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د درغلۍ ،ضیاع یا اختالس راپور د سیګار اړیکو له الرې ورکولی شئ
د تلیفون په واسطه :افغانستان:
ګرځنده تلیفون0700107300 :
ext 7303 3912-237-DSN: 318
ټول غږونه په دري ،پښتو او انګلسي کې دي.
د تلیفون په واسطه :متحده ایاالت
وړیا شمیره8893-329-866 :

0378-664-DSN:
312
ضایع ،یا ناوړه ګټه اخیستنه ممکن د سیګار هاټالین ته راپور شوي وي
درغلي،
ټول غږونه په انګلسي ژبه دي او د کاري ساعتونو په وخت کې ځواب کیږي.

د تلیفون په واسطه :افغانستان
د فکس له الرې4065-601-703 :
ګرځنده تلیفون0700107300 :
د بریښنالیک له الرېsigar.hotline@mail.mil :
7303 ext. 318-237-3912
:DSN
/www.sigar.mil/investigations/hotline
سپارنې له الرې:
د ویب
ټول غږیز تلیفونونه په دري ،پښتو او انګلیسي ژبه دي.
د تلیفون په واسطه :متحده ایاالت
وړیا اړیکه866-329-8893 :
312-664-0378 :DSN
ټول غږیز تلیفونونه په انګلسي ژبه دي او د رسمي ساعتونو پرمهال ځواب کیږي.
د فکس له الرې703-601-4065 :
د بریښنالیک له الرېsigar.hotline@mail.mil :
د ويب پاڼې له الرېwww.sigar.mil/investigations/hotline/report-fraud.aspx :
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سیګار
د درغلي ،ضایع یا ناوړه ګټه
اخیستنې په اړه راپور ورکړئ

سیګار

ځانګړی عمومي پلټونکی د افغانستان
بیارغونې لپاره

د متحده ایاالتو کانګرس ته درې میاشتنی رپوټ

د  2014کال
جوالی 30

د افغانستان د بیارغونې لپاره ځانګړی عمومي پلټونکی د  2008مالي
کال د ملي دفاع واکمنۍ ( )P.L. 110-181الیحې لخوا تاسیس شو.

د سیګار څارونکې ماموریت د قانون لخوا داسې تعریف شوې ده چې د هغو بسپنو  ،پروګرامونو
او عملیاتونو په
• د افغانستان بیارغونې لپاره چمتو کړی شوي یا تخصیص شوي مقدارونو رسه بسپنه شوي پروګرامونو
او عملیاتو پورې اړوند پلټنې او تحقیقات پرمخ ویيس.
• د هغو وړاندیزونو او پالیسیو مرشي او همغږي کول چې د پروګرامونو او عملیاتونو د اقتصاد،
موثریت او ګټې زیاتولو لپاره په پام کې نیول کیږي ،او په داسې پروګرامونو او عملیاتونو کې
د پیسو ضایع کیدو ،چل ،او ناوړه کارونې موارد کشف کړي.
• داسې وسیلې چې د یادو پروګرامونو او عملیاتونو د نیمګړتیاو او ستونزو په اړه د بهرنیو
او دفاعي چارو وزارتونه په بشپړ ډول خربداره وساتل يش ،او د اصالحي کړنو رضورت
او پرمختګ ورته په ګوته کړي.
د افغانستان په بیارغونه کې هر هغه لوی قرارداد ،مرسته ،هوکړه لیک ،یا د مرستې هر هغه میکانیزم
شامل دی چې د متحده ایاالتو کوم وزارت یا ادارې لخوا د افغانستان د بیارغونې لپاره د تخصیص شوو
یا په هر ډول چمتو شوي پيسو په کارولو رسه پيل کیږي.

د لیدرنیک کیمپ ،هلمند والیت کې له ودانیو څخه د فرنیچر او نورو توکو لرونکی انبار،
چې بیرته د امریکا متحده ایاالتو ته نه وړل کیږي یا د افغانستان حکومت ته ورکول کیږي.
(د ګریګ بوور لخوا د سیګار تصویر)

رسچینه“ ،P.L. 110-181 :د مايل کال لپاره د ميل دفاع واکمنۍ الیحه.1/28/2008 ”،

(د دې رپوټ د هغو محتویاتو د لست لپاره چې د کانګرس لخوا تصویب شوي دي 3 ،برخه وګورئ).

د درې میاشتني راپور کارمندان

د پوښ عکس:
یو ایتالفي سرتیری په کابل والیت ،افغانستان کې یوې درې ته ګوري( .د متحده ایاالتو د اردو عکس)

مایکل بینډل ،د اقتصادي او ټولنیزې پراختیا موضوع ماهر

ایمټ شنایډر ،د معلوماتو مشر څیړونکی/مشر پلټونکی

میریډت شین ،زده کونکی روزول کیدونکی

ډیبورا سکروګجین ،د تحقیق او څیړنې ریاست رییس/اصالکونکی

کالرک ایروین ،مشر لیکونکی/اصالح کونکی

سولنګ تورا ګابا ،د تحقیق همکار

ونګ لیم ،د ویژول یا لید معلوماتو متخصص

دانیال ویګیلینډ ،د حکومتدارۍ موضوع ماهر

ژنیفر مانزولو ،د پروګرام مدیر

ژنیویو ویلسن ،د امنیت موضوع ماهر

اولیویا پایک ،د ویژول یا لید معلوماتو متخصص

جوزف وینډرم ،د تحقیق او څیړنې ریاست معاون/اصالح کونکی

توماس شریر ،زده کونکی روزل کیدونکی

د افغانستان بیا رغونې
لپاره ځانګړی عمومي پلټونکی

زه خوشحال یم چې د سیګار  24ام درې میاشتنی راپور په افغانستان کې د امریکا د بیا رغونې د هڅو په دریځ
د امریکا کانګرس ،او د امریکا دفاع او بهرنیو چارو وزیرانو ته وړاندي کوم.
زما په خورا وروستی سفر کې چې د جون په میاشت کې مې افغانستان ته درلود ،په وار وار رایاد کړی شو
چې د  104ملیارد ډالرو بیارغونې هڅې بریا په افغانستان کې د ولسمشر حامد کرزي د واک په دیموکراتیک ډول
ټاکل شوي نوماند ته په سوله ایز ډول لیږد وړتیا پورې تړلي دي .کله چې زه راورسیدم ،افغانستان په همغه وخت
کې د طالبانو د پراخه ګواښونو سره سره د ولسمشرۍ دوه نوماندانو اشرف غنی او عبدالله ترمنځ د دویم پړاو
ټاکنې سرته رسولی وې .د لومړي ټاکنو برعکس ،چې مخکښ نوماندانو یې پایلې منلې وی ،د عبدالله کمپاین
ډلې د دوهم پړاو پایلې رد او د افغان ټاکنو کمیسیون غړي یې په پراخه درغلۍ تورن کړل.
د عبدالله د پلویانو د موازي حکومت رامنځته کولو ګواښ سره ،د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری
د دواړه نوماندانو ترمنځ یو تړون وکړ چې له مخې یې د ټولو کارول شویو  8.1ملیون رایو له سره څیړل او
د ګټونکي نوماند تر اعالن کیدو وروسته د ملي وحدت حکومت په ګډه جوړول و .دغه څیړنې یا پلټنې ال هم
دوام درلود کله چې دا راپور رسنیو ته ورکړل شو .لدې چې د حکومت مؤثریت او مشروعیت د بیارغونې بریا په
ټاکلو کې یو کلیدي عنصر دی ،نو سیګار په ګډه د نورو اجرایوي څانګې ادارو سره به د ټاکنو د شخړې د حل کیدو
څرنګوالی له نږدې څاري.
وروسته پدې ربع کې ،ولسمشر اوباما وویل که چیرې راتلونکی افغان ولسمشر د متحده ایاالتو سره دوه
اړخیز امنیتي تړون السلیک کړي نو په دسمبر کې د متحده ایاالتو محاربوي عملیاتو پای ته رسیدو وروسته
به  9,800امریکایی سرتیري په افغانستان کې پاتې شي ،او تر د  2015پای پورې به  4,900ته راکم کړی شي.
د  2016ترپای پورې به دا شمیر د متحده ایاالتو په کابل سفارت کې یو کوچني نظامي شتون ته واړول شي.
لکه څنګه چې ما د خپل سفر پرمهال ولیدل ،له افغانستان څخه د متحده ایاالتو د خپلو نارینه و ،ښځو او توکو
را ایستلو هڅې الدمخه په لویه کچه جریان لري .په کندهار هوایی ډګر او د هلمند والیت لیترنیک کیمپ کې،
ما په لویه کچه تجهیزات ولیدل چې بیرته متحده ایاالتو ته راوړل کیدو لپاره چمتو کیدل .ما ولیدل چې ټرکونه
او د ماین – ضد له کمین خوندي ( )MRAPوسایط پرزې کیدل .هرڅه له فلزي پولونو نیولې تر د کنوس خیمو
پوښونو پورې په بکسونو کې ځای پر ځای کیدل ترڅو بیرته کور ته ولیږدول شي یا وپلورل شي .دې بیرته تګ
ته په تاریخ کې ترټولو لوی نظامي ټرانسپورټ شاهکار وویل شو .هغوی چې د دې کار په واک کې دي زموږ
د ملت قدرداني ارزي.
د متحده ایاالتو د نظامي وتلو سره به ،افغان ملي امنیتي ځواکونه ( )ANSFد افغانستان خوندي کولو
مسؤل وي .د دې لپاره چې وټاکل شي ایا  ANSFوړتیا لري چې خپلې وروستۍ نظامي بریاوې ټینګې او هیواد
د بیاځل لپاره د تروریستي بریدونو ډګر ګرځیدو مخه ونیسي ،سیګار د  ANSFظرفیتونو یوشمیر پلټنې پرمخ
بیایی .د بیلګې په توګه ،پدې ربع کې د سیګار یوې خپرې شوې پلټنې موندلي چې په لویه کچه د امنیتي اندیښنو
له کبله د متحده ایاالتو یو قراردادي وړ نه و چې افغان ملي اردو ( )ANAته د ګرځنده ضربتي ځواک وسایطو
کارولو ته اړین روزنه او ساتنه ورکړي .بلې پلټنې د متحده ایاالتو چمتو کړی شوي  465,000سپکو وسلو لپاره
د  ANAد حساب ورکولو وړتیا په اړه اندیښنې راپورته کړې .سیګار د  ANSFپرسونل معلوماتو ،د ANA
انجینرانو لیوا تجهیزاتو ،د افغانستان د مخدره توکو پروړاندې د مبارزې پولیسو مؤثریت ،او د افغان هوایی
ځواک لپاره د متحده ایاالتو مالتړ روانې پلټنې لري .سیګار پدې ربع کې د افغان سیمه ایز پولیسو پروګرام نوې

پلټنه هم اعالن کړه ،کوم چې سیمه ایز افغانان روزي چې د بلواګرو او نورو غیرقانوني وسله وال ډلو پروړاندې
له خپلو ټولنو دفاع وکړي.
سیګار د زده کړل شوي درسونو راپورنو نوي لړیو پیل هم کوي ترڅو په راتلونکي کې خورا ډیر لګښت
لرونکي بیارغونې هڅې لپاره ترې ګټور الرښود واخیستل شي چې د متحده ایاالتو مالیه ورکونکو ژمنتیا وی .زما
له اندیښنو څخه یوه یې دا ده چې د متحده ایاالتو ادارې د دې ټاکلو لپاره ډیری وختونه د معیارونو نشتوالي سره
مخ کیږي چې ایا د دوی پروژې او پروګرامونه په ټوله کې د متحده ایاالتو ستراتیژیک اهدافو السته راوړنې سره
مرسته کوي او که نه .په مقابل کې یې،د سیګار زده کړل شوي درسونو راپورونه به وارزوي چې ترکوم حد پورې
په افغانستان کې مصرفونو د متحده ایاالتو بیارغنیز اهداف بشپړ کړي او که نه .په افغانستان کې د متحده ایاالتو
فنډ ورکړل شوي پروژو او پروګرامونو په بشپړ ډول نظارت کونکي او اختیار لرونکي څار ادارې په حیث ،سیګار
په یوه ځانګړي موقف کی دی چې د متحده ایاالتو لپاره پایلې ترسیم کړي ترڅو یې په راتلونکي کې د پراخه
کچې پرمختیا او نظامي مرستې هڅو په پالنولو کې مالحظه کړي .ډیری پوهان پدې موافق دي چې په راتلونکي
کې دا ډول مرستندویه هڅې به په "بشپړ ډول د حکومت" الره تعقیب کړي.
د دې راپور  1برخه په یوې کلیدي مسأله غږیږي چې راتلونکی افغان حکومت ورسره مخ کیږي :د دې داخلي
عوایدو او لګښتونو ترمنځ رامنځته کیدونکی څوملیارد-ډالري خال ده ،په ځانګړي ډول د اردو او ملي پولیسو
لګښتونه .پدې کال کې ،به ډونران د دې کمښت ډیری برخه وپوښي ،مګر د افغانستان سره مرسته له  2010کال
راهیسې کمښت سره مخ ده ،او تاریخ وړاندیز کوي چې دا به النور په تیزۍ سره د متحده ایاالتو او ایتالف
سرتیرو وتلو وروسته راولویږي .د حکومتي بودیجې کمښت کولی شي مرکزي حکومت تخریب او په لوی الس
سیاسي ثبات ته زیان ورسوي .پدې ربع کې د افغان سیمه ایز پولیسو یوه واحد د دې لپاره له کابل څخه ختیځ
لغمان او ننګرهار ته د بریښنا مزي پرې کړل چې د درې میاشتو تنخواه یې نه وه ورکړل شوې .دا د ناراحتۍ یوه
نښه کیدی شي که چیرې افغان حکومت ونشي کولی چې معاشات ورکړي.
د هیواد پراخه ساحې —حتی لدې هم پراخه چې سیګار یې تیر کال وړاندوینه کړې وه— به ژر د متحده
ایاالتو پرسونل له السرسۍ ووځي او المل یې د بیسونو تړل او سرتیرو وتل دي .د سیګار د څار السرسي نوي
نقشو رامنځته کولو پالن هغه سیمې ښیې په کومو کې چې اوس هم د متحده ایاالتو حکومت کارمندان شخصا
کولی شي له ساحو لیدنه وکړي .بیاهم ،موږ به د سیټالیټ له الرې عکس اخیستو او افغانانو یا د دریم هیواد
اتباع په ګمارلو سره ترڅو د ساحو څخه خپل د لید وړتیا ډیره کړو ،د متحده ایاالتو بیارغنیزې هڅې څارلو ته
به دوام ورکړو.
پدې ربع کې د سیګار خپاره شوي  30پلټنو ،تفتیشونو ،ځانګړې پروژو او نور راپورونو د شاوخوا  18.2ملیارد
ډالرو په لګښت پروګرامونه او پروژې ارزولي دي .بدبختانه ،ډیری و ضعیف پالن جوړونه ،ناسم ودانول،
میخانیکي تشې ،او نامناسب څار رابرسیره کړی.
د بیلګې په توګه ،د بغالن والیت زندان یوه تفتیش رابرسیره کړي چې د  11.3ملیون ډالرو لګښت ودانۍ
د جدي تخریب له امله قوي ترمیم ته اړتیا لري .بل تفتیش موندلي چې که څه هم افغان او د متحده ایاالتو
اردو پرسونل ته په شین ډنډ هوایی ډګر کې کورې ورکړل شوې دي ،خو دوی ضایعات د دفاع وزارت مقرراتو
څخه په سرغړونې سره په آزاده هوا کې سوزوي .دریم تفتیش موندلي چې د متحده ایاالتو فنډ ورکړل شوي
د سړو خونه نه کارول کیږي .په مثبت اړخ ،بلې پلټنې موندلي چې د بهرنیو چارو وزارت په پراخه کچه د سیګار
وړاندیزونه پلي کړي ،چې د ضایع کیدو خطر ،درغلي او د بیارغونې بسپنو څخه اختالص کم شوې.
سیګار پدې ربع کې درې مالي پلټنې هم بشپړې کړي چې څه دباندې  2.5ملیون ډالر ترپوښتنې الندې
لګښتونه یې په نښه کړي .د سیګار مالي پلټنو تر نن نیټې پورې نږدې  78ملیون ډالر تر پوښتنې الندې لګښتونه
په نښه کړي دي .برخه  2زموږ د موندنو او وړاندیزونو لنډیز وړاندې کوي.
کانګرس ته زما د وروستی راپور څخه تراوسه پورې سیګار  26نوي تحقیقات پرانیستې او  46یې تړلي دي ،چې
پدې سره د روانو تحقیقاتو شمیر  318ته رسیږي .د راپور ورکولو پدې وخت کې ،د سیګار له روانو تحقیقونو څخه
جرمي جریمي ،بیرته تادیات ،جریمي ،او د امریکا حکومت لپاره د لګښتونو سپما نږدې  3.1میلیونه امریکايي ډالر
و .د سیګار تعلیق او مخنیوی پروګرام  16افراد او  39شرکتونه د تورونو پر بنسټ د تعلیق یا مخنیوي لپاره راجع
کړي دي .تورونه دا دي چې دوی د  180ملیون ډالرو په ارزښت قراردادونو پراساس فعالیت کولو کې پاتې راغلي
یا درغلي یې کړې.
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پدې ربع کې زه باید یوځل بیا د تعلیق او مخنیوي پروګرام د متحده ایاالتو اردو پالیسیو په اړه پخپلو اندیښنو
ټینګار وکړم .لکه څنګه چې ما زموږ تیرو پنځه درې میاشتني راپورونو کې په نښه کړي ،د حکومت د قراردادونو
السته راوړو څخه د بلواګرو مالتړ کونکو تعلیق یا مخنیوی کې د اردو ردول ځکه چې هغه معلومات چې دا
وړاندیزونه مالتړ کوي محرم دي ،نه یوازې دا چې په قانوني توګه غلط دي ،بلکه د پالیسۍ او ملي امنیت اهدافو
سره په ټکر کې دي .دا ستونزمن کار دی چې زموږ حکومت وکولی شي او کولی شي چې محرم معلومات په
افغانستان کې د بلواګرو پورې اړوند افرادو نیولو ،توقیف او حتی وژلو لپاره وکاروي ،ولې ظاهرأ عین محرم
معلومات نشي کارول کیدی چې د متحده ایاالتو حکومت سره د ورته افرادو د تړون او کار کولو حقونو مخنیوی
وشي .زه پر دفاع وزیر او کانګریس ټینګار ته دوام ورکوم چې دا بې الرې کونکې پالیسي بدل او پرځای یې د اردو
تعلیق او مخنیوی پروګرام کې صحیح قضاوت تحمیل کړي.
د افغانستان لپاره د لیږد دې ستونزمنه دوره کې ،زما کارمندان او زه د کانګریس ،پلي کونکي ادارو ،او د څار
نورو نهادونو سره کار کولو ته مختص پاتې کیږو ترڅو د بیارغونې لپاره د متحده ایاالتو د ماموریت اهداف بشپړ
او د متحده ایاالتو مالیه ورکونکو پانګه خوندي کړو.
په درناوې،

جان اف ساپکو
د افغانستان د بیا رغونې لپاره ځانګړی عمومي پلټونکی
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اجرايي لنډیز

دا راپور د سیګار د څار فعالیت لنډیز کوي او د افغانستان بیارغونې هڅو درې لوی برخو کې له اپریل 1
څخه تر جون  2014 ،30پورې پرمختیاو باندې تازه معلومات وړاندې کوي *.دا پدې هم خبرې کوي چې
ایا بیارغونه پیاوړې ده .د راپور پدې دوره کې ،سیګار د پلټنې ،تفتیشاتو ،خبرداری لیکونو ،او نورو مسایلو
 30راپورونه خپاره کړي چې پدې کې د افغان امنیتي ځواکونو جوړولو ،د حکومتولۍ د ودې ،او د ټولنیز
او اقتصادي پراختیا په برخو کې د متحده ایاالتو هڅې یې ارزولې دي .دوی یو شمیر ستونزې ،پشمول
د حساب ورکوونې نه شتون ،د پالن جوړونې ناکامي ،د ودانولو کمښتونه ،او روغتیا او خوندیتوب ته نور
ګواښونه پیژندلي دي .د سیګار له روانو تحقیقونو څخه د پیسو پایلې له جنایی جریمو ،جبرانونو ،جریمو،
د تړون خوندي شوي پیسو ،او مدني میشته کیدنې تړونونو څخه  3.1ملیون ډالر پایله شوې .د سیګار
تحقیقونو په متحده ایاالتو کې د دوه نیونو ،درې جنایی معلوماتو ،درې مدافع موافقو ،او دوه محکومیتونو
پایلې هم درلودې .په افغانستان کې ،یو تورن نیول شوی ،درې افغانان د نظامي ودانیو ته ننوتلو څخه منع
کړی شوي ،او د حکومت دوه قراردادیانو سره قراردادونه فسخه شوي .د سیګار تعلیق او مخنیوی پروګرام
 16افراد او  39شرکتونه د تورونو پر بنسټ د تعلیق یا مخنیوي لپاره راجع کړي دي .تورونه دا دي چې دوی
د  180ملیون ډالرو په ارزښت قراردادونو پراساس فعالیت کولو کې پاتې راغلي یا درغلي یې کړې.

د سیګار عمومي کتنه:
پلټنې
سیګار درې د فعالیت پلټنې ،درې مالي پلټنې درې تفتیشونه ،او یو
د خبرتیا لیک رامنځته کړي.
د فعالیت پلټنو موندلي:
• د بهرنیو چارو وزارت د سیګار پلټنې وړاندیزونو نږدې  %75د وخت
سره او په بریالۍ توګه پلي کړي چې د افغانستان بیارغونې بسپنو
کې یې د درغلۍ ،ضیاع او اختالس خطر راکم کړی.
• د افغان ملي امنیتي ځواکونو ( )ANSFضعیف ثبت ساتنه د دفاع
وزارت ( )DODد هغه وسلو د نظارت وړتیا محدودي چې ANSF
ته لیږدول شوي.
• افغان ملي اردو ( )ANAممکن د ګرځنده ضربتي ځواک وسایطو
( )MSFVتحکیم وړتیا ونلري چې ورته ورکړل شوي ،او د DOD
یو تړون کونکی نشي کولی چې د کاروونې او محافظت روزنې
چمتو کولو د تړون وړتیا پوره کړي چاته چې د پروګرام برخې په
حیث تادیه شوې وه.
مالي پلټنو د داخلي کنټرول کمښتونو او نافرمانۍ مسألو د پایلې
په حیث څه دباندې  2.5ملیون ډالر (چې تر نن نیټې پورې مجموعه
 78ملیون ډالر ته رسوي) ترپوښتنې الندې لګښتونو کې پیژندلي.
پدې عیبونو او د نافرمانۍ مسألو کې د نورو شیانو ترمنځ دا شامل و:

iv

د سیالیز داوطلبۍ طرزالعملونو په تعقیب کې پاتې راتلل ،د لګښتونو
ناسم ټاکل ،د مالتړي اسنادو نه شتون ،د قراردادي عمومي لیجر
بیالنس او بیالبیل مالتړي اسنادو ترمنخ ناشرح شوي اختالفات،
او د پلورونکي–تعلیق او مخنیوی کتنو په الره اچولو کې پاتې راتلل.
د متحده ایاالتو تمویل شوي ودانیو تحقیق راپور موندلي:
• د بغالن د  11.3ملیون ډالرو په لګښت زندان ډیری تخریب پراخه
ترمیم ته اړتیا لري.
• افغان ملي اردو په شین ډنډ هوای ډګر کې د  DODمقرراتو څخه
په سرغړونې سره په آزادې هوا کې سون ځایونه کارولې ،د دې
پرځای چې هغه کورې وکاروي چې د امریکا د اردو د انجینرانو قل
اردو لخوا ورته ورکړل شوې وې ځکه چې د سوزولو لپاره دا سون
ځایونه اسانه کاریدل.
• د  2.89ملیون ډالرو په ارزښت د ګرشک د ذخیرې وچه او سړه
خونه تراوس پورې نه کاریدله.
د پلټنې د خبرتیا لیک اندیښنې راپورته کړي چې:
•  DODپالن لري افغان هوایی ځواک ته د  C-130الوتکې چمتو
کړي چې ممکن اړتیا ورته نه وي.

ځانګړى عمومي مفتش

I

د افغانستان بيارغونه

اجرايي لنډیز

 26نوي تحقیقات پیل او  46یې تړلي دي ،چې پدې سره د روانو
نوې پلټنه
تحقیقونو شمیر  318ته رسیږي .سربیره پردې ،د هغه شواهدو له
پدې ربع کې سیګار د ګډ ځانګړي عملیاتو کاري ځواک-افغانستان
مخې چې د سیګار د تحقیقونو په ترڅ کې په افغانستان او امریکا
( )CJSOTF-Aد افغان سیمه ایز پولیسو ( )ALPپروګرام پلي کولو
کې السته راغلي دي ،سیګار د  16کسانو او  39شرکتونو نومونه
ارزونې لپاره د فعالیت نوې پلټنه پیل کړې.
د تعلیق او بندیز لپاره وړاندې کړل.
په مهمو تحقیقونو کې دغه شامل دي:
ځانګړې پروژې
• له مدني جوړ جاړي څخه  2ملیون ډالر
د راپور ورکوونې دې دورې پرمهال ،د ځانګړو پروژو دفتر د ANA
• د متحده ایاالتو یو قراردادي په درغلۍ ګرم شو
ودانیو کې کاریدونکي فوم انسیولیشن سیسټمونو د محافظت او
• د متحده ایاالتو د اردو یو پخوانی ظابط د تیلو غال او رشوت
سپری یوه بیاکتنه خپره کړه .سربیره پردې ،دفتر پدې مواردو لیکونه
اخیستنې په تور محکمه شو
خپاره کړل:
•  14,500ډالر په غیرقانوني پروسه کې کنګل شو
• د  IRDد محرمیت تړون
• دوه تورونه د پیسو منځلو لپاره
• د افغانستان د ملي پولیسو د ګرځنده پیسو پیلوټ پروګرام
• د سیګار سویابین ګرویګنې ته د متحده ایالتو د کرهنې وزارت ځواب • د متحده ایاالتو د اردو یو ظابط د تیلو غال په تور محکمه شو
• کارمندان د متحده ایاالتو په کابل سفارت کې له دندو وایستل شو
• د  USAIDفسخه شوي قراردادونه
• د یوه افغان قراردادي نیول کیدل
• د  ANPګزمې کښتیو په اړه معلوماتو غوښتنې ته د افغان
• د ملي پولیسو د روزنې مرکز بشپړیدل
ملي پولیسو ( )ANPاو د ګډ امنیتي لیږد قومانده-افغانستان
( )CSTC-Aځواب.
*	د قانون سره سم ،سیګار ممکن د  30جون  2014څخه وروسته د خپرولو نیټې پورې
• د ملګرو ملتونو پراختیا پروګرام د افغانستان لپاره قانون او نظم
پیښدونکي محصوالتو او پیښو باندې هم راپور ورکړي.
وجهی صندوق ( )LOTFAڅار
• د مسلکي خدمت شورا غړو اندونه او لیدنې
• د  IRDد حقایقو راسپړنې محافظتونه
• د کوچنۍ سوداګرۍ د نوښت څیړنې مطالعه
• د  DODاو  USAIDتمویل شوي سړکونو ساتنه
• د  ANPګزمې کښتیو ځای پر ځای کول
• د کندهار د پلین حل
• د بیارغونې پروګرام معلومات
• د  Ecolog Inc.او  Fluor Corporationد دریم هیواد اتباع په
دندو ګمارل

تحقیقات
د راپور ورکوونې دورې پرمهال ،د سیګار روانو تحقیقاتو د متحده
ایاالتو  500,000ډالر خوندي کړي .جنایی جریمې ،جبرانونه او جریمې
د اضافي  600,000ډالرو المل شو ،او دوه د مدني-جوړ جاړي تړونونه
د  2ملیون ډالرو ټوټل سره په ګده نهایی شو .تحقیقونو په متحده
ایاالتو کې د دوه نیونو ،درې جنایی معلوماتو ،درې مدافع موافقو،
او دوه محکومیتونو پایلې درلودې .په افغانستان کې ،یو تورن نیول
شوی ،درې افغانان د نظامي ودانیو ته ننوتلو څخه منع کړی شوي،
او د حکومت دوه قراردادیانو سره قراردادونه فسخه شوي .سیګار

د امریکا متحده ایاالتو کانګریس ته راپور
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آیا افغانستان کولی شي خپلې د بیارغونې السته راوړنې
خوندي وساتي؟
د امنیت لګښتونه پرته له بهرنۍ اوږد مهاله مرستې ناپایدار دي
ثبات پرمختیا ګواښلې
ممکن د ډونرانو مالتړ ضعیف شوی وي
ولې د افغانستان کورني عوایدو راټولول دومره ټیټ دي؟
څه باید وشي؟
یو  VATڅه کوي؟
آیا  VATکولی شي افغان مالي ثبات تقویت کړي؟
نو بیا ،لرې لید څه دی؟
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ضمیمه الف :قانوني غوښتنو ته د راپور متقابل مراجعه
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“زه ډاډمن نه یم که چیرې موږ د  2014په پای
کې ووځو ،نو دا ځواکونه به پیاوړي وي.
دلته د ظرفیت یولړ د پام وړ تشې شتون
لري چې باید په نښه کړی شي ترڅو افغانان
د دې وړ شي چې هغه څه وکړي چې موږ
تراوسه د دوی لپاره کول”.
— جنرال جوزف ایف.ډانفورډ

سرچینه :د سنا د تایید اوریدا ،د جوالی .2014 ،17
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6

ولې د افغانستان کورني عوایدو
راټولول دومره ټیټ دي؟

8

څه باید وشي؟

10

یو  VATڅه کوي؟

11

آیا  VATکولی شي افغان مالي ثبات
تقویت کړي؟

12

نو بیا ،لرې لید څه دی؟

13

تصویر په تیره پاڼه کې
د ننګرهار والیت په یوه ښوونځي کې چوکۍ جوړې ،خو هیڅ
کله ندي کارول شوي ،د سوخت لرګی ترې جوړ شوي.
(د متحده ایاالتو د هوایی ځواک عکس)
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آیا افغانستان کولی شي خپلې
د بیارغونې السته راوړنې
خوندي وساتي؟
د بلواګرۍ او ولسمشریز لیږد سمدستي ننګونې هاخوا ،د افغانستان نوی حکومت نورو کلکو
ازمونو سره مخ کیږي :خود کفا کیدل.
د نړیوال بانک په وینا ،د ژور فقر او کورنۍ جګړې څخه راوتو لپاره د ډونر مرسته شوي
هڅو کې افغانستان کومک پورې د تړاو له پلوه “نږدې بې ساری” دی 1.متحده ایاالت او نور
نړیوال ډونران د افغان ملي بودیجې له  %60ډیر تمویلوي ،په بیله بیا د بیارغونې بی حساب
پروګرامونه او پروژې چې دامهال له مستقیم بودیجې پرته پرمخ بیول کیږي .د متحده ایاالتو
او ایتالفي ځواکونو د وتلو سره ،د دې پروګرامونو او پروژو لپاره مسؤلیت افغان حکومت
ته لیږدول کیږی .که څه هم ډونرانو د راتلونکو کلونو لپاره په پراخه کچه مرستې په پام کې
نیولي ،د دې وسعت ممکن د دوی د شتون کمیدو سره رالنډ کړی شی .په ورته وخت کې،
د سرتیرو او نورو بهرني پرسونل وتل دمخه اقتصادي فعالیتونه ساړه کړي ،چې دا د حکومت
د عوایدو وده سستوي.
په دا ډول ترتیب کې ،د افغانستان د مالیې وزارت وایی“ ،د مالي ثبات السته راوړل د
افغان حکومت اساسي هدف دی 2 ”.د می  2014د پیسو نړیوال صندوق ( )IMFراپور موافق
دی چې“ :افغانستان د ډونر مالتړ پورې د ځان تړلو کمښت لپاره اړتیا لري چې د مالي ثبات
3
لپاره ګامونه پورته کړي”.
په  2013کې ،د افغان حکومت کورني عواید یوازې شاوخوا  2ملیارد ډالر و ،پداسې حال
کې چې د بودیجې ټول مخارج یې  5.4ملیارد ډالر و .د ډونر مرستو پاتې برخه وپوښله ،چې
د بودیجې  %63تمویل و .د افغانستان اوسنۍ بودیجه چې د  2014په جنوري کې تصویب
شوه ،شاخوا  7.6ملیارد ډالر ده ،چې تمه کیږي شاوخوا  4.8ملیارد ډالر ،اوس هم د ټولټال
بودیجې له  %60ډیر ډونر ورکړي 4.په راتلونکي مخ کې شکل  1.1د افغانستان ملي بودیجې
ژمنتیاو پوښلو کې د ډونر مرستې ډیریدونکی اهمیت ښودل شوی.
د  2011بن کنفرانس کې ،نړیوالې ټولنې اعالم کړه چې په  2014کې افغان په مشرۍ
امنیتي لیږد په تعقیب به د “بدلون لسیزه” وي په کومه کې چې به افغانستان “د خپلو وګړو
5
په خدمت کې د بشپړ کاري او باثبات دولت پیاړوي کولو به واسطه حاکمیت قوي کړي”.
په هرصورت ،نړیوال بانک طرح وایی چې تر  2025پورې به د افغان کورني خالص محصول
( %20 )GDPسره برابر لویه “مالي تشه” به وي — د هغه تشې نږدې دوه برابره چې افغان
6
حکومت د  GDPکورني عاید برخه طرح کړې.
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د بودیجې مستقیم او
غیر مستقیم مرستې
د متحده ایاالتو د افغان بیارغونې لپاره
د  2014مالي کال تخصیصات  7.5ملیارد
ډالر دي – چې اتفاقا د افغانستان د
اوسنۍ ملي بودیجې  7.6ملیارد ډالرو
ته نږدې ورته دي .مګر د متحده ایاالتو
د مرستې ډیری برخه ،په بیله بیا د
نورو نړیوالو ډونرانو ډیری مرسته ،د هغه
پروګرامونو او بسپنو له الرې ده چې
د افغان بودیجې برخه ندي .د النورو
معلوماتو لپاره په  73مخ د دې راپور
د فنډ ورکولو بیاکتنه وګورئ.

د بیارغونې نوي خبرونه

شکل 1.1
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ﺳﺮﭼﻴﻨﻪ :ﺩ ﺍﺳﻴﺎ ﭘﺮﺍﺧﺘﻴﺎﯾﯽ ﺑﺎﻧﮏ” ،ﺩ ﺍﺳﻴﺎ ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎﯾﯽ ﻟﺮې ﻟﻴﺪ  “،2014ﺍﭘﺮﯾﻞ  ،2014ﻣﺦ .156

د سیګار  2013یوې پلټنېموندلي چې  DODپالن
جوړاو چې د  771.8ملیون ډالرو په ارزښت الوتکې
واخلي ،چې د دې  Mi-17چورلکو په څیر ،افغانان
یې نشي کارولی او ساتلی .د پلټنې راپور 13-13
وګورئ( .د جیروم ګیوهرینګ لخوا د سیګار عکس)

د امنیت لګښتونه پرته له بهرنۍ اوږد مهاله
مرستې ناپایدار دي
د متحده ایاالتو کانګریس له  104ملیارد ډالرو ډیر د افغانستان بیارغونې لپاره مختص کړي؛
نورو ډونرانو له ټولې نړۍ هم په ملیاردونو نورې پیسې اعانه کړی .سیګار پایله کوي چې
د  2014پای پورې ،به متحده ایاالتو د افغانستان بیارغونې لپاره د انفالسیون (پړسوب) د
تنظیم شرایطو سره د مارشال پالن الندې دوهم نړیوال جنګ وروسته د  16اروپای هیوادونو
باندې مصرف شوي بسپنو څخه ډیرې ژمنه کړي وي ،مهم ټکي یې په  5مخ کې وګورئ.
د متحده ایاالتو د کمک هڅې حجم — له  2002مالي کال راهیسې له مختص شوي
 104ملیارد ډالرو څخه نږدې  62ملیارد ډالر — د افغان ملي امنیتي ځواکونو ()ANSF
رامنځته کیدو او مالتړ باندې مصرف شوي.
د  ANSFوسنی مجاز حد  352,000دی .د دې د پیاوړي کولو لګښت کمولو لپاره ،د شمالي
اتالنتیک تړون سازمان (ناټو) پالن لري چې تر  2017پورې دا ځواک  228,500ته راکم کړي،
که چیرې امنیتي وضعیت اجازه ورکړي .د دې راکم شوي ځواک کلنی اټکل شوی لګښت
 4.1ملیارد ډالر دی .ناټو تمه لري چې د  2015په پیل کې افغان حکومت لږترلږه د دې
لګښت  500ملیون ډالر په کلني توګه مصرف کړي.
په هرصورت ،د دفاع وزارت ( )DODخورا اخرني پکار ګمارل شوي خپلواک ارزونو په وینا
چې د بحري څیړنو لپاره مرکز ( )CNAلخوا ترسره شوي“ ،په  2018 – 2015احتمالي امنیتي
چاپیریال کې  ANSFد  373,400شاخوا ټولټال امنیتي پرسونل ته اړتیا لري CNA 7 ”.خبرداری
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د افغان فنډ ورکولو لګښتونه د مارشال پالن اصلي لګښت څخه ډیریږي
د انفالسیون لپاره تنظیم شوی ،د افغانستان بیارغونې لپاره د متحده
ایاالتو مختصات د مارشال پالن ته ژمن شوي بسپنو ډیرشوي،
د متحده ایاالتو مرستندویه پروګرام چې د  1948او  1952کلونو
ترمنځ یې په ملیاردونو ډالر  16اروپای هیوادونو ته د مرستې په حیث
وړاندې کړل چې د دوهم نړیوال جنګ له ناخوالو بیرته راپورته شي.
د لیکونکي لپاره یې نومول شوی ،د بهرنیو چارو وزیر او د اردو
پخواني جنرال جورج سي .مارشال ،پالن د “متحده ایاالتو بهرنۍ
پالیسۍ کې یو له ترټولو خورا کامیابه پروژه” وبلله 10.د کانګریس
د څیړنې خدمت یو راپور وایی چې مارشال پالن په جون  1952کې
د مخارجو پای ته رسیدو مخکې مرسته السته راوړونکو ته شاوخوا
 13.3ملیارد ډالر ورکړي 11.انګلستان یې ترټولو لوی السته راوړونکی و،
چې  3.2ملیارد ډالر ورکړل شوي.
دا د جزیی – ډالر مقدارونه د  2002او  2014مالي کلونو ترمنځ د
افغانستان بیارغونې لپاره د کانګریس مختص شوي  104ملیارد ډالرو
څخه کم شوي لدې چې د انفالسیون (پړسوب) اغیز یې له 1948
راهیسې تنظیم شوی 12.پرتله کول یې تنظیم ته اړتیا لري :د مثال
په توګه په  1950کې یو ډالر په  2014کې د  10ډالرو د پیرود برابر و.

د متحده ایاالتو د سوداګرۍ وزارت د اقتصادي
څیړنو دفتر لخوا د  GDPد کال پای قیمت دیفالټر
تطبیق کول د دواړه مارشال پالن او افغان
بیارغونې فنډ ورکولو جریان ته دا پایلې ورکوي:
د افغان بیارغونې “اصلي” یا د انفالسیون تنظیم
سره اختصاصات له  109ملیارد ډالر ډیر کیږي،
د مارشال پالن لپاره تنظیم شوي ټولټال 103.4
ملیارد ډالرو پروړاندې 13.د سیګار پایلې هم ښیې چې انګلستان
ته په مارشال پالن کې ورکړل شوي اصلي ارزښت – د نن ورځې
په ډالر شاخوا  24.7ملیارد ډالر – د هغه بسپنو څلورمې برخې لږ
دی چې د  2014مالي کال په اوږدو کې د افغانستان بیارغونې
لپاره مختص شوي.
یو حیاتي توپیر باید په نښه کړی شي :د افغان بیارغونې تمویل
برخالف ،مارشال پالن د کوربه هیواد اردوګانو او ملي پولیسو
جوړونې او پیاوړي کولو عالقه مند نه و .مګر د دوه کومک پروګرامونو
د ریښتوني ځواک تمویلولو پرتله کول په افغانستان کې د متحده
ایاالتو مرستې هڅې اندازه روښانه کوي.

ورکوي چې “زموږ د ارزونو پر بنسټ له  373,000څخه لږ اندازه ځواک به د افغانستان د بی
ثباتۍ خطر ډیر او د متحده ایاالتو پالیسۍ هدف بریا احتمال به کم کړي CNA 8 ”.اټکل کوي
9
چې  – 373,000قوي  ANSFبه هرکال د ثبات لپاره نږدې  5-6ملیارد ډالر لګښت ولري.
پدې کچه ،که افغان حکومت حتی خپل ټول داخلي عواید د افغان اردو او پولیسو ثبات
لپاره ډالۍ کړي ،نو بیا به هم فقط د اړوند لګښتونو شاوخوا دریمه برخه ورکړی شي .ټول
نور لګښتونه — هغه چې د ملکي کارمندانو او د سړکونو ،ښوونځیو ،روغتونونو ،او نورو
غیرنظامي زیربنا او پروګرامونو پرمخ وړو او ساتلو لپاره اړین دي — باید د نړیوالو ډونرانو
لخوا ورکړل شی یا پریښودل شي ،یوه غیرعاقالنه پریکړه که حتی ممکن هم وي.

ثبات پرمختیا ګواښې
دا د پوښتنې وړ ده چې ایا افغان حکومت کولی شي ډیری غیر امنیتي بیارغونې پروګرامونه
مالتړ کړي لکه د روغتیا ،ښوونې ،او اقتصادي پراختیا سیکتورونو کې .د ډیری پروژو لپاره
رامنځته کړی شوي د برخو او سونتوکو اړتیاوې دي چې افغان حکومت یې نشي برابرولی
او تخنیکي مهارتونه چې افغان وزارتونه یې نه لري .لدې کبله ،د متحده ایاالتو جوړ شوي
ښوونځي او روغتیایی ودانۍ ډیری وختونه په کارمندانو نه شي مجهز کیدی .لدې عالوه،
ځینې ودانۍ خرابې شوي؛ نورې یې د دوی نومول شوي اهدافو لپاره ناخوندي ،نامکمل،
یا ناکافي دي.
سیګار تایید کړي چې  ،DODد نړیوالې پراختیا لپاره د متحده ایاالتو اداره (،)USAID
د بهرنیو چارو وزارت ،او د متحده ایاالتو نورو ادارو تل افغان ادارو سره مشوره نده کړې کله
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 ANAممکند دې وړتیا ونلري چې د ګرځنده
ضربتي ځواک وسایط چې ورته ورکړل شوي
وساتي .د پلټنې راپور  14-85-ARوګورئ.
(د زچ روسنفیلډ لخوا د سیګار عکس)

د بیارغونې نوي خبرونه

چې یې پروګرامونه یا پروژې پالنولې یا د ثبات لپاره د دوی مالي او عملیاتي ظرفیت.
د سیګار او نورو ادارو څار لکه څنګه چې د سیګار دې او مخکینیو درې میاشتني راپورونو
د “سیګار څار” او “د نورو ادارو څار” برخو کې شرح شوي ،ډیری مثالونه وړاندې کوي.
د غیرامنیتي بیارغونې پروګرامونو د ثبات څرنګوالي په اړه پوښتنه غږیدو مستحق
ده ځکه چې د ډونر په مرسته د افغانستان درند اتکا د هیواد لپاره لوی خطر له ځانه سره
لري .نړیوال بانک خبرداری ورکوي“ ،د پالن شوي کچو څخه د ډونر د مرستو هرډول کمول
د فقر کمولو ،دندې رامنځته کولو ،او خدمت وړاندې کولو کې به د پروګرامونو له السه
ورکولو پایله ولري 14 ”.په هرصورت ،د افغان ژوند دې او نورو برخو کې وده ،د بلواګرۍ
ضد ستراتیژۍ اصلي برخه ده چې په بدیل توګه د لوی امنیتی ځواک لپاره د افغانستان اړتیا
کمولو هدف لري.

د غیر امنیتي پروژو پیاوړي کول ،لکه د DOD
دې تمویل شوي سړک په څیر ،کولی شي
د افغانستان د  GDPتر  %15پورې لګښت ولري.
ځانګړې پروژه  14-72-SPوګورئ( .د اۤيساف عکس)

ممکن د ډونرانو مالتړ ضعیف شوی وي
په  2011-2010کې د بیارغونې هڅو په څوکه کې ،د نړیوال بانک ټولټال ملکي او امنیتي
اټکل شوی کومک د افغانستان  GDPشاوخوا ته ورته ډیر و ،چې ګټې یې چمتو کولې مګر
په ورته وخت کې یې جانبي عوارض درلودل لکه “فساد ،د تحویلۍ پرې او موازي سیستمونه،
15
د مرستې ضعیف مؤثریت ،او ضعیف حکومت”.
له هغې راهیسې مرسته راټیټه شوې ،مګر نړیواله ټولنه چاچې په  2013کال کې د هیواد
ملي بودیجې له  %60ډیره برخه وپوښله اوس یې هم د هیواد د  GDPتر  %7.7مساوي
“مالي تشه” وپوښله 16.په هرصورت ،د بیارغونې ډیری هڅې “له بودیجې هاخوا” دي چې
د ډونر تمویل شوي پروګرامونه او پروژې وړاندې کوي چې افغان حکومت یې نه کنټرولوي
یا تمویل کوي.
لکه څنګه چې ډونران ژمن دي چې د افغان مرستې ډیری برخه د مستقیم بودیجې له
الرې یا په ساده ډول یې د افغان ترکنټرول الندې پروژو ته ولیږدول شي ،په بودیجې فشار
به ډیر شي IMF .او نړیوال بانک په “محافظانه توګه” اټکل کوي چې د دا ډول ډونر – تحویل
شوي پانګې ذخیرې افغان ساتنه — سړکونه ،ودانۍ ،د منفعت زیربنا ،تجهیزات ،او داسې
نور — به د افغانستان د  GDPتر  %15پورې لګښت ولري 17.په افغان بودیجې د دا ډول
لګښتونو مالتړ کول پرته د ډونر مالتړ څخه به د  GDPد حکومت عوایدو دوه چند برخه اړ
وي ،یوه لویه ننګونه.
افغان حکومت د  2013او  2020کلونو ترمنځ په کلني ډول د پراختیا – مرستې  3.9ملیارد
ډالر اټکل کړی 18.په ډیری نړیوالو کنفرانسونو کې ،متحده ایاالتو او نورو ډونرانو ژمنه کړې
چې تر د  2025پورې د “بدلون لسیزې” په اوږدو کې به مرستې ته دوام ورکړي ،په کوم وخت
کې چې تمه کیږي افغانستان له مالي پلوه خود کفا شي .په بدل کې افغانستان د ډونر نورې
مرستې لپاره د ټوکیو څواړخیز حساب ورکوونې کاري چوکاټ ( )TMAFالندې د یوه شرط په
حیث منل شوي معیار پوره کولو ژمنه کړې.
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په هرصورت ،د  TMAFمعیارونه د کاڼې کرښه نده USAID .سیګار ته پدې ربع کې خبر
ورکړی چې د  TMAFپراساس اړین د “سخت تحویل کیدونکي” پروړاندې د افغان ودې تازه
کول په جنوري  2014کې دریدلي دي .متحده ایاالت او نړیوال شریکان یې د  TMAFراتلونکي
پلي کیدنې لپاره د اهدافو نوې لړۍ رامنځته کوي چې د ټاکنو وروسته نوي حکومت سره به
پرې خبرې وشي .د  USAIDپه وینا ،د دې نوي اهدافو نهایی کولو پروسه به احتماال د
افغانستان په اړه نړیوال کنفرانس کې دوام وکړي چې په ازمایښتي توګه د نومبر لپاره په لندن
19
او پیلي  2015کې پالن شوی.
حتی که افغانستان د کومک اوسني او راتلونکي معیارونه پوره کړي ،نو نړیوال ژمنتیا په
الزم ډول ندي تضمین .د نړیوال بانک او افغان مالیې وزارت لخوا یو ګډ پریزنټیشن یاددښت
کوي چې“ ،تجربه وړاندیز کوي چې د نړیوالو ځواکونو وتل ملکي مرسته راکموي ،د اقتصادي
ودې ،مالي ثبات او خدمت وړاندې کولو په مفهوم 20 ”.په کابل کې میشت د افغانستان د
څیړنې او تحلیل واحد د لویدیز ځواکونو د وتلو وروسته د النورې مرستې کمښت وړاندوینه
کوي — د جانبي عوارضو پشمول “د پانګې وتل ،د پانګوونې لپاره لوړ خطرات ،او د اقتصادي
21
ودې پرمخ وړونکو راپرځیدل لکه بیارغونه ،لوژستیکونه ،او ټرانسپورټیشن”.
په تاریخ ترسیم ،د ستراتیژیک او نړیوالو مطالعو لپاره د مرکز ډاکټر انتوني کورډیسمن
یو لړ سالیډونو ترتیب خپور کړی چې په شکل  1.2کې یې لنډیز وړاندې شوی ،چې په عراق
(منفي  ،)%69کوسو (منفي  ،)%52هایټي (منفي  ،)%43او بوسنیا (منفي  )%60کې د بهرني
22
ځواکونو کمیدو په تعقیب پراختیایی مرسته کې کموالی ښیې.
شکل 1.2
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د پرته له پام اعالمات ،پریکړې او د مرستې مخارج په سیاسي او جیوسیاسي شرایطو کې
د بدلون لپاره حساس دي .د مرستې ژمنې نورې نو د مرستې شرایطو معیارونو پوره کولو
څخه د کاڼي کرښې ندي .لکه څنګه چې د سرتیرو وتل ګړندي کیږي ،په ډونر هیوادونو کې
عامه اند کولی شي قانون جوړونکي د مرستې بیرته پرې کیدو مالحظه کولو ته وهڅوي.
په متحده ایاالتو 23،انګلستان 24،او جرمني 25کې سروی ګانو موندلي چې د افغانستان ماموریت
او په عموم کې د پولو هاخوا مداخلو سره پراخه بی میلي یا د عالقې نه درلودل و .په هر
حالت کې ،د افغان مالي وزارت یو راپور په  2013کې وایی چې “یوازې یو څو ډونران وړ
دي چې تر  2017او لدې هاخوا د مرستو د جریان وړاندوینه وکړي“ ”.نور یې د هغوی کلني
بودیجه ای پروسې متحمل دي او د دې وړ ندي چې په راتلونکي کې د دوی د مرستې د ټاکلو
26
روښانه نښه چمتو کړي”.
ورکړل شوي احتماالت چې افغانستان به د ټوکیو کنفرانس مرستې د شرایطو معیارونو څخه
د ځینې پوره کولو کې پاتې راشي یا ځینې لوی ډونران به د دوی پالنونه اصالح کړي ،یا دواړه،
پوښتنه دا ده چې ایا افغانستان لدې ډیرڅه کولی شي چې د خپل عاید اړتیاوې پوره کړي.

د سیګار  2014یوې پلټنې ډیری ننګونې
موندلي چې د پولو تیریدو څخه د ګمرکاتو عواید
به محدود کړي ،لکه دا یو چې دلته لیدل شوی،
د افغانستان لپاره د عاید یوه پیاوړې سرچینه.
د پلټنې راپور  14-47-ARوګورئ( .د مارتین ویلسن
لخوا د سیګار عکس)

ولې د افغانستان کورني عوایدو
راټولول دومره ټیټ دي؟
 IMFپدې وروستیو کې په نښه کړي چې “افغانستان د نړۍ ترټولو ټیټ داخلي عاید راټولولو
څخه یو دی ،په  13-2006کې د  GDPشاوخوا  9سلنې اوسط سره چې د ټیټ عاید هیوادونو
شاوخوا  21سره پرتله شوی ”.په دالیلو کې یې چې  IMFویلي“ ،د پیل یو خورا ټیټ ټکی ،ټیټ
27
اجابت ،نوي مالیو سره مخالفت ،او د مالیو محدود شوې لړۍ” شامل دي.
د افغانستان د مالي هڅې ټیټه کچه یوه ستونزه ده .د اسیا پراختیایی بانک په وینا ،په
اسیا کې د پرمختیا په حال کې هیوادونو اوسط حکومتي عواید په وروستي کلونو کې د GDP
نسبت  %17.8و د افغانستان د مالي هڅې تقریبا دوه برابره 28.د لندن د اقتصاد ښوونځي
اقتصاد پوهه اعتشام احمد پدې کال کې د پرمختګ په حال کې “ 24هیوادونو ګروپ” ته یوه
پاڼه وړاندې کړې چې پکې وایی هغه هیوادونه چې د  GDPله  %10څخه ټیټ عواید راټولوي
“به د زیربنا یا د برخو لپاره یې د لږترلږه عامه پانګوونې ته ممکن ناکافي سرچینې ولري،
29
پشمول د ښوونې او  ،R&Dپه بیله بیا د عملیاتو او ساتنې لپاره”.
بې له شکه افغانستان په نړۍ کې یو له ترټولو غریب هیواد په حیث د ټیټ پیلي ټکي
څخه پرمخ ځي .مګر مالي هڅه د تناسب مسله ده ،نه مطلقات .تر  2012پورې CIA ،اټکل
کړي و چې افغانستان  GDPته د مالیو او نورو عوایدو 207ام ټیټ نسبت درلود .د نړۍ
د  2013اوسط  %30.3و؛ د متحده ایاالتو فدرالي مالیه GDP/نسبت ،د ټولنیز امنیت
30
او ورته مالیو په حساب کولو سره %22 ،و.
مالیات د افغانستان په څیر هیواد کې یوه روښانه ننګونه ده ،د یوه قوي مرکزي حکومت
د سنت نه شتون سره ،په لویه کچه کلیوال کاري ځواک ،لوی غیررسمي اقتصاد ،او د محدود
ظرفیت لرونکي وزارتونه .بیاهم ،د  GDPویل شوی کوچنۍ سهم د افغان کورني عوایدو
لپاره ممکن پوښتنې راوالړې کړي چې ایا د هیواد مالي هڅه په کافي توګه قوي ده ،او نورې
“تشې ”،چې  IMFایښي ،له اوسني مالیاتي قوانینو څخه نومول شوې ګټې ته پرې کیږي.
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د ګردیز روغتون ،چې دلته د جوړیدو په حال کې ښودل شوی ،د کاروونې او ساتنې کلنی لګښت
یې د افغان حکومت لخوا ټینګښت ته ډیر لوړ دی .د تفتیش راپور  14-6-IPاو د پلټنې راپور  13-9وګورئ.
(د سیګار عکس د لیز پیډرسن په واسطه)

لکه څنګه چې  DODکانګریس ته راپور ورکړی“ ،فساد ،د پروګرام غیرمؤثر نظارت کول،
په ټولو کچو کې د بودیجې کمښت ،د عاید رامنځته کولو ناتواني ،او د عامه مالي مدیریت
محدود ظرفیت د ]افغان[ ملي حکومت لپاره مداوم اپت دي 31 ”.د دې کریډیټ ته ،د افغان
مالیې وزارت ویب پاڼه پیژني چې دا ستونزې شتون لري“ :د مهارت کچې ټیټې دي .د مالیی
چارواکو سیسټمیک فساد د مالیې راتلونکي ټولولو لپاره یو جدي ګواښ دی ....د مالیو اداره
کولو لپاره میتودونه ،سیسټمونه او کاري طریقې ناکافي دي او د مدرن ماليی اداره کولو
32
طریقې نه منعکس کوي ....د مالي قوانینو اجابت ټیټ دی”.
د افغانستان اقتصادي او نهادي ضعفونه هم د منځنۍ او اوږدې مودې لپاره ستونزې پرمخ
ږدي .دا د حکومت هغه لرې لیدونه په شا تنبوي چې له مخې یې تر  2016پورې د GDP
 %15او  2025پورې  %19کورني عواید د تولید ډیرولو د  TMAFاهدافو پوره کول دي.
نړیوال بانک وایی“ ،په عاید کې اوسنی کمښت نه یوازې اوږدمهاله مالي ثبات ته خطر دی
بلکه د  TMAFد اهدافو السته راوړو ته هم خطر پرمخ ږدي 33 ”.د  TMAFاهدافو السته
راوړو کې ناکامیدل کولی شي ډونر د مرستې پرې کولو ته منحرف کړي ،چې نور هم د مالي
ثبات ستونزه ژوره کوي.
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څه باید وشي؟
که چیرې افغانستان ونشي کولی نور د ایتالف پرسونل شتون څخه اقتصادي انګیزه باندې تکیه
وکړي او نشي کولی وګڼي چې د ډونر مرسته به مناسب وي چې خپلې اړتیاوې ترې تمویل
کړي او د بې له بودیجې ډیری پروژې واخلي ،نو څه کولی شي؟ د افغانستان لپاره د IMF
د ماموریت مشر په می  2014کې واضح کړل چې د عوایدو ډیرولو لپاره د حکومت ستراتیژي
34
څلور ستنې لري:
• د مالیې پرمختللی اجابت
• د ورډیرشوي ارزښت مالیه ( )VATپلي کول
• د افغان کان کیندنې سیکتور ته وده ورکول
• د  VATبرسیره نوي مالیو تحمیل کول
د مالیه پرمختللي کول یو وړ مقصد دی ،مګر دا ډول هڅې به وخت ونیسي ،او دا چې
د مالیه اوسني افغان قوانین دا د  GDPله  %10نه ټیټ راوړي ،چې شاید یوازې په حاشیه ای
ډول مالیي وزارت ته جریانات ډیر کړي.
افغانان د عاید رامنځته کولو لپاره په کان کیندنه پورې لوی امیدونه تړي ،ځکه چې دلته
ډیری لږ ښه بدیلونه ورته شتون لري .لکه څنګه چې نړیوال بانک افغانستان مشاهده کوي،
“د ښوونې کچې خورا ټیټې دي او د تولید سیکتور ال د رامنځته کیدو په حال کې دی
(د اندازې او ظرفیت له پلوه) ترڅو د ګام په ګام جوړښتي بدلون کالسیک بیلګې تمه وشي
په کوم کې چې طبیعي سرچینې پورې تړلی اقتصاد د واکنده تولید او خدماتو په واسطه متنوع
35
او تولیدي اقتصاد ته اوړي”.
د کان کیندنې نوي قانون وضع کول د  TMAFله کلیدي معیارونو څخه یو دی چې کولی
شي افغانستان ته د نړیوال کومک راتلونکې کچې اغیزمنې کړي .افغان پارلمان پدې وروستیو
کې د کان کیندنې نوی قانون تصویب کړ ،خو وضع شوی ندی .په هرصورت ،لکه څنګه چې دا
مهال لیکل شوی دی ،د نوموړي قانون توضیحات ممکن اوس هم پانګوونه وتروي او د نړیوال
سوداګرۍ سازمان ( )WTOمعیارونه پوره نکړي — یو بل لوی مشکل ځکه چې  WTOته
36
رسیدنه هم د افغانستان لپاره د  TMAFیو معیار دی.
حتی که نوی قانون پرځای وی ،داسې بریښي چې د راتلونکي کلونو لپاره د کان کیندنې
سیکتور ډیر لږ احتمال لري چې باثبات عواید رامنځته کړي .د کان کیندنې څخه د نړیوال
37
بانک طرح شوي حکومتي عواید “په پیلي  2020کې د  GDPتر  %4-2رسیدلی شي”.
په هرصورت که دا طرح عملي شي دا به بیا هم د افغانستان اوسنی یا راتلونکی د مستقیم
بودیجې تشه ډکه نکړي.
د صادراتو نور امکانات لږ ژمن دی .په واقعیت کې د افغانستان صادرات د متحده ایاالتو
د نظامي راتګ څخه مخکې په  2001کې د  837ملیون ډالر لوړوالي څخه په  2013کې
 414.5ملیون ډالرو ته راټیټ شوی ،نو د عاید احتمال یې هم لږ دی .اساسي صادرات یې
غالۍ او قالینې ،وچې میوې ،او طبي بوټي دي CIA 38.دې لیست کې اپیوم او قیمتي ډبرې
هم شامل کړي 39.مګر اپیوم او ورته توکي د قانوني اقتصاد برخه ندي ،او قیمتي ډبرې په
اسانۍ سره قاچاق کیږي ،نو حکومتي عاید کې د دې توکو برخه محدوده ده.
د  IMFثبات لوړولو لیست کې د حکومتي عوایدو رامنځته کولو لپاره د لنډمهال لیدونو
غوره توکي د ورډیرشوي ارزښت مالیه ،یا  VATدی.
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یو  VATڅه کوي؟
 ،VATد متحده ایاالتو څخه بهر د مالیاتو یو عام شکل ،په لویه کچه د پلور مالیاتو په څیر
کار کوي ،چې د مالیه شوي توکي یا خدمت پیرودونکي باندې وي .دا د پلور مالیاتو څخه
پدې کې توپیر کوي چې د تولید په هره مرحله کې پرې مالیه وضع کیږي.
د مثال په توګه ،لکه څنګه چې په شکل  1.3کې ښودل شوي ،د تختو یو شرکت VAT
د فرنیچر جوړونکي ته په خپل پلور کې وضع کوي ،چې دا بیا  VATد فرنیچر پلورنځي باندې
وضع کوي ،چې دا بیا په نهایی مصرف کونکي دغه  VATوضع کوي .هرپلورونکی په پروسه
کې خپل د  VATرسید حکومت ته ارجاع کوي — منفي هغه  VATچې د په خپل پیرود
ورکړی .پدې الره کې ،حکومت یوازې اقتصادي “ورډیر شوی” ارزښت د دې سوداګرۍ
40
پروسې په هره مرحله کې مالیه کوي.
د مالیې وړ لیږدونو لړۍ  VATته لږترلږه د سنتي پلور مالیې باندې د حکومتي لید پلوه،
ګټور وي :دا په هره مرحله کې د لیږد یو ثبت رامنځته کوي ،چې دا د هغه خلکو لپاره
ستونزمن کوي چې مالیاتو څخه سرغړوي.
په افغانستان کې د  VATرامنځته کول به نه یوازې د مالیه پالیسي کې لوی بدلون لپاره مهم
وي ،بلکه د لوی مقدار عاید قوي رامنځته کونکي په حیث VAT :د اروپایی ټولنې غړي هیوادونو
41
نږدې دریمه برخه عواید جوړوي ،او د اروپای ټولنې یوازینی ترټولو لوی عایداتي سرچینه ده.
افغان پارلمان د  IMFسره ،څوک چې د افغانستان لپاره د غزول شوي کریډیټ اسانتیا
ساتي ،په  2014کې د  VATقانون معرفي کولو کې موافق دی 42.د افغان پارلمان دواړه جرګو
پدې پسرلي کې د  VATمسؤده تصویب کړه ،مګر په نهایی راپور کې یوه ګډه مسؤده د ګډ
کمیسون ناستې ته په تمه ده چې توپیرونه یې سره جوړکړی شي IMF 43.راپور ورکوي
چې نوموړې مسؤده د مخالفت سره مخ ده ،د نهایی تصویب نیټه یې معلوم نده ،او پلي
44
کول یې کیدی شي د تصویب څخه یو کال وروسته پورې وخت ونیسي.
شکل 1.3

ﺩ ﺍﺭﺯښﺖ ﻭﺭﺍﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮﻱ ﻣﺎﻟﻴﻪ څﻨګﻪ ﮐﺎﺭ ﮐﻮﻱ

ﺧﺎﻡ ﻣﻮﺍﺩ ﻓﺮﻧﻴﭽﺮ ﺟﻮړﻭﻧﮑﻮ
ﺑﺎﻧﺪې ﭘﻪ VAT $5+$50
ﭘﻠﻮﺭﻝ ﺷﻮﻱ

ﺩ ﻓﺮﻧﻴﭽﺮ
ﺟﻮړﻭﻧﮑﯽ

ﻣﻴﺰ ﭘﺮﭼﻮﻥ ﭘﻠﻮﺭﻭﻧﮑﻲ ﺑﺎﻧﺪې
ﭘﻪ VAT $12+$120
ﭘﻠﻮﺭﻝ ﺷﻮی

 $7ﺍﺭﺟﺎﻉ ﮐړﻱ

) $5 - VAT $12ﮐﺮﯾډﯾټ(

ﺩ ﻟﺮګﻮ ﺍﻭ
ﺗﺨﺘﻮ ﺷﺮﮐﺖ

 $5ﺍﺭﺟﺎﻉ ﮐړﻱ

ﺩ ﺣﮑﻮﻣﺖ
ټﻮﻟټﺎﻝ ﻋﺎﯾﺪ

ﻧﻬﺎی ﻣﺼﺮﻑ
ﮐﻮﻧﮑﯽ

 $3ﺍﺭﺟﺎﻉ ﺷﻮﻱ

) $12 - VAT $15ﮐﺮﯾډﯾټ(

ﭘﺮﭼﻮﻥ
ﭘﻠﻮﺭﻭﻧﮑﯽ

ﻣﺼﺮﻑ ﮐﻮﻧﮑﻲ ﺗﻪ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺩ VAT $15+$150
ﭘﻪ ﺍﺭﺯښﺖ ﻭﭘﻠﻮﺭﻝ ﺷﻮ

ﯾﺎﺩﺩښﺖ VAT %10 :ﺩ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺍﻫﺪﺍﻓﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﭘﻪ ﻏﺎړﻩ ﺍﺧﻠﻲ.
ﺳﺮﭼﻴﻨﻪ :ﺩ  GAOﺷﻬﺎﺩﺕ  ،GAO-11-867Tﺍﺭﺯښﺖ ﻭﺭﺍﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮی ﻣﺎﻟﻴﻪ :ﺩ ﻣﺘﺤﺪﻩ ﺍﯾﺎﻻﺗﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺩﺭﺳﻮﻧﻪ ﺩ ﻧﻮﺭﻭ ﻫﻴﻮﺍﺩﻭﻧﻮ ﻟﻪ ﺗﺠﺮﺑﻮ څﺨﻪ ،
 ،7/26/2011ﻣﺦ .3
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په هرصورت ،که چیرې افغانستان د  VATپه رامنځته کولو کې بریالی کیږي ،بیالبیل
دامونه کولی شي چې د کابل عوایدو په ټیټ سهم پایله شي له هغه څه چې طرح شوي.

آیا  VATکولی شي افغان مالي ثبات تقویت کړي؟
افغان مالیه وزارت د  VATلپاره لوړې تمې لري .د دې د لومړۍ ربع اخرنی راپور د VAT
مالیه کمپیوټري ماډل پایلې وړاندې کړي“ :د قیمت په کلي کچه د جزیی ډیروالي له امله به
45
ټولټال د عاید ټولولو کې  %23او خالص داخلي تولید کې تر  %1.3ډیروالی راشي”.
دا په حقیقت کې د کابل عایداتو د پام وړ تقویت وي ،په هرحال خپلې اوسنۍ بودیجه کې
د مالي تشې ډکولو لپاره که حتی دا د کان کیندنې عاید – تمې سره هم یوکړی شي ،نو کافي
به نه وي .په هرصورت هغه نور هیوادونه چې  VATتجربه کوي ،ډیری دالیل رابرسیره کوي،
چې ولې به ریښتونې پروسه د حکومت امید او کمپیوټري ماډل طرحې څخه ټیټه وي.
اروپای کمیسون په نښه کوي چې غړي هیوادونه د  VATعواید راټولوي “له تیوریکي
پلوه ټاکل شوي عاید څخه ډیر ټیټ” د پراخه معافیتونو ،د نرخونو هدف شوی کموالي
له امله ،او “په مالیه ټولونې کې لوی تشه” (مثال درغلي او له مالیه ورکولو ډډه) 46.بی له شکه
چې افغان حکومت کولی شي د معافیتونو په ورکولو د  VATضعیف کولو او پیچلي کولو
انتخاب ونکړي ،مګر دا انتخاب کولی شي د هلې ځلې د نهادونو ازارولو سره ولري ،پشمول
د قطعی شویو ګټو.
اجابت یې ننګونه کیدی شي .په متحده ایاالتو کې ،د حکومت حساب ورکوونې دفتر
( )GAOکانګریس ته وویل چې د  VATپه ستونزو کې نادرست سوداګري شاملیدی شي چې
 VATراټول او بیا ورک شي ،هغه شرکتونه چې د  VATارجاع کولو څخه مخکې ناکامیږي،
هغه سوداګر چې د  VATله لګښت څخه خالص نقدي قیمت او پلور لږ راپور کوي ،هغه
خلک چې د  VATجعلي رسیدونه رامنځته کوي ترڅو یې بیرته السته راوړي ،او سوداګر
47
چې د ټیټ  VATورکولو لپاره رده بندي غلط راپور کوي.
د اروپای اتحادیې غړي د  VATاداره کولو کې اوږدې تجربې درلودو سره بیا هم د دې په
راټولولو کې ستونزې لري 48.دوی یوازې ندي .د پرمختګ په حال کې هیوادونه لکه هند ،بنګله
دیش ،ازبکستان ،او نیپال څوک چې  VATکاروي د ال لوی ننګونو سره مخ دي .بنګله دیش
هلې ځلې کړي چې د خپل اقتصاد لوی غیر رسمي سیکتور باندې مالیه وضع کړي 49.پاکستان
د معافیت له حده ډیرې ستونزې لري او د جعلي رسیدونو لخوا مالتړ کیدونکي غوښتنې
بیاورکوي 50.افغانستان چیرې چې ،بریښنا،کمپیوټرې او سواد النور هم په ټیته کچه دي،
به د دې اجابت په پلي کولو کې الډیر مشکل ولري.
د نړیوالې پراختیا لپاره د انګلستان اداره ( )DFIDد نږدې  £20ملیون پاونډ په ارزښت
مالیه اداره کولو پروژې یوې برخې په حیث د  VATلپاره د افغانستان چمتو کیدو سره
کومک کاوه .د دې د پروژې خورا اخرني کلنۍ بیاکتنه کې DFID ،وایی “به د نوي عاید
جریان معرفي کول وړاندې کړي مګر ممکن د درغلۍ نوي خطرات هم معرفي کړي”،
او د “کاروونې ،اجابت او مخابراتو په برخه کې یوشمیر د پام وړ ننګونې” وړاندوینه کوي
51
چې که افغانستان  VATپلي کړي.
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نو بیا ،لرې لید څه دی؟
د افغانستان مالي ثبات د بیالبیل الملونو اغیزمن کیدی شي پشمول د اقتصادي ودې ،قانوني او
تنظیمي کاري چوکاټ ،د بلواګرۍ موده او اغیز ،د بهرني ډونرانو لخوا د مرستې پریکړې ،وزارتونو
ظرفیت ،د غیرقانوني اقتصاد پروړاندې پرمختګ ،او د مالیاتي قوانینو سره د ښاریانو اجابت.
په هرصورت د دې الملونو ترپایه شتون ،اجماع یا کلي نظر چې د  DFIDنتیجه ګیري کې
دی “افغانستان د مالي ثبات السته راوړو څخه ډیری کلونه لرې دی”  52او د  IMFاند دا دی
53
چې مالي ثبات “اضافي اصالحاتو ته اړتیا لري او ممکن له یوې لسیزې ډیر وخت ونیسي”.
بدبختانه ،وخت او د ډونر معیارونه پر افغانستان فشار راوړي DOD .راپور ورکوي چې
په “ 2021پورې تمه کیږي کورني عواید یوازې د طرح شوي مخارجو  35سلنه وپوښي .د عایدو
کمښت به افغانستان د هغه عامه خدماتو وړاندې کولو په برخه کې انتخاب کولو کې مشکل
رامنځته کړي چې دا یې وړاندې کوي ،د امنیت ،روغتیا او ښوونې خدمات ،زیربنا پروژې او
ساتنو لپاره د لګښتونو بیالنس کول 54 ”.شدید کمول یا په ناسمه د کمولو ډیرولو بیالنس کولی
شي د اقتصادي ودې ،حکومت مشروعیت ،او د بلواګرۍ ضد هڅو لپاره ناخوښې پایلې ولري.
د افغانستان اوسني اقتصادي او سیاسي فشارونو ،مالي ننګونو ،او د ډونر راتلونکې مرستې
د سکوپ او مدت په اړه بې اطمیناني په مالحظه کولو سره ،د امریکا قانون جوړونکي او
پالیسي جوړونکي ممکن وغواړي چې د مناسب ګامونو اخیستل مالحظه کړي ترڅو شریک
نهادونه لکه د بهرنیو چارو وزارت ،DOD ،او  USAIDډاډمن شي:
• له نږدې د نورو ډونرانو سره ښکیل شي چې د همغږي شوي هڅې اهمیت باندې تاکید او
د مرستو جریان کې د لوی یا جدي بدلونونو مخه ونیسي
• د پیسو مینځلو ،فساد ،ګمرکي عوایدو انحراف ،او نورو “تشو” مخنیوي لپاره هڅو کې
د افغان حکومت مالتړ ډیر کړي
• د افغان اقتصادي پرمختیا ارتقا لپاره د مشورتي خدماتو ډیرول ترڅو هغه مالي سستي
لرې چې د نړیوال شتون کمښت په واسطه رامنځته شوې
• د افغانستان هڅو چې خپل ضعیف سوداګریز چاپیریال ته پرمختګ ورکولو لپاره
55
ګامونه واخلي
• افغان وزارتونو ته د سناریو ماډل کولو ،پروګرام لومړیتوب ،او د تریاج تخنیکونو باندې
د تخنیکي مشورې ورکول ترڅو په کمښتونو له پوهې سره او سیستماتیک پریکړې کولو
کې دوی ته مرستندویه وي که چیرې کورني عاید او د ډونر مرستې د پالن شوي مخارجو
پوښلو لپاره په مزمن ډول راولویږي
لدې ګامونو یو یې هم د کانګریس لخوا نوی لوی تخصیصاتو ته اړتیا نلري .مګر دوی
کولی شي چې د پام وړ سهم ورکړي که دوی د راتلونکي افغان حکومت عوایدو راپورته
کولو سره مرسته کوي ،د هغه ګامونو سره د خپل مالیه اساس پراخول ترڅو لوړ شخصي
عاید او سوداګریزې ګټې په خوځښت کړي .د افغان زیربنا پانګوونې او عامه خدماتو لپاره
د پیاوړي سهم جریان ډیرول — او د مرستې کمښت څرنګوالي په صورت کې د ښې پریکړې
کولو ظرفیت رامنځته کول — به د اوږدمهاله بیارغونې هڅې السته راوړنو خوندي کولو
لپاره مهم اعانې وي.

د امریکا متحده ایاالتو کانګریس ته راپور

I

د جوالی 2014 ،30

13

ولسمشر کرزي او فغان قانون جوړونکوهلې
ځلې کړي چې د ډونرانو مرستې معیارونه پوره
کړې پداسې حال کې چې د کورني عوایدو
د لوړوالي په لټه کې دي( .د اروپا آزاده راډیو/
د آزادۍ راډیو عکس)

“د [افغانستان څخه] ،د متحده ایاالتو او ایتالف
ځواکونو د وتلو سره سره دلته زموږ دنده له پای
ته رسیدو خورا لرې ده .په پایپ الین کې چې
تراوسه مصرف شوي ندي ولې نږدې  18ملیارد ډالر
ورته مختص شوي ،او د راتلونکو کلونو لپاره په
کلني ډول شاید نور له  6څخه تر  10ملیارد ډالر
ژمنه شوي ،نو پدې سره د افغانستان بیارغونه اوس
هم باید د متحده ایاالتو مالیه ورکونکو او پالیسي
جوړونکو پورې اړوند وي”.
— ځانګړی عمومي مفتش جان اف .ساپکو

سرچینه :د منځني ختیځ او شمالي افریقا فرعي کمیټې ،بهرنیو چارو کمیټې پروړاندې شهادت ،د  2014کال د جون .10

2

سیګار
نظارت
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د څارنې په برخه کې د سیګار فعالیتونه

د سیګار نظارت منځپانګې
سیګار د  USAIDاو بهرنیو چارو وزارت
بیارغنیزو هڅو نظارت باندې تصدیق کوي
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33
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40

تحقیقات

49

پدې ربع کې د سیګار نور څارنیز فعالیتونه

59

د سیګار بودیجه

63

د سیګار کارکوونکي

63

تصویر په تیره پاڼه کې
کوره (تنرونه) د شین ډنډ هوای ډګر کې د سرخالص سوزونکو اړخ
ته بی کاره پراته دي .د تفتیش راپور  14-81-IPوګورئ( .د جان دیتنګر
لخوا د سیګار تصویر)
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ځانګړى عمومي مفتش

I

د افغانستان بيارغونه

د څارنې په برخه کې د سیګار فعالیتونه

ورکړ شوې رسمي ویناوې
■

بیانیه  :14-65-TYپه افغانستان کې
د  USAIDاو بهرنیو چارو وزارت
بیارغونیزو هڅو څار.

■

د پلټنې خبرتیا لیک
■

د سیګار څارونکي فعالیتونه

د امریکا متحده ایاالتو کانګریس ته راپور

I

■

د کړنې بشپړې شوې پلټنې

پدې ربع کې سیګار  30پلټنې ،تفتیشونه ،د خبرتیا لیکونه او نور راپورونه خپاره کړل چې
د  18.2ملیارد ډالرو په ارزښت پروګرامونه یې وڅارل.
د فعالیت یوه پلټنه مشخص کوي چې د بهرنیو چارو وزارت د سیګار د پلټنې نږدې
 %75وړاندیزونه په وخت سره او بریالۍ طریقه پلي کړي ،چې د افغان بیارغونې
فنډونو د درغلۍ ،ضیاع او اختالص خطر کموي .د فعالیت دوهمې پلټنې موندلي چې
د افغان ملي امنیتي ځواکونو ( )ANSFضعیف ریکارډ ساتنې د دفاع وزارت ()DOD
د وسلو نظارت وړتیا محدوده کړې وروسته له هغې چې  ANSFته ورکړل شي .د
فعالیت بلې پلټنې موندلي چې ممکن افغان ملي اردو ( )ANAد ګرځنده ضربتي ځواک
وسایطو ( )MSFVد ساتنې وړتیا ونلري چې ورته ورکړل شوي ،او دا چې د امنیت
محدود مالتړ د  DODقراردادي له محافظت او روزنې وړاندې کولو مخه ونیوله چې
پروګرام برخې په حیث ورکړه ورته شوې وه .پدې ربع کې ،د سیګار مالي پلټنې د
داخلي کنټرول عیبونو او ناجابتي مسلو د پایلې په حیث  2.5ملیون ډالر تر پوښتنې
الندې لګښتونه پیژندلي .ترنن نیټې پورې د سیګار مالي پلټنو له  78ملیون ډالرو څخه
ډیر ترپوښتنې الندې لګښت کې پیژندلي او  190,000ډالر په غیرلیږدول شوي ګټه کې
په وده شوي فدرال بسپنو.
یوه تفتیش د سیګار د تفتیش خبرتیا یو لیک تعقیب کړ چې په تیرې ربع کې د بغالن
محبس ودانولو په اړه لیکلی و ،او په نښه کړي یې دي چې د  11.3ملیون ډالرو په
ارزښت ودانۍ د جدي تخریب له امله پراخه ترمیمي کړنو ته اړتیا لري .دوهم تفتیش
و موندل چې د متحده ایاالتو ځواکونو – افغانستان ( )USFOR-Aلخوا کارول شوي
کورې به شین ډنډ هوای ډګر کې جوړې او په سمه توګه ولیږدول شوې ،مګر میخانیکي
مسایل د دې المل شو چې دغه کورې په خورا ټیټ ظرفیت کار وکړي ،چې دا د
سرخالصې هوا ژورو سوزونکو المل شو .دریم تفتیش ټاکلي چې په ګریشک کې د سړې
او وچې خونې ودانۍ کیفیت ښه بریښي ،خو دا چې نوموړې ودانۍ ترنن نیټې نده
کارول شوې.
د سیګار د ځانګړي پروژو دفتر د  ANAودانیو کې کارول شوي د سپری فوم
انسولیشن سیستمونو د خونديتوب یوه بیاکتنه خپره کړه .ځانګړي پروژو ډیری لیکونه
د لیږد ګډ امنیتي قومانده – افغانستان ( ،USFOR-A ،)CSTC-Aنړیواله هوساینه
او پراختیا ( ،)IRDد نړیوالې پراختیا لپاره د متحده ایاالتو اداره ( ،)USAIDد متحده
ایاالتو نیوي (بحري) ،د افغانستان بیارغونه کې دخیل ډیری اجرایوي وزارتونو او ادارو،
د مسلکي خدماتو شورا ،د دفاع قراردادیانو ،د متحده ایاالتو د ګرهنې وزارت (،)USDA
او  DODته هم لیکلي .د پوښتنې دا مکتوبونه په پراخه اندازه موضوعات پوښي،
پشمول د ډاډمن نړونونو ،ګرځنده پیسې ،سویابین پروګرام ،ردشوي قراردادونه،
د میاشت 2014 ،30

د پلټنې خبرتیا لیک :14-80-AL
د افغان هوایی ځواک  C-130الوتکه
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پلټنه  :14-83-ARد بهرنیو چارو وزارت
ته د سیګار د وړاندیزونو دریز
پلټنه  :14-84-ARد افغان ملي امنیتي
ځواکونو د وسلو حساب ورکوونه
پلټنه  :14-85-ARافغان ګرځنده ضربتي
ځواک وسایط

■

■

■

■

■

■

بشپړې شوې مالي پلټنې
مالي پلټنه  :14-74-FAد پراختیا
الټرناټیوز شرکت په واسطه پیښ
شوي لګښت پلټنه
مالي پلټنه  :14-75-FAد شیمونیک
انټرنیشنل په واسطه پیښ شوي
لګښت پلټنه
مالي پلټنه  :14-76-FAد تیترا ټیک DPK
په واسطه پیښ شوي لګښت پلټنه

■

■

■

■

■

■

بشپړ شوي تفتیشونه
تفتیش  :14-62-IPد بغالن محبس:
د  11.3ملیون ډالرو په ارزښت ودانۍ
سخت تخریب شوی حالت پراخه
ترمیمي عمل ته اړتیا لري
تفتیش  :14-81-IPد شین ډنډ هوایی
ډګر :په سرخالصي ژور ځاینو کې د
سوزولو کار د دفاع وزارت مقرراتو څخه
سرغړونه ده
تفتیش  :14-82-IPد ګرشک سړه او وچه
ذخیره ای خونه :داسې بریښي چې د
ودانولو کیفیت یې ښه وي ،مګر نوموړې
ودانۍ تر نن نیټې پورې نده کارول شوې

■

■

■

■

■

■

د ځانګړې پروژې بشپړ
شوي محصوالت
ځانګړې پروژه  :14-54-SPد پوښتنې
مکتوب :د  ANPګزمې وسایط (کښتۍ)
ځانګړې پروژه  :14-55-SPد پوښتنې
مکتوب :د نړیوالې هوساینې او پراختیا
د محرمیت تړون
ځانګړې پروژه  :14-56-SPد خبرداری
لیک :د  IRDمحرمیت تړون په اړه
 USAIDته خبرداری ورکول

■

■

■

■

■

■

په راتلونکې پاڼه کې دوام لري

د څارنې په برخه کې د سیګار فعالیتونه

د ځانګړي پروژې بشپړ شوي
محصوالت (دوام لري)
ځانګړې پروژه  :14-57-SPد پوښتنې
مکتوب :د  LOTFA UNDPڅار
ځانګړې پروژه  :14-58-SPد پوښتنې
مکتوب :د مسلکي خدماتو شورا
ځانګړې پروژه  :14-60-SPد پوښتنې
مکتوب :د  IRDد حقایقو راسپړلو
محافظت ځواب
ځانګړې پروژه  :14-61-SPد معلوماتو
مکتوب :د  ANPد ګرځنده پیسو پیلوټ
پروګرام ځواب
ځانګړې پروژه  :14-63-SPد پوښتنې
مکتوب :د  SBIRمطالعه
ځانګړې پروژه  :14-64-SPد پوښتنې
مکتوب :د  USAIDتمویل شوي
سړکونو ساتنه
ځانګړې پروژه  :14-66-SPد پوښتنې
مکتوب :د  ANPګزمې کښتیو پوښتنې
ته د  CSTC-Aځواب
ځانګړې پروژه  :14-67-SPد پوښتنې
مکتوب :د  ANPګزمې کښتیو ځای
په ځای کول
ځانګړې پروژه  :14-68-SPد پوښتنې
مکتوب :د کندهار د پلین حل
ځانګړې پروژه  :14-69-SPد پوښتنې
مکتوب :د سویابین پوښتنې ته د
 USDAځواب
ځانګړې پروژه  :14-70-SPد پوښتنې
مکتوب :د افغان کار لپاره د دریم هیواد
اتباع په کارګمارنې قرارداد
ځانګړې پروژه  :14-71-SPد پوښتنې
مکتوب :د بیارغونې پروګرام معلوماتو
لپاره غوښتنه
ځانګړې پروژه  :14-72-SPد پوښتنې
مکتوب :د  DODتمویل شوي
سړکونو ساتنه
ځانګړې پروژه  :14-73-SPد پوښتنې
مکتوب :د  USAIDردشوي قراردادونه
ځانګړې پروژه  :14-77-SPبیاکتنه:
د  ANAودانیو کې د سپری فوم
انسولیشن خوندیتوب
ځانګړې پروژه  :14-78-SPد پوښتنې
مکتوب :د افغان کار لپاره د دریم هیواد
اتباع په کارګمارنې قرارداد

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

په ودانۍ کارول شوي سپری فوم خوندیوتوب ،د افغانستان لپاره د قانون او نظم
وجهی صندوق ( )LOTFAچې د افغان ملي پولیسو ( )ANPمعاشاتو ورکولو لپاره
کارول شوی ،د  ANPګزمې وسایط ،د قراردادي پیژندل شوي غوره کړنې ،د حقایقو
راسپړلو محافظتونه ،د کوچنۍ سوداګرۍ یو تړون چې د بیارغونې پریکړې کولو سره
مرستې لپاره ګارل شوی ،د افغان سړکونو ساتنه ،د کندهار د بریښنا تولید پالنونه،
د متحده ایاالتو ورته ادارو په واسطه بیارغونې تمویل باندې د معلوماتو لپاره غوښتنه،
او د انساني قاچاق تورونو په اړه پوښتنه.
د راپور ورکوونې دورې په جریان کې ،جرمي جریمې ،جبرانونه ،جریمې ،مدني
استوګنې ،او او د سیګار روان تحقیق څخه متحده ایاالتو ته سپمول شوي پیسو مقدار
شاوخوا  3ملیون ډالر و .د سیګار تحقیقونو په متحده ایاالتو کې د دوه نیونو ،درې جنایی
معلوماتو ،درې مدافع موافقو ،او دوه محکومیتونو پایلې هم درلودې .په افغانستان کې،
یو تورن نیول شوی ،درې افغانان د نظامي ودانیو ته ننوتلو څخه منع کړی شوي ،او د
حکومت دوه قراردادیانو سره قراردادونه فسخه شوي .د سیګار تعلیق او مخنیوی پروګرام
 16افراد او  39شرکتونه د تورونو پر بنسټ د تعلیق یا مخنیوي لپاره راجع کړي دي.
تورونه دا دي چې دوی د  180ملیون ډالرو په ارزښت قراردادونو پراساس فعالیت کولو
کې پاتې راغلي یا درغلي یې کړې.

سیګار د  USAIDاو بهرنیو چارو وزارت بیارغنیزو
هڅو نظارت باندې تصدیق کوي
ځانګړی عمومي پلټونکی جان ایف .ساپکو له  GAOڅخه د چارلس مایکل جانسن جی آر.
سره یوځای د  2014د جون په  10د پارلمان د مځني ختیځ او شمالي افریقا فرعي کمیټې
او د بهرنیو چارو کمیټې پروړاندې په افغانستان کې د  USAIDاو بهرنیو چارو وزارت
بیارغونیزو هڅو باندې وینا کوي .تر دې نیټې پورې د افغان بیارغونې لپاره مختص شوي
شاوخوا  103.17ملیارد ډالرو څخه 17.53 ،ملیارد ډالر د  USAIDته او  4.42ملیارد ډالر
د بهرنیو چارو وزارت ته ټاکل شوي .د  2014د مارچ تر  31پورې د متحده ایاالتو په واسطه
بیارغونې بسپنو کې مصرف ته پاتې مختص شوي  18ملیارد ډالرو کې هم نږدې  7ملیارد ډالر
د بهرنیو چارو وزارت او  USAIDله الرې دي.
سوپکو فرعي کیمټې ته وویل چې په افغانستان کې د څار کم شوی السرسي د بیارغونې
بسپنې خطر کې اچوي .سیګار اټکل کوي چې د  2014دسمبر پورې به د هیواد له  %20څخه
لږه برخه د متحده ایاالتو د څار ملکي پرسونل ته د السرسي وړ وي ،له  2009راپدیخوا د
 %50څخه ډیر کموالی .دا حیاتي کار دی چې ترنن نیټې پورې د متحده ایاالتو لخوا شوي
تاریخي پانګوونې او نور په ملیاردونو چې باید په بیارغونه کې مصرف شي ،محافظت لپاره
د نظارت چمتو کولو دوام ته یوه الر ومومو.
سوپکو په افغانستان کې د  USAIDاو بهرنیو چارو وزارت د بیارغونیزو هڅو پروړاندې
د “لوړ خطر پنځه ساحې” په ګوته کړې :ثبات ،فسا ،د تاریاکو ضد ،د مستقیم بودیجې مرسته،
او د قرارداد مدیریت او نظارت.
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I

د افغانستان بيارغونه

د څارنې په برخه کې د سیګار فعالیتونه

لومړۍ ننګونه ،ثبات دې حقیقت ته راجع کیږي چې افغان حکومت په اسانۍ نشي
کولی هغه مالي او عملیاتي بار باثبات کړي چې بیارغونې ورپه برخه کړی .هره نوې پراختیای
پروژه چې  USAIDیا د بهرنیو چارو وزارت یې فنډ ورکوي د عملیاتو او ساتنې لګښتونه
یې ډیریږي ،چې دا د افغانستان عملیاتي بودیجې باندې فشار اچوي .د مثال په توګه ،سیګار
راپور ورکړی چې  USAIDیو روغتون جوړ کړی چې کلني عملیاتي لګښتونه به یې د
 611,000ډالرو څخه  2.1–1.1ملیون ډالرو ته وخیژي ،او بل چې کلني عملیاتي لګښتونه
به یې له  98,000ډالرو څخه  587,000ډالرو ته وخیژي .دا هغه مخارج دي چې د افغانستان
عامې روغتیا وزارت یې احتماال نشي پوښلی ،او دا چې نه  USAIDاو نه هم افغان حکومت
د دې پوښلو لپاره بسپنې ټاکلي.
دوهم ،اوږدمهال او رایج فساد کولی شي د مداوم بهرنۍ مرستې او پراختیا او اصالحاتو
لپاره د افغان حکومت لرې لیدونه تباه کړي چې د حکومت خودکفا کیدو لپاره اړین دي.
پدې وروستیو کې ،جنرال جان آلن فساد د افغانستان راتلونکي لپاره خورا لوی ګواښ وپیژند،
چې له طالبانو پورته درجه بندي یې ورکړې ،پداسې حال کې چې د فساد سره مبارزې
د متحده ایاالتو هیڅ جامع ستراتیژي یا الرښوږد شتون نلري .پردې برسیره ،افغانستان د
 177هیوادونو په مینځ کې د فساد لپاره د سومالیا او شمالي کوریا سره په ګډه ترټولو اخری
درجه خپله کړې ،او افغان ښاریان پخپله فساد د جدي ننګونې په توګه ګڼي .پراخه فساد د
 USAIDاو بهرنیو چارو وزارت لخوا پرمخ تلونکي کلیدي مرستندویه پروګرامونه خرابوي.
د مثال په توګه ،سیګار په یوه وروستي راپور کې په نښه کړي چې فساد د ګمرکاتو پروسس
ټولو کچو باندې اغیز کوي او د افغان ګمرکاتو عوایدو ډیرولو پروړاندې ترټولو لوی خنډ دی.
په حقیقت کې ،د  USAIDچارواکي ګڼي چې د فساد لرې کول یا دپام وړ کمول کولی شي
مرکزي حکومت ته ګمرکي عواید دوه چنده کړي .پراخه راپورونه شتون لري چې د د افغان
ګمرکاتو هغه چارواکي تښتول کیږي یا بیرول کیږي چې د متحده ایاالتو مشاورینو ته غوږ
نیسي څوک چې دوی ته ښیې په سمه توګه ګمرکي محصول راټول کړي.
دریم ،د مخدره توکو ډیریدونکې کښت او قاچاق د افغانستان په بیارغونه کې د متحده
ایاالتو او نړیوال ډونرانو ټوله پانګوونه د خطر سره مخ کوي .افغان بزګران نن ورځ له هرکله
ډیر اپیوم کرهي او په  2013کې د دغه اپیوم او مشتقاتو ارزښت  3ملیارد ډالر اټکل شوی و،
یا د افغانستان  GDPد  %15سره مساوي ،چې له  2012کال څخه د پام وړ ډیروالی وړاندې
کوي .د تاریاکو سوداګري د فساد زیرمه کولو په واسطه افغان مالي سیکتور زهرجن کوي او
د افغان دولت مشروعیت ترپوښتنې الندې راولي .سیګار د خپلو دې اندیښنو بیانولو ته دوام
ورکوي چې د متحده ایاالتو د تاریاکو ضد هڅو لپاره مهم پروګرامونو محدود پرمختګ کړی
او ممکن چې پیاوړي نه وي .تیر د پلټنې راپورونو د بهرنیو چارو وزارت د تاریاکو ضد عدلي
مرکز ودانول او اداره کول ارزولي و ،چې د ځنډول شوي ودانولو او ضعیف پالنولو له امله
مشکل سره مخ و چې د ټیټې کچې توقیف او له ظرفیت ډیروالي ته ورسید د دې پرځای چې
لوړرتبه کسان یې توقیف کړي وی .سیګار د افغانستان د تاریاکو پروړاندې مبارزې پولیسو
او د  USAIDد کندهار زون خواړو پروګرام پراختیا ارزولو ته دوام ورکوي ،چې دا دواړه
د تاریاکو سوداګري هدف ګرځوي.

د امریکا متحده ایاالتو کانګریس ته راپور
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ورکړ شوې رسمي ویناوې
■

بیانیه  :14-65-TYپه افغانستان کې
د  USAIDاو بهرنیو چارو وزارت
بیارغونیزو هڅو څار.

■

د څارنې په برخه کې د سیګار فعالیتونه

د فعالیت پلټنې :د تاییدو شویو معیارونو
په وړاندي په پوره اندازه او د مناسبو
شواهدو د ارزونو په اساس ډاډ یا پایلې
وړاندي کوي .د فعالیت پلټنې عیني تحلیل
وړاندې کوي تر څو اړونده اداره او مسول
کسان د نتایجو څخه یې د خپل پروګرام
د کړنو په وده او د لګښتونو په کمولو کې
استفاده وکړي ،او مسولو کسانو ته د
اصالحي ګام پورته کول اسانه کوي تر څو د
عامه حساب ورکونې جوګه شي .د فعالیت
پلټني عموماً د حکومت د پلټنې منل شویو
ستندردونو ( )GAGASاو د اعتبار او اغیز
عمومي مفتشینو شورا ( )CIGIEد عمومي
مفتش د فیدرال دفترونو کیفیت ستندردونو
په اساس ترسره کیږي.
تفتیشونه :د ډیزاین ،تطبیقولو ،او/یا د
ادارې عملیاتو پایلې ،پروګرامونو ،یا پالیسیو،
سیستماتیک او خپلواکه ارزونه ده .سیګار
د تفتیش او ارزونې لپاره د  CIGIEکیفیت
معیارونو سره په مطابقت کې تفتیشونه
پرمخ وړي ،ترڅو په ټول افغانستان کې
د ودانیو او زیربنا ساختماني چارو باندې
کانګریس او خلکو ته معلومات چمتو کړي؛
او په مجموع کې یوه ارزونه چمتو کړي
چې وټاکي ایا ودانۍ د قرارداد سره سمې
جوړې ،نومول شوي مقصد لپاره کارول
کیږي او ایا ساتل کیږي.
مالي پلټنې :پدې اړه خپلواک ارزونه
وړاندې کوي او مناسب ډاډ چې ایا د
نهاد راپور ورکړ شوي وضعیت ،پایلې او د
سرچینو کارول د پیژندل شوي معیار سره
په مطابقت کې وړاندې شوي که نه .سیګار
د  GAGASپه اساس پلټني ترسره کوي،
چې پدې کې د د پلټنې د ستندرد په اړه
د تجربه لرونکو عامه محاسبینو امریکايي
انستیتوت راپورونه او په  GAGASنورې
برابرې شوي اړتیاوې شامل دي .سیګار د
خپلواکو عامه محاسبینو ( )IPAمالي پلټنو
ارزونه هم کوي .کله چې یو  IPAکومه مالي
پلټنه ترسره کوي ،سیګار د منطقي کړنالرو
په مرسته د هغې موافقه له GAGAS
سره ارزوي ،البته دا کار د IPAد کار څخه د
استفادې د حدودو او دا چې سیګار نوموړې
ادارې ته څومره مسولیت سپارلې دی ،په
نظر کې نیولو سره ترسره کیږي.

څلورم ،د متحده ایاالتو دا پریکړه چې ډیری فنډونه د افغان حکومت نهادونو له
الرې مصرف کړي ،د بیارغونې فنډونو د ضیاع ،درغلۍ او اختالس خطر ډیروي .له 2002
راهیسې ،متحده ایاالتو نږدې  9ملیارد ډالر د مستقیم بودیجې له الرې چمتو کړي ،پشمول
د  5.4ملیارد ډالرو چې افغان وزارتونو او نهادونو ته یې ورکړي .په ورته توګه ،سیګار
له اوږدې مودې اندیښنه لري چې د متحده ایاالتو ادارې د دې وړ دي ترڅو د مستقیم
بودیجې له الرې چمتو شوي دغه فنډونو محافظت وکړي .د مثال په توګه ،سیګار افغانستان
ته د  USAIDد معاش مالتړ ارزولو پلټنې راپورونه خپاره کړي ،په بیله بیا د  USAIDد
افغان حکومت ادارو د ظرفیت ارزونه د متحده ایاالتو وزارتونو ته مستقیم چمتو شوي
فنډونو اداره کولو او محاسبه کولو لپاره.
په نهایت کې ،د افغانستان لپاره د متحده ایاالتو سیاسي ،امنیتي ،بشردوستانه او
پراختیایی اهدافو السته راوړو لپاره د بیارغونې قراردادونو مؤثره نظارت حیاتي دی.
پداسې حال کې چې د قراردادونو هیڅ مرکزي ډیټابیس شتون نلري او دا ستونزمن کار
دی چې منل شوي دقیق مقدار اټکل وشي ،د سیګار ابتدایی کار ښیې چې د متحده ایاالتو
ادارو د افغان بیارغونې هڅو لپاره له  2002مالي کال ( )FYراهیسې تر  2013مالي کال
پورې په قراردادونو ،بالعوضه مرستو او همغږي تړونونو نږدې  37ملیارد ډالر ژمن کړي.
د دې بسپنو د محافظت لپاره ،سیګار د بهرنیو چارو وزارت د ودانیزو پروژو تفتیشونه
پرمخ وړي لکه په پروان والیت کې د محکمې خونه او د بغالن محبس ،او موندلي یې دي
چې قراردادیان د اړتیاو اجابت نه کوي ،چې دا د ودانیز او جوړښتي عیبونو المل شوي،
او دا چې د قراردادي افسر نمایندګان میاشتني بیاکتنې سرته نه رسوي یا اړین راپورونه نه
سپاري .د نظارت چمتو کولو نور پیچلي هڅې په افغانستان کې د “نظارت پوکنیو” په نوم
یاد شوي ساحو بهر بیارغونیزو پروژو ته ډیر کم شوی السرسی دی .دا د بیارغونې بسپنو
کې په ملیاردونه د درغلۍ ،ضیاع او اختالس خطر سره مخامخ کوي.

