډ  3.6میلیارد ډالر مکلف او مصرف کړي دي.
 USFOR-Aراپور ورکړی چې د افغان ملي پولیسو لپاره د متحده ایاالتو تمویل شوي د تخنیکي
روزنې اوه روانې برنامې شتون لري USFOR-A 327.راپور ورکړی چې د متحده ایاالتو تمویل شوي د
روزنې قراردادونو کې د عملیاتو اړوند روزنه شامل ده ،لکه د پولیسو اطالعات ،د سړک غاړې ماینونو
328
پروړاندې او د چاودیدونکي توکو خنثی کول او د رادیو کارول او ساتنه.

په  ANDSFکې د ښځو وضعیت

پدې ربع کې که څه هم حتی په  ANDSFکې خدمت ترسره کونکي ښځو راپور شوې شمیره ډیره شوې،
د دوی د بشپړ ځواک سلنه له  %1څخه  %0.99ته د  ANDSFد ټولیزو شمیرو ډیریدو له امله راټیټه
شوې 329.پدې ربع کې د قاطع مالتړ ماموریت راپور ورکړ چې د افغان ملي اردو او افغان ملي پولیسو
لپاره د  ANDSFګومارل شوي ځواک شمیره کې  3,338میرمنې دي ،پشمول د روزنې الندې زده
کونکي او پدې وروستیو کې فارغ شوي زده کونکي .لدغه ټولټال څخه  785افسرانې 1,261 ،بریدمالنې
او  1,142سرتیري و 330.پداسې حال کې چې پدې ربع کې په خدمت بوخت میرمنو بشپړه شمیره یوڅه
لوړه شوې ،د ښځینه افسرانو درجې تر  125پرسونل راکمې شوي 331.د قاطع مالتړ ماموریت راپور
ورکړی چې کمښت د احتمال له مخې د دفاع وزارت غلط راپور ورکولو ته نسبت ورکول کیدی شي ،د
332
امکان له مخې د افغان ملي اردو ښځینه افسرانو د ځواک کمیدو سره په ګډه.
333
درې میرمنې په  AAFکې د پیلوټۍ لپاره روزل شوي ،لدغو څخه یوې دغه ځواک پریښی .تورن
نیلوفر رحماني د طالبانو د رژیم له راپرزیدو راهیسې یواځینۍ ښځینه پیلوټ وه او په افغانستان کې د
ټاکلي وزر لومړۍ ښځینه پیلوټه ،پدې وروستیو کې په  2015کې ورته د متحده ایاالتو د بهرنیو چارو
334
وزارت د نړیوالو میرمنو د جرآت جایزه ورکړل شوه.
پدې ربع کې د قاطع مالتړ ماموریت راپور ورکړی چې افغان ملي اردو په کال کې خپل د ښځینه و
د استخدام هدف  485ته راټیټ کړی ،ځکه چې دا د میرمنو اعظمي شمیره ده چې د پلي کیدو وړ روزنې
لومړني کورسونو کې تنظیم کیدی شي 335.د تیرو څو ربعو پرخالف په کومو کې چې د افغان ملي پولیسو
د ښځینه پرسونل شمیر ډیر شوی ،دې ربع کې شمیر څلور نفر راټیټ شوی 336.افغان ملي پولیس خپل د
 5,000ښځینه پرسونل هدف ترالسه کولو څخه ډیر شاته دی :اوسمهال میرمنې د پولیس ځواک یوازې
337
 %1.5دي.
د مئ په اخیر کې ،د لوړې کچې مشورتي کمیټه رامینځته شوه ترڅو د قاطع مالتړ ماموریت د جنس
دفتر لومړیتوبونو څارنه وکړي او په  ANDSFکې د جنس ادغام مالتړ لپاره ورکړل شوي نړیوال فنډونو
کارولو په اړه الرښود چمتو کړي 338.روال غني ،د افغانستان لومړۍ میرمن به یې افتخاري مشره او د
قاطع مالتړ ماموریت قوماندان جنرال جان کمپبیل به د مشورتي کمیټې مشر وي 339.په نورو غړو کې
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“زه د ټولو هغه میرمنو جرأت او
ژمنتیا ته سالم کوم چې دامهال په
دریشي کې خدمت ترسره کوي.
دوی د راتلونکي نسلونو لپاره د نفس
پرستۍ پاک مثال دی”.
— جنرال جان کمپبیل ،د قاطع مالتړ ماموریت
قوماندان
سرچینه :پژواک افغان نیوز“ ،روال غني به د قاطع مالتړ ماموریت د جنس ادغام
پروژو ،مصرفونو څارنه کوي.5/23/2015 ”،

ا منیت

د افغان وزارت چارواکي ،سفیران ،د ملګرو ملتونو او ناټو چارواکي ،او د افغان او نړیوالو سازمانونو
استازي شامل دي 340.د لومړۍ ناستې پایلې یې ندي چمتو شوي.
د ملي دفاع واکمنۍ قانون د  FY 2014لپاره  ANDSFکې د ښځو د برنامو ،تسهیالتو ،استخدام او
مدغم کولو کې د استعمال لپاره د  25میلیون ډالرو اجازه ورکوي .لدغه  25میلیون ډالرو څخه  4.8میلیون
ډالر د معاشاتو هڅونکي تادیاتو؛ انعاماتو؛ پوښاک؛ د یونیفارم ګنډلو لپاره ژمنه شوي ځکه چې اوسمهال
میرمنو ته د نارینه و پوښاک ورکول کیږي؛ امنیتي کیمرې؛ او د ودانۍ پرمختللي کول ،ترڅو د مارشال
فهیم ملي دفاع پوهنتون کې نوي تسهیالت شامل کړل شي 341.سربیره پردې ،ناټو د افغان ملي اردو وجهي
342
صندوق څخه  10میلیون ډالر د افغان ملي اردو د میرمنو برنامې لپاره مختص کړي دي.

د  ANDSFطبي/روغتیا پاملرنې ته وده ورکول

له  2006راهیسې متحده ایاالتو د  188.2میلیون ډالرو په لګښت د  ANDSF 184طبي تسهیالت جوړ
کړي او د شاوخوا  54.7میلیون ډالرو یې د افغان ملي اردو طبي تجهیزات پیرلي دي 343.افغان ملي اردو
اته سیمه ایز روغتونونه لري؛  AAFپنځه کلینیکونه او پنځه څانګې لري .افغان ملي پولیس یوازې یو
روغتون په کابل کې لري ،مګر د پولیسو د درملنې لپاره افغان ملي اردو سره یو تړون لري 344.دامهال د
345
طبي تسهیالتو هیڅ جوړول ندي پالن شوي.
پدې ربع کې  USFOR-Aراپور ورکړی چې د  ANDSFروغتیایی پاملرنې سیسټم کې اوسمهال
 896ډاکټران ګومارل شوي دي .ټولټال مجاز بستونه  1,144دي چې  574بستونه د افغان ملي اردو او
 322د افغان ملي پولیسو لپاره دي .افغان ملي اردو او افغان ملي پولیس دواړه په ترتیب سره د  166او 82
ډاکټرانو د تشې یا نشتوالي سره مخ دي 346.د افغان ملي اردو اته سیمه ایزو روغتونونو څخه اوه یې پشمول
د کابل ملي نظامي روغتون په بشپړ ډول فعال دي .پالن کې و چې د  2015جون تر پای پورې په هلمند کې
347
اتم روغتون  %50کارمندان ولري.
 ANDSFتر  2,442رنځورپالونکي ،معاون ډاکټران ،او نور روغتیایی پرسونل لري ،د پاتې اضافي
 765بستونو سره چې الهم تش پاتې دي 348.د طبي پرسونل خالي بستونو شمیر له تیرې ربعې راهیسې په
هماغه حالت کې پاتی دی 349.د روزل شوي روغتیایی پرسونل چمتو کولو لپاره د ډاکټرانو ،رنځورپاالنو
او د طبي روزنې الرې د نړیوال او غیر دولتي سازمانونو سره په ملګرتیا کې رامینځته شوي 350.د افغان
ملي اردو د عامې روغتیا لومړی اداره کونکی به پدې کال کې د کابل پوهنتون څخه فارغ شي ،چې د
افغان ملي اردو روغتیایی قومانده کې تشه په ګوته کوي ،کوم چې تمه کوي په راتلونکي کال کې اته نور د
351
عامې روغتیا اداره کونکي فارغ شي.
 USFOR-Aد دواړه افغان ملي اردو او افغان ملي پولیسو لپاره د روغتیایی پاملرنې او اړوند
لوژستیکي عملیاتو ښه کولو راپور ورکړی .د طبي تحویلیو لپاره لوی بودجې د راتلونکي کال لپاره د
جګړې دې فصل په جریان کې د استعمال پراساس پالن شوي 352.د  AAFطبي خدمت د افغان ملي اردو د
353
الوتنې ډاکټرانو لخوا لوړ شوی ،چې په اونۍ کې یې د طبي تخلیي  40–30ماموریتونه ترسره کړي.
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د  ANDSFد محرم معلوماتو وضعیت

پدې ربع کې د قاطع مالتړ ماموریت د  ANDSFپرسونل ځواک ،د ځواک کمیدو ،او ارزونو؛ د AAF؛
او د  SMWپه اړه ځینې معلومات محرم کړي دي .لکه څنګه چې سیګار د خپل وړ کونکي قانون له مخې
اجازه لري ،سیګار کانګرس ته د دغه معلوماتو درلودونکي محرم ضمیمه د دې راپور سره وړاندې کوي.

د نا چاودل شوي توکو لرې کول

افغانستان الهم په لویه کچه د ماینونو او د جګړې راپاتې چاودیدونکي توکو ( )ERWباندې ککړ پاتې
دی ،حتی که څه هم له  1989راهیسې  %80پیژندل شوې ککړې سیمې پاکې شوي دي 354.د بهرنیو چارو
وزارت ( )Stateد سیاسي – نظامي چارو بیورو د وسلو لرې کولو او مخنیوي دفتر ()PM/WRA
په افغانستان کې د جګړې قربانیانو خوندي کولو ،د ژوند خوندي کولو بشر دوستانه مرستې چمتو کولو
او د افغان وګړو امنیت او خوندیتوب ته وده ورکولو لپاره د وسلو کنوانسیوني تخریب کولو برنامه اداره
کوي .له  FY 2002راهیسې ،بهرنیو چارو وزارت افغانستان ته د وسلو تخریب او بشردوستانه ماین پاکۍ
مرسته کې  305.6میلیون ډالر چمتو کړي دي 355.تر دې ربعې پورې د  PM/WRAپه د  FY 2014ټول
فنډونه ندي مصرف شوي PM/WRA .دوه کلن تمویل لري ،او د  2014اضافي تمویل به د سیګار نورو
356
راپورونو کې راوخیستل شي.
د متحده ایاالتو کانګرس ته د  2015جنوري خپل درې میاشتني راپور کې سیګار لیکلي چې د امریکا
دفاع وزارت د متحده ایاالتو د جګړې حدونو کې شاته پاتې توکو پاکولو نظارت لپاره د نړیوال غیر دولتي
سازمان ( )NGOهڅې د مالتړ لپاره  PM/WRAته  901,511ډالر انتقال کړي 357.په هرصورت ،دا
ممکن د اړین تمویل یوازې یو کسر وي .د واشنګټن پوسټ د  2014اپریل یوې مقالې یادونه کړې چې د
متحده ایاالتو اردو د راپورونو له مخې شاوخوا  800میل مربع ککړه ځمکې ترشا پریښې چې تمه کیږي
پاکول یې  250میلیون ډالر لګښت ولري 358.عالوه لدې ،د ملګرو ملتونو ( )UNعمومي منشي د امنیت
شورا ته خپل د  2015جون راپور کې خبرداری ورکړی چې د هیواد د پرسونل ضد ماین د ممانعت
کنوانسیون  2015اهدافو پوره کولو لپاره تمویل شاید کافي نه وي .د هغه راپور اټکل کړی چې 4,025
ماین لرونکې سیمې او  245د محاربې ډګرونه ککړ پاتې دي چې د  255ولسوالیو په اوږدو کې 1,603
ټولنو باندې اغیزه کوي .ملګري ملتونه به د ناټو قاطع مالتړ ماموریت سره د چاودیدونکي توکو خطرناکې
359
ککړتیا په نښه کولو لپاره کار ته دوام ورکړي ،پشمول د تیرو نظامي عملیاتو څخه د جګړې حدونه.
د بهرنیو چارو وزارت په مستقیم ډول څلور افغان  ،NGOsڅلور نړیوالې  NGOsاو یو د متحده
ایاالتو حکومت قراردادي تمویلوي .دا فنډونه د  ERWپه واسطه ککړو سیمو پاکول وړ کوي او د
ترهګرو لخوا د سړک غاړې ماینونو او نورو چاودیدونکو وسیلو جوړولو لپاره کارول شوي کنوانسیوني
وسلو پاکول مالتړ کوي 360.د  2015مارچ تر  30پورې د بهرنیو چارو وزارت تمویل شوي پلي کونکي
ملګرو له  168.9میلیون متر مربع څخه ډیره ککړه ځمکه پاکه کړې (شاوخوا  65.2میل مربع) او
شاوخوا  7.9میلیون ځمکني ماینونه او نور  ERWلکه ناچاودل شوي توکي ( ،)UXOمنع توکي (،)AO
د سټاکپیلډ مهمات ،او په الس جوړ چاودیدونکي توکي حذف یا تخریب کړي دي (په راتلونکي مخ کې
361
جدول  3.15وګورئ).
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ا منیت

جدول 3.15

د کنوانسیوني وسلو د له مینځه وړلو برنامې ارقام ،جنوري  2013 ،1ــ مارچ 2015 ،31
 AT /APتخریب
شوي

 UXOتخریب شوي

 SAAتخریب شوي

پاکې شوي پارچې

په ماینونو ککړه
ځمکه پاکه شوې
(متر مربع یا )m2

2013/31/3–1/1

1,984

100,648

105,553

3,722,289

7,978,836

552,000,000

2013/30/6–1/4

1,058

18,735

49,465

1,079,807

5,586,198

537,000,000

2013/30/9–1/7

1,243

21,192

98,306

1,673,926

4,229,143

521,000,000

2013/31/12–1/10

8,211

2,460

54,240

3,064,570

5,729,023

518,000,000

2014/31/3–1/1

1,780

254,734

245,380

262,750

5,473,170

638,400,000

2014/30/6–1/4

1,077

3,264

25,362

3,227,697

5,163,035

519,000,000

2014/30/9–1/7

1,329

26,873

21,502

2,860,695

5,705,984

511,600,000

2014/31/12–1/10

465

20,724

58,369

538,499

1,604,410

524,600,000

2015/31/3–1/1

388

8,495

3,571

930,110

2,425,318

535,600,000

17,535

457,125

661,748

17,360,343

43,895,117

535,600,000

د نیټې حد

ټولټال

د اټکل له مخې پاتې ککړه ساحه
(متر مربع یا *)m2

یادونه = AT/AP :د ټانک/پرسونل ضد ماین = UXO .ناچاودل شوي توکي .پارچې راپور شوي ځکه چې دغو ته هم عین پاملرنه پکار ده لکه نورو توکو ته ترهغه وخت پورې چې ماهیت یې ونه پیژندل شي.
*د ککړې ځمکې ټولټال ساحه ثابت نه وي ځکه چې د پاکولو فعالیتونه خطرناکه ساحه کموي پداسې حال کې چې روانه سروی نوې ککړې سیمه په ګوته کوي او د ماین پاکۍ ( )IMSMAډیټابیس لپاره د معلوماتو مدیریت سیسټم کې اضافه کوي.
سرچینه ،PM/WRA :د سیګار د معلوماتو غوښتنو ته ځوابونه 4/1/2015 ،او .6/26/2015

د اټکل شوې ککړې ځمکې ټولټال ساحه ثابت نه وي ځکه چې د پاکولو فعالیتونه خطرناکه ساحه
کموي پداسې حال کې چې روانه سروی نوې ککړې سیمه په ګوته کوي .د دې ربع په پیل کې202.5 ،
میل مربع د ماین ککړه او د جګړې ډګرونه ول .د ربع په جریان کې 1.8 ،میل مربع پاکه شوې .په
هرصورت ،روانو سروی ګانو نوره  11.5میل مربع ککړه سیمه په ګوته کړې چې د ربعې ترپایه پورې
ټولټال پیژندل شوې ککړه ساحه  206.8میل مربع ته رسوي PM/WRA 362.د ماینونو ساحه ماینو سره د
ککړې شوې ساحې په توګه پیژني چیرې چې ککړه ساحه کې دواړه د ځمکې ماینونه او نور  ERWکیدی
363
شي.
په  2015اپریل کې USAID ،د  30.2میلیون ډالرو افغان ملکي مرستې ( )ACAP IIIبرنامې
الندې خپل د  9.6میلیون ډالرو لومړۍ بالعوضه مرسته وړاندې کړه .د  ACAP IIIهدف د جګړې
قربانیانو مالتړ کول دي ،پشمول د ماینونو او  ERWقربانیانو 364.نوموړې برنامه د قربانیانو اړتیاو پوره
کولو لپاره ټاکل شوي مرستې سربیره سمدستي طبي او نوره غیر پولي مرسته چمتو کوي .دا د دولت د
هغه وزارتونو او نهادونو ظرفیت هم لوړوي کوم چې د جګړې قربانیانو سره مرسته کوي او د قربانیانو
لپاره د اطالع ورکولو او مشورې هڅو ته وده ورکوي ACAP III 365.به د  2018فبروري پورې دوام
ولري .د یوه رسمي فعالیت سنجولو پالن شتون سربیره ،فنډونه د  2015جون کې مصرف شوي و 366.د
 ACAP IIبرعکس کوم چې د  2015فبروري کې پای ته ورسید ACAP III ،به تصریح نکړي چې
یوازې هغه قربانیان د مرستې لپاره مستحق دي چې د نړیوالو ځواکونو لخوا ټپي کیږي.

د تریاکو سره مبارزه

له  2002راهیسې د  2015جون تر  30پورې متحده ایاالتو په افغانستان کې د تریاکو سره مبارزې هڅو
لپاره  8.2میلیارد ډالر چمتو کړي دي .کانګرس د دغه فنډونو ډیری برخه د امریکا دفاع وزارت د مخدره
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I

د افغانستان د بیارغونې لپاره

ا منیت

توکو له مینځه وړو او د مخدره توکو سره مبارزې فعالیتونو ( )DOD CNفنډ ( 2.9میلیارد ډالر)،
د افغان امنیتي ځواکونو فنډ ( ASFF) (1.6ډالر) ،د اقتصادي مالتړ فنډ ( ESF) (1.5میلیارد ډالر)،
او یوڅه برخه د بهرنیو چارو وزارت د نړیوال تریاکو کنټرول او قانون پلي کولو ( )INCLEحساب
( 2.1میلیارد ډالر) له الرې مختص کړي دي 367.د  USAIDد بدیلې پراختیا برنامې د هیواودنو سره د
تریاکو تولید بدیل اقتصادي نوښتونو په رامینځته کولو سره د متحده ایاالتو د تریاکو سره مبارزې اهدافو
مالتړ کوي 368.د بیارغونې تمویل سربیره ،د مخدره توکو پلي کولو اداره ( )DEAپه افغانستان کې د کار
کولو لپاره مستقیم تخصیصونه السته راوړي( .ضمیمه  Bوګورئ).
په  2015مئ کې د ملګرو ملتونو د مخدره توکو او جرمونو دفتر ( )UNODCخپل د نړۍ د مخدره
توکو راپور خپور کړ .افغانستان یو وار بیا د اپیومو په تولید کې د نړۍ مخکښ شو ،چې په  2014کې
له هرکله ډیر  224,000هکتاره تریاک کرلي دي (له  550,000اکړ څخه ډیر) 369.د افغانستان د اپیومو
تولید ( 6,400ټنه) د اپیومو نړیوال تولید  %85جوړوي ( 7,554ټنه) چې په  2014کې ډیریدو دوام
درلود 370.د  UNODCپه وینا ،کاناډا ته وړل کیدونکي پوډرو (هیروین)  %90د افغان اپیومو څخه وي،
مګر یو څه لږه برخه یې متحده ایاالتو ته وړل کیږي ــ که څه هم ممکن دا د بدلون په حال کې وي 371.له
 2011څخه نیولې تر  2012پورې د ضبطولو معلوماتو پراساس د افغان پوډرو شتون په متحده ایاالتو کې
ډیریږي .د بازار اوسني سهم په اړه معلومات  UNODCته ندي وړاندې شوي مګر اټکل شوی چې افغان
372
پوډر د متحده ایاالتو د مصرف کونکو بازار  %4سهم لپاره حساب شوي.
د  2015اپریل په  18ولسي جرګې سالمت عظیمي ،د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون کې
د ماشومانو د حقونو د څانګې پخوانی رییس ته د مخدره موادو سره د مبارزې وزارت ( )MCNلپاره د
باور رایه ورکړه .عظیمي خپل د  100ورځو پالن وړاندې کړ ،چې د مخدره توکو ضد پالیسیو رامینځته
کولو او د وزارت د کارمندانو د ظرفیت جوړولو سربیره ،پکې د تریاکو سره د مبارزې قانون او د تریاکو
سره د مبارزې ملي ستراتیژي کې بدلونونه شامل دي 373.د نوموړي وزارت هدف په 10کلونو موده کې
د تریاک کښت تر  %90کمول دي 374.د جوالی په  4ولسمشر غني د مختلف بستونو لپاره د ولسمشرۍ
فرمان په واسطه  19مشاورین وګومارل .عبدالحی نعمتي د تریاکو سره مبارزې لپاره مشاور په وګومارل
375
شو.

د ملیاردونو پیسو لګښت سربیره ،افغانستان تراوسه په نړۍ کې د
تریاکو د تولید مخکښ دی

د نشه يي توکو پر وړاندې مبارزې په برخه کې د متحده ایالتو لخوا د  2002کال راهیسې د  8.2میلیارده
376
ډالرو د مصرفولو سربیره ،افغانستان تراوسه په نړۍ کې د تریاکو د تولید مخکښ دی.
په افغانستان کې له سیګار سره د  2015کال په فبروري میاشت کې د لیدنو پر مهال سفیر میکنلي
اعالن وکړ چې د  2015کال د نشه يي توکو پر وړاندې د مبارزې ستراتیژي به په شپږو میاشتو کې
چمتو شي 377 .د  INLاو د نوي افغان حکومت د لوړپوړو چارواکو تر منځ د نشه يي توکو پر وړاندې د
378
مبارزې په اړه غونډې ترسره شوې.
د افغانستان حکومت هم د نشه يي توکو د عمل په هراړخیز ملي پالن کار کوي چې د متحده ایالتو د
نشه يي توکو پر وړاندې د مبارزې د منځګړیتوب ستراتیژۍ لخوا به یې مالتړ کیږي INL 379 .سیګار ته
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“نشه يي توکي ،زموږ ثبت ‘ ’Fدی.
موږ ناکام یو ،ځکه چې دغه ستونزه
له موږ څخه ډیره لویه ده”.
— ولسمشر اشرف غني
سرچینه :په قاهره کې د افغانستان سفارت“ ،د لویدیځو ژورنالیستونو هیئت او د رسنیو
د نظر مشرانو سره د ولسمشر غني د مرکې لیکلې بڼه” .5/10/2015

ا منیت

وویل چې د متحده ایالتو حکومت اوس مهال د افغانستان لپاره د متحده ایالتو د نشه يي توکو پر وړاندې
د مبارزې د دسمبر  2012ستراتیژۍ سره سم فعالیت کوي UNODC 380.خبرداری ورکړ چې هر ډول
پالن نرمي رامنځ ته کولی شي ،ځکه د افغانستان په یوه سیمه کې د برنامو بریالیتوب پدې معنی نه شي
381
کیدلی چې د بلې سیمې بریالیتوب څرګند کړي.

په  2015کال د افغانستان د نشه يي توکو د کارونې ملي سروۍ

د کولمبو پالن :د دولتونو تر منځ د سیمه ییز
سازمان په توګو د زیات اقتصادي او ټولنیز
پرمختګ په توګه رامنځ ته شوی دغه پالن په
 1950کال کې له اوه بنسټ ایښودونکو غړو
هیوادونو سره د سريلینکا په کولمبو (وروسته په
سیلون) کې په الره اچول شوي کنفرانس کې په
پام کې ونیول شو ،او غړیتوب یې  26هیوادونو
ته غځیدلی دی INL .په دوامداره توګه د اعتیاد
متخصصینو ته د تصدیق پاڼې او روزنې ورکولو
په موخه د کولمبو پالن د آسیايي مرکز او د
معالجوي ماهرینو روزنیز سره مرسته کوي تر
څو له حکومتونو سره په آسیا او افریقا کې د
اعتیاد د متخصصینو لپاره د مسلکي تصدیق پاڼو د
پروسې په پراختیا کې مرسته وشي.

 INLاو د عامې روغتیا وزارت ( )MOPHپدغو دریو میاشتو کې د نشه يي توکو د استعمال ملي
سروۍ پایلې خپرې کړې .له سروۍ څخه څرګندیږي چې تریاک په افغانستان کې تر ټولو مشهور نشه يي
توکي دي ،چې د ښاري مرکزونو په پرتله یې په کلیوالي سیمو کې استعمال لوړ دی 382.پایلې څرګندوي
چې چرس د کورنیو په کچه  %11او د نفوس په کچه  %3کارول کیږي 383.همدارنګه ،لویې موندنې دا
وې چې د  %31کورنیو ،له  %10څخه زیاتو خلکو او شاوخوا  %9ماشومانو ټیسټ مثبت وو چې یو یا
ډیر نشه يي توکي کاروي 384.د نړۍ په کچه پرتلې سره سم  %0.6خلک چې له  15څخه تر  64کلونو
پورې عمرونه لري د نشه يي توکو ستونزه لري 385.په متحده ایالتو کې ،چیرته چې په هیرویینو تکیه
په لوړیدو ده ،په  2013–2011کلونو کې په هرو  1,000کسانو کې په هیرویینو د تکیه عمومي درجه
 1.9وه  – 386چې نسبتا ً په افغانستان کې له پایلو څخه کمه ده .د ټولو سروۍ شوو کټګوریو تر منځ ،د
کلیوالي خلکو د استعمال درجې په ثابت ډول د ښار له خلکو څخه لوړې وې 387 .د لندن د دسمبر 2014
کنفرانس کې ،افغان حکومت د اصالح په خپل برنامه “په ځان باور رامنځ ته کول :د اصالحاتو او تازه
388
همکارۍ ژمنې” کې د نشه يي توکو د سوداګرۍ او تولید پر وړاندې مبارزه کې په اقداماتو ټینګار وکړ.
د افغانستان او د متحده ایالتو حکومتونو په ګډه اعالمیه کې د نشه يي توکو د استعمال ملي سروۍ پایلې
اعالن کړې ،د افغانستان حکومت خپله ژمنه یاده کړې چې د نشه يي توکو کورني استعمال ستونزې ته به
389
پاملرنه کوي.

د نشه يي توکو د تقاضا کمښت

د  2015کال په جنوري کې INL ،د  MOPHپه مسؤلیت کې د  13معالجوي برنامې لومړی ګروپ
انتقال کړ او د کلینیکونو کارکوونکي ته د افغانستان حکومت ته وسپارل 390.د  INLله راپور سره سم،
دغه انتقال پرته د بودیجې او مدیریت ستونزو په سمه توګه روان دی INL .په کال کې دوه ځله له
 MOPH، MCNاو د کولمبو پالن سره غونډې ترسره کوي تر څو د بودیجې لویو ستونزو په اړه ورسره
خبرې وکړي او حل یې کړي 391.د  2014کال د اکتوبر له  1څخه د  2015کال د مارچ تر  31م پورې
د کلینیکونو په بشپړ ډول  140کارکوونکي روزل شوي دي .د  2015کال د اپریل  1او جون تر منځ د
روزل شوو کارکوونکو د هرو دریو میاشتو پایلې تراوسه نشته .آیاالتو سیګار ته وویل چې دوی به د
 2016جنوري پورې نور  15مرکزونه حکومت ته وسپاري INL 392.د  2014کال په اکتوبر کې د نشه
يي توکو د تقاضا کمښت برنامه لپاره د کولمبو پالن سره له  7.6میلیونه ډالرو څخه زیاته مرسته وکړه.
393
تراوسه پورې یې د  2014مالي کال او  2015مالي کال د بودیجو مرسته یا ژمنه کړې ده.

د نشه يي توکو پر وړاندې مبارزه کې د خلکو همکاري

سرچینه :د کولمبو پالن د سکرتریت ویب پاڼه ،تاریخ،www.colombo-plan.org ،
الس رسی 4/7/2014؛ د بهرنیو چارو وزارت ،INL ،د نشه يي توکو د کنټرول
د نړیوالې ستراتیژۍ راپور 1 :ګڼه ،د نشه يي توکو او کیمیاوي موادو کنټرول،
 ،3/2013مخ .20

 INLد هیواد په کچه د نشه يي توکو پر وړاندې مبارزه کې د خلکو همکارۍ ( )CNCEبرنامه سره مالي
مرسته کوي ،چې موخه یې د کوکنارو کښت راکمول ،د عامه پوهاوي په لوړولو سره د نشه یي توکو د
استعمال مخنیوی او د حاللو حاصالتو د تولید هڅول دي 394.له  2013راهیسې  INLپه نوموړي برنامه
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 8.6میلیون ډالر مصرف کړي دي .دغه برنامه د  2015کال د اپریل په 4مه د شاوخوا  1.6میلیونه ډالره
395
اضافي لګښت سره د یو کال لپاره وغځول شو.
د برنامه د برخې په توګه ،د سیارې د رسنیزو اړیکو دفتر ،چې قراردادي دی ،د رسنیزو کمپاینونو
اغیزمنتوب څیړي .خپل  42راپورټران یې د والیتونو په ډیرو برخو کې ځای په ځای کړي چې د کښت
د کچو پر بنسټ له  1درجې څخه تر  4درجې پورې درجه بندي شوي دي او د نشه يي توکو پر وړاندې
د مبارزې پالیسیو او پیغامونو د وضعیت په اړه معلومات راټولوي او د خلکو زهنیتونه سنجوي .ددې
396
سربیره ،د سیارې دفتر د مخاطبانو راپورونو سره د کمپاینونو اغیزمنتوب ارزوي.
د سیارې دفتر په رسنیو کې د نشه يي توکو پر وړاندې د مبارزې اړوندو موادو د مقدار او ډول څارنه
هم کوي او د ارزونې اساسي موندنو څخه د هر ډول بدلونونو (مثبت یا منفي) ارزونه کوي 397.د رسنیو
ددغه کمپاین اغیزمنتوب څرګند نه دی INL .سیګار ته وویل چې په ځینو سیمو کې چې د نشه يي توکو
پر وړاندې د مبارزې رسنۍ شته د تریاکو په کښت کې یې کمښت راغلی ،خو په هغو سیمو کې چې امنیت
او حکومتداري تراوسه ګواښ دی ،د کښت شمیر لوړ شوی یا په هماغه کچه پاتې دی 398.د  INLپه مالي
مرسته د خپلواکې ارزونې د پیغام جوړونې برنامه د برنامه له لومړیو څخه تراوسه پورې نه دی ترسره
شوی ،خو په  2008کال کې د همدغه ډول کمپاین ارزونې څرګنده کړه چې د”[ CNد نشه يي توکو پر
وړاندې د مبارزې] عامه پوهاوي کمپاینونه په تجزیه کې اغیزمن نه دي او ،او د بریالیتوب د چانسونو
لوړولو لپاره ،اړتیا ده چې ( )iد حالل کلیوالي اقتصادی پراختیا سره همغږي تر څو د تریاکو د کوکنارو
کښت لپاره بدیل چمتو شي او ( )iiاو د جزا (د تخریب په ګډون) د منلو وړ ګواښونه ورسره مل وي ”.د
 CNCEپه اړه د الزیاتو معلوماتو لپاره ،د متحده ایالتو کانګرس ته د سیګار د  2015کال د اپریل درې
میاشتنی راپور وګورئ.

د نشه يي توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت ظرفیت جوړونه

 MCNد  2014کال په فبروري کې له  INLسره تفاهم لیک ( )MOUالسلیک کړ چې د  18میاشتو
لپاره یې د ظرفیت جوړونې برنامه تمدید او د  24سیمه ییزو ملي سالکارانو لپاره بودیجه چمتو کوي
تر څو په  MCNکې د ظرفیت په جوړولو کې مرسته وکړي 400.په وروستیو دریو میاشتو کېINL ،
سیګار ته وویل چې د  MCNد ظرفیت جوړونې د پرمختګ ارزونې په موخه د  2015کال په فبروري
کې د اجراتو د اندازې پالن ( )PMPبشپړ کړی دی 401.همدارنګه INL ،پدغو دریو میاشتو کې سیګار
ته معلومات ورکړل چې تراوسه ددغه برنامه لپاره په لمړي  PMPکار کوي او د  2015کال په اګست
کې به دغه سند بشپړ شي .د برنامه د تمدید مهال ویش د  2015کال سپتمبر ټاکل شوی دی INL 402.د
 MCNتکرار شوی پروپوزل ګوري تر څو د لنډ او اوږدمهالو کورسونو لړۍ په الره واچوي چې د سیمه
پوهنتونو لخوا به درس ورکول کیږي چې موخه به یې د کار اړوند مهارتونو او په عمومي ډول د MCN
403
د کارکوونکو ظرفیت لوړول وي.
 INLد  MCNد عامه مالي مدیریت سیستم د خپلواک خطر ارزونه ترسره کړه .په راپور کې
ځانګړې کمۍ په ګوته شوي چې په مالي راپور جوړونه کې د موادو د غلطې یادونې ،د عملیاتو ناوړتیا
او نااغیزمتوب او له قوانینو او مقرراتو سره نه مطابقت لپاره ځواک لوړوي 404.د ځانګړې اندیښنې
405
ساحې داخلي کنټرول ،د برنامه مدیریت او څآرنه او د ثابتې شتنمۍ مدیریت دی.

د امریکا متحده ایالتونو کانګرس لپاره رپورټ

I

د  2015د جوالی 30
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د والي په مشرۍ د له مینځه وړو برنامه

 INLد والي په مشرۍ د تخریب ( )GLEبرنامه ته بودیجه ورکوي چې د کال په بیالبیلو وختونو کې
ترسره کیږي چې د هر والیت د کښت په دورې په تړاو لري MCN .متراکمې پایلې پیدا کوي چې په
ورپسې د  UNODCلخوا تصدیق کیږي 406.د  UNODCد  2015کال د جون راپور څرګندوي چې
د تخریب بشپړه پایلې 407په هلمند کې د  2,079هکتاره او په کندهار کې  640هکتاره په شمول 3,322
هکتاره ده 408.ددغو دریو میاشتو پر مهال INL ،د نشه يي توکو پر وړاندې مبارزې ته د نشه یي توکو په
409
نهه تولیدي والیتونو کې د  GLEد پیل د لګښت په موخه  236,500ډالره د پیشکۍ په توګه ورکړل.
د  GLEپه اړه د ال زیاتو معلوماتو لپاره ، ،د متحده ایالتو کانګرس ته د سیګار د  2015کال د اپریل
درې میاشتنی راپور ووینئ.

د ښه اجراکوونکي نوښت

د  INLد ښه اجراکوونکي نوښت ( )GPIد  MCNد هڅو مالتړ کوي چې د نشه يي توکو پر وړاندې د
مبارزې والیتي فعالیت وهڅوي .د اصلي  GPIله شرایطو سره سم ،چې د  2014کال د اګست له 30مې
راهیسې روان دی ،یو والیت هر کال د  GPIد پراختیايي پروژو د مالي مالتړ لپاره هغه وخت وړ بلل
کیدو چې د  UNODCلخوا د کوکنارو څخه پاک وضعیت تایید یې ترالسه کړی وی یا یې د تیر کال د
کچې په پرتله له  %10څخه زیات په کښت کې کموالی راغلی وو 410.د  2014کال په اګست کېINL ،
او  MCNدوهم  GPIاعالن کړو ،چې د “ښه اجراکوونکو” لپاره د جایزې کټګورۍ پکې زیاتې شوي تر
څو خلکو ته الس رسی او د قانون تطبیق پکې شامل کړي ،د  2015–2014د کوکنارو د کښت په فصل
411
کې پیل او د یوه والیت مقدار له  1میلیون ډالرو څخه  500,000ډالرو ته راکمه شوه.
 INLسیګار ته وویل چې  GPIخپله لومړۍ د  GPI IIد پروژې د تکرار کمیټې ( )PRCغونډه
د  2015کال په مارچ کې ترسره کړه تر څو هغه پروژې چې د والیتونو لخوا وړاندیز شوي تصدیق
کړي .د  GPI IIدوهمه غونډه د  2015کال په مۍ میاشت کې په الره واچول شوه .د  INLله راپور سره
سم GPI ،تمه لري چې  GPI IIپروژو لپاره چې د  2015کال په جواليي کې بشپړې شوې د پروژې د
طرحې د پالنونو لومړۍ مسؤده جوړه کړي .د  2015کال د مئ په 31مه ،له  108میلیونو څخه په زیات
ارزښت د  GPIبشپړې  222پروژې تایید شوي دي .شاوخوا  170پروژې بشپړې شوي 48 ،روانې وې
413
او څلور بشپړیدو ته نږدې وې 412.د  GPI II PMPاوس مهال د جوړیدو په حال کې دی.
 INLډاډ ورکوي چې د  GPIبرنامه الندې وړاندیز شوې پروژې د منځګړیتوب د سال له الرې د
متحده ایالتو حکومت له نور کار سره په ټکر کې نه دي INL .او د هغه تطبیق کوونکي همکاران له
 USAIDسره سال کوي تر څو اشتباهاتو مخه ونیسي لکه ورته کار چې یو ډول ګټې اخیستونکي ولري
یا د سیالۍ فعالیتونه وړاندې کوي ،او له امکان سره سم بشپړونکي فعالیتونه ترسره کړي .د افغانستان
او پاکستان لپاره د متحده ایالتو ځانګړی استازی د نشه يي توکو پر وړاندې د مبارزې د دوامدارو کاري
ګروپونو کوربه وو تر څو په څو برنامو کې د همغږۍ ساتلو لپاره له متحده ایالتو،DEA ،DOD ،
414
 USAIDاو نورو اړوندو ادارو څځه د منځګړیتوب کارکوونکي سره یو ځای کړي.
 INLد خپلو برنامو چې له بزګرانو سره مرسته کوي او د کوکنارو کښت راکموي د څارنې او
ارزونې لپاره دریم لوری ګمارلی دی 415.دریم لوري خپلې موندنې په یوه راپور کې  INLوړاندې کړې
چې درې میاشتې وروسته خپور شو .ددوی له څیړنو سره سم ،پدې نږدې وختونو کې هیڅ برنامه نه شي
کولی چې د تریاکو کښت راکم کړي ،خو هغه برنامې چې د عایدو وده زیاتوي په اوږد مهال کې د تریاکو
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د کښت د کچې راکمولو لپاره زمینه برابرولی شي 416.د راتلونکو برنامو لپاره ددوی ځینې طرح شوې
سپارښتنې چې د تریاکو کښت راکم کړي دا دي:
•د دودیزو کرهنیزو تولیداتو استعمال ،لکه میوه ،پسته ،انګور او نورو تلپاتې د باغدارۍ حاصالت
له ښو جوړو شوو بازارونو سره;
•د بزګرانو او بازارونو تر منځ د پیاوړو اړیکو رامنځ ته کول;
•د ساده ،ارزانو او په آسانۍ سره د الس رسي وړ ټکنالوژیو استعمال؛ او
417
•له کافي بزګرانو سره نښلیدل تر څو بازاري صنعت وده وکړي او ثابت پاتې شي.
په راپور کې دا هم راغلي چې ددغو سپارښتنو پر بنسټ پروژې ښايي ځانګړې مالي مرستې ته اړتیا
ونلري ،بلکې ښايي د هغوی د موندنې جوړ شوي ثبت او په هیواد کې له حاالتو سره سمې بریالۍ شي .له
اوسنیو شرایطو سره سم ،په هلمند او کندهار کې د پراخ تخریب د پالیسې د بندولو سپارښتنه وکړه 419.په
راپور کې د نورو څیړونکو موندنې هم انعکاس شوي چې هغوی هم د تخریب د درولو مالتړ کوي پرته
420
“په هغو سیمو کې چې قانوني اقتصادي له مخکې څخه شته دی او ژوند کافي معیشیت وړاندې کوي”.

بدیل پراختیا/بدیل معیشیت

د  USAIDد بدیل پراختیا برنامې له هیوادونو سره د مرستې له الرې د متحده ایالتو د نشه يي توکو پر
وړاندې د مبارزې موخو مالتړ کوي چې نشه يي توکو د تولید پر ځای اقتصادي بدیل رامنځ ته کړي.
422
 INLپه ډیرو سیمو کې د کمښت وړندې کولو او د بدیل پرمختګ په شمول د برنامو مالي مالتړ کوي.
 INLسیګار ته وویل چې دوی له  USAIDسره دومداره همغږي لري تر څو ډاډ ورکړل شي چې د INL
په مالتړ د بدیل پرمختګ هڅې په افغانستان کې د روا معیشت او د کلیو پراختیا په برخه کې د USAID
423
تیرې او روانې پانګونې بشپړوي.
421

د افغانستان د حکومتولۍ او بدیل معیشیت پیاوړتیا

 INLد نشه يي توکو د قاچاق پر وړاندې په مبارزې کې د خپلو هڅو د یوې برخې په توګه د بدیل معیشیت
برنامو مالتړ کوي 424.د آغاخان غیر دولتي بنیاد او د هغه همکاران د  11.9میلیونه ډالرو د افغانستان
د حکومتدارۍ او د بدیل معشیت ( )SAGALالندې فعالیتونه پلي کوي چې له  INLڅخه یې ترالسه
کړی دی 425.پلي کوونکي د خپلواکو پروژو پرته د الندې پنځو موخو په پام کې نیولو سره فعالیتونه
ترسره کوي:
•د لوړ ځواک د حالل کښت د سیستمونو د کرهنیزو حاصالتو ښه کول
•د حالل کښت سیستمونو لپاره د اقتصادي بیاراستنیدنې لوړول
•مالي امکاناتو ته د بزګرانو د الس رسي ښه کول
•د خطر الندې خلکو د زیانمنیدو راکمول چې په حرام اقتصاد کې بوخت دي
•د سیمه ییزې حکومتدارۍ د سیستمونو ښه کول
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جدول 3.16

د بدیل معشیت برنامې
اداره
د بهرنیو چارو
وزارت
USAID

د پروژې نوم
د افغانستان د حکومتولۍ او د بدیل معیشیت پیاوړتیا ()SAGAL

د پیل وخت

د پای وخت

ټولټال اټکل شوی
لګښت (ډالر)

د  6/25/2015پورې مجموعي
مصرفونه (ډالر)

7/21/2014

1/20/2016

$11,884,816

*$6,162,146

د سوداګریزې باغدارۍ او کرنې د بازار موندنې برنامه ()CHAMP

2/1/2010

12/30/2016

45,296,184

43,394,354

USAID

د شمال ،ختیځ او لویدیځ لپاره د اقتصادي بدیل د پر مخ بیولو
فعالیتونه ()IDEA-NEW

3/2/2009

9/30/2015

159,878,589

152,961,457

USAID

کندهار فوډ زون ()KFZ

7/31/2013

8/30/2015

18,695,804

15,896,000

USAID
USAID
USAID

د کرنیزې پراختیا سیمه ایزه برنامه ( – )RADPسهیل
د کرنیزې پراختیا سیمه ایزه برنامه ( – )RADPشمال
د کرنیزې پراختیا سیمه ایزه برنامه ( – )RADPلویدیځ

10/7/2013
5/21/2014
8/10/2014

10/6/2018
5/20/2019
8/9/2019

125,075,172
78,429,714
69,973,376

30,507,818
7,776,412
6,259,278

یادونه* :د 6/25/2015پایلې .د USAIDځینې لیست شوو برنامو دواړه د بدیل پراختیا او کرنیز پرمختګ بودیجې ترالسه کړي دي.
سرچینه ،USAID :د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب7/12/2015 ،؛  ،INLد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب 6/25/2015 ،او 9/24/2014؛  ،USAIDد سیګار ارزونې ته ځواب.7/12/2015 ،

د  SAGALفعالیتونه د هلمند او کندهار په ګډون په  16والیتونو کې پلي کیږي INL 426.سیګار ته
427
وویل چې تر دې دمه  6.2میلیونه ډالر لګول شوي دي.
د  INLله راپور سره سم ،د  SAGALفعالیتونه به د  GPI IIلپاره د مالتړ په ګډون د متحده ایالتو د
حکومت لخوا د حالل معیشیت او د کلیو پراختیا په برخه کې تیرې او روانې پانګونې بشپړې کړي .که
چیرې امکان ولري SAGAL ،به د  GPI IIپروژې ډیر غیر متمرکز انتخاب او د نومونې د پروسې
428
مالتړ وکړي تر څو د کلیوالي ټولنې د اړتیاوو په پیژندنه کې ښه والی رامنځ ته شي.
 3.16جدول د  SAGALاو د بدیل معشیت نورو برنامو په اړه د مالي معلوماتو خالصه وړاندې کوي.

کندهار فوډ زون

د کندهار د فوډ زون ( )KFZد  USAIDد  $18.7میلیونو پروژه ده ،چې د بیا رغونې او پراختیا
نړیوالې ادارې ( )IRDلخوا د  INLپه ګډه ستراتیژي او نږدې همغږۍ پلې کیږي .د  KFZپروژه د
429
کندهار په ولسوالیو کې د کوکنارو د فعاالنو د پیژندنې او په نښه کولو لپاره طرحه شوې ده.
د  2015کال د جنوري په  26مه  IRDد غلطو کړنو له امله د  USAIDلخوا له کاره لیری کړی
شوو 430.د  USAIDد څار عمومي دفتر د  IRDد غلطو کړنو په هکله څیړنې وکړې چې د متحده ایاالتو
حکومت ته د لوړو بیو د وړاندې کولو تور پرې ولږیدو 431.د  IRDد کار په ځنډولو د رڼا اچولو پر مهال
 USAIDد یوه عامه نړیوال سازمان سره په نښلونکې برنامه څارنه کوله USAID .په خپل راپور کې
سیګار ته په تیرو دریو میاشتو کې ویلي چې د یوه سازمان د انتخابولو پروسه روانه ده چې د  2015کال
د جوالی په  30نیټه به پای ته ورسیږي او امکان لري چې دا پروسه ناکامه شي USAID 432.د 2015
کال د جون په  22مه نیته د  IRDله کاره لیري کول پریخودل .له دې کار سره  IRDد نوو پروژو او
پراختیایي وړتیا په السته راوړلو کې بیرته ګډون وکړو .په پایله کې  USAIDد  KFZیو میاشتینی بی
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بیې پروژه د  2015کال د آګست په 20مه نیټه پورې پلې کړه؛ په دې کار سره له نړیوال عامه ارګان څخه
ډډه وشوه او  IRDد  KFZد یو کلن نښلونکي پروژې د عملي کولو لپاره غوره شو .تر څنګ یې د KFZ
433
د فعالیتونو په وړاندې د خنډنو د رامنځته کیدو او د پرسونل او قراردادونو د لغو کیدلو خطر کم شو.
په تیرې درې میاشتینی دوره کې  USAIDد  KFZپروژه د  6میلونو ډالرو په کچه وغځوله؛ او په
روانو دریو میاشتو کې د هغوی د بودیجې  3.7میلونه ډالره مصرف کړي دي 434.د  2015کال د جنوري
څخه تر مارچ پورې یې د  MCNد لوپوړو چارواکو لپاره څلور روزنیز پړاوونه بشپړ کړه تر څو د
معشیت بیالبیلو الرو د موندنو لپاره ستراتیژیک پالن او پالیسی ته پراختیا ورکړي .په دې برنامه کې د
معشیت  12د بیالبیلو الرو چارو پروژې بشپړې شوې او له  11څخه  10د کانالونو او بیارغونې کړنې تر
435
سره شوي دي.

د کرنیزې پراختیا سیمه یزه برنامه

د کرنیزې پراختیا سیمه ییز برنامه ( )RADPد افغان بزګرو د اقتصادي پرمختګ په دوامداره کولو او
پراخولو کې مرسته کوي .د  RADPدرې پروژې د افغانستان په سویلي ،لویدیځې او شمالي برخو کې په
الر اچول شوي .دا پروژې د حاصالتو او د معیشیت د الرو چارو د زیاتولو لپاره د بزګرو وړتیا ته د قوت
د بخلو په موخه کار کوي 436.د ارزښت زنځیر له طریقې څخه په ګټې اخیستنې سره دا پروژې د بزګرانو
او کرنیزې سوداګرۍ په برخو کې کار کوي ترڅو د تولیداتو د زنډولو ،پروسس کولو ،خرڅالو او د
437
ارزښت کرهنیز زنځیر په بشپړ پرمختګ کې د خنډونو مخه ونیسي.
-RADPسهیل د پنځو کالو د  125میلیونو ډالرو پروژه ده چې په هلمند ،کندهار ،زابل او اوزرګان
کې فعالیت کوي .دا پروژه د  2013کال د اکتوبر میاشت کې پیل شوې او د مهالویش پر اساس به د 2018
438
کال د اکتوبر په میاشت کې پای ته ورسیږي.
 – RADPسهیل تولیدوونکو ،اتحادیو ،سوداګرو او سوداګریو د ظرفیت یا وړتیا په لوړوالي تمرکز
کوي چې د مارکیټ غوښتنو ته د ځواب ویلو تر څنګ د ارزښت د کړیو د عناصرو تر منځ د اړیکو په
رامنځته کولو کې آسانتیا برابروي 439.د بیلګې په توګه دوکانونه ،سوداګر ،ژرندې او کرنیزې زیرمې .په
روانو دریو میاشتو کې  – RADPسهیل د غنمو په کښت ،د افتونو او پیښو ادارې ،تغذیې او د لوړو کچو
حاصالتو په برخه کې په زرګونو بزګرو ته روزنې ورکړې – RADP .سهیل د څارویو د ناروغیو د
سیمه ییزو واحدونو مالتړ هم کوي چې د څارویو واکسین او د ناروغیو درملنه پکې شامله ده .همدارنګه
ېې د څارویو د ډاکټرانو لپاره روزنیز برنامې په الر واچول چې د څارویو د روغتیایي پاملرنې خدمتونه
وړاندې کړي( .چې په ټولنو کې د څارویو روغتیایي کارکوونکي پکښې شامل وه تر څو د څارویو
441
لومړني معاینات او اساسي درملنه وکړي).
د -RADPسهیل د  78میلونو ډالرو پروژه د  2014کال د مئ په میاشت کې پیل شوې .دا پروژه
په بلخ ،جوزجان ،سمنګان ،بغالن ،کندز او بدخشان کې پلې کیږي 442او په پایله کې یې  3000بزګر د
روزنې په حال کې دي او  187د لوړې کچې حاصالتو غوښتونکي او شریکان په څو والیتونو کې پیژندل
443
شوي دي.
د  70میلیونو په کچه د -RADPلویدیځ پروژه خپل عملي کار د  2014کال په اګست میاشت کې په
هرات ،فراه او بادغیس کې پیل کړو .د  USAIDپه وینا ،دا د  value-chainتحلیل سرته رسوي تر
څو د -RADPلویدیځ مداخلې لپاره محدودې او ممکنې سیمې وپیژني 444.امنیتي وضعیت او د کرهڼې،
مالداری او اوبو لګولو وزارت سره د تفاهم لیک د السلیک ځنډیدو د -RADPلویدیځ په مهالویش او عملي
445
کیدو اغیزه کړې.
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د ارزښت زنځیر :د هغو شیانو او خدمتونو کچه
چې یو کرهڼیز تولید د هغې په واسطه له یوه
پټي څخه آخري مشتري یا مصرف کوونکي ته
رسیږي .پدې کې د ورودي اړتیاوو ،د پټي اصلي
تولید ،د حاصالتو له راټولولو وروسته زیرمه،
پروسس ،بازار موندنه او ترانسپورت ،عمده او
تجارتې پلورنې شاملې دي.

سرچینه :د سیګار ارزونې ته د  USAIDځواب.4/12/2015 ،

ا منیت

 USAIDسیګار ته د مارچ په میاشتې کې خبر ورکړ چې دوی د -RADPختیځ پروژې ته پالن
جوړوي چې په هغې کې به ننګرهار او ځینې نور والیتونه شامل وي ،د شمال ،ختیځ او لویدیځ لپاره د
اقتصادي الرو چارو فعال بدیلونو ( )IDEA-NEWنه وروسته د روان کال په آخر کې دا برنامه بند
شو .د -RADPختیځ پروژه د ارزښتي کړۍ په پیاوړي کولو تمرکز کوي (چې په هغې کې د ورودي
رسوونکو سره کار ،د بازار ساتونکي او نورې کرنیزې سوداګرۍ په ځانګړې توګه د جالل آباد په سیمو
446
کې سرته ورسیږي) چې له بزګرو سره به د مخامخ کارونو کچه ټیټه وي.
د  2015کال د جون په  30مه USAIDد -RADPشمال په پروژې مجموعا ً  7.8میلیونه ډالر ،په
-RADPسهیل یې  30.5میلیونه ډالر او په -RADPلویدیځ یې  6.3میلیونه ډالر لګولي دي 447.د معشیت
د بدیل ددې برنامه په هکله د لنډو معلوماتو د السته راوړلو لپاره ددې راپور په  128پاڼه کې 3.16جدول
وګورئ.

د سوداګریزې باغدارۍ او کرنیزې بازارموندنې برنامه

د سوداګریزې باغدارۍ او کرهڼیزې بازارموندنې برنامه ( )CHAMPد  45میلیونو ډالرو په ارزښت د
 USAIDبرنامه دی چې د کرهڼیزو تولیداتو د زیاتوالي او د خوړو د ثبات ،د بازار موندنې د فرصتونو
برابرولو او د کوکنارو د کښت د کموالي لپاره په الر اچول شوی CHAMP .د کلیوالي افغان بزګرو د
غربت په کموالي کار کړی چې دا کار یې بزګرو سره د لږ ارزښت لرونکو حاصالتو لکه غنم او جوارو
پر ځای د لوړ ارزښت لرونکو حاصالتو لکه میوې او شنې سبزۍ په کرلو د مرستې په کولو سره سرته
448
رسولی.
 CHAMPد افغانستان په  17والیتونو کې کار کړی چې د ښې عملي پایلې لرونکې کرهڼیزې
روزنې ،د زیرمو آسانتیاوې رامنځته کول لکه یخې کوټې او د ممیزو د وچولو آسانتیاو تر څنګ د
بزګرانو سره د انګورو دودیزو ځمکنیو باغونو نه په د ډیرو حاصالتو ورکوونکو لوړو باغونو بدل کړي.
 CHAMPد پټي د صادراتو په زیاتولو کې له بزګرانو سره د سوداګرو د اړیکو په پیدا کولو او سوداګرو
ته د لوړو بیو مارکیټونو په موندنه کې هم مرسته کوي CHAMP .ښځو ته په زیات شمیر فعالیتونو کې
ونډه ورکوي او هڅه کوي چې د کرهڼیز سکتور په اصلي برخه کې دوی ته ځای ورکړي 450.دغه برنامه
د  2016کال د دسمبر میاشتې پورې د دوه کالو لپاره وغځول شو تر څو د صادراتو د برخې ګټې پیاوړې
451
او افغاني صادرات په سیمه ییزو لویو بازارونو کې په کال کې  10,000متریک ټنو ته ورسوي.
 CHAMPپه شپږو (مڼې ،زرد آلو ،بادام ،انګور ،هندواڼې ،خربوزې او انار) ارزښت لرونکو کړیو
کې خپل فعالیتونو تر سره کوي 452.دا برنامه د باغونو او بازار موندنې په پیاوړتیا تمرکز کوي تر څو د
متحده عرب اماراتو او هند په څیر د لوړو بیو بازارنو لپاره د لوړ کیفیت لرونکو میوو تولیداتو ته وده
453
ورکړي.
د  2010کال راپدیخوا  CHAMPبیالبیلې السته راوړنې لري چې په هغې کې د  105,700بزګرانو
روزنه ،د  2,790ښځو روزنه ،د کرهڼیزو تخنیکونو پیاوړتیا؛ درې میلیونه ته نیږدې د نهالونو کیښودلو
او د ریښو وهلو په نتیجه کې  19,500بزګرانو ته ګټه رسول؛ او د  29,500ټنو په کچه او د  33میلیونو
ډالره په ارزښت نړیوالو بازارونو ته صادرات د لویو السته راوړنو له ډلې شمیرل کیږيCHAMP .
د  230زیرمو د جوړولو آسانتیا رامنځته کړه او د کرهڼیزې سوداګرۍ په برخه کې یې  7,500دندې
454
رامنځته کړې.
د  2015کال په لومړیو دریو میاشتو کې  CHAMPوکولی شوه چې د کابل ،کندهار ،کاپیسا ،پروان،
لوګر او وردګ والیتونو په سیمه ییزو ښوونځیو کې  792بزګرانو ته روزنې ورکړې چې په هغې ډله کې
 98ښځې هم شاملې وي .د  CHAMPد بزګرانو په سیمه ییزو ښونځیو کې ،ګډونکوونکي نوي کرهڼیز
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عملیات لکه د څانګو د چیلې اداره زده کوي او مډرن کرهڼیز وسایل السته راوړي .د  2015کال د مارچ
په میاشت کې  CHAMPد خوړو د ساتنې ،د خطرونو د څیړنې او د کنټرول مهمو ټکو په برخو کې
روزنیز برنامه پیل کړ .په فبروری میاشت کې د دوبۍ د ګل ګلفوډ په نندارې کې  CHAMPد اوه افغان
سوداګرو د ونډې اخیستنې آسانتیا برابره کړه .چې په پایله کې نږدې  3.8میلیونو ډالرو په ارزښت معاملو
455
ته الره برابره شوه او د اضافي تنظیماتو لپاره د  672,000ډالرو په ارزښت ځواک السته راوړل شو.
د  2015کال د جون میاشتې مې 30نیټې پورې د  CHAMPپروژو  43.4میلیونه ډالر لګولي 456.ددې
برنامه د مالي لنډو معلوماتو د السته راوړنې لپاره ددې راپور په  128پاڼه کې  3.16جدول وګورئ.

د شمال ،ختیځ او لویدیځ لپاره د اقتصادي بدیل پر مخ بیولو هڅونې

د  USAIDد  160میلیونو ډالرو د  IDEA-NEWبرنامه چې د  2009کال په مارچ کې پیل شوی ،د
هیواد په شمالي ،ختیځو او لویدیځو سیمو کې د حالل کرهڼیز اقتصاد د پراخوالي لپاره کار کوي 457.د
 2014کال راپدېخوا  IDEA-NEWخپلې هڅې په لویدیځو سیمو او د میوو او تازه سبزیجاتو په برخو
کې زیاتې کړي 458.د  USAIDد  IDEA-NEWبرنامه پلي کوونکی ددې لپاره افغان حکومت او نورو
ډونرانو ته مراجعه وکړه ځکه چې په ختیځ کې د ګوتو په شمیر سوداګرۍ د ښځو په واک کې دي ،او دوی
به دې کار سره وکولی شي چې د ټاکل شوو موخو لپاره د ښځینه سوداګرو په هکله په ارزښت لرونکي
کړیو کې مالومات را ټول کړي 459.د یوې میاشتې په اوږدو کې د سالنګ په الره د بریښنا د نه موجودیت
460
او په ځینو ځانګړو سیمو کې د ناامنی له امله د ځینو فعالیتونو بشپړیدل ځنډول شوي.
د  IDEA-NEWپه یوه ارزونې کې راغلي دي چې د  IDEA-NEWد برنامه د څارنې او ارزونې
هیڅ ډول غوره شوي میکانیزم د بیالبیلو پروژو د فعالیتونو په لړ کې د کوکنارو په کښت کومه اغیزه نه ده
اچولې 461.که ننګرهار د بیلګې په توګه د یوې څیړنیزې مطالعې په توګه په نظر کې ونیسو نو په راپور
کې لیدل کیږي چې ددې برنامه په اوږدو کې د کوکنارو د کښت کچه لوړه شوې 462.راپور څرګندوي چې
د  IDEA-NEWد څارنې اغیزه د الندې مسایلو له کبله پیچلې ده:
•د والیت په ځینو سیمو کې نا امني
•د پرمختګ په برخه کې د مرستې پرته نور داسې عوامل شته دي چې د کوکنارو د کښت په
کموالي کې مرسته کوي
463
•په سیمه کې د نورو نړیوالو ادارو بی شمیره مداخلې

د  2015کال د جون میاشتې 30مې نیټې پورې  USAIDد  IDEA-NEWفعالیتونو لپاره 153.0
میلیونه ډالر لګولي 464.د  IDEA-NEWاو د بدیل معشیت د نورو برنامو مالي معلوماتو لپاره ددې راپور
په  128پاڼه کې  3.16جدول ووینئ .په مهربانی سره د  IDEA-NEWپه هکله د نورو معلوماتو لپاره
د  2015کال د اپریل په میاشت کې د متحده ایالتو کانګرس ته د سیګار درې میاشتینی وړاندې شوی
راپور وګورئ.

د مخنیوي عملیات او پایلې

 DODراپور ورکړی چې د  2015کال د اپریل له  1نیټې نه د جون تر  22نیټې پورې افغان امنیتي
ځواکو او د قانون د پیاوړتیا ادارو د نشه يي توکو د بندیز یا مخنیوي  50عملیاتونه اجرا کړي چې د 66
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لومړني کیمیاوي مواد :داسې مواد دي چې د نشه
يي توکو او نشه یي اعتیاد دواګانو په جوړولو
کښې ترې کار اخیستل کیږي.

سرچینه“ ،UNODC :د کیمیاوي او لومړنیو موادو د څو ژبو قاموس.viii ،2009 ”،

وګړو د نیولو پایله لري .په دې عملیاتو کې منظم کشفیات ،او د پلټنې عملیات شامل وه .سږ کال د متحده
ایاالتونو ځواکونو افغانانو ته د لوجستیکي او استخباراتي مالتړ د نشه يي توکو پر وړاندې د مبارزې
فعالیتونه له امله بند کړی دی .که څه هم  DEAد افغان تخصصي څیړنیزو واحدونو د مشورې ورکول او
مالتړ ته دوام ورکړی .د متحده ایاالتو ځواکونه تر اوسه پورې د افغان ځانګړي عملیاتو قطعه ()SMW
465
ته لوژستیکي مالتړ برابروي.
د مخنیوي زیات شمیر فعالیتونه په ختیځو او د پالزمینې په سیمه ییزو برخو کې ترسره شوي .پخوا به
بندیزونه او مخنیويو په سویلي سیمه ییزو برخه تمرکز کولو ،ځکه چې اکثریت کوکنار په سویلي سیمو کې
وده ،پروسس او له افغانستان نه بهر قاچاق کیږي DOD .ویلي دي چې په بندیزونو یا نیونو او عملیاتو کې
د دوامداره کموالي رامنځته کیدل د ایتالف د کموالي پایله ده ،په ختیځ او د پالزمینې شاوخوا سیمو کې د
مخنیوي ځواکونو لپاره خطر دومره زیات نه دی لکه څومره چې په سویلي برخو کې دی .ایتالفي ځواکونه
( او د متحده ایاالتو نظامي ځواکونه) د نشه يي توکو پر وړاندې مبارزې اوس مهال هیڅ ډول عملیات نه
466
ترسره کوي.
د افغانستان د نشه يي توکو پر وړاندې د مبارزې پولیسو ( )CNPAتر څنګ هغه افغان ارګانونه
چې د نشه يي توکو د مخنیوي فعالیتونه ترسره کوي د  ABP, ANA, ANPاو د پولیسو د خاصې قطعې
عمومي ریاست ( )GDPSUدي .د منځګړو ادارو عناصر چې د منځګړو عملیاتو د همغږۍ مرکز
( )IOCCپکښې شامل دی ،د افغان او  RSګډو مخنیونکو هڅو کې خپل مالتړ ته دوام ورکړی.
د  IOCCنظامي او د قانون د پیاوړتیا ګډې ډیټا نه د نشه يي توکو د یاغی عناصرو په وړاندې په
عملیات کې د یوه مالتړ په حیث کارول کیږي DOD .سیګار ته خبر ورکړې چې  IOCCبه د جون
په پای کې وتړل شي DOD 467.د امنیت د ښه والي او په افغانستان کې د ثبات په راپور کې لیکلي دي
چې له  CNPAسره به نړیوالې مرستې په ځانګړې توګه د متحده ایالتو لخوا په  2016کال کې د توقع
په اساس په ډیرې حیرانوونکي ډول کمې شي 468.د مالي مالتړ دا کموالی به د  CNPAپه موثریت ډیره
بده اغیزه وکړي ،خو که افغان دولت وکولی شي چې ددې مصارفو د پوره کوله لپاره عاید السته راوړي
ستونزه به کمه وي .د هیواد د بودیجې په هکله د بحث لپاره ددې راپور د اقتصادي او ټولنیز پرمختګ په
برخه کې  165پاڼه وګورئ.
 DODسیګار ته ویلي چې دوی د نشه يي توکو د منځګړیتوب ګډ سیمه ییز واحد ()RNIFC
پرانیستی تر څو د نشه يي توکو سوداګرۍ پر وړاندې مبارزه وکړي چې په افغانستان کې د متحده
ایالتو نظامي ځواک په وړتیاوو کې کموالی رامنځته کړی RNIFC.په بحرین کې موقعیت لري چې
په منځیني ختیځ او ختیځې افریقا د سمندر په کښتیو کې افغان هیرویین لیږد په نښه کوي او حملې پرې
کوي RNIFC .د سیمیزو همکارو هیوادو سره په راتلونکو عملیاتو کې د همغږۍ او همکارۍ لپاره
469
ونښلول شي.
په دې دوره کې هم د افغان عملیاتو پر مهال د الندنیو غیر قانوني نشه يي توکو د نیولو پایلو راپور
ورکړل شوی:
• 3,980کیلوګرام تریاک
• 675کیلوګرام هیرویین
• 1,208کیلو چرس
470
• 80کیلوګرامه لومړني کیمیاوي مواد
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جدول 3.17

د مخنیونې پایلې 2008 ،مالي کال – لومړۍ ربع  2015مالي کال
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

*2015

ټولټال

د عملیاتو شمیر

136

282

263

624

669

518

333

222

3,047

نیول شوي کسان

49

190

484

862

535

386

441

318

3,265

نیول شوي چرس (کیلوګرام)

241,353

58,677

25,044

182,213

183,776

37,826

19,088

15,528

763,505

نیول شوي هیرویین (کیلوګرام)

277

576

8,392

10,982

3,441

2,489

3,052

1,676

30,885

نیول شوي مورفین (کیلوګرام)

409

5,195

2,279

18,040

10,042

11,067

5,925

505

53,462

15,361

79,110

49,750

98,327

70,814

41,350

38,307

23,647

416,666

نیول شوي تریاک (کیلوګرام)
نیول شوي لومړني کیمیاوي مواد
(کیلوګرام)

4,709

93,031

20,397

122,150

130,846

36,250

53,184

234,981

695,548

یادونه* :د مالي کال د یوې برخې پایلې یوازې تر  6/22/2015پورې .یو کیلوګرام = شاوخوا  2.2پاونډ .د سیګار څیړنې د نشه یي کیمایي توکو د نیونې لپاره د  2015مالي کال کال په را ټولې شوې ډیټا کې یوه بی نظمي موندلې .رسنیو ته د راپور له رسیدو
وړاندې باید  DODدا شمیر تصدیق کړی وی.
سرچینه ،DOD :د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.6/29/2015 ،

لکه څنګه چې په  3.17جدول کې ښودل شوي ،د مخنیوي پایلې د  2012کال راپدبخوا په کمیدو دي.
د  DODله راپور سره سم افغان کشفیاتي مرکزونو د نشه يي توکو پر وړاندې په مبارزه کې د
ایتالفي ځواکونو له مرستې پرته پیچلې څیړنې او عملیات په بریالیتوب سره سرته رسولي .که څه هم د
ایتالفي ځواکونو کموالي د نشه يي توکو پر وړاندې د مخنیوي عملیاتو په برخه کې د افغانستان په وړتیا
په ځانګړې توګه په کندهار او هلمند والیتونو کې اغیزه کړې .د نشه يي توکو پر وړاندې د مبارزې د
ګډ جوړ شوي ډیټابیس پر اساس ،ټول ټال په  2011مالي کال کې د  %46.6په کچه د نشه يي توکو پر
وړاندې عملیات له  624نه په  2014مالي کال کې د ایتالفي ځواکونو په وتلو سره  333عملیاتو ته ټیټ
شوي ،او تر څنګ یې په نیول شوو هیرویینو د  2011مالي کال را په دیخوا د  %72په کچه له 10,982
کیلوګرامو څخه د  2014مالي کاله پورې د  3,052کیلوګرامو په کچه کموالی راغلی .د  2011مالي کال
کې په هلمند او کندهار کې  %75ټول هغه عملیات چې د نشه يي توکو پر وړاندې تر سره شوي وه ،په
471
 2014مالي کال کې هماغو والیتو کې په ترسره شوو عملیاتو کې  %32کموالی رامنځته شوی.

د هوایی چلند مالتړ

د  INLپه وینا ،بهرنیو چارو وزارت د نشه يي توکو پر وړاندې مبارزې د  DEAد مالتړ لپاره د 163.5
ساعتونو الوتنې کړي (چې په هغې کې د الوتنې  108ساعته د نشه يي توکو پر وړاندې د مبارزې په هڅو
کې شوي او د الوتنې  55.5ساعته د ( )NIUیا د مخنیونې افغان ملي واحد د مالتړ او د  DEAد مسافرو
د لیږد لپاره ترسره شوي)  159ناڅاپي حملې ،د  879پرسونل لیږد او د  64,645په کچه د کارګو لیږد
ترسره شوی .د  INLد کابل ټیم لپاره د  35.4ساعتونو الوتنې ترسره شوي 472.د کندهار په هوایي ډګر
کې د  INLهوایي څانګه په رسمي توګه د  2015کال د جون په 27مه نیټه وتړل شوه 473.دې څانګې په
سویلي افغانستان کې د  DEAد مالتړ لپاره ګرځنده مالي مرستې برابرولې .د  INLپر اساس ،دنشه يي
توکو پر وړاندې افغان ځانګړي روزل شوي پولیس به په دې سیمه کې د  NIUد هغه غونډه سره یوځای
474
عملیاتو ته دوام ورکوي چې د کندهار د سیمه ایز قانون د پیاوړتیا په مرکز کې موقعیت لري.
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حکومتولي
د  2015د جون تر  30پورې متحده ایاالتو په افغانستان کې د حکومتولۍ او اقتصادي پراختیا مالتړ
لپاره نږدې  31.8میلیارده ډالر چمتو کړي دي .د دغه تمویل ډیری برخه چې له  18.6میلیارده ډالرو
ډیر کیږي د اقتصادي مالتړ صندوق ( )ESFته مختص شوي و چې د بهرنیو چارو وزارت او
د نړیوالې پراختیا لپاره د متحده ایاالتو ادارې ( )USAIDلخوا اداره کیږي.

مهمې پېښې

د ولسي جرګې د کاري مودې پای ته رسیدو څخه  60-30ورځې دمخه ټاکنو لپاره د قانوني اړتیا
سربیره ،په ټاکنیزو اصالحاتو د ولسمشر اشرف غني او اجرایه رییس عبدهللا عبدهللا ترمینځ دوامداره
اختالف د پارلماني ټاکنو د مهالویش کولو ځنډ المل شو 475.که څه هم د ولسي جرګې کاري موده
د  2015د جون په  22نیټه پای ته ورسیده ،خو ټاکنې ترسره نشوې 476.د جون په  19نیټه ولسمشر غني
اعالن وکړ چې ولسي جرګه به ترهغه وخت پورې خپل کار ته دوام ورکوي چې ټاکنې ترسره شي او
477
پایلې یې روښانه شي .ولسمشر دا هم وویل چې د یوې میاشتې په لړ کې به د ټاکنو نیټه اعالن شي.
د جون په  22نیټه طالبانو په پارلمان ځانمرګی برید ترسره کړ او دا یوازې یو څو شیبې وړاندې له
هغه وو چې د ولسمشر دوهم معاون د باور رایی اخیستو لپاره دفاع وزارت ته د ملي یووالي حکومت
478
نوماند وزیر معصوم ستانکزی پارلمان ته ورپیژانده.
د جوالی په  4نیټه ولسي جرګې معصوم ستانکزي ته د دفاع وزارت لپاره د باور رایی ورنکړه.
ستانکزی چې د میی میاشتې راپدیخوا د دفاع سرپرست وزیر وو او له هغې وړاندې یې د سولې عالي
شورا د داراالنشا رییس په حیث دنده ترسره کړې وه ،د باور لپاره اړین  107رایو څخه یوازې  84رایی
479
خپلې کړې .د دفاع وزارت ( )MODد نهه میاشتو راپدیخوا تایید شوی وزیر نلري.
د جوالی په  7نیټه د افغان دولت پالوي او افغان طالبانو په پاکستان کې سره وکتل چې د افغانستان
د بهرنیو چارو وزارت دې کتنې ته د “سولې لومړۍ رسمي ناستې” نوم ورکړ 480.طلوع نیوز راپور
ورکړ چې په پالوي کې د بهرنیو چارو وزارت معین حکمت کرزی شامل و 481.د متحده ایاالتو او چین
چارواکو ناسته کې د څارونکو په حیث ګډون کړی وو .پاکستاني چارواکو وویل چې افغان دولت او
طالبانو موافقه کړې چې بیا سره وګوري او “د سولې او پخالینې لپاره د ګټور چاپیلایر رامینځته کولو په
موخه خبرو اترو” ته دوام ورکړي 482.د راپورونو له مخې د طالبانو او حقاني شبکې لوړپوړو مشرانو په
483
ناسته کې ګډون کړی وو.
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د سولې خبرو اترو په اړه د وینا پرمهال غني وویل چې د دغه خبرو دوهم دور به ممکن د جوالی
پای او اګست پیل ترمینځ پیښ شي .د غنې له خولې را اخیستل شوي چې طالبانو ته یې “وروڼه” ویل او
وې ویل چې “طالبان افغانان دي ،دوی بهرنیان ندي .دوی باید [افغان دولت] ته خپلې اندیښنې په لیکلي
بڼه وسپاري ځکه چې په نړۍ کې هیڅ کومه داسې مسله شتون نلري چې د خبرو له الرې حل نکړی
484
شي .د دې مسلې حل جګړه نده”.
داسې نښو شتون درلود چې د خبرو اترو په اړه طالبان په دوه ډلو ویشل شوي و .د مثال په توګه،
د طالبانو اړوند یوې ویب پاڼې لومړي مخ کالم کې دغه خبرې اترې رد شوې وې مګر وروسته بیا پرته
له کوم توضیحاتو څخه دغه مینځپانګه حذف شوې وه 485.په هرصورت ،د جوالی په  15د راپورونو
له مخې د طالبانو مشر مال عمر د خبرو اترو څخه د “سیاسي هڅو” او “سوله ایز الرو” په حیث یادونه
486
کړې چې د “نیواک پای ته رسولو” مشروع طریقه ده.
پدې ربع کې د نړۍ قضا پروژې خپل د قانون حاکمیت لړلیک  2015خپور کړ چې افغانستان ته
د  102ارزول شوي هیوادونو ترمینځ د دوهم ترټولو خراب درجه ورکړل شوې .بشپړه نمره د کټګوریو
یو ترکیب و .افغانستان د حکومت ځواک ،خالص حکومت ،او نظم او امنیت په برخه کې کټګوریو
محدوده کې د دې په ټیټو نمرو کې غوره فعالیت کړی ،مګر د فساد نه شتون او جنایی قضا په کټګوریو
487
کې ترټولو خراب.

