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د  2008د مالي کال له پاره د ملي دفاع د منظورۍ قانون ()Pub. L. No. 110‑181
د 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:
د افغانستان ملي نظامي اکاډمۍ د  2015ټولګي کې  600تشو ځایونو لپاره له  4,500څخه ډیرو نوماندانو سره سیالي وکړله.
(د سارا براون لخوا د ناټو روزنیز ماموریت افغانستان عکس)
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ځانګړی عمومي مفتش د
افغانستان د بیارغونې لپاره

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 29م درې میاشتنی راپور سپارم.
د دې درې میاشتنۍ مودې په بهیر کې د افغانستان د ملي وحدت حکومت په اداره کې خپل لومړی کال بشپړ کړ .په کلیزه
کې د بریالیتوب او ناکامۍ دواړو په هکله یادونه وشوه .د افغان حکومت په غوښتنه ،جمهور رییس بارک اوباما په اکتوبر کې
اعالن وکړ چې متحده ایاالت به له افغانستان څخه د خپلې پوځي وتنې بهیر ودروي او د  2016کال تر ډېره وخته پورې به
موجود  9,800عسکر په خپل ځای وساتي .د سپتمبر په  5مه ،نړیوالو مرستندویانو په کابل کې د جیګپوړو چارواکو په مجلس
کې د حکومت د اصالحاتو د پروګرام ستاینه وکړه او د دوه اړخیزې مسؤلیت مننې د چوکاټ له الرې په ځان د بسیاینې تر یوه
نوي چوکاټ الندې یې له افغانستان سره په خپلو کړو ژمنو بیا ټینګار وکړ.
خو د سپتمبر په 28مه چې طالبانو د کندوز ښار ونیو یو لوی په شا تګ رامنځته شو .دا لومړنی والیتي مرکز وو چې
یاغیانو له  2001کال راهیسې ونیو .وروسته بیا افغان ځواکونوهغه ښار بېرته ونیو .له بده مرغه ،د جګړې پر وخت ،د متحده
ایاالتو یوې الوتکې ،چې احتمال لري له ځمکې څخه افغان ځواکونو داسې الرښوونه ورته کړې وي ،د بې سرحده ډاکټرانو په
یوه روغتون باندې حمله وکړه او  22کسان یې په کې ووژل .په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قوماندان جنرال جان اېف
کمپبل ،د حملې په هکله د پوره څېړنې وعده کړې ده.
دې مسئلې چې نسبتا یوه لږ شمېر طالب جنګیالیو کندوز په اسانۍ سره ونیو د افغان ملي دفاعي او امنیتي ځواکونو رهبري
او چمتووالی تر پوښتنې الندې راوست .متحده ایاالتو د افغانستان د بیارغونې په برخه کې یوه غوښنه برخه پیسې ،خواوشا
 65میلیارده ډالر ،د افغان اردو او پولیس ځواکونو په جوړونه باندې لګولې دي .لکه څنګه چې د دې راپور په  3مه برخه
کې راغلي دي ،سیګار په مکرر ډول د افغان ملي دفاعي او امنیتي ځواکونو د وړتیاوو په هکله اندېښنې راپورته کړي دي،
او له نژدې څخه د هغوی څارنې ته به دوام ورکړي .خبري راپورونه څرګندوي چې د افغان محلي پولیسو له بد چلند څخه
راپورته شویو تاوتریخوالو د کندوز د دفاع په سقوط کې مرسته وکړه .په دې درې میاشتنۍ موده کې ،د سیګار د اجرأتو یوه
تفتیش وموندله چې د متحده ایاالتو د دفاع وزارت د هغو  470میلیونه ډالرو له لګښتونو سره سره چې د افغان محلي پولیسو
په حمایه یې لګولي دي ،افغان محلي پولیس د لوجیسټیکي حمایې ،څارنې ،او داسې یوه پالن له نشتوالي سره مخامخ دي چې
آیا دغه ځواک منحل کړای شي که له افغان ملي پولیسو سره یوځای کړای شي.
د بیارغونې د هڅو د ارزونې له پاره د سیګار د روانې هڅې د یوې برخې په توګه ،جمهور رییس غني په سپتمبر کې
په خوښۍ سره ومنله چې د دې درې میاشتني راپور له پاره ورسره مرکه وکړای شي .په یوه پراخ بحث کې ،جمهور رییس
د افغان ملي دفاعي او امنیتي ځواکونو انکشاف ته اشاره وکړه او هغه یې د بیارغونې تر ټولو لویه السته راوړنه وبلله او
د کوکنارو د کاروبار د له منځه وړلو له پاره یې د کلیوالي عوایدو د لوړولو غوښتنه وکړه .د مرکې یو ایډیټ (اصالح)
شوی ټرانسکرپټ یا متن د دې راپور په  1برخه کې شته دی.
د سیګار څېړنو د راپور ورکولو په دې دوره کې یو ځل بیا مهم نتایج السته راوړل .د راپور ورکولو د دورې پر وخت،
د سیګار د څېړنو په نتیجه کې د متحده ایاالتو حکومت ته په لګښتونو کې  123.7میلیونه ډالر وسپمول شول؛ د جریمو،
خسارو یا تاوان اخیستنو ،او استردادونو مبلغ په مجموعي توګه له  26.7میلیونه ډالرو څخه ډېرشول .سربېره پردې ،دوه کسان
ونیول شول ،پنځه جنایي اتهامات ولګول شول ،اوه محکومیتونه رامنځته شول ،او نهه محاکمې وشوې .سیګار  18نوې څېړنې
پیل کړې او  22نورې یې بندې کړې ،او په دې توګه یې د ټولو روانو څېړنو شمېر  306ته پورته کړ .تر دې دمه ،د سیګار
له څېړنو څخه ترالسه شوې سپماوې په مجموعي توګه له  944.5میلیونه ډالرو څخه ډېرې شوې.
سیګار  17تفتیشونه ،پلټنې ،خبرتیایي لیکونه ،او نور مواد خپاره کړل .د اجرأتو په هکله د سیګار له تفتیشونو څخه یوه
دا وموندله چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمېشنري او د متحده ایاالتو د بهرنیو چارو وزارت نشي کولی چې د افغان
کډوالو هغه شمېر په خپلواک ډول معلوم او تایید کړي چې پاکستاني او ایراني حکومتونو ورکړی دی ،او دا چې له نړیوالې
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مرستې سره سره د افغانستان د کډوالو او راستنېدنې وزارت ظرفیت د خپلو مسؤلیتونو د ترسره کولو په برخه کې محدود
دی .همدارنګه د تفتیشونو او پلټنو ریاست د دې درې میاشتنۍ مودې پر وخت درې توصیوي لیکونه خپاره کړل .دوه لیکونو
(چې یو یې محرم وو) په براون کمپ کې د قوماندې او کنټرول د یوه مرکز د برخلیک په هکله اندېښنې څرګندې کړې.
یوه درېیم لیک د متحده ایاالتو د دفاع وزارت چارواکو او د متحده ایاالتو نظامي قوماندانانو ته د افغان ملي دفاعي او امنیتي
ځواکونو له پاره د ژمني لباس د احتمالي سخت کمي په هکله خبر ورکړ.
په دې درې میاشتنۍ موده کې ،سیګار د مالي تفتیش شپږ راپورونه خپاره کړل .تر ننه پورې ،د سیګار مالي تفتیشونو
له  280.4میلیونو څخه ډېر د تر پوښتنې الندې لګښتونو په توګه په ګوته کړي دي ،او ښیي چې  289,880ډالر د فدرالي
فنډونو او نورو عوایدو ګټه چې باید حکومت ته تادیه شوې وای ،نه ده شوې .د  2015د اکتوبر له 30مې راهیسې ،بسپنه
ورکوونکې ادارې د  50تفتیشونو په هکله یوې مدیریه پرېکړې ته رسېدلي دي او له  16.7میلیون ډالرو څخه د ډېرو تر
پوښتنې الندې مبلغونو د بېرته ترالسه کولو الرې چارې لټوي.
سیګار د پلټنې یو راپورخپورکړ چې دا یې موندله چې په داسې حال کې چې په کابل کې د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې
په مرکز کې د برېښنا د دستګاه یوه پروژه له ټاکلې بودجې څخه بشپړه شوې وه او دا چې د قرارداد د اجرأتو معیارونه یې
پوره کول ،د برېښنا دستګاه ونه ازمویل شوه اوله بشپړتیا څخه یې له  18میاشتو څخه ډېر وروسته وخت پورې د چلښت وړ
ګڼل کېده .په دې درې میاشتنۍ موده کې ،د سیګار د ځانګړیو پروژو ادارې د سوداګرۍ او ثبات د عملیاتو اړوند د ترځمکې
الندې ګازو د عملیاتو د پروژې له پاره وظیفوي ځواک باندې خپله بیاکتنه خپره کړه .یادې ادارې همدارنګه د متحده ایاالتو
نظامي قوماندانانو ته ولیکل چې د افغان ملي دفاعي او امنیتي ځواکونو په استازیتوب د ګڼو وروستیو تدارکاتو د ضرورت
او د احتمالي ضیاع په هکله معلومات وغواړي.
سربېره پردې ،د ځانګړیو پروژو ادارې د متحده ایاالتو نړیوالې پرمختیایي ادارې ( )USAIDته دوه لیکونه ولیکل چې
د تره خېلو د برېښنا په دستګاه کې د عملیاتو په هکله یې معلومات وړاندې کول او د متحده ایاالتو د نړیوالې پرمختیایي ادارې
( )USAIDله خوا د حمایه شویو روغتیايي مرکزونو د صحیح جغرافیوي کوارډینیټونو د معلوماتو د اهمیت په هکله یې
تاکید کاوه .سیګارهمدارنګه په ټول افغانستان کې په والیتونو کې د متحده ایاالتو د نړیوالې پرمختیایي ادارې ( )USAIDله
خوا د حمایه شویو روغتیایي مرکزونو څخه د خپلې روانې بیاکتنې د برخې په توګه د متحده ایاالتو نړیوالې پرمختیایي ادارې
ته ولیکل چې د سیګار په واسطه د وروستیو ترسره شویو ساحوي پلټنو نتایج وړاندې کړي څو په هرات کې د متحده ایاالتو
د نړیوالې پرمختیایي ادارې له خوا د  23تمویل شویو روغتیایي مرکزونو په هکله د متحده ایاالتو د نړیوالې پرمختیایي ادارې
د موقعیتي ارقامو اوعملیاتي شرایطو صحت معلوم او تایید کړي.
د سیګار د تعویق او مخنیوي پروګرام په  18اشخاصو او  12شرکتونو باندې د متحده ایاالتو د حکومت د قراردادونو
ترالسه کول وځنډول یا یې پرې بند کړل .د دغو افرادو له جملې څخه درې کسان د جنایي تورونو له کبله ،چې په افغانستان
کې د بیا رغونې د قراردادونو پورې اړوند ول یا یې پرې منفي تاثیر کاوه ،د بد چلند له امله پرې وارد شوي ول د تعویق له
پاره معرفي کړای شول .دغه معرفي ګانې د هغو افرادو او شرکتونو چې له  2008کال راهیسې د سیګار له خوا معرفي یا
راجع کړای شوي دي  680ته رسوي چې تر ننه پورې یې  361افراد او  319نور یې شرکتونه دي.
په داسې حال کې چې متحده ایاالت دې ته ژمنتیا لري چې په راتلونکیو کالونو کې میلیارده ولګوي څو له افغانستان سره
مرسته وکړي چې د خپلو امنیتي ځواکونو لګښتونه پرې تادیه کړي او خپل تاسیسات پرې پیاوړي کړي ،زما کارمندان او زه
ګورو چې له کانګرس او نورو برخه والو سره کار وکړو څو د متحده ایاالتو له خوا د تمویل شوې بیا رغونې یوه مناسبه او
روښانه څارنه وړاندې کړو.

په درناوي،

جان اف ساپکو
د افغانستان د بیارغونې لپاره ځانګړی عمومي مفتش

 2530کریسټل ډرایو ارلینګټن ،ویرجینیا 22202

لنډ یز

دا راپور د سیګار د څارنې د کار خالصه ،او د  2015د جوالی له  1څخه د سپتمبر تر  30مې پورې د افغانستان د بیارغونې په هڅه
کې په درې لویو برخو کې د پرمختګونو په هکله تازه معلومات وړاندې کوي .همدارنګه په دغه راپور کې له افغان جمهور رییس اشرف
غني سره د سیګار د مرکې یو ټرانسکرپټ (متن) هم شته .د راپور ورکولو د دې دورې پرمهال ،سیګار  17تفتیشونه ،پلټنې ،خبرتیایي
لیکونه ،او نور راپورونه چې د افغان امنیتي ځواکونو د جوړونې په برخه کې د متحده ایاالتو هڅې ارزوي ،حکومتولۍ ته وده ورکوي،
او اقتصادي او ټولنیز پرمختګ ته الره هواروي ،خپاره کړل .دغو راپورونو د نه مسؤلیت مننې ،د پالن جوړونې په برخه کې د ناکامیو،
او د تعمیراتي عیبونو په شمول یو شمېر ستونزې په ګوته کړې .د سیګار له څېړنیز کار څخه د متحده ایاالتو حکومت ته په لګښتونو کې
نژدې  150.4میلیونه ډالر وسپمېدل .همدارنګه د سیګار د څېړنې په نتیجه کې دوه نیونې ،پنځه جنایي تورونه ،اوه محکومیتونه ،او نهه
محاکمې ترسره شول .سربېره پر دې ،سیګار  18افراد او  12شرکتونه د هغو تورونو په اساس چې هغوی په قراردادونو کې په جعلکارۍ
او نه اجرأتو باندې تورن ول د ځنډونې یا پرې بندونې له پاره معرفي کړل.

د سیګارعمومي کتنه
تفتیشونه

سیګار درې خبرتیایي لیکونه ،دوه د اجرأتو تفتیشونه ،شپږ مالي تفتیشونه،
او یوه پلټنه صادر کړل.
خبرتیایي لیکونو بحث وکړ:
•په براون کمپ کې د قوماندې او کنټرول د یوه مرکز د برخلیک
په هکله ،او همدارنګه د سړې هوا پر وخت د افغان ملي دفاعي
•او امنیتي ځواکونو د ژمنیو کالیو د سخت کموالي په هکله اندېښنې
څرګندې کړې( .سیګار یو غیرمحرم او یو محرم لیک صادر کړل)

ګوته کړل .په دغو عیبونو کې د نورو شیانو ترڅنګ د سیالۍ له الرې
د مراحلو په تعقیبولو کې پاتې راتګ ،له محدودو او مشخصو منابعو څخه د
موادو پېرودنه ،د اسعارو د نامناسبو قېمتونو د کارونې له امله اضافي
لګښتونه لګول ،د شویو لګښتونو د حمایه کولو له پاره د کافی اندازه اسنادو
نشتوالی ،او د غیرقانوني مالیاتي جریمو او جبرانونو په نامه د بېلونو
صادرول شامل ول.
د متحده ایاالتو له خوا د یوه تمویل شوي مرکز د پلټنې راپور وموندله چې:
•په داسې حال کې چې د برېښنا د تولید د دستګاه یوه پروژه په بودجه
کې دننه بشپړه شوه او د قرارداد د اجرأتو معیارونه یې پوره کول،
د برېښنا دستګاه ونه ازمویل شوه اوله بشپړتیا څخه یې له  18میاشتو
څخه ډېر وروسته وخت پورې د چلښت وړ ګڼل کېده.

د اجرأتو تفتیشونو وموندل چې:
•د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمېشنرۍ او د متحده ایاالتو د بهرنیو
چارو وزارت نشي کولی چې د افغان کډوالو هغه شمېر په خپلواک
ډول تایید کړي چې پاکستاني او ایراني حکومتونو ورکړی دی ،او دا
چې له نړیوالې مرستې سره سره د افغانستان د کډوالو او راستنېدنې
وزارت ظرفیت د خپلو مسؤلیتونو د ترسره کولو په برخه کې محدود
دی .همدارنګه د تفتیشونو او پلټنو ریاست د دې درې میاشتنۍ مودې
پر وخت درې توصیوي لیکونه خپاره کړل.
•د متحده ایاالتو د دفاع وزارت د هغو  470میلیونه ډالرو له لګښتونو
سره سره چې د افغان محلي پولیسو په حمایه یې لګولي دي ،افغان
محلي پولیس د لوجیسټیکي حمایې ،څارنې ،او داسې یوه پالن له
نشتوالي سره مخامخ دي چې آیا دغه ځواک منحل کړای شي که له
افغان ملي پولیسو سره یوځای کړای شي.

په دې درې میاشتنۍ موده کې ،سیګار دوه نوي د اجرأتو تفتیشونه پیل کړل
چې هغه به د قوماندان د چټک غبرګون د پروګرام مؤثرتیا او د لېجیسي د
څېړنیزو د قراردادونو ورکړه ،مدیریت ،او اجرأت وارزوي .سیګار همدارنګه
د افغان ملي اردو د ځکمنیو ځواکونو د قوماندانۍ ،د ګارنیزیون د حمایوي
یونټ ،او د اردو د حمایوي قوماندانۍ؛ په کندهار کې د درېیمې افغان هوایي
ډلګۍ د ځانګړي ماموریت د څانګې؛ په بلخ پوهنتون کې د ښځینه لیلیو؛ په
پروان والیت کې د سالنګ روغتون؛ او د بلخ د محبس د جوړونې پنځه نوې
پلټنې پیل کړې.

مالي تفتیشونو د داخلي کنټرول د عیبونو او نه تطابق په نتیجه کې
له  1.2میلیونه ډالرو څخه ډېر د تر پوښتنې الندې لګښتونو په توګه په

* سیګار ښایي همدارنګه د هغو خپرونو او ناستو په هکله راپور ورکړي چې
د  2015د سپتمبر له  30مې څخه وروسته د خپرونې تر نېټې پورې پېښېږي.
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ځانګړې پروژې

د راپور ورکولو د دې دورې پرمهال ،د ځانګړیو پروژو ادارې پنځه قلمه
اسناد خپاره کړل چې دوه په کې بیاکتنې وې ،دوه خبرتیایي لیکونه ،او یو
استعالم وو چې د الندې هغو په شمول مسایل یې بیانول:
•د تره خېلو د برېښنا د لږ استعمال شوې دستګاه په هکله د سیګار
نور تحلیلونه چې د هغو اضافي اطالعاتو په اساس یې کړي دي چې
د متحده ایاالتو د نړیوالې پرمختیایي ادارې ( )USAIDاو د افغانستان
د برېښنا شرکت له خوا ورکول شوي دي.
•د متحده ایاالتو د نړیوالې پرمختیایي ادارې ( )USAIDله خوا
د حمایه کېدونکیو روغتیایي مرکزونو د جغرافیوي کوارډینیټونو
د اطالعاتو او ارقامو د صحت په هکله په تېره ربعه کې د سیګار
د استعالم لیک په ځواب کې د متحده ایاالتو د نړیوالې پرمختیایي
ادارې ( )USAIDځواب.
•له  630میلیونه ډالرو څخه په لوړ قیمت وروستي تدارکات چې د
افغان ملي دفاعي او امنیتی ځواکونو له پاره پېرودل شوي دي.
•په هرات والیت کې د متحده ایاالتو د نړیوالې پرمختیایي ادارې
( )USAIDله خوا د حمایه شویو  23روغتیایي مرکزونو څخه د
سیګار ساحوي پلټنې.
•د سوداګرۍ او ثبات د عملیاتو اړوند د ترځمکې الندې ګازو د عملیاتو
د پروژې له پاره د وظیفوي ځواک وروستۍ بیاکتنه.

څېړنې

•د هوايي ځواک یو پخوانی افسر له دې امله محاکمه کړای شو چې د ډېرو
غټو دروغو بیان یې ورکړی وو ،او له استخدام څخه د وروسته وخت په
خبرو اترو او څرګندېدلو باندې له لګېدلي محدودیت څخه یې سرغړونه
کړې وه.
•د متحده ایاالتو د سمندري ځواک دوه احتیاطي غړو سره له دې امله
د امیرالبحر له خوا د سمندري انضباط چلند وشو چې پلچک ته-د نه
السرسي سیستمونو په قراردادونو کې د هغوی د ښکېلتیا له امله هغوی
له خپلو وظايفو څخه غفلت کړی وو.
•د متحده ایاالتو دوه نظامیانو د رشوت په اخیستنه باندې اعتراف وکړ.
•د قراردادونو یوه افسر دا تورونه په ځان ومنل چې د یوه فدرالي تفتیش
مخه یې نیولې وه.
•یوه څېړنه او خپلواک یا مستقل تفتیشونه د دې سبب وګرځېدل چې
یو پروګرام فسخه شي او د متحده ایاالتو حکومت ته  7.4میلیونه ډالر
وسپمول شي.
•د متحده ایاالتو یو قراردادي د رشوت اخیستنې له یوې څېړنې څخه
وروسته مجرم وګڼل شو.
•د متحده ایاالتو د پوځ یو پخوانی غړی وروسته له هغه محاکمه کړای
شو چې له یوه حکومتي چارواکي څخه په رشوت اخیستنه باندې یې
اعتراف وکړ.
•د متحده ایاالتو د پوځ د احتیاطو یوه غړي د ډېرو نغدو پیسو په قاچاق
او د حکومتي شتمنۍ په غال کولو اعتراف وکړ.
•د متحده ایاالتو د پوځ یوغړی د شیرینۍ د ترالسه کولو له امله محاکمه
کړای شو.

د راپور ورکولو د دورې پر وخت ،د سیګار د څېړنو په نتیجه کې د متحده
ایاالتو حکومت ته په لګښتونو کې  123.7میلیونه ډالر وسپمول شول؛ د
جریمو ،خسارو یا تاوان اخیستنو ،او استردادونو مبلغ په مجموعي توګه له
 26.7میلیونه ډالرو څخه ډېرشول .د جنایي څېړنو په نتیجه کې دوه کسان
ونیول شول ،پنځه جنایي اتهامات ولګول شول ،اوه محکومیتونه رامنځته شول،
او نهه محاکمې وشوې .سیګار  18نوې څېړنې پیل کړې او  22نورې یې بندې
کړې ،او په دې توګه یې د ټولو روانو څېړنو شمېر  306ته ورساوه .د سیګار
له څېړنو څخه ترالسه شوې سپماوې په مجموعي توګه له  944.5میلیونه
ډالرو څخه ډېرې شوې .د سیګار د تعویق او مخنیوي پروګرام  18اشخاص
او  12شرکتونه د قراردادونو له ترالسه کولو څخه تعویق یا ځنډونو ته
معرفي کړل.
د څېړنو مهم ټکي مشتمل وو پر دې چې:
•یوه فدرالي قاضي د رشوت او د تېلو د غال د دسیسې د څېړنې په نتیجه کې
سختې سزاګانې ورکړې.
•د یوې څېړنې په نتیجه کې چې دا تورونه یې تاییدول چې یوه قراردادي یوه
جعلي مناقصه وړاندې کړې وه د متحده ایاالتو حکومت ته  116میلیونه ډالر
وسپمول شول.

گزارش برای کانگرس ایاالت متحده
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له جمهور رییس غني سره مرکه
سیګار د متحده ایاالتو کانګرس ته په خپل ،د  2013د جنورۍ درې میاشتني ،راپور کې اوه مهمې
پوښتنې وړاندې کړې څو هغو پالیسي جوړونکیو ته ،چې په افغانستان کې د بیا رغونې روانې او
راتلونکې پروژې ارزوي ،الره وښیي .د پوښتنو له پیل سره نژدې یوه پوښتنه داسې شوې وه چې:
آیا افغانان یوه مشخصه پروژه غواړي او اړتیا ورته لري؟ د متحده ایاالتو له خوا له حمایه کېدونکې
بیارغونې سره د افغانانو د مالتړ معلومولو په لړ کې ،د سیګار د تحقیق او تحلیل رییسې ،ډېبرا
سکروګینز ،د  2015د سپتمبر پر 7مه ،په کابل کې د جمهوري ریاست په ارګ ماڼۍ کې له جمهور
رییس اشرف غني سره مرکه کړې ده .د هغوی دغه خبرې اترې د جیګپوړو چارواکو له مجلس
( )SOMڅخه چې د ټوکیو د دوه اړخیزې مسؤلیت مننې د چوکاټ د بیا تازه کولو په موخه ترسره شو
او له افغانستان سره د نړیوالو مرستو په هکله په الرښوونو باندې هوکړه وشوه یوه ورځ وروسته او
د طالبانو له خوا د سپتمبر پر 28مه د کندوز د والیتي مرکز له موقتې نیونې څخه ،چې د حکومت له پاره
یې لوی سرخوږی جوړ کړ ،څو اونۍ مخکې وشوې .د هغوی د خبرو اترو یو اېډېټ شوی ټرانسکرپټ
(متن) په الندې ډول دی.

سیګار :که راته ووایئ چې د جیګپوړو چارواکو په مجلس کې د افغانستان او د نړیوالې ټولنې له خوا
څه نوې ژمنې وشوې؟
جمهور رییس غني :تر ټولو لومړی ،مخکې له دې چې مونږ پیل وکړو ،اجازه راکړئ چې هغو
امریکایي نارینه او ښځینه کارمندانو ته د درناوي مراتب وړاندې کړم چې تر ټولو لوړه قرباني یې
ورکړه .له متحده ایاالتو سره زمونږ اړیکه د یوه اساسي مشارکت په ډول ده .دغه اړیکه د وینې،
او په شتمنیو کې د پراخې پانګونې په واسطه سره پېیل شوې ده .او مونږ یو ګډ سفر او یو منزل په
مخکې لرو .همدارنګه ملکیان :د هغو امریکایي ملکیانو شمېر ډېر زیات دی چې بیا یې هم د خپل ژوند
په قېمت لوړه بیه پرې کړې ده .نو ،هیله ده چې د یوه ملت ،یوه دولت ،او یوه جمهور رییس ژوره
خواخوږي ،او درناوی هغو کورنیو ته ورسوئ چې زه مطمئن یم چې هغوی لکه چې معمول ده ال
تر اوسه پورې په ویر اخته دي.
خو زه هیله لرم چې د وخت په تېرېدلو سره دا ټپونه ورغېږي اوهغه څه چې مونږ او د جیګپوړو
چارواکو مجلس ورته ژمن یو دا دي چې د داسې تاسیساتو ،پروسو ،او سیستمونو د جوړولو له الرې
هغو قربانیو ته درناوی وکړو څو داسې یو انتقال رامنځته کړای شي چې متحده ایاالتو ورته لومړی
اروپا ،او بیا شمال ختیځې اسیا ته په راوستلو کې رول درلود .یو څوک باید دا وریاده کړي چې په تېر
وخت کې د متحده ایاالتو مرسته د بریالیتوب ډېر درسونه لري چې مونږ باید ترې په روانو ننګونو
یا چیلنجونو کې استفاده وکړو ،چې څنګه مونږ په شریکه سره کار وکړو.

گزارش برای کانگرس ایاالت متحده
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د افغانستان بیرغ په کابل کې د جمهوري ریاست د ارګ
د ماڼۍ په سر رپېږي( .د متحده ایاالتو د دفاع د وزارت
عکس ،چې چیری کولین اخیستی دی)

له افغان جمهور رییس سره مرکه

د افغانستان په برخه کې ،زمونږ لوی پیغام [د جیګپوړو چارواکو مجلس] ته دا وو چې مونږ داسې
یو حکومت یو چې کولی شو چې د شتمنیو او مسؤلیتونو یوه شرحه یا بیالنس شیټ جوړکړو .دا په
دې معنی چې ،له هغه څه سره چې مونږ ته په میراث را پاتې دي او زمونږ له ننګونو ،زمونږ ستونزو،
زمونږ محدودیتونو ،زمونږ خنډونو سره به په صداقت ،سیستماتیک ډول او په طریقې سره چلند کېږي.
کله چې خبره اصالحاتو یا ریفورمونو ته راځي ،مونږ به یې رهبري ،بیان ،طرحه ،او تطبیق کړو،
ځکه چې دا مونږ یو چې باید د پروسې مالکان اوسو .څو زمونږ خبرې اترې په پراخه کچه ګټورې
اوسي ځکه چې هغه د یوه کاڼه یا داسې چا خبرې اترې نه دي چې دوه اړخیز نه پوهاوی ولري.
د تېرو کالونو په مقایسه ،زه فکر کوم هغه څه چې د جیګپوړو چارواکو مجلس یې له نورو جال کاوه
د خبرو اترو تعمیري څرنګوالی وو .د یو بل مالمتولو لوبه نشته ،ځکه چې مونږ به د افغان حکومت
په توګه د یو بل مالمتولو په لوبه کې ښکېل نشو ،او کله چې داسې وي بیا دا د شریکانو له پاره اسانېږي
چې له یو بل سره مرسته وکړي .او دغه حالت کاري روحیه پیاوړې کوي .مسئله دا وه چې مونږ د یوه
ټیم یا ډلې [په توګه] وړاندې شوو ،نه په انفرادي توګه .د اصالحاتو یا ریفورمونو هڅه زما نه ده .دا د
یوې ډېرې با کفایته کابینې ،په [حکومت] کې د متعهدو نارینه وو او ښځینه وو د یوه ګروپ کار دی.
زه دغه بهیر ته هڅونه ،الرښوونه ،او همغږي ورکوم ،خو د کار پایښت له یوې داسې اجنډا څخه نه
رامنځته کیږي چې هغه شخص محوره یا رهبر محوره وي .هغه باید ډېره پراخه ،ډېره ژوره وي چې
کار وکړي .او له دې امله زه له پخوا څخه د راپاتې د مسایلو په هکله ډېر نېغ په نېغه عمل کوم .که زه
په دې چوکۍ دوه ورځې کار کوم که دوه دورې ،هغه یوه محدوده دوره ده .هغه څه چې زمونږ په هکله
به پرې حساب کېږي هغه څه دي چې مونږ به یې نورو ته د فرصتونو په برخه کې پرېږدو نه د ستونزو.
نو زمونږ اساسي تمرکزپه هغه باندې دی.
اقتصاد زمونږ له پاره د تمرکز یو لوی ټکی دی ،او بیا هم ،په اساسي توګه ،زمونږ پیغام دا دی
چې په خپل ځان باندې بسیا شو .حتی که مونږ تاوتریخوالی یا فساد یا فقرهم نه لرلی ،زمونږ اقتصادي
توازن ،یا که په روښانه وویل شي ،د اقتصاد نه توازن د بدمرغۍ سبب دی .کله چې تاسو د  400میلیونو
ډالرو صادرات ولرئ ،او هلته له وارداتو سره له  8میلیارده ډالرو څخه تر  12میلیارده ډالرو پورې
تشه موجوده وي ،په ساده ډول تاسو داسې کار نشئ کولی .نو زمونږ پیغام دا دی چې خپل تولیدات
ولرو .تاسو د افغانستان شتمنۍ را اخلئ ،چې یو شمېر یې بیا هم د تېرو  14کالو په موده کې د متحده
ایاالتو او زمونږ د نورو شریکانو د سخاوتمندانه مرستې له الرې رامنځته شوي دي ،خو له هغو څخه
ګټه اخیستنه ډېره لږه ده .که تاسو زمونږ د تولید فکټورونه را واخلئ که هغه خلک دي ،ځمکه ده ،یا
اوبه دي ،یا ټرانسپورټ دی ،هغه ډېر لږ دي .زمونږ د کانونو له سرچینو څخه ،چې په نړۍ کې له ډېرو
شتمنو سرچینو څخه شمېرل کېږي ،هېڅ ګټه ترې نه ده اخیستل شوې.
نو د تولیداتو رامنځته کول کلیدي ښه والی رامنځته کوي ،ځکه چې له تولیداتو څخه پرته ،تاسو نشئ
کولی چې وده اندازه کړئ ،او تاسو نشئ کولی چې دا اندازه کړئ چې ایا هغه اساسي ده که په بېالبېلو
وختونو کې پېښېږي .او دلته زمونږ پیغام دا دی چې د ودې استهالک-تمویلونکې دوره پای ته رسېدلې
ده .مونږ ضرورت لرو چې داسې یو تهیه کوونکی اقتصاد رامنځته کړو چې بیا هغه وکولی شي چې د
پایښت د وړتیا د اساس په توګه کار وکړي .د دې له پاره چې مونږ د خپلو امنیتي ځواکونو تادیات برابر
کړو ،د دې له پاره چې مونږ د خپلو ښځو د پیاوړتیا له پاره تادیات برابر کړو ،د دې له پاره چې مونږ
خپل بچیان په ښوونځیو کې شامل کړای شو ،او داسې نور ...او دا په دې معنی چې مونږ باید داسې
تګالرې په مخکې ونیسو چې له هغو څخه مونږ السته راوړنې ولرو .نو بیا پوښتنه داسې کېږي چې:
هغه واحد څه دی چې هغه اقتصاد ته حرکت ورکوي؟ او هغه واحد چې هغه اقتصاد ته حرکت ورکوي
هغه تجارتي تاسیسات دي ،تجارتي موسسې او تصدۍ دي .هغه افراد نه دي .په افغانستان کې مشخصې
سوداګرۍ فوق العاده ښه نتایج ورکوي .ځکه چې مونږ د ورېښمو د الرې د میراث لرونکیو په توګه،
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تاسو پوهېږئ ،مونږ د شبکو جوړونې له الرې وده مومو ،خو دا هغه څه نه دي چې تولیدات رامنځته
کوي .مونږ باید د تصدیو په جوړونه باندې تمرکز وکړو ،ځکه چې سیالي یا رقابت ستاسو د سوداګریزو
تاسیساتو په اساس کیږي .تجارتي کمپنۍ په یوه سیمه ییز اقتصاد کې ،په یوه ملي اقتصاد کې ،او په یوه
نړیوال اقتصاد کې یو له بل سره سیالي کوي.
کله چې زه د مالیې وزیر وم ،ما د مخابراتو د سکتور په رامنځته کولو کې فعال رول ولوباوه.
مونږ  100موبایل فونونه لرل ،اوس مونږ  22میلیونه لرو .ولې؟ ځکه چې د لوبې نقشونه ډېر روښانه
ول .لومړی مونږ دوه جوازونه صادر کړل ،درې کاله وروسته مو دوه نورجوازونه صادر کړل څو
د ګټورتیا په هکله اطمینان ترالسه شي .خصوصي سکتور باید پیسې ،قانوني پیسې ،ترالسه کړي .ګټه
اخیستونکي ضرورت لري چې اعتباري خدمتونه ترالسه کړي او هغه خدمتونه باید ارزان وي ،نه دا
چې ډېر قېمته وي ،او له سیالۍ پرته ،مونږ نشو کولی چې دا کار وکړو .اوحکومت باید مالیه ترالسه
کړي .دغه ټول د مخابراتو په سکتور کې وشول .مونږ څلور شرکتونه لرو .تر ټولو کوچنی یې اټکل
 500میلیونه ډالر ارزښت لري ،لوی یې له  1بیلیون ډالرو څخه ډېر ارزښت لري .دا هغه څه دي چې
اوس مونږ غواړو چې په یو شمېر نورو مهمو سکتورونو کې یې هم تطبیق کړو څو مونږ یقیني کړو
چې بدلون رامنځته شوی دی ،په دې معنی چې سکتورونه بدلون مومي او دا چې تاسو کولی شئ چې
سیالي وکړئ او د نوي ډول وظیفې رامنځته کړئ ځکه چې د هېواد هر وګړی باید په ځان باندې د
مالیاتو ورکړه ومني .که څوک مالیات نه ورکوي ،د دې معنی دا ده چې هغه په حکومت او دولت کې
خپل استازیتوب نه غواړي .خو مونږ له مالیاتو څخه پرته استازیتوب لرو ،دا د [واشنګټن] ډي سي د
شعار سرچپه کار دی! ځکه چې بیا ،تاسو پوهېږئ ،کله چې مرسته په سخاوتمندانه توګه ورکړای شوه،
دغه حالت الزمیت کمزوری کړ ،او اوس باید مونږ مطمئنه کړو چې د مالیاتو تادیات او استازیتوب
دواړه سره خوا په خوا پرمخ ځي.

سیګار :او ایا تاسو د هغه له پاره یو پالن لرئ؟
جمهور رییس غني :بالکل ،هو ،یو ډېر مفصل پالن چې څنګه خپله بودجه تنظیم کړو .نو زمونږ درېیم
پیغام دا وو چې ،زمونږ بودجه د جوړښتونو یوه له الندې څخه پورته سلسله وه ،چې هیچا هم بل ته
"نه" نه ویل ،او دا چې هغوی کولی شوای [پخپله بودجه کې شامل فنډونه] ولګوي .د ځمکې پرمخ له
 100څخه ډېر هېوادونه داسې دي چې نشي کولی چې [خپله ټوله بودجه] ولګوي .دې نوم نه درلود،
نو ما ورباندې نوم کېښود ،ما د لګښتونو د محدودیت په نامه ونوماوه .او په متحده ایاالتو کې هم داسې
ادارې شته چې د پیسو د لګولو په برخه کې په نه وړتیا باندې مشهورې دي ،چې دا په دواړو هم په
فدرالي سطحه شته او هم په ایالتي سطحه .نو د حل الره یوازې دا نه ده چې یو څوک دې وکولی شي
چې پیسې ترالسه کړي .یو څوک باید دا وړتیا ولري چې ویې لګوي ،او په صحیح توګه یې وکاروي،
چې د دې معنی دا ده چې لومړیتوبونه باید په ډېر روښانه ډول څرګند کړای شي ځکه چې پیسې همېشه
محدودې وي ،حتی که یو هېواد شتمن هم وي.
نو بیا باید چې تاسو روښانه لومړیتوبونه ولرئ ،او روښانه لومړیتوبونه باید د پالیسۍ له یوې داسې
تګالرې څخه را اخیستل شوي وي چې هغه کولی شي لومړیتوبونه وټاکي .له دې امله ،په افغانستان کې
جمهوري ریاست له یوې شخص محوره موسسې څخه د شوراګانو په یوه سلسله باندې اوړي .هغه څه
چې په متحده ایاالتو کې له دویمې نړیوالې جګړې څخه تر وروستیو وختونو پورې د جمهوري ریاست
د موسساتو په جوړونه کې وشول ،د ملي امنیت [شورا] څنګه جوړه شوه ،او د ملي اقتصاد شورا او نور
څنګه رامنځته شول ،دا ټول مونږ په یو وخت کوو .او دا به مونږ ته اجازه راکړي چې تمرکز وکړو
او بیا لومړیتوبونه وټاکو ،او په دې توګه به هغه ترسره شي .او همدارنګه ،تمرکز کېدای شي چې د
سیستمونو او پروسو په جوړونو باندې وشي.
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په پکتیکا والیت کې دا د موبایل فونونو پلورونکي
د افغانستان د مخ پر ودې مخابراتي سکتور یوه برخه دي.
(عکس انډریا هیل د افغانستان مټرز له پاره اخیستی دی
چې ویکي میډیا کامنز خپور کړی دی)
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زه کولی شم چې مخکې الړ شم ،خو د دې له پاره چې وروستۍ برخې ته ورسېږو :د فقر له منځه
وړل د کاري فرصتونو رامنځته کولو ته ضرورت لري ،او [په متحده ایاالتو کې په 1930م کلونو کې]
د نوې معاملې تر ټولو لوی درس کاري فرصتونه وو ،ځکه چې د حکومت له نقش څخه پرته ،په دې
وخت کې د داسې یوې همزمانه بستې څخه ،چې کولی شي کاري فرصتونه رامنځته کړي ،پرته ،په
نورو برخو کې زمونږ السته راوړنې به له خطر سره مخامخ شي.
او کله چې تاسو اصالحات یا ریفورمونه کوئ[ ،تاسو پوهېږئ] :هغه څوک چې ګټه اخلي ،هغوی
په منځنۍ دوره کې ګټه اخلي .خوهغوی چې څه له السه ورکوي ،هغوی یې په لنډه موده کې له السه
ورکوي .او په داسې سیستمونوکې چې هغه فاسد وي ،یا د واسطو او رابطو په طریقه کار کوي ،یا
په کوم بل ډول تر انحصار الندې وي هلته له السه ورکوونکي ډېر وي .اکثریت د تغیر هیله لري ،خو
د هغوی غږ کمزوری دی .نو هغه څه چې مونږ اړتیا لرو چې اطمینان پرې ترالسه کړو دا دی چې په
دې پروسه کې ،درې ډوله اکثریتونه چې له اقتصادي او سیاسي پلوه اقلیتونه دي په واقعي توګه زمونږ
د تمرکز ټکي جوړوي چې هغه ښځې ،ځوانان ،او غریبان دي .ځکه دا هغه خلک دي چې د ثبات،
قانونیت ،او نېکمرغۍ د رامنځته کولو اطمینان ورکوي .او په هغو اکثریتونو ،د هغوی په ښکاره
اړتیاوو ،او هیلو او په هغو ستونزو باندې چې هغوی ورسره مخامخ دي له تمرکز څخه پرته ،یو څوک
نشي کولی چې د وګړو ترمنځ اساسي اړیکې جوړې کړي.

سیګار :که کولی شئ په دې هکله لږې خبرې وکړئ چې د متحده ایاالتو له خوا د تمویل شوې بیا
رغونې د هڅو بریالیتوبونه او ناکامۍ څه ول؟
جمهور رییس غني :ښه ،لومړی ،د افغانستان له پاره یو موډل موجود نه وو.

سیګار :هغه څنګه وي؟
جمهور رییس غني :متحده ایاالتو د هرې پېښې له پاره پالنونه لرل .تاسو پوهېږئ ،پینټاګون د هرممکن
تهدید له پاره پالنونه لري .له افغانستان څه د یوه منشأ اخیستونکي تهدید په وړاندې پالن نه وو موجود.
دا [د سپتمبر د 11مې حملې] تقریبا په فکر کې نه راتللې .تاسو پوهېږئ کله چې تاسو خبرې کوئ ،لکه
ما چې په اروپا کې امنیتي کارپوهانو ته وکړې؛ زما اوس هم په یاد دي ،تاسو پوهېږئ ،له هغو روښانه
تصاویرو څخه یو دا وو :چې د [نیویارک] د ښاروالۍ د  2002د مشورتي بورډ یوه ډېر وتلي غړي راته
په مکرر ډول ویل چې ،مونږ داسې نه وه ګڼلې ،او بیا هم هغه کیسه په پام کې نه راتله .نو هلته ،کله
چې تاسو له یوه استثنایي ناورین سره مخامخ کېږئ ،لومړی کار چې باید وشي هغه مدیریت دی ،ځکه
چې هغه د یوه سیستماتیک [پالن] برخه نشي کېدلی .دویمه دا چې ،د متحده ایاالتو له مرستې څخه پرته،
مونږ چېرته وو او مونږ چېرته یو ،دغه پالټفورم نشوای رامنځته کېدلی.
نو ،لومړی ،بریالیتوب څخه دی؟ افغانستان وسله وال ځواکونه نه لرل .زمونږ ټول پوځي او پولیسي
تاسیسات په بشپړ ډول ویجاړ شوي ول .په  2000کال کې په دفاع وزارت کې – زه د  2001کال په
پای کې ،له  26کالونو څخه وروسته راستون شوم ،او زه ډېر ژر د ملي امنیت مشاور او د ملي اقتصاد
مشاور شوم ،او بیا د  2002په جون کې د مالیې وزیر شوم – هېڅ وزارت چوکۍ نه لرلې .زمونږ په
دفاع وزارت کې ،هېڅ شی هم نه ول .هېڅ یو پوځي بارک اسانتیاوې نه لرلې.
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برای بازسازی افغانستان

درې میاشتني مهم ټکي

ډاکټر محمد اشرف غني
محمد اشرف غني په  1949کال د افغانستان په لوګر والیت کې زېږېدلی
دی .هغه خپلې لومړنۍ او ثانوي زده کړې په کابل کې ،چې هلته د هغه پالر
د محمد ظاهرشاه په واکمنۍ کې یو جیګپوړی چارواکی وو ،بشپړې کړې.
په  1973کال ،هغه د بیروت له امریکایي پوهنتون څخه خپله لیسانس ډګري
ترالسه کړه .وروسته له هغه چې نوموړي په کولمبیا پوهنتون کې د زده کړو
له پاره یو حکومتي سکالرشپ ترالسه کړ په  1977کال هغه نیویارک ته
الړ .کله چې د شوروي اتحاد پلوي ځواکونه په  1978کال واک ته ورسېدل،
د هغه د کورنۍ اکثر نارینه غړي زنداني شول او نوموړی په متحده ایاالتو
کې ایسار شو.
وروسته له هغه چې نوموړي په  1983کال په کولمبیا کې په انسان پوهنه
کې دوکتورا ترالسه کړه ،هغه ته بلنه ورکول شوه چې په کلیفورنیا پوهنتون،
بیرکلي ،او بیا په جان هاپکینس پوهنتون کې تدریس وکړي .په  1991کال،
غني له نړیوال بانک سره د سرانسان پوه په توګه کار پیل کړ چې د اقتصادي
پروګرامونو د انساني یا بشري بعد په هکله به یې مشورې ورکولې .هغه
 11کاله کار وکړ ،چې لومړی یې په ختیځه اسیا کې په پروژو باندې کار
کاوه ،خو د وخت په تېرېدلو سره یې د بانک د اجتماعي پالیسۍ په هکله
مشورې ورکولې ،چې د هېوادونو په ستراتیژیو او شرایطو باندې به یې
بیاکتنې کولې ،او د اصالحاتو پروګرامونه به یې طرحه کول.
په  2001کال د طالبانو د واکمنۍ له نسکورېدلو څخه وروسته ،له غني
څخه غوښتنه وشوه چې د افغانستان له پاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي
د ځانګړي استازي لخدار براهیمي د ځانګړي مشاور په توګه کار وکړي.
په هغه موقف ،غني بېرته افغانستان ته راستون شو او د بن د تړون په طرحه
کولو ،مذاکره ،او تطبیق باندې یې کار وکړ ،چې دغه کار د یوې عمومي
هوکړې په اساس یوه نوي حکومت ته انتقال ته الره هواره کړه .په  2002کال
جمهور رییس حامد کرزي هغه د مالیې د وزیر په توګه وټاکه.
د مالیې د وزیر په توګه د کار کولو پر وخت ،غني نوې پیسې را واېستلې؛
د خزانې کمپیوټري عملیات یې رامنځته کړل؛ د خزانې له پاره یې یو واحد
حساب تاسیس کړ؛ د نه کسر مالي پالیسي یې جوړه کړه؛ بودجه یې د پالیسۍ
د مرکزي وسیلې په توګه معرفي کړه؛ عواید یې مرکزي کړل؛ د تعرفې سیستم
یې اصالح کړ او په ګمرکاتو یې بیا له سره کتنه وکړه؛ او کابینې ،د افغانستان
خلکو ،او نړیوالو شریکانو ته یې د شفافیت او حساب ورکوونې د یوې وسیلې
په توګه په منظمه توګه راپور ورکول رامنځته کړل.
په  2004کال کې د جمهور رییس غني له ټاکل کېدلو څخه وروسته،
غني د کابل پوهنتون د رییس په توګه وټاکل شو .په  2005کال ،هغه له یوه
بل شخص سره په ګډه د دولت د مؤثرتیا له پاره انسټیټیوټ (Institute for
 )State Effectivenessتاسیس کړ ،چې د دغې موسسې هدف دا وو چې
له حکومتونو او د هغوی له نړیوالو شریکانو سره مرسته وکړي چې د حکومت
ال ډېر مؤثر او حساب ورکوونکي سیستمونه جوړ کړي .په  2008کال هغه له
بل کس سره په ګډه د ناکامو دولتونو جوړول ()Fixing Failed States
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جمهور رییس غني د  2014په ډسمبر کې په لندن کې د مرستندویانو په کانفرانس کې
د افغانستان د اصالحاتو نوی پالن وړاندې کړ( .د برتانیا د نړیوالې پرمختیایي ادارې له
خوا اخیستل شوی عکس)

کتاب ولیکه .دا د یوه داسې چوکاټ په هکله وو چې د ماتې شوې نړۍ بیا
رغونه یې تشریح کوله.
په  2009کال ،غني د جمهوري ریاست د ترالسه کولو مقابلې ته ووت،
چې څلورم ځای یې ونیو .په  2010کال ،نوموړي د انتقال د همغږۍ
د کمېسیون د مشر په توګه خدمت وکړ ،چې مسؤلیت یې دا وو چې واک
د امنیت د مرستندوی نړیوال ځواک (ایساف) له عسکرو څخه افغان ملي
دفاعي او امنیتي ځواکونو ته ولېږدوي.
په  2014کال غني بیا د جمهوري ریاست د ترالسه کولو له پاره مقابلې
ته ووت .یوه کاندید هم له  %50څخه ډېرې رایې ترالسه نه کړې ،له دې امله
د هغه او د هغه د نژدې سیال ،د بهرنیو چارو پخواني وزیرعبدهللا عبدهللا،
ترمنځ دویم ځل انتخابات وشول .د سپتمبر پر 22مه ،غني د  %55.27رایو
په ګټلو سره د ډېرو جنجالي انتخاباتو ګټونکی اعالن شو .د  2014د سپتمبر
پر 29مه ،هغه د جمهور رییس په توګه سوګند پورته کړ ،په داسې حال کې چې
عبدهللا د ملي وحدت د نوي حکومت د اجرائیه رییس په توګه سوګند پورته کړ.
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سیګار :او اوس؟
جمهور رییس غني :او اوس مونږ  345,000پرسونل لرونکي امنیتي ځواکونه لري .په دې کې شپږ
قول اردوګانې ،او ورسره د مرکز فرقه شامل دي .له دې جملې څخه هره یوه داسې اسانتیاوې لري چې
له سیمې سره په مقایسه کې د پام وړ دي .دا ټول مونږ ته متحده ایاالتو په سخاوتمندانه توګه راکړي دي.
نورو مرسته کړې ده ،خو په نسبي توګه ،ډېره برخه [له متحده ایاالتو څخه] راځي .مونږ په کابل کې د
امنیتي روزنې یوه اکاډمي لرو؛ د یوې برخې په جوړولو کې یې برتانیا مهرباني کړې ده ،چې د برتانیا
له سنډهرسټ نظامي اکاډمۍ سره ارتباط لري .په بل عبارت ،دا بیا هم د داسې یوه سیستم په جوړولو
کې یو بریالیتوب دی چې راتلونکي نسلونه به حمایه کړي ،ځکه چې ټوله هغه روزنه چې ترسره کېږي
هسې بې نظمه روزنه نه ده؛ هغه یوازې د نن ورځې له پاره نه ده .هغه د راتلونکیو نسلونو له پاره
اساس جوړوي.
مونږ هېڅ تجهیزات نه لرل .پولیسو او اردو هېڅ وسلې نه لرلې .مونږ یوه اردو جوړه کړه ،د افغان
ملي اردو لومړۍ فرقه ...او کله چې هغوی په کابل کې خپل لومړی رسم ګذشت وکړ ،ښاریانو ژړل
او هغوی یې په غېږو کې نیول ...او په دې توګه د ثبات یو اساس کېښودل شو.
کله چې تاسو زمونږ ځانګړي ځواکونه وګورئ ،هغوی په سیمه کې ساری نه لري .زه فکر کوم
سړی دا له مبالغې څخه پرته ویلی شي ،دا په دې معنی نه ده چې نور زړور یا روزل شوي نه دي،
بلکه له دې امله چې زمونږ په ترټولو ښه طریقه ،یعنې د متحده ایاالتو د ځانګړیو ځواکونو په طریقه
روزل کیږي ،او له دې امله چې مونږ ،بدبختانه ،د سخت جنګ تجربه لرله .نو نن زمونږ وسله وال
ځواکونه د دغې ملګرتیا یوه ښه السته راوړنه ده .وګورئ ،تېر کال همدا وخت ،هر ،تقریبا هر کارپوه
داسې وړاندوینه کوله چې افغان امنیتي ځواکونه به ونشي کولی چې د  100,000ناټو ایساف عسکرو
وتل وزغمي .او البته هغو کارپوهانو دا خبره د یو شمېر نورو ځایونو ،لکه عراق په مثال راوړلو سره
ثابتوله ،خو افغان امنیتي ځواکونو د سختو ګواښونو په وړاندې د دې هېواد له بشپړتیا ،خپلواکۍ او
واکمنۍ څخه دفاع وکړه .دا کار د هغې مهمې پانګونې له کولو څخه پرته ناشونی وو چې شوې ده.

سیګار :د ناکامیو په هکله څنګه؟ د بیا رغونې د دغو هڅو یو شمېر ناکامۍ څه وې؟
د افغان ملي اردو عسکر د خوست والیت په غرونو
کې ګزمه کوي( .د متحده ایاالتو د اردو له خوا اخیستل
شوی عکس)

جمهور رییس غني :ناکامۍ غیرارادي وې .هغه د وخت تر فشار الندې کار کولو څخه رامنځته شوې.
پوځی ښکېلتیا مشروطه وه؛ جمهور رییس اوباما ،د متحده ایاالتو د اعلی سرقوماندان په توګه ،ډېر په پام
سره د ښکېلتیا سرحدونه تعین کړل .او له لوجیستیکي پلوه د متحده ایاالتو اردو تقریبا یوه معجزه وکړه.
د تأمیناتو د زنځیر د مدیریت په برخه کې ،دا ،زه فکر کوم ،چې په راتلونکیو لسیزو کې به دا د قضیې
په څېړنه باندې واوړي ،او دا د هغې چټکتیا له امله چې په هغې کې هغه څپه ،تاسو پوهېږئ ،په []2009
کال کې د عسکرو شمېر زیات کړای شو ،چې د تأمیناتو الرې او نور په کې شامل ول.
خو په ملکی اړخ کې ،د عسکرو د شمېر ډېرولو ډېرې مختلفې نتیجې لرلې .ځکه چې د عسکرو د
دغه ډول ډېرښت له پاره چمتووالی نه وو ،د هغو د اجرا کولو له پاره اړتیاوړ مهارتونو ستونزې لرلې،
نو هغه مسئله د پام وړ ارزونې ته اړتیا لري .د مثال په توګه ،د متحده ایاالتو نړیوالې پرمختایي ادارې
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( )USAIDپوره ارادې لرلې ،خو دغې ادارې ظرفیت نه درلود ځکه چې په 1970مو80 ،مو ،او 90مو
کې د هغې ټول ظرفیت په سیستماتیک ډول له منځه تللی وو ،او هغه په داسې یوه موسسه باندې اوښتې
وه چې کولی یې شوای چې قراردادونه تنظیم کړي ،خو داسې نېغ په نېغه خوځښت یې ونه کړ چې پخوا یې
کړی وو .او هغو پرېکړې خپلې پایلې لرلې :نو قیمتونه په ډېره اندازه پورته الړل .په اوسط ډول ،د متحده
ایاالتو د نړیوالې پرمختایي ادارې ( )USAIDیو چارواکی په پروژو کې د لږ تر لږه  30میلیونه ډالرو
مسؤل وو .او دا په داسې یوه ځای کې د قراردادونو په مدیریت او نورو برخو کې ننګونې یا چلینجونه ول
چې هلته تاسیسات کمزوري او مالکیت کم وو .هغه په ملکي کارمندانو ،سفارت ،د متحده ایاالتو نړیوالې
پرمختایي ادارې ( )USAIDاو نورو باندې ډېر زیات بارونه واچول .دا ځکه چې مونږ له عاجلو حالتونو،
د سیستم په سطحه تمرکز ،پروسو ،د پایښت وړتیا په وړاندې والړ وو – دا هغه مسایل ول چې په ټیټه کچه
لومړیتوب یې درلود ،او اوس مونږ په ډېر څرګند ډول په هغو باندې تمرکز کوو.

سیګار :د ښځو د پیاوړتیا او هغوی ته په ټولنه کې د ال پراخ رول د ورکولو په برخه کې د لوېدیځ
د هڅو په هکله څه وایئ؟ آیا تاسو فکر کوئ چې هغه هدف ترسره شوی دی یا دا چې تاسو غواړئ
چې کوم بل ډول تمرکز وکړئ؟
جمهور رییس غني :تر ټولو مخکې ،دا یو داسې ارزښت دی چې مونږ پرې بشپړ باور لرو .زمونږ
له ښځو سره د  20مې پېړۍ په پای کې د جنسیت په اساس توپیري چلند وشو .مونږ په دې هېواد کې
د ښځو د پیاوړي کولو یو اوږد تاریخ لرو او په تاریخ کې ،په ځانګړې توګه په 20مه پېړۍ کې مونږ
ډېرې پیاوړې ښځې لرو .په 1960مو کې ،هغه وخت چې زه په ښوونځي کې وم ،ښځو خپل استادان،
ډاکټران ،انجنیران ،او نور لرل .او په  1992کې ،هغه وخت چې د کمونستانو له خوا حمایه کېدونکی
حکومت ناکام شو ،په کابل پوهنتون کې اکثر استادانې او محصلینې ښځې وې .ترهغه وروسته یو ډېر
قوي جنسیتي توپیر رامنځته شو چې ښځې یې بېرته په شا وتمبولې .زمونږ ښځې د شراکت هیله لري،
د شمولیت هیله لري ،او مخ پر وده روانې دي.
او بیا هم له کلیدي السته راوړنو څخه یوه دا ده چې د ښځو په منځ کې یو ډېر لوی ظرفیت موجود
دی .زه دا ویاړ لرم چې د افغانستان سترې محکمې ته مې لومړنۍ ښځه ونوموله .له بده مرغه ،هغې
[په ولسي جرګه کې] د اتو رایو په کمي سره وبایلله .خو ما د والیتونو د استیناف د محکمو له هر مشر
سره مرکه وکړه ،له  34واړو سره؛ هغه په ټولو ډېره پیاوړې وه .ما هغه ځکه ونه ټاکله چې هغه ښځه
وه؛ ما هغه ونوموله ځکه چې هغه تر ټولو ډېره وړ وه .او اوس به مونږ په پراخه کچه کار وکړو چې
ښځې په لوړو پستونو کې راشي؛ دا له دې امله نه چې هغوی ښځې دي ،چې دا هم په خپل ځای مهمه ده،
بلکه له دې امله چې هغوی له نورو سره سیالې دي...
هغه برخه چې زه غواړم چې هلته ډېر بدلون راشي هغه د ښځو د اقتصادي پیاوړتیا برخه ده .د ښځو
اقتصادي پیاوړتیا د قراردادي مشاورینو له الرې نه راځي ،ځکه چې د هغوی تشویقۍ ډېرې بل ډول
دي .دلته مهمه دا ده چې یقینی شي چې د یوې ښځې کار له بې تادیې کار څخه د تادیې وړ کار ته بدل
کړای شي؛ او د هغه ارزښت تغیر وکړي ،دا چې مونږ لومړی په هغو برخو باندې تمرکز وکړو چېرې
چې ښځې له پخوا راهیسې په اقتصاد کې یو پراخ رول لري ،خو هغوی څنګ ته پرېښودل شوې دي.
د مثال په توګه ،دلته د ګلونو او بوټو روزنه په مکمل ډول یو د ښځو فعالیت دی .د منسوجاتو اوبدل د
ښځو کار وو .زرګري کېدی شوای – کېدی شوای ،وه ،خو کېدی شوای – چې ډېره مهمه ګرځېدلی وای.
مونږ په دې برخو کې ډېر کمزوري وو .هلته ډېرې خبرې وې ،ډېر ښایسته راڼه او ښوی بروشرونه،

گزارش برای کانگرس ایاالت متحده
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د طالبانو پخواني حکومت د ښوونې او روزنې په
شمول د افغانانو په ژوند کې د ښځو ډېره برخه اخیستنه
محدوده کړې وه .د  1950مو په دې عکس کې ،ښځې
په کابل پوهنتون کې د بیولوجي په یوه ټولګي کې برخه
اخلي( .د افغانستان د پالن جوړونې د وزارت عکس
چې د ویکي میډیا کامنز له الرې ترالسه شوی دی)
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خو مهمه برخه نه .ټولې مرستې د ستاینې وړ دي ،هیله ده چې زما خبره غلطه وانه خلئ ،خو تمرکز
باید  ....یوازې د دې له پاره چې تاسو ته یوه تشریح درکول شي ،که په متحده ایاالتو کې  20 ،40د سر
لوی پلورنځي او د هغو سلسلې په پام کې ونیول شي کېدی شي چې دوه شیان ترې را واخیستل شي:
د افغان ښځو له خوا د جوړې شوې یوې نښې (برانډ) لرونکي توکي په خرڅولو او هغه ته په انکشاف
ورکولو او بازار موندلو کې له مونږ سره مرسته وکړئ .د بازار موندنې روابطو ته انکشاف ورکړئ؛
هغه به د نه باور وړ ښه نتیجه رامنځته کړي ،او بیا به د هغو سلسلو د جوړولو له پاره مرسته په یوه
چینل باندې واړول شي ،ځکه چې دغه ډول سلسله پایښت لري .خو که تاسو د نغدو پیسو یو انتقال ترسره
کوئ یا ،تاسو پوهېږئ ،یو روزنیر کورس ترسره کوئ ،هغه ټول په خپل ځای خپل ارزښت لري ،خو
له یوه سیستماتیک تمرکز څخه پرته ،هغه کار نه ورکوي .او دا هغه ځای دی چېرې چې زه غواړم چې
خبرې اترې پرې تمرکز وکړي .خو بیا هم مشخصه ده ،ځکه چې اوس مونږ لوستې ،په مهارتونو پوهې
او د سوداګرۍ په برخه کې وړتیا لرونکې ښځې لرو .افغانه ښځه یوه مدیریه ده ځکه چې هغه همېشه دا
وظیفه ولري چې ډېر سخت انتخابونه وکړي[ ،لکه دا چې] چا ته خواړه ورکړي.

سیګار :تاسو د اداري فساد پرضد د جهاد غږ کړی دی .کولی شئ راته ووایئ چې ستاسو حکومت
له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې څه کوي؟
ښځې په کابل کې د ښځو تر مالکیت الندې فابریکه کې
سرتختۍ اوبي( .د ناټو د افغانستان روزنیز ماموریت
عکس ،چې د متحده ایاالتو د سمندري ځواک غړې تورن
روسیل ولکفیل اخیستی دی)

جمهور رییس غني :بالکل .تر ټولو مخکې ،په دفتر کې د کار په دویمه ورځ ،مونږ د کابل بانک مسئله
راپورته کړه .د هغو افرادو په عادالنه قانوني تعقیب کې پاتې راتلل چې د کابل بانک د ناکامۍ سبب
ګرځېدلي ول د حکومت د نه مؤثرتیا په یوه سمبول او د ژورو عالقه مندیو یو مخ او د حکومت له خوا
په خپلو ستونزو د اعتراف نه کولو یومخ ،او یو سمبول ګرځېدلی وو .اوس ټولې قانوني مرحلې بشپړې
شوي دي ،مونږ پیسې ترالسه کوو – زه فکر کوم چې د سپماوو او پورونو د ورکړې په برخه کې په
متحده ایاالتو ،په مکسیکو ،په پاکستان ،او په نورو هېوادونو کې بحرانونه موجود ول – زه فکر کوم چې
مونږ به په دې هکله په اطمینان ترالسه کولو سره تاریخ جوړ کړو چې د خلکو پیسې بېرته را وایستل
شي .مونږ له  228میلیونو ډالرو څخه ډېر بېرته ترالسه کړي دي چې له دې جملې څخه  50میلیونه ډالر
په وروستي وخت کې ترالسه شول .او هغه په چټکۍ سره بشپړ شول ،په شپږو میاشتو کې ،د محکمې
ټولې مرحلې له ابتدایه محکمې څخه نیولې تر سترې محکمې پورې بشپړې شوې ،او اوس مونږ د بدو
پورونو د راجمع کولو له پاره یو کمېسیون لرو.
دویمه مسئله د تدارکاتو ،د قراردادونو وه .که تاسو د افغانستان د امنیت د انتقال د ګډې قوماندانۍ
( )CSTC-Aله قوماندان [تورن جنرال ټډ] سیمونایټ سره خبرې وکړئ [د مرکې د وخت خبره
کوي] هغه به تاسو خبر کړي چې یوازې په امنیتي برخه کې ،مونږ  500میلیونه ډالر سپمولي دي.
په دفاع وزارت کې ،د خوړو ،تأمیناتو ،او نورو برخو کې هر قرارداد بیا له سره کتل شوی دی .هره
شنبه ،زه د تدارکاتو د ملي شورا مشري کوم او اوس مونږ د افغانستان د امنیت د انتقال ګډې قوماندانۍ
( )CSTC-Aسره پوره موافقه لرو چې [کله چې ضروري وي] ،مونږ د دغو قراردادونو په هکله د بیا
خبرو اترو حکم کوو .مونږ په لسګونو میلیونه ډالر سپمولي دي او هغه هم په همدې برخه کې .خو اصلي
خبره دا ده چې ،اوس هر څه قانوني بڼه غوره کوي ځکه چې زمونږ د تدارکاتو د قانون ترټولو کوچنۍ
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برخه هم تنفیذېږي .خلکو ته اجازه نه ورکول کیږي چې داسې پټ پټونی وکړي چې لومړی د یوې
پروژې منظوري واخلي او بیا ووایي چې بودجه باید منظوره کړای شي .دا یوه قانوني پروسه ده ،هغه
سګنالونه لېږي ،او تاسو کولی شئ وګورئ چې [تصادم] مخ په ښکته روان دی.
سیګار :لوی څارنوال څنګه؟ تراوسه پورې تاسو یو لوی څارنوال نه دی مقرر کړی.
جمهور رییس غني :پخوانی لوی څارنوال چې ډېر تورونه پرې لګېدلي ول ،بدل شو .د اصالحاتو ترتیب
لومړی په امنیتي برخه کې وو .ما یوازې په دفاع وزارت کې  62جنراالن تقاعد کړل .وروسته لس
نورهم تقاعد کړای شول.
دویمه برخه د حکومتولۍ وه ،څو وکولی شو چې یوه کابینه ولرو ،او د کابینې په برخه کې ،مونږ
په دې بریالي شوو چې په بشپړ ډول یو نوی نسل راولو چې هم مهارتونه ولري ،او هم رهبري ،مدیریت،
او ډله ییز کار یا ټیم ورک وکولی شي .بیا مونږ په ستره محکمه باندې تمرکز وکړ ،ځکه چې اوس مونږ
[د عدلیې پخوانی مرستیال وزیر سیدیوسف حلیم] چې زمونږ غوره قانون پوه دی ،ښه تجربه لري او په
اداري فساد ککړ نه دی ،زمونږ په عدلیې وزارت کې یې درې لسیزې کار کړی دی او د [قانون] یو مهم
مؤلف وو ځکه چې هغه د مقننه څانګې مشر وو ،او اوس د سترې محکمې قاضی قضات دی.
اوس به مونږ د لوی څارنوالۍ اصالح کولو ته مخه کوو .خو دا چې ډېرڅه باید وشي – خو د سوداګرۍ
د چارو یو پروفیسر یو میکانیزم لري چې کتلیتیک میکانیزم ورته ویل کیږي ،چې وایي چې اکسېجن
او هایدروجن به ترهغه وخته پورې اوبه جوړې نه کړي څو چې هلته اوسپنه موجوده نه وي .اوسپنه
هېڅ هم نه کوي خو د یوه کتلست په توګه دغه کارممکنوي .زه خپل د رهبرۍ رول وینم ،زما د رهبرۍ
له رولونو څخه یو دا دی چې د یوه کتلست په توګه عمل وکړم .تاسو په ریښتیا سره ژورې پوهې او
معلوماتو او ترتیب ورکولو ته ضرورت لرئ .نو زمونږ په لومړي کال کې ،چې مونږ [کلیزې ته]
رسېږو ،زه فکر کوم چې زمونږ ریکارډ ښه دی خو روښانه نه دی ،ځکه چې بیا هم مونږ مجبور وو
چې جنګ وکړو.

سیګار :متحده ایاالتو د بیارغونې په چارو کې  8.4بیلیونه ډالر لګولي دي او تر اوسه پورې افغانستان
د اپیمو د تولید په برخه کې خپل ریکارډ ماتولو ته دوام ورکړی دی .په دې برخه کې څه تغیر راوستلو
ته ضرورت دی؟
جمهور رییس غني :هغه څه چې بدلون ته اړتیا لري دا ده چې لومړی باید مونږ ستونزه وپېژنو .نشه
ییز توکي څلورمتصدیان لري :تولیدوونکي ،چمتو کوونکي ،وړونکي ،او کاروونکي .ناقانونه نړیوال
اقتصاد په کال کې تقریبا  1.2بیلیونه ډالر دی ....نشه ییز توکي ،که هیرویین وي که کوکایین ،د دې یوه
لویه برخه جوړوي .د ګټې لویه برخه وړونکيو یا سوداګرو ته په الس ورځي ،او عملي څېړنې ښیي چې
زمونږ ناکامي په کرهڼه او د کاري فرصتونو په برابرولو کې له نه تمرکز څخه ده .نشه ییز توکي د یوه
ډېر کوچني اقتصاد یوه ډېره لویه برخه ده.
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په یوه کوڅه کې سره ګډوډ روان دي( .د بریان هیلیګاس
عکس چې له ویکي میډیا کامنس څخه را اخستل شوی دی)
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افغان یونیفورم لرونکي پولیس په نیمروز والیت کې ضبط شوی اپیم د سوزولو له پاره ښکته کوي( .د متحده ایاالتو
د سمندري ځواکونو له خوا اخیستل شوی عکس)

د اقتصاد وده ،داسې یو سیستم چې له افغانستان سره برابر وي ،د تمرکز ټکی نه وو .تاسو نشئ
کولی چې د نشه ییزو توکو پر ضد یوه جګړه وکړئ ځکه چې ،بیا هم ،که تاسو د التینې امریکا په هکله
ادبیاتو ته وګورئ ،مرکزي امریکا ،او په ځانګړې توګه مکسیکو ته ،هلته درسونه شته او هغه درس
چې هغه اساسي دی ،دا دی چې هغه ناکامۍ دي ...په هغه ځای کې د نشه ییزو توکو جګړه یا د نشه ییزو
توکو جګړې ،ځکه چې هغه له ډېر اوږده وخت راهیسې روانې دي ،او ژوري داسې ارزونه کوي چې
په هغو کې ستونزې موجودې دي .چېرې چې بریالیتوب وو هغه په تایلنډ کې وو ،ځکه چې طالیي مثلث
[چېرې چې د نشه ییزو توکو تولید کېده] هغه بدل شو ،او هلته د دغه کار مهم عامل د کاري فرصتونو
رامنځته کول وو.
څو کاله وړاندې [په کابل کې] د امریکا د سفارت له خوا څېړنې وشوې ،او هغو وښودله چې د دې
له پاره چې د نشه ییزو توکو په وړاندې په بریالیتوب سره مبارزه وشي ،مونږ  40,000کیلومتره سرک
ته ضرورت لرو چې اقتصاد په ملي او سیمه ییزه کچه سره ونښلوي .اوس ،دغه کار د متحده ایاالتو له
خوا نه حمایه کیږي .تاسو پوهېږئ ،مونږ په ډېرسیستماتیک ډول د دغه کار د کولو له پاره نړیوال اتحاد
ته ضرورت لرو .لویه برخه ،د هیرویینو لویه برخه چېرته ځي؟ اروپا ،روسیې ،ایران ،او اوس چین
او هند ته غځېږي.
خو د هغه بله برخه دا ده چې اوس مونږ پخپله د اعتیاد یوه سخته ستونزه لرو 3.5 ،میلیونه
[هېوادوال معتاد دي] .دلته خلکو انکار کاوه ،هغوی ویل – په ځانګړې توګه غلطه مذهبي توجیه داسې
کېدله چې "هو ،هغه په اسالم کې منع دي – ځکه چې هغه – خو مونږ یې په بهرنیانو باندې خرڅوو".
اوس خبرونو ته وګورئ ،دا د هغوی بچیان دي او د هغوی د بچیانو بچیان دي چې معتاد شوي دي .نو،
مونږ په کرهڼه کې یوه انقالب ته ضرورت لرو .له تایوان ،جنوبي کوریا او جاپان سره د متحده ایاالتو
مرسته یوه ښه بېلګه ده .مونږ ضرورت لرو ،او دا زما پیغام دی ،مونږ ضرورت لرو چې په کرهڼه
کې پانګونه وکړو او داسې اساسي بدلون راولو چې کاري فرصتونه یا وظیفې رامنځته کړي ځکه چې
زمونږ د کارګرو ،هغه چې ښه اجوره ورکول کیږي ،هغه کار د ورځې  4ډالر ترالسه کوي .د کوکنارو
د فصل د رسېدلو په لوړه برخه کې هغوی د ورځې له  16څخه تر  18ډالرو پورې ورکوي او ،حتی ډېر
دردوونکی دا چې ،هغوی نه یوازې سړیو بلکه ښځو ته هم همدغه مقدار اجوره ورکوي.
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سیګار :دغه یوه لویه تشه یا خال ده .ځانګړی عمومي مفتش جان اېف سوپکو ډېرځلې ویلي دي چې
متحده ایاالتو له افغانستان سره مرسته کړې ده چې یوه اردو او پولیس او یو داسې حکومت جوړ کړي
چې افغانستان یې د سمبالولو وس نه لري .د مرستندویانو مرستې دلته د بودجې تقریبا  %60جوړوي.
په دې برخه کې ستاسو پالن څه دی چې افغانستان د مرستندویانو له مرستې څخه خالص کړئ او خپل
اقتصاد جوړ کړئ؟
جمهور رییس غني :ښه ،لومړی ،په اصل کې زه له دې سره موافق یم چې د خپلواکۍ یو لوی معیار
په [ساده ډول] دا نه دی چې څوک دې یوه اردو او ملکي ادارې ولري؛ لوی معیار دا دی چې یو څوک
دې دا وړتیا ولري چې د هغو له پاره تادیات برابر کړي .نو هغه څه چې مونږ پرې تمرکز کوو دا دی
چې پر ځان بسیاینه رامنځته کړو ،ځکه چې په ننني جوړښت کې ،دا پرځان بسیاینه نه ده .تاسو نشئ
کولی چې له نورو سره له رابطې څخه پرته پرځان بسیا هېواد جوړ کړئ .اقتصاد له اړیکو جوړولو
او اتصال څخه رامنځته کیږي.
نو زمونږ شتمنۍ څه دي او مونږ څه اراده لرو چې څنګه یې وکاروو؟ زمونږ لومړۍ شتمني زمونږ
موقعیت دی .د منځنۍ اسیا او جنوبي اسیا ترمنځ ټول سرکونه زمونږ په خاوره تېرېږي .همدارنګه ،اوس
مونږ په داسې یوه موقعیت کې یو چې له چین سره چې مونږ ورسره  40میله ګډه پوله لرو وصل شو –
دا مهم دی – همدارنګه له لویدیځې اسیا سره ،او هم د خلیج له سیمې سره ونښلو .دا اساسي کار دی ځکه
چې اتصال یا نښلېدنه به بدلون رامنځته کړي او د خدمتونو د فرصتونو په جوړښت کې به ډېره ،ډېره
مهمه ګټه ترالسه شي .په  1869کال کې ،متحده ایاالتو هغه وخت خپل اقتصاد جوړ کړ چې د اتالنتیک
او پاسیفیک بندرونو ترمنځ د اورګاډي الرې سره وصل شوې .تر هغې مخکې ،هغه یوه جغرافیوي
فاصله وه ،بیا هغه په یوه براعظمي اقتصاد باندې واوښته.
اسیا په راتلونکیو  20کلونو کې په یوه براعظمي اقتصاد باندې اوښتونکې ده .د افغانستان نښلوونکی
موقعیت په دې کې مرکزي رول لري ،نو مونږ هم په سافټ ویر باندې چې د ټرانزیټ تړونونه ،د
سوداګرۍ تړونونه ،د بېخ بنأ تړونونه دي ،او هم په هارډویرباندې چې بېخ بنأ ده تمرکز کوو .نو که تاسو
غواړئ چې دا اوس وکړئ دا مالي وسایلو او د منابعو خوځښت ته ضرورت لري څو بېخ بنأ جوړه شي.
سرکونه ،د اورګاډي الرې ،پایپ الینونه ،د انتقال لینونه ،ځکه چې مونږ برېښنا له مرکزي اسیا څخه
انتقالوو ،هوايي ډګرونه چې متحده ایاالتو یې په جوړولو کې سخاوتمندانه مرسته کړې ده ،کانالونه،
لویې الرې ،او ډېمونه.
زمونږ دویمه شتمني اوبه دي .هره ورځ د اقلیم تغیر له بد څخه بدترېږي .که تودوخه دوه درجې ډېره
شي ،زمونږ د ځینې ګاونډیانو ځمکې به له دښتي کېدلو له ډېرو سختو ستونزو سره مخامخ شي .زمونږ
اوبه اساسي رول لري .مونږ خپلې اوبه نه دي مدیریت کړي؛ زمونږ یوازې  %10اوبه د 1960مو کلونو
د ټکنالوجۍ له الرې مدیریت شوې دي .نورې ټولې د  2,500کاله پخوانۍ ټکنالوجۍ له الرې چې مونږ
[افغانانو] را اېستلې دي اداره کیږي .او بیا هم ،هغه څه چې متحده ایاالتو په تایوان او جنوبي کوریا
کې وکړل هغه نمونې دي چې کېدای شي په واقعي توګه وشي ،اوبه کېدای شي مهار کړای شي .د اوبو
پیداوار به په لویه کچه مثبت تغیر راولي.
زمونږ درېیمه شتمني ځمکه ده .زمونږ تقریبا نیمه ځمکه تر کرنې الندې ده او دا د  1978کال حساب
دی .نو ځمکه او اوبه کلیوالی ثبات او د اشتراک وړتیا رامنځته کوي .زمونږ د تادیاتو توازن ،لږ تر لږه
 4بیلیونه ډالر ،په خوراکي شیانو دی .مونږ باید صادرات وکړو .مونږ کولی شو چې دا په راتلونکیو
صادراتو کې په  2میلیارده ډالرو واړوو.
بل زمونږ کانونه دي .ما د متحده ایاالتو جیولوجیکي سروې مقرره کړه ځکه چې په اول کې ،هغه
وخت چې زه د مالیې وزیر وم ،هیچا په ما باور نه کاوه او ویل یې چې په افغانستان کې له ډبرو څخه
پرته بل هېڅ شی نشته – اشرف لېونی دی .اوس هیڅوک نه وایي چې زه لېونی یم .زمونږ د طبیعي
شتمنۍ دېرش فیصده نه یوازې له هوا څخه سروې شوې ،بلکه له ځمکې څخه یې هم نقشې اخیستل
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شوې دي ځکه چې مونږ د شوروي روسيې پخواني اطالعات یا ډېټا لرل .دا له  1تریلیون ډالرو څخه تر
 3تریلیون ډالرو پورې اټکل شوي دي .نو مونږ دا قوت لرو چې په نړۍ کې د مسو او اوسپنې تر ټولو
لوی تولیدوونکی هېواد شو .مونږ د ځمکې د  17کم موندل کېدونکیو موادو له جملې څخه  14یې لرو.
زمونږ د لیتیم د ذخیرو له امله ،مونږ"د لیتیم سعودي عربستان" ګڼل کېږو .مونږ طال ،قېمتي کاڼي ،او
نور لرو .بیا په دوی پسې تېل او ګاز راځی .دا مهال زمونږ ګاز ډېرجالب نه دي ،خو خبرونه له یوه کال
څخه بل ته پرمختګ کوي .نو مونږ په دې هېواد کې یوه محکمه او واقعي شتمني لرو؛ زموږ تراژیدي دا
ده چې مونږ داسې یو شتمن هېواد یو چې استوګن یې غریب دي.
په دوی پسې بیا پیسې دي .کله چې  150,000د ناټو ایساف عسکر او له هغوی سره تقریبا
 400,000قراردادیان راغلل ډېرې پیسې راغلې .دغه حالت د ټرانسپورټ په سکتور او په ساختماني
صنعت کې ډېر کاري فرصتونه رامنځته کړل :مونږ په زرګونو میلیونران لرو .خو د پانګونې اقلیم
مناسب نه وو .هغوی ډېرې زیاتې پیسې هسې بې ځایه لګوي او د مجللو شیانو په پېرودلو لګوي .په
ځینې ودونو باندې تر  20میلیونه ډالرو پورې لګول کیږي...
او بیا زمونږ بشري پانګه ده .لکه څنګه چې ما وویل ،مونږ په لوړه کچه باسواده ښځې ،سړي لرو،
ماشومان ،ځوانان لرو ،چې په اصطالح د مهاجرت له کمپونو څخه یې د ختیځ او لویدیځ او د نړۍ نورو
پوهنتونونو ته الره وموندله .کله چې تاسو دا ټول سره یو ځای کړئ ،کېدای شي چې دا هېواد په یوه
پایښت وړ اقتصادي پالن باندې واوړي ،او دا هغه څه دي چې هغه وخت به بیا [د دولت له پاره عواید]
برابر کړي.
دا یوه برخه ده ،دویمه مؤثریت دی .مونږ ته په داسې یوه سطحه د خرڅ او لګښت اسانتیاوې راکول
شوي [چې مونږ یې پخپله وس نه لرو] .مونږ اړتیا لرو چې په داسې ډول اقتصادي شو چې مؤثریت په
فوق العاده توګه مهم وګرځي .د مثال په توګه ،اردو او پولیسو ته ډودۍ .زه اردو او پولیسو ته د خوراکي
توکو ټول تأمینات بیا له سره داسې تنظیموم چې افغاني فابریکې حمایه کړي .تقریبا ټول هغه تولیدات
او توکي چې اردو او پولیسو استعمالول هغه وارداتي توکي ول .هیچا هم په دې برخه کې کار نه وو
کړی چې دا څنګه وکړي .اوس ،په راتلونکیو اونیو کې به مونږ د مالمتیا د کنټرول یو فوق العاده مؤثر
سیستم تنظیموو څو یو عسکر ،یو پولیس – هغه څوک چې زه یې خدمت کوم هغه یو دولتي مامور او
پولیس دی – هغه که نر وي که ښځه باید په دې پوه شي چې څه چې هغه خوري معیاري کیفیت لري
او د تغذيې یوه منبع ده .دا د سیستم تنظيمولو ته ضرورت لري او مونږ په دې باندې کار کوو .زمونږ د
امنیتي لګښتونو په هره مرحله کې ،مونږ په اقتصادي کولو باندې تمرکز کوو.
او درېیمه خبره دا ده چې ،ستاسو پخوانیو لګښتونو اوس مونږ ته داسې یو پالټفورم راکړی دی
چې په راتلونکیو کلونو کې بشپړ شي ځکه چې تر  2017پورې ،جمهور رییس اوباما او کانګرس
په سخاوتمندانه توګه دې ته ژمنتیا ښودلې ده [چې د مرستو ورکړې ته دوام ورکړي] ،او په راتلونکي
کال کې به مونږ په ژمنتیاوو او تعهداتو باندې خبرې کوو ،چې لګښت مؤثر دی او په اوږدمهاله پایښت
باندې لګېدلی دی ،چې دا ،دا معنی لري چې د پام وړ اصلي وظایف [چې اوس د مرستو له الرې
پرمخ ځي] ،څنګه ترسره کیږي ،به بیا وکتل شي .د مثال په توګه ،د موټرو ترمیمونه .تاسو پوهېږئ،
د موټرو ترمیمونه شرکتونو ته په قراردادونو ورکول شوي ول ،زه فکر کوم چې د یوه نوم نو لېمن
( ،)No Lemonمسخره نوم یې وو ،فکر کوم چې هغه د  250میلیونه ډالرو قرارداد وو .خو ،تاسو
پوهېږئ ،موټرونه مجبور ول چې د  100میلو یا ډېر مزل څخه وروسته ترمیم کړای شي .زمونږ
په اردو او پولیسو کې د داسې ورکشاپونو رامنځته کول به غټې سپماوې وي .نو هره منفرده وظیفه،
هره اصلي وظیفه باندې بیاکتنه کیږي او مونږ په دې تمه یو چې اقتصادي یې کړو.
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سر مفتش ویژه

I

برای بازسازی افغانستان

له افغان جمهور رییس سره مرکه

او وروستۍ مسئله بیا د مالیې د تادیاتو لوړول او د مرستو یو سیستم رامنځته کول دي .نو بیا هم
د عامه لګښتونو په برخه کې د مثال په توګه ،په  2002کې ،په اوسط ډول یو کیلومتر سرک تقریبا له
 180,000څخه تر  220,000ډالرو پورې جوړېده .په حلقوي سرک [یو  2,200میله ،دوه طرفه سرک
چې د افغانستان لوی ښارونه سره نښلوي] ،هغه قیمت د کیلومتر په سر  2.2میلیونه ډالرو ته پورته شو
ځکه چې د کندهار سرک له دې امله جوړ کړای شو چې جمهور رییس بش په سخاوتمندانه توګه یوه
ژمنه وکړه چې سرک به [په پام وړ سرعت] سره د  2004له انتخاباتو څخه مخکې خالص کړای شي.
[د کیلومتر په سرهغه قیمت] په یوه نورم باندې واوښت :هغه له استثنأ څخه په یوه نورم باندې بدل شو،
هغه نورم شو .او بیا قیمتونه همداسې پسې لوړېدل او چا یې پوښتنه نه کوله .اوس مونږ یو بشپړ پالن
لرو ،نه یوازې دا چې څنګه بېخ بناء یا انفراسټرکچر جوړ کړو ،بلکه دا چې څنګه یې په ماهرانه ،مؤثر
او ارزان ډول جوړ کړو...
د دې مسایلو کیلي د پاکوالي په سیستم کې ده .حکومتي لګښتونه باید د تولیداتو له پاره یوه انګېزه
یا مشوق وګرځي .شرکتونه او موسسات باید جوړ شي چې هغوی هم تشویق شي چې پخپله خوښه مالیې
ورکړي او هم خلک همداسې وروزي څو مونږ ټول له ځواکونو سره په ګډه هغه تصویرچې مونږ ته
په میراث راپاتې شوی دی...
په هر نړیوال شاخص ،افغانستان په لوړو نومرو کې نه راغی ،او دا یوه ننګونه یا چیلنج دی ،چې
مونږ خپل ځای بدل کړو ځکه چې دغه شاخصونه له یوه معیار سره د مقایسې له الرې د ارزونې ،د هڅو
د ارزونې او د یو چا په هکله د قضاوت له پاره مهم دي .او دغه بالکل هغه څه دي چې مونږ یې کوو؛
مونږ خپل لومړی  100ورځنی پالن له کابینې سره پیل کړ .اوس د اجرأتو پای دی ،او له همدې امله وو
چې د جیګپوړو چارواکو مجلس ( )SOMیوه بریا وه .اوس په دویمو  100ورځو کې به مونږ والیتونه
او وزارتونه سره را یوځای کوو ،څو هدفونه روښانه شي ،ستراتیژۍ روښانه شي .اجرأت باید په داسې
یوه طریقه سره وي چې د خلکو ،ستاسو او زمونږ ،اعتبار ترالسه کړي ،ځکه چې امریکایي مالیه
ورکوونکی په افغانستان کې د مرستو یو برخه وال دی او زه په دې باندې په ښکاره اعتراف کوم او له
همدې امله ده چې زه خبرې کوم – ما دا افتخار درلود چې د کانګرس ګډې غونډې ته خبرې وکړم – زه
له امریکایي مالیه ورکوونکې څخه مننه کوم ځکه چې هغه د هغې هغه پیسې دي چې هغې په سختۍ سره
ګټلې دي چې مونږ یې باید حساب ورکړو او له دې امله ده چې ولې مونږ د حساب ورکوونې په هکله،
د ګډې مسؤلیت مننې په هکله ،او د یوې نژدې کېدنې او یوې ملګرتیا په هکله خبرې کوو.

سیګار :ښاغلی جمهور رییس ،دا ډېر په زړه پورې دي او ما کولی شوای چې ټوله ورځ دوام ورکړو،
خو ما ته داسې سګنالونه راکول کیږي چې زه فکر کوم چې زمونږ وخت پای ته ورسېد .زه له تاسو
څخه ډېره مننه کوم.
جمهور رییس غني :له بده مرغه ،زه باید یو هېواد وچلوم .که نه ،زه به خوښ وم چې خبرې درسره
وکړم (خاندي).

گزارش برای کانگرس ایاالت متحده

I

 30اکتوبر2015 ،

15

"زه له امریکایي مالیه ورکوونکې څخه مننه کوم ځکه
چې هغه د هغې هغه پیسې دي چې هغې په سختۍ سره
ګټلې دي چې مونږ یې باید حساب ورکړو او له دې
امله ده چې ولې مونږ د حساب ورکوونې په هکله ،د
ګډې مسؤلیت مننې په هکله ،او د یوې نژدې کېدنې او
یوې ملګرتیا په هکله خبرې کوو".
— افغان جمهور رییس ډاکټر اشرف غني

سرچینه :سیګار ،له جمهور رییس غني سره مرکه ،د سپتمبر  7مه2015 ،
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د افغانستان د بیارغونې له پاره I

ځانګړی عمومي مفتش

د سیګار څارنیز فعالیتونه

خبرتیایي لیکونه

• 15-79-ALcخبرتیایي لیک :د براون
کمپ د قوماندې او کنټرول مرکز (محرم)
• 15-79-ALخبرتیایي لیک :د براون کمپ
د قوماندې او کنټرول مرکز (غیرمحرم)
•  15-86-ALخبرتیایي لیک :د افغان ملي
اردو او ملي پولیس ځواکونو ژمنی لباس

د سیګار څارنیز فعالیتونه
په دې درې میاشتنۍ موده کې سیګار  17تفتیشونه ،پلټنې ،خبرتیایي لیکونه ،او نور مواد صادر
کړي دي .تر ننه پورې د سیګار کار له  2بیلیونه ډالرو څخه ډېرسپمولي دي.
د سیګار د اجرأتو یوه تفتیش وموندله چې ،د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمېشنرۍ ()UNHCR
او د متحده ایاالتو د بهرنیو چارو وزارت نشي کولی چې د افغان کډوالو هغه شمېر په خپلواک ډول تایید
کړي چې پاکستاني او ایراني حکومتونو ورکړی دی ،او دا چې له نړیوالې مرستې سره سره د افغانستان
د کډوالو او راستنېدنې وزارت ظرفیت د خپلو مسؤلیتونو د ترسره کولو په برخه کې محدود دی .د
اجرأتو یوه دویم تفتیش وموندله چې سره له دې چې د متحده ایاالتو د دفاع وزارت د هغو  470میلیونه
ډالرو له لګښتونو سره سره چې د افغان محلي پولیسو په حمایه یې لګولي دي ،افغان محلي پولیس د
لوجیسټیکي حمایې ،څارنې ،او داسې یوه پالن له نشتوالي سره مخامخ دي چې آیا دغه ځواک منحل
کړای شي که له افغان ملي پولیسو سره یوځای کړای شي.
د راپور ورکولو د دورې پر وخت ،سیګارهمدارنګه په دې درې میاشتنۍ موده کې درې خبرتیایي
لیکونه خپاره کړل .دوه لیکونو (چې یو یې محرم وو) په براون کمپ کې د قوماندې او کنټرول د یوه
مرکز د برخلیک په هکله اندېښنې څرګندې کړې .یوه درېیم لیک د متحده ایاالتو د دفاع وزارت چارواکو
او د متحده ایاالتو نظامي قوماندانانو ته د افغان ملي اردو او ملي پولیس ځواکونو له پاره د ژمني لباس د
احتمالي سخت کمي په هکله خبر ورکړ.
په دې درې میاشتنۍ موده کې ،سیګار شپږ مالي تفتیشونه خپاره کړل؛ تر ننه پورې په شویو اجرأتو
کې له  280.4میلیونه ډالرو څخه ډېر د تر پوښتنې الندې لګښتونو په توګه او  289,880ډالر د فدرالي
فنډونو او نورو عوایدو ګټه چې باید حکومت ته تادیه شوې وای ،او نه ده شوې ،شامل دي .سربېره
پردې ،د  2015د اکتوبر له  30مې راهیسې ،بسپنه ورکوونکې ادارې د  50تفتیشونو په هکله یوې
مدیریه پرېکړې ته رسېدلي دي او له  16.7میلیون ډالرو څخه د ډېرو تر پوښتنې الندې مبلغونو د بېرته
ترالسه کولو الرې چارې لټوي.
د دې ترڅنګه ،په دې درې میاشتنۍ موده کې سیګار یو د پلټنې راپور خپور کړ .راپور وموندله چې،
په داسې حال کې چې د برېښنا د دستګاه یوه پروژه له ټاکلې بودجې څخه بشپړه شوه او دا چې د قرارداد
د اجرأتو معیارونه یې پوره کول ،د برېښنا دستګاه ونه ازمویل شوه اوله بشپړتیا څخه یې له  18میاشتو
څخه ډېر وروسته وخت پورې د چلښت وړ ګڼل کېده.
په دې درې میاشتنۍ موده کې ،د سیګار د ځانګړیو پروژو ادارې د سوداګرۍ او ثبات د عملیاتو
اړوند د ترځمکې الندې ګازو د عملیاتو د پروژې له پاره وظیفوي ځواک باندې خپله بیاکتنه خپره کړه.
یادې ادارې همدارنګه د متحده ایاالتو نظامي قوماندانانو ته ولیکل چې د افغان ملي اردو او ملي پولیس
ځواکونو په استازیتوب د ګڼو وروستیو تدارکاتو د ضرورت او د احتمالي ضیاع په هکله معلومات
وغواړي.
سربېره پردې ،د ځانګړیو پروژو ادارې د متحده ایاالتو نړیوالې پرمختیایي ادارې ( )USAIDته
دوه لیکونه ولیکل چې د تره خېلو د برېښنا په دستګاه کې د عملیاتو په هکله یې معلومات وړاندې کول
او د متحده ایاالتو د نړیوالې پرمختیایي ادارې ) (USAIDله خوا د حمایه شویو روغتیايي مرکزونو
د صحیح جغرافیوي کوارډینیټونو د معلوماتو د اهمیت په هکله یې تاکید کاوه .سیګارهمدارنګه په
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د اجرأتو بشپړ شوي تفتیشونه

• • 15-83-ARتفتیش :افغان کډوال
اوراستېدونکي
• • 16-3-ARتفتیش :افغان سیمه ییز پولیس

بشپړ شوي مالي تفتیشونه

• • 15-81-FAمالي تفتیش :د ریتیون کمپنۍ
له خوا د شویو لګښتونو تفتیش
• • 15-84-FAمالي تفتیش :د ډیموکراسي
انټرنېشنل آی اېن سي له خوا د شویو
لګښتونو تفتیش
• • 15-87-FAمالي تفتیش :د ښېګنې او
انکشاف د نړیوالې ادارې (آی آر ډي)
له خوا د شویو لګښتونو تفتیش
• • 15-88-FAمالي تفتیش :د تېترا ټیک ای
آر ډي له خوا د شویو لګښتونو تفتیش
• • 15-89-FAمالي تفتیش :د انتخاباتو او
سیاسي پروسې د پیاوړتیا د کنسرسیوم له
خوا د شویو لګښتونو تفتیش
• • 16-4-FAمالي تفتیش :د ښځې د افغان
ښځو له پاره ادارې له خوا د شویو
لګښتونو تفتیش

بشپړه شوې پلټنه

• 15-78-IPپلټنه :په کابل کې د نشه یي
توکو پرضد د مبارزې په مرکز کې د
برېښنا دستګا

د ځانګړیو بشپړو شویو پروژو نتایج

•
•
•
•

•

• 15-80-SPبیاکتنه د تره خېلو د برېښنا
دستګاه
• 15-82-SPخبرتیایي لیک د پي اېچ سي
د مرکزونو د کوارډینیټونو ځواب
• 15-85-SPاستعالم د افغان ملي اردو
او ملي پولیسو تدارکات
• 16-1-SPخبرتیایي لیک په هرات کې
د متحده ایاالتو د نړیوالې پرمختیایي
ادارې ( )USAIDله خوا حمایه کېدونکي
روغتیايي مرکزونه
• 16-2-SPبیاکتنه د  TFBSOد سي اېن
جي پمپ

د سیګار څارنیز فعالیتونه

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 .سیګارمالي تفتیشونه د
 GAGASپه اساس کوي ،چې دا هم هغه شرایط
په پام کې نیسي چې د تفتیش د م عیارونو 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 .سیګارهمدارنګه 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  GAGASسره
مطابقت یقیني کړي.

ټول افغانستان کې په والیتونو کې د متحده ایاالتو د نړیوالې پرمختیایي ادارې ( )USAIDله خوا د
حمایه شویو روغتیایي مرکزونو څخه د خپلې روانې بیاکتنې د برخې په توګه د متحده ایاالتو نړیوالې
پرمختیایي ادارې ته ولیکل چې د سیګار په واسطه د وروستیو ترسره شویو ساحوي پلټنو نتایج وړاندې
کړي څو په هرات کې د متحده ایاالتو د نړیوالې پرمختیایي ادارې له خوا د  23تمویل شویو روغتیایي
مرکزونو په هکله د متحده ایاالتو د نړیوالې پرمختیایي ادارې د موقعیتي ارقامو اوعملیاتي شرایطو
صحت معلوم او تایید کړي.
د راپور ورکولو د دورې په جریان کې ،د سیګار څېړنو یو ځل بیا مهم نتایج رامنځته کړل .د متحده
ایاالتو حکومت ته په لګښتونو کې تقریبا  123.7میلیونه ډالر وسپمول شول؛ د جریمو ،خسارو یا تاوان
اخیستنو ،او استردادونو مبلغونه په مجموعي توګه له  26.7میلیونه ډالرو څخه ډېرشول .سربېره پر دې،
دوه کسان ونیول شول ،پنځه جنایي اتهامات ولګول شول ،اوه محکومیتونه رامنځته شول ،او نهه محاکمې
وشوې .سیګار  18نوې څېړنې پیل کړې او  22نورې یې بندې کړې ،او په دې توګه یې د ټولو روانو
څېړنو شمېر  306ته ورساوه .تر ننه پورې ،د سیګار له څېړنو څخه ترالسه شوې سپماوې په مجموعي
توګه له  944.5میلیونه ډالرو څخه ډېرې شوې.
د سیګار د تعویق او مخنیوي پروګرام  18اشخاص او  12شرکتونه د متحده ایاالتو د حکومت د
قراردادونو له ترالسه کولو څخه تعویق یا ځنډونو ته معرفي کړل .د دغو افرادو له جملې څخه درې
کسان د جنایي تورونو له کبله ،چې په افغانستان کې د بیا رغونې د قراردادونو پورې اړوند ول یا یې
پرې منفي تاثیر کاوه ،د بد چلند له امله پرې وارد شوي ول د تعویق له پاره معرفي کړای شول .دغه
معرفي ګانې د هغو افرادو او شرکتونو شمېر چې له  2008کال راهیسې د سیګار له خوا معرفي یا
راجع کړای شوي دي  680ته رسوي چې تر ننه پورې یې  361افراد او  319نور یې شرکتونه دي.

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 خپل وروستي راپور راهیسې ،سیګار دوه د اجرأتو
تفتیشونه ،یوه پلټنه ،شپږ د مالي تفتیشونو راپورونه ،او درې خبرتیایي لیکونه صادر کړي دي .په دې
درې میاشتنۍ موده کې ،سیګارهمدارنګه دوه نوي د اجرأتو تفتیشونه پیل کړل ،او د اجرأتو د روانو
تفتیشونو شمېريې  16ته ورسولو .د اجرأتو د تفتیش یوه خپاره شوي راپور د هغه حد په هکله څېړنه
وکړه چې د هغه له مخې د متحده ایاالتو د بهرنیو چارو وزارت او یو اېن اېچ سي آر په پاکستان او ایران
کې د کډوالو افغانانو شمېر تاییدوي ،او افغان حکومت خپله د کډوالو ستراتيژي تطبیق کړه .د اجرأتو د
تفتیش یو دویم راپور د دې له پاره تیار شو چې د افغان محلي پولیسو د بریالیتوب په برخه کې ننګونې یا
چلینجونه په ګوته کړي ،د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت داخلي کنټرولونه او افغان محلي پولیسو ته
د تنخاګانو په ورکړه باندې د افغانستان د امنیت د انتقال د ګډې قوماندانۍ ( )CSTC-Aڅارنه وارزوي،
او دا معلومه کړي چې د متحده ایاالتو حکومت او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت څنګه په دې
هکله پالن نیسي چې د افغان محلي پولیسو پروګرام وڅاري او وساتي .د اجرأتو تفتیشونو اته سپارښتنې
وکړې .مالي تفتیشونو تقریبا  1.2میلیونه ډالر د داخلي کنټرول د عیبونو او د نه تطابق د ستونزو له امله
د ترپوښتنې الندې لګښتونو په توګه په ګوته کړل.

خبرتیایي لیکونه

د متحده ایاالتو نظامي او ملکي چارواکو له سیګار څخه غوښتنه کړې ده چې هغوی ته تازه معلومات
ورکړي څو د ضیاع مخه ونیول شي او په افغانستان کې د متحده ایاالتو د بیارغونې د پروګرامونو
مؤثرتیا ډېره کړای شي .د سیګار له اصلي هدفونو څخه یو دا دی چې تطبیقوونکیو ادارو او کانګرس
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د افغانستان د بیارغونې له پاره I

ځانګړی عمومي مفتش

د سیګار څارنیز فعالیتونه

ته په داسې وخت کې جنایي معلومات ورکړي چې ال هم د تغیر د راوستلو له پاره وخت موجود وي .د
هغه هدف د ترسره کولو له پاره ،سیګار خبرتیایي لیکونه لېږي څو اندېښنې په چټک ډول په داسې وخت
کې معلومې کړي ،چې تطبیقوونکې ادارې ال هم کولی شي چې الس په کار شي .د راپور ورکولو د دې
دورې په بهیر کې ،سیګار همدارنګه په دې درې میاشتنۍ موده کې درې خبرتیایي لیکونه خپاره کړل.
دوه لیکونو (چې یو یې محرم وو) په براون کمپ کې د قوماندې او کنټرول د مرکز د برخلیک په هکله
اندېښنې څرګندې کړې .یوه درېیم لیک د متحده ایاالتو د دفاع وزارت چارواکو او د متحده ایاالتو نظامي
قوماندانانو ته د افغان ملي اردو او ملي پولیس ځواکونو له پاره د ژمني لباس د احتمالي سخت کمي په
هکله خبر ورکړ.

خبرتیایي لیکونه

• • 15-79-ALcخبرتیایي لیک د براون کمپ
د قوماندې او کنټرول مرکز (محرم)
• • 15-79-ALخبرتیایي لیک د براون کمپ
د قوماندې او کنټرول مرکز (غیرمحرم)
• • 15-86-ALخبرتیایي لیک د افغان
ملي اردو او افغان ملي پولیسو د سړې
هوالباس

 15-79-ALخبرتیایي لیک :د براون
کمپ د قوماندې او کنټرول مرکز

د  2015د اګست په  25مه ،سیګار د متحده ایاالتو د دفاع وزارت چارواکو او د متحده ایاالتو نظامي
قوماندانانو ته ولیکل چې د هغې پلټنې نتایج ورسره شریک کړي چې سیګار د کندهار په هوایي ډګر کې
په براون کمپ کې ترسره کړې ده.
په  2012کال ،د کندهار د هوایي ډګر د زېربناء د پالن جوړونې د بورډ یوه چارواکي په براون کمپ
کې د قوماندې او کنټرول د یوه داسې مرکز د جوړونې وړاندیز وکړ چې د افغانستان په جنوب او ختیځ
کې ترسره کېدونکي ماموریتونه حمایه کړي .په هغه وخت کې ،د ماموریت فعالیتونه په براون کمپ کې
چې د په پام کې نیول شوي هدف له پاره کارول کېده ،د بېالبېلو ودانیو ترمنځ وېشل شوي ول .د 2012
په جون کې ،د متحده ایاالتو د انجنیرۍ قول اردو ( )USACEد نژدې  5میلیونه ډالرو په ارزښت د
ثابت قیمت یو قرارداد د سرک او چت جوړونې شرکت یا روډ اینډ روف کنسټرکشن کمپنۍ ()RRCC
په نامه یوې افغاني موسسې ته ورکړ څو په براون کمپ کې د قوماندې او کنټرول مرکز جوړ کړي.
په قرارداد کې د ترسره کولو په هکله د یادښت له نېټې څخه چې د  2012د جوالی  17مه وه د اجرأتو
له پاره  375ورځې وخت ورکول شو.
سیګار د  2014په نومبر کې او بیا د  2015په جنوري او فبروري کې په براون کمپ کې د قوماندې
او کنټرول له مرکز څخه لیدنې وکړې .سیګار وموندل چې د ودانۍ بهرني دېوالونه کانکرېټي ول او
په کلک ډول جوړ شوي ول ،چې چاودونه په کې نه ښکارېدل .داخلي پوښ یې له تش منځيو سیمنټي
بالکونو اوکانکرېټي پایو څخه جوړ شوی وو ،خو فرش یې په مسلکي ډول نه وو جوړ شوی .دغې 35
فټه لوړې ودانۍ یو بم درلود خو دویم منزل ته یې د ختلو زینه نه وه ،او د سیخ کشۍ یا برقي سیستمونه
په کې نصب شوي نه ول.
د  2012له نومبر څخه د  2013تر اګست پورې ،د متحده ایاالتو د انجنیرۍ قول اردو )(USACE
 14لیکونه د سرک او چت جوړونې شرکت ( )RRCCته ولېږل او د کاري ساحې د خوندیتابه ،کمزوري
کیفیت ،د تعمیراتي ډیزاین د پر وخت نه سپارلو ،او د جوړونې د مهالوېش د تېرېدلو په برخو کې ستونزې
یې ورته په ګوته کړې .د  2014په اپریل کې ،د متحده ایاالتو د انجنیرۍ قول اردو ( )USACEد سرک
او چت جوړونې شرکت ( )RRCCته یو لیک ور ولېږه او دا یې څرګنده کړه چې د متحده ایاالتو د
انجنیرۍ قول اردو ( )USACEد جوړونې یاد قرارداد د حکومت د اسانتیا په خاطر فسخه کوي ځکه چې
نور نو یاد مرکز ته ضرورت نشته .د قرارداد د فسخه کولو پر وخت ،د سرک او چت جوړونې شرکت
( )RRCCد قوماندې او کنټرول د مرکز له نیمایي څخه لږ جوړ کړی وو او د متحده ایاالتو د انجنیرۍ
قول اردو ( )USACEیاد شرکت ته تقریبا  2.2میلیونه ډالر ورکړي ول .د متحده ایاالتو د انجنیرۍ قول
اردو ( )USACEد یوه چارواکي په وینا ،د سرک او چت جوړونې شرکت ( )RRCCسره د فسخه کولو
په برخه کې د فیصلې په هکله وروستۍ هوکړې ته نه وو رسېدلي .چارواکي وویل چې د وروستي تادیه
کېدونکي مبلغ په هکله به ترهغه وخته پورې تصمیم ونه نیول شي څو چې د دفاع د قراردادونو د تفتیش
اداره د سرک او چت جوړونې د شرکت ( )RRCCد قېمتونو او لګښتونو په هکله خپل تفتیش بشپړکړي.

د امریکا د متحده ایاالتو کانګرس ته راپور I

د اکتوبر  30مه2015 ،
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د سیګار یوې پلټنې وموندل چې په داسې حال کې چې
په براون کمپ کې د قوماندې او کنټرول د مرکز بهرني
دېوالونه کانکرېټي ول او په کلک ډول جوړ شوي ول چې
چاودونه په کې نه ښکارېدل ،داخلي یې یو داسې پوښ وو
چې د فرش ،برېښنا د تارونو ،نلدوانۍ سیستمونه یې نه
لرل ،او نه یې هم دویم منزل ته د ختلو الره لرله.
(د سیګار عکس)

د سیګار څارنیز فعالیتونه

دا چې تعمیر یا جوړونه فسخه شوې وه ،د قوماندې او کنټرول مرکز تش پاتې شو او هېڅکله هم ونه
کارول شو.
مسؤلو چارواکو څرګنده کړه چې هغوی د متحده ایاالتو د دفاع وزارت د کومو پالنونو په هکله
چې مرکز بشپړ کړي یا یې ویجاړ کړي خبر نه دي .د سیګار د  2015د فبرورۍ د کتنې پر وخت ،د
روزنې ،مشورې او مرستې په برخو کې د جنوبي سیمې د قوماندانۍ مرستیال وویل چې هغه عملیات
چې د هغو له پاره اصال دغه مرکز په پام کې نیول شوی وو بدل شوي دي .مرستیال قوماندان همدارنګه
وویل چې د براون کمپ نورې ودانۍ پرسونل ته کافي اندازه اسانتیاوې ورکوي او دا چې د قوماندې او
کنټرول د مرکز بشپړول به د متحده ایاالتو د دفاع وزارت د پیسو یوه مؤثره لګونه نه وي.
دا وخت سیګار ته د په الس ورکول شویو معلوماتو په اساس ،په دې هکله تصمیم چې په براون کمپ
کې د قوماندې او کنټرول د مرکز په هکله قرارداد فسخه کړای شي مناسب ښکاري .اړتیاوې او شرایط
بدل شوي دي ،چې له دې څخه داسې نتیجه راوځي چې هغه مرکز ته نور ضرورت نشته او دا چې د
یادې پروژې فسخه کول به د متحده ایاالتو د مالیه ورکوونکیو پیسو وسپموي.
البته ،دې ټکي ته په پام سره چې د کندهار په هوایي ډګر کې به د متحده ایاالتو د دفاع وزارت
یا د افغان حکومت راتلونکي فعالیتونه څنګه وي ،ښایي چې وزارت وغواړي چې په دې هکله غور
وکړي چې آیا له مرکز څخه به ګټه واخیستل شي او ،که داسې وي ،پاتې رغونه بشپړه کړای شي .هغه
فکټورونه چې باید په پام کې ونیول شي د پروژې د بشپړولوله پاره اړتیا وړ وخت ،د ماموریت شرایط،
او په اوس وخت کې د کارېدونکیو مرکزونو د استهالک متوقع دوره او د مراقبت لګښتونه دي.
سیګار د  2015د اګست په  6مه ،د دې لیک یوه محرمه نسخه د متحده ایاالتو د دفاع وزارت
چارواکو او د متحده ایاالتو نظامي قوماندانانو ته ولیکله.

 15-86-ALخبرتیایي لیک :د افغان ملي اردو او ملي پولیس ځواکونو ژمنی لباس

د سیګار یوې لومړنۍ بیاکتنې وموندله چې افغان ملي
اردو او افغان ملي پولیس ښایي د  2015او 2016
له پاره د سړې هوا لباس ونه لري ،چې دا کولی شي
چې د ځواک په مجموعي مؤثرتیا باندې تاثیر وکړي.
(د متحده ایاالتو د دفاع وزارت عکس چې کارپوه
انډي بریره اخیستی دی)

د اجرأتو بشپړ شوي تفتیشونه

• • 15-83-ARتفتیش :افغان کډوال او
راستانه شوي :اداري فساد او د افغانستان
د وزارتونو د ظرفیت نشتوالي د کډوالو
د یوې اوږدمهالې ستراتیژۍ د تطبیق
مخه نیولې ده.
• • 16-3-ARتفتیش :افغان سیمه ییز
پولیس :د کلیوالي امنیت یو مهم نوښت
د لوجیسټیکي حمایې ،څارنې ،او
الرښوونې له کمي سره مخامخ دی.

سیګار د  2015د سپتمبر په  16مه ،د متحده ایاالتو د دفاع وزارت چارواکو او د متحده ایاالتو نظامي
قوماندانانو ته ولیکل ،څو د افغان ملي اردو او ملي پولیس ځواکونو له پاره د ژمني لباس د احتمالي سخت
کمي په هکله یې خبر کړي .سیګار دا مهال یو تفتیش ترسره کوي چې د افغان ملي اردو او ملي پولیس
ځواکونو د یونیفورم او انفراداي تجهیزاتو تدارکات او تأمینات وارزوي .د سیګار د لومړنۍ کتنې په
اساس ،داسې ښکاري چې افغان ملي اردو او ملي پولیس ځواکونه به د  2015او  2016کلونو له پاره
کافي اندازه ژمنی لباس ونه لري .د ژمني لباس کموالی کولی شي چې د افغان ملي اردو او افغان ملي
پولیسو په مجموعي مؤثرتیا باندې معکوس تاثیر وکړي ،او د هغوی عملیاتي وړتیاوې راټیټې کړي.

د اجرأتو د تفتیش خپاره شوي راپورونه

په دې درې میاشتنۍ موده کې سیګار دوه د اجرأتو د تفتیش راپورونه خپاره کړل .د اجرأتو د تفتیش یوه
خپاره شوي راپور د هغه حد په هکله څېړنه وکړه چې د هغه له مخې د متحده ایاالتو د بهرنیو چارو
وزارت او یو اېن اېچ سي آر په پاکستان او ایران کې د کډوالو افغانانو شمېر تاییدوي ،او افغان حکومت
خپله د کډوالو ستراتيژي تطبیق کړه .د اجرأتو د تفتیش یو دویم راپور د دې له پاره چمتو کړای شو چې
د افغان محلي پولیسو د بریالیتوب په برخه کې چلینجونه په ګوته کړي ،د افغانستان د کورنیو چارو د
وزارت داخلي کنټرولونه او افغان محلي پولیسو ته د تنخاګانو په ورکړه باندې د افغانستان د امنیت د
انتقال د ګډې قوماندانۍ څارنه وارزوي ،او دا معلومه کړي چې د متحده ایاالتو حکومت او د افغانستان
د کورنیو چارو وزارت څنګه په دې هکله پالن نیسي چې د افغان محلي پولیسو پروګرام وڅاري
او وساتي.
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د افغانستان د بیارغونې له پاره I

ځانګړی عمومي مفتش

د سیګار څارنیز فعالیتونه

 15-83-ARتفتیش :افغان کډوال او راستنېدونکي

اداري فساد او د افغانستان د وزارتونو د ظرفیت کموالي د کډوالو په
برخه کې د یوې اوږدمهالې ستراتیژۍ د تطبیق مخه نیولې ده.
له درې لسیزو څخه د ډېرې مودې جګړې او بې ثباتۍ په نتیجه کې ،په میلیونونو افغانان پاکستان،
ایران ،او نورو ګاونډیو هېوادونو ته کوچېدلي دي .د  2014کال په ډسمبر کې ،یو اېن اېچ سي آر راپور
ورکړ چې د  1.5میلیونه ثبت شویو کډوالو په شمول نژدې  2.5میلیونه افغانان په پاکستان کې ،او
 950,000ثبت شوي افغان کډوال په ایران کې اوسېدل .له  2002کال راهیسې ،د متحده ایاالتو د بهرنیو
چارو وزارت له  950میلیونه ډالرو څخه ډېر د هغو پروګرامونو له پاره تخصیص کړي دي چې په
پاکستان او ایران کې له اوسېدونکیو افغانانو او افغانستان ته راستنېدونکیو ،او همدارنګه نورو ناچارو
افغانانو سره مرسته کوي .د متحده ایاالتود بهرنیو چارو د وزارت د نفوسو ،کډوالو ،او کډوالۍ بیرو د
وزارت د کډوالو او راستنېدونکیو پروګرامونه څاري .د متحده ایاالتو د بهرنیو چارو وزارت د ملګرو
ملتونو د کډوالو عالي کمېشنرۍ ( ،)UNHCRنورو نړیوالو سازمانونو ،او غیرحکومتي سازمانونو
سره مالي مرسته کوي څو د مرستې پروګرامونه تطبیق کړي .د متحده ایاالتو د بهرنیو چارو وزارت
د ملګرو ملتونو د کډوالوپه عالي کمېشنرۍ ( )UNHCRتکیه کوي – چې هغه بیا په خپل وار سره
د پاکستان او ایران په حکومتونو تکیه کوي – څو د افغان کډوالو او راستنېدونکیو د شمېر په هکله
معلومات ورکړي ،او د نورو ارقامو ترڅنګ دغه تخمین د دې له پاره کاروي چې د بیرو د مالي مرستو
د غوښتنو د اساس په جوړولو کې مرسته وکړي.
د  2012په می کې ،د افغانستان ،پاکستان ،او ایران حکومتونو د افغان کډوالو له پاره د حل
ستراتیژي جوړه کړه ،څو په خپله خوښه د راستنېدنې ،د پایښت وړ بیامېشتېدنې او د کوربه هېوادونو
(د حل له ستراتيژۍ) سره مرسته وکړي او هغه ستونزې حل کړي چې افغان کډوال او راستنېدونکي
ورسره مخامخ دي .د ستراتیژۍ په اساس ،یادو درې هېوادونو سره هوکړه وکړه چې د راستنېدونکیو له
پاره د استوګنې او معیشت د لږ تر لږه معیار لرونکیو فرصتونو د برابرولو په برخه کې کار وکړي ،او د
نورو نوښتونو ترڅنګ د کډوالو له پاره د پناه غوښتنې فرصت خوندي وساتي.
د دغه تفتیش هدفونه دا ول چې هغه حد وارزوي چې په هغه کې ( )1د متحده ایاالتو د بهرنیو چارو
وزارت او د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمېشنري ( )UNHCRپه پاکستان او ایران کې د افغان
کډوالو شمېر په ګوته کړي ،او ( )2افغان حکومت د حل ستراتیژي تطبیق کړې ده.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمېشنري ( )UNHCRاو د متحده ایاالتو د بهرنیو چارو وزارت
نشي کولی چې د افغان کډوالو هغه شمېر په خپلواک ډول تایید کړي چې پاکستاني او ایراني حکومتونو
ورکړی دی .له  2001کال راهیسې ،د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمېشنرۍ ( )UNHCRاو پاکستاني
حکومت د ارقامو صحت ته د انکشاف ورکولو له پاره نورې پروسې تطبیق کړي دي ،خو په دغو
پروسو کې موجودې کمزورتیاوې هغه اطمینانونه محدودوي چې ارقام دې صحیح او د باور وړ وي.
د مثال په توګه ،په پاکستان کې د افغان کډوالو د مړینې هغه اندازه چې د پاکستان حکومت یې راپور
ورکړی دی د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمېشنرۍ له تخمین څخه ډېره کمه ده .د ملګرو ملتونو د
کډوالوعالي کمېشنري اټکل کوي چې په پاکستان کې هر کال نژدې  23,000افغان کډوال مړه کیږي .په
داسې حال کې چې ،د پاکستان حکومت د  2008له جنورۍ څخه د  2014تر جون پورې د افغان کډوالو
ترمنځ یوازې د  ۹کسانو د مړینې راپور ورکړی دی.
له نړیوالې مرستې سره سره ،افغان حکومت د حل د ستراتیژۍ د تطبیقولو په برخه کې محدود
پرمختګ کړی دی .د کډوالو او راستنېدونکیو د چارو وزارت – چې له نورو وزارتونو او نړیوالو
موسساتو سره د کډوالو او راستنېدونکیو د چارو د همغږۍ مسؤل دی – د حل تر ستراتیژۍ الندې د
خپلو وجایبو د ترسره کولو یا له نورو وزارتونو سره د کار کولو له پاره محدود ظرفیت لري ،او د فساد
له تورونو سره مخامخ دی .د مثال په توګه ،د کډوالو او راستنېدونکیو د چارو وزارت د دې وړتیا نه

د امریکا د متحده ایاالتو کانګرس ته راپور I

د اکتوبر  30مه2015 ،
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د سیګاریوه تفتیش وموندله چې ،د ملګرو ملتونو د
کډوالو عالي کمېشنري ( )UNHCRاو د متحده ایاالتو د
بهرنیو چارو وزارت نشي کولی چې د افغان کډوالو هغه
شمېر په خپلواک ډول تایید کړي چې پاکستاني او ایراني
حکومتونو ورکړی دی( .د ملګرو ملتونو عکس چې
لوک پاول اخیستی دی)

د سیګار څارنیز فعالیتونه

وه ترالسه کړې چې د ځمکو د وېش تر پروګرام الندې ،لکه څنګه چې د حلونو ستراتیژۍ او همدارنګه
د جمهوري ریاست حکم او د افغانستان قانون یې غوښتنه کوله ،په مؤثره توګه افغان راستنېدونکیو ته
ځمکې ووېشي.
سربېره پر دې ،د کډوالو او راستنېدنې د چارو وزارت په دې کې پاتې راغلی وو چې د حلونو
د ستراتیژۍ له اصلي هدفونو څخه یو مهم هدف ترسره کړي – په لوړه کچه د راستنېدنې په سیمو کې
د راستنېدونکیو اړتیاوې په ګوته کړي – او هغه اړتیاوې له نورو وزارتونو سره هغسې شریکې کړي
چې یادې ستراتیژۍ یې غوښتنه کوله .د کډوالو او راستنېدنې د چارو وزارت له هر وزارت سره د
پوهاوي یادښت جوړ کړ چې هغه د کډوالو او راستنېدنې د چارو له وزارت څخه غوښتنه کوي چې د
راستنېدونکیو اړتیاوې په ګوته کړي ،هغه اړتیاوې خپلو شریکباڼو وزارتونو سره شریکې کړي ،کال
په کال د اړتیاوو ارزونه وکړي ،او د هر ډول بدلونونو په هکله شریکباڼو وزارتونو ته تازه معلومات
ورکړي .د کډوالو او راستنېدنې د چارو د وزارت په کمزورتیاوو سربېره ،د کډوالو او راستنېدونکیو
د چارو د وزارت د شریکباڼو وزارتونو په لوري کې هم په دې برخه کې عالقه مندي کمه وه چې
د د راستنېدونکیو اړتیاوې په خپلو پروګرامونو کې ونیسي .د متحده ایاالتو د بهرنیو چارو د وزارت
د نفوسو ،کډوالو ،او کډوالۍ د بیرو یوه چارواکي د  2013په نومبر کې د افغان حکومت د یوه لوړپوړي
چارواکي د خبرو په نقل سره وویل" ،کډوالو ته ډېره پاملرنه نه کیږي ځکه چې د هغوی موضوع
د لومړیتوب موضوع نه ده او وزارتونه داسې فکر نه کوي چې د کډوالو مسئله مستقیما د هغوی په کار
کې راځي".
د افغانستان په پخواني حکومت کې د کډوالو او راستنېدونکیو د چارو په وزارت کې فساد د حلونو
د ستراتیژۍ په تطبیقولو کې د یاد وزارت وړتیا ال نوره محدوده کړې وه .د مثال په توګه ،د اداري فساد
پر ضد د مبارزې د څارنې او ارزونې د خپلواکې کمېټې له خوا د کډوالو او راستنېدنې د چارو د وزارت
د عملیاتو په برخه کې د  2013کال یوې ارزونې د اداري فساد ګڼې پېښې وموندلې .ارزونې وموندل
چې د ځمکو د تخصیص تر پالن الندې د کډوالو او راستنېدنې د چارو د وزارت له خوا د ځمکو د وېش
پروسه د اداري فساد ښکار شوې ده .ارزونې همدارنګه رشوت اخیستنه ،تقلب ،خپلوي پالنه ،بده استفاده،
او د مشتریانو کمزوری خدمت د پروګرام د تطبیق په الره کې د خنډونو په توګه یاد کړل .په ورته ډول،
د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمېشنرۍ د سرپناه د مرستې د پروګرام یوې ارزونې چې د  2012په
مني کې ترسره شوه وویل چې د کډوالو او راستنېدنې د چارو وزارت ،د اداري فساد ،بې کفایتۍ ،د پیسو
د غلط مدیریت ،د بشري ځواک د کمښت ،او د وزارت تر مسؤلیت الندې د راتلونکیو وګړیو په هکله د
تخنیکي یا اړوندې پوهې په برخه کې د وړتیا نه لرلو له امله ،د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمېشنرۍ
د سرپناه د مرستې د پروګرام د ترسره کولو یا هغه ته د دوام ورکولو په برخه کې یو باوري شریکباڼی
نه دی .له هغه وخت راهیسې د ملګرو ملتونود کډوالو عالي کمېشنرۍ د کډوالو او راستنېدنې د چارو
وزارت سره خپله مرسته په عمومي توګه غیرمالي توکو پورې محدوده کړې ده.
سربېره پر دې ،د متحده ایاالتو د بهرنیو چارو د وزارت د ظرفیت جوړونې پروګرام ،چې
د مهاجرت د نړيوال سازمان ( )IOMله خوا پلی کېده او هدف یې دا وو چې د کډوالو او راستنېدنې
د چارو د وزارت ظرفیت ته انکشاف ورکړي ،د پخواني وزیر تر رهبرۍ الندې د کډوالو او
راستنېدنې د چارو وزارت سره د "په لوړه کچه ننګووونکې" کاري رابطې له امله له ستونزو سره
مخامخ شوی وو .په  2014کال کې د پروګرام له پای ته رسېدنې څخه مخکې ،او د متحده ایاالتو د
بهرنیو چارو وزارت سره د افغانستان د کډوالو او راستنېدنې د چارو د وزارت په هکله د خپلو اندېښنو
په هکله د خبرو اترو کولو څخه وروسته ،آی او اېم پرېکړه وکړه چې پروګرام په ځانګړې توګه د
کډوالو او راستنېدونکیو د چارو په والیتي ادارو باندې متمرکز کړي.
د کډوالو او راستنېدونکیو چارو د وزارت د محدود ظرفیت او له اداري فساد سره یې د ستونزو
له امله ،یاد وزارت ونشوای کولی چې د افغانستان حکومت او نړیوالو شریکباڼو سره د افغان کډوالو
او راستنېدونکیو چارې په مؤثره توګه رهبري اوهمغږې کړي ،او په دې توګه یې د دې مخه ونیوله
چې وزارت د حلونو ستراتیژي په بشپړ ډول تطبیق کړي او هغه ننګونې له منځه وېسي چې کډوال
او راستنېدونکي ورسره مخامخ دي .د افغانستان نوي د ملي وحدت حکومت د کډوالو د بیامېشتونې
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د اړتیاوو د له منځه وړلو او د کډوالو او راستنېدنې د چارو په وزارت کې د ظرفیت او اداري فساد
د ستونزو په وړاندې د ګامونو اخیستلو ژمنه کړې ده ،خو دا ال ډېر د وخته دی چې وویل شي چې
د دغه حکومت هڅې به څومره مؤثرې وي.
د دې له پاره چې د افغانستان له نوې ادارې سره د افغان کډوالو او راستنېدونکیو د اړتیاوو په حلولو
کې مرسته وشي ،او د حلونو د ستراتیژۍ مؤثر تطبیق یقیني شي ،سیګار سپارښتنه کوي چې د متحده
ایاالتو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ،د نفوسو ،کډوالو ،او کډوالۍ بیرو د افغانستان د کډوالو او
راستنېدنې د چارو په وزارت کې د ظرفیتونو د پیاوړتیا او د اداري فساد د راکمولو په برخه کې د افغان
حکومت هڅې وڅاري .که چېرې د بهرنیو چارو وزارت پرېکړه کوي چې د کډوالو او راستنېدونکیو د
چارو وزارت ضروري پرمختګ کړی دی او دا چې له وزارت سره د متحده ایاالتو راتلونکې مرسته
مناسبه ده ،سیګار سپارښتنه کوي چې دغه ډوله مرسته باید له دغو ادارو سره په کار باندې مشتمله
وي( :الف) د کډوالو او راستنېدنې د چارو وزارت ،د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمېشنري او نور
تطبیقوونکي شریکباڼي ،باید یوه داسې ارزونه ترسره کړي چې د راستنېدونکیو اړتیاوې او ننګونې په
ګوته کوي او د هغو ستونزو او ننګونو د حلولو له پاره یو داسې مهالوېش جوړکړي چې د حلونو په
ستراتیژۍ کې یې غوښتنه شوې ده؛ (ب) د افغانستان اداره باید ډاډ ترالسه کړي چې نور وزارتونه د
راستنېدونکیو هغه اړتیاوې چې د کډوالو او راستنېدنې د چارو وزارت یې په ګوته کوي د افغانستان
د ملي پرمختګ په لومړیتوبونو کې ونیسي؛ او (ج) د افغانستان اداره باید د کډوالو او راستنېدنې د
چارو وزارت ،او نور اړوند وزارتونه د ځمکو د توزیع په برخه کې هغسې چې د افغانستان قانون او
د جمهوري ریاست فرمان یې غوښتنه کوي مسؤل او ځواب ویونکي ونیسي.

 16-3-ARتفتیش :افغان سیمه ییز پولیس

د کلیوالي امنیت یو مهم نوښت د لوجیسټیکي حمایې،
څارنې ،او الرښوونې له کمي سره مخامخ دی.
افغان محلي پولیس ،چې په  2010کال د کورنیو چارو د وزارت تر ادارې الندې رامنځته شوي دي،
د دې له پاره کار کوي چې د افغان ملي اردو یا د افغان ملي پولیسو له الس رسي څخه بهرکلیوالو سیمو
کې امنیت پیاوړی کړي .افغان محلي پولیسو ته وظیفه ورکول شوې ده چې د کلیوالو افغانانو د روزنې
له الرې محلي امنیت غښتلی کړي څو د یاغیانو او نورو غیرقانوني وسله والو ګروپونو په مقابل کې
له خپلو ولسونو څخه دفاع وکړي.
د افغان محلي پولیسو مرکزي دفتر په کابل کې دی ،خو د افغان محلي پولیسو هر یونټ د هغه د
اړوندې ولسوالۍ او والیت د پولیسو د ادارې له الرې کنټرولیږي .افغان محلي پولیس ټول د 30,000
پرسونل تشکیل لري ،او د  2015له اګست راهیسې په  150ولسوالیو کې  28,073پرسونل لري.
افغان محلي پولیس د متحده ایاالتو او ائتالفي قواوو له خوا حمایه کیږي ،او د افغانستان د امنیت د
انتقال د ګډې قوماندانۍ ( )CSTC-Aله خوا څارل کیږي .د افغانستان د امنیت د انتقال ګډه قومانداني
( )CSTC-Aد افغان محلي پولیسو د تجهیزولو او ساتلو ،او د افغان محلي پولیسو د حمایې په برخه کې
د کورنیو چارو د وزارت په ظرفیت جوړونه کې د متحده ایاالتو د مرستو د تنظیم مسؤله ده .د  2015له
اپریل راهیسې ،د متحده ایاالتو د دفاع وزارت د افغان محلي پولیسو د حمایې له پاره نژدې  470میلیونه
ډالر لګولي دي .د متحده ایاالتو د دفاع د وزارت د موجودو اټکلونو په اساس ،د پروګرام د جاري ساتلو
له پاره به په کال کې  121میلیونه ډالرو ته ضرورت وي.
سیګار دا تفتیش د دې له پاره ترسره کړ چې ( )1د افغان محلي پولیسو د بریالیتوب په الره کې
موجودې ننګونې په ګوته کړي؛ ( )2د کورنیو چارو د وزارت داخلي کنټرولونه او د افغان محلي پولیسو
پرسونل ته د تنخاګانو د ورکولو څارنه وارزوي؛ او ( )3معلومه کړي چې د متحده ایاالتو حکومت او
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د دې له پاره څنګه پالن نیسي چې د افغان محلي پولیسو پروګرام
وڅاري او جاري یې وساتي.