پلټنې
سیګار د افغانستان د بیارغونې اړوند پروګرامونو او پروژو د فعالیت پلټني ،تفتیشونه
او مالي پلټني ترسره کوي .کانګریس ته د خپل اخرني راپور راهیسې ،سیګار درې
د فعالیت پلټنې ،درې تفتیشونه ،درې مالي پلټنې راپورونه او یو د پلټنې خبرتیا لیک
خپاره کړي .پدې ربع کې سیګار د فعالیت یوه نوې پلټنه هم پیل کړه چې د فعالیت
روانو پلټنو شمیر یې  15ته رسي .د فعالیت پلټنې خپور شوي راپورونو د  ANSFته
ورکړل شوي وسلو خوندیتوب او محاسبې لپاره د  DODوړتیا بیاکتلې؛ د قرارداد
فعالیت ،د حکومت نظارت ،او د  ANAد ګرځنده ضربتي ځواک وسایطو اداره کول،
او د بهرنیو چارو وزارت کې د پلټنې وړاندیز د ریزولیشن السرسي لپاره د نظارت
پروسه .د فعالیت پلټنو ټولټال شپږ وړاندیزونه کړي او تفتیشونو ټولټال اوه وړاندیزونه.
مالي پلټنو د داخلي کنټرول عیبونو او ناجابتي مسلو د پایلې په حیث  2.5ملیون ډالر
تر پوښتنې الندې لګښتونه پیژندلي.
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د خبرتیا لیک
افغانستان د لیږد په منځ کې ،د متحده ایاالتو اردو او ملکي چارواکو له سیګار څخه غوښتي
چې بې له ځنډ معلومات ورته چمتو کړي ترڅو له ضیاع مخنیوی وشي او د متحده ایاالتو
د بیارغونیزو پروګرامونو مؤثریت ډیر شي .د سیګار له اصلي اهدافو یو یې د پلي کونکو ادارو
او کانګریس ته د تعقیب وړ معلوماتو چمتو کول دي پداسې حال کې چې د توپیر راوستو لپاره
اوس هم وخت شتون لري .د دغه هدف السته راوړو لپاره ،سیګار بې له ځنډ څخه د اندیښنو
په نښه کولو ته د خبرداري لیکونه استوي پداسې حال کې چې پلي کونکي ادارې اوس هم
د عمل کولو وړتیا لري .د راپور ورکوونې دې دورې په جریان کې ،سیګار یو د خبرداري لیک
استولی چې پکې افغان هوایی ځواک ( )AAFته د  C-130باروړونکي الوتکو د چمتو کولو
لپاره د  DODپالنونو په اړه اندیښنه ښودلې.
د پلټنې خبرداري لیک  :14-80-ALد افغان هوایی ځواک
 C-130الوتکه

د  2014د جوالی په  ،10سیګار د دفاع وزیر او په افغانستان کې د متحده ایاالتو مشر نظامي
چارواکي خبرکړل چې دا  AAFته د  C-130باروړونکي الوتکو د چمتو کولو لپاره د DOD
پالنونو په اړه اندیښنه لري .د سیګار د پالن لومړنۍ بیاکتنه ښیې چې د دغه الوتکو ټولو ته
یې شاید اړتیا نه وي ،او اوس الس په عمل کیدل کولی شي ډیر مخارج خوندي کړي.
د سیګار د  AAFلپاره د متحده ایاالتو مالتړ پلټنې په جریان کې چې د اضافي تجهیزاتو
لپاره د دې د ظرفیت ټاکلو په موخه و ،اداره د  C-130پروګرام په اړه اندیښمنه شوه.
لومړی ،سیګار ونشو کولی چې مشخص کړي ولې  AAF ،DODته د منځني باروړونکو الوتکو
چمتو کولو لپاره ،پریکړه کړې چې څلور  C-130sچمتو کړي د دې پرځای چې د مختلف

ځانګړي عمومي پلټونکي سوپکو او د سیګار کارمندانو کابل نړیوال هوای ډګر کې د ناټو هوایی
روزنیز قومانده  -افغانستان غړو سره وکتل( .د ګریګ بوور لخوا د سیګار تصویر)
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د پلټنې خبرداری لیک
■

د پلټنې خبرتیا لیک  :14-80-ALد افغان
هوای ځواک  C-130الوتکه

■

د څارنې په برخه کې د سیګار فعالیتونه

کمیت یا ډول الوتکې وی .که څه هم د څلور  C-130sپیرودلو پریکړه د  2013په جنوري کې
شوې وه ،د  AAFاړتیاوې له  2010مارچ راهیسې ندي تازه شوي .دوهم ،دا مهال په افغانستان
کې موجود د دوه  AAF C-130sلپاره سیګار د الوتنو معلومات څیړلي او موندلي یې دي چې
دا پوره نه کارول کیږي ،کوم چې د دې په اړه پوښتنې راوالړوي ایا رښتیا هم اضافي الوتکو ته
اړتیا شته .په نهایت کې ،تیره میاشت له افغانستان څخه د ځانګړي عمومي پلټونکي سوپکو د
لیدنې پرمهال ،هغه دا مهال په انبار کې موجود دوه  C-130sالوتکو لپاره د روزنې ،سپیرپارټ
او ساتنې پورې اړوند ستونزو مالتړ په اړه پوهه ترالسه کړه.
په افغانستان کې د متحده ایاالتو تمویل شوي زیربنا او تجهیزاتو د تحکیم پورې اړوند
مسلې نوي ندي .په هرصورت ،د  C-130sسره فرصت شتون لري چې ډاډ ترالسه شي افغانان
د هغه څه مالتړ کولو وړ دي چې دمخه متحده ایاالتو دوی ته ورکړي مخکې لدې چې اضافي
الوتکې چمتو شي.
په ورته ډول ،د خبرتیا دې لیک کې ،سیګار وړاندیز کړی چې  DODترهغې د اضافي
 C-130sتحویلي ترهغې وځنډوي چې د  AAFد منځني بار وړونکو اړتیا او په انبار کې
موجود دا مهال  C-130sبشپړ کاروونې وړتیا یې بیاوکتل شي .که چیرې د  DODبیاکتنه
ښیې چې اضافي  C-130sالزم ندي ،نو  DODنباید دا چمتو کړي .حتی د یو  C-130sحذف
کول تر  2017پورې تر  40.5ملیون ډالر سپمولی شي.
د خبرتیا دې لیک پایلې په حیث ،د سنا د تخصیصاتو کمیټې د  2015مالي کال دفاع
تخصیصاتو قانون کې یوه ماده شامله کړې چې  DODمنع کوي ترهغې پورې د  2015مالي
کال فنډونو په کارولو سره  ANSFته  C-130sونه لیږي چې د کانګریس دفاع کمیټې ته
د  AAFاړتیاو یوه بیاکتنه چمتو کړي .د الزیاتو معلوماتو لپاره ،مخ  62وګورئ.
د کړنې بشپړې شوې پلټنې
■

پلټنه  :14-83-ARد بهرنيو چارو وزارت:
د سیګار د پلټنې او تفتیش راپور ټولو
وړاندیزونو نږدې  %75یې پلي شوي.

■

پلټنه  :14-84-ARافغان ملي امنيتي
ځواکونه :د وسلو حساب ورکوونې
ودې لپاره کړنو ته اړتیا ده

■

■

■

■

پلټنه  :14-85-ARد افغان ګرځنده
ضربتي ځواک وسایط :قراردادي اړتیاوې
پوره کړي ،مګر د اوږدې مودې کاروونه او
ساتنه یوې اندیښنې په توګه پاتې دي

د فعالیت د پلټنو راپورونه خپاره شوي
پدې ربع کې ،سیګار د فعالیت پلټنو درې راپورونه بشپړ کړي چې د بهرنیو چارو وزارت
د سیګار د پلټنې وړاندیزونو حلونه ANSF ،ته د  DODد وسلو ورکولو پروګرامونه
او د  ANA MSFVپروګرام بیاکتنه یې کړې.
پلټنه  :14-83-ARد بهرنيو چارو وزارت
د سیګار د پلټنې او تفتیش راپور ټولو وړاندیزونو نږدې  %75یې پلي شوي.

سیګار دا پلټنه پیل کړې چې ( )1د ټولو هغه وړاندیزونو دریځ وپیژني او وارزوي چې بهرنیو
چارو وزارت ته شوي ،د سیګار د فعالیت ټولو پلټنو ،مالي پلټنو او تفتیشونو پیل راهیسې؛
او ( )2د خالصو وړاندیزونو لپاره د بهرنیو چارو وزارت لخوا اخیستل شوي یا پالن شوي
ګامونو بیاکتنه وکړي.
د دې اهدافو بشپړولو لپاره ،سیګار بهرنیو چارو وزارت ته په  2008کې له خپل رامنځته
کیدو څخه تر د  2014مارچ  31پورې ټول سرته رسولي  111وړاندیزونه پیژندلي او ارزولي،
او د خالصو ،تړل شویو او پلي شویو ،او تړل شویو چې پلي شوي نه وي ،وړاندیزونو مشخص
کولو لپاره څیړنې سرته ورسولې.
سیګار هر راپور د پراښه سیکتور ،وړاندیز شوي عمل او ټاکل شوي محصول په واسطه
کتګوري کړ .په نهایت کې ،سیګار هغه اسناد وارزول چې د بهرنیو چارو وزارت د هر وړاندیز
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لپاره چمتو کړي ترڅو د ټاکل کیدو وړ مالي ګټې له سپمول شوي لګښت یا بیاالسته راغلي
فنډونو څخه مشخص کړي.
سیګار د بهرنیو چارو وزارت ته په  2008کې د رامنځته کیدو څخه تر د  2014مارچ پورې
 111وړاندیزونه کړي او له دغو وړاندیزونو  83یې — شاوخوا  %75پلي شوي و .د پلي شوي
وړاندیزونو نږدې نیمایی یې د افغان حکومتدارۍ پرمختګ یا د قانون حاکمیت وده او د فساد
ضد هڅو ته ډیزاین شوي و .برسیره پردې ،څیړنو ښودلي چې:
• د ټولو وړاندیزونه شاخوا دوه پر درې یې د دې لپاره ټاکل شوې و چې له الندې درې
پایلو څخه یوه ولري )1( :د بهرنیو چارو وزارت ګمارنه ،نظارت ،او د قراردادونو یا
مرستو مدیریت ته وده ورکړي؛ ( )2د بهرنیو چارو وزارت سره مرسته وکړي چې د افغان
حکومت ظرفیت رامنځته او پیاوړی یې کړي؛ یا ( )3د مستقیم مرستو د حساب ورکوونې
څخه ډاډ ترالسه شي.
• نږدې نیمایی وړاندیز کړی چې د بهرنیو چارو وزارت د نومول شوي پایلو السته راوړو
لپاره یا خو ( )1موجوده طرزالعملونه ،پالیسیانې ،یا نور الرښود رامنځته ،او تعقیب کړي؛
یا ( )2یو پالن یا ستراتیژي ته وده ورکړي یا پلي کړي.
د بهرنیو چارو وزارت د دغه وړاندیزونو په وخت سره پلي کولو په افغانستان کې
د بیارغونې فعالیتونو کې د ضیاع ،درغلۍ او اختالس پروړاندې قوي خوندیتوبونو پایله
درلوده .د پلي شوي وړاندیزونو څخه ،دوه یې د ټولټال  103ملیون ډالرو په غوره کارونه
پایله شوې .څلور نور وړاندیزونو له  6.6ملیون ډالرو څخه ډیرو بیاسپمولو یا بیرته السته
راوړو پایله درلوده.
نور  24د ډیری دالیلو لپاره تړل شوي و:
• دیارلس وړاندیزونه د دې لپاره تړل شوي و چې سیګار د اضافي پلټنې کار پرمخ وړه پالن
کړي و چې کولی شو دغه وړاندیزونه لغوه کړي.
• څلور یې د دې لپاره تړل شوي و چې د بهرنیو چارو وزارت یې پروړاندې په وخت سره
ګامونه پورته کولو کې پاتې راغی .د سیګار په اند ،که د بهرنیو چارو وزارت په وخت سره
ګام اخیستی وی نو افغان ټاکنو پرمخ وړو کې پرمختګ رامنځته کیدی شو ،او د افغان
کارګمارنې ارتقا په واسطه د ترهګرۍ ضد نوښتونو مالتړ کول.
• څلور وړاندیزونه د دې لپاره تړل شوي و که څه هم وزارت دغه وړاندیزونه بشپړ نه
و پلي کړي خو د دوی نومول شوي هدف په نښه کولو سره یې یوڅه ګامونه اخیستي و.
• دوه وړاندیزونه د دې لپاره تړل شوي و چې دغه وړاندیزونه ډیری ادارو ته پشمول
د بهرنیو چارو وزارت شوي و ،خو نورو ادارو د دغه وزارت پرځای پلي کړي و.
• یو وړاندیز د دې لپاره تړل شوی و چې د بهرنیو چارو وزارت ورسره موافقه نه وه کړې
او هیڅ ګام یې نه و اخیستی.
له  111وړاندیزونو څخه څلور یې خالص پاتې دي .د  2014د جوالی پورې ،لدغې څخه
درې وړاندیزونه د شپږ میاشتو لپاره او یو وړاندیز د یو کال لپاره خالص ول.
سیګار کوم وړاندیز ندی کړی.

د امریکا متحده ایاالتو کانګریس ته راپور

I

د میاشت 2014 ،30
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پلټنه  :14-84-ARافغان ملي امنیتي ځواکونه
د وسلو حساب ورکوونې ته وده ورکولو لپاره د ګامونو اخیستو ته اړتیا ده

کرات شوي وسلې په کابل کې د  ANAمرکزي
ډیپو کې ذخیره شوي .د پلټنې راپور 14-84-AR
وګورئ( .د سارا کیني لخوا د سیګار تصویر)

 DODد  ANAاو  ANPد روزلو او تجهیز نړیوالو هڅو برخې په حیث  ANSFته وسلې
ورکوي DOD .له  2004کال راهیسې  ANSFته د  626ملیون ډالرو په ارزښت څه
دبره  747,000وسلې او مرستندویه تجهیزات چمتو کړي .پدې شمیرو کې څه دباندې
 465,000سپکې وسلې شامل دي – لکه تفنچې ،مشیندارې ،ګرنیډ النچر ،او لنډۍ ټوپکې.
 CSTC-Aد  DODلومړنی برخه ده چې  ANSFته د وسلو تحویلۍ او لیږد څارلو لپاره
مسؤل دی .دا د دغه وسلو السته راوړو لپاره د دفاع امنیت همغږۍ ادارې ( )DSCAسره
کار کوي .د  2010مالي کال لپاره د ملي دفاع واکمنۍ قانون  (NDAA) 1225فصل،
 ،Pub. L. No. 111-84له  DODڅخه غواړي چې افغانستان او پاکستان ته لیږدول شوي
دفاعي اسبابو د راجستر کولو او نظارت کولو لپاره یو پروګرام پلي کړي DOD .وروسته لدې
هم د دغه وسلو د حساب ورکوونې د څار لپاره مسؤل دی چې  ANSFته انتقال شي.
دا پلټنه  ANSFته چمتو شوي سپکو وسلو د حساب او محافظت لپاره د  DODاخیستل
شوي ګامونو باندې تمرکز کوي .په ځانګړي ډول ،د سیګار اهداف و چې ( )1د وسلو لپاره
حساب ته کنټرولونه وارزوي مخکې لدې چې  DODیې  ANSFته ولیږدوي )2( ،د وسلو لپاره
حساب ته کنټرولونه وارزوي وروسته لدې چې  DODیې  ANSFته ولیږدوي ،او ( )3هغه
کچه وټاکي چې د  DODچمتو کړی شوي وسلې د  ANSFاوسنۍ اړتیاوې منعکس کړي او
د  ANSFپرسونل کې بدلونونه.
 DODد  ANSFلپاره پیرودل شوي وسلو باندې معلومات د معلوماتو دوه ابتدایی
سیسټمونو کې ساتي :د امنیت د همغږۍ معلوماتو پورتال ( )SCIPاو د معتبر لوژستیکي
څار عملیاتي تایید ډیټابیس ( SCIP .)OVERLORDد  DODپرسونل لخوا د متحده
ایاالتو څخه د وسلو وړلو تعقیب لپاره کارول کیږي ،پداسې حال کې چې  OVERLORDپه
افغانستان کې د وسلو السته راوړو تعقیب لپاره کارول کیږي .خطاګانې او توپیرونه ډیری
وختونه رامنځته کیږي ځکه چې دا دواړه سیستمونه یو بل سره لینک ندي او اړتیا ده چې
معلومات په السي ډول دننه کړی شي .کله چې سیګار په دواړه سیستمونو کې معلومات پرتله
کړل ،دې وموندل چې دغه ډیټابیسونه تل ورته نه و؛ ځینې ثبتونه دوځلي او ځینې بشپړ نه و.
الندې لیست شوي توپیرونه د  DODخپل د داخلي عملیاتي طرزالعملونو او حساب ورکوونې
سره مطابقت نه درلودو مثالونه ښیې ،او د معلوماتو له السه ورکول کیدی شي د وسلو موندلو
د ناتوانۍ پایله ولري .په ځانګړي توګه سیګار وموندل چې:
• په  OVERLORDکې ثبت شوي ټولټال  474,823سیریل لمبرو څخه %43 ،یا  203,888وسلو
معلومات ورک و او/یا دوه ځلې و.
•  24,520سیریل لمبرې په  OVERLORDاو  22,806سیریل لمبرې په  SCIPکې دوه
یا درې ځله تکرار شوې وې ،پدې معنی چې د بار شوي او السته راوړل شوي وسلو دوه
ځلي ثبتونه شتون لري.
•  50,304 ،OVERLORDسیریل لمبرې د هیڅ بارولو یا السته راوړو معلوماتو پرته لري،
او  59,938 ،SCIPسیریل لمبرې د هیڅ بارولو یا السته راوړو معلوماتو پرته لري.
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پداسې حال کې چې  DODد  ANSFته پیرودل شوي او لیږدول شویو وسلو د حساب
لپاره  SCIPاو  OVERLORDکاروي ANA ،د وسلو تعقیب لپاره یو اوتومات د انبار
مدیریت سیستم چې د مرکزي انبار مدیریت سیستم ( )CoreIMSپه نوم یادیږي ،کاروي.
په هرصورت ،د  CSTC-Aامنیتي مرستې دفتر ( )SAOچارواکو په نښه کړي چې په
 CoreIMSکې موجود معلومات نامکمل دي او د درست معلوماتو لپاره پرې تکیه نشي
کیدلی SAO CSTC-A .چارواکو پایله کړي چې د دې المل تریوې کچې پورې دا دی چې
 ANAسیستم ته په درستۍ معلومات نه دننه کوي .د  DODعمومي پلټونکي په واسطه
د  2008یو راپور هم د  ANAد ثبت ساتنې پروسې پشمول د  CoreIMSپه اړه اندیښنې
راپورته کړې .لکه څنګه چې د  ANPته وسلې چمتو شوي ،د دوی د محاسبې او حساب
کولو لپاره هیڅ معیاري یا اوتومات سیستم شتون نه لري .پرځای یې ANP ،ګډ چاپي اسناد،
السي ثبتونه ،او د مایکروسافټ ایکسل سپریډشیټونه د انبار ثبتونو ساتلو لپاره کاروي.
د  ANSFپه واسطه کارول شوي انبار بیالبیل سیستمونو او چاپي زیرمو کې د وسلو
معلوماتو د درستۍ ازمولو لپاره ،سیګار په افغانستان کې د  ANSFڅلور ډیپوګانو او زیرمه
کولو ودانیو کې د انبار فزیکي ازمول پرمخ ویوړل .که څه هم پدغه ځاینو کې ازمول د ډیری
دالیلو لپاره ننګونکي و ،پشمول د انبار معلوماتو نشتون ،سیګار تریوحد پورې وړ و چې پدغه
ساحو کې ساتل شوي معلوماتو معتبریت وارزوي.
• د  ANAمرکزي ډیپو کې ،سیګار وموندل چې  551وسلې افغان انبار ثبت کې مستند
شوې وې ،چې د “ملکیت کتاب” په نوم یادیده د انبار د فزیکي حساب سره یې ورته
وال نه درلود.
• د  ANPپه  22بنکر ډیپو کې د  ANPلپاره ملي ډیپو سیګار ونه توانید چې یو بشپړ
جامع انبار ازمول پرمخ ویسي؛ په هرصورت ،د سیګار محدود شوي ازمونې د ذخیرې
هردرلودونکي کې د وسلو مقدارونه تایید کړي ،او سیګار په هغه وسلو کې هیڅ توپیر
ونه لید چې د تفتیش وړ یې و.
• د  ANAد کندهار سیمه ایز نظامي روزنیز مرکز کې ،سیګار ونه توانید چې د انبار بشپړ
ثبت ترالسه کړي ،کوم چې د وسلو درست او معتبر حساب ورکوونې ډاډ محدودوي.
• د افغان عامه نظم لومړي ګارنیزون ودانۍ کې ،سیګار وتوانید چې د انبار یوازې محدود
فزیکي تفتیش سرته ورسوي ځکه چې د انبار هیڅ لیست شتون نه درلود .د محدود شوي
وسلو تفتیش کې هیڅ توپیرونه په نښه نه شول.
د  ANAاو  ANPدا ضعیف ثبت ساتنه د  DODوړتیا محدودوي چې  ANSFته لیږد
وروسته وسلې نظارت کړي ،لکه څنګه چې د  2010مالي کال لپاره  NDAAاړتیا ده.
متحده ایاالت او ایتالفي ملګري  ANSFته د هغه مقدار او نوع مطابق وسلې چمتو کوي
چې تشکیل کې پرې موافقه شوي وي — تشکیل د افغان حکومت د  ANSFاړتیاو رسمي
لیست دی .تشکیل د وخت په تیریدو سره بدل شوی ،چې د ځینې وسلو وړتیا یې ډیره شوې
او ځینو کموه شوه .سیګار موندلي چې د  2013نومبر پورې ANA ،او  ANPته چمتو کړی
شوي له  112,000ډیرې وسلې د اوسني تشکیل اړتیاو څخه تیری کوي .په ځینې حالتونو کې،
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ډیرې وسلې چمتو شوي ځکه چې د  ANSFاړتیاو بدلون موندلی .د مثال په توګهANA ،
له خپلې اړتیا  83,184ډیر ( AK-47sکالشیکوف) لري ځکه چې د  2010څخه مخکې DOD
دواړه د ناټو معیاري وسلې لکه  M-16sاو غیر معیاري وسلې لکه  AK-47sورکړي .له 2010
وروسته DOD ،او افغان دفاع وزارت وټکاله چې بین عملیاتي او لوژستیک وړتیا باید وده
ومومي که چیرې  ANAیوازې د ناټو معیاري وسلې کاروي .وروسته ،اړتیا بدله شوه .په
هرصورت ،د غیرمعیاري وسلو راټولولو او له منځه وړو لپاره هیڅ لید رامنځته نشو ،لکه
 ،AK-47sچې نور ورته اړتیا نه وه .د  DODچارواکو سیګار ته وویل چې دوی دامهال واک
نلري چې هغه وسلې بیرته راټولې یا حذف کړي چې دمخه  ANSFته ورکړل شوي.
دا مساله به مرکب شي ځکه چې پالن دی د  ANSFپرسونل شمیر په راتلونکي کلونو
کې کم کړی شي .د دې وسلو حساب او په درستۍ سره حذف کولو ته د افغان حکومت
وړتیا باندې باور پرته ،سیګار اندیښنه لري چې دا د ترهګرو السته لویدی شي چې افغان
ملکیانو او  ANSFته اضافي خطر رامنځته کوي.
د  ANSFلپاره پیرودل شوي او ورته لیږدول شوي وسلو د محاسبه کولو لپاره ،سیګار وړاندیز
کوي چې د  CSTC–Aعمومي قومانده د  DSCAرییس سره په همغږۍ ( )1د OVERLORD
او  SCIPبشپړ سمون یا تلفیق وکړي او د شپږو میاشتو په موده کې په دواړه سیستمونو کې
د معلوماتو پیژندل شوي هرډول خطاوې سمې کړي .سیګار دا وړاندیز هم کوي چې د CSTC–A
عمومي قومانده ( )2د  ANSFسره  ANSFته لیږدول شویو وسلو  %100انبار چیک بشپړولو
لپاره کار وکړي ،او ( )3وټاکي چې کوم ګامونه د متحده ایاالتو او ایتالف چمتو شوي وسلو بیا
السته راوړو یا له منځه وړو لپاره پورته کیدی شي چې په ګده متحده ایاالتو او افغان حکومتونو
افغان تشکیل کې ښودل شوي اوسني اړتیا څخه تیری وي ،او یو پالن رامنځته کړي چې په
راتلونکي کې د سپکو وسلو احتمالي ډیروالی په نښه کړي که چیرې د  ANSFځواک شمیر
کم کړی شی.
پلټنه  :14-85-ARافغان ګرځنده ضربتي ځواک وسایط
قراردادي اړتیاوې پوره کړي ،مګر د اوږدې مودې کاروونه او ساتنه د یوې
اندیښنې په توګه پرځای پاتې دي

د  ANAمؤثریت ته وده ورکولو لپاره ،د ناټو روزنیز ماموریت – افغانستان (/)NTM-A
 CSTC-Aپریکړه وکړه چې  ANAباید یو ګرځنده ضربتي ځواک ( )MSFولري چې یو
میکانیزه شوی پلي ځواک چمتو کړي چې په چټکتیا سره د منسجم ضربتي ځواک ،محافظت
او محرک مالتړ سره د خپریدو وړ وي .د دې اړتیا پوره کولو لپاره ،د اردو قرارداد کولو
قومانده – وارین ( )ACC-WRNټیکسټرون مرین او لینډ سیسټم (ټیکسټرون) ،یوه
امریکایی شرکت ته دوه قراردادونه ورکړل .د دې قراردادونو ژمنې د  634ګرځنده ضربتي
ځواک وسایطو ( ،)MSFVسپیرپارټ ،ساتنې او روزنې لپاره  661.3ملیون ډالر ټولټال شوې.
 MSFدوه لیواګانې لري — لومړۍ لیوا په کابل کې څلور کنډکونه لري — کنډک د ANA
یو واحد دی چې د متحده ایاالتو بټالین سره په اندازه کې ورته دی — او دوهمه لیوا په
کندهار کې درې کنډکونه لري.
د دې پلټنې هدف و چې ( )1وټاکي ترکوم وسعت پورې ټیکسټرون د ANA MSFVs
لپاره د ساحې مرسته رامنځته ،وړاندې او چمتو کړې؛ ( )2د  ANAلپاره د  MSFVsپیرود،
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ګرځنده ضربتي ځواک وسایط د  ANAزره دار څانګې ښوونځي کې ساتل کیږي .د پلټنې راپور
 14-85-ARوګورئ( .د زیچ روزنفلډ لخوا د سیګار تصویر)

تحویلۍ ،روزنه او ساتنه کې د متحده ایاالتو حکومت د څار مؤثریت وارزوي؛ او ( )3هغه
کچه وټاکي چې  ANAڅومره ظرفیت لري د  MSFVsاوسني او پالن شوي ګړند وکاروي
او ساتنه یې وکړي.
ټیکسټرون  MSFVs 634تولید او د قرارداد اړتیاو سره سم یې د کابل زره دار څانګې
ښوونځي کې افغان  MSFته پیلي کاروونې او ساتنې روزنه چمتو کړې .سیګار موندلي چې
دا ټول وسایط په درستۍ سره مستند او  DODته لیږدول شوي .سربیره پردې ،د  2014د
مارچ  25پورې  MSFVs 419 ،DODافغان ملي اردو ته لیږدولي او د پاتې  215لپاره حساب
کولی شوي ،چې په نهایت کې به د دې  204افغان ملي اردو ته ولیږدول شي او پاتې  11به
 DODد امتحاني وسایطو په توګه ځان سره وساتي .ټیکسټرون د قرارداد نورې اړتیاوې هم
پوره کړي لکه افغانستان ته د رارسیدو پرمهال د  MSFVsالسته راوړل او تفتیش کول؛ د پیلي
سپیرپارټ ،اسبابو ،تجهیزاتو او وسلو نصب چمتو کول؛ او د وسایطو د ساتنې روزنه.
په هرصورت ،ټیکسټرون تل د دې وړتیا نه درلوده چې  MSFته د ساحې روزنې او
ساتنې خدمات چمتو کړي د کوم لپاره چې ورته پیسې ورکړل کیدې .دا اساسا د نړیوال
مرستندویه امنیتي ځواک (ایساف) د ګډې قوماندې محدود شمیر پرسونل له امله و چې
د تړون په حیث ویل شوي امنیت چمتو کولو لپاره ګمارل شوي و .سربیره پردې ،که
څه هم ټولو خپرو څلور کنډکونو د دوی د  60ورځو د وسایط سپیر پارټ پیلي تحویلي
السته راوړې ،یوازې د  MSFیو کنډک چې دوهمې لیوا کې ګمارل شوی د خپل یوکلن
جامع سپیرپارټ تحویلي السته راوړې چې د لیوا په کچه ساتل شوي .د قرارداد تمویل
کې کمښتونو له امله ACC-WRN ،د دغه پارټ غوښتل ځنډولي — پشمول د بیاځای په
ځای کولو انجنو او د ډرایو شافټونو — کوم چې د تولید او وړاندې کولو لپاره شاوخوا یو
کال وخت نیسي .د مثال په توګه ،د یوې پایلې په حیث ،په دوهمه لیوا کې ګمارل شوی
د  MSFبل کنډک د پیلي  60ورځو تحویلۍ وروسته د نهه میاشتو لپاره هیڅ سپیرپارټ
نه درلود چې د ایتالف او قراردادي مالتړ السته راوړ .د ایتالف مشاورینو په نښه کړي
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چې د سپیرپارټ نه شتون د  MSFد کنډک د ماموریتونو پرمخ وړو وړتیا ثابت زوال پایله
درلوده .سیګار د  MSFVعملیاتي چمتووالي کچه باندې د معلوماتو غوښتنه کړې ،مګر
دا معلومات د لیواګانو ،کنډکونو یا  NTM-Aپه واسطه ندي ساتل شوي.
سیګار دا هم موندلي چې  DODد  MSFپه لیواګانو او کنډکونو کې د ټیکسټرون فعالیتونو
محدود څار سرته رسولی ACC-WRN .په افغانستان کې د ټیکسټرون فعالیت د څارلو او
نظارت لپاره د قراردادي افسر یو نماینده ( )CORګمارلی .په هرصورت COR ،تل په فزیکي
توګه افغانستان کې میشته نه و ،چې دې کار د ټیکسټرون کار مشاهده کولو لپاره د MSF
لیواګانو او کنډکونو لیدو لپاره د  CORوړتیا محدودوله .اضافتا ،د ایتالف تاکتیکي وسایطو
لپاره د محصول مدیر — یو د متحده ایاالتو د پرسونل السته راوړو نظامي ډله چې د تاکتیکي
وسلو د ټولې مودې مدیریت لپاره مسؤل ده — د ټیکسټرون فعالیت د څار او نظارت لپاره
د  CORمرستې ته یو همکار ګمارلی .دغه همکار د  2014په جنوري کې کابل ،افغانستان
ته راورسید ،مګر تر د  2014اپریل پورې وړ نه و چې له کابل بهر ساحو ته السرسی ولري.
د مثال په توګه ،همکار په ډیری موقو کې هڅه وکړه چې په کندهار کې د  MSF 2مې لیوا
ته سفر وکړي ،مګر الوتنې تل د نامعلوم دالیلو لپاره رد وې .د  NTM-Aچارواکو په وینا،
د څار پرسونل په ندرت سره د کابل هاخوا ساحې تفتیشونه سرته رسولي ،حتی که کنډکونه
نورو والیاتو کې هم میشته کړی شوي وي لکه زابل او هلمند .د  2014د اپریل په ،22
 ACC-WRNراپور ورکړل چې  CORکابل ته ګمارل شوی و .که څه هم دا په کابل کې
د فعالیتونو څار چمتو کوي ،دا ډاډ نه ورکوي چې یو څوک به له کابل څخه بهر د  MSFپه
لیواګانو او کنډکونو کې د ټیکسټرون فعالیتونو څارنه وکړي.
که څه هم  ANAد خپل  MSFVsاکثریت السته راوړي ،د دوی په خپلواک ډول
کاروونې او ساتنې لپاره د  ANAوړتیا د روزنې او سپیرپارت ستونزو له امله اغیزمنه شوې.
هر کاروونکی غړی د کابل زره دار څانګې ښوونځي کې د  MSFVابتدایی کاروونې د اته
اونیو روزنه السته راوړي ،خو له درې پوستونو ډرایور ،ټوپک لرونکي یا د وسایط قوماندان
څخه یوازې یوه کې .د پایلې په حیث ،که چیرې  MSFVد هر دلیل لپاره د کاروونې یو
غړی له السه ورکړي ،وسایط ممکن د خپل بشپړ پوتانسیل (قوت) کار ونکړي تر دې چې
بیا دغه غړي ځای ناستی راوړل شي .ایتالفي مشاورینو په نښه کړي چې د کاروونې غړو
ځای پر ځای کول په نورمال توګه د ساحې واحدونو څخه سرته رسي او ځواک ته پرته
د  MSFVکوم ډول تجربې څخه راځي .پداسې حال کې چې کابل ته نږدې د  MSFمیشته
لیواګانې او کنډکونه زره دار ښوونځي ته ځای ناستي لیږلی شي ،له کابل بهر هغو ته دا
لږ د عملي کیدو وړ دی .د کندهار  MSF 3ام کنډک کې ایتالفي مشاورینو په نښه کړي چې
د بې تجربه ځای ناستیو السته راوړل په کنډک کې د ماموریت – ټیټې وړتیا میزان لري.
د یوې پایلې په حیث ،مشاورینو د مسلې په نښه کولو لپاره یو روزنیز پروګرام رامنځته
کړی دی ،مګر نور کنډکونه ورته پروګرام نلري.
په نهایت کې ،د  ANAلوژستیکي سیستمونو په کارولو سره د سپیرپارټ توضیع کې
مشکالت د  MSFVsتحکیم لپاره د  ANAوړتیا په اړه اندیښنې راپورته کوي .د ACC-WRN
سره د دې د تړون د برخې په توګه ،ټیکسټرون د  MSFVسپیرپارټ افغانستان ته د رارسیدو
سره ترتیب او انبار کوي مخکې لدې چې  ANAته ولیږدول شي .ټیکسټرون د  ANAسره د
 MSFلیواګانو ته د پرزو یا پارټ لیږلو کې مرسته کوي ،کوم چې بیا په خپل وار سره مسؤل
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دي چې دغه پرزې اړوند کنډکونو ته توضیع کړي .په افغانستان کې د ایتالف پرسونل مداوم
کمښت پدې معنی دی چې نه خو به ایتالفي ځواکونه او نه هم ټیکسټرون سرچینې ولري
چې  MSFته د لوژستیکي خدماتو مالتړ چمتو کولو ته دوام ورکړي چې تر نن نیټې پورې
پرې تکیه کړې .پرځای یې  MSFبه د سپیرپارټ غوښتلو او الته راوړو لپاره د  ANAلوژستیکي
سیستم باندې تکیه وکړي ،د کوم په اړه چې سیګار او نور څارګرو ادارو مخکې راپور ورکړی
و چې تشې لري .د مثال په توګه ،سیګار د  2013په اکتوبر کې د وسایطو سپیرپارټ اداره کولو
لپاره د  ANAمحدودې وړتیا راپور ورکړی و.
د دې ډاډ ترالسه کولو لپاره چې ټیکسټرون په مناسب ډول د  MSFVقراردادونو پلي
کول مالتړ کړي او دا چې د قرارداد مناسب څار سرته رسیدلی ،سیګار وړاندیز کوي چې
د  ACC-WRNاجرایوي رییس په ګده د ایساف ګډې قوماندې قوماندان سره )1( ،د MSF
لیواګانو او کنډکونو کې د قراردادي مالتړ لپاره اړتیاو بیاکتنه وکړي ،د شته امنیتي مالتړ
کچې په پام کې نیولو سره ،او د څار لپاره په واقعیت والړو وړتیاو انعکاس ته قرارداد
اصالح کړي ،او وټاکي چې د ساتنې او روزنې سم څار پرمخ وړو لپاره کومو کړنو ته اړتیا
لیدل کیږي؛ او ( )2د څار مسؤلیتونه هغه حکومتي پرسونل ته وټاکي چې د ټیکسټرون
سره یوځای په لیواګانو او کنډکونو کې کار کوي او دوی باید د قرارداد کولو افسر نماینده
ته راپور ورکړي .د  MSFعملیاتو اوږدمهال ثبات د ودې لپاره سیګار وړاندیز کوي چې د
 NTM-Aعمومي قومانده )3( ،د  ANAسره یوځای د زره دار څانګې ښوونځي وروسته
عملیاتو روزنې لپاره کار وکړي.
د سیګار د سپارښتنو دریځ لپاره  40پاڼه وګوری.
پدې ربعه کې نوي اعالن شوي پلټنې
پدې ربع کې سیګار یوه د فعالیت پلټنه پیل کړې چې دا به د  DODد افغان سیمه ایز پولیسو
پروګرام مؤثریت ،ثبات او نظارت وارزوي.
د  DODد افغان سیمه ایز پولیسو پروګرام

دا پلټنه به د ځانګړي عملیاتو ګډ کاري ځواک – افغانستان ( )CJSOTF-Aد افغان سیمه
ایز پولیسو ( )ALPپروګرام پلي کولو باندې تمرکز وکړي ،کوم چې په کلیوالو سیمو کې د
سیمه ایز افغانانو روزلو په واسطه د سیمه ایزې حکومتدارۍ پیاوړي کولو لپاره نومول شوي
ترڅو دوی له خپلو ټولنو د ترهګرو او نور غیرقانوني وسله والو ډلو پروړاندې دفاع وکړي.
 CJSOTF-Aد  ALPپروګرام پالن جوړولو او اجرا لپاره مسؤل دی ،او  ALPته نظارت،
تدریس او روزنه چمتو کوي ALP .په  2010کې رامنځته او د کورنیو چارو وزارت ()MOI
الندې تنظیم شو ،چې د  2014مارچ پورې یې  24,647ګمارل شوي افسران درلودل او تمه
کیږي چې د  2014دسمبر پورې  30,000افسرانو ته ورسي ALP .د  ASFFله الرې تمویل
کیږي ،او د  2014مارچ پورې DOD ،ورته  196ملیون ډالر منلي او مصرف کړی DOD .اټکل
کوي چې کله د  ALPشمیر  30,000افسرانو ته ورسیږي نو د  ALPپروګرام ثبات به په کال
کې  121ملیون ډالر لګښت ولري.
په ځانګړي ډول د دې پلټنې په ترڅ کې ،سیګار پالن لري چې ( )1هغه کچه وټاکي ترکومې
چې  ALPخپل اهداف ترالسه کوي )2( ،د  MOIد نغدي سرچینو اداره کولو ظرفیت وارزوي
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د کړنو نوې پلټنه
■

■

د  DODد افغان سیمه ایز پولیسو پروګرام

د څارنې په برخه کې د سیګار فعالیتونه

او د  ALPافسرانو ته خپرول یې وڅاري ،او ( )3وپیژني چې  CJSOTF-Aاو  MOIد 2014
څخه وروسته د  ALPپروګرام نظارت او ثبات څنګه پالن کړی ،کله چې د متحده ایاالتو
ځواکونو شمیر به کم کړی شي.
جدول 2.1

د سیګار د مالي پلټنې پوښښ
(په میلیارد ډالر)

 25بشپړې شوې پلټني

$2.2

 40روانې پلټنې

3.6

ټولټال

$5.8

یادونې :شميرې په تقريبي ډول ليکل شوي .په پوښښ کې هغه
د پلټنې وړ مصارف شامل دي چې په افغانستان کې د امریکا د
بیارغونیزو قراردادونو ،بالعوضه مرستو ،او تعاوني موافقو له الرې
مصرف شوي دي.
سرچینه :د سیګار پلټنو ریاست.

تر پوښتنې الندې مقدارونه :په وده
شوي فدرالي فنډونو کې د احتماال
غیرمجاز ترپوښتنې الندې لګښتونو
او نالیږل شوي ګټو مجموعه.
ترپوښتنې الندې لګښتونه :هغه
لګښتونه چې غیرمجاز بیژندل شوی .د تر
پوښتنې الندې لګښتونو دوه ډولونه د نه
منلو وړ لګښتونه (د قانون ،مقرراتو ،قرارداد،
مرستې ،همغږي تړون رغړونه وغیره یا
د فنډونو غیر الزم او نامناسب مصرف)
او نامالتړ شوي لګښتونه (هغه چې د
مناسب اسنادو په واسطه نه مالتړ کیږي
یا د پلټنې پرمهال سم تصدیقونه) دي.
د راټولول لپاره بیل :یوه پوروړي ته
د ټاکلي مقدار لپاره د لیک یا فارم لیږل،
پشمول د ګټې ،اداري لګښتونو ،او ځنډ
جریمې که د پلي کیدو وړ وي.
د ځانګړي هدف مالي بیان :یو مالي
بیان چې السته راوړل شوي ټول عواید،
پیښ شوي لګښتونه ،او کوم ډول پاتې
بیالنس پکې د ورکړل شوي مودې په
جریان کې د ورکړل شوي ګمارنې لپاره
شامل وی.

مالي پلټني
سیګار په  2012کې د مالي پلټنو پروګرام وروسته لدې پیل کړ کله چې کانګرس او د
نظارت ټولنې د قراردادونو او نغدو پیسو چې د بهرنیو عملیاتو مالتړ لپاره ورکول کیږي
د نظارت د واټنونو او د تحمیل شوي لګښتونو پلټنې په اړه انديښنه وښودله .سیګار په
سیالی کې د محاسبې خپلواک شرکتونه غوره کړي ترڅو مالي پلټني ترسره کړي او دا
وګوري چې د پلټنې کار د امریکا حکومت ستندردونو په اساس ترسره شوي .مالي پلټني
د عمومي پلټونکي له ټولنې همغږي کیږي ترڅو د مالي پلټنو پوښښ زیات شي او دوه
ځلې کار مخنیوی وشي.
پدې ربع کې ،سیګار د افغانستان بیاودانولو ته د متحده ایاالتو تمویل شوي قراردادونو
درې مالي پلټنې سرته ورسولې .د سیګار مالي پلټنو پروګرام د څه دبره  2.2ملیارد ډالرو په
پلټنیز لګښت ټولټال  25مالي پلټنې بشپړې کړي او د پلټنیز لګښتونو له  3.6ملیارد ډالرو څخه
په ډیر ارزښت  40نورې روانې مالي پلټنې لري ،لکه څنګه چې په جدول  2.1کې ښودل شوی.
دا پلټنې مرسته کوي چې د متحده ایاالتو حکومت او مالیه ورکونکي مناسب ډاډ ترالسه کړي
چې دې ګمارنو باندې مصرف شوي بسپنې د نومول شوي هدف لپاره کارول شوي .پلټنې هغه
مخارج ترپوښتنې الندې راولي چې د بررسۍ کیدو نه وي یا په قوي توګه مجاز ونلري.
سیګار د هرې مالي پلټنې راپور هغه تمویل کونکي ادارې ته تکثیر کوي چې یاده ګمارنه
(ګمارنې) یې کړي وي .تمویل کونکې اداره مسؤل ده چې د پلټنې موندنو راپور کې پیژندل
شوي تر پوښتنې الندې مقدارونو باندې نهایی پریکړه وکړي .د پروګرام له پیل راهیسې ،سیګار
مالي پلټنو نږدې  78ملیون ډالر ترپوښتنې الندې لګښتونو کې پیژندلي دي ،لکه څنګه چې
په جدول  2.2کې ښودل شوي ،او  191,638ډالر په غیر ارجاعي ګټې کې د وده شوي فدرالي
فنډونو باندې .کله چې تمویل کونکې اداره ټاکي چې ترپوښتنې الندې مقدار غیرمجاز دی،
نو نوموړې اداره یې د راټولولو لپاره یو بیل تکثیر کوي .ترنن نیټې پورې ادارو ترپوښتنې
الندې مقدارونو کې له  4.1ملیون ډالرو څخه ډیرو بیرته السته راوړو ته د  14بشپړ شوي
پلټنو لپاره د راټولولو بیلونه تکثیر کړي .دا د تمویل کونکي ادارو لپاره وخت ته اړتیا لري
چې په پام سره د پلټنې موندنې مالحظه کړي ،نو د سیګار خپرو شویو ډیری مالي پلټنو لپاره
د نهایی پریکړو کول ال پاتې دی .د سیګار مالي پلټنو پلټل کیدونکو او تمویل کونکو ادارو ته
هم  109د اجابت موندنې او  117د داخلي کنټرول موندنې پیژندلي او خبرې یې پرې کړي.
د سیګار مالي پلټني څلور ځانګړې موخې لري:
• پدې د اند بیانول چې ایا د ګمارنې لپاره د ځانګړي هدف مالي بیان په منصفانه ډول
وړاندې کیږي ،د ټولو موادو په پام کې نیولو سره ،السته راغلي عواید ،پیښ شوي لګښتونه،
د متحده ایاالتو حکومت لخوا غیرمستقیم پیرودل شوي توکي ،او د ګمارنې شرایطو سره
په مطابقت کې د پلټل شوي دورې لپاره بیالنس او د محاسبې عموما منل شوي اصول یا د
محاسې نور جامع اساسات.
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• تر پلټنې الندې بنسټ د قرارداد په اړه د کورنیو کنترولونو ارزونه ترسره شي او په پوره
توګه پوهه ترالسه شي؛ د کنترول خطر ارزونه وشي؛ د مهمو نیمګړتیاوو په اړه پشمول
د موادو کورني کنترول نیمګړتیاوي وپیژندل شي او راپور ورکړ شي.
• آزموینې ترسره شي ترڅو دا وکتل شي چې آیا تر پلټنې الندې بنسټ د موادو په
اساس ،د قرارداد اړتیاوو او اړوندو قوانینو او مقرراتو اطاعت کړی؛ او د قرارداد
له شرطونو او اړوندو قوانینو او مقرراتو سره د موادو نه اطاعت وپیژندل شي
او راپور ورکړ شي.
• وکتل شي او راپور ورکړ شي چې آیا تر پلټنې الندې بنسټ په مناسبه توګه د سمون
ګامونه اخیستې ترڅو د تیرو کارونو موندنو او سپارښتنو لپاره د حل الر پیدا شي.

جدول 2.2

د سیګار مالي پلټنو کې تر پوښتنې
الندې راوستل شوي مجموعي
لګښتونه (ملیون ډالر)
ډول
د نه منلو وړ

$14.2

نامالتړ شوي

63.4

ټولټال

$77.6

یادونه :شميرې په تقريبي ډول ليکل شوي.
سرچینه :د سیګار پلټنو ریاست.

د دې درې میاشتنی راپور په ج ضمیمه کې د بشپړ شوي ،نوي ،او روانو مالي پلټنو لست
موندلی شی.
مالي پلټنې خپرې شوي

پدې ربع کې ،د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا لخوا تمویل شويو د درې اړخیزو موافقو
دوې مالي پلټنې بشپړې کړي .دې مالي پلټنو څه دبره  2.5ملیون ډالر د داخلي کنټرول عیبونو
او نااجابت مسلو د پایلې په توګه ،ترپوښتنې الندې لګښتونو کې وپیژندل .پدې عیبونو او د
نافرمانۍ مسألو کې د نورو شیانو ترمنځ دا شامل و :د سیالیز داوطلبۍ طرزالعملونو په تعقیب
کې پاتې راتلل ،د لګښتونو ناسم ټاکل ،د مالتړي اسنادو نه شتون ،د قراردادي عمومي لیدر
بیالنس او بیالبیل مالتړي اسنادو ترمنخ ناشرح شوي اختالفات ،او د پلورونکي – تعلیق او
مخنیوی کتنو په الره اچولو کې پاتې راتلل.
مالي پلټنه  :14-74-FAد  USAIDد افغانستان کوچني – او
منځني کچې شرکت پراختیا پروګرام او د افغانستان د ثبات
نوښت پروګرام :د پراختیا الټرناټیوز شرکت په واسطه پیښ
شوي لګښت پلټنه

 USAIDد پراختیا الټرناټیوز شرکت سره قراردادونه وکړل .د  USAIDد دوه
پروګرامونو مالتړ ته ( )DAIد افغانستان کوچني – او منځني کچې شرکت پراختیا
( )ASMEDپروګرام او د افغانستان د ثبات نوښت ( ASMED .)ASIد دې لپاره ډیزاین
شوی و چې د سیمه ایز سوداګرۍ زیربنا د پراختیا مالتړ په توګه د دا ډول فعالیتونو
تمویل په واسطه په افغانستان کې د سوداګرۍ رامنځته کولو او پرمخ وړو ته غیر
حکومتي موانع لرې کړي ASI .د دې لپاره ډیزاین شوی و چې د ټولنې – پرمختګ
کوچني پروژو له الرې د ټولنو او افغان حکومت ترمنځ باور رامنځته کړي .د سیګار
پلټنې د  ASMEDلپاره له  2006د اکتوبر  26څخه د  2012نومبر  30پورې دوره او
 113,387,067ډالر مخارج او د  ASIلپاره له  2011نومبر  1څخه تر د  2012د سپتمبر
 25پورې دوره او  31,269,391ډالر مخارج پوښلي.
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بشپړې شوې مالي پلټنې
■

■

■

مالي پلټنه  :14-74-FAد USAID
د افغانستان کوچني – او منځني
کچې شرکت پراختیا پروګرام او د
افغانستان د ثبات نوښت پروګرام:
د پراختیا الټرناټیوز شرکت په واسطه
پیښ شوي لګښت پلټنه

■

مالي پلټنه  :14-75-FAد USAID
د کرهنې استحکام ګړندی کړی
پروګرام او د افغانستان د ثبات نوښت:
د شیمونیک انټرنیشنل په واسطه
پیښ شوي لګښت پلټنه

■

■

مالي پلټنه  :14-76-FAد USAID
د افغانستان د قانون حاکمیت ثبات –
رسمي برخه :د تیترا ټیک  DPKپه
واسطه پیښ شوي لګښت پلټنه

د څارنې په برخه کې د سیګار فعالیتونه

کیرني او شرکت ( P.C.کیرني) مالي راپور ورکوونې برخه کې د  DAIداخلي کنټرول
دوه مهم ضعفونه پیژندلي او د ګمارنې شرایطو او پلي شوي قوانینو او مقرراتو سره د
 DAIپنځه مورد غیر اجابت .ضعفونو او نااجابتۍ دا پایله درلوده چې کیرني  455,883ډالر
په نامالتړ شوي لګښتنو کې تر پوښتنې الندې راولي .کیرني د نه منلو وړ کوم لګښتونه
ندي پیژندلي.
د پلټنې ورکړل شوي پایلو سره ،سیګار وړاندیز کوي چې د افغانستان لپاره د USAID
ماموریت رییس او د لیږد نوښتونو دفتر سرپرست رییس په ګډه کار وکړي ترڅو:
• په راپور کې پیژندل شوي غیرمالتړي لګښتونو  455,883ډالرو د جاوز وړتیا وټاکي
او که مناسب وي بیرته یې السته راوړي.
•  DAIته مشوره ورکړي چې د راپور دوه داخلي کنټرول موندنې په نښه کړي.
•  DAIته مشوره ورکړي چې د راپور پنځه د غیراجابت موندنې په نښه کړي.
مالي پلټنه  :14-75-FAد  USAIDد کرهنې استحکام ګړندی
کړی پروګرام او د افغانستان د ثبات نوښت :د شیمونیک
انټرنیشنل په واسطه پیښ شوي لګښت پلټنه

د  ASAP USAIDپروګرام افغانستان ته د دې
لومړي دریځ میو هنري پروسس کولو اسانتیا ورکړې.
الي پلټنه  14-75-FAوګورئ( .د  USAIDتصویر)

 USAIDشیمونیک انټرنیشنل ته یو قرارداد ورکړ( .شیمونیک) د کرهنې استحکام ګړندی
شوي پروګرام ( )ASAPپلي کول .نوموړی پروګرام غوښتل چې کلیوال افغانانو لپاره په کرهنه
کې اقتصادي فرصتونه برابر کړي USAID .د افغانستان ثبات نوښت ( )ASIمالتړ لپاره هم
شیمونیک ته یو قرارداد ورکړ ترڅو د ټولنې – پرمختګ کوچني پروژو له الرې د ټولنو او
افغان حکومت ترمنځ باور او اعتماد رامنځته کړی .د سیګار پلټنې د  ASAPلپاره له 2006
د نومبر  22څخه د  2011اکتوبر  30پورې دوره او  132,818,195ډالر مخارج او د  ASIلپاره
له  2009جون  26څخه تر د  2012د جون  25پورې دوره او  119,549,834ډالر مخارج پوښلي
او د کیرني په واسطه سرته رسیدلې.
کیرني د داخلي کنټرول درې ضعفونه او د ګمارنې شرایطو او پلي شوي قوانینو او
مقرراتو سره د شیمونیک پنځه مورد غیر اجابت پیژندلي .د داخلي کنټرول دې ضعفونو او
د غیراجابت پایلې دا وې چې کیرني  2,032,485ډالر لګښتونه تر پوښتنې الندې راولي ،پشمول
د  2,032,312ډالر په غیرمالتړ شوي لګښتونو کې او  173ډالر په غیرمجاز لګښتونو کې.
د پلټنې د پایلو په اساس ،سیګار سپارښته کوي چې په افغانستان کې د USAID
ماموریت رییس:
• د  2,032,485ډالرو په اړه چې په راپور کې مشکوک مصارف ښودل شوي څیړنه وکړي
او د غیرقانوني مصارفو په صورت کې بیرته السته راوړي.
• شیمونیک ته مشوره ورکړي چې د راپور درې داخلي کنټرول موندنې په نښه کړي.
• شیمونیک ته مشوره ورکړي چې د راپور پنځه د غیراجابت موندنې په نښه کړي.
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مالي پلټنه  :14-76-FAد  USAIDد افغانستان د قانون
حاکمیت ثبات – رسمي برخه :د تیترا ټیک  DPKپه واسطه
پیښ شوي لګښت پلټنه

د  2010د می په  USAID ،19تیترا ټیک  )Tt DPK( DPKته د قانون حاکمیت ثبات
پروګرام – رسمي برخې ( )RLS-Fپلي کولو لپاره کاري امر صادر کړ RLS-F .غوښتل چې د
رسمي قضایی سیکتور ظرفیت رامنځته کړي اساسا د قضا او حقوقو ښوونځي او د عامه قانون
پوهې راپورته کولو او د افغانستان ښاریانو هڅول ترڅو خپلې شخړې د افغان حکومت قضایی
سیستم له الرې د دوی حقونو ته السرسي په واسطه حل کړي .د سیګار پلټنې د  RLS-Fکاري
امر له  2010د می  19څخه تر  2012د جوالی  15پورې  30,619,409ډالرو مخارج بیاکتلي.
کروی هارویت  )Crowe Horwath( LLPپه  RLS-Fکې دخیل د  Tt DPKپه واسطه
پیښ شوي لګښتونو خپلې پلټنې کې دوه د داخلي کنټرول ضعفونه او دوه د غیراجابت موارد
پیژندلي .د دغه ضعفونو او غیراجابتي مواردو پایلې په حیث ،چې دوه موندنو کې ګد و،
کروی هارویت د فرعي قراردادي غیرمستقیم لګښت تاریخ تیر نرخونو کارولو پورې تړلي غیر
مجاز لګښتونو کې  39,327ډالر ترپوښتنې الندې راوستل .غیرمجاز لګښتونه ترپوښتنې الندې
لګښتونه دي ځکه چې دا د قرارداد ،نافذ قوانینو یا مقرراتو په واسطه منع کړی شوي وی.
د پلټنې د پایلو په اساس ،سیګار سپارښته کوي چې په افغانستان کې د USAID
ماموریت رییس:
• د 39,327ډالرو په اړه چې په راپور کې غیرمجاز ګڼل شوي پریکړه او د غیرقانوني
مصارفو په صورت کې بیرته السته راوړي.
• له  Tt DPKڅخه د ورکړې وړ  50,449ډالر بیرته  USAIDته ورټولول.
•  Tt DPKته مشوره ورکړي چې د راپور دوه داخلي کنټرول موندنې په نښه کړي.
•  Tt DPKته مشوره ورکړي چې د راپور دوه د غیراجابت موندنې په نښه کړي.

تفتیشونه
سیګار پدې ربعه کې د تفتیشاتو درې راپورونه خپاره کړل .یوه راپور د تفتیش خبرتیا یو
لیک تعقیب کړی چې سیګار د بغالن والیت محبس ودانۍ په اړه په تیره ربع کې لیکلی و،
او مشخص یې کړه چې د  11.3ملیون ډالرو په ارزښت نوموړې ودانۍ د ډیر تخریب له
امله پراخه ترمیمي کړنو ته اړتیا لری .دوهم تفتیش مشخص کړي چې د  USFOR-Aکارول
شوي کورې په شین ډنډ هوایی ډګر کې جوړې او په درستۍ سره لیږدول شوې وې ،مګر
میخانیکي مسایل د دط المل شو چې دغه کورې په ډیر ټیټ ظرفیت کار وکړي ،چې دا په
سرخالصي ژورو کې د ضایعاتو سوزیدو المل شو .دریم تفتیش موندلي چې په ګرشک کې
د سړې او وچې ذخیرې خونې د ودانولو کیفیت ښه بریښي ،خو دا چې نوموړې خونه ترنن
نیټې نده کارول شوې.
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بشپړ شوې تفتیشونه
■

■

■

تفتیش  :14-62-IPد بغالن محبس:
د  11.3ملیون ډالرو په ارزښت ودانۍ
سخت تخریب شوی حالت پراخه
ترمیمي عمل ته اړتیا لري

■

تفتیش  :14-81-IPد شین ډنډ هوایی
ډګر :په سرخالصي ژور ځاینو کې د
سوزولو کار د دفاع وزارت مقرراتو څخه
سرغړونه ده

■

تفتیش  :14-82-IPد ګرشک سړه او
وچه ذخیره ای خونه :داسې بریښي
چې د ودانولو کیفیت یې ښه وي،
مګر نوموړې ودانۍ تر نن نیټې پورې
نده کارول شوې

■

د تفتیشاتو راپورونه خپاره شول
تفتیش  :14-62-IPد بغالن محبس
د 11.3ملیون ډالرو په ارزښت ودانۍ ډیر تخریب په پراخه کچه ترمیمي کړنو
ته اړتیا لري

د  2010د سپتمبر په  28د بهرنیو چارو وزارت د نړیوال تریاکو او قانون پلي کولو بیورو
( )INLعمران هولډینګ ګروپ ( ،)OHGیوه افغاني شرکت ته یو قرارداد ورکړ چې د
 – 495زندانیانو ظرفیت یو محبس په بغالن والیت کې جوړ کړي OHG .د بغالن محبس
ودانول د  2012د نومبر په  8بشپړ کړل .د دې تفتیش لپاره ،سیګار د ( INL )1د ودانولو
مدیریت او څار ارزولی ،او ( )2دا یې ارزولي چې ایا نوموړې ودانۍ لکه څنګه چې نومول
شوې وه کارول شوې او ساتل شوې ده.
وروسته لدې چې د بغالن محبس ودانول بشپړ شو ،د ودانۍ ناسته د جدي جوړښتي تخریب
المل شوه په شمول د پراخه درزونو په درې تعمیرونو کې .د پایلې په توګه یې یو تعمیر
راولوید .دوه نور تعمیرونه یې هم د راولیدو په حال کې دیوالونه او کریک شوي جوړښتي
بیمونه او ستنې لري ،او ممکن له سره جوړیدو ته اړتیا ولري INL .او قراردادي یې OHG
چې یو افغانی شرکت دی ،د ودانۍ د کښیناستو علت باندې موافق ندي او د تعمیرونو ترمیم
او دغه ترمیمونو د لګښت مسؤلیت د  OHGپه غاړه اخیستو په اړه مزاکرات کې پاتې دی.
پدې سره ،دواړه خواوې موافق دي چې  OHGد قرارداد ټولې اړتیاوې په بشپړ ډول ندي
پوره کړي .د مثال په توګه OHG ،ونشو کولی چې د خوړونو اوبو د مدیریت اړین سیسټم
جوړ کړي او د ټیټې درجې نلدوانۍ توکي یې کاروي چې د  INLلخوا منع کړی شوي و.
 OHGد خپلو بیل شوي رسیدونو څخه د  %10کمولو کې هم پاتې راغی چې د قرارداد په
واسطه اړتیا په توګه تضمیني فنډ رامنځته کړي .دا د  807,254ډالرو کمښت المل شو چې
باید د قرارداد النجې په پیښه کې د  INLخوندیتوب لپاره ساتل شوي وی.
د ودانولو ډیری نواقص ممکن د پروژې اصلي  CORپه واسطه له درغلۍ ډکو کړنو پایله
وي د سفارت یو مخکینی کارمند — او د امکان تر حد پورې د  OHGپرسونل .سیګار دا
مهال یوه ابتدایی ګرویګنه پرمخ وړي ترڅو مشخص کړي چې ایا د  OHGیا سفارت کوم
چارواکي پدې ویل شوي فعالیتونو کې شریک و .په  2013کې ،د قرارداد کولو افسر او  INLیو
نوی  CORاو مشر انجینر د بغالن محبس لپاره وګمارل INL .په ساحه کې د ستونزو سمولو
لپاره هم ګامونه پورته کړل ،لکه د خوړونو د اوبو له السه تللي مدیریت سیستم .دا مثبت
ګامونه دي ،مګر سیګار اوس هم د ناپیژندل شوي ودانیز نقص په اړه اندیښمن دی ،چې د
جوړښتونو د ستنو مالتړ ترمنځ د غیرتحکمیي خښتو دیوالونو کاروونه ده چې دا په قرارداد
کې ویل شوي د نړیوال ودانۍ کوډ ( )IBCمعیارونو څخه سرغړونه ده .د امریکا کانکریټو
انسټیټیوټ منولونه ،چې د  IBCلخوا ماخذ شوي ،په مرتعش زون کې د غیر تحکیمي دیوالونو
جوړولو اجازه نه ورکوي ،چیرې چې د دا ډول دیوالونو راولیدو امکان وی .د متحده ایاالتو د
جیولوژیکي سروی معلوماتو په وینا ،د بغالن محبس د افغانستان په کچه دوهم لوړ د زلزلې
خطر سره مخ زون کې موقعیت لري.
په اپریل کې ،سیګار د بهرنیو چارو وزیر او افغانستان ته د متحده ایاالتو سفیر لدې ستونزې
خبر کړل او وړاندیز یې وکړ چې  INLپه بغالن کې دغه جوړښتونه بیرته د سټیل – تحکیم بنا
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ودانۍ  ،17د بغالن محبس درې ترټولو جدي زیانمن شوي جوړښتونو څخه یوه د خوندیتوب اندیښنو
له امله تخریب کړی شوه .د تفتیش راپور  14-62-IPوګورئ( .د  INLتصویر)

سره جوړ کړي .په ځواب کې INL ،عکسونه وړاندې کړل چې ویل یې دا ښیې چې نوموړي
ودانۍ د تحکیمي بنا په کارولو سره جوړې شوي .په مقابل کې ،دغه عکسونه ښیې چې په بغالن
کې کانکریټي ستنې سمې نوې جوړې شوي او ،لدې عالوه د تخریب میتود یې خوندي نه و.
په ستنو کې د کانکریټ ځای پرځای کولو لپاره کارول شوي میتودونه او مواد په کانکریټ
کې د تشو المل شوي چې دا تحکیمي سټیل یا سیخان رابرسیره کوي ،چې دا په جدي توګه
د ستنې کلکوالي کې سازش کوي .پردې عالوه ،د ودانۍ دروند کانکریټي بام پرځای پاتې و،
پداسې حال کې چې د خښتو دیوالونو هغه برخې چې د بام مالتړ کې مرسته کوي حذف
شوې وې INL .سیګار خبر کړ چې نیت یې کړی په بغالن کې دغه جوړښتونه د اصلي ډیزاین
ځانګړتیاو سره په مطابقت کې له سره جوړې کړي .په هرصورت ،د سیګار په اند ،د بغالن
محبس بیاجوړولو کې د تحکیمي بنا کارولو ته د  INLظاهري مقاومت دواړه زندانیانو او د
کارګرو خوندیتوب خطر سره مخ کوي .د پراخه جوړښتي تخریب سربیره ،محبس کارول کیږي.
عالوه لدې ،دغه محبس چې په اصل کې د  495زندانیانو لپاره ډیزاین شوی و ،پکې ډیر
نفوس ځای پرځای شوی ،چې د  INLیوه اوسني راپور له مخې  777نفر پکې دي .محبس د
ساتنې دوه لوی ستونزو سره هم مخ دی ،چې دواړه  INLاو د قراردادي چارواکي یې د افغان
حکومت ضعیف او غیرموجود ساتنې ته نسبت ورکوي .لومړی ،دواړه ډزلي جنراتورونه چې
د دې لپاره وو چې د محبس د بریښنا انحصاري سرچینه وي ،کار نه کوي .د پایلې په حیث یې
زندان د خوړا کوچني ظرفیت جنراتور څخه بریښنا اخلي چې د نړیوال سره صلیب مرستې
سره د  2012په جوالی کې پیرودل شوی و .دوهم ،د زندان فاضالب (چټلو اوبو) سیستم له
خاورو سره بند شوي INL .کار کوي چې دا ستونزې د هیواد په کچه محبس کاروونې او ساتنې
پروګرام د فنډ لپاره مرستې په واسطه په ګوته کړي چې دا به د بغالن محبس پشمول ټوله
سیمه کې د ودانیو لپاره د بریښناکارکونکو ،نلدوانانو ،ګل کارانو ،رنګماالنو ،او نجارانو ګرځنده
د ساتنې ټیمونه وروزي.
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ترڅو د زنداني خوندیتوب او امنیت ډاډمن شي او د دې ډاډ السته راوړل چې د متحده
ایاالتو حکومت د دې د قرارداد ډالرو لپاره ترټولو لوی ارزښت السته راوړي ،سیګار وړاندیز
کوي چې د بهرنیو چارو وزیر  INLته الرښود وکړي چې ( OHG )1ته د رسید لګښتونو کې
ورکړل شوي  807,254ډالر بیرته جبران کړي چې د قرارداد النجې په صورت کې باید د INL
ساتنې په تړاو ګرځول شوي وی )2( ،دا اړتیا چې د بغالن محبس کې هردول بیاودانول د سټیل
تحکیمي بنا دیوالونو په پام کې نیولو سره د  IBCاو امریکا کانکریټ انسټیټیوټ اړتیاوې پوره
کړي )3( ،د قرارداد الندې جوړ شوي نور تعمیرونو جوړښتي کفایت وټاکي او د نامناسب
موندل شوي جوړښتونو ترمیم یا بدلون لپاره کار وکړي ،او ( )4له قراردادي وغواړي چې
د  INLمنل شوی تخریب خوندي پالن تعقیب کړي.
تفتیش  :14-81-IPد شین ډنډ هوایی ډګر
د سرخالصي ژورو سون ځایونه د دفاع وزارت اړتیا څخه سرغړونه ده

د  2011په می کې USACE ،د  4.4ملیون ډالرو یو قرارداد ورکړ چې د جامد فضالتو
مدیریت اسانتیاوې جوې کړي ،پشمول دوه کورو (تنرونو) په شین ډنډ کې ،په غربي
افغانستان کې د هرات په والیت کې میشته د ایتالفي ځواکونو یو مرکز چې شاوخوا
 4,000د متحده ایاالتو او افغان اردو پرسونل او قراردادیان پکې میشته دي .د قرارداد
د ورکولو په وخت کې ،شین ډنډ هوایی ډګر د خپلو جامد فضالتو د دفع لپاره سرخالصي
سون ځایونه کارول .د  USFOR-Aکارول شوي دوه کورو سربیره ،د  2009په سپتمبر کې،
 USACEد  11ملیون ډالرو په ارزښت افغان اردو لخوا د استعمال لپاره په بیالبیل بیسونو
کې د کورو قرارداد ورکړ .د شین ډنډ هوایی ډګر لدې افغان کارول شوي کورو څخه دوه
درلودې ،کومې چې افغان اردو ته د  2012په اګست کې چمتو شوې وې او لګښت یې
شاوخوا  755,000ډالر و.
د دې تفتیش لپاره ،سیګار ارزوي چې ایا ( )1د کورو جوړول د قرارداد اړتیاو او د جوړلو
نافذ معیارونو سره په مطابقت کې بشپړ شوي )2( ،کورې او مالتړي ودانۍ د نومول شوي
کار لپاره کارول کیدې او ساتل کیدې ،او ( )3دا چې د جامد فضالتو د دفع لپاره د سرخالصي
سون ځای کاروونه د پلي کیدو وړ اړتیاو سره مطابقت لري.
سیګار موندلي چې د  USFOR-Aکارول شوي دوه کورې په شین ډنډ هوایی ډګر
کې عموما د قرارداد ځانګړتیاو سره په مطابقت کې جوړې شوې او بیس ته د کاریدو
وړ وضعیت سره د  2012په جون کې لیږدول شوي وې .نور ،د متحده ایاالتو فنډ ورکړل
شوي دوه کورې د  2012په اګست کې افغان اردو د کاریدو په تړاو پرته له کوم پام وړ
ستونزې لیږدول شوي.
په هرصورت ،د  USFOR-Aپه  2012دسمبر کې بشپړ شوي راپور موندلي چې د
 USFOR-Aکارول شوي کورې د میخانیکي ستونزو له کبله په خورا ټیټ ظرفیت کې کارول
کیږي او دا چې د متحده ایاالتو یوازې  %35جامد فضوالت دلته سوزول کیده او پاتې برخه
یې افغان سرخالصي سون ځای کې سوځول کیدل .پداسې حال کې چې دا کورې د  2013په
جنوري کې د تضمین الندې ترمیم شوې ،د دې ترمیم وروسته هم د متحده ایاالتو تولید شوي
جامد فضالت افغان سرخالصي سون ځای ته لیږدول کیدل USFOR-A .د دغه کورو د بشپړ
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کاروونې وړ کیدو وروسته هم د افغان کاریدونکي سرخالصي سون ځای کارولو دوام لپاره
تایید نه وړاندې کوي .اضافتا ،د  USFOR-Aد  2013می یوې ارزونې موندلي چې افغان کارول
کیدونکې کورې د کارول کیدو وړ وضعیت کې وې او افغانان ورته روزل شوي و او د دوی د
کورو کارولو لپاره یې درست تجهیزات درلودل؛ په هرصورت افغانان دغه نه کاروي ځکه چې
سرخالص سون ځای کارول لدې ارزان پریوځی.
د متحده ایاالتو د مرکزي قوماندې ( )CENTCOMاړتیاو سره چې سر خالصي سون
ځای کاروونې لپاره بدیل وموندل شي USFOR-A ،تر د  2013د جون پورې خپل جامد
فضالت سرخالصي سون ځای ته لیږل ،او افغان اردو د  USFOR-Aفضالتو دفع لپاره د
 2013تر اکتوبر پورې د سون ځاینو کارولو ته دوام ورکړ .په  2011او  2012کې خپرې شوي
د چاپیریال سروی ګانو ښودلي چې جامد فضالت لکه بیټرۍ او پالستیکونه ته د “پوښلي
فضالت” په حیث رجوع کیږي ،او په سرخالصي سون ځای کې یې دفع کول منع دي چې
دا د شین ډنډ سرخالصي سون ځای ته لیږدول شوي .عالوه لدې ،د  2010مالي کال لپاره
د  NDAAپه تعقیب ،د سرخالصي سون ځای کارول منع دي غیر لدې که د دفاع وزیر وټاکي
چې د دفع هیڅ بل میتود د عملي کیدو وړ ندی .د دفاع وزیر هم اړ دی چې د دا ډول
پریکړې څخه کانګریس خبر کړي .د شواهدو شتون سربیره چې په شین ډنډ هوایی ډګر کې
پوښلي فضالت سرخالصي سون ځای کې دفع شوي ،نه  CENTCOMاو نه هم USFOR-A
د دې فضالتو د دفع لپاره د سون ځای کارول تایید کړي ،نه یې دي مشخص کړي چې د سون
ځآی کارولو بدیل شتون نلري ،یا اړینه کانګریسي خبرتیا یې کړي وي.

د شین ډنډ هوای ډګر کې د جامد فضالتو دفع کولو لپاره سرخالصی سون ځای کارول شوی.
د تفتیش راپور  14-81-IPوګورئ( .د جان ډیټینګر لخوا د سیګار تصویر)
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سیګار وړاندیز کړی چې د  CENTCOMقوماندان د  CENTCOMاړوند واحدونو
ته الرښود وکړي چې پوښتنې پرمخ ویسي او سیګار ته په  90ورځو کې راپور ورکړي له
( )1مشخص کړي چې ولې د متحده ایاالتو اردو په شین ډنډ هوایی ډګر کې جامد فضالت
د پنځه میاشتو راهیسې وروسته لدې هم سرخالصي سون ځای ته لیږي چې د USFOR-A
کورې په بشپړ ډول د کاریدو وړ شوي او ( )2مشخص کړي چې ولې منع کړی شوي
“پوښلي” فضالت له  2011جنوري راهیسې په شین ډنډ هوای ډګر سرخالصي سون ځای
کې سوزول کیږي ،او ولې  DODد  NDAA 2010د  317فصل په اساس کانګریس لدې
ندی خبر کړی.
د دې پوښتنو برخې په حیث CENTCOM ،باید مشخص کړي چې کوم چارواکي د متحده
ایاالتو ځواکونو لخوا تولید شوي جامد فضالتو په سرخالصي سون ځای کې سوزولو پریکړې
لپاره مسؤل دي حتی وروسته لدې چې کورې په بشپړ ډول د کاریدو وړ شوې او کانګریس
یې د قانون اړتیا او  4715.19 DODIسره سم لدې ندی خبر کړی CENTCOM .دا هم باید
وپیژني چې د دغه چارواکو د مسؤل ګرځولو لپاره کوم ګامونه به واخیستل شي.
تفتیش  :14-82-IPد ګرشک سړه او وچه ذخیره ای خونه
داسې بریښي چې د ودانولو کیفیت یې ښه وي ،مګر نوموړې ودانۍ تر نن
نیټې پورې نده کارول شوې

په  2010کې ،د سوداګرۍ او ثبات عملیاتو لپاره کاري ځواک ( )TFBSOپه هلمند والیت کې
د ذخیره ای کاټن فابریکې ساحې جوړول تصویب کړل چې د افغان سوداګرۍ او صنایع وزارت
( )MOCIملکیت دی .پدغه ساحه کې TFBSO ،پریکړه وکړه چې د  2.89ملیون ډالرو په
ارزښت د ګرشک سړه او وچه ذخیره ای خونه جوړه کړي پدې تکل چې دا په والیت کې
د کرهنیزې پراختیا لپاره وکارول شي .نوموړې پروژه به د سیمه ایز محصول ذخیره کولو
لپاره جال ساړه او وچ ذخیره ای ګودامونه جوړ کړي ،د ترتیب او بسته بندۍ لپاره به یې
ځای چمتو او د ټرکونو لپاره به د ټرانزیټ ټکي په حیث وکارول شي.
لدې چې په اصل کې مهالویش شوې وه د  TFBSOکارونه د  2011د سپمتر په  30ودرول
شي TFBSO ،د جوړولو قرارداد د ورکولو لپاره مسؤلیت د متحده ایاالتو د اردو انجینرانو
قل اردو ( )USACEته ورکړ او د پروژې د څار مسؤلیت یې د نړیوال مرستندویه امنیتي
ځواک سیمه ایزې قوماندې – سویل لویدیز ( )RC-SWته ولیږداو .د  2011د سپتمبر په ،7
 USACEد دغه ودانۍ ډیزاین ،جوړولو او تجهیز قرارداد یوه افغاني شرکت ته ورکړ.
د  TFBSOپیلي پالن د دوه سړو – ذخیرو ګودامونه د دوه وچو – ذخیرو ګودامونو لپاره
د قرارداد اختیار و .په هرصورت ،د محدود فنډ له امله ،نهایی ډیزاین او سوړ – ذخیرې ګودام
او یو وچ – ذخیرې ګودام ته بدل شو .په قرارداد کې د دوه جوړښتونو تخریب هم شامل و؛
د سړک پراختیاوې؛ په ساحه کې د عالي بریښنا تولید چمتو کول ،د بریښنا د توضیع سیسټم،
او د اوبو نوی څاه؛ او له ساحې د ماینونو او ناچاودیدلي توکو پاکول .ودانول د  2013په می
کې بشپړ شول ،او  USACEبشپړ شوي ودانۍ تصدیق کړه .دغه وداني د  2013په سپتمبر
کې افغان حکومت ته ولیږدول شوه .بشپړه شوې ودانۍ شاوخوا  10,000فټ مربع سړه
ذخیره او  13,000فټ مربع وچه ذخیره چمتو کوي.
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د دې تفتیش لپاره ،سیګار ارزولي چې ایا ( )1د ودانولو چارې یې د قرارداد اړتیاو او پلي
کیدو وړ ودانیز معیارونو سره په مطابقت کې بشپړې شوي ،او ( )2دغه ودانۍ لکه څنګه
چې ټاکل شوې وه کارول کیږي او ساتل کیږي.
د امنیتي اندیښنو له امله ،سیګار وړ نه و چې په ساحه کې موجود تفتیش سرته ورسوي
او د همدې لپاره وړ نه و چې مشخص کړي ایا پروژې د قرارداد اړتیاوې په بشپړ ډول پوره
کړی .د ادارې چارواکو سره مرکو او د قرارداد او مدیریت اسنادو مکمل بیاکتنې پراساس،
سیګار ټاکي چې د ګرشک سړه او وچه ذخیره ای خونه داسې بریښي چې ښه ودانه شوي وي.
په هرصورت ،نوموړې پروژه د قرارداد په واسطه بشپړیدو لپاره اړینې نیټې څخه  243ورځې
وروسته بشپړه شوې وه.
د قراردادي فعالیت د متحرک کولو لپاره USACE ،قراردادي ته  26لیکونه واستول،
چې ډیری یې د قراردي فعالیت کې مهالویش او ځنډ په اړه اندیښنو بیانولو لپاره و.
په یوځای کې USACE ،د ډیفالټ لپاره د قرارداد پای ته رسول مالحظه کړل ،مګر پرځای
یې د  223,317ډالرو التزامي زیانونه وارزول ترڅو قراردادي باندې فشار وساتي چې
پروژه بشپړه کړي .د  USACEاسنادو په وینا USACE ،وړ و چې د ودانولو چارو څار
ته د پروژې برخې لپاره په ساحه کې د ځایی – ملي کیفیت اطمیینان مفتش ولري .سربیره
پردې ،د  USACEانجینرانو او کیفیت ډاډ پرسونل د ودانولو پرمهال له ساحې  23لیدنې
سرته رسولي.
که څه هم داسې بریښي چې ودانۍ ښه جوړه شوي وي ،د  2014په اپریل کې،
د  ،RC-SW ،TFBSOاو  MOCIچارواکو موږ ته وویل چې د ګرشک سړه او وچه ذخیره
ای خونه هیڅ کله نده کارول شوې او محافظت یې نه کیده TFBSO .هغه څه السته ندي
راوړي چې دې سیګار ته د پروژې کلیدي بریا ورته ویلې وه د یوې افغان سوداګرۍ په
واسطه د ودانۍ کارول ،محافظت او کنټرول .په هرصورت ،ترهغې پورې قوي پانګوال نه
وپیژندل شوی چې  TFBSOدا پروژه تصویب او بیا  USACEقرارداد ورکړ او ،وروسته بیا
پانګوال د ګرشک په ساحه خپلې سوداګرۍ پراخولو کې پاتې راغی .د  TFBSOچارواکو موږ
ته وویل چې ډیری نورو افغان پانګوالو پدې ودانۍ کې عالقه ښودله .په هرصورت ،هیڅ
کله نهایی تړون ته ندي رسیدلي .د  TFBSOچارواکو په وینا ،پانګوالو دوی ته ویلي چې
د ملکیت اجاره کولو څخه مخکې د ولسوالۍ ولسوال له پانګوالو او د ودانولو قراردادي
څخه د پیسو غوښتنه کوي .د  MOCIچارواکي تاییدوي چې ودانۍ اوس هم نه کارول کیږي،
مګر په نښه کړي یې دي چې په ودانۍ کې ځینې سوداګرۍ عالقه ښیې .بدبختانه ،د 2014
د اپریل پورې MOCI ،کومه داسې سوداګري په نښه کړې نده چې غواړي نوموړې ودانۍ
اجاره کړي .د  MOCIمعین سیګار ته وویل چې وزارت د ودانۍ په اجاره ورکولو لپاره
د خصوصي سیکتور پانګوالو لټون ته دوام ورکوي.
د  TFBSOپانګوونې راتلونکي پروژو په بریا سره سوداګریز کولول لپاره د زده کړی شوي
درس په حیث ،سیګار وړاندیز کړی چې د پالیسۍ لپاره د دفاع سرپرست وزیر  TFBSOته
الرښود وکړي چې ډاډ ترالسه کړي مخکې لدې چې د هرډول راتلونکي پانګوونې پروژې
تصویبوي ،وړ پانګوال شتون لري چې عالقه لري د جوړو شویو ودانیو محافظت لپاره دغه
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په ګریشک کې یخه – ذخیره ای خونه کې
د شیلوینګ او یخولو تجهیزات شامل کړی شوي.
د تفتیش راپور  14-82-IPوګورئ( .د  RC-SWتصویر)
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ملکیت په غاړه او مسؤلیت یې ومني؛ یا د پانګوالو په نه شتون کې MOCI ،غواړي او وړتیا
یې لري چې دا ډول مسؤلیتونه پخپله په غاړه واخلي.
د سیګار سپارښتنو دریځ
د  1978عمومي پلټونکي قانون ،له سیګار څخه غواړي ترڅو د خپلو سپارښتنو دریځ په
اړه راپور ورکړي .پدې ربع کې ،سیګار د پلټنې دوه راپورونو کې موجود اوه وړاندیزونه
تړلي دي .لدې وړاندیزونو یو یې د غیرمجاز یا نامالتړ شوي قرارداد لګښت په حیث د
متحده ایاالتو حکومت لخوا ورکړل شوي  311,887ډالرو بیرته السته راوړو پایله درلوده.
(مالي پلټنه )14-34-FA
د  2009کال څخه د  2014کال تر جون پورې ،سیګار د  134پلټنو ،خبرداری لیکونو،
او تفتیشاتو راپورونه خپاره کړي او د فنډ بیرته اخیستنې ،د ادارو د څارنې د ودې ،او د
پروګرامونو د موثریت زیاتولو لپاره یې  420سپارښتنې کړي دي .سیګار د دې وړاندیزونو
نږدې  %80تړلي دي .عموماً د سپارښتنو تړل د سیګار په ارزونې دا معنی لري چې پلټل
شوې اداره یا سپارښتنه تطبیق کړې یا یې په مناسبه توګه ستونزه حل کړې .په ځینو قضیو کې،
یوه تړل شوې سپارښتنه د پلټنې په راتلونکو کارونه کې کتل کیږي.
د  1978عمومي پلټونکي قانون ،لکه څرنګه چې تعدیل شوی ،دا غوښتنه هم کوي ترڅو
سیګار د تیر راپور مهمو سپارښتنو په اړه راپور ورکړي چې په اړه یې د سمون ګامونه
ندې اخیستل شوي .پدې ربع کې ،سیګار پروړاندیزونو د ادارې فعالیتونو نظارت ته په 29
پلټنو او پنځه تفتیش راپورونو کې دوام ورکړ .لکه څنګه چې مخکې راپور ورکړل شوی،
د وړاندیزونو سره یوه پلټنه باید تر  12میاشتې دوام وکړي چیرې چې اداره اوس هم باید
د سمون عمل پالن تولید کړي چې سیګار باور لري دا کار به پیژندل شوي ستونزه حل کړی.
په هرصورت ،د یوې ادارې جواب پدې وروستیو کې السته راغلی و او د سیګار په واسطه
بیاکتل کیده .وړاندیز د پلټنې راپور  13-4څخه دی ،افغان ملي اردو :د وسایطو ،جنراتورونو
او بریښنا تولیدونکو لپاره سون توکو باندې کنټرول پیاوړتیا ته اړتیا لري ترڅو له درغلۍ،
ضیاع او اختالس مخیوی وشي .د  2013په جنوري کې خپور شوی ،راپور د  ANPوسایطو
لپاره د پطرولو ،تیلو او غوړ لپاره د غوښتنې ،السته راوړو او ورکړې پروسه ترپوښتنې الندې
راوستې .اضافتا ،څلور د پلټنې له  12میاشتو زاړه راپورونه شتون لري چیرې چې سیګار
اړوند ادارو ته انتظار باسي د دوی موافق شوي سمون کړنې بشپړې کړي.
سیګار پدې وروستیو کې په دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو او  USAIDکې د ادارې
ریزولوشن پروسې پلټنې پیل کړي .دا پلټنې پدغه ادارو کې سرته رسیدونکي پلټنې ریزولیشن
لپاره د دریځ او څار پروسه ازموي .پدې ربع کې ،سیګار د بهرنیو چارو وزارت لپاره نهایی
راپور تکثیر کړ .په نورو دوه ادارو کې سرته رسیدلي کار لپاره د راپور تکثیر کولو وروسته
پدې کال کې تمه کیږي.

ځانګړې پروژې
د عمومي پلټونکي د ځانګړي پروژو دفتر د پیښیدونکي مسلو ازمولو او فدرالي ادارو او
کانګریس ته د ګړندي ،تعقیب وړ راپورونو وړاندې کولو لپاره رامنځته کړی شوی و .دا ډله
بیالبیلې ارزونې کوي او د افغانستان د بیارغونې په ټولو برخو کې راپورونه جوړوي .په دې
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څانګه کې پلټونکي ،تحلیل کونکي ،محققین ،قانونپوهان ،د اړوند مسایل ماهرین ،او نور
متخصصین راټول شوي او کولی شي د رابرسیره کیدونکې مسایلو او پوښتنو په مقابل کې
بیړنی او په ګډه سره د حل الرې ومومي.
د راپور ورکوونې دې دورې په جریان کې ،د سیګار ځانګړي پروژو دفتر د  ANAپه
ودانیو کې کارول شوي سپری فوم ایزولیشن سیسټمونو د خوندیتوب یوه بیاکتنه خپره کړه.
ځانګړي پروژو ډیری لیکونه هم  ،USFOR-A ،CSTC-Aمتحده ایاالتو نوي ،د مسلکي
خدماتو شورا ،IRD ،USAID ،د دفاع قراردادیانو ،DOD ،USDA ،او د متحده ایاالتو
حکومت ډیری نورو ادارو ته لیکلي دي .د پوښتنو دا لیکونه په پراخه کچه موضوعات پوښي،
پشمول د ډاډمنو تړونونو ،ګرځنده پیسې ،سویابین پروګرام ،رد شوي تړونونه ،په ودانۍ
کې کارول شوي سپری فوم خوندیتوب ،د  ANPورکړې لپاره کارول شوي  LOTFAپیسې،
د قراردادي پیژندل شوي غوره الرې ،د حقیقت رابرسیره کولو خوندیتوبونه ،د  ANPګزمې
وسایط ،یوه ګمارنه چې د بیارغونې پریکړو الرې مطالعه کړي ،د افغان سړکونو ساتنه،
د کندهار د بریښنا تولید پالنونه ،د متحده ایاالتو کوچني ادارو په واسطه د بیارغونې تمویل
معلوماتو لپاره غوښتنه ،او د بشري قاچاق تورونه.
ځانګړي بشپړې شوي پروژې
دا مهال ځانګړي پروژې پروژو بشپړیدل مالحظه کوي او پدې مسلو کوم اضافي کار د سرته
رسولو وړاندوینه نه کوي.
د معلوماتو مکتوب  :14-55-SPد نړیوالې هوساینې او پراختیا
د باور وړتیا تړون

د  2014د می  ،5سیګار  IRDته د باور وړتیا تړونونو کارونو په اړه جدي اندیښنن بیانول
وکښل ترڅو د  IRDد ادارو یا کوم حکومتي چارواکو د تمویل په اړه حساس ویناو څخه
د کارمندانو مخنیو وکړي .لدې چې  IRDله  USAIDڅخه د مالیه ورکونکو ملیونونه ډالر
السته راوړي ،د دې پرمخ وړلو سیګار خاصتا ،د روڼتیا او حکومت څارنې لپاره د  IRDژمنې
په اړه اندیښمن کړ .سیګار غوښتنه وکړه چې  IRDد محرمیت تړونونو اړوند اوسني او تیرو
کړنو په اړه معلومات چمتو کړي( .د اړوند پوښتنې لپاره “روانې ځانګړي پروژې ”،د معلوماتو
مکتوب  14-60-SPوګورئ).
خبرداری لیک  :14-56-SPد  IRDباور وړتیا تړون په اړه
 USAIDته خبرداری ورکول

د امریکا متحده ایاالتو کانګریس ته راپور

I

■

■

■

■

■

د  2014د می  ،5سیګار  USAIDته ولیکل ،ادارې ته یې د تورونو په اړه چې د واشنیګټن
پوسټ په یوه مقاله کې خپاره شوي و خبرداری ورکړ چې  IRDهڅه کړې محرم تړونونه
وکړي ترڅو کارمندان له حساس بیاناتو منع کړی شي .سیګار وړاندیز کړی چې  USAIDپه
افغانستان کې ټول قراردادونه ،تعاوني تړون او د مرستو السته راوړونکي خبر کړي چې سیګار
به د حقایقو رابرسیره کولو حقونو محدودیت ونه زغمي .لدې عالوه ،سیګار وړاندیز کړی
چې د  USAIDراتلونکي تړونونه دا مقررات ولري چې فدرالي فنډ السته راوړونکي د محرم
تړونونو کارولو څخه منع کړي چې دوی پرې د متحده ایاالتو حکومت چارواکو په اړه غږیدو
څخه کارمندان منع کوي.

د میاشت 2014 ،30

د ځانګړې پروژې بشپړ
شوي محصوالت
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■

ځانګړې پروژه  :14-55-SPد پوښتنې
مکتوب :د نړیوالې هوساینې او پراختیا
د محرمیت تړون

■

ځانګړې پروژه  :14-56-SPد خبرداری
لیک :د  IRDمحرمیت تړون په اړه
 USAIDته خبرداری ورکول

■

ځانګړې پروژه  :14-61-SPد پوښتنې
مکتوب :د  ANPد ګرځنده پیسو پیلوټ
پروګرام ځواب

■

ځانګړې پروژه  :14-69-SPد پوښتنې
مکتوب :د سویابین پوښتنې ته د
 USAIDځواب

■

ځانګړې پروژه  :14-73-SPد پوښتنې
مکتوب :د  USAIDردشوي قراردادونه

■

ځانګړې پروژه  :14-77-SPبیاکتنه:
د  ANAودانیو کې د سپری فوم
انسولیشن خوندیتوب

■

د څارنې په برخه کې د سیګار فعالیتونه

د معلوماتو مکتوب  :14-61-SPد  ANPد ګرځنده پیسو پیلوټ
پروګرام ځواب

په تیره ربع کې ،سیګار د  CSTC-Aجنراالنو ته ولیکل چې د  MOIد پیلوټ پروګرام دریځ
په اړه پوښتنې وکړي چې د یوه بریښنایی لیږد له الرې د  ANPپرسونل ته په مستقیم ډول
د معاشاتو ورکړې ته د “ګرځنده پیسو” کارونه کوي .دا معاشات  LOTFAته د مستقیم
مرستې له الرې د متحده ایاالتو ماله ورکونکو پیسو په واسطه تمویل کیږي .د  2014د می
په  CSTC-A ،3د سیګار اصلي معلوماتو لیک ته ځواب ورکړ.
د  2014د می په  ،28سیګار بیا  CSTC-Aته د ګرځنده پیسو پیلوټ پروګرام په اړه ولیکل،
د  CSTC-Aدې اټکل په اړه انديښنې په بیانولو سره چې  %18د  ANPمعاشات په نغدي
ډول مستقیما د  ANPکارمندانو ته ورکول کیږي .لدې مستقیم نغدي ورکړو له نمیایی ډیر
یې د سم السته راوړونکي څخه منحرف کیږي ،چې تر  45.5ملیون ډالرو پورې د معاشاتو
په ورکړه کې په  2014مالي کال کې د انحراف خطر سره مخ کوي .سیګار د دې ډاډ ورکولو
پراهمیت ټینګار وکړ چې د صادق ،معتبر او ثبات لرونکي پولیس ځواک رامنځته کولو لپاره د
 ANPد کارمندانو بشپړ معاشات د دوی ترالسو ورسیږي .دا تر یو حد پورې سرته رسیدی شي،
د په اصطالح “باوري اجنټ” سیسټم په کارولو د لږې تکیه کولو سره چې د  ANPکارمندانو
ته معاشات ورکړي.
د معلوماتو مکتوب  :14-69-SPد سویابین پوښتنې
ته د  USDAځواب

په افغانستان کې د  USDAد سویابین پروګرام
په سیګار کې اندیښنې راوالړې کړی .ځانګړې
پروژه  14-69-SPوګورئ( .د سمیث اندیرسن
لخوا د سیګار تصویر)

په تیر ربع کې سیګار د متحده ایاالتو د کرهنې وزارت ( )USDAته د افغانستان نوښت کې
کرهنیز نویتوب ( )SARAIلپاره د سویابین په اړه د معلوماتو یو مکتوب واستاو .د 2014
په می ،د سیګار ځانګړي پروژو د  USDAځواب ترالسه کړ .د غوښتل شوي موادو بیاکتنې
پرمهال ،د سیګار ځانګړي پروژې الندې اندیښنې په نښه کړې:
• د سویابین د محصول کچې تر د تمه شوي کچو حد پورې نه وې ،چې د نوښت برخې
په حیث د سویابین فابریکې ثبات له خطر سره مخ کوي.
• د پروژې پلي کونکی ،د امریکا سویابین اسوسیشن ( )ASAد وړاندیز کولو او پروژې
پیلولو دمخه د امکان شتون او ارزښت زنجیر مطالعه نه وه ترسره کړې.
• د  2005او  2008ترمنځ د انګلستان نړیوالې پراختیا ادارې لپاره پرمخ وړل شوي ساینسي
څيړنې پایله کړي چې سویابین د افغانستان شمال کې د اوضاع او کښت ته مناسب نه و،
چیرې چې دا پروګرام پلي شوی.
• د دمخه پالن جوړولو او څیړنې نه شتون سربیره ،او د هغه شواهدو سربیره چې ممکن
د پروګرام بریا شکمنه کړي USAID ،د  ASAته د  SARAIلپاره د پلور توکو،
ټرانسپورټیشن او اداري تمویل لپاره  34.4ملیون ډالر تمویل کړي.
د اندیښنې دې مواردو د پیژندنې په تعقیب ،سیګار د کرهنې وزیر ته یو لیک ولیږله ،چې
وړاندیز یې پکې کړی و وزیر د هرډول راتلونکي پانګوونې څخه مخکې د پروژې جامع څيړنه
پلي کړي او دمخه پیژندل شوي عیبونو او ننګونو په نښه کولو لپاره یو پالن رامنځته کړي.
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د معلوماتو مکتوب  :14-73-SPد  USAIDردشوي قراردادونه

سیګار د  2014د جوالی په  USAID ،1ته ولیکل چې له  2008راهیسې په افغانستان کې
د  USAIDتړل شوي  19قراردادونو په اړه مخکیني دوه د معلوماتو مکتوبونو ته د USAID
د ځوابونو بیاکتنې وروسته رامنځته شوي ابتدایی مشاهدات ورسره شریک کړي .د سیګار د
تحقیقاتو او پلټنو ریاستونه به د  USAIDپه واسطه چمتو کړی شوي جامع معلوماتو النورې
څیړنې سرته ورسوي.
بیاکتنه  :14-77-SPد  ANAودانیو کې د سپری فوم
د نصب خوندیتوب

د  2013په اپریل کې ،سیګار د سپری پولیوارتین فوم د نصب سیسټمونو فرعي معیار په اړه
د خوندیتوب اندیښنې راپورته کړې چې د  ANAلپاره د  USACEجوړې شوي آرک – سپین
نوع ودانیو کې کارول شوي .اندیښنه د هغه ورونو له امله وهڅول شوه چې د انسولیشن
سیسټمونو په کارولو سره دوه د جوړیدو په حال کې ودانۍ تخریب شوې چې د ودانولو
نړیوال کوډ ( )IBCمعیارونو سره یې مطابقت نه درلود USACE .سیګار ته ځواب ورکړ
او وې ویل چې دا اداره به د غیر اجابتي سیسټمونو نصب کول ودروي او په دواړه بشپړ شوي
او راتلونکي ودانیو کې به د  IBCمعیارونو سره مطابقت د ډاډ لپاره سمونکي ګامونه وپیژني.
لدې سم وروسته ،سیګار یوه بیاکتنه پیل کړه چې مشخص کړي ولې د  USACEقراردادیانو
په لومړي ځل غیر اجابتي سیسټمونه نصب کړي ،د ترمیم لګښت یې او ایا د  USACEهڅې
به د  IBCبشپړ اجابت ډاډ ورکړي.
د  2014د جوالی په  9سیګار د خپلې بیاکتنې پایلو راپور ورکړ .سیګار وموندل چې د
 1.57ملیارد ډالرو پروګرام نږدې  2,000جوړې شوي ودانیو څخه  1,600یې د  IBCمعیارونه

د کوډ اجابت نه کونکي کې اور د  ANAیو ټولګی په  30دقیقو کې له تخریب کړ .ځانګړې پروژه
 14-77-SPوګورئ( .د  USACEتصویر)

د امریکا متحده ایاالتو کانګریس ته راپور
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نه پوره کوي او د دغه معیارونو پوره کولو ته د ترمیمي هڅو لګښت یې تر  60–50ملیون
ډالر کیدی شي .اضافتا ،د  USACEډاډګیرنې سربیره چې دوی به د غیر اجابتي سیسټمونو
نصبول ودروي ،د  2014په جنوري کې د لوړپوړي چارواکي لخوا تکثیر شوي یو د پوهې لیک
دغه نمایشات لغوه کړي چې د  ANAلپاره د ودانولو ډیر مرحلو کې یې په  285ودانیو کې
د غیراجابتي موادو کارونې اجازه ورکړې USACE .خبرداری ورکړی چې ودانۍ “د اور
پرمهال ډیریدونکی” خطر لري مګر ادعا یې کړې چې د  ANAعملیاتي اړتیاو په پالیسۍ کې
بدلون تایید کړی USACE .د ودانۍ کاروونکو فزیکي وضعیت باندې هم تکیه کوي ،وایی چې
“د دې ودانیو کاروونکي نفوس ځوان ،فټ افغان سرتیري او ګمارل شوي دي چې د رامنځته
کیدونکي اوضاع پرمهال ګړندي وتنې وړتیا لري ”.د  USACEپه وینا ،په اغیزمن شوي ودانیو
کې  83بارکونه ،څلور روغتیایی کلینیکونه ،او دوه د اور وژنې سټیشونه شامل دی.
پردې عالوه USACE ،د خپل قرارداد اړتیاو په پلي کولو کې ناکام شو ځکه چې
د قراردادي ودانولو تصویب شوي پروپوزل سره ګمارل شوی پرسونل په پوره اندازه
د آرک – سپین ودانیزو یا  IBCمعیارونو سره بلد نه و USACE .د هغه پروپوزلو په اړه
غوښتنو کې ،چې قراردادیانو ته یې ورکړي هم نابشپړ شوي معلومات چمتو کړي؛ د یوه
بهرني ساختماني – انجینري پایله شوي اړتیاو د  58څخه  31یې له السه وتلي .پردې عالوه،
 USACEد قراردادیانو په واسطه د استعمال لپاره وړاندیز شوي فرعي معیار محصوالتو
پیژندنه او ردولو کې پاتې راغلی.
سیګار نتیجه ګیري کړې چې د ټولو ودانیو د خوندیتوب او معیارونو سره مطابقت ته
راوړلو لپاره د سمدستي ګامونو اخیستل الزمي و یا دا چې وښودل شي د خطرناک اوضاع
ترمیم لپاره کوم اعمال باید ترسره شي؛  ANAد خطر ډکو ودانیو څخه خبروي؛ او د 2014
د جنوري پوهې لیک باطلوي؛ او داخلي طرزالعملونه بیاګوري چې  USACEد قرارداد اړتیاو
ته رسوي چې د پلي کیدو وړ یې نه و.
روانې ځانګړې پروژې
دا مهال د ځانګړي پروژو دفتر نه مالحظه کوي چې دا پوښتنې بشپړې شي .ځانګړي پروژې
د غوښتل شوي معلوماتو ته ځوابونو لپاره انتظار باسي ،یا هغه معلوماتو د څیړنې پروسه
پرمخ بیایی چې دمخه یې السته راوړي.
د معلوماتو مکتوب  :14-54-SPد  ANPګزمې کښتۍ

د  2014د اپریل په  ،24سیګار د  CSTC-Aعمومي قوماندې ته د  ASFFبسپنو باندې د
 ANPلپاره د  3ملیون ډالرو په ارزښت پیرودل شوي ګزمې وسایطو په اړه معلوماتو غوښتنې
لپاره ولیکل CSTC-A .غوښتنه وکړه چې د متحده ایاالتو نوي دا د ګزمې وسایط په 2010
کې پیرودلي ،مګر په  2011کې د نوي وسایط لپاره اړتیا رد کړې .ځکه چې د بسپنو  %80یې
مصرف شوې ،قرارداد تر بشپړیدا پورې جواز درلود .د ګزمې دغه وسایط دامهال د ویرژینا
په یارکټاون کې پراته دي ځکه چې دا د درې کالو لپاره و.
سیګار غوښتنه کړې چې  CSTC-Aد  ANSFموجود کښتیو او وبو وسایطو ماموریت
په اړه معلومات ورکړي ،د پیرود پروسه چې  CSTC-Aپرمخ وړې د پیرود لپاره د پیلي تایید
دلیل پکې شامل دی په بیله بیا د دې د ردولو لپاره ،د ګزمې کښتیو ذخیره او ساتنې لپاره

44

ځانګړى عمومي مفتش

I

د افغانستان بيارغونه

د څارنې په برخه کې د سیګار فعالیتونه

لګښت او په راتلونکي کې د دغه کښتیو د دفع یا کاروونې پالن( .د اړوند پوښتنو لپاره
“روانې ځانګړي پروژې ”،د معلوماتو مکتوب  14-66-SPاو  14-67-SPوګورئ).
د  ANPګزمې کښتیو په اړه د سیګار ځانګړي پروژې پوښتنې لیکونو یوې پایلې په حیث،
د  2015مالي کال د دفاع تخصیصاتو قانون کورنۍ نسخه کې یوه ماده شامل کړی شوې چې
 DODد د  2015مالي کال فنډونو په کارولو سره د ګزمې دغه کښتیو له ساتنې منع کوي
چې د  ANPلپاره پیرودل شوي .د الزیاتو معلوماتو لپاره ، ،مخ وګورئ .63
د معلوماتو مکتوب  :14-57-SPد  LOTFA UNDPڅار

د معلوماتو مکتوب  :14-58-SPد مسلکي خدماتو شورا

د امریکا متحده ایاالتو کانګریس ته راپور
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■

■

■

■

■

■

■

■

■

د  2014په می  ،13په  2014فبروي کې غړو ته د ځانګړي عمومي پلټونکي وینا په تعقیب
سیګار د مسلکي خدماتو شورا ( )PSCته ولیکل .د دې په لیک کې ،سیګار د  PSCغړو څخه
د لید او د مشاهداتو غوښتنه وکړه :هغه فاکتورونه چې د پروګرامونو او پروژو لوی یا کوچنۍ
بریاوې بڼه کوی ،په افغانستان کې د کار کولو پرمهال د هیواد دننه ننګونې ،فدرالي مسلې چې
د پروګرامونو مانع کیږي ،او د فدرالي نهادونو ښکیلتیا کې هرډول وړاندیز شوي پرمختګونه،
فعل او انفعال ،مدیریت ،او د قراردادیانو څار په افغانستان کې .د  PSCد غړو لخوا لید او
مشاهدتونه به د سیګار سره مرسته وکړي چې پخپل کار تمرکز وکړي کله چې په افغانستان
کې له  2014وروسته د قراردادیانو لپاره د دوی د ماموریت پرمخ وړل النور ننګونکي شی.