د افغانستان نوی حکومت
د ټاکنیز اصالحاتو ننګوونې

د  2014ولسمشرۍ ټاکنو چې نړیوالو څارونکو له خولې د پام وړ فساد پکې و ،د ټاکنیزو اصالحاتو
لپاره د افغانستان اړتیا برجسته کړه 488.لکه څنګه چې په جون کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي په نښه
کړي“ ،په دیموکراتیک پروسه د افغان وګړو له سره باور پیدا کولو لپاره هراړخیز ټاکنیز اصالحات
489
خورا مهم دي”.
د ټاکنیزې پروسې له سره بشپړ ارزول د واک شریکولو معاملې یوه مرکزي برخه وه چې د متحده
ایاالتو په مینځګړیتوب د ولسمشر غني او د هغه سیال اجرایه رییس عبدهللا ترمینځ د ولسمشرۍ
ستونزمنو ټانکو وروسته وشوه .د  2014د سپتمبر تړون چې د ملي یووالي حکومت د رامینځته کیدو
المل شو دا موارد پکې و )1( :د ټاکنیز اصالحاتو لپاره د یوه ځانګړي کمیسون سمدستي رامینځته کول
چې بیا د دغه کمیسون اصالحات د  2015کال د پارلماني ټاکنو دمخه پلي شي او ( )2ټولو افغان ښاریانو
ته هر څومره ژر چې امکان ولري د بریښنایی پیژند پاڼو (تذکرو) ویشل 490.په هرصورت د بهرنیو
چارو وزارت په وینا ،د دې ربع په جریان کې افغان دولت د ټاکنیز اصالحاتو په برخه کې یوازې یو څه
491
پرمختګ کړی دی.
د مارچ په  21نیټه د ولسمشر دفتر اعالن وکړ چې غني د ټاکنیز اصالحاتو ځانګړی کمیسون
( )SERCرامینځته کړی دی .د بیان له مخې ،غني  SERCرامینځته کړ ترڅو د افغانستان ټاکنیز
سیسټم کې “بنسټیز اصالحات” راولي ،د قانون حاکمیت او دیموکراتیک پروسه پیاوړې کړي ،او
د ټاکنیزو قوانینو او مقرراتو څخه د سرغړونې مخه ونیسي .تر د جوالی  16پورې نه و چې غني
493
د  SERCبشپړ ګومارنې اعالن کړي 492.د جوالی په  22نیټه  SERCخپل کار پیل کړ.
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د  2009کال راهیسې پالنونو شتون درلود چې په رایو یا ټاکنو کې د درغلۍ فرصتونو کمولو لپاره
د بیومیتریک پیژند کارتونه (ای – تذکره یا بریښنایی تزکره) معرفي شي .دا پالنونه د لوژستیکي
ستونزو او په نوموړي کارتونو د افغان تابعیت ښودلو لپاره کاریدونکي ټکو یا اصالحاتو پرسر اختالف
له امله وځنډیدل USAID 494.په کابل کې د  90ورځو یوه پیلوټ ازمیښت مالتړ کاوه په کوم کې چې
د کورنیو چارو وزارت ( )MOIڅخه معلومات راټولول.التړ کاوه په کوم کې چې د کورنیو چارو
وزارت د بریښنایی تذکرې مالتړ لپاره د ملکي کارمندانو او د هغوی د کورند بریښنایی تذکرې مالتړ
لپاره د ملکي کارمندانو او د هغوی د کورنیو څخه معلومات راټولول 495.د افغان دولت د بریښنایی
تذکرې ګروپ هم د ملګرو ملتونو پراختیا برنامې ( )UNDPد  ELECT IIبرنامې سره کار کاوه
ترڅو د راتلونکي پارلماني ټاکنو لپاره د کابل ښار انګړ کې یوه پیلوټ پروژه پرمخ ویسي .د بریښنایی
تذکرو هدف دا و چې د وګړو یا نفوس ډیټا رامینځته کړي ترڅو د ټاکنو خپلواک کمیسون ( )IECبیا
496
د بیومیتریک ډیټا سره د بریښنایی پیژند پر بنسټ د رایی ورکونکو لیست جوړ کړي.
په هرصورت ،د دې ربع جریان کې د بریښنایی تذکرو پیلوټ پروژې د پام وړ پرمختګ ندی کړی.
د جون په  28نیټه  USAIDد پرمختګ نه شتون او د افغان دولت ادارو روښانه ژمنتیا نه شتون له
امله د نوموړې برنامې تمویل ودراو .د بهرنیو چارو وزارت په وینا ،داسې بریښي چې اروپای اتحادیه
د پروژې د معاشاتو تمویل ته دوام ورکوي 497.د جوالی په پیل کې د بریښنایی تذکرو پروژې عمومي
رییس وویل چې غني د برنامې ګړندي کولو او د ډونرانو هڅولو لپاره د نوي شوي حرکت امر وکړ.
عمومي رییس ویل چې بریښنایی تذکرې باید د “لوی شمیر اتباعو” لپاره چمتو وي ،په استثنا د 2019
498
کال د ولسمشرۍ راتلونکي ټاکنو ځنډونو څخه.
نړیوالو ډونرانو د ټاکنیز مهالویش نه شتون او د ټاکنیز اصالحاتو په لور د غیرکافي پرمختګ له امله
د افغانستان ټاکنیزو نهادونو لپاره خپل تمویل او مرستې کمې کړي دي .په پایله کې  IECاو د ټاکنیزو
شکایاتو خپلواک کمیسون ( )IECCد کارمندانو د کمولو پروسه پیل کړې او داسې الرې ارزوي ترڅو
میاشتني لګښتونه راکم کړي ،پداسې حال کې چې د افغان دولت بودجې له الرې د متمم تمویل په لټه
499
کې دي.

پیلي ګومارنې

د اپریل په  1نیټه د ولسمشر دوهم معاون محمد سرور دانش پارلمان ته د دفاع وزارت او لوی څارنوالۍ
نوماندانو د پام وړ استثنا سره د کابینې  16نوماندان وروپیژندل 500.ولسي جرګې د اپریل په  18ټول
 16نوماندانو ته د باور رایه ورکړه .په انفرادي نوماندانو د نورو توضیحاتو لپاره  147–146مخونه
501
وګورئ.
د جوالی په  1نیټه دانش ولسي جرګې ته د دفاع وزارت ،مرکزي بانک ،او د افغانستان سترې
محکمې دوه قاضي نوماندان وروپیژندل 502.د سترې محکمې نوماندانو کې د افغانستان په تاریخ کې
لومړی ځل یوه میرمن شامله وه .په هرصورت ،د جوالی په  4پارلمان د دفاع وزارت نوماند رد کړ
او د جوالی په  8یې د سترې محکمې لپاره میرمن نومانده رد کړه 503.د جوالی په  8پارلمان د مرکزي
504
بانک رییس او د سترې محکمې نارینه نوماند ته د باور رایه ورکړه.
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د اپریل  27او جون  7ترمینځ غني د عبدهللا په موافقت سره  18والیان وګومارل .د جون تر
 23پورې د ملي یووالي حکومت د  34والیتونو څخه د  21لپاره والیان ګومارلي دي 505.د غور او
دایکندي والیتونو لپاره میرمنې والیانې ګومارل شوي ،مګر الریونونو د دایکوندي والیت د والي د کار
506
پیل کولو مخه ونیوله.

د افغان دولت بودجې سره د متحده ایاالتو مرسته
د مستقیم بودجې تړونونو لنډیز

د مستقیم بودجې مرسته :د ډونرانو هغه مرسته
چې د افغان دولت پالنونو سره په لیکه کې وي،
د افغان دولت بودجې اسنادو کې شامل شوي وي،
او د پارلمان لخوا مختص شوي وي او د افغان
خزانې سیسټم له الرې اداره شي .د مستقیم بودجې
مرسته یا د ډونر او افغان دولت نهادونو ترمینځ
مستقیم دوه اړخیز تړونونو له الرې ورکول کیږي
یا د څو ډونرانو وجهي صندوقونو له الرې.
د بودجې پرته مرسته :د ډونرانو هغه مرسته
چې د افغان ملي بودجې چوکاټ څخه بهر وي او
د افغان دولت سیستمونو له الرې نه اداره کیږي.

سرچینه :سیګار ،د امریکا متحده ایاالتونو کانګرس ته درې میاشتنی رپورټ،
 ،7/30/2014مخ 130؛ د مالیه وزارت“ ،د لیږد او وروسته لپاره د مرستې
د مدیریت پالیسي ،12/10/2012 ”،مخ .8

د افغانانو لومړیتوبونو له مخې د حکومتولۍ پرمختګ او د پراختیا هڅو په لیکه کولو لپاره نړیوال
ډونرانو د  2010کابل کنفرانس کې ژمنه وکړه چې د ملکي پراختیا مرسته چې د افغان دولت له الرې
مستقیم بودجه ده تر  %50لوړه کړي 507.ډونرانو ،د متحده ایاالتو پشمول دغه ژمنه د جوالی  2012ټوکیو
508
کنفرانس کې او بیا وروسته د دسمبر  2014لندن کنفرانس کې تکرار کړه.
لکه څنګه چې په جدول  3.18کې ښودل شوي USAID ،تمه لري شاوخوا  1میلیارد ډالر
د مستقیم دوه اړخیزې مرستې فعال برنامو کې مصرف کړي .نوموړې اداره دا تمه هم لري چې
د افغانستان بیارغونې وجهي صندوق ( )ARTFسره  1.9میلیارد ډالر مرسته وکړي ،د هغه 1.37
میلیارد ډالرو دبره چې د  USAIDاو نړیوال بانک ترمینځ د مخکینۍ بالعوضه مرستې تړون الندې
یې مصرف کړي دي USAID 509.د افغانستان زیربنا وجهي صندوق ( )AITFکې  105میلیون ډالر
510
مصرف کړي دي.
د متحده ایاالتو دولت په مارچ کې اعالن وکړ چې د افغان ملي دفاع او امنیتي ځواکونو ()ANDSF
مالتړ لپاره د تمویل په لټه کې دی ،پشمول د اردو او پولیسو ،لږترلږه د  2017اوږدو پورې تر
د  352,000پرسونل 511.د امریکا دفاع وزارت ( )DODد  2015مالي کال ( )FYبودجه کې
د  ANDSFلپاره د  4.1میلیارد ډالرو غوښتنه کړې او السته یې راوړي دي 512،چې دغه مقدار به
د  2015په اوږدو کې د پای ځواک  352,000شمیر پرسونل ټیکاو کې مرسته وکړي ،او د FY 2016
بودجه کې د  3.8میلیارد ډالرو غوښتنه کړې 513.مخکې په  2012شیکاګو کنفرانس کې نړیوالې ټولنې
ژمنه وکړه چې افغان امنیتي ځواکونه د خپلې اټکل شوې  4.1میلیارد ډالرو کلنۍ بودجې سره له مالي
514
پلوه مالتړ کړي .په هرصورت ،دا اټکل شوې بودجه د  228,500پرسونل کم شوي ځواک لپاره وه.
د سپتمبر  2014والز غونډه کې ،د ناټو متحدینو او ملګرو تر د  2017پای پورې د ANDSF
مالي ټیکاو ته د پام وړ مرستې او راتلونکي  10کلونو لپاره د مالي پلوه د  ANDSFثبات سره مرستې
ته خپله ژمنه له سره تازه کړه .نړیوالې ټولنې د نږدې  €1میلیارد یورو اضافي مرستې چې شاوخوا
 1.29میلیارد ډالر کیږي ،په کلني ډول د  2015څخه تر د  2017پای پورې د  ANDSFثبات لپاره
515
ژمنه کړې.
په  2015کې د امریکا دفاع وزارت د افغانستان لپاره د  UNDPد قانون او نظم وجهي صندوق
( )LOTFAله الرې  MOIته د پولیسو د معاشاتو ورکولو لپاره د  108میلیون ډالرو مرستې تمه
کوي 516.دا د تیر کال د شاوخوا  308میلیون ډالرو مرستې څخه د پام وړ کموالی و 517.دغه کموالی
ممکن لدې امله و چې نورو نړیوال ډونرانو  LOTFAته خپلې مرستې ډیرې کړې دي 518.نیویارک
ټایمز په تیر دسمبر کې راپور ورکړ چې غني غوښتنه کړې د  LOTFAاداره د شپږ میاشتو په موده
کې افغان دولت ته وسپارل شي 519.د جون په  30د کورنیو چارو وزارت اعالن وکړ چې LOTFA
به د  18میاشتو لپاره وغزول شي ،چې لدغه مودې وروسته به د کورنیو چارو وزارت د پولیسو
520
د معاشاتو د ورکړې بشپړ مدیریت په خپل الس کې واخلي.
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جدول 3.18

د  USAIDد مستقیم بودجې برنامې
د پروژې/وجهي صندوق سرلیک

د افغان دولت د مستقیم بودجې
ملګری

ځانګړی
بانکي
حساب؟

د پیل نیټه

د پای نیټه

ټولټال اټکل شوی
لګښت (ډالر)

تر 6/30/2015
پورې مجموعي
مصرفونه (ډالر)

له دولت څخه دولت ته دوه اړخیزې پروژې
د بریښنا د انتقال غزولو او اتصال پروژه ()PTEC

د افغانستان بریښنا شرکت
()DABS

هو

1/1/2013

12/31/2018

$670,000,000

$36,791,897

د روغتیا خدماتو ( )PCHبرنامې لپاره د ملګرتیا
قراردادونه

د عامې روغتیا وزارت

هو

7/20/2008

12/31/2015

259,663,247

220,355,890

د کجکي واحد  2پروژه (د کجکي بند هایدرو پاور
کارځای کې د ټوربین جنریټر واحد  2نصب)

DABS

هو

4/22/2013

12/31/2015

75,000,000

28,198,416

لومړنی تعلیم او سواد او مسلکي تعلیم او روزنه ()BELT
ـ د ټولنې میشته تعلیم†

د معارف وزارت ()EOM

هو

10/29/2013

3/10/2015

56,000,000

0

د افغانستان د کاري ځواک پراختیا پروژه ()AWDP

MOE

هو

9/18/2013

4/3/2016

30,000,000

664,275

لومړنی تعلیم او سواد او مسلکي تعلیم او روزنه ()BELT
ـ د درسي کتابونو چاپ او توزیع†

MOE

هو

11/16/2011

12/31/2014

26,996,813

24,436,268

د ای – دولت د سرچینې مرکز ()EGRC

د مخابراتو او معلوماتي
ټیکنالوژۍ وزارت

هو

8/28/2013

6/1/2016

3,900,000

30,000

د څو ډونرانو وجهي صندوقونه
د افغانستان د بیارغونې وجهي صندوق ()ARTF
(اوسنی قرارداد ورکړه یا اوارډ)*

ډیری

نورې

3/31/2012

3/31/2017

1,900,000,000

1,058,302,620

د افغانستان د زیربنا وجهي صندوق (**)AITF

ډیری

نورې

3/7/2013

3/6/2018

105,670,184

105,000,000

یادونه:
† هغه برنامې چې نورې فعال ندي.
*  USAID ARTFته یو مخکینی اوارډ درلود چې د  2012مارچ کې راټول شو او ټولټال  1,371,991,195ډالر لګښت یې درلود .دا مهال د  ARTFڅخه مجموعي مصرفونه  2,430,293,815ډالر دي.
** د  2014اکتوبر په  USAID ،9د  AITFڅخه  179,500,000ډالر بیرته مکلف کړي دي.
سرچینه ،USIAD :د سیګار د معلوماتو غوښتنو ته ځوابونه 6/25/2015 ،او .7/12/2015

لدې کبله چې سیګار دمخه موندلي د کورنیو چارو وزارت د داخلي کنټرول میکانیزمونه د دې کار
لپاره کافي ندي ،سیګار باور لري چې د  LOTFAڅخه د پولیسو تادیاتو مستقیم مالي مرستې ته د افغان
دولت ته لیږد به جدي خطرونه رامینځته کړي .سیګار د مستقیم مرستې مخالف ندی ،مګر باور لري
چې دا ډول یو حرکت باید د داخلي کنټرولونو سخته لیکه ولري چې ډاډ وړاندې کړي چې نوموړې پیسې
521
د اړوند مقاصدو لپاره مصرفیږي.
د امریکا دفاع وزارت هم تمه لري پدې کال کې شاوخوا  1.6میلیارد ډالر د افغانستان دفاع وزارت
522
مستقیم مرستو او شاوخوا  553میلیون ډالر د کورنیو چارو وزارت مستقیم مرستو کې ورکړي.
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د مستقیم بودجې ملکي مرسته

 USAIDد ( )1افغان دولت اوه نهادونو سره دوه اړخیز تړونونو او ( )2د څو ډونرانو دوه وجهي
صندوقونو  ARTFاو  AITFله الرې د مستقیم بودجې ملکي مرسته چمتو کوي 523.د  USAIDپه وینا،
د ټولې دوه اړخیزې مرستې فنډونه د هرې برنامې لپاره د مالیه وزارت لخوا رامینځته شوي جال بانکي
524
حسابونو کې ایښودل کیږي.
 ARTFچې د نړیوال بانک لخوا اداره کیږي ،د افغان دولت عملیاتو ،د پالیسي اصالحاتو ،او ملي
525
لومړیتوب برنامو مالتړ لپاره د افغان دولت دواړه عملیاتي او پراختیایی بودجې ته فنډونه چمتو کوي.
د څو ډونرانو وجهي صندوق  AITFچې د آسیا پراختیایی بانک لخوا اداره کیږي ،په افغانستان کې
د زیربنا پروژو لپاره مرسته همغږي کوي 526.د  USAIDپه وینا ،د مستقیم بودجې مرستې ډیری
برخه د څو ډونرانو وجهي صندوقونو په ځانګړي توګه  ARTFله الرې پرمخ ځي او همداسې به دوام
527
ولري.
د  USAIDپه وینا ،نړیوال بانک د  ARTFد اداره کونکي په حیث د پام وړ خطرونو سره
د  ARTFفنډونو د مخکیدو لږترلږه کولو لپاره سیستماتیک الرې په کار اچوي .پدې کې د خطرونو په
نښه کولو ،څیړلو ،تحلیل کولو او بیا د خطرونو په ګوته کولو او نظارت کولو لپاره پالیسیانې ،کړنالرې
او عملونه شامل دي .نړیوال بانک افغان دولت ته تخنیکي مرسته چمتو کوي ترڅو ډاډ ترالسه کړي چې
528
ورته سیسټمونه په کار اچول شوي او پیاوړي دي.
متحده ایاالت د افغان دولت سره له نږدې کار کوي ترڅو د  ARTFله الرې وړاندې کیدونکی
د  USAIDد ادارې الندې نوښت ،د  800میلیون ډالرو اداره کولو لپاره د پایلو کاري چوکاټ او پلي
کیدونکی تړون رامینځته کړي 529.د نوې پراختیا ملګرتیا ( )NDPد غني د اصالحاتو اجنډا مالتړ لپاره
د څلور کالو هڅونکې برنامه ده .دا برنامه په تیره ربع کې اعالن شوه او دا به دمخه بودجه شوې یا
غوښتل شوی تمویل وکاروي 530.افغان دولت په پیلي ډول د مالي ثبات ،فساد سره مبارزې ،او د غربت یا
لوږې کمولو اړخونه د  NDPپراساس د لومړیتوب په حیث په نښه کړي دي .د بهرنیو چارو وزارت په
وینا ،راتلونکې مرحله د ځانګړي پایلو رامینځته کول دي چې دولت به یې پدغه برخو کې د ترالسه کولو
531
په لټه کې شي ترڅو د هڅونکي فنډونو ترالسه کولو جوګه شي.

 ANDSFته د مستقیم بودجې مرسته

د مستقیم بودجې مرستې لویه برخه د افغان امنیتي ځواکونو لپاره ده .د امریکا دفاع وزارت افغان دولت
ته د مستقیم بودجې مرسته ( )1د دفاع وزارت او کورنیو چارو وزارت ته د افغانستان امنیتي ځواکونو
فنډ ( )ASFFڅخه مستقیم مرستو او ( )2د څو ډونرانو  LOTFAته د  ASFFمرستو له الرې چمتو
کوي 532.د  UNDPلخوا اداره کیدونکي  LOTFAاساسا د افغان ملي پولیسو ( )ANPمعاشات او
تشویقي تادیات ورکوي 533.د مستقیم مرستې تمویل د مالیه وزارت ته چمتو کیږي ،چې دا بیا د اړتیا له
534
مخې دغه مرسته د دفاع وزارت او د کورنیو چارو وزارت ته مختص کوي.
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درې میاشتني مهم ټکي

د مستقیم بودجې مرسته
د  USAIDپه وینا ،په دوه اړخیز ډول د مستقیم بودجې مرستې چمتو کولو
او د څو ډونرانو وجهي صندوق له الرې چې د عامه نړیوال نهادونو لخوا
اداره کیږي ،کې ټیکاو او ضعفونه دواړه شتون لري.
د دوه اړخیزې مستقیم بودجې مرسته کې ټیکاو او ضعفونه په الندې
ډول دي:
ټیکاو
•د افغان دولت سره د پراختیا اندیښنو باندې غوره ډیالوګ یا خبرې
اترې هڅوي او د سرچینو د مصرفولو څرنګوالي او دا چې کله
مصرف شي پدې اړه د لید اړوند اساسي دخالت تریوې کچې
برابروي.
•د بودجې پرته مرستې په پرتله ډیره مؤثره کیدی شي او لګښت یې
کم وي.
• USAIDته اجازه ورکوي د فعالیت شاخصونو/مرحلو له الرې
د سیکتور په کچه پالیسیانو او برنامو باندې اغیزه ولري.
•د شراکت اجرا لپاره قوي ژمنه په ګوته کوي.
•د افغان دولت بشري او نهادي ظرفیت جوړوي.
•د مستقیم بودجې نوې پروژو د پیل کولو دمخه د پام وړ خطراتو
پیژندلو لپاره د عامه مالي مدیریت خطر ارزونې ترسره شوي دي؛
او د مستقیم بودجې تړون کې د پروژې ځانګړي خطر کمولو اقدامات
ترکیب شوي دي.
ضعفونه
•د برنامو بشپړولو لپاره د افغان دولت ظرفیت ضعیف دی او ډیری
وختونه د برنامې اهدافو بشپړولو لپاره د پالن شوي وخت څخه ډیر ته
اړتیا دي.
•د خطر کمولو لپاره د بهرني اداره کیدونکي پروژې مدیریت واحدونو
کارول یا د افغان دولت ملکي کارمندانو ضعیف ظرفیت د ظرفیت
جوړونه کموي.
•د مدیریت د پام وړ بار یا دروندوالی ورپیژني او د USAID
د کارمندانو لپاره ډیر کار رامینځته کوي.
•د امنیتي اندیښنو له کبله د  USAIDد سفر کولو وړتیا نه درلودل
د  USAIDد فعالیتونو مستقیم نظارت مخه نیسي ( USAIDیادونه
کوي چې دا د بودجې پرته مرستې فعالیتونو باندې هم اغیزه کوي).
•په کوربه هیواد کې سیاسي بدلونونه د فعالیتونو پلي کول ځنډولی شي.
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د عامه نړیوال نهاد لخوا اداره کیدونکي څو ډونرانو وجهي صندوق له
الرې د مستقیم بودجې مرستې چمتو کولو ټیکاو او ضعفونه په الندې ډول دي.
ټیکاو
•د افغان دولت ملکیت هڅوي.
•ډونرانو ته اجازه ورکوي خپلې مرستې په لیکه کړي او هڅې همغږي
کړي .د مثال په توګه ،د افغانستان د زیربنا پانګوونې لپاره اړتیا
په راتلونکي درې کلونو کې  4میلیارد ډالر اټکل شوې ،چې د یو
یووستوي تمویل ادارې یا تمویل لپاره د افغان دولت هاخوا دهAITF .
نړیوالې ټولنې الره برابروي چې دغه پانګونه شونې کړي.
•د مدیریت بار د  USAIDڅخه عامه نړیوال نهاد ته لیږدوي.
•د ځانګړي پلي کولو او تمویل میکانیزمونو رامینځته کولو او مزاکره
کولو او د اجرا کولو نظارت لپاره د  USAIDد کارمندانو د اوږو
بار کموي.
•مالي او پروګراماتیک بار عامه نړیوال نهاد ته لیږدوي.
ضعفونه
• USIADکنټرول له السه ورکوي ځکه چې دا فنډونه د نورو ډونرانو
مرستو سره ترکیب شوي دي.
•عامه نړیوال نهاد کولی شي د  USIADاضافي اړتیاوې رد کړي او
ممکن راپور ورکول محدود کړي.
•په پلي کولو ،نظارت او د معنی لرونکي پایلو تایید باندې لږ کنټرول.
•د متحده ایاالتو مرستو ته د پایلو نسبت ورکول ستونزمن وي ځکه چې
د  USAIDفنډونه د نورو ډونرانو فنډونو سره ترکیب وي.
•د پروژو په اوږدو کې د متحده ایاالتو د مرستو مصرف څرنګوالي په
535
اړه محدود تشخیص.
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په فبروري  2011کې د دفاع وزارت حسابدار د امنیتي لیږد ګډې قومانده – افغانستان ()CSTC-A
ته واک ورکړ چې د بودجې پراختیا او اجرا کولو ،د اکتساب پالن کولو او تدارکاتو برخو کې
د وزارتونو ظرفیت او وړتیا رامینځته کولو لپاره  ASFFڅخه د افغانستان دولت ته مستقیم مرستې چمتو
کړي .د دفاع وزارت او کورنیو چارو وزارت ته د  ASFFسرچینو ټولې مرستې  CSTC-Aاداره
کوي CSTC-A .د دغه فنډونو اجرا نظارت کوي او په رسمي ډول یې تفتیش کوي ترڅو د وزارتونو
ظرفیت وارزوي او د مستند محاسباتي کړنالرو سره د سمو کنټرولونو او اجابت څخه ډاډه شي په بیله بیا
د کلني ژمنې مکتوبونو کې شته وړاندوینو اجابت 536.د فنډونو کفایت لپاره د مصرفونو او د مصرفونو
نرخ یا د “مصرف سرعت” نظارت کولو لپاره  CSTC-Aد افغانستان د مالي مدیریت د معلوماتو سیسټم
537
( )AFMISاونۍ واره ډیټا بیاکتنه کوي.
 CSTC-Aد ګډوډیو په نښه کولو لپاره د  AFMISډیټا څیړي لکه د داسې توکو لپاره لګښتونه
چې  CSTC-Aیې نه مومي CSTC-A .د سمون لپاره کورنیو چارو وزارت او د دفاع وزارت ته
خپل موندلي ګډوډۍ راپور کوي 538.د  CSTC-Aهرډول چمتو شوی تمویل چې غلط کوډ شوی وي یا
539
د  30ورځو په موده کې اصالح نشي ،به د راتلونکي مصرفونو څخه ونیول شي.
 CSTC-Aخبر ورکوي چې د  AFMISډیټا د افغان وزارت کارمندانو لخوا دننه شوې ،نو د ډیټا
معتبریت په لویه کچه د سیسټم ډیټا دننه کولو کې د دوی کوشش او درستي پورې تړاو لري .د مثال
په توګه که چیرې یو لیږد یا انتقال حذف شوی وي ،نو  CSTC-Aبه الزاما لدغه څخه نه وي خبر کړل
شوی CSTC-A .نه پوهیږي چې ایا افغانان د  AFMISډیټا د معتبر کولو لپاره دوره ای ارزونې ترسره
کوي یا نه 540،مګر راپور ورکوي چې  CSTC-Aد  AFMISاونۍ وار بیاکتنې پرمخ وړي او “د امکان
541
تر حد پورې ډیټا معتبره کوي”.
د دفاع وزارت  1394مالي کال بودجې سره د  CSTC-Aټولټال مرسته شاوخوا  89.47میلیارد
542
افغانۍ ده (د ډالرو له مخې د تبادلې  56افغانیو نرخ په کارولو سره شاوخوا  1.6میلیارد ډالر).
د کورنیو چارو وزارت  1394مالي کال بودجې سره د  CSTC-Aټولټال مرسته  30.99میلیارد افغانۍ
543
ده (د ډالرو له مخې د تبادلې  56افغانیو نرخ په کارولو سره شاوخوا  553میلیارد ډالر).
د  1394ژمنې مکتوبونو د سونګ توکو خدماتو پشمول دمخه بودجې پرته مرستې مدیریت
 ANDSFته د اړولو لپاره د  CSTC-Aتکل بیانوي .د ژمنې مکتوبونو په وینا ،د دفاع وزارت لپاره
د اټکل له مخې د سونګ توکو خدماتو کلنی لګښت  262میلیون ډالر دی 544،پداسې حال کې چې
د کورنیو چارو وزارت لپاره  150میلیون ډالر اټکل شوی CSTC-A .د بودجې پرته سونګ توکو
د پیرود یا تدارک حق له ځانه ره لري 545.د ژمنې مکتوبونو کې  CSTC-Aد دواړه دفاع وزارت او
کورنیو چارو وزارت لپاره یادونه کړې چې د سونګ توکو پیرود او تحویلۍ کې فساد یا درغلي ځانګړې
546
اندیښنه ده.
سیګار د هغه جدي تورونو په اړه جنایی بازرسۍ ترسره کړې چې د دفاع وزارت د سونګ توکو
قرارداد کې د قراردادي د سازش ،نرخ ټاکلو او بډو له الرې فساد شوی دی ،د نورو معلوماتو لپاره
برخه  2مخ  60وګورئ 547.په تیره ربع کې ،ولسمشر غني د تدارکاتو پورې اړوند فساد تورونو په
تعقیب د افغان اردو لپاره د تیلو د راتلونکي درې کلونو لپاره د  800میلیون ډالرو قرارداد رده کړ .غني
وروسته لدې بازرسۍ هم په الره واچولې کله چې یې راپور ترالسه کړل د ګټونکي قراردادي داوطلبي
548
د بل احتمالي داوطلب څخه  215میلیون ډالر لوړه وه.
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د  CSTC-Aپه وینا ،د سونګ توکو د تدارکاتو بازرسي د دې المل شوه چې د سونګ توکو او نورو
توکو لپاره د مستقیم بودجې قرارداد کولو ته د بودجې پرته تدارکاتو لیږد ځینې حاالتو کې وخنډول شي
او  CSTC-Aاو افغان دولت اړ شول چې له سره یې وارزوي CSTC-A .د افغان دولت د تدارکاتو
پروسه وارزوله ترڅو د اجرا کولو ستونزې ،د ظرفیت نه شتون ،د افغانستان د تدارکاتو قانون مراعت
کولو کې پاتې راتلل او نورې سیستماتیک مسلې په ګوته کړي 549.د  1394ژمنې مکتوبونو کې دواړه
وزارتونه (د کورنیو چارو وزارت او دفاع وزارت) ،قرارداد شوي پلورونکي او د ایتالف نمایندګان
اړ دي چې په هرو دوه اونیو کې د سونګ توکو د قرارداد اسنادو بیاکتنه وکړي CSTC-A .غواړي
راتلونکی تمویل کم کړي که چیرې کوم یو پیرود د ژمنې لیک وړاندوینو پوره کولو کې پاتې راشي.
 CSTC-Aد تادیی او مهماتو پشمول سونګ توکو او نورو لومړیتوبونو باندې د تفتیش هڅې هم متمرکز
کړي دي 550.سربیره پردې CSTC-A ،د دواړه دفاع وزارت او کورنیو چارو وزارت لپاره د تدارکاتو
پالن کولو ،اجابت او اجرا کولو لپاره د تدارکاتو د تصویب اونۍ وار هییت ( )PABهم پلي کړی دی.
په  PABsکې د افغانستان د تدارکاتو ملي ادارې پالوی CSTC-A ،او هوډمن مالتړ ماموریت ،او
د اړوند وزارتونو د اکتساب او تدارکاتو نهادونه شامل دي .د  PABsهدف د ډاډ وړاندې کول دي چې
د تدارکاتو سمې پروسې ترسره کیږي پشمول د شرایطو دمخه پوره کولو اړتیاوې ،د داوطلبۍ ارزولو
551
کړنالرې ،او د داوطلبۍ د فرصتونو متمرکزه اعالنات.
په فبروري کې غني د ولسمشرۍ کمیسون الندې د تدارکاتو لوی قراردادونو مرکزي کولو لپاره
د تدارکاتو ملي کمیسون ( )NPCرامینځته کړ چې د “صداقت لپاره د بې ساري اعتبار” سره د افغان
مهم چارواکو یوه ډله ده 552.سیګار د متحده ایاالتو حکومت د هغه دوه نهادونو څخه یو دی چې د بې پري
مشاهده کونکو په حیث دغه ناستو کې ګډون کوي .د نور معلوماتو لپاره برخه  2مخ  57-56وګورئ.
د کورنیو چارو وزارت او د دفاع وزارت اړوند تدارکاتو پورې تړلي فساد کمولو لپاره د غني هڅې
د تدارکاتو پروسه ځنډنې کړې او هغه څه یې رامینځته کړي چې  CSTC-Aورته د “[افغان مالي کال]
 1394د تدارکاتو بحران” نوم ورکړی دی 553.د دفاع وزارت د  648اړتیاو څخه یوازې  266یې د دفاع
وزارت د اکتساب ادارې ته سپارل شوي او یوازې  31قراردادونه ورکړل شوي دي .د کورنیو چارو
وزارت هم ورته تجربې سره مخ دی چې  925معلومې اړتیاوې لري ،لدې څخه یوازې  209د کورنیو
چارو وزارت د تدارکاتو ریاست ته سپارل شوي او  47قراردادونه ورکړل شوي دي .د  CSTC-Aپه
وینا ،د تدارکاتو ځنډ د مستقیم بودجې تدارکاتو ته د بودجې پرته تدارکاتو په بریالي ډول انتقالولو کې شته
554
فرصتونه د پام وړ حد پورې محدودوي.
د ډونرانو او د کورنیو چارو وزارت ترمینځ د یوه تړون په تعقیب د  2014په دسمبر کې LOTFA
د ګرځنده تلیفونونو ته د موبایل پیسو تادیاتو له الرې د پولیسو د معاشاتو تادیه کولو اوږده پیلوټ برنامه
پای ته ورسوله 555.دغه برنامه په  2009کې پیل شوه کله چې د ګرځنده تلیفون شرکت روشن یو خدمت
وړاندیز کړ چې دا به په نوموړې برنامه کې ثبت پولیس خبروي چې د دوی معاش د ترالسه کولو لپاره
د روشن نمایندګي کې برابر شوی دی یا شتون لري 556.د موبایل پیسو برنامې هدف د معاشاتو ورکړه
کې د اداري فساد کمول و په ځانګړي توګه هغه سیمو کې چې بانکي اسانتیاوې نلري( .عموما په ورته
سیمو کې یو “باوري نماینده” په نغدي ډول معاشات ورکوي ،یو داسې سیسټم چې پخپله فساد ته الره
هواروي 557).د  CSTC-Aپه وینا ،د موبایل پیسو برنامې ډیری موانع درلودې ،پشمول د مالیه وزارت
او د افغان مرکزي بانک د مالتړ نه شتون ،بانکي سیسټم سره تړاو نه درلودل ،او د فنډونو مسؤلیت په
558
غاړه اخیستو کې د روشن پاتې راتلل کله چې به د هغه موبایل پیسو سیسټم ته دغه فنډونه انتقال شول.

د امریکا متحده ایالتونو کانګرس لپاره رپورټ

I

د  2015د جوالی 30

143

د مالیه وزیر اکلیل احمد حکیمي په  2015کې او بیا
وروسته د  ANDSFلپاره د ډونرانو د ژمنو همغږي کولو
لپاره د سفیرانو کچې د څار او همغږۍ څلورم جوړښت
په ګډه مشري کړ( .د بریدمل چاریټي ایډګر لخوا د امریکا
د دفاع وزارت عکس)

حکومتولي

د  LOTFAد موبایل پیسو پای ته رسیدو سربیره ،په پکتیکا والیت کې د نوي کابلبانک ()NKB
او د افغان بیسیم مخابرتي شرکت ( )AWCCترمینځ ملګرتیا له الرې د موبایل پیسو نوې برنامه پیل
شوې .د  CSTC-Aپه وینا ،دا نوې برنامه د مالیه وزارت او د غني لخوا مالتړ شوې .د دې نوې برنامې
لپاره سافټویر د کارونکو ترمینځ د مالي انتقاالتو الره برابروي په بیله بیا د نوم لیکنې پرمهال ورکړل
شوي بیومیتریک کارت په کارولو سره د پلورونکو څخه په فزیکي ډول د نغدي پیسو اخیستل .کارونکي
باید د پلورونکو یا بانک څخه د پیسو ایستلو لپاره بیومیتریک شناخت ،د ګوتو چاپ او ځانګړی رمز
وړاندې کړي CSTC-A .وویل چې دا نوی سیسټم د تفتیش وړ دی ځکه چې دا د افغان بانکي سیسټم
سره تړلی دی NKB ،د مالیه وزارت څخه د فنډونو د انتقال څخه وروسته مسؤلیت په غاړه اخلي ،نغدي
پیسې ترالسه کول دواړه د  NKBبانکي څانګو او د  AWCCجواز لرونکي پلورونکو سره شتون لري،
او دا د “ای – پیسو یا د بریښنایی پیسو” کارول هڅوي CSTC-A 559.پالن لري چې د غني د لید سره
په لیکه کې د موبایل پیسو تادیات د  ANPټولو هغه پرسونل ته وغزوي څوک چې د بانکونو له الرې
560
د فنډونو بریښنایی لیږد ته السرسی نلري.

ملي حاکمیت

د ټوکیو څو اړخیز حساب ورکولو کاري چوکاټ ( )TMAFپه افغانستان کې نړیوالې بوختیا لپاره
اوضاع برابروي او د څو اړخیز حساب ورکولو سنجش لپاره منل شوې وسیله ده 561.نړیوالې ټولنې
او افغان دولت په جوالی  2012کې د ټوکیو کنفرانس کې  TMAFباندې موافقت وکړ .د بهرنیو چارو
وزارت په وینا TMAF ،او اړوند شاخصونه د دې لپاره دي چې اصالحاتو ته د افغان دولت ژمنې
ارزولو لپاره افغان اتباعو ،نړیوال ډونرانو او نورو نړیوال څارونکو ته شته او چمتو میکانیزم برابر
کړي او یوه داسې وسیله ده چې له مخې یې ډونران د فوق العاده مقدار مرستې برابرولو ته دوام ورکول
تاییدوي .که چیرې افغان دولت په خپل فعالیت کې پاتې راځي ،نو دوام لرونکې مرسته د خطر سره مخ
562
کیدی شي.
نړیوال ډونرانو او افغان دولت د دسمبر  2014لندن کنفرانس کې موافقت وکړ چې  TMAFباید تازه
کړل شي ترڅو د  2015وروسته دوه وپوښي .افغان دولت او ډونران د تازه شوي کاري چوکاټ لپاره
تازه اهداف او شاخصونو په اړه غږیږي او پیښ لیک ورته برابروي .د تازه شوي کاري چوکاټ لپاره
هدف د سپتمبر په پیل کې په کابل کې د مهالویش شوي مشر چارواکو ناسته کې د دغه کاري چوکاټ
563
تصویب کول دي.

د ظرفیت جوړولو برنامې

د  USAIDد ظرفیت جوړولو برنامې غواړي چې د مستقیم بودجې مرستې لپاره د افغان وزارتونو
د چمتو والي وړتیا ،اداره کولو او محاسبې ته وده ورکړي .دا برنامې د افغان دولت نهادونو د پراخه
بشري او نهادي ظرفیت جوړولو مالتړ ته عمومي مرسته هم چمتو کوي 564.لکه څنګه چې په جدول
 3.19کې ښودل شوي ،په فعال برنامو کې د  USAIDد  31میلیون ډالرو د رهبریت ،مدیریت او
حکومتولۍ پروژه شامله ده چې غواړي د افغانستان مالي مدیریت سیسټمونه او د عامې روغتیا وزارت
او د معارف وزارت ظرفیت پیاوړی کړي ترڅو د مستقیم بودجې ډیرې شوې مرستې لپاره د  2010کابل
نړیوال کنفرانس کې وړاندې شوي اړتیاوې پوره کړي USAID 565.د ښځو چارو وزارت د نهادي
جوړښت او واکمند کولو پروژه هم تمویلوي ،دا د  15میلیون ډالرو پروژه د نورو شیانو ترمینځ
د وزارت سره مرسته کوي خپل مالي مدیریت پرمختللی کړي ،لکه څنګه چې د راتلونکې مستقیم بودجې
566
مرستې لپاره ورته اړتیا ده.
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جدول 3.19

په ملي کچه د  USAIDد ظرفیت جوړولو برنامې
د پروژې سرلیک

د افغان دولت ملګری

د رهبریت ،مدیریت او حکومتولۍ پروژه

د پای نیټه

د پیل نیټه

ټولټال اټکل شوی
لګښت (ډالر)

تر  6/30/2015پورې
مجموعي مصرفونه (ډالر)

د عامې روغتیا وزارت د معارف
وزارت

9/25/2012

6/30/2015

$38,341,106

$33,901,491

د افغانستان له حقوقي ادارو سره مرسته ()ALBA

پارلمان

3/28/2013

3/27/2018

24,990,827

9,458,073

د افغانستان د ښځو د چارو وزارتد تشکیالتو د بیاسمونې او
پیاوړتیا پروژه ()MORE

د ښځو چارو وزارت

12/20/2012

12/19/2015

سرچینه ،USAID :د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.7/12/2015 ،

د افغان وزارتونو هڅول ترڅو ملکي خدمت باندې ډیره تکیه وکړي او پر “موازي ملکي خدمت”
پورې وابستګي کمه کړي چې د لوړ رتبه غیر ملکي مامورینو د معاشاتو تادیه کولو ته د ځینې ډونر
تمویل شوي برنامو له الرې رامینځته شوی USAID ،پریکړه کړې چې مرسته د یو وستوي برنامو
څخه د پایلو لپاره د ظرفیت جوړولو ) ARTF (CBRبرنامې ته واړوي 567.متحده ایاالتو د CBR
د  112میلیون ډالرو په مالتړ  5میلیون ډالر مرسته کړې CBR 568.د حکومت په اوږدو کې د عامه
ادارې روان اصالحاتو ،د انتخاب شوي ملکي مامورینو روزنې ،او د وزارت اصالحاتو مالتړ لپاره
د محدود تخنیکي مرستې مالتړ کوي CBR 569.وزارتونو فرصت برابروي چې د بازار نرخ سره سم
570
د معاشاتو په برخه کې مهم بستونو ته د لوړ ظرفیت لرونکي کارمندان په دندو وګوماري.
د نړیوال بانک په وینا ،د خدمت عرضه کولو څلور لوی برخو کې د افغان دولت په اوږدو کې
د برنامې لپاره روښانه اړتیا ده ،د هغه وزارتونو لپاره چې اوس پکې برخه اخلي او  %50د شرایطو
وړ وزارتونه چې خپل د مخه شرایط پوره کولو غوښتنلیکونه یې سپارلي دي .مګر په اپریل کې نړیوال
بانک وموندل چې  CBRد غیر رضایت وړ پرمختګ کولو ته دوام ورکړی او خورا لوړ خطر له
ځانه سره لري .د پراختیا هدف ترالسه کولو په لور بشپړ پرمختګ د پروژې د ډیزاین ،ظرفیت مسلو
571
او سیاسي اقتصادي فاکتورونو له امله ځنډنې دی.
په فبروري کې ،نړیوال بانک د پروژې لپاره د پلي کولو روښانه ترتیباتو او د افغان دولت مشرتابه
لپاره اړتیا باندې موافقت؛  CBRته د وزارتونو د السرسي اسانولو؛ د  CBRد ملکي خدمت ګړندي
ګومارنې؛ د مسلکي شرکتونو د کارولو له الرې د مهم برخو لپاره مالتړ؛ او د ملکي مشاورینو لپاره
د معاش همغږي کولو په موخه د غني او د دولت مشر چارواکو سره وکتل .تمه کیږي د دغه ننګونو
572
رسمي کولو لپاره د مالیه وزارت د پروژې د بیا جوړښت غوښتنه وکړي.
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14,182,944

6,325,251

حکومتولي

ملي شورا

د ولسي جرګې د مودې پای ته رسیدو څخه  60-30ورځې دمخه ټاکنو لپاره د قانوني اړتیا سربیره ،دغه
موده د  2015د جون په  22پای ته ورسیده خو ټاکنې ترسره نه شوې 573.د جون په  19نیټه ولسمشر
غني اعالن وکړ چې ولسي جرګه به ترهغه وخت پورې خپل کار ته دوام ورکوي چې ټاکنې ترسره شي
574
او پایلې یې روښانه شي .ولسمشر دا هم وویل چې د یوې میاشتې په لړ کې به د ټاکنو نیټه اعالن شي.
ځینې قانون پوهان او قانون جوړونکي د پارلمان مودې غزولو لپاره د اجرایی قوې مشروعیت او د اړتیا
575
سره سم د ټاکنو ترسره کولو کې د اجرایی قوې پاتې راتلل تر پوښتنې الندې راولي.
د بهرنیو چارو وزارت په وینا ،د افغانستان پارلمان د ظرفیت ودې او سیاسي پوخوالي په ګوته
کولو یا ښودلو ته دوام ورکوي .پداسې حال کې چې پارلمان د اجرایه قوې سره د خپل قانوني حقوقو
د محافظت کولو وړتیا لري او په وزارتونو عامه نظر اچوي .په هرصورت ،د کارمندانو کوششونه،
576
فساد او د ټیټ تعلیم او تجربه د دې المل کیږي چې دغه نهاد زیانمنوي.
د اپریل په  18ولسي جرګې د غني او عبدهللا لخوا د کابینې نومول شوي  16غړي تایید کړل .پدغه
تایید شوي غړو کې شامل دي:
•د پولو او قبایلو چارو وزیر :محمد ګالب منګل ،د هلمند ،لغمان او پکتیکا والیتونو
پخوانی والي؛
•د تریاکو سره د مبارزې وزیر :آغلې سالمت عظیمي ،د افغانستان د بشري حقونو خپلواک
کمیسون د ماشومانو د حقونو څانګې پخوانۍ مشره؛
•د معارف وزیر :اسدهللا حنیف بلخي ،کویټ کې د فغانستان پخوانی سفیر؛
•د لوړو زده کړو وزیر :آغلې فریده مومند ،د کابل طب پوهنتون د پیډیاټریک څانګې
پخوانۍ مشره؛
•د اطالعاتو او کلتور وزیر :عبدالباري جهاني ،د امریکا غږ پخوانی ژورنالیست؛
•د عدلیه وزیر :عبدالبصیر انور ،د عامې روغتیا پخوانی معین؛
•د کار ،ټولنیزو چارو ،شهیدانو او معیوبینو ( )MOLSAMDوزیر :آغلې نسرین اوریاخیل،
په  2014کې د غني د کمپاین پخوانۍ غړې؛
•د عامه کارونو وزیر :محمود بلیغ ،د کابل پولتخنیک پوهنتون پخوانی استاد؛
•د ښاري پراختیا چارو وزیر :سید منصور نادري ،د افغانستان د افغان کرستال طبیعي زیرمو
وروستی رییس؛
•د ښځو چارو وزیر :آغلې دلبر نظري ،د سمنګان والیت څخه د پارلمان پخوانۍ غړې؛
•د سوداګرۍ او صنایع وزیر :همایون رسا ،د ولسمشر کرزي د کارمندانو رییس پخوانی معاون،
او د ملي امنیت د ریاست لپاره د مالتړ معاون؛
•د کرنې ،اوبو لګولو او مالدارۍ وزیر :اسدهللا ضمیر ،د کلیو د پراختیا وزیر پخوانی مالي
مشاور او د معارف وزارت پخوانی مشر مشاور؛
•د انرژي او اوبو وزیر :علي احمد عثماني ،په لویدیز افغانستان کې د اروپایی اتحادیې برنامو
لپاره پخوانی کوردیناتور یا همغږی کونکی؛
•د مخابراتو وزیر :عبدالرزاق واحدي ،د مالیه وزارت پخوانی معین؛
•د اقتصاد وزیر :عبدالستار مراد ،د کاپیسا والیت پخوانی والي؛
•د ټرانسپورټ او ملکي هوانوردۍ وزیر :ډاکټر محمدهللا بتاش ،د فاریاب والي او د ټرانسپورټ
577
او ملکي هوانوردۍ پخوانی معین.
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د  USAIDپه وینا ،پداسې حال کې چې پخوا د پارلمان لپاره د نصاب پوره کول ننګونه وه ،پدې
ربع کې دواړه ولسي جرګې او د مشرانو جرګې نصابونه پوره ول کله چې مهم یا حیاتي قانون جوړونه
د دوی پروړاندې وه .ولسي جرګې د وزیرونو د اوریدا پرمهال هم د نصاب پوره کولو هیڅ ستونزه
578
نه درلوده.
د ربع په جریان کې د پارلمان د حکومت د بیالبیل چارواکو د اوریدو او ځواب غوښتنې ناستې هم په
الندې ډول وې:
•د می په  18د  IECرییس د ولسي جرګې ټاکنو باندې خبرې وکړې.
•د جون په  3د کانونو او پترولیم وزیر د مس عینک او حاجیګک کانونو په اړه تصدیق وکړ.
•د جون په  3او د جون په  10د تریاکو سره مبارزې وزیر په افغانستان کې د مخدره توکو
د کارونکو او روږدي کسانو شمیره تایید کړه یا ورباندې وغږید.
•د جون په  6د مالیه وزیر او د افغانستان بانک سرپرست رییس د ګمرکي عوایدو کمیدو او د ډیر
شوي مالیاتو او انفالسیون په اړه د هټۍ والو شکایاتو باندې وغږید.
•د جون په  9د انرژي او اوبو وزیر او د افغانستان بریښنا شرکت رییس په وروستیو کې د هیواد
په اوږدو کې د بریښنا نه شتون په اړه توضیحات وړاندې کړل.
•د جون په  23د معارف وزیر د کابل د ښوونځیو د ښوونکو تعصن او په وزارت کې شته
579
ستونزو په اړه تازه معلومات وړاندې کړل.
 USAIDد افغانستان قانون جوړونکي نهادونو پروژې ( )ALBAته د  23.5میلیون ډالرو مرسته
ورکوي ترڅو د افغان پارلمان سره د یوه خپلواک او اغیزمن قانون جوړونکي ،نماینده او څارونکي نهاد
580
په حیث مرسته وکړي.
پدې ربع کې ALBA ،په مارچ کې ترسره شوي د  12فوکس ګروپونو خبرې او د  12ژورو مرکو
موندنې خپرې کړې .دغه مرکې د کابل ،کندهار او مزار شریف ښارونو کې ترسره شوې وې .مرکو
د غني د حکومت پروړاندې د ناامیدۍ او سینیسیزم قوي احساسات رابرسیره کړل ،پداسې حال کې چې
ډیری ځواب ورکونکو اندیښنه درلوده چې د واک شریکولو دوه سره یا د دوه مشرانو حکومتي جوړښت
د جګړې یا شخړې او رکود دستورالعمل دی .د پارلمان او والیتي شوراګانو په اړه د برخه اخیستونکو
نظرونه ډیری منفي و ،پداسې حال کې چې ځواب ویونکو د شوراګانو او پارلمان غړو ته د ځان ګټې په
581
فکر کې ،فاسد او غیر وړ یا د شرایطو وړتیا نلرلو نظر درلود.
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حکومتولي

د هرات والیت څخه د  ALBAد څار برابر شوي لید پرمهال د افغان پارلمان غړي (د  USAIDعکس)

په تیره ربع کې  ALBAپه والیتونو کې د څار سفرونو ترسره کولو لپاره د پارلمان الندې
کمیسونونو مالتړ کړی دی:
•بلخ :د مشرانو جرګې معاون ایزدیار په مشرۍ د مشرانو جرګې ګډ پالوی؛
•هرات :د مشرانو جرګې د اقتصادي او بودجې چارو کمیسون او د مشرانو جرګې د پولو او قبایلو
چارو کمیسون؛ او
582
•بامیان :د مشرانو جرګې د مذهبي او کلتوري چارو کمیسون.

ځایی یا سیمه ایزه حکومتولي

د متحده ایاالتو حکومت د سیمه ایزې حکومتولۍ په کچه نوښتونه مالتړ کوي ترڅو افغانانو ته د دوی
خپل حکومت کې لویه برخه ورکړي .هدف یې دا دی چې سیمه ایز حکومت افغان وګړو ته النور د لیدو
583
وړ ،حساب ورکونکی او ځواب ویونکی شي.

د کلیو د ټیکاو برنامې

 USAIDد ټیکاو ډیری برنامې لري چې هدف یې د افغان حکومت سره مرسته کول دي ترڅو خپل
شتون بې ثباته سیمو ته وغزوي او د سیمه ایزې حکومتولۍ ظرفیت رامینځته کړي .په فعال برنامو
کې د  USAIDد کلیدي ساحو کې ټیکاو ( )SIKAپروژې ،د ټولنې د یووالي نوښت ( )CCIبرنامه،
او د افغان ملکي مرستې برنامه  (ACAP III) IIIشامل دي 584.جدول  3.20تر نن نیټې د برنامې
ټولټال لګښتونه او مصرفونه لنډیز کوي.

په کلیدي ساحو کې ټیکاو

د  SIKAهدف د ولسوالۍ او والیت په کچه د افغان دولت چارواکو سره مرسته کول دي ترڅو د ځایی
اوسیدونکو د پراختیا او حکومتولۍ اندیښنو ته ځواب ووایی ،او پدې توګه په حکومت باور رامینځته شي
او ټیکاو یا ثبات تقویت شي USAID 585.د  SIKAڅلور برنامې د “[افغان دولت] د غزولو په تکل ،نه
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جدول 3.20

د  USAIDسیمه ایزې (د کلیو) برنامې
د پروژې سرلیک

د پیل نیټه

د پای نیټه

په کلیدي ساحو کې ټیکاو ( )SIKAختیځ

12/7/2011

9/6/2015

ټولټال اټکل شوی لګښت (ډالر)
$177,054,663

تر  6/30/2015پورې
مجموعي مصرفونه (ډالر)
$119,547,619

 SIKAسهیل*

4/10/2012

7/31/2015

120,724,017

73,129,707

د افغانستان د ملکي مرستې برنامه ()ACAP III

4/20/2015

2/14/2018

30,223,597

9,644,000

 SIKAلویدیز

1/29/2012

8/31/2015

54,000,000

45,826,458

 SIKAشمال

3/15/2012

5/31/2015

38,000,000

36,643,399

د ټولنې د یووالي نوښت (شمال ،لویدیز) **

9/10/2013

9/9/2015

29,569,265

16,987,890

یادونه:
*د مصرف ډیټا کې د  SIKAسهیل دواړه ګومارنو لپاره ټولټال شامل دی.
** تر  6/22/2015پورې.
سرچینه ،USAID :د سیګار د معلوماتو غوښتنو ته ځوابونه 6/22/2015 ،او .7/12/2015

د بهرني شتون ډیرولو لپاره” لري ،او ژمنه یې کړې چې “ SIKAباید د افغان جوړښتونو الندې کار
586
وکړي” ترڅو د افغانستان د کلیو بیاجوړونې او پراختیا وزارت سره مل وي.
 USAIDد  SIKAبرنامو اغیزې ارزوي ،د  MISTIاو د  SIKAانفرادي برنامو سره زده کړل
شوي درسونه پرمخ وړي او د  MISTIیوه ګډه ارزونه چې باید تر سپتمبر یا اکتوبر پورې بشپړه
587
شي.

د ټولنې د یووالي نوښت

د  USAIDد  CCIبرنامه د ( )1ټولنو ترمینځ او په ټولنو کې د یووالي )2( ،د سوله ایز او مشروع
حکومتولۍ پروسو او السته راوړونو مالتړ کولو ،او ( )3د افراطي تاوتریخوالي سره مبارزې له الرې
د افغانستان د جګړې ځپلي او نور د لومړیتوب ساحو کې د ټیکاو او پراختیا لپاره شرایط رامینځته کوي.
588
 CCIدامهال د هیواد شمال او لویدیز کې د شپږ والیتونو په  18ولسوالیو کې کار کوي.
د جنوري څخه تر مارچ پورې  CCI 49نوي مرستې تصفیه کړې ،په  72روانو مرستو یې کار
589
ته دوام ورکړ او  151مرستې یې بشپړې کړې.

د افغان ملکي مرستې برنامه III

د اپریل په  USAID ،20د  ACAP IIIلپاره د ملګرو ملتونو د ماین پاکۍ خدماتو او فرعي نهاد،
د افغانستان لپاره د ماین پاکۍ د همغږۍ مرکز سره د  30میلیون ډالرو تړون السلیک کړ .د ACAP III
اهداف د ( )1قربانیانو اړتیاو پوره کولو مرستې سربیره ،د جګړې قربانیانو ته سمدستي طبي او غیر
پولي مرستې چمتو کول؛ ( )2د قربانیانو سره مرسته کونکي شته دولتي وزارتونو او نهادونو ظرفیت
590
جوړول ،او ( )3په سیمه ایزه کچه د اطالع رسونې او مشورې پرمختللي کول دي.
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د سیګار تفتیش
سیګار د ټیکاو نوښتونو د اغیزو سنجولو
( )MISTIپروژې یو روان تفتیش لري.
نوموړی تفتیش پالن لري چې ( )1وارزوي
تر کوم حد پورې د  MISTIقراردادي
د قرارداد شرایطو سره په مطابقت کې
د دریمې ډلې نظارتي خدمات چمتو کړي
دي؛ ( )2وارزوي چې تر کوم حد پورې
 USAIDد ټیکاو برنامو پالن کولو او پلي کولو
کې د  MISTIبرنامې پایلې مالحظه کوي؛
او ( )3په  MISTIکې شته ننګونې په ګوته
کړي ،د  USAIDد ټیکاو بیارغونې برنامو
ارزونې لپاره د دریمې ډلې نظارت په کارولو
سره ،او دا چې تر کوم حد پورې  USAIDدغه
ننګونې په نښه کړي دي.

حکومتولي

جدول 3.21

د  USAIDسیمه ایزې (والیتي او ښاروالۍ) برنامې
ټولټال اټکل شوی لګښت (ډالر)

تر  6/30/2015پورې
مجموعي مصرفونه (ډالر)

د پروژې سرلیک

د پیل نیټه

د پای نیټه

د افغانستان د امید او پراختیا قوي مرکزونه ()SHAHAR

11/30/2014

11/29/2017

$73,499,999

$2,838,013

د سیمه ایزو ادارو پیاوړي کولو لپاره نوښت ()ISLA

2/1/2015

1/31/2020

62,364,687

1,068,053

سرچینه ،USAID :د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.7/12/2015 ،

د  ACAP IIڅخه  IIIته د ترټولو پام وړ بدلون دا دی چې نور نو ملکي ټپیان د مرستې ترالسه
کولو لپاره یوازې هغه ټپیان به نه وي چې د نړیوالو ځواکونو لخوا ټپي کیږي .د مثال په توګه ،د افغان
امنیتي ځواکونو او ترهګرو ترمینځ جګړه کې ټپي کیدونکي ملکیان کولی شي لدغه برنامې مرسته
السته راوړي ،او همچنان هغه ملکیان چې د تابعه شوي چاودیدونکي وسیلو یا د سړک غاړې ماینونو
591
او د جګړې راپاتې چاودیدونکي توکو له امله ټپي کیږي.

والیتي او د ښاروالۍ برنامې

د  – SIKAختیځ کانال پروژه په پکتیا والیت کې
د  2015په می کې( .د  USAIDعکس)

 USAIDپدې وروستیو کې په والیتي مرکزونو او ښاروالیو متمرکز دوه سیمه ایزې برنامې پیل
کړي دي :د سیمه ایزو ادارو پیاوړي کولو لپاره نوښت ( )ISLAاو د افغانستان د امید او پراختیا قوي
مرکزونو ( )SHAHARبرنامې .جدول  3.21تر نن نیټې د برنامو ټولټال لګښتونه او مصرفونه
لنډیز کوي.

د سیمه ایزو ادارو پیاوړي کولو لپاره نوښت

د  ISLAهدف د مالي او پراختیا پالن جوړولو ،د اتباعو نمایندګي ،د عامه خدماتو پرمختللي عرضه
برخو کې د افغان دولت والیتي حکومتولۍ ته وده ورکولو لپاره د افغان دولت وړ کول ديISLA .
غواړي د سیمه ایزو سیسټمونو د پالن جوړول ،عملیات ،ارتباطات ،نمایندګي کول ،او د ښاریانو
یا اوسیدونکو بوختیا پیاوړې کړي .دا باید د هغه خدماتو المل شي چې د ټولو اوسیدونکو اړتیاو ته
592
د روغتیا ،تعلیم ،امنیت ،قضا ،او ښاري خدماتو په برخه کې خورا نږدې ځواب ووایی.
 ISLAبه د پنځه سیمه ایز مرکزونو څخه خپل فعالیت پرمخ ویسي :کابل ،مزار شریف ،جالل اباد،
کندهار ،او هرات .دا پالن لري چې  16والیاتو کې کار وکړي چې د افغان دولت سره تړون په الره کې
دی :بادغیس ،بغالن ،بلخ ،فراه ،فاریاب ،غزني ،غور ،هرات ،کندهار ،کنړ ،لغمان ،لوګر ،ننګرهار،
593
پروان ،وردګ او زابل.
د سیمه ایزو ارګانونو خپلواک ریاست ( )IDLGد هغه  16والیاتو بیاکتنه کوي چې د ISLA
قرارداد کې په ګوته شوي او د  ISLAد ډیزاین پرمهال یې په اړه د  IDLGسره خبرې شوي ترڅو
د افغان دولت اوښتونکي لومړیتوبونه منعکس کړي USAID .تمه لري چې  IDLGبه  USAIDته
په نږدې راتلونکي کې د  16والیاتو تازه لیست چمتو کړي ځکه چې د دغه ادارې عمومي رییس پدې
594
وروستیو کې په دنده ګومارل شوی دی.
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د افغانستان امید او پراختیا لپاره قوي مرکزونه

د  SHAHARبرنامې هدف د ښې اداره شوي ،له مالي پلوه پیاوړي افغان ښاروالیو رامینځته کول دي
چې د پرمخ ډیریدو ښاري نفوس اړتیاو پوره کولو ظرفیت ولري .موخه یې د ښاروالۍ حکومتونه یا
ادارې او همچنان د ښاروالۍ د چارو عمومي ریاست او د ښاروالۍ مشورتي هییت مالتړ دی ،او غواړي
د ښاروالۍ مالي مدیریت ،د ښاري خدماتو عرضه او د ښاریانو مشورت لوړ کړي .نوموړې برنامه به
 16د کوچني او مینځنې کچې والیتي مرکزونو باندې تمرکز وکړي چې د  USAIDدرې ټاکل شوي
سیمه ایز اقتصادي زونونو کې موقعیت لري ،په بیله بیا د کندهار ښار ،هرات ،مزارشریف او جالل اباد
595
سیمه ایز مرکزونو والیتي مرکزونه.
د  SHAHARبرنامه د تحرک مرحله کې ده او دامهال د ښاروالۍ ظرفیت بنسټیزې ارزونې پرمخ
وړي پشمول د عوایدو تولید او مالي مدیریت ،ستراتیژیک پالن جوړول ،او د ټولنې اطالع رسولو او
د ښاروالۍ خدماتو عرضه په اړه د ښاریانو لیدونه .د  USAIDپه وینا SHAHAR ،د افغان دولت
شریک نهادونو کې د سیاسي بې ثباتي له امله چې د پریکړې کول یې ځنډنې کړي ،یوازې یوڅه ځنډ
596
سره مخ ده.

سرچینه“ ،USAID :د  REZپیښلیک ستراتیژي.12/3/2013 ”،

پخالینه او بیرته یوځای کیدل

افغان دولت د افغانانو په مشرۍ د یوې رسمي پروسې له الرې د ملي پخالینې السته راوړو باندې د پام
وړ تاکید کړی دی .د ربع په جریان کې ،ولسمشر غني د افغان او سیمه ایز خبرې کونکو سره د ملي
پخالینې هڅولو لپاره بوخت و .غني وویل هغه طالبانو او نورو ترهګرو ډلو ته غیږه خالصه کړې ده
چې په افغانستان کې سیاسي رول لوبوي ،چې د “بهرني ترورست جنګیالیو څخه” جال وي ،چې هغه
597
وویل هغوی په افغانستان کې هیڅ ځای نلري.
غني په مکرر ډول ویلي چې افغانستان اړ دی د پاکستان سره سوله وکړي ترڅو د طالبانو سره سوله
وشي 598.د می په  12د پاکستان لومړي وزیر نواز شریف سره د یوه ګډ مطبوعاتي کنفرانس پرمهال
غني اشاره وکړه چې دواړه هیوادونه د یوه دښمن سره مخ دي ،داسې یو بیان چې لومړی وزیر شریف
هم ورسره همغږی پرې همغږی و 599.په هرصورت ،په جون کې د یوې وینا پرمهال غني په کندهار
والیت کې د ځایی چارواکو او قومي مشرانو یوې ډلې ته وویل چې پاکستان  14کاله راهیسې د افغانستان
600
سره په یوې نا اعالن شوې جګړه کې ښکیل دی.

پخالینه

د جوالی په  7غني د خپل رسمي ټویټر پاڼې څخه اعالن کړه چې “د سولې عالي شورا یو پالوی پاکستان
ته د طالبانو سره خبرو لپاره تللی دی 601”.د افغان دولت او طالبانو پالوي په پاکستان کې سره وکتل
چې دې ناستې ته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د “سولې خبرو اترو لومړۍ رسمي ناستې” نوم
ورکړ 602.د افغان دولت پالوي د یوه غړي په وینا ،ناستې د طالبانو سره د اوربند په اړه غږیدو الره
ترتیب کړه ،مګر د طالبانو تاوتریخوالي ته یې د پای ټکی کینښود .د راپورونو له مخې د طالبانو او
د حقاني شبکې مشر چارواکو پدغه ناسته کې ګډون کړی و 603.لږترلږه د جوالی په  15د یوه لیکلي
604
خپاره شوي بیان له مخې ،د طالبانو مشر مال عمر د خبرو اترو مالتړ وکړ.

د امریکا متحده ایالتونو کانګرس لپاره رپورټ

سیمه ایز اقتصادي زونونه :د افغانستان هغه
ساحې چې د ډیریدونکي تولید او سوداګرۍ
جغرافیه ای مرکزونو باندې د اوښتو پوتانسیل یا
ظرفیت لري ،او د لوړ او هراړخیزې اقتصادي
ودې ډاډ وړاندې کوي .تمه کیږي دغه زونونه
د خواړو پرمختللي امنیت ،اقتصادي پراختیا،
د دندو رامینځته کولو ،او د سیمه ایزې سوداګرۍ
ډیرولو لپاره په کلیدي سیکتورونو کې د پانګوونې
په نښه کولو له الرې چې د اقتصادي پرمختګ
پرمخ وړونکي مالحظه کیږي ،د کتلست رول
ولوبوي.
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پدې ربع کې د طالبانو غړو او د افغان دولت چارواکو ترمینځ غیر رسمي ناستې هم وې چې دوی
پخپل شخصي ظرفیتونو پکې ګډون کاوه .د می په  2او  3د ساینس او نړۍ چارو په اړه د غیردولتي
سازمان پګواش کنفرانسونو په واسطه قطر کې یوه ناسته په الره اچول شوې وه .د افغانانو یوې متنوع
ډلې پخپلو ظرفیتونو دغه ناسته کې ګډون کړی و .د ناستې د راپور په وینا ،ګډون کونکو سوله او جګړې
ته د پای ټکي ایښودو مالتړ وکړ ،ولې هغوی وویل چې د افغان سیاسي سیسټم جوړښت پشمول د اساسي
605
قانون باندې باید خبرې وشي.
د ناروی دولت د طالبانو نمایندګانو او لږترلږه نهه مهم افغان میرمنو ترمینځ غیر رسمي خبرې
اترې سپانسر کړې چې پدغه نهه میرمنو کې پنځه وکیالنې یا قانون جوړونکې میرمنې هم د “خپلواک
نمایندګانو” په حیث وې 606.د افغان دولت اوسني او پخواني چارواکو د شپږ نفرو یو بل پالوي د اجرایه
رییس دوهم معاون محمد محقق په مشرۍ ناروی ته سفر وکړ ترڅو د طالبانو سره وګوري او د احتمالي
رسمي خبرو اترو لپاره الره هواره کړي 607.د پنځه طالب نمایندګانو سره ناستې څخه وروسته
608
د راستنیدو پرمهال محقق وویل “ما [ناسته د] سولې پروسه کې لوی پرمختګ په حیث حس نکړه”.

د افغانستان د سولې او بیرته یوځای کولو برنامه

د افغانستان د سولې او بیرته یوځای کولو برنامه ( )APRPد افغانانو په مشرۍ یوه برنامه ده چې د ټیټې
درجې جنګیالي او د هغوی قوماندانان بیرته د افغان ټولنې سره یوځای کوي 609.د نورو معلوماتو لپاره
د امریکا متحده ایاالتونو کانګرس ته د سیګار د اکتوبر  2014درې میاشتني راپور  151–149مخونه
وګورئ.
د بهرنیو چارو وزارت په وینا ،د تیر  2010راهیسې APRP ،ټولټال  10,396بیرته یوځای
کیدونکو په برخه کې اسانتیا برابره کړې ،چې لدغه جملې څخه  964قوماندانان و .ټولټال  134بیرته
یوځای کیدونکي د جرم تکرارونکي مستند شوي .د بیرته یوځای کیدونکو لوی شمیر د بادغیس او
بغالن والیاتو څخه و :په ترتیب سره  1,596او  .1,204د  APRPهدف د سنګرونو څخه د جنګیالیو
او قوماندانانو لرې کول دي .د بهرنیو چارو وزارت په وینا ،د طالبانو د جنګیالیو اوسنی شمیر د اټکل له
610
مخې له  20,000څخه  30,000پورې دی.
د افغانستان د سولې عالي شورا د بهرنیو چارو وزارت ته راپور ورکړی چې د  APRPد بیرته
یوځای کولو برنامې څخه راټول شوي معلوماتو د ترهګرۍ رهبریت ،جوړښت ،عملیاتو ،سیمو ،پټن
ځایونو ،د تمویل سرچینو ،مالتړي هیوادونو ،د استخدام میتودونو ،اهدافو او موخو ،د نړیوال او سیمه
ایز ترورستي سازمانونو سره اړیکو ،ایدولوژیکي لید او هوادارانو په اړه د پراخه پوهاوي ترالسه کولو
611
کې مرسته کړې ده.
په مارچ کې ،متحده ایاالتو اعالن وکړ چې هغه به د  APRPد مالتړ لپاره  UNDPته  10میلیون
ډالر چمتو کړي .د بهرنیو چارو وزارت په وینا ،د دغه مرستې هدف د سولې خبرو اترو پرمهال
د  APRPد والیتي هڅو مالتړ کول ،د  APRPد ستراتیژیک ارتباطاتو د ظرفیت لوړول ،او د څو
612
میاشتو د متزلزل مالتړ په تعقیب د ډونرانو باور ډیرول دي.
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د قانون حاکمیت او د فساد سره مبارزه
د سیګار تفتیش

د پروژې لنډیز

متحده ایاالتو د ډیری میکانیزمونو له الرې د عدلیه رسمي او غیر رسمي سیکتورونو سره مرسته کړې.
پدې کې د بهرنیو چارو وزارت د عدلي سیکتور د مالتړ برنامه ( ،)JSSPاو د عدلي روزنې د لیږد
برنامه ( )JTTPشامل دي .دا او د قانون حاکمیت او د فساد سره مبارزې نورې برنامې په جدول
 3.22کې ښودل شوي دي.
 USAIDد قانون حاکمیت یوه راتلونکې برنامه لري چې د سترې محکمې ،عدلیه وزارت ،او
613
د غیررسمي عدلي سیسټم سره به کار کوي.
د فساد سره د مبارزې په برخه کې د بهرنیو چارو وزارت په لومړني توګه د څارنواالنو او د لوی
یا سنګین جرمونو کاري ځواک ( )MCTFته د مالتړ چمتو کولو سره په پلي کولو یا حاکمیت برخه
کې کار کوي USAID .د فساد سره مبارزې د نظارت او ارزولو خپلواکې ګډې کمیټې ()MEC
د تمویل لپاره د انګلستان د نړیوالې پراختیا ادارې سره د نماینده توب همکارۍ یو ترتیب السلیک کړی.
د  USAIDمالتړ به د  MECنظارت کول ،تحلیل او د راپور فعالیتونه تمویل کړي پشمول د فساد
ارزونو ته د زیان لیدنې وړتیا .د  USAIDپه وینا ،غني د  MECکار د دې د اوسني نظارتي کاري
614
چوکاټ څخه هاخوا غزولو کې لیوالتیا ښودلې ده.
 USAIDد افغانستان لپاره د فساد سره د مبارزې یوه په ځان بسیا برنامه ډیزاین کوي .د USAID
په وینا ،وړاندیز شوې پروژه به د افغان دولت نهادونو ظرفیت پیاوړی کړي ترڅو فساد ته بربنډ حالتونه
یا زیان لیدنه وارزوي او خپل د عامه خدماتو عرضه کولو ترټولو زیات د السرسۍ وړ سیسټمونو کې
اصالحات پلي کړي .سربیره پردې ،نوموړې پروژه به د اصالحاتو اجرا د عام کولو ،مشوره ورکولو
او نظارت کولو لپاره د مدني ټولنې وړتیا لوړه کړي .دا برنامه اوسمهال د ډیزاین مرحله کې ده پداسې
615
حال کې چې یوه متمم پروژه د پلي کیدو دمخه مرحله کې ده.
د بهرنیو چارو وزارت د  JSSPاهدافو کې د افغانستان عدلي سیسټم په اوږدو کې د قضیو د تعقیب
کولو لپاره د قضیې د مدیریت سیسټم ( )CMSرامینځته کول او د وزارت د چارواکو ظرفیت او اداري
616
مهارتونو جوړول دي.
 CMSد نیول کیدو وخت څخه نیولې تر د حبس پای پورې په انفرادي او ټولیز ډول د جنایی قضیو
نظارت کولو لپاره کارول کیږي .ټول وزارتونه د جنای – عدلیه رسمي سیکتور کې  CMSته السرسی
لري CMS .د دې په نښه کولو سره چې کله قضیې په قانوني ډول نه پروسس کیږي د جنایی – عدلیه
سیسټم کې د تشو په نښه کولو لپاره کارول کیږي .سربیره پردې وزارتونه په منظم ډول  CMSد رسمي
عدلي سیکتور د فعالیت په اړه پوهیدو لپاره په کار اچوي .د مثال په توګه CMS ،کولی شي د یوه
انفرادي څارنوال د قضیو حجم یا بار او د محکومیت کچه په ګوته کولو کې مرسته وکړي ،هغه معلومات
چې د وړتیا هڅولو لپاره ګټور دي .د داخلي او بهرني استخدام غوښتونکو په اړه د جنایی شالید چیک
کولو لپاره د  CMSکارولو سربیره ،د کورنیو چارو وزارت په کابل کې د جرم ډول یا نوع له مخې
617
د نیولو یو اونۍ وار راپور رامینځته کوي.

سیګار په افغانستان کې د قانون حاکمیت
ارزولو او پرمختللي کولو لپاره د متحده
ایاالتنو د حکومت د هڅو یو تفتیش خپور
کړ .تفتیش وموندل چې څلور د پام وړ
فاکتورونو دغه هڅو ته زیان رسولی دی.
لومړی ،د متحده ایاالتو ادارې د خپلو هڅو
پالن کولو او الرښود کولو سره مرستې
لپاره د قانون حاکمیت هراړخیزه ستراتیژي
نلري .دوهم ،د امریکا د فاع وزارت نشي
کولی د قانون حاکمیت پراختیا مالتړ ته
د ټولټال مصرف شوي فنډونو مقدار حساب
ولري .دریم ،د امریکا دفاع وزارت ،د عدلیه
وزارت ،د بهرنیو چارو وزارت او USAID
ټولو د قانون حاکمیت خپلو اړوندو برنامو
کې د فعالیت سنجولو په برخه جې ستونزې
درلودې .څلورم ،د متحده ایاالتو هڅې
د افغانستان عدلي سیکتور کې پراخه فساد
څخه رامینځته شوي د پام وړ ننګونو له امله
ترپوښتنې الندې راغلي او د دې بې ثباتۍ
له امله چې ایا افغان دولت کولی شي د متحده
ایاالتو د برنامې فعالیتونه او اصالحات
وساتي .د نورو معلوماتو لپاره برخه ،2
مخونه  26–24وګورئ.

جدول 3.22

د بهرنیو چارو وزارت د قانون حاکمیت او د فساد سره مبارزې برنامې
د پروژې سرلیک

تر  6/30/2015پورې
مجموعي مصرفونه (ډالر)

د پیل نیټه

د پای نیټه

ټولټال اټکل شوی لګښت (ډالر)

6/16/2010

6/30/2015

$212,969,450

$198,732,807

د سمونونو سیستم د مالتړ برنامه ()CSSP III

1/1/2015

8/1/2015

12,161,965

4,613,721

د عدلي روزنې د لیږد برنامه ()JTTP

1/2/2013

9/30/2015

47,435,697

47,435,697

د عدلي سیستم د مالتړ برنامه )II (JSSP II

سرچینه :د بهرنیو چارو وزارت ،INL ،د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.6/25/2015 ،
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د بهرنیو چارو وزارت د  JTTPبرنامه د عدلي سیکتور چارواکو ته د جنایی – قضا پراخه
موضوعاتو په اړه سیمه ایزه روزنه چمتو کوي JTTP 618.غواړي چې په عدلي سیکتور د افغانانو باور
ډیر کړي او دوه پایلې ترالسه کړي )1( :د افغان عدلي سیکتور مسلکیانو ظرفیت او وړتیاوې ډیرې
کړي ترڅو د افغان قانون سره سم قضا عرضه کړي او ( )2ډاډ ترالسه کړي چې د افغانستان عدلي
619
نهادونه د روزنې پیاوړي برنامو د اجرا اداره کولو لپاره وړتیا لري.
 JTTPد محدود محکمو څارنه ترسره کوي او د والیت او ولسوالۍ په کچه د جنایی څانګې قضیو
باندې تمرکز کوي JTTP .یوازې هغه محکمې یا د محکمو کار او د قضیو استیناف غوښتنه څاري چې
د جنایی کړنالرې قانون ( )CPCله مخې وي .د  JTTPڅار او راپور ورکول په دقت سره د یووستوي
محکمې شاخص باندې د بې طرفه پرتله ایز معلوماتو راټولولو لپاره تمرکز کوي ،مثال ایا ګڼل کیږي چې
محکمې د  CPCپراساس ترتیب شوي کړنالرې سره په مطابقت کې “ښکاره یا خالصې” ديJTTP .
د بهرنیو چارو وزارت د نړیوالو تریاکو او د قانون حاکمیت چارو دفتر ( )INLته د رسمي عدلي
محکمو کې ډیری پیښې راپور کړي په کومو کې چې څارنواالنو او قاضیانو د مخ په ډیریدونکي حالت
620
کې درست قوانین او د محکمه کولو شرایط پلي کړي دي.
د  JTTPحقوقي مشاورین د هغه قاضیانو د محکمو له خونو لیدنه کوي څوک چې د JTTP
کورسونو څخه فارغ شوي یا به فارغیږي .که چیرې حقوقي مشاورینو ته د محکمې خونې ته
ورننوتلو اجازه ورکړل شي نو دغه د محکمې جریان “خالص” راپور کیږي .که چیرې دوی ته اجازه
ورنکړل شي او د مخنیوي لپاره هیڅ مجاز دلیل شتون ونلري ،نو د محکمې نوموړی جریان “تړلی”
621
راپور کیږي.
د  2013څخه د  2015جون پورې  JTTPټولټال  771محکمو جریانونه څارلي ،چې لدغو څخه
 %93خالص و .په والیاتو کې ننګرهار تر نن نیټې پورې د خالصو محکمو جریان ترټولو ټیټه سلنه
622
درلوده چې .%39

ستره محکمه او د عدلیه رسمي سیکتور

ولسمشر غني په ښکاره د قضایه قوې حالت باندې انتقاد کړی او ستره محکمه او قضایه قوه یې د جدي
ارزونې الندې نیولې ده .د  USAIDپه وینا ،ستره محکمه خپل ضعف ته دوام ورکوي او د وده کولو
623
لپاره د پام وړ هڅو ته اړتیا لري.
د  USAIDپه وینا ،افغان محکمې الهم په اسانۍ د عامه افکارو او سیاسي مشرانو تراغیزې الندې
راځي USAID 624.په مارچ کې د فرخنده په نوم ځوانې میرمنې وژنې ته د محکمې ځواب څخه د یوه
ملي فریاد ته د قضایی قوې څخه د وروستي بریدګر او اوښتونکي ځواب مثال په حیث یادونه کوي.
فرخنده په کابل کې د خلکو لخوا په ښکاره د غلط تورونو په تعقیب چې ګویا هغې قرآن سوځولی،
د مرګ تر بریده ووهل شوه او وسوځول شوه .که څه هم پولیسو د پیښې په پیل کې هڅه وکړه چې
مداخله وکړي ،مګر کله چې خلکو تاوتریخوالی ډیر کړ نو هغوی ترې لرې شول 625.نوموړې وژنې په
کابل کې پراخه الریونونه وزیږول 626.په اپریل میاشت کې افغان لوی څارنوالۍ ( )AGOاعالن وکړ
627
چې  49خلک چې  20نفر یې پولیس دي د فرخندې د وژلو په تړاو نیول شوي دي.
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په می کې 11 ،پولیس د دندې په سمه توګه د نه ترسره کولو جرم باندې ګرم وموندل شول او په
یوکال حبس محکوم شول پداسې حال کې چې پاتې خلکو دواړه پولیسو او ملکیانو ته برآت ورکړل
شو .د پولیس تورنو سربیره ،څلور نفر مجرم وموندل شول او په مرګ محکوم شول او اته نور تورن
د  16کالو په حبس محکوم شول .په هرصورت ،محکمه د سرعت له امله د انتقاد الندې ونیول شوه او
ډیری څیړونکي وایی چې نوموړې محکمه نه خو عادالنه وه او نه هم نامتناقص ،چې د مدافع وکیالنو
628
نه شتون او د قضیې لپاره د تیاري ناکافي وخت پشمول پکې سرغړونې شوې دي.
د جون په  9د استیناف غوښتنې په تعقیب ،د کابل استیناف محکمې د فرخندې د قتل محکمې په تړاو
د  49مدافعینو له جملې څخه د  37نفرو په ضمانت د خوشې کولو امر ورکړ .د دغه  37نفرو په مینځ
کې  19پولیس و 629.په جوالی کې ،د استیناف یوې محکمې په تړلي جریان کې د فرخندې د قتل په تړاو
په مرګ محکوم د څلور نفرو محکومیت بدل کړ او درې تنه یې په  20کالو حبس او یو کوچنی یې په
 10کالو حبس محکوم کړ 630.د استیناف محکمې د پریکړې او د مدني ټولنې لخوا الریونونو په تعقیب،
631
د غني ویاند وویل چې  AGOبه له سره دغه قضیه وارزوي.