د امریکا د متحده ایاالتو کانګرس ته راپور I

د اکتوبر  30مه2015 ،
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د متحده ایاالتو د دفاع وزارت له  2010کال راهیسې د افغان محلي پولیسو رامنځته کول ،روزل،
تجهیزول ،او جاري ساتل حمایه کړي دي .خو سره له دې چې په تېرو پنځو کلونو کې په دغه پروګرام
کې په سلګونو میلیونه ډالر پانګونه شوې ده ،افغان محلي پولیس د لوجیسټیکي حمایې ،څارنې ،او داسې
یوه پالن له نشتوالي سره مخامخ دي چې آیا دغه ځواک منحل کړای شي یا دا چې په افغان ملي پولیسو
کې ونیول شي.
سیګار وموندل چې د افغان محلي پولیسو مؤثرتیا د غیرکافي لوجیسټیکي حمایې او د افغان محلي
پولیسو د یو شمېر پرسونل د بدې استفادې له امله کمزورې شوې ده .افغان محلي پولیس د افغانستان په
بېالبېلو برخو کې د ډېرو کلیو له پاره د دفاع لومړۍ کرښه جوړوي ،خو د افغان محلي پولیسو له پاره
غوښتل شوي تأمینات اکثر وختونه په بله الره ځي ،ځنډول کیږي ،ټیټ کیفیت لري ،یا په لوړه کچه
غال کیږي .سربېره پر دې ،د ائتالف او افغان محلي پولیسو هغه پرسونل چې سیګار ورسره مرکې
کړي دي ویلي دي چې غیرباوري لوجیسټیکي توکي او د تأمیناتو کمی هم د کمزورتیا احتمال ډېروي.
د افغان محلي پولیسو د مشرتابه له خوا ترسره شویو ګڼو داخلي بیاکتنو ،چې سیګار پرې بیاکتنه کړې
ده ،په ډېرو ولسوالیو او والیتونو کې د افغان محلي پولیسو د واحدونو له پاره د تأمیناتو د کمي په هکله
راپور ورکړی دی .سربېره پر دې ،سیګار موندلې ده چې د افغان محلي پولیسو یو شمېر پرسونل د
افغان حکومتي چارواکو له پاره په نامناسب ډول د باډي ګارډانو په توګه کارول شوي دي ،چې دا د
افغان محلي پولیسو د تاسیس ،مدیریت او فعالیت د پروسیجرونو د تنظیم له پروګرام څخه مستقیمه
سرغړونه ده.
د دې له پاره چې د وخت او حاضرۍ او د تنخاګانو د توزیع د ارقامو داخلي کنټرولونه په خپلواکه
توګه وارزوي ،سیګار د تنخاګانو د توزیع په اسنادو باندې بیاکتنه وکړه او ګڼې بې نظمۍ یې په کې په
ګوته کړې ،چې لومړۍ یې د راټولو کړای شویو ارقامو او د هغو فورمو په برخه کې وې چې د تنخاګانو
د توزیع د پروسې د چمتوکولو له پاره کارول شوې وې .یو تفتیش چې په  2012کال کې د متحده ایاالتو
د دفاع د وزارت د عمومي مفتش له خوا ترسره شوی وو سپارښتنه کړې وه چې د افغانستان د امنیت
د انتقال ګډه قومانداني باید د هغو پیسو یوه مالي بیاکتنه ترسره کړي چې په افغان محلي پولیسو باندې
لګول شوي دي .په داسې حال کې چې د افغانستان د امنیت د انتقال ګډې قوماندانۍ له دې سپارښتنې
سره هوکړه وکړه ،د افغانستان د امنیت د انتقال ګډې قوماندانۍ د پروګرام هېڅ تفتیشونه ترسره نه کړل.
په  2014کال ،د افغانستان د امنیت د انتقال ګډې قوماندانۍ د پروګرام یو محدود تفتیش پیل کړخو کله
چې سیګار دا تفتیش پیل کړ ،سره له دې چې سیګار له قوماندانۍ څخه غوښتنه وکړه چې خپل تفتیش
فسخه نه کړي خو هغوی فسخه کړ.
د متحده ایاالتو د دفاع وزارت اراده لري چې لږ تر لږه د  2016تر سپتمبر پورې د افغان محلي
پولیسو تمویل ته دوام ورکړي ،خو د افغان محلي پولیسو د انتقال یا منحلېدلو اوږدمهالی پالن ال هم په
نامعلوم حالت کې پاتې دی ،او هغه پرمختګونه چې سپارښتنه یې شوې ده ال تطبیق شوي نه دي .د هغو
اسنادو له مخې چې د هغو په اساس افغان محلي پولیس منځ ته راغلي دي ،افغان محلي پولیس باید په
نورو افغان امنیتي ځواکونو باندې واوړي؛ البته ،د عمر محدودیتونه او د سواد شرایط د افغان محلي
پولیسو د پرسونل هغه شمېر محدودوي چې د انتقال احتمال یې موجود دی .د متحده ایاالتود دفاع وزارت
دوامداره حمایه د پروګرام په هکله د افغان حکومت پرېکړې او دې پورې اړه لري چې افغان حکومت د
دغه پروګرام په هکله څه اراده لري او دا چې په پروګرام کې په کلنۍ سطحه د لګېدونکیو  121میلیونه
ډالرو لګښتونه څنګه پالنوي .د افغان محلي پولیسو د مدیریت کارمندان ،د متحده ایاالتو د دفاع وزارت
له پرسونل سره په ګډه ،وخت په وخت د افغان محلي پولیسو د یونټونو ساحوي کتنې ترسره کوي او د
سپارښتنو په هکله یې راپور ورکوي ،چې په دې هکله تفصیل وړاندې کوي چې پروګرام څنګه انکشاف
موندلی شي؛ البته ،سپارښتنې اکثر وختونه نه تطبیقیږي.
د دې له پاره چې یقیني شي چې د افغان محلي پولیسو پروګرام په مسؤالنه توګه تنظیم شوی او ساتل
شوی دی ،او د متحده ایاالتو د مالي مرستو څارنه ښه شوې ده ،سیګار سپارښتنه کوي چې د افغانستان د
امنیت د انتقال د ګډې قوماندانۍ عمومي قوماندان دا په پام کې ونیسي چې د افغان محلي پولیسو له پاره
راتلونکی مالي تمویل د افغانستان د ځانګړیو عملیاتو ګډ وظیفوي ځواک پورې وتړي ،او د کورنیو چارو
وزارت په دې برخه کې ( )1داسې ګامونه واخلي څو یقیني کړي چې د افغان محلي پولیسو یونټونه،
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په ټولو هغو ولسوالیو کې چې هغوی هلته ځای پرځای شوي دي ،وکولی شي چې د اړتیاوړ تأمینات په
اسانۍ سره ترالسه کړي؛ ( )2د والیتي او ولسوالیو د چارواکو د باډي ګارډانو په توګه له افغان محلي
پولیسو څخه بده استفاده پای ته ورسوي؛ ( )3د افغان محلي پولیسو د راتلونکي انتقال ،ساتلو ،یا منحل
کولو له پاره یو هراړخیز پالن جوړ کړي؛ او ( )4د افغان محلي پولیسو رهبرۍ ته هغه ضروري
صالحیتونه ورکول شي چې هغه سپارښتنې ترسره کړي چې د هغه د ساحوي کتنو په راپورونو کې
موجودې دي .سربېره پر دې ،د دې له پاره چې د متحده ایاالتو د مالي مرستو څارنې ته وده ورکول شي،
سیګارسپارښتنه کوي چې د افغانستان د امنیت د انتقال د ګډې قوماندانۍ عمومي قوماندان )5( :د کورنیو
چارو وزارت سره مرسته وکړي څو داسې ګامونه واخلي چې د افغان محلي پولیسو د وخت او حاضرۍ
د ثبتولو او جمع کولو په هکله داخلي کنټرولونو ته وده ورکړي؛ ( )6د کورنیو چارو وزارت دې ته
تشویق کړي چې د افغان محلي پولیسو د تنخاګانو د کمپیوټري تادیاتو استعمال پراخ کړي ،او افغان محلي
پولیسو ته د معتمد له الرې د تنخاګانو د تادیاتو د طریقې استعمال کم کړي؛ او ( )7د افغان محلي پولیسو
د پروګرام په هکله خپل مالي تفتیش بیا له سره پیل کړي.

په دې درې میاشتنۍ موده کې د اجرأتو نوي اعالن شوي تفتیشونه

په دې درې میاشتنۍ موده کې سیګار دوه نوي د اجرأتو تفتیشونه پیل کړل .دغه تفتیشونه به د قوماندان د
چټک غبرګون د پروګرام ( )CERPمؤثرتیا او د لیجیسي د څېړنیزو قراردادونو اجرأت وارزوي.

په افغانستان کې د قوماندان د چټک
غبرګون د پروګرام مؤثرتیا

د متحده ایاالتو د دفاع وزارت د مالي مدیریت د مقرراتو او د افغانستان له پاره د متحده ایاالتو د ځواکونو
( )USFOR-Aد قوماندان د چټک غبرګون د پروګرام د معیاري عملیاتي کړنالرو په اساس ،د قوماندان
د چټک غبرګون د پروګرام هدف دا دی چې قوماندانانو ته دا صالحیت ورکړي څو په خپلو تر مسؤلیت
الندې سیمو کې د بشري خیر ښېګڼې د داسې پروګرامونو د ترسره کولو له الرې غبرګون وښيي چې
له ځایي خلکو سره چټکه مرسته کوي .په افغانستان کې ،د افغانستان له پاره د متحده ایاالتو د ځواکونو
( )USFOR-Aقوماندان د پروګرام د څارنې مسؤل دی او د پروګرام د هدفونو او مقصدونو په هکله
الرښوونې وړاندې کوي.
له  2004کال راهیسې ،کانګرس له  3.68بیلیونه ډالرو څخه ډېرې پیسې په افغانستان کې د قوماندان
د چټک غبرګون پروګرام ( )CERPته تخصیص کړي دي .سیګار پخوا په افغانستان کې د قوماندان د
چټک غبرګون د پروګرام ( )CERPپه برخه کې د متحده ایاالتو د دفاع د وزارت د مدیریت په هکله
راپورونه خپاره کړي ول ،چې په هغو کې د  2009کال یو داسې راپور چې د قوماندان د چټک غبرګون
د پروګرام ( )CERPله پاره د مدیریت او پالن جوړونې ارزونه یې کوله ،او په لغمان والیت کې د
قوماندان د چټک غبرګون د پروګرام ( )CERPد پروژو د څارنې او مدیریت په هکله د  2011کال یو
راپور چې د پروګرام د مدیریت او څارنې په برخو او همدارنګه د قوماندان د چټک غبرګون د پروګرام
( )CERPله خوا د تمویل شویو پروژو د تداوم په هکله یې معلومات ورکول ،هم شامل وو.
دغه تفتیش به دا وارزوي چې آیا د متحده ایاالتو د دفاع وزارت د قوماندان د چټک غبرګون د
پروګرام ( )CERPد وزارت او د متحده ایاالتو د ستراتیژيکو هدفونو د ترسره کولو په برخو کې د
هرې پروژې ،او په مجموع کې د پروګرام مؤثرتیا ارزولې ده .په ځانګړې توګه ،سیګار پالن لري چې
هغه حد وټاکي چې ترهغه پورې )1( :د قوماندان د چټک غبرګون د پروګرام ( )CERPپه قواعدو او
د معیاري چلښت په کړنالرو کې د قوماندان د چټک غبرګون د پروګرام ( )CERPد پروژو د ارزونې
له پاره الرښوونې شاملې دي؛ ( )2د متحده ایاالتو د دفاع وزارت د قوماندان د چټک غبرګون د پروګرام
( )CERPد هرې پروژې مؤثرتیا ارزولې ده چې پروژې څنګه د متحده ایاالتو د دفاع د وزارت او د
متحده ایاالتو ستراتیژيک هدفونه ترسره کوي؛ او ( )3د متحده ایاالتو د دفاع وزارت د دفاع وزارت او
د متحده ایاالتو د ستراتیژيکو هدفونو د ترسره کولو په برخه کې په مجموعي توګه د قوماندان د چټک
غبرګون د پروګرام ( )CERPمؤثرتیا ارزولې ده.
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د اجرأتو نوي تفتیشونه

•په افغانستان کې د قوماندان د چټک
غبرګون د پروګرام مؤثرتیا
•د لیجېسي د څېړنیزو قراردادونو ورکړه،
اداره ،او اجرأت

زده کوونکي د  CERPد پیسو په واسطه په یوه ښوونځي
کې د  17کوټو د یوې ودانۍ د اضافه کولو د پرانستې په
مراسمو کې افغان ملي سرود غږوي .سیګار د  CERPد
مؤثرتیا یو تفتیش پیل کړی دی( .د متحده ایاالتو د دفاع
وزارت عکس چې کورټ ډراپر اخیستی دی)

د سیګار څارنیز فعالیتونه

د لیجیسي د څېړنیزو قراردادونو
ورکړه ،اداره ،او اجرأ

له  2007څخه تر  2013پورې د متحده ایاالتو د اردو څېړنیز البراتوار ( )ARLد ادارې تر دوو
پراخوهوکړو الندې شپږ قراردادونه امپیراټیس شرکت ته چې تر  2013پورې د جورج د علمي شرکت
په نامه یادېده ورکړل ،څو د لیجیسي پروګرام تطبیق کړي .تر دغه پروګرام الندې ،امپیراټیس او د هغه
د فرعي قراردادي ،نیو سینچري کانسلټنګ ،وظیفه دا وه چې د افغانستان له پاره اساسي علمي څېړنه او
ټکنالوجیکې حل الرې وړاندې کړي ،او په لوړه کچه متخصص ،یاغي ضد ،استخباراتي کارپوهان چمتو
کړي چې افغان ملي اردو او ملي پولیس ځواکونه وروزي او الرښوونه یې وکړي .دغه هڅې به یادو
ځواکونو ته فرصت ورکړي چې په افغانستان کې د متحده ایاالتو د ځواکونو په حمایې سره د ترهګرو
او یاغیانو د شبکو په مقابل کې بریالي بشري استخباراتي عملیات ترسره کړي .د  2007په سپتمبر کې
د اجرأتو له پیل څخه د  2017په مارچ کې د متوقع بشپړتیا تر وخته پورې د شپږو لیجیسي قراردادونو
متوقع ارزښت له  920میلیونه ډالرو څخه ډېر دی .امپیراټیس شرکت او نیوسینچري کانسلټنګ د یادې
مودې پر وخت په ټول افغانستان کې تر قراردادونو الندې کار ترسره کړی دی.
د  2015په اپریل کې ،د لیجیسی قراردادونو له جملې څخه د یوه – لیجیسي ایسټ – چې د  2011د
اکتوبر له  21مې څخه د  2014د مارچ تر  15مې پورې وو ،په هکله یو مالي راپور خپور کړ .تفتیش
وموندله چې جورج ساینټیفیک د نیوسینچري کانسلټنګ د لګښتونو کافي اندازه حمایوي اسناد د مفتشینو
له پاره نه درلودل څو معلومه کړي چې آیا ادعا شوی لګښتونه په ریښتیا سره شوي ول ،د تخصیص
وړ ول ،او د لګښتونو له مناسبو اصولو سره برابر ول .سربېره پر دې ،جورج ساینټیفیک د سیالۍ له
الرې د تدارکاتو د پروسې په برخه کې د تدارکاتو فدرالي پالیسۍ نه وې عملي کړې .په نتیجه کې،
جورج ساینټیفیک ونشوای کولی چې وښيي چې هغه  134.6میلیونه ډالر چې په غیرکافي ډول مستند او
په نامناسب ډول تایید کړای شوي لګښتونه دې د منلو وړ وي ،او د متحده ایاالتو حکومت ښایي د هغو
شیانو او خدمتونو څخه چې ترالسه شوي دي ښه ګټه نه وي ترالسه کړې.
دا تفتیش به د اردو د څېړنیز البراتوار یا آرمي ریسرچ لیبارټري ( )ARLد لیجیسي د څېړنې
او تحلیل د قراردادونو په ورکړه او مدیریت باندې بیاکتنه وکړي ،او وبه ښیي چې ایا امپراټیس او د
هغه فرعي قراردادي ،نیوسینچري کانسلټنګ ،د قرارداد له شرایطو سره سم خدمتونه ترسره کړي
دي .په ځانګړې توګه ،سیګار پالن لري چې هغه حد وټاکي چې ترهغه پورې )1( :د اردو څېړنیز
البراتوار( )ARLد لیجیسي قراردادونه د څېړنې او تحلیل د قراردادونو له پاره د سیالۍ د غوښتنلیکونو
د اعالنونو ،او د متحده ایاالتو د دفاع وزارت او فدرالي قواعدو په پام کې نیولو سره جوړ کړي او
ورکړي دي؛ ( )2د اردو څېړنیز البراتوار ( )ARLد هغو وظایفو څارنې ته الره هواره کړه چې
د امپیراټیس او نیو سینچري کانسلټنګ له خوا د ادارې تر دوو پراخوهوکړو او د قراردادونو د شرایطو
په اساس شوي دي؛ او ( )3امپیراټیس او نیو سینچري کانسلټنګ د ای آر اېل د ادارې تر پراخوهوکړو
او د قراردادونو د شرایطو په اساس وظایف ترسره کړي دي.

مالي تفتیشونه

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 نیمګړتیاوو په هکله اندېښنې وښودلې .سیګار د سیالۍ یا رقابت له الرې
د محاسبې مستقلې ادارې انتخابوي چې مالي تفتیشونه ترسره کړي او دا یقیني کوي 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.
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د افغانستان د بیارغونې له پاره I

ځانګړی عمومي مفتش

د سیګار څارنیز فعالیتونه

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 شپږ مالي تفتیشونه ترسره کړل.
سیګارهمدارنګه ،د متحده ایاالتو د نړیوالې پرمختیایي ادارې ( )USAIDد قراردادونو چې په مجموعي
توګه له  253میلیونه ډالرو څخه ډېر ارزښت لري ،درې نوي مالي تفتیشونه اعالن کړل ،او په دې توګه
یې د روانو مالي تفتیشونو ټول شمېر  23ته راوست چې ،لکه څنګه چې په  1جدول کې ښودل کیږي،
د نژدې  2.5بیلیونه ډالرو په اندازه د تفتیش وړلګښتونه په کې تفتیش کیږي .دغه تفتیشونه مرسته کوي
چې د متحده ایاالتوحکومت او امریکایي مالیه ورکوونکيو ته اطمینان ورکړي چې په یادو مرستو کې
لګېدونکې پیسې هغسې کارول کیږي چې په پام کې نیول شوې وي .تفتیشونه د هغو لګښتونو په هکله
پوښتنه کوي چې د تایید اسناد نه لري یا دا چې احتماال مجاز نه وي.
سیګار د هرمالي تفتیش راپورهغې تمویلوونکې ادارې ته په الس ورکوي چې ټاکلې مرسته
(مرستې) یې کړي وي .تمویلوونکې اداره مسؤله ده چې د تر پوښتنې الندې مبلغونو په هکله چې د
راپور د تفتیش په موندنو کې په ګوته کیږي وروستۍ فیصله وکړي .د پروګرام له پیل راهیسې ،د سیګار
مالي تفتیشونو له  280.4میلیونه ډالرو څخه ډېر د تر پوښتنې الندې قیمتونو او  289,880ډالر په مخکې
تر مخکې فدرالي بسپنو یا حکومت ته د تادیې وړ نورو نه تادیه شویو مبلغونو په توګه په ګوته کړي دي.
د  2015د اکتوبر له  30مې راهیسې ،تمویلوونکې ادارې د  50بشپړو شویو مالي تفتیشونو په هکله یوې
مدیریه پرېکړې ته رسېدلي دي او له  16.7میلیونه ډالرو څخه ډېرې تر پوښتنې الندې پیسې داسې دي
چې باید بېرته ترالسه کړای شي .د تمویلوونکیو ادارو له پاره به دا وخت واخلي چې د تفتیش د موندنو
او سپارښتنو په هکله په پام سره غور وکړي .په نتیجه کې ،د سیګار د ترسره شویو مالي تفتیشونو په
هکله ال هم د ادارو د مدیریت پرېکړې نه دي شوي .د سیګار مالي تفتیشونو همدارنګه  201د رضایت یا
مطابقت موندنې او  240د داخلي کنټرول موندنې په ګوته کړي او تفتیش شویو او تمویلوونکیو ادارو ته
یې ور رسولي دي.
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.
•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.
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 2.1جدول

د سیګار د مالي تفتیش پوښښ

(بیلیونه ډالر)

 59بشپړ شوي تفتیشونه

$4.4

 23روان تفتیشونه

2.5

ټول

$6.9

یادونه :عددونه نژدې پوره عددونو ته ورغونډ کړای شوي دي .په پوښښ کې هغه
د تفتیش وړقېمتونه 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.
سرچینه 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
ترپوښتنې 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.

د سیګار څارنیز فعالیتونه

•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 ( )Cضمیمه
کې وموندل شي.

خپاره شوي مالي تفتیشونه

بشپړ شوي مالي تفتیشونه

• • 15-81-FAمالي تفتیش :د ریتیون شرکت
له خوا د شویو لګښتونو تفتیش
• • 15-84-FAمالي تفتیش :د افغانستان
د انتخاباتو د اصالح او مدني مالتړ
پروګرام :د ډیموکراسي انټرنېشنل آی اېن
سي له خوا د شویو لګښتونو تفتیش
• 15-87-FAمالي تفتیش د متحده ایاالتو
د نړیوالې پرمختیایي ادارې ()USAID
له خوا له افغان ملکیانو سره د مرستې
پروګرام  IIد آی آر ډي له خوا د شویو
لګښتونو تفتیش
• • 15-88-FAمالي تفتیش :په افغانستان کې د
متحده ایاالتو د نړیوالې پرمختیايي ادارې
( )USAIDد ځمکو د اصالح پروګرام
د تېترا ټېک ای آر ډي له خوا د شویو
لګښتونو تفتیش
• • 15-89-FAمالي تفتیش :د ختیځ او جنوب
په سیمه ییزو قوماندانیو کې د متحده ایاالتو
د نړیوالې پرمختیایي ادارې ()USAID
له خوا د والیتي حکومتولۍ د تشکیالتو
پروګرام د انتخاباتو او سیاسي پروسې
د پیاوړتیا د کنسرسیوم له خوا د شویو
لګښتونو تفتیش
• • 16-4-FAمالي تفتیش :د متحده ایاالتو
د بهرنیو چارو د وزارت له خوا په
افغانستان کې د افغان ښځو د حقونو د
خوندیتابه پروګرام د ښځې د افغان ښځو
له پاره موسسې له خوا د شویو لګښتونو
تفتیش
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

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 شپږ مالي تفتیشونه بشپړ کړي دي .دغو
مالي تفتیشونو د داخلي کنټرول د عیبونو او د نه مطابقت د ستونزو په نتیجه کې نژدې  1.2میلیونه ډالر
د تر پوښتنې الندې لګښتونو په توګه په ګوته کړل .په دغو عیبونو کې د نورو شیانو ترڅنګ د سیالۍ
له الرې د مراحلو په تعقیبولو کې پاتې راتګ ،له محدودو او مشخصو منابعو څخه د موادو پېرودنه ،د
اسعارو د نامناسبو قېمتونو د کارونې له امله اضافي لګښتونه لګول ،د شویو لګښتونو د حمایه کولو له
پاره د کافی اندازه اسنادو نشتوالی ،او د غیرقانوني مالیاتي جریمو او جبرانونو په نامه د بېلونو صادرول
شامل ول.

 15-81-FAمالي تفتیش :د متحده ایاالتو د اردو
د څانګې د افغان ملي اردو د ډيپو پروژه

د ریتیون شرکت له خوا د شویو لګښتونو تفتیش
د  2011د جوالی په  15مه ،د اردو د قراردادونو قوماندانۍ ( )ACCریتیون شرکت (ریتیون) ته
د  20.1میلیون ډالرو یو کلن قرارداد ورکړ چې د افغان ملي اردو د ډیپو پروژه حمایه کړي .د یادې
پروژې هدف دا وو چې د نورو شیانو تر څنګ په کابل والیت کې د افغان ملي اردو د دوه ډیپوګانو له
پاره د مدیریت ،عملیاتو ،او لوجیسټیکي حمایې ،او همدارنګه د پرسونل ،موادو ،تأمیناتو ،او تجهیزاتو
اسانتیاوې برابرې کړي.
له ګڼو تعدیالتو څخه وروسته ،د اردو د قراردادونو قوماندانۍ ( )ACCیو اضافي اختیاري کال،
او د پروژې مالي وجه  34,512,935ډالرو ته لوړه شوه .د افغان ملي اردو د ډيپو د پروژې په
هکله د سیګارمالي تفتیش ،چې د کرو هوروات اېل اېل پي (کرو هوروات) له خوا ترسره شو ،په
هغو  33,396,684ډالرو باندې بیاکتنه وکړه چې د  2011د جوالی له  15مې څخه د  2013د جون
تر  19مې پورې په قرارداد باندې حساب شوې وې.
کرو هوروات داسې کوچنی عیبونه په ګوته کړل چې د تفتیش له بشپړولو څخه مخکې د ریتیون
له خوا حل کړای شوي ول .په نتیجه کې ،هلته له تفتیش څخه ترالسه شوې د راپور ورکولو وړ
هېڅ موندنې نشته.
کروهوروات هېڅ داسې تر پوښتنې الندې لګښتونه په ګوته نه کړل ،چې په هغو کې دې د اسنادو
په واسطه نه حمایه شوي لګښتونه یا غیرقانوني لګښتونه شامل وي .کرو هوروات هېڅ داسې پخوانۍ
بیاکتنې یا ارزونې په ګوته نه کړې چې هغه دې د ریتیون له خوا د افغان ملي اردو د ډيپو د پروژې
د تطبیق په هکله وي یا دا چې د ځانګړي هدف د مالي شرحې له پاره دې مهمې وي.
کروهوروات د ریتیون د ځانګړي هدف د مالي شرحې په هکله یو نه تعدیل شوی نظر صادر کړ،
او یاده یې کړه 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.
دا چې کرو هوروات د افغان ملي اردو د ډیپو د پروژې په هکله د هېڅ موندنو راپور ورنه کړ،
له دې امله سیګارهېڅ سپارښتنې نه کوي.
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د افغانستان د بیارغونې له پاره I

ځانګړی عمومي مفتش

د سیګار څارنیز فعالیتونه

 15-84-FAمالي تفتیش :د افغانستان د انتخاباتو
د اصالح او مدني مالتړ پروګرام

د ډیموکراسي انټرنېشنل شرکت له خوا د شویو لګښتونو تفتیش
د  2009د جوالی په  13مه ،د متحده ایاالتو نړیوالې پرمختایی ادارې ( )USAIDد ډیموکراسي
انټرنېشنل شرکت (ډیموکراسي انټرنېشنل) ته د  5میلیونه ډالرو په ارزښت یو  140ورځنی د همکارۍ
قرارداد ورکړ څو په افغانستان کې د  2009کال د جمهوري ریاست او والیتي شوراګانو د انتخاباتو له
پاره د انتخاباتو د کتنې ماموریت تمویل کړي .د دغه پروګرام هدف دا وو چې د انتخاباتو کتنې او څېړنه
ترسره کړي ،او د انتخاباتو ډیموکراټیکه پروسه غښتلې کړي .له  28تعدیلونو څخه وروسته ،د همکارۍ
د تړون ټول قېمت  38.7میلیونه ډالرو ته پورته شو ،د اجرأتو دوره د  2015د ډسمبر تر  31مې پورې
وغزېده ،او د پروګرام نوم د افغانستان د انتخاباتو د اصالح او مدني مالتړ پروګرام ( )AERCAته بدل
کړای شو .د سیګار مالي تفتیش ،چې د کرو هوروات له خوا شوی دی ،د هغو  6,179,567ډالرو بیاکتنه
وکړه چې د  2013د جنورۍ له  1څخه د  2014د جون تر  30مې پورې لګول شوي او د همکارۍ په
یادې هوکړې پسې حساب شوي ول.
کروهوروات د ډیموکراسي انټرنېشنل دوه د پام وړکمزورتیاوې په داخلي کنټرولونو او یوه پېښه له
قواعدو سره په نه مطابقت کې په ګوته کړې .په مشخص ډول ،کروهوروات وموندله چې ډیموکراسي
انټرنېشنل داسې یوه کړنالره نه لرله چې د  USAIDد مرستو دفرعي ترالسه کوونکيو لګښتونه وڅاري.
داسې یوه پروسه به وښيي چې آیا د ډیموکراسي انټرنېشنل د مرستو فرعي ترالسه کوونکیو اړتیا لرله
چې د  USAIDله خوا د هغوی د تمویل شويو لګښتونو مالي تفتیش وکړي .سربېره پر دې ،ډیموکراسي
انټرنېشنل د تدارکاتو په قراردادونو کې هغه ځانګړي د قراردادونو شرایط نه وو شامل کړي چې
فدرالي مقرراتو یې غوښتنه کوله .که څه هم چې له هغه وخت راهیسې ډیموکراسي انټرنېشنل د خپلو
قراردادونو معیاري تحریري قالبونه یا ټېمپلېټونه تصحیح کړي دي څو په راتلونکیو قراردادونو کې د له
پامه غورځونو مخه ونیسي ،کروهوروات سپارښتنه وکړه چې ډیموکراسي انټرنېشنل دې له هر خدمت
برابروونکي څخه د پخوانیو قراردادونو په هکله له پامه د غورځول شویو تنظیموونکیو شرایطو په برخه
کې د هغوی د متابعت په اړه لیکلي تاییدونه ترالسه کړي.
کرو هوروات هېڅ داسې تر پوښتنې الندې لګښتونه په ګوته نه کړل چې داخلي کمزورتیاوې او د نه
مطابقت پېښه دې ولري .په تر پوښتنې الندې لګښتونو کې د اسنادو په واسطه نه حمایه شوي لګښتونه او
غیرمجاز لګښتونه راځي.
کروهوروات د پخواني تفتیش دوه داسې موندنې په ګوته کړې چې د ډیموکراسي انټرنېشنل له
خوا د  AERCAپه تطبیق پورې یې اړه لرله ،او د ځانګړي هدف د مالي شرحې له پاره مهمې وې.
لومړۍ موندنه د تدارکاتو د اسنادو ساتنې پورې مربوطه وه .ډیموکراسي انټرنېشنل سموونکي چارې
تطبیق کړې ،او کرو هوروات په خپل تفتیش کې د تایید په هکله نورهېڅ اندېښنې په ګوته نه کړې.
د دویم پخواني تفتیش موندنې وښودله چې ډیموکراسي انټرنېشنل په خپلو فرعي قراردادونو کې هغه
بېالبېل شرایط په پام کې نه وو نیولي چې فدرالي مقرراتو او د متحده ایاالتو د نړیوالې پرمختیایي ادارې
( )USAIDپالیسیو یې غوښتنه کوله .لکه چې مخکې یاده شوه ،کروهوروات په خپل تفتیش کې دې ته
ورته یوه موندنه لرله ،خو ډیموکراسي انټرنېشنل له هغه را وروسته خپل د قرارداد قالبونه یا ټېمپلېټونه
داسې تصحیح کړل چې په راتلونکیو قراردادونو کې د له پامه غورځونو مخه ونیسي.
کروهوروات د ډیموکراسي انټرنېشنل د ځانګړي هدف د مالي شرحې په هکله یو نه تعدیل شوی نظر
صادر کړ ،او یاده یې کړه چې شرحه د تفتیش د مشخصې دورې ترالسه شوي عواید ،شوي لګښتونه ،او
میزان په مناسب ډول ،او د پام وړ ټولو اړخونو په پام کې نیولو سره وړاندې کوي.
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په افغانستان کې د  2009د جمهوري ریاست او والیتي
شوراګانو د انتخاباتو له پاره د انتخاباتو د کتنې د ماموریت
د تمویل یو قرارداد د سیګار د یوه وروستي مالي تفتیش
یوه موضوع وه( .په کابل کې د امریکا د سفارت له خوا
اخیستل شوی عکس)

د سیګار څارنیز فعالیتونه

د تفتیش د نتایجو په اساس ،سیګار سپارښتنه کوي چې د متحده ایاالتو په نړیواله پرمختیایي اداره
( )USAIDکې د موافقو مدیر دې:
1.1ډیموکراسي انټرنېنشل ته سپارښتنه وکړي چې په راپور کې یادې شوې د داخلي کنټرول دوه
موندنې دې حل کړي.
2.2ډیموکراسي انټرنېنشل ته سپارښتنه وکړي چې په راپور کې یاده شوې د داخلي کنټرول یوه د نه
مطابقت موندنه دې حل کړي.

 15-87-FAمالي تفتیش :د متحده ایاالتو د نړیوالې پرمختیایي ادارې ()USAID
له خوا له افغان ملکیانو سره د مرستې پروګرام II

یوه تازه کونډه اوس کولی شي چې د  ACAP IIله خوا
د یوې ورکول شوې غوا په مرسته خپل له السه ورکړی
عاید بیا ترالسه کړي .دا یو داسې پروګرام دی چې د آی
آر ډي له خوا د هغه تطبیق د سیګار د یوه وروستي مالي
تفتیش موضوع وه( .د  USAIDعکس)

د ښېګڼې او انکشاف د نړیوالې ادارې (آی آر ډي) له خوا د شویو لګښتونو تفتیش
د  2011د سپتمبر په  27مه ،د متحده ایاالتو نړیوالې پرمختیایي ادارې ( )USAIDد ښېګڼې او انکشاف
نړیوالې ادارې ( )IRDته د  76.8میلیونه ډالرو په قېمت یو درې کلن د همکارۍ قرارداد ورکړ څو له
افغان ملکیانو سره د مرستې پروګرام  )ACAP) IIتمویل کړي .په دغه قرارداد کې  64میلیونه ډالر
د حکومت له خوا ژمنه شوي ول او  12,8میلیونه ډالر آی آرډي په شریکه ژمنه کړي ول .د پروګرام
هدف دا وو چې هغو افغان کورنیو او ولسونو سره مرستې وشي چې د طالبانو پر ضد د شویو عملیاتو
په نتیجه کې یا د یاغیانو له خوا په شویو حملو کې متأثر شوي دي .له  11تعدیالتو څخه وروسته ،د اجرأ
دوره د  2015کال تر می پورې وغزېده .د سیګار مالي تفتیش ،چې د کرو هوروات له خوا ترسره شو،
دهغو  52,440,664ډالرو په لګښتونو چې د  2011د سپتمبر له  27مې څخه د  2015د می تر  15مې
پورې په یاد قرارداد پسې حساب شوي دي ،بیاکتنه وکړه.
کرو هوروات د آی آر ډي په داخلي کنټرولونو کې دوه د پام وړ کمزورتیاوې ،او د همکارۍ
د هوکړې له شرایطو او مقرراتو سره د نه مطابقت یوه پېښه په ګوته کړل .په ځانګړې توګه ،کرو
هوروات وموندل چې آی آر ډي د فرعي قرارداد ترالسه کوونکيو د لګښتونو په څارنه کې د یو اېس ای
آی ډي شرایط نه وو پوره کړي .آی آر ډي باید داسې یوه پروسه لرلی چې له هغې الرې یې معلومولی
چې آیا د هغه په فرعي ترالسه کوونکيو باندې الزمه وه چې د خپلو هغو لګښتونومالي تفتیشونه وکړي
چې د متحده ایاالتو نړیوالې پرمختیایي ادارې ( )USAIDتمویل کړي دي .سربېره پر دې ،کرو
هوروات په ګوته کړه چې آی آرډي مرسته شوي مواد په لوړه بیه حساب کړي دي څو په هوکړه کې
راغلې د لګښتونو د شراکت غوښتنې پوره کړي .د آی آر ډي په وینا ،د غیرنغدي مرسته شویو شیانو
ارزښت  20,608,697ډالر وو ،خو کرو هوروات د مرسته شویو شیانو ارزښت  14,211,358ډالر را
واېست .د آی آر ډي د مرستو تعدیل شوي ارزښت بیا هم د هوکړې مشروط د لګښت د شراکت 12.8
میلیونه ډالر پوره کول .د دې له پاره چې دغه موندنه حل شي ،آی آر ډي پالن لري چې د لګښتونو د
شراکت نوې الرښوونې صادرې کړي .باالخره ،آی آر ډي په هغو فدرالي قواعده برابر نه شو چې
غوښتنه کوي چې د شتمنۍ او تجهیزاتو ریکارډونه په صحیح توګه د استحقاق ورکړه ،د شیانو سرچینه،
او باالخره د هغو څرنګوالی منعکس کړي.
کرو هوروات د داخلي کنټرول د کمزورتیاوو او د نه مطابقت پېښو پورې اړوند هېڅ تر پوښتنې
الندې لګښتونه په ګوته نه کړل .په تر پوښتنې الندې لګښتونو کې د اسنادو په واسطه نه حمایه شوي
لګښتونه اوغیرمجاز لګښتونه راځي .دا چې آی آرډي خپل د لګښتونو د شراکت شرط لکه چې پاس یاد
شوی دی پوره کړی وو ،له دې امله غیرنغدي مرستو ته لوړ ارزښت ورکول د دې سبب ونه ګرځېدل
چې قېمتونه یې تر پوښتنې الندې ونیول شي.
کرو هوروات د همکارۍ تر تړون الندې د آی آر ډي د مالي اجرأتو په هکله پخواني تفتیشونه،
بیاکتنې ،او ارزونې ترالسه کړل او بیاکتنه یې پرې وکړه .له آی آر ډي او یو اېس ای آی ډي څخه د
ترالسه شویو معلوماتو له مخې ،هلته درې د مدیریت د دفتر او د بودجې د دوران  A-133راپورونه ول
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او یو راپور د یو اېس ای آی ډي له خوا صادر شوی وو چې په هغو کې  ACAP IIهم نیول شوی وو.
کرو هوروات د  A-133د تفتیش د راپورونو د بیاکتنې په جریان کې د  ACAP IIد پروګرام اړوند
هېڅ موندنې په ګوته نه کړې .د متحده ایاالتو د نړیوالې پرمختیایي ادارې ( )USAIDپخواني راپور
د قېمتونو د شراکت د شرایطو اړوند یوه موندنه لرله؛ البته ،کرو هوروات مجبور نه وو چې تعقیبي
کړنالرې ترسره کړي ځکه چې راپور د آی آر ډي په هکله د هېڅ سموونکي عمل په هکله سپارښتنه
نه کوله.
کروهوروات د آی آر ډي د ځانګړي هدف د مالي شرحې په هکله یو نه تعدیل شوی نظر صادر کړ،
او یاده یې کړه 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 ،سیګارسپارښتنه کوي چې د متحده ایاالتو په نړیواله پرمختیایي
اداره ( )USAIDکې د موافقو مدیر دې:
1.1آی آر ډي ته سپارښتنه وکړي چې په راپور کې یادې شوې د داخلي کنټرول دوه موندنې
دې حل کړي.
2.2آی آر ډي ته سپارښتنه وکړي چې په راپور کې یاده شوې د داخلي کنټرول یوه د نه مطابقت
موندنه دې حل کړي.

 15-88-FAمالي تفتیش :په افغانستان کې د متحده ایاالتو د نړیوالې
پرمختیايي ادارې ( )USAIDد ځمکو د اصالح پروګرام

د تېترا ټېک ای آر ډي ( )Tetra Tech ARDله خوا د شویو لګښتونو تفتیش
د  2011د جنورۍ په  30مه ،د متحده ایاالتو نړیوالې پرمختیایي ادارې ( )USAIDد  4میلیونه ډالرو
په ارزښت یو  18میاشتنی قرارداد چې یوه اختیاري دوره یې لرله تېتراټېک ای آر ډي ته ورکړ چې
په افغانستان کې د ځمکو اصالح ( )LARAپروګرام حمایه کړي .په افغانستان کې د ځمکو اصالح
( )LARAپروګرام هدف دا وو چې یو شمېر داسې پالیسۍ او قوانین را وباسي چې د افغانستان د ځمکو
د مارکېټ له پاره یو چوکاټ جوړ کړي څو پانګونه او تولیدي وده حمایه کړي .دغه پروګرام په دې نیت
پیل شوی وو چې د افغانستان د ځمکو ادارې سره تخنیکي مرسته وکړي او د ځمکو د اصالح د پالیسیو
په ډیزاین ،مدیریت ،او تطبیق کې د افغانانو ظرفیت ته وده ورکړي .له  12تعدیالتو څخه وروسته ،د
قرارداد ټول قېمت  41.8میلیونه ډالرو ته پورته کړای شو ،او د اجرأتو دوره یې د  2014د نومبر تر
 2مې پورې وغزېده .د سیګار مالي تفتیش ،چې د ډیویس له خوا ترسره شو ،په هغو 38,424,091
ډالرو بیاکتنه وکړه چې د  2011د جنورۍ له  30مې څخه د  2014د نومبر تر  2مې پورې په یاد
قرارداد باندې حساب شوي ول.
ډیویس د تېترا ټېک ای آر ډي ( )Tetra Tech ARDپه داخلي کنټرولونو کې کومه د پام وړ
کمزورتیا یا کوم مهم عیب ونه موند ،او نه یې د افغانستان د ځمکو د اصالح د پروګرام په قرارداد کې
له شرایطو او مقرراتو سره د نه مطابقت کومه پېښه وموندله .په نتیجه کې ،ډیویس هېڅ داسې ترپوښتنې
الندې قېمتونه په ګوته نه کړل چې په هغو کې دې د اسنادو په واسطه نه حمایه شوي یا غیرمجاز
لګښتونه شامل وي.
ډیویس د پخواني تفتیش د ټولو راپورونو کاپیانې ،چې کېدای شوای د تېترا ټېک ای آر ډي
( )Tetra Tech ARDد ځانګړي هدف په مالي شرحه یې د پام وړتاثیر کړی وای ،وغوښتې .ډیویس
دې فیصلې ته ورسېد چې د  2012په جوالی کې د ارنسټ او یانګ له خوا یوه د مطابقت بیاکتنه ترسره
شوه .هغه راپور درې داسې موندنې په ګوته کړې چې په داسې الزمي فقرو پورې اړوندې وې چې
په فرعي قراردادونو یا فرعي هوکړو کې نه وې شامل کړای شوې ،او د ورک شویو وسایلو په هکله
د متحده ایاالتو نړیوالې پرمختیایي ادارې ( )USAIDته راپور نه وو ورکول شوی .ډیویس د راپور
په وړاندې د تېترا ټېک ای آر ډي ( )Tetra Tech ARDپه عکس العمل باندې بیاکتنه وکړه او دې
نتیجې ته ورسېد چې د قراردادي سموونکی عمل کافي وو.

د امریکا د متحده ایاالتو کانګرس ته راپور I

د اکتوبر  30مه2015 ،
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ډیوییس د تېترا ټېک ای آر ډي ( )Tetra Tech ARDد ځانګړي هدف د مالي شرحې په هکله
یو نه تعدیل شوی نظر صادر کړ ،او یاده یې کړه 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.
ډیویس په افغانستان کې د ځمکو اصالح ( )LARAپروګرام په هکله د موندنو هېڅ راپور ورنه کړ.
له دې امله ،سیګارهېڅ سپارښتنې نه کوي.

 15-89-FAمالي تفتیش :د ختیځ او جنوب په سیمه ییزو قوماندانیو کې د
متحده ایاالتو د نړیوالې پرمختیایي ادارې ( )USAIDله خوا د والیتي
حکومتولۍ د تشکیالتو پروګرام

د انتخاباتو او سیاسي پروسې د پیاوړتیا د ګروپ ( )CEPPSله خوا د شویو لګښتونو تفتیش
د  2008د جون په  3مه ،د متحده ایاالتو نړیوالې پرمختیایي ادارې ( )USAIDد انتخاباتو او سیاسي
پروسې د پیاوړتیا ګروپ ( )CEPPSسره د  5میلیونه ډالرو په ارزښت د همکارۍ یو  18میاشتنی
قرارداد السلیک کړ څو د ختیځ او جنوب په سیمه ییزو قوماندانیو کې په والیتي سطحه د حکومتولۍ د
تشکیالتو ( )SNGپروګرام حمایه کړي .په والیتي سطحه د حکومتولۍ د تشکیالتو ( )SNGد پروګرام
ابتدایي هدف دا وو چې د والیتي حکومتونو د ظرفیتونو د انکشاف له الرې د والیانو او خلکو ترمنځ
د پله په توګه عمل وکړي او په دې ډول د مؤکلینو اړتیاوې حل کړي .په والیتي سطحه د حکومتولۍ
د تشکیالتو ( )SNGپه فعالیتونو کې د عامو خلکو غیر رسمي غونډې ،د والیانو د پالیسیو په هکله د
معلوماتو خپرول ،او د والیتي انکشاف د پروژو او بودجو د څارنې حمایه کول شامل ول .له  14تعدیالتو
څخه وروسته ،د پروګرام د مالي تمویل پیسې  20.8میلیونه ډالرو ته پورته شوې ،او د اجرأتو دوره یې
د  2013د سپتمبر تر  30مې پورې وغزول شوه .د سیګار مالي تفتیش ،چې د ډیویس له خوا ترسره شو،
د هغو  18,832,886ډالرو په لګښتونو باندې بیاکتنه وکړه چې د  2008د جون له  3مې څخه د  2013د
سپتمبر تر  30مې پورې په قرارداد پسې حساب شوي ول.
ډیویس د  CEPPSپه داخلي کنټرولونو کې دوه د پام وړکمزورتیاوې او درې مهم عیبونه ،او د
همکارۍ د هوکړې له شرایطو او مقرراتو سره د نه مطابقت درې پېښې په ګوته کړل .په مشخصه توګه،
ډیویس وموندله چې  CEPPSنه وو توانېدلی چې د کرایي موټرو په معاملو کې د سیالۍ له الرې د
تدارکاتو د پروسې له پاره کافي اندازه حمایه کوونکي اسناد وړاندې کړي .ډیویس همدارنګه ګڼې داسې
معاملې وموندلې چې په هغو کې  CEPPSد هغو موټرو له پاره د پیسو د بیاترالسه کولو غوښتنه کړې
وه چې د کارمندانو په نومونو په نغدو پیسو اخیستل شوي ول ،په داسې حال کې چې د هغوی نومونه
هېڅکله هم  CEPPSته نه وو انتقال شوي .سیګار غواړي چې په دې هکله یوه احتمالي څېړنه وکړي.
سربېره پر دې ،ډیویس داسې معاملې وموندلې چې د تادیاتو د ثبوت یا نورو کافي اسنادو په واسطه نه
وې حمایه شوې څو د لګښتونو مناسبوالی تائید کړي.
د داخلي کنټرول د دغو عیبونو او د نه مطابقت د پېښو په نتیجه کې ،ډیویس په مجموع کې 75,740
ډالر د تر پوښتنې الندې لګښتونو په توګه په ګوته کړل چې په دې کې  75,740ډالر د اسنادو په واسطه
نه وو حمایه شوي .ډیویس هېڅ غیرمجاز لګښتونه په ګوته نه کړل.
ډیویس هېڅ داسې پخواني تفتیشونه ،بیاکتنې ،یا ارزونې په ګوته نه کړل چې د والیتي حکومتولۍ
پروګرام الندې د  CEPPSفعالیتونو پورې اړه ولري CEPPS .او د متحده ایاالتو نړیوالې پرمختیایي
ادارې ( )USAIDهمدارنګه وښودله چې د دې پروګرام په هکله پخوا د تفتیش راپورونه نه وو خپاره
شوي.
ډیویس د انتخاباتو او سیاسي پروسې د پیاوړتیا د ګروپ ( )CEPPSد ځانګړي هدف د مالي شرحې
په هکله یو نه تعدیل شوی نظر صادر کړ ،او یاده یې کړه 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 متحده ایاالتو په نړیواله پرمختایي اداره
( )USAIDکې د قراردادونو مدیر دې:

34

د افغانستان د بیارغونې له پاره I

ځانګړی عمومي مفتش

د سیګار څارنیز فعالیتونه

1.1د ټولو هغو  75,740ډالرو تر پوښتنې الندې لګښتونو چې په راپور کې یاد شوي دي ،د مجازتوب
په هکله فیصله وکړي ،او څنګه چې مناسبه وي ،بېرته دې یې ترالسه کړي.
 CEPPS2.2ته سپارښتنه وکړي چې په راپور کې یادې شوې د داخلي کنټرول پنځه موندنې دې
حل کړي.
 CEPPS3.3ته سپارښتنه وکړي چې په راپور کې یادې شوې درې د نه مطابقت موندنې دې حل کړي.

 16-4-FAمالي تفتیش :د متحده ایاالتو د بهرنیو چارو د وزارت له
خوا په افغانستان کې د افغان ښځو د حقونو د خوندیتابه پروګرام

د ښځې د افغان ښځو له پاره موسسې له خوا د شویو لګښتونو تفتیش
د  2011د مارچ په  3مه ،آی اېن اېل ښځې د افغان ښځو له پاره موسسې ( )WAWته د  5.7میلیونه
ډالرو په ارزښت یو قرارداد ورکړ څو په افغانستان کې د افغان ښځو د حقونو د ودې او خوندیتابه
پروګرام حمایه کړي .د دغه پروګرام هدف دا وو چې د افرادو او بشري حقونو په هکله خبرتیا ته وده
ورکړي ،پراخ کمپاینونه ترسره کړي ،او د ښځو او نجونو په مقابل کې د تاوتریخوالي مخه ونیسي او
راکم یې کړي .له دوه تعدیالتو څخه وروسته ،د پروګرام د مالي تمویل مبلغ له  6.8میلیونه ډالرو څخه
ډېرو ته زیات شو ،او د اجرأتو دوره د  2014د جون تر  3مې پورې وغزول شوه .د سیګار مالي
تفتیش ،چې د ډیویس په واسطه ترسره شو ،په هغو  6,803,484ډالرو باندې بیاکتنه وکړه چې د 2011
د مارچ له  5مې څخه د  2014د جون تر  3مې پورې په یاد قرارداد پسې حساب شوي ول.
ډیویس د ښځې د افغان ښځو له پاره ( )WAWپه داخلي کنټرولونو کې یوه د پام وړ کمزورتیا او یو
مهم عیب ،یوه د نه مطابقت پېښه ،او د قرارداد له شرایطو او مقرراتو سره د نه مطابقت دوه د پام وړ
پېښې په ګوته کړل .په مشخص ډول ،ډیویس وموندله چې ښځې د افغان ښځو له پاره ( )WAWموسسې
د پیسو د تبادلې نرخ په صحیح توګه نه دی محاسبه کړی ،چې دا د ښځې د افغان ښځو له پاره ()WAW
موسسې له خوا د متحده ایااالتو په حکومت پسې د  204,844ډالرو اضافه بېل لګولو سبب ګرځېدلی
دی .سربېره پر دې ،ډیویس وموندله چې ښځې د افغان ښځو له پاره ( )WAWد نیویارک مېشتو پستونو
له پاره د متحده ایاالتو په حکومت پسې  126,219ډالره حساب کړي دي ،خو ونه توانېدل چې د دغو
لګښتونو له پاره کافي اندازه حمایه کوونکی اسناد وړاندې کړي .ښځې د افغان ښځو له پاره ()WAW
همدارنګه په حکومت پسې غیرمجاز لګښتونه لکه د یادې موسسې د اجرائیه رییس د مالیې جریمې او له
ایران څخه پېرودل شوي مواد حساب کړي دي .د حمایه کوونکیو اسنادو په هکله د ډیویس د بیاکتنې په
اساس ،ښځې د افغان ښځو له پاره ( )WAWپه حکومت پسې د یادې موسسې د اجرائیه رییس پر عایداتو
افغاني مالیې ،او په مالیه باندې راغلې جریمې حساب کړي دي .سربېره پر دې ،ښځې د افغان ښځو له
پاره ( )WAWیوه اندازه ایراني مواد پېرودلي دي ،چې په دې کې د ګاز سلنډرونه ،قالینې ،پالستیکي
چوکۍ ،او کېبل لینونه شامل دي؛ په داسې حال کې چې د متحده ایاالتو د حکومت قراردادونه له ایران
څخه د موادو د پېرودنې اجازه نه ورکوي .سربېره پر دې ،ډیویس وموندل چې ښځې د افغان ښځو له
پاره ( )WAWد سیالۍ له الرې تدارکات نه دي ترالسه کړي یا په نورو ټکو حکومت ته یې کافي اندازه
حمایه کوونکي اسناد نه دي وړاندې کړي چې وښیي چې څنګه یې مناقصې ته له وړاندې کولو څخه پرته
د دفتر له پاره په  717,933ډالر ځای نیولی دی.
د داخلي کنټرول د دغو عیبونو او د نه مطابقت د پېښو په نتیجه کې ،ډیویس په مجموعي توګه
 1,083,283ډالر په تر پوښتنې الندې قېمتونو کې په ګوته کړل چې له دې جملې څخه  844,152ډالر
د اسنادو په واسطه نه حمایه شوي لګښتونه او  239,131ډالر غیرمجاز لګښتونه ول.
ډیویس د افغانستان په پروګرام کې د افغان ښځو د حقونو په برخه کې تر انکشاف او خوندیتابه الندې
د ښځې د افغان ښځو له پاره ( )WAWموسسې کوم پخواني تفتیشونه ،بیاکتنې ،یا ارزونې په ګوته نه
کړل .ښځې د افغان ښځو له پاره ( )WAWاو د متحده ایاالتو د بهرنیو چارو وزارت وښودله چې د
تفتیش داسې پخوانۍ موندنې نشته چې هغه د ځانګړي هدف په مالي شرحه باندې د پام وړ تاثیر وکړي.
ډیویډ د نامناسب اوغیرحمایه شوي پروګرام د لګښتونو ،لکه د اسعارو د تبادلې د نامناسب استعمال
شوي نرخ ،د سیالۍ له الرې د تدارکاتو د مناقصو د نشتوالي ،او د اداري لګښتونو د کافي اندازې حمایه

د امریکا د متحده ایاالتو کانګرس ته راپور I

د اکتوبر  30مه2015 ،
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کوونکیو اسنادو د نه وړاندې کولو له امله د ځانګړي هدف د مالي شرحې په هکله یو تعدیل شوی نظر
صادر کړ.
د تفتیش د نتایجو په اساس ،سیګارسپارښتنه کوي چې د متحده ایاالتو د بهرنیو چارو په وزارت
کې د قراردادونو مسؤل مدیر دې:
1.1د ټولو هغو  1,083,283ډالرو تر پوښتنې الندې لګښتونو چې په راپور کې یاد شوي دي ،د
مجازتوب په هکله فیصله وکړي ،او څنګه چې مناسبه وي ،بېرته دې یې ترالسه کړي.
2.2ښځې د افغان ښځو له پاره ( )WAWته دې سپارښتنه وکړي چې د راپور د داخلي کنټرول
دوه موندنې حل کړي.
3.3ښځې د افغان ښځو له پاره ( )WAWته دې سپارښتنه وکړي چې د نه مطابقت درې موندنې
حل کړي.

پلټنې
بشپړې شوې پلټنې

• • 15-78-IPپلټنه :په کابل کې د نشه ییزو
توکو پرضد د مبارزې په مرکز کې د
برېښنا دستګا تعمیراتي جوړښت د قرارداد
شرایط پوره کړي ول خو د برېښنا سیستم
د پروژې له تکمیل څخه له  18میاشتو
ډېرې مودې څخه وروسته د چلښت
وړنه ګڼل کېده.

د پلټنې راپورخپورشو

په دې درې میاشتنۍ موده کې سیګار یو د پلټنې راپور خپور کړ .راپور وموندله چې په داسې حال
کې چې د برېښنا د دستګاه یوه پروژه له ټاکلې بودجې څخه بشپړه شوه او دا چې د قرارداد د اجرأتو
معیارونه یې پوره کول ،د برېښنا دستګاه ونه ازمویل شوه اوله بشپړتیا څخه یې له  18میاشتو څخه ډېر
وروسته وخت پورې د چلښت وړ ګڼل کېده.

 15-78-IPپلټنه :په کابل کې د نشه ییزو توکو پرضد د
مبارزې په مرکز کې د برېښنا د دستګاه پروژه

تعمیراتي جوړښت د قرارداد شرایط پوره کړي ول خو د برېښنا سیستم د پروژې له
تکمیل څخه له  18میاشتو ډېرې مودې څخه وروسته د چلښت وړنه ګڼل کېده.
د  2011په سپتمبر کې ،د متحده ایاالتو د بهرنیو چارو وزارت د )BSCEC JV MSCC (BSCEC
په نامه یوه افغاني شرکت ته د  1.3میلیونه ډالرو په ارزښت د ثابت قېمت د ډیزاین/جوړښت یو قرارداد
ورکړ څو د افغانستان په کابل ښار کې د قانون نافذوونکیو اته ودانۍ د برېښنا له محلي تجارتي دستګا
سره ونښلوي .اته ودانۍ – چې یوه د متحده ایاالتو د نشه ییزو توکو پر ضد د مبارزې اداره او اوه نورې
د افغان حکومت دوایر دي – ټول په یوه مشخصه ساحه کې موقعیت لري چې په ټولیز ډول د نشه یيزو
توکو پرضد د مبارزې مرکز ګڼل کیږي .دغه ساحه ،چې د کابل په شمالي لمنو کې پرته ده ،د هغو ادارو
له پاره یو خوندي موقعیت برابروي چې د نشه ییزو توکو د قاچاق د مخنیوي او د شکمنو کسانو د توقیف
په برخو کې کار کوي.
د نشه ییزو توکو پرضد د مبارزې په مرکز کې هر تعمیر ته له ډیزلي جنراتورونوڅخه برېښنا
ورکول شوې ده .په  2007کال کې د  USACEله خوا د یوه ورکول شوي قرارداد په اساس ،د کابل د
شمال د برېښنا د سب سټېشن او د نشه ییزو توکو پرضد د مبارزې د مرکز تر منځ په دې تمه د تجارتي
برېښنا یو لین نصب شوی وو چې په راتلونکي کې د یوې پروژې له الرې د نشه ییزو توکو پرضد د
مبارزې په مرکز کې د برېښنا یو سیستم نصب کړای شي .د  BSCECد  2011پروژه – چې د متحده
ایاالتو د بهرنیو چارو د وزارت د نشه ییزو توکو او د قانون د نفاذ د نړیوالو چارو ( )INLد بیرو له خوا
تمویل کیږي د درې دستګاوو د جوړولو غوښتنه وکړه ،چې دغه درې واړه ،به په ګډه د قانون د نفاذ اتو
تعمیرونو ته تجارتي برېښنا برابروي.
قرارداد د ثابت قیمت په پیسو بشپړشو ،او یوازې  5,381ډالر په کې تر وروستی تعدیل الندې منفي
شول څو د قراردادي له خوا د دفاعي چارو د بیمې قېمت پرې تادیه شي .د دې پلټنې هدفونه دا ول چې

36

د افغانستان د بیارغونې له پاره I

ځانګړی عمومي مفتش

د سیګار څارنیز فعالیتونه

معلومه کړي چې آیا )1( :کار د قرارداد د شرایطو او د اجرأ وړ تعمیراتي معیارونو په اساس بشپړ
شوی دی ،او ( )2تعمیرونه تجارتي برېښنا ته لکه څنګه چې په پام کې نیول شوې وه الس رسی لري.
د سیګار د  2015د جنورۍ یوې کتنې وموندله چې د  BSCECتعمیراتي کار د قرارداد له شرایطو
سره برابر وو .که څه هم چې سیګار وموندل چې د پروژې تعمیراتي چارې په شرایطو برابرې وې،
سیګار نشوای کولی چې فیصله وکړي چې آیا د برېښنا سیستم د هغوی د ساحوي لیدنو پر وخت فعال
وو ځکه چې په هغو وختونو کې په سیستم کې هېڅ تجارتي برېښنا موجوده نه وه .په داسې حال کې چې
د  INLچارواکو بیان کړه چې دغه سیستم د  2015د جنورۍ په  14مه وازمویل شو ،او دا چې ټولو
برېښنایي اجزاوو په صحیح توګه کار کاوه.
سره له دې چې د قرارداد کوونکی مدیر استازي وویل چې قرارداد اصال بشپړ شوی دی او دا چې
 INLد برېښنا د دستګا پروژه د  2013په جون کې له قراردادي څخه تسلیم کړه ،خو هغه برېښنایي
سیستم چې تعمیرونو ته یې برېښنا ورکوله نه وو ازمویل شوی او د  2015تر جنورۍ پورې د چلښت وړ
ګڼل کېدل .د هغه ځنډ په جریان کې ،د  BSCECیو کلنه د ضمانت دوره ،پرته له دې چې داسې کومه
ازموینه وشي چې آیا د برېښنا سیستم د چلښت وړ وو که نه ،پای ته ورسېده.
د  INLچارواکو دغه ځنډ د افغانستان د برېښنا شرکت سره وروسته خبرو اترو او مذاکرو پورې
وتاړه داسې چې ( )1د نښلولو یا اتصال یو فیس چې تجارتي برېښنا نوي برېښنایي سیستم ته راوړي،
او ( )2داسې ګامونه چې د  USACEله خوا جوړ شوي هغه د برېښنا لینونه ترمیم کړي چې د کابل
د شمالي د برېښنا له سب سټېشن څخه هغه نوي سیستم ته ځي چې د نشه ییزو توکو پرضد د مبارزې
په کتار تعمیرونو کې جوړ شوی دی .د  INLچارواکو واضح کړه چې د افغان حکومت چارواکي
ال هم اړتیا لري چې د افغانستان د برېښنا شرکت سره د بلونو د ترتیباتو په هکله کار وکړي او د هرې
تأمین شوې تجارتي برېښنا لګښتونه تادیه کړي .تمه ده چې دغه ترتیبات به مخکې له هغه وشي چې
دغه تعمیرونه افغان حکومت ته په الس ورکول شي ،چې تمه ده چې د  2015تر ډسمبر پورې به
ورته تسلیم کړای شي.
سربېره پر دې ،سیګار وموندله چې له  INLسره د تادیاتو په برخه کې یوې اوږدې شخړې دې ته
الره هواره کړه چې  BSCECخپل وروستی آویز د پروژې له پاره د تخصیص کړای شوي مالي تمویل
د مودې له تېرېدلو څخه لږ مخکې وخت پورې وځنډوي .د  INLچارواکي په دې لټه کې دي چې د روان
کال فنډونه برابر کړي او د قراردادي وروستی آویز پرې تادیه کړي او دا مني چې په قراردادي باندې به
د چټکې تادیې د قانون یوه کوچنۍ جریمه راشي.

د نشه ییزو توکو پر ضد د مبارزې په یوه مرکز کې د
برېښنا د یوې دستګا او دهغې اړوند د برېښنا د کېبلونو په
هکله د سیګار یوې پلټنې وموندله چې ،سره له دې چې
د متحده ایاالتو د بهرنیو چارو وزارت له قراردادي څخه
پروژه ومنله ،د برېښنا هغه سیستم چې ودانیو ته یې برېښنا
ورکوله نه وو ازمویل شوي او تر  18میاشتې وروسته
وخت پورې د چلښت وړګڼل کېده( .د سیګار عکس)

په دې درې میاشتنۍ موده کې نوې پلټنې اعالن شوې

په دې درې میاشتنۍ موده کې ،سیګار پنځه نوې پلټنې پیل کړې .هره پلټنه به وارزوي چې آیا ()1
تعمیراتي چارې د قرارداد د شرایطو او اجرأ وړ تعمیراتي معیارونو په اساس بشپړې شوي یا بشپړېږي،
او ( )2د مرکز برخې ،که وي ،چې نیول شوي دي هغسې کارول کیږي چې اراده یې شوې وه او په
صحیح توګه یې مراقبت کیږي .دا پلټنې به د دغو ودانیو تعمیراتي چارې وارزوي:
•د افغان ملي اردو د ځمکنیو ځواکونو د قوماندانۍ ،د ګارنېزیون د حمایوي واحد ،او د اردو د
حمایوي قوماندانۍ
•په کندهار کې د درېیم افغان هوایي ټولي د ځانګړي ماموریت د څانګې د مرکزونو
•په بلخ پوهنتون کې د ښځو د لیلیو
•په پروان والیت کې د سالنګ روغتون
•د بغالن محبس
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نوې پلټنې

•د افغان ملي اردو د ځمکنیو ځواکونو
قومانداني ،د ګارډنیزیون یونټو او د اردو
حمایوي قومانداني
•په کندهار کې د درېیم افغان هوایي ټولي
د ځانګړي ماموریت د څانګې مرکزونه
•په بلخ پوهنتون کې د ښځو لیلیې
•په پروان والیت کې سالنګ روغتون
•د بغالن محبس

د سیګار څارنیز فعالیتونه

د سیګار د سپارښتنو وضعه

د عمومي مفتش د  1978قانون ،هغسې چې تعدیل شوی دی ،له سیګار څخه غوښتنه کوي چې د
خپلو سپارښتنو په هکله راپور ورکړي .په دې درې میاشتنۍ موده کې ،سیګار د تفتیش او پلټنې
په  12راپورونو کې موجودې  28سپارښتنې بندې کړې .په پنځو راپورونو کې داسې سپارښتنې
موجودې وې چې په نتیجه کې یې  5,561,021ډالر چې غیرمجاز یا د اسنادو په واسطه د نه حمایه
شويو قراردادونو لګښتونه ول او د متحده ایاالتو حکومت پسې حساب شوي ول بېرته ترالسه شول.
له  2009څخه د  2015تر سپتمبر پورې ،سیګار  197تفتیشونه ،خبرتیایي لیکونه ،او د پلټنې
راپورونه خپاره کړل او د پیسو د بېرته ترالسه کولو ،د موسسې د څارنې د انکشاف ،او د پروګرام د
مؤثرتیا د ډېرولو له پاره یې  609سپارښتنې وکړې .سیګار د دغو سپارښتنو له جملې څخه  %81بندې
کړې دي .د یوې سپارښتنې بندول په عمومي توګه د سیګار ارزونه ښیي یعنې چې تفتیش شوې ادارې یا
سپارښتنه تطبیق کړې یا دا چې مسئله یې په بل مناسب ډول حل کړې ده .په ځینې حالتونو کې به یوه بنده
کړای شوې سپارښتنه د تفتیش د تعقیبي کار موضوع وي.
د عمومي مفتش د  1978قانون ،هغسې چې تعدیل شوی دی ،همدارنګه له سیګار څخه غوښتنه
کوي چې له پخوانیو راپورونو څخه ،چې د هغو په هکله اصالحي عمل نه وي بشپړ شوی ،د هرو
مهمو سپارښتنو په هکله راپور ورکړي .په دې درې میاشتنۍ موده کې ،سیګار په  39د تفتیش او پنځو
د پلټنې په راپورونو کې د سپارښتنو په هکله د ادارې د چارو څارنې ته ادامه ورکړه .په دې درې
میاشتنۍ موده کې ،تر  12میاشتو پورې داسې پخوانۍ سپارښتنې نه وې چې هلته دې ادارې په یوه داسې
اصالحي پروګرام باندې الس پورې کړی وای چې سیګار باور لري چې په ګوته شوې ستونزه حل کړي
یا سپارښتنو ته په بل ډول ځواب ووایي .خو  11داسې د تفتیش راپورونه شته چې تر  12میاشتو ډېر
پخواني دي چې په هغو کې سیګار اړوندو ادارو ته انتظار کوي چې هغوی هغه اصالحي چارې بشپړې
کړي چې موافقه پرې شوې ده.

ځانګړې پروژې

ځانګړې بشپړې شوې پروژې

• • 15-80-SPبیاکتنه :د تره خېلو د برېښنا
دستګاه
• • 15-82-SPخبرتیایي لیک :د پي سي اېچ
د مرکزونو د کوارډېنېټونو غبرګون
• • 15-85-SPاستعالم د افغان ملي اردو او
ملي پولیسو له پاره تدارکات
• 16-1-SPخبرتیایي لیک :په هرات کې د
متحده ایاالتو د نړیوالې پرمختیایي ادارې
له خوا حمایه شوي روغتیایي مرکزونه
• • 16-2-SPبیاکتنه د  TFBSOد سي اېن جي
ګاز پمپ

د سیګار د ځانګړیو پروژو 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 چمتو کوي .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 کې ،د سیګار د ځانګړیو پروژو ادارې د تجارت او ثبات د عملیاتو د
وظیفوي ځواک ( )TFBSOاړوند د تر ځمکې الندې ګازو د تصفيې د پروژې په هکله یوه بیاکتنه خپره
کړه .ادارې همدارنګه د متحده ایاالتو نظامي قوماندانانو ته ولیکل چې د افغان ملي اردو او ملي پولیسو
په استازیتوب د ګڼو وروستیو تدارکاتو د ضرورت او د احتمالي ضیاع په هکله معلومات وغواړي.
سربېره پردې ،د ځانګړیو پروژو ادارې د متحده ایاالتو نړیوالې پرمختیایي ادارې ( )USAIDته
دوه لیکونه ولیکل چې د تره خېلو د برېښنا په دستګاه کې د عملیاتو په هکله یې معلومات وړاندې کول
او د متحده ایاالتو د نړیوالې پرمختیایي ادارې ( )USAIDله خوا د حمایه شویو روغتیايي مرکزونو
د صحیح جغرافیوي کوارډینیټونو د معلوماتو د اهمیت په هکله یې تاکید کاوه .سیګارهمدارنګه په
ټول افغانستان کې په والیتونو کې د متحده ایاالتو د نړیوالې پرمختیایي ادارې ( )USAIDله خوا د
حمایه شویو روغتیایي مرکزونو څخه د خپلې روانې بیاکتنې د برخې په توګه د متحده ایاالتو نړیوالې
پرمختیایي ادارې ته ولیکل چې د سیګار په واسطه د وروستیو ترسره شویو ساحوي پلټنو نتایج وړاندې
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ځانګړی عمومي مفتش

د سیګار څارنیز فعالیتونه

کړي څو په هرات کې د متحده ایاالتو د نړیوالې پرمختیایي ادارې له خوا د  23تمویل شویو روغتیایي
مرکزونو په هکله د متحده ایاالتو د نړیوالې پرمختیایي ادارې د موقعیتي ارقامو اوعملیاتي شرایطو
صحت معلوم او تایید کړي.

 15-80-SPبیاکتنه د تره خېلو د برېښنا دستګاه

سیګار د  2015د اګست په  7مه د متحده ایاالتو نړیوالې پرمختیایي ادارې ( )USAIDته ولیکل چې
د سیګار د  2015د جون د  26مې هغه یادښت ته ځواب ورکړي چې د سیګار د یوې پخوانۍ ځانګړې
پروژې په هکله یې معلومات ورکول (وګورئ سیګار )15-65-SP
د متحده ایاالتو د نړیوالې پرمختیایي ادارې ( )USAIDد جون د  26مې د ځواب په اساس ،سیګار
وموندل چې د  335میلیونه ډالرو په ارزښت جوړه شوې د تره خېلو د برېښنا دستګاه ،چې په څرګنده په
کابل کې د برېښنا د برابرولو یو "حیاتي واحد" دی ،ډېره لږ استعمال شوی پاتې دی .په ځانګړې توګه
د متحده ایاالتو د نړیوالې پرمختیایي ادارې ( )USAIDاو د افغانستان د برېښنا شرکت له خوا ورکول
شوي معلومات ښیي چې د تره خېلو د برېښنا د دستګاه یوازې یوه برخه فعالیت ته دوام ورکوي.
په حقیقت کې ،د سیګار تحلیلونو وښوده چې د برېښنا تولید اصال د وخت په تېرېدلو سره کم شوی
دی .سربېره پر دې چې هغه له خپل بشپړ ظرفیت څخه ډېره ټیټه چلول کیږي ،دغه د برېښنا دستګاه کابل
ته د برېښنا ورکولو په برخه کې ډېره لږه مرسته کوي .سیګار په خپل لیک کې همدارنګه دې ته اشاره
کړې وه چې قوي شواهد شته چې د تره خېلو د برېښنا دستګاه اصال په دې هدف جوړه شوې وه چې
کابل ته په دوامداره توګه برېښنا ورکړي ،او لکه څنګه چې د متحده ایاالتو نړیوالې پرمختیایي ادارې
( )USAIDروښانه کړې ده" ،نه دا چې له مرکزي اسیا څخه د راغلې برېښنا د بندېدا په صورت کې د
یوې مالتړې دستګاه یا برېښنا ته د ډېر ضرورت په وخت کې د مرستندوی په توګه کار وکړي".
سربېره پر دې ،د متحده ایاالتو د نړیوالې پرمختیایي ادارې ( )USAIDد عمومي مفتش د دفتر په
وینا ،د تره خېلو د برېښنا د دستګاه غیرمنظم استعمال د یادې دستګاه د خرابېدو سبب وګرځېد .د دستګاه
دغه لږ استعمال په ښکاره توګه د وسایلو د مخکې له وخته خرابېدا سبب وګرځېد ،چې په نتیجه کې یې
مخکې له مخکې حساب شوي د چلښت او مراقبت لوړ قېمتونه ال پسې لوړ شول ،او کېدای شي چې
"ویرجنه ناکامي" رامنځته کړي.
په داسې حال کې چې د متحده ایاالتو نړیوالې پرمختیایي ادارې ( )USAIDموافقه کړې ،او د
هغو اندېښنو د ځوابولو له پاره یې یو شمېر ګامونه اخیستي دي چې د متحده ایاالتو د نړیوالې پرمختیایي
ادارې ( )USAIDد ځانګړي عمومي مفتش د ادارې له خوا راپورته کړای شوې وې ،د هغوعملونو
په نتیجه کې ال تر اوسه پورې د تره خېلو د برېښنا دستګاه په پراخه توګه نه ده کارول شوې .ارزانه او
باوري برېښنا د افغانستان د اقتصادي ودې او ثبات له پاره مهمه ده .خو له کابل څخه بهر د  335میلیونه
ډالرو په ارزښت د برېښنا د ډیزلي دستګا جوړښت داسې نه ښکاري ،چې له هغه وخت راهیسې چې یاده
دستګا له پنځو کلونو څخه ډېر وړاندې افغان حکومت ته سپارل شوې ده ،د دغه مهم هدف په ترالسه
کولو کې یې مرسته کړې وي.

 15-82-SPخبرتیایي لیک :د پي سي اېچ د مرکزونو د کوارډېنېټونو غبرګون

د  2015د اګست په  18مه ،سیګار  USAIDته ولیکل ،او د سیګار د یوې پخوانۍ ځانګړې پروژې په
هکله د  USAIDد غبرګون یادونه یې وکړه (وګورئ  )SIGAR 15-67-SPپه ځواب کې ،د متحده
ایاالتو نړیوالې پرمختیایي ادارې ( )USAIDسیګار ته د  586داسې روغتیایي مرکزونو یو تازه لست
ولېږه چې د پي سي اېچ له خوا حمایه کېدل ،چې دا شمېر د هغه  641له شمېر څخه کم دی چې سیګار
په اصل کې د هغو ارزونه کړې وه.
د تازه لست له ارزولو څخه وروسته ،سیګار نوې بې نظمۍ وموندلې چې یاده اداره یې دې باور
ته ورسوله چې ښایي چې تازه کړای شوی لست تېروتنې ولري .د مثال په توګه ،سیګار وموندل

د امریکا د متحده ایاالتو کانګرس ته راپور I

د اکتوبر  30مه2015 ،

39

د سیګار د ځانګړیو پروژو اداره د  335میلیونه ډالرو
په ارزښت د تره خېلو د برېښنا د دستګا د استعمال بیاکتنه
جاري ساتي .په دستګا کې د کنټرول تخته دلته لیدل کیږي.
(د  USAIDعکس)

د سیګار څارنیز فعالیتونه

چې  60مرکزونو په یوه لست کې هم مکاني جغرافیوي معلومات نه درلودل او دا چې تازه شوی لست
د  15مرکزونود موقعیتونو هېڅ کوارډېنېټونه نه وړاندې کوي چې سیګار په خپل د  2015د جون په لیک
کې پرې اندېښنه ښودلې وه.
سربېره پر دې ،تازه کړای شوي لست د  513مرکزونو نوي کوارډینیټونه وړاندې کړل؛ البته ،د
سیګار تحلیلونو وښودله چې دغه نوي موقعیتونه له اصلي کوارډینیټونو څخه په اوسط ډول  55کیلومتره
لیرې ول ،چې ځینې موقعیتونه ان سلګونه کیلومتره لیرې ول .په پنځو والیتونو کې د مشخصو اندېښنو
له امله ،د متحده ایاالتو نړیوالې پرمختیایي ادارې ( )USAIDد پي سي اېچ له خوا د حمایه کېدونکي هر
مرکز له پاره د موقعیت نوې ډېټا وړاندې کړه .دغو مشاهدو سیګار دې ته جوړ کړ چې باور وکړي چې
یا د متحده ایاالتو د نړیوالې پرمختیایي ادارې ( )USAIDاصلي ارقام یا نوې ډېټا سخته غلطه ده.
وروسته له هغه چې سیګار د متحده ایاالتو د نړیوالې پرمختیایي ادارې ( )USAIDله چارواکو
سره په واشنګټن ډي سي او افغانستان کې مالقاتونه وکړل ،د متحده ایاالتو د نړیوالې پرمختیایي
ادارې ( )USAIDټیم دې ته ژمنتیا وښوده چې دغه تېروتنې له منځه وېسي او سیګار ته تازه ارقام په
الس ورکړي .د دغو تېروتنو د اصالح کولو په برخه کې د متحده ایاالتو د نړیوالې پرمختیایي ادارې
( )USAIDاقدام د دغو روغتیایي مرکزونو د موقعیت په هکله د صحیح او باوري معلوماتو د ساتنې له
پاره ژمنتیا وښودله.
خو سیګار د مکاني جغرافیوي ارقامو او د پروګرام د مؤثرې څارنې په وړاندې کولو کې د هغو
ارقامو د ګټورتیا له امله د متحده ایاالتو د نړیوالې پرمختیایي ادارې ( )USAIDد بېالبېلو چارواکو له
خوا د ضد او نقیض بیانونو له امله په دوه الري کې والړ دی .سیګارهمدارنګه د یو شمېرهغو بیانونو له
امله اندېښنه لري چې د متحده ایاالتو د نړیوالې پرمختیایي ادارې ( )USAIDیوه نامعلوم ویاند ته یې
نسبت کیږي او د هغو ارقامو په هکله یې خبرې کړې دي چې سیګار په خپله اصلي څېړنه کې د شامل
کړای شوي تحلیل د بشپړولو له پاره کارولي دي .د  2015د جوالی د یوې لیکنې په اساس ،د متحده
ایاالتو د نړیوالې پرمختیایي ادارې ( )USAIDویاند ویلي وو" ،زه باور لرم چې د ارقامو په هکله د
سیګار لومړنۍ غوښتنه د څرنګوالي له مخې غیر رسمي وه .سیګار له دې استعالم څخه مخکې د ارقامو
په هکله له مونږ سره اندېښنې شریکې نه کړې".
دا د سیګار د غوښتنې یوه ډېره غلطه شرحه ده .هغه کوارډینیټونه چې سیګار په پیل کې تحلیل کړي
ول د یوې رسمي او روانې جنایي څېړنې د یوې برخې په توګه غوښتل شوي ول .د سیګار د اصلي
استعالم له صدور څخه مخکې هېڅکله – چې هغه د ټولو هغو روغتیایي مرکزونو نژدې  %80په ګوته
کړل چې د  PCHله خوا حمایه شوي ول – د متحده ایاالتو نړیوالې پرمختیایي ادارې ()USAID
د سیګار څېړونکیو ته د ال ډېرې معتبرې ډېټا او ارقامو په هکله خبر نه وو ورکړی.
سره له دې چې د  PCHپروګرام د  2015د جون په  30مه پای ته ورسېد ،د متحده ایاالتو نړیوالې
پرمختیایي ادارې ( )USAIDڅرګنده کړې وه چې هغوی به د نړیوال بانک تر مدیریت الندې یوه
پروګرام له الرې د روغتیایي مرکز د عملیاتو حمایه کولو ته دوام ورکړي .سیګار د متحده ایاالتو
نړیواله پرمختیایي اداره ( )USAIDدې ته هڅوي چې د هغو روغتیایي مرکزونو صحیح مکاني
جغرافیوي موقعیتونه چې هغه به یې د نړیوال بانک د میکانیزم له الرې حمایه کوي ،مخکې تر دې چې
د متحده ایاالتو نړیواله پرمختیایي اداره ( )USAIDد دغه میکانیزم کارول پیلوي ،ژرترژره ترالسه
کړي .سیګار به په افغانستان کې د متحده ایاالتو د نړیوالې پرمختیایي ادارې ( )USAIDله خوا د حمایه
کېدونکیو روغتیایي مرکزونو څارنې ته دوام ورکړي.

 15-85-SPاستعالم د افغان ملي اردو او افغان پولیسو تدارکات

د  2015د سپتمبر په  11مه ،سیګار د متحده ایاالتو نظامي قوماندانانو ته ولیکل څو د ګڼو هغو وروستیو
تدارکاتو په هکله معلومات وغواړي چې د افغان ملي اردو او افغان ملي پولیسو په استازیتوب شوي دي.
په دې کې د ګڼو هدفونو له پاره کارېدونکې عرادې M16 ،توپکونه ،او مهمات شامل ول چې د قرارداد
ارزښت یې په مجموع کې له  630میلیونه ډالرو څخه ډېر وو .سیګار اندېښنه لري چې د متحده ایاالتو د
مالیه ورکوونکیو پیسې ښایي د تجهیزاتو او عرادو د داسې مقدارونو په پېرودنه باندې ولګول شي چې د
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د افغانستان د بیارغونې له پاره I

ځانګړی عمومي مفتش

د سیګار څارنیز فعالیتونه

افغان ملي اردو او افغان ملي پولیسو له اړتیاوو څخه ډېر وي .سیګار همدارنګه اندېښنه وښوده چې دغه
ډول په لویه پیمانه ترالسه شوي توکي کېدای شي چې د دې سبب وګرځي چې هغه تجهیزات او عرادې
مخکې له وخته له مخې لیرې کړای شي چې افغان ملي اردو او افغان ملي پولیسو ته مخکې ورکول
شوي او د استهالک موده یې ال ډېره پاتې ده .د متحده ایاالتو د دفاع وزارت دغه استعالم ته ځواب
ورکړ ،او سیګار دا مهال دغه ځواب تر کار الندې نیولی دی.

 16-1-SPخبرتیایي لیک :په هرات کې د متحده ایاالتو د نړیوالې پرمختیایي
ادارې ( )USAIDله خوا حمایه شوي روغتیایي مرکزونه

سیګار د  2015د اکتوبر په  20مه د متحده ایاالتو نړیوالې پرمختیایي ادارې ( )USAIDته ولیکل
چې ،د هغو وروستیو پلټنو نتایج وړاندې کړي چې سیګار د دې له پاره ترسره کړې چې د متحده ایاالتو
د نړیوالې پرمختیایي ادارې ( )USAIDله خوا په هرات کې د تمویل شویو روغتیایي مرکزونو د
موقعیتونو د ارقامو صحت او د چلښت شرایط معلوم او تایید کړي .څلوېښت نورې ساحې د امنیتي
شرایطو له امله د نه الس رسي وړ وګڼل شوې .د ساحې پلټنې د هغو روغتیایي مرکزونو له پاره د متحده
ایاالتو د نړیوالې پرمختیایي ادارې ( )USAIDاو افغان حکومت له خوا د ساتل شویو مکاني جغرافیوي
معلوماتو د روانې ازموینې برخه دي چې د هغو صحت د مؤثرې څارنې له پاره ضروري دی.
په هرات کې د  23ساحو له جملې څخه د هرې یوې د لیدنې پر وخت ،سیګار لږ تر لږه  25د وخت،
نېټې ،او موقعیت په حساب په نښه شوي عکسونه واخیستل؛ د مرکز یوه عمومي ارزونه یې وکړه؛ د
نورو معلوماتو تر څنګ یې د مرکز مکاني جغرافیوي کوارډینیټونه ثبت کړل ،دا چې آیا مرکز پرانستی
دی او کار ترې اخیستل کیږي ،او آیا مرکز برېښنا او اوبه او هم په خپل صحن کې درملتون لري؛ او
هم یې د مرکز له کارمندانو او له یوه ولسي کس سره چې په پام کې وه چې د روغتیایي مرکز له خوا یې
خدمت وشي ،مرکې وکړې.
له  23ساحوي پلټنو څخه معلومه شوه چې د  23مرکزونوله جملې څخه د  7مرکزونو مکاني
جغرافیوي کوارډینیټونه له هغو کوارډینیټونو څخه له پنځو کیلومترو څخه ډېر لیرې ول چې د متحده
ایاالتو نړیوالې پرمختیایي ادارې ( )USAIDاو افغان حکومت وړاندې کړي ول .ټول  23واړه
روغتیایي مرکزونه پرانستلي ول او چلېدل ،او د هغو  23ولسي وګړو له جملې څخه چې مرکې ورسره
وشوې 18 ،یې څرګنده کړه چې دغه مرکزونه په ښه کاري حالت کې دي .ساحوي پلټنو یو لړ ستونزې
په ګوته کړې چې په هغو کې په ګڼو موقعیتونو کې برېښنا ،اوبو ،یا اړتیاوړ درملو ته ناکافي او غیرمنظم
السرسی شامل ول ،چې دغه حالت داسې اندېښنې راپورته کوي چې د متحده ایاالتو نړیواله پرمختیایي
اداره ( )USAIDد داسې خدمتونو تادیات کوي چې تطبیقوونکي شریکباڼي یې خلکو ته نه وړاندې
کوي.
همدارنګه ،دا د اندېښنې خبره ده چې هغه اسناد چې د متحده ایاالتو نړیوالې پرمختیایي ادارې
( )USAIDپه هرات کې د پاتې کلینیکونو (چې د امنیتي شرایطو له امله الس رسی ورته نه کیږي)
د موقعیت د پېژندنې او موجودیت په هکله وړاندې کړي دي په عمومي توګه کمزوري دي .له مکاني
جغرافیوي کوارډینیټونو سره هېڅ عکسونه نه دي لګول شوي ،او د یادو مرکزونو د ساحوي لیدنو یا
نورو څارنو په هکله هېڅ راپورونه نه دي شامل کړای شوي.

 16-2-SPبیاکتنه د  TFBSO CNGسټېشن یا پمپ

د  2015د اکتوبر په  22مه ،سیګار د  TFBSOد ترځمکې الندې ګاز د پروژې په هکله د متحده ایاالتو
دفاع وزارت ته راپور ورکړ .د  TFBSOد یوې څېړنې په اساس ،وظیفوي ځواک تقریبا  43میلیونه
ډالر ولګول چې د افغانستان په شبرغان کې د متراکم طبیعیي ګاز ( )CNGپمپ جوړ کړي .د پروژې
اصلي هدف دا وو چې په افغانستان کې په موټرو کې په تجارتي شکل د ګازو د اچونې اسانتیا وښیي او
دا د هغې پراخې هڅې یوه برخه وه چې د افغانستان د کورني طبیعي ګاز له ذخایرو څخه ګټه واخیستل
شي او د انرژي په وارداتو باندې د هېواد تکیه کمه کړي.

د امریکا د متحده ایاالتو کانګرس ته راپور I

د اکتوبر  30مه2015 ،
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په هرات والیت کې د متحده ایاالتو د نړیوالې پرمختایی
ادارې ( )USAIDله خوا حمایه شویو روغتیایي
مرکزونو د طبي اضافي شیانو د له منځه وړلو له پاره د
استعمالېدونکیو سرخالصو له منځه وړونکیو ماشینونو د
موجودیت په شمول ،چې ناروغان او د خواوشا ماشومان
د ککړو بېکاره موادو له خطر سره مخامخ کوي،
یو شمېر اندېښنې راوپارولې( .د سیګار عکس)

د سیګار څارنیز فعالیتونه

د سیګار ځانګړې پروژې په دې درې میاشتنۍ
موده کې د  TFBSOد ځمکې الندې ګاز څخه د
استفادې د پروژې په هکله چې د متراکم طبیعي
ګاز دغه پمپ یې جوړ کړ بیاکتنه وکړه.
(د منځنۍ اسیا د پرمختیایي ګروپ عکس)

که څه هم چې  TFBSOد سي اېن جي سټېشن په جوړولو کې خپل عاجل هدف ته ورسېد ،خو دا
څرګنده وه چې دغه کار یې د متحده ایاالتو مالیه ورکوونکیو ته په ډېر لوړ قېمت تمام شو .د دې په
مقایسه ،سیګار وموندل چې په پاکستان کې د سي اېن جي د یوه سټېشن جوړول له  500,000ډالرو څخه
ډېر لګښت نه غواړي .سربېره پر دې ،داسې نښه نشته چې  TFBSOدې د سټېشن د پراخو هدفونو د
ترسره کولو امکانات یا د جوړونې له پیل څخه مخکې د پروژې د بریالیتوب په الر کې موجود خنډونه
په پام کې نیولي وي.
د دې پروژې د ډېرو جنجالي اړخونو له جملې څخه یو دا دی چې ،کله چې د متحده ایاالتو د دفاع
وزارت څخه غوښتنه وشوه ،هغه ونشوای کولی چې داسې اسناد وړاندې کړي چې د پروژې لوړقېمت
حمایه کړي یا دا چې د ټولې پروژې د انکشاف ،پیل ،یا پایلې په هکله کومې پوښتنې ځواب کړي .د
معلوماتو له پاره د سیګار د ابتدایي غوښتنې په ځواب کې ،د متحده ایاالتو د دفاع وزارت یوه چارواکي
څرګنده کړه چې د دې حقیقت په پام کې نیولو سره چې د  TFBSOعملیات ودرېدلي وو ،نوموړي
وزارت دا معلومات نه لرل چې د سیګار پوښتنې ځواب کړي.
البته ،د سیګار د ځانګړې پروژې د دې راپور له ترالسه کولو څخه وروسته ،هماغه چارواکي
څرګنده کړه چې وزارت "پوره چمتو دی" چې سیګار ته د  TFBSOد فعالیتونو په هکله د سیګار د
بیاکتنې اړوند اسناد او چارواکي په الس ورکړي .د  2015د اکتوبر په  13مه ،سیګار بیا د متحده ایاالتو
د دفاع وزارت ته مراجعه وکړه چې له هغو چارواکو سره خبرې وکړي ،د دفاع وزارت ونشوای کولی
چې هیڅوک هم ،په غوښتل شوي وخت کې دننه ،په ګوته کړي ،چې هغه وکولی شي چې د پروژې
د عملي کېدلو د ارزونې یا د راپور ورکول شویو اضافي  30میلیونو ډالرو په هکله د سیګار پوښتنې
ځواب کړي.
که څه هم چې د متحده ایاالتو د دفاع وزارت ونه توانېد چې د  TFBSOپروژې اړوندې پوښتنې
ځواب کړي ،سیګار د دې هڅو په لړ کې چې ضروري اسناد ترالسه کړي  -له  TFBSOڅخه د هغه له
بندېدلو څخه مخکې او د TFBSOقراردادیانو ته د لیکونو لېږلو له الرې – کافي اندازه شواهد ترالسه
کړل چې د هغو په اساس یې د ځانګړې پروژې دا راپور صادر کړ .د  TFBSOد فعالیتونو اړوند
راتلونکیو پروژو له پاره به ،سیګار د متحده ایاالتو د دفاع وزارت سره په دې هیله رابطې ته دوام
ورکړي چې په وزارت کې داسې یو څوک په ګوته کړي چې هغه کولی شي چې د وظیفوي ځواک د
فعالیتونو او لګښتونو په هکله خبرې اترې وکړي او غوښتل شوي اسناد د سیګار د قانوني صالحیتونو په
اساس برابرکړي.

د عبرت 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 عمومي ستونزو په حلولو
کې ترې کار واخلي چې د متحده ایاالتو د بیارغونې هڅې هلته ورسره مخامخ کیږي .د ژورو بیاکتنو
یا د عبرت د درسونو پروګرام ( )LLPڅلور روانې پروژې لري چې د ستراتیژۍ او پالن جوړونې
په هکله د ادارو ترمنځ همغږي ،افغانستان ته د مرستو په مدیریت کې له بهرنیو شریکانو سره د متحده
ایاالتو همغږي ،د نشه ییزو توکو پرضد د مبارزې مؤثرتیا او په افغانستان کې د اداري فساد په هکله د
متحده ایاالتو نظرونه او غبرګونونه څېړي .د ژورې بیاکتنې یا د عبرت د درس یوه پروژه چې په دې
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درې میاشتنۍ موده کې اعالن شوې ده به په دې هکله بیاکتنه وکړي چې د متحده ایاالتو هڅو څنګه په
افغانستان کې د خصوصي سکټور له انکشاف او اقتصادي ودې سره مرسته وکړه.

د عبرت د درسونو نوې پروژه

په دې درې میاشتنۍ موده کې ،د عبرت د درسونو پروګرام ( )LLPیوه داسې پروژه اعالن کړه چې
هغه به په افغانستان کې د خصوصي سکټور د انکشاف او د اقتصادي ودې په هکله د متحده ایاالتو د
هڅو په تاثیر باندې بیاکتنه وکړي.

د خصوصي سکټور انکشاف او اقتصادي وده

په  2001کې ،په افغانستان کې د دوه لسیزو جګړې ،ټکر ،او جابرانه رژیمونو له امله د رامنځته شويو
ستونزو څخه وروسته ،متحده ایاالتو او د هغوی متحدینو د یوه قوي افغاني اقتصاد د جوړولو اهمیت ته
پام وکړ .افغانانو ته د بشري امنیت او معیشتونو په ورکولو او حکومت ته د عوایدو په برابرولو سربېره،
د اقتصادي ودې یوه لویه انګېزه هغه ژور اټکل وه چې اقتصادي وده به د ثبات او دولت او نړیوالو
ځواکونو دواړو ته حمایې ته الره هواره کړي .له  2001کال راهیسې په اکثرو ترسره شویو سروې ګانو
کې ،افغانانو پراخه اقتصادي وده او د کاري فرصتونو برابرول د فزیکي امنیت له پاره یو لومړیتوب
ښودلی دی.
په  2001کې د پیل د ټکي په پام کې نیولو سره ،د افغانستان اقتصاد د پام وړ پرمختګ کړی دی،
چې په  10کلونو کې یې په کلني سړي سر عاید ( )GDPکې دوه برابره پرمختګ کړی او د مخابراتو
په څېرسکټورونو کې یې د پام وړ بریالیتوب ترالسه کړی دی .خو د افغانستان اقتصادي ودې ،حتی
مخکې له دې چې وده په  2013کې  %3.7ته او په ورپسې کال کې  %2ته راښکته شي ،ال تراوسه
پورې توقعات نه دي پوره کړي .وده ترډېره حده ،د مرستندویانو له خوا د شویو مرستو په واسطه چې
د پایښت وړنه ده د تعمیراتو او خدمتونو په سکټور کې د لګښتونو له الرې شوې ده .د کاري فرصتونو
رامنځته کولو نه یوازې دا چې له  2001څخه وروسته رامنځته شوي توقعات نه دي پوره کړي بلکه
هر کال کاري قوې ته د نویو ورداخلېدونکیو کارکوونکیو غوښتنې یې هم نه دي پوره کړي.
بیا نو یوه مهمه پوښتنه دا ده چې د بیارغونې له هڅو ور اخوا ،د نن ورځې د افغان اقتصاد
ځانګړتیاوې تر کومه حده د مرستندویانو له خوا د حمایه شویو پالیسیو او پروګرامونو نتیجه ده ،او تر
کومه حده هغه د شرایطو او تحرکاتو (د مثال په توګه بې امنیتي او نه ثبات) پایلې دي .د یو شمېر دالیلو
په اساس ،د دې پوښتنې ډېره محدوده سیستماتیکه او هراړخیزه ارزونه موجوده ده .اکثرهغه مقیاسونه
چې موسسې یې د خپلو پروګرامونو د بریالیتوب د اندازه کولو له پاره کاروي په فعالیتونو او نتایجو
(مثال په روزل شويو خلکو ،د کاري فرصتونو په میاشتو) باندې لږ تمرکز کوي او نتایج اکثر وختونه د
پروژو په محدودو وختونو کې ارزول کیږي ،او اوږدمهالی تاثیر یې لکه اقتصادي وده یا د فقر کموالی
په کې په پام کې نه نیول کیږي .همدارنګه ،له یوې خوا د پروژو د چټک تطبیق د فشار له امله ،له پیله
سخته څارنه او ارزونه ترسره نه شوه.
د دې مسئلې د حلولو له پاره به ،دا پروژه وارزوي )1( :هغه حد چې ترهغه پورې د خصوصي
سکټور د انکشاف او اقتصادي ودې له پاره د متحده ایاالتو یوه هراړخیزه او ثابته ستراتیژي موجوده وه،
او دا چې هغه د وخت په تېرېدلو سره په سیاسي او امنیتي وضعه کې څنګه بدله شوه؛ ( )2هغه حد چې
ترهغه پورې انفرادي پروګرامونه او پروژې د ټولې یادې شوې ستراتیژۍ او هدفونو سره سرخوري؛
( )3هغه حد چې ترهغه پورې ستراتیژي ،پالیسۍ ،پروګرامونه ،او پروژې له چاپېلایر سره ښه سمون

د امریکا د متحده ایاالتو کانګرس ته راپور I

د اکتوبر  30مه2015 ،

43

د عبرت د درسونو نوې پروژه
•د خصوصي سکټورانکشاف او
اقتصادي وده

د سیګار څارنیز فعالیتونه

کوي؛ ( )4د متحده ایاالتو د ادارو او نورو سکټورونو او مرستندویانو (لکه نړیوال بانک ،د برتانیا
د نړیوالې پرمختیا ادارې ،د ملګرو ملتونو د ادارو) ترمنځ د پروګرام جوړونې د یووالي سطحه؛ او
( )5هغه حد چې د متحده ایاالتو د حکومت د بیارغونې هڅې ،په ځانګړې توګه د کاري فرصتونو په
برابرولو ،تجارت ،پانګه اچونه ،او د ګټو د زنځیرونو انکشاف ،د پالن شویو نتایجو لکه د نوي یا د
لوړ ارزښت اقتصادي فعالیت سبب وګرځېدې.

څېړنې

 2.1شکل

ﺩ ﺳﻳګﺎﺭ څﭔړﻧﯥ :ﺩ  2015ﺩ ﺳﭘﺗﻣﺑﺭ ﻟﻪ  30ﻣﯥ
ﺭﺍﻫﻳﺳﯥ ﺩ ﭘﺭﺍﻧﺳﺗﻭ څﭔړﻧﻭ ﺷﻣﭔﺭ
: 306ﻝﺍټﻝﻭټ

ﭘﻪ ﺗﺩﺍﺭﮐﺎﺗﻭ
ﺍﻭ ﻗﺭﺍﺭﺩﺍﺩ
ﮐﯥ ﺗﻘﻠﺏ
116

د راپور ورکولو د دورې پرمهال ،د سیګار څېړنو یو ځل بیا د پام وړ نتایج رامنځته کړل .د متحده
ایاالتو حکومت ته په لګښتونو کې تقریبا  123.7میلیونه ډالر وسپمول شول؛ د جریمو ،خسارو یا تاوان
اخیستنو ،او استردادونو مبلغونه په مجموعي توګه له  26.7میلیونه ډالرو څخه ډېرشول .سربېره پر دې،
دوه کسان ونیول شول ،پنځه جنایي اتهامات ولګول شول ،اوه محکومیتونه رامنځته شول ،او نهه محاکمې
وشوې .سیګار  18نوې څېړنې پیل کړې او  22نورې یې بندې کړې ،او په دې توګه یې د ټولو روانو
څېړنو شمېر  306ته ورساوه .وګورئ  2.1شکل.
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  944.5میلیونه ډالرو
ته رسوي .د څېړنو په نتایجوکې  103توقیفونه 136 ،جنایي تورونه 100 ،محکومیتونه ،او  78محاکمې
شامل دي.

د څېړنې په نتیجه کې  116میلیونه ډالر
د متحده ایاالتو حکومت ته وسپمول شول.

ﺑﻝ/
ﻣﺧﺗﻠﻑ
70
ﭘﻪ ﺣﮑﻭﻣﺕ
ﮐﯥ ﺍﺩﺍﺭﻱ
ﻓﺳﺎﺩ
66

ﺩ ﭘﻳﺳﻭ ﻭﻳﻧځﻝ
ﻳﺎ ﺳﭘﻳﻧﻭﻝ
24
ﺳﺭﭼﻳﻧﻪ :ﺩ ﺳﻳګﺎﺭ ﺩ څﭔړﻧﻭ ﺭﻳﺎﺳﺕ10/8/2015 ،

ﻏﻼﻭې
30

د سیګار یوې څېړنې هغه تورونه تایید کړل چې میټاس انرژي افغانستان (میټاس) د متحده ایاالتو
د انجنیرۍ قول اردو ( )USACEته د داوطلبۍ یوه تقلبي کڅوړه یا پکېج وړاندې کړې وه .بیا میټاس د
مناقصې له پروسې څخه واېستل شو ،او په نتیجه کې یې د متحده ایاالتو حکومت ته  116,272,883ډالر
وسپمول شول.
د  2015په اپریل کې ،سیګار داسې معلومات ترالسه کړل چې میټاس د متحده ایاالتو د انجنیرۍ قول
اردو ( )USACEته په افغانستان کې د شمال د برېښنا د سیستم د  IVفېز ( )NEPS IVپروژې له پاره
یوه مناقصه سپارلې ده ،چې متوقع قېمت یې د  100او  250میلیونه ډالرو تر منځ وو .په یادو تورونو کې
داسې معلومات هم شامل وو چې د میټاس رییس ،عبدالمجید فنا ،پخوا د متحده ایاالتو د حکومت له خوا
هغه وخت چې فنا د بلې کمپنۍ رییس وو رد او منع شوی وو.
د سیګار او افغان چارواکو تر منځ د همغږۍ له الرې ،له بېالبېلو موندنو څخه معلومه شوه چې
د مناقصې په هغې کڅوړې کې چې د میټاس له خوا سپارل شوې وه داسې ښکارېدل چې جعلي اسناد
او جعلي تصدیقونه موجود دي چې فنا او د میټاس نورو چارواکو برابر کړي ول .د متحده ایاالتو د
انجنیرۍ قول اردو په ناخبرۍ سره هغه جعلي اسناد د اعتباري په توګه قبول کړي ول او داسې یې ګڼلې
وه چې میټاس یو باکفایته خدمت وړاندې کوونکی دی .سیګار د متحده ایاالتو د انجنیرۍ په قول اردو
( )USACEکې له چارواکو سره رابطه وکړه ،هغوی وویل چې میټاس یو له هغو شرکتونو څخه دی
چې دا وړتیا لري چې د  NEPS IVد قرارداد د ورکولو له پاره انتخاب شي .سیګار د متحده ایاالتو د
انجنیرۍ قول اردو ( )USACEله چارواکو سره له نژدې څخه کار وکړ او د متحده ایاالتو د انجنیرۍ
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قول اردو ( )USACEته یې د خپلو موندنو یو مفصل راپور وړاندې کړ .باالخره ،د متحده ایاالتو
د انجنیرۍ قول اردو ( )USACEفیصله وکړه چې میټاس غیرمسؤل دی او میټاس یې د مناقصې له
پروسې څخه واېست .د میټاس د مناقصې فسخه ،چې په مجموع کې  116,272,883ډالر وه ،د متحده
ایاالتو حکومت ته یوه مهمه سپما ښیي.
سربېره پر دې ،سیګار داسې معلومات ترالسه کړل چې ښیي چې د میټاس چارواکو د افغانستان د
پانکه اچونې د مالتړ ادارې (آیسا) د جواز ورکولو د مدیر په شمول د آیسا چاراکو ته په لوړه اندازه
رشوتونه ورکړي دي .آیسا داسې یوه اداره ده چې د افرادو او شرکتونو په چاڼولو او هغو افرادو او
موسساتو ته د جوازونو په صادرولو کې یو مهم رول لري چې په افغانستان کې تجارتونه کوي .په مقابل
کې ،د جوازونو مدیر میټاس ته د آیسا جعلي اسناد ورکړل ،چې بیا وروسته د متحده ایاالتو د انجنیرۍ
قول اردو ( )USACEته د مناقصې د یوې جعلي کڅوړې د یوې برخې په توګه تسلیم کړای شول .د
جواز ورکولو مدیریت په آیسا کې له ډېرو قوي او بانفوذه موقفونو څخه یو دی .سیګار پخوا له بېالبېلو
سرچینو څخه داسې معلومات ترالسه کړي ول چې د جواز ورکولو مدیر په رشوت او فساد کې سخت
ښکېل دی.
د فساد د لوړې کچې او د موضوع د حساسیت له امله ،سیګار خپلې څیړنیزې موندنې مستقیما د
جمهوري ریاست په ارګ کې د جمهور رییس غني ځانګړیو مشاورینو ته ورسولې .ارګ بیا موضوع د
افغانستان لوی څارنوالۍ ته راجع کړه ،چې په نتیجه کې یې په آیسا کې د جواز ورکولو مدیر له وظیفې
څخه ګوښه کړای شو .دغه موضوع د سیګار او د افغانستان د لوی څارنوالۍ د ادارې له خوا په ګډه
څېړل کیږي.

د متحده ایاالتو د هوایي ځواک پخوانی تورن محاکمه کړای شو

د  2015د اګست په  21مه ،د آیووا په شمالي ولسوالۍ ،مرکزي ناحیه کې ،د متحده ایاالتو د هوایي
ځواک یو پخوانی افسر ادم پوډینزله دې امله محاکمه کړای شو چې د ډېرو غټو دروغو بیان یې ورکړی
وو ،او له استخدام څخه د وروسته وخت په خبرو اترو او څرګندېدلو باندې له لګېدلي محدودیت څخه
یې سرغړونه کړې وه .پوډینز د دوه موازي درې کلنو دورو له پاره په تر نظارت الندې امتحاني
دوره محکوم شو .د هغه د اعتراف د موافقې د یوې برخې په توګه ،پوډینز د آیووا په کرول سیمه کې
د خپل کور او څو افغاني قالینو په شمول ،د جرم په ګټه پیرودل شوي توکي چې ارزښت یې نژدې
 150,000ډالر وو تسلیم کړل.
په  2010کال کې ،د متحده ایاالتو د هغه وخت د هوایي ځواک تورن ،په افغانستان کې په ایګرز
کمپ کې وظیفه ترسره کوله ،چې هلته هغه د افغان ملي اردو او افغان ملي پولیسو له پاره د لباس او
بوټانو د تهیه کولو له پاره د متحده ایاالتو د حکومت د څو میلیوني قراردادونو نظارت کاوه.
د  2010په ډسمبر کې ،د افغانستان له ترک کولو څخه مخکې ،پوډینز له یوه افغان شرکت سره چې
د متحده ایاالتو د حکومت ګڼ داسې قراردادونه یې په الس کې لرل ،چې د پوډینز له خوا اداره کېدل،
د راتلونکي وخت د وظیفې په هکله خبرې اترې وکړې .دا یو داسې حقیقت وو چې وروسته پوډینز له
قانون نافذوونکیو چارواکو سره په یوه مرکه کې ترې انکار وکړ .د  2011په جنورۍ کې له پوځ څخه
له وتنې څخه مخکې ،پوډینز له خپلې قوماندانۍ څخه یوه حقوقي سپارښتنه ترالسه کړه چې نوموړی یې
له یاد افغاني شرکت سره له کار کولو څخه منع کاوه .پوډینز هغه حقوقي مشوره له پامه وغورځوله ،د
 2011په مارچ کې ،افغانستان ته ستون شو او له افغاني شرکت سره یې کار پيل کړ.
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د سیګار مستقیم لین پراختیا
د  2014په فبروري کې ،د سیګار مستقیم لین د فیس بک د ټولنیزې رسنۍ په

کارولو سره د پراخ الس رسي یوه هڅه پیل کړه .د پراخ الس رسي پروګرام د
افغانستان د بیارغونې په هڅه کې د اداري فساد ،تقلب ،ضیاع او بدې استفادې
په وړاندې په مبارزه کې سلګونو زرو افغانانو ته د سیګار د ماموریت په
رسولو کې بریالی شوی دی.
په دا وروستیو وختونو کې ،دغه مستقیم لین په پښتو ژبه د اعالن یوه پاڼه
تیاره کړه چې د سیګار د ماموریت او مسؤلیتونو په هکله تفصیل وړاندې
کوي .د سیګار د عامه چارو د ټیم په مرسته ،اعالن د سیګار د فیس بک په
پاڼه باندې ولګول شو .دغه پست له  600,000څخه ډېر کسانو ته "ورسېد"
کسانو ته رسېدنه د فیس بک د کاروونکیو له هغه شمېر څخه معلومېږي چې
پست یې کتلی وي .د هغو کتونکیو له جملې څخه ،له  48,000څخه ډېرو
کسانو پست "خوښ" کړ او له  270ځلې څخه ډېر شریک (بیا پست) کړای
شو .د پست د شریکولو ډېرښت خلکو ته رسېدا په چټکۍ سره ډېره کړه.
سربېره پر دې ،کتونکیو له  180څخه ډېرې فیس بکي تبصرې وکړې.
دا مهمه ده چې په یاد ولرو چې دغه تبصرې ټولې مثبتې وې .له پخوانیو
اعالنونو سره پست شوې تبصرې ګډې وډې وې؛ هم منفي وې او هم مثبتې.
سیګار په اعالن باندې شوې پخوانۍ تبصرې تحلیل کړې او ورته معلومه شوه
چې په افغانستان کې د سیګار د رول په هکله سم پوهای نه وو موجود .هغه
څه چې سیګار وموندل دا وو چې د فیس بک اکثرو تعقیبوونکیو باور درلود
چې سیګار یو خصوصي امریکایي شرکت دی .دغه حالت په ستراتیژۍ کې
یو بدلون رامنځته کړ او دې نتیجې ته ورسېد چې کله چې سیګار باید مخکې
له دې چې له خلکو نه د تقلب ،ضیاع ،او بدې استفادې په هکله پوښتنې وکړې
په کار دی چې د سیګار او د هغه د مامویت په هکله خلک وپوهوي .په الفاظو
کې دغه بدلون ،چې د سیګار د موسسې په هکله یې روښانه تشریح وړاندې
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کوله د دې سبب شوه چې کتونکي د پښتو اعالن په هکله مثبتې او حمایوي
تبصرې وکړي.
دغه شمېرې ،چې په  2.2جدول کې یې تفصیل وړاندې شوی دی ښیي چې
د افغانستان پښتانه وګړي د سیګار د ماموریت په هکله خبر شوي دي .د دری
او انګلیسي ژبې د پخوانیو پستونو نتایجو هم ورته عالي نتایج او په پراخه کچه
خلکو ته رسېدا وښودله.
له هغه وخته چې مستقیم لین د فیس بک کارول پیل کړي دي ،سیګار ته له
 120څخه ډېر اضافي شکایتونه راغلي دي ،چې اکثر یې د ټولنیزو رسنیو له
الرې د ارتباطو له امله دي.
سربېره پر دې ،مستقیم لین د یوې بلې داسې پروژې په پالنولو باندې
کار پیل کړی دی چې هدف یې دا دی چې د سیګار اموریت د مستقیم لین له
معلوماتو سره یو ځای خلکو ته ورسوي .پروژه به د سیګار معلوماتي لنډیزونه
په دری کې خپاره کړي ،دا به د هغو پښتو معلوماتو په څېر وي چې په فیس
بک باندې خپاره شوي ول ،خو په کاغذ کې به چاپ شوي وي .دغه چاپ
شوي مواد به د یوه پنځه ورځني پروګرام په ترڅ کې په کابل کې په داسې
ځایونو کې چې د خلکو ګڼه ګوڼه وي خپرېږي .دا پروژه داسې یو فرصت دی
چې چې تاوان یې لږ او د السته راوړنې احتمال یې ډېر دی.
همدارنګه یوه پروژه تر پالن الندې ده چې د لویو لوحو له الرې به افغانان
د سیګار د ماموریت په هکله خبروي او هغوی به دې ته رابلي چې د اداري
فساد ،درغلۍ ،د امکاناتو د ضیاع ،او له هغو څخه د بدې استفادې د پېښو په
هکله راپور ورکړي .د پښتو او دری ژبو په کارولو سره د دغو پروګرامونو
له الرې ،سیګار د مستقیم لین په هکله د خبرتیا ساحه پراخوي او په افغانستان
کې د بیارغونې په هڅو کې د ضیاع ،درغلۍ ،او بدې استفادې د موندلو او په
هکله یې د راپور ورکولو په برخه کې پراخ مراقبت ته وده ورکوي ،چې ګټه
یې باالخره امریکایي مالیه ورکوونکیو ته رسېږي.
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جدول 2.2

د فیس بک د مستقیم لین د اعالن نتایج
خوښونې (الیکونه)
ژبه
دری
انګلیسي
پښتو

په فیس بک کې د
پست کولو میاشت

شمېر

د  2014جون

10,485

د  2015جوالی

43,831

د  2014می

4,493

د  2015می

28,385

د  2014می

6,549

د  2015سپتمبر

48,718

د سلنې
ډېرښت
%813
%532
%644

شریکونې
د سلنې
ډېرښت

شمېر
159

%119

349
83

%2

85
143

%90

272

یادونه * :ریچ " "Reachد فیس بک یوه اصطالح ده ،او د هغو خلکو شمېر ښیي چې پست یې لیدلی دی.
سرچینه د سیګار د څېړنو ریاست10/5/2015 ،

دا پښتو اعالن د سیګار د مستقیم لین د پراخې شریکونې د یوې برخې په توګه جوړ شوی او په فیس بک پست شوی وو .
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شمېر
250,000
529,920
136,356
306,304
213,824
687,465

د سلنې
ډېرښت
%112
%125
%222

د سیګار څارنیز فعالیتونه

د  2011له مارچ څخه تر نومبر پورې ،پوډینز د متحده ایاالتو د حکومت له چارواکو سره شخصا
او د ایمیل له الرې د خپل افغاني مستخدم په استازیتوب البي ګري کوله .د هغه د البي ګرۍ هڅې عین
د هغو قراردادونو په هکله وې چې هغه په  2010کې د متحده ایاالتو د هوایي ځواک د افسر په توګه
مدیریت کول .په مقابل کې ،د هغه افغان مستخدم ومنله چې هغه ته د کال  500,000ډالر ورکړي ،چې د
هغې له جملې څخه  250,000ډالر مخکې تر مخکې افغانستان ته د پوډینز په رسېدلو سره ورکول شوي
ول .پوډینز په مکرر ډول او په دروغو د متحده ایاالتو د حکومت قرارداد کوونکیو چارواکو ته ویلي
وو چې هغه ته پوځي څارنواالنو "خوندي الره" ورکړې چې اجازه ورکوي چې نوموړی د خپل افغان
مستخدم استازیتوب وکړي ،او په ګڼو مواردو کې د متحده ایاالتو پوځي کمپاونډونو ته په غیرقانوني توګه
ننوتی دی او امنیتي ساتونکیو ته یې ویلي دي چې نوموړی ال هم د متحده ایاالتو له اردو سره په وظیفه
کې فعال دی او دا چې نوموړی ال هم د متحده ایاالتو د قراردادونو یو چارواکی دی.
سیګار ،د دفاع د جنایي څېړنو ادارې ( ،)DCISد هوایي ځواک د ځانګړیو څېړنو ادارې
( ،)AFOSIد اردو د جنایي څېړنې څانګې ( ،)CIDاو د فدرالي تحقیقاتو ادارې په ګډه دغه قضیه
وڅېړله.

د متحده ایاالتو د سمندري ځواک له احتیاطي غړو سره په وظیفه کې
د غفلت له امله د امیرالبحر له خوا د سمندري انضباط چلند وشو.

د سیګار څېړنیز تحلیلګر شکور صدیقي په ویرجینیا کې د
افغانستان د هنرونو او کلتور د  2015د اکتوبرپه فسټیوال
کې خبرې وکړې .صدیقي د سیګار د ماموریت ،نظر ،او
اجرأتو په هکله خبرې وکړې؛ د افغانستان د بیارغونې د
هڅو په هکله یې خبرې اترې وکړې؛ او غوښتنه یې وکړه
چې افغانان دې د بیارغونې د پروګرامونو او فعالیتونو د
اړوندې درغلۍ ،ضیاع ،او بدې استفادې په هکله راپور
ورکړي( .د سیګارعکس چې جورج میلینډیز اخیستی دی)

د  2012د جون په  27مه ،د افغانستان په غزني والیت کې د  1لویې الرې په اوږدو کې په یوه پلچک
کې یوه چمتو کړای شوې چاودونکې وسیله وچاودله چې د متحده ایاالتو د اردو څلورعسکر یې ټپیان
کړل .د  2012د جوالی په  18مه ،په عین پلچک کې ،د یوې چمتو کړای شوې وسیلې چاودنې د متحده
ایاالتو د اردو دوه عسکر ووژل او دوه نور یې ټپیان کړل.
پلچکونه داسې جوړښتونه دي چې د هغو له الرې تر سرک الندې اوبه تېرېږي .یاغیان له هغو
څخه د لویې الرې په اوږدو کې د چمتو کړای شویو چاودونکیو وسیلو د ځای پرځای کولو له پاره
په پراخه کچه ګټه اخلي ،چې د دې له پاره ضروري ده چې د پلچکونو مخې ته د اوسپنیزو سیخانو
مخنیوونکي سیستمونه ولګول شي .د  2012په اګست کې ،وروسته له هغه چې په غزني والیت کې د
والیتي بیارغونې د ټیم الرښود انجنیر راپور ورکړ چې دوه افغان قراردادیان په غزني والیت کې د لویې
الرې په اوږدو کې د پلچکونو مخې ته د مخنیوونکیو سیستمونو د لګولو په برخه کې د متحده ایاالتو
له حکومت سره په قراردادونو کې په درغلۍ کې په بېالبېلو مورادو کې شکمن پېژندل شوي دي ،یوه
څېړنه پیل شوه.
افغان مرکري تعمیراتي شرکت ( )AMCCته یو قرارداد ورکول شوی وو چې د  2011په جنورۍ
کې د  125پلچکونو مخې ته مخنیوونکي سیستمونه ولګوي .د متحده ایاالتو د سمندري ځواک احتیاطي
بریدمن قوماندان متیو ج .کوک ،چې د افغان مرکري تعمیراتي شرکت ( )AMCCسره د قرارداد
کولو د مدیر استازی ( )CORوو ،افغان مرکري تعمیراتي شرکت ( )AMCCته د  361,689ډالرو
 %75تادیات د قرارداد د اجرأ کولو له پاره منظور کړل .منیب برادرز تعمیراتي شرکت ()MBCC
ته له قراردادونو څخه یو ورکول شو چې د  2011په جنورۍ کې د  125پلچکونو مخې ته مخنیوونکي
سیستمونه نصب کړي .د متحده ایاالتو د سمندري ځواک احتیاطي بریدمن قوماندان مایکل ج .سیرنوسکا
د منیب برادرز تعمیراتي شرک ( )MBCCله پاره د قرارداد کوونکي افسر استازی وو .هغه منیب
برادرز تعمیراتي شرک ( )MBCCته دا منظوري ورکړه چې د قرارداد د اجرا کولو له پاره د
 541,360ډالرو پوره تادیات ترالسه کړي.
په  1لویه الره باندې د پلچکونو مخې ته د مخنیوونکیو سیستمونو ( )CDSsیوې تعقیبي سروې په
ګوته کړه چې په غزني والیت کې یو غټ شمېر پلچکونه تر پوښښ الندې نه دي نیول شوي .د قرارداد
کوونکي مدیر د استازو په توګه ،کوک او سیرنوسکا وظیفه لرله چې معلومه کړي چې افغان مرکري
تعمیراتي شرکت ( )AMCCاو منیب برادرز تعمیراتي شرک ( )MBCCد قرارداد د مقرراتو،
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شرایطو ،او مشخصاتو په پام کې نیولو سره د قرارداد تخنیکي او مدیریه شرایط پوره کړي دي .کوک او
سیرنوسکا وظیفه لرله چې د قراردادونو مدیر په لیکلي ډول د نه قانع کوونکیو اجرأتو او/یا بې کفایتیو
څخه خبر کړي .د تادیاتو له پاره د افغان مرکري تعمیراتي شرکت ( )AMCCاو منیب برادرز تعمیراتي
شرکت ( )MBCCدواړو سپارنو عیبونه لرل چې باید کوک او سیرنوسکا دواړه پرې پوهېدلي وای .په
دغو عیبونو او بې کفایتیو کې دا هم وو چې هغوی د پلچکونو مخې ته د مخنیوونکیو سیستمونو د نصبولو
د بېالبېلو ساحو له پاره عین عکس کارولی وو؛ د پلچکونو مخې ته د مخنیوونکيو سیستمونو ساحې
د موقعیت د سیستم کوارډینیټونه ،چې په ډېرو حالتونو کې ،د غوښتل شوي پلچک له ساحې څخه په
میلونو فاصله لیرې ول؛ په قرارداد کې د غوښتل شویو څلوروعکسونو څخه لږ شمېرعکسونه سپارل؛ د
پلچکونو مخې ته د مخنیوونکي سیستم د تنصیباتو داسې عکسونه چې هغه په څرګند ډول په دې کې پاتې
راغلي وو چې د قرارداد مشخصات پوره کړي .له دغو عیبونو سره سره ،کوک او سیرنوسکا په دې
کې پاتې راغلي ول چې له اړتیا سره سم د قراردادونو مدیران خبر کړي ،او د افغان مرکري تعمیراتي
شرکت ( )AMCCاو منیب برادرز تعمیراتي شرکت ( )MBCCد تادیاتو سپارنې یې تایید کړې وې.
د  2015د اپریل په  7مه ،کوک د نظامي عدالت د یونیفورم کوډ له  92مې مادې څخه د سرغړونې
له امله د وظیفې د ترک په لړ کې د  32مې مادې استعماع ترالسه کړه .د  2014د جوالی په  9مه ،کوک
ته له  92مې مادې څخه د سرغړونې له امله د امیرالبحر له خوا انضباطي سزا ورکول شوه ،او هغه ته
په خپلوهغو وظایفو کې چې هغه په کې د خپل یوه قرارداد د ورځني مدیریت په څارنه کې د پاتې راتګ
له امله پرېښی وو د اخطار یو انضباطي لیک ورکول شو.
د  2015د جوالی په  9مه ،سیرنوسکا ته د نظامي عدالت د یونیفورم کوډ له  92مې مادې څخه د
سرغړونې له امله د امیرالبحر له خوا د وظیفې د ترک انضباطي سزا ورکول شوه .سیرنوسکا ته په
خپلوهغو وظایفو کې چې هغه په کې د خپل یوه قرارداد د ورځني مدیریت په څارنه کې د پاتې راتګ له
امله پرېښی وو د اخطار یو انضباطي لیک ورکول شو.

د متحده ایاالتو د اردو دوه منسوبینو په رشوت اخیستلو اعتراف وکړ

د  2015د جوالی په  2مه ،د متحده ایاالتو د ولسوالۍ په محکمه ،د کنټاکي په لویدیځه ولسوالۍ کې،
د متحده ایاالتو د اردو بریدګي رامیرو پینا له یوه حکومتي چارواکي څخه د یو ځل غیرقانوني رشوت
اخیستلو په جرم باندې اعتراف وکړ.
د  2015د سپتمبر په  18مه ،د متحده ایاالتو د ولسوالۍ په محکمه ،د فلوریدا په شمالي ولسوالۍ کې،
د متحده ایاالتود سمندري ځواک متقاعد مشر قوماندان بریدګي ډونالډ پ .بنچ له یوه حکومتي چارواکي
څخه د یو ځل غیرقانوني رشوت اخیستلو په جرم باندې اعتراف وکړ.
په دواړو کسانو 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.
پینا په  HA Yardموسسه کې د پروژې د پېرودونکي مدیر په توګه په خپل موقف کې له افغان
خدمت وړاندې کوونکیو څخه  100,000ډالر او یو رولیکس ساعت چې  25,000ډالر قېمت یې درلود
په غیرمشروع رشوتونو کې ترالسه کړي ول .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 لېږلي ول .هغه به په یو ځل
له درې څخه تر څلورو نوټونو پورې چې له  300څخه تر  400ډالرو پورې به کېدل په هر کارډ کې هر
ځل لېږل څو په پست خونه کې پاکټ ته د چا پام ور وانه وړي .سربېره پر دې ،پینا د رشوت پیسې داسې
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جنایي معلومات :د لوی ژوري له برخې اخیستنې
څخه پرته د حکومتي څارنوال له خوا لګول
شوی لیکلی تور .د جنایي معلوماتو وظیفه دا ده
چې مدعی علیه دهغه پر ضد د لګول شوي تور
د څرنګوالي په هکله ،او د هغه قانون په هکله
خبر کړي چې دغه ډول یو تورلګوي ،څو هغه د
محاکمې له پاره تیاری ونیسي او د دې مخه ونیسي
چې هغه د عین سرغړونې له امله بیا محاکمه نه
کړای شي.

سرچینه بلیک ال ډکشنري

د سیګار څارنیز فعالیتونه

کارولې وې چې یو هارلي ډیویډسن موټرسایکل یې پرې اخیستی وو او خپل او د خپلې کورنۍ شخصي
لګښتونه یې پرې تادیه کړي ول.
بنچ په  HA Yardموسسه کې د رییس په توګه په خپل موقف کې له افغان خدمت وړاندې کوونکیو
څخه  25,000ډالر په غیرمشروع رشوتونو کې ترالسه کړي ول څو د هغوی د قراردادونو بریالی تایید
او له پروسو څخه تېرېدل یقیني کړي اوهغوی ته په  HA Yardکې مالونه برابر کړي .بنچ هم د پینا په
څېر ډېرې پیسې خپل کور ته خپلې مېرمنې ته د مبارکۍ په کارډونو کې لېږلې وې .دغې جوړې یادې په
یوه کور باندې چې هغوی جوړاوه لګولې وې.

د قراردادونو مدیر په جرم اعتراف کوي

د  2015د جوالی په  31مه ،د االباما په شمالي ولسوالۍ کې ،تیریسا میبیري د دې تورونو په مقابل کې
په مالمتیا اعتراف وکړچې د متحده ایاالتو د دفاع د وزارت د عمومي مفتش ) (DOD IGله خوا د یوه
ترسره کېدونکي تفتیش په وړاندې یې خنډ جوړ کړی وو .نوموړی تفتیش د افغان هوایي ځواک له پاره د
 Mi-17هلیکوپترونو د ترمیم او پېرودنې په برخه کې کېده.
سیګار ته د یوه شخص له خوا چې غوښتل یې چې محرمیت یې باید خوندي وساتل شي د یوه ټیلیفوني
شکایت په رارسېدلو سره د  2013د اګست په  15مه یوه څېړنه پیل شوه .دغه څېړنه په ریډسټون ارسینل
کې د نان سټنډرډ 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 IG
هغه 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
بهیرکې ،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 نیول شوي
تصمیمونه توجیه کړي .میبیري او د هغې ترالس الندې کارمندانو د هغې په الرښوونه یو شمېرغلط او
زاړه اسناد سره چمتو کړل ،چې بیا هغې  DOD IGته د هغه د غوښتنو په ځواب کې ورکړل.
د میبیري او نورو 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 شامل ول .دغه څېړنه د سیګار،
د فدرالي تحقیقاتو د ادارې ( ،)FBIد دفاع د جنایي څېړنو د ادارې ( ،)DCISاو د متحده ایاالتو د اردو
د جنایي څېړنو د قوماندانۍ ( )USACIDله خوا په ګډه ترسره شوه.

څېړنې د متحده ایاالتو حکومت ته د نژدې  7.4میلیونه
ډالرو د سپما ګټه ور ورسوله

د سیګار د یوې څېړنې او خپلواکو تفتیشونو په نتیجه کې د ملکي تخنیکي مرستو پروګرام ()CTAP
فسخه شو او د متحده ایاالتو حکومت ته  7,445,950ډالر سپماوې وشوې.
د ملکي تخنیکي مرستو پروګرام ( )CTAPپه اصل کې د متحده ایاالتو د نړیوالې پرمختیایي
ادارې ( )USAIDله خوا تمویل شوی پروګرام وو ،چې د افغانستان د مالیې وزارت له خوا اداره
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کېده .د ملکي تخنیکي مرستو د پروګرام ( )CTAPهدف دا وو چې د افغانستان د حکومت په بېالبېلو
وزارتونو او ریاستونو کې په کارپوه تخنیکي مشاورین په کار وګومارل شي .مشاورین به چې په کار
وګومارل شول ،هغوی به د جیګپوړو چارواکو د الرښوونې له الرې د یادو حکومتي ادارو په ظرفیت
جوړونه کې مرسته کوله .د ملکي تخنیکي مرستو پروګرام ( )CTAPد خپل پنځه کلن کار په بهیر کې
نژدې  36میلیونه ډالر ولګول .د سیګار د یوې څېړنې له الرې ترالسه شويو معلوماتو ،او همدارنګه
خپلواکو تفتیشونو په پروګرام کې د خپلوۍ پالنې تورونه تایید کړل .په نتیجه کې ،د متحده ایاالتو نړیوالې
پرمختیایي ادارې ( )USAIDد  2015د جوالی په  31مه د ملکي تخنیکي مرستو پروګرام ()CTAP
فسخه کړ ،د ژمنه شویو پیسو له جملې څخه  7,445,950ډالر یې ترې ایسار کړل ،او په راتلونکي وخت
کې د نورو پیسو ورکړه یې رد کړه.

د متحده ایاالتو قراردادي د رشوت
د څېړنې په نتیجه کې محکوم شو

د  2015د سپتمبر په  8مه ،د ټکزاس په ختیځه ولسوالۍ کې ،جورج اي .ګرین د رشوتونو په ترالسه
کولو او د داسې مالي معاملو یا ټرانزکشنونو د جوړولو په جرم اعتراف وکړ چې د پیسو په هکله د
راپور ورکولو د اړتیا مخه یې نیوله .د اعتراف موافقې وښودله چې ګرین ته به د  46میاشتو په مخه
حبس ورکول کیږي او دا چې  51,000ډالر به چې هغه په رشوتونو کې ترالسه کړي دي د جریمې په
توګه ورکوي.
څېړنه وروسته له هغه پیل شوه چې د متحده ایاالتو نړیوالې پرمختیايي ادارې ( )USAIDداسې
تورونه ترالسه کړل چې د آی آر ډي یو کارمند ،ګرین ،د متحده ایاالتو د نړیوالې پرمختیايي ادارې
( )USAIDجنوبي سیمې د کرنیز انکشاف د پرورګرام د  65میلیون ډالري قرارداد د ورکولو په بدل
کې رشوت غوښتی او ترالسه کړی یې دی .د آی آر ډي یوه افغان کارمند د ګرین امریکایي بانکي حساب
ته  20,000ډالر لېږلي ول او څو افغان قراردادیانو په ګډه په مجموعي توګه  25,000ډالر د ګرین بانکي
حساب او په ایټالیا کې د انتیک موټرو یوه کاروباري ته لېږلي ول .ګرین  16,000ډالر د ګاڼې په بڼه د
پیسو د اختالس په توګه په دوبۍ کې ترالسه کړل او د هغه د ښځې له پاره یې دې ته چمتووالی ونیو چې
له  30,000ډالرو څخه ډېر له رخصتۍ څخه په ستنېدلو سره له ایټالیا څخه متحده ایاالتو ته انتقال کړي.
سیګار د څېړنې په هره مرحله کې ښکېل وو ،چې د لوی فدرالي منصفه هیئت له خوا  19احضاریې،
 23مرکې ،د ایمیل له الرې د لټون د څلورو حکمونو ،او د ګرین د کور د فزیکي لټون وارنټ ،او
همدارنګه د کمپیوټر له الرې د جرم معلومولو کتنه په کې شامل ول.

د متحده ایاالتو د اردو غړی د توطیه جوړونې او رشوت
اخیستنې په تورمحاکمه شو

د  2015د سپتمبرپه  22مه ،د کلیفورنیا په شمالي ولسوالۍ کې د متحده ایاالتو د ولسوالۍ په محکمه کې
د متحده ایاالتو د اردو پخوانی کارپوه انتوني ډ .ټران په  30میاشتې نظربندۍ محکوم شو او امر ورته
وشو چې  69,000ډالر د تاوان په توګه وسپاري ،او  100ډالر د ارزونې د فیس په توګه تحویل کړي.
هغه ته حکم وشو چې  11,437ډالر او د هغه  2009هونډا اکورډ چې  8,563ډالر قېمت یې درلود د
جریمې په توګه ورکړي .سربېره پر دې ،ټران به د خپل سزا له پوره کولو څخه وروسته تر درې کلونو
پورې تر نظارت الندې ازادي ولري .د  2015د جون په  9مه ،ټران 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 په هکله له راپورونو
څخه وروسته ،سیګار د توطیه کوونکیو ټران ،بریدګي جیمز اي .نوریس ،ډلګۍ مشر سینیکا ډ .هامپټن،
او یوه بل شخص څېړنه پیل کړه .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.
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درې میاشتني مهم ټکي

فدرالي قاضي د رشوت او د تېلو
د غال د دسیسې د څېړنې په نتیجه
کې سختې سزاګانې ورکړې.
د  2011په فبروري کې افغانستان ته په رارسېدلو سره ،د ګروپ
د  2015د سپتمبر په  29مه ،د متحده ایاالتو د اردو لومړی بریدمن جیفري
ب .ایډمونسن ،د متحده ایاالتو د اردو پخوانی بریدمن کرسټوفرسیامپا ،د متحده جیګپوړي غړي ایډمونسن د ټي اېم آر د پروسې د څارنې له پاره سیامپا مقرر
ایاالتو د اردو پخوانی بریدمن ایمانویل لوګو ،او د متحده ایاالتو د اردو پخوانی کړ او سیامپا ته یې د پالن شوې جنایي توطیې په جزیاتو کې روزنه ورکړه.
لوګو او مونټاګو وروسته د هغوی د مقررۍ پر وخت له دغې پروژې سره
بریدمن جیوفري ک .مونټاګو د متحده ایاالتو د ولسوالۍ د قاضي ټیرینس
یوځای شول؛ مونټاګو د سیامپا او لوګو په نسبت په لوړه درجه کې وو ،او
ډبلیو .بوایل له خوا د شمالي کارولینا په ختیځه ولسوالۍ کې ،په افغانستان کې
لوګو د  2011په اګست کې د ټي اېم آر د پروسې په څارنه کې د سیامپا رول
د وظیفې ترسره کولو پر وخت په رشوت اخیستنه او د تېلو په غال کې د الس
ترالسه کړ.
لرلو له امله محاکمه شول.
د پروژې د یوې برخې په توګه ،توطیه
د یادو څلورو مجرمینو له جملې څخه هر یوه
کوونکیو په ټي اېم آرونو ( )TMRsکې داسې
مخکې په یوځل توطیه جوړونه او یو ځل رشوت
تقلب وکړ چې وښیي چې په ساحه کې د متحده
اخیستنه باندې اعتراف کړی وو .په پالن کې د
ایاالتو یوه نظامي واحد د تېلو ورانتقالول غوښتي
رول لرلو له امله ،ایډمونسن په فدرالي محبس کې
دي ،په داسې حال کې چې داسې کومه غوښتنه نه
په اته کاله حبس محکوم شو او حکم ورته وشو
وه شوې .تقلبي ټي اېم آر یو ځانګړی افغان ټانکر
چې  7,499,200ډالر خساره تحویل کړي.
لرونکی چې له یادو څلورو نظامي توطیه ګرانو
سیامپا په فدرالي محبس کې په  10کاله
سره یې توطیه کوله ،وګوماره ،څو جعلي ټي اېم
حبس محکوم شو او حکم ورته وشو چې
آرونه تکمیل کړي .د افغاني شرکت ډرایورانو
 10,353,000ډالر خساره تحویل کړي.
د کندهار په هوایي ډګر کې د تېلو په ډیپوګانو
مونټاګو په فدرالي محبس کې په پنځه
کې تقلبي ټي اېم آرونه کارول څو خپل 10,000
کاله حبس محکوم شو او حکم ورته وشو چې
ګیلن اخیستونکي ټانکرونه بار کړي ،ټانکرونه له
 7,499,200ډالر خساره تحویل کړي.
لوګو په فدرالي محبس کې په څلورکاله
بېس څخه وباسي ،او غال کړای شوي تېل په تور
حبس محکوم شو او حکم ورته وشو چې
بازار کې خرڅ کړي .د ټانکرونو شرکت هغو
 1,296,000ډالر خساره تحویل کړي .څلورواړو
څلورو توطیه کوونکیو ته د ټي اېم آرونو د تقلب د
فدرالي منسوبین هغه وسلې ضبطوي چې د تېلو د غال په
رسمي چارو د ترسره کولو له امله ،او همدارنګه
توطیه کوونکیو د ځانګړې ارزونې له امله
پيسو پېرودل شوې وې( .د  DCISعکس)
په غلطه د دې تایید له امله پیسې ورکولې چې
 200ډالر تحویل کړل ،او د هر یوه د حبس له
غال کړای شوي تېل قانوني نظامي یونټونو ته لېږدول
اړوندې مودې پوره کولو څخه وروسته به د درې
کیږي .د غال کړای شویو تېلو په ارزښت سربېره ،متحده ایاالتو همدارنګه د
کلونو په مخه تر نظارت الندې ازادي ولري.
ورکو شویو تېلو د انتقال له امله د تقلبي کارګو تادیات هم کړي دي.
دغه څلور واړه توطیه کوونکي په  2012 – 2011کې په افغانستان کې
د  2011له فبرورۍ څخه د  2011تر ډسمبر پورې ،د توطیه په نتیجه کې
د متحده ایاالتو د ځانګړیو ځواکونو له درېیم ګروپ سره د خدمت د څانګې
لږ تر لږه د  000 ,10 114ګیلنو په اندازه تېل د ټانکیو له الرې غال کړای
په واحد کې ،چې د شمالي کارولینا په براګ نظامي مرکز کې یو مېشت
شوي دي .په نتیجه کې متحده ایاالتو ته د غال شویو تېلو له امله د اوښتي
یونټ دی ،په کار ګومارل شوي ول .هغوی ټول په کندهار هوایي ډګر کې په
تاوان ارزښت  8,661,000ډالر او د تقلبي ټرانسپورټ د لګښتونو اندازه
براون کمپ کې په کار ګومارل شوي ول ،چې هلته د هغوی په وظیفو کې د
 1,692,000ډالر وه.
تېلو ،اوبو ،او نورو تأمیناتو له پاره د انتقال د څارنې چارې شاملې وې څو د
څېړنه د  SIGAR, CID, DCISاو اېف بي آی په واسطه ترسره شوه.
افغانستان په جنوب کې د متحده ایاالتو نظامي یونټونه حمایه کړي .د انتقاالتو
یا ټرانسپورټ د حرکت غوښتنلیکونه یا ټي اېم آرونه ( )TMRsد بېالبېلو
افغاني شرکتونو له خوا ترقرارداد الندې ورکول کیږي.
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ټران اعتراف وکړ چې هغه له یوه افغان ډرایورڅخه 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 چې
هغه متحده ایاالتو ته لېږل ،پټې کړې وي ،او دا چې 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.
هغسې چې مخکې یې راپور ورکول شوی وو ،توطیه کوونکیو نوریس او هامپټن 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 کړې وې .نوریس او هامپټن دواړو
اعتراف وکړ چې په هغو پیسو چې هغوی د رشوت په پالن کې ترالسه کړې وې هغوی قېمتي موټر
اخیستي ول .هغه موټرونه د اعتراف د موافقو د یوې برخې په توګه د جریمې په ډول وسپارل شول.