I

■

■

د  2014د فبروری په  ،19سیګار  CSTC-Aاو  NTM-Aته لیکلي ترڅو پدې اړه اندیښنه
وښيي چې کیدای شي امریکا به له پوهیدلو پرته مرسته کوي او د افغانستان ملي پولیسو هغو
کارکوونکو ته به معاشونه ورکوي چې شتون نلري .د سیګار  2011پلټنې یوه راپور د UNDP
لخوا د  LOTFAاداره کولو په اړه هم پوښتنې راوالړې کړي ،چې دا د  ANPد معاشاتو
ورکړې لپاره کارول شوی LOTFA .ته تر نن نیټې پورې اعانې ټولټال  3.72ملیارد ډالر شوي
چې پدې کې د متحده ایاالتو  1.52ملیارد ډالر اعانې دي CSTC-A .وروسته د  2014د مارچ
په  7د سیګار لیک ته ځواب ورکړ ،چې پکې افغان امنیتي وزارتونو ته د مستقیم اعانو اړوند
احتمالي ضرر لیدنې پیژندل شوي او د دا ډول خطر کمولو لپاره د دوی له اړخه اخیستل
شوي ګامونو په نښه کول .پداسې حال کې چې د ډیرڅه سرته رسول یې پیژندليCSTC-A ،
د سمون کړنې برجسته کړي پشمول د نوي پلټنو هڅو رامنځته کول او د  54,000نادرست
پرسونل پیژند شمیرې ( )IDد  LOTFAله ډیټابیس څخه حذف کول چې د  ANPد معاشاتو
ورکړې اداره کولو لپاره کارول شوي.
سیګار د  2014د می په  13د  LOTFAد مالي مدیریت خپله د معلوماتو پوښتنه ،د
 UNDPاداره کونکي ته په یوه لیک کې وغزول .سیګار خپل لیک د  ANPد تقاعد او پینش
مقاصدو لپاره د  MOIلخوا د پولیسو معاشاتو څخه فرضي کمښتونو په واسطه رامنځته شوي
بسپنو ناسم احتمالي کاروونې باندې متمرکز کړی .د  2014د جون په  6د  UNDPځواب کې،
یې خپل دریځ په ګوته کړی چې دوی د ځانګړي معاشاتو کمولو یا د  ANPلوړ رتبه چارواکو
ته احتماال له حد ډیر پرداخت چې پداسې بست کار کوي چې ټیټې درجې ته اړتیا وه،
 LOTFAیې نه څاري .سیګار د  LOTFAمخارجو اداره کونکي میکانیزمونو د کنټرول نظارت
ته وده ورکولو لپاره راتلونکې مرحلې څیړي.
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■
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■
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■
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ځانګړې پروژه  :14-70-SPد پوښتنې
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د معلوماتو مکتوب  :14-60-SPد  IRDد حقایقو راسپړلو
محافظت ځواب

د  2014د می په  IRD ،19د سیګار د  2014د می په  5کې د شرکت محرمیت پالیسۍ په
اړه لیک ته ځواب ورکړ .په ځواب کې سیګار بیرته  IRDته د  2014د می په  20د دغه بیان
سره نارضایتي ښودل ولیکل چې پکې و  IRDاو سیګار د تیرو کارمندانو د جالکولو تړونونو
د محرمیت مقرراتو په اړه “یوې پوهې” ته سره ورسي .سیګار خپله اندیښنه وښودله چې
 IRDاوسني او پخواني کارمندان د فدرال د حقایقو رابرسیره کولو قوانینو پراساس د خپلو
حقونو تعقیب څخه ناهیلي کولو ته دوام ورکوي .سیګار غوښتنه وکړه چې  IRDد جالکولو
تړونونو کاپیانې ،د هغه  49کارمندانو د اړیکې معلومات چې د جالکولو تړونونه یې د
محرمیت مقررو سره السلیک کړي ،او د  IRDد اړیکو ،مرستو او د متحده ایاالتو حکومتي
ادارو سره د تعاوني تړونونو یو لیست په کومو کې چې لدغه  49کارمندانو څخه یو یې هم
دخیل و چمتو کړي IRD .غوښتل شوي معلومات چمتو کړي او سیګار د دغه معلوماتو د
بیاکتنې په حال کې دی چې پدې ځواب کې دی.
د معلوماتو مکتوب  :14-63-SPد  SBIRمطالعه

سیګار د  2014د جون په  5د دفاع وزارت د څیړنې او انجینرۍ لپاره مرستیال دفتر ته د
معلوماتو غوښتنې لپاره ولیکل چې د “ضعیف سیګنالي چاپیریالونو کې د قراینو پورې اړوند
ټولنیز کلتوري دلیل” تر سرلیک الندې مطالعه په اړه اندیښنه وه ،کومه چې د کوچني
سوداګرۍ نوښتونو څیړنې ( )SBIRګمارنې په واسطه تمویل شوې .د نوموړې مطالعې هدف
د “عالقې وړ ساحو کې وړاندیز شوي نظامي کړنو د بریا وړاندوینه کولو او د هغه فعالیتونو
لپاره دمخه خبرتیاوې او اخطارونو رامنځته کول چې د دښمن ځوابونو لپاره پرمخ تلونکي،
د جګړې پیښیدو او د تروریزم لپاره د ساتونکي مځکو” لپاره د “اوتومات پریکړه کولو توکی”
رامنځته کول و .سیګار د  DODڅخه السته راغلي معلومات بیاګوري او د بیارغونې پریکړه
کولو باندې یې احتمالي اغیزې.
د معلوماتو مکتوب  :14-64-SPد  USAIDتمویل شوي
سړکونو ساتنه

د متحده ایاالتو ډیری تمویل شوي سړکونه،
لکه د دې یوه په څیر له ګردیز څخه خوست ته،
ممکن ثابت نه وي .ځانګړې پروژه  14-64-SPوګورئ.
(د  USAIDتصویر)

سیګار د  2014د جون په  6نیټه  USAIDته یو لیک واستاو چې پکې دا اندیښنه بیان شوې
چې ممکن د متحده ایاالتو حکومت په افغانستان کې د سړک پروژې مالتړ کړي چې د
نامناسب ساتنې له امله ثبات ونلري .لیک د لویس برګر ګروپ/بلیک او ویچ ( )BV/LBGسره
د  USAIDد قرارداد په اړه معلومات غوښتي ،یو ګډه تصدي چې چې د افغان حکومت د
ارګانیک سړک ساتنې ظرفیت رامنځته کړي ،د  USAIDد سړک ساتنې پروګرامونو تمویل او
د موجود سړکونو ساتنې او نوي سړکونو جوړولو لپاره موجود پالنونه USAID .ځواب ورکړی
چې په  BV/LBGقرارداد کې رامنځته کړی شوی د افغان سړک ساتنې واحد اوس هم فعال و،
ولې دا یوازې په والیتي سړکونو تمرکز کوي USAID .په نښه کړي چې دې د نړیوال بانک او
نورو نړیوالو ملګرو لخوا پرمخ تلونکي پروګرامونه مالتړ کول ترڅو ډاډ ترالسه شي چې افغان
حکومت د متحده ایاالتو او نورو نړیوال ډونرانو لخوا جوړ شوي سړکونو ساتنې لپاره ظرفیت
او فنډونه لري .سیګار د  USAIDچمتو کړی شوي ځواب او معلومات بیاګوري.
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د معلوماتو مکتوب  :14-66-SPد  ANPګزمې کښتیو
پوښتنې ته د  CSTC-Aځواب

 CSTC-Aد  14-54-SPمعلوماتو مکتوب ته ځواب ورکړی ،پکې ویلي یې دي چې دوی نشي
کولی د  ANPګزمې کښتیو تایید یا رد ثبتونه ومومی .د  2014کال د جون په  ،6سیګار بیا
 USFOR-Aاو  CSTC-Aته د  ANPلپاره د ګزمې کښتیو پیرود  3ملیون ډالرو په اړه ولیکل.
سیګار اندیښنه څرګنده کړې چې  CSTC-Aوړ نه و د ګزمې کښتیو په اړه د سیګار اصلي
پوښتنو لوی برخې ته ځواب ورکړي ،او په نښه کړي یې دي چې د  CSTC-Aد ثبت نشتون
دا د سیګار لپاره ستونزمن کوي چې د پیرود او رد پریکړو تاریحچه مشخص کړي .سیګار د
دې غوښتنه هم کړې چې  CSTC-Aد دې د بیاکتنې هییت پریکړو توضیحي محاسبه وړاندې
کړي چې د افغانستان لپاره د ګزمې کښتۍ معتبر اړتیاوې نه پوره کوي CSTC-A .دوهم لیک
ته ځواب ورکړی او په غاړه یې اخیستي چې د  ANPګزمې کښتیو لپاره د اړتیاو تایید او رد
پورې اړوند اسنادو موندلو تحقیق پرمخ ویسي.
د معلوماتو مکتوب  :14-67-SPد  ANPګزمې کښتیو ځای
په ځای کول

سیګار د متحده ایاالتو د نوی وزیر ته د  ANPګزمې کښتیو په اړه چې د ویرژینا یارک ټاون
کې ذخیره شوي ،د  2014د جون په  6د معلوماتو غوښتنې لپاره د معلوماتو مکتوب واستاو.
د سیګار لیک له نوی غواړي چې د ګزمې کښتیو دفع کولو ،د ذخیره کولو لګښت او د ذخیره
کولو لګښت لپاره تمویل کونکې سرچینې لپاره خپل پالنونه تشریح کړي.
د معلوماتو دې لیک په تعقیب د سیګار ځانګړي پروژې پرسونل په ذخیره کې د کښتیو
تفتیش لپاره د بحري تحویلۍ مرکز – چیتام انیکس ته سفر وکړ .د سیګار پرسونل وموندل
چې ګښتۍ د بحري تحویلۍ مرکز په ساحه کې باروړونکي کانتینرونو کې ذخیره دی .د سیګار
پرسونل خبر کړی شوي و چې کښتۍ د هغه وخت پای ته نږدط کیدو کې دي چې پرمهال یې
باید سرویس شي ترڅو له فعالیت څخه یې ډاډمن شو او دا چې د بار وړونکي کانتینرو ترمنځ
ډیره تودوخه او رطوبت د ذخیره کولو مناسب اوضاع نه و .د سیګار پرسونل د نوي وزارت
دفتر یو نماینده د ذخیره کولو اوضاع په اړه د خپلو اندیښنو څخه خبر کړ .سیګار د دې کښتیو
ځای په ځای کولو ته د نوي سرته رسونکو کړنو ته انتظار باسي.
د معلوماتو مکتوب  :14-68-SPد کندهار د پلین حل

د  2014کال د جون په  ،10سیګار د بهرنیو وزارت ،DOD ،ایساف ،او  USAIDته ولیکل چې
د دسمبر  2014وروسته په کندهار کې د بریښنا چمتو کولو لپاره د متحده ایاالتو حکومت
پالنونو په اړه معلومات وړاندې کړي .دامهال د کندهار بریښنا اړتیاو پوره کولو کې مرستې
لپاره دوه لوی جنراتورونه  10میګاواټ بریښنا تولیدوي .د دې جنراتورونو لپاره سون توکي
به د دسمبر  2014پورې  DODچمتو کوی .د  2015په جنوري کې پیلیدونکی دواړه د سون
توکو مقدار چې  DODیې وړاندې کوي او د سبسیډي نرخ به کم کړی شي تر هغه وخته چې
پروګرام د  2015په سپتمبر کې بشپړ ودرول شي .ټاکل شوې چې د دغه کمښت پوره کولو
لپاره د  2015وروستیو څخه تر د  2018پورې د متحده ایاالتو حکومت ډیری بریښنایی پروژې
وکارول شي .په هرصورت ،دا به د سبسیډي شوي سون توکو پای او د بریښنا رسوونې پروژو
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د  ANPاستعمال لپاره ټاکل شوي ګزمې کښتۍ
د ویرژینا په یارک ټاون کې د ذخیره کولو یوه ودانۍ
کې بې کاره پرتې دي .ځانګړې پروژې ،14-54-SP
 ،14-66-SPاو  14-67-SPوګورئ( .د نیکول سټوچ
لخوا د سیګار تصویر)

د څارنې په برخه کې د سیګار فعالیتونه

بشپړیدو ترمنځ وخت کې د پام وړ تشه پریږدي .سیګار اندیښنه لري چې پالن شوې “پلین حل
پلین حل ته” یو د افغان مشرۍ هایبرایډ پروګرام چې کندهار والیت ته به د دغه وخت په
جریان کې د سرچینو جوړښت څخه بریښنا ورکوي ټینګ مهالویش لري ،او لوړ لګښتونه اټکل
وړاندې کوي چې دا به کندهار ته د بریښنا خدمت خطر سره مخ کړي ،پدې سره تیرو څو
کلونو کې د ترهګرۍ ضد او اقتصادي السته راوړنې خطر سره مخ کیږي DOD .او USAID
یو ګډ ځواب وړاندې کړی چې په کندهار کې د مداوم بریښنا رسولو لپاره وړاندیز شویو
پالنونو خورا ډیر توضیحات پکې شامل دي .دا ځواب د سیګار کارمندانو لخوا د بیاکتنې او
څیړل کیدو په حال کې دی.
د معلوماتو مکتوب  :14-71-SPد بیارغونې پروګرام معلوماتو
لپاره غوښتنه

د  2014کال د جون په  ،26سیګار په افغانستان کې د متحده ایاالتو حکومت د بیارغونې هڅو
پرمخ وړونکي ادارو ته په  2013کې لیږل شوي د معلوماتو لیک په تعقیب ډیری اجرایوي
وزارتونو او ادارو ته د معلوماتو غوښتنې مکتوب واستاو .پداسې حال کې چې د بهرنیو چارو
وزار ،DOD ،او  USAIDپه  2013کې ځواب ورکړی ،ډیری د کوچني نقش لرونکو ادارو
ځواب ندی ورکړی .سګار لدغه ادارو چې مخکې یې ځواب نه و ورکړی غوښتنه کړې چې په
افغانستان کې د بیارغونې ټولو بشپړ شویو ،روانو او پالن شویو پروژو باندې جامع معلومات
چمتو کړی .سیګار غوښتنه هغه ادارو ته هم غزولې چې په لومړۍ غوښتنه کې شامل نه و
ترڅو ډاډمن شي چې په افغانستان کې د متحده ایاالتو بیارغونې ټولو پروګرامونو باندې جامع
معلومات السته راوړي .د پوښتنې مکتوب کې غوښتل شوي معلوماتو کې د پروګرام نوم او
شرح ،پلورونکی یا پلي کونکی ملګری ،د قرارداد پیژندونکی او د قانوني اسبابو نوع ،د پروژې
ټول اټکل شوی لګښت ،د پیل او پای نیټه ،د تمویل سرچینه او موقعیت شامل دي .سیګار به دا
خوابونه وڅیړي او کتګوري به یې کړي چې کله یې السته راوړل.
د معلوماتو مکتوب  :14-72-SPد  DODتمویل شوي
سړکونو ساتنه

سیګار د  2014د جون په  26په افغانستان کې د سړکونو جوړولو او ساتنې پورې اړوند DOD
ته یو اضافي لیک واستاو .دې لیک د  DODلخوا تمویل شوي د سړک پروژو لپاره د بیارغونې
ټولټال لګښت معلومات غوښتلي؛ د سړک جوړونې روانو او پالن شوي پروژو په اړه پوښتنې
راوالړې کړي؛ او پوښتنه یې کړې چې ایا د دې پروژو ساتنه وړاندوینه او تمویل شوې .سیګار
د دې سړکونو ساتنې لپاره د افغان حکومت اوسني ظرفیت او په افغانستان کې د سړک شبکو
ساتنې لپاره د راتلونکې ممکن تمویل سرچینو په اړه هم معلومات غوښتلي.
 DODد سیګار خبرولو په واسطه ځواب ورکړی چې د قوماندان بیړني غبرګون فنډ
( )CERPڅه دبره  159ملیون ډالرو په ارزښت شاوخوا  252د ټرانسپورټیشن – رغونې پروژو
لپاره فنډ چمتو کړی او د افغانستان زیربنا صندوق ( )AIFبیا ترتیب سره د سړک جوړونې
لپاره  67.6ملیون ډالر چمتو کړي .دې د  34.6ملیون ډالرو په لګښت د  AIFدرې د جوړیدو
په جریان کې پروژو پورې اړوند هم توضیحات وړاندې کړل ،د  CERPیو ترمیمي پروژه
چې بشپړیدو ته نږدې ده او لګښت یې  4.9ملیون ډالر دی ،او دا معلومات چې “اوسمهال
د  CERPیا  AIFراتلونکي سړکونو پالن شتون” نلري.
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 DODدا هم ویلي چې د  CERPاو  AIFټولې پروژې د افغان والیتي حکومتونو او/یا د
افغانستان د عامه چارو او کار وزارت ( )MOPWڅخه د ثابت ساتلو السلیک شوي تړونونو
ته اړتیا لري مخکې لدې چې د سړک جوړونې په پروژه کار پیل شي .سربیره پردېDOD ،
تاییدوي چې نه  CERPاو نه هم  AIFد ساتنې یا محافظت پروژو لپاره فنډ نه ورکوي او
په نښه کړي یې دي چې  MOPWته یوه کلنۍ بودیجه چمتو کړی شوې او د پروژې ډیزاین،
سروی ،د سړکونو بیارغونې او احیا ،د سړک ساتنې ،د خصوصي سیکتور/سړک جوړونې
شرکتونو سره د سړک جوړونې لپاره قرارداد کولو ،د ریل خطونو نظارت او پالن جوړولو،
او د سړکونو او پلونو ترمیم لپاره مسؤل دی.
د معلوماتو مکتوبونه  14-70-SPاو  :14-78-SPد افغان کار
لپاره د دریم هیواد اتباع د قراردادي اړتیا

له بشري قاچاق نوښت د موندنو کاروونه د سیګار تحقیقاتو ځانګړي اجنټانو په واسطه په
افغانستان کې د متحده ایاالتو نظامي بیسونو کې پیل شوې ،ځانګړي پروژو په ایلي نویز
کې د راک ټاپو ارسنال کې د  LOGCAPقرارداد کولو چارواکو او د دوی نظامي سرپرستانو
سره ډیری مرکې سرته رسولي .دغه مرکې په بیسونو کې په کار ګمارل شوي بهرني
کارمندانو په کار ګمارنه او د دوی سره چلند باندې متمرکز وې .ځانګړي پروژو وروسته
د معلوماتو ډیری لیکونه تکثیر کړل چې د بهرني کارکوونکو په کارګمارنې تجربو او پالیسو
د مستند کولو او د بشري قاچاق فدرال قوانینو ته د قراردادیانو لیوالتیا غوښتنه کوي.
د ځانګړې پروژو کارمندانو د  DODد انساني قاچاق سره مبارزې کاري ځواک سره هم
مشوره کړې ،څوک چې د انساني قاچاق مقرراتو او پلي کولو جال بیاکتنه پرمخ وړي.
دا پوښتنه روانه ده او ممکن چې وغزول شي.
د  2014د جون په  13او د جوالی په  ،9سیګار دوه قراردادیانو ته ولیکل چې اندیښنه
بیان یې کړې چې د شرکتونو په کار ګمارونکي ممکن د متحده ایاالتو اردو بیسونو کې د
کار لپاره د دریم هیواد اتباع ناسم او غولونکي کار ګمارنه کې بوخت وي ،پدې شکل چې
غوښتونکي کار ګمارونکو ته لوی مقدار فیسونه ورکوي .یوه قراردادي سیګار ته معلومات
چمتو کړل چې ښودل یې له  2,400څخه ډیر د دریم هیواد اتباع څوک چې د پرایم قراردادي
لپاره کار کوي د ګماریدنې فیسونه ورکړي .پردې سربیره ،د سیګار ځانګړي اجنټانو د نورو
ناسم کار ګمارنې تجربو په تورونو هم معلومات راټول کړي په بیله بیا د متحده ایاالتو نظامي
بیسونو کې د تور له مخې د دریم هیواد اتباع کارکوونکو سره ناوړه چلند.

تحقیقات
د راپور ورکوونې دورې په جریان کې ،د سیګار روانو تحقیقاتو څخه د پیسو اړوند پایلې
ټولټال  3.1ملیون ډالر شوې .جرمي جریمې ،جبرانونه او جریمې  600,000ډالر ،د قرارداد
خوندي شوي پیسې مجموعه  500,000ډالر او دوه د ملکي جوړجاړی تړونونو د  2ملیون ډالر
ټولټال شو .تحقیقونو په متحده ایاالتو کې د دوه نیونو ،درې جنایی معلوماتو ،درې مدافع
موافقو ،او دوه محکومیتونو پایلې درلودې .په افغانستان کې ،یو تورن نیول شوی ،درې افغانان
د نظامي ودانیو ته ننوتلو څخه منع کړی شوي ،او د حکومت دوه قراردادیانو سره قراردادونه
فسخه شوي .سیګار  26نوي تحقیقونه پیل کړي او  46يې تړلي ،چې لدغو سره د ټولو روانو
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د قرارداد پیسې محافظت شوي:
د سیګار فعالیت پراساس قراردادیانو
ته د مختص شوي بیارغونې فنډونه
ندي منل شوي.
جرمي معلومات :د لوی هییت برخه
اخیستنې پرته د عامه وکیل په واسطه
رامنځته کړی شوي لیکلی تور .د یوه
معلوماتو کړنه د مدافع پروړاندې لګول شوي
حکم د څرنګوالي په اړه د هغه خبرول دي
او هغه مقرره چې دا ډول محکومیت پکې
وي نو پدې سره هغه کولی شي چې
محکمې ته چمتو او د ورته ګناه لپاره بیا
محکمه کیدو څخه مخنیوی وکړي.

سرچینې :د سیګار د تحقیقاتو ریاست؛ د تور قانون قاموس.

د څارنې په برخه کې د سیګار فعالیتونه

شکل 2.1

ﺩ ﺳﻴګﺎﺭ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ :ﺩ  2014ﮐﺎﻝ ﺩ ﺟﻮﻥ
ﺗﺮ  30ﭘﻮﺭې ﺧﻼﺹ ﺗﺤﻘﻴﻘﻮﻧﻮ ﺷﻤﻴﺮ

ټﻮﻟټﺎﻝ318 :

ﺩ ﭘﻴﺮﻭﺩ
ﺍﻭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ
ﺩﺭﻏﻠﻲ

107

ﻏﻼ
32

ﻋﺎﻣﻪ ﻓﺴﺎﺩ
79
ﻧﻮﺭ/ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ
62

ﺩ ﭘﻴﺴﻮ ﻣﻴﻨځﻞ
38

ﺳﺮﭼﻴﻨﻪ :ﺩ ﺳﻴګﺎﺭ ﺩ ﺗﺤﻘﻴﻘﻮﻧﻮ ﺭﯾﺎﺳﺖ.7/8/2014 ،

تحقیقونو شمیره  318ته رسیږي ،لکه څرنګه چې په  2.1شکل کې ښودل شوي .د سیګار
تعلیق او مخنیوي پروګرام  16افراد او  39قراردادیان د تعلیق یا مخنیوي لپاره راجع کړي.
د دغه  55قرارداد کونکو څخه 39 ،کسان او  12شرکتونه د چل ول او بد چلندۍ د تورونو
په اساس چې د  180,179,563ډالرو په ارزښت يې په قراردادونو کې د ځان څخه ښودلي،
مخنيونې ته راجع شوي دي.
د متحده ایاالتو پخواني قراردادي کارمند د درغلۍ
سکیم کې ګرم وګڼل شو
د  2014د می په  23د فلوریډا منځنۍ ولسوالۍ کې آلن سیمونس ،د  PAE Incمتحده
ایاالتو قراردادي یو زوړ کارکونکی ،د متحده ایاالتو حکومت سره د درغلۍ توطیه کې
ګناهکار وپیژندل شو .سیمونس په افغانستان کې د  PAEلپاره د روزنې پروګرام کوردیناتور
یا همغږي کونکي په توګه کار کاوه PAE .د بهرنیو چارو وزارت سره افغان سمون افسرانو
ته د روزنې او یونیفارم چمتو کولو قرارداد درلود .سیمونس په  PAEکې د نورو سره د
همغږۍ لپاره مسؤل و چې د څومره او څه ډول یونیفارم فرمایش ورکړل شي چې د روزنې
بشپړیدیو پرمهال افغان سمون افسرانو ته چمتو شي.
سیمونس او نورو یو شرکت رامنځته کړ ،امینزیان لوژستیکي خدمات (امینزیان) ترڅو د
فرعي قراردادي په حیث  PAEته یونیفارم وړاندې کړي .امینزیان  PAEته غلط او درغلیز
رسیدونه سپارل چې د هغه اجناسو لپاره ورکړه ترالسه کړي چې هیڅ کله یې نه و چمتو کړي.
وروسته لدې چې امینزیان ته تادیه وشوه ،سیمونس او د هغه شریک توطیه کونکو ګټې
تقسیم کړې .د متحده ایاالتو حکومت د غلطو رسیدونو ورکړې څخه  120,000ډالرو دبره
زیان سره مخ شو.
له تحقیقاتو څخه د ملکي جوړجاړی  1.25ملیون ډالر
د  2014د می په  ،6د افغان امریکا اردو باروړلو خدمات ( )AAAد ملکي جوړجاړی یوه
تړون ته ننوتل چیرې چې  AAAباید د بریښنایی فنډونو لیږد په واسطه متحده ایاالتو ته
 1,250,000ډالر ورکړي .د جوړجاړی تړون د سیګار جرمي تحقیقاتو نهای محصول په نښه
کوي چې د متحده ایاالتو اردو بریدمل کریستوفر ویور ،د متحده ایاالتو اردو پخوانی مسلکي
سټیفني (شانکیل) چاربونو ،او د فلور کارپوریشن پخوانی کارمند ،جوناتن هایټور پکې دخیل و.
 AAAد متحده ایاالتو اردو سره د کوربه ملت باروړلو ( )HNTقرارداد ته ننوت ترڅو
په ټول افغانستان کې ځای پر ځای د وچو توکو او سون توکو حمل خدمات چمتو کړي.
د  AAAپروړاندې ملکي ادعاوې د مخکښ عملیاتو بیس ( )FOBفینټي پورې اړوند HNT
قرارداد پراساس د  AAAپه واسطه چمتو کړی شوي خدماتو څخه راپورته شوي .په ادعاو
کې د سون توکو بار وړنې لپاره د  55غلط او جعلي ټرانسپورټیشن – حرکت غوښتنې سپارنه
شامل دي چې د  2010سپتمیر څخه د  2010دسمبر پورې دورې په جریان کې د  FOBفینټي
څخه غالشوي او/یا دا چې بل  FOBsته د  AAAد کارمندانو لخوا هیڅ کله ندي تحویل شوي.
د جوړجاړی تړون د قضایی دعوې مخنیوي ته د  AAAسازش وړاندې کوي او قبولیت نه
وړاندې کوي.
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د امریکا د پوځ یو پخوانی ظابط د تیلو غال او رشوت
اخیستنې په تور محکمه شو
د  2014د اپریل په  ،9د شمالي کارولینا ختیځې ولسوالۍ کې ،جیمز ایډوارډ ټراویس
د  60میاشتو په بند فدرالي حبس محکوم او د  422,302ډالرو د جبران ورکړې امر ورته وشو.
د سزا بشپړیدو وروسته ،ټراویس باید درې کاله په نظر بندۍ کې تیر کړي.
تحقیق موندلي چې د ګمارنې په جریان کې ټراویس ،یو لومړی بریدمل ،د شرنه په
 FOBکې د ورکړې اجنټ او قرارداد کولو افسر نماینده ډبل رول درلود .د  2012د جنوري
 3او د  2012د اکتوبر  4ترمنځ ټراویس د ډیری قراردادیانو څخه  211,890ډالر د رشوت
په توګه منلي .سربیره پردې هغه د حکومت پورې اړوند تیلو غال په یوه طرح کې دخیل
و چې مجموعه یې له  400,000ډالرو ډیریدله.
 14,500ډالر په غیرقانوني پروسه کې کنګل شو
د  DynCorpنړیوال د قرارداد یو کارکونکي ،سیمویل موتوري ،سیګار او نړیوال نظامي
پولیس ( )IMPافسرانو پروړاندې اقرار وکړ چې هڅه یې کړې  12,500ډالر د متحده
ایاالتو حکومت غالشوي لپ ټاپونو او نورو موادو کې پټ په  DHLباروړنه کې له
کندهار هوای ډګر ( )KAFڅخه کینیا ته قاچاق کړي چیرې چې هغه اوسیږي .تحقیق
رابرسیره کړي چې دغه پیسې د رشوت وې چې موتوري افغان اتباع څخه د DynCorp’s
 KAFذخیرې ودانۍ څخه د متحده ایاالتو څه دباندې  200ډرمونه موټر او ضیاع تیلو
په غال او پلور کې اسانتیاو برابرولو لپاره اخیستې وې .موتوري دا اعتراف هم وکړ چې
هغه د ورته طرحې څخه السته راوړي غیرقانوني  2,000اضافي ډالر په خپله خونه کې
لري چې  IMPموندلي IMP .د سیګار دې تحقیق په تعقیب ټولټال  14,500ډالر غیر
قانوني پیسې د شواهدو له مخې کنګل کړې .موتوري سمدستي د  DynCorpنړیوال
څخه منفک او له  KAFوایستل شو .د  2014د فبروري په  ،17په  KAFکې قوماندان
موتوري ته په افغانستان کې د متحده ایاالتو بیسونو څخه په ناټاکل شوي توګه منع کولو
خبرداری تکثیر کړ.
د  2014د اپریل په  ،23د  IMPبرخې د متحده ایاالتو د اردو مقرراتو تعقیب ته د
سیګار لپاره په شواهدو کې نیول شوي  14,500ډالر راښکاره ،او د  KAFمالي مرکز ته
یې ګنکل شوې پیسه بیرته وګرځوله .نوموړې پیسې د متحده ایاالتو د اردو حسابونو ته
د دفاع مالي او محاسبې خدمت کې د نهایی بیامصرف لپاره د متحده ایاالتو حکومت ته
امانت شوې.
تحقیقاتو د پیسو مینځلو طرحې لپاره دوه محکومیتونو
پایلې درلودې
د  2014د می په  ،15د ټینسي په ختیځې ولسوالۍ کې ،جیمز سي .پیټمن د پیسو مینځلو
لپاره د یوحساب جرمي معلوماتو اعتراف وکړ .د  2014د می په  ،28جیمي واین ډینیس د
پیسو مینځلو تکل ته د توطیې لپاره د یو حساب جرمي معلوماتو اعتراف وکړ .دواړه تورن
د شخصي تعهدنامې قید مدت محکمه کیدو باندې خوشې شول.

د امریکا متحده ایاالتو کانګریس ته راپور

I

د میاشت 2014 ،30

51

د څارنې په برخه کې د سیګار فعالیتونه

د پیټم او ډینیس تحقیقاتو د بګرام هوای ډګر بشردوستانه کومک یارډ پورې تړلي د حکومت
قراردادونو لپاره ورکړه کې د افغان قرارداد کونکو د متحده ایاالتو اردو پرسونل ته د رشوت
ورکړې باندې تمرکز کړی ،کوم چې د افغان وګړو لپاره بشردوستانه مرسته کې د لوی مقدار کالو،
خواړو ،ښوونځي اسبابو ،او نظامي واحدونو کې موجود توکو لپاره د ذخیرې په حیث کار کوی.
پیټم او ډینیس به د  2014په سپتمبر کې محکمه شی.
د متحده ایاالتو د اردو بریدمل د تیلو غال طرح کې
محکمه شو
د  2014د می په  ،22د کینټوکي په لویدیزې ولسوالۍ کې ،د متحده ایاالتو د اردو بریدمل
البرټ کیلي  IIIد  18میاشتو په حبس او درې کالو د نظارت الندې خوشې کیدو باندې محکوم
شو .هغه ته امر وشو چې  100,000ډالر جبران کړي.
تحقیق رابرسیره کړي چې د  2011نومبر څخه د  2012تر جنوري پورې کیلي د FOB
سالیرنو څخه نورو موقعیتونو ته د سون توکو تحویلۍ ټرکونو انحراف اجازه ورکړې وه چیرې
چې ټرکونه خالي او تیل یې غالشوي .د انحرافونو پټولو لپاره ،کیلي غلط تصدیق وړاندې کړی
چې منحرف شوي سون توکي په حقیقت کې په  FOBسالیرنو کې تحویل او خالي شوي .د
سون توکو په غال کې د مرستې په بدل کې کیلي شاوخوا  57,000ډالر د افغان باروړلو شرکت
څخه د شاوخوا  25,000بوشکو تیلو منحرف کولو لپاره ترالسه کړي .د حکومت لپاره ټولې
ورکې پيسې نږدې  100,000امریکايي ډالر وو.
د متحده ایاالتو کابل سفارت کې د کار کونکي دنده پای
ته رسول شوې
د  2014په جون کې ،د متحده ایاالتو د کابل سفارت د سیګار ،د بهرنیو چارو وزارت  OIGاو
 DCISپه واسطه یوه تحقیق له امله په سفارت کې یو ځایی ګمارل شوي کارمند دنده پای ته
رسولې .تحقیق هغه مهال پیل شول چې معلومات ترالسه شول چې عبدل مسعود ولیزاده ،د
متحده ایاالتو د اردو ،د سطحې ګمارنې او توضیع قوماندې ( )SDDCد عمومي خدماتو دفتر
( )GSOد باروړلو او ګمرکاتو همکار په اسالم قال کې د ایراني پولې له الرې افغانستان ته
راتلونکي متحده ایاالتو کارګو د مالیې معافیت لپاره د نادرست دیپلوماتیک یاددښتونو خوندي
کولو په بدل کې له قراردادیانو رشوت ترالسه کاوه .اضافي معلوماتو ناپیژندل شوي ځایی
کارمندان په نښه کړي چې د کابل سفارت کې د متحده ایاالتو اردو GSO ،SDDC ،لپاره
کار کوي د دیپلوماتیک یاددښتونو تصدیق ځنډولی ترڅو د مالیې معافیت پروسې “تسریع”
کې د متحده ایاالتو لپاره کارګو راوړونکي قراردادیانو څخه تادیات ترالسه کړی.
د دواړه خواو رضایتي نظارت منل شوي هڅو کې د ولیزاده ثبت سرته ورسید چې پکې دا
ورسره موافقه کوي چې یوه پټ اجنټ ته چې ځان یې قراردادي معرفي کړی د هغه محصوالتو
واردولو کې مرسته وکړي چې په ایران کې تولید شوي .نوموړی پټ اجنټ ولیزاده ته وایی چې
دا د ایراني موادو پیرود ته ګمارل شوی ځکه چې خورا ارزان او له ایران څخه د باورولو بیه یې
هم ټیټه ده .د متحده ایاالتو د فدرالي مقرراتو قانون د ایران له الرې تولید شوي محصوالت یا
راوړلو ممانعت یې کوي .د متحده ایاالتو قراردادیان په ایران کې تولید شوي یا د ایران له الرې
راوړل شوي محصوالتو څخه منع کړی شوي حتی که دوی پوهه شي چې خورا لوی ګټه هم لري.
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د  2014د جون په  ،12د پټ اجنټ سره د ولیزاده پروړاندې د تلیفون اړیکو شواهد السته
راوړو وروسته ،سیګار او د بهرنیو چارو وزارت  OIGد ولیزاده سره مرکه وکړه .د مرکې پای
ته رسیدو سره ،دوی د متحده ایاالتو کابل سفارت له بشري سرچینو وغوښتل ،چې د ولیزاده
دنده د سیمه ایز امنیتي افسر همکار په حیث پای ته ورسوي او هغه د تل لپاره له سفارت
څخه لرې کړي.
د سیګار تحقیق څخه  575,000ډالر ملکي جوړجاړی
یو تحقیق د  2011په می کې پرانیستل شوی و ،د هغه شکایت پراساس چې یوه امریکایی
شرکت ریکون انټرنیشنل  LLC ،باندې تور لګول شوی و چې د اضافي لګښت رسیدونه
یې سپارلي او د  USACEپه واسطه ورکړل شوي د  11.5ملیون ډالرو په ارزښت قرارداد
کې له ایراني ساختماني توکو کار اخیستی .تحقیقي څیړنې په قرارداد کې راوړل شوي د
ایراني ساختماني توکو دقیق مقدار یا شواهدو پیژندو کې پاتې راغلې .په هرصورت ،دغه
مسله جرمي وګڼل شوه ،او ریکون انټرنیشنل موافقت وکړ چې د متحده ایاالتو حکومت
ته  575,000ډالر ورکړي ترڅو دغه ملکي قضیه حل شی.
د ملي پولیسو روزنې مرکز بشپړیدو کې
د سیګار ګټورتوب
د  2012په می کې ،د قرارداد کولو سیمه ایز مرکز ( )RCCشنک ،د افغانستان لوګر والیت
کې  FOBشنک ،د قسمت الله نصرت ساختماني شرکت ( )QNCCته د  455,000ډالرو یو
قرارداد ورکړ چې د افغانستان وردګ والیت کې د څلور تعمیرونو یو د خښتو ودانۍ جوړه
کړي ،چې دا د ملي بولیسو د روزنې مرکز یوه برخه وه .د  2013په فبروري کې RCC ،شنک
خبر کړی شو چې نوموړې ودانۍ راولیدله.
کله چې د یوه تفتیش په ترڅ کې وموندل شول چې دغه ودانۍ د قرارداد کاري مقررو
سره په مطابقت کې نه وه جوړه شوې ،نو  RCCشنک له سیګار څخه د مرستې غوښتنه وکړه.
د  2013له فبروري څخه تر د  2014مارچ وروستیو پورې ،د سیګار یوه ځانګړي اجنټ د
 QNCCاو  RCCشنک سره کار وکړ (او په نهایت کې  RCCبګرام د  RCCشنک تړل کیدو
وروسته پروژه پرغاړه واخیستله) چې ډاډ ترالسه کړي  QNCCپر ودانۍ د تضمین کار بشپړ
کړی ترڅو دا د قرارداد مقرراتو تر معیارونو راورسوي .د تضمین ټول کارونه یې فقط د بام
بیا کانکریت کولو پرته بشپړ شوي و RCC .بګرام په نښه کړي چې د افغانستان حکومت
لپاره د دوام وړ او کاري روزنې مرکز چمتو کولو کې د سیګار هڅې ګټورې وې .د تضمین
کار اټکل شوی ارزښت  400,000ډالر دی ،لکه څنګه چې د  RCCبګرام په واسطه د 2014
په اپریل کې تایید شوی.
د افغان قراردادي نیول
د  2014اپریل په  ANP ،2د افغان لوی څارنوالۍ دفتر لخوا د نیول کیدو جلب تکثیر په
تعقیب په مزار شریف کې د افغانستان د کرهنیزې ودې کریډیټ پروګرام ( )ACEکارمند
عبدالخلیل قادري ونیو .د قادري نیونه د سیګار USAID-OIG/ګډو تحقیقاتو کې د موندنو
څخه رامنځته شوي اختالس تورونو پربنسټ ونیول شو.
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په  2010کې ACE ،د افغان حکومت د کرهنیزې پراختیا صندوق ( )ADFرامنځته کولو
او اداره کولو کې مرستې په هدف کار کول پیل کړل ،چې د افغانستان اسالمي جمهوری
حکومت ته د  USAIDبالعوضه مرستې لخوا تمویل کیده ،DAI .د  USAIDیو قراردادي
چې بیتیسدا ،ماریالینډ کې میشته دی ،د  ACEپروګرام پلي کونکی ملګری و .دغه بالعوضه
مرستو د هیواد په اوږدو کې د  ADFسره افغان کوچني سوداګریز بزګرو او افغان کرهنیز
سوداګریو ته کرهنیز پورونه چمتو کوي .د  2012په اګست کې ACE ،قادري ،یو افغان تبع
په کار وګماره ،چې د  ACEکریډیټ ادارې محاسب په توګه کار وکړي .د قادري به دندو کې
شامل و چې د افغانستان نړیوال بانک ( )AIBد “فنډ لیږد غوښتنلیک فارم” د پور منل شوي
غوښتونکي او  ACEترمنځ د  ACEپور تړون کاپي په کابل کې د  AIBڅانګې ته ویسي،
نو د  ACE’s ADFپور منل شوی افغان السته راوړونکی به وکولی شي چې د  AIBبریښنایی
لیږد له الرې له  ACEڅخه د پور مقدار السته راوړي.
د  2013په جنوري کې ACE ،یوه افغان کرهنیز شرکت ته د  ADFد  28,560,000افغانیو
( 539,173ډالر) پور تصویب کړ .وروسته لدې چې د  2013په اپریل کې د  ADFپور تصویب
شو ACE ،افغان کرهنیز شرکت ته د  AIBله الرې پیسې لیږلې .پرځای یې ،قادري یو جعلي
شرکت جوړ او د دې المل شو چې  ACEپیسې هغې ته ولیږي .په ورته ورځ ،قادري د خپل
جعلي شرکت حساب څخه  28,560,000افغانۍ وایستلې او ترهغه وخت پورې تښتیدلی و
چې سیګار او  USAID-OIGهغه په مزار شریف کې وموند .تر د محکمه کیدو پورې ،قادري
په کابل کې یوه د سمون ودانۍ کې تر بند الندې پاتې دی.
تعلیق او بندیز
پدې ربع کې د سیګار تعلیقونو او بندیز پروګرام  16انفرادي کسان او  39شرکتونه تعلیق
یا بندیز ته د هغو شواهدو په اساس راجع کړي چې سیګار په افغانستان او امریکا کې
د تحقیقونو ترسره کولو برخې په ترڅ کې ټول کړي دي .د دغه  55قرارداد کونکو څخه،
 39کسان او  12شرکتونه د چل ول او بد چلندۍ د تورونو په اساس چې د  180,179,563ډالرو
په ارزښت يې په قراردادونو کې د ځان څخه ښودلي ،مخنيونې ته راجع شوي دي .د دې
کسانو په راجع کولو سره د هغه کسانو او شرکتونو شمیر چې د سیګار لخوا د  2008کال
څخه راهیسې راجع شوي دي  490ته رسیږي -پدې کې  248کسان او  242شرکتونه شامل دي،
لکه څنګه چې په  2.2شکل کې ښودل شوې دي.
د  2014د جون تر  30پورې ،افغانستان کې د درغلۍ ،فساد او ضعیف فعالیت په نښه
کولو لپاره د سیګار د تعلیق او مخنیوی کارونه د افرادو او شرکتونو د  73تعلیقونو او
 195نهایی شوي مخنیوي پایلې درلودې چې د متحده ایاالتو تمویل شوي بیارغونې پروژو
کې ښکیل و .اوو اضافي انفرادي کسانو او شرکتونو له قرارداد کولو څخه د منع کیدلو لپاره
د امریکا له حکومت سره د اداري اطاعت موافقې کړي دي.
تعلیقونه او مخنیوی یو مهم وسیله ده چې ډاډ ترالسه شي ادارې فقط مسؤل نهادونو
ته قراردادونه ورکوي او د ناسم کار له امله شرکتونه یا افراد د فدرال قراردادونو یا مرستې
السته راوړو څخه ویستل کیږي .د سیګار پروګرام په افغانستان کې د امریکا د بیړني
قرارداد کولو چاپیریال پالیسی په وړاندې د دریو ننګونو لپاره حل الر پیدا کوي :د چټک
عمل اړتیا ،په افغان وګړو او شرکتونو باندې د امریکا محدود قانوني صالحیت ،او د ارزونې
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شکل 2.2
ﺩ ﺳﻴګﺎﺭ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ :ﺩ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺍﻭ ﻣﺨﻨﻴﻮی ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻣﺠﻤﻮﻋﻲ ﺍﺭﺟﺎﻉ ګﺎﻧﯥ،
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ﺳﺮﭼﻴﻨﻪ :ﺩ ﺳﻴګﺎﺭ ﺗﺤﻘﻴﻘﻮﻧﻮ ﺭﯾﺎﺳﺖ.7/3/2014 ،

هغې ننګونې چې له ډیرو فرعي قراردادیانو څخه کار اخیستل کیږي .سیګار په افغانستان
او متحده ایاالتو کې د معلوماتي سرچینو او څیړنیزو شتمنیو ابتکاري کارونې له الرې
هڅه کوي څو د دې ننګونو په وړاندې د حکومت غبرګونونو ته وده ورکړي.
سیګار د هغه بشپړ شوي تحقیقاتو پربنسټ د تعلیقونو او مخنیوی لپاره رجعت
کوي چې سیګار پکې برخه اخیستې وي .په اکثرو پیښو کې ،سیګار خپله مراجعه هغه
وخت وړاندې کوي چې قرارداد کونکی دفتر د تور د څارنوالي تعقیب یا اصالحي ګام
لپاره کوم اقدام ونکړي ،بناء د سیګار دغه کار د قرارداد کونکی د بدچلندۍ د بررسي
لپاره لومړی غبرګون دی .ادارو ته راجع کولو کې ،سیګار د ادارې په واسطه د تعلیق
یا مخنیوی پریکړې لپاره اساسات چمتو کوي په بیله بیا د یوې ادارې لپاره اړین
مالتړي اسناد ترڅو هغه پریکړه مالتړ کړي چې د قراردادي په واسطه وننګول شي.
په افغانستان کې د قرارداد کولو چاپیریال دخالت نوع او د قراردادي د ناسم کار
او/یا ضعیف فعالیت موجود شواهدو پر بنسټ ،سیګار ډیری وختونه الزم ګڼلي چې
افراد یا شرکتونه په ډیری حالتونو کې د ادارې تعلیق او مخنیوي چارواکو په واسطه
مالحظه کیدو ته راجع کړي.
په تعلیق او مخنیوی د سیګار ډیریدونکی تاکید د دې حقیقت په واسطه النور برجسته
کیږي چې  490ارجاع ګانې یې د تعلیق او مخنیوی لپاره درلودې چې ترنن نیټې د ادارې
په واسطه ترسره شوي 461 ،یې د  2011دوهم ربع راپدیخوا شوي .د  2014له اپریل څخه
د وړاندي  12میاشتو په ترڅ کې ،د سیګار د تعلیق او بندیز هڅي د ادارې د تعلیق او بندیز
د چارواکو د عملي ګامونو سبب شوي ترڅو  155انفرادي کسان او شرکتونه د امریکا
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له حکومت سره له قرارداد کولو څخه منع کړي .په دې دوره کې د سیګار مراجعې د
 728,846,004ډالرو په ارزښت د بیارغونیزو قراردادونو د غال ،درغلي ،نیمګړې کړنې،
د جنګیالیو سره مالي مرستې ،او ناسمه ادارې په تورونو ترسره شوي دي.
په پروان کې د عدلي مرکز د محکمې خونې جوړولو
په بشپړیدو کې پاتې راتلو په تړاو د  14شرکتونو
او افرادو مخنیوی

د تیر ربع په جریان کې ،د سیګار د تحقیق کونکو هڅې او د دې د تعلیق او مخنیوی
پروګرام د  CLCساختماني شرکت مخنیوي کې پایله شوې ،د دې مالکان بریډلي روډن او
مسیح الدین محمد ،په بیله بیا  11اړوند شرکتونه او افراد د بګرام هوای ډګر کې د پروان
عدلي مرکز ( )JCIPمحکمې خونې جوړولو کې د دوی پاتې راتلو پر بنسټ مخنیوی شوي.
په ځانګړي توګه  ،CLCروډن او محمد د مناسب ډیزاین جوړونه کې پاتې راغلل ،چې د
 JCIPمحکمې خونې د جوړولو پروژې په درستۍ اداره کولو د وړتیا نه درلودو ګواهي
ورکوي .سربیره پردې ،دوی د اساسي ازمونو پرمخ وړو کې پاتې راغلل چې د دې ډاډ
ترالسه کولو لپاره الزمي و چې د  JCIPمحکمې خونه د جوړښت له پلوه سمه ده او دا چې
کانکریتي تهداب او ستنې یې د قرارداد کې موجود حد اقل معیارونو سره مطابقت لري.
د  ،CLCروډن او محمد په واسطه د نه منلو وړ فعالیت دا بیلګه د حکومت دې پریکړه
کې پایله شوه چې نوموړی قرارداد د  2013د اکتوبر په  3د عیب لپاره فسخ کړي .سربیره
پردې ،د سیګار تحقیق ټاکلي چې د  2012نومبر په جریان کې ،CLC ،روډن او محمد
پداسې طرح کې ښکیل و چې حکومت ته په یوه هڅه کې تقلبي اسناد چمتو او وسپاري
ترڅو د خپلې ناکامۍ پټولو لپاره جیوتخنیکي تحقیق ،د کانکریټ او ریبار کلکوالي ازمونې،
او د خاورې تراکم ازمونې سرته ورسوي چې د  JCIPمحکمې خونې قرارداد لپاره اړین دي.
د دې حقایقو پربنسټ ،د  2014د جون په  ،12د اردو د تعلیق او مخنیوی چارواکي د سیګار
د مخنیوی وړاندیز سره موافقت وکړ چې د ټولو ډلو د درې کالو لپاره ممانعت پایله یې
درلوده ،چې د  2017د جون  12کې پای ته رسي.
له  FOBفینټي څخه د سون توکو  90ټانکرو غال کې محکوم
شوي څلور پخواني سرتیرو مخنیوی

د  2014د جون په  10او  ،16کریستوفر ویور ،جوناتن هایټور ،سټیفني چاربونو ،او بال کیون
عبدالله د اردو ریاست لخوا د  2010جنوري او جون ترمنځ  FOBفینټي څخه د سون توکو
غال لپاره جرمي محکومیت پربنسټ منع کړی شو .په ځانګړی توګه ،کله چې ویور ،هایټور،
چاربونو او عبدالله په افغانستان کې ګمارل شوي و ،په یوې داسې طرح کې ښکیل و چې
د قانوني سون توکو ټرانسپورټیشن لپاره اړتیا دبره او پورته د تیل ټانکرو غوښتنه کوله،
جعلي اسناد یې رامنځته کړي و چې د سون توکو ټرانسپورټیشن ماموریتونه یې مالتړ کول
او د نغدو پیسو په بدل کې یې د  FOBفینټي څخه د غال شوي تیلو درلودونکي ټانکرو
ایستلو کې مرسته کوله.
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دې طرحې په پای کې د  FOBفینټي څخه د شاوخوا  90تیل ټانکرو غال پایله درلوده،
چې ارزښت یې تر  1,575,000ډالرو رسیده .د دې حقایقو پربنسټ ،ویور ،هایټور او چاربونو
د کولوراډو ولسوالۍ لپاره د متحده ایاالتو ولسوالۍ محکمه کې د توطیه او رشوت اعتراف
وکړ .عبدالله د کینټوکي لویدیزې ولسوالۍ لپاره د متحده ایاالتو ولسوالۍ محکمه کې د
توطیه او رشوت اعتراف وکړ .په تعقیب یې ،ویور د  37میاشتو په حبس محکوم شو ،هایټور
د  27میاشتو په حبس محکوم شو ،چاربونو د 87میاشتو په حبس محکوم شو ،او عبدالله د
 12میاشتو په حبس محکوم شو .ټولو ته امر وشو چې حکومت ته په ګډه  1,691,250ډالر
جبران کړي .د دې محکومیتونو پربنسټ ،د  2014د جون په  ،10ویور د  80میاشتو مودې
لپاره منع کړی شو چې د  2019د نومبر په  28پای ته رسي؛ هایټور د  72میاشتو مودې لپاره
منع کړی شو چې د  2019د جنوري په  28پای ته رسي؛ او چاربونو د 120میاشتو مودې لپاره
منع کړی شو چې د  2024د می په  3پای ته رسي .د  2014د جون په  ،16عبدالله  46میاشتو
مودې لپاره منع کړی شو چې د  2018د مارچ په  13پای ته رسي .د مخنیو مودو کې هغه
وخت شامل دی چې هر یو مخکې د حکومت سره قرارداد کولو څخه تعلیق شوي و او د
دوی د حبس یاده دوره هم پکې محاسبه کیږي.
په کندهار هوایی ډګر کې د غلط ادعاو او بیاناتو لپاره
د ساختماني شرکت او نهه افرادو مخنیوی

د  2014د جون په  ،5د کلرک لوژستیکي خدماتو شرکت په بیله بیا د دې دوه مالکان او
اوه نور کارمندان د اردو په واسطه د غلط ادعاو او بیاناتو تورونو پراساس منع کړی شوي
و چې کندهار هوایی ډګر افغانستان کې د هوایی ډګر روښانه کولو بریښنایی کار لپاره
قراردادونو په پام کې نیولو سره رامنځته شوي .د سیګار د تحقیق پایلې په حیث ،د کلرک
لوژستیکي خدماتو شرکت مالکانو ومنل چې دوی په درغلۍ سره ادعا کړې چې دوی
د متحده ایاالتو یو ښاري په کار ګمارلی و ،چې د ماسټر الیکټریشین تصدیق یې درلود،
پداسې حال کې چې شرکت دغه کار یوه افغاني فرعي قرارداد ته ورکړی و یا د درست سند
لرونکي الیکټریشن کارولو پرځای یې د دریم هیواد اتباع کاروي و .سربیره پردې ،د کلرک
لوژستیکي خدماتو شرکت د هغه مقرراتو پوره کولو کې پاتې راغی چې د شخصي حساب
ورکوونې او بیدجنګ ،غیرتاکتیکي وسایطو راجستریشن ،او د چاپیریال او ځمکې خوندیتوب
طرزالعملونو پورې اړوند و ،چې د  2013جوالی په  30د ایساف ودانیو قوماندان په واسطه
د کندهار هوایی ډګر څخه د نوموړي شرکت حذف کولو کې پایله شو .د مخنیوی لپاره د
سیګار تحقیق او ارجاع پر بنسټ ،ټولې ډلې د حکومت سره قرارداد کولو د څلور کلونو
او پنځه میاشتو مودې لپاره منع شوي چې د  2018د نومبر په  14پای ته رسي.
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د والیتي بیارغونې ټیم غړو ته رشوت او په کونړ والیت
کې د راولیدلي دوه پلونو ضعیف جوړونې لپاره د افغان
قراردادیانو مخنیوی

د  2014د جون په  ،5رینبو ساختماني شرکت ،د عبدالحق بنسټ ،حسن سردار ،او ودیر
عبدالله متین مالخیل د اردو په واسطه د  2009اکتوبر او نومبر ترمنځ د کونړ والیت
بیارغونې ټیم ( )PRTپه واسطه د قراردادونو ورکولو لپاره په بدل کې د رشوت هڅو
پربنسټ منع کړی شوي .په ځانګړي توګه ،سردار ،د شرکت له مالکانو څخه یو ،چې د
شاوخوا  8,000,000ډالرو په ارزښت درې قراردادونو د السته راوړو چې د زیړي بابا او
پشد پلونو جوړول او د اسمار او نیشګام ترمنځ سړک لوړول و ،ټول په کونړ والیت کې،
لپاره په بدل کې د شاوخوا  627,000ډالرو په ارزښت نغدي ،الماسو او نورو توکو
وړاندیز کړی و.
وروسته د سیګار په واسطه تحقیق مشخص کړه چې دواړه پلونه په  2010کې د
عبدالحق بنسټ په قراردادونو کې د ضعیف ډیزاین او دویم الس موادو کارولو له امله
راولیدلي .سربیره پردې ،د سیګار د تحقیق یوې پایلې په حیث ،چې  ،FBIاو  DCISد تادیه
هغه وړاندیزونو کې پرمخ ویوړل چې د سردار ،تورن سیدهارت هانډا ،او د کونړ PRT
بخوانی غړی په واسطه و ،وروسته د رشوت او پوډرو توضیع توطیه کې په تور د ویرژینا
په آرلینګټون کې ونیول شول کله چې هغه هڅه وکړه د  500,000ډالرو تادیه د دغه طرحې
برخې په حیث السته راوړي.
د  2011د سپتمبر په  ،24هانډا د جرمي معلوماتو دواړه برخو اعتراف وکړ او د
 120میاشتو په بند او  315,000ډالرو جبران باندې محکوم شو .رینبو ساختماني شرکت،
د عبدالحق بنسټ ،سردار او مالخیل ټول د پنځه کالو مودې لپاره منع کړی شول چې
د  2018د سپتمبر په  29پای ته رسي .هانډا مخکې د  12کالو او درې میاشتې مودې لپاره
د  2012جوالی په  27منع کړی شوی و ،چې د  2024سپتمبر په  21پای ته رسي .د منع کولو
دورې که هغه وخت شامل دی چې مخکې د حکومت سره قرارداد کولو څخه تعلیق شوي
و او د هانډا د حبس دوره.
د الکشور ټیلټیسټ کارپوریشن مخنیوي لپاره راجع کول

د  2014د می په  ،2شپږ شرکتونه چې الکشور ټیلټیسټ کارپوریشن جوړوي ،د شیکاګو ایلي
نویز یو ساختماني قراردادې ،د دیالور ایالت کې د څپرکي  7راپرزیدو لپاره دوسیه کړ.
سیګار وړاندیز کړی چې د متحده ایاالتو اردو پاتې  26شرکتونه ،تابع شرکتونه او ګډې
پانګوونې تعلیق او منع کړي ،چې الکشور ټیلټیسټ پورې تړلي دي.
د راپرزیدو څخ مخکې ،الکشور ټیلټیسټ په افغانستان کې له  2009می راهیسې د
ساختماني قراردادونو السته راوړو کې په فعال توګه بوخت و .پدغه وخت کې ،دې شرکت
د اردو او هوایی ځواک څخه د  78,824,694په ارزښت ډیری قراردادونه السته راوړل چې
د افغان ملي دفاع پوهنتون ،د ګډو خدماتو اکاډمي ،د حقوق څانګې ښوونځی ،او د ANA
لپاره د مذهبي او کلتوري چارو ښوونځي جوړول و .الکشور ټیلټیسټ په لغمان والیت کې
د  ANAقرارګاهونو جوړولو لپاره هم قراردادونه ترالسه کړل ،په بیله بیا غزني ،خاص کونړ،
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او نورو موقعیتونو کې د  ANAودانۍ .دې شرکت د نړۍ په اوږدو کې په  12هیوادونو
کې  40دفترو ساحې درلودې چې د  32اړوند شرکتونو ،تابع شرکتونو او ګدو پانګوونو لخوا
ساتل کیده ،د  2012په جریان کې د دواړه کورني او بهرني قراردادونو څخه په عوایدو کې
د شاوخوا  537.5ملیون ډالرو السته راوړو سره.
سیګار وروسته لدې د الکشور ټیلټیسټ تحقیق پیل کړ چې په تیرو  18میاشتو کې
د شرکت فرعي قراردادیانو څخه  15شکایات ترالسه کړل چې ادعا یې کوله د شاوخوا
 50,894,436ډالرو په مجموعي لګښت توکو او خدماتو په ورکړه کې پاتې راغلی .سیګار دا
هم زده کړل چې د راپرزیدو په تعقیب یې ،شرکت هیڅ ګامونه پورته نه کړل چې په
افغانستان کې خپل عملیات په سمه توګه جوړ کړي یا داسې هڅه کول چې ډاډ ترالسه شي
کارمندان یې بیرته متحده ایاالتو ته راوړل شوي ،چې په اغیزمن ډول دوی د دوی ګمارل شوي
موقعیتونو کې پریږدي .د دې تورونو پر بنسټ ،سیګار الکشور ټیلټیسټ او د دې ټول مربوطه
شرکتونه د مخنیوی لپاره راجع کړي ترڅو په افغانستان او نورو موقعیتونو کې چیرې چې
الکشور ټیلټیسټ فعالیت کوي د متحده ایاالتو حکومت نور زیانمن کیدو مخه ونیول شي او

پدې ربع کې د سیګار نور څارنیز فعالیتونه
سیګار د منځني ختیځ انسټیټیوټ پروړاندې او کنفرانس
کې د زده کړل شوي درسونو په اړه غږیږي
د راپور ورکوونې دې دورې په جریان کې ځانګړی عمومي پلټونکی سوپکو د منځني ختیځ
انسټیټیوټ او د جګړې ساحو مؤثره پراختیا کانفرانس کې د افغانستان بیارغونې هڅو څخه
زده شوي درسونو خبرې وکړې .د جګړې ساحو مؤثره پراختیا کانفرانس کې سوپکو کلیدي
وینا کونکی و ،او د ځانګړي عمومي پلټونکي معاون جیني الویس په نازک او جګړه ځپلي
چاپیریالونو ارتباط ورکونکي څیړنې او پالیسۍ په اړه وغږید.
سوپکو په دواړه غونډو کې برخه اخیستونکو ته وویل چې په افغانستان کې ماموریت د
پای ته رسیدو څخه خورا لرې دی ،د متحده ایاالتو او ایتالف ځواکونو وتو سربیره .په حقیقت
کې ،نږدې  18ملیارد ډالر د بیارغونې هڅو لپاره مختص شوي خو تراوسه ندي مصرف شوي ،او
نور له  6څخه تر  10ملیارد ډالرو پورې به په کلني ډول د راتلونکي کلونو لپاره ژمنه شی ،چې
اوس هم افغانستان د متحده ایاالتو مالیه ورکونکو او پالیسي جوړونکو پورې خورا اړوند کوی.
د  12کالو بیارغونې هڅو کې راټول کړی شوي ډیری درسونو څخه ،سوپکو څلور برجسته
کړل چې د لیږد دې کال جریان پورې په ځانګړي توګه اړوند دی:

 .1د هیواد د هغه مرستې ثابت ساتلو وړتیا باید مالحظه شي چې موږ یې ورته
چمتو کوو.
 .2په جګړې سیمه کې بیارغونه اصال له خطر ډکه ده .دا خطر باید په درستۍ سره
کم کړی شی ،په لویه کچه د بریدګر مدیریت او څار له الرې.
 .3د بیارغونې ټولو هڅو کې باید اهداف یې روښانه شوي وي او د دغه اهدافو
پروړاندې پرمختګ سنجولو لپاره سمې الرې.
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 .4د هیواد اوږدمهال اقتصادي خودکفایی یا ځان بسیا څخه ډاډ ترالسه کول باید
مالحظه شي نو دا چې دا به بهرنۍ مرستې پورې تړلی پاتې نشی.
عمومي پلټونکي هر درس تشریح کړ ،او د سیګار له کار څخه یې مثالونه وړاندې کړل که
چیرې د مالیه ورکونکو فنډونه صحیح ونه کارول شي نو څه به پیښ شي یا پروګرامونه په
درستۍ سره پالن ،پلي او نظارت نشي .د سیګار او نورو څارګرو ادارو له کار څخه دا حکایتونه
په روښانه توګه ښیې چې د متحده ایاالتو حکومت کولی شي او باید غوره دنده ترسره کړي.
سوپکو د سیګار تکراریدونکی خبرداری تکرار کړ چې وخت او سرچینې دواړه په
افغانستان کې نادرکه کیدونکي دي ،او دا چې د بیارغونې پروګرامونه باید د امکان تر حد
پورې ښه وي ترڅو د افغانستان وګړو لپاره او د متحده ایاالتو بهرنیو ګټو لپاره اوږدمهاله
ګټې او ګټورتوب څخه ډاډ ترالسه شي .پردې سربیره ،دا مهم دي چې دغه درسونه نه باید
یوازې د افغانستان بیارغونې هڅو کې مالحظه شي ،په بیله بیا د متحده ایاالتو فنډونو د
مصرف نظارت النور قوي کولو لپاره.
سیګار او  USIPګډ راپور تکثیر کوي
په فبروري کې ،سیګار د “ناخوندي چاپیریالونو کې نظارت او مدیریت” باندې د متحده
ایاالتو د سولط انسټیټیوټ سره ( )USIPنړیواله راټولیدا درلودله .په افغانستان کې له ښو
کارونو څخه کار اخیستل .دغه راټولیدا د متحده ایاالتو حکومتي ادارو ،نړیوال ډونرانو،
مفکرینو او نورو لپاره د دې مفهوم درلود چې په ناخوندي چاپیریالونو کې د مؤثره پروژې
مدیریت او څار پرمخ وړو لپاره غوره کړنو ،تخنیکونه او ټیکنالوژیانو په اړه وغږیږي.
پدې ربع کې ،سیګار او  USIPافغانستان ته د ناخوندي چاپیریال کې نظارت او مدیریت
لپاره غوره کړنو پلي کولو باندې یو راپور خپور کړ .نوموړی راپور د راټولیدا خبرې اترې
هم لنډیز کوي او د برخه اخیستونکو مشاهدات وړاندې کوي .د راټولیدا خبرې موضوعات
پوښي پشمول د نوي ننګونو چې بیارغونې ته د لیږد له امله مخ کیږي ،د مدیریت او نظارت
به اړه زده شوي درسونه او پرمخ تلونکي وړاندیزونه.
د سیګار کار د  2015مالي کال قانون کې د ځانګړي
مادو المل شو
د سنا مسلح خدماتو کمیټې د سیګار څار السرسي نقشو
پراساس ماده

د سیګار د څار السرسي نقشو په واسطه راپورته شوي مسلو پر بنسټ ،چې د  2013اکتوبر
کې کانګریس ته درې میاشتني راپور کې برجسته شوي ،د سنا مسلح خدماتو کمیټې برخه
 1226د  2015مالي کال د ملي دفاع واکمنۍ قانون ( )NDAAکې شامل کړې 1226 .برخه
 DODپه افغانستان کې د بیارغونې او زیربنا پروژو لپاره د  2015مالي کال فنډ منلو یا مصرف
کولو څخه منع کوي که چیرې د متحده ایاالتو د اردو یا ملکي پرسونل چې د دغه پروګرام یا
پروژې د نظارت مسؤل او خوندي السرسی ورته ونلري .دا برخه  DODته اجازه ورکوي چې
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لدغه محدودیت تیر شي که چیرې مشخص کړي چې نوموړی پروګرام یا پروژه په روښانه
توګه د متحده ایاالتو ګټو یا ستراتیژک اهدافو سره مرستندویه دی؛ دا چې افغان حکومت
د پروګرام یا پروژې غوښتنه کړې یا اړتیا یې بیان کړې؛ دا چې پروګرام یا پروژه د افغان
حکومت او بل کوم پلي کونکي ادارو یا نړیوال ډونرانو سره همغږې شوې؛ دا چې امنیتي
اوضاع د پروګرام یا پروژې مؤثر پلي کیدو اجازه ورکړي؛ دا چې پروګرام یا پروژه کې د فساد،
درغلۍ ،ضیاع او اختالس موندلو ،مانع کیدو او کمولو خوندیتوبه شامل شوي؛ دا چې د پروګرام
یا پروژې پای ته رسیدو په تعقیب د ثبات لپاره یې مناسب ترتیبات نیول شوي ،پشمول د ثبات
لپاره د تمویل او تخنیکي مرستې ترتیباتو؛ او دا چې د پروګرام یا پروژې د پرمختګ او مؤثریت
سنجولو لپاره بامفهوم معیارونه رامنځته شوي .دا قانون د ټولې سنا په واسطه مالحظه کیدو په
حال کې و کله چې دا راپور مطبوعاتو ته ورکړل شو.
د پارلیمان مسلح خدماتو کمیټې د سیګار کار پراساس
په  NDAAکې ډیری مادې شامل کړې

د پارلیمان مسلح خدماتو کمیټې د سیګار کار پراساس په  NDAA 2015مالي کال کورنۍ
نسخه کې ډیری مادې شامل کړې .دغه مسؤده پارلیمان د  2014په می کې تصویب کړه،
پشمول د الندې اړتیاو:
• برخه  312غواړي چې محاربوي قوماندانان په شپږمیاشتني توګه تایید کوي چې پوښلي
فضالت د  FY 2010 NDAAد  317برخې پالیسۍ څخه په سرغړونه کې د دوی ساحه
کې په سرخالصي سون ځای کې ندي دفع شوي .دا ماده په افغانستان کې د متحده ایاالتو
نظامي ودانیو کې د سرخالصي سون ځای او جامد فضالتو کورو کارونې پورې اړوند
د سیګار روان او بشپړ شوي تحقیق پراساس دي.
•  1220Bبرخه  DODمنع کوي چې په افغانستان کې د  500,000ډالرو څخه ډیر
رغونیزې پروژې باندې د  2015مالي کال فنډونه ژمن یا مصرف نکړي چې د متحده
ایاالتو حکومت واکنده ملکي پرسونل یا نومول شوی نمایندګان یې ونشي پلټلی او فزیکي
تفتیش یې ونشي کړی ،د منل شوي پلټنې الرښوونو سره په مطابقت کې .برخه نور وایی
چې  DODممکن کولی شي دغه محدودیت مات کړي که چیرې دا کانګریس ته یو پالن
وسپاري چې ښیې څنګه به دا د فنډ کارول نظارت کړي ترڅو ډاډ ترالسه شي چې دا د
نومول شوي هدف لپاره کارول کیږي او د درغلۍ ،ضیاع او اختالس مخه یې ونیول شی.
دا برخه په افغانستان کې د متحده ایاالتو تمویل شوي زیربنا پروژو باندې د سیګار راپور
ورکوونې پراساس ده ،په بیله بیا د ادارې کار په افغانستان کې د څار السرسي ننګونې
په ګوته کوي.
پردې برسیره ،د  NDAA FY 2015لپاره خپل کیمټې راپور کې ،د پارلیمان مسلح خدماتو
کمیټې د دفاع وزیر الندې السته راوړنې ،ټیکنالوژۍ او لوژستیک باندې د مسلح خدماتو
کمیټې ته لنډیز وړاندې کولو الرښوونه وکړه چې د  2015د مارچ  2وروسته نه وي ،په
احتمالي عملیاتو کې فضالتو پورې اړوند دفع میتودونو څخه زده کړل شوي درسونو کې،
او د فضالتو د دفع ټیکنالوژیو د وزارت ارزونې تازه حاالت ،د دې پشمول چې غواړي کافي،
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معتبر او د ګمارنې وړ ظرفیت چمتو کړي چې بریښنایی او رغونیزو معیارونو پورې تړلي
دي چې د متحده ایاالتو پرسونل د ژوند ،خوندیتوب ،او روغتیا ډاډ وړاندې کوي .دا د جامد
فضالتو کورو باندې د سیګار روان او بشپړ شوي تفتیش کار د اغیز بل مثال دی.
 NDAA FY 2015کورنۍ نسخې لپاره د کمیټې راپور د  DODعمومي پلټونکي ته هم
الرښوونه کوي چې د افغان دفاع او کورنیو چارو وزارتونو مالي مدیریت او خطراتو جامع
ارزونه پرمخ ویسي .راپور وایی“،کمیټه باور لري چې افغان  MODاو  MOIته د مالي
مدیریت ظرفیت ارزونه به افغانستان ته د متحده ایاالتو مستقیم مرستې خوندیتوب ته وده
ورکړي ترڅو  ANSFتمویل او تجهیز او ډاډ ترالسه شي چې فنډ د ټاکل شوي مقصد لپاره
کارول کیږي ”.دا عمومي پلټونکي ته نوره الرښوونه کوي چې د افغان مالیې وزارت ظرفیت
او خطرات وارزوي ،ترهغه حد پورې چې د وزارت فنډونو خوندیتوب لپاره ارزونه پکار وي
او د متحده ایاالتو حکومت نورو ادارو لخوا پرمخ تلونکي هڅې دوه ګونې نشي .راپور دا هم
غواړي چې عمومي پلټونکی د  2014د دسمبر تر  31پورې د پارلیمان او سنا مسلح خدماتو
کمیټو ته د ارزونو پایلو باندې راپور چمتو کړي .د  MOIاو  MODته چمتو کړی شوي
مستقیم بودیجو فنډونو په پام کې نیولو سره د راپور ژبه د سیګار ځانګړې پروژې راپور
( )SP-14-12پربنسټ وه.
د سنا د تخصیصاتو کمیټه د سیګار  C-130خبرتیا لیک
پر اساس د  2015مالي کال دفاع تخصیصاتو قانون
کې ماده شاملوي

د  2015مالي کال دفاع تخصیصاتو قانون د سنا نسخه کې ،لکه څنګه چې د جوالی په  17نیټه
د بشپړ سنا تخصیصاتو کمیتې په واسطه راپور ورکړ شوی DOD ،د  2015مالي کال فنډونو
څخه د  ANSFیا  AAFته د اضافي  C-130کارګو الوتکو لیږد لپاره کارولو څخه تر هغې پورې
منع کوي چې دا د کانګریس دفاع کمیټو ته د  AAFمنځني باروړونکو الوتکو اړتیاو په اړه
بیاکتنه چمتو کړي .ماده نور هم وایی چې دا ډول بیاکتنه باید په انبار کې موجود د منځني بار
الوتکو کاروونې او ساتنې ته د  AAFوړتیا وپیژني او غوره بدیل الره ،که چیرې الزم وي چې
د  AAFاوسني منځني بار وړونکي الوتکې ظرفیت ته اضافي مالتړ چمتو شی .دا ماده د سیګار
پلټنې خبرتیا یوه لیک په ځواب کې لیکل شوې وه چې دې  AAFته د اضافي  C-130الوتکو
چمتو کولو په اړه اندیښنې راپورته کړې وې .سیګار د خبرتیا په لیک کې وړاندیز کړی و چې
 DODد  AAFمنځني بار الوتکې اړتیاو بیاکتنه سرته ورسوي او د اضافي  C-130تحویلي
وځنډوي .د خبرتیا لیک دا هم ویلي چې که چیرې د  DODبیاکتنه په نښه کړي چې اضافي
 C-130الزمي ندي نو دا باید دوی ته چمتو نشي.
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د  2015مالي کال لپاره د دفاع تخصیصاتو قانون د سیګار
ځانګړې پروژې پراساس ماده شاملوي

د  FY 2015لپاره د دفاع تخصیصاتو قانون کورنۍ نسخې  10015برخه ،لکه څنګه چې
د  2014د جون په  20د پارلیمان لخوا تصویب شو DOD ،د  ANPلپاره پیرودل شوي
ګزمې کښتیو ذخیره کولو ته د  FY 2015فنډ کارولو څخه منع کوي .دا ماده د نوی وزارت او
 CSTC-Aته د سیګار ځانګړې پروژې معلوماتو مکتوبونو پراساس ده .په دغه لیکونو
د اضافي معلوماتو لپاره ،د دې برخې  47–44مخونه وګورئ.

د سیګار بودیجه
د  2014مالي کال لپاره له کانګرس څخه د ګډو تخصیصونو په قانون کې سیګار د
 49.65میلیونو امریکايی ډالرو بودجه السته راوړي .بودجه د سیګار د نظارت فعالیتونو او
د سیګار د پنځو ریاستونو کارونو مالتړ کوي )1( :پلټنې او تفتیشات )2( ،ځانګړې پروژې،
( )3تحقیقات )4( ،مدیریت او مالتړ ،او ( )5څیړنې او تحلیل.
د سیګار کارکوونکي
د سیګار ټولټال کارمندان د دې راپور ورکوونې پرمهال  198فدرالي کارمندان دي .د دې ربع
په پای کې ،سیګار  31کارمندان د متحده ایاالتو کابل سفارت او اته کارمندان د افغانستان په
نورو موقعیتونو کې د متحده ایاالتو سفارت څخه بهر درلودل :کندهار هوای ډګر ،د بګرام
هوایی ډګر او مزار شریف .سیګار په کابل کې د خپل پلټنو او څیړنو سره د مرستې لپاره دوه
ځايي افغان استخدام کړی دی .سربیره پردې ،سیګار خپل کار د ایالت اړخ کارمندانو سره هم
مالتړ کوي چې په افغانستان کې د لنډې مودې دندې لپاره ګمارل کیږي.
پدې ربع کې سیګار په افغانستان کې ټولټال د  416ورځو لپاره  24کارمندان په لنډمهال
دندو درلودل .دا د تیر راپور ورکوونې دورې څخه ډیروالی ښیې ،کله چې  14کارمندان په
لنډمهاله دندې د  252ورځو لپاره و.
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“د افغانستان خلک اوس دا فرصت لري
ترڅو پر هغو پرمختګونو باندې زیات کړې
چې السته راغلي ،ترڅو یوې زیاتې خوندې،
ال نورې سوکالې ،او ال نورې سولیزې راتلونکې
ته ورسیږي .ولسمشر اوباما په ښکاره توګه
دا ویلي ،لکه څرنګه چې د افغانستان
خلک دا کار ترسره کوي ،امریکا به له
هغوی سره ودریږي”.
— د امریکا بهرنیو چارو وزیر ،جان کیري

سرچینه :د امریکا بهرنیو چارو وزارت ،څرګندونې ،د  2014د مې 27
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د بیارغونې نوي معلوماتو منځپانګې
عمومي کتنه
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د افغانستان بیارغونې لپاره مرسته

70

د مرستو دریځ

72

امنیت

86

حکومتداري

120

اقتصادي او ټولنیزه پرمختیا

150

عکس په تیر مخ کې
د دویم پړاو ټولټاکنو نا څرګنده پایلو د حل لپاره د پالن له اعالنولو وروسته،
د امریکا بهرنیو چارو وزیر ،جان کیري ،د ولسمشری له نوماندانو ،غني،
په مرکز کې ،او عبدهللا ،ښې لورې ته ،سره( .د بهرنیو چارو وزارت عکس)
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د بیارغونې نوي معلومات
عمومي کتنه
الندې برخه د امریکا د مرستو دریځ لنډیز وړاندي کوي او هغه پرمختګونه تشریح کوي چې
سیګار پدې ربع کې ،د افغانستان د بیارغونې هڅو د امنیت ،حکومتولي ،او اقتصادي او ټولنیزې
پراختیا په سکتورونو کې لیدلي.
د  2014د متحدو تخصیصونو قانون ،په  2014مالي کال کې د افغانستان د مرستې او
بیارغونې لپاره اضافي  7.5ملیارده امریکايي ډالر برابر کړي ،او لدې سره له  2002مالي کال
څخه ټول زیاتیدونکي تخصیصونه نږدې  104.1ملیارده امریکايي ډالرو ته رسیدلي .د 2014
د جون په  ،26ولسمشر اوباما د  2015مالي کال لپاره د امریکا دفاع او کورنیو چارو وزارتونو
په بهر کې د بیړنیو عملیاتونو ( )OCOد بودجې نوې غوښتنه کانګرس ته وړاندي کړله.
د  OCOد نوي غوښتنې اضافه کول د  2015مالي کال لپاره د بیارغونې د اوو مهمو مرستو
ټولي غوښتل شوي پیسې  5.8ملیاردو امریکايي ډالرو ته رسوي ،او د  2014مالي کال له
تخصیص شوي مرستو څخه  %9کموالی ښيي.
د امریکا دفاع وزارت په  2015مالي کال کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو وجهي صندق
( )ASFFلپاره د  4.11ملیاردو امریکايي ډالرو غوښتنه کړې .د دغې مرستې ډیره برخه د
افغانستان د ملي اردو د  195,000او د افغانستان د ملي پولیسو د  157,000او د 30,000
محلي پولیسو د ساتنې لپاره ده .دا غوښتنه د ایتالف د مشاورینو لپاره ده ترڅو د افغانستان
د ملي امنیتي ځواکونو ( )ANSFد وړتیا پر کمزوریو باندې کار وکړي ،او لوژستیک او روغتیا
ته وده ورکړي ،او د چاودیدونکو توکو سیستمونو مخه ونیسي؛ او د افغانستان هوايي ځواک
لپاره د هوايي مالتړ سپکې الوتکې او د روزنې لپاره اساسي الوتکې واخلي.
د امریکا دفاع وزارت د افغانستان د زیربنا د وجهي صندق ( )AIFلپاره نور د مرستو
غوښتنه نه کوي ،او د هغه پیسې چې د سوداګری او ثبات عملیاتونو کاري ځواک ()TFBSO
او د قوماندان د بیړني غبرګون پروګرام ( )CERPلپاره یې غوښتنه شوې تر ډیري کچې کمې
شوي AIF .په  2011مالي کال کې جوړ شوی ترڅو د لوړ لمړیتوب او ډیري اندازې زیربنا پروژې
تمویل کړي .د امریکا دفاع وزارت او د امریکا بهرنیو چارو وزارتونه د دغو لویو پروژو په
ترسره کولو کې له ننګونو سره مخامخ شوي .د  AIFله  %21څخه کمه مرسته ،د تخصیص شوي
 1.3ملیاردو امریکايی ډالرو  274میلیونه امریکايي ډالر ،د دې وجهي صندق له پیل څخه توزیع
شوي دي ،لکه څرنګه چې پدې جدول  3.0کې ښودل شوي .تر دې نیټې ،د مرستو ډیری توزیع
شوې برخه ،د کندهار ښار د بریښنا د جنراتورونو د ډیزل تیلو د اخیستلو لپاره توزیع شوې.
د دې راپور ورکولو په وخت کې ،د  2014د جون په  ،14افغانستان د اشرف غني او عبدالله
عبدالله ترمنځ د ولسمشری دویم پړاو ټولټاکنې ترسره کړې .دې پړاو له لمړي پراو سره توپیر
درلود ،په لمړي پړاو کې مخکښو نوماندانو تر ډیري کچې پایلې ومنلي ،په دویم پړاو کې د
د امریکا متحده ایاالتو کانګریس ته راپور
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جدول 3.0

د  AIFتحصیص شوي او توزیع شوي
مجموعي پیسې (میلیونونو ډالر)
تخصیص شوي

توزیع شوې

د امریکا
دفاع وزارت

 1,223ډالر

USAID

101

0

ټول

 1,324ډالر

 274ډالر

د توزیع لپاره پاتې دي

 274ډالر

 973ډالر

یاددښتونه :شميرې جمع شوي دي .د  2011مالي کال لپاره د
 101 AIFمیلیونه امریکايي ډالره د  USAIDد اقتصادي مالتړ وجهي
صندق ته لیږل شوي ترڅو د  AIFپروژې تطبیق کړي .په پاته شوي
پیسو کې  77میلیونه امریکايي ډالر شامل دي چې له مکلف کیدلو
وړاندې یې نیټه پای ته رسیدلې.
سرچینې :د سیګار معلوماتو غوښتنې په اړه د امریکا دفاع
وزارت ځواب 7/18/2014 ،7/22/2014 ،او 7/17/2014؛ د سیګار
معلوماتو غوښتنې په اړه د  USAIDځواب .7/10/2014 ،د سيګار
د معلوماتو غوښتنې په اړه ،د  DFASځواب7/17/2014 ،؛
.1/17/2014 ،P.L. 113-76

د بیارغونې نوي معلومات

عبدالله کمپاین د رای ورکوونکو له شمیرې سره مخالفت وښود او د افغانستان د ټولټاکنو
کمیسون یې په ډیر تقلب تورن کړ .د جوالی په  ،7د ټولټاکنو خپلواک کمیسون ( )IECلمړنی
پایلې اعالن کړي او پدې پایلو کې اشرف غني د رایو  %56.4او عبدالله  %43.6وړې وې.
د  IECپه وینا ،په دویم پړاو کې  8.1میلیونه رای یې کارول شوي ،او په لمړی کې له اټکل
شوي اوو میلیونو څخه تر یو میلیونو ډیري وي ،او دا شمیره د لمړي پړاو له تایید شوې
شمیرې څخه  1.5میلیونه رای یې ډیري وي .د جوالی په  ،12د امریکا بهرنیو چارو وزیر،
جان کیري ،له دواړو نوماندانو عبدالله او غني سره ،د دواړو کمپاینونو ترمنځ د جنجال د حل
لپاره د موافقې شرطونه اعالن کړل .پدې شرطونو کې د دویم پړاو د هرې کارول شوي رای
تفتیش او د دواړو نوماندانو ترمنځ موافقه ترڅو د ملي وحدت حکومت وروسته لدې جوړ
کړي کله چې ګټونکی معلوم شي ،شامل و.
د  2014د مې په  ،27ولسمشر اوباما اعالن وکړ چې امریکا به په  2014کې په افغانستان
کې د محاربې خپل ماموریت پای ته ورسوي .د  2015په پیل کې ،د امریکا ځواکونو شمیر له
نږدې  32,000څخه نږدې  9,800ته را کم شي ،او په  2015کې به نور هم کم شي.
د ناتو عمومي منشي ،اندرس فوغ راسموسن ،خبرداری ورکړی چې که افغانستان هغه دوه
اړخیرې موافقه ( )BSAچې ورباندې خبري شوي ،د سپتمبر تر پایه السلیک نکړي ،دا کار به د
ایتالف لپاره ډیري ستونزي جوړي کړي او د افغانستان د راتلونکي امنیت ترتیبونه به له خطر
سره مخامخ کړي .که څه د ولسمشری دواړو نوماندانو ویلي دي چې هغوی به  BSAالسلیک
کړي ،خو دا موافقه اوس هم په تمه ده ترڅو د ټولټاکنو جنجال حل شي.
په جون کې ،د ملګرو ملتونو عمومي منشي ،په افغانستان کې د امنیتي اوضاع خرابوالي
په اړه خبر ورکړی ،او د  2014لمړي ربع د طالبانو حکومت له ړنګیدو ورسته د تاوتریخوالي
لوړه کچه درلوده .هغه ویلي چې د شخړې د غزیدو یوه اندیښمنه نښه دا ده چې ځمکنی
محاربه له چاودیدونکو توکو څخه د زیات مرګ او ژوبلې سبب شوې .په افغانستان کې د
ملګرو ملتونو د مرستې ماموریت ( )UNAMAد نړیوال امنیت مرستې ځواک ( )ISAFد
پایګاو تړلو او د ملکي قربانیانو د شمیر ډیریدلو تر منځ مستقیم تړاو لیدلی.
د امریکا دفاع وزارت ویلي چې د  2013فصل له جګړو څخه افغان ځواک د یوه تجربه
لرونکي او پر ځان ډاډه ځواک په توګه را وتلی .پداسي حال کې چې د وړتیا کمزوری اوس
هم شتون لري ،پدې ربع کې د افغانستان امنیتي ځواکونو ارزونه تر ډیري کچې مثبته وه.
د افغانستان ملي امنیتي ځواکونه د یاغیانو پر وړاندي په کلکه دریدلي او په بریالیتوب سره
یې د ولسمشری او والیتي شوراګانو د  2014د اپریل  5او د ولسمشری د دویم پړاو د 2014
د جون  14ټولټاکنو امنیت نیولی دی.
او بیا پدې ربع کې USAID ،ویلي چې د افغانستان د پرمختګ لپاره به د ټوکیو د دوه
اړخیز حساب ورکولو کاري چوکاټ ( )TMAFنوې ارزونه ترسره نشي .د ملګرو ملتونو د
عمومي منشي په وینا TMAF ،د افغانستان د ملکي پراختیايي مرستې د موافقه شوي اصلي
وسیلې په توګه کار کوي .د امریکا نړیوال ملګري د  TMAFد راتلونکي تطبیق لپاره یو شمیر
نوې نښې جوړوي او پردې باندې له نوي ټاکل شوي حکومت سره خبري وشي .د  USAIDپه
وینا ،د نوي نښو بشپړولو پروسه کیدای شي په نومبر کې د افغانستان لپاره د پالن شوي لندن
تر نړیوال کنفرانس او د  2015تر پيل پورې به دوام وکړي.
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افغانستان د پیسو میځلو ضد او د تروریزم ضد تمویلولو ( )CFT/AMLقانون وضع کړی،
او دې کار دې هیواد ته اجازه ورکړې ترڅو د مالي عمل کاري ځواک ( )FATFلخوا په تور
لست کې راوړل نشي FATF ،د یو شمیر هیوادو د پالیسی جوړولو یوه اداره چې ستندردونه
جوړوي او د اغیزمنو ګامونو له الرې د نړیوال مالي سیستم د اعتبار پر وړاندې د ګواښونو مخه
نیسي FATF .به د  2014د اکتوبر په بله عمومي غونډه کې د افغانستان د  CFT/AMLقانون
د اطاعت او تطبیق ستندردونو ارزونه ترسره کړي .د درجې کمولو پریکړه کیدای شي په ټوله
نړی کې د افغانستان د بانکداری اړیکو تر تاوان ورسوي.
په عین وخت کې ،د افغانستان د  1393مالي کال لمړی څلور میاشتې (د  2013دسمبر – 21
د  2014دسمبر  ،)20کورني عوایدو د مالي وزارت بودجې نښې تر  %20ندي پوره کړي او له
ګمرکونو پرته او د ګمرکونو ماليي هم تر هغې اندازې کمې شوي چې د تیر کال د ورته وخت
لپاره ټولي شوي وې .د افغانستان مالي کال دوام تناسب ،کورني عواید د عملیاتي بودجې
په پرتله ،د  1393مالي کال په څلورو میاشتو کې نږدې  %57کم شوې و ،او دا په تیرو دوو
مالي کلونو کې  %60او  %65و .د نړیوال بانک په وینا ،تمه کیږي ترڅو د افغانستان حکومت
لګښتونو ډیریدل دوام وکړي ،چې دا به د مرستندویانو دوامدارې مالي مرستې او ښو کورنیو
عوایدو ټولولو ته به اړتیا ولري.
د ملګرو ملتونو د مخدره توکو او جرمونو دفتر ( )UNODCد نړیوال مخدره توکو راپور
وايي چې د دریم مکرر کال لپاره ،افغانستان ،چې له پخوا د کوکنارو د نړی تر تولو لوی
تولیدونکی دی په  2013کې تر کرنې الندې ساحې زیاتې شوي (په  2012کې له 154,000
هکتارو تر  209,000په  2013کې) ،او دا  %36زیاتوالی دی.
امریکا د افغانستان لپاره د مستقیمو تادیاتو له الرې د بودجې په اساس مرسته برابروي یا
د څو هیوادونو په وجهي صندقونو کې د برخې اخیستنې له الرې د افغانستان بنسټونو لپاره
مرسته برابروي .له  2002څخه امریکا د بوجې په اساس نږدې  7.5ملیارده امریکايي ډالر برابر
کړي دي .پدې کې د افغانستان وزارتونو او بنسټونه لپاره شاوخوا  4ملیارده امریکايي ډالر،
او له  3.5ملیاردو امریکايي ډالرو څخه ډیر د څو هیوادونو د دریو وجهي صندقونو لپاره دي،
چې د نړیوال بانک د افغانستان بیارغونې وجهي صندق ( ،)ARTFد ملګرو ملتونو پراختیايي
پروګرام د افغانستان د قانون او نظم وجهي صندق ( ،)LOTFAاو د آسیا پراختیايي بانک
د افغانستان د زیربنا وجهي صندق ( )AIFTدي ،شامل دي .جدول  3.1د افغانستان حکومتي
بنسټونو لپاره د مستقیمې بودجې په اساس د امریکا مرسته ښيي.

د امریکا متحده ایاالتو کانګریس ته راپور
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جدول 3.1

د امریکا له  2002څخه ،د افغانستان
لپاره د بودجې پر اساس مرسته
(میلیونونه ډالر)

له حکومت څخه حکومت ته
د امریکا دفاع وزارت

 2,905ډالر

د امریکا بهرنیو چارو وزارت

92

USAID

986

څو اړخیزه وجهي صندق
د افغانستان قانون
او نظم وجهي صندق

 1,369ډالر

د افغانستان بیارغونې
وجهي صندق

2,039

د افغانستان زیربنا
وجهي صندق

105

یاددښتونه :له حکومت څخه حکومت ته د پیسو اندازه هغه اندازه
ده چې امریکا په مستقیمو او دوو اړخیزو مرستو کې ژمنه کړې،
په څو اړخیزو وجهي صندقونو کې ژمنې د بودجې پر اساس د
مرستې بل ډول ده .د څو اړخیزو وجهي صندقونو پیسو اندازه هغه
اندازه پیسې ښيي چې امریکا هر وجهي صندق ته تادیه کړي دي.

سرچینې :د سیګار پلټنې راپور  :14-32-ARمستقیمه مرسته:
 USAIDمثبت گامونو اخیستي ترڅو د افغانستان د وزارتونو وړتیا
ارزونه وکړي ترڅو وکوالی شي د مرستندویانو مرستو مدیریت
وکړي ،مګر کمزوری پاته دي1/2014 ،؛ د سیګار ځانګړې پروژې راپور
14-12-SP؛ د افغانستان دفاع او کورنیو چارو وزارتونو مالي ظرفیت
هر اړخیز خطر ارزونه کیدای شي له  4ملیاردو امریکايي ډالرو څخه
زیاتې مستقیمې مرستې نظارت ښه کړي12/2013 ،؛ د سیګار
د معلوماتو غوښتنې په اړه د  USAIDځواب7/10/2014 ،؛ نړیوال
بانک :ARTF“ ،د  2014د جون تر  21پورې (د  1393مالي کال 6
میاشتو پای) د مالي دریځ په اړه د رییس راپورp. 5 ”،؛ ،UNDP
“د افغانستان لپاره د قانون او نظم وجهي صندق ( )LOTFAد 2014
لمړي ربع پروژې پرمختګ راپورp. 28 ،6/9/2014 ”،؛ د  UNDPد هر
ربع او د  LOTFAکلني راپورونو په اړه د سیګار تحلیل.7/16/2014 ،

د بیارغونې نوي معلومات

د امریکا
دفاع وزارت

 :ASFFد افغانستان د امنیتي
ځواکونو وجهي صندق
 :CERPد قوماندان د بیړني
غبرګون پروګرام
 :AIFد افغانستان د زیربنا
وجهي صندق
 :TFBSOد سوداګری او ثبات
عملیاتونو لپاره د دندې ځواک
 :DOD CNد امریکا دفاع
وزارت د مخدره توکو
د مخنیوي فعالیتونه

USAID

:ESFد اقتصادي مالتړ
وجهي صندق

د امریکا بهرنیو  :INCLEنړیوال مخدره توکو
کنترول او د قانون پلې کول
چارو وزارت

شکل 3.1
ﭘﺎﺗﯥ ﻣﺠﻤﻮﻋﻲ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﭼﯥ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺼﺮﻑ ﺷﻲ
)ﻣﻠﻴﺎﺭﺩﻭﻧﻪ ډﺍﻟﺮ(

ټﻮﻟټﺎﻝ$87.9 :

ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺗﻴﺮ
$2.9

ﭘﺎﺗﯥ
$15.9

ﻣﺼﺮﻑ ﺷﻮﻱ
$69.0

د افغانستان بیارغونې لپاره مرسته
له  2002څخه ،د افغانستان د مرستې او بیارغونې لپاره د امریکا کانګرس له  104.1ملیاردو امریکايي
ډالرو څخه زیات تخصیص کړي دي .لدغو پیسو څخه 87.9 ،ملیارده امریکايي ډالر ( )%84د بیارغونې
اوو مهمو وجهي صندقونو ته تخصیص شوي ،لکه څرنګه چې پدېجدول  3.2کې ښودل شوي.
د  2014د جون تر  30پورې ،د تخصیص شوي مرستو نږدې  15.9ملیاردو امریکايي ډالر د امکان
وړ توزیع ته پاته دي ،لکه څرنګه چې پدې شکل  3.1کې ښودل شوي .لدغو مرستو څخه به د
روانو لویو زیربنايي پروژه بشپړولو لپاره ،چې د  AIFاو  ESFلخوا تمویلیږي ،کار واخیستل شي؛
د افغانستان ملي امنیتي ځواکونو ته به روزنه ورکړ شي او تجهیز شي؛ د مخدره توکو تولید او
قاچاق پر وړاندې به مبارزه وشي؛ او د قانون حاکمیت ،د قضا سکتور ځواکمن کولو ،او د بشري
حقونو ودې لپاره به کار وشي .په سیستم کې ډیری مرستې اوس هم د مکلف کیدلو لپاره په تمه
دي .د  15.9ملیاردو امریکايي ډالرو پاته برخې یووازې  5.6ملیارده امریکايي ډالر مکلف شوي دي.
جدول 3.2

له  2002تر  2014مالي کال پورې ،زیاتیدونکي اندازه پیسي چې
تخصیص شوي ،مکلف شوي ،او توزیع شوي ( ملیاردونه ډالر)
تخصیص
شوي
د افغانستان امنیتي ځواکونو
وجهي صندق
د قوماندان بیړني غبرګون پروګرام
د افغانستان زیربنا وجهي صندق
د سوداګری او ثبات عملیاتونو
دندې ځواک
DOD CN
اقتصادي مالتړ وجهي صندق
INCLE
ټول  7مهم وجهي صندقونه
د بیا رغونې نورې مرستې
ملکي عملیاتونه
ټول

مکلف
شوې

توزیع
شوې

پاته دي

 57.33ډالر

 50.03ډالر

 48.23ډالر

 8.10ډالر

3.67
1.22

2.28
0.70

2.26
0.27

0.05
0.87

0.81

0.74

0.58

0.19

2.93
17.53

2.61
14.69

2.61
12.09

0.32
5.06

4.41

3.56

3.00

1.35

 87.90ډالر
7.29
8.91
 104.10ډالر

 74.61ډالر  69.04ډالر  15.95ډالر

یاددښتونه :شميرې جمع شوي .وروسته لدې چې نږدې  2.9ملیارده امریکايی ډالر چې له مکلف کیدلو وړاندې پای ته رسیدلي منفي
شي ،پاته پیسې د اوو مهمو بیارغونې وجهي صندقونو ټولو توزیعاتو امکانات ښيي .د  DOD CNمکلف شوي او توزیع شوي مرستې هغه
اندازه ښيې چې د اردو خدماتو او د دفاع ادارو ته په افغانستان کې د لګولو لپاره لیږدول شوي.
سرچینه :د تخصیص قانون او د هر ربع د مکلفیتونو او توزیعاتو معلوماتو څخه چې د امریکا دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو او  USAIDوړاندي
کړي د سیګار تحلیل.7/20/2014 ،

د ولسمشر د  2015مالي کال بودجې غوښتنه ،که تخصیص شي ،د بیارغونې اوو مهمو وجهي
صندقونو لپاره به نور  5.8ملیارده امریکايي ډالر اضافه کړي .لدغو څخه د څلورو وجهي صندقونو،
 ESF ،DOD CN ،ASFFاو  INCLEلپاره غوښتل شوي پیسې ،د  2015مالي کال غوښتنې له
 %99څخه ډیري دي .د دواړو  CERPاو  TFBSOلپاره یووازې د  20میلیونو امریکايي ډالرو
غوښتنه شوې .د  AIFلپاره د اضافي مرستې غوښتنه نده شوې .د سیګار لخوا د  AIFپلټنه ،چې
د  2012په جوالی کې خپره شوې ،دا اندیښنې راپورته کړي چې د  AIFډیری پروژې تر مهال
ویش له  6تر  15میاشتو شاته دي ،او کیدای شي د یاغیانو پر وړاندې د پروژو ګټي یې محدودې
کړې وي او د کندهار ښار د بریښنا د جنراتورونو د ډیزل تیلو لپاره په یوه کال کې له  80تر 100
میلیونو امریکايي ډالرو دوامداره تمویلولو ته اړتیا ده 1.3 .ملیارده امریکايي ډالر چې له 2011
مالي کال څخه د  AIFلپاره تخصیص شوي 973 ،میلیونه امریکايي ډالر کله چې د  USAIDد
زیربنا پروژو په شامل  ESFته لیږل شوي ،اوس هم د توزیع لپاره پاته دي.
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کانګرس په  2013مالي کال کې له  8.1ملیاردو امریکايي ډالرو څخه زیات د زیربنا اوو
مهمو وجهي صندقونو ته تخصیص کړي .د  2014د جون تر  30پورې ،لکه څرنګه چې پدې
جدول  3.3او پدې شکل  3.2کې ښودل شوي ،لدغو پیسو څخه 4.4 ،ملیارده امریکايي ډالر
د امکان وړ توزیع لپاره پاته دي.
جدول 3.3

شکل 3.2

د  2013مالي کال لپاره هغه اندازه پیسې چې تخصیص شوي،
مکلف شوي ،او توزیع شوي (میلیونونه ډالرو)
تخصیص
شوي
د افغانستان امنیتي ځواکونو
وجهي صندق
د قوماندان بیړني غبرګون پروګرام
د افغانستان زیربنا وجهي صندق
د سوداګری او ثبات
عملیاتونو کاري ځواک
DOD CN
د اقتصادي مالتړ وجهي صندق
INCLE
ټول  7مهم وجهي صندقونه

مکلف
شوې

توزیع
شوې

ﺩ  2013ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎﻝ ﭘﺎﺗﯥ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﭼﯥ ﺑﺎﯾﺪ
ﻣﺼﺮﻑ ﺷﻲ )ﻣﻠﻴﻮﻥ ډﺍﻟﺮ(

پاته دي

 4,946ډالر
200
325

 3,350ډالر
42
80

 3,056ډالر
34
28

 1,890ډالر
8
297

138

136

101

37

296
1,623
594
 8,122ډالر

0
296
296
1,623
0
15
576
18
27
 3,946ډالر  3,533ډالر  4,431ډالر

ﭘﺎﺗﯥ

یاددښتونه :شميرې جمع شوي .وروسته لدې چې نږدې  158میلیونه امریکايی ډالر چې له مکلف کیدلو وړاندې پای ته رسیدلي منفي
شي ،پاته پیسې د اوو مهمو بیارغونې وجهي صندقونو ټولو توزیعاتو امکانات ښيي .د  DOD CNمکلف شوي او توزیع شوي مرستې
پیسو اندازه هغه اندازه ښيې چې د اردو خدمتونو او دفاع ادارو ته لیږل شوي ترڅو د افغانستان لپاره ولګول شي.
سرچینه :د امریکا دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو او  USAIDلخوا د تخصیص قانون او د ربع مکلفیتونو او توزیعاتو وړاندي شوي معلوماتو څخه
د سیګار تحلیل.7/20/2014 ،

کانګریس په  2014مالي کال کې د بیارغونې اوو مهمو وجهي صندقونو ته نږدې 6.5
ملیارده امریکايي ډالر تخصیص کړي .لدغو پیسو څخه ،د  2014د جون تر  30پورې ،لکه
څرنګه چې پدې جدول  3.4او دې شکل  3.3کې ښودل شوي ،له  6.4ملیاردو امریکايي ډالرو
څخه زیات د ممکنه توزیع لپاره پاته دي.