د افغانستان د سمون سیسټم

د بهرنیو چارو وزارت په وینا ،د محبسونو او توقیف مرکزونو عمومي ریاست ( )GDPDCلخوا
اداره کیدونکی د افغانستان د محبسونو دننه نفوس د تیرو پنځه کلونو په جریان کې په هرکال کې په
مینځني ډول  %16.7لوړ شوی دی .د مارچ تر  31پورې GDPDC 26,213 ،نارینه او  687میرمنې
زنداني کړي ،پداسې حال کې چې د عدلیه وزارت د تنکي ځوانانو د اصالح کولو ریاست (JRD)811
نارینه ځوانان او  75انجونې زنداني کړي .د زندانیانو دې شمیره کې هغه توقیف شوي وګړي ندي
شامل چې د افغان دولت نورو نهادونو لخوا بندي شوي دي ،ځکه چې  INLد نورو نهادونو معلوماتو ته
632
السرسی نلري.
د جمعیت ډیریدل د  GDPDCتسهیالتو کې یوه پرځای پاتې ،اساسي او پراخه ستونزه ده ،که
څه هم د بهرنیو چارو وزارت لخوا د زندان تمویل شوي جوړولو په زندانونو کې ځایونه اضافه کړي
او د ولسمشرۍ د بخښنې فرمانونو د زندانونو نفوس د پام وړ ترکچې راکم کړی .د می تر  31پورې،
د والیتي نارینه و زندانونو ټولټال نفوس د ظرفیت تر  %191پورې و ،چې د تیرې ربعې له  %214څخه
ټیټ و ،لکه څنګه چې د سره صلیب نړیوالې کمیټې ( )ICRCلخوا د هر زنداني لپاره لږترلږه د 3.4
میتر مربع معیاري ځای ټاکل شوی دی .د والیتي ښځینه زندانونو ټولټال نفوس د  ICRCوړاندیز شوي
ظرفیت  %63و ،چې د تیرې ربعې له  %66څخه ټیټ و .د  GDPDCلخوا اداره کیدونکي د ولسوالۍ
توقیف مرکزونو او د  JRDد تنکي ځوانانو د اصالح کولو مرکزونو په اړه معلومات شتون نلري .په
هرصورت ،د  INLد مشاورینو لخوا حکایتي راپور له مخې چې له ودانیو څخه یې لیدنه ترسره کړې،
633
په نښه کوي چې د جمعیت ډیروالی په ډیری والیتونو کې اساسي ستونزه ده.
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د فساد سره مبارزه

کله چې ولسمشر غني په مارچ کې د متحده ایاالتو کانګرس ګډې غونډې ته وینا وکړه ،هغه فساد ته
د “سرطان” نوم ورکړ چې په افغان دولت د افغانانو او امریکایی مالیه ورکونکو باور له مینځه وړي،
634
او ژمنه یې وکړه چې “فساد له مینځه” ویسي.
پدې ربع کې ،غني د ښاري پراختیا چارو او هستوګنزي وزارت د شپږ لوړ رتبه چارواکو دندې او
په افغانستان کې د پانګوونې مالتړ ادارې څلور غړو دندې تعلیق او  AGOته د تعقیب لپاره راجع کړل؛
635
د دوی پروړاندې د فساد او اختالس تورونه دي.

د افغانستان د لوی څارنوالۍ دفتر

افغان دولت تراوسه لوی څارنوالۍ ته نوی نوماند ندی ورپیژندلی 636.د بهرنیو چارو وزارت په وینا،
 AGOپدې وروستیو کې د فساد لوړې کچې قضیو د تعقیب کولو لپاره لیوالتیا ښودلې کله چې غني ورته
صریحا د ورته کار کولو الرښود کړی .په تیره می کې ،غني د ښاري پراختیا چارو وزارت څخه شپږ
637
لوړ رتبه چارواکي منفک کړل او  AGOته یې د فساد او اختالس تورونو د پلټلو امر وکړ.
د بهرنیو چارو وزارت وایی د  AGOد فساد سره مبارزې واحد ( )ACUد فساد د ټیټو کچو د قضیو
د تعقیب وړتیا لري ،مګر د لوړې کچې فساد تعقیبولو کې د ممانعتونو سره مخ کیږي ACU .د ټیټ
مورال څخه ځوریږي؛ په هرصورت ACU ،پدې وروستیو کې یوه څارنوال ته اجازه ورکړې چې په
638
سریلنکا کې د روزنې فرصت کې ګډون وکړي.

د لوی یا سنګین جرایمو کاري ځواک

 MCTFد کورنیو چارو وزارت او د ملي امنیت ریاست ( )NDSد پلټنو څانګه ده .د امریکا د دفاع
وزارت په وینا ،د ملي یووالي حکومت له رامینځته کیدو راهیسې MCTF ،د لوړې کچې فساد په
خورا بریدګر ډول په نښه کول پیل کړي دي .د تیرې ربعې پرمهال MCTF ،د نورو پلټنو او تعقیب
لپاره د فساد اوه قضیې  AGOته راجع کړي دي .په نوموړي قضیو کې د کورنیو چارو وزارت یو
لوی افسر ،د معارف وزارت دوه چارواکي ،د کابل ښار درې چارواکي په شمول د یوه ښاري انجینر،
د  MOLSAMDیو چارواکی ،د کابل د پولیسو حوزې یو قوماندان ،د کابل بانک یو پخوانی کارمند
640
او یو استینافي څارنوال شامل دي.
په ارجاعاتو کې د ډیروالي سربیره MCTF ،په  AGOکې د قضیو په پروسس کولو کې هیڅ
پرمختګ ندی ترسترګو کړی 641.د  CPCپراساس ،د جنایی برخې قضیې باید د نیولو په  75ورځو موده
کې محکمې ته وړاندې شي .د اوه ذکر شوي قضیو څخه پنځه و کې  AGOته د راجع کولو دمخه هیڅ
نیول نه و ترسره شوي ،پدې معني چې د  AGOد پلټنو یا تعقیب پریکړې لپاره هیڅ زماني محدودیت
642
شتون نلري .تر دې دمه هیڅ یوه قضیه د  AGOلخوا نده فیصله شوې.
د امریکا د دفاع وزارت په وینا MCTF ،د  AGOد څارنواالنو د فساد حکایتي شواهد ترالسه کوي
چیرې چې څارنواالن پرته د تعقیب څخه تورن کسان د بډو په اخیستو سره خوشې کوي 643.که څه هم
 MCTFد ټولې جنایی شبکې په نښه کولو کې پرمختللې وړتیا له ځانه ښودلې؛ په ځانګړي توګه د انسان
تښتولو قضیو کې ،د امریکا دفاع وزارت وایی چې  MCTFد نامشخص زورمندانو لخوا د مستقیم
644
مقاومت سره مخ کیږي.
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د فساد سره مبارزې د نظارت او ارزولو خپلواکه ګډه کمیټه

 MECپه رسمي ډول د  2010په مارچ کې د ولسمشرۍ یوه فرمان په تعقیب رامینځته کړی شو.
د  MECکار د فساد سره مبارزې وړاندیزونو او شاخصونو رامینځته کول دي ترڅو د فساد سره
مبارزې هڅې نظارت کړي ،او د فساد سره مبارزې دغه هڅو راپور ورکړي .پدې کې درې افغان
او درې نړیوال غړي دي او د یوه افغان اجرایه رییس لخوا مشري کیږي MEC .شاوخوا  20کارمندان
لري ،مګر  USAIDوایی چې ممکن د دې کارمندان ډیر شي ځکه چې غني له  MECڅخه د تحلیلي
645
موادو غوښتنه کړې.
د بهرنیو چارو وزارت په وینا MEC ،د وړ اداري او تخنیکي ظرفیت سره دوام لري .په هرصورت
د بهرنیو چارو وزارت یادونه کوي چې د افغانستان پروړاندې د فساد اړوند ترټولو سختو پوښتنو څخه
د ځینو په نښه کولو لپاره د سیاسي لیوالتیا ښودلو سربیره MEC ،د ضعیف یا فاسد کړنو له مینځه وړو
646
پرته د نور څه واک نلري.
پدې ربع کې  MECپه بهرنیو چارو وزارت ( )MOFAکې د استخدام بې نظمیو په اړه راپورونه
خپاره کړل او د هغه ننګونو په اړه چې افغان وګړي ورسره د امنیتي پیښو له امله زیانمنیدو په حالت کې
مخ کیږي کله چې له دولت څخه د جبران تادیاتو په لټه کې وي.
د  MECپه وینا ،د  MOFAپه استخدام کې د خویش خورۍ او قوم پرستۍ ،طرفدارۍ او حمایت
تلپاتې میراث شتون لري MEC .د استخدام او پروموشن (ترفیع) بیالبیل برخو کې د لوړ رتبه چارواکو
لخوا مداخلې موندلي ،په بیله بیا شخصي اړیکې چې د استخدام او کارمندانو مدیریت پروسو باندې مسلط
دي .د مثال په توګه ،د شاوخوا  1,300نوماندانو څخه چې تیر اوړي کې د  MOFAته ورتګ ازموینه
تیره کړه 48 ،کامیاب شو مګر نږدې یو یې هم ونه ګومارل شو .پرځای یې د تیر وزیر په دفتر کې
د اخرني ورځو پرمهال  40نفر د منظم الرو هاخوا وګومارل شول .اوسمهال MOFA ،د پارلمان اوسني
یا پخواني وکیالنو لږترلږه  12نږدې خپلوان ،د پخواني وزیرانو څلور وروڼه یا خویندې ،او د اوسني
یا پخواني لوړ رتبه چارواکو اوه نور خپلوان ګوماري .د  MOFAدیپلوماتانو کې ډیری یوازې د لیسې
د فراغت سندونه لري یا په بله وینا د لیاقت له مخې ګومارنې پالیسۍ پراساس د شرایطو وړ نديMEC .
وړاندیز کړی چې  MOFAیوه ځانګړې داخلي پالیسي تصویب کړي ترڅو خویش خوري بنده کړي او
647
قانون تعدیل کړي چې دیپلوماتان او مشاورتي کارمندان باید لیسانس اوسي.
 MECموندلي هغه معیوب وګړي چې د غرامت په لټه کې وي باید یولړ پیچلي ،اضافي ،او وخت
نیونکي یا زمانګیر مرحلو څخه تیرشي ،چې ډیری یې کومه د تشخیص وړ پالیسي نه تعقیبوي .وروسته
لدې چې هغوی په امنیتي پیښه کې د ټپي کیدو د تصدیق اسناد السته راوړي او د روغتیا کمیسون لخوا
یو جال تصدیق ،نو غوښتونکي باید لدغه وروسته خپلې پاڼې  MOLSAMDته وسپاري .د  MECلخوا
مرکه شوي ډیری غوښتونکو ویلي دي چې  MOLSAMDډیری ځله د بډو اخیستو لپاره بیوروکراتیک
چلونه په کار اچوي .داسې تورونه شتون لري چې  MOLSAMDپه منظم ډول د معتبر غوښتنلیکونو
پروسس کول له دوه څخه تر درې کالو پورې ځنډوي MEC .دا هم موندلي چې د یوه فرد لپاره د تادیاتو
څو کارتونه هم عامه خبره ده MEC .افغان دولت ته وایی چې د معیوبینو د تادیاتو لپاره د شرایطو وړتیا
648
نوی معیار خپل کړي او دا خلکو ته ښکاره او په اسانۍ د السرسي وړ کړي.
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حکومتولي

د نظارت او فساد سره د مبارزې عالي اداره

د نظارت او فساد سره د مبارزې عالي اداره ( )HOOپه جوالی  2008کې د افغان دولت د فساد سره
مبارزې ستراتیژي د پلي کولو څارلو او همغږي کولو لپاره د ولسمشرۍ یوه فرمان له مخې رامینځته
کړل شوه HOO .د یوه هاټالین یا اړیکې شمیرې او په ډیری وزارتونو او نور د عامه خدماتو نهادونو
کې د شکایاتو نصب صندوقونو له الرې د فساد شکایات راټولوي او د فساد د تورونو لومړنۍ پلټنې
په الره اچوي .د  USAIDپه وینا ،دا پلټنې ډیری وختونه د تعقیب المل کیږي نه .د  AGOاو HOO
649
ترمینځ په یو بل تور پورې کول عام دي.
د  USAIDپه وینا ،غني چې د  HOOڅخه یې ناخوښي بیان کړې ممکن د  297کارمندانو
شاوخوا  100ته راکمول مالحظه کړي 650.غني د پانګو ثبت او تایید لپاره د  HOOواک محدود
651
کړی دی.
د جوالی په  3د  HOOسرپرست عمومي رییس طلوع نیوز ته وویل چې ډیری افغان لوړ رتبه
چارواکو – په شمول د ولسمشر غني ،اجرایه رییس عبدهللا ،او د کابینې  14وزیرانو ـــ تراوسه
د افغانستان اساسی قانون اړتیا سره سم خپلې پانګې ندي راجستر کړي .د سرپرست رییس په وینا ،غني
652
د دولت ټولو لوړ رتبه چارواکو ته الرښوونه کړې چې د خپلو پانګو د ثبتولو فارمونه وسپاري.

د پارلمان د فساد سره مبارزې کمیټه

د پارلمان د فساد سره مبارزې کمیټه ( )PACCد  2013په مارچ کې رامینځته شوه او دامهال  23غړي
لري – چې  14د ولسي جرګې غړي او نهه د مشرانو جرګې غړي پکې دي او د پارلمان له لویو کمیټو
څخه یوه ده PACC .د پارلمان یوازینۍ کمیټه ده چې هم د ولسي جرګې او هم د مشرانو جرګې غړي
لري او په اختصاصي ډول د ښځینه وکیالنو څخه جوړه ده .پدې ربع کې  PACCد  24نوماند وزیرانو
څخه چې ګومارل شوي ،د فساد سره مبارزې ژمنې ترالسه کړې PACC .د تدارکاتو ملي کمیټې غونډو
653
کې د ګډون لپاره هم یو نماینده معرفي کړی دی.

امنیتي خدمات

په تیره ربع کې ،د  CSTC-Aقوماندان جنرال ټوډ سیمونیت وویل “د [ملي یووالي حکومت د رامینځته
کیدو راهیسې] د فساد کچه معلومه نده او د پایلې په توګه زه نشم کولی تاسو ته د مقدار څرنګوالي په اړه
کومه شمیره وړاندې کړم ”،او اضافه کړه چې افغان دولت د فساد محدودولو لپاره اضافي کنټرولونه پلي
کړي دي 654.د  CSTC-Aپه وینا ،الهم د فساد د کچې او روند په نښه کولو لپاره هیڅ الره شتون نلري.
په هرصورت ،د امنیتي سیکتور اصالح د فساد ارزونې پرمخ وړو لپاره د  MECوروستی نوښت ممکن
655
د امنیتي سیکتور دننه د فساد کچې د ټاکلو وړتیا وړاندې کړي.
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د افغانستان د بیارغونې لپاره

حکومتولي

د دفاع وزارت او د کورنیو چارو وزارت د فساد د فرصتونو کمولو لپاره پدې وروستیو کې د داخلي
کنټرولونو برنامه پیل کړې ده .په هرصورت CSTC-A ،یادونه کوي چې دا برنامه ال خورا نوې ده:
د دفاع وزارت پالیسي په اپریل کې السلیک شوې پداسې حال کې چې د کورنیو چارو وزارت یې ال
656
د رامینځته کولو په حال کې دی.
د امریکا دفاع وزارت په وینا ،دواړه د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو د فساد ته ځواب ویولو لپاره
657
نهادونه رامینځته کړي دي؛ په هرصورت ،داسې نه ښکاري چې دغه نهادونه ډیر اغیزمن وي.
د امریکا دفاع وزارت وویل چې ځینې اختصاصي داخلي نهادونه د ډونرانو د غلي کولو په مفهوم
د “ګمراه کونکي اصالح” پرمخ وړو له الرې د فساد پروړاندې او فساد سره د مبارزې هڅو د تسهیل
658
پرځای د دغه هڅو مخه په واقعیت کې نیسي.

د دفاع وزارت
د امریکا د دفاع وزارت په وینا ،له کله څخه چې د غني ادارې په کار پیل کړی د دفاع وزارت د فساد
سره مبارزې او فساد پروړاندې هڅو باندې تمرکز ډیر کړی دی .د امریکا دفاع وزارت د دفاع وزارت
او د لوی درستیز بست لپاره د وړ نوماندانو ګومارلو په پام کې نیولو؛ د دې دوه بستونو لپاره د نوماندانو
ردیدل څوک چې د پام وړ حمایت او/یا فساد باندې تورن دي؛ او د تدارکاتو د فساد شواهدو په تعقیب
د غني لخوا د قراردادونو سمدستي ردولو او د مسؤل چارواکو تعلیق څخه فساد ته د ځواب ویلو نوي
تمرکز مثالونو په حیث یادونه کوي .د امریکا دفاع وزارت په آند ،ال وختي دی چې د دفاع وزارت
د فساد په اړه د غني د ادارې اغیزه وسنجول شي ،ولې د دفاع وزارت کې د فساد سره مبارزې او داخلي
659
کنټرولونو د پالیسیو السلیک کول مثبت نښې دي.
دامهال د دفاع وزارت کې د فساد مسلو په نښه کولو لپاره دوه فعالې ادارې شتون لري :د فساد سره
د مبارزې کاري ګروپ ( )CCWGاو د فساد سره د مبارزې د لوړې کچې کمیټه ( .)SHCACهیڅ
یوه اداره د فساد پروړاندې یا د فساد سره مبارزې معنی لرونکي هڅو لپاره مؤثره الره نلري .دا ادارې
اساسا د هغه چارواکو لخوا مشري کیږي ،کنټرولیږي او اداره کیږي چې مفسد فعالیتونو کې ښکیل دي.
د امریکا دفاع وزارت په وینا ،دا ادارې د فاسد لوړ رتبه چارواکو لخوا د پلټنو مخه نیولو یا اړولو لپاره
کارول کیږي .په استثنا د فساد ځینې کوچني مسلو ،د امریکا دفاع وزارت پرسونل تراوسه د CCWG
660
یا  SHCACلخوا د فساد ننګونو حلول ندي لیدلي.
که څه هم د افغان ملي اردو ټولو شپږ قل اردوګانو د روڼتیا او حساب ورکولو کمیټو ()TAC
کې خپل غړي ګومارلي ،د  TACټول غړي د قل اردو د کارمندانو یا قوماندانۍ غړي دي (چې د قل
اردو د قوماندان معاون لخوا مشري کیږي) ،خپلواکي نلري ،او د قل اردو د قوماندان په اړه د حساس
معلوماتو راپور نه ورکوي .دا جوړښت د تدارکاتو پریکړو باندې د څار څخه د قل اردو د قوماندان
معاون (څوک چې د قل اردو د تدارکاتو آمر یا مشر هم وي) جال کوي هم .که څه هم د تیر کال په
جریان کې دواړه  CCWGاو  SHCACکې د  TACsمشري کولو لپاره د دفاع وزارت د کارمندانو
خپلواک عمومي پلټونکي وړاندیز شوی ،مګر نه خو د دفاع وزارت مشرتابه او نه هم د قل اردو
قوماندانو بدلونونه پیل کړي دي .د امریکا دفاع وزارت په وینا ،دوی د روڼتیا او حساب ورکولو اوسني
661
نه شتون څخه ګټه پورته کوي.
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د فساد سره مبارزه :هغه اقدامات چې د فساد لپاره
فرصتونه محدود کوي .پدې کې د روڼتیا او حساب
ورکولو کنټرول اقدامات ،پلټنې ،تفتیشونه ،او په
انفرادي چلند اغیزه کولو لپاره عملونه شامل دي.
د فساد پروړاندې :اصالحي اقدامات دي ،د فاسد
افرادو بندیز باندې تمرکز کوي ،او د فساد
پروړاندې ممانعت برابروي .د فساد پروړاندې
اقدامات په قوي توګه په یو مؤثر قانوني سیسټم
باندې تکیه لري ،په ځانګړي توګه خپلواکه
قضایی قوه.

سرچینه :ګډ او ایتالفي عملیاتي څیړنې ( ،)JCOAد ګډې درستیزوالۍ  J-7برخه
(د ګډ ځواک پراختیا) ،د فساد پروړاندې/د فساد سره مبارزې مطالعې عملي کول،
 ،2/28/2014مخ .3

حکومتولي

د کورنیو چارو وزارت

د امریکا دفاع وزارت په وینا ،داسې ښکاري چې غني د کورنیو چارو وزیر په حیث د نور الحق علومي
د ګومارلو پرمهال د لیاقت پراساس بیاکتنې او د انتخاب پروسه تعقیب کړې .علومي ډیری ځله ویلي چې
هغه د کورنیو چارو وزارت کې د لوړ رتبه کارمندانو د ګومارلو په اړه پریکړې کولو دمخه د نوماندانو
مهارتونه او د مشرۍ وړتیاوې ارزوي .علومي د تصویب لپاره غني ته د خپلو بیاکتنو د سپارلو دمخه
662
وړاندیزونو لپاره یو کمیسون رامینځته کړی دی.
د  CSTC-Aپه وینا ،افغان دولت د کورنیو چارو وزارت د پخواني عمومي مفتش ګوښه کولو سره
پرمختګ په ګوته کړی دی CSTC-A .وویل تورن جنرال رحیم هللا یو غوره انتخاب ثابت شوی چې
663
د خپلو دندو ترسره کولو کې یې له ځانه رهبریت او تحرک ښودلی دی.
د کورنیو چارو وزارت  TACد کمیټې د غړو سره د فساد مسلو په اړه غږیدو لپاره په اونۍ واره
توګه ناسته کوي .په هرصورت TAC ،یوکال دمخه منحل شوی و .اوسمهال د کورنیو چارو وزارت
د وزیر علومي په تایید سره د روڼتیا کاري ګروپ او د روڼتیا الرښود ګروپ رامینځته کولو پیلي مرحله
کې دی چې د امریکا دفاع وزارت هیله مند دی دا برنامه به د کورنیو چارو وزارت کې روڼتیا ،حساب
664
ورکول او څار ډیر کړي.

بشري حقونه
افغان تورن جنرال رحیم هللا برهاني ،د افغانستان د کورنیو
چارو وزارت نوی عمومي مفتش د هوډمن مالتړ د روڼتیا،
حساب ورکولو او څار دوه پرسونل په څنګ کې (د امریکا
دفاع وزارت عکس)

کډوال او کورني بې ځایه شوي

د جون تر  11پورې د ملګرو ملتونو د کډوالو لپاره عالي کمیسون ( )UNHCRاټکل کړی چې
د  2014جون راپدیخوا لږترلږه  205,434خلک د افغانستان خوست او پکتیکا والیاتو ته د پاکستان
څخه په ګاونډي شمالي وزیرستان کې د پاکستان پوځ پراخه عملیاتو له امله را اوښتي دي .د بهرنیو چارو
وزارت په وینا ،په شمالي وزیرستان کې د بیارغونې اړتیاو له امله خورا لږ احتمال شتون لري چې
665
د  2015په اوږدو کې به د پام وړ بیرته ستنیدل پیښ شي.
د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان څخه وتونکي کډوالو په شمیرو کې د کوم لوی بدلون راپور ندی
ورکړی UNHCR .د می تر  31پورې دواړه د پاکستان او ایران څخه  21,340افغان کډوال چې بیرته
666
راستانه شوي ثبت کړي ،چې له جنوري څخه تر د مارچ  31پورې دا شمیره  12,218وه.
 UNHCRد پاکستان څخه د راجسټر شویو افغان کډوالو بیرته راستنیدو  20,505ثابت ډیروالی
راپور کړی .د بهرنیو چارو وزارت په وینا ،ډیری راستانه شوي کډوالو د دسمبر  2014پرمهال د پیښور
مکتب بریدونو او د پاکستان امنیت غبرګون په تعقیب د پاکستان د سیمه ایزو چارواکو لخوا د راپورونو
667
له مخې نیول کیدو ،توقیف ،بډې اخیستو او ځورونو له امله بیرته راستنیدو لپاره فشار زغملی دی.
د مئ په  19افغان ،پاکستاني او ایراني دولتونو او  UNHCRپه تهران کې د افغان کډوالو پخپله
خوښه بیرته راتګ ،پیاوړي بیرته یوځای کولو او کوربه هیوادونو سره مرستې مالتړ لپاره د حلونو
ستراتیژۍ په اړه څلور اړخیزې کمیټې لپاره ناسته وکړه .ګډون کونکو د افغان کډوالو لوی ټولنو کوربه
توب کولو کې د ایران او پاکستان رول وستایه او د اقتصادي کډوالۍ مسلو د ګډ پالن کولو لپاره اړتیاوو
668
باندې سره وغږیدل.
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حکومتولي

د اپریل تر  30پورې ،د جنوري څخه د مارچ تر  31پورې د  850,377کورني بیځایه شویو ()IDPs
په پرتله  UNHCRد جګړې له امله ټولټال  873,136کورني بیځایه شوي نفر ثبت کړي دي .د بهرنیو
چارو وزارت په وینا ،د کورني بیځایه شویو واقعی شمیره خورا لوړه کیدی شي او تاییدول یې مشکل
دي UNHCR .لخوا د کورني بیځایه کیدو راپور شوي لوی الملونه د دې ربعې په جریان کې د وسله
669
والو ډلو او افغان دولت ترمینځ جګړه وه.
د بهرنیو چارو وزارت په وینا ،د کډوالو او بیرته یوځای کیدونکو نوي وزیر سید بلخي د وزارت
د پنځه کلن ستراتیژیک پالن ،د کډوالۍ او پناه ملي قانون منلو او د افغان کډوالو لپاره د حلونو ستراتیژي
پلي کولو ترڅنګ د کورني بیځایه شویو ملي پالیسي د خپلې کلیدي اجنډا په حیث پلي کړې .وزیر بلخي
پخپل وزارت ټینګار کړی چې د والیتي عمل پالنونو مسودې په اړه د والیتي حکومتونو سره مرستې
لپاره  UNHCRسره کار وکړي چې نوموړې مسوده د  IDPپالیسي د  2015والیتي بودجې پالنونو کې
670
ترکیب کوي.

جنس

په جنس متمرکز ترټولو لوی نوښت د  USAIDپه تاریخ کې د  Promoteملګرتیا ده چې هدف یې
 75,000افغان میرمنو سره د ټولنې ټولو برخو لکه سوداګرۍ ،اکاډمیا ،سیاست ،او په پنځه کالو کې
عامه پالیسي کې د مشرۍ رولونو السته راوړو لپاره مرسته کول دي USAID 671.د Promote
برنامې ته د  216میلیون ډالرو ژمنه کړې او هیله لري د نورو نړیوالو ډونرانو څخه نور  200میلیون
ډالر دې برنامې ته وهڅوي USAID 672.د  Promoteبرنامه جوړونې کې د ممکنه ملګرتیا په اړه
د دوه نورو ډونرانو سره خبرې پیل کړي دي .نوموړې همکاري چې دامهال ورباندې خبرې کیږي
به د نغدي مرستو پرځای پروګراماتیک همغږي (ګډون کونکو ته اجازه ورکول چې د یو بل برنامه
673
جوړونې کې ګډون وکړي) وي.
پدې ربع کې  USAIDد  Promoteپه دولت کې د میرمنو پنځه کلنې برخې ته  38میلیون ډالر
674
ورکړل؛ چې اوس د تحرک په مرحله کې ده.
 USAIDد  Promoteپه لوړه کچه مشورتي کمیټې رامینځته کولو لپاره د ولسمشرۍ ماڼۍ،
د اجرایه رییس دفتر ،د لومړۍ میرمنې دفتر او د ښځو چارو وزارت سره خبرې پیل کړي چې دغه
کمیټه به د  Promoteبرنامې پلي کولو په اړه د ښځو چارو وزارت او  USAIDته مشوره ورکوي.
نوموړې کمیټه به د یوه څارونکي او نظارتي نهاد په حیث هم کار کوي USAID .تمه کوي چې دا کمیټه
675
به د  2015جون میاشت کې په کار پیل وکړي.
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اقتصادي او ټولنیزه پراختیا
د  2015د جون تر  30پورې د متحده ایاالتو دولت په افغانستان کې د حکومتولۍ ،اقتصادي او ټولنیزې
پراختیا مالتړ لپاره له  31.8میلیارد ډالرو څخه ډیر چمتو کړي دي .د دې فنډونو ډیری یې د USAID
د اقتصادي مالتړ فنډ ( )ESFته مختص شوي دي .د مدغم شوي او نور ادامه لرونکي تخصیصاتو
قانون  2015د  ESFلپاره اضافي  900میلیون ډالر وړاندې کړي چې مجموعي ټولټال  18.6میلیارد
ډالرو ته رسوي .لدغه مقدار څخه  16.1میلیارد ډالر مکلف شوي او  13.3میلیارد ډالر مصرف
676
شوي دي.

کلیدي پیښې

پدې ربع کې ډیری پرمختګونه شوي چې کولی شي د افغانستان اقتصادي او ټولنیزو لیدونو باندې
اغیزه وکړي:
•د افغان مالي کال ( 1394دسمبر  – 2014 ،22دسمبر  )2015 ،21په لومړیو څلور میاشتو
کې راټول شوي داخلي عواید په  1393مالي کال کې د واقعیی عوایدو راټولیدو څخه  %7.5لوړ
دي ،که څه هم د افغانستان د مالیه وزارت ( )MOFد بودیجې  %5.9هدفونه یې پوره نکړل.
677
مصرفونه د تیر کال ورته دورې په پرتله  %0.7لوړ شوي دي.
•د متحده ایاالتو د خزانې دفتر تخنیکي مرستې ( )OTAد  MOFلپاره د تخنیکي مرستې او
ظرفیت جوړونې برنامو رامینځته کول پیل کړي دي ترڅو د افغانستان د عامه مالي مدیریت
678
سیسټمونه پیاوړي شي او د مالي سیکتور څارنه یې وکړي.
•د پیسو نړیوال صندوق ( )IMFاداري رییس د افغان دولت سره په تیره ربع کې د ادارې په
کچه شوی ننه میاشتو تړون تصویب کړ؛ د افغانستان د کوچني اقتصاد پالیسیو او د جوړښتي
679
اصالح اجنډا پلي کولو نظارت پیل شو.

اقتصادي پروفایل

د افغانستان په استثنا د سهیلي آسیا ټولو هیوادونو اقتصاد د  2013په پرتله  2014کې ګړندۍ وده
کړې 680.د افغانستان خالص داخلي تولید ( )GDPوده ،د اپیومو په استثنا د پام وړ ځنډنې شوې ،چې په
 2013کې د  %3.7سلنې څخه په  2014کې د مخ پرودې سیاسي او امنیتي بې ثباتیو له امله د نړیوال
بانک د اټکل له مخې  %2و .دې غیر کرنیز سیکتورونو کې د پانګوالو او د مصرف کونکو ډاډ له
مینځه وړی دی ،او نړیوال بانک اټکل کوي چې ورت حالت به د  2015اوږدو کې هم دوام لري.
د کرنیز محصول سره چې تمه کیږي پدې کال کې قرارداد وشي ،نړیوال بانک د “لوړ جریان” پراساس
په  2015کې  %2.5وده اټکل کوي 681.د آسیا پراختیایی بانک په وینا د افغانستان د ودې لیدونه سیاسي
682
او امنیتي ثبات او د سوداګرۍ چاپیریالونو پورې تړاو لري.
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اقتصادي او ټولنیزه پراختیا

“پداسې حال کې چې اپیوم د  GDPرسمي اټکلونو
څخه ایستل شوي دي ،د دې عواید کورنۍ تقاضا
لوړوي او د بهرني تبادلو د پام وړ سرچینه ده”.
سرچینه ،ADB :لرې لید  ،3/2015 ،2015مخ .167

د امریکا دفاع وزارت راپور ورکړی چې افغان اقتصاد ژر کافي وده نشي کولی ترڅو خپل
امنیتي لګښتونه وپوښي .یو له ترټولو غوره مثال یې دا دی چې د امریکا دفاع وزارت لیکلي حتی که
د  2020–2018وده  %9اوسط وي ( 2012–2003اوسط) او ټوله ګټه د افغانستان د دفاع او کورنیو
چارو وزارتونو تمویل لپاره ورکړل شي ،نو دا به د اوسني ځواکونو د کچې ټولټال لګښت یوازې
 %20وپوښي .نو همدې لپاره دولت اړتیا لري د اقتصادي پایښت ډاډمنولو لپاره امنیتي لګښتونه راکم
کړي .د امریکا دفاع وزارت وویل “په سوداګري پروسو کې د کنټرول میکانیزمونو نه شتون ،پراخه
فساد ،او د خصوصي سیکتور سره اوږدمهاله ملګرتیا نه شتون” له امله امنیت پورې تړلي ډیری
683
سرچینې ضایع شوي دي.
نړیوال بانک وویل په افغانستان کې د خصوصي پانګوونې لپاره ترټولو مهم ښکاره محدودیت
د امنیت نه شتون دی ،چې په مستقیم ډول د بشري پانګې زیانمنولو ،د تولیدي اقتصاد فعالیتونو
محدودولو ،د ټولنیزې ناکرارۍ ډیرولو ،لومړني خدماتو ته د غیر مساویانه السرسي هڅولو او د سیاسي
684
بې ثباتۍ ډیرولو سره په پرمختګ او فقر اغیزه کوي.
په افغانستان کې د خطري بازار شرایطو شاخص او سیاسي پرمختګونه ،خصوصي پانګونه
په  2014کې کمه شوې .د نړیوال بانک په وینا ،په  2013کې د  %36رالویدو په تعقیب په ټولو
خصوصي سیکتورونو کې د نوي شرکت ثبتوونې  %26راټیټې وې .دوامداره بې امنیتي ،بې ثباتي،
685
او سیسټمیک فساد به النور په خصوصي سیکتور باندې منفي اغیزه وکړي او د ودې مخه به ونیسي.
د خواړو او غیر خواړو توکو لپاره د مصرف کونکي د قیمت پړسوب (انفالسیون) ،په  2013کې
د  %7.4په پرتله په  2014کې  %4.6راټیټ شوی ،دا په لویه کچه د قوي داخلي کرنیز تولید او د خواړو
686
نړیوال ټیټ نرخونو له امله و ،په بیله بیا د هستوګنې ،انټرنیټ او د تیلو نرخونه.

د افغانستان مالي لرې لید

د نړیوال بانک په وینا ،افغانستان د وړاندوینې وړ راتلونکي لپاره د ډونر قوي مرستې ته اړتیا لري،
ځکه چې د  2025په اوږدو کې د  GDPله  %20دبره ټولټال مالي تشه طرح کړې ده .کورني عواید
مالیاتي او غیرمالیاتي عواید ،او د ګمرکونو محصول په  2014کال کې د دریم پرله پسې کال لپاره
کم شوي ،چې د  GDPتر  %8.4ته رالویدلي ،د دې المل په لویه کچه د ضعیف مالیاتو او ګمرکونو
پلي کولو او اجابت کول دي .عواید په  2011کې د  %GDP 11.6و 687.دا په  2015کې یوڅه وده
کوي 688.د ډونرانو د مرستې پرته د بودیجې مالي تشې پوښلو لپاره به کابل اړ وي چې د هیواد ټول
 %30اقتصادي محصول د دولت لپاره د عاید په حیث راټول کړي.
نړیوال بانک ویلي د  2014کال امنیتي او د سیاسي لیږد بې ثباتۍ د احتمال له مخې
د اقتصادي اجارې غوښتنه او د مالیو څخه تیښته ډیره کړې ده .که څه هم د بودیجې سختي سنجشونه
د  2014دوهمې نیمایی کې معرفي شوي و د ملکي کارمندانو اضافه کاري ،د معاشاتو ډیرول ،بونسونه،
او نورې ګټې کمې شوې وې ،لکه څنګه چې د احتیاطي پراختیا نوې پروژې وې د امنیت او الزمي
689
ټولنیز ګټو لګښت بشپړ مصرفونه ډیر کړي .
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د پایلې په توګه ،افغانستان ( 2015افغان مالي کال  )1394د ضعیف نغدي زیرمو او د پام وړ پاتې
پورونو سره پیل کړ ،پداسې حال کې چې د عوایدو راټولولو اصالحات په لومړۍ ربع کې په پارلمان
کې تصویب ته پروت و .نړیوال بانک خبرتیا وکړه چې افغانستان د تیر کال بودیجې  537میلیون ډالرو
په څیر دې کال 690کې هم د بودیجې تشو سره مخ کیدی شي 691.د  1394مالي کال بودیجې داخلي عواید
شاوخوا  2.2میلیارد ډالر طرح کړي ،د  1393کال راټول شوي عوایدو څخه نږدې  %30ډیر 692،کوم
چې نړیوال بانک “هیله مند” موندلي ،خبرتیا ورکړې چې دولت کوچنۍ نغدي زیرمې لري چې له مخې
یې نه باید عواید درک کړل شي .د رکود په حالت کې اقتصاد او د ضعیفه پرمختګ وړاندوینې سره،
د سختۍ نورو اقداماتو اختیارونه محدود دي ،پدې معني چې دولت حتی النورې مالي مرستې ته اړتیا پیدا
693
کولی شي.

د مالي کال  1394د عوایدو او مصرفونو تازه معلومات

د  ADBپه وینا ،د “کورني سرچینو څخه د عوایدو په حرکت کې اچول حساس شوي دي”؛ یو پر درې
د “ضعیف حکومت او د مالیه او ګمرکونو ضعیفې ادارې” له امله له السه وتلي 694.د راپورونو له مخې
د افغانستان دولت سره ثبت  500لوی سوداګریو څخه لس سلنه له مالیه ورکولو تښتي .ویل کیږي چې
695
درې لوی شرکتونه په پاتې مالیاتو کې شاوخوا  248میلیون ډالر پور وړي دي.
ټولټال راټول شوي داخلي عواید هغه رقم چې د ډونر مرستې پکې شامل ندي د  1394مالي کال
لومړیو څلور میاشتو کې  577میلیون ډالر و ،چې د  1393مالي کال ورته دورې څخه شاوخوا
696
 40میلیون ډالر ( )%7.5لوړ دي ،مګر د دولت ټاکلي هدف څخه  36میلیون ډالر ( )%5.9-کم دي.
داخلي عوایدو د افغانستان د ټولټال بودیجې  1.2میلیارد ډالرو له نیم څخه کم ( )%48مصارف تر دې
دمه په  1394مالي کال کې تادیه کړي دي؛ د ډونر مرستې یې تشه پوښي .د افغان دولت مخارج د تیر
697
کال ورته دورې په پرتله  8میلیون ډالر ( )%0.7په  1394مالي کال کې ډیر شوي.
تمه کیږي چې مخارج په  1395مالي کال ( )2016کې د  1393مالي کال  %26په مقابل کې
د  GDPتر  %30لوړ شي ،د نړیوال بانک په وینا دا به په لویه کچه د امنیت ،خدماتو عرضه کولو،
الزمي زیربنا ،او د حفظ او مراقبت ( )O&Mمصرفونو ډیریدو له امله وي 698.مالي تشه لویه ده او وده
کوي ،لکه څنګه چې په شکل  3.27کې کښل شوي .د ډونر مرسته یا خو دغه تشه راکموي یا یې ډکوي.

د پیسو نړیوال صندوق د کارمندانو نظارت شوې برنامه

د جون په  2د  IMFاداري رییس د افغانستان کوچني اقتصاد پالیسیو او جوړښتي اصالح اجنډا نظارت
کولو لپاره په تیره ربع کې د افغان دولت سره د کارمندانو تر کچې شوي غیر رسمي د نهه میاشتو
(اپریل – دسمبر  )2015تړون تصویب کړ .د کارمندانو نظارت شوې برنامه ( )SMPبه مالي پالیسیو
باندې تمرکز وکړي لکه د عوایدو په حرکت کې اچول او د پورونو بیرته تادیه کول؛ د پیسو پالیسي
لکه د ټیټ انفالسیون ساتل او د تبادلې د نرخ پالیسي ترڅو نړیوالې زیرمې او سیالتوب محافظت شي؛
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په مئ  2015کې MOF ،خپل د  100ورځو پالن
خپور کړ ،چې پکې په  10برخو کې  90نوښتونه
شامل دي پالیسي ،بودیجه ،خزانه ،مالي او ادارې
چارې ،د عوایدو تولید ،د عوایدو تحلیل ،ګمرکات،
بیمه ،بشري سرچینې ،او د سیمه ایزې بانکدارۍ
ملګرتیاوې .د دې ټاکل شوي کړنو سره MOF
غواړي خپل د فساد سره مبارزې فعالیتونه له بنسټه
اصالح کړي ،خپل اداري او عامه مالي سیسټم ته
وده ورکړي ،مالي مقررات او کړنالرې چمتو کړي،
او اداري روڼتیا ،حساب ورکول او مؤثریت ډیر کړي.
سرچینه ،MOF :د سل ورځو پالن  27د مئ .2015 ،23

اقتصادي او ټولنیزه پراختیا

شکل 3.27
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ﻳﺎﺩﻭﻧﻪ :ﺗﺭ ﺩې ﻭﺭﻭﺳﺗﻳﻭ ﭘﻭﺭې ،ﺍﻓﻐﺎﻥ ﻣﺎﻟﻲ ﮐﻠﻭﻧﻪ ﺩ ﻣﻳﻼﺩﻱ ﺗﻘﻭﻳﻡ ﮐﻠﻭﻧﻭ ﺩ ﻣﺎﺭچ  20څﺧﻪ ﺩ ﻣﺎﺭچ ﺗﺭ  20ﭘﻭﺭې ﻭ .ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎﻝ  1388ﺩ ﻣﺎﺭچ  2009 ،20څﺧﻪ
ﺩ ﻣﺎﺭچ  2010 ،20ﺳﺭﻩ ﺳﻣﻭﻥ ﺩﺭﻟﻭﺩ ﺍﻭ ﻫﻣﺩﺍﺳﯥ ﻧﻭﺭ .ﺩ ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎﻝ  1391ﻟﭘﺎﺭﻩ ﺩ ﻧﻬﻪ ﻣﻳﺎﺷﺗﻭ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﭘﻪ ﺍﻓﻐﺎﻥ ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎﻝ ﮐﯥ ﺩ ﻭﺧﺕ ﺑﺩﻟﻭﻥ ﭘﻪ ګﻭﺗﻪ ﮐﻭﻱ .ﺍﻓﻐﺎﻥ ﻣﺎﻟﻲ
ﮐﻠﻭﻧﻪ ﺍﻭﺱ ﭘﻪ ﻋﻣﻭﻡ ﮐﯥ ﻟﻪ ﺩﺳﻣﺑﺭ  20څﺧﻪ ﺗﺭ ﺩ ﺩﺳﻣﺑﺭ  21ﭘﻭﺭې ﻭﻱ .ﻣﺭﺳﺗﯥ ﺩ ډﻭﻧﺭﺍﻧﻭ څﺧﻪ ﺗﺭﻻﺳﻪ ﺷﻭﻱ ﻓﻧډﻭﻧﻪ ﻭړﺍﻧﺩې ﮐﻭﻱ .ﺩ ډﻭﻧﺭﺍﻧﻭ ﻣﺭﺳﺗﯥ ډﻳﺭی ﻭﺧﺗﻭﻧﻪ ﺩ
ځﺎﻧګړﻱ ﭘﺭﻭژﻭ ﻳﺎ ﻓﻌﺎﻟﻳﺗﻭﻧﻭ ﻟﭘﺎﺭﻩ ﻭﻱ ،ﻣګﺭ ځﻳﻧﯥ ﻭﺧﺗﻭﻧﻪ ﺩ  GIROAﭘﻪ ﺗﺷﺧﻳﺹ ﺳﺭﻩ ﻣﺻﺭﻓﻳږﻱ .ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎﻝ  1393ﭘﻪ ﻟﻭﻣړﻧﻲ ډﻭﻝ ﺗﺭ  3/12/2015ﭘﻭﺭې ﺩی .ﻣﺎﻟﻲ
ﮐﺎﻝ  1394ﻳﻭﺍﺯې ﻟﻭﻣړی څﻠﻭﺭ ﻣﻳﺎﺷﺗﯥ ﺩی .ﺩ ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎﻝ  1394ﻋﻣﻠﻳﺎﺗﻲ ﺍﻭ ﭘﺭﺍﺧﺗﻳﺎﻳﯽ ﺑﻭﺩﻳﺟﯥ ﻣﺻﺭﻓﻭﻧﻪ ﺗﺭ  4/18/2015ﭘﻭﺭې ﺩﻱ .ﺩ ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎﻝ  1394ﻋﻭﺍﻳﺩﻭ
ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺗﺭ  4/20/2015ﭘﻭﺭې ﺩﻱ ﭼﯥ ﭘﻪ  6/5/2015ډﺍﻭﻧﻠﻭډ ﺷﻭﻱ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺗﻭ څﺧﻪ ﺭﺍ ﺍﺧﻳﺳﺗﻝ ﺷﻭﻱ ﺩﻱ.
ﺳﺭﭼﻳﻧﻪ” ،MOF :ﺩ ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎﻝ  1394ﻣﻳﺎﺷﺗﻧﻲ ﻣﺎﻟﻲ ﺧﺑﺭﻭﻧﻪ ،ﻣﻳﺎﺷﺕ 6/4/2015 “،4؛ ” ،MOFﺩ ﺍﭘﺭﻳﻝ ﺗﺭ  18ﭘﻭﺭې ﺩ ﺑﻭﺩﻳﺟﯥ ﺩ ﺍﺟﺭﺍ ﮐﻭﻟﻭ ﺭﺍﭘﻭﺭ4/18/2015 “،؛
” ،MOFﮐﻠﻧﯽ ﻣﺎﻟﻲ ﺭﺍﭘﻭﺭ 3/12/2015 “،1393؛ ” ،MOFﺩ  1393ﻣﻠﻲ ﺑﻭﺩﻳﺟﻪ2/28/2015 “،؛ ” ،MOFﺩ  1393ﻣﻠﻲ ﺑﻭﺩﻳﺟﻪ2/1/2014 “،؛ ﺩ ﺍﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎﻥ
ﺑﺎﻧﮏ” ،ﺍﻓﻐﺎﻧﻳﻭ ﺗﻪ ﺩ ټﺎﮐﻝ ﺷﻭﻱ ﺑﻬﺭﻧﻲ ﺍﺳﻌﺎﺭﻭ ﺩ ﺗﺑﺎﺩﻟﯥ ﻭﺭځﻧﯽ ﻧﺭﺥ “،ﭘﻪ  3/12/2015 ،1/28/2015 ،2/1/2014ﺍﻭ  6/4/2015ﺧﭘﻭﺭ ﺷﻭی.

د شاخص اهداف :کمي شاخصونه چې د IMF
برنامې اهدافو پوره کولو کې د پرمختګ ارزولو
سره مرستې لپاره کارول کیږي ،په شمول
د وړاندوینه شوي اقتصادي تمایالتو چیرې چې
معلومات معلوم نه وي.

سرچینه“ ،IMF :حقیقت پاڼه ،د  IMFشرایط.4/13/2015 ”،

د مالي سیکتور اصالح لکه د ضعیف بانکدارۍ سره مخامخ کیدل ،د نوي بانکي قانون نآفذ کول ،او
د بانکي څار پیاوړي کول؛ او غوره اقتصادي حکومتولي لکه د فساد سره مبارزې پیاوړي کول او
د پیسو مینځلو سره مبارزې/او د تروریزم تمویل ( )AML/CFTسره د مبارزې قوانین IMF 699.به
د  SMPشاخصونو باندې د افغان پروسې د خپل فعالیت نظارتي بیاکتنې په دوه ازمیښتي نیټو متمرکز
کړي د جون  21او دسمبر  .2015 ،21لومړۍ بیاکتنه به په اګست کې پیل شي .په پالن کې د سپتمبر
700
 2015 ،22لپاره مهالویش شوي شاخص هدف بیاکتنه شامل ده.
 SMPد  IMFکارمندانو لپاره فرصت برابروي چې د یوه هیواد چارواکو سره کار وکړي ترڅو
وګوري چې ایا دوی غواړي او وړتیا لري د  – IMFشرح شوي برنامې پرمخ وړلو ته خپلې ژمنې
وساتي او مثبت تعقیبي ریکارډ رامینځته کړي .د  SMPبریالی تکمیل د ډونر مرسته هڅولی شي
او د  IMFکارمندانو ته ډاډ ورکوي چې ملي چارواکي به د دوی مکلفیتونه د النور رسمي برنامې
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ځانګړی عمومي مفتش

I

د افغانستان د بیارغونې لپاره

درې میاشتني مهم ټکي

د ګمرکونو له السه وتلي عواید
افغانستان په نړۍ کې د داخلي عوایدو راټولولو ترټولو تیټ نرخ لري.
مالي کال  1393د بودیجې  537میلیون ډالرو کسر سره پای ته ورسید ،چې
دولت اړ شو د ډونر د عاجل مرستې غوښتنه وکړي 702.وروسته له هغې
چې د متحده ایاالتو کابل سفارت چارواکو پدې او راتلونکي مالي کلونو کې
د افغانستان دولت د بودیجه ای مکلفیتونو پوره کولو په اړه اندیښنې بیان کړې،
نو سیګار د  ،USAIDد بهرنیو چارو وزارت ،د امریکا دفاع وزارت او
 CSTC-Aڅخه پدې اړه معلوماتو غوښتنه وکړه چې څنګه د متحده ایاالتو
بیارغونې برنامې د عاید راټولولو پیاوړي سیسټم په ځانګړي توګه د ګمرک
عوایدو لپاره د افغان دولت اړتیاوې په ګوته کوي چې په منظم ډول د داخلي
703
عوایدو دریمې برخې لپاره محاسبه کیږي.
د افغانستان لپاره د عوایدو تولید اړتیا پایله دا وه چې د متحده ایاالتو
برنامې د ګمرکونو عوایدو راټولولو پروسې ته وده ورکولو او د پولو امنیت
لوړلو هدف خپل کړي ،په شمول د  USAIDد افغانستان لپاره د سوداګرۍ
او السرسۍ اسانتیا برنامې؛ د  USAIDد افغانستان د سوداګرۍ او عوایدو
برنامه ()ATAR؛ د دفاع وزارت لخوا تمویل شوی ،د کورني امنیت وزارت
( )DHSد ګمرکونو او پولو محافظت لخوا اداره کیدونکي د پولو د مدیریت
کاري ځواک ()BMTF؛ او د افغانستان د پولو تسهیالتو ګمرکي عوایدو
مرکزونو د بیا جوړولو ،رغولو او تجهیز کولو لپاره د امریکا دفاع وزارت
نورې هڅې .د سیګار یوه تفتیش موندلي چې که څه هم لدغه برنامو څخه
ځينو د ګمرکي عوایدو راټولولو پروسو پرمختللي کولو کې مرسته کړې مګر
704
په ډیری حالتونو کې یې ټیکاو نه درلود.
د افغان دولت ادارې د سوداګرۍ درست معلومات نلري چې د ګمرکي
عوایدو څرنګوالي ټاکلو لپاره ورته اړتیا لري یا دا چې ګمرکي عواید باید
څه وي .ولسمشر غني په مارچ  2015کې د متحده ایاالتو لیدونکو-اوریدونکو
ته وویل چې د افغانستان د مرکزي احصایی نهاد له پاکستان څخه واردات
 800میلیون ډالر راپور کړي ،پداسې حال کې چې پاکستان افغان چارواکو
ته وویل چې افغانستان ته د دوی ته صادراتو ارزښت  2.5میلیارد ډالرو
و 705.طلوع نیوز راپور ورکړ چې د افغانستان د ګمرکونو ریاست ()ACD
معلومات تر  1میلیارد ډالرو پورې لرې کیدی شي 706د هیواد د  GDPتر
707
شاوخوا  %4.8پورې.
د بهرنیو چارو وزارت وویل چې متحده ایاالت د متحده ایاالتو پرسونل
روان کمښتونو له امله د افغانستان د ګمرکونو عوایدو راټولولو نظارت او
ارزونې ته نږدې هیڅ وړتیا نلري .د بهرنیو چارو وزارت په مستقیم ډول
د افغانستان پولو کې عملیات ندي نظارت کړي یا د دوی د ګمرکونو ارزونه او
د راټولولو موقعیتونه له هغه وخت راهیسې چې  DHSاو  BMTFوتلي ،او
د افغانستان د عوایدو راټولولو کې کموالی یا ډیروالی د متحده ایاالتو د شتون
708
نزول سره نسبت نشي ورکولی.
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د  USAID ATARپروژه چې د افغانستان د ګمرکي نهادونو او کړنو
ته وده ورکولو او عصر سره برابرولو لپاره ډیزاین شوي 709،چارواکو وویل
چې د امنیت ډیریدونکي خطرونو د دې وړتیا محدوده کړې ترڅو تخنیکي
مرسته وړاندې کړي او په کابل کې د  ACDمرکزي دفاترو ،د  ACDسیمه
ایز ګمرکي تسهیالتو او د ګمرکي عوایدو نورو سایټونو ،په بیله بیا د افغانستان
د ګمرکونو ملي اکاډمۍ څخه لیدنه وکړي .بهرني اتباع په ځانګړي توګه خپل
تګ راتګ کې د محدودیت سره مخ دي؛ افغان اتباع سفر کولی شي که چیرې
710
امنیتي اندیښنه شتون ونلري.
د  ATARپرسونل راپور ورکړ چې فساد په  ACDکې پراخه دی؛ دوی
د افغان ګمرک عوایدو پروسه کې د نظارت او پرمختګ لپاره بې شمیره
خنډونو سره مخ شوي دي 711.سربیره پردې USAID ،راپور ورکړی
چې د ایکس ری سکینرې کار نه کوي او ترمیم ته اړتیا لري ،د اوتومات
ګمرکونو د معلوماتو سیسټمونو د معیاري کولو هڅې نا مکمل دي ،د ATAR
د ګمرکونو بریښنایی تادیاتو فعالیت ندی پیل شوی او د ګمرکونو اکاډمي چې
712
د ګمرکونو افسران روزي یوازې په سهار کې کار کوي.
د  USAIDاو د  ATARنماینده ګان د  ACDکمپیوټر سیسټمونو او
ډیټابیسونو ته السرسی نلري ،دوی د قاچاق ،غال ،او فساد له امله د له السه
وتلي عوایدو کلنی اټکل هم نه رامینځته کوي .پرځای دوی باید د ګمرکونو
د عوایدو راټولولو هغه معلوماتو باندې تکیه وکړي چې د  ACDلخوا دوی
ته ورکول کیږي 713.د بهرنیو چارو وزارت او  USAIDدواړو وویل چې
714
د فساد له امله له السه وتلي ګمرکي عوایدو بڼه نده معلومه.
 Aچې د کورنیو چارو وزارت ( )MOIد سرحداتو پولیس تمویلوي،
له  2015–2011څخه یې  15د پولو تیریدو مرکزونه جوړ کړي دي.
په هرصورت CSTC-A ،د افغانستان د پولو څخه تیریدو مرکزونو،
د ګمرکونو ارزونې ،او د عوایدو راټولولو تسهیالتو کې د خوندي پلټنې
تجهیزاتو ته د مالتړ هڅو لپاره د کوم ډول ځانګړي تمویل جریان څخه
خبر ندی؛ د خپل تمویل دقیق مقدار نه تعقیبوي چې د کورنیو چارو وزارت
یې د پولو څخه د تیریدو هر مرکز کې پلي کوي؛ او د پولو څخه د تیریدو
تسهیالتو د کاروونې یا وضعیت په اړه هیڅ لید نلري د  CSTC-Aبرنامې
مدیرانو د  2014جنوري تر  1راهیسې له هیڅ یوه سایټ څخه لیدنه
715
نده کړې.
د ګمرک عواید د افغانستان مالي ثبات لپاره حیاتي دي .سیګار متحده
ایاالتو ته وړاندیز کوي چې په پام کې ونیسي ایا د ګمرکونو ارزونې او د عاید
راټولولو بسیا ته وده ورکولو لپاره نورې هڅې شاید د له السه ورکوونې او
ضایع کیدو کمولو لپاره لیدونو ته وده ورکړي ،او د افغان دولت لپاره عوایدو
په برخه کې قوي السته راوړنه ولري.
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الندې پوره کړي لکه د غزول شوي اعتبار اسانتیا ( )ECFترتیبات 716.د افغانستان ضعیف تیر
وخت یا ریکارډ د دې مخکیني  ECFسره چې په نومبر  2014کې یې تاریخ تیر شو ،د فعالیت له السه
وتلي اهدافو ،ناسم او ځنډیدلي جوړښتي اصالحاتو ،ناوړاندوینه شوي شاکونو (ټکانونو) ،او د پالیسي
717
ناکافي ځواب له امله د برنامې د بیاکتلو د ځنډونې المل شو.
د  IMFپه وینا  SMPد پام وړ خطرونو سره مخ دی ،په شمول د بې امنیتي ،سیاسي بې ثباتي،
او د پالیسي ناکافي پلي کول او اجرا کول IMF .اضافه کوي چې د سولې بریالۍ خبرې ،غوره داخلي
تقاضا ،او د کانونو لوی پروژو پراختیا کولی شي د مصرف کونکو او پانګه والو باور رامینځته
کړي او اقتصادي فعالیت په الره واچوي چې د افغانستان د منل شوي شاخصونو ترالسه کولو کې
718
مرسته کوي.
که څه هم لومړۍ رسمي بیاکتنه تراوسه نده پیل شوې ،د بهرنیو چارو وزارت وویل چې  IMFباور
لري افغان دولت مداوم پرمختګ کوي او “د افغان دولت د کوچني اقتصاد پالیسۍ ټینګولو لپاره د افغان
دولت کړنو څخه متاثره دی ،د فساد کمول په شمول د ګمرکاتو څانګه کې ،د  IMFد عوایدو اهدافو څخه
ډیر راټولول چې د  SMPلومړۍ دورې لپاره [ 419میلیون ډالر د  415میلیون ډالرو هدف پروړاندې
راټول شوي] ،او د مصرف کمولو لپاره د دې هڅې 719”.خزانې وویل د جون په  21ازمیښتي نیټه
720
د ځینې جوړښتي شاخصونو پاس کولو کې د پارلمان ځنډ د “اندیښنې مسله” وه.

د افغانستان اصلي صادرات وچې میوې او غالۍ دي،
چې د ټولو صادراتو  %49جوړوي.
سرچینه :نړیوال بانک ،د افغانستان د اقتصاد تازه معلومات ،اپریل ،2015
مخونه .16–15

سوداګري

د ولسمشر غني هدف په وچه کې راګیر افغانستان لپاره دا دی چې دا د سیمه ایز اقتصادي یووالي
لپاره د ټرانزیټ او سوداګرۍ مرکز شي 721.لکه څنګه چې په شکل  3.28کې ښودل شوي ،پاکستان
د افغانستان ترټولو لوی سوداګریز ملګری دی ،چې په تعقیب کې متحده ایاالت ،اروپایی اتحادیه او سیمه
722
ایز ګاونډیان دي.
پخپلو وروستي تحلیلونو کې نړیوال بانک موندلي چې د افغانستان سوداګرۍ کسر  2014کې محدود
شوی په  2013کې د  8.3میلیارد ډالرو ( )%41.9په پرتله  8میلیارد ډالر (د  723.)%38 GDPرسمي
صادرات د  2013څخه  %19.5لوړ و ،په ډیره کچه د لوړ کرنیز محصول له کبله چې د وچو او تازه
میوو صادرات لوړ شول .پداسې حال کې چې نړیوال بانک وویل د مصرف کونکو او سوداګرۍ ټیټ
باور د وارداتو لپاره د  %20ټیټې تقاضا المل شوی ،دا اټکل هم کوي چې د رسمي وارداتو ډیری
کمښت شاید د ضعیف ثبت او ډیرشوي قاچاق څخه وي ځکه چې ګومان کیږي د ټولې افغان سوداګرۍ
 %20–15بې ثبته او قاچاقي وي .د سوداګرۍ کسر محدودیت سربیره ،الهم لوی پاتې دی او د ډونر
724
د مرستې سره بشپړ تمویلیږي.

د صادراتو او وارداتو معلومات

د سوداګرۍ اړوند مالیاتو د افغانستان د ټولټال  2013–2006مالیاتي عوایدو  %45وړاندې کړې.
که څه هم افغانستان په منظم ډول لوی اقتصادي کسر لري ،د ډونر مرستې په  2014کې د %5.7 GDP
اوسني حساب بیالنس اټکل ساتلو کې د هیواد سره مرسته کړې .لدې پرته IMF ،اټکل کوي افغانستان به
د خپل  %36 GDPسره مساوي د اوسني حساب کسر ولري شاوخوا  7.3میلیارد د موزامبیک ()%35-
726
او لیبریا ( )%32-په څیر.

168

ځانګړی عمومي مفتش

725

I

د افغانستان د بیارغونې لپاره

اقتصادي او ټولنیزه پراختیا

شکل 3.28

ﺩ ﺍﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎﻥ ﻟﻭی ﺳﻭﺩﺍګﺭﻳﺯ ﻣﻠګﺭﻱ )(2013
ﭘﺎﮐﺳﺗﺎﻥ
ﻣﺗﺣﺩﻩ ﺍﻳﺎﻻﺕ
ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﯽ ﺍﺗﺣﺎﺩﻳﻪ
ﺭﻭﺳﻳﻪ
ﻫﻧﺩ
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ﺗﺎﺟﮑﺳﺗﺎﻥ
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ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ – ټﻭﻟټﺎﻝ %92.2

ﺍﺭﺩﻥ
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ﻳﺎﺩﻭﻧﻪ :ﺷﻣﻳﺭې ګﺭﺩﻱ ﺷﻭﻱ ﺩﻱ .ﺳﻠﻧﯥ ﺩ ﻟﻭی ﺳﻭﺩﺍګﺭﻳﺯ ﻣﻠګﺭﻭ ﺳﺭﻩ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ/ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺩ ټﻭﻟﻭ ﻫﻳﻭﺍﺩﻭﻧﻭ ﺳﺭﻩ ﺩ ﺳﻭﺩﺍګﺭۍ ﻫﺭې ﮐټګﻭﺭۍ ﺳﻠﻧﯥ ﭘﻪ ﺣﻳﺙ ښﻳﯥ.
ﺳﺭﭼﻳﻧﻪ :ﺍﺭﻭﭘﺎی ﮐﻣﻳﺳﻭﻥ ،ﺩ ﺳﻭﺩﺍګﺭۍ ﻟﭘﺎﺭﻩ ﻋﻣﻭﻣﻲ ﺭﻳﺎﺳﺕ” ،ﺍﺭﻭﭘﺎی ﺍﺗﺣﺎﺩﻳﻪ ،ﺩ ﺍﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎﻥ ﺳﺭﻩ ﺩ ﺗﻭﮐﻭ ﺳﻭﺩﺍګﺭﻱ ،4/10/2015 “،ﭘﻪ  6/24/2015ﺧﭘﻭﺭ ﺷﻭی.

د  IMFد اټکلونو له مخې ،د  2014–2012په موده کې ،افغانستان په کال کې د شاوخوا  4–3.3میلیارد
727
ډالرو په ارزښت توکي او خدمات صادر کړي دي ،چې پدې کې غیر قانوني تریاک ندي شامل.
728
نړیوال بانک وویل افغانستان یوازې لږ شمیر تولیدات صادروي او یو څو سوداګریز ملګري لري،
چې له کبله یې دا د عوایدو ترالسه کولو لپاره په ځینې توکو پورې وابسطه کوي ،او په پایله کې د بې
729
ثباته قیمتونو او د سوداګرۍ شاکونو څخه خورا زیان لیدونکی دی.
 IMFد افغانستان د  2014کال واردات د توکو او خدماتو له  10.6میلیارد ډالرو څخه ډیر اټکل کړی
چې له  8میلیارد څخه ډیر یې د نړیوال ډونرانو رسمي مرستې څخه تادیه شوي 730.خزانې د افغانستان
واقعیی وارداتي ظرفیت د بهیرنیانو د شتون پام وړ تقاضا پرته په غیر رسمي ډول په کال کې له
 2میلیارد ډالرو څخه لږ اټکل کړی ،د غیرقانوني تریاکو عوایدو په استثنا .خزانې وویل چې د لوی کچې
بهرنۍ مرستې پرته به د وارداتو کچه راټیټه شي ،مګر پراخوالی به یې د بهرني شتون تقاضا پورې
تړلی وي ،د افغانستان وارداتي اړتیا چې کله د بهرني شتون اړتیا کمه شي ،او د قوي اقتصادي فعالیت
او ودې پیاوړي کولو لپاره د بهرنۍ مرستې اړینه کچه .د وارداتو کمښت به په اقتصاد تر ډیره بریده چپه
731
اغیز ونکړي.
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د افغانستان د سوداګرۍ او عاید پروژه

د  USAIDد څلورو کالو لپاره د  77.8میلیون ډالرو په ارزښت د افغانستان د سوداګرۍ او عاید
( )ATARپروژه د سوداګرۍ اسانولو برنامه ده چې د ( )1سوداګرۍ لیبرال پالیسیو پرمختللي کولو،
په شمول د نړۍ سوداګریز سازمان ( )WTOته د افغانستان د السرسي لپاره مالتړ؛ ( )2د افغانستان
د ګمرکونو نهادونو او کړنو عصري کولو په واسطه د عاید تولید لپاره د حکومت وړتیا ته وده ورکولو
732
او جاري کولو؛ او ( )3د دوه اړخیز او څو اړخیز سیمه ایزې سوداګرۍ تړونونو لپاره ډیزاین شوې.
پدې ربع کې د افغانستان ګمرکونو څانګې او مرکزي بانک یوه پیلوټ برنامه په الره واچوله چې
سوداګرانو ته الره هواروي د سوداګریز بانکونو څخه په بریښنایی ډول د ګمرک محصول تادیه کړي.
سربیره پردې ،د  ATARډیری مرسته شوي ،د  WTOموافق قانوني اصالحات پرمخ تللي ،په شمول
د :د تجاري نښو قانون تعدیالت چې نافذ شوي؛ د بیلګې پیښ لیک قانون تعدیالت چې د وزیرانو شورا
ته لیږل شوي؛ او د عیبونو معرفي کولو خطر کمولو او کنټرولونو النور اغیزمنولو لپاره د کارځای
محافظت او قرانطین مسؤده .مسؤده د ولسي جرګې څخه مشرانو جرګې ته ورسیده ATAR .د سوداګرۍ
او صنایع وزارت سره هم د هغې د پنځه کلنې سوداګرۍ پالیسۍ بیاکتنې لپاره چمتو کیدو کې مرسته
734
وکړه ATAR 733.د  2015جون تر  30پورې شاوخوا  28.1میلیون ډالر مصرف کړي.

بانکداري او مالي چارې

 IMFراپور ورکړی چې په  2014کې سستې حکومتولۍ او مقرراتو پلي کولو د ځینې افغان بانکونو
مالي موقفونه تخریب کړي .د  IMFپه نظر د افغانستان  15بانکونو څخه اته یې “ضعیف” ګڼل شوي
دي 735،او او دوه یې عامه شناخت نلري چې “د زیان” سره مخ دي IMF 736.د کارپوریټ حکومتولۍ،
د پانګې اړتیاو ،د پور ورکولو ښکاره کول ،نظارت او د حلونو وړاندوینو قوي کولو لپاره په وخت سره
737
د نوي بانکي قانون پاس کولو باندې تاکید کړی.
د نړیوال محاسباتو په وینا د بانکي سیکتور سپما وده په  2014کې د  2013د  %5.9او د 2012
د  %15.8په پرتله  %2.8ته ټیټه شوې .په ورته ډول ،خصوصي سیکتور ته پور ورکول په  2014کې
د  2013د  %7.6ودې په پرتله  %7.3ته کم شوی .نړیوال بانک وویل دا وړاندیز کوي چې خصوصي
پانګونه په ټپه والړه ده او په  2010کې د کابل بانک سقوط راهیسې د بانکونو د مخ پر زیاتیدونکي
738
ویرې خطر منعکس کوي.
د افغانستان فقیر رسمي مالي نهادونو ته محدود السرسی لري .د افغانستان د ټول نفوس له  %10لږ
خلک بانکونه کاروي 739،او د نغدي پیسو ساتلو ته ترجیح ورکوي ADB .وویل چې دا د بانکونو دوام
لرونکي بې باوري منعکس کوي او د کابل بانک پراخه ناکامۍ راهیسې د فنډونو پور اخیستونکو او
چمتو کونکو ترمینځ د مینځګړي په حیث خپل رول کې د بانکي سیکتور ضعیف فعالیت ښیېADB 740.
افغانستان ته د لویانو حساب لرونکو په نسبت د آسیا  26مخ پرودې هیوادونو کې  25مه درجه ورکړې.
افغانستان په هرو  100,000نفرو د اوتومات صرافۍ له پنځه کم ماشینونه هم لري ،چې دا د  33مخ پر
741
ودې هیوادونو کې افغانستان ته اخرنۍ درجه ورکوي.
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د مالي انتقاالتو شاوخوا  %90یې د غیر رسمي سیسټم حواله له الرې ترسره کیږي .د بهرنیو چارو
وزارت راپور ورکړی چې د حواله او رسمي بانکي سیسټمونو ترمینځ هیڅ روښانه تقسیم شتون نلري
حواله داران بانکي حسابونه لري او د وایر – انتقال خدمات کاروي ،پداسې حال کې چې بانکونه هم په
742
افغانستان کې لرې پرتو سیمو ته د فنډونو لیږدولو لپاره حوالې کاروي.

د متحده ایاالتو د خزانې مرسته

پدې ربع کې د متحده ایاالتو د خزانې دفتر تخنیکي مرستې ( )OTAد افغانستان مالیه وزارت لپآره
د تخنیکي مرستې رامینځته کولو او د ظرفیت جوړونې برنامو لپاره خپل د  2015مارچ  23تړون پلي
کول پیل کړل OTA 743.افغانستان ته د  2015د مئ  28–16ارزونې یو ماموریت ترسره کړ ترڅو
د بودیجې او خزانې مدیریت لپاره د مرستې او ظرفیت جوړونې په وغږیږي په شمول د خپلې تخنیکي
مرستې لپاره د واکونو وړاندیز شوي حدونه .د ماموریت ټیم وموندل چې د دې افغان ملګري دې باید
744
نوي ښکیلتیا ومني.
د  OTAمرسته به په پیلي توګه د وزارتي بودیجو پورې اړوند د ملي لومړیتوب اهدافو رامینځته
کولو او نظارت کولو د طرحه ای الرښود؛ د څو کلونو بودیجه جوړول؛ د پراختیا او عملیاتي بودیجې
پالن کولو پروسو ادغام؛ او د بودیجې جوړول او پلي کولو د پرمختګ درلودونکې وي OTA .وویل
د دې اصالحاتي اقداماتو پلي کول به تر ډیرې کچې پورې افغان حکومت او نورو ډونرانو پورې تړلي
وي .د متحده ایاالتو کابل سفارت د امنیتي اندیښنو له امله د خزانې څخه غوښتنه کړې چې نور مهالویش
745
شوي ماموریتونه تر اکتوبر پورې ودروي.

د پیسو مینځل

د بهرنیو چارو وزارت افغانستان د پیسو مینځلو ترټولو لوی هیواد په حیث لیست کوي چې مالي
نهادونه یې د پام وړ جرمي کړنو کې دخیل انتقاالتو کې یا خو ښکیل دي یا ورڅخه زیان ویني“ ،دا ټول
د افغانستان امنیت او پراختیا لپاره جدي ګواښونه لري ”.تریاک ،فساد ،او د قرارداد درغلي د هیواد
د غیرمشروع عایداتو او مینځل شوي فنډونو لوی سرچینې دي .افغانستان یا خو ضعیف نظارتي او
746
تطبیقي رژیمونه لري یا یې هیڅ نلري ،او د فساد سره د مبارزې سیاسي لیوالتیا ضعیفه ده.

د پیسو مینځلو سره مبارزې/د تروریزم تمویل سره د مبارزې قانون تشې یا عیبونه

خزانې وویل افغانستان د داللت کونکي سرغړونو (د مثال په توګه د مینځلو لپاره د فنډونو لیږد) پوښلو
ته د پیسو مینځلو کرمنالیزیشن غزولو لپآره چې بهر پیښیږي د مالي عمل کاري ځواک ( )FATFاړتیا،
د خپل  AML 2014قانون په تعدیل کولو سره د پیسو مینځلو سره مبارزې/د تروریزم د تمویل سره
مبارزې ( )AML/CFTادارې ته وده ورکولو لپاره ګامونه اخیستي .افغانستان د تروریساتو پانګو کنګل
کولو لپاره هم د پروسې او قانوني کاري چوکاټ مقررات تصویب کړي ،مګر ال هم اړتیا لري د ملګرو
ملتونو ( )UNد امنیتي شورا حلونو  1267او  1988بشپړ او دوامداره پلي کول ترسره کړي چې
747
د ټاکلي افرادو د پانګو کنګل کولو او په هغوی د بندیز لګولو غوښتنه کوي.
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“د [ ]IMFکارمندانو د عامه
چارواکو بډو جرم کول ،په اغیزه
کې سوداګرۍ ،غیرمشروع بډایه
توب ،بډې او په خصوصي سیکتور
کې د ملکیت اختالس قانون پاررلمان
ته سپارلو پالنونو ته ښه راغالست
ویلي ،او پالن شوي قانوني
تعدیالت ترڅو د عامه چارواکو
د پانګې وضاحتونو خپرونې لپاره
چمتو شي”.
سرچینه ،IMF :د افغانستان اسالمي جمهوریت ،د کارمندانو نظارت شوې برنامه،
 ،5/7/2015مخ .14

اقتصادي او ټولنیزه پراختیا

په  2015مارچ کې د بهرنیو چارو وزارت یوه راپور ویلي چې د افغانستان قوانین د نړیوالو
معیارونو سره برابر ندي او وضاحت او مؤثریت پکې شتون نلري .پداسې حال کې چې دولت د ځینې
حوالو شبکو بانکي حسابونه کنګل کړي ،خو هیڅ بانکي حسابونه ضبط شوي ندي او د نورو هیوادونو
سره د جریمه ای پانګو شریکولو لپاره هیڅ قانوني میکانیزم شتون نلري ترڅو د فنډ ګډ قانون پلي کولو
بازرسیو کې مرسته وکړي .راپور وړاندیز کړی چې افغانستان د پیسو مینځلو او د تروریزم تمویل
جرمي کولو کار ته دوام ورکړي؛ د تروریست او پیسو مینځلو اړوند پانګو د پیژندلو ،تعقیب ،نیولو،
او کنګل کولو لپاره یو کاري چوکاټ پلي کړي؛ د قانون اړوند چارواکي وروزي او سرچینې ورته
برابر کړي ترڅو هغوی خپل د څار او بازرسۍ دندې وپیژني او په غوره ډول یې پرمخ ویسي؛ د مالي
اطالعاتو واحد او د افغانستان مالي انتقاالتو او راپورونو د تحلیل مرکز پیاوړی کړي؛ او د پولو څخه
748
د نغدي انتقاالتو لپاره کنټرولونه پیاوړي کړي.
د افغانستان مرکزي بانک راپور ورکړی چې په  2014کې شاوخوا  3.7میلیون ډالر نغدې پیسې
د کابل نړیوال هوای ډګر او شاوخوا  83,200ډالر د مزار شریف هوای ډګر له الرې وتلي .پداسې حال
کې چې په یوه وخت کې د  20,000ډالرو څخه د ډیرو پیسو ایستل له هیواد څخه غیر قانوني دي ،افغان
قوانین له اتباع غوښتنه نه کوي چې د بیروني اسعارو راپور ورکړي .د بهرنیو چارو وزارت راپور
ورکړی چې د پولو څخه تیریدو مرکزونو او ګمرکونو کې د فساد له امله ډیری ځله کارګو د کتلو یا
پلټلو څخه معاف کیږي ،او دا چې ډیری د پولو ساحې لږ پولیس لري یا هیڅ پولیس نلري .عالوه پردې،
د کابل نړیوال هوای ډګر د ټولو مسافرینو لپاره د پلټلو دقیق کنټرولونه نلري :دا یوه  VIPالره لري چې
749
د ځینې مسافرینو کوم ډول پلټنو یا کنټرولونو د مخنیوي اجازه ورکوي.