د متحده ایاالتو د اردو ډلګۍ مشر د ډېرو پیسې د قاچاق او
د حکومتي ملکیت د غال په جرم اعتراف وکړ

د  2015د جوالی په  15مه ،د پورتوریکو په ولسوالۍ کې ،لویس رامون کزیالس د درې ځلې د پیسو د
قاچاق په جرم او یو ځل د حکومتي ملکیت د غال په جرم اعتراف وکړ .په دغه اعتراف کې په افغانستان
کې د متحده ایاالتو له اردو سره د  113,050ډالرو قاچاق او د  6,302ډالرو په قېمت د حکومتي ملکیت
غال کول شامل ول.
د  2013په اپریل کې ،کزیالس د اردو له خوا د کندهار په هوایي ډګر کې مؤظف شوی وو .د هغه د
وظایفو د یوې برخې په توګه ،کزیالس مسؤل وو چې له افغانستان څخه د متحده ایاالتو د ځواکونو د وتلو
له پاره په چمتووالي کې د کوچنیو بیسونو په منحلولو کې مرسته وکړي .په دغو وظایفو کې د راتلونکي
وخت د استعمال له پاره د متحده ایاالتو د حکومت د ملکیت بېرته ترالسه کول او په افغان قراردادیانو
باندې د له کاره لوېدلو شیانو خرڅول هم شامل ول .د  2013د جون د  17مې او د اګست د  9مې ترمنځ،
کزیالس د اردو د یوې داسې درې کسیزې ډلې غړی وو چې د پرمختګ د عملیاتو یوه مرکز ته الړ څو
د یوه بېس په منحلولو کې مرسته وکړي .په بېس کې د موجودیت پر وخت ،کزیالس د متحده ایاالتو د
دفاع وزارت د اړوندو لپ ټاپونو په شمول سامان او وسایل غال کړل .د  2013په جوالی کې ،نوموړي
نژدې اته بکسونه له بېس څخه په پورتوریکو کې خپلې مېرمنې ته ولېږل .په بکسونو کې یوه اندازه غال
شوي مالونه او نه تصفیه شوې امریکایي پیسې وې چې په مجموعي توګه یې شمېر  50,000ډالر وو.
سربېره پر دې ،د  2013په اګست کې ،کزیالس د کندهار له هوایي ډګر څخه خپلې مېرمنې ته دوه
بکسونه ولېږل چې د "د کورنۍ له پاره سوغاتونه" په توګه په نښه شوي ول .کزیالس د خپل اعتراف په
لړ کې وویل چې ،سره له دې چې هغه داسې ښودلې وه چې په بکسونو کې ځای پرځای شویو شیانو په
ترتیب سره  700ډالر او  400ډالر قېمتونه لرل ،په یوه بکس کې د غال شوي حکومتي ملکیت یوه برخه
او همدارنګه  41,750امریکایی ډالر ول ،په داسې حال کې چې په بل بکس کې  20,800امریکایي ډالر
ول .دغه بکسونه په لویسویلي ،کینټکي کې د متحده ایاالتو د ګمرکاتو له خوا ونیول شول.

د امریکا د متحده ایاالتو کانګرس ته راپور I

د اکتوبر  30مه2015 ،
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د متحده ایاالتو د اردو لومړی بریدمن
د شیرینۍ ترالسه کولو له امله محاکمه شو

د  2015د سپتمبر په  29مه ،د شمالي کارولینا له براګ نظامي مرکز څخه بهر د متحده ایاالتو د اردو د
 82م مرستندوی غونډ لومړی بریدمن رابرټ وارن ګرین د متحده ایاالتو د ولسوالۍ د محکمې د قاضي
تیرینس ډبلیو .بوایل له خوا د شمالي کارولینا په ختیځه ولسوالۍ کې ،په افغانستان کې د وظیفې ترالسه
کولو پر وخت د غیرقانوني شیرینۍ د غوښتلو او ترالسه کولو په هکله د هغه د پخواني اعتراف له امله،
محاکمه شو .قاضي بوایل و ګرین ته په فدرالي محبس کې د  10میاشتو د حبس سزا واوروله او ګرین
ته یې حکم وکړ چې په غیرقانوني الرو چارو ترالسه کړي  45,000ډالر دې د جریمې په توګه تحویل
کړي .له حبس څخه وروسته به ګرین تر یوه کاله پورې تر نظارت الندې ازادي ولري.
په افغانستان کې په  2008 – 2009کې د خدمت پر وخت ،د هغه وخت لومړي بریدمن د الریو له
افغان موټروانانو څخه چې غوښتل یې چې د متحده ایاالتو د حکومت قراردادونه ترالسه کړي ،په ټولیز
ډول  150,000ډالر نغد غوښتي او ترالسه کړي ول .د تادیاتو له ترالسه کولو څخه وروسته ،ګرین د
لږ تر لږه  40ټرانسپورټي قراردادونو تیارولو ته الره هواره کړه چې لږ تر لږه  3میلیونه ډالر ارزښت
یې درلود او هغو افغان قراردادیانو ته ورکول شوي ول چې ده ته یې پیسې ورکړې وې .ګرین خپل
غیرقانوني عواید متحده ایاالتو ته په هغو کڅوړو کې چې هغه خپلې مېرمنې ته لېږلې انتقال کړې وې،
او هغه له خپلې وظیفې څخه د ستنېدلو پر وخت نغدې پیسې د بوټانو په منځ کې قاچاق کړې وې .د نغدو
پیسو په عوایدو سربېره ،ګرین له خپلو افغان قراردادیانو څخه قالینې ،ګاڼه ،او غمي ترالسه کړي ول.

ځنډونې یا تعلیقات او ممانعتونه

د ځانګړی نهاد نومول کیدل :د ملي دفاع د 2015
د 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
نومونې 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.

په دې ربعه کې ،د سیګار د تعویق او مخنیوي پروګرام  18اشخاص او  12شرکتونه 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 درې تنه د جنایي تورونو په
اساس د ځنډونې یا تعلیق 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.
له  2008کال راهیسې تر ننه پورې ،د سیګار له خوا د شویو دغو معرفیو یا راجع کوونو شمېر تر 680
پورې رسیږي چې  361اشخاص او  319شرکتونه په کې شامل دي .وګورئ  2.2شکل.
د  2015د سپتمبر 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  127تعلیقات 366 ،نهایي شوي ممانعتونه ،او  28داسې په خاصومنصبونو ټاکل
شوي 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 قرارداد څخه د مستثنی کولو
پرځای له حکومت سره د اداري مطابقت په موافقو کې نیول شوي دي .د  2015د څلورمې 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  22تعلیقونه او  23نهایي شوي مخنیوي رامنځته شوي دي.
ځنډونې او مخنیوي د دې له پاره مهمې وسیلې دي چې یقیني شي چې ادارې د مرستو قراردادونه
یوازې مسؤلیت پېژندونکیو 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

سرچینه :د سیګار تعلیقات او ممانعتونه
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شکل 2.2

د ﺳﯾګﺎر څﭔړﻧﯥ :د ځﻧډوﻧو ﯾﺎ ﺗﻌﻠﯾﻘﺎﺗو او ﻣﺧﻧﯾوﯾو ﯾﺎ ﻣﻣﺎﻧﻌﺗوﻧو ﻟﮫ ﭘﺎره ډﭔرﭔدوﻧﮑﯥ راﺟﻊ
ﮐووﻧﯥ ،د  2011د ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎل  2رﺑﻌﮫ – د  2015د ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎل  4رﺑﻌﮫ
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ﺳرﭼﯾﻧﮫ :د ﺳﯾګﺎر د څﭔړﻧو رﯾﺎﺳت10/8/2015 ،

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
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.
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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  680معرفیو له جملې څخه  653معرفۍ یا راجع کوونې د  2011کال له دویمې ربعې
راهیسې شوي دي .د  2015د اکتوبرله  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  152اشخاص 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  762.5میلیونه ډالرو ته رسیږي.

د بیمې شرکت او مالکان یې له دې امله منع شول چې د بیارغونې په
قراردادي باندې یې د بیمې تقلبي پالیسي خرڅه کړې وه.

د  2015د اګست په  27مه ،د متحده ایاالتو د تعلیق او ممانعت پروګرام چارواکي امریله د بیمې
محدود شرکت ( ،)Umbrella Insurance Limited Companyکریم تیمور ،او خالد وردک د
پنځو کلونو په مخه ،چې د  2020د می  14مه کیږي ،د دفاع د کارمندانو د روغتیایي پوښښ د قانون
[) ]Defense Base Act (DBAله مخې د بیمې د تقلب په تورونو له الس رسي څخه ایسار کړل .د
دفاع د کارمندانو د روغتیایي پوښښ قانون ( )DBAبیمه د قراردادي د کارمندانو له پاره د کارکوونکیو
د اجورو بیمه ده چې له سمندرڅخه پورې غاړه هېوادونو کې د عامه کارونو د اجرأ پر وخت زخمي
کیږي او د متحده ایاالتو قانون الزمي ګرځولې ده .د دفاع د کارمندانو د روغتیایي پوښښ قانون ()DBA
بیمه د لګښتونو جبران دی او په کار دی چې د قرارداد له اجرأ کولو څخه مخکې وپېرودل شي او د
قرارداد د اجرأ په ټوله دوره کې اعتبار ولري .د څو ادارو له خوا یوې ترسره شوې څېړنې ،چې سیګار
او د اردو د جنایي څېړنو د قوماندانۍ اړوند په تدارکاتو کې د لویو تقلبونو یونټ ،وښودله چې امریله،
چې د بیمې یو کمېشن کار دی ،په یوه افغان قراردادي چې د بیا رغونې په یوه قرارداد باندې کار کوي
د دفاع د کارمندانو د روغتیایي پوښښ قانون ( )DBAیوه غیرموجوده پالیسي خرڅه کړې وه .د دفاع د
کارمندانو د روغتیایي پوښښ د قانون ( )DBAد بیمې د دغې تقلبي پالیسۍ خرڅونې د افغان قراردادي
کارمندان ،په قرارداد باندې د هغوی کار پورې یوه اړونده پېښه یا بده واقعه کې ،د هغوی د زخمي کېدنې
په صورت کې د بیمې د نشتوالي له خطر سره مخامخ کړي ول .د دغې موندنې په نتیجه کې ،امریله د
بیمې محدود شرکت ،تیمور ،او وردک ټول د سیګار د تعلیق او ممانعت د پروګرام له خوا د  2015د
مارچ په  27مه د ممانعت له پاره راجع کړای شول.

قراردادیان د کندهار له هوایي ډګر څخه ،د وسایلو او
موټرو د غال کولو له امله ،منع کړای شول.

د  2015د سپتمبر په  24مه ،سید ګردېزي او سګارا سمارا سینګاګی د متحده ایاالتو د اردو د تعلیق او
ممانعت د چارواکي له خوا د سیګار د یوې معرفۍ په نتیجه کې چې په دواړو باندې یې تور لګولی وو
چې د کندهار په هوایي ډګر کې له یوې ذخیرې څخه یې چې د سکای لېنک ایوېشن له خوا چلول کېده،
د  257,322ډالرو په ارزښت د موټرو او وسایلو په غال کې یې برخه اخیستې وه ،منع کړای شول.
د سیګار له خوا د یوې ترسره شوې څېړنې په اساس ،معلومه شوه چې د  2014د نومبر په  28مه،
ګردېزي او سمارا سینګاګی ،چې په هغه وخت کې یې په کندهار هوایي ډګر کې د قراردادي کارمند
په توګه کار کاوه ذخیرې ته ننوتي ول او د یوه فورډ نیمه ټرک په کارولو سره یې چې یو  40فټه اوږد
ټرېلر ورپورې نښتی وو او هغه هم په همدغې حوېلۍ کې وو ،دوه ډیزلي فورک لفټونه (د موټرو د پورته
کولو ماشینونه) له هغه ځای څخه اېستلي ول .بیا دواړه فورک لفټونه ،ټرک ،او ټریلر له کندهار هوایي
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ډګر څخه اېستل شوي ول او د ګردېزي او سمارا سینګاګی له خوا په یوه نامعلوم افغان باندې خرڅ کړای
شوي ول .کله چې د سیګار له څېړنو سره مخامخ شول ،بیا دواړو اعتراف وکړ چې په دغې غال کې یې
برخه اخیستې وه او په چټک ډول د کندهار له هوایي ډګر څخه له کاره واېستل شول .د سیګار د څېړنې
او د ممانعت له پاره د راجع کوونې په نتیجه کې ،ګردېزی او سمارا سینګاګی دواړه له هغې نېټې څخه
نیولې تر پنځو کلونو پورې ،چې د  2020د می په  3مه پای ته رسېږي ،منع کړای شول.

د لوجیسټیک قراردادیان او مالک یې د پخوانیو نظامیانو
د غلط استازیتوب – او د ښځو تر مالکیت الندې حالت او
د مالي مسؤلیت نه مننې له امله منع کړای شول.

د  2015د جوالی په  20مه ،د متحده ایاالتو د هوایي ځواک د تعلیق او ممانعت چارواکي جیمز میکایل
اوبراین چې د "جیمزمیکایل وینیرټ" په نامه هم یادېږي ،او د هغه شرکتونه ،تامیرلین ګلوبل سروېسز
آی اېن سي ،او ارتیمیس ګلوبل آی اېن سي د یوې معرفۍ په اساس چې سیګار کړې وه او تامیرلین
ګلوبل سروېسز آی اېن سي ،او ارتیمیس ګلوبل آی اېن سي دواړه یې په کې په دې تورن کړي ول چې
په نامناسب ډول یې ځانونه پخواني نظامیان – او د ښځو تر مالکیت الندې شرکت ښودلي ول .دغه
ښودنې یا استازیتوبونه د عمومي خدمتونو د ادارې ( )GSAاړوند د قراردادونو د مدیریت له پاره
سیستم ( )SAMکې او د کمپنۍ د خدمتونو د انکشاف له پاره موادو کې شوي ول.
د سیګار له خوا یوې ترسره شوې څېړنې وښودله چې ،د اوبراین له خوا د د دواړو شرکتونو د
مالکیت او په هغو باندې د کنټرول په اساس ،یو شخص چې له نظامي خدمت څخه د هغه د بې درناوي
اېستنې له امله هغه نشوای کولی چې له دغو دواړو حالتونو څخه د یوه د لرلو ادعا هم وکړي ،د شرکت
موجود مسؤلیت تر پوښتنې الندې راغلی دی .سربېره پر دې ،د سیګار څېړنې وښودله چې اوبراین
او تامیرلین له مالي پلوه مسؤلیت منونکي نه ول او دا د دې حقیقت له امله چې د هغوی پرضد د متحده
ایاالتو د ولسوالۍ په محکمه کې په مجموعي توګه د  2.1میلیون ډالرو دوه فیصلې شوې وې .دا فیصلې
له دې امله شوې وې چې هغوی په دې کې پاتې راغلي ول چې په افغانستان کې خپلو فرعي قراردادیانو
ته د متحده ایاالتو د ټرانسپورټ د قوماندانۍ د قراردادونو د برخې په توګه د کارګو د انتقال له امله
تادیات وکړي .د ممانعت له پاره د هغوی په غوښتنو پسې ،داسې معلومه شوه چې نه خو اوبراین او نه
هم تامیرلین داسې څه اراده لرله چې د هغوی په مقابل کې شویو فیصلو ته قناعت ورکړي ،چې بیا یې
د حکومت د قراردادیانو په توګه خپل موجود مسؤلیت تر پوښتنې الندې راوست .د دغو موندنو په اساس،
هوایي ځواک اوبراین ،تامیرلین ګلوبل سروېسز ،او ارتیمیس ګلوبل د درې کلونو په مخه د هغوی د
وړاندیز شوي ممانعت له نېټې څخه د  2018د اپریل تر  18مې پورې ایسار کړل.

په دې درې میاشتنۍ موده کې د سیګار د څارنې نور فعالیتونه
د عمومي مفتش مرستیال د سمندري ځواک په پوهنتون کې
خبرې کوي

د  2015د اګست په  25مه ،د عمومي مفتش مرستیال الویزي د سمندري ځواک په پوهنتون کې د هغه
تقلب ،ضیاع ،او بدې استفادې په هکله خبرې وکړې چې د افغانستان د بیارغونې په هڅو کې له پیل څخه
پېښ شوي دي .الویزي په افغانستان کې د متحده ایاالتو د مالیه ورکوونکیو د  110بیلیونه ډالرو تاریخي
پانګونې په نظارت کې د سیګار په رول باندې رڼا واچوله ،او واضحه یې کړه چې هغه کوم ټکي دي چې
دغه اداره بې جوړې اداره ګرځوي .د عمومي مفتش مرستیال د هغو درې برخو په هکله تفصیل وړاندې
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کړ چې سیګار ورته په افغانستان کې د بیارغونې د عملیاتو د بریالیتوب ،او همدارنګه په راتلونکي وخت
کې د بیارغونې د عملیاتو له پاره ډېر اهمیت ورکوي :د پروژې مدیریت ،د پرمختګ مدیریت ،او ملکي
– نظامي روابط .د مخکې تګ د یوې برخې په توګه ،الویزي په ناستو کسانو کې له جیګپوړو چارواکو
څخه غوښتنه وکړه چې د سیګار له خوا چمتو کېدونکي له تېر وخت څخه د عبرت درسونه وګوري ،او
کله چې په راتلونکیو عملیاتو کې د بیا رغونې له یوې پروژې سره مخامخ کیږي چې د اوو مهمو پوښتنو
یو لست په پام کې ونیسي.

ځانګړی عمومي مفتش د جورج ټاون پوهنتون د بهرني
خدمت په پوهنځي کې خبرې کوي

د  2015د سپتمبر په  10مه ،ځانګړي عمومي مفتش سوپکو د جورج ټاون پوهنتون د بهرني خدمت په
پوهنځي کې د شواهدو په اساس پالیسي جوړونې او په افغانستان کې د بیا رغونې د صادقه ارزونې د
ضرورت په هکله خبرې وکړې .سوپکو د معیارونو له ټاکلو؛ د حقیقي ،درک وړمعیارونو له ټاکلو ،او
په صادقانه ډول د سنجول شویو نتایجو په اساس پالیسي جوړونې له تصامیموڅخه مخکې د نهایي هدفونو
د په پام کې نیولو په اهمیت باندې ټینګار وکړ .ځانګړي عمومي مفتش – د  CERPاو د  USAIDد
روغتیایي پروګرامونو په شمول د سیګار له کارڅخه مثالونه ورکړل – څو د شواهدو په اساس پالیسی
جوړونې پروسه هغسې چې تشریح شوې ده وښیي.

ځانګړی عمومي مفتش د امنیتي څېړنو له پاره د جورج سي.
مارشال په اروپایي مرکز کې خبرې کوي.

ځانګړي عمومي مفتش د  2015د سپتمبر په  16مه د جیګپوړو چارواکو په اجرائیه سیمینار کې د
 21مې پېړۍ د ګډو ګواښونو :د ترهګرۍ ،نشه ییزو توکو ،او ناقانونه قاچاق تر منځ روابطو په هکله
خبرې وکړې .سوپکو په افغانستان کې د نشه ییزو توکو پر ضد د مبارزې له یوې ارزونې څخه مخکې
د سیګار د ماموریت او کار یوه خالصه وړاندې کړه .په بیانیه کې ،سوپکو په افغانستان کې د متحده
ایاالتو له خوا له  2002څخه د  2015د سپتمبر تر نیمایي پورې د  8.2بیلیونه ډالرو له لګښت سره سره،
د نشه ییزو توکو د پراخې کرنې په هکله تفصیل وړاندې کړ .سوپکو په دې غوښتنې سره خبرې پای
ته ورسولې چې د نشه ییزو توکو پرضد د مبارزې له پاره دې په ستراتیژیو بیاکتنه او په دې برخه کې
قوي څارنه وشي.

ځانګړی عمومي مفتش په رایل یونایټېډ سروېسز انسټیټیوټ
کې خبرې کوي

د  2015د سپتمبر په  22مه ،ځانګړي عمومي مفتش په رایل یونایټېډ سروېسز انسټیټیوټ کې د سیګار
د ماموریت په هکله خبرې وکړې ،او د برتانیا د مرستو له خپلواک کمېسیون او نورو څارونکیو
ادارو سره د سیګار د مشابهتونو او توپیرونو په هکله وغږېد .سوپکو همدارنګه د هغه کار په هکله
تشریح ورکړه چې سیګار کړی دی ،او د هغو اوو سختو خطرناکو سیمو په شمول چې د دغې ادارې
د  2014د ډسمبر د لوړ خطر په لسټ کې پرې تفصیل وړاندې شوی دی ،د هغو خنډونو په هکله
وغږېد چې د بیارغونې هڅې ورسره په افغانستان کې مخامخ دي .ځانګړي عمومي مفتش خپلې خبرې
د فرصتونو د ساحو په ګوته کولو او د سختې څارنې له پاره د سیګار د ژمنتیا په دوام سره ټولې کړې.
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په سپتمبر کې ،ځانګړی عمومي مفتش سوپکو په جرمني کې د امنیتي څېړنو له پاره د جورج سي .مارشال په اروپایي
مرکز کې خبرې وکړې( .د مارشال سنټر له خوا اخیستل شوی عکس)

ځانګړی عمومي مفتش د پرنسټن پوهنتون د وډرو ویلسن
د عامه او نړیوالو چارو په پوهنځي کې خبرې کوي

ځانګړي عمومي مفتش د  2015د اکتوبر په  6مه ،د پرنسټن پوهنتون د وډرو ویلسن د عامه او نړیوالو
چارو په پوهنځي کې په ناکامو دولتونو او له کړکېچ څخه وروسته چاپېریالونو کې د بهرنۍ مرستې او
بیا رغونې د اهمیت په برخه کې د ښه کار کولو په هکله خبرې وکړې .سوپکو د سیګار د مامویت او
کار ،او همدارنګه د مرستو د مشروطيت د نظریې او اهمیت په هکله خبرې وکړې .د هغه وینا همدارنګه
د عملي کېدلو وړمشروطیت په ممکنو مېکانېزمونو ،ورسره تړلیو ستونزو ،او د انکشاف په الرو رڼا
واچوله.

د ځانګړي عمومي مفتش مرستیال په ډینور پوهنتون کې
د نړیوالو مطالعاتو په پوهنځي کې خبرې کوي

د ځانګړي عمومي مفتش مرستیال الویزي د  2015د سپتمبر په  28مه په ډینور پوهنتون کې د نړیوالو
مطالعاتو په پوهنځي کې خبرې وکړې .الویزي د سیګار د ماموریت او کار یوه خالصه وړاندې کړه ،او
د شواهدو په اساس پالیسي جوړونې د اهمیت په هکله یې د عمومي مفتش سوپکو پیغام منعکس کړ.

سیګار د هم مسلکو ارزوونکیو له خوا د کارمندانو
د مدیریت د ادارې ارزونه ترسره کوي

د  2015د می له  12مې څخه د سپتمبر تر  22مې پورې ،سیګار د بهرنیو هم مسلکو ارزوونکیو په
واسطه د عمومي مفتش د ادارې اړوند د کارمندانو د مدیریت د ادارې یوه ارزونه ()peer review
ترسره کړه .د هم مسلکو ارزوونکیو له خوا ارزونه د متحده ایاالتو د حکومت او د عمومي مفتش د
فدرالي ادارو له پاره د تمامیت او کفایت په هکله د عمومي مفتشانو د شورا د تفتیش د عامو منل شویو
معیارونو په اساس ترسره کیږي.

د امریکا د متحده ایاالتو کانګرس ته راپور I

د اکتوبر  30مه2015 ،

59

د سیګار څارنیز فعالیتونه

د ویرجینیا په روسلین کې د افغانستان د هنرونو او کلتور په کلني فسټیوال کې ،چېرې چې سیګار یوه معلوماتي غرفه
لګولې وه ،افغان او امریکایي هنرمندانو دودیزه او عصري افغاني موسیقي او نڅا وکړل( .د سیګارعکس چې شکور
صدیقي اخیستی دی)

سیګار د افغانستان د هنرونو او کلتور په کلني فسټیوال
کې برخه اخلي

د  2015د اکتوبر په  4مه ،سیګار د افغانستان د هنرونو او کلتور په کلني سیمینار کې چې په روزلین،
ویرجینیا کې ترسره شو ،برخه واخیسته .سیګار یوه غرفه لګولې وه چې د سیګار انګلیسي او پاړسي
خپرونې یې وړاندې کولې .د سیګار پرسونل په غرفه کې ناست ول او راتلونکیو خلکو ته به یې
معلومات ورکول ،چې په دې کې به داسې معلوماتي پاڼې هم وې چې د سیګار مستقیم لین او د فیس بک
د تماس معلومات په کې لیکلي ول .د پروګرام له  2,500څخه تر  3,000غړو له جملې څخه اکثر به یې
د سیګار له غرفې سره درېدل.

سیګار د  CIGIEڅلور انعامونه ترالسه کړل

د  2015د اکتوبر په  22مه ،د سیګار کارمندانو د تمامیت او مؤثریت په هکله د عمومي مفتشینو شورا
( )CIGIEڅخه څلور انعامونه ترالسه کړل .د سیګار یو ټیم د دې له پاره د سینټنر په انعام وستایل شو
چې په یوه ډاینامیک چاپېلایر کې د تفتیش او څېړنیز کار په ترسره کولو کې یې د زړورتیا ،غیرعادي
سخا ،او د وظیفې په وړاندې صداقت زړورتیا ښودلې وه او په دې توګه یې افغان حکومت حمایه کړی
وو چې عواید راټول کړي او له دې الرې اوږدمالی پایښت رامنځته کړي .د سیګار د کارمندانو یوه
بل ټیم ته له دې امله انعام ورکول شو چې د افغانستان د تېلو په یوه یو بیلیون ډالري قرارداد کې یې په
بریالیتوب سره څېړنه ترسره کړې وه ،او دا د دې سبب شوه چې افغان جمهور رییس چټک ګام واخلي او
له  200میلیونه ډالرو څخه ډېر د متحده ایاالتو حکومت ته وسپمول شي .د سیګار یوه ځانګړي استازي
هم (له نورو موسساتو څخه د  10څېړونکیو په لړ کې) د ګډې ،بریالۍ او عالي څېړنې د ترسره کولو
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له امله انعام ترالسه کړ چې په نتیجه کې یې  31.5میلیونه ډالر چې د افغاني شیانو په سر د ډېرو بیلونو
او ډېرو لګښتونو له امله شوي ول ،د متحده ایاالتو حکومت ته بېرته ترالسه کړل .د سیګار یوه درېیم
ټیم ته هم د افغانستان د بیارغونې په قراردادونو کې د مالي تفتیش په پوښښ کې د خالوو د په ګوته
کولو په برخه کې د عالي کار انعام ورکول شو .د دغه ټیم د کار په نتیجه کې د متحده ایاالتوحکومت
له  100میلیونه ډالرو څخه ډېرې پیسې بېرته ترالسه کړې.

د سیګار بودجه

سیګار د ګډو او پرمختیایي تخصیصاتو د قانون 2016 ،له الرې تمویلېږي .د  56.9میلیونه ډالرو
د تمویل سطحه (د  2015د مالي کال په څېر) د  2015د ډسمبر تر  11مې پورې پرمخ ځي .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  193کارمندان په کې کار کوي .د درې میاشتنۍ مودې په پای کې ،د سیګار  31کارمندان په کابل
کې د متحده ایاالتو په سفارت کې او درې نور د بګرام په هوایي ډګر کې ول .سیګار په کابل کې په خپله
اداره کې اوه ځایي افغان کارمندان استخدام کړي چې د څېړنو او تفتیشونو ریاستونه حمایه کړي .سربېره
پر دې ،سیګار خپل مقیم کارمندان افغانستان ته د لنډې مودې له پاره د کارمندانو په ورلېږلو سره حمایه
کوي .په دې ربعه کې ،سیګار  12کارمندان په افغانستان کې په لنډمهالو کارونو باندې ګومارلي ول
چې په مجموعي توګه  114ورځې کار یې وکړ.

د سیګار کارمندانو د ویرجینیا په روسلین کې د افغانستان
د هنرونو او کلتور په کلني فسټیوال کې برخه واخیسته.
(د سیګار عکس چې جورج میلینډیز اخیستی دی)
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“زه الهم د افغانستان ملي دفاع امنیتي ځواک
( )ANDSFد اوږدې مودې دوام په اړه اندیښمن یم.
خالصه ،افغانستان نشي کولی د خپلو امنیتي ځواکونو
چارې سمبال کړي ـــ په ځانګړي توګه د هغوی په
اوسنۍ اندازې کې .پداسې حال کې چې د هغوی اوسنی
شمیر ته د ګواښ له کچې سره د سیالۍ کولو لپاره
اړتیا ده”.
ــــ د متحده ایاالتو اردو جنرال جان ایف .کمپبیل

سرچینه :د سنا د وسله وال خدماتو کمیټه ،د جنرال جان ایف .کمپبیل بیان ،د امریکا متحده ایاالت ،قوماندان ،د متحده ایاالتو ځواکونه – افغانستان ،په افغانستان کې د اوضاع په
اړه د سنا د وسله وال خدماتو کمیټې په وړاندې ،د اکتوبر .2015 ،6
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160

عکس په تېر مخ کې
د افغان ملي اردو د قل اردو قوماندان ډګر جنرال داود شاه وفادار ،کیڼ اړخ ته ،په سهیلي افغانستان کې د کلیدي اراضي
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روغبړ کوي( .د ډګرمن بیل کوپرنیل لخوا د قاطع مالتړ ماموریت عکس)
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ولسمشر اوباما د اکتوبر په  2015 ،15کې اعالن وکړ چې متحده ایاالت به د  2016کال په اوږدو کې
د افغانستان څخه د متحده ایاالتو د سرتیرو ایستل ودروي او په  2017کې د هغه د ولسمشرۍ دورې تر
پای ته رسیدو پورې به دې هیواد کې زرهاو عسکر پریږدي .ولسمشر اوباما وویل چې د متحده ایاالتو
ځواکونه به دلته خپلو دوه حساس ماموریتونو ته دوام ورکړي ـــ د افغان ځواکونو روزنه ،او د القاعدې
پروړاندې د تروریزم سره د مبارزې عملیاتو مالتړ کول.
د افغان دولت لپاره خورا لوی ماتې پدې ربع کې د طالبانو د لنډې مودې لپاره د سپتمبر په  28نیټه د
کندز ښار نیول و .دا په  2001کې د ایتالف ځواکونو د عملیاتو له پیل راهیسې په افغانستان کې د نوموړې
ډلې لومړی ځل و چې د یوه والیت مرکز نیسي .د افغانستان ملي دفاع او امنیت ځواکونه ( )ANDSFدوه
اونۍ وروسته نوموړی ښار د متحده ایاالتو ځواکونو د هوای مالتړ په شتون سره ونیو .په هرصورت،
دغه هوای بریدونو کې یو برید د بې پولې ډاکټرانو یو ځایی روغتون په نښه کړ چې د روغتیا کارمندانو
او ناروغانو پشمول پکې لږترلږه  22نفر ووژل شول .ولسمشر اوباما د بې پولې ډاکټرانو د سازمان رییس
څخه بخښنه وغوښتله او وې ویل چې متحده ایاالت به خپل د اردو طرزالعملونه له سره وارزوي .د متحده
ایاالتو ځواکونه – افغانستان ( )USFOR-Aاو د قاطع مالتړ ماموریت ( )RSقوماندان جنرال جان ایف.
کمپبیل د نوموړې پیښې په اړه د متحده ایاالتو بشپړو ،بې پرې او رڼې پلټنې ژمنه کړې .په هرصورت ،د
بې پولې ډاکټرانو رییس د ژنیوا کنوانسیون پر بنسټ د حقیقت موندلو ماموریت غوښتنې ته دوام ورکړی.
د سپتمبر په  ،5نړیوالو ډونرانو په کابل کې د افغان دولت چارواکو سره د مشر چارواکو دوهمې
ناستې ( )SOMلپاره وکتل ترڅو په ټوکیو کې په کال  2012کې د ډونرانو غونډې په ترڅ کې موافقت
شوي دوه اړخیز حساب ورکولو اقدامات له سره تازه کړي .له  41هیوادونو څخه استازي او  11نړیوالې
ادارې سره د افغان دولت وزیرانو او مشر چارواکو ،د افغان مدني ټولنې استازو او خصوصي سیکتور
په  SOMکې ګډون وکړ .د  SOMد پایلې په توګه ،د ټوکیو دوه اړخیز حساب ورکولو کاري چوکاټ
( )TMAFاوس د دوه اړخیز حساب ورکولو کاري چوکاټ له الرې په ځان بسیا ( )SMAFته اوښتی
دی .اوسمهال به  SMAFلږترلږه د اوسني دولت تر دورې پورې د افغان دولت او نړیوالې ټولنې
فعالیتونه الرښود کړي.
په تیره ربع کې له هیلو ډکو ګامونو سربیره ،د سولې او پخالینې هڅې هغه مهال په ټپه ودریدې چې
تایید شول د طالبانو مشر مال محمد عمر په کال  2013کې مړ شوی ،په تعقیب یې د طالبانو په مینځ کې
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د سپتمبر په  7ډیری وزیرانو او د دولت مهمو چارواکو په کابل کې یو مطبوعاتي کنفرانس په الره واچوو چې موخه
یې خلکو ته د  SOMد پایلو وړاندې کول و .په نوموړي کنفرانس کې له  60څخه ډیر دولتونه ،نړیوالې ادارې او نور د
افغانستان چارواکي سره راټول شوي ول ترڅو د ځان – بسیا په لور د دې هیواد پرمختګ وارزوي( .د یوناما عکس)

د واک پر سر داخلي شخړې رامینځته شوې او طالبانو په کابل ،کندز او نورو ځاینو بریدونه پیل کړل .د
سولې خبرې النورې د افغانستان او پاکستان ترمینځ دوه اړخیزو اړیکو د خرابوالي له امله پیچلې شوې،
سربیره پردې چې د جوالی په  7نیټه د خبرو پرمهال پاکستان د کوربه په توګه قوي رول درلود .لکه
څنګه چې جنرال کمپبیل په ګوته کړي“ ،د [افغانستان – پاکستان] اړیکو کې د مخ په لور هرو دوه ګامونو
په لړ کې ،بل ګام یې ظاهرآ په شا ځي”.
د افغانستان اقتصاد لکه څنګه چې نړیوال بانک وړاندوینه کړې وه په  2015کې ندی ښه شوی.
نړیوال بانک اوس واقعیی خالص داخلي تولیداتو ( )GDPوده  %1.9وړاندوینه کوي او ترمینځنۍ کچې
به وده یې ځنډنې وي .افغانستان د رکود سره مخ دی ،چې ممکن د نړیوالو سرتیرو کم شوي شتون او د
بهرنۍ مرستې د کچو راټیټیدلو له امله د غوښتنې یا تقاضا د کمیدو یوه پایله وي.
که څه هم د مالي کال  )FY) 1394لومړیو اته میاشتو کې داخلي عواید د مالي کال  1393ورته
دورې څخه شاوخوا  %13ډیرشوي ،او بشپړ مخارج پرځای پاتې دي ،د عوایدو او مخارجو ترمینځ د
پام وړ تشې ډکولو کې یوڅه پرمختګ شوی دی .تر دې دمه عوایدو د ټولټال مصرفي بودجې له نیمایی
( )%39څخه لږ تادیه کړي دي ،چې پاتې برخه یې د ډونرانو د مرستې لخوا پوښل شوې ده .د افغانستان
د مالیه وزارت ( )MOFد نیم کال بودجې یوې بیاکتنې په ګوته کړي دي چې د پراختیا بودجه کې چې
لوی پروژې تر پوښښ الندې راولي ،د ډونر د بالعوضه مرستو وروسته ،شاوخوا  165میلیون ډالر تشه
شتون لري .د بدلونونو له مخې دغه مالي تشه ډیریدی شي او یا هم کمیدی شي ،مګر افغانستان الهم د
وړاندوینې وړ راتلونکي لپاره د ډونر اساسي مرستې ته اړتیا لري.
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د بیا رغونې نوی وضعیت

ولسمشر اشرف غني په اکتوبر کې د افغانستان د تریاکو سره مبارزې نوې پالیسي ،د نشه ییز توکو د
عمل ملي پالن ( )NDAPد راتلونکي پنځه کلونو لپاره السلیک کړ .د امریکا متحده ایاالتو د افغانستان
د تریاکو سره مبارزې هڅو لپاره د  350میلیون ډالرو ژمنه کړې ،پشمول د پالن د پلي کولو او مالتړ.
په هرصورت ،په افغانستان کې د تریاکو سره مبارزې کوم ریکارډ چې د متحده ایاالتو لخوا تعقیبیږي
هڅونکی ندی .له  2002کال راهیسې د تریاکو سره مبارزې په برخه کې د متحده ایاالتو مصرفونه دمخه
له  8میلیارده ډالرو څخه ډیر شوي ،پداسې حال کې چې افغانستان الهم د نړۍ د اپیوم ترټولو لوی تولید
کونکی دی.
پدې ربع کې د ملګرو ملتونو د نشه ییز توکو او جرمونو سره د مبارزې ( )UNODCدفتر راپور
ورکړ چې پدې کال کې د تیر کال په پرتله د اپیومو تولید  %48کم شوی دی .دا کمیدل د پام وړ دي ،مګر
 UNODCخبرداری ورکوي چې د راپور ورکولو میتودولوژي یې د  2014او  2015ترمینځ توپیر
درلود ،چې ممکن “د بدلون پراخولی یې واقعي شمیرو څخه لوړ ښکاري”.
د  2015سپتمبر تر  30پورې ،له کال  2002راهیسې د افغانستان بیارغونې او هوساینې لپاره شاوخوا
 109.6میلیارد ډالر مختص شوي دي .لدغه ټولټال څخه نږدې  92.3میلیارده ډالر د بیارغونې اوه لوی
وجهي صندوقونو ته مختص شوي او شاوخوا  8.9میلیارده ډالر د احتمالي مصرف لپاره په لیکه کې
پاتې دي.
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د مالي وجوهو وضعیت

د مالي 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 سپتامبر تر  30پورې متحده ایاالتو د افغانستان د هوساینې او بیارغونې لپاره
شاوخوا  109.66میلیارده ډالر مختص کړي .دا ټولټال په الندې توګه تخصیص شوی:
• 65.04میلیارده ډالر د امنیت لپاره ( 4.43میلیارده ډالر د تریاکو سره مبارزې نوښتونو لپاره)
• 31.79میلیارده ډالر د حکومتولۍ او پرمختیا لپاره ( 3.96میلیارده ډالر د تریاکو سره مبارزې
نوښتونو لپاره)
• 2.92میلیارده ډالر د بشردوستانه مرستو لپاره
• 9.87میلیارده ډالر د ملکي عملیاتو لپاره
شکل  3.1د متحده ایاالتو لوی مالي وجوه ښیې چې دغه هڅو کې برخه اخیستې ده.
شکل 3.1

ﺩ ﺍﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎﻥ ﺑﻳﺎﺭﻏﻭﻧﯥ ﻫڅﻭ ﻟﭘﺎﺭﻩ ﺩ ﻣﺗﺣﺩﻩ ﺍﻳﺎﻻﺗﻭ ﻣﻼﺗړ ﮐﻭﻧﮑﯥ ﻣﺭﺳﺗﯥ

)ﻣﻳﻠﻳﺎﺭﺩﻭﻧﻪ ډﺍﻟﺭ(

ﺩ ﺗﻣﻭﻳﻝ ﺳﺭﭼﻳﻧﯥ )ټﻭﻟټﺎﻝ($109.62 :
ASFF

CERP

AIF

TFBSO

DOD CN

ESF

INCLE

ﻧﻭﺭې

$60.67

$3.68

$0.99

$0.82

$2.86

$18.60

$4.69

$17.32

ﺍﺩﺍﺭﻭ
ﺩ ﺩﻓﺎﻉ ﻭﺯﺍﺭﺕ
$69.02

USAID
$18.60

ﺩ ﺑﻬﺭﻧﻳﻭ ﭼﺎﺭﻭ
ﻭﺯﺍﺭﺕ
$4.69

ډﻳﺭی ﺍﺩﺍﺭﻭ ﺗﻪ
a
ﺗﻭﺿﻳﻊ ﺷﻭﻱ
$17.32

ﻳﺎﺩﻭﻧﻪ :ﺷﻣﻳﺭې ﻏﻳﺭ ﺍﻋﺷﺎﺭﻱ ﺷﻭﻱ ﺩﻱ.
a

ﭘﻪ 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،10/22/2009 ،10/8/2015 ،10/15/2015 ،10/16/2015 ،10/20/2015 ،
10/14/2009ﺍﻭ 10/1/2009؛ ﺩ ﺑﻬﺭﻧﻳﻭ ﭼﺎﺭﻭ ﻭﺯﺍﺭﺕ ،ﺩ ﺳﻳګﺎﺭ ﺩ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺗﻭ ﻏﻭښﺗﻧﯥ ﺗﻪ ځﻭﺍﺑﻭﻧﻪ،4/15/2015 ،10/13/2015 ،10/20/2015 ،
 ،10/5/2012 ،6/27/2013 ،4/15/2014ﺍﻭ 6/27/2012؛ ﺩ ﻣﺎﻟﻳﯥ ﻭﺯﺍﺭﺕ ،ﺩ ﺳﻳګﺎﺭ ﺩ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺗﻭ ﻏﻭښﺗﻧﯥ ﺗﻪ ځﻭﺍﺏ7/9/2015 ،؛ ،OMB
ﺩ 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 ،10/13/2015ﺍﻭ 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
ﻭﺿﻌﻳﺕ10/19/2015 "،؛ .Pub. L. Nos. 113-235, 113-76, 113-6, 112-74, 112-10, 111-212, 111-118
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د افغانستان د بیارغونې لپاره د متحده ایاالتو مرستې
INCLE

ESF

TFBSO DoD CN

USAID State

AIF

CERP

ASFF

DOD

د متحده ایاالتو اوه لوی صندوقونو ته چمتو
شوی مقدار له مالي کال  2002راهیسې په
افغانستان کې د بیارغونې ټولټال مرستې له
 %84.2ډیر (نږدې  92.31میلیارده ډالر)
ASFF
استازیتوب کوي .لدغه مقدار څخه نږدې %92.1
(نږدې  85.01میلیارده ډالر) مکلف شوي دي،
او نږدې ( %85.7نږدې  79.10میلیارده ډالر)
مصرف شوي دي .د مختص شوي DOD
مقدار د اټکل له
مخې شاوخوا  4.28میلیارده ډالر لدغو صندقونو نیټه
پای ته رسیدلې.

د  2015سپتمبر تر  30پورې ،په افغانستان کې د هوساینې او بیارغونې لپاره مجموعي
تخصیصات شاوخوا  109.62میلیارده ډالر کیږي ،لکه څنګه چې شکل  3.2کې ښودل شوي دي.
دا ټولټال د بیارغونې تمویل څلور لوی کټګوریو باندې تقسیم شوي دي :امنیت ،حکومتولي او
پرمختیا ،بشردوستانه ،او څارنه او عملیات .لدغه فنډونو څخه شاوخوا  8.40میلیارده ډالر د تریاکو
سره مبارزې نوښتونو مالتړ لپاره و چې دواړه ( 4.43میلیارده ډالر) او حکومتولي او پرمختیا
( 3.96میلیارده ډالر) کټګوریو کې شامل دي .د متحده ایاالتو تخصیصاتو په اړه بشپړ 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  6.35میلیارد 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  %64.7ډیر.

شکل 3.2

CERPﮐټګﻭﺭۍ ﻟﻪ ﻣﺧﯥ ﻣﺟﻣﻭﻋﻲ ﺗﺧﺻﻳﺻﺎﺕ
ﺩ  2015ﮐﺎﻝ ﺩ ﺳﭘﺗﻣﺑﺭ ﺗﺭ  30ﭘﻭﺭې ﺩ ﺗﻣﻭﻳﻝ

)ﻣﻳﻠﻳﺎﺭﺩﻭﻧﻪ ډﺍﻟﺭ(
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ﻣﻠﮑﻲ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ

2014

2015

ټﻭﻟټﺎﻝ

INCLE

ﻳﺎﺩﻭﻧﻪ :ﺷﻣﻳﺭې ګﺭﺩې )ﺻﺣﻳﺢ ﻋﺩﺩ( ﺷﻭﻱ 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 ﮐړﻱDOD .
ﺩ  FY 2013 ASFFڅﺧﻪ  178ﻣﻳﻠﻳﻭﻥ ډﺍﻟﺭ ﺑﻳﺎ ﭘﺭﻭګﺭﺍﻡ ﮐړﻱ Pub. L. No. 113-235 .ﺩ  FY 2014 ASFFڅﺧﻪ  764.38ﻣﻳﻠﻳﻭﻥ ډﺍﻟﺭ ﻓﺳﺦ ﮐړﻱ DOD .ﺩ  FY 2011 AIFڅﺧﻪ  101ﻣﻳﻠﻳﻭﻥ ډﺍﻟﺭ ﺍﻭ ﺩ  FY 2013 AIFڅﺧﻪ  179.5ﻣﻳﻠﻳﻭﻥ ډﺍﻟﺭ ﺍﻭ
ﺩ  FY 2014 AIFڅﺧﻪ  55ﻣﻳﻠﻳﻭﻥ ډﺍﻟﺭ  ESFﺗﻪ ﺩ  USAIDﻟﺧﻭﺍ ﭘﻠﻲ ﺷﻭﻱ ﺯﻳﺭﺑﻧﺎﻳﯽ ﭘﺭﻭژﻭ ﺗﻣﻭﻳﻝ ﻟﭘﺎﺭﻩ ﺍﻧﺗﻘﺎﻝ ﮐړﻝ.

State

ﺳﺭﭼﻳﻧﻪ ،DOD :ﺩ ﺳﻳګﺎﺭ ﺩ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺗﻭ ﻏﻭښﺗﻧﯥ ﺗﻪ ځﻭﺍﺑﻭﻧﻪ ،10/22/2012 ،10/14/2009 ،10/8/2009 ،10/8/2012 ،10/15/2015 ،10/16/2015 ،10/20/2015 ،ﺍﻭ 10/1/2009؛ ﺩ ﺑﻬﺭﻧﻳﻭ ﭼﺎﺭﻭ ﻭﺯﺍﺭﺕ ،ﺩ ﺳﻳګﺎﺭ ﺩ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺗﻭ ﻏﻭښﺗﻧﯥ
ﺗﻪ ځﻭﺍﺑﻭﻧﻪ ،10/5/2012 ،6/27/2013 ،4/15/2014 ،4/15/2015 ،10/13/2015 ،10/20/2015 ،ﺍﻭ 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 ،4/16/2015ﺍﻭ 1/4/2013؛  ،USAIDﺩ ﺳﻳګﺎﺭ ﺩ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺗﻭ ﻏﻭښﺗﻧﯥ ﺗﻪ ځﻭﺍﺑﻭﻧﻪ ،1/15/2010 ،10/15/2010 ،10/13/2015 ،ﺍﻭ 10/9/2009؛  ،DOJﺩ ﺳﻳګﺎﺭ ﺩ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺗﻭ ﻏﻭښﺗﻧﯥ ﺗﻪ ځﻭﺍﺑﻭﻧﻪ9/24/2015 ،
ﺍﻭ 7/7/2009؛  ،USDAﺩ ﺳﻳګﺎﺭ ﺩ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺗﻭ ﻏﻭښﺗﻧﯥ ﺗﻪ ځﻭﺍﺏ4/2009 ،؛ " ،DFASﺩ ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎﻝ ﺑﺭﻧﺎﻣﯥ ﺍﻭ ﻓﺭﻋﻲ ﺣﺳﺎﺑﻭﻧﻭ ﺳﭘﺗﻣﺑﺭ  2015ﻟﻪ ﻣﺧﯥ ﺩ  AR(M) 1002ﺗﺧﺻﻳﺹ ﻭﺿﻌﻳﺕ10/19/2015 "،؛ Pub. 12 L. Nos. 113-235, 113-76, 113-6,
.112-74, 112-10, 111-212, 111-118
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سر مفتش ویژه I

برای بازسازی افغانستان

د مالي وجوهو وضعیت

متحده ایاالت غواړي خپلې د پراختیا مرستې لږترلږه  %50د افغانستان دولت مستقیم بودجې
ته ورکړي 1.دا مرسته یا خو مستقیم د افغان دولت نهادونو ته ورکول کیږي یا د څو اړخیزو وجهي
صندوقونو له الرې چې دا هم د افغان دولت بودجه مالتړ کوي 2.له  2002راهیسې متحده ایاالتو د مستقیم
بودجې مرسته کې نږدې  9.59میلیارده ډالر چمتو کړي دي .پدې کې د افغان دولت وزارتونو او نهادونو
ته شاوخوا  5.52میلیارده ډالر او نږدې  4.07میلیارده ډالر درې څو ملیتي وجهي صندقونو ته شامل دي
ــ د نړیوال بانک د افغانستان بیارغونې وجهي صندوق ( ،)ARTFد ملګرو ملتونو د پراختیا برنامې
د قانون او عامه نظم وجهي صندوق ( )LOTFAاو د آسیا پراختیایی بانک د افغانستان د زیربنا وجهي
صندوق ( .)AITFجدول  3.1افغان دولت او څو اړخیز وجهي صندوقونو ته د متحده ایاالتو د مستقیم
بودجې مصرف شوي مرستې ښیې.

جدول 3.1

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

له دولت څخه دولت ته
د امریکا دفاع وزارت

$4,946

د بهرنیو چارو وزارت

92
485

USAID

څو اړخیزو وجهی صندوقونو ته
LOTFA

$1,527

ARTF

2.433

AITF

105

یادونه :شمیرې غیر اعشاري شوي دي .ارقام هغه مقدارونه په ګوته کوي چې
متحده ایاالتو د افغان دولت نهادونو او څو اړخیز وجهي صندوقونو ته د مستقیم
بودجې مرسته کې مصرف کړي دي .د  2015د سپتمبر تر  30پورې USAID
د دولت څخه دولت ته مرستې لپاره شاوخوا  1.3میلیارده ډالر مکلف کړي دي.
سرچینه ،DOD :د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب6/25/2015 ،؛
 ،USAIDد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب10/13/2015 ،؛ نړیوال
بانک ،ARTF ،د  2015اګست تر  22پورې د مالي وضعیت په اړه د اداره
کونکي راپور (د مالي کال  1394د  8مې میاشتې پای) ،مخ 5؛  ،UNDPد
سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.10/19/2015 ،

شکل 3.3

ﺩ ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎﻝ ،ﻣﻘﺩﺍﺭ ﺍﻭ ﮐټګﻭﺭﻱ ﻟﻪ ﻣﺧﯥ ﺗﺧﺻﻳﺻﺎﺕ
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ټﻭﻟټﺎﻝ

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 Pub. L. No. 113-6 .ﺩ  FY 2012 ASFFڅﺧﻪ  1ﻣﻳﻠﻳﺎﺭﺩ ډﺍﻟﺭ ﻓﺳﺦ ﮐړﻱ DOD .ﺩ FY 2013
 ASFFڅﺧﻪ  178ﻣﻳﻠﻳﻭﻥ ډﺍﻟﺭ ﺑﻳﺎ ﭘﺭﻭګﺭﺍﻡ ﮐړﻱ Pub. L. No. 113-235 .ﺩ  FY 2014 ASFFڅﺧﻪ  764.38ﻣﻳﻠﻳﻭﻥ ډﺍﻟﺭ ﻓﺳﺦ ﮐړﻱ DOD .ﺩ  FY 2011 AIFڅﺧﻪ  101ﻣﻳﻠﻳﻭﻥ ډﺍﻟﺭ ﺍﻭ ﺩ  FY 2013 AIFڅﺧﻪ  179.5ﻣﻳﻠﻳﻭﻥ ډﺍﻟﺭ ﺍﻭ ﺩ  FY 2014 AIFڅﺧﻪ  55ﻣﻳﻠﻳﻭﻥ
ډﺍﻟﺭ  ESFﺗﻪ ﺩ  USAIDﻟﺧﻭﺍ ﭘﻠﻲ ﺷﻭﻱ ﺯﻳﺭﺑﻧﺎﻳﯽ ﭘﺭﻭژﻭ ﺗﻣﻭﻳﻝ ﻟﭘﺎﺭﻩ ﺍﻧﺗﻘﺎﻝ ﮐړﻝ.
ﺳﺭﭼﻳﻧﻪ ،DOD :ﺩ ﺳﻳګﺎﺭ ﺩ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺗﻭ ﻏﻭښﺗﻧﯥ ﺗﻪ ځﻭﺍﺑﻭﻧﻪ ،10/14/2009 ،10/22/2012 ،10/8/2015 ،10/15/2015 ،10/16/2015 ،10/20/2015 ،ﺍﻭ 10/1/2009؛ ﺩ ﺑﻬﺭﻧﻳﻭ ﭼﺎﺭﻭ ﻭﺯﺍﺭﺕ ،ﺩ ﺳﻳګﺎﺭ ﺩ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺗﻭ ﻏﻭښﺗﻧﯥ ﺗﻪ ځﻭﺍﺑﻭﻧﻪ،
 ،10/5/2012 ،6/27/2013 ،4/15/2014 ،4/15/2015 ،10/13/2015 ،10/20/2015ﺍﻭ 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 ،
 7/19/2013 ،7/14/2014ﺍﻭ 1/4/2013؛  ،USAIDﺩ ﺳﻳګﺎﺭ ﺩ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺗﻭ ﻏﻭښﺗﻧﯥ ﺗﻪ ځﻭﺍﺑﻭﻧﻪ ،1/15/2010 ،10/15/2010 ،10/13/2015 ،ﺍﻭ 10/9/2009؛  ،DOJﺩ ﺳﻳګﺎﺭ ﺩ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺗﻭ ﻏﻭښﺗﻧﯥ ﺗﻪ ځﻭﺍﺑﻭﻧﻪ 9/24/2015 ،ﺍﻭ 7/7/2009؛
 ،USDAﺩ ﺳﻳګﺎﺭ ﺩ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺗﻭ ﻏﻭښﺗﻧﯥ ﺗﻪ ځﻭﺍﺏ4/2009 ،؛ " ،DFASﺩ ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎﻝ ﺑﺭﻧﺎﻣﯥ ﺍﻭ ﻓﺭﻋﻲ ﺣﺳﺎﺑﻭﻧﻭ ﺳﭘﺗﻣﺑﺭ  2015ﻟﻪ ﻣﺧﯥ ﺩ  AR(M) 1002ﺗﺧﺻﻳﺹ ﻭﺿﻌﻳﺕ10/19/2015 "،؛ Pub. L. Nos. 113-235, 113-76, 113-6, 112-74, 112-10,
.111-212, 111-118
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د مالي وجوهو وضعیت

د افغانستان د بیارغونې د تمویل لیکه

له  2002راهیسې کانګرس د افغانستان هوساینې او بیارغونې لپاره نږدې  109.62میلیارد ډالر
مختص کړي دي .لدغه مقدار څخه  92.31میلیارد ډالر ( )%84.2د بیارغونې اوه لوی فنډونو ته
مختص شوي و ،لکه څنګه چې جدول  3.3کې ښودل شوي.
جدول 3.3

شکل 3.4

ﺩ ﻣﺻﺭﻑ ﮐﻳﺩﻭ ﻟﭘﺎﺭﻩ ﭘﺎﺗﯥ
ﻣﺟﻣﻭﻋﻲ ﻣﻘﺩﺍﺭ

مختص شوي ،مکلف شوي او مصرف شوي مجموعي مقدارونه
مالي کلونه ( 2015–2002میلیاردونه ډالر)

)ﻣﻳﻠﻳﺎﺭﺩﻭﻧﻪ ډﺍﻟﺭ(

$60.67

$56.92

$55.79

$3.07

3,68

2,28

2,27

0,02

د افغانستان د زېربنا صندوق ()AIF

0,99

0,79

0,48

0,32

د افغانستان د امنیتی ځواکونو مالی صندوق
()FFSA

ټﻭﻟټﺎﻝ ﻣﺧﺗﺹ ﺷﻭﻱ$92.31 :
ﻧﻳټﻪ ﻳﯥ ﭘﺎی
ﺗﻪ ﺭﺳﻳﺩﻟﯥ
$4.28

مختص شوي

مکلف شوي

مصرف شوي

پاتې

د قوماندان د چټک غبرګون پروګرام ()PREC
ﭘﺎﺗﯥ
$8.93
ﻣﺻﺭﻑ ﺷﻭﻱ
$79.10

په افغانستان کې د سوداګرۍ او ثبات
د عملیاتو لپاره کاري ځواک ()TFBSO

0,82

0,76

0,64

0,12

د امریکا د دفاع وزارت د نشه ای توکو
د ممانعت او د نشه ای توکو پر ضد د
فعالیتونو صندوق ()DOD CN

2,86

2,86

2,86

0,00

18,60

17,06

13,54

4,36

د اقتصادي مالتړ صندوق()ESF
د نړیوال نشه ای توکو کنټرول او د قانون
حاکمیت ()INCLE
ټولټال  7لوی فنډونه

4,69
$92.31

د بیارغونې نور فنډونه

7,44

ملکي عملیات

9,87

ټولټال

4,33

3,54

1,05

$85.01

$79.10

$8.93

$109.62

یادونه :شمیرې غیر اعشاري شوي دي .پاتې مقدار د شاوخوا  4.3میلیارده ډالرو کمولو وروسته چې د مکلف کیدو دمخه یې نیټه پای ته رسیدلې ،د بیارغونې اوه
لوی صندوقونو ټولټال مصرف پوتانشیل ښیې .د  DOD CNمکلف شوي او مصرف شوي فنډونه د افغانستان لپاره مصرف کولو په موخه د اردو خدماتو او دفاع ادارو
ته لیږدول شوي مقدارونه منعکس کوي .ارقام تر دې نیټې پورې د لیږدونو ،فسخ او بیا پروګرام کولو فعالیت منعکس کوي.
سرچینه :سیګار ،د امریکا دفاع وزارت ،د بهرنیو چارو وزارت او  USAIDلخوا چمتو شوي د اړوند قانون جوړونې او درې میاشتني مکلفیت او مصرف معلوماتو
تحلیل.10/20/2015 ،

جدول 3.2

د مالي کال  2015مختص شوي مقدارونه
(میلیونونه ډالر)

مختص شوي
د افغانستان د امنیتی ځواکونو
مالی صندوق
د قوماندان د چټک غبرګون پروګرام

$4,109.33
10,00

د اقتصادي مالتړ صندوق

831,90

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

250,00

ټولټال لوی فنډونه

$5,201.23

د  2015سپتمبر تر  30پورې د بیارغونې اوه لوی فنډونو ته مختص شوي مقدار شاوخوا
 8.93میلیارده ډالر د ممکنه مصرف کیدو لپاره پاتې دي ،لکه څنګه چې په شکل  3.4کې ښودل شوي
دي .دا فنډونه به د  ANDSFروزلو ،تجهیز ،او پیاوړي کولو؛ د زیربنا لوی مقیاس روانو پروژو
لکه کومې چې د  AIFاو  ESFلخوا تمویل شوي ،بشپړول؛ د تریاکو تولید او قاچاق سره مبارزې؛
او د قانون حاکمیت لوړولو ،عدلي سیکتور قوي کولو او بشري حقونو هڅولو لپاره کارول کیږي.
د  2014د دسمبر په  16ولسمشر اوباما د مدغم او النور دوام لرونکي تخصیصاتو قانون 2015
السلیک کړ ،چې د پاتې مالي کال لپاره د متحده ایاالتو دولت تمویل کوي او اضافي  5.20میلیارده ډالر
د اوه لوی فنډونو څخه څلورو لپاره چمتو کوي ،لکه څنګه چې د حاشیه په  3.2جدول کې ښودل شوي
دي .د نوي پروژو لپاره  AIFاو  TFBSOهیڅ اضافي تمویل ندی ترالسه کړی .د  2015د سپتمبر تر 30
پورې د مالي کال  2015تمویل له  2.17میلیارده ډالرو څخه ډیر مکلف شوي او لدغه مقدار څخه د
 1.93میلیارده ډالرو څخه ډیر مصرف شوي دي .د دغه فعالیت نږدې ټوله برخه د  ASFFڅخه وه.

یادونه :شمیرې غیر اعشاري شوي دي ESF .د ) 653(aکانګرس مشورتي
پروسې په جریان کې له وړاندوینې شوې  900میلیون ډالرو څخه  831.9میلیون
ډالرو ته راکم کړی شو.
سرچینه ،DOD :د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب7/13/2015 ،؛
د بهرنیو چارو وزارت ،د سیګار د معلوماتو غوښتنو ته ځواب4/15/2015 ،
او 10/20/2015؛ .Pub. L. No. 113-235
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سر مفتش ویژه I

برای بازسازی افغانستان

د مالي وجوهو وضعیت

کانګرس د مالي کال  2013لپاره د بیارغونې اوه لوی وجهي صندقونو ته له  8.08میلیارده ډالرو
څخه ډیر مختص شوي دي د  2015د سپتمبر تر  30پورې لدغه مقدار څخه نږدې  1.88میلیارده ډالر
د ممکنه مصرف کولو لپاره پاتې دي ،لکه څنګه چې په جدول  3.4او شکل  3.5کې ښودل شوي دي.
جدول 3.4

شکل 3.5

ﺩ  2013ﻣﺎﻟﻲ ﺩ ﻣﺻﺭﻑ ﮐﻳﺩﻭ ﻟﭘﺎﺭﻩ
ﭘﺎﺗﯥ ﻣﻘﺩﺍﺭ )ﻣﻳﻠﻳﺎﺭﺩﻭﻧﻪ ډﺍﻟﺭ(

د مالي کال  2013مختص شوي ،مکلف شوي او مصرف شوي مقدارونه
(میلیونونه ډالر)

مختص شوي

مکلف شوي

مصرف شوي

$4,946.20

$4,802.34

$4,650.60

$151.74

200,00

42,07

37,24

4,84

د افغانستان د زېربنا صندوق

145,50

124,31

75,51

48,80

د افغانستان د امنیتی ځواکونو مالی صندوق
د قوماندان د چټک غبرګون پروګرام

پاتې

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

138,20

130,57

101,98

28,59

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

255,81

255,81

255,81

0,00

1.802,65

1.737,64

435,09

1.302,54

593,81

579,87

239,02

340,85

$8,082.17

$7,672.60

$5,795.25

$1,877.36

د اقتصادي مالتړ صندوق
د نشه ییزو توکو د کنټرول او د قانون د تنفیذ
نړیواله اداره
ټولټال  7لوی فنډونه

یادونه :شمیرې غیر اعشاري شوي دي .پاتې مقدار د شاوخوا  410میلیارده ډالرو کمولو وروسته چې د مکلف کیدو دمخه یې نیټه پای ته رسیدلې ،د بیارغونې اوه لوی
صندوقونو ټولټال مصرف پوتانشیل ښیې .د  DOD CNمکلف شوي او مصرف شوي فنډونه د افغانستان لپاره مصرف کولو په موخه د اردو خدماتو او دفاع ادارو ته
لیږدول شوي مقدارونه منعکس کوي .ارقام تر دې نیټې پورې د لیږدونو ،فسخ او بیا پروګرام کولو فعالیت منعکس کوي.
سرچینه :سیګار ،د امریکا دفاع وزارت ،د بهرنیو چارو وزارت او  USAIDلخوا چمتو شوي د اړوند قانون جوړونې او درې میاشتني مکلفیت او مصرف معلوماتو
تحلیل.10/20/2015 ،

ټﻭﻟټﺎﻝ ﻣﺧﺗﺹ ﺷﻭﻱ$8.08 :

ﺩ  2013ﻣﺎﻟﻲ ﺩ ﻣﺻﺭﻑ ﮐﻳﺩﻭ ﻟﭘﺎﺭﻩ
ﭘﺎﺗﯥ
ﭘﺎﺗﯥ ﻣﻘﺩﺍﺭ )ﻣﻳﻠﻳﺎﺭﺩﻭﻧﻪ ډﺍﻟﺭ(
$1.88
ﻣﺻﺭﻑ ﺷﻭﻱ
$5.80

ټﻭﻟټﺎﻝ ﻣﺧﺗﺹ ﺷﻭﻱ$8.08 :
ﻧﻳټﻪ ﻳﯥ
ﺗﻳﺭﻩ ﺷﻭې
$0.41
ﺩ  2014ﻣﺎﻟﻲ ﺩ ﭘﺎﺗﯥ
ﻣﺻﺭﻑ ﮐﻳﺩﻭ ﻟﭘﺎﺭﻩ
$1.88
ﭘﺎﺗﯥ ﻣﻘﺩﺍﺭ )ﻣﻳﻠﻳﺎﺭﺩﻭﻧﻪ ډﺍﻟﺭ(

ﻣﺻﺭﻑ ﺷﻭﻱ
$5.80

کانګرس د مالي کال  2014لپاره د بیارغونې اوه لوی صندوقونو ته نږدې  5.63میلیارده ډالر
مختص کړي دي .د  2015د سپتمبر تر  30پورې لدغه مقدار څخه نږدې  1.49میلیارده ډالر د ممکنه
مصرف کولو لپاره پاتې دي ،لکه څنګه چې په جدول  3.5او شکل  3.6کې ښودل شوي دي.
جدول 3.5

شکل 3.6

(میلیونونه ډالر)

مختص شوي

مکلف شوي

مصرف شوي

پاتې

$3,962.34

$3,962.34

$3,666.04

$296.31

30,00

6,62

6,44

0,19

د افغانستان د زېربنا صندوق

144,00

132,91

3,87

129,04

د افغانستان د امنیتی ځواکونو مالی صندوق
د قوماندان د چټک غبرګون پروګرام
په افغانستان کې د سوداګرۍ او ثبات د عملیاتو
له پاره وظیفوي ځواک

122,24

106,82

84,92

21,90

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

238,96

238,96

238,96

0,00

د اقتصادي مالتړ صندوق

907,00

836,13

1,16

834,96

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

225,00

224,75

19,79

204,96

$5,629.54

$5,508.53

$4,021.17

$1,487.36

یادونه :شمیرې غیر اعشاري شوي دي .پاتې مقدار د شاوخوا  121میلیارده ډالرو کمولو وروسته چې د مکلف کیدو دمخه یې نیټه پای ته رسیدلې ،د بیارغونې اوه
لوی صندوقونو ټولټال مصرف پوتانشیل ښیې .د  DOD CNمکلف شوي او مصرف شوي فنډونه د افغانستان لپاره مصرف کولو په موخه د اردو خدماتو او دفاع
ادارو ته لیږدول شوي مقدارونه منعکس کوي .ارقام تر دې نیټې پورې د لیږدونو ،فسخ او بیا پروګرام کولو فعالیت منعکس کوي.
سرچینه :سیګار ،د امریکا دفاع وزارت ،د بهرنیو چارو وزارت او  USAIDلخوا چمتو شوي د اړوند قانون جوړونې او درې میاشتني مکلفیت او مصرف معلوماتو
تحلیل.10/20/2015 ،

 30اکتوبر2015 ،

ﻧﻳټﻪ ﻳﯥ
ﺗﻳﺭﻩ ﺷﻭې
$0.41

ﺩ  2014ﻣﺎﻟﻲ ﺩ ﻣﺻﺭﻑ ﮐﻳﺩﻭ ﻟﭘﺎﺭﻩ
ډﺍﻟﺭ(
ﭘﺎﺗﯥ ﻣﻘﺩﺍﺭ )ﻣﻳﻠﻳﺎﺭﺩﻭﻧﻪ
ﭘﺎﺗﯥ

د مالي کال  2014مختص شوي ،مکلف شوي او مصرف شوي مقدارونه

گزارش برای کانگرس ایاالت متحده I

ټﻭﻟټﺎﻝ ﻣﺧﺗﺹ ﺷﻭﻱ$5.63 :

73

$1.49

ﻣﺻﺭﻑ ﺷﻭﻱ
$4.02

ټﻭﻟټﺎﻝ ﻣﺧﺗﺹ ﺷﻭﻱ$5.63 :

ﻧﻳټﻪ ﻳﯥ
ﺗﻳﺭﻩ ﺷﻭې
$0.12

ﭘﺎﺗﯥ
$1.49
ﻧﻳټﻪ ﻳﯥ
ﺗﻳﺭﻩ ﺷﻭې
$0.12

ﻣﺻﺭﻑ ﺷﻭﻱ
$4.02

INCLE

ESF

TFBSO DoD CN

USAID State

AIF

CERP

ASFF

د مالي وجوهو وضعیت

DOD

د افغانستان د امنیتی ځواکونو مالی صندوق

ASFF

DOD

د  ASFFفنډونو ترمینالوژي
د امریکا دفاع وزارت لخوا د  ASFFمختص شوي،
مکلف شوي یا مصرف شوي فنډونه
تخصیصات :د ژمنو لپاره ټولټال شته پیسېCERP

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
4
چارې 3.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
5
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 6.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 7.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
8
 1.77میلیارد ډالرو څخه ډیر شوي ،او مجموعي مصرفونه نږدې  2.31میلیارد 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(

)ﻣﻳﻠﻳﺎﺭﺩﻭﻧﻪ ډﺍﻟﺭ(

DOD

ESF

$12.0

$80

$9.0

$60

USAID

INCLE

$6.0

$40

$3.0

$20

ﻣﺧﺗﺹ ﺷﻭﻱ
$60.67
ﻣﮑﻠﻑ ﺷﻭﻱ
$56.92

ﻣﺧﺗﺹ ﺷﻭﻱ
$60.67
ﻣﮑﻠﻑ ﺷﻭﻱ
$55.15

ﻣﺻﺭﻑ ﺷﻭﻱ
$55.79

ﻣﺻﺭﻑ ﺷﻭﻱ
$53.48

State
$0.0
AIF

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

$0

ﺩ  2015ﺩ ﺟﻭﻥ ﺗﺭ 30
ﭘﻭﺭې

ﺩ  2015ﺩ ﺳﭘﺗﻣﺑﺭ ﺗﺭ 30
ﭘﻭﺭې

ﻳﺎﺩﻭﻧﻪ :ﺷﻣﻳﺭې ﻏﻳﺭ ﺍﻋﺷﺎﺭﻱ ﺷﻭﻱ ﺩﻱ.
 aﺩ ﺍﻣﺭﻳﮑﺎ ﺩﻓﺎﻉ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺩ  1 FY 2011 ASFFﻣﻳﻠﻳﺎﺭﺩ ډﺍﻟﺭ ﺑﻳﺎﭘﺭﻭګﺭﺍﻡ ﮐړﻱ ﺩﻱ.
 bﺩ ﺍﻣﺭﻳﮑﺎ ﺩﻓﺎﻉ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺩ  1 FY 2012 ASFFﻣﻳﻠﻳﺎﺭﺩ ډﺍﻟﺭ ﺑﻳﺎ ﭘﺭﻭګﺭﺍﻡ ﮐړﻱ ﺩﻱ؛ ﻧﻭﺭ  1ﻣﻳﻠﻳﺎﺭﺩ ډﺍﻟﺭ ﭘﻪ .Pub. L. No. 113-6

DOD

 cﺩ ﺍﻣﺭﻳﮑﺎ ﺩﻓﺎﻉ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺩ  178 FY 2013 ASFFﻣﻳﻠﻳﻭﻥ ډﺍﻟﺭ ﺑﻳﺎﭘﺭﻭګﺭﺍﻡ ﮐړﻱ ﺩﻱ.
 dﺩ  764.38 FY 2014 ASFFﻣﻳﻠﻳﻭﻥ ډﺍﻟﺭ ﭘﻪ .Pub. L. No. 113-235
ﺳﺭﭼﻳﻧﻪ" ،DFAS :ﺩ ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎﻝ ﺑﺭﻧﺎﻣﯥ ﺍﻭ ﻓﺭﻋﻲ ﺣﺳﺎﺑﻭﻧﻭ ﺳﭘﺗﻣﺑﺭ  2015ﻟﻪ ﻣﺧﯥ ﺩ  AR(M) 1002ﺗﺧﺻﻳﺹ ﻭﺿﻌﻳﺕ10/19/2015 "،؛ " ،DFASﺩ ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎﻝ ﺑﺭﻧﺎﻣﯥ ﺍﻭ ﻓﺭﻋﻲ
ﺣﺳﺎﺑﻭﻧﻭ ﻣﺎﺭچ  2015ﻟﻪ ﻣﺧﯥ ﺩ  AR(M) 1002ﺗﺧﺻﻳﺹ ﻭﺿﻌﻳﺕ7/17/2015 "،؛ .Pub. L. Nos. 113-235, 113-76, 113-6
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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 ډلې :د هر اختصاص یا فنډ
حساب اړوند کټګورۍ چې د اختصاص یا فنډ
په واسطه تمویل شوي موخې ،پروژې یا د
فعالیتونو ډولونه 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 9.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
10
اړتیا چې له  100میلیون ډالرو ډیر وي.
د  2015د سپتمبر تر  30پورې د امریکا دفاع وزارت د  ANDSFنوښتونو لپاره نږدې
 55.79میلیارده ډالر مصرف کړي دي .لدغه مقدار څخه نږدې  37.34میلیارده ډالر د  ANAلپاره،
او نږدې  18.06میلیارده ډالر د  ANPلپاره مصرف شوي دي؛ پاتې  392.25میلیون ډالر اړوند
11
فعالیتونو ته لیږدول شوي دي.
لکه څنګه چې شکل  3.9کې ښودل شوي دي ،د وجوهو ترټولو لویه برخه د  ANAلپاره مصرف
شوې دی ـــ نږدې  15.36میلیارده ډالر ــ د  ANAځواکونو پیاوړتیا مالتړ کړی دی .د  ANPلپاره
مصرف شوي فنډونو څخه ترټولو ډیره برخه ــ له  7.37میلیارده ډالرو څخه ډیر ــ هم د  ANPځواکونو
12
پیاوړتیا مالتړ کړی دی ،لکه څنګه چې په شکل  3.10کې ښودل شوي دي.

د فرعي فعالیت ډلې :محاسباتي ډلې چې امري
مصرفونه د فعالیت برخو ته تقسیموي

شکل 3.9

شکل 3.10

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

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

)ﻣﻳﻠﻳﺎﺭﺩﻭﻧﻪ ډﺍﻟﺭ(

)ﻣﻳﻠﻳﺎﺭﺩﻭﻧﻪ ډﺍﻟﺭ(

ټﻭﻟټﺎﻝ$18.06 :

ټﻭﻟټﺎﻝ$37.34 :
ﺯﻳﺭﺑﻧﺎ
$5.65

ﺗﺟﻬﻳﺯﺍﺕ ﺍﻭ
ټﺭﺍﻧﺳﭘﻭﺭټﻳﺷﻥ
$12.74

ﺭﻭﺯﻧﻪ ﺍﻭ
ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ
$3.59

ﭘﻳﺎﻭړﺗﻳﺎ
$15.36

ﺯﻳﺭﺑﻧﺎ
$2.97

ﺗﺟﻬﻳﺯﺍﺕ ﺍﻭ
ټﺭﺍﻧﺳﭘﻭﺭټﻳﺷﻥ
$4.10

ﺭﻭﺯﻧﻪ ﺍﻭ
ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ
$3.62

ﭘﻳﺎﻭړﺗﻳﺎ
$7.37

ﻳﺎﺩﻭﻧﻪ :ﺷﻣﻳﺭې ﻏﻳﺭ ﺍﻋﺷﺎﺭﻱ ﺷﻭﻱ ﺩﻱ.
ﺳﺭﭼﻳﻧﻪ" ،DFAS :ﺩ ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎﻝ ﺑﺭﻧﺎﻣﯥ ﺍﻭ ﻓﺭﻋﻲ ﺣﺳﺎﺑﻭﻧﻭ ﺳﭘﺗﻣﺑﺭ  2015ﻟﻪ ﻣﺧﯥ ﺩ  AR(M) 1002ﺗﺧﺻﻳﺹ ﻭﺿﻌﻳﺕ7/17/2015 "،؛
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سرچینه ،DOD :منول  7110.1-Mد امریکا د دفاع وزارت د بودجې الرښود منول،
په  9/28/2009تکثیر شوی؛ د نوي څانګه ،د روغتیا تسهیالتو آمر السي جزوه،
مخ  ،5په  10/2/2009تکثیر شوی.

ASFF

د مالي وجوهو وضعیت

DOD

د قوماندان د چټک غبرګون پروګرام

CERP

DOD

د  CERPد فنډونو ترمینالوژي
د امریکا دفاع وزارت لخوا د  CERPمختص شوي،
مکلف شوي یا مصرف شوي فنډونه
DOD CN

تخصیصات :د ژمنو لپاره ټولټال شته پیسې
مکلفیتونه :د پیسو د تادیه کولو لپاره ژمنې
DOD
مصرفونه :هغه پیسې چې مصرف شوي
سرچینه ،DOD :د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.4/14/2010 ،

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
14
شوی وي 13.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 15.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 سپتامبر تر  30پورې نږدې  2.27میلیارد ډالر مصرف شوي دي 16.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.
شکل 3.11

ﺩ ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎﻝ ﻟﻪ ﻣﺧﯥ ﺩ  CERPﺗﺧﺻﻳﺻﺎﺕ
)ﻣﻳﻠﻳﻭﻧﻭﻧﻪ ډﺍﻟﺭ(

ESF

$1,000

شکل 3.12

ﺩ  CERPﻣﺭﺳﺗﯥ ،ﻣﺟﻣﻭﻋﻲ ﭘﺭﺗﻠﻪ

)ﻣﻳﻠﻳﻭﻧﻭﻧﻪ ډﺍﻟﺭ(

$4.0

USAID

$3.6

ﻣﺧﺗﺹ ﺷﻭﻱ
$3.68

ﻣﺧﺗﺹ ﺷﻭﻱ
$3.68

$3.2

$800

$2.8
INCLE

$2.4

$600

$2.0

State

ﻣﮑﻠﻑ ﺷﻭﻱ
$2.28
ﻣﺻﺭﻑ ﺷﻭﻱ
$2.27

ﻣﮑﻠﻑ ﺷﻭﻱ
$2.28
ﻣﺻﺭﻑ ﺷﻭﻱ
$2.27

$1.6

$400

$1.2
AIF

$0.8

$200

$0.4
DOD

$0

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

$0.0

ﺩ  2015ﺩ ﺟﻭﻥ ﺗﺭ  30ﭘﻭﺭې ﺩ  2015ﺩ ﺳﭘﺗﻣﺑﺭ ﺗﺭ  30ﭘﻭﺭې

ﻳﺎﺩﻭﻧﻪ :ﺷﻣﻳﺭې ﻏﻳﺭ ﺍﻋﺷﺎﺭﻱ ﺷﻭﻱ ﺩﻱ .ﭘﻪ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺗﻭ ﮐﯥ ﻣﻣﮑﻥ ﺩ ﺍﺩﺍﺭﻭ ﺗﺭﻣﻳﻧځ ﺍﻧﺗﻘﺎﻻﺕ ﺷﺎﻣﻝ ﻭﻱ.
ﺳﺭﭼﻳﻧﻪ :ﺩ ﺍﻣﺭﻳﮑﺎ ﺩﻓﺎﻉ ﻭﺯﺍﺭﺕ ،ﺩ ﺳﻳګﺎﺭ ﺩ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺗﻭ ﻏﻭښﺗﻧﻭ ﺗﻪ ځﻭﺍﺑﻭﻧﻪ 10/20/2015 ،ﺍﻭ 7/17/2015؛  ،OMBﺩ ﺳﻳګﺎﺭ ﺩ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺗﻭ ﻏﻭښﺗﻧﯥ ﺗﻪ ځﻭﺍﺏ1/4/2013 ،؛
.Pub. L. Nos. 113-235, 113-76, 113-6, 112-74, 112-10
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INCLE

State

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
17
نوموړې پروژه څنګه په افغانستان کې د ترهګرۍ سره مبارزې ستراتیژي مالتړ کوي.
 AIFپه مجموعي ډول له  1.32میلیارده ډالرو تخصیصات ترالسه کړي دي؛ په هرصورت،
لدغه فنډونو څخه  335.50میلیون ډالر د  USAIDد بریښنا انتقال لینونو پروژو لپاره د اقتصادي
مالتړ صندوق ( )ESFته لیږدول شوي ،چې په  AIFکې پاتې مجموعي مقدار  988.50میلیون ډالرو
ته رسیږي 18.شکل  3.13د مالي کال له مخې د  AIFتخصیصات ښیې.
د  2015سپتمبر تر  30پورې د  AIFټولټال تمویل نږدې  793.18میلیون ډالر مکلف شوي دي.
که څه هم  AIFبه اضافي تمویل السته نه راوړي ،خو د  AIFډیری پروژې الهم د پرمختګ په حال کې
دي ـــ د  AIFمکلف شوي فنډونو  %40او تر  %99پورې فنډونه چې  ESFته لیږدول شوي د مصرف
کیدو لپاره پاتې دي 19.د  AIFفنډونو یوازې  475.87میلیون ډالر مصرف شوي دي ،لکه څنګه چې
شکل  3.14کې ښودل شوي دي.
شکل 3.13

شکل 3.14

ﺩ ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎﻝ ﻟﻪ ﻣﺧﯥ ﺩ  AIFﺗﺧﺻﻳﺻﺎﺕ

ﺩ  AIFﻣﺭﺳﺗﯥ ،ﻣﺟﻣﻭﻋﻲ ﭘﺭﺗﻠﻪ

$800

$1,200

$600

$900

$400

$600

$200

$300

)ﻣﻳﻠﻳﻭﻧﻭﻧﻪ ډﺍﻟﺭ(

)ﻣﻳﻠﻳﻭﻧﻭﻧﻪ ډﺍﻟﺭ(

ﻣﺧﺗﺹ ﺷﻭﻱ
$1,043.50
ﻣﮑﻠﻑ ﺷﻭﻱ
$840.03

ﻣﺻﺭﻑ ﺷﻭﻱ
$425.82

$0

2011a

2012

2013b

2014c

$0

ﺩ  2015ﺩ ﺟﻭﻥ ﺗﺭ 30
ﭘﻭﺭې

ﻣﺧﺗﺹ ﺷﻭﻱ
$988.50
ﻣﮑﻠﻑ ﺷﻭﻱ
$793.18

ﻣﺻﺭﻑ ﺷﻭﻱ
$475.87

ﺩ  2015ﺩ ﺳﭘﺗﻣﺑﺭ ﺗﺭ 30
ﭘﻭﺭې

ﻳﺎﺩﻭﻧﻪ :ﺷﻣﻳﺭې ګﺭﺩې ﺷﻭﻱ ﺩﻱ .ﻟﻪ  AIFڅﺧﻪ  ESFﺗﻪ ﺩ  55ﻣﻳﻠﻳﻭﻥ ډﺍﻟﺭﻭ ﺍﻧﺗﻘﺎﻝ ﭘﻪ ﺗﻳﺭﻩ ﺭﺑﻊ ﮐﯥ ﺭﺍﭘﻭﺭ ﻭﺭﮐړﻝ ﺷﻭﻱ څﺧﻪ ﺩ ټﻳټ ﻣﺧﺗﺹ ﺷﻭﻱ ﻣﻘﺩﺍﺭ ﭘﺎﻳﻠﻪ ﺩﺭﻟﻭﺩﻟﻪ .ﺗﺎﺯﻩ
ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﭘﻪ ﺗﻳﺭﻩ ﺭﺑﻊ ﮐﯥ ﺭﺍﭘﻭﺭ ﻭﺭﮐړﻝ ﺷﻭﻱ څﺧﻪ ﺩ ټﻳټ ﻣﮑﻠﻑ ﺷﻭﻱ ﻣﻘﺩﺍﺭ ﭘﺎﻳﻠﻪ ﺩﺭﻟﻭﺩﻟﻪ .ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺩ  AIFڅﺧﻪ ﺩ  USAIDﺍﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﻣﻼﺗړ ﺻﻧﺩﻭﻕ ﺗﻪ ﻻﻧﺩې ﺍﻧﺗﻘﺎﻻﺕ
ﭘﻪ ګﻭﺗﻪ ﮐﻭﻱ 101 :ﻣﻳﻠﻳﻭﻥ ډﺍﻟﺭ ﺩ ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎﻝ  2011ﻟﭘﺎﺭﻩ 179.5 ،ﻣﻳﻠﻳﻭﻥ ډﺍﻟﺭ ﺩ ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎﻝ  2013ﻟﭘﺎﺭﻩ ،ﺍﻭ  55ﻣﻳﻠﻳﻭﻥ ډﺍﻟﺭ ﺩ ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎﻝ  2014ﻟﭘﺎﺭﻩ.
ﺳﺭﭼﻳﻧﻪ" ،DFAS :ﺩ ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎﻝ ﺑﺭﻧﺎﻣﯥ ﺍﻭ ﻓﺭﻋﻲ ﺣﺳﺎﺑﻭﻧﻭ ﺳﭘﺗﻣﺑﺭ  2015ﻟﻪ ﻣﺧﯥ ﺩ  AR(M) 1002ﺗﺧﺻﻳﺹ ﻭﺿﻌﻳﺕ10/19/2015 "،؛ " ،DFASﺩ ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎﻝ ﺑﺭﻧﺎﻣﯥ
ﺍﻭ ﻓﺭﻋﻲ ﺣﺳﺎﺑﻭﻧﻭ ﺟﻭﻥ  2015ﻟﻪ ﻣﺧﯥ ﺩ  AR(M) 1002ﺗﺧﺻﻳﺹ ﻭﺿﻌﻳﺕ7/17/2015 "،؛ .Pub. L. Nos. 113-76, 113-6, 112-74, 112-10
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AIF

DOD

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

State

د مالي وجوهو وضعیت
AIF

DOD

په افغانستان کې د سوداګرۍ او ثبات د عملیاتو لپاره کاري ځواک

TFBSO

DOD

د  TFBSOد فنډونو ترمینالوژي
د امریکا دفاع وزارت لخوا د  TFBSOمختص شوي،
مکلف شوي یا مصرف شوي فنډونه
تخصیصات :د ژمنو لپاره ټولټال شته پیسې
مکلفیتونه :د پیسو د تادیه کولو لپاره ژمنې
مصرفونه :هغه پیسې چې مصرف شوي
سرچینه ،DOD :د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.4/13/2010 ،

په  2010کې ،په افغانستان کې د سوداګرۍ او ثبات د عملیاتو لپاره کاري ځواک ()TFBSO
په 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 TFBSO
صالحیتونه د  2014د دسمبر په  31پای ته ورسیدل او  TFBSOخپل عملیات د  2015د مارچ په 31
ودرول .د  TFBSOپروژو کې د خصوصي پانګوونې اسانولو ،صنعتي پراختیا ،د بانکي او مالي سیستم
20
پراختیا ،کرنیزې تنوع او 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 21.د  2015د سپتامبر تر 30
اوږدو پورې ،له  2009مالي کال راهیسې د  TFBSOلپاره له  822.85میلیون ډالرو څخه ډیر مختص
شوي دي .له دغه مقدار څخه له  758.79میلیون ډالرو څخه ډیر مکلف شوي دي او له  638.54میلیون
ډالرو څخه ډیر مصرف شوي دي 22.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 3.16

ﺩ  TFBSOﻣﺭﺳﺗﯥ ،ﻣﺟﻣﻭﻋﻲ ﭘﺭﺗﻠﻪ

ﺩ ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎﻝ ﻟﻪ ﻣﺧﯥ ﺩ  TFBSOﺗﺧﺻﻳﺻﺎﺕ

$250

$1,000

$200

$800

$150

$600

$100

$400

$50

$200

)ﻣﻳﻠﻳﻭﻧﻭﻧﻪ ډﺍﻟﺭ(

$0

2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

)ﻣﻳﻠﻳﻭﻧﻭﻧﻪ ډﺍﻟﺭ(

$0

ﻣﺧﺗﺹ ﺷﻭﻱ
$822.85

ﻣﺧﺗﺹ ﺷﻭﻱ
$822.85
ﻣﮑﻠﻑ ﺷﻭﻱ
$765.78

ﻣﮑﻠﻑ ﺷﻭﻱ
$758.79
ﻣﺻﺭﻑ ﺷﻭﻱ
$638.54

ﻣﺻﺭﻑ ﺷﻭﻱ
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ﺩ  2015ﺩ ﺟﻭﻥ ﺗﺭ 30
ﭘﻭﺭې

ﺩ  2015ﺩ ﺳﭘﺗﻣﺑﺭ ﺗﺭ 30
ﭘﻭﺭې

ﻳﺎﺩﻭﻧﻪ :ﺷﻣﻳﺭې ﻏﻳﺭ ﺍﻋﺷﺎﺭﻱ ﺷﻭﻱ ﺩﻱ .ﺗﺎﺯﻩ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﭘﻪ ﺗﻳﺭ ﺭﺑﻊ ﮐﯥ ﺩ ﺭﺍﭘﻭﺭ ﻭﺭﮐړﻝ ﺷﻭﻱ ﻣﮑﻠﻔﻳﺕ ﺭﻗﻡ څﺧﻪ ﺩ ټﻳټ ﭘﺎﻳﻠﻪ ﺩﺭﻟﻭﺩﻩ .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 ،10/16/2015 ،ﺍﻭ 10/4/2011؛ Pub. L. Nos. 113-76, 113-6,
.112-74, 112-10
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سر مفتش ویژه I

برای بازسازی افغانستان

DOD

د مالي 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
23
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
تعقیبوي .د امریکا دفاع وزارت د افغانستان لپاره د  DOD CNحسابونه د هر مالي کال لپاره د
24
یووستوي رقم په توګه راپور کړي دي.
په تیره ربع کې ،د امریکا دفاع وزارت راپور ورکړ چې د  2015مالي کال لپاره د DOD CN
مختص شوي فنډونه به په دې مالي کال کې د عملیاتي اړتیاو په برخه کې د پام وړ کمښت له امله اجرا نشي.
دا فنډونه د امریکا دفاع وزارت نودو اړتیاو تمویل لپاره له سره برنامه شوي دي .د بیا برنامه کولو فعالیت
د  DOD CNلپاره مجموعي تخصیصات  2.86میلیارده ډالرو ته راټیټ کړي ،چې ټول د  2015د سپتمبر
تر  30پورې د  DOD CNپروژو لپاره د اردو خدماتو او دفاع ادارو ته لیږدول شوي دي 25.شکل 3.17
د مالي کال له مخې د  DOD CNتخصیصات ښیې ،او شکل  3.18د  DOD CN CTAڅخه د مختص
شوي او لیږدول شوي مقدارونو مجموعه او پرتله ښیې.
شکل 3.17

شکل 3.18

ﺩ ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎﻝ ﻟﻪ ﻣﺧﯥ ﺩ  DOD CNﺗﺧﺻﻳﺻﺎﺕ

ﺩ  DOD CNﻣﺭﺳﺗﯥ ،ﻣﺟﻣﻭﻋﻲ ﭘﺭﺗﻠﻪ
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د  DOD CNد فنډونو ترمینالوژي
د امریکا دفاع وزارت لخوا د  DOD CNمختص شوي،
مکلف شوي یا مصرف شوي فنډونه
ESF

تخصیصات :د ژمنو لپاره ټولټال شته پیسې
مکلفیتونه :د پیسو د تادیه کولو لپاره ژمنې
 USAIDچې مصرف شوي
مصرفونه :هغه پیسې
سرچینه ،DOD :د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.4/13/2010 ،
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ﺩ  2015ﺩ ﺟﻭﻥ ﺗﺭ 30
ﭘﻭﺭې

ﺩ  2015ﺩ ﺳﭘﺗﻣﺑﺭ ﺗﺭ 30
ﭘﻭﺭې

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 ﺍﻣﺭﻳﮑﺎ ﺩﻓﺎﻉ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺩ ﺍﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎﻥ ځﺎﻧګړﻱ ﻣﺎﻣﻭﺭﻳﺕ ﻭﺯﺭ ﭼﯥ ﺩ  DOD CNﭘﺭځﺎی ﺩ  ASSFڅﺧﻪ ﺗﻣﻭﻳﻠﻳږﻱ ،ﻟﭘﺎﺭﻩ ډﻳﺭی ﺍړﺗﻳﺎﻭ ﻟﻪ ﺍﻣﻠﻪ ﺩ  DOD CNﺩ  2015ﻣﺎﻟﻲ
ﮐﺎﻝ څﺧﻪ  125.13ﻣﻳﻠﻳﻭﻥ ډﺍﻟﺭ ﺑﻳﺎ ﭘﺭﻭګﺭﺍﻡ ﮐړﻝ.
 aﺩ ﺍﻣﺭﻳﮑﺎ ﺩﻓﺎﻉ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺩ ﻣﮑﻠﻔﻳﺕ ﺍﻭ ﻣﺻﺭﻑ ﻟﭘﺎﺭﻩ ټﻭﻝ ﻓﻧډﻭﻧﻪ ﻧﻅﺎﻣﻲ ﺧﺩﻣﺎﺗﻭ ﺍﻭ ﺩ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺩﺍﺭﻭ ﺗﻪ ﺑﻳﺎ ﭘﺭﻭګﺭﺍﻣﻭﻱ.
ﺳﺭﭼﻳﻧﻪ ،DOD :ﺩ ﺳﻳګﺎﺭ ﺩ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺗﻭ ﻏﻭښﺗﻧﯥ ﺗﻪ ځﻭﺍﺑﻭﻧﻪ 10/8/2009 ،ﺍﻭ  OSD 7/13/2009ﻣﺣﺎﺳﺏ :15-23 PA ،ﺩ ﻋﺎﻣﻪ  (Omnibus) 2015ﺩ ﺗﺻﻭﻳﺏ
ﺩﻣﺧﻪ ﻏﻭښﺗﻧﻪ ،6/30/2015 ،ﻣﺦ .42
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DOD

د مالي وجوهو وضعیت
DOD CN

DOD

د اقتصادي مالتړ صندوق

ESF

USAID

د  ESFد فنډونو ترمینالوژي
د  USAIDلخوا د  ESFمختص شوي ،مکلف شوي یا
مصرف شوي فنډونه
INCLE

تخصیصات :د ژمنو لپاره ټولټال شته پیسې
مکلفیتونه :د پیسو د تادیه کولو لپاره ژمنې
State

مصرفونه :هغه پیسې چې مصرف شوي

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
26
لپاره د اغیزناک ،د السرسي وړ ،خپلواک حقوقي/قانوني سیستمونو رامینځته کولو کې مرسته کوي.
 ESFته د مالي کال  2015لپاره  831.90میلیون ډالر مختص شوي و ،چې مجموعي تمویل نږدې
 18.60میلیارده ډالرو ته رسوي ،پشمول د  AIFڅخه  ESFته د  USAIDد بریښنا انتقال لینونو پروژو
لپاره لیږدول شوي مقدارونو .لدغه مقدار څخه له  17.06میلیارد ډالرو څخه ډیر مکلف شوي دي ،چې نږدې
 13.54میلیارده ډالر یې مصرف شوي دي 27.شکل  3.19د مالي کال له مخې د  ESFتخصیصات ښیې.
 USAIDراپور ورکړی چې د  2015سپتمبر تر  30پورې په تیر ربع کې راپور ورکړل شوي
مقدارونو څخه مجموعي مکلفیتونه نږدې  946.24میلیون ډالرو ته لوړ شوي او مجموعي مصرفونه له
 197.40میلیون ډالرو څخه ډیر شوي دي 28.شکل  3.20د  ESFبرنامو لپاره د مختص شوي ،مکلف
شوي او مصرف شوي مقدارونو مجموعي پرتله ښیې.

سرچینه ،USAID :د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.4/15/2010 ،

AIF

شکل 3.19

شکل 3.20

ﺩ ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎﻝ ﻟﻪ ﻣﺧﯥ ﺩ  ESFﺗﺧﺻﻳﺻﺎﺕ
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ﺩ  2015ﺩ ﺟﻭﻥ ﺗﺭ 30
ﭘﻭﺭې

ﺩ  2015ﺩ ﺳﭘﺗﻣﺑﺭ ﺗﺭ 30
ﭘﻭﺭې

ﻳﺎﺩﻭﻧﻪ :ﺷﻣﻳﺭې ﻏﻳﺭ ﺍﻋﺷﺎﺭﻱ ﺷﻭﻱ ﺩﻱ .ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺩ  ESFڅﺧﻪ  AIFﺗﻪ ﻻﻧﺩې ﺍﻧﺗﻘﺎﻻﺕ ﻣﻧﻌﮑﺱ ﮐﻭﻱ 101 :ﻣﻳﻠﻳﻭﻥ ډﺍﻟﺭ ﺩ  FY 2011ﻟﭘﺎﺭﻩ 179.5 ،ﻣﻳﻠﻳﻭﻥ ډﺍﻟﺭ ﺩ ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎﻝ
 2013ﻟﭘﺎﺭﻩ ،ﺍﻭ  55ﻣﻳﻠﻳﻭﻥ ډﺍﻟﺭ ﺩ ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎﻝ  2014ﻟﭘﺎﺭﻩ .ﺩ ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎﻝ 2015ﺗﻣﻭﻳﻝ ﺩ ﮐﺎﻧګﺭﺱ  (a)653ﻣﺷﻭﺭﺗﻲ ﭘﺭﻭﺳﯥ ﭘﻪ ﺟﺭﻳﺎﻥ ﮐﯥ ﻟﻪ ﻭړﺍﻧﺩﻭﻳﻧﻪ ﺷﻭﻱ  900ﻣﻳﻠﻳﻭﻥ
ډﺍﻟﺭﻭ څﺧﻪ  831.9ﻣﻳﻠﻳﻭﻥ ډﺍﻟﺭﻭ ﺗﻪ ﮐﻡ ﺷﻭﻱ.
ﺳﺭﭼﻳﻧﻪ ،USIAD :ﺩ ﺳﻳګﺎﺭ ﺩ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺗﻭ ﻏﻭښﺗﻧﻭ ﺗﻪ ځﻭﺍﺏ 10/13/2015 ،ﺍﻭ 7/16/2015؛ ﺩ ﺑﻬﺭﻧﻳﻭ ﭼﺎﺭﻭ ﻭﺯﺍﺭﺕ ،ﺩ ﺳﻳګﺎﺭ ﺩ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺗﻭ ﻏﻭښﺗﻧﻭ ﺗﻪ ځﻭﺍﺑﻭﻧﻪ،
 4/15/2015 ،10/20/2015ﺍﻭ .4/15/2014
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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
29
مبارزه ،او د قانون حاکمیت او قضا.
د بهرنیو چارو وزارت راپور ورکړ چې د  2015مالي کال لپاره  INCLEته  250میلیون ډالر
مختص شوي و ،چې د  INCLEلپاره مجموعي تمویل له  4.69میلیارده ډالرو څخه ډیرو ته رسوي.
لدغه مقدار څخه له  4.33ملیارد ډالرو څخه ډیر مکلف شوي دي ،چې نږدې  3.54میلیارده ډالر یې
مصرف شوي دي 30.شکل  3.21د مالي کال له مخې د  INCLEتخصیصات ښیې.
د بهرنیو چارو وزارت راپور ورکړی چې د  2015د سپتمبر تر  30پورې مجموعي مکلفیتونه
د  2015د جون تر  30پورې مجموعي مکلفیتونو په پرتله له  211.40میلیون ډالرو څخه ډیر لوړ شوي
دي .د  2015د سپتمبر تر  30پورې مجموعي مصرفونه د  2015د جون تر  30پورې د مجموعي
مصرفونو څخه نږدې  83.83میلیون ډالر ډیر شوي دي 31.شکل  3.22د  INCLEلپاره د مختص شوي،
مکلف شوي او مصرف شوي مقدارونو مجموعي پرتله ښیې.

INCLE

State

د  INLد فنډونو ترمینالوژي
د  INLلخوا د  INCLEاو  INLنور مختص شوي ،مکلف
AIF
شوي یا مصرف شوي فنډونه
تخصیصات :د ژمنو لپاره ټولټال شته پیسې
مکلفیتونه :د پیسو د تادیه کولو لپارهDOD
ژمنې

مصرفونه :هغه پیسې چې مصرف شوي
سرچینه :د بهرنیو چارو وزارت ،د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب،
.4/9/2010

TFBSO

شکل 3.21

شکل 3.22

ﺩ ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎﻝ ﻟﻪ ﻣﺧﯥ ﺩ  INCLEﺗﺧﺻﻳﺻﺎﺕ

ﺩ  INCLEﻣﺭﺳﺗﯥ ،ﻣﺟﻣﻭﻋﻲ ﭘﺭﺗﻠﻪ

)ﻣﻳﻠﻳﻭﻧﻭﻧﻪ ډﺍﻟﺭ(

DOD

)ﻣﻳﻠﻳﻭﻧﻭﻧﻪ ډﺍﻟﺭ(
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ﺩ  2015ﺩ ﺟﻭﻥ ﺗﺭ 30
ﭘﻭﺭې

ﺩ  2015ﺩ ﺳﭘﺗﻣﺑﺭ ﺗﺭ 30
ﭘﻭﺭې

ﻳﺎﺩﻭﻧﻪ :ﺷﻣﻳﺭې ﻏﻳﺭ ﺍﻋﺷﺎﺭﻱ ﺷﻭﻱ ﺩﻱ .ﭘﻪ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺗﻭ ﮐﯥ ﻣﻣﮑﻥ ﺩ ﺍﺩﺍﺭﻭ ﺗﺭﻣﻳﻧځ ﺍﻧﺗﻘﺎﻻﺕ ﺷﺎﻣﻝ ﻭﻱ.
ﺳﺭﭼﻳﻧﻪ :ﺩ ﺑﻬﺭﻧﻳﻭ ﭼﺎﺭﻭ ﻭﺯﺍﺭﺕ ،ﺩ ﺳﻳګﺎﺭ ﺩ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺗﻭ ﻏﻭښﺗﻧﻭ ﺗﻪ ځﻭﺍﺑﻭﻧﻪ 10/13/2015 ،ﺍﻭ .7/14/2014
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د مالي 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
32
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 د  2015د اګست تر  22پورې نړیوال بانک راپور ورکړی چې  34ډونرانو
33
د  9.02میلیارده ډالرو څخه ډیرو ژمنه کړې ،چې لدغه مقدار څخه  8.28میلیارده ډالر تادیه شوي دي.
د نړیوال بانک په وینا ،ډونرانو د افغان مالي کال  1394لپاره چې د  2014د دسمبر  22څخه د 2015
د دسمبر تر  21پورې دوام لري ARTF ،ته د نږدې  1.09میلیارده ډالرو ژمنه کړې ده 34.شکل  3.23د
مالي کال  1394لپاره  ARTFته ترټولو لس لوی ډونران په ګوته کوي.
له  2002راهیسې د  2015اګست تر  22پورې ،متحده ایاالتو له  2.78میلیارده ډالرو څخه د ډیرو
ژمنه کړې او له  2.43میلیارده ډالرو څخه ډیر یې تادیه کړي دي 35.متحده ایاالت او انګلستان ARTF
ته ترټولو لوی دوه ډونران دي ،چې په ګډه د ټولټال تمویل  %47مرسته ورکوي ،لکه څنګه چې په
شکل  3.24کې ښودل شوي دي.

شکل 3.23

ﺩ  2015ﺩ ﺍګﺳﺕ ﺗﺭ  22ﭘﻭﺭې ﺩ ﻣﺭﺳﺗﻧﺩﻭﻳﺎﻥ ﻟﻪ ﺧﻭﺍ ﺩ  1394ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎﻝ ﻟﭘﺎﺭﻩ ﺩ  ARTFﻣﺭﺳﺗﯥ
ټﻭﻟټﺎﻝ ژﻣﻧﯥ$1,088 :
ﻣﺗﺣﺩﻩ ﺍﻳﺎﻻﺕ
ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﯽ ﮐﻣﻳﺳﻭﻥ/
ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﯽ ﺍﺗﺣﺎﺩﻳﻪ
ﺍﻧګﻠﺳﺗﺎﻥ

)ﻣﻳﻠﻳﻭﻧﻭﻧﻪ ډﺍﻟﺭ(

ټﻭﻟټﺎﻝ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺷﻭﻱ$350 :
378
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ﺁﻟﻣﺎﻥ
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ﻳﺎﺩﻭﻧﻪ :ﺷﻣﻳﺭې ګﺭﺩې ﺷﻭﻱ ﺩﻱ 1394 .ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎﻝ = .12/21/2015–12/22/2014

ﺳﺭﭼﻳﻧﻪ :ﻧړﻳﻭﺍﻝ ﺑﺎﻧﮏ :ARTF ،ﺩ  2015ﺩ ﺍګﺳﺕ ﺗﺭ  22ﭘﻭﺭې ﭘﻪ ﻣﺎﻟﻲ ﺣﺎﻟﺕ ﺩ ﻣﺩﻳﺭ ﺭﺍﭘﻭﺭ )ﺩ  FY 1394ﺩ 8ﻣﯥ ﻣﻳﺎﺷﺗﯥ ﭘﺎی( ،ﻣﺦ .1
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 ARTFته مرستې د تمویل دوه لیکو باندې تقسیم شوي دي ــ د مکرر لګښت ( )RCکړکۍ او د
پانګوونې کړکۍ 36.د نړیوال بانک په وینا د  2015د اګست تر  22پورې د  ARTFصندوق نږدې
 3.52میلیارده ډالر افغان دولت ته د  RCکړکۍ له الرې د مکرر لګښتونو لکه د ملکي کارمندانو
معاشاتو لپاره مصرف شوي دي 37.د  RCکړکۍ د افغان دولت عملیاتي لګښتونه پوښي ځکه چې د دولت
داخلي عواید د مکرر لګښتونو مالتړ کولو لپاره الهم ناکافي دي .د دې ډاډ ترالسه کولو لپاره چې د RC
کړکۍ کافي تمویل ترالسه کوي ARTF ،ته ډونران ممکن د خوښې وړ پروژو لپاره د خپل کلني مرستو
38
له نیمایی څخه ډیر کې “ترجیح” (تخصیص) ونکړي.
د پانګوونې کړکۍ د پراختیا برنامو لګښتونه مالتړ کوي .د نړیوال بانک په وینا د  2015د اګست تر 22
پورې د پانګوونې کړکۍ له الرې تمویل شوي پروژو لپاره له  4.10ملیارده ډالرو څخه د ډیرو ژمنه
شوې ده ،چې لدغه مقدار څخه له  3.06میلیارده ډالرو څخه ډیر مصرف شوي دي .نړیوال بانک د
 19فعال پروژو د نږدې  2.77میلیارده ډالرو ګډې ژمنې ارزښت سره راپور ورکړی دی چې نږدې
39
 1.73میلیارده ډالر یې مصرف شوي دي.

د افغانستان لپاره د قانون او نظم وجهی صندوق مرستې

د ملګرو ملتونو د پراختیا برنامه ( )UNDPد  ANPمعاشاتو ورکړې او د کورنیو چارو وزارت
ظرفیت جوړولو لپاره  LOTFAاداره کوي 40.له  2002څخه د  2015د اکتوبر تر  15پورې ډونرانو
 LOTFAته د  4.32میلیارده ډالرو څخه ډیرو ژمنه کړې چې لدغه مقدار څخه له  4.07میلیارده ډالرو
څخه ډیر تادیه شوي دي 41.د  2015د اکتوبر تر  15پورې متحده ایاالتو د نوموړي صندوق د رامینځته
کیدو راهیسې د نږدې  1.53میلیارده ډالرو ژمنه کړې ده او ټولې یې تادیه کړي دي 42.شکل  3.25له
 2002راهیسې  LOTFAته څلور ترټولو لوی ډونران په ګوته کوي.
د  LOTFAد مالتړ اومه مرحله د  2015جنوري په  1پیل شوې او د  2015د جون په  30پای
ته رسیدلې .نوموړې مرحلې ټولټال د  293.07میلیون ډالرو بودجه درلوده .د مرحلې په پای کې شاوخوا
 223.48میلیون ډالر د  ANPاو د مرکزي زندان ریاست د کارمندانو معاشاتو پوښلو لپاره مصرف
شوي دي .د معاشاتو او اړوند لګښتونو سربیره 4.94 ،میلیون ډالر د ظرفیت جوړولو بیالبیل نوښتونو
43
باندې مصرف شوي ،او  1.74میلیون ډالر د  UNDPد برنامې مدیریت واحد ته تللي دي.
د  LOTFAاتمه مرحله د  2015جوالی په  1پیل شوې .نوموړې مرحله په پیلي توګه اټکل شوې
44
 883.56میلیون ډالر بودجه لري او د  2016د دسمبر تر  31پورې د پرمخ تلو لپاره پالن شوې ده.

شکل 3.24

ﺩ ﻣﺭﺳﺗﻧﺩﻭﻳﺎﻥ ﻟﺧﻭﺍ ﺩ  ARTFﺗﺎﺩﻳﻪ ﺷﻭﻱ ﻣﺭﺳﺗﯥ،
 – 2002ﺩ  2015ﺩ ﺍګﺳﺕ 22
ټﻭﻟټﺎﻝ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺷﻭﻱ 8.28 :ﻣﻳﻠﻳﺎﺭﺩﻩ ډﺍﻟﺭ

ﻣﺗﺣﺩﻩ ﺍﻳﺎﻻﺕ
%29
ﺍﻧګﻠﺳﺗﺎﻥ
%18

ﻧﻭﺭ
%25

ﻫﺎﻟﻳﻧډ
%6
ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﯽ ﺍﺗﺣﺎﺩﻳﻪ
%6

ﮐﺎﻧﺎډﺍ
%8
ﺁﻟﻣﺎﻥ
%7

ﻳﺎﺩﻭﻧﻪ :ﺷﻣﻳﺭې ګﺭﺩې ﺷﻭﻱ ﺩﻱ = EU .ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﯽ ﺍﺗﺣﺎﺩﻳﻪ .ﭘﻪ "ﻧﻭﺭﻭ" ﮐﯥ  28ډﻭﻧﺭﺍﻥ
ﺷﺎﻣﻝ ﺩﻱ.
ﺳﺭﭼﻳﻧﻪ :ﻧړﻳﻭﺍﻝ ﺑﺎﻧﮏ ،ARTF ،ﺩ  2015ﺩ ﺍګﺳﺕ ﺗﺭ  22ﭘﻭﺭې ﭘﻪ ﻣﺎﻟﻲ ﺣﺎﻟﺕ
ﺩ ﻣﺩﻳﺭ ﺭﺍﭘﻭﺭ )ﺩ  FY 1394ﺩ  8ﻣﯥ ﻣﻳﺎﺷﺗﯥ ﭘﺎی(" ،ﻣﺦ .5
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امنیت

امنیت
د  2015سپتمبر تر  30پورې د متحده ایاالتو کانګرس د افغانستان ملي دفاعي او امنیتي ځواکونو
( )ANDSFته د مالتړ چمتو کولو لپاره له  65میلیارده ډالرو څخه ډیر مختص کړي دي .دا له مالي کال
 2002راهیسې په افغانستان کې د متحده ایاالتو د بیارغونې د ټول تمویل  %59.3تشکیلوي .کانګرس
د  ANDSFجوړولو ،تجهیز کولو ،روزنې او ټیکاو لپاره د افغانستان امنیتي ځواکونو وجهي صندوق
( )ASFFرامینځته کړ ،چې پدې کې د دفاع وزارت ( )MODاو د کورنیو چارو وزارت ()MOI
الندې ټول امنیتي 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  60.7میلیارده ډالرو څخه د
45
 2015سپتمبر تر  30پورې  56.9میلیارده ډالر مکلف شوي او  55.8میلیارده 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.

پدې ربع کې مهم مسایل او پیښې
ولسمشر اوباما د متحده ایاالتو سرتیرو ایستل ودرول

د  2015اکتوبر په  15ولسمشر اوباما اعالن وکړ چې متحده ایاالت به د  2016په اوږدو کې تر ډیرې
کچې د افغانستان څخه د متحده ایاالتو د سرتیرو ایستل ودروي او د هغه د ولسمشرۍ مودې پای ته
رسیدو پورې د  2017جنوري پورې به زرهاو سرتیري په دې هیواد کې وساتي .ولسمشر اوباما وویل
چې د متحده ایاالتو سرتیري به دوه مهمو ماموریتونو ته دوام ورکړي ـــ د افغان ځواکونو روزنه او د
47
القاعده پروړاندې د تروریزم سره د مبارزې عملیات 46.هغه وویل چې متحده ایاالت به:
•د  2016په اوږدو کې تر ډیره کچه په افغانستان کې د متحده ایاالتو سرتیرو اوسنۍ کچه یعني
 9,800سرتیري وساتي
•په  2017کې به دغه شمیر  5,500سرتیرو ته راټیټ کړي چې په کابل کې او یو کوچنی شمیر
به یې په نورو بیسونو کې پشمول د بګرام ،جالل اباد او کندهار کې میشته وي
•په ګډه د ناټو او ایتالف ځواکونو سره کار کول ترڅو د دوه ماموریتونو ترسره کولو کې د متحده
ایاالتو د سرتیرو شتون سره یوځای کار وکړي
•د افغان ولسمشر اشرف غني او د ملي یووالي حکومت مالتړ ته دوام ورکړي يه داسې حال کې
چې هغوی حساس اصالحات تعقیبوي
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امنیت

د اوباما د ادارې اصلي پالن دا و چې په راتلونکي کال کې د متحده ایاالتو سرتیري دلته نیم کړي او
بیا د  2017په پیلیدو سره د متحده ایاالتو د سرتیرو شمیر شاوخوا  1,000ته راټیټ کړي چې یوازې
د متحده ایاالتو کابل سفارت کې به میشت وي .په هرصورت ،ولسمشر اوباما وویل چې د افغانستان
په مهمو سیمو کې امنیتي وضعیت الهم خراب دی ،او خطر شتون لري چې نورو سیمو کې هم خراب
شي 48.د هغه پریکړه د هغې ملي امنیت ټیم ،کانګرس او نړیوالو ملګرو سره د مشورې وروسته ترسره
شوې او هم یې د ولسمشر اشرف غني څخه د متحده ایاالتو دوامداره مالتړ غوښتنه په پام کې نیولې
ده 49.د تر یوې کچې لوی ځواک لګښت په کال کې شاوخوا  15میلیارده ډالر اټکل شوی دی ،شاوخوا 5
50
میلیارده ډالر د  1,000نفرو څخه ډیر چې د کابل میشته ځواک به یې مصرفوي.

د کندز نیول

"په کندز کې د افغان امنیتي ځواکونو
متناقص فعالیت د دوی ډیری تشې په
ګوته کوي".
ــ جنرال جان ایف کمپبیل ،د  RSاو USFOR-A
قوماندان
سرچینه :د سنا د وسله وال خدماتو کمیټه ،په افغانستان کې د اوضاع په اړه د سنا
وسله وال خدماتو کمیټې پروړاندې د متحده ایاالتو ځواکونه – افغانستان قوماندان
جنرال جان ایف .کمپبیل بیان.10/6/2015 ،

د افغان دولت لپاره یو لوی شاتګ کې ،پدې ربع کې طالبانو په  2001کال کې په افغانستان کې د ایتالف
ځواکونو د عملیاتو له پیل کیدو راهیسي د لومړي ځل لپاره په موقتي توګه د یوه والیت مرکز ونیو .د
 2015د سپتمبر په  28د دوشنبه ورځې لومړیو شیبو کې طالب جنګیالي د افغانستان په شمال کې د
 300,000څخه ډیرو اوسیدونکی ښار ،چې د ځینې مقیاسونو له مخې د افغانستان پنځم لوی ښار دی،
د کندز په مرکز کې راڅرګند شول 51.د برید پرمهال ترهګرو د والیت ودانۍ او د پولیسو قومانداني
ونیوله .دوی له سیمه ایز زندان څخه خپل جنګیالي هم آزاد کړل او یو سیمه ایز روغتون یې ونیو.
اوسیدونکو راپور ورکړ چې د برید په ترڅ کې د ملګرو ملتونو ( )UNسیمه ایز دفتر ،د افغانستان
استخباراتي ادارې دفتر ،دوه د راډیو مرکزونه ،او د موټرو پلورنځي ولوټل شول او په یوه بانک هم برید
وشو 52.بریښنا او د تلیفون خدمات د ښار ډیری برخو کې له کاره غورځیدلي او د دار ځړونو راپورونو
53
شتون درلود.
د  2015د اکتوبر په  6د سنا د وسله وال خدماتو کمیټې پروړاندې د وینا پرمهال د متحده ایاالتو
ځواکونو – افغانستان ( )USFOR-Aاو د قاطع مالتړ ماموریت ( )RSقوماندان جنرال جان ایف.
کمپبیل وویل چې د افغان اردو قطعات په لویه کچه د برید په وخت کې د کندز څخه بهر ګومارل شوي
ول ،نو طالبان چې له ښار دننه یې برید پیل کړ تر ډیره د پولیسو قطعاتو سره په جګړه کې ښکیل
ول .د منظم او ځانګړي ځواکونو سرتیري د هغه د وینا په وخت کې الهم د ښار ځینې برخو څخه
د ترهګرو کوچني او جال ډلو پاکولو په حال کې ول ،د کندز د نیول کیدو بشپړ دالیل له هم روښانه
ندي 54.په هرصورت ،جنرال کمپبیل پخپله وینا کې وویل د کندز ښار ساتلو لپاره د افغان پولیسو د وړتیا
نه درلودو کې "ضعیف رهبریت یا مشري" رول لوبولی دی" :زه بیرته ورځم رهبریت ته او رهبریت
توپیر رامینځته کوي .په هغه برخو کې چې دوی ستونزې درلودې ،زه باور لرم چې د رهبریت په تړاو
55
مهم ول".
د رسنیو راپورونو له مخې ،د ښار بیرته نیولو لپاره د  ANDSFهڅې د کمینونو او د سړک غاړې
ماینونو له امله ځنډنې شوې 56.د متحده ایاالتو ځواکونو د ښار پاکولو په برخه کې  ANDSFته نږدې
هوایی مالتړ چمتو کړ .په هرصورت ،لدغه هوای بریدونو یو برید د بې پولې ډاکټرانو یو روغتون باندې
وشو چې په ترڅ کې لږترلږه  22وګړي ووژل شول ،پشمول د روغتیا کارمندانو او ناروغانو 57.د بې
پولې ډاکټرانو سازمان رییس د ژنیوا کنوانسیون پروتوکول له مخې د لومړي حقیقت موندلو ماموریت
په الره اچولو غوښتنه وکړه 58.سربیره پردې ،په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت
(یوناما) اعالن وکړ چې دوی د کندز پیښې بیا کتنه کوي او خپلې موندنې به افغان دولت او د ناټو تر
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درې میاشتني مهم ټکي

د کندز څخه وروسته :د  ANDSFارزول
•د  2012جوالی کې د حکومت د حساب ورکولو دفتر ( )GAOاندیښنې
راپورته کړې چې د ترټولو لوړې درجې کچې سرلیک چې د ANDSF
قطعه یې ترالسه کولی شي ــ د "خپلواک" څخه "د مشاورینو سره
خپلواک" ته بدلول تر یو حد پورې د ترټولو لوړې کچې ارزول شوي
63
قطعاتو شمیر کې د ډیروالي لپاره مسؤل و.
•په  2014جنوري کې د نوال څیړنو لپاره غیر انتفاعي مرکز ()CNA
وړاندوینه وکړه چې ترهګري به په  2015کې د ناټو ځواکونو کمیدو له
امله خورا لوی ګواښ وي CNA .په درستۍ سره وړاندوینه کړې چې
طالبان به  ANDSFباندې فشار وساتي ،مهم ښارونه به محاصره کړي،
64
او په کابل او نورو ښارونو کې به لوی بریدونه ترسره کړي.
•د  2014فبروري کې سیګار تکرار کړه چې  ANDSFته درجه ورکولو
لپاره د ارزونې کارول شوې وسیله په متناقص ډول کارول شوې او ګټوره
نده .د ارزونې نوې وسیله رامینځته کړی شوې وه چې د لیوا تر کچې
ارزونې یې وړاندې کړي ،مګر د  2014اکتوبر وروسته دغه توضیحات
65
د امنیت نړیوال مرستندویه ځواک (آیساف) لخوا محرم شوي دي.
•په  2014دسمبر کې سیګار د  ANDSFوړتیاوې خپل د لوړ خطر لست
کې شامل کړي او د ضایع کیدو ،درغلۍ او ناوړه ګټه پورته کولو ته
66
حساس برخو ته د پام اړولو غوښتنه یې کړې ده.
•مخکې پدې کال کې سیګار دوه تفتیشونه خپاره کړل چې راپور یې
ورکړی چې هیڅ ډاډ شتون نلري د  ANDSFپرسونل او معاشاتو
67
معلومات درست وي.
•پدې ربع کې سیګار یو تفتیش خپور کړ چې ښیې افغان سیمه ییز پولیس د
68
لوژستیک کافي مالتړ ،څارنه او پالن نلري.
•پدې ربع کې د متحده ایاالتو اردو سیګار ته وویل چې د دې د ارزولو
اوسنۍ وسیله "د بشپړ  ANDSFارزولو یا تحلیل لپاره کارول کیدو په
موخه نه وه ".دې په عملیاتي کچه د  ANDSFمؤثریت ټاکلو لپاره د
متحده ایاالتو وړتیا په اړه پوښتنې راوالړې کړي دي.
جنرال جوزف ډانفورډ په  2014مارچ کې خبرداری ورکړ چې "که چیرې
موږ د  2014پای کې والړ شو ،نو د افغان امنیتي ځواکونو له مینځه تلل به پیل
شي .امنیتي وضعیت به په خرابیدو شي ،او زه فکر کووم چې یوازینی بحث د دغه
له مینځه تلو سرعت دی 69".په کندز کې اوضاع د نږدې نظارت غوښتنه کوي او
ممکن د افغان ځواکونو وړتیاو او امنیتي لرې لید سنجولو لپاره کارول کیدونکي
وسایلو د بیا ارزونې غوښتنه کوي.
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یو له ترټولو مهمو پوښتنو څخه چې افغانستان ورسره مخ دی له اوږدې مودې
راهیسې دا ده چې ایا افغان ملي دفاع او امنیتي ځواکونه ( )ANDSFد متحده
ایاالتو او ایتالف ځواکونو وتلو وروسته امنیت ساتلی شي.
د  2015سپتمبر په  28طالب جنګالیو په شمال کې د  300,000څخه ډیر
نفوس لرونکي د کندز ښار کنټرول السته راوړ ،چې  ANDSFپه شا کیدو ته
اړ کړ ANDSF 59.د دوه اونیو په موده کې ښار بیرته ونیو ،مګر مهمې پوښتنې
پرځای پاتې دي.
ایا دا به بیا پیښ شي؟ او ایا دا کابل کې پیښ کیدی شو؟ د اکتوبر په  6جنرال
جان ایف کمپبیل د سنا یوې کمیټې ته وویل چې طالبان به "هیڅکله افغان دولت ونه
پرزوي 60".په کندز کې د پیښو سربیره ،د هغه بیان درست ښکاريANDSF .
تر دې دمه د هیواد په کچه د دولتي نهادونو محافظت کړی دی .مګر سیګار
اندیښنه لري چې که چیرې ترهګر په مکرر ډول د ښارونو څخه بهر د افغان
اردو سرتیري په شا کړي ،نو سټیج ډراماتیک دی ،که چیرې د پولیسو قطعاتو
پروړاندې بریا لنډمهاله وي ،نو د  ANDSFمورال او د افغان دولت عامه مالتړ
باندې ټولیزه اغیزه هغومره مخالف کیدی شي لکه څومره چې د محاربې اصلي
ډګرونو کې ماتې وي.
په افغانستان کې د متحده ایاالتو ملي امنیت ستراتیژي غواړي د دولت
راپرزولو لپاره د طالبانو وړتیا رد کړي او د افغانستان امنیتي ځواکونو ظرفیت
پیاوړی کړي .د دې او نورو موخو السته راوړو لپاره متحده ایاالتو د ANDSF
جوړولو ،روزنې ،تجهیز کولو او ثبات لپاره له  65میلیارده ډالرو څخه ډیر
چمتو کړي دي .سیګار په خورا توجه سره دغه تمویل او د کارولو څرنګوالی
یې تعقیبوي .په هرصورت ،د هغه څه ډیری برخه چې سیګار یې تعقیبوي کمیتي
دی او غیر عیني فاکتورونه لکه رهبریت او جګړې ته لیوالتیا نه په ګوته کوي.
 ANDSFد خپلو دشمنانو په پرتله ډیر وسایل په واک کې لري ،مګر دا حقیقت
پخپله د بریا تضمین ندی .لکه څنګه چې کمپبیل  ANDSFته ویلي" ،طالبان د
 D-30توپونه نه لري ،دوی د [کشف الوتکې] نلري ،دوی د Mi-35s ،Mi-17s
 ،MD-530چورلکې نلري .دوی زریداره هموي ( )Humveesنلري 61".سره
لدې هم طالبان جګړه کولی شي.
سیګار او نورو نهاودنو د وړاندوینې وړ راتلونکي کې د هغه ګواښونو
پروړاندې د  ANDSFظرفیت په اړه له اوږدې مودې راهیسې اندیښنه لري چې
دغه نهاد ورسره مخ کیږي .د مثال په توګه:
•په  2010جون کې سیګار وموندل چې په خپلواک ډول د اردو او پولیسو
د فعالیت وړتیا درلودونکي ګڼل شوي قطعاتو کې وروسته د دوی د وړتیا
کچو کې د پام وړ تشې ولیدل شوې .دا تر یو حد پورې د دې حقیقت له
امله و چې یوځل یوې قطعې ترټولو درجه السته راوړه ،نو د ایتالف
ځواکونه ورسره نوره مرسته نه کوي ،لکه د ځواک محافظت ،تحویلي یا
62
تخصص.
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امنیت

مشرۍ الندې  RSماموریت ته راپور کړي ترڅو د ملکیانو ساتنه وشي 70.د  2015اکتوبر په  7ولسمشر
اوباما د بې پولې ډاکټرانو رییس څخه د هغوی تسهیالتو باندې هوای برید ترسره کیدو لپاره بخښنه
وغوښتله او وې ویل چې متحده ایاالت به خپل نظامي طرزالعملونه وارزوي 71.افغان دولت د بشپړو
او رڼو پلټنو څیړنو په برخه کې د همکارۍ ژمنه وکړه 72.جنرال کمپبیل د پیښې په اړه د متحده ایاالتو
هراړخیز ،رڼو څیړنو ژمنه وکړه .هغه د چارواکو په نښه کولو او بوختیا مقرراتو په برخه کې د متحده
ایاالتو پرسونل لپاره د متحده ایاالتو ځواکونو د عملیاتو چارواکو او د بوختیا مقرراتو او د ځواک په کچه
73
روزنې د بیاکتنې الرښوونه هم وکړه.
په کندز د طالبانو برید یوه بشپړه ناخبري نه وه .د والیتي شورا رییس راپور ورکړ چې ځایی
چارواکو په سیمه کې د ترهګرو د پرمختګ څخه له میاشتو راهیسې خبرداری ورکاوه 74.پدې کال کې
دوه ځله ترهګرو په کندز برید وکړ 75.د  2015جوالی په  2ملګرو ملتونو راپور ورکړ چې د بې پولې
ډاکټرانو روغتون په کندز کې د لنډې مودې لپاره هغه مهال تړلی و چې افغان ځواکونو ورباندې چاپه
واچله یا یرغل یې ورباندې وکړ او د تورونو له مخې یې د روغتیا کارمندان وګواښل کله یې چې دلته
د ترهګرو لټون کاوه چې د هغوی په باور دلته یې درملنه کیږي 76.د یوه خبر له مخې ،ترهګرو د برید
څخه اونۍ دمخه په ښار کې وسلې او مهمات ځای په ځای کړي ول 77.د  2015اګست په  13د ارتباطاتو
لپاره د  RSد پرسونل معاون قوماندان جنرال ویلسن شوفنر وویل په شمال کې د  ANAبوخت سرتیري
78
خپاره ول نو پدې سره یوبله لیوا دلته اضافه شوه او د لیوا معاون قوماندان وګومارل شو.
د  2015اکتوبر په  9د افغان دولت یوه ویاند راپور ورکړ چې د کندز ښار ډیری برخه بیا د دولت تر
ولکې الندې ده که څه خال خال مقاومت شتون لري او اخ او ډب جریان لري ځکه چې امنیتي ځواکونه
کور په کور لټون کوي 79.د  2015اکتوبر په  13طالبانو د کندز ښار نیول کیدو څخه  15ورځې وروسته
80
په مکمل ډول د ښار څخه د وتلو اعالن وکړ.

کانګرس ته د جنرال کمپبیل وینا

د  2015د اکتوبر  5اونۍ په جریان کې ،جنرال جان کمپبیل په افغانستان کې د اوضاع په اړه د سنا
وسله وال خدماتو کمیټې او د پارلمان وسله وال خدماتو کمیټې پروړاندې وینا وکړه 81.جنرال کمپبیل
وړاندیز وکړ ولسمشر اوباما د  2016تر پای پورې د متحده ایاالتو کابل سفارت کې میشت د متحده
ایاالتو سرتیرو شتون راکمولو لپاره خپل اصلي پالن بیاکتنه وکړي 82.کمپبیل وویل د  2014په نیمایی کې
لدغه پالن جوړیدو راهیسې ډیرڅه بدل شوي دي ،لکه د عراق او مینځني ختیځ اسالمي دولت ()ISIL
راپورته کیدل ،د پاکستان نظامي عملیاتو له امله په افغانستان کې د القاعده د شتون ډیریدل او د نوي افغان
ملي یووالي دولت رامینځته کیدل چې د متحده ایاالتو سره کار کولو ته لیوالتیا لري .هغه وویل چې د
متحده ایاالتو اردو به په کابل کې د سفارت شاوخوا  1,000سرتیرو شتون سره د روزنې ـ مشورې او ـ
83
مرستې او د تروریزم سره مبارزې ماموریتونو خورا محدود شوې وړتیا ولري.
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امنیت

پدې وروستیو کې د کندز سقوط سربیره ،کمپبیل وویل چې هغه باور لري طالبان به افغان دولت ته
ماتې ورنکړي ،او د سوله ایزې بیاپخالینې هرډول عمل به "څو میاشتې" وخت ونیسي 84.هغه  ISILد
عملیاتي عاجل حالت په توګه درجه بندي کړ په لږترلږه  25والیاتو کې د  ISILشتون راپورونو سره،
مګر تر ډیرې کچې په ننګرهار کې 85.د "خورا سخت" محاربوي فصل په لړ کې هغه وویل ANDSF
بشپړ او د ودې په حال کې دی چې دا د یوه ځوان او نوي رامینځته شوي ځواک لپاره د پام وړ فعالیت
دی چې ډیری ځله ازمول شوی .جنرال کمپبیل ومنله چې  ANDSFځینې وختونه متزلزل شوی ،مګر
وې ویل چې نوموړی ځواک په تدریجي توګه تکامل کوي ،وده کوي او د ډیر شوي مرګ ژوبلې سره
86
سره په کلکه جنګیږي.
جنرال کمپبیل وویل د افغانستان دښمنان ،پشمول د طالبانو ،القاعده ،د حقاني شبکه ،ISIL ،او نورې
ترهګرې ډلې به د  2015پاتې موده کې او لدې وروسته د پام وړ ننګونې رامینځته کړي 87.هغه پدې
توګه خپلې خبرې پایله کړې چې متحده ایاالت اړتیا لري ستراتیژیک زغم تجربه کړي او افغانستان ته
88
خپلې ژمنې پیاوړې کړي.

د طالبانو د مشرۍ بدلون

په تیره جوالی کې افغان چارواکو اعالن وکړ چې د طلبانو مشر مال محمد عمر په کال  2013کې د
پاکستان په یوه روغتون کې مړ شوی دی 89.طلبانو وروسته ومنله چې هغوی د دې لپاره د هغه مړینه پټه
ساتلې وه چې د متحده ایاالتو او افغانستان پروړاندې جګړه کې یې یووالی وساتل شي 90.دغه خبرونو د
نوي مشر مال اختر منصور د مشر کیدو دمخه بیالبیل ډلو ترمینځ درزونه رامینځته کړل .د سولې پالن
91
شوې خبرې رد شوې.
د امریکا دفاع وزارت یو پخواني چارواکي پژواک افغان خبري اژانس ته وویل چې هغه باور لري د
پاکستان استخباراتي اداره کې یوازې یو څو تنه د مال عمر له مړینې خبر ول مګر دغه معلومات یې د
دې لپاره پټ ساتل چې طالبان ښه کنټرول کړي 92.د دفاع مخکینی معاون وزیر ډیویډ سیډني اضافه کړه
چې په  2010کې پاکستان د سولې خبرو کې هیڅ لیوالتیا نه درلوده او د طالبانو شاوخوا  50–40غړي
93
یې بندیان کړي ول.