جدول 3.4

تخصیص
شوي
د افغانستان امنیتي ځواکونو
وجهي صندق
د قوماندان بیړني غبرګون پروګرام
د افغانستان زیربنا وجهي صندق
د سوداګری او ثبات عملیاتونو
کاري ځواک
DOD CN
د اقتصادي مالتړ وجهي صندق
INCLE
ټول  7مهم وجهي صندقونه

مکلف
شوې

ﭘﺎﺗﯥ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﭼﯥ ﺑﺎﯾﺪ
ﺩ  2013ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎﻝ
$4,431
ﻣﺼﺮﻑ ﺷﻲ )ﻣﻠﻴﻮﻥ ډﺍﻟﺮ(
ﻣﺼﺮﻑ ﺷﻮﻱ
$3,533

ټﻮﻟټﺎﻝ$8,122 :

ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺗﻴﺮ
$158

ﺩ  2014ﻣﺎﻟﻲﭘﺎﺗﯥ
ﮐﺎﻝ ﭘﺎﺗﯥ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﭼﯥ ﺑﺎﯾﺪ
$4,431
ډﺍﻟﺮ(
ﻣﺼﺮﻑ ﺷﻲ )ﻣﻠﻴﻮﻥ
ﻣﺼﺮﻑ ﺷﻮﻱ
$3,533

ټﻮﻟټﺎﻝ$6,470 :
ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺗﻴﺮ
$158

شکل 3.3

د  2014مالي کال لپاره هغه اندازه پیسې چې تخصیص شوي،
مکلف شوي ،او توزیع شوي (میلیونونه ډالرو)
توزیع
شوې

ټﻮﻟټﺎﻝ$8,122 :

ﭘﺎﺗﯥ

$6,444ﭘﺎﺗﯥ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﭼﯥ ﺑﺎﯾﺪ
ﺩ  2014ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎﻝ
ﻣﺼﺮﻑ ﺷﻲ )ﻣﻠﻴﻮﻥ ډﺍﻟﺮ(

ﻣﺼﺮﻑ
ﺷﻮﻱ
$26

پاتې دي
ټﻮﻟټﺎﻝ$6,470 :

 4,727ډالر
30
199

 24ډالر
2
0

 0ډالر
0
0

 4,727ډالر
30
199

117

82

25

92

321
852
225
 6,470ډالر

1
0
0
 108ډالر

1
0
0
 26ډالر

320
852
225
 6,444ډالر

یاددښتونه :شميرې جمع شوي دي .پاته اندازه پیسې د اوو مهمو بیارغونې وجهي صندقونو د امکان وړ ټول توزیعات ښيي .د DOD CN
مکلف شوي او توزیع شوي مرستې پیسو اندازه هغه اندازه ښيې چې د اردو خدمتونو او دفاع ادارو ته لیږل شوي ترڅو د افغانستان
لپاره ولګول شي.
سرچینه :د امریکا دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو او  USAIDلخوا د تخصیص قانون او د ربع مکلفیتونو او توزیعاتو وړاندي شوي معلوماتو څخه
د سیګار تحلیل.7/20/2014 ،
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ﭘﺎﺗﯥ
$6,444

ﻣﺼﺮﻑ
ﺷﻮﻱ
$26

د مرستو دریځ منځپانګې
د افغانستان لپاره د امریکا
بیارغونې مرستې

74

د افغانستان د امنيتي ځواکونو
وجهي صندوق

76

د افغانستان امنیتي ځواکونو وجهي
صندق د بودجې فعالیتونه

77

د قوماندان بیړني غبرګون پروګرام

78

د افغانستان د زیربنا وجهي صندق

79

د سوداګری او ثبات عملیاتونو کاري ځواک

80

د امریکا د دفاع وزارت د مخدره توکو
د مخنیوی او مخدره توکو سره
د مبارزې فعالیتونه

81

د اقتصادي مالتړ وجهي صندق

82

د مخدره توکو نړیوال کنترول
او د قانون پلې کول

83

د افغانستان لپاره د بیا رغونې
نړیواله مرسته

84
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د افغانستان بيارغونه

د مرستو دریځ

د مرستو دریځ
د سیګار د قانوني ماموریت د تر سره کولو لپاره ،دا برخه د افغانستان د بیا رغونې فعالیتونو
لپاره د امریکا د تخصیص شویو ،ژمنه شویو ،او تادیه شویو مرستو په اړه توضیحات ورکوي.
د  2014د جون تر  30پورې ،له  2002مالي کال څخه امریکا له افغانستان سره د مرستې او بیا
رغونې لپاره نږدې  104.10میلیاردو امریکايي ډالر تخصیص کړي دي .دا ټولې پیسې په الندې
توګه تخصیص شوي دي:
• د امنیت لپاره  61.77میلیارده امریکايي ډالر (پشمول د مخدره توکو سره د مبارزې
نوښتونه لپاره  4.25ملیارده امریکايي ډالر)
• د حکومتوالي او پراختیا لپاره  30.59ملیارده امریکايي ډالر (پشمول د  3.38ملیارده
امریکايي ډالر د مخدره توکو سره د مبارزې نوښتونو لپاره)
•  2.84ملیارده امریکايي ډالر د بشري مرستو لپاره
•  8.91ملیارده امریکايي ډالر د ملکي عملیاتونو لپاره
شکل  3.4د امریکا هغه مهمې مرستې ښیې چې پدغو هڅو کې برخه اخلې.
شکل 3.4

ﺩ ﻣﺘﺤﺪﻩ ﺍﯾﺎﻻﺗﻮ ﻓﻨډﻭﻧﻪ ﭼﯥ ﺩ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﺑﻴﺎﺭﻏﻮﻧﯥ ﻫڅﯥ ﻣﻼﺗړ ﮐﻮﻱ

)ﻣﻠﻴﺎﺭﺩﻭﻧﻪ ډﺍﻟﺮ(

ﺩ ﻓﻨډ ﻭﺭﮐﻮﻟﻮ ﺳﺮﭼﻴﻨﯥ )ټﻮﻟټﺎﻝ 104.10 :ډﺍﻟﺮ(

ASFF

CERP

AIF

TFBSO

DOD CN

ESF

INCLE

ﻧﻮﺭ

$57.33

$3.67

$1.22

$0.81

$2.93

$17.53

$4.41

$16.20

ﺍﺩﺍﺭې

ﺩ ﺩﻓﺎﻉ ﻭﺯﺍﺭﺕ )(DOD

USAID

$65.96

$17.53

ﺩ ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﭼﺎﺭﻭ

ډﯾﺮی ﺍﺩﺍﺭﻭ ﺗﻪ

ﻭﺯﺍﺭﺕ )(State

ﺗﻮﺯﯾﻊ ﺷﻮﻱa

$4.41

$16.20

ﯾﺎﺩﻭﻧﯥ :ﺷﻤﻴﺮې ګﺮﺩﻱ ﺷﻮﻱ.
 aﭘﻪ ډﯾﺮی ﺍﺩﺍﺭﻭ ﮐﯥ  ،USAID ،DOD ،State ،DOJﺧﺰﺍﻧﻪ BBG ،DEA ،USDA ،ﺍﻭ ﺳﻴګﺎﺭ ﺷﺎﻣﻞ ﺩﻱ.
ﺳﺮﭼﻴﻨﻪ ،DOD :ﺩ ﺳﻴګﺎﺭ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﻏﻮښﺘﻨﯥ ﺗﻪ ځﻮﺍﺏ 10/14/2009 ،10/22/2012 ،7/3/2014 ،7/8/2014 ،7/17/2014 ،7/18/2014 ،ﺍﻭ 10/1/2009؛
 ،Stateﺩ ﺳﻴګﺎﺭ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﻏﻮښﺘﻨﯥ ﺗﻪ ځﻮﺍﺏ ، 10/5/2012 ،6/27/2013 ،4/15/2014 ،7/3/2014 ،7/16/2014 ،ﺍﻭ 6/27/2012؛ ﺧﺰﺍﻧﻪ ،ﺩ ﺳﻴګﺎﺭ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﻏﻮښﺘﻨﯥ ﺗﻪ ځﻮﺍﺏ7/10/2014 ،؛  ،OMBﺩ ﺳﻴګﺎﺭ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﻏﻮښﺘﻨﯥ ﺗﻪ ځﻮﺍﺏ 7/19/2013 ،7/14/2014 ،ﺍﻭ 1/4/2013؛  ،USAIDﺩ ﺳﻴګﺎﺭ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﻏﻮښﺘﻨﯥ ﺗﻪ ځﻮﺍﺏ ،1/15/2010 ،10/15/2010 ،7/10/2014 ،ﺍﻭ 10/9/2009؛  ،DOJﺩ ﺳﻴګﺎﺭ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﻏﻮښﺘﻨﯥ ﺗﻪ ځﻮﺍﺏ7/7/2009 ،؛
 ،USDAﺩ ﺳﻴګﺎﺭ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﻏﻮښﺘﻨﯥ ﺗﻪ ځﻮﺍﺏ4/2009 ،؛  ،CRSﺩ ﺳﻴګﺎﺭ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﻏﻮښﺘﻨﯥ ﺗﻪ ځﻮﺍﺏ1/8/2014 ،؛  ،DFASﺩ ﺳﻴګﺎﺭ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﻏﻮښﺘﻨﯥ
ﺗﻪ ځﻮﺍﺏ7/17/2014 ،؛ 1/17/2014 ،P.L. 113-76؛ 3/26/2013 ،P.L. 113-6؛ 12/23/2011 ،P.L. 112-74؛ 4/15/2011 ،P.L. 112-10؛ ،P.L. 111-212
10/29/2010؛ 12/19/2009 ،P.L. 111-118؛ ﺩ  2010ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎﻝ ﺩ ﺩﻓﺎﻉ ﺗﺸﺮﯾﺤﻲ ﻭﯾﻨﺎ.
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 :ASFFد افغانستان د امنیتي ځواکونو
وجهي صندق
 :CERPد قومندان د بیړني غبرګون پروګرام
:AIFد افغانستان د زیر بنا وجهي صندق
 :TFBSOد سوداګری او ثبات عملیاتونو
لپاره د دندې ځواک
 :DOD CNد امریکا دفاع وزارت د مخدره
توکو سره مبارزې او د مخدره توکو
د مخنیوې فعالیتونه
 :ESFد اقتصادي مالتړ وجهي صندوق
 :INCLEنړیوال مخدره توکو کنترول
او د قانون حاکمیت
نور :نوري مرستې

د مرستو دریځ

ASFF

CERP

AIF

DODCN TFBSO

DOD

ESF

INCLE

State USAID

هغه اندازه پیسې چې د امریکا اوو لویو
وجهي صندقونو ته برابر شوي ،له 2002
مالي کال څخه په افغانستان کې د بیارغونې
د ټولو مرستو د  %84.4استازیتوب کوي
(له  87.90ملیارد امریکايي ډالرو څخه
ASFF
زیات) .لدغو پیسو څخه ،نږدې %84.9
( 74.61ملیارد امریکايي ډالر) مکلف شوي
دي ،او له  %78.5څخه زیات ( 69.04ملیارد
DOD
امریکايي ډالر) توزیع شوي دي .د دغو
مرستو نږدې  2.91ملیارده امریکايي ډالر چې
تخصیص شوي و ،نیټه یې ختمه شوې ده.

د افغانستان لپاره د امریکا بیارغونې مرستې
د  2014د جون تر  30پورې ،د افغانستان د سوکالی او بیارغونې سره زیاتیدونکي تخصیص
شوي مرستې نږدې  104.10میلیاردو امریکايي ډالرو ته رسیدلي ،لکه څرنګه چې پدې شکل
 3.5کې ښودل شوې .دا ټولي مرستي کیدای شي د بیارغونې په څلورو مهمو برخو وویشل
شي :امنیت ،حکومتوالي او پراختیا ،بشري مرستې ،او ملکي عملیاتونه .د دغو مرستو نږدې
 7.62ملیارده امریکايي ډالر د مخدره توکو پر وړاندې د مبارزې د نوښتونو مالتړ کوي چې
په دواړو امنیت ( 4.24ملیارده امریکايي ډالر) او حکومتوالي او پراختیا ( 3.38میلیونه
امریکايی ډالر) برخو کې شاملي دي .د امریکا د تخصیص شوي مرستو د بشپړو معلوماتو لپاره
د ب ضمیمه وګورئ.
د  2014د متحدو تخصیصونو قانون ،د  2014مالي کال لپاره اضافي  7.55ملیارده امریکايي
ډالر برابر کړي ،لکه څرنګه چې پدې شکل  3.6کې ښودل شوي .لدغو پیسو څخه ،نږدې
 4.73ملیارده امریکايي ډالر د افغانستان د امنیتي ځواکونو وجهي صندق ( )ASFFته تخصیص
شوي ،او لدې سره د دې وجهي صندق زیاتیدونکي مرستې نږدې  57.33میلیاردو امریکايي

شکل 3.5
CERP
ﻣﺠﻤﻮﻋﻲ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺩ ﻓﻨډ ﻭﺭﮐﻮﻟﻮ ﮐټګﻮﺭﻱ ﭘﺮﺍﺳﺎﺱ ،ﺩ  2014ﺩ ﺟﻮﻥ ﺗﺮ  30ﭘﻮﺭې )ﻣﻠﻴﺎﺭﺩﻭﻧﻪ ډﺍﻟﺮ(
$110

DOD

$104.10

$100

$95.56

$90

$86.86

$80

DOD CN
$72.21

$70
$60

DOD

$56.34

$50

$39.63

$40
$30

$29.26
ESF
$23.08

$20

USAID

$10
$0

2007–2002

2008
ﺍﻣﻨﻴﺖ

2009

INCLE

2010

ﺣﮑﻮﻣﺘﺪﺍﺭﻱ/ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ

2011
ﺑﺸﺮﺩﻭﺳﺘﺎﻧﻪ

2012
ﻣﻠﮑﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ

2014

2013
ټﻮﻟټﺎﻝ

ﯾﺎﺩﻭﻧﯥ :ﺷﻤﻴﺮې ګﺮﺩﻱ ﺷﻮﻱ .ﺩ ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﭼﺎﺭﻭ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻭ  USAIDﻣﻠﮑﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺣﺴﺎﺑﻮﻧﻮ ﺗﺎﺯﻩ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﺗﻴﺮ ﺭﺑﻊ ﮐﯥ ﺭﺍﭘﻮﺭ ﻭﺭﮐړ ﺷﻮﻱ ﺩ  2014ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎﻝ ﻟﭙﺎﺭﻩ څﺨﻪ ﺩ ﻟﻮړ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﭘﺎﯾﻠﻪ ﺩﺭﻟﻮﺩﻩ DOD .ﺩ  FY 2011 ASFFڅﺨﻪ
 1ﻣﻠﻴﺎﺭﺩ ډﺍﻟﺮ ﺑﻴﺎ ﭘﺮﻭګﺮﺍﻡ ﮐړﻱ DOD .ﺩ  FY 2012 ASFFڅﺨﻪ  1ﻣﻠﻴﺎﺭﺩ ډﺍﻟﺮ ﺑﻴﺎ ﭘﺮﻭګﺮﺍﻡ ﮐړﻱ P.L. 113-6 .ﺩ  FY 2012 ASFFڅﺨﻪ  1ﻣﻠﻴﺎﺭﺩ ډﺍﻟﺮ ﻓﺴﺦ ﮐړﻱ DOD .ﺩ  FY 2013 ASFFڅﺨﻪ  178ﻣﻠﻴﻮﻥ ډﺍﻟﺮ ﺑﻴﺎ ﭘﺮﻭګﺮﺍﻡ ﮐړﻱ DOD .ﺩ USAID
ﭘﻪ ﻭﺍﺳﻄﻪ ﭘﻠﻲ ﮐﻴﺪﻭﻧﮑﻲ ﯾﻮې ﺯﯾﺮﺑﻨﺎ ﭘﺮﻭژې ﺗﻤﻮﯾﻞ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻟﻪ  FY 2011 AIFڅﺨﻪ  FY 2011 ESFﺗﻪ  101ﻣﻠﻴﻮﻥ ډﺍﻟﺮ ﻟﻴږﺩﻭﻟﻲ ﺩﻱ.
 10/14/2009 ،10/22/2012 ،7/3/2014 ،7/8/2014 ،7/17/2014 ،7/18/2014ﺍﻭ 10/1/2009؛  ،Stateﺩ ﺳﻴګﺎﺭ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﻏﻮښﺘﻨﯥ ﺗﻪ ځﻮﺍﺏ،4/15/2014 ،7/3/2014 ،7/16/2014 ،
ﺳﺮﭼﻴﻨﻪ ،DOD :ﺩ ﺳﻴګﺎﺭ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﻏﻮښﺘﻨﯥ ﺗﻪ ځﻮﺍﺏState ،
 ،10/5/2012 ،6/27/2013ﺍﻭ 6/27/2012؛ ﺧﺰﺍﻧﻪ ،ﺩ ﺳﻴګﺎﺭ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﻏﻮښﺘﻨﯥ ﺗﻪ ځﻮﺍﺏ7/10/2014 ،؛  ،OMBﺩ ﺳﻴګﺎﺭ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﻏﻮښﺘﻨﯥ ﺗﻪ ځﻮﺍﺏ 7/19/2013 ،7/14/2014 ،ﺍﻭ 1/4/2013؛  ،USAIDﺩ ﺳﻴګﺎﺭ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﻏﻮښﺘﻨﯥ ﺗﻪ ځﻮﺍﺏ،
 ،1/15/2010 ،10/15/2010 ،7/10/2014ﺍﻭ 10/9/2009؛  ،DOJﺩ ﺳﻴګﺎﺭ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﻏﻮښﺘﻨﯥ ﺗﻪ ځﻮﺍﺏ7/7/2009 ،؛  ،USDAﺩ ﺳﻴګﺎﺭ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﻏﻮښﺘﻨﯥ ﺗﻪ ځﻮﺍﺏ4/2009 ،؛  ،CRSﺩ ﺳﻴګﺎﺭ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﻏﻮښﺘﻨﯥ ﺗﻪ ځﻮﺍﺏ1/8/2014 ،؛ ،DFAS
ﺩ ﺳﻴګﺎﺭ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﻏﻮښﺘﻨﯥ ﺗﻪ ځﻮﺍﺏ7/17/2014 ،؛ 1/17/2014 ،P.L. 113-76؛ 3/26/2013 ،P.L. 113-6؛ 12/23/2011 ،P.L. 112-74؛ 4/15/2011 ،P.L. 112-10؛ 10/29/2010 ،P.L. 111-212؛ 12/19/2009 ،P.L. 111-118؛ ﺩ 2010
ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎﻝ ﺩ ﺩﻓﺎﻉ ﺗﺸﺮﯾﺤﻲ ﻭﯾﻨﺎ.

AIF

DOD

74

ځانګړى عمومي مفتش

I

د افغانستان بيارغونه

د مرستو دریځ

ډالرو ته رسیږي ،چې د بیارغونې نږدې  %55مرستې دي 56.د افغانستان امنیتي ځواکونو وجهي
57
صندق د افغانستان ملي امنیتي ځواکونو پراختیا ،عملیاتونو ،او دوام مالتړ کوي.
د  2014د جون تر  26پورې ،د امریکا ولسمشر د امریکا دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو
لپاره د  2015مالي کال په بهر کې د بیړنیوعملیاتونو لپاره د نوي بودجې غوښتنه وړاندي
کړله 58.په  2015مالي کال کې د اوو مهمو بیارغونې وجهي صندقونو لپاره هغه غوښتل شوي
 5.83ملیارده امریکايي ډالر د  2014مالي کال لپاره له مرستو څخه نږدې  %9کمي دي.
د امریکا دفاع وزارت په  2015مالي کال کې د افغانستان بیارغونې لپاره د مرستې غوښتنه
نه کوي او یووازې د سوداګری او ثبات عملیاتونو دندې ځواک لپاره د  5میلیونو امریکايي
ډالرو غوښتنه کوي ،او لکه څرنګه چې پدې جدول  3.5کې ښودل شوي ،په  2014مالي کال کې
د دې دندې ځواک لپاره  63.8میلیونه امریکايی ډالر تخصیص شوي وې چې  %92کموالی ښيي.
لکه څرنګه چې په تیرو ربعونو کې راپور ورکړ شوی ،د بیارغونې مرستې ډیری برخه اوس هم
پر الرې ده .نږدې  15.95ملیارده امریکايي ډالر د احتمالي توزیع لپاره پاته ده .د هغو مرستو
چې پر الر دي د ال نورو معلوماتو لپاره  71–70پاڼه وګوری.

جدول 3.5

د  2014مالي کال تخصیصونه د 2015
مالي کال د بودجې غوښتنې په پرتله
(میلیونونه ډالر)

2014
مالي کال
د افغانستان امنیتي
ځواکونو وجهي صندق
د قوماندان بیړني
غبرګون پروګرام
د افغانستان زیربنا
وجهي صندق
د سوداګری او
ثبات عملیاتونو لپاره
کاري ځواک
DOD CN
د اقتصادي مالتړ
وجهي صندق
INCLE
ټول

 2015مالي کال
(غوښتنه)

 4,726ډالر

 4,109ډالر

30

15

199

0

64

5

321

148

852

1,225

225
 6,417ډالر

325
 5,827ډالر

یاددښتونه :شميرې جمع شوي .د  TFBSOمرستې د عملیاتونو
او ساتنې ،اردو له مرستو څخه بیلې دي ،چې د دندې ځواک
عملیاتي لګښتونه محاسبه کوي.
سرچینې“ ،OMB:د امریکا دفاع او کورنیو چارو وزارتونو او نورو نړیوالو
پروګرامونو لپاره ( ”)OIP/Stateد ولسمشر د  2015مالي کال په بهر
کې د بیړنیو عملیاتونو تعدیلونو غوښتنه6/26/2014 ،؛ د سیګار
معلوماتو غوښتنې په اړه د امریکا بهرنیو چارو وزارت ځواب،4/15/2014 ،
د سیګار معلوماتو غوښتنې په اړه د  OMBځواب.7/16/2014 ،

شکل 3.6
ﭘﻪ ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎﻝ ،ﻣﻘﺪﺍﺭ ،ﺍﻭ ﮐټګﻮﺭۍ ﺗﺨﺼﻴﺼﻮﻧﻪ

)ﻣﻠﻴﺎﺭﺩﻭﻧﻪ ډﺍﻟﺮ(

$18

$16.71

$17

$15.86

$16

$14.66

$15
$14
$13
$12
$11
$10

$10.37

$10.04

$9.69

$9

$7.55

$8
$7

$6.18

$6
$5
$4
$3
$2
$1
$0

2007

2008
ﺍﻣﻨﻴﺖ

2009

2010

ﺣﮑﻮﻣﺘﺪﺍﺭﻱ/ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ

2011
ﺑﺸﺮﺩﻭﺳﺘﺎﻧﻪ

2012
ﻣﻠﮑﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ

2013

2014

ټﻮﻟټﺎﻝ

ﯾﺎﺩﻭﻧﯥ :ﺷﻤﻴﺮې ګﺮﺩﻱ ﺷﻮﻱ .ﺩ ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﭼﺎﺭﻭ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻭ  USAIDﻣﻠﮑﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺣﺴﺎﺑﻮﻧﻮ ﺗﺎﺯﻩ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﺗﻴﺮ ﺭﺑﻊ ﮐﯥ ﺭﺍﭘﻮﺭ ﻭﺭﮐړ ﺷﻮﻱ ﺩ  2014ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎﻝ ﻟﭙﺎﺭﻩ څﺨﻪ ﺩ ﻟﻮړ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﭘﺎﯾﻠﻪ ﺩﺭﻟﻮﺩﻩ DOD .ﺩ  FY 2011 ASFFڅﺨﻪ
 1ﻣﻠﻴﺎﺭﺩ ډﺍﻟﺮ ﺑﻴﺎ ﭘﺮﻭګﺮﺍﻡ ﮐړﻱ DOD .ﺩ  FY 2012 ASFFڅﺨﻪ  1ﻣﻠﻴﺎﺭﺩ ډﺍﻟﺮ ﺑﻴﺎ ﭘﺮﻭګﺮﺍﻡ ﮐړﻱ P.L. 113-6 .ﺩ  FY 2012 ASFFڅﺨﻪ  1ﻣﻠﻴﺎﺭﺩ ډﺍﻟﺮ ﻓﺴﺦ ﮐړﻱ DOD .ﺩ  FY 2013 ASFFڅﺨﻪ  178ﻣﻠﻴﻮﻥ ډﺍﻟﺮ ﺑﻴﺎ ﭘﺮﻭګﺮﺍﻡ ﮐړﻱ DOD .ﺩ USAID
ﭘﻪ ﻭﺍﺳﻄﻪ ﭘﻠﻲ ﮐﻴﺪﻭﻧﮑﻲ ﯾﻮې ﺯﯾﺮﺑﻨﺎ ﭘﺮﻭژې ﺗﻤﻮﯾﻞ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻟﻪ  FY 2011 AIFڅﺨﻪ  FY 2011 ESFﺗﻪ  101ﻣﻠﻴﻮﻥ ډﺍﻟﺮ ﻟﻴږﺩﻭﻟﻲ ﺩﻱ.
ﺳﺮﭼﻴﻨﻪ ،DOD :ﺩ ﺳﻴګﺎﺭ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﻏﻮښﺘﻨﯥ ﺗﻪ ځﻮﺍﺏ 10/14/2009 ،10/22/2012 ،7/3/2014 ،7/8/2014 ،7/17/2014 ،7/18/2014 ،ﺍﻭ 10/1/2009؛  ،Stateﺩ ﺳﻴګﺎﺭ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﻏﻮښﺘﻨﯥ ﺗﻪ ځﻮﺍﺏ،4/15/2014 ،7/3/2014 ،7/16/2014 ،
 ، 10/5/2012 ،6/27/2013ﺍﻭ 6/27/2012؛ ﺧﺰﺍﻧﻪ ،ﺩ ﺳﻴګﺎﺭ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﻏﻮښﺘﻨﯥ ﺗﻪ ځﻮﺍﺏ7/10/2014 ،؛  ،OMBﺩ ﺳﻴګﺎﺭ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﻏﻮښﺘﻨﯥ ﺗﻪ ځﻮﺍﺏ 7/19/2013 ،7/14/2014 ،ﺍﻭ 1/4/2013؛  ،USAIDﺩ ﺳﻴګﺎﺭ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﻏﻮښﺘﻨﯥ ﺗﻪ ځﻮﺍﺏ،
 ،1/15/2010 ،10/15/2010 ،7/10/2014ﺍﻭ 10/9/2009؛  ،DOJﺩ ﺳﻴګﺎﺭ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﻏﻮښﺘﻨﯥ ﺗﻪ ځﻮﺍﺏ7/7/2009 ،؛  ،USDAﺩ ﺳﻴګﺎﺭ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﻏﻮښﺘﻨﯥ ﺗﻪ ځﻮﺍﺏ4/2009 ،؛  ،CRSﺩ ﺳﻴګﺎﺭ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﻏﻮښﺘﻨﯥ ﺗﻪ ځﻮﺍﺏ1/8/2014 ،؛ ،DFAS
ﺩ ﺳﻴګﺎﺭ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﻏﻮښﺘﻨﯥ ﺗﻪ ځﻮﺍﺏ7/17/2014 ،؛ 1/17/2014 ،P.L. 113-76؛ 3/26/2013 ،P.L. 113-6؛ 12/23/2011 ،P.L. 112-74؛ 4/15/2011 ،P.L. 112-10؛ 10/29/2010 ،P.L. 111-212؛ 12/19/2009 ،P.L. 111-118؛ ﺩ 2010
ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎﻝ ﺩ ﺩﻓﺎﻉ ﺗﺸﺮﯾﺤﻲ ﻭﯾﻨﺎ.

د امریکا متحده ایاالتو کانګریس ته راپور

I

د میاشت 2014 ،30
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ASFF

CERP

DODCN TFBSO

AIF

DOD

ESF

د مرستو دریځ

INCLE

State USAID

ASFF

DOD

د افغانستان امنیتي ځواکونو
وجهي صندق ترمینالوژي
د امریکا دفاع وزارت د  ASFFوجهي صندوق
لپاره د تخصیص شوي ،مکلف شوي او توزیع
CERP
شوي مرستو راپور ورکړی
تخصیصونه :د ژمنو لپاره ټولي شته پیسي
DOD

مکلفیتونه :د تادیاتو لپاره ژمنه شوي
توزیعات :هغه پيسې چې لګول شوي دي
سرچینه ،DOD :د سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.4/13/2010 ،

DOD CN

DOD

د افغانستان د امنيتي ځواکونو وجهي صندوق
کانګرس د افغانستان امنیتي ځواکونو وجهي صندق ( )ASFFجوړ کړی ترڅو د افغانستان
امنیتي ځواکونو لپاره تجهیزات د اړتیا توکي ،خدمتونه ،روزنه ،مرسته او تاسیساتو او زیربنا
ترمیم ،بیارغونه ،او ساختماني کارونه برابر کړي 59.هغه اصلي سازمان چې د افغانستان د امنیتي
ځواکونو د جوړولو مسولیت لري هغه په افغانستان کې د شمالي اتالنتیک تړون سازمان د
روزنې ماموریت/د امنیت سپارلو ګډې قوماندانی ده 60.وړاندې تر دې چې د افغانستان امنیتي
ځواکونو وجهي صندق مرستې کیدای شي مکلف شي ،د افغانستان د سرچنیو د نظارت شورا
61
( )AROCلخوا باید د مالي چارو او فعالیتونو یو پالن تایید.
د  2014د متحدو تخصیصونو قانون ،په  2014مالي کال کې د افغانستان امنیتي ځواکونو
وجهي صندق لپاره نږدې  4.73ملیارده امریکايي ډالر تخصیص کړي ،او لدې سره د زیاتیدونکو
مرستو اندازه نږدې  57.33میلیاردو امریکايي ډالر ته زیاته شوې 62.د  2014د جون تر 30
پورې ،د دغه وجهي صندق د ټولې مرستې نږدې  50.03ملیارد ډالر مکلف شوي او نږدې
 48.23ملیارده امریکايي ډالر توزیع شوي دي 63.دغه شکل 3.7د هر مالي کال لپاره د دغه
وجهي صدق لپاره شته پیسي ښيي.
د امریکا دفاع وزارت راپور ورکړی چې پدې ربع کې زیاتیدونکي مکلفیتونه تر
نږدې  1.11میلیاردو امریکايي ډالرو پورې زیات شوي ،او زیاتیدونکي توزیعات تر نږدې
 1.58میلیاردو امریکايي ډالرو زیات شوي 64.دغه شکل 3.8د هغو شته پیسو اندازه ښيي
چې د وجهي صندق لپاره مکلف شوي او توزیع شوي.
شکل 3.7

شکل 3.8

ﺩ  ASFFﻣﺨﺘﺺ ﺷﻮﻱ ﻓﻨډﻭﻧﻪ ﺩ ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎﻝ
ﭘﻪ ﻭﺍﺳﻄﻪ )ﻣﻠﻴﺎﺭﺩﻭﻧﻪ ډﺍﻟﺮ(

ﺩ  ASFFﻓﻨډﻭﻧﻪ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻲ ﭘﺮﺗﻠﻪ
)ﻣﻠﻴﺎﺭﺩﻭﻧﻪ ډﺍﻟﺮ(
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INCLE
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$35.0

ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ
ﺷﻮﻱ
$57.33

ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ
ﺷﻮﻱ
$57.33

ټﺎﮐﻞ
ﺷﻮﻱ
$50.03
ﻣﺼﺮﻑ
ﺷﻮﻱ
$48.23

ټﺎﮐﻞ
ﺷﻮﻱ
$48.92
ﻣﺼﺮﻑ
ﺷﻮﻱ
$46.65

State

AIF

$0.0

DOD

TFBSO

DOD

06 05

14 c13 b12 a11 10 09 08 07

$0

ﺩ  2014ﺩ ﻣﺎﺭچ  31ﭘﻮﺭې ﺩ  2014ﺩ ﺟﻮﻥ  30ﭘﻮﺭې

ﯾﺎﺩﻭﻧﯥ :ﺷﻤﻴﺮې ګﺮﺩﻱ ﺷﻮﻱ .ﺗﺎﺯﻩ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﺩ  FY 2013ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺩ ټﻴټ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﭘﺎﯾﻠﻪ ﺩﺭﻟﻮﺩﻩ.
 DOD aﺩ  FY 2011 ASFFڅﺨﻪ  1ﻣﻠﻴﺎﺭﺩ ډﺍﻟﺮ ﺑﻴﺎﭘﺮﻭګﺮﺍﻡ ﮐړﻱ.
 DOD bﺩ  FY 2012 ASFFڅﺨﻪ  1ﻣﻠﻴﺎﺭﺩ ډﺍﻟﺮ ﺑﻴﺎﭘﺮﻭګﺮﺍﻡ ﮐړﻱ؛ ﻧﻮﺭ  1ﻣﻠﻴﺎﺭﺩ ډﺍﻟﺮ ﻓﺴﺦ ﺷﻮﻱ ﭘﻪ .P.L. 113-6
 DOD cﺩ  FY 2013 ASFFڅﺨﻪ  178ﻣﻠﻴﻮﻥ ډﺍﻟﺮ ﺑﻴﺎﭘﺮﻭګﺮﺍﻡ ﮐړﻱ.
ﺳﺮﭼﻴﻨﯥ ،DOD :ﺩ ﺳﻴګﺎﺭ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﻏﻮښﺘﻨﯥ ځﻮﺍﺏ 7/17/2014 ،ﺍﻭ 4/15/2014؛ 1/17/2014 ،P.L. 113-76؛ .3/26/2013 ،P.L. 113-6
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ځانګړى عمومي مفتش
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د افغانستان بيارغونه

د مرستو دریځ

د افغانستان امنیتي ځواکونو وجهي صندق
د بودجې فعالیتونه
د امریکا دفاع وزارت پدې وجهي صنق کې د بودجې درې فعالیتونو ته مرسته تخصیص کوي:
• دفاعي ځواکونه (د افغانستان ملي اردو)ANA ،
• کورني ځواکونه (د افغانستان ملي پولیس)ANP ،
• اړوند فعالیتونه (تر ډیري کچې د توقیف شوي کسانو عملیاتونه)
د هربودجې فعالیتي ګروپ لپاره بودجه بیا په څلورو فرعي فعالیتي ګروپونوباندي ویشل
شوې ده :زیربنا ،تجهیزات او ترانسپورت ،روزنه او عملیاتونه ،او دوام 65.د هر خدمت اړتیا
لپاره چې له  50میلیونو امریکايي ډالرو څخه په هرکال کې زیات وي او له ستندرد څخه
دباندې د تجهیزاتو اړتیا چې له  100میلیونو امریکايي ډالرو څخه زیات وي ،د دغو د اړتیا
66
او اخیستلو پالن باید د  AROCلخوا تایید شي.
د  2014د جون تر  30پورې ،د امریکا دفاع وزارت د افغانستان ملي امنیتي ځواکونو
نوښتونو لپاره نږدې  48.23ملیارده امریکايي ډالر توزیع کړي دي .لدغو پیسو څخه ،نږدې
 31.93ملیارده امریکايي ډالر ملي اردو ته توزیع شوي ،او نږدې  15.94ملیارده امریکايي
ډالر ملي پولیسو ته توزیع شوي؛ او پاته له  358.91میلیونو امریکايي ډالرو څخه زیات نورو
67
فعالیتونو ته لیږل شوي.
لکه څرنګه چې پدې شکل  3.9کې ښودل شوي ،د مرستو ډیره برخه د ملي اردو لپاره
تادیه شوې ،یعنې له  12.26میلیاردو امریکايي ډالرو څخه ډیر ،د ملي اردو د ځواکونو د دوام
مالتړ کوي .لکه څرنګه چې پدې شکل  3.10کې ښودل شوي ،د ملي پولیسو لپاره له توزیع
شوي مرستو څخه ،له  5.96میلیونو امریکايي ډالرو څخه زیات ،د ملي پولیسو د ځواکونو
68
د مالتړ لپاره و.
شکل 3.9

شکل 3.10

ﺩ  ASFFﻣﺼﺮﻓﻮﻧﻪ ﺩ  ANAﻟﭙﺎﺭﻩ ﭘﻪ ﻓﺮﻋﻲ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ډﻟﻪ – FY 2005 ،ﺟﻮﻥ 2014 ،30

ﺩ  ASFFﻣﺼﺮﻓﻮﻧﻪ ﺩ  ANPﻟﭙﺎﺭﻩ ﭘﻪ ﻓﺮﻋﻲ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ډﻟﻪ – FY 2005 ،ﺟﻮﻥ 2014 ،30

)ﻣﻠﻴﺎﺭﺩﻭﻧﻪ ډﺍﻟﺮ(

)ﻣﻠﻴﺎﺭﺩﻭﻧﻪ ډﺍﻟﺮ(

ټﻮﻟټﺎﻝ$15.94 :

ټﻮﻟټﺎﻝ$31.93 :

ﺯﯾﺮﺑﻨﺎ
$5.19

ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺍﻭ
ټﺮﺍﻧﺴﭙﻮﺭټﻴﺸﻦ
$11.40

ﺯﯾﺮﺑﻨﺎ
$2.92

ﺭﻭﺯﻧﻪ ﺍﻭ
ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮﻧﻪ
$3.08

ﺛﺒﺎﺕ
$12.26

ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺍﻭ
ټﺮﺍﻧﺴﭙﻮﺭټﻴﺸﻦ
$3.63

ﺭﻭﺯﻧﻪ ﺍﻭ
ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮﻧﻪ
$3.43

ﺛﺒﺎﺕ
$5.96

ﯾﺎﺩﺩښﺖ :ﺷﻤﻴﺮې ګﺮﺩﻱ ﺷﻮﻱ.
ﺳﺮﭼﻴﻨﻪ ،DOD :ﺩ ﺳﻴګﺎﺭ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﻏﻮښﺘﻨﯥ ﺗﻪ ځﻮﺍﺏ.7/17/2014 ،

د امریکا متحده ایاالتو کانګریس ته راپور

I

د میاشت 2014 ،30
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د بودجې فعالیتي ډلې :په هر تخصیص
یا د مرستو په حساب کې برخې چې
د فعالیتونو موخې ،پروژې ،یا ډول پیژني
او د تخصیصونو یا مرستو لخوا تمویلیږي.
فرعي فعالیتونو ډلې :د محاسبې
ډلې چې قوماندې توزیعات په کاري برخو
باندې ویشي

سرچینې :د امریکا دفاع وزارت 7110.1-M“ ،الرښود د دفاع وزارت
د بودجې الرښود ”،الس رسی 9/28/2009؛ د بهري ځواکونو
دیپارتمنت“ ،د روغتیایی اسانتیا مدیر الرښود 5 ”،پاڼه ،الس
رسی .10/2/2009

د مرستو دریځ
ASFF

DOD

CERP

DOD

د  CERPد وجهي صندوق ترمینالوژي
د امریکا دفاع وزارت د  CERPمرستې لکه
څرنګه چې تخصیص شوي ،مکلف شوي
او توزیع شوي.
DOD CN
تخصیصونه :د ژمنو لپاره ټولي شته پیسې
DODپیسو تادیاتو ژمنې
مکلفیتونه :د
توزیعات :هغه پیسې چې لګول شوي دي
سرچینه ،DOD :د سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.4/14/2010 ،

ESF

USAID

د قومندان بیړني غبرګون پروګرام
د قوماندان بیړني غبرګون پروګرام ( )CERPپه افغانستان کې د امریکا قوماندانانو ته دا
توان ورکوي ترڅو د مسولیت پخپلو ساحو کې د بشري مرستې او بیارغونې اړتیاو پر وړاندې
بیړنی غبرګون وښيي او د هغو پروګرامونو مالتړ وکړي چې ډیر ژر به له سیمه ایزو خلکو
سره مرسته وکوالی شي .د دې پروګرام پر اساس مرستې د هغو وړو پروګرامونو لپاره دي
چې د هر یوه اټکل شوی لګښت له  500,000امریکايي ډالرو څخه کم وي 69.هغې پروژې چې
اټکل شوي لګښتونه یې له  1میلیونو امریکايي ډالرو څخه ډیر وي ،اجازه لري ،مګر دا پروژې
د امریکا د مرکزي قوماندانی د قوماندان تایید ته اړتیا لري؛ هغې پروژې چې لګښت یې له 5
میلیونو امریکايي ډالرو څخه زیات وي ،د  AROCتایید ته اړتیا لري .د  CERPتمویل شوي
70
پروژې کیدای شي تر  20میلیونه ډالرو ديري نه وي.
د  2014د جون تر  30پورې ،د  2014د متحدو تخصیصونو قانون ،د  CERPلپاره
 30میلیونه امریکايي ډالر تخصیص کړي ،او ټولي زیاتیدونکي مرستې یې نږدې  3.67ملیارده
امریکايي ډالر زیاتي کړي 71.لدغو پیسو څخه ،د امریکا دفاع وزارت راپور ورکړی چې نږدې
 2.28ملیارده امریکايي ډالر مکلف شوي دي ،او لدغو څخه نږدې  2.26ملیارده امریکايي ډالر
توزیع شوي دي 72.دغه شکل  3.11د هر مالي کال پر اساس د  CERPمکلفیتونه ښيي ،او دغه
شکل  3.12د  CERPپروژو زیاتیدونکو تخصیص شوي ،مکلف شوي ،او توزیع شوي پیسو
پرتله کول ښيي.
شکل 3.11

شکل 3.12

ﺩ  CERPﺗﺨﺼﻴﺼﺎﺕ ﺩ ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎﻝ ﻟﭙﺎﺭﻩ

ﺩ  CERPﻓﻨډﻭﻧﻪ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻲ ﭘﺮﺗﻠﻪ

)ﻣﻠﻴﻮﻥ ډﺍﻟﺮ(

)ﻣﻠﻴﺎﺭﺩﻭﻧﻪ ډﺍﻟﺮ(

INCLE
$4.0

$1,000

State

$3.6
$3.2

$800

ﻣﺨﺘﺺ
ﺷﻮﻱ
$3.67

ﻣﺨﺘﺺ
ﺷﻮﻱ
$3.67

ﻣﺼﺮﻑ
ﺷﻮﻱ
$2.29
ټﺎﮐﻞ ﺷﻮﻱ
$2.26

ﻣﺼﺮﻑ
ﺷﻮﻱ
$2.28

$2.8

AIF

$2.4

$600

$2.0

DOD

$1.6

$400

ټﺎﮐﻞ ﺷﻮﻱ
$2.26

$1.2

TFBSO

$0.8

$200

$0.4

DOD

$0

14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04

$0.0

ﺩ  2014ﺩ ﺟﻮﻥ  30ﭘﻮﺭې

ﺩ  2014ﺩ ﻣﺎﺭچ  31ﭘﻮﺭې

ﯾﺎﺩﻭﻧﯥ :ﺷﻤﻴﺮې ګﺮﺩﻱ ﺷﻮﻱ .ﭘﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﮐﯥ ﻣﻤﮑﻦ ﺩ ﺍﺩﺍﺭﻭ ﺗﺮﻣﻨځ ﻟﻴږﺩﻭﻧﯥ ﺷﺎﻣﻞ ﻭﻱ.
ﺳﺮﭼﻴﻨﻪ ،DOD :ﺩ ﺳﻴګﺎﺭ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﻏﻮښﺘﻨﯥ ﺗﻪ ځﻮﺍﺏ 7/17/2014 ،ﺍﻭ 4/17/2014؛  ،OMBﺩ ﺳﻴګﺎﺭ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﻏﻮښﺘﻨﯥ ﺗﻪ ځﻮﺍﺏ1/4/2013 ،؛ ،P.L. 113-76
1/17/2014؛ 3/26/2013 ،P.L. 113-6؛ 12/23/2011 ،P.L. 112-74؛ .4/15/2011 ،P.L. 112-10
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I

د افغانستان بيارغونه

USAID

د مرستو دریځ
INCLE

State

د افغانستان د زیربنا وجهي صندق
د افغانستان زیربنا وجهي صندق ( )AIFپه  2011مالي کال کې تاسیس شوی ترڅو د لوړ
لمړیتوب ،د زیربنا لویو پروژو چې د امریکا ملکي-اردو هڅو مالتړ کوي ،لګښت ورکړي.
د کانګرس غوښتنه ده چې د  AIFلخوا تمویل شوي پروژې به د امریکا د دفاع او بهرنیو
چارو وزارتونو لخوا په ګډه غوره او اداره کیږي AROC .باید د  AIFلخوا د پروژو تمویل
او پروژو بشپړولو پالن تایید کړي ،او د امریکا دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو وزیران باید
کانګرس د وړاندیز شوي پروژو له جزییاتو ،پشمول د پروژې دوام ،او دا چې دا پروژه څرنګه
73
په افغانستان کې د یاغیانو پر وړاندې له ستراتیژی څخه مالتړ کوي ،خبر کړي.
د  2014د متحدو تخصیصونو قانون ،د  AIFلپاره  199میلیونه امریکايي ډالر تخصیص کړي،
74
او لدې سره ټوله زیاتیدونکي مرسته له  1.22میلیاردو امریکايي ډالرو څخه زیاته شوې.
دغه شکل 3.13د هر مالي کال پر اساس د  AIFتخصیصونه ښيي .د  2014د جون تر  30پورې،
له  701.55میلیونو امریکايي ډالرو څخه ډیره د  AIFمرسته مکلف شوې ده ،او لدغو څخه له
 273.95میلیونو امریکايي ډالرو څخه زیات توزیع شوي دي 75.د  2014په جون کې ،د امریکا
دفاع وزارت د دهلې بند د پروژې رغونې دویمه برخه فسخه کړه ،او لدې سره له هغه
اندازه پیسو څخه چې په تیر ربع کې راپور ورکړ شوی ،د  AIFمکلفیتونه يې له  184میلیونو
امریکايي ډالرو څخه زیات کم کړي ،لکه څرنګه چې پدې شکل  3.14کې ښودل شوي .دغه
پروژه د  2013او  2014مالي کلونو د مرستو لخوا تمویل شوې .د امریکا دفاع وزارت د اوسني
76
مالي کال تر پایه وخت لري ترڅو مرستې د بلې پروژې لپاره مکلف کړي.
شکل 3.13

شکل 3.14

ﺩ  AIFﺗﺨﺼﻴﺼﺎﺕ ﺩ ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎﻝ ﻟﭙﺎﺭﻩ

ﺩ  AIFﻓﻨډﻭﻧﻪ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻲ ﭘﺮﺗﻠﻪ

)ﻣﻠﻴﻮﻥ ډﺍﻟﺮ(

)ﻣﻠﻴﻮﻥ ډﺍﻟﺮ(

$800

$1400

$1200
$600

ﻣﺨﺘﺺ
ﺷﻮﻱ
$1,223.00

$1000

$800

ټﺎﮐﻞ ﺷﻮﻱ
$885.58
ټﺎﮐﻞ ﺷﻮﻱ
$701.55

$400
$600

$400

$200

$200

$0

ﻣﺨﺘﺺ
ﺷﻮﻱ
$1,223.00

a2011

2012

2013

$0

2014

ﻣﺼﺮﻑ
ﺷﻮﻱ
$228.99

ﺩ  2014ﺩ ﻣﺎﺭچ  31ﭘﻮﺭې

ﻣﺼﺮﻑ
ﺷﻮﻱ
$273.95

ﺩ  2014ﺩ ﺟﻮﻥ  30ﭘﻮﺭې

ﯾﺎﺩﻭﻧﯥ :ﺷﻤﻴﺮې ګﺮﺩﻱ ﺷﻮﻱ .ﺗﺎﺯﻩ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﭘﻪ ﺗﻴﺮ ﺭﺑﻊ ﮐﯥ ﺭﺍﭘﻮﺭ ﻭﺭﮐړ ﺷﻮﻱ ټﺎﮐﻠﻮ ﻣﻘﺪﺍﺭ څﺨﻪ ﺩ ټﻴټ ﭘﺎﯾﻠﻪ ﺩﺭﻟﻮﺩﻩ.
 aﺩ  FY 2011ﺷﻤﻴﺮ ﮐﯥ  101ﻣﻠﻴﻮﻥ ډﺍﻟﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺪﻱ ﭼﯥ  USAIDﺗﻪ ﺩ  AIFﭘﺮﻭژې ﭘﻠﻲ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻟﻴږﺩﻭﻝ ﺷﻮﻱ ﻭ.
ﺳﺮﭼﻴﻨﻪ” ،DFAS :ﺩ  AR(M) 1002ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺩﺭﯾځ ﺩ ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎﻝ ﭘﺮﻭګﺮﺍﻡ ﺍﻭ ﻓﺮﻋﻲ ﺣﺴﺎﺑﻮﻧﻮ ﺟﻮﻥ  2014ﭘﺮﺍﺳﺎﺱ7/18/2014 “،؛ ” ،DFASﺩ AR(M) 1002
ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺩﺭﯾځ ﺩ ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎﻝ ﭘﺮﻭګﺮﺍﻡ ﺍﻭ ﻓﺮﻋﻲ ﺣﺴﺎﺑﻮﻧﻮ ﻣﺎﺭچ  2014ﭘﺮﺍﺳﺎﺱ4/16/2014 “،؛ 1/17/2014 ،P.L. 113-76؛ 3/26/2013 ،P.L. 113-6؛
12/23/2011 ،P.L. 112-74؛ .4/15/2011 ،P.L. 112-10
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79

AIF

DOD

د  AIFوجهي صندوق ترمینالوژي
د امریکا دفاع وزارت د  AIFوجهي صندوق
شوي ،مکلف شوي
لپاره ،د تخصیص
TFBSO
او توزیع شوي مرستو راپور ورکړی.
تخصیصونه :د ژمنو لپاره ټولي شته پیسې
DOD

مکلفیتونه :د پیسو تادیاتو ژمنې
توزیعات :هغه پيسې چې لګول شوي دي
سرچینه ،DOD :د سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.4/13/2012 ،

State

د مرستو دریځ

AIF

DOD

TFBSO

DOD

د  TFBSOوجهي صندوق ترمینالوژي
د دفاع وزارت  TFBSOوجهي صندوق لپاره
د تخصیصونو ،مکلفیتونو او توزیع شوي
مرستو راپور ورکړی.
تخصیصونه :د ژمنو لپاره ټولي شته پیسې
مکلفیتونه :د پیسو تادیاتو لپاره ژمنې
توزیعات :هغه پيسې چې لګول شوي دي
سرچینه ،DOD :د سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.4/13/2010 ،

د ملي دفاع د صالحیت قانون
( :)NDAAپه  NDAAکې د TFBSO
لپاره تایید شوي مرستې د افغانستان
بیارغونې پورې په مستقیم ډول تړلي
فعالیتونو کې کارول شوي.

د سوداګری او ثبات عملیاتونو کاري ځواک
د سوداګری او ثبات عملیاتونو دندې ځواک ( )TFBSOپه افغانستان کې خپل عملیاتونو
په  2010کې پیل کړل او موخه یې دا ده ترڅو هیواد باثباته کړي او د بې کاری کمولو او
د افغانانو لپاره د اقتصادي فرصتونو د پیدا کولو له الرو له اقتصادي پلوه د تاوتریخوالي
هڅو مخه ونیسي .د  TFBSOپروژو په فعالیتونو کې د خصوصي پانګونې ،صنعتي پراختیا،
بانکداری او مالي سیستم پراختیا ،کرنې پراختیا او نوې کول ،او د انرژي پراختیا لپاره آسانتیاوې
77
شاملې دي.
 TFBSOد مرستې ورکولو دوه جریانونه لري ،د ملي دفاع صالحیت قانون ()NDAA
او د عملیاتونو او ساتنې ،اردو .)OMA( ،د  2014د جون تر  30پورې ،په  2014مالي کال کې
د  TFBSOلپاره له  116.94میلیونو امریکايي ډالرو څخه ډیر مکلف شوي دي ،او لدې سره
د زیاتیدونکو مکلفیتونو اندازه نږدې  809.53میلیونو امریکايي ډالرو ته رسیدلې 78.لدغو پیسو
څخه ،نږدې  741.16میلیونه امریکايي ډالر مکلف شوي او له  578.99میلیونو امریکايي ډالرو
څخه زیات توزیع شوي دي 79.دغه شکل  3.15د هر مالي کال پر اساس د  TFBSOلپاره د
مکلف شوي پیسو اندازه ښيي ،او دغه شکل  3.16د  TFBSOپروژو لپاره د شته ،مکلف شوي،
او توزیع شوي پیسو زیاتیدونکي پرتله کول ښيي.
شکل 3.15

شکل 3.16

ﺩ  OSBFTﺗﺨﺼﻴﺼﺎﺕ ﺩ ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎﻝ ﭘﺮﺍﺳﺎﺱ

ﺩ  TFBSOﻓﻨډﻭﻧﻪ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻲ ﭘﺮﺗﻠﻪ

)ﻣﻠﻴﻮﻥ ډﺍﻟﺮ(

)ﻣﻠﻴﻮﻥ ډﺍﻟﺮ(
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له حسابونو څخه ترالسه کوي د امریکا
د شتمنیو ،ملکي کارکوونکو ،سفر،
امنیت او نورو عملیاتي او اوپراتیفي
لګښتونو لپاره کارول کیږی.
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ﺩ  2014ﺩ ﺟﻮﻥ  30ﭘﻮﺭې

ﺩ  2014ﺩ ﻣﺎﺭچ  31ﭘﻮﺭې

ﯾﺎﺩﻭﻧﯥ :ﺷﻤﻴﺮې ګﺮﺩﻱ ﺷﻮﻱ.
ﺳﺮﭼﻴﻨﯥ ،DOD :ﺩ ﺳﻴګﺎﺭ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﻏﻮښﺘﻨﯥ ﺗﻪ ځﻮﺍﺏ ،4/4/2014 ،7/8/2014 ،ﺍﻭ10/4/2011؛ 1/17/2014 ،P.L. 113-76؛ 3/26/2013 ،P.L. 113-6؛
12/23/2011 ،P.L. 112-74؛ .4/15/2011 ،P.L. 112-10
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د افغانستان بيارغونه

د مرستو دریځ
CERP

DOD

د امریکا د دفاع وزارت د مخدره توکو د مخنیوی
او مخدره توکو سره د مبارزې فعالیتونه
د امریکا د دفاع وزارت د مخدره توکو د مخنیوی او مخدره توکو سره د مبارزې فعالیتونو
مرسته ( )DOD CNد مخدره توکو د سوداګرۍ او اړوندو فعالیتونو سره د مبارزې له الرې
د افغانستان د ثبات د هڅو مالتړ کوي .د امریکا دفاع وزارت له  DOD CNڅخه کار اخلي
ترڅو د مخدره توکو قاچاق کوونکو په وړاندې له نظامي عملیاتونو څخه مالتړ کولو ،د
افغانستان د مخدره توکو مخنیوی عملیاتونو پراخولو؛ او د افغانستان قانون پلې کوونکو بنسټونو
ظرفیت لوړولو ،پشمول د افغانستان سرحدي پولیسو لپاره د ځانګړو روزنو او تجهیزاتو ،او
80
تاسیساتو برابرولو سره د مخدره توکو په وړاندې مبارزې هڅو لپاره مرسته برابره کړې.
د  DOD CNمرستې د اردو ټولو خدمتونو ته د یوې بودجې په توګه د کانګرس لخوا
تخصیص ورکول کیږي .د امریکا دفاع وزارت د مخدره توکو سره د مبارزې د سپارلو له مرکزي
حساب ( )CTAڅخه د اردو د خدمتونو او د دفاع ادارو ته مرسته بیرته پروګراموي چې د
مرستو ژمنې او سپارل تعقیبوي .د هر مالي کال لپاره د امریکا دفاع وزارت د افغانستان لپاره
81
د  DOD CNد حسابونو په اړه د یوه لګښت په توګه راپور ورکړی.
د امریکا دفاع وزارت راپور ورکړی چې په  2014مالي کال کې  DOD CNد افغانستان لپاره
نږدې  320.79میلیونه امریکايي ډالر السته راوړي ،چې لدې سره له  2004مالي کال څخه د DOD
 CNزیاتیدونکي مرستې له  2.93ملیارده امریکايي ډالرو زیاتو ته رسیږي .لدغو پیسو څخه ،د 2014
د جون تر  ،30له  2.61میلیاردو امریکايي ډالرو څخه ډیر د  DOD CNپروژو لپاره د اردو خدمتونو
او دفاع ادارو ته سپارل شوي دي 82.شکل  3.17د هر مالي کال لپاره د  DOD CNتخصیصونه ښيي،
او شکل  3.18له  DOD CNڅخه  CTAته د زیاتیدونکو تخصیصونو او سپارلو پرتله کول ښيي.
شکل 3.17

شکل 3.18

ﺩ  DOD CNﺗﺨﺼﻴﺼﺎﺕ ﺩ ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎﻝ ﭘﺮﺍﺳﺎﺱ

ﺩ  DOD CNﺑﻮﺩﯾﺠﯥ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻲ ﭘﺮﺗﻠﻨﻪ

)ﻣﻠﻴﻮﻥ ډﺍﻟﺮ(

)ﻣﻠﻴﺎﺭﺩ ډﺍﻟﺮ(
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د  DOD CNوجهي صندوق
ترمینالوژي
د دفاع وزارت د  DOD CNوجهي صندوق
ESF
لپاره د تخصیصاتو ،منل شوو او مصرف
شوو مرستو راپور ورکړی.
USAIDشته پیسې
تخصیصونه :د ژمنو لپاره ټولي
مکلفیتونه :د پیسو تادیاتو ژمنې
توزیعات :هغه پيسې چې لګول شوي دي
.4/13/2010
سرچینه ،DOD :د سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب،
INCLE
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ﺩ  2014ﺩ ﻣﺎﺭچ  31ﭘﻮﺭې

ﺩ  2014ﺩ ﺟﻮﻥ  30ﭘﻮﺭې

ﯾﺎﺩﻭﻧﯥ :ﺷﻤﻴﺮې ګﺮﺩﻱ ﺷﻮﻱ.
 DOD aﺩ ټﺎﮐﻠﻮ ﺍﻭ ﻣﺼﺮﻑ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺧﺪﻣﺎﺗﻮ ﺍﻭ ﺩ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺩﺍﺭﻭ ﺗﻪ ټﻮﻝ ﻓﻨډﻭﻧﻪ ﺑﻴﺎﭘﺮﻭګﺮﺍﻡ ﮐړﻱ.
ﺳﺮﭼﻴﻨﻪ ،DOD :ﺩ ﺳﻴګﺎﺭ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﻏﻮښﺘﻨﯥ ﺗﻪ ځﻮﺍﺏ 3/28/2014 ،4/16/2014 ،7/3/2014 ،ﺍﻭ .1/22/2014
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DOD

DOD

د مرستو دریځ
DOD CN

DOD

ESF

USAID

د  ESFوجهي صندوق ترمینالوژي
 USAIDد  ESFوجهي صندوق لپاره
د تخصیصونو ،مکلفیتونو او توزیع شوو
INCLE
مرستو راپور ورکړی.
تخصیصونه :د ژمنو لپاره ټولي شته پیسې
State
مکلفیتونه :د پیسو د تادیاتو ژمنې

توزیعات :هغه پيسې چې لګول شوي دي
سرچینه :د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته د  USAIDځواب،
AIF
.4/15/2010

DOD

TFBSO

د اقتصادي مالتړ وجهي صندق
د اقتصادي مالتړ وجهي صندق ( )ESFپروګرامونه له هغو هیوادونو سره مرسته کوي ترڅو
خپل لنډ او اوږد مهاله سیاسي ،اقتصادي ،او امنیتي اړتیاوي پوره کړي ،او دا د امریکا ګټو
پرمختګونو سره مرسته کوي .د  ESFپروګرامونه د تروریزم پر وړاندې د پروګرامونو مالتړ
کوي؛ ملي اقتصادونه ځوکمن کوي؛ او د ال ډیر شفاف او حساب ورکوونکي حکومت لپاره
83
د اغیزمن ،د الس رسي وړ ،او خپلواک قانوني سیستم د پراختیا لپاره مرسته کوي.
په  2014مال کال کې د  ESFلپاره  852میلیونه امریکايي ډالر تخصیص شوي ،او لدې سره
د  ESFلپاره د زیاتیدونکو مرستو اندازه له  17.53میلیاردو امریکايي ډالرو څخه زیاته شوې .لدغو
پیسو څخه ،نږدې  14.69ملیارده امریکايي ډالر مکلف شوې ،او لدغو پیسو څخه  12.09ملیارده
امریکايی ډالر تادیه شوي دي 84.شکل  3.19د هر مالي کال پر اساس د  ESFتخصیصونه ښیې.
 USAIDراپور ورکړی چې د  2014د جون تر  30پورې زیاتیدونکي مکلفیتونو له هغه
اندازه پیسو څخه چې په تیر ربع کې راپور ورکړ شوي ،له  24.65میلیونو امریکايي ډالرو
څخه ډير زیات شوي .د  2014د جون تر  30پورې ،زیاتیدونکي تادیات نږدې  378.92میلیونه
امریکايی ډالر د  2014د مارچ  31تر زیاتیدونکو تادیاتو زیات شوي 85.شکل  3.20د اقتصادي
مالتړ وجهي صندق پروګرامونو لپاره د تخصیص شویو ،مکلف شویو او تادیه شویو زیاتیدونکي
پرتله کول ښيي.
شکل 3.19

شکل 3.20

ﺩ  ESFﺗﺨﺼﻴﺼﺎﺕ ﺩ ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎﻝ ﭘﺮﺍﺳﺎﺱ

ﺩ  ESFﻓﻨډﻭﻧﻪ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻲ ﭘﺮﺗﻠﻪ

)ﻣﻠﻴﺎﺭﺩﻭﻧﻪ ډﺍﻟﺮ(
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ﺩ  2014ﺩ ﺟﻮﻥ  30ﭘﻮﺭې

ﺩ  2014ﺩ ﻣﺎﺭچ  31ﭘﻮﺭې

ﯾﺎﺩﻭﻧﯥ :ﺷﻤﻴﺮې ګﺮﺩﻱ ﺷﻮﻱ ﺩ  FY 2011ﻣﻘﺪﺍﺭ ﮐﯥ ﻫﻐﻪ  101ﻣﻠﻴﻮﻥ ډﺍﻟﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﺩﻱ ﭼﯥ ﺩ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﺯﯾﺮﺑﻨﺎ ﺻﻨﺪﻭﻕ څﺨﻪ  ESFﺗﻪ ﻟﻴږﺩﻭﻝ ﺷﻮﻱ ﻭ.
ﺳﺮﭼﻴﻨﯥ ،USAID :ﺩ ﺳﻴګﺎﺭ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﻏﻮښﺘﻨﯥ ﺗﻪ ځﻮﺍﺏ  7/10/2014ﺍﻭ 4/7/2014؛  ،Stateﺩ ﺳﻴګﺎﺭ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﻏﻮښﺘﻨﯥ ﺗﻪ ځﻮﺍﺏ4/15/2014 ،
ﺍﻭ .6/27/2013
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د افغانستان بيارغونه

DOD

د مرستو دریځ
ESF

USAID

د مخدره توکو نړیوال کنترول او د قانون پلې کول
د امریکا د نړیوال مخدره توکو او قانون پلې کولو چارو بیورو ( )INLد قانون حاکمیت ښه
کولو او مخدره توکو تولید او قاچاق سره مبارزې حساب اداره کوي ،چې د نړیوال مخدره
توکو کنترول او قانون پلې کولو ( )INCLEحساب دی INCLE .د  INLد څو پروګرامونو،
86
پشمول د پولیسو ،مخدره توکو سره مبارزې ،او د قانون حاکمیت او عدالت مالتړ کوي.
د امریکا بهرنیو چارو وزارت راپور ورکړی چې په  2014مالي کال کې د  INCLEلپاره
 225میلیونو امریکايي ډالرو تخصیص شوي ،او لدې سره د  INCLEزیاتیدونکي مرستې
 4.41میلیونو امریکايي ډالرو ته رسیدلي .لدغو پیسو څخه ،نږدې  3.56ملیارده امریکايي ډالر
مکلف شوي دي ،او لدغو پیسو څخه  3.00ملیارده امریکايي ډالر توزیع شوي دي 87.دغه شکل
 3.21په هر مالي کال کې د  INCLEتخصیصونه ښيي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په وینا ،د  2014د جون د  30پورې ،د  2014د مارچ د 31
په پرتله زیاتیدونکي مکلفیتونو تر  13.53میلیون ډالره زیات شوي .د  2014د جون تر 30
پورې زیاتیدونکي تادیات ،د  2014د مارچ  31تر زیاتیدونکو تادیاتو له  54.04میلیونو امریکایي
ډالرو څخه ډیر زیات شوي 88.شکل  3.22د  INCLEلپاره د تخصیصونو ،مکلفیتونو او تادیاتو
زیاتیدونکي پرتله کول ښيي.
شکل 3.21

شکل 3.22

ﺩ  INCLEﺗﺨﺼﻴﺼﺎﺕ ﺩ ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎﻝ ﭘﺮﺍﺳﺎﺱ

ﺩ  INCLEﻓﻨډﻭﻧﻪ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻲ ﭘﺮﺗﻠﻪ

)ﻣﻠﻴﻮﻥ ډﺍﻟﺮ(

)ﻣﻠﻴﺎﺭﺩﻭﻧﻪ ډﺍﻟﺮ(
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ﺷﻮﻱ
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$0

ﺩ  2014ﺩ ﻣﺎﺭچ  31ﭘﻮﺭې

ﺩ  2014ﺩ ﺟﻮﻥ  30ﭘﻮﺭې

ﯾﺎﺩﻭﻧﯥ :ﺷﻤﻴﺮې ګﺮﺩﻱ ﺷﻮﻱ .ﭘﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﮐﯥ ﻣﻤﮑﻦ ﺩ ﺍﺩﺍﺭﻭ ﺗﺮﻣﻨځ ﻟﻴږﺩﻭﻧﯥ ﺷﺎﻣﻞ ﻭﻱ .ﺗﺎﺯﻩ ﻣﻌﻠﻮﻣﺖ ﭘﻪ ﺗﻴﺮ ﺭﺑﻊ ﮐﯥ ﺭﺍﭘﻮﺭ ﻭﺭﮐړ ﺷﻮﻱ ﻣﻘﺪﺍﺭ څﺨﻪ
ﺩ ټﻴټ ﭘﺎﯾﻠﻪ ﺩﺭﻟﻮﺩﻩ.
ﺳﺮﭼﻴﻨﻪ ،State :ﺩ ﺳﻴګﺎﺭ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﻏﻮښﺘﻨﯥ ﺗﻪ ځﻮﺍﺏ 4/15/2014 ،7/16/2014 ،ﺍﻭ .4/11/2014
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INCLE

State

د  INLوجهي صندوق ترمینالوژي
 INLد  INCLEاو نور  INLفنډونو لپاره
د تخصیصونوAIF،مکلفیتونو او توزیع شوو
مرستو راپور ورکړی
تخصیصونه :د ژمنو لپاره ټولي شته پیسې
DOD

مکلفیتونه :د پیسو د تادیاتو ژمنې
توزیعات :هغه پيسې چې لګول شوي دي
سرچینه :د سیګار د  4/9/2010معلوماتي غوښتنې ته د بهرنیو
TFBSO
چارو وزارت ځواب.

DOD

د مرستو دریځ

د افغانستان لپاره د بیا رغونې نړیواله مرسته
د امریکا پر برابره شوې مرستو برسیره ،نړیواله ټولنه د افغانستان د بیارغونې او هوساینې
لپاره د مرستو ډیره برخه برابره وي .لکه څرنګه چې د سیګار د تیر ربعونو په راپورونو کې
راغلي ،د نړیوالې ټولنې ډیری برابره شوې مرسته د وجهي صندقونو له الرې اداره کیږي.
د وجهي صندقونو له الرې برابره شوې مرسته سره یوځای کیږي او بیا د بیارغونې فعالیتونو
ته تقسیم کیږي .دوه مهم وجهي صندقونه د افغانستان بیارغونې وجهي صندق ()ARTF
89
او د افغانستان لپاره د قانو او نظم وجهي صندق ( )LOTFAدي.
د افغانستان بيارغونې وجهي صندوق کې
برخه اخیستنې
د افغانستان په عملیاتي او پراختیايي بودجو کې ډیري برخه اخیستنې د  ARTFله الرې راځي.
له  2002څخه د  2014د جون تر  21پورې ،نړیوال بانک راپور ورکړی چې  33مرستندویانو د
نږدې  7.86میلیاردو امریکايي ډالرو ژمنه کړې ده ،لدغو پیسو څخه له  7.24میلیاردو امریکايي
ډالرو څخه زیات تادیه شوي دي 90.د نړیوال بانک په وینا ،د افغانستان په  1393مالي کال کې
چې د  2013د دسمبر له  21څخه د  2014د دسمبر تر  20پورې دی ،مرستندویانو د ARTF
لپاره د نږدې  954.16میلیونو امریکايي ډالرو ژمنه کړې ده 91.شکل  3.23د  1393مالي کال
لپاره په  ARTFکې د  11لویو مرستندویانو برخه اخیستنې ښيي.
شکل 3.23
ﺩ ډﻭﻧﺮ ﻟﺨﻮﺍ ﺩ  FY 1393ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺩ  ARTFﺍﻋﺎﻧﯥ ،ﺩ  2014ﺩ ﺟﻮﻥ  21ﭘﻮﺭې

ټﻮﻟټﺎﻝ ژﻣﻨﯥ$954 :
ﻣﺘﺤﺪﻩ ﺍﯾﺎﻻﺕ

)ﻣﻠﻴﻮﻥ ډﺍﻟﺮ(

ټﻮﻟټﺎﻝ ﻭﺭﮐړﻝ ﺷﻮﻱ$445 :
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ﯾﺎﺩﻭﻧﯥ :ﺷﻤﻴﺮې ګﺮﺩﻱ ﺷﻮﻱ.12/20/2014–12/21/2013 = FY 1393 .
ﺳﺮﭼﻴﻨﻪ :ﻧړﯾﻮﺍﻝ ﺑﺎﻧﮏ :ARTF” ،ﺩ  2014ﺩ ﺟﻮﻥ ﺗﺮ  21ﭘﻮﺭې ﭘﻪ ﻣﺎﻟﻲ ﺩﺭﯾځ ﺩ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﻮﻧﮑﻲ ﺭﺍﭘﻮﺭ )ﺩ FY 1393 6ﻣﻪ ﻣﻴﺎﺷﺖ( “،ﻣﺦ .1
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د مرستو دریځ

د  2014د جون تر  21پورې ،امریکا له  2.26میلیاردو امریکايي ډالرو څخه د زیاتو ژمنه کړې
ده او له  2002څخه یې نږدې  2.04ملیارده امریکايي ډالر تادیه کړي دي 92.امریکا او انګلستان
د  ARTFدوه لوی مرستندویان دي ،یوځای د ټولې مرسته  %46وړاندې کوي ،لکه څرنګه چې
پدغه شکل  3.24کې ښودل شوي.
په  ARTFکې برخه اخیستنې د مرستې په دوو چینلونو ویشل کیږي ،روان لګښت ()RC
کړکی او د پانګونې کړکی 93.د  2014د جون تر  21پورې ،د نړیوال بانک په وینا ،د ARTF
نږدې  3.06ملیارده امریکايي ډالر د روان لګښت د کړکی له الرې د افغانستان حکومت ته
توزیع شوي دي ترڅو له روانو لګښتونو لکه د ملکي کارکوونکو د معاشونو ورکولو سره مرسته
وکړي 94.د روان لګښت کړکی د افغانستان حکومت د عملیاتي بودجې له لګښتونو سره مرسته
کوي ځکه چې د افغانستان کورني عواید اوس هم کم دي ترڅوله خپلو روانو لګښتونو سره
مرسته وکړي .ترڅو دا وکتل شي چې د روانو لګښتونو کړکی په پوره اندازه مرستې ترالسه
کوي ،کیدای شي  ARTFته مرسته کوونکې هیوادونه له نیمې څخه ډیره برخه اخیستنه
95
د پام وړ پروژو لپاره و نه “غواړي” (په نښه نکړي).
د پانګونې کړکی د پرمختيايي پروګرامونو بيې ورکوي .د  2014د جون تر  21پورې،
د نړیوال بانک په وینا ،د پانګونې د کړکی له الرې له  3.64میلیاردو ډالرو څخه ډیرو ژمنه
شوې ده ،لدغه څخه نږدې  2.60ملیارده ډالر تادیه شوي دي .نړیوال بانک د  23روانو پروژو
راپور ورکړی چې ټول ژمنه شوی ارزښت یې نږدې  2.41میلیاردو امریکايي ډالر دي ،لدغه
96
څخه نږدې  1.37ملیارده امریکايي ډالر تادیه شوي دي.
د افغانستان لپاره د قانون او نظم وجهي صندوق کې
برخه اخیستنې
 ARTFد ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام ( )UNDPلخوا اداره کیږي ترڅو د افغانستان ملي
پولیسو معاشونه تادیه شي او د کورنیو چارو وزارت ظرفیت ته وده ورکړ شي 97.د وروستیو
شته معلوماتو پر اساس ،له  2002څخه ،مرستندویانو د  LOTFAلپاره د نږدې  3.72میلیاردو
98
امریکايي ډالرو ژمنه کړې ده ،لدغو څخه نږدې  3.56ملیارده امریکايي ډالر تادیه شوي دي.
د  LOTFAد مالتړ شپږمه دوره د  2011د جنوری په  1پیل شوې VI .دوره په اصل کې
پالن شوې وه ترڅو د  2013د مارچ په  31پای ته ورسیږي ،مګر له دوو غزیدلو وروسته ،د
پای پالن شوې نیټه اوس د  2014د دسمبر  31ده 99.د  VIدورې له پیل څخه په  39میاشتو
کې UNDP ،له  LOTFAڅخه نږدې  1.64ملیارده امریکايي ډالر د افغانستان حکومت ته
لیږلي دي ترڅو د افغانستان ملي پولیسو او مرکزي بندي خانې ریاست کارکوونکو معاشونه
ورکړي او نور  42.14میلیونه امریکايي ډالر یې د ظرفیت لوړلو او  LOTFAنورو نوښتونو
ته لیږلي دي 100.د  2014د مارچ تر  31پورې ،مرستندویانو د  LOTFAد  VIبرخې لپاره
له  2.18میلیاردو امریکايی ډالرو څخه د زیاتو ژمنه کړې ده .لدغو پیسو څخه ،امریکا د
 967.10میلیونو امریکايی ډالرو ژمنه کړې ده ،او جاپان له  744.76میلیونو امریکايی ډالرو
څخه ډیره ژمنه کړې ده .د هغوی ګډې ژمنې د  LOTFAد  VIدورې له  %78څخه د زیاتو
ژمنو استازیتوب کوي .امریکا د  LOTFAله تاسیس څخه د نږدې  1.37میلیاردو امریکايي
ډالرو مرسته کړې ده 101.دغه شکل  3.25د شته معلوماتو پر اساس ،له  2002څخه د LOTFA
څلور لوی مرستندویان ښيي.
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شکل 3.24

ﺩ ډﻭﻧﺮﺍﻧﻮ ﻟﺨﻮﺍ ﻭﺭﮐړﻝ ﺷﻮﻱ ﺩ  ARTFﺍﻋﺎﻧﯥ،
 - (2002) SY 1381ﺩ  2014ﺩ ﺟﻮﻥ 21
)ﺳﻠﻨﻪ(

ټﻮﻟټﺎﻝ ﻭﺭﮐړﻝ ﺷﻮﻱ $7.2 :ﻣﻠﻴﺎﺭﺩ

ﻣﺘﺤﺪﻩ ﺍﯾﺎﻻﺕ
%28

ﻧﻮﺭ
%39

ﺍﻧګﻠﺴﺘﺎﻥ
%17

ﮐﺎﻧﺎډﺍ
%9

ﺍﻟﻤﺎﻥ
%7
ﯾﺎﺩﻭﻧﯥ :ﺷﻤﻴﺮې ګﺮﺩﻱ ﺷﻮﻱ .ﭘﻪ ”ﻧﻮﺭ“ ﮐﯥ  29ډﻭﻧﺮﺍﻥ ﺷﺎﻣﻞ ﺩﻱ.
ﺳﺮﭼﻴﻨﻪ :ﻧړﯾﻮﺍﻝ ﺑﺎﻧﮏ :ARTF” ،ﺩ  2014ﺩ ﺟﻮﻥ ﺗﺮ  21ﭘﻮﺭې ﭘﻪ ﻣﺎﻟﻲ ﺩﺭﯾځ
ﺩ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﻮﻧﮑﻲ ﺭﺍﭘﻮﺭ )ﺩ  FY 1393 6ﻣﻪ ﻣﻴﺎﺷﺖ ﭘﺎی( “،ﻣﺦ .5

شکل 3.25

ﺩ ډﻭﻧﺮﺍﻧﻮ ﻟﺨﻮﺍ  LOTFAﺗﻪ ﺍﻋﺎﻧﯥ،
ﻟﻪ  2002ﺭﺍﻫﻴﺴﯥ  -ﺩ  2014ﺩ ﻣﺎﺭچ 31
)ﺳﻠﻨﻪ(

ټﻮﻟټﺎﻝ ﻭﺭﮐړﻝ ﺷﻮﻱ $3.6 :ﻣﻠﻴﺎﺭﺩ

ﻣﺘﺤﺪﻩ ﺍﯾﺎﻻﺕ
%39

ﻧﻮﺭ
%13

ﺟﺎﭘﺎﻥ
%30

ﺍﺭﻭﭘﺎی
ﺍﺗﺤﺎﺩﯾﻪ
%12
ﺍﻟﻤﺎﻥ
%6

ﯾﺎﺩﻭﻧﯥ :ﺷﻤﻴﺮې ګﺮﺩﻱ ﺷﻮﻱ = EU .ﺍﺭﻭﭘﺎی ﺍﺗﺎﺣﺎﺩﯾﻪ ﭘﻪ ”ﻧﻮﺭ“ ﮐﯥ  18ډﻭﻧﺮﺍﻥ
ﺷﺎﻣﻞ ﺩﻱ.
ﺳﺮﭼﻴﻨﻪ” ،UNDP :ﺩ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺩ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻭ ﻧﻈﻢ ﻭﺟﻬﯽ ﺻﻨﺪﻭﻕ )(LOTFA
ﺩ  2014ﻟﻮﻣړﻱ ﺭﺑﻊ ﺩ ﭘﺮﻭژې ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﺭﺍﭘﻮﺭ 6/9/2014 “،ﻣﺦ 28؛ ﺩ UNDP
ﺩ  LOTFAﺩﺭې ﻣﻴﺎﺷﺘﻨﻲ ﺍﻭ ﮐﻠﻨﻲ ﺭﺍﭘﻮﺭﻭﻧﻮ ﺩ ﺳﻴګﺎﺭ ﺗﺤﻠﻴﻞ.7/16/2014 ،

امنیت

د امنیت منځپانګې
پدې ربع کې مهمې مسلې او پیښې

87

د امریکې د امریکا ځواکونه

92

د امریکا دفاع وزارت د قرارداد د مدیریت
ښه کولو ګامونو په اړه راپور ورکوي

92

د افغانستان ملي امنیتي ځواکونو شمیر

93

د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو
وزارتونو ارزونې

99

افغان سیمه ایز پولیس

100

د افغانستان ملي اردو

101

د افغانستان ملي پولیس

107

د  ANSFطبي/روغتیايي پاملرنه

110

د هغو مهماتو لرې کول چې چاودلې نه وي

111

د مخدره توکو په وړاندي مبارزه

112
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امنیت
تر د  30جون  2014پورې د متحده ایاالت کانګرس د افغانستان ملي امنیتي ځواکونو ()ANSF
د مالتړ لپاره له  61.8میلیاردو امریکايي ډالرو څخه ډیر تخصیص ورکړي دي .د دې مرستو
ډیره برخه ( 57.3میلیارده امریکايي ډالر) د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو د وجهي صندوق
( )ASFFله الرې مجرا شوي او د افغانستان د امنیت سپارلو ګډې قومانداني ()CSTC-A
ته ورکړ شوي .کانگریس  ASFFد دي موخي لپاره رامنځته کړ چې د افغانستان ملي امنیتي
ځواکونه جوړ ،روزنه ،او دوام ورکړي ،چې د افغانستان له ملي اردو ( )ANAاو د افغانستان
له ملي پولیسو ( )ANPڅخه ترکیب شوي .د  2014د جون تر  30پورې ،د  ASFFلپاره له
تخصیص شویو نږدې  57.3میلیاردو امریکايي ډالرو څخه نږدې  50.0میلیارده امریکايي ډالر
102
مکلف شوي دي او  48.2میلیارده امریکايي ډالر توزیع شوي دي.
دا برخه د  ANSFاو د دفاع او کورنیو چارو د وزارتونو په ارزونې باندې خبرې کوي؛
او د امریکا له مرستو څخه د  ANSFد جوړولو ،تجهیز کولو ،روزلو ،او دوام لپاره د کار
اخیستلو لنډیز وړاندې کوي؛ او په افغانستان کې د غیر قانوني مخدره توکو د کرهنې او
تجارت په وړاندې د مبارزې د هڅو په اړه تازه معلومات وړاندې کوي .دا برخه د  2014تر
پایه د افغانانو په مشري د امنیت د سپارلو پر ننګونو باندې هم خبري کوي.

پدې ربع کې مهمې مسلې او پیښې
د دې ربع په مهمو مسلو او پیښو کې د ولسمشر اوباما لخوا د ځواکونو د ایستلو مهال ویش،
د  2015مالي کال ( )FYلپاره په بهر کې د امریکا د فاع وزارت ( )DODد بیړنیو عملیاتونو
( )OCOد بودجې غوښتنې خپریدل ،د امریکا او افغانستان تر منځ د دوه اړخیزې امنیتي
موافقې ( )BSAد نه السلیک کیدلو په اړه د امریکا دوامداره اندیښنې ،او د افغانستان د عامه
خوندیتوب له ځواک ( )APPFڅخه د افغانستان ملي پولیسو ته د کاروانونو او تاسیساتو
د امنیت مسولیتونو سپارل شامل دي .پردې برسیره ،ملګرو ملتونو په افغانستان کې د
تاوتریخوالي د ډیریدو په اړه راپور ورکړی.
ولسمشر اوباما د ځواکونو د وتلو د مهال ویش اعالن کړی
که د افغانستان حکومت  BSAالسلیک کړي چې پر اساس به یې د امریکا ځواکونه د افغانستان
حقوقي سیستم پر اساس نه محاکمه کیږي ،امریکا به له  2014وروسته په افغانستان کې
ځواکونه وساتي .د افغانستان په دویم پړاو ټولټاکنو کې دواړو کاندیدانو ویلي دي چې هغوی
به موافقه السلیک کړي .د  2014د می په  ،27ولسمشر اوباما د امریکا د هغو ځواکونو شمیر
اعالن کړ چې د دوه اړخیزې امنیتي موافقې پر اساس به په افغانستان کې پاته شي.
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امنیت

امریکا په  2011کې له  100,000لوړې شمیرې څخه خپل ځواکونه په منظمه توګه کم کړي
دي .ولسمشر اوباما اعالن کړی چې د امریکا د ځواکونو اوسنی  32,800شمیره به د  2015په پیل
کې نږدې  9,800ځواکونو ته را کم شي .دا شمیره به د  2015په نیمايي کې نیمې ته را کم شي؛
او د امریکا پاته شوي ځواکونه به د بګرام او کابل په هوايي ډګرونو کې میشت شي .د  2016په
103
پای کې به ځواکونه د سفارت عادي شتون ته را کم شي او د امنیتي مرستې بڼه به ولري.
ولسمشر اوباما ویلي چې له  2014وروسته د امریکا موخې دا دې ترڅو د القاعدې لخوا
د ګواښونو مخه ونیسي ،د افغانستان امنیتي ځواکونو مالتړ وکړي ،او د افغانستان خلکو ته
فرصت ورکړي ترڅو بریالي شي .هغه له  2014وروسته د دوو نورو ماموریتونو اعالن هم
کړی :د افغانستان د ځواکونو روزنه او د تروریزم پر وړاندي د عملیاتونو مالتړ کول .ولسمشر
دا هم ویلي چې افغانستان به یو ډیر ښه ځای نه وي او دا د امریکا مسولیت هم ندی چې
104
ورڅخه یو ډیر ښه ځای جوړ کړي.
ولسمشر کرزي په راتلونکي ورځ یوه اعالمیه خپره کړه او د ولسمشر اوباما له پریکړې
څخه یې درناوی وکړ .مګر ،ملي شورا او مدني ټولنې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د چمتو
والي او د ځواکونو د وتلو د اغیز له کبله پر افغانستان باندې د نړیوالې ټولنې د پراخو ژمنو
105
په اړه اندیښنه ښودلې.
د افغانستان ملي امنیتي ځواکونو د ټولټاکنو دویم
پړاو امنیت وساته
د تاوتریخوالي پر ګواښونو برسیره ،د افغانستان ملي امنیتي ځواکونه پدې بریالي شول ترڅو
106
د ولسمشری ټولټاکنو دویم پړاو امنیت وساتي چې د  2014د جون په  14ترسره شوې.
آیساف راپور ورکړی چې د ټولټاکنو له لمړي پړاو څخه وروسته د افغانستان ملي امنیتي
ځواکونو له ځنډ څخه پرته امنیتي عملیاتونه ترسره کړي ،د امنیت ټولو برخو مشري یې کړې،
او په ټول هیواد کې یې د ټولټاکنو نږدې  6,200مرکزونو امنیت نیولی .جنرال جوزف ډانفورډ،
د آیساف او په افغانستان کې د امریکا د ځواکونو قوماندان ،د افغانستان ملي امنیتي ځواکونو
مسلکيتوب او ژمنه یې ستایلي ،او ویلي“ ،یو ځل بیا د افغانستان ملي امنیتي ځواکونو د
افغانستان خلکو لپاره د رای ورکولو فرصت برابر کړی دی”.
د  ANSFفعالیت د  DODله اروزنې سره برابر و چې د افغانستان ملي امنیتي ځواکونه
د  2013کال د جنګ له فصل څخه د یوه تجربه لرونکي او ډاډمن ځواک په توګه را وتلی،
چې د افغانستان لپاره د امنیت برابرولو توان لري 107.د ټاکلو د اوریدنې پدې پړاو کې ،جنرال
جان اف کمبل شاهدت ورکړی چې “ ANSFد جنګ په دوو فصلونو ،دوو ملي ټولټاکنو ،او د
108
لوړې کچې څو پیښو کې یې د محاربې خپل توان ثابت کړی دی”.
د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو د دوام لپاره د ASFF
د  2015مالي کال غوښتنه کې مرسته زیاته شوې
پدې ربع کې ،د امریکا دفاع وزارت د  ASFFلپاره د  2015مالي کال د بهرنیو بیړنیو عملیاتونو
بودجې غوښتنه خپره کړې .د  4.11میلیاردو امریکايي ډالرو غوښتنه د  2014مالي کال تر
غوښتنې  3.62میلیارده امریکايي ډالره کمه ده او د  2014مالي کال لپاره د پای له تخصیص
شوې اندازې څخه  617میلیونه امریکايي ډالره کمه ده 109.د  2015مالي کال په ترڅ کې،
د ایتالف سالکاران به د توان په کموالي کار وکړي او پدې به کار کوي ترڅو د لوژستیک
110
سیستمونه ،روغتیايي پاملرنه ،او د سړک غاړې چاودیدونکو توکو مخې نیولو کارونه ښه کړي.
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د غوښتنې  %84د امنیتي ځواکونو د دوام د لګښتونو ،لکه د معاشونو ،تیل ،او ساتنې لپاره ده،
او دا له هغه څخه دوه نیم ځلې ډیره ده چې په  2014مالي کال کې یې غوښتنه شوې وه .که
څه هم په  2014مالي کال کې د افغانستان ملي پولیسو د تاسیساتو لپاره کومه مرسته تخصیص
شوې نه ده ،د  2015مالي کال په بودجې کې  15میلیونه امریکايي ډالرو غوښتنه شوې ،چې لدې
څخه  10.2میلیونه امریکايي ډالر د اطفایې لپاره ده 111.لکه څنګه چې پدې جدول  3.6کې ښودل
شوي ،دغه اندازه مرسته د  2014مالي کال له تخصیصونو څخه ډیره کمه ده.
جدول 3.6

د افغانستان د امنيتي ځواکونو بوديجه
د  ASFFاوسنی توزیع،
 2014مالي کال

په بهر کې د بیړینو
عملیاتونو ( )OCOغوښتنه،
 2015مالي کال

بدلون

د افغانستان دفاع وزارت/
د افغانستان ملي اردو
ثبات

 890,078,000ډالر

 2,514,660,000ډالر

%182.5

زیربنا

278,650,000

20,000,000

%-92.8

تجهیزات او ترانسپورت

1,688,382,000

21,442,000

%-98.7

628,550,000

359,645,000

%-42.8

روزنه او عملیاتونه
د افغانستان کورنیو چارو وزارت/
د افغانستان ملي پولیس
ثبات

 605,020,000ډالر

زیربنا

10,000,000

 953,189,000ډالر

%57.5

15,155,000

%51.6

تجهزات او ترانسپورت

167,896,000

18,657,000

%-88.9

روزنه او عملیاتونه

441,419,000

174,732,000

%-60.4

ثبات

 14,225,000ډالر

 29,603,000ډالر

%108.1

زیربنا

0

0

NA

اړوند فعالیتونه

تجهیزات او ترانسپورت

0

0

NA

روزنه او عملیاتونه

2,500,000

2,250,000

%-10.0

ټول

 4,726,720,000ډالر

 4,109,333,000ډالر

%-13.1

یادونې = MOD :د افغانستان دفاع وزارت؛  = MOIد افغانستان کورنیو چارو وزارت.
سرچینې :د امریکا دفاع وزارت ،د  2015مالي کال لپاره په بهر کې د بیړنیو عملیاتونو لپاره دلیل ،د افغانستان امنیتي ځواکونو وجهي
صندق (6/2014 ،)ASFF؛ د سیګار معلوماتو غوښتنې په اړه د امریکا دفاع وزارت ځواب.7/17/2014 ،

په  2015مالي کال کې د  OCOغوښتنه چې د افغانستان د ملي اردو د تجهیزاتو مرسته ده،
د سپک هوايي مالتړ او د الوتکو د روزنې ،ساتنې ،آزموینې ،او د افغانستان هوايي ځواک د ځمکې
د تجهیزاتو مالتړ لپاره ده .د افغانستان ملي اردو د تاسیساتو اضافې غوښتنه د هغو پروژه لپاره
ده چې د افغانستان دفاع وزارت د خپلو اړتیاو لپاره اړین ګڼلي دي .د افغانستان ملي پولیسو د
تجهیزاتو او ترانسپورت غوښتنې ډیره برخه په تیر کې د اخیستل شویو تجهیزاتو ،لکه وسایط،
112
وسلې ،او مخابرې د ترانسپورت لګښتونو پوښښ لپاره ده ( 18.2میلیونه امریکايي ډالر).
دوه اړخیزه امنیتي موافقه ( )BSAاوس هم السلیک
شوې نده
د امریکا او افغانستان ترمنځ دوه اړخیزه امنیتي موافقه چې له  2014وروسته په افغانستان
کې د امریکا د ځواکونو د حقوقي دریځ د تعریف لپاره ده ،اوس هم السلیک شوې نده.
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د  BSAنهایی دریځ به له  2014وروسته په افغانستان کې د متحده ایاالتو نظامي شتون باندې ژور
اغیز ولري ،د بیا رغونې پروګرامونو مالي حمایت ته د دوام لپاره د متحده ایاالتو او نړیوالې ټولنې
لیوالتیا ،او د امنیت ،حکومتدارۍ ،او اقتصادي سیکتورونو کې د ودې ساتلو لپاره د افغانستان
وړتیا .د امریکا او افغانستان حکومتونو د دې موافقې د مسودې پر متن موافقه کړې ،او د 2013
په نومبر کې لویې جرګې دا سند تایید کړ 113.ولسمشر کرزي ونه غوښتل ترڅو دا موافقه السلیک
کړي .مګر ،د افغانستان د ولسمشری دویم پړاو ټولټاکنو کې دواړو کاندیدانو ویلي دي چې که
هغوی ګټونکي شي دا موافقه به السلیک کړي 114.د ناټو عمومي منشی ،آندرس فوګ راسموسین
خبرداری ورکړی که د سپتمبر تر پایه دا موافقه السلیک نشي ،دا به د غربي متحدینو لپاره ډیري
115
ستونزې جوړي کړي او راتلونکي امنیتي ترتیبونه به له خطر سره مخامخ کړي.
د افغانستان عامه خوندیتوب ځواک مسولیتونو سپارل
امنیتي پروژې ناڅرګنده پریږدي
د افغانستان عامه خوندیتوب ځواک ( ،)APPFچې یوه حکومتي تصدي ده او د افغانستان
کورنیو چارو وزارت په چوکاټ کې ده ،په  2010کې د ولسمشر کرزي له فرمان څخه وروسته
چې د شخصي امنیتي شرکتونو عملیاتونه یې منع کړل ،د دې لپاره تاسیس شوې ترڅو په
افغانستان کې د قرارداد پر اساس د تاسیساتو او کاروانونو لپاره امنیت برابر کړي 116.مګر،
د  2014د فبروری په  ،17د ولسمشر کرزي له هدایت سره سم ،د وزیرانو شورا هدایت ورکړ
ترڅو  APPFمنحل شي او د پهرې دندې یې د افغانستان ملي پولیسو ته وسپارل شي 117.امریکا
د  APPFد مالتړ لپاره له  51میلیونو امریکايي ډالرو څخه زیات برابر کړي ،چې د امریکا لخوا
118
د ډیرو تمویل شویو پروژو لپاره یې امنیت برابر کړی.
د سیګار د معلوماتو غوښتنې په ځواب کې ،چې ولې دا ځواک منحل شو ،په افغانستان کې
د ناټو د روزنې ماموریت ( )NTM-Aتوضیح ورکړې چې د  2014د جون په  10د افغانستان
د کورنیو چارو وزیر ،آیساف ته ویلې چې دې ځواک “کار کاوو ”،مګر ولسمشر کرزی یې
“له شتون سره خوښ نه و ”.دا څرګنده نه وه چې ولې ولسمشر کرزی له هغه پروګرام څخه
راضي نه و چې هغه جوړ کړی .د  NTM-Aپه وینا ،ملي اردو ته د  APPFد عملیاتونو د سپارلو
لپاره څلورو کمیټو ته دنده ورکړ شوې ترڅو پالن جوړ کړي .که څه هم راپور ورکړ شوی چې
کمیټو خپل کارونه بشپړ کړي ،د کورنیو چارو وزیر چې د ولسمشر کرزي تر ډیر فشار الندې و،
د سپارلو له پرمختګ څخه خوشهاله نه و ،او د  2014د می په  22یې هدایت ورکړی ترڅو
119
د  APPFد کاروانونو امنیتي عملیاتونه د افغانستان ملي پولیسو ته وسپارل شي.
 NTMAویلې چې د دې ځواک تجربه لرونکي کارکوونکي کوالی شي د افغانستان له ملي
پولیسو سره یوځای شي .مګر ،د افغانستان د ملي پولیسو د عمر د پالیسی پر اساس ،هغه
محافظین چې عمر یې له  35څخه ډیر دی ،خپلې دندې به له السه ورکړي .هغه کسان چې
غواړي ملي پولیسو سره یوځای شي ،د ملي پولیسو اکادمي ته به ولیږل شي او د دریو کلونو
لپاره به قرارداد السلیک کړي NTM-A .ویلي چې امنیتي عملیاتونه به د افغانستان د کورنیو
120
چارو وزارت د امنیتي معین او د افغانستان د ملي پولیسو تر کنترول الندې پاته شي.
له  APPFڅخه د افغانستان ملي پولیسو ته د کاروانونو د امنیت سپارل ال له وړاندې د
امریکا لپاره ځینې حقوقي ستونزې جوړې کړي .امریکا د افغانستان لپاره د قانون اونظم په
وجهي صندق ( )LOTFAکې برخه اخلي ،چې د افغانستان ملي پولیسو معاشونه او لګښتونه
تر پوښښ الندې راوړي .لدې کبله چې  APPFد حکومت یوه تصدې وه او د  LOTFAلخوا
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نه تمویلیده ،امریکا یې د قرارداد پر اساس د خدمتونو پیسې ورکولي .مګر ،د افغانستان ملي
پولیسو له  APPFڅخه د کاروانونو د امنیت مسولیتونه اخیستلو سره CSTC-A ،باور لري چې
له حقوقي پلوه امریکا نشي کوالی د دې خدمتونو پیسې ورکړي ،ځکه چې امریکا به په حقیقت
کې دوه ځلې پیسې ورکوي .ځکه نو ،د  2014د مې په  USFOR-A ،23د  APPFخدمتونو لپاره
تادیاتو ورکول بند کړي .له بده مرغه ،د والیتونو امنیه قوماندانانو ،چې پخپلو ساحو کې به د
کاروانونو د امنیت دندې په غاړه واخلي ،ویلي چې هغوی کارکوونکي ،تیل ،او اړین وسایط
نلري ترڅو دا اړتیا تر پوښښ الندې راوړي NTM-A .ویلي چې په “خبرو کې راغلي چې د
افغانستان کورنیو چارو وزارت پدې کار کوي چې  APPFته ورته پروسه تاسیس کړي ترڅو
اندیښنې کمې کړي 121 ”.او دا یوځل بیا دا پوښتنه راپورته کوي چې ولې  APPFمنحلیږي.
د ساحې امنیت ،چې د تاسیساتو پهره کوي ،له سپارلو څخه اغیزمنه شوې .د  2014د جون
تر  30پورې APPF ،د آیساف د پنځو مخکنیو عملیاتي پایګاو لپاره امنیت برابر کړی؛ او د
 22نورو داسې پایګاو امنیت د شخصي امنیتي شرکتونو لخوا برابر شوی NTM-A .ویلي چې
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت لخوا د مرستو د بندیدلو د هدایت له کبله ،د مخکنیو
پایګاو د محافظینو لپاره د معاشونو تادیات ځنډیدلي 122.مګر NTM-A ،ویلي چې د ساحې
د امنیت د سپارلو لپاره د افغانستان کورنیو چارو وزارت اوسنی پالن کیدای شي لکه کاروانونه
د امریکا لپاره ورته حقوقي ستونزې پیدا کړي USAID 123.او تطبیق کوونکي ملګري يې پر
 APPFتکیه کوي ترڅو د  2میلیاردو امریکايي ډالرو په ارزښت د پراختیايي مرستو پروژو
لپاره په ساحه کې امنیت برابر کړي .د هغوی تطبیق کوونکي ملګري په اوس وخت کې د
 APPFله حکومتي تصدی سره  26قراردادونه لري ،چې ارزښت یې  13میلیونه امریکايي ډالر
دي CSTC-A .راپور ورکړی چې له امنیت څخه پرته USAID ،نشې کوالی ځینو پروژو ته
دوام ورکړي CSTC-A .دا راپور هم ورکړی چې د امریکا بهرنی مرستې قانون د USAID
مرستو ته دا اجازه نه ورکوي ترڅو د پولیسو او عسکرو خدمتونه د تمویل لپاره ورڅخه کار
واخیستل شي .د امریکا له قانون څخه د اطاعت لپاره USAID ،د افغانستان کورنیو چارو له
وزارت څخه لیکلي تایید ته اړتیا لري چې خدمات به د امنیتي محافظینو لخوا برابریږي ،لکه
څنګه چې د  APPFله حکومتي تصدی څخه برابریدو .د  NTM-Aپه وینا ،آیسافUSAID ،
124
او نور د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د وړاندیز شويو حل الرو د وړتیا ارزونه کوي.
د  NTM-Aپه وینا ،وروستی شمیرنې ښودلې چې  APPF 19,912کارکوونکي ،پشمول
د نږدې  3,800د کاروانونو امنیتي محافظین لري .مګر ،پدې کې وروستې سپارل ندې شمیرل
125
شوي NTM-A .راپور ورکړی چې “په اوس وخت کې د دقیق شمیر تایید امکان نلري”.
دا څرګنده نده چې  APPFیا ځای ناستی سازمان به یې څرنګه بڼه ولري.
د  NTM-Aپه وینا ،د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دا منلي دي چې تیر وتنه یې
کړې او “پر دې باندې کار کوي ترڅو یوه الر پیدا کړې ترڅو امنیتي خدمتونه وسپاري پرته
لدې چې امنیتي خدمتونه اغیزمن کړي 126 ”.د افغانستان د کورنیو چارو وزارت یوه لوړ
پوړي چارواکي ویلي چې هغوی باید یو پالن جوړ کړی ،بیا لیدلی ،تایید کړی او تطبیق کړی
وای .مګر ،هغوی ته ویل شوي ترڅو یو بدلون راوړي ،چې هغوی راوستی ،پرته لدې چې یو
څرګنده پالن شتون ولري NTM-A .ویلي چې “پر دې برسیره چې د آیساف ګټې یې اغیزمنې
کړې ،پخپلو ساحو کې د پروژه په اړوند د  ،USAIDسفارت ،او د نړیوالې ټولنې د نورو
127
عناصرو ګټو باندې هم اغیز کړی”.

د امریکا متحده ایاالتو کانګریس ته راپور
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لکه څرنګه چې د امریکا له مرستو څخه
نشي کیدالی د پولیسو خدمتونو لپاره کار
واخیستل شي د افغانستان ملي پولیسو ته
د  APPFسپارل حقوقي مسلې راپورته کوي.
سرچینه ،CSTC-A :د سیګار معلوماتو غوښتنې ته ځواب.7/1/2014 ،

امنیت

د  2014په لمړي نیمی کې ،یونما
د [آیساف د پایګاو] او د قربانیانو
د ډیریدلو ترمنځ په ځیو ساحو
کې مستقیم تړاو لیدلی.

— د ملګرو ملتونو عمومي منشي

سرچینه :یونما ،د افغانستان د  2014د نیمايي کال راپور ،په وسله
واله جګړه کې د ملکیانو خوندیتوب ،7/2014 ،مخ .7

د ایتالف ځواکونه وځي
د  2014د مې په  20په افغانستان کې
د ډنمارک ماموریت په کمپ باسشن کې
د یوې غونډې په ترڅ کې پای ته ورسید.
پدغه کال کې هغوی خپله  17بدلونه او په
افغانستان کې د ځواکونو د پای راتګ ترسره
کړل .د هغوي د ماموریت په ټوله دوره کې،
له  18,000څخه زیات عسکر افغانستان ته
128
راغلي او  33په جګړه کې وژل شوي.
د  2014د جون په  29رومانیا د محاربې خپل
ماموریت پای ته ورساوو ،مګر د خپل مالتړ
129
عملیاتونو ته به دوام ورکړي.