د مالي عمل کاري ځواک

په بریسبین ،آسټریلیا کې د  2015په جون  26–24خپلې وروستۍ عمومي ناسته کې  FATFد افغانستان
په خپل “وده کونکي  AML/CFTنړیوال اجابت” لیست کې ساتل انتخاب کړل چې د “خړ لیست” په نوم
هم پیژندل کیږي .دا پدې معني دی چې پداسې حال کې افغانستان د  AML/CFTستراتیژیک تشې لري،
د دې دولت یو د عمل پالن رامینځته کړی دی ،د دغه تشو په نښه کولو لپاره یې د لوړې کچې سیاسي
ژمنه کښلې ،او د ودې په حال کې دی FATF .په افغانستان تاکید کړی چې د تروریست پانګو د پیژندو،
تعقیب او کنګل کولو لپاره خپل قانوني کاري چوکاټ پلي کړي؛ د ټولو مالي سیکتورونو لپاره د AML/
 CFTد څار مناسب برنامه پلي کړي؛ او د پولو تیریدو مرکز کې د نغدي انتقاالتو لپاره مؤثره کنټرولونه
رامینځته او پلي کړي 750.دا څلورمه پرله پسې عمومي ناسته ده چې پکې افغانستان په فبروري 2014
751
کې دې “خړ لیست” ته راکښته کیدو راهیسې همدا حالت ساتلی دی.
لدغې یوڅه وروسته ،د افغانستان ولسي جرګې د  AMLقانون کې د دولت سپانسر شوی تعدیل رد
کړ چې غوښتنه یې دا وه چې د پیسو مینځلو تور بازرسۍ یوازې هغه جرمونو باندې پلي کیږي چې
د قانون د تصویب څخه وروسته پیښ شوي وي ،نه دا چې مخکیني پکې شامل وي ،لکه څنګه چې اوس
په قانون کې دي .د پارلمان ځینې غړو وویل چې د مخکې چې څه دي دغه فقرې حذف کول به د تیرو
752
 14کالو په موده کې غالو ته انعام ورکول وي او ډیری جرمونو د تعقیب څخه خالصون المل کیږي.
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د کابل بانک د غال حساب ورکول

افغان حکومت تر دې دمه د  36افرادو او شرکتونو پروړاندې محکومیت یا قضاوتونه کړي دي،
پشمو ل د کابل بانک مخکیني رییس او عامل رییس ،څوک چې نږدې  1میلیارد ډالرو غال کې دخیل و
چې کابل بانک یې په  2010کې نږدې سقوط ته ورساو 754.د کابل بانک د تصفیه کولو کمیټې په وینا،
چې د ولسمشر فرمان له مخې د  2015په مارچ کې رامینځته شوه ترڅو د کابل بانک قضیه وڅیړي او
حل کړي 30 ،پور وړو د دوی پورونه ورکړي دي 10 ،پور وړو “د پور ورکولو ته لیوالتیا ښودلې”،
755
او هغه پور وړي چې تښتیدلي په اړه یې انټرپول ته راپور ورکړل شوی دی.
د  2015جون په  22ولسمشر غني د پور وړو لپاره د یوې اونۍ ضرب العجل وټاکه چې خپل
حسابونه تصفیه کړي یا به د تعقیب لپاره لوی څارنوالۍ ته معرفي شي او د هیواد څخه د وتلو مخه به
یې ونیول شي 756.یوه ورځ وروسته طلوع نیوز راپور ورکړ چې د کابل بانک د تصفیه کمیټې رییس
او معاون یې د کابل بانک یوه ناپیژندل شوي پور وړي څخه د  100,000ډالرو پور اخیستو کې نیول
شوي 757.د افغانستان لوی څارنوالي د جوالی په  6د کابل بانک  150پور وړو پروړاندې سفري
758
بندیزونه او د پانګو کنګل کول اعالن کړل.
753

د نغدو پیسو او پانګې بیرته ترالسه کول

په  2015جون کې د کابل بانک امانتي مقام د متحده ایاالتو عدلیه وزارت ( )DOJخبر کړ چې
د راپورونو له مخې د  2015مئ پورې  229.5میلیون ډالر ترالسه شوي .پدې کې نغدي پیسې ترالسه
کول ( 180.7میلیون ډالر) ،پورونه ،او پانګې چې ترالسه شوي یا ضبط شوي .نور  650–600میلیون
ډالر تصفیه شوي ندي .امانتي مقام وویل په نغدي پیسو او پانګو ترالسه کولو کې د دې لوړمنۍ ننګونه
د پورونو بیرته تادیی لپاره په پور وړو نا کافي فشار دی ځکه چې ډیری یې د پام وړ سیاسي اړیکې یا
759
متحدین لري.
په  2015مئ کې د متحده ایاالتو کابل سفارت د پانګو بیرته ترالسه کولو او د دوه اړخیزې قانوني
760
مرستې غوښتنې ته د خبرو پیل کولو په اړه د افغان دولت څخه یو ډیپلوماتیک نوټ ترالسه کړ.
 DOJرسمي غوښتنه ناقص ګڼلې او د سمون کړنې په نښه کړي چې د  DOJد مرستې دمخه ورته اړتیا
761
وه .دولت د  2015جون تر  29پورې ځواب ندی ورکړی او غوښتل شوي معلومات یې ندي ورکړي.

د متحده ایاالتو د اقتصادي مالتړ ستراتیژیانې

پدې ربع کې متحده ایاالتو او افغان دولت د نوي پراختیا ملګرتیا ( )NDPد  800میلیون ډالرو
برنامې اداره کولو لپاره یو کاري چوکاټ او تفاهمنامې یادداشت ( )MOUباندې کار وکړ چې په
762
 2015د مارچ  23کې اعالن شوی و.
 NDPد افغان نهادونو پیاوړي کولو ،ثبات ،او مالي شفافیت سره د راتلونکي پنځه کلونو په موده
کې د افغان په ځان بسیا هڅوي ،او د ملي یووالي حکومت ته فرصت ورکوي چې خپل د پراختیا خط
پرمخ ویسي .دا غواړي افغان دولت ته د ننګونو پرختیا د حلونو پلي کولو لپاره د پیسو نوښتونو له الرې
نوموړی هدف ترالسه کړي او د افغان په رهبرۍ اصالح او پراختیا فعالیتونه به وسنجويUSAID .
به د  NDPتمویل څارنه وکړي ،چې به د افغانستان بیارغونې وجهي صندوق ( )ARTFله الرې
763
مصرفیږي.
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وروسته له هغې چې په  2010کې کابل بانک نږدې
سقوط ته نږدې و MOF ،د زیان د پوښلو د جبران
لپاره مرکزي بانک ته د  825میلیون ډالر ورکړل.
د حکومت لخوا بیرته تادیات چې ځينې وختونه
د کابل بانک پانګو بیرته ترالسه کولو کړنې پکې
شامل دي ،او د بودیجې تخصیصاتو له الرې په
درې میاشتني ډول ترسره کیږي .پارلمان په مداوم
ډول د دغه بیرته تادیاتو اجازه نده ورکړې ،پداسې
حال کې چې هغه تادیات چې مجاز و په پورونو کې
دي .هیڅ بیرته تادیات داسې بریښي چې له 2013
راهیسې شوي دي.
سرچینه ،IMF :د افغانستان اسالمي جمهوریت ،د اقتصادي او مالي پالیسیو
یادداشت ،11/1/2011 ،مخ 9؛ خزانه ،د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب،
.6/25/2015

اقتصادي او ټولنیزه پراختیا

د بهرنیو چارو وزارت وویل افغان دولت مالي ثبات ،د فساد سره مبارزه او د فقر کمول د NDP
الندې د پیلي لومړیتوب ساحو په حیث پیژندلي .دولت به وروسته پدې برخو کې ځانګړې پایلې رامینځته
764
کړي چې د متحده ایاالتو نوښتي فنډونو ترالسه کولو شرایط پوره کړي.

د  USAIDپراختیایی مرسته

د اقتصادي مالتړ فنډ ( )ESFډیری مرسته د  USAIDد پراختیایی برنامو کې ځي .شکل 3.29
د سیکتور له مخې د  USAIDمرسته ښیې.

شکل 3.29

ﺩ  2015ﺟﻭﻥ ﺗﺭ  30ﭘﻭﺭې ﺩ  USAIDﭘﺭﺍﺧﺗﻳﺎﻳﯽ ﻣﺭﺳﺗﻪ ،ﻣﺟﻣﻭﻋﻲ ﻣﺻﺭﻓﻭﻧﻪ

)ﻣﻳﻠﻳﻭﻧﻭﻧﻪ ډﺍﻟﺭ(

ﺯﻳﺭﺑﻧﺎ

3,901

ﺛﺑﺎﺕ

2,349

ﺣﮑﻭﻣﺗﻭﻟﻲ

1,994
1,855

ﮐﺭﻧﻪ
ﻧﺎﻏﻭﺭﻩ ﺷﻭﻱ*

1,037

ﺍﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﻭﺩﻩ

977

ﺭﻭﻏﺗﻳﺎ

913

ﺗﻌﻠﻳﻡ

769

ﺩ ﺑﺭﻧﺎﻣﯥ ﻣﻼﺗړ

359
$0

$500

$1,000

$2,000

$1,500

$2,500

$3,000

$3,500

$4,000

ﻳﺎﺩﻭﻧﻪ :ﺷﻣﻳﺭې ګﺭﺩﻱ ﺷﻭﻱ ﺩﻱ .ﮐﺭﻧﯥ ﺑﺭﻧﺎﻣﻭ ﮐﯥ ﺑﺩﻳﻠﻪ ﭘﺭﺍﺧﺗﻳﺎ ﺷﺎﻣﻠﻪ ﺩﻩ .ﺩ ﺯﻳﺭﺑﻧﺎ ﺑﺭﻧﺎﻣﻭ ﮐﯥ ﺑﺭﻳښﻧﺎ ،ﺳړﮐﻭﻧﻪ ،ﮐﺎﻥ ﮐﻳﻧﺩﻧﻪ ﺍﻭ ﻧﻭﺭې ﺑﺭﻧﺎﻣﯥ ﭼﯥ ﺩ ﺭﻭﻏﺗﻳﺎ ﺍﻭ ﺗﻌﻠﻳﻡ ﺗﺳﻬﻳﻼﺕ
ﺟﻭړﻭﻱ ،ﺷﺎﻣﻠﯥ ﺩﻱ.
*ﻧﺎﻏﻭﺭﻩ ﺷﻭﻱ ﻓﻧډﻭﻧﻪ ﺩ ﻣﺗﺣﺩﻩ ﺍﻳﺎﻻﺗﻭ ﺩ  ARTFﺳﺭﻩ ﺍﻋﺎﻧﯥ ﺩﻱ ﭼﯥ ﺩ  ARTFﻣﻼﺗړ ﺷﻭﻱ ﻧﻭښﺗﻭﻧﻭ ﻟﭘﺎﺭﻩ ﮐﺎﺭﻭﻝ ﮐﻳﺩی ﺷﻲ.
ﺳﺭﭼﻳﻧﻪ :ﺳﻳګﺎﺭ ،ﺩ  USAIDﺗﺣﻠﻳﻝ ،ﺩ ﺳﻳګﺎﺭ ﺩ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺗﻭ ﻏﻭښﺗﻧﯥ ﺗﻪ ځﻭﺍﺏ7/12/2015 ،؛ ﺳﻳګﺎﺭ ،ﺩ ﻧړﻳﻭﺍﻝ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﺣﻠﻳﻝ ،ARTF” ،ﭘﻪ ﻣﺎﻟﻲ ﺣﺎﻟﺕ ﺩ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﻭﻧﮑﻲ ﺭﺍﭘﻭﺭ،
ﺩ  2015ﺩ ﺟﻭﻥ ﺗﺭ  21ﭘﻭﺭې “،ﭘﻪ  7/17/2015ﺧﭘﻭﺭ ﺷﻭی.

د طبیعي زیرمو پراختیا

د کان کیندنو قراردادونو اکثریت د کانونو او پترولیم وزارت ( )MOMPلخوا بیرته ارزول کیږي ځکه
چې وزیر د قراردادونو ورکولو کې د روڼتیا نه شتون په ګوته کړی دی 765.دا روښانه نده چې په مزاکره
شوي قراردادونو به څومره اغیزه ولري چې تراوسه ندي السلیک شوي ،مګر دا د پانګوونکو نور ابهام
المل کیدی شي.
 USAIDوویل افغان دولت نوموړي سیکتور ته سسته ،میتودیکي الره پرمخ وړي ترهغې چې
فکر وکړي د داوطلبیو او قراردادونو اداره کولو ظرفیت لري 766.د متحده ایاالتو او افغان دولتونو
او د افغانستان د روڼتیا د څار ادارې نماینده ګان ټول موافق دي چې  MOMPال هم د دفاع وزارت
د سوداګرۍ او ثبات عملیاتو لپاره کاري ځواک ( )TFBSOاو د  2009راهیسې د  USAIDمستقیم
مرستې سربیره د بهرني مالتړ پرته د قراردادونو د لټون ،ګومارنې او اداره کولو تخینکي ظرفیت نلري.
( TFBSOپه دسمبر  2014کې خپل عملیات ودرول) .د  MOMPپه خپلواکه ډول اداره کیدونکي
767
داوطلبیو په اړه ویل کیږي چې ډیری یې په فساد ککړ وي.
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اقتصادي او ټولنیزه پراختیا

نړیوال بانک باور لري د افغانستان د طبیعي زیرمو پراختیا کولی شي د بهرني کمیدونکې مرستې
پروړاندې د راتلونکي اقتصادي ودې تکیه شي .تردې دمه کان کیندنې د هیواد  GDPسره یوازې لږه
مرسته کړې ده 768.افغان بودیجې په  1393مالي کال ( )2014کې د کان کیندنې کلني عواید  26میلیون
ډالر اټکل کړي و ،مګر واقعیی عواید شاوخوا  8.7میلیون ډالر و 769.د  1394مالي کال بودیجې د کان
کیندنې عوایدو کې د دولت د  35میلیون ډالرو تمې وړاندوینه کړې وه 770،که څه هم پدې کال کې
د عوایدو ډیرولو لپاره هیڅ پراختیایی هڅې نه وې شوې.
دولت د  1394مالي کال په لومړیو څلور میاشتو کې د استخراجي عاید شاوخوا  4.5میلیون ډالر
راټول کړي ،چې د بودیجې هدف یې تر  %26د  6.1میلیون ډالرو پورې پوره نکړ .په تیر کال کې
د ورته دورې په پرتله ،استخراجي عواید  %17کم شوي دي 771.اړین زیربنایی تمویل او په قانون او
قانوني کاري چوکاټونو 772د افغان دولت پرمختګ لدغه سیکتور څخه د پام وړ عوایدو وخت مبهم کوي.
773
د جون په  3پارلمان د حاجیګک او عینک کانونو د حالت په اړه د کانونو او پترولیم وزیر وپوښته.
دامهال د لوګر والیت په مس عینک کان کې د ځمکې ماینونو پاکولو او په سیمه کې د کلتوري اثارو
زیان ارکیولوژیکي کمښت دوام پرته د کیندنې نور کار دوام نلري 774.افغان دولت د مس عینک کان
کیندلو قرارداد په  2008کې ورکړ 775،مګر حق االمتیاز یې تراوسه ندی درک شوی 776.د  3میلیارد
777
ډالرو نوموړی قرارداد پدې ربع کې باالخره عام شو ،اوه کاله وروسته د السلیک کیدو څخه.
د حاجیګک وسپنې امتیازاتو لپاره د قرارداد مزاکرات په نومبر  2011کې د ګومارل کیدو راهیسې دوام
لري 778.نړیوال بانک پدې وروستیو کې راپور ورکړ چې د عینک او حاجیګک اړوند انرژي زیربنا
779
لپآره هیلې له مینځه تلې چې ټاکل شوې وه د کان کیندنې پروژو د برخې په حیث جوړه شي.
د کابینې نهایی تصویب ته په تمه قراردادونو لیست لپآره د سیګار د  2015جنوري نیټې د متحده
ایاالتونو کانګرس ته درې میاشتني راپور  161مخ وګورئ.

غیر قانوني کان کیندنه

 MOMPادعا کوي غیر قانوني کان کیندنه د افغانستان په اوږدو کې په  1,400کاني ساحو کې ترسره
کیږي ،مګر نور اټکل کوي چې هیواد  3,000–2,000غیر قانوني ساحې لري USAID 780.وویل
ډونرانو د نوموړي ستونزو په ګوته کولو کې د امنیتي مسلو ،لرې پرتو غرنیز موقعیتونو ته د السرسي
781
نه شتون ،او د دفترونو کمیابي چې پکې کانونه راجستر کیږي ،له امله خورا لږه بریا ترالسه کړې.
طالبان او نور ترهګر د غیرقانوني استخراج یا طبیعي زیرمو السته راوړو لپاره تاوتریخوالی
کاروي .غیرقانوني کان کیندنه په کلني ډول د افغان وګړو تر  300میلیون ډالرو پورې پانګه له مینځه
وړي 782.ملګرو ملتونو په فبروري  2015کې راپور ورکړ چې “د طالبانو په طبیعي زیرمو سیکتور
کې دخالت ژور دی او پدغه سیکتور کې غصب په پراخه کچه شتون لري ”.طالبان له درې الرو
په غیرقانوني کان کیندنه کې دخیل دي :استخراج (دوی لږترلږه د ډبرو (ماربل)  35فعال اونیکس
کنټرولوي) ،غصب (که چیرې ورته تادیه ونشي ګواښل یا تاوتریخوالي ترسره کول) ،او د خدماتو
783
وړاندې کونکو په حیث (امنیت ،ټرانسپورټ ،او قاچاق).

د امریکا متحده ایالتونو کانګرس لپاره رپورټ

I

د  2015د جوالی 30
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د سیګار تفتیش
په تیره ربع کې د سیګار خپور شوي یوه
تفتیش مشخص کړي چې د USAID MIDAS
برنامې د مرستې ته اړ برخې پیژني ،د کانونو
سیکتور پراختیا لپاره ستراتیژي جوړوي ،او
د  USAIDلخوا د پانګوونې پوتانسیال ساحو
انتخاب کولو لپاره روښانه معیار طرحه کوي.
د استخراجي صنعت سره د متحده ایاالتو
مرستې یو تفتیش دوام لري.

د افغان ثبات لپاره د کان کیندنې پانګونه او پراختیا

پدې ربع کې ،د افغان ثبات لپاره د کان کیندنې پانګوونې او پراختیا ( )MIDASد  50میلیون ډالرو
په ارزښت د  USAIDبرنامې د افغان جیولوژیکل سروی کارمندانو لپاره د جیوۍباسیل/جغرافیه
ای معلوماتو روزنه بیا پیل کړه؛ په بامیانو کې د ګرانیت سپړلو اصلي بیلګې پروژه بشپړه کړه ترڅو
د سوداګرۍ پروسس کولو لپاره د منرال کیفیت او ټیکاو مشخص کړي؛ او هرات او نورو ساحو ته
784
د سایټ لیدنې لپاره چمتووالي ته دوام ورکړ.
 MIDASد کانونو او پترولیم وزیر بیاکتنې لپاره د کانونو قانون احتمالي تعدیالتو کتالګ کولو ته
دوام ورکړ .د داوطلبۍ او قرارداد کولو پروسه کې د روڼتیا او حساب ورکونې ښه کولو په تکل ځینې
وړاندیز شوي بدلونونو کې شامل دي :د هغه خلکو د قرارداد ترالسه کولو مخه نیول چې د ترهګریز
ډلو سره ثبوت شوي اړیکې لري یا ورپورې تړلي دي؛ د صدور تر  10ورځو پورې د کانونو ټولو
قراردادونو الزمي خپرول؛ او د ځانګړي کان د سپړلو جواز چمتو کول د سایټ د سپړلو جواز
اختصاصي حق د سپړلو بشپړیدا وروسته او د اقتصادي توجیه رامینځته کول 785.د سپړلو حقونو سره
786
د سپړلو لینک ناکامي د پانګوونې یو له څو اوږدمهاله ممانعتونو څخه دی
د  MIDASاو د  USAIDنور د کیندنې مرستې برنامې په جدول  3.23کې لیست شوي.

جدول 3.23

د  USAIDد استخراجي مرستې برنامې
د پروژې سرلیک
د شبرغان د ګازو تولید فعالیت
د شبرغان د ګازو پراختیا پروژه
د افغان ثبات لپاره د کانونو پانګونه او پراختیا

د پیل نیټه

د پای نیټه

12/21/2011
5/15/2012
3/31/2013

7/31/2016
7/31/2016
3/20/2016

ټولټال اټکل شوی
لګښت (ډالر)
$30,440,958
90,000,000
50,096,175

د  6/30/2015پورې
مجموعي مصرفونه (ډالر)
$21,721,719
0
17,361,416

سرچینه ،USAID :د سیګار د معلوماتو غوښتنو ته ځوابونه 6/25/2015 ،او .7/12/2015

هایدروکاربونونه

د افغانستان د تیلو او ګازو زیرمو پراخولو هڅې د آمو دریا حوزې او د افغان تاجک حوزې باندې
متمرکز دي ،دواړه په شمالي افغانستان کې شتون لري 787.افغانستان یوازې په کوچنۍ کچه کارځایونه
لري د لومړني مرحلې تصفیه خونې چې د خامو تیلو یوازې محدود پترولیم اجزاوې پروسس کولی شي
او الهم د تیلو پراخه وارداتو پورې تړلی دی 788.دا هیوا د په یوه ورځ کې د ترکمنستان ،ازبکستان،
روسیه ،پاکستان او ایران څخه  10,000ټن د تیلو تولیدات واردوي 789،چې د افغان ټولو کلني وارداتو یو
790
پر څلور برخه جوړي ،یا شاوخوا  1.5میلیارد ډالر.
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د تیلو د قیمتونو نړیوال کمښت څخه په وچه کې راګیر افغانستان د انرژي قیمتونو او ټرانسپورټیشن
لګښتونو لنډمهاله کمیدو ګټه پورته کړه ،چې د ځایی تولیدونکو لپاره د خواړو قیمتونو او لګښتونو ټیټولو،
د خصوصي مصرف ډیرولو ،او کورني تقاضا ډیرولو کې لږه مثبت اغیزه وکړه 791.په هرصورت،
نړیوال بانک خبرداری ورکړ چې تیلو او اولیه موادو قیمتونو کې ګړندی او اوږدمهاله کمښت کولی شي
د افغانستان د پام وړ تیلو حوزو کې پانګوونې لپاره نوښتونو باندې منفي اغیزه وکړي ،چې ځینې دمخه
792
د امنیتي مسلو او د افغانستان بیوروکراتیک مرداب په واسطه اغیزمن شوي.

د شبرغان برنامې

د نړیوال بانک په وینا ،شبرغان د ارزانه طبیعي ګاز تولید شوي بریښنا ظرفیت لري چې د ازبکستان
څخه وارد شوي بریښنا سره سیالي کولی شي USAID 793.د افغانستان سره مرسته کولو لپاره د شبرغان
پروژې مالتړ کوي ترڅو د دوه میکانیزمونو له الرې د بریښنا تولید لپاره کارول کیدونکي ګاز زیرمې
وپیژني او اداره کړي )1( :د  90میلیون ډالرو مستقیم بودیجې شبرغان ګاز پراختیا پروژه ()SGDP
د آمو دریا حوزه کې د څاه ګانو بیاجوړولو او کنستلو لپاره ،او د ګاز راټولولو سیسټم تمویل او د ګاز
پروسس کولو کارځای؛ او ( )2د  35میلیون ډالرو د بودیجې پرته شبرغان ګاز تولید فعالیت ()SGGA
794
د  MOMPظرفیت جوړنې او تخنیکي مرستې لپاره.
پدې ربع کې  SGGAتر  2016جوالی  31پورې د  USAIDاضافي لګښت پرته وغزول شوه.
دا شاوخوا  %20بشپړه شوې 795.د افغان حکومت؛ ملي ګټه پورته کولوDABS ،؛ د نړیوال تمویل
کارپوریشن (د نړیوال بانک ګروپ یو غړی) او غضنفر بانک ترمینځ د  75میلیون ډالرو په ارزښت
796
د  50میګاواټ ( )MWګازي بریښنا کارځای جوړلو لپاره د مئ په  13یو  MOUالسلیک کړ.
 USAIDوویل ترکش پترولیم کارپوریشن ( ،)TPAOد  SGDPکنستلو قراردادي د کنستلو مهالویش
سره موافق کوي چې د  2015سپتمبر په  25بشپړ شي ،وروسته د قرارداد تصریح کولو تر وخت پورې
نږدې دوه ځله اخیستو وروسته .په هرصورت SGGA ،وویل دا دقیق وه چې  TPAOبه په دغه نیټه
خپل قراردادي مکلفیتونه بشپړ نکړي TPAO .د  2015دسمبر  31د بشپړولو نیټې اصالح شوي کنستلو
797
مهالویش سپارلی ،چې  MOMPسمدستي رد کړه.
د کنستلو دې قراردادي سره ستونزې دوام لري SGGA .د بودیجې پرته ظرفیت جوړولو میکانیزم
راپور ورکړی چې د افغانستان پترولیم ادارې عمومي رییس لخوا د کنستلو ساحې څخه یوې لیدنې
د  TPAOګړندي عمل او نورې مرستې اړتیا لیدلې SGGA 798.هم  MOMPته د تصویب لپاره
 MOMPته د ټولو فرعي قراردادونو سپارلو لپاره د دې غوښتنې ته د  TPAOتکرار لپاره یو لیک
استولی .سربیره پردې ،په  2015مئ کې د کنستلو قرارداد مدیریت مالتړ پنځه ناستو څخه درې
799
د  TPAOڅارنې لپاره وې.
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اقتصادي او ټولنیزه پراختیا

کرنه

د نړیوال بانک په وینا ،کرنه د افغانانو لپاره د دندې او معیشت اصلي سرچینې په حیث خپل شتون ته
دوام ورکوي ،د  GDPشاوخوا  %25لپاره محاسبه کیږي ،او د کاري ځواک له  %50ډیر یې په دنده
ګوماري USAID 800.راپور ورکړی چې د دې د کرنې سوداګرۍ او سوداګریز فعالیتونه د کرنیز
سیکتور ودې ،دندو رامینځته کولو ،د معیشت پراخولو ،او ځآیی اقتصاد لوړولو لپاره کار کوي .عالوه
پردې ،د دوه تعقیبي پروژو لپاره پلي کول ،چې مخکې د متحده ایاالتو د کرنې وزارت حمایت الندې
وې د افغانستان د کرنیزې پراختیا برنامه او د ظرفیت جوړونې او د بدلون مدیریت برنامه د کرنې ،اوبو
801
لګولو او مالدارۍ وزارت ( )MAILظرفیت پياوړي کولو هدف لري.
 USAIDد کرنیز تولید پراخولو ،بازار ته د السرسي ډیرولو ،او د اپیومو بدیل عاید رامینځته
کولو لپاره شاوخوا  2.4میلیارد ډالر مکلف کړي دي 802.د دې درې میاشتني راپور  131–127مخونه
د  USAIDبدیلې پراختیا برنامو باندې غږیږي .د  USAIDد کرنې ټولو فعال برنامو لیست په جدول
 3.24کې شتون لري.

د کرنیز اعتبار پراختیا II

د کرنیز اعتبار پراختیا ( ACE) IIپروژه چې پدې ربع کې ورکړل شوې هدف یې د پیلي ACE
د تخنیکي مرستې برخې ته دوام ورکول دي چې د شرایطو پراساس د  MAILپه مشرۍ د کرنیزې
پراختیا فنډ ( )ADFاداره کړي ADF .کرنې پوري تړلی اعتبار السرسی د کوچنۍ او مینځنۍ اندازې
فارمونو او کرنیز سوداګرۍ ته غزوي ACE II .به د نورو مالي مینځګړیو لکه بانکونو ،فارمي
سټورونو ،اجاره ای شرکتونو ،او د خواړو پروسس کونکو په هڅولو سره د  ADFمالتړ وکړي –
803
ترڅو د کرنې اړوند مالي چارو ته ورننوځي.

جدول 3.24

د  USAIDفعالې کرنیزې برنامې
د پیل نیټه

د پروژې سرلیک

د پای نیټه

ټولټال اټکل شوی
لګښت (ډالر)

تر  6/30/2015پورې
مجموعي مصرفونه (ډالر)

د افغانستان د کرنې پراختیا پروژه (AAEP-II) II

10/1/2014

9/30/2017

$25,000,000

$3,257,950

د کرنیز اعتبار پراختیا )ACE II( II

6/24/2015

6/23/2018

18,234,849

0

د ظرفیت جوړول او د بدلون مدیریت برنامه )CBCMP-II( II

7/10/2014

7/9/2017

19,999,989

5,682,191

په افغانستان کې د کرنیزې پراختیا غزولو ډیجیټلي ادغام ()DIAAEA

11/30/2014

11/29/2015

391,000

83,531

د لوږې د خطر اعالمولو سیسټم شبکه ( )FEWSNETمرحله DIAAEA

12/29/2011

12/28/2016

11,340,000

2,420,553

3/25/2011

12/31/2016

7,824,209

6,354,288

12/16/2014

12/31/2016

5,000,000

5,000,000

ئ کول ()SAAF
د افغانستان د کرنیزو تسهیالتو ّیاو ِ
میندي او د پنځه کلنو کم عمر تغذیه او د ماشوم روغتیا ()MUNCH

یادونه :د  USAIDځینې لیست شوي برنامې هم د بدیلې پراختیا او هم د کرنې پراختیا فنډونه ترالسه کوي .د بدیلې پراختیا برنامو په اړه نورو معلوماتو لپاره د دې راپور جدول  3.16په مخ  128کې وګورئ.
سرچینه ،USAID :د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.7/12/2015 ،
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د افغانستان د بیارغونې لپاره

اقتصادي او ټولنیزه پراختیا

حیاتي خدمات او پراختیا

له  2002راهیسې متحده ایاالتو په افغانستان کې د پریښنا ډیرولو ،د سړکونو او پلونو جوړولو ،او
روغتیا او تعلیم ته وده ورکولو لپاره د بیارغونې فنډونه چمتو کړي دي .دا برخه د حیاتي خدماتو لکه
بریښنا ،ټرانسپورټیشن ،روغتیا او تعلیم عرضه کولو لپاره د دولت وړتیا ته وده ورکولو په برخه کې
د متحده ایاالتو د هڅو کلیدي پرمختګونه په ګوته کوي.

د بریښنا رسول

د  2015اپریل په  25افغانستان ،تاجکستان ،کرغیزستان او پاکستان د مرکزي آسیا – سهیلي آسیا
د بریښنا انتقال او سوداګرۍ پروژه ( )CASA-1000نهایی او السلیک کړه .افغانستان به په تاجکستان
او کرغیزستان کې د  MW 300تولید ظرفیت څخه بریښنا السته راوړي ،او پاکستان ته د تلونکي بریښنا
څخه به د ټرانزیټ فیس اخلي .د جوړولو چارې یې د  2015سپتمبر کې پیل کیدو ته مهالویش شوي او په
804
 2018کې به مکمل شي.
افغانستان په نړۍ کې یو له ترټولو ټیټ برق لرونکی هیواد دی ،چې یوازې  %25افغانان د بریښنا
سیسټم سره وصل دي شاوخوا هغه نفوس ته ورته چې په ښارونو کې اوسیږي 805.افغانستان د خپلې ټولې
بریښنا شاوخوا  %73واردوي .د نړیوال بانک یوه وروستي راپور په وینا ،تمه کیږي په نږدې وختونو
کې به د بریښنا واردات لوړ شي ،نوموړي راپور دا یادونه هم کړې چې بریښنا ته محدود السرسی
د خصوصي سیکتور پراختیا په الره کې د افغانستان یو لوی خنډ دی 806.افغانستان د خپلو انرژي اړتیاو
807
پوره کولو لپاره سیمه ایزې مرستې ته اړتیا لري.

په افغانستان کې دخیل د سیمه ایزې انرژۍ نورو
نوښتونو کې د ترکمنستان – ازبکستان – تاجکستان
– افغانستان – پاکستان د انتقال لینونه شامل دي چې
د ترکمنستان څخه پاکستان ته د بریښنا لیږد لپاره دي؛
او د ترکمنستان – افغانستان – پاکستان – هند ()TAPI
طبیعي ګاز پایپ الین ،چې به د ترکمنستان څخه نورو
هیوادونو ته په هرکال کې تر  33میلیارد کوبیک میټر
طبیعي ګاز ټرانسپورټ کړي.
سرچینه :ADB، 44463-013 :د ترکمنستان – پاکستان – هند طبیعي ګاز پایپ
الین مرحله  ،3په  4/8/2015خپور شوی؛  ،USAIDد سیګار ارزونې ته ځواب،
.4/12/2015

د متحده ایاالتو – افغانسان سیمه ایزې انرژۍ ګډ کاري ګروپ

د  2015مارچ په  23د بهرنیو چارو وزارت جان کیري د متحده ایاالتو او افغانستان سیمه ایزې انرژۍ
ګډ کاري ګروپ رامینځته کول اعالن کړل چې د انرژۍ سیمه بازارونو ته د افغانستان مدغم کولو مالتړ
لپآره سپړونکې الرې لري .د بهرنیو چارو وزارت ،USAID ،خزانه ،او د متحده ایاالتو نورې ادارې
به پدې هڅه کې ګډون وکړي 808.پدې ربع کې  USAIDراپور ورکړی چې د کاري ګروپ رسمي
ناستې په الره اچولو کې هیڅ پرمختګ ندی کړی .د بهرنیو چارو وزارت د وړاندیز شوي کاري ګروپ
لپاره د کاري چوکاټ رامینځته کولو کې افغان دولت بوخت کړی ،یوه اجنډا ،دوه اړخیز منل شوي
809
اختیاري حدود ،د ناستې محل ،او نیټه ،مګر نهایی ترتیبات تراوسه ندي شوي.

د متحده ایاالتو د بریښنا سیکتور مرسته

له  2002څخه تر  2014پورې  USAIDپه دې سیکتور کې د جنراتورونو ،فرعي سټیشنو ،او انتقال
لینونو او تخنیکي مرستې وړاندې کولو لپاره یوازې له  2.7میلیارد ډالرو ډیر مکلف کړي دي 810.سربیره
پردې ،د امریکا دفاع وزارت د قوماندان بیړني غبرګون برنامې له الرې د بریښنا پروژو لپاره شاوخوا
 292میلیون ډالر چمتو کړي او د افغانستان زیربنا فنډ ( )AIFله الرې  1.1میلیارد ډالر ،چې په ګډه
811
د امریکا دفاع وزارت او د بهرنیو چارو وزارت لخوا اداره کیږي.
د افغانستان د بریښنا دوه لومړني سیسټمونه د شمال ختیځ بریښنا سیسټم ( )NEPSاو د سهیل ختیځ
بریښنا سیسټم ( )SEPSدي USAID .په دواړه سیسټمونو کې د بریښنا رسوونې ډیرولو او وصلولو
لپاره درې پروژې لري )1( .د بریښنا انتقال پراخولو او اتصال ( )PTECپروژه د افغانستان طبیعي
بریښنا ګټو د ظرفیت جوړولو او کندهار سره د نښلونکي انتقال لین جوړولو لپاره ،د افغانستان بریښنا
شرکت ( ،)DABSد انرژي زیربنا پانګوونو ټیکاو کولو ته؛ ( )2په شبرغان کې د ګازي زیرمو پراختیا
او د بریښنا کارځایونو جوړولو ته د خصوصي پانګوونې جذبولو لپاره د شبرغان ګازو پراختیا پروژه
()SGDP؛ او ( )3د کندهار هلمند بریښنا پروژه ( ،)KHPPچې پکې په کجکي بند کې د دریم ټوربین
نصبول او کندهار سره د کجکي وصلولو انتقال سیسټم ته وده ورکول شامل دي 812.د  USAIDد بریښنا
زیربنا فعالې پروژې په جدول  3.25کې لیست شوي دي.
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 :NEPSد مرکزي آسیا جمهوریتونو څخه بریښنا
واردوي او د کابل او د کابل شمال ټولنو ته یې
ورکوي.
 :SEPSد هلمند او کندهار سیمو کې د بریښنا
چمتو کولو لپاره خپله ډیره بریښنا د کجکي بند او
د کندهار ښار ډیزلي جنراتورونو څخه اخلي.

سرچینه :د امریکا دفاع وزارت ،په افغانستان کې د امنیت او ثبات په لور پرمختګ
په اړه راپور ،11/2013 ،مخ .107

اقتصادي او ټولنیزه پراختیا

جدول 3.25

د  USAIDد بریښنا زیربنا فعالې پروژې
د پروژې سرلیک
د کندهار هلمند بریښنا پروژه

د پیل نیټه

د پای نیټه

12/9/2010

ټولټال اټکل شوی
لګښت (ډالر)

تر  6/30/2015پورې مجموعي
مصرفونه (ډالر)

11/30/2015

$229,222,002

$226,461,185

د بریښنا د انتقال پراخول او اتصال

1/1/2013

12/31/2018

670,000,000

36,791,897

د افغانستان زیربنا وجهي صندوق سره مرستې

3/7/2013

3/6/2018

105,670,184

105,000,000

4/22/2013

12/31/2015

75,000,000

28,198,416

2/1/2014

1/31/2016

1,789,224

1,069,097

د ګټو اختصاصي تبادله

9/30/2007

9/30/2017

698,555

698,555

د افغان انجینرۍ مالتړ برنامه

11/9/2009

11/8/2015

72,000,000

65,101,840

د  PEERمرستې

7/25/2011

7/24/2016

5,440,647

5,440,647

د کجکي بند واحد 2
د انرژي پراختیا برنامو په اړه د افغانانو د پوهې ډیرولو لپاره د عامه پوهاوي کمپاین

یادونه :د شبرغان ګازو تولید فعالیت ( ،)SGGAد شبرغان ګازو پراختیا پروژه ( ،)SGDPاو د افغانستان ثبات لپاره د کان کیندنې پانګوونې او پراختیا ( )MIDASبرنامې ،چې د  USAIDتمویل پایپ الین راپور کې د بریښنا سیکتور برخه کې کټګوري شوي،
د دې راپور مخ  176کې د استخراجي سیکتور برنامو فرعي برخه کې لیست شوي.
سرچینه ،USAID :د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.7/12/2015 ،

د سیګار ځانګړې پروژه
پدې ربع کې سیګار د تره خیل بریښنا
کارځای ( )TPPپه کار اچولو ته د افغان دولت
لیوالتیا او وړتیا په اړه او د کارځای حفظ
او مراقبت د ټیکاو څخه ډاډ وړاندې کولو
لپاره ترسره شوي اقداماتو غوره درک په
اړه د پوښتنې لپاره  USAIDته لیک واستاو.
 USAIDځواب ورکړ چې  TPPفعاله ده،
د انرژۍ د محصول ارقام یې وړاندې کړل،
او وې ویل چې نوموړې کارځای د افغانستان
د شمالي انرژۍ تثبیت شوې حیاتي جز دی.
د سیګار تحلیلونه روان دي .د نورو معلوماتو
لپاره برخه  ،2مخ  50وګورئ.

د کندهار هلمند بریښنا پروژه

 KHPPپه کندهار او هلمند والیتونو کې د بریښنا رسولو او ډاډ ډیرولو لپاره دی .د  USAIDد دې
پروژې ټولې برخې تړل شوي ،په استثنا د د تخنیکي مالتړ خدماتو فرعي برخو .بلیک او ویچ د کجکي
بریښنا بند کې د دریم ټوربین واحد  2نصبولو سره د اوږدې مودې هایدرو پاور ډیرولو لپاره DABS
814
سره د دې په هڅو کې د مرستې ته د تخنیکي مالتړ خدماتو لپاره ساتل شوي دي.
پدې ربع کې بلیک او ویچ راپور ورکړی چې د  DABSد ساختماني چارو مدیریت مشاور
د  GFAمشورتي شرکت اونۍ وار راپورونو ته د بلیک او ویچ السرسی پای ته رسولی دیUSAID .
اوسمهال د بیاکتنې لپاره راپورونه بلیک او ویچ ته وړاندې کړل .عالوه پردې ،بلیک او ویچ وویل GFA
خپل د اونۍ وار راپورونو فارمیټ اصالح کړی دی ،مینځپانګه یې کمه کړې ،د ناستې لنډیزونه یې
حذف کړي ،او د ټوربین د نصب لپاره قراردادي اونۍ وار راپورونه یې پکې ندي شامل کړي .بلیک او
ویچ وویل چې د یوې پروژې مهالویش ساتل نه ترسترګو کیږي ،د پرمختګ مرحلې مهالویشونه متناقص
815
دي او خورا وروستي راپور واقعی پرمختګ  %24ښودلی دی.
د ټوربین د نصب بشپړولو نیټه د کجکي شاوخوا کې د طالبانو پروړاندې د افغان ملي دفاع او
امنیتي ځواکونو بریدونو له امله د  2016مئ ته غزول شوې 816.پدې ربع کې د ترهګرو فعالیتونو هم
الره  611تړلې هغه سړک چې له سنګین څخه کجکي ته ځي چې د ساختماني موادو د رسولو د ځنډ
المل کیږي او بلیک او ویچ وویل د ټوربین د نصبولو ډیزاین د مهالویش هاخوا و 817.په اضافي ننګونو
د توضیحاتو لپاره ،د متحده ایاالتونو کانګرس ته د سیګار د  2015اپریل درې میاشتنی راپور مخونه
 177–176وګورئ.
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د کندهار د بریښنا وصلولو حل

د امریکا دفاع وزارت د  2011مالي کال راهیسې د کندهار نښلولو حل له الرې په کندهار ښار کې
د جنراترونو چاالن ساتلو ته د ډیزل سونګ توکو لپاره  140میلیون ډالر مصرف کړي دي پداسې
حال کې چې په کجکي بند کې د ټوربین نصبولو کار روان دی DABS .جنراتورونه کنټرولوي ،مګر
د امریکا دفاع وزارت د سونګ توکو سبسایډي ( 20میلیون ډالر په مالي کال  2014کې مختص شو)
د غزولو لید پرته په  2015سپتمبر کې پای ته رسولو مهالویش لري 818.په تیره ربع کې USAID ،وویل
د امریکا دفاع وزارت سبسایډي پای ته رسیدو وروسته د د سونګ توکو تادیاتو لپاره  DABSد نرخونو
لوړول په پام کې لري ،او د کندهار والي او ټولنې ته یې تیر کال وویل مګر د دوی په قانع کولو کې
819
د مشکل سره مخ دی.

د بریښنا انتقال پراخولو او اتصال برنامه

د متحده ایاالتو تمویل شوې  PTECبرنامه د بریښنا تولید ،انتقال او توزیع سیسټمونو پیاوړي کولو او
پراخولو لپاره ډیزاین شوې وه ،په شمول د  SEPSسره د  NEPSوصلولو لپاره د کابل او کندهار
ترمینځ د لینونو د انتقال تمویل 820.د  PTECد سوداګري کولو او ظرفیت جوړونې اجزاو هدف د عوایدو
ډیرول دي پداسې حال کې چې تخنیکي او سوداګریز زیانونه کم کړي 821.د  NEPS-SEPSنښلونکي
لومړی برخه ،د ارغندي او غزني ترمینځ د انتقال لین او فرعي سټیشنونو ساختماني کار پيل شوی دی.
تر دې نیټې پورې د نوموړې هڅې لپاره د  DABS/MOFله الرې  PTECقراردادیانو ته  38میلیون
822
ډالر مصرف کړي دي.
د دوهمې برخې په مالتړ غزني څخه کندهار ته ،د  AIFڅخه  USAIDته  179.5میلیون ډالر
823
انتقال شوي وروسته له هغې چې د امریکا دفاع وزارت په دهال بند کې ساختماني چارې فسخ کړې.
اضافي  300میلیون ډالر د آسیا پراختیایی بانک لخوا اداره کیدونکي د افغانستان زیربنا وجهي صندوق
( )AITFڅخه بیرته مکلف شوي و او  PTECته بیرته ستانه کړل شو ترڅو ډاډ ترالسه شي چې
د دې برخې ساختماني چارې لومړیتوب دی .دا پیسې د انتقال لین او پنځه فرعي سټیشنو د دې برخې
جوړولو ته د پروپوزل دوه غوښتنو لپاره  DABSته د مستقیم مرستې ګومارنې په حیث کارول کیږي.
د فرعي سټیشنونو لپاره داوطلبۍ د جوالی پای کې مهالویش شوي ،د انتقال لینونو لپاره د اګست پای
کې؛ تمه کیږي ګومارنه یې راتلونکې ربع کې ترسره شي 824.یو پایله ای  PTECقرارداد باید وروسته
د افغانستان د تدارکاتو ملي کمیسون ( )NPCلخوا تصویب شي ،کوم چې د دولت ټول د مستقیم بودیجې
825
قراردادونه تصویبوي USAID .وړاندوینه کوي د  NPCپروسه به د برنامې د ځنډیدو پایله ولري.
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د تدارکاتو ملي کمیسون د  2015فبروري په 20
د ولسمشرۍ فرمان شمیره  60له مخې رامینځته
شو ،چې د تدارکاتو ځانګړي کمیسون ځای ناستی
شو ،چې له الرې به یې د مستقیم بودیجې ټول
مخکیني قراردادونه د افغان دولت لخوا تصویب کیدل.
سرچینه ،GIROA :د ولسمشرۍ فرمان لمبر  ،60د تدارکاتو قانون ځینې مادو د تعدیل
لپاره د افغانستان اسالمي جمهوریت ولسمشر لخوا قانون امر.2/10/2015 ،

اقتصادي او ټولنیزه پراختیا

تر هغې چې د  NEPS-SEPSانتقال لین بشپړ شي ،د کندهار بریښنا تولید ظرفیت او تقاضا ترمینځ
د تشې ډکولو لپاره  PTECیوه معکوس بولي تمویلوي چیرې چې به د بریښنا خپلواک تولیدونکي
د سولري بریښنا کارځای څخه د  DABSته د بریښنا جوړولو او پلورلو لپاره سیالي وکړي .تمه کیږي
چې دا کارځای د  2016نیمای څخه تر اخرو پورې په کار پیل وکړي ،او ممکن د  MW 10بریښنا
826
د تولید ظرفیت ولري؛ د  2015جوالی نیټې توجیهي راپور کې تمه کیده وړاندوینه تصفیه شي.
 USAIDد لیواله شرکتونو او د  20کالو پانګوونې لپاره اړین بریښنا في واحد قیمت په اړه د جوالی په
827
 9د معلوماتو لپاره یوه غوښتنه خپره کړه.

د امریکا دفاع وزارت د زیربنا فنډ برنامې

د سیګار تفتیش
د سیګار یو روان تفتیش په  2011مالي کال
کې د افغانستان زیربنا فنډ پروژو بشپړیدو
کې د بهرنیو چارو وزارت پرمختګ ،په
نورو زیربنا لومړیتوبونو او د ترهګرۍ
سره مبارزې اهدافو باندې اغیزې او د ثبات
ننګونو باندې تمرکز کوي.

پدې ربع کې د امریکا دفاع وزارت د  FY 2011–FY 2014 AIFپیسو (د  FY 2015 AIFهیڅ
فنډونه غوښتل شوي یا مختص شوي نه و) په کارولو سره د خپلې برخې  NEPSاو  SEPSبشپړولو
ته د انرژي سیکتور ډیری پروژو پلي کولو ته دوام ورکړ ،لکه څنګه چې په جدول  3.26کې ښودل
شوي دي 828.د انرژۍ او اوبو وزارت او  DABSبه د دغه پروژو ساتلو مسؤل وي ،په شمول
د  O&Mلګښتونو کله چې بشپړې شي او دولت ته وسپارل شي .د امریکا دفاع وزارت کانګرس خبر
کړی چې د پیرودونکو پراخه اساس څخه ډیر شوي عواید او د عاید راټولولو پرمخ تللي وړتیاوې
به د  DABSسره مرسته وکړي چې د  AIFزیربنا اوږدمهاله ساتنه وکړي 829.په هرصورت،
سیګا د  DABSد ظرفیت په اړه پوښتنې راوالړې کړي او ویلي دي چې افغانستان د  O&Mلپاره
تادیاتو ته الزمي سرچینې نلري 830.نړیوال بانک وویل د  DABSتخنیکي او سوداګریز زیانونه د پام
831
وړ دي.

ټرانسپورټیشن

د افغانستان د ټرانسپورټیشن زیربنا نه شتون داخلي سوداګري ،بهرنۍ سوداګري او د اقتصادې ودې مخه
832
نیسي .نړیوال بانک وویل د ټرانسپورټیشن سیکتور جوړول د ملي اقتصاد پراختیا لپاره حتمي دي.
د افغانستان د ټرانسپورټیشن زیربنا تشې د خدماتو او کرنیز سیکتور چې دامهال د  GDPمخکښ برخه
اخیستونکی دی ،ته خنډ ګرځي 833.دا د کانونو صنعت هم پرشا تمبوي ،چې راتلونکي عوایدو باندې
افغان دولت او نړیوال ډونران د نړیوالې مرستې کمیدو تشې ډکولو لپاره تکیه کوي 834.پدې ربع کې،
متحده ایاالتو د سړکونو جوړولو ،کارولو او حفظ او مراقبت برخو کې د عامه کارونو وزارت د ظرفیت
835
رامینځته کولو لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړ.

ملکي هوایی چلند

پدې ربع کې د سیګار یوه خپور شوي تفتیش موندلي چې له  2002راهیسې متحده ایاالتو اساسا د امریکا
دفاع وزارت او د فدرال هوایی چلند ادارې ( )FAAد افغانستان سره د دغه هیواد ملکي هوایی چلند
سیسټم بیاجولو لپاره چې سقوط ته نږدې و ،مرسته کې شاوخوا  562میلیون ډالر مصرف کړي دي.
متحده ایاالتو پالن درلود د هوای چلند مدیریت مسؤلیتونه د  2014پای کې بیرته افغان دولت ته انتقال
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جدول 3.26

د  2015جون تر  11پورې د افغانستان زیربنا فنډ د بریښنا
د AIF
مالي
کال

پروژې (میلیونونه ډالر)

مالي کال 2011
مالي کال 2012
مالي کال 2013
مالي کال 2014

د کانګرسي
خبرتیا مقدار
(ډالر)

مکلف شوي
(ډالر)

د کندهار د بریښنا نښلولو حل

په کندهار کې د جنراتورونو ډیزلو چمتو کول

$40.5

$39.1

$39.1

 – SEPSد کجکي
بند – لښکرګاه

د انتقال لینونو نصب او د بریښنا فرعي سټیشنونو جوړول

130.0

100.3

51.8

پای ته رسیدلی ،مئ 2014

د  NEPS – SEPSنښلونکی،
له ارغندي څخه غزني ته

د انتقال لین او فرعي سټیشن رسول ،نصب ،ازمول او
ترتیب کول

101.0

56.7

10.3

 USAIDته انتقال شوی؛
قرارداد السلیک شوی

 – NEPSارغندي څخه ګردیز
ته مرحله I

د انتقال لینونو نصب او د بریښنا فرعي سټیشنونو جوړول

93.7

51.9

11.8

د ډیزاین په حال کې

د کندهار بریښنا نښلولو حل

په کندهار کې د جنراتورونو ډیزلو چمتو کول

67.0

64.7

64.7

مکمل

 – SEPSله کندهار ښار څخه
دراني جنکشن پورې مرحله 2

د انتقال لینونو نصب یا ترمیم؛ د فرعي سټیشنونو ترمیم
یا جوړول

40.0

29.6

4.3

 – NEPSله ارغندي څخه
غزني ګردیز ته مرحله 2

د انتقال لینونو نصب او د بریښنا فرعي سټیشنونو جوړول

77.5

71.0

21.5

د ډیزاین په حال کې

 – NEPSله چاریکار څخه
پنجشیر ته مرحله 1

د انتقال لینونو نصب او د بریښنا فرعي سټیشنونو جوړول

42.5

38.9

8.7

د ډیزاین په حال کې

د کندهار د بریښنا نښلولو حل

په کندهار کې د جنراتورونو ډیزلو چمتو کول

37.0

34.0

33.9

 – NEPSچاریکار څخه
پنجشیر ته مرحله 2

د انتقال لینونو نصب او د بریښنا فرعي سټیشنونو جوړول

33.0

25.3

8.1

د  SEPSتکمیل – مرحله 1

په هلمند والیت کې د فرعي سټیشنونو جوړول او د انتقال
لینونو ترمیم

75.0

70.6

23.4

د  NEPS – SEPSنښلونکی،
غزني څخه کندهار ته

د انتقال لینونو او د ستنو (ټاورونو) ډیزاین او نصب؛
د فرعي سټیشنونو جوړول .د  NEPS-SEPSنښلونکي نهایی
مرحله.

179.5

330.0

0.0

 USAIDته انتقال شوي؛
د انتقال لین داوطلبۍ په
 6/21/2015ترالسه شوي

د کندهار د بریښنا نښلولو حل

په کندهار کې د جنراتورونو ډیزلو چمتو کول

20.0

5.4

2.4

د پرمختګ په حال کې

د  SEPSتکمیل – مرحله 2

په هلمند او کندهار والیتونو کې د انتقال لینونو او فرعي
سټیشنونو ترمیم او جوړول

49.0

0.0

0.0

 USAIDته انتقالول

 – NEPSګردیز څخه
خوست ته

د انتقال او توزیع لینونو ډیزاین او نصب؛ د فرعي سټیشنونو
جوړول .د  NEPSسره د امریکا دفاع وزارت نهایی مرسته.

130.0

130.0

0.3

د ګومارنې دمخه

شرح

د  AIFپروژه

مصرف شوي
(ډالر)

وضعیت
مکمل

ډیزاین/تحرک/کنستل

مکمل
د ډیزاین په حال کې
ډیزاین/تحرک/کنستل

یادونه :د  AIFټولې پروژې به د افغانستان د انرژۍ او اوبو وزارت ،او د افغانستان د بریښنا شرکت ( ،)DABSد افغانستان ملي ګټو لخوا ساتل کیږي .د کانګرسي خبرتیا مقدارونه د امریکا دفاع وزارت لخوا چمتو شوي .مکلفیتونه او مصرفونه تر
 5/31/2015پورې دي .نور ټول معلومات تر  6/11/2015پورې دي.
سرچینه :د امریکا دفاع وزارت ،د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب7/14/2015 ،؛  ،USAIDد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.7/21/2015 ،

کړي ،مګر پرځای یې تر  2015سپتمبر پورې د امریکا دفاع وزارت اداره کیدونکی د  29.5میلیون
ډالرو لنډمهاله قرارداد وروسته له هغې تمویل کړ چې پوهه شو انتقال امکان نه درلود 836.د نورو
837
معلوماتو لپاره ،برخه  2مخونه  24–23وګورئ.

د امریکا متحده ایالتونو کانګرس لپاره رپورټ

I

د  2015د جوالی 30

183

اقتصادي او ټولنیزه پراختیا

سړکونه

د سیګار تفتیش
پدې ربع کې د سیګار یو اعالن شوی تفتیش
به د سړکونو ساتلو او د سړک روان حفظ و
مراقبت ترسره کولو لپاره د افغان دولت وړتیا
پیاوړي کولو لپاره د متحده ایاالتو د هڅو
بیاکتنه وکړي .د نورو معلوماتو لپاره برخه
 ،2مخونه  28–27وګورئ.

متحده ایاالتو په مجموعي ډول د سړکونو جوړولو او  O&Mلپاره شاوخوا  2.1میلیارد ډالر چمتو کړي
او د اضافي  O&Mلپاره به د  2014نومبر او  2016نومبر ترمینځ تر  5میلیون ډالرو پورې مصرف
کړي 838.سره لدې نړیوال بانک ویلي چې د افغان سړکونو  %85خراب وضعیت کې دي او ډیری
برخه یې د موټر وسایطو لخوا نشي کارول کیدی 839.د  USAIDپه وینا ،افغانستان د خپلو سړکونو
او لویو الرو ساتلو لپاره کافي تمویل او تخنیکي ظرفیت نلري .اټکل کیږي چې افغانستان په کال کې
 17میلیون ډالر د  O&Mلپاره مصرفوي ،چې په کال کې د وړاندوینه شوي  100میلیون ډالرو تشه
رامینځته کوي 840.د  USAIDد سړک جوړولو او  O&Mفعاله برنامې په جدول  3.27کې لیست
شوي دي.

جدول 3.27

د  USAIDد سړک جوړولو او حفظ او مراقبت فعاله برنامې
د پروژې سرلیک

د پیل نیټه

د پای نیټه

ټولټال اټکل شوی
لګښت (ډالر)

تر  6/30/2015پورې مجموعي
مصرفونه (ډالر)

د عامه کارونو وزارت سره تخنیکي مرسته

8/3/2014

8/2/2017

$21,366,222

$4,586,459

له ګردیز څخه خوست ته سړک ،مرحله IV

6/26/2014

12/31/2015

32,960,265

20,726,885

4/1/2013

3/30/2016

3,533,350

1,697,401

د انجینرۍ ،کیفیت ډاډ او لوژستیک مالتړ ()EQUALS

4/18/2011

4/17/2016

126,307,645

105,664,217

د  USAIDد روغتیا او تعلیم تسهیالتو د ساختماني چارو برنامې لپاره مالتړ

1/19/2008

7/31/2015

57,160,749

57,160,749

د سړک عاجل O&M

4/29/2015

7/30/2015

252,667

0

د سړک عاحل  - O&Mختیځ

5/27/2015

6/21/2015

130,681

21,090

د سړک عاحل  - O&Mختیځ

11/1/2014

10/31/2015

27,120

27,037

د سړک عاحل  - O&Mختیځ

11/5/2014

11/4/2015

22,016

22,016

د سالنګ تونل ساتنه (حفظ او مراقبت)

سرچینه ،USAID :د سیګار د معلوماتو غوښتنو ته ځوابونه 6/25/2015 ،او .7/12/2015

د سړک سیکتور د پایښت پروژه

د  USAIDد سړک سیکتور د پایښت پروژه ( )RSSPد عامه کارونو وزارت سره مرسته کوي چې
841
د افغانستان  26,100میل سړک الرو زیربنا غوره تمویل او ساتنې لپاره خپل ظرفیت پیاوړی کړي.
842
دا څلور اصلي فعالیتونه لري:
•فعالیت  :1عاجل ( O&Mنومبر  – 2014نومبر )2016؛ د  12میاشتو په اوږدو کې  5میلیون
ډالر مقرر شوي؛ له نومبر  2014څخه تر جوالی  2015پورې  422,702ډالر مکلف شوي او
 70,143ډالر مصرف شوي دي.
•فعالیت  :2د عامه کارونو وزارت سره تخنیکي مرسته (مرحله  ،Iاګست  – 2014اګست
)2017؛ د سړک د ادارې او فنډ رامینځته کول؛ د مرحله  Iلپآره اټکل شوی  21.4میلیون ډالر
مصرف :د  2015جون تر  30پورې  8.8میلیون ډالر مکلف او  4.6میلیون ډالر مصرف
شوي دي .په مرحله  Iکې رامینځته شوي افغان ادارې به د  14میلیون ډالرو مرحله II
(ودانۍ ،تجهیزات ،روزنه) پیل کیدو دمخه د پارلمان تصویب ته اړتیا ولري.
•فعالیت  :3د عامه کارونو وزارت لپاره روزنه او د ظرفیت جوړول (د اټکل له مخې په
مارچ  2016کې پیل)؛ اټکل شوی لګښت  30میلیون ډالر؛  0ډالر مصرف شوي .د مشورو
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دمخه مرحله .د کار بیان د اړتیاو ارزونې پراساس رامینځته شوی .د فعالیت  ،2مرحله  Iلپاره
د پارلمان تصویب ته اړتیا ده مخکې لدې چې فعالیت  3پیل شي.
•فعالیت  :4د سړک  O&Mلپاره د انتقال نوښتونو فنډ (د اټکل له مخې په مارچ  2016کې پیل)؛
اټکل شوی لګښت  33میلیون ډالر؛  0ډالر مصرف شوي .د  USAIDتمویل به د AITF
د  O&Mنوښت کړکۍ له الرې مستقیم بودیجې ته الړشي.

د ګردیز خوست سړک بیارغونې مرحله IV

د  233میلیون ډالرو د څلور مرحلو  63میل پخې لوی الرې پروژه خوست او پکتیا والیتونو لپاره
د پاکستان او کابل لوی سوداګریز الرو ته السرسی برابروي او حلقوي سړک ته چې کابل ،کندهار
او هرات سره نښلوي 843.پدې کې پلونه ،الرې ،د ډرینیج (اوبو ایستلو) جوړښتونه ،کنستل“ ،د سیند
844
روزنې” جوړښتونه د جریان او رسوب کنټرولولو لپاره او پخې الرې شاملې دي.
د  33میلیون ډالرو په ارزښت مرحله  IVد  USAIDتمویل شوې د سړک جوړولو یوازینۍ روانه
پروژه ده .تیرې درې مرحلې د  55میل سړک الرو سره بشپړې شوي دي .د پاتې سړک او پلونو
جوړول د  2015دسمبر پورې مکمل کیدو ته مهالویش شوي .د  2015جون پورې 21 ،میلیون ډالر
845
مصرف شوي دي.
د ګردیز خوست د سړک جوړول روان دي.
(د  USAIDعکس)

اقتصادي وده

د  2015جون تر  30پورې  USAIDپه افغانستان کې د اقتصاد ودې برنامو لپاره په مجموعي ډول
846
شاوخوا  1میلیارد ډالر مصرف کړي دي.
پدې ربع کې  USAIDد  13.3میلیون ډالرو په ارزښت د څلور کالو لپاره د افغانستان د پانګوونې
فضا د اصالح کولو برنامه اعالن کړه .هدف یې په هیواد کې د نوي او موجود سوداګریو چلولو لپاره
د مقرراتو ساده کولو او د اجابت لګښتونو کمولو له الرې په ملي او والیتي کچه د سوداګرۍ ودې
هڅول دي 847.نړیوال بانک د داخلي شرکتونو لپاره خپلې د سوداګرۍ مقرراتو  189ملتونو د سوداګرۍ
848
کولو  2015بیاکتنه کې افغانستان ته 183مه درجه ورکړې.

د افغانستان د کاري ځواک پراختیا برنامه

د  USAIDد څلور کالو د  62.6میلیون ډالرو په ارزښت د افغانستان د کاري ځواک پراختیا برنامې
( )AWDPهدف حرفه ای زده کړې او روزنې ،د سوداګرۍ پراختیا مالتړ ،د سوداګرۍ مدیریت روزنې
برنامو ،مالي کریډیټ ،او د دندو موندلو خدماتو ته د  25,000افغانانو (د هدف تناسب %75 :نارینه،
 %25ښځینه) لپاره د السرسي وړاندیز کول دي AWDP .پدې لټه کې هم دی چې لوړه بیکاري کمه
کړي او د تخنیکي پلوه مهارت لرونکي افغان کارګرانو او روزل شوي افغان سوداګریز مدیرانو کمیابي
په ګوته کړي .د برنامې هدف په افغانستان کې د دندو رامینځته کولو اسانول ،د مهارت لرونکي او نیمه
مهارت لرونکي کاري ځواک رامینځته کول ،د ځآن په دنده ګومارنې ډیرول ،او د اقتصاد سپړلو هڅول
849
دي.
 AWDPد تخنیکي/حرفه ای ښوونکو او روزنکو ظرفیت جوړولو لپاره هڅو مالتړ هم کوي.
 AWDPد عامه – خصوصي ملګرتیاو له الرې د دغه روزنیز برنامو د کیفیت ښه کولو په لټه کې
دی او دا نور د السرسي وړ کوي .د  2015جون تر  30پورې راپور ورکړ چې له  17,968څخه ډیر
افغانان روزل شوي او له  8,348څخه ډیر افغانان یا خو په دندو ګومارل شوي او یا هم د نیم کیریر/

د امریکا متحده ایالتونو کانګرس لپاره رپورټ

I

د  2015د جوالی 30
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نیمه مسلکي دندو ته لوړ کړل شوي .د برنامې هدف تر د  2015اپریل  4پورې د  20,825روزل او
د  17,500په دندو ګومارل یا لوړول و USAID .وویل په اقتصادي فعالیت کې د افغانستان سستي
او د معارف وزارت ( )MOEمستقیم بودیجې برخې پیل کې ځنډ له امله دغه اهداف ترالسه نه شول.
په هرصورت ،تردې دمه برنامې په ( )%36روزل شوي او ( )%32ګومارل شوي او لوړ شویو کې
د  %25میرمنو درلودو هدف بشپړ کړی دی AWDP .د  2015جون تر  30پورې شاوخوا  20.5میلیون
850
ډالر مصرف کړي دي.

تعلیم

متحده ایاالت غواړي د ظرفیت جوړونې هڅولو؛ د زده کړې موادو او د ښوونکي پرمختیا لپاره مرستې
چمتو کولو؛ په لرې پرتو سیمو کې د ټولنې میشته ټولګیو رامینځته کولو؛ او د لوړو زده کړو سیسټمونو
ډیروولو او پیاوړي کولو سره کیفیت لرونکي تعلیم ته د افغانانو السرسی ډیروي ترڅو د دندو لپاره
افغانان ښه چمتو کړي 851.د  2015جون تر  30پورې  USAIDپه افغانستان کې د تعلیم برنامو لپاره
852
له  776میلیون ډالرو څخه ډیر مصرف کړي دي.

د معارف وزارت د معلوماتو او سیکتور پراختیا پالن

د  2015مئ په  27ولسي جرګې د معارف وزیر اسدهللا حنیف بلخي “په ښوونځیو کې د تعلیم ټیټ
کیفیت” په اړه پوښتلو لپاره احضار کړ .وزیر بلخي ځواب ورکړ چې د ټولو ښوونکو له نیمایی ډیر یې
الزمي مهارتونه نلري ،د تعلیم عمومي نصاب بشپړ ندی ،زده کونکي په وخت سره درسي کتابونو ته
السرسی نلري ،او تعلیمي خدمات موازنه نلري .د خبري راپورونو په ځواب کې چې په ځینې سیمو کې
ښوونځي تش په نامه دي ،خو تمویل السته راوړي ،د پارلمان غړو هم د زده کونکو ،ښوونکو ،او فعال
ښوونځیو د شمیر په اړه پوښتنې راپورته کړې .وزیر بلخي تایید کړه چې ځینې تش په نامه ښوونځي
شتون لري چې په نا امن سیمو کې تمویل السته راوړي او دا چې د تعلیم د مدیریت معلوماتو سیسټم
( )EMISمعلومات د فعال ښوونځیو شمیر په اړه غیر دقیق دي .په هرصورت MOE ،د معلوماتو
کیفیت پرمختللي کولو باندې کار کوي .والیتي ټیمونه د النور معتبر ارقامو راټولولو لپاره ګومارل
853
شوي و .هغه وویل پرمختګ به یې وخت ونیسي.
په  2015مئ کې خپور شوی د  MOEد  100ورځو پالن په ګړندي اصالحاتو او د خدمت
پرمختللي عرضه باندې تمرکز کوي .هدف یې کیفیت لرونکي تعلیم ،عمومي او اسالمي ،د ښوونځي
هر عمر زده کونکو لپاره د زده کړې معیارونو راپورته کولو ،د نصاب لوړولو (په شمول د کیفیت
لرونکي درسي کتابونو او د ښوونکي الرښوونو) ،د ارزونې توکو رامینځته کولو ،او د زده کونکو نوم
لیکنې ډیرولو او د ښوونکو کیفیت لوړولو سره مساوي السرسی چمتو کول دي MOE .دا هیله هم لري
چې د  15کلنو او ډیر عمر لرونکي افغانانو لپاره د لیک لوست کچې لوړې کړي ،اړوند تخنیکي او
حرفه ای تعلیم وړاندې کړي چې د افغان کار بازار اړتیاوې پوره کړي ،او په مؤثره ،کافي ،او روڼ ډول
854
ټولو دغه خدمتونو چمتو کولو لپاره وزارت کار وکړي.
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درې میاشتني مهم ټکي

د تعلیم ارقام
د خبري راپورونو وروسته چې د وزارت پخواني چارواکو باندې تور پورې
کاوه چې د دولت او ډونر ډیر تمویل ترالسه کولو لپاره یې معلومات تحریف
کړي ،سیګار د  USAIDڅخه د هغه معلوماتو د معتبریت په اړه غوښتنه
وکړه چې په افغانستان کې د خپلو تعلیمي برنامو د څار ،تمویل او سنجولو
لپاره کاروي .سیګار د  USAIDڅخه د دغه تورونو بازرسۍ لپاره کړنو
په اړه پوښتنه وکړه؛ اټکلونه چې د متحده ایاالتو څومره تمویل به د تش په
نامه ښوونځیو ،ښوونکو ،او اداره کونکو باندې مصرف شوی وي؛ د تعلیمي
مصارفو د معلومات معتبریت؛ او د مستقیم بودیجې تمویل چمتو کولو په اړه
د هرډول تنظیماتو لپاره د دې ادارې طریقه 855.پدې برخه کې د سیګار کار
د رسنیو د پام وړ لیوالتیا راپورته کړه ،او د متحده ایاالتو یوه خبري نهاد بزفیډ
856
لخوا د اوږد بازرسۍ برنامه کې هم د تعلیم درست معلومات وښودل شو.
 USAIDځواب ورکړ چې د وزیر بلخي د ویناو خبري برخې د پارلماني
اوریدا ټرانسکریپټ په پرتله درستې نه وې USAID .وویل هیڅ کوم ځانګړي
شواهدو شتون نه درلود چې وښیې د متحده ایاالتو فنډونه په تش په نامه
ښوونځیو ،ښوونکو یا اداره کونکو مصرف شوي وي یا غلط مختص شوي
وي .د دغو د برنامو لپاره د نظارت کولو او تعقیب کولو سیسټمونه شتون
لري ،په بیله بیا د نړیوال بانک له الرې د تمویل مصرف کولو لپاره .سربیره
پردې ،د  USAIDمستقیم بودیجې تمویل جال ،غیر کمینګل ،د پروژې
ځانګړي بانکي حساب ته اړتیا لري ،چې ورته آنالین السرسی ولري او
857
 USAIDیې له مالي پلوه تفتیش وکړی شي.
 USAIDوویل د نوم لیکنې او حاضرۍ معتبر معلوماتو السته راوړل په
هر د پرمختیا په حال کې هیواد کې ننګونکي دي ،مګر د دې ادارې تمویل او
برنامې د  EMISتولید شوي تراکم شمیرو پورې تړلي ندي .په هرصورت،
 USAIDمخکې سیګار ته راپور ورکړی چې “  EMISد تعلیم ارقامو
د تعقیب لپاره یوازینی ډیټابیس دی ”،لکه د زده کونکو نوم لیکنه ،او دا چې
 USAIDد  EMISهغه معلوماتو باندې تکیه کوي چې د  MOEویب پاڼه
858
کې ځړول کیږي.
پداسې حال کې چې  USAIDممکن د زده کونکو د نوم لیکنې کچې
او د  EMISنور معلومات د ځانګړي مالي پریکړو کولو کې ونه کاروي،
 USAIDمتراکم نوم لیکنه په نوموړي سیکتور کې د پرمختګ کلیدي،
د سنجش وړ شاخص په ګوته کوي USAID 859.نوم لیکنه په افغانستان کې
د تعلیمي برنامو لپاره خپل د فعالیت مدیریت پالن کې د مرستې کچې درې
860
شاخصونو څخه یو په حیث شاملوي.

د امریکا متحده ایالتونو کانګرس لپاره رپورټ

I

د  2015د جوالی 30

په ننګرهار والیت کې په یوه ښوونځي کې چوکۍ جوړې شوي مګر هیڅکله ندي کارول
شوي او د اور لرګو ته اړول شوي (د متحده ایاالتو د هوای ځواک عکس)

پخپل ځواب کې  USAIDاضافه کړي چې د زده کونکو د نوم لیکنې
شمیرو او د معارف مخکیني وزیر اعالن شوي شمیرو ترمینځ د ښوونځي
د رسمي نوم لیکنې شمیرو پروړاندې ځانګړي توپیرونه د غیرحاضر زده
861
کونکو له امله و چې الهم داخل یا ثبت شویو په توګه شمیرل کیږي.
862
د ثبت زده کونکو شمیره د حاضر او غیر حاضر زده کونکو مجموعه ده.
د معارف وزارت تر درې کلونو غیرحاضرۍ پورې زده کونکي د ثبت
شویو په توګه مالحظه کوي ځکه چې شاید دوی بیرته ښوونځي ته راستانه
شي USAID .او نورو ډونرانو د معارف وزارت ته وړاندیز کړی چې
خپل مقررات اصالح کړي او د یوه کال په موده کې غیر حاضر زده کونکي
863
د حاضریو څخه وباسي.
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اقتصادي او ټولنیزه پراختیا

د  EMISپه وینا ،افغانستان په  )2014( 1393کې  15,619د زده کړې عمومي ښوونځي (دولتي)
درلودل ،چې پکې  8.6میلیون زده کونکي ثبت و 864.د حاضرۍ معلومات (د مثال په توګه د حاضر او
غیرحاضر زده کونکو شمیر) نور عام شتون نلري.
 EMISپه ټاکل شوي وخت کې هیڅ خالص یا تړلي ښوونځي ،یا ښوونکي او زده کونکي نه
تعقیبوي .اوسمهال ارقام په خپلواک ډول نه تاییدیږي؛ 865په هرصورت ،د معارف وزارت خپل
د معلوماتو د کیفیت ارزول پيل کړي دي او د  EMISد بیلګې تایید کولو لپاره دریم نظارتي شرکت
866
ګومارلی دی .د  2015جوالی په پای کې د یوه راپور وړاندوینه شوې ده.

د  USAIDبرنامې
د سیګار تفتیش
د سیګار یو روان تفتیش د افغانستان لومړني
او مینځني تعلیم سیټمونو کیفیت او دې ته
د السرسي ښه کولو لپاره د متحده ایاالتو هڅو
باندې تمرکز کوي.

د  USAIDد تعلیم لومړیتوب برنامې د کیفیت لرونکي تعلیم پرمختللي کولو ،د کاري ځواک پراختیا،
او د لوړو زده کړو کیفیت ډیرولو لپآره د افغانستان د اهدافو سره په لیکه کې دي .برنامې په الندې ډول
867
دي:
•لومړنی تعلیم ،زده کړه او روزنه ( :)BELTیوه د لومړني تعلیم برنامه چې د تعلیم السرسي
او کیفیت ښه کولو لپاره ده BELT .د یوشمیر فعالیتونو درلودونکې ده ،په شمول د نوي ملي
درجې د لوست برنامه .د 2ام او 4ام ټولګي زده کونکو د لوست ملي ارزونې لپاره پروپوزلو
لپاره د غوښتنې ارزونې تکمیل او د بیاکتنې او نهای کولو لپاره د  USAIDد اکتساب او مرستې
دفتر ته سپارل شوي .تمه کیږي ګومارنه په راتلونکي یوه میاشت کې ترسره شي.
− −د ټولنې میشته تعلیم :په  10والیاتو کې لومړني تعلیم ته السرسی چمتو کوي .د 2015
مئ پورې ،د ټولنې میشته تعلیم  712ټولګي رامینځته شوي و چې له  37,000څخه ډیرو
هلکانو او انجونو لپاره یې تعلیم ته السرسی چمتو کاو.
− −د تعلیم د کیفیت ښه کولو پروژه ( USAID :II )EQUIPد نړیوال بانک لخوا اداره
کیدونکي برنامې  EQUIP IIله الرې د ښوونکو روزنه تمویلوي .له  84,000څخه ډیر
زده کونکي د متحده ایاالتو دولت مرستې سره روزل شوي دي .د ښوونکو روزنې لپاره
ټول فنډونه کارول شوي نو پدې ربع کې هیڅ ښوونکي ونه روزل شول.
•د افغانستان امریکایی پوهنتون ( :)AUAFپه  AUAFاو د مرکزي آسیا امریکایی پوهنتون
کې د  USAIDد  20افغان میرمنو د مالتړ روان تمویل .په  AUAFکې د اته محصلینو بستونو
څخه پنځه د پسرلي  2015سمستر لپاره ډک شوي ول؛ درې نور د انګلسي ژبې اړتیاو شرایطو
پاس کولو لپاره د غوښتونکو وړتیا نه درلودو له امله تش دي ،مګر د  AUAFشته زده کونکو
لخوا ډکیدی شي څوک چې یې وړتیا ولري .د سوداګرۍ ادارې د ماسټري ټول پنځه بستونه پدې
ربع کې ډک شوي ،او د مرکزي آسیا امریکایی پوهنتون کې اوه زده کونکي په کرغیزستان کې
خپل د چمتووالي نیولو کار بشپړوي.
•د افغانستان د پوهنتون مالتړ او د کاري ځواک پراختیا برنامه ( :)USWDPد لوړو زده
کړو وزارت ( )MOHEاو  11دولتي پوهنتونونو وړتیا پیاوړې کوي ترڅو بازار پورې اړوند
د تعلیم خدمات وړاندې کړي USWDP .د  MOHEاو د افغانستان دولتي پوهنتونونو لپاره
د کیفیت ډاډ توضیحي عمل پالن رامینځته کړی ،مګر د وزارت منل او پلي کول یې په پیلي
ډول ننګونکي دي .پلي کولو کې وروسته له هغې پرمختګ وشو کله چې د  2015جوالی کې
په  MOHEکې د کیفیت ډاډ لپاره نوی رییس وګومارل شو USWDP .نوي د بازار اړوند
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ځانګړی عمومي مفتش

I

د افغانستان د بیارغونې لپاره

اقتصادي او ټولنیزه پراختیا

جدول 3.28

د  USAIDد تعلیم فعالې برنامې

د پیل نیټه

د پای نیټه

ټولټال اټکل شوی
لګښت (ډالر)

تر 6/30/2015
پورې مجموعي
مصرفونه (ډالر)

10/11/2012

3/31/2016

$3,108,580

$1,191,999

3/2/2015

6/30/2015

341,097

37,842

د افغانستان د امریکایی پوهنتون مالتړ

8/1/2013

7/31/2018

40,000,000

14,514,050

د افغانستان تخنیکي حرفه ای انسټیټیوټ

6/15/2013

6/14/2015

1,000,000

900,000

په افغانستان کې د تعلیم پیاوړي کول

5/19/2014

5/18/2019

29,835,920

3,321,118

د بورسونو هڅول

3/4/2015

3/3/2020

1,247,522

0

د ټولنې میشته تعلیم د زده کړې پایلو او ټولنیزو اغیزو ارزول

1/1/2014

12/31/2017

7,262,016

952,864

د افغانستان د پوهنتون مالتړ او د کاري ځواک پراختیا برنامه

1/1/2014

12/31/2018

91,927,769

14,281,959

9/17/2014

12/31/2019

54,027,000

54,027,000

د پروژې سرلیک
د تعلیم لپاره نړیواله ملګرتیا
د سردار کابلي لیسې لپاره د اور (زره) ضد دروازې

لومړني تعلیم ته د السرسي ډیرول او د جنډر تساوي
سرچینه ،USAID :د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.7/12/2015 ،

پوهنتونونو درجې (ډیپلومونه) تولیدوي یا وده ورته ورکوي او وزارت او د پوهنتون چارواکو
ته د ظرفیت جوړونې روزنه چمتو کوي.
د  USAIDد تعلیم ټولو فعال برنامو بشپړ لیست په جدول  3.28کې شتون لري.