د  ANDSFغړي د هلکانو څخه ناوړه جنسي ګټه پورته کوي

پدې ربع کې د نیو یارک ټایمز راپور ورکړ چې د متحده ایاالتو ځواکونو ته الرښوونه شوې چې د
 ANDSFغړو لخوا په ځوان هلکانو جنسي تیري باندې سترګې پټې کړي .د راپور په ځواب کې
ولسمشر د  ANDSFهغه غړو د له دندې ګوښه کولو غږ وکړ او وې ویل چې د امنیتي ځواکونه هغه
غړي چې پدې عمل کې ښکیل وي باید محکمه شي .هغه وویل د هلکانو جنسي ناوړه ګټه پورته کول د
زغملو وړ ندي ،که څه هم هغه وویل چې دغه "لوی کلتوري محرک وخت ته اړتیا لري" ځکه چې د
افغانانو د بچه بازي دود سلهاو کلونه پخوانی دی 94.د  2015د اکتوبر په  6د سنا وسله وال خدماتو کمیټې
ته خپله وینا کې جنرال کمپبیل وویل چې د نیویارک ټایمز مقاله کې راغلي پیښې د  2012–2010کلونو
دي .هغه ویل چې د متحده ایاالتو هیڅ کومه داسې پالیسي شتون نه لري چې دا ډول جنسي ناوړه ګټه
پورته کولو عمل باندې سترګې پټې کړي او د لږترلږه  2011کال راهیسې پلي شوې پالیسي د متحده
ایاالتو د خدمت هر غړي څخه غوښتنه کوي چې د بشري حقونو څخه هرډول شکمن سرغړونو په اړه
خپل سلسله مراتب ته راپور ورکړي ،چې هغوی به بیا دغه مسله پخپل وار سره افغان مقاماتو ته راپور
ورکوي 95.د  2015سپتمبر په  22جنرال کمپبیل د  RSماموریت ته د متحده ایاالتو او غیر متحده ایاالتو

د امریکا متحده ایالتونو کانګرس لپاره رپورټ
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بچه بازي :شفاهي ژباړه یې د "هلکانو سره
لوبیدل" دي او زوړ افغان دود دی چې ځورواکي
سړي د ځوان هلکانو څخه جنسي ناوړه ګټه پورته
کوي .طالبانو دغه عمل په مرګ محکوم کړ،
مګر بچه بازي د طالبانو له راپرزیدو راهیسې له
سره ژوندۍ شوې .پدې عمل کې ځوان هلکان،
چې د چای هلکانو په نوم هم پیژندل کیږي ،پیسه
لرونکي او ځوراکه سړو باندې د ساتیرۍ او غیر
مشروع جنسي اړیکې لپاره پیرل کیږي .لدې چې
ښځې د عام خلکو پروړاندې د نڅا اجازه نلري،
نو هلکان د نڅا لپاره او د ښځینه و حرکاتو او
کړنو لپاره برابریږي .هلکانو باندې جنسي تیری
کیږي ،تښتول کیږي ،قاچاق کیږي او حتی د
دوی د والدین لخوا د کورنۍ حیثیت او پیسو لپاره
پلورل کیږي .هغه راپورونه چې بچه بازي د
تاوتریخوالي پرته او رضایت له مخې بیانوي نه په
ګوته کوي چې دغه بالغ هلکان د رضایت عمر ته
ندي رسیدلي.

امنیت

د لیحي تعدیل :په عام ډول د دې د سنا سپانسر
په نوم پیژندل شوی ،د  2013د ملي دفاع
واکمنۍ د تخصیصاتو قانون برخه ،826
 ،Pub. L. 112‑239وړاندې کوي چې CSTC-A
د  ANDSFکومې قطعې غړو د روزنې ،تجهیزاتو
یا نورو مرستو لپاره د متحده ایاالتو فنډونه نشي
کارولی که د متحده ایاالتو دفاع وزارت مؤثق
معلومات ولري چې نوموړي قطعې د "بشري
حقونو څخه سرغړونه کړې".

سرچینه ،Pub. L. No. 112‑239 :د مالي کال  2013لپاره د ملي دفاع واکمنۍ
د تخصیصاتو قانون ،مخ 1833؛  ،CSTC-Aد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته
ځواب.9/25/2015 ،

ګومارل شوي پرسونل ته بیان تکثیر کړ چې سلسله مراتب ته د جنسي ناوړه ګټه پورته کولو په اړه
96
سمدستي راپور ورکړي.
سناتور پټریک لیحي ( )D-VTد ناوړه جنسي ګټه پورته کولو دغه عمل وغانده ،هغه وویل چې
دا عمل د متحده ایاالتو قانون ،د لیحي تعدیالتو څخه سرغړونه ده 97.په هرصورت ،پدې ربع کې
 CSTC-Aراپور ورکړ چې د لیحي تعدیالتو په اړه دواړه د کورنیو چارو وزارت او د دفاع وزارت
ترنن نیټې پورې کافي پرمختګ کړی دی CSTC-A .وویل چې دا اداره په منظم ډول د ټولو هغه
افرادو لپاره د لیحي ارزونه ترسره کوي چې د متحده ایاالتو تمویل شوې روزنې کې ګډون لپاره ټاکل
کیږي ،مګر وې نه ویل چې ایا کوم څوک د لیحي سرغړونو له امله رد شوی دی که نه CSTC-A .په
ګوته کړي چې دا اداره به د لیحي تعدیالتو څخه سرغړونو کې ګرم موندل شوي  ANDSFقطعاتو ته د
98
تجهیزاتو یا فنډونو نه ورکولو په برخه کې د امریکا دفاع وزیر لخوا هر راز پریکړه پلي کړي.
د  RSیوه ویاند ټایمز ته وویل چې د افغان اردو یا افغان پولیس پرسونل لخوا د ماشومانو څخه ناوړه
جنسي ګټه پورته کول د افغانستان داخلي قوانینو حاکمیت اړوند مسله ده .پداسې حال کې چې جنسي ناوړه
ګټه پورته کول افغان قوانینو کې په ګوته شوي ،د بچه بازي (له هلکانو ناوړه جنسي ګټه پورته کول د
بچه بازي بشپړه بڼه نده) په اړه کوم ځانګړي مقررات شتون نلري .د افغانستان د بشري حقونو خپلواک
کمیسون ( )AIHRCوړاندیز کړی چې دغه عمل باندې بندیز ولګوي او د بشري حقونو نړیوالې اعالمیه
99
او د بشري حقونو نورو کنوانسیونونو د مقرراتو په رڼا کې ورته جزا وټاکي.

ملګري ملتونه راپور ورکوي چې د جګړې شدت هیڅ نه کمیږي

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 عمومي منشي راپور ،په افغانستان کې اوضاع او
د نړیوالې سولې او امنیت لپاره یې مفهوم ،تحلیلونه ،12/9/2014 ،مخ .6

د یوناما په وینا ،په افغانستان کې د جګړې شدت هیڅ نه کمیږي او امنیتي وضعیت النور خراب
100
شوی دی.
ملګرو ملتونو د  2015میی  1څخه د  2015جوالی تر  31نیټې پورې  6,096امنیتي پیښې ثبت
کړي دي ،چې د ولسمشرۍ ټاکنو دوهم پړاو په جریان کې د  2014کال ورته دورې په پرتله %4.6
ډیرې دې 101.پدغه شمیر کې  291ترورونه او د ترورونو هڅې شامل دي ،چې د  2014کال ورته
دورې په پرتله  %11.4ډیروالی ښیې 102.ملګرو ملتونو راپور ورکړی چې وسله والې نښتې ( )53په
ګډه د سړک غاړې ماینونو یا د تعبیه شوي ماینونو ( )IEDپیښې ( )26سره د دغه پیښو ډیره برخه وه،
103
چې د ټولو امنیتي پیښو  %79برخه جوړوي.
پداسې حال کې چې د تیرې ربعې په پرتله ډیرې امنیتي پیښې راپور شوي ،لکه څنګه چې په شکل
 3.26کې ښودل شوي ،په ترټولو اخرني راپور ورکولو دوره کې ډیرې ورځې وې ،چې په پایله کې د
تیرې ربعې په پرتله د پیښو د هرې ورځې اوسط یوڅه راټیټوي 104.ملګرو ملتونو وویل چې ډیری پیښې
په سهیلي او ختیځ سیمو کې راپور شوي چې په کندهار ،ننګرهار ،غزني ،هلمند او کنړ کې د ټولو امنیتي
105
پیښو  %44.5ترسره شوي دي.
ملګرو ملتونو راپور ورکړی چې پدې کې په یو شمیر والیتونو کې د ولسوالیو مرکزونو نیولو لپاره
د دولت ضد عناصرو هڅې وې .په افغانستان کې د  364ولسوالیو څخه د اوه ولسوالیو مرکزونه نیول
شوي ،د تیرو کلونو څخه د پام وړ لوړه شمیره ،چې د راپور ورکولو دورې په جریان کې پنځه مرکزونه
106
بیرته د  ANDSFلخوا نیول شوي دي.
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شکل 3.26
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5,033
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ﻣﺦ 5؛  ،3/7/2014ﻣﺦ 5؛  ،12/6/2013ﻣﺦ 6؛  ،9/6/2013ﻣﺦ 6؛  ،6/13/2013ﻣﺦ 5؛ ﺍﻭ  ،3/5/2013ﻣﺦ .5

ملکیان الهم د ډیری بریدونو ښکار ګرځي؛ له می  1څخه د جوالی تر  31پورې یوناما 2,985
ملکي مرګ ژوبله ( 934وژل شوي او  2,051ټپي شوي دي) مستند کړې 107.ملګرو ملتونو راپور
ورکړی چې د یوناما لخوا په  2009کال کې د ملکي مرګ ژوبلې د ثبت کولو له پیل راپدیخوا د
 2015اګست  7نیټه ترټولو خونړۍ ورځ وه چې  355ملکي مرګ ژوبله ( 42مړینه او  313ټپیان)
یې درلوده 108.یوناما د ملکي مرګ ژوبلې  %78د  2015کال لومړۍ نیمایی کې د ځانمرګي او پیچلي
109
بریدونو څخه د دولت ضد عناصرو ته نسبت ورکوي.

د دفاع وزارت څه دبره یوکال بې له تایید شوي وزیر څخه کار ته
دوام ورکړی

د افغانستان دفاع وزارت له  2014سپتمبر  29راپدیخوا ،کله چې غني لوړه وکړه ،تایید شوی وزیر
نلري 110.د  2015جوالی په  4افغان پارلمان د دفاع وزارت لپاره د ولسمشر غني دریم نوماند معصوم
سټانکزی رد کړ ،هغه د میی میاشتې راپدیخوا د سرپرست وزیر په توګه کار کوي 111.د دفاع وزارت
لپاره دوهم نوماند د پارلمان د رایی ورکنې مهالویش کولو دمخه د  2015اپریل په  8له نوماندۍ الس په
112
سر شو .غني د ملي امنیت شورا کې نظامي مشاور جنرال محمد افضل لودین د اپریل په  6ونوماو.
په هرصورت ،جنرال لودین وویل هغه نه غواړي نوماندي یې په هیواد کې د تفرقې المل شي 113.لدې

د امریکا متحده ایالتونو کانګرس لپاره رپورټ
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پیچلی برید :یو وړاندوینه شوی او همغږی شوی
برید چې پکې ځان وژونکې وسیله شامل وي،
لږترلږه یوبل ډول وسیله ،او له یو څخه ډیر
بریدګر پکې دخیل وي .د یوه برید لپاره چې پیچلی
مالحظه شي دغه درې واړه عناصر باید پکې
شتون ولري.

یادونه :د امریکا دفاع وزارت د "پیچلي برید" تعریف کې ځان وژونکې وسیلې
ته اړتیا نشته.
سرچینه :یوناما" ،د افغانستان د  2015د نیمایی کال راپور ،په وسله وال شخړو
کې د ملکیانو محافظت.8/2015 "،

امنیت

د دفاع سرپرست وزیر معصوم سټانکزی

په توګه تاییدي رد شوې؛ د  2015میی له  21نیټې راهیسې د سرپرست وزیر په توګه خدمت کوي.
د وزیر
پښتون
ملیت
سټانکزی
قوم
د ولسمشر اشرف غني لخوا نومول شوی
 د متحده ایاالتو د سولې انسټیټیوټ کې د جینیګ رانډولف افغانستان زده کونکیتجربه
 د سولې عالي شورا رییس د افغانستان د سولې او بیاپخالینې برنامې اجرایوي رییسد سولې عالي شورا پخواني چارواکي او د افغانستان د سولې او بیاپخالینې برنامې اجرایوي
شالید
رییس په توګه ،وزیر سټانکزی د طالبانو سره د سولې خبرو کې یو حتمي اړخ و .په  2011کې
سټانکزی په یوه ځانمرګي برید کې خورا جدي ټپي شوی و چې په دغه برید کې د سولې
عالي شورا مشر برهان الدین رباني هم وژل شوی و.

د دفاع سرپرست وزیر معصوم سټانکزی
(د کوربر فاونډیشن عکس د مارک ډارچینګر لخوا)

سرچینه :افغان بیوګرافیانې ،سټانکزی ،معصوم6/19/2015 ،؛ پژواک افغان نیوز" ،سټانکزی د یرغل ستراتیژۍ بدلون غواړي9/21/2015 "،؛ طلوع نیوز" ،پارلمان
سټانکزی د دفاع وزیر په توګه رد کړ7/4/2015 "،؛ طلوع نیوز" ،غني سټانکزی د دفاع وزارت ته نوماند کړ5/21/2015 "،؛ " ،USIPد افغان ولسمشر کرزي مشاور،
د  USIPمخکینی مل ،د انسټیټیوټ کارمندانو سره مشوره کوي1/11/2013 "،؛ د  RSخبرونه" ،وزیر سټانکزی :د افغانستان راتلونکی روښانه دی.5/12/2011 "،

مخکې په جنوري کې وکیالنو د ولسمشر لخوا دفاع وزارت ته نومول شوی د افغان ملي اردو لوی
114
درستیز جنرال شیرمحمد کریمي ته د باور رایی ورنکړه.

د امریکا دفاع وزارت سیګار ته د  USFOR-Aورکړي معلوماتو
بیاکتنه کوي

پدې ربع کې د امریکا دفاع وزارت سیګار ته خبر ورکړ چې دغه وزارت به د متحده ایاالتو مرکزي
قوماندې ( ،)CENTCOMپشمول د  USFOR-Aاو  CSTC-Aلخوا د سیګار درې میاشتني راپور
مسودو په اړه ورکړل شوي نظریاتو ته ځوابونه ترالسه کړي ،بیاکتنه به یې وکړي او راټول به یې کړي.
په تیرو وختونو کې سیګار د خپلو مسودو په اړه د  CENTCOMنظرونه ترالسه کړي و چې قوماندې
درست قضاوت کړی دی .سیګار اندیښمن دی چې د مدغم سپارلو ترالسه کول به د CENTCOM
115
اصلي سپارنو څخه معلوماتي ارزښت کم کړي ،او د بدلون اغیزه به نظارت کړي.

په افغانستان کې د متحده ایاالتو ځواکونه

د  USFOR-Aپه وینا ،د  2015اګست تر  22نیټې پورې د متحده ایاالتو ځواکونو شاوخوا 8,550
سرتیري په افغانستان کې په خدمت بوخت و او شاوخوا  7,000پرسونل د نورو ایتالفي هیوادونو څخه
ول116.په افغانستان کې په دندو بوخت د متحده ایاالتو ځواکونو څخه شاوخوا  3,550د  RSماموریت ته
117
ګومارل شوي دي.
په  2015جنوري  1کي د  RSماموریت له پیل راهیسې د متحده ایاالتو  11پرسونل په محاربه کې
وژل شوي او د متحده ایاالتو د اردو  50پرسونل په محاربه کې ټپیان شوي دي .سربیره پردې ،د امریکا
118
دفاع وزارت  17ملکیان یا قراردادیان د دندو په جریان کې وژل شوي او اووه یې ټپیان شوي دي.
پدې کې د  2015اکتوبر په  1نیټه په جالل اباد کې د  C-130الوتکې راپرځیدو له امله د متحده ایاالتو د
119
خدمت شپږ غړو او پنځه ملکي قراردادیانو له السه ورکول شامل دي.
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په  2015کې د متحده ایاالتو ځواکونو پروړاندې پنځه دنني یا داخلي بریدونه ترسره شوي دي ،چې
پکې درې سرتیري وژل شوي او  15نور ټپیان شوي دی .د  2015په جریان کې د یوه داخلي برید له
120
امله د متحده ایاالتو درې ملکي قراردادیان وژل شوي او یو یې ټپي شوی دی.
د  2015سپتمبر په  22د ګرجستان یو سرتیری وژل شوی چې د  RSماموریت له پیل کیدو راهیسې
په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو وژل شوي سرتیرو شمیر (پشمول د متحده ایاالتو)  12ته رسوي.
د ګرجستان جمهوریت د متحده ایاالتو وروسته د ناټو تر مشرۍ الندې د  RSماموریت ترټولو لوی ګډون
121
کونکی دی.
د  2015اکتوبر په  1تورن جنرال ګارډن ډیویس په کابل کې د یوې لمانځغونډې په ترڅ کې د تورن
122
جنرال ټوډ سیمونیټ څخه د  CSTC-Aمشري په غاړه واخیستله.

د  ANDSFځواک یوڅه کم دی

د  USFOR-Aپه وینا پدې ربع کې د  ANDSFګومارل شوی ځواک ( 324,716پشمول د ملکیانو)
و .لکه څنګه چې په جدول  3.6کې ښودل شوي ،دا د  ANDSFد  360,004پای ځواک  %90.2دی،
چې پکې د دفاع وزارت ملکي کارمندان هم حسابیږي( .معموال د  352,000پرسونل د پای ځواک کې
د دفاع وزارت ملکي پرسونل شامل ندي) .د نوي ګومارل شوي ځواک شمیر له  2015میی راهیسې د
 7,228کمښت او له  2015فبروري څخه د  4,089کمښت په ګوته کوي 123.لکه څنګه چې د راتلونکي
مخ جدول  3.7کې ښودل شوي ،پدې ربع کې د  ANAځواک  342کم شوي ،پداسې حال کې چې د
 ANPځواک  6,886کم شوی 124.په هرصورت ،د  ANPځواک کې  5,788کموالی د CSTC-A
یوه تفتیش په تعقیب ثبتونو کې شوي سمونونو له امله و؛ د نورو معلوماتو لپاره د دې برخې پاڼه 108
وګورئ .سیګار له اوږدې مودې راهیسې د ډیری دالیلو لپاره د افغانستان امنیتي پرسونل د شمیرو اعتبار
او معتبریت تر پوښتنې الندې راوستی (د متحده ایاالتونو لپاره د سیګار د اپریل  2015درې میاشتنی
راپور کې "د  ANSFتر پوښتنې الندې شمیرې په افغانستان کې جګړه پیچلې کوي" ،مخونه 15–3
وګورئ) .د  ANAپرسونل ځواک وروستي بې ارزښته راپور ورکولو کې دغه ځواک د جګړې فصل
په جریان کې کم شوی او د  ANPپرسونل ځواک معلوماتو سره له پوښنې پرته مسایل هیڅ داسې کوم
عالیم نلري چې وښیې معلومات النور د اعتبار وړ شوي دي.

"هیڅ څوک نشي کولی د نیسیر سره
استدالل وکړي چې احساس کوي
پرمختګ باید ګړندی وي ،مګر موږ
اړتیا لرو دغه د اوږدې مودې لید
سره تقویت کړو ،ترڅو هغوی اتل
کړو څوک چې پوهیږي چې بریا د
ننګونو سره ترالسه کیږي او دوی
د ستراتیژیک زغم سره په السو
کې ونیسو ترڅو د ټیکاو لرونکي
پرمختګ مالتړ وشي".
تورن جنرال ټوډ سیمونیټي ،د CSTC-A
تلونکی قوماندان
سرچینه :د  RSخبرونه" ،د ګډ امنیتي لیږد قوماندانۍ – افغانستان نوي قوماندان ته
ښه راغالست وایی.10/1/2015 "،

جدول 3.6

د  ANDSFګومارل شوي ځواک شمیر ،جوالی 2015

د  ANDSFبرخې
افغان ملی اردو پشمول د افغان هوای ځواک

a

 ANAاو د  AAFملکي پرسونل

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

د هدف نیټه

د  2015جوالی 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

160,461

%82.3

()34,539

()%17.7

7,048

%88.1

()956

()%11.9

176,420

%86.9

()26,584

()%13.1

148,296

%94.5

()8,704

()%5.5

324,716

%90.2

()35,288

()%9.8

8,004

 ANA + AAFټولټال

-

203,004

افغان ملي پولیس

157,000

 ANDSFټولټال د ملکي پرسونل سره

360,004

فبروري 2013

یادونه = ANA :افغان ملي ارود؛  = AAFافغان هوایی ځواک؛  = ANDSFافغان د ملي دفاع او امنیت ځواکونه.
 aد افغان ملي اردو او افغان هوای ځواک شمیرې د افغان ملي اردو پشمول د افغان هوای ځواک راپور ورکړل شوي ټولټال شمیر سره مساوي ندی .زده کونکي ،لنډمهاله ،دایمي او شاګردان ( )TTHSممکن د غیر تلفیق شوي  8,911پرسونل توپیر ټول یا یوې
برخې استازیتوب وکړي.
سرچینه :د امریکا دفاع وزارت ،په افغانستان کې د امنیت او ثبات په لور د پرمختګ په اړه راپور ،12/2012 ،مخ 56؛  ،USFOR-Aد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.9/11/2015 ،
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جدول 3.7

د  ANDSFګومارل شوي ځواکونو شمیر ،فبروري  – 2014جوالی 2015
 ANAپه شمول د AAF
ANP
ټولټال ANDSF

2/2014

5/2014

8/2014

11/2014

2/2015

5/2015

7/2015

184,839

177,489

171,601

169,203

174,120

176,762

**176,420

153,269

152,123

153,317

*156,439

154,685

155,182

148,296

338,108

329,612

324,918

325,642

328,805

331,944

324,716

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.
**د افغان ملي اردو او افغان هوای ځواک مالتړي غړو شمیر د هغه ټولټال سره مساوي ندی چې افغان ملي اردو د افغان هوای ځواک پشمول جوالی  2015کې راپور ورکړی؛ زده کونکي ،لنډمهاله ،دایمي ،او شاګردان ( )TTHSممکن د ناشامل شمیر ټولو
یا یوې برخې استازیتوب وکړي.
سرچینه ،CSTC-A :د سیګار د معلوماتو غوښتنو ته ځوابونه ،3/31/2014، 7/1/2014 ،او 10/6/2014؛  ،RSد وضاحت لپاره د سیګار غوښتنې ته ځواب3/14/2015 ،؛  ،USFOR-Aد سیګار ارزونو ته ځوابونه 4/10/2015 ،او
7/12/2015؛  ،USFOR-Aد سیګار د معلوماتو غوښتنو ته ځوابونه 12/28/2014، 3/24/2015، 6/29/2015 ،او .9/11/2015

پدې ربع کې د قل اردو په کچه او لدې ټیټو کچو کې د  ANDSFځواک شمیر توضیحات محرم پاتې
ول .د همدې لپاره به سیګار پدې اړه د دې راپور یوې محرم ضمیمه کې راپور ورکړي.

د  ANDSFځواک کمیدل دوام لري

د دفاع او کورنیو چارو وزارت لخوا  RSته چمتو راپورونو په وینا د  ANDSFد ځواک کمیدو
کچه دوام لري .افغان ملي اردو د  2015جوالی کې د ځواک میاشتني کمیدو  %2.4کچه درلودله چې
د میی میاشتې  %2.3څخه لوړه ده؛ او په  2013کې د  %3.52او په  2014کې  %3.62څخه په هره
میاشت کې یو سلنه ډیر د ځواک کمیدل چې افغان ملي اردو ورسره مخ وه 125.د راپورونو له مخې د
افغان ملي پولیسو د ځواک کمیدو کچه له میی څخه تر جوالی پورې په  %1.9کې وه 126.پدې ربع کې
 USFOR-Aراپور ورکړ چې  RSنور د ځواک میاشتني کمیدو موخه نه تعقیبوي .د نورو معلوماتو
لپاره د دې برخې پاڼه  101وګورئ.

 USFOR-Aد  MAARارزونې پروسه روښانه کوي

د تیرو دوه ربعو په جریان کې سیګار د  ANDSFد ارزونې میاشتني راپور ( ،)MAARد ارزونې
یو نوي توکي په کارولو سره د  ،ANAافغان یونیفارم پولیس ( ،)AUPافغان د پولو ساتنې ځواک
( ،)ABPاو د عملیاتو د همغږۍ مرکزونه – سیمه ییز ( )OCC-Rsد ارزونو په اړه راپور ورکړی.
لکه څنګه چې د  ANDSFارزونې لپاره تیر سیسټمونه ول ،سیګار وموندل چې  MAARد ANDSF
د وړتیا یو روښانه انځور نه وړاندې کوي .پدې ربع کې  USFOR-Aسیګار خبر کړ چې د ANDSF
قطعاتو لپاره د هر اړخیزې ارزونې په موخه د  MAARکارول ناسم دي ،ځکه چې  MAARد
 ANDSFساحوي دریځ مخکیني راپور ورکولو څخه خورا ډیر توپیر لري USFOR-A .درې دالیل
127
وړاندې کوي:
• MAARیوازې د  ANAد شپږ قل اردو ګانو قوماندانۍ ،د والیتي  ABPاو  AUPشپږ
قوماندانیو عناصر ،او د  ANCOPقوماندانۍ ارزوي ،پداسې حال کې چې د  ANAیا  ANPقل
اردوګانې ،کنډکونه یا د ټیټې کچې عملیاتي قطعات نه ارزوي.
•د  MAARد ارزونې کټګورۍ په مساوي توګه نه سنجول کیږي .ځینې کټګوري د نورو
کټګوریو په پرتله د قطعې بشپړې وړتیا سره همکاري کوي ،نو پدې توګه د درجه ورکوونې
پرته له سنجش څخه اوسط ایستل مناسب ندي.
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د افغانستان د بیارغونې لپاره

I

ځانګړی عمومي مفتش

امنیت

•د  MAARارزونې پروسه د وخت په تیریدو او سیمو له مخې توپیر لري ،چې دا د ارزونې
بشپړتیا ،اعتبار ،او دقت کې د توپیرونو پایله لري او په کلکه د یو په یو پرتله کولو مخه نیسي.
 USFOR-Aراپور ورکړی چې روزنه ،مشوره او مرسته د قل اردو ګانو/پولیسو قوماندانۍ په کچه
د لږ شمیر مشاورینو لخوا پرمخ وړل شوې څوک چې  MAARکې معلومات دننه کوي MAAR .یو له
128
هغه ډیری وسیلو څخه دی چې د  RSلخوا د ایتالف روزونکو او مشاورینو هڅې الرښود کوي.
سیګار ته د  USFOR-Aځواب جدي اندیښنه راوالړه کړې چې متحده ایاالت د  ANDSFوړتیا او
د نوموړي ځواک جوړولو ،روزنې ،تجهیز کولو او ټیکاو په موخه د متحده ایاالتو د  65میلیارده ډالرو
پانګوونې سنجولو لپاره هیڅ معتبر سیسټم نلري.
پدې شرایطو کې سیګار نشي کولی پدې ربع کې د  ANAقل اردوګانو یا د پولیسو قطعاتو او
د دوی عملیاتي وړتیاو پرمختګ وارزوي .په راتلونکي کې  USFOR-Aسیګار ته د غیر محرم
معلوماتو ورکولو وړاندیز کړی چې "هر اړخیزه ارزونه" چمتو کوي 129.دا خبره روښانه نه وه چې
ولې  USFOR-Aمخکې دا ډول ارزونه نه چمتو کوله سره لدې چې سیګار په هرو درې میاشتو کې
د  ANDSFوړتیا د ارزونو غوښتنه کوي .د نورو کارولو وړ او څیړلو وړ ارزونو په نه شتون کې به
سیګار د ارزونې معلومات د  USFOR-Aلخوا راپور شوي په توګه چمتو کړي.
 USFOR-Aدا هم وویل چې په تیره ربع کې سیګار ته چمتو شوی  MAARکې د قوماندانیو په
کچه منعکس شوي کمیدنې د جګړې فصل د پام وړ فشارونو ته د نسبت ورکول کیدی شيANDSF .
د جګړې فصل کې په یو شمیر برخو کې د کمښت سره مخ شو ،مګر په ځینو برخو کې بیرته د رغیدو
په حال کې دی ځکه چې دوی تجربه ترالسه کوي .نورې برخې به ترهغه وخت پورې بیرته ونه رغول
شي چې د جګړې فصل دوام لري ځکه چې بیا دغه وخت به  ANDSFوخت ولري ترڅو وکولی شي
130
خپل ځواک له سره ورغوي.
د  2015اکتوبر په  6د سنا وسله وال خدمتونو کمیټې ته د خپلې وینا په لړ کې جنرال کمپبیل په کندز
کې جګړه شرح کړه او د  ANDSFډیری تشو باندې یې تاکید وکړ :د اطالعاتو شریکولو کې ضعف،
د متقابل همغږۍ نه شتون ،او د ځواک ناسم کارول 131.هغه وویل د افغانستان هرې برخې خوندي ساتلو
لپاره د محاربوي ځواک او شمیر پرته  ANDSFپه لنډمهاله ډول د طالبانو لخوا د سیمو نیولو وړتیا
پروړاندې جګړه کې ستونزه لري ،هغوی د لنډې مودې لپاره دغه سیمې نیسي او کله چې د ANDSF
متقابل برید سره مخ شي نو بیرته په ځای خلکو کې ځان ورګډوي 132.جنرال وویل  ANDSFاړتیا لري
په تاکتیکي او عملیاتي سطح د خپلو ځواکونو غبرګون ښودل ،د انعطاف وړتیا او چمتو والی پرمختللی
کړي .هغه اضافه کړه د  ANDSFمشران اړتیا لري غوره تشخیص وکړي چې کله باید برید وشي،
کله دفاع وشي او چیرې خطر وانګیرل شي 133.هغه وویل ،اوس نو کله چې  ANDSFخپل عملیات په
134
مشوره پالن کوي او د امنیتي ارکانونو په اوږدو کې همغږي کوي نو دوی پایلې ترالسه کوي.

په افغانستان کې د کنټرول سنجول

ملګرو ملتونو راپور ورکړی چې پداسې حال کې چې  ANDSFد ولسوالیو مرکزونو اکثریت برخو
باندې قاطع کنټرول لري ،د دولت ضد عناصر او نور غیرقانوني وسله وال ګروپونه په ډیری کلیوالو
سیمو کې د خلکو ګواښلو ته دوام ورکوي 135.هغه سیمې چې د ترهګرو لپاره خوندي ځاینونه یا د
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"دوی ( )ANDSFد هیواد هرې
برخې محافظت کولو لپاره الزم
محاربوي قوت او شمیر نلري".
ـــ جنرال جان ایف .کمپبیل ،د  RSاو
 USFOR-Aقوماندان
سرچینه :د سنا د وسله وال خدماتو کمیټه ،په افغانستان کې د اوضاع په اړه د سنا
وسله وال خدماتو کمیټې پروړاندې د متحده ایاالتو ځواکونه – افغانستان قوماندان
جنرال جان ایف .کمپبیل بیان.10/6/2015 ،

امنیت

خوندي ځای :هغه ساحه چیرې چې ترهګر په
مؤثر ډول خلکو باندې اغیزه لري او د افغان
دولت محدود شتون له امله د تګ راتګ غیر
محدود آزادي ولري.
د فعالیت ساحه :هغه ساحه چیرې چې ترهګر په
فعال ډول د افغان دولت کنټرول سره جګړه کوي
ترڅو خلکو باندې اغیزه ولري او د تګ راتګ
آزادي ترالسه کړي.

سرچینه ،USFOR-A :د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.9/6/2015 ،

هغوی فعالیت سیمو په توګه نده ارزول شوي هغه د افغان دولت تر کنټرول الندې سیمې په نظر کې
136
نیول کیږي.

د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو لخوا د پرله پسې دوهمې ربعې
لپاره د  RSټیټ توقوعات

پدې ربع کې  RSخپلې وړاندوینې کره کړي لکه څنګه یې چې په تیره ربع کې د دفاع او کورنیو چارو
137
وزارتونو لخوا د  2016تر پای پورې ترالسه کیدونکو ظرفیت کچوتوقعات ټیټ کړي ول.
 USFOR-Aراپور ورکړی چې د فعالیت چاپیلایر کې بدلونونو له امله ،د الزمي فعالیت ()EF
دفترونو پالنونو باندې له سره تمرکز کړی او د ماموریت د پای وړاندوینه یې له سره ارزولې ده .اوس
 RSوړاندوینه کوي چې په  2016کې د دوی د ماموریت پای ته رسیدو سره ،تمه کیږي د دفاع وزارت
 %69فعالیتونه باید ټیکاو لرونکي یا بشپړ وړ وي (ترټولو لوړه او دوهمه لوړه درجه) ،په تیرو دوه
ربعو کې د  %74او  %90وړاندوینو څخه ټیټ .په ورته توګه د کورنیو چارو وزارت لپاره هم د ټیټو
توقعاتو وړاندوینه شوې ،چیرې چې تمه کیږي  %57فعالیتونه باید "ټیکاو لرونکي" یا "بشپړ وړ" وي
138
چې د تیرو ربعو  %68او  %86وړاندوینو څخه ټیټ و.
د  RS EFهر ریاست او د جنډر چارو دفتر په هر وزارت کې د دفترونو د الزمي فعالیت ظرفیتونو
یا وړتیاو ارزولو لپاره د اقدام او مرحلو د الزمي فعالیت پالن ( )POAMکاروي 139.دغه مرحلې په
جدول  3.8کې ښودل شوي د پنځه مرحلو درجه ورکولو سیسټم پراساس ارزول کیږي 140.بیا د ریاست
یا څانګې مکمل ارزونې ټاکلو لپاره دغه د مرحلو ارزونې سره ترکیب کیږي .له بل پلوه په بشپړ ډول د
141
وزارت ارزونې ټاکلو لپاره د ټولو ریاستونو ارزونې سره ترکیب کیږي.
پدې ربع کې  RSد ارزونې پروسې الندې د وزارت ظرفیت او وړتیاو ( EF-2روڼتیا ،حساب
ورکول ،او څارنه) رامینځته کولو لپاره اړینو مرحلو شمیر څخه یوه کمه کړې 142.دا د دفاع وزارت
لپاره د ارزونې ټولټال مرحلو شمیر له  46څخه  45ته او د کورنیو چارو وزارت لپاره له  38څخه 37
143
ته راکموي.
پنځه درجې هغه درجه منعکس کوي په کوم چې افغان سیسټمونه پرځای دي ،فعالیت کوي ،او په
مؤثر ډول کارول کیږي .تر ټولو لوړه درجه "ټیکاو لرونکې وړتیا" ښیې چې افغان وزارت کولی شي
ځانګړی ماموریت یا فعالیت د ایتالف مشورې یا مداخلې پرته ترسره کړي 144.تر دې ربعې پورې نه
د دفاع وزارت او نه هم کورنیو چارو وزارت هیڅ کوم الزمي فعالیت د "ټیکاو لرونکې وړتیا" درجه
نده ترالسه کړئ ،په هرصورت ،د دفاع وزارت دوه ( EF-5ټیکاو) مرحلې او د کورنیو چارو وزارت
څلور مرحلې ــ دوه په ( EF-4د ځواک تولید) او دوه په  EF-5کې د "بشپړ وړ" درجه ترالسه کړې،
145
لکه څنګه چې په جدول  3.8کې ښودل شوي دي.
پدې ربع کې ،د  RSارزونه په ګوته کوي چې د دفاع وزارت خپل د "بشپړ وړ" او "تر یوې کچې
وړ" پراختیا مرحلو سلنه د تیرې ربعې  %37څخه  %55.6ته لوړه کړې ده .د کورنیو چارو وزارت
درجه هم لوړه شوې ده ،چې د تیرې ربعې  %36.8په پرتله د "بشپړ وړ" او "تر یوې کچې وړ" پراختیا
146
مرحلو  %59.5سلنه ده.
د  RSاوسنۍ ارزونې مطابق ،د دفاع وزارت یوه د ( EF-7اطالعات) مرحله د دوهمې مسلسل
ربعې لپاره د "نده طرح شوې" درجه کې پاتې ده 147.او د ( EF-8ستراتیژیک ارتباطات) درې مرحلې د
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جدول 3.8

د  2015تر اګست پورې د ناټو سیسټم په کارولو سره د وزارت ارزونه
د درجه
ورکولو معنی
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د دفاع وزارت د ارزول
درجه 5
د ټیکاو درلودو وړتیا
درجه 4
بشپړ وړ/مؤثر
درجه 3
یو څه وړ/مؤثر
درجه 2
پیل شوي (د پراختیا په حال کې)
درجه 1
طرح شوي/تصویب شوي
درجه 0
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د کورنیو چارو وزارت د ارزول
درجه 5
د ټیکاو درلودو وړتیا
درجه 4
بشپړ وړ/مؤثر
درجه 3
یو څه وړ/مؤثر
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پیل شوي (د پراختیا په حال کې)
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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 = Q2 .جون 2015؛  = Q3اګست  .2015 ،25د  EF-2د درجه ورکولو یوه کټګوري د  Q3 2015لپاره لرې کړل شوې.
سرچینه ،USFOR-A :د سیګار د معلوماتو غوښتنو ته ځوابونه 6/6/2015 ،او .9/4/2015

دوهمې مسلسل ربعې لپاره د "پیل شوي" درجې ته ندي رسیدلې .په هرصورت ،د  EF-4له شپږ مرحلو
148
څخه پنځه د "تر یوې کچې پورې وړ" په توګه ارزول شوي دي.
د کورنیو چارو وزارت کې په تیرو دوه ربعو کې د  EF-8لپآره هیڅ ارزونې ندي ترسره شوي.
پداسې حال کې چې  EF-5د اته "تر یوې کچې وړ" درجه ورکړل شوي مرحلو او څلور د "پیل شوي"
مرحلو څخه پرمختګ کړی چې دوه مرحلې یې "بشپړ وړ" او نهه یې "تر یوې کچې وړ" ،او یوه یې د
149
"پیل شوي" په توګه ارزول شوي دي.
په دواړه دفاع او کورنیو چارو وزارت کې یوازې د جنډر د چارو دفتر پرمختګ کړی چې له درې
150
څخه یو یې د "طرح شوي" په توګه پاتې دی.

د امریکا متحده ایالتونو کانګرس لپاره رپورټ
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د الزمي فعالیت دې دورې مهمو ټکو کې شامل دي:
•( EF-1د څو کلونو بودجه جوړول او اجرا کول) :د دسمبر  2016پورې د  ALPتر %100
لپاره د ګرځنده پیسو پروګرام پلي کولو  MOUمسوده چمتو او د بیاکتنې په حال کې ده
•( EF-2روڼتیا ،حساب ورکول او څارنه) :د دفاع وزارت د وزارت دننه کنټرولونو پروګرام د
پلي کولو پالن تصویب کړ
•( EF-3د  ASIملکي حکومتولي) :د دفاع وزارت د جنایی څیړنو څانګه ،عمومي مفتش ،او
د استخباراتو یا اطالعاتو دفتر موافق دي چې دواړه د قوماندانیو او د قل اردو په کچه د فساد د
همغږۍ اداره رامینځته کړي
•( EF-4د ځواک تولید) :د  EF-6سره په تړاو کې ،د ملي امنیت پالیسي په پراختیا کې د ملي
امنیت شورا ته د مشاورینو مالتړ
•( EF-5ټیکاو) :د دواړه دفاع او کورنیو چارو وزارتونو د شبکې عملیاتو مرکزونو سره د
شبکې همغږی شوي زیان لیدنې ارزونې او د  25سیار ترمیم تسهیالتو ځای په ځای کولو سره د
 ANAاو  ANPمرسته
•( EF-6ستراتیژي او پالیسي ،پالن کول ،سرچینه کول او اجرا کول) :د  EF-4سره په تړاو
کې ،د ملي امنیت پالیسي په پراختیا کې د ملي امنیت شورا ته د مشاورینو مالتړ
•( EF-7استخبارات) :د  ANDSFدمخه پالن شوي عملیاتو لپاره د اطالعاتو شریکولو مرکز
رامینځته کول
•( EF-8ستراتیژیک ارتباطات) :له  2012راهیسې د لومړي ځل لپاره د افغان ملي ستراتیژیک
ارتباطاتو کاري ډلو د بیا څرګند کیدو پیل کول
•د جنډر دفتر :د شکایاتو کمیسون او د ښځو د ځورونې کمیټې پلي کول
151

"  ALPلکه د نور  ANDSFپه
څیر ښه ندي مجهز شوي یا روزل
شوي .دوی ډیری ځله په لرې امنیتي
پوستو کې د  ANPپه توګه غلط
ګومارل شوي دي حتی که څه هم
دوی یوازې خپلو ځای کلو کې باید
فعالیت وکړي".
جنرال جان ایف .کمپبیل،
د  RSاو  USFOR-Aقوماندان
سرچینه :د سنا د وسله وال خدماتو کمیټه ،په افغانستان کې د اوضاع په اړه د سنا
وسله وال خدماتو کمیټې پروړاندې د متحده ایاالتو ځواکونه – افغانستان قوماندان
جنرال جان ایف .کمپبیل بیان.10/6/2015 ،

د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو د سواد زده کړې روزنې
قراردادونه د تدارکاتو ملي کمیسون تصویب ته په تمه دي

پدې ربع کې  USFOR-Aراپور ورکړ چې د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو د سواد زده کړې
قراردادونه د بیاکتنې او تصویب لپاره د تدارکاتو ملي کمیسون ته سپارل شوي دي 152.په ضمن کې
وزارتونو د روزنې سیمه ییز مرکزونو کې د روزونکو ـ د روزنې فارغ شوي ښوونکو څخه په ګټه
پورته کولو د سواد زده کړې روزنې ته دوام ورکوي USFOR-A 153.راپور ورکوي چې د افغان ملي
اردو او افغان ملي پولیسو ټول افسران او بریدمالنو څخه تمه کیږي چې سواد ولري ترڅو پخپلو بستونو
پاتې شي 154.د افغان ملي اردو د پالیسي له مخې افسر باید بشپړ سواد لرونکی وي ــ لوست او لیک
155
وکړی شي ،او د یوې موضوع آند درک کړی شي ــ او بریدمالن باید د لیک او لوست وړتیا ولري.

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 ساتلو او د ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره سیمه ایزو عملیاتو پر مخ وړو لپاره ګومارل شوي
دي 156.په  2015جون  15کې  ALPد  AUPقوماندې او کنټرول الندې راغی .په هرصورت ALP ،به
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د  AUPتشکیل کې جذب نشي (نهادي ځواک) او حتی که څه هم  AUPد  ANPقطعاتو څخه یوه ده ،د
157
 ALPتشکیل به د  ANPټولټال مجاز ځواک څخه مستقل پاتې شي.
په هرصورت د  2015اګست تر  26پورې  ALPخپل د  30,000ساتونکو هدف ندی پوره کړی .د
ناټو ځانګړي عملیاتو قطعې قوماندانۍ – افغانستان ( )NSOCC-Aپه وینا ALP ،د  28,073پرسونل
درلودونکی دی چې لدغه شمیر څخه  21,889بشپړ روزل شوي دي 158.دا د  2015می  24راهیسې له
 25,179څخه کم دي کله چې  ALPد  28,356پرسونل درلودونکی و NSOCC-A 159.راپور ورکوي
چې نور د  ALPپرسونل وضعیت په اړه مستقیم پوهه نلري او د افغان ادارو راپورونو پورې وابسته
دی .افغانان راپور ورکوي چې د  2015لومړیو اوه میاشتو کې د  %ALP 2.2ساتونکي په جګړه کې
وژل شوي او  %2.3ټپیان شوي دي ،او  0.09معیوب شوي؛ چې د ځواک ټولټال کمیدو کچه  %11.9ده.
160
پداسې حال کې چې د  ALPتر  %93غړي خپل قراردادونه نوي کوي.
 NSOCC-Aاټکل کوي چې د  ALPد هدف له مخې ټاکل شوي ټولټال ځواک ساتلو کلنی لګښت
 117میلیون ډالر دی؛ چې متحده ایاالت یې د  ASFFتر  112.5میلیون ډالرو پورې مرسته ورکوي
او پاتې برخه یې افغان دولت تمویل کوي 161.د اټکل شوي مقدار څخه  469.7میلیون ډالر د امریکا
دفاع وزارت د  2015اګست تر  31پورې د  ALPلپاره مکلف کړي او  CSTC-Aراپور ورکړی چې
 307.9میلیون ډالر د  ASFFڅخه و .د کورنیو چارو وزارت ته د  ASFFد  45میلیون ډالرو مصرف
162
په تیر جون کې ترسره شوی.
 NSOCC-Aراپور ورکوي چې  AUPته د  ALPلیږد وروسته AUP ،د هیواد په کچه د ALP
برنامې تفتیش پیل کړی چې پکې د  ALPتاکتیکي ګومارنه او د پوستو موقعیتونه شامل دي 163.پدې
کال کې مخکې  NSOCC-Aد څارنې عکسونو په کارولو سره د پوستو د موقعیتونو معتبر کولو هڅه
وکړه مګر د ایتالف ځواکونو پرشا کیدو او د درجې یا کوردینات مآخد نقطو نه شتون له امله یې محدود
السرسی درلود 164.د دغه محدودیتونو په پام کې نیولو سره  NSOCC-Aوکولی شو چې د  929پوستو
څخه یوازې  271پوستې تایید کړي چې الهم فعالې دي 165.د  AUPپه مشرۍ تفتیش د تلیفون له الرې
د پرسونل د حساب ورکولو سیستمونو ،لوژستیک مالتړ ،د معاشاتو توزیع کولو میتودونو ،او د ALP
ساتونکو تاکتیکي ګومارنې په برخه کې د  ALP 127ولسوالۍ او  43اضافي ولسوالۍ وارزولې 166.تمه
167
کیږي چې پایله کیدونکي ارزونه او وړاندیزونه به د  ALPبرنامه اصالح کړي.
یو وړاندیز چې  AUPد کورنیو چارو وزارت ته کړی هغه دا دی چې هغه غیر رسمي ملیشه ډلې
بې وسلې او منع کړي چې  ALPسره یوځای شوي دي NSOCC-A .د ملیشه ډلې څخه د طالبانو
پروړاندې خوځښت ( )ATMپه توګه پیژندل شوي راپور ورکوي چې د افغانستان وزارتي مشران د
هغوی په  ALPکې ادغام کولو په اړه خبرې کوي .په هرصورت ،اوسمهال هیڅ رسمي پالن شتون
168
نلري چې  ATMپه  ALPیا  ANPکې شامل کړل شي.
تفتیش پرځای دی ځکه چې د کندز له نیول کیدو وروسته خبري رسنیو راپور ورکړ چې په ښار کې
د  ALPغړي ــ څوک چې د درې اونیو روزنه ترالسه کوي او میاشتنی معاش چې په ندرت له 120
ډالرو څخه ډیریږي ،که چیرې د دوی قوماندان سهم واخلي ــ نو دوی د نشه ییز توکو په پیرلو سره او د
اوسیدونکو څخه "مالیه" په راټولولو سره خپل معاشات تکمیلوي او د  ALPنورو غړو سره د جګړې په
169
جریان کې په متقابل ډزو کې عام ښاریان وژني.
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تشکیل :د دفاع او کورنیو چارو وزارت لخوا
کارول کیدونکي پرسونل او تجهیزاتو اړتیاو لیست
چې پکې د مجاز کارمندانو بستونه او د تجهیزاتو
توکي توضیح شوي وي .د تشکیل لغت په دري
کې د "سازمان یا نهاد" معنی لري.

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

د سیګار تفتیش
سیګار د  ALPپروګرام لپآره د مریکا دفاع
وزارت مالتړ په اړه یو تفتیش تکثیر کړی
دی ،چې دغه تفتیش موندلي  ALPکافي
لوژستیکي مالتړ ،څارنه ،او د دغه ځواک
منحل کیدو یا  ANPکې مدغم کیدو لپاره پالن
نلري .د نورو معلوماتو لپاره برخه  ،2مخ 25
وګورئ.

د طالبانو پروړاندې خوځښت :په ختیځ افغانستان
کې د ډیری جالشوي ګروپونو لپاره یوه پراخه
اصطالح چې دوی په توندۍ د دولت یا ناټو
مرستې پرته د طالبانو کنټرول سره مخالفت کوي.
د طالبانو پروړاندې خوځښت د  2012په اوړي
کې هغه مهال مشهور شو کله چې ورته یوه ګروپ
د غزني اندړ ولسوالۍ کې د طالبانو یو برید په
بریالي توګه په شا وتمباو.

سرچینه" ،RFE/RL :افغان کلیوال بیرته طالبانو باندې برید کوي"،
8/23/2012؛ بهرنۍ پالیسي" ،د طالبانو پروړاندې راپورته کیدونکي خوځښت
اناټومي.9/12/2012 "،

امنیت

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 2013
کې ولسمشر حامد کرزي امر وکړ چې نوموړی ځواک منحل او د ساتنې فعالیتونه یې  ANPته ولیږدول
شي 170.په هرصورت ،د امریکا دفاع وزارت راپور ورکړی چې ولسمشر غني په  2015فبروري کې
د  APPFمنشور تعدیل کړ ،او په ګوته یې کړل چې  APPFبه د یوه دولتي شرکت په توګه پرځای
وي 171.د  2014سپتمبر تر  30پورې متحده ایاالتو په  APPFله  51میلیون ډالرو څخه ډیر مصرف
کړي دي 172.د امریکا دفاع وزارت د "نښلولو ستراتیژي" په اړه د افغان ولسمشرۍ فرمان (PD) 62
مقرراتو راپور ورکوي کوم چې په ګوته کوي چې  APPFد متحده ایاالتو او ناټو قراردادیانو لپاره د
امنیت لومړنۍ سرچینې په توګه به پرځای وي.
 USFOR-Aراپور ورکوي پداسې حال کې چې د امنیت خصوصي شرکتونه ( )PSCد 2015
اګست په  29السلیک شوي افغان  PD 66له مخې د ناټو او متحده ایاالتو ځواکونو سره د قرارداد کولو
اجازه لري ترڅو ورته له تاسیساتو بهر امنیت چمتو کړي او د  2015اکتوبر تر  6پورې د  PSCsسره
فرعي قرارداد کولو لپاره د متحده ایاالتو او ناټو ځینې قراردادیانو ته محدود اجازه ورکوي ،د  PSCهیڅ
قراردادونه شتون نلري 173.د خطر مدیریت شرکتونه جواز لري چې د  APPFلپاره مشورتي خدمات او
174
د قوماندې او کنټرول فعالیتونه چمتو کړي.

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
 MOUله مخې د دفاع وزارت به د  5,030پرسونل د تسهیالتو ساتنې ځواک ( )FPFوګوماري ترڅو
د مخکښ عملیاتو هغه بیسونو ته امنیت چمتو کړي چې افغان دفاع وزارت د لیږد په حال کې دي 175.په
هرصورت ،دغه  MOUافغان محافظت ځواک ته د متحده ایاالتو/ناټو تاسیساتو ساتنه هم چمتو کوي او
د متحده ایاالتو/ناټو ځواکونو ته اجازه ورکوي چې د "ناټو/متحده ایاالتو د موافقت له مخې ټاکل شوي
176
تاسیساتو دننه د امنیت وسله وال قرارداد شوي خدماتو څخه ګټه پورته کړي".
 FPFبه د دفاع وزارت لخوا وګومارل شي مګر د  ANAمنظم برخه به نه وي MOU .د
 USFOR-Aڅخه غوښتنه کوي چې په  13.7میلیون ډالرو د  FPFلومړي کال معاشات تمویل کړي ،د
دې اختیار سره چې متحده ایاالت به د یوه اضافي کال لپاره دغه ځواک تمویل کړي 177.د  MOUمطابق،
دفاع وزارت به  CSTC-Aته اجازه ورکړي چې "مالي ثبتونو پلټنه او تفتیش وکړي" او ډاډ وړاندې
کړي چې "دغه فنډونه به د متحده ایاالتو دولت هغه ټولو ادارو لخوا د تفتیش وړ وي چې د  CSTC-Aاو
178
د متحده ایاالتو ځواکونه – افغانستان د څارنې مسؤلیت په غاړه لري".
د امریکا دفاع وزارت راپور ورکړ چې جنرال کمپبیل د  2015جوالی په  13یو تفاهملیک السلیک
کړ ،چې پکې مستند شوي  FPFد لنډمهاله ځواک په توګه رامینځته کړی شوی او د  2015سپتمبر
وروسته به د معاش هیڅ تمویل چمتو نه کړل شي .افغان دفاع وزارت د  FPFپرسونل افغان ملي اردو
179
ته ګوماري چې د  2015سپتمبر تر  20پورې  3,344ته رسیدلي.
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ځانګړی عمومي مفتش

امنیت

افغان ملي اردو

د  2015سپتمبر تر  30پورې ،متحده ایاالتو د  ANAجوړولو ،روزنې ،تجهیز او ټیکاو لپاره د ASFF
180
صندوق  38.1میلیارده ډالر مکلف کړي او  37.3میلیارده ډالر یې مصرف کړي دي.

د افغان ملي اردو پرسونل یو څه کمیدل

د  RSپه وینا ،د  2015جوالی تر  20پورې د دفاع وزارت بشپړ ګومارل شوي ځواک شمیر پشمول
د افغان ملي اردو ،افغان هوای ځواک او ملکیانو  176,420پرسونل و 181.دا له تیرې ربعې راهیسې
د افغان ملي اردو  342پرسونل کموالی ښيې ،کله چې د  2015میی بشپړ ګومارل شوي ځواک شمیر
182
 176,762پرسونل و .دغه لږ کمیدل د دوه ربعو د شمیرو ډیروالي په تعقیب و.
سیګار له اوږدې مودې راهیسې د افغان امنیتي پرسونل شمیرو په اړه پوښتنې لري .د افغان ملي
اردو پرسونل او معاشاتو معلوماتو د اعتبار او ګټورتیا په اړه پدې کال کې د سیګار یوه مخکیني تفتیش
هیڅ ډاډ ندی موندلی چې معلومات معتبر دي ،دا چې کنټرولونه او څارنه ضعیف دي ،او دا چې د
کمپیوټر سیسټمونه خورا مهم ضعفونه لري او په بشپړ ډول ندي مدغم شوي .د نورو معلوماتو لپاره د
متحده ایاالتونو کانګرس لپاره د سیګار د  2015اپریل درې میاشتني راپور ،مخ  23وګورئ.
پدې ربع کې د قل اردو ګانو په کچه د افغان ملي اردو سرتیرو د ځواک ځینې توضیحات محرم پاتې
دي .سیګار به دغه توضیحاتو په اړه د دې راپور محرم ضمیمه کې راپور ورکړي.

د افغان ملي اردو د ځواک کمیدل

پدې ربع کې  USFOR-Aراپور ورکړ چې اوسمهال نه خو  RSاو نه هم افغان ملي اردو د ځواک
د کمیدو میاشتنۍ موخه نه تعقیبوي .غیر رسمي  %1.4موخه چې ایساف هڅولې غیر ریالیستیک ګڼل
شوې .د ځواک د کمیدو کچې به پرته د اوسط کولو یا برابرولو د مخکینۍ میاشتې پای ځواک ته اړوند د
183
ورکړل شوي میاشتې لپاره راپور کیږي.
د  2015په جوالی میاشت کې د افغان ملي اردو د ځواک کمیدل  %2.4و او د افغان هوای ځواک
د ځواک کمیدل  %0.6و .د  2015میی میاشت په جریان کې د افغان ملي اردو او افغان هوای ځواک د
184
ځواک کمیدلو کچه  %2.3او  %0.7په ترتیب سره وه.
 RSد افغان ملي اردو سره کار کوي ترڅو د ځواک د کمیدو وړاندوینه وکړي او د ځواک کمیدو
پروړاندې د راتلونکي میاشتني ګومارنې موخې محاسبه کړي او د بشپړ تشکیل جوړښت پوره کړي ،د
روزنې کورس ظرفیتونو په پام کې نیولو سره RS .راپور ورکوي چې د مشر بریدمن افسر ()NCO
د افسرۍ بستونو ته د رتبو لوړول د محاربې ډګر څخه تجربه لرونکي افسرانو سره ډکیږي پداسې حال
کې چې د وړ کمکي  NCOsلپاره بستونه رامینځته کیږي چې د مشر  NCOsرتبو ته ارتقا وکړي او د
185
حساس مشرۍ تجربه السته راوړي.
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  2015سپتمبر تر  30پورې متحده ایاالتو د افغان ملي اردو ټیکاو لپاره د  ASFFصندوق 15.7
میلیارده ډالر مکلف کړي او  15.4میلیارده ډالر مصرف کړي دي 186.د  ASFFټیکاو تمویل ترټولو
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د سیګار تفتیش
د سیګار یو تفتیش به د امریکا دفاع وزارت
تدارکاتو ،مراقبت او د  ANDSFلپاره د OCIE
پیرودونو څارنه باندې تمرکز وکړي.

امنیت

د بیري تعدیالت( :سرلیک  10د متحده ایاالتو
د قانون برخه  )2533aد امریکا دفاع وزارت
پیرودل شوي نساجي ازاوې (د نورو توکو
ترمینځ) چې تر  250,000ډالرو پورې مصرف
ورباندې راځي باید متحده ایاالتو کې تولید شي کله
چې اړوند تمویل یا فنډ څخه ورپکې کار اخیستل
کیږي .دا قانون په  1941کې پاس شوی ،کله
چې  CSTC-Aد  ANDSFلپاره یونیفارم پیري یا
د یونیفارم پیرلو لپاره افغان وزارتونو ته مستقیم
بودجې تمویل ورکوي نو پلي کیږي.

سرچینه :د دفاع د تدارکاتو او اکتساب پالیسي" ،د بیري تعدیالت "،FAQ
.10/5/2014

مهم استعمال د معاشاتو او تشویقي تادیاتو لپاره دی؛ په نور استعمال کې د مهماتو تجدید ،د سونګ توکو
پیرود او نهادي پوښاک او انفرادي تجهیزاتو ( )OCIEپه څیر توکي شامل دي .د خواړو لپاره تمویل د
 2013دسمبر  21کې ودرول شو وروسته لدې چې  CSTC-Aد دفاع وزارت لخوا پراخه درغلۍ په اړه
187
شکمن شو.
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  ASFFافغان دولت ته (مستقیم بودجه) د مستقیم فنډونو چمتو کولو لپاره وکاروي 188.د دې
لپاره چې ډاډ السته راشي د متحده ایاالتو فنډونه لکه څنګه چې ټاکل شوي کارول کیږي،CSTC-A ،
189
د افغانستان دفاع وزارت او د مالیه وزارت ( )MOFد مالي ژمنې یو دوه اړخیز لیک السلیک کړ.
د افغان مالي کال  1394مالي ژمنې لیک د دفاع وزارت څخه غوړاي چې د بیري تعدیالتو سره
اجابت ولري کله چې د یونیفارم پیرودلو لپاره د  ASFFصندوق ترالسه شوي مستقیم بودجه کاروي.
د  CSTC-Aیوه تفتیش موندلي چې افغان دفاع وزارت د ( FY 1392دسمبر  – 2012دسمبر )2013
څخه د  27میلیون ډالرو یونیفارم پیرلو کې د بیري تعدیالت ندي مراعات کړي .د خپریدو په وخت
کې CSTC-A ،الهم د جریمې ساتل مشخص کول 190.د  OCIEافغان تدارکاتو کې ستونزو وروسته،
پشمول د افغان قراردادیانو لخوا د سکیمونو د افغان شرکتونو پرځای د چین څخه پیرل ،تقلبي کیفیت،
او د درغلۍ نور ډولونو ،د متحده ایاالتو کانګرس د متحده ایاالتو شرکتونو پرته نورو شرکتونو
څخه د  OCIEپیرلو لپاره د  ASFFکارول منع کړل .د  FY 2013ملي دفاع واکمنۍ قانون یو بند
(برخه  )826غوښتنه لري چې بې له استثناتو یا معافیت څخه د یونیفارم د تولید په موخه د افغان ملي
اردو او افغان ملي پولیسو لپاره د امریکا دفاع وزارت لخوا رسول کیدونکی ټوټې یا نساجي باندې د
191
بیري تعدیالت پلي شي.
د افغان مالي کال  1394مالي ژمنې لیک هم غوښتنه لري چې د دفاع وزارت د سونګ توکو مصرف
او تحویلیانې مستند کړي CSTC-A .د تعقیبي میاشتې سونګ توکو ټاکل د سونګ توکو د مصرف
192
اسنادو د کفایت او درستۍ پراساس ترتیب کوي.

د افغان ملي اردو معاشات او تشویقي تادیات

د سیګار د خبرتیا لیک
سیګار د امریکا دفاع وزارت CENTCOM ،او
 USFOR-Aته یو د خبرداري لیک لیږلی چې
خبرتیا ورکوي چې  ANDSFډیری ژمي پرته
له موسم مناسب پوښاک یا یونیفارم څخه تیر
کړي او د سوړ فصل بلې تشې سره مخ دی .د
نورو معلوماتو لپاره برخه  2مخ  22وګورئ.

 CSTC-Aراپور ورکړی چې له  2009مالي کال راهیسې د  2015سپتمبر تر  30پورې متحده ایاالتو
د افغان ملي اردو معاشاتو ،خواړو او تشویقي تادیاتو لپاره د  ASFFله الرې  2.76میلیارده ډالر چمتو
کړي دي CSTC-A 193.راپور ورکړی چې د افغان ملي اردو لپاره د معاشاتو ،انعامونو او تشویقي
194
تادیاتو تمویل اوسط به د راتلونکي پنځه کلونو لپاره په کال کې  682میلیون ډالر وي.
 CSTC-Aیادونه کړې چې تمویل د افغان ملي اردو  %100مجاز ،غیر ګومارل شوي ځواک له
مخې چمتو شوي دي .په هرصورت ،کوم فنډونه چې مصرف شوي نه وي هغه په بل کال کې د اړتیاو
مالتړ لپاره بل مالي کال ته لیږدول کیږي 195.د بریښنایی تادیه سیسټمونو کارولو په موخه د افغان دفاع
وزارت هڅولو لپاره  CSTC-Aپالن لري چې  %100تمویل یوازې د تشکیل هغه مجاز بستونو لپاره
چمتو کړي چې بریښنایی تادیه ورته کیږي ،کله چې په  2016کې د اوتومات تادیه دغه سیسټم فعال شو؛
د نورو بستونو لپاره تادیات به  %80وي 196.سربیره پردې ،د افغان ملي اردو ټول پرسونل معلومات یا
ثبتونه باید د افغان بشري سرچینو د معلوماتو مدیریت سیسټم ( )AHRIMSکې وردننه کړل شي او ټول
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پرسونل ته باید د تشکیل بست وټاکل شي USFOR-A 197.راپور ورکړی چې د  2015اګست تر 24
پورې افغان دفاع وزارت د افغان ملي اردو نږدې ټول پرسونل ریکارډ  AHRIMSکې دننه کړي او د
198
ګومارل شوي  %97پرسونل ته د تشکیل بست ټاکل شوی دی.

د سیګار ځانګړې پروژه
سیګار  USFOR-Aاو  CSTC-Aد معلوماتو
غوښتنې یو لیک ولیږه چې لدوی څخه یې
د کمیتونو له مخې د تجهیزاتو او وسایطو
پیرودلو په اړه معلومات پکې غوښتلي چې
دغه کمیتونه د  ANDSFاړتیاو څخه ډیر دي
او ایا دا ډول پیرودل د تجهیزاتو او وسایطو
د وخت څخه وړاندې دفع کولو پایله لري
پداسې حال کې چې د پام وړ کارولو وخت
پکې وي .د نورو معلوماتو لپاره برخه  2پاڼه
 40وګورئ.

د افغان ملي اردو تجهیزات او ټرانسپورټیشن

د  2015سپتمبر تر  30پورې متحده ایاالتو د افغان ملي اردو تجهیزاتو او ټرانسپورټیشن لپاره
د  ASFF 12.8میلیارده ډالر مکلف کړي او  12.7میلیارده ډالر مصرف کړي دي 199.لدغه فنډونو
څخه ډیری د وسایط ،الوتکو ،د ارتباط تجهیزاتو ،وسلو او اړوند تجهیزاتو لپاره کارول شوي دي .پدې
کټګوري کې د متحده ایاالتو شاوخوا  %54د وسایط او اړوند پرزو لپاره و ،لکه څنګه چې په جدول 3.9
200
کې ښودل شوي دي.
لکه څنګه چې په تیره ربع کې کړي ،د امریکا دفاع وزارت د تجهیزاتو ډیری کټګوریو کې د
ډیروالي راپور ورکړی دی .په تیره ربع کې د امریکا دفاع وزارت وویل چې ډیروالی د محاربې ډګر
کې زیان من شوي تجهیزاتو او نورو اوسني او وړاندوینه شوي زیانونو بدلولو لپاره اړین تر یوې کچې
201
پورې د دغه تجهیزاتو نوي کولو له امله و ،په بیله بیا د نوي ځانګړي عملیاتو کنډک د تحویلۍ لګښت.
 CSTC-Aراپور ورکړی چې د نوي کولو پیرود شاوخوا  5میلیون ډالر لګښت لري 202.په نورو چمتو
شوي تجهیزاتو کې پوښاک لکه یونیفارم ،او انفرادي تجهیزات شامل دي .د افغان ملي اردو لپاره پیرودل
شوي تجهیزات چې وروسته بیا مشخص شو چې نور د  ANDSFلخوا پکار ندي د دفع کولو لپاره د
امریکا دفاع وزارت ته لیږدول کیدی شي ،وروسته لدې چې د متحده ایاالتو کانګرس خبر شو؛ تردې
دمه  215میلیون ډالر د امریکا دفاع وزارت ته لیږدول شوي دي ،لکه څنګه چې په جدول  3.10کې
ښودل شوي دي CSTC-A 203.راپور ورکوي چې د  ASFFتخصیصاتو په کارولو سره د افغان ملي
اردو لپاره په مجموعي ډول  456,000وسلې 104,400 ،د ارتباطاتو وسیلې ،او  60,000وسایط چمتو
204
کړي دي.
پداسې حال کې چې د افغان تحویلۍ د مودې مدیریت پروسو ته وده ورکولو په لور پرمختګ کیږي،
 CSTC-Aراپور ورکړی چې د  CORE-IMSپه نوم پیژندل کیږي د  ANDSFد توکو لیست او
لوژستیک معلوماتو د مدیریت سیسټم وړاندوینه شوی وده په بشپړ ډول نده پلي شوې .په هرصورت ،د

جدول 3.10

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

a

$23.2

د سرتیرو اړوند
توکي

9.0

HMMWVs

3.4

الوتکې

146.9

د دفتر تجهیزات
جدول 3.9

کرین/فورک لیفټ

پیرودل شوي

د تجهیزاتو نوع

پیرودل شوي او افغان ملي
اردو ته سپارل شوي

پیرود ته پاتې دي

مهمات

وسلې

$631,737,933

$522,370,326

$24,983,028

وسایط

7,214,663,193

6,440,981,649

840,433,973

703,298,191

82,830,726

1,183,859,713

649,861,508

441,514,596

2,291,847,017

2,180,830,996

380,830,461

40,000,000

13,459,569

0

C-IEDs

341,550,056

341,550,056

74,059,985

نور

884,304,375

773,658,682

1,005,377

$13,428,396,260

$11,626,010,977

$1,005,224,173

مهمات

ټولټال

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.9/4/2015 ،

د امریکا متحده ایالتونو کانګرس لپاره رپورټ
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3.
13.6

باید مشخص شي

د ټرانسپورټیشن خدمات

1.1

وسلې

ارتباطي تجهیزات

الوتکې

3.1

1.1

GPS/NVG

ارتباطات

$6.0

1.7

د بدن زرې

د  2015جون تر  30پورې د متحده ایاالتو لخوا تمویل شوي د افغان ملي اردو تجهیزاتو لګښت

د امریکا دفاع
وزارت زیرمې ته

1.
4.4

نور
ټولټال

1.1
$183.6

$31.4

یادونه :د ډالر مقدارونه غیر اعشاري شوي او مجموعې دي .دمخه شته C-208s
د الوتکو روزنې لپاره یو مناسب توکی دی ،چې په پایله کې شپږ  C-182الوتکې
( 3.14میلیون ډالر) د امریکا دفاع وزارت سټاک ته ولیږدول شوې .د ستریرو
احاطه  HMMWVیا نورو وسایطو په چت کې نصب ورضافه شوی احاطه ده چې
سرتیري ته اجازه ورکوي تر یوې کچې محافظت پورې د وسایط په چت ودریږي.
 = HMMWVد لوړ تحرک ،څو مقدصده ټایر لرونکي وسایط = GPS/NVG .د
نړیوال موقعیت موندلو سیسټم او د شپې لخوا د لید ګوګل توکي.
 aوسایط او پرزې پکې شامل دي
سرچینه ،CSTC-A :د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب9/4/2015 ،؛
 ،OSD-Pد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب9/23/2015 ،؛ سیګار ،د
 ANDSFتحلیلونه.10/2015 ،

امنیت

سافټویر ازمول بشپړ شوي دي ،د لوژستیک مرکزي او سیمه ییز مرکزونو کې به د سرور نصب هغه
وخت ترسره شي کله چې  165نوي کمپیوټرې ترالسه او نصب شي CSTC-A .د دې سیسټم لپاره
205
اصالح شوي پلي کول ندي چمتو کړي.
د لوژستیک مسلکي پرسونل لومړۍ ډله کې شپږ اتیا افغانان ګومارل شوي ترڅو  ANSDFته د
روزنې او مرستې چمتو کولو په برخه کې په ملي او سیمه ییز مرکزونو کې کار وکړي 206.د لوژستیک
مسلکي پرسونل شته سیسټم ته په سیمه ییز مرکزونو کې د تحویلیو لیستونه ،د پلورونکو معلومات او د
تحویلۍ زرهاو توکو لیست دننه کړی دی ،او په سلهاو لیږدونې یې پروسس کړي دي ،چې ځینې یې په
درې کلونو کې د تحویلۍ لپاره (پرزې او د تحویلۍ توکي په طبقو ګروپ شوي دي) د لیږدونې معلوماتو
لومړی ځل دننه کول و 207.په جوالی کې هم د دفاع وزارت  18پرسونل چې د اکتساب ،ټیکنالوژي،
او وسلو لوژستیکي تخصص لري د متحده ایاالتو بهرنۍ نظامي پلور پروسې ،پشمول د مودې مدیریت
(د اړتیاو رامینځته کیدو څخه تر د تحویلۍ پورې) په اړه د دفاع انسټیټیوټ د امنیت مرستې مدیریت
( )DISAMلخوا چمتو شوي روزنه کې ګډون کړی .د کورنیو چارو وزارت هم د  DISAMروزنه
208
السته راوړې.
د مالي ژمنې لیک چې د دفاع وزارت ته د افغان مالي کال  1394لپاره فنډونه چمتو کوي د دفاع
وزارت څخه غوښتنه لري چې د هغه وسایط ډولونه او شمیر مشخص کړي چې اړتیا ورته لري ،ډاډ
وړاندې کړي چې مراقبت یې د معیار کړنو په تعقیب ترسره شوی ،او ډاډ وړاندې کړي چې مخکې لدې
209
چې  CSTC-Aاضافي وسایط چمتو کړي دغه وسایط د ټاکلي موخې لپاره کارول کیږي.

د افغان ملي اردو زیربنا

د سیګار تفتیش
د سیګار یو روان تفتیش به د تخنیکي
تجهیزاتو د حفظ او مراقبت پروګرام
( )A-TEMPد افغان ملي اردو برخې سره د
امریکا دفاع وزارت مالتړ بیاکتنه وکړي .په
ځانګړي توګه ،سیګار پالن لري چې مشخص
کړي ( )1چې تر کوم حد پورې د افغان ملي
اردو  A-TEMPد دې ټاکل شوي موخې پوره
کوي او ( )2ایا د افغان ملي اردو د A-TEMP
قرارداد مهم شرایط پوره کیږي که نه.

د  2015سپتمبر تر  30پورې متحده ایاالتو د افغان ملي اردو زیربنا لکه د اردو قوماندانیو ،ښوونځیو،
بارکونو ،د پولیس پوستو جوړښتونو ،هوای ډګرونو او سړکونو لپاره د  ASFF 6میلیارده ډالر مکلف
210
کړي او  5.6میلیارده ډالر مصرف کړي دي
د  CSTC-Aپه وینا ،د  2015سپتمبر تر  30پورې متحده ایاالتو د  5میلیارده ډالرو په ارزښت
د زیربنا  369پروژې مکمل کړي دي ،چې نورې  20پروژې د  372.8میلیون ډالرو په ارزښت
211
روانې دي.
پدې ربع کې د افغان ملي اردو د زیربنا ترټولو لوی پروژې په کونړ والیت کې د  201قل اردو
د دوهمې لیوا لپاره د لیوا ګاریزون (د  115.7میلیون ډالرو په لګښت) او د مارشال فهیم ملي دفاع
پوهنتون دوهمه مرحله (چې لګښت یې له  72.2میلیون ډالرو څخه  76.3میلیون ډالرو ته ډیر شوی) چې
د  2017دسمبر کې به بشپړیږي ،او د افغانستان دفاع پوهنتون دریمه مرحله ( 35.1میلیون ډالر) چې
212
د  2012جوالی کې یې قرارداد ورکړ شوی او په  2015سپتمبر کې د بشپړیدو لپاره مهالویش شوی.
سربیره پردې ،درې پروژې د  61.4میلیون ډالرو په لګښت بشپړې شوي ،پشمول د دفاع وزارت د
قوماندانیو او ګاریزونونو دریمه مرحله ( 61.3میلیون ډالر) ،او د  34.9ډالرو په لګښت څلور پروژې
پدې ربع کې ورکړل شوي دي ،پشمول د دفاع وزارت د ګاریزونونو نهایی مرحله ( 18.6میلیون
ډالر) 213.د  CSTC-Aپه وینا ،د پالن په مرحله کې  18پروژو ( 181.6میلیون ډالر) څخه درې پروژې
214
( 32.1میلیون ډالر) د ښځو لپاره د تاسیساتو جوړولو لپاره دي.

104

د افغانستان د بیارغونې لپاره

I

ځانګړی عمومي مفتش

امنیت

د افغان ملي اردو د  201قل اردو د بریښنا کارځای د سونګ توکو فارم په کونړ والیت کې جوړ شوی و.
(د  CSTC-Aعکس)

د دفاع وزارت انجینرانو او عامه کارونو پرسونل لپاره د روزنې پراختیا ډیری برنامې په الره
کې دي CSTC-A .د انجینرۍ اته مشاورین لري څوک چې د څو اونیو بوختیاو په جریان کې د دفاع
وزارت انجینرانو حفظ او مراقبت ،ثبات او ساختماني چارو مسلو په اړه ښوونه کوي .د  CSTC-Aیو
قرارداد په اړوند موضوعاتو کې متخصصین چمتو کوي چې د دفاع وزارت پرسونل د تاسیساتو حفظ
او مراقبت پالن کولو او بودجې لپاره د افغان زیربنا کمپیوټر سیسټم په اړه روزي .نوموړی قراردادي د
215
دفاع وزارت انجینرانو ته د سروی تخنیک روزنه هم وړاندې کوي.
د نجارۍ/ګل کارۍ ،دننه/بهر بریښنا ،نل دوانۍ ،او سړک سروی او ډیزاین په برخو کې د روزنکو
روزنې برنامې نهه میاشتې وروسته د افغان ملي اردو ښوونکو په اګست کې د قراردادیانو او د متحده
ایاالتو هوای ځواک سیول انجینرۍ افسرانو تر نظارت الندې د افغان ملي اردو انجینرۍ ښوونځي کې
216
تدریس پیل کړ.
217
سربیره پردې ،د روزنې درې برنامې به پدې مني کې پیل شي:
•د دندې په جریان کې د انجینرانو او عامه کارونو پرسونل لپاره د بریښنا کارځایونو ،د اوبو
تصفیه کولو دستګاه ،او د ککړو اوبو تصفیه کولو دستګاه د حفظ او مراقبت په برخه کې د
روزنې برنامه
•د انجینرانو او عامه کارونو پرسونل د روزنې لپاره د افغان ملي اردو سایټونو کې د ګومارنې
لپاره د ګرځنده روزنې ټیم
•د انجینرانو لپاره د تاسیساتو مدیریت ورکشاپ
د افغان مالي کال  1394لپاره د دفاع وزارت د مالي ژمنې لیک له افغان دولت غوښتنه کوي چې
 CSTC-Aته د لیږد او ثبات پالن وړاندې کړي ،پشمول د زیربنا امنیت د هغه تاسیساتو لپاره چې د
متحده ایاالتو تمویل سره جوړې شوي او افغان دولت ته لیږدول شوي دي CSTC-A 218.راپور ورکوي
چې د دفاع وزارت سره کار ته یې دوام ورکړی ترڅو د هغه اضافي تاسیساتو لیست په اړه پریکړې ته
219
ورسي کوم چې نور د ثبات یا ساتنې تمویل ته اړتیا نلري.
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د سیګار د خبرتیا لیک
سیګار په کمپ براون کې د قوماندې او
کنټرول مرکز د متحده ایاالتو لخوا تمویل
شوې ساختماني چارو پلټنې د پایلو په اړه یو
د خبرتیا لیک تکثیر کړ .د  5میلیون ډالرو
قرارداد نږدې یو کال وروسته لدې چې ودانۍ
باید تکمیل شوي وی د راحتۍ لپاره پای ته
ورسید .ودانۍ د محافظت ډیری ستونزې
درلودې او له نیمایی لږ یې بشپړ شوی و .د
نورو معلوماتو لپاره برخه  2مخ  21وګورئ.

امنیت

د  USFOR-Aد روزنې یو ګرځنده ټیم په کابل کې روزنه پرمخ وړي( .د  CSTC-Aعکس)

د افغان ملي اردو او د دفاع وزارت روزنه او عملیات

د  2015سپتمبر تر  30پورې متحده ایاالتو د افغان ملي اردو او دفاع وزارت عملیاتو او روزنې لپاره د
220
 ASFFفنډ  3.6میلیارده ډالر مکلف او مصرف کړي دي.
 CSTC-Aد متحده ایاالتو تمویل شوي  25روان پروګرامونه راپور کړي دي 18 :په تخنیکي
روزنه ،څلور په مسلکي نظامي تعلیم ،دوه په لومړني روزنې ،او یو د انګلسي ژبې روزنه باندې تمرکز
کوي 221.د متحده ایاالتو تمویل شوي د روزنې ترټولو لوی قراردادونو کې سیار روزنه ،ځانګړي
عملیات ،د تعبیه شوي چاودیدونکي توکو پروړاندې مبارزه او د چاودیدونکي توکو دفع کول ،او د
222
الوتکې د مراقبت روزنه شامل دي.

افغان هوایی ځواک او د ځانګړي ماموریت قطعه

د سیګار ځانګړې پروژه
په  2015فبروري کې سیګار د جورجیا
ایالت کې د موډي هوای ځواک بیس کې د
 A-29سوپر ټوکانوس په اړه د حقیقت موندنې
لپاره لیدنه ترسره کړه .سیګار به د برنامې
او د افغان پیلوټانو د روزنې روان نظارت
پرمخ ویسي.

 CSTC-Aراپور ورکړی چې د  FY 2010او  FY 2015ترمینځ متحده ایاالتو د افغان هوای ځواک
پراختیا لپاره له  2.3میلیارد ډالرو څخه ډیر مکلف کړي دي ،پشمول د تجهیزاتو او الوتکو لپاره 905
میلیون ډالر 223.له تیرې ربعې راهیسې ،د امریکا دفاع وزارت خپله د  FY 2015غوښتنه له 925.2
میلیون ډالرو څخه  683.3میلیون ډالرو ته راکمه کړې .د روزنې لپاره غوښتل شوی مقدار کم شوی،
مګر د تجهیزاتو او الوتکو لپاره مقدار له  21.4میلیون ډالرو څخه  173.5میلیون ډالرو ته لوړ شوی دی.
په هرصورت ،د غوښتل شوي تمویل اکثریت د ساتنې یا ثبات لپاره دی 224.سربیره پردې ،د FY 2016
225
غوښتنه د  548.3میلیون ډالرو لپاره ده ،چې د فنډ ډیری برخه د روزنې او ساتنې لپاره ده.
226
د  USFOR-Aپه وینا ،پدې ربع کې د  AAFالوتکو لیست کې شامل دي:
• 11د  Mi-35چورلکې (له تیرې ربعې څخه یو کم)
• 52د  Mi-17چورلکې (څلور کم)
• 16د  MD-530چورلکې (دوه کم)
• 26د  C-208الوتکې
• 4د  C-130الوتکې
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امنیت

سربیره پردې 20 ،د  A-29سوپر ټوکانوس ،د ترهګرۍ پروړاندې مبارزې ،نږدې هوایی مالتړ ،او
227
هوایی کشف لپاره د سپک برید الوتکې پیرودل شوي مګر تر دې دمه ندي سپارل شوي.
پدې ربع کې  USFOR-Aراپور ورکړی چې د  AAFلومړي اته پیلوټانو د  MD-530چورلکې
نظامي ډول د الوزولو لپاره وړتیا درلودله 228.سربیره پردې ،د افغان پیلوټانو د  A-29سوپر ټوکانوس
روزنه په متحده ایاالتو کې جریان لري .لومړی ټولګی به دسمبر کې فارغ شي ،چې دا د  2015څلورمې
ربعې کې د  A-29سوپر ټوکانوس لومړۍ تحویلي سره په یو وخت کې دي 229.دغه بریا د الوتکې
رالویدو په جریان کې د  Mi-17دوه پیلوټانو د مړینې په واسطه منحرف شوې 230.د  AAFلپاره د
امریکا دفاع وزارت چارواکو سیګار ته وویل چې د پیلوټ له السه ورکول د الوتکې له السه ورکولو
231
څخه خورا ډیره اغیزه لري.
 USFOR-Aد داخلي او بهرني قرارداد مراقبت او لوژستیک مدیریت مالتړ ترکیب د  AAFلپاره
د هدف په توګه راپور کړي .افغانان به ورځنی مراقبت او د وخت له مخې پلټنې ترسره کوي پداسې
حال کې چې بهرني قراردادیان به د ډیپو په کچه درانده ترمیمونه او د الوتکې بشپړ ترمیم ترسره کوي.
 USFOR-Aاټکل کوي چې د  AAFارګانیک مراقبت کاري ځواک پراختیا به له پنځه څخه تر اوه
کاله پورې وخت ونیسي :د یوه زده کونکي مراقبت ګر روزنه  18میاشتې وخت نیسي ،او د ماهر کچې
مراقبت کونکي لپاره دوه څخه تر درې کالو پورې وخت ته اړتیا وي .تمه کیږي چې د  C-208لپاره
ترټولو ژر د ارګانیک مراقبت وړتیا به  2018کې ترالسه شي؛ او د  C-130او د نوي  MD-530لپاره
232
د افغان ارګانیک مراقبت دریځ ترالسه کولو اټکل شوې نیته  2023ده.
 CSTC-Aراپور ورکړی چې د  FY 2012او  FY 2015ترمینځ متحده ایاالتو د  SMWپراختیا
کې  1.77میلیارد پانګونه کړې ،لدغه مقدار څخه یې له  935.8میلیون ډالرو څخه ډیر د تجهیزاتو او
الوتکې لپاره مکلف کړي دي 233.د  CSTC-Aپه وینا ،د  SMWد  45الوتکو ټولګه کې د Mi-17
چورلکې او د  PC-12ټوربوپروب الوتکې شامل دي چې د اطالعاتو ،څارنې او کشف کارونه پرمخ
وړي 234.د  NSOCC-Aپه وینا SMW 475 ،غړي لري ،چې لدغه څخه  102پیلوټان دي ،او ټول د
دفاع وزارت برخه دي 235.پنځه پنځوس نور پرسونل د داخلې ،انګلسي ژبې بسیا ،او امنیت شالید چک یا
236
کتنې الندې دي.
 NSOCC-Aراپور ورکوي چې  SMWد  2015سپتمبر  1پورې د  2014په جریان کې د  400په
پرتله په  Mi-17کې  840ماموریتونه ترسره کړي دي .د  PC-12پیلوټانو پدې کال کې د  2014پرمهال
237
د  205په پرتله  972ماموریتونه ترسره کړي دي.
د  NSOCC-Aپه وینا ،د هوای چلند ډیری نهادونه د هوای چلند سیسټمونو پیچلتیا له امله د هغوی
د ځینې مراقبتونو لپاره قرارداد کوي 238.د  SMWلپاره موخه له  %80ارګانیک څخه تر  %20قرارداد
مراقبت دی 239.د  NSOCC-Aپه وینا د  Mi-17یا  PC-12میخانیکي کارکونکي بشپړ روزل 60
240
میاشتې وخت نیسي ،چې د  2020دوبي کې به  SMWد ارګانیک مراقبت او ترمیم وړتیا ولري .په
 2014اګست کې SMW ،د پلټنې هیڅ ټیمونه نه درلودل؛ اوس دوی درې د  50ساعته او یو د 100
ساعته مهالویش شوي پلټنې ټیمونه لري 241.اوسمهال افغانان د  Mi-17ټولګې مهالویش شوي مراقبت
شاوخوا ( %20د تیرې ربعې له  %15څخه ډیر) ترسره کوي .د  PC-12ټول مراقبت د دریمې ډلې
242
قراردادیانو لخوا ترسره کیږي.
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سورټي یا الوتنه (د برید پیل) په نظامي هوای
چلند کې سورټي د یوې انفرادي الوتکې محاربوي
ماموریت دی چې د الوتکې د الوتنې سره پیل
کیږي او په بیرته راستنیدو یې پای ته رسي .د
مثال په توګه ،په ماموریت کې چې شپږ الوتکې
دخیل وي دا به شپږ سورټي یا الوتنې وي.

امنیت

افغان ملي پولیس

د  2015سپتمبر تر  30پورې متحده ایاالتو د افغان ملي پولیسو جوړولو ،تجهیز ،روزنې او ساتنې لپاره
243
د  ASFFفنډونو  18.4میلیارده ډالر مکلف کړي او  18.1میلیارده ډالر مصرف کړي دي.

د سیګار تفتیش
د افغان ملي پرسونل او معاشاتو معلوماتو
په اړه د سیګار د  2015جنوري یوه تفتیش
موندلي چې معلومات د اعتبار په اړه هیڅ ډاډ
نلري ،کنټرولونه او څارنه ضعیف ده ،او دا
چې د کمپیوټر سیسټمونه په بشپړ ډول فعال یا
وصل ندي.

د  USFOR-Aد افغان ملي پولیسو پرسونل د ځواک راپور بیاکتنه

پدې ربع کې USFOR-A ،د افغان ملي پولیسو د پرسونل راپور ورکولو میتود په اړه د بیاکتنې راپور
ورکړی چې د محاسبې ډیری ستونزې یا رابرسیره کړي دي چې د سمون وروسته یې د  5,788کمیدو
244
پایله درلوده.
بیاکتنې موندلي چې یو شمیر قطعات په دواړه د کورنیو چارو وزارت قوماندانیو او نهادي
مالتړ ( )MOI HQ & ISکې د  AUPارکان سره حساب شوي و ،او دا چې کوم قطعات باید په
245
 MOI HQ & ISکې حساب شوي وی ،هغه نه و حساب شوي و.
 MOI HQ & ISډیری څانګې لري پشمول د جنایی څیړنو ریاست ،د پولیسو ځانګړي قطعو
عمومي قومانداني ،او اوه د معینانو دفترونه (مالتړ ،اداره ،APPF ،د تریاکو سره مبارزه ،امنیت،
اطالعات ،او ستراتیژي/پالیسي) .د افغان پولیسو اکاډمي ،د لوړو زده کړو قومانداني ،او د کابل روزنیز
مرکز ټول د اداري معینیت کې شامل دي ،پداسې حال کې چې د لوژستیک قوماندانیو پرسونل د مالتړ
یا حمایت معینیت الندې دي 246.په  ABPکې د دې قوماندانۍ ،د ګمرکونو پولیس او شپږ زونونه شامل
دي .په  ANCOPکې د دې قوماندانۍ ،د ټولي قومانده ،او اته لیواګانې شامل دي .په  AUPکې ترافیک،
اطفایه/خالصون ،او د  34والیاتو قوماندانۍ ،د سیمه ییز روزنې مرکز او لوژستیک مالتړ سره
247
شامل دي.
سربیره پردې CSTC-A ،راپور ورکړی چې زده کونکي او د انتظار په حال کې پرسونل نور په
248
ټولټال کې شامل ندي.
بیاکتنه او سمون وروسته لدې ترسره شو چې سیګار د  2015جنوري یوه تفتیش کې راپور ورکړ
چې هیڅ ډاډ شتون نه درلود چې د افغان ملي پولیسو د پرسونل یا معاشاتو معلومات دې درست وي.
د  2015سپتمبر په  27طلوع نیوز راپور ورکړ چې ولسمشر غني د امنیتي ځواکونو اوسنی شمیر او
احتمال له مخې "خیالي" ځواکونو شتون تر پوښتنې الندې راوستی ،او د دقیق شمیرو د ډاډ لپاره یې
یو تفتیش پیل کړی دی 249.ملګرو ملتونو راپور ورکړی چې د فساد پروړاندې د نظارت او ارزونې
خپلواکې ګډې کمیټې د "فساد ته زیانمن" یوه ارزونه تکثیر کړه چې د جګړې له امله شهیدانو او معیوبینو
لپاره د تادیاتو سیسټم یې تر پوښنې الندې نیولی و 250.بیا د  2015اکتوبر په  6پژواک افغان نیوز راپور
ورکړ چې د کار ،ټولنیزو چارو ،شهیدانو او معیوبینو وزارت په نوموړي سیسټم کې "خیالي" شهیدان
موندلي او له  50,000څخه ډیر کارتونه یې رد کړي چې د جعلي معیوبیت درلودونکي افرادو او جعلي
251
شهیدانو کورنیو ته ورکړل شوي و.
پدې ربع کې  USFOR-Aراپور ورکړ چې د افغان ملي پولیسو بشپړ ځواک ټولټال 148,296
پرسونل دی ،له تیرې ربعې راهیسې  6,886کم او د پای مجاز  157,000شمیر څخه  8,704کم ،لکه
252
څنګه چې په جدول  3.11کې ښودل شوي دي.
 USFOR-Aراپور ورکړی چې نه خو  RSاو نه هم  ANPد ځواک کمیدو میاشتنۍ موخه تعقیبوي.
غیر رسمي  %1.4موخه چې ایساف هڅولې غیر ریالیستیک ګڼل شوې .د ځواک د کمیدو کچې به
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جدول 3.11

د افغان ملي پولیسو ځواک ،درې میاشتنی بدلون
ګومارل شوی

مجاز

ربع2015 2

ربع2015 3

درې
میاشتنی
بدلون

ربع2015 2

AUP

93,045

90,139

()2,906

95,389

ABP

22,742

22,955

213

22,021

21,775

ANCOP

15,192

15,223

31

15,017

15,169

152

MOI HQs & IS

27,077

28,523

1,446

22,827

24,598

1,771

-

-

-

()72

-

72

158,056

156,840

()1,216

155,182

148,296

()6,886

د افغان ملي پولیسو قطعهې

د افغان ملي پولیسو فرعي
ټولټال سره بیرته یوځای
کولو ته اړ
د افغان ملي پولیسو ټولټال
(د راپور له مخې)

ربع2015 3

درې
میاشتنی
بدلون

86,754

()8,635
()246

یادونه :ربعې د تقویم – کال دی؛ د  Q2 2015معلومات د  5/2015پورې؛ د  Q3 2015معلومات د  7/2015پورې دي = AUP .افغان یونیفارم پولیس؛ = ABP
افغان د پولو ساتنې یا سرحدي پولیس؛  = ANCOPافغان د عامه نظم ملي پولیس؛  = ISد نهادي مالتړ پرسونل.
سرچینه ،USFOR-A :د سیګار د معلوماتو غوښتنو ته ځوابونه 6/29/2015 ،او 9/11/2015؛  ،USFOR-Aد سیګار ارزونې ته ځواب.6/29/2015 ،

پرته د اوسط کولو یا برابرولو د مخکینۍ میاشتې پای ځواک ته اړوند د ورکړل شوي میاشتې لپاره
253
راپور کیږي.
د میی ،جون او جوالی میاشتو په جریان کې افغان ملي پولیسو د ځواک  %2.0 ،%1.9او %1.9
254
کمیدل تجربه کړي دي.

د افغان ملي پولیسو پیاوړتیا

د  2015سپتمبر تر  30پورې متحده ایاالتو د افغان ملي پولیسو ساتنې لپاره د  ASFFصندوق $7.5
میلیارده ډالر مکلف کړي او  7.4میلیارده ډالر مصرف کړي دي 255.پدې کې د افغانستان لپاره د قانون
او نظم وجهي صندوق ( )LOTFAته مرستې شامل دي چې د افغان ملي پولیسو معاشات ورکوي .د
 ASFFټیکاو تمویل ترټولو مهم استعمال د معاشاتو او تشویقي تادیاتو لپاره دی؛ په نور استعمال کې د
مهماتو تجدید ،د سونګ توکو پیرود او د  OCIEپه څیر توکي شامل دي .د  2013دسمبر  21راهیسې
متحده ایاالتو نور د خواړو لګښتونه ندي تمویل کړي وروسته لدې چې  CSTC-Aد کورنیو چارو
256
وزارت لخوا پراخه درغلۍ په اړه شکمن شو.
د امریکا دفاع وزارت راپور ورکړی چې د  OCIEاړوند کوچني مقدارونه ،چې د  ANDSFلخوا
د غیر خدمت وړ یا د استعمال لپاره مناسب نه وي ،د امریکا دفاع وزارت سټاک ته د لیږد په واسطه
دفع شوي دي .د امریکا دفاع وزارت نور هم په ګوته کړي چې کله د  ANDSFد دفع کولو وړتیاوې
رامینځته شي ،نو د "امریکا دفاع وزارت سټاک ته د بیرته ستنولو" پروسه کې به  OCIEیا ورته
257
تحویلیانې یا تجهیزات شامل نه کړل شي چې غیر نظامي کولو ته اړتیا نلري.

د افغان ملي پولیسو معاشات

د  2015اکتوبر تر  15پورې د متحده ایاالتو دولت د افغان ملي پولیسو معاشاتو ،خواړو او تشویقي
تادیاتو (په محاربه کې بوخت یا ځانګړي سیمو کې ګومارل شوي پرسونل لپاره اضافي تادیات) لپاره د
 LOTFAله الرې  1.53میلیارده ډالر چمتو کړي دي 258.د تقویمي کال  2015لپاره  LOTFAته متحده
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ایاالتو مرسته  112میلیون ډالر ده چې د معاشاتو ،تشویقي تادیاتو ،او د ملګرو ملتونو د پراختیا برنامې د
260
مدیریت فیس تمویل کولو لپاره و 259.د  56.2میلیون ډالرو لومړۍ توزیع په جون کې ترسره شوه.
 CSTC-Aراپور ورکوي چې د  LOTFAلپاره راتلونکي پنځه کلونو کې د متحده ایاالتو تمویل به د
ایتالف ملګرو مرستو پورې تړلی وي .کلني اټکل شوي مخارجو ترټولو لوړ  616.3میلیون ډالر او ټیټ
261
 608.1میلیون ډالر دي ،چې په کال کې اوسط یې  613.2میلیون ډالر کیږي.
د افغان مالي کال  1394لپاره د کورنیو چارو وزارت ته د  CSTC-Aمالي ژمنې لیک کې د فنډونو
بریښنایی لیږد له الرې د افغان ملي پولیسو  %100معاشاتو چمتو کولو په موخه د کورنیو چارو وزارت
لپاره د  LOTFAمشرۍ کمیټې دستور شامل دی 262.د بریښنایی تادیه سیسټم کارولو لپاره د کورنیو
چارو وزارت هڅولو په موخه  CSTC-Aپالن لري چې د تشکیل یوازې هغه مجاز بستونو لپاره تمویل
چمتو کړي چې بریښنایی تادیه ورته کیږي ،کله چې دغه اوتومات سیسټم د کارولو لپاره په  2016کې
چمتو شي USFOR-A 263.راپور ورکوي چې د  2015اګست تر  30پورې د کورنیو چارو وزارت د
افغان ملي پولیسو نږدې ټول پرسونل معلومات  AHRIMSکې دننه کړي او د ګومارل شوي پرسونل تر
264
 %93ته یې تشکیل بست ټاکلی دی.
د  LOTFAمرستو سربیره  CSTC-Aراپور ورکوي چې د متحده ایاالتو د  238.4میلیون ډالرو
لومړۍ مستقیم مرسته په میی میاشت کې د مالیه وزارت ته د افغان ملي پولیسو د  2015اګست پورې د
265
معاشاتو پوښلو لپاره چمتو کړې وه.

د افغان ملي پولیسو تجهیزات او ټرانسپورټیشن

د  2015سپتمبر تر  30پورې متحده ایاالتو د افغان ملي پولیسو تجهیزاتو او ټرانسپورټیشن لپاره د
 ASFFصندوق  4.1میلیارده ډالر مکلف کړي او مصرف کړي دي 266.لدغه فنډونو ډیری یې د
وسایطو ،الوتکو ،مهماتو ،وسلو ،او د ارتباط تجهیزاتو پیرلو لپاره کارول شوي ،لکه څنګه چې په جدول
 3.12کې ښودل شوي دي 267.پدې کټګورۍ کې له  %58څخه ډیر تمویل د وسایطو او وسایطو اړوند
268
تجهیزاتو پیرلو لپاره کارول شوی.
د افغان ملي پولیسو لپاره پیرل شوي تجهیزاتو کې پیچلي توکي لکه د لوړ تحرک ،څو مقصده
ټایر لرونکي وسایط ()HMMWV؛ د شپې لخوا د لید وسیلې؛ د نړیوال موقعیت موندلو سیسټمونه؛
د چاودیدونکي توکو خنثی کولو تجهیزات؛ او بیومیتریک تجهیزات شامل دي .په عادي توکو کې
امبوالنسونه ،پرزې ،تفنګچې ،ماشنیدارې ،راډیوګانې ،پوښاک ،د غاښونو او روغتیا تجهیزات ،او د
ټرانسپورټیشن وسایل شامل دي CSTC-A 269.راپور ورکړی چې په مجموعي ډول د افغان ملي پولیسو
لپاره له  575,000څخه ډیرې وسلې 108,700 ،د ارتباطاتو وسایل ،او  55,000وسایط پیرل شوي
دي 270.د  CSTC-Aراپور له مخې د جون میاشتې راهیسې ټولټال پیرل شوي تجهیزات تر  900میلیون
ډالر ډیر شوي 271.په تیره ربع کې د امریکا دفاع وزارت وویل چې خورا ډیر زیاتوالی د محاربې ډګر
272
کې اوسني او وړاندوینه شوي تخریب او نورو زیانونو پوښلو لپاره و.
د  FY 1394لپاره کورنیو چارو وزارت ته د  ASFFفنډونو چمتو کونکی مالي ژمنې لیک د
کورنیو چارو وزارت څخه غواړي چې د هغه وسایطو نوع او شمیر مشخص کړي چې اړتیا ورته لري،
ډاډ وړاندې کړي چې د معیاري کړنو په تعقیب مراقبت یې ترسره کیږي ،او مخکې لدې چې CSTC-A
273
نور وسایط چمتو کړي ،شته وسایط د ټاکلي موخې لپاره کارول کیږي.
د افغان ملي پولیسو لپاره پیرودل شوي تجهیزات چې وروسته بیا مشخص شو چې نور د ANDSF
لخوا پکار ندي د دفع کولو لپاره د امریکا دفاع وزارت ته لیږدول کیدی شي ،وروسته لدې چې د متحده
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جدول 3.12

د  2015جون تر  30پورې د متحده ایاالتو لخوا د  ANPتمویل شوي تجهیزاتو لګښت
پیرودل شوي

پیرودل شوي او افغان ملي
پولیسو ته سپارل شوي

پیرود ته په تمه دي

$272,449,808

$205,851,400

باید مشخص شي

3,410,392,212

3,109,856,026

باید مشخص شي

ارتباطات

230,376,282

224,995,225

11,588,547

الوتکې

766,950,000

692,950,000

74,000,000

738,345,011

419,352,362

باید مشخص شي

20,026,263

7,770,471

0

115,581,810

115,581,810

2,165,915

243,097,382

91,438,300

14,412,160

$5,797,218,768

$4,867,795,594

$102,166,622

د تجهیزاتو نوع
وسلې

a

وسایط

b

مهمات
د ټرانسپورټیشن خدمات
C-IEDs
نور
ټولټال

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.
 aد تیر درې میاشتني راپور څخه  727,337کموالی د اړتیاو بدلون له امله دی.
 bد وسایط لګښتونو کې وسایط او پرزې یا سپیرپارټ شامل دي.
سرچینه ،CSTC-A :د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.9/4/2015 ،

ایاالتو کانګرس خبر شو؛ تردې دمه  18.4میلیون ډالر د امریکا دفاع وزارت ته لیږدول شوي دي 274.دا
پروسه د هغه تجهیزاتو لپاره موجود ده چې  CSTC-Aافغان ملي پولیسو ته ندي لیږدولي او په بیله بیا
275
هغه تجهیزات چې لیږدول شوي دي.
د امریکا دفاع وزارت ته د پرزې کولو لپاره لیږدول شوي تجهیزاتو په اړه د سیګار څیړنه ښیې
چې پدې کې ډیری توکي شامل دي چې د  ANDSFلپاره ګټور کیدی شو – لکه  OCIEاو مهمات.
په هرصورت ،د امریکا دفاع وزارت راپور ورکړی چې د امریکا دفاع وزارت سټاک ته د تجهیزاتو
انتقال دمخه افغان ملي پولیسو سره مشوره شوې CSTC-A 276.راپور ورکړی چې د  27.2میلیون
ډالرو په ارزښت مهمات د امریکا دفاع وزارت سټاک ته لیږدول کیږي ځکه چې افغان ملي اردو او
افغان ملي پولیس نور دغه د ټیټ استعمال مهماتو ته اړتیا نلري او د دوی د ملي سټاک موخې پوره شوي
دي .لدې چې دغه مهمات اوس په متحده ایاالتو کې د زیرمه کولو تاسیساتو کې دي او افغانستان ته د
وړلو په انتظار کې دي ،دا عمل به  14میلیون ډالر وسپموي چې د ذخیره کولو لګښتونو کې مصرف
277
کیدی شو.

د افغان ملي پولیسو زیربنا

د  2015سپتمبر تر  30پورې متحده ایاالتو د افغان ملي پولیسو زیربنا لپاره د  ASFFصندوق 3.1
278
میلیارده ډالر مکلف کړي او  3میلیارده ډالر یې مصرف کړي دي.
د  CSTC-Aپه وینا ،د  2015اګست تر  31پورې متحده ایاالتو د زیربنا  729پروژې بشپړې کړي
279
دي (د  3.5میلیارد ډالرو په ارزښت).
د افغان ملي پولیسو د زیربنا اخرنۍ فعال پروژه د کورنیو چارو وزارت قوماندانیو دریمه مرحله
(د  55.1میلیون ډالرو په ارزښت) پدې مني کې د بشپړیدو لپاره مهالویش شوې 280.پداسې حال کې
چې پدې کال کې هیڅ نوی قرارداد ندی ورکړل شوی ،پدې ربع کې د افغان ملي پولیسو د زیربنا شپږ
پروژې ( 76.5میلیون ډالر) تکمیل شوي ،پشمول د  ANCOPد لیوا او کنډک قوماندانۍ په پکتیا کې
( 23.4میلیون ډالر) ،او د لوژستیک او حمایت لیوا او د څلور لوژستیک او حمایت کنډک قوماندانۍ
281
( 23.3میلیون ډالر).
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د کورنیو چارو وزارت د قوماندانیو اداري ودانۍ په کابل
کې موقعیت لري( .د  CSTC-Aعکس)

 CSTC-Aراپور ورکوي چې  15پروژې ( 62.3میلیون ډالر) د پالن کولو په مرحله کې دي ،لدغه
پروژو څخه  61.3( 14میلیون ډالر) د میرمنو لپاره د روزنیز ،خواړو او ژوند کولو تاسیساتو جوړولو
282
لپاره دي.
د  CSTC-Aد انجینرۍ شپږ مشاورین د کورنیو چارو وزارت انجینرانو ته د تاسیساتو مدیریت
پالیسي ،پالن کولو ،د بودجې برنامه کولو او اجرا کولو په اړه په اونۍ کې ډیری ځله ښوونه کوي ،په
بیله بیا د قرارداد بیاکتنه او د پروژې پالن کول 283.د  CSTC-Aیو قرارداد په اړوند موضوعاتو کې
متخصصین چمتو کوي چې د کورنیو چارو وزارت پرسونل د تاسیساتو حفظ او مراقبت پالن کولو او
بودجې لپاره د افغان زیربنا کمپیوټر سیسټم په اړه روزي .نوموړی قراردادي د کورنیو چارو وزارت
284
انجینرانو ته د سروی تخنیک روزنه هم وړاندې کوي.
 CSTC-Aهڅه کوي چې د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو ترمینځ یو تړون وشي چې له مخې
یې د افغان ملي اردو د انجینرۍ ښوونځي کې افغان ملي پولیسو ته اجازه ورکړي .افغان ملي پولیس د
نجارۍ/ګل کارۍ ،دننه/بهر بریښنا ،نل دوانۍ ،او د سړک سروی او ډیزاین په برخه کې ښوونکو ته اړتیا
286
لري 285.سربیره پردې ،د روزنې درې برنامې به په دې مني کې شتون ولري:
•د  CSTC-Aد روزنې او مشورې ټیم چې د زیربنا حفظ او مراقبت او ساتنې په اړه د افغان ملي
پولیسو د لوژستیک افسرانو وړتیا لوړوي
•د قراردادي اړتیاو پراختیا ،د کارونو بیان ،او د پلي کولو څارنې په برخه کې د تاسیساتو 39
انجینرانو او پرسونل لپاره روزنیز پروګرام (یو مخکیني پروګرام د کورنیو چارو وزارت او
افغان ملي پولیسو کې  29فارغین ورکړي دي)
•د انجینرانو او د دوی د دفاع وزارت هم منسبانو لپاره د تاسیساتو د مدیریت ورکشاپ

د افغان ملي پولیسو روزنه او عملیات

د  2015سپتمبر تر  30پورې متحده ایاالتو د افغان ملي پولیسو او د کورنیو چارو وزارت روزنې
او عملیاتو لپاره د  ASFFصندوق  3.7میلیارده ډالر مکلف کړي او  3.6میلیارده ډالر مصرف
287
کړي دي.
 CSTC-Aراپور ورکړی چې اوسمهال د افغان ملي پولیسو لپاره د متحده ایاالتو تمویل شوي اووه
د تخنیکي روزنې روانې برنامې شتون لري :پنځه تخنیکي ،یو لومړنۍ روزنه ،او یو مسلکي نظامي
روزنه 288.د متحده ایاالتو تمویل شوي ترټولو لوی روزنه کې د عملیاتي تخصص روزنه ،لکه د ځانګړي
عملیاتو اطالعات ،د تجهیزاتو مراقبت ،د تعبیه شوي چاودیدونکي توکو سره مبارزې کړنالرې ،د
289
چاودیدونکي توکو خنثی کول ،او د راډیو حفظ او مراقبت روزنې شامل دي.

په  ANDSFکې د ښځو وضعیت

پدې ربع کې  USFOR-Aراپور ورکړی چې په  ANDSFکې په خدمت بوخت ښځو شمیر تر
 415ډیر شوی .د  ANDSFبشپړ ځواک کې د کموالي سره ،په خدمت کې بوخت میرمنو سلنه هم
د  %0.99څخه  %1.16ته لوړه شوې ده 290.پدې ربع کې  RSد افغان ملي اردو او افغان ملي پولیسو
لپاره د  ANDSFګومارل شوي ځواک شمیر کې د  3,753میرمنو راپور ورکړی دی ،پشمول د
روزنې په حال کې زده کونکو او وروستي فارغین .له ټولټال څخه  817افسران 1,258 ،بریدمالن،
291
 1,154سرتیري ،او  524زده کونکي ول.
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 RSراپور ورکړی چې افغان ملي اردو خپل د ګومارنې هدف په کال کې  485میرمنو ته راټیټ
کړی ترڅو د روزنې اوسني ظرفیت سره سمون ولري .د بارکونو محدود شمیر د میرمنو د شمیر مخه
نیسي چې لومړنۍ روزنه کې ځای په ځای شي USFOR-A 292.راپور ورکړ چې د  2013مارچ
راپدیخوا د میرمنو د ګومارنې شمیر په افغان ملي پولیسو کې دوه چنده شوی دی 293.د افغان ملي پولیسو
د میرمنو ګومارنه د افغان ملي اردو ګومارنې په پرتله له سنتي پلوه ډیره بریالۍ ده ځکه چې د افغان ملي
294
پولیسو ګومارنه په نوعي ډول د دوی خپلو والیاتو کې کار کولی شي.
د  FY 2014لپاره د ملي دفاع واکمنۍ قانون په  ANDSFکې د میرمنو ګومارنې ،ادغام ،برنامو
او تاسیساتو لپاره د  25میلیون ډالرو اجازه ورکړې CSTC-A .راپور ورکوي چې ټول  25میلیون
ډالر جمع یو څه اضافي تمویل مکلف شوی دی .څه دبره  4میلیون ډالر د مستقیم بودجې توکو لپاره
مکلف شوې وې لکه د پرمختیاو رامینځته کول ،عامه اړیکې او اعالنات ،انعامونه او تشویقي تادیات او
سفریه .په هرصورت ،څه دبره  23میلیون ډالر له بودجې پرته د پرمختیاو جوړولو لپاره اجرا شوي،
چې پکې د مارشال فهیم ملي دفاع پوهنتون کې د ښځو تاسیساتو او تحویلیو لپاره  787,000ډالر شامل
دي 295.سربیره پردې ،د افغان ملي اردو د میرمنو برنامو لپاره د افغان ملي اردو وجهي صندوق څخه
د ناټو ټاکل شوي  10میلیون ډالرو څخه  CSTC-Aد پرمختیاو جوړولو لپاره  5.6میلیون ډالر مکلف
296
کړي دي.

د  ANDSFطبي/روغتیا پاملرنه

له  2006راهیسې ،متحده ایاالتو د  188.2میلیون ډالرو په ارزښت د  ANDSFد روغتیا 184
تاسیساتو جوړول تمویل کړي او د شاوخوا  54.7میلیون ډالرو یې د افغان ملي اردو لپاره د روغتیا
تجهیزات پیرلي دي 297.نور  150,000ډالر د افغان ملي اردو او  200,000ډالر د افغان ملي پولیسو
تجهیزاتو پیرلو لپاره پدې مالي کال کې مهالویش شوي و ،د مستقیم بودجې اکتساب لپاره د  1.76میلیون
ډالرو سربیره چې د تدارکاتو مسلو له امله ساتل شوي دي 298.افغان ملي اردو د روغتیا اته سیمه ییز
روغتونونه لري؛ افغان هوای ځواک پنځه کلینیکونه او پنځه څانګې لري .افغان ملي پولیسو په کابل کې
یوازې یو روغتون لري ،مګر د پولیسو درملنې لپاره افغان ملي اردو سره تړون لري 299.پدې وخت کې
د روغتیا د هیڅ تاسیساتو جوړول ندي پالن شوي؛ په هرصورت ،بګرام هوای ډګر کې د سهیلي کوریا
روغتون به په دسمبر کې دفاع وزارت ته انتقال شي CSTC-A 300.راپور ورکوي چې افغان ملي اردو
اراده لري دغه روغتون افغان هوای ځواک او ځای ملکي خلکو ته د روغتیا خدماتو وړاندې کولو لپاره
301
وکاروي.
 CSTC-Aراپور ورکړی چې د  2015اګست تر  17پورې د  ANDSFروغتیا پاملرنې سیستم
کې  868ډاکټران ګومارل شوي ول .ټولټال مجاز بستونو شمیر  1,185دی ،چې  546ډاکټران په افغان
ملي اردو بستونو کې او  322افغان ملي پولیسو بستونو کې دي .افغان ملي اردو او افغان ملي پولیس
په ترتیب سره د  194او  123ډاکټرانو تشې یا نه شتون سره مخ دي 302.د افغان ملي اردو اته سیمه ییز
روغتونونو څخه اووه ،پشمول د کابل ملي نظامي روغتون په بشپړ ډول فعال دي .پالن و چې په هلمند
303
کې د افغان ملي اردو روغتون د  2015جون تر پای پورې د خپل تشکیل  %50کارمندان ولري.
 ANDSF 2,582رنځورپاالن ،مرستیال ډاکټران ،او نور د روغتیا پرسونل لري چې  140ډیر دي،
که څه هم  867نور بستونه تش پاتې دي 304.پداسې حال کې چې د میی پای راهیسې د روغتیا پرسونل
305
تشو بستونو شمیر لوړ شوی دی ،د مجاز بستونو شمیر تر  242ډیر شوی چې بشپړه تشه ډیروي.
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پدې ربع کې  CSTC-Aراپور ورکړی چې افغان ملي اردو او افغان ملي پولیسو د  2015جګړې
فصل په جریان کې سرتیرو او پولیسو ته د روغتیا خدماتو چمتو کولو لپاره ګډ پالن رامینځته کړی
دی 306.د افغان هوای ځواک د روغتیا خدمات د افغان ملي اردو الوتنې درملو سره دې وختونو کې وده
کړې ،چې په اونۍ کې د روغتیا تخلیه  40–30ماموریتونه ترسره کوي CSTC-A 307.د بیو روغتیا
تجهیزاتو تخنیکي کارمندانو روزنې لپاره قرارداد کړی ترڅو د افغان ملي پولیسو تخنیکي کارمندان د
دې جوګه شي چې د خپلو تجهیزاتو ساتنه وکړي 308.په هرصورت ،د روغتیا حساس تحویلۍ چې ټولټال
 465,000ډالر او په واکسینو کې نږدې  24میلیون ډالرو په ارزښت و وروسته له هغه د ایتالف لخوا و
309
پیرل شو چې د  ANDSFتدارکاتو کې ستونزې وې.

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 .د بهرنیو چارو وزارت ( )Stateد سیاسي – نظامي چارو بیورو د وسلو لرې کولو او مخنیوي
دفتر ( )PM/WRAپه 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  2002مالي کال راهیسې متحده ایاالتو افغانستان ته د وسلو تخریب او ماینونو
ایستلو لپاره د بشر دوستانه مرستې په لړ کې  305.6میلیون ډالر چمتو کړي دي .د PM/WRA FY
 2014ټول فنډونه تر دې ربعې پورې مصرف شوي دي PM/WRA .د دوه کالو تمویل لري؛ FY
310
 2015تمویل پدې وخت کې د مکلفیت لپاره ندی چمتو شوی.
په  2015جوالی کې ،په کابل کې د جنګلک صنعتي پارک له ماینونو او  ERWپاک اعالن شو او
افغان دولت ته وسپارل شو .د فابریکې کمپلیکس د  1990لسیزې ملکي جګړې په جریان کې د تخریب
کیدو دمخه افغانستان کې یو له خورا تولیدي ځایونو څخه و چې  3,000کارګران پکې د دندو بوخت و.
د ماینونو د پاکولو فعالیتونو بشپړیدو سره د مالیه وزارت پالن لري چې دلته یوه لوی مطبع یا چاپ خانه
311
جوړه کړي چې شاوخوا  1,000کارګران به پکې بوخت شي.
د بهرنیو چارو وزارت پنځه افغان موسسو ( ،)NGOsڅلور نړیوالو  NGOsاو د متحده ایاالتو
د دولت قراردادي مستقیم تمویلوي چې د  ERWسره ککړې سیمې پاکې کړي او د ترهګرو لخوا د
سړک غاړې ماینونو او نور تعبیه شوي چاودیدونکي توکو ( )IEDsجوړولو لپاره کارول کیدونکي
کنوانسیوني وسلو پاکول مالتړ کړي .د  2015جون تر  30پورې د بهرنیو چارو وزارت تمویل کړي
پلي کونکي ملګرو له  172.3میلیون میتر مربع (شاوخوا  66.5میل مربع سیمه) څخه ډیره ځمکه
پاکه کړې او شاوخوا  8.9میلیون ځمکني ماینونه او نور  ERWلکه ناچاودلي توکي (،)UXO
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جدول 3.13

د کنوانسیوني وسلو د له منیځه وړلو برنامې مقیاسونه ،جنوري  2013 ،1ــ جون 2015 ،30
د نیټې حد

 AT/APتخریب شوي

 UXOتخریب شوي

 SAAتخریب شوي

پاکې شوي پارچې

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

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

1,984

100,648

105,553

3,722,289

7,978,836

552,000,000

1/1–3/31/2013
4/1–6/30/2013

1,058

18,735

49,465

1,079,807

5,586,198

537,000,000

7/1–9/30/2013

1,243

21,192

98,306

1,673,926

4,229,143

521,000,000

10/1–12/31/2013

8,211

2,460

54,240

3,064,570

5,729,023

518,000,000

1/1–3/31/2014

1,780

254,734

245,380

262,750

5,473,170

638,400,000

4/1–6/30/2014

1,077

3,264

25,362

3,227,697

5,163,035

519,000,000

7/1–9/30/2014

1,329

26,873

21,502

2,860,695

5,705,984

511,600,000

465

20,274

58,369

538,499

1,604,410

524,600,000

1/1–3/31/2015

388

8,495

3,571

930,110

2,425,318

535,600,000

4/1–6/30/2015

434

3,037

2,748

980,748

3,390,216

535,600,000

17,969

459,712

664,496

18,341,091

47,285,333

535,600,000

10/1–12/31/2014

ټولټال

یادونه = AT/AP :د ټانک/پرسونل ضد ماین = UXO .ناچاودل شوي توکي = SAA .د کوچني وسلو مهمات قطعې یا ټکړې د دې لپاره راپور شوي ځکه چې پاکول یې تر هغه وخت پورې د نورو شیانو په څیر ورته پاملرنې ته اړتیا لري چې اصلیت یې
معلوم شوی نه وي .یو اکړ شاوخوا  4,047میتر مربع ساحه ( )m2وي.
* د ککړې ځمکې ټولټال ساحه د بدلیدو په حال کې ده ځکه چې د پاکولو فعالیتونه خطر لرونکې ساحې کموي پداسې حال کې چې روانه سروی نوي ککړه ځمکه په ګوته کوي او ماین پاکولو لپاره د معلوماتو مدیریت سیسټم ( )IMSMAډیټابیس کې ور اضافه کوي.
سرچینه ،PM/WRA :د سیګار د معلوماتو غوښتنو ته ځوابونه 6/26/2015 ،4/1/2015 ،او .9/28/2015

ممنوع توکي ( ،)AOسټاکپیلډ مهمات ،او السي چاودیدونکي توکي لرې کړي یا تخریب کړي دي
312
(جدول  3.13وګورئ).
ټولټال اټکل شوې ککړه ساحه د بدلون په حال کې ده ځکه چې د پاکولو فعالیتونه خطر لرونکې
سیمې کموي پداسې حال کې چې د روانې سروې فعالیتونه نوي ککړه ځمکه مومي .د دې ربعې په
پیل کې 535.6 ،کلومیتر مربع ( 206.8میل مربع) سیمه په ماینونو او د جګړې توکو باندې ککړه وه.
 PM/WRAد ماین لرونکې سیمه د ځمکې ماینونو باندې ککړې ساحې په توګه معرفي کوي ،چې پدې
توګه ککړه ساحه کې دواړه د ځمکې ماینونه او نور  ERWشامل کیدی شي 313.د ربع په جریان کې
 6.5کلومیتر مربع ( 2.5میل مربع) پاکه شوې .په هرصورت ،روانې سروې د  29.8کلومیتر مربع په
مساحت ( 11.5میل مربع) اضافي ککړې سیمې په ګوته کړي دي ،چې د ربعې تر پای پورې ټولټال
314
ککړې سیمې مساحت  558.9کلومیتر مربع ( 215.7میل مربع) ته رسوي.
په  2015اپریل کې  USAIDد  30.2میلیون ډالرو افغان ملکي مرستې پروګرام ()ACAP III
الندې د  9.6میلیون ډالرو خپله لومړۍ مرسته وړاندې کړه .د  ACAP IIIموخه د جګړې قربانیانو
پشمول د ماینونو او  ERWقربانیانو مالتړ دی .نوموړی پروګرام د قربانیانو اړتیاوې پوره کولو لپاره
سمدستي روغتیایی مالتړ او نور غیر پولي مرسته چمتو کوي .دا د دولت وزارتونو او نورو نهادونو
ظرفیت هم پراخه کوي ترڅو د جګړې قربانیانو سره مرسته وکړي او د قربانیانو لپاره اطالع رسوونې
او د مشورې هڅو ته وده ورکړي ACAP III .به د  2018تر فبروري پورې دوام وکړي .یوناما په خپل
اګست راپور کې ویلي چې د تیرو کلونو ورته دورې په پرتله د  2015لومړیو شپږو میاشتو په جریان
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د سیګار تفتیش
پدې ربع کې سیګار د  ACAP IIتمویل لپاره
کارول کیدونکی د همکارۍ تړون پلي کولو
په برخه کې د نړیوالې هوساینې او پراختیا
شرکت لخوا پیښ شوي لګښتونو بیاکتنې
لپاره یو مالي تفتیش تکثیر کړ .نوموړي
تفتیش د نړیوالې هوساینې او پراختیا شرکت
داخلي کنټرولونو کې دوه د توکو ضعفونه
او یو مورد د همکارۍ تړون د شرایطو او
مقرراتو سره اجابت نه درلودو په اړه پیدا
کړل .د نورو معلوماتو لپاره برخه  ،2مخ 32
وګورئ.

کې د ملکي مرګ ژوبلې شمیره تر هروخت لوړه وه .دغه شپږ میاشتو په جریان کې د ملکي مرګ ژوبله
کې ډیروالی د بریدونو ډیریدو له امله و؛  IEDsد ملکي مرګ ژوبلې دوهم لوی المل دی ،چې %4
یې د  ERWڅخه دي .امنیتي وضعیت په میرمنو او ماشومانو کې د مرګ ژوبلې ډیریدو المل شوی؛
315
 ACAP IIIبه د میرمنو او ځوانانو لپاره د اقتصادي بیرته میشتنیدنې خدماتو باندې تاکید ولري.

د تریاکو سره مبارزه

د  2015سپتمبر تر  30پورې متحده ایاالتو په افغانستان کې له  2002راهیسې د تریاکو سره مبارزې
هڅو لپاره  8.4میلیارده ډالر چمتو کړي دي .کانګرس د دغه فنډونو ډیری برخه د امریکا دفاع وزارت
د نشه ای توکو مخنیوي او نشه ای توکو فعالیتونو سره مبارزې ( )DOD CNصندوق ( 2.9میلیارده
ډالر) ،د افغان امنیتي ځواکونو صندوق ( ASFF) (1.6میلیارده ډالر) ،د اقتصادي مالتړ صندوق
( ESF) (1.6میلیارده ډالر) ،او یوه برخه د بهرنیو چارو وزارت د نړیوال تریاکو کنټرول او قانون
حاکمیت ( )INCLEحساب ( 2.2میلیارده ډالر) له الرې مختص کړي دي 316.د  USAIDد بدیلې
پراختیا برنامې هیوادونو سره د تریاکو تولید ته بدیل اقتصاد رامینځته کولو کې د مرستې له الرې د
متحده ایاالتو د تریاکو سره مبارزې موخو مالتړ کوي 317.د بیارغونې تمویل سربیره ،د متحده ایاالتو
د نشه ییز توکو تنفیذ اداره ( )DEAپه افغانستان کې فعالیت ته د مستقیم تخصیصاتو له الرې تمویل
ترالسه کوي( .ضمیمه  Bوګورئ)
پدې ربع کې د ملګرو ملتونو د نشه ییز توکو او جرمونو دفتر ( )UNODCراپور ورکړی چې
د اپیوم تولید پدې کال کې د تیر کال په پرتله  %48کم شوی دی .دغه رالویدل د پام وړ کیدی شي،
مګر  UNODCخبرداری ورکوي چې د دې د راپور ورکولو میتودولوژي د  2014او  2015ترمینځ
بدله شوې ،چې د امکان له مخې د "بدلونونو کچه د واقعیی کچې څخه ډیره وښیې ".د  2014کال د
اپیومو تولید  6,400ټنه ( 14.1میلیون پاونډ) اټکل شوی و؛  2015پایلې  3,300ټنه اټکل شوي دي
( 7.3میلیون پاونډ) .د کښت کچې هم په  2014کې د  224,000هیکتاره څخه په  2015کې 183,000
هیکتاره ته راکمې شوي ،مګر په  2015کې له اپیومو پاک والیاتو شمیر راټیټ شوی چې بلخ والیت هم
پکې خپل دریځ له السه ورکړی دی .د اپیوم تولید ټیټو کچو سربیره ،کښت الهم د پام وړ پاتې دی او د
له مینځه وړو کچې د تولید یا کښت محدودولو باندې لږه اغیزه لري ،لکه څنګه چې په شکل  3.27کې
318
ښودل شوي دي.
ولسمشر غني په اکتوبر کې د افغانستان د تریاکو سره مبارزې نوي ستراتیژي ،د نشه ییز توکو د
عمل پالن ( )NDAPراتلونکي پنځه کلونو لپاره السلیک کړ .د  NDAPدرې موخې د اپیوم کښت
کمول؛ د اپیوم او تریاکو اړوند توکو تولید او قاچاق کمول او د غیرمشروع مخدره توکو لپاره داخلي
تقاضا کمول؛ او کارونکو لپاره د درملنې شرایطو ډیرول دي .پالن د دغه موخو ترالسه کولو لپاره
ځانګړي اهداف په ګوته کوي چې باید په کلني توګه بیاکتنه شي .سمدستي نوموړی پالن غواړي چې تر
 2016پورې کښت  %10او تر  2019پورې  %40کم کړي؛ په لومړي کال کې د عامې روغتیا وزارت
( )MOPHته د درملنې  15برنامې او تر  2019پورې  75برنامې ولیږدوي؛ او د برنامې ډیری برخو
لکه له مینځه وړلو ،د پولو کنټرول ،او د پیسو مینځلو سره مبارزې په برخه کې سیمه ییز او نړیوال
319
مالتړ السته راوړي.
متحده ایاالتو د افغانستان د تریاکو سره مبارزې هڅو لپاره ،پشمول د پالن د پلي کولو او مالتړ لپاره
د  350میلیون ډالرو ژمنه کړې .په هرصورت ،په افغانستان کې د تریاکو تولید سره د مبارزې په اړه د
متحده ایاالتو ریکارډ هڅونکی ندی .د تریاکو سره مبارزې په برخه کې له  2002کال راهیسې د متحده
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ایاالتو مصرفونه الدمخه له  8میلیارده ډالرو څخه ډیر شوي ،پداسې حال کې چې افغانستان الهم د نړۍ
ترټولو لوی د اپیومو تولید کونکی دی .د اپیومو کښت او د نشه ییز توکو کارولو محدود کول النور قوي
320
ننګونې کیږي چې په چین کې د پوډرو کارونکو ډیریدونکي شمیر د افغان تریاکو لپاره تقاضا لوړوي.
د متحده ایاالتو سفیر پي.میشل مک کینلي په فبروري کې سیګار ته وویل چې د متحده ایاالتو د
تریاکو سره مبارزې تازه پالیسي به د شپږو میاشتو په موده کې نهایی شي .په هرصورت ،پدې ربع کې
د بهرنیو چارو وزارت سیګار ته خبر ورکړ چې د متحده ایاالتو دولت الهم د  2012دسمبر ستراتیژۍ له
مخې فعالیت کوي .پدې وروستیو کې د افغانستان اعالن شوي  NDAPبیاکتنې وروسته ،متحده ایاالت به
321
یوه اصالح شوې ستراتیژي چمتو کړي چې  NDAPبشپړ کړي.
د ایتالف شتون کمیدو او په ځینې والیاتو کې نازک امنیتي اوضاع سره ،د برنامو اجرا کولو او د پلي
کیدو څارنې لپاره محدود سرچینې شتون لري .د مثال په توګه په تیره ربع کې د بهرنیو چارو وزارت
سیګار ته خبر ورکړ چې امنیتي اوضاع د امریکایی کارمندانو د تریاکو سره مبارزې وزارت ()MCN
322
دفترونو څخه د لیدنې مخه ونیوله.

شکل 3.27
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ﻳﺎﺩﻭﻧﻪ :ﻳﻭ ﻫﮑﺗﺎﺭ  10,000ﻣﻳﺗﺭ ﻣﺭﺑﻊ ﻳﺎ ﺷﺎﻭﺧﻭﺍ  2.5ﺍﮐړ ﮐﻳږﻱ.
*  UNODCﻳﺎﺩﻭﻧﻪ ﮐﻭﻱ ﭼﯥ ﺩ ﺩې ﺍﺩﺍﺭې ﺩ ﺭﺍﭘﻭﺭ ﻭﺭﮐﻭﻟﻭ ﻣﻳﺗﻭﺩﻭﻟﻭژﻱ ﺩ  2014ﺍﻭ  2015ﺗﺭﻣﻳﻧځ ﺑﺩﻟﻪ ﺷﻭې ،ﭼﯥ ﺩ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﻟﻪ ﻣﺧﯥ "ﺩ ﺑﺩﻟﻭﻧﻭﻧﻭ ﭘﺭﺍﺧﻭﻟﯽ ﺩ ﻫﻐﻪ څﻪ څﺧﻪ
ډﻳﺭ ښﮑﺎﺭﻱ ﭼﯥ څﻪ ﻭﺍﻗﻌﻳﺕ ﻭ".
ﺳﺭﭼﻳﻧﻪ ،UNODC :ﺩ ﺍﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎﻥ ﺩ ﺍﭘﻳﻭﻡ ﺳﺭﻭی  :2015ﻟﻧډﻳﺯ ،10/2015 ،ﻣﺧﻭﻧﻪ 5 ،4؛  ،UNODCﺩ ﻧړۍ ﺩ ﻧﺷﻪ ﻳﻳﺯ ﺗﻭﮐﻭ ﺭﺍﭘﻭﺭ  ،7/2014 ،2014ﻣﺦ .21
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د نشه يي توکو د تقاضا کمښت

د کولمبو پالن :د النور اقتصادي او ټولنیزې
پراختیا لپاره د دولتونو ترمینځ سیمه ییز سازمان
په توګه رامینځته کړی شوی ،دا په  1950کې
د اوه تمویل کونکي غړي هیوادونو سره د سری
لنکا په کولمبو (په هغه وخت کې سیلون) کې پهیوه کنفرانس کې رامینځته شو ،او تر  26غړي
هیوادونو پورې غزیدلی دی INL .د نشه ییز توکو
روږدي کیدو مشاورینو لپاره په ملي کچه روزنې
او د تصدیق سیسټم رامینځته کولو لپاره د کولمبو
پالن د کار مالتړ کوي .د نړیوال درملنې نصاب
لومړنۍ کچه په آسیا ،افریقا او التین امریکا کې
کارول کیږي .د درملنې دا مسلیکتوب د درملنې
پایلې پرمختللې کوي ،د بیرته روږدي کیدو کچې
راټیټوي او د درملنې سیسټم باندې باور ډیروي.

سرچینه :د کولمبو پالن دار االنشا ، ،په  4/7/2014تکثیر شوی؛ د بهرنیو چارو
وزارت ،INL ،د نړیوالو تریاکو د کنټرول ستراتیژي راپور :جلد  ،Iد نشه ییز توکو
او کیمیکل کنټرول ،3/2015 ،مخ .23

اوسمهال  INLد درملنې  97بستري او بیروني ناروغ مرکزونو مالتړ کوي چې په کال کې نږدې
 30,000افغانانو ته خدمت کوي .په تیره ربع کې  MOPHد نشه ییز توکو استعمال خورا روستۍ ملي
سروی پایلې خپرې کړې .لدې چې په وروستیو کلونو کې د اپیومو د کښت کچو لوړیدو دوام درلود،
نو په ورته توګه د هیواد د روږدي کیدو ستونزې هم ډیرې شوي دي .د  INLپه وینا د نشه ییز توکو
کارونکو شمیر ممکن د نفوس له  %10ډیر وي .په  2015جنوري کې  INLد درملنې  13برنامو لومړۍ
تولګه د  MOPHمسؤلیت ته انتقال کړه او کلینیک کارمندان یې د افغان دولت کارمندانو لیست (تشکیل)
ته ولیږدول .د درملنې نورې  15برنامې به د  2016جنوري تر پای پورې افغان دولت ته او پاتې یې د
 2019تر پای پورې ولیږدول شی.
د  INLپه وینا MOPH ،د جوالی میاشتې راپدیخوا د  ،MCNکولمبو پالن او  INLسره د لیږد
کاري ځواک میاشتني ناستو مشري کوله INL .په کال کې دوه ځله د ورته ملګرو سره ناسته ترسره
کوي ترڅو د بودجې هرډول احتمالي ستونزو په اړه وغږیږي او حل یې کړي INL .د کولمبو پالن سره
د دې پالن د نشه ییز توکو تقاضا کمولو برنامې لپاره د  2014اکتوبر کې  7.6میلیون ډالر او 2015
323
سپتمبر کې  12.9میلیون ډالر مرسته کړې ده.
ولسمشر غني د سیګار سره خپلې وروستۍ مرکه کې د نشه ییز توکو داخلي روږدي کیدو مسله
راپورته کړه ،او وې ویل چې شاوخوا  3.5میلیون افغانان روږدي دي .ولسمشر غني وویل چې د
افغانستان د اپیومو تولید د کرنې سیکتور کې یوازې د غوره عاید دندو په رامینځته کولو سره محدود
کیدی شي( .د نورو معلوماتو لپاره د دې راپور برخه  1وګورئ).