ملګري ملتونه راپور ورکوي چې په افغانستان کې
تاوتریخوالي د ډیریدو په حال کې دی
د ملګرو ملتونو د عمومي منشي په وینا ،په افغانستان کې جګړه د ډیریدو په حال کې ده.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د جون په  18پخپل راپور کې ،عمومي منشي ویلي چې د 2014
لمړي ربع د طالبانو له ړنګیدو وروسته د تاوتریخوالي لوړه کچه درلوده؛ او  2011تر ټولو
لوړه کچه درلوده .د  2014د مارچ له  1څخه د مې تر  31پورې ،د تیر کال په پرتله د امنیتي
پيښو شمیره  %22زیاته شوې .دا زیاتوالی تر ډیرې کچې د ټولټاکنو له کبله ده ،چې د ټولټاکنو
په ورځ  476امنیتي پیښې ثبت شوي 130.د  5,864امنیتي پیښو ډیری برخه په سویل ،سویل
ختیځ ،او ختیځ کې منځ ته راغلي 131.وسلواله جګړه او د سړک غاړي چاودیدونکو توکو ()IED
پیښې د ټولو امنیتي پیښو  %74وه 132.د جګړې د پراخیدلو د اندیښنې په نښو کې ،ځمکنی
محاربه د سړک غاړې تر چاودیدونکو توکو ډیره مرګ ژوبله منځ ته راوړي ،چې پدې کې تر
133
ډیري کچې ښځې او کوچنیان د وسلو په اور کې بند پاته کیږي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماموریت مشر ،یان کوبیش خبرداری ورکړی “چې په
 2014کې په افغانستان کې د جګړې بڼه بدلون مومي او د ملکي میشتو خلکو په ساحو کې پر
ځمکې باندې محاربه ډیره شوې“ ”.پر ملکیانو باندې په اغیز کې ،او پدې کې پر ډیرو بې وزلو
افغانانو باندې یې ډيره ناوړه اغیز درلوده 134 ”.په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د معاونت
ماموریت ( )UNAMAد آیساف د پایګاو د تړلو او په ملکیانو کې د قربانیانو ترمنځ مستقیمه
تړاو لیدلی 135.پردې برسیره ،ملګرو ملتونو  229وژنې ،او د وژنو ناکامې هڅې ثبت کړي ،چې
136
دا د  2013په ورته وخت کې  %32زیاتوالی ښيي.

په افغانستان کې د امریکا ځواکونه
د آیساف په وینا ،د  2014د جون تر  30پورې 32,800 ،امریکايي ځواکونو په افغانستان کې
137
خدمت کاوو .د  2014د جون تر  1پورې ،د ایتالف نږدې  17,102ځواکونو خدمت کاوو.
د  2014د مې په  ،27ولسمشر اوباما اعالن وکړ چې د  2015تر جنوری به په افغانستان کې
د امریکا ځواکونه نږدې  9,800ته کم شي او د  2015په ترڅ کې به نور هم کم شي 138.په 2001
کې د عملیاتونو له پیل څخه ،په افغانستان کې د امریکا اردو ټول  2,197پرسونل وژل شوي دي،
139
د دغو  %83په محاربه کې وژل شوي ،او د  2014د جوالی تر  3پورې 19,728 ،ټپیان شوي.
د امریکا دفاع وزارت د قرارداد د مدیریت ښه کولو
ګامونو په اړه راپور ورکوي
د امریکا دفاع وزارت سیګار ته د یو شمیر ګامونو په اړه خبر ورکړی ترڅو د هغو مسلو لپاره
د حل الر پیدا کړي چې د  2012په جنوری کې د قرارداد کولو په کنفرانس کې په افغانستان
کې د فیدرال د قرارداد کولو د “ټولو اړوندو بنسټونو لخوا د اوسنیو ستندردونو ،پالیسیو او
طرزالعملونو د نه پلې کولو” په توګه پیژندلي .پایلې په هغه مکتوب کې راغلي چې د کابل
په کنفرانس کې د امریکا مرکزي قوماندانی ( ،USFOR-A ،)CENTCOMد آیساف ګډې
140
قوماندانی ،د قرارداد کولو سازمانونو او نورو له څخه ډیرو استازو برخه اخیستې وه.
لکه څنګه چې د سیګار د تیر ربع په راپور کې تشریح شوي ،سیګار څو ځلې له کنفرانس
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وروسته د نورو ګامونو په اړه پوښتنه کړې ،چې پدې مکتوب کې “د ستندردونو ،پالیسیو
141
او طرزالعملونو د نه پلې کولو د کمزورې حساب ورکونې په اړه هم لیکلي”.
د معلوماتو لپاره د سیګار د بلې غوښتنې په ځواب کې چې د قرارداد کولو په پروسه کې
د کمزوریو د حل د ګامونو په اړه وه ،د امریکا دفاع وزارت اوس راپور ورکړی چې د بیړنیو
قرارداد کولو افسرانو او بیړنیو قرارداد کولو افسرانو د استازو لپاره له اوسنیو ستندردونو،
پالیسیو ،او طرزالعملونو سره د مطابقت نوښتونو په ښه کولو کې ،د تصدیق نوي ستندردونه
او د نصاب منځپانګې؛ د اخیستلو کارکوونکو ښه کولو هڅې؛ د  CORد الرښود د  40,000نویو
کاپیو توزیع او په انترنت کې اضافي معلومات؛ د قرارداد په مالتړ کې ګډ تمرینونه؛ په
انترنت کې د  CORتعقیبولو وسیله او ګمارل شوي قراردادونه؛ په  CSTC-Aکې د قرارداد
د قوماندانی د اړیکو افسر ترڅو د افغانانو د قرارداد کولو ظرفیت زیات کړي؛ او د “پالیسی
142
یو شمیر سندونه ”،اضافي الرښونه ،او قرارداد کولو بنسټونو لپاره د نظارت اطاعت شامل دي.
سیګار د قرارداد د مدیریت ،نظارت ،اطاعت ،او حساب ورکولو د پوښتنې په اړه د امریکا
دفاع وزارت د ځواب ارزونه کوي ،او د  2012د قرارداد کولو له کنفرانس وروسته د عملي
ګامونو د اغیز په اړه د نویو معلوماتو غوښتنه به هم وکړي .سیګار د ځواب دا ارزونه هم کوي
ترڅو دا وګوري چې آیا د امریکا دفاع وزارت په هر اړخیزه توګه پوښتنو ته ځواب ورکړی.

د افغانستان ملي امنیتي ځواکونو شمیر
د  CSTC-Aپه وینا ،پدې ربع کې ،د افغانستان امنیتي ځواکونو شمیر  340,293و.
دا د افغانستان ملي امنیتي ځواکونو د کارکوونکو د پای  352,000شمیرې د موخې  %97ده.
د  DODتر  2014پورې د ( ANSF 352,000تر  2012دسمبر پورې  ،ANA 187,000تر 2013
فبروري پورې  ،ANP 157,000او تر  2014سمبر پورې  8,000هوایی ځواکونه) ته رسولو
هدف تقریبا سرته رسیدلی ANA 144.او  ANPد خپل نهایی ځواک څخه  %3او وایی ځواک
(تمه کیږي چې د کال پای پورې خپل هدف ته ورسي) د نهایی هدف  %16شاته دی ،لکه
څنګه چې په جدول  3.7کې ښودل شوي .مګر ،لکه څرنګه چې په راتلونکې پاڼه کې ویل شوي،
د افغانستان ملي اردو په شمیر کې ملکي کارکوونکي هم شامل دي.
143

د سیګار پلټنه
د سیګار یوه روانه پلټنه د افغانستان
د ملي امنیتي ځواکونو د تایید شویو،
ګمارل شویو او روزل شویو کارکوونکو
شمیر په اړه د معلوماتو د ګټې او اعتبار
ارزونه کوي.

جدول 3.7

د افغانستان د ګمارل شوي ځواک شمیر ،د  2014مې
د  ANSFبرخه
افغان ملي اردو

اوسنی هدف
د  2012تر دسمبر پورې  187,000کارکوونکي

د  5/2014پورې دریځ

د ځواکونو اوسني شمیر او د پای
موخو ځواکونو شمیر ترمنځ توپیر

)181,439 (%97

)-5,561 (%3

افغان ملي پولیس

د  2013تر فبروری پورې  157,000ځواکونه

)152,123 (%97

)-4,877 (%3

د افغانستان هوایي ځواک

د  2014تر دسمبر پورې  8,000کارکوونکي

)6,731 (%84

د  ANSFټوله شمیره

352,000

)340,293 (%97

)-1,269 (%16
)-11,707 (%3

سرچینې :د امریکا دفاع وزارت ،په افغانستان کې د امنیت او ثبات په اړه د پرمختګ راپور ،12/2012 ،مخ 56؛ د سیګار د معلوماتو غوښتنې په اړه د  CSTC-Aځواب7/1/2014 ،؛ د سیګار تحلیل.
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جدول 3.8

د افغانستان په ملي اردو کې شمیرل شوي ملکیان
2012
Q2

2013

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

هو

نه

نه

نه

هو

هو

هو

هو

هو

نامعلوم

نامعلوم

نامعلوم

نامعلوم

7,806

8,698

9,336

9,486

9,647

د ځواکونو په شمیر کې ملکیان شامل دي؟
د ملکیانو شمیر شامل دی

2014

یادونه :د تقویمې کال ربعونه ښيي؛  = NAنامعلوم.
سرچینه :د سیګار معلوماتو غوښتنې په اړه د  CSTC-Aځواب ،10/1/2012 ،1/2/2013 ،4/1/2013 ،7/2/2013 ،10/1/2013 ،1/6/2014 ،3/31/2014 ،7/1/2014 ،او .7/2/2012

“که د [افغانستان امنیتي ځواکونو لپاره]
د  352زرو کارکوونکو موخه د ميل اردو
د پای شمیرې پر وړاندې باید پرتله يش،
ملکیان باید په پام کې ونیول يش”.
سرچینه ،CSTC-A :د سيګار د ارزونې په اړه ځواب.4/10/2014 ،

تشکیل :د هغو اړینو کارکوونکو او
تجهیزاتو لست چې د افغانستان دفاع
او کورنیو چارو وزارت ورڅخه کار اخلي
چې د تایید شویو بستونو او تجهیزاتو
معلومات ښيي .دا کلمه په درې کې
د “سازمان” معنی لري.

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

د  ANAملکي پرسونل اوس هم د  ANSFشمیر کې
شمیرل کیږي
سیګار له ډیرې مودې پدې اړه اندیښنه لري چې د افغانستان ملي اردو په شمیر کې ملکي
کارکوونکي شمیرل کیږي .د  2012په جوالی کې CSTC-A ،سیګار ته ویلي چې د افغانستان
ملي اردو په ګمارل شوي شمیر کې ملکیان شامل و 145.د  2012په اکتوبر کې CSTC-A ،ویلي
چې د ملکیانو شمیر اخیستل شوی او د ملي اردو “د پای له شمیرې” څخه ایستل شوي 146.مګر،
له څو ربعونه وروسته ،ملکیان بیا هم د ملي اردو د ځواکونو په شمیر کې شامل شوي ،لکه
څرنګه چې پدې جدول  3.8کې ښودل شوي .پدې ربع کې CSTC-A ،د افغانستان مل اردو او
147
هوايي ځواک Çپه شمیر کې د  9,647ملکیانو راپور ورکړی.
د  CSTC-Aپه وینا ،د افغانستان ملي اردو په تایید شویو  187,000بستونو کې ملکیان
شامل دي او دا چې “ملکیان باید د ملي اردو د پای د  352,000شمیر [د افغانستان ملي امنیتي
148
ځواکونو لپاره] د موخې په وړاندې باید وښودل شي چې د پرتله کولو نښه ده”.
د  2012په فبروری کې ،د امریکا دفاع وزارت د عمومي مفتش دفتر ( )OIGراپور د افغانستان
په ملي اردو کې د ملکیانو له شمیرولو سره اړوند خطرونه پیژندلي .په هغه راپور کې ،د امریکا
دفاع وزارت د عمومي مفتش دفتر موندلي چې د افغانستان ملي اردو مالي افسرانو مکلیانو ته
د اردو یا وسلوالو ځواکونو کارکوونکو په توګه “کود ورکړی” او هغوی یې د  CSTC-Aلخوا د
معاشونو په تادیاتو کې شامل کړي ،سره لدې چې د  CSTC-A/NTM-Aاو د افغانستان دفاع
وزارت ترمنځ موافقه شته چې یووازې د اردو کارکوونکو ته به معاش ورکول کیږي .په هغه وخت
149
کې ،د  CSTC-Aمالي کارکوونکې لدې خبر نه و چې د اردو په معاشونو کې ملکیان هم شامل و.
د  CSTC-Aپه وینا ،د امریکا مرسته د  %100تشکیل یا تایید شویو کارکوونکو پر اساس
برابریږي 150.دا دغه پوښتنه راپورته کوي :آیا امریکا اوس هم د ملکیانو معاشونه ورکوي؟
د بهري ځواکونو د تحلیل د مرکز ( )CNAد ارزونې چې پدې ربع کې خپره شوې ،په وینا،
“د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو کې د افغانستان ملي امنیتي ځواکونو د غیر یونیفورم
بستونه باید ملکیان وي .که له مناسبې تجربې سره ملکیان استخدامیدالی نشي یا دغو بستونو لپاره
نشي روزل کیدالی ،یا د افغانستان امنیتي ځواکونو فعاله کارکوونکي ملکي خدمتونو ته انتقالیدالی
151
نشي ،بیا د افغانستان ملي امنیتي ځواکونو جوړښت باید زیات شي ترڅو هغوی ته ځای پیدا شي”.
د  ANSFارزونه
د افغانستان ملي اردو او ملي پولیسو ارزونې د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو د جوړولو،
روزنې ،تجهیز او ساتنې په اړوند د امریکا او د ایتالف د هڅو اغیزمنتیا نښې دي .لکه څرنګه
چې سپارل دوام مومي او افغانستان د خپل امنیت مسولیتونه پر غاړه اخلي ،دغې ارزونې
دواړو د امریکا او افغان اړوندو ادارو ته د دغو ځواکونو د دریځ په اړه نوي معلومات
94

ځانګړى عمومي مفتش

I

د افغانستان بيارغونه

امنیت

برابروي .آیساف د افغانستان ملي امنیتي ځواکونو د درجې ورکولو لپاره د افغانستان ملي
152
امنیتي ځواکونو د دریځ له راپور ( )RASRڅخه کار اخلي.
د آیساف د ګډې قوماندانی ( )IJCپه وینا RASR ،په هره میاشت کې د افغانستان د ملي
اردو او ملي پولیسو د عملیاتونو په کچه د چمتووالي ،اوږد مهاله دوام ،او اړوندو کمزوریو
په اړه نوي معلومات برابروي RASR 153.د درجې ورکولو له اندازو ( )RDLsڅخه چې د
افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو د وړتیاوو پر اساس دي ،کار اخلي ،ترڅو د لوا په کچه د
افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو د قطعو ارزونه وکړي RDLs 154.د ارزونې له اندازه کولو
څخه کار اخلي چې د ځانګړې قطعې لپاره جوړ شوي (د بیلګې په توګه ،پیاده ،کشف ،مخابره)
او هغې وړتیاوي معلوموي چې یوه قطعه یې باید ولري ترڅو د “پوره وړتیا” په توګه وارزول
شي .د  IJCپه وینا“ ،دا ساده شوی سیستم په آسانی لیدل کیدای شي ،او لکه پخوانی سیستم
ډیرو کارکوونکو ته اړتیا نلري او پیچلی ندی ،او لکه څنګه چې د آیساف کمیدل دوام مومي،
155
کیدای شي دا د افغانستان پخپله راپور ورکولو اساس جوړ کړي”.
د سیګار لخوا د  2014د فبروری یوه راپور موندلي چې لکه څرنګه چې د ایتالف ځواکونه وځي،
 IJCبه د افغانستان ملي امنیتي ځواکونو په اړه کم معلومات ولري او تر ډیرې کچې به د افغانستان
د ملي امنیتي ځواکونو د ارزونې پر معلوماتو تکیه کوي 156.آیساف به په دغسې اوضاع کې له RASR
څخه کار اخیستنې ته تر هغه وخته دوام ورکړي ترڅو چې د افغانستان ملي امنیتي ځواکونو په اړه
د پوهې لپاره مهم معلومات وړاندې کوي 157.د کمو معلوماتو د حل الرې لپاره ،آیساف د څلورو
برخو یو پالن جوړ کړی :د افغانستان ملي اردو د فرقې او ملي پولیسو د لوا په کچه  RASRته
دوام ورکول؛ له هغو قطعو څخه چې د ایتالف سالکارانو تر پوښښ الندې ندې ،د مرستې له ملګرو
کارکوونکو سره لیدنې؛ د افغانستان ملي اردو او ملي پولیسو د چمتوالي د راپور ورکولو تاسیس شوي
سیستمونو؛ او پدې وروستیو کې د امنیتي ځواک د مرستې له کاري ډلې څخه کار اخیستنې ترڅو
د افغانستان اوږد مهاله دوام ته وده ورکړ شي .د آیساف د امنیتي ځواک د مرستې سرچینې بیرته
158
جوړې شوي ترڅو د افغانستان ملي امنیتي ځواکونو په منځ کې پر اتو مهم دندو باندې کار وشي.
159
 RASRد افغانستان ملي اردو لوا ګانو ته په شپږو ساحو کې درجه ورکوي:
• ګډې وسلې (د څو ډولو وسلو په کار اخیستلو سره د ګډو عملیاتو ترسره کولو پالن کول)
• مشري
• سوق او اداره
• ثبات
• روزنه (روزنې ترسره کول)
• د کارکوونکو کمیدل
د افغانستان ملي اردو لپاره ،د  RASRوروستی راپور د  24لیواګانو ارزونې برابروي (د قول
اردو  22لیواوې او د  111مرکزې فرقې  2لیواګانې) .لدغو څخه %92 ،د پالن کولو او د ګډو
وسلوالو عملیاتو ترسره کولو “پوره توان” یا “توان” درلود .دا له  160 %87څخه زیاتوالی دی
چې پدغو کچو په تیر ربع کې ارزول شوي 161.دا لدې کبله و چې یوه لوا “تر یوې کچې له وړتیا
درلودلو” څخه د وړتیا درلودلو ته پرمختګ کړی او یوه لوا چې په تیر ربع کې ارزول شوې
نه وه مګر وړاندې د “وړتیا درلودلو” په توګه پیژندل شوې وه هغه هم د “وړتیا درلودلو”
په توګه ارزول شوې .د ارزونې په ډیرو برخو کې ،د افغانستان ملي اردو وړتیا یو څه پرمختګ
162
ښودلی ،لکه څرنګه چې پدې جدول  3.9کې په راتلونکې پاڼه کې ښودل شوي.
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جدول 3.9

د افغانستان امنیتي ځواکونو د سیمه ایز دریځ راپور – د افغانستان ملي اردو ارزونې ،د هر ربع بدلون
پوره وړتیا
Q1

Q2

وړتیا

+

+

—

+

پرمختګ په حال کې
—

+

—

+

Q1

Q2

Q1

Q2

Q1

Q2

Q1

Q2

8

8

0

12

14

2

3

2

-1

0

0

0

1

0

-1

مشري

15

16

1

6

6

0

2

2

0

0

0

0

1

0

-1

سوق او اداره

9

12

3

14

12

-2

0

0

0

0

0

0

1

0

-1

ثبات

6

5

-1

11

14

3

6

5

-1

0

0

0

1

0

-1

روزني

6

6

0

13

14

1

3

3

0

1

1

0

1

0

-1

د کارکوونکو کمیدل

1

5

4

9

8

-1

0

0

0

14

11

-3

0

0

0

د ګډو وسلو عملیات

—

تر یوې کچې وړتیا

نا ارزول شوي
—

یادونې :شمیرې د لیواګانو استازیتوب کوي .د کمیدو ارزونه د الندې میاشتني کمیدو درجه بندۍ پر بنسټ دي = %1.99–0 :پوره وړتیا؛  = %2.99–2وړتیا  = +%3د پراختیا په حال کې .ربعونه د کال تقویم پر اساس دي.
سرچینې ،IJC :د  2014د مارچ د  RASRدریځ راپور ،اجرايي لنډیز4/9/2014 ،؛  ،IJCد  2014د  RASRدریځ راپور ،اجرايي لنډیز.6/1/2014 ،

د کار وړ د غیر اردو وسایطو لمړی پلور ،تجهیزات،
او فرنیچر چې امریکا ورته نوره اړتیا نلري د 2014
د جون په  25په بګرام کې ترسره شو ،او دا په
افغانستان کې د یو شمیر نورو پالن شویو لمړی
پلور و( .د اۤيساف انځورونه)

د  RASRد وروستې راپور په وینا ،په تیرو دوو میاشتو کې د مخابرې د رسولو څخه
ښکاري چې د  207قول اردو د مخابرې د تجهیزاتو تر ډیرې کچې د موادو چمتووالی کړی.
مګر ،نورو قطعو د مخابرو کموالی درلود ،او ډیریو قول اردوګانو د ماشیندارو وسلو ،تیلو،
او اوبو ټانکرونو کموالی درلود 163.پدې ربع کې ،د افغانستان ملي اردو د تجهیزاتو چمتووالي
دریځ د تجهیزاتو د ډولونو په کموالي کې ښودل شوی چیرته چې د ماموریت د ترسره کولو
لپاره د تایید شویو تجهیزاتو اندازه پوره یا زیاته وه IJC 164.ویلي چې د افغانستان د ملي اردو
د پرمختګ لپاره د دوام مسله اوس هم یو خنډ دی ،او دا تر ډیرې کچې د موادو رسولو د
سیستم له کبله ده چې هغه څه چې بیرته واخیستل شي په اړه یې قرارګاوې پریکړې کوي،
165
او فالتو سامانونه په ځند سره برابریږي.
د کارکوونکو د کمیدلو په اړه د ډیر ښه پرمختګ راپور ورکړ شوی چې د لواګانو %54
د “پوره وړتیا” یا “وړتیا” په توګه اندازه شوي ،چې دا د تیر ربع له  %42څخه زیاتوالی دی.
د لواګانو شپږ څلویښت سلنه اوس هم د پرمختګ په حال کې پیژندل شوي او دا پدې معنی ده چې
پدغو لواګانو کې د کارکوونکو کمیدل په هره میاشت کې  %3یا زیاته ده .په هرصورت ،دا له تیرو
دوو ربعونو څخه د پام وړ پرمختګ دی ،کله چې  %58او  %71د “پرمختګ” په حال کې اندازه
شوي و 166.په نورو ساحو کې ،د ملي اردو ډیری لواګانې د “پوره وړتیا” یا “وړتیا” په توګه اندازه
167
شوې وې ،پشمول د مشري ( )%92سوق او اداره ( )%100دوام ( ،)%79او روزنه (.)%83
168
 RASRپه شپږو ساحو کې د ملي اردو د توان ارزونه کوي:
• د قانون پلې کولو عملیاتونه (نیول او د دغو نیولو محاکمه کول)
• مشري
• سوق او اداره
• ثبات
• روزنه (روزنې ترسره کول)
• د کارکوونکو کمیدل
د افغانستان ملي پولیسو لپاره ،د  RASRوروستی راپور په اوو بیال بیلو زونونو کې د ملي
پولیسو له  22څخه د 18سیمه ایزو برخو ،د افغانستان یونیفورم پولیس ( ،)AUPد فغانستان
سرحدي پولیس ( ،)ABPاو د افغانستان ملي عامه نظم پولیس ( ،)ANCOPارزونې وړاندي
کوي IJC .وايي د امنیتي ځواک د مرستې د سالکارانو د ټیمونو کموالي د پوښښ له کبله،
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جدول 3.10

د افغانستان ملي امنیتي ځواکونو سیمه ایز دریځ راپور – د افغانستان ملي پولیسو ارزونې ،د هر ربع بدلون
بشپړ وړ
Q1

Q2

وړ

+

+

—

+

پرمختګ په حال کې
—

+

—

+

Q1

Q2

Q1

Q2

Q1

Q2

Q1

Q2

5

2

-3

10

10

0

3

5

2

0

1

1

3

4

1

مشري

10

6

-4

6

8

2

2

2

0

0

0

0

3

6

3

سوق او اداره

5

5

0

9

10

1

4

3

-1

0

0

0

3

4

1

ثبات

4

1

-3

12

12

0

2

5

3

0

0

0

3

4

1

روزني

5

2

-3

9

8

-1

3

6

3

1

2

1

3

4

1

د کارکوونکو کمیدل

7

10

3

4

5

1

0

0

0

9

7

-2

1

0

-1

د قانون پلي کولو عملیات

—

تر یوې کچې وړ

نا ارزول شوي
—

یادونې :شمیرې د لیواګانو استازیتوب کوي د کمیدو ارزونه د الندې میاشتني کمیدو درجه بندۍ پر بنسټ دي = %1.99–0 :پوره وړتیا؛  = %2.99–2وړتیا  = +%3د پراختیا په حال کې .ربعونه د کال تقویم پر اساس دي.
سرچینې ،IJC :د  2014د مارچ د  RASRدریځ راپور ،اجرايي لنډیز4/9/2014 ،؛  ،IJCد  2014د  RASRدریځ راپور ،اجرايي لنډیز.6/1/2014 ،

څلور برخې ارزول شوي ندي 169.له هغو  18څخه چې ارزول شوي %67 ،د “پوره وړتیا”
یا “وړتیا” په توګه ارزول شوي چې د قانون پلې کولو عملیاتونه یې ترسره کوالی شول ،لکه
څرنګه چې پدغه جدول  3.10کې ښودل شوي RASR .د قانون پلې کولو عملیاتونه پدې توګه
تعریفوي چې “د نیول شویو کسانو نیول او محاکمه کول ترسره کوالی شي 170 ”.عام کموالي
171
د تحقیق کولو ،شواهدو ټولولو ،او د جرم د ساحې د پروسس کولو د مهارتونو کموالی دی.
 IJCویلي چې د افغانستان ملي پولیسو د موادو چمتووالی یا د تجهیزاتو کچه عموماً د
راپور ورکولو له تیرې مودې سره ورته ده 172.د کارکوونکو کموالی ښه شوی ،مګر اوس هم
د افغانستان ملي پولیسو لپاره یوه ننګونه ،ځکه چې د سیمیزو برخو  %32د “پراختیا” په حال
کې دي ،او دا پدې معنی ده چې پدغو قطعو کې په هره میاشت کې  %3کموالی شته .دا له
تیر ربع څخه کموالی دی ،کله چې د سیمیزو برخو  %45د “پراختیا” په حال کې ګڼل کیدله.
په نورو ساحو کې ،د افغانستان ملي پولیسو سیمیزې برخې تر ډیرې کچې پوره وړتیا یا وړتیا
173
لري .مشري ( ،)%88سوق او اداره ( ،)%83دوام ( ،)%72او روزنه (.)%56
د  RASRپر ارزونو برسیره ،جنرال جوزف دنفورد ،د آیساف او  USFOR-Aقوماندان ،کانګرس ته
174
ویلي دي چې د افغانستان ملي امنیتي ځواکونه به له  2014وروسته دوامداره مالتړ ته اړتیا ولري.
د افغانستان ملي امنیتي ځواکونه به د سواد زده کړه
برابرولو باندې پیل وکړي

که څه هم NTM-A ،ویلي چې هغه خپلو موخو ته رسیدلی ترڅو د افغانستان ملي امنیتي
ځواکونه د  2014تر دسمبر پورې  100,000سواد لرونکي کارکوونکي ولري (دواړه ملي اردو
او ملي پولیس) NTM-A ،نشي کوالی ترڅو دا تایید کړي چې د دغو روزل شویو کارکوونکو
څومره اوس هم د افغانستان ملي امنیتي په ځواکونو کې شتون لري 175.دا پوښتنه راپورته
کوي :آیا موخه دا وه ترڅو  100,000کارکوونکي وروزل شي یا دا چې د افغانستان ملي
امنیتي ځواکونه  100,000فعاله سواد لرونکي کارکوونکي ولري؟  NTM-A 176اټکل کړی چې
“د کارکوونکو د کمیدلو له کبله د افغانستان ملي امنیتي ځواکونو به د  2014تر دسمبر پورې
177
له  %30څخه کم په فعاله توګه سواد ولري [د  3درجې سواد]”.
 1درجه سواد زده کړه د انفرادي کلمو د لوستلو او لیکلو ،تر  1,000پورې د شمیرلو ،او د نمرو
د جمع کولو او منفي کولو توان دی .په  2درجه کې ،یو انفرادي کس کوالی شی کلمي ولولي او
ولیکي ،ساده ضرب او تقسیم وکړي ،او د اندازه کولو واحدونه وپیژني .په  3درجه کې ،یو انفرادي
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“که مونږ د  2014په پای کې ووځو،
د افغانستان امنیتي ځواکونه به له
ستونزې سره مخامخ شي ،د امنیت
چاپیریال به له ستونزې سره مخامخ شي،
او زه فکر کوم چې اوسنی خبري یووازې
د دغو ستونزو د زیاتوالي په اړه دي”.

— جنرال جوزف اف دنفورد

سرچینه :د امریکا د اردو خدمتونو د سنا کمیتې ،اوریدنه
ترڅو د افغانستان د وضعیت په اړه شاهدت السته راوړي،
 ،3/12/2014مخ .13

امنیت

کس فعاله سواد زده کړې ته رسیدلی او کوالی شي “چاپ شوي او لیکل شوي مواد وپیژني ،ورباندې
178
پوه شي ،وژباړي ،جوړ کړي ،اړیکه ونیسي ،په کمپیوتر کار وکړي ،او ورڅخه کار واخلي”.
له  2009څخه NTM-A ،د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو جوړولو ،توانمندی ،تخصص،
او دوام لپاره د سواد زده کړه مهمه ګڼلي ده NTM-A .ویلي چې ایتالف ځواکونه د سواد زده
کړه د روزنې د تهداب په توګه ګڼي 179.د  NTM-Aیوه پخواني قوماندان ،تورن جنران ویلیام
بي کالدویل ،اټکل کړی چې په  2010کې د افغانستان ملي امنیتي ځواکونو د سواد زده کړې
ټولیزه کچه  %14وه 180.په هغه وخت کې NTMA ،موخه ټاکلي وه ترڅو د  2014تر پایه د
افغانستان ملي امنیتي ځواکونه د  1درجې  %100او د  3درجې  %50سواد زده کړې مهارت
السته راوړي .د  NTM-Aموخې د افغانستان ملي امنیتي ځواکونو د  2009د  148,000تایید
181
شوي کارکوونکو شمیر پر اساس و ،نه د اوسني  352,000تایید شوي شمیر پر اساس.
د  2014د جون تر  NTM-A ،30راپور ورکړی چې د افغانستان ملي امنیتي ځواکونو 104,042
کارکوونکو د  3درجې سواد زده کړه السته راوړې ،لکه څرنګه چې پدغه جدول  3.11کې ښودل شوي.
جدول 3.11

د افغانستان ملي امنیتي ځواکونو د سواد زده کړې روزنه ،د  2014د جون تر  30پورې
سواد زده کړه
کې روزل شوي

د افغانستان
ملي اردو

د افغانستان
ملي پولیس

د افغانستان ملي
امنيتي ځواکو
ټوله شمیره

موخه د  2014پای

 1درجه

176,668

97,097

273,765

Up to 300,000

 2درجه

63,159

63,504

126,663

130,000–120,000

 3درجه

61,623

42,419

104,042

110,000–100,000

سرچینه :د سیګار د معلوماتو غوښتنې په اړه د  CSTC-Aځواب.6/30/2014 ،

له  2010څخه تر  2013پورې ،امریکا د افغانستان ملي امنیتي ځواکونو لپاره د سواد زده
کړې درې قراردادونه تمویل کړي دي .په  2014کې ،د ناتو وجهي صندق به د سواد زده کړې
قراردادونو لپاره به  24.6میلیونه امریکايي ډالر برابر کړي .د دندې پای فرمایشونه به د 2014
د دسمبر په  31پای ته ورسیږي .د افغانستان دفاع او کورنیو چارو وزارتونه به بیا د سواد
182
زده کړې او د ژبې د ټولو پروګرامونو مدیریت او د قرارداد کولو مسولیت پر غاړه واخلي.
 NTM-Aد افغانستان دفاع او کورنیو چارو وزارتونو سره په پالن کولو ،او د سواد زده کړې
د روزنې د پروګرام په سپارلو کې مرسته کوي.
د  2014د جنوری د سپارښتنو پر اساس له عمل څخه وروسته ،سیګار د افغانستان ملي امنیتي
ځواکونو د سواد زده کړې روزنې پروګرام پلټنې راپور خپور کړ (د سیګار پلټنه ،)14-30-AR
 NTM-Aیو بدلون تطبیق کړ چې د پروګرام اغیز یې زیات کړی .په ځانګړې توګهNTM-A ،
اوس په هره میاشت کې د افغانستان ملي امنیتي ځواکونو او د سواد زده کړې له قراردادیانو سره
په کاري کچه د غونډو کوربتوب کوي ،ترڅو د پروګرام ترسره کولو مسلو لپاره د حل الر پیدا
کړي NTM-A 183.دا هم ویلي چې هغوی په قراردادونو کې د ژبې کار اخیستل بند کړي چې دې
کار قراردادکونو ته د کورس په رسولو کې ډیر پراخ الس ورکړی و .په پایله کې ،د  2014په لمړیو
پنځو میاشتو کې د ټولو فارغینو کچه د  2013د پای د پنځو میاشتو په پرتله په ښکاره توګه زیات
184
شوي ( 1درجه  %54زیات شوي؛  2درجه  %116زیات شوي؛  3درجه  %77زیات شوي).
د سیګار پلټنې د  NTM-Aکمزوري په ګوته کوې ترڅو وکوالی شي په اغیزمنه توګه د سواد زده
کړې د پروګرام اغیزمنیتا په پوره توګه اندازه کړې ،ځکه چې د آزموینې د تایید یا شخصي تعقیب
لپاره کومه خپلواکه اداره شتون نلري NTM-A 185.د یوه پرمختللي پروګرام وړاندیز کړی ،چې پدې
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کې د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو لپاره د پنځو کلونو په ترڅ کې زده شوي لوستونه
شامل دي NTM-A .سپارښتنه کړې چې د افغانستان ملي امنیتي ځواکونه د کارکوونکو د تاییدی
او شخصي تعقیب لپاره د زده کړې له وزارت څخه کار واخلي او د زده کړې وزارت د روزونکو د
186
روزنې له وړتیا څخه چې په اوس وخت کې د پراختیا په حال کې ده ګټه واخلي.
دا باید وویل شي چې دواړو د افغانستان د فاع او کورنیو چارو وزارتونو موافقه کړې ترڅو
د  2015د جنوری له  1څخه د خپلو سواد زده کړو پروګرامونو ملکیت پخپل الس کې واخلي.
د افغانستان ملي امنیتي ځواکونو ،د  NTM-Aله مشورې او مرستې سره ،پداسې وضعیت کې
دي چې د پروګرام پالنونه له تایید شویو اړتیاوو سره نهايي کړي چې د  2014د جوالی تر 31
د هڅو په دوو ځانګړو لیکو باندې کار کوي:
• د نویو استخدام شویو لپاره د روزنې په سیمه ایز مرکز کې د مرکزي بنسټیزې سواد زده
کړې روزنه
• د روزونکو د روزنې د پروګرام له الرې د سواد زده کړې روزنې وړتیا دوامداره پراختیا
 NTM-Aبه خپلو مرستو ته دوام ورکړي ،مګر د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو
187
د تدارکاتو مشاورین به د  2015په جنوری کې د پای سپارلو مشري مسولیت واخلي.

د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو ارزونې
د افغانستان د دفاع وزارت پدې ربع کې د افغانستان د فاع او کورنیو چارو وزارتونو د ظرفیت
د پراختیا په اړه راپور ورکړی ندی ترڅو مهمې دندې ترسره کړي ،لکه څرنګه چې پدې جدول
 3.26کې ښودل شوي .د دې وزارتونو د عملياتي ځواک د درجه بندی لپاره NTM-A ،د توانمندی
شکل 3.26
ﺩ  MODﺍﻭ  MOIﺩ ﻭړﺗﻴﺎ ﺩﺭﺟﻪ ﻭﺭﮐﻮﻟﻮ ،ﺩﺭې ﻣﻴﺎﺷﺘﻨﯽ ﺩﺭﯾځ
ﺩ ﺩﻓﺎﻉ ﻭﺯﺍﺭﺕ
 :CM-1Aﺩ ﺧﭙﻠﻮﺍﮐﻮ
ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮﻧﻮ ﻭړ

CM-1A

 :CM-1Bﯾﻮﻭﺍﺯې ﺩ ﺍﯾﺘﻼﻑ
ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺳﺮﻩ ﺩ ﺩﻧﺪﻭ ﺗﺮﺳﺮﻩ
ﮐﻮﻟﻮ ﺗﻮﺍﻥ ﻟﺮﻱ

CM-1B

 :CM-2Aﺩ ﺍﯾﺘﻼﻑ ﭘﻪ ﻟږﻩ
ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﻮﻟﯽ ﺷﻲ ﮐﺎﺭﻭﻧﻪ
ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐړﻱ

CM-2A

 :CM-2Bﮐﻮﻻی ﺷﻲ
ﻣﺎﻣﻮﺭﯾﺖ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐړﻱ ﻣګﺮ ﺩ
ﺍﯾﺘﻼﻑ ځﻴﻨﻮ ﻣﺮﺳﺘﻮ ﺗﻪ ﺍړﺗﻴﺎ ﻟﺮﻱ

CM-2B

 :CM-3ﺩ ﺍﯾﺘﻼﻑ ﺩ ﭘﺎﻡ ﻭړ
ﻣﺮﺳﺘﯥ ﭘﺮﺗﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﺎﻣﻮﺭﯾﺖ
ﻧﺸﻲ ﺑﺸﭙړ ﮐﻮﻟﯽ

CM-3

 :CM-4ﺷﺘﻮﻥ ﻟﺮﻱ ﻣګﺮ
ﻧﺸﻲ ﮐﻮﻻی ﺧﭙﻞ ﻣﺎﻣﻮﺭﯾﺖ
ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐړﻱ

CM-4

ﺩ ﮐﻮﺭﻧﻴﻮ ﭼﺎﺭﻭ ﻭﺯﺍﺭﺕ
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امنیت

موخې ( )CMڅخه کار اخلي .دا سیستم د کارکوونکو د برخو ارزونه کوي (لکه هغه دفترونه
چې مشرې یې مرستیاالن یا د وزیر معاونین کوي) او مختلطو دندو ساحې (لکه د لوی درستیز
188
دفترونه) چې پدې کې له دوو اصلي او دوو دویمې درجې له درجو څخه کار اخیستل کیږي:
•  :CM-1Aد خپلواکو عملیاتونو وړتیا
•  :CM-1Bهغه وړتیا لري ترڅو د ایتالف له نظارت سره دندې ترسره کړي
•  :CM-2Aد ایتالف په لږه مرسته کولی شي کارونه ترسره کړي
•  :CM-2Bکوالی شي ماموریت ترسره کړي مګر د ایتالف ځینو مرستو ته اړتیا لري
•  :CM-3د ایتالف له ډیرې مرستې پرته نشي کوالی ماموریت ترسره کړي
•  :CM-4شتون لري مګر نشي کوالی خپل ماموریت ترسره کړي

د سیګار ځانګړې پروژه
د ځانګړې پروژې په هغه راپور کې چې
تیر کال خپور شوی ،سیګار موندلي چې
 CSTC-Aد افغانستان دفاع او کورنیو چارو
وزارتونو د وړتیا د خطر هر اړخیزه ارزونه
نده کړې ترڅو وکوالی شي د امریکا د
مستقیمې مرستې ډالرونو مدیریت او
حساب وکړي ،چې نږدې  4.2میلیارده
امریکايي ډالرو ژمنه شوې او نږدې 3
میلیارده امریکايي ډالر توزیع شوي دي.

پدې ربع کې ،سیګار ته د افغانستان دفاع وزارت د کارکوونکو د  35برخو مختلطو دندو ساحو
د  CMدرجې ورکړ شوي ،د تیر ربع له  37څخه را کښته شوي او لدې څخه په تیر ربع کې  46و.
شپږو دفترونو ته د  CM-1Bدرجه ورکړ شوې؛ او دا تمه نکیږي ترڅو نور دفترونه له 2014
وروسته دا درجه السته راوړي .هغه یووازینې دفتر چې په تیر ربع کې یې د  CM-1Aلوړه
189
درجه السته راوړې ،د مخابرې مالتړې قطعې ،ونشو کوالی پدې ربع کې دغه درجه وساتي.
د  CENTOMپه وینا ،د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د کارکوونکو ټولې  32برخې
ارزول شوي؛  10پرمختګ کړی او له تیر ربع څخه هیڅ یوه شاتګ ندی کړی .مګر ،د کارکوونکو
د دریو برخو لپاره هغه تمه کیدونکې نیټه ترڅو  CM-1Bالسته راوړي له یوه ربع څخه
یوه کال ته وغزول شوه 190.د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د کارکوونکو دریو برخو ته د
 CM-1Aدرجه ورکړ شوې :د وزیر د دفتر ریس د عامه چارو دفتر ،د افغانستان د عامه نظم
د پولیسو د امنیت لپاره د وزیر معاون ،او د ځواکونو د چمتووالي لپاره د امنیت لپاره د وزیر
معاون .پردې برسیره ،د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د کارکوونکو  16برخو د CM-1B
191
درجه السته راوړې؛ او د راپور ورکولو له تیرې دورې څخه شپږ زیاتوالی ښيي.

افغان سیمه ایز پولیس
د افغانستان سیمه ایز پولیس ( )ALPد افغانستان د کورنیو چارو وزارت تر صالحیت الندې دي
او د افغانستان د ولسوالی د یونیفورم پولیسو تر الرښوونې الندې دندې ترسره کوي .د افغانستان
د سیمه ایزو پولیسو غړي د کلیو د مشرانو یا د سیمه ایزو زورواکوانو لخوا غوره کیږي ترڅو
خپلې ټولنې د طالبانو له برید څخه خوندې کړي ،د تاسیساتو پهره وکړي ،او په سیمه کې د یاغیانو
پر وړاندې ماموریتونه ترسره کړې 192.په افغانستان کې د ناټو د ځانګړو عملیاتونو د برخې
د قوماندان ( )NSOCC-Aپه وینا ،د  2014د جون تر  ،1د افغانستان په سیمه ایزو پولیسو کې
 26,698کارکوونکو شتون درلود ،لدغو څخه یووازې  1,625پوره روزل شوي نه و .اوسنی موخه
193
دا ده ترڅو د  2014تر دسمبر پورې په  150ولسوالیو کې  30,000کارکوونکي ولرو.
د  2014د جون تر  11پورې  ،د  ALPمالتړ لپاره د  ASFFڅخه له  214میلیون امریکایی
ډالر څخه زیات مکلف شوي دي او توزیع شوي دي .د  NSOCC-Aپه وینا ،د  ALPساتنې
لګښت به په هر کال کې  121میلیون امریکايي ډالر وي کله چې د موخې شمیرې ته ورسیدل.
تر اوسه امریکا د افغانستان سیمه ایزو پولیسو ته  23,246کالشنکوفونه 47 ،توپکونه 4,045 ،پې
194
کا ګانې 2,057 ،پیکپونه 4,950 ،موټر سیکلونه ،او  2,686مخابرې برابرې کړې دي.
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د  NSOCC-Aپه وینا ،د  2013د جون له  1څخه د  2014د مې تر  31پورې ،د افغانستان
د سیمه ایزو پولیسو د کارکوونکو د ساتنې درجه  %84.5وه .پدغه موده کې ،د سیمه ایزو
پولیسو  691کارکوونکو خپلې دندې پرې ایښې 118 ،منفک شوي ،او  2,038د نامعلومو اداري
عملونو او د نورو له السه ورکونو له کبله خپلې دندې پرې ایښې NSOCC-A .راپور ورکړی
195
چې  1,028یا د ځواک نږدې  %4.1په جګړه کې وژل شوي.
د یوې خپلواکې ارزونې په وینا چې په تیر ربع کې خپره شوې ،په ټولیزه توګه د ټولنې
د امنیت لپاره د سیمه ایزو پولیسو ارزښت په اړه د عامو خلکو نظر مثبت و :که څه هم د
ښه والي لپاره ځایونه شتون لري ،مګر ،سیمه ایز پولیس د افغانانو په ملکیت او د افغانانو په
مشری مهم ګڼل شوي 196.هغو کسانو چې پدې اړه یې منفي نظر څرګند کړی ،عموماً د سیمه
ایزو پولیسو د ګاونډیو ټولڼو د عملونو په اړه و .ارزونې موندلې چې د سیمه ایزو پولیسو د
معاشونو د نه تادیاتو راپورونه بې سارې ډول زیات شوي .د سیمه ایزو پولیسو هغو قطعو ته
چې معاشونه ندې ورکړ شوي ،هغوی په ښکاري چلند ،فساد او جرمونو متهم شوي 197.هغه
ارزونه چې د  NSOCC-Aلخوا ترسره شوې او د سیمه ایزو پولیسو په ولسوالیو کې د یوریکا
د تحقیق او ارزونې د کاري ډلې د سروې د برابر شویو معلوماتو پر اساس ده ،راپور ورکوي
198
چې د سیمه ایزو پولیسو راتلونکې بریا کیدای پدې توګه السته راوړل شي:
	•د افغانستان د ملي پولیسو لخوا مالتړ او الرښوونه
	•د استخدام شفافه او د سیمې په ملکیت پروسه
	•د قومونه انډولیز استازیتوب
	•د ټولنې د مشرانو او د سیمه ایزو پولیسو د قومانداناتو ترمنځ د معلوماتو منظم شریکول

د افغانستان ملي اردو
د  2014د جون تر  30پورې ،امریکا د  ASFFله مرستو څخه د افغانستان ملي اردو د جوړولو،
روزنې ،او دوام لپاره  33.1میلیارده امریکايي ډالر مکلف کړي او  31.9میلیارده امریکايي ډالر
199
توزیع کړي دي.
د افغانستان ملي اردو شمیر
د  CSTC-Aپه وینا ،د  2014د جون تر  30پورې ،د افغانستان ملي اردو د پای شمیر
 188,170کارکوونکي و ( 181,439اردو او  6,731هوايي ځواک) 200.مګر ،لکه څرنګه چې په
تیر کې ویل شوي ،پدغه شمیر کې د ملي اردو  9,394او د هوايي ځواک  253ملکیان شامل
دي .مجموعي شمیر یې د  ANAپرسونل  195,000نهایی شمیر هدف  %96جوړوي .د ډیریو
برخو شمیر زیات شوی ،مګر د ملي اردو د  111مرکزي فرقې ګمارل شوي کارکوونکي د دویم
ربع لپاره کم شوي .په روزنه کې د کارکوونکو شمیر هم کم شوی ،لکه څرنګه چې پدې جدول
 3.12کې په راتلونکې پاڼه کې ښودل شوي .هغه کارکوونکي چې له رخصتی څخه پرته غیر
حاضر ( )AWOLدي د تیر ربع له  5,154پدې ربع کې  5,746دي ،مګر اوس هم دا شمیره
201
د  2013د پای له ربع څخه کم دي (.)10,292
د افغانستان دفاع وزارت لخوا د ټاکل شوي خپلواکې ارزونې په وینا چې د  CNAلخوا په
تیر ربع کې خپره شوې“ ،افغانستان د ځانګړو عملیاتونو د ځواکونو [ ]SOFلپاره ډیره اړتیا
202
لري ،مګر د افغانستان ملي امنیتي ځواکونه نشي کوالی ترڅو د نورو  SOFمالتړ وکړي”.
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د سیګار پلټنه
سیګار پدې ربع کې د افغانستان د ځانګړو
عملیاتونو دندې ځواک د افغانستان د
سیمه ایز پولیسو پروګرام د تطبیقولو په
اړه یوه پلټنه خپره کړه .د الزیاتو معلوماتو
لپاره 2 ،برخه ،مخ  29وګورئ.

امنیت

جدول 3.12

د ملي اردو ځواک ،د هر ربع بدلون
تاييد شوي
Q1
2014

د ملي اردو برخه

Q2 2014

ګمارل شوي

درې میاشتني
تغیرات

درې میاشتني
تغیرات

Q1 2014

Q2 2014

 201قل اردو

18,130

18,130

هیڅ

17,489

17,606

117

 203قل اردو

20,798

20,798

هیڅ

20,029

22,114

2,085

 205قل اردو

19,097

19,097

هیڅ

17,891

18,534

643

 207قل اردو

14,879

14,879

هیڅ

13,806

14,204

398

 209قل اردو

15,004

15,004

هیڅ

14,554

14,674

120

 215قل اردو

17,555

17,555

هیڅ

16,310

16,999

689

111مه مرکزي فرقه

9,174

9,174

هیڅ

8,921

8,356

-565

د ځانګړو عملیاتو ځواک

12,149

11,013

-1,136

10,458

10,649

191

له قول اردو پورته مقامونه34,866 a

36,002

1,136

29,727

36,610

6,883

-

-

-

c24,356

d12,299

-12,057

ملکیان

-

-

-

9,236

9,394

158

د افغانستان ملي
اردو ټوله شمیره

161,652 161,652

bTTHS

هیڅ

182,777

181,439

-1,338

7,097

7,370

273

6,513

6,478

-35

د  AAFملکیان

-

-

-

250

253

3

د افغانستان
ملي اردو  +هوايي
ځواک ټوله شمیره

169,022 168,749

د افغانستان هوايي
ځواک ()AAF

273

189,540

188,170

-1,370

یادونې :ربعونه د کال تقویم پر اساس دي؛ د  Q1 2014معلومات د  3/31/2014پورې دي؛ د  Q2 2014معلومات د  5/31/2014پورې دي.
 aپدې کې د افغانستان دفاع وزارت ،د لوی درستیز کارکوونکي او لنډ مهاله قوماندانی شامل دي.
 bزده کوونکي ،لنډمهاله ،ساتل شوي ،او زده کوونکي؛ دا د تایید شویو کارکوونکو په شمیر کې شامل ندي.
 4,701 cمحصلین شامل دي.
 5,157 dمحصلین شامل دي.
سرچینه ،CSTC-A :د سیګار معلوماتو غوښتنې ته ځواب.7/1/2014 ،3/31/2014 ،

“زه او ټول قوماندان ورته د خطر
په توګه ګورو .زه نه وایم چې
ټولې قربانی د دوام وړ دي”.

— جنرال جوزف اف ډانفورډ

سرچینه :د آیساف قوماندان جنرال جوزف اف ډانفورډ ،د انګلستان
د ګارډین رسنی سره د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو د تلفاتو
په اړه مرکه.9/2/2013 ،

 CNAدا هم ویلي چې“ ،د افغانستان د ملي اردو  SOFد لوژستیک ،کشف ،او هوايي مالتړ
لپاره پر امریکا او آیساف باندې تکیه کوي .که په ساده ډول د ملي اردو د  SOFد کارکوونکو
شمیر پرته لدې زیات شي چې د مالتړ د اړتیاو لپاره د حل الر پیدا شي دا به د  SOFټولیزه
203
وړتیا زیاته نکړې ترڅو د یاغیانو او تروریستانو شبکو مخه ونیسي”.
د افغانستان د ملي اردو د کارکوونکو کمیدل
د افغانستان ملي اردو د کارکوونکو کمیدل اوس هم یوه لویه ننګونه ده .د  2013جون
او  2014می ترمنځ د  ANA 39,136پرسونل د  ANAحاضریانو څخه حذف کړی شوي.
د افغانستان ملي اردو له جګړو څخه ډیر کسان له السه ورکړي دي .د  2012د مارچ او د 2014
د مارچ ترمنځ ،د افغانستان ملي اردو  2,330کارکوونکي په جګړه کې له السه ورکړي ()KIA
او  12,696په جګړه کې ټپیان شوي ( 204.)WIAد  2013د مطبوعاتو په مرکه کې ،جنرال جوزف
205
ډانفورډ د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو د قربانیو په اړه خپله اندیښنه ښودلې.
د افغانستان ملي اردو دوام
د  2014د جون تر  30پورې ،د افغانستان ملي اردو د دوام لپاره له  ASFFڅخه  12.5میلیارده
206
امریکايي ډالر مکلف کړي او  12.3میلیارده امریکايي ډالر توزیع کړي دي.
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د ملي اردو معاشونه ،خواړه ،او مکافات
د  2014د جون تر  30پورې CSTC-A ،راپور ورکړی چې امریکا له  2008مالي کال څخه د
 ASFFله الرې  2.4میلیارده امریکايي ډالر برابر کړي دي ترڅو د ملي اردو معاشونو ،خواړو،
او مکافاتو لګښتونه تادیه کړي CSTC-A .دا اټکل هم کړی چې د ملي اردو د اساسي معاشونو،
اضافي معاشونو ،او مکافاتو لپاره  693.9میلیونو امریکايي ډالرو مرستو ته اړتیا ده .د  2013د
دسمبر له  21څخه CSTC-A ،نور د خواړو لپاره مرسته نه برابروي .مګر CSTC-A ،ویلي کله
207
چې مرسته برابریدله ،دا د ملي اردو د  %100د تایید شوي شمیر پر اساس وه.
د ملي اردو تجهیزات ،ترانسپورت ،او دوام
 ANAته چمتو کړی شوي تجهیزاتو مقدار او لګښت ټاکل د یوې ننګونې په توګه پاتې دي.
د ملي اردو د اخیستل شویو وسلو لپاره د یوه کال د ټولو لګښتونو له کموالي وروسته ،زیاتیدونکي
ټول چې باید په هر ربع کې زیات شي او کم نشي CSTC-A ،په تیر ربع کې د یو څه زیاتوالي
راپور ورکړی .پدې ربع کې CSTC-A ،د کوم بدلون راپور ندی ورکړی .د  2013د اپریل او د 2013
د دسمبر تر منځ ،د ملي اردو د اخیستل شویو وسلو ټول راپور ورکړ شوی لګښت له  878میلیونو
امریکايي ډالرو څخه  439میلیونو امریکايي ډالرو ته را کم شوی .مګر ،د  2014په اپریل کې،
 CSTC-Aد ټولو لګښتونو  461میلیونو امریکايي ډالرو راپور ورکړی .د ملي اردو د ټولو وسلو،
وسایطو ،او مخابرې تجهیزاتو لګښتونو حرکتونه پدې جدول 3.13کې ښودل شوي.
جدول 3.13

د متحده ایاالتو د افغانستان ملي اردو لپاره د تجهیزاتو اخیستلو مجموعي لګښت
(میلیونونه امریکايي ډلر)

د
د
د
د
د
د

2013
2013
2013
2013
2014
2014

اپریل
جوالی
اکتوبر
دسمبر
مارچ
جوالی

وسلې
 878.0ډالر
622.8
447.2
439.2
461.2
461.2

وسایط
 5,556.5ډالر
5,558.6
3,955.0
4,385.8
4,385.8
4,385.8

مخابرات
 580.5ډالر
599.5
609.3
612.2
670.3
670.3

ټول
 7,015.0ډالر
6,780.9
5,011.5
5,437.2
5,517.3
5,517.3

سرچینه :د سیګار د معلوماتو غوښتنې په اړه د  CSTC-Aځواب 3/31/2014 ،12/30/2013 ،10/1/2013 ،7/2/2013 ،4/1/2013 ،او .7/1/2014

په تیر کې CSTC-A ،د لګښت د کموالي په اړه یو شمیر توضیحات وړاندې کړي دي:
د ځینو تجهیزاتو په ټول لګښت کې د  153میلیونو امریکايي ډالرو سمون او د نږدې  102میلیونو
امریکايي ډالرو په ارزښت د تجهیزاتو مرسته چې د امریکا لخوا نه و تمویل شوي ،او هر اړخیزه
پلټنه چې دوه ځلې شمیرل شوي تجهیزات یې ښکاره کړل ،او د کورنی پلټنې په ترڅ کې
د غلطو قیمتونو ښکاره کیدل 208.پردې برسیره CSTC-A ،ویلي چې که څه هم د مرسته شویو
وسلو لګښت شامل شوی نه و“ ،د مرسته شویو وسلو د بیارغونې او ترانسپورت لګښت شامل
209
شوی و ځکه چې د [بیارغونې] له مرستو څخه کار اخیستل شوی و”.
د اخیستل شویو تجهیزاتو د لګښت سمون د ملي اردو د تجهیزاتو لپاره د امریکا له مرستو
څخه د کار اخیستلو د حساب ورکولو په اړه پوښتنې راپورته کوي.
پردې برسیره CSTC-A ،د ملي اردو د هغو تجهیزاتو په اړه چې تر اوسه اخیستل شوي
210
ندي د  89میلیونو امریکايي ډالرو راپور ورکړی .چې له تیر ربع څخه یې بدلون ندی موندلی.
د  2014د جون تر  30پورې ،امریکا د ملي اردو د تجهیزاتو لپاره د  ASFF 11.4میلیارده
امریکايي ډالر مکلف کړي او توزیع کړي دي 211.د دغو مرستو ډیره برخه د وسایطو ،وسلو،
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د سیګار پلټنې
په هغه پلټنې کې چې پدې ربع کې
خپره شوې ،سیګار موندلي چې
د امریکا دفاع وزارت اړتیا لري ترڅو
د افغانستان ملي امنیتي ځواکونو
لپاره چې وړې وسلې برابروي د
شمیر معلومولو او خوندي کولو لپاره
ګامونه واخلي .کله چې سیګار هغه
معلومات چې ورڅخه کار اخلي په دوو
سیستمونو کې سره پرتله کړل ترڅو
د وسلو په اړه معلومات وساتي ،ويې
موندل چې د معلوماتو بانک تل یو بل
سره برابر نه و؛ ځینې معلومات دوه
ځلې و ،او ځینې بشپړ نه و .د الزیاتو
معلوماتو لپاره 2 ،برخه ،مخ  24وګورئ.
پدې ربع کې د افغانستان ملي اردو
د بریدونو د ځواک وسایطو ()MSFV
په اړه د سیګار یوې پلټنې وموندل چې
د امنیت چاپیریال قراردادي کارونه
محدود کړي ترڅو د روزنې او ساتنې
خدمات برابر کړي؛ د امریکا حکومت
د نظارت کارکوونکو محدود توان درلود
ترڅو له کابل څخه بهر د  MSFد لوا
له موقیعت څخه لیدنه وکړي؛ د فالتو
سامانونو نشتون له کبله له وسایطو
څخه کار اخیستنه له خنډ سره مخامخ
وه؛ د  MSFوسایطو چلونکي روزنې ته
اړتیا درلوده؛ او د افغانستان ملي اردو
د فالتون سامانونو فرمایشونو او توزیع
ستونزې درلودې .د الزیاتو معلوماتو
لپاره 2 ،برخه ،مخ  26وګورئ.

امنیت

او اړوند تجهیزاتو ،د مخابرې تجهیزاتو ،الوتکو ،د هوانوردی اړوندو تجهیزاتو اخیستلو لپاره
کارول شوې .پدې برخه کې د امریکا له  %79څخه زیاتې مرستې د وسایطو او ترانسپورت
د اړوندو تجهیزاتو لپاره وې ،لکه څرنګه چې پدې جدول  3.14کې ښودل شوي.
جدول 3.14

د امریکا لخوا تمویل شوي د افغانستان ملي اردو لپاره د وسلو ،وسایطو،
او مخابرې تجهیزاتو لګښت
اخیستل شوي

باید واخیستل شي

 461,197,802ډالر

 32,055,904ډالر

د تجهیزاتو ډول
وسایط

4,385,763,395

8,260,489

مخابرات

670,307,101

48,810,799

ټول

 5,517,268,298ډالر

 89,127,192ډالر

وسلې

سرچینه ،CSTC-A :د سیګار معلوماتو غوښتنې ته ځواب.7/1/2014 ،

متحده ایاالتو د  ANAمجهز کولو کې نور  1.6ملیارد ډالرو پیرودل هم کړي او د ANA
ثبات ته د  7.1ملیارد ډالرو په ارزښت نور تجهیزات او تحویلۍ .د  CSTC-Aپه وینا ،دغه
وروستی اندازه پیسي د ټولو تجهیزاتو او ساتنې له ټولو لګښتونو څخه د وسلو ،وسایطو،
212
مخابرې تجهیزاتو ،او مهماتو منفي کولو څخه معلوم شوي.
د سیګار تفتیشونه
سیګار د متحده ایاالتو فنډ ورکړ شوي
 MODقوماندانیو جوړونې یو تحقیق پیل
کړی ترڅو معلوم کړي چې جوړونه
د قرارداد اړتیاو سره سم بشپړه کیږي
او ایا د قوماندانیو کومې اشغال شوې
برخې په سمه ساتل کیږي او لکه
څنګه چې نومول شوي هماغسې
کارول کیږي.

د افغانستان ملي ادرو زیربنا
د  2014د جون تر  30پورې ،امریکا د افغانستان د ملي اردو د زیربنا لپاره د ASFF
213
 6.1میلیارده امریکايي ډالر مکلف کړي او  5.2میلیارده امریکايي ډالر توزیع کړي دي.
د  CSTC-Aپه وینا ،پدغه وخت کې ،امریکا د زیربنا  316پروژې بشپړې کړي (د  4.1میلیارده
امریکايي ډالرو په ارزښت) ،او نورې  56پروژې تر کار الندې دي (د  1.1میلیاردو امریکايي
214
ډالرو په ارزښت) او  9پروژې پالن شوي (د  168.5میلیونو امریکايي ډالرو په ارزښت).
لکه په تیر ربع کې ،پدې ربع کې د ملي اردو تر ټولو لویه تر کار الندې د زیربنا پروژه په کنر
کې د  201قول اردو د  2لیوا د ګارنیزیون پروژه وه (د  115میلیونو امریکايي ډالرو په ارزښت)،
په کندهار کې د  205قول اردو د  3لیوا د ګارنیزیون پروژه ( 91میلیونه امریکايي ډالر) ،او په هلمند
کې د  215قول اردو د  1لیوا پروژه ( 87میلیونه امریکايي ډالر) 215.پردې برسیره ،پدې ربع کې دوې
پروژې د  19میلیونو امریکايي ډالرو په لګښت وړاندي شوي 17 ،پروژې د  325میلیونو امریکايي
216
ډالرو په لګښت بشپړې شوې ،او د  59میلیونو ډالرو په ارزښت یو قرارداد فسخه شوی.
د  CSTC-Aپه وینا ،له  2015مالي کال څخه تر  2019مالي کال پورې د افغانستان ملي
اردو د زیربنا عملیاتو او ساتنې ( ،)O&Mدوام ،بیارغونې ،او د وړو ساختماني کارونو لګښت
217
اوس په هر کال کې  168میلیونه امریکايي ډالر دي ،یا ټول  840میلیونه امریکايي ډالر دي.
د امریکا دفاع وزارت په وینا ،د افغانستان د دفاع وزارت د ساختماني کارونو مدیریت
څانګې وړتیا ترڅو نوي ساختماني کارونه پالن ،ډیزاین ،قرارداد او ترسره کړي په هر کال
218
کې په  20میلیونو امریکايي ډالرو محدوده ده ترڅو چې ډیره وړتیا وښيي.
د  ANAاو دفاع وزارت روزنه او عملیاتونه
د  2014د جون تر  30پورې ،امریکا د افغانستان ملي اردو او د افغانستان دفاع وزارت عملیاتونو
او روزنې لپاره د  3.1 ASFFمیلیارده امریکايي ډالر مکلف کړي او توزیع کړي دي 219.د سواد زده
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کړې له روزنې پرته چې په تیره برخه کې ورباندې خبري شوي ،په نورو روزنو کې د انګلیسي ژبې،
د چاودیدونکو مهماتو ،او د ګرځنده بریدونو ځواک وسایطو ( )MSFVروزنې شامل دی .د دې
راپور ورکولو په لمړنیو ورځو کې 280 ،زده کوونکو د  MSFVروزنه بشپړه کړه؛  260زده کوونکي
اوس په روزنه کې دي ،او پالن شوی ترڅو نور  20زده کوونکي زده کړه پیل کړي .د راپور ورکولو
پدې موده کې 173 ،زده کوونکو د چاودیدونکو مهماتو روزنې کې برخه اخیستې 220.د  2014له مې
څخه تر دسمبر پورې د  MSFVد چاودیدونکو مهماتو روزنې قرارداد 42.4 ،میلیونه امریکايي ډالر
221
ده ،چې لدې سره د ټول قرارداد لګښت تر اوسه  287.3میلیونه امریکايي ډالرو ته راوړي.
په  ANAاو افغان هوایی ځواک کې میرمنې
میرمنې د افغانستان ملي اردو له  %1څخه کم جوړوي ،د استخدام او ساتنې اوسنی موخه
چې د  2013په سپتمبر کې خپره شوې ،د ځواک  %10باید میرمنې وي .د دې موخې ترالسه
کولو لپاره ANA ،استخدام مستثنی کړی چې د ښځو ګمارنه دې د افغانستان مختلف قومي
ډلو ترمنځ بیالنس شي .پردې برسیره ،د ګمارلو موقیعتونه تر کتنې الندې دي ترڅو هغه
موقیعتونه وټاکل شي چې د میرمنو لپاره استوګن ځای ،لکه جال تشنابونه ولري .د افغانستان
ملي اردو د استخدام قوماندانی په سیمه ایزو تلویزیونونو کې هم د میرمنو لپاره اعالنونه
222
کوي چې د زده کړې له ټولګیو څخه  20ورځې وړاندې پیلیږي.
 CSTC-Aویلي چې ایتالف باور لري چې د افغانستان په امنیتي ځواکونو کې د ډیرو
میرمنو درلودلو سره به د کار په ځایونو کې نارینه میرمنې ومني او احترام به یې وکړي.
د میرمنو په استخدامولو کې د کورنیو او ټولنو شاملولو ډیر مهم دي CSTC-A .په اردو
او پولیسو کې د میرمنو یوځای کیدلو د اړتیا لپاره په رسنیو کې د اعالنونو او د عامو خلکو
223
د روزنې لپاره یې د مرستې غوښتنه کړې.
پدې ربع کې ،د افغانستان ملي اردو  CSTC-Aته راپور ورکړی چې  711میرمنې په ملي
اردو کې خدمت کوي 663 :په اردو کې او  48په هوايي ځواک کې .لدغو څخه 272 ،افسران
دي 268 ،واړه ظابطان 69 ،استخدام شوي ،او  102محصلین دي .مګر ،د  CSTC-Aپه وینا،
د ایتالف سالکاران نشي کوالی ترڅو دا شمیره تایید کړي او دا ومني چې پدغو کې ملکیان
شامل دي CSTC-A .ویلي چې د  1393هجري کال تر پایه (د  2015مارچ  ،)20تمه کیږي
چې د افغانستان دفاع وزارت هغه طریقه بدله کړي چې کارکوونکي شمیرل کیږي ترڅو په
224
فعاله توګه د اردو د کارکوونکو ښکارندوی وي نه دا چې ملکیان هم وشمیرل شي.
د افغانستان ملي اردو لپاره د محاربې په اساسي  12اونیو روزنه کې د نارینو لپاره د چلند
هغه روزنه شامله ده چې هغوی د ملي اردو له میرمنو سره کار کوي .د افغانستان د بشري
حقونو خپلواک کمیسیون د افغانستان امنیتي ځواکونو لپاره د دوو ورځو سیمینار جوړوي
225
چې پدې سیمینار کې د میرمنو پر وړاندې د تاوتریخوالي له منځه وړلو روزنه شامله ده.
د  2014مالي کال لپاره د ملي دفاع صالحیت قانون Pub.L. 113-66 ،د  25میلیونو
امریکايي ډالرو صالحیت ورکوي ترڅو د پروګرام فعالیتونو لپاره ورڅخه کار واخیستل شي
او د استخدام ،یوځای کیدلو ،ساتلو ،رزونې ،او د افغانستان په امنیتي ځواکونو کې د میرمنو
226
سره د چلند مالتړ وکړي.
د افغانستان هوایي ځواک
پدې ربع کې ،په افغانستان کې د ناتو هوايي قوماندانی ( )NAC-Aراپور ورکړی چې
د افغانستان هوايي ځواک  95الوتکي لري ،چې پدې کې هغه الوتکې چې “نور فعاله ندي
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د سیگار خبرداری لیک
د افغانستان هوايي ځواک د وړتیا په اړه
د سیګار د پلټنې یوې لمړنی بیا کتنې
ترڅو وکوالی شي اضافي تجهیزات
جذب کړي ښودلي چې د امریکا دفاع
وزارت پالن دا دی ترڅو دوې نورې C-130
برابرې کړي چې کیدای شي ورته اړتیا
نه وي یا ونه ساتل شي .سیګار د امریکا
دفاع وزارت ،CENTCOM ،آیساف ،او
 NTC-Aته د خپلې اندیښنې په اړه راپور
ورکړی .د الزیاتو معلوماتو لپاره 2 ،برخه،
مخ  21وګورئ.

امنیت

جدول 3.15

د امریکا مرستې ترڅو د افغانستان هوايي ځواک مالتړ وکړي او جوړ کړي2015–2010 ،
د فنډ ورکولو کټګوري

مالي کال 2010

مالي کال 2011

مالي کال 2012

مالي کال 2013

(زرګونه امریکايي ډالر)

 2015مالي کال
(غوښتنه)

مالي کال 2014

تجهیزات او الوتکې

 461,877ډالر

 778,604ډالر

 1,805,343ډالر

 111,129ډالر

 2,300ډالر

 21,442ډالر

روزني

62,438

187,396

130,555

141,077

164,187

123,416

ثبات

143,784

537,650

571,639

469,230

520,802

780,370

زیربنا

92,200

179,600

113,700

53,000

0

0

ټول

 760,299ډالر

 1,683,250ډالر

 2,621,237ډالر

 774,436ډالر

 687,289ډالر

 925,228ډالر

سرچینې :د امریکا دفاع وزارت ،د  2012مالي کال بودجه ،د  2012مالي کال لپاره دلیل ،په بهر کې د بیړنیو عملیاتونو دلیل ،د افغانستان امنیتي ځواکونو وجهي صندق ،30 ،19 ،8 .pp ،2/2011 ،او 44؛ د امریکا
دفاع وزارت ،د  2013مالي کال بودجه ،د  2013مالي کال لپاره دلیل ،په بهر کې د بیړنیو عملیاتونو دلیل ،د افغانستان امنیتي ځواکونو وجهي صندق ،19 ،13 ،5 .pp ،2/2012 ،او 32؛ د امریکا دفاع وزارت ،د 2014
مالي کال بودجه ،د  2014مالي کال لپاره دلیل ،په بهر کې د بیړنیو عملیاتونو دلیل ،د افغانستان امنیتي ځواکونو وجهي صندق ،20 ،11 ،5 .pp ،5/2013 ،او 37؛ د امریکا دفاع وزارت ،د  2015مالي کال بودجه،
د  2015مالي کال لپاره دلیل ،په بهر کې د بیړنیو عملیاتونو دلیل ،د افغانستان امنیتي ځواکونو وجهي صندق ،26 ،24 ،10 .pp ،6/2014 ،او .29

د زابل والیت په هوا کې د هلیکوپتر الوتنه.
(د الن بې بیل لخوا عکس)

(له منځه تللي)” او اته  Mi-17هلیکوپترونه چې د افغانستان د ځانګړې ماموریت وزر ()SMW
227
ته په پور ورکړ شوي ،شامل ندي.
امریکا د افغانستان په هوايي ځواک کې ډیره پانګونه کړې ده .یوازې د  2010مالي کال
او  2012مالي کال ترمنځ ،امریکا د  6,731کسانو د افغانستان د هوايي ځواک مالتړ او پراختیا
لپاره  5.8میلیارده امریکايي ډالر پشمول د تجهیزاتو او الوتکو لپاره له  3میلیاردو امریکايي
ډالرو څخه زیات برابر کړي .پردې برسیره ،د امریکا دفاع وزارت په  2014او  2015مالي
کلونو کې د افغانستان هوايي ځواک لپاره د اضافي  1میلیاردو امریکايي ډالرو ،پشمول د
 23.7میلیونو امریکايي ډالرو د تجهزاتو او الوتکو لپاره غوښتنه کړې .مګر ،د دغو مرستو ډیری
برخه لکه څرنګه چې پدغه جدول  3.15کې ښودل شوي ،د دوام او روزنې لپاره غوښتل شوې.
228
د امریکا د مرکزي قوماندانی په وینا ،د افغانستان هوايي ځواک  102الوتکې لري:
•  Mi-17 58ترانسپورتي هلیکوپترونه (پشمول د اتو چې  SMWته په پور ورکړ شوي)
•  C-208 26سپکې ترانسبورتي الوتکې
• شپږ  C-182د ثابت وزر روزنې الوتکې
• پنځه  MD-530Fڅرخې وزر هلیکوپترونه
• پنځه  Mi-35د محاربې هلیکوپترونه
• دوه  C-130Hمتوسطه ترانسپورتي الوتکې
د  2015په څلورم ربع کې به  A-29 ،20توکانوس ،چې د محاربې سپکې الوتکې دي او
د یاغیانو د مخنیوی ،نږدې هوايي مالتړ ،او هوايي کشف لپاره دي ،وبه رسول شي :څلور په
هر  ،2016 ،2015او  2017کلونو کې ،او اته په  2018کې SMW 229.د یاغیانو او تروریستانو
د مخنیوی علمیاتونو لپاره استخبارات او د کشف وړتیا برابروي ،او دا د افغانستان امنیتي
ځواکونو یووازینی قطعه ده چې د شپې لخوا هوايي برید او ثابت وزر د وړتیا لپاره د دوربین
تجربه لري SMW 230.کوالی شي په هره اونی د یوه عملیات مالتړ وکړي او په هره ورځ کې
د کشف د یوه ماموریت مالتړ وکړي چې په پراختیايي روزنې باندې کومه اغیزه نلري.
231
د  2014د اپریل له  1څخه د جون تر  SMW ،11له روزنې پرته  39ماموریتونه ترسره کړي.
د سیګار د  2013یوې پلټنې موندلي چې د امریکا دفاع وزارت د  SMWلپاره د  771میلیونو
امریکايي ډالرو په لګښت الوتکو اخیستلو باندې کار کوي ،چې افغانان نشي کوالی لدې الوتکو
232
څخه کار واخلي او وساتي.
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په جوالی کې ،د کابل په نړیوال ډګر باندې د طالبانو په یوه برید کې ،د  SMWدوه
هلیکوپترونه او د ولسمشر کرزي هلکیوپتر له منځه یووړل شول .پدغه وخت کې پدغو
هلیکوپترونو کې څوک نه و .په ورته میاشت کې یوه انتحاري د افغانستان هوايي ځواک
233
اته غړي هغه وخت ووژل کله چې یې د هغوی د اردو په سرویس برید وکړ.
د  CNAد خپلواکې ارزونې په وینا ،چې په تیر ربع کې خپره شوې“ ،افغانستان د هوايي
مالتړ لپاره ډیره اړتیا لري ،مګر د [افغانستان هوايي ځواک] له هغه څه چې په اوس وخت
کې پالن شوي نشي کوالی نور هوايي ځواک مالتړ وکړي CNA ”.دا هم ویلي چې د افغانستان
هوايي ځواک “نشي کوالی په پوره اندازه وړ کسان د استخدام لپاره پیدا کړي ترڅو وکوالی
شي خپل پالن شوې کچې ته پراختیا ومومي او که اضافي استخدامونکي هم پیدا شي ،یووازې
234
یوه کمه شمیره کیدای شي تر  2018پورې په پوره توګه وروزل شي”.

د افغانستان ملي پولیس
د  2014د جون تر  30پورې ،امریکا د افغانستان ملي پولیسو د جوړولو ،تجهیز ،روزنې ،او دوام لپاره
235
د  16.5 ASFFمیلیارده امریکايي ډالر مکلف کړي او  15.9میلیارده امریکايي ډالر توزیع کړي دي.
د افغان ملي پولیسو شمیر
پدې ربع کې ،د افغانستان ملي پولیسو ټوله شمیره 152,123 ،کارکوونکي و ،پشمول د
 113,385د افغانستان یونیفورم پولیس ( 21,667 ،)AUPد افغانستان سرحدي پولیس (،)ABP
 12,731د افغانستان ملي عامه نظم پولیس ( ،)ANCOPپه روزنه کې  4,313زده کوونکي،
او  27هغه کارکوونکي دي چې د ګمارلو لپاره په “تمه” دي 236.د افغانستان د یونیفورم له
 113,385کارکوونکو څخه 28,092 ،د کورنیو چارو وزارت په قرارګاه یا د کارکوونکو د مالتړ په
بنسټونو کې و ،او دا له تیر ربع څخه  5,530زیاتوالی دی 237.د افغانستان ملي پولیسو تایید شوې
شمیره له تیر ربع څخه  3,323زیات شوی ،لکه څرنګه چې پدې جدول  3.16کې ښودل شوي.
د  CSTC-Aپه وینا ،د کورنیو چارو وزارت ،د ملي اردو په څیر د هغو کارکوونکو په اړه
چې رخصت ،له رخصتی پرته غیر حاضر ،ناروغ ،یا په لنډ مهالو دندو کې بوخت دي ،د خپلو
جدول 3.16

د افغانستان د ملي پولیسو ځواک ،د هر ربع بدلون
تاييد شوي
د افغانستان ملي پولیسو
برخه

ګمارل شوي

Q1
2014

Q2
2014

115,527

122,644

+7,117

22,955

23,573

+618

د افغانستان عامه نظم پولیس 14,518

د افغانستان یونیفورم پولیس
د افغانستان سرحدي پولیس
د ګمارنې لپاره په تمه دي
په تمه دي

d

د افغانستان ملي
پولیسو ټول

a

درې میاشتني
بدلونونه

Q1
2014

Q2
2014

c113,385 b109,184

درې میاشتني
بدلونونه
+4,201

21,616

21,667

+51

13,106

-1,412

14,477

12,731

-1,746

6,000

3,000

-3,000

5,916

4,313

-1,603

-

-

هیڅ

2,076

27

-2,049

3,323

162,323 159,000

152,123 153,269

-1,146

یادونې Q1 2014 :معلومات تر 2/2014؛  Q2 2014معلومات تر 5/2014؛  = AUPد افغانستان یونیفورم پولیی؛  = ABPد افغانستان
سرحدي پولیس؛  = ANCOPد افغانستان عامه نظم پولیس؛  = NISTAد روزنې لپاره په خدمت کې ندي.
 aپدې کې د کورنیو چارو وزارت قرارګاوې او بنسټیز مالتړ او د  CNPAکارکوونکې شامل دي.
 bپدې کې د کورنیو چارو وزارت قرارګاو  22,562او بنسټیز مالتړ کارکوونکي شامل دي.
 cپدې کې د کورنیو چارو وزارت قرارګاو  28,092کارکوونکي شامل دي.
 dپدې کې هغه کارکوونکي شامل دي چې د ګمارنې په تمه دي.
سرچینې :د سیګار معلوماتو غوښتنې په اړه د  CSTC-Aځواب3/31/2014 ،؛ د سیګار د ارزونې په اړه د  DCOM MAGځواب،
 4/10/2014او .4/11/2014

د امریکا متحده ایاالتو کانګریس ته راپور

I

د میاشت 2014 ،30
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د  2014د جون په  16لمړنی  C-130چې له کابل
تر کندهاره یې د افغانستان د پیلوټانو لخوا اولتنه
ترسره شوه( .د امریکا هوايي ځواک عکس)

امنیت

کارکوونکو په راپور کې راپور نه ورکوي .پدغه دلیل ،د افغانستان د ملي پولیسو د عملیاتونو
238
حقیقي وړتیا څرګنده نده.
د افغان ملي پولیسو دوام
د  2014د جون تر  30پورې ،امریکا د افغانستان ملي پولیسو د دوام لپاره د  6.1 ASFFمیلیارده
امریکايي ډالر مکلف کړي او  6میلیارده امریکايي ډالر توزیع کړي دي 239.پدغو مرستو کې
 1.34میلیارده امریکايي ډالر شامل دي چې امریکا د افغانستان د ملي پولیسو د مالتړ لپاره
240
د افغانستان لپاره د قانون او نظم په وجهي صندق ( )LOTFAکې برخه اخیستې ده.
د سیګار معلوماتو غوښتنه
سیګار پدې ربع کې یو بل مکتوب
 CSTC-Aته لیږلی او اندیښنه یې
ښودلې چې د افغانستان ملي پولیسو
معاشونو تادیات د بل ځای ته وړلو په
خطر کې دي ځکه چې ټول معاشونه
د “ګرځنده پیسو” د بریښنايي سپارلو
پروګرام له الرې نه تادیه کیږي 2 .برخه
کې  42پاڼه وګوری.

د  ANPمعاشونه
 CSTC-Aراپور ورکړی چې ،د  2008څخه د  2014د جون تر  ،30د امریکا حکومت د
 LOTFAله الرې  1.34میلیارده امریکايي ډالر برابر کړي دي ،ترڅو د افغانستان ملي پولیسو
معاشونه ،خواړه ،او مکافات (د هغو کارکوونکو لپاره چې په محاربه کې دي یا په تخصصي
241
ساحو کې کار کوي اضافي معاش ورکړي) تادیه کړي.
د  CSTC-Aپه وینا ،کله چې  ANPد خپلې پای شمیرې  157,000کارکوونکو ته ورسید،
په هر کال کې به نږدې  521.2میلیونو امریکايي ډالرو ته اړتیا ولري ترڅو معاشونه ( 275میلیونه
امریکايی ډالر) او مکافات ( 246.2میلیونه امریکايي ډالر) تمویل شي .دا له تیر اټکل څخه کموالی
242
دی ځکه چې د خواړو لګښت نور د  CSTC-Aلخوا تر پوښښ الندې نه راځي.
د افغانستان ملي پولیس تجهیزات ،ترانسپورت ،او ساتنه
تر جون  2014 ،30پورې متحده ایاالتو د  ANPسمبالښت او ترانسپورتیشن لپاره د ASFF
بسپنو  3.6ملیارد ډالر منلي او مصرف کړي 243.د دې بسپنو ډیری یې د وسلو ،تجهیزاتو اړوند،
وسایطو او د ارتباط تجهیزاتو پیرودلو لپاره کارول شوي 244.د متحده ایاالتو پدې کتګورۍ کې
بسپنه ورکوونې له  %83څخه ډیر د وسایطو او وسایطو اړوند تجهیزاتو لپاره و ،لکه څنګه
چې په  3.17جدول کې ښودل شوي.
جدول 3.17

د متحده ایاالتو په واسطه فنډ ورکړی شوي د  ANPتجهیزاتو لګښت
د تجهیزاتو ډول
وسلې

اخیستل شوي

باید واخیستل شي

 187,251,477ډالر

 4,093,066ډالر

وسایط

1,966,075,183

3,744,582

د مخابرې تجهیزات

211,062,672

544,573

ټول

 2,364,389,332ډالر

 8,382,221ډالر

سرچینه ،CSTC-A :د سیګار معلوماتو غوښتنې ته ځواب.7/1/2014 ،

پدې ربع کې CSTC-A ،د افغانستان ملي پولیسو لپاره د اخیستل شویو وسلو ،وسایط ،مخابرو
تجهیزاتو ،او مهماتو په ټول لګښت کې د کوم بدلو راپور ورکړی ندی .لکه د  ANAپه څیر،
 ANPته چمتو کړی شوي تجهیزاتو لګښت ټاکل د یوې ننګونې په توګه پاتې دی .پدې برخه کې
د  CSTC-Aراپور ورکول توپیر لرونکي دي ،او د افغانستان ملي پولیسو لپاره د امریکا کارول شویو
مرستو څخه د تجهیزاتو اخیستلو لیدنې په ا ړه پوښتني راپورته کوي .د بیلګې په توګه ،د افغانستان
ملي پولیسو لپاره د امریکا لخوا اخیستل شوي وسلې د  CSTC-Aپه اټکل له  369میلیونو امریکايي
ډالرو څخه د  2013په اکتوبر کې  137میلیونو امریکايي ډالرو ته د  2013په دسمبر کې را کم
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شوي 245.پدغه وخت کې CSTC-A ،ویلي چې په ټول لګښت کې کموالی د قرارداد شوي تجهیزاتو
په حقیقي لګښت کې تر اټکل شوي قیمت کموالی و 246.بیا  CSTC-Aویلي چې په راتلونکو
247
ربعونو کې “زیاتوالی لدې کبله و چې وسلې او وسایط د نورو مرستو له [/الرې] اخیستل شوي”.
د تجهیزاتو زیاتیدونکی لګښت ،یو مبلغ چې باید زیات شي یا په ورته توګه پاته شي ،د  2013له
جوالی څخه کم شوی دی ،که څخه هم پدې ربع کې ټول لګښت له تیر ربع څخه بدلون ندی کړی.
پداسي حال کې چې د افغانستان ملي پولیسو لپاره د اخیستل شویو وسایط ټول لګښت
د  CSTC-Aپه اټکل له تیر کال څخه کم شوی دی ،پدې ربع کې ټول لګښت له تیرو دوو
248
ربعونو څخه بدلون ندی کړی.
امریکا د افغانستان ملي پولیسو لپاره د  366میلیونو امریکايی ډالرو مهمات هم اخیستي او
د افغانستان ملي پولیسو د ساتنې لپاره د  1.5میلیاردو امریکايي ډالرو نور تجهیزات او مواد هم
اخیستي دي .د  CSTC-Aپه وینا ،دغه وروستی اندازه پیسي د ټولو تجهیزاتو او ساتنې له ټولو
249
لګښتونو څخه د وسلو ،وسایطو ،مخابرې تجهیزاتو ،او مهماتو منفي کولو څخه معلوم شوي.
د افغانستان ملي پولیسو زیربنا
د  CSTC-Aپه وینا،د  2014د جون تر  30پورې ،امریکا د افغانستان ملي پولیسو د زیربنا
لپاره د  ASFFله مرستو څخه  3.3میلیارده امریکايي ډالر مکلف کړي او  2.9میلیارده
امریکايي ډالر توزیع کړي دي 250.پدغه وخت کې ،امریکا د زیربنا  669پروژې بشپړې کړي
(د  3.2میلیارده امریکايي ډالر په ارزښت) ،نورې  59پروژې تر کار الندې دي ( 345میلیونه
251
امریکايي ډالر) ،او درې پالن شوي ( 42میلیونه امریکايي ډالر).
پدې ربع کې ،درې پروژې د  3میلیونو ډالرو په ارزښت وړاندي شوي 32 ،پروژې د
 167میلیونو امریکايي ډالرو په ارزښت بشپړې شوي ،او اته د  28میلیونو امریکايي ډالرو
په ارزښت فسخه شوي 252.د افغانستان ملي پولیسو تر ټولو لویي د زیربنا روانې پروژې د
کورنیو چارو وزارت په قرارګاه کې د ودانی او لمړنیو خدماتو ( 34.3میلیونه امریکايي ډالر)،
په هلمند کې د  ANCOPد ګزمې قرارګاه ( 28.5میلیونه امریکايي ډالر) ،او په کندهار کې
253
د  AUPوالیتي قرارګاه ( 25میلیونه امریکايی ډالر) پروژې دي.
د  CSTC-Aپه وینا ،له  2015مالي کال څخه تر  2019مالي کال پورې د افغانستان ملي
پولیسو زیربنا د عملیاتونو ،ساتنې ،دوام ،بیارغونې ،او وړو ساختماني کارونو لګښت له
 147–131میلیونو امریکايي ډالر دي (د پنځو کلونو په ترڅ کې  735–655میلیونه امریکايي
ډالر) ،او دا له  102–98څخه زیاتو امریکايي ډالرو زیاتوالی دی (ټول  485میلیونه ا مریکايي
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ډالر) چې د اخری ځل لپاره ثبت شوي.
 CSTC-Aویلي چې له سپارلو وروسته د لګښتونو هر اټکل د اوسنیو ظرفیتونو د کچو په اساس
255
دي او د پالیسیو راتلونکی بدلون په پام کې نه نیسي چې کیدای شي د لګښت په اټکل اغیز ولري.
د افغان ملي پولیسو روزنه او عملیاتونه
د  2014د جون تر  30پورې ،امریکا د افغانستان ملي اردو او دفاع وزارت د عملیاتونو او روزنې
لپاره د  ASFFله مرستو څخه  3.5میلیارده امریکايي ډالر مکلف کړي او  3.4میلیارده امریکايي
ډالر توزیع کړي دي 256.د  2014د جنوری له  1څخه ،د ناټو وجهي صندق د افغانستان ملي
امنیتي ځواکونو د سواد زده کړې ټوله روزنه تمویل کړې ده .پردې برسیره ،جاپان په ترکیه کې
د پولیسو د اکاډمی لګښت پر غاړه اخیستي دي چې پخوا د امریکا لخوا تمویل کیدل .د سواد
زده کړې له روزنې پرته چې پدغه پاڼه  97کې ورباندې خبري وشوې ،د انګلیسي ژبې روزنه
هغه یووازینی کورس دی چې پدې مالي کال کې د  ASFFلخوا تمویلیږي .د  NTM-Aپه وینا،
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د سیګار معلوماتو غوښتنه
په  2011مالي کال کې CSTC-A ،د
افغانستان ملي پولیسو لپاره د سرحد
ګزمې لپاره د کښتیو غوښتنه کړې.
 CSTC-Aد  3میلیونو امریکايي ډالرو
فرمایش هغه وخت فسخه کړ چې
کښتی نږدې جوړې شوې وي .کښتې
په ویرجنیا کې دي ،او ترڅو چې بل
چیرته لیږل کیږي د ګدام لګښت
ورباندې راځي .د ال نورو معلوماتو لپاره،
 2برخه کې دا پاڼې  47–44وګوری.

امنیت

د افغانستان ملي امنیتي ځواکونو د زده کوونکو شمیر (دواړه ملي اردو او ملي پولیس) چې
پدې ربع کې د انګلیسي ژبې په روزنه کې ثبت دي 2,539 ،تنه دي ،او لدغو څخه  %88یې
روزنه بشيړه کړې .مګر ،د هغو زده کوونکو سلنه چې د انګلیسي ژبې د پوهې کچې نمرو
257
سره چې د نورې روزنې لپاره ورته اړتیا ده فارغ شوي ،یووازې  %12وه.
د افغانستان ملي پولیسو کې د میرمنو ونډه
لکه په تیر ربع کې ،د افغانستان ملي پولیسو کې د میرمنو شمیر زیاتیږي ،مګر د افغانستان
ملي پولیس د  2014تر پایه د خپلې موخې د  5,000شمیر رسیدو څخه لرې دی .میرمنې اوس
هم د ځواک یووازې  %1جوړوي .د  CSTC-Aپه وینا ،پدې ربع کې ،د افغانستان ملي پولیسو
په کارکوونکو کې 1,971 ،میرمنې وي ،لدغو څخه  280افسران 826 ،واړه ظابطان ،او 865
استخدام شوي کارکوونکې وې 258.او دا له تیر ربع څخه د  228میرمنو او د  2011د اګست له
259
 22څخه د  767میرمنو زیاتوالی دی.
 CSTC-Aویلي چې د افغانستان ملي پولیس د میرمنو لپاره د امنو ځایونو چې مناسبې
آسانتیاوې ولرې کار کوي او د ستراتیژی په جوړولو کار کوي ترڅو تجربه لرونکې استخدام
260
شوي میرمنې وساتي.
مګر ،د  CSTC-Aپه وینا ،د کورنیو چارو وزیر پدې وروستیو کې یو پالن السلیک کړی چې
د  1393هجري کال تر پایه ( 2015د مارچ  )20پورې د  5,000میرمنو د موخې رسیدلو باندې
ټینګار کوي CSTC-A .د ښځو ګمارنې او روزنې باندې مشورو چمتو کولو په واسطه د MOI
هڅو مالتړ کوي .دې مشورې په “خوندې قطعو کې د میرمنو په استخدامولو او د میرمنو په
ثبتولو باندې کار کړی دی ترڅو د ناوړه ګټې اخیستنې مخه ونیول شي چې د نړیوالو ادارو
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لخوا یې راپور ورکړ شوی دی”.
پردې برسیره ،د ایتالف سالکارانو د افغانستان ملي پولیسو روزنې لپاره د بشرې حقونو،
جندر ،او کوچنیانو حقونو په اړه یو نصاب جوړ کړی دی .تردې ربع پورې ،د افغانستان ملي
262
پولیسو  25,059کارکوونکو دغه روزنه السته راوړې ،چې له تیر ربع سره ورته شمیره ده.
د  CSTC-Aد جندر یو سالکار د زده کړې له رییس سره په کورس باندې کار کوي او د میرمنو
پر وړاندې د تاوتریخوالي ،د بشري حقونو نړیوال معیار ،او د قانون په پلې کولو کې د میرمنو
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لپاره د ځان دفاع موضوعګانې به تر پوښښ الندې راوړي.
لکه څرنګه چې په تیر کې ویل شوي ،د  2014مالي کال لپاره د ملي دفاع صالحیت قانون
 Pub. L. 113-66د دغه پروګرام او فعالیتونو لپاره  25میلیونه امریکايي ډالر برابروي ترڅو د
استخدام ،یوځای کیدلو ،ساتلو ،روزنې ،او د افغانستان ملي امنیتي ځواکونو کې د میرمنو سره
264
چلند مالتړ وکړي.

د  ANSFطبي/روغتیايي پاملرنه
د  2014د مارچ تر  31پورې ،امریکا د افغانستان ملي امنیتي ځواکونو د روغتیايي تاسیساتو
 176ساختماني کارونه تمویل کړي دي چې ارزښت یې  155میلیونه امریکايي ډالر دی،
 11نورې پروژې تر کار الندې دي چې ارزښت  15میلیونه امریکايی ډالر ده 265.پدې ربع کې،
یو بل روغتون چې ارزښت یې  21میلیونه امریکايي ډالر و ،بشپړ شوی دی .څلور نور تاسیسات
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یا د کارونو پراختیا چې ارزښت یې  8.5میلیونه امریکايي ډالر دي تر کار الندې دي.
پدې ربع کې IJC ،راپور ورکړی چې د افغانستان ملي امنیتي ځواکونو د روغتیا سیستم 959
ډاکټران درلودل ،او لدغو څخه اوه کم شوي .لدغو څخه 559 ،ملي اردو ته او  400ملي پولیسو
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ته ګمال شوي ،چې د ملي پولیسو لپاره  45زیاتوالی ښيي .ملي اردو د  182ډاکټرانو او ملي
پولیس د  112ډاکټرانو کموالی لري 267.د افغانستان ملي امنیتي ځواکونو  1,843نرسان ،د ډاکټرانو
268
مرستیاالن ،او د روغتیا نور کارکوونکي درلودل ،او د  497بستونو کموالي راپور یې ورکړی.
 IJCراپور ورکوي چې دواړه د افغانستان ملي اردو او ملي پولیس د روغتیايي موادو اټکل
لپاره د ګټې اخیستلو له تیرو معلوماتو څخه کار اخلي .د افغانستان ملي پولیس پالن لري ترڅو
د کلنیکونو لپاره د هغو موادو چې باید وساتل شي یو ستندرد لست برابر کړي ،د  1394هجري
کال لپاره د سیمې یو لوژستیک سیستم جوړ کړي ،او د امبوالنسونو د تجهیز لپاره د عملیاتو
269
ستندرد طرزالعمل جوړ کړي.

د هغو مهماتو لرې کول چې چاودلې نه وي
له  2002مالي کال راهیسې ،د متحده ایاالتو د وسلو د لري کولو او له منځه وړلو سیاسي-اردو
چارو بیورو ( )WRA/PMپه وینا ،د امریکا بهرنیو چارو وزارت د وسلو له منځه وړلو او د
افغانستان مینونو پاکولو مرستې لپاره له  283میلیونو امریکايي ډالرو څخه زیات برابر کړي
دي 270.د امریکا بهرنیو چارو وزارت د اساسي وسلو له منځه وړلو پروګرام له الرې د افغانستان
پنځه غیر دولتي سازمانونه ،پنځه نړیوال سازمانونه ،او د امریکا حکومت یو قراردادي
تمویلوي .دغې مرستې کوالی شي هغې ساحې چې د جګړې په پاته شویو چاودیدونکو توکو
ککړې ( )ERWدي ،پاکې کړي او هغې وسلې چې پریښودل شوي او کیدای شي یاغیان ورڅخه
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د سړک د غاړې د مینونو په توګه ورڅخه کار واخلي ،د لرې کولو مالتړ وکړي.
د راپور ورکولو په وخت کې ،د افغانستان د مینونو د عمل همغږی مرکز د امریکا د انداخت
پخوانی ساحې هم په افغانستان کې د ککړو ساحو د معلوماتو په بانک کې اضافه کړي .په پایله
کې ،د دې راپور د راپور ورکولو اندازه زیاتوالی ښيي ،چې له  2013څخه د نږدې  100میلیون
متر مربعې یا نږدې  39میله مربع ساحه اوس هم ککړه ده( 272.دغه جدول  3.18وګوری).
د  2014د مارچ تر  31پورې ،د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا تمویل شوي تطبیق
کوونکو ملګرو له  154میلیون متر مربع څخه زیاته ځمکه پاکه کړې او نږدې  7.8میلیون د
ځمکې مینونه یې او نور  ERWلکه نا چاودل شوي مهمات ( ،)UXOپريښودل شوي مهمات
( ،)AOپه سالح کوټونو کې مهمات ،او په کور کې جوړ شوي چاودیدونکي توکي لرې کړي
یا له منځه وړي WRA/PM 273.د مینونو ساحه د هغې ساحې په توګه پیژني چې په مینونو
274
ککړه وي ،چیرته چې یوه ککړه ساحه په دواړو د ځمکې په مینونو او  ERWککړه وي.

د سیګار پلټنه
سیګار د افغانستان د تخنیکي
سالکارانو ( )ATCد مین پاکولو فعالیتونو
لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د یو
شمیر مرستو مالي پلټنه ترسره کړه.
دې پلټڼې هغې پیسې تر پوښښ
الندې راوړې چې د  2007له اپریل څخه
د  2012تر اګست پورې چې ټولې له
 13.4میلیونو امریکايي ډالرو څخه زیاتې
وې لګول شوي ATC .د  2میلیونو متر
مربعو ځمکې د پاکولو راپور ورکړی،
چې دا کار د پرسونل ضد او ټانک ضد
مینونو ،د نه چودل شوي مهماتو او
ټوټو د موقیعتونو د پاکولو په ترڅ کې
ترسره شوی .پلټنې د مالي سندونو،
د تیرو پلټنو د موندنو ،یا د تعقیب یا
سمون عمل ارزونو په اړه کومه اندیښنه
موندلې نده .مګر راپور د کورني کنترول
شپږ کمزوری او د اطاعت پنځه موندنې
پیژندلي دي .دې پلټنې د نه مالتړ شویو
لګښتونو  200,000امریکايي ډالر ښکاره
کړې او له وړاندې تادیه شویو عوایدو
څخه یې د نږدې  9,000امریکايي ډالر
و ټکټانه پیدا کړې چې د امریکا بهرنیو
چارو وزات ته تادیه شوي ندي.

جدول 3.18

د  2013د جنوری له  1څخه د  2014د مارچ تر  ،31د اساسي وسلو د له منځو پروګرام اندازې
د منځه وړل
شوي UXO

د منځه وړل
شوي SAA

پاکې کړل
شوې پارچې

د مینونو ساحې
پاکې شوي ()m2

هغې اټکل شوي ککړې
ساحې چې پاته دي ()m2

3/31/2013–1/1

1,984

100,648

105,553

3,722,289

7,978,836

552,000,000

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

د نیټې رینج یا لړۍ

د منځه وړل
شوي AT/AP

3/31/2014–1/1

1,780

254,734

245,380

262,750

5,473,170

638,400,000

ټول

14,276

397,769

552,944

9,803,342

28,996,370

638,400,000

یادونې = AT/AP :د ټانک-ضد  /د پرسونل-ضد مهمات = UXO .نا چاودیدلي مهمات = SAA .د وړو وسلو مهمات .د مهماتو د ټوټو راپور ورکړ شوی ځکه چې پاکول یې لکه نور ورته شیان پاملرنې ته اړتیا لري ترڅو
چې د هغوي د ماهیت په اړه معلومات ترالسه شي.
سرچینه :د سیګار د معلوماتو غوښتنې په اړه د امریکا بهرنیو چارو وزارت WRA/PM ،ځواب.6/30/2014 ،
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امنیت

د  2014مالي کال د دریم ربع هر اړخیز راپورونه ال تر اوسه شتون نلري .د ربع راپور
عموماً د هر ربع له پای څخه یوه میاشتې وروسته شتون لري؛ ځکه نو ،د  2014مالي کال دریم
ربع (چې د  2014د اپریل له  1څخه د  2014د جون تر  30پورې تر پوښښ الندې راوړي)
275
د سیګار د ربع په راتلونکي راپور کې به خپور شي (د  2014اکتوبر).

د مخدره توکو په وړاندې مبارزه
د  2014د جون تر  30پورې ،امریکا له  2002څخه د افغانسان د مخدره توکو په وړاندې د
مبارزې لپاره نږدې  7.6میلیارده امریکايي ډالر برابر کړي دي .د امریکا کانګرس د دغو مرستو
ډیری برخه د امریکا دفاع وزارت د مخدره توکو د مخنیوي او مخدره توکو سره د مبارزې
فعالیتونو ( )DOD CNمرستو له الرې ( 2.93میلیارده امریکايي ډالر) ،د ASFFله الرې
( 1.31میلیارده امریکايي ډالر) ،او ( 1.42میلیارده امریکايي ډالر) د اقتصادي مالتړ مرستې
له الرې ،او  1.76میلیارده امریکايي ډالر یې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د نړیوال مخدره
توکو کنټرول او قانون پلې کولو ( )INCLEحساب له الرې تخصیص کړي .د بیارغونې پر
مرستو برسیره ،د مخدره توکو د قانون پلې کولو اداره ( ،)DEAپه افغانستان کې د عملیاتونو
لپاره مستقیمه مرسته السته راوړي .دا تخصیصونه په افغانستان کې د  DEAمعاشونه او
لګښتونه تمویلوي( 276.د ب ضمیمه وګوری)
د امریکا د مخدره توکو د کنترول پالیسی پدې وروستیو کلونو کې له منځه وړلو څخه
مخنیوی او کرنیزې پراختیا ته بدلون کړی او موخه یې دا ده ترڅو د بزګرانو لپاره بدیل
معیشت برابر کړي 277.د له منځه وړلو فعالیتونه تر ډیرې کچې د والي په مشری د له منځه
وړلو ( )GLEاو د ښه فعالیت نوښت ( )GPIپروګرامونو پر اساس ترسره کیږي .د مخنیوی
فعالیتونه د افغانستان د مخدره توکو د وزارت ( )MCNپه چوکاټ کې دي ،او د افغانستان
د کورنیو ،دفاع او عامې روغتیا له وزارتونو سره مسولیتونه شریکوې .د مخدره توکو په
وړاندې د عدالت مرکز ( ،)CNJCد څو ادارو د دندو له ګډ ځواک ( )CJIATF-Nاو د څو
ادارو د عملیاتونو د همغږی له مرکز ( ،)IOCCسره د غیر قانوني مخدره توکو د سوداګری
په مخنیوی کې هم مرسته کوي .د افغانستان د مخدره توکو سره د مبارزې پولیس ()CNPA
د مخدره توکو مخنیوی عملیاتونه ترسره کوي او د امریکا دفاع وزارت او آیساف برخې روزنه
278
او مالتړ برابروي.
د ملګرو ملتونو د مخدره توکو او جرمونو دفتر ( )UNODCد نړی مخدره توکو راپور وايي
چې د دریم کال لپاره ،افغانستان چې پخوا په نړی کې د کوکنارو تر ټولو لوی تولیدونکی او
کرونکی و ،تر کرنې الندې په ساحو کې یې زیاتوالی راغلی (په  2012کې له  154,000هکتارونو
څخه په  2013کې  209,000هکتارونو ته) ،چې دا  %36زیاتوالی دی 279.مګر ،د  2013لپاره
د  UNODCاټکل د امریکا تر حکومت لوړ و او پدغه کال کې  198,000هکتاره د کوکنارو
تر کرنې الندې وه 280.راپور دا هم وايي چې د افغانستان هیروین په زیاتیدونکې توګه نوي
مارکیټونو ته لکه اوشیانا او د آسیا سویل غرب ته رسیږي ،چې په سنتي ډول د سویل ختیځې
آسیا لخوا ورته رسیدل USAID 281.د کرنې او بدیل معیشت پروګرامونه تمویلوي ترڅو
د کوکنارو پر کرنې باندې د بزګرانو اړتیا مخه ونیسي؛ د دې راپور په  170پاڼه کې د اقتصادي
او ټولنیزې پراختیا په برخه کې پر دې پروګرامونو باندې خبري شوي.
د ایتالف د کارکوونکو کمیدل هم د مخنیوی په پایلو باندې په ځانګړې توګه د هیواد په
سویلي سیمو کې اغیز کړی دی .د ځواکونو کمې شوې شمیرې د ایتالف او افغان ځواکونو یا
د امریکا د مخدره توکو د قانون پلې کولو کارکوونکو او افغان ځواکونو ترمنځ یې د ګډو
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عملیاتونو شمیره محدوده کړې 282.په ورته توګه ،له هغه وخته چې امنیتي ځواکونو څخه د
ټولټاکنو د امنیت په برخه کې د مرستې غوښتنه شوې ،د کوکنارو له منځه وړل هم کم شوي.
د کوکنارو د کرنې پایلې ال تر اوسه شتون نلري ،مګر کیدای شي آخرې پایلې به د تیر کال له
لوړې کچې څخه هم زیات وي .د ملګرو ملتونو په وینا ،تر  2013په  2014کې د هلمند ډیره
284
ځمکه په کوکنارو باندې کرل شوې ،چې د افغانستان د تریاکو تر ټولو لوی تولیدونکی دی.