روغتیا

د نړیوال بانک په وینا ،افغانستان له  2002راهیسې د روغتیا شاخصونو کې پرمختګونه تجربه کړي
دي ،ولې بیاهم د ټیټ عاید لرونکي هیوادونو لپاره ټاکل شوي اوسط څخه الندې پاتې دی او د نړۍ په
کچه د ماشومانو د سؤ تغذیه یو له ترټولو زیات شمیر درلودونکی هیواد دی 868.د عامې روغتیا وزارت
( )MOPHسره د متحده ایاالتو مرسته کې په مرکزي او سیمه ایز کچو په ځانګړي توګه والیاتو کې
سهیل او ختیځ ته چیرې چې خدمات په لویه کچه شتون نلري ،د ظرفیت جوړول ،روزنه ،او د کیفیت
869
د ډاډ فعالیتونه شامل دي.
د  2015مئ په  27افغان دولت د ملګرو ملتونو ادارو ،د مدني ټولنې سازمانونو او ډونرانو په
همغږۍ سره د میندو او ماشوم روغتیا لپاره د کابل اعالمیه السلیک کړه ترڅو ارزانه ،د لوړې اغیزې
مداخلتونه پلي کړي یوځای د درې میاشتني فعالیت بیاکتنو سره ترڅو په راتلونکي پنځه کلونو کې له
 35,000څخه د ډیرو ماشومانو ژوند ژغورلو کې مرسته وشي 870.د جون په  8هم د عامې روغتیا وزیر
فیروزالدین د هیواد په اوږدو کې د روغتیا خدماتو پرمختللي او معیاري کولو لپاره خپل د  100ورځو
پالن اعالن کړ ،او په وزارت کې د فساد سره د مبارزې ژمنه وکړه 871.په اپریل کې وزیر فیروز په
روغتیا سیکتور کې د فساد په نښه کولو لپاره لیکلی بیان خپور کړ او د خطر ارزولو ،فساد سره مبارزې
872
او کاري پالن په الره اچولو ژمنه یې پکې کړې وه.

د امریکا متحده ایالتونو کانګرس لپاره رپورټ
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د  2015د جوالی 30
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د راپورونو له مخې په کابل کې د  USAIDسپانسر
شوي کنفرانس کې د جون په  10نیټه برخه
اخیستونکي طبي او د روغتیا متخصصینو وویل چې
په مرسته شوي طبي تجهیزاتو کې د میلیونونه ډالرو
سربیره د مسلکي پرسونل کمښت له امله له نیمایی
ډیر یې نا کارول کیږي.
سرچینه :طلوع نیوز“ ،متخصصین وایی په افغانستان کې د ټولو طبي تجیهزاتو له
نیمایی ډیر یې نه کارول کیږي.6/10/2015 ”،

د سیګار تفتیش
د سیګار یو روان تفتیش د افغانستان روغتیا
پاملرنې خدماتو مالتړ او پرمختګ لپاره
د  USAIDهڅو باندې تمرکز کوي او پدې
تمرکز کوي چې ترکوم حد پورې USAID
د خپلو هڅو بشپړه اغیزه ارزولې او ترکوم
حد پورې  USAIDد روغتیا پاملرنې معلومات
راټولوي ،تاییدوي او ګوري یې ترڅو یې
درستي مشخص کړي.

اقتصادي او ټولنیزه پراختیا

د افغانستان دیموګرافیک او د روغتیا سروی

جدول 3.29

د  2015جون  25پورې د  USAIDتمویل شوي
د روغتیا تسهیالت
د روغتیا تسهیالتو ډول
والیتي روغتون
د ولسوالۍ روغتون

د روغتیا فعال
تسهیالتو شمیره
5
27

د روغتیا هراړخیز مرکز

173

د روغتیا لومړنی مرکز

277

د روغتیا فرعي مرکز

167

د زندان د روغتیا مرکز

10

یادونه :د روغتیا هراړخیز مرکز :د روغتیا لومړني مرکز څخه ډیر خدمات لري
او ډیر کارمندان یې ګومارلي وي .د روغتیا لومړنی مرکز :د بیروني یا بستر پرته
ناروغ لومړنۍ پاملرنه .د روغتیا فرعي مرکز :د کوچني ،لرې پروت ،کلیوال نفوس
لپاره د روغتیا مرکز.
سرچینه ،USAID :د سیګار د معلوماتو غوښتنو ته ځوابونه4/11/2013 ،
او .6/25/2015

د سیګار ځانګړې پروژه
سیګار د روغتیا لپاره د ملګرتیا قراردادونو
( )PCHپه اړه د معلوماتو غوښتلو لپاره
 USAIDته لیک واستاو MOPH ،ته د مستقیم
بودیجې مرستې برنامه چې د افغانستان په
اوږدو کې د روغتیا خدماتو د عرضه کولو
مالتړ کوي .سیګار د  USAIDمعلومات او
جیوسپاسیل عکسونه تحلیل کړل چې پوښتنې
یې راوالړې کړې ایا  USAIDد نږدې %80
د  PCHروغتیا پاملرنې تسهیالتو لپاره
د موقعیت دقیق معلومات درلودلUSAID .
په ځواب کې د ډیری تسهیالتو لپاره نور
جیوسپاسیل کوردینات وړاندې کړل چې
سیګار یې تحلیل کوي او په خپلواکه توګه
د تاییدولو په لټه کې یې دی .د نورو معلوماتو
لپاره برخه  ،2مخونه  51–50وګورئ.

پدې ربع کې د افغانستان دیموګرافیک او د روغتیا سروی پیل شوه ،په ملي کچه یوه نماینده سروی چې
د عصري روغتیایی او ټولنیزو برنامو رامینځته کولو لپاره افغان دولت سره مرستې ته د روغتیا او
دیموګرافیک معلوماتو چمتو کولو لپاره ډیزاین شوې .دا به د سروی معیاري توکو او میتودونو په کارولو
سره ټولو  34والیتونو کې د واده کچو ،بارورۍ چو او غوره توبونو ،د کورنۍ پالن کولو ،د مور او
ماشوم تغذیه ،مړینه ،او روغتیا او همچنان ټولنیزو شاخصونو په څیر مسلو په اړه سروی وکړي .پایلې
به یې د نړیوالو معیارونو مطابق راټولې او په نورو هیوادونو کې راټول شوي پایلو سره به د پرتله کولو
وړ وي USAID .وویل چې پوښتنلیکونه او جزوې په ساحه کې ازمول شوي او پښتو او دري ته ژباړل
شوي دي .د معلوماتو درې زره راټولونکي د احصایی مرکزي دفتر او د  MOPHلخوا روزل شوي
874
دي USAID 873.دې هڅه کې د  5.45میلیون ډالرو مرسته کوي.

د  USAIDتمویل

د  USAIDد مستقیم بودیجې او د بودیجې پرته مرستې تر  2015جون  30پورې د افغانستان روغتیا
سیکتور کې ټولټال له  920میلیون ډالرو ډیر مصرف کړي MOPH 875.ته د مستقیم بودیجې مرسته
د لومړني روغتیا پاملرنې او روغتون الزمي خدمات چمتو کوي .د بودیجې پرته مرسته کې د روغتیا
سیسټمونو پیاوړي کولو ،د خصوصي سیکتور بوختولو ،د ماشوم او د مور مړینې کمولو ،د ماشوم سؤ
تغذیه کمولو ،د کورنۍ عصري پالن کولو میتودونو کارولو ته وده ورکولو ،او د پولیو له مینځه وړو
فعالیتونه شامل دي 876.لکه څنګه چې جدول  3.29کې ښودل شوي د  USAIDتمویل په  13والیتونو کې
د روغتیا  659تسهیالتو مالتړ کوي.

د  USAIDد روغتیا برنامې

د  USAIDد روغتیا فعالې برنامې ټولټال  728.7میلیون ډالرو اټکل شوی لګښت لري ،او په جدول
 3.30کې لیست شوي.

د میندو او ماشومانو وده کولو مرسته

د  2015جون په  9د میندو او ماشوم روغتیا لپاره د کابل اعالمیې جوړیدو پرمهال  USAIDخپله
د میندو او ماشومانو وده کولو مرستې پروژه اعالن کړه ،په افغانستان کې د  21هیوادونو په اوږدو
کې د میندو ،ماشومانو او نوي زیږیدلي ماشومانو د مړینې لوړې کچې کمولو ته ډالي شوې د پنځه کالو
د  60میلیون ډالرو هڅه .دا به د  MOPHد روغتیا خدماتو لومړنۍ کڅوړې په بیله بیا د خصوصي
سیکتور خدماتو له الرې د کورنۍ پالن کولو ،میندو ،نوي ماشومانو او د ماشومانو روغتیا خدماتو باندې
877
تمرکز وکړي.

د روغتیا پالیسۍ پروژه

د  29.7میلیون ډالرو په ارزښت د روغتیا پالیسۍ پروژه چې د روغتیا سیکتور تنظیم کولو ،د دولتي –
خصوصي ملګرتیا اداره کولو ،د روغتیا سرچینو مالي مدیریت پیاوړي کولو او د خصوصي سیکتور
روغتیا خدماتو او تولیداتو لپاره د  MOPHظرفیت جوړوي ،د دې د مهال شوي نیټې  30جون څخه
د  2015اګست  31پورې غزول شوې وه ترڅو د افغان ټولنیز بازار موندنې نهاد عملیاتي ،اداري او
نهادي سیستمونو پیاوړي کولو باندې یو څه تمرکز وکړي نو دغه اداره به په مؤثر او خپلواک ډول
پرمخ الړه شي USAID .په  2010کې د افغان ټولنیز بازار موندنې نهاد رامینځته کړ ترڅو د ټولنیز
بازار موندنې له الرې د چلند صحي بدلون او د روغتیا پاملرنې تولیدات (لکه د ریهایډرشن مالګې،
د اوبو تصفیه کول او کانډم یا پوکاڼه) وهڅوي .د دې دوه میاشتو غزوونې ټولټال اټکل شوی لګښت
878
 67,800ډالر دی.
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اقتصادي او ټولنیزه پراختیا

جدول 3.30

د  USAIDد روغتیا فعالې برنامې
د پروژې سرلیک

ټولټال اټکل شوی
لګښت (ډالر)

تر  6/30/2015پورې مجموعي
مصرفونه (ډالر)

د پیل نیټه

د پای نیټه

د فارمیسي سیسټم پیاوړي کول

8/28/2011

8/27/2015

$24,499,936

$21,056,374

د پولیو (ګوزن) له مینځه وړوفعالیتونه

9/30/1996

9/30/2022

12,600,000

9,265,102

د توبرکلوز پاملرنه

9/29/2010

9/28/2015

5,600,000

5,600,000

د توبرکلوز ننګول

1/1/2015

12/31/2020

15,000,000

N/A

9/25/2011

6/30/2015

29,732,652

29,716,938

6/1/2009

9/26/2015

1,515,058

1,515,058

د روغتیا لپاره د ملګرتیا قراردادونه ()PCH

7/20/2008

12/31/2015

259,663,247

220,355,890

د اونۍ وار وسپنې فولیک اسیډ متممات

11/7/2014

12/31/2017

5,610,012

5,408,826

د ناروغیو سمدستي خبرتیا سیسټم

9/1/2008

6/30/2017

8,500,000

8,500,000

د کورنۍ پالن کول ،د میندو ،نوي ماشومانو ،او د ماشومانو د روغتیا پروژه

1/7/2015

1/6/2020

60,000,000

975,893

9/30/2010

9/29/2015

13,535,571

11,720,015

9/9/2013

9/8/2018

5,453,731

1,000,000

د رهبریت مدیریت او د حکومتولۍ ( )LMGد ساحې مالتړ

9/25/2012

6/30/2015

38,341,106

33,901,491

د روغتیا د پالیسۍ پروژه ()HPP
د رسولو لړۍ د مدیریت لپاره ملګرتیا

ډلیور ()DELIVER
د دیموګرافیک (ټولنپېژندنې) او د روغتیا سروی ګانې

د مرکزي آسیا جمهوریتونو او افغانستان کې سیمه ایز ټیکاو

9/29/2014

9/29/2016

3,750,000

3,750,000

مرکزي کانټراسپټیو (د حمل ضد) تدارکات ()CCP

3/11/2014

12/31/2020

11,035,571

نه تطبیقیږي

9/1/2013

8/31/2015

1,200,000

نه تطبیقیږي

4/27/2013

9/30/2019

227,662,335

نه تطبیقیږي

12/19/2014

12/19/2016

5,000,000

نه تطبیقیږي

منظم مصؤنیتونه
په انتقال کې د روغتیا عمل لپاره د سیسټم لوړول ()SEHAT
په تغذیه لیږل شوې مرسته

یادونه :په انتقال کې د روغتیا عمل لپاره د سیسټم لوړول ( )SEHATد نړیوال بانک د افغانستان بیارغونې وجهي صندوق له الرې اداره کیږي DELIVER .د  CCPله الرې غوښتل شوي توکو او د  USAIDتمویل شوي  13والیاتو کې د BPHS/EPHS
تسهیالتو کې کارول کیدونکي الزمي درملو لپاره د تدارکاتو میکانیزم په توګه کار کوي.
سرچینه ،USAID :د سیګار د معلوماتو غوښتنو ته ځوابونه 6/25/2015 ،او .7/12/2015

رهبریت ،مدیریت او حکومتولي

د رهبریت ،مدیریت او حکومتولۍ ( )LMGپروژه د مهالویش شوي نیټې  30جون څخه د  2015تر
دسمبر پورې غزول شوې MOPH .او  MOEته تخنیکي مرسته به تر د سپتمبر  30پورې دوام ولري
ترڅو د خدمت عرضه کولو سیسټمونو پیاوړي کولو کې مرسته وشي .د  LMGغزول یو له ډیری
اجازو څخه و چې د ظرفیت جوړونې عملیاتو دوام لپاره و .په هرصورت ،پلي کونکي ملګري وویل ې
د لنډې مودې تیر غزولو د کارمندانو ننګوونې رامینځته کړې ،په ستراتیژیک ډول د پالن کولو لپاره یې
د دوی وړتیا د پام وړ راټیټه کړه ،او د برنامې تمرکز یې د السته راوړنو ساتلو او محدود مداخلتونو ته
879
واړاو.

د امریکا متحده ایالتونو کانګرس لپاره رپورټ
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د نورو ادارو څارنه
د سیګار رامنځته کوونکی قانون له سیګار څخه غوښتنه کوي چې د بیارغونې په پروګرامونو کې د
ادارې اړوندو ستونزو په هکله د متحده ایاالتو د بهرنیو چارو او د دفاع وزیران په پوره توګه خبر کړي،
او د هرې مالي ربعې له پای ته رسېدلو څخه وروسته په  30ورځو کې دننه د سیګار د څارنې د کار او
د متحده ایاالتو د بیارغونې د هڅو د وضعیت په هکله کانګرس ته راپور تسلیم کړي .په هره ربعه کې،
سیګار د څارنې د بشپړو شویو او روانو فعالیتونو په هکله له نورو ادارو څخه تازه معلومات غواړي .دا
برخه دغه تازه معلومات سره یوځای کوي .د بشپړو شویو راپورونو په عامه توګه موجودې کاپۍ د ادارو
په اړوندو وېب سایټونو کې موجودې دي.
شرحې هغسې ښکاري لکه څنګه چې تسلیم شوې دي ،البته کوچني تغیرات په کې د دې له پاره راغلي
دي چې د دې راپور له نورو برخو سره ورته والی وساتي ،لکه د پوره نومونو پرځای مخففات؛ د غټو
تورو معیاري استعمال ،د ژبې اصول ،او غوره هجاوې یا د لیکلو حروف کارول؛ او د لومړي شخص د
ترکیب پرځای د درېیم شخص د ترکیب کارول.
دغه ادارې په افغانستان کې د څارنې فعالیتونه ترسره کوي او نتایج یې سیګار ته ورکوي:
•د متحده ایاالتو د دفاع د وزارت د عمومي مفتش دفتر ()DOD IG
•د متحده ایاالتو د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي عمومي مفتش دفتر
•د حکومت د حساب ورکوونې دفتر ()GAO
•د متحده ایاالتو د اردو د تفتیش اداره ()USAAA
•د متحده ایاالتو د نړیوالې پرمختیایي ادارې د عمومي مفتش دفتر ()USAID OIG

د متحده ایاالتو کانګرس ته راپور

I
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د څارنې بشپړ شوي فعالیتونه

 4.1جدول د څارنې د هغو څلورو پروژو لست وړاندې کوي چې په بیارغونې پورې اړه لري او برخه
والو ادارو یې په دې ربعه کې د بشپړتیا راپور ورکړی دی.
 4.1جدول

د  2015د جون له  30مې راهیسې د متحده ایاالتو د نورو ادارو د څارنې تازه بشپړشوي فعالیتونه
اداره

د راپور نمبر

د صدور نېټه

د پروژې نوم

DOD IG

DODIG-2015-108

4/30/2015

د  IIIصنف (تېلو) او  Vصنف (مهماتو) د مدیرت او حساب ورکوونې له پاره د افغان ملي امنیتي ځواکونو د پالیسیو،
مراحلو ،او کړنالرو د کفایت د انکشاف له پاره د متحده ایاالتو او ائتالف د هڅو ارزونه

DOD IG

DODIG-2015-107

4/17/2015

په افغان ملي امنیتي ځواکونو کې د شتمنیو د حساب ورکوونې او مراقبت او همدارنګه د موټرو د ساتنې له پاره ننګونې
وجود لري.

د متحده ایاالتو د بهرنیو چارو د
وزارت د عمومي مفتش اداره

AUD-CG-15-33

6/30/2015

د متحده ایاالتو د حکومت د
حساب ورکوونې اداره

GAO-15-569R

6/22/2015

د متحده ایاالتو د حکومت د
حساب ورکوونې اداره

GAO-15-410

5/19/2015

د بهرنیو چارو د وزارت له خوا د څارنې د مسؤلیتونو ،او د قراردادونو د افسرانو د استازو د انتخاب او روزنې تفتیش
د سمندري ځواکونو او د اردو د بیا تیارولو یا چمتو کولو د مسؤلیت اټکلونه
افغانستان :د سفارت د جوړونې قیمت اومهالوېش پراخ شوی ،او د نورو اسانتیاوو پالن جوړونې ته اړتیا ده

سرچینه :د متحده ایاالتو د فاع وزارت عمومي مفتش ،د سیګار له خوا د ارقامو د غوښتنې ځواب6/23/2015 ،؛ د بهرنیو چارو د وزارت د عمومي مفتش اداره ،د سیګار له خوا د ارقامو د غوښتنې ځواب6/26/2015 ،؛ د حکومت د حساب ورکوونې اداره،
د سیګار له خوا د ارقامو د غوښتنې ځواب6/17/2015 ،؛ د متحده ایاالتو د اردو د تفتیش اداره ،د سیګار له خوا د ارقامو د غوښتنې ځواب 6/17/2015؛ د متحده ایاالتو د نړیوالې پرمختیایي ادارې د عمومي مفتش اداره ،د سیګار له خوا د ارقامو د غوښتنې
ځواب6/1/2015 ،

د متحده ایاالتو د دفاع وزارت د عمومي مفتش دفتر

د دې ربعې په جریان کې ،د متحده ایاالتو د دفاع وزارت عمومي مفتش د افغانستان د بیارغونې په هکله
دوه راپورونه خپاره کړل.

د  IIIصنف (تېلو) او  Vصنف (مهماتو) د مدیرت او ځواب وینې له پاره د افغان ملي
امنیتي ځواکونو د پالیسیو ،مراحلو ،او کړنالرو د کفایت د انکشاف له پاره د متحده
ایاالتو او ائتالف د هڅو ارزونه

(د راپورنمبر  ،DODIG-2015-108چې د  2015د اپریل په 30مه خپور شوی دی)
د متحد ایاالتو د دفاع وزارت عمومي مفتش ( )DOD IGوموندل چې د ائتالفي ځواکونو او افغان ملي
دفاعي او امنیتي ځواکونو مشران په دې پوهېدلي دي چې د تېلو ( IIIصنف) او مروجو پوځي مهماتو او
چاودونکيو موادو ( Vصنف) د مدیریت او مسؤلیت مننې یا حساب ورکوونې له پاره د پالیسیو او کړنالرو
جوړول د افغان ملي امنیتي ځواکونو د اوږدمهالي عملیاتي بریالیتوب له پاره مهم دي .د ائتالفي ځواک
مشرانو او مشاورینو او د افغان ملي امنیتي ځواکونو مشرانو او د تأمیناتو جیګپوړو منتظمینو د پالیسۍ،
کړنالرو ،او د مدیریت د کنټرولونو د تازه کولو؛ د پالیسۍ د پراخ تنفیذ/تطبیق؛ او د قرارداد د پراخې
څارنې له پاره اړتیا په ګوته کړې ده.
د متحده ایاالتو د دفاع وزارت عمومي مفتش ( )DOD IGپه الندې څلورو برخو کې د افغان ملي
دفاعي او امنیتي ځواکونو له خوا د تېلو او مهماتو د مدیریت او حساب ورکوونې یا ځواب وینې په هکله
مهم مسایل په ګوته کړل:
•د استعمال په هکله راپور ورکول :د افغان ملي دفاعي او امنیتي ځواکونو واحدونو د عملیاتي اړتیاوو
پر ځای د واحدونو په اساس د تېلو او مهماتو غوښتنو وکړه او ترالسه یې کړل ،او د افغان ملي
دفاعي او امنیتي ځواکونو د لوجیستیکي تأمیناتو مسؤلینو د غوښتنې داسې تاریخچه جوړه نه کړه چې
په متوقع بودجه کې د راتلونکیوصحیح عملیاتي ضرورتونو په هکله معلومات وړاندې کړي.
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•د مدیریت کنټرولونه :د افغان ملي دفاعي او امنیتي ځواکونو وزارتونو او واحدونو د تېلو او
مهماتو د مدیریت او په وړاندې یې د ځواب وینې له پاره کافي او پرمختللي کنټرولوونکي ګامونه
نه ول اخیستي ،چې دا د داسې خالیګاوو او کمزورتیاوو سبب شوه چې د تېلو او مهماتو د غال
احتمال زیات کړي.
•روزنه :د افغان ملي اردو او افغان ملي پولیسو مشرانو د افغان ملي اردو د جګړه ییزو خدمتونو
په حمایوي ښوونځي کې له روزنیزو فرصتونو څخه پوره ګټه نه اخیسته .هغوی د تېلو او مهماتو
د مدیریت رسمي روزنې ته د اړتیا په هکله معلومات او پوهه نه لرل.
•د قرارداد څارنه :د افغان ملي دفاعي او امنیتي ځواکونو وزارتونه د ډېرو تېلو د قرارداد د
مؤثرې څارنې له پاره چمتو نه ول څو یقیني کړي چې له متحده ایاالتو څخه راتلونکي مستقیمه
مالي مرسته د قانوني فعالیتونو او عملیاتو په حمایه کې د تېلو د پېرودنې له پاره کارول کیږي.

په افغان ملي امنیتي ځواکونو کې د شتمنیو د ځواب وینې او مراقبت او همدارنګه د
موټرو د ساتنې له پاره ننګونې وجود لري
(د راپور نمبر  ،DODIG-2015-107چې د  2015د اپریل په  17مه خپور شوی دی)
د متحده ایاالتو د دفاع وزارت عمومي مفتش ( )DOD IGوموندل چې د افغانستان د امنیت د انتقال ګډې
قوماندانۍ ( ،)CSTC-Aد افغانستان د دفاع وزارت ،او د کورنیو چارو وزارت داسې کنټرولونه نه ول
لګولي چې د هغو په اساس له  2005کال راهیسې د افغان ملي دفاعي او امنیتی ځواکونو له پاره د متحده
ایاالتو د دفاع وزارت له خوا د تقریبا  95,000عرادو د پېرودنې ځواب وینه یا مسؤلیت مننه په مؤثره
توګه اداره کړي .سربېره پر دې ،د افغانستان د دفاع وزارت او د کورنیو چارو وزارت مشاورین په دې
مطمئن نه ول چې افغان ملي دفاعي او امنیتي ځواکونه کولی شي چې د متحده ایاالتو د دفاع وزارت او د
ائتالفي ځواکونو له خوا د ورکول شویو عرادو مراقبت او ساتنه په مؤثره توګه وکړي.
د افغانستان د امنیت د انتقال ګډې قوماندانۍ ( )CSTC-Aداسې یو مؤثر سیستم تطبیق نه کړی چې د
هغو عرادو صحیح پل پسې واخلي چې افغان ملي دفاعي او امنیتي ځواکونو ته ورکول کیږي؛ د افغانستان
د امنیت د انتقال ګډې قوماندانۍ داسې کړنالرې نافذې نه کړې چې د هغو په اساس د افغانستان د دفاع
وزارت او د کورنیو چارو وزارت د په الس ورکول شویو عرادو په وړاندې مسؤل ونیسي؛ او د افغانستان
د دفاع وزارت او د کورنیو چارو وزارت په هغو عرادو باندې چې هغوی د متحده ایاالتو د دفاع وزارت
او ائتالفي ځواکونو څخه ترالسه کړې وې د ځواب وینې له پاره کافي اندازه کنټرولونه ونه لګول .سربېره
پر دې ،د افغانستان د دفاع وزارت او د کورنیو چارو وزارت د ځواب وینې کړنالرې هغسې چې مناسبې
وې تعقیب نه کړې .د افغانستان د دفاع وزارت او د کورنیو چارو وزارت همدارنګه داسې روزل شوي
پرسونل نه لرل چې د تأمیناتو د زنځیر مدیریت ترسره کړي .سربېره پر دې ،د عرادو په نه مراقبت کې
د افغان ملي اردو عام چلند د دې مخه نیسي چې هغوی دې په بریالۍ توګه د خپلو عرادو مراقبت او ساتنه
وکړي.
په نتیجه کې ،په دې برخه کې اطمینان کم وو چې ټولې هغه عرادې چې د افغانستان د دفاع وزارت او
د کورنیو چارو وزارت ته ور انتقالیږي د هغوی د متوقع هدف له پاره کارول کیږي .سربېره پر دې ،که
پرېښودل شي چې افغان ملي پولیس او افغان ملي اردو د قراردادي له مرستې څخه پرته د موټرو مراقبت
وکړي ،د هغوی عرادې به په چټکۍ سره خرابې شي ،او په دې توګه به له خپل وطن څخه د دفاع په برخه
کې د افغان ځواکونو وړتیا کمه شي .سربېره پر دې ،د متحده ایاالتو د دفاع وزارت لږ تر لږه  21میلیونه
ډالر په دې لګولي چې د لوړ تحرک د ګڼ هدفه ویل لرونکیو(High Mobility Multi-Purpose
 )Wheeledعرادو انجنونه او ټرانسمیشنونه بدل کړي چې کېدای شوای د دې کار مخه ونیول شي.

د متحده ایاالتو کانګرس ته راپور

I

د  2015د جوالی 30

197

د نورو ادارو څارنه

د متحده ایاالتو د بهرنیو چارو وزارت د عمومي مفتش دفتر– د منځني
ختیځ سیمه ییزعملیات

د دې ربعې پرمهال ،د بهرنیو چارو د وزارت د عمومي مفتش دفتر د افغانستان د بیارغونې په هکله یو
راپور خپور کړ.

د بهرنیو چارو د وزارت له خوا د څارنې د مسؤلیتونو ،او د قراردادونو د افسرانو د
استازو د انتخاب او روزنې تفتیش

( AUD-CG-15-33نمبر راپور ،چې د  2015د جون په  30مه خپور شوی دی)
د متحده ایاالتود بهرنیو چارو د وزارت د عمومي مفتش ادارې دا تفتیش د دې له پاره ترسره کړ څو هغه
حد معلوم کړي چې په هغه کې د دغه وزارت د قراردادونو د افسرانو استازي د دې له پاره انتخاب شوي
او روزل شوي ول څو د قراردادونو د مدیریت او څارنې په برخه کې خپل ټاکلي مسؤلیتونه په بریالیتوب
سره ترسره کړي .د  2013مالي کال په جریان کې ،د بهرنیو چارو وزارت هغو نړیوالو پروګرامونو
ته چې ولسواکي ،بشري حقونه ،او کارګران حمایه کوي؛ وسلې له منځه وړي او کموي (ماین پاکي)؛ د
ښوونیزې تبادلې پروګرامونه؛ او د عامه ډپلوماسۍ پروګرامونه حمایه کوي ،تقریبا  1.2میلیارده ډالر د
قراردادونو او د همکارۍ د تړونونو له الرې ورکړل .له فدرالي مرستو سره د دغې مهمې ژمنتیا له امله،
د قراردادي د اجرأتو څارنه د دې له پاره مهمه ده څو یقینی شي چې د مالیه ورکوونکیو پیسې په پام سره
او د هغو د متوقع هدفونو له پاره کارول کیږي .د متحده ایاالتو د بهرنیو چارو د وزارت پالیسۍ غوښتنه
کوي چې هغه افراد چې هغوی به د قراردادونو د افسرانو د استازو په توګه ټاکل کیږي د وزارت د تدارکاتو
د مسؤل له خوا په بریالۍ توګه د روزنې له بشپړونې څخه وروسته تایید کیږي ،او دا چې د قراردادونو د
افسرانو د استازو ټاکنه به هغو افرادو پورې منحصره وي چې د بهرنیو چارو په وزارت کې د درېیم لوري
د قراردادیانو څخه پرته په بل موقف باندې کار کوي.
د متحده ایاالتو د بهرنیو چارو د وزارت عمومي مفتش وموندل چې د قراردادونو د افسرانو استازو
تل د څارنې اړتیاوړ پالنونه نه ول جوړ کړي ،د اجرأتو د هغو راپورونوالزمي بیاکتنې چې د قراردادیانو
له خوا سپارل کېدلې یې نه وې مستندې کړې ،یا دا چې د هرو قراردادونو له پاره یې د راپور ورکول
شویو اجرأتو د تایید له پاره اضافي اسناد غوښتي یا ترالسه کړي نه ول .همدارنګه ،د قراردادونو د
افسرانو استازو د هغو الزمي مالي راپورونو په هکله چې د هرو قراردادونو له پاره د قراردادیانو له
خوا سپارل شوي ول خپلې بیاکتنې نه وې مستندې کړې .سربېره پر دې ،د هر نمونوي قرارداد له پاره
په مالي راپورونو کې ،د متحده ایاالتو د بهرنیو چارو د وزارت عمومي مفتش د راپور ورکولو داسې
تېروتنې وموندلې چې د قراردادونو د افسرانو استازو هغه نه وې په ګوته کړې .د تفتیش په جریان کې،
د بهرنیو چارو د وزارت عمومي مفتش د قراردادي د مالي معلوماتو یوه مفصله بیاکتنه ترسره کړه او
د دوه قراردادونو د اسنادو په هکله یې د اندېښنې ساحې وموندلې .په مشخص ډول ،د بهرنیو چارو د
وزارت عمومي مفتش داسې د پوښتنې وړ قیمتونه وموندل چې په مجموعي توګه تر 7,128,8581ډالرو
پورې رسېدل .دا چې دغې مسئلې د مدیریت چټکې پاملرنې ته اړتیا لرله ،له دې امله د  2014په سپتمبر
کې د بهرنیو چارو د وزارت عمومي مفتش د مدیریت د مرستې راپور – د اومران د شتمنۍ ګروپ ته د
ساختماني قراردادونو فسخه کول ( )AUD‑CG‑14‑37صادرکړ.

 1هغه  7,128,858ډالر چې دلته یاد شوي دي په هغو  7,048,467ډالرو مشتمل دي چې دوه قراردادونو پورې اړه لري ،چې
د هغه غلطۍ په پیل کې په  AUD‑CG‑14‑37راپور کې په ګوته شوې وې .هغه عددونه چې د مدیریت په هغه مرستندوی
راپورکې یې یادونه شوې وه مجموعه یې یو نسبتا کوچنی عدد وو ،خو قراردادي د هغه راپور له خپرېدلو څخه وروسته له
 SCAڅخه د دوه قراردادونو په برخه کې د فسخې د یوه یادښت په ترالسه کولو سره اضافي پیسې بېرته ور وګرځولې .د بهرنیو
چارو د وزارت عمومي مفتش په  AUD‑CG‑15‑33راپور کې نوی عدد ذکر کړ.
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د حکومت د حساب ورکوونې ادارې

د دې ربعې په جریان کې ،د حکومت د حساب ورکوونې ادارې د افغانستان د بیارغونې په هکله دوه
راپورونه خپاره کړل.

د سمندري ځواکونو او د اردو د بیا تیارولو د مسؤلیتونو اټکلونه

( GAO-15-569Rنمبر راپور ،چې د  2015د جون په 22مه خپور شوی دی)
سمندري ځواکونو او اردو دواړو د بیا تیارولو د مسؤلیتونو د اټکلونو د برابرولو له پاره خپلې پروسې
جوړې کړې دي ،چې دا د هغو تمویالتو اندازې دي چې ښایي د هغو وسایلو چې له عملیاتو څخه بېرته
راستنېږي د بیا تیارولو– لکه ،ترمیم ،نورو پیسو برابرولو ،اوعوض کولو– له پاره ورته اړتیا وي ،او
په دې توګه وسایل بېرته داسې حالت ته ورګرځوي چې بیا د جګړې له پاره چمتو کړای شي .د وزارت
د چارواکو په وینا ،د بیا تیارولو د مسؤلیتونو د اټکلونو د چمتو کولو په برخه کې د خدمتونو د کارونې
له پاره د متحده ایاالتو د دفاع د وزارت لیکلی الرښود نشته .سره له دې چې د بیا تیارولو د مسؤلیتونو د
اندازو د اټکلولو له پاره د خدمتونو په پروسو کې مشابهتونه موجود دي ،خو ډېرتوپیرونه هم په کې شته.
په مشخص ډول ،د عسکري خدمتونو واحدونه د خپلو اټکلونو په چمتو کولو کې د بیا تیارولوعین
تعریف ،چې د  2007د جنورۍ په یادښت کې تعریف شوی دی چې د متحده ایاالتو د دفاع د وزارت د
 2007په یادښت کې تعریف شوی دی ،کاروي ،او په یوه برخه کې ،داسې چې هغه ګامونه چې د دې
له پاره اخیستل کیږي چې واحدونه د جګړې د وړتیا یوې په زړه پورې سطحې ته داسې چې د واحدونو
له راتلونکي ماموریت سره متناسب وي بیا ترتیب کړای شي .البته ،خدمتونه هغه تعریف د تجهیزاتو د
بېالبېلو کټګوریو له پاره تطبیقوي او د بیا تیارولومسؤلیت د وختونو په بېالبېلو دورو کې محاسبه کوي.
د مثال په توګه ،د سمندري ځواکونو د بیا تیارولو د مسؤلیت په اټکل کې ځمکني تجهیزات شامل دي ،په
داسې حال کې چې د اردو په اټکل کې هم ځمکني او هم هوایي تجهیزات دواړه شامل دي .همدارنګه ،د
سمندري ځواکونو د بیا تیارولو مسؤلیت د بیا تیارولو تر بشپړتیا پورې ټول مالي کالونه پوښي ،په داسې
حال کې چې د اردو اټکل یوه دوه کلنه دوره (موجود مالي کال او راتلونکي مالي کال) پوښي که څه هم
چې ښایي بیا تیارول په هغو دوه مالي کالونو کې بشپړ نشي.

افغانستان :د سفارت د تعمیر قیمت لوړ او مهالوېش اوږد شوی دی ،او د نورو
اسانتیاوو پالنولو ته اړتیا ده
( GAO-15-410نمبر راپور ،چې د  2015د می په 19مه خپور شوی دی)
په کابل کې د سفارت د جوړونې د پروژې قیمت ډېر او مهالوېش اوږد شوی دی ،په یو حساب له دې امله،
چې د قیمت او خطر بشپړه ارزونه نه وه شوې .د  2009او  2010د قراردادونو قیمت تقریبا د  %27په
اندازه له  625.4میلیونه ډالرو څخه  792.9میلیونه ډالرو ته لوړ شوی دی ،او احتمال لري چې نور هم
ډېر شي .د پروژې بشپړېدا له اصلي مودې څخه درې کاله نوره هم اوږده شوې ده چې د  2017په مني
کې به بشپړه شي .د متحده ایاالتو د بهرنیو چارو وزارت خپلې د قېمتونو د محدودولو او د خطرونو د
ارزونې پالیسۍ تعقیب نه کړې چې په نتیجه کې د خطرونو د له منځه وړلو فرصتونه له السه ووتل.
دغو خطرونو ،لکه د دوه قراردادونو په تسلسل کې ځنډونو ،باالخره تحقق وموند ،چې قېمت یې لوړ او
مهالوېش یې اوږد کړ .پرته له دې چې د متحده ایاالتو د بهرنیو چارو وزارت د خپلې پالیسۍ تعقیب ته
دوام ورکړي ،ښایي هغه ونشي کولی چې په راتلونکیو پروژو کې په قېمتونو او مهالوېش کې خطرونه له
منځه وېسي.
د متحده ایاالتو د حکومت د حساب ورکوونې اداره سپارښتنه کوي چې د متحده ایاالتو د بهرنیو چارو
وزارت دې ( )1خپلو د قېمت د محدودیت او د خطر د ارزونې پالیسیو ته دې دوام ورکړي )2( ،د ټکر
په ساحو کې دې د لنډمهالو ودانیو له پاره د امنیتي معیارونو یا الرښود برابرول په پام کې ونیسي )3( ،د
کابل له پاره دې د ستراتیژیکو اسانتیاوو یو پالن جوړ کړي ،او ( )4خپله د ستراتیژیکو اسانتیاوو او د
ماسټرپالن پالیسي دې روښانه کړي .د بهرنیو چارو وزارت له لومړۍ ،درېیمې او څلورمې سپارښتنې
سره موافقه وکړه او له دویمې سره یې جزئي موافقه څرګنده کړه.
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د متحده ایاالتو د اردو د تفتیش اداره

د متحده ایاالتو د اردو د تفتیش ادارې په دې ربعه یا درې میاشتنۍ موده کې د افغانستان د بیارغونې په
هکله هېڅ تفتیش نه دی بشپړ کړی.

د متحده ایاالتو د نړیوالې پرمختیایي ادارې
( )USAIDد عمومي مفتش اداره

د متحده ایاالتو د نړیوالې پرمختیایي ادارې ( )USAIDد عمومي مفتش ادارې د بیارغونې د فعالیتونو په
هکله هېڅ تفتیش خپور نه کړ.

د څارنې روان فعالیتونه

د  2015د جون له  30مې راهیسې ،برخه والو ادارو په افغانستان کې د بیارغونې د فعالیتونو په برخه کې
د څارنې د  10روانو فعالیتونو په هکله راپور ورکړ .هغه فعالیتونه چې په هکله یې راپور ورکول شوی
دی په  4.2جدول کې نیول شوي دي او د ادارې له خوا په الندې برخو کې تشریح شوي دي.
 4.2جدول

د  2015د جون له  30مې راهیسې د متحده ایاالتو د نورو ادارو د څارنې روان فعالیتونه
اداره

د پروژې نمبر

د پیل نېټه

د پروژې عنوان

DOD IG

D2015-D000JB-0174.000

4/20/2015

د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د تېلو د قراردادونو د کنټرولونوتفتیش

DOD IG

D2015-D000FL-0026.000

10/24/2014

د متحده ایاالتو د دفاع وزارت له خوا د افغانستان د ملي اردو د وجهي صندوق د رامنځته کولو ارزونه د
افغانستان د امنیتي ځواکونو وجهي صندوق سره مرستې

DOD IG

D2013-D00SPO-0181.000

6/13/2013

د متحده ایاالتو د حکومت د هغو هڅو ارزونه چې امنیتي همکاري او هغه مرستندوی فعالیتونه چې د
افغانستان اسالمي جمهوریت حمایه کوي د متحده ایاالتو د دفاع وزارت له صالحیت څخه د بهرنیو چارو د
وزارت صالحیت ته انتقالوي.

د متحده ایاالتو د بهرنیو چارو د
وزارت د عمومي مفتش اداره

15AUD063

4/29/2015

په کابل کې د سفارت د عملیاتو او مراقبت د قرارداد تفتیش

د متحده ایاالتو د حکومت د
حساب ورکوونې اداره

321059

2/5/2015

د افغانانو له پاره د کډوالۍ د وېزې ځانګړی پروګرام

د متحده ایاالتو د حکومت د
حساب ورکوونې اداره

351991

11/21/2014

په یوه ناڅاپي یا عاجل چاپېلایر کې پوځي ودانۍ

د متحده ایاالتو د حکومت د
حساب ورکوونې اداره

321031

7/9/2014

د متحده ایاالتو د حکومت د
حساب ورکوونې اداره

100003

2/13/2014

USAID OIG

FF100315

3/31/2015

د تشبثاتو د انکشاف د پروګرام له الرې د افغانستان په جوړونه کې د متحده ایاالتو د نړیوالې پرمختیایي
ادارې ( )USAIDد افغانستان د څانګې د مرستو تفتیش

USAID OIG

FF101014

8/26/2014

په ټول افغانستان کې د خپلو پروګرامونو د څارنې او ارزونې له پاره د متحده ایاالتو د نړیوالې پرمختیایي
ادارې ( )USAIDد افغانستان د څانګې د ستراتیژۍ تفتیش

له سمندرڅخه پورې د ډپلوماټیکو استوګنځایونو او نورو نرمو هدفونو خوندي کول
په محلي سطحه د ګومارل شویو کارمندانو په وړاندې د ګواښونو له منځه وړل

سرچینه :د متحده ایاالتو د دفاع وزارت عمومي مفتش ،د سیګار له خوا د ارقامود غوښتنې ځواب6/23/2015 ،؛ د بهرنیو چارو د وزارت د عمومي مفتش اداره ،د سیګار له خوا د ارقامو د غوښتنې ځواب6/26/2015 ،؛ د حکومت د حساب ورکوونې اداره،
د سیګار له خوا د ارقامو د غوښتنې ځواب6/17/2015 ،؛ د متحده ایاالتو د اردو د تفتیش اداره ،د سیګار له خوا د ارقامو د غوښتنې ځواب6/17/2015 ،؛ د متحده ایاالتو د نړیوالې پرمختیایي ادارې د عمومي مفتش اداره ،د سیګار له خوا د ارقامو د غوښتنې
ځواب6/1/2015 ،

د متحده ایاالتو د دفاع وزارت د عمومي مفتش اداره

د متحده ایاالتو د دفاع وزارت له سمندر څخه پورې غاړه د خپلو چټکو عملیاتو د ترسره کولو په برخه کې
ال هم له ننګونو سره مخامخ دی .د دفاع وزارت عمومي مفتش د هغو ننګونو او لوړو خطرونو په اساس
لومړیتوبونه په ګوته کړي دي .د  2015مالي کال له پاره ،د دفاع وزارت د عمومي مفتش څارنه د هغو
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پېرودنو او قراردادونو د پروسو په څارنه باندې تمرکز کوي چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو روزنه،
تجهیز ،او مراقبت حمایه کوي .د متحده ایاالتو د دفاع وزارت عمومي مفتش به همدارنګه د افغان ملي دفاعي
او امنیتي ځواکونو د روزنې او تجهیزله پاره د وزارت د هڅو بیاکتنې او د هغو ارزونې ته دوام ورکړي.
د دفاع وزارت د عمومي مفتش تر الرښوونې الندې د جنوب لویدیځې اسیا د پالن جوړونې ګډ ګروپ
( ) Southwest Asia Joint Planning Groupد فدرالي او د دفاع وزارت د له سمندرنه د پورې
غاړې چټکو عملیاتو اړوند د څارنې د فعالیتونو په همغږي کولو او یو له بل سره په ټکر کې نه راتللوکې
مرسته کوي .د دفاع وزارت عمومي مفتش چې له سیګار او له همکارو عمومي مفتشینو او د دفاع د
څارنې د کمېټې له غړو سره په ګډه کار کوي ،د جنوب لویدیزې اسیا له پاره د  2014په اکتوبر کې د
 2015د مالي کال د څارنې یو هراړخیز پالن صادر کړی دی .د  2015د مالي کال د پالن په جوړونه کې
یوه مهمه برخه په افغانستان کې د عملیاتو له پاره د ځواک بیا جوړونه/کمونه ده.
د دفاع وزارت د عمومي مفتش د دوامدارې خپلواکۍ د روانو عملیاتو ( )OEFڅارنه د شتمنۍ؛
نامناسبو تادیاتو؛ د ساختماني پروژو د هغو په شمول د قراردادونو د مدیریت او تنظیم؛ د انتقال د پالن؛
په افغانستان کې د لوژیستیکي توزیع؛ او د افغان امنیتي ځواکونو له پاره د پېرودنې د پالن جوړونې او
کنټرولونو په مقابل کې حساب ورکوونه تر پوښښ الندې نیسي.

د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د تېلو په قراردادونو باندې د کنټرولونو تفتیش

( D2015-D000JB-0174.000نمبر پروژه ،چې د  2015د اپریل په  20مه پيل شوې ده)
د دفاع وزارت عمومي مفتش د افغانستان د قراردادونو د څارنې اړوند خپلو تفتیشونو سلسلې ته دوام
ورکوي .په دغه مشخص تفتیش کې به د دفاع وزارت عمومي مفتش وښیي چې آیا د افغانستان د امنیت د
انتقال ګډه قومانداني او د کورنیو چارو وزارت د کورنیو چارو د وزارت د تېلو د قراردادونو د څارنې له
پاره مؤثر کنټرولونه لګولي ول.

د متحده ایاالتو د دفاع وزارت له خوا د افغانستان د ملي اردو د وجهي صندوق د
رامنځته کولو ارزونه د افغانستان د امنیتي ځواکونو وجهي صندوق سره مرستې
( D2015-D000FL-0026.000نمبر پروژه ،چې د  2014د اکتوبر پر 24مه پیل شوې ده)
د دفاع وزارت د مرستیال (د مالي چارو د کنټرولوونکي) په دفترکې د پروګرام/بودیجې د چارو د
کنټرولوونکي مرستیال د دې ارزونې غوښتنه وکړه .د مالي چارو د کنټرولوونکي مرستیال تصریح کړه
چې د  2014د جون له  30مې راهیسې د هغو پروژو چې په بشپړ ډول د ناټو/افغان ملي اردو د وجهي
صندوق د مرستو له الرې تمویل شوي دي رسیدونه او لګښتونه او هغه څه چې په  2013مالي کال کې
یا تر هغه مخکې په ټولو مهمو برخو کې په مناسب ډول ترالسه شوي دي د ټولو مهمو اړخونو په پام کې
نیولو سره په مناسب ډول وړاندې کړای شوي دي .د دفاع وزارت عمومي مفتش به په دې هکله پرېکړه
وکړي چې آیا د مالي چارو د کنټرولوونکي مرستیال د ناټو/افغان ملي اردو د وجهي صندوق د مرستو د
لګښتونو رسیدونه او لګښتونه په صحیح توګه وړاندې کړي دي .سربېره پر دې ،د دفاع وزارت عمومي
مفتش به د مالي راپور ورکوونو او له قوانینو او قواعدو سره د هغو د مطابقت په داخلي کنټرولونو باندې
چې د د دفاع وزارت د عمومي مفتش د ښکېلتیا هدف پورې اړه لري بیاکتنه وکړي .د دفاع وزارت د
عمومي مفتش مسؤلیت دا دی چې د خپلې ارزونې په اساس یو نظروړاندې کړي.

د متحده ایاالتو کانګرس ته راپور
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د متحده ایاالتو د حکومت د هغو هڅو ارزونه چې امنیتي همکاري او هغه مرستندوی
فعالیتونه چې د افغانستان اسالمي جمهوریت حمایه کوي د متحده ایاالتو د دفاع
وزارت له صالحیت څخه د بهرنیو چارو د وزارت صالحیت ته انتقالوي.
( 2013-D00SPO-0181.000نمبر پروژه ،چې د  2013د جون په 13مه پیل شوې ده)
د متحده ایاالتو د دفاع وزارت عمومي مفتش هغه پالنونه او فعالیتونه ارزوي چې تر اوسه پورې د دې
له پاره ترسره شوي یا تطبیق شوي دي چې په افغانستان کې امنیتي همکاري او مرستندوی فعالیتونه د
دفاع وزارت څخه د بهرنیو چارو د وزارت صالحیت ته انتقال کړي ،او چې داسې سپارښتنې وکړي چې
د امنیتي همکارۍ د موجود الرښود او د امنیتي همکارۍ د اړوندو قواعدو په پام کې نیولو سره د دغو
وظایفو انتقال ته الره هواري کړي یا یې چټک کړي .ځانګړي هدفونه باید معلومه کړي چې آیا:
•د متحده ایاالتو د حکومت هدفونه ،مقصدونه ،پالنونه ،او الرښود په افغانستان کې د متحده ایاالتو
د دفاع وزارت له صالحیت څخه د متحده ایاالتو د بهرنیو چارو وزارت تر صالحیت الندې د
امنیتي همکارۍ یوې موسسې ته د افغانستان د امنیت د انتقال د ګډې قوماندې ( )CSTC-Aد
انتقال له پاره کافي ،د پېښېدلو ،او د چلند وړ دي؟
•په افغانستان کې د متحده ایاالتو د ځواکونو د اېستنې د تطبیق او د ناټو ترصالحیت الندې د
قوماندې په یوه اداره باندې د امنیت په برخه کې د نړیوال مرستندوی ځواک (آیساف) او د
آیساف د ګډې قوماندانۍ بدلون د افغانستان د اسالمي جمهوریت حکومت ته د متحده ایاالتو د
ځواکونو له خوا د امنیتي مرستې د برابرولو په روانو هڅو باندې منفي تاثیر کړی دی.

د متحده ایاالتو د بهرنیو چارو وزارت د عمومي مفتش د منځني ختیځ
د سیمه ییزو عملیاتو اداره
د متحده ایاالتو د بهرنیو چارو د وزارت د عمومي مفتش اداره په دې ربعه کې د افغانستان د بیارغونې
اړونده یوه روانه پروژه لري.

په کابل کې د سفارت د عملیاتو او مراقبت د قرارداد تفتیش

( 15AUD063نمبر پروژه ،چې د  2015د اپریل په  29مه پیل شوې ده)
د پاسیفیک آرکیټیکټس اینډ انجنیرز دحکومتي خدمتونو شرکت ( )PAEپه افغانستان کې په کابل کې
د متحده ایاالتو د سفارت د ودانۍ او سولیوان کمپ د خدمتونو سیستمونه چلوي او مراقبت یې کوي.
(سولیوان کمپ د کابل نړیوال هوایي ډګر سره نژدې پروت دی او د سفارت د امنیتي ځواک له پاره
د استوګنې کورونه برابروي ).پاسیفیک آرکټیکټس اینډ انجنیرز په ورځ کې  24ساعته او په کال کې
 365ورځې د برېښنا د تولید او توزیع؛ تودوخې او هواپاکۍ؛ د اوبو د تأمین ،صفایۍ او توزیع؛ له اور
څخه د خوندیتابه؛ د اضافي اوبو د په الرې کولو؛ د لفټونو د مراقبت؛ او د جنراتورونو او موټرو له پاره
د تېلو د ذخیرې او توزیع خدمتونه وړاندې کوي .پاسیفیک آرکټیکټس ایند انجنیرز همدارنګه د سفارت د
ادارو او د استوګنې د کورونو او د فرعي قراردادیانو او نورو افرادو له پاره چې امنیتي صفايي نه لري او
د سفارت په احاطه کې په امنیتي ساحو کې کار کوي ،له مهالوېش پرته خدمتونه وړاندې کوي.
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دا تفتیش به د پاسیفیک آرکټیکټس اینډ انجنیرز ( )PAEد عملیاتو او مراقبت د قرارداد په هکله د
تفتیشونو د یوې لړۍ لومړۍ کړۍ وي .د پاسیفیک آرکټیکټس اینډ انجنیرز د عملیاتو او مراقبت د قرارداد
یو تفتیش به د متحده ایاالتو د بهرنیو چارو د وزارت اړوند د قراردادي د اجرأتو د مدیریت او څارنې د
خطر ساحې په نښه کړي ،چې دا هغه برخه ده چې د عمومي مفتش د ادارې له خوا د تنظیم او مدیریت د
یوې ننګونې په توګه په ګوته شوې وه( .وګورئ :د ادارې د  2014مالي کال مالي راپور ،د متحده ایاالتو
د بهرنیو چارو وزارت؛  120 – 118مخونه؛  )11/2014لومړی تفتیش به تېلو د ذخیره کولو او توزیع په
سیستم کې د خطر په ساحو باندې تمرکز وکړي او امکان لري چې د وجهي ګټو له پاره یو فرصت وړاندې
کړي .راتلونکي تفتیشونه به د پاسیفیک آرکټیکټس اینډ انجنیرز له خوا په وړاندې کړای شویو نورو
خدمتونو باندې تمرکز وکړي.

د بهرنیو چارو د وزارت له خوا د قراردادونو د افسرانو د استازو د انتخاب ،ځای
پرځای کولو ،روزنې ،او څارنې د مسؤلیتونو تفتیش
( 14AUD034نمبر پروژه ،چې د  2014د فبروري په 11مه پیل شوې ده)
هدف :چې هغه حد معلوم کړي چې په هغه کې د وزارت د قراردادونو د افسر استازي انتخاب شوي ،ځای
پرځای شوي ،او روزل شوي څو هغوی خپل ورترغاړې شوي د قراردادونو اداره او د څارنې مسؤلیتونه
په بریالیتوب سره ترسره کړي.

د حکومت د حساب ورکوونې اداره

د حکومت د حساب ورکوونې اداره په دې ربعه کې د افغانستان د بیارغونې اړوند څلور روانې پروژې
لري.

د افغانانو له پاره د کډوالۍ د وېزې ځانګړی پروګرام

( 321059نمبر پروژه ،چې د  2015د فبرورۍ په 5مه پیل شوې ده)
د افغانستان له پاره د کډوالۍ د وېزې ځانګړی پروګرام ( )SIVافغان اتباعو او د هغوی کورنیو ،ته چې
د متحده ایاالتو د بهرنیو چارو وزارت او د متحده ایاالتو د نړیوالې پرمختیایي ادارې ( ،)USAIDیا د
متحده ایاالتو نورو ادارو سره د کار کولو له امله له ګواښ سره مخامخ وي ،وېزې ورکوي .د افغانانو له
پاره د کډوالۍ د وېزې ځانګړي پروګرام ته د غوښتنلیکونو د شمېر زیاتوالی ،او ورسره په افغانستان کې
د متحده ایاالتو د نړیوالې پرمختیایي ادارې د امریکایي کارمندانو لږه ګرځېدا ،کولی شي چې د دغه هېواد
په هکله د متحده ایاالتو د حکومت د حقایقو درک او تجربې ،محلي روابط ،او د کلتوري معلوماتو تاثیرکم
کړي .مهمې پوښتنې )1( :په افغانستان کې د متحده ایاالتو د بهرنیو چارو د وزارت او د متحده ایاالتو د
نړیوالې پرمختیایي ادارې کاري ځواک د کډوالۍ د ځانګړې وېزې د ترالسه کوونکیو په تګ سره څومره
اغېزمن شوی دی؟ ( )2تر کومه حده ،که وي ،د متحده ایاالتو د بهرنیو چارو وزارت او د متحده ایاالتو
نړیوالې پرمختیايي ادارې داسې پالنونه جوړ کړي چې د کډوالۍ د ځانګړې وېزې د ترالسه کوونکیو
له تګ څخه رامنځته کېدونکې تشه ډکه کړي؟ ( )3کوم ګامونه ،که وي ،د متحده ایاالتو د بهرنیو چارو
وزارت او د متحده ایاالتو نړیوالې پرمختیايي ادارې اخیستي چې د کډوالۍ د ځانګړې وېزې د ترالسه
کوونکیو له تګ څخه رامنځته کېدونکې تشه ډکه کړي؟

په ناڅاپي یا عاجل چاپېلایر کې نظامي تعمیرات

( 351991نمبر پروژه ،چې د  2014د نومبر په 21مه پیل شوې ده)
تفتیش به )1( :هغه پروسې چې د متحده ایاالتو د دفاع وزارت چارواکو په عراق او افغانستان کې د پوځي
ودانیو د جوړولو له پاره کارولې ،او په دې هکله د تصمیم نیولو له پاره کړنالرې چې آیا یو ساختمان باید
دایمي وي که موقت؛ ( )2په عراق او افغانستان کې د پوځي ودانیو د جوړولو له پاره د اړوندو قیمتونو
په هکله د نیول شويو تصمیمونو؛ ( )3هروهغوعبرتونوچې یاد وزارت د عراق او افغانستان د تجربې

د متحده ایاالتو کانګرس ته راپور
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په اساس د ناڅاپي عاجلو پوځي ودانیو له جوړولو څخه زده کړي وي؛ او ( )4هروهغو مسایلوچې په
یوه عاجل چاپېلایر کې چې ښایي د تفتیش په دوران کې مخ ته راشي او پوځي ودانیو پورې اړه ولري ،و
ارزوي.

له سمندرڅخه پورې د ډپلوماټیکو استوګنځایونو او نورو نرمو هدفونو خوندي کول

( 321031نمبر پروژه ،چې د  2014د جوالی په 9مه پيل شوې ده)
د متحده ایاالتو هغه پرسونل چې له سمندر څخه پورې د ډپلوماټیکو ودانیو د ساتنې له په کار ګومارل
شوي دي په دوامداره توګه د هغوی امنیت او خوندیتابه ته له ورپېښو ګواښونو سره مخامخ دي .په دغو
ګواښونو کې په وروستیو کلونو کې د لوړې درجې خطر په سیمو کې ګڼې حملې هم شاملې دي .په
ځانګړې توګه ،هغه استوګنځایونه ،تفریحي ځایونه ،او ښوونځي چې د دغو پرسونل او د هغوی د کورنیو
له خوا کارول کیږي ښایي د «نرمو هدفونو» توجه ورجلب کړي .مهمې پوښتنې )1( :د متحده ایاالتو
د بهرنیو چارو وزارت استوګنځایونو او نورو نرمو هدفونو ته ورپېښ ګواښونه او خطرونه له سمندر
څخه پورې غاړه هېوادونو (افغانستان او عراق) کې د ماموریت د مشرتر صالحیت الندې څنګه اداره
کوي؟ ( )2د متحده ایاالتو د بهرنیو چارو د وزارت امنیتي معیارونه استوګنځایونو او نورو نرمو هدفونو
ته ورپېښ ګواښونه او خطرونه چې دغه ډول مرکزونه ورسره مخامخ دي تر کومه حده له منځه وړي؟
( )3د متحده ایاالتو د بهرنیو چارو د وزارت پالیسۍ او کړنالرې په استوګنځایونو او نورو نرمو هدفونو
کې امنیتي کمزورتیاوې ،که وي ،تر کومه حده له منځه وړي؟

په محلي سطحه د ګومارل شویو کارمندانو په وړاندې د ګواښونو له منځه وړل

( 100003نمبر پروژه ،چې د  2014د فبرورۍ په  13پیل شوې ده)
د متحده ایاالتو ادارې په ګرده نړۍ کې له  270څخه په ډېرو ځایونو کې له  44,000تنو څخه ډېر په
محلي سطحه مقرر شوي کسان په کارګوماري – چې په دوی کې بهرنیان او امریکایان دواړه راځي .په
محلي سطحه مقرر شوي کسان په دغو ځایونو کې د متحده ایاالتو د حضور یو کلیدی عنصر جوړوي،
چې اکثر وختونه یو لړ پروګرامي ،امنیتی ،د څارنې ،مراقبت ،او نورې وظیفې ترسره کوي .خو له متحده
ایاالتو سره د هغوی د تړاو له امله کېدای شي چې په محلي سطحه مقرر شوي کسان د زورونې ،وېرونې
او مرګ له ګواښونو سره مخامخ شي .په محلي سطحه مقررو شویو کارمندانو ته ګواښونه په ځانګړې
توګه په هغو هېوادونو کې سخت وي چې هلته د ترهګرو فعالې شبکې او سرسخت افراطي ګروپونه وجود
ولري ،لکه په افغانستان ،عرقا ،پاکستان ،او یمن کې .دغه ډول ګواښونه کولی شي چې په محلي سطحه د
مقررو شویو کارمندانو په استخدام او ساتنه کې د متحده ایاالتوهڅې په احتمالي توګه ټکنۍ کړي.
د متحده ایاالتو د حکومت د حساب ورکوونې له ادارې څخه غوښتنه وشوه چې د هغو په محلي سطحه
مقررېدونکیو کارمندانو په هکله چې په لوړو ګواښونو لرونکیو موقفونو باندې کارکوي ،د متحده ایاالتو د
حکومت د څارنې ،د معلوماتو د شریکونې ،او د ګواښونو د کمونې د هڅو په هکله بیاکتنه وکړي .مهمې
پوښتنې )1( :د هغه ګواښ ماهیت او حد څه دی چې ترهګرې شبکې او نورو توندالري ګروپونه یې په
محلي سطحه مقررو شویو کارمندانو ته کوي ،او دا چې څو ځلې یې ګواښونه او حملې کړې دي؟ ( )2د
متحده ایاالتو ادارو تر کومه حده داسې مېکانیزمونه جوړ کړي دي چې په محلي سطحه مقررېدونکیو
کارمندانو ته د ورپېښو ګواښونو په هکله په مؤثره توګه او په ټاکلي وخت سره معلومات ټول او توزیع
کړي؟ ( )3د متحده ایاالتو ادارو کوم ګامونه ،که وي ،اخیستي دي چې په لوړه کچه ګواښ لرونکیو
موقفونو ته ورپېښ ګواښونه کم کړي ،او څه خنډونه ،که وي ،موجود دي چې دغه ډول ګواښونه کم کړي؟
( )4دغو ګواښونو او حملو د لوړې کچې په ګواښ لرونکیو موقفونو کې په محلي سطحه د مقررو شویو
کارمندانو په توظیف او د کار په دوام باندې څنګه تاثیر کړی دی؟
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د متحده ایاالتو د اردو د تفتیش اداره

د متحده ایاالتو د اردو د تفتیش اداره په دې ربعه یا درې میاشتنۍ موده کې د افغانستان د بیارغونې په
هکله هېڅ روان تفتیش نه لري.

د متحده ایاالتو د نړیوالې پرمختیایي ادارې د عمومي مفتش اداره

په دې ربعه کې د متحده ایاالتو د نړیوالې پرمختیایي ادارې د عمومي مفتش اداره د بیارغونې د نوښتونو
اړوند دوه روان تفتیشونه لري.

د تشبثاتو د انکشاف د پروګرام له الرې د افغانستان په جوړونه کې د متحده ایاالتو د
نړیوالې پرمختیایي ادارې ( )USAIDد افغانستان د څانګې د مرستو تفتیش
( FF100315نمبر پروژه ،چې د  2015د مارچ په  31مه پیل شوې ده)
د تفتیش هدف:
•آیا د تشبثاتو د پروګرام د انکشاف له الرې د افغانستان په جوړونه کې د متحده ایاالتو د نړیوالې
پرمختیایي ادارې د افغانستان د څانګې مرسته د خصوصي سکټور پانګه اچونه پراخوي ،نوي
کاري فرصتونه رامنځته کوي ،او د سوداګرۍ چاپېلایر ته له پالن سره سمه وده ورکوي؟

په ټول افغانستان کې د خپلو پروګرامونو د څارنې او ارزونې له پاره د متحده ایاالتو د
نړیوالې پرمختیایي ادارې ( )USAIDد افغانستان د څانګې د ستراتیژۍ تفتیش
( FF101014نمبر پروژه ،چې د  2014د اګست په  26مه پيل شوې ده)
د تفتیش هدف:
•آیا د متحده ایاالتو د نړیوالې پرمختیایي ادارې ( )USAIDد افغانستان د څانګې د څارنې او
ارزونې ستراتیژي په افغانستان کې د متحده ایاالتو د نړیوالې پرمختیايي ادارې د پروګرام د
فعالیتونو مؤثر پوښښ وړاندې کوي؟

د متحده ایاالتو کانګرس ته راپور
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ضمیمې

ضمیمه a
له قانوني شرایطو سره د دې راپور بیاکتنه
دا ضمیمه د دې راپور پاڼې د سیګار تر رامنځته کوونکې قانون الندې د درې میاشتنۍ راپور
ورکوونې او اړوندو نورو مقرراتو ،د  2008مالي کال له پاره د ملي دفاع د منظورۍ د قانون،
( Pub. L. No. 110‑181, § 1229جدول .)A.1

جدول A.1

تر  pub. L. no. 110-181, § 1229الندې د سیګار د درې میاشتنیو راپورونو د راپور ورکولو د شرایطو بیاکتنه
د عامه قانون برخه

سیګار ته د وړتیا ورکولو ژبه

د سیګار اقدام

د راپور برخه

برخه )3()a(1229

چې داسې خپلواکې او بې طرفه منابع برابرې شي چې د بهرنیو چارو
وزیر او د دفاع وزیر د داسې پروګرامونو او عملیاتو د مدیریت د اړوندو
ستونزو او کمیو په هکله په پوره ډول او وخت په وخت سره خبر کړي او
د سموونکیو یا اصالحي اقداماتو اړتیا درک شي او اقدام پرې وشي.

جاري؛ درې میاشتنی راپور.

بشپړ راپور

برخه )1()e(1229

عمومي مفتش باید نېغ په نېغه د بهرنیو چارو او دفاع وزیر ته راپور
ورکړي او د هغوی تر نظارت الندې کار وکړي.

د بهرنیو چارو وزیر او د فاع وزیر
ته راپور.

بشپړ راپور

برخه )1()f(1229

د افغانستان د بیارغونې څارنه –
دا باید د عمومي مفتش وظیفه وي چې د افغانستان د بیارغونې له پاره
د تخصیص شویو یا په بل ډول برابرو شویومبلغونو په وړاندې د چلند،
انتقال او لګښت تفتیشونه او څېړنې ترسره کړي ،وڅاري او سره همغږې
کړي .همدارنګه دا هم باید د نوموړي وظیفه وي چې الندې له ( )Aڅخه تر
( )Gپورې فرعي برخو په شمول د داسې پیسو د لګولو له پاره ترسره شوي
پروګرامونه ،عملیات ،او قراردادونه وڅېړي.

د تخصیص شویو/موجودو پیسو
بیاکتنه کوي.

بشپړ راپور

هدف

نظارت

وظایف

د بیاکتنې پروګرامونه ،عملیات،
قراردادونه چې تخصیص شوې/
موجودې پیسې استعمالوي.

برخه )A()1()f(1229

د داسې پیسو یا فنډونو د تعهد او لګښت نظارت او محاسبه.

د تخصیص کړای شویو/موجودو
فنډونو د تعهداتو او لګښتونو بیاکتنه
کوي.

د مالي تمویل په هکله
د سیګار نظارت

برخه )B()1()f(1229

د داسې فنډونو په واسطه د بیارغونې د تمویل شویو فعالیتونو څارنه
او بیاکتنه.

د تخصیص کړای شویو او مرسته
شویو پیسو په واسطه د تمویل شویو
فعالیتونو بیاکتنه کوي.

د سیګار نظارت

برخه )C()1()f(1229

د داسې فنډونو په واسطه د تمویل شویو قراردادونو څارنه او بیاکتنه.

د تخصیص کړای شویو او موجودو
فنډونو په کارولو سره د قراردادونو
بیاکتنه کوي.

یادښت 1

برخه )D()1()f(1229

د متحده ایالتونو د وزارتونو ،ادارو ،او موسساتو ،او د خصوصي او
غیرحکومتي موسساتو ترمنځ د داسې فنډونو د انتقال او اړوندو معلوماتو
څارنه او بیا کتنه.

د تخصیص کړای شویو/موجودو
فنډونو د داخلی او خارجي انتقاالتو
بیاکتنه کوي.

ضمیمه B
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ضمیمې

جدول ( A.1په تېرپسې)

تر  pub. L. no. 110-181, § 1229الندې د سیګار د درې میاشتنیو راپورونو د راپور ورکولو د شرایطو بیاکتنه
د عامه قانون برخه

سیګار ته د وړتیا ورکولو ژبه

د سیګار اقدام

د راپور برخه

برخه )E()1()f(1229

د داسې فنډونو د کارولو په هکله د اسنادو ساتنه څو د داسې فنډونو د کارولو
په هکله راتلونکو تفتیشونو او څېړنو ته الره هواره کړي.

د آډیټ یا تفتیش ریکارډونه ساتي.

د سیګار نظارت
ضمیمه C
ضمیمه D

برخه )F()1()f(1229

د افغانستان د تړون او د افغانستان د ملي پرمختیایي ستراتیژۍ د تطبیق په
برخه کې د افغانستان له حکومت او نورو مرستندویو هېوادونو سره د متحده
ایالتونو د همغږۍ د مؤثریت څارنه او بیاکتنه

څارنه او بیاکتنه په هغه بڼه چې
شرحه شوې ده.

آډېټونه

برخه )G()1()f(1229

د اضافي تادیاتو لکه دوه ځلي تادیاتو یا دوه ځلې د صورت حساب یا بل
د صدور او د فدرالي کارمندانو ،قراردادیانو ،یا اړوندو موسساتو د نورو
احتمالي غیراصولي یا غیرقانوني اقداماتو څېړنه ،او په الزمه توګه د عدلیې
وزارت ته د داسې راپورونو وړاندې کول څو راتلونکې څېړنې ،قانوني
تعقیبونه ،د نورو پیسو بېرته ترالسه کول ،یا نورې جبیرې یقیني کړي.

د څېړنې ترسره کول او په هکله یې
راپور ورکول په هغه بڼه چې شرحه
شوې ده.

څېړنې

برخه )2()f(1229

سیستمونه ،کړنالرې ،او کنټرولونه
د څارنې اړوند نور وظایف –
عمومي مفتش باید تر ( )1پاراګراف الندې د ذکرشویو وظایفو د ترسره کولو جوړ کړي ،ویې ساتي او سرپرستي
یې وکړي.
له پاره دغه ډول سیستمونه ،کړنالرې ،او کنټرولونه چې عمومي مفتش یې
مناسب ګڼي جوړ کړي ،ویې ساتي او سرپرستي یې وکړي.

بشپړ راپور

برخه )3()f(1229

د عمومي مفتش د  1978تر مصوبې الندې وظایف او مسؤلیتونه –
سربېره پر دې ... ،عمومي مفتش بایدهمدارنګه د عمومي مفتش د  1978تر
مصوبې الندې د عمومي مفتشینو وظیفې او مسؤلیتونه ولري.

وظایف په هغه ډول چې د عمومي
مفتش په اړونده مصوبه کې مشخص
شوي دي.

بشپړ راپور

برخه )4()f(1229

د هڅو همغږي –
عمومي مفتش باید له الندې کسانو سره همغږي ولري ،او د هغوی له ډلې
څخه د هر یوه همکاري ترالسه کړي )A( :د دفاع وزارت عمومي مفتش،
( )Bد بهرنیو چارو د وزارت عمومي مفتش ،او ( )Cاو د متحده ایاالتو د
نړیوالې پرمختیایي ادارې عمومي مفتش

د  DOD, DOSاو USAIDله
عمومي منشیانو سره همغږي

د بلې ادارې څارنه
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ضمیمې

جدول ( A.1په تېرپسې)

تر  pub. L. no. 110-181, § 1229الندې د سیګار د درې میاشتنیو راپورونو د راپور ورکولو د شرایطو بیاکتنه
سیګار ته د وړتیا ورکولو ژبه

د سیګار اقدام

د راپور برخه

د عامه قانون برخه
برخه )A()5()h(1229

د فدرالي ادارو مرسته –
که عمومي مفتش د فدرالي حکومت له هر ډیپارټمنټ ،ادارې ،یا بلې موسسې
څخه معلومات یا مرسته وغواړي ،د اړوندې موسسې مشر باید ،تر هغه ځایه
چې معمول وي او کوم موجود قانون نه نقض کوي ،عمومي مفتش ،یا د هغه
یوه باصالحیته استازي ته دغه ډول معلومات ورکړي یا مرسته ورسره وکړي.

له غوښتنې سره سم د مالتړ تمه
ولري.

بشپړ

برخه )B()5()h(1229

د رد شوې مرستې په هکله راپور ورکول –
کله چې د عمومي مفتش له خوا غوښتل شوي معلومات یا مرسته ،د عمومي
مفتش د قضاوت له مخې ،په نامناسب ډول رد کړای شي یا برابره نه کړای
شي ،عمومي مفتش باید د دغسې حاالتو په هکله د بهرنیو چارو وزیر یا د دفاع
وزیر ته ،هغسې چې مناسبه وي ،او د کانګرس اړوندو کمېټو ته له ځنډ پرته
راپور ورکړي.

هېڅ راپور نه دی ورکول شوی.

نه تطبیقیږي

فدرالي مالتړ او نورې سرچینې

راپورونه
برخه )1()i(1229

درې میاشتني راپورونه –
راپور – د هرې تقویمي ربعې له پای بشپړ راپور
ضمیمه B
عمومي مفتش باید د مالي کال د هرې ربعې له پای ته رسېدلو څخه وروسته په څخه  30ورځې وروسته.
 30ورځو کې دننه ،د کانګرس اړوندو کمېټو ته یو راپور وړاندې کړي چې
د هغې ربعې او ،تر ممکن حده پورې ،د دغسې ربعې له پای څخه د راپور
د عمومي مفتش فعالیتونه په خالصه
د تسلیمولو تر وخته پورې ،د دغسې دورې په جریان کې د عمومي مفتش د
توګه وړاندې کړي.
فعالیتونو او د افغانستان د بیارغونې له پاره د تخصیص شویو او یا په بل ډول
برابرو کړای شویو پیسو په واسطه د تمویل شویو پروګرامونو اوعملیاتو الندې د ټولو وجایبو ،لګښتونو او السته
د فعالیتونوخالصه برابروي .هر راپورباید ،د هغې دورې په هکله چې دغه
راوړنو په هکله مفصل بیان.
راپور یې تر پوښښ الندې نیسي ،په افغانستان کې د بیارغونې او بیاجوړونې
فعالیتونو پورې د تړلیو ټولو وجایبو ،لګښتونو ،او السته راوړنو یو مفصل
بیان ولري.

برخه )A()1()i(1229

وجایب او د تخصیص شویو/مرسته شویو فنډونو لګښتونه.

وجایب او د تخصیص شویو/مرسته
شویو فنډونو لګښتونه.

ضمیمه B

برخه )B()1()i(1229

د دفاع وزارت ،د بهرنیو چارو د وزارت ،او د متحده ایاالتو د نړیوالې
پرمختیایي ادارې له تخمین سره یوځای ،هغسې چې د هرې پروژې او هر
پروګرام د بشپړولو له پاره د اجرا وړ وي ،د افغانستان د بیارغونې له پاره
تر دې نېټې پورې د شویو لګښتونو پروژه په پروژه او پروګرام په پروګرام
محاسبه.

د شویو لګښتونو پروژه په پروژه او
پروګرام په پروګرام محاسبه .د هرې
پروژې یا پروګرام له پاره غیرمتوقع
فنډونه ذکر کوي.

تمویل
یادښت 1

برخه )C()1()i(1229

هغه عواید او پیسې چې په داسې بسپنو باندې مشتملې وي چې د بهرنیو
هیوادونو یا نړیوالو موسسو له خوا هغو پرورګرامونو او پروژو ته ورکول
کیږي چې د متحده ایاالتو د کوم وزارت یا ادارې له خوا تمویلیږي ،او د دغه
ډول پیسو او عوایدو اړوند وجایب او لګښتونه.

د ډونرانو د فنډونو عواید ،وجایب
او لګښتونه.

تمویل

برخه )D()1()i(1229

له نیول شویو یا کنګل شویو اسعارو
بهرنیو اسعارو ته نسبت شوي یا پرې مشتمل عواید چې نیول شوي یا کنګل
شوي وي او د متحده ایاالتو د حکومت د کوم وزارت یا ادارې له خوا تمویل
څخه د فنډونو عواید ،وجایب او
شویو پروګرامونو او پروژو سره مرسته کوي ،او د داسې عوایدو کوم وجایب لګښتونه.
یا لګښتونه.

تمویل

برخه )E()1()i(1229

د ادارو یا هرې موسسې عملیاتي
لګښتونه چې تخصیص کړای شوي
فنډونه ترالسه کوي.

د هغو ادارو یا موسساتو عملیاتي لګښتونه چې د افغانستان د بیارغونې له
پاره تخصیص شوي یا په بل ډول برابر کړای شوي مبلغونه ترالسه کوي.
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ضمیمې

جدول ( A.1په تېرپسې)

تر  pub. L. no. 110-181, § 1229الندې د سیګار د درې میاشتنیو راپورونو د راپور ورکولو د شرایطو بیاکتنه
د عامه قانون برخه

سیګار ته د وړتیا ورکولو ژبه

برخه )F()1()i(1229

په *( )2پاراګراف کې د تشریح شوي هر قرارداد ،بسپنې ،توافق ،یا د فنډ
ورکولو د بل میکانیزم په صورت کې –
( )iد قرارداد یا د فنډ ورکولو د بل میکانیزم مبلغ؛
( )iiد قرارداد یا د فنډ ورکولو د بل میکانیزم د کاري ساحې یوه لنډه مباحثه؛
( )iiiپه دې هکله یوه مباحثه چې د متحده ایاالتو د حکومت کوم وزارت یا
ادارې چې په قرارداد ،بسپنه ،توافق ،یا د فنډ ورکولو په بل میکانیزم کې
دخیل ول ،څنګه د قرارداد ،بالعوضه مرستې ،توافق ،یا د فنډ ورکولو د بل
میکانیزم د ترسره کولو له پاره د احتمالي قراردادیانو وړاندیزونه په ګوته
کړي او وړاندې کړي دي ،د احتمالي افرادو یا موسساتو چې د وړاندیزونو
له پاره یې تقاضاوې صادرې شوې وي ،له یوه لست سره یوځای؛ او
( )ivد توجیه او تایید هغه اسناد چې د هغو په اساس د هغو کړنالرو چې
د بشپړې او پرانستې سیالۍ له پاره الره هواروي عالوه نورې کړنالرې
وکاروي.