د نشه يي توکو پر وړاندې مبارزه کې د خلکو همکاري

د 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 .له  2013راهیسې  INLپه نوموړي برنامه
 9.2میلیون ډالر مصرف کړي دي .دغه برنامه د  2015کال د اپریل په 4مه د شاوخوا  1.6میلیونه ډالره
اضافي لګښت سره د یو کال لپاره وغځول شو .د  2016د کښت دمخه فصل تر هدف الندې نیولو لپاره
یو کمپاین د جوالی په  25پیل شو .په کمپاین کې په ملي او سیمه ییز کچو د نشه ییز توکو پروړاندې
بیل بورډونه او راډیویی او تلویزیوني اعالنات شامل دي .د ټولنې ته اطالع رسولو نورې برنامې په
فراه ،هلمند ،کندهار ،ارزګان ،بادغیس ،بدخشان ،بغالن ،دایکندي ،ننګرهار ،نیمروز او کنړ والیتونو
کې په الره واچول شوې MCN .هم د مذهبي او مدني ټولنې مشرانو سره د اطالع رسولو ناستې
324
ترسره کړې.
د برنامې برخې په توګه ،د رسنیز ارتباطاتو دفتر سیاره (سیاره) د تریاکو سره مبارزې د رسنیز
کمپاینونو مؤثریت څیړنه ترسره کوي .د نوموړي دفتر  42راپور ورکونکي په ډیری والیاتو کې ځای په
ځای شوي ول ،چې د کښت کچو پراساس ورته له ردیف  1څخه تر ردیف  4پورې درجه ورکړل شوې
وه .راپور ورکونکو معلومات راټول کړل او د تریاکو سره مبارزې پالیسیو او پیغام رسولو وضعیت
په اړه یې طرحې وسنجولې .سربیره پردې ،د سیاره دفتر د لیدونکو سروی راپورونو سره د کمپاینونو
325
مؤثریت ارزونه هم ترسره کړه.
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په تیره ربع کې د  INLیوه خپروه شوې ارزونه د افغان بزګرانو لخوا د اپیومو کښت کمولو لپاره
د برنامو اغیزې په اړه وه .راپور پایله کړي چې د عامه معلوماتو کمپاینونو مؤثریت تحلیل کول مشکل
دي .دې د  2012–2008هلمند خواړو زون برنامې د عامه معلوماتو کمپاین برخه څیړلې ،چې فعالیتونه
یې د  CNCEفعالیتونو ته ورته و .حتی  MCNچې ادعا کوي د عامه پوهاوي کمپاینونه د تریاکو کښت
په اړه پریکړو باندې د پام وړ اغیزه لري ،خبرداری ورکړ چې د تریاکو سره مبارزې عامه پوهاوي
326
مؤثریت په اړه هیڅ قطعي تحقیق څیړنه شتون نلري.

د نشه يي توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت ظرفیت جوړونه

په تیر کال کې د  MCNسره د  18میاشتو السلیک شوی  MOUچې د  24افغان ملي مشاورینو لپاره
تمویل چمتو کوي د  2015سپتمبر په  15پای ته ورسید .د سیګار د معلوماتو غوښتنې په اړه پوښتنې ته
په ځواب کې  INLونشو کولی چې مجموعي مصرفونو او مکلفیتونو په اړه مالي معلومات چمتو کړي.
د  INLپه وینا MCN ،د نهادي پراختیا په برخه کې د پام وړ پرمختګ کړی او د کارمندانو او برنامو
پراختیا لپاره یې وړتیا ډیره شوې .د افغان ملي مشاورینو برنامه د  34کارمندانو سره پیل شوېMOU .
نوی نه شو ،مګر که الزم و نو  INLبه په راتلونکي کې  MCNته د مشورې مالتړ چمتو کړيINL .
پایله کوي چې د ظرفیت جوړولو مالتړ څخه د روزنې فرصتونو ته اوښتون به  MCNته وړتیا ورکړي
چې خپل د انتقال پالن کې خورا لوی مسؤلیت په غاړه واخلي.
په اګست میاشت کې د میرمنو لپاره آسیایی پوهنتون  13فارغینو په  MCNکې د هغوی یو کلنه
عملي دوره پیل کړه .نوموړي محصلین په وزارت کې د کارمندانو ظرفیت جوړولو او د جنډر پوهاوي
لوړولو لپاره ګومارل شوي دي MCN .د  INLفیډبیک له مخې د یولړ لنډمهاله او اوږدمهاله کورسونو
لپاره چې افغان پوهنتونونو کې به تدریس کیږي ،خپل پروپوزلونه اصالح کړل .نوموړي کورسونه د
کار اړوند مهارتونو او د  MCNکارمندانو بشپړ ظرفیت لوړولو لپاره ډیزاین شوي و INL .د پنځه تازه
327
شوي پروپوزلو څخه د دریو لپاره د تمویل اختیارونو په لټه کې دی.
سیګار نشي کولی د  MCNظرفیت جوړولو هڅې وارزوي ځکه چې د نوموړې برنامې لپاره د
فعالیت سنجولو هیڅ پالن ( )PMPیا د ارزونې یا پرمختګ راپورونه وړاندې شوي ندي .په تیره ربع
کې INL ،سیګار خبر کړ چې نوموړې اداره د افغان ملي مشاورینو مؤثریت سنجولو لپاره میتودونه
رامینځته کول چې باید په  PMPکې شامل کړل شي .په هرصورت ،مخکې پدې کال کې امنیتي اوضاع
328
د  MCNدفترونو څخه د امریکایی کارمندانو د لیدنې مخه نیولې.
 INLد  2015کال لومړۍ ربعې جریان کې د  MCNعامه مالي مدیریت سیسټم د خطر خپلواک
ارزونه پرمخ ویوړه .نوموړي راپور تشې په ګوته کړي چې د ناسم مالي راپور ورکولو ،د عملیاتو نابسیا
او غیرمؤثریت ،او د قوانینو او مقرراتو څخه سرغړونې احتمال ډیروي؛ د ځانګړي اندیښنې وړ برخې
داخلي کنټرول ،د برنامې مدیریت او نظارت ،او د ټاکلي پانګو مدیریت وې .د  MCNارزونې لپاره د
 INLد رغولو پالن پدې ربع کې نهای شوی INL .د نوموړې رغونې پالن پلي کولو لپاره یو قراردادي
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د سیګار پلټنه
پدې ربع کې سیګار یو د پلټنې راپور خپور
کړ چې په کابل کې د تریاکو سره مبارزې
عناصرو تسهیالتو (سټریپ مال) کې د بریښنا
پروژې بیاکتنه ترسره کړې .دې پلټنې وموندل
چې پروژه د بودجې سره بشپړه شوې او د
قرارداد د فعالیت معیارونه یې پوره کړي دی.
په هرصورت ،د  2015تر جنوري پورې د
بريښنا دغه کارځای نه و ټیسټ شوی یا د کار
وړ نه ګڼل شوی ــ د تکمیل څخه یو نیم کال
پورې INL .د قانون حاکمیت اته اجزاو مالتړ
لپاره دغه پروژه تمویل کړه .د نور معلوماتو
لپاره برخه  ،2مخ  36وګورئ.

امنیت

ګوماري .پدې یو کلن پالن کې د ډیټابیسونو رامینځته کول ،د پالیسیو او معیاري کړنو رامینځته کول ،او
329
د روزنې وړاندې کول شامل دي.

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 .په  2008کې د نوموړې برنامې له پیل
راهیسې  INL 9.9میلیون ډالر مکلف کړي او  4.2میلیون ډالر مصرف کړي دي MCN .د له مینځه
وړو ټولیزې پایلې تعقیبوي چې بیا په تعقیب یې د  UNODCلخوا تاییدیږي GLE .والیتي حکومتي
ادارو ته محدود مالي مالتړ چمتو کړی چې د تریاکو له مینځه وړو هڅو کې برخه اخلي .د  INLپه وینا،
 GLEد یوې لوی پروسې برخه ده چې له مخې والیتي مقامات او کابل د غیرمشروع کښت پروړاندې
د مشروع کښت هڅول بیالنس کوي GLE .د له مینځه وړو یوازینۍ برنامه ده چې د متحده ایاالتو
دولت لخوا یې مالي مالتړ کیږي .دا د  INLد افغانستان تریاکو سره مبارزې بودجې له  %2لږه برخه
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جوړوي.
د  INLپه وینا ،د  UNODCد اګست  2015د له مینځه وړو راپور ټولټال د  3,760هیکتاره له
مینځه وړو پایلې ښیې چې د تیرکال  2,692هیکتاره پایلې څخه  %40ډیر دی .د دې کال د له مینځه
وړو کمپاین پرمختللي پایلې الهم د  2013کال د ټولټال  7,348هیکتاره له مینځه وړو په پرتله کمې
دي؛ د  2015کال له مینځه وړو پایله د  UNODCاوسني (ناتکمیل) اپیومو کښت د  115,843هیکتاره
اوسني اټکل  %3استازیتوب کوي (د افغانستان د  34والیاتو څخه د  28لپاره د  UNODCچمتو شوي
اټکلونه) .تر نن نیټې پورې په  GLEد  4.2میلیون ډالرو مصرف پر بنسټ ،د برنامې مؤثریت او
پانګوونې ته بیرته ستنیدو په اړه جدي پوښتنې پرځای پاتې دي .د  UNODCد اپیومو سروی راتلونکی
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راپور به د ملي ساحې نهایی اټکل او د ټولو والیاتو لپاره د له مینځه وړو ټولټال په ځان کې ولري.
د  GLEپه اړه نورو معلوماتو لپاره ،د متحده ایاالتونو کانګرس لپاره د سیګار د  2015اپریل
میاشتې درې میاشتنی راپور وګورئ.

د ښه اجراکوونکي نوښت

د  INLد ښه اجراکونکي نوښت ( )GPIد والیتي تریاکو کښت کمولو او مشروع کښت ډیرولو لپاره
د  MCNد هڅو مالتړ کوي .تر دې دمه  INLد  GPIلپاره  73میلیون ډالر مکلف کړي او 17.2
میلیون ډالر مصرف کړي دي .د  GPIشرایطو له مخې ،یو والیت باید د جایزو ترالسه کولو لپاره د
ټاکلي معیارونو په لور د تایید وړ السته راوړنې ولري .د  2014په اګست میاشت کې  INLاو MCN
د  GPI IIاعالن وکړ ،چې پکې د جایزې کټګورۍ د کښت سربیره عامه پوهاوي او قانون حاکمیت
پشمول برخو لپاره "غوره اجرا کونکو" ته غزیږي .له سره ډیزاین شوی  GPIد کلیوال بدیل معیشتونو
لپاره نور ډیر مالتړ چمتو کوي .موخه یې په انتخاب شوي ټولنو کې د مشروع کښت ګټورتوب ډیرولو او
د کلیوال سیمو په دندو ګومارنې اختیارونو او عایداتو ډیرولو سره د تریاکو کښت کمول دي .د GPI II
 MOUنهایی شوی دی؛ افغان دولت او د متحده ایاالتو کابل سفارت د دې تفاهملیک اجرا کولو لپاره
تنظیمات برابروي .د  2015اګست تر  31پورې د  GPIټولټال  245پروژې د  116میلیون ډالرو څخه
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د افغانستان د بیارغونې لپاره

I

ځانګړی عمومي مفتش

امنیت

په ډیر ارززښت سره تصویب شوي دي .شاوخوا  183پروژې تکمیل شوي 60 ،روانې دي ،او دوه د
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بشپړیدو په حال کې دي.
 INLډاډ وړاندې کوي چې د  GPIبرنامې الندې وړاندیز شوي پروژې د ادارو ترمینځ مشورې
له الرې د متحده ایاالتو دولت نورو کارونو سره ټکر نلري INL .او پلي کونکي ملګري یې د دوهم
ځلي کار یا سیالیز فعالیتونو په څیر دامونو مخنیوي او د متمم فعالیتونو رامینځته کولو لپاره د USAID
سره مشوره کوي .د افغانستان او پاکستان لپاره د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی د تریاکو
سره مبارزې کاري ډلو منظم کوربه توب کوي ترڅو د بهرنیو چارو وزارت ،امریکا دفاع وزارت،
 USAID ،DEAاو نورو اړوند ادارو پرسونل د تریاکو سره مبارزې برنامو همغږۍ ساتلو لپاره سره
333
راټول کړي.

بدیله پرمختیا/بدیل معیشت

د  USAIDد بدیلې پراختیا برنامې د تریاکو تولید ته د بدیل اقتصاد رامینځته کولو لپاره هیوادونو سره
د مرستې له الرې د متحده ایاالتو د تریاکو سره مبارزې موخو مالتړ کوي .د  INLتمویل هم په ډیری
334
برخو کې د برنامو مالتړ کوي پشمول د رسولو کمول او بدیله پراختیا.

د افغانستان د حکومتولۍ او بدیل معیشت پیاوړتیا

د نشه يي توکو د قاچاق پر وړاندې په مبارزې کې د خپلو هڅو د یوې برخې په توګه د بدیل معیشیت
برنامو مالتړ کوي .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 .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

د  SAGALفعالیتونه د هلمند او کندهار پشمول  16والیاتو کې پلي شوي دي INL .سیګار ته خبر
335
ورکړ چې تر نن نیټې پورې  6.2میلیون ډالر مصرف شوي دي.
د  INLپه وینا ،د  SAGALفعالیتونه د  GPI IIلپاره مالتړ پشمول د متحده ایاالتو دولت لخوا
مشروع معیشت او کلیوالو سیمو پراختیا په برخه کې تیرې او روانې پانګوونې بشپړوي .چیرې چې
شونې وي SAGAL ،به د کلیوالې ټولنې اړتیاو پیژندو لپاره د النور غیر متمرکز  GPI IIپروژې
انتخاب او نومولو پروسې مالتړ وکړي .هر چیرې چې  GPI IIاو  SAGALدواړه فعالیت کوي ،نو
د  SAGALپروژې ټیم به اړین مالتړ چمتو کړي لکه پرمختللي تخنیکونو او ټیکنالوژیو ته السرسی،
کرنیز اینپوټ یا خام مواد ،بازارونو سره اړیکې ،او د تولید وروسته فصل ارزښت ډیرولوپه موخه د
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امنیت

جدول 3.14

د بدیل معشیت برنامې
اداره
د بهرنیو
چارو
وزارت

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

د پیل نیټه

د پای نیټه

ټولټال اټکل شوی لګښت
(ډالر)

د  9/30/2015پورې
مجموعي مصرفونه (ډالر)

7/21/2014

1/20/2016

$11,884,816

$6,162,146

2/1/2010

12/30/2016

45,296,184

44,141,069

3/2/2009

9/30/2015

159,878,589

155,860,217

USAID

کندهار فوډ زون ()KFZ

7/31/2013

8/30/2016

27,695,788

18,212,000

USAID
USAID
USAID

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

37,871,187
10,988,400
10,502,291

USAID
USAID

د سوداګریزې باغدارۍ او کرنې د بازار موندنې برنامه
()CHAMP
د شمال ،ختیځ او لویدیځ لپاره د اقتصادي بدیل د پر مخ بیولو
فعالیتونه ()IDEA-NEW

یادونه :د  USAIDلیست شوي پروګرامونه الزامآ د نوموړې ادارې د بدیل پراختیا صندوق څخه ندي تمویل شوي.
سرچینه ،USAID :د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب10/8/2015 ،؛  ،INLد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب9/24/2015 ،؛  ،USAIDد سیګار ارزونې ته ځواب.7/12/2015 ،

ټولنو لپاره ډیر ظرفیت .هر چیرې چې شونی وي  SAGALد  USAIDپروژو کار بشپړوي او د متحده
ایاالتو د بدیل معیشت تمویل شوې پروژې نوي سیمو ته غزوي .د برنامې کارمندان د عین ګټه پورته
336
کونکو سره د کار کولو مخنیوي یا د سیالیز فعالیتونو مخه نیولو لپاره د  USAIDسره مشوره کوي.
جدول  3.14د  SAGALاو د بدیل معیشت نورو برنامو په اړه د مالي لنډیز معلومات وړاندې کوي.

کندهار فوډ زون

د کندهار فوډ زون یا خواړو زون ( )KFZد  USAIDد  27.7میلیون ډالرو پروژه ده چې د نړیوالې
هوساینې او پراختیا شرکت ( )IRDلخوا د ګډې ستراتیژي او د  INLسره نږدې همغږۍ الندې پلی
شوې .د  KFZپروژه د کندهار په ولسوالیو کې د کوکنارو د فعاالنو د پیژندنې او په نښه کولو لپاره
طرحه شوې ده IRD .ته د  2016اګست تر  30پورې برنامه د یو کال لپاره وغزول شوه ،چې تولټال
337
لګښت  27.7میلیون ډالرو ته لوړوي.
په لومړي دوه کلونو کې KFZ ،په دوه ولسوالیو کې د  12کانالونو رغول بشپړ کړل (ټولټال شاوخوا
 168کلومیټر یا  104.4میل) چې له  19,000هیکتاره څخه ډیره کرنیزه ځمکه خړوبوي او  33د بدیل
معیشت فعالیتونه وړاندې کوي لکه د بنایی حرفه روزنه ،د میرمنو لپاره د سبزیجاتو تولید او پروسس
کول ،د زیرمه کولو دمخه او وروسته بازار موندنه او مدیریت ،د شنو خونو رامینځته کول ،او د میوه
او سبزیجاتو لپاره د لمریز وچولو میکانیزمونو روزنې KFZ .د بدیلې پراختیا د اپریل  2014کنفرانس
هم په الره واچو چې پکې د تریاکو سره مبارزې سرپرست وزیر ،د کندهار والي ،د ولسوالۍ دولتي
چارواکو ،د ټولنې پراختیا شوراګانو ( ،)CDCsځایی شورا ،د مختلف ولسوالیو څخه کلیوالو او نورو
ډونرانو په ګډون  560خلکو برخه اخیستې وه .نوموړي کنفرانس د  KFZلخوا د کانال بیارغونه او
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نورې تکمیل شوې پروژې پرانیستې USAID .د  2015اپریل او جون ترمینځ  2.9میلیون ډالر او د
338
 2015جوالی او سپتمبر ترمینځ  2.3میلیون ډالر مصرف کړي دي.
په تیره ربع کې  USAIDسیګار  IRDد  2015اګست تر  30وروسته د  KFZیو کال غزولو په
جریان کې د پلي کولو ملګري په توګه ساتلو په اړه خبر کړ ،د دې حقیقت سربیره چې  IRDمخکې د
پراخه خالف کاریو لپاره تعلیق شوی و USAID .سیګار ته خبر ورکړ چې د یوکال تمدید به  KFZته
وړتیا ورکړي چې تریاکو ته بدیل په توګه په اوږده موده کې د اوبو لګولو اضافي سیسټمونو بیارغولو
او د لوړ ارزښت فصلونو هڅولو باندې تمرکز په واسطه اوبو ته السرسی پرمختللی کړيUSAID .
پالن لري د  KFZپای ته رسیدو وروسته د کندهار سیمه کې د بدیلې پراختیا فعالیتونو ته دوام ورکړي.
د  INLاو  USAIDترمینځ همغږي د له مینځه وړو ،عامه پوهاوي ،او د نشه ییز توکو د تقاضا کمولو
برنامو سره د  USAIDد بدیلې پراختیا هڅې بشپړوي .د برنامې د مؤثریت یوه مثال په توګهUSAID ،
د  GLEبرنامې الندې په کندهار کې  MCNپه مشرۍ پرمختللې همغږي په ګوته کوي چې په 2014
کې د  68هیکتارو په پرتله په  2015کې د  396هیکتاره تریاکو (د  UNODCلخوا تایید شوي) د له
مینځه وړو پایله یې درلوده .د  INLهیواد په کچه عامه پوهاوي سربیره ،سیارې هم د  USAIDد KFZ
339
کار خپل رسنیز کمپاینونو کې برجسته کړی دی.
 KFZپه ناخوندي چاپیلایر او ډیری لومړني شرایطو کې د فعالیت ننګونو سره مخ کیږي .سره
لدې ،د  KFZځایی کارمندانو غړي کاري ساحو ته ورتګ او ګټه اخیستونکو سره کار کولو کې بریالي
ول؛ نوموړې پروژه د امنیتي پیښو سره نده مخ شوې .د  2015سپتمبر نیمایی پورې USAID ،د
 2013جوالی کې د  KFZله پیل راهیسې  IRDته  18.1میلیون ډالر ورکړي دي .د  USAIDپه وینا،
 100کارمندان ــ دوه د متحده ایاالتو ملکیان ،اته د دریم هیواد اتباع او  90ځایی اتباع د  KFZبرنامه
باندې کار کوي .د ثبات نوښتونو اغیزې سنجولو کې د  USAIDد دریمې ډلې نظارت برنامې راپور
ورکړی چې د محدود بودجې له امله د  KFZفعالیتونه محدود شوي دي ،چې ډیری روزنیز کورسونه
وړاندې شوي او د اوبو لګولو ځینې کانالونه په دوه ولسوالیو کې رغول شوي یا جوړ شوي دي.
 USAIDسیګار ته وویل چې د  CDCsاو د ټولنې استازو سره د له پیل راهیسې ستراتیژي په توګه د
تریاکو کښت هڅونکي مواردو په ګوته کولو کې KFZ ،د زیربنا ،کرنې ،او بدیل معیشت نورې پروژې
په ګوته کړي چې د ټولنې چلند به د مشروع اقتصاد په اړه بدل کړي KFZ .د  ،MCNوالي ،ولسواالنو،
د اړوند وزارتونو رییسانو او د ولسوالۍ پراختیا شوراګانو سره نږدې کار کړی چې دوی د  KFZرول
340
اسانولو لپاره سیاسي لیوالتیا ،الرښود ،مشري او د ټولنې مرستې وړاندې کړي دي.
افغان بزګرانو او ځایی ټولنو ته ګټې یې روښانه ندي .د مثال په توګه IRD ،د هغه کورنیو سلنې
لپاره د فعالیت شاخصونه ندي وړاندې کړي چې د مشروع معیشت څخه عاید ډیروالي راپور ورکوي یا
د هدف الندې سیمو کې د تریاکو کښت کې د بدلون سلنه .له نږدې دوه کالو وروسته IRD ،په مشروع
معیشت کې د متحده ایاالتو دولت مرستې یوې پایلې په توګه د میرمنو لپاره د فرصتونو ډیرولو یوازې
341
پنځه فعالیتونو راپور ورکړی دی.
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د  2014سپتمبر پورې USAID ،لږترلږه  5میلیون ډالر مصرف کړي دي ،که څه هم د بدیل
معیشت یا د زیربنا پروژې نه وې پلي شوې .د  USAIDخپلې مینځمهاله ارزونې (په  2015مارچ کې)
پایله کړي چې د اوبو لګولو پرمختیاو په پام کې نیولو سره د فعالیت دورې الندې د اغیزې سنجول له
وخت څخه مخکې و او دا چې په ټولنه کې د تریاکو کښت پیژندل شوي ټولو علتونو ریښو په ګوته کولو
لپاره وړاندې شوې روزنې ناکافي وې؛ نوموړې ارزونې یوازې د  2014نومبر پورې د فعالیت دوره
342
پوښلې ده.

د کرنیزې پراختیا سیمه یزه برنامه

د ارزښت لړۍ :د کرنیز محصوالتو لپاره یو لړ
الزمي توکي او خدمات ترڅو دغه محصوالت له
کښت ځایونو څخه نهایی پیرودونکي یا مصرف
کونکي ته ورسوي .پدې کې د تولید عامل شرایط،
د کښت ځای تولید ،له زیرمه کولو دمخه ذخیره
او پروسس کول ،بازارموندنه او ټرانسپورټیشن،
بشپړ پلور یا عمده پلور او پرچون پلور شامل دي.

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

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 هغه موخې شریکوي چې د غنمو ،لوړ ارزښت فصلونو او مالدارۍ
ارزښت لړۍ مؤثریت یا زرغونتیا او ګټورتوب باندې تمرکز کوي .د ارزښت لړۍ په کارولو سره دا
پروژې د تولید ،پروسس کولو ،پلور ،او د کرنې ارزښت لړۍ بشپړې پراختیا پروړاندې موانع باندې
343
برالسي کیدو لپاره د بزګرانو او کرنیز سوداګریو سره کار کوي.
 – RADPسهیل د  125میلیون ډالرو پنځه کلنه هڅه په هلمند ،کندهار ،زابل او ارزګان والیتونو
344
کې فعالیت کوي .دا د  2013اکتوبر کې پیل شوې او د  2018اکتوبر تر پای پورې مهالویش شوي.
د -RADPسهیل برنامه د تولید کونکو ،نهادونو ،سوداګرو ،او سوداګریو ظرفیت پیاوړي کولو باندې
تمرکز کوي ترڅو د بازار غوښتنو ته ځواب وویل شي او د ارزښت لړۍ لوبغاړو لکه پرچون پلورونکو،
د خام موادو تحویلګرانو ،میلونو او کرنې ډیپوګانو ترمینځ د بازار اړیکې اسانه شي .پدې ربع کې
 – RADPسهیل د غنمو کښت ،آفتونو مدیریت ،تغذیه ،او د لوړ ارزښت فصلونو په برخه کې زرهاو
بزګرانو لپاره روزنه په الره واچوله – RADP .سهیل د مالدارۍ واکسینونو ،درملو ،او د ناروغییو
درملنې په برخه کې د ویټرنري ساحوي واحدونو او زرهاو شپونکیو مالتړ هم وکړ .دې د ژویو روغتیا
پاملرنې خدماتو وړاندې کولو په موخه د پارا ویټرنرانو (د ټولنې میشته د ژویو د روغتیا کارکونکي
345
څوک چې د ژویو لومړنی تشخیص او لومړنۍ درملنه کوي) لپاره هم روزنې پرمخ ویوړې.
د -RADPشمال 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 .د ربع په جریان کې – RADP ،شمال
د خپل بقا کرنې او قرارداد فعالیتونو لپاره ګټه پورته کونکي وټاکل ،ازمیښتي ځمکې یې برابر کړې او
د خربوزې ارزښت لړۍ لپاره یې د اړتیاو ارزونې په الره واچولې ،او د کشمیره زیرمه کولو روزنه
یې پرمخ ویوړه .د بقا کرنې روزنه د غنمو ارزښت لړۍ په برخه کې وړاندې کیږي .د  70میلیون ډالرو
 – RADPلودیز په هرات ،فراه او بادغیس والیتونو کې فعالیت کوي .دا پروژه د غنمو او لوړ ارزښت
فصلونو ،پشمول د باغونو او سبزیجاتو او مالدارۍ زرغونتیا په برخه کې د حاصالتو ډیریولو په لټه
346
کې هم ده.
 USAIDپدې کال کې وروسته د شمال ،ختیځ او لویدیز لپاره د اقتصادي بدیلونو پرمخ وړونکي
نوښتونو ( )IDEA-NEWبرنامې تړلو وروسته د  – RADPختیځ پالن کوي ،چې ننګرهار او ډیری
نور والیات به پکې شامل وي – RADP .ختیځ به په ځانګړي توګه د جالل آباد سیمه کې د ارزښت
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لړۍ پیاوړي کولو ،د خام موادو تحویلګرانو سره کار کولو ،د بازار مینځګړیو او نورو کرنیز سوداګریو
باندې تمرکز ولري ،او د بزګرانو سره به مستقیم لږ کار کوي – RADP .ختیځ د غوښتنې مرحله کې
دی او تمه لري چې د نومبر تر پای پورې یو قراردادي په ګوته کړي .د برنامې پلي کیدل به د جنوري
 2016کې د احتمال له مخې پیل شي ،چې د  IDEA-NEWتړلو او  – RADPختیځ پیل کیدو کې لنډ
347
ځنډ رامینځته کوي.
که څه هم ډیری پروژې د کار په حالت کې دي ،د موخو پروړاندې پرمختګ ندی درک شوی .د پلي
کونکي ملګري په وینا ،مخکې لدې چې د السته راوړنې شاخصونه تر سترګو شي دا به ډیر وخت وي.
د مثال په توګه  – RADPسهیل د غنمو کښت کونکي بزګرانو شمیر یا د ارزښت لړۍ کې ټاکل شوي
بزګرانو شمیر لپاره ډیر شوی مؤثریت ندی ښودلی .په ورته ډول د مرستې پروژې یوې پایلې په توګه
د ډیر شوي مالي ستنیدو سره د شرکتونو شمیر (کوچني ،مینځني او لوی سوداګرۍ) په اړه هیڅ درې
میاشتني معلومات شتون نلري .پدې ربع کې د بدیلې پراختیا یا کرنې دخالتونو څخه څه دبره 15,000
افرادو د لنډې مودې کرنې مؤثریت یا د خواړو امنیت روزنه او څه دبره  11,500کورنیو ګټې السته
راوړي دي؛ پداسې حال کې چې د متحده ایاالتو د مرستې څخه پایله کیدونکي د لوړ ارزښت فصلونو
کښت کونکي بزګرانو شمیر یا د پرمختللي ټیکنالوژیو یا مدیریت کړنو الندې هیکتارونو شمیر صفر دی.
د روزنو یا روزل شوي افرادو راپور شوي شمیر سربیره ،یوازې  11خصوصي شرکتونو ،تولید کونکي
نهادونو ،د میرمنو ډلو ،او ټولنې میشته نهادونو راپور ورکړی چې دوی د روزنو څخه نوي ټیکنالوژۍ
یا د مدیریت کړنې پلي کړي دي 348.د  – RADPسهیل مصرفونه په تیره ربع کې ټولټال  8.1میلیون
ډالر و او د  2015جون تر  30پورې د دې  50.9میلیون ډالرو مکلف شوي مقدار څخه  %70مصرف
شوي دي 349.د بیالبیل فعالیت شاخصونو لپآره پرمختګ ممکن په راتلونکي کې ترڅو میاشتو پورې
عملي نشي ،مګر دوه کاله وروسته پایلې د مصرف شوي فنډونو په رڼا کې د نه منلو وړ دي.
د  2015سپتمبر تر  30پورې USAID ،په مجموعي ډول په  – RADPشمال  11.0میلیون ډالر،
350
په  – RADPسهیل  37.9میلیون ډالر ،او په  – RADPلویدیز  10.5میلیون ډالر مصرف کړي دي.
د بدیل معیشت دې برنامې په اړه د معلوماتو لنډیز لپاره د دې راپور مخ  122کې جدول  3.14وګورئ.

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
رسولی.
د 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 CHAMP .د پټي
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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 .دغه برنامه د  2016کال
د دسمبر میاشتې پورې د دوه کالو لپاره وغځول شو تر څو د صادراتو د برخې ګټې پیاوړې 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 .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
351
ورکړي.
د  2010کال راپدیخوا  CHAMPبیالبیلې السته راوړنې لري چې په هغې کې د  105,700بزګرانو
روزنه ،د  3,000ښځو 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
352
رامنځته کړې.
د  2015سپتمبر تر  30پورې  USAIDد  CHAMPپروژو لپاره  44.1میلیون ډالر مصرف کړي
دي 353.د دې برنامې په اړه د مالي معلوماتو لنډیز لپاره د دې راپور مخ  122کې جدول 3.143.14
وګورئ.

د شمال ،خنیځ او لویدیز لپاره د اقتصادي بدیلونو پرمخ وړولو
هڅونکي

د  USAIDد  160میلیونو د  IDEA-NEWبرنامې ماوموریت چې د کرنې قانوني اقتصاد د هیواد
په شمال ،ختیځ غربي برخو کې پراخ کړي .دغه د  2009کال د مارچ په میاشت کې پیل شوی و او
د  2015په سپټمر کې پای ته ورسید .د  2013پورې IDEA-NEW ،خپلې هڅې د ختیځو سیمو او
354
سبزیجاتو او میوو په زنځیر باندې متمرکزې کړې وې.
د تریاکو په اړه د  IDEA-NEWڅیړنه چې ننګرهار والیت یې د مطالعی په توګه نیولی ،ښایی چې
"د  IDEA-NEWبرنامې لخوا د څیړنې او نظارت هیڅ میکانیزم ندی نیول شوی" . .د مختلفو پروژو
د فعالیتونو څیړل ښایی د تریاکو پر کښت اغیزه پریباسي .له ولسوالیو څخه په راپ،ر کې دا ترالسه
شوي چیرې چې  IDEA-NEWپر خپل شتون او بزګرانو سره پر کار کولو توانیدلې ده ،هلته د تریاکو
د کرکیلې کچه ټیټه شوې .په هرصورت ،زیاتره لرو پرتو سیمو کې چې قرارداتیانو د امنیتي ستونزو له
امله سیمه پریښې ،هلته د تریاکو کرکیله ډیره شوې .د زیربنا پرمختللي کولو ،د اوبو لګولو سیستمونو
پرمختللي کولو ،د باغونو محصوالتو معرفي کولو او د لوړ ارزښت لرونکي فصلونو په لړ کې د
 IDEA-NEWلخوا شوي پیلي پانګوونې د تریاکو کښت کمولو لپاره کافي نه وې .اوږدمهاله تعهد لپاره
اړتیا وه څو باور ترالسه شي چې بزګرانو وړتیا درلوده چې نوې ټیکنالوژي ته دوام ورکولی شي .راپور
خبرداری ورکوي چې د  IDEA-NEWارزیابۍ اغیزه پیچلې ده ،ورکوي:
•د والیتونو په سیمو کې نا امني
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•نور عوامل پرمختیایي مرستې دي چې د تریاکو د کښت په کمښت کې مرسته کوي
355
•په سیمه کې د نورو نړیوالو ادارو زیات دخالت
د  2015د سپتمر  30څخه USAID 159.9 ،میلونه ډالر د  IDEA-NEWفعالیتونو ته ورکړي
دي 356.د  IDEA-NEWبرنامې مالي معلوماتو او نورو معیشتونو لپاره د دې راپور مخ  122کې جدول
 3.14وګورئ .مهرباني وکړئ د  IDEA-NEWپه اړه د نورو معلوماتو لپاره د متحده ایاالتو کانګریس
ته د سیګار د  2015کال د اپریل میاشتې درې میاشتنی راپور وګورئ.

د مخنیوي عملیات او پایلې

د امریکا دفاع وزارت راپور ورکړی چې د  2015کال د جوالی  1څخه د سپتمر تر  14افغان امنیتي
ځواکونو او د قانون پلي کوونکو ادارو د مخدره توکو پروړاندې  23عملیات ترسره کړي چې په پایله
کې یې  50تنه نیول شوي دي .زیاتره ممنوع فعالیتونه د هیواد په شمالي برخه کې ترسره شوي دي .دغه
عملیاتونه متواتر ګزمې ،د محاصرې او پلټنو عملیات ،موټرونه او د نیونې عملیات رانغاړي.
دې کال کې د متحده ایاالتو ځواکونو له افغان ځواکونو سره د مخدره توکو د مبارزې لپآره لوژستکي
او استخبارتي مرستې بندې کړې دي ،په هرحال DEA ،د افغان تحقیقي واحد د د پیاوړتیا لپاره خپلې
مشورې او پلوي جاري ساتي .د متحده ایاالت ځواکونه التراوسه  SMWته لوژستکي مرستې ورکوي.
 SMWچې د  ANDSFیوه قطعه ده ،د ټاکلي او تاویدونکي وزر الوتکو ټولګه ده چې د تریاکو سره
مبارزې او د ترهګرۍ پروړاندې مبارزې عملیاتو مالتړ کوي 357.د  SMWپه اړه نور معلومات د دې
راپور د امنیت برخې مخ  106کې موندلی شئ.
د امریکا دفاع وزارت په وینا ،امنیتي وضعیت او د ادارو ترمنځ د عملیاتو د همغږۍ مرکز
( )IOCCتړل په افغانستان کې د مخدره توکو پروړاندې د مبارزې خنډ ګرځیدلی .په ځانګړې ډول،
اوسمهال د امنیتي ځواکونو کمښت او د طالبانو د بریدونو ډیروالي له امله په سهیل ،سهیل لویدیز او
شمال کې د عملیاتونو ترسره کول ډیر ستونزمن دي ،او بیا په ځانګړې ډول په موسی قلعه او کندز کې.
 IOCCد هدف کولو او پالن کولو یو مهم مرکز و چې د تریاکو سره مبارزې عملیاتو سره مدغم و.
په هیواد کې د اطالعاتو او برنامو د ترکیب په برخه کې د توانایي نه شتون د دې المل ګرځیدلی چې
د مخدره توکو سره د مبارزې ځواکونو لپاره عملیات نور هم ستونزمن شي .د نوموړي  IOCCغړي
بیرته په بحرین کې د سیمه ییز تریاکو د ادارو ترمینځ تلفیق خونه ( )RNIFCکې ځای په ځای شوي
دي RNIFC .په ځانګړي توګه خام یا پروسس شوي اپیوم نه په نښه کوي .دا مینځني ختیځ او ختیځې
افریقا ته ډووز (بحري بادي کښتیو) په واسطه وړل کیدونکي افغان پوډرو غیرمشروع حرکات تعقیب
کولو او مخنیوي لپاره رامینځته شوی RNIFC .په عربي سمندر کې د ډوو قاچاق تر هدف الندې راولي
358
او د تریاکو کلیدي قاچاقبرانو باندې تمرکز لري.
د امریکا دفاع وزارت په افغانستان کې د امنیت او ثبات ته وده ورکولو په اړه خپل د  2015جون
میاشتې راپور کې ویلي دي چې د افغانستان د تریاکو سره مبارزې پولیسو ته مستقیم نړیواله مرسته ،په
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د سیګار تفتیش
پدې ربع کې سیګار په کندهار کې د SMW
ډلې مالتړي تاسیساتو د  24.2میلیون ډالرو
ساختماني چارو د تفتیش اعالن وکړ.

امنیت

جدول 3.15

د مخنیوي پایلې ،مالي کلونه 2015–2008
2008

2010

2009

2011

2012

2013

2014

ټولټال

*2015

د عملیاتو شمیر

136

282

263

624

669

518

333

250

3,075

نیول شوي کسان

49

190

484

862

535

386

441

371

3,318

نیول شوي چرس (کیلوګرام)

241,353

58,677

25,044

182,213

183,776

37,826

19,088

24,405

772,382

نیول شوي هیرویین (کیلوګرام)

277

576

8,392

10,982

3,441

2,489

3,052

2,657

31,866

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

26,082

419,101

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

4,709

93,031

20,397

122,150

130,846

36,250

53,184

234,981a

695,548

یادونه:
 aد  2014او  2015ترمینځ د کیمیکلز توکو ټولټال ضبط کې د پام وړ توپیر د  2014د دسمبر په  22د  135,000لیټر کیمیکلز توکو نیول او ضبط کول و.
* یوازې د  9/14/2015تر اوږدو پورې د مالي کال برخه اي پایلې.
سرچینه ،DOD :د امریکا د دفاع وزارت ،د سیګار د معلوماتو غوښتنو ته ځواب 7/29/2015 ،او .9/24/2015

کیمیکل توکي :یوه ماده ده چې د نشه ییز توکو
او روان اړولو یا سایکوټراپیک موادو د تولید،
جوړولو او/یا چمتو کولو لپاره کارول کیږي.

سرچینه" ،UNODC :د نوي توکو جوړولو مادو او کیمیکلز څو ژبې قاموس"،
.viii ،2009

ځانګړي توګه د بهرنیو چارو وزارت لخوا تمه کیږي په  2016کې خورا ډیره شي .په تیره ربع کې د
امریکا دفاع وزارت سیګار ته وویل چې نوموړی وزارت به د  2014وروسته هم د تریاکو سره مبارزې
هڅو مالتړ ته دوام ورکړي ،د دغه وزارت د متحده ایاالتو هم منسبانو سره په ګډه ،ترڅو د افغانستان
څخه د نشه ییز توکو جریان مخه ونیسي ،د څو ملیتي جنایی نهادونو مخه ونیسي او غیر مشروع عایدات
359
راکم کړي چې د تروریزم نړیوال فعالیتونه تمویلوي.
په دې دوره کې هم د افغان عملیاتو پر مهال د الندنیو غیر قانوني نشه يي توکو د نیولو پایلو راپور
ورکړل شوی:
• 2,435کلوګرام تریاک
• 60کلوګرام هیرویین
• 8,877کلو چرس
360
•هیڅ کیمیکل توکي او اړوند مواد ندي نیول شوي
لکه څنګه چې په جدول  3.15کې ښودل شوي ،د له مینځه وړو پایلې له  2012راهیسې په کمیدو دي.
د امریکا دفاع وزارت په وینا ،د افغانستان تجربه لرونکي قطعو د ایتالف مرستې پرته په بریالي
توګه د مخدره توکو سره مبارزې پیچلي څیړنې او عملیات پرمخ وړوي دي .په هرصورت ،د ایتالف
ځواکونو وتلو او د طالبانو لخوا ډیر شوي پراخه بریدونو د تریاکو سره مبارزې په لړ کې د له مینځه
وړو عملیاتو په الره اچولو لپاره د افغانستان وړتیا باندې اغیزه کړې ،په ځانګړي توکه کندز ،کندهار
او هلمند والیتونو کې .د امریکا دفاع وزارت د تریاکو سره مبارزې/ترهګرۍ ډلو اهدافو باندې برید
کولو لپاره د افغان تریاکو سره مبارزې ځواکونو کارولو باندې ډیر تمرکز کوي .دا باید نورې وړتیاوې
361
رامینځته کړي ،د امنیت هڅې مالتړ وکړي او روزنه او عملیات ډیر کړي.

د هوایی چلند مالتړ

د  DEAسره د بهرنیو چارو وزارت د تریاکو سره مبارزې مالتړ کې  35.57ساعتونه الوتنې36 ،
هوایی ماموریتونه 602 ،پرسونل ټرانسپورټ ،او  33,071پاونډ کارګو انتقال شامل دي .د  DEAد له
مینځه وړو وروستی ماموریت د  2015میی کې ترسره شوی .سربیره پردې ،په افغانستان کې هوای
وینګ  INLته ټولټال د  33.4ساعتونو هوای مالتړ چمتو کړی 128 ،هوایی ماموریتونه یې ترسره
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کړي 326 ،مسافرین یې لیږدولي 10,630 ،پاونډ کارګو یې انتقال کړې INL .او  DEAبه د تګ را
تګ لپاره د سفارت هوای چارو د هوای پانګو کارولو ته دوام ورکړي.
په کندهار هوایی ډګر کې د  INLهوای څانګې عنصر په رسمي ډول د  2015جون کې وتړل شو،
چې د هیواد سهیل او سهیل لودیز سیمو کې د تاکتیکي عملیاتو مالتړ کولو لپاره یې د  INLوړتیا محدود
کړې .دې عنصر په سهیلي افغانستان کې د  DEAماموریتونو مالتړ لپاره د تاویدونکي وزر پانګې چمتو
کړي دي .د  INLپه وینا ،په نوموړې سیمه کې به د افغان تریاکو سره مبارزې پولیسو ځانګړې روزل
شوې پولیسو قطعه فعالیت پیل کړي ،د تریاکو له مینځه وړو ملي واحد ( )NIUډلګي سره چې د کندهار
قانون حاکمیت سیمه ایز مرکز کې به میشته وي .د  NIUافسران د امریکا دفاع وزارت لخوا تمویل
362
شوي  SMWالوتکو په کارولو سره خپلو عملیاتو ته دوام ورکوي.
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حکومتولي
د  2015د سپتمبر 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 سپتمبر په  ،5نړیوالو ډونرانو د لوړ پوړو چارواکو دوهمې ناستې ( )SOMلپاره د افغان دولت
چارواکو سره وکتل ترڅو په ټوکیو کې د ډونرانو د  2012ناستې پرمهال شوي دوه اړخیز حساب
ورکولو اقدامات تازه کړي .د  41هیوادونو او  11نړیوالو ادارو څخه استازو یوځای د افغان دولت
وزیرانو او لوړپوړو چارواکو ،د افغان مدني ټولنې او خصوصي سکتور استازو په  SOMکې ګډون
363
وکړ.
په تیره ربع کې د هیله مند ګامونو سربیره ،د طالبانو لخوا په  2013کې د طالبانو د مشر مالعمر
د مړینې تایید کولو او په کابل ،کندز او نورو سیمو کې د طالبانو لخوا بریدونو وروسته پدغه ډله کې
د واک پرسر داخلي شخړې په تعقیب د سولې خبرې ودریدې .د افغان دولت ډیری لوړ رتبه چارواکو
پاکستان تورن کړ چې د سولې خبرې سبوتاژ کوي ،چې پدې لړ کې د دفاع سرپرست وزیر وویل
"د [افغانستان او پاکستان ترمینځ] نا اعالن شوې جګړه اعالن شوې جګړې ته اوښتې 364".سربیره
پردې ،اجرایوي رییس عبدهللا عبدهللا وویل چې افغانستان به د طالبانو سره د سولې خبرو اسانولو کې
365
نور د پاکستان د مرستې په لټه کې نشي.
په اګست کې ،د ټاکنیزو اصالحاتو ځانګړي کمیسون ( )SERCد افغانستان د ټاکنو ترسره کولو
میتود کې بدلون لپاره  11وړاندیزونه کړي دي .لدې سمدستي وروسته ،ولسمشر غني یو فرمان صادر
کړ چې په ترڅ کې له  11وړاندبزونو څخه اووه تصویب کړل .د ټاکنو ننګونو او شکایاتو په ګوته
کولو لپاره د ټاکنیز سیسټم ،ټاکنیزو حوزو او میکانیزمونو لپاره وړاندیز شوي بدلونونو پرسر اختالف
شتون درلود .ولسمشر غني د  SERCموده هم د دسمبر تر پای پورې وغزوله SERC .تر د 2015
366
دسمبر  21پورې د پاتې وړاندیزونو حقوقي ،تخنیکي او عملي اړخونو باندې کار کوي.
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د ملي یووالي حکومت
تازه دوه اړخیز حساب ورکول

جدول 3.16

د افغان دولت د پرمختګ لپاره د ځان ارزول
د امنیت او سیاسي ټیکاو ډیرول

B

د فساد اصلي الملونو په نښه کول

-B

د غوره حکومتولۍ جوړول

+B

د مالي ټیکاو په ځای کول

+B

د پراختیا پالن جوړونې او مدیریت اصالح کول

+C

د خصوصي سکتور تقویت کول ،د ودې هڅول او
د دندو رامینځته کول

+C

د ښاریانو د پراختیا حقونو څخه ډاډ وړاندې کول

-B

سیمه ییز اقتصادي همکاري
د پراختیا شراکتونو اصالح کول

A
بې درجې

سرچینه ،GIROA :د افغانستان په ځان بسیا ته الره :د لومړۍ مرحلې د پرمختګ
راپور ،9/5/2015 ،مخونه .19–6

د سپتمبر په  5نړیوالو ډونرانو ،افغان چارواکو او نورو په کابل کې د دوهم  SOMلپاره سره وکتل.
نوموړې ناسته په هر کال کې ترسره کیدونکي د لوړ رتبه ناستو دوام و چې د جوالی  2012ټوکیو
کنفرانس څخه د دوه اړخیزو ژمنو تعقیب کولو لپاره ترسره کیږي .د سپتمبر ناسته د دسمبر  2014لندن
کنفرانس کې د "په ځان بسیا درک کولو" په نامه د نوي افغان دولت لخوا د اصالحاتو وړاندیز شوي اجنډا
راهیسې لومړۍ لوړ ناسته وه 367.د  SOMموخه د افغان اصالحاتو برنامې د پرمختګ بیاکتنه ،د پالیسي
368
مهمو مسلو باندې غږیدل ،او د مخ په لور په ګډه د الرې پریکړه کول و.
افغان دولت د لندن کنفرانس وروسته په نهه برخو کې د ځان ارزونې پرمختګ راپور وړاندې کړی
چې له حکومتولۍ نیولي تر د اقتصادي همکارۍ پورې دي .نوموړی راپور خبر ورکوي چې افغان
دولت ډیری سکتورونو کې د پام وړ ننګونو سره مخ دی" ،الهم د مؤثرې پراختیا نږدې هر نړیوال
شاخص کې ترټولو شاته دی "،او دا چې ځینې مخکینۍ مثبت چارې د پام وړ ځنډنې شوي یا معکوس
شوي دي .افغان دولت دا هم منلي چې نا امنۍ او مرستې پورې وابسته توب داسې یو وضعیت رامینځته
369
کړی چې پکې "ډونران او [افغان] دولت تر یو حد پورې یوبل پورې تړلي چې ډډه ترې نشي کیدی".
د ننګونو غیر روښانه ارزونې سربیره ،افغان دولت په مناسب ډول د خپلو اصالحاتو پرمختګ په پام
کې نیولو سره بریالی و .لکه څنګه چې په جدول  3.16کې ښودل شوي ،افغان دولت ځانته د اصالحاتو
یو شمیر برخو کې د کامیابۍ نمرې ورکړي دي .دولت یادونه کړې چې دا ارزونې باید داسې تفسیر شي
370
چې په ګوته کوي "ایا دولت د پیل کولو په لور د قناعت وړ پرمختګ کړی ،نه د پای تر لیکې پورې".
د سپتمبر  SOMیوې پایلې په توګه ،اوس د ټوکیو دوه اړخیز حساب ورکولو کاري چوکاټ
( )TMAFد دوه اړخیز حساب ورکولو کاري چوکاټ له الرې په ځان بسیا ( )SMAFته لیږدول شوی.
اوس به  SMAFلږترلږه د اوسني حکومت مودې تر پای ته رسیدو پورې د افغان دولت او نړیوالې
ټولنې فعالیتونه الرښود کړي SMAF .شپږ برخې د پوښښ الندې راوستي )1( :امنیت او سیاسي
ثبات ته وده ورکول (د درې اړوند شاخصونو سره)؛ ( )2د فساد سره مبارزه ،حکومتولي ،د قانون
حاکمیت او بشري حقونه ( 14شاخصونه)؛ ( )3د مالي ټیکاو له سره راوستل او د عامه مالي چارو او
سوداګریزې بانکدارۍ مدغم کول (نهه شاخصونه)؛ ( )4د پراختیا پالن کولو او مدیریت اصالح کول،
او د ښاریانو د پراختیا حقونو څخه ډاډ وړاندې کول (درې شاخصونه)؛ ( )5د خصوصي سکتور پراختیا
او هراړخیزه وده او پرمختیا (څلور شاخصونه)؛ او ( )6د پراختیا ملګرتیاوې او د مرستې مؤثریت
(اته شاخصونه) 371.د  SMAFشاخصونو سربیره ،د ورته شپږ برخو په اوږدو کې د لنډې مودې 39
372
محوالت شتون لري چې باید په ټولیز ډول د  2016تر پای پورې بشپړ شي.
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په ټولیز ډول ،د  SOMډونرانو د  2015په اوږدو کې د  16میلیارده ډالرو چمتو کولو ،او د تیرې
لسیزې په کچه یا دې ته نږدې د  2017په اوږدو کې د مالتړ ساتلو لپاره خپله ژمنه له سره تایید کړه.
 USAIDوویل چې که څه هم نشي کولی د  SMAFموخو او شاخصونو سره اجابت یا نه اجابت کولو
پورې مستقیم تړلي مرستې نشي په ګوته کولی ،د  SMAFشاخصونو سره اجابت نه درلودل د ډونر باور
374
ته زیان رسولی شي او مرستې کمولی شي.
373

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 375.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
376
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 ټاکنو وروسته وشوه .د سپتمبر  2014تړون چې د ملي یووالي حکومت رامینځته کیدو المل
شو د ټاکنیزو اصالحاتو لپاره د سمدستي ځانګړي کمیسون رامینځته کولو غوښتنه کوي چې د  2015کال
پارلماني ټاکنو دمخه یې اصالحات باید پلي شي ،او هرڅومره ژر چې امکان ولري افغان ښاریانو ته د
377
بریښنایی تذکرو ویشل.
د جوالی په  16د نوموړي کمیسون د رامینځته کیدو په تعقیب ،د ټاکنو سیسټم کې د بنسټیز اصالحاتو
پلي کولو لپاره د  SERCغړو د افغانانو اندونو او پروپوزلو راټولولو لپاره د افغانستان په اوږدو کې
سفرونه وکړل .د اګست په  ،30د یوې میاشتې غور او ارزونې په تعقیب ،د  SERCرییس اجرایوي
رییس عبدهللا عبدهللا ته د وړاندیزونو لومړۍ مرحله وړاندې کړه .د  SERCد  11ټکو وړاندیزونه په
ټاکنیز سیسټم کې بدلونونو ،د ټاکنو خپلواک کمیسون ( )IECاو د ټاکنیزو شکایاتو خپلواک کمیسون
( )IECCغړو لپاره تعلیمي شرایطو ،د رایی ورکونکو لستونه او د رایی ورکونکو بیاځلې نوم لیکنه،
د ټاکنیزو حوزو پولو او د رایی مرکزونو موقعیت ،او د ټاکنیزو شکایاتو او نیوکو په ګوته کولو لپاره
378
میکانیزمونو په څیر مسایلو باندې تمرکز لري.
عبدهللا ته د  SERCد وړاندیزونو ورکولو یوه ورځ مخکې د  SERC 14غړو څخه دوه و د دې
لپاره استعفا ورکړه چې ادعا یې درلوده چې د  SERCنورو غړو لخوا د اصالحاتو دمخه ټاکل شوې
ټولګه رامینځته شوې .دغه نا رضایتي د پارلماني ټاکنو لپاره د ټاکنیز سیسټم بدلولو لپاره پروپوزلونو
په اړه وه .اوسمهال افغانستان د غیر لیږد وړ رایی ورکولو یو وستوی سیسټم لري SERC .یو موازي
سیسټم وړاندیز کړی ،پداسې حال کې چې د  SERCاعتراض کونکي غړو د ګټونکی هرڅه ترالسه
379
کوي سیسټم ته ترجیح ورکوله.
د سپتمبر په  ،6ولسمشر غني یو فرمان صادر کړ چې په ترڅ کې د لنډې مودې اصالحاتو لپاره د
 SERCوړاندیزونو څخه اوه منل شوي او د عدلیه وزارت او د اداري چارو دفتر ته یې دنده سپارلې
چې د منل شوي وړاندیزونو پلي کول پیل کړي .په هرصورت ،غني  SERCته ویلي چې ټاکنیز سیسټم،
ټاکنیزو حوزو ،او د ټاکنو ننګونو او شکایاتو لپاره میکانیزمونو ته وړاندیز شوي بدلونونو ارزونې ته
دوام ورکړي .غني د  SERCموده هم تر د دسمبر تر پای پورې وغزوله SERC .به د  2015دسمبر

یو وستوې نه لیږدول کیدونکې رایی (:)SNTV
په افغانستان کې د رایی ورکولو اوسنی کارول
کیدونکی سیسټم د  34والیاتو په کچه ،د څو
غړو ټاکنیزو حوزو لپاره دی چې پکې یو رایی
ورکونکی د یوه نوماند لپاره یوه رایی ورکولی
شي .هغه نوماندان چې له ټولو ډیرې رایی ویسي
د موجود څوکیو شمیر ګټي .په هرصورت،
افغانستان سهمیه سیټونه هم لري چې د میرمنو
لپاره دي حتی که دوی ډیرې رایی هم نه وي
ترالسه کړي .د افغانستان د څیړنې او تحلیل واحد
( )AREUوایی چې  SNTVد ګوندونو د پراختیا
مخه نیسي ځکه چې نوموړی سیسټم د نوماندانو
ډلو ته اجازه نه ورکوي خپلې رایی مدغم کړي
نو د یوه لپاره به مالتړ په ټولیز ډول د ډلې سره
مرسته وي .افغانستان د وانوتو ترڅنګ یو له هغه
هیوادونو څخه دی چې د مقننه قوې ټاکنو لپاره
 SNTVکاروي.
د  SERCموازي سیسټم :د  SERCلخوا وړاندیز
شوی یو سیسټم چې دا به د ولسي جرګې دریمه
برخه څوکۍ د سیاسي ګوندونو لپاره مختص
کړي .سیاسي ګوندونه به د دوی غوره نوماندانو
یو خالص لست چمتو کوي .دغه نوماندان به
داسې ټاکنیزې حوزې کې سره سیالي کوي چې
ټول هیواد تر پوښښ الندې راولي .یوازې هغه
ګوندونه چې د ټولو رایو لږترلږه  %3رایی خپله
کوي هغوی به په پارلمان کې د څوکیو درلودو
مستعد وي .د خپلواک یا بې له سیاسي ګوند څخه
نوماندانو لپاره  SERCد کوچني ټاکنیزو حوزو
وړاندیز کړی چې له یو څخه تر پنځه پورې غړي
لرونکي ټاکنیزو حوزو رامینځته کولو لپاره دې په
والیاتو کې تاسیس شي .جاپان او کوریا د هغه 33
هیوادونو له ډلې څخه دي چې د مقننه قوې ټاکنو
لپاره موازي سیسټم کاروي.
ګټونکی هرڅه ترالسه کوي ( :)FPTPداسې یو
سیسټم چې پکې رایی ورکونکي ټاکنیزو حوزو
یا ولسوالیو کې ګومارل کیږي او کولی شي د یوه
نوماند لپاره یوه رایی ورکړي .تر ټولو ډیرې رایی
لرونکی نوماند بریالی کیږي .دا سیسټم عمومآ
هغه ځایونو کې کارول کیږي چیرې چې یو فرد د
یوې ولسوالۍ استازیتوب کوي .د  SERCمخالفین
استدالل کوي چې د  FPTPسیسټم به د مؤکلینو
(رایی ورکونکو) او د هغوی د استازو ترمینځ
اړیکې پرمختللې کړي .متحده ایاالت او انګلستان
د هغه  62هیوادونو له ډلې څخه دي چې د مقننه
قوې ټاکنو لپاره  FPTPکاروي.

سرچینه ،AREU :د افغانستان ټاکنیز سیسټم سمول ،7/2012 ،مخونه 3 ،1؛ ملي
دموکراتیک انسټیټیوټ" ،ټاکنیز سیسټم :میرمنې او ټاکنې ،.n.d "،مخونه 17–16؛
د ټاکنیزو اصالحاتو ځانګړی کمیسون" ،د  SERCد اصالحاتو وړاندیزونو
لنډیز  ،8/30/2015 "،Iمخ 1؛ طلوع نیوز" ،د  ERCدوه غړو د کمیسون ناستو
سره پریکون وکړ8/29/2015 "،؛ د  ACEد ټاکنیزې پوهې شبکه" ،پرتله ییز
معلومات :ټاکنیز سیسټم (خونه  )1ټاکنیز سیسټم د ملي مقننه قوې خونې  1لپاره
څه شی دی؟" په  10/5/2015تکثیر شویhttp://aceproject.org/ ،
.epic-en/CDTable?question=ES005&set_language=en
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د بودجې-دننه 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 بودجې-دننه
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-جال 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 متحده ایاالتونو کانګرس لپاره درې میاشتنی راپور،
 ،7/30/2014مخ 130؛ د مالیه وزارت" ،د لیږد او له هغې وروسته لپاره د
مرستې مدیریت پالیسي ،12/10/2012 "،مخ .8

تر  21پورې پدې کار وکړي چې څنګه دغه درې وړاندیزونه به کار وکړي 380.د  SMAFنوې لنډمهاله
محوله غواړي چې  SERCخپل وړاندیزونه چمتو کړي او افغان دولت د  2016لومړۍ نیمای پورې د
381
اصالحاتو پلي کول پیل کړي.
د ولسمشر غني لخوا منل شوي وړاندیزونو په مینځ کې  SERCغوښتنه لري چې هرڅومره ژر
382
امکان ولري د بریښنایی پیژند پاڼو ویشل پیل شي او د رایی ورکولو اوسني کارتونه منسوخ شي.
د  2009راهیسې پالنونو شتون درلود چې په ټاکنو کې د درغلۍ فرصتونو کمولو لپاره بریښنایی
پیژندپاڼې معرفي شي 383.په هرصورت د بریښنایی پیژندپاڼې برنامې د دې ربعې په جریان کې د پام
وړ پرمختګ ندی کړی .د جون په  USAID 28د پرمختګ نه شتون او د افغان دولت ادارو د روښانه
ژمنتیا نه شتون له امله د دغه برنامې تمویل بند کړ؛ د اروپا اتحادیی د برنامې لپاره د معاشاتو مرسته پای
ته ورسوله 384.د بهرنیو چارو وزارت په وینا ،افغان دولت په بریښنایی پیژندپاڼو کې د ملیت او/یا قوم
385
لیکلو پرسر د روانې سیاسي شخړې له امله د دغه برنامې پلي کول ځنډولي دي.
نړیوال ډونرانو د ټاکنیز مهالویش نه شتون او د ټاکنیزو اصالحاتو په لور ناکافي پرمختګ له امله
د افغانستان ټاکنیزو نهادونو لپاره خپل تمویل کم کړی دی .په پایله کې یې  IECد خپلو کارمندانو شمیر
له  911څخه  504ته راکم کړ 386.دواړه  504او  IECCد دولت منظم بودجې څخه د تمویل لپاره د
افغان مالیه وزارت ( )MOFسره رسمي موافقت کړی دی .افغان دولت بودجه کې چې د جوالی له پیل
څخه شروع او د  2015پای کې د افغان مالي کال ( )FYتر پای پورې دوام لري ،د  IECاو IECC
کارمندانو کلیدي بستونو او ورځني عملیاتي مخارجو لپاره تمویل شامل دی .په  2015کې وروسته ،به
 MOFد افغان دولت  2016کال بودجې څخه بشپړ مالتړ ته د  IECاو  IECCکارمندانو اړولو لپاره د
387
اداري اصالحاتو او ټولنیزو خدماتو خپلواک کمیسون ( )IARCSCسره کار وکړي.

د افغان دولت بودجې سره د متحده ایاالتو مرسته
د بودجې-دننه تړونونو لنډیز

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
د بودجې-دننه ده تر  %50لوړه کړي 388.ډونرانو ،د متحده ایاالتو پشمول دغه ژمنه د جوالی 2012
ټوکیو کنفرانس کې او بیا وروسته دواړه د دسمبر  2014لندن کنفرانس او د سپتمبر  SOM 2015کې
389
تکرار کړه.
د نړیوال بانک په وینا ،ډونرانو په ټولیز ډول د  %50بودجې-دننه ژمنه پوره کړې ،د ټوکیو کنفرانس
ژمنو له نیمایی ډیر یې مصرف کړي دي ،او د ډونر هغه بالعوضه مرستې یې چمتو کړي دي چې
د افغان دولت استعمال لپاره د مخ پر زیاتیدو احتیاطي دي ځکه چې فټ بریښي 390.په هرصورت،

134

د افغانستان د بیارغونې لپاره

I

ځانګړی عمومي مفتش

حکومتولي

جدول 3.17

د  USAIDد بودجې-دننه برنامې
د افغان دولت
د بودجې-دننه ملګری

د پروژې/وجهي صندوق سرلیک

ځانګړی
بانکي
حساب؟

د پای نیټه

د پیل نیټه

ټولټال اټکل شوی
لګښت (ډالر)

تر  9/30/2015پورې
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

$52,730,385

د روغتیا خدماتو ( )PCHبرنامې لپاره د ملګرتیا
قراردادونه

د عامې روغتیا وزارت ()MOPH

هو

7/20/2008

12/31/2015

259,663,247

228,899,313

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

33,604,487

د افغانستان د کاري ځواک پراختیا پروژه ()AWDP

د معارف وزارت )(MOE

هو

9/18/2013

4/3/2016

30,000,000

1,321,456

لومړنی تعلیم او سواد او مسلکي تعلیم او روزنه
( )BELTـ د درسي کتابونو چاپ او توزیع

د کورنیو چارو وزارت

هو

11/16/2011

12/31/2015

26,996,813

24,436,268

د ای – دولت د سرچینې مرکز ()EGRC

د مخابراتو او معلوماتي
ټیکنالوژۍ وزارت ()MOCIT

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

هیڅ

3/31/2012

3/31/2017

1,900,000,000

1,058,302,620

د افغانستان د زیربنا وجهي صندوق (**)AITF

ډیری

هیڅ

3/7/2013

3/6/2018

113,670,184

105,000,000

یادونه:
*  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 ،USAID :د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.10/8/2015 ،

 MOFراپور ورکړی چې د ټولو دوه اړخیز او څو اړخیزو ډونرانو څخه یوازې  12ډونرانو وکولی
شو د ژمنې تر کچې د بودجې-دننه له الرې د پراختیا رسمي مرستې ( %50 )ODAپه لیکه کولو هدف
ترالسه کړي یا لدې ډیر ،او یوازې نهه ډونرانو وکولی شو د مصرف تر کچې ورته هدف ترالسه کړي
391
یا ورڅخه ډیر.
لکه څنګه چې په جدول  3.17کې ښودل شوي USAID ،تمه لري  1.07میلیارده ډالر د مستقیم دوه
اړخیزې مرستې فعال برنامو باندې مصرف کړي .نوموړې اداره غواړي چې د افغانستان بیارغونې
وجهي صندوق ( )ARTFسره هم د  1.9میلیارده ډالرو مرسته وکړي ،د  USAIDاو نړیوال بانک
ترمینځ د بالعوضه مرستو مخکیني تړون الندې د  1.37میلیارده ډالرو سربیره USAID .د افغانستان
392
زیربنا وجهي صندوق ( )AITFته  105میلیون ډالر ورکړي دي.
د متحده ایاالتو دولت په مارچ کې اعالن وکړ چې غواړي د افغان ملي دفاعي او امنیتي ځواکونو
( )ANDSFمالتړ لپاره تمویل په لټه کې شي ،پشمول د اردو او پولیسو ،د  352,000پرسونل شمیرې
لپاره لږترلږه د  2017پورې 393.د امریکا دفاع وزارت ( )DODخپلې د  FY 2015بودجې کې د
 ANDSFلپآره  4.1میلیارده ډالرو غوښتلي او ترالسه کړي دي 394،چې دا به د  2015په اوږدو کې
د  352,000نهایی شمیر ځواک ساتلو کې مرسته کوي ،او د  FY 2016بودجه کې یې د  3.8میلیارده
395
ډالرو غوښتنه کړې ده.
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مخکې ،د  2012شیکاګو کنفرانس کې متحده ایاالتو او ټلوالو یې ژمنه وکړه چې له مالي پلوه افغان
امنیتي ځواکونه د دوې اټکل شوي  4.1میلیارده ډالرو کلنۍ بودجې سره مالتړ کړي .په هرصورت،
دغه اټکل شوې بودجه د  228,500پرسونل کم شوي ځواک لپاره وه 396.د سپتمبر  2014والز غونډه
کې د ناټو ټلوالو او ملګرو د  2017پای پورې د  ANDSFمالي ټیکاو او په راتلونکي  10کلونو کې
د  ANDSFمالي ټیکاو ته د پام وړ مرستې لپاره خپله ژمنه تازه کړه .نړیوالې ټولنې د  2015څخه
د  2017پای پورې د  ANDSFټیکاو لپاره د نږدې  1میلیارد یورو یا شاوخوا  1.29میلیارده ډالرو
397
اضافي مقدار ژمنه کړې ده.
د  2015لپاره د امریکا دفاع وزارت تمه لري د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د پراختیا برنامې
( )UNDPد قانون او نظم وجهي صندوق ( )LOTFAله الرې د کورنیو چارو وزارت ( )MOIته د
پولیسو معاشاتو لپاره  108میلیون ډالر مرسته وکړي 398.د جون په  ،30د کورنیو چارو وزارت اعالن
وکړ چې  LOTFAبه د  18میاشتو لپاره وغزول شي ،چې وروسته لدې به د کورنیو چارو وزارت د
399
پولیسو د معاشاتو تادیه کولو بشپړ مسؤلیت په غاړه واخلي.
د امریکا دفاع وزارت تمه لري چې پدې کال کې د مستقیم مرستو په لړ کې د دفاع وزارت ()MOD
400
ته  1.6میلیارده ډالر او د کورنیو چارو وزارت ته شاوخوا  553میلیون ډالر مرسته وکړي.

د بودجې-دننه ملکي مرسته

 USAIDد ( )1افغان دولت اوه نهادونو سره دوه اړخیز تړونونو او ( )2د څو ډونرانو دوه وجهي
صندوقونو  ARTFاو  AITFله الرې د بودجې-دننه ملکي مرسته چمتو کوي 401.د  USAIDپه وینا،
د ټولې دوه اړخیزې مرستې فنډونه د هرې برنامې لپاره د مالیه وزارت لخوا رامینځته شوي جال بانکي
402
حسابونو کې ایښودل کیږي.
 ARTFچې د نړیوال بانک لخوا اداره کیږي ،د افغان دولت عملیاتو ،د پالیسي اصالحاتو ،او ملي
403
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 404.د  USAIDپه وینا ،د بودجې-دننه مرستې ډیری برخه د څو
405
ډونرانو وجهي صندوقونو په ځانګړي توګه  ARTFله الرې پرمخ ځي او همداسې به دوام 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
406
ورته سیسټمونه په کار اچول شوي او پیاوړي دي.
د  USAIDلپاره موجود د نړیوال بانک د مکرر لګښت نظارتي استازي لخوا د وروستي راپور
په وینا ،د افغان مالي کال  1394لومړۍ ربعې لپاره د بیلګه شوي مکرر لګښت کړکۍ  %46مخارج
د شرایطو وړتیا نه پوره کونکي ګڼل کیدل .د نظارتي استازي په وینا ،د شرایطو نه پوره کولو ټولې
وړتیاوې د ډډه کولو وړ وې او  %48یې د افغان دولت لخوا د اضافي اسنادو په رڼا کې رغول کیدی شي.
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د شرایطو وړتیا نه پوره کونکي لګښتونه د حفظ او مراقبت او معاشاتو لګښتونو ترمینځ مساویانه ویشل
شوي و .د مخارجو د شرایطو وړتیا نه پوره کولو اصلي دالیلو کې شامل دي )1( :د تدارکاتو اسنادو
او فورمو له السه ورکول ( %41د معاشاتو لست یا حاضرۍ پرته معاشاتو مصرفونو لپاره %38 ،د
معاشاتو لست له مخې د معاشاتو مصرفونو لپاره ،او  %37د حفظ او مراقبت لګښتونو لپاره) او ( )2د
لګښت لپاره د مجاز تصویب له السه ورکول یا ورکول ( %41د معاشاتو لست یا حاضرۍ پرته معاشاتو
407
مصرفونو لپاره).
پدې ربع کې  USAIDد  USAIDلخوا اداره کیدونکي نوې پراختیا ملګرتیا ( )NDPد  800میلیون
ډالرو لپاره د مرستو د  100میلیون ډالرو لومړۍ برخه ورکړه NDP .دمخه بودجه شوي یا غوښتل
شوی تمویل کاروي او د  ARTFله الرې ورکول کیږي NDP 408.خپل ،خپلواک شرایط لري چې د
متحده ایاالتو او افغان دولت لخوا په دوه اړخیز ډول مزاکره شوي دي 409.په اګست میاشت کې متحده
ایاالتو او افغانستان د  NDPاداره کولو لپاره یو تفاهملیک ( )MOUالسلیک کړ چې د  40پراختیایی
پایلو وړاندیز کوي او افغان دولت یې د ترالسه کولو تمه لري .اوسمهال ،د پراختیا  31پایلو او
شاخصونو باندې موافقت شوی او ننه نور یې باید وټاکل شي USAID .یادونه کړې چې  2017لپاره او
لدې وروسته پایلې او شاخصونه ممکن د افغانستان نامعلوم راتلونکي له مخې اصالح شي .افغان دولت
به د پراختیا هرې پایلې ترالسه کولو لپاره د  ARTFمکرر لګښت کړکۍ له الرې د متحده ایاالتو چمتو
410
شوي فنډونو څخه  20میلیون ډالر السته راوړي.
د  100میلیون ډالرو ورکړې تایید کولو لپاره پدې ربع کې پوره شوي پنځه شاخصونو کې شامل
دي )1( :د پیسو نړیوال صندوق ( )IMFلخوا د کارمندانو نظارت شوي برنامې ( )SMPتصویب؛
( )2د ملکي هوای چلند مدیریت قرارداد السلیک کول؛ ( )3د پولو څخه تیریدو یوه مرکز کې د
ګمرکونو ریاست د بریښنایی تادیه سیسټم په الره اچول؛ ( )4د تدارکاتو ملي کمیټې ( )NPCرامینځته
کول او منظم ناستې؛ او ( )5د میرمنو ،سولې او امنیت لپاره د ملي عمل پالن تصویب کول 411.په مارچ
کې د متحده ایاالتو یوه لوړپوړي چارواکي له خولې را اخیستل شوي چې د  NDPکلیدي بڼه دا چې د
فنډونو د ورکولو شرایط د "لنډمهاله نه اوسي ،بکس چک کړئ ،دا شی وکړئ ،د دې اصالح ترسره
412
کول" و .له بلې خوا د  NDPشرایط د "النور اساسي اصالحاتو یا پراختیا پایلو" اړتیاوې و.
د  2014دسمبر کې ،د متحده ایاالتو کابل سفارت د افغان بودجې جدي تشې ته رسیدنې په موخه
د سمدستي  25میلیون ډالرو ورکولو لپاره د افغانستان مالي مدیریت معلوماتو سیسټم ( )AFMISته
مستقیم السری یو له دوه شرایطو په توګه بیان کړ AFMIS .ته مستقیم السرسی د دې لپاره و چې د
متحده ایاالتو چارواکي په واقعیی وخت کې د افغان دولت مصرفونو د تحلیل کولو وړتیا السته راوړي.
په هرصورت ،تخنیکي مسلو  AFMISته د متحده ایاالتو د کابل سفارت وصل کیدو مخه ونیوله .د
 USAIDپه وینا ،د سفارت کارمندان د افغان دولت بودجو په اړه مالي معلومات السته راوړي مګر د
النور توضیحي ،دستوري راپورونو د رامینځته کولو وړتیا نلري لکه د افغان دولت عواید په والیت او
سرچینې تقسیم شوي 413.په هرصورت ،د بهرنیو چارو وزارت اوس د متحده ایاالتو د دولت پرسونل
414
لخوا د  AFMISخام معلوماتو بیاکتنې ارزښت تر پوښتنې الندې راولي.
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 ANDSFته د بودجې-دننه مرسته

د بودجې-دننه مرستې لویه برخه د افغان امنیتي ځواکونو لپاره ده .د امریکا دفاع وزارت افغان دولت
ته د بودجې-دننه 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 415.د  UNDPلخوا اداره کیدونکي  LOTFAاساسا د افغان ملي پولیسو ( )ANPمعاشات او
تشویقي تادیات ورکوي 416.د مستقیمې مرستې تمویل د مالیه وزارت ته چمتو کیږي ،چې دا بیا د اړتیا له
417
مخې دغه مرسته د دفاع وزارت او د کورنیو چارو وزارت ته مختص کوي.
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 مستقیمې 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
418
د کلني ژمنې مکتوبونو کې شته وړاندوینو اجابت.
د ژمنې لیکونه د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو مرستې لپاره د  CSTC-Aشرایط بیانوي .د مالي
419
کال  1394ژمنې لیکونه د دفاع وزارت لپاره  45او د کورنیو چارو وزارت لپاره  48شرایط لري.
 CSTC-Aوویل چې د  1394مالي کال ژمنې لیکونو کې د دفاع وزارت او د کورنیو چارو وزارت
اجابت د شرایطو سره مکس و .د شرایطو ډیری ـ  35د کورنیو چارو وزارت او  32د دفاع وزارت
لپاره ــ تر دې دمه د قناعت وړ پرمختګ کړی .جدول  3.18د  CSTC-Aلخوا چې څنګه ارزول شوي د
420
دریځ له مخې د شرایطو شمیرې وړاندې کوي.
جدول 3.18

د مالي کال  1394لپاره د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو د ژمنې لیک شرایطو وضعیت
وضعیت
تر نن نیټې پورې د قناعت وړ پرمختګ
د وزارت د ناکامۍ له امله د مالي جریمې پرته ناکافي
پرمختګ
د وزارت د ناکامۍ له امله د مالي جریمې سره ناکافي
پرمختګ
د وزارت له کنټرول څخه وتلي فاکتورونو له امله ناکافي
پرمختګ
نا تصفیه شوي

د دفاع وزارت ځانګړي
شرایطو شمیر
35

د کورنیو چارو وزارت
ځانګړي شرایطو شمیر
32

6

5

4

2

3

4

1

1

سرچینه ،CSTC-A :د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.9/25/2015 ،

د  CSTC-Aپه وینا ،شرایط او اړوند جریمې د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو څخه غواړي چې
د افغانستان بشري سرچینو معلوماتو سیسټم ( )AHRIMSکې د پرسونل معلومات دننه کول د شرایطو
پوره کولو بریالي مثالونه ول .د کورنیو چارو وزارت په قضیه کې د ډیریدونکي جریمو تحمیل په
تعقیب په  AHRIMSکې د پرسونل د معلوماتو دننه کولو کې د دواړه د کورنیو چارو وزارت او د دفاع
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وزارت لخوا د پام وړ پرمختګ شوی دی .وروسته لدې چې د کورنیو چارو وزارت د مارچ  1نیټې موده
له السه ورکړه چې باید  AHRIMSته یې د ټولو پولیسو ریکارډ یا ثبتونه خیژولي وی CSTC-A ،د
مارچ او اپریل لپاره د کورنیو چارو وزارت حفظ او مراقبت باندې  %1جریمه او په میی کې  %5جریمه
وضع کړه CSTC-A .اوس خپل تمرکز په  AHRIMSکې د خیژول شوي معلومات معتبر کولو ته
421
اړولی دی.
د ژمنې لیک هغه شرایطو لپاره چې نه و پوره شوي یا پلي شوي CSTC-A ،فکر کوي چې حاالت د
دفاع یا کورنیو چارو وزارتونو کنټرول څخه بهر ول .عموما ،دغه شرایط د الندې درې برخو څخه یوه
کې و:
•د افغان ظرفیت او وړتیا په اړه اټکلونو پراساس شرایط چې د وړاندوینې سره سم یې تکمیل ندی کړی
•د هغه مقیاسونو او شرایطو پراساس شرایط چې هغه ډول د سنجش وړ یا د ارزولو وړ نه و لکه
څنګه چې اصال وړاندوینه شوي و
•هغه شرایط چې پلي کول یې لکه څنګه چې لیکل شوي د هغه کلیدي وړتیاو ته په بشپړ ډول زیان
422
لرونکي کیدی شو چې د  2015جګړې فصل کې د اجرآتو لپاره اړین دي.
د شرایطو نه پوره کولو یا نه پلي کولو یو مثال د دفاع وزارت لخوا د وسلو د کلني لست چمتو کولو
کې پاتې راتلل و .که چیرې د دفاع وزارت د دې شرط پوره کولو کې پاتې راځي ،نو  CSTC-Aد
وسلو راتلونکي تحویلي نه وړاندې کوي .د  CSTC-Aپه وینا ،د دفاع وزارت کلني راپورونو وړاندې
کولو کې پاتې راغلی یا په بیله بیا د شپې لخوا د لید وسیلو یا وسلو راپور ورکولو کې پاتې راغلی .په
هرصورت  CSTC-Aد ژمنې لیک شرط ندی پلي کړی ،ځکه چې پلي کولو یې د  2015جګړې فصل
423
په جریان کې د دفاع وزارت وړتیا باندې منفي اغیزه کولی شوه.
 CSTC-Aد  LOTFAته خپلو مرستو لپاره شرایطو ټاکلو کې ستونزې سره مخ شوی دی .د 2014
دسمبر کې  CSTC-Aد ژمنې لیک یوه مسوده  UNDPته ولیږله چې  CSTC-Aته اجازه ورکوي
د  UNDPاداري فیسونه وځنډوي ،کم یې کړي یا وې ساتي ــ اداري فیسونه  LOTFAته د ټولټال
 4.4میلیارده ډالرو لپاره د  CSTC-Aمرستې  %4جوړوي ــ که چیرې  UNDPد ژمنې لیک شرایط
پوره نکړي .په هرصورت UNDP ،د شرایطو او جریمو په اړه د مسودې ادبیاتو سره مخالفت وکړ.
د  CSTC-Aاو  UNDPترمینځ یو مصلحت د دې المل شو چې د ژمنې واقعیی لیک څخه د بحث وړ
ادبیات لرې او د  CSTC-Aپوښ لیک کې ځای پر ځای شي ترڅو د  LOTFAفنډونو څارنې په برخه
کې د النور جدیت پلي کولو په اړه د  CSTC-Aمقصد په اړه وغږیږي .د  CSTC-Aپه وینا ،په 2015
مارچ کې السلیک شوی د ژمنې لیک الزامآ یو حقوقي قرارداد ندی ،نو د  LOTFAهر ډونر کولی شي
424
پریکړه وکړي چې غواړي د کال په اوږدو کې پرته له قانوني انشعباتو خپله ژمنه وړاندې کړي یا نه.
د دفاع وزارت مالي کال  1394بودجې ته د  CSTC-Aټولټال مرسته  89.47میلیارده افغانۍ ده
(د ډالرو پروړاندې د افغانیو  56نرخ په کارولو سره شاوخوا  1.6میلیارده ډالر) 425.د کورنیو چارو
وزارت مالي کال  1394بودجې ته د  CSTC-Aټولټال مرسته  30.99میلیارده افغانۍ ده (د تبادلې ورته
426
نرخ په کارولو سره شاوخوا  553میلیون ډالر).
په فبروري کې غني د "صداقت لپاره بې عیب اختیار" سره د افغان چارواکو یو مهم ګروپ
درلودونکي ولسمشرۍ کمیسون الندې د لوی قراردادونو تدارکاتو مرکزي کولو لپاره  NPCرامینځته
کړ 427.د افغان دولت په وینا NPC ،د  2015اګست تر  17پورې  219پروژې تصویب کړي41 ،
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پروژې یې د سمون لپاره بیرته ستنې کړي او  28پروژې یې رد کړي دي .افغان دولت د  919میلیون
ډالرو پروژې کې د شاوخوا  130میلیون ډالرو سپمولو ادعا هم کوي چې د  NPCلخوا څیړل شوي.
د تدارکاتو پورې تړلي فساد کمولو په موخه د غني هڅې د تدارکاتو پروسه ځنډنې کړې او
429
د  CSTC-Aپه وینا د "[د افغان مالي کال]  1394د تدارکاتو بحران" یې رامینځته کړی دی.
د دفاع وزارت  648اړتیاو څخه 329 ،د دفاع وزارت د تدارکاتو او کسب ادارې ته سپارل شوي
 149قراردادونه ورکړل شوي دي ،چې په تیره ربع کې ورکړل شوي قراردادونو څخه  31ډیر دي .د
کورنیو چارو وزارت هم د  925ټاکل شوي اړتیاو ورته بندښت سره مخ دی ،لدې څخه  378د کورنیو
چارو وزارت د تدارکاتو ریاست ته سپارل شوي ،او  83قراردادونه ورکړل شوي ،چې په تیره ربع کې
د ورکړل شوي قراردادونو څخه  47ډیر دي .د  CSTC-Aپه وینا ،د تدارکاتو بندښت په بریالي توګه
د بودجې-جال قراردادونو څخه د بودجې-دننه تدارکاتو ته د اوښتون فرصتونه د تر پام وړ کچې پورې
430
محدودوي.
428

ملي حکومتولي
د ظرفیت جوړولو برنامې

د  USAIDد ظرفیت جوړولو برنامې غواړي چې د بودجې-دننه 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 431.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 بودجې-دننه ډیرې شوې مرستې لپاره د  2010کابل نړیوال
کنفرانس کې وړاندې شوي اړتیاوې پوره کړي USAID 432.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 بودجې-دننه مرستې لپاره
433
ورته اړتیا ده.
جدول 3.19

په ملي کچه د  USAIDد ظرفیت جوړولو برنامې
د پیل نیټه

ټولټال اټکل شوی
لګښت (ډالر)

تر  9/30/2015پورې
مجموعي مصرفونه (ډالر)

12/31/2015

$38,341,106

$36,207,450

24,990,827

11,615,069

14,182,944

7,237,481

د پای نیټه

د پروژې نوم

د افغان دولت ملګری

د رهبریت ،مدیریت او حکومتولۍ پروژه ()LMG

د عامې روغتیا وزارت،
د معارف وزارت

9/25/2012

د افغانستان له حقوقي ادارو سره مرسته ()ABLA

پارلمان

3/28/2013

3/27/2018

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.10/8/2015 ،
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پدې ربع کې  USAIDد ښځو چارو وزارت ( )MOWAسره اته مشورتي غونډې وکړې ترڅو
د نوي وزیر لید په اړه پوهه شي او دا چې  MOREڅنګه مرسته کولی شي .د  MOREلپاره د نوي
وزیر لومړیتوبونو کې د افغان میرمنو د حقونو لوړ رتبه وکیالنو ګومارل شامل دي چې دوی به د وزیر
سره د ډونر همغږۍ ،ستراتیژیک پالن جوړولو ،د برنامې پلي کولو ،او د ارتباطاتو او اطالع رسولو په
برخو کې مرسته وکړي؛ په غونډو ،کنفرانسونو ،روزنو او پریزنټیشنونو کې د کارولو لپاره د MOWA
د زینب آډیټوریم نوي کولو مالتړ کول؛ د پنځه کلن ستراتیژیک پالن رامینځته کولو کې MOWA
مرسته کول؛ په کابل او والیاتو کې د وزارت کارمندانو لپاره د  MOREد بورسونو برنامې غزول؛ او
د والیتي پروفایلونو او د ښځو د وضعیت راپورونو د تولید په برخه کې د  MOWAد کارمندانو روزل.
434
د  USAIDپه وینا ،دا وړاندیزونه د  MOREاصالح شوې برنامه کې شامل کړل شوي دي.
په ورته ډول دې ربع کې MORE ،د  MOWAکارمندانو ته  76بورسونه چمتو کړل چې افغان
خصوصي پوهنتونونو کې ګډون وکړي؛ د  MOWA 100کارمندانو ته د انګلسي ژبې ټولګي وړاندې
شو؛ د  MOWA 80کارمندان په افغانستان کې د میرمنو لپاره ملي عمل پالن په اړه وروزل شو؛ او د
435
ښځو حقونو په اړه د  MOWAد ملي پوهاوي لوړولو کمپاین یې تمویل کړ.

ملي شورا

د دې ربعې ډیری برخه کې پارلمان رخصت و چې د روژې او د کوچني اختر رخصتیو په تعقیب و .په
پایله کې پارلمان د څارنې یوازې یوڅو کارونه پرمخ ویوړل ځکه چې نه خو د پارلمان عمومي ناستې او
436
نه هم د کمیسیونونو ناستې ترسره شوې.
د ولسي جرګې د کاري دورې پای ته رسیدو څخه  60–30ورځې دمخه د ټاکنو ترسره کولو لپاره
د اساسي قانون اړتیا سربیره ،د ولسي جرګې موده د  2015جون په  22کې پای ته ورسیده ،پداسې حال
کې چې هیڅ ټاکنې ندي ترسره شوي .ولسمشر غني د ولسي جرګې غړو موده وغزوله ،مګر د اساسي
قانون له پلوه دغه مشروعیت نلري .د  USAIDپه وینا ،د ولسي جرګې لپاره پارلماني ټاکنو کې ځنډ د
افغان دولت څخه عامه ناهیلې توب ډیر کړی دی .په پارلمان کې د دوه جرګو ترمینځ ډیر شوي سیاسي
تناو شتون درلود ،چې د مشرانو جرګې غړو د نوي پارلماني ټاکنو نه ترسره کیدو له امله د ولسي جرګې
مشروعیت تر پوښتنې الندې راوست 437.د ټاکنو خپلواک کمیسون د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو
ټاکنو لپاره دوه ممکن نیټې د  2016میی یا سپتمبر کې وړاندیز کړي دي ،مګر تر دې دمه یوه نیټه هم نده
438
اعالن شوې.
د بهرنیو چارو وزارت په وینا ،د افغانستان پارلمان د ظرفیت او سیاسي تکامل وده دوام لري .پداسې
حال کې چې متمرد دی ،پارلمان د خپل قانون جوړونې سهمونو د ساتنې وړتیا لري د اجرایوي څانګې او
پروزارتونو د عامه پام کولو الرښود سره .په هرصورت ،د کارمندانو هڅې ،فساد او د تعلیم او تجربې
439
ټیټو کچې په دوامداره ډول نوموړي نهاد ته زیان رسوي.
د دې ربعې په جریان کې پارلمان د دولت بیالبیل چارواکي احضار کړي چې په الندې ډول دي:

د امریکا متحده ایالتونو کانګرس لپاره رپورټ

I

 30اکتوبر2015 ،

141

حکومتولي

•د سپتمبر په  ،19د تریاکو سره مبارزې وزیر د مخدره توکو کښت او روږدي کیدو ډیروالي ،د
روغتیایی مرکزونو نه شتون او د مخدره توکو پلور په اړه وپوښتل شو.
•د سپتمبر په  ،30د کورنیو چارو وزیر ،د ملي امنیت ( )NDSرییس ،د ستر درستیز معاون ،د
امنیت ملي شورا مشاور معاون ،او د سیمه ییز ارګانونو خپلواک ریاست ( )IDLGرییس د کندز
سقوط په اړه لنډ معلومات وړاندې کړل.
•د اکتوبر په  ،3د پولو او قبایل چارو وزیر د طالبانو سره د راپور ورکړل شوي  MOUپه اړه
وپوښتل شو چې د بغالن والیت ډنډ غوري ولسوالۍ کې د سولې او ټیکاو لپاره پلي شوی و.
•د اکتوبر په  ،5د شهیدانو ،کار ،او ټولنیزو چارو وزیر او د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو
سرپرست وزیر د کډوالۍ ،د ځوانانو وزګارۍ ،د طالبانو ګومارنه ،او د نشه ییز توکو روږدي
440
کیدو پشمول د ځوانانو مسلو باندې وغږیدل.
 USAIDد افغانستان قانون جوړونې نهادونو پروژې ( )ALBAسره د  23.5میلیون ډالرو مرسته
تمویل کوي ترڅو د افغانستان پارلمان سره مرسته وکړي چې د خپلواک او مؤثره قانون جوړونې،
استازي او څارنیز نهاد په توګه فعالیت وکړي ALBA 441.په خپلو برنامو کې د افغان ملکیت او ټیکاو
ډیرولو لپاره مرسته د افغانستان پارلماني انسټیټیوټ ( )APIله الرې چمتو کوي API .د اړتیا له مخې
د پارلمان غړو او مالتړي کارمندانو لپاره مسلکي روزنې پرمخ وړي .د  USAIDپه وینا API ،په
تیرو دوه کلونو کې د قانون مسودې جوړولو ،لټون ،قانون جوړونې پروسې ،پارلماني څارنې ،د کمیټې
پروسیژر ،ملي بودجې ،او نورو اداري او مدیریت مسلو پشمول موضوعاتو باندې  70مختلف روزنې
پرمخ وړي دي .سربیره پردې API ،د مشرانو جرګې او ولسي جرګې کارمندانو لپاره د کلني روزنې
442
اړتیاو ارزونه ترسره کوي.
په جون کې  USAIDد  ALBAد مینځمهاله فعالیت ارزونې قرارداد ورکړ .ارزونې موندلي چې
که څه هم د  ALBAلخوا وړاندې شوي ډیری روزنې د ګډون کونکو لخوا ښې ترالسه شوي ،ډیری
تخنیکي روزنې خورا لنډې او کافي توضیحات یې نه درلودل .سربیره پردې ،د قانون جوړونې ظرفیت
جوړولو سره د  ALBAمالتړ ډیری ځله د  ALBAد کارمندانو لخوا د مستقیم تخنیکي مرستې په بڼه
و د دې پرځای چې د قانون جوړونې تحلیلونو ،مسوده لیکلو ،او تعدیل فعالیتونو ترسره کولو لپاره د
پارلماني پرسونل مهارتونو تدریس وکړي .پایله یې د ظرفیت جوړولو پرځای د ظرفیت ځای ناستي
کول و .ارزونې یادونه کړې چې ډیری فاکتورنه شاید د  ALBAکنټرول هاخوا د ظرفیت ځای ناستي
کول تایید کړي ،لکه د قانون جوړونې پراخولي کې د اجرایوي څانګې تناسب نلرونکې اغیزه ،د قانون
جوړونې څانګې د بودجې خپلواکۍ نه شتون" ،د مغزونو تیښته" ،ځکه چې مخکې روزل شوي کارمندان
بل چیرې د لوړو معاشاتو دندو لپاره دا ځای پریږدي ،او د قانون پاس کولو لپاره د اساسي قانون د وخت
443
محدودیتونه.
د تیرې ربعې په جریان کې ALBA ،په والیاتو کې د پارلمان د څارنو الندې سفرونو مالتړ وکړ:
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•کندز :د مشرانو جرګې لومړي منشي د اګست په 8مه نیټه یوه عامه غونډه ترتیب کړه چې د
افغان دولت د امنیتي مسلو اداره کول پکې وازموي ،څه دبره  500خلکو پکې ګډون وکړ.
•بلخ ،جوزجان ،سری پل او فاریاب :د بودجې او مالي چارو کمیسون پدغه څلور والیاتو کې د
444
پراختیا بودجې اجرا کولو په برخه کې د دولت د فعالیت بیاکتنه وکړه.

ځایی یا سیمه ایزه حکومتولي
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 445 .جدول  3.20تر نن نیټې د برنامې ټولټال
لګښتونه او مصرفونه لنډیز کوي.

په کندز والیت کې د امنیتي اوضاع په اړه د ALBA
لخوا سپانسر شوې پارلماني غونډه کې ګډون کونکي.
(د  USAIDعکس)

جدول 3.20

 USAIDفرعي ملي (کلیوال) برنامې
د پروژې نوم

د پیل نیټه

د پای نیټه

ټولټال اټکل شوی لګښت (ډالر)

تر  9/30/2015پورې مجموعي
مصرفونه (ډالر)

په کلیدي ساحو کې ټیکاو ( )SIKAختیځ

12/7/2011

9/6/2015

$145,000,000

$137,289,015

 SIKAسهیل*

4/10/2012

7/31/2015

82,076,234

78,916,121

 SIKAلویدیز

1/29/2012

8/31/2015

54,000,000

50,730,931

د افغانستان د ملکي مرستې برنامه ()ACAP III

4/20/2015

2/14/2018

30,223,597

9,644,000

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

9/10/2013

12/2015

29,569,265

20,286,508

یادونه:
* د مصرف ډیټا کې د  SIKAسهیل دواړه ګومارنو لپاره ټولټال شامل دی.
** تر  9/23/2015پورې.
سرچینه ،USAID :د سیګار د معلوماتو غوښتنو ته ځوابونه 9/22/2015 ،او .10/8/2015

د ټیکاو نوښتونو د اغیزې سنجولو ( )MISTIبرنامې د  2014سپتمبر او نومبر ترمینځ په 107
ولسوالیو کې د راټول شوي معلوماتو پایلې پدې وروستیو کې د خپل استازیتوب یوې برخې په توګه
خپرې کړې ترڅو مشخص شي چې ایا د  USAIDد پروژې فعالیتونه په ولسوالیو او کلیو کې د ټیکاو
او ارتجاعیت په برخه کې د بدلون المل شوي .د  MISTIپه وینا ،ټیکاو د غوره حکومتولۍ او د خدمت
مؤثره عرضه کولو کې د ځایی حکومت مشارکتي پروژو د بریالیتوب ټولیز مقیاس و ،پدې توګه د
ښاریانو ژوند وده کوي او ځایی شکایات په ګوته کوي چې شاید په بل ډول د ترهګرو لپاره مالتړ کې
مرسته وکړي .له بل پلوه ارتجاعیت سنجوي چې ځایی مشران د حکومت مالتړ سره یا لدې پرته د ځایی
446
ستونزو حلولو لپاره د هغوی د ټولنو په حرکت راوستلو کې څومره غوره وړتیا لري.
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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 USAID
د 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.

 MISTIموندلي چې هغه کلي چې د  USAIDد ټیکاو برنامې یې ترالسه کړي هغوی نسبت د
هغه کلیو ټیټ ټیکاو لري چې نوموړې مرستې السته نه راوړي MISTI .اټکل کړی چې هغه کلي چې
د مرستې ترالسه کولو لپاره انتخاب شوي په پیل کې تر یوې کچې ټیکاو لرونکي ول ،د خورا لوړو
توقعاتو سره چې د ولسمشرۍ ټاکنو په لړ کې د تاوتریخوالي او بې ثباتۍ له امله ناکراره شويMISTI .
دا هم موندلي چې هغه کلي چې د  SIKAمرسته السته راوړي د افغان دولت فعالیت څخه ټیټ درک
لري مګر د عنعنوي مشرانو فعالیت څخه لوړ درک لري USAID 447.ځواب ورکړی چې پداسې حال
کې چې دوی موافق دي په هغه کلو کې درکونه احتماال لوړ و چې مرسته السته راوړي ،مګر دوی باور
448
نلري چې د ټیکاو ټیټې کچې دې د  USAIDد ټیکاو پروژو له امله وي.
 MISTIد  USAIDد ټیکاو برنامو او ترهګرۍ ترمینځ اړیکه هم سپړلې او د طالبانو لپاره یې
پراخه مالتړ موندلی چیرې چې د طالبانو تر کنټرول الندې کلیو کې د  USAIDد ټیکاو برنامې پلي
شوي .سربیره پردې ،د دولت تر کنټرول الندې هغه کلیو کې تاوتریخوالی ډیر شوی چې د  USAIDد
ټیکاو پروژې یې السته راوړي MISTI .پایله کړي چې ترهګر به د ټیکاو پروژو له امله قصدآ کلي په
نښه کړي USAID 449.ځواب ورکړی چې پداسې حال کې چې دوی مخالفت نه کوي چې د تاوتریخوالي
پیښې د دوی د ټیکاو پروژو ګاونډ کې پیښیږي ،د  USAIDد ټیکاو پروژو او د تاوتریخوالي ترمینځ
مستقیم ،قطعي تړاو تثبیت شوی ندی .سربیره پردې USAID ،د  MISTIپایله تشریح کوي چې د
طالبانو تر کنټرول الندې کلو کې د ټیکاو برنامو د طالبانو لپاره مالتړ ډیر کړی دی ځکه چې په ګوته
کوي "طالبانو د هغوی په کلیو کې د برنامو ترسره کیدو ته اجازه ورکولو سره د پام وړ شهرت ترالسه
450
کړی دی".

د  SIKAلویدیز سپانسر شوی د سیالبونو څخه د محافظت دیوال په بادغیس والیت کې د ټولنې لخوا جوړیږي.
(د  USAIDعکس)
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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 451.د  SIKAڅلور برنامې د "[افغان دولت] د غزولو په تکل،
نه د بهرني شتون ډیرولو لپاره" لري ،او ژمنه یې کړې چې " SIKAباید د افغان جوړښتونو الندې کار
452
وکړي" ترڅو د افغانستان د کلیو بیاجوړونې او پراختیا وزارت سره مل وي.

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.
453
 CCIدامهال د هیواد شمال او لویدیز کې د شپږ والیتونو په  18ولسوالیو کې کار کوي.
د جوالی څخه د سپتمبر تر  10پورې CCI 146 ،فعالیتونه بشپړ کړي دي .د  USAIDپه وینا ،د
 CCIټول فعالیتونه به د  2015اکتوبر تر پای پورې بشپړ پلي شي او نوموړې برنامه به د  2015دسمبر
454
کې وتړل شي.
د جوالی راهیسې ،په کابل کې امنیتي پیښو او ګواښونو ډیری ځله د  CCIپرسونل سفر باندې د
هغوی دفتر د تګ او بیرته راتګ لپاره اغیزه کړې یا د دوی له دفترونو څخه د متحده ایاالتو کابل
سفارت ته د  USAIDسره د ناستې لپاره .د  USAIDپه وینا ،اغیزه یې لږه وه ،ځکه چې د CCI
کارمندانو ډیری کارونه له لرې ،د بریښنالیک او تلیفون په واسطه پرمخ وړل .د  CCIبهرني کارمندانو
د امنیتي محدودیتونو له پلوه د افغانستان شمال او لویدیز کې والیتي دفترونو ته د کابل څخه سفر کولو کې
د ننګونو سره مخ شوي .په هرصورت  USAIDراپور ورکوي چې دا اغیزه هم د لرې الرې مدیریت
وسایلو د استعمال ډیرولو سره کمه کړل شوې .پداسې حال کې چې په تیرې ربع کې په هغه ډیری والیاتو
کې چې  CCIفعالیت کوي امنیت کم شوی ،د  CCIفعالیتونه تر ډیرې کچې هماغسې پرمخ تللي څنګه
455
چې پالن شوي ول.

والیتي او د ښاروالۍ برنامې

 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.
جدول 3.21

 USAIDفرعي ملي (والیتي او ښاروالۍ) برنامې
د پروژې نوم
د افغانستان د امید او پراختیا قوي مرکزونه ()SHAHAR
د سیمه ایزو ادارو پیاوړي کولو لپاره نوښت ()ISLA

ټولټال اټکل شوی لګښت (ډالر)

د پیل نیټه

د پای نیټه

11/30/2014

11/29/2017

$73,499,999

$6,584,726

2/1/2015

1/31/2020

62,364,687

2,475,394

سرچینه ،USAID :د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.10/8/2015 ،
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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 د
456
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،
457
پروان ،وردګ او زابل.
په تیره ربع کې  USAIDراپور ورکړ چې  IDLGد  ISLAقرارداد کې پیژندل شوي  16والیاتو
بیاکتنه ترسره کوله 458.د اوږدو خبرو وروسته IDLG ،پدې ربع کې موافقت وکړ چې د  ISLAکاري
459
طرح کې لیست شوي  16والیات وساتي.
پدې ربع کې  ISLAد اقتصاد وزارت د ظرفیت یوه ارزونه بشپړه کړه ،او په  IDLGکې د ورته
460
ارزونې ترسره کولو لپاره د  IDLGسره خبرو باندې بوخت دی.

د افغانستان امید او پراختیا لپاره قوي مرکزونه
سیمه ییز اقتصادي زون :د افغانستان دننه هغه
سیمې چې د ډیر تولید او سوداګرۍ جغرافیه ایی
مرکزونو په توګه د پراختیا پوټانشیل لري ،او د
لوړې او هراړخیزې اقتصادي ودې ته ژمنې دي.
تمه کیږي دغه زونونه په کلیدي سکتورونو کې
د پانګونو په واسطه چې د اقتصادي ودې پرمخ
وړونکي ګڼل کیږي ،د خواړو پرمختللي امنیت،
اقتصادي پراختیا ،د دندې رامینځته کولو او د
سیمه ییزې سوداګرۍ ډیریدو لپاره د کتلیست په
توګه عمل کوي.

سرچینه" ،USAID :د سیمه ییز اقتصادي زون ستراتیژۍ مسوده"،
.12/3/2013

د  SHAHARبرنامې موخه د افغان ښاروالیو غوره اداري چارو او مالي ټیکاو رامینځته کول دي ترڅو
د پرمخ وده کونکي ښاري نفوش اړتیاو پوره کولو جوګه شي .د ښاروالۍ حکومتونو ته ټاکل شوی مالتړ،
په بیله بیا د ښاروالۍ چارو عمومي ریاست او د ښاروالۍ مشورتي هییت سره مالتړ موخه د ښاروالۍ
مالي مدیریت ،د ښاري خدماتو وړاندې کولو او د ښاریانو مشورې پرمختللي کول دي .نوموړې برنامه
به د مینځنۍ کچې  16والیاتي مرکزونو باندې تمرکز ولري چې د  USAIDټاکل شوي درې اقتصادي
زونونو کې موقعیت لري ،او هم د سیمه ییز مرکزونو په توګه د کندهار ،هرات ،مزارشریف او جالل
461
آباد والیتي مرکزونو باندې به تمرکز ولري.
پدې ربع کې  SHAHARد ښاریانو د لید لوري سروی ګانو لپاره د ساحې کار او د معلوماتو تحلیل
بشپړ کړ چې د  SHAHARټولې  20ښاروالۍ یې تر پوښښ الندې راوستي .د ټولټال  8,000مرکو
462
لپاره په هره ښاروالۍ کې د څلور سوه ځواب ویونکو سره مرکه شوې وه.
 SHAHARد جالل آباد په استثنا د  SHAHARټولو ښاروالیو لپآره د کال لومړي دوه ربعو (تر د
جون  21پورې) لپآره د ښاروالۍ د عایداتو راټولولو ارقام وارزول SHAHAR .وموندل چې د ټاکلي
عاید (مکرر) ښاروالۍ راټولول د بودجه ای عایداتو یوازې  %28و ،پداسې حال کې چې غیر ټاکلي
عایداتو راټولولو اوسط  %11و ،د ټولټال عاید راټولول نږدې  %20و .د  SHAHARپه وینا ،د ښاروالۍ
463
عایداتو باید د بودجه ای عایداتو د  %50استازیتوب کولی.
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پخالینه او بیرته یوځای کیدل

په تیره ربع کې د طالبانو او افغان دولت ترمینځ د سولې لومړني مستقیم خبرو ژمنې په  2013کال کې
د طالبانو مشر مال محمد عمر د مړینې اعالن په تعقیب الډیرې نا کرارۍ ته الره پرانیستله .د ملګرو
ملتونو عمومي منشي په وینا ،نه دا چې د سولې الرښود وشو بلکه د ربع په جریان کې د جګړې شدت هم
ډیر شو او جغرافیه یې هم خپره شوه 464.د طالبانو مشرتابه ترمینځ اختالف د سولې پروسې ته د طلبانو
ژمنتوب په اړه شکونه وځیږول.
په خپل لومړي عامه پیغام کې ،د طالبانو نوي مشر مال اختر محمد منصور د  2015اګست په 1
نیټه یو بیان خپور کړ ،چې د جهاد په دوام یې ټینګار وکړ او ادعا یې وکړه چې د سولې پروسه د دښمن
پروپاګند دی 465.د قاطع مالتړ ماموریت قوماندان جنرال جان ایف .کمپبیل په وینا ،الروښانه نده چې د
مال عمر مړینه او د طالبانو خپل مینځي جګړه به د بیاپخالینې هڅو باندې منفي اغیزه وکړي که ګټور به
466
وي.
د سولې هڅه النوره هغه وخت پیچلې شوه چې د افغانستان او پاکستان ترمینځ دوه اړخیزې اړیکې
خرابې شوې سربیره لدې چې پاکستان د کوربه په توګه د جوالی 7مې نیټې خبرو کې مخکې قوي رول
درلود 467.لکه څنګه چې جنرال کمپبیل مشاهده کړي" ،د [افغانستان – پاکستان] اړیکو کې د مخ په لور
468
هرو دوه ګامونو کې بل ګام په ښکاره د شا په لور اخیستل کیږي".
د افغانستان او پاکستان دولتونه د اګست او سپتمبر په اوږدو کې په یوبل تورونو پورې کولو باندې
بوخت و .په کابل کې د یولړ بریدونو په تعقیب ،ولسمشر غني په پاکستان غږ وکړ چې په پاکستان کې
دننه د طالبانو پټن ځایونو پروړاندې الس په عمل پورې کړي .غني په روښانه توګه وویل" ،موږ له
پاکستانه نه غواړو چې طالبان د سولې خبرو ته راولي ،مګر غواړو چې پخپله خاوره کې د طالبانو
فعالیتونه ودروي 469".مسله د اګست په نیمایی کې هغه مهال ډیره شوه چې د افغانستان د دفاع سرپرست
وزیر معصوم سټانکزي یو بیان ورکړ چې د افغان رسنیو لخوا ورڅخه داسې مطلب واخیستل شو
چې د افغانستان او پاکستان ترمینځ اړیکې د "نا اعالن شوې جګړې [ ]...څخه اعالن شوي جګړې ته
470
اوښتي دي".
وروسته لدې چې افغانستان د پولې پر سر پیښې په اړه د پاکستان سفیر احضار کړ ،پاکستان د
افغانستان سفیر د دې اندیښنو لپاره احضار کړ چې افغان سیاسي مشران د پاکستان پروړاندې کمپاین کې
بوخت ول 471.په پیښور کې د پاکستاني طالبانو لخوا د پاکستان هوایی ځواک پروړاندې په سپتمبر کې د
برید په تعقیب ،پاکستان ادعا وکړه چې نوموړی برید افغان خاوره کې طرح شوی و .ویاند یادونه کړې
چې که څه هم پاکستان باور نلري چې افغان دولت دې پدې برید کې ښکیل وي .افغان دولت د پاکستان
ادعاوې رد کړې ،او وې ویل چې افغانستان هیڅ کله د نورو دولتونو پروړاندې خپله خاوره نده کارولې
472
او نه به یې کارولو ته اجازه ورکړي.
د دواړه اړخونو تورونو سربیره ،د پاکستان د لومړي وزیر د بهرنیو چارو او ملي امنیت مشاور
سرتاج عزیز وویل ،چې د سولې خبرو له سره پیل کولو لپاره هڅې جریان لري او که چیرې د افغان
473
دولت لخوا غوښتنه وشي نو پاکستان به د سولې خبرو اسانولو ته لیواله پاتې شي.
جنرال کمپبیل سنا ته وویل چې احتمال لري د افغانستان او پاکستان سیاسي او نظامي اړیکې
پرمختګ وکړي ،که څه هم یوازې په بدلیدونکي توګه او تبادلې پراساس 474.په دوه اړخیزو اړیکو کې
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د ننګونو سربیره ،د بهرنیو چارو وزارت وویل چې پاکستان د افغانانو په مشرۍ او د افغانانو تر واک
الندې بیاپخالینې پروسې لپاره هڅو ته دوام ورکوي .د بهرنیو چارو وزارت په وینا ،دواړه افغانستان او
پاکستان د قوي دوه اړخیزو اړیکو جوړولو لپاره کار کړی او د دواړه خواو اندیښنو په ګوته کولو لپاره
475
یې هڅې کړي.

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 476.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 سپتمبر تر  30پورې APRP ،ټولټال  10,578بیرته یوځای
کیدونکو ته الره هواره کړې ،چې د راپورونو له مخې  988کې پکې قوماندانان ول .ټولټال 143
بیرته یوځای کیدونکي د عمل تکرار کونکي یا بیرته ستنو شویو په توګه ثبت شوي دي .د بیرته یوځای
477
کیدونکو ترټولو ډیر شمیر په بادغیس او بغالن والیتونو کې و :په ترتیب سره  1,604او .1,204
د  2015لپاره د بیرته یوځای کیدلو ترټولو مهم والیات په شکل  3.28کې ښودل شوي دي.
د بیرته یوځای کیدو د غوښتنو شمیر د  2015جوالی کې د مال عمر د مړینې تایید په تعقیب
کم شوی .د بیرته یوځای کیدونکو شمیر په جوالی کې د جوالی په  7د سولې خبرو وروسته 133
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ﺭﺑﻊ 3
ﺟﻭﻻی  -ﺳﭘﺗﻣﺑﺭ

ﺳﺭﭼﻳﻧﻪ :ﺩ ﺑﻬﺭﻧﻳﻭ ﭼﺎﺭﻭ ﻭﺯﺍﺭﺕ ،SCA ،ﺩ ﺳﻳګﺎﺭ ﺩ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺗﻭ ﻏﻭښﺗﻧﯥ ﺗﻪ ځﻭﺍﺏ.10/8/2015 ،
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(په جون کې د  17څخه ډیر) و چې په اګست کې د مالعمر د مړینې تایید کیدو او د مشرۍ پرسر
د طالبانو خپل مینځي جګړو وروسته د پام وړ حد پورې  40ته راټیټ شو .په سپتمبر کې دغه شمیر
یوازې یو بیرته یوځای کیدونکي ته راټیټ شو .د  UNDPپه وینا ،دغه د پام وړ کمښت تر یوې کچې
د لوی اختر رخصتیو (سپتمبر  )26–23ته هم نسبت ورکول کیدی شي .د  APRPګډه داراالنشا تمه
کوي چې د بیرته یوځای کیدونکو شمیر په اکتوبر کې  200ته لوړ شي وروسته لدې چې په خپل بندښت
478
کې یې پروسس کړي.
د  APRPموخ د جګړې ډګر څخه د جنګیالیو او قوماندانانو لرې کول دي .د بهرنیو چارو وزارت
په وینا ،د خورا وروستي اټکل له مخې د فعال طالب جنګلیالیو شمیر له  20,000څخه  30,000ته
479
رسیږي.
د افغانستان د سولې عالي شورا د بهرنیو چارو وزارت ته راپور ورکړی چې د  APRPبیرته
یوځای کیدونکو برنامې څخه ترالسه شوي معلوماتو د ترهګرانو مشرۍ ،جوړښت ،عملیاتو ،سیمو،
پټن ځایونو ،د تمویل سرچینو ،مالتړي هیوادونو ،د ګومارنې میتودونو ،موخو او اهدافو ،د نړیوال او
سیمه ییز تروریستي سازمانونو سره اړیکو ،ایدلوژیکي سرګذشت ،او طرفدارانو په اړه د پراخه پوهې
480
رامینځته کیدو کې مرسته کړې.
په مارچ کې متحده ایاالت اعالن وکړ چې د  UNDPد  APRPمالتړ لپاره به تر  10میلیون ډالرو
پورې چمتو کړي .د بهرنیو چارو وزارت په وینا ،د دې مرستې موخه د سولې خبرو کې د APRP
والیتي هڅو مالتړ کول ،د  APRPد ستراتیژیک ارتباطاتو ظرفیت لوړول ،او د څو میاشتو متزلزل
481
مالتړ په تعقیب د ډونرانو باور رامینځته کول دي.

د قانون حاکمیت او د فساد سره مبارزه
د پروژې لنډیز

متحده ایاالتو د ډیری میکانیزمونو له الرې د عدلیه رسمي او غیر رسمي سکتورونو سره مرسته کړې.
پدې کې د بهرنیو چارو وزارت د عدلي سکتور 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 3.22
کې ښودل شوي دي.
جدول 3.22

د بهرنیو چارو وزارت د قانون حاکمیت او د فساد سره مبارزې برنامې
د پیل نیټه
6/16/2010

د پای نیټه
2/29/2016

ټولټال اټکل شوی لګښت (ډالر)
$224,142,053

تر  9/30/2015پورې مجموعي
مصرفونه (ډالر)
$203,431,814

د سمونونو سیستم د مالتړ برنامه (*)CSSP III

1/1/2015

2/28/2016

22,161,965

10,639,917

د عدلي روزنې د لیږد برنامه ()JTTP
د فساد سره مبارزې نظارت او ارزونې خپلواکې ګډې کمیټې ()MEC
لپاره د نړیوالې پراختیا لپاره ادارې ( )DFIDسره د استازیتوب
همکارۍ تړون (.)DCAR

1/2/2013

3/31/2016

47,435,697

47,435,697

5/19/2015

8/31/2020

3,000,000

500,000

د پروژې نوم
د عدلي سیستم د مالتړ برنامه )JSSP II( II

یادونه* :تر  8/31/2015پورې.
سرچینه :د بهرنیو چارو وزارت ،INL ،د سیګار د معلوماتو غوښتنو ته ځوابونه 9/24/2015 ،او 10/8/2015؛  ،USAIDد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.10/8/2015 ،
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 USAIDپه نږدې راتلونکي کې د تدارکاتو په برخه کې د قانون حاکمیت برنامه لري او د سترې
482
محکمې ،عدلیه وزارت او غیر رسمي قضایی سیسټم سره به کار وکړي.
د فساد سره مبارزې په برخه کې د بهرنیو چارو وزارت څارنواالنو او د لوی جرمونو کاري
ځواک ( )MCTFته مالتړ چمتو کولو له الرې د حاکمیت په برخه کې کار کوي USAID .د فساد
سره مبارزې نظارت او ارزونې ګډې خپلواکې کمیټې ( )MECتمویل لپاره د انګلستان نړیوالې پراختیا
ادارې سره د همکارۍ تړون السلیک کړ USAID .د  MECنظارت ،تحلیل ،او راپور ورکولو
فعالیتونو پشمول د فساد ته د زیان لیدنې ارزونو تمویل لپاره مالتړ کوي .د  USAIDپه وینا ،ولسمشر
غني د  MECکار د دې ادارې د نظارت اوسني کاري چوکاټ څخه هاخوا غزولو کې لیوالتیا څرګنده
483
کړې ده.
484
 USAIDد افغانستان لپاره د فساد سره مبارزې دوه فعالیتونه ډیزاین کوي USAID .مخکې
راپور ورکړی چې د وړاندیز شوي پروژو څخه د یوې موخه به د فساد ته زیان لیدنې ارزولو او د خلکو
لخوا ترټولو ډیر السرسي وړ عامه خدماتو عرضه کولو سیسټمونو کې د اصالحاتو پلي کولو لپاره د
افغان دولتي نهادونو ظرفیت پیاوړي کول وي .سربیره پردې ،پروژه به د مدني ټولنې وړتیا لوړه کړي
485
ترڅو وکولی شي د اصالحاتو پلي کیدو نظارت وکړي ،مشوره وړاندې کړي او خلکو ته یې ورسوي.
د بهرنیو چارو وزارت  JSSPموخو کې د افغانستان قضایی سیسټم په اوږدو کې د قضیو تعقیب
کولو لپاره د قضیه مدیریت سیسټم ( )CMSپراخولو ته دوام ورکول او د وزارت د چارواکو ظرفیت او
486
اداري مهارتونو لوړول شامل دي.
 CMSد توقیف څخه نیولې تر د نهایی محکومیت پورې جنایی قضیې په انفرادي او مجموعي ډول
نظارت کوي .ټول وزارتونه په رسمي جنایی – عدلي سکتور کې  CMSته السرسی لري CMS .په
جنایی – عدلي سیسټم کې د اغیزو په ګوته کولو لپاره کارول کیږي البته د دې مورد په ګوته کولو سره
چې کله قضیې په قانوني ډول نه پروسس کیږي .وزارتونه په منظم ډول د رسمي عدلي سکتور د فعالیت
په اړه پوهه ترالسه کولو لپاره  CMSکاروي .د مثال په توګه CMS ،کولی شي د یوه انفرادي څارنوال
د قضیې حجم او محکومیت درجو په ګوته کولو کې مرسته وکړي ،داسې معلومات چې د ترفیع شرایطو
وړتیا درلودو په ټاکلو کې ګټور دي .د داخلي او بهرني دندو غوښتونکو په اړه د جرمي شالید چک کولو
لپاره د  CMSکارولو سربیره ،د کورنیو چارو وزارت د جرم نوع له مخې په کابل کې د توقیفونو اونۍ
وار راپورونه رامینځته کوي 487.له  2013څخه د  2015اګست پورې  JTTPد  CMSد  2,699قضیو
بیاکتنه کړې چې پکې موندل شوي  %91یې درست و .په والیاتو کې بلخ والیت تر دې دمه د CMS
488
درست دوسیو ترټولو ټیټ مقدار ( )%66درلود.
د بهرنیو چارو وزارت د  JTTPبرنامه د عدلي سکتور چارواکو ته د جنایی – قضا پراخه
موضوعاتو په اړه سیمه ایزه روزنه چمتو کوي JTTP 489.غواړي چې په عدلي سکتور د افغانانو باور
ډیر کړي او دوه پایلې ترالسه کړي )1( :د افغان عدلي سکتور مسلکیانو ظرفیت او وړتیاوې ډیرې کړي
ترڅو د افغان قانون سره سم قضا عرضه کړي او ( )2ډاډ ترالسه کړي چې د افغانستان عدلي نهادونه د
490
روزنې پیاوړي برنامو د اجرا اداره کولو لپاره وړتیا لري.
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د 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" دي JTTP .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 کې
491
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"
492
راپور کیږي.
له  2013څخه د  2015اګست پورې  JTTPټولټال  800محکمې مشاهده کړي چې  %93یې
خالصې وې .په والیاتو کې ننګرهار والیت تر نن نیټې پورې د خالصو محکمو ترټولو ټیټه سلنه
493
( )%39درلوده.

ستره محکمه او رسمي عدلي سیسټم

د سترې محکمې لپاره د عدلیه وزارت پخوانی معین سید یوسف حلیم د قاضي القضاد په توګه وګومارل
شو او پدې ربع کې لوړه وکړه .د بهرنیو چارو وزارت په وینا ،نوی قاضي القضاد په حقوقي ټولنه کې
نیک شهرت لري او د عدلي اصالحاتو نهادینه کولو لپاره یې لیوالتیا څرګنده کړې ده 494.د سیګار سره
خپله وروستۍ مرکه کې ولسمشر غني حلیم پدې توګه معرفي کړ "زموږ ترټولو غوره حقوقي یا قانون
پوهه د پراخه تجربې درلودو سره او له فساد څخه پاک( ".د نورو معلوماتو لپاره ،د دې راپور برخه 1
وګورئ).
د  SMAFپه وینا ،عدلي سکتور پورې تړلي لنډمهاله محوالتو کې د  2016دسمبر پورې د عدلي
سکتور اصالحاتو پالن په الره اچول او د تعدیل شوي جزا قانون مسوده شامل دي چې د  2016دسمبر
495
پورې به بشپړ شي.
پدې ربع کې خپور شوي بیان کې  MECوویل" ،عدلي سکتور په پراخه کچه د فساد قضیو څیړلو
او تعقیب وړتیا نه درلودونکي په توګه پرځای پاتې دی ،په ځانګړي توګه د ښو اړیکو لروني افرادو
پروړاندې ،هغوی چې د مصؤنیت سره او په خوندي ډول فساد کوي او داسې فکر کوي چې دوی په
496
مؤثر ډول د قانون څخه لوړ دي".

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  %10.75لوړ شوی دی .د جوالی تر  31پورې GDPDC 26,119 ،نارینه او  727ښځې بندیانې
کړي ،پداسې حال کې چې د عدلیه وزارت د تنکي ځوانانو د اصالح کولو ریاست ( 826 )JRDنارینه
ځوانان او  78انجونې بندیانې کړي دي .پدې بندیانو مجموعه کې هغه نفر ندي شامل چې د افغان دولت
497
نورو نهادونو لخوا توقیف شوي دي ،ځکه چې  INLد نورو نهادونو معلوماتو ته السرسی نلري.
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د جمعیت ډیروالی د نارینه و لپاره د  GDPDCودانیو کې تلپاتې ،اساسي او خورا لوی ستونزه
ده ،که څه د بهرنیو چارو وزارت لخوا تمویل شوي زندان جوړولو یوڅه پراخوالی رامینځته کړی او
د ولسمشرۍ د عفوه فرمانونو د زندان نفوس تر د پام وړ کچې راټیټ کړی دی .د جوالی تر  31پورې
د والیتي زندانونو نارینه و نفوس د ظرفیت تر  %190پورې و ،لکه څنګه چې د سور صلیب نړیوالې
کمیټې ( )ICRCلخوا د هر زنداني لپاره لږترلږه د  3.4میتر مربع ځای د شتون معیار ټاکلی دی.
برعکس ،د والیتي زندانونو د ښځینه بندیانو نفوس د  ICRCوړاندیز شوي ظرفیت تر  %65و .د JRD
498
د تنکي ځوانانو اصالح کولو مرکزونو نفوس د  ICRCوړاندیز شوي ظرفیت تر  %66و.
د بهرنیو چارو وزارت د پل چرخي زندان بیارغولو لپاره د قرارداد غوښتنې په لټه کې دی .په پالن
شوي پروژه کې د ککړو اوبو تصفیه کولو دستګاه جوړول ،د درې خونو بالکونو له سره بیلګه کول ،او
پراخه جوړښتي ،بریښنایی او نل دوانۍ بیارغونې شامل دي 499.سیګار په تیر کال کې د هغه ننګونو په
اړه راپور ورکړی چې د بهرنیو چارو وزارت ورسره د پل چرخي زندان تیرې پنځه کلنې بیارغونې
پروژې کې ورسره مخ شوی و چې د هوساینې لپاره پای ته ورسول شوه :قراردادي یوازې  %50کار
بشپړ کړی ،مګر د بهرنیو چارو وزارت د  20.2میلیون ډالرو په ارزښت قرارداد  18.5میلیون ډالر
500
تادیه کړي دي.

د فساد سره مبارزه

پدې ربع کې په کابل کې د مذهبي مشرانو سره په یوه ناسته کې ولسمشر غني د "فساد سره مبارزې لپاره
د ملت په کچه جهاد" غږ وکړ 501.د سیګار سره خپله مرکه کې هغه ډیری اقدامات په ګوته کړل چې
دولت یې د فساد سره مبارزې په لړ کې ترسره کړي ،د بیلګې په توګه د کابل بانک ناورین کې مسؤل
افرادو تعقیب ،او د دولت د تدارکاتو پروسې قراردادونو پاک کاري( .د نورو معلوماتو لپاره د دې راپور
برخه  1وګورئ).
په هرصورت ،د  CSTC-Aپه وینا د فساد سره مبارزې په اړه د افغان دولت لوړې کچې ناکافي
ستراتیژیک الرښود شتون لري .د فساد سره مبارزې تعدیل شوې ستراتیژي منقضی شوې او د فساد سره
502
مبارزې قانون ال د مسودې په بڼه کې پاتې دی.

د افغانستان د لوی څارنوالۍ دفتر

افغان دولت الهم نوی لوی څارنوال ندی نومولی 503.د سیګار سره خپله مرکه کې ولسمشر غني وویل
هغه به ژر د نوي لوی څارنوال ګومارلو په اړه "پریکړه" وکړي( .د نورو معلوماتو لپاره د دې راپور
برخه  1وګورئ ).د  2015پای پورې د نوي لوی څارنوال ګومارل د  SMAFیو له لنډمهاله محولو
504
څخه دی.
د بهرنیو چارو وزارت په وینا ،د لوی څارنوالۍ دفتر ( )AGOباندې د قضیو تعقیب په برخه کې د
بې مسؤلیتۍ او روڼتیا نه شتون له امله په پراخه کچه نیوکې کیږي .د افغان دولت چارواکي شکایت کوي
چې دوی ډیری ځله د هغه قضیو وضعیت په اړه د پوهې ترالسه کولو وړتیا نلري چې  AGOته راجع
505
شوي وي.

د لوی یا سنګین جرایمو کاري ځواک

 MCTFد کورنیو چارو وزارت او ملي امنیت ریاست د څیړنو څانګه ده 506.د امریکا دفاع وزارت په
وینا ،د ملي یووالي حکومت له جوړیدو راهیسې MCTF ،د فساد قضیو څیړلو کې د افغان دولت لوړ
رتبه چارواکو په خورا قوي هدف ګرځولو پیل کړی دی 507.د بهرنیو چارو وزارت په وینا ،د MCTF
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د څیړنو چټکتیا د دې ادارې د محرم بشري سرچینو لپاره د کورنیو چارو وزارت د  MCTFتمویل ته
د دوام ردولو یا وړتیا نه درلودو له امله تر ډیرې کچې ضعیف شوې .د  MCTFمشرتابه او څیړونکي
د افغان دولت چارواکو او د پارلمان غړو لخوا د مقاموت سره مخ کیږي کله چې د سیاسي اړیکو
508
درلودونکي اهدافو پروړاندې د فساد تورونو څیړنه کوي.
په راجع کولو کې د ډیروالي سربیره MCTF ،په  AGOکې د قضیې پروسس کولو په برخه کې
هیڅ پرمختګ نلري .د  CPCله مخې ،جنایی قضیې باید د نیول کیدو په  75ورځو موده کې محکمې ته
وړاندې شي .په اوه اخرني قضیو کې په پنځه و کې د  AGOته راجع کولو دمخه هیڅ توقیف ندی ترسره
شوی ،پدې معني چې د  AGOد څیړنو یا تعقیب پریکړې په اړه هیڅ د وخت محدودیت شتون نلري .تر
دې دمه ،د  AGOلخوا هیڅ قضیه نده فیصله شوې .په هرصورت MCTF ،هیله لري چې د  AGOد
509
تعقیب کچه به ډیره شي کله چې نوی لوی څارنوال په کار پیل وکړي.
د امریکا دفاع وزارت په وینا ،که څه هم  MCTFد جرمونو څیړلو لپاره په منظم ډول خپله وړتیا
وړاندې کوي او د فساد سره مبارزې انګیزه لري MCTF ،د روښانه قضاوت نه شتون او د قضیو
تعقیب کولو لپآره د ناکافي خپلواکۍ له زغم سره مخ دی .د مثال په توګه ،هره قضیه چې  MCTFیې
تعقیب کول غواړي باید د  MCTFڅخه بهر لوړپوړي چارواکو لخوا تصویب شي .دا د څیړنو پیل کیدو
دمخه سکتې ته فرصت برابروي او د موندونکو لپاره د نوښت په لړ کې خنډونه رامینځته کوي .سربیره
پردې ،د  MCTFلخوا لیدل کیدونکي د فساد قضیې باید لږترلږه د دوه تعقیبي دفترونو څخه تیرې شي
مخکې لدې چې د  AGOد فساد سره مبارزې تعقیبي واحدونو ته ورسیږي .قضیې چې هر اضافي دفتر
څخه تیریږي د پام وړ انحراف سره مخ کیږي .د امریکا دفاع وزارت په وینا ،د فساد قضیو النور شفاف
کولو لپاره د جنایی – عدلي الرې جوړول او ساده کول اساسي اصالحات دي چې د  MCTFکار به
510
پرمختللی کړي.

د فساد سره مبارزې نظارت او ارزونې خپلواکه ګډه کمیټه

 MECپه  2010مارچ کې رسمآ د ولسمشرۍ فرمان له مخې رامینځته شو .د  MECواک د فساد سره
مبارزې وړاندیزونو او معیارونو رامینځته کول ،د فساد سره مبارزې لپاره د هڅو نظارت کول او د دغه
هڅو په اړه راپور ورکول دي .دا درې افغان غړي او درې نړیوال غړي لري او د افغان اجرایوي رییس
لخوا یې مشري کیږي MEC .شاوخوا  20کارمندان لري ،مګر  USAIDیادونه کوي چې ممکن MEC
511
خپل کارمندان ډیر کړي ځکه چې ولسمشر غني لدوی څخه د ډیری تحلیلي موادو غوښتنه کړې.
د بهرنیو چارو وزارت په وینا MEC ،اداري وړتیا او تخنیکي ظرفیت لري .په هرصورت ،د
بهرنیو چارو وزارت یادونه کوي چې د فساد پورې اړوند خورا سختو پوښتنو چې افغانستان ورسره مخ
دی ،په ګوته کولو لپاره د سیاسي ارادې شتون سربیره  MECد ضعیف او مفسد کړنو روښانه کولو څخه
ډیر څه ترسره کولو لپاره واک نلري 512.پدې ربع کې MEC ،د عامې روغتیا وزارت په غوښتنه دغه
نهاد کې د فساد بشپړې ارزونې پیل کولو لپاره د نوموړي وزارت سره کار پیل کړ USAID .د کوچني
کاري ګروپ سره په ګډه د  MECسره کار کوي ترڅو د دغه ارادې ظرفیت پراخه شي ،خپل کار ته
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لومړیتوب وټاکي ،او دوړاندیز شوي اصالحاتو پلي کیدل مالتړ کړي MEC 513.د دفاع وزارت ارزولو
514
لپاره هم د افغان دولت سره یو تفاهملیک ( )MOUالسلیک کړی دی.
پدې ربع کې  MECراپورونه خپاره کړل چې د معارف وزارت ( )MOEکې د ښوونکو ګومارنه
کې د فساد زیان لیدنې؛ د رسمي اسنادو ثبت کولو لپاره پروسې پورې تړلي فساد زیان لیدنې؛ او د 22
وزارتونو د  – 100ورځو پالنونو ارزونه یې تر پوښښ الندې راوستې وه.
په کابل ،هرات ،ننګرهار ،بلخ ،بدخشان او لغمان والیتونو کې د خبرو وروسته  MECوموندل چې
د ښوونکو د ګومارنې سیسټم په خورا لوی کچه د فساد څخه زیان لیدنې سره مخ دی .سربیره پردې ،که
څه هم د ښوونکو ګومارنې پروسه کې فساد پیژندل شوی او ډیری ځله په اسانۍ سره په ګوته کیږي ،د
 MOEیا  AGOلخوا یې پروړاندې خورا لږ ګامونه اخیستل شوي دي MEC .موندلي چې که څه هم
ښوونکي اړ دي د حاضرۍ پاڼې ډکې کړي مګر دا شرط ډیری ځله نه تعقیبیږي .د کابل پشمول ډیری
والیاتو کې د حاضرۍ پاڼې نه کارول کیږي یا په مکرر ډول جعل کیږي .د  MECپه وینا ،معاشات
عموما د چارواکو هغه ډلې السته ورځي څوک چې د ښوونکو معاشاتو لپاره ټاکل شوي حسابونو څخه
د پیسو غال کولو توطیې جوړوي MEC .دا هم موندلي چې د پارلمان غړي ډیری ځله د ښوونکو ځینې
بستونو ټاکلو لپاره د معارف وزارت بودجه باندې د خپلو رایو سوداګري کوي ترڅو وکولی شي دغه
بستونه د خپلو ټاکنیزو حوزو ته ورکړي یا د نورو سیاسي ګټو لپاره یې وکاروي .هغه والیتي چارواکو
چې د  MECسره یې خبرې کړي حتی داسې وړاندیز وکړ چې د بستونو نږدې  %50له همدې الرې
515
وکیالنو ته "ورکول" کیږي ،که څه هم  MECوویل چې نشي کولی دغه ارقام تایید کړي.
کله چې  MECد دولت سره تصدیق شوي یا رسمي اسنادو ثبت کولو پروسه وارزوله ،دې پکې
ډیری زیان لیدنې وموندلې .د  MECپه وینا ،ډیری زیان لیدنې د قوانینو او مقرراتو مشاهده کولو کې
پاتې راتلو ،د دولت شریکو ادارو ترمینځ د همغږۍ نه شتون ،او د بشري سرچینو او تخنیکي ظرفیت
د پام وړ تشو له امله وې .دغه تشې په ګډه د نهادي جوړښت مسلو ،د اوږد او پیچلي بیوروکراتیک
کړنالرو ،او په مختلف نهادونو کې د مسؤلیتونو سر په سر کیدلو سره په ګډه د داسې چاپیلایر رامینځته
کیدو المل کیږي چې د فساد زیان لیدنو ته چمتو وي .سربیره پردې MEC ،موندلي چې تصدیق شوي
او رسمي اسناد په اسانۍ سره جعل کیدی شي .د  MECلخوا مرکه شوي څو مرکچیانو په وینا ،دا امکان
516
شونی دی چې قاضي ته بډې ورکړل شي او حتی ښکاره جعل کارۍ ومنل شي.
 MECپدې کال کې د هر وزارت لپاره د ولسمشر لخوا ورکړل شوي د وزارت  100ورځو
پالنونو د فساد سره مبارزو مقرراتو بیاکتنه هم وکړه .د دغه پالنونو موخه دا وه چې شرح کړي څنګه
وزارتونه د خدمت مقررات لوړ کړي او د خپلو عملیاتو بسیا لوړولو لپاره داخلي اصالحات پلي کړي.
د  MECلخوا بیاکتل شوي  22پالنونو کې یوازې شپږ یې د فساد سره مبارزې ځانګړې برخه لري .په
هرصورت MEC ،یادونه نده کړې چې پاتې نورو ډیری پالنونو کې اصالحات یې په ګوته کړي ،که
چیرې پلي شي نو فساد کمولی شي یا نه MEC .ډیری تشې په ګوته کړي چې ډیرو ته عام وې مګر
ټولې یې ندي ،په پالنونو کې شامل دي:
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•د خوښې وړ موخو ترالسه کولو لپاره د الزمي میکانیزمونو پلي کولو په ګوته کولو کې پاتې راتلل
•په پالنونو کې شرح شوي ډیری نوښتونو په اړه ناکافي توضیحات
•د لوړیتوب عمومي نه شتون
•د پالنونو او وزارتونو اوسني سرچینو او راتلونکي بودجو ترمینځ غیر روښانه اړیکه
•د پالنونو د پرمختګ تعقیب کولو لپاره د نظارت او تحلیل نه شتون
•غیر ریالستیک ،لنډمهاله موخې ،او په بشپړ ډول لوی کاري چوکاټونه
517
•د  MECوړاندیزونو په مستقیم ډول په ګوته کولو کې ناکامي

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
ترمینځ په یوبل تورونه پورې کول عام دي 518.غني د  HOOواک د عامه چارواکو د پانګې اعالمونو
519
راټولولو او تایید کولو پورې محدود کړی دی.
د جوالی په  3د  HOOسرپرست عمومي رییس طلوع نیوز ته وویل چې د افغان دولت ډیری لوړ
رتبه چارواکو پشمول د ولسمشر غني ،اجرایوي رییس عبدهللا او د کابینې  14وزیرانو د افغانستان
اساسي قانون غوښتنې سره سم ،تر دې دمه خپلې پانګې ندي ثبت کړي .د سرپرست وزیر په وینا ،غني
ټولو لوړ رتبه دولتي چارواکو ته الرښوونه کړې چې د خپلو پانګو د ثبت کولو فورمې وسپاري 520.په
هرصورت ،د تیر سپتمبر پورې CSTC-A ،راپور ورکړی چې غني ،عبدهللا او د ولسمشرۍ لومړي
521
معاون دوستم تر دې دمه خپلې پانګې ندي اعالم کړي.
د  SMAFلنډمهاله محوالتو کې شامل دي چې د افغان دولت  %90چارواکي اړ دي د  2016تر
نیمایی پورې خپلې پانګې اعالم کړي 522.د پانګو اعالمول مخکې د  TMAFد محوالتو یوه سخته
غوښتنه وه .په  2014سپتمبر کې د نوي دولت له پیل کیدو راهیسې ،د کابینې  25وزیرانو څخه  23خپلې
پانګې اعالم کړي ،پدې معني چې د اساسي قانون غوښتنې له مخې د  38دولتي چارواکو څخه ټولټال 24
523
چارواکو خپلې پانګې اعالم کړي دي.