283

په افغانستان کې د مخدره توکو استعمال
د  UNODCد  2014اپریل د مخدره توکو مطالعې ښودلي چې له هیروینو او نورو مخدره
توکو څخه کار اخیستنه د افغانستان پر ټولنې باندې ډیرې ناوړې پایلې لري .له مخدره توکو
څخه کار اخیستنه د کورنې تاوتریخوالي سبب ګرځي ،په ښوونځي کې د کوچنیانو د پرمختګ
285
مخه نیسي ،او د افغانستان په ډیریو ټولنو کې یوه ستونزه ده.
له  2005څخه تر  2009پورې ،د هیروینو او نورو مخدره توکو کار اخیستنه دوه برابره شوې.
ټول هغه کسان چې له هیروینو څخه کار اخلي شمیره یې نږدې  120,000ته رسیږي او دا له
 2005څخه  %140زیاتوالی ښيي .نږدې  %8له  15تر  64کلونو پورې له مخدره توکو څخه کار
اخلي ،او دا دنړی په منځنی کچه دوه برابره ده 286.د مخدره توکو کاروونکو سره مرکه:
287
• نږدې  %80نارینه و
•  %56ویلي چې هغوی مکتب ته نه ځي %19 ،په متوسطه ښوونځي کې دي،
288
او  %2پوهنتون ته ځي
•  %40له  10تر  24کلونو عمر %42 ،له  25تر  39کلونو عمر ،او  %15له  40تر  54کلونو
289
عمر دردلو
290
•  %64ویلي چې هغوی په تیر کال کې بې کاره و
د والي په مشری د له منځه وړلو پروګرام
 INLد والي په مشری د له منځه وړلو پروګرام تمویلوي د  INLپه وینا ،د مخدره توکو پر
وړاندې د مبارزې وزارت ( ،)MCNله  UNODCسره په ملګرتیا کې ،د کوکنارو د کرنې د
تاییدی مسولیت لري 291.د له منځه وړلو پروګرام د کال په بیالبیلو وختونو کې ترسره کیږي او
د والیت د هوا حالت پورې اړه لري .زیاتیدونکي پایلې د  MCNلخوا تعقیبیږي ،او د لویدو او
لوړیدو پر اساس د  UNODCلخوا تاییدي ته اړتیا لري .په سویلي والیتونو کې د له منځه وړلو
292
یوه ډیره برخه په دویم ربع کې پیلیږي او د مالي کال د دریم ربع په لمړیو اونیو کې بشپړیږي.
293
د  INLپه وینا ،د  2014لپاره د افغانستان حکومت د له منځه وړلو نښه  22,500هکتاره ده.
په هلمند کې د له منځه وړلو پروګرام د  2014د مارچ په پیل کې پیل شو او د  2014د جون
تر پایه یې دوام درلود .تایید شوي له منځه وړل ،چې په  12والیتونو کې ترسره شوي ،د 2014
د جوالی تر  2پورې 2,796 ،هکتارو ته رسیدلي ،او دا د  2013په پرتله چې په ټول کال کې
 7,348هکتاره و 294.د افغانستان حکومت د له منځه وړلو په پروګرام کې کموالی په ځینو والیتونو
کې د له منځه وړلو په فصل کې د ټولټاکنو ترسره کیدلو له کبله ګڼي .هغه امنیتي ځواکونه چې
د ټولټاکنو لپاره ګمارل شوي و د له منځه وړلو عملیاتونو لپاره یې شتون ندرلود .د وزارتونو تر
منځ همغږي ترڅو د له منځ وړلو پروګرام هڅې تنظیم کړي هم د ټولټاکنو له کبله له خنډ سره
مخامخ شوي او تایید شوی پالن د فصل تر پایه وړاندې شوی نه و ،چې د پروګرام اغیزمنتیا یې
محدوده کړې INL .ویلي چې د والي په مشری د له منځه وړلو پروګرام لپاره په ملي او والیتي
295
کچه سیاسي ارادې ته اړتیا ده ترڅو دا پروګرام اغیزمن وي.
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 INLسیګار ته ویلي چې د والي په مشری د له منځه وړلو پروګرام کله چې د اوږد مهال
لپاره د څو اړخونو طریقې او هر اړخیزو هڅو سره یوځای شي ډیر اغیز لري ترڅو د ښه
حکومتوالی او دوامدارې اقتصادي ودې مالتړ وکړي 296.د والي په مشری د له منځه وړلو
پروګرام ټوله پایله د کال په پای کې کیدای شي تر تیر کال ډیره کمه وي .د  MCNد مې
د پای د له منځه وړلو پروګرام په وینا ،په هغو والیتونو کې چې کوکنار له وړاندې کرل شوي
(فراه ،هرات ،کابل ،او نیمروز) هلته به عملیاتونه ترسره نشي او په یو شمیر والیتونو کې
پشمول د هلمند او کندهار پروګرام پای ته رسیدلی ،چې د کوکنارو د کرنې تر ټولو
297
لوی والیتونه دي.

کولمبو پالن :په آسیا او پاسفیک کې د
اقتصادي همکاری او ټولنیزې پراختیا لپاره د
کولمبو پالن د سیمې د هیوادونو د ال نورې
اقتصادي او ټولنیزې پراختیا لپاره د سیمې
د حکومتونو ترمنځ د یوه سازمان په توګه
ټاکل شوی .دا سازمان په  1950کې د
سریالنکا په کولمبو کې په یوه جوړ شوي
کنفرانس کې په پام کې نیول شوی چې
د موسیسنو اوه غړي هیوادونه يې درلودل
او  26غړو هیوادونو ته زیات شوی دی.
 INLد کولمبو پالن په آسیا کې د اعتیاد
د متخصصینو د تاییدی او روزنې مرکز مالتړ
کوي ،دا د معالجې د متخصصینو د روزنې
یوه اداره ده ترڅو په آسیا او افریقا کې د
اعتیاد متخصصینو لپاره د یوې تایید شوي
تخصصي پروسې جوړولو لپاره له حکومتونو
سره مرسته وکړي.

سرچینې :د کولمبو پالن د داراالنشا ویب پاڼه ،تاریخ،
http://www.colombo-plan.org؛  ،INLد نړیوال مخدره توکو
کنترول ستراتیژي راپور 1 :ټوک د مخدره توکو او کیمیاوي توکو
کنترول  ،3/2013مخ .20

د ښه فعالیت نوښت ()GPI
 INLد  MCNد هڅو مالتړ هم کوي ترڅو د ښه فعالیت نوښت له الرې له کوکنارو خالص
والیتونو ته ورسیږي او دا حالت وساتي .د  INLپه وینا ،د دې پروګرام د شرطونو پر اساس،
یو والیت په هر کال کې د  1میلیونو امریکايي ډالرو په ارزښت د  GPIد پراختیايي پروژو
مستحق دی ترڅو له کوکنارو خالص دریځ السته راوړي INL .سیګار ته ویلي چې د GPI
پروګرام په راتلونکي کال کې د مخدره توکو پر وړاندې فعالیت دوام هڅوي 298.دا پروګرام د
والیت مشري او وګړو ته دا هم ښيي چې د کوکنارو د کرنې مخه نیول حقیقي ګټې هم لري،
299
او دا په والیت ،ولسوالی او ټولنه کې د حکومت ځواک بیرته ټینګوي.
په  2007کې د  GPIد پروګرام له پیل څخه 215 ،پراختیايي پروژې یا بشپړې شوي یا
د افغانستان په ټولو  34والیتونو کې تر کار الندې دي؛ پدغو پروژو کې د ښوونځیو جوړول،
د سړکونو او پلونو پروژې ،د اوبو لګولو جوړښتونه ،د فارم ماشینونو پروژې ،او د روغتون
او کلنیکونو ساختماني کارونه شامل دي INL .په اوس وخت کې له  MCNسره ګډ کار
کوي ترڅو د  GPIپروګرام بیرته ډیزاین کړي ترڅو د مخدره توکو پر وړاندې ډیر ګامونه
وهڅوي او په کلیو کې د بدیل معیشت لپاره زیات مالتړ برابر کړي 300.بدیل معیشت لکه
د کندهار د خواړو ساحه د دې راپور د اقتصادي او ټولنیزې پراختیا برخه کې په  172پاڼه
کې ورباندې خبري شوي.
د  2014د مې تر  ،31د  GPIټولې  215پروژې چې ارزښت یې  106.6میلیونه امریکايي
ډالر دي ،تایید شوي دي .لدغو څخه 115 ،بشپړې شوې 96 ،روانې دي ،او څلور بشپړیدو ته
نږدې دي 301.د دریمې ډلې د پلټنې د سپارښتنو پر اساس GPI ،خپلو هغو کارونو ته بدلون
ورکړ چې د پیسو بدلولو له یوه نرخ څخه یې کار اخیست او پرته لدې چې د افغانستان
بانک د پیسو بدلولو له ورځنې رسمي ویب پاڼې څخه کار واخلي 1 ،امریکايي ډالر یې په
 50افغانیو بدل کړی .ځکه نو د تیر ربع په راپور کې د  GPIد ټولو پروژو ارزښت د دې راپور
302
له ارزښتونو سره په مستقیمه توګه پرتله کیدالی نشي.
د غوښتنې کموالی
پدې ربع کې INL ،له  ،MOPH ،MCNد کولمبو پالن ،او هغه افغاني  NGOچې د معالجه
پروګرامونه پرمخ وړي ،د ملګرو په غونډه کې د ژمنې یو مکتوب السلیک کړ .السلیک
شوي سند دا ګوري چې د  INLلخوا د معالجې مالتړ شوي مرکزونه د  MOPHصالحیت ته
وسپاري 303.پداسي حال کې چې د افغانانو تر صالحیت الندې د معالجې د  13پروګرامونو
سپارلو ته دوام ورکوي ،پدې ربع کې INL ،د کلینکونو د روزنې کارکوونکو ،د معالجې
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خدمتونو ،او د ناروغانو د لیدنې او په کلیو کې د غوښتنې د کمولو پروګرام لپاره مالتړ
برابروي INL .د  76معالجې پروګرامونو مالتړ کوي.
د سپارلو په پروګرام کې د کارکوونکو د وړتیا زیاتول او په دوامداره توګه د MCN
او  MOPHترمنځ د همکاری هڅوونه شامله ده INL .ویلي چې غواړي ترڅو د معالجې
د مرکزونو ترمنځ په ټول هیواد کې نظم راوړي او مرسته وکړي ترڅو د معالجې اوسني
متخصصین د افغانستان د حکومت ملکي خدماتو سره یوځای کړي .د دې پالن پر اساس،
د معالجې پروګرام به د افغانستان حکومت ته سپارل کیږي او په راتلونکو کلونو کې به د
304
 INLمالتړ ورو کمیږي.
د مخدره توکو په وړاندي مبارزې له ټولنو سره کار
 INLد مخدره توکو په وړاندې مبارزې له ټولنو سره کار ( )CNCEپروګرام هم تمویلوي،
چې دا پروګرام په نښه شویو والیتونو کې د افغانستان له حکومت سره د تولید ،قاچاق،
په افغانستان کې د مخدره توکو څخه کار اخیستنې مبارزې کې د اړیکو او عامه آګاهی
پروګرامونو له الرو مرسته کوي ،CNCE .د سیارا میډیا کمونیکیشن له الرې پلي کیږي،
چې د اپیوم کښت کیدونکي ساحو کې د ملي او ځایی عامه پوهاوي او میډیا کمپاینونو له
الرې بزګران هدف ګرځوي .د مشخصو لیدونکو د تحلیلي راپورونو ،پشمول د اساسي راپور
له الرې سایره د رسنیو د کمپاین اغیز نظارت کوي ترڅو په والیتونو کې د مخدره توکو او
305
کرنې هڅوونکي ،او د مخدره توکو په اړه د عامو خلکو نظر وپیژني.
سیاره له یوه قراردادي سره په ملګرتیا کې د جغرافیايي معلوماتو سیستم نقشه کول هم پر
مخ وړي او په ټولو والیتونو کې  42ناظرین لري ،چې د کرنې د اندازو پر اساس دغو والیتونو
ته درجه ورکول کیږي .ناظرین معلومات راټولوي او د مخدره توکو پر وړاندې د کمپاینونو
پیغامونو په اړه نظرونه اندازه کوي .سیاره په هره میاشت کې د رسنیو نظارت هم ترسره
کوي ،او دا ارزونه کوي چې د افغانستان د رسنیو په اوسني چاپیریال کې د مخدره توکو پر
وړاندې د رسنیو تولیدونه کوم ځای لري ،او په رسنیو کې د مخدره توکو پر وړاندې د اړوندو
موادو ارزونه هم ترسره کوي .د  INLپه وینا ،سیاره او د  CNCEپروګرام په ټول هیواد کې
کار کوي؛ او په ځینو ساحو کې چیرته چې پروګرام کار کوي ،کرنه کمه شوې INL 306.ویلي چې
307
د ظرفیت د ودې د هڅو له کبله به په پای کې د  CNCEپروګرام  MCNته وسپارل شي.
د آغاخان بنسټ مرسته
د  2010له سپتمبر څخه د  2014تر مې پورې INL ،د حکومتولی سیمه ایزو بنسټونو ته مرسته
برابره کړې ترڅو د  6میلیونو امریکايی ډالرو په لګښت د آغاخان د بنسټ ( )AKFمرستې
د دوو برخو پروګرام الندې د افغانستان په مرکز او شمال کې شپږ والیتونه د کوکنارو له
کرنې څخه قانوني معیشت خوا ته وهڅوي .د  INLپه وینا ،لدې پروژې څخه  32,100برخه
اخیستونکو پشمول د  8,776میرمنو ،د کرنیز مدیریت لپاره د روزنې د ورکشاپونو ،سازماني
ظرفیت ،ښې حکومتولی ،بودیجې جوړولو ،او برخې اخیستنې پالن جوړولو له الرې ،ګټه
اخیستې .دا پروژه د ولسوالیو او والیتونو چارواکو ته دا توان هم ورکوي ترڅو په ټولنه کې
د سپما له ډلو او د ټولنې له نورو ډلو سره اړیکه ونیسي INL .سیګار ته ویلي چې په اوس
وخت کې د آغاخان له بنسټ سره یوه نوې مرسته نهايي کوي چې د دریمې برخې په
فعالیتونو کې به د سیمه ایزې حکومتولی پر کارونو زیات شي ،او په ټول افغانستان کې به
308
 16والیتونو ته پشمول د کوکنارو تر کرنې الندې سویلي والیتونو ته وغزول شي.
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په ټولنه کې د سپما ډلې :په کلیو
کې تر ټولو بې وزلو غړو ،او په ځانګړې
توګه د هغو ساحو لپاره چې د مالي
بنسټونو له الرې د کریدیت میکانیزمونه
نلري ،لپاره د کریدیت او سپما لپاره
دوامداره الس رسی برابروي .برخه
اخیستونکې هڅول کیږي ترڅو پخپله د
سپما ډلې غوره کړي او مشري وکړي
چې پخپله رضا په هره میاشت کې د پور
وجهي صندق کې برخه اخلي .د ډلې
غړي کوالی شي د پور وجهي صندق ته
الس رسی ولري ترڅو وکوالی شي په
عامه موادو ،کارونو ،یا بیړنیو اړتیاو کې
پانګونه وکړي .په هر کال کې ،ټولو غړو ته
ټولې سپمول شوي پیسې تادیه کیږي او
هر غړی کوالی شي ترڅو دا پیسې بیرته
په سپما کې واچوي .په لنډ مهال کې،
ډلې پریکړه کوالی شي ترڅو انفرادي غړو
ته واړه پورونه ورکړي او د ټکټانه له الرې
بیرته کریدیت السته راوړي.

سرچینه :د سیګار د معلوماتو غوښتنې په اړه د امریکا بهرنیو چارو
وزارت او  INLځواب.7/11/2014 ،

امنیت

د سیمه ایزې همکاری لپاره د جنوبې
آسیا ټولڼه ( :)SAARCد غړو هیوادونو
ترمنځ اقتصادي او سیاسي همکاری
هڅوي .د موسیسنو منشور د 1985
په دسمبر کې د بنګله دیش ،بهتان،
هندوستان ،مالدیو ،نیپال ،پاکستان،
او سریالنکا لخوا السلیک شوی.
افغانستان په  2007کې یو ځای شو.
د استانبول پروسه :په  2011کې پیل
شوې ،دا پروسه د افغانستان او ګاونډیو
ترمنځ خبرو ته الر پرانیزې ترڅو سیاسي،
اقتصادي او امنیتي همکاری زیاته کړې.
له  20څخه زیات هیوادونه او سازمانونه
له امریکا سره د تروریزم او مخدره توکو
پر وړاندې مبارزې ،بې وزلی او سخت
دریځی مسلو لپاره مالتړ برابروي.
د پاری تړون :د یو شمیر هیوادونو
او نړیوالو سازمانونو ملګرتیا ترڅو له
افغانستان څخه د غیرقانوني تاریاکو
قاچاق مخه ونیسي .دا تړون د پاریس
په ښار کې په  2003کې د مرکزي آسیا
د مخدره توکو د الرو په اړه د یو شمیر
هیوادونو د وزیرانو په غونډه کې منځ
ته راغلی .د دې تړون موخه دا ده ترڅو
د کوکنارو کرنه ،او د هیروینو او تریاکو
تولید او نړیوال کار اخیستنه کمه کړې،
او د تریاکو د غیرقانونی قاچاق مخه
نیولو او مبارزې لپاره د یوه نړیوال ایتالف
تاسیس غواړي.

سرچینې :د  SAARCویب پاڼه“ :د  SAARCپه اړه ،منشور”
 http://www.saarc-sec.org/الس رسی7/16/2014 ،؛ د سویلي
او مرکزي آسیا بیورو ،د امریکا بهرنیو چارو وزارت ،حقیقت پاڼه،
د استانبول له پروسې څخه د امریکا مالتړ4/29/2013 ،؛ د پاریس
تړون ،ویب پاڼه ،دا څه دي؟ ،https://www.paris-pact.net
الس رسی.7/16/2014 ،

د افغانستان د مخدره توکو په وړاندي د مبارزې وزارت
ظرفیت لوړولو پروګرام
 MCNاو  INLد  MCNد  2014د فبروری په  18د ظرفیت لوړولو او مشورې مالتړې
پوهې موافقه السلیک کړه .نوموړی پروګرام ،کوم چې د  18میاشتو لپاره نوی کړی شوی و،
د  24ځایی او ملي مشاورینو لپاره فنډ ورکول چمتو کوي او د  MCNظرفیت جوړولو کې
مرسته کوي INL .د پروګرام د اغیزمنتیا تعقیبولو لپاره د فعالیت د اندازه کولو یو پالن
تطبیق کړی دی 309.د  INLپه وینا ،دا پروګرام نه یووازې له ملګرو سره مرسته کوي ترڅو
د مشورې د مالتړ پروګرام د بریا نظارت وکړي ،مګر د  MCNد بشري قوا د کارکوونکو د
کارونو د ارزونې ښه والي سره هم مرسته کوي .پردې برسیره ،پدې ربع کې  INLد MCN
د والیتي دفترونو لپاره د معلوماتي ټیکنالوجی همغږي کړې او نصبول یې بشپړ کړي.
 INLد امنیت د دوو نویو برجونو نصبولو او د مخابرې تجهیزاتو او اوسپنې ډیټیکټرز یا
موندونکو سره یې د  MCNامنیت ښه کړی 310.پدې ربع کې MCN ،د یوه کنفرانس کوربه
توب وکړ ،ترڅو د مخدره توکو پر وړاندې یوه نوي متحده سیمه ایزه او نړیواله پالیسي پیل
311
کړي ،پدې کنفرانس کې د سیمې یو شمیر سفیرانو پشمول د روسیې سفیر برخه اخیستې وه.
دا پالیسی د اوسنیو میکانیزمونو او پروسو لکه د سیمه ایزې همکاری لپاره د سویلي آسیا
ټولنه ( ،)SAARCد استانبول پروسې ،او پاریس تړون له الرې د کار کولو لپاره پالیسی
وړاندي کوي ،ترڅو سیمه ایزه او نړیواله همکاری السته راوړي INL .سیګار ته ویلي چې
د افغانستان حکومت لدې کنفرانس څخه ګټه اخیستې ترڅو له خپلو سیمه ایزو ملګرو سره
312
دا نوې پالیسی پیل کړي.
د تاریاکو ضد عملیاتو باندې د ایتالف وتلو اغیز
د  DODپه وینا ،د اییتالف ځواکونو وتلو  CNPAاو نور افغان د تاریاکو ضد ادارې زیان منې
کړي دي .لکه څرنګه چې پدې شکل  3.27کې ښودل شوي ،له  2012څخه د عملیاتونو شمیره
313
کمه شوې .د مخدره توکو د متحدو بانکې معلوماتو په وینا:
• د مخدره توکو پر وړاندې عملیاتونه  %17کم شوي ( 624په  2011مالي کال کې د آیساف
د ډیرو عملیاتونو په وخت کې تر  518په  2013مالي کال کې)
• د هیروین یا پوډرو ضبط  %77کم شوی ( 10,982کلوګرام په  2011مالي کال کې
 2,489کلوګرام ته په  2013مالي کال کې)
• د اپیوم ضبط  %57کم شوی ( 98,327کلوګرام په  2011مالي کال کې  41,350کلوګرام
ته په  2013مالي کال کې)

د اغیز ډیره کچه یې هلمند او کندهار کې وه د اییتالف څپې او بعدي وتلو تمرکز.
د مخدره توکو پر وړاندې د مبارزې ارزول شوي قطعې لکه د استخباراتو او تحقیق قطعه،
د حساس تحقیقونو قطعه ( ،)SIUد تخنیکي تحقیق قطعه ،او د ملي مخنیوی قطعه ()NIU
د ځواکونو له کمیدلو څخه او تر ډیري کچې د ایساف لخوا د برابر شوي توانمندی ته د الس
رسی له السه ورکولو څخه ستونزمن شوي دي 314.دغه ارزول شوي قطعې په افغانستان کې
د امریکا د مخدره توکو د هڅو لپاره مهم دي 315.د  INLپه وینا ،د امریکا د مخدره توکو
د قانون پلې کولو کارکوونکي کیدای شي د آیساف د وړتیا پشمول د آیساف د ځانګړو
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شکل 3.27
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ټﻮﻟټﺎﻝ2,769 :
ﯾﺎﺩﻭﻧﻪ :ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎﻝ.
ﺳﺮﭼﻴﻨﻪ ،DOD :ﺩ ﺳﻴګﺎﺭ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﻏﻮښﺘﻨﯥ ﺗﻪ ځﻮﺍﺏ.7/9/2014 ،

عملیاتونو د ځواکونو ( )SOFد کموالي له کبله ،ونشي کوالی ترڅو د ځینو مشخصو ساحو
316
په عملیاتونو کې برخه وانخلي.
د مخدره توکو پر وړاندې په ماموریتونو کې ټولیزه کموالی کیدای شي د ایساف او افغان
ځواکونو د مخدره توکو د عملیاتونو د ترسره کولو د کموالي له پایلې څخه وي .د امریکا
دفاع وزارت په وینا ،د افغانستان د اوسنیو ډیرو ضبطونو برخه د استوګن ځایونو مرکزونو ته
نږدې یا د ترانسپورتي دهلیزونو ،لکه د تالشی د ساحو یا د سرحدونو د دروازو د دوامدارو
عملیاتونو له کبله ده.
د مخدره توکو البرتوارونه ،خوندي کولو ساحې ،او د قاچاق کولو لوی شبکې په کلیوالي
ساحو کې متمرکز شوي چې د ایساف وتلو او په یادو سیمو کې د امنیت کمښت له امله افغان
ځواکونو ته په ډیروالي سره محدودیږي .د مخدره توکو د ضبطولو پر کموالي برسیره،
د امریکا دفاع وزارت سیګار ته ویلي چې د افغانستان د مخدره توکو پر وړاندې قطعو په تیر
کال کې زیاته وړتیا ښودلې ده ترڅو د ایتالف له مرستې پرته په بریالیتوب سره د مخدره
317
توکو پیچلي تحقیقونه او عملیاتونه ترسره کړي.
د مخنیوی عملیاتونه
د امریکا دفاع وزارت راپور ورکړی چې د  2014د اپریل له  1څخه د  2014د جون تر  30پورې،
د دې مالي کال په دریم ربع کې د افغانستان د امنیت او قانون پلې کولو ځواکونو د مخدره
توکو د مخنیوی  57عملیاتونه ترسره کړي چې په پایله کې یې  88انفرادي کسان توقیف شوي.
تر دې نیټې ،پدې مالي کال کې  375انفرادي کسان توقیف شوي (په لمړي ربع کې  168توقیف
شوي او په دویم ربع کې  119کسان توقیف شوي) 318.پدغو عملیاتونو کې منظمې ګزمې،
محاصرې او د تالشی عملیاتونه ،د وسایطو مخنیوي ،او د توقیف عملیاتونه شامل و .پدغه موده
319
کې د افغانانو عملیاتونو پایله د الندې غیر قانوني مخدره توکو ضبطول هم و:
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امنیت

منادي کمیکل :هغه ماده چې ممکن
د تاریاکو مخدره توکو او سایکوټراپیک مادو
تولید ،رامنځته کولو او/یا چمتو کولو لپاره
وکارول شي.

سرچینه“ ،UNODC :د منادي او کیمیکلز څو ژبې قاموس،2009 ”،
مخ .viii

•
•
•
•

 6,464 kgتریاک
 931 kgهیروئین
 11 kgچرس/مریجوانه
 34 kgکیمیاوي توکي

د امریکا دفاع وزارت په وینا ،د مخنیوی ډیری فعالیتونه د افغانستان په سویل او سویل
لویدیځ کې ترسره شوي ،چیرته چې د کوکنارو ډیری برخه کرل کیږي او له هیواد څخه بهر ته
قاچاق کیږي .لکه څرنګه چې د راپور ورکولو پدې وخت کې آیساف د خپلو ځواکونو وتلو ته
دوام ورکړ ،د امریکا د مخنیوی ډیری فعالیتونه د افغانستان له ځواکونو سره په ملګرتیا کې
ترسره شوي .د امریکا ځواکونو پخپله شپږ عملیاتونه ترسره کړي چې پایله یې د یوه انفرادي
کس توقیف او د  96کیلوګرامو تریاکو او  0.5کیلو ګرامو هیروینو ضبطول و .د څو ادارو برخې،
پشمول د څو ادارو د ګډ کاري ځواک اړیکي ( )CJITF-Nاو د څو ادارو عملیاتونو د همغږی
مرکز ( ،)IOCCد افغانستان او ایساف د مخنیوی د هڅو مالتړ ته یې دوام ورکړی .دواړو
 CJITF-Nاو  IOCCله اردو او قانون پلې کولو سرچینو څخه خپل معلومات سره یوځای کړي
ترڅو د مفسدو او مخدره توکو یاغي عناصرو په وړاندي عملیاتونه ترسره شي .ټول عملیات
په سیمه کې د امریکایی او ایتالفي پوځي قومندانانو سره په هغمږۍ او د هغوی د سالمشورو
320
په پام کې ترسره شوې دي.
د مخدره توکو پر وړاندې د پولیسو ځانګړې قطعې
پدې ربع کې INL ،روزونکي او سالکاران برابر کړي ترڅو د ځانګړو قطعو وړتیا او خپلواکی
ته پراختیا ورکړي او د  SIU/NIUد تاسیساتو لپاره یې یو شمیر بیالبیل مالتړونه برابر کړي.
 INLپالنونه هم جوړ کړي ترڅو په هرات کې د قانون پلې کولو له سیمه ایز مرکز څخه د
امریکا حکومت مالتړ کم کړي .د  INLپه وینا ،د  2014په لمړي ربع کې  SIUد قانون پلې
321
کولو په  14عملیاتونو کې برخه اخیستې او د مخدره توکو په اړوند یې  25کسان نیولي دي.
د مخنیوی پایلې
له  2008څخه ،د افغانستان او ایتالف لخوا د ټولو  2,769عملیاتونو پایله ،د  2,865توقیفونو
322
او د دغو الندې غیر قانوني مخدره توکو ضبطول وو:
•  746,040 kgچرس
•  378,231 kgتریاک
•  48,105کیلوګرامه مورفین
•  28,289 kgهیروئین
•  445,205 kgمنادي کیمیکلز

په هرصورت ،لکه څرنګه چې پدې جدول  3.28کې ښودل شوي ،له  2012راهیسې
ضبطونې کمې شوي دي.
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امنیت

شکل 3.28

ﺩ ﻣﺨﺪﺭﻩ ﺗﻮﮐﻮ ﺿﺒﻂ2014–2008 ،
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هوايي مالتړ
د راپورو ورکولو پدغه وخت کې ،د امریکا بهرنیو چارو وزارت الوتکو د الوتنې  200.5ساعتونه
برابر کړي 135 ،عملیاتونه ترسره کړي 1,105 ،مسافرین یې انتقال کړي ،او  36,812پونډه
کارګو یې ترانسپورت کړې 323.د  INLپه وینا ،د  DEAلپاره د مخدره توکو پر وړاندې په
مالتړ کې د استخباراتو  18.7ساعتونه ،کشف ،د کشف ماموریتونه 31.5 ،ساعتونه د مخنیوی
هڅو مالتړ الوتنې ،او  69ساعتونه الوتنې د افغانستان د  NIUاو مسافرینو د انتقالولو
پروازونه شامل دي.
 INLدا هم ویلي چې  DEAپه مالتړ کې د روزنې  16.5ساعتونه الوتنې هم شامل دي.
د سفارت د نه الوتنې ورځو له کبله چې په افغانستان کې ټولټاکنې وي د  DEAد الوتنو
ساعتونه پدغه ربع کې کم و INL 324.د کندهار په هوايي ډګر کې الوتکې لري چې
325
هلکیوپترونه یې د افغانستان په سویل کې د  DEAماموریتونو مالتړ کوي.
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حکومتداري
د  2014کال د جون تر  ،30متحده ایاالتو په افغانستان کې د حکومتداري او اقتصادي ودې
د مالتړ په موخه  30.6میلیارد ډالر چمتو کړیدي .لدې بسپنو ډیری یې ،له  17.5ملیارد ډالرو
څخه ډیر ،د اقتصادي مالتړ فنډ ( )ESFته مختص شوي و چې د بهرنیو چارو وزارت او
326
د نړیوالې پراختیا لپاره د امریکا ادارې ( )USAIDلخوا اداره کیږي.

کلیدي پيښې
په جون  ،14افغانستان د عبدالله عبدالله (چا چې په لومړي پړاو کې  %45رایی خپلې کړې
وې) او اشرف غني (چا چې  %31.6رایی السته راوړې وې) ترمنځ د ټاکنو دوهم پړاو په
الره واچو 327.د لومړي پړاو برعکس ،په کوم کې چې د ولسمشرۍ مخکښ نوماندانو په
پراخه کچه پایلې ومنلې ،په دوهم پړاو کې د عبدالله د کمپاین ډلې د کارول شویو رایو
328
تخمین شوی حد رد کړ او د افغان ټاکنو کمیسون غړي یې پر پراخه درغلۍ تورن کړل.
د افغانستان او پاکستان لپاره ځانګړي استازي ،سفیر جیمز ډوبینز یادونه کړې وه چې
“د ټاکنو شخړه دا مهال جدي ده او کولی شي په هیواد کې د تجزیې (ویش) ریښتونی
329
خطر رامنځته کړي”.
د جوالی په  ،12د بهرنیو چارو وزیر جان کیري دواړه نوماندانو عبدالله او غني سره په
ګډه د شخړې پای ته رسولو په تکل د یو تړون اعالن وکړ .پدې پریکړو کې شامل دي:
•د اعالم په  24ساعتونو کې باید د ټولو اچول شویو رایو چې په دوهم پړاو کې
کارول شوي تفتیش پیل شي؛
•د امنیت نړیوال مرستندویه ځواک (ایساف) به له والیاتو څخه کابل ته د رای
بکسونو راوړو مسؤل وي؛
•بکسونه باید د ایساف او افغان ملي امنیتي ځواکونو ( )ANSFلخوا خوندي شي؛
•د تفتیش پروسه باید په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ماموریت (یوناما) څخه پروپوزل
سره په مطابقت او د دواړه ولسمشریزو کمپاینونو غړیو په شتون کې په نړیواله کچه
وڅارل شي؛ او
•دواړه نوماندان موافق ول چې پایلې به مني او په پای کې به یې د “ملي وحدت
330
حکومت” جوړوي.
دواړه عبدالله او غني وویل چې دوی د ملي وحدت حکومت جوړولو لپاره پر یوه
کاري چوکاټ موافق دي 331.په راتلونکې ورځ یې ،که څه هم د دواړه کمپاین غړیو یې
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د بهرنیو چارو وزیر کیری د افغان ولسمشرۍ
نوماندانو غني ،په مرکز کې او ښیې اړخ ته
عبدالله سره په کابل کې د  2014جوالی په
 12السونه پورته کړي ،وروسته له دې چې د
النجمن ټاکنو پایلې حلولو لپاره یو پالن باندې
تړون وشو( .د بهرنیو چارو وزارت تصویر)

حکومتداري

جدول 3.19

د جون  14د ولسمشرۍ دوهم
پړاو ټاکنو لومړنۍ پایلې
د رایو شمیر

سلنه

اشرف غني

4,485,888

56.44

د نوماند نوم
عبدالله عبدالله

3,461,639

43.56

ټولې رایې

7,947,527

سرچینه :د ټاکنو خپلواک کمیسون“ ،د ولسمشرۍ دوهم پړاو
لومړنۍ پایلې.7/7/2014 ”،

لدې بیل تفسیرونه درلودل :د عبدالله ویاند وویل چې یو “مشارکتي حکومت” به وي چې
د ولسمشر فرمان له مخې به د اجرایوي لومړي وزیر پوست ولري ،پداسې حال کې چې د
غني ویاند وویل چې بایلونکی نوماند کولی شي په نوي حکومت کې د “یوې قانوني الرې”
برخه واخلي مګر پر وضاحت به یې وروسته د ګټونکي نوماند د اعالنیدو څخه مزاکرات
کیږي 332.د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره د عبدالله لومړي نوماند معاون وویل چې دواړه ډلې
پدې موافق دي چې ایتالفي حکومت رامنځته او بایلونکی نوماند به د دوه کلونو لپاره
د اجرایوي رییس په توګه دنده سرته رسوي او دوه کاله وروسته په اساسي قانون کې
د تعدیالتو په پایله کې به دغه پوست پر لومړي وزیر بدلیږي .په هرصورت ،د غني دوهم
معاون په ځواب کې وویل چې “دا لید چې ګټونکی باید ولسمشر او یا بایلونکی اجرایوي
333
رییس شي یو غلط او بې ځایه لید” دی.
د نوي ولسمشر د لوړې مراسم د اګست پر  2014 ،2مهالویش شوي و ،مګر د دوهم پړاو
334
د رایو جامع تفتیش له امله ،یوناما غوښتنه وکړه چې د لوړې مراسم دې وځنډول شي.
د لومړنیو پایلو لنډیز په کې جدول  3.19ښودل شوی.
پدې ربع کې USAID ،هم وویل چې د ټوکیو څواړخیز حساب ورکوونې کاري چوکاټ
335
( )TMAFمنځني “کلک تحویل کیدونکي” اهدافو د افغان ودې لپاره نوې بیاکتنه به نه وي.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي په وینا TMAF ،افغانستان ته د ملکي پراختیا د مرستې منل
شوې وسیلې په توګه خدمت کوي 336.متحده ایاالت او نړیوال ملګري یې د  TMAFراتلونکي
پلي کیدو لپاره د اهدافو نوې لړۍ رامنځته کولو په حال کې دي چې په اړه به یې له ټاکنو
وروسته نوي حکومت سره خبرې وشي .د  USAIDپه وینا ،د دې نوي اهدافو نهایی کولو
پروسه به احتماال د افغانستان په اړه نړیوال کنفرانس کې دوام وکړي چې په ازمایښتي توګه
337
د نومبر لپاره په لندن او پیلي  2015کې پالن شوی.

ټاکني
افغانستان د ولسمشرۍ لومړي پړاو ټاکنې د اپریل په  5ترسره کړې .هیڅ یو نوماند و نشو
338
کولی چې اکثریت رایی خپلې کړي ،چې د دوهم پړاو ټاکنو ته یې الره هواره کړه.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون په وینا ( ،)IECد اپریل په  5د ټاکنو لپاره پالن شوي  6,423رایی
مرکزونو څخه 6,124 ،مرکزونه یې د ټاکنو په ورځ پرانیستي و 339.د ملګرو ملتونو منشي
راپور ورکړی چې افغان وګړو او رسنیو د طالبانو لخوا د ګواښونو شتون سره د لومړي پړاو په
خوندي کولو کې د ملي امنیتي ځواکونو کړنې ته مثبت غبرګون ښودلی .نړیوالو ملګرو هم
340
اردو او پولیس وستایل.
افغانستان د ټاکنو دوهم پړاو د جون په  14ترسره کړ .د ټاکنو په ورځ ،د  IECرییس
یوسف نورستاني اعالن وکړ چې شاوخوا اوه ملیون افغانانو په دوهم پړاو کې رایی ورکړې،
چې د لومړي پړاو  6.6ملیون معتبر رایو څخه ډیر دي 341.د جون  14دوهم پړاو ټاکنو لپاره
 6,365ټاکنیز مرکزونه پالن شوي و چې د ټاکنو په ورځ یې  6,223خالص ول 342.د ملي
دیموکراتیک انسټیټیوټ ( )NDIیو غیر دولتي نهاد په وینا ،چې  USAIDلخوا فنډ ورکړل
شوی چې د افغان ټاکنو پروسه مالتړ کړي ،افغانان په لویه کچه راووتل چې د هیواد لومړي
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ځل لپاره دوهم پړاو ولسمشریزو ټاکنو کې برخه واخلي 343.د افغانستان د آزادو او عادالنو
ټاکنو بنسټ ( ،)FEFAد افغانستان د رڼو ټاکنو بنسټ ( ،)TEFAد افغانستان د ځوانانو ملي او
ټولنیز نهاد ( ،)AYNSOد افغانستان د برخه اخیستنې ملي نهاد ( ،)ANPOد نوي لیکې نهاد
( )NLOغړي ،او د څار داخلي ډلې د جون په  14نیټه د رایی ورکوونې ډیری مرکزونو کې
موجود و .په ګډه ،دې څارنیزو ډلو له  18,000څخه ډیر ناظرین خپاره او ټول  34والیتونه یې
پوښلي و او ډیری یې راپور ورکړی چې د دوی ناظرین مرکزونو ته السرسی درلود او د رایی
344
ورکوونې فعالیتونه یې پرته له مخنیوي څارلي.
د جوالی په  ،7د ټاکنو خپلواک کمیسون اعالن وکړ چې لومړنۍ پایلې ښیې اشرف غني
 %56.4او عبدالله عبدالله  %43.6رایی خپلې کړي دي .د ټاکنو خپلواک کمیسون په وینا،
 8.1ملیون رایی کارول شوي — څه باندې یو ملیون له اټکل شوي اوه ملیون څخه ډیرې .دې
345
شمیرې په لومړي پړاو کې منل شوي رایو شمیر څخه شاوخوا  1.5ملیون دیروالی درلود.
د اعالن په تعقیب کې ،د عبدالله لومړي معاون شرح کړ چې پایلې د رایو ورکونکو پروړاندې
“کودتاه” وه او وې ویل چې د عبدالله ډلې حق درلود حکومت جوړ کړي .دا د بلخ
والیت والي لخوا تصریح شوه ،چا چې وویل پایلو د “یوه موازي حکومت جوړولو لپاره”
346
الره هواره کړه.
متحده ایاالتو د ولسمشرۍ دواړه ډلو باندې غږ وکړ چې آرام وسي .ولسمشر اوباما
د جوالی په  7په عبدالله او د جوالی په  8په اشرف غني غږ وکړ چې په پام کې ولري هرډول
تاوتریخوالي ته مخ کول او غیرقانوني اقدامات به له متحده ایاالتو د مالي او امنیتي مرستې
خطر سره مخ کیدل وي 347.د بهرنیو چارو وزیر جان کیري هم په عامه حضور کې په ډاګه کړه
چې “د واک ترالسه کولو هر غیرقانوني عمل به د افغانستان سره د متحده ایاالتو او نړیوالې
ټولنې مالي او امنیتي مالتړ په قیمت وي 348 ”.د بهرنیو چارو وزارت په افغان ټاکنیزو غړو هم
غږ وکړ چې د درغلیو ټولو تورونو ته له اول څخه ترپایه پورې رسیدنه وکړي “که دواړه ډلې
349
موافق وي یا نه”.
د جوالی په  ،11وزیر کیری د کرزي ،غني او عبدالله سره په کابل کې د ټاکنو شخړې په
اړه غږیدو لپاره وکتل 350.د وزیر کیري په وینا“ ،د ټاکنو مشروعیت په توازن پورې تړلی [/او]
351
راتلونکي احتمالي لیږد په توازن پورې”
د جوالی په  ،12وزیر کیري اعالن وکړ چې د دوهم پړاو ټولې رایی به تفتیش کیږي د یوناما
وړاندیز شوي طرزالعمل سره سم او د تفتیش په پایله کې ګټونکی نوماند به د ملي وحدت
حکومت جوړوي 352.د ټاکنو خپلواک کمیسون د تفتیش کتنې اوسنی لیست کې د یوناما بیاکتلو
الندې وړاندیزونه شامل کړی شوي:
•هغه بکسونه چې په څرګند ډول ورته په نښه شوي
•د پایلو پاڼو کې د غلطیو شواهد او په بکس کې د پاڼو سره تړاو
•د پایلو د ورقو کاپي د هغه څه سره پرتله چې د شمیرني مرکزي مرکز کې پروسس شوي
•د رایی ورکوونې مرکز ژورنال او رایی ورکونکو لیست په اړه معلومات
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د عبدالله او غني د کمپاین نمایندګان له بلخ
والیت څخه د رایی بکسونه ګوري مخکې لدې
چې کابل ته د راوړو لپاره د ایساف الوتکه کې
بار کړی شي( .د متحده ایاالتو د پوځ انځور)

حکومتداري

د بهرنیو چارو وزیر کیری د متحده ایاالتو کابل سفارت افغانستان کې د ولسمشرۍ نوماندانو کیڼ
اړخ ته عبدالله عبدالله او ښیې اړخ ته اشرف غني سره ناست دی ،د  2014کال د جوالی .12
(د بهرنیو چارو وزارت تصویر)

پردې برسیره ،رایی بکسونه به د نړیوال او کورني ناظرینو او نمایندګانو لخوا ځانګړې پام
السته راوړي کله چې دوی پایلې راجستر کوي دا چې ،د غوره نړیوال طریقو مطابق د څیړنې
ځانګړي اړتیا سره (د مثال په توګه ،چیرې چې د لومړي او دوهم ځل شمیرنه کې د پام
353
وړ توپیر وي).
354
تفتیش په  17جوالی پیل او  IECاټکل وکړ چې دا تفتیش به درې اونۍ وخت ونیسي.
د درغلۍ تورونه
درغلي د ولسمشرۍ لومړي پړاو ټاکنو په جریان کې یوه اندیښنه وه (کانګریس ته د اپریل
 2014درې میاشتني راپور  125–123مخونه د اضافي معلوماتو لپاره وګورئ) ،مګر دوهم پړاو
له هغې هم ډیر النجمن تثبیت شو .د دوهم پړاو ټاکنو په ماښام کې پیل راهیسې ،د عبدالله
کمپاین غړیو د ټاکنو خپلواک کمیسون د رایی ورکونکو اټکل ردول پیل او وروسته یې د ټاکنو
کمیسون غړي په پراخه درغلیو کې په الس درلودو تورن کړل 355.د ټاکنو کورني ناظرینو هم
د لوړ شمیر برخه اخیستنې  IECراپور تر پوښتنې الندې ونیو .د اروپا آزادې راډیو په وینا،
 FEFAاو  TEFAراپور ورکړی چې د وګړو برخه اخیستنه د لومړي پړاو په نسبت ټیټه وه،
پداسې حال کې چې درغلي ډیره وه .د  TEFAمشر نعیم ایوبزاده د ټاکنو خپلواک کمیسون
د اوه ملیون رایی ورکونکو شمیرې “زیاتې” وبللې ځکه اټکل یې کاوه چې د پنځه او شپږ
ملیون ترمنځ رایی کارول شوي ،او وی ویل چې د ډیری ختیځ والیتونو د رایو شمیر
د هروالیت ټول بالغ نفوس څخه هم ډیر شوی دی .هغه پایله کړه چې “په شمیرو کې
356
ډیروالی د درغلۍ له امله و”.
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د النجې یو مهم اړخ د ټاکنو خپلواک کمیسون د داراالنشا مشر ضیاالحق امرخیل و.
د دوهم ټاکنو په ورځ ،د کابل پولیسو قوماندان هغه مهال امرخیل په خالف کارۍ تورن کړ
چې پولیسو د امرخیل کارمندان د هغوی په موټرو کې د ناکارول شوي رایی پاڼو سره ودرول.
د ټاکنو خپلواک کمیسون د رییس په وینا ،امرخیل د رایو اضافي پاڼې هغه ځاینو ته لیږلې چې
وګړو یې د پاڼو د کمښت له امله اعتراضونه کړي و 357.وروسته ،د عبدالله کمپاین یولړ غږیز
ثبتونه خپاره کړل چې د دوی په ادعا افغان حکومتي چارواکي په شمول د امرخیل د درغلۍ
پاره توطیه کوي .په ثبت کې داسې سند شوي چې امرخیل غږیږي ترڅو د رای پاڼو برابرول
پالن کړي ،یو والي افغان اردو افسر ته مشوره ورکوي چې په درغلۍ کې مداخله ونکړي،
او امرخیل او بل والي غږیږي چې څنګه د هغه اردو افسر سره معامله وکړي چې د ټاکنو
خپلواک کمیسون غړي یې د رایی پاڼو په تور توقیف کړي 358.د عبدالله ډلې یوه بله ویډیو
359
هم خپره کړه چې دوی ادعا کوي په پکتیا والیت کې د رایی ډکول ښیې.
یوه ورځ وروسته له هغې چې لومړی ثبت خپور شو ،امرخیل استعفا ورکړه او بیا له هیواد
څخه ووت .د ټاکنو خپلواک کمیسون د هغه همکارانو مخکینۍ دفاع سره په تضاد کې،
د کمیسون مشر د امرخیل په اړه خپلو اندونه داسې بیان کړل“ ،که چیرې امرخیل په
ټاکنیزو درغلیو کې دخیل نه و نو ولې له هیواد څخه تښتیده 360 ”.امرخیل بیرته افغانستان
ته راوګرځید او د تیښتې تور او د غږیز ثبتونو معتبریت یې رد کړ .هغه وویل ځکه یې استعفا
ورکړې چې پروسه پرمخ والړه شي او د ټاکنیزو شکایاتو کمیسون ( )ECCباندې غږ وکړ چې
361
د هغه پروړاندې ادعاوې وڅیړي.
د جون په  18نیټه ،عبدالله اعالن وکړ چې د افغان ټاکنو کمیسون سره خپلې اړیکې پرې
او خپل ناظرین بیرته راغواړي .هغه ولسمشر کرزی هم تورن کړ چې په دوهم پړاو کې بی
طرف پاتې نشو 362.هغه وروسته په کابل کې په اعتراضونو کې برخه واخیستله چې د راپور
363
له مخې د وګړو شمیر یې زرګونه و.
د جون  14کې دوهم پړاو ټاکنو لپاره چمتو والي په جریان کې ،د یوناما معاون خبرداری
ورکړ چې “خورا بد وضعیت به وي که قطبي او پایلې یې کوم نوماند ونه مني — احتمال لري
364
چې دا د جګړې المل شي”.
تر د جوالی  3پورې ،د ټاکنو کمیسون کافي شکمن معلومات السته راوړل چې له مخې یې
په ټول هیواد کې د  1,930رایی مرکزونو تفتیش وکړي .په هرصورت ،د اروپای ټولنې د ټاکنو
ارزونې ټیم افغانستان ( )EU EATراپور ورکړ چې په دوهم پړاو ټاکنو کې د ستونزمن
رایی مرکزونو شمیر کیدی شي له ټولټال  22,828څخه  6,000ته ورسي 365.د جوالی په ،10
د اروپایی ټولنې ټیم اندیښنه وښودله چې یوازې  135رایی مرکزونه ،له ستونزمن  2,229رایی
مرکزونو څخه د لومړنیو پایلو اعالن په وخت کې ایستل شوي ،چې د “ناقانع” ګړندیوتب پایله
وه ،تفتیش به والیتي کچه پرمخ وړل شوی چې د جعلي رایو ،رایی پاڼو ډکولو ،د وخت څخه
مخکې د پاڼو خالصون ،او نور غیر قانوني کړنو یا غیر معمول پیښو پیژندو لپاره کافي نه و.
برسیره پردې ،د ټاکنو کمیسون د لومړي پړاو په نسبت  %90لږ ستونزمن مرکزونه باطل کړل.
366
 EU EATوړاندیز وکړ چې له دوه څخه تر څلور پورې نورې رایی هم اضافي وڅیړل شي.
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د ټاکنو یو کارکوونکی په هرات والیت کې رایی
ورکونکي ته د رایی پاڼې ورکولو تیاری کوي.
(د  USAIDتصویر)

حکومتداري

یو پولیس په کابل کې د رایی مرکز د پایلو لیست ځړوي( .د  USAIDتصویر)

د اپریل په  5لومړي پړاو ټاکنو کې شاوخوا  375,000رایی باطل کړی شوې ،چې د 2009
ولسمشریزو ټاکنو  1.2ملیون له درغلۍ ډکې اعالم شوي څخه ټیت شمیر شو 367.د لومړي
او دوهم پړاونو ترمنځ ،د ټاکنو کمیسون اعالن وکړ چې ( 5,388له څخه  )100,000ټاکنیز
کارمندان یې د هیواد له  525رایی مرکزونو څخه د خالف کارۍ لپاره په تور لیست کې شامل
او شاوخوا  440یې په لومړي پړاو کې د ناسم فعالیت لپاره له دندې ایستلي .د شواهدو نه
شتون له امله ،تر اوسه قضا ته ندي راجع کړی شوي .ډیری اغیزمن شوي کارمندان د ټاکنو
368
په ټیټ اداري جوړښت کې و.
د ټاکنو امنیت
د  EU EATپه وینا ،د ټاکنو دوهم پړاو کې د امنیت ننګونې ډیري شوې 369.ترټولو مهمه
امنیتي پیښه د جون په  6رامنځته شوه ،کله چې دوه ځانمرګي بریدګرو د ولسمشرۍ
نوماند عبدالله عبدالله په کتار د کابل په لویدیز کې برید وکړ .عبدالله ته زیان ونه رسید،
مګر  13ملکي وګړي پکې ووژل شول او  43نور پکې ټپیان شوي و 370.د  NDIپه وینا،
د تیرو ټاکنو په پرتله د جون په  14لږې امنیتي پیښې وې ،مګر د اپریل  5څخه ډیرې
پیښې وې .د ټاکنو خپلواک کمیسون د جون په  14نیټه د  130امنیتي پیښو راپور ورکړ،
د کمیسون شپږ مقاماتو د مړینې سره .افغان لوی ښارونو کې ،پشمول د کابل د ټاکنو ورځې
په پیل کې بریدونه وشول — یو تاکتیکي عمل چې هدف یې د رایو ورکونکو رایی مرکزونو
ته ورتګ څخه ویرول و .په هرصورت ،د  NDIناظرینو او داخلي څارګرو ډلو په نښه
کړي چې دې بریدونو ونشو کولی په ټاکنو کې د افغانانو لوی شمیر برخه اخیستنې
371
مخه ونیسي.
داخلي څارګرو ډلو په لومړي پړاو کې د بي امنیتۍ له امله د دوهم پړاو په جریان کې
د خپل ټاکنو څارنې جغرافیه ایی پوښښ راکم کړی و .دا ممکن د ټاکنو شکایاتو پروسې باندې
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اغیز وکړي لدې چې دواړه د ټاکنو کمیسون او د ټاکنو شکایاتو کمیسون لدې داخلي څارګرو
ډلو څخه چمتو کړی شوي معلوماتو باندې د رایو باطل کولو لپاره تکیه کوي 372.د ټاکنو په
ورځ ،له  173روغتیای کلینیکونو څخه دوه او  3,546ښوونیز ودانیو څخه  45یې ټاکنو پورې
اړوند تاوتریخوالي په واسطه اغیزمنې شوي .د ملګرو ملتونو په وینا ،دا د  2009کال په پرتله
373
د تاوتریخوالو په شمیر کې دوه پر درې کمښت وړاندیز کوي.
د امنیت ودې او په بیله بیا د ښځې رای ورکونکو شمیر ډیروالي لپاره ،د کورنیو چارو
وزارت ( ،)MOIد متحده ایاالتو او جمهوري کوریا په مالي مرسته تر  13,000ښځینه
داوطلبانې وګمارلې او وې روزلې چې د ښځینه رایی ورکونکو د بدن تالشۍ لپاره د کومکي
پرسونل په حیث خدمت وکړی .د  DODپه وینا ،افغان حکومت د دې وړ و چې د اپریل
 5ټاکنو لپاره د ښځو رایی ورکوونې  %70خالص رای مرکزونو پوښلو ته کافي ښځینه تالشي
کونکي په کار وګماري او خپاره یې کړي 374.د بهرنیو چارو وزارت په وینا ،حکایتي راپور
ښیې چې مناسب ښځینه تالشي کونکې د دوهم پړاو ټاکنو پرمهال موجود وې 375.د ښځینه
رایی ورکونکو د تالشۍ لپاره د ښځو ګمارل مهم و ځکه چې افغاني رواج نارینه ته اجازه
نه ورکوي چې غیر محرم یا پردۍ ښځینه لمس کړي .د دې پروژې هدف د وسلې سره ښځو
مخنیوی و — یا نارینه د ښځې په کالو کې — ترڅو د بریدونو کولو لپاره مرکزونو ته ننوتو
څخه یې مخنیوی وشي 376.د بهرنیو چارو وزارت  1.7ملیون ډالرو دې د  3.7ملیون ډالرو
پروژې ته د ملګرو ملتونو پراختیایی پروګرام ( )UNDPد افغانستان لپاره د قانون او نظم
377
وجهي صندوق ( )LOTFAله الرې ملیون ډالر اعانه کړل.
د ټاکنو لپاره د متحده ایاالتو مالتړ
د متحده ایاالتو حکومت تمویل شوي پروګرامونه تخنیکي مالتړ ،توسعه ،او د داخلي او نړیوالو
ناظرینو خپرول چمتو کوي ترڅو افغان حکومت سره مرسته وکړي چې معتبرې ،ټول شمول او
378
رنې ټاکنې سرته ورسوي.
 USAIDد  UNDPد سبا لپاره قانوني او ټاکنیز ظرفیت لوړولو – فیز ( IIانتخاب )II
ته  55ملیون ډالر اعانه ورکړې ترڅو افغان ټاکنیز مدیریت غړو سره د ټاکنو کمیسون ،د ټاکنو
شکایاتو کمیسون ،او رسنیو کمیسون ( )MCته تخنیکي مرستې برابرولو کې مرسته وکړي.
برسیره پردې ،د  UNDP ELECT IIد ټاکنیز مدیریت غړو ظرفیت ته وده ورکوي چې په
راتلونکي کې پخپله ټاکنې اداره کړي .د  UNDP ELECT IIد څواړخیز “باسکیټ فنډ”
له الرې مالتړ کیږي چې پکې لږترلږه یو درجن نورو ډونر هیوادونو تمویل هم شامل دی.
د بیلګې په توګه ،انګلستان ،اروپایی اتحادیه ،ایټالیا ،جرمني ،فرانسه ،هالنډ ،سویډن ،ډینمارک،
ناروی ،او جاپان پاتې  129ملیون ډالر ورکړي چې  ELECT IIاټکل کړی و د ټاکنو مالتړ
379
لپاره اړین دي.
 USAIDدرې نهادونو ته د ورکړو له الرې د ټاکنو د نظارت ماموریتونه مالتړ کړی:
د سیاسي نهادونو او مدني ټولنې مالتړ کولو پروګرام ( )SPECSله الرې NDI؛ دموکراسي
انټرنیشنل ()DI؛ او په اروپا کې د امنیت او همغږۍ لپاره نهاد ) SPECS .(OSCEد شاوخوا
 2,200د ټاکنو داخلي ناظرینو ګمارلو لپاره څلور افغان مدني ټولنې نهادونو ته فرعي-مرستې
ورکړي NDI 380.هم په  26والیتونو کې په  312رایی مرکزونو کې د دوهم پړاو ټاکنو نظارت
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د افغان ملي اردو ( )ANAیو افسر په کابل
کې د رایی تایید لپاره رنګ شوې ګوته ښیې.
(د  USAIDتصویر)

حکومتداري

جدول 3.20

د  USAIDپروګرامونه د  2014کال د ولسمشریزو او والیتي شوراګانو د ټاکنو څخه د مالتړ نیت لري
تر  6/30/2014پورې ټولیز
لګښتونه (په ډالرو)

د پروژې سرلیک

د پیل نیټه

د پای نیټه

ټول اټکل شوی لګښت
(په ډالرو)

د افغان مدني ښکیلتیا پروګرام (*)ACEP

12/04/2013

12/03/2018

$70,000,000

$4,996,608

د سبا لپاره د قانوني او ټاکنیز ظرفیت لوړول )II (ELECT

9/28/2013

9/27/2014

55,000,000

11,821,602

ټاکنیز سمونونه او مدني وکالت ()AERCA

7/7/2009

12/31/2015

38,702,682

29,831,936

د سیاسي ادارو او مدني ټولنې مالتړ ()SPECS

7/7/2013

7/6/2016

18,000,000

7,542,077

د ټاکنو نړیوال ناظرین ()NDI

2/1/2014

8/1/2014

4,000,000

2,342,783

د ټاکنو نړیوال نظارت ()DI

2/1/2014

8/1/2014

3,999,925

3,092,937

د ټاکنو سوله ایز کمپاین**

9/10/2013

9/30/2015

3,000,000

451,496

د افغانستان لپاره د ټاکنیز مالتړ ډله ()OSCE

2/20/2014

7/15/2014

1,500,000

1,500,000

یادونې:
*د  ACEPپروګرام چې د اپریل او جون  2014ټاکنو ته اعانه شوي شاخوا  1.4ملیون ډالر لګښت و.
**د  2014د مارچ  .25دا مصارف عملیاتي مخارج نه منعکس کوي.
سرچینه ،USAID :د سیګار معلوماتو غوښتنې ته ځوابونه 6/30/2014 ،او .7/10/2014

لپاره  NDI 100افغان کارمندان ګمارلي و 381.د  USAIDپه وینا ،د  DIنړیوال ټاکنو نظارت
پروګرام  16نړیوال ناظرین د لومړي پړاو او اته نړیوال ناظرین د دوهم پړاو ټاکنو لپاره
382
ګمارلي و.
 USAIDالنور هم ټاکنې د افغان مدني ټولنې ارتقا نوښت ( )IPACS IIاو افغان مدني
ښکیلتیا پروګرام ( )ACEPپه بیله بیا د ټاکنو سوله ایز کمپاین ( )PECله الرې مالتړ کړې.
 IPACS IIاو  ACEPد مدني – ښوونې فعالیتونو ،د راوزه رای ورکړه ټاکنو پوهې دورو،
د ټاکنو پورې اړوند خپرونو توضیع او راډیو او تلویزیوني تبلیغاتو پرمخ وړو لپاره مدني تولنې
او رسنیز ملګرو ته د کوچني مرستو مالتړ له الرې ټاکنو ته اعانه شوي IPACS II .د 2014
مارچ په  31پای ته ورسید ،او د ټاکنو په مالتړ کې شاوخوا  800,000ډالر مصرف کړل پداسې
حال کې چې  ACEPشاخوا  1.4ملیون ډالر مصرف کړل PEC 383.د “سولې لپاره رایی” ټاکنو
کمپاین د ټولنې – توسعه ای پیښو په کارولو لکه ورزشکاران او شاعري ،مالتړ کړ ،په بیله بیا
څو-رسنیز پروګرام چې راډیو ،تلویزیون ،او انټرنیټ یې د رایی ورکونکو شمیر ډیرولو لپاره
وکارول ،تاوتریخوالی کم او پوهاوی ډیر دا چې په افغانستان کې راتلونکې سوله او ثبات
384
د واک سوله ایز لیږد ته اړتیا لري.
د  USAIDپروګرامونو یو لنډیز چې د  2014کال ټاکنې یې مالتړ کړي جدول  3.20کې
ښودل شوی.
د امنیت نړیوال مرستندویه ځواک (ایساف) افغان ټاکنو ته محدود شوی مستقیم مالتړ
چمتو کړ پشمول د ټاکنو خپلواک کمیسون په غوښتنه له کابل څخه سیمه ایز ،والیتي او
ولسوالۍ مرکزونو ته د ټاکنو حساس توکو د هوا له الرې لیږد .ایساف په یوطرفه توګه اوه
ولسوالیو ته د ټاکنو مواد وړي او بیرته یې ترې راوړي او په  12ولسوالیو کې د ټاکنو موادو
385
لیږد او بیرته راوړلو لپاره افغان هوای ځواک ته هوای امنیت برابر کړی.
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ملي حکومتداري
متحده ایاالتو افغان حکومتي نهادونو ته مرسته چمتو کړې چې د حساس خدماتو سرته
رسولو ظرفیت جوړ او پدې سره له دوه الرو افغان وګړو پروړاندې خپل مشروعیت ډیر
کړي :د قراردادونو ،بالعوضه مرستو ،او کوپراتیفي تړونونو ،او په ډیریدونکي توګه
د مستقیم بودیجې مرسته .د امنیتي لیږد دې اخرني کال کې ،د متحده ایاالتو حکومت
د افغان حکومتي نهادونو ډیریدونکي مالي او پروګرام مدیریت ظرفیتونو باندې ځانګړی
تمرکز لري .د دې هدف ترالسه کولو لپاره دا د ظرفیت جوړونې او مستقیم بودیجې
386
پروګرامونه په ګډه کاروي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو عمومي منشي ځانګړي استازي په وینا ،د ټوکیو څواړخیز
حساب ورکوونې کاري چوکاټ ( )TMAFد نړیوالې ښکیلتیا لپاره د اساس په توګه کار کوي
او په افغانستان کې د ملکي پراختیا مرستې ګمارنې لپاره منل شوې وسیله ده .نړیواله ټولنه
او افغان حکومت د  2012کال جوالی ډونرانو ټوکیو کنفرانس کې  TMAFسره موافقه کړې.
وروسته  TMAFد افغان حکومت او نړیوالې ټولنې لپاره منځني اهدافو ته لوړ شو چې
387
“سخت تحویل کیدونکي” ورته ویل کیږي ،لکه د کان کیندنې قانون.
په تیر ربع کې ،سیګار د “سخت تحویل کیدونکي” پرمختګ په اړه راپور ورکړی.
(د الزیاتو معلوماتو لپاره کانګریس ته د اپریل  2014درې میاشتني راپور  129–127مخونه
وګورئ ).یو ځانګړی ګډ همغږۍ او نظارت هییت ( )JCMBناسته د  2014کال د جنوري په
 29په الره اچول شوې وه ،ترڅو د  TMAFوده وارزوي او د ټاکنو څخه وروسته راتلونکي
نوي افغان حکومت په وړاندوینه کې الرښود ترتیب کړي 388.د  USAIDمطابق ،د JCMB
ناسته د سخت تحویل کیدونکي موجوده سیټ د بیاکتنې لپاره نهایی فرصت و .متحده ایاالتو
د  2014کال اپریل  16ته د کان کیندنې قانون پاس کیدو لپاره یوه موقتي کړکۍ غزولې وه،
389
خو مخکې لدې چې حکومت قانون پاس کړي نوموړې کړکۍ بنده شوه.
پدې ربع کې  USAIDراپور ورکړی چې د ادارو ترمنځ او نړیوال شریکانو سره د
 TMAFد راتلونکي پلي کولو لپاره د نوي اهدافو ټاکلو رامنځته کیدو باندې کار کوي ترڅو
یې په اړه د نوي حکومت سره خبرې وشي ،کله چې ټاکنې حل او نوي ولسمشر دنده پیل
کړه .د  USAIDپه وینا ،د دې نوي اهدافو نهایی کولو پروسه به احتماال د افغانستان په اړه
نړیوال کنفرانس کې دوام وکړي چې په ازمایښتي توګه د نومبر لپاره په لندن او پیلي 2015
390
کې پالن شوی.
د بودیجې په چوکاټ کې مرسته
د دې لپاره چې حکومتداري پیاوړې شې او له افغان لومړیتوبونو سره پرمختیایي هڅې
همغاړي شي ،په  2010کال کې نړیوالو مرسته ورکونکو د لندن په کنفرانس کې ژمنه وکړه
چې د هغو پرمختیاي مرستو کچه به لوړه کړې چې د افغان حکومت د بودیجې په چوکاټ
کې مصرفیږي او لږ تر لږه به یې  %50ته ورسوي .ډونرانو پشمول د متحده ایاالتو دا التزام
391
د جوالی  2012ټوکیو کنفرانس کې تصریح کړی.
د  USAIDپه وینا ،که څه هم ترټولو غیر خوندي ډونر اعانې افغان حکومت ته
د پراختیایی بودیجې په برخه کې دي او د دې لپاره دي چې باید پراختیایی پروژې
فعالیتونو کې وکارول شي ،عمال د یوه ځانګړي هدف لپاره د ډونر د تمویلول شرط کولی
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حکومتداري

د متحده ایاالتو افغان حکومتونه د متحده
ایاالتو ژمنو پوره کولو ته دې هیواد پرمختګ
پروړاندې د سنجولو بیلې الرې لري ترڅو
د افغان حکومت بودیجې له الرې نور فنډ
ورکول چمتو کړي USAID .وایی چې
افغان حکومت فقط د “مستقیم بودیجې”
بسپنې مالحظه کوي کله چې مصرف شي
(کله چې پیسې واقعیا مصرف شي)،
پداسې حال کې چې  USAIDژمنې او
تعهدات (کله چې ډونر د ځانګړي هدف
لپاره بسپنې ریزرف کړي مګر پیسې مصرف
شوي نه وي) د مستقیم بودیجې مالتړ په
حیث مالحظه کوي.
سرچینې :د سیګار معلوماتي غوښتنې ته د  USAID ،OPPDځواب،
 12/30/2013او  ،USAIDد متحده ایاالتو د افغانستان لپاره
بهرنی مرستې :د فعالیت وروسته مدیریت پالن :2015–2011
ضمیمه  — VIIIد مرستې هدف  :8د  GIRoAنهادونو د مدیریت
ډیرشوی مؤثریت 7 ،10/2010 ،مخ.

شي د افغان حکومت بسپنې آزادې کړي چې په بله د دغه ځانګړي توکي لپاره نومول شوي
وي .پدې معنی چې د ډونر تمویل کولی شي افغان حکومت ته بودیجه ای وسعت چمتو
کړي ترڅو دا د خپل مهمو اړتیاو پر بنسټ خپل فنډونه له سره لومړیتوب او بیا توضیع
392
کړي ،پشمول د عملیاتي لګښتونو لکه معاشات.
 USAIDد مستقیم بودیجې مرسته د اوه افغان حکومتي نهادونو سره دوه اړخیز
تړونونو له الرې چمتو کوي او دوه څو – ډونره وجهي صندوقونو ته اعانې له الرې:
د افغانستان د بیارغونې وجهي صندوق ( )ARTFاو د افغانستان د زیربنا صندوق
) 393.(AITFد  USAIDپه وینا ،د دوه اړخیزې مرستې ټولې بسپنې په یوه جال بانکي
394
حساب کې سپمول کیږي چې د مالیې وزارت لخوا د هر پروګرام لپاره رامنځته شوي.
 ARTFد نړیوال بانک لخوا اداره کیږي ،چې د افغان حکومت عملیاتو ،پالیسي اصالحاتو،
او ملي لومړیتوب پروګرامونو په مالتړ کې دواړه د افغان حکومت عملیاتي او پراختیا
بودیجو ته بسپنې ورکوي AITF 395.یو څو ډونره وجهي صندوق دی چې د آسیا پراختیایی
بانک لخوا اداره کیږي ،او په افغانستان کې د زیربنایی پروژو لپاره د ډونر مرستې همغږي
کوي 396.د  USAIDپه وینا ،د بودیجې مستقیم مرستې ډیره برخه به یې د څو – ډونره
397
وجهي صندوقونو له الرې دوام ومومي ،په ځانګړي توګه .ARTF
 DODد بودیجې مستقیم مرسته د ( )1دفاع وزارت ( )MODاو  MOIته مستقیم
اعانې او ( )2د څو – ډونره وجهي صندوق چې  LOTFAنومول کیږي له الرې چمتو کوي.
 LOTFAد  UNDPلخوا اداره کیږي ،چې په ابتدایی توګه د افغان ملي پولیسو ()ANP
معاشاتو فنډ ورکوي 398.د مستقیم اعانې مرستې یې هم د مالیې وزارت ته چمتو کړي،
او وروسته د اړتیا سره سم یې  MODاو  MOIته مختص کړي 399.د  DODپه وینا ،د ګډ
امنیتي لیږد قومانده – افغانستان ( )CSTC-Aد متحده ایاالتو مستقیم اعانو نظارت لپاره چې
افغان امنیتي ځواکونو لپاره افغان بودیجې ته یې ورکوي ،ډیری میکانیزمونه لريCSTC-A .
یو د دوه اړخیزې – ژمنتیا لیک کاروي چې ډاډ السته راوړي افغان حکومت د CSTC-A
بسپنو درست کاروونې لپاره شرایطو او مقرراتو باندې (پشمول د هدف ،وخت او مقدار)
400
او د بسپنو ناسم کارولو ممکن پایلو څخه خبر دی.
لکه څنګه چې په جدول  3.21کې ښودل شوي USAID ،تمه لري چې  986ملیون ډالر
په مستقیم دوه اړخیزې مرستې مصرف کړي .دا د دې تمه هم لري چې نږدې  1.9ملیارد
ډالر  ARTFاو له  180ملیون ډالرو ډیر  AITFته اعانه کړي DOD 401.تمه لري چې نږدې
402
 2.09ملیارد ډالر د  LOTFAله الرې مصرف کړي.
د  USAIDپه وینا ،د دوه اړخیز مستقیم بودیجې پروګرامونو له الرې اوسنی ورکړه یا
مصرف لکه څنګه چې د دواړه خواو خوښه ده له هغې سست دی USAID .د بودیجې د اجرا
ټیټ میزان د افغان حکومت محدود ظرفیت او د خطر کمولو هغه ګامونو ته منسوب کړی
چې  USAIDپه مستقیم بودیجې پلي کوي 403.افغان د مالیې وزیر پدې وروستیو کې ویلي
دي چې ډونرانو افغان حکومت ته بسپنه نده ورکړې ،چې دا د “[/افغان حکومت] پراختیایی
404
بودیجې کې لوی تشه” رامنځته کوي.
د  CSTC-Aارزونه دا ده چې یوځل بسپنې افغان حکومت بانکي حساب ته ننوتلې،
نو څار د پام وړ ننګونکی شي 405.دامهال ،د  CSTC-Aمستقیم اعانې د افغان حکومت عایداتو
ټولو سرچینو (په شمول د نورو ډونر ملتونو او داخلي عوایدو) سره یوځای د مرکزي بانک
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جدول 3.21

د مستقیم بودیجې پروګرامونه

پروژه/د وجهی صندوق نوم

د متحده
ایاالتو
حکومتي اداره

د افغان حکومت د
مستقیم بودیجې
ملګری

ځانګړی
بانکي
حساب؟

د پیل نیټه

د پای نیټه

ټول اټکل شوی
لګښت (په ډالرو)

تر 06/30/2014
پورې ټولیز لګښت
(په ډالرو)

دوه اړخیز ،حکومت څخه حکومت ته پروژې*
د بریښنا د لیږد مصرف او د اتصال
پروژه ()PTEC

USAID

د افغانستان بریښنا
شرکت ()DABS

هو

12/5/2012

12/31/2016

$342,000,000

$5,306,141

د روغتیا خدماتو ( )PCHپروګرام
لپاره د ملګرتیا قراردادونه

USAID

د عامې روغتیا وزارت
()MOPH

هو

7/20/2008

1/31/2015

236,455,840

181,207,908

د شبرغان د ګازو پراختیا
پروژه ()SGDP

USAID

د کانونو او پطرولیم وزارت
()MOMP

هو

5/26/2012

4/30/2015

90,000,000

0

د کجکي واحد  2پروژه (د کجکي
بند اوبو بریښنا کې د توربین
جنراتور واحد  2نصبول)

USAID

DABS

هو

4/30/2013

12/31/2015

75,000,000

5,593,727

د کرهنې پراختیا بسپنه ()ADF

USAID

د کرهنې ،اوبو لګولو او
مالدارۍ وزارت ()MAIL

هو

7/18/2010

12/31/2014

74,407,662

54,000,000

ابتدایی ښوونه او سواد او
مسلکي زده کړه او روزنه ()BELT
– د ټولنې میشته پروګرام

USAID

د معارف وزارت ()MOE

هو

8/25/2013

8/25/2017

56,000,000

0

د ملکي تخنیکي مرستې
پروګرام ()CTAP

USAID

د مالی وزارت ()MOF

هو

9/30/2009

9/30/2014

36,256,560

28,810,610

د افغانستان د کاري ځواک
پراختیا پروژه ()AWDP

USAID

MOE

هو

7/31/2013

7/31/2017

30,000,000

0

ابتدایی ښوونه او سواد او
مسلکي زده کړه او روزنه ()BELT
– د نصابي کتابونو چاپ

USAID

MOE

هو

11/16/2011

12/31/2014

26,996,813

21,955,403

د ملکي خدمت اصالح مالتړ

USAID

د اداري اصالحاتو او ملکي
خدماتو خپلواک کمیسون
( )IARCSCاو MOF

هو

10/30/2011

7/31/2014

15,000,000

13,000,000

د -Eحکومت سرچینې مرکز
()EGRC

USAID

د مخابراتو او معلوماتي
ټیکنالوژۍ وزارت ()MOCIT

هو

8/28/2013

6/1/2016

3,900,000

0

د ډیری ډونرانو وجهی صندوق
د افغانستان لپاره د قانون او نظم
وجهی صندوق ()LOTFA

د کورنیو چارو وزارت

نه

2008

2024

$2,086,000,000

$1,160,700,000

DOD

د افغانستان د بیارغونې وجهی
صندوق (( )ARTFاوسنۍ ګمارنه)**

USAID

ډیری

نه

3/31/2012

3/31/2017

1,900,000,000

604,829,100

د افغانستان د زیربنا وجهی
صندوق ()AITF

USAID

ډیری

نه

3/7/2013

3/6/2018

180,000,000

105,000,000

یادونې:
* د  DODمستقیم اعانې بسپنې پکې شامل ندي.
**  USAIDمخکې  ARTFته یو تړون ورکړی و چې په مارچ  2012کې پای ته ورسید او  1,371,991,195ډالر پکې مصرف شول.
سرچینې ،USAID، OPPD :د سیګار معلوماتو غوښتنې ته ځواب6/30/2014 ،؛  ،CSTC-Aد سیګار معلوماتو غوښتنې ته ځواب.7/1/2014 ،
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د خزانې یووستوي حساب کې خوندي کیږي .د  CSTC-Aپه وینا ،دا طریقه د ساده توب ګټه
لري او د افغان حکومت انعطاف وړتیا وړاندې کوي ،مګر د بسپنو راپور ورکړل شوی کارونه
بیا تطبیق ته د  CSTC-Aڅخه اضافي هڅې ته اړتیا ده CSTC-A 406.د یوه جال بانکي حساب
کارولو انتخاب راسپړي ،لکه هغه چې د  USAIDلخوا کارول کیږي CSTC-A .په نښه کوي چې
که څه هم د  USAIDبسپنو پروګرامونه چې متمرکز دي یا د محدود شوي مودت لپاره دي په
تهیه او اجرا کې د  USAIDد پام وړ مداخلت سره ،د  CSTC-Aمستقیم اعانې د MOD
407
او  MOIډیری اړتیاوې مالتړ کوي او په ابتدایی ډول یې افغان حکومت پرمخ وړي.
د ظرفیت جوړونې پروګرامونه
د  USAIDد ظرفیت جوړونې پروګرامونه پدې لټه کې دي چې د مستقیم بودیجې
مرستې لپاره د افغان وزارتونو د چمتوالي ،اداره کولو او محاسبې وړتیا ته وده ورکړي.
د سیګار د  2014کال جنوري د  USAIDد اوه افغان وزارتونو ارزونې پلټنې چې د متحده
ایاالتو حکومت څخه مستقیم بودیجې مرستې السته راوړي ،موندلي چې لدغو ارزونو او
بیاکتنو یوې یې هم هیڅ وزارت ندی پیژندلی چې د خطر کمولو ګامونو پلي کولو پرته
دې په مؤثر ډول د بسپنو اداره کولو او محاسبې وړ وي 408.لکه څنګه چې په جدول 3.22
کې ښودل شوي ،په پروګرامونو کې د  USAIDد  31ملیون ډالرو د مشرۍ ،مدیریت،
او حکومتدارۍ پروژه شامل ده چې هدف یې د افغانستان مالي مدیریت سیسټمونو او
د افغان عامې روغتیا او د افغان ښوونې وزارت ظرفیت پیاوړي کول دي ترڅو هغه اړتیاوې
پوره کړي چې د  2010په کابل نړیوال کنفرانس کې د مستقیم بودیجې ډیرې شوې مرستې
لپاره ترتیب شوې وې USAID 409.د ښځو چارو وزارت نهادي بیاجوړښت او واکنده کولو
( )MOREپروژې  15ملیون ډالر هم تمویلوي ،کوم چې د نورو شیانو ترمنځ وزارت سره
مرسته کوي خپل مالي مدیریت ته وده ورکړي ،لکه څنګه چې په راتلونکي کې د مستقیم
410
بودیجې مرستې لپاره اړتیا ده.
ملی شورا
د بهرنیو چارو وزارت په وینا ،چې افغان قانون جوړونې قوه د اجرایوي قوې په پرتله ضعیف
پاتې ده ،خو داسې بریښې چې د پارلمان غړي هڅه کوي د اجرایوي قوې پروړاندې خپل
السونو پیاوړي کولو هڅه کوي .په هرصورت ،د وګړو السرسي کوښښونه ،فساد ،او د ټیټې
411
کچې سواد او تجربه ال د دې برخې ستونزه ده.
جدول 3.22

په ملې کچه د  USAIDد ظرفیت جوړونې پروګرام
د پروژې سرلیک

د افغان حکومت ملګری

د مشرتابه ،مدیریت او حکومتداري پروژه

د عامي روغتیا وزارت
د معارف وزارت

د پیل نیټه
9/25/2011

د پای نیټه
9/24/2016

ټول اټکل شوی
لګښت (په ډالرو)

تر  6/30/2014پورې ټولیز
لګښتونه ( په ډالرو)

$32,000,000

$22,826,010

د افغانستان د قانون جوړونکو بنسټونو مرسته ()ALBA

پارلمان

3/28/2013

3/27/2017

23,455,326

4,067,868

د ښځو چارو وزارت اداري بیارغونه او پیاوړتیا ()MORE

د ښځو چارو وزارت

12/20/2012

12/19/2015

5,000,000

2,955,012

سرچینه ،USAID :د سیګار معلوماتي غوښتنې ته ځواب 7/10/2014 ،او . 7/13/2014
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په لوی تصویب شوي قوانینو کې پدې ربع کې د پیسو مینځلو پرضد قانون شامل دی
چې د ولسمشر کرزي لخوا په جون  25توشیع شو 412.د ملي شورا ولسي جرګې معلوماتو ته
د السرسي قانون وروسته له درې کالو سپارنې تصویب کړ 413.نوموړی قانون ،چې ژورنالیستانو
او خلکو ته د معلوماتو چمتو کولو ردولو څخه د حکومتي چارواکو مخنیوی کوي ،دا مهال
د مشرانو جرګې سره دې .د مدني ټولنې نهادونو ویلي چې نوموړی قانون به د افغانستان په
تاریخ کې په خپل ځان کې بی ساري وي او کولی شي چې په هیواد کې د فساد کچه راټیټه
کړي 414.په می کې ،ولسي جرګې د کان کیندنې سیکتور تنظیم کولو لپاره هم قانون
415
تصویب کړ.
پارلمان د پوهنتون ته راتګ لپاره کانکور ازمویونو ،د سیالب ځپلو ښیګڼې ،ښځو
مسالو ،جرم ،په ایران کې د مخدره توکو د قاچاق لپاره د افغانو په دار ځړول ،بریښنایی
(الیکترونیکي) تذکیرو ،او د تاریاکو له منځه وړو او درملنې پشمول موضوعاتو لپاره ډیری
416
افغان وزیران هم پوښتلي.
په می کې د پارلمان یوې جرګې هم ډیری بوختیا نه درلوده ځکه چې د وکیالنو لویه
برخه یې غیرحاضر و .د مثال په توګه ،مشرانو جرګې ونشو کولی چې خپل لږترلږه نصاب
پوره کړي ،چې په یوه اونۍ کې یې د دواړه عمومي او کمیسوني غونډو یوازې  %30برخه
اخیستنه وه .په می کې ولسي جرګې په دوه اونیو کې فقط دوه ځل نصاب پوره کړی.
د پارلمان ډیری وکیالن والیاتو کې و چې د والیتي شورا تیرو ټاکنو څخه د رایی شمیرنې
باندې اعتراض او د ولسمشرۍ د دوهم دور کمپاین کې برخه واخلي 417.د طلوع نیوز یوه
راپور له مخې ،د ولسي جرګې اداري کمیټې موندلي چې غیرحاضري د پارلمان د کار مخه
نیسي او د ولسي جرګې غړي له په څلورو میاشتو کې ټاکل شوي  15ورځو څخه ډیره
418
رخصتي کوي.
 USAIDد افغانستان مقننه قوه ته د مرستې پروژې ) 23.5 (ALBAملیون ډالر فنډ ورکوي
چې د افغانستان پارلمان وکولی شي د یوه خپلواک او مؤثره قانون جوړونکي ،نماینده او
څارګر نهاد په توګه عمل وکړي 419.په تیرې ربع کې ALBA ،په هغه نوښتونو تمرکز وکړ چې
د پارلمان غړو او د هغوی کارمندانو سره مرسته وکړي چې خپل ظرفیت لوړ کړيALBA .
د پارلمان د فساد پروړاندې مبارزې کمیټې مالتړ کړی ،د پارلمان  21غړو سره یې کار کړی
چې معلوماتو ته د السرسي قانون او د فساد پروړاندې مبارزې قانون تعدیل (اصال) کړي،
420
او د کان کیندنې او تدارک قانون اصالحي ژبه یې اعانه کړې.
د  USAIDپه وینا ،د پارلمان د نهادي ظرفیت تر ټولو لوی تشه چې  ALBAورته
اړتیا لري په نښه یې کړي د پارلمان په دواړه شوراګانو کې موضوع پورې اړوند د تجربې
نه درلودل دي ترڅو وکولی شي چې په سمه تخصصي قوانین وڅیړي .که څه هم دواړه
شوراګانې څیړونکي او حقوقي ماهرین لري ،دا افراد تل د دغه دندو لپاره وړ نه وي
او نشي کولی چې د پارلمان غړو ته د سرچینو په توګه کار وکړي 421.د  ALBAد پارلمان
د څیړنې او بودیجې کارمندانو یوې بیاکتنې وموندل چې ظرفیت په کلکه ټیټ دی او دا
چې وکیالن د دغه کارمندانو کار د ارزښت وړ نه مالحظه کوي .د راپورونو له مخې
د پارلمان د څیړنې او بودیجې اوسني کارمندان د بیالبیل پالیسو مسالو او اصالحاتو څخه
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خبر ندي — پشمول د پروګرام بودیجې ،والیتي بودیجې ټاکل ،او د منځۍ مودې مالي او
بودیجه ای کاري چوکاټ — د کلني بودیجې چمتو کول .د بیاکتنې په وینا ،د اصالحاتو
پرته چې معاشات یې ډیر کړي او د النور سیالیز ګمارنې هدف لري ،قوم پرستي د داخلي
422
څیړنې ظرفیت لدې کبله کموي چې بیرته نامستعد کارمندان ګمارل کیږي.

سیمه ایزه حکومتداري
متحده ایاالت له هغو لومړیتوبونو ننګه کوي چې په سیمه ایزه کچه افغانانو ته په خپل
حکومت کې پراخه ونډه ورکوي .هدف یې دا دی چې سیمه ایز حکومت النور افغان وګړو ته
د لید وړ ،حساب ورکوونکی او ځواب ویونکی شي ،په ځانګړي توګه سویل او ختیځ کې چیرې
423
چې ترهګري قوي ده.
پدې ربع کې DOD ،راپور ورکړ چې د کلیو د ثبات عملیات ( ،)VSOله الندې پورته
د ترهګرۍ ضد ستراتیژي چې هدف یې د سیمه حکومت د افغان ولسوالیو او ملي حکومت
سره نښلول و ،پای ته ورسید 424.د  VSOنوښت په اصل کې درې ابتدایی برخې درلودې:
سیمه ایزه حکومتداري ،پراختیا ،او امنیت .د افغان سیمه ایز پولیسو ( )ALPپروګرام چې په
اصل کې د  VSOامنیتي جز دی ،یوازینۍ پاتې برخه یې ده 425.د  DODپه وینا ،که څه هم
 VSOپای ته رسیدلی ،د  VSOځینې پاتې شونې د  ALPپروګرام په مالتړ کې په والیتي او
ولسوالۍ کچه پاتې کیږي .د ولسوالۍ او والیتي عناصر به خپل ماموریت تر د  2014د اکتوبر
 31پورې بشپړ کړي 426.سیګار په تیر ربع کې په هغه ننګونو راپور ورکړ چې  DODافغان
حکومتدارۍ باندې د  VSOد اغیز ارزولو کې ورسره مخ شوی .د النورو معلوماتو لپاره
کانګریس ته د اپریل  2014درې میاشتنی راپور  143–132مخونه وګورئ.
د کلیوالي ثبات پروګرامونه
 USAIDد ثبات ګڼ پروګرامونه لري چې موخه یې له افغان حکومت سره مرسته ده څو
بې ثباته سیمو ته خپله ولکه وغځوي او د سیمه ایزې حکومتداري ظرفیتونه لوړ کړي .پدې
پروګرامونو کې د  USAIDپه کلیدي ساحو کې ثبات ( )SIKAڅلور پروژې ،دوه د ټولنې
متحد کولو نوښت ( )CCIپروګرامونه ،او د  ARTFد ملي پیوستون پروګرام ( )NSPشامل
427
دي .متحده ایاالتو غوښتنه کړې چې د  865 ARTFملیون ډالر اعانې  NSPمالتړ کړي.
جدول  3.23تر نن نیټې پورې د ټول پروګرام لګښتونه او مخارج لنډیز کوي.
په کلیدي ساحو کې ثبات ()SIKA

د  SIKAهدف د ولسوالۍ او والیت په کچه افغان حکومتي چارواکو سره مرسته کول دي
چې د سیمه ایز نفوس پراختیایی او حکومتدارۍ اندیښنو ته ځواب ووایی ،په حکومت
اعتماد رامنځته او ثبات تقویه کړي USAID 428.د  SIKAڅلور پروګرامونه د دې لپاره
نومولي دي چې د “[/افغان حکومت] په حیث ورته وکتل شي نه ده بهرني ډیرشوي شتون
429
په توګه” ،د افغانستان د کلیو پراختیا او بیارغونې وزارت ( )MRRDسره په ملګرتیا کې.
د  SIKAدا څلور قراردادونه په ابتدایی ډول اړتیا لري چې  MRRDهلته په ولسوالۍ
کې شتون ولري ترڅو  SIKAهلته کار وکړي .د  MRRDد حضور غوښتل شوې کچه سره
توپیر لري چې له یوه استازي نیولي چې په “نیمه رسمي” بڼه کارکوي ( SIKAسویل)

134

ځانګړى عمومي مفتش

I

د افغانستان بيارغونه

حکومتداري

جدول 3.23

د  USAIDسیمه ایز (کلیوالي) پروګرامونه
د پیل نیټه

د پروژې سرلیک

د پای نیټه

ټول اټکل شوی لګښت
(په ډالرو)

تر  6/3/2014پورې ټولیز
لګښتونه (په ډالرو)

د افغانستان بیارغونې وجهی صندوق ( )ARTFله الرې د ملي
پیوستون پروګرام (*)NSP

2004

2012

$865,000,000

$865,000,000

ثبات په کلیدي ساحو کې ( )SIKAسویل***

4/10/2012

9/3/2014

177,565,498

39,523,359

 SIKAختیځ

12/7/2011

9/6/2015

177,054,663

68,371,001

د ټولنې د پیوستون لومړیتوب (ختیځ ،سویل ،سویل لویدیځ)**

3/1/2012

2/28/2015

161,499,422

7,373,529

د افغانستان ملکي مرستې پروګرام ()ACAP II

9/27/2011

9/26/2014

64,000,000

45,194,000

 SIKAلویدیځ

1/29/2012

8/31/2015

62,998,824

30,049,405

 SIKAشمال

3/15/2012

6/14/2015

45,633,274

20,318,357

د ټولنې د پیوستون لومړیتوب (شمال ،لویدیځ)**

9/10/2013

9/9/2015

36,221,640

451,496

یادونې:
*پدې کې د  USAIDمرستو د  ARTFته د ملي پیوستون پروګرام ( )NSPلپاره ویل شوې ترجیح شامل ده .له نړیوال بانک سره د موافقت پر بنسټ ،مرسته کونکې یواځې د خپلو مرستو په برخه کې د ټولې
ونډې د  %50د لګولو د ساحې غوراوی کوالی شي .پاتې ARTF ،ته چمتو کړی شوی ناټاکلې بسپنې ممکن هم د  NSPمالتړ کې وکارول شي.
**د  2014د مارچ  .25دا مصارف عملیاتي مخارج نه منعکس کوي.
***د مصارف معلوماتو کې د  SIKAسویل دواړه ګمارنو لپاره ټولټال شامل دي.
سرچینه ،USAID :د سیګار معلوماتي غوښتنې ته ځواب 7/13/2014 ،7/10/2014 ،6/30/2014 ،او .7/14/2014

بیا د  MRRDتر داسې یوې ډلې چې په اغیزمنه توګه په ولسوالیو کې د  SIKAد فعالیتونو
عملیات او څارنه وکړي او همداشان د مالتړ او مشرتابه په برخه کې ورته کار وکړي
430
( SIKAلویدیز).
د ربع په جریان کې USAID ،د ثبان نوښتونو اغیز سنجولو ( )MISTIپروژه ،د دریمې ډلې
د نظارت او څیړنې پروګرام چې د  USAIDد ثبات پروګرامونو اغیز ارزوي ،د  SIKAلویدیز
پروګرام یو منځني مهال فعالیت ارزونه خپره کړه .د ارزونې په وینا SIKA ،لویدیز یو د افغان
431
په رهبرۍ ،حکومتي پروګرام دی د پروژو ګړندي تحویلۍ سره چې اوږدمهاله پایلې لري.
ارزونې د دې په اړه پوښتنې راوالړې کړي چې څنګه د  SIKAپروژې د دې هدف سره نښلول
کیږي او  USAIDبه څنګه پوهه شي چې حتی دا پروژې اغیز لري .بیاکتنې پایله کړي:
د  SIKAلویدیز اصيل مسله د بدلون په سمه توګه جوړه شوې تیوري نه شتون
دی کومه چې مدیریت او شارکینو ته توضیح کړي چې د پيل شوي پروژو پایلې
باید څه وي .د بدلون ټاکل شوي دې تیوري نه شتون د څلور [/منځیني پایلو]،
فرعي مطلوب پيل کیدلو او ارزونې او د دې [/د فعالیت د نظارت پالن] د سنجش
السته راوړنې پرته پایله کیږي ،د  SIKAلویدیز فعالیت سنجش احتامل لري چې
د لږ زده شوي درسونو پایله ولري (دواړه مثبت او منفي) چې کیدی په مستقیم
432
ډول بیرته د پيل شوي فعالیتونو کړنې د ودې رسه ونښلول يش.

د  SIKAلویدیز دامهال راپور شوي السته راوړونو ته د “نالیبل شوي محصوالتو”،
په ویلو سره ارزونه وړاندیز کوي چې  SIKAلویدیز دې د فعالیت د نظارت کولو خپل
پالن له سره سم کړي ترڅو د السته راوړنې شاخصونه پکې شامل چې وسنجوي ایا نوموړی
433
پروګرام اصال اغیز درلود.
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ارزونه د  SIKAلویدیز پروژو یوه میکس ارزیابي وړاندې کوي .د ارزونې په وینا،
په فراه او هرات والیتونو کې د زیربنا پراختیا فعالیتونه په لویه کچه د ثبات اهدافو سره
یو دي :د پروژو له امله د حکومت مالتړ ډیر شوی ،ډیری ګټه اخیستونکو راپور ورکړی چې
د کارګمارنې فرصتونو کمښت د ترهګرۍ ډلو لپاره مالتړ دي ،او کرهنې یا ټرانسپورټیشن
پورې تړلي زیربنا پراختیا (د بیلګه شوي پروژو ډولونه) په ټولنه ګټورې اغیزې درلودې
ځکه چې دا کرهینز پوتانسیل ته وده ورکوي او کلي یو او بل سره نښلوي 434.په هرصورت،
ارزونې د نورو پروژو ارزښت ترپوښتنې الندې راوستی:
 SIKAلویدیز ډیری فعالیتونه پرمخ وړي چې وایی د ثبات پروګرامولو برخه
ده ،مګر په اغیز کې د ولسوالۍ په کچه د کوچني حد مداخلتونه دي چې
ممکن د پروژې متویل دریدو رسه سم پای ته وريس .دوه ساعته د مخابراتو
روزنې ،د [/کلیو پراختیا او بیارغونې وزارت والیتي ریاستونو کارمندانو]
لپاره د انګليس ژبې ټولګي ،او بیالبیل ورته فعالیتونه په مجموع کې د ثبات
پروګرامول نه مالحظه کیږي .که چیرې د  SIKAلویدیز هدف د خدمت
وړاندې کولو له الرې سیمه ایز حکومت کې د باور ډیرول وي ،نو اړتیا لري
پدې مترکز وکړي چې د حکومت ظرفیت ډیر کړي ترڅو پوهه يش چې کومو
خدماتو ته اړتیا ده او د شته میکانیزمونو له الرې یې څنګه په غوره توګه
435
چمتو کړی.