د سیګار اقدام
د قرارداد جزیات شرحه کوي.

د راپور برخه
یادښت 1

برخه )3()i(1229

عامه موجودیت –
عمومي مفتش باید د دې فرعي برخې تر( )1پاراګراف الندې د عامو خلکو
له خوا په کتل کېدونکي انټرنټ سایټ باندې هر راپور په انګلیسي او نورو
ژبو چې عمومي مفتش باور لري چې په افغانستان کې په پراخه کچه کارول
کیږي او خلک پرې پوهېږي خپور کړي.

له الرښوونې سره سم راپور په
 www.sigar.milویب سایټ خپروي.
پښتو او دری ترجمه په جریان کې ده.

بشپړ راپور

برخه )4()i(1229

شکل –
تر دې فرعي برخې الندې هرراپور باید په غیرمحرم شکل وسپارل شي،
خو که عمومي مفتش یې الزمه وګڼي کېدای شي چې یوه محرمه ضمیمه هم
په کې شامله وي.

له الرښوونې سره سم راپورخپروي.

بشپړ راپور

برخه )1()j(1229

عمومي مفتش باید همدارنګه تر( )iفرعي برخې الندې هر راپور له اړتیا
سره سم د بهرنیو چارو وزیر او د دفاع وزیر ته تسلیم کړي.

درې میاشتنی راپور سپاري

بشپړ راپور

 1یادښت :که څه هم چې دا ارقام معموال د سیګار په ویب سایټ ( )www.sigar.milموجود وي ،هغه ارقام چې سیګار یې ترالسه کوي په نسبتا خام حالت کې وي او دا مهال پرې بیاکتنه کیږي ،تحلیل کیږي ،او په راتلونکي کې د سیګار له
خوا د کارولو له پاره ترتیب کیږی.
* تر پوښښ الندې نیول شوي "قراردادونه ،بالعوضه مرستې ،توافقات ،او د فنډ برابرولو میکانیزمونه" د  Pub. L. 110-181د  )i(1229برخې تر ( )2پاراګراف الندې تعریف شوي دي –
“هر لوی قرارداد ،بالعوضه مرسته ،توافق ،یا د فنډ برابرولو بل میکانیزم چې د متحده ایاالتو د کوم وزارت یا ادارې له خوا عقد شوی وي چې د داسې مبلغونو کارول په بر کې نیسي چې په هر عمومي یا خصوصي سکټور کې د افغانستان
د بیارغونې له پاره د الندې هدفونو له جملې څخه د هر یوه له پاره تخصیص کړای شوی یا په بل ډول برابر کړای شوی وي:
چې د افغانستان فزیکي زېربنا جوړه یا بیا جوړه کړي.
چې د افغانستان یوه سیاسي یا اجتماعي موسسه تاسیس یا بیا تاسیس کړي.
چې د افغانستان د خلکو له پاره تولیدات یا خدمتونه برابر کړي”.
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ضمیمه B
د افغانستان د بیارغونې له پاره د متحده ایاالتو مرستې

(میلیونه ډالر)

 B.1جدول هغه مالي مرستې ښیي چې د  2015له ژوئن راهیسې د پروګرام له خوا د افغانستان د بیارغونې
له پاره په کلنۍ کچه تخصیص شوې دي B.2 .هغه مرسته ښیي چې له  2002کال راهیسې د مخدره موادو
ضد نوښتونو له پاره تخصیص شوې دي.
جدول B.1

جدول B.2

د مخدره موادو ضد ،وخت په وخت ډېرېدونکی
مبلغ چې له  2002راهیسې تخصیص شوی دی
(میلیونه ډالر)

ASFF

$1,574.29

DOD CN

2,858.09

ESF

1,480.60

INCLE

2,064.11

DEA

227.93

ټولټال

$8,205.01

 TB.2جدول ،یادښت :شمېرې په ورته نژدې عدد سره ښودل کیږي .د مخدره موادو
پرضد د مبارزې فنډونه د امنیت او حکومتولۍ او پرمختګ د لګښتونو له دواړو
کټګوریو څخه اخیستنه کوي؛ دغه فنډونه همدارنګه په  B.1جدول کې د لګښت په
کټګوریو کې هم نیول شوي دي .دغه عددونه هغه وخت په وخت زیاتېدونکي مبلغونه
چې په افغانستان کې له  2002کال راهیسې د مخدره موادو پرضد د مبارزې د
اقداماتو له پاره تخصیص شوي دي ،ښیي .په دغو اقداماتو کې له منځه وړل ،مخنیوی،
د افغانستان د ځانګړي ماموریت د څانګې مالتړ ،د مخدره موادو پر ضد د مبارزې
له پاره ظرفیت جوړونه ،او د کرنیز انکشاف متبادلې هڅې شامل دي .د ASFF, ESF
او  INCLEارقام هغه وخت په وخت زیاتېدونکي مبلغونه ښیي چې له یادو شویو فنډونو
څخه د مخدره موادو پر ضد د مبارزې د هڅو له پاره تخصیص شوي دي.
 B.2جدول منبع :سیګار ،د نشه ییزو توکو پر ضد د مبارزې تمویل،
 .7/20/2015د متحده ایاالتو د بهرنیو چارو وزارت ،INL ،د سیګار له خوا
د ارقامو د غوښتنې ځواب7/14/2015 ،؛ د متحده ایاالتو د دفاع وزارت ،د
سیګار له خوا د ارقامو د غوښتنې ځواب 7/13/2015 ،او 10/15/2014؛
د متحده ایاالتو نړیواله پرمختیایي اداره ( ،)USAIDد سیګار له خوا د ارقامو د
غوښتنې ځواب ،7/12/2015 ،د متحده ایاالتو د عدلیې وزارت ،د سیګار له
خوا د ارقامو د غوښتنې ځواب ،7/14/2015 ،د متحده ایاالتو د دفاع وزارت،
د  2016مالي کال له پاره د بودجې دفاع 14 ،2/2015 ،OCO ASFF ،مخ.

 B.1جدول یادونه :ارقام ورته نژدې پوره عدد ته ورټول کړای شوي دي .د متحده
ایاالتو د دفاع وزارت  1بیلیون ډالر له  ASFF 2011مالي کال څخه بیا پروګرام
کړل .د متحده ایاالتو د دفاع وزارت  1بیلیون ډالر له  ASFF 2012څخه بیا
پروګرام کړل 1 ،Pub. L. No. 113-6 .بیلیونه ډالر له  ASFF 2012مالي کال
څخه فسخه کړل .د متحده ایاالتو د دفاع وزارت  178میلیونه ډالر له ASF 2013
څخه بیا پروګرام کړل 764.38 ،Pub. L. No. 113-235 .میلیونه ډالر له
 ASFF 2014څخه فسخه کړل .د متحده ایاالتو د دفاع وزارت  101میلیونه ډالر
له  AIF 2011مالي کال څخه او  179.5میلیونه ډالر له  AIF 2013څخه ESF
ته انتقال کړل څو هغه ساختماني پروژې تمویل کړي چې د متحده ایاالتو د نړیوالې
پرمختیایي ادارې له خوا تطبیقیږي .د بهرنیو چارو د وزارت او د متحده ایاالتو
د نړیوالې پرمختیایي ادارې د اکثرو حسابونو د  2015د مالي کال تخصیصات
ښیي چې د افغانستان له پاره مسوده تخصیصات د کانګرس له خوا وروستي تایید
ته اړتیا لري.
 1جدول ،منبع :د متحده ایاالتو د دفاع وزارت ،د سیګار له خوا د ارقامو د غوښتنې
ځواب,10/22/2012 ,7/8/2015 ,7/13/2015 ,7/17/2015 ،
 ،10/14/2009او 10/1/2009؛ د متحده ایاالتو د بهرنیو چارو وزارت،
د سیګار له خوا د ارقامو د غوښتنې ځواب,6/25/2015 ,7/14/2015 ،
 10/5/2012 ,6/27/2013 ,4/15/2014 ,4/15/2015او
6/27/2012؛ د متحده ایاالتو خزانه ،د سیګار له خوا د ارقامو د غوښتنې
ځواب7/9/2015 ،؛  ،OMBد سیګار له خوا د ارقامو د غوښتنې ځواب،
 7/19/2013 ,7/14/2014 ,4/16/2015او 1/4/2013؛ د متحده
ایاالتو نړیواله پرمختیایي اداره ،د سیګار له خوا د ارقامو د غوښتنې ځواب،
 1/15/2010 ,10/15/2010 ,7/16/2015او 10/9/2009؛
د متحده ایاالتو د عدلیې وزارت ،د سیګار له خوا د ارقامو د غوښتنې ځواب،
 7/14/2015او 7/7/2009؛ د متحده ایاالتو د کرنې وزارت ،د سیګار
له خوا د ارقامو د غوښتنې ځواب4/2009 ،؛ AR(M) 1002« ،DFAS
د مالي کال د پروګرام او د  2015د جون له پاره د فرعي حسابونو په واسطه
د تخصیصاتو وضعیت,Pub. L. Nos. 113-235 ;7/17/2015 »،
 111-212 ,112-10 ,112-74 ,113-6 ,76‑113او .111-118

د متحده ایاالتو د پیسو ورکولو سرچینې

ټولټال

اداره

مالي کال
2002-03

امنیت
د افغانستان د امنیتی ځواکونو وجهي صندوق
روزنه او سمبالونه )وزارت دفاع(
بهرنی نظامي مالي لګښت
نړیواله نظامي ښوونه او روزنه
د امریکا د دفاع وزارت د نشه ای توکو د ممانعت
او د نشه ای توکو پر ضد د فعالیتونو صندوق
ټولټال – امنیت
حکومتولي او انکشاف
د قوماندان د چټک غبرګون پروګرام
د افغانستان د زېربنا صندوق
په افغانستان کې د سوداګرۍ او ثبات د عملیاتو لپاره
کاري ځواک
د اقتصادي مالتړ صندوق
انکشافي مرسته
د افغانستان د ازادۍ مالتړې اداره
د ماشوم پایښت او روغتیا ()CSH + GHAI
د اجناسو د ثبات او مالتړ شرکت ()CCC
) USAIDنورې(
د نه خپرولو ،ترهګرۍ ضد ،ماین پاکۍ او اړوند نور
د والیتي بیارغونې د ټیم سالکاران
د خزانې تخنیکي مرسته
د نړیوال نشه ای توکو کنټرول او د قانون حاکمیت
د نشه ای توکو پرضد د مبارزې اداره
ټولټال – حکومتولي او انکشاف
بشردوستانه
 P.L. 480عنوان I
 P.L. 480عنوان II
د مصیبت پر وخت مرستندویه اداره ()IDA
د انتقال نوښتونه
د کډوالۍ او کډوالو مرستندویه اداره
پخپله خوښه د سوله ساتنې اداره ()PKO
د کډوالو او کډوالۍ له پاره چټکه مرسته
خواړه د پرمختګ له پاره
 )b(416د خوړو مرسته

د امریکا د دفاع وزارت

822.85

0.00

USAID
USAID
د امریکا د دفاع وزارت
USAID
USAID
USAID
بهرنیو چارو وزارت
د متحده ایاالتو د کرنې وزارت
د متحده ایاالتو خزانه
بهرنیو چارو وزارت
د عدلیې وزارت

18,612.11
885.55
550.00
550.51
31.65
51.98
692.99
5.70
4.45
4,690.86
227.93
$31,849.08

341.51
60.84
300.00
57.20
8.80
0.50
78.70
0.00
1.90
60.00
3.45
912.91

د متحده ایاالتو د کرنې وزارت
USAID
USAID
USAID
بهرنیو چارو وزارت
بهرنیو چارو وزارت
بهرنیو چارو وزارت
د متحده ایاالتو د کرنې وزارت
د متحده ایاالتو د کرنې وزارت

5.00
891.28
555.48
37.52
1037.66
69.33
25.20
109.49
95.18

5.00
159.50
282.62
19.76
196.97
33.83
25.00
4.96
60.60

د امریکا د دفاع وزارت
د امریکا د دفاع وزارت
بهرنیو چارو وزارت
بهرنیو چارو وزارت

$60,670.40
440.00
1,059.14
16.22

0.00
0.00
248.26
0.56

د امریکا د دفاع وزارت

2,858.09

0.00

$65,043.84

248.82

د امریکا د دفاع وزارت
د امریکا د دفاع وزارت

3,679.00
1,043.50

0.00
0.00

خواړه د ښوونې او روزنې په مقابل کې

د متحده ایاالتو د کرنې وزارت

50.49

9.27

ایمرسن ټرسټ

د متحده ایاالتو د کرنې وزارت

22.40

0.00

ټولټال – بشردوستانه
د نړیوالو چارو عملیات
څارنه
نورې
ټولټال – د نړیوالو چارو عملیات

$2,899.02

797.50

362.55
9,506.13
$9,868.68

0.00
190.90
190.90

ټولې پیسې

2,150.14 $109,660.63
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مالي کال
2004

مالي کال
2005

مالي کال
2006

مالي کال
2007

مالي کال
2008

مالي کال
2009

مالي کال
2010

مالي کال
2011

مالي کال
2012

مالي کال
2013

مالي کال
2014

مالي کال
2015

0.00
150.00
414.08
0.67

995.00
290.00
396.80
0.95

1,908.13
0.00
0.00
0.98

7,406.40
0.00
0.00
1.19

2,750.00
0.00
0.00
1.66

5,606.94
0.00
0.00
1.40

9,166.77
0.00
0.00
1.76

10,619.28
0.00
0.00
1.56

9,200.00
0.00
0.00
1.18

4,946.20
0.00
0.00
1.42

3,962.34
0.00
0.00
1.50

4,109.33
0.00
0.00
1.40

71.80

224.54

108.05

290.97

192.81

230.06

392.27

379.83

472.99

255.81

238.96

0.00

636.55

1,907.28

2,017.17

7,698.57

2,944.47

5,838.40

9,560.80

9,674.16 11,000.67

5,203.44

4,202.80

4,110.73

40.00
0.00

136.00
0.00

215.00
0.00

209.00
0.00

488.33
0.00

550.67
0.00

1,000.00
0.00

200.00
145.50

30.00
199.00

10.00
0.00

400.00
299.00

400.00
400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

14.44

59.26

239.24

245.76

138.20

122.24

3.72

906.55
153.14
150.00
33.40
0.00
5.00
66.90
0.00
0.06
220.00
3.72
1,578.76

1,283.00
169.21
100.00
38.00
0.00
0.00
40.65
0.00
0.95
709.28
16.77
2,493.85

473.39
185.08
0.00
41.45
0.00
0.00
35.72
0.00
0.19
232.65
23.66
1,207.14

1,224.75
166.81
0.00
96.72
0.00
0.00
36.72
0.00
0.13
251.74
20.38
2,006.25

1,399.51
149.43
0.00
63.04
10.77
21.96
29.72
0.00
0.75
307.56
40.59
2,511.66

2,077.49
0.40
0.00
58.23
4.22
2.81
59.92
5.70
0.47
493.90
18.88
3,287.14

3,346.00
0.30
0.00
92.30
4.22
4.90
70.74
0.00
0.00
589.00
19.20
5,185.92

2,168.51
0.00
0.00
69.91
3.09
6.26
69.30
0.00
0.00
400.00
18.70
3,674.00

1,836.76
0.00
0.00
0.00
0.55
7.10
65.32
0.00
0.00
357.92
18.70
3,332.10

1,802.65
0.35
0.00
0.25
0.00
1.84
52.60
0.00
0.00
593.81
17.00
2,952.19

852.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.80
43.20
0.00
0.00
225.00
18.70
1,490.94

900.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.82
43.50
0.00
0.00
250.00
8.18
1,216.22

0.00
46.10
11.39
11.22
63.30
20.00
0.00
9.08
34.58

0.00
49.20
4.23
1.60
47.10
15.50
0.00
30.10
0.00

0.00
56.60
0.04
0.00
41.80
0.00
0.00
23.24
0.00

0.00
60.00
0.03
0.00
53.80
0.00
0.00
9.47
0.00

0.00
60.00
16.87
0.00
44.25
0.00
0.00
20.55
0.00

0.00
177.00
27.13
0.75
76.79
0.00
0.20
12.09
0.00

0.00
58.13
29.71
0.85
80.93
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
112.55
66.39
1.08
64.65
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
56.11
0.63
99.56
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
46.20
21.51
0.32
76.07
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
66.00
28.22
0.88
107.44
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
11.25
0.44
85.00
0.00
0.00
0.00
0.00

6.12

10.02

25.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201.79

157.75

146.76

123.30

164.07

293.96

169.62

244.66

156.30

144.09

202.54

96.68

0.00
212.44
212.44

0.00
136.29
136.29

0.00
131.90
131.90

2.50
207.80
210.30

14.30
435.51
449.81

25.20
1,065.86
1,091.06

34.40
1,761.70
1,796.10

37.20
905.10
942.30

59.00
1,425.37
1,484.37

58.70
1,272.99
1,331.69

62.65
850.78
913.43

68.60
909.50
978.10

2,629.54

4,695.16

3,502.96

6,070.00 10,038.42

6,809.71

6,401.74

د امریکا متحده ایالتونو کانګرس لپاره رپورټ

I

9,631.41 14,646.93 15,861.63 16,712.44 10,510.56

د  2015د جوالی 30
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ضمیمه C
د سیګار لیکلي مواد
د سیګار تفتیشونه
د اجرأتو بشپړ شوي تفتیشونه

سیګار د راپور ورکولو په دې دوره کې د اجرأتو دوه تفتیشونه بشپړ کړل.
د  2015د جوالی له  30مې راهیسې د سیګار د اجرأتو بشپړ شوي تفتیشونه
د صدور نېټه

د راپور مشخص کوونکی

د راپور عنوان

د سیګار تفتیش 15-68-AR

په افغانستان کې د قانون حاکمیت :د متحده ایاالتو ادارې ستراتیجي نه لري
او نشي کولی چې د هغو پروګرامونو د مؤثریت په هکله پوره تصمیم ونیسي
چې له  1بیلیون ډالرو څخه ډېر قېمت لري.

7/2015

د سیګار تفتیش 15-58-AR

ملکي هوانوردي :د متحده ایاالتو هڅو د افغانانو وړتیاوې زیاتې کړې ،خو
افغان حکومت له پالن سره سم د فضایي مدیریت چارې ترالسه نه کړې.

5/2015

د اجرأتو نوي تفتیشونه

سیګار د راپور ورکولو په دې دوره کې د اجرأتو دوه تفتیشونه پیل کړل
د  2015د جوالی له  30مې راهیسې د سیګار نوي د اجرأتو تفتیشونه
د پيل نېټه

د تفتیش مشخص کوونکی د پروژې عنوان
109A

د افغان حکومت د کارمندانو او تخنیکي مشاورینو له پاره د متحده ایاالتو له خوا
د تنخاګانو اکماالت

5/2015

108A

په افغانستان کې د ځمکو د اصالحاتود مالتړ له پاره د متحده ایاالتو د نړيوالې
پرمختیایي ادارې ( ) USAIDهڅې

5/2015

107A

د افغانستان د سرکونو د زېربناء د مراقبت له پاره د متحده ایاالتو هڅې

5/2015

د اجرأتو روان تفتیشونه

سیګار د راپور ورکولو د دې دورې په جریان کې  12تفتیشونه په جریان کې لرل.
د  2015د جوالی له  30مې راهیسې د سیګار د اجرأتو روان تفتیشونه
د پيل نېټه

د تفتیش مشخص کوونکی د پروژې عنوان
سیګار 106A

د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو د یونیفورم او فردي تجهیزاتو په وړاندې
ځواب وینه

12/2014

سیګار 105A

د افغانستان د روغتیایي سکټور د حمایې او هغه ته د ودې ورکولو له پاره د متحده
ایاالتو د نړيوالې پرمختیایي ادارې ( )USAIDهڅې

11/2014

سیګار 104A

د افغانستان د لومړنۍ او ثانوني ښوونې او روزنې له سیستمونو سره په مرسته
او وده کې د متحده ایاالتو هڅې

12/2014
11/2014

سیګار 103A

د  USAIDله خوا د ثبات د نوښتونو د پروګرام د تاثیراتو ارزونه

سیګار 102A

د افغانستان د زېربناء د فنډ څارنه

11/2014

سیګار 101A

د افغان ملي اردو د عراده جاتو د مراقبت او د ظرفیت جوړونې له پاره د
افغانستان د تخنیکي تجهیزاتو د مراقبت پروګرام ()A-TEMP

10/2014

سیګار 100A

د  DODله خوا د هغو زېربنایي پروژو څارنه چې افغان حکومت ته انتقال شوي دي

8/2014

سیګار 098A

د امریکا د دفاع وزارت له خوا د افغان محلي پولیسو پروګرام

7/2014

سیګار )part II( 097A

د افغانستان د استخراجاتو د صنعت په انکشاف کې د متحده ایاالتو هڅې

2/2014

نور په راتلونکي مخ کې
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د  2015د جوالی له  30مې راهیسې د سیګار د اجرأتو روان تفتیشونه

(پاتې لري)

د پيل نېټه

د تفتیش مشخص کوونکی د پروژې عنوان
سیګار 096A

له افغان کډوالو او کورنیو بې ځایه شویو خلکو سره د مرستې له پاره د متحده
ایاالتو هڅې

سیګار 090A

د افغان ملي اردو د انجنیرۍ د ملي ټولي د انجنیرۍ د وسایلو آډېټ

11/2013

سیګار 088A

د افغانستان د معلوماتي او مواصالتي ټکنالوجۍ د سکټور د بیارغونې او له
سوداګریز پلوه تولیدي کولو په برخه کې د مرستې کولو له پاره د متحده ایالتو د
حکومت هڅې

11/2013

2/2014

بشپړ شوي مالي تفتیشونه

سیګار د راپور ورکولو د دې دورې په جریان کې  11مالي تفتیشونه بشپړ کړل.
د  2015د جوالی له  30مې راهیسې د سیګار بشپړشوي مالي تفتیشونه
د صدور نېټه

د راپور مشخص کوونکی د راپور عنوان
د سیګار مالي تفتيش
15-76-FA

د متحده ایاالتو د نړیوالې پرمختیایي ادارې اړوند ثبات په کلیدی سیمو شرق کې:
د هغو لګښتونو تفتیش چې د  AECOMد نړیوالې پرمختیایي ادارې له خوا شوي دي.

7/2015

د سیګار مالي تفتيش
15-75-FA

د متحده ایاالتو د نړیوالې پرمختیایي ادارې اړوند ثبات په کلیدی سیمو غرب کې:
د هغو لګښتونو تفتیش چې د  AECOMد نړیوالې پرمختیایي ادارې له خوا شوي دي.

7/2015

د سیګار مالي تفتيش
15-73-FA

د متحده ایاالتو د نړیوالې پرمختیایي ادارې د جنوبي سیمو د کرنیزې پراختیا
پروګرام :د هغو لګښتونو تفتیش چې د هوساینې او انکشاف د نړیوالې موسسې
( )IRDله خوا شوي دي.

7/2015

د سیګار مالي تفتيش
15-72-FA

د متحده ایاالتو د پوځي واحد له خوا د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت
پرورګرام :د هغو لګښتونو آډېټ چې د اېل –  3خدمتونه شرکت له خوا شوي دي.

7/2015

د سیګار مالي تفتيش
15-71-FA

د متحده ایاالتو د بهرنیو چارو وزارت اړوند په افغانستان کې له قربانیانو سره
د مرستې او ظرفیت جوړونې پروګرام :د هغو لګښتونو تفتیش چې د کلییر پت
انټرنېشنل له خوا شوي دي.

7/2015

د سیګار مالي تفتيش
15-69-FA

د متحده ایاالتو د بهرنیو چارو د وزارت له خوا د افغانستان د عدلیې د سکټور
د حمایې پروګرام  :IIد هغو لګښتونو تفتیش چې د پاسفیک آرکیټیکچرز او
انجنیرز له خوا شوي دي.

7/2015

د سیګار مالي تفتيش
15-66-FA

د متحده ایاالتو د پوځي واحد د انجنیري چارو حمایه :د هغو لګښتونو تفتیش چې
د  CACIټکنالوجیز له خوا شوي دي.

6/2015

د سیګار مالي تفتيش
15-64-FA

د متحده ایاالتو د نړیوالې پرمختیایي ادارې ( )USAIDله خوا د افغانستان د رسنیو
د انکشاف او پیاوړتیا پروژه :د هغو لګښتونو تفتیش چې د انټرنیوز شبکې له خوا
شوي دي.

6/2015

د سیګار مالي تفتيش
15-63-FA

د متحده ایاالتو د پوځي واحد له خوا د افغان ملي پولیسو او افغان ملي اردو د
مخابراتي وسایلو د روزنې او ساتنې پروژې :د هغو لګښتونو تتفیش چې د DRS
د تخنیکي خدمتونو د شرکت له خوا شوي دي.

6/2015

د سیګار مالي تفتيش
15-61-FA

د متحده ایاالتو د نړیوالې پرمختیایي ادارې ( )USAIDله خوا په افغانستان کې
په انتخاباتو کې د برخه اخیستنې پراخ پروګرام :د هغو لګښتونو تفتیش چې د
انتخاباتو او سیاسي پروسې د پیاوړتیا له پاره شرکت له خوا شوي دي.

6/2015

د سیګار مالي تفتيش
15-59-FA

د متحده ایاالتو د بهرنیو چارو د وزارت له خوا په افغانستان کې د ماین پاکۍ،
چاودونکیو توکیو د له منځه وړلو ،او د ماینونو په هکله د خبرتیا فعالیتونه :د هغو
لګښتونو تفتیش چې د ماین پاکۍ او د افغانستان د بیارغونې د موسسې له خوا شوي دي.

6/2015

د اجرأتو روان تفتیشونه

سیګار د راپور ورکولو د دې دورې په بهیرکې  26مالي تفتیشونه په جریان کې لرل
د  2015د جوالی له  30مې راهیسې د سیګار روان مالي تفتیشونه
د پيل نېټه

د تفتیش مشخص کوونکی

د پروژې عنوان

F-081

په افغانستان کې د ماین پاکولو او سروې کولو له پاره له هلوټرسټ سره د متحده
ایاالتو د بهرنیو چارو د وزارت مرستې

3/2015

نور په راتلونکي مخ کې
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د  2015د جوالی له  30مې راهیسې د سیګار روان مالي تفتیشونه

(پاتې لري)

د پيل نېټه

د تفتیش مشخص کوونکی

د پروژې عنوان

F-080

له  PRI DJIسره چې په مارجه کې د یونیفورم لرونکیو پولیسو د ولسوالۍ په
سطحه قوماندانۍ د ودانې د جوړولو له پاره یو ګډ ساختمانی شرکت دی ،د
متحده ایاالتو د دفاع د وزارت قرارداد

3/2015

F-079

له  PRI DJIسره ،چې په شینډنډ کې د ځانګړیو ځواکونو یا سپېشل فورسز د
کنډک د ودانې د جوړولو له پاره یو ګډ ساختماني شرکت دی ،د متحده ایاالتو د
دفاع د وزارت قرارداد

3/2015

F-078

له  AMEC Earth & Environmental Inc.سره ،چې په قره باغ کې د افغان
دفاعي پوهنتون په جوړولو کار کوي ،د متحده ایاالتو د دفاع د وزارت قرارداد

3/2015

F-077

له  PRI DJIسره ،چې یو ساختماني شرکت دی په شینډنډ کې د شینډنډ د رنوی
(د هوایي ډګر د ځغل لیکې) د بیارغونې له پاره د متحده ایاالتو د دفاع د وزارت
قرارداد

3/2015

F-076

د کمانډو د لومړي کنډک د تعمیر او د موقت کنډک د جوړونې له پاره له
 Gilbane Federalسره د  DODقرارداد ،ګردېز

3/2015

F-075

په مارجه کې د افغان عامه نظم د پولیسو له پاره د لوا او غونډ د ودانیو د
جوړولو له پاره له ګیلبان فدرال سره د متحده ایاالتو د دفاع د وزارت قرارداد

3/2015

F-074

د ځانګړیو ځواکونو د دویم کنډک د جوړولو له پاره له
 .Environmental Chemical Corpسره د  DODقرارداد ،کندهار

3/2015

F-073

د ترجمې/ژبني مالتړ د خدمتونو له پاره له .Mission Essential Personnel LLC
سره د  DODقرارداد

3/2015

F-072

د اوبه لګولو او د اوبو د منابعو د مدیریت د تطبیق په برخه کې له Perini
 Management Services Inc.سره د  USAIDقرارداد

2/2015

F-071

د روغتیایي پاملرنې د ودې د پروژې د مالتړ له پاره له
 University Research Company LLCسره د  USAIDقرارداد

2/2015

F-070

د علمي پروګرام د انکشاف اوعملیاتي مالتړ له پاره د افغانستان امریکایي
پوهنتون سره د USAIDد همکارۍ موافقه

2/2015

F-069

د ټولنې په سطحه د ماینونو د کشف له پاره د سپیانو مرکز پروژې سره د متحده
ایاالتو د بهرنیو چارو د وزارت مرستې

3/2015

F-068

د انرژۍ په مروجو او بدیلو سکټورونو کې د تحلیلي حمایوي خدمتونو له پاره
له  Zantech IT Services Inc.سره د  DOD TFBSOقرارداد

11/2014

F-067

د انرژۍ د حمایوي خدمتونو له پاره له  Zantech IT Services Inc.سره
د  DOD TFBSOقرارداد

11/2014

F-066

د افغانستان له پاره د خواړه د انکشاف له پاره قانون له الرې د کرنیزو توکو د
برابرولو په مقصد له امریکن سویا بین اتحادیې سره د متحده ایاالتو د کرنې د
وزارت ( )USDAد همکارۍ تړون

8/2014

F-064

د  Raytheonد تخنیکي خدمتونو شرکت سره د افغان ملي اردو د ډيپوګانو
د حمایې له پاره د متحده ایاالتو د دفاع وزارت قرارداد

4/2014

F-061

د افغان ملي امنیتي ځواکونو په مالتړکې د الرښوونې او روزنې د خدمتونو
برابرولو له پاره له  Dyncorp, International LLCسره د  DODقرارداد

4/2014

F-058

د افغان ښځو د حقونو د انکشاف او مصؤنیت له پاره د ښځې د افغان ښځو له
پاره موسسې سره د متحده ایاالتو د بهرنیو چارو د وزارت مرستې

3/2014

F-053

د ختیځ په سیمه ییزه قوماندانۍ او د جنوب په سیمه ییزه قوماندانۍ کې
د حکومتي تاسیساتو د مالتړ له پاره د انتخاباتو او سیاسي پروسې له پاره
کنسرسیوم ( )CEPPSسره د  USAIDد همکارۍ موافقه

3/2014

F-049

د انجنیري چارو ،د کیفیت په هکله د اطمینان ترالسه کولو ،او لوجسیټیکي
مالتړ ( )EQUALSله پاره له نړیواله هوساینه او پراختیا( )IRDسره د USAID
قرارداد

3/2014

نور په راتلونکي مخ کې
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ضمیمې

د  2015د جوالی له  30مې راهیسې د سیګار روان مالي تفتیشونه

(پاتې لري)

د تفتیش مشخص کوونکی

د پروژې عنوان

د پيل نېټه

F-048

د طبیعي منابعو د مدیریت د پروژې ( )ILG-NRMPله الرې د معیشتونو او
حکومتولۍ د انکشاف د تخنیکي حمایې له پاره د وحشي حیواناتو د ساتنې
ټولنې ( )WCSسره د متحده ایاالتو د نړیوالې پرمختیایي ادارې ( )USAIDد
همکارۍ تړون

3/2014

F-047

د ټاکنیزو اصالحاتو او مدني مدافعې ( )AERCAله پاره د تخنیکي مالتړ په
موخه له ډیموکراسي انټرنیشنل ( )Democracy Internationalسره د USAID
د همکارۍ موافقه

3/2014

F-046

د جنوب په مهمو سیمو کې د ثبات د تخنیکي مالتړ له پاره لهAECOM
 International Development Inc.سره د  USAIDقرارداد

3/2014

F-043

په افغانستان کې د ځمکو د اصالح د حمایې له پاره له تیترا ټیک سره د متحده
ایاالتو د نړیوالې پرمختیایي ادارې ( )USAIDقرارداد

3/2014

F-042

د افغانستان د ملکي مرستوپروګرام ( )ACAP IIسره د تخنیکي مالتړ په موخه له
نړیواله هوساینه او پراختیا سره د  USAIDد همکارۍ موافقه

3/2014

د سیګار پلټنې
بشپړ شوي پلټنې

سیګار د راپور ورکولو د دې دورې په جریان کې دوه پلټنې بشپړې کړې
د  2015د جوالی له  30مې راهیسې د سیګار بشپړشوي پلټنې
د راپور مشخص کوونکی
د سیګار پلټنې 15-74-IP

د سیګار پلټنې 15-70-IP

د راپور عنوان
په کندهارهوایي ډګر کې د  14.7میلیونه ډالرو په ارزښت د ساتنځی مرکز:
د تعمیراتي چارو ځنډ د دې مخه ونیوله چې یاد مرکز دې له غوښتنې سره سم
وکارول شي.
د نشه ییزو توکو پرضد د مبارزې په عدلي مرکز کې د توقیف مرکز :د پروژې
ساختمان د قرارداد اکثر شرایط پوره کړي دي ،خو دوه عیبونه په کې باید له
منځه وېوړل شي.

د صدور نېټه
7/2015

7/2015

د سیګار ځانګړې پروژې
بشپړې شوې ځانګړې پروژې

سیګار د راپور ورکولو د دې دورې په جریان کې د ځانګړې پروژې تولیدات بشپړ کړل.
د  2015د جوالی له  30مې راهیسې د سیګار بشپړې شوې ځانګړې پروژې
د راپور مشخص کوونکی
ځانګړې پروژه 15-67-SP
ځانګړې پروژه 15-65-SP
ځانګړې پروژه 15-62-SP
ځانګړې پروژه 15-60-SP
ځانګړې پروژه 15-57-SP

د راپور عنوان
د  PCHد روغتیایي مرکزونو ځایي جغرافیایي کوارډینیټونه
د تره خېلو د برېښنا دستګاه
د افغانستان د ښوونې او روزنې ارقام
د ګازو د را اېستنې پروژه
په افغانستان کې په لیدرنیک کمپ کې د  36میلیونه ډالرو په ارزښت د قوماندې
او کنټرول مرکز :نه غوښتل شوی ،بې ضرورته ،او نه کارول شوی

د امریکا متحده ایالتونو کانګرس لپاره رپورټ
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د صدور نېټه
6/2015
6/2015
6/2015
5/2015
5/2015
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د سیګار د ژورې بیاکتنې پروژې
د ژورې بیاکتنې روانې پروژې

سیګار د راپور ورکولو د دې دورې پر وخت درې د ژورې بیاکتنې پروژې لري.
د  2015د جوالی له  30مې راهیسې د سیګار د ژورې بیاکتنې روانې پروژې
د پروژې مشخص کوونکی د پروژې عنوان
SIGAR-LL-04
د افغانستان په بیارغونه کې د مخدره موادو پرضد مبارزه
SIGAR-LL-02
د مرستو په مدیریت کې له بهرنیو شریکباڼو سره د متحده ایاالتو همغږي
SIGAR-LL-01
د ستراتیژۍ او پالن جوړونې په هکله د ادارو تر منځ همغږي

د صدور نېټه
4/2015
12/2014
12/2014

د ژورې بیاکتنې نوې پروژې

سیګار د راپور ورکولو په دې دوره کې د ژورې بیاکتنې یوه پروژه پیل کړې ده.
د  2015د جوالی له  30مې راهیسې د سیګار نوې د ژورې بیاکتنې پروژې
د پروژې مشخص کوونکی د پروژې عنوان
SIGAR-LL-03
په افغانستان کې اداري فساد :د متحده ایاالتو د حکومت درکونه او ځوابونه

د صدور نېټه
4/2015

د سیګار نورلیکلي مواد

د راپور ورکولو په دې دوره کې ،د افغانستان د بیارغونې له پاره ځانګړي عمومي مفتش ،جان اېف
سوپکو ،یو لیکلی موثق سند د ریکارډ له پاره وړاندې کړ.
د  2015د جوالی له  30مې راهیسې د سیګار نوی موثق سند
د مؤثق سند مشخص
کوونکی
سیګار 15-56-TY
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د مؤثق سند عنوان
د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو شمېر ولې ستونزه ده :غلط او غیرباوري
معلومات ،او په بودجه کې په شامله مرسته باندې محدود نظارت د متحده ایاالتو
د مالیه ورکوونکیو میلیونونه ډالر په خطر کې اچوي.

ځانګړی عمومي مفتش

I

د افغانستان د بیارغونې لپاره

د مؤثق سند د
تسلیمولو نېټه
4/2015

ضمیمې

ضمیمه D
د سیګار تحقیقات او مستقیم لین

شکل D.1

د سیګار تحقیقات

په دې درې میاشتنۍ موده یا ربعه کې ،سیګار  27نوې څېړنې پیل کړې او  40نورې یې بندې کړې،
او په دې توګه یې د ټولو روانو څېړنو شمېر  310ته پورته کړ .لکه څنګه چې په شکل  .D.1کې ښودل
شوي دي د نویو څېړنو له جملې څخه اکثره د تدارکاتو په برخه کې د جعلکارۍ په هکله دي .لکه څنګه
چې په شکل  .D.2کې ښودل شوي دي د هغو څېړنو چې بندې کړای شوي دي اکثره د څېړنیز ارزښت
د کموالي له امله بندې کړای شوې دي.

ﺩ ﺳﻳګﺎﺭ څﭔړﻧﯥ :ﻧﻭې څﭔړﻧﯥ،
ﺩ  2015ﺩ ﺍﭘﺭﻳﻝ  – 1ﺩ ﺟﻭﻥ 30
ټﻭﻟﯥ27 :

ﭘﻪ ﺗﺩﺍﺭک/
ﻗﺭﺍﺭﺩﺍﺩ ﮐﯥ
ﺩﺭﻏﻠﻲ
8

شکل D.2

ﺩ ﺳﻳګﺎﺭ څﭔړﻧﯥ :ﺑﻧﺩې ﮐړﺍی ﺷﻭې څﭔړﻧﯥ ،ﺩ  2015ﺩ ﺍﭘﺭﻳﻝ  – 1ﺩ ﺟﻭﻥ 30

20

ﺩ څﭔړﻧﻳﺯ ﺍﺭﺯښﺕ ﮐﻣﻭﺍﻟﯽ
14

ﻧﻪ ﻣﻭﻧﺩﻝ ﺷﻭﻱ ﺗﻭﺭﻭﻧﻪ
ﺍﺩﺍﺭﻱ

3

ﺩ ﺟﻧﺎﻳﻲ ﻗﺻﻭﺭ ﺍﺛﺑﺎﺕ

1
0

ﺍﺩﺍﺭﻱ
ﻓﺳﺎﺩ
6
ﻏﻼ
3

ﺳﺭﭼﻳﻧﻪ :ﺩ ﺳﻳګﺎﺭ ﺩ ﺍﺩﺍﺭې ﺩ ﺗﺣﻘﻳﻘﺎﺗﻭ ﺭﻳﺎﺳﺕ.7/10/2015 ،

2

ﻋﺎﻡ ﻗﺿﺎﻭﺕ

ﺩ ﭘﻳﺳﻭ
ﭘﺭﭔﻣﻳﻧځﻝ
)ﭘﻭﻟﺷﻭﻳﻲ(
2

ﻧﻭﺭ/
ډﻭﻝ ډﻭﻝ
8

10

5

15

20

ټﻭﻟﯥ40 :
ﺳﺭﭼﻳﻧﻪ :ﺩ ﺳﻳګﺎﺭ ﺩ ﺍﺩﺍﺭې ﺩ ﺗﺣﻘﻳﻘﺎﺗﻭ ﺭﻳﺎﺳﺕ.7/10/2015 ،
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د سیګار مستقیم لین
شکل D.3

ﺩ ﺳﻳګﺎﺭ ﺩ ﻣﺳﺗﻘﻳﻡ ﻟﻳﻥ ﺩ ﺷﮑﺎﻳﺗﻭﻧﻭ ﻣﻧﺑﻊ،
ﺩ  2015ﺩ ﺍﭘﺭﻳﻝ  – 1ﺩ ﺟﻭﻥ 30
ﻣﺟﻣﻭﻉ103 :

په دې ربعه کې د مستقیم لین له الرې د  103رارسېدلو شکایتونو له جملې څخه اکثره یې لکه په شکل .D.3
کې چې ښودل شوي دي د انټرنټ له الرې را رسېدلي دي .په نویو شکایتونو باندې په کار کولو سربېره،
د څېړنو ریاست په دې دوره کې په هغو شکایتونو باندې کار کولو ته دوام ورکړ چې د  2015د اپریل له 1
څخه مخکې رارسېدلي ول .په دې درې میاشتنۍ دوره کې ،یاد ریاست  135شکایتونه له مراحلو څخه تېر
کړل ،چې لکه څنګه چې په  .D.4کې ښودل شوي دي اکثره یې بند کړای شول.

شکل D.4

ﺩ ﺳﻳګﺎﺭ ﺩ ﻣﺳﺗﻘﻳﻡ ﻟﻳﻥ ﺩ ﺷﮑﺎﻳﺗﻭﻧﻭ ﻭﺿﻌﻳﺕ :ﺩ  2015ﺩ ﺍﭘﺭﻳﻝ  – 1ﺩ ﺟﻭﻥ 30

ﺑﺭﭔښﻧﺎﻳﻲ ﻳﺎ ﺍﻧټﺭﻧټﻲ
100

ﺗﺭ ﻣﺭﻭﺭ ﻻﻧﺩې )ﭘﺭﺍﻧﺳﺗﯥ(

34

ﺗﺭ ﺗﺣﻘﻳﻕ ﻻﻧﺩې )ﭘﺭﺍﻧﺳﺗﯥ(
ﻟﻳﮑﻠﻲ )ﺑﻝ ډﻭﻝ(
1

ﺩ ﻣﻼﻗﺎﺕ
ﻟﻪ ﻻﺭې
1

86

ﺍﺩﺍﺭی ﺗړﻝ ﺷﻭی

ټﻳﻠﻳﻔﻭﻧﻲ
1

ﺳﺭﭼﻳﻧﻪ :ﺩ ﺳﻳګﺎﺭ ﺩ ﺍﺩﺍﺭې ﺩ ﺗﺣﻘﻳﻘﺎﺗﻭ ﺭﻳﺎﺳﺕ.7/10/2015 ،

5

6

ﺭﺍﺟﻊ ﺷﻭﻱ )ﺗړﻟﻲ(
4

ﻟﻪ ﺗﺣﻘﻳﻕ څﺧﻪ ﻭﺭﻭﺳﺗﻪ ﺗړﻝ ﺷﻭی

20

0
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100

ټﻭﻟﯥ135 :
ﺳﺭﭼﻳﻧﻪ :ﺩ ﺳﻳګﺎﺭ ﺩ ﺍﺩﺍﺭې ﺩ ﺗﺣﻘﻳﻘﺎﺗﻭ ﺭﻳﺎﺳﺕ.7/10/2015 ،
ﻳﻳﺎﺩﺩښﺕ :ﺩ ﺭﺑﻊ ﭘﻪ ﺑﻬﻳﺭ ﮐﯥ  103ﭘﻪ ﺷﻣﭔﺭ ﺷﮑﺎﻳﺗﻭﻧﻪ؛ ﺩ ﺷﮑﺎﻳﺎﺗﻭ ﻣﺟﻣﻭﻋﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﻭ ﻣﻭﺿﻭﻋﺎﺗﻭ ﮐﯥ ﺷﺎﻣﻝ ﺩﻱ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻣﺧﮑﻧﻳﻭ ﺩﻭﺭﻭ ﮐﯥ ﺩﺭﺝ ﺷﻭﻱ ﺍﻭ ﭘﻪ ﺷﮑﺎﻳﺕ ﮐﯥ ﺑﺩﻝ ﺷﻭﻱ ﺩﻱ.

د سیګار له راجع کوونو څخه ځنډول او منع کول

جدول  D.1د نهایي کړای شویو تعلیقاتو ،ممانعتونو ،او د ځانګړی نهاد نومول کیدل یو هراړخیز
لست دی.
د تعلیقاتو او ممانعتونو په برخو کې موجود معلومات په تعلیق شوي حالت کې د هغوی د ځایونو
په اساس دي چې د ادارې د تعلیقاتو او ممانعت د چارواکي له خوا په جنایي تورلګونې یا د نه مسؤلیت
په پرېکړې پسې راځي .وروستی ممانعت د متحده ایاالتو په فدرالي د ولسوالۍ په سطحه محکمه کې
د جنایي قصور له اثبات او/یا د ادارې د تعلیق او ممانعت د چارواکي له خوا د ممانعت د دورې په هکله
فیصلې څخه وروسته ولګول شو .سیګار د خپلو تعلیقاتو ،ممانعتونه ،او ځانګړی نهاد نومول کیدل لست
یوازې د تاریخي هدفونو له پاره جوړوي .هیله ده چې د هر فرد یا موسسې د موجود حالت له پاره چې
دلته په لست کې راغلی وي د ایوارډ د مدیریت له له سیستم سره مشوره وکړئ.www.sam.gov ،
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جدول D.1

د  2015د ژوئن له  31مې راهیسې د موسسې ځانګړي تعینات ،ځنډونې ،او ممانعتونه
ځانګړی نهاد نومول کیدل
اروین کام تعمیراتي شرکت

خان ،حاجی محمد الماس

سعادت ،وکیل

اروین کام ګروپ اېل اېل سي“ .L.L.C., d.b.a. ،اروین کام
امنیتي ګروپ“ d.b.a. ”،اروین کام ګروپ فاونډېشنd.b.a. ”،
“اروین ګلوبل د لوجیستیکي خدمتونو شرکت”

نوح صافي د کان کیندنې شرکت

ټرای اینګل ټکنالوجیز

نور رحمان شرکت

وسیم ،عبدالوکیل

نور رحمان تعمیراتي شرکت

ځالند ،یوسف

فیروزي ،حاجی خلیل

نور رحمان ګروپ NUCCL“ d.b.a. ،تعمیراتی شرکت”،
 RUCCL“ d.b.a.رحمان عمر تعمیراتي شرکتd.b.a. ”،
“رحمان تجارتی او د عمومي لوجیستیک شرکت ”L.L.C.

زرمت تعمیراتي شرکت

حاجی دوست محمد ،زرمت تعمیراتي شرکت

رحمان ،نور“ a.k.a. ،نور رحمان”“ a.k.a. ،نور رحمان صفا”

جان ،نورهللا

رحمان ،محمد

الوطن تعمیراتي شرکت

ګرین الیټ عمومي تجارتي اداره

یانګ ،ډیویډ

بصیرت تعمیراتي شرکت

کابل هکل لوجیسټیکي شرکت

ایسپینوزا ،ماریوسیو

بروفي ،کینیت

شارپ وی لوجیسټیکس

النګ ،ټونیا

ایوب ،محمد
حاجی امیرمحمد

زرمت فاونډیشن
زرمت عمومي تجارتي شرکت
زرمت د شرکتونو ګروپ“ d.b.a. ،زرمت ”LLC
زرمت د موادو د کتنې البراتوار

ځنډونې

نقیب هللا ،ندیم

د متحده ایاالتو د کلیفورنیا لوجیسټیکي شرکت

بروفی ،کینیت مایکل

رحمان ،عبیدالر

یوسف ،نجیب هللا

ریویرا-میډینا ،فرانکلین ډیالنو

کمپبیل ،نیل پاتریک

رحیمي ،محمد ادریس

پیس ترو بزنس

بورکاتا ،راول ا

ووټین ،فلیپ سټیفن

پوډینس ،ادم جوس جولیاس

کلوز ،جرید لي

ډومینیک ،الویت کای

الهام ،یاسر« a.k.a. ،نجیب هللا ،سعدهللا»

لوجیسټیکل اپریشنز ورلډوایډ

مارک ویت جیمز

ایوریسټ فیضي لوجیسټیی خدمتونه

روبینسن ،فرانز مارتین

آل پواینټس انټرنیشنل ډیسټریبیوټرزInc. ،

فیضي الهام برادرز لمیټډ

ټیلر ،زاچیري دوستین

سیپوال ،جیمز

فیضي ،روح هللا

اریا ګروپ تعمیراتي شرکت

هرکلز ګلوبل لوجیسټیکس

حکمت ښادمن عمومي تجارتي LLC

اریا ګروپ

سکرویډر ،روبرټ

حکمت ښادمن“ d.b.a. ،Ltd. ،حکمت ښادمن لمیټډ”

اریا حراري عمومي تجارتي شرکت

AISC LLC

حکمت ښادمن تعمیراتي او تدارکاتي شرکت

اریا اېم اي عمومي تجارتي شرکت LLC

امریکن انټرنیشنل سیکیوریټي کارپوریشن

حکمت ښادمن د لوجیستیکي خدمتونو شرکت“ d.b.a. ,حکمت
ښادمن تجارتي تعمیراتي او تدارکاتي شرکتd.b.a. ”،
“حکمت ښادمن تجارتي تعمیراتي خدمتونه”

اریا میډل ایسټ

برادرز ،ریچارډ .س

اریا میډل ایسټ شرکت LLC

ډیویډ ای یانګ کانسټرکشن اینډ رینوویشن آی این سي

اریا میډل ایسټ شرکت لمیټډ – هرات

فورس ډایرکټ سلوشنز LLC

اریا د تهیې شرکت لمیټډ

حارث ،کرسټوفر

اریا د تهیې د خدمتونو او مشورتي اداره

هرنانډو کاونټي هولډینګز LLC

افټیک انټرنیشنل

هایډ ای ریک LLC

افټیک انټرنیشنل پرایویټ لمیټډ

پینترز LLC

عالم ،احمد فرزاد

پیپرمیل ویلیجز Inc.

البهار لوجیسټیکس

شرود الین LLC

امریکن اریا شرکت LLC

سپاډا ،کرول

امریکن اریا LLC

ټیلر ،مایکل

بارکزی ،ننګیالی

ویلوینچر LLC

فارمیډ تهیه اوخدمتونه

ورلډوایډ ټرینرز LLC

د امریکا متحده ایالتونو کانګرس لپاره رپورټ
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د سیف حکمت د تعمیراتي لوجیستیکي خدمتونو او تدارکاتو شرکت
ښادمن ،حکمت هللا“ a.k.a. ،حکمت ښادمن“ a.k.a. ”،حاجی
حکمت هللا ښادمن” “ a.k.a.حکمت هللا سعدهللا”
تراویس ،جیمز ایډوارډ
شیرزی ،اکبر احمد
بیرتولیني ،رابرټ ل
خان ،هارون شمس“ a.k.a. ،هارون شمس”
شمس تعمیراتي لمیټډ
شمس د عمومي خدمتونو او لوجیسټیک غیرمحدود شرکت
شمس ګروپ انټرنیشنل“ d.b.a. ،شمس ګروپ انټرنیشنل ”FZE
شمس لندن اکاډمي
شمس پروډکشن
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جدول ( D.1په تېر پسې)

د  2015د ژوئن له  31مې راهیسې د موسسې ځانګړي تعینات ،ځنډونې ،او ممانعتونه

(په تېر پسې)

ځنډونې (په تېر پسې)
سیامپا ،کرسټوفر

هامپټون ،سینیکا ډارنیل

اوتري ،کلیو بریان

کاسیالس ،لوییس رامون

ګرین ،جورج اي

شمس ویلفیر فاونډیشن (خیریه ټولنه)
چمبرلیان ،ویلیام ټډ

انټرنیشنل کانټرکټینک اینډ ډیوپلمنټ

ټران ،انتوني ډان

کوک ،جیفري آرتر

صبح ،ادیب ،نقی“ a.k.a. ،علی صبح”

ویرجیز ،ناربرټ
میبیري ،تیریسا

هارپر ،ډیریک تیرون

سټالیان تعمیراتي او انجنیري ګروپ

سویم ،الیکزاندر

وزنی ګروپ“ d.b.a. ،Inc. ،وزني عمده پلورنه”

والز ،باري لي

وزني ،ایمن“ a.k.a. ،ایمن ابراهیم وزني”

فاروقي ،حشمت هللا

نوارو ،ویسلي

حامد لیث تعمیراتي شرکت

حضرتی ،ارش

صافي ،مطیع هللا

حامد لث ګروپ

میډفیلډ انټرنیشنل

سهاک ،شیرخان

ممانعتونه
صافي ،عزیزالرحمان

لودین ،روح هللا فاروقي

مور ،رابرټ جي

شهید ،مراد

بینیت & فوچ ملګري LLC

نوري ،نورعالم“ a.k.a. ،نورعالم”

شیرزاد ،دولت خان

برانډون ،ګاري

شمالي تعمیراتي موسسه

الدین ،مهراب

 K5ګلوبل

شمال پامیر د ودانیو او سرکونو تعمیراتي شرکت

واټسن ،بریان ایریک

احمد ،نور

وادي ،ډیسي ډي

ووټین ،فلیپ سټیفن

نوراحمد یوسفزی تعمیراتي شرکت

بلو پلینیټ لوجیسټیکی خدمتونه

ایسپینوزا ،ماوریسیو

اییني ،شیریک اډیلیک

محمودي ،پدریس

عالم ،احمدفرزاد

کنان ،جسټین

محمودي ،شیکب

ګرین الیټ جنرل ټریډنګ

کونستانتینو ،اپریل انی

صابر ،محمد

اریا میډل ایسټ کمپني LLC

کونستانتینو ،ډي

واټسن ،بریان ایریک

اریا میډل ایسټ شرکت Herat – Ltd.

کونستانتینو ،رامیل پالمیس

عباسي ،شاه پور

اریا ایم اي عمومي تجارتي اداره LLC

کریلي ،برام

امیري ،وحیدهللا

اریا میډل ایسټ

ډروټلیر ،کرسټوفر

اتل ،وحید

بارکزی ،ننګیالی

فیل ټیک تعمیراتي او انجنیري شرکت

داود ،عبدهللا

فارمیډ تهیه او خدمتونه

هنډا ،سدیهارت

دهاتي ،عبدالمجید

اریا د تهیې د خدمتونو او مشورتي اداره

جبک ،عماد

فضلي ،قیس

کابل هیکل لوجستیکي شرکت

جمالي ،روح هللا

همدرد ،محمدیوسف

یوسف ،نجیب هللا

خالد ،محمد

کونړي ،حاجي پیرمحمد

اریا ګروپ

خان ،درو

مشفق ،محمدجعفر

اریا ګروپ تعمیراتي شرکت

ماریانو ،اپریل اني پیریز

مطلب ،عبدال

اریا د تهیې شرکت LTD

مک کابي ،ایلټون ماریڅه

نصرت ،سمیع

رحیمي ،محمد ادریس

میهالکزو ،جان

نیشنل جنرل کنسټرکشن کمپني

آل پواینټس انټرنیشنل ډیسټریبیوټرز Inc.

قاسمي ،محمد اندریس

پسرلی ،احمدسلیم

هرکلس ګلوبل لوجیسټیکس

رادي ،محمد خالد

ربي ،فضل

شرودر ،روبرټ

صافي ،فضل احمد

رحمان ،عطاء

هلمند ټوینکل تعمیراتي شرکت

شین ګل شاهین“ .a.k.a ,شین ګل شاهین”

رحمان ،فضل

وزیري ،هیواد عمر

ایسپینوزا لور ،پیدرو الفریډو

روشندل ،محمد اجمل

زدراڼ ،محمد

کمپبیل ،نیل پاتریک

صابر ،محمد

افغان عطارد تعمیراتي شرکت“ d.b.a. ،افغان عطارد
تعمیراتي او لوجیستيکي شرکت”
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I

د افغانستان د بیارغونې لپاره

ضمیمې

جدول ( D.1په تېر پسې)

د  2015د ژوئن له  31مې راهیسې د موسسې ځانګړي تعینات ،ځنډونې ،او ممانعتونه

(په تېر پسې)

ممانعتونه (په تېر پسې)
جهان ،شاه

مالخېل ،ودیر عبدالمتین

مرزاعلي نصیب تعمیراتي شرکت
مونټس ،ډیانا

شهیم ،ذاکرهللا “ a.k.a.ذاکرهللا شهیم“ a.k.a. ”،ذاکرهللا شهیم”

رینبو تعمیراتي شرکت

نصیب ،میرزاعلي

الیاس ،میوند ،انسان هللا “ a.k.a.انجنیر میوند الیاس”

سردار ،حسن“ a.k.a. ،حسن سردار انقالب”

رابینسن ،فرانزمارتین

BMCSC

شاه ،محمد نادر“ a.k.a. ،نادرشاه”

سمیت ،نانسي

میوند حقمل تعمیراتي او تدارکاتي شرکت

ټیټو ،ریګور

سلطاني ،عبداالنس “ a.k.a.عبداالنس”

نیو رایډرز تعمیراتي شرکت“ d.b.a. ،رایډرز تعمیراتي
شرکت“ d.b.a. ”،نیو رایډرز تعمیراتي او خدماتي شرکت”

براون ،چارلس فیلیپ

عصمت ،حاجی

رایډرز تعمیراتي ،خدماتي ،لوجیستیکي او ټرانسپورټي شرکت

فقیری ،شیر
جیم بلک تعمیراتي شرکت

رایډرز ګروپ آف کمپنیز

شیرین ،فصیله“ a.k.a. ،شیرین فصیله”
انډرسن ،جیس مونټیل
چاربونیو ،سټیفاني“ a.k.a. ،سټیفاني شانکل”

ډومینیک ،الویت ،کای

اریا اریانا اریایي لوجیستیکس AAA“ d.b.a. ،لوجیستیکس”،
“ d.b.a.سومو لوجیستیکس”

مارک ویت ،جیمز

ګارسټ ،ډونالډ

مارټینیز ،ریني

خان ،نورزلي“ a.k.a. ،ولي خان نور”

هیګټو ور ،جونتن

مختار ،عبدل “ a.k.a.عبدالکبار”

معروف ،عبدال

سعید“ a.k.a. ،ښاغلی سعید؛”“ a.k.a. ،ساحل؛”،
“ a.k.a.غازی الرحمان”

نوري ماهګیر تعمیراتي شرکت

قرا ،یوسف

ویور ،کرسټوفر

نوري ،شیرین اغا

رایل پیلیس تعمیراتي شرکت

ال کهیل اواسیس خدمتونه

النګ ،ټونیا

براډشا ،کرسټوفر چیز

ال کهیل تخنیکي خدمتونه

اسران الدین ،برهان الدین

زهره تولیدات

 CLCتعمیراتي شرکت

متون ،نویدهللا“ a.k.a. ،جاوید احمد”

زهره ،نیازي

 CLCمشورتي L.L.C.

متون ،وحیدهللا

بولویر ،کانډیس “ a.k.a.کانډیس جای ډاکینس”

کمپلیټ مین پاور سلوشنز

نوید بصیر تعمیراتي شرکت

ډاکینس ،جان

محمد ،مسیح الدین“ a.k.a. ،مسیح محمد”

نوید بصیر  JVګګر بابا تعمیراتي شرکت

میسوپوتامیا ګروپ LLC

رودین ،براډلي ل“ a.k.a. ،براډ ل رودین”

NBCC & GBCC JV

نوردلوه ،جیوفري

رودین ،لورایني سیرینا

نوري ،نوید

کیفر ،جیري

رایل سوپرجیټ جنرل ټریډینګ L.L.C.

عصمت هللا ،محمود“ a.k.a. ،محمود”

جانسن ،انګیال

سوپرجیټ تعمیراتي شرکت

خان ،ګل

 CNHانکشافي شرکت LLC

سوپرجیټ د تېلو خدمتونه

خان ،سولومان شیرداد“ a.k.a. ،سولومان”

جانسن ،کیت

سوپرجیټ ګروپ

مرسلین ،اکرام هللا“ a.k.a. ،اکرام هللا”

نظامي لوجیسټیکي مالتړ LLC

مسافر نسیم“ a.k.a. ،نسیم”

ایسنر ،جان

سوپرجیټ ټوورز “ d.b.a. ،L.L.C.سوپرجیټ ټریول اینډ
هاليډیز ”L.L.C.

علي ،اسرار

تاوروس هولډینګز LLC

سوپرسلوشنز L.L.C.

ګل ،غنزي

بروفي ،کینیت مایکل

لقمان انجنیري تعمیراتي شرکت“ d.b.a. ,لقمان انجنیري”

عبدالحق فاونډیشن

صفی هللا“ a.k.a. ،ښاغلی صفی هللا”

ادجر ،ادونیس

عبدهللا ،بالل
فارمر ،روبرټ سکاټ
مودی یان سلیج ،اولیور
کیلي ،البرټIII ،

سرفراز“ a.k.a. ،ښاغلی سرفراز”

کالهون ،جوش W

وزیر ،خان

کالرک د لوجیستیکي خدمتونو شرکت“ d.b.a. ،کالرک
تعمیراتي شرکت”

فیرنیج سټرټیجیک پارټنرز

کرسټل تعمیراتي شرکت“ d.b.a. ،سمیت هللا د سرک جوړونې
شرکت”

فرکاس ،جانوس

ایتریج ،جیمز

فلورډیلیس ،اللیکس ف

امریکن انټرنیشنل سیکیوریټي کارپوریشن

سمیت هللا (کس یوازې یو نوم لري)

نایټ ،مایکل II ،T.

ډیویډ ای یانګ تعمیرات او ترمیم Inc.

اشنا ،محمد ابراهیم“ a.k.a. ،ابراهیم”

لوزادو ،ګاري

فورس ډایریکټ سلوشنز LLC

ګوروینډر ،سینګ

مجاریس ،ارمانډو N., Jr.

حارث ،کرسټوفر

اکبر ،علی

د امریکا متحده ایالتونو کانګرس لپاره رپورټ
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ایتریج جیمز

ضمیمې

جدول ( D.1په تېر پسې)

د  2015د ژوئن له  31مې راهیسې د موسسې ځانګړي تعینات ،ځنډونې ،او ممانعتونه

(په تېر پسې)

ځنډونې (په تېر پسې)
هرنانډو کاونټي هولډنګز LLC

عمارسرای تعمیراتی شرکت

هایډ ا ریک LLC

محمد ،پاینده

ویتیرانس کانسټرکشن/لیک شور JV LLC

پیپر مل ویلیج Inc.

سمبروس انټرنیشنل“ d.b.a. ،سمبروس انټرنیشنل ”،LTD
“ d.b.a.سمبروس”UK JV-

افغان رایل لومړني لوجیسټیکي خدمتونه“ d.b.a. ،افغان رایل”

پینترز LLC
شروډالین LLC
سپاډا ،کرول
ویلوینچر LLC
ورلډ وایډ ټرینرز LLC
یانګ ،ډیویډ انډریو
ووډرف اینډ کمپني

امریکن بیریرز

سمبروس  JVعمارسرای تعمیراتي شرکت“ d.b.a. ،سمبروس
”JV ESCC

آراکوزیا افغان اډورټایزینګ
دوبی آرنولډ کارز

انټیس ،براډلي ای

عنایت هللا ،د حفیظ هللا زوی

لیک شور انجنیري او تعمیرات افغانستان“ d.b.a. ،Inc. ،لیک
شور عمومي قراردادیان ”Inc.

فرهاس ،احمد
اینلنډ هولډینګز Inc.

لیک شور انجنیري خدمتونهInc. ،

انټرماکسFZE ،

لیک شور انجنیري خدمتونه/ټولټیسټ JV LLC

تراویس ،جیمز ایډوارډ

لیک شور ټولټیسټ – رینټینبچ JV LLC

خلیل رحیمي تعمیراتي شرکت

خیرهللا ،ګل اغا

ټولټیسټ/ډیسبلډ جرمني JV LLC

انټرماکس Inc.
کارګر ،شاه ولي

لیک شور ټولټیسټ شرکت“ d.b.a. ،لیک شور ګروپ”
 LTC” d.b.a.نیوکو  LTC CORP“ d.b.a.میشیګنd.b.a. ”،
“لیک شور ټولټیسټ “KK

صدیقي ،عطا

یارمحمد ،حضرت نبی

لیک شور ټولټیسټ ګوام LLC

سپیشلټي بنکرینګ

ولی زاده ،عبدالمسعود“ a.k.a. ،مسعود ولی زاده”

لیک شور ټولټیسټ JV LLC

سپایډل ،کریس کالوین

علی زی ،زرغونه

لیک شور ټولټیسټ RRCC JV LLC

ولکان امپس Inc.

امان ،عبدال

لیک شور/والش JV LLC

ورلډوایډ کارګوماسټرز

انوري ،لیلی

لیک شور ټولټیسټ METAG JV LLC

عزیز ،حاجی عبدال a.k.a. ،عبدالعزیز شاجان“ a.k.a. ،عزیز”

انوري ،مژګان

 & LTCمیتا واټر JV LLC

کاسټیلو ،الفریډوJr. ،

انوري ،رفیع

 LTCهولډینګز Inc.

عباسي ،عاصم

ارغندیوال ،زهرا“ a.k.a. ،سارا ارغندیوال”

 LTCایټالیا SRL

متوري ،سامویل

عزیزي ،فواد“ a.k.a. ،فواد محمد عزیزي”

 LTCټاور جنرل کنټرکټرز LLC

مواکیو ،شانیل

باشي زاده ،راضیه

 LTCCORPکمرشل LLC

احمد ،جاوید

LTCCORP E&C Inc.

احمد ،مسعود

مومند ،جهانزیب“ a.k.a. ،انجنیر جهانزیب مومند”

کوټس ،کینیت
ګیباني ،مریکا
حیدري ،محبوب
لطیفي ،عبدل
مک کمون ،کریسټینا

سنډمین امنیتي خدمتونه

 LTCCORPحکومتی خدمتونه OH Inc. -

 A & Jټوټل لنډسکیپس

 LTCCORPحکومتی خدمتونه Inc.

اریانا ګرین الیټ حمایوي خدمتونه

 LTCCORPحکومتی خدمتونه MI Inc. -

محمد ،سردار“ a.k.a. ،سردارمحمد بارکزی”

LTCCORP O&G LLC

پیټمان ،جیمز “ a.k.a. ،Cکارل پیټمان”

محب زاده ،احمدهللا“ a.k.a. ،احمدهللا محب زاده”

 LTCCORPبیا نوي کیدونکي LLC

پوایپوني ،کالیټون

نګهت ،مصطفی

LTCCORP Inc.