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
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څخه چې ګومارل شوي ،د فساد سره مبارزې ژمنې ترالسه کړې PACC .د تدارکاتو ملي کمیټې غونډو
524
کې د ګډون لپاره هم یو نماینده معرفي کړی دی.
د بهرنیو چارو وزارت په وینا PACC ،د فساد سره مبارزې د قانون وړاندیز کړی چې د PACC
525
څخه بهر یې مالتړ ندی شوی.

امنیتي خدمات

په اپریل کې د  CSTC-Aمخکیني قوماندان تورن جنرال ټوډ ټي.سیمونیټ وویل "د [ملي یووالي
حکومت له جوړیدو راهیسې] د فساد کچه معلومه نده او د پایلې په توګه زه نشم کولی تاسو ته یې شمیره
درکړم چې د فساد کمیت ترې وټاکل شي "،او اضافه یې کړه چې افغان دولت د فساد محدود کولو لپاره
اضافي کنټرولونه پلي کړي دي 526.د  CSTC-Aپه وینا ،لدغه منلو راهیسې په افغانستان کې د فساد د
527
کچې کمیت ټاکلو لپاره هیڅ مطالعات یا بیاکتنې شتون نلري.
د  CSTC-Aپه وینا ،د غني ادارې د دفاع وزارت کې د لوړې کچې فساد ننګونو باندې تمرکز ډیر
کړی ،مګر د کورنیو چارو وزارت کې د فساد سره مبارزې هڅو باندې لږه اغیزه درلودله 528.پداسې
حال کې چې د فساد سره مبارزې هڅو باندې د نوې ادارې اغیزو سنجول ال د وخت څخه مخکې دي،
 CSTC-Aد دفاع وزارت ډیر شوي پوهاوي کې مثبت نښې ګوري او د فساد سره مبارزې نوښتونو
529
باندې تاکید کوي.

د دفاع وزارت

دوه فعال جوړښتونه اوسمهال په دفاع وزارت کې د فساد مسلې په ګوته کوي :د فساد پروړاندې مبارزې
کاري ګروپ ( )CCWGاو د فساد سره مبارزې په اړه لوړ رتبه کمیټه ( .)SHCACد امریکا دفاع
وزارت په تیره ربع کې راپور ورکړی چې هیڅ یوه جوړښت د فساد سره مبارزې یا فساد پروړاندې
ګټورو هڅو اغیزه نه درلودله ،تر یوې کچې پورې لدې امله چې نوموړي جوړښتونه د هماغه لوړ رتبه
چارواکو څخه درلودونکي دي څوک چې فاسدو کړنو کې ښکیل دي 530.پدې ربع کې د امریکا دفاع
وزارت راپور ورکړ چې  CCWGد منظم میاشتني ناستو او د فساد قضیو بیاکتنې له الرې پرمختګ
کړی دی .په هرصورت د  SHCACمیکانیزم الهم کوچنی پاتې دی او مؤثریت یې نشي ارزول کیدی
531
سربیره پردې چې نوی رییس یې ګومارل کیږي.
که څه د افغان ملي اردو شپږ واړه قل اردو ګانې د روڼتیا او حساب ورکولو کمیټو ( )TACکې خپل
ګومارل شوي غړي لري ،د  TACټول غړي د قل اردو د کارمندانو غړي دي (د قل اردو د قوماندان
معاون لخوا اداره کیږي) ،خپلواکي نلري ،او د قل اردو قوماندان په اړه حساس معلوماتو د راپور
ورکولو څخه ډډه کوي .د کمیټو دې جوړښت د قل اردو قوماندان معاون هم (څوک چې د قل اردو لپاره
د تدارکاتو مشر هم وي) د تدارکاتو پریکړو په اړه څارنې څخه جال کړی دی 532.د دفاع وزارت عمومي
مفتش ( )MOD IGلخوا ترسره شوي وروستۍ ارزونې مطابق TACs ،هیڅ اغیزه نلري او د دوی کار
533
د قناعت وړ ندی.

د کورنیو چارو وزارت
په تیره ربع کې ،افغان دولت د کورنیو چارو وزارت مخکینی عمومي مفتش له دندې ګوښه او تورن
جنرال رحیم هللا یې پرځای وګوماره .د  CSTC-Aپه وینا ،د کورنیو چارو وزارت عمومي مفتش رحیم

156

د افغانستان د بیارغونې لپاره

I

ځانګړی عمومي مفتش

حکومتولي

هللا یو قوي انتخاب ثابت شوی چا چې د خپلو دندو ترسره کولو کې له ځانه رهبریت او انګیزه څرګنده
کړې ده 534.پدې ربع کې ،د کورنیو چارو وزارت عمومي مفتش د سونګ توکو حساب ورکولو تایید
کولو لپاره د لومړي ګام په توګه د سونګ توکو پلټنې پیل کړي دي .د کورنیو چارو وزارت عمومي
مفتش غواړي چې په کورنیو چارو وزارت کې د اختالس کمولو او پالیسۍ سره اجابت نه درلودو مخه
535
نیولو لپاره د سونګ توکو د پلتنې برنامه رامینځته کړي.

بشري حقونه
کډوال او کورني بې ځایه شوي

د جوالی تر  15پورې د ملګرو ملتونو د کډوالو لپاره عالي کمیسون ( )UNHCRاټکل کړی چې د
 2014جون راپدیخوا لږترلږه  291,800خلک 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 د
536
 2015په اوږدو کې به د پام وړ بیرته ستنیدل پیښ شي.
د بهرنیو چارو وزارت د هغه کډوالو شمیر کې د هیڅ لوی بدلون راپور ندی ورکړی چې د افغانستان
څخه ووځي 537.په هرصورت ،د  UNHCRپه وینا 77,731 ،افغانانو د  2015کال لومړیو شپږ میاشتو
کې په اروپا کې د پناه غوښتنې کړي دي .دا د  24,154څخه د پام وړ ډیروالي استازیتوب کوي چې د
 2014کال په ورته دوره کې یې د پناه غوښتنې کړې وې .د  UNHCRشمیرې ښیې چې یوازې سوریه
538
پسې دوهمه درجه کې افغانان دي چې په اروپا کې د پناه په لټه کې دي.
د اګست تر  28پورې  UNHCRد پاکستان څخه د  50,433افغان بیرته ستنیدونکي کډوالو ته
د اسانتیا برابرول ثبت کړي دي 539.د بهرنیو چارو وزارت په وینا ،ډیری بیرته ستانه شوي کډوالو
په دسمبر  2014کې د پیښور ښوونځي برید او د پاکستان امنیتي غبرګون په تعقیب د ځایی پاکستاني
چارواکو لخوا د راپورونو له مخې د نیول کیدو ،توقیف ،په زور د پیسو اخیستو او ځورونې له امله بیرته
افغانستان ته د راستنیدو لپاره تر فشار الندې و 540.د  2014کال ورته دورې  21,866وګړو په پرتله به
بشپړ ډول د  2015لومړیو شپږو میاشتو په جریان کې  91,458بې اسناده افغانان د پولې څخه تیریدو
پرمهال ثبت شوي چې د پاکستان څخه افغانستان ته بیرته راستنیدل .د  2014کال ورته دورې په جریان
کې د  220,564په پرتله ،ټولټال  243,107وګړي په خپلې خوښې د  2015لومړۍ نیمایی په جریان کې
541
له ایرانه راغلي یا ایستل شوي دي.
د جوالی تر  31پورې UNHCR ،تر د جون پورې د جګړې له امله کورني بې ځای شوي
542
( 949,995 )IDPsوګړو په پرتله ،ټولټال  980,324کورني بې ځای شوي نفر ثبت کړي دي.
 UNHCRراپور ورکوي چې د ربع په جریان کې د بې ځای کیدو ترټولو لوی الملونه د دولت ضد
543
ځواکونو لخوا بریدونه او د  ANDSFلخوا ځوابي بریدونه ول.

جنډر

د  USAIDپه تاریخ کې په جنډر متمرکز ترټولو لوی نوښت د  Promoteشراکت دی چې موخه
یې د ټولنې ټولو برخو لکه سوداګرۍ ،عملي ،سیاست ،او عامه پالیسي کې د پنځو کلونو په اوږدو
544
کې د مشرۍ رولونو ترالسه کولو لپاره د څه دبره  75,000افغان میرمنو سره مرسته کول دي.
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د سیګار تفتیش
پدې ربع کې سیګار په پاکستان او ایران کې
میشته افغان کډوالو او بیرته راستنیدونکو سره
مرستې په موخه د بهرنیو چارو وزارت د
هڅو یو تفتیش تکثیر کړ .تفتیش موندلي چې
 UNHCRاو د بهرنیو چارو وزارت وړتیا
نلري چې په خپلواک ډول د افغان کډوالو هغه
شمیرې تایید کړي چې د پاکستان او ایران
دولتونو لخوا راپور شوي دي .تفتیش دا هم
موندلي چې د کډوالو او بیرته ستنیدونکو
چارو افغان وزارت ــ چې د نورو وزارتونو
او نړیوالو نهادونو سره د کډوالو او بیرته
ستنیدونکو چارو د همغږي کولو لپاره مسؤل
دی ــ د خپلو مکلفیتونو پوره کولو یا د نورو
وزارتونو سره کار کولو لپاره محدود ظرفیت
لري او د فساد تورونه ورپورې شوي دي.
د نورو معلوماتو لپاره برخه  ،2مخ 23
وګورئ.

حکومتولي

جدول 3.23

د  USAIDد جنډر برنامې
د پروژې نوم
د افغان ښځو مشري په اقتصاد کې

د پیل نیټه

د پای نیټه

7/1/2015

6/30/2020

ټولټال اټکل شوی لګښت (ډالر)
$71,571,543

تر  9/30/2015پورې مجموعي
مصرفونه (ډالر)
$80,819

د ښځو د مشرتوب پراختیا

9/23/2014

9/22/2019

41,959,377

5,163,910

پروموټ :ښځې په دولت کې

4/21/2015

4/20/2020

37,997,644

827,228

پروموټ :د ښځو د حقونو ډلې او ایتالفونه

9/2/2015

9/1/2020

29,534,401

–

پروموټ :په افغانستان کېد ښځو اقتصادي ځواکمند کول

5/8/2015

5/7/2018

1,500,000

50,000

پروموټ :بورسونه

3/4/2015

3/3/2020

1,247,522

1,247,522

سرچینه ،USAID :د سیګار د معلوماتو غوښتنو ته ځوابونه 9/23/2015 ،او .10/8/2015

 USAIDد  Promoteبرنامې ته د  216میلیون ډالرو ژمنه کړې او هیله لري چې نور  200میلیون
ډالر د نورو نړیوالو ډونرانو څخه ترالسه کړي 545.په هرصورت Promote ،ته د فنډونو مرستې لپاره
هیڅ ډونر ژمنه نده کړې .په اګست کې د جاپان د نړیوالې مرستې ادارې د  USAIDسره یو تفاهملیک
السلیک کړ چې پکې د هغه هڅو په اړه د مرستې موافقت شوی چې په افغانستان کې د میرمنو لپاره د
546
مساواتو پرمختللي کولو لپاره کار کوي.
پدې ربع کې  USAIDد  Promoteد لومړې کچې مشورتي کمیټه ( )PACپرانیستله چې دوه
ناستې یې ترسره شوي دي PAC .به د  Promoteبرنامې پلي کولو په اړه نظریاتو او مشورې لپاره
یو انجمن رامینځته کړي USAID .د  Promoteد اطالع رسولو او ارتباطاتو یو کاري ګروپ هم
رامینځته کړی ترڅو د برنامې په اړه افغانانو ته په وخت د معلوماتو رسولو او کیفیت څخه ډاډ السته
547
راشي ،لکه څنګه چې په جدول  3.23کې ښودل شوي دي.

د  USAIDد ښځو د مشرتوب مهارتونو کورس د پرانیستلو غونډه چې د ښوونځي ځوان فارغینو لپاره دی.
(د  USAIDعکس)
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د  Promoteمیرمنې په دولت کې ( )WIGبرنامه د  22زده کړیالیو لپاره د زده کړې ازمیښتي
برنامه پرمخ وړي چې دوی به د افغان ملکي خدمت انسټیټیوټ کې د شپږو میاشتو لپاره وروزل شي.
هر زده کړیالی به د درې میاشتو د دندې زده کولو زده کړه ولري .هغه زده کړیالي چې برنامه پای ته
رسوي هغوی به وړتیا ولري چې د ملکي خدماتو  4یا  5بست (مینځنۍ کچه) ته غوښتنه ورکړي .د
548
 200زده کونکو دوهم پړاو د اکتوبر میاشتې لپاره پالن شوی دی.
د  Promoteمیرمنو رهبرۍ پراختیا ( )WLDبرنامه په پنځه سیمه ییز مرکزونو (د کابل ،هرات،
مزارشریف ،جالل آباد او کندهار ښارونو کې) کې د رهبرۍ برنامه پرمخ وړي USAID .راپور
549
ورکوي چې اوسمهال د  WLDرهبرۍ برنامو څخه  1,000زده کونکي ګټه پورته کوي.
د ښځو حقونو پورې اړوند په  SMAFکې ډیری لنډمهاله محوالت شامل دي ،پشمول د :د میرمنو
سولې او امنیت پلي کولو لپاره د ملي عمل پالن او د مالي چارو پالن د  2015تر پای پورې د تصویب
کیدو اړتیا ،چې پلي کول یې د  2016تر نیمایی پورې پیل شي؛ د عامه سکتور میرمنو لپاره د کاري
چاپیلایر پرمختللي کولو په موخه د ځورونې پرضد مقررات چې باید د  2016تر نیمایی پورې تکثیر
شي؛ او د میرمنو پروړاندې د تاوتریخوالي د تعقیب اختصاصي واحدونه د  2016تر دسمبر پورې په 26
550
والیتونو کې رامینځته شي.
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اقتصادي او ټولنیزه پرمختیا

اقتصادي او ټولنیزه پرمختیا
د  2015سپتمبر تر  30پورې ،د متحده ایاالتو دولت په افغانستان کې د حکومتولۍ ،اقتصادي او ټولنیزې
پرمختیا مالتړ لپاره نږدې  31.8میلیارده ډالر چمتو کړي دي .لدغه فنډونو څخه ډیری یې د نړیوالې
پراختیا لپاره د متحده ایاالتو ادارې ( )USAIDد اقتصادي مالتړ صندوق ( )ESFته مختص شوي دي.
د مدغم او نور دوام لرونکي تخصیصاتو قانون  ،2015د  ESFلپاره اضافي  831.9میلیون ډالر وړاندې
کړي چې پدې سره بشپړ ټولټال  18.6ملیارده ډالرو ته رسیږي .لدغه مقدار څخه 17.1 ،میلیارده ډالر
551
مکلف شوي او  13.5ملیارده ډالر مصرف شوي دي.

مهمې پېښې

پدې ربع کې ډیری پرمختګونه وشو چې کولی شي د اقتصادي او ټولنیزې پراختیا لپاره د افغانستان
وړاندوینې باندې اغیزه وکړي:
•د سپتمبر په  ،5په کابل کې د افغان او نړیوال ډونرانو د استازو د لوړ پوړو چارواکو غونډه
( )SOMترسره شوه ترڅو پالیسیانو په اړه وغږیږي ،د لندن کنفرانس کې په ګوته شوي
اصالحاتو په لور د افغانستان د پرمختګ بیاکتنه وکړي او د مخ په لور الره وټاکي .افغان دولت
ډونرانو ته د ترسره شوي اصالحاتو د پخپله درجه ورکړي پرمختګ یو راپور وړاندې کړ،
او ګډون کونکو د دوه اړخیز حساب ورکولو تازه کاري چوکاټ باندې موافقه وکړه چې دا به د
552
ډونر دوام لرونکي مالتړ لپاره یو اساس وي.
•د پیسو نړیوال صندوق ( )IMFوویل چې لومړني معلومات ښیې افغانستان د جون  2015په
اوږدو کې د کارمندانو تر مدیریت الندې برنامې ( )SMPکمیتې موخې پوره کړي دي ،او پدې
توګه یې د جوړښتي معیارونو پلي کولو کې د پام وړ پرمختګ کړی دی .تردې دمه  IMFدغه
553
موندنې ندي تایید کړي.
•د افغان مالي کال (( 1394 )FYد  2014دسمبر  – 22د  2015دسمبر  )21لومړي اته میاشتو
کې راټول شوي کورني عواید په  FY 1393کې د ورته دورې څخه  %13.3لوړ شوي چې د
554
ټولټال مصرفونو  %39پوښي .مصرفونه د تیر کال ورته دورې په پرتله  %0.2ډیر شوي.
دولت تر دې دمه د کال تازه معلومات ندي خپاره کړي چې له مخې یې د افغانستان پرمختګ د
دې د بودجې اهدافو پروړاندې نظارت شي.
•د افغانستان په اړه د سیمه ییزه اقتصادي همکارۍ شپږم کنفرانس ( )RECCA VIد سپتمبر په
 4–3په کابل کې ترسره شو 555.د  RECCAمخکیني طریقو څخه په وتلو سره ،اصلي هدف یې
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اقتصادي او ټولنیزه پرمختیا

د پانګوونې نوي معاملو اسانه کول و چې اساسا د خصوصي سیکتور لخوا تمویل شوي وي ،د
556
دې پرځای چې د ډونرانو یا د دولت لخوا وي ،او له یو څخه تر درې کلونو موده کې پلي شي.

"شرایط د خصوصي سیکتور پانګوونې ته برابر
ندي چې وکولی شي متنوع او ټیکاو لرونکی اقتصاد
رامینځته کړي ،او تمه نه کیږي چې راتلونکي
څو کلونو کې بدلون ومومي .پرځای یې ،دندې د
امنیت لګښتونو ،مرستندویه پروژو ،د لوی مګر لږ
تولیدي غیر رسمي سیکتور ،او یولړ غیر مشروع
فعالیتونو پشمول د اپیوم کښت ،د پولو څخه قاچاق،
او د کوچنۍ کچې غیرقانون کان کیندنو څخه ترالسه
کیږي".
سرچینه ،GIROA :افغانستان د ځان بسیا په لور .د لومړي مایل د پرمختګ راپور،
 ،9/5/2015مخ .1

افغانستان په  FY 2015کې د مالي روڼتیا په اړه د
بهرنیو چارو وزارت لږترلږه اړتیاو په لور د پام
وړ پرمختګ ندی کړی .د عاید او مصرف معلومات
معتبر ندي؛ افغان بودجه کې دولتي شرکتونو ته ټاکل
او هغوی څخه عاید ندي شامل او د دولتي شرکتونو
حسابونه نه تفتیش کیږي.
سرچینه :د بهرنیو چارو وزارت ،د  2015مالي روڼتیا راپور.9/8/2015 ،

اقتصادي پروفایل

د نړیوال بانک په وینا د امنیت نه شتون په افغانستان کې د خصوصي پانګوونې ترټولو خورا مهم پیژندل
شوی خنډ دی .د امنیت نه شتون بشري پانګې ته زیان رسوي ،د تولیدي اقتصاد فعالیتونه تر اغیزې
الندې راولي ،ټولنیزه بې کراري لوړوي ،لومړني خدماتو ته غیرعادالنه یا غیر مساوي السرسی هڅوي،
او سیاسي بې ثباتي ډیروي 557.تاوتریخوالی ،په بیله بیا د هیواد راتلونکي باندې بې باوري د پانګوونې
خنډ ګرځیدو ته دوام ورکوي ،او لکه څنګه چې تمه کیده د افغانستان اقتصاد په  2015کې وده ونکړه.
نړیوال بانک په کال  2014کې د افغانستان خالص داخلي تولید ( 20.8 )GDPمیلیارده ډالر محاسبه
کړی او د افغانستان واقعي (د پړسوب یا انفالسیون خالص)  GDPد اپیومو په استثنا ،پدې کال کې تر
 %1.9ودې سره چې  21.2میلیارده ډالر به وي ،وړاندوینه کوي .تمه کیږي وده ترمینځنۍ کچې ځنډنې
559
پاتې شي 558.په مقابل کې ،د افغانستان د  FY 1394بودجه د  GDPد  %9ودې وړاندوینه کوي.
افغانستان رکود تجربه کوي ،کوم چې ممکن د نړیوالو ځواکونو کم شوي شتون له امله د تقاضا کمیدو
او د بهرنۍ مرستې د کچو کمیدو پایله وي 560.رکود او ټیټه تقاضا په عموم کې د وزګارۍ المل کیدی
شي 561.نړیوال بانک خبرداری ورکوي چې په کال کې د اټکل له مخې  %2.7نفوس ډیروالي سره او دا
چې  400,000ځوان وګړي هر کال د کار قوې ته ورننوځي ،افغانستان د ودې خورا لوړې درجې ته
562
اړتیا لري که موخه یې په راتلونکي کې د هرکس عوایدو ډیرول وي او د عاید نابرابري کمه کړي.

د افغانستان مالي لرې لید

افغانستان به د وړاندوینې وړ راتلونکي لپاره د ډونر د پام وړ مرستې ته اړتیا ولري 563.نړیوال بانک
پدې ربع کې راپور ورکړی چې امنیتي لګښتونه د ډونرانو لومړني وړاندیونو څخه ډیر شوي .په شیکاګو
کې د ناټو  2012غونډې اټکل کړی و چې په  2015کې به امنیتي لګښتونو په برخه کې د افغانستان
سهم لږترلږه  500میلیون ډالر وي .په هرصورت افغانستان په کال  2013کې  583میلیون ډالر ،په کال
 2014کې  754میلیون ډالر ،او د  )2015( FY 1394په یوازې لومړیو اته میاشتو کې  699میلیون
ډالر مصرف کړل 564.سربیره پردې ،نړیوال بانک وویل چې د ټولنیز خدمت لګښتونه له مالي پلوه ټیکاو
لرونکي ندي ــ مزد او معاشاتو تر دې دمه په  FY 1394کې د افغان مصرفونو  %53مصرف کړي
دي .د تقاعد لګښتونه او د وژل شویو یا ټپي شوي وګړو کورنیو ته تادیات تردې دمه په  FY 1394کې د
565
افغان مصرفونو  %7جوړوي ،او مخ په ډیریدو دي.
نړیوال بانک تمه کوي د  2015عواید په  2014کې د  GDPسهم په توګه  %8.4ډیر شي (شاوخوا
 1.75میلیارده ډالر) ،مګر دا به د  2011د  %11.6څخه خورا ټیټ وي .د اوسني شرایطو پراساس ،او
د مالیه غوره پالیسي او ادارې له الرې ،او د عوایدو کم شوي تشو سره ،نړیوال بانک د  GDPتر %16
پورې د حد اکثر عاید احتمال ښیې ( 3.4میلیارده ډالر) .په هرصورت ،دا به الهم د افغانستان د مصرف
اوسنۍ کچه د  GDPتر  %36پورې ( 7.6میلیارده ډالر) یا د هیواد اوږد مهاله مالي اړتیاوې تمویل کولو
566
لپاره کافي نه وي.
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د  FY 1394عواید او د مصرفونو تازه معلومات

ټولټال راټول شوي داخلي عواید – یو رقم چې د ډونر د بالعوضه مرستو څخه جال دی – د FY 1394
په لومړیو اته میاشتو کې  70.8میلیارده افغانۍ ( 1.1( )AFNمیلیارده ډالر) و ،په  FY 1393کې
د ورته دورې څخه شاوخوا  %13.3لوړ .تر دې دمه په  FY 1394کې کورني عوایدو د افغانستان د
 182.2میلیارده افغانیو ( 2.8میلیارده ډالر) د ټولټال بودجې مصرفونو له نیم څخه لږ ( )%39پوښلي
دي؛ د ډونر مرستو یې پاتې برخه پوښلې ده .د افغان دولت مصرفونه په  FY 1394کې د تیر کال ورته
567
دورې په پرتله تر  402میلیون افغانۍ ( %0.2یا  6.2میلیون ډالر په اوسني ډالرو) لوړ شوي دي.
که څه هم عواید په  FY 1394کې کال په کال ډیر شوي پداسې حال کې چې مصرفونه ورته پاتې
دي ،د  FY 1394په لومړیو اته میاشتو کې د هرې میاشتې لپاره د بودجې د پام وړ تشې په ډکولو کې
یوڅه پرمختګ شتون درلود ،لکه څنګه چې په شکل  3.29کې تشریح شوي دي .نړیوال بانک وویل چې
568
امنیت پورې اړوند لګښتونو او مصرفونو کمول به خورا ستونزمن وي که چیرې امنیت ښه نه شي.
د نړیوال بانک د وړاندوینې مطابق مصرفونه به په  )2016( FY 1395کې د  FY 1393د  %26په
پرتله د  GDPتر  %30پورې لوړیدو ته دوام ورکړي ــ دا ډیر والی به تر ډیره د امنیت ،خدماتو وړاندې
569
کولو ،الزمي زیربنا ،او د حفظ او مراقبت ( )O&Mډیر شوي مصرفونو له امله وي.

په سپتمبر کې د افغان حکومت راپور ورکړ چې د
بودیجې د تعادل لپاره  20فیصده عاید ته اړتیا لري.
دغه ونه شو ،په هرحال رښتینی هدف باید په پام کې
ونیول شي .وروستۍ بودیجې باید په ډیر دقت سره
ترتیب شي ،ځکه چې د سیاست جوړونکو لپاره د
عاید اهداف د اعتبار وړ مدیریت ابزار رامنځته کوي.
سرچینه ،GIROA :افغانستان د ځان بسیا په لور .د لومړي مایل د پرمختګ راپور،
 ،9/5/2015مخ .12
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ﻣﻳﺎﺷﺕ 6

ﻣﻳﺎﺷﺕ 7

ﻣﻳﺎﺷﺕ 8

اقتصادي او ټولنیزه پرمختیا

پدې ربع کې د بودجې موخو پروړاندې د افغانستان پرمختګ سنجول ممکن نه و ځکه چې د مالیه
وزارت ( )MOFد کال د موخو تازه او درست معلومات په عام ډول موجود نه و 570.سربیره پردې،
سیګار د هیواد د دولت په کچه محاسبې سیسټم ،د افغانستان مالي مدیریت معلوماتو سیسټم ( )AFMISته
السرسی نلري.
د متحده ایاالتو کانګرس ته د سیګار د اکتوبر  2014درې میاشتني راپور د متحده ایاالتو د حکومت
ادارو څخه غواړي چې  AFMISته د بشپړ السرسي لپاره  MOFتکثیر کړي .دا به متحده ایاالتو ته
اجازه ورکړي چې د افغان دولت راپورونه وګوري چې په څه شي پیسې مصرفوي او تر کوم حد پورې،
په بیله بیا د بودجې تشې ترڅو د اضطراري فنډونو لپاره غوښتنو ته د متحده ایاالتو ځوابونه غوره درک
کړي 571.لدغه وخت راهیسې لږترلږه جنوري  2015پورې ،د متحده ایاالتو د کابل سفارت د AFMIS
کارولو لپاره د افغانانو اجازه درلوده ،مګر د بهرنیو چارو وزارت وایی چې نشي کولی د روانو "تخنیکي
572
ستونزو" له امله سیسټم ته السرسی ولري.
پدې ربع کې  USAIDاو د متحده ایاالتو د کابل سفارت وړتیا نه درلوده چي د افغان بودجې خپلواک
څارنې ،د عوایدو ځانګړې تشې ،یا د  AFMISمعلوماتو د اعتبار په اړه د معلوماتو لپاره د سیګار
ډیری غوښتنې ځواب کړي .د متحده ایاالتو کابل سفارت وویل چې دغه سفارت د  AFMISراپورونو
لپاره افغان دولت باندې تکیه کوي او د  AFMISخام معلوماتو ته د السرسي ګټې پرته د بشپړ وخت
روزل شوي کارمندانو څخه چې دغه سبسټم وکاروي ،ترپوښتنې الندې راولي .په کابل کې د سفارت
د کارمندانو د شمیر په کمیدو سره ،سفارت وویل چې روښانه نه وه چې ایا کولی شي دغه مقصد لپاره
573
سرچینې وقف کړي که نه.

د  FY 1394کال د بودجې د تشې وړاندوینې

د نړیوال بانک په وینا ،افغان  FY 1394د تیر مالي کال څخه  352میلیون ډالر نا تمویل شوي تشې،
ضعیف نغدي زیرمو او د پام وړ پاتې پورونو سره پیل شو ،پداسې حال کې چې د عوایدو راټولولو
اصالحات په لومړۍ ربع کې په پارلمان کې پاتې دي .په اپریل  2015کې نړیوال بانک خبرداری ورکړ
چې افغانستان د تیر کال  537میلیون ډالرو تشې ته ورته پدې کال کې د بودجې تشو سره مخ کیدی شي
574
(د ډونر مرستې وروسته).
د  FY 1394بودجې د شاوخوا  125.5میلیارده افغانیو کورني عوایدو وړاندوینه کړې ،په FY
 1393کې د راټول شوي عوایدو څخه شاوخوا  %30ډیر ،کوم ته چې نړیوال بانک "هیله مند" وایی پدې
575
خبرتیا سره چې دولت کوچنۍ نغدي زیرمې لري چې لدغو د مخې نباید داخلي عواید درک کړل شي.
په هرصورت IMF ،د  120میلیارده افغانیو هدف ټاکلی و او پدې وروستیو کې یې دغه  114میلیارده
افغانیو ته راټیټ کړ 576.لکه څنګه چې مخکې یادونه شوې ،افغانستان لومړیو اته میاشتو کې 70.8
میلیارده افغانۍ راټولې کړي دي (د پیلي بودجې هدف تر  %56.4پورې او د  IMFتعدیل شوي هدف تر
577
 %62پورې).
د  MOFد نیم کال بودجې یوې بیاکتنې شاوخوا  165میلیون ډالرو تشه په ګوته کړې ده ،د ډونر د
بالعوضه مرستو وروسته ،اساسا د پراختیا بودجه کې ،کوم چې لوی پروژې پوښي( .بیا پیښیدونکي
لګښتونه لکه د عامه سیکتور معاشات په عملیاتي بودجه کې شامل کړل شوي دي 578).مالي تشه ډیریدی
شي یا هم کمیدی شي چې په توپیرونو پورې اړه لري پشمول د بودجې د اجرا کولو نرخونه ،د ډونر
ترالسه شوي بالعوضه مرستې ،د ډونر هڅونکي فنډونو لپاره د شرایطو پوره کول ،د عوایدو راټولول،
579
او بدلیدونکي مصرفونه.
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شکل 3.30

ﺩ ﻋﻣﻠﻳﺎﺗﻲ ﺍﻭ ﭘﺭﺍﺧﺗﻳﺎﻳﯽ ﺑﻭﺩﻳﺟﯥ ﻣﺻﺎﺭﻓﻭ ﭘﻪ ﭘﺭﺗﻠﻪ ﺩ ﺍﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎﻥ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻋﻭﺍﻳﺩ ﺍﻭ ﺩ ډﻭﻧﺭﺍﻧﻭ
ﻣﺭﺳﺗﯥ )ﻣﻳﻠﻳﻭﻧﻭﻧﻪ (AFN
350,000
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250,000
)-9ﻣﻳﺎﺷﺗﯥ ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎﻝ(

)-8ﻣﻳﺎﺷﺗﯥ ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎﻝ(

200,000

150,000

100,000

50,000

0

ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻋﻭﺍﻳﺩ

ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎﻝ
1388

ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎﻝ
1390

ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎﻝ
1389
ﺩ ډﻭﻧﺭﺍﻧﻭ ﻣﺭﺳﺗﯥ

ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎﻝ
1391
ﻋﻣﻠﻳﺎﺗﻲ ﺑﻭﺩﻳﺟﻪ

ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎﻝ
1392

ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎﻝ
1393

ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎﻝ
1394

ﭘﺭﺍﺧﺗﻳﺎﻳﯽ ﺑﻭﺩﻳﺟﻪ

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 ،20
 2010ﺳﺭﻩ 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  1394ﻳﻭﺍﺯې ﻟﻭﻣړۍ ﺍﺗﻪ ﻣﻳﺎﺷﺗﯥ ﺩﻱ .ﺩ ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎﻝ  1394ﻋﻣﻠﻳﺎﺗﻲ ﺍﻭ ﭘﺭﺍﺧﺗﻳﺎﻳﯽ ﺑﻭﺩﺟﯥ ﺩ ﻋﺎﻳﺩ
ﺍﻭ ﻣﺻﺭﻑ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺗﺭ  8/30/2015ﭘﻭﺭې ﺩﻱ = AFN .ﺍﻓﻐﺎﻧۍ
ﺳﺭﭼﻳﻧﻪ :ﺩ ﻣﺎﻟﻳﻪ ﻭﺯﺍﺭﺕ ،ﺩ ﺍﺳﺩ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎﻝ " ،1394ﮐﻠﻧﯽ ﻣﺎﻟﻲ ﺭﺍﭘﻭﺭ 3/12/2015 "،1393؛ " ،MOFﺩ  1393ﻣﻠﻲ ﺑﻭﺩﻳﺟﻪ2/28/2015 "،؛ ،MOF
"ﺩ  1393ﻣﻠﻲ ﺑﻭﺩﻳﺟﻪ2/1/2014 "،

مالي تشه ډیره ده .د نړیوال بانک د اکتوبر  2015یوه راپور مالي تشه د  GDPتر شاوخوا %23
(شاوخوا  4.9میلیارده ډالر) پورې وړاندوینه کړې 580.د ډونر مرسته دغه تشه کموي یا حتی ډکوي یې،
لکه څنګه چې په شکل  3.30کې ښودل شوي دي.

د پیسو نړیوال صندوق د کارمندانو نظارت شوې برنامه

د  IMFد کارمندانو نظارت شوی نهه میاشتنی پروګرام ( )SMPد  2015اپریل – دسمبر پورې دی
او د افغانستان د کوچني اقتصاد یا مایکرو اقتصاد پالیسیو پلي کول او د جوړښتي اصالح اجنډا نظارت
کوي IMF .وایی چې لومړني معلومات ښیې افغانستان د  2015جون په اوږدو کې د پروګرام مالي او
پیسو کمیټي موخې پوره کړي دي ،د جوړښتي معیارونو په پلي کولو کې د "پام وړ پرمختګ" سره ،که
څه هم دا پرمختګ د پالن شوي څخه خورا ځنډنی و 581.پرمختګ په میی کې د بریالي  SMPته د پام
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شاخص هدفونه :کمییتي شاخصونه د IMF
پروګرام موخو پوره کولو کې د پرمختګ ارزولو
سره مرستې لپاره کارول کیږي ،پشمول د
اقتصادي چارو چیرې چې معلومات دقیق نه وي.

سرچینه" ،IMF :حقیقت پاڼه ،د  IMFشرط.4/13/2015 "،

د  IMFد کارمندانو نظارت شوي پروګرام د
فعالیت نظارت بیاکتنې

د معیارونو په اړه د  SMPد فعالیت نظارت د
افغانستان پرمختګ بیاکتنې د دوه ازمیښتي نیټو پر
بنسټ دي ـــ جون  21او دسمبر .2015 ،21

 SMPد  IMFکارمندانو ته یو فرصت ورکوي چې
د یوه هیواد د چارواکو سره کار وکړي ترڅو
وګوري چې ایا دوی وړ دي او غواړي چې د IMF
توصیه شوي پروګرام پرمخ وړو لپاره خپلې ژمنې
پرځای کړي او د مثبت الرې ریکارډ رامینځته
کړي .د  SMPبریالی تکمیل کولی شي د ډونر
مرسته وهڅوي او د  IMFکارمندانو ته ډاډ ورکړي
چې ملي چارواکي به د النور رسمي پروګرام
له مخې د هغوی مکلفیتونه پوره کړي لکه د یوه
غزول شوي اعتبار اسانتیا ( )ECFترتیب.
د تیر  ECFسره کوم چې د  2014نومبر کې پای
ته ورسید ،د افغانستان ضعیف سابقه د دې المل
شوه چې د فعالیت له السه وتلي اهدافو ،متغیر او
ځنډیدلي جوړښتي اصالحاتو ،غیر وړاندوینه شوي
شاکونو ،او د پالیسي نا مناسب غبرګون له امله د
پروګرام بیاکتنه وځنډول شي.

وړ خطرونو په اړه د  IMFخبرتیاو سربیره شوی دی ،په بیله بیا افغانان د جون  21ازمیښتي نیټې پورې
د ځینې جوړښتي معیارونو تصویب کولو کې ځنډ کوي .د جون ازمیښتي نیټې لومړۍ بیاکتنه د اګست
لپاره مهالویش شوې وه ،سره د ځینې مداخلتي شاخص موخې بیاکتنې چې د سپتمبر  22لپاره مهالویش
شوې 582.پرځای یې IMF ،دواړه د سپتمبر په  21–8د افغان چارواکو سره غونډو کې ترکیب یا ګډ
کړل 583.د اکتوبر تر  20پورې هیڅ رسمي تازه معلوماتو شتون نه درلود.
د  SMPځنډیدلي مګر پلي شوي معیارونو کې د عوایدو رامینځته کولو اقدامات لکه د سوداګرۍ
رسید ډیر شوي مالیات ،په ګمرکونو کې راټول شوي د سونګ توکو تعارفې ،او د مخابراتو نوې مالیه
(د اکتوبر په  14ولسي جرګې د مخابراتو مالیه رد کړه چې د سپتمبر په  23د ولسمشرۍ فرمان لخوا پلي
شوي و) شامل دي 584.په اګست کې د بانکدارۍ یو نوی قانون هم تصویب شوی او په بې نومې دولتي
بانک کې غیر ترالسه شوي پورونه بیرته ترالسه کولو د څارنې لپاره یو خپلواک مفتش وګومارل شو.
د اسعارو راپور ورکولو په اړه د مقررې تکثیر په موخه معیار تر یوې کچې پلي شوی دی IMF .وویل
چې افغان دولت د دغه ځنډیدلي اقداماتو څخه اغیزه کمولو لپاره الرې په ګوته کړي دي ،مګر توضیحات
586
یې ندي وړاندې کړي IMF 585.افغانستان لپاره د ډونر دوام لرونکي مالتړ باندې تاکید کوي.
 IMFدا هم وویل چې بانکي اصالحات د پالن سره سم تر ډیرې کچې د پرمختګ په حال کې دي.
ټول افغان ضعیف بانکونه په  2015کې د تنفیذ کړنو سره مخ و ،په ځانګړي توګه دوه د زیان سره ،عام
نا پیژندل شوي بانکونو لپاره .لدغو څخه یوه بانک خپله پانګه ډیره کړه او د بهرني تبادلې ښکاره کول
یې کم کړل .بل یوه یې د پنځه کلونو لپاره د فعالیت ستراتیژي چمتو کړه چې د بیاکتنې الندې ده ،د عامل
رییس او کریډیټ افسران یې وګومارل او د اجرایی رییس یا افسر په لټه کې دی .داسې ښکاري چې د
دې بانک د پانګې موخې تر جون پورې پوره شوي وي .عالوه لدې ،یو "خصوصي سیستماتیک بانک"
باندې له سره پانګونه وشوه ،د نوي کابل بانک پیرل تر کار الندې دي ،او د مالي نهادونو لپاره د پیسو
587
مینځلو سره مبارزې مقرراتو مسوده چمتو شوې.

سوداګري

پدې ربع کې د سیګار سره په مرکه کې ،چې د دې راپور برخه  1کې توضیح شوي ،ولسمشر اشرف
غني وویل د افغانستان ترټولو مهمه اقتصادي پانګه پخپله د دې موقعیت د سهیلي او مرکزي آسیا ترمینځ
د سوداګرۍ لپاره د مرکز په توګه .نړیوال بانک وویل پداسې حال کې چې د سیمه ایز اقتصاد ادغام د
هیواد اقتصادي پرمختګ کې خورا مهم رول لوبولی شي ،د دې طرحې بیروني فاکتورونو پورې تړلي
588
دي ،د وړاندوینې وړ ندی ،او وخت ،سمو فعالیتونو او بیروني مالتړ ته اړتیا لري.
د مثال په توګه USAID ،وویل د پاکستان – افغانستان – تاجکستان د ټرانزیټ سوداګرۍ تړون
( )PATTTAخبرې د سپتمبر له  20نیټې راهیسې په ټپه والړې دي ،تر ډیره کچه په ځانګړي توګه
د واګه بندر خالصولو لپاره د پاکستان لیوالتیا نه درلودل ترڅو د افغانستان ،هند او د سهیلي آسیا نورو
هیوادونو ترمینځ سوداګري پیل شي .د واګه له الرې السرسي پرته ،افغانستان نه غواړي دغه تړون
نهایی شي .افغانستان غواړي د  PATTTAپر بنسټ ډیری شرایط د افغانستان – پاکستان ټرانزیټ
سوداګري تړون ته ولیږدوي ،مګر پاکستان یې ردوي .پداسې حال کې چې متحده ایاالت پدې کار کوي

سرچینه :خزانه ،د سیګار د معلوماتو غوښتنو ته ځوابونه3/27/2015 ،
او 6/25/2015؛  ،IMFمطبوعاتي اعالمیه لمبر  ،15/247د IMF
اداري رییس د افغانستان اسالمي جمهوریت لپاره د کارمندانو نظارت
شوی پروګرام تصویب کړ6/2/2015 ،؛  ،IMFد افغانستان اسالمي
جمهوریت ،د کارمندانو نظارت شوی پروګرام ،5/7/2015 ،مخونه ،5
13؛ " ،IMFحقیقت پاڼه ،د  IMFشرط.4/13/2015 "،
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چې د دواړه هیوادونو ترمینځ سوداګري پرمختګ وکړي ،افغانستان د ترکمنستان او ایران سره پوټانشیل
589
معاملو لپاره هڅې کوي.
د خپلو اصالحاتو د دریځ په اړه د افغانستان دولت د پرمختګ راپور وایی د افغانستان د سوداګرۍ
بیالنس ــ منفي  8میلیارده ډالر (د  )%38 GDPپه  2014کې ــ ټیکاو لرونکی ندی ،او یوه داسې
چاپیلایر لپاره سمدستي اړتیا په ګوته کوي چې کورنۍ او بهرنۍ پانګوونه هڅوي .افغان دولت تکل کړی
د ویزې پروسه اسانه کړي او د "صادراتو مخه نیولو پرځای یې د ګړندي کولو" لپاره د الرو په ګوته
کولو لپاره کار کوي .دولت غواړي د پولو څخه تیریدونکي ځایونو شمیر لوړ کړي ،د سوداګرۍ او
590
ټرانزیټ تړونونو پرمختللي کولو لپاره وچ بندرونه رامینځته کوي ،او د ګمرکونو همکاري ډیروي.

د صادراتو او وارداتو معلومات

که څه هم افغانستان په منظم ډول د سوداګرۍ لوی تشې سره مخ دی ،د ډونر مرستو وکولی شو د هیواد
سره په  2014کي د  GDOتر  %6.1اوسني حساب مثبت بیالنس ساتلو کې مرسته وکړي .لدې پرته،
 IMFاټکل کوي چې افغانستان به د خپل  GDPتر  %36سره مساوي – شاوخوا  7.3میلیارده ډالر د
591
جاري حساب تشه ولري.
د  IMFاټکلونو له مخې ،د  2014–2012په جریان کې ،افغانستان په کال کې د شاوخوا  3.3څخه
تر  4میلیارده ډالرو په ارزښت توکي او خدمات صادر کړي دي ،د غیر مشروع تریاکو پرته 592.نړیوال
بانک وویل افغانستان خورا لږ مقدار تولیدات صادروي او یوازې څو سوداګریز ملګري یا شریکان
لري ،چې د عوایدو لپاره یې په یو څو توکو پورې تر لویه کچه وابسته کوي ،او په پایله کې بې ثباته
قیمتونو او د سوداګرۍ شاکونو ته النور زیان رسونکی کوي 593.لدې چې د توکو صادرات د ټولټال
صادراتو یوازې شاوخوا  %20وړاندې کوي – د خدماتو اړوند صادرات  %80جوړوي – د USAID
594
په وینا ،بدلون یې لږ د پام وړ دی.
 IMFد افغانستان د  2014وارداتو د توکو او خدماتو په ګډون له  10.6میلیارده ډالرو څخه ډیر اټکل
کړي ،چې له  8میلیارده څخه ډیر یې د ډونر رسمي مرستو لخوا تادیه شوي دي 595.نړیوال بانک وویل
ټیټ مصرف او د سوداګرۍ ډاډ د وارداتو تر  %20ټیټې تقاضا المل شوي .مګر بانک دا اټکل هم کوي
چې په رسمي وارداتو کې ډیری کمښت شاید د ضعیف ثبت او ډیر شوي قاچاق له امله وي ،ځکه چې
باور شتون لري د افغانستان ټولې سوداګرۍ تر  %20–15پورې نا ثبت شوي او قاچاق دي .که څه هم
د سوداګرۍ تشه له  2012راهیسې محدود شوې ،خو الهم لوی پاتې ده او په بشپړ ډول د ډونر مرستې
596
سره تمویلیږي.

د افغانستان د سوداګرۍ او عاید پروژه

د  USAIDد  77.8میلیون ډالرو د افغانستان د سوداګرۍ او عاید څلور کلنه پروژه ( )ATARد
سوداګرۍ اسانولو پروګرام دی چې د ( )1سوداګرۍ ازادولو پالیسي ته وده ورکولو ،پشمول د سوداګرۍ
نړیوال سازمان ( )WTOته د افغانستان السرسي لپاره مالتړ؛ ( )2د افغانستان ګمرکي نهادونو او کړنو
عصري کولو سره د عاید رامینځته کولو لپاره د افغانستان وړتیا لوړولو او جاري کولو؛ او ( )3د دوه
597
اړخیز او څو اړخیز سوداګرۍ تړونونو اسانولو لپاره ډیزاین شوې.
پدې ربع کې د افغانستان د ګمرکونو ریاست ( )ACDاو مرکزي بانک د کابل نړیوال هوایی ډګر
او د کابل ځمکني ګمرکونو کې یوه سیاره برنامه په الره واچوله چې له مخې یې د هر سوداګریز بانک
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د افغانستان مهم مشروع صادرات غالۍ او وچې
میوې دي ،چې دا د ټولو مشروع صادراتو %49
جوړوي.
سرچینه :نړیوال بانک ،د افغانستان د اقتصاد تازه معلومات ،اپریل ،2015
مخونه .16–15

اقتصادي او ټولنیزه پرمختیا

څخه د ګمرک مالیات په الکترونیکي توګه تادیه کیدی شي USAID .وویل چې په فیسونو کې له 2
میلیونه ډالرو څخه ډیر د دغه اي – تادیه یا الکترونیکي تادیه له الرې په لیکه شوي ،چې دغه اداره تمه
کوي دا سیسټم ټولو لوی ګمرګاتو ته وغزول شي .سربیره پردې ،د ګمرکونو د اجابت د  ATARمالتړ
شوې ستراتیژي ،چې مسلکي معیارونه ،داخلي تفتیشونه ،او د تنفیذ مقررات او کړنالرې ،ترالسه شوی
مالتړ لري؛ په  ACDکې د فساد سره مبارزې یوه د اړیکې لیکه فعاله شوې ده؛ او  ATARد سوداګرۍ
او صنایع وزارت سره مرسته وکړه او ولسمشر غني ته یې  WTOته د افغانستان د السرسي لپاره
598
لنډیز ولیږه.

د افغانستان په اړه د سیمه ایز اقتصاد همکارۍ کنفرانس VI

د افغانستان په اړه د سیمه ایز اقتصاد همکارۍ شپږم کنفرانس ( )RECCA VIپه سپتمبر  4–3په کابل
کې ترسره شو 599.د مخکیني  RECCAsڅخه په وتلو سره ،چیرې چې د پراختیا الرې د افغان –
متمرکز بریښیدې ،لومړنۍ موخه یې د نوي سیمه ایز پانګوونې معاملو اسانول و چې اساسآ د خصوصي
سیکتور لخوا تمویل شوي وي ،پرځای د دې چې د ډونر یا د دولت لخوا وي ،او دا له یو څخه تر درې
کالو موده کې پلي کیدی شي .د مخکینیو ناستو د تشو په ګوته کولو لپاره RECCA VI ،ټولو پروژو ته
د اقتصادي اغیزې ارزونې وراضافه کړې ،پشمول د تخنیکي وړاندوینو چې د  GDPودې څخه هاخوا
دي؛ د عملي کیدو وړ ،لومړیتوب پانګوونې پروژو یو محدود لست؛ او د پروژې د پلي کولو یوه مرحله
600
چې د کنفرانس وروسته پیل شوې.

بانکداري او مالي چارې

"د بانکي سیکتور پیاوړي کول او د
بانکونو نظارت کې قوي ظرفیت به
د افغانستان اقتصادي پوتانشیل باندې
باور لوړ کړي".
سرچینه :خزانه ،د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.9/24/2015 ،

 IMFراپور ورکړی چې د  2014پیل کې ضعیفه حکومتولي او د قانون پلي کول د ځینې افغان بانکونو
د مالي اوضاع خرابیدو المل شوي .د  IMFله نظره ،د افغانستان له  15بانکونو څخه اته یې "ضعیف"
ارزول شوي او دوه نور یې مشهور ندي – چې د زیان سره مخ دي 601.د  IMFپه وینا ،پداسې حال کې
چې یو بانکي قانون په اګست کې تصویب شوی و او نور د سمون فعالیتونه هم په الره کې دي ،د سمون
دغه فعالیتونو اغیزه یوځای په سیکتور کې د ټیټ باور سره د دې المل شوې چې په  2015کې د پیسو
وده راکمه شي .سربیره پردې ،خورا ډیرې کډوالۍ او بې ثباتۍ د بهرني تبادلې لپاره غوښتنه ډیره کړې،
602
چې دا د افغانستان پیسو باندې فشار اچوي او د مالي زیرمې یا ریزرف زیانونو المل کیږي.
د نړیوال بانک د محاسبو مطابق ،د بانکي سیکتور د سپما وده په  2013کې د  %5.9او په 2012
کې د  %15.8په پرتله په  2014کې تر  %2.8ځنډنې شوې .په ورته توګه ،خصوصي سیکتور ته پور
ورکول په  2014کې  %7.3ته رالویدلي وروسته لدې چې په  2013کې  %7.6ته لوړ شوي و .نړیوال
بانک وایی چې دغه وضعیت په ګوته کوي چې خصوصي پانګوونه دریدلې او په  2010کې د کابل
603
بانک ناورین راپدیخوا د بانکونو سره د مخالفت خطر ډیریدل منعکس کوي.
604
د افغانستان بې وزله وګړي رسمي مالي نهادونو ته محدود السرسی لري .د افغانستان نفوس له
 %10څخه لږ بانکونه کاروي 605،چې تر ډیره د نغدو پیسو ساتلو ته ترجیح ورکوي .د آسیا پراختیایی
بانک ( )ADBوویل دا د کابل بانک خورا لوی ناکامۍ راهیسې د بانکونو دوام لرونکې بې باوري او
د بانکي سیکتور ضعیف فعالیت په ګوته کوي ADB 606.د لویانو د بانکي حسابونو په تناسب سره د

168

د افغانستان د بیارغونې لپاره I

ځانګړی عمومي مفتش

اقتصادي او ټولنیزه پرمختیا

آسیا  26پرمختګ په حال کې هیوادونو په لړ کې افغانستان ته د 25ام درجه ورکړې .افغانستان په هر
 100,000وګړو کې له پنځه څخه لږ د اوتومات صرافۍ ماشینونه لري ،چې پدې سره دا هیواد د آسیا د
607
پرمختګ په حال کې  33هیوادونو کې ترټولو ټیټه درجه لري.
د مالي لیږدونو شاوخوا  %90د حواله غیر رسمي سیسټم له الرې ترسره کیږي .د بهرنیو چارو
وزارت راپور ورکړی چې د حواله او رسمي بانکي سیسټمونو ترمینځ تقسیم شتون نلري ــ حواله داران
بانکي حسابونه لري او د بانکي لیږدونو سیسټمونه کاروي ،پداسې حال کې چې بانکونه هم کله کله په
608
افغانستان کې لرې پرتو سیمو ته د فنډونو لیږلو لپاره حواله سیسټم کاروي.

د متحده ایاالتو د خزانې مرسته

پدې ربع کې ،د متحده ایاالتو د خزانې د تخنیکي مرستې دفتر ( )OTAد افغانستان د  MOFلپاره د
تخنیکي مرستې رامینځته کولو او ظرفیت جوړولو پروګرامونو لپاره خپل د  2015د مارچ  23نیټې
تړون پلي کولو ته دوام ورکړ 609.د  OTAمرسته به په لومړنۍ توګه د ملي لومړیتوب موخو پراخولو
او نظارت کولو لپاره د طرحې له مخې الرښود درلودونکې وي ،په ګډه د وزارتي بودجو؛ څو کلونو
بودجو؛ د پراختیا او عملیاتي بودجې د ادغام پالن کولو پروسو؛ او د بودجې جوړولو او اجرا کولو ته
610
وده ورکولو سره یوځای.
په  2015کې تر دې دمه OTA ،کابل ته دوه ماموریتونه ترسره کړي دي (فبروري او میی) ترڅو د
بودجې او خزانې مدیریت لپاره همکاري او د ظرفیت جوړولو په اړه خبرې وکړي؛ نور دوه ماموریتونه
(فبروري او مارچ) د اقتصادي جرمونو په اړه و .د جوالی لپاره یو بل مهالویش شوی ماموریت د
احتمال له مخې د بهرنیو چارو وزارت د نړیوال تریاکو او قانون تنفیذ چارو بیورو څخه د په تمه تمویل
له امله وځنډول شو .د بانکي څارنې پیاوړي کولو او د بانکي ستونزو حلولو لپاره د ارزونې یو پیلي
ماموریت په سپتمبر کې ترسره شو او د برنامې لپاره به تعقیبي وړاندیزونه رامینځته کړي .د عاید
رامینځته کولو او مدیریت په اړه یو مهالویش شوی ماموریت د امنیتي شرایطو له امله تر جنوري پورې
611
وځنډول شو.
 OTAوویل په افغانستان کې د امنیت له امله د سفر محدودیتونه د النور پیاوړي شتون رامینځته کولو
کې خورا لوی خنډ دی ،چې له امله یې د اصالحاتو پلي کول تر ډیره کچه افغان دولت او نورو ډونرانو
پورې اړوند کیږي OTA .دا هم وویل چې په  FY 2016کې د افغان چارواکو سره د النور قوي ښکیلتیا
612
لپاره اضافي تمویل ته اړتیا ده.

د کابل بانک د غال حساب ورکول

د ولسمشرۍ فرمان ،د څار ځانګړې کمیټې او د کابل بانک غال لپاره مسؤل نفرو ګرم ګڼلو کې د "قاطع
عمل" کولو لپاره د ولسمشر ادعا سربیره د بانک پخوانی اجرایوي رییس خلیل هللا فیروزي د هغه د
 10کالو محکومیت یوازې یو څه برخې په زندان کې تیرولو وروسته د افغان دولت لوړ رتبه چارواکو
په امر پدې ربع کې د زندان څخه خوشې شو 613.دا کار په ظاهر کې د دې لپاره ترسره شوی و چې هغه
ته وړتیا ورکړي په النور اسانۍ سره دولت ته پانګې او ملکیتونه جاري کړي او ولیږدوي ترڅو د خپلو
پورونو ورکولو کې یې مرستندویه وي .د کابل بانک د پورونو بیرته ترالسه کولو کې د راپورونو له
مخې پدې ربع کې د فیروزي څخه  500,000ډالر ترالسه شوي دي .تر دې دمه ،فیروزي بیرته شاوخوا
 8میلیون ډالر ورکړي یا د محکمې د پریکړه شوي  333.8میلیون ډالرو شاوخوا  ،%2چې پدې کې د
اختالس مقدارونه ،سود او جریمې شامل دي .د بانک مخکیني رییس شیرخان فرنود شاوخوا  61میلیون
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په  2010کې د کابل بانک نږدې راپرزیدو وروسته،
 MOFمرکزي بانک ته د اته کالو ،د  825میلیون
ډالرو سند ورکړ ترڅو د دغه بانک لخوا پوښل شوي
زیانونه جبران کړي .د دولت لخوا بیا تادیه کول ،کوم
چې ځینې وختونه د کابل بانک بیرته ترالسه شوي
پانګو وصولي پکې شامل وي ،د بودجې تخصیصاتو
له الرې په درې میاشتو کې ترسره کیږي .پارلمان
بې له کوم تناقض څخه دغه بیا تادیه کولو اجازه نده
ورکړئ ،پداسې حال کې چې مجاز تادیات د پورونو
په حالت کې پاتې دي .له  2013راهیسې هیڅ تادیات
داسې ښکاري چې نه وي شوي او هیڅ کوم په
 FY 1394کې ندي تمویل شوي.
سرچینه ،IMF :د افغانستان اسالمي جمهوریت ،د اقتصادي او مالي پالیسیو
یادداشت ،11/1/2011 ،مخ 9؛ خزانه ،د سیګار د معلوماتو غوښتنو ته ځواب،
 6/25/2015او .9/24/2015

ډالر بیرته ورکړي دي ،یا د هغه د مکلفیت  571.6میلیون ډالرو له  %10څخه یو څه ډیر 614.فرنود او
فیروزي د  36افرادو او شرکتونو څخه دوه نفر دي څوک چې د شاوخوا  1میلیارد ډالرو غال کې محکوم
615
شوي چې له امله یې بانک په  2010کې نږدې راپرزیدو سره مخ شوی و.
پدې ربع کې ،د کابل بانک د پورونو نوی ترالسه کونکی وروسته له هغه وګومارل شو چې په
جون کې د کابل بانک د تصفیه کولو کمیټې رییس او معاون د یوه مستعار پور وړي څخه د جوړ جاړي
تادیې پروسس کولو لپاره د  100,000ډالرو رشوت اخیستلو په لړ کې ونیول شول 616.د کابل بانک د
پورونو تصفیه کولو کمیټه په مارچ  2015کې د کابل بانک قضیې حل کولو کې مرستې او کتنې لپاره د
617
ولسمشرۍ فرمان لخوا رامینځته شوې وه.
د  2015جون په  22ولسمشر غني پور وړو ته د یوې اونۍ نیټه وټاکله چې په ترڅ کې باید خپل
حسابونه پاک کړي او یا به د تعقیب لپاره لوی څارنوالۍ ( )AGOته وروپیژندل شي او د هیواد څخه
وتلو باندې به یې بندیز ولګول شي 618.پدې ربع کې  DOJخبر شو چې  AGOد کابل بانک لومړي 14
پور وړي لست کړي چا جې د رسمي لست له مخې د دوی حسابونه ندي تصفیه کړي ،که څه هم داسې
619
انګیرل کیږي چې دوی نور د هیواد دننه ژوند نه کوي.

د نغدې او پانګې بیرته ترالسه کولو کې توپیرونه

د کابل بانک د پورونو بیرته ترالسه کولو مقام د متحده ایاالتو عدلیه وزارت ( )DOJته خبر ورکړ چې
ټولټال بیرته ترالسه شوي پورونه د  2015د اګست تر  25پورې  246.2میلیون ډالرو ته رسیږي .پدې
کې نغدي ترالسه کولو ،معاف شوي پورونه ،او ترالسه شوي یا ضبط شوي پانګې شامل دي ،پشمول
د پخواني ولسمشر حامد کرزي ورور محمود کرزي څخه پدې ربع کې د  6میلیون ډالرو بیرته ترالسه
کولو .نور ټولټال  585میلیون ډالر –  635میلیون ډالر نا تادیه شوي پاتې دي 620.د بهرنیو چارو وزارت
621
له مخې بیرته ترالسه شوي پورونه  438میلیون ډالر دي او  549میلیون ډالر الهم پور پاتې دي.
د دوه ادارو اټکلونو ترمینځ دغه لوی توپیر پدې مسله د متحده ایاالتو دولت خورا محدود څآرنه په
ګوته کوي.
د پورونو بیرته ترالسه کونکي مقام وویل چې د نغدو او پانګو بیرته ترالسه کولو کې ترټولو لوی
ننګونه یې په پور وړو د هغوی د پور ورکولو لپاره د ناکافي فشار شتون دی ،ځکه چې ډیری یې سیاسي
اړیکې یا ټلوالۍ لري .د افغانستان د روڼتیا د څار اداره چې د ډونر لخوا مالتړ کیدونکی د مدني ټولنې
خپلواک سازمان دی ،افغان دولت پدې تورونوي چې د پورونو راټولولو لپاره د پیسو بیرته ترالسه کولو
مقام او  AGOسره د هغوی د هڅو مالتړ کولو په برخه کې سیاسي لیوالتیا نلري 622.په هرصورت ،پدې
ربع کې د سیګار سره په مرکه کې ولسمشر غني وویل چې په ناورین کې له السه وتلي عامه پیسو بیرته
ترالسه کولو کې به د هغه دولت "تاریخ جوړ" کړي.

د متحده ایاالتو مرسته

 DOJوویل چې لوی څارنوالي د نړیوال تړونونو پلي کولو په برخه کې د مرستې غوښتونکي ډیری
څارنواالنو لپاره د پیسو مینځلو سره مبارزې ( )AMLروزنې لپاره خورا ډیره اړتیا لري .پدې ربع کې،
 DOJد لوی څارنوالۍ د فساد سره مبارزې ملکي او نظامي واحدونو ته د  AMLروزنه او د افغانستان
623
د تریاکو سره مبارزې واحدونو ته د قضیې څیړلو روزنه ورکړه.

170

د افغانستان د بیارغونې لپاره I

ځانګړی عمومي مفتش

اقتصادي او ټولنیزه پرمختیا

نه خو د متحده ایاالتو کابل سفارت او نه هم  DOJد کابل بانک پانګو بیرته ترالسه کولو او د دوه
اړخیزې قانوني مرستې غوښتلو په موخه خبرو پیلولو په اړه د افغان دولت څخه دیپلوماتیک یادداشتونه
یا نورې رسمي غوښتنې ندي ترالسه کړي DOJ 624.د افغانستان د میی  2015غوښتنه ناقص ګڼي او
د سمون کړنې یې په ګوته کړي دي چې د  DOJد مرسته کولو دمخه ورته اړتیا وه DOJ .وویل دوه
اړخیز قانوني مرستې تړونونه په جنایی تعقیبونو کې خورا حیاتي رول لوبوي ،چې تعقیب کونکي هیواد
ته اجازه ورکوي شواهد او معلومات السته راوړي او غیر لدې به د دغه معلوماتو راټولولو لپاره حقوقي
625
یا قضایی اساس ونلري.

د مشر چارواکو غونډه

د افغان او ډونر ټولنې د مشر چارواکو دوهمه غونډه ( )SOMد سپتمبر په  5په کابل کې ترسره شوه،
ترڅو د پالیسیو په اړه وغږیږي ،په تیر دسمبر کې د لندن کنفرانس کې په ګوته شوي اصالحاتو په لور
د افغان دولت پرمختګ بیاکتنه وکړي او د وړاندې په لور باندې سره موافق شي .افغانستان ژمن دی چې
د عاید نوي اقدامات پلي او نافذ کړي ،یوځای د عامه مالي مدیریت پالن او اړوند مصرف کاري چوکاټ
سره 626.افغانستان د "خپل ځان بسیا درک کولو" د اصالح اجنډا د پخپله درجه ورکړل شوي پرمختګ
627
بیاکتنه خپره کړه کوم چې د  2014دسمبر  4نیټې د لندن ډونر کنفرانس کې وړاندې شوې وه.
د نورو معلوماتو لپاره ،د دې راپور  132مخونه وګورئ.

د ځان بسیا دوه اړخیز حساب ورکونې کاري چوکاټ

 SOMد ټوکیو دوه اړخیز حساب ورکونې تازه کاري چوکاټ کې هم الرښود شو ،چې اوس ورته د
دوه اړخیز حساب ورکونې کاري چوکاټ له الرې د ځان بسیا ( )SMAFویل کیږي ،چې دا به د ډونر
دوام لرونکي مالتړ لپاره اساس وي 628.افغان دولت د کاري چوکاټ له مخې خپلې د اصالحاتو ژمنې له
سره تایید کړي او نړیوالې ټولنې په ټوکیو کې په  2012کې کړي خپلې مالي ژمنې له سره تایید کړي –
 16میلیارده ډالر د  2015اوږدو کې ،او پیاوړی مالتړ د  2017په اوږدو کې ،د تیرې لسیزې تر کچې یا
629
دې ته نږدې.
 SMAFد ډیری عمومي اصولو سره اداره کیږي:
•د وړاندوینې وړ ،د افغان دولت پرمختیا لومړیتوبونو لپاره د ډونر د بودجې مستقیم مالتړ،
د محصول متمرکز ملي برنامو محدود شمیر سره په لیکه
•د افغانستان د ژمنو پوره کولو په اړه د ډونر وړاندوینه شوی شرطي مالتړ
•د فساد له مینځه وړو لپاره روڼ او د حساب ورکولو وړ حکومتولي ،د کفایت او مؤثریت ډاډ
وړاندې کول ،د اوسیدونکو له مخې معیارونو نظارت کولو سره
•د پانګوونې جلبولو ،دندو رامینځته کولو ،او ټیکاو لرونکي اقتصادي ودې لپاره د بازار نهادونو
رامینځته کول
630
•د ودې پرمخ وړو او بې وزلۍ کمولو لپاره سیمه ییزه اقتصادي همکاري
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 SMAFد شپږ متقاطع برخو په اوږدو کې اهداف او شاخصونه هم لري ،پشمول د افغانستان سره
مرسته کولو هڅې ترڅو د عاید راټولول یې ډیرشي او د دولت د عاید رامینځته کولو څانګو کې د فساد
سره مبارزې او پلي کولو هڅو له الرې له مالي پلوه پیاوړی شي؛ د  IMF SMPد رضایت وړ پلي
کول ،د النور رسمي مالي برنامې سره ترڅو مزاکره شي؛ د نوي عامه مالي مدیریت پالن پلي کول؛ او
د بانکي اصالحاتو پلي کول SMAF .دا هم غواړي چې د خصوصي سیکتور پراختیا او پانګوونې پرمخ
وړونکې سوداګرۍ ته جوړ چاپیلایر رامینځته کړي ،پداسې حال کې چې د کرنې ،استخراج او خدماتو
631
سیکتورونو باندې تمرکز کوي چې دغه شیان د افغانستان د اقتصاد شته او قوي پرمخ وړونکي دي.

د متحده ایاالتو اقتصادي او پرمختیا مالتړ ستراتیژیانې

د  2015اګست په  3د متحده ایاالتو او افغان دولتونو د  2015مارچ په  23اعالن شوي د  800میلیون
ډالرو د پراختیا نوې ملګرتیا ( )NDPاداره کولو لپاره تفاهم لیک ( )MOUالسلیک کړ 632.د NDP
موخه د افغان نهادونو سره مرسته کولو له الرې د افغان په ځان بسیا هڅول دي ترڅو درې موخې
ترالسه کړي :مالي ټیکاو ،پرمختللې حکومتولي ،او د بې وزلۍ کمول .دغه برنامه غواړي چې نوموړی
کار د ننګونو پراختیا په موخه د حلونو پلي کولو لپاره افغان دولت سره د پیسو هڅولو له الرې ترسره
کړي چې  40ځانګړي پراختیا پایلو پورې تړلي دي ـــ هر یو یې د  20میلیون ډالرو په ارزښت ــ او
د اړوند شاخصونو له مخې سنجول کیږي USAID .د  NDPتمویل څارنه کوي ،چې د افغانستان
بیارغونې وجهي صندوق ( )ARTFله الرې به مصرف کیږي یا هم د بل ګډ ټاکل شوي میکانیزمونو
633
له الرې.
د سپتمبر په  USAID ،1وویل نوموړې اداره به د پنځه پایلو ترالسه کولو لپاره افغان دولت ته 100
634
میلیون ډالر چمتو کړي:
•د مالي او بانکي زیان لیدنو په ګوته کول ،د عاید په حرکت کې راوړل ،او په مالي سیکتور کې د
څارنې او تنفیذ پیاوړي کول ،د  IMFغیر رسمي  SMPسره د موافقت کولو په واسطه.
•د ملکي هوای چلند مدیریت قرارداد ورکولو په واسطه د ملکي هوای چلند سوداګریز خدماتو
ساتل (په تیره ربع کې ،افغان دولت د دوه کالو لپاره د افغان هوای چلند مدیریت په برخه کې
635
مرستې لپاره د متحده ایاالتو میشته د چمتو والي مدیریت مالتړ انتخاب کړ)
•د پولې څخه تیریدو یا بندر یوه ځای کې د بریښنایی تادیه سیسټم په واسطه د ګمرکي اصالحاتو
له الرې د عاید په حرکت اچول
•د یوې داسې تدارکاتو ملي کمیټې رامینځته کولو سره د تدارکاتو اصالحاتو پلي کول چې په منظم
ډول سره لیدنې کوي
•د میرمنو لپاره د ملي عمل پالن پلي کول چې د ولسمشر لخوا تصویب شوی
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د  USAIDپراختیایی مرسته

د اقتصادي مالتړ فنډ ( )ESFډیری مرسته د  USAIDد پراختیایی برنامو کې ځي .په  2015سپتمبر
کې USAID ،د فعالیت د مدیریت یو تازه پالن ( )PMPخپور کړ ترڅو خپلې د پرمختیا موخې الرښود
کړي او ارزونه یې وکړي ،او د  2018اوږدو پورې خپله د پرمختیا ستراتیژي تشریح کړيPMP .
636
به لږترلږه یوځل په کال کې بیاکتل کیږي او که الزم وي نو تازه معلومات به وراضافه کیږي.
شکل  3.31د سیکتور له مخې د  USAIDمرسته ښیې.

شکل 3.31

ﺩ  2015ﺍګﺳﺕ ﺗﺭ  30ﭘﻭﺭې ﺩ  USAIDﭘﺭﺍﺧﺗﻳﺎﻳﯽ ﻣﺭﺳﺗﻪ ،ﻣﺟﻣﻭﻋﻲ ﻣﺻﺭﻓﻭﻧﻪ
)ﻣﻳﻠﻳﻭﻧﻭﻧﻪ ډﺍﻟﺭ(

ﺯﻳﺭﺑﻧﺎ

3,992

ﺛﺑﺎﺕ

2,338

ﺣﮑﻭﻣﺗﻭﻟﻲ

2,039
1,927

ﮐﺭﻧﻪ
ﻧﺎﻏﻭﺭﻩ ﺷﻭﻱ*

1,059

ﺍﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﻭﺩﻩ

1,022

ﺭﻭﻏﺗﻳﺎ
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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 ځﻭﺍﺏ10/8/2015 ،؛ ﺳﻳګﺎﺭ ،ﺩ ﻧړﻳﻭﺍﻝ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﺣﻠﻳﻝ ،ARTF " ،ﭘﻪ ﻣﺎﻟﻲ ﺣﺎﻟﺕ ﺩ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﻭﻧﮑﻲ ﺭﺍﭘﻭﺭ
ﺩ  2015ﺩ ﺍګﺳﺕ ﺗﺭ  22ﭘﻭﺭې  "،ﭘﻪ  10/17/2015ﺧﭘﻭﺭ ﺷﻭی.

د طبیعي زیرمو پراختیا

نړیوال بانک باور لري چې د افغانستان طبیعي سرچینو پراختیا کولی شي د بهرنۍ مرستې کمیدو
پروړاندې د راتلونکي اقتصادي ودې مالتړ وکړي .په ورته ډول ولسمشر غني د سیګار سره خپله مرکه
کې کان کیندنه د هیواد یو له خورا مهمو اقتصادي پانګونو په توګه یاده کړه .په هرصورت ،تر دې دمه
کان کیندنې د  GDPخورا لږه برخه جوړه کړې 637.د  FY 1394افغان بودجې د کان کیندنې عواید 2
میلیارده افغانۍ په کال کې وړاندوینه کړي ،مګر اصلي رسید لومړیو اته میاشتو کې یوازې شاوخوا 479
میلیون افغانۍ ( )%24و .په تیر کال کې د ورته دورې په پرتله استخراجي عواید شاوخوا  %24کم شوي
دي 638.د زیربنا تمویل لپاره اړتیا ،په قانون او قانون جوړونې کاري چوکاټونو د افغانستان پرمختګ ،او
639
د امنیت لرونکی چاپیلایر لدې سیکتور څخه د پام وړ عوایدو ترالسه کولو لپاره زمینه برابروي.
د کان کیندلو ډیری قراردادونه او داوطلبۍ د کانونو او پټرولیم وزارت ( )MOMPلخوا له سره
ارزول کیږي ځکه چې د نوموړي وزارت وزیر وایی د کرزي اداره کې د قرارداد ورکولو پروسه
کې روڼتیا شتون نه درلود USAID 640.وویل افغان دولت نوموړي سیکتور لپاره سست ،میتودي الره
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"د پوتانشیل استخراجي صنعتونو
خالصول به د قانون جوړونې
چوکاټ کې پرمختګ ته اړتیا ولري
په بیله بیا د الزمي زیربنا لپاره د
تمویل خوندي کول".
سرچینه :نړیوال بانک ،افغانستان :د لیږد څخه راپورته کیدل ،د لوړ پوړو چارواکو
غونډه ،د سپتمبر  ،9/2015 ،2015 ،5–4مخ .16

اقتصادي او ټولنیزه پرمختیا

غوره کوي ترڅو په ځان ډاډه شي چې د داوطلبیو او قراردادونو اداره کولو ظرفیت لري .اوسمهال،
 MOMPد هرډول بیلګې/اساسي کنستلو قراردادونو ورکول ردوي 641.دا ال روښانه نده چې نوموړی
عمل به څنګه په مزاکره شوي مګر تردې دمه نا السلیک شوي قراردادونو باندې اغیزه وکړي ،مګر دا
د پانګونکي النور بې کرارۍ المل کیدی شي.
د متحده ایاالتو او افغان دولتونو او د افغانستان د مدني ټولنې د روڼتیا د څار سازمان څخه استازي
ټول پدې موافق دي چې  MOMPالهم د  2009کال راهیسې د متحده ایاالتو مرستې ترالسه کولو
سربیره د بهرني مالتړ پرته د قراردادونو لټون ،ورکول او اداره کولو لپاره تخنیکي ظرفیت نلري.
داسې ویل کیږي چې د  MOMPلخوا په خپلواک ډول اداره شوي داوطلبۍ ډیری ځله د فساد او درغلۍ
642
ډکې وې.
د یوه لوړ ارزښت لرونکي مثال په توګه ،په لوګر والیت کې د مس عینک د مسو د کان پروژه
په ټپه والړه ده ،حتی که څه هم په  2008کې  MOMPد استخراج حقونو لپاره د چین دولتي شرکت
میټالرجیکل شرکت ( )MCCته د  3میلیارده ډالرو قرارداد ورکړ 643.دا تر یو حد پورې په سیمه کې د
644
کلتوري اثارو ته زیان رسونې دوام لرونکي آرکیوژیک کمولو او د ځمکني ماینونو پاکولو له امله ده.
پدې ربع کې  MOMPاعالن وکړ چې د عینک د ماین پاکولو برنامه به د دې کال تر پای پورې بشپړه
شي 645.پدې سره  MCCغواړي خپلې ژمنې کمې کړي ،پشمول د یو بریښنا کارځای جوړول ،تصفیه
646
خونه او د ریل خط.
پدې ربع کې د کانونو وزارت معین د جواز لرونکي او پرمخ وړونکي سره د عینک قرارداد بیاکتنه
هم پیل کړه MOMP .غواړي چې د  MCCلپاره یو مهالویش جوړ کړي چې پکې د شونتیا اړینه
مطالعه بشپړه کړي ،د کان او اړوند زیربنا ساختماني چارې پیل او مکمل کړي ،او د مسو سوداګریز
تولید پیل کړي MOMP .د شاوخوا چاپیلایر او اغیزمن شوي ټولنو لپاره هم د خورا ډیر محافظت
647
غوښتونکی دی .د سهم دارانو لومړۍ ناسته په جوالی کې ترسره شوه.
د حاجیګک ارزښت لرونکي وسپنې قرارداد ورکولو لپاره د قرارداد خبرې یا مزاکرات د 2011
نومبر کې د قرارداد ورکولو راپدیخوا په ټپه دریدلي 648.نړیوال بانک مخکې راپور ورکړ چې د عینک
او حاجیګک پورې تړلي انرژي زیربنا لپاره شته هیلې له مینځه والړې چې دغه زیربناوې د کان کیندلو
649
پروژې د برخې په توګه باید جوړې شوي وی.
د کابینې نهایی تصویب ته په تمه قراردادونو لیست لپاره ،د متحده ایاالتونو کانګرس لپاره د سیګار د
جنوري  2015دري میاشتني راپور مخ  161وګورئ.

د افغان ثبات لپاره د کان کیندنې پانګونه او پراختیا
 MIDASغواړي د نړیوالو معیارونو سره په مطابقت
کې د افغانستان طبیعي زیرمو څخه ګټه پورته کولو
لپاره د  MOMPاو د اړوند خصوصي سیکتور – نهاد
ظرفیتونه پیاوړي کړي.
سرچینه ،USAID :د افغانستان ټیکاو لپاره د کان کیندلو پانګوونه او پراختیا
( ،)MIDASد پرمختګ میاشتنی راپور ،اګست .9/5/2015 ،2015

پدې ربع کې ،د  USAIDد افغانستان د ټیکاو ( )MIDASلپاره د کان کنستلو پانګوونې او پراختیا
برنامې د جیو –فضایی/او جیو ګرافیک معلوماتو روزنه او د جیوفزیک روزنه د افغان جیولوژیکي
سروی ( )AGSکارمندانو لپاره له سره پیل کړه؛ د  MOMPکارمندانو لپاره یې د کانونو قرارداد
بیاکتنو او مزاکراتو په اړه روزنه وړاندې کړه؛ او د سهم دارانو او پانګوونې تړونونو بیاکتنه یې وکړه،
او د ترکمنستان-افغانستان-پاکستان-هند ( )TAPIپایپ الین پروژې لپاره یې پالن کول او مزاکرات
650
مالتړ کړل.
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جدول 3.24

د  USAIDد استخراجي مرستې برنامې
د پروژې نوم
د شبرغان د ګاز تولید فعالیت ()SGGA
شبرغان ګاز پراختیا پروژه ()SGDP
د افغانستان د پایښت لپاره د کان کیندنې پانګوونه او پراختیا()MIDAS

د پیل نیټه

د پای نیټه

ټولټال اټکل شوی
لګښت (ډالر)

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

7/31/2016
8/31/2016
3/31/2017

$30,440,958
90,000,000
50.096.175

تر  9/30/2015پورې
مجموعي مصرفونه (ډالر)
$23,178,610
0
22.097.148

سرچینه ،USAID :د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب10/8/2015 ،؛  ،USAIDد سیګار ارزونې ته ځواب.10/12/2015 ،

 MIDASبه د کانونو او پټرولیم وزیر بیاکتنې لپاره د کان کنستلو قانون احتمالي تعدیالتو کتالګ
کولو ته دوام ورکيړ .یو وړاندیز شوی بدلون به د سیالۍ پرځای د دوسیه ترتیب غوښتنلیک له مخې د
سپړلو – جواز ورکول رامینځته کړي .بل پروپوزل به د جوازونو شمیر محدود کړي چې  MOMPیې
651
یو شرکت ته ورکولی شي.
د  MIDASاو  USAIDنورې د استخراج مرستندویه برنامې په جدول  3.24کې لیست شوي دي.

هایدروکاربونونه

د تیلو او ګاز زیرمو پرمختیا لپاره د افغانستان هڅې د آمو سیند حوزه او افغان تاجک حوزه باندې چې
دواړه په شمالي افغانستان کې دي ،متمرکز دي 652.افغانستان یوازې د کوچنۍ کچې کار ځایونه لري ــ د
لومړني مرحلې تصفیه خونې چې د خامو تیلو یوازې محدود پټرولیم اجزاوې پروسس کولی شي – او په
لویه کچه د سونګ توکو واردولو پورې تړلی دی 653 .دا هیواد په ورځ کې  10,000ټنه د تیلو تولیدات د
ترکمنستان ،ازبکستان ،روسیه ،پاکستان او ایزان څخه واردوي 654،چې د افغانستان د کلني وارداتو یو پر
655
څلور برخه جوړوي ،یا شاوخوا  1.5میلیارده ډالر.
پدې ربع کې ،طلوع نیوز راپور ورکړ چې د افغان دولت یوې پلټنې وموندل چې د چین ملي پټرولیم
شرکت ( )CNPCد آمو سیند حوزه کې د درې بالکونو څخه د تیلو را ایستلو لپاره د خپل  2011قرارداد
شرایطو څخه سرغړونه کړې ده .دولت  CNPCتورونوي چې د قرارداد له مخې د دغه شرایط د
فعالیتونو شاوخوا ځمکې د پراختیا لپاره کار نه کولو له امله دغه شرکت د دولت  68میلیون ډالر پور
وړی دی ،او هم ناسم را ایستل چې د فساد المل کیږي .د راپورونو له مخې  CNPCتر دې دمه شاوخوا
 627,000بیرله خام تیل را ایستلي دي 656.لدغه تیلو را ایستلو څخه د افغان دولت لخوا ترالسه شوي
حق االمتیاز په اړه هیڅ تازه معلومات موجود نه و .پداسې حال کې چې د امریکا دفاع وزارت ()DOD
د سوداګرۍ او ثبات عملیاتو لپاره کاري ځواک ( )TFBSOد دې قرارداد ورکولو لپاره MOMP
ته تخنیکي مرسته چمتو کړې ،USAID ،څوک چې په افغانستان کې د متحده ایاالتو دولت یوازینۍ
657
استخراجي مرستې برنامه تمویلوي ،پدې کې دخیل نده او دې پروژې په اړه نور معلومات نلري.

د شبرغان برنامې

د نړیوال بانک په وینا ،شبرغان د ارزانه ګازي بریښنا یا قوې لپاره ظرفیت لري چې د ازبکستان
څخه وارد شوي بریښنا سره سیالیزه کیدی شي USAID 658.د شبرغان پروژې مالتړ کوي ترڅو د
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د سیګار تفتیش
د سیګار یوه تفتیش مشخص کړي چې د
 USAIDد  MIDASپروګرام مرستې ته اړ
برخې په ګوته کړي ،د منرال سیکتور
پراختیا لپاره یې ستراتیژي شرح کړې ،او د
 USAIDلخوا د د پانګوونې پوتانشیل برخو
غوره کولو لپاره د معیارونو لړۍ په ګوته
کړې .استخراجي صنعت ته د متحده ایاالتو د
مرستې یو تعقیبي تفتیش روان دی.

اقتصادي او ټولنیزه پرمختیا

د سیګار ځانګړې پروژه
پدې ربع کې د سیګار د ځانګړي پروژو دفتر
د  TFBSOد الندې ګاز کارولو پروژې په خپله
بیاکتنه خپره کړه .کاري ځواک د افغانستان
په شبرغان ښار کې د متراکم طبیعي ګاز
( )CNGآټو موبایل ډکولو سټیشن جوړولو
لپاره نږدې  43میلیون ډالر مصرف کړل.
که څه هم  TFBSOد  CNGډکولو سټیشن
جوړولو کې خپله سمدستي موخه ترالسه
کړه ،په ښکاره دغه نهاد د متحده ایاالتو مالیه
ورکونکو خورا ډیر مصرف باندې دغه کار
وکړ .عالوه لدې ،داسې هیڅ نښې شتون نلري
چې  TFBSOد سټیشن پراخه موخو ترالسه
کولو شونتیا مالحظه کړي وي یا د جوړولو
کار د پیل کولو دمخه د پروژې بریالیتوب
لپاره د پام وړ احتمالي موانع یې په پام کې
نیولي وي .د نورو معلوماتو لپاره ،برخه ،2
مخ  41وګورئ.

افغانستان سره مرسته وکړي چې د دوه میکانیزمونو له الرې د بریښنا تولید لپاره کارول کیدونکي ګاز
سرچینې وپیژني او اداره کړي )1( .د  90میلیون ډالرو د مستقیم بودجې د شبرغان د ګاز پراختیا پروژه
( )SGDPد آمو سیند حوزه کې د څاه ګانو کنستلو او بیا رغولو لپاره او د ګاز راټولولو سیسټم او د ګاز
پروسس کولو کارځای تمویل؛ او ( )2د  35میلیون ډالرو د بودجې پرته د شبرغان ګاز د تولید فعالیت
659
( )SGGAد  MOMPد ظرفیت جوړولو او تخنیکي مرستې لپاره.
 USAIDوویل چې د کانونو پټرولیم وزیر د یوه کال تر مودې پورې نه شتون له امله د شبرغان ټول
پروګرام د خپل  2012اصلي مهالویش څخه شاته پاتې دی ،او لدې کبله چې دولت د پټرولیم ادارې ټول
کارمندان بدل کړي .پدې ربع کې د ترکیه د پټرولیم کارپوریشن ( )TPAOد  SGDPکنستلو قراردادي،
د درې ازمیښتي څاه ګانو کنستل مکمل کړل ،که څه هم کار شاوخوا دوه ځله ترسره شوې ترکوم وخت
پورې چې قرارداد تصریح شوی او د څار ننګونو المل کیږي .د کنستلو اصالح شوي مهالویش غوښتنه
کړې چې ټول درې واړه څاه ګانې باید د  2015د سپتمبر تر  25پورې مکمل شي .په تیره ربع کې،
 TPAOد  2015تر دسمبر  31پورې د غزولو غوښتنه وکړه او پدې ربع کې بیا تر د  2016جنوري
اوږدو پورې MOMP .دواړه اصالحات رد کړي او وې ویل چې د اکتوبر  10وروسته ټول کار د
660
محکومیتونو سره مخ دی.

کرنه

کرنه د افغان نفوس لپاره د دندو او معیشت اصلي سرچینې په توګه دوام لري ،چې د  GDPتر شاوخوا
 %25جوړوي ،د کاري ځواک له  %50څخه ډیر یې په دنده مصرف کړی ،او  %75هغه افغانانو باندې
اغیزه لري څوک چې خپل معیشت لپاره کرنیز فعالیتونو پورې تړلي دي USAID 661.باور لري چې
کرنه کولی شي د افغانانو په مشرۍ اقتصادي وده وهڅوي او پیاوړې کړي USAID .پروژو موخه د

جدول 3.25

د  USAIDفعالې کرنیزې برنامې
د پروژې نوم
د افغانستان د کرنې پراختیا پروژه )AAEP-II( II

د پیل نیټه

د پای نیټه

ټولټال اټکل شوی
لګښت (ډالر)

تر  9/30/2015پورې مجموعي
مصرفونه (ډالر)

10/1/2014

9/30/2017

$19,814,702

$5,036,227

د کرنیز اعتبار پراختیا )ACE II( II

6/24/2015

6/23/2018

18.234.849

620.416

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

7/10/2014

7/9/2017

19.999.989

6.924.961

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

11/30/2014

11/29/2015

391.000

265.525

د لوږې د خطر اعالمولو سیسټم شبکه ( )FEWSNETمرحله DIAAEA

12/29/2011

12/28/2016

7.492.739

3.420.553

3/25/2011

12/31/2016

7.824.209

6.436.618

میندي او د پنځه کلنو کم عمر تغذیه او د ماشوم روغتیا ()MUNCH

12/16/2014

12/31/2016

5.000.000

5.000.000

د اوبو لګولو او د خړوب مدیریت برنامه ()IWMP

12/21/2012

12/20/2017

129.963.114

14.923.248

9/14/2015

9/30/2020

3.600.000

0

د افغانستان د کرنیزو تسهیالتوپیاوړي کول ()SAAF

SERVIR

یادونه :د  USAIDځینې لیست شوې برنامې دواړه د بدیل پراختیا او د کرنې پراختیا فنډونه السته راوړي .د بدیل پراختیا پروګرامونو په اړه نورو معلوماتو لپاره د دې راپور په مخ  122کې جدول  3.14وګورئ.
سرچینه ،USAID :د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.10/8/2015 ،
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بزګرانو سره مرسته کول دي ترڅو د نوي ټیکنالوژۍ ،مدیریت کړنو او د لوړ ارزښت لرونکي مهم
کښت له الرې خپل محصول او پلور ډیر کړي ،پداسې حال کې چې د طبیعي سرچینې مدیریت ته وده
662
ورکولو باندې هم تمرکز کوي ،او د اوبو لګولو او وچولو سیستمونه رامینځته کوي یا رغوي یې.
 USAIDراپور ورکړ چې د دې ادارې د کرنیزې سوداګرۍ او تجارت فعالیتونه د کرنې سیکتور
ودې هڅولو ،دندو رامینځته کولو ،د معیشت لوړولو او ځایی اقتصادونو پیاوړي کولو لپاره کار کوي.
عالوه لدې ،د دوه تعقیبي پروژو لپاره پلي کول ،کوم چې مخکې د متحده ایاالتو د کرنې وزارت تر واک
الندې وې – د افغانستان د کرنیزې پراختیا برنامه او د ظرفیت جوړولو او د بدلون مدیریت برنامه –
663
غواړي د کرنې ،اوبو لګولو او مالدارۍ ( )MAILوزارت ظرفیت پیاوړی کړي.
له  2002راهیسې USAID ،د کرنیز تولید ودې ،بازارونو ته د السرسي ډیرولو ،او د اپیومو کښت
ته د بدیل عاید رامینځته کولو لپاره شاوخوا  2.4میلیارد ډالر مکلف کړي دي .د دې درې میاشتني راپور
مخونه  127–121د  USAIDد بدیلې پراختیا برنامو په اړه دي .د  USAIDد کرنې ټولو فعال برنامو
لیست په جدول  3.25کې شتون لري.

د کرنیز اعتبار پراختیا II

د کرنیز اعتبار پراختیا ( ACE) IIپروژه د کرنې ،اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت تر مشرۍ الندې د
کرهنیزې پراختیا فنډ ( )ADFد شرایطو سم د تخنیکي همکارۍ/مشورتي مالتړ یو جز دی .د کرنې،
اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت ته د  USAID-ADFبالعوضه پروژه په ټولو سیمه ییزو اقتصادي
زونونو کې د کوچنۍ او منځنۍ کچې فارمونو او کرنیز تجارت ته د الس رسي لپاره د کرنې اړوند
کریډیټ ته پراختیا ورکوي په ځانګړي ډول د توزیع کوونکو ،تولیدوونکو ،پروسس کوونکو او
صادرونکو په څیر خلکو چې د کرنې د تولیداتو ارزښت لوړوي .د کرنیز اعتبار پراختیا  IIپروژه د
نورو مالي ادارو لکه بانکونو ،د فارمونو زیرمو ،د اجاره کولو شرکتونو او د خوراکي موادو پروسس
کوونکو په هڅولو سره د کرنیزې پراختیا بودیجې ( )ADFمالتړ کوي تر څو د کرنې اړوند مالي
665
مرستو ته دننه شي.
په دغو څلورو میاشتو کې USAID ،د  ACEپه مرسته راپور ورکړ چې  ADFپه عمومي
ډول شاوخوا  60میلیونه ډالره وړاندې کړي دي 21.8 :میلیونه ډالره په شمال کې بزګرانو ته په پور،
 11میلیونه ډالره په مرکزي سیمه کې 14.1 ،میلیونه ډالره په ختیځ کې 4.1 ،میلیونه ډالره په سهیل کې،
666
او  9.6میلیونه ډالره په لودیځ کې.

حیاتي خدمات او پراختیا

له  2002کال راهیسې متحده آیالتونو په افغانستان کې د برښنا زیاتولو ،د سرکونو او پلونو جوړولو او
د روغتیا او ښوونې او روزنې د پراختیا په برخه کې د بیارغونې مالي مرستې کړي دي .دغه برخه
د متحده آیالتونو د فعالیتونو هغه کلیدي پراختیاوې په ګوته کوي چې د حیاتي خدمتونو لکه بریښنا،
ټرانسپورټ ،روغتیا او ښوونې او روزنې په رسولو کې یې د دولت وړتیا لوړه کړې ده.

د بریښنا رسول

افغانستان په نړۍ کې د بریښنا رسونې په تر ټولو ټیټه درجه کې قرار لري چې یوازې  %25افغانان یا
یوازې هغه خلک چې په ښارونو کې ژوند کوي د بریښنا شبکې پورې نښلیدلي دي 667.افغانستان له خپلې
ټولې برښنا څخه شاوخوا  %81بریښنا له نورو هیوادونو څخه واردوي 668.د نړیوال بانک په وینا داسې
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د سیګار ځانګړې پروژه
پدې ربع کې سیګار بیا د تره خیل بریښنا
کارځای کارولو په اړه  USAIDته ولیکل .د
هغه معلوماتو له مخې چې  USAIDد کارځای
په اړه د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته په
ځواب کې ورکړي و ،سیګار وموندل چې د
تره خیل د  335میلیون ډالرو کارځای ،په
ښکاره د کابل د بریښنا یوه "حیاتي برخه" تر
ډیره نا کاره پاتې ده .په حقیقت کې ،د سیګار
څیړنو په ګوته کړل چې د وخت په تیریدو
سره د بریښنا تولید کم شوی .د خپل بشپړ
ظرفیت څخه ټیټ فعالیت سربیره ،نوموړی
کارځای د کابل بریښنا خورا کوچنۍ برخه
جوړوي .د نورو معلوماتو لپاره ،برخه  ،2مخ
 39وګورئ.

اقتصادي او ټولنیزه پرمختیا

تمه کیږي چې ډیر زر به د بریښنا د واردولو کچه نوره هم لوړه شي او دا هم ویل شوي چې برښنا ته
محدود الس رسی د افغانستان لپاره د شخصي سکتور د پراختیا په برخه کې یو تر ټولو ستر خنډ دی.
670
افغانستان به د انرژۍ دغې غوښتنې پوره کولو لپاره سیمه ییزې همکارۍ ته اړتیا ولري.

669

د سیمه ییزې بریښنا نوښتونه

د اګست په 6مه د ترکمنستان ،افغانستان ،پاکستان او هندوستان (ټاپي) نل لیکې مشرتابه پالوي لخوا د
ترکمن ګاز دولتي شرکت د کنسورسیوم مشري لپاره وګمارل شو 671.دغه د  9میلیاردو ډالرو په ارزښت
 1,127میله د طبیعي ګازو نل لیکه به هر کال له ترکمنستان څخه نورو هیوادونو ته تر  33میلیارده
مکعب متره طبیعي ګاز لیږدوي MOMP 672.د افغانستان ساختماني شرکتونو په ټاپي پروژه کې ګډون
673
کولو ته وهڅول چې له مهال ویش سره به یې کار د  2015کال په ډسمبر کې پیل شي.
افغانستان به د افغانستان ،تاجکستان ،کرغزستان او پاکستان ،د مرکزي او سهیلي آسیا ته د بریښنا د
لیږد او سوداګرۍ پروژې ( )CASA-1000له الرې له تاجکستان او کرغزستان څخه د  300میګاواټو
په اندازه د تولیدي ظرفیت بريښنا ترالسه کړي او پاکستان ته د بريښنا رسیدو په بدل کې به د لیږد د فیس
عاید ترالسه کړي .له مهال ویش سره سم ساختماني چارې د  2015کال په سپتمبر کې پیل او په 2018
کال کې پای ته رسیږي 674.د  953میلیونه ډالرو په ارزښت ددغې پروژې مالي لګښت د نړیوال بانک،
د اسالمي پراختیا بانک او د اروپا د پانګونې بانک لخوا ورکول کیږي چې د  CASA-1000منشي ته
675
لومړنی تخنیکي او مالي لګښت د  USAIDلخوا په غاړه اخیستل شوی دی.
د انرژۍ بل سیمه ییز نوښت چې افغانستان پکې شریک دی د ترکمنستان ،ازبکستان ،تاجکستان،
افغانستان او پاکستان ( )TUTAPد لیږد لیکه ده چې پدې کار سره به د افغانستان له الرې له ترکمنستان
څخه پاکستان ته بریښنا رسول کیږي .د  TUTAPمالي لګښت د  ADBاو د  ADBلخوا د افغانستان د
زیربنايي بنسټ بودیجې لخوا ورکول کیږي چې  USAIDهم ورسره همکار دی .له مهال ویش سره سم
676
به دغه کار په  2020کال کې بشپړ شي.

د متحده ایاالتو د بریښنا سیکتور مرسته

 :NEPSکابل او د کابل شمال کې میشته ټولنو ته د
بریښنا ورکولو لپاره د مرکزي آسیا جمهوریتونو
څخه بریښنا واردوي.
 :SEPSد هلمند او کندهار سیمو کې د بریښنا چمتو
کولو لپاره د کجکي بند او د کندهار ښار ډیزل
جنریټرو څخه بریښنا اخلي.

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

له  2002کال راهیسې USAID ،د جنریټرونو ،سب سټیشنونو او د لیږد مزو باندې له  2.2میلیارده
ډالرو څخه ډیر لګښت کړی دی او له دغه سکتور سره یې تخنیکي مرسته کړې ده USAID 677.پدې
باور دی چې اقتصادي پراختیا او د کاري امکاناتو لوړول د افغانستان برښنايي زیربنا په ساتلو او ودې
پورې اړه لري .نوموړې اداره د افغانستان د بریښنا ملي ادارې د افغانستان برښنا شرکت ()DABS
سره مرسته کوي تر څو د پایدارۍ ،مدیریت او تجارتي دوام په ودې سره د برښنا رسول او د عایدو
ترالسه کول زیات کړي 678.په خپل وار سره ،د امریکا دفاع وزارت د قوماندان بیړني غبرګون پروګرام
له الرې د بریښنا په پروژو شاوخوا  292میلیونه ډالره او د افغانستان زیربنايي بودیجې ( )AIFله الرې
تقریبا ً  1.1میلیارد ډالر برابر کړي چې په ګډه د د امریکا دفاع وزارت او بهرنیو چارو وزارت لخوا
679
اداره کیږي.
د افغانستان بریښنا د شمال ختیځ بریښنا سیستم ( )NEPSاو د سهیل ختیځ بریښنا سیستم دی
( )SEPSپه نوم دوه اساسي سیستمونه لري USAID .په دواړو سیستمونو کې د بریښنا رسونې نښلولو
او لوړولو لپاره درې پروژې په الره اچولې دي )1( :د بریښنا د لیږد پراختیا او اتصال ()PTEC
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جدول 3.26

د  USAIDد بریښنا زیربنا فعال پروژې
د پیل نیټه

د پای نیټه

ټولټال اټکل شوی
لګښت (ډالر)

تر  9/30/2015پورې مجموعي
مصرفونه (ډالر)

12/9/2010

11/30/2015

$229,222,002

$227,069,778

د بریښنا د انتقال پراخول او اتصال

1/1/2013

12/31/2018

670.000.000

52.730.385

د افغانستان زیربنا وجهي صندوق سره مرستې

3/7/2013

3/6/2018

113.670.184

105.000.000

4/22/2013

12/31/2015

75.000.000

33.604.487

2/1/2014

1/31/2016

1.789.224

1.439.504

د ګټو اختصاصي تبادله

9/30/2007

9/30/2017

698.555

698.555

د افغان انجینرۍ مالتړ برنامه

11/9/2009

11/8/2016

97.000.000

68.213.502

د  PEERمرستې

7/25/2011

7/24/2016

5.440.647

5.440.647

د پروژې نوم
د کندهار هلمند بریښنا پروژه

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

یادونه :د شبرغان د ګاز تولید فعالیت ( ،)SGGAد شبرغان د ګاز پراختیا پروژه ( ،)SGDPاو د افغانستان ټیکاو لپاره د کان کیندنې پانګوونې او پراختیا ( )MIDASبرنامې ،کومې چې د  USAIDد تمویل لیکې راپور کې د بریښنا یا انرژي سیکتور الندې
کټګوري شوي ،هغه د دې راپور په فرعي برخې پاڼه  175کې د استخراجي سیکتور برنامو کې لیست شوي دي.
سرچینه ،USAID :د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.10/8/2015 ،

پروژه د لیږد مزي جوړول دي چې کابل له کندهار سره نښلوي او د انرژۍ زیربنا پانګونو ساتلو لپاره
د  DABSظرفیت لوړوي؛ ( )2د شبرغان د ګازو د پراختیا پروژه ( )SGDPپه شبرغان کې د ګازو
سرچینې پراخولو او د بریښنا کوټونو جوړولو لپاره د شخصي پانګونې راجلبول؛ او ( )3د کندهار هلمند
بریښنا پروژه ( ،)KHPPچې په کجکي بند کې د دریم توربین او له کندهار سره د کجکي د لیږد سیستم
نښلولو پراخول پکې شامل دي 680.د  USAIDد برښنايي زیربنا د فعالو پروژو لیست په  3.26جدول کې
لیدلی شی.

د کندهار هلمند بریښنا پروژه

د کندهار هلمند بریښنا پروژې موخه په کندهار او هلمند والیتونو کې د بریښنا رسونې او دوام لوړول
دي .ددغې پروژې د  USAIDټول عناصر پرته د تخنیکي مالتړ خدمتونو فرعي عنصر څخه پای ته
رسیدلي چې له مهالویش سره سم به د نومبر په  30مه پای ته ورسیږي .بلیک او ویچ به د افغانستان
بریښنا شرکت سره پدې برخه کې تخنیکي مرسته برابروي تر څو په کجکي بند کې د دریم توربین په
نصبولو سره چې په بریښنا کوټ کې دوهم واحد بلل کیږي اوږدمهاله دوامداره بریښنا زیاته کړي.
د امریکا دفاع وزارت وویل چې د هلمند والیت په شمال کې روان جنګ د تنګي او سنګین تر منځ
د کجکي بند او  SEPSساختماني چارو سیمو کې قراردادیان له ننګونو سره مخ کړي دي .په دغه دریو
میاشتو کې د یاغیانو فعالیتونه به د  611سرک د بندیدو المل شي چې دغه له سنګین څخه کجکي ته ځي
683
چې پدې توګه د ساختماني موادو په رسولو کې ځنډ راځي او ممکن د پروژې په بشپړیدو اغیزه کوي.
684
د توربین د نصب د بشپړیدو نیټه د  ۲۰۱۶کال جواليي اټکل شوې چې  %30کار یې شوی دی.
په وروستیو دریو میاشتو کې ،بلیک او ویچ په دواړو پروژو او د ډیزاین په مهال ویشونو کې د ځنډ
راپور ورکړ 685.که څه هم ،پدې وروستیو کې  USAIDوویل چې ساختماني ډیزاین بشپړ شوی او د
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اقتصادي او ټولنیزه پرمختیا

سهم داران د  DABSعامه پوهاوي کمپاین په اړه کندهار کې په یوه ناسته کې ګډون کوي( .د  USAIDعکس)

 GFAمشورتي شرکت او د افغانستان برښنا شرکت د ساختماني چارو مشورتي مدیریت لخوا تایید شوی
دی؛ میخانیکي ډیزاین  GFAته د کتلو لپاره ورکړل شوی؛ او الکترونیکي ډیزاین به له مهال ویش سره
سم د  2015کال په نومبر کې  GFAته د کتلو لپاره وسپارل شي USAID .وویل چې په ډیزاین کې
ځنډ د پروژې د بشپړیدو په نیټې کومه اغیزه نه ده کړې 686.په دغه درې میاشتني راپور کې سیګار ته د
قراردادیانو لخوا هیڅ تازه معلومات نه دي ورکړل شوي.

د کندهار پلین حل

د کندهار د پل حل الر ( )KBSچې په کندهار ښار کې د ډیزلي برښنا فعالیت او دوام لپاره د تیلو او
تخنیکي مرسته وړاندې کوله خو دا په کجکي بند کې د توربین د نصب کار روان دی دغه تړون د 2015
کال د سپتمبر په  30مه پای ته ورسید 687.د امریکا دفاع وزارت د  AIFله الرې له  2011مالي کار
688
راهیسې په دغه برخه کې شاوخوا  141میلیونه ډالر لګولي دي.
متحده آیالتونه د ډیزلي جنریټرونو اضافي مالي مالتړ ته کوم پالن نه لري .د بهرنیو چارو وزارت او
د امریکا دفاع وزارت وايي چې د افغانستان برښنا شرکت له دوی څخه د اضافي مرستې کومه غوښتنه
نه ده کړې ،او په ځان باور لري چې کولی شي هغه جنریټرونه فعال او لګښت یې ورکړي چې د 2013
کال له دسمبر راهیسې یې په واک کې دي 689.د امریکا دفاع وزارت زیاته کړه چې د افغانستان بریښنا
شرکت کوم چې پالن لري په  2016مالي کال کې جنریټرونو ته د تیلو برابرولو لپاره  4میلیونه ډالره
ځانګړي کړي کولی شي دغه لګښت په غاړه واخلي یا که چیرې اړتیا وي په پیرودونکو بیې لوړې
کړي 690.که څه هم USAID ،سیګار ته وویل ،کله چې د افغانستان برښنا شرکت تیر کال د د امریکا
دفاع وزارت لخوا مرستو پای ته رسیدو وروسته د بیو لوړولو موضوع مطرح کړه ،نوموړی شرکت د
691
کندهار والي او خلکو لخوا د لوړولو بیو نه منلو له نیوکو سره مخ شو.
د بهرنیو چارو وزارت وایی چي د مرستي پر مهال د بریښنا د تیرو بیو په پرتله به په کندهار کې
په بیو کې ځانګړی لوړوالی رامنځته شي او زیاته یې کړه چې د افغانستان بریښنا شرکت په پام کې
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لري چې استعمال ته په کتو سره په بیو کې ښه لوړوالی رامنځته کړي USAID .به د افغانستان بریښنا
شرکت ته د عایدو لوړولو او د لګښت بیاموندنې ستراتیژیو په برخه کې روزنې ته دوام ورکړي خو د
692
بهرنیو چارو وزارت وايي چې افغان دولت باالخره د کندهار د بریښنا رسولو مسؤل دی.

د بریښنا انتقال پراخولو او اتصال برنامه

د متحده آیالتونو په مالي مالتړ د  PTECپروګرام ،له  SEPSسره د  NEPSنښلولو لپاره د کابل او
کندهار تر منځ  320میله د انتقال مزي مالي مالتړ په شمول ،د افغانستان د بریښنا تولید ،انتقال او توزیع
سیستمونو پیاوړي کولو او پراخولو لپاره طرحه شوی وو 693.د  PTECلخوا د افغانستان برښنا شرکت
د سوداګرۍ او ظرفیت جوړونې عناصر موخه لري چې کابل ،مزار شریف ،هرات او جالل آباد کې
د بریښنا د مدیریت سافټ ویرونو څخه په ګټې اخیستنې سره عاید لوړ او د روزنې او مالتړ له الرې
694
تخنیکي او سوداګریز لګښتونه کم کړي.
د  NEPSاو  SEPSنښلوونکي لومړۍ برخې یعنې د ارغندي او غزني تر منځ د انتقال د مزي
او سب سټیشنونو ساختماني چارې پیل شوي ،کوم چې د  USAIDلخوا د بریښنا سکتور پراختیا لپاره
حیاتي ګڼل کیږي USAID .وايي چې تجهیزات د ګمرکاتو له امله په ځنډ راورسیدل او ساختماني
چارې روانې دي خو بیا هم کار مهال ویش ته په کتو سر یوه میاشت ځنډیږي .تراوسه پورې د PTEC
695
قراردادیانو ته ددغه کار لپاره  52.7میلیونه ډالره ورکړل شوي دي.
د دوهمې برخې په مالتړ کې چې له غزني څخه تر کندهار پورې ده ،د  AIFد  2013مالي کال له
بودیجې څخه  179.5میلیونه ډالره بیا پالن شوي او هغې وروسته  USAIDته ورکړل شول کله چې د
امریکا دفاع وزارت د کندهار والیت په دهلې بند کې ساختماني چارې فسخه کړې 696.د  AIFد 2014
مالي کال نور  55میلیون ډالره هم د لیږد په حال کې دي .ددې سربیره ،د آسیا پراختیايي بانک د نورو
 300میلیون ډالرو ژمنه کړې چې د افغانستان د زیربنا بنسټ ( )AITFڅخه ورکول کیږی او PTEC
ته ددې لپاره ورکړل شوې چې ددغې برخې ساختماني چارې لومړیتوب لري .دغه پیسې د مرستې په
توګه د افغانستان برښنا شرکت ته په مستقیمه توګه د هغو دوو پروپوزلونو د وړاندیز لپاره ورکول کیږي
چې ددغې برخې د انتقال مزی او پنځه سب سټیشنونه پرې جوړ کړي .د سب سټیشنونو او د لیږد مزو
697
مزایدې د افغانستان بریښنا شرکت ته د ارزونې لپاره سپارل شوې دي.
د سپتمبر په 8مه ،د افغانستان برښنا شرکت د  USAIDپه مالي مالتړ د سالنګ تونل سب سټیشن
او اړوندې زیربنا ډیزاین او ودانولو لپاره د پروپوزلونو وړاندیز خپور کړی دی چې د  NEPSپراختیا
فرعي عنصر ګڼل کیږي .د نرخ ورکولو آخري نیټه د نومبر 8مه ده او د پروژې بشپړیدو لپاره د 2017
698
کال اکتوبر په پام کې نیول شوی دی.
تر څو چې د  NEPS-SEPSد انتقال مزی بشپړیږي ،د کندهار د بریښنا د تولید ظرفیت او تقاضا
تر منځ د واټن راکمولو په برخه کې د مرستې لپاره  PTECپه بدیل باندې لګښت کوي چې پدې توګه
به د بریښنا خپلواک تولیدونکي د لمر بریښنا کوټونو څخه د افغانستان په بریښنا شرکت باندې بریښنا
پلوري .تمه کیږي چې دغه بریښنا کوټ به د  2016کال تر پای پورې فعال شي او وبه کولی شي چې
له نصب سره سم د  10میګاواټو بریښنا تولیدولو ظرفیت ولري چې په پرتله یې ډیزلي جنریټرونو د
بریجینګ سلوشن په مالي مالتړ په اوسط ډول له  8څخه تر  13میګاواټو پورې بریښنا تولیدوي .په
وروستي راپور کې  USAIDويلي چې د افغانستان بریښنا شرکت د برښنا د پیرودنې تړون او د تعرفې
د بیې لوړول منلي دي او په ډانګو کې د  11.2میله انتقال مزي رغول به شمسي بریښنا کوټ د توزیع له
سب سټیشن سره ونښلوي .د مالیې وزارت د افغانستان بریښنا شرکت ته ددغه کار لپاره  60جریبه ځمکه
700
وسپارله.
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جدول 3.27

د  AIFمالي کال 2014

د  AIFمالي کال 2013

د  AIFمالي کال 2012

د  AIFمالي کال

د  2015سپتمبر تر  23پورې د افغانستان د زیربنا صندوق د بریښنا پروژې
د  AIFپروژه

شرح

(میلیونونه ډالر)

اعالم شوی
مقدار

مکلف شوي مصرف شوي وضعیت

د کندهار د بریښنا وصلولو حل

په کندهار ښار کې د ډیزل جنریټرو لپاره د سونګ توکو او O&M
چمتو کول

$40.5

$39.1

$39.1

 – SEPSد کجکي ډیم لښکر ګاه

د انتقال لینونو ترمیم ،نصب او د بریښنا فرعي سټیشنونو جوړول

130,0

67,0

51,8

د امنیت لګښت ډیریدو له
امله پای ته رسیدلی

د  NEPS – SEPSنښلونکی ،له
ارغندي څخه غزني ته

د انتقال لین او فرعي سټیشن ډیزاین ،جوړول
(د  NEPS-SEPSنښلولو لومړۍ برخه)
USAID: PTEC

101,0

101,0

20,1

د جوړیدو په حال کې

 – NEPSله ارغندي څخه پل علم ته

د انتقال لین او د بریښنا فرعي سټیشنونو ډیزاین ،جوړول

93,7

51,8

12,2

د ډیزاین په حال کې

د کندهار د بریښنا وصلولو حل

تکمیل

په کندهار ښار کې د ډیزل جنریټرو لپاره د سونګ توکو او O&M
چمتو کول

67,0

64,7

64,7

 – SEPSمیوند څخه دورایی جنکشن
ته  -فاز 2

د انتقال لین ډیزاین او جوړول؛ د فرعي سټیشنونو بیاجوړول او رغول

40,0

29,5

3,7

 – NEPSله پلخمري څخه ګردیز
ته – فاز 2

د انتقال لین او د بریښنا فرعي سټیشن ډیزاین ،جوړول

77,5

70,2

37,3

د انتقال لین تر جوړیدو
الندې دی؛ فرعي سټیشن
د ډیزاین په حال کې دی

 – NEPSله چاریکار څخه ګلبهار او
نجراب ته – فاز 3

د انتقال لینونو او د بریښنا فرعي سټیشن ډیزاین او جوړول

42,5

38,8

14,1

د انتقال لین تر جوړیدو
الندې دی؛ فرعي سټیشن
د ډیزاین په حال کې دی

د کندهار بریښنا د وصلولو حل

په کندهار ښار کې د ډیزل جنریټرو لپاره د سونګ توکو او O&M
چمتو کول

37,0

34,0

34,0

تکمیل

 – NEPSله چاریکار څخه ګلبهار او
نجراب ته – فاز 3

د انتقال لینونو او د بریښنا فرعي سټیشن ډیزاین او جوړول

33,0

25,3

13,4

د انتقال لین تر جوړیدو
الندې دی؛ فرعي سټیشن
د ډیزاین په حال کې دی

په تنګي ،سنګین شمال او سهیل کې د فرعي سټیشنونو ډیزاین ،جوړول او
بیارغول

15,0

د سنګین شمال څخه لښکر ګاه ته د انتقال لینونو ډیزاین ،جوړول

60,0

د  SEPSتکمیل – فاز 1

64,6

36,2

تکمیل
د ډیزاین په حال کې

د جوړیدو په حال کې؛
د امنیت ننګونې
د ډیزاین په حال کې

179,5

179,5

0,0

داوطلبۍ ترالسه
شوي؛ د  DABSلخوا
د ارزونې الندې

د  NEPS – SEPSنښلونکی ،له
غزني څخه کندهار ته

د انتقال لینونو او د فرعي سټیشنونو ډیزاین او جوړول د NEPS – SEPS
نښلونکي نهایی فاز.
USAID: PTEC

3,9

2,9

د پلین حل پای ته ورسید؛
 16میلیون ډالر بیا
پروګرام شول

د کندهار د بریښنا وصلولو حل

په کندهار ښار کې د ډیزل جنریټرو لپاره د سونګ توکو او O&M
چمتو کول

20,0

0,0

 USAIDته لیږدول

د  SEPSتکمیل – فاز 2

د انتقال لین ډیزاین ،جوړول ،او د تجهیزاتو نصب او د فرعي
سټیشنونو فعالول

55,0

0,0

0,4

ورکړل شوي قراردادونه

 – NEPSله ګردیز څخه خوست
ته – فاز 4

ډیزاین ،د انتقال لین او فرعي سټیشن جوړول NEPS .ته د DOD
اخري مرسته.

130,0

124,0

یادونه :د  AIFټولې پروژې د افغانستان د اوبو او انرژۍ وزارت ،د افغانستان بریښنا شرکت ( ،)DABSد افغانستان ملي قوې رفاه لخوا ساتنه شي .اعالم شوی مقدار د پروژې اټکل شوی لګښت منعکس کوي .مکلفیتونه او مصرفونه تر  8/31/2015پورې
دي .نور ټول معلومات تر  9/23/2015پورې دي.
سرچینه ،DOD :د سیګار د معلوماتو غوښتنو ته ځوابونه 10/7/2014 ،او 9/28/2015؛  ،USAID، OEGIد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب9/23/2015 ،؛ د متحده ایاالتو سفارت کابل ،USFOR-A/د امریکا متحده ایاالتو د بهرنیو چارو
وزیر ،د امریکا دفاع وزیر ،د مالي کال  2014لپاره د افغانستان زیربنا وجهي صندوق بیا پروګرام کولو تفاهم لیک.5/8/2015 ،
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د افغانستان د زیربنا فنډ پروګرامونه

د افغانستان د زیربنا فنډ پروژې په افغانستان کې د مخالفینو پر وړاندې مبارزې او د اقتصادي پراختیا
موخو مالتړ لپاره پیل شوې .د امریکا دفاع وزارت اوسنی ماموریت د افغانستان امنیتي ځواکونو او
وزارتونو ته د مشورې او مرستې برابرول او همدارنګه د تروریزم پر وړاندې د عملیاتونو ترسره کول
دي خو د افغانستان د زیربنا فنډ پروژې اوس هم لومړیتوب لري او داسې انګیرل کیږي چې له څلورو
څخه تر پنځو میلیونو پورې افغانان ترې ګټه پورته کوي701 .په دغه دوره کې د امریکا دفاع وزارت د
بریښنا پروژې پلي کولو ته پاملرنه وکړه تر څو د افغانستان د زیربنا فنډ د  2011او  2014مالي کال
له پیسو څخه په ګټې اخیستنې سره د  NEPSاو  SEPSبرخې بشپړې کړي ،لکه څنګه چې په 3.27
جدول کې لیدلی شی (د افغانستان زیربنا فنډ  2015مالي کال د هیڅ بودیجې وړاندیز نه دی شوی او نه
702
هم بودیجه ځانګړې شوې ده).
تر څو چې دغه پروژې سر ته رسیږي او دولت ته وسپارل شي د اوبو او انرژۍ وزارت او د
افغانستان بریښنا شرکت به د فعالیت او څارنې لګښت په شمول ددغو پروژو د ترسره کولو مسؤلیت
په غاړه ولري .د امریکا دفاع وزارت کانګرس ته ویلي چې له زیاتو شوو پیرودونکو څخه د زیاتو
عوایدو ترالسه کول او د پیسو راټولولو ظرفیت لوړیدل به د افغانستان زیربنا فنډ په اوږدمهاله ساتنه کې
د افغانستان بریښنا شرکت سره مرسته وکړي 703.د افغانستان بریښنا شرکت پدې وروستیو کې خپل ډیر
فعالیتي لګښتونه په غاړه اخیستي 704خو د سترې اساسي زیربنا لګښتونه تراوسه د ډونرانو لخوا ورکول
کیږي .له سیګار سره د افغانستان بریښنا شرکت په اړه پوښتنې پیدا شوي او وايي چې افغانستان د فعالیت
705
او څارنې لګښت لپاره د اړینو سرچینو له کمښت سره مخ دی.

ټرانسپورټیشن

د افغانستان د ټرانسپورټ زیربنا نه شتون د داخلي تجارت ،بهرني تجارت او اقتصادي ودې مخه نیولې
ده .نړیوال بانک وايي چې د افغانستان د ټرانسپورټ په زیربنا کې نیمګړتیاوې د خدماتو او کرنې په
706
سکتورونو اغیزه کړې ده کوم چې په حقیقت کې د اقتصاد پر مخ بیولو لپاره مخکښ ګڼل کیږي.
همدارنګه یې د معدن د صنعت مخه هم نیولې ده ،چې ددغه صنعت راتلونکي عواید به د افغان دولت
او د نړیوالو ډونرانو ټولنې په نظر په نړیوالو مرستو کې ستر کمښت رامنځته کړي 707.پدغه دوره کې
متحده آیالتونو هڅه وکړه چې د سرکونو جوړولو ،فعالیت او ساتنې په برخه کې د ټول ګټو وزارت
708
ظرفیت لوړ کړي.

سړکونه

متحده آیالتونو د سرکونو رغولو او د فعالیت او څارنې لپاره په مجموعي ډول شاوخوا  2.4میلیارده
ډالر لګولي دي او د فعالیت او څارنې اضافي فعالیتونو لپاره به سږکال تر  5میلیونو پورې نور ډالر هم
ولګوي709 .نړیوال بانک وايي چې تراوسه پورې د افغانستان  %85سړکونه له خراب حالت سره مخ دي
او اکثره سړکونه د موټرو لخوا د کارولو وړ نه دي 710.د  USAIDپه وینا افغانستان اوس مهال د خپلو
سړکونو او لویو الرو ساتنې لپاره کافي بودیجه او تخنیکي ظرفیت نه لري .په تخمیني ډول افغانستان هر
کال د فعالیت او څارنې لپاره  17میلیونه ډالر لګوي او د پروژو لپاره په کال کې له  100میلیونه ډالره
کسر سره مخ دی 711.د  USAIDد سړکونو د رغولو فعالې پروژې او د فعالیت او څارنې پروګرامونه د
ورپسې پاڼې په  3.28جدول کې لیست شوي دي .تر ټولو ستر کار د انجنیرۍ ،د کیفیت ډاډ او لوژستیکي
مالتړ ( )EQUALSدی چې د مهندسۍ ،انجنیرۍ او ساختماني کیفیت ډاډ خدمتونه او د زیربنا پراختیايي
712
پروژو لپاره د مدیریت مالتړ وړاندې کوي.
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د سیګار تفتیش
د سیګار یو روان تفتیش د افغانستان د زیربنا
وجهي صندوق د  FY 2011پروژو تکمیل
کې د بهرنیو چارو وزارت پرمختګ باندې
تمرکز کوي ،د زیربنا نورو لومړیتوبونو
باندې اغیزه او د ترهګرۍ سره د مبارزې
موخې او د ټیکاو ننګوونې.

اقتصادي او ټولنیزه پرمختیا

جدول 3.28

د  USAIDد سړک جوړونې او د حفظ او مراقبت فعال پروګرامونه
د پروژې نوم
د کار چارو وزارت ته تخنیکي مالتړ
له ګردیز څخه خوست ته سړک ،مرحله IV

د پیل نیټه

د پای نیټه

8/3/2014

8/2/2017

ټولټال اټکل شوی
لګښت (ډالر)

تر  9/30/2015پورې مجموعي
مصرفونه (ډالر)

$25,486,058

$6,890,587

6/26/2014

12/31/2015

32.960.265

25.584.057

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

109.191.325

د  USAIDد روغتیا او تعلیم د تسهیالتو جوړولو پروګرام لپاره مالتړ

1/19/2008

12/31/2015

57.160.749

57.160.748

11/30/2014

11/30/2015

5.000.000

49.102

د سالنګ تونل ساتنه (حفظ او مراقبت)

د سړک عاجل O&M

سرچینه ،USAID :د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب10/8/2015 ،؛  ،USAIDد سیګار ارزونې ته ځواب.10/12/2015 ،

کارګران د یوه پل لپاره ستنې جوړوي چې د ګردیز – خوست سړک بیارغولو پروژې برخه ده( .د  USAIDعکس)

د ګردیز خوست سړک بیارغونې مرحله IV

د  233میلیونه ډالرو په ارزښت د څلورو مرحلو  63میله د پخې لویې الرې پروژې سره د خوست او
پکتیا والیتونو د پاکستان او کابل له سترې تجارتي الرې او حلقوي سړک ته الس رسی وموند چې له
کابل ،کندهار او هرات سره نښلیدلی دی 713.پدغه پروژه کې د بهیدنې او کیناستو او پیاده روونو جوړولو
714
لپاره پلونو ،د تیریدو الرو ،د کانالونو ودانول ،ژورو" ،د سیند روزنه" ودانول شامل دي.
د  33میلیونه ډالره مرحله  IVاوس مهال د  USAIDپه مالتړ د سرک جوړولو یوازینۍ پروژه ده.
تیرې درې مرحلې د  55میله سړک په پخولو سره بشپړې شوي دي .د پاتې سړک او پلونو رغول به له
مهال ویش سره سم د  2015کال په دسمبر کې بشپړ شي .د  2015کال د سپتمبر تر 24م پورې25.5 ،
715
میلیونه ډالر لګول شوي دي.
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جدول 3.29

د  USAIDد اقتصادي ودې فعال پروګرامونه
د پیل نیټه

د پای نیټه

ټولټال اټکل شوی
لګښت (ډالر)

2/7/2011

8/5/2016

$108,258,374

$95,956,126

د افغانستان د سوداګرۍ او عوایدو پروژه ()ATAR

11/7/2013

11/6/2017

77.754.267

32.826.032

د افغانستان عامه مالي مدیریت ()APFM

7/27/2015

7/26/2018

22.130.033

0

7/1/2015

6/30/2020

71.571.543

80.819

11/2/2008

11/1/2015

10.637.111

10.084.791

3/9/2015

12/31/2016

535.055

26.205

10/15/2010

10/30/2017

4.030.000

4.030.000

د  AIBد تضمین تړون

9/27/2012

9/27/2020

2.000.000

190.400

 DCAد  FINCA OXUSسره او لومړی مایکروفاینینس بانکونه

9/25/2014

9/24/2020

1.953.875

0

3/1/2014

9/30/2019

10.000.000

1.104.131

9/18/2013

4/3/2016

30.000.000

1.321.456

4/5/2012

4/4/2016

32.647.898

22.992.075

د پروژې نوم
د افغانستان پراختیا کې د پانګوونې لپاره مالي السرسی ()FAIDA

په اقتصاد کې د افغان میرمنو مشري ()AWLE
د مراد خاني بیارغول
د تورکواس ماونټین سمیتسونین نندارتون
د  IFC PIOمرسته – د سوداګرۍ چاپیلایر د اصالح مالتړ

د سوداګرۍ قانون د پراختیا پروګرام
د افغانستان د کاري ځواک پراختیا پروګرام ( )AWDPبودجه کې
د افغانستان د کاري ځواک پراختیا پروګرام ( )AWDPله بودجې پرته
د ای – حکومتولۍ سرچینې مرکز II

تر  9/30/2015پورې مجموعي
مصرفونه (ډالر)

8/28/2013

6/1/2016

3.900.000

30.000

N/A

N/A

50.022

50.022

د تشبثاتو د پراختیا له الرې د افغانستان په جوړونه کې مرسته ()ABADE

10/16/2012

10/16/2016

104.997.656

55.722.201

د  GIROAد عاید راټولولو د ظرفیت پیاوړي کول

11/30/2014

12/30/2018

4.000.000

4.000.000

N/A

N/A

3.750.000

0

د افغانستان له سره برانډ کول

11/2/2015

11/1/2018

4.800.000

0

د افغانستان د پانګوونې اقلیم برنامه

3/27/2015

3/26/2020

13.300.000

0

د موبایالیزینګ سپمونې مطالعه

د سیمه ایزو اوبو مدیریت

سرچینه ،USAID :د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.10/8/2015 ،

اقتصادي وده

نړیوال بانک افغانستان د تجارت کولو  2015په کلنۍ ارزونه کې په 183مه درجه کې راوست او د
کورنیو شرکتونو لپاره د تجارتي قوانینو په برخه کې  189اقتصادي هیواد وبلل شو 716.په  SOMکې
ولسمشر غني وویل چې افغانستان کې د سختو اقتصادي اصالحاتو ته اړتیا لري تر څو رقابتي او په
717
صادراتو والړ اقتصاد رامنځته شي او د ګاونډیو هیوادونو بازار ته الس رسی ومومي.
د  2015کال د سپتمبر تر  30م پورې USAID ،په افغانستان کې د اقتصادي ودې پروګرامونو
لپاره په مجموعي ډول شاوخوا  1میلیارد ډالر لګولي دي 718.روان پروګرامونه په  3.29جدول کې
موندلی شی.

د افغانستان عامه مالی مدیریت

د  22میلیونه ډالرو په ارزښت د  USAIDد افغانستان عامه مالي مدیریت ( )APFMدرې کلن پروګرام
د  2015کال د جواليي په 27مه په الره واچول شو .دا د متحده آیالتونو له هغو اساسي فعالیتونو څخه یو
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دی چې غواړي د کورنیو عوایدو په لوړولو کې د افغان دولت وړتیا په پیاوړي کولو مرسته وکړي ،تر
څو وکولی شي خپل بودیجه اداره او له مالي پلوه ثابت پاتې شي .له دغه پروګرام څخه موخه د عوایدو
تخمین په برخه کې د دولت د ظرفیت لوړول؛ د پیسو په ورکړې ،راټولولو او د بودیجې په لیږد کې
719
لوړوالی او د بودیجې پالن جوړول ،اجراء ،څارنه ،راپور او همغږي ده.

د شرکتونو په پراختیا سره د افغانستان په آبادولو کې مرسته

د  105میلیونو ډالرو په ارزښت د شرکتونو په پراختیا سره د افغانستان په ابادولو کې مرسته
( )ABADEد  USAIDڅلور کلن پروګرام موخه له کوچنیو او منځنیو شرکتونو سره مرسته،
( )SMEsد کاري فرصتونو رامنځته کول ،د پانګونې لوړول ،او د دولتي او خصوصي سکتورونو
اتحادیو ( )PPAsله الرې د کورنیو تولیداتو او خدمتونو د خرڅالو لوړول دي ABADE .درې جزونه
لري :د منل شوو  PPAsتطبیق؛ پیژندنه ،انتخاب او په تخنیکي مرستو او د سوداګریزو مشورو خدمتونو
720
سره د اتحادیو مالتړ؛ او د سوداګرۍ چاپیلایر ښه کولو لپاره له دولت سره کار کول.
د  2015کال له اپریل څخه د جون تر  30مې پورې ،د  3.4میلیونو ډالرو په ارزښت PPAs 23
بشپړې شوي او بندې شوې دي .له هغوی څخه د  400,000ډالرو په ارزښت د تجهیزاتو مرسته شوې؛
او پاتې یې د  SMEsلخوا لګول شوې دي .د  18میلیونو ډالرو په ارزښت اته ویشت نوې PPAs
السلیک شوي چې له هغوی څخه  2.6میلیونه ډالره مرسته د  ABADEلخوا شوې ده .د  2015کال
د اکتوبر تر  3مې پورې ABADE ،د  193.9میلیونه ډالره په ارزښت  183د دولتي او خصوصي
سکتورونو اتحادیې فعالې کړې دي چې په هغې کې د  ABADEونډه  ABADEمیلیونه ډالره وه او د
721
شاوخوا  7په  1تناسب پاتې پانګونه د  SMEsلخوا ترسره شوې ده.
همدارنګه په دغه موده کې ABADE ،د ټکنالوژۍ ،تجهیزاتو ،د تولید پروسس کولو او د هغو
سیستمونو پیژندلو په برخه کې مرسته کړې ده چې د هغوی د پانګونې لپاره اړین دي؛ او همدارنګه
یې په مالي ،عملیاتي ،عمومي مدیریت او د لوړ ارزښت نورو مهارتونو په برخه کې  475کسانو ته
روزنه ورکړې چې له هغوی څخه  66یې ښځې وي؛ او د قالینو صنعت په وده کې یې د خنډونو پیژندلو
نوښت سر ته ورسوه؛ او له ښځینه  SMEsسره یې د سوداګرۍ ثبت او د مالیاتي اړتیاو په برخه کې
722
الرښوونه وکړه.

تعلیم

په تیره دوره کې د پوهنې وزیر بلخي ولسي جرګې ته وویل چې د افغانستان له نیمايي څخه زیات معلمان
اړین مهارتونه نه لري ،د تعلیم عمومي نصاب نامناسب دی ،زده کوونکي د لوست کتابونو ته په وخت
الس رسی نه لري ،او تعلیمي خدمتونه نامتوازن وي 723.په دغه دوره کې ،د فساد په ضد د څارنې او
ارزونې ( )MECګډه خپلواکه کمیټه وايي چې د تدریس د کیفیت لوړولو مخه د استخدام سیستم له خوا
نیول شوې چې دغه کار د فساد سخت زیان اړوي او افغان زده کوونکي تعلیم د بډو او واسطو له امله
سخت اغیزمن شوی دی 724.د پوهنې وزارت د معلمانو په استخدام کې د فساد زیانونو په اړه د MEC
راپور په اړه د ال زیاتو معلوماتو لپاره ،په دغه راپور کې  154پاڼې ته مراجعه وکړئ.

186

د افغانستان د بیارغونې لپاره I

ځانګړی عمومي مفتش

اقتصادي او ټولنیزه پرمختیا

متحده آیالتونه موخه لري چې د ظرفیت لوړولو په واسطه باکیفیته زده کړو ته د افغانانو الس رسی
زیات کړي ،د درسي موادو او د معلمانو پراختیا په برخه کې مرستې برابرې کړي ،په لرې پرتو سیمو
کې ټولنیز ټولګي په الره واچوي او کار ته د افغانانو ښه چمتو کولو لپاره د لوړو زده کړو سیستمونه
زیات او پیاوړي کړي 725.د  2015کال د سپتمبر تر 30م پورې USAID ،په افغانستان کې د تعلیمي
726
پروګرامونو لپاره له  785میلیونو څخه زیات ډالر لګولي دي.