د بادغیس والیت ،مقر ولسوالۍ کې د
 SIKAلویدیز د سړک بیارغونې پروژه.
(د  USAIDتصویر)

 SIKAلویدیز میکس یا ګډې پایلې تولید کړي .له یو پلوه د  SIKAلویدیز پروګرامونو
د ولسوالۍ حکومتونو او د دوی ټولنو ترمنځ ارتباطاتو ته وده ورکړې ،په ځانګړي ډول
د ولسوالۍ ثبات کمیټې ( )DSCناستو له الرې 436.له بل پلوه ،د  SIKAلویدیز کړنو
د ولسوالۍ حکومتونو واکمن کولو او پریکړه کولو باندې منفي اغیز کړی .ولسواالنو د
 DSCپروسې له امله او د ټولنې پرمختیا شوراګانو ( )CDCته مستقیم فنډ ورکولو له
امله د دوی د واک تخریب په اړه شکایت کړی 437.ارزونې دا هم موندلي چې د پروژو په
نظارت کې د حکومتي نهادونو ډیر لږ شمولیت شتون لري .پدې لیدنو کې د افغان حکومت
برخه اخیستنه د روڼتیا ،حساب ورکوونې او په پروژه کې د حکومت دخالت ښودلو لپاره
438
مهم دي.
د ټولنې متحد کولو نوښت ()CCI

د  USAIDد  CCIپروګرامونه ،چې په وار سره یو یې ختیځ ،سویل او سویل ختیځ
پوښي او بل یې شمال او لویدیز پوښي هدف لري چې په هغه ساحو کې چې تاوتریخوالي
او د ترهګرۍ ګټه پورته کوونې ته حساس دي د  USAIDپه وینا “خوځښت” ورکړي.
 CCIد سیمه ایزې ټولنې د پراختیا پروژو په څیر نوښتونه پلي کوي چې د دې پروژو
په پیژندنه او څار کې د ټولنې مشران او حکومتي چارواکي ښکیل وي CCI .په سپورتي
پیښو د سولې وکالت کمپاین هم مالتړ کوي 439.د  CCIتر  %84پورې فعالیتونه افغان
حکومت ته ورکړل شوې پداسې حال کې چې  %7یې په مستقیم ډول د ټولنې ډلو ته
440
سپارل شوي.
د ربع په جریان کې MISTI ،په ختیځ ،سویل او سویل لویدیز کې د پلي شوي CCI
442
د فعالیت منځ مهال ارزونه خپره کړه 441.ارزونې د  CCIاته ولسوالیو  61پروژې وازمولې.
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ارزونې په نښه کړي چې د پروژې پیل او کارونو کې د ننګونو له امله د  USAIDاو پلي کونکو
شریکانو ترمنځ د باور نشتون د ارزونې ډلې لپاره مشکل رامنځته کړی چې د  CCIپروسو،
443
فعالیت او لیدونو باندې معلومات راټول کړی.
ارزونې راپور ورکړی چې  CCIد سیمه ایز لوبغاړو ،د حکومتدارۍ دودیز جوړښتونو او
افغان حکومت ترمنځ اړیکې قوي کړي .د دا ډول پیښو لکه د  CCIپرانیستلو او تړلو غونډو
لپاره په ټولنو کې افغان حکومتي چارواکو د دوی شتون دیر کړی .د  CCIکارمندانو ،افغان
حکومت چارواکو ،او د ټولنې مشرانو راپور ورکړی چې د  CCIاعانې پلي کولو په تعقیب
د افغان حکومت خدماتو لپاره ډیره شوې غوښتنه شتون لري لکه څنګه چې ولسواالنو ته
444
د ټولنې ډیر شمیر غړو عرایض لیدل شوي.
د  CCIکامندانو په وینا ،د افغان حکومت او ټولنو ترمنځ اړیکو لپاره د  CCIنظارت او
ارزونه کې اوس دا شامل دي چې ایا په یوه ولسوالۍ کې وګړي افغان حکومتي چارواکو ته
السرسی غواړي او ایا افغان حکومتي چارواکي له ولسوالۍ مرکز هاخوا سفر کوي 445.د CCI
کارمندانو د ولسوالۍ په مرکز کې افغان حکومت سره د کار پیلولو ،په ولسوالۍ کې د یوڅو
پروژو له الرې د باور او ډاډ رامنځته کولو ،او بیا کلیو ته د ولسوالۍ له مرکز څخه یو څو
کلومیټر لرې یا نورو لرې پرتو سیمو ته د  CCIپلي کوونې غزولو ارزښت په نښه کړی.
لدې ولسوالیو مرکزونو څخه د اعانو جغرافیه ای خپرول نسبتا کم و لدې چې ډیری
446
وختونه د ولسوالۍ مرکزونو یا نږدې ساحو باندې متمرکز و.
ارزونې دا هم موندلي چې  CCIد ټولنو ترمنځ یووالی ډیر کړی .د  CCIکارمندانو،
افغان حکومت چارواکو ،او د ټولنې غړو راپور ورکړی چې هغه اعانې چې د ټولنې له
پروسې رامنځته کړی شوي د ټولنې غړو باندې د ګټه پورته کونکو په حیث پلي شوي یا
د ټولنې هغه نمایندګانو ته اعانه شوي چې یووالی یې حمایه کړی .ارزونې په نښه کړي
چې د یووالي مالتړ کولو هدف د افغان حکومت او نفوس ترمنځ اړیکو ډیرولو هدف
په پرتله د لید له پلوه ډیر مشکل و او دا چې د  CCIکارمندانو د پروژو د یووالي مالتړ
څرنګوالي څخه بیل تفسیرونه لرل .پداسې حال کې چې د  CCIځینې کارمندانو د یووالي
پروژو ټاکونکې جنبه هغه لیدلې چې د ټولنې څخه رامنځته شوي ،د  CCIنورو کارمندانو
د یووالي پروژې هغو ته ویلي چې خلکو ترې ډیره ګټه پورته کړې ،لکه ښوونځي ،سړکونه
یا دټولنو په اوږدو کې نښلول شوي وګړي 447.د ارزونې لخوا دا روښانه نه و چې د یووالي
پروژې څنګه په دوهم تعریف کې د ښوونځي یا سړک پروژې څخه مختلف وې چې د بل
پروګرام لخوا پرته د یووالي هدف څخه پلي شوې وې.
448
ارزونې په نښه کړي چې نظارت او ارزونه د  CCIلپاره یوه ننګونه وه .که څه هم
ډیری هغه وګړي چې مرکه ورسره شوې د  CCIمؤثریت یې تصدیق کړی ،خو هغه
شواهد چې دوی په مالتړ کې وړاندې کړي تل روښانه نه و .د مثال په توګه ،په ځینې
ولسوالیو کې د  CCIکارمندانو په نښه کړي چې دا د دوی مسؤلیت نه و چې د مسلکي
روزنو وروسته د دې معلوماتو راټولولو لپاره تعقیب کړي چې ایا ګټه پورته کونکي
د روزنې وروسته په دنه ګمارل شوي که نه 449.ځینې وختونه د  CCIمرکه شوي
کارمندانو د  CCIغونډو ته د ډیرو خلکو د راتګ ترشا د اړیکو هڅو بریالیتوب
450
څرنګوالي په اړه هم د وینا هلې ځلې کولې.
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د ملي پیوستون پروګرام ()NSP

 ARTFد افغانستان دواړه عملیاتي او انکشافي بودیجه مالتړ کوي .د انکشافي بودیجې برخې
په حیث دا د افغان حکومت ملي پیوستون پروګرام ( )NSPتمویل کوي ،چې د ټولنې په
کچه حکومتداري پیاوړې کولو او الزمي خدماتو ته د کلیوال ټولنو السرسی ته وده ورکولو
لپاره جوړ شوی او سرچینې یې په دیموکراتیک ډول ټاکل شوي د ټولنې انکشافي شوراګانو
( )CDCsلخوا کارول کیږي 451.مخکې  USAIDد  ARTFله الرې د کانګریس په الرښود،
 NSPته د بسپنو “لومړیتوب” (تعین کړ) ،ترڅو په هغه سیمو کې د ترهګرۍ ضد اهدافو
ته وده ورکړي چې نوي افغان حکومت کنټرول الندې راغلي USAID .د شواهدو کمښت
خبرداری ورکړی دا چې  NSPد افغانستان ناامن برخو کې ثبات ډیر کړی او تمویل یې په ورته
452
توګه تنظیم شوی.
د  USAIDپه وینا NSP ،ځینې مثبت پایلې السته راوړي ،پشمول د پریکړه کولو کې د
ټولنې د کچې ښکیلتیا .په هرصورت USAID ،په نوموړي پروګرام تکیه نه کوي چې ځانګړي
پراختیایی اهداف السته راوړي USAID 453.ویلي چې دوی  NSPته د  ARTFنورو پروګرامونو
په پرتله لږه پاملرنه کوي د کومو لپاره چې  USAIDلومړیتوب بیانوي .د  ARTFله الرې
د  USAIDلومړیتوبونه وس د ښوونې ،روغتیا ،عامه مالي مدیریت ،او ځمکې اصالحاتو
لپاره پروګرامونه مالتړ کوي 454.د  2013مالي کال دمخه USAID ،په مستقیم ډول ټولټال
455
 865ملیون ډالر د  NSPلپاره غوره کړل.
د افغان ملکیانو مرستې پروګرام ()ACAP

په جون کې ،د  USAIDعمومي پلټونکي د افغان ملکیانو مرستې پروګرام )ACAP II( II
یوه پلټنه خپره کړه .د  ACAP IIابتدایی هدف هغه افغان ملکیانو ته مناسب او په وخت
د مرستې چمتو کول و چې د نړیوالو نظامي ځواکونو او طالب ترهګرو ترمنځ جګړه کې
قرباني شوي .په پروګرام شوي مرسته کې غیر بولي سمدالسه کومک لکه د خواړو توکي،
د کورنۍ کوچني وسایل او د تخریب شوي کورونو او نور ملکیت بیرته ترمیم شامل و.
په پروګرام کې د قربانیانو د اړتیاو سره سم له السه ورکړي معیشت بیرته راسمولو لپاره
مناسب مرسته هم شامل و .په مناسب مرستو کې د کوچني سوداګریو پیل لپاره اعانې لکه
456
د کالو پلورنځی ،د بقالۍ پلورنځي او څارویو فارمونه شامل و.
د موندنو ترمنځ  USAIDموندلي چې  ACAP IIپه وخت سره مرسته نده چمتو کړی
یا د ګته پورته کونکو مناسب تایید .پداسې حال کې چې د پروګرام غوښتنه سمدالسه له دوه
څخه تر اوه ورځو په موده کې د مرستې تحویلي ده ،د دې لومړي او دوهم کلونو کې پلي
کونکو په ترتیب سره  50او  28ورځې په اوسط ډول نیولي .سربیره پردې ،د ګټه پورته کونکو
تایید لپاره د پروګرام طرزالعملونه ضعیف و .د یوې پایلې په حیث ،راپور نتیجه ګیري کوي
چې ممکن مرسته هغه ګټه پورته کونکو ته تللي وي چې اصلي نه و .پلټنې دا هم موندلي
چې ،د کار ،ټولنیزو چارو ،شهیدانو او معیوبینو افغان وزارت نشي کولی د  ACAP IIفعالیتونه
ټینګ کړي .په سپتمبر  2014کې د پروګرام پای ته رسیدو وروسته افغان ملکیانو ته مرستې
استحکام لپاره ،وزارت پالن کړی و چې د مرستې فعالیتونو رهبري په سپتمبر  2013کې په
457
غاړه واخلي .په هرصورت ،تر جون  2014پورې داسې ونه شو.
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بیاپخالینه او یوځای کیدنه
د متحده ایاالتو اوسنی ملکي – نظامي کاري چوکاټ ښیې چې افغان حکومت او ترهګرو
ترمنځ سیاسي پخالینه “په افغانستان کې د جګړې پای ته رسولو حل دی 458 ”.په هرصورت،
د ملګرو ملتونو عمومي منشي د افغان حکومت او مخالف وسله وال ځواکونو ترمنځ رسمي
459
ډیالوګ (خبرو) رامنځته کیدو کې پرمختګ په نښه کړی.
د ملګرو ملتونو د تصویبونو یوې ډلې راپور په وینا ،بیاپخالینه درول شوې ،خو بیا
هم د سیاسي اړیکو ارتقا لپاره د افغان حکومت هڅې دوام لري .داسې بریښې چې د
بیاپخالینې لومړنی مانع د طالبانو له پلوه د عمومي موافقت نه شتون وي .راپور موندلي
چې تیرکال د طالبانو عوایدو لپاره ګټور کال و ،چې د پراخه تاریاکو عاید ،له فساد او برمتې
عاید ،او په ډیریدونکې کچه د طبیعي سرچینو غیرقانوني راسپړلو د دوی عاید تقویت کړ.
لکه څنګه چې د دوی مالي پلو وده کړې ،طالبان نور هم اقتصادي لوبغاړي شوي ،د دې
انګیزې سره چې دا عاید خوندي او ممکن د دې لږې انګیزې سره چې افغان حکومت سره
460
مزاکرات وکړي.
بیاپخالینه
د بهرنیو چارو وزارت په وینا ،پدې ربع کې د افغان سولې عالي شورا ( )HPCپه وړتیا کې
د بیاپخالینې او بیایوځای کیدنې هڅو ته مالتړ راټولولو لپاره هیڅ د پام وړ پرمختګ نه و.
د بهرنیو چارو وزارت راپور ورکړی چې  HPCد منظم غونډو پرمخ وړو ته دوام ورکوي مګر
461
وزارت ته یې هیڅ پایلې نه په سترګو کیږي.
په می میاشت کې د طالبانو پنځه غړي د یوه امریکایی بندي ،د متحده ایاالتو اردو
بریدمل بوی بیرګیدال په بدل کې تبادله شول .د  HPCیو مشر غړي هیله څرګنده کړه چې
د طالبانو د غړیو خوشې کیدل به په افغانستان کې د سولې د خبرو پیل لپاره مرستندویه
وی .په هرصورت ،د طالبانو یوه ویاند د دې احساس په نفي کولو سره وویل چې دا تبادله
462
به د سولې پروسه باندې هیڅ اغیز وانه چوي.
د بهرنیو چارو وزارت یوه ویاند په وینا ،د متحده ایاالتو او قطر هیواد حکومتونه سره پدې
463
موافق دي چې پدغه پنځه طالبانو د دوی د خوشیدو شرط په توګه محدودیتونه کلک کړي.
د افغان بهرنیو چارو وزارت یوه ویاند د طالبانو په پنځه غړیو تحمیل شوي هرډول محدودیت
لرې کولو لپاره غوښتنه کې نقل کړي چې د “بشپړې آزادۍ” څخه هرڅه کم د نړیوال قانون
464
ترپښو الندې کول دي.
د جون په  ،21د سولې عالي شورا د داراالنشا رییس معصوم سټانکزي په کابل کې له
ځانمرګی برید څخه ژغورلی پاتې شو چې یو ملکي او څلور نور یې ټپیان کړل .د سپتمبر 2011
برید سټانکزی ټپي کړ پداسې حال کې چې پخوانی افغان ولسمشر او د  HPCرییس برهان
465
الدین رباني پکې ووژل شو.
د افغانستان د سولي او بیا یوځای کیدلو پروګرام
د افغانستان د سولې او بیایوځای کولو پروګرام ( ،)APRPچې د افغان په مشرۍ افغان
ټولنو ته بیرته د ټیټې کچې ترهګر ،پلي سرتیري او قوماندانان یې یوځای کوي ،د  12ډونر
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ملتونو لخوا ورته په اعانه کې  182.3ملیون ډالر مالي مرسته ورکړل شوه .د دې پروګرام
عملیاتي بسپنه د اوو مرسته کونکو هیوادونو له لورې چمتو شویده (په لومړي سر کې
جاپان او جرمني) .متحده ایاالت د نړیوال بانک لخوا اداره شوي د ټولنې بیاراسمولو هڅو
466
ته فنډ چمتو کوی.
د ځواک بیایوځای کولو خونې ( )FRICپه وینا ،د ایساف یو عنصر چې  ،APRPد APRP
ګډه داراالنشا او د والیتي ګډې داراالنشا ټیمونو مالتړ کوي د سولې سیمه ایزو ناستو او راډیو
467
او تلویزیوني تبلیغاتو له الرې د توسعه لومړیتوب ته دوام ورکوي.
 FRICد دې راپور هم ورکړی چې  53د کوچني مرستو پروژې او  1,162د افغان
468
حکومت پروژې په  32والیتونو او  190ولسوالیو کې د الس الندې دي.
له جنوري څخه د مارچ تر  31پورې 451 ،بیایوځای کیدونکي د دې پروګرام سره یوځای
شوي ،چې د ټولټال یوځای شویو شمیر  8,503ته لوړوي ،لکه څنګه چې په شکل  3.29کې
ښودل شوي 469.د بهرنیو چارو وزارت او  FRICپه وینا APRP ،د بررسۍ یوه قوي پروسه
لري چې تایید کړي چې هغه افراد چې غواړي پروګرام سره یوځای شي واقعیی ترهګر دي.
افغان ملکي حکومت او د  ANSFچارواکي مسؤل دي چې په والیتي او ملي کچو د بیایوځای
کیدونکو پروسس وکړي .نړیواله ونډه د بیایوځای کیدونکو د څارنې او تعقیب د ډاټابیز په
470
برخه کې د السرسي تر کچې محدود دي.
شکل 3.29
ﺩ ﺳﻴﻤﻪ ﺍﯾﺰې ﻗﻮﻣﺎﻧﺪې ﭘﻪ ﻭﺍﺳﻄﻪ ﺑﻴﺎﯾﻮځﺎی ﺷﻮﻱ
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ﻣﺎﺭچ
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ﯾﺎﺩﻭﻧﯥ DOD :ﺗﺮ ﺩ  2014ﻣﺎﺭچ ﭘﻮﺭې ﺗﺎﺯﻩ ﺷﻮﻱ ﺷﻤﻴﺮې ﭼﻤﺘﻮ ﮐړﻱ .ﺳﺮﭼﻴﻨﯥ ﻧﻪ ﻭﺍﺿﺢ ﮐﻮﻱ ﭼﯥ ﻭﻟﯥ ﭘﻪ  - RCﺷﻤﺎﻝ ﮐﯥ )ﻟﻪ  3,244څﺨﻪ  3,071ﺗﻪ( ﺍﻭ  - RCﺳﻮﯾﻞ ﻟﻮﯾﺪﯾﺰ ﮐﯥ )ﻟﻪ  218څﺨﻪ  195ﺗﻪ( ﻣﺠﻤﻮﻋﻲ ﺷﻤﻴﺮې ﭘﺪې ﺭﺑﻊ ﮐﯥ
ﮐﻤﯥ ﺷﻮﻱ؛ ﺩ ﺗﺎﯾﻴﺪ ﺷﻮﻱ ﺗﮑﺮﺍﺭﻭﻧﻮ ﺍﻭﺳﻨﯽ ﺷﻤﻴﺮ ﭘﻪ  16ﺍﻧﻔﺮﺍﺩﻱ ﮐﯥ ﭘﺎﺗﯥ ﺩی.
ﺳﺮﭼﻴﻨﻪ ،State :ﺩ ﺳﻴګﺎﺭ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﻏﻮښﺘﻨﯥ ﺗﻪ ځﻮﺍﺏ 7/5/2012 ،10/2/2012 ،1/2/2013 ،4/2/2013 ،7/1/2013 ،10/4/2013 ،ﺍﻭ 3/30/2012؛  ،DODﺩ ﺳﻴګﺎﺭ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﻏﻮښﺘﻨﯥ ﺗﻪ ځﻮﺍﺏ ،3/31/2014 ،6/30/2014 ،ﺍﻭ .12/31/2013
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د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون ( )AIHRCاو د افغان مدني ټولنې
 11ډلو یوه راپور کې چې په جون کې خپور شوی ،په  APRPد “پاداش” په نوم هغه څه
باندې انتقاد کړی چې ترهګرو ته یې وړاندې کوي لکه اقتصادي فرصتونه ،معافیتونه ،او په
واک کې بیرته د بیایوځای شویو د مقام تثبیت ،دوی وای چې دا مصؤنیت ته د سونګ توکو
په توګه کار کوي .راپور د هغه مرکه کیدونکو له خولې راخلي چې د ټولنې میشته پراختیای
پروژو لپاره راغوښتل شوي او د بررسۍ ،پیژندنې او حذف کولو له الرې هغه ترهګر چې
په روښانه توګه د بشري حقونو ناقضین دي .عالوه لدې ،د راپور لیکونکو لخوا مرکه شوي
بیایوځای شويو د  APRPڅخه خپله نارضایتي څرګنده کړې ،د دې په ویلو سره چې وه یې
نشو کولی خپلې ژمنې پوره کړي او احساس کوي چې کارول شوي ،مالتړ یې نه کیږي،
او د افغان حکومت سره د همغږۍ لپاره له برید الندې راتلو ته ضرر لیدونکي دي.
په راپور کې نتیجه ګیري شوې چې “په اصل کې APRP ،ته د ټولو نومول شویو السته
471
راوړونکو په واسطه د ناکام په سترګه کتل کیږي”.

د فساد ضد او قانون حاکمیت
د پروژې لنډیز
متحده ایاالتو د بیالبیلو میکانیزمونو له الرې د رسمي او غیررسمي قضایي سیستمونو لپاره
مرستې چمتو کړیدي .پدې کې د  USAIDد قانون حاکمیت ثبات رسمي او غیررسمي برخې
( RLS-Fاو  ،)RLS-Iد بهرنیو چارو وزارت د قضایی سیکتور مالتړ پروګرام ( ،)JSSPاو د
بهرنیو چارو وزارت د قضا د روزنې لیږد پروګرام ( )JTTPشامل دی .دا او د قانون حاکمیت
او فساد ضد نور پروګرامونه په جدول  3.24کې ښودل شوي.
 RLS‐Fله رسمي قضایي سکتور سره مرستې د دې لپاره چمتو کوي چې قضا ته السرسی
پیاوړی شي ،د قانوني زده کړو د سیستم ظرفیت لوړ شي او په ولسوالیو ،والیتونو او ملي کچه
د حساب ورکونې او شفافیت خبره پیاوړې شي USAID .راپور ورکوي چې  RLS-Fد قاضیانو
جدول 3.24

د  USAIDد فساد ضد او د قانون د حاکمیت پروګرامونه
اداره

د پیل نیټه

د پروژې سرلیک
د قضایی سیستم مالتړ پروګرام *)JSSP II( II
د سمون سیستم مالتړ پروګرام (*)CSSP

د پای نیټه

ټول اټکل شوی لګښت
(په ډالرو)

تر  6/30/2013پورې ټولیز
لګښتونه (په ډالرو)

د بهرنیو
چارو وزارت

5/31/2010

12/31/2014

$301,971,225

$152,088,263

د بهرنیو
چارو وزارت

5/1/2010

12/31/2014

198,586,208

171,569,427

د قانون حاکمیت ثبات – رسمي برخه

USAID

7/16/2012

7/14/2014

22,581,128

19,068,556

د عدلیه روزنې لیږد پروګرام (*)JTTP

د بهرنیو
چارو وزارت

1/2/2013

7/1/2015

20,000,000

20,000,000

USAID

7/16/2012

3/13/2014

15,651,679

15,080,799

د  GAPSد فساد ضد مرستې

USAID

6/7/2012

6/6/2014

1,292,379

720,467

له فساد سره په زغرده مبارزه

USAID

7/4/2012

7/3/2014

997,000

528,783

د قانون حاکمیت ثبات – غیر رسمي برخه

یادونه* :د  2014د می  14پورې مصارف.
سرچینې ،USAID :د سیګار معلوماتو غوښتنې ته ځواب7/10/2014 ،؛ د معلوماتو غوښتنې ته د بهرنیو چارو وزارت د ځواب د سیګار څیړنې 6/3/2014 ،5/27/2014 ،او .7/16/2014
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د سیګار پلټنه
سیګار په افغانستان کې د متحده ایاالتو
حکومت د قانون حاکمیت پرمختګ او
مرستې د هڅو یوه روانه پلټنه لري.
سیګار پالن لري چې ( )1په افغانستان
کې د متحده ایاالتو د قانون حاکمیت
رامنځته کولو پروګرامونه یا نوښتونه
وپیژني؛ ( )2هغه پرمختګ وارزوي
چې دې پروګرامونو یا نوښتونو کړی؛
( )3د هغه ننګونو پیژندنه چې متحده
ایاالتو حکومت د قانون حاکمیت اهدافو
السته راوړو پرمهال ورسره مخ شوی او
د پراخوالي حد یې چې دا ننګونې ورته
په نښه شوي.

او قضایي کارکونکو ظرفیت د هراړخیزو قانوني روزنو د چمتو کولو له الرې لوړويRLS-F .
472
د نویو قاضیانو لپاره د سترې محکمې رسمي روزنیز پروګرام هم په ځان کې لري.
پدې ربع کې USAID ،د  RLS-Iدریم او نهایی فیز د فعالیت ارزونه خپره کړه چې له
جوالی  2012څخه تر مارچ  2014پورې و .بیاکتنه د  RLS-Iدرې اهدافو باندې متمرکز ده:
د شخړو د حل سنتي او عنعنوي میکانیزمونو پیاوړي کول او وده کول ،د رسمي او غیر رسمي
قضایی سیکتورونو ترمنځ د ارتباط قوي کول ،او د اوږدې مودې ،پیچلي شخړو په نښه کولو
کې د همغږۍ اسانول 473.شاخوا  %76مستقیم ګټه پورته کونکو (هغوی چې د  RLS-Iروزنه
السته راوړي) د روزنې څخه په لویه کچه رضایت ښکاره کړی ،او ډیر یې فکر کوي چې افغان
قانون په اړه د دوی پوهه ډیره شوې 474.په هرصورت %88 ،برخه اخیستونکو راپور ورکړی
چې ښځینه روزونکي د افغان قانون په اړه کافي پوهه نلري ،او دا چې نوموړې روزنه د ډیر لږ
وخت مودې لپاره پرمخ وړل شوې 475.بیاکتنې د  RLS-Iد سپانسر شوي ټولنې کلتوري مرکزونو
( )CCCارزښت وپوښتل چې هدف د  RLS-Iلخوا د رامنځته شوي جزو او رسنیو توضیع وه.
د ارزونې ډلې وړ نه وې چې د  CCCغړي وپیژني سره لدې چې په شپږو والیتونو کې د
476
 CCCsلپاره معلومات هم ورته ورکړل شوي و.
پداسې حال کې چې ارزونې وموندل چې هغه ټولنیز ناوړه عملونه لکه بد ،چې په بدو کې
ښځې ورکول کیږي د هدف ترالندې ټولنو کې کم شوي و مګر تردې کچې نه چې د RLS-I
روزنه یې د کمولو مسؤل وه او نورو ممکن فاکتورونو په پرتله لکه د روزنې نور پروګرامونه.
په ورته ډول ،د ژورو مرکو او تمرکز ډلو له خبرو څخه السته راغلي معلومات د اوږدې مودې
شخړو حلولو پروړاندې له لږ څخه تر هیڅ پورې پرمختګ ښیې ،د ډیری ځواب ویونکو په اند
چې دا ډول شخړې دوام لري او د هیڅ حل تمه یې نه کیږي .په هرصورت ،د مقداري سروی
معلومات ښیې چې %58 ،غیر مستقیم ګټه اخیستونکي ،یا اوسیدونکي چا چې روزنه السته
نده راوړې باور لري چې د اوږدې مودې شخړې د تیرو دوه کلونو په جریان کې د تیر په پرتله
477
حل شوي ،چې یوازې  %9یې د هیڅ بدلون راپور ورکړی.
ارزونې دا هم موندلي چې یو څو قضیې د غیررسمي قضا سیکتور څخه د قضا رسمي
سیکتور ته راجع شوي ،پداسې حال کې چې له رسمي سیکتور څخه غیر رسمي ته د قضیو
رجوع د هدف الندې والیتونو کې عام و .عنعنوي پریکړه کونکو د رسمي قضایی نهادونو په
مجموع کې ټیټ اند درلود ،پداسې حال کې چې رسمي قضایی سیکتور غیررسمي نهادونو ته
احترام درلود .ځواب ویونکو پشمول د شخړې حل رسمي وکیالنو او د رسمي قضا سکتور پرمخ
478
وړونکو عموما غیر رسمي سیکتور ته د رسمي قضایی سیستم په نسبت ترجیح ورکوله.
ارزونې نتیجه ګیري کړې چې د رسمي او غیر رسمي سیستمونو ترمنځ اړیکه په لویه کچه
یو طرفه وه ،پدې توګه چې رسمي سیستم قضیې غیررسمي ته راجع کوي خو غیررسمي یې
479
رسمي ته نه راجع کوي.
د بهرنیو چارو وزارت د  JSSPاهداف دا دي چې د افغانستان قضایی سیستم په اوږدو
کې د قضیو تعقیب لپاره د قضیه مدیریت سیستم ( )CMSرامنځته کړي او د وزارت د
چارواکو ظرفیت او اداري مهارتونه لوړ کړي 480.د  JSSPخورا اخرني درې میاشتني راپور
په وینا ،له  34والیتونو څخه اوه یې په فعال ډول  CMSکاروي ،پداسې حال کې چې دوه
والیتونو د  CMSتجهیزات می میاشت کې السته راوړل JSSP 481.پدې ربع کې د افغان
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عدلیه وزارت بنسټیزې ارزونې بشپړې کړې او پدغه ارزونو کې پیژندل شوي د ودې لپاره
برخو په نښه کولو او د روڼ عدلي خدماتو ودې لپاره د روزنې ،نظارت ،تخنیکي مشوره،
482
او موادو مالتړ وړاندې کول پالنوي.
د بهرنیو چارو وزارت د  JTTPبرخه د قضایي سکتور مسولینو ته سیمه ایزې زده کړې
چمتو کوي لکه پولیسو ،څارنواالنو ،قاضیانو او مدافع وکیالنو ،او په لویه کچه د قضایي عدالت
په اړه موضوعاتو او د فساد ضد مبارزې په برخه کې موضوعات ورته ورکړل شویديJTTP .
د عدلي سیکتور چارواکو ته په ځانګړي قضیو او قانوني مسلو نظارت هم چمتو کوي ،پشمول
د وکیالنو او قاضیانو 483.په تیرې ربع کې JTTP ،په  17والیتونو کې  1,098برخه اخیستونکو ته
484
 46روزنیز کورسونه وړاندې کړل.
ستره محکمه او رسمي قضایي سکتور
د بهرنیو چارو وزارت په وینا ،د ربع په جریان کې د سترې محکمې کوم د پام وړ
485
پریکړې نه وې.
افغان اصالحي سیستم
د بهرنیو چارو وزارت په وینا ،د محبسونو او توقیف مرکزونو عمومي ریاست ()GDPDC
په واسطه اداره کیدونکي محبسونو کې محبوس نفوس د تیرو پنځه کلونو په کلني توګه
486
 %16.4ډیریږي .د می تر  20پورې 27,827 GDPDC ،افراد په حبس کې لري.
د اپریل  20پورې ،د عدلیه وزارت د تنکي ځوانانو د اصالح کیدو ریاست )(JRD
 1,071تنکي ځوانان په بند کې درلود .په دې شمیرې کې هغه بندیان شامل ندي چې
د افغان حکومت نورو ادارو له خوا توقیف شویدي لکه څنګه چې د نړیوالو مخدراتو
487
او د قانون د پیاوړتیا د چارو اداره ( )INLله نورو ادارو څخه معلوماتو ته السرسی نلري.
د  GDPDCودانیو کې د ډیر نفوس شتون یو تلپاتې ،قوي او پراخه ستونزه ده ،که څه هم
دا د بهرنیو چارو وزارت لخوا تمویل شوي د زندان بیډونو او د ولسمشر د بخښنې فرمان له
امله د زندان په نفوسو کې کموال یراغلی .د  2014کال د می  20پورې ،د والتي زندان ټولټال
نفوس د ظرفیت  %279و ،هغه ظرفیت چې د سره صلیب نړیوالې کمیټې لخوا ()ICRC
لږترلږه  3.4میتر مربع د هر زنداني لپاره مشخص شوی .د لواتی زندان ټولټال ښځینه نفوس
د  ICRCوړاندیز شوي ظرفیت  %116و .د  GDPDCتر ادارې الندې د محبسونو د ظرفیت
په اړه او د تنکیو ځوانانو د بیارغونې د مرکزونو په اړه معلومات په الس کې نشته .په
هرصورت ،د ودانیو څخه د لیدنو پرمهال د  INLمشاورو په واسطه حکایتي راپور ښیې
488
چې د نفوس ډیروالی په ډیری والیتي زندانونو کې تلپاتې ستونزه ده.
په می کې ،د افغانستان د مشرانو جرګې یو پالوی د هرات والیت څخه لیدنه وکړه ترڅو
د نوموړي والیت عدلي او قضایی ارګانونه وڅاري .پالوي وموندل چې د هرات په زندان کې
د  3,000او  4,000ترمنځ زندانیان دي چې نوموړی زندان د  700څخه تر  800پورې زندانیانو
لپاره جوړ شوی و .د کورنیو چارو وزارت په وار هڅه کړې چې نوي ودانۍ جوړه کړي
489
مګر د تمویل نه شتون له امله داسې ندي شوي.
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د  CSSPزده کونکي زندان ګاردان په کابل کې
د تاریاکو ضد قضایی مرکز کې بندیانو ته د هغوی
بند خونو بهر ځواب ورکوي( .د  CSSPعکس)

د سیګار تفتیش
سیګار پدې ربع کې د بهرنیو چارو وزارت
لخوا تمویل شوي د بغالن والیت محبس
باندې د تفتیش یو راپور خپور کړ کوم
چې موندلي نوموړې ودانۍ په پراخه
کچه ترمیم ته اړتیا لري .برخه ،2
مخ  34وګورئ.

حکومتداري

د فسا ضد
د افغان فساد ضد هڅو دې ربع کې هیڅ د پام وړ پرمختګ ندی کړی .د بهرنیو چارو وزارت
پدې ربع کې د افغان لوړپوړي حکومتي چارواکو د تعقیب یا پلټنې سره مخ کیدو څخه
خبر ندی ترالسه کړی .افغان حکومت د فساد لپاره ټیټ رتبه چارواکو او ناظرینو تعقیب
490
ته دوام ورکوي.
په جون کې ،د نړیوالې سولې لپاره کارنیجي اینډومینټ په نړیوال امنیت د فساد اغیز په
اړه یو راپور خپور کړ .د موندنو ترمنځ ،راپور په نښه کوي چې حاد فساد باید درک کړی شي
نه د حکومت ناکامۍ یا ماتیدو په حیث ،بلکه د یوه کاري سیستم په توګه په کوم کې چې
پریکړه کونکي راټول ،د شبکې په توګه غوره فکر سره د واک انتخاب شوي الرو د ځانګړي
عاید جریانات راخپلوي .د عاید جریاناتو رانیولو هڅه ډیری وختونه د یوه دولت پرمخ تلو
491
پورې اړوند فعالیتونه تیاره کوي.
په هرصورت ،سیستماتیک فساد د خلکو په مینځ کې قهر راپاروي ،چې دا بیا د ټونلیز
ناکرارۍ او ترهګرۍ یوه عامل کیږي 492.افغانستان د فساد له بیلګې یوازینی و او په ورته ډول
جوړښت شوی چیرې چې حکومتي سیستمونه د یو یا خورا لږو شبکو د ګټو لپاره ټیټیږي.
د راپور په وینا ،ولسمشر کرزی په منظم ډول خپل لوی څارنوال ته وایی چې په قضیو اغیز
وکړي یا پخپله د تعقیب الندې افراد له محکمې دمخه توقیف څخه خوشې کړي ،چې
د هغوی پروړاندې قضیې الغا شي 493.راپور د فساد ضد نړیوال نوښتونو ارزښت ترپوښتنې
الندې راوستی چې افغان سیستم ته اجازه ورکوي د فساد له منځه وړو مشري پخپله غاړه
494
واخلي ،دا یې د “پالیسۍ ضد او نقیص” کار بللی.
په جون کې ،د افغانستان پر شفافیت د څار ادارې خپله د ملي فساد سروی خپره کړه.
راپور د ټولو والیاتو په اوږدو کې د  7,798نارینه او ښځینه و سره مرکو په بنسټ و .فساد او
بې کاري په ګده دوهمه لویه ننګونه ده چې افغانستان ورسره د امنیت څخه وروسته مخ دی.
پداسې حال کې چې د تیرو  12میاشتو په اوږدو کې  %18ځواب ویونکي په  2012کې د فساد
سره مخ شوي %21 ،ځواب ویونکي د  2014سروی کې فساد سره مخ شوي .له هغوی چا چې
د  2014سروی کې فساد تجربه کړی %65 ،پیسې ورکړي؛ پاتو یې له پیسو پرته د فساد ډول
تجربه کړی لکه د مفسدینو لخوا د ډالیو غوښتنه کول 495.سروی موندلي چې په یوه ساحه
کې د حکومت شتون ملکي کارکوونکو سره فعل او انفعال ډیروي چې وروسته دا بیا
496
د فساد طرحې ډیروي.
په می کې ،ولسي جرګې د کابل ښاروال په فساد تورن کړ ،او د ولسي جرګې رییس وویل
چې لدې هاخوا نور د ښاروال واک په رسمیت نه پیژني AGO .یو د  12غړو کمیسون جوړ
کړی چې د کابل ښاروال او ځینې وکیالنو پروړاندې د فساد تورونه وڅیړي .کمیسون د ښاروال
پروړاندې مظاهرو په تعقیب رامنځته کړی شو ،چې د ښاروالۍ د فعالیتونو او د ولسمشرۍ
497
ماڼۍ څخه د دوسیې السته راوړو خنډ وګرځیدل.
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د افغانستان د لوی څارنوال دفتر

د  AGOد تخنیکي ظرفیت یا موثریت په تړاو کوم د پام وړ بدلون ندی لیدل شوی.
 AGOد بهرنیو چارو وزارت د  AGOد څارنواالنو په تحقیقي میتودونو کې روزلو
وړاندیز رد کړ .د بهرنیو چارو وزارت په وینا ،ټاکنو د لوی کچې فساد قضیو تعقیب
498
احتمال راکم کړی.
د بهرنیو چارو وزارت په وینا ،د  AGOد فساد ضد واحد ( )ACUد دې وړ دی چې
د فساد د ټیټې کچې قضیې وڅیړي ،مګر د فساد لوړې کچې قضیو څیړلو کې د موانع سره
مخ کیږي ACU .د بهرنیو چارو وزارت او د عدلیه وزارت ( )DOJښکیلتیا منلو ته چمتو نه و،
او ټیټه روحیه لري ACU .لږ تخنیکي ظرفیت لري او د النورو فساد پیچلي قضیو په مؤثر ډول
تعقیب لپاره د تخنیکونو رامنځته کولو کې لږه عالقه لري .په هرصورت ،دا د اختالس د ساده
قضیو د تعقیب وړ ده .په افغانستان کې د امریکا د کابل سفارت عدلي آتشه خپل کمک بیرته
د کورني کنټرول او نظارت واحد او د مالي شخړې حل کمیټې ته متمرکز کړی چیرې چې په
499
پراښه کچه منلتیا شتون لري.
د سنګین جرایمو کاري ځواک ( )MCTFد  AGOکورني کنټرول او نظارت واحد لپاره
پلټونکی وسیله ده 500.د بهرنیو چارو وزارت په وینا MCTF ،د یو وړ پلټونکي ځواک په
توګه خپل شتون ته دوام ورکوي ،ولې د  AGOد فساد قضیو د تعقیب ردولو په واسطه یې
مخه نیول شوې .د ولسمشرۍ ټاکنو په تعقیب ،د بهرنیو چارو وزارت پالن لري چې وارزوي
ایا نوی حکومت د مؤثره  MCTFلپاره کافي سیاسي لیوالتیا لري .د بهرنیو چارو وزارت به
د افغانستان د فساد ضد نوښتونه وازموي ترڅو وټاکي چې ایا افغانستان د مالي مقرراتو
قانون تصویبوي؛ ایا د فساد محکمه کول د لوی دریځ او رتبو مدافعینو پروړاندې سرته
رسوي؛ ایا د  MCTFسرچینې اړتیاوې بدل شوي؛ او په څه ډول  MOI، AGOاو نور افغان
501
ادارې د فساد ضد هڅو کې د  MCTFرول داخلوي یا حذف کوي.
د فساد ضد څار او څیړنې ګډه خپلواکه کمیټه ()MEC

د  USAIDپه وینا ،د فساد ضد څار او څیړنې ګډه خپلواکه کمیټه ( )MECد فساد پورې
اړوند ځینې کلکو پوښتنو په نښه کولو لپاره کافي تخنیکي ظرفیت او سیاسي لیوالتیا لري
چې افغانستان ورسره مخ دی .په هرصورت ،د بهرنیو چارو وزارت په نښه کوي چې،
502
 MECد ضعیف یا مفسد کړنو ته توجه کولو څخه د پورته ډیر څه کولو لپاره واک نلري.
د ربع په جریان کې MEC ،په ګمرکاتو ،د پلټنې عالي دفتر ،د افغانستان د مخابراتو
تنظیمونکې واک ،او د افغان سرې میاشتې ټولنې باندې راپورونه خپاره کړل.
د  MECپه وینا ،افغانستان د فساد له امله د پام وړ ګمرکي عواید له السه ورکوي:
په پولو کې د قاچاق له امله د تمه شوي عواید نږدې نیم یې نه و راټول شوي او ځینې
 %25یې د ګمرک په چارواکو د لوړرتبه چارواکو او افرادو د اغیز له امله له السه وتلي.
 MECموندلي چې د ګمرک متقلب چارواکي او کمیشن کاران (دالالن) د معلوماتو دننه
کولو سیسټم څخه ناوړه ګټه پورته کوي او د حکومت عواید منحرف کوي MEC .وړاندیز
کړی چې د افغانستان د ګمرکاتو ریاست باید یو تخنیکي میکانیزم رامنځته کړي (سکینر،
بارکوډ ،د -Xوړانګه وغیره) چې ډاډ ترالسه شي سیسټم ته دننه کړی شوي د ګمرکاتو
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دالالنو لخوا معلومات چې د ګمرکاتو چارواکو تایید کړي ،درست دي MEC .دا وړاندیز هم
کړی چې د افغانستان د ګمرکاتو ریاست د ګمرک په پروسه کې دخیل دالالنو فعالیتونه بیا
وارزوي ،ناوړه ګټه پورته کونکي وپیژني ،او هغوی تور لیست کې شامل کړي چې د سیسټم
503
څخه ناوړه ګټه پورته کونکو په توګه وپیژندل شي.
د تفتیش عالي دفتر ( )SAOپه یوه ارزونه کې MEC ،وموندل چې د  SAOقانوني وړتیا
کې د افغان حکومتي نهادونو لپاره راپور ورکولو یا محکمه کولو اداري طرزالعملونه شامل
ندي چې په غیر تصدیقي ډول د  SAOد وړاندیزونو پلي کول ردوي MEC .دا هم موندلي
چې د افغان حکومت سفارتونه او قونصلګرۍ په هر پنځه کالو کې فقط یوځل پلټل کیږي،
چې دا کار د دوی د فعالیتونو کافي تحقیق نه چمتو کوي MEC .وړاندیز کړی چې  SAOباید
د عدلیه وزارت سره په همغږۍ د پلټنې یا تفتیش قانون تعدیل کړي ترڅو د هغه نهادونو
راپور ورکولو او محکمه کولو اداري طرزالعملونه چمتو چې د  SAOد تفتیش وړاندیزونه
په غیرتصدیقي ډول نه پلي کوي MEC .دا وړاندیز هم کړی چې  SAOپه هر دوه کاله کې
504
افغان سفارتونه او قونسلګرۍ تفتیش کړي.
د افغانستان د مخابراتو تنظیمونکې واک ( )ATRAاو د افغان سرې میاشتې ټولنې یوه
راپور کې  MECهغه تشې موندلي چې د فساد لپاره فرصتونه برابروي MEC .هغه عوایدو
او مخارجو کې اختالف موندلی چې د مخابراتي شرکتونو لخوا د دوی تفتیش راپورونو کې
د هغه اسنادو پروړاندې چې مالیه کې چمتو کړي ښودل شوي .مخابرتي شرکتونه د عاید
لږترلږه مقدارونه راپور کوي او د مالیه په اسنادو کې ترې ګټه پورته کوي ،چې پدې سره
د ټیتې مالیې لګښت رامنځته کیږي ،کوم چې د راپورونو له مخې د  ATRAدوسیه شوي
مالي پلټنو اعالمیو سره توپیر لري .د  MECپه وینا ،دا اندیښنې راوالړوي چې مفسد کړنې
سرته رسیږي MEC .وړاندیز کوي چې د مخابراتو وزارت ،څوک چې  ATRAڅاري باید
د مخابراتي شرکتونو د پلټنې راپورونه د مالیې وزارت سره د پلټنې راپورونو او مالیه
505
اسنادو پرتله ایز ارزونې لپاره شریک کړي.
د افغان سرې میاشتې ټولنې بیاکتنې کې MEC ،سیستماتیک ناکامي او تشې موندلي چې
د فساد څخه ضرر لیدونکې برخې رابربنډې کولی شي MEC .وړاندیز کړی چې افغان سرې
میاشتې ټولنه یو مالي او محاسبوي پالیسي ومني او دا په خپل ویب پاڼه کې نشر کړي.
506
 MECدا وړاندیز هم کړی چې  SAOد افغان سرې میاشتې ټولنې مالي پلټنه وکړي.
د څار او فساد پروړاندې مبارزې عالي اداره

په تیرو کې د بهرنیو چارو وزارت او  USAIDراپور ورکړی و چې د څار او فساد پروړاندې
مبارزې عالي اداره ( ،)HOOبیکاره ،غیرمؤثر او سیاسي شوې ده 507.نه خو د بهرنیو چارو
508
وزارت او نه هم  DOJپدې ربع کې د  HOOسره ښکیل و.
په جوالی کې HOO ،هغه مهال د یوې هڅې څخه روغه پاتې شوه چې مشرانو جرګې
د ولسي جرګې د دغه ادارې منحل کولو پروپوزل رد کړ .د  HOOپه اړه به د پارلمان یوه
509
ګډ کمیسون کې خبرې وشي.
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بشري حقونه
د انسانانو قاچاق
د جون په  20نیټه ،د بهرنیو چارو وزارت خپل د انسانانو د قاچاق کلنی راپور خپور کړ .د دې
راپور هدف چې د کانګریس لخوا واک ورکړل شوی ،د عمل په الره اچول او د نړۍ په اوږدو
کې د ملګرتیا رامنځته کول دي چې د نن ورځې غالمۍ پروړاندې مبارزه وشي .د افغانستان
نمره پدې کال کې  2لړۍ ته پورته شوې ،پدې معنی چې پداسې حال کې چې افغان حکومت
د قاچاق قربانیانو د محافظت قانون ( )TVPAلږترلږه معیارونو اجابت نه کوي ،دا د پام وړ
هڅې کوي چې ځان دغه اجابت ته وربرابر کړي 510.له  2010څخه تر  2013پورې ،د افغانستان
511
لړئ ټیټه وه ،د  2لړۍ څار لیست؛ په وروستي ځل کله چې دا  2لړۍ و هغه  2009و.
د راپور له مخې ،په هیواد کې د پراخه انساني قاچاق او د ښاریانو په اړه یې د افغان
حکومت ځواب ناکافي و .پداسې حال کې چې د جنسي قاچاق قربانیان د اخالقي جرمونو
لپاره د مجرمینو په توګه په منظم ډول تعقیب او محکمه شوي ،حکومت د قاچاق کونکو لوی
اکثریت د دوی د جرمونو لپاره مجرم محاسبه کولو کې پاتې راغی .د حکومت همالسي پرځای
پاتې جدي ستونزه ده او د جرم سره مبارزې سیاسي لیوالتیا ټیټه وه .د حکومت لوی اکثریت
پالنونه چې د قاچاق په نښه کولو لپاره و نه و بشپړ شوي.
په هرصورت ،ځینې برخو کې یولږڅه پرمختګ شوی و .د تیر کال په اوږدو کې ،حکومت
یو فرمان صادر کړ چې له مخې یې د قانون پلي کونکو ادارو ته الرښود شوی و چې د قاچاق
قربانیانو تعقیب ودروي .دې د خپل قاچاق ضد پالن پلي کولو ته هم محدود ګامونه واخیستل،
پشمول د اجرایوي څانګې جوړلو هڅې چې د ملګرو ملتونو د  2000کال د انساني قاچاق
پروتوکول قبول کړي .د حکومت د قاچاق ضد پروګرام کولو سره د پراخه نړیوال مالتړ سره،
512
د انسان قاچاق کولو د درک کچه افغان حکومتي چارواکو کې تیټه پاتې ده.
راپور په نښه کوي چې افغانستان د هغه نارینه ،ښځینه ،او ماشومانو لپاره د سرچینې
ټرانزیټ او نهای ټاکنې هیواد دی چې د جبري کار او جنسي قاچاق سره مخ کیږي .کورنی
قاچاق د بین المللي څخه ډیر مروج دی .د افغان قربانیانو اکثریت یې هغه ماشومان دي چې
غالیو اوبدلو او د خښتې بټیو ،کورني جبري کار ،او سوداګریز جنسي ګټه اخیستنې ،بسته
بندۍ ،د مخدره توکو له پولو بهر قاچاق او په افغانستان کې د باروړونکي موټرو کلینر په
توګه بشري قاچاق کیږي ،په بیله بیا منځني ختیځ ،اروپا ،او سویلي اسیا کې .په ایران کې ترې
ګټه پورته شوې ډیری افغان قربانیان له  18کالو کم عمر لرونکي هلکان دي کوم چې جبرا د
رارسیدو څخه وروسته اړایستل کیږي چې په رغونه او کرهنې سیکتور کې جبري کار وکړي .په
پاکستان کې د افغان قربانیانو اکثریت ښځې او انجونې دي چې د سوداګریز جنسي ګته پورته
513
کوونې لپاره قاچاق کیږي ،پشمول د جبري ودونو.
پدې ربع کې ،د سیګار ځانګړې پروژو دفتر د  DODډیری قراردادیانو ته د هغوی د دریم
هیواد اتباع ( )TCNپه افغانستان کې د متحده ایاالتو اردو مرکزونو کې د کارګمارنې په
اړه لیکلي .د  DODیو لوی قراردادي چارواکو د سیګار پلټونکو ته ویلي چې د راپور ورکړ
شوي له دې  2,400څخه ډیر  TCNکارکونکي دي دوی په لوژستیک ملکي ودې پروګرام
( )LOGCAPقراردادونو کې د دندو لپاره کار ګمارونکو ته له څو سوه ډالرو نیولي تر
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لړۍ  :2هغه هیوادونه چې حکومتونه
یې د قاچاق قربانیانو د محافظت قانون
( )TVPAحد اقل معیارونه په بشپړ ډول
نه اجابت کوي ،خو د پام وړ کار کوي
چې ځان د دغه معیارونو اجابت سره
سم کړي.
د لړۍ  2څار لیست :هغه هیوادونه
چې حکومتونه یې د TVPAحد اقل
معیارونه په بشپړ ډول نه اجابت کوي،
خو د پام وړ کار کوي چې ځان د دغه
معیارونو اجابت سره سم کړي او:
الف) د سخت قاچاق قربانیانو شمیر خورا
د پام وړ یا د پام وړ ډیریدونکی وي؛
ب) د دې شواهدو وړاندې کولو کې پاتې
راتلل چې وښیې د تیرو کلونو څخه یې
د انسان سخت قاچاق بڼو سره مبارزې
لپاره هڅې ډیرې کړي؛ یا
ج) د دې ټاکل چې یو هیواد د پام وړ
هڅې کوي چې ځان د حداقل معیارونو
سره برابر کړي او دا د هیواد هغه ژمنو
پراساس وي چې راتلونکي کال کې پدې
اړه اضافي راتلونکي ګامونه پورته کړي

سرچینه :د متحده ایاالتو د بهرنیو چارو وزارت ،د انساني قاچاق په
اړه راپور.6/20/2014 ،
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زرونو پورې ډالر ورکړي .دا ډول فیسونه د فیدرال السته راوړنې مقرراتو د لید او بشري
قاچاق باندې د متحده ایاالتو د صفر زغم پالیسۍ څخه سرغړونه ده .ډیری وختونه د TCN
کارکوونکي د کارګمارنې دغه فیسونو ورکړې لپاره په خپل کورني هیواد کې په لوی سود
پیسې پور اخلي .د پور لوی مقدار  TCNلپاره خورا مشکل رامنځته کوي چې خپلې دندې
پریږدي .د الزیاتو معلوماتو لپاره 2 ،برخه ،مخ  49وګورئ.
کډوال او په هیواد کې دننه بیځایه کیدل
د بهرنیو چارو وزارت په وینا ،پدې ربع کې د افغان کډوالو هیڅ لړۍ نده ثبت شوې او
په پاکستان او ایران کې پر افغان کډوالو اغیز کونکی هیڅ نوع پرمختیاوې نه وې .د جون
په  26نیټه ،د ملګرو ملتونو د کډوالو لپاره عالي کمیسون ( )UNHCRاټکل کړی چې له
 65,000څخه ډیر وګړي خوست والیت ته له پاکستان څخه افغانستان ته راوختي او له
 20,000څخه ډیر په ګاونډي والیت پکتیکا کې چې المل یې په ګاونډي شمالي وزیرستان
کې د پاکستان پوځ پراخه عملیات و .د  2014په لومړیو پنځه میاشتو کې ،بیرته راتګ
 6,698نفر مجموعه شوي ،چې دا شمیره د  2013په ورته دوره کې  18,175بیرته
راستنیدونکو څخه  %63ټیټه ده .د بیرته راستنیدونکو په شمیر کې کمښت کیدی شي
په افغانستان کې نامعلوم امنیتي وضعیت ،د اپریل  2014افغان ټاکنو نامعلوم پایلې،
په پاکستان کې د افغان کډوالو لپاره د راجستریشن کارت ثبوت غزولو ته نسبت
ورکړل شي .افغانان په  2013کې د  38,653ادعاو سره اوس هم د نړۍ په کچه ترټولو
514
لوی پناه غوښتونکې ګروپ دی.
د جون تر  UNHCR ،12د کورنیو بیځایه شویو کسانو ( )IDPsد راجستر ټولیزه
شمیره  672,736کسانو ته رسولې ده ،په داسې حال کې چې دا شمیره د اپریل تر  30پورې
 654,664کسانو ته رسیدلې وه .د بهرنیو چارو وزارت په وینا ،د داخلي بی ځایه شویو اصلي
515
شمیر لدې ډیر زیات کیدی شي او تایید یې مشکل دی.
په فبروري کې افغان حکومت په داخلي بی ځایه کیدنې یوه ملي پالیسي په الره واچوله.
په دې کې د افغانستان د بیالبیلو وزارتونو او ادارو او د هغوی پرمختیایي او بشري ملګرو
ونډه او مسولیتونه روښانه شویدي .د بهرنیو چارو وزارت په وینا ،د دې پالیسۍ پلي کول
به پیاوړي ظرفیت رامنځته کولو ته اړتیا ولري چې دامهال یې افغان حکومت نلري ،په ګډه
د ځمکې اجاره کولو قوانینو او مقرراتو سره .د شاروالۍ مشرانو متقاعد کولو ته به اړتیا وي
چې داخلي بی ځایه شوي ،که ټول یې نه نو ډیری ته اجازه ورکړي چې ښاري سیمو کې میشته
شي د دې پرځای چې بیرته خپل اصلي ځایونو ته ستانه شي .د بهرنیو چارو وزارت پدې اند
دی چې د  IDPپالیسۍ بریا د فرعي ملي حکومتونو په واسط سرته رسیدلي پراخه کار پورې
تړاو لري UNHCR .او د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت په ګډه د پلي کولو یو
پالن رامنځته کړی چې د زده کړیالي غړو سره په کلیدي والیاتو او وزارتونو کې د دوی د
مسؤلیتونو سره پیل کیږي .په ایدال ډول ،د والیتي کچې پلي کولو پالنونه به د  2014پای
پورې بشپړ شي او د ممکن ډونرانو او یوڅه ټیټ کچه باندې ملي بودیجې سره کار ته
516
د وړاندې کولو لپاره به تیار وي.
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حکومتداري

د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون
د حکومت په وینا ،د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون ( )AIHRCد بشري
حقونو په اړه د پوهاوې په برخه کې په زیاتیدونکې توګه پرمختګ کړیدی همداشان
د بشري حقونو د روان حالت د ثبتولو  ،د زورزیاتي په اړه اظهارات او د روانو ټاکنو
517
نظارت یې له کارونو څخه دی.
پدې ربع کې AIHRC ،د  11نور افغان مدني ټولنې نهادونو سره په ګډه په افغانستان
کې د اوږدمهاله سولې السته راوړو باندې یو راپور خپور کړ .نوموړي راپور کې د ټولو
 34والیاتو څخه د  4,648افغانانو اندونه لنډیز شوي .د راپور په وینا ،یوه عام موضوع د
فساد ،قانون ټیټ حاکمیت او د بشري حقونو څخه سرغړونکو لپاره پراخه مصؤنیت افغانان
د خپل حکومت څخه ناراض کړي 518.راپور موندلي چې افغانان یو حساب ورکوونکی ،روڼ
او مؤثر سیمه ایز حکومت غواړي کوم ته چې دوی د تلپاتې سولې لپاره د هستې په حیث
ګوري .افغانانو دا راپور هم ورکړی چې په لرې پرتو ،ناامن ،او جنجالي سیمو کې د افغان
حکومت نه شتون د وسله والې جګړې یو کلیدي پرمخ وړونکی دی .راپور وړاندیز کړی
چې د دې پرځای چې حکومت امنیت سیمه ایز ملیشه ته وسپاري ،باید ټول غیرقانوني
مسلح ډلې او د حکومت دمخه ملیشه خلع سالح کړي 519.په نهایت کې راپور وړاندیز کوي
چې افغان حکومت د افغانستان په اوږدو کې متساوي پراختیا ته وده ورکړي ،ښوونې ته
لومړیتوب ورکړي ،افغان ځوانانو ته واک ورکړي ،د سولې جامع پروسې ته وده ورکړي،
د افغان سولې او بیایوځای کیدنې پروګرام اصالح ،او بشري حقونه او د ښځو حقونه
520
خوندي او وده ورته ورکړي.
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اقتصادي او ټولنزه پراختیا
د  2014د جون تر  30پورې ،د امریکا حکومت نږدې  30.6میلیاره امریکايي ډالر برابر کړي
ترڅو په افغانستان کې د حکومتوالي او اقتصادي او ټولنیزې پراختیا مالتړ وکړي .د تخصیص
شوي مرستو ډیری برخه د څلورو مهمو پروګرامونو حسابونو ته تللي ده ،لکه چرنګه چې
پدې جدول 3.25کې ښودل شوي .د  2014د جون تر  30پورې ،د دغو مرستو لپاره له تخصیص
شوي  23.2ملیاردو امریکايي ډالرو څخه ،نږدې  18.4میلیارده امریکايي ډالر مکلف شوي او
 15.2میلیارده امریکايي ډالر توزیع شوي دي.
 3.25جدول

د افغانستان د پرمختګ لپاره ټول زیاتیدونکي تخصیصونه ،د  2014کال د جون
تر  30پورې (میلیاردونه ډالر)
تخصیص شوي

فنډ

مسؤله اداره

ESF

USAID

$17.5

CERP

DOD

3.7

TFBSO

DOD

0.8

AIF

STATE/DOD

1.2
$23.2

ټول

یادونې = ESF :د اقتصادي مالتړ وجهي صندوق؛  = CERPد قوماندان بیړني ځواب پروګرام؛  = TFBSOد سوداګرۍ او ثبات عملیاتونو لپاره
کاري ځواک؛  = AIFد افغانستان زیربنا وجهي صندق.
سرچینه :د  Bضمیمه وګوری.

مهمې پيښې
پدې ربع کې د سیاسي اوضاع د نامعلومتیا او د امریکا او ایتالف ځواکونو د کمیدلو له پایلې
څخه د افغانستان اقتصاد خپلې ودې ته په کمه اندازه دوام ورکړی.
وروسته لدې چې د نړیوال مالي عمل کاري ځواک ( )FATFلخوا د “تور خړ دریځ” ته
راکښته شو ،په تیر ربع کې افغانستان نږدې و ترڅو د لوړ خطر ،او د پیسو مینځلو پر وړاندې
د مقرراتو په برخه کې په کمه اندازه د پرمختګ لپاره د یوه نه همکارې کوونکې هیواد په
توګه په تور لست کې راوړل شي 521.د افغانستان پارلمان د جون په میاشت کې د پیسو مینځلو
ضد او تروریستانو ضد مالي قانون تایید کړ ،او دا کار د  FATFد جون د ټولو غړو له غونډې
څخه یو څه وړاندې ترسره شو 522.د  36حکومتي غړو ادارې لخوا د تور لست نوم ورکول
کیدای شول په ټوله نړی کې د افغانستان د بانکداری په اړیکو باندې اضافي اغیز ولري او د
523
دې هیواد اقتصاد به یې کمزوری کړی وای.
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د ملګرو ملتونو د تحلیلي مالتړ او د تحریمونو د نظارت ټیم کلني راپور موندلي چې طالبان
له مخدره توکو او غیر قانوني کان کیندونو څخه ډیر عواید السته راوړي چې کیدای شي د
524
افغانستان له حکومت سره به یې د یوې دایمې سولې لپاره د هغوی انګیزه کمه کړې وي.
سیاسي او امنیتي سپارنه او د امنیتي لګښتونو ډیروالي او د حکومت کمو عوایدو ،د مصرفوونکو
او پانګه اچوونکو شک زیات کړی ،او اقتصادې وده یې کمه کړې 525.راپور اضافه کړي چې له
526
سپارلو وروسته به د افغانستان لپاره د نړیوالو اقتصادي مالتړ ته دوام ورکول اړین وي.
پدې ربع کې ،د پارلمان دواړو جرګو د کانونو د استخراخ ،د پیسو مینځلو ضد ،او د
تروریستانو مالي تمویل ضد قوانین تایید کړل ،چې کیدای شي د بهرنیو مرستو ،خصوصي
پانګونې ،او په افغانستان کې د پراخو کارونو پیدا کولو لپاره وړاند وینې ښې کړي 527.لدې چې
د قوانینو تاییدي د ربع په پای کې ترسره شوي ،د امریکا تطبیق کوونکي ادارو ونشو کوالی
ترڅو رسنیو ته د دې راپور له تللو وړاندې د دغو قوانینو ارزونه ترسره کړي 528.د بانکداری
529
نوی قانون اوس هم ځنډیدلی دی.
تر اوسه ،د  1393مالي کال (د  2013د دسمبر  – 21د  2014د دسمبر  )20لپاره د
افغانستان عواید د ماليي وزارت د بودجې تر نښو  %20کم و .که څه هم تر اوسه د ماليي
عواید تر  1392مالي کال اضافه شوي دي ،خو اوس هم د  1393مالي کال تر نښو کم دي.
له ماليي پرته عواید او د ګمرکونو محصول د دواوړ  1392مالي کال (د کال تر دې نیټې)
530
او  1393مالي کال تر نښو کم دي.
د راپور ورکولو پدې موده کې ،د نړیوال وجهي صندق ( )IMFکریدیت غزولو آسانتیاو
ترتیب بیا کتنې او توزیع اوس هم لدې کبله ځنډیدېلې چې د کورنیو عواید په ټولولو او د
قوانینو اړتیاو په برخو کې افغانستان کم پرمختګ کړی IMF .د افغانستان اقتصاد د ارزونې
نوي معلومات وړاندي کړي ،چې د  IVمادې راپور په نوم دی ،او دا  2011له نومبر څخه
لمړی راپور دی .دا اداره دې پایلې ته رسیدلې چې پداسي حال کې چې پرمختګ شوی دی،
531
مګر د افغانستان اقتصاد د سیاسي او امنیتي اړوندو نامعلومتیاو له کبله کمزوری دی.
په پایله کې ،د افغانستان حکومت د کابل بانک د رسوايي په اړه نور انفرادي کسان مسول
532
ندي ګڼلي ،او پدې ربع کې یې د کومو نویو نغدو پیسو السته راوړلو راپور هم ندی ورکړی.

اقتصادي لنډیز
په تیر کال کې د افغانستان کورني ناخالصو محصوالتو وده تر ډیرې کچې کمه شوې ده.
 ،IMFنړیوال بانک ،او د آسیا پراختیايي بانک ( )ADBټولو دا وړاند وینه کړې چې د سیاسي
او امنیتي چاپیریال د بی ثباتی نامعلومتیا زیاتوالي له کبله به د افغانستان کورني ناخالص
محصوالت (د کوکنارو له تولید څخه پرته) به د  2012له لوړې کچې چې  %14و اټکل کیږي
چې په  2013کې به  %4–3ته راټیت شي 533.له  2014وروسته د نړیوالو مرستو او لګښتونو
د تمه کیدونکي کموالي سره ،نړیوال بانک د خپلو اساسي اټکلونو پر اساس په هر کال کې
تر  2018پورې د حقیقي ناخالصو کورني محصوالتو نږدې  %5ودې وړاند وینه کوي .نوره
نامعلومتیا ،چې له بې امینیتی او بې ثباتی سره ډیریږي ،کیدای شي وده نوره هم له خنډ سره
مخامخ کړي .مګر ،له  2003څخه تر  2012پورې په هرکال کې په منځنی کچه د افغانستان
اقتصاد  %9.4وده کړې ،کله چې د دې هیواد اقتصاد د نړیوالو نظامي لګښتونو او پراختیايي
534
مرستو سره ځواکمن شوی و.

152

ځانګړى عمومي مفتش

I

د افغانستان بيارغونه

اقتصادي او ټولنیزه پراختیا

په تیرو دوو کلونو کې د مصرفوونکو قیمتونه تر ډیرې کچې باثباته و ،او د نړیوال بانک په
وینا ،د  2012په پرتله چې  %6.3و ،په  2013کې انفالسیون  %7.7حساب شوی IMF .موندلي
چې د افغانستان بنسټیزه اقتصادي پالیسي په مناسبه توګه انډولیزه ده 535.د دې هیواد مالي
پالیسي ،د مرستندویانو مالي مرستو سره ،هم په پراخه کچه انډول لري ،مګر  IMFسپارښتنه
کوي چې حکومت باید نور ترسره کړي ترڅو کورني عواید زیات کړي او د بودجې مدیریت
ښه کړي .د ټیت انفالسیون د ساتلو لپاره ،د افغانستان مالي پالیسي باید د خپلو نړیوالو اسعارو
ذخیرې ته دوام ورکړي ،د پیسو د تولید وده محدوده کړي ،او د اسعارو د بدلولو یو بدلون
لرونکی نرخ وساتي IMF 536.ویلي چې دا ستراتیژي د مرستندویانو په دوامدارو مرستو پورې
اړه لري چې د  2012شیکاګو په کنفرانس کې یې ژمنه کړې وه ،او د افغانستان پخپلو ژمنو
537
پوره کولو پورې اړه لري ،چې “دا به د مرستندویانو د ډاډ ساتنې لپاره اړین وي”.
مالي دوام
نړیوال بانک د افغانستان مالي راتلونکی له نورمال حالت څخه ټیټ بولي او کیدای شي
پخپل ځان باندې تکیه کولو په لور پرمختګ وځنډوي 538.تمه کیږي ترڅو د امنیتي لګښتونو،
خدماتو رسولو ،اړینو زیربناو جوړولو ،او د عملیاتونو او ساتنې لګښتونو له کبله به د
افغانستان حکومت لګښتونو زیاتوالی دوام پیدا کړي 539.دا به د مرستندویانو دوامدارو مرستو
540
او د عوایدو ټولولو ښه والي ته اړتیا ولري.
د تیرو دوو مالي کلونو په پرتله چې  %60او  %65و ،د افغانستان د مالي دوام تناسب،
کورني عواید د عملیاتونو د لګښتونو په پرتله ،د  1393مالي کال په لمړنیو څلورو میاشتو
541
کې نږدې  %57ټیټ شوي.
د تیر کال د ورته ربعونو په پرتله چې کورني عواید  22.32میلیارده افغانی و ،د افغانستان
اوسني مالي کال په دوو لمړنیو ربعونو کې ،کورني عواید  23.41میلیارده افغانی و 542.مګر،
د نړیوال بانک لخوا د افغانستان د قیمتونو د انفالسیون د راپور ورکړی شوي نرخ سره ،له یوه
ربع څخه تر بل ربع پورې ،په کورني عوایدو کې  %4.88زیاتوالي د نړیوال بانک له راپور ورکړ
شوي نرخ سره یې سرعت ندی ساتلی ،ځکه نو د عواید د ودې حقیقي اخیستلو ځواک ارزښت
له هغه څه چې ښکاري کم دی.
د حکومت د کورنیو عواید چې تر زیاتې کچې له مالیو او ګمرکونو له محصولونو څخه
السته راځي ،له متحدې بودجې (عملیاتي بودجه او پراختیايي بودجه) ترمنځ واټن ډیر دی،
لګه څرنګه چې پدې شکل  3.30کې په راتلونکې پاڼه کې ښودل شوي IMF 543.اټکل کړی
چې د افغانستان مالي واټن ،چې د بودجې او د بودجې څخه دباندې اړتیا څخه جوړ شوی،
په هر کال کې تر  2018پورې په منځنی کچه  7.7میلیارده امریکايي ډالر (د کورنیو ناخالصو
محصوالتو  )%33دي 544.دا به د افغانستان توان محدود کړي ترڅو د مرستندویانو له ډیر مالتړ
545
پرته اړین خدمات ورسوي او کیدای شي له خپله ځانه پوره کیدلو پرمختګ ځنډنی کړي.
د عوایدو رامنځته کول

د  IMFپه وینا ،د افغانستان مالي دوام لپاره د کورنیو عواید رامنځته کول یو لمړیتوب دی.
د  1393مالي کال په لمړنیو څلورو میاشتو کې ،د  1392مالي کال د ورته وخت په پرتله ،ټول
کورني عواید  %3.6زیات شوي ،مګر د افغانستان ماليي وزارت تر  %20پورې نښې ندي پوره
548
کړي 547.پردې برسیره ،د  1393مالي کال عواید تر لګښتونو کم شوي دي.
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عملیاتي بودجه :تر ډیري کچې پدې
کې روان لګښتونه لکه د عامه کارکوونکو
لپاره معاشونه ،د وزارتونو ،بارکونو او نورو
لپاره عملیاتي لګښتونه شامل دي.
پراختیايي بودجه :د پراختیايي پروژو
لپاره د حکومت بودجه چې د حکومت
ادارو لخوا تطبیقیږي ،لکه د نوي ښوونځیو
او سړکونو جوړول .تر ډیري کچې دا پروژې
د مرستندویانو لخوا تمویلیږي.

سرچینه“ ،MOF :د  1393میاشتنی مالي خبرپاڼه 4 ،میاشت”،
 ،5/25/2014د السرسي نیټه .7/2/2014

اقتصادي او ټولنیزه پراختیا

شکل 3.30
ﺩ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﮐﻮﺭﻧﻲ ﻋﻮﺍﯾﺪ ﺩ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺍﻭ ﭘﺮﺍﺧﺘﻴﺎﯾﯽ ﻣﺼﺎﺭﻓﻮ ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ

)ﻣﻠﻴﻮﻥ ډﺍﻟﺮ(

$5,000

$4,000

)-9ﻣﻴﺎﺷﺖ ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎﻝ(

$3,000

$2,000
) 4ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ(
$1,000

$0
ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎﻝ
1388
ﮐﻮﺭﻧﻲ ﻋﻮﺍﯾﺪ

ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎﻝ
1389

ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎﻝ
1390
ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺑﻮﺩﯾﺠﻪ

ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎﻝ
1391

ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎﻝ
1392

ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎﻝ
1393

ﭘﺮﺍﺧﺘﻴﺎﯾﯽ ﺑﻮﺩﯾﺠﻪ

ﯾﺎﺩﻭﻧﯥ :ﺗﺮﺩې ﻭﺭﻭﺳﺘﻴﻮ ﭘﻮﺭې ،ﺍﻓﻐﺎﻥ ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎﻝ ﺩ ﻣﻴﻼﺩﻱ ﺗﻘﻮﯾﻢ ﮐﻠﻮﻧﻮ ﺷﺎﻭﺧﻮﺍ ﺩ ﻣﺎﺭچ  20څﺨﻪ ﺗﺮ ﻣﺎﺭچ  20ﭘﻮﺭې ﺩﻭﺍﻡ ﮐﻮﻱ FY 1388 .ﺩ  2009ﺩ ﻣﺎﺭچ
 20څﺨﻪ ﺗﺮ ﺩ  2010ﺩ ﻣﺎﺭچ  20ﭘﻮﺭې ﻭ .ﺩ  1391ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎﻝ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺩ ﻧﻬﻪ ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﭘﻪ ﺍﻓﻐﺎﻥ ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎﻝ ﮐﯥ ﺩ ﻭﺧﺖ ﺑﺪﻟﻮﻥ ﺩی FY 1393 .ﯾﻮﺍﺯې ﻟﻮﻣړۍ
څﻠﻮﺭ ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ ﻭړﺍﻧﺪې ﮐﻮﻱ .ﺩ ډﻭﻧﺮ ﻣﺮﺳﺘﯥ ﺩ ﮐﻮﺭﻧﻲ ﻋﻮﺍﯾﺪ ﺍﻭ ﺑﻮﺩﯾﺠﯥ ﺗﺮﻣﻨځ ”ﻣﺎﻟﻲ ﺗﺸﻪ“ ﭘﻮښﻲ.
ﺳﺮﭼﻴﻨﻪ” ،MOF :ﺩ  1391ﮐﻠﻨﯽ ﻣﺎﻟﻲ ﺭﺍﭘﻮﺭ “،ﭘﻪ  6/20/2013ﺧﭙﻮﺭ ﺷﻮی؛ ” ،MOFﺩ  1393ﻣﻠﻲ ﺑﻮﺩﯾﺠﻪ “،ﭘﻪ  4/14/2014ﺧﭙﻮﺭ ﺷﻮی؛ ” ،MOFﺩ FY 1392
ﻣﻴﺎﺷﺘﻨﻲ ﻣﺎﻟﻲ ﺧﺒﺮﻭﻧﻪ ،ﻣﻴﺎﺷﺖ  ،2/14/2014 “،12ﭘﻪ  4/14/2014ﺧﭙﻮﺭ ﺷﻮی؛ ” ،MOFﺩ  FY 1393ﻣﻴﺎﺷﺘﻨﻲ ﻣﺎﻟﻲ ﺧﺒﺮﻭﻧﻪ ،ﻣﻴﺎﺷﺖ ،5/25/2014 “،4
ﭘﻪ  7/2/2014ﺧﭙﻮﺭ ﺷﻮی؛ ﺩ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﺑﺎﻧﮏ” ،ﺍﻓﻐﺎﻧﻴﻮ ﺗﻪ ﺩ ټﺎﮐﻞ ﺷﻮﻱ ﺍﺳﻌﺎﺭﻭ ﻭﺭځﻨۍ ﺑﻴﻪ ،2/14/2014 “،ﭘﻪ  4/14/2014ﺧﭙﻮﺭ ﺷﻮی؛ ﺩ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﺑﺎﻧﮏ،
”ﺍﻓﻐﺎﻧﻴﻮ ﺗﻪ ﺩ ټﺎﮐﻞ ﺷﻮﻱ ﺍﺳﻌﺎﺭﻭ ﻭﺭځﻨۍ ﺑﻴﻪ ،5/25/2014 “،ﭘﻪ  7/2/2014ﺧﭙﻮﺭ ﺷﻮی.

د سیګار پلټنه
د سیګار د پلټنې یو راپور چې په تیر
ربع کې خپور شوې موندلي چې ،سره
لدې چې امریکا  198میلیونه امریکايي
ډالر تخصیص کړي ترڅو د افغانستان
ظرفیت ته وده ورکړي او وکوالی شي
د ګمرکونو عوایدو ارزونه وکړي او ټول
کړي ،د حکومت لپاره د یوې باثباته
سرچینې په توګه د دغو عواید راتلونکی
نامعلوم دی.

عواید هم د کورنیو ناخالصو محصوالتو په پرتله کم شوي دي .عموماً د حکومت د عوایدو
ټولولو د کمزوری او د اقتصادي فعالیتونو د کموالي پایلو له کبله ،نړیوال بانک په  2013مالي
کال کې ،کورني عواید د کورنیو ناخالصو محصوالتو په  %9.6حساب کړي ،او دا د  2012په
549
پرتله چې کې  %10.3او په  2011کې  %11و.
د افغانستان لپاره د  IMFرییس د  2014په مې کې ویلي و چې د عوایدو ډیرولو لپاره
د حکومت ستراتیژي څلور برخې لري :له ماليي ورکولو څخه ښه اطاعت ،د اضافه شوي
ارزښت مالیه ( ،)VATد افغانستان د کانونو سکتور پراختیا ،او پر  VATباندې د نویو
مالیو اضافه کول 550.پدې ربع کې ،د  VATقانون د پارلمان د دواړو جرګو لخوا تایید شو
او د یوه ګډ کمیسون په تمه دی ترڅو تقنیني توپیرونه سره همغږي کړي 551.کله چې دا
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کار ترسره شي IMF ،ویلي چې افغانستان به یوه کال ته اړتیا ولري ترڅو ماليي پیژندنې
552
لپاره تیاری ونیسي.
سوداګري
د افغانستان د سوداګری تر ټولو لوی ملګری پاکستان دی ،او وروسته بیا امریکا ،اروپايي
ټولنه ،او سیمه ایز ګاونډیان راځي 553.له  2006څخه تر  2013پورې د سوداګری اړندو مالیو
554
د افغانستان د ټولو مالیو د عوایدو  %45استازیتوب کاروو.
د افغانستان د سوداګری او عوایدو پروژه
د پروژې سرلیک

د پیل نیټه

د پای نیټه

د افغانستان سوداګري او عواید

11/7/2013

11/6/2017

ټول اټکل شوی
لګښت (په ډالرو)
$77,754,267

تر  6/30/2013پورې
ټولیز لګښتونه
$6,367,032

سرچینه ،USAID :د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.7/10/2014 ،

د سیګار پلټنه
سیګار د افغانستان د ګمرکونو د عوایدو
ټولولو په یوې پلټنې کې وموندل چې
که څه هم د  TAFAاو  ATARد قرارداد
په سندونو کې د خطر مدیریت او تادیاتو
بریښنايي سیستم ته اشاره شوې،
د  ATARقرارداد له تطبیق کوونکو
ملګرو څخه دا غوښتنه نه کوي ترڅو
د سیستمونو د تطبیق لپاره کلنی نښې
پوره کړي USAID .ویلي چې تطبیق
د افغانستان د حکومت مسولیت دی.

د افغانستان د سوداګری او عوایدو پروژه ( )ATARد  USAIDد سودګرای د آسانتیاو
پروګرام دی او د دغو لپاره ډیزاین شوی ( )1د نړیوالې سوداګری له نړیوال سازمان
( )WTOسره د افغانستان یوځای کیدل )2( ،د سیمې د دوه اړخیزو او څو اړخیزو تړونونو
مالتړ )3( ،د عوایدو ټولولو لپاره د حکومت توان ښه کول او تنظیمول 555.په  2014کې
 ATARد سوداګری له نړیوال سازمان سره د افغانستان د یوځای کیدلو مالتړ کوي ،او
پداسي حال کې چې افغانستان د یوځای کیدلو په ښه وضعیت کې دی USAID ،ویلي چې
د افغانستان حکومت باید هغه قوانین چې د سوداګری نړیوال سازمان له ستندردونو سره
په ټکر کې دي جوړ کړي او د وزارتونو ظرفیت ښه کړي ATAR .د افغانستان له حکومت
سره د سوداګری له نړیوال سازمان سره د اړوندو قوانینو مسودې جوړولو او د مارکیټ
الس رسي خبرو په برخو کې چې د  WTOسره یوځای کیدلو د پروسې یوه برخه ده مرسته
کوي ATAR .د افغانستان د ګمرکونو له چارواکو سره هم کار کوي ترڅو د ګمرکونو
556
پروسې عصري او تنظیم کړي.

د غزول شوي کریډیټ سهولت برابرول
د  IMFد  129میلیونو امریکايي ډالرو غزول شوي کریډیټ سهولت ( )ECFپور موافقه
چې د  2011په نومبر کې السلیک شوې ،لکه څرنګه چې د  IMFد ادارې او اجرايي بورد
لخوا پریکړه شوې ،توزیعات د پروګرام د بیاکتنې د بشپړیدو پر اساس ټاکلي .تر دې نیټې،
 IMFد  18.2میلیونو امریکايي ډالرو دوو توزیعاتو اجازه ورکړې ،یوه د  ECFپه لمړني
تایید کې ،او دویمه د  2012په جون کې ،د بورد له لمړنی بیاکتنې وروسته .د فعالیت د
نښو نه پوره کولو ،د اقتصادي خبرداریو پر وړاندې د غیرمناسبو پالیسو ځوابونو ،او په
جوړښت کې د اصالحاتو ځنډ له کبله ،نه د  IMFدویمه بیاکتنه ،چې په اصل کې د 2012
لپاره پالن شوې وه ،او نه هم دریمه بیاکتنه ،چې په اصل کې د  2013مارچ لپاره پالن شوې
557
وه ،بشپړه شوې ده.

د اوږد مهاله کریدیت سهولت (:)ECF
دا د درې کلونو یو پروګرام دی چې د
افغانستان او نورو هیوادونو لپاره مالي
مرسته برابروي ،او دا د نړیوال وجهي
صندق یوه مهمه وسیله ده ترڅو د کمو
عوایدو هیوادونو لپاره د منځنې مهال
لپاره مرسته برابره کړې .د  ECFمرسته
عموماً د هغو پورونو له الرې برابریږي
چې د ټکټانې نرخ یې صفر سلنه وي.

سرچینه :سیګار پلټنه  ،14-16د افغانستان بانکداری سکتور:
د خصوصي بانکونو د تنظیم لپاره د مرکزي بانک ظرفیت اوس
هم کمزوری دی .1/2014
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پداسي حال کې چې  IMFد پيسو د ودې نښې برابرولې ترڅو د بنسټیز اقتصاد باثباته کړې،
له تمې کښته اقتصادي وضعیت د دې سبب شوی ترڅو د  2013په مې کې  ECF ،IMFتعدیل
کړي ترڅو د کمو عوایدو ،لګښتونو ،بهرنیو مالي اسعارو ذخیرو حساب وکړي .پردغو برابرولو
او د حکومت د اصالحاتو پر هڅو برسیره ،د کمیت نښې پوره شوې ندي ،د جوړښتونو
اصالحاتو ځنډونو دوام موندلی ،او د نوي ټاکل شوي حکومت لپاره تمې د دې سبب شوي
558
ترڅو نورې بیاکتنې وځنډیږي .روان  ECFد  2014کال په نومبر کې پای ته رسیږي.

د سیګار پلټنه
د سیګار د  2014جنوری یوه پلټنه دې
پایلې ته رسیدلي چې د امریکا له
مرستې پرته ،او د نړیوال بانک او نړیوال
وجهي صندق له محدودې بوختیا سره،
د افغانستان د بانکداری سکتور اوس
هم بې ثباته دی او د نورې بې ثباتی په
خطر کې دی ،او د دوامدارې اقتصادي
او مالي ودې لپاره یو ګواښ دی.

د پور او ساتل شوي پیسو تناسب:
لدې څخه د بانک د منحلولو ارزولو لپاره
کار اخیستل ،ټول پورونه په ساتل شوي
پیسو باندې تقسیمیږي ،او د سلنې
په توګه ویل کیږي .لدغو څخه د مالي
بنسټونو هغه توان اندازه کیږي چې له
حسابونو څخه د مشتریانو پیسو ایستلو
غوښتنې پوره کړي .که تناسب ډیر لوړ
وي ،کیدای شي بانک په کمه اندازه
پيسې ولري ترڅو نه تمه کیدونکي
غوښتنې پوره کړي .که چیرته ډیر ټیټ
وي ،نو بانک نشي کولی څومره پیسې
چې کوالی شي تر السه یې کړي.

سرچینې :اینوستو پیدیا“ ،د پور او ساتل شوي پیسو تناسب”،
،http://www.investopedia.com/terms/l/loan-to-deposit-ratio.asp
الس رسی 9/30/2013؛ د مالي چارو فورمولونه“ ،د پور او ساتل
شوي پیسو تناسبhttp://www.financeformulas.net/ ”،
 ،Loan-to-Deposit-Ratio.htmlالس رسی .9/30/2013

بانکداري او مالی چارې
نړیوال بانک راپور ورکړی چې د افغانستان د بانکداری او مالي سکتور ،چې د  2010کابل بانک
له کړکیچ څخه بیرته په پښو ندی دریدلی ،له غیر مناسبو مقرراتو او نظارت ،کمو عوایدو،
559
او د مصرفوونکو ډاډ السه ورکولو څخه رنځ وړي.
یو څو افغاني بانکونه له نړیوالو معیارونو سره سم کار کوي .د  2013د نړیوال بانک
په وینا ،د کابل بانک له رسوايي وروسته د افغانستان د هغو لویو بانکونو پلټنه چې ترسره
شوي “د بانکونو د مدیریت او عملیاتونو په ټولو ساحو کې یې سیستماتیک کمزوری ښکار
کړي دي 560 ”.د امریکا بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د افغانستان بانکونه له سیاسي الس
وهنې او نظارت نشتون څخه رنځ وړي 561.پردې برسیره ،د پیسو مینځلو او تروریستانو
562
مالي تمویل پر وړاندي د افغانستان اوسني کنترولونه هم تر ډیرې کچې کمزوري دي.
ډیری افغانان پر بانکونو باندې اعتماد نلر ي ،او ترجیح ورکوي ترڅو له کورنی او ملګرو
563
سره پور واخلي او پیسې وسپموي ،او پیسې د حوالې شبکو له غیر قانوني الرو لیږي.
د نړیوال بانک په ونیا ،سودګریز پورونه د کابل بانک له کړکیچ وروسته کم شوي ،او د پیسو
ساتلو او پورونو تناسب د بانکداری په سکتور کې په  2010له  %56.8په  2013کې %22.6
ته را کم شوی 564.افغانان هم په منظمه توګه تر خپلې ملي پيسې له بهرنیو پیسو څخه کار
اخلي 565.د افغانستان مرکزي بانک په وینا ،د  2012د جنوری په پیل کې ،یو امریکايي ډالر
566
 49افغانی و؛ د  2014د جون په  ،30یو امریکايي ډالر  58افغانی و.
د بانکداری قانون
د افغانستان د بانکداری نوی قانون اوس هم د افغانستان د پارلمان په تمه دی 567.د امریکا
ماليي وزارت په ونیا ،که دا قانون وضع نشي کیدای شي د مالي سکتور د حکومتوالی او ادارې
کمزوری سبب شي :د افغانستان بانک ( )DABبه د بانکداری مقرراتو په پلې کولو کې کم
صالحیت ولري ،د بانکداری په سکتور کې اوسنی مهمې کمزوری به پر ځای پاته شي ،او د
بانک آمرین به د خپلو دندو په ترسره کولو کې کم خوندیتوب او صالحیت ولري .د بل بانک
د له منځه وړلو په حالت کې به ،او د دې حالت د حل الرې لپاره به حقوقي کاري چوکاټ
568
هم شتون ونلري.
د پیسو مینځل
د امریکا دفاع وزارت افغانستان د پیسو مینځلو د یوه لوی هیواد په لست کې راوړی او د
اندیښنې وړ هیوادونو په کټګوری کې یې راوړي ،چې “مالي بنسټونه یې په هغو معاملو
کې برخه اخلي چې د ډیرو خطرناکو جرمونو پیسې پدې کې شاملې دي یا لدغو فعالیتونو
څخه په ځانګړې توګه کمزوري دي ،ځکه چې د الرښوونې یا قانون پلې کولو رژیمونه یې
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شتون نلري یا سیاسي اراده نشته 569 ”.د بازل انستیتوت د  2013کال د حکومتوالی مطالعې
په وینا ،افغانستان د هغو کمزورو هیوادونو په لست کې هم راغلی چې د پیسو مینځلو او
570
ترویستالو تمویل په خطر کې دی ،او لدې وروسته بیا د ایران هیواد دی.
د امریکا بهرنیو چارو وزارت د نړیوال مخدره توکو د کنترول ستراتیژی د راپور په وینا،
مخدره توکي ،اداري فساد ،او د قرارداد تقلب د هیواد د غیر قانوني عوایدو لويي سرچیني
دي .راپور وايي چې غیر قانوني مالي فعالیتونه “اوس هم د افغانستان امنیت او پراختیا لپاره
خطرناکه ګواښونه دي ”.او پدې کار کې د حوالې طریقې ډیره برخه لري ځکه چې پيسې له
انتقالولو پرته لیږي .افغانان د حوالې پر شبکو ځکه تکیه کوي چې رسمي فساد شتون لري او
د بانکداری سکتور کمزوری دی .د مخدره توکو د تولید په ساحو کې لکه هلمند ،د حوالې بې
لیسنسه او نه تنظیم شوي صرافان د افغانستان په مالي سیستم کې د پیسو مینځلو د ډیري
برخې مسولیت لري .مګر د افغانستان د سوداګری کنسورسیمونه چې د حوالو او بانکونو
571
مالکان دي هم پدې کې الس لري.

“په اوس وخت کې افغانستان
دا توان نلري ترڅو د نړیوالې ټولنې
له مرستې پرته خپلواکه او دومداره
مايل تحقیق تررسه کړي؛ پدې مهمه
برخه کې له  2014وروسته اضايف
استادی او روزنې ته اړتیا ده”.
سرچینه :د سیګار د معلوماتو غوښتنې په اړه د  DEAځواب،
.6/30/2014

د مالي چارو د عمل کاري ځواک

د مالي عمل کاري ځواک ( )FATFد  2014د جون په  27–25خپله وروستی عمومي غونډه
جوړه کړې ،او ویلي چې افغانستان ګامونه اخیستې ترڅو د خپلو پیسو مینځلو ضد/او تروریزم
مالي تمویل سره مبارزې رژیم ( )CFT/AMLښه کړي .افغانستان د هغو هیوادونو د FATF
له “تور ایرن” لست څخه چې په پوره اندازه پرمختګ یې ندی کړی وتلی ،او د نړیوال
572
 CFT/AMLسره د اطاعت پرختګ په ځای کې راغلی :روانه پروسه یا “خړ” لست.
افغانستان یووازې یوه ورځ د  FATFد جون د ټولو غړو غونډې د پای نټې څخه
وړاندې د جون په  24د پیسو مینځلو ضد قانون تایید کړ؛ ولسمشر کرزي دا قانون د
جون په  25د ټولو غړو غونډې په لمړی ورځ السلیک کړی 573.د جون په  25پارلمان د
تروریستانو د تمویل ضد قانون هم تایید کړ ،او ولسمشر د جوالی په  3د ټولو غړو له
غوڼدې شپږ ورځې وروسته ،دا قانون السلیک کړ 574.که څه هم  FATFونشو کوالی ترڅو
په پوره توګه دا قانون د ټولو غړو له غونډې وړاندې وګوري ،ځکه چې پارلمان د پای په
شیبو کې دا قانون تایید کړ ،مګر پریکړه یې دا وه چې افغانستان پرمختګ کړی دی.
 FATFبه د  2014په اکتوبر کې د ټولو غړو په بله غونډه کې د افغانستان د CFT/AML
575
د قوانینو اطاعت ستندردونه او تطبیق ارزونه ترسره کړي.
د افغانستان ډیری بانکونه د خپلو یوه یا ډیرو دوو اړخیزو اړیکو حسابونه د تړلو یا
د محدودیتونو له کبله اغیزمن شوي ،او د افغانستان د  CFT/AMLد رژیم او په بانک کې
د اطاعت د پروسو د کمزوریو له کبله د راتلونکې تړلو په خطر کې دي 576.د امریکا ماليي
وزارت ویلي چې نړیوالو بانکونو ګامونه اخیستې ترڅو د کلک تنظیمونکې چاپیریال په ځواب
کې د خپلو اطاعت خطرونه کم کړي .مګر ،د امریکا ماليي وزارت تمه لري چې د دوو اړخیزو
577
اړیکو ځینې مهم حسابونه به وساتل شي.
پدې ربع کې ،په ترکیې کې اکتیف بانک راپور ورکړی چې د افغانستان بانکونو لپاره یې
د امریکايي ډالرو حسابونه تړلي دي 578.رسنیو هم د افغانستان مرکزي بانک د چارواکو په
وینا راپورونه ورکړي ،چې هغوی ویلي چینايي بانکونو هم د افغانستان له بانکونو سره
د ډالرو معاملې درولې دي ،او لدې کبله شرکتونه نشي کوالی ترڅو د وارداتو لپاره پیسې
580
تادیه کړي 579.مګر ،د چین حکومتي رسنی دا راپور ډیر بې “معنی” ګڼلی.
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د مالي عمل دندې ځواک (:)FATF
دا یو شمیر هیوادونو د پالیسی جوړولو
اداره ده ته چې ستندردونه جوړوي او
د پیسو مینځلو ،تروریستانو مالي تمویل،
او د نړیوال مالي سیستم د ګواښونو پر
وړاندې د حقوقي ،مقرراتي ،او عملیاتي
فعالو ګامونو تطبیقول هڅوي.
دوه اړخیزه حسابونه :هغه حسابونه
چې د یوه هیواد د مالي بنسټ لخوا
تاسیس شوي ترڅو وکوالی شي پیسې
واخلي او د یوه بل هیواد د مالي سیستم
له الرې پيسې ولیږي ،او له هغو
محصوالتو او خدمتونو څخه ګټه واخلي
چې کیدای شي پخپل هیواد کې یې
شتون ونلري.

سرچینې :د مالي عمل دندې ځواک ویب پاڼه“ :مونږ څوک یو”،
الس رسی 4/2/2014؛ د فیدرال مالي بنسټونه د بانک شورا
ارزونې مهرمیت قانون/د پیسو مینځلو پر وړاندې د معلوماتو اساس،
“دوه اړخیزه حسابونه (بهرني)—لنډیز ”،الس رسی 10/1/2013؛
د مالي جرمونو پلې کولو شبکه ،حقیقت پاڼه :د امریکا د پاتریوت
قانون  312برخه د پای مقررات او د وړاندیز شوي مقررتو جوړولو
خبرتیا ، 12/2005،الس رسی .7/18/2014

اقتصادي او ټولنیزه پراختیا

د  FATFپه تور لست کې راتلل په اجباري توګه د بانکونو اړیکو خرابیدلو په معنی ندي،
مګر که په مهمو قضیو کې لکه ایران او شمالي کوریا چې د نړیوال مالي سیستم لپاره ګواښ
وي ،کیدای شي د  FATFله غړو غوښتنه وشي ترڅو ددغو پر ضد مالي ضد ګامونه واخیستل
شي ،لکه د لوړ خطر له هیوادونو څخه د دوو اړخیزو اړیکو غوښتنو نه منل ترڅو د هغوی
581
په هیوادونو کې څانګې پرانیزې.
د دوو اړخیزو حسابونو له السه ورکول کیدای شي د افغانستان بانکونو ګټو ته تاوان
ورسوي ،ځکه چې د دغو بانکونو لپاره د نړیوالې سوداګری معاملو فیسونه د عوایدو مهمه
سرچینه ده ،او د تنظیمونکي په سخت چاپيریال کې ځینې بانکونه د نويو مشتریانو په منلو
کې ډیر پام کوي .د امریکا ماليي وزارت ویلي چې د دوو اړخیزو اړیکو بانکونو سره د افغان
مشتریانو لپاره اضافي ستونزه کیدای شي نورماله سوداګری او مالي چارې له خنډ سره مخامخ
کړي .د امریکا ماليي وزارت دا هم ویلي چې د دوو اړخیزو حسابونو له السه ورکولو اقتصادي
582
پایلې کیدای شي زیاتي وي ،که څه هم د دې کار وړاندوینه ستونزمنه ده.