ویلي ،پاټریک

قریشي ،عبدل
رؤف ،حشمت هللا
شاه ،ډیویډ
طوبی ،کاجم
ظاهر ،خالد
آریوبی ،محمدرضا صمیم
اطلس ساحل تعمیراتي شرکت
باب الجزیره LLC

/LTCCORPکایا جیبوټي LLC

کرسټل آیلنډ ساختماني شرکت

/LTCCORPکایا ختیځه افریقا LLC

افغان کولمبیا ساختماني شرکت

/LTCCORPکایا رومانیا LLC

احمدي ،محمد امید

/LTCCORPکایا روانډا LLC

دشتي ،جمشېد

 LTCORPټکنالوجي LLC

همدرد ،ایرج

ټولټیسټ “ d.b.a. ،Inc.وولویرینګ ټیسټینګ اینډ
انجنیرینګ“ d.b.a. ”،ټولیډو د ازموینې البراتوار”،
”d.b.a. “LTC,” d.b.a. “LTC Corp,” d.b.a. “LTC Corp Ohio,
”d.b.a. “LTC Ohio
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د افغانستان د بیارغونې لپاره

ضمیمې

ضمیمه F
لنډیزونه او مخففات
مخفف یا لنډیز

تعریف

AAF

افغان هوایي ځواک

AAP

د هوانوردۍ د عمل پالن

ABP

افغان سرحدي پولیس

ACAP

افغان د ملکي مرستې پروګرام

ACC

د اردو د قراردادونو قوماندانۍ

ACD

د افغانستان د ګمرکونو ریاست

ACE

د کرنیزې پشتوانې پیاوړي کول

ACU

د اداري فساد ضد واحد

AD

بدیله پراختیا

ADB

د آسیا پراختیایی بانک

ADF

د کرنې د پراختیا صندوق

AFMIS

د افغانستان د مالي مدیریت معلوماتي سیستم

AGO

لوی څارنوالي

AHRIMS

د افغانستان د بشري منابعو د معلوماتي مدیریت سیستم

AIB

د افغانستان نړیوال بانک بانک

AIF

د افغانستان د زېربنا صندوق

AITF

د افغانستان د زیربنا وجهی صندوق

ALBA

د افغانستان د مقننه قوې سره مرسته

ALP

افغان سیمه ایز پولیس

AML/CFT

د پیسو مینځلو او د ترهګرۍ د تمویل پر ضد مبارزه

ANA

افغان ملي اردو

ANASOC

د افغان ملي اردو د ځانګړیو عملیاتو قومانداني

ANCOP

د افغانستان د عامه نظم ملي پولیس

ANDSF

افغان ملي دفاعي او امنیتي ځواکونه

ANP

افغان ملي پولیس

ANSF

افغان ملي امنیتي ځواکونه

AOCG

د افغانستان د عملیاتو د همغږۍ ګروپ

APL

امریکن پریزیډنټ الینز محدود

APPF

د افغانستان د عامه خوندیتوب ځواک

APRP

د افغانستان د سولې او بیامېشتېدنې پالن

ARTF

د افغانستان د بیارغونې وجهی صندوق

ASFF

د افغانستان د امنیتی ځواکونو وجهي صندوق

ASI

افغان امنیتي نهادونه

AT&L

د متحده ایاالتو د دفاع د وزارت د ترالسه کولو ،ټکنالوجۍ او لوجیسټیک څانګه

ATAC

د افغانستان تکتیکي هوایي همغږی کوونکی

ATAR

د افغانستان د سوداګرۍ او عوایدو پروژه

AUAF

د افغانستان امریکایي پوهنتون

نور په راتلونکي مخ کې

د امریکا متحده ایالتونو کانګرس لپاره رپورټ
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ضمیمې

مخفف یا لنډیز

تعریف

AUP

افغان یونیفورم لرونکي پولیس

AVB

ایویا بالتیکا

AWCC

د افغان بې سیم مخابراتي شرکت

AWDP

د افغان کاري ځواک د پراختیا پروګرام

BAF

بګرام هوایی ډګر

BELT

اساسي زده کړې ،لیک لوست ،او تخنیکي-حرفوي ښوونه او روزنه

BMTF

د سرحدي مدیریت وظیفوي ځواک

CBE

د ټولنې میشته ښوونه او روزنه (محلي ښوونه او روزنه)

CBR

د پایلو لپاره ظرفیت جوړونه

CCI

د ټولنې د یووالي نوښت

CCWG

د اداري فساد پرضد کاري ګروپ

CDC

د ټولنې د انکشاف شورا

CENTCOM

د متحده ایاالتو مرکزي قومانداني

CEPPS

د انتخاباتو او د سیاسي پروسې د پیاوړتیا کنسرسیوم

CERP

د قوماندان د چټک غبرګون پروګرام

CHAMP

د سوداګریزې باغدارۍ او کرنې د بازارموندنې پروګرام

CID

د جنایي څېړنو څانګه

CIGIE

د بشپړتیا او مؤثریت په برخه کې د عمومي مفتشینو شورا

CMS

د قضیې د مدیریت سیستم

CNCE

د نشه یي توکو پرضد د مبارزې په برخه کې د ټولنې بوختیا

CNJC

د نشه ییزو توکو پر ضد د مبارزې عدلي مرکز

CNPA

د افغانستان د نشه یي توکو پرضد د مبارزې پولیس

COR

د قراردادي افسر استازی

CPI

کلییر پت انټرنېشنل

CSIS

د ستراتیژیکو او نړیوالو څېړنو مرکز

CSTC-A

د امنیت د انتقال ګډه قومانداني  -افغانستان

DAB

د افغانستان بانک

DABS

د افغانستان د برېښنا شرکت

DCIS

د متحده ایاالتو د دفاعي جنایي څېړنو اداره

DEA

د نشه ای توکو پرضد د مبارزې اداره (متحده ایاالت)

DHS

د متحده ایاالتو د کورني امنیت وزارت

DLA

د دفاعي لوجیستیک اداره (متحده ایاالت)

DOD

د امریکا د دفاع وزارت (متحده ایاالت)

DOD CN

د امریکا د دفاع وزارت د نشه ای توکو د ممانعت او د نشه ای توکو پر ضد د فعالیتونو صندوق
(متحده ایاالت)

DOD IG

د امریکا د دفاع وزارت د عمومي مفتش دفتر

DOJ

د عدلیې وزارت (متحده ایاالت)

ECF

د غزول شوي مالي اعتبار اسانتیا

EF

الزمي فعالیت

EMIS

د افغانستان د ښوونې او روزنې د وزارت د معلوماتو د مدیریت سیستم

EQUIP

د ښوونې او روزنې د کیفیت د انکشاف پروژه

ERW

له جګړې پاتې ناچاودي مواد

نور په راتلونکي مخ کې
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ESF

د اقتصادي مالتړ صندوق

EUM

د وروستۍ کارونې څارنه

FAA

د هوانوردۍ فدرالي اداره

FATF

د مالي عمل کاري ځواک

FBI

د متحده ایاالتو د پلټنو فدرالي اداره

FOB

د مختګ د عملیاتو مرکز

FPF

د افغانستان د تاسیساتو د خوندیتوب ځواک

FY

مالي کال

GAGAS

د دولت د تفتیش منل شوي معیارونه

GAO

د حکومت د حساب ورکوونې دفتر (متحده ایاالت)

GCPSU

د پولیسو د ځانګړي قطعو عمومي قومانداني

GDP

ناخالص کورنی تولید

GDPDC

د محبسونو او توقیف ځایونو عمومي ریاست

GDPSU

د پولیسو د ځانکړې څانګې عمومي ریاست

GIROA

د افغانستان اسالمي جمهوریت حکومت

GLE

د والي په مشرۍ د له مینځه وړو پرګرام

GPI

د ښه اجرا کوونکي نوښت

GSA

د عمومي خدمتونو اداره

HA Yard

د بشري مرستو اداره

HL

هپګ  -لیوډ

HOO

د افغانستان د فساد پر ضد د مبارزې د څارنې عالي اداره (د “ ”HOOACپه نوم هم پیژندل کیږي)”

HPC

د سولې عالي شورا

HPP

د روغتیایي پالیسۍ پروژه

ICCTF

په نړیوالو قراردادونو کې د فساد پر ضد کاري ځواک

ICG

د بحران نړیوال ګروپ

ICRC

د سره صلیب نړیواله کمېټه

IDEA-NEW

په شمال ،ختیځ ،او لویدیځ کې هڅونکي اقتصادي بدیلونه

IDLG

د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکه اداره

IDP

کورنی بې ځایه شوی شخص

IEC

د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمېسون

IED

په الس جوړ چاودېدونکې وسیله (د سړک غاړې ماین)

IMF

د پیسو نړیوال صندوق

INCLE

د نړیوال نشه ای توکو کنټرول او د قانون حاکمیت (متحده ایاالت)

INL

د نړیوال نشه ای توکو او د قانون حاکمیت د چارو دفتر (متحده ایاالت)

INTOSAI

د تفتیش د عالي موسساتو نړیوال سازمان

IOCC

د ادارو ترمنځ د عملیاتو د همغږۍ مرکز

IPA

خپلواک عامه محاسب

IRD

نړیواله هوساینه او پراختیا (یوه غیرحکومتي موسسه)

ISAF

د امنیت نړیوال مرستندویه ځواک (آیساف)

ISIL

په عراق او ختیځ کې اسالمي دولت

ISLA

د سیمه ایزو ادارو د پیاوړتیا نوښت
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JCCC

د قوماندې او کنټرول د همغږۍ ګډ مرکز

JCC-I/A

د عراق/افغانستان له پاره د قراردادونو ګډه قومانداني

JRD

د تنکي ځوانانو د اصالح کولو ریاست

JSSP

د عدلي سکتور د مالتړ پروګرام (د امریکا د بهرنیو چارو وزارت)

JTTP

د عدلي روزنې د انتقال پروګرام (د امریکا د بهرنیو چارو وزارت)

KAF

کندهار هوایي ډګر

KFZ

کندهار د خوړو زون

KHPP

د کندهار  -هلمند د برېښنا پروژه

LARA

په افغانستان کې د ځمکو اصالحات

LLP

د زده کړل شوي درسونو پروګرام

LMG

د رهبرۍ ،مدیریت ،حکومتولۍ پروژه

LOTFA

د افغانستان لپاره د قانون او نظم وجهي صندوق

LTERA

د ځمکې د مالکیت د اسنادو او اقتصادي بیا تشکیالتو فعالیت

MAAR

د افغان ملي امنیتي ځواکونو د ارزونې میاشتنی راپور

MAIL

د افغانستان د کرنې ،اوبه لګولو او مالدارۍ د چارو وزارت

MCN

د افغانستان د نشه ای توکو پر ضد د مبارزې وزارت

MCTF

د لویو جرمونو کاري ځواک

MDHI

ایم ډي هلیکاپټرز آی اېن سي

MEC

د افغانستان د څارنې او ارزونې کمېټه

MIDAS

د افغانستان د پایښت لپاره د کان کیندنې پانګوونه او پراختیا

MISTI

د ثبات د نوښتونو د اغېزو ارزول

MLL

مایرسک الین محدود

MOD

د افغانستان د دفاع وزارت

MOE

د افغانستان د ښوونې او روزنې وزارت

MOF

د افغانستان د مالیې وزارت

MOFA

د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت

MOI

د افغانستان د کورنیو چارو وزارت

MOI HQ & IS

د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د سرمشریزې او موسساتو حمایه

MOMP

د افغانستان د کانونو او پیټرولیم وزارت

MOPH

د افغانستان د عامې روغتیا وزارت

MOTCA

د افغانستان د ټرانسپورټ او ملکي هوانوردۍ وزارت

MOU

تفاهمنامه

NATO

د شمالي اتالنتیک تړون سازمان (ناټو)

NCO

بریدمل

NDAA

د ملي دفاع د صالحیت قانون

NDP

نوی پرمختیایي شراکت

NDS

د افغانستان د ملي امنیت ریاست

NEPS

د شمال ختیځ برېښنا سیستم

NGO

غیرحکومتي موسسه

NIU

د مخنیوي ملي قطعه (واحد)

NKB

نوی کابل بانک

نور په راتلونکي مخ کې
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NPA

د افغانستان د ملي تدارکاتو اداره

NPC

د افغانستان د تدارکاتو ملي کمېسون

NSOCC-A

د ناټو د ځانګړیو عملیاتو قومانداني  -افغانستان

NSP

د ملي پیوستون پروګرام

NSRWA

غیر معیاري څرخي الوتکه

NTM-A

په افغانستان کې د ناټو روزنه

O&M

حفظ او مراقبت

OCC-Rs

د عملیاتو د همغږۍ سیمه ایز مرکز

OCIE

عملیاتي یونیفورم او فردي تجهیزات

OCO

بهرني احتمالي عملیات

OECD

د اقتصادي همکارۍ او پراختیا سازمان

OIG

د عمومي مفتش دفتر

OMAR

د ماین پاکۍ او د افغانستان د بیارغونې موسسه (اومر)

OPPD

د پروګرام او پروژې د پراختیا دفتر ()USAID

OSD

د متحده ایاالتو د دفاع د وزیر اداره

OSD-CN

د متحده ایاالتو د دفاع د وزیر د نشه ییزو پرضد د مبارزې اداره

OTA

د متحده ایاالتو د خزانې د تخنیکي مرستو اداره

PAB

د افغانستان د تدارکاتو د تایید بورډ

PACC

د نشه ییزو توکو پر ضد پارلماني جرګه

PAE

پاسفیک آرکیټیکټس اینډ انجنیرز آی اېن سي

PCH

د روغتیا له پاره د شراکت قراردادونه

PM/WRA

د متحده ایاالتو د وسلو د له منځه وړلو او کمولو د ادارې د سیاسي – نظامي چارو بیرو

PMP

د اجرأتو د ارزونې پالن

POAM

د اقداماتو او مرحلو پالن

PRC

د پروژې د بیاکتنې کمېټه

Promote

د لومړیتوب ملي پروګرامونو کې د جنسیت برابري هڅول ()USAID

PTEC

د برېښنا د انتقال پراختیا او وصل

RADP

د کرنې سیمه ایزې پراختیا پروګرام

RASR

د سیمه ایزې قوماندانۍ د افغان ملي امنیتي ځواکونو د ارزونې راپور

RC

مکرر لګښت

RCC

د قراردادونو سیمه ییز مرکز

RLS-F

د قانون د حاکمیت ثبات  -رسمي

RLS-I

د قانون د حاکمیت ثبات  -رسمي

RMU

د سرکونو د مراقبت واحد

RNIFC

د نشه ییزو توکو پرضد د سیمه ییزو ادارو ګډ مرکز

RS

قاطع مالتړ

RSSP

د سړکونو د سکتور د پایښت د وړتیا پروګرام ()USAID

SAGAL

د افغان حکومتولۍ او بدیلو معیشتونو پیاوړتیا

SAI

د تفتیش عالي اداره

SEPS

د جنوب ختیځ د برېښنا سیستم

SERC

د ټاکنو د اصالحاتو ځانګړی کمېسون
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SGDP

د شبرغان د ګاز پراختیا پروګرام

SGGA

د شبرغان د ګازو د تولید فعالیت

SHCAC

د اداري فساد پر ضد د لوړې کچې عالي کمېټه

SIGAR

د افغانستان د بیارغونې لپاره ځانګړی عمومي مفتش

SIKA

په مهمو ساحو کې ثبات

SMP

د کارمندانو لخوا نظارت شوی پروګرام

SMW

د افغانستان د ځانګړي ماموریت قطعه

SRAP

د افغانستان او پاکستان لپاره د متحده ایاالتو ځانګړی استازی

State OIG

د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي عمومي مفتش دفتر

SY

لمریز کال

TAC

د روڼتیا د حساب ورکولو کمېټه

TACC-Air

د  RSد روزنې ،مشورې او مرستې قومانده

TAFA

د افغانستان لپاره د سوداګرۍ السرسی او اسانول

TFBSO

په افغانستان کې د سوداګرۍ او ثبات د عملیاتو لپاره کاري ځواک

TMAF

د ټوکیو د دوه اړخیزې حساب ورکونې کاري چوکاټ

TMR

د ټرانسپورټ د حرکت غوښتنه

TPAO

د نفتو ترکي شرکت

TPP

د تره خېلو د برېښنا دستګاه

UN

ملګري ملتونه

UNAMA

په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت (یوناما)

UNDP

د ملګرو ملتونو پراختیایی پروګرام

UNHCR

د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمېشنري

UNODC

د ملګرو ملتونو د نشه یي توکو او جرمونو پرضد د مبارزې دتفر

USAAA

د متحده ایاالتو د اردو د تفتیش اداره

USACE

د متحده ایاالتو د اردو د انجنیرۍ قل اردو

USACID

د متحده ایاالتو د اردو د جنایي څېړنو قومانداني

USAID

د نړیوالې پراختیا لپاره د متحده ایاالتو اداره

USAID OIG

د  USAIDد عمومي مفتش دفتر

USDA

د متحده ایاالتو د کرنې وزارت

USFOR-A

د متحده ایاالتو ځواکونه  -افغانستان

USIP

د متحده ایاالتو د سولې انسټیټیوټ

USTRANSCOM

د متحده ایاالتو د ټرانسپورټ قومانداني

USWDP

د افغانستان د پوهنتونونو د مالتړ او د کاري ځواک د پراختیا پروګرام

UXO

ناچاودي مواد

VAT

په زیات شوي ارزښت باندې مالیات

VSO

د کليو د ثبات عملیات

WTO

د سوداګرۍ نړیوال سازمان

ZACC

ضیاء احمدزی ساختماني شرکت
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پا یلیکو نه

1سیګار ،د  CSTC-Aقوماندان تورن جنرال ټوډ سیمونیټي سره مرکه.7/1/2015 ،
1
 ،CSTC-A2سیګار ته بریښنالیک.7/7/2015 ،
2
“ ،CSTC-A3د امنیت ګډ مرستندویه ځواک قومانده – افغانستان او د افغانستان
3
اسالمي جمهوریت دولت د دفاع وزارت ترمینځ د مالي ژمنې دوه اړخیز مکتوب”،
 ،12/3/2014ضمیمه  :Dاجابت ،مورد  :18د وسلو لیست ،مخ .31
 ،DOD IG4د متحده ایاالتو مستقیم مرستې لپاره د قرارداد مدیریت پروسې باندې
4
د افغانستان اسالمي جمهوریت کنټرولونه پرمختګ ته اړتیا لري ،راپور لمبر
 ،2/25/2015 ،DODIG‑2015-082مخ .17
 ،IMF5د افغانستان اسالمي جمهوریت :د کارمندانو نظارت شوې برنامه ــ مطبوعاتي
5
اعالمیه؛ او د کارمندانو راپور ،د  IMFد هیواد راپور لمبر  ،5/2015 ،15/140مخ .10
6د امریکا دفاع وزارت ،په افغانستان کې د امنیت او ثبات ښه کولو په اړه راپور ،د ملي
6
دفاع د تخصیص قانون د الزمیت برخې لپاره کانګرس ته د “ 1225راپور” په نوم
پیژندل کیږي ،6/2015 ،مخ .7
7
7د اکثریت کارمندانو راپور ،افغانستان په لیږد کې :له  2014څخه وروسته د متحده
ایاالتو ملکي شتون او مرسته ،د بهرنیو اړیکو په اړه د متحده ایاالتو د سنا کیمټه،
 ،10/27/2014 ،S. Prt. 113-29مخ .1
8سیګار ،د جان ایف ساپکو ریکارډ لپاره بیان“ ،د څارنې ډیرولو او د لوړ خطر کلیدي
8
برخو په ګوته کولو سره په افغانستان کې د متحده ایاالتو د بیارغونې هڅو د مؤثریت
لوړول ”،د متحده ایاالتو د تخصیصاتو په اړه د سنا کمیټې ،د بهرنیو چارو وزارت،
بهرني عملیاتو ،او اړوند برنامو په اړه فرعي کیمټې ،په وړاندې وینا ،15-36-TY
 ،2/24/2015مخ .13
9سیګار ،د جان ایف ساپکو ریکارډ لپاره بیان“ ،د څارنې ډیرولو او د لوړ خطر کلیدي
9
برخو په ګوته کولو سره په افغانستان کې د متحده ایاالتو د بیارغونې هڅو د مؤثریت
لوړول ”،د متحده ایاالتو د تخصیصاتو په اړه د سنا کمیټې ،د بهرنیو چارو وزارت،
بهرني عملیاتو ،او اړوند برنامو په اړه فرعي کیمټې ،په وړاندې وینا ،15-36-TY
 ،2/24/2015مخ .13
1 10اشرف غني او کلیر لوکارت ،د ناکام دولتونو تثبیت :د ماتې شوې نړۍ بیاجوړولو لپاره
کاري چوکاټ (آکسفورډ ،)2009 ،2008 ،مخونه .174 ،171
1 11د اکثریت کارمندانو راپور ،افغانستان په لیږد کې :له  2014څخه وروسته د متحده
ایاالتو ملکي شتون او مرسته ،د بهرنیو اړیکو په اړه د متحده ایاالتو د سنا کیمټه،
 ،10/27/2014 ،S. Prt. 113-29مخونه .21–20
 ،USAID1 12د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.6/25/2015 ،
1 13هیلډ سیلبرویک (د  Chrمیچلسن انسټیټیوټ ،اوسلو) ،مرسته او مشروطیت :د دوه اړخیز
ډونر رول ،راپور د ناروی د بهرنیو چارو وزارت ته سپارل شوی ،7/1999 ،مخ .17
 ،OECD1 14د مشروطیت په اړه د لنډیز یادونې ،د مرستې مؤثریت باندې د کاري ډلې لپاره
چمتو شوی – د مشروطیت په اړه کاري ټیم ،د مرستې مؤثریت په اړه 4ام د لوړې کچې
انجمن ،بوسان ،کوریا ،10/2011 ،مخ .4
1 15یو قانون چې د سطحي ټرانسپورټیشن د مرستې قانون  1982تعدیل کوي چې له بهرنیو
چارو وزارت غوښتنه کوي ترڅو په موټر وسایطو کې او نورو مقصدونو لپاره د ماشوم
د ساتنې سیسټمونو کارولو اړوند هراړخیزو برنامو جوړولو او پلي کولو لپاره د خپلې
لوی الرې خوندیتوب لږترلږه  8سلنه وکاروي،Pub. L. No. 98-363 ،7/17/1984 ،
.98 Stat. 436
 BBC1 16نیوز“ ،د یونان د پورونو بحران :د یورو زون مشران د معاملې په اړه هیله
مند دي.6/23/2015 ”،

د امریکا متحده ایالتونو کانګرس لپاره رپورټ
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“ ،IMF1د فنډ مالتړ شوي برنامو کې مشروطیت ــ عمومي کتنه،2/20/2001 ”،
په  2/25/2015خپور شوی.
“1د ټوکیو د حساب ورکوونې څو اړخیز کاري چوکاټ،7/8/2012 ”،
په  www.usaid.gov/tokyoconference/frameworkکې خپور شوی.
“1د ټوکیو د حساب ورکوونې څو اړخیز کاري چوکاټ،7/8/2012 ”،
په  www.usaid.gov/tokyoconference/frameworkکې خپور شوی.
2نړیوال بانک ،مشروطیت بیالیدل شوی :طرحې ،تجربې او درسونه ،2005 ،مخ .4
“ ،ADB2د آسیا پراختیایی بانک او افغانستان :حقیقت پاڼه ،12/31/2014 ”،مخ [.]3
2د افغانستان د عامه پالیسۍ څیړنې سازمان ،فساد او پراختیایی مرسته :حتمي شیطان
یا د درملنې وړ ناروغي؟ د پلي شوې څیړنې د طرحې یادونه ،6/1/2015 ،مخ .2
2د نږدې ختیځ او سهیلي او مرکزي آسیا چارو په اړه د فرعي کمیټې ،د بهرنیو اړیکو
په اړه د متحده ایاالتو د سنا کمیټې په وړاندې د متحده ایاالتو د مرین قل اردو (تقاعد)
جنرال جان ډبلیو آلن وینا ،اوریدا“ ،یو بدلون :افغانستان له  2014څخه وروسته”،
 ،4/30/2014مخ .4
2د فساد سره د مبارزې نظارت او ارزونې ګډ خپلواک کمیسون“ ،افغانستان یو وار
بیا د غیرمؤثر او مفسد بیوروکراسي په واسطه ناتوانه ــ قرباني شو ”،په 6/3/2015
خپور شوی.
2ویلیمن ویرکورین (راډبوډ پوهنتون ،نیژمیګن) او برټین کمفوز (د آمسټرډام پوهنتون)،
“د دولت په کرایی دولت کې جوړول :په افغانستان کې پراختیایی پالیسۍ څنګه
د دیموکراسي په هڅولو کې پاتې راغلي ”،پراختیا او بدلون (د ټولنیزو مطالعاتو نړیوال
انسټیټیوټ ،دي هاګ)  ،)2013( 44:3مخونه .501 ،517
2سټیفن ډي .کراسنر“ ،زموږ تیروتنه :فکر کول چې ټول هیوادونه باید د متحده ایاالتو په
څیر جوړښت ولري یا جوړ شي ”،د الس اینجلس ټایمز.1/9/2015 ،op-ed ،
2د بهرنیو چارو وزارت ،INL ،د  INLالرښود د سمونونو مرستې ته،10/2014 ،
مخ  .12په اصل کې تاکید.
2د عامه ادارې ملي اکاډمي ،ولې هایټي سره بهرنۍ مرستې ناکامې شوې،
 ،2/2006مخ .27
2کریسټوفر کیلبي (واسر کالج)“ ،د مشروطیت سیاسي اقتصاد :د نړیوال بانک د حاکمیت
یو عملي تحلیل ”،د واسر کالج د اقتصاد څانګې کاري پاڼو لړۍ لمبر ،)2008( 92
اقتباس.
3سټیفن ډي .کراسنر“ ،بهرنۍ مرسته :سیال بیلګې ”،د مداخلې او دولت جوړولو
ژورنال  ،)2011( ،5:2مخ .136
3ټرینټ روډر ،د متحده ایاالتو د سولې انسټیټیوټ“ ،د هڅونکي برنامو جوړولو او افغان
اصالحاتو رامینځته کولو کې د ډونر د مرستو ننګوونې ”،د  USIPد سولې لنډیز ،181
 ،11/2014مخ .2
3ټرینټ روډر ،د متحده ایاالتو د سولې انسټیټیوټ“ ،د هڅونکي برنامو جوړولو او افغان
اصالحاتو رامینځته کولو کې د ډونر د مرستو ننګوونې ”،د  USIPد سولې لنډیز ،181
 ،11/2014مخ .3
3د /USAID OIGافغانستان د هیواد دفتر رییس ،د /USAIDافغانستان ماموریت رییس
ته“ ،د دولت څخه دولت ته مرستې لپاره د /USAIDافغانستان د مالي مدیریت کنټرولونو
بیاکتنه ،10/30/2014 ”،مخونه .9–8
3سیګار ،مستقیم مرسته USAID :د ډونر د فنډونو اداره کولو لپاره د افغان وزارتونو
ارزولو لپاره مثبت ګامونه اخیستي ،مګر اندیښنې پرځای پاتې دي ،د تفتیش راپور
.1/2014 ،14-32-AR
 ،DOD IG3د متحده ایاالتو مستقیم مرستې لپاره د قرارداد مدیریت پروسې باندې
د افغانستان اسالمي جمهوریت کنټرولونه پرمختګ ته اړتیا لري ،راپور لمبر
 ،2/25/2015 ،DODIG-2015-082مخ .14
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3 36سیګار ،د  CSTC-Aقوماندان تورن جنرال ټوډ سیمونیټي سره مرکه.7/1/2015 ،
“ ،DCOS SA/CSTC-A3 37زده کړل شوي درسونه او غوره کړنې ”،د سیګار لپاره
د سالیډ لنډیز[ ،2/6/2015 ،سالیډ  .]6د “معنی د دفتر یا کارمندانو” ریاست معاون مشر
مشاور.
3 38د مثال په توګه وګورئ“ ،SIGAR-14-99-SP ،د معلوماتو د غوښتنې لیک:
د  UNDPد  LOTFAد څارنې او مالي مدیریت د  CSTC-Aرول،9/17/2014 ”،
په  www.sigar.milکې ځړول شوی.
 ،BDO UK LLP3 39درې یاشتنی راپور قوس مالي کال  ،1393د افغانستان د بیارغونې
وجهي صندوق ( )ARTFلپاره د نظارت استازی ،2/2015 ،مخ .6
 ،UNDP4 40د قانون او نظم وجهی صندوق ( ،)LOTFAجوالی  2015 ،1ــ دسمبر ،2016
د  LOTFAد پروژې اسناد.xv ،6/29/2015 ،
“ ،UNDP4 41د کورنیو چارو وزارت د  UNDPسره د  LOTFAنوی تړون السلیک
کوي ”،خبري اعالمیه.6/30/2015 ،
4 42د بهرنیو چارو وزارت ،د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.6/25/2015 ،
“ ،UKAN.org4 43د مرستې مشروطیت ”،په  7/2/2015خپور شوی.
“ ،UKAN.org4 44د مرستې مشروطیت ”،په  7/2/2015خپور شوی.
4 45د بهرنیو چارو وزارت ،د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.6/25/2015 ،
4 46د  OECDد پراختیا مرکز“ ،د پالیسۍ مشروطیت سره خدای په اماني؟” د پالیسي لیدونه
لمبر .8/2008 ،74
4 47نړیوال بانک ،مشروطیت بیالیدل شوی :طرحې ،تجربې او درسونه ،2005 ،مخ .5
4 48سټیفن ډي .کراسنر“ ،بهرنۍ مرسته :سیال بیلګې ”،د مداخلې او دولت جوړولو
ژورنال  ،)2011( ،5:2مخ .144
4 49د امریکا دفاع وزیر دفتر او د متحده ایاالتو مرکزي قومانده ،د سیګار د معلوماتو
غوښتنې ته ځواب.6/30/2015 ،
5 50د  OECDد پراختیا مرکز“ ،د پالیسۍ مشروطیت سره خدای په اماني؟” د پالیسي لیدونه
لمبر .8/2008 ،74
“ ،DCOS SA/CSTC-A5 51زده کړل شوي درسونه او غوره کړنې ”،د سیګار لپاره
د سالیډ لنډیز[ ،2/6/2015 ،سالیډ  .]6د “معنی د دفتر یا کارمندانو” ریاست معاون
مشر مشاور.
5 52رانقل شوی له “له رییس څخه :د مارټین ای .ډیمپسي سره مرکه ”،ګډ ځواکونه درې
میاشتني ،لمبر http://ndupress.ndu.edu/Media/News/ .7/1/2015 ،78
NewsArticleView/tabid/7849/Article/607296/jfq-78-from-thechairman-an-interview-with-martin-e-dempsey.aspx, accessed
.7/13/2015
5 53د افغانستان په اړه لندن کنفرانس“ ،اعالمیه.1/28/2010 ”،
/USAID5 54افغانستان“ ،د ماموریت امر .3/24/2015 ”،220.03
.Pub. L. No. 111-32, 6/24/20095 55
5 56د امریکا دفاع وزارت ،د سیګار ارزونې ته ځواب.7/20/2009 ،
 ،Pub. L. No. 112-745 57برخه 12/23/2011 ،9009؛ د دفاع وزارت معین،
“د افغانستان د سرچینو د څار شورا ( )AROCیادونه.8/3/2011 ”،
5 58د دې راپور ضمیمه  Bوګورئ.
“ ،DFAS5 59د مالي کال برنامې او د فرعي حسابونو جون  2015له مخې د AR(M) 1002
تخصیص وضعیت.7/17/2015 ”،
“ ،DFAS6 60د مالي کال برنامې او د فرعي حسابونو جون  2015له مخې د AR(M) 1002
تخصیص وضعیت7/17/2015 ”،؛ “ ،DFASد مالي کال برنامې او د فرعي حسابونو
مارچ  2015له مخې د  AR(M) 1002تخصیص وضعیت.4/17/2015 ”،
 ،DOD IG6 61د فنډونو توزیع او د افغانستان امنیتي ځواکونو صندوق مدیریت لپاره
د مکلفیتونو اعتبار ـ مرحله  ،Iراپور لمبر  ،11/5/2007 ،D-2008-012مخ .2
 ،Pub. L. No. 112-746 62برخه  9009او د دفاع وزارت معین ،د افغانستان د سرچینو
د څار شورا ( )AROCیادونه.8/3/2011 ،
“ ،DFAS6 63د مالي کال برنامې او د فرعي حسابونو جون  2015له مخې د AR(M) 1002
تخصیص وضعیت.7/17/2015 ”،
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“ ،DFAS6د مالي کال برنامې او د فرعي حسابونو جون  2015له مخې د AR(M) 1002
تخصیص وضعیت.7/17/2015 ”،
6د امریکا دفاع وزارت“ ،د قوماندان د بیړني غبرګون برنامه ( ”،)CERPد امریکا دفاع
وزارت د مالي مدیریت مقرره جلد  ،12څپرکی  ،1/2009 ،27مخونه .3-27
.Pub. L. No. 113-235, 12/16/20146
6د دې راپور  Bضمیمه وګورئ.
6د امریکا دفاع وزارت ،د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.7/13/2015 ،
 ،Pub. L. No. 112-746برخه 12/23/2011 ،9009؛ د دفاع وزارت معین،
“د افغانستان د سرچینو د څار شورا ( )AROCیادونه8/3/2011 ”،؛ د وسله والو
خدماتو په اړه د متحده ایاالتو د سنا کمیټه ،مطبوعاتي اعالمیه“ ،سنا د مالي کال 2011
لپاره د  Ike Skeltonملي دفاع واکمنۍ قانون تصویب کړ.12/22/2010 ”،
7د دې راپور ضمیمه  Bوګورئ.
“ ،DFAS7د مالي کال برنامې او د فرعي حسابونو جون  2015له مخې
د  AR(M) 1002تخصیص وضعیت7/17/2015 ”،؛  ،USAIDد سیګار د معلوماتو
غوښتنې ته ځواب.7/14/2015 ،
“ ،TFBSO7د  TFBSOپه اړه ”،په  10/20/2011خپور شوی؛ د امریکا دفاع
وزارت ،د سیګار د معلوماتو غوښتنو ته ځوابونه 1/13/2015 ،او .7/22/2011
7د امریکا دفاع وزارت ،د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.1/13/2015 ،
7د امریکا دفاع وزارت ،د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.7/8/2015 ،
7د امریکا دفاع وزارت“ ،د مخدره توکو له مینځه وړل او د مخدره توکو سره مبارزې
فعالیتونه ،د دفاع د مالي کال  2009متمم غوښتنه د مخدره توکو له مینځه وړل او
د مخدره توکو سره مبارزې فعالیتونه ”،په  4/13/2010خپور شوی.
 ،DOD IG7د مخدره توکو کنټرول ملي برنامې فعالیتونو لپاره مکلف شوي فنډونو
په اړه د  DOD FY 2011توضیحي حساب ورکولو راپور باندې د خپلواک مفتش
راپور ،راپور لمبر .1/30/2012 ،DODIG-2012-04
7د امریکا دفاع وزارت ،د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.4/10/2015 ،
 ،USAID7د متحده ایاالتو د بهرنۍ مرستې د مآخذ الرښود ،1/2005 ،مخ .6
 ،USAID7د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب7/14/2015 ،؛ د بهرنیو چارو
وزارت ،د سیګار د معلوماتو غوښتنو ته ځوابونه 4/15/2015 ،او 4/15/2014؛
د امریکا دفاع وزارت ،د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.10/6/2014 ،
 ،USAID8د سیګار د معلوماتو غوښتنو ته ځوابونه 7/14/2015 ،او .4/9/2015
8د بهرنیو چارو وزارت ،د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.10/13/2009 ،
8د بهرنیو چارو وزارت ،د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.7/14/2009 ،
8د بهرنیو چارو وزارت ،د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب 7/14/2009 ،او
.4/15/2015
8سیګار ،د متحده ایاالتو کانګرس ته درې میاشتنی راپور ،7/30/2010 ،مخ .51
8نړیوال بانک :ARTF“ ،د  2015جون تر  21پورې (د  FY 1394د 6مې میاشتې پای)
په مالي وضعیت د مدیر راپور ”،مخ .5
8نړیوال بانک :ARTF“ ،د  2015جون تر  21پورې (د  FY 1394د 6مې میاشتې پای)
په مالي وضعیت د مدیر راپور ”،مخ .1
8نړیوال بانک :ARTF“ ،د  2015جون تر  21پورې (د  FY 1394د 6مې میاشتې پای)
په مالي وضعیت د مدیر راپور ”،مخ .5
8نړیوال بانک“ ،د هیواد درې میاشتني تازه معلومات :افغانستان ،4/2011 ”،مخ .16
8نړیوال بانک :ARTF“ ،د  2015جون تر  21پورې (د  FY 1394د 6مې میاشتې پای)
په مالي وضعیت د مدیر راپور ”،مخ .7
9نړیوال بانک“ ،د هیواد درې میاشتني تازه معلومات :افغانستان ،4/2011 ”،مخ .16
9نړیوال بانک :ARTF“ ،د  2015جون تر  21پورې (د  FY 1394د 6مې میاشتې پای)
په مالي وضعیت د مدیر راپور ”،مخ .7
“ ،EC9افغانستان :د ساتیرۍ حالت ،جنوري  ،3/31/2011 ”،2011مخ .7
 ،UNDP9د افغانستان لپاره د قانون او نظم وجهی صندوق ( )LOTFAد پروژې
پرمختګ کلنی راپور  ،4/1/2015 ،2014مخونه 66–65؛ د سیګار د UNDP
د  LOTFAدرې میاشتني او کلني راپورونو تحلیل.7/19/2015 ،
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 ،UNDP9د افغانستان لپاره د قانون او نظم وجهی صندوق ( )LOTFAد پروژې
پرمختګ کلنی راپور  ،4/1/2015 ،2014مخونه 66–65؛ د سیګار د UNDP
د  LOTFAدرې میاشتني او کلني راپورونو تحلیل.7/19/2015 ،
“ ،UNDP9د  LOTFAد پرمختګ دوه میاشتنی راپور د مارچ  – 1اپریل ”،2015
 ،6/1/2015مخونه .18 ،3
 ،UNDP9د افغانستان لپاره د قانون او نظم وجهی صندوق []LOTFA
د جوالی  – 2015 ،1دسمبر ( 2016مرحله  VIIIد پروژې اسناد).6/29/2015 ،
“ ،DFAS9د مالي کال برنامې او د فرعي حسابونو جون  2015له مخې
د  AR(M) 1002تخصیص وضعیت.7/17/2015 ”،
9ملګري ملتونه ،د عمومي منشي راپور ،په افغانستان کې اوضاع او د نړیوالې سولې
او امنیت لپاره یې مفهوم ،6/10/2015 ،مخ .1
9ملګري ملتونه ،د عمومي منشي راپور ،په افغانستان کې اوضاع او د نړیوالې سولې
او امنیت لپاره یې مفهوم ،6/10/2015 ،مخ 4؛ د اروپا آزاده راډیو“ ،افغان طالبانو
د پسرلي عملیات اعالن کړل.4/22/2015 ”،
1رویټرز“ ،د افغانستان د جګړې فصل کې له هرکله ډیره ملکي مرګ ژوبله کیدی
شي5/1/2015 ”،؛ ملګري ملتونه ،د عمومي منشي راپور ،په افغانستان کې اوضاع
او د نړیوالې سولې او امنیت لپاره یې مفهوم ،3/7/2014 ،مخ .7
1د ملګرو ملتونو د رسنیو مرکز“ ،د ملګرو ملتونو استازي وژونکی برید وغانده چې
 27ملکیان پکې مړه شول.7/13/2015 ”،
1د ملګرو ملتونو د رسنیو مرکز“ ،ملګري ملتونه په جومات کې د ملکیانو په نښه کولو
مغرزانه برید غندي.7/14/2015 ”،
1د ملګرو ملتونو د رسنیو مرکز“ ،ملګري ملتونه په جومات کې د ملکیانو په نښه کولو
مغرزانه برید غندي.7/14/2015 ”،
1ملګري ملتونه ،د عمومي منشي راپور ،په افغانستان کې اوضاع او د نړیوالې سولې
او امنیت لپاره یې مفهوم ،6/10/2015 ،مخ .4
1ملګري ملتونه ،د عمومي منشي راپور ،په افغانستان کې اوضاع او د نړیوالې سولې او
امنیت لپاره یې مفهوم ،6/10/2015 ،مخ 4؛ د نیویارک ټایمز“ ،وسله والو په شمالي
افغانستان کې نهه مرستندویه کارکونکي ووژل.6/2/2015 ”،
1د یوناما تازه خبرونه“ ،ملکي مرګ ژوبله په کندوز کې د مشورتي غونډې تمرکز دی”،
.6/4/2015
1ملګري ملتونه ،د عمومي منشي راپور ،په افغانستان کې اوضاع او د نړیوالې سولې
او امنیت لپاره یې مفهوم ،6/10/2015 ،مخ 5
1اسوشیټیډ پریس“ ،د متحده ایاالتو ملکي په افغانستان کې په راکټ برید کې ومړ”،
.6/9/2015
1ملګري ملتونه ،د عمومي منشي راپور ،په افغانستان کې اوضاع او د نړیوالې سولې
او امنیت لپاره یې مفهوم ،6/10/2015 ،مخ 4؛ د اروپا آزاده راډیو“ ،افغان طالبانو
د پسرلي عملیات اعالن کړل.4/22/2015 ”،
1د نیویارک ټایمز“ ،وسله والو په شمالي افغانستان کې نهه مرستندویه کارکونکي
ووژل.6/2/2015 ”،
1د نیویارک ټایمز“ ،وسله والو په شمالي افغانستان کې نهه مرستندویه کارکونکي
ووژل.6/2/2015 ”،
1ناټو“ ،د ناټو عمومي منشي لخوا د پرانیستې یا مقدماتي ویناوې6/24/2015 ”،؛ ناټو،
“د ناټو د دفاع وزیرانو ناستې.6/24/2015 ”،
1ناټو“ ،د ناټو د دفاع وزیرانو ناستې.6/24/2015 ”،
1ناټو“ ،د ناټو عمومي منشي لخوا د پرانیستې یا مقدماتي ویناوې.6/24/2015 ”،
1فرانس پریس اژانس“ ،افغانستان د پولیسو پر مړینه پلټنه کوي.7/5/2015 ”،
1اسوشیټیډ پرس“ ،افغان چارواکي :د طالبانو په کمین کې  11سرتیري وژل شوي”،
.6/29/2015
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1طلوع نیوز“ ،ملکي مړینه په می کې کمه شوې د ترهګرو مرګ ژوبله لوړه ده،
“.6/6/2015
1طلوع نیوز“ ،د دفاع وزارت :په افغانستان کې له  40څخه تر  50پورې ولسوالۍ
د ګواښونو سره مخ دي.6/7/2015 ”،
1طلوع نیوز“ ،افغانستان د بې ساري بریدونو سره مخ دی :راپور.7/5/2015 ”،
1اشویټیډ پرس“ ،طالبانو په ختیځ کې افغان پوسته باندې برید کړی 3 ،پولیس پکې ټپیان
شوي7/8/2015 ”،؛ اسوشیټیډ پرس“ ،طالبانو  17افغانان وژلي حتی که څه هم دوی
د سولې خبرو ته ښه راغالست وایی5/4/2015 ”،؛ خامه 25“ ،ترهګر په کندهار کې
امنیتي پوستو باندې د برید کولو وروسته وژل شوي6/1/2015 ”،؛ اسوشیټیډ پرس،
“افغان چارواکي :طالبانو په برید کې  20پولیس افسر وژلي دي.6/13/2015 ”،
1اسوشیټیډ پرس“ ،د طالبانو ځان مرګي برید کونکي ،وسله والو په افغان پارلمان باندې
برید کړی.6/22/2015 ”،
1اسوشیټیډ پرس“ ،د طالبانو ځان مرګي برید کونکي ،وسله والو په افغان پارلمان باندې
برید کړی.6/22/2015 ”،
1اسوشیټیډ پرس“ ،د طالبانو ځان مرګي برید کونکي ،وسله والو په افغان پارلمان باندې
برید کړی.6/22/2015 ”،
1رویټرز“ ،د افغان عدلیه وزارت بهر بمب چاودنه کې پنځه وژل شوي ،لسګونه ټپیان
دي.5/19/2015 ”،
1رویټرز“ ،د افغان عدلیه وزارت بهر بمب چاودنه کې پنځه وژل شوي ،لسګونه ټپیان
دي.5/19/2015 ”،
1دي هیل“ ،پینټاګون د متحده ایاالتو سرتیرو وتلو په حال کې په افغانستان کې د داعش
له شتون څخه خبرتیا ورکوي.2/12/2015 ”،
1دي هیل“ ،پینټاګون د متحده ایاالتو سرتیرو وتلو په حال کې په افغانستان کې د داعش
له شتون څخه خبرتیا ورکوي2/12/2015 ”،؛  BBCنیوز“ ،په افغانستان کې د بې
پیلوټه الوتکې برید کې د داعش قوماندان عبدالروف وژل شوی.2/9/2015 ”،
1طلوع نیوز“ ،د داعش مشر او د پاکستان د تحریک طالبان پخوانی ویاند په ننګرهار
کې وژل شوی.7/9/2015 ”،
1الجزیره امریکا“ ،د افغانستان د داعش مشر د متحده ایاالتو هوای برید کې ووژل شو:
چارواکي.7/11/2015 ”،
1الجزیره امریکا“ ،د افغانستان د داعش مشر د متحده ایاالتو هوای برید کې ووژل شو:
چارواکي.7/11/2015 ”،
1یوناما ،د افغانستان لپاره د عمومي منشي ځانګړي استازي نیکوالس هیسام لخوا
د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته لنډیز.3/16/2015 ،
1د نیو یارک ټایمز“ ،افغان او طالب استازي سره په قطر کې ویني5/3/2015 ”،؛
د ساینس او نړۍ چارو په اړه د پګواش کنفرانسونه ،په افغانستان کې د امنیت په اړه
د پګواش د  2ورځنۍ ناستې راپور.5/3/2015 ،
1واشنګټن پوسټ“ ،طالبان په افغانستان کې داعش ته وایی چې هیواده بهر شي”،
.6/16/2015
1دی هیل“ ،داعش په افغانستان کې د حرکت په حال کې” .7/7/2015
1ملګري ملتونه ،د عمومي منشي راپور ،په افغانستان کې اوضاع او د نړیوالې سولې
او امنیت لپاره یې مفهوم ،6/10/2015 ،مخ 5؛ د نیو یارک ټایمز“ ،یاغي فرقو
د افغانانو زړونو او هیواد نیولو لپاره د طالبانو بستر ټکنی کړی.1/2/2015 ”،
1یوناما ،د افغانستان لپاره د عمومي منشي ځانګړي استازي نیکوالس هیسام لخوا
د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته لنډیز3/16/2015 ،؛ خامه پرس“ ،د حکمتیار
ګوند د طالبانو پروړاندې جګړه کې د داعش مالتړ کوي.7/5/2015 ”،
1ملګري ملتونه ،د عمومي منشي راپور ،په افغانستان کې اوضاع او د نړیوالې سولې
او امنیت لپاره یې مفهوم ،6/10/2015 ،مخ .5
1رویټرز“ ،د دفاع وزیر رد شو پداسې حال کې چې د طالبانو جګړه کابل ته نږدې
شوې.7/4/2015 ”،
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1خامه پرس“ ،افضل لودین د افغانستان دفاع وزارت لپاره نومول شوی دی”،
4/6/2015؛ رویټرز“ ،افغان دفاع وزیر دوه ورځې وروسته استعفا ورکړه”،
4/8/2015؛ رویټرز“ ،د دفاع وزیر رد شو پداسې حال کې چې د طالبانو جګړه کابل
ته نږدې شوې.7/4/2015 ”،
1رویټرز“ ،افغان دفاع وزیر دوه ورځې وروسته استعفا ورکړه.4/8/2015 ”،
1رویټرز“ ،افغان ولسمشر باالخره د کابینې وزیران ونومول.1/12/2015 ”،
 ،USFOR-A1د سیګار د معلوماتو غوښتنو ته ځوابونه 3/4/2015 ،او .6/15/2015
 ،USFOR-A1د سیګار د معلوماتو غوښتنو ته ځوابونه.6/15/2015 ،
 ،USFOR-A1د سیګار د معلوماتو غوښتنو ته ځوابونه.6/15/2015 ،
1د امریکا دفاع وزارت“ ،د تلپاتې خپلواکۍ عملیاتو او د خپلواکۍ ساتنې عملیاتو کې
د متحده ایاالتو د مرګ ژوبلې وضعیت.7/7/2015 ”،
1د امریکا دفاع وزارت“ ،د تلپاتې خپلواکۍ عملیاتو او د خپلواکۍ ساتنې عملیاتو کې
د متحده ایاالتو د مرګ ژوبلې وضعیت.7/7/2015 ”،
 ،USFOR-A1د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.3/4/2015 ،
 ،USFOR-A1د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.6/6/2015 ،
 ،USFOR-A1د سیګار د معلوماتو غوښتنو ته ځوابونه3/24/2015 ،12/28/2014 ،
او 6/29/2015؛  ،CSTC-Aد سیګار د معلوماتو غوښتنو ته ځوابونه،3/31/2014 ،
 7/1/2014او 10/6/2014؛  ،RSد وضاحت لپاره د سیګار غوښتنې ته ځواب،
3/14/2015؛  ،USFOR-Aد سیګار ارزونې ته ځواب4/10/2015 ،؛ د سیګار
د  ANDSFتحلیل.7/2015 ،
 ،USFOR-A1د سیګار د معلوماتو غوښتنو ته ځوابونه 3/24/2015 ،او 6/29/2015؛
 ،USFOR-Aد سیګار ارزونې ته ځواب4/10/2015 ،؛ د سیګار د  ANDSFتحلیل،
.7/2015
 ،USFOR-A1د سیګار د معلوماتو غوښتنو ته ځوابونه 3/24/2015 ،او .6/29/2015
 ،USFOR-A1د سیګار د معلوماتو غوښتنو ته ځوابونه.3/31/2015 ،
 ،USFOR-A1د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب6/29/2015 ،؛
 ،USFOR-Aد سیګار ارزونې ته ځواب.7/12/2015 ،
 ،USFOR-A1د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.3/24/2015 ،
 ،USFOR-A1د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.3/24/2015 ،
 ،USFOR-A1د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب3/11/2015 ،؛ د سیګار
د  ANDSFتحلیل.6/2015 ،
 ،USFOR-A1د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب6/6/2015 ،؛ د سیګار
د  ANDSFتحلیل.6/2015 ،
 ،USFOR-A1د سیګار ارزونې ته ځواب.7/12/2015 ،
 ،OSD-P1د سیګار ارزونې ته ځواب7/13/2015 ،؛  ،USFOR-Aد سیګار
د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.6/6/2015 ،
1د امریکا دفاع وزارت ،د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.4/1/2013 ،
 ،USFOR-A1د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب6/6/2015 ،؛ سیګار،
د  ANDSFتحلیل.6/2015 ،
 ،USFOR-A1د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب3/11/2015 ،؛  ،IJCد سیګار
د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.9/30/2013 ،
 ،USFOR-A1د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب12/29/2014 ،؛ ،OSD-P
د سیګار ارزونې ته ځواب4/13/2015 ،؛  ،USFOR-Aد سیګار ارزونې ته ځواب،
.7/12/2015
 ،USFOR-A1د سیګار د معلوماتو غوښتنو ته ځوابونه 3/11/2015 ،او 6/6/2015؛
سیګار ،د  ANDSFتحلیل.6/2015 ،
 ،USFOR-A1د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.6/6/2015 ،
 ،USFOR-A1د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب 6/6/2015 ،او .9/30/2015
 ،USFOR-A1د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځوابونه 3/11/2015 ،او 6/6/2015؛
سیګار ،د  ANDSFتحلیل.6/2015 ،
 ،USFOR-A1د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځوابونه 3/11/2015 ،او 6/6/2015؛
سیګار ،د  ANDSFتحلیل.6/2015 ،
 ،USFOR-A1د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځوابونه 3/11/2015 ،او 6/6/2015؛
سیګار ،د  ANDSFتحلیل.6/2015 ،
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 ،USFOR-A1د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځوابونه 3/11/2015 ،او 6/6/2015؛
سیګار ،د  ANDSFتحلیل.6/2015 ،
1د  RSخبرونه“ ،په سیمه کې د  ANSFهمغږي.12/16/2014 ”،
 ،USFOR-A1د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.6/6/2015 ،
 ،USFOR-A1د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.6/6/2015 ،
1پژواک افغان نیوز“ ،افغان ځواکونه قوي رهبریت ته اړتیا لري.4/22/2015 ”،
 ،RS1د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.6/6/2015 ،
 ،USFOR-A1د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب3/11/2015 ،؛  ،RSد سیګار
د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.6/6/2015 ،
1سیګار ،د  RSسره د ناستې ریکارډ.2/1/2015 ،
 ،RS1د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.6/6/2015 ،
 ،USFOR-A1د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب3/11/2015 ،؛  ،RSد سیګار
د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.6/6/2015 ،
 ،RS1د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.6/6/2015 ،
 ،RS1د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.6/6/2015 ،
 ،RS1د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب3/11/2015 ،؛  ،RSد سیګار د معلوماتو
غوښتنې ته ځواب6/6/2015 ،؛ سیګار ،د  ANDSFتحلیل.7/2015 ،
 ،RS1د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.6/6/2015 ،
 ،RS1د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.6/6/2015 ،
 ،USFOR-A1د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب12/29/2014 ،؛ ،USFOR-A
د سیګار ارزونې ته ځواب.7/12/2015 ،
 ،RS1د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.6/6/2015 ،
 ،USFOR-A1د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.12/29/2014 ،
 ،USFOR-A1د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.3/9/2014 ،
 ،USFOR-A1د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.3/24/2014 ،
 ،RS1د وضاحت لپاره د سیګار غوښتنې ته ځواب.2/6/2015 ،
1د  RSخبرونه“ ،د قاطع مالتړ ماموریت د کورنیو چارو وزارت سره د مهم بشري
پانګې ګومارلو کې مرسته کوي.6/23/2015 ”،
1د  RSخبرونه“ ،د قاطع مالتړ ماموریت د کورنیو چارو وزارت سره د مهم بشري
پانګې ګومارلو کې مرسته کوي.6/23/2015 ”،
1د  RSخبرونه“ ،د قاطع مالتړ ماموریت د کورنیو چارو وزارت سره د مهم بشري
پانګې ګومارلو کې مرسته کوي.6/23/2015 ”،
 ،USFOR-A1د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.6/9/2015 ،
 ،USFOR-A1د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.6/9/2015 ،
 ،USIP1ځانګړی راپور  ،322په افغانستان کې د پولیسو لیږد.2/2013 ،
 ،NSOCC-A1د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.6/7/2014 ،
 ،NSOCC-A1د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.6/7/2014 ،
 ،NSOCC-A1د فاکت تازه معلوماتو سیګار بیان ته ځواب،
 ،NSOCC-A2د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.6/7/2014 ،
2طلوع نیوز“ ،د جلریز جګړه د ټولو امنیتي پوستو بیرته په نیولو سره پای ته ورسیده”،
.7/4/2015
2طلوع نیوز“ ،د جلریز جګړه د ټولو امنیتي پوستو بیرته په نیولو سره پای ته ورسیده”،
.7/4/2015
2طلوع نیوز“ ،د جلریز جګړه د ټولو امنیتي پوستو بیرته په نیولو سره پای ته ورسیده”،
7/4/2015؛ واشنګټن پوسټ“ ،مک کین د مهالویش پراساس له افغانستان څخه
د سرتیرو ایستلو پروړاندې خبرداری ورکوي.7/4/2015 ”،
 ،NSOCC-A2د سیګار د معلوماتو غوښتنو ته ځوابونه 3/24/2015 ،او .6/7/2014
 ،NSOCC-A2د سیګار د معلوماتو غوښتنو ته ځوابونه.7/12/2015 ،
 ،CSTC-A2د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب6/15/2015 ،؛ ،NSOCC-A
د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.7/12/2015 ،
 ،NSOCC-A2د سیګار ارزونې ته ځواب.7/12/2015 ،
“ ،NSOCC-A2د افغان سیمه ایز پولیسو د فوکس ګروپ سروی تحلیل12/15/2014 ”،
 ،NSOCC-A2د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.6/7/2014 ،
2د نړیوالو بحرانونو ګروپ ،د افغان سیمه ایز پولیسو راتلونکی ،د آسیا راپور ،N268
.6/4/2015
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2د نړیوالو بحرانونو ګروپ ،د افغان سیمه ایز پولیسو راتلونکی ،د آسیا راپور ،N268
.6/4/2015
2د نړیوالو بحرانونو ګروپ ،د افغان سیمه ایز پولیسو راتلونکی ،د آسیا راپور ،N268
6/4/2015؛  ،NSOCC-Aد سیګار ارزونې ته ځواب.7/12/2015 ،
2د نړیوالو بحرانونو ګروپ ،د افغان سیمه ایز پولیسو راتلونکی ،د آسیا راپور ،N268
.6/4/2015
2د نړیوالو بحرانونو ګروپ ،د افغان سیمه ایز پولیسو راتلونکی ،د آسیا راپور ،N268
.6/4/2015
2د نړیوالو بحرانونو ګروپ ،د افغان سیمه ایز پولیسو راتلونکی ،د آسیا راپور ،N268
.6/4/2015
2د نړیوالو بحرانونو ګروپ ،د افغان سیمه ایز پولیسو راتلونکی ،د آسیا راپور ،N268
.6/4/2015
2د نړیوالو بحرانونو ګروپ ،د افغان سیمه ایز پولیسو راتلونکی ،د آسیا راپور ،N268
.6/4/2015
 ،CSTC-A2د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.7/1/2014 ،
 ،USFOR-A2د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.6/6/2014 ،
2آیساف“ ،د امنیت او د ځواک محافظت مسلو په اړه د افغانستان اسالمي جمهوریت
د ملي امنیت شورا دفتر او د نړیوال مرستندویه امنیتي ځواک/قوماندان ،د متحده ایاالتو
ځواکونه – افغانستان ترمینځ تفاهمنامه ،9/13/2014 ”،مخونه .7 ،3
2آیساف“ ،د امنیت او د ځواک محافظت مسلو په اړه د افغانستان اسالمي جمهوریت
د ملي امنیت شورا دفتر او د نړیوال مرستندویه امنیتي ځواک/قوماندان ،د متحده ایاالتو
ځواکونه – افغانستان ترمینځ تفاهمنامه ،9/13/2014 ”،مخونه .3-2
 ،USFOR-A2د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.6/8/2015 ،
2آیساف“ ،د امنیت او د ځواک محافظت مسلو په اړه د افغانستان اسالمي جمهوریت
د ملي امنیت شورا دفتر او د نړیوال مرستندویه امنیتي ځواک/قوماندان ،د متحده ایاالتو
ځواکونه – افغانستان ترمینځ تفاهمنامه ،9/13/2014 ”،مخ .4
2آیساف“ ،د امنیت او د ځواک محافظت مسلو په اړه د افغانستان اسالمي جمهوریت
د ملي امنیت شورا دفتر او د نړیوال مرستندویه امنیتي ځواک/قوماندان ،د متحده ایاالتو
ځواکونه – افغانستان ترمینځ تفاهمنامه ،9/13/2014 ”،مخ .4-5
“ ،DFAS2د مالي کال برنامې او د فرعي حسابونو جون  2015له مخې
د  AR(M) 1002تخصیص وضعیت.7/17/2015 ”،
 ،USFOR-A2د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.6/29/2015 ،
 ،USFOR-A2د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب6/29/2015 ،؛  ،RSد وضاحت
لپاره د سیګار غوښتنې ته ځواب3/14/2015 ،؛ سیګار ،د  ANDSFتحلیل.7/2015 ،
 ،USFOR-A2د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.6/9/2015 ،
 ،RS2د وضاحت لپاره د سیګار غوښتنې ته ځواب.2/3/2015 ،
“ ،DFAS2د مالي کال برنامې او د فرعي حسابونو جون  2015له مخې
د  AR(M) 1002تخصیص وضعیت.7/17/2015 ”،
 ،RS2د وضاحت لپاره د سیګار غوښتنې ته ځواب.2/6/2015 ،
 ،Pub. L. No. 113-162د مالي کال  2013لپاره د مدغم شوي او دوام لرونکي
تخصیصاتو قانون ،مخ .137
 ،CSTC-A2د دفاع وزارت د مالي کال  1394مالي ژمنې مکتوب.12/15/2014 ،
 ،CSTC-A2د دفاع وزارت د مالي کال  1394مالي ژمنې مکتوب.12/15/2014 ،
 ،CSTC-A2د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.6/15/2015 ،
 ،CSTC-A2د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.6/15/2015 ،
 ،CSTC-A2د دفاع وزارت د مالي کال  1394مالي ژمنې مکتوب.12/15/2014 ،
 ،CSTC-A2د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.12/15/2015 ،
 ،CSTC-A2د دفاع وزارت د مالي کال  1394مالي ژمنې مکتوب.12/15/2014 ،
 ،CSTC-A2د دفاع وزارت د مالي کال  1394مالي ژمنې مکتوب.12/15/2014 ،
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 ،CSTC-A2د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.6/15/2015 ،
“ ،DFAS2د مالي کال برنامې او د فرعي حسابونو جون  2015له مخې
د  AR(M) 1002تخصیص وضعیت.7/17/2015 ”،
 ،CSTC-A2د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.6/15/2015 ،
 ،OUSDP2د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.6/30/2015 ،
 ،CSTC-A2د سیګار د معلوماتو غوښتنو ته ځوابونه 3/24/2015 ،او .6/15/2015
 ،CSTC-A2د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.6/15/2015 ،
 ،CSTC-A2د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.6/15/2015 ،
 CSTC-A/EF5.0“ ،OSD-AT&L2ته مالتړ د افغان ملي امنیتي ځواکونو لپاره
د تقاضا پراساس عرضه او تلپاتې مدیریت پروسې رامینځته کول ”،نیټه نه لري،
په  4/29/2015ترالسه شوی.
 CSTC-A/EF5.0“ ،OSD-AT&L2ته مالتړ د افغان ملي امنیتي ځواکونو لپاره
د تقاضا پراساس عرضه او تلپاتې مدیریت پروسې رامینځته کول ”،نیټه نه لري،
په  4/29/2015ترالسه شوی.
 CSTC-A/EF5.0“ ،OSD-AT&L2ته مالتړ د افغان ملي امنیتي ځواکونو لپاره
د تقاضا پراساس عرضه او تلپاتې مدیریت پروسې رامینځته کول ”،نیټه نه لري،
په  4/29/2015ترالسه شوی.
 CSTC-A/EF5.0“ ،OSD-AT&L2ته مالتړ د افغان ملي امنیتي ځواکونو لپاره
د تقاضا پراساس عرضه او تلپاتې مدیریت پروسې رامینځته کول ”،نیټه نه لري،
په  4/29/2015ترالسه شوی.
 CSTC-A/EF5.0“ ،OSD-AT&L2ته مالتړ د افغان ملي امنیتي ځواکونو لپاره
د تقاضا پراساس عرضه او تلپاتې مدیریت پروسې رامینځته کول ”،نیټه نه لري،
په  4/29/2015ترالسه شوی.
 ،USFOR-A2د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.6/6/2015 ،
 CSTC-A/EF5.0“ ،OSD-AT&L2ته مالتړ د افغان ملي امنیتي ځواکونو لپاره
د تقاضا پراساس عرضه او تلپاتې مدیریت پروسې رامینځته کول ”،نیټه نه لري،
په  4/29/2015ترالسه شوی.
 CSTC-A/EF5.0“ ،OSD-AT&L2ته مالتړ د افغان ملي امنیتي ځواکونو لپاره
د تقاضا پراساس عرضه او تلپاتې مدیریت پروسې رامینځته کول ”،نیټه نه لري،
په  4/29/2015ترالسه شوی.
 ،CSTC-A2د دفاع وزارت د مالي کال  1394مالي ژمنې مکتوب.12/15/2014 ،
“ ،DFAS2د مالي کال برنامې او د فرعي حسابونو جون  2015له مخې
د  AR(M) 1002تخصیص وضعیت.7/17/2015 ”،
 ،CSTC-A2د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.6/15/2015 ،
 ،CSTC-A2د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب 6/15/2009،او. 3/24/2015
 ،CSTC-A2د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب6/15/2015 ،؛ او ،CSTC-A
د وضاحت لپاره د سیګار غوښتنې ته ځواب.7/1/2015 ،
 ،CSTC-A2د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.6/15/2015 ،
 ،CSTC-A2د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب6/15/2015 ،؛
 ،CSTC-Aد سیګار ارزونې ته ځواب.7/12/2015 ،
 ،CSTC-A2د سیګار ارزونې ته ځواب.7/12/2015 ،
 ،CSTC-A2د سیګار ارزونې ته ځواب.7/12/2015 ،
 ،CSTC-A2د دفاع وزارت د مالي کال  1394مالي ژمنې مکتوب.12/15/2014 ،
 ،CSTC-A2د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب6/15/2015 ،؛
 ،CSTC-Aد سیګار ارزونې ته ځواب.7/12/2015 ،
“ ،DFAS2د مالي کال برنامې او د فرعي حسابونو جون  2015له مخې
د  AR(M) 1002تخصیص وضعیت.7/17/2015 ”،
 ،CSTC-A2د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب3/24/2015 ،؛
 ،CSTC-Aد سیګار ارزونې ته ځواب.7/12/2015 ،
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 ،USFOR-A2د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.6/9/2015 ،
 ،CSTC-A2د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.6/26/2015 ،
 ،CSTC-A2د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.3/24/2015 ،
 ،CSTC-A2د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.6/26/2015 ،
2د دفاع نړۍ“ ،متحده ایاالت  C-130Hهرکولیس افغان هوای ځواک ته ورکوي”،
6/23/2015؛  ،USFOR-Aد سیګار ارزونې ته ځواب.7/12/2015 ،
 ،USFOR-A2د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.6/26/2015 ،
 ،USFOR-A2د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب6/26/2015 ،؛
د  USAFخبرونه“ ،د  A-29سوپر ټوکانوس د موډي  AFBته را رسیدلي”،
.9/26/2014
2خامه پرس MD-530“ ،چورلکی به د پنجشنبه په ورځ رسما افغان هوایی ځواک سره
یوځای شي.4/4/2015 ”،
2د امریکا دفاع وزارت ،د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.7/10/2015 ،
 ،9-AETF-A2د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب6/26/2015 ،؛
 ،NATC-Aد سیګار ارزونې ته ځواب7/8/2014 ،؛ د امریکا دفاع وزارت ،د سیګار
ارزونې ته ځواب.7/10/2015 ،
 ،USFOR-A2د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب6/26/2015 ،؛ ،USFOR-A
د سیګار ارزونې ته ځواب7/12/2015 ،؛ د امریکا دفاع وزارت ،د سیګار ارزونې
ته ځواب.7/10/2015 ،
2د امریکا دفاع وزارت ،د سیګار ارزونې ته ځواب.7/10/2015 ،
 ،USFOR-A2د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.6/26/2015 ،
 ،NSOCC-A2د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.9/30/2015 ،
 ،NSOCC-A2د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.6/26/2015 ،
 ،CSTC-A2د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب6/26/2015 ،؛ ،NSOCC-A
د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب ،3/24/2015 ،پیالټوس الوتکه ،د PC-12
د معلوماتو پاڼه4/8/2015 ،؛ د امریکا دفاع وزارت ،د سیګار ارزونې ته ځواب،
.7/10/2015
 ،NSOCC-A2د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.6/26/2015 ،
 ،NSOCC-A2د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.6/26/2015 ،
“ ،DFAS2د مالي کال برنامې او د فرعي حسابونو جون  2015له مخې
د  AR(M) 1002تخصیص وضعیت.7/17/2015 ”،
 ،USFOR-A2د سیګار د معلوماتو غوښتنو ته ځوابونه 3/24/2015 ،او 6/29/2015؛
 ،USFOR-Aد سیګار ارزونې ته ځواب 4/10/2015 ،او .7/12/2015
 ،USFOR-A2د سیګار ارزونې ته ځواب.7/12/2015 ،
2که بستونه ریزرف شي ،زده کونکي او “ناپیژندل شوي” کټګورۍ له  160,250پیلي
محاسبې منفي شي ،د  ANPځواک  155,254ته رسیږي ،که څه هم د  72بستونو
تنظیم ته اړتیا ده ترڅو د بررسۍ راپور شوې  155,182شمیره الس ته راشي.
 ،USFOR-A2د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب6/26/2015 ،؛ ،USFOR-A
د سیګار ارزونې ته ځواب.7/12/2015 ،
 ،USFOR-A2د سیګار د معلوماتو غوښتنو ته ځوابونه 3/24/2015 ،او 6/29/2015؛
 ،USFOR-Aد سیګار ارزونې ته ځواب 4/10/2015 ،او .7/12/2015
 ،USFOR-A2د سیګار د معلوماتو غوښتنو ته ځوابونه 3/24/2015 ،او 6/29/2015؛
 ،USFOR-Aد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.7/12/2015 ،
 ،USFOR-A2د سیګار ارزونې ته ځواب.7/12/2015 ،
 ،CSTC-A2د سیګار د معلوماتو غوښتنو ته ځوابونه.6/15/2015 ،
 ،USFOR-A2د سیګار د معلوماتو غوښتنو ته ځوابونه 3/24/2015 ،او .6/29/2015
 ،USFOR-A2د سیګار د معلوماتو غوښتنو ته ځوابونه.6/25/2015 ،
 ،USFOR-A2د سیګار د معلوماتو غوښتنو ته ځوابونه 3/24/2015 ،او 6/29/2015؛
 ،USFOR-Aد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.7/12/2015 ،
 ،RS2د وضاحت لپاره د سیګار غوښتنې ته ځواب.2/3/2015 ،
“ ،DFAS3د مالي کال برنامې او د فرعي حسابونو جون  2015له مخې
د  AR(M) 1002تخصیص وضعیت.7/17/2015 ”،
 ،RS3د وضاحت لپاره د سیګار غوښتنې ته ځواب.2/6/2015 ،
 ،UNDP3د افغانستان لپاره د قانون او نظم وجهی صندوق ( )LOTFAد پروژې
پرمختګ کلنی راپور  ،4/1/2015 ،2014مخونه 66–65؛ د سیګار د UNDP
د  LOTFAدرې میاشتني او کلني راپورونو تحلیل.7/19/2015 ،
3د نیویارک ټایمز“ ،افغان مشران د ملګرو ملتونو ادارې ته وایی چې د فنډونو کنټرول
پریږدي ،رسمي وینا.12/24/2014 ”،
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 ،RS3د وضاحت لپاره د سیګار غوښتنې ته ځواب2/6/2015 ،؛  ،CSTC-Aد سیګار
د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.6/15/2015 ،
 ،CSTC-A3د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.6/15/2015 ،
 ،CSTC-A3د کورنیو چارو وزارت د مالي کال  1394مالي ژمنې مکتوب،
.11/26/2014
 ،CSTC-A3د کورنیو چارو وزارت د مالي کال  1394مالي ژمنې مکتوب،
.11/26/2014
 ،CSTC-A3د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.6/15/2015 ،
3طلوع نیوز“ ،د کورنیو چارو وزارت د پولیسو د معاشاتو تمویل برنامې توسعه
اعالن کړه.6/30/2015 ”،
“ ،DFAS3د مالي کال برنامې او د فرعي حسابونو جون  2015له مخې
د  AR(M) 1002تخصیص وضعیت.7/17/2015 ”،
 ،CSTC-A3د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.6/9/2015 ،
 ،CSTC-A3د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.6/9/2015 ،
 ،SCMS3د قضیې اجرا او د اکتساب راپور.9/29/2014 ،
 ،CSTC-A3د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.6/9/2015 ،
 ،CSTC-A3د کورنیو چارو وزارت د مالي کال  1394مالي ژمنې مکتوب،
.11/26/2014
 ،CSTC-A3د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.6/15/2015 ،
 ،CSTC-A3د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.6/15/2015 ،
“ ،DFAS3د مالي کال برنامې او د فرعي حسابونو جون  2015له مخې
د  AR(M) 1002تخصیص وضعیت.7/17/2015 ”،
 ،CSTC-A3د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.6/15/2015 ،
 ،CSTC-A3د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.6/15/2015 ،
 ،CSTC-A3د سیګار د معلوماتو غوښتنو ته ځوابونه 3/24/3015 ،او 6/15/2015؛
 ،CSTC-Aد سیګار ارزونې ته ځواب.7/12/2015 ،
 ،CSTC-A3د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب6/15/2015 ،؛ ،CSTC-A
د وضاحت لپاره د سیګار غوښتنې ته ځواب.7/1/2015 ،
 ،CSTC-A3د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب6/15/2015 ،؛ د امریکا دفاع
وزارت 7000.14-R“ ،مالي مدیریت مقرره ،جلد  ،2Bڅپرکی  ”،19مخونه ،57–19
.9/2008
 ،CSTC-A3د سیګار ارزونې ته ځواب.7/12/2015 ،
 ،CSTC-A3د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب6/15/2015 ،؛
 ،CSTC-Aد سیګار ارزونې ته ځواب.7/12/2015 ،
“ ،DFAS3د مالي کال برنامې او د فرعي حسابونو جون  2015له مخې
د  AR(M) 1002تخصیص وضعیت.7/17/2015 ”،
 ،CSTC-A3د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب6/9/2015 ،؛  ،CSTC-Aد سیګار
ارزونې ته ځواب.7/12/2015 ،
 ،CSTC-A3د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب3/24/2015 ،؛ ،CSTC-A
د سیګار ارزونې ته ځواب.7/12/2015 ،
 ،USFOR-A3د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب6/11/2015 ،؛ ،USFOR-A
د سیګار ارزونې ته ځواب4/10/2015 ،؛ سیګار ،د  ANDSFتحلیل.7/2015 ،
 ،USFOR-A3د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب6/11/2015 ،؛ ،USFOR-A
د سیګار ارزونې ته ځواب4/10/2015 ،؛ سیګار ،د  ANDSFتحلیل.7/2015 ،
 ،USFOR-A3د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب6/11/2015 ،؛ ،USFOR-A
د سیګار ارزونې ته ځواب4/10/2015 ،؛ سیګار ،د  ANDSFتحلیل.7/2015 ،
 ،RS3د سیګار ارزونې ته ځواب.7/12/2015 ،
3ډیلي میل“ ،ښځینه افغان وسله واله د جنډر له ممانعتونو دبره پرواز کوي”،
.4/29/2015
3د بهرنیو چارو وزارت ،د  2015جایزه ګټونکو بیوګرافیانې ،په  7/8/2015ارزول
شوی؛ ډیلي میل“ ،ښځینه افغان وسله واله د جنډر له ممانعتونو دبره پرواز کوي”،
.4/29/2015
 ،USFOR-A3د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.6/11/2015 ،
 ،USFOR-A3د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب6/11/2015 ،؛
 ،USFOR-Aد سیګار ارزونې ته ځواب4/10/2015 ،؛ آیساف ،د سیګار د معلوماتو
غوښتنې ته ځواب12/19/2014 ،؛  ،CSTC-Aد سیګار د معلوماتو غوښتنو ته
ځوابونه 10/1/2014 ،او .6/30/2014
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 ،USFOR-A3د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب6/11/2015 ،؛ ،USFOR-A
د سیګار ارزونې ته ځواب4/10/2015 ،؛ سیګار ،د  ANDSFتحلیل.7/2015 ،
3پژواک افغان نیوز“ ،روال غني د قاطع مالتړ ماموریت د جنډر ادغام پروژو ،لګښتونو
څارنه کوي.5/23/2015 ”،
3پژواک افغان نیوز“ ،روال غني د قاطع مالتړ ماموریت د جنډر ادغام پروژو ،لګښتونو
څارنه کوي.5/23/2015 ”،
3پژواک افغان نیوز“ ،روال غني د قاطع مالتړ ماموریت د جنډر ادغام پروژو ،لګښتونو
څارنه کوي.5/23/2015 ”،
 ،Pub. L. No. 113-663د مالي کال  2014لپاره د ملي دفاع واکمنۍ قانون ،مخ 938؛
 ،CSTC-Aد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.6/15/2015 ،
3آیساف ،د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.12/19/2014 ،
 ،USFOR-A3د سیګار د معلوماتو غوښتنو ته ځوابونه3/24/2015 ،12/13/2014 ،
او 6/6/2015؛ سیګار ،د  ANDSFتحلیل.7/2015 ،
 ،USFOR-A3د سیګار د معلوماتو غوښتنو ته ځوابونه 3/15/2015 ،او .6/6/2015
 ،USFOR-A3د سیګار د معلوماتو غوښتنو ته ځوابونه 12/13/2014 ،او .6/6/2015
 ،USFOR-A3د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.6/6/2015 ،
 ،USFOR-A3د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.6/6/2015 ،
 ،USFOR-A3د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب3/24/2015 ،؛ سیګار،
د  ANDSFتحلیل.7/2015 ،
 ،USFOR-A3د سیګار د معلوماتو غوښتنو ته ځوابونه 3/24/2015 ،او 6/6/2015؛
سیګار ،د  ANDSFتحلیل.7/2015 ،
 ،USFOR-A3د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.3/15/2015 ،
 ،USFOR-A3د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.3/15/2015 ،
 ،USFOR-A3د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.3/15/2015 ،
 ،USFOR-A3د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.3/15/2015 ،
3د افغانستان لپاره د ماین پاکۍ د همغږۍ مرکز ،د افغانستان د ماین پاکۍ ()MAPA
خبرپاڼه :جنوري  ،1/2015 ،2015مخ .2
3د بهرنیو چارو وزارت ،PM/WRA ،د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب،
.6/26/2015
3د بهرنیو چارو وزارت ،PM/WRA ،د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب،
.6/26/2015
3د بهرنیو چارو وزارت ،PM/WRA ،د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب،
.12/31/2014
3واشنګټن پوسټ“ ،د مخ پر ډیریدو شمیر ماشومان په افغان خاوره کې د متحده ایاالتو
چاودیدونکي توکو له امله مړه کیږي.4/9/2015 ”،
3ملګري ملتونه ،د عمومي منشي راپور ،په افغانستان کې اوضاع او د نړیوالې سولې
او امنیت لپاره یې مفهوم ،6/10/2015 ،مخ .12
3د بهرنیو چارو وزارت ،PM/WRA ،د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب،
.6/26/2015
3د بهرنیو چارو وزارت ،PM/WRA ،د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب،
.6/26/2015
3د بهرنیو چارو وزارت ،PM/WRA ،د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب،
.6/26/2015
3د بهرنیو چارو وزارت ،PM/WRA ،د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب،
.6/26/2015
 ،USAID3د امریکا متحده ایاالتو او د ملګرو ملتونو ترمینځ د برنامې د مرستې تړون،
.4/16/2015
 ،USAID3د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.6/25/2015 ،
 ،USAID3د امریکا متحده ایاالتو او د ملګرو ملتونو ترمینځ د برنامې د مرستې تړون،
4/16/2015؛  ،USAIDد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.6/25/2015 ،
3د دې راپور  Bضمیمه وګورئ.
3سپینه ماڼۍ ،د  2015مالي کال بودجه او د فعالیت لنډیز ،د مخدره توکو د کنټرول ملي
ستراتیژۍ مل ،7/2014 ،مخ .255
 ،UNODC3د نړۍ د مخدره توکو راپور  ،v ،5/2015 ،2015مخ .41
 ،UNODC3د نړۍ د مخدره توکو راپور  ،v ،5/2015 ،2015مخ .42
 ،UNODC3د نړۍ د مخدره توکو راپور .xiv ،5/2015 ،2015
 ،UNODC3د نړۍ د مخدره توکو راپور  ،5/2015 ،2015مخ .46
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3د افغانستان لرې لید“ ،وزیر :د تریاکو سره مبارزې قانون کې بدلونونو ته اړتیا لري”،
.6/24/2015
3د افغانستان لرې لید“ ،وزیر :د تریاکو سره مبارزې قانون کې بدلونونو ته اړتیا لري”،
.6/24/2015
3پژواک افغان نیوز“ ،ولسمشر  19نوي مشاورین ګوماري.7/14/2015 ”،
3واشنګټن پوسټ“ ،د افغانستان د اپیومو کښت بې ساري دی.12/6/2006 ”،
3سیګار“ ،د سفیرانو هر یو مک کینلی ،لینډوال ،او یاماټو سره د ناستې یادوونې”،
.2/7/2015
3د بهرنیو چارو وزارت ،INL ،د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.6/25/2015 ،
3د بهرنیو چارو وزارت ،INL ،د سیګار ارزونې ته ځواب.7/10/2015 ،
3د بهرنیو چارو وزارت ،INL ،د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.6/25/2015 ،
 ،UNODC3د افغانستان د اپیومو سروی  2014ټولنیز -اقتصادي تحلیل،3/2015 ،
مخ .13
3د  SGIګلوبل ،د افغانستان د مخدره توکو کارولو ملي سروی ،5/2015 ،مخ .6
3د  SGIګلوبل ،د افغانستان د مخدره توکو کارولو ملي سروی ،5/2015 ،مخ .8
3د  SGIګلوبل ،د افغانستان د مخدره توکو کارولو ملي سروی ،5/2015 ،مخ .5
 ،UNODC3د نړۍ د مخدره توکو راپور  ،2015مخ .1
 ،CDC3د ناروغۍ خپریدو او مړینې اونۍ وار راپور“ ،حیاتي نښې :دیموګرافیک
او د مادې کاروونه د هیروین (پوډرو) استعمال کونکو په مینځ کې عام دی ــ متحده
ایاالت ،7/2015 ”2013–2002 ،مخ .2
3د  SGIګلوبل ،د افغانستان د مخدره توکو کارولو ملي سروی ،5/2015 ،مخ .5
 ،GIROA3د په ځان بسیا درک کول :اصالحاتو او نوي شوي ملګرتیا ته ژمنتیا،
.11/2014
3د بهرنیو چارو وزارت ،INL ،د سیګار ارزونې ته ځواب.7/10/2015 ،
3د بهرنیو چارو وزارت ،INL ،د سیګار ارزونې ته ځواب.7/10/2015 ،
3د بهرنیو چارو وزارت ،INL ،د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب6/25/2015 ،؛
د بهرنیو چارو وزارت ،INL ،د سیګار ارزونې ته ځواب.7/10/2015 ،
3د بهرنیو چارو وزارت ،INL ،د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب6/25/2015 ،؛
د بهرنیو چارو وزارت ،INL ،د سیګار ارزونې ته ځواب.7/10/2015 ،
3د بهرنیو چارو وزارت ،INL ،د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.6/25/2015 ،
3د بهرنیو چارو وزارت ،INL ،د تریاکو د کنټرول نړیوالې ستراتيژۍ راپور،
جلد  :Iد مخدره توکو او کیمیکل کنټرول ،3/2015 ،مخ .96
3د بهرنیو چارو وزارت ،INL ،د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.6/25/2015 ،
3د بهرنیو چارو وزارت ،INL ،د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب6/25/2015 ،؛
د بهرنیو چارو وزارت ،INL ،د سیګار ارزونې ته ځواب.7/10/2015 ،
3د بهرنیو چارو وزارت ،INL ،د سیګار ارزونې ته ځواب.7/10/2015 ،
3د بهرنیو چارو وزارت ،INL ،د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.3/27/2015 ،
 ،UNODC3د سنتیز راپور :د مخدره توکو سره د مبارزې بیالبیل رسنیز کمپاینونو
اغیزه او مؤثریت ،10/2008 ،مخ 26؛ د بهرنیو چارو وزارت ،INL ،د سیګار
ارزونې ته ځواب.7/10/2015 ،
4د بهرنیو چارو وزارت ،INL ،د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.6/25/2015 ،
4د بهرنیو چارو وزارت ،INL ،د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.3/27/2015 ،
4د بهرنیو چارو وزارت ،INL ،د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.6/25/2015 ،
4د بهرنیو چارو وزارت ،INL ،د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.6/25/2015 ،
4د  GMGمدیریت مشورت ،د افغانستان اسالمي جمهوریت د تریاکو سره مبارزې
وزارت د خطر ارزولو عامه مالي مدیریت ،4/2015 ،مخ .8
4د  GMGمدیریت مشورت ،د افغانستان اسالمي جمهوریت د تریاکو سره مبارزې
وزارت د خطر ارزولو عامه مالي مدیریت ،4/2015 ،مخ .28
4د بهرنیو چارو وزارت ،INL ،د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.6/25/2015 ،
 ،UNODC/MCN4په افغانستان کې د تریاکو له مینځه وړو تاییدولو په اړه راپور،
 ،6/1/2015مخ .95
4د بهرنیو چارو وزارت ،INL ،د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.6/25/2015 ،
4د بهرنیو چارو وزارت ،INL ،د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.6/25/2015 ،
4د بهرنیو چارو وزارت ،INL ،د سیګار ارزونې ته ځواب.7/10/2015 ،
4د بهرنیو چارو وزارت ،INL ،د سیګار ارزونې ته ځواب.10/14/2015 ،
4د بهرنیو چارو وزارت ،INL ،د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.6/25/2015 ،
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4د بهرنیو چارو وزارت ،INL ،د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.6/25/2015 ،
4د بهرنیو چارو وزارت ،INL ،د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.6/25/2015 ،
4د بهرنیو چارو وزارت ،INL ،د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.6/25/2015 ،
4ویکټوریا ګرینفیلډ ،کیت کرین ،et al ،په سهلي افغانستان کې د تریاکو کښت کمول،
 ،2015مخ .214
4ویکټوریا ګرینفیلډ ،کیت کرین ،et al ،په سهلي افغانستان کې د تریاکو کښت کمول،
 ،2015مخ .215
4ویکټوریا ګرینفیلډ ،کیت کرین ،et al ،په سهلي افغانستان کې د تریاکو کښت کمول،
 ،2015مخ .215
4ویکټوریا ګرینفیلډ ،کیت کرین ،et al ،په سهلي افغانستان کې د تریاکو کښت کمول،
 ،2015مخ .215
4وانډا فیلباب – براون ،اسانه خالصون شتون نلري :په افغانستان کې د مخدره توکو
او تریاکو سره د مبارزې پالیسیانې ،2015 ،مخ .1
4سپینه ماڼۍ ،د  2015مالي کال بودجه او د فعالیت لنډیز ،د مخدره توکو د کنټرول ملي
ستراتیژۍ مل ،7/2014 ،مخ .255
4سپینه ماڼۍ ،د  2015مالي کال بودجه او د فعالیت لنډیز ،د مخدره توکو د کنټرول ملي
ستراتیژۍ مل ،7/2014 ،مخ .248
4د بهرنیو چارو وزارت ،INL ،د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.6/25/2015 ،
4د بهرنیو چارو وزارت ،INL ،د  INLد  2013مالي کال برنامه او بودجې الرښود،
مخونه .158 ،153
4د بهرنیو چارو وزارت ،INL ،د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.6/25/2015 ،
4د بهرنیو چارو وزارت ،INL ،د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.6/25/2015 ،
4د بهرنیو چارو وزارت ،INL ،د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.6/25/2015 ،
4د بهرنیو چارو وزارت ،INL ،د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.6/25/2015 ،
 ،USAID4د کندهار د خواړو زون درې میاشتنی راپور (جنوري – مارچ ،)2015
 ،)sic( 4/31/2015مخ 1؛  ،USAIDد سیګار ارزونې ته ځواب.7/12/2015 ،
 USAID“ ،USAID4د متحده ایاالتو قراردادونو السته راوړو څخه نړیواله هوساینه
او پراختیا (موسسه) تعلیق کړې ده.1/26/2015 ”،
4واشنګټن پوسټ USAID“ ،په عراق او افغانستان کې خپل ترټولو لوی غیر انتفاعي
قراردادي IRD ،تعلیق کړ1/26/2015 ”،؛  ،USAIDد سیګار ارزونې ته ځواب،
.7/12/2015
 ،USAID4د سیګار ارزونې ته ځواب.7/12/2015 ،
 ،USAID4د سیګار ارزونې ته ځواب.7/12/2015 ،
 ،USAID4د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.6/25/2015 ،
 ،USAID4د کندهار د خواړو زون درې میاشتنی راپور (جنوري – مارچ ،)2015
 ،)sic( 4/31/2015مخ .2
 ،USAID4د سیګار ارزونې ته ځواب.4/12/2015 ،
 ،USAID4د سیګار ارزونې ته ځواب.1/12/2015 ،
 ،USAID4د سیګار ارزونې ته ځواب.7/12/2015 ،
 ،USAID4د کرنې سیمه ایزې پراختیا برنامه – سهیل د  FY2015ربع ،II
 ،4/30/2015مخ .6
 ،USAID4د کرنې سیمه ایزې پراختیا برنامه – سهیل د  FY2015ربع ،II
 ،4/30/2015مخ .7-6
4ای.کیتلی ،ټي.لیالنډ“ ،et al ،پارا – وترنري متخصصین او د کیفیت پراختیا،
د ټولنې میشته د ځان ټیکاو خدماتRevue scientifique et technique ”،
(د ایپیزوتیکس نړیوال دفتر) ،2004 ،مخ 225؛  ،USAIDد کرنې سیمه ایزې پراختیا
برنامه – سهیل د  FY2015ربع  ،4/30/2015 ،IIمخونه .31 ،7
 ،USAID4د سیګار ارزونې ته ځواب.4/12/2015 ،
 ،USAID4د کرنې سیمه ایزې پراختیا برنامه ( – )RADPشمال د  FY2015ربع ،2
.4/30/2015
 ،USAID4د کرنې سیمه ایزې پراختیا برنامه  -لویدیز ( )RADP-Wد FY2015
ربع  1راپور – له اکتوبر څخه تر دسمبر  2014پورې ،1/30/2015 ،مخ 5؛
 ،USAIDد سیګار ارزونې ته ځواب 4/12/2015 ،او .7/12/2015
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 ،USAID4د کرنې سیمه ایزې پراختیا برنامه  -لویدیز ( )RADP-Wد FY2015
ربع  –1له جنوري څخه تر مارج  2015پورې ،4/30/2015 ،مخ .2
 ،USAID4د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب3/30/2015 ،؛  ،USAIDد سیګار
ارزونې ته ځواب.4/12/2015 ،
 ،USAID4د  6/30/2015پورې د پایپ الین تحلیل درې میاشتنی راپور،
.7/12/2015
 ،USAID4سوداګریزه باغداري او د کرنیز بازار موندنې برنامه ( )CHAMPدرې
میاشتنی راپور جنوري – مارچ  ،2015مخ .3
 ،USAID4د سیګار ارزونې ته ځواب.7/12/2015 ،
 ،USAID4سوداګریزه باغداري او د کرنیز بازار موندنې برنامه ( )CHAMPدرې
میاشتنی راپور جنوري – مارچ  ،2015مخونه .5 ،3
 ،USAID4سوداګریزه باغداري او د کرنیز بازار موندنې برنامه ( )CHAMPدرې
میاشتنی راپور جنوري – مارچ  ،2015مخونه .3
 ،USAID4د سیګار ارزونې ته ځواب.4/12/2015 ،
 ،USAID4سوداګریزه باغداري او د کرنیز بازار موندنې برنامه ( )CHAMPدرې
میاشتنی راپور جنوري – مارچ  ،2015مخ .4
 ،USAID4سوداګریزه باغداري او د کرنیز بازار موندنې برنامه ( )CHAMPدرې
میاشتنی راپور جنوري – مارچ  ،2015مخ .4
 ،USAID4سوداګریزه باغداري او د کرنیز بازار موندنې برنامه ( )CHAMPدرې
میاشتنی راپور جنوري – مارچ  ،2015مخ .5
 ،USAID4د  6/30/2015پورې د پایپ الین تحلیل درې میاشتنی راپور،
.7/12/2015
 ،USAID4د شمال ،ختیځ او لویدیز لپاره د اقتصاد پرمخ وړو هڅونکي بدیلونه
 (IDEA-NEW) FY2015ربع  ،4/30/2015 ،2مخ 5؛ ،USAID
د  6/30/2015پورې د پایپ الین تحلیل درې میاشتنی راپور.7/12/2015 ،
 ،USAID4د شمال ،ختیځ او لویدیز لپاره د اقتصاد پرمخ وړو هڅونکي بدیلونه
 (IDEA-NEW) FY2015ربع  ،4/30/2015 ،2مخ 5؛
 ،USAID4د شمال ،ختیځ او لویدیز لپاره د اقتصاد پرمخ وړو هڅونکي بدیلونه
 (IDEA-NEW) FY2015ربع  ،4/30/2015 ،2مخ 6-5؛
 ،USAID4د شمال ،ختیځ او لویدیز لپاره د اقتصاد پرمخ وړو هڅونکي بدیلونه
 (IDEA-NEW) FY2015ربع  ،4/30/2015 ،2مخ 6؛
4ډیویډ مینسفیلډ ،د آپیومو تولید باندې د  IDEA-NEWاغیزې ارزول ،ننګرهار :د یوې
قضیې مطالعه ،1/11/2015 ،مخ .73
4ډیویډ مینسفیلډ ،د آپیومو تولید باندې د  IDEA-NEWاغیزې ارزول ،ننګرهار :د یوې
قضیې مطالعه ،1/11/2015 ،مخ .6
4ډیویډ مینسفیلډ ،د آپیومو تولید باندې د  IDEA-NEWاغیزې ارزول ،ننګرهار :د یوې
قضیې مطالعه ،1/11/2015 ،مخ .7
 ،USAID4د  6/30/2015پورې د پایپ الین تحلیل درې میاشتنی راپور،
.7/12/2015
4د امریکا دفاع وزارت ،د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب6/29/2015 ،؛ د امریکا
دفاع وزارت ،د سیګار ارزونې ته ځواب.7/8/2015 ،
4د امریکا دفاع وزارت ،د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب6/29/2015 ،؛ د امریکا
دفاع وزارت ،د سیګار ارزونې ته ځواب.7/8/2015 ،
4د امریکا دفاع وزارت ،د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.6/29/2015 ،
4د امریکا دفاع وزارت ،په افغانستان کې د امنیت او ثبات ډیرولو په اړه راپور،
 ،6/2015مخ .91
4د امریکا دفاع وزارت ،د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.6/29/2015 ،
4د امریکا دفاع وزارت ،د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.6/29/2015 ،
4د امریکا دفاع وزارت ،د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.6/29/2015 ،
4د بهرنیو چارو وزارت ،INL ،د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.6/25/2015 ،
4د بهرنیو چارو وزارت ،INL ،د سیګار ارزونې ته ځواب.7/10/2015 ،
4د بهرنیو چارو وزارت ،INL ،د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.6/25/2015 ،
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4د نیویارک ټایمز“ ،د افغان پارلمان موده د ټاکنو جنجالي ځنډ وروسته وغزول
شوه6/19/2015 ”،؛ د افغانستان اسالمي جمهوریت دولت اساسي قانون ،ماده ،83
.1/26/2004
4د بهرنیو چارو وزارت ،SRAP ،د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.6/25/2015 ،
4د بهرنیو چارو وزارت ،SRAP ،د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.6/25/2015 ،
4طلوع نیوز“ ،غني په پارلمان د طالبانو وژونکی برید وغانده.6/22/2015 ”،
4طلوع نیوز“ ،پارلمان سټانکزي د دفاع وزارت لپاره رایه ورنکړه7/4/2015 ”،؛
طلوع نیوز“ ،دانش د کلیدي بستونو لپاره پارلمان ته نوماندان معرفي کړل”،
.7/1/2015
4د بهرنیو چارو وزارت (افغان)“ ،د سولې عالي شورا رسمي چارواکو او د افغان
طالبانو تحریک ترمینځ د سولې خبرو اترو لومړۍ رسمي ناستې په اړه مطبوعاتي
اعالمیه.7/8/2015 ”،
4طلوع نیوز“ ،د کابل پالوی په اسالم آباد کې د سولې خبرو لپاره طالبانو سره ویني”،
.7/7/2015
4والسټریټ ژورنال“ ،افغان دولت ،طالبان د لوړې کچې خبرې پیلوي.7/8/2015 ”،
4طلوع نیوز“ ،د اسالم آباد خبرې د سولې السته راوړو په لور حیاتي ګام :پالوی”،
.7/9/2015
4طلوع نیوز“ ،غني په خوست کې :د طالبانو سره راتلونکې خبرې په درې اونیو کې”،
.7/15/2015
4رویټرز“ ،د طالبانو انټرنیټي مقاله د سولې خبرې ردوي ،مګر کابل خوشبین دی”،
.7/9/2015
4رویټرز“ ،د طالبانو مشر مال عمر پیغام د افغان سولې پروسې په ګټه7/15/2015 ”،؛
والسټریټ ژورنال“ ،د طالبانو مشر د افغان سولې خبرو مالتړ وکړ.7/15/2015 ”،
4د نړۍ د قضا پروژه ،د قانون حاکمیت شاخص  ،6/2/2015 ،2015مخونه .57 ،6
4سیګار ،د متحده ایاالتو کانګرس ته درې میاشتنی راپور،1/30/2015 ،
مخونه 123‑122؛ د بهرنیو چارو وزارت ،SRAP ،د سیګار ارزونې ته ځواب،
.7/15/2015
4ملګري ملتونه ،د عمومي منشي راپور ،په افغانستان کې اوضاع او د نړیوالې سولې
او امنیت لپاره یې مفهوم ،6/10/2015 ،مخ .15
4د افغانستان د تحلیل ګرانو شبکه“ ،د ملي یووالي حکومت معامله (بشپړ متن)”،
.9/21/2014
4د بهرنیو چارو وزارت ،SRAP ،د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.6/25/2015 ،
4د بهرنیو چارو وزارت ،SRAP ،د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب3/26/2015 ،؛
پژواک“ ،د ټاکنیزو اصالحاتو کمیسون رییسن او غړي وګومارل شول.7/16/2015 ”،
4طلوع نیوز“ ،د ټاکنیزو اصالحاتو کمیسون د عبدهللا په موافقت په کار پیل وکړ”،
.7/23/2015
4د جګړې او سولې لپاره انسټیټیوټ راپور“ ،افغانان نوي پیژند پاڼو ته لیواله ده”،
.3/4/2015
 ،ODG ،USAID4د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب ،3/26/2015 ،د بهرنیو
چارو وزارت ،SRAP ،د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.3/26/2015 ،
 ،ODG ،USAID4د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.3/26/2015 ،
4د بهرنیو چارو وزارت ،SRAP ،د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.6/25/2015 ،
4طلوع نیوز“ ،غني د پیژند پاڼو برنامې د ګړندي کولو په لټه کې دی ،د برنامې عامه
انځور ته وده ورکوي.7/6/2015 ”،
4ملګري ملتونه ،د عمومي منشي راپور ،په افغانستان کې اوضاع او د نړیوالې سولې
او امنیت لپاره یې مفهوم ،6/10/2015 ،مخ .3
5طلوع نیوز“ ،سرور دانش پارلمان ته د کابینې  16نوماندان ورپیژني.4/1/2015 ”،
5د بهرنیو چارو وزارت ،SRAP ،د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.6/25/2015 ،
5طلوع نیوز“ ،دانش د کلیدي بستونو لپاره پارلمان ته نوماندان معرفي کړل”،
.7/1/2015
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5طلوع نیوز“ ،پارلمان سټانکزي د دفاع وزارت لپاره رایه ورنکړه7/4/2015 ”،؛
طلوع نیوز“ ،پارلمان سترې محکمې لپاره د افغانستان لومړۍ ښځینه نومانده رد کړه”،
.7/8/2015
5طلوع نیوز“ ،پارلمان سترې محکمې لپاره د افغانستان لومړۍ ښځینه نومانده رد کړه”،
.7/8/2015
5د بهرنیو چارو وزارت ،SRAP ،د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.6/25/2015 ،
5د نیویارک ټایمز“ ،افغان ولسمشر دوهمه ښځینه والي وګومارله.6/28/2015 ”،
 ،OPPD ،USAID5د سیګار ارزونې ته ځواب.10/13/2014 ،
“ ،GIROA5اعالمیه :د کنفرانس پایلې ،مرستې او برخه اخیستنې،1/28/2010 ”،
مخ 5؛ “د ټوکیو اعالمیه :له لیږد څخه تر بدلون پورې په افغانستان کې په ځان بسیا
لپاره ملګرتیا7/8/2012 ”،؛  ،OPPD ،USAIDد سیګار ارزونې ته ځواب،
10/13/2014؛ د افغانستان په اړه د لندن کنفرانس“ ،افغانستان او نړیواله ټولنه:
اصالحاتو او نوي شوي ملګرتیا ته ژمنتیا :اعالمیه.12/4/2014 ”،
 ،USAID5د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.7/12/2015 ،
 ،USAID5د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.7/12/2015 ،
5د بهرنیو چارو وزارت“ ،حقیقت پاڼه :د متحده ایاالتو او افغانستان د ستراتیژیکې ملګرتیا
پیاوړي کول.3/24/2015 ”،
 ،Pub. L. No: 113-2355د مدغم شوي او نور دوام لرونکي تخصیصاتو
قانون ،2015 ،برخه سي – د امریکا دفاع وزارت د تخصیصاتو قانون،2015 ،
.12/16/2014
5سپینه ماڼۍ“ ،حقیقت پاڼه :د والز غونډه ـ په افغانستان کې د ناټو بدلیدونکی رول”،
9/4/2014؛  ،OSD-Pد سیګار ارزونې ته ځواب.4/13/2015 ،
5د بهرنیو چارو وزارت مشران او د افغانستان دولت او د ناټو په مشرۍ د نړیوال امنیت
مرستندویه ځواک (آیساف) ته مرسته کونکي ملتونه“ ،د افغانستان په اړه د شیکاګو
غونډې اعالمیه5/21/2012 ”،؛  ،OSD-Pد سیګار ارزونې ته ځواب.4/13/2015 ،
5سپینه ماڼۍ“ ،حقیقت پاڼه :د والز غونډه ـ په افغانستان کې د ناټو بدلیدونکی رول”،
9/4/2014؛ د فدرال ریزرف والیانو هییت“ ،د بهرني اسعارو د تبادلې نرخ ــ
 H.10اونۍ وار.9/8/2014 ”،
5د امریکا دفاع وزارت ،د افغانستان لپاره د قانون او نظم وجهی صندوق ()LOTFA
ته مرستې په اړه د ګډ امنیتي لیږد قومانده – افغانستان ( )CSTC-Aاو د ملګرو
ملتونو د پراختیا برنامې ( )UNDPترمینځ د  2015مالي کال د ژمنې مکتوب،
 ،3/19/2015مخ .1
“ ،CSTC-A5د افغانستان لپاره د قانون او نظم وجهی صندوق رییس ته لیک”،
12/19/2013؛  ،CSTC-Aد سیګار ارزونې ته ځواب.4/10/2015 ،
 ،OSD-P5د سیګار ارزونې ته ځواب.1/13/2015 ،
5د نیویارک ټایمز“ ،افغان مشران د ملګرو ملتونو ادارې ته وایی چې د فنډونو کنټرول
پریږدي ،رسمي وینا.12/24/2014 ”،
5طلوع نیوز“ ،د کورنیو چارو وزارت د پولیسو د معاشاتو تمویل برنامې توسعه اعالن
کړه.6/30/2015 ”،
5سیګار ،د متحده ایاالتو کانګرس ته درې میاشتنی راپور ،1/30/2015 ،مخ .128
5د امریکا دفاع وزارت ،د کورنیو چارو وزارت ( )MoIمالي کال  (FY) 1394بودجې
ته د ګډ امنیتي لیږد قومانده – افغانستان ( )CSTC-Aژمنه ،11/26/2014 ،مخ 2؛
د امریکا دفاع وزارت ،د دفاع وزارت ( )MoDمالي کال  (FY) 1394بودجې ته د ګډ
امنیتي لیږد قومانده – افغانستان ( )CSTC-Aژمنه ،12/3/2014 ،مخ .2
 ،OPPD ،USAID5د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.12/30/2013 ،
 ،OPPD ،USAID5د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.12/30/2013 ،
“ ،USAID5د افغانستان د بیارغونې وجهی صندوق ).8/26/2013 ”،(ARTF
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“ ،USAID5د متحده ایاالتو حکومت د افغانستان لپاره د آسیا پراختیایی بانک د زیربنا
فنډ ته  105میلیون ډالر ورکړي دي.3/18/2014 ”،
 ،OPPD ،USAID5د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.12/30/2013 ،
 ،OPPD ،USAID5د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.12/29/2013 ،
5د بهرنیو چارو وزارت ،SRAP ،د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب،
6/25/2015؛ سیګار ،د متحده ایاالتو کانګرس ته درې میاشتنی راپور،4/30/2015 ،
مخونه .128–127
 ،OPPD ،USAID5د سیګار ارزونې ته ځواب7/9/2015 ،؛ سیګار ،د متحده ایاالتو
کانګرس ته درې میاشتنی راپور ،4/30/2015 ،مخونه .128–127
5د بهرنیو چارو وزارت ،SRAP ،د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.6/25/2015 ،
 ،CSTC-A5د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.3/23/2015 ،
 ،CSTC-A5د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.4/4/2015, 7/1/2015 ،
 ،CSTC-A5د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.4/4/2015 ،
 ،OPPD ،USAID5د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.6/25/2015 ،
 ،CSTC-A5د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.3/23/2015 ،
 ،CSTC-A5د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.6/15/2015 ،
 ،CSTC-A5د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.3/23/2015 ،
 ،CJ8 ،CSTC-A5د مالي مدیریت د څارنې ( )FMOبرخه ،میاشتنی راپور :د مارچ
میاشتې پای  ،4/25/2015 ،2015مخ .16
 ،CSTC-A5د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.9/29/2014 ،
 ،CSTC-A5د سیګار ارزونې ته ځواب.4/10/2015 ،
5د امریکا دفاع وزارت ،د دفاع وزارت ( )MoDمالي کال  (FY) 1394بودجې ته د ګډ
امنیتي لیږد قومانده – افغانستان ( )CSTC-Aژمنه ،12/3/2014 ،مخ .2
5د امریکا دفاع وزارت ،د کورنیو چارو وزارت ( )MoIمالي کال  (FY) 1394بودجې
ته د ګډ امنیتي لیږد قومانده – افغانستان ( )CSTC-Aژمنه ،11/26/2014 ،مخ .2
5د امریکا دفاع وزارت ،د دفاع وزارت ( )MoDمالي کال  (FY) 1394بودجې ته د ګډ
امنیتي لیږد قومانده – افغانستان ( )CSTC-Aژمنه ،12/3/2014 ،مخ .67
5د امریکا دفاع وزارت ،د کورنیو چارو وزارت ( )MoIمالي کال  (FY) 1394بودجې
ته د ګډ امنیتي لیږد قومانده – افغانستان ( )CSTC-Aژمنه ،11/26/2014 ،مخ .50
5د امریکا دفاع وزارت ،د کورنیو چارو وزارت ( )MoIمالي کال  (FY) 1394بودجې
ته د ګډ امنیتي لیږد قومانده – افغانستان ( )CSTC-Aژمنه ،11/26/2014 ،مخ 18؛
د امریکا دفاع وزارت ،د دفاع وزارت ( )MoDمالي کال  (FY) 1394بودجې ته د ګډ
امنیتي لیږد قومانده – افغانستان ( )CSTC-Aژمنه ،12/3/2014 ،مخ .22
5سیګار ،د متحده ایاالتو کانګرس ته درې میاشتنی راپور ،1/30/2015 ،مخ .127
5خامه پرس“ ،غني د دفاع وزارت سونګ توکو قرارداد کې د  215میلیون ډالرو درغلۍ
د پلټنې امر وکړ.2/1/2015 ”،
 ،CSTC-A5د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.6/15/2015 ،
 ،CSTC-A5د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.3/23/2015 ،
 ،CSTC-A5د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.6/15/2015 ،
5عامه ملي راډیو“ ،ټرانسکریپټ :د  NPRمرکه د ولسمشر اشرف غني سره”،
3/23/2015؛ د ولسمشر اداري دفتر ،د تدارکاتو قانون ځینې مادو کې د تعدیالتو په اړه
د اسالمي جمهوریت افغانستان ولسمشر لخوا قانوني امر.2/10/2015 ،
 ،CJ8 ،CSTC-A5د مالي مدیریت د څارنې ( )FMOبرخه ،میاشتنی راپور :د مارچ
میاشتې پای  ،4/25/2015 ،2015مخ .4
 ،CSTC-A5د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.6/15/2015 ،
 ،CSTC-A5د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.3/23/2015 ،
 ،CSTC-A5د سیګار ارزونې ته ځواب.7/12/2015 ،
5سیګار“ ،د معلوماتو غوښتنې لیک :د افغان ملي پولیسو د ګرځنده پیسو پیلوټ برنامې
ځواب ”،ځانګړې پروژه  ،5/28/2014 ،14-61-SPمخونه 5-4 ،1؛ سیګار ،د افغان
ملي پولیس :د متحده ایاالتو تمویل شوي معاشاتو ورکړې په کلني ډول له  300میلیون
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ډالرو څخه ډیر د یو څه تایید شوي معلوماتو یا د تلفیق شوي معلوماتو له مخې دي،
د تفتیش راپور  ،1/7/2015 ،15-26-ARمخ .4
 ،CSTC-A5د سیګار ارزونې ته ځواب.7/12/2015 ،
 ،CSTC-A5د سیګار ارزونې ته ځواب.7/12/2015 ،
 ،CSTC-A5د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.6/15/2015 ،
 ،OPPD ،USAID5د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب9/29/2014 ،؛ د بهرنیو
چارو وزارت ،SCA ،د سیګار ارزونې ته ځواب.10/14/2014 ،
5د بهرنیو چارو وزارت ،SRAP ،ته ځواب.3/26/2015 ،
5د بهرنیو چارو وزارت ،SRAP ،ته ځواب.6/25/2015 ،
 ،OPPD ،USAID5د سیګار ارزونې ته ځواب.4/12/2015 ،
5د روغتیا لپاره د مدیریت علوم“ ،په افغانستان کې د رهبریت ،مدیریت او حکومتولۍ
پروژه7/15/2013 ”،؛  ،OSSD ،USAIDد سیګار ارزونې ته ځواب.4/14/2014 ،
“ ،USAID5تعاوني تړون لمبر  ،AID-306-A-13-00001د ښځو چارو وزارت
د نهادي جوړښت او واکمن کولو پروژه ) ،12/20/2012 ”،(MOREمخونه .30–29
 ،OPPD ،USAID5د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.6/30/2014 ،
5نړیوال بانک“ ،د  ARTFمدیر د  2015جون تر  21پورې (د  FY 1394د 6مې
میاشتې پای) په مالي وضعیت راپور ،6/21/2015 ”،مخ .6
 ،OPPD ،USAID5د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.9/29/2014 ،
5نړیوال بانک“ ،د پلي کولو وضعیت او د پایلو تسهیالتو لپاره د افغانستان د ظرفیت
جوړولو پایلې ،4/2015 ”،مخ .2
5نړیوال بانک“ ،د پلي کولو وضعیت او د پایلو تسهیالتو لپاره د افغانستان د ظرفیت
جوړولو پایلې ،4/2015 ”،مخ .1-2
5نړیوال بانک“ ،د پلي کولو وضعیت او د پایلو تسهیالتو لپاره د افغانستان د ظرفیت
جوړولو پایلې ،4/2015 ”،مخ .2
5د بهرنیو چارو وزارت ،SRAP ،د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب6/25/2015 ،؛
د افغانستان اسالمي جمهوریت دولت اساسي قانون ،ماده .1/26/2004 ،83
5د بهرنیو چارو وزارت ،SRAP ،د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.6/25/2015 ،
5طلوع نیوز“ ،ابراهیمي د وکیالنو د کاري مودې غزولو په اړه د غني د ویناو په اړه
غږیږي.6/17/2015 ”،
5د بهرنیو چارو وزارت ،SRAP ،د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.6/25/2015 ،
5د بهرنیو چارو وزارت ،SRAP ،د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب6/25/2015 ،؛
 ،ODG ،USAIDد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.6/25/2015 ،
 ،ODG ،USAID5د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.6/25/2015 ،
 ،ODG ،USAID5د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.6/25/2015 ،
“ ،USAID5قرارداد لمبر ”،AID-OAA-I-12-00003/AID-306-TO-13-00004
 ،3/28/2013مخ .9
5چیرني ریسرچ‘ ،د خلکو غږ ته غوږ نیول’ :د مقننه قوې په اړه د افغانانو څرګندونې،
معلوماتو ته السرسی ،او د ښځو د حقونو ساتنه کول ،6/2015 ،مخونه .5–4
 ،ODG ،USAID5د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.6/25/2015 ،
 ،USAID5د افغانستان لپاره د متحده ایاالتو بهرنۍ مرسته :د فعالیت وروسته د مدیریت
پالن  ،10/2010 ،2015–2011مخونه .25 ،10–9
 ،OPPD ،USAID5د سیګار ارزونې ته ځواب7/14/2014 ،؛ ،OPPD ،USAID
د سیګار ارزونې ته ځواب.10/13/2014 ،
5سیګار ،په مهمو سیمو کې د ثبات ( )SIKAبرنامې :د  16میاشتو او  47میلیون
ډالرو مصرف کولو وروسته USAID ،د الزمي برنامې اهداف ندي پوره کړي،
د تفتیش راپور  ،7/2013 ،16-13مخ .3
5سیګار ،په مهمو سیمو کې د ثبات ( )SIKAبرنامې :د  16میاشتو او  47میلیون
ډالرو مصرف کولو وروسته USAID ،د الزمي برنامې اهداف ندي پوره کړي،
د تفتیش راپور  ،7/2013 ،16-13مخ .7 ،18
 ODG ،USAID5او  ،OPPDد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.6/25/2015 ،
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 ،IOM5د ټولنې د یووالي نوښت درې میاشتنی راپور ،جنوري – مارچ ،2015
 ،3/2015مخ .1
 ،IOM5د ټولنې د یووالي نوښت درې میاشتنی راپور ،جنوري – مارچ ،2015
 ،3/2015مخ .7
 ،ODG ،USAID5د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.6/25/2015 ،
 ،ODG ،USAID5د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.6/25/2015 ،
5تترا تیک ،په افغانستان کې د سیمه ایزو ادارو پیاوړي کولو نوښت ( )ISLAپروژې
میاشتنی راپور ،فبروري .ii ،3/15/2015 ،2015
5تترا تیک ،په افغانستان کې د سیمه ایزو ادارو پیاوړي کولو نوښت ( )ISLAپروژې
میاشتنی راپور ،فبروري ii ،3/15/2015 ،2015؛  ،ODG ،USAIDد سیګار
ارزونې ته ځواب.4/12/2015 ،
 ،ODG ،USAID5د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.6/25/2015 ،
 ،DAI5د افغانستان امید او پراختیا لپاره قوي مرکزونه ( :)SHAHARمیاشتنی راپور
فبروري  ،3/15/2015 ،2015مخ .4
 ،ODG ،USAID5د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.6/25/2015 ،
5ملګري ملتونه ،د عمومي منشي راپور ،په افغانستان کې اوضاع او د نړیوالې سولې
او امنیت لپاره یې مفهوم ،6/10/2015 ،مخ .3
5طلوع نیوز“ ،لومړی باید د طالبانو دمخه پاکستان سره سوله وشي :غني.6/10/2015 ”،
5ملګري ملتونه ،د عمومي منشي راپور ،په افغانستان کې اوضاع او د نړیوالې سولې او
امنیت لپاره یې مفهوم ،6/10/2015 ،مخ .3
6طلوع نیوز“ ،لومړی باید د طالبانو دمخه پاکستان سره سوله وشي :غني.6/10/2015 ”،
6د نیویارک ټایمز“ ،ویل کیږي طالب مشران د افغان چارواکو سره کتنه کوي”،
7/7/2015؛ طلوع نیوز “د کابل پالوي په اسالم آباد کې د سولې خبرو لپاره د طالبانو
سره کتل کوي.7/7/2015 ”،
6د بهرنیو چارو وزارت (افغان)“ ،د سولې عالي شورا رسمي چارواکو او د افغان
طالبانو تحریک ترمینځ د سولې خبرو اترو لومړۍ رسمي ناستې په اړه مطبوعاتي
اعالمیه.7/8/2015 ”،
6طلوع نیوز“ ،د اسالم آباد خبرې د سولې السته راوړو په لور حیاتي ګام :پالوی”،
.7/9/2015
6رویټرز“ ،د طالبانو مشر مال عمر پیغام د افغان سولې پروسې په ګټه7/15/2015 ”،؛
والسټریټ ژورنال“ ،د طالبانو مشر د افغان سولې خبرو مالتړ وکړ.7/15/2015 ”،
6ملګري ملتونه ،د عمومي منشي راپور ،په افغانستان کې اوضاع او د نړیوالې سولې
او امنیت لپاره یې مفهوم ،6/10/2015 ،مخ 3؛ کوټا -راموسینا ،په افغانستان کې
د امنیت په اړه پګواش  2ورځنۍ ناستې راپور ،5/3/2015 ،مخونه .2–1
6اسوشیټیډ پرس“ ،افغان طالبانو او ښځینه وکیالنو په اوسلو کې غیر رسمي خبرې
وکړې.6/5/2015 ”،
6طلوع نیوز“ ،چارواکي د اوسلو خبرو په اړه هیله مند دي ،مګر د لومړني طبیعت باندې
تاکید کوي.6/16/2015 ”،
6طلوع نیوز“ ،محقق په اوسلو کې د طالبانو سره کتلو وروسته شکونه لري”،
.6/22/2015
6د بهرنیو چارو وزارت ،POLMIL ،د سیګار ارزونې ته ځواب.1/14/2014 ،
6د بهرنیو چارو وزارت ،SRAP ،د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.6/26/2015 ،
6د بهرنیو چارو وزارت ،SRAP ،د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.6/26/2015 ،
6د بهرنیو چارو وزارت ،SRAP ،د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.6/26/2015 ،
 ،ODG ،USAID6د سیګار ارزونې ته ځواب.7/12/2015 ،
 ،ODG ،USAID6د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب6/25/2015 ،؛
 ،ODG ،USAIDد سیګار ارزونې ته ځواب.7/12/2015 ،
 ،ODG ،USAID6د سیګار ارزونې ته ځواب.7/12/2015 ،
6سیګار ،د افغانستان عدلي سیکتور مالتړ :د بهرنیو چارو وزارت برنامې غوره مدیریت
او قوي څار ته اړتیا لري ،د تفتیش راپور  ،1/2014 ،26-14مخ .1