د معارف وزارت معلومات

د تعلیمي مدیریت معلوماتي سیستم ( )EMISله راپور سره سم ،افغانستان په عمومي ډول 15,030
تعلیمي (دولتي) ښوونځي لري چې له هغې جملې څخه  639غیرفعال دي ،او  8.6میلیونه زده کوونکي
لري 727.د شاملو زده کوونکو دغه شمیر د حاضرو او غیرحاضرو زده کوونکو مجموعه ده 728.ځینې
داسې زده کوونکی هم شته چې تر دریو کلونو پورې غیرحاضر دي خو تراوسه د پوهنې وزارت په ډیټا
729
کې ثبت دي ځکه ښايي دوی بیرته ښوونځي ته راستنه شي.
 EMISدا نه ده موندلې چې کوم ښوونځي په کوم وخت کې خالص یا بند دي او نه یې هم د ښوونکو
او زده کوونکو حاضري تعقیب کړې ده .اوس مهال ،دغه ارقام د کومې خپلواکې ادارې لخوا تایید شوي
نه دي MEC 730.وايي چې خیالي ښوونکي یوه اوږدمهاله ستونزه ده او موندل شوې ده چې په ډیرو
731
مواردو کې د زده کوونکو د حاضرۍ پاڼې نه ډکیږي او یا هم جعلي وي.
د پوهنې وزیر بلخي تایید کړې چې ځینې غیرموجود ښوونځي په ناامنو سیمو کې پیسې ترالسه کوي
او د فعالو ښوونځیو په شمیر کې د  EMISمعلومات دقیق نه دي .د پوهنې وزارت د معلومات د کیفیت
په لوړولو کار کوي؛ نوموړي وزارت د معلوماتو د کیفیت لپاره خپله ارزونه پیل کړې او د  EMISد
معلوماتو نمونې تایید لپاره یې د نظارت په موخه دریم لوری استخدام کړی دی 732.د  2015کال په اګست
کې ،په ټولو  34والیتونو کې له  6,000ښوونځیو څخه د دقیقو ارقامو راټولولو لپاره والیتي ټیمونه
وګومارل شول .په سیمه کې کار د سپتمبر په  1پیل شوی او د معلوماتو راټول له مهال ویش سره سم د
733
سپتمبر په  20مه بشپړ شول .د اکتوبر تر  12مې نیټې پورې د ارزونې راپور پای ته نه وو رسیدلی.

د  USAIDبرنامې

 USAIDموخه لري چې له افغانانو سره مرسته وکړي تر څو پوهنې او اړوندو تخنیکي مهارتونو ته
برابر الس رسی ولري .په دغه پروګرام کې به ښوونکو او روزونو ته د روزنې او الرښوونې ،د لوست
734
کتابونو او نورو درسي موادو له الرې د لومړنۍ درجې لوست او د سواد لوړو درجو ته پام وشي.
د افغانستان لپاره په پام کې نیولو موخو کې تعلیمي پروګرامونه د  USAIDپه لومړیتوب کې راځي تر
735
څو د تعلیم کیفیت لوړ ،کاري ځواک پراختیا ومومي او د لوړو زده کړو کیفیت لوړ شي.
736
پروګرامونه په الندې ډول دي:
•اساسي تعلیم ،زده کړه او روزنه ( :)BELTد اساسي تعلیمي پروګرام دایره رامنځته کول
چې موخه یې تعلیم ته الس رسی او کیفیت لوړول دي BELT .د لومړنۍ درجې لوست نوي
ملي پروګرام په شمول یو شمیر فعالیتونه په پام کې نیولی دي .د دوهمې او څلورمې درجې
زده کوونکو د لوست  20میاشتنی د ملي ارزونې ترسره کولو تړون د  2015کال د جواليي په
 27مه ترسره شو .د ارزونې پایلې د لومړني پړاو نوښت لپاره فرصتونه برابرول او د وزارت
ظرفیت ازمولی شي تر څو که چیرې اړتیا وي په ملي کچه دغه نوښت پلی کړي.
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د سیګار تفتیش
د سیګار یو روان تفتیش د افغانستان ابتدایی او
مینځني تعلیم سیسټمونو د کیفیت او السرسي
ډیرولو لپاره د متحده ایاالتو هڅو باندې
تمرکز کوي.

اقتصادي او ټولنیزه پرمختیا

جدول 3.30

د  USAIDفعال تعلیم برنامې
د پروژې نوم
د تعلیم لپاره نړیواله ملګرتیا
د افغانستان امریکایی پوهنتون مالتړ
په افغانستان کې د تعلیم پیاوړي کول ()SEA II

ټولټال اټکل شوی
لګښت (ډالر)

تر  9/30/2015پورې
مجموعي مصرفونه (ډالر)

د پیل نیټه

د پای نیټه

10/11/2012

3/31/2016

$3,108,580

$1,761,682

8/1/2013

7/31/2018

40.000.000

16.493.425

5/19/2014

5/18/2019

29.835.920

5.001.568

د  PROMOTEبورسونه

3/4/2015

3/3/2020

1.247.522

1.247.522

د ټولنې میشته تعلیم کې د زده کړې السته راوړنو او ټولنیزو اغیزو ارزونه

1/1/2014

12/31/2017

7.262.016

1.194.883

د افغانستان د پوهنتون مالتړ او د کاري ځواک پراختیا برنامه

1/1/2014

12/31/2018

91.927.769

17.677.499

9/17/2014

12/31/2019

77.402.457

54.027.000

11/16/2011

12/31/2015

26.996.813

24.436.268

د لوست پیلي درجې سروی

7/27/2015

3/27/2017

12.487.469

0

/BELTد ټولو ماشومانو لوست او پرمختللی السرسی

7/27/2015

3/27/2017

427.585

0

لومړني تعلیم ته د السرسي ډیرول او د جنډر تساوي
ابتدایی تعلیم ،سواد زده کړه ،او تخنیکي – حرفه ای تعلیم ( )BELTدرسي کتابونه

سرچینه ،USAID :د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.10/8/2015 ،

•د افغانستان امریکايي پوهنتون ( :)AUAFپه دغه دوره کې USAID ،د سوداګرۍ او ادارې
په برخه کې ماسټرۍ سندونو ترالسه کولو لپاره د  20افغان ښځینه کارکوونکو لپاره د بورسونو
په موخه د  5.9میلیونو ډالرو په ارزښت تړون السلیک کړ او همدارنګه په جالل آباد کې د
مرکز په پرانیستلو سره به د افغانستان امریکايي پوهنتونو د مسلکي پراختیا په انسټټیوټ کې د
ښځو لپاره د زده کړو بورسونه زیات شي.
•د افغانستان د پوهنتونونو د مالتړ او کاري ځواک د پراختیا پروګرام ( :)USWDPد لوړو
زده کړو وزارت او  11دولتي پوهنتونونو د وړتیا په لوړولو کار کوي تر څو له بازار سره سم
د زده کړو خدمتونه وړاندې کړي .په دغه دوره کې  USWDPد لوړو زده کړو وزارت لپاره
ارشد سالکار په دنده ګومارلی تر څو له وزارت سره په تعلیمي پالن جوړونه او د پروګرام
همغږۍ په برخه کې مرسته وکړي؛ د لوړو زده کړو ملي ستراتیژیک پالن سره تخنیکي
مرسته وکړي؛ د جوزجان پوهنتون هراړخیزه ارزونه سرته ورسوي؛ د هرات پوهنتونو سره د
توافق لیک السلیک کړي؛ او د هرات پوهنتون او پرډیو پوهنتونو تر منځ د همکارۍ تړونونو
مالتړ وکړي.
•ټولنیز تعلیم :په  13والیتونو کې لومړنیو زده کړو الس رسی برابروي .د  2015کال تر سپتمبر
پورې 802 ،ټولنیز تعلیمي ښوونځي او د بیړنۍ زده کړو  56مرکزونه جوړ شوي چې له
 43,000زیات هلکان او نجونې الس رسی ورته ولري.
•د تعلیمي کیفیت د لوړولو پروژه ( USAID :II )EQUIPد نړیوال بانک تر ادارې الندې
د  EQUIP IIپروګرام له الرې د ښوونکو روزنې لپاره مالي مالتړ وړاندې کوي .د متحده
آیالتونو د دولت په همکارۍ له  84,000څخه زیاتو ښوونکو روزنه ترالسه کړې ده .د ښوونکو
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ځانګړی عمومي مفتش

اقتصادي او ټولنیزه پرمختیا
د سیګار تفتیش
روزنې لپاره ټوله بودیجه کارول شوې ده نو لدې کبله په تیرو دوه دورو کې نورو ښوونکو ته
روزنه نه ده ورکړل شوې.
د  USAIDد فعالو تعلیمي پروګرامونو بشپړ لیست په  3.30جدول کې موندلی شئ.

روغتیا

د نړیوال بانک پر وینا افغانستان د  2002څخه راپدیخوا د روغتیا شاخص په برخه کې پرمختګ کړی
دی ،له دې سره بیا هم په نړۍ کې د کوچنیانو خوارځواکي کچه یې لوړه ده او د لږ عاید هیوادونو له
اوسط څخه ټیټ پاتې دی 737.د متحده ایالتو د روغتیایې برخې پروګرام هدف لري چې د  2002څخه
راپدیخوا ساتنې او مرستو سره پرمختګ رامنځته کړي .د عامې روغتیا وزارت ( )MOPHسره د
 USAIDمرستې ظرفیت جوړونه ،روزنه او د کیفیت تضمین شامل دی ،څو د وزارت مدیریت پیاوړی
738
او په ټول افغانستان کې د وړاندې شویو روغتیایي چارو باندې کنټرول ولري.

د  USAIDتمویل

د  2015تر  30سپتمبر پورې د متحده ایالتو لخوا د افغانستان روغتیایي برخې ته د بودیجوي او پرته له
بودیجوي مرستو له  $955میلیون ډالرو څخه ډیر ورکړل شوې دي 739.د روغتیایي چارو وزارت سره
بودیجوي مرستې د روغتیا ساتنې او اړین روغتونونو اساسي چوپړتیاوې رامنځته کوي .له بودیجې پرته
مرستو کې د روغتیایي سیستم پیاوړیدلو ،د خصوصي سکتور بوختول ،د کوچنیانو او میندو مړینې کچه
ټیټول د تبرکلوز اړوند مړینو ټیټول ،د خوارځواکۍ ټیټول ،د نني عصر کورنیو د برنامو اصالح کول او
740
د پولیو دمنځه وړل فعالیتونه شامل دي.

د  USAIDد روغتیا برنامې

 USAIDباور لري چې د روغتیا عامه چارو وزارت مالکیت او توانایي چې د روغتیا د اساسي
چوپړتیاو بستې ( )BPHSاو د روغتونونو اړینو چوپړتیاو بستې ( )EPHSد الرې با کیفیته روغتیایي
چارې وړاندې کړي-په افغانستان کې د روغتیا اساسي چوپړتیاو وړاندې کول – ډیر مهم دي چې د
روغتیا نتیجې پیاوړې شي .د  2015او  2018ترمنځ  USAIDهوډ لري چې د روغتیا چوپړتیاوې،
نتیجې او ښځو او کوچنیانو ته رسیدل ال نور هم پیاوړی کړي 741.د  USAIDروغتیا برنامې فعالیت په
تقریبي ډول  752.2میلیون ډالر لګښت لري او په الندې پاڼه کې په  3.31جدول کې لیست شوي دي.
د روغتیا چارو عامه وزارت د ظرفیت ډیرونې عنوان په توګه پدې ربع کې  USAIDد درملو اړوند
سیستم تقویت ( )SPSد اړینو درملو جوړونې د مهاجرت پروژه تمویل کړې او سازمانونو او دغه راز د
روغتیا عامه چارو وزارت ته جنسونه د فني تخنیک مرستو او سهولتونو سره چمتو کړي SPS .تر 22
742
میاشتو د  2017تر جوالی پورې غزول شوي.
پدې ربع کې د نورو پرمختیاو ترڅنګ  USAIDپه  13والیتونو کې د روغتیا چوپړتیاو تمویل د
روغتیا برنامو د تړون مشارکت ( )PCHد الرې په ټولو  34والیتونو کې د روغتیا فعالیتونو برنامې
چوپړتیاو د ښه کولو سیستم ته تغیر کړي 743.سربیره پردې USAID ،د روغتیا سیکتور چلولو ،د عامه
– خصوصي شراکت مدیریت ،او د روغتیا سرچینو مالي مدیریت پیاوړي کولو لپاره خپله د  MOPHد

د سیګار یو روان تفتیش د افغانستان د روغتیا
پاملرنې خدماتو مالتړ او پرمختګ لپاره
د  USAIDهڅو باندې تمرکز کوي او پدې
تمرکز کوي چې ترکوم حد پورې  USAIDد
خپلو هڅو بشپړه اغیزه ارزولې او تر کوم حد
پورې  USAIDد روغتیا معلوماتو د سمون
ټاکلو لپاره دغه معلومات راټولوي ،تاییدوي
او سره کتنه یې کوي.

د سیګار ځانګړې پروژې
د  2015اګست په  18سیګار  USAIDته
ولیکل ،چې  USAIDته یې ویلي و د PCH
مالتړ شوي روغتیا تسهیالتو کې د یوه لیست
او موقعیتونو لپاره د غوښتنې ځواب ورکړي
( 67-SP-SIGAR 15وګورئ) USAID .پخپل
ځواب کې سیګار ته د  PCHمالتړ شوي 586
روغتیا تسهیالتو تازه لیست ولیږه ،کوم چې
د  641اصلي لیست څخه  55لږ تسهیالت
دي چې سیګار اصال ارزولي و .د تازه لیست
تحلیل کولو وروسته ،سیګار نوي بې نظمۍ
وموندلې چې نوموړې اداره یې اړ ایستلې چې
باور وکړي تازه لیست ممکن غلطیانې ولري.
په یوې اړوند ځانګړې پروژه کې ،سیګار په
هرات والیت کې د  – USAIDمالتړ شوي
روغتیا تسهیالتو د  23سایټ پلټنو پرمخ وړو
وروسته خپلې موندنې وړاندې کړې .د نورو
معلوماتو لپاره ،برخه  ،2مخونه 41–39
وګورئ.

 :BPHSد روغتیا پاملرنې لومړني خدمات وړاندې
کوي ـــ لکه مصؤنیت او د زیږون څخه مخکې
پاملرنه ــ په کوچني او کلیوال روغتیایی کلینیکونو
کې او په افغانستان کې د ټولو لومړني پاملرنې
تسهیالتو لپاره د روغتیا مهم خدمات وړاندې کوي.
 :EPHSد افغانستان روغتیا پاملرنې سیسټم کې د
هرډول روغتون په ګوته شوي روغتیایی خدمات
چې د عمومي خدماتو لړ کې چمتو شي ،کارمندان،
تجهیزات ،د تشخیص خدمات ،او درمل پداسې
حال کې چې د روغتیا راجع کولو سیسټم هڅوي
چې  BPHSد روغتونونو سره مدغم کوي.

سرچینه :سیګار ،په افغانستان کې د روغتیا خدمات :د  USAIDتمویل شوي دوه
نوي روغتونونه ممکن ټیکاو لرونکي نه وي او شته روغتونونه د ځینې مهم روغتیا
موقفونو په برخه کې تشو سره مخ دي ،د تفتیش راپور  ،4/2013 ،9-13مخ .1
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اقتصادي او ټولنیزه پرمختیا

جدول 3.31

د  USAIDد روغتیا فعالې برنامې
د پیل نیټه

د پای نیټه

ټولټال اټکل شوی
لګښت (ډالر)

تر  9/30/2015پورې مجموعي
مصرفونه (ډالر)

8/28/2011

7/10/2017

$34,399,936

$23,339,502

1/1/2015

12/31/2020

15.000.000

230.825

د روغتیا لپاره د ملګرتیا قراردادونه ()PCH

7/20/2008

12/31/2015

259.663.247

228.899.313

د اونۍ وار وسپنې فولیک اسیډ متممات

11/7/2014

12/31/2017

5.610.012

5.408.826

د ناروغیو سمدستي خبرتیا سیسټم ()DEWS Plus

9/30/1996

9/30/2022

32.728.000

9.600.000

د کورنۍ پالن کول او ارزونه

5/16/2015

5/15/2016

634.833

634.833

د روغتیا سیکتور خوځښت ()HSR

9/28/2015

9/27/2020

40.000.000

0

9/9/2013

9/8/2018

5.453.731

1.000.000

9/25/2012

12/31/2015

38.341.106

36.207.450

د مرکزي آسیا جمهوریتونو او افغانستان کې سیمه ایز ټیکاو

9/29/2014

9/29/2016

9.722.000

9.722.000

د ماشومتوب د دستونو یا اسهال مدیریت کولو لپاره د ټولنې السرسي ډیرول،
د زنک ORS ،کارول.

د پروژې نوم
د فارمیسي سیسټمونو پیاوړي کول
د توبرکلوز ننګول

د دیموګرافیک (ټولنپېژندنې) او د روغتیا سروی ګانې
د رهبریت مدیریت او حکومتولي ()LMG

د مور او ماشوم د ودې سره مرسته کول (حمایت)
د روغتیا خدماتو لومړنۍ بسته ()BPHS

7/21/2015

7/7/2020

15.002.610

0

1/7/2015

1/6/2020

60.000.000

2.844.038

9/17/2015

12/31/2017

8.000.000

0

سرچینه ،USAID :د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.10/8/2015 ،

په اکتوبر  2014کې MEC ،د "ضعیف کیفیت
لرونکي درملو واردولو کې د ډراماتیک ډیروالي"
راپور ورکړ چې بازار د  %50غیرقانوني وارد شوي
محصوالتو څخه ډک دی.
سرچینه :د فساد سره مبارزې د نظارت او ارزولو ګډه خپلواک کمیټه ،د فارمیسي
اړوند وارداتو پروسه کې د فساد ارزونې زیان لیدنه ،10/2014 ،مخ .2

روغتیا پالیسۍ د ظرفیت جوړولو پروژه پای ته ورسوله USAID .ال تراوسه دغه یوڅیر ترکیب څخه
مالتړ کوي او د روغتیا سکتور ارتجاعي پروژې دالرې د روغتیا چارو عامه وزارت کارمندانو ته
744
تخنیکي مرستې چمتو کوي.

په انتقال کې د روغتیا عمل لپاره د سیسټم لوړول

د روغتیا په برخه کې د دریو کلیدي پانګوالو  BPHSاو  ،EPHS (USAIDنړیوال بانک او اروپایي
اتحادیه) په الس ورکوونې او هڅو سره د  2014په جنوري کې  USAIDد  PCHبرنامې څخه د تغییر
پیل وکړ-مرکزي چوپړتیاوې-په  13والیتونو کې د خپلو روغتیایي چوپړتیاو وړاندې کولو پرځای یې-د
نړیوال بانک په لور SEHAT -یې چمتو کړ ،کوم چې په  34والیتونو کې یوڅیر مالتړ وړاندې کوي.
دغه انتقال د  2015کال د جون په  30تکمیل شو .د صحت ( )SEHATغیر دولتي سازمان ()NGO
قراردادي ،د روغتیا خدماتو چمتو کونکي د درملو او روغتیا تجهیزاتو چمتو کولو لپاره د  PCHڅخه د
ډیر انعطاف اجازه لري ،په بیله بیا د دوی د بودجې برابرول او تازه کول ،ترڅو په ساحه کې د روغتیا
745
پاملرنې بدلون کونکي اړتیاوې پوره کړي.
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اقتصادي او ټولنیزه پرمختیا

د  SEHATدوهم فاز کې به د  USAIDمرستې به د  ARTFد الرې ورکول کیږي 746.د USAID
وینا پر اساس متحده ایاالتو له  2002څخه راپدیخوا له  SEHATسره  107.5میلیون ډالر مرسته کړې
747
ده ،چې د  ARTFسره د متحده ایاالتو شاوخوا  %4.4مرسته رانغاړي.

د افغانستان دیموګرافیک او د روغتیا سروی

 USAIDد افغانستان د دیموګرافیک او روغتیا سروی ( )ADHSتمویل کوي ،چې په ټول هیواد کې
یوه هغه سروی ده چې د روغتیا او دیموګرافیک معلومات چمتو کوي ،څو افغان حکومت نویو ټولنیزو
او روغتیایي برنامو ته وده ورکړي .دغه سروی به د دولت د تعهد شواهد به هم رامنځته کړي -چې
748
پر تصمیم نیونې او په ظرفیت والړې اوسي چې نورې سرویګانې هم رامنځته او پیاوړې کړي.
د  ADHSپایلې به د نړیوالو معیارونو سره سم ولیکل شي او د نورو هیوادونو راټولو شویو پایلو سره به
749
پرتله شي.
د سروی ګروپ په ټولو  34والیتونو کې ځای پرځای شوی دی چې ارقام راټول کړي.
 USAIDراپور ورکړی چې په زابل ،ارزګان او بادغیس والیتونو کې د ساحې ګروپ او کارمندان
د امنیتي ستونزو له امله یو شمیر کورنیو ته یې السرسی ندی موندلی .د پروژې یو شمیر سیمو انتقال
وموند ،مګر  USAIDویلي چې د کار طرحې تغیر نه دی موندلی .په دغو دریو والیتونو کې ،دغه راز
په نورستان ،هلمند فراه او کندهار کې نا امني هم یو شمیر ساحوي کارونه شاته غورځولې دي ،مګر
750
 USAIDویلي دي چې د سروی د پوره کیدو ټاکل شوی نیټه نده اغیزمنه شوې.
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عکس په تېر مخ کې
د متحده ایاالتو د زغره وال [پوځ] د 5م کنډک سرتېري د افغانستان په وردګو والیت کې د مشاهدې یوه
پوسته سمبالوي ،په داسې حال کې چې افغان نظامي انجنیران سرک [له خطرناکو توکو څخه] پاکوي.
(د متحده ایاالتو د اردو عکس چې تورن یاو لیونګ څای اخیستی دی)

194

د افغانستان د بیارغونې لپاره I

ځانګړی عمومي مفتش

د بلې ادارې څارنه

د بلې ادارې 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 عمومي مفتش دفتر ()State OIG
•د حکومت د حساب ورکونې 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 امریکا د متحده ایاالتو کانګرس ته راپور I
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د څارنې بشپړ شوي فعالیتونه

 4.1جدول د بیا رغونې په برخه کې د څارنې هغه پنځه پروژې ښیي چې برخه والو ادارو یې په دې درې
میاشتنۍ موده کې د بشپړتیا راپور ورکړی دی.

جدول 4.1

د  2015د سپتمبر له 30مې راهیسې د متحده ایاالتو د نورو ادارو د څارنې هغه فعالیتونه چې په دا وروستي وخت کې بشپړ شوي دي
د صدور نېټه

د پروژې نوم

اداره

د راپور نمبر

د متحده ایاالتو د دفاع د
وزارت عمومي مفتش

DODIG-2015-154

7/31/2015

د متحده ایاالتو د بهرنیو
چارو د وزارت دعمومي
مفتش دفتر

AUD-MERO-16-04

10/2/2015

د حکومت د حساب
ورکونې دفتر

GAO-15-458SU

6/17/2015

د ترهګرۍ په وړاندې جګړه :په محلي سطحه په کار ګومارل شویو کسانو ته د متوجه خطرونو د له منځه وړلو له پاره
اخیستل شوي ګامونه کولی شي چې د ترهګرۍ د ګواښونو په هکله راپور ورکولو ته وده ورکړي.

د حکومت د حساب
ورکونې دفتر

GAO-15-700

7/9/2015

د سیاستوالو خوندیتوب :د متحده ایاالتو د بهرنیو چارو وزارت باید له سمندر څخه پورې غاړه هېوادونو کې استوګنځیو او
نورو نرمو هدفونو ته متوجه خطرونه په ال ښه ډول مدیریت کړي.

د حکومت د حساب
ورکونې دفتر

GAO-15-708RSU

9/28/2015

د افغانستان د امنیتي ځواکونو وجهي صندوق ته د افغانستان د ملي اردو د وجهي صندوق د مرستو په برخه کې د متحده
ایاالتو د دفاع د وزارت د اجرأتو د ارزونې په هکله د خپلواک مفتش راپور
په کابل کې په سفارت او سولیوان کمپ کې د تېلو ذخیره

کابل :د  HESCOد امنیتي دېوالونو مربوط د سولیوان کمپ بده پېښه

سرچینه :د متحده ایاالتو د د فاع وزارت عمومي مفتش ،د سیګار له خوا د ارقامو د غوښتنې ځواب9/18/2015 ،؛ د بهرنیو چارو د وزارت د عمومي مفتش اداره ،د سیګار له خوا د ارقامو د غوښتنې ځواب9/21/2015 ،؛ د حکومت د حساب ورکونې اداره،
د سیګار له خوا د ارقامو د غوښتنې ځواب9/18/2015 ،؛ د متحده ایاالتو د اردو د تفتیش اداره ،د سیګار له خوا د ارقامو د غوښتنې ځواب 9/14/2015؛ د متحده ایاالتو د نړیوالې پرمختیایي ادارې د عمومي مفتش اداره ،د سیګار له خوا د ارقامو د غوښتنې
ځواب9/10/2015 ،

د متحده ایاالتو د دفاع وزارت د عمومي مفتش دفتر

د دې درې میاشتنۍ مودې په جریان کې ،د متحده ایاالتو د فاع وزارت عمومي مفتش د افغانستان د
بیارغونې په هکله یو راپورخپورکړ.

د افغانستان د امنیتي ځواکونو وجهي صندوق ته د افغانستان د ملي اردو د وجهي
صندوق د مرستو په برخه کې د متحده ایاالتو د دفاع د وزارت د اجرأتو د ارزونې په
هکله د خپلواک مفتش راپور

(د راپورنمبر  ،DODIG-2015-154د صدور نېټه د  2015د جوالی 31مه)
د متحده ایاالتو د دفاع وزارت عمومي مفتش د  2014د جون له 30مې راهیسې د هغو پروژو په برخه
کې د ناټو د رسیدونو او لګښتونو په هکله د مدیریت ادعا وارزوله چې د  2014د جون له 30مې راهیسې
په بشپړ ډول د هغو مرستو له الرې تمویل شوي دي چې د ناټو/افغان ملي اردو له وجهي صندوق څخه په
( 2013مالي کال) کې یا له هغه څخه مخکې د افغانستان د ملي پولیسو وجهي صندوق ته تللي دي .یادونه:
د مالي چارو مرستیال د هغوی له ادعا څخه هرې هغې پروژې لیرې کړې چې د  2014مالي کال یا له
هغه څخه د وروسته وخت د مالي مرستو په واسطه تمویل شوې وې ،چې هغو همدارنګه د هرو پخوانیو
تادیاتو ،نه تادیه شویو مبلغونو ،او تاوانونو په هکله راپور ورکول هم مستثنی کړل چې په دغو پروژو
پورې یې اړه لرله.
دا د افغان ملي اردو لپاره د ناټو د وجهي صندوق دویمه ارزونه ده .د دفاع وزارت د مرستیال
(د محاسباتو مشر) (د محاسباتو مرستیال) په دفترکې د محاسباتو مرستیال (د پروګرام/بودجې) تائید
کړه چې د  2014د جون له 30مې راهیسې د هغو پروژو چې په بشپړ ډول د افغان ملي اردو لپاره د ناټو
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 د عمومي مفتش په نظر ،په
تېر پاراګراف کې د تشریح شویو مهمو تعدیالتو د اهمیت په وجه ،د هغو پروژو د رسیدونو او لګښتونو په
هکله د مدیریت تایید چې په بشپړ ډول د هغو مرستو له الرې تمویل شوي دي چې په  2013مالي کال کې
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یا تر هغه مخکې د ناټو د صندوق له خوا له افغان ملي اردو سره شوي دي د محاسبې د په عمومي توګه
منل شویو اساساتو په پام کې نیولو سره نه دي وړاندې شوي.

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؛ راپور محرم دی.

په کابل کې د امریکا په سفارت او سولیوان کمپ کې د تېلو ذخیره

( AUD-MERO-16-04نمبر راپور ،چې د  2015د اکتوبر په 2مه خپور شوی دی)
دا راپور محرم دی.

د حکومت د حساب ورکونې اداره

د دې ربعې پرمهال ،د حکومت د حساب ورکونې ادارې د افغانستان د بیارغونې په هکله درې راپورونه
خپاره کړل؛ د هغو له جملې څخه دوه راپورونه محرم دي.

د سیاستوالو خوندیتوب :د متحده ایاالتو د بهرنیو چارو وزارت باید له سمندر څخه
پورې غاړه هېوادونو کې استوګنځیو او نورو نرمو هدفونو ته متوجه خطرونه په ال
ښه ډول مدیریت کړي.

( GAO-15-700نمبر راپور ،چې د  2015د جوالی په  9مه خپور شوی دی)
د متحده ایاالتو د بهرنیو چارو وزارت د دې له پاره یو لړ فعالیتونه ترسره کوي چې له سمندر څخه پورې
هېوادونو کې استوګنځایونو ته ورپېښ خطرونه وارزوي .د مثال په توګه ،د بهرنیو چارو وزارت خپل
د ملکیتونو په ډېټابېس کې له سمندر څخه پورې هېوادونو کې د استوګنځایونو په هکله د معلوماتو پل
پسې اخلي ،له سمندرڅخه پورې هېوادونو کې د دفترونو د ګواښ سطحې معلوموي ،د استوګنځایونو او د
خطر د سطحو د بېالبېلو ډولونو له پاره امنیتي معیارونه جوړوي ،او له دفترونو څخه غوښتنه کوي چې
د استوګنځایونو په هکله وخت په وخت امنیتي سروې ګانې ترسره کړي .البته ،د استوګنځایونو په هکله
د هغو  68سروې ګانو له جملې څخه چې د حکومت د حساب ورکونې ادارې پرې بیاکتنه کړې ده 17
سروې ګانې یا په وخت سره نه دي ترسره شوي یا دا چې ورکې شوې دي .پرته له دې چې له سمندر
څخه پورې غاړې هېوادونو کې د استوګنځایونو په هکله تازه امنیتی سروې ګانې ولري ،د بهرنیو چارو
د وزارت دا وړتیا محدوده ده چې کمزورتیاوې په ګوته او حل کړي یا دا چې په دې هکله خبر تصمیمونه
ونیسي چې چېرته د امنیت د پیاوړتیا له پاره وسایل ځای پرځای کړي.
د متحده ایاالتو د بهرنیو چارو وزارت په دې برخه کې ګامونه اخیستي دي چې د خپلو استوګنځایونو
امنیتي معیارونه تازه کړي؛ البته ،دغه تازه والي په وخت سره نه دي شوي ،او هغه معیارونه سخت دي
چې وکارول شي .د بهرنیو چارو د وزارت د چارواکو په وینا ،د استوګنې د سیمې امنیتي معیارونه تازه
کول باید نژدې  75ورځې وخت ونیسي ،خو له  2005کال راهیسې ټولو درې تازه توبونو یا سمونو
هر یوه له درې کالو څخه ډېر وخت ونیو .د بهرنیو چارو وزارت هڅې کوي چې د حکومت د حساب
ورکونې د ادارې د یوې پخوانۍ سپارښتنې په ځواب کې د دغه ډول سمونې ضرب االجلونو ته انکشاف
ورکړي .سربېره پر دې ،په داسې حال کې چې د داخلي کنټرول فدرالي معیارونه څرګندوي چې د پالیسۍ
معیارونه باید روښانه او ثابت وي څو ښه تصمیم نیونه حمایه کړي ،د استوګنځایونو له پاره د بهرنیو چارو
د وزارت معیارونه او نورې د امنیت اړوند الرښوونې تشې او بې ثباتۍ لري ،چې دا د دفترونو هڅې
پېچلې کوي څو مناسب امنیتي ګامونه معلوم او تطبیق کړي او یو شمېر استوګنځایونه په احتمالي خطر کې
پرېږدي.
د متحده ایاالتود بهرنیو چارو وزارت په استوګنځایونو کې موجودې امنیتي کمزورتیاوې د بېالبېلو
پیاوړتیاوو په رامنځته کولو سره چې هدف یې دا دی چې له استوګنځایونو سره مرسته وکړي چې امنیتي
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معیارونه پوره کړي ،له منځه وړي .د هغو  68استوګنځایونو له جملې څخه چې د حکومت د حساب
ورکونې ادارې پرې بیاکتنه کړې ده  38یې ټول د اجرأ وړ معیارونه نه دي پوره کړي .د مثال په توګه،
اتو استوګنځایونو د دفاعي دېوالونو له پاره ټاکلي معیارونه نه پوره کول .کله چې استوګنځایونه ټول
اجرأوړ امنیتي معیارونه نه پوره کوي یا یې نشي پوره کولی ،دفترونه باید د استثنأتو غوښتنه وکړي ،چې
دا داسې ګامونه په ګوته کوي چې دفترونه به یې اخلي څو کمزورتیاوې له منځه وېسي .خو د بهرنیو چارو
وزارت د  38استوګنځایونو له جملې څخه چې ټول اجرأ وړمعیارونه یې نه پوره کول یوازې د یوه له پاره
یوه استثنا لري .په نتیجه کې ،د بهرنیو چارو وزارت داسې مهم معلومات نه لري چې هغه یې وړاندې
کړي او په استوګنځایونو کې د امنیتي کمزورتیاوو یو ال روښانه تصویر ورکړي او هغه ته دا وړتیا
ورکړي چې د خطر د مدیریت ال غوره پرېکړې وکړي.
د متحده ایاالتو د بهرنیو چارو وزارت ښوونځیو او نورو نرمو هدفونو ته پېښېدونکي زیانونه په ګڼو
الرو اداره کوي ،خو د هغه هڅې ښایي د اړوندې الرښوونې او وسایلو په هکله د محدودې معلوماتو
په واسطه محدودې شي .له  2010څخه تر  2015پورې مالي کالونو کې ،د بهرنیو چارو وزارت په
ټولیزه توګه نژدې  400قراردادونه په ښوونځیو او نورو نرمو هدفونو کې د امنیتي پیاوړتیاوو په برخه
کې ورکړل .په داسې حال کې چې د فدرالي داخلي کنټرول معیارونه د پروګرام د هدفونو له پاره مسؤلو
کارمندانو ته د اړوندو معلوماتو د په وخت ور رسولوغوښتنه کوي ،د اکثرو هغو دفترونو چارواکي چې
د حکومت د حساب ورکونې ادارې کتلي دي په ښوونځیو او نورو نرمو هدفونو کې د ځینې الرښوونو او
وسایلو په هکله خبر نه ول .په نتیجه کې ،ښایي چې د بهرنیو چارو وزارت موجود پروګرامونه او منابع
په دغو مرکزونو کې د امنیتی اړتیاوو د پوره کولو له پاره په پوره توګه په کار نه وي اچولي.
د حکومت د حساب ورکونې اداره سپارښتنه کوي چې د بهرنیو چارو وزارت دې ،د نورو شیانو
ترڅنګ ،داسې کړنالرې جوړې کړي څو دا یقینی کړي چې د استوګنې د ځایونو امنیتی سروې ګانې
له اړتیا سره سمې بشپړېږي ،د استوګنځایونو له پاره د هغه معیارونه او امنیت پورې تړلې الرښوونې
روښانه کړي ،داسې کړنالرو ته انکشاف ورکړي چې یقینی کړي چې استوګنځایونه یا په معیارونو برابر
دي یا دا چې استثناوې ورته په پام کې نیول شوې دي ،او داسې ګامونه واخلي څو یقیني کړي چې دفترونه
د ښوونځیو او نورو نرمو هدفونو د امنیت په هکله د موجودو الرښوونو او وسایلو په اړه خبرې دي .د
بهرنیو چارو وزارت د حکومت د حساب ورکونکي له ټولو سپارښتنو سره هوکړه وکړه.

د متحده ایاالتو د اردو د تفتیش اداره

د متحده ایاالتو د اردو د تفتیش ادارې په دې درې میاشتنۍ موده کې د افغانستان د بیارغونې اړوند هېڅ
تفتیشونه بشپړ نه کړل.

د  USAIDد عمومي مفتش دفتر

په دې درې میاشتنۍ موده کې ،د متحده ایاالتو د نړیوالې پرمختیایي ادارې ( )USAIDد عمومي مفتش
دفتر د بیارغونې د فعالیتونو په هکله هېڅ تفتیشونه خپاره نه کړل.
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د څارنې روان فعالیتونه

د  2015د سپتمبر له 30مې راهیسې ،برخه والو ادارو په افغانستان کې د بیا رغونې د څارنې د نهو روانو
فعالیتونو په هکله راپور ورکړ .هغه فعالیتونه چې راپور یې ورکول شوی دی په  4.2جدول کې ذکر شوي
دي او په الندې برخو کې د ادارو په ترتیب سره تشریح شوي دي.
جدول 4.2

د  2015د سپتمبر له 30مې راهیسې د متحده ایاالتو د نورو ادارو د څارنې روان فعالیتونه
د پیل نېټه

د پروژې نوم

اداره

د پروژې نمبر

د امریکا د دفاع وزارت د عمومي
مفتش دفتر

8/14/2015 D2015-D000JB-0239.000

په افغانستان کې د قرارداد د څارنې تفتیش

د امریکا د دفاع وزارت د عمومي
مفتش دفتر

4/20/2015 D2015-D000JB-0174.000

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

د امریکا د دفاع وزارت د عمومي
مفتش دفتر

6/13/2013 D2013-D00SPO-0181.000

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 امریکا د بهرنیو چارو وزارت د
عمومي مفتش دفتر

15AUD063

4/29/2015

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

د حکومت د حساب ورکونې دفتر

291279

5/6/2015

د مغز د تراوماتیکو ټپونو ( )TBIاو له تراوماتیک فشار څخه د وروسته بې نظمۍ ( )PTSDد تداوۍ له
پاره د هایپرباریک اکسېجن په وسیله د تداوۍ مؤثرتیا

د حکومت د حساب ورکونې دفتر

321059

2/5/2015

د افغانانو له پاره د کډوالۍ د وېزې ځانګړی پروګرام

د حکومت د حساب ورکونې دفتر

351991

11/21/2014

په یوه ناڅاپي یا عاجل چاپېلایر کې پوځي ودانۍ

د  USAIDد عمومي مفتش دفتر

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

د  USAIDد عمومي مفتش دفتر

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

سرچینه :د متحده ایاالتو د دفاع وزارت عمومي مفتش ،د سیګار له خوا د ارقامود غوښتنې ځواب9/18/2015 ،؛ د بهرنیو چارو د وزارت د عمومي مفتش اداره ،د سیګار له خوا د ارقامو د غوښتنې ځواب9/21/2015 ،؛ د حکومت د حساب ورکونې اداره،
د سیګار له خوا د ارقامو د غوښتنې ځواب9/18/2015 ،؛ د متحده ایاالتو د اردو د تفتیش اداره ،د سیګار له خوا د ارقامو د غوښتنې ځواب9/14/2015 ،؛ د متحده ایاالتو د نړیوالې پرمختیایي ادارې د عمومي مفتش اداره ،د سیګار له خوا د ارقامو د غوښتنې
ځواب9/10/2015 ،

د متحده ایاالتو د دفاع وزارت د عمومي مفتش دفتر

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  2016مالي کال له پاره ،د دفاع وزارت د عمومي مفتش څارنه به د هغو
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
اردو او ملي پولیسو د ځواکونو د روزنې او تجهیزله پاره د وزارت د هڅو بیاکتنې او د هغو ارزونې ته
دوام ورکړي ،او هم به د متحده ایاالتو د دفاع وزارت څخه د بهرنیو چارو وزارت ته انتقاالت څاري .د
دفاع وزارت عمومي مفتش به همدارنګه له سمندر څخه د پورې غاړې چټکوعملیاتو د استخباراتي چارو
په اړوندو مسایلوباندې هم بیاکتنه وکړي.
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  2015په اکتوبر کې د  2016د مالي
کال د له سمندرڅخه پورې غاړې چټکو عملیاتو اړوند څارنې یو هراړخیز پالن صادر کړی دی.
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په افغانستان کې د قرارداد د څارنې تفتیش

(د  D2015-D000JB-0239.000نمبر پروژه چې د  2015د اګست په 14مه پیل شوه)
د متحده ایاالتو د دفاع وزارت د عمومي مفتش دفتر معلوموي چې آیا د قراردادونو د مدیراستازي په
صحیح توګه ټاکل شوي او روزل شوي ول ،او دا وړتیا یې لرله چې په افغانستان کې د قراردادونو له پاره
خپل د څارنې مسؤلیتونه په مؤثره توګه ترسره کړي.

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

(د  D2015-D000JB-0174.000نمبر پروژه چې د  2015د اپریل په 20مه پیل شوه)
د متحده ایاالتو د دفاع وزارت عمومي مفتش د افغانستان د قراردادونو د څارنې اړوند تفتیشونو سلسله
جاري ساتي .په دغه ځانګړي تفتیش کې به د متحده ایاالتو د دفاع وزارت عمومي مفتش پرېکړه وکړي
چې د افغانستان د امنیت د انتقال ګډه قومانداني ( )CSTA-Aاو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د
کورنیو چارو د وزارت د تېلو د قراردادونو د څارنې له پاره مؤثر کنټرولونه جوړ کړي دي.

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  2013-D00SPO-0181.000نمبر پروژه ،چې د  2013د جون په 13مه پیل شوې وه)
د متحده ایاالتو د دفاع وزارت عمومي مفتش داسې پالنونه او فعالیتونه ارزوي چې تر اوسه پورې په هغې
برخه کې ترسره شوي یا تطبیق شوي دي چې په افغانستان کې امنیتي همکاري او مرستندوی فعالیتونه د
متحده ایاالتو د دفاع وزارت له صالحیت څخه د بهرنیو چارو د وزارت صالحیت ته ور اړوي ،او د دې
له پاره چې داسې سپارښتنې وکړي چې د امنیتی همکارۍ او امنیتي مرستو د اړوندو قواعدو په اساس د
بهرنیو چارو وزارت ته د دغو وظایفو انتقال ته الره هواره کړي یا انکشاف ورکړي .ځانګړي هدفونه باید
دا معلومه کړي چې آیا:
•د متحده ایاالتو د حکومت هدفونه ،مقصدونه ،پالنونه ،او الرښوونې کافي دي ،صادر شوي دي،
او په افغانستان کې د متحده ایاالتو د دفاع وزارت له صالحیت څخه د بهرنیو چارو د وزارت تر
صالحیت الندې د امنیتي همکارۍ یوې موسسې ته د افغانستان د امنیت د انتقال د ګډې قوماندانۍ
( )CSTC-Aد انتقال له پاره کار کوي.
•په افغانستان کې د متحده ایاالتو د ځواکونو د اېستنې د پالنونو 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 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 یوه
روانه پروژه لري.
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په کابل کې د سفارت د عملیاتو او مراقبت د قرارداد تفتیش

(د  15AUD063نمبر پروژه چې د  2015د اپریل په 29مه پیل شوه)
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 365
ورځې 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.
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؛  118 – 120مخونه؛  )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 کونې ،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 ورکونې دفتر

د حکومت د حساب ورکونې اداره په دې ربعه کې د افغانستان د بیارغونې اړوند درې روانې پروژې لري.

د مغز د تراوماتیکو ټپونو ( )TBIاو له تراوماتیک فشار څخه د وروسته بې نظمۍ
( )PTSDد تداوۍ له پاره د هایپرباریک اکسېجن په وسیله د تداوۍ مؤثرتیا

( 291279نمبر پروژه ،چې د  2015د می په 6مه پیل شوې ده)
د مغز تراوماتیک ټپونه ( )TBIاو له تراوماتیک فشار څخه وروسته بې نظمي ( )PTSDهغه پټ ټپونه
دي چې په عراق او افغانستان کې په جګړو کې رسېدلي دي .پوښتنه )1( :خپرې شوې څېړنې مغز د
تراوماتیکو ټپونو ( )TBIاو له تراوماتیک فشار څخه د وروسته بې نظمۍ ( )PTSDد تداوۍ له پاره د
هایپرباریک اکسېجن په وسیله د تداوۍ مؤثرتیا څه نتیجه لرلې ده؟

د امریکا د متحده ایاالتو کانګرس ته راپور I

اکتوبر  30مه2015 ،

201

د بلې ادارې څارنه

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 یوه ناڅاپي یا عاجل چاپېلایر کې پوځي ودانۍ

( 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
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.

د متحده ایاالتو د اردو د تفتیش اداره

په دې ربعه کې د متحده ایاالتو د اردو د تفتیش اداره د افغانستان د بیارغونې په هکله هېڅ روان تفتیشونه
نه لري.

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

په دې ربعه کې د متحده ایاالتو د نړیوالې پرمختیایي ادارې ( )USAIDد عمومي مفتش اداره د بیارغونې
د فعالیتونو په هکله دوه تفتیشونه نه لري.
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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 امریکا د متحده ایاالتو کانګرس ته راپور I
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ضمیمې

ضمیمه A
د قانون پر بنسټ د رپورټ ارزونه

دا ضمیمه د دې راپور پاڼې د سیګار تر رامنځته کوونکې قانون الندې د درې میاشتني راپور ورکوونې او
اړوندو نورو مقرراتو ،د  2008مالي کال لپاره د ملي دفاع د واکمنۍ قانونPub. 110-181, § 1229 ،
(جدول  ،)A.1او د عمومي مفتشینو لپاره د شپږمیاشتنیو راپورونو له توضیح شویو مقرراتو او په
عمومي توګه د عمومي مفتش د  1978قانون الندې ،چې په ( )5 U.S.C. App. 3بڼه تعدیل شوی دی،
سره ګوري (جدول .)A.2

جدول A.1

د  pub. L. no. 110-181, § 1229الندې د سیګار د درې میاشتني راپور ورکولو اړتیا پر بنسټ ارزونه
د عامه قانون برخه

سیګار ته د وړتیا ورکولو ژبه

د راپور برخه

د سیګار اقدام

هدف
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.

بشپړ راپور

جاري؛ درې میاشتنی راپور

څارنه
برخه )1()e(1229

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

د بهرنیو چارو وزیر او د امریکا د
فاع وزیر ته راپور

بشپړ راپور

دندې
برخه )1()f(1229

د افغانستان د بیارغونې څارنه – دا باید د عمومي مفتش وظیفه وي چې
د افغانستان د بیارغونې لپاره 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 یې کړي .همدارنګه دا هم باید د نوموړي وظیفه
وي چې الندې له ( )Aڅخه تر ( )Gپورې فرعي برخو پشمول د داسې پیسو
د لګولو لپاره ترسره شوي پروګرامونه ،عملیات ،او قراردادونه وڅېړي.

د تخصیص شویو/موجودو پیسو
بیاکتنه

بشپړ راپور

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

برخه )A()1()f(1229

د داسې پیسو یا فنډونو د مکلفیت او مصرف څارنه او محاسبه

د تخصیص کړای شویو/موجودو
فنډونو د مکلفیتونو او لګښتونو
بیاکتنه

د سیګار څارنه
تمویل

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

د سیګار څارنه

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

یادونه 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

ضمیمه B

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 تفتیش ریکارډونو ساتل

د سیګار څارنه
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.

تفتیشونه

په راتلونکي مخ کې دوام لري
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سر مفتش ویژه I

برای بازسازی افغانستان

ضمیمې

جدون ( A.1ادامه لري)

تر  pub. L. no. 110-181, § 1229الندې د سیګار د درې میاشتني راپور ورکولو اړتیا پربنسټ بیاکتنه
د عامه قانون برخه

سیګار ته د وړتیا ورکولو ژبه

د سیګار اقدام

د راپور برخه

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 نور جبرانونه یقیني کړي.

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

څیړنې

برخه )2()f(1229

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

سیستمونه ،کړنالرې ،او کنټرولونه
جوړ کړي ،ویې ساتي او سرپرستي
یې وکړي.

بشپړ راپور

برخه )3()f(1229

د عمومي مفتش  1978قانون پربنسټ دندې او مسؤلیتونه ــــ
سربیره پردې ... ،عمومي مفتش باید د عمومي مفتش  1978قانون پربنسټ
د عمومي مفتشینو دندې او مسؤلیتونه هم ولري.

دندې په هغه ډول چې د عمومي
مفتش په اړوند قانون کې مشخص
شوي دي.

بشپړ راپور

برخه )4()f(1229

د هڅو همغږي کول ــ
عمومي مفتش باید د الندې هر نفر سره همغږي ولري او مرسته یې السته
راوړي )A( :د امریکا دفاع وزارت عمومي مفتش )B( ،د بهرنیو چارو
د وزارت عمومي مفتش ،او ( )Cد متحده ایاالتو د نړیوالې پراختیا ادارې
عمومي مفتش.

د  DOS ،DODاو USAIDله عمومي
مفتشینو سره همغږي

د بلې ادارې څارنه

برخه )A()5()h(1229

د فدرالي ادارو څخه مرسته ــ
د کوم وزارت ،ادارې یا د فدرال حکومت کوم بل نهاد څخه د عمومي مفتش
د معلوماتو یا مرستې غوښتنې پرمهال د ورته ادارې یا نهاد مشرتابه یا کوم مجاز
ځای ناستی باید تر هغه حد پورې ورته معلومات یا مرسته عمومي مفتش ته
چمتو کړي چې شونې وي او د کوم ډول موجود قانون سره په ټکر کې نه وي.

لکه څنګه چې یې غوښتنه شوي وي
په هماغه ډول تمه

بشپړ راپور

برخه )B()5()h(1229

د رد شوي مرستې راپور ورکول ــ
هرکله چې د عمومي مفتش لخوا معلومات یا مرسته وغوښتل شي او د عمومي
مفتش د قضاوت له مخې په نا مناسب ډول رد شي یا چمتو نشي ،نو عمومي
مفتش یې باید پرته له ځنډ څخه د بهرنیو چارو وزیر یا د امریکا دفاع وزیر،
او د کانګرس اړوند کمیټو ته راپور ورکړي.

هېڅ راپور نه دي ورکول شوي.

هیڅ

فدرالي مالتړ او نورې سرچینې

په راتلونکي مخ کې دوام لري
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ضمیمې

جدون ( A.1ادامه لري)

تر  pub. L. no. 110-181, § 1229الندې د سیګار د درې میاشتني راپور ورکولو اړتیاو پر بنسټ ارزونه
د عامه قانون برخه

سیګار ته د وړتیا ورکولو ژبه

د سیګار اقدام

د راپور برخه

برخه )1()i(1229

درې میاشتني راپورونه –
عمومي مفتش باید د مالي کال د هرې ربعې له پای ته رسېدلو څخه وروسته
په  30ورځو کې دننه ،د کانګرس اړوندو کمېټو ته یو راپور وړاندې کړي
چې د هغې ربعې او ،تر ممکن حد پورې ،د دغسې ربعې له پای څخه د راپور
د تسلیمولو تر وخته پورې ،د دغسې دورې په جریان کې د عمومي مفتش د
فعالیتونو او د افغانستان د بیارغونې لپاره د تخصیص شویو او یا په بل ډول
برابر کړای شویو پیسو په واسطه د تمویل شویو پروګرامونو اوعملیاتو الندې
د فعالیتونو لنډیز برابروي .هر راپورباید ،د هغې دورې په هکله چې دغه
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 ،پشمول د الندې ـ

راپور ــ  30ورځې د هر تقویم ربع
څخه د عمومي مفتش د فعالیتونو
لنډیز

بشپړ راپور
ضمیمه B

راپورونه

د ټولو مکلفیتونو ،مصرفونو او
عایداتو توضیحي بیان

برخه )A()1()i(1229

د مختص شوي/مرسته شوي فنډونو مکلفیتونه او مصرفونه

د مختص شوي/مرسته شوي فنډونو
مکلفیتونه او مصرفونه

ضمیمه B

برخه )B()1()i(1229

د امریکا دفاع وزارت ،د بهرنیو چارو وزارت ،او د متحده ایاالتو د نړیوالې
پراختیا ادارې له تخمین سره یوځای ،هغسې چې د هرې پروژې او هر
پروګرام د بشپړولو لپاره د اجرا وړ وي ،د افغانستان د بیارغونې لپاره 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 لپاره غیرمتوقع
فنډونه لست کوي

تمویل
یادونه 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 مکلفیتونه او لګښتونه

د ډونرانو د فنډونو عواید ،مکلفیتونه
او لګښتونه

تمویل

برخه )D()1()i(1229

بهرنیو پانګو 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
شویو پروګرامونو او پروژو سره مرسته کوي ،او د داسې عوایدو مکلفیتونه
یا لګښتونه

له نیول شویو یا کنګل شویو پانګو
څخه د فنډونو عواید ،مکلفیتونه او
لګښتونه

تمویل

برخه )E()1()i(1229

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

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

تمویل
ضمیمه B

برخه )F()1()i(1229

په پاراګراف ( )2کې شرح شوي قرارداد ،بالعوضه مرستې ،تړون ،یا د
تمویل کوم بل میکانیزم په صورت کې* ــ
( )iد قرارداد یا د تمویل بل میکانیزم مقدار؛
( )iiد قرارداد یا د تمویل بل میکانیزم طرحې لنډه شرح؛
( )iiiد قرارداد ،بالعوضه مرستې ،تړون یا تمویل بل میکانیزم ترسره کولو
لپاره د احتمالي قراردادیانو څخه غوښتل شوي وړاندیزونو او پیژندل شوي
قرارداد ،بالعوضه مرستې ،تړون ،یا تمویل بل میکانیزم کې د متحده ایاالتو د
دولت وزارت یا ادارې د دخالت څرنګوالي شرح ،په ګډه د احتمالي افرادو یا
نهادونو لست سره چې د وړاندیزونو لپاره یې غوښتنې تکثیر کړي دي؛ او
( )ivد تصدیق او تصویب اسناد چې د بشپړې او آزادې سیالۍ لپآره چمتو
کړنالرو سربیره د کړنالرو کارولو لپاره ټاکلو پربنسټ وي

د قرارداد د جزیاتو شرحه

یادونه 1

په راتلونکي مخ کې دوام لري
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سر مفتش ویژه I

برای بازسازی افغانستان

ضمیمې

جدون ( A.1ادامه لري)

تر  pub. L. no. 110-181, § 1229الندې د سیګار د درې میاشتني راپور ورکولو اړتیاو پربنسټ ارزونه
د عامه قانون برخه

سیګار ته د وړتیا ورکولو ژبه

د سیګار اقدام

د راپور برخه

برخه )3()i(1229

عامه موجودیت –
عمومي مفتش باید د دې فرعي برخې تر( )1پاراګراف الندې د عامو خلکو له
خوا په کتل کېدونکي انټرنټي ویب پاڼه کې 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.

په  www.sigar.milکې الرښوونې
سره سم د راپور خپرول

بشپړ راپور

د دري او پښتو ژباړه په جریان
کې ده

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.

د الرښود سره سم د راپور خپرول

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 امریکا دفاع وزیر ته تسلیم کړي.

د درې میاشتني راپور سپارل

بشپړ راپور

یادونه  :1که څه هم دا معلومات عمومآ د سیګار ویب پاڼه ( )www.sigar.milکې وړاندې کیږي ،هغه معلومات چې سیګار ترالسه کړي په ورته ډول خام دي او اوس مهال د سیګار راتلونکي استعمال او خپرونې لپاره بیاکتل کیږي ،تحلیل
کیږي او ترتیب کیږي.
پوښل شوي "قراردادونه ،بالعوضه مرستې ،تړونونه ،او د تمویل میکانیزمونه" د  Pub. L. No. 110-181په برخه  )i(1229پاراګراف ( )2کې تعریف شوي دي ،لکه د ــ
"کوم لوی قرارداد ،بالعوضه مرستې ،تړون ،یا د تمویل بل میکانیزم چې د متحده ایاالتو دولت کوم وزارت یا ادارې لخوا وي چې پکې د الندې موخو لپآره د دولتي یا خصوصي سیکتور نهاد سره د افغانستان بیارغونې لپاره چمتو شوي
یا مختص شوي مقدارونو استعمال کې دخیل وي:
د افغانستان فزیکي زیربنا جوړول یا بیا جوړول.
د افغانستان سیاسي یا ټولنیز نهادونو رامینځته کول یا رغول.
د افغانستان وګړو ته د محصوالتو یا خدماتو چمتو کول".

گزارش برای کانگرس ایاالت متحده I
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ضمیمې

جدول A.2

د عمومي مفتش ( 1978 )IGقانون د  5برخې پربنسټ چې په ) (“IG ACT”) (5 U.S.C. App. 3بڼه تعدیل شوی په شپږمیاشتنۍ سطحه د راپور
ورکولو له شرایطو له مخې ارزونه
د  IGد قانون برخه

د  IGد قانون ژبه

د سیګار اقدام

برخه

برخه )1()a(5

د پام وړ ستونزو ،بدو استفادو او نیمګړتیاوو تشریح

د  SWA/JPGد غړي له راپورونو څخه اړوند معلومات
راټولوي
د سیګار د تفتیش له راپورونو ،څېړنو ،او پلټنو څخه
ستونزې ،بدې استفادې ،او نیمګړتیاوې لست کوي.

د بلې ادارې څارنه

برخه )2()a(5

د پام وړ ستونزو ،بدو استفادو ،یا نیمګړتیاوو په برخه
کې د تصحیح کوونکي اقدام  ...لپاره د سپارښتنو تشریح

د  SWA/JPGد  lغړي له راپورونو څخه اړوند معلومات
راټولوي

د معلوماتو د غوښتنې لیکونه په
کې وګورئ

د سیګار د تفتیش له راپورونو څخه د سپارښتنو لست
برابروي.

د بلې ادارې څارنه
د معلوماتو د غوښتنې لیکونه په
کې وګورئ

برخه )3()a(5

د هرې هغې پام وړسپارښتنې په ګوته کول چې په پخوانیو
شپږمیاشتنیو راپورونو کې تشریح شوي او د هغو په هکله
سموونکي یا تصحیحي اقدامات نه دي بشپړ شوي.

له پخوانیو شپږ میاشتنیو راپورونو څخه د نه تکمیل شوي
تصحیحي اقدام ټول موارد په یوه لست کې.

په جریان کې

برخه )4()a(5

د هغو موضوعاتو یوه خالصه چې د قانوني تعقیب ادارو
ته راجع شوي وي او هغه قانوني تعقیبونه او فیصلې چې
د هغو په نتیجه کې شوې وي.

د  SWA/JPGد غړي له راپورونو څخه اړوند معلومات
راټولوي

د بلې ادارې څارنه

برخه )5()a(5

د هر راپور یوه خالصه چې تر  )2()b(6برخې الندې
[د دفاع وزیر] ته وړاندې کېږي (ښیي چې غوښتل شوي
معلومات چېرته رد شوي یا نه دي برابر کړای شوي)

د  SWA/JPGد غړي له راپورونو څخه اړوند معلومات
راټولوي

د بلې ادارې څارنه

برخه )6()a(5

یو لست ،چې د هر تفتیش د راپور ،د تفتیش د راپور او
د ارزونې د راپور د موضوع په اساس ،په فرعي توګه
تقسیم شوی وي ....د ترپوښتنې الندې لګښتونو ډالري
قېمتونه او په دې هکله سپارښتنې په ګوته کوي چې
فنډونه باید په بهتره طریقه وکارول شي.

برخه )7()a(5

د هر په ځانګړې توګه مهم راپور یوه خالصه

برخه )8()a(5

د شمېرنو جدولونه چې د تفتیش د راپورونو ټول شمېر او
د تر پوښتنې الندې قېمتونو ارزښت په ډالرو ښیي.

برخه )9()a(5

د شمېرنو جدولونه چې د تفتیش د راپورونو ،د پلټنو
د راپورونو ،او د ارزونې د راپورونو ټول شمېر او د دې
سپارښتنو ارزښت په ډالرو ښیي چې فنډونه باید د ادارې
له خوا د ال ښه استعمال لپاره په پام کې ونیول شي

برخه )10()a(5

د هر تفتیش د راپور ،پلټنې د راپور ،او د ارزونې د راپور
یوه خالصه چې د راپور ورکولو د هغې دورې له پیل
څخه مخکې صادره شوی وي چې د هغې له پاره د راپور
ورکولو د دورې تر پایه پورې مدیریت هېڅ تصمیم نه وي
نیولی ،د هغو دالیلو یوه توضیح چې ولې د مدیریت دغسې
یوه پرېکړه نه ده شوې ،او د مدیریت د یوې پرېکړې له
پاره د غوښتل شوي مهالوېش په هکله یوه څرګندونه

د سیګار څیړنې لست کوي چې راجع شوي دي

هغه موارد لست کوي چې پکې د سیګار مفتشینو،
څیړونکو ،یا پلټونکو ته معلومات رد شوي وي
د بلې ادارې څارنه

د  SWA/JPGد غړي له راپورونو څخه اړوند معلومات
راټولوي
د سیګار راپورونه لست کوي
د  SWA/JPGد غړي له راپورونو څخه اړوند معلومات
راټولوي

د بلې ادارې څارنه
د مهمو راپورونو یو بشپړ
لست په  www.sigar.milکې
موندلی شئ

د  SWA/JPGد غړي له راپورونو څخه اړوند معلومات
راټولوي

د  SWA/JPGغړو
راپورونه وګورئ

د سیګار د پام وړ راپورونو لنډیز وړاندې کوي

احسایوي جدولونه رامینځته کوي چې د سیګار له راپورونو په جریان کې
څخه د ترپوښتنې الندې لګښت په ډالرو ارزښت ښیې
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د  SWA/JPGدغړي له راپورونو څخه اړوند معلومات
راټولوي

د  SWA/JPGغړو راپورونه
وګورئ

د سیګار له راپورونو څخه د شمېرنو داسې جدولونه
جوړوي چې د فنډونو اړوند ډالري ارزښتونه ښیي او
د مدیریت له خوا په بهتر ډول د کارونې له پاره برابریږي

په جریان کې

د  SWA/JPGغړي راپورونو څخه اړوند معلومات راټولوي د  SWA/JPGغړو راپورونه
وګورئ
د سیګار د تفتیش راپورونو لنډیز وړاندې کوي چې پکې
هیڅ کوم
د سیګار لخوا وړاندیزونه الهم خالص دي

سر مفتش ویژه I

برای بازسازی افغانستان

ضمیمې

جدول ( A.2ادامه لري)

د عمومي مفتش ( 1978 )IGقانون د  5برخې پربنسټ چې په ) (“IG ACT”) (5 U.S.C. App. 3بڼه تعدیل شوی په شپږمیاشتنۍ سطحه د راپور
ورکولو له شرایطو له مخې ارزونه
د  IGد قانون برخه

د  IGد قانون ژبه

د سیګار اقدام

برخه

برخه )11()a(5

د مدیریت له خوا د کوم بیاکتل شوي تصمیم په هکله د
دالیلو شرحه او وضاحت

د  SWA/JPGغړي راپورونو څخه اړوند معلومات
راټولوي

د  SWA/JPGغړو راپورونه
وګورئ

د سیګار د تفتیش راپورونه شرح کوي چې پکې د
مدیریت پریکړو ته د پام وړ اصالحات شوي وي

هیڅ کوم

برخه )12()a(5

د داسې کوم مهم اداري تصمیم په هکله معلومات چې
عمومي مفتش ورسره موافق نه وي.

د  SWA/JPGغړي راپورونو څخه اړوند معلومات
راټولوي

د  SWA/JPGغړو راپورونه
وګورئ

برخه )13()a(5

د فدرال د مالي مدیریت د انکشاف د  1996د قانون تر
د  SWA/JPGدغړي له راپورونو څخه اړوند معلومات
[ )b(804برخې] الندې تعریف شوي معلومات (هغه موارد راټولوي
او دالیل چې کله یوې ادارې په هغو نېټو کار نه وي سرته
رسولی چې د نیمګړتیاوو د له منځه وړلو په پالن کې ټاکل د هغو ځایونو په هکله معلومات ورکوي چېرې چې
شوي وي)
مدیریت د نیمګړتیاوو د له منځه وړلو د پالن هدفونه نه
وي ترالسه کړي

د سیګار د تفتیش راپورونه شرح کوي چې پکې د مدیریت د راپور ورکولو جریان کې هیڅ
النجمنې پریکړې نه وې
پریکړو سره سیګار موافق نه وي
د  SWA/JPGغړو راپورونه
وګورئ
د راپور ورکولو جریان کې هیڅ
النجمنې پریکړې نه وې

برخه )A()14()a(5

یوه ضمیمه چې د نورو کتونکیو د داسې بیاکتنې نتایج ښیي
چې د راپور ورکولو په دوره کې د عمومي مفتش د بلې
ادارې له خوا ترسره شوي وي؛ یا

سیګار د سیګار د سطحې د نورو کتونکیو له خوا د ترټولو
وروستيو بیاکتنو بشپړنتایج او راپورونه (چې د  2010په
جوالی کې ،د راپور ورکولو له موجودې دورې څخه
مخکې) ،په خپل ویب سایټ

 www.sigar.milکې په بشپړ ډول
خپاره کړي دي

برخه )B()14()a(5

که د راپور ورکولو په هغې دورې کې د نورو کتونکیو
بیاکتنه نه وي ترسره شوې ،داسې یوه څرګندونه ،چې
د کتونکیو د هغې وروستۍ بیاکتنې چې د عمومي مفتش
د بلې ادارې له خوا ترسره شوي وي ،نېټه په ګوته کوي

7/15/2010

په  www.sigar.milکې په بشپړ
ډول خپورشوی دی

برخه )15()a(5

د نورو کتونکیو له هرې بیاکتنې څخه چې د عمومي مفتش
د بلې ادارې له خوا ترسره شوي وي د پاتې سپارښتنو یو
لست چې هغه په بشپړ ډول نه وي تطبیق شوي ،په شمول
د داسې یوې څرګندونې چې د تطبیق حالت شرحه کوي او
دا چې ولې تطبیق بشپړ نه دی.

هیڅ کوم ــ تر  9/30/2015پورې ټول اړوند بیاکتنو
وړاندیزونه په مؤثر ډول په ګوته شوي دي او رغنیز
ګامونه پلي شوي دي

سپارښتنې او اړوند مواد په
 www.sigar.milکې په بشپړ
ډول خپاره شوي دي

برخه )16()a(5

د کتونکیو هرې بیاکتنې چې د عمومي مفتش د بلې ادارې
د سیګار له خوا د راپور ورکولو په دوره کې ترسره شوې
وي ،په شمول د هرو هغو سپارښتنو چې د نورو کتونکیو
د کومې پخوانۍ بیاکتنې څخه پاتې وي. . .چې نیمګړې پاتې
وي یا په بشپړ ډول تطبیق شوي نه وي

د اجرا وړ نه دی (سیګار د راپور ورکولو په دوره کې
بیاکتنه نده ترسره کړې ،یا یې د عمومي مفتش د بلې ادارې
د نورو کتونکیو په بیاکتنه کې برخه نده اخیستې)

د سیګار څارنه

گزارش برای کانگرس ایاالت متحده I
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ضمیمې

ضمیمه B
د افغانستان د بیارغونې لپاره د متحده ایاالتو مرستې

(میلیونونه ډالر)

جدول  B.1هغه مالي مرستې ښیي چې د  2015له سپتمبر  30راهیسې د پروګرام له مخې د افغانستان د بیارغونې
لپاره په کلنۍ کچه تخصیص شوې دي .جدول  B.2هغه مرسته ښیي چې له  2002کال راهیسې د نشه ییز توکو
ضد نوښتونو لپاره تخصیص شوې دي.

جدول b.2

د نشه ییز توکو ضد ،له  2002راهیسې تخصیص
شوی مجموعي مقدار (میلیونونه ډالر)
ASFF
DOD CN

$1,574.29
2.858,09

ESF

1.562,23

INCLE

2.173,72

DEA
ټولټال

228,79
$8,397.12

د جدول  B.2یادښت :شمیرې غیر اشعاري شوي دي .د نشه ییز توکو 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 .ارقام له  2002راهیسې په افغانستان کې د نشه ییز توکو
سره مبارزې نوښتونو لپاره مختص شوي فنډونو څخه ژمنه شوي مجموعي مقدار
وړاندې کوي .په دغو اقداماتو کې له منځه وړل ،مخنیوی ،د افغانستان د ځانګړي
ماموریت د څانګې مالتړ ،د نشه ییز توکو پر ضد د مبارزې لپاره ظرفیت
جوړونه ،او د کرنیزې پراختیا متبادلې هڅې شامل دي .د  ESF ،ASFFاو INCLE
ارقام لدغه فنډونو څخه د تریاکو سره مبارزې نوښتونو ته ژمنه شوي مجموعي
مقدارونه ښیې.
د جدول  B.2سرچینه :د سیګار د نشه ییز توکو سره مبارزې تمویل تحلیل،
10/19/2015؛ د بهرنیو چارو وزارت ،د سیګار د معلوماتو غوښتنې
ته ځواب10/13/2015 ،؛ د امریکا دفاع وزارت ،د سیګار د معلوماتو غوښتنې
ته ځواب 10/8/2015 ،او 10/15/2014؛  ،USAIDد سیګار د معلوماتو
غوښتنې ته ځواب10/13/2015 ،؛  ،DOJد سیګار د معلوماتو غوښتنې
ته ځواب9/24/2015 ،؛ د امریکا دفاع وزارت ،د مالي کال FY 2016
 OCO ASFFلپاره د بودجې تصدیق ،2/2015 ،مخ .14

د جدول  B.1یادښت :شمیرې غیر اشعاري شوي دي .د امریکا دفاع وزارت له FY
 2011 ASFFڅخه  1میلیارد ډالر بیا پروګرام کړي دي .د امریکا دفاع وزارت
له  FY 2012 ASFFڅخه  1میلیارد ډالر بیا پروګرام کړي ديPub. L. No. .
 113-6له  FY 2012 ASFFڅخه  1میلیارد ډالر فسخ کړي دي .د امریکا دفاع
وزارت له  FY 2013 ASFFڅخه  178میلیون ډالر بیا پروګرام کړي دي.
 Pub. L. No. 113-235له  FY 2014 ASFFڅخه  764.38میلیون ډالر
منسوخ کړي دي .د امریکا دفاع وزارت د  USAIDلخوا د زیربنا پلي شوي پروژو
تمویل لپاره  ESFته له  FY 2011 AIFڅخه  101میلیون ډالرFY 2013 ،
 AIFڅخه  179.5میلیون ډالر او له  FY 2014 AIFڅخه  55میلیون ډالر انتقال
کړي دي.
د جدول  B.1سرچینه :د امریکا دفاع وزارت ،د سیګار د معلوماتو غوښتنو
ته ځوابونه،10/15/2015 ،10/16/2015 ،10/20/2015 ،
 ،10/14/2009 ،10/22/2012 ،10/8/2015او 10/1/2009؛
د بهرنیو چارو وزارت ،د سیګار د معلوماتو غوښتنو ته ځوابونه،
،4/15/2014 ،4/15/2015 ،10/13/2015 ،10/20/2015
 10/5/2012 ،6/27/2013او 6/27/2012؛ خزانه ،د سیګار د معلوماتو
غوښتنې ته ځواب7/9/2015 ،؛  ،OMBد سیګار د معلوماتو غوښتنو ته
ځوابونه 7/19/2013 ،7/14/2014 ،4/16/2015 ،او 1/4/2013؛
 ،USAIDد سیګار د معلوماتو غوښتنو ته ځوابونه،10/13/2015 ،
 1/15/2010 ،10/15/2010او 10/9/2009؛  ،DOJد سیګار
د معلوماتو غوښتنو ته ځوابونه 9/24/2015 ،او 7/7/2009؛ ،USDA
د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب4/2009 ،؛ " ،DFASد مالي کال
برنامې او فرعي حسابونو سپتمبر  2015له مخې د  AR(M) 1002تخصیص
وضعیت10/19/2015 "،؛ ،113-6 ،113-76 ،Pub. L. Nos. 113-235
.111-118 ،111-212 ،112-10 ،112‑74

د متحده ایاالتو د تمویل سرچینې
امنیت
د افغانستان د امنیتي ځواکونو وجهي صندوق ()ASFF
روزنه او تجهیزات ()DOD
بهرنۍ نظامي مالي چارې ()FMF
نړیواله نظامي ښوونه او روزنه ()IMET
د نشه ییز توکو له مینځه وړل او د نشه ییز توکو پرضد د مبارزې
فعالیتونه ()DOD CN
ټولټال  -امنیت
حکومتولي او پراختیا
د قوماندان د چټک غبرګون پروګرام ()CERP
د افغانستان د زیربنا وجهي صندوق ()AIF
د سوداګرۍ او ثبات د عملیاتو لپاره کاري ځواک ()TFBSO
د اقتصادي مالتړ وجهي صندوق ()ESF
د پراختیا مرسته ()DA
د افغانستان د ازادۍ مالتړې اداره ()AFSA
د ماشوم پایښت او روغتیا ()CSH + GHAI
د توکو د پراختیا اداره ()CCC
( USAIDنور)
د نه خپرولو ،ترهګرۍ ضد ،ماین پاکۍ او اړوند ()NADR
د والیتي بیارغونې ټیم سالکاران
د خزانې تخنیکي مرسته
د نشه ییز توکو د کنټرول او د قانون د حاکمیت نړیواله اداره ()INCLE
د نشه ییز توکو پر ضد د مبارزې اداره ()DEA
ټولټال – حکومتولي او پراختیا
بشردوستانه
 P.L. 480عنوان I
 P.L. 480عنوان II
د ناورین پر وخت مرستندویه اداره ()IDA
د لیږد نوښتونه ()TI
د کډوالۍ او کډوالو مرسته ()MRA
پخپله خوښه سوله ساتنه ()PKO
د کډوالو او کډوالۍ لپاره اضطراري مرسته ()ERMA
خواړه د پرمختګ لپاره
 )b(416د خواړو مرسته
د ښوونې او روزنې لپاره خواړه
د ایمرسن ټرسټ
ټولټال  -بشردوستانه
ملکي عملیات
څارنه
نور
ټولټال  -ملکي
ټولټال تمویل
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ټولټال

مالي کال
03‑2002

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

$60,670.40
440,00
1.059,14
16,22

0,00
0,00
248,26
0,56

د امریکا دفاع وزارت

2.858,09

0,00

$65,043.84

248,82

د امریکا دفاع وزارت
د امریکا دفاع وزارت
د امریکا دفاع وزارت
USAID
USAID
د امریکا دفاع وزارت
USAID
USAID
USAID
د بهرنیو چارو وزارت
USDA
خزانه
د بهرنیو چارو وزارت
DOJ

3.679,00
988,50
822,85
18.599,01
886,50
550,00
554,60
31,48
51,98
692,99
5,70
4,45
4.690,86
228,79
$31,786.71

0,00
0,00
0,00
341,51
60,84
300,00
57,20
8,80
0,50
78,70
0,00
1,90
60,00
3,45
912,91

USDA
USAID
USAID
USAID
د بهرنیو چارو وزارت
د بهرنیو چارو وزارت
د بهرنیو چارو وزارت
USDA
USDA
USDA
USDA

5,00
891,28
569,79
37,64
1046,96
69,33
25,20
109,49
95,18
50,49
22,40
$2,922.75

5,00
159,50
282,62
19,76
198,80
33,83
25,00
4,96
60,60
9,27
0,00
799,33

362,55
9.508,02
$9,870.57

0,00
190,90
190,90

$109,623.88

2.151,97

اداره

سر مفتش ویژه I

برای بازسازی افغانستان
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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

11.000,67 9.560,80

9.674,16

5.203,44

4.202,80

4.110,73

40,00
0,00
0,00
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

136,00
0,00
0,00
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

215,00
0,00
0,00
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

209,00
0,00
0,00
1.224,75
166,81
0,00
100,77
0,00
0,00
36,72
0,00
0,13
251,74
20,38
2.010,30

488,33
0,00
0,00
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

550,67
0,00
14,44
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

1.000,00
0,00
59,26
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

400,00
299,00
239,24
2.168,51
0,00
0,00
69,91
3,09
6,25
69,30
0,00
0,00
400,00
18,70
3.673,99

400,00
400,00
245,76
1.836,76
0,00
0,00
0,00
0,38
7,10
65,32
0,00
0,00
357,92
18,70
3.331,93

200,00
145,50
138,20
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

30,00
144,00
122,24
907,00
0,00
0,00
0,01
0,00
0,80
43,20
0,00
0,00
225,00
18,70
1.490,96

10,00
0,00
3,72
831,90
0,95
0,00
0,04
0,00
0,82
43,50
0,00
0,00
250,00
9,05
1.149,97

0,00
46,10
11,39
11,22
67,10
20,00
0,00
9,08
34,58
6,12
0,00
205,59

0,00
49,20
4,23
1,60
47,10
15,50
0,00
30,10
0,00
10,02
0,00
157,75

0,00
56,60
0,04
0,00
41,80
0,00
0,00
23,24
0,00
25,08
0,00
146,76

0,00
60,00
0,03
0,00
54,00
0,00
0,00
9,47
0,00
0,00
0,00
123,50

0,00
60,00
16,87
0,00
44,25
0,00
0,00
20,55
0,00
0,00
22,40
164,07

0,00
177,00
27,13
0,75
76,79
0,00
0,20
12,09
0,00
0,00
0,00
293,96

0,00
58,13
29,71
0,85
80,93
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
169,62

0,00
112,55
66,39
1,08
65,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
245,01

0,00
0,00
56,00
0,63
99,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
156,18

0,00
46,20
21,51
0,32
76,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
144,09

0,00
66,00
28,19
0,83
107,89
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
202,91

0,00
0,00
25,71
0,60
87,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
113,98

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
1.425,42
1.484,42

58,70
1.272,68
1.331,38

62,65
852,92
915,57

68,60
909,50
978,10

2.633,34

4.695,16

14.646,69 15.861,97 16.712,43 10.510,56 6.070,00

9.631,10

6.812,23

6.352,79
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ضمیمه C
د سیګار لیکلي مواد
د سیګار تفتیشونه
د خبرتیا لیکونه

د سیګار د تفتیشونو او پلټنو ریاست د راپور ورکولو دې دوره کې د خبرتیا درې لیکونه صادر کړي دي.
د  2015اکتوبر تر  30پورې د سیګار د خبرتیا صادر شوي لیکونه
د لیک پیژند نښه
د سیګار د خبرتیا لیک
15-86-AL
د سیګار د خبرتیا لیک
15-79-AL
د سیګار د خبرتیا لیک
15-79-ALc

د صدور نېټه

د لیک سرلیک
د  ANDSFد ساړه موسم لوازم

9/2015

د کمپ براون د قوماندې او کنټرول تاسیسات (غیر محرم)

8/2015

د کمپ براون د قوماندې او کنټرول تاسیسات (محرم)

8/2015

د فعالیت بشپړ شوي تفتیشونه

سیګار د راپور ورکولو په دې دوره کې د فعالیت دوه تفتیشونه بشپړ کړل.
د  2015د اکتوبر  30پورې د سیګار د فعالیت بشپړ شوي تفتیشونه
د راپور پیژند نښه
د سیګار تفتیش 16-3-AR
د سیګار تفتیش 15-83-AR

د راپور سرلیک
افغان سیمه ییز پولیس :د کلیو د امنیت حیاتي نوښت د لوژستیک کافي مالتړ،
څارنه او الرښود نه لري
افغان کډوال او بیرته راستنیدونکي :فساد او د افغان وزارت ظرفیت نه شتون
د کډوالو اوږدې مودې ستراتیژۍ د پلي کیدو مخه نیولې ده

د صدور نېټه
10/2015
8/2015

د فعالیت نوي تفتیشونه

سیګار د راپور ورکولو په دې دوره کې د فعالیت دوه تفتیشونه پیل کړل.
د  2015د اکتوبر تر  30پورې د سیګار د فعالیت نوي تفتیشونه
د پروژې د پیژند نښه
سیګار 111A
سیګار 110A

د پیل کیدو نیټه
8/2015
8/2015

د پروژې سرلیک
د میراث څیړنې قراردادونو ورکول ،اداره کول او فعالیت
په افغانستان کې د قوماندان د چټک غبرګون برنامې مؤثریت

د فعالیت روان تفتیشونه

سیګار د راپور ورکولو د دې دورې په لړ کې  14روان تفتیشونه درلودل.
د  2015اکتوبر تر  30پورې د سیګار د فعالیت روان تفتیشونه
د پروژې د پیژند نښه
سیګار 109A
سیګار 108A
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د پیل کیدو نیټه
د پروژې سرلیک
5/2015
د افغان دولت کارمندانو او تخنیکي مشاورینو لپاره د متحده ایاالتو د معاش ضمایم
5/2015
په افغانستان کې د ځمکې یا اراضي اصالحاتو مالتړ لپاره د  USAIDهڅې
نور په راتلونکي مخ کې
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د  2015اکتوبر تر  30پورې د سیګار د فعالیت روان تفتیشونه
د پروژې د پیژند نښه
سیګار 107A
سیګار 106A
سیګار 105A
سیګار 104A
سیګار 103A
سیګار 102A
سیګار 101A
سیګار 100A
سیګار ( 097Aپړاو )II
سیګار ( 096Aپړاو )II
سیګار 090A
سیګار 088A

د پیل کیدو نیټه
د پروژې سرلیک
5/2015
د افغانستان د سړک زیربنا ټیکاو لپاره د متحده ایاالتو هڅې
د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو د یونیفورم او فردي تجهیزاتو لپاره حساب ورکول 12/2014
11/2014
د افغانستان د روغتیایي سکټور د مالتړ او ودې په برخه کې د  USAIDهڅې
د افغانستان د لومړنۍ او ثانوني ښوونې او روزنې له سیستمونو سره په مرسته او
12/2014
وده کې د متحده ایاالتو هڅې
11/2014
د  USAIDله خوا د ثبات د نوښتونو د پروګرام د تاثیراتو ارزونه
11/2014
د افغانستان د زېربناء صندوق څارنه
د افغان ملي اردو د عراده جاتو د مراقبت او د ظرفیت جوړونې لپاره د افغانستان
10/2014
د تخنیکي تجهیزاتو د مراقبت پروګرام ()A-TEMP
د امریکا دفاع وزارت له خوا د هغو زېربنایي پروژو څارنه چې افغان حکومت
8/2014
ته انتقال شوي دي
2/2014
د افغانستان د استخراجي صنعت په پراختیا کې د متحده ایاالتو هڅې
له کډوالو افغانانو او کورنیو بې ځایه شویو خلکو سره د مرستې په برخه کې
2/2014
د متحده ایاالتو هڅې
11/2013
د افغان ملي اردو د انجنیرۍ ملي لیوا د انجنیرۍ تجهیزاتو تفتیش
د افغانستان د معلوماتي او مخابراتو ټکنالوژۍ د سکټور د بیارغونې او له سوداګریز
11/2013
پلوه تولیدي کولو په برخه کې د مرستې کولو لپاره د متحده ایالتو د حکومت هڅې

بشپړ شوي مالي تفتیشونه

سیګار د دې راپور ورکولو دوره کې شپږ مالي تفتیشونه بشپړ کړي دي.
د  2015اکتوبر تر  30پورې د سیګار بشپړ شوي مالي تفتیشونه
د راپور پیژند نښه
د سیګار مالي تفتیش
16-4-FA
د سیګار مالي تفتیش
15-89-FA
د سیګار مالي تفتیش
15-88-FA
د سیګار مالي تفتیش
15-87-FA
د سیګار مالي تفتیش
15-84-FA
د سیګار مالي تفتیش
15-81-FA

د راپور سرلیک
په افغانستان کې د بهرنیو چارو وزارت د افغان میرمنو د حقونو هڅولو او
محافظت برنامه :د افغان میرمنو لپاره د میرمنو لخوا پیښ شوي لګښتونو تفتیش
په سیمه ییز قومانده ختیځ او سهیل کې د  USAIDد نیمه ملي یا سیمه ییز
حکومتولۍ جوړښتونو برنامه :د ټاکنو او سیاسي پروسې پیاوړي کولو لپاره
د کنسرسیوم لخوا پیښ شوي لګښتونو تفتیش
په افغانستان کې د  USAIDد اراضي اصالحاتو برنامه :د تیراټیک  ARDله خوا
د شویو لګښتونو تفتیش
د  USAIDد افغان ملکي مرستې برنامه  :IIد نړیوالې هوساینې او پراختیا شرکت
لخوا پیښ شوي لګښتونو تفتیش
د افغانستان ټاکنیزو اصالحاتو او مدني مشورې برنامه :د ډیموکراسي انټرنیشنل
لخوا پیښ شوي لګښتونو تفتیش
د اردو څانګې د افغان ملي اردو ډیپو پروژه :د رایتن شرکت لخوا پیښ شوي
لګښتونو تفتیش

د صدور نېټه
10/2015
9/2015
9/2015
9/2015
9/2015
8/2015

نوي مالي تفتیشونه

د راپور ورکولو دې دوره کې سیګار درې مالي تفتیشونه پیل کړي دي.
د  2015اکتوبر تر  30پورې د سیګار نوي مالي تفتیشونه
د پروژې د پیژند نښه
F-084
F-083
F-082

د پروژې سرلیک
د کندهار – هلمند بریښنا برنامې لپاره د بلیک او ویچ ځانګړي پروژو کارپوریشن
سره د  USAIDقرارداد
د ټاکنیزو اصالحاتو او مدني مشورې ( )AERCAبرنامې لپاره د ډیموکراسي
انټرنیشنل سره د  USAIDقرارداد
د افغان مدني تعلیم هڅولو ( )PACEبرنامې لپاره د کاونټرپارټ انټرنیشنل سره
د  USAIDقرارداد
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جاري مالي تفتیشونه

سیګار د راپور ورکولو د دې دورې په لړ کې  20روان مالي تفتیشونه لري
د  2015اکتوبر تر  30پورې د سیګار روان مالي تفتیشونه
د پروژې پیژند نښه
F-081
F-080
F-079
F-078
F-077
F-076
F-075
F-074
F-073
F-072
F-071
F-070
F-069
F-068
F-067
F-066
F-061
F-049

F-048
F-046
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د پیل کیدو نیټه

د پروژې سرلیک
په افغانستان کې د ماین پاکۍ او د ماینونو په هکله د سروې لپاره له Halo Trust
3/2015
سره د بهرنیو چارو وزارت مرستې
د مارجې ولسوالۍ د یونیفورم لرونکیو پولیسو قومانداۍ د ودانۍ جوړونې لپاره
3/2015
له تعمیراتي  JVیا  PRI DJIسره د  DODقرارداد
د شینډنډ د ځانګړو ځواکونو د 4م کنډک د جوړونې لپاره له تعمیراتي  JVیا
3/2015
 PRI DJIسره د  DODقرارداد
په قرغه کې د افغان دفاعي پوهنتون د جوړونې لپاره له
3/2015
 AMEC Earth & Environmental Inc.سره د امریکا دفاع وزارت قرارداد
په شینډنډ کې د شینډنډ هوای لیکې د ترمیم لپاره د A Construction JV ،PRI/DJI
3/2015
سره د امریکا دفاع وزارت قرارداد
د کمانډو د لومړي لیوا د تعمیر او د موقت کنډک د جوړونې لپاره له
3/2015
 Gilbane Federalسره د  DODقرارداد ،ګردېز
د افغانستان د عامه نظم د پولیسو د کنډک او لیوا د قوماندانۍ د ودانیو د جوړونې
3/2015
لپاره له  Gilbane Federalسره د  DODقرارداد ،مارجه
په کندهار کې د ځانګړي ځواکونو 2ام کنډک جوړولو لپاره
3/2015
د  Environmental Chemical Corp.سره د امریکا دفاع وزارت قرارداد
د ژباړې/ژبني مالتړ خدمتونو لپاره له Mission Essential Personnel LLC
3/2015
سره د امریکا دفاع وزارت قرارداد
د اوبه لګولو او د اوبو د منابعو د مدیریت د تطبیق په برخه کې له
2/2015
 Perini Management Services Inc.سره د  USAIDقرارداد
د روغتیایي پاملرنې د ودې د پروژې د مالتړ لپاره له
2/2015
 University Research Company LLCسره د  USAIDقرارداد
د اکاډمیک برنامې پراختیا او عملیاتي مالتړ لپاره د افغانستان امریکایی پوهنتون
2/2015
سره د  USAIDتعاوني تړون
د ټولنې په سطحه د ماین پاکۍ د پروژې لپاره له Mine Detection Dog Center
3/2015
سره د بهرنیو چارو وزارت بسپنو قرارداد
د انرژۍ په مروجو او بدیلو سکټورونو کې د تحلیلي مالتړ خدمتونو لپاره
11/2014
له  Zantech IT Services Inc.سره د  DOD TFBSOقرارداد
د انرژۍ د مالتړ خدمتونو لپاره له  Zantech IT Services Incسره د DOD TFBSO
11/2014
قرارداد
د  Food for Progress Actله الرې د افغانستان لپاره د کرنیزو وسایلو د برابرولو
8/2014
لپاره له  American Soybean Associationسره د  USDAتعاوني تړون
د افغان ملي امنیتي ځواکونو په مالتړکې د الرښوونې او روزنې د خدمتونو
4/2014
برابرولو لپاره له  Dyncorp, International LLCسره د  DODقرارداد
د انجنیري چارو ،د کیفیت په هکله د اطمینان ترالسه کولو ،او لوژسیټیکي
3/2014
مالتړ ( )EQUALSلپاره له  International Relief and Development Incسره
د  USAIDقرارداد
د طبیعي منابعو د مدیریت پروژې ( )ILG-NRMPله الرې د معیشت او
3/2014
حکومتولۍ د تخنیکي مالتړ لپاره له )Wildlife Conservation Society (WCS
سره د  USAIDتعاوني تړون
د سهیل په مهمو سیمو کې د ثبات د تخنیکي مالتړ لپاره له
3/2014
 AECOM International Development Inc.سره د  USAIDقرارداد
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د سیګار پلټنې
بشپړې شوې پلټنې

د راپور ورکولو دې دوره کې سیګار یوه پلټنه بشپړه کړې ده.
د  2015اکتوبر تر  30پورې د سیګار بشپړې شوي پلټنې
د راپور پیژند نښه
د سیګار پلټنه 15-78-IP

د راپور سرلیک
په کابل کې د تریاکو سره مبارزې تاسیساتو (سټریپ مال) کې د بریښنا سیسټم:
ساختماني چارې د قرارداد شرایطو سره برابر وې مګر د بریښنا سیسټم
د پروژې د تکمیل څخه تر  18میاشتو ډیرې مودې وروسته هم فعال نه و

د صدور نېټه
8/2015

د سیګار ځانګړې پروژې
بشپړې شوې ځانګړې پروژې

د راپور ورکولو دې دوره کې سیګار پنځه ځانګړې پروژې بشپړې کړي دي.
د  2015د اکتوبر تر  30پورې د سیګار بشپړې شوې ځانګړې پروژې
د پروژې سرلیک
د پروژې د پیژند نښه
ځانګړې پروژه  16-2-SPد  TFBSOد  CNGډکولو سټیشن
ځانګړې پروژه  16-1-SPپه هرات کې د  USAIDلخوا مالتړ شوي د روغتیا تسهیالت
ځانګړې پروژه  15-85-SPد  ANDSFتدارکات
ځانګړې پروژه  15-82-SPد  PCHتاسیساتو د همغږۍ ځواب
ځانګړې پروژه  15-80-SPد تره خیل د بریښنا کارځای

د صدور نېټه
10/2015
10/2015
9/2015
8/2015
8/2015

د سیګار د زده شوي درسونو پروژې
د زده شوي درسونو روانې پروژې

د راپور ورکولو پدې دوره کې سیګار د زده شوي درسونو څلور جاري پروژې لري.
د  2015د اکتوبر  30پورې د سیګار د زده شوي درسونو روانې پروژې
د پروژې د پیژند نښه
SIGAR-LL-04
SIGAR-LL-03
SIGAR-LL-02
SIGAR-LL-01

د پروژې سرلیک
د افغانستان په بیارغونه کې د نشه ییز توکو پرضد مبارزه
په افغانستان کې فساد :د متحده ایاالتو دولت لیدونه او غبرګونونه
د مرستو په مدیریت کې له بهرنیو شریکبانو سره د متحده ایاالتو همغږي
د ستراتیژۍ او پالن جوړونې په هکله د ادارو تر منځ همغږي

د پیل کیدو نیټه
4/2015
12/2014
12/2014
12/2014

د زده شوي درسونو نوې پروژې

سیګار د راپور ورکولو په دې دوره کې د زده شوي درسونو یوه پروژه پیل کړې ده.
د  2015اکتوبر تر  30پورې د سیګار د زده شوي درسونو نوې پروژه
د پروژې د پیژند نښه
SIGAR- LL-05

د پروژې سرلیک
د خصوصي سیکتور پراختیا او اقتصادي وده
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ضمیمه D
د سیګار څېړنې او مستقیم لین
د سیګار څېړنې

شکل D.1

په دې درې میاشتنۍ موده کې ،سیګار  18نوې څېړنې پرانیستې او  22یې بندې کړې ،او په دې توګه یې
د پراینستو څېړنو شمېر  310ته ورسولو .د نوي څیړنو څخه ډیری یې د فساد په اړه دي ،لکه څنګه چې
په شکل  D.1کې ښودل شوي دي .د تړل شوي څیړنو څخه ډیری یې د څیړنیزې وړتیا نه شتون له امله
تړل شوي ،لکه څنګه چې په شکل  D.2کې ښودل شوي دي.

ﺩ ﺳﻳګﺎﺭ څﭔړﻧﯥ :ﻧﻭې څﻳړﻧﯥ،
ﺟﻭﻻی  – 1ﺳﭘﺗﻣﺑﺭ 2015 ،30
ټﻭﻟټﺎﻝ18 :

شکل D.2

ﻓﺳﺎﺩ
)ﺍﺩﺍﺭﻱ ﻓﺳﺎﺩ(
6

ﺩ ﭘﻳﺳﻭ
ﻣﻳﻧځﻝ
2

ﺩ ﺳﻳګﺎﺭ څﭔړﻧﯥ :ﺗړﻝ ﺷﻭﻱ څﻳړﻧﯥ ،ﺟﻭﻻی  – 1ﺳﭘﺗﻣﺑﺭ 2015 ،30
ﻧﻭﺭ/
ﻣﺗﻔﺭﻗﻪ
5

ﺩ څﻳړﻧﻳﺯې ﻭړﺗﻳﺎ ﻧﻪ ﺷﺗﻭﻥ

ﺗﺩﺍﺭﮐﺎﺕ/
ﺩ ﻗﺭﺍﺭﺩﺍﺩ ﺩﺭﻏﻠﻲ
3
ﻏﻼ
2

ﺳﺭﭼﻳﻧﻪ :ﺩ ﺳﻳګﺎﺭ ﺩ څﻳړﻧﻭ ﺭﻳﺎﺳﺕ.10/8/2015 ،

11
6

ﺍﺩﺍﺭﻱ
ﻧﺎ ﻣﻭﻧﺩﻝ ﺷﻭﻱ ﺗﻭﺭﻭﻧﻪ

3

ﻣﻠﮑﻲ ﻗﺿﺎﻭﺕ

1

ﺟﻧﺎﻳﯽ ﻣﺣﮑﻭﻣﻳﺕ

11
0

2

3

4

6

8

10

12

ټﻭﻟټﺎﻝ22 :
ﺳﺭﭼﻳﻧﻪ :ﺩ ﺳﻳګﺎﺭ ﺩ څﻳړﻧﻭ ﺭﻳﺎﺳﺕ.10/8/2015 ،
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د سیګار مستقیم لین

شکل D.3

په دې درې میاشتنۍ موده کې په مستقیم لین د رارسېدلو  81شکایتونو له جملې څخه اکثره یې بریښنایی
یا د بریښنالیک له الرې ترالسه شوي لکه څنګه چې په شکل  D.3کې ښودل شوي دي .په نویو
شکایتونو د کار کولو سربېره ،د څېړنو ریاست په دې درې میاشتنۍ موده کې د هغو شکایتونو په هکله
کار وکړ چې د  2015کال د جوالی له  1نېټې څخه مخکې را رسېدلي ول .په دې درې میاشتنۍ موده
کې ،ریاست  131شکایتونه له پروسو یا مراحلو څخه تېر کړل ،چې اکثره یې تړل شوي ،لکه څنګه
چې په شکل  D.4کې ښودل شوي دي.

د ﺳﯾګﺎر د ﺑﯾړﻧۍ ﻟﯾﮑﯥ د ﺷﮑﺎﯾﺎﺗو ﺳرﭼﯾﻧﮫ،
ﺟوﻻی  – 1ﺳﭘﺗﻣﺑر 2015 ،30
ټوﻟټﺎل81 :

ﺑرﯾښﻧﺎﯾﯽ
78

شکل D.4

ﺩ ﺳﻳګﺎﺭ ﺩ ﺑﻳړﻧۍ ﻟﻳﮑﯥ څﺧﻪ ﺗﺭﻻﺳﻪ ﺷﻭﻱ ﺷﮑﺎﻳﺎﺕ :ﺟﻭﻻی  – 1ﺩ ﺳﭘﺗﻣﺑﺭ 2015 ،30
ﺩ ﺑﻳﺎﮐﺗﻧﯥ ﻻﻧﺩې )ﺧﻼﺹ(

32
8

ﺭﺍﺟﻊ ﺷﻭﻱ )ﺧﻼﺹ(

ﺗﻠﯾﻔون
1

2

ﺩ څﻳړﻧﯥ ﻻﻧﺩې ﺩﻱ )ﺧﻼﺹ(

73

ﻟﻪ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﭘﻠﻭﻩ ﺗړﻝ ﺷﻭﻱ
9

ﺭﺍﺟﻊ ﺷﻭﻱ )ﺗړﻝ ﺷﻭﻱ(

ﺳرﭼﯾﻧﮫ :د ﺳﯾګﺎر د څﯾړﻧو رﯾﺎﺳت.10/13/2015 ،

7

ﺩ څﻳړﻧﯥ ﻭﺭﻭﺳﺗﻪ ﺗړﻝ ﺷﻭﻱ
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ټﻭﻟټﺎﻝ131 :
ﻳﺎﺩﻭﻧﻪ :ﺩ ﺩې ﺭﺑﻌﯥ ﭘﻪ ﺟﺭﻳﺎﻥ ﮐﯥ  81ﺷﮑﺎﻳﺗﻭﻧﻪ ﺗﺭﻻﺳﻪ ﺷﻭﻱ ﺩﻱ؛ ﭘﻪ ټﻭﻟټﺎﻝ ﮐﯥ ﺩ ﻫﻐﻪ ﺷﮑﺎﻳﺗﻭﻧﻭ ﺩﺭﻳځ ﺑﺩﻟﻭﻥ ﺷﺎﻣﻝ ﺩی ﭼﯥ ﭘﻪ ﺗﻳﺭﻭ ﺭﺑﻌﻭ ﮐﯥ ﺷﻭﻱ ﺩﻱ.
ﺳﺭﭼﻳﻧﻪ :ﺩ ﺳﻳګﺎﺭ ﺩ څﻳړﻧﻭ ﺭﻳﺎﺳﺕ.10/13/2015 ،

د سیګار تعلیق یا ځنډول او ممانعتونه

جدول  D.1د  2015اکتوبر  1پورې په افغانستان کې د سیګار کار پورې تړلي نهایی شوي تعلیقونو،
ممانعت او ځانګړي نهاد ټاکلو پرتله ییز لست دی .سیګار خپلې ځنډونې ،ممانعتونه او د نهاد ځانګړي
ټاکل یوازې د تاریخي اهدافو لپاره په لستونو کې ثبتوي .د یوه فرد یا نهاد اوسني وضعیت لپاره چې
دلته مخکې د تعلیق شوي ،منع شوي یا ځانګړي نهاد ټاکلو په توګه لست شوي ،مهرباني وکړئ د
ګومارنې مدیریت لپاره سیسټم ،څخه لیدنه وکړئ.
هغه اندراجات چې د ځنډونې او ممانعت په دواړو برخو کې ښکاري په ځنډول شوي حالت کې
د هغو د موقعیتونو په اساس دي .ورپسې د ادارې یا موسسې د ځنډونې او ممانعت د چارواکي له خوا
د جرم تور یا فیصله راځي .نهایي یا وروستی ممانعت د متحده ایاالتو د فدرالي ولسوالۍ په محکمه کې
د جنایي جرم له اثبات او/یا د ممانعت د مودې په هکله د ادارې یا موسسې د ممانعت د چارواکي له خوا
د نهایي یا وروستي تصمیم څخه وروسته لګېدلی دی.

گزارش برای کانگرس ایاالت متحده I

 30اکتوبر2015 ،

219

ﻟﯾﮑﻠﻲ
)ﻧور(
2

ضمیمې

جدول D.1

د  2015د سپتمبر تر  30پورې د نهاد ځانګړي تعینات ،ځنډونې ،او ممانعتونه
د نهاد ځانګړي تعینات
اروین کام تعمیراتي شرکت

خان ،حاجی محمد الماس

سادات ،وکیل

د اروین کام ګروپ ایل.ایل.سي" d.b.a. ،اروین کام امنیتي
ګروپ" d.b.a. "،اروین کام ګروپ فاونډېشنd.b.a. "،
"اروین ګلوبل د لوژستیکي خدمتونو شرکت"

نوح صافي د کان کیندنې شرکت

ټرای اینګل ټکنالوجیز

ایوب ،محمد
فیروزي ،حاجی خلیل
حاجی امیرمحمد
حاجی دوست محمد ،زرمت تعمیراتي شرکت
جان ،نورهللا

نور رحمان شرکت

وسیم ،عبدالوکیل

نور رحمان تعمیراتي شرکت

ځالند ،یوسف

نور رحمان ګروپ NUCCL" d.b.a. ،تعمیراتی شرکت"،
 RUCCL" d.b.a.رحمان عمر تعمیراتي شرکتd.b.a. "،
"رحمان ټریډینګ او جنرال لوژستیکي شرکت ایل.ایل.سي"

زرمت تعمیراتي شرکت

رحمان ،نور ،پدې نوم هم پیژندل کیږي "نور رحمان" ،پدې
نوم هم پیژند لکیږي "نور رحمان صفا"
رحمان ،محمد

زرمت فاونډیشن
زرمت عمومي تجارتي شرکت
زرمت د شرکتونو ګروپ" d.b.a. ،زرمت ایل.ایل.سي"
زرمت د موادو د کتنې البراتوار

ځنډونې
الوطن تعمیراتي شرکت

کابل هکل لوژسټیکي شرکت

بروفی ،کینیت مایکل

بصیرت تعمیراتي شرکت

شارپ وی لوجیسټیکس

ریویرا-میډینا ،فرانکلین ډیالنو

بروفي ،کینیت

د متحده ایاالتو د کلیفورنیا لوژسټیکي شرکت

پیس ترو بزنس

نقیب هللا ،ندیم

یوسف ،نجیب هللا

پوډینس ،ادم جوس جولیاس

رحمان ،عبیدالر

رحیمي ،محمد ادریس

الهام ،یاسر" a.k.a. ،نجیب هللا ،سعدهللا"

کمپبیل ،نیل پاتریک

ووټین ،فلیپ سټیفن

ایوریسټ فیضي لوژسټیی خدمتونه

بورکاتا ،راول ا

ډومینیک ،الویت کای

فیضي الهام برادرز لمیټډ

کلوز ،جرید لي

مارک ویت ،جیمز

فیضي ،روح هللا

لوژسټیکل اپریشنز ورلډوایډ

آل پواینټس انټرنیشنل ډیسټریبیوټرز Inc.

حکمت ښادمن عمومي تجارتي LLC

روبینسن ،فرانز مارتین

سیپوال ،جیمز

حکمت ښادمن " d.b.a. ،Ltd.حکمت ښادمن لمیټډ "Ltd.

ټیلر ،زاچیري دوستین

هرکلز ګلوبل لوژسټیکس

حکمت ښادمن تعمیراتي او تدارکاتي شرکت

اریا ګروپ تعمیراتي شرکت

سکرویډر ،روبرټ

حکمت ښادمن د لوژستیکي خدمتونو شرکتd.b.a. ،
"حکمت ښادمن تجارتي تعمیراتي او تدارکاتي شرکتd.b.a. "،
"حکمت ښادمن تجارتي تعمیراتي خدمتونه"

اریا ګروپ

AISC LLC

اریا هیری عمومي تجارتي شرکت

امریکن انټرنیشنل سیکیوریټي کارپوریشن

آریا ایم.اي .جنرال ټریډینګ ایل.ایل.سي

برادرز ،ریچارډ .س

د سیف حکمت د تعمیراتي لوژستیکي خدمتونو او تدارکاتو شرکت
ښادمن ،حکمت هللا ،پدې نوم هم پیژندل کیږي "حکمت ښادمن"،
پدې نوم هم پیژندل کیږي "حاجی حکمت هللا ښادمن" پدې نوم هم
پیژندل کیږي "حکمت هللا سعدهللا"

اریا میډل ایسټ

ډیویډ ای یانګ تعمیرات او ترمیم Inc.

اریا میډل ایسټ شرکت LLC

فورس ډایریکټ سلوشنز LLC

آریا میډل ایسټ لمیټډ شرکت  -هرات

حارث ،کرسټوفر

تراویس ،جیمز ایډوارډ

اریا د تحویلۍ شرکت لمیټډ

هرنانډو کاونټي هولډینګز LLC

شیرزی ،اکبر احمد

اریا د تحویلۍ د خدمتونو او مشورتي اداره

هایډ ای ریک LLC

بیرتولیني ،رابرټ ل.

افټیک انټرنیشنل

پینترز LLC

خان ،هارون شمس ،پدې نوم هم پیژندل کیږي "هارون شمس"

افټیک انټرنیشنل پرایویټ لمیټډ

پیپرمیل ویلیجز Inc.

شمس تعمیراتي لمیټډ

عالم ،احمد فرزاد

شرود الین LLC

شمس د عمومي خدمتونو او لوژسټیک غیرمحدود شرکت

البهار لوژسټیکس

سپاډا ،کرول

شمس ګروپ انټرنیشنل" d.b.a. ،شمس ګروپ انټرنیشنل "FZE

امریکن اریا شرکت LLC

ټیلر ،مایکل

شمس لندن اکاډمي

امریکن اریا LLC

ویلوینچر LLC

شمس پروډکشن

بارکزی ،ننګیالی

ورلډ وایډ ټرینرز LLC

شمس ویلفیر فاونډیشن (خیریه ټولنه)

فارمیډ تهیه اوخدمتونه

یانګ ،ډیویډ

اوتري ،کلیو بریان

ګرین الیټ عمومي تجارتي اداره

ایسپینوزا ،ماریوسیو

چمبرلیان ،ویلیام ټډ

النګ ،ټونیا
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(ادامه لري)

تعلیق (ادامه لري)
کوک ،جیفري آرتر

ټران ،انتوني ډان

د ملکي ټیکنالوژیو لمیټډ شرکت

هارپر ،ډیریک تیرون

ویرګیز ،ناربرټ

د صنعتي تخنیکونو د انجینرۍ الکترومیخانیکي شرکت

سویم ،الیکزاندر

میبري ،ټیریزا

جمیل ،عمر کی

والز ،باري ليJr. ،

اډاس ،جیمز

پلسارز کمپني

سیامپا ،کرسټوفر

اډوانسډ ابلیټي فار U-PVC

سان فرانسسکو هاوسینګ کمپني

کاسیالس ،لوییس رامون

البیت االمر

سوره المستقبل

انټرنیشنل کانټرکټینک اینډ ډیوپلمنټ

العراق الواید

ټاپ ټیکنو کانکریټ بیچ

صبح ،ادیب ،نقی ،پدې نوم هم پیژندل کیږي"علی صبح"

القریشي بیورو

ایډمانډسن ،جیفري بي

سټالیان تعمیراتي او انجنیري ګروپ

الزکورا کمپني

لوګو ،ایمانویل

وزنی ګروپ " d.b.a. ،Inc.وزني عمده پلورنه"

االمیر ګروپ ایل.ایل.سي

مونټاګ ،جیوفري کی

وزني ،ایمن ،پدې نوم هم پیژندل کیږي "ایمن ابراهیم وزني"

النور قراردادي شرکت

پینا ،رامیرو

هامپټون ،سینیکا ډارنیل

النور د صنعتي ټیکنالوژیو شرکت

ویر ،ماروین

ګرین ،جورج اي

کالیفورنیا د پروژې لپاره شرکت

ګرین ،رابرټ وارن

فاروقي ،حشمت هللا

صافي ،فضل احمد

نصرت ،سمیع

حامد لیث تعمیراتي شرکت

شین ګل شاهین ،پدې نوم هم پیژندل کیږي "شین ګل شاهین"

نیشنل جنرل کنسټرکشن کمپني

حامد لث ګروپ

ایسپینوزا لور ،پیدرو الفریډو

پسرلی ،احمدسلیم

لودین ،روح هللا فاروقي

کمپبیل ،نیل پاتریک

ربي ،فضل

بینیت & فوچ ملګري LLC

نوارو ،ویسلي

رحمان ،عطاء

برانډون ،ګاري

حضرتی ،ارش

رحمان ،فضل

 K5ګلوبل

میډفیلډ انټرنیشنل

روشندل ،محمد اجمل

احمد ،نور

مور ،رابرټ جي

صابر ،محمد

نوراحمد یوسفزی تعمیراتي شرکت

نوري ،نورعالم ،پدې نوم هم پیژندل کیږي "نورعالم"

صافي ،عزیزالرحمان

اییني ،شیریک اډیلیک

شمالي تعمیراتي موسسه

صافي ،مطیع هللا

کنان ،جسټین

شمال پامیر د ودانیو او سرکونو تعمیراتي شرکت

سهاک ،شیرخان

کونستانتینو ،اپریل انی

وادي ،ډیسي ډي

شهید ،مراد

کونستانتینو ،ډي

بلو پلینیټ لوجیسټیکی خدمتونه

شیرزاد ،دولت خان

کونستانتینو ،رامیل پالمیس

محمودي ،پدریس

الدین ،مهراب

کریلي ،برام

محمودي ،شیکب

واټسن ،بریان ایریک

ډروټلیر ،کرسټوفر

صابر ،محمد

ووټین ،فلیپ سټیفن

فیل ټیک تعمیراتي او انجنیري شرکت

واټسن ،بریان ایریک

ایسپینوزا ،ماریوسیو

هنډا ،سدیهارت

عباسي ،شاه پور

عالم ،احمد فرزاد

جبک ،عماد

امیري ،وحیدهللا

ګرین الیټ عمومي تجارتي اداره

جمالي ،روح هللا

اتل ،وحید

اریا میډل ایسټ شرکت LLC

خالد ،محمد

ممانعتونه

داود ،عبدهللا

آریا میډل ایسټ لمیټډ شرکت  -هرات

خان ،دارو

دهاتي ،عبدالمجید

آریا ایم.اي .جنرال ټریډینګ ایل.ایل.سي

ماریانو ،اپریل اني پیریز

فضلي ،قیس

اریا میډل ایسټ

مک کابي ،ایلټون ماریڅه

همدرد ،محمدیوسف

بارکزی ،ننګیالی

میهالکزو ،جان

کونړي ،حاجي پیرمحمد

فارمیډ تهیه اوخدمتونه

قاسمي ،محمد اندریس

مشفق ،محمدجعفر

اریا د تحویلۍ د خدمتونو او مشورتي اداره

رادي ،محمد خالد

مطلب ،عبدال

کابل هکل لوژسټیکي شرکت

گزارش برای کانگرس ایاالت متحده I
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ممانعتونه (ادامه لري)
علي ،اسرار

تاوروس هولډینګز LLC

اریا ګروپ

ګل ،غنزي

بروفی ،کینیت مایکل

یوسف ،نجیب هللا
اریا ګروپ تعمیراتي شرکت

لقمان انجنیري تعمیراتي شرکت" d.b.a. ،لقمان انجنیري"

عبدالحق فاونډیشن

اریا د تحویلۍ شرکت لمیټډ

صفی هللا ،پدې نوم هم پیژندل کیږي "ښاغلی صفی هللا"

ادجر ،ادونیس

رحیمي ،محمد ادریس

سرفراز ،پدې نوم هم پیژندل کیږي "ښاغلی سرفراز"

کالهون ،جوش W.

آل پواینټس انټرنیشنل ډیسټریبیوټرز Inc.

وزیر ،خان

هرکلز ګلوبل لوژسټیکس

اکبر ،علی

کالرک د لوجیستیکي خدمتونو شرکت" d.b.a. ،کالرک
تعمیراتي شرکت"

هلمند ټوینکل تعمیراتي شرکت

کرسټل تعمیراتي شرکت" d.b.a. ،سمیت هللا د سرک جوړونې
شرکت"

فرکاس ،جانوس
فلورډیلیس ،اللیکس ف

سمیت هللا (کس یوازې یو نوم لري)

نایټ ،مایکل II ،T.

اشنا ،محمد ابراهیم ،پدې نوم هم پیژندل کیږي"ابراهیم"

لوزادو ،ګاري

ګوروینډر ،سینګ

مجاریس ،ارمانډو Jr. ،N.

جهان ،شاه

مالخېل ،ودیر عبدالمتین

مرزاعلي نصیب تعمیراتي شرکت

شهیم ،ذاکرهللا پدې نوم هم پیژندل کیږي "ذاکرهللا شهیم" ،پدې
نوم هم پیژندل کیږي"ذکرهللا شهیم"

رینبو تعمیراتي شرکت

نصیب ،میرزاعلي

الیاس ،میوند ،انسان هللا پدې نوم هم پیژندل کیږي "انجنیر
میوند الیاس"

سکرویډر ،روبرټ
وزیري ،هیواد عمر
زدراڼ ،محمد
افغان عطارد تعمیراتي شرکت" d.b.a. ،افغان عطارد تعمیراتي
او لوژستيکي شرکت"
مونټس ،ډیانا
روبینسن ،فرانز مارتین
سمیت ،نانسي
سلطاني ،عبداالنس پدې نوم هم پیژندل کیږي "عبداالنس"
فقیری ،شیر
عصمت ،حاجی
جیم بلک تعمیراتي شرکت
اریا اریانا اریایي لوژستیکس AAA" d.b.a. ،لوژستیکس"،
" d.b.a.سومو لوژستیکس"
ګارسټ ،ډونالډ
مختار ،عبدل پدې نوم هم پیژندل کیږي "عبدالکبار"
نوري ماهګیر تعمیراتي شرکت
نوري ،شیرین اغا
النګ ،ټونیا
اسران الدین ،برهان الدین
متون ،نویدهللا ،پدې نوم هم پیژندل کیږي "جاوید احمد"
متون ،وحیدهللا
نوید بصیر تعمیراتي شرکت
نوید بصیر  JVګګر بابا تعمیراتي شرکت
NBCC & GBCC JV
نوري ،نوید
عصمت هللا ،محمود ،پدې نوم هم پیژندل کیږي "محمود"
خان ،ګل
خان ،سولومان شیرداد ،پدې نوم هم پیژندل کیږي "سولومان"
مرسلین ،اکرام هللا ،پدې نوم هم پیژندل کیږي"اکرام هللا"
مسافر نسیم ،پدې نوم هم پیژندل کیږي "نسیم"

BMCSC
میوند حقمل تعمیراتي او تدارکاتي شرکت
نیو رایډرز تعمیراتي شرکت" d.b.a. ،رایډرز تعمیراتي شرکت"،
" d.b.a.نیو رایډرز تعمیراتي او خدماتي شرکت"
رایډرز تعمیراتي ،خدماتي ،لوژستیکي او ټرانسپورټي شرکت
رایډرز ګروپ آف کمپنیز
ډومینیک ،الویت کای
مارک ویت ،جیمز
مارټینیز ،ریني
معروف ،عبدال
قرا ،یوسف
رایل پیلیس تعمیراتي شرکت
براډشا ،کرسټوفر چیز
زهره تولیدات
زهره ،نیازي
بولویر ،کانډیس پدې نوم هم پیژندل کیږي "کانډیس جای ډاکینس"
ډاکینس ،جان
میسوپوتامیا ګروپ LLC
نوردلوه ،جیوفري
کیفر ،جیري
جانسن ،انګیال

سردار ،حسن ،پدې نوم هم پیژندل کیږي "حسن سردار انقالب"
شاه ،محمد نادر ،پدې نوم هم پیژندل کیږي "نادرشاه"
ټیټو ،ریګور
براون ،چارلس فیلیپ
شیرین ،فاصله ،پدې نوم هم پیژندل کیږي "شیرین فاصله"
انډرسن ،جیس مونټیل
چاربونیو ،سټیفاني ،پدې نوم هم پیژندل کیږي "سټیفاني شانکل"
هیګټو ور ،جونتن
خان ،نورزلي ،پدې نوم هم پیژندل کیږي "ولي خان نور"
سعید ،پدې نوم هم پیژندل کیږي "ښاغلی سعید؛" پدې نوم
هم پیژندل کیږي "ساحل؛" پدې نوم هم پیژندل کیږي
"غازی الرحمان"
ویور ،کرسټوفر
ال کاحل اویس خدمتونه
ال کاحل تخنیکي خدمتونه
 CLCتعمیراتي شرکت
 CLCکنسلټینګ ایل.ایل.سي
کمپلیټ مین پاور سلوشنز
محمد ،مسیح الدین ،پدې نوم هم پیژندل کیږي "مسیح محمد"
رودین ،براډلي ل ،پدې نوم هم پیژندل کیږي "براډ ل رودین"
رودین ،لورایني سیرینا
رایل سوپر جیټ جنرال ټریډینګ ایل.ایل.سي
سوپرجیټ تعمیراتي شرکت
سوپرجیټ د تېلو خدمتونه

 CNHانکشافي شرکت LLC

سوپرجیټ ګروپ

نظامي لوژسټیکي مالتړ LLC

سوپر جیټ ټورز ایل.ایل.سي" d.b.a. ،سوپر جیټ ټریول اینډ
هالیډیز ایل.ایل.سي"

ایسنر ،جان

سوپر سلوشن ایل.ایل.سي

جانسن ،کیت
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ممانعتونه (ادامه لري)
عبدهللا ،بالل

مک کمون ،کریسټینا

 LTCCORPبیا نوي کیدونکي LLC

فارمر ،روبرټ سکاټ

محب زاده ،احمدهللا ،پدې نوم هم پیژندل کیږي "احمدهللا
محب زاده"

LTCCORP Inc.

مودی یان سلیج ،اولیور

نګهت ،مصطفی

کیلي ،البرټIII ،

قریشي ،عبدل

ایتریج جیمز

/LTCCORPکایا رومانیا LLC

رؤف ،حشمت هللا

فیرنیج سټرټیجیک پارټنرز

/LTCCORPکایا روانډا LLC

شاه ،ډیویډ

AISC LLC
امریکن انټرنیشنل سیکیوریټي کارپوریشن
ډیویډ ای یانګ تعمیرات او ترمیم Inc.
فورس ډایریکټ سلوشنز LLC

 LTCORPټکنالوجي LLC

طوبی ،کاجم

ټولټیسټ " d.b.a. ،Inc.وولویرینګ ټیسټینګ اینډ انجنیرینګ"،
" d.b.a.ټولیډو د ازموینې البراتوارd.b.a. "،LTC" d.b.a. "،
" LTC Corp" d.b.a. "،LTC Corpاوهایو LTC" d.b.a. "،اوهایو"

ظاهر ،خالد
آریوبی ،محمدرضا صمیم

ټولټیسټ/ډیسبلډ جرمني JV LLC

اطلس ساحل تعمیراتي شرکت

حارث ،کرسټوفر

ویتیرانس کانسټرکشن/لیک شور JV LLC

باب الجزیره LLC

هرنانډو کاونټي هولډینګز LLC

افغان رایل لومړني لوجیسټیکي خدمتونه" d.b.a. ،افغان رایل"

عمارسرای تعمیراتی شرکت

هایډ ای ریک LLC

امریکن بیریرز

محمد ،پاینده

پینترز LLC

سمبروس انټرنیشنل" d.b.a. ،سمبروس انټرنیشنل d.b.a. "،LTD
"سمبروس"JV UK-

پیپرمیل ویلیجز Inc.
شرود الین LLC

سمبروس  JVعمارسرای تعمیراتي شرکت" d.b.a. ،سمبروس
"JV ESCC

سپاډا ،کرول
ویلوینچر LLC

انټیس ،براډلي ای

ورلډ وایډ ټرینرز LLC

لیک شور انجنیري او تعمیرات افغانستان d.b.a. ،Inc.
"لیک شور عمومي قراردادیان "Inc.

یانګ ،ډیویډ انډریو
ووډرف اینډ کمپني

لیک شور انجنیري خدمتونهInc. ،

تراویس ،جیمز ایډوارډ

لیک شور انجنیري خدمتونه/ټولټیسټ JV LLC

/LTCCORPکایا جیبوټي LLC
/LTCCORPکایا ختیځه افریقا LLC

آراکوزیا افغان اډورټایزینګ
دوبی آرنولډ کارز
عنایت هللا ،د حفیظ هللا زوی
فرهاس ،احمد
اینلنډ هولډینګز Inc.
انټرماکسFZE ،
انټرماکس Inc.
کارګر ،شاه ولي
سنډمین امنیتي خدمتونه

خیرهللا ،ګل اغا

لیک شور ټولټیسټ – رینټینبچ JV LLC

خلیل رحیمي تعمیراتي شرکت
مومند ،جهانزیب ،پدې نوم هم پیژندل کیږي "انجنیر
جهانزیب مومند"

لیک شور ټولټیسټ شرکت" d.b.a. ،لیک شور ګروپ"LTC ،
" d.b.a.نیوکو  d.b.a. "LTC CORPمیشیګن" d.b.a. ،لیک شور
ټولټیسټ "KK

سپایډل ،کریس کالوین

صدیقي ،عطا
سپیشلټي بنکرینګ

یارمحمد ،حضرت نبی

لیک شور ټولټیسټ ګوام LLC

ولکان امپس Inc.

ولی زاده ،عبدالمسعود ،پدې نوم هم پیژندل کیږي "مسعود
ولی زاده"

لیک شور ټولټیسټ JV LLC

ورلډوایډ کارګوماسټرز

لیک شور ټولټیسټ RRCC JV LLC

علی زی ،زرغونه

لیک شور/والش JV LLC

عزیز ،حاجی عبدال ،پدې نوم هم پیژندل کیږي "عبدالعزیز
شاجان "،پدې نوم هم پیژندل کیږي "عزیز"

امان ،عبدال

لیک شور ټولټیسټ METAG JV LLC

انوري ،لیلی

 & LTCمیتا واټر JV LLC

انوري ،مژګان

 LTCهولډینګز Inc.

انوري ،رفیع

 LTCایټالیا SRL

ارغندیوال ،زهرا ،پدې نوم هم پیژندل کیږي "سارا ارغندیوال"

 LTCټاور جنرل کنټرکټرز LLC

عزیزي ،فواد ،پدې نوم هم پیژندل کیږي "فواد محمد عزیزي"

 LTCCORPکمرشل LLC

باشي زاده ،راضیه

LTCCORP E&C Inc.

کوټس ،کینیت

 LTCCORPحکومتی خدمتونه OH Inc. -

ګیباني ،مریکا

 LTCCORPحکومتی خدمتونه Inc.

حیدري ،محبوب

 LTCCORPحکومتی خدمتونه MI Inc.-

لطیفي ،عبدل

LTCCORP O&G LLC

گزارش برای کانگرس ایاالت متحده I

 30اکتوبر2015 ،

کاسټیلو ،الفریډوJr. ،
عباسي ،عاصم
متوري ،سامویل
مواکیو ،شانیل
احمد ،جاوید
احمد ،مسعود
 A & Jټوټل لنډسکیپس
اریانا ګرین الیټ حمایوي خدمتونه
محمد ،سردار ،پدې نوم هم پیژندل کیږي "سردارمحمد
بارکزی"
پیټمان ،جیمز  ،C.پدې نوم هم پیژندل کیږي "کارل پیټمان"
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ضمیمې

جدون ( D.1ادامه لري)

د  2015د سپتمبر تر  30پورې د نهاد ځانګړي تعینات ،ځنډونې ،او ممانعتونه

(ادامه لري)

ممانعتونه (ادامه لري)
پوایپوني ،کالیټون

آرټمیس ګوبل شرکت" d.b.a. ،آرټمیس ګلوبل لوژستیک اینډ
سلوشن" d.b.a. "،آرټمیس ګلوبل ټرکینګ ،ایل.ایل.سي"

کریسټال آیلینډ تعمیراتي شرکت

اوبرین ،جیمز میشل ،پدې نوم هم پیژندل کیږي "جیمز میشل
ویینرټ"

احمدي ،محمد امید

ټیمرلین ګلوبل خدمات ،شرکت " d.b.a.ټیمرلین ګلوبل،
ایل.ایل.سي" d.b.a. "،ډیمرلین ،ایل.ایل.سي" d.b.a. ".ټیمرلین
ټیکنالوژیز ،ایل.ایل.سي"

ټیلر ،مایکل

همدرد ،ایرج

جین-نویل ،ډیمیټري

ګردیزي ،سید

حمیدي ،ماه رخ

هامپټون ،سینیکا ډارنیل

سماراسینګاګی ،سګارا

ریزینګ وال تعمیراتي شرکت

ډینیس ،جیمي ډبلیو.