د امریکا متحده ایالتونو کانګرس لپاره رپورټ
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6د بهرنیو چارو وزارت ،INL ،د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.3/27/2015 ،
6د بهرنیو چارو وزارت ،INL ،د سیګار ارزونې ته ځواب.10/14/2015 ،
“ ،IDLO6د افغانستان د عدلي روزنې د لیږد برنامې ( )JTTPبهرنۍ مینځمهاله ارزونه
( ،11/10/2014 ”،)2014–2013مخ .16
6د بهرنیو چارو وزارت ،INL ،د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.3/27/2015 ،
6د بهرنیو چارو وزارت ،INL ،د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.3/27/2015 ،
 ،IDLO6په افغانستان کې د لیږد بشپړول :د عدلي روزنې د انتقال برنامه IDLO ،د دوه
اونیو راپور ،6/10/2015 ،مخ .15
 ،ODG ،USAID6د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب6/25/2015 ،؛ سیګار،
د متحده ایاالتو کانګرس ته درې میاشتنی راپور ،10/30/2014 ،مخ .155
 ،ODG ،USAID6د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.6/25/2015 ،
6طلوع نیوز“ ،د حقیقت موندلو ډلې د فرخندې قضیې په اړه توضیحي راپور خپور کړ”،
.4/2/2015
6د  BBCنیوز“ ،په کابل کې د اوباشانو لخوا د فرخندې وژل کیدو په اړه الریونونه
راپورته شوي دي3/24/2015 ”،؛ الس اینجلس ټایمز“ ،افغان چارواکي وایی چې
د قاریدلي جمعیت لخوا وژل شوې میرمنې قرآن ندی سوځولی.3/22/2015 ”،
6طلوع نیوز AGO“ ،د فرخندې د قضیې پلټلو لپاره نور وخت غواړي.4/11/2015 ”،
 ،ODG ،USAID6د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.6/25/2015 ،
 ،ODG ،USAID6د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.6/25/2015 ،
6د  BBCنیوز“ ،افغان محکمې د فرخندې قضیې پورې اړوند د مرګ محکومیتونه لغوه
کړي.7/2/2015 ”،
6طلوع نیوز“ ،د استیناف غوښتنې پریکړې په تعقیب غني د فرخندې قضیه له سره
ارزوي.7/5/2015 ”،
6د بهرنیو چارو وزارت ،INL ،د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب6/25/2015 ،؛
د بهرنیو چارو وزارت ،INL ،د سیګار ارزونې ته ځواب.7/10/2015 ،
6د بهرنیو چارو وزارت ،INL ،د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب6/25/2015 ،؛
د بهرنیو چارو وزارت ،INL ،د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.3/27/2015 ،
6د متحده ایاالتو کانګرس“ ،د افغانستان اسالمي جمهوریت ولسمشر جاللت مآب
محمد اشرف غني وینا اوریدو ته ګډه غونډه.3/25/2015 ”،
6د بهرنیو چارو وزارت ،INL ،د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب6/25/2015 ،؛
د بهرنیو چارو وزارت ،INL ،د سیګار ارزونې ته ځواب.7/10/2015 ،
6طلوع نیوز“ ،دانس پارلمان ته د مهمو بستونو لپاره نوماندان ورپیژني.7/1/2015 ”،
6د بهرنیو چارو وزارت ،INL ،د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.6/25/2015 ،
6د بهرنیو چارو وزارت ،INL ،د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.6/25/2015 ،
 ،CSTC-A6د سیګار ارزونې ته ځواب.4/10/2015 ،
6د بهرنیو چارو وزارت ،INL ،د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.6/15/2015 ،
6د بهرنیو چارو وزارت ،INL ،د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.6/15/2015 ،
6د بهرنیو چارو وزارت ،INL ،د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.6/15/2015 ،
6د بهرنیو چارو وزارت ،INL ،د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.6/15/2015 ،
6د بهرنیو چارو وزارت ،INL ،د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.6/15/2015 ،
 ،ODG ،USAID6د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.6/25/2015 ،
6د بهرنیو چارو وزارت ،INL ،د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.6/25/2015 ،
“ ،MEC6خبرپاڼه MEC :په بهرنیو چارو وزارت کې د ګومارنې پراخه بې نظمي
او شخصي کړنې موندلي.6/3/2015 ”،
“ ،MEC6خبرپاڼه :افغانستان یو وار بیا د غیرمؤثر او مفسد بیوروکراسي په واسطه
ناتوانه ــ قرباني شو.6/3/2015 ”،
 ،ODG ،USAID6د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.6/25/2015 ،
 ،ODG ،USAID6د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.6/25/2015 ،
 ،ODG ،USAID6د سیګار ارزونې ته ځواب.7/12/2015 ،
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6طلوع نیوز“ ،د دولت لوړ رتبه چارواکو تراوسه خپلې پانګې ندي راجستر کړي”،
.7/3/2015
 ،ODG ،USAID6د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب6/25/2015 ،؛ د بهرنیو
چارو وزارت ،INL ،د سیګار ارزونې ته ځواب.7/10/2015 ،
6طلوع نیوز“ ،د متحده ایاالتو جنرال په امنیتي نهادونو کې د فساد کمیدو په اړه مثبت
اند لري.4/4/2015 ”،
 ،CSTC-A6د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.6/15/2015 ،
 ،CSTC-A6د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.6/15/2015 ،
6د امریکا دفاع وزارت ،EF2 ،د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.9/29/2014 ،
6د امریکا دفاع وزارت ،ګډ او ایتالف عملیاتي تحلیل ( ،)JCOAد ګډو کارمندانو
فرقه ( J-7د ګډ ځواک پراختیا) ،د فساد ضد/فساد سره مبارزې عملي کولو مطالعه،
 ،2/28/2014مخونه .34–33
 ،CSTC-A6د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.6/15/2015 ،
 ،CSTC-A6د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب6/15/2015 ،؛
 ،CSTC-Aد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.3/23/2015 ،
 ،CSTC-A6د سیګار ارزونې ته ځواب.7/12/2015 ،
 ،CSTC-A6د سیګار ارزونې ته ځواب.7/12/2015 ،
 ،CSTC-A6د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.6/15/2015 ،
 ،CSTC-A6د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب6/15/2015 ،؛
 ،CSTC-Aد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.7/12/2015 ،
6د بهرنیو چارو وزارت ،PRM ،د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.6/25/2015 ،
6د بهرنیو چارو وزارت ،PRM ،د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.6/25/2015 ،
6د بهرنیو چارو وزارت ،PRM ،د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.6/25/2015 ،
6ملګري ملتونه ،د عمومي منشي راپور ،په افغانستان کې اوضاع او د نړیوالې سولې
او امنیت لپاره یې مفهوم ،6/10/2015 ،مخ .11
6د بهرنیو چارو وزارت ،PRM ،د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.6/25/2015 ،
6د بهرنیو چارو وزارت ،PRM ،د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.6/26/2015 ،
“ ،USAID6د افغانستان هڅولو په اړه د متحده ایاالتو د سولې انسټیټیوټ کې د رییس
راجیو شاه ویناوې.7/18/2013 ”،
 USAID“ ،USAID6افغان میرمنو او انجونو لپاره اوږدمهاله ژمنه په الره اچوي”،
.11/8/2014
 ،OPPD ،USAID6د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.6/25/2015 ،
 ،OPPD ،USAID6د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب6/25/2015 ،؛
 ،USAIDد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.7/12/2015 ،
.USAID, OPPD, response to SIGAR data call, 6/25/20156
6د دې راپور  Bضمیمه وګورئ.
6د مالیه وزارت ،میاشتني مالي خبرونه ،میاشت 6/5/2015 ،1394 ،4؛ د مالیه
وزارت ،میاشتني مالي خبرونه ،میاشت .5/4/2015 ،1394 ،3
6خزانه ،د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.6/25/2015 ،
 ،IMF6د  IMFاداري رییس د افغانستان اسالمي جمهوریت لپاره د کارمندانو نظارت
شوې برنامه تصویب کړه.6/2/2015 ،
 ،ADB6لرې لید  ،3/2015 ،2015مخ .6
6نړیوال بانک ،د افغانستان د اقتصاد تازه معلومات ،4/2015 ،مخونه .19 ،5
 ،ADB6لرې لید  ،3/2015 ،2015مخ .168
6د امریکا دفاع وزارت ،په افغانستان کې د امنیت او ثبات لوړولو په اړه راپور،
 ،6/2015مخ .95
6نړیوال بانک ،د افغانستان د اقتصاد تازه معلومات ،4/2015 ،مخ .8
6نړیوال بانک ،د افغانستان د اقتصاد تازه معلومات ،4/2015 ،مخ .21-20 ،7-6
6نړیوال بانک ،د افغانستان د اقتصاد تازه معلومات ،4/2015 ،مخ .9
6نړیوال بانک ،د افغانستان د اقتصاد تازه معلومات ،4/2015 ،مخ .22 ،12
6د مالیه وزارت ،میاشتني مالي خبرونه ،میاشت .6/5/2015 ،1394 ،4
6نړیوال بانک ،د افغانستان د اقتصاد تازه معلومات ،4/2015 ،مخونه 22 ،13-12؛
 ،ADBلرې لید  ،3/2015 ،2015مخ .169
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6نړیوال بانک ،د افغانستان د اقتصاد تازه معلومات ،4/2015 ،مخ .5
6د مالیه وزارت ،د مالي وضعیت کنټرول کولو ته د مرستې لپاره غوښتنه،
.10/17/2014
6د مالیه وزارت ،د ملي بودجې اسناد 1394 ،مالي کال ،1/28/2015 ،مخ .8
6نړیوال بانک ،د افغانستان د اقتصاد تازه معلومات ،4/2015 ،مخ .14
 ،ADB6لرې لید  ،3/2015 ،2015مخ .169
6طلوع نیوز“ ،د مالیه وزارت د مالیاتو راټولولو کې ناکامي مني ځکه چې ملیاردونه
افغانۍ ال الدرکه دي.7/6/2015 ”،
6د مالیه وزارت ،میاشتني مالي خبرونه ،میاشت 6/5/2015 ،1394 ،4؛ د مالیه وزارت،
میاشتني مالي خبرونه ،میاشت .5/4/2015 ،1394 ،3
6د مالیه وزارت ،میاشتني مالي خبرونه ،میاشت 6/5/2015 ،1394 ،4؛
6نړیوال بانک ،د افغانستان د اقتصاد تازه معلومات ،4/2015 ،مخ .20
 ،IMF6مطبوعاتي اعالمیه لمبر  ،15/247د  IMFاداري رییس د افغانستان اسالمي
جمهوریت لپاره د کارمندانو نظارت شوې برنامه تصویب کړه.6/2/2015 ،
7خزانه ،د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب6/25/2015 ،؛  ،IMFد افغانستان
اسالمي جمهوریت د کارمندانو نظارت شوی برنامه ،5/7/2015 ،مخ .5
 2014 ،IMF7ماده  IVد مشاورتي کارمندانو راپور؛ مطبوعاتي اعالمیه؛ او د افغانستان
اسالمي جمهوریت لپاره اجرایوي رییس لخوا بیان.5/2014 ،
 ،MOF7د مالي وضعیت کنټرول ته مرستې لپاره غوښتنه.10/17/2014 ،
7سیګار“ ،د معلوماتو د غوښتنې لیک :د افغان ګمرکونو عواید؛ د CENTCOM
او  CSTC-Aلپاره پوښتنې3/5/2015 ،SIGAR-15-37-SP ”،؛ سیګار” ،د معلوماتو
د غوښتنې لیک :د افغان ګمرکونو عواید؛ د متحده ایاالتو کابل سفارت لپاره پوښتنه”،
3/5/2015 ،SIGAR-15-38-SP؛ سیګار” ،د معلوماتو د غوښتنې لیک :د افغان
ګمرکونو عواید؛ د  USAIDلپاره پوښتنه.3/5/2015 ،SIGAR-15-39-SP ”،
7سیګار ،افغان ګمرکونه :د متحده ایاالتو برنامو ځينې بریاوې درلودې ،مګر ننګوونې
به د افغانستان لپاره د عاید پیاوړي سرچینې په حیث د ګمرکونو عواید محدود کړي،
د تفتیش راپور .4/15/2014 ،14-47-AR
7د بهرنیو اړیکو شورا“ ،افغان ولسمشر اشرف غني د خپل دولت سیاسي او اقتصادي
لومړیتوبونو په اړه غږیږي.3/27/2015 ”،
7طلوع نیوز“ ،دولت د سوداګرۍ دقیق ارقام نلري.10/30/2014 ”،
7نړیوال بانک ،د افغانستان د اقتصاد تازه معلومات ،10/2014 ،مخ .2
7د بهرنیو چارو وزارت“ ،د افغان ګمرکونو عواید په اړه د معلوماتو غوښتنې لیک
ته ځواب( ،د سیګار د معلوماتو غوښتنې لیک  SP-15-38نیټه مارچ ”،)2015 ،5
.3/24/2015
 ،USAID7د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.12/28/2014 ،
“ ،USAID7د افغان ګمرکونو عواید په اړه د معلوماتو غوښتنې لیک ته ځواب،
(د سیګار د معلوماتو غوښتنې لیک  SP-15-39نیټه مارچ .3/19/2015 ”،)2015 ،5
 ،USAID7د افغانستان د سوداګرۍ او عاید ( )ATARپروژه ،قرارداد لمبر
 ،AID‑OAA-I-12-00035کلنی راپور ،نومبر  – 2013 ،7نومبر ،2014 ،6
.2/14/2015
 ،USAID7د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب12/28/2014 ،؛ “ ،USAIDد افغان
ګمرکونو عواید په اړه د معلوماتو غوښتنې لیک ته ځواب( ،د سیګار د معلوماتو
غوښتنې لیک  SP-15-39نیټه مارچ .3/19/2015 ”،)2015 ،5
“ ،USAID7د افغان ګمرکونو عواید په اړه د معلوماتو غوښتنې لیک ته ځواب،
(د سیګار د معلوماتو غوښتنې لیک  SP-15-39نیټه مارچ .3/19/2015 ”،)2015 ،5
 ،USAID7د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب12/28/2014 ،؛ د بهرنیو چارو
وزارت“ ،د افغان ګمرکونو عواید په اړه د معلوماتو غوښتنې لیک ته ځواب( ،د سیګار
د معلوماتو غوښتنې لیک  SP-15-38نیټه مارچ .3/24/2015 ”،)2015 ،5
7د امریکا دفاع وزارت“ ،د افغان ګمرکونو عواید په اړه د معلوماتو غوښتنې لیک
ته ځواب( ،د سیګار د معلوماتو غوښتنې لیک  SP-15-38نیټه مارچ ”،)2015 ،5
 4/7/2015او .4/8/2015
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 ،IMF7مطبوعاتي اعالمیه لمبر  ،15/247د  IMFاداري رییس د افغانستان اسالمي
جمهوریت لپاره د کارمندانو نظارت شوې برنامه تصویب کړه6/2/2015 ،؛ خزانه،
د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.3/27/2015 ،
7خزانه ،د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب3/27/2015 ،؛  ،IMFد افغانستان
اسالمي جمهوریت د کارمندانو نظارت شوی برنامه ،5/7/2015 ،مخ .13
 ،IMF7د افغانستان اسالمي جمهوریت د کارمندانو نظارت شوی برنامه،
 ،5/7/2015مخ .15
7د بهرنیو چارو وزارت ،د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب6/26/2015 ،؛ د مالیه
وزارت ،میاشتني مالي خبرونه ،میاشت 6/5/2015 ،1394 ،4؛  ،IMFد افغانستان
اسالمي جمهوریت د کارمندانو نظارت شوی برنامه ،5/7/2015 ،مخونه .47 ،42
7خزانه ،د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.6/25/2015 ،
7د کانګرس درې میاشتني“ ،ولسمشر غني د کانګرس ګډې غونډې پروړاندې وینا کوي”،
3/25/2015؛ د بهرنیو اړیکو شورا“ ،افغان ولسمشر اشرف غني د خپل دولت سیاسي
او اقتصادي لومړیتوبونو په اړه غږیږي3/27/2015 ”،؛  ،GIROAپه ځان بسیا درک
کول :اصالحاتو او نوې شوي ملګرتیا ته ژمنتیا ،د افغانستان په اړه لندن کنفرانس لپاره
چمتو شوې پاڼه.12/2014 ،
7اروپایی کمیسون ،د سوداګرۍ لپاره عالي ریاست ،اروپایی اتحادیه ،د افغانستان سره
د توکو سوداګري.4/10/2015 ،
7نړیوال بانک ،د افغانستان د اقتصاد تازه معلومات ،4/2015 ،مخونه 16–15؛ ،ADB
لرې لید  ،3/2015 ،2015مخ .299
7نړیوال بانک ،د افغانستان د اقتصاد تازه معلومات ،4/2015 ،مخونه .16–15
 2014 ،IMF7ماده  IVد مشاورتي کارمندانو راپور؛ مطبوعاتي اعالمیه؛ او
د افغانستان اسالمي جمهوریت لپاره اجرایوي رییس لخوا بیان.5/2014 ،
 ،IMF7د افغانستان اسالمي جمهوریت د کارمندانو نظارت شوی برنامه،5/7/2015 ،
مخونه 31 ،28 ،21؛  ،IMFد نړۍ اقتصادي لرې لید ،4/2015 ،مخ .191
 ،IMF7د افغانستان اسالمي جمهوریت د کارمندانو نظارت شوی برنامه،5/7/2015 ،
مخونه 28
7نړیوال بانک ،د سهیلي آسیا اقتصادي تمرکز ،منی  ،2014مخ 30؛  ،UNDPد بشري
مقاومت په لور :د اقتصادي بې ثباتۍ عصر کې د  MDGپرمختګ پیاوړي کول،
د صادراتو وابسطه ګي او د صادراتو تمرکز ،12/9/2011 ،مخ .24
7نړیوال بانک ،د صادراتو د سیالۍ شبکه ،د صادراتو روندونه او د سوداګرۍ
د جوړښت شاخصونه ،په  10/7/2014خپور شوی.
 ،IMF7د افغانستان اسالمي جمهوریت د کارمندانو نظارت شوی برنامه،5/7/2015 ،
مخونه .28
 2014 ،IMF7ماده  IVد مشاورتي کارمندانو راپور؛ مطبوعاتي اعالمیه؛ او
د افغانستان اسالمي جمهوریت لپاره اجرایوي رییس لخوا بیان ،5/2014 ،مخ 44؛
خزانه ،د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب10/1/2014 ،؛ خزانه ،د سیګار ارزونې
ته ځواب.10/9/2014 ،
 ،USAID7د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.12/28/2014 ،
 ،USAID7د افغانستان د سوداګرۍ او عاید پروژه ،میاشتنی راپور ،می ،2015 ،31-1
.6/9/2015
 ،USAID7د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.7/12/2015 ،
 ،IMF7د افغانستان اسالمي جمهوریت د کارمندانو نظارت شوی برنامه،5/7/2015 ،
مخونه .6
 ،IMF7افغانستان :د ځان بسیا او هوساینې رامینځته کولو لپاره اصالحات ،د اتالنتیک
شورا ته پریزینټیشن6/11/2015 ،؛  ،IMFد افغانستان اسالمي جمهوریت د کارمندانو
نظارت شوی برنامه ،5/7/2015 ،مخونه .14
 ،IMF7د افغانستان اسالمي جمهوریت د کارمندانو نظارت شوی برنامه،5/7/2015 ،
مخونه .11
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7نړیوال بانک ،د افغانستان د اقتصاد تازه معلومات ،4/2015 ،مخونه .18–17
7د بهرنیو چارو وزارت ،د تریاکو کنټرول نړیوالې ستراتیژۍ راپور ،جلد .3/2015 ،II
 ،ADB7لرې لید  ،3/2015 ،2015مخ .168
 ،ADB7لرې لید  ،3/2015 ،2015مخ .73-71
7د بهرنیو چارو وزارت ،د تریاکو کنټرول نړیوالې ستراتیژۍ راپور ،جلد .3/2015 ،II
7خزانه ،د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب6/25/2015 ،؛ د بهرنیو چارو وزارت،
“د متحده ایاالتو او افغانستان د ستراتیژیکې ملګرتیا پیاوړي کول.3/24/2015 ”،
7خزانه ،د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.6/25/2015 ،
7خزانه ،د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.6/25/2015 ،
7د بهرنیو چارو وزارت ،د تریاکو کنټرول نړیوالې ستراتیژۍ راپور ،جلد .3/2015 ،II
7خزانه ،د سیګار ارزونې ته ځواب 7/10/2015 ،او .4/10/2015
7د بهرنیو چارو وزارت ،د تریاکو کنټرول نړیوالې ستراتیژۍ راپور ،جلد ،II
 ،3/2015مخ .60
7د بهرنیو چارو وزارت ،د تریاکو کنټرول نړیوالې ستراتیژۍ راپور ،جلد ،3/2015 ،II
مخ .60-59
“ ،FATF7د نړیوال  AML/CFTاجابت ته وده ورکول :روانه پروسه6/26/2015 ”،؛
“ ،FATFد  FATFد هراړخیزې ناستې السته راوړنې ،بریسبین 26–24 ،جون ”،2015
6/26/2015؛ خزانه ،د سیګار ارزونې ته ځواب.4/10/2015 ،
“ ،FATF7د نړیوال  AML/CFTاجابت ته وده ورکول :روانه پروسه،2/14/2014 ”،
 2/27/2015 ،10/24/2014 ،6/27/2014او .6/26/2015
7ولسي جرګه“ ،د پیسو مینځلو مخنیوي قانون مسودې اړوند د دولت تعدیالت د ولسي
جرګې لخوا رد شول6/29/2015 ”،؛ طلوع نیوز“ ،وکیالنو د پیسو مینځلو مخنیوي
قانون کې بدلونونه رد کړل.6/29/2015 ”،
 ،DOJ7د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.6/29/2015 ،
7د فساد سره مبارزې نظارت او ارزونې ګډه خپلواکه کمیټه ،پای ته نا رسیدلې
سوداګري :د کابل بانک په اړه تعقیبي راپور ،10/2/2014 ،مخونه .30 ،28
 ،GIROA7د ولسمشر دفتر“ ،ولسمشر غني د کابل بانک د سپیناوي کمیټې د ناستې
مشري کوي.6/22/2015 ”،
 ،GIROA7د ولسمشر دفتر“ ،ولسمشر غني د کابل بانک د سپیناوي کمیټې د ناستې
مشري کوي.6/22/2015 ”،
7طلوع نیوز“ ،د کابل بانک د سپیناوي کمیټې رییس او معاون نیول شوي”،
.6/23/2015
7طلوع نیوز“ ،لوی څارنوالۍ د کابل بانک  150متخلفینو په سفر بندیز لګولی ،او پانګې
یې کنګل کړي.7/6/2015 ”،
 ،DOJ7د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.6/29/2015 ،
 ،DOJ7د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب6/29/2015 ،؛ د بهرنیو چارو وزارت،
د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.6/26/2015 ،
 ،DOJ7د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.6/29/2015 ،
7د بهرنیو چارو وزارت ،د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب6/26/2015 ،؛ د بهرنیو
چارو وزارت“ ،د امریکا دفاع وزیر اشتون کارتر ،افغان ولسمشر اشرف غني ،او افغان
اجرایه رییس عبدهللا عبدهللا ګډ مطبوعاتي کنفرانس.3/23/2015 ”،
7د بهرنیو چارو وزارت“ ،د امریکا دفاع وزیر اشتون کارتر ،افغان ولسمشر اشرف
غني ،او افغان اجرایه رییس عبدهللا عبدهللا ګډ مطبوعاتي کنفرانس3/23/2015 ”،؛
د بهرنیو چارو وزارت“ ،د متحده ایاالتو او افغانستان ستراتیژیکې ملګرتیا پیاوړي
کول ،3/24/2015 ”،د  SRAPډانیل فیلډمن ،د  USAIDد افغانستان او پاکستان چارو
دفتر لپاره د مدیر الري سیمپلر معاون“ ،د افغانستان ولسمشر اشرف غني او اجرایه
رییس عبدهللا عبدهللا واشګنټن ته د سفر لوست.3/27/2015 ”،
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7د بهرنیو چارو وزارت ،د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب6/26/2015 ،؛ د بهرنیو
چارو وزارت“ ،د امریکا دفاع وزیر اشتون کارتر ،افغان ولسمشر اشرف غني ،او افغان
اجرایه رییس عبدهللا عبدهللا ګډ مطبوعاتي کنفرانس.3/23/2015 ”،
7طلوع نیوز“ ،وزیر وایی د کان کیندلو قراردادونه به له سره وارزول شي”،
.2/20/2015
 ،OEGI ،USAID7د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.6/25/2015 ،
7سیګار ،د افغانستان د منرالونو ،تیلو او ګاز صنعت :غیرلدې چې د متحده ایاالتو ادارې
د شوي پانګوونو ټیکاو لپاره الس په عمل شي 488 ،میلیون ډالر تمویل په خطر کې
دی ،د تفتیش راپور .4/2015 ،55-15
7نړیوال بانک ،د افغانستان د اقتصاد تازه معلومات ،4/2015 ،مخ .22
7د مالیه وزارت ،کلنی مالي راپور  ،6/6/2015 ،1393مخ 12؛ د مالیه وزارت ،د ملي
بودجې اسناد 1393 ،مالي کال ،2/1/2014 ،مخ .47
7د مالیه وزارت ،د ملي بودجې اسناد 1394 ،مالي کال.1/28/2015 ،
7د مالیه وزارت ،میاشتني مالي خبرونه ،میاشت 6/5/2015 ،1394 ،4؛ د مالیه
وزارت ،میاشتني مالي خبرونه ،میاشت .5/4/2015 ،1394 ،3
7نړیوال بانک ،د افغانستان د اقتصاد تازه معلومات ،4/2015 ،مخ .22
7د بهرنیو چارو وزارت ،د سیګار د معلوماتو غوښْتنې ته ځواب6/26/2015 ،؛
ولسي جرګه“ ،ولسي جرګه د کانونو وزیر او د تریاکو سره مبارزې وزیر پوښتي”،
.6/3/2015
 – SDNRP“ ،MOMP7د کانونو او پطرولیم وزارت  ،PMUد تر دې دمه پرمختګ
راپور.11/2014 ”،
“ ،MOMP7د عینک مسو کان د داوطلبۍ اړوند اجرایی لنډیز ”،په 6/26/2015
خپور شوی.
7د مالیه وزارت ،د ملي بودجې اسناد 1393 ،مالي کال ،2/1/2014 ،مخ .47
“ ،MOMP7د جاللت مآب کانونو او پطرولیم وزیر مطبوعاتي کنفرانس.5/25/2015 ”،
“ ،MOMP7د افغانستان د کانونو او پطرولیم وزارت د حاجیګک اوسپنې کان داوطلبۍ
ګټونکی اعالن کړ6/23/2012 ”،؛ “ ،MOMPد جاللت مآب کانونو او پطرولیم وزیر
مطبوعاتي کنفرانس.5/25/2015 ”،
7نړیوال بانک ،د افغانستان د هیواد لنډ انځور ،10/2014 ،مخ .7
 ،USIP7د افغانستان مخ پرودې کان کیندلو بډایه توب ،1/2015 ،مخ 9؛ طلوع نیوز،
“تحلیل :په افغانستان کې تر  2,000پورې غیرقانوني د کان کیندلو ساحې دي”،
.6/24/2015
 ،OEGI ،USAID7د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته راپور.6/25/2015 ،
7ملګري ملتونه ،د تحلیلي مالتړ او بندیزونو د نظارت ډلې راپور ،2/2/2015 ،مخ 4؛
سیګار ،د افغانستان د منرالونو ،تیلو او ګاز صنعت :غیرلدې چې د متحده ایاالتو ادارې
د شوي پانګوونو ټیکاو لپاره الس په عمل شي 488 ،میلیون ډالر تمویل په خطر کې
دی ،د تفتیش راپور  ،4/2015 ،55-15مخ .3
7ملګري ملتونه ،د تحلیلي مالتړ او بندیزونو د نظارت ډلې راپور ،2/2/2015 ،مخ .11
 ،OEGI ،USAID7د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته راپور.6/25/2015 ،
 ،USAID7د افغان ثبات لپاره د کانونو پانګوونه او پراختیا ( ،)MIDASد پرمختګ
میاشتنی راپور ،می .6/5/2015 ،2015
 ،TFBSO7د سیګار د معلوماتو غوښتنو ته ځوابونه 9/30/2013 ،او .12/30/2013
“ ،MOMP7د تیلو او ګازو سرچینې ”،په  7/14/2014خپور شوی؛ ،MOMP
“قراردادونه ،هایدروکاربنونه ”،په  7/14/2014خپور شوی.
 ،TFBSO7د سیګار ارزونې ته ځواب10/9/2014 ،؛ د  BICالیانس مجله،
“د  WBIانرژي بیټس :د پالنټ کښینول ترڅو په  2014کې په کار پیل وشي ،ځانګړې
بڼه ”،په  10/9/2014خپور شوی.
“ ،ACCI7د افغانستان لومړۍ تصفیه خونه پرانیستل شوه.8/25/2013 ”،
7نړیوال بانک ،د افغانستان د اقتصاد تازه معلومات ،4/2015 ،مخ .10
7نړیوال بانک ،د افغانستان د اقتصاد تازه معلومات ،4/2015 ،مخ .10
7نړیوال بانک ،د افغانستان د اقتصاد تازه معلومات ،4/2015 ،مخ 10؛ ،TFBSO
د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.12/29/2014 ،
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7نړیوال بانک ،افغانستان :د هیواد لنډ انځور.3/2014 ،
 ،USAID7د سیګار د معلوماتو غوښتنو ته ځوابونه 9/30/2013 ،او .12/31/2013
 ،USAID7د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.6/25/2014 ،
“ ،MOMP7د شبرغان ګاز بریښنا کارځای جوړولو لپاره یو  MOUالسلیک شو”،
.5/16/2015
 ،OEGI ،USAID7د سیګار د معلوماتو غوښتنو ته ځوابونه،12/28/2014 ،
 ،3/26/2015او 6/25/2015؛  ،USAIDد شبرغان د ګازو تولید فعالیت،
 SGGAد کنستلو میاشتني پرمختګ راپور ،می  – 1می .6/3/2015 ،2015 ،31
 ،USAID7د شبرغان د ګازو تولید فعالیت SGGA ،د کنستلو میاشتني پرمختګ راپور،
می  – 1می .6/3/2015 ،2015 ،31
 ،USAID7د شبرغان د ګازو تولید فعالیت SGGA ،د کنستلو میاشتني پرمختګ
راپور ،می  – 1می .6/3/2015 ،2015 ،31
8نړیوال بانک ،د افغانستان د اقتصاد تازه معلومات ،4/2015 ،مخ .22
 ،USAID8د سیګار ارزونې ته ځواب.7/12/2015 ،
 ،USAID8د سیګار ارزونې ته ځواب.7/12/2015 ،
 ،USAID8د سیګار د معلوماتو غوښتنو ته ځوابونه 9/30/2013 ،او 6/25/2015؛
 ،USAIDد سیګار ارزونې ته ځواب.7/14/2014 ،
8ملګري ملتونه ،د عمومي منشي راپور ،په افغانستان کې اوضاع او د نړیوالې سولې
او امنیت لپاره یې مفهوم ،6/10/2015 ،مخ .7
8نړیوال بانک ،افغانستان :د هیواد لنډ انځور ،10/2014 ،مخ 6؛  ،CIAد نړۍ حقیقت
کتاب ،د ساحې لیست کول :ښاري سیمه ،په  10/6/2014خپور شوی.
8نړیوال بانک ،د افغانستان اسالمي دولت ،هراړخیز پرمختګ ته الرې ،راپور لمبر:
.3/2014 ،ACS8228
8نړیوال بانک ،د افغانستان د اقتصاد تازه معلومات ،4/2015 ،مخ .23
8د بهرنیو چارو وزارت“ ،د متحده ایاالتو او افغانستان د ستراتیژیکې ملګرتیا پیاوړي
کول.3/24/2015 ”،
8د بهرنیو چارو وزارت ،د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب6/26/2015 ،؛
د بهرنیو چارو وزارت ،د سیګار ارزونې ته ځواب7/15/2015 ،؛  ،USAIDد سیګار
د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.6/25/2015 ،
 ،USAID8د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.12/28/2014 ،
8د امریکا دفاع وزارت ،د سیګار ارزونې ته ځواب.7/14/2009 ،
 ،USAID8د سیګار ارزونې ته ځواب.4/12/2009 ،
 ،USAID8د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب7/1/2013 ،؛  ،USAIDد سیګار
ارزونې ته ځواب.1/15/2014 ،
 ،USAID8د سیګار د معلوماتو غوښتنو ته ځوابونه 12/28/2014 ،او 3/26/2015؛
 ،USAIDد سیګار ارزونې ته ځواب.7/12/2015 ،
 ،USAID8د کجکي واحد  2ساختماني چارو د تخنیکي مالتړ خدماتو راپور لمبر ،37
می  – 23جون .6/8/2015 ،2015 ،5
8د بهرنیو چارو وزارت“ ،د کندهار ښار لپاره د معتبرې او ټیکاو لرونکي بریښنا په اړه
د معلوماتو پوښتنې لیک ته ځواب( ،د سیګار د معلوماتو غوښتنې لیک  SP-15-47نیټه
اپریل .5/15/2015 ”،)2015 ،17
 ،USAID8د کجکي واحد  2ساختماني چارو د تخنیکي مالتړ خدماتو راپور لمبر ،37
می  – 23جون .6/8/2015 ،2015 ،5
8د امریکا دفاع وزارت ،د سیګار د معلوماتو غوښتنو ته ځوابونه،7/8/2014 ،
 4/8/2015او 7/13/2015؛  ،USAIDد سیګار ارزونې ته ځواب4/12/2015 ،؛
د امریکا دفاع وزارت ،د کندهار پلین حل په اړه معلوماتو لپاره د سیګار د تفتیش ریاست
غوښتنې ته ځواب2/4/2015 ،؛ د بهرنیو چارو وزارت“ ،د کندهار ښار لپاره د معتبرې
او ټیکاو لرونکي بریښنا په اړه د معلوماتو پوښتنې لیک ته ځواب( ،د سیګار د معلوماتو
غوښتنې لیک  SP-15-47نیټه اپریل .5/15/2015 ”،)2015 ،17
 ،USAID8د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.3/26/2015 ،
 ،USAID8د سیګار ارزونې ته ځواب.1/15/2014 ،
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 ،USAID8د سیګار ارزونې ته ځواب.7/12/2014 ،
 ،USAID8د سیګار ارزونې ته ځواب 7/12/2015 ،او .4/15/2014
8د امریکا دفاع وزارت ،د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب4/8/2015 ،؛ د امریکا
دفاع وزارت ،د سیګار ارزونې ته ځواب.7/12/2015 ،
 ،USAID8د سیګار د معلوماتو غوښتنو ته ځوابونه 3/26/2015 ،او 6/26/2015؛
 ،USAIDد عمل یادونه :د  AITFتړون لمبر  306-IO-13-00001څخه ټولټال
اټکل شوي لګښت او بیا مکلف کیدونکي فنډونو د کمولو غوښتنه9/28/2014 ،؛
 ،USAIDد سیګار ارزونې ته ځواب.7/12/2015 ،
 ،USAID8د سیګار د معلوماتو غوښتنو ته ځوابونه3/26/2015 ،؛  ،USAIDد سیګار
ارزونې ته ځواب 7/12/2015 ،او .4/12/2015
 ،USAID8د کندهار سولر برنامه ،د میاشتني پرمختګ راپور ،جون ،2015 ،18
6/20/2015؛  ،USAIDد سیګار ارزونې ته ځواب.7/12/2015 ،
“ ،USAID8کندهار ته د  10MWسولر  PVنوي کیدونکي انرژۍ نصب او عرضه،
د تړون لمبر.7/9/2015 ”،RFI-306-15-000002 :
8د امریکا دفاع وزارت ،د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب7/14/2015 ،؛
 ،Pub. L. No. 113-235د مدغم شوي او نور دوام لرونکي تخصیصاتو قانون،
 ،2015برخه  – Cد دفاع وزارت د تخصیصاتو قانون.12/16/2014 ،2015 ،
8د امریکا دفاع وزارت ،د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.10/7/2014 ،
8سیګار ،د مالي کال  2011د افغانستان زیربنا وجهي صندوق پروژې له مهالویش شاته
پاتې دي او د پیاوړتیا مناسب پالنونه نلري ،د تفتیش راپور .7/2012 ،12-12
8نړیوال بانک ،د افغانستان د هیواد لنډ انځور ،10/2014 ،مخ .7
8نړیوال بانک“ ،د افغانستان د ټرانسپورټ سیکتور ”،په  7/8/2013خپور شوی.
8نړیوال بانک“ ،د دایمي دندو لپاره سیالي او هراړخیزه وده5/7/2013 ”،؛ نړیوال
بانک ،د افغانستان د اقتصاد تازه معلومات4/2013 ،؛ نړیوال بانک ،د افغانستان
اسالمي دولت ،هراړخیز پرمختګ ته الرې ،راپور لمبر.3/2014 ،ACS8228 :
8نړیوال بانک ،د افغانستان د هیواد لنډ انځور3/2014 ،؛ نړیوال بانک ،د افغانستان
د اقتصاد تازه معلومات ،4/2015 ،مخونه .23 ،19
 ،USAID8د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.6/25/2015 ،
8سیګار ،ملکي هوایی چلند :د متحده ایاالتو هڅو د افغانستان وړتیاوې پرمختللي کړي،
مګر افغان دولت د پالن سره سم د هوایی چلند مدیریت په غاړه نه اخلي ،د تفتیش
راپور .5/2015 ،15-58-AR
8د بهرنیو چارو وزارت ،د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب6/25/2015 ،؛
طلوع نیوز“ ،د متحده ایاالتو شرکت د هوایی ترافیک کنټرول قرارداد اخلي”،
.6/28/2015
 ،USAID8د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب12/28/2014 ،؛  ،USAIDد سیګار
ارزونې ته ځواب 1/12/2015 ،او .7/12/2015
8نړیوال بانک ،د افغانستان د هیواد لنډ انځور.3/2014 ،
 ،OEGI ،USAID8د سیګار د معلوماتو غوښتنو ته ځوابونه12/28/2014 ،
او .6/25/2015
 ،USAID8د سړک سیکتور د ثبات برنامه :د سړک اداره ،د سړک فنډ
او د ټرانسپورټیشن انسټیټیوټ عمومي کتنه.12/31/2014 ،
 ،USAID8د سیګار د معلوماتو غوښتنو ته ځوابونه3/26/2015 ،3/31/2014 ،
او 6/25/2015؛  ،USAIDد سیګار ارزونې ته ځواب.7/21/2015 ،
 ،USAID8د سیګار ارزونې ته ځواب7/14/2014 ،؛  ،USAIDد ګردیز – خوست
سړک ډیشبورډ.3/18/2015 ،
 ،USACE 8د سنید انجینرۍ اساسات،
http://mvs-wc.mvs.usace.army.mil/arec/Basics.html,
.accessed 4/9/2015
 ،USAID8د ګردیز – خوست سړک ډیشبورډ3/18/2015 ،؛  ،USAIDد سیګار
د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.6/25/2015 ،
8سیګار ،د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته د  USAIDځواب تحلیل7/12/2015 ،؛
سیګار ،د د نړیوال بانک تحلیل“ ،ARTF ،تر جون  2015 ،21پورې مالي وضعیت
په اړه د مدیر راپور ”،په  7/17/2015خپور شوی.
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 USAID“ ،USAID8د  13.3میلیون ډالرو پانګوونې د اقلیم اصالح برنامه په الره
اچوي.6/16/2015 ”،
 8نړیوال بانک ،د سوداګرۍ کول ،د اقتصادونو درجه بندي،
.http://www.doingbusiness.org/rankings, accessed 11/6/2014
 ،USAID8د سیګار د معلوماتو غوښتنو ته ځوابونه 4/9/2015 ،او .6/25/2015
“ ،USAID8د افغانستان د کاري ځواک پراختیا برنامې ( )AWDPتړون لمبر
 ،FY 2015 ،AID‑306-C-12-00007جنوري  – 1اپریل .5/5/2015 ”،2015 ،4
 ،USAIDد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.7/12/2015 ،
 ،USAID8د سیګار ارزونې ته ځواب.7/12/2015 ،
8سیګار ،د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته د  USAIDځواب تحلیل7/12/2015 ،؛
سیګار ،د د نړیوال بانک تحلیل“ ،ARTF ،تر جون  2015 ،21پورې مالي وضعیت
په اړه د مدیر راپور ”،په  7/17/2015خپور شوی.
8یوناما“ ،د  WJد پروسیژر لنډیز5/27/2015 ”،؛  ،USAIDد سیګار ارزونې
ته ځواب.7/12/2015 ،
8د معارف وزارت ،د  100ورځو پالن ،د تعلیم د لومړیتوبونو فعالیتونه.5/2015 ،
8سیګار“ ،د معلوماتو د غوښتنې لیک :د افغانستان د تعلیم معلومات”،
.6/11/2015 ،SIGAR‑15‑62-SP
8د افغانستان ورځنی لرې لید“ ،ایا د افغانستان تعلیمي السته راوړنې متورم دي؟”
6/21/2015؛ بوزفیډ نیوز“ ،تش په نوم زده کونکي ،تش په نوم ښوونکي ،تش په نوم
ښوونځي ،لوی دروغ چې په افغانستان کې د امریکا جګړې تصدیق کولو کې مرسته
کړې.7/9/2015 ”،
“ ،USAID8د افغانستان د تعلیم معلوماتو اعتبار په اړه د معلوماتو غوښتنې لیک ته
ځواب( ،د سیګار د معلوماتو غوښتنې لیک .6/30/2015 ”،)15-62-SP -
 ،USAID8د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.9/30/2013 ،
“ ،USAID8د ترټولو ډیر بریالي او لږ بریالي پروژو غوښتنې په اړه د معلوماتو
غوښتنې لیک ته ځواب( ،د سیګار د معلوماتو غوښتنې لیک نیټه مارچ ”،)2013 ،23
.5/9/2013
 ،USAID8د افغانستان لپاره د متحده ایاالتو بهرنۍ مرسته ،PMP 2011-2015
ضمیمه  – IIIد مرستې مقصد  :3کیفیت لرونکي تعلیم ته د السرسي لوړول ،مخ .11
“ ،USAID8د افغانستان د تعلیم معلوماتو اعتبار په اړه د معلوماتو غوښتنې لیک ته
ځواب( ،د سیګار د معلوماتو غوښتنې لیک .6/30/2015 ”،)15-62-SP -
 ،USAID8د سیګار ارزونې ته ځواب.7/9/2014 ،
“ ،USAID8د افغانستان د تعلیم معلوماتو اعتبار په اړه د معلوماتو غوښتنې لیک ته
ځواب( ،د سیګار د معلوماتو غوښتنې لیک .6/30/2015 ”،)15-62-SP -
8د معارف وزارت ،د تعلیم مدیریت معلوماتو سیسټم ( )EMISرامینځته کړل شوی
راپور ،د کال ( )1393لپاره د ټولټال ښوونځیو شمیر ،په  7/13/2015خپور شوی؛
د معارف وزارت ،د تعلیم مدیریت معلوماتو سیسټم ( )EMISرامینځته کړل شوی
راپور ،د کال ( )1393لپاره د ټولټال ښوونځیو شمیر ،په  7/13/2015خپور شوی.
 ،USAID8د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب9/30/2013 ،؛ د معارف وزارت،
د تعلیم د ګډ سیکتور بیاکتنه .9/2013 ،2012
“ ،USAID8د افغانستان د تعلیم معلوماتو اعتبار په اړه د معلوماتو غوښتنې لیک
ته ځواب( ،د سیګار د معلوماتو غوښتنې لیک 6/30/2015 ”،)15-62-SP -؛
 ،USAIDد سیګار ارزونې ته ځواب.7/12/2015 ،
 ،OSSD ،USAID8د سیګار د معلوماتو غوښتنو ته ځوابونه3/26/2015 ،
او 6/25/2015؛  ،USAIDد سیګار ارزونې ته ځواب7/12/2015 ،؛
 ،USAIDد پوهنتون مالتړ او کاري ځواک پراختیا برنامه ،تړون لمبر
 ،AID‑306-A-13-00009-00د فعالیت درې میاشتنی راپور ،له اکتوبر څخه
تر دسمبر  2014پورې.1/31/2015 ،
8نړیوال بانک ،افغانستان :د هیواد لنډ انځور.3/2014 ،
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 ،USAID8د افغانستان لپاره د متحده ایاالتو بهرنۍ مرسته .PMP 2011–2015
“ ،USAID8د افغانستان دولت او ملګري د زرهاو ښځو او ماشومانو ژوند د ژغورلو
لپاره نوې مطالعې پر بنسټ تاریخي اعالمیه السلیک کوي.5/12/2015 ”،
8طلوع نیوز“ ،د روغتیا وزیر  100ورځنی پالن وړاندې کوي.6/8/2015 ”،
“ ،MOPH8په روغتیا سیکتور کې د فساد په نښه کولو په اړه بیان.4/15/2015 ”،
 ،OSSD ،USAID8د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب6/25/2015 ،؛
 ،USAIDد سیګار ارزونې ته ځواب.4/12/2015 ،
 ،OSSD ،USAID8د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.6/25/2015 ،
8سیګار ،د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته د  USAIDځواب تحلیل7/12/2015 ،؛
سیګار ،د د نړیوال بانک تحلیل“ ،ARTF ،تر جون  2015 ،21پورې مالي وضعیت
په اړه د مدیر راپور ”،په  7/17/2015خپور شوی.
 ،USAID8د سیګار ارزونې ته ځواب.7/12/2015 ،
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 USAID“ ،USAID8 877د میندو او ماشومانو د ژوند خوندي کولو لپاره د  60میلیون
ډالرو برنامه په الره اچوي.6/9/2015 ”،
“ ،OSSD ،USAID8 878د عمل یادونه ،تر دوه میاشتو پورې په افغانستان کې د روغتیا
پالیسۍ پروژې د فعالیت هیواد دننه دورې غزولو لپاره غوښتنه او تصدیق د کار
اصالح شوي طرحې او د ځایی اټکل شوي ټولټال مقدار ډیروالي سره5/11/2015 ”،؛
 ،USAIDحقیقت پاڼه“ ،د روغتیا پالیسۍ پروژه 1/2013 ”،او 3/4/2015؛ ،ASMO
 ،http://asmo.org.af/services/branding-multimedia-services/خپور
شوی په 7/5/2015؛  ،USAIDد سیګار ارزونې ته ځواب.7/12/2015 ،
 ،OSSD ،USAID8 879د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب6/25/2015 ،؛ ،USAID
د سیګار ارزونې ته ځواب7/12/2015 ،؛ د رهبریت ،مدیریت او حکومتولۍ پروژه،
د نیم کال راپور د افغانستان ساحې مالتړ ،اکتوبر  – 2014 ،1مارچ ،2015 ،31
.4/30/2015

ځانګړی عمومي مفتش

I

د افغانستان د بیارغونې لپاره

د افغانستان په مرکزي لوړو برخو کې د شاه فوالدي خوندي سیمه دلته د بودا د لویې مجسمې دپاسه ساحې څخه ښکاري .د خوندي سیمې حیثیت د
 2015د جون په  5مه د نړۍ د چاپېلایر د ورځې له خوا ورکول شو( .د ملګرو ملتونو د پرمختیایي پروګرام عکس)

د درې میاشتني راپور کارمندان
مایکل بینډل ،د اقتصادي او ټولنیز انکشاف د چارو کارپوه

ایمیټ سکنیډر ،د ډېټا سرتحلیلګر/سرمفتش

کالرک ایروین ،جګپوړی لیکوال/اېډېټر

ډیبورا سکروګینز ،د تحقیق او تحلیلونو د ریاست رییسه/اېډېټره

میریډیت لرنر ،تر روزنې الندې شاګرده

سوالنج تورا ګبا ،د تحقیق مرستیاله

وانګ لیم ،د بصري معلوماتو کارپوه

ډانیل ویګیلنډ ،د حکومتولۍ د چارو متخصص

جینیفر منزولو ،د پروګرام مدیر

جنیو ویلسن ،د امنیتي چارو کارپوه

جونتن نیډ ،تر روزنې الندې شاګرد
اولیویا پیک ،د بصري معلوماتو متخصصه

جوزف وینډریم ،د تحقیق او تحلیلونو د ریاست مرستیال/اېډېټر

SIGAR
د افغانستان د بیارغونې
لپاره ځانګړی عمومي مفتش
2530 Crystal Drive
Arlington, VA 22202
www.sigar.mil

د تقلب ،ضیاع ،یا بدې استفادې په هکله کېدای شي د سیګار مستقیم لین ته راپور ورکول شي
د ټیلیفون له الرې :افغانستان
موبایل0700107300 :
 318-237-3912 :DSNایکسټینشن 7303
ټول وایس میلونه په پښتو ،دری ،او انګلیسي دي.
د فون له الرې :متحده ایاالت
وړیا866-329-8893 :
DSN: 312-664-0378
ټول وایس میلونه په انګلیسي دي او په رسمي ساعتونو کې ځوابول کیږي.
د فکس له الرې703-601-4065 :
د ایمیل له الرېsigar.hotline@mail.mil :
د ویب سایټ د تسلیمولو له الرېwww.sigar.mil/investigations/hotline/report fraud.aspx :

سیګار

د راپور تقلب ،ضیاع یا بده استفاده