د امنیت مرستندویه ګروپ ایل.ایل.سي

ویلي ،پاټریک
افغان کولمبیا تعمیراتي شرکت
دشتي ،جمشید

وردګ ،خالد
رحمت صدیقي ټرانسپورټیشن شرکت
صدیقي ،رحمت
صدیقي ،سید عطاهلل
امبریال د بیمې لمیټډ شرکت

تیمور ،کریم
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برای بازسازی افغانستان

ضمیمې

ضمیمه E
لنډیزونه او مخففات
مخفف یا لنډیز

تعریف

AAF

افغان هوایي ځواک

ABP

افغان سرحدي پولیس

ACAP

افغان د ملکي مرستې پروګرام

ACC

د اردو د قرارداد کولو قومانده

ACD

د افغانستان د ګمرکونو ریاست

ACE

د کرنیز اعتبار پیاوړتیا

ACU

د فساد ضد یونټ

AD

بدیله پراختیا

ADB

د آسیا پرمختیایي بانک

ADF

د کرنیزې پراختیا صندوق

ADHS

د افغانستان دیموګرافیک او روغتیا سروی

AERCA

د افغانستان د ټاکنیز اصالحاتو او مدني مشورې برنامه

AFMIS

د افغانستان د مالي مدیریت معلوماتي سیستم

AFN

افغانۍ (اسعار)

AFOSI

د هوای ځواک د ځانګړي څیړنو دفتر (متحده ایاالت)

AGO

لوی څارنوالي

AGS

د افغانستان جیولوجیکي سروې

AHRIMS

افغان د بشري سرچینو د معلوماتو مدیریت سیسټم

AIF

د افغانستان د زېربنا صندوق

AIHRC

د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون

AISA

د افغانستان د پانګوونې مالتړ اداره

AITF

د افغانستان د زیربنا وجهي صندوق

ALBA

د افغانستان مقننه قوې سره مرسته

ALP

افغان سیمه ییز پولیس

AMCC

افغان مرکري تعمیراتي شرکت

AML

د پیسو مینځلو سره مبارزه

ANA

افغان ملي اردو

ANCOP

د افغانستان د عامه نظم ملي پولیس

ANDSF

د افغانستان ملي دفاع او امنیت ځواکونه

ANP

افغان ملي پولیس

AO

ممنوع توکي

APFM

د افغانستان د عامه مالي چارو مدیریت برنامه

APPF

د افغانستان د عامه خوندیتوب ځواک

APRP

د افغانستان د سولې او بیا میشتیدنې پالن

ARL

د اردو د څیړنو البرتوار (متحده ایاالت)

ARTF

د افغانستان د بیارغونې وجهي صندوق

ASFF

د افغانستان د امنیتی ځواکونو صندوق

نور په راتلونکي مخ کې
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ضمیمې

مخفف یا لنډیز

تعریف

ASI

افغان امنیتي نهادونه

ATAR

د افغانستان د سوداګرۍ او عوایدو پروژه

A-TEMP

د افغانستان د تخنیکي تجهیزاتو د مراقبت برنامه

ATM

د طالبانو پرضد خوځښت

AUAF

د افغانستان امریکایي پوهنتون

AUP

افغان یونیفورم لرونکي پولیس

AVB

اویا بالتیکا

AWDP

د افغانستان د کاري ځواک پراختیا برنامه

BAF

بګرام هوای ډګر

BELT

اساسي زده کړې،لیک لوست او تخنیکي

BPHS

د روغتیا خدماتو لومړنۍ کڅوړه

CAN

د نول یا سمندري تحلیلونو مرکز

CBE

د ټولنې میشته ښوونه او روزنه

CCI

د ټولنې د ارتباط نوښت

CCWG

د اداري فساد پرضد کاري ګروپ

CDC

د ټولنې د پراختیا شورا

CDS

د پلچکونو سیسټم

CENTCOM

د متحده ایاالتو مرکزي قومانداني

CEPPS

د ټاکنو او سیاسي پروسې پیاوړي کولو لپاره کنسرسیوم

CERP

د قوماندان د چټک غبرګون پروګرام

CHAMP

د سوداګریزې کرنپوهنې او کرنې د بازارموندنې پروګرام

CID

د جنای څیړنو فرقه (د متحده ایاالتو اردو)

CIGIE

د بشپړتیا او مؤثریت په هکله کې د عمومي مفتشینو شورا

CMS

د قضیې د مدیریت سیستم

CNCE

د نشه یي توکو پرضد د مبارزې په برخه کې د ټولنې مشغولتیا

CNG

متراکم طبیعي ګاز

CNPC

د چین ملي پټرولیم کارپوریشن

COR

د قرارداد کوونکي افسر استازی

CSTC-A

د امنیت د انتقال ګډه قومانداني

CTAP

د ملکي تخنیکي مرستې برنامه

DABS

د افغانستان د برېښنا شرکت

DBA

د دفاعي چارو قانون

DCIS

د دفاعي جنایي څیړنو اداره متحده ایاالت

DEA

د نشه ییزو توکو پرضد د مبارزې اداره

DISAM

د امنیتي مرستې د مدیریت دفاعي انسټیټیوټ

DOD

د امریکا دفاع وزارت

DOD CN

د امریکا دفاع وزارت د نشه ییزو توکو د ممانعت او د نشه ییزو فعالیتونو پر ضد د فعالیتونو صندوق

DOD IG

د امریکا دفاع وزارت د عمومي مفتش دفتر

DOJ

د عدلیې وزارت

ECF

د غزول شوي اعتبار اسانتیا

EF

الزمي فعالیت

نور په راتلونکي مخ کې
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ضمیمې

مخفف یا لنډیز

تعریف

EMIS

د ښوونې او روزنې د مدیریت معلوماتو سیسټم (افغان)

EPHS

د روغتون خدماتو الزمي کڅوړه

EQUALS

انجینري ،د کیفیت تضمین ،او لوژستیکي مالتړ

EQUIP

د ښوونې او روزنې د کیفیت د ودې پروژه

ERW

له جګړې پاتې ناچاودي مواد

ESF

د اقتصادي مالتړ صندوق

FBI

د څیړنو فدرال اداره (متحده ایاالت)

FPF

د تاسیساتو د خوندیتوب ځواک (افغان)

FPTP

تر ټولو ډیرې رایی لرونکی ګټونکی دی

FY

مالي کال

GAGAS

په عمومي توګه منل شوي د حکومت د تفتیش کولو معیارونه

GAO

د حکومت د حساب ورکوونې دفتر

GCPSU

د پولیسو د ځانګړیو ځواکونو عمومي قومانداني

GDP

ناخالص کورنی تولید

GDPDC

د محبسونو او توقیف ځایونو عمومي ریاست

GIROA

د افغانستان اسالمي جمهوریت حکومت

GLE

د والي تر مشرۍ الندې له منځه وړنه

GPI

د ښه اجرا کوونکي نوښت

GSA

د عمومي خدمتونو اداره

HA Yard

د بشري مرستو اداره

HMMWV

د لوړ تحرک ګڼ هدفه ټایر لرونکې عراده

HOO

د فساد پر ضد د مبارزې د څار عالي اداره (پدې نوم هم پیژندل کیږي"( )"HOOACافغان)

HPC

د سولې عالي شورا

ICRC

د سره صلیب نړیواله کمیټه

IDEA-NEW

په شمال ،ختیځ،او لویدیځ کې د تشویق په اساس اقتصادي بدیلونه

IDLG

د سیمه ییز ارګانونو خپلواکه اداره

IDP

کورنی بې ځایه شوی شخص

IEC

د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون

IED

په الس جوړه چاودېدونکې وسیله (تعبیه شوی ماین)

IMF

د پیسو نړیوال صندوق

INCLE

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

INL

د نشه ییزو توکو او د قانون د تنفیذ د چارو نړیواله بیورو

IOCC

د ادارو ترمنځ د عملیاتو د همغږۍ مرکز

IOM

د مهاجرت نړیوال سازمان

IPA

خپلواک عامه محاسب

IRD

د نړیوالې هوساینې او پراختیا شرکت

ISAF

د سولې مرستندویه نړیوال ځواک

ISIL

د عراق او منځني ختیځ اسالمي دولت

ISLA

د سیمه ییز ادارو د پیاوړتیا نوښت

JRD

د تنکي ځوانانو د اصالح کولو ریاست

JSSP

د عدلي سکټور د مالتړ پروګرام

نور په راتلونکي مخ کې
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ضمیمې

مخفف یا لنډیز

تعریف

JTTP

د عدلي روزنې د انتقال پروګرام

KAF

د کندهار هوایي ډګر

KBS

د کندهار پلین یا نښلولو حل

KFZ

د کندهار د خواړو زون

KHPP

د کندهار

LARA

په افغانستان کې د اراضي اصالحات

LLP

د زده شوي درسونو برنامه

LMG

د رهبریت ،مدیریت او حکومتولۍ پروژه

LOTFA

د افغانستان لپاره د قانون او نظم وجهي صندوق

MAAR

د  ANDSFمیاشتنۍ ارزونې راپور

MAIL

د افغانستان د کرنې،اوبه لګولو او مالدارۍ د چارو وزارت

MBCC

د منیب برادرانو (وروڼو) تعمیراتي شرکت

MCN

د نشه ییز توکو سره د مبارزې وزارت (افغان)

MCTF

د لویو جرمونو پر ضد د مبارزې کاري ځواک

MDHI

د  MDچورلکو شرکت

MEC

د افغانستان د نظارت او ارزونې کمیټه

MIDAS

د افغانستان د پایښت لپاره د کان کیندنې په برخه کې پانګونه او پراختیا

MISTI

د ثبات د نوښتونو د اغیزې ارزول

MOD

د افغانستان د دفاع وزارت

MOE

د افغانستان د ښوونې او روزنې وزارت

MOF

د افغانستان د مالیې وزارت

MOI

د افغانستان د کورنیو چارو وزارت

MOI HQ & IS

د کورنیو چارو وزارت قوماندانۍ او نهادي مالتړ (افغان)

MOMP

د افغانستان د کانونو او پیټرولیم وزارت

MOPH

د افغانستان د عامې روغتیا وزارت

MORE

د ښځو چارو وزارت د نهادي بیاجوړونې او واکمن کولو پروژه

MORR

د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت (افغان)

MOU

تفاهملیک

MOWA

د ښځو چارو وزارت

NATO

د شمالي اتالنتیک تړون سازمان

NCO

بریدمل

NDAA

د ملي دفاع د واکمنۍ قانون

NDAP

د نشه ییز توکو د عمل ملي پالن

NDP

د پراختیا نوې ملګرتیا

NDS

د افغانستان د ملي امنیت ریاست

NEPS

د شمال ختیځ برېښنایي سیستم

NEPS IV

د شمالي بریښنا قوې سیسټم مرحلهIV

NGO

غیر دولتي سازمان

NIU

د مخنیوي ملي واحد

NPC

د افغانستان د تدارکاتو ملي کمیسون

NSOCC-A

د ناټو د ځانګړیو عملیاتو قومانداني

نور په راتلونکي مخ کې
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مخفف یا لنډیز

تعریف

NSRWA

د غیر معیاري تاویدونکي وزر الوتکه

O&M

حفظ او مراقبت

OCC-Rs

د عملیاتو د همغږۍ مرکزونه – سیمه ییز

OCIE

عملیاتي یونیفورم او فردي تجهیزات

OCO

بهرني احتمالي عملیات

ODA

د پراختیا د مرستې دفتر

OIG

د عمومي مفتش دفتر

OPPD

د پروګرام او پروژې د پراختیا دفتر ()USAID

OSD

د امریکا دفاع وزیر دفتر (متحده ایاالت)

OSD-CN

د امریکا دفاع وزیر د تریاکو سره مبارزې دفتر (متحده ایاالت)

OTA

د تخنیکي مرستې دفتر (د متحده ایاالتو خزانه)

PAC

د هڅې لوړې کچې مشورتي کمیټه

PACC

د پارلمان د فساد سره مبارزې کمیټه

PATTTA

د پاکستان – افغانستان – تاجکستان د ټرانزیټ سوداګرۍ تړون

PCH

د روغتیا لپاره د شراکت قراردادونه

PD

د ولسمشرۍ فرمان

PM/WRA

د سیاسي

PMP

د فعالیت – سنجولو پالن

POAM

د عمل او مرحلو پالن

PPA

عامه – خصوصي ټلوالي

Promote

د ملي لومړیتوب په پروګرامونو کې د جنسیت برابري ته انشکاف ورکول ()USAID

PTEC

د برېښنا د انتقال پراختیا او وصل

PTSD

د پیښې وروسته د فشار اختالل

RADP

سیمه ییز کرنیز انکشافي پروګرام

RC

مکرر لګښت

RCC

د قرارداد کولو سیمه یز مرکز

RECCA

د افغانستان په اړه د سیمه ییز اقتصاد همکارۍ کنفرانس

RNIFC

د تریاکو سره مبارزې د ادارو ترمینځ سیمه ییز تلفیق مرکز

RRCC

د سړک او پوړ تعمیراتي شرکت

RS

قاطع مالتړ

SAGAL

د افغان حکومتولۍ او بدیلو معیشتونو پیاوړتیا

SEHAT

د انتقال په حالت کې د روغتیا عمل لپاره د سیسټم وده

SEPS

د سهیل ختیځ د برېښنا سیستم

SERC

د ټاکنیزو اصالحاتو ځانګړی کمیسون (افغان)

SGDP

د شبرغان د ګاز پرمختیایي پروګرام

SGGA

د شبرغان د ګازو د تولید فعالیت

SHCAC

د اداري فساد پر ضد د لوړې کچې عالي کمیټه

SIGAR

د افغانستان د بیارغونې لپاره ځانګړی عمومي مفتش

SIKA

په مهمو ساحو کې ثبات

SMAF

د څو اړخیز حساب ورکولو کاري چوکاټ له الرې په ځان بسیا

SMP

د کارمندانو له خوا نظارت شوی پروګرام

نور په راتلونکي مخ کې
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ضمیمې

مخفف یا لنډیز

تعریف

SMW

د افغانستان د ځانګړي ماموریت څانګه

SNG

د سیمه ییزو ادارو جوړښتونه

SNTV

یووستوې نه لیږدول کیدونکې رایی

SOM

د مشر چارواکو ناسته

SPS

د فارمیسي سیسټمونو پیاوړي کول

SRAP

د افغانستان او پاکستان لپاره د متحده ایاالتو ځانګړی استازی

State OIG

د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي عمومي مفتش دفتر

Strip Mall

د تریاکو سره مبارزې تاسیسات (سټریپ مال)

TAC

د شفافیت د حساب ورکوونې کمیټه

TAPI

د ترکمنستان – افغانستان – پاکستان – هند د پایپ الین پروژه

TBI

د مغز ټپي کیدل

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 ټرانسپورټیشن د حرکت غوښتنه

TPAO

ترکش پټرولیم کارپوریشن

TUTAP

د ترکمنستان – ازبکستان – تاجکستان – افغانستان – پاکستان د انتقال لین

UN

ملګري ملتونه

UNAMA

په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت

UNDP

د ملګرو ملتونو د پراختیا برنامه

UNHCR

د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنري

UNODC

د ملګرو ملتونو د نشه یي توکو او جرمونو پرضد د مبارزې اداره

USAAA

د متحده ایاالتو د اردو د تفتیش اداره

USACE

د متحده ایاالتو د اردو د انجنیرۍ قل اردو

USAID

د متحده ایاالتو نړیواله پرمختیایي اداره

USAID OIG

د  USAIDد عمومي مفتش دفتر

USDA

د متحده ایاالتو د کرنې وزارت

USFOR-A

د متحده ایاالتو ځواکونه

USIP

د متحده ایاالتو د سولې انسټیټیوټ

USWDP

د افغانستان د پوهنتونونو د مالتړ او د کاري ځواک د انکشاف پروګرام

UXO

ناچاودي توکي

VSO

د کليو د ثبات عملیات

WAW

د افغان میرمنو لپاره میرمنې

WIG

په حکومت کې د میرمنو هڅول

WLD

د میرمنو د رهبریت پراختیا هڅول

WTO

د سوداګرۍ نړیوال سازمان
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د افغانستان په اړه د لندن کنفرانس" ،اعالمیه.1/28/2010 "،
/USAIDافغانستان" ،د ماموریت امر .3/24/2015 "،220.03
.6/24/2009 ،Pub. L. No. 111-32
د امریکا دفاع وزارت ،د سیګار ارزونې ته ځواب.7/20/2009 ،
 ،Pub. L. No. 112-74برخه 12/23/2011 ،9009؛ د دفاع معین وزیر،
"د افغانستان د سرچینو د څار شورا ( )CORAیادداشت.8/3/2011 "،
د دې راپور ضمیمه  Bوګورئ.
" ،DFASد مالي کال برنامې او د فرعي حسابونو سپتمبر  2015له مخې د )AR(M
 1002تخصیص وضعیت.10/13/2015 "،
" ،DFASد مالي کال برنامې او د فرعي حسابونو سپتمبر  2015له مخې د )AR(M
 1002تخصیص وضعیت10/13/2015 "،؛ " ،DFASد مالي کال برنامې او د فرعي
حسابونو جون  2015له مخې د  AR(M) 1002تخصیص وضعیت.7/17/2015 "،
 ،DOD OIGد 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. 112-74برخه  9009او د دفاع معین وزیر ،د افغانستان د سرچینو د
څار شورا ( )AROCیادداشت.8/3/2011 ،
" ،DFASد مالي کال برنامې او د فرعي حسابونو سپتمبر  2015له مخې د )AR(M
 1002تخصیص وضعیت.10/19/2015 "،
" ،DFASد مالي کال برنامې او د فرعي حسابونو سپتمبر  2015له مخې د )AR(M
 1002تخصیص وضعیت.10/19/2015 "،
د امریکا دفاع وزارت" ،د قوماندانانو بیړني غبرګون برنامه ( "،)CERPد امریکا دفاع
وزارت د مالي مدیریت مقررات جلد  ،12څپرکی  ،1/2009 ،27مخونه .3-27
.12/16/2014 ،Pub. L. No. 113-235
د دې راپور  Bضمیمه وګورئ.
د امریکا دفاع وزارت ،د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.10/20/2015 ،
 ،Pub. L. No. 112-74برخه 12/23/2011 ،9009؛ د دفاع معین وزیر،
"د افغانستان د سرچینو د څار شورا ( )AROCیادداشت8/3/2011 "،؛ د متحده
ایاالتو د سنا مسلح خدماتو کمیټه ،مطبوعاتي اعالمیه" ،سنا د  2011مالي کال لپاره د
 Ike Skeltonملي دفاع واکمنۍ قانون تصویب کړ.12/22/2010 "،
د دې راپور  Bضمیمه وګورئ.
" ،DFASد مالي کال برنامې او د فرعي حسابونو سپتمبر  2015له مخې د )AR(M
 1002تخصیص وضعیت10/19/2015 "،؛  ،USAIDد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته
ځواب.10/13/2015 ،
" ،TFBSOد  TFBSOپه اړه "،په  10/20/2011تکثیر شوی؛ د امریکا دفاع
وزارت ،د سیګار د معلوماتو غوښتنو ته ځواب 1/13/2015 ،او .7/22/2011
د امریکا دفاع وزارت ،د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.1/13/2015 ،
د امریکا دفاع وزارت ،د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.10/16/2015 ،
د امریکا دفاع وزارت" ،د مخدره توکو له مینځه وړل او د مخدره توکو ضد فعالیتونه ،د
دفاع  2009مالي کال د مخدره توکو له مینځه وړو او د مخدره توکو ضد فعالیتونو متمم
غوښتنه "،په  4/13/2010تکثیر شوی.
 ،DOD OIGد امریکا دفاع وزارت د  2011مالي کال د مخدره توکو کنټرول ملي
برنامې فعالیتونو لپاره مکلف شوي بسپنو د محاسبې توضیحي راپور په اړه د خپلواک
پلټونکي راپور ،راپور لمبر .1/30/2012 ،DODIG-2012-04
د امریکا دفاع وزارت ،د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.4/10/2015 ،
 ،USAIDد متحده ایاالتو د بهرنۍ مرستې د مآخذ الرښود ،1/2005 ،مخ .6
 ،USAIDد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب10/13/2015 ،؛  ،Stateد سیګار
د معلوماتو غوښتنو ته ځوابونه 4/15/2015 ،10/20/2015 ،او 4/15/2014؛ ،DOD
د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.10/6/2014 ،
 ،USAIDد سیګار د معلوماتو غوښتنو ته ځوابونه 10/13/2015 ،او .7/14/2015
 ،Stateد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.10/13/2009 ،
 ،Stateد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.10/13/2015 ،
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 ،Stateد سیګار د معلوماتو غوښتنو ته ځوابونه.7/14/2015 ، 10/13/2015 ،
سیګار ،د متحده ایاالتو کانګریس ته درې میاشتنی راپور ،7/30/2010 ،مخ .51
نړیوال بانک :ARTF" ،د  2015اګست تر  22پورې (د  FY 1394د 8مې
میاشتې پای) په مالي وضعیت د مدیر راپور "،مخ .5
نړیوال بانک :ARTF" ،د  2015اګست تر  22پورې (د  FY 1394د 8مې
میاشتې پای) په مالي وضعیت د مدیر راپور "،مخ .1
نړیوال بانک :ARTF" ،د  2015اګست تر  22پورې (د  FY 1394د 8مې
میاشتې پای) په مالي وضعیت د مدیر راپور "،مخ .5
نړیوال بانک" ،د هیواد درې میاشتنی تازه وضعیت :افغانستان ،4/2011 "،مخ .16
نړیوال بانک :ARTF" ،د  2015اګست تر  22پورې (د  FY 1394د 8مې
میاشتې پای) په مالي وضعیت د مدیر راپور "،مخ .7
نړیوال بانک" ،د هیواد درې میاشتنی تازه وضعیت :افغانستان ،4/2011 "،مخ .16
نړیوال بانک :ARTF" ،د  2015اګست تر  22پورې (د  FY 1394د 8مې
میاشتې پای) په مالي وضعیت د مدیر راپور "،مخ .7
" ،ECافغانستان :د لوبې حالت ،جنوري  ،3/31/2011 "،2011مخ .7
 ،UNDPد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.10/20/2015 ،
 ،UNDPد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.10/20/2015 ،
" ،UNDPد افغانستان لپاره د قانون او نظم وجهي صندوق :د  LOTFAاخري –
پلټنې مرحلې لپاره د پرمختګ نهایی راپور جنوري – جون ،8/26/2015 "،2015
مخونه .37 ،3
 ،UNDPد قانون او نظم وجهي صندوق [ LOTFA] 1جوالی  2015ــ دسمبر2016
(مرحله  VIIIد پروژې سند) ،6/29/2015 ،مخ .ii
" ،DFASد مالي کال برنامې او د فرعي حسابونو سپتمبر  2015له مخې د )AR(M
 1002تخصیص وضعیت.10/19/2015 "،
سپینه ماڼۍ" ،د افغانستان په اړه د ولسمشر بیان.10/15/2015 "،
سپینه ماڼۍ" ،د افغانستان په اړه د ولسمشر بیان10/15/2015 "،؛ "د افغانستان په اړه د
ولسمشر بیان.5/27/2014 "،
سپینه ماڼۍ" ،د افغانستان په اړه د ولسمشر بیان.10/15/2015 "،
سپینه ماڼۍ" ،د افغانستان په اړه د ولسمشر بیان.10/15/2015 "،
واشنګټن پوسټ" ،اوباما په افغانستان کې د  5,500سرتیرو ساتلو پالن په ګوته کوي"،
.10/15/2015
رویټرز" ،افغان طالبانو کندز ښار په یوه برید کې ونیو9/29/2015 "،؛ نیو یارک
ټایمز" ،د افغانستان بحران مخ په ډیریدو دی ځکه چې د کندز ښار بیرته له طالبانو څخه
نیولو کې د ناکامۍ سره مخ دی9/30/2015 "،؛ بهرنۍ پالیسي" ،د کندز سیمه ییزې
الرې تخریب شوې دي.10/1/2015 "،
رویټرز" ،افغان طالبانو کندز ښار په یوه برید کې ونیو9/29/2015 "،؛ نیو یارک
ټایمز" ،د افغانستان بحران مخ په ډیریدو دی ځکه چې د کندز ښار بیرته له طالبانو څخه
نیولو کې د ناکامۍ سره مخ دی9/30/2015 "،؛ بهرنۍ پالیسي" ،د کندز سیمه ییزې
الرې تخریب شوې دي10/1/2015 "،؛  ،USFOR-Aد سیګار ارزونې ته ځواب،
.10/12/2015
رویټرز" ،افغان طالبانو کندز ښار په یوه برید کې ونیو9/29/2015 "،؛ نیو یارک
ټایمز" ،د افغانستان د کندز ښار په ولکه کې ساتل ،د زړو طالبانو نوی غبرګون"،
.10/2/2015
د کانګرس درې میاشتنۍ غونډه" ،د سنا د وسله وال خدماتو کمیټې د افغانستان په اړه
اوریدا درلودله.10/6/2015 "،
د کانګرس درې میاشتنۍ غونډه" ،د سنا د وسله وال خدماتو کمیټې د افغانستان په اړه
اوریدا درلودله.10/6/2015 "،
نیو یارک ټایمز" ،د افغانستان بحران مخ په ډیریدو دی ځکه چې د کندز ښار بیرته له
طالبانو څخه نیولو کې د ناکامۍ سره مخ دی.9/30/2015 "،
واشنګټن پوسټ" ،افغانستان وایی چې سرتیرو د کندز څلور الرې نیولې ،کراري بیرته
راستنه شوې ده10/7/2015 "،؛ د کانګرس درې میاشتنۍ غونډه" ،د سنا د وسله وال
خدماتو کمیټې د افغانستان په اړه اوریدا درلودله.10/6/2015 "،
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واشنګټن پوسټ" ،افغانستان وایی چې سرتیرو د کندز څلور الرې نیولې ،کراري بیرته
راستنه شوې ده.10/7/2015 "،
رویټرز" ،افغان طالبانو کندز ښار په یوه برید کې ونیو9/29/2015 "،؛ نیو یارک
ټایمز" ،د افغانستان بحران مخ په ډیریدو دی ځکه چې د کندز ښار بیرته له طالبانو څخه
نیولو کې د ناکامۍ سره مخ دی9/30/2015 "،؛ بهرنۍ پالیسي" ،د کندز سیمه ییزې
الرې تخریب شوې دي.10/1/2015 "،
د کانګرس درې میاشتنۍ غونډه" ،د سنا د وسله وال خدماتو کمیټې د افغانستان په اړه
اوریدا درلودله.10/6/2015 "،
د بروکینګز نهاد ،د افغانستان دولت او د راتلونکې لپاره لیدلورې :د جنرال جان کمپبیل
سره خبرې.8/4/2015 ،
سیګار ،د افغان امنیتي ځواک ارزونو د اعتبار لوړولو لپاره فعالیتونو ته اړتیا ده ،د
تفتیش راپور .6/28/2015 ،11-10
 ،GAOد افغانستان امنیت :اوږد مهاله ننګونې ممکن د افغان ملي امنیتي ځواکونو
پرمختګ او پایښت باندې اغیزه وکړي ،راپور لمبر .7/24/2012 ،GAO-12-951T
 ،CNAد افغان ملي امنیتي ځواکونو خپلواک ارزونه.1/24/2014 ،
افغان ملي امنیتي ځواکونه :د وړتیا ارزونې هڅو پایښت لپاره د پالنونو پرمختللي
کولو په برخه کې فعالیتونو ته اړتیا ده ،د تفتیش راپور 2/2012 ،14-33-AR؛
 ،CENTCOMد وضاحت لپاره د سیګار غوښتنې ته ځواب.10/3/2014 ،
سیګار ،د لوړ خطر لست.12/2014 ،
سیګار ،افغان ملي پولیس :د متحده ایاالتو تمویل شوي معاشاتو ورکړې په کلني ډول له
 300میلیون ډالرو څخه ډیر د یو څه تایید شوي معلوماتو یا د تلفیق شوي معلوماتو له
مخې دي ،د تفتیش راپور  ،1/2015 ،15-26-ARسیګار ،افغان ملي اردو :د پرسونل
او معاشاتو حاضرۍ ډیټا د لږ تر لږه څار له امله ملیونونه ډالر په خطر کې دي ،د
تفتیش راپور .4/2015 ،15-54-AR
سیګار ،افغان سیمه ییز پولیس :د کلیو د امنیت مهم نوښت کافي مالتړ ،څارنه او
الرښود نلري ،د تفتیش راپور .10/2015 ،16-3-AR
واشنګټن پوسټ" ،په افغانستان کې د متحده ایاالتو قوماندان خبرتیا ورکوي چې د
سرتیرو بشپړ ایستل به القاعده ته الره هواره کړي چې له سره ځان جوړ کړي"،
.2/2014
یوناما تازه خبرونه" ،ملکیان په خطر کې دي ځکه چې د افغانستان شمال ختیځ په اوږدو
کې امنیت سم ندی.10/6/2015 "،
واشنګټن پوسټ" ،اوباما په افغان کلینیک د متحده ایاالتو برید لپاره له مرستدویه ګروپ
څخه بخښنه وغوښتله.10/7/2015 "،
واشنګټن پوسټ" ،افغانستان وایی چې سرتیرو د کندز څلور الرې نیولې ،کراري بیرته
راستنه شوې ده.10/7/2015 "،
د کانګرس درې میاشتنۍ غونډه" ،د سنا د وسله وال خدماتو کمیټې د افغانستان په اړه
اوریدا درلودله.10/6/2015 "،
دي سیټیزن" ،افغان ځواکونو له طالبانو بیرته کندز ونیو.10/1/2015 "،
د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه" ،طالبانو کندز ښار محاصره کړی :په کندز ښار د
جګړې بل پړاو9/2/2015 "،؛ افغانستان ټوډی" ،په کندز کې امنیتي ایتالف له مینځه
تللی.5/22/2015 "،
ملګري ملتونه ،د عمومي منشي راپور ،په افغانستان کې اوضاع او د نړیوالې سولې
او امنیت لپاره یې مفهوم ،9/1/2015 ،مخ 13؛ یونایټیډ پریس انټرنیشنل" ،بې پولې
ډاکټران د افغان اردو لخوا د برید کولو ادعا کوي.7/4/2015 "،
بهرنۍ پالیسي" ،د کندز سیمه ییزې الرې تخریب شوي دي.10/1/2015 "،
د امریکا دفاع وزارت" ،د  DODمطبوعاتي لنډیز د  BGویلسن شافنر  RSمعاون
 COSد ارتباطاتو لپاره.8/13/2015 "،
طلوع نیوز" ،د کندز جګړې لپاره ملکیان قیمت ورکوي10/9/2015 "،؛ واشنګټن
پوسټ" ،افغانستان وایی چې سرتیرو د کندز څلور الرې نیولې ،کراري بیرته راستنه
شوې ده.10/6/2015 "،
نیویارک ټایمز" ،طالبانو  15ورځې وروسته د کندز ښار پریښود.10/14/2015 "،
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د سنا د وسله وال خدماتو کمیټه ،د جنرال جان ایف .کمپبیل بیان ،د امریکا متحده
ایاالت ،په افغانستان کې د اوضاع په اړه د سنا وسله وال خدماتو کمیټې په وړاندې د
متحده ایاالتو – افغانستان قوماندان10/6/2015 ،؛ د کانګرس درې میاشتنۍ غونډه" ،د
سنا د وسله وال خدماتو کمیټې د افغانستان په اړه اوریدا درلودله.10/8/2015 "،
د کانګرس درې میاشتنۍ غونډه" ،د سنا د وسله وال خدماتو کمیټې د افغانستان په اړه
اوریدا درلودله10/6/2015 "،؛  ،OSD-Pد سیګار ارزونې ته ځواب.10/10/2015 ،
د کانګرس درې میاشتنۍ غونډه" ،د سنا د وسله وال خدماتو کمیټې د افغانستان په اړه
اوریدا درلودله10/6/2015 "،؛  ،SASCد جنرال جان ایف .کمپبیل بیان ،د امریکا
متحده ایاالت ،په افغانستان کې د اوضاع په اړه د سنا وسله وال خدماتو کمیټې په
وړاندې د متحده ایاالتو – افغانستان قوماندان.10/6/2015 ،
 ،SASCد جنرال جان ایف .کمپبیل بیان ،د امریکا متحده ایاالت ،په افغانستان کې د
اوضاع په اړه د سنا وسله وال خدماتو کمیټې په وړاندې د متحده ایاالتو – افغانستان
قوماندان10/6/2015 ،؛ د کانګرس درې میاشتنۍ غونډه" ،د سنا د وسله وال خدماتو
کمیټې د افغانستان په اړه اوریدا درلودله.10/8/2015 "،
د کانګرس درې میاشتنۍ غونډه" ،د سنا د وسله وال خدماتو کمیټې د افغانستان په اړه
اوریدا درلودله.10/8/2015 "،
 ،SASCد جنرال جان ایف .کمپبیل بیان ،د امریکا متحده ایاالت ،په افغانستان کې د
اوضاع په اړه د سنا وسله وال خدماتو کمیټې په وړاندې د متحده ایاالتو – افغانستان
قوماندان.10/6/2015 ،
 ،SASCد جنرال جان ایف .کمپبیل بیان ،د امریکا متحده ایاالت ،په افغانستان کې د
اوضاع په اړه د سنا وسله وال خدماتو کمیټې په وړاندې د متحده ایاالتو – افغانستان
قوماندان.10/6/2015 ،
 ،SASCد جنرال جان ایف .کمپبیل بیان ،د امریکا متحده ایاالت ،په افغانستان کې د
اوضاع په اړه د سنا وسله وال خدماتو کمیټې په وړاندې د متحده ایاالتو – افغانستان
قوماندان.10/6/2015 ،
نیویارک ټایمز" ،افغانانو اعالم کړه چې د طالبانو مشر مال عمر په  2013کې مړ شوی
دی.7/29/2015 "،
بهرنۍ پالیسي" ،افغان طالبان :هو ،موږ د مال عمر مرګ پټ ساتلی و.8/31/2015 "،
خامه پریس" ،د مال عمر د مړینې په تعقیب طالب وسله والو ترمینځ لومړۍ نښته"،
8/3/2015؛ بهرنۍ پالیسي" ،افغان طالبان :هو ،موږ د مال عمر مرګ پټ ساتلی و"،
8/31/2015؛ واشنګټن پوسټ" ،پخوانی افغان جنګ ساالر وایی په خپل مینځي جګړه
کې طالبان ضعیفیږي.8/3/2015 "،
پژواک افغان نیوز" ،پاکستان د مال عمر د مړینې په پټولو سره ټولې نړۍ ته فریب
ورکړ :سډني.8/16/2015 "،
پژواک افغان نیوز" ،پاکستان د مال عمر د مړینې په پټولو سره ټولې نړۍ ته فریب
ورکړ :سډني.8/16/2015 "،
الجزیره امریکا" ،د افغان پولیسو جنسي ناوړه ګټه پورته کولو تورونو د متحده ایاالتو
مرستې لپاره قانوني پوښتنه را والړه کړې ده9/21/2015 "،؛ نیویارک ټایمز" ،افغان
ولسمشر اشرف غني د هلکانو څخه ناوړه جنسي ګټه پورته کولو پروړاندې د سخت
ګیرۍ ژمنه کړې.9/23/2015 "،
د کانګرس درې میاشتنۍ غونډه" ،د سنا د وسله وال خدماتو کمیټې د افغانستان په اړه
اوریدا درلودله.10/6/2015 "،
"د  RSمطبوعاتي اعالمیه – د قاطع مالتړ او د متحده ایاالتو ځوکونه – افغانستان
قوماندان لخوا بیان.9/22/2015 ،Facebook.com/ISAF "،
"د افغان امنیتي ځواکونو غړو لخوا د افغان هلکانو څخه ناوړه ګټه پورته کولو په اړه
خبري راپورونو باندې د سناتور پټریک لیحي ( )D-Vtنظر،Leahy.senate.gov "،
.9/22/2015
 ،CSTC-Aد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.9/25/2015 ،
 ،AIHRCپه افغانستان کې د بچه بازي علتونه او پایلې.2014 ،

ځانګړی عمومي مفتش I

د افغانستان بیارغونه

پایلیکونه

 100ملګري ملتونه ،د عمومي منشي راپور ،په افغانستان کې اوضاع او د نړیوالې سولې او
امنیت لپاره یې مفهوم ،9/4/2015 ،مخ .15
 101ملګري ملتونه ،د عمومي منشي راپور ،په افغانستان کې اوضاع او د نړیوالې سولې او
امنیت لپاره یې مفهوم ،9/1/2015 ،مخ .4
 102ملګري ملتونه ،د عمومي منشي راپور ،په افغانستان کې اوضاع او د نړیوالې سولې او
امنیت لپاره یې مفهوم ،9/1/2015 ،مخ .5
 103ملګري ملتونه ،د عمومي منشي راپور ،په افغانستان کې اوضاع او د نړیوالې سولې او
امنیت لپاره یې مفهوم ،9/1/2015 ،مخ .5
 104ملګري ملتونه ،د عمومي منشي راپور ،په افغانستان کې اوضاع او د نړیوالې سولې او
امنیت لپاره یې مفهوم 6/10/2015 ،او  ،9/1/2015مخ .4
 105ملګري ملتونه ،د عمومي منشي راپور ،په افغانستان کې اوضاع او د نړیوالې سولې او
امنیت لپاره یې مفهوم ،9/1/2015 ،مخ .4
 106ملګري ملتونه ،د عمومي منشي راپور ،په افغانستان کې اوضاع او د نړیوالې سولې او
امنیت لپاره یې مفهوم ،9/1/2015 ،مخ 5؛  ،GIROAد سیمه ییزو ارګانونو خپلواک
ریاست ،د سیمه ییز حکومتولۍ پالیسي ،اوړی .2010
 107ملګري ملتونه ،د عمومي منشي راپور ،په افغانستان کې اوضاع او د نړیوالې سولې او
امنیت لپاره یې مفهوم ،9/1/2015 ،مخونه .8 ،5
 108ملګري ملتونه ،د عمومي منشي راپور ،په افغانستان کې اوضاع او د نړیوالې سولې او
امنیت لپاره یې مفهوم ،9/1/2015 ،مخ .8
 109یوناما ،د افغانستان د  2015نیمایی کال راپور ،په وسله وال جګړو کې د ملکیانو
محافظت.8/2015 ،
 110رویټرز" ،افغان ولسمشر باالخره د کابینې وزیران ونومول.1/12/2015 "،
 111رویټرز" ،د دفاع وزیر دا خبره رد کړه چې د طالبانو جګړه کابل ته نږدې شوې"،
7/4/2015؛ رویټرز" ،افغان دفاع وزیر دوه ورځې وروسته استعفا ورکړه"،
4/8/2015؛ رویټرز" ،افغان ولسمشر باالخره د کابینې وزیران ونومول"،
.1/12/2015
 112خامه پرس" ،افضل لودین د افغان دفاع وزیر په توګه ونومول شو4/6/2015 "،؛
رویټرز" ،افغان دفاع وزیر دوه ورځې وروسته استعفا ورکړه4/8/2015 "،؛ رویټرز،
"د دفاع وزیر دا خبره رد کړه چې د طالبانو جګړه کابل ته نږدې شوې.7/4/2015 "،
 113رویټرز" ،افغان دفاع وزیر دوه ورځې وروسته استعفا ورکړه.4/8/2015 "،
 114رویټرز" ،افغان ولسمشر باالخره د کابینې وزیران ونومول.1/12/2015 "،
 ،OSD-P 115د سیګار ارزونې ته ځواب.10/7/2015 ،
 ،USFOR-A 116د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.9/3/2015 ،
 ،USFOR-A 117د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.9/3/2015 ،
 ،USFOR-A 118د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.9/4/2015 ،
 119فاکس نیوز" ،په افغانستان کې د  C-130الوتکې رالویدو په ترڅ کې لږترلږه  11وژل
شوي دي.10/2/2015 "،
 ،USFOR-A 120د سیګار د معلوماتو غوښتنو ته ځوابونه 6/6/2015 ،او .9/4/205
 121نیوز انټرنیشنل" ،په افغانستان کې د طالبانو په برید کې ګرجستاني سرتیری وژل شوی
دی.9/24/2015 "،
 122د  RSنیوز" ،د امنیتي لیږد ګډه قومانده – افغانستان نوي قوماندان ته ښه راغالست
وایی.10/1/2015 "،
 ،USFOR-A 123د سیګار د معلوماتو غوښتنو ته ځوابونه،6/29/2015 ،3/24/2015 ،
او 9/11/2015؛  ،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 ،؛ سیګار،
د  ANDSFتحلیلونه.10/2015 ،
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 ،USFOR-Aد سیګار د معلوماتو غوښتنو ته ځوابونه6/29/2015 ،3/24/2015 ،؛
 ،USFOR-Aد سیګار ارزونې ته ځواب4/10/2015 ،؛ سیګار ،د ANDSF
تحلیلونه.7/2015 ،
 ،USFOR-Aد سیګار د معلوماتو غوښتنو ته ځوابونه ،3/31/2015 ،3/24/2015 ،او
.6/29/2015
 ،USFOR-Aد سیګار د معلوماتو غوښتنو ته ځوابونه6/29/2015 ،؛  ،USFOR-Aد
سیګار ارزونې ته ځواب.7/12/2015 ،
 ،OSD-Pد سیګار ارزونې ته ځواب.10/10/2015 ،
 ،OSD-Pد سیګار ارزونې ته ځواب.10/10/2015 ،
 ،OSD-Pد سیګار ارزونې ته ځواب.10/10/2015 ،
 ،OSD-Pد سیګار ارزونې ته ځواب.10/10/2015 ،
 ،SASCد جنرال جان ایف .کمپبیل بیان ،د امریکا متحده ایاالت ،په افغانستان کې د
اوضاع په اړه د سنا وسله وال خدماتو کمیټې په وړاندې د متحده ایاالتو – افغانستان
قوماندان.10/6/2015 ،
 ،SASCد جنرال جان ایف .کمپبیل بیان ،د امریکا متحده ایاالت ،په افغانستان کې د
اوضاع په اړه د سنا وسله وال خدماتو کمیټې په وړاندې د متحده ایاالتو – افغانستان
قوماندان.10/6/2015 ،
 ،SASCد جنرال جان ایف .کمپبیل بیان ،د امریکا متحده ایاالت ،په افغانستان کې د
اوضاع په اړه د سنا وسله وال خدماتو کمیټې په وړاندې د متحده ایاالتو – افغانستان
قوماندان.10/6/2015 ،
 ،SASCد جنرال جان ایف .کمپبیل بیان ،د امریکا متحده ایاالت ،په افغانستان کې د
اوضاع په اړه د سنا وسله وال خدماتو کمیټې په وړاندې د متحده ایاالتو – افغانستان
قوماندان.10/6/2015 ،
ملګري ملتونه ،د عمومي منشي راپور ،په افغانستان کې اوضاع او د نړیوالې سولې او
امنیت لپاره یې مفهوم ،9/1/2015 ،مخ .5
 ،USFOR-Aد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.9/6/2015 ،
 ،USFOR-Aد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب12/28/2014 ،؛  ،RSد سیګار د
معلوماتو غوښتنې ته ځواب.6/6/2015 ،
 ،USFOR-Aد سیګار د معلوماتو غوښتنو ته ځوابونه 3/11/2015 ،او 9/4/2015؛
 ،RSد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.6/6/2015 ،
 ،USFOR-Aد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.12/28/2014 ،
 ،USFOR-Aد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.9/4/2015 ،
 ،USFOR-Aد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.12/28/2014 ،
 ،RSد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.9/4/2015 ،
 ،RSد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب9/4/2015 ،؛ سیګار ،د ANDSF
تحلیلونه.10/2015 ،
 ،USFOR-Aد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.9/4/2015 ،
 ،USFOR-Aد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب9/4/2015 ،؛ سیګار،
د  ANDSFتحلیلونه.10/2015 ،
 ،RSد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب6/6/2015 ،؛  ،USFOR-Aد سیګار د
معلوماتو غوښتنې ته ځواب9/4/2015 ،؛ سیګار ،د  ANDSFتحلیلونه.10/2015 ،
 ،RSد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.6/6/2015 ،
 ،RSد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.6/6/2015 ،
 ،RSد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب6/6/2015 ،؛  ،USFOR-Aد سیګار د
معلوماتو غوښتنې ته ځواب9/4/2015 ،؛ سیګار ،د  ANDSFتحلیلونه.10/2015 ،
 ،RSد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب6/6/2015 ،؛  ،USFOR-Aد سیګار د
معلوماتو غوښتنې ته ځواب9/4/2015 ،؛ سیګار ،د  ANDSFتحلیلونه.10/2015 ،
 ،CSTC-Aد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب9/4/2015 ،؛ ،USFOR-A
د سیګار د معلوماتو غوښتنو ته ځوابونه،9/3/2015 ،9/2/2015 ،8/20/2015 ،
 ،9/4/2015او .9/11/2015
 ،USFOR-Aد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.9/10/2015 ،
 ،USFOR-Aد سیګار د معلوماتو غوښتنو ته ځوابونه 6/9/2015 ،او .9/10/2015
 ،USFOR-Aد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.9/10/2015 ،
 ،OSD-Pد سیګار ارزونې ته ځواب.10/10/2015 ،
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 ،USIPځانګړی راپور  ،322په افغانستان کې د پولیسو انتقال.2/2013 ،
 ،NSOCC-Aد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.9/10/2014 ،
 ،NSOCC-Aد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.9/10/2015 ،
 ،NSOCC-Aد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.6/7/2015 ،
 ،NSOCC-Aد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب9/10/2015 ،؛ ،OSD-P
د سیګار ارزونې ته ځواب.10/10/2015 ،
 ،NSOCC-Aد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.9/10/2014 ،
 ،CSTC-Aد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب9/4/2014 ،؛  ،NSOCC-Aد مخ
تازه وضعیت بیان.4/8/2015 ،
 ،NSOCC-Aد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب 6/7/2015 ،او .9/10/2015
 ،NSOCC-Aد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.9/10/2015 ،
 ،NSOCC-Aد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.9/10/2015 ،
 ،NSOCC-Aد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.9/10/2015 ،
 ،NSOCC-Aد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.9/10/2015 ،
 ،NSOCC-Aد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.9/10/2015 ،
نیویارک ټایمز" ،په کندز کې د افغانانو لپاره برید یوازې خورا اخرنی سپکاوی دی"،
.10/7/2015
 ،CSTC-Aد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.7/1/2014 ،
 ،OSD-Pد سیګار ارزونې ته ځواب.10/10/2015 ،
 ،CSTC-Aد سیګار د معلوماتو غوښتنو ته ځوابونه 2/4/2015 ،او .9/4/2015
 ،USFOR-Aد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب9/4/2015 ،؛  ،OSD-Pد سیګار
ارزونې ته ځواب.10/10/2015 ،
 ،USFOR-Aد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.9/4/2015 ،
ایساف" ،د امنیت او 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 د پوهاوي لیک یادداشت ،9/13/2014 "،مخونه .7 ،3
ایساف" ،د امنیت او 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 د پوهاوي لیک یادداشت ،9/13/2014 "،مخونه .5-4
ایساف" ،د امنیت او 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 د پوهاوي لیک یادداشت ،9/13/2014 "،مخونه .3-2
ایساف" ،د امنیت او 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 د پوهاوي لیک یادداشت ،9/13/2014 "،مخ .4
 ،OSD-Pد سیګار ارزونې ته ځواب.10/10/2015 ،
" ،DFASد مالي کال برنامې او د فرعي حسابونو سپتمبر  2015له مخې
د  AR(M) 1002تخصیص وضعیت.10/19/2015 "،
 ،USFOR-Aد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.9/11/2015 ،
 ،RSد وضاحت لپاره د سیګار غوښتنې ته ځواب2/3/2015 ،؛  ،USFOR-Aد سیګار
د معلوماتو غوښتنو ته ځوابونه 6/29/2015 ،او 9/11/2015؛  ،OSD-Pد سیګار
ارزونې ته ځواب10/10/2015 ،؛ سیګار ،د  ANDSFتحلیلونه.10/2015 ،
 ،USFOR-Aد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.9/11/2015 ،
 ،USFOR-Aد سیګار د معلوماتو غوښتنو ته ځوابونه 6/29/2015 ،او .9/11/2015
 ،USFOR-Aد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.9/11/2015 ،
" ،DFASد مالي کال برنامې او د فرعي حسابونو سپتمبر  2015له مخې
د  AR(M) 1002تخصیص وضعیت.10/19/2015 "،
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 ،RSد وضاحت لپاره د سیګار غوښتنې ته ځواب.2/6/2015 ،
 ،Pub. L. No. 113-16د  2013مالي کال لپاره د مدغم شوي او نور دوام لرونکي
تخصیصاتو قانون ،مخ .137
 ،CSTC-Aد دفاع وزارت د مالي کال  1394مالي ژمنې لیک.12/15/2014 ،
 ،CSTC-Aد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.9/25/2015 ،
 ،OSD-Pد سیګار ارزونې ته ځواب10/12/2015 ،؛ ،Pub. L. No. 112-239
برخه  ،826د مالي کال  2013لپاره د ملي دفاع واکمنۍ قانون.
 ،CSTC-Aد دفاع وزارت د مالي کال  1394مالي ژمنې لیک12/15/2014 ،؛
 ،OSD‑Pد سیګار ارزونې ته ځواب.10/10/2015 ،
 ،CSTC-Aد سیګار د معلوماتو غوښتنو ته ځوابونه 6/15/2015 ،او .9/4/2015
 ،CSTC-Aد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.9/4/2015 ،
 ،CSTC-Aد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.6/15/2015 ،
 ،CSTC-Aد دفاع وزارت د مالي کال  1394مالي ژمنې لیک12/15/2014 ،؛
 ،CSTC-Aد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.6/15/2015 ،
 ،CSTC-Aد دفاع وزارت د مالي کال  1394مالي ژمنې لیک.12/15/2014 ،
 ،USFOR-Aد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.9/11/2015 ،
" ،DFASد مالي کال برنامې او د فرعي حسابونو سپتمبر  2015له مخې
د  AR(M) 1002تخصیص وضعیت.10/19/2015 "،
 ،CSTC-Aد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.9/4/2015 ،
 ،OSD-Pد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.6/30/2015 ،
 ،CSTC-Aد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.6/15/2015 ،
 ،CSTC-Aد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب9/4/2015 ،؛  ،OSD-Pد سیګار
ارزونې ته ځواب9/23/2015 ،؛ سیګار ،د  ANDSFتحلیلونه.10/2015 ،
 ،OSD-Pد سیګار ارزونې ته ځواب.10/10/2015 ،
 .CSTC-Aد سیګار د معلوماتو غوښتنو ته ځوابونه 6/6/2015 ،او 9/4/2015؛
 ،OSD-Pد سیګار ارزونې ته ځواب.10/10/2015 ،
 ،CSTC-Aد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.9/4/2015 ،
 ،CSTC-Aد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.9/4/2015 ،
 ،CSTC-Aد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب9/4/2015 ،؛  ،OSD-Pد سیګار
ارزونې ته ځواب.10/10/2015 ،
 ،CSTC-Aد دفاع وزارت د مالي کال  1394مالي ژمنې لیک.12/15/2014 ،
" ،DFASد مالي کال برنامې او د فرعي حسابونو سپتمبر  2015له مخې
د  AR(M) 1002تخصیص وضعیت.10/19/2015 "،
 ،CSTC-Aد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.9/4/2015 ،
 ،CSTC-Aد سیګار د معلوماتو غوښتنو ته ځوابونه 6/15/2015 ،او .9/4/2015
 ،CSTC-Aد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.9/4/2015 ،
 ،CSTC-Aد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.9/4/2015 ،
 ،CSTC-Aد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.9/4/2015 ،
 ،CSTC-Aد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.9/4/2015 ،
 ،CSTC-Aد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.9/4/2015 ،
 ،CSTC-Aد دفاع وزارت د مالي کال  1394مالي ژمنې لیک.12/15/2014 ،
 ،CSTC-Aد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.9/4/2015 ،
" ،DFASد مالي کال برنامې او د فرعي حسابونو سپتمبر  2015له مخې
د  AR(M) 1002تخصیص وضعیت.10/19/2015 "،
 ،CSTC-Aد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.9/4/2015 ،
 ،CSTC-Aد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.9/4/2015 ،
 ،CSTC-Aد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.9/4/2015 ،
 ،CSTC-Aد سیګار د معلوماتو غوښتنو ته ځوابونه 6/26/2015 ،او .9/24/2015
د امریکا دفاع وزارت ،د مالي کال  2016بودجه ،د  FY 2016 OCO ASFFلپاره
تصدیق ،2/2015 ،مخونه  ،31 ،28 ،14او .36
 ،USFOR-Aد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.9/4/2015 ،
 ،USFOR-Aد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.9/4/2015 ،
 ،USFOR-Aد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب9/4/2015 ،؛  ،OSD-Pد سیګار
ارزونې ته ځواب.10/10/2015 ،
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 ،9-AETF-Aد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب6/26/2015 ،؛ ،NATC-A
د سیګار ارزونې ته ځواب7/8/2014 ،؛ د امریکا دفاع وزارت ،د سیګار ارزونې ته
ځواب.7/10/2015 ،
 ،USFOR-Aد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.9/4/2015 ،
د امریکا دفاع وزارت ،سیګار ته معلومات ورکول.8/5/2015 ،
 ،USFOR-Aد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.9/4/2015 ،
 ،CSTC-Aد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.9/4/2015 ،
 ،CSTC-Aد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب9/4/2015 ،؛ پیالټوس الوتکه ،د
 PC-12معلوماتو شیټ.4/8/2015 ،
 ،NSOCC-Aد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.9/1/2015 ،
 ،NSOCC-Aد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.9/1/2015 ،
 ،NSOCC-Aد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.9/1/2015 ،
 ،NSOCC-Aد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.9/1/2015 ،
 ،NSOCC-Aد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.9/1/2015 ،
 ،NSOCC-Aد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.9/1/2015 ،
 ،NSOCC-Aد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.9/1/2015 ،
 ،NSOCC-Aد سیګار د معلوماتو غوښتنو ته ځوابونه 6/7/2015 ،او .9/1/2015
" ،DFASد مالي کال برنامې او د فرعي حسابونو سپتمبر  2015له مخې
د  AR(M) 1002تخصیص وضعیت.10/19/2015 "،
 ،USFOR-Aد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.9/11/2015 ،
 ،USFOR-Aد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.9/11/2015 ،
 ،USFOR-Aد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.9/11/2015 ،
 ،USFOR-Aد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.9/11/2015 ،
 ،USFOR-Aد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.9/11/2015 ،
طلوع نیوز" ،د کورنیو چارو وزارت د ٫خیالي ځواکونو ٬ارزولو ژمنه وکړه"،
.9/28/2015
ملګري ملتونه ،د عمومي منشي راپور ،په افغانستان کې اوضاع او د نړیوالې سولې او
امنیت لپاره یې مفهوم ،9/1/2015 ،مخ .11
پژواک افغان نیوز" ،اوریاخیل د جعلي معیوبینو ،شهیدانو کورنیو مسلې په اړه احضار
شو.10/6/2015 "،
 ،USFOR-Aد سیګار د معلوماتو غوښتنو ته ځوابونه 6/29/2015 ،او 9/4/2014؛
 ،USFOR-Aد سیګار ارزونې ته ځواب.7/12/2015 ،
 ،USFOR-Aد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.9/11/2015 ،
 ،USFOR-Aد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.9/11/2015 ،
" ،DFASد مالي کال برنامې او د فرعي حسابونو سپتمبر  2015له مخې
د  AR(M) 1002تخصیص وضعیت.10/19/2015 "،
 ،RSد وضاحت لپاره د سیګار غوښتنې ته ځواب.2/6/2015 ،
 ،OSD-Pد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.9/25/2015 ،
 ،UNDPد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب10/20/2015،؛  ،CSTC-Aد سیګار
د معلوماتو غوښتنې ته ځواب9/4/2015 ،؛ سیګار ،د  ANDSFتحلیلونه.10/2015 ،
 ،CSTC-Aد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.9/4/2015 ،
 ،CSTC-Aد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.9/4/2015 ،
 ،CSTC-Aد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.9/4/2015 ،
 ،CSTC-Aد کورنیو چارو وزارت د مالي کال  1394مالي ژمنې لیک،
.11/26/2014
 ،CSTC-Aد کورنیو چارو وزارت د مالي کال  1394مالي ژمنې لیک،
11/26/2014؛  ،CSTC-Aد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.6/15/2015 ،
 ،USFOR-Aد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.9/11/2015 ،
" ،CSTC-Aد مالي مدیریت د څار برخې میاشتنی راپور ،د جون میاشتې پای "،2015
7/1/2015؛  ،CSTC-Aد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.9/4/2015 ،
" ،DFASد مالي کال برنامې او د فرعي حسابونو سپتمبر  2015له مخې
د  AR(M) 1002تخصیص وضعیت.10/19/2015 "،
 ،CSTC-Aد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.9/4/2015 ،
 ،CSTC-Aد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.9/4/2015 ،
 ،SCMSد قضیې اجرا او د ترالسه کولو راپور.9/29/2014 ،
 ،OSD-Pد سیګار ارزونې ته ځواب.10/10/2015 ،
 ،CSTC-Aد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب 6/9/2015 ،او .9/4/2015
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 ،OSD-Pد سیګار ارزونې ته ځواب.7/10/2015 ،
 ،CSTC-Aد کورنیو چارو وزارت د مالي کال  1394مالي ژمنې لیک،
.11/26/2014
 ،CSTC-Aد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب9/4/2015 ،؛  ،OSD-Pد سیګار
ارزونې ته ځواب9/23/2015 ،؛ سیګار ،د  ANDSFتحلیلونه.10/2015 ،
 ،OSD-Pد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.9/23/2015 ،
 ،OSD-Pد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.9/23/2015 ،
 ،CSTC-Aد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.9/4/2015 ،
" ،DFASد مالي کال برنامې او د فرعي حسابونو سپتمبر  2015له مخې
د  AR(M) 1002تخصیص وضعیت.10/19/2015 "،
 ،CSTC-Aد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.9/4/2015 ،
 ،CSTC-Aد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.9/4/2015 ،
 ،CSTC-Aد سیګار د معلوماتو غوښتنو ته ځوابونه 6/15/2015 ،او 9/4/2015؛
 ،USFOR-Aد سیګار ارزونې ته ځواب7/12/2015 ،؛  ،OSD-Pد سیګار ارزونې
ته ځواب.10/10/2015 ،
 ،CSTC-Aد سیګار د معلوماتو غوښتنو ته ځوابونه 6/15/2015 ،او 9/4/2015؛
 ،CSTC-Aد وضاحت لپاره د سیګار غوښتنې ته ځواب.7/1/2015 ،
 ،CSTC-Aد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.9/4/2015 ،
 ،CSTC-Aد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.9/4/2015 ،
 ،CSTC-Aد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.9/4/2015 ،
 ،CSTC-Aد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.9/4/2015 ،
" ،DFASد مالي کال برنامې او د فرعي حسابونو سپتمبر  2015له مخې
د  AR(M) 1002تخصیص وضعیت.10/19/2015 "،
 ،CSTC-Aد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.9/4/2015 ،
 ،CSTC-Aد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.9/4/2015 ،
 ،USFOR-Aد سیګار د معلوماتو غوښتنو ته ځوابونه 6/11/2015 ،او 9/3/2015؛
سیګار ،د  ANDSFتحلیلونه.10/2015 ،
 ،USFOR-Aد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب9/3/2015 ،؛ سیګار،
د  ANDSFتحلیلونه.10/2015 ،
 ،USFOR-Aد سیګار د معلوماتو غوښتنو ته ځوابونه 6/11/2015 ،او .9/4/2015
 ،USFOR-Aد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب6/11/2015 ،؛ ،OSD-P
د سیګار ارزونې ته ځواب.10/10/2015 ،
 ،OSD-Pد سیګار ارزونې ته ځواب.10/10/2015 ،
 ،Pub. L. No. 113-66د مالي کال  2014لپاره د ملي دفاع واکمنۍ قانون ،مخ 938؛
 ،CSTC-Aد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.9/4/2015 ،
 ،CSTC-Aد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.9/11/2015 ،
 ،ISAFد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب12/13/2014 ،؛ ،USFOR-A
د سیګار د معلوماتو غوښتنو ته ځوابونه 6/6/2015 ،او 3/24/2015؛ ،CSTC-A
د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب9/4/2015 ،؛ سیګار ،د  ANDSFتحلیلونه،
.10/2015
 ،CSTC-Aد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.9/4/2015 ،
 ،USFOR-Aد سیګار د معلوماتو غوښتنو ته ځوابونه ،6/6/2015 ،3/15/2015 ،او
.9/4/2015
 ،USFOR-Aد سیګار د معلوماتو غوښتنو ته ځوابونه 12/13/2014 ،او .9/4/2015
 ،CSTC-Aد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.9/4/2015 ،
 ،CSTC-Aد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.9/4/2015 ،
 ،CSTC-Aد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.9/4/2015 ،
 ،USFOR-Aد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب3/24/2015 ،؛ ،CSTC-A
د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب9/4/2015 ،؛ سیګار ،د  ANDSFتحلیلونه،
.10/2015
 ،USFOR-Aد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب6/6/2015 ،؛ ،CSTC-A
د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب9/4/2015 ،؛ او سیګار ،د  ANDSFتحلیلونه،
.10/2015
 ،CSTC-Aد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.9/4/2015 ،
 ،USFOR-Aد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب6/6/2015 ،؛ ،CSTC-A
د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.9/4/2015 ،
 ،CSTC-Aد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.9/4/2015 ،
 ،CSTC-Aد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.9/4/2015 ،
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 ،PM/WRA ،Stateد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.9/28/2015 ،
د افغانستان د ماین پاکۍ برنامه ( ،)MAPAخبرپاڼه :جوالی  ،2015مخ 1؛
 ،MACCAد سیګار ارتباط ته ځواب.10/5/2015 ،
 ،PM/WRA ،Stateد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.9/28/2015 ،
 ،PM/WRA ،Stateد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.9/28/2015 ،
 ،PM/WRA ،Stateد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.9/28/2015 ،
 ،USAIDد متحده ایاالتو او ملګرو ملتونو ترمینځ د برنامې د مرستې تړون،
4/16/2015؛ یوناما ،افغانستان ،د  2015د نیمایی کال راپور ،په وسله وال جګړو کې
د ملکیانو محافظت ،8/2015 ،مخونه 2–1؛  ،UNMASافغان ملکي مرستې برنامه
 ،2017-III: 2015پروپوزل ،1/19/2015 ،مخونه .30–29
د دې راپور  Bضمیمه وګورئ.
سپینه ماڼۍ ،د  2015مالي کال بودیجې او فعالیت لنډیز ،د مخدره توکو کنټرول ملي
ستراتیژۍ ته مل ،7/2014 ،مخ .255
 ،UNODCد افغانستان د اپیومو سروی  :2015لنډیز10/2015 ،؛ د ملګرو ملتونو
د خبرونو مرکز" ،شپږ کاله ډیروالي وروسته ،د افغان اپیومو کښت کم شوی دی ــ د
ملګرو ملتونو سروی".
" ،Stateد نشه ییز توکو عمل ملي پالن د افغان تریاکو په اړه مالحظات"،
9/26/2015؛  ،GIROAافغان د نشه ییز توکو عمل ملي پالن ،2019–2015
 ،10/2015مخونه .27–24 ،8 ،4
 ،UNODCد نړۍ د نشه ییز توکو راپور xiv ،xiii ،5/2015 ،2015؛  BBCنیوز،
"د چین د نشه ییز توکو مصرف کولو عادت طالی مثلث بیرته راستنوي.9/17/2015 "،
سیګار" ،د سفیرانو مک کینلي ،لینډویل او یماماټو سره د ناستې یاددښتونو لنډیز"،
2/7/2015؛  ،INL ،Stateد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب9/24/2015 ،؛
 ،INLد سیګار ارزونې ته ځواب.10/20/2015 ،
 ،UNODCد نړۍ د نشه ییز توکو راپور  ،5/2015 ،2015مخ 42؛ ،State
 ،INLد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب6/25/2015 ،؛ سیګار ،د متحده ایاالتونو
کانګرس لپاره درې میاشتنی راپور ،7/30/2015 ،مخ .78
 ،INL ،Stateد نړیوال نشه ییز توکو د کنټرول ستراتیژي راپور ،جلد  :Iد نشه
ییز توکو او کیمیکلز کنټرول ،3/2015 ،مخونه 96 ،24؛  ،INL ،Stateد سیګار د
معلوماتو غوښتنو ته ځوابونه 6/25/2015 ،او 9/24/2015؛  ،INL ،Stateد سیګار
ارزونې ته ځواب.10/8/2015 ،
 ،INL ،Stateد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.9/24/2015 ،
 ،INL ،Stateد نړیوال نشه ییز توکو د کنټرول ستراتیژي راپور ،جلد  :Iد نشه ییز
توکو او کیمیکلز کنټرول ،3/2015 ،مخ 96؛  ،INL ،Stateد سیګار د معلوماتو
غوښتنو ته ځوابونه.9/24/2015 ،
ویکټوریا ګرینفیلډ ،کیت کرین ،et al ،په سهیلي افغانستان کې د تریاکو کښت کمول،
 ،2015مخونه .186–185 ،182
 ،INL ،Stateد سیګار د معلوماتو غوښتنو ته ځوابونه 6/25/2015 ،او 5102/429/؛
 ،INL ،Stateد سیګار ارزونې ته ځواب.10/8/2015 ،
 ،INL ،Stateد سیګار د معلوماتو غوښتنو ته ځوابونه 6/25/2015 ،او .9/24/2015
د  GMGمدیریت مشوره ،د افغانستان اسالمي جمهوریت د نشه ییز توکو سره مبارزې
وزارت د عامه مالي مدیریت خطر ارزونه ،4/2015 ،مخونه 28 ،8؛ ،INL ،State
د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب9/24/2015 ،؛  ،INL ،Stateد سیګار ارزونې
ته ځوابونه.10/8/2015 ،
 ،INL ،Stateد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.9/24/2015 ،
 ،INL ،Stateد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب9/24/2015 ،؛ ،UNODC
د افغانستان د اپیومو سروی د لنډیز موندنې ،11/2013 ،مخ 4؛ ،UNODC
د افغانستان د اپیومو سروی د والیتي ساحې اټکلونه برخه  ،8/2015 ،1مخ 5؛
 ،UNODCد افغانستان د اپیومو له مینځه وړو تاییدول ،8/2015 ،مخ .4
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 ،INL ،Stateد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب9/24/2015 ،؛ ،State
 ،INL/APد ښه فعالیت نوښت ( II )GPIد فعالیت سنجولو پالن ()PMP
.8/2015 ،FY 2015
 ،INL ،Stateد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.9/24/2015 ،
سپینه ماڼۍ ،د مالي کال  2015بودجه او د فعالیت لنډیز ،د نشه ییز توکو د کنټرول
ملي ستراتیژۍ مل ،7/2014 ،مخونه 255 ،248؛  ،INL ،Stateد سیګار د معلوماتو
غوښتنې ته ځواب.9/24/2015 ،
 ،INL ،Stateد مالي کال  2013د  INLبرنامه او د بودجې الرښود ،مخونه ،153
158؛  ،INL ،Stateد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.9/24/2015 ،
 ،INL ،Stateد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.9/24/2015 ،
 ،USAIDد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب10/12/2015 ،؛  ،USAIDد سیګار
ارزونې ته ځواب.10/12/2015 ،
 ،USAIDد سیګار ارزونې ته ځواب.10/12/2015 ،
 ،USAIDد سیګار ارزونې ته ځواب10/12/2015 ،؛  ،UNODCد افغانستان د
اپیومو له مینځه وړو د تاییدۍ اخرنی راپور ،8/2015 ،مخونه .7 ،6
 ،USAIDد  6/30/2015پورې د پایپ الین د تحلیلونو درې میاشتنی راپور،
7/12/2015؛  ،USAIDد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب9/23/2015 ،؛
 ،USAIDد کندهارو د خواړو زون ،د فعالیت مینځمهاله تحلیل3/12/2015 ،؛
 ،UNODCد افغانستان د اپیومو سروی :کښت او تولید ،11/2014 ،مخ 60؛
 ،USAIDد سیګار ارزونې ته ځواب.10/12/2015 ،
 ،USAIDد کندهار د خواړو زون درې میاشتنی راپور (اپریل – جون ،)2015
 ،7/31/2015لړلیک.
 ،USAIDد کندهار د خواړو زون ،د فعالیت مینځمهاله تحلیل ،3/12/2015 ،مخ 11؛
 ،USAIDد سیګار ارزونې ته ځواب10/12/2015 ،؛ سیګار ،د متحده ایاالتو کانګرس
لپاره راپور ،10/30/2014 ،مخ .118
 ،USAIDد سیګار ارزونې ته ځواب.10/12/2015 ،
 ،USAIDد سیګار ارزونې ته ځواب.7/12/2015 ،
 ،USAIDد کرنې سیمه ییزې پراختیا برنامه – سهیل  FY 2015ربع ،III
 ،7/31/2015مخونه 7–5؛ ای.کیتلی ،ټي.لیالنډ" ،et al ،پارا – وترنري متخصصین
او د کیفیت پراختیا ،د ټولنې میشته د ځان ټیکاو خدماتRevue scientifique et "،
( techniqueد ایپیزوتیکس نړیوال دفتر) ،2004 ،مخ .225
 ،USAIDد سیګار ارزونې ته ځواب10/12/2015 ،؛  ،USAIDد کرنې سیمه ییزې
پراختیا برنامه ( – )RADPشمال  FY 2015ربع  ،7/30/2015 ،3مخونه .6–5
 ،USAIDد سیګار ارزونې ته ځواب4/12/2015 ،؛  ،USAIDد سیګار د معلوماتو
غوښتنې ته ځواب.9/23/2015 ،
 ،USAIDد کرنې سیمه ییزې پراختیا برنامه – سهیل  FY 2015ربع ،III
 ،7/31/2015مخونه .12–8
 ،USAIDد کرنې سیمه ییزې پراختیا برنامه – سهیل  FY 2015ربع ،III
 ،7/31/2015مخ ( 37لړلیک .)B
 ،USAIDد  9/30/2015پورې د پایپ الین تحلیلونو درې میاشتنی راپور،
.10/8/2015
 ،USAIDسوداګریزه باغداري او د کرنې بازار موندنې برنامه ( )CHAMPدرې
میاشتنی راپور اپریل – جون  ،2015مخونه 5 ،3؛  ،USAIDد سیګار ارزونې ته
ځواب.4/12/2015 ،
 ،USAIDسوداګریزه باغداري او د کرنې بازار موندنې برنامه ( )CHAMPدرې
میاشتنی راپور اپریل – جون  ،2015مخ .4
 ،USAIDد  9/30/2015پورې د پایپ الین تحلیلونو درې میاشتنی راپور،
10/8/2015؛  ،USAIDد سیګار ارزونې ته ځواب.10/12/2015 ،
 ،USAIDد شمال ،ختیځ او لویدیز لپآره د اقتصادي بدیلونو هڅونکي
( FY 2015 )IDEA‑NEWربع  ،7/30/2015 ،3مخ 5؛  ،USAIDد
 9/30/2015پورې د پایپ الین تحلیلونو درې میاشتنی راپور.10/8/2015 ،
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ډیویډ مینسفیلډ ،د اپیومو تولید باندې د  IDEA-NEWاغیزې ازمول ،ننګرهار:
د قضیې مطالعه ،1/11/2015 ،مخونه 76–75 ،7–6؛  ،USAIDد سیګار ارزونې ته
ځواب.10/12/2015 ،
 ،USAIDد  9/30/2015پورې د پایپ الین تحلیلونو درې میاشتنی راپور،
.10/8/2015
د امریکا دفاع وزارت ،د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب9/24/2015 ،؛ د امریکا
دفاع وزارت ،د سیګار ارزونې ته ځواب7/8/2015 ،؛ د امریکا دفاع وزارت ،په
افغانستان کې د امنیت او ثبات لوړولو په اړه راپور ،6/2015 ،مخ .72
د امریکا دفاع وزارت ،د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب9/24/2015 ،؛ د امریکا
دفاع وزارت ،د سیګار ارزونې ته ځواب.10/9/2015 ،
د امریکا دفاع وزارت ،په افغانستان کې د امنیت او ثبات ډیرولو په اړه راپور،
 ،6/2015مخ 91؛ د امریکا دفاع وزارت ،د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب،
9/24/2015؛ د امریکا دفاع وزارت ،د سیګار ارزونې ته ځواب.10/9/2015 ،
د امریکا دفاع وزارت ،د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.9/24/2015 ،
د امریکا دفاع وزارت ،د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب9/24/2015 ،؛ د امریکا
دفاع وزارت ،د سیګار ارزونې ته ځواب.10/9/2015 ،
 ،INL ،Stateد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب9/24/2015 ،؛ ،INL ،State
د سیګار ارزونې ته ځواب.10/8/2015 ،
د مالیه وزارت" ،د لوړ رتبه چارواکو دوهمې غونډې ګډ بیان.9/8/2015 "،
طلوع نیوز" ،پاکستان د افغانستان سره اعالن شوې جګړه کوي :سټانکزی"،
.8/18/2015
پژواک افغان نیوز" ،د سولې خبرو له سره پیل کولو لپاره به له پاکستان څخه غوښتنه
ونشي.CEO،" 8/31/2015 :
 ،ODG ،USAIDد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب9/23/2015 ،؛ د ټاکنیزو
اصالحاتو ځانګړی کمیسون" ،د  SERCد اصالحاتو وړاندیزونو لنډیز "،I
 ،8/30/2015مخونه .3 ،1
 ،GIROAد ځان بسیا په لور د افغانستان الره :د لومړۍ مرحلې د پرمختګ راپور،
 ،9/5/2015مخونه .3 ،1
د مالیه وزارت" ،د لوړ رتبه چارواکو دوهمې غونډې ګډ بیان.9/8/2015 "،
 ،GIROAد ځان بسیا په لور د افغانستان الره :د لومړۍ مرحلې د پرمختګ راپور،
 ،9/5/2015مخونه .2–1
 ،GIROAد ځان بسیا په لور د افغانستان الره :د لومړۍ مرحلې د پرمختګ راپور،
 ،9/5/2015مخ .6
 ،GIROAد څو اړخیز حساب ورکولو کاري چوکاټ له الرې په ځان بسیا (،)SMAF
 ،9/5/2015مخونه .7–3
 ،GIROAد څو اړخیز حساب ورکولو کاري چوکاټ له الرې په ځان بسیا ()SMAF
 ،،9/5/2015مخونه .11–7
د مالیه وزارت" ،د لوړ رتبه چارواکو دوهمې غونډې ګډ بیان.9/8/2015 "،
 ،OPPD ،USAIDد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب9/23/2015 ،؛ د مالیه
وزارت" ،د لوړ رتبه چارواکو دوهمې غونډې ګډ بیان.9/8/2015 "،
سیګار ،د متحده ایاالتونو کانګرس لپاره درې میاشتنی راپور ،1/30/2015 ،مخونه
123–122؛  ،SRAP ،Stateد سیګار ارزونې ته ځواب.7/15/2015 ،
ملګري ملتونه ،د عمومي منشي راپور ،په افغانستان کې اوضاع او د نړیوالې سولې او
امنیت لپاره یې مفهوم ،6/10/2015 ،مخ .15
د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه" ،د ملي یووالي حکومت تړون (بشپړ متن)"،
.9/21/2014
 ،ODG ،USAIDد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.9/23/2015 ،
د ټاکنیزو اصالحاتو کمیسون" ،د  SERCد اصالحاتو وړاندیزونو لنډیز "،I
 ،8/30/2015مخ 1؛ طلوع نیوز" ،د  ERCغړو د کمیسون غونډو سره پریکون کړی
دی.8/29/2015 "،
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 ،ODG ،USAIDد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب9/23/2015 ،؛ د ټاکنیزو
اصالحاتو کمیسون" ،د  SERCد اصالحاتو وړاندیزونو لنډیز ،8/30/2015 "،I
مخونه .3 ،1
 ،GIROAد څو اړخیز حساب ورکولو کاري چوکاټ له الرې په ځان بسیا
( ،9/5/2015 ،)SMAFمخ .8
د ټاکنیزو اصالحاتو کمیسون" ،د  SERCد اصالحاتو وړاندیزونو لنډیز "،I
 ،8/30/2015مخ 2؛ د افغانستان اسالمي جمهوریت ولسمشر" ،د ټاکنیزو اصالحاتو
ځانګړي کمیسون د اصالحاتو وړاندیزونو په اړه فرمان.9/4/2015 "،
د جګړې او سولې راپور ورکولو انسټیټیوټ" ،افغانان د نوي پیژند پاڼو لپاره تلواري
دي.3/4/2015 "،
 ،ODG ،USAIDد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.9/23/2015 ،
 ،SCA ،Stateد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځوابونه.10/7/2015 ،
ملګري ملتونه ،د عمومي منشي راپور ،په افغانستان کې اوضاع او د نړیوالې سولې او
امنیت لپاره یې مفهوم ،9/1/2015 ،مخ .3
 ،ODG ،USAIDد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.9/23/2015 ،
 ،OPPD ،USAIDد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.10/13/2014 ،
" ،GIROAاعالمیه :د کنفرانس السته راوړنې ،اعانې او برخه اخیستونکي"،
1/28/2010؛ مخ 5؛ "د ټوکیو اعالمیه :له لیږد څخه تر بدلون پورې په افغانستان
کې د ځان بسیا لپاره ملګرتیا7/8/2012 "،؛  ،OPPD ،USAIDد سیګار ارزونې
ته ځواب10/13/2014 ،؛ د افغانستان په اړه د لندن کنفرانس" ،افغانستان او نړیواله
ټولنه :د اصالحاتو او له سره نوې شوې ملګرتیا لپاره ژمنې :اعالمیه12/4/2014 "،؛
 ،GIROAد څو اړخیز حساب ورکولو کاري چوکاټ له الرې په ځان بسیا
( ،9/5/2015،)SMAFمخ .6
نړیوال بانک" ،افغانستان :د لیږد څخه راپورته کیدل ،9/5/2015 "،مخ .9
 ،GIROAد ځان بسیا په لور د افغانستان الره :د لومړۍ مرحلې د پرمختګ راپور،
 ،9/5/2015مخ .43
 ،USAIDد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.10/8/2015 ،
" ،Stateحقیقت پاڼه :د متحده ایاالتو او افغانستان د ستراتیژیکې ملګرتیا پیاوړي کول"،
.3/24/2015
 ،Pub. L. No. 113-235د مدغم شوي او نور دوام لرونکي تخصیصاتو قانون،
 ،2015برخه  – Cد دفاع وزارت د تخصیصاتو قانون.12/16/2014 ،2015 ،
سپینه ماڼۍ" ،حقیقت پاڼه :د ویلز غونډه ــ په افغانستان کې د ناټو بدلیدونکی رول"،
9/4/2014؛ د امریکا دفاع وزارت ،OSD-P ،سیګار ارزونې ته ځواب.4/13/2015 ،
د بهرنیو چارو وزارتونو مشران او د افغانستان دولت او هغه ملتونه چې د ناټو په
مشرۍ نړیوال امنیت مرستندویه ځواک (آیساف) کې ګډون لري" ،د افغانستان په اړه
د شیکاګو غونډې اعالمیه5/21/2012 "،؛ د امریکا دفاع وزارت ،OSD-P ،د سیګار
ارزونې ته ځواب.4/13/2015 ،
سپینه ماڼۍ" ،حقیقت پاڼه :د ویلز غونډه ــ په افغانستان کې د ناټو بدلیدونکی رول"،
9/4/2014؛ د فدرال ریزرف والیانو هییت" ،د بهرني اسعارو د تبادلې نرخ H.10 -
اونیزه.9/8/2014 "،
د امریکا دفاع وزارت ،د مالي کال  2015ژمنې لیک د امنیتي لیږد ګډې قوماندې –
افغانستان ( )CSTC-Aاو د ملګرو ملتونو پراختیایی برنامې ( )UNDPترمینځ
د افغانستان لپاره قانون او نظم وجهي صندوق ( )LOTFAسره مرستې په اړه،
 ،3/19/2015مخ .1
طلوع نیوز" ،کورنیو چارو وزارت د پولیسو د معاشاتو ورکولو برنامې غزول اعالن
کړل.6/30/2015 "،
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د امریکا دفاع وزارت ،د امنیتي لیږد ګډې قوماندې – افغانستان ()CSTC-A
د کورنیو چارو وزارت ( )MoIسره ژمنه مالي کال ( 1394 )FYبودجه،
 ،11/26/2014مخ 2؛ د امریکا دفاع وزارت ،د امنیتي لیږد ګډې قوماندې –
افغانستان ( )CSTC-Aد دفاع وزارت ( )MoDسره ژمنه مالي کال (1394 )FY
بودجه ،12/3/2014 ،مخ .2
 ،OPPD ،USAIDد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.12/30/2013 ،
 ،OPPD ،USAIDد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.6/30/2014 ،
" ،USAIDد افغانستان د بیارغونې وجهي صندوق (.8/26/2013 "،)ARTF
" ،USAIDد متحده ایاالتو دولت د افغانستان لپاره د آسیا پراختیایی بانک زیربنا وجهي
صندوق ته  105میلیون ډالر مرسته ورکړې.3/18/2014 "،
 ،OPPD ،USAIDد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.12/30/2013 ،
 ،OPPD ،USAIDد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.12/29/2014 ،
 ،BDO LLPد افغانستان بیارغونې وجهي صندوق ( )ARTFلپاره د نظارت استازي
د مدیریت میاشتني راپور دورې تر پوښښ الندې راوستي :سرطان FY 1394
( 22جون  2015څخه  22جوالی  ،8/2015 ،)2015مخونه 8–5
سیګار ،د متحده ایاالتونو کانګرس لپاره درې میاشتنی راپور ،4/30/2015 ،مخونه
.128–127
 ،OPPD ،USAIDد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.9/23/2015 ،
د امریکا د متحده ایاالتو دولت ،د افغانستان اسالمي جمهوریت او د امریکا متحده ایاالتو
ترمینځ د "پراختیا نوي شراکت" لپاره تفاهملیک ،8/3/2015 ،مخونه 5–3؛ ،USAID
 ،OPPDد سیګار ارزونې ته ځواب.10/12/2015 ،
" ،USAIDد پراختیا نوي شراکت ( )NDPد پلي کولو لیک  :02د جوالی 2015 ،25
نیټې  NDPکاري چوکاټ څخه د  NDPپایلو ترالسه کولو او اړوند شاخصونو ،2 ،1
 4 ،3او  5په تعقیب د  NDPتشویقي فنډونو تادیه ،9/1/2015 "،مخونه .4–2
" ،Stateد شالید لنډیز :د افغانستان لوړې کچې مزاکراتو په اړه مشر اداري چارواکي"،
.3/23/2015
 ،OPPD ،USAIDد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب9/23/2015 ،؛ پي .میشل
مک کینلي" ،عالیجناب ښاغلي مصطفی مستور ،د افغانستان اسالمي جمهوریت د مالیه
سرپرست وزیر ته لیک ،کابل12/14/2014 "،؛ ډاکټر محمد مصطفی مستور" ،د مالي
تشې ډکولو په موخه د مرستې لپاره غوښتنه.12/15/2015 "،
 ،SCA ،Stateد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.10/7/2015 ،
 ،CSTC-Aد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.3/23/2015 ،
 ،CSTC-Aد سیګار د معلوماتو غوښتنو ته ځوابونه 4/4/2014 ،او .7/1/2014
 ،CSTC-Aد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.4/4/2014 ،
 ،CSTC-Aد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.3/23/2015 ،
سیګار ،د متحده ایاالتونو کانګرس لپاره درې میاشتنی راپور ،7/30/2015 ،مخ .3
 ،CSTC-Aد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.9/25/2015 ،
 ،CSTC-Aد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.9/25/2015 ،
 ،CSTC-Aد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.9/25/2015 ،
 ،CSTC-Aد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.9/25/2015 ،
 ،CSTC-Aد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.9/25/2015 ،؛  ،CSTC-Aد مالي
کال  2015ژمنې لیک د امنیتي لیږد ګډې قوماندې – افغانستان ( )CSTC-Aاو د
ملګرو ملتونو پراختیایی برنامې ( )UNDPترمینځ د افغانستان لپاره قانون او نظم
وجهي صندوق ( )LOTFAسره مرستې په اړه (مسوده).12/2014 ،
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د امریکا دفاع وزارت" ،د دفاع وزارت ( )MoDمالي کال ( 1394 )FYته د امنیتي
لیږد ګډې قوماندې – افغانستان ( )CSTC-Aژمنه ،12/3/2014 "،مخ .2
د امریکا دفاع وزارت" ،د کورنیو چارو وزارت ( )MoIمالي کال ( 1394 )FYته د
امنیتي لیږد ګډې قوماندې – افغانستان ( )CSTC-Aژمنه ،11/26/2014 "،مخ .2
ملي راډیو" ،ټرانسکریپټ :د افغان ولسمشر اشرف غني سره د ملي راډیو مرکه"،
3/23/2015؛ د ولسمشر اداري دفتر ،د تدارکاتو قانون ځینې مادو د تعدیل په اړه
د افغانستان اسالمي جمهوریت ولسمشر لخوا قانوني امر.2/10/2015 ،
 ،GIROAد ځان بسیا په لور د افغانستان الره :د لومړۍ مرحلې د پرمختګ راپور،
 ،9/5/2015مخ .47
 ،CJ8 ،CSTC-Aد مالي مدیریت د څارنې ( )FMOبرخه ،میاشتنی راپور :د جون
میاشتې پای  ،7/1/2015 ،2015مخ .5
 ،CSTC-Aد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب 6/15/2015 ،او .9/25/2015
 ،OPPD ،USAIDد سیګار ارزونې ته ځواب.4/12/2015 ،
د 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 ،
" ،USAIDتعاوني تړون لمبر  ،AID-306-A-13-00001د ښځو چارو وزارت نهادي
جوړښت او واکمن کول ( ،12/20/2012 "،)MOREمخونه .30–29
 ،OPPD ،USAIDد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.9/23/2015 ،
 ،OPPD ،USAIDد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.9/23/2015 ،
 ،ODG ،USAIDد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.9/23/2015 ،
 ،ODG ،USAIDد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب9/23/2015 ،؛ ،State
 ،SRAPد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب6/25/2015 ،؛ د افغانستان اسالمي
جمهوریت اساسي قانون ،ماده .1/26/2004 ،83
ملګري ملتونه ،د عمومي منشي راپور ،په افغانستان کې اوضاع او د نړیوالې سولې او
امنیت لپاره یې مفهوم ،9/1/2015 ،مخ .3
 ،SCA ،Stateد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.10/7/2015 ،
 ،SCA ،Stateد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.10/7/2015 ،
" ،USAIDقرارداد لمبر "،AID-OAA-I-12-00003/AID-306-TO-13-00004
 ،3/28/2013مخ .9
 ،ODG ،USAIDد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.9/23/2015 ،
چکچي اینډ کمپني مشورتي شرکت ،مینځمهاله تحلیل (مارچ  – 2013جون )2015
د افغانستان مقننه قوې سره مرسته ( ،6/2015 ،)ALBAمخ .2
 ،ODG ،USAIDد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.9/23/2015 ،
 ،OPPD ،USAIDد سیګار ارزونې ته ځواب7/14/2014 ،؛ ،OPPD ،USAID
د سیګار ارزونې ته ځواب.10/13/2014 ،
د مدیریت نړیوال سیسټمونه ،د  MISTIد پایښت چارو او اغیزې د ارزونې سروی
تحلیلي راپور ،څپه  :5سپتمبر  – 28نومبر  ،4/28/2015 ،2014 ،3مخونه .3 ،1
د مدیریت نړیوال سیسټمونه ،د  MISTIد پایښت چارو او اغیزې د ارزونې سروی
تحلیلي راپور ،څپه  :5سپتمبر  – 28نومبر  ،4/28/2015 ،2014 ،3مخونه .7–6
 ،ODG ،USAIDد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.9/23/2015 ،
د مدیریت نړیوال سیسټمونه ،د  MISTIد پایښت چارو او اغیزې د ارزونې سروی
تحلیلي راپور ،څپه  :5سپتمبر  – 28نومبر  ،4/28/2015 ،2014 ،3مخونه .13 ،9
 ،ODG ،USAIDد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب9/23/2015 ،؛ ،USAID
 ،OPPDد سیګار ارزونې ته ځواب.10/12/2015 ،
سیګار ،په مهمو سیمو کې د پایښت ( )SIKAبرنامې :د  16میاشتو او  47میلیون
ډالرو مصرف وروسته USAID ،د برنامې الزم اهداف ندي ترالسه کړي ،د پلټنې
راپور  ،7/2013 ،16-13مخ .3
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سیګار ،په مهمو سیمو کې د پایښت ( )SIKAبرنامې :د  16میاشتو او  47میلیون
ډالرو مصرف وروسته USAID ،د برنامې الزم اهداف ندي ترالسه کړي ،د پلټنې
راپور  ،7/2013 ،16-13مخونه .18 ،7
 ،IOMد ټولنې د ارتباط نوښت درې میاشتنی راپور ،اپریل – جون ،2015
 ،6/2015مخ .1
 ،OTI ،USAIDد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.9/23/2015 ،
 ،OTI ،USAIDد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.9/23/2015 ،
تیترا ټیک ،په افغانستان کې د ځایی ادارو پیاوړي کولو نوښت ( )ISLAپروژې)
میاشتنی راپور ،فبروري .ii ،3/15/2015 ،2015
تیترا ټیک ،په افغانستان کې د ځایی ادارو پیاوړي کولو نوښت ( )ISLAپروژې)
میاشتنی راپور ،فبروري ii ،3/15/2015 ،2015؛  ،ODG ،USAIDد سیګار
ارزونې ته ځواب.4/12/2015 ،
 ،ODG ،USAIDد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.6/25/2015 ،
 ،ODG ،USAIDد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.9/23/2015 ،
 ،ODG ،USAIDد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.9/23/2015 ،
 ،DAIد افغانستان امید او پراختیا قوي مرکزونه ( :)SHAHARمیاشتنی راپور
فبروري  ،3/15/2015 ،2015مخ .4
 ،ODG ،USAIDد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.9/23/2015 ،
 ،DAIد افغانستان امید او پراختیا قوي مرکزونه ( :)SHAHARمیاشتنی راپور
جوالی  ،8/15/2015 ،2015مخ .10
ملګري ملتونه ،د عمومي منشي راپور ،په افغانستان کې اوضاع او د نړیوالې سولې او
امنیت لپاره یې مفهوم ،9/1/2015 ،مخ .1
ملګري ملتونه ،د عمومي منشي راپور ،په افغانستان کې اوضاع او د نړیوالې سولې او
امنیت لپاره یې مفهوم ،9/1/2015 ،مخ .2
 ،SASCد جنرال جان ایف .کمپبیل بیان ،د امریکا متحده ایاالت ،په افغانستان کې د
اوضاع په اړه د سنا وسله وال خدماتو کمیټې په وړاندې د متحده ایاالتو – افغانستان
قوماندان.10/6/2015 ،
ملګري ملتونه ،د عمومي منشي راپور ،په افغانستان کې اوضاع او د نړیوالې سولې او
امنیت لپاره یې مفهوم ،9/1/2015 ،مخ .16
 ، SASCد جنرال جان ایف .کمپبیل بیان ،د امریکا متحده ایاالت ،په افغانستان کې د
اوضاع په اړه د سنا وسله وال خدماتو کمیټې په وړاندې د متحده ایاالتو – افغانستان
قوماندان.10/6/2015 ،
د اروپا آزاده راډیو" ،افغان ولسمشر غوښتنه کوي چې پاکستان د طالبانو مخه ونیسي"،
.8/11/2015
طلوع نیوز" ،پاکستان د افغانستان پروړاندې اعالن شوې جګړه کوي :سټانکزی"،
د اروپا آزاده راډیو" ،پاکستان افغان استازی د تا ویلي ما ویلي دیپلوماسۍ په اړه احضار
کړ.8/20/2015 "،
ډچ ویلی" ،پاکستان د پیښور هوای ډګر باندې برید پړه په افغانستان اچوي"،
9/18/2015؛ اسوشیټیډ پریس" ،کابل د پیښور برید کې د افغانستان د الس درلودو
تورونه رد کړل.9/18/2015 "،
طلوع نیوز" ،د سولې خبرو له سره پیل کولو هڅې جریان لري :د پاکستان عزیز"،
.9/16/2015
 ،SASCد جنرال جان ایف .کمپبیل بیان ،د امریکا متحده ایاالت ،په افغانستان کې
د اوضاع په اړه د سنا وسله وال خدماتو کمیټې په وړاندې د متحده ایاالتو – افغانستان
قوماندان.10/6/2015 ،
 ،SCA ،Stateد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.10/8/2015 ،
 ،POLMIL ،Stateد سیګار ارزونې ته ځواب.1/14/2014 ،
 ،SCA ،Stateد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.9/30/2015 ،
 ،SCA ،Stateد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.10/11/2015 ،
 ،SRAP ،Stateد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.6/26/2015 ،
 ،SRAP ،Stateد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.6/26/2015 ،
 ،SRAP ،Stateد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.6/26/2015 ،
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 ،ODG ،USAIDد سیګار ارزونې ته ځواب7/12/2015 ،؛ ،ODG ،USAID
د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.9/23/2015 ،
 ،ODG ،USAIDد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب6/25/2015 ،؛ ،USAID
 ،ODGد سیګار ارزونې ته ځواب.7/12/2015 ،
 ،ODG ،USAIDد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.9/23/2015 ،
 ،ODG ،USAIDد سیګار ارزونې ته ځواب.7/12/2015 ،
سیګار ،د افغانستان عدلي سیکتور لپاره مالتړ :د بهرنیو چارو وزارت برنامې غوره
مدیریت او قوي څار ته اړتیا لري ،د پلټنې راپور  ،1/2014 ،26-14مخ .1
 ،INL ،Stateد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.3/27/2015 ،
 ،IDLOپه افغانستان کې د لیږد تکمیل :د عدلي روزنې د انتقال برنامه IDLO ،د دوه
اونیو راپور ،9/2/2015 ،مخ .15
 ،INL ،Stateد سیګار ارزونې ته ځواب.10/14/2014 ،
 ،IDLOد افغانستان د عدلي روزنې د لیږد برنامې بهرنۍ مینځمهاله تحلیل ()JTTP
 ،11/10/2014 ،)(2013–2014مخ .16
 ،INL ،Stateد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.3/27/2015 ،
 ،INL ،Stateد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.3/27/2015 ،
 ،IDLOپه افغانستان کې د لیږد تکمیل :د عدلي روزنې د انتقال برنامه IDLO ،د دوه
اونیو راپور ،9/2/2015 ،مخ .15
 ،INL ،Stateد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب9/24/2015 ،؛  ،PAEد JSSP
مقننه قوې اصالحاتو میاشتنی راپور :محوله  ،7/2015 ،34مخ .10
 ،GIROAد څو اړخیز حساب ورکولو کاري چوکاټ له الرې په ځان بسیا
( ،9/5/2015 ،)SMAFمخ .8
د فساد سره مبارزې نظارت او ارزونې ګډه خپلواکه کمیټه" ،مطبوعاتي اعالمیه :د فساد
پروړاندې مبارزې متغیر پایلې ،9/17/2015 "،مخ .1
 ،INL ،Stateد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.9/24/2015 ،
 ،INL ،Stateد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.9/24/2015 ،
 ،INL ،Stateد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.9/24/2015 ،
سیګار ،د پل چرخي زندان :د  5کاله او  18.5میلیون ډالرو مصرف وروسته ،د
بیارغولو پروژه ناتکمیل پاتې ده ،د پلټنې راپور .xiii ،10/17/2014 ،11-15
پژواک افغان نیوز" ،ولسمشر وایی ،د فساد پروړاندې جهاد ته اړتیا ده.9/1/2015 "،
 ،INL ،Stateد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.9/25/2015 ،
 ،INL ،Stateد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.9/24/2015 ،
 ،GIROAد څو اړخیز حساب ورکولو کاري چوکاټ له الرې په ځان بسیا
( ،9/5/2015 ،)SMAFمخ .8
 ،SCA ،Stateد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.10/7/2015 ،
 ،CSTC-Aد سیګار ارزونې ته ځواب.4/10/2015 ،
 ،CSTC-Aد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.9/25/2015 ،
 ،SCA ،Stateد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.10/7/2015 ،
 ،CSTC-Aد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.9/25/2015 ،
 ،CSTC-Aد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.9/25/2015 ،
 ،ODG ،USAIDد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.6/25/2015 ،
 ،INL ،Stateد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.9/24/2015 ،
 ،ODG ،USAIDد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.9/23/2015 ،
 ،SCA ،Stateد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.10/7/2015 ،
د فساد سره مبارزې د نظارت او ارزونې خپلواکه ګډه کمیټه ،د معارف وزارت کې
د ښوونکو د ګومارنې د فساد ارزونې زیان لیدنه ،6/2015 ،مخونه .9 ،6–5 ،3
د فساد سره مبارزې د نظارت او ارزونې خپلواکه ګډه کمیټه ،د وسیقو راجستر کولو
د فساد ارزونې زیان لیدنه ،3/2015 ،مخونه .6 ،3
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د فساد سره مبارزې د نظارت او ارزونې خپلواکه ګډه کمیټه ،د وزارت د  100ورځني
پالن د فساد سره مبارزې برخو بیاکتنه ،9/17/2015 ،مخونه .7 ،1
 ،ODG ،USAIDد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.6/25/2015 ،
 ،ODG ،USAIDد سیګار ارزونې ته ځواب7/12/2015 ،؛ ،ODG ،USAID
د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.9/23/2015 ،
طلوع نیوز" ،د دولت لوړ رتبه چارواکو الهم خپلې پانګې ندي ثبت کړي.7/3/2015 "،
 ،CSTC-Aد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.9/25/2015 ،
 ،GIROAد څو اړخیز حساب ورکولو کاري چوکاټ له الرې په ځان بسیا
( ،9/5/2015 ،)SMAFمخ .8
 ،GIROAد ځان بسیا په لور د افغانستان الره :د لومړۍ مرحلې د پرمختګ راپور،
 ،9/5/2015مخ .37
 ،ODG ،USAIDد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب6/25/2015 ،؛ ،State
 ،INLد سیګار ارزونې ته ځواب.7/10/2015 ،
 ،INL ،Stateد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.9/24/2015 ،
طلوع نیوز" ،د متحده ایاالتو جنرال د امنیتي نهاد دننه د فساد کمیدو په اړه هیله څرګنده
کړه.4/4/2015 "،
 ،CSTC-Aد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.9/25/2015 ،
 ،CSTC-Aد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.9/25/2015 ،
 ،CSTC-Aد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.9/25/2015 ،
 ،CSTC-Aد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.9/15/2015 ،
 ،CSTC-Aد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.9/25/2015 ،
 ،CSTC-Aد سیګار ارزونې ته ځواب.7/12/2015 ،
 ،CSTC-Aد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.9/25/2015 ،
 ،CSTC-Aد سیګار ارزونې ته ځواب.7/12/2015 ،
 ،CSTC-Aد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.9/25/2015 ،
 ،PRM ،Stateد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.8/31/2015 ،
 ،PRM ،Stateد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.8/31/2015 ،
 NBCنیوز" ،د افغانستان ټولیز مهاجرت :لسګونه زره د طالبانو ،داعش تاوتریخوالي له
ویرې تښتي.9/5/2015 ،
" ،UNHCRپدې کال کې  50,000افغان کډوال د  UNHCRداوطلبۍ برنامې الندې
د پاکستان څخه راستنه شوي دي.8/28/2015 "،
 ،PRM ،Stateد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.8/31/2015 ،
ملګري ملتونه ،د عمومي منشي راپور ،په افغانستان کې اوضاع او د نړیوالې سولې او
امنیت لپاره یې مفهوم ،9/1/2015 ،مخونه .13–12
" ،UNHCRد جګړې له امله د داخلي بې ځای کیدو میاشتنی تازه وضعیت:
جوالی .9/16/2015 "،2015
" ،UNHCRد جګړې له امله د داخلي بې ځای کیدو میاشتنی تازه وضعیت:
جوالی .9/16/2015 "،2015
" ،USAIDد افغانستان  Promoteپه اړه د متحده ایاالتو سولې انسټیټیوټ کې د مدیر
راجیو شاه لخوا ویناوې.7/18/2013 "،
 USAID" ،USAIDافغان میرمنو او انجونو لپاره د اوږدې مودې ژمنې په
الره اچوي11/8/2014 "،؛  ،OPPD ،USAIDد سیګار ارزونې ته ځواب،
.10/12/2015
 ،OPPD ،USAIDد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.9/23/2015 ،
 ،OPPD ،USAIDد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.9/23/2015 ،
 ،OPPD ،USAIDد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.9/23/2015 ،
 ،OPPD ،USAIDد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.9/23/2015 ،
 ،GIROAد څو اړخیز حساب ورکولو کاري چوکاټ له الرې په ځان بسیا
( ،9/5/2015 ،)SMAFمخ .9
د دې راپور  Bضمیمه وګورئ.
" ،MOFد لوړ رتبه چارواکو د غونډې ګډه بیانیه.9/8/2015 "،
 ،IMFد افغانستان اسالمي جمهوریت په اړه د ډونرانو د لوړرتبه چارواکو غونډه،
.9/5/2015
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 ،MOFد اسد مالي بیانات مالي کال 8/30/2015 ،1394؛  ،MOFد اسد مالي بیانات
مالي کال  ،1393جلد .9/8/2014 ،2
" ،MFAد افغانستان په اړه شپږم سیمه ییز اقتصادي کنفرانس ،د افغانستان له الرې
د وریښمو الره "،په  10/3/2015تکثیر شوی.
 ،MFAد سیمه ییز اقتصاد پرمختګ او پایښت په لور :د افغانستان له الرې د وریښمو
الره ،9/2015 ،مخونه .8–7
نړیوال بانک ،د افغانستان اقتصاد تازه وضعیت ،4/2015 ،مخ .8
نړیوال بانک ،افغانستان :د لیږد څخه راپورته کیدل ،د لوړ رتبه چارواکو غونډه،
سپتمبر  ،9/2015 ،2015 ،5-4مخ 10؛ نړیوال بانک ،د نړۍ د پراختیا شاخصونه،
افغانستان9/24/2015 ،؛  ،ADBلرې لید  ،3/2015 ،2015مخ .167
 ،MOFد ملي بودجې اسناد 1394 ،مالي کال ،1/28/2015 ،مخ .6
نړیوال بانک ،د سهیلي آسیا اقتصادي تمرکز ،منی ،10/4/2015 ،2015
مخونه .34 ،31
انوسټوپیډیا" ،د رکود تعریف "،په  10/9/2015تکثیر شوی.
نړیوال بانک ،افغانستان :د لیږد څخه راپورته کیدل ،د لوړ رتبه چارواکو غونډه،
سپتمبر  ،9/2015 ،2015 ،5–4مخونه 17 ،10؛ نړیوال بانک ،د راتلونکي اقتصادي
ودې لیدلوري او ننګونې :له لیږد څخه راپورته کیدل.9/5/2015 "،
نړیوال بانک ،د افغانستان اقتصاد تازه وضعیت ،4/2015 ،مخونه .22 ،12
نړیوال بانک ،افغانستان :د لیږد څخه راپورته کیدل ،د لوړ رتبه چارواکو غونډه،
سپتمبر  ،9/2015 ،2015 ،5–4مخونه 11؛ ناټو" ،د افغانستان په اړه د شیکاګو
غونډې اعالمیه5/21/2012 "،؛  ،MOFد اسد مالي بیانات مالي کال ،1394
.8/30/2015
نړیوال بانک ،افغانستان :د لیږد څخه راپورته کیدل ،د لوړ رتبه چارواکو غونډه،
سپتمبر  ،9/2015 ،2015 ،5–4مخونه 11؛  ،MOFد اسد مالي بیانات مالي
کال .8/30/2015 ،1394
نړیوال بانک ،افغانستان :د لیږد څخه راپورته کیدل ،د لوړ رتبه چارواکو غونډه،
سپتمبر  ،9/2015 ،2015 ،5–4مخ 12؛ نړیوال بانک" ،د راتلونکي اقتصادي
ودې لیدلوري او ننګونې :له لیږد څخه راپورته کیدل9/5/2015 "،؛ نړیوال بانک ،د
افغانستان اقتصاد تازه وضعیت ،4/2015 ،مخ .22
د پرتله کولو موخو لپاره ،د اسعارو د تبادلې نرخ په هغه نیټه چې د مالیه وزارت د
 ،FY 1394اتمې میاشتې لپاره مالي معلومات وړاندې کړل  64.76افغانۍ  1امریکایی
ډالر کیده .د  FY 1393معلوماتو لپاره 57.25 ،افغانۍ  1امریکایی ډالر و .د FY 1394
او  FY 1393ټولو اسعارو بدلول همدا نرخونه کاروي؛  ،MOFد اسد مالي بیانات
8/30/2015 ،FY1394؛  ،MOFد اسد مالي بیانات  FY1393جلد .9/8/2014 ،2
نړیوال بانک ،افغانستان :د لیږد څخه راپورته کیدل ،د لوړ رتبه چارواکو غونډه،
سپتمبر  ،9/2015 ،2015 ،5–4مخ 13؛ خزانه ،د سیګار ارزونې ته ځواب،
.10/9/2015
نړیوال بانک ،د افغانستان اقتصاد تازه وضعیت ،4/2015 ،مخ .20
 ،MOFمیاشتني مالي خبرونه ،میاشت 6/5/2015 ،1394 ،4؛  ،MOFمیاشتني مالي
خبرونه ،میاشت .7/18/2015 ،1394 ،6
سیګار ،د متحده ایاالتونو کانګرس لپاره راپور ،10/30/2014 ،مخ .165
 ،OPPD ،USAIDد سیګار ارزونې ته ځواب1/12/2015 ،؛ ،OPPD ،USAID
د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب ،9/23/2015. State ،د سیګار د معلوماتو
غوښتنو ته ځوابونه 6/26/2015 ،3/26/2015 ،او .10/7/2015
 ،OPPD ،USAIDد سیګار ارزونې ته ځواب1/12/2015 ،؛ ،OPPD ،USAID
د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب9/23/2015 ،؛  ،Stateد سیګار د معلوماتو
غوښتنو ته ځوابونه 6/26/2015 ،3/26/2015 ،او .10/7/2015
نړیوال بانک ،د سهیلي آسیا اقتصادي تمرکز ،منی  ،10/4/2015 ،2015مخونه ،21
50؛ نړیوال بانک ،د افغانستان اقتصاد تازه وضعیت ،4/2015 ،مخ 5؛  ،MOFد مالي
تشې ډکولو لپاره د مرستې غوښتنه.10/17/2014 ،
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 ،MOFد ملي بودجې اسناد 1394 ،مالي کال ،1/28/2015 ،مخ 8؛ نړیوال بانک،
د افغانستان اقتصاد تازه وضعیت ،4/2015 ،مخ .14
خزانه ،د سیګار ارزونې ته ځواب.10/9/2015 ،
 ،MOFد اسد مالي بیانات .8/30/2015 ،FY 1394
 ،MOFد  FY 1394نیم کال بیاکتنه.6/28/2015 ،
خزانه ،د سیګار ارزونې ته ځواب.10/9/2015 ،
نړیوال بانک ،د سهیلي آسیا اقتصادي تمرکز ،منی  ،10/4/2015 ،2015مخونه ،21
50؛ نړیوال بانک ،د افغانستان اقتصاد تازه وضعیت ،4/2015 ،مخ 5؛  ،MOFد مالي
تشې ډکولو لپاره د مرستې غوښتنه.10/17/2014 ،
" ،IMFد  IMFماموریت د افغانستان اسالمي جمهوریت سره د  SMPپه اړه د
کارمندانو کچې تړون ته رسیدلی دی ،مطبوعاتي اعالمیه لمبر 3/20/2015 "،15/128؛
 ،IMFد افغانستان اسالمي جمهوریت ،د کارمندانو نظارت شوې برنامه،5/7/2015 ،
مخ 15؛  ،IMFد افغانستان اسالمي جمهوریت په اړه د ډونرانو د لوړرتبه چارواکو
غونډه.9/5/2015 ،
 ،IMFد افغانستان اسالمي جمهوریت ،د کارمندانو نظارت شوې برنامه،5/7/2015 ،
مخ 15؛ خزانه ،د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.6/25/2015 ،
 ،IMFد افغانستان اسالمي جمهوریت په اړه د ډونرانو د لوړرتبه چارواکو غونډه،
.9/5/2015
 ،IMFد افغانستان اسالمي جمهوریت په اړه د ډونرانو د لوړرتبه چارواکو غونډه،
9/5/2015؛ خامه پریس" ،پارلمان په مصرف کونکو د ګرځنده تلیفون  %10مالیه
فرمان رد کړ.10/14/2015 "،
 ،IMFد افغانستان اسالمي جمهوریت په اړه د ډونرانو د لوړرتبه چارواکو غونډه،
.9/5/2015
 ،IMFد افغانستان اسالمي جمهوریت په اړه د ډونرانو د لوړرتبه چارواکو غونډه،
.9/5/2015
 ،IMFد افغانستان اسالمي جمهوریت په اړه د ډونرانو د لوړرتبه چارواکو غونډه،
.9/5/2015
نړیوال بانک" ،د راتلونکي اقتصادي ودې لید لوري او ننګونې :له لیږد څخه راپورته
کیدل.9/5/2015 "،
 ،OEGI ،USAIDد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.9/23/2015 ،
 ،GIROAد ځان بسیا په لور د افغانستان الره :د لومړۍ مرحلې د پرمختګ راپور،
 .9/5/2015مخونه 18 ،15؛ نړیوال بانک ،د افغانستان د اقتصاد تازه وضعیت،
 ،4/2015مخ 16؛  ،ADBلرې لید  ،3/2015 ،2015مخ .299
 ،IMFد افغانستان اسالمي جمهوریت ،د کارمندانو نظارت شوې برنامه،5/7/2015 ،
مخونه 31 ،28 ،21؛  ،IMFد نړۍ د اقتصاد لرې لید ،10/2015 ،مخ .188
 ،IMFد افغانستان اسالمي جمهوریت ،د کارمندانو نظارت شوې برنامه،5/7/2015 ،
مخ .28
نړیوال بانک ،د سهیلي آسیا اقتصادي تمرکز ،منی  ،2014مخ 30؛  ،UNDPد بشري
خوځښت په لور :د اقتصادي بې ثباتۍ په عصر کې د  MDGپرمختګ پیاوړي کول،
په صادراتو پورې وابسته او په صادراتو تمرکز ،12/9/2011 ،مخ 24؛ نړیوال بانک،
د صادراتو د سیالۍ شبکه ،د صادراتو چارې او د سوداګرۍ د جوړښت شاخصونه ،په
 10/7/2014تکثیر شوی.
 ،OEGI ،USAIDد سیګار ارزونې ته ځواب.10/12/2015 ،
 ،IMFد افغانستان اسالمي جمهوریت ،د کارمندانو نظارت شوې برنامه،5/7/2015 ،
مخ .28
نړیوال بانک ،د افغانستان اقتصاد تازه وضعیت ،4/2015 ،مخونه 16–15؛ ،ADB
لرې لید  ،3/2015 ،2015مخونه .168 ،299
 ،USAIDد سیګار د معلوماتو غوښتنو ته ځوابونه 12/28/2014 ،او .10/8/2015
 ،USAIDد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب9/23/2015 ،؛ ،OEGI ،USAID
د سیګار ارزونې ته ځواب.10/12/2015 ،
" ،MFAد افغانستان په اړه شپږم سیمه ییز اقتصادي کنفرانس ،د افغانستان له الرې
د وریښمو الره "،په  10/3/2015تکثیر شوی.
 ،MFAد سیمه ییز اقتصاد پرمختګ او پایښت په لور :د افغانستان له الرې د وریښمو
الره ،9/2015 ،مخونه .8–6
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 ،IMFد افغانستان اسالمي جمهوریت ،د کارمندانو نظارت شوې برنامه،5/7/2015 ،
مخونه 14 ،6؛  ،IMFافغانستان :د په ځان بسیا او هوساینې جوړولو په لور اصالحات،
د اتالنتیک شورا ته پریزینټیشن.6/11/2015 ،
د افغانستان په اړه د ډونرانو د لوړرتبه چارواکو غونډه.9/5/2015 ،
نړیوال بانک ،د افغانستان د اقتصاد تازه وضعیت ،4/2015 ،مخونه 18–17؛ ،ADB
لرې لید  ،3/2015 ،2015مخ .168
 ،ADBلرې لید  ،3/2015 ،2015مخ .71
 ،Stateد نړیوال تریاکو د کنټرول ستراتیژي راپور ،جلد .3/2015 ،II
 ،ADBلرې لید  ،3/2015 ،2015مخ .168
 ،ADBلرې لید  ،3/2015 ،2015مخونه .73–71
 ،Stateد نړیوال تریاکو د کنټرول ستراتیژي راپور ،جلد .3/2015 ،II
خزانه ،د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب9/24/2015 ،؛ " ،Stateد متحده ایاالتو
او افغانستان د ستراتیژیکې ملګرتیا پیاوړي کول.3/24/2015 "،
خزانه ،د سیګار د معلوماتو غوښتنو ته ځوابونه 6/25/2015 ،او .9/24/2015
خزانه ،د سیګار د معلوماتو غوښتنو ته ځوابونه 6/25/2015 ،او 9/24/2015؛ خزانه،
د سیګار ارزونې ته ځواب.10/9/2015 ،
خزانه ،د سیګار د معلوماتو غوښتنو ته ځوابونه 6/25/2015 ،او .9/24/2015
 ،GIROAد ولسمشر دفتر" ،فرمان  02ولسمشر د کابل بانک بحران په اړه امر
کړی10/1/2014 "،؛  ،GIROAد ولسمشر دفتر" ،ولسمشر غني د کابل بانک د
سپیناوي کمیټې د غونډې مشري کوي6/22/2015 "،،؛  ،GIROAد ځان بسیا په لور
د افغانستان الره :د لومړۍ مرحلې د پرمختګ راپور ،9/5/2015 ،مخ 1؛ ،DOJ
د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.9/13/2015 ،
 ،DOJد سیګار د معلوماتو غوښتنو ته ځوابونه 9/13/2015 ،او 1/5/2015؛ ،DOJ
د سیګار ارزونې ته ځواب.10/6/2015 ،
 ،DOJد سیګار د معلوماتو غوښتنو ته ځوابونه 9/13/2015 ،او  6/29/2015؛ د فساد
سره مبارزې د نظارت او ارزونې خپلواکه ګډه کمیټه ،ناپای ته رسیدلې سوداګري:
د کابل بانک په اړه تعقیبي راپور ،10/2/2014 ،مخونه .30 ،16
 ،DOJد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب9/13/2015 ،؛ طلوع نیوز" ،د کابل
بانک د سپیناوي کمیټې رییس او معاون نیول شوي6/23/2015 "،؛  ،Stateد سیګار
د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.10/7/2015 ،
 ،GIROAد ولسمشر دفتر" ،ولسمشر غني د کابل بانک د سپیناوي کمیټې د غونډې
مشري کوي.6/22/2015 "،،
 ،GIROAد ولسمشر دفتر" ،ولسمشر غني د کابل بانک د سپیناوي کمیټې د غونډې
مشري کوي.6/22/2015 "،
 ،DOJد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب9/13/2015 ،؛  ،DOJد سیګار ارزونې
ته ځواب.10/6/2015 ،
 ،DOJد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.9/13/2015 ،
 ،Stateد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.10/7/2015 ،
 ،DOJد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب9/13/2015 ،؛ د افغانستان د روڼتیا
د څار اداره ،زموږ په اړه ،مقدمه.1/5/2015 ،
 ،DOJد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب9/13/2015 ،؛ د متحده ایاالتو کابل
سفارت" ،د متحده ایاالتو د نشه ییز توکو پروړاندې د مبارزې اداره ،زموږ په اړه "،په
 9/28/2015خپور شوی.
 ،DOJد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.9/13/2015 ،
 ،DOJد سیګار د معلوماتو غوښتنو ته ځوابونه 6/29/2015 ،او 9/13/2015؛
 ،Stateد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.6/26/2015 ،
" ،MOFد لوړ رتبه چارواکو د غونډې ګډه بیانیه.9/8/2015 "،
 ،GIROAد ځان بسیا په لور د افغانستان الره :د لومړۍ مرحلې د پرمختګ راپور،
 ،9/5/2015مخ .1
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 ،GIROAد ځان بسیا په لور د افغانستان الره :د لومړۍ مرحلې د پرمختګ
راپور9/5/2015 ،؛  ،OPPD ،USAIDد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب،
.9/23/2015
" ،MOFد لوړ رتبه چارواکو د غونډې ګډه بیانیه.9/8/2015 "،
 ،GIROAد څو اړخیز حساب ورکولو کاري چوکاټ له الرې په ځان بسیا
(.9/5/2015 ،)SMAF
 ، GIROAد څو اړخیز حساب ورکولو کاري چوکاټ له الرې په ځان بسیا
(.9/5/2015 ،)SMAF
د بهرنیو چارو وزارت" ،د افغانستان اسالمي جمهوریت دولت او د امریکا متحده
ایاالتو دولت ترمینځ د نوې پراختیا شراکت لپاره تفاهملیک8/3/2015 "،؛ ،State
"د دفاع وزیر اشتون کارتر ،ولسمشر اشرف غني ،او اجرایوي رییس عبدهللا عبدهلل ګډ
مطبوعاتي کنفرانس.3/23/2015 "،
د بهرنیو چارو وزارت" ،د افغانستان اسالمي جمهوریت دولت او د امریکا متحده ایاالتو
دولت ترمینځ د نوې پراختیا شراکت لپاره تفاهملیک8/3/2015 "،؛ " ،Stateد متحده
ایاالتو او افغانستان ترمینځ د ستراتیژیکې ملګرتیا پیاوړي کول.3/24/2015 "،
 ،USAIDد نوي پراختیا شراکت د پلي کولو لیک  :02د جوالی  2015 ،25نیټې
 NDPکاري چوکاټ څخه د  NDPپایلو ترالسه کولو او اړوند شاخصونو ،3 ،2 ،1
 4او  5په تعقیب د  NDPتشویقي فنډونو تادیه.9/1/2015 "،
 ،Stateد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب6/25/2015 ،؛ طلوع نیوز" ،د متحده
ایاالتو شرکت د هوای ترافیک د کنټرول قرارداد اخلي.6/28/2015 "،
 ،USAIDافغانستان ،د فعالیت مدیریت پالن :د افغانستان د پلي کولو پالن د لیږد لپاره
.9/2015 ،2018–2015
نړیوال بانک ،د افغانستان د اقتصاد تازه وضعیت ،4/2015 ،مخ .22
 ،MOFد ملي بودجې اسناد 1394 ،مالي کال ،1/28/2015 ،مخ 8؛  ،MOFد اسد
مالي بیانات مالي کال 8/30/2015 ،1394؛  ،MOFد اسد مالي بیانات مالي کال
 ،1393جلد .9/8/2014 ،2
نړیوال بانک ،د افغانستان د اقتصاد تازه وضعیت ،4/2015 ،مخونه 22 ،20–19
طلوع نیوز" ،وزیر وایی د کان کیندلو قراردادونه له سره ارزول کیږي2/20/2015 "،؛
 ،OEGI ،USAIDد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.9/23/2015 ،
 ،OEGI ،USAIDد سیګار د معلوماتو غوښتنو ته ځوابونه 6/25/2015 ،او
.9/23/2015
سیګار ،د افغانستان د منرالونو ،تیلو او ګاز صنایع :غیرلدې چې متحده ایاالتو ادارې
د شوي پانګوونې پایښت لپاره الس په عمل شي ،د تمویل  488میلیون ډالر په خطر
کې دي ،د تفتیش راپور .4/2015 ،55–15
 ،USAIDد افغانستان پایښت لپاره د کان کیندنې پانګونه او پراختیا (،)MIDAS
د پرمختګ میاشتنی راپور ،اګست 9/5/2015 ،2015؛ " ،MOMPد عینک مسو د
داوطلبۍ پروسې په اړه لنډیز "،په  6/26/2015تکثیر شوې.
 – SDNRP " ،MOMPد کانونو او پټرولیم وزارت  ،PMUد تر دې دمه پرمختګ
راپور ،می ،جون ،جوالی8/16/2015 "2015 ،؛ " ،MOMPد دې کال تر پای پورې
د عینک ساحې کنستل بشپړیږي.8/26/2015 "،
" ،MOMPد دې کال تر پای پورې د عینک ساحې کنستل بشپړیږي.8/26/2015 "،
 ،USAIDد افغانستان پایښت لپاره د کان کیندنې پانګونه او پراختیا (،)MIDAS
د پرمختګ میاشتنی راپور ،اګست .9/5/2015 ،2015
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 – SDNRP" ،MOMPد کانونو او پټرولیم وزارت  ،PMUد تر دې دمه پرمختګ
راپور ،می ،جون ،جوالی.8/16/2015 "2015 ،
" ،MOMPد افغانستان د کانونو وزارت د حاجیګک وسپنې پروژې داوطلبۍ لپاره
ګټونکی داوطلب اعالنوي6/23/2012 "،؛ " ،MOMPد عالیجناب کانونو او پټرولیم
وزیر مطبوعاتي کنفرانس.5/25/2015 "،
نړیوال بانک ،د افغانستان د هیواد لنډ انځور ،10/2014 ،مخ .7
 ،USAIDد افغانستان پایښت لپاره د کان کیندنې پانګونه او پراختیا (،)MIDAS
د پرمختګ میاشتنی راپور ،اګست .9/5/2015 ،2015
 ،USAIDد افغانستان پایښت لپاره د کان کیندنې پانګونه او پراختیا (،)MIDAS
د پرمختګ میاشتنی راپور ،اګست .9/5/2015 ،2015
" ،MOMPد تیلو او ګازو سرچینې "،په  7/14/2014تکثیر شوی؛ ،MOMP
"قراردادونه ،هایډروکاربنونه "،په  7/14/2014تکثیر شوی.
 ،TFBSOد سیګار ارزونې ته ځواب10/9/2014 ،؛ د  BICالیانس مجله،
" WBIانرژي بلیټز :په  2014کې د عملیاتو پیل لپاره د پالنټ ټاپ کول ،ځانګړې ګڼه"،
په  10/9/2014خپره شوې.
" ،ACCIد افغانستان لومړۍ تصفیه خونه پرانیستل شوه.8/25/2013 "،
نړیوال بانک ،د افغانستان د اقتصاد تازه معلومات ،4/2015 ،مخ .10
طلوع نیوز" ،وزارت د آمو سیند تیلو حوزې لپاره د چینایی شرکت سره السلیک شوي
قرارداد پلي کیدل غواړي8/6/2015 "،؛  ،TFBSOد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته
ځواب.12/29/2014 ،
 ،TFBSOد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب12/29/2014 ،؛ سیګار ،د افغانستان
د منرالونو ،تیلو او ګاز صنایع :غیرلدې چې متحده ایاالتو ادارې د شوي پانګوونې
پایښت لپاره الس په عمل شي ،د تمویل  488میلیون ډالر په خطر کې دي ،د تفتیش
راپور 4/2015 ،55-AR-15؛  ،USAIDد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب،
.9/23/2015
نړیوال بانک ،افغانستان :د هیواد لنډ انځور.3/2014 ،
 ،USAIDد سیګار د معلوماتو غوښتنو ته ځوابونه 9/30/2013 ،او .12/31/2013
 ،OEGI ،USAIDد سیګار د معلوماتو غوښتنو ته ځوابونه،12/28/2014 ،
 ،3/26/2015او 9/23/2015؛  ،USAIDد شبرغان د ګازو د تولید فعالیت،
د  SGGAد کنستنې فعالیتونو د پرمختګ میاشتنی راپور ،میی  – 1میی ،2015 ،31
6/3/2015؛  ،USAIDد شبرغان د ګازو د تولید فعالیت ،د  SGGAد کنستنې
فعالیتونو د پرمختګ میاشتنی راپور ،میی  – 1میی .6/3/2015 ،2015 ،31
نړیوال بانک ،د افغانستان د اقتصاد تازه وضعیت ،4/2015 ،مخ 22؛ ،USAID
افغانستان ،د فعالیت د مدیریت پالن :د لیږد لپاره د افغانستان د پلي کولو پالن
 ،9/2015 ،2018‑2015مخ .9
 ،USAIDافغانستان ،د فعالیت د مدیریت پالن :د لیږد لپاره د افغانستان د پلي کولو
پالن  ،9/2015 ،2018–2015مخ .9
 ،USAIDد سیګار ارزونې ته ځواب.7/12/2015 ،
 ،USAIDد سیګار ارزونې ته ځواب.10/12/2015 ،
 ،USAIDد سیګار د معلوماتو غوښتنو ته ځوابونه ،6/25/2015 ،9/30/2013 ،او
9/23/2015؛  ،USAIDد سیګار ارزونې ته ځواب.7/12/2015 ،
 ،USAIDد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.9/23/2015 ،
نړیوال بانک ،افغانستان :د هیواد لنډ انځور ،10/2014 ،مخ 6؛  ،CIAد نړۍ حقیقت
کتاب ،د ساحې لیست :ښاري سازي ،په  10/6/2014خپور شوی.
" ،DABSد افغانستان د بریښنا شرکت پریزینټیشن.5/20/2015 "،
نړیوال بانک ،د افغانستان اسالمي دولت ،هراړخیزې ودې ته الرې ،راپور لمبر:
.3/2014 ،ACS8228
نړیوال بانک ،د افغانستان د اقتصاد تازه وضعیت ،4/2015 ،مخ .23
 ،MFAد سیمه ییز اقتصاد پرمختګ او پایښت په لور :د افغانستان له الرې د وریښمو
الره ،9/2015 ،مخ 13؛ " ،MOMPد  TAPIپروژې د کنسرسیوم مشرۍ ټاکنې"،
.8/8/2015
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 :013-44463 ،ADBد ترکمنستان – افغانستان – پاکستان – هند د طبیعي ګازو
پایپ لین مرحله  ،3په  4/8/2015تکثیر شوی؛  ،USAIDد سیګار ارزونې ته ځواب،
4/12/2015؛  ،MFAد سیمه ییز اقتصاد پرمختګ او پایښت په لور :د افغانستان له
الرې د وریښمو الره ،9/2015 ،مخ .13
" ،MOMPد  TAPIپه تعمیراتي چارو کې د افغان شرکتونو لخوا د مرستې غوښتنه"،
.9/16/2015
ملګري ملتونه ،د عمومي منشي راپور ،په افغانستان کې اوضاع او د نړیوالې سولې او
امنیت لپاره یې مفهوم ،6/10/2015 ،مخ .7
 ،MFAد سیمه ییز اقتصاد پرمختګ او پایښت په لور :د افغانستان له الرې د
وریښمو الره ،9/2015 ،مخ 59؛  ،USAIDد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته
ځواب9/23/2015 ،؛ " ،CASA-1000د  CASA-1000داراالنشا اجرایوي رییس"،
.2/7/2015
 ،USAIDد سیګار ارزونې ته ځواب4/12/2015 ،؛  ،MFAد سیمه ییز اقتصاد
پرمختګ او پایښت په لور :د افغانستان له الرې د وریښمو الره ،9/2015 ،مخ .59
 ،USAIDد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.10/8/2015 ،
 ،USAIDافغانستان ،د فعالیت د مدیریت پالن :د لیږد لپاره د افغانستان د پلي کولو
پالن  ،9/2015 ،2018–2015مخ .9
 ،DODد سیګار ارزونې ته ځواب.7/14/2015 ،
 ،USAIDد سیګار ارزونې ته ځواب.4/12/2015 ،
 ،USAIDد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب7/1/2013 ،؛  ،USAIDد سیګار
ارزونې ته ځواب.1/15/2014 ،
 ،USAIDد سیګار د معلوماتو غوښتنو ته ځوابونه ،3/26/2015 ،12/28/2014 ،او
9/23/2015؛  ،USAIDد سیګار ارزونې ته ځواب.7/12/2015 ،
 ،DODد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.9/28/2015 ،
 ،USAIDپه افغانستان کې د  USAIDد انرژي پروژې8/2015 ،؛ ،USAID
 ،OEGIد سیګار ارزونې ته ځواب.10/12/2015 ،
 ،USAIDد کجکي واحد  2ساختماني چارې تخنیکي مالتړ خدمات راپور لمبر ،37
میی  – 23جون .6/8/2015 ،2015 ،5
 ،OEGI ،USAIDد سیګار ارزونې ته ځواب.10/12/2015 ،
د متحده ایاالتو کابل سفارت ،/ USFOR-Aد مالي کال  2014لپاره د متحده ایاالتو
د بهرنیو چارو وزیر ،د متحده ایاالتو دفاع وزیر ،د افغانستان زیربنا وجهي صندوق
بیابرنامه کولو لپآره تفاهملیک5/8/2015 ،؛  ،DODد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته
ځواب.9/28/2015 ،
 ،DODد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.9/28/2015 ،
 ،DODد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب9/28/2015 ،؛  ،Stateد سیګار
د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.10/7/2015 ،
 ،DODد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب9/28/2015 ،؛  ،DODد افغانستان
د سرچینو د څار شورا ،د ناستې لنډیز7/23/2015 ،؛ د متحده ایاالتو کابل سفارت/
 ،USFOR-Aد مالي کال  2014لپاره د متحده ایاالتو د بهرنیو چارو وزیر ،د متحده
ایاالتو دفاع وزیر ،د افغانستان زیربنا وجهي صندوق بیابرنامه کولو لپآره تفاهملیک،
.5/8/2015
 ،USAIDد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.3/26/2015 ،
 ،Stateد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.10/7/2015 ،
 ،USAIDد سیګار ارزونې ته ځواب1/15/2014 ،؛  ،USAIDحقیقت پاڼه" ،د بریښنا
د انتقال غزولو او نښلولو پروژې عمومي کتنه.8/25/2015 "،
 ،USAIDد سیګار ارزونې ته ځواب7/12/2015 ،؛  ،USAIDحقیقت پاڼه" ،د بریښنا
د انتقال غزولو او نښلولو پروژې عمومي کتنه.8/25/2015 "،
 ،USAIDد سیګار ارزونې ته ځوابونه 4/12/2015 ،او 7/12/2015؛ ،USAID
د سیګار د معلوماتو غوښتنو ته ځوابونه 9/23/2015 ،او .10/8/2015
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 ،DODد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب4/8/2015 ،؛  ،DODد سیګار ارزونې
ته ځواب.7/12/2015 ،
 ،USAIDد سیګار د معلوماتو غوښتنو ته ځوابونه ،6/26/2015 ،3/26/2015 ،او
9/23/2015؛  ،USAIDد عمل یادداشت :د  AITFتړون لمبر
 306-IO-13-00001څخه د ټولټال اټکل شوي لګښت کمولو او د فنډونو بیا مکلف
کولو غوښتنه9/28/2014 ،؛  ،USAIDد سیګار ارزونې ته ځواب7/12/2015 ،؛
 ،DODد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.9/28/2015 ،
" ،DABSد  220kVسالنګ تونل فرعي سټیشن او  20kVشبکې نصب ،تعمیر او
نښلول ،غوښتنه لمبر11/8/2015 "،DABS-94-ICB-023 :؛  ،USAIDپه افغانستان
کې د  USAIDد انرژي پروژې8/2015 ،؛  ،USAIDد بریښنا د انتقال غزولو او
نښلولو ( )PTECډشبورډ.9/20/2015 ،
 ،USAIDد کندهار سولر برنامه ،د پرمختګ میاشتنی راپور ،جون ،2015 ،18
6/20/2015؛  ،USAIDد سیګار ارزونې ته ځواب7/12/2015 ،؛  ،USAIDپه
افغانستان کې د  USAIDد انرژي پروژې8/2015 ،؛  ،DODد سیګار د معلوماتو
غوښتنې ته ځواب9/30/2013 ،؛  ،DODد سیګار ارزونې ته ځواب.7/11/2014 ،
" ،USAIDکندهار ته د  10MWسولر  PVبیانوي کیدونکي انرژۍ نصب او
رسول ،غوښتنه لمبر7/9/2015 "،RFI-306-15-000002 :؛  ،USAIDد سیګار
د معلوماتو غوښتنې ته ځواب9/23/2015 ،؛  ،USAIDد سیګار ارزونې ته ځواب،
.10/12/2015
 ،DODد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.9/28/2015 ،
 ،DODد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب9/28/2015 ،؛
 ،Pub. L. No. 113‑235د مدغم شوي او نور دوام لرونکي تخصیصاتو قانون،
 ،2015برخه  – Cد دفاع وزارت د تخصیصاتو قانون.12/16/2014 ،2015 ،
 ،DODد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.10/7/2014 ،
 ،USAIDد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب9/23/2015 ،؛ " ،DABSد افغانستان
د بریښنا شرکت پریزینټیشن.5/20/2015 "،
سیګار ،د مالي کال  2011د افغانستان زیربنا وجهي صندوق پروژې د مهالویش څخه
شاته دي او د پایښت کافي پالنونه نلري ،د تفتیش راپور .7/2012 ،12-12
نړیوال بانک" ،د افغانستان ټرانسپورټ سیکتور "،په  7/8/2013تکثیر شوی؛ نړیوال
بانک" ،د پایښت لرونکي دندو لپاره سیالیزه او هراړخیزه وده5/7/2013 "،؛ نړیوال
بانک ،د افغانستان د اقتصاد تازه وضعیت4/2013 ،؛ نړیوال بانک ،د افغانستان
اسالمي دولت ،هراړخیزې ودې ته الرې ،راپور لمبر 3/2014 ،ACS8228؛ نړیوال
بانک ،افغانستان :له لیږد څخه راپورته کیدل ،د لوړرتبه چارواکو غونډه ،سپتمبر ،5-4
 ،9/2015 ،2015مخ 6؛ نړیوال بانک ،د افغانستان د اقتصاد تازه وضعیت4/2015 ،؛
مخونه .19 ،6
نړیوال بانک ،افغانستان :د هیواد لنډ انځور3/2014 ،؛ نړیوال بانک ،د افغانستان د
اقتصاد تازه وضعیت ،4/2015 ،مخونه .23 ،19
 ،USAIDد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.9/23/2015 ،
سیګار ،د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته د  USAIDد ځواب تحلیل.10/8/2015 ،
نړیوال بانک ،افغانستان :د هیواد لنډ انځور.3/2014 ،
 ،OEGI ،USAIDد سیګار د معلوماتو غوښتنو ته ځوابونه 12/28/2014 ،او
.6/25/2015
" ،USAIDد انجینرۍ د کیفیت تضمین او لوژستیکي مالتړ ( ،)EQUALSحقیقت
پاڼه.12/31/2014 "،
 ،USAIDد سیګار ارزونې ته ځواب7/14/2014 ،؛  ،USAIDد ګردیز – خوست
سړک ډشبورډ.3/18/2015 ،
 ،USACEد سیند د انجینرۍ اساسات ، ،په  4/9/2015تکثیر شوی.
 ،USAIDد سیګار ارزونې ته ځواب7/14/2014 ،؛  ،USAIDد ګردیز – خوست
سړک ډشبورډ3/18/2015 ،؛  ،USAIDد سیګار د معلوماتو غوښتنو ته ځوابونه،
 6/25/2015او .9/23/2015

243

پایلیکونه

716
717
718

719
720

721

722

723
724
725
726

727
728
729
730
731
732

733

734
735

نړیوال بانک ،سوداګري کول ،د اقتصادونو درجه بندي،
 ،http://www.doingbusiness.org/rankingsپه  11/6/2014تکثیر شوی.
" ،MOFد لوړ رتبه چارواکو د غونډې ګډه بیانیه.9/8/2015 "،
سیګار ،د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته د  USAIDد ځواب ،تحلیلونه10/8/2015 ،؛
سیګار ،د نړیوال بانک تحلیل ،ARTF ،د  2015اګست تر  22پورې مالي وضعیت
په اړه د مدیر راپور ،په  10/17/2015تکثیر شوی.
 ،USAIDد سیګار د معلوماتو غوښتنو ته ځوابونه 9/23/2015 ،او 10/8/2015؛
 ،USAIDقرارداد لمبر .7/27/2015 ،AID-306-TO-15-00065
 ،USAIDد شرکتونو د پراختیا برنامې په واسطه د افغانستان جوړولو کې مرسته
( ،)ABADEد فعالیت درې میاشتنی راپور ،FY 2015 ،ربع  ،3اپریل – 1
جون 2015 ،30؛ 7/30/2015؛  ،USAIDد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب،
.10/8/2015
 ،USAIDد شرکتونو د پراختیا برنامې په واسطه د افغانستان جوړولو کې مرسته
( ،)ABADEد فعالیت درې میاشتنی راپور ،FY 2015 ،ربع  ،3اپریل – 1
جون 2015 ،30؛ 7/30/2015؛  ،USAIDد شرکتونو د پراختیا برنامې په واسطه د
افغانستان جوړولو کې مرسته ( ،)ABADEد فعالیت درې میاشتنی راپور،
 ،FY 2015ربع  ،3اپریل  – 1جون  ،2015 ،30لړلیکونه  3او 4؛ 7/30/2015؛
 ،OEGI ،USAIDد سیګار ارزونې ته ځواب.10/12/2015 ،
 ،USAIDد شرکتونو د پراختیا برنامې په واسطه د افغانستان جوړولو کې مرسته
( ،)ABADEد فعالیت درې میاشتنی راپور ،FY 2015 ،ربع  ،3اپریل – 1
جون 2015 ،30؛ .7/30/2015
یوناما" ،د  WJپروسیژر لنډیز.5/27/2015 "،
د فساد سره مبارزې د نظارت او ارزونې ګډه خپلواکه کمیټه ،د معارف وزارت کې د
ښوونکو د ګومارنې د فساد ارزونې زیان لیدنه ،6/2015 ،مخ .3
 ،USAIDد سیګار ارزونې ته ځواب.7/12/2015 ،
سیګار ،د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته د  USAIDد ځواب ،تحلیلونه10/8/2015 ،؛
سیګار ،د نړیوال بانک تحلیل ،ARTF ،د  2015اګست تر  22پورې مالي وضعیت
په اړه د مدیر راپور ،په  10/17/2015تکثیر شوی.
 ،USAIDد سیګار ارزونې ته ځواب.10/12/2015 ،
 ،USAIDد سیګار ارزونې ته ځوابونه 7/9/2014 ،او .10/12/2015
" ،USAIDد افغانستان د تعلیم معلوماتو اعتبار په اړه استعالم ته ځواب( ،د سیګار
استعالم .62-SP)،" 6/30/2015-15
 ،USAIDد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب9/30/2013 ،؛ د معارف وزارت،
د تعلیم ګډ سیکتور بیاکتنه .2012،9/2013
د فساد سره مبارزې د نظارت او ارزونې ګډه خپلواکه کمیټه ،د معارف وزارت کې
د ښوونکو د ګومارنې د فساد ارزونې زیان لیدنه ،6/2015 ،مخ .6
" ،USAIDد افغانستان د تعلیم معلوماتو اعتبار په اړه استعالم ته ځواب( ،د سیګار
استعالم 6/30/2015 "،)15-62-SP؛  ،USAIDد سیګار ارزونې ته ځواب،
7/12/2015؛ یوناما" ،د  WJپروسیژر لنډیز.5/27/2015 "،
یوناما" ،د  WJپروسیژر لنډیز5/27/2015 "،؛  ،USAIDد سیګار ارزونې ته
ځوابونه 7/12/2015 ،او 10/12/2015؛  ،OE ،USAIDد سیګار د معلوماتو
غوښتنې ته ځواب.9/23/2015 ،
 ،USAIDافغانستان ،د فعالیت د مدیریت پالن :د لیږد لپاره د افغانستان د پلي کولو
پالن  ،9/2015 ،2018–2015مخونه .11–10
 ،OSSD ،USAIDد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.6/25/2015 ،
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 ،OSSD/OE ،USAIDد سیګار د معلوماتو غوښتنو ته ځوابونه،3/26/2015 ،
 ،6/25/2015او 9/23/2015؛  ،USAIDد سیګار ارزونې ته ځواب7/12/2015 ،؛
 ،USAIDد مرستې تعدیل ،ګومارنه لمبر.9/7/2015 ،AID-306-A-13-00004 :
نړیوال بانک ،افغانستان :د هیواد لنډ انځور.3/2014 ،
 ،USAIDافغانستان ،د فعالیت د مدیریت پالن :د لیږد لپاره د افغانستان د پلي کولو
پالن  ،9/2015 ،2018–2015مخونه .19 ،10
سیګار ،د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته د  USAIDد ځواب ،تحلیلونه10/8/2015 ،؛
سیګار ،د نړیوال بانک تحلیل ،ARTF ،د  2015اګست تر  22پورې مالي وضعیت
په اړه د مدیر راپور ،په  10/17/2015تکثیر شوی.
 ،USAIDد سیګار ارزونې ته ځواب.7/12/2015 ،
 ،USAIDافغانستان ،د فعالیت د مدیریت پالن :د لیږد لپاره د افغانستان د پلي کولو
پالن  ،9/2015 ،2018–2015مخونه 10 ،6؛  ،USAIDد روغتیا خدماتو لپاره د
شراکت قراردادونه ،نیم کلن راپور ،اکتوبر  – 2014مارچ 7/12/2015 ،2015؛
مخ .7
 ،USAIDد سیګار د معلوماتو غوښتنو ته ځوابونه 9/23/2015 ،او 10/8/2015؛
 ،USAIDد سیګار ارزونې ته ځواب.10/12/2015 ،
 ،USAIDد سیګار د معلوماتو غوښتنو ته ځوابونه 9/23/2015 ،او 10/8/2015؛
 ،USAIDد سیګار ارزونې ته ځواب.10/12/2015 ،
 ،USAIDد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.9/23/2015 ،
 ،USAIDد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب9/23/2015 ،؛  ،USAIDد روغتیا
خدماتو لپاره د شراکت قراردادونه ،نیم کلن راپور ،اکتوبر  – 2014مارچ ،2015
7/12/2015؛ نړیوال بانک" ،په لیږد کې د روغتیا عمل لپاره د سیسټم پرمختللي کول ،د
ګټې د بیاناتو لپاره غوښتنه.3/3/2014 "،
 ،USAIDد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب9/23/2015 ،؛  ،USAIDد روغتیا
خدماتو لپاره د شراکت قراردادونه ،نیم کلن راپور ،اکتوبر  – 2014مارچ ،2015
7/12/2015؛ نړیوال بانک" ،په لیږد کې د روغتیا عمل لپاره د سیسټم پرمختللي کول ،د
ګټې د بیاناتو لپاره غوښتنه.3/3/2014 "،
 ،OHS ،USAIDد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.9/23/2015 ،
 ،OHS ،USAIDد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.9/23/2015 ،
 ،OSSD ،USAIDد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب6/25/2015 ،؛ ،USAID
د سیګار ارزونې ته ځواب.4/12/2015 ،
 ،OHS ،USAIDد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.9/23/2015 ،

ځانګړی عمومي مفتش I

د افغانستان بیارغونه

ماشومان چې افغان کالي یې په تن دي ،د ویرژینا په روسلین کې افغان کلتوري فیسټیوال (لمانځغونډه) کې برخه اخلي( .د شکور صدیقي لخوا د سیګار 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

وانګ لیم ،د بصري معلوماتو کارپوه

سوالنج تورا ګبا ،د تحقیق مرستیاله

جینیفر منزولو ،د پروګرام مدیر

ډانیل ویګیلنډ ،د حکومتولۍ د چارو متخصص

جونتن نیډ ،تر روزنې الندې شاګرد

جنیو ویلسن ،د امنیتي چارو کارپوه

اولیویا پیک ،د بصري معلوماتو متخصصه

جوزف وینډریم ،د تحقیق او تحلیلونو د ریاست مرستیال/اېډېټر

سیګار
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 ټیلیفون له الرې :متحده ایاالت
وړیا866-329-8893 :
312-664-0378 :DSN
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