وړاندې تر دې چې په  2010کې له منځه
تلو ته نږدې و ،کابل بانک د افغانستان تر
ټولو لوی خصوصي بانک و ،او د افغانستان
حکومت په استازیتوب یې د ډیریو ملکي
کارکوونکو معاشونه توزیع کول .له دې
بانک څخه د  935میلیونو امریکايي ډالرو له
 %92څخه زیات غال شوي پیسې 19 ،هغو
انفرادي کسانو او شرکتونو ته تللي چې
لدې بانک سره یې تړاو درلود .د افغانستان
مرکزي بانک ،د افغانستان بانک ،دا تاوانونه
ورکړ چې په هغه وخت کې د افغانستان
د  %6–5 ،GDPکیدله.
سرچینه :د فساد پر وړاندې د نظارت او ارزونې ګډه خپلواکه
کمیټه ،د کابل بانک د کړکیچ په اړه د عامه معلوماتو لپاره راپور،
 ،11/15/2012مخونه .9 ،2

کابل بانک
وروسته لدې چې د  2013د مارچ په  ،5د سترې محکمې ،ځانګړې دیوان د  21متهمو کسانو په
اړه چې په تقلب متهم شوي و خپل حکم صادر کړ ،د افغانستان لوی څارنوال دفتر ()AGO
نوي اتهامونه ندي صادر کړي ،نوي محاکمې یې ندي پیل کړي ،او اضافي ګټه اخیستونکي یې
ندي متهم کړي ،سره لدې چې دواړو ابتداییه محکمې او د استیناف محکمې حکم کړی و
ترڅو دا کار ترسره کړي یا توضیح ورکړي چې ولې یې دا کار ندی کړی 583.د امریکا بهرنیو
چارو وزارت د نړیوال مخدره توکو او قانون پلې کولو چارو بیورو ( )INLویلي چې دا ګټه
584
اخیستونکي د میلیونونو ډالرو شتمنی لري چې کیدای شي د ضبطولو تر الندې راشي.
پدې ربع کې ،په کابل کې د امریکا عدليي وزارت ( )DOJاستازي له لوی څارنوال سره
د نورو کسانو محاکمه کولو مسله راپورته کړې ،مګر کومه ګټه یې ندرلوده .پالن شوي غونډې
څو ځلې فسخه شوي ،او دا هغه کار و چې د امریکې سفارت له نورو لوړ پوړو چارواکو سره
585
هم ترسره شوی.
د  2013د مارچ په  ،16د افغانستان لوی څارنوال دفتر ،د ټولو  21قضیو ،پشمول د دوو متقلبو
مشرانو ،پخواني رییس ،شیرخان فرنود او پخوانی اجرايي رییس ،خلیل الله فیروزي ،هغه کسان
چې د لنډ وخت پنځو کلونو بند ورکړ شوی او ورڅخه غوښتنه شوې ترڅو کم تاوان تادیه کړې،
د حکم په وړاندې د استیناف غوښتنه وکړه586.د امریکا عدلیي وزارت باور لري چې د ابتداييه
محکمې حکم د جرم اساسي تیروتنه څرګنده کړې ،او تر ډیرې کچې هغه غلط باور چې د پیسو
588
مینځل ندي ترسره شوي 587.د استیناف محکمې پریکړه اوس هم په تمه ده.
پدې ربع کې ،د امریکا دفاع وزارت راپور ورکړی چې پدې استیناف غوښتنه کې د لوی
څارنوال مخکښ څارنوال ویلي چې هغه نه غواړي ترڅو د محکمې حکم پراساس هغه غونډه
جوړه کړې چې نه متهم شوي سهم لرونکي ،له فرنود او فیروز سره یوځای له څارنواالنو او
د کابل بانک تصفیه کوونکو سره غونډه وکړي ،او ترڅو چې نوې اداره پخپل کار پیل کوي،
د مدعیانو مالي مسولیتونو سره شخړې حل کړي 589.د اپریل په میاشت کې ،د امریکا عدليي
وزارت د سترې محکمې له ریس سره لیدلي او پوښتنه یې کړې چې د استیناف له محکمې
څخه د افغانستان قانون غوښتنه څه ده ترڅو د محاسبې مسلې حل کړي وړاندې تردې چې
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د جرم یا بې ګناهی حکم صادر کړي .د امریکا عدلیي وزارت په وینا ،د سترې محکمې ریس
590
داسي ځواب ورکړ لکه بله پوښتنه چې شوې وي.
محدود نقدي پیسې او د شتمنیو بیرته السته راوړل

د راپور ورکولو پدې موده کې ،له کابل بانک څخه د غال شویو پیسو د بیرته السته راوړلو
په اړه کوم نوي معلوماتو شتون ندرلود 591.د افغانستان بانک په وینا چې د دغو معلوماتو
یووازینی سرچینه ده ،د  2013سپتمبر تر  30پورې ،ټولې بیرته السته راغلي پیسې
 174.5میلیونو امریکايي ډالرو کې پاته دي ،او دا د غال شویو پیسو  %20دي 592.د امریکا
عدليي وزارت خبرداری ورکړی چې کیدای شي د افغانستان حکومت دا ادعا وکړي ترڅو
د آریانا افغان هوايي شرکت ته د پامیر هوايي شرکت ته چې یوه حکومتي تصدی ده ،د کابل
بانک سهم لرونکې یې مالکان و ،له پلورلو څخه د اضافي  24میلیونو امریکايي ډالرو السته
راوړلو لپاره یې ستاینه وشي 593.د امریکا عدليي وزارت ویلي چې داسي نښې نشته چې په
حقیقت کې آریانا نورو الوتکو ته اړتیا درلوده ،او پدې وروستیو کې یوه  737بوینګ سپارل
شوي الوتکې د کابل په هوايي ډګر کې ټکر وکړ .پدې ټکر کې سخت ټپې کیدل نه و ،مګر
الوتکه په بشپړه توګه له منځه والړه او ټکر د هوايي ډګر د الوتنو د کنترول تجهیزاتو ته
594
د  600,000امریکايي ډالرو تاوان ورساو.
پدې ربع کې ،د هغو کسانو پر وړاندې چې د پیسو د بیرته تادیه کولو د اوسنیو شرطونو
په پوره کولو کې پاته راغلي ،د امریکا عدليي وزارت د بیرته تادیه کولو د کوم نوي یا اضافي
پالنونو ،یا د افغانستان لوی څارنوال د دفتر لخوا د جریمې کولو له ګامونو اخیستلو څخه خبر
ندی .مګر ،هغه تجارتي دیوان چې د دې لپاره جوړ شوی ترڅو له مدنې السته راوړلو هڅو سره
مرسته وکړي بانکونو او ښاروالیو ته حکم کړی ترڅو د کابل بانک د  52پور ګټه اخیستونکو
شتمنی ضبط کړي .بانکونو لدې غوښتنې څخه اطاعت کړی ،مګر ښاروالیو دا کار ندی کړی.
کله چې د کابل بانک د تصفیې استازو په مزار شریف کې د حکم پلې کولو هڅه وکړه ،هغوی
د وسلو په میلونو له هغه ځای څخه ایستل شوي 595.که څه هم د افغانستان په حکومت کې
ځینې انفرادي کسان د کابل بانک د حساب ورکولو په اړه ټینګار کوي ،د امریکا دفاع وزارت
ویلي چې په سیاسي لوړ پوړو چارواکو او لوړ پوړې مشری کې عمومي اراده تر “ډیرې کچې
نشته او تر ډیرې کچې د هغوی هڅې ناکامې” وې 596.لکه څرنګه چې د ټوکیو د دوو اړخیزو
حساب ورکولو په کاري چوکاټ کې د “سختو کارونو ترسره کولو” کې راغلي ،د افغانستان
حکومت د شتمنیو په بیرته السته راوړلو کې د ټولو ممکنه ګامونو اخیستلو کې پاته راغلی
دی 597.د امریکا دفاع وزارت څو ځلې ویلي چې د افغانستان لوی څارنوال دفتر او د حکومت
598
لوړ پوړو چارواکو چې کوالی شول هغه ګامونه واخلي مګر اخیستې یې ندي دا دي:
• د دوو اړخیزو اصلي حقوقي مرستې السته راوړونکو د غوښتونکو لپاره د ځانګړې
دیوان حکم کاپې ګانو برابرول ،او د دغو محاکمې حکمونو پر اساس د شتنمیو د ضبطولو
غوښتنه کول.
• د پاته ګټه اخیستونکو محاکمې ته راوستل (لکه څرنګه چې د دواړو ابتداییه او استیناف
محکمې حکم و) او د اړوندو حکمونو صادرول ترڅو د هغوی کورنی شتمني ضبط شي
• د څارنواالنو د یوه ټیم او/یا متخصصینو چمتو کول چې د شتمنی د تعقییبولو او بیرته
السته راوړلو په اړه لیواله یې ،او دا صالحیت ورکول ترڅو له نړیوالو ملګرو سره په آزاده
توګه کار وکړي
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د هغو کسانو لپاره چې د کابل بانک په
کړکیچ کې مسولیت لري د شتمنی د بیرته
السته رواړو او حساب ورکولو پلې کول د
ټوکیو د دوو اړخیزو حساب ورکولو کاري
چوکاټ او د نړیوال وجهي صندق د موافقو پر
اساس د افغانستان ژمنې دي.
سرچینه :د افغانستان په اړه د ټوکیو کنفرانس ،د ټوکیو د دوو اخیزو
حساب ورکولو کاري چوکاټ ،7/8/2012 ،الس رسی 7/4/2013؛
 IMF، 2014د مشورې – کارکوونکو راپور  IVماده؛ رسنیو اعالمیه؛
او د افغانستان د اسالمي جمهوري د اجرايي ریس لخوا اعالمیه،
.5/2014

د افغانستان حکومت په ملکیت هوايي شرکت ته
یوه سپارل شوې الوتکه د کابل په هوايي ډګر
کې په خرابه توګه پرته ده( .د  FAAعکس)

اقتصادي او ټولنیزه پراختیا

• د ابتداییه محکمې د تاوان السته راوړلو له حکم سره سم ،د پخواني ریس ،شیرخان فرنود
او د پخواني ،اجراییه ریس ،خلیل الله فیروزي ،د ټولو کورنیو شتمنیو پیژندل او ضبطول

د امریکا د اقتصادي مالتړ ستراتیژي
د امریکا د  2013ملکي – نظامي ستراتیژي کاری چوکاټ د افغانستان د اقتصادي – سپارلو
ستراتیژي څخه دا غوښتنه لرې ترڅو په  2014کې د نړیوالو ډیریو امنیتي ځواکونو د وتلو
اقتصادي منفي اغیز او د مرستندویانو په مرستو کې اړوند تمه کیدونکی کموالي منفي اغیز
کم کړي .دا ستراتیژي پدې لټه کې هم ده ترڅو د دوامدارې ودې لپاره د افغانستان سرچینو
له پراختیا سره مرسته وکړي 599.امریکا له پالیسیو څخه مالتړ کوي ،تخنیکي مرسته برابروي،
او څو اړخیزو بنسټونو لکه د  IMFاو نړیوال بانک د هڅو مالتړ کوي ترڅو له افغانستان سره
مرسته وشي او خپل کورني عواید زیات کړي .د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په وینا ،د ملي
600
امنیت شورا له الرې ،د څو ادارو په کچه ،د امریکا اقتصادي ستراتیژي همغږي کیږي.
د اقتصادي مالتړ له وجهي صندق ( )ESFڅخه ډیری مرستې د  USAIDپراختیايي
پروګرامونو ته ځي .شکل 3.31د هر سکتور په اساس د  USAIDمرستې ښيي.
شکل 3.31
ﺩ  USAIDﺩ ﭘﺮﺍﺧﺘﻴﺎ ﻣﺮﺳﺘﻪ ،ﺩ  2014ﺩ ﺟﻮﻥ ﺗﺮ  30ﭘﻮﺭې

)ﻣﻠﻴﻮﻥ ډﺍﻟﺮ(

ﺯﯾﺮﺑﻨﺎ

3,702

ﺩ ﭘﺮﻭګﺮﺍﻡ ﻣﻼﺗړ

2,239

ﮐــــــــــــــــﺮﻧﻪ

1,781

ﺩﻣﻮﮐﺮﺍﺳﯽ

1,699

ﺛﺒﺎﺕ

1,299

ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺩﻩ
ﺭﻭﻏﺘﻴﺎ

د سیګار ځانګړې پروژه
پدې ربع کې ،د سیګار د ځانګړو پروژو
دفتر  USAIDته د هغو  19قراردادونو
تحلیل وړاندي کړی چې له  2008څخه
 USAIDپه افغانستان کې فسخه کړي
دي .سیګار نظر ورکړی چې  USAIDدي
د قراردادونو د فسخه کولو لپاره خپلې
اوسنی پروسې ارزونه ترسره کړي،
ترڅو د هغه وضعیت د آسانتیا لپاره په
اتومات ډول د فسخه کیدلو پر وړاندې
ځان خوندي کړي ،چیرته چې د غلط
کار لپاره فسخه کیدنه به سمه وي
او عموماً د امریکا حکومت لپاره به کم
لګښت ولري .د ال زیاتو معلوماتو لپاره،
د  2برخې 43 ،پاڼه وګوری.
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ﯾﺎﺩﻭﻧﯥ :ﺷﻤﻴﺮې ګﺮﺩﻱ ﺷﻮﻱ .ﺩ ﭘﺮﻭګﺮﺍﻡ ﻣﻼﺗړ ﭘﺮﻭژﻭ ﮐﯥ ﻟﻮﺍﺯﻡ ،ﻣﻌﺎﺷﺎﺕ ،ﺩ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﻨﺠﻮﻝ ،ﺩ ﭘﺎﯾﻠﻮ ﺗﻌﻘﻴﺐ ،ﺗﺨﻨﻴﮑﻲ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻭﺯﺍﺭﺗﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﺍﻭ  ARTFﻓﻨډ
ﻭﺭﮐﻮﻝ ﺷﺎﻣﻞ ﺩﻱ.
ﺳﺮﭼﻴﻨﻪ ،USAID :ﺩ ﺳﻴګﺎﺭ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﻏﻮښﺘﻨﯥ ﺗﻪ ځﻮﺍﺏ.7/10/2014 ،

 USAIDپه څلورو اقتصادي زونونو کې چې د مهمو ښاروالیو ،مارکیټونو ،او سوداګری
الرو په مرکزونو کې دي پخپلو اقتصادي او کرنیزو پروګرامونو باندې کار کوي .د ثبات او
محلي حکومتوالی پروګرامونه به د دغو مرکزونو په شاوخوا او دننه ساحو کې کار وکړي ترڅو
د زونونه د بې ثباته کولو ځواکونو پر وړاندې خوندي کړي .د اوبو مدیریت ،روزنه ،روغتیا،
601
او د حکومتوالی فعالیتونه به د ټول هیواد په کچه پاته شي.
لکه څرنګه چې پدې شکل  3.32کې ښودل شوي ،ختیځ زون د تورخم سرحد له دروازې
څخه ،چې د پاکستان ته د الس رسي الر ده ،تر جالل آباده ،او د کابل په لور تر ساحو پورې
ده .د شمال زون د کابل له شمال څخه پیلیږي د کندز ،بلخ ،او مزارشریف په لور ساحو پورې،
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شکل 3.32

ﺩ  USAIDﺳﻴﻤﻪ ﺍﯾﺰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺯﻭﻥ

ﭼﻴﻦ

ﺍﺯﺑﮑﺴﺘﺎﻥ

ﺗﺎﺟﮑﺴﺘﺎﻥ

ﺑﺪﺧﺸﺎﻥ

ﺗﺨﺎﺭ

ﮐﻨﺪﺯ

ﺑﻠﺦ

ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎﻥ

ﺟﻮﺯﺟﺎﻥ

ﻟﻮﯾﺪﯾﺰ ﺯﻭﻥ

ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺯﻭﻥ

ﺳﻤﻨګﺎﻥ

ﺑﻐﻼﻥ

ﭘﻨﺠﺸﻴﺮ
ﻧﻮﺭﺳﺘﺎﻥ
ﮐﺎﭘﻴﺴﺎ ﭘﺮﻭﺍﻥ
ﮐﻨړ
ﻟﻐﻤﺎﻥ
ﮐﺎﺑﻞ
ﻭﺭﺩګ
ﻧﻨګﺮﻫﺎﺭ
ﻟﻮګﺮ
ﭘﮑﺘﻴﺎ

ﺧﻮﺳﺖ

ﺧﺘﻴځ ﺯﻭﻥ

ﻓﺎﺭﯾﺎﺏ
ﺳﺮی ﭘﻞ
ﺑﺎﺩﻏﻴﺲ

ﺑﺎﻣﻴﺎﻥ
ﻫﺮﺍﺕ

ﻏﻮﺭ
ﺩﺍﯾﮑﻨﺪﻱ

ﻏﺰﻧﻲ
ﺍﺭﺯګﺎﻥ
ﭘﮑﺘﻴﮑﺎ

ﻓﺮﺍﻩ

ﺯﺍﺑﻞ

ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ

ﺳﻮﯾﻠﻲ ﺯﻭﻥ

ﮐﻨﺪﻫﺎﺭ

ﻫﻠﻤﻨﺪ

ﻧﻴﻤﺮﻭﺯ

ﺍﯾﺮﺍﻥ

ﺳﺮﭼﻴﻨﻪ ،USAID :ﺩ ﺳﻴګﺎﺭ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﻏﻮښﺘﻨﯥ ﺗﻪ ځﻮﺍﺏ.6/30/2014 ،

او په پایله کې له افغانستان سره د شمالي ګاونډیانو ،تاجکستان ،ازبکستان او ترکمنستان تر
سرحدونو پورې ده .په هرات کې لویدیځ زون د “ترانسپورتې سهولتونه” لپاره جوړ شوی
او له سرحدونو څخه د سوداګری له تیریدلو سره مرسته کوي .جنوبي زون هملند له کندهار
سره وصلوي ،او د سپین بولدک دروازې له الرې تر پاکستانه رسیږي ،او د حلقوي سړک له
602
الرې کابل له هرات سره وصلوي.
پدغو زونونو کې د افغانستان ډیری اقتصادي فعالیتونه شامل دي ،چې مهارت لرونکي کاري
ځواک؛ ترانسپورت ،انرژي ،او د اوبو زیربنا ته الس رسی لري؛ له کورنيو او نړیوالو مارکیټونو
سره اړیکي لري ،کرنیزې او د منرالونو سرچینې؛ او پانګه اچونکي او مالي امکانات لري ترڅو
واړه او په منځنی کچه شرکتونو ته پراختیا ورکړي .د  USAIDپروګرامونه به د هر زون د
603
پرتله کیدونکو له احتمالي وړتیاوو څخه مالتړ وکړي.
د افغانستان له حکومت سره د بودجې پر اساس
د  USAIDمرسته
لکه څرنګه چې په  2014کې نړیوال محاربوي ځواکونه له افغانستان څخه وځي ،سیګار
اوس هم د امریکا د تطبیق کوونکو ادارو په اړه اندیښنه لري ترڅو وکوالی شي د امریکا لخوا
د بیارغونې تمویل شوي پروژو څخه مناسب نظارت ترسره کړي .د  2012ټوکیو کنفرانس
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د مرستندویانو له ورکړ شویو ژمنو سره سم ،امریکا په منظمه توګه د افغانستان حکومت
لپاره د بودجې پر اساس د خپلو پراختیايي مرستو اندازه ډیره کړې ،مګر په  2012او 2013
604
مالي کلونو کې په ټوکیو کې د ژمنې شوي  %50حدودو ته ندی رسیدلی.
د امریکا حکومت د ډیریو ادارو د بودجې پر اساس مرستو کې دواړه ( )1مستقیمې ،دوه
اړخیزې یا له حکومت څخه حکومت ته سپارنې ،او ( )2په څو اړخیزو وجهي صندقونو لکه
د افغانستان د قانون او نظم وجهي صندق ( ،)LOTFAد افغانستان د بیارغونې وجهي صندق
( ،)ARTFاو د افغانستان د زیربنا وجهي صندق ( )AITFکې برخې اخیستنې شاملې دي.
دا مرستې چې په ترتیب سره د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام ( ،)UNDPنړیوال بانک،
او  ADBلخوا اداره کیږي د افغان ملي بودجې څخه مالتړ کوي .د افغانستان حکومت
معلومات ،الرښوونه ،او نظارت برابروي ،او ځینې پروژې د حکومت لخوا پرمخ وړل کیږي،
605
مګر مرستې په پوره توګه د حکومت تر کنترول الندې ندي.
مګر ،په افغانستان کې د عامه لګښتونو یوه ډیره برخه له بودجې څخه دباندې ده ،او په
بشپړه توګه د نړیوالو مرستندویانو یا غیر حکومتي سازمانونو لخوا اداره کیږي ،او د افغانستان
حکومت پدې کې کومه ونډه نلري .د افغانستان لپاره د امریکا د بودجې پر اساس د مرستو
جزییاتو په اړه  69پاڼه وګوری.
پدې ربع کې ،امریکا د بودجې پر اساس ،پشمول د  ،ARTFد تیر مالي کال له مرستو څخه،
نږدې  86میلیونه امریکايي ډالر مکلف کړي او  279میلیونه امریکايي ډالر توزیع کړي دي .په
زیاتیدونکې توګه ،لکه څرنګه چې پدې شکل  3.33کې ښودل شوي USAID ،د بودجې پر اساس
606
 3.09میلیارده امریکايي ډالر مکلف کړي او  2.42میلیارده امریکايي ډالر توزیع کړي دي.
شکل 3.33
ﺩ  USAIDﺩ ﺑﻮﺩﯾﺠﯥ ﻟﻪ ﻻﺭې ﻣﺮﺳﺘﯥ ﻓﺮﻋﻲ ټﺎﮐﻞ ﺍﻭ ﻣﺼﺮﻑ ،FY 2013–FY 2002 ،ﺩ  2014ﺩ ﺟﻮﻥ ﺗﺮ  30ﭘﻮﺭې
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ﯾﺎﺩﻭﻧﯥ :ﺷﻤﻴﺮې ګﺮﺩﻱ ﺷﻮﻱ .ﻓﺮﻋﻲ ټﺎﮐﻨﯥ ﺩ ﭘﺮﻭژې ﮐﭽﯥ ﺗړﻭﻧﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺗﻤﻮﯾﻞ ﺩی.
 aﺩ  USAID FY 2012ﺩ ﺑﻮﺩﯾﺠﯥ ﻟﻪ ﻻﺭې ﻣﺮﺳﺘﯥ ډﯾﺮی ﯾﯥ ﺩ  2014ﺩ ﺟﻮﻥ ﺗﺮ  30ﭘﻮﺭې ﻧﻪ ﻭ ﻣﺼﺮﻑ ﺷﻮﻱ.
 bﭘﻪ  2013ﮐﯥ ﻟګښﺘﻮﻧﻪ ﺩ ﻣﺨﮑﻴﻨﻲ ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎﻝ ﻓﻨډﻭﻧﻮ څﺨﻪ ﺳﺮﺗﻪ ﺭﺳﻴﺪﻟﻲ .ﺩ  FY 2013ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻓﺮﻋﻲ ټﺎﮐﻨﯥ ﺍﻭ ﻣﺼﺎﺭﻑ ﻻ ﺗﺮﺍﻭﺳﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮﻱ ﻧﺪﻱ.
ﺳﺮﭼﻴﻨﻪ ،USAID :ﺩ ﺳﻴګﺎﺭ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﻏﻮښﺘﻨﯥ ﺗﻪ ځﻮﺍﺏ.7/10/2014 ،
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د طبیعي زیرمو پراختیا
امریکا ،د افغانستان حکومت ،او د نړیوالې ټولنې مرستندویان د افغانستان د طبیعي زیرمو په
پراختیا باندې حساب کوي ،ترڅو د مرستو د کمیدلو په حالت کې له راتلونکې اقتصادي ودې
سره مرسته وکړي .که څه هم کان کیندنه تر اوسه پورې د هیواد په  GDPکې د  %2څخه
لږه برخه اخیستې ،خو د افغانستان حکومت تمه لري چې د آینک (مس) او حاجي ګک
(خامه اوسپنه) پروژو کې او همدارنګه د افغان تاجک حوزې د تیلو او ګازو په پروژو کې
607
له پراخه پانګه اچونې څخه به زیات عواید السته راوړي.
نړیوال بانک اټکل کوي چې تر  2024–2022پورې به د استخراجي سکتور کلني عواید له
 0.7میلیاردو امریکايي ډالرو او  1.5میلیاردو امریکايي ډالرو پورې ورسیږي 608.مګر ،د سولې
لپاره د امریکا انستیتوت خبرداری ورکړی چې د استخراجي منرالونو دقیق اټکل کول ډیری
وختونه ستونزمن کار دی ،ځکه چې د نه پروسس شویو توکو قیمتونه بدلون کوي او راتلونکې
څرګنده نده او دا چې آیا پیژندل شوي زیرمې کیدای شي په پوره توګه استخراج شي .پردې
برسیره ،حکومت به په حتمې ډول د افغانستان د منرالونو شتمنې پوره ارزښت د عوایدو په
609
توګه السته را نه وړي.
سیګار په دوامداره توګه خبرداری ورکړی چې کیدای شي د افغانستان حکومت ونشي
کوالی په لنډ وخت کې د افغانستان له طبیعي سرچینو څخه ډیر عواید السته راوړي ،ځکه
چې د دغو سرچینو د پراختیا لپاره په زیربنا کې ډیري پانګونې ته اړتیا ده ،او دا چې امنیتي
چاپیریال هم ستونزمن دی.
پردې برسیره ،د عوایدو د نظارت انستیتوت په  2013کې افغانستان ته د لیسنس ورکولو
د پروسې او د حکومتي کانونو شرکتونو ته د خپلو منرالونو د کم نظارت په اړه د ناکامی
درجه ورکړې .دې انستیتوت ویلي چې د قانون جوړونکي د لیسنسونو د پریکړو په اړه چې
د استیناف غوښتنه یې نه کیږي ،منظم راپورونه السته نه راوړي ،او د کانونو هغو مشخصو
قراردادونو ته چې د محرم په توګه ګڼل کیږي د الس رسي مخه نیول کیږي .هغه تورونه چې
د اجراییه او پارلمان څانګو غړي له هغو قراردادونو څخه ګټه اخلي چې د هغوی دوستان
یې السته راوړي ،تایید کیدالی نشي؛ د افغانستان د پلټنې او کنترول دفتر په مشخصه توګه
610
د زیرمو عوایدو ارزونه نه کوي ،او هغه راپورونه چې چمتو کوي نه خپریږي.
پدې ربع کې د افغانستان د اعتبار نظارت یوه راپور د افغانستان د کانونو صنعت
حکومتوالي د شپږو نورو هیوادونو له ښو کارونو سره پرتله کړي ترڅو د افغانستان د فرصتونو
او ننګونو په ښودلو کې مرسته وکړي .دې راپور موندلي چې په افغانستان کې اداري فساد
د پانګه والو یوه لویه اندیښنه ده ،او دا چې د کانونو سکتور د لیسنس ورکولو په پروسې،
د ماليي او امتیاز فیس په معلوماتو ،د مرستو په توزیع ،او معلوماتو ته د عامو خلکو الس
رسي کې شفافیت او لدې سره ښه حکومتوالي د دوامدارې پراختیا لپاره چې عام خلک
611
ورڅخه ګټه واخلي ،اړین دي.
د منرالونو نوی قانون
د افغانستان د پارلمان ولسي جرګې ،د  2014د مې په  3د منرالونو یو نوی قانون تایید کړ،
او مشرانو جرګې دا قانون د جوالی په  1تایید کړ 612.ولسمشر تر اوسه دا قانون ندی السلیک
کړی .د دې قانون موخه دا ده ترڅو د افغانستان زیرمې په ښه توګه خوندي شي ،پانګه وال
وهڅول شي ،او مقررات له نړیوالو ښو کارونو سره برابر شي .مګر ،لکه څرنګه چې اوس لیکل
شوی ،دا قانون د کانونو له شرکتونو څخه غوښتنه کوي ترڅو افغان کارګرانو ته لمړیتوب ورکړ
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شي او تر بهرني توکو د افغانستان توکو اخیستلو ته لمړیتوب ورکړ شي .دا مادې د WTO
له مقرراتو سره برابر ندي او کیدای شي د خصوصي پانګونې مخه ونیسي 613.پردې برسیره،
نړیوال بانک د استخراجي سکتور د اړتیاو لپاره د افغانستان په سیمه ایزو مارکیټونو کې د
614
توکو په کیفیت او شته والي کې لوی واټنونه لیدلي.
د سوداګری او ثبات عملیاتونو لپاره د دندې ځواک ( )TFBSOپه تیر کې خبرداری ورکړی
چې په قواننیو کې له اصالحاتو پرته چې د پانګه والو استخراجي کارونه د استخراج له حق
سره وصلوي ،او د امتیاز فیس د یوه رسمي او ثابت نرخ ټاکل پدغو قوانینو کې شامل وي،
ډیری شرکتونه به په نوي داوطلبیو کې برخه وانخلي TFBSO 615.باور لري ،مګر دا تاییدوالی
نشي چې د ولسي جرګې په نسخه کې دا وصلول شامل دي .د پانګه والو په نورو اندیښنو
کې ،له یوه شرکت څخه بل شرکت ته د لیسنس د حق انتقالول شامل دي ،که اصلي شرکت
واخیستل شي ،چې دا د کانونو په ټولنه کې یو ستندرد کار دی ،او دا چې هغه اړینه وړتیا
616
ولري ترڅو د یوې فعالي بانکداری سیستم له الرې پیسې د ننه او دباندې انتقال کړي.
د یوه یوه نوي قانون تایید د ټوکیو د دوو اړخیزو حساب ورکولو کاري چوګاټ یوه مهمه
نښه ده ترڅو په ټولیزه توګه د افغانستان عواید او مالي او بهرنی دوام ښه شي 617.دغه قانون
618
باید د ولسمشر لخوا هم السلیک شي.
د پانګه اچونې په وړاندې خنډونه
 TFBSOوايي چې د کانونو د نوي قانون ځنډول ،په افغانستان کې د پانګه اچونې په وړاندې
619
یووازې یو خنډ ندی.
د کانونو خصوصي شرکتونه په هیواد کې د امنیت نشتون په اړه هم اندیښنه لرې .د کان
کیندنې په صنعت کې د پانګې نشتون یو بله ستونزه ده .تمه کیږي چې د نه پروسس شویو
توکو ،پشمول د مسو ،سرو زرو ،طبیعي غازو ،او نورو تیلو ،قیمتونه په راتلونکو  12میاشتو
کې ثابته یا د کمیدلو حال کې وي ،او دا کار به پانګه وال و نه هڅوي ترڅو په خطرناکو
620
هیوادونو کې پانګه اچونه وکړي.
پدې ربع کې یو شمیر قراردادونه السلیک شوي ندي ،پشمول د شیدا (مس ،چې د 2012
په نومبر کې وړاندې شوی)؛ بدخشان (سره زر 2012 ،نومبر)؛ بلخاب (مس ،د  2012نومبر)؛
او زرکشان (سره زر 2012 ،دسمبر) 621.دا د تفحس قراردادونه دي او د منرالونو د اوسني
قانون پر اساس ورباندې خبري شوي او پدې قراردادونو کې د استخراج حقونه شامل ندي.
 TFBSOراپور ورکړی چې دا قراردادونه دوه ځلې د کانونو او پترولیم وزارت ()MOMP
622
لخوا د کابینې غور لپاره وړاندي شوي ،مګر پدې اړه کوم ګام ندی اخیستل شوی.
مګر پدې ربع کې د حاجیګک د خامې اوسپنې د امتیاز د قرارداد د خبرو په اړه د کوم
بدلون راپور ندی ورکړی شوی 623.د کانونو او پترولیم وزارت د  2011په نومبر کې دری
بالکونه د افغانستان اوسپنې او فوالدو کنسورسیم ( )AFISCOته وړاندي کړي ،دا د اوو غړو
یو کنسورسیم دی چې مشري یې د هندوستان د حکومت په ملکیت د فوالدو ادارې شرکت
کوي ،او یو بالک د کاناډا د کیلو خامې اوسپنې ته ،چې د کیلو سرو زرو کانونو یوه څانګه ده
وړاندې شوی 624.نوي راپورونه ښيي چې  AFISCOپدې لټه کې ده ترڅو خپله لمړنی پانګه
له  11میلیارده امریکايي ډالرو څخه  1.5میلیاردو امریکايي ډالرو ته را کموي ،او د کانونو د
625
نوي قانون تایید په تمه دي.
په اوس وخت کې د لوګر په والیت کې د آینک د مسو په کان کې کوم کار نه ترسره کیږي،
یووازې د فرهنګي باستاني آثارو پر ساتنې کار دوام لري TFBSO 626.شک لري چې د ځند په
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نورو عاملونو کې د قرارداد ستونزمن شرطونه ،د منرالونو په مارکیټ کې بې ثباتي ،او د چین
لیوالتیا ترڅو د منرالونو پروژې ترتیب کړي او بیا یې د راتلونکې کار اخیستلو لپاره “یوې خوا”
ته کیږدي ،شامل دي 627.د افغانستان حکومت په  2008کې د آینک د مسو کان د استخراج
قرارداد وړاندې کړ ،مګر د هغه امتیاز فیس لپاره چې هیله مند و تر اوسه یې حقیقت ندی
موندلی 628.د افغانستان  1393مالي کال بودجه له آینک څخه د کومو عوایدو په تمه نده؛
629
د  1392مالي کال بودجې د  50میلیونو امریکايي ډالرو تمه درلوده چې السته ندې راغلي.
غیر قانوني کان کیندنې
په افغانستان کې هغه ډیری کارونه چې تر کار الندې دي ،د ځینو اټکلونو پر اساس 1400
کانونه بې لیسنسه او غیر قانوني دي 630.پدغو عاملونو کې د حکومت مناسبو مقرراتو او
لیسنس ورکولو مقرراتو نشتون یوه برخه اخیستونکی عامل دی .غیرقانوني کانونه په هغه
توګه کار کوي چې د کارکوونکو روغتیا او خوندیتوب لپاره کم یا هیڅ پاملرنه نلري ،د
استخراج مناسب طرزالعملونه نلري ،او کارکوونکي د ټپې کیدلو یا مرګ په ډیر خطر کې
پریږدي .پدغو کانونو کې که کارکوونکي ټپي شي یا معاش ورنکړ شي ،محدود یا هیڅ اخیتار
نلري .پردې برسیره ،حکومت د امتیاز کوم فیس ،مالیه ،یا له ځمکې څخه د کرایې عواید
السته نه راوړي .ډیری وختونه ،استخراج شوي منرالونه په تور بازار کې یاغي ډلو یا نورو
631
اخیستونکو ته تر قانوني قیم په ډیر کم قیمت پلورل کیږي.
ملګرو ملتونو راپور ورکړی چې طالبان له مخدره توکو او غیر قانونو کان کیندونو څخه
پيسې السته راوړي او دا کار د دې سبب ګرځي ترڅو د افغانستان حکومت پر وړاندې ودریږي
او سوله ونکړي ،او اړینو عوایدو ته د حکومت مخه هم ونیسي 632.په هلمند کې ،د بیلګې په
توګه ،تمه کیدله ترڅو طالبان د  2014د مې کوکنارو له حاصالتو څخه  50میلیونه امریکايي
ډالر السته راوړي او پدغه والیت کې په هر کال کې له  25تر  30د غیر قانونی مرمر ډبرو له
کانونو څخه  10میلیونه امریکايي ډالر السته راوړي .مګر ،د افغانستان د مرمرو رسمي صنعت
633
په هر کال کې د حکومت لپاره  15میلیونه امریکايي ډالر تولیدوي.
د غیرقانوني کان کیندنې مخه نیول ستونزمن کار دی ،ځکه چې ډیری وختونه دا کار د
کورنی یا قوم پر ځمکه ترسره کیږي چې مالک یې د زیرمو د حق دعوا کوي .او که دا کار
نه وي کیدای شي د دې کانونو کارکوونکي د مالي مالتړ السته راوړلو لپاره له یاغي ډلو سره
یوځای شي .پردې برسیره TFBSO ،ویلي چې پدې وخت کې د حکومت محدوده شمیره ماهر
634
کارکوونکي د کان کیندني پر دغسي عملیاتونو باندې فکر نه کوي.
د کانونو او پترولیم وزارت ،د افغانستان د پترولیم اداره،
او د افغانستان د جیولوژیکي سروی سره مرسته
پدې ربع کې امریکا د کانونو او پترولیم له وزارت سره خپلو تخنیکي مرستو برابرولو ته دوام
ورکړی ،او د دغه وزارت د افغانستان د پترولیم اداره ( ،)APAاو د افغانستان جیولوژیکي
سروې ( ،)AGSسره تر ډیرې کچې  TFBSOاو د امریکا جیولوژیکي سروې تخنیکي مرسته
کړې .دا ادارې د منرال او هایدروکاربن په داوطلبیو کې او همدارنګه د تیل او غازو د معلوماتو
د مدیریت په برخو کې مرسته کوي .پدې ربع کې ،د امریکا جیولوژیکي سروې د افغانستان
جیولوژیکي سروې په اداره کې په کار کې خپلو روزنو ته دوام ورکړی ،او پدغو روزنو کې له
نقشو او د کانونو د پام وړ ساحو په اړه له نقشو ،تشریحي کمپیوترې پروګرامونو ،جیوفیزیک،
635
او د هایپرسپیکترال عکسونو روزنې څخه په کار اخیستلو سره د معلوماتو ټولول شامل و.
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اقتصادي او ټولنیزه پراختیا

 TFBSOد افغانستان پترولیم له ادارې سره خپلو تخصصي کارونو مالتړ ته په تخنیکي
(د تیلو او غازو انجنینري) ،حقوقي (د قراردا تطبیق) ،او مالي (محاسبه او تحلیل) خدمتونو؛
د استخراج او تولید شریکولو په قراردادونو کې روزنې؛ او لکه څرنګه چې ورته اړتیا ده،
په کار کې روزنې ته دوام ورکړی .د کار د روزنو په مضمونونو کې له قراردادي سره اړیکي
(ایمیل او مکتوب لیکل)؛ د کار پروګرام او د بودجې تحلیل؛ د مارکیټ څیړنه؛ او روغتیا،
636
خوندیتوب ،او د چاپیریال ساتنه شامل دي.
 TFBSOد میزوري د ساینس او تیکنالوژی پوهنتون ته وړاندې کړی ترڅو د نیبراسکا،
اوماها او د ترکیې د منځنې ختیځ تخنیکي پوهنتون سره په ملګرتیا کې د کابل د پولی تخنیک
پوهنتون د جیولوژي او کانونو استخراج فاکولتې ته روزنه ورکړي .دا قرارداد به د کابل د
پولې تخنیک له پوهنتون سره مرسته وکړي ترڅو نصات جوړ کړي او تخصصي پراختیا برابره
کړي 637.او په پایله کې ،پدې ربع کې TFBSO ،د سمټو د دوو داوطلبیو لپاره د افغانستان د
وزارتونو د ارزونې لپاره آسانتیاوې برابرې کړي 638.د  2014د جون تر  30پورې ،په  2014مالي
639
کال کې  TFBSOد کانونو د سکتور پراختیا لپاره  10.7میلیونه امریکايي ډالر مکلف کړي.
640
پالن شوی ترڅو د  TFBSOکاري صالحیت د  2014په پای کې ختم شي.
 USAIDپدې ربع کې د افغانستان پترولیم د ادارې لپاره روانه تخنیکي مرسته تمویلوي،
چې د طبیعې غازو پروسس کولو او د غازو سوداګری کارونو طریقو ،او د غازو د څاګانو د
برمې کولو کارونو او ساتنو باندې کار کوي .تمه کیږي ترڅو د ظرفیت لوړولو دا هڅې د 2015
641
تر مارچ پورې دوام وکړي.
د افغانستان راتلونکې دوام لپاره په کانونو کې پانګونه
او پراختیا
د پروژې سرلیک

د پیل نیټه

د پای نیټه

د افغانستان راتلونکي دوام لپاره
په کانونو کې پانګونه او پراختیا

3/31/2013

3/31/2017

تر  6/30/2013پورې
ټولیز لګښتونه

ټول اټکل شوی
لګښت (په ډالرو)

$7,525,325

$41,670,943

سرچینه ،USAID :د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.7/10/2014 ،

د سیګار پلټنه
د سیګار یوه روانه پلټنه پدې اړه کار کوي
چې تر کومې کچې د  TFBSOاو USAID
پروګرامونه خپلو موخو ته رسیدلي ترڅو
د افغانستان استخراجي صنعت ته
پراختیا ورکړي او که د افغانستان لپاره
د یوه باثباته او د اوږد مهاله عوایدو منځ
ته راوړلو لپاره د استخراجي عوایدو پر
وړاندې کومه ننګونه وي.

د  USAIDد کانونو یووازې پروګرام ،د افغانستان د راتلونکې دوام لپاره په کانونو کې پانګونه
او پراختیا ( ،)MIDASد بودجې پر اساس او د بودجې دباندې برخې لري .له بودجې څخه
دباندې د  1برخې  41.6میلیونه امریکايي ډالر د افغانستان د کانونو او پترولیم وزارت د
حقوقي او مقرراتي اصالحاتو او تخنیکي مرستې ،د وړو او منځنیو تصدیو پراختیا ،او د جیو
ساینس ساحې د تحقیق مرستې په اړه کار کوي .دا به له اړتیا سره سم نور مالتړ چمتو کړي.
د بودجې پر اساس د  IIپړاو  45میلیونه امریکايي ډالر ال تر اوسه ندي پیل شوي ،مګر داسي
ډیزاین شوي ترڅو د افغانستان د کانونو او پترولیم وزارت ځواکمن کړي ترڅو وکوالی شي
د کانونو داوطلبی جوړي کړي ،تطبیق کړي او د بشپړیدو نظارت یې وکړي 642.د  2014د جون
تر  30پورې 16 ،USAID ،میلیونه امریکايي ډالر مکلف کړي او نږدې  5.72میلیونه امریکايي
643
ډالر یې توزیع کړي دي ترڅو له بودجې څخه دباندې تطبیقول پیل کړي.
پدې ربع کې MIDAS ،د افغانستان د کانونو او پترولیم وزارت ،USAID ،د په کابل کې
د امریکا سفارت چارواکو لپاره د حقوقي او مقرراتي اصالحاتو په اړه یو شمیر ورکشاپونه جوړ
کړي MIDAS .د افغانستان په شمال کې د برمې کولو درې ساحې هم پیژندلي چې کیدای شي
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په نږدې وخت کې د تفحس یا استخراج لپاره چمتو وي ،او د افغانستان جیولوژیکي سروې،
644
جیولوژیستانو ،او وړو او منځنیو شرکتونو لپاره یې روزنې برابرې کړي.
د افغانستان د کانونو او پترولیم وزارت ظرفیت
د  TFBSOپه وینا ،د افغانستان د کانونو او پترولیم وزارت د ظرفیت ،نظارت ،او الرښوونې
کمزورتیاوې لري .او د کارونو ډیری برخه د یوې وړې ډلې ماهرو متخصصینو لخوا چې ډیر
کار کوي ،ترسره کیږي .که څه هم د دې وزارت د ټیټې او منځنی کچې یو شمیر کارکوونکو
کارونه وروسته لدې پرې ښودل چې معاشونه ورنه کړل شول ،خو  TFBSOباور لري چې پدې
645
وزارت کې ورو منظم پرمختګ روان دی.
د افغانستان د کانونو او پترولیم وزارت یا د دواطبیو ،د قرارداد خبرو ،او قرارداد وړاندې
کولو د ارزونې مشري په الس کې اخیستې یا نږدې دی ترڅو مشري په الس کې واخلي .مګر،
د افغانستان د جیولوژيکي سروې له روزنې څخه پرته چې په  165پاڼه کې تشریح شوې،
د ظرفیت لوړولو کوم بل رسمي پروګرام شتون نلري .لکه څرنګه چې د منرالونو د استخراج
قراردادونه السلیک کیږي ،نظارت او الرښوونه به ډیره اړینه وي؛  USAID ،TFBSOته سپارښتنه
کړې ترڅو  MIDASپدغو ساحو کې کار وکړي TFBSO .دا مهم ګڼي ترڅو د اوسنیو قراردادونو
646
د داوطلبیو په مدیریت باندې په اغیزمنه توګه کار وشي ،نه دا چې نوي دواطلبی وړاندي شي.
هایدروکاربونونه
د افغانستان د خپلو تیلو او غازو پراختیا لپاره د آمو دریاب او د افغان تاجیک حوزې ساحو
کې کار کوي ،چې دواړه د افغانستان په شمال کې موقعیت لري 647.د تصفیې پر دوو فعالعو
فابریکو برسیره ،افغانستان د تصفیې مناسب ظرفیت نلري ،او د تیلو لپاره تر ډیري کچې پر
وارداتو باندې تکیه کوي .نوموړی هیواد له ترکمستان ،ازبکستان ،روسیې ،پاکستان ،او ایران
648
څخه په ورځ کې  10,000ټنه نفتي محصوالت واردوي.
د آسیا د پراختیايي بانک په وینا ،سره لدې چې د پیژندل شوي غازو  75میلیاردو متر
مکعبه او د نږدې  444میلیارده متر مکعبه نه کشف شوي مګر په تخنیکي توګه د بیرته السته
راوړولو زیرمې دي ،د افغانستان د غازو سکتور “د زیربنا او مقرراتي کمزوریو څخه رنځ وي”.
د آسیا پراختیايي بانک ویلي چې له عامه او خصوصي سکتور څخه پانګونې ته اړتیا ده ترڅو
له افغانستان سره مرسته وشي پر خپلو ننګونو بریالی شي او د خپلو طبیعي زیرمو په ګټو
باندې پوه شي .په اوس وخت کې ،د افغانستان د غازو تصدي ،د غازو خدمتونو ملي اداره،
د غازو له هغو څلورو ساحو څخه چې د دې تصدی په ملکیت کې او ورڅخه کار اخلي،
په هره ورځ کې نږدې  380,000متر مکعبه غاز تولیدوی ،او د دغو غازو نږدې ټوله برخه
649
د شمال د کیمیاوي کود او بریښنا فابریکې ته ځي.
د آمو دریاب حوزه

د آمور دریات حوزې درې بالکونه په  2011کې د چین د ملي پطرولیم شرکت او وطن انرژي
افغانستان ته وړاندي شوي ،او اټکل کیږي چې  87میلیونه بیلره خام تیل لري 650.له دریو
څخه یو بالک هغه زیربنا لري ترڅو په ورځ کې  5,000بیلره تولید کړي .تولید ځنډیدلی
مګر پدې ربع کې د  2014له مارچ څخه تر مې پورې بیرته پیل شوی او په هره میاشت
651
کې  35,000بیلره (یا  1,141په هره ورځ کې).
تردې نیټې ،د افغانستان حکومت لدې قرارداد څخه  1.8میلیونه امریکايي ډالرو امتیاز فیس
السته راوړی دی 652.د  500,000امریکايي ډالرو د امتیاز فیس تادیات باید د  2014د مې په 31
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نه پیدا شوي ،په تخنیکی توګه د
السته راوړلو وړ سرچیني :د ماډل
پر اساس د جیو فیزیکي ،جیولوژيکي،
تیکنالوژيکي او اقتصادي معلوماتو ارزونې.

سرچینه :د امریکا د بهري انرژی مدیریت بیرو“ ،د هیواد دباندې د
کانتینتال د څنډې د نه پیدا شوي له تخنیکي پلوه د السته راوړلو وړ
تیل او غازو سرچیني ،11/2011 ”،2011 ،الس رسی .7/10/2014

اقتصادي او ټولنیزه پراختیا

د افغانستان حکومت ته تادیه شوي وای ،مګر د جوالی تر  1ندي تادیه شوي .حکومت لدې
حوزې څخه د پوره تولید په حالت کې په هره ورځ کې د  60,000امریکايي ډالرو تمه لري.
د  2014د جنوری په  ،7د افغانستان د کانونو او پترولیم وزارت د طوطي میدان بالک
د تفحس ،پراختیا او تولید لپاره رسمي داوطلبی پرانیستله ،چې د آمو دریاب په حوزه کې
له  7,131کیلومتر مربعې څخه جوړه شوی 654.د قرارداد ساحه د غازو په دوو ساحو او له
 50څخه زیاتو ثابت شوي او تر ځمکې الندې احتمالي جوړښتونو کې  28میلیارده متر مکعبه
پیژندل شوي غاز لري 655.پدې ربع کې دوو نړیوالو او افغان کنسورسیمونو خپل وړاندیزونه
وړاندې کړي .د افغانستان د کانونو او پترولیم وزارت تمه لري ترڅو ګټونکی وړاندیز اعالن
کړي او د  2014د سپتمبر په پای کې یو قرارداد السلیک کړي TFBSO 656.لدې وزارت سره
د داوطلبی په چمتو کولو ،او تخنیکي ،حقوقي ،سودګریزو ،او شفافیت مشورې په خدمتونه
657
کې مرسته کړې.
653

د خپلواکې بریښنا تولیدونکی پروګرام

ځکه چې دې ته اړتیا ده ترڅو د افغانستان له طبیعي غازو څخه د کورنی بریښنا لپاره کار
واخیستل شي ،د بریښنا واردات کم شي ،او اقتصادي ودې ته پراختیا ورکړ شي TFBSO ،د
یو شمیر خپلواکو بریښنا تولیدونکو په اړه تحقیق وکړ او پدې ربع کې یې د افغانستان له
حکومت سره یې وصل کړل .په امریکا کې میشت د خصوصي پانګونې یو کنسورسیم غوره
شو ترڅو په مزارشریف کې د کیمیاوي کودو او بریښنا فابریکې ته څیرمه د  16میګا واټو
په ظرفیت د طبیعي غازو د بریښنا یوه فابریکه جوړه کړي ،ملکیت یې ولري او ورڅخه کار
واخلي .دغه پانګه وال به په هره ورځ کې نږدې  110,000متر مکعبه طبیعي غاز د افغانستان
د غازو له تصدی څخه واخلي ،د طبیعي غازو د لوړ کیفیت د جنراتورونو له الرې به بریښنا
تولید کړي ،او د دې فابریکې ټوله بریښنا به د افغانستان د بریښنا ملي شرکت ،د افغانستان
658
بریښنا شرکت ته وپلورې.
 TFBSOباور لري چې په هیواد کې دننه خپلواک تولیدونکي به د مزارشریف په سیمه
کې په هر کال کې وارد شوې بریښنا له  48میلیونو امریکايي ډالرو څخه  34میلیونو امریکايي
ډالرو ته را کمه کړي؛ او دا چې پانګه وال به د اعتبار وړ بریښنا د افغانستان بریښنا شرکت ته
په پرتله کیدونکي قیمت وپلوري؛ او دا چې د اعتبار وړ بریښنا به صنعت ته پراختیا ورکړي؛
او اضافي بریښنا به د افغانستان ناخالص کورني تولیدات په هرکال کې نږدې  140میلیونه
659
امریکايي ډالر زیات کړي.
د شبرغان پروګرام

د  USAIDپه وینا ،اټکل کیږي چې د افغانستان په شمال کې د غازو زیرمې کوالی شي د
 25کلونو لپاره په هر کال کې  10,000میګاواټه ساعتونه بریښنا تولید کړي 660.د نړیوال بانک
په وینا ،یوه مطالعه به د دې کال په پای کې بشپړه شي 661.شبرغان د وړیا طبیعي غازو لرلو
لپاره امکانات لري او کیدای شي له ازبکستان څخه له واردونکي بریښنا سره پرتله شي.
662
دواړه  USAIDاو  TFBSOپدغه ساحه کې فعاله پروګرامونه لري.
 USAIDد شبرغان له پروګرام څخه مالتړ کوي ترڅو له افغانستان سره مرسته وشي د
غازو سرچینې وپیژني او اداره کړي ،چې د دوو میکانیزمونو له الرې به د بریښنا تولید لپاره
ورڅخه کار واخیستل شي :د بودجې پر اساس د  90میلیونو امریکايي ډالرو د شبرغان د غازو
پراختیا پروژه ( ،)SGDPاو له بودجې څخه دباندې د  35میلیونو امریکايي ډالرو د غازو
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د تولید فعالیت ( USAID 663.)SGGAبه د  SGDPله الرې د بودجې پر اساس  30میلیون
امریکايي ډالر تادیه کړي ترڅو دوې څاګانې ورغوي او د آمو دریاب په حوزه کې به د جمعه
او باشي کورد په ساحه کې یوه څاه برمه کړي .اضافي  7میلیونه امریکايي ډالر به د افغانستان
له ملي بودجې څخه راشي 664.پالن دی ترڅو برمه کیدنه د  2014په جوالی/اګست کې ترسره
شي 665.که د غازو څاګانې په پوره اندازه ظرفیت ولري ترڅو د  200میګاواټو غازو بریښنا
فابریکې ته غاز ورکړي USAID ،به د غازو د ټولولو سیستم او غازو پروسس کولو فابریکه
تمویل کړي ،ترڅو د  SGDPله الرې د بودجې پر اساس د پاته شویو  60میلیونه امریکايي
666
ډالرو سره دې فابریکې ته غاز ورسوي.
له بودجې څخه دباندې د  SGGAبرخه به د افغانستان د کانونو او پترولیم وزارت ته
تخنیکي مرسته برابره کړي ترڅو د غازو درې څاګانې برمه کړي او د غازو د ټولولو سیستم
او غازو پروسس کولو فابریکې د انجنیری/تدارکاتو ،او ساختماني کارونو د قرارداد په داوطلبی
کې لدې وزارت سره مرسته وشي 667.د  2014د جون تر  30پورې ،نږدې  23میلیونه امریکايي
668
ډالر مکلف شوي ،او لدغو څخه نږدې  14.8میلیونه امریکايي ډالر توزیع شوي دي.
 TFBSOد افغانستان د غازو له تصدی سره له شبرغان څخه تر مزارشریفه د اوسني
 55.4میله پایپ لین د رغولو ،د پایپ لین د ظرفیت ښه کولو او په پایپ لین کې د غازو د
بهیر د کیفیت په چارو کې مرسته کوي .دغه پایپ لین اوس په هره ورځ کې  380میلیونه متر
مکعبه طبیعي غاز ترانسپورت کوي او تمه کیږي چې د پروژې له بشپړیدو سره په هره ورځ
669
کې له  680تر  960متر مکعبو پورې زیات شي.
کمپرس شوي طبیعي غاز

 TFBSOله افغانستان سره مرسته کوي ترڅو د کمپرس شوي طبیعي غازو ( )CNGصنعت
ته پراختیا ورکړي .دې ادارې په شبرغان کې د  CNGیو ستیشن ( )CNG #1جوړ کړی،
او دا قرارداد خصوصي سکتور ته ورکړ شوی و .د  2014د مې په  CNG #1 ،12د قاشغري
تیلو او غازو خدماتو لخوا پخپلواکه توګه په کار پیل وکړ .قاشغري په مزارشریف کې
670
د  CNGد سټیشن د ردولو حق هم وړی ،چې  TFBSOیې اوس جوړوي.

کــــــــــــــــرنه
کرنه اوس هم د افغانستان دخلکو لپاره د کار او ژوند کولو مهمه سرچینه ده .یووازې %12
ځمکه د کرنې وړ ده او کرل شوې ساحې ډیري کمې دي ،خو دا سکتور د ناخالصو تولیداتو
 %31جوړوي او د نړیوال بانک د وروستي راپور په وینا ،د کاري ځواک  %59لپاره کار
برابروي 671.د دې سکتور اهمیت ته په پام سره ،کرنه کیدای شي د کورني ناخالصو تولیداتو
672
د ودې ،د خواړو د امنیت ،او د کار باثباته فرصتونو لپاره یوه وسیله وي.
له  2002مالي کال څخه تر  2002مالي کال پورې USAID ،د کرنېزې او بدیلې پراختیا
لپاره نږدې  2.46میلیارده امریکايي ډالر برابر کړي ترڅو تولید ښه کړي ،مارکیټونو ته الس
رسی زیات کړي ،او د کوکنارو کرنې لپاره بدیل برابر کړي 673.لدغو څخه USAID 54 ،میلیونه
امریکايي ډالر مستقیمه مرسته مکلف کړې او توزیع کړې ده ،ترڅو د کرنې ،اوبو لګولو،
674
او څارویو وزارت ( )MAILظرفیت ته وده ورکړي.
 USAIDدا مهال کرنیز سکتور ته د یو شمیر پروګرامونو له الرې د بودجې پر اساس او
له بودجې دباندې مرسته چمتو کوي .د  USAIDد لوړ لمړیتوب درې پروګرامونه ،چې ټول
ارزښت یې نږدې  $350میلیونه امریکايي ډالر دي ،دا دي:

د امریکا متحده ایاالتو کانګریس ته راپور
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• د کرنې پراختیا وجهي صندق ( )ADFاو د کرنې کریدیت وده ()ACE
• اقتصادي بدیلونو هڅوونکي-شمال ،ختیځ ،او لویدیځ ()IDEA-NEW
• سوداګريزه باغواني او د کرنیزې بازار موندنې پروګرام ()CHAMP
پنځه فعاله پروژې بدیل
پراختیايي مرسته
السته راوړي
1.1په سویل کې د کرنې پراختیا سیمه
ایز پروګرام ()RADP-S
2.2په لویدیځ کې د کرنې پراختیا سیمه
ایز پروګرام ()RADP-W
3.3په شمال کې د کرنې پراختیا سیمه
ایز پروګرام ()RADP-N
4.4د اقتصادي بدیل هڅوونکي – شمال،
ختیځ ،او لویدیځ ()IDEA-NEW
5.5سوداګريزه باغواني او د کرنې بازار
موندنې پروګرام ()CHAMP
د سیم ایزې پراختیايي بدیل پروګرامونو
موخه دا ده ترڅو سیمه ایزه اقتصادي وده
چټکه کړي او هغو خلکو ته چې اوس په
غیر قانوني فعالیتونو باندې تکیه کوي د
عوایدو بدیله سرچنیه برابره کړي .د دغه
پروګرام په فعالیتونو کې د کار پر وړاندې
نغدې پیسې ،د څارویو او باغونو پراختیا،
د سوداګری له پراختیا څخه مالتړ،
او د زیربنا ښه والی شام دي.
سرچینې :د سیګار د معلوماتو غوښتنې په اړه د  USAIDځواب،
6/30/2014؛ د  USAIDد بدیل پراختیا پروګرامونه/شمالي سیمه،
8/22/2013؛ د  USAIDد بدیل پراختیا پروګرامونه.8/22/2013 ،

د بدیل معیشت پراختیايي پروګرامونه
د  USAIDد بدیل معیشت پراختیايي ( )ADپروګرام موخه دا ده ترڅو د قانوني محصوالتو
تولید ته په هغو ځایونو کې وده ورکړي چیرته چې کوکنار کرل شوي یا اوس کرل کیږي .مګر،
د  ADهڅې کافي ندي ترڅو په مستقیمه توګه د کوکنارو کرنه راکمه کړې ،ځکه چې د دې
کار لپاره ښه امنیت ،او په هغو ساحو کې چیرته چې د امکان وړ اقتصادي بدیل معیشت شتون
لري د کوکنارو له منځه وړلو لپاره د افغانستان حکومت ژمنو ته اړتیا لري .ځکه نوUSAID ،
675
ویلي چې د  ADپروژې په مستقیمه توګه د کوکنارو په کرنه کې بدلونونه نه اندازه کوي.
د  ADپروګرامونه هغې نښې لکه په نښه شوي ساحو کې له قانوني کرنې څخه د کورنيو
عوایدو په سلنه کې ډیروالی ،د هغو کورنیو شمیره چې په نښو شوي ځایونو کې یې د بدیل
معیشت د کارونو له پراختیا څخه یې ګټه اخیستې؛ او د امریکا مرستې په پایله کې د هغو
بزګرانو شمیر چې د لوړ ارزښت محصوالت کري ،اندازه کوي .د کندهار د خواړو زون ()KFZ
د  ADمرسته السته نه راوړي او پخپلو په نښه شوي ځایونو کې د کوکنارو کرنې کموالي له
676
نښو څخه کار اخلي ترڅو پرمختګ اندازه کړي.
د  USAIDد  ADمرسته د ټولنو یا کورنیو د ژمنو لپاره نده ترڅو د کوکنارو له کرنې
څخه الس واخلي USAID .پدې اند دی کله چې د بدیل معیشت د لوړ ارزښت او له
اقتصادي پلوه پرتله کیدونکی قانوني محصول ښه عواید تولید کړي ،سیمه ایزې کورنی
به ډیر لیواله وي ترڅو د کوکنارو تولید ختم کړي USAID 677.ویلي چې د  ADمداخله
او د کوکنارو کرنه ضروري نده ترڅو ځانګړې وي .د بیلګې په توګه ،بزګر کوالی شي په
دوبي کې د لوړ ارزښت ترکاري او په ژمي کې کوکنار وکري .پردې برسیره ،له کوکنارو
څخه هغو محصوالتو ته چې کم کار ته اړتیا لري لکه د غنمو لپاره د ځمکې بدلول ،نه
غوښتونکې پایلې درلودې او د محصول شریکان او بې ځمکې کارکوونکي یې بې ځایه کړي
دي ،او ځینې یې د حکومت له کنترول څخه دباندې ځایونو ته مهاجر شوي ترڅو د کوکنارو
678
کرنې ته دوام ورکړي.
د کرنیز کریدیت زیاتول او د کرنې پراختیايي
وجهي صندق
تر  6/30/2013پورې
ټولیز لګښتونه

ټول اټکل شوی
لګښت (په ډالرو)

د پروژې سرلیک

د پیل نیټه

د پای نیټه

کرنیز کریډیټ زیاتول

7/15/2010

1/15/2015

$75,175,296

$67,656,768

د کرنې د پراختیا وجهي صندق

7/18/2010

12/31/2014

$74,407,662

$54,000,000

سرچینه ،USAID :د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.7/10/2014 ،

د کرنیزې پراختیا وجهي صندق ( )ADFاو د کرنیز کریدیت زیاتول ( )ACEدوه مرسته کوونکي
فعالیتونه دي او موخه یې د  MAILد هڅو مالتړ دی ،ترڅو کریدیت برابر کړي او د کریدیت
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پروګرام مدیریت لپاره د  ADFد کارکوونکو ظرفیت زیات کړي ADF .د دې لپاره تاسیس شوی
ترڅو د کرنې د ارزښت کړی په ټولو برخو کې د بانکونو له الرې د فارم دوکانونو ،د اجارې
شرکتونو ،او د خواړو پروسس کیدونکو لپاره ،پورونه برابر کړي .د دغه کریدیت ډیری برخه
بیا بزګرانو ته ورکول رسیږي ACE .د مرستې یوه تخنیکي برخه ده چې د  ADFد پور ورکولو
679
ټولو فعالیتونو مدیریت کوي او د  MAILظرفیت لوړولو سره مرسته کوي.
د  2014د اپریل تر  30پورې ،د  ADFد پور مرسته  91.8میلیونه امریکايي ډالر وه،
او توزیع شوي پورونه  44.5میلیونه امریکايي ډالر و ،او  24.5میلیونه امریکايي ډالر بیرته
تادیه شوي .نور  21پورونه په پایپ لین کې دي .د  USAIDپه ونیا ،د مرستو  %4.65په خطر
کې ده ،او دا د پرمختګ په حال هیوادونو کې د منلو وړ ستندرد اندازې په چوکاټ کې ده.
 ADFپه مستقیمه توګه  23,068بزګرانو کورنیو ته د بزګرانو ټولنو او شبکو له الرو پورونه
680
برابر کړي دي.
د اقتصادي بدیل معیشت هڅوونکي شمال ،ختیځ،
او لویدیځ
د پروژې سرلیک

د پیل نیټه

د اقتصادي بدیل هڅوونکي
شمال ،ختیځ ،او لویدیځ

3/2/2009

د پای نیټه
2/28/2015

ټول اټکل شوی
لګښت (په ډالرو)
$159,878,589

تر  6/30/2013پورې
ټولیز لګښتونه
$143,385,995

سرچینه ،USAID :د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.7/10/2014 ،

د اقتصادي بدیل معیشت هڅوونکي – شمال ،ختیځ ،او لویدیځ ( )IDEA-NEWد همکاری
موافقې یوه پروژه ده چې په ختیځ ،شمال او لویدیځ والیتونو کې د بزګرانو او کرنې شرکتونو
لپاره کرنیزه مرسته برابروي IDEA-NEW .د لوړ ارزښت ،قانوني کرنیزو محصوالتو مالتړ کوي،
چې کوالی شي په سیمه ایزو مهمو صنعتي ځایونو او د سوداګری په دهلیزونو کې ،د تجارتي
فرصتونو ،د مالي خدمتونو ته د الس رسي ،او د ارزښت کړی پراختیا مالتړ له الرو د کوکنارو
کرنې پرځای بدیل معیشت کیدالی شي .د مارکیټ معلوماتو فعالیتونو او پلورونکو څخه مالتړ
681
له الرو د تولیدونکو ،سوداګرو ،او اخیستونکو ترمنځ د اړیکو آسانتیاوې هم برابروي.
سوداګريزه باغواني او کرنیزې بازار موندنې پروګرام
د پروژې سرلیک

د پیل نیټه

سوداګريزه باغواني او د
زراعتي بازار موندنې پروګرام

2/1/2010

د پای نیټه
12/30/2014

ټول اټکل شوی
لګښت (په ډالرو)
$40,320,241

تر  6/30/2013پورې
ټولیز لګښتونه
$36,489,341

سرچینه ،USAID :د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.7/10/2014 ،

سوداګریزه باغواني او د کرنیزې بازار موندنې پروګرام ( )CHAMPموخه دا ده ترڅو له
بزرګرانو سره مرسته وشي او د ګټې وړ زیات باغونه او د انګورو باغونه جوړ کړي او کار
ورڅخه واخلي ،د محصوالتو کیفیت ښه کړی ،او د صادارتو او سوداګری دهلیزونو جوړولو
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لپاره کار وکړي ،او لدې الرو د کوکنارو کرنه ورکه کړي .دغه پروګرام له سوداګرو سره هم
683
کار ترڅو محصوالت ،د محصوالتو تړل ،سړې خونې ،او ترانسپورت کول ښه کړي.
د دې پروګرام د همکاری موافقې پر اساس ،چې د  2014تر دسمبر پورې غزیدلې،
 CHAMPد ارزښت کړی لور ته حرکت کړی ،چې له محصوالتو اخیستلو وروسته پر کارونو
او د مارکیټ پر فعالیتونو باندې ټینګار کوي CHAMP .د ارزښت د کړی پنځو مهمو فعالیتونو
(انګور ،بادام ،انار ،زردالو ،او مڼې) او د فرعي ارزښت یوه کړی (هندوانې او خټکي) په ټولو
684
برخو کې کار کوي.
د کندهار د خواړو زون
د پروژې سرلیک

د پیل نیټه

د پای نیټه

ټول اټکل شوی
لګښت (په ډالرو)

د کندهار خواړو ساحه

7/31/2013

7/30/2015

$18,695,804

تر  6/30/2013پورې
ټولیز لګښتونه
$3,876,000

سرچینه ،USAID :د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.7/10/2014 ،

که څه هم د کندهار د خواړو ساحې ()KFZ
پروګرام د یوه کال په تطبیق کې ده او یو کال
يې پاته دی ،او له  %21څخه کم ژمنه شوې
مرسته توزیع شوې ده ،د پروګرام د تطبیق
682
په اړه یې پوښتنې راپورته کړي.

د کندهار د خواړو زون ( )KFZپروګرام داسي جوړ شوی ترڅو په نښه شوي اوو ولسوالیو کې
چې د کوکنارو د ټولې کرنې  %89استازیتوب کوي ،د کوکنارو کرنې هڅوونکي وپیژني او د حل
الر پیدا کړي KFZ 685.دوې مهمې برخې لري :د مخدره توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت ()MCN
ظرفیت لوړول او د بدیل معیشت پروژې .د ظرفیت لوړولو برخه پدې لټه کې ده ترڅو د MCN
توان زیات کړي ترڅو وکوالی شي د بدیل معیشت پروژې جوړې ،تطبیق او مدیریت وکړي .د بدیل
686
معیشت برخه د ټولنې زیربنا ته وده ورکوي او د قانوني کارونو فرصتونه زیاتوي.
 USAIDراپور ورکړی چې په کندهار کې د  KFZدفتر د  2014د فبروری له  27څخه د
مارچ تر  ،19ځکه تړلی و چې د افغانستان د عامه خوندیتوب ځواب ( )APPFد خپل قرارداد
مکلفیتونه پوره کړي ندی ترڅو خپلو محافظینو ته یونیفورم او وسلې برابرې کړي ،او دې کار
د کندهار دفتر کارکوونکي اړ کړي ترڅو په کورنو کې کار وکړي .لکه څرنګه چې د دې راپور
د امنیت په برخه کې ویل شوي APPF ،په اوس وخت کې د سپارلو په حال کې دی؛ او دا
معلومه نده چې په راتلونکې کې به څوک دا ډول امنیت برابروي 687.د ال نورو معلوماتو لپاره
د امنیت راپور  90پاڼه وګوری.
د راپور ورکولو پدې موده کې ،د کندهار والیت والي د  13پروژو نظر نوټونه تایید کړي:
د اوبو دوه بندونه او  11د اوبو لګولو کانالونو .د  2014د مې تر پایه ،د والیت والي د بدیل
معیشت پراختیايي نظر یووازې  29نوټونه تایید کړي دي .تمه کیږي ترڅو دغې پروژې د اوبو
لګولو کموالي لپاره د حل الر پیدا کړي ،چې دا ستونزه د کوکنارو کرنې خوا ته د بزرګرانو
688
مخې نیولو اصلي سبب دی.
د  USAIDد کرني پروګرامونو نور فعالیتونه
د پروژې سرلیک

د پیل نیټه

د وچکالی د پیل خبرتیا
سیستم شبکه )12/29/2011 (FEWSNET
 IIIبرخه

د پای نیټه
12/28/2016

تر  6/30/2013پورې
ټولیز لګښتونه

ټول اټکل شوی
لګښت (په ډالرو)

$2,420,553

$4,375,792

په راتلونکې پاڼه کې دوام لري
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د پروژې سرلیک

د پیل نیټه

د افغانستان د کرنې فاکولتې
3/25/2011
ځواکمن کول ()SAAF

د پای نیټه

ټول اټکل شوی
لګښت (په ډالرو)

تر  6/30/2013پورې
ټولیز لګښتونه

12/31/2016

$7,824,209

$5,561,658

7/16/2017

23,638,611

5,383,925

12/31/2014

14,000,000

12,023,167

 – IWMPاوبه لګولو او د اوبو
تقسیم مدیریت پروګرام

12/21/2012

12/19/2017

129,963,114

13,475,767

د سیمه ایزې کرنې پراختیا
پروګرام ( - )RADPسویل

10/7/2013

10/6/2018

125,075,172

5,238,808

د سیمه ایزې کرنې پراختیا
پروګرام ( - )RADPشمال

5/21/2014

5/20/2019

78,429,714

0

د افغانستان د کرنیزې څیړنې
او اضافي پراختیا ()AGRED

7/17/2012

د طبیعي سرچینو د مدیریت
له الرې د عواید او حکومتوالي 4/10/2010
ښه کول

سرچینه ،USAID :د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.7/10/2014 ،

اړین خدمتونه او پراختیا
له  2002څخه ،امریکا د بیارغونې لپاره مرسته بربره کړې ده ترڅو په افغانستان کې
د بریښنا رسولو لپاره الس رسی زیات کړي ،سړکونه او پلونه جوړ کړي ،او روغتیا او زده
کړه ښه کړي .دا برخه د امریکا په هڅو کې د مهم پرمختګونو په اړه ده ترڅو د اساسي
خدمتونو لکه د بریښنا ،ترانسپورت ،روغتیا او زده کړې رسولو لپاره د افغانستان حکومت
توان ښه کړي.
انرژي
افغانستان د خپلې ټولې بریښنا نږدې  %73واردوي .د نړیوال بانک د وروستي راپور په
وینا ،تمه کیږي ترڅو په نږدې راتلونکې کې د بریښنا واردات زیات شي ،چې دا یې هم
ویلي چې بریښنا ته محدود الس رسی د افغانستان د خصوصي سکتور د پراختیا لپاره تر
ټولو لوی خنډ دی 689.دا هیواد په نړی کې تر نورو د بریښنا کمه اندازه لري ،او د افغانانو
یووازې  %25د بریښنا له شبکې سره وصله ده .له دغو څخه څوک چې وصل دي ،په
690
تخمیني ډول  %75یې په ښاري سیمو کې ژوند کوي.
ځکه چې بریښنا د افغانستان پراختیا لپاره اړینه ده ،امریکا له  2002څخه د افغانستان
له حکومت او نړیوالې ټولنې سره په همکاری کې ،د بریښنا د یوه متحد سکتور پراختیا خپله
لوړه لمړیتوب کړې 691.له  2002مالي کال څخه تر  2012مالي کال پورې ،امریکا د افغانستان
692
د بریښنا په سکتور کې له  2میلیارده امریکايي ډالرو څخه زیات لګولي دي.
له  2002څخه تر  2012پورې ،یووازې  USAIDله  ESFڅخه  2میلیارده امریکايي ډالر
برابر کړي ترڅو ،جنراتورونه ،فرعي ستیشنونه ،او د بریښنا رسولو لینونه جوړ کړي ،او د دې
سکتور لپاره تخنیکي مرسته برابره کړي .دا اداره پالن لري ترڅو د  2013-2010مالي کلونو
له مرستو څخه په کار اخیستنې سره ،په راتلونکو څو کلونو کې لږ تر لږه له  814میلیونه
امریکايي ډالرو څخه زیات ولګوي 693.پردې برسیره ،د امریکا دفاع وزارت د قوماندان د بیړني
غبرګون پروګرام ( )CERPله الرې نږدې  292میلیونه امریکايي ډالر او د افغانستان د زیربنا
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د سیګار ځانګړې پروژه
پدې ربع کې ،د سیګار د ځانګړو پروژو
دفتر د امریکا د کرنې وزارت ( )USDAد
دې وزارت د  34.4میلیونو امریکايي ډالرو
په افغانستان کې د سویا بین د کرنې
نوي کولو د نوښت ( )SARAIد ارزونې
په اړه لیکلي USDA .تایید کړي چې
په افغانستان کې د سویا بین تولید
له تمې سره سم نه و او د سویا بین
هغې پروسس کولو فابریکې چې د دې
پروژې له یوې برخې څخه جوړه شوې د
اوږد مهاله دوام په اړه یې شک شتون
لري .سیګار نظر ورکړی چې په SARAI
کې له نورې پانګونې وړاندېUSDA ،
دي د پروژې د راتلونکي دوام ،پشمول
د په افغانستان کې د سویا بین د کرنې
د اقتصادي وړتیا او مارکیټ پیدا کولو د
اوسني تحقیق ،یوه دقیقه او هر اړخیزه
ارزونه ترسره کړي .د ال نوور معلوماتو
لپاره ،د  2برخې  42پاڼه وګوری.

اقتصادي او ټولنیزه پراختیا

شکل 3.34

ﺩ ﺷﻤﺎﻝ ﺧﺘﻴځ ﺍﻭ ﺳﻮﯾﻞ ﺧﺘﻴځ ﺑﺮﯾښﻨﺎ ﺳﻴﺴټﻤﻮﻧﻮ ﺑﺮﺭﺳﻲ

ﺳﻮﯾﻞ ﺧﺘﻴځ

ﺷﻤﺎﻝ ﺧﺘﻴځ
ﺑﺎﺯﺍﺭک
ﭼﺎﺭﯾﮑﺎﺭ

ﻧﺠﺮﺍﺏ

ﻣﺤﻤﻮﺩﺭﺍﻗﻲ

ﻣﻮﺳﯽ ﻗﻠﻌﻪ

ﮐﺎﺑﻞ

ﺩ ﮐﺠﮑﻲ ﺑﻨﺪ

ﺍﺭﻏﻨﺪﻱ
ﭘﻞ ﻋﻠﻢ

ﭼﻠﻮﺯی

ګﺮﺩﯾﺰ
ﺧﻮﺳﺖ

ﺳﻴﺪﺍﺑﺎﺩ
ﻓﺮﻋﻲ ﺳټﻴﺸﻦ

ﺩ ﺩﻭﺭﺍی ﺟﻨﮑﺸﻦ
ﮐﻨﺪﻫﺎﺭ

ﻏﺰﻧﻲ

ﻧﻮی ﺍﺑﺎﺩ

ګﺮﺷﮏ

ﻟﺸﮑﺮګﺎﻩ

ﯾﺎﺩﻭﻧﻪ :ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﻮﻧﻪ ﺍﻭ ﺳړﮐﻮﻧﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ ﺩﻱ.
ﺳﺮﭼﻴﻨﻪ ،DOD :ﺩ ﺳﻴګﺎﺭ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﻏﻮښﺘﻨﯥ ﺗﻪ ځﻮﺍﺏ.4/3/2014 ،

 :NEPSد مرکزي آسیا له جمهوریتونو
څخه بریښنا واردوي ،ترڅو د کابل او
د کابل شمال خوا ټولنو ته بریښنا برابره
کړي.
 :SEPSد بریښنا ډیری برخه د کجکي
له بند او د کندهار په ښار کې د ډیزل
له جنراتورونو څخه اخلي ،ترڅو د هملند
او کندهار ساحو ته بریښنا برابره کړي.

سرچینه :د امریکا دفاع وزارت ،په افغانستان کې د امنیت او ثبات
په لور د پرمختګ راپور ،11/2013 ،الس رسی .12/29/2013

وجهي صندق ( ،)AIFله الرې نږدې  700میلیونه امریکايي ډالر ،د بریشنا پروژو لپاره برابر
694
کړي دي ،چې په ګډه د امریکا دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو لخوا اداره کیږي.
افغانستان په اوس وخت کې د بریښنا نهه بیالبیل سیستمونه لري .د دغو دوه مهم
سیستمونه د شمال ختیځ بریښنا سیستم ( )NEPSاو د سویل ختیځ بریښنا سیستم ()SEPS
 ،لکه څرنګه چې پدې شکل 3.34کې ښودل شوي USAID .درې پروژې لري ترڅو په دواړو
سیستمونو کې بریښنا وصله او زیاته کړې ،شبرغان (په  168پاڼه کې تشریح شوی)؛ او د کندهار
او هلمند بریښنا پروژه ،چې پدې کې د کجکي د بند بریښنا؛ او د بریښنا د لیږلو غزیدلو او
وصلولو پروګرام شامل دی .د امریکا دفاع وزارت له دواړو  NEPSاو  SEPSسره د  AIFپروژو
له الرې مرسته کوي .د افغانستان حکومت ،له  USAIDاو د امریکا دفاع وزارت سره په نږدې
همغږی کې ،دغو پروګرامونو ته لمړیتوب ورکړی ترڅو د شبکې پر اساس په مناسب قیمت
د بریښنا شتون ډیر کړي .د بریښنا د شبکې وصلولو موخه دا ده ترڅو په ټیټ قیمت د بریښنا
له تولید څخه ښه کار واخیستل شي ،د بریښنا د زیرمې ډبل تولید لپاره اړتیا کمه شي،
695
او د سیستم اعتبار ښه شي.
د کندهار  -هلمند د بریښنا پروژه
د کندهار -هلمند د بریښنا پروژه ( )KHPPد دې لپاره په نظر کې نیول شوې ده چې د
کندهار او هلمند په والیتونو کې د بریښنا السرسي او اعتماد زیات کړي .دا د دې لپاره ډیزاین
شوې و ترڅو د مهمو اړتیاوو د لنډ وخت لپاره د ډیزل بریښنا مالتړ وکړي ،د کجکي له بند
څخه د اوږد مهالې دوامدارې بریښنا زیاته کړي ،او د  SEPSد بریښنا لیږلو او توزیع سیستم
ښه کولو سره د بریښنا ضایعات کم شي USAID 696.د کجکي بند د دریم توربین د نصبولو
مسولیت د افغانستان بریښنا شرکت ( ،)DABSد افغانستان د بریښنا ملي خدمتونو ته سپارلی.
 USAIDنورې برخه هم لکه د دوو فرعي ستیشنونو او دوو ډیزل جنراتورونو فابریکې،
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د افغانستان بریښنا شرکت ته سپارلي 697.د امریکا دفاع وزارت د  AIFله مرستو څخه کار
اخلي ترڅو د کندهار په ښار کې د امریکا د انجنیرانو قول اردو لخوا نصب شوي جنراتورونو
698
لپاره تیل تمویل کړي.
پدې ربع کې ،د راپورونو پر اساس د افغانستان په جنوب کې جګړه د اوږد مهال لپاره په هلمند
او کندهار کې د بریښنا د بندیدلو سبب ګرځیدلی .له کجکي څخه تر لشکرګاه او د کندهار تر ښاره
پورې د بریښنا کیبلونو ته تاوان رسیدلی 699.پداسي حال کې چې هغه هڅه کوله ترڅو د بریښنا پرې
700
شوي لیینونه بیرته جوړ کړي ،د سنګین ولسوالی د بریښنا مدیریت معاون ووژل شو.
د بریښنا د لیږلو پراخولو او وصلولو پروګرام
د امریکا لخوا د بریښنا لیږلو او وصلولو پراختیا ( )PTECپروګرام د دې لپاره ډیزاین شوی
ترڅو د بریښنا تولید ،لیږلو او توزیع سیستمونه ځواکمن او پراخ کړي .دا پروګرام په مستقیمه
توګه د افغانستان د ملي پراختیا ستراتیژی د ملي انرژي رسولو پروګرام مالتړ کوي ،چې پدې
پروګرام کې د انرژي د بیلونو پر وړاندې د ټولولو کچې زیاتوالو غوښتنه کیږي 701.دې موخې
ته رسیدلو لپاره ،د  PTECد سوداګریزې او ظرفیت لوړولو برخو موخې دا دي ترڅو تخنیکي
او سوداګریز ضایعات کم کړي 702.د افغانستان بریښنا شرکت د  USAIDپه زیات مالتړ سره
703
د  PTECد ټولو قراردادونو د تدارکاتو مسولیت لري.
د  NEPSاو  SEPSپر ځواکمن کولو او پراخولو برسیره ،د  PTECیوه مهمه برخه دا ده
ترڅو له کابل څخه تر کندهاره له  329میله څخه د  304میلو لیږلو لین په تمویلولو سره،
 NEPSله  SEPSسره وصل کړي .د  NEPSاو  SEPSوصلول د څو مرستندویانو لخوا د
آسیا پراختیايي بانک لخوا د ادارې شوي د افغانستان د زیربنا د وجهي صندق ( )AITFلخوا
704
تمویلیږي ،چې د بودجې پر اساس پروژې یا د افغانستان حکومت نور وزارتونه تمویلوي.
د  2014د جون تر  30پورې USAID ،د  AITFلپاره  180.3میلیونه امریکايي ډالر مکلف
705
کړي او  105میلیونه امریکايي ډالر توزیع کړي دي.
پدې ربع کې د  USAIDیوې خپرې شوې پلټنې موندلي چې د
 307ملیونو امریکايي ډالرو په ارزښت ،چې  MW 105بریښنا تولید
توان لري ،د  USAIDلخوا تمویل شوي د تره خیل بریښنا فابریکه
د افغانستان بریښنا شرکت لخوا په دوامداره توګه ورڅخه کار نه
اخیستل کیږي او نه ساتل کیږي .که څه هم دا فابریکه د 2010
په جون کې د افغانستان بریښنا شرکت ته سپارل شوې ،خو دا
فابریکه اوس هم په بهرنی تخنیکي مرستې باندې تکیه کوي.
لدې څخه په منظمه توګه کار نه اخیستل کیږي ،او د دې فابریکې
له یووازې  %2.2ظرفیت څخه کار اخیستل کیږي ،ځکه نو د کابل د
بریښنا اړتیا نه ډیریږي .پردې برسیره ،فابریکه د خپلو تجهیزاتو شمیر
نه تعقیبوي ،د افغانستان بریښنا شرکت د مدیریت مناسب مالتړ نه
برابروي ،او دې شرکت د فابریکې لپاره مناسبه عملیاتي بودجه نده
جوړه کړې .ځکه نو  USAIDد هغې پروژې پر اساس چې د بریښنا
تولید لپاره د  DABS PTECد  2برخې سوداګریز قرارداد نومیږي،
د افغانستان بریښنا شرکت د تره خیل بریښنا فابریکې د ظرفیت
لوړولو باندې پیل کړی.

د سیګار یو شمیر پلټنو د امریکا لخوا د بریښنا تمویل شوي پروژو
لپاره د امریکا د دوام پالنونو په اړه پوښتنې کړي ،چې د افغانستان
بریښنا شرکت او د افغانستان پر حکومت باندې تکیه کوي ترڅو
د پروژو مسولیت بر غاړه واخلي .سیګار ویلي چې د افغانستان
حکومت دا بنسټونه تر پوښتنې الندې ظرفیت لري او هغې
سرچینې او مالي امکانات نلري چې د خپلو ژمنو پوره کولو لپاره یې
اړین دي .د  2010په جنوری کې ،سیګار ویلي چې د کابل بریښنا
فابریکې ،چې د تره خیل د بریښنا فابریکې په نوم هم یادیږي ،اوږد
مهاله ساتنه ،تر یوې برخې ،د افغانستان حکومت پر توان پورې اړه
لری ترڅو د اړینو تیلو اخیستل او د عملیاتونو او ساتنې لګښتونه
تمویل کړي .په هغه وخت کې ،سیګار وړاند وینه کړې وه چې
افغانستان به د تیلو اخیستلو لپاره مرستې ته اړتیا ولري او خبرداری
یې ورکړی چې که د افغانستان بریښنا شرکت سوداګریزي هڅې
ناکامه شي ،امریکا به له ستونزمنې پریکړې سره مخامخ شي چې
آیا د کابل بریښنا فابریکې تمویل ته دوام ورکړي یا اجازه ورکړي ترڅو
له کاره ولویږي.

سرچینې ،USAID :د افغانستان د تره خیل د بریښنا فابریکې د عملیاتونو دوام ارزونه (راپور شمیره 6/19/2014 ،)F-306-14-002-S؛ سیګار ،د پلټنې راپور  ،12-12د  2011مالي کال د افغانستان د زیربنا وجهي
صندق پروژې تر مهال ویش شاته دي او د ساتنې مناسب پالن نلري7/2012 ،؛ سیګار ،پلټنې راپور  ،10-4د افغانستان د انرژي اړتیا ډیره شوېده مګر یوه نوي ماستر پالن ته اړتیا ده او ځنډ او د دوام انديښنه
اوس هم شتون لري1/15/2010 ،؛ سیګار ،پلټنې راپور  ،12-12په قرارداد کې ځنډ د کابل بریښنا فابریکې او د دوام لپاره د لګښتونو ډیروالي سبب شوي او دوام اوس هم یوه مهمه ننګونه ده.1/20/2010 ،

د امریکا متحده ایاالتو کانګریس ته راپور
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د  NEPSاو  SEPSپه وصلولو کې اته فرعي ستیشنونه هم شامل دي چې د الرې پرسر
د نفوسو په مرکزونو کې موقعیت لري .دا وصولول ،د کجکي د اوبو بریښنا د فابریکې له بیا
رغولو سره یوځای ،په  2010د یووازې یوه مناسب او اوږد مهاله حل الرې په توګه پیژندل
شوې وه ترڅو په کندهار کې د قیمتي او نه دوام وړ د ډیزل بریښنا تولید ځای ونیسي .تمه
706
کیږي چې د  NEPSاو  SEPSوصلولو بشپړیدل تر  2018/2017پورې وخت ونیسي.
کانګرس د  AIFلپاره د ولسمشر د 2014
مالي کال بودجې غوښتنه کموي ،ترڅو د
امریکا دفاع وزارت د  NEPSاو  SEPSبرخه
له  279میلیونو امریکايي ډالرو څخه 199
میلیونو امریکايي ډالرو ته بشپړه کړي.
کانګرس دا ماموریت هم ورکړی چې د
 2014مالي کال د  AIFله  %50مرستو څخه
زیاتو ته تر هغه وخته کار اخیستل کیدای
شي چې له  15ورځو وروسته د دفاع وزیر
دا تصدیق کړي چې امریکا له افغانستان
سره دوه اړخیزه موافقه السلیک کړې ده
او دا د امریکا د ملي امنیت په ګټه ده.
پردې برسیره ،د  2014مالي کال لپاره د
 AIFمرستې نشی کیدالی ترڅو هغې
پروژې پالن شي ،یا جوړي شي چې
ساختماني چارې یې د قانون له وضع
کیدلو (د  2014د جنوری  )17څخه وړاندې
پيل شوي وي.
سرچینې :د  2014مالي کال لپاره د ملي دفاع صالحیت قانون،
 1224برخه ،مخونه 253-254؛ د متحدو تخصیصونو قانون،2014 ،
 9016برخه ،مخ 344؛ د کانګرس کتابتون ،د مسودې لنډیز او دریځ،
 113کانګرس ،H.R. 3547 ،د کانګرس مهم عملونه؛ د سیګار
معلوماتو غوښتنې په اړه د امریکا دفاع وزارت ځواب.4/3/2014 ،

د امریکا دفاع وزارت لخوا تمویل شوي پروګرامونه
پدې ربع کې ،د امریکا دفاع وزارت د  2012مالي کال او  2013مالي کال د  AIFله پیسو څخه
په کار اخیستنې سره د انرژی سکتور یو شمیر پروژو تطبیقولو ته دوام ورکړی .د  2014د
جون په  ،20د امریکا اردو د انجنیرانو قول اردو ( )USACEد وړاندیزونو لپاره یوه غوښتنه
خپره کړه ترڅو کجکي ته نږدې د تنګي له فرعي ستیشن څخه د لشکرګاه د بریښنا د ډیزل
تر فابریکې پورې د  SEPSد بریښنا لیږلو لینونه ډیزاین او جوړ کړي .د دې پروژې موخه دا
ده ترڅو هغه نفوس ته چې بریښنا نلري ،د اعتبار وړ بریښنا برابره کړي ،د بریښنا ملي شبکه
ځواکمنه کړي ،او د شبکې پراخیدلو ته اجازه ورکړي 707.د  1برخې وړاندیزونو نیټه د 2014
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د جوالی  21وه.
د  AIFپروژې د دې لپاره جوړي شوي ترڅو د یاغیانو پر وړاندې په ستراتیژي او پراختیا
کې برخه واخلي .د امریکا کانګرس ته د  AIFخبرتیاوي د برخې اخیستلو جزییات تشریح
کوي .د وروستی خبرتیا نیټه د  2013د اګست میاشت وه 709.مګر ،د امریکا دفاع وزارت کومه
مطالعه نده پیدا کړي چې په افغانستان کې د بریښنا د انرژي او د تاوتریخوالي کموالي ترمنځ
اړیکي وښيي .پردې برسیره ،د امریکا دفاع وزرات تشریح کړې چې ځکه چې د  AIFپروژې
اوس هم تر ساختماني کارونو الندې دي ،په اوس وخت کې د دغو پروژو د یاغیانو پر وړاندې
710
او اقتصادي ګټو اوږد مهاله “ارزونه نشي کیدالی”.
711
د  AIFپه روانو پروژو کې دا شامل دي:
• د کندهار بریښنا وصلولو حل الر
• د کندهار-دوراهی جنکشن د بریښنا لیږلو لینونه
• د چاریکار-بازارک او چاریکار-محمود راقي بریښنا لیږلو لینونه
• د کجکي بند څخه تر موسی قلعې پورې د بریښنا لیږلو لینونه
د کندهار بریښنا وصلولو حل الر
دا پروژه په کندهار کې تر هغه وخته چې د امریکا دفاع وزارت او د  USAIDهڅې له الرې
ترڅو د  NEPSاو  SEPSسیستمونه سره وصل کړي او په کمو پيسوډ دوامداره بریښنا شتون
لري ،د ډیزل جنراتورونو لپاره تیل برابروي 712.د شور اندام په صنعتي پارک او باغ پل کې
جنراتورونه په ګډه سره په منځنی کچه له  13-8میګاواټو بریښنا تولیدوي ،او د  2013په
دسمبر کې د شپږو میاشتو له فالتو سامانونو او تیلو سره د افغانستان بریښنا شرکت ته سپارل
شوي .د افغانستان بریښنا شرکت سره د امریکا دفاع وزارت تخنیکي مرسته به په  2014کې
دوام لري 713.د امریکا دفاع وزارت پالن لري ترڅو د  2015تر سپتمبر پورې په هره میاشت
714
کې په کمیدو سره سبسایدي شوي تیل برابر کړي.
د افغانستان بریښنا شرکت چارواکو سیګار ته ویلي لکه څرنګه چې پخوا پالن شوي ،که
د امریکا دفاع وزارت د  2014په پای کې د تیلو برابرول بند کړي ،دا شرکت به پيسې ونلري
ترڅو د جنراتورونو لپاره تیل برابر کړي .چارواکو دا خبرداری هم ورکړی چې داسي نه
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ښکاري چې د افغانستان بریښنا شرکت به په پوره انداز بدیله بریښنا ولري ترڅو د ډیزل
بریښنا ځای ونیسي .ځکه چې د کجکي د بند دریم توربین او د  NEPSاو  SEPSوصلولو
پروژې بشپړیدل به وخت ونیسي ،دا ممکنه ده چې د  2015په پیل کې د کندهار په زرهاوو
715
کورونه او شرکتونه به بریښنا ته الس رسی ونلري.
له تیر ربع څخه د امریکا دفاع وزارت د مرستو اندازه نده بدله شوې .د تیلو ،او عملیاتونو
او ساتنې ( )O&Mلپاره د  2012مالي کال مرسته اوس هم  79.8میلیونه امریکايي ډالر ده.
د  2013مالي کال لګښت  100میلیونه امریکايي ډالر دي ،چې پدې کې  90میلیونه امریکايي ډالر
د سون توکو لپاره او  10میلیون ډالر د عملیاتو او ساتنې لپاره شامل دي 716.اضافي ګامونو ترڅو
په ساحه کې د بریښنا شبکه وصل شي ،چې د کندهار بریښنا د مدیریت پروژه ده ،هغه وخت
717
پرې ښودل شوه کله چې د امریکا کانګرس د  2014مالي کال لپاره د  AIFتخصیصونه کم کړل.
له کندهاره تر دوراهي جنکشن د بریښنا لیږلو لینونه
د هغو هڅو یوه برخه ترڅو  SEPSته پراختیا ورکړ شي ،دا پروژه هغو هڅو ته دوام ورکوي
ترڅو له کندهار څخه د دوراهي تر جنکشن پورې د بریښنا د لیږلو لینونه نصب یا بیا ورغوي
او په میوند او پاشمول کې فرعي ستیشنونه جوړ یا بیا ورغوي .د دې پروژې لګښت چې قرارداد
یې په  2012کې شوی و ،په  2012مالي کال کې اوس هم دا مرسته  40میلیونه امریکايي ډالر ده.
د بریښنا د لیږلو دا لینونه د  PTECد لويي پروژې مهمې برخې دي چې  SEPSاو  NEPSسره
وصلوي او د افغانستان په جنوب او جنوب ختیځ کې د ډاډ وړ بریښنا اړتیا لپاره د حل الر پیدا
کوي .د امریکا دفاع وزارت په وینا ،د دې پروژې بشپړیدل اړین دي ترڅو د کجکي په بند کې
718
هغه توربین چې د نصبولو په تمه دی ،تولید شوې بریښنا توزیع شي.
د چاریکار-بازارک او چاریکار-محمود راقي د بریښنا لیږلو
لینونه او د بریښنا فرعي سټیشنونه
په دې پروژه کې به له چاریکار څخه تر بازارک او له چاریکار څخه تر محمودراقي پورې
 52میل لینونه وغزول شي .دا به د  NEPSپراخولو لپاره د بریښنا درې فرعي ستیشنونه هم
جوړې کړي .د امریکا کانګرس ته د امریکا دفاع وزارت د  2013خبرتیا په وینا ،د امریکا دفاع
وزارت د دې پروژې لپاره په  2012مالي کال کې  38میلیونه امریکايي ډالر مرسته او په 2013
مالي کال کې  33میلیونه امریکايي ډالرو مرسته تخصیص کړې ده ،چې نږدې ټول لګښت یې
 71میلیونه امریکايي ډالر و .د بریښنا لیږلو لینونو او د فرعي ستیشنونو د عملیاتونو او ساتنې
719
کلني اټکل شوي لګښتونه  580,000امریکايي ډالره دي.
د افغانستان بریښنا شرکت به د عملیاتو او ساتنې مسولیت پر غاړه واخلي .د امریکا
دفاع وزارت په وینا ،د مشتریانو له زیاتیدو څخه ډیر شوي عواید او د پیسو ټولولو ښه توان
به د افغانستان بریښنا شرکت سره مرسته وکړي ترڅو د اوږد مهال لپاره خپلو کارونو ته ردوام
ورکړي 720.مګر ،سیګار د دې شرکت د ظرفیت په اړه پوښتنې کړي او ویلي چې افغانستان
721
هغې سرچینې نلري ترڅو د عملیاتو او ساتنې پیسې ورکړي.
د کجکي له بند څخه تر موسی کال پورې د بریښنا
لیږلو لینونه
دا پروژه په هلمند والیت کې د کجکي د اوبو بریښنا له بند څخه تر موسی کال پورې د بریښنا
لیږلو نوي لینونه جوړوي .دې پروژې په  2013مالي کال کې د پروژې  1برخې لپاره  12میلیونه
امریکايي ډالر تخصیص کړي ،او له کجکي څخه تر نوي فرعي ستیشن پورې چې د  20کیلو
د امریکا متحده ایاالتو کانګریس ته راپور
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د سیګار ځانګړي پروژه
پدې ربع کې ،د سیګار د ځانګړو پروژو
دفتر د امریکا دفاع وزارت ته د امریکا
حکومت د پالن په اړه ترڅو د  2014له
دسمبر څخه وروسته په کندهار کې د
بریښنا انرژي برابره کړي ،لیکلي دي،
او پدې پروژه کې د وصلولو لنډ مهاله
حل الرې ،د  NEPSاو  SEPSبشپړولو
لپاره مهال ویش ،د کجکي بند د
بریښنا تولید په اړه نوي معلومات،
او وروسته لدې چې د امریکا دفاع وزارت
سبسایدی ختمې کړي ،د افغانستان
بریښنا شرکت د مالي توان ترڅو په
کندهار کې د ډیزل دو جنراتورونو ته
دوام ورکړي ،شامل دي.

اقتصادي او ټولنیزه پراختیا

ولټه د بریښنا لیږلو له اوسني لین سره به یوځای شي ،د بریښنا لیږلو  110کیلو ولټه نږدې نهه
میلو نوي لینونه جوړ کړي II .برخه پالن لري ترڅو د  2014مالي کال د مرستو له  49میلیونو
امریکايي ډالرو څخه کار واخلي او له فرعي ستیشن څخه تر موسی کال پورې د بریښنا لیږلو
د  110کیلو ولټه  23میله لینونه او د  110کیلو ولټه فرعي ستیشن جوړ کړي ،او په موسی کال
کې د  20کیلو ولټه اوسنی فرعي ستیشن ورغوي .د امریکا دفاع وزارت په ویناو د دې پروژې
722
موخه دا ده ترڅو د موسی کال د سیمې نږدې  60,000استوګنو ته ګټه رسوي.
د پروژې نورې برخې داسي ډیزاین شوي ترڅو په یوه واحد وصل شوي سیستم کې د
 SEPSپروژې سره وصل کړي .د افغانستان بریښنا شرکت به د عملیاتو او ساتنې ( )O&Mلپاره
مسؤلیت پر غاړه واخلي .د امریکا دفاع وزارت په وینا ،د مشتریانو له زیاتیدو څخه ډیر شوي
عواید او د پیسو ټولولو ښه توان به د افغانستان بریښنا شرکت سره مرسته وکړي ترڅو د اوږد
مهال لپاره خپلو کارونو ته ردوام ورکړي 723.لکه څرنګه چې پورته ویل شوي ،د سیګار پلټنو
د دې شرکت د ظرفیت او سرچینو په اړه اندیښنه ښودلې ترڅو عملیات او ساتنه ترسره کړي.

د خصوصي سكتور پراختیا
د  USAIDپه وینا ،پردې برسیره چې په  2014کې د افغانستان په امنیت او سیاست کې
نامعلومتیاوې شتون لري ،د خصوصي سکتور پانګونه ختمه شوې نده ،او حکومت سیاسي
اراده لري ترڅو د خصوصي سکتور پراختیا هڅولو ته دوام ورکړي 724.امریکا د ،ESF
 ،TFBSOاو  CERPله الرې د خصوصي سکتور پراختیا مالتړ کوي.
له  2002مالي کال څخه تر  2012مالي کال پورې ،په افغانستان کې د اقتصادي ودې لپاره
امریکا  1.06میلیارده امریکايي ډالر تخصیص کړي 725.د  USAIDد اقتصادي ودې یوه روانه
پروژه ،چې د  ESFله الرې تمویلیږي ،د تصدیو پراختیا له الرې د افغانستان جوړولو سره
مرسته ( )ABADEده.
د تصدیو له الرې د افغانستان په ودانولو کې مرسته
د پروژې سرلیک

د پیل نیټه

د تصدیو پراختیا له الرې
د افغانستان جوړولو
سره مرسته

10/16/2012

د پای نیټه
10/16/2016

ټول اټکل شوی
لګښت (په ډالرو)

تر  6/30/2013پورې
ټولیز لګښتونه
$20,479,012

$104,997,656

سرچینه ،USAID :د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.7/10/2014 ،

د  USAIDد  ABADEپروګرام ،د ګټورو او په افغانستان کې د ثبت شوي وړو او منځنیو تصدیو
سره مرستې باندې کار کوي ترڅو د عامه او خصوصي ملګرتیا له الرې ( ،)PPAsکارونه زیات شي،
پانګونه ډیره شي ،او د کورنیو محصوالتو او خدمتونو پلور زیات شي .دا کار د دریو برخو له الرې
ترسره کوي :د تایید شوي عامه او خصوصي ملګرتیا تطبیقول؛ د ملګرتیا پیژندل ،انتخاب او مالتړ؛
726
او د افغانستان له حکومت سره مرسته ترڅو د کارونو لپاره چاپیریال برابر کړي.
 USAIDراپور ورکړی چې  ABADEستونزه درلوده ترڅو د  PPAsد شمیر موخو ته
ورسیږي؛ او د پروګرام په لمړي کال کې له  90څخه یووازې  PPAs 13بشپړ شوي .د 2014
له غوڼدې وروسته USAID ،او  ABADEد لنډ مهال لپاره نوې نښه ټاکلې :د جوالی تر  1د
 PPAs 100منځ ته راوړل .د  2014د جوالی تر  1پورې USAID ،ته ټولې  PPAs 101وړاندي
شوي ،لدغو څخه  51تایید شوي او نورې  50د  USAIDد عمل په تمه دي .د دې پروګرام د
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I

د افغانستان بيارغونه

اقتصادي او ټولنیزه پراختیا

پیل ننګونو ته په کتو سره ،پشمول د کارکوونکو ګمارل ،دفترونو جوړول ،اعالنونه ،او د ملګرو
727
د ارزونې اوږد مهاله پروسه USAID ،د ټول پروګرام نښو بیا ارزونه ترسره کوي.

ترانسپورتیشن
د افغانستان د ترانسپورتیشن زیربنا نه شتون داخلي سوداګري ،بهرنی تجارت او اقتصادي
وده له خنډ سره مخامخ کړې .نړیوال بانک ویلي چې د ترانسپورت سکتور بیارغونه د اقتصاد
پراختیا لپاره ډیره مهم ده 728.د افغانستان د زیربنا کمزوري په ځانګړې توګه د خدمتونو او
کرنې سکتورونه له خنډ سره مخامخ کړي ،چې اوس په کورني ناخالصو محصوالتو کې مخکښي
برخه اخیستونکي دي 729.د کانونو سکتور یې هم له خنډ سره مخامخ کړی ،او د کانونو سکتور
په عوایدو باندې د افغانستان حکومت او نړیوال مرستندویان حساب کوي ترڅو د مرستو
کموالي ځای ونیسي 730.پدې ربع کې ،امریکا خپلو هڅو ته دوام ورکړی ترڅو د وزارت
ظرفیت ته وده ورکړي ،عملیاتونو او ساتنه ته دوام ورکړي ،او د نړیوالو ستندردونو څخه
731
اطاعت وکړي.
سړکونه
پداسي حال کې چې امریکا په زیاتیدونکې توګه د سړکونو د جوړولو او عملیاتونو او ساتنې
لپاره  2.2میلیارده امریکايي ډالر برابر کړي دي ،او په اوس وخت کې په هر کال کې د
عملیاتونو او ساتنې هڅو لپاره نږدې  5میلیونه امریکايي ډالر لګوي ،نړیوال بانک ویلي چې
د افغانستان  %85سړکونه په کمزوري حالت کې دي او له ډیریو څخه وسایط کار نشي
اخیستالی 732.دامریکا د ترانسپورت وزارت ( )DOTپه وینا ،افغانستان په اوس وخت کې
733
په پوره اندازه مرسته او تخنیکي ظرفیت نلري ترڅو خپل سړکونه او لوی سړکونه وساتي.
پردې برسیره ،دفعالیت وړ د سړکونو ادارې نشتون په ټول افغانستان کې تر ډیرې کچې د
سړکونو زیربنا اغیزمنه کړې 734.که څه هم د  2013په اګست کې کابینې او ولسمشر د عامه
چارو وزارت ( )MOPWته اجازه ورکړې وه ترڅو د سړکونو اداره او سړکونو وجهي صندق
735
جوړ کړي ،دغه اداره ال تر اسوه نده تاسیس شوې.
د سړکونو سکتور دوام
د پروژې سرلیک

د پیل نیټه

د پای نیټه

ټول اټکل شوی
لګښت (په ډالرو)

تر  6/30/2013پورې
ټولیز لګښتونه

د سړکونو سکتور
راتلونکی دوام

8/1/2014

8/1/2019

$111,000,000

$0

سرچینه ،USAID :د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.7/14/2014 ،

د  USAIDد سړکونو سکتور دوام ( )RSSپروژه څلور مهمې برخې لري:
•  1فعالیت :بیړني عملیاتونه او ساتنه ( 5میلیونه امریکايي ډالر) اوس تمه کیږي ترڅو د اپریل
737
پر ځای د تداراکاتو د پروسې ځنډونو له کبله په اګست کې قراردادونه وړاندي شي.
•  2فعالیت :د افغانستان د عامه چارو وزارت ته تخنیکي مرسته ترڅو د سړکونو اداره او
سړکونو وجهي صندق جوړ کړي (په  Iبرخه کې  25میلیونه امریکايي ډالر :او په  IIبرخه
کې  10میلیونه امریکايي ډالر) تمه کیږي چې اوس د  2014اپریل پر ځای په اګست کې
738
یو قرارداد وړاندي شي.
736
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د سیګار ځانګړې پروژه
پدې ربع کې ،د سیګار ځانګړو پروژو
دفتر  USAIDته د امریکا دفاع وزارت
په اړه لیکلي چې د سړکونو په پروژو
کې یې له یوه میلیارده امریکايي ډالر
څخه زیاته پانګونه کړې ده .سیګار
ویلي چې دې ادارې اندیښنه درلوده
چې هغه سړکونه چې د امریکا او
نورو مرستندویانو لخوا په ډیر خطر
او لګښتونو سره جوړ شوي ،کیدای
شي اوس یا په راتلونکي کې په
مناسبه توګه ونه ساتل شي او دا
چې د ساتنې پر اغیزمنو پالنونو یا
ظرفیت کموالي برسیره ،اوس هم په
افغانستان کې سړکونه جوړیږي .د ال
نورو معلوماتو لپاره ،د  2برخه دا پاڼې
 46او  48وګوری.

اقتصادي او ټولنیزه پراختیا

•  3فعالیت :د افغانستان د عامه چارو وزارت ظرفیت لوړول ( 38میلیونه امریکايي ډالر)
د اړتیاو د روانو ارزونو پر اساس د کار راپور د جوړیدو په حال کې .تمه کیږي ترڅو یو
739
قرارداد د  2015په نیمايي کې وړاندي شي.
•  4فعالیت :د سړکونو د عملیاتونو او ساتنې فعالیت 33( ،میلیونو امریکايي ډالر) د USAID
مرسته ،د  2015د جنوری لپاره وړاندیز شوې ،کله چې د آسیا پراختیايي بانک د عملیاتونو
740
او ساتنې د هڅې کړکی جوړه کړه دا مرسته به د  AITFله الرې والړه شي.
د ګردیز او خوست د لوی سړک بیارغونه  IVبرخه
د پروژې سرلیک

د پیل نیټه

د پای نیټه

ټول اټکل شوی
لګښت (په ډالرو)

تر  6/30/2013پورې
ټولیز لګښتونه

د ګردیز – خوست سړک

7/10/2014

12/30/2015

$32,760,000

$0

سرچینه ،USAID :د سیګار ارزونې د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.7/14/2014 ،

د  63میلو ګردیز او خوست د لوی سړک  IVبرخې بیارغونه به د سړک  15.5میله پاته
شوې برخه ،پشمول د دوو مهمو پلونو او یو شمیر انسدادي دیوالونو ،پلچکونو ،او اوبو تللو
سیستمونه جوړ کړي .د هر ډول هوا لپاره ،په قیرو پوښل شوی دا لوی سړک به د خوست
او پکتیا والیتونو ته به له پاکستان ،کابل ،له حلقوي سړک سره چې کابل ،کندهار ،او هرات
741
سره وصلوي ،دغو مهمو الرو ته الس رسی ورکړي.

د سیګار پلټنه
د سیګار یوه روانه پلټنه په افغانستان کې
د زده کړې سکتور سره د امریکا حکومت
د مرستې او پراختیا هڅو ارزونه کوي.

ثبت شوي :په اکادمیک کال کې
د نوي ثبت شوي زده کوونکو ټوله شمیره
حاضر :په یوه اکادمیک کال کې د هغو
زده کوونکو ټوله شمیره چې برخه یې
اخیستې وي
غیر حاضر :د هغو زده کوونکو شمیره
چې د لنډ وخت لپاره غیر حاضر وي ،مګر
بیا هم د ثبت په شمیره کې شامل شوي

زده کړه
د امریکا موخه دا ده ترڅو د ظرفیت لوړولو ،د زده کړې موادو لپاره د بیړني ځواب ورکولو،
ښوونځیو ،او د ښوونکو ډیرولو ،له الرو د افغانانو لپاره د کیفیت وړ زده کړې لپاره الس رسی
زیات کړي ،او د بالغو کسانو لپاره د سواد زده کړې ،د کار مهارتونو ،او د ځوانانو د روزنې
742
لپاره فرصتونه زیات کړي.
سیګار د هغو معلومات د سموالي په اړه اندیښنه لري چې د افغانستان د روزنې په سیستم
کې وړاندې شوې .د زده کړې وزارت د زده کړې د معلوماتو د مدیریت سیستم ()EMIS
څخه د ورستي شته معلوماتو په وینا ،افغانستان په  1391مالي کال کې (د  2012د مارچ – 21
743
د  2012د دسمبر  )20ټول  14,166ابتداییه ،متوسطه ،او ثانوي ښوونځي درلودل.
پدې ربع کې USAID ،په  1391د زده کړې وزارت ثبت شوي زده کوونکو شمیر په
اړه دوه توپیر لرونکې معلومات وړاندې کړي .د  EMISمعلومات ښيي چې په 1391
مالي کال کې نږدې  7.62میلیونه زده کوونکي په ابتداییه ،متوسطه او لیسې ښوونځیو
کې ثبت شوي .له ثبت شوي زده کوونکو څخه 6.26 ،ملیون حاضر و ،پداسي حال کې
چې  1.36ملیون غیر حاضر و 744.د زده کړې وزارت یوې نامعلومې سرچینې ثبت شوي
شمیره لوړه ښودلې ،چې په  1391مالي کال کې  7.78میلیونه (د  EMISله معلوماتو
څخه  160,000زیات زده کوونکي) په ابتداییه ،متوسطه او لیسو کې ثبت و ،چې لدغو
څخه  6.86حاضر و او نږدې  922,000غیر حاضر و USAID 745.د زده کړې وزارت دریمه
سرچینه وړاندې کړې چې په  1392مالي کال کې د افغانستان د زده کړې په عمومي سیستم
کې  8.2میلیونه زده کوونکي ثبت و .دا شمیره د حاضرو او غیر حاضرو زده کوونکو په
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د سیګار اندیښنې

شمیرې باندې نده تقسیم شوي 746.کله چې دغه راپور رسنیو ته والړ د زده کوونکو د اړینو
“حاضرو” ورځو تر څو د ټول کال لپاره حاضر حساب شي ،معلومه نه وه.
د  USAIDپه وینا ،د زده کړې وزارت غیر حاضر زده کوونکي د دریو کلونو لپاره د ثبت
په ټوله شمیره کې شمیري ،ځکه چې غیر حاضر زده کوونکي داسي ګڼل کیږي چې امکان لري
هغوی بیرته ښوونځي ته راستانه شي .مګر ،د  2013د سپتمبر د دزد کړې وزارت د زده کړي
سکتور ګډې ارزونې سپارښتنه کړې چې د زده کړې وزارت دي خپلو مقرراتو تعدیل ورکړي
747
او هغه زده کوونکي چې په دایمي توګه غیر حاضر دي ثبت شوي ونه شمیرل شي.
د زده کوونکو د زده کړې السته راوړنو د ارزونې لپاره ،پدې ربع کې USAID ،د لمړنیو
درجو پروګرام جوړولو ته دوام ورکړی چې پدې کې د زده کوونکو د لوستلو او ریاضي ارزونې
شاملې دي USAID .د زده کړې د کیفیت ښه کولو لپاره د  IIپروګرام د څو مرستندویانو په
مالتړ کې برخه اخلي ،چې د دې پروګرام له الرې د زده کړې وزارت په ملي کچه د ښوونکو
د اعتبار سیستم تطبیقوني ترڅو د ښوونکو لپاره د فعالیت کمې اندازې ستندردونه غوره
کړي .په اوس وخت کې د زده کوونکو د لوستلو او ریاضي مهارت یا د ښوونکو مهارت لپاره
748
معلومات شتون نلري.
پدې ربع کې د  USAIDد زده کړې لمړیتوب په پروګرام کې چې د  ESFله الرې
تمویلیږي ،دغه شامل دي:
• اساسي زده کړه ،سواد زده کړه ،تخنیکې-مسلکي ښوونه او روزنه ()BELT
• د افغانستان امریکايي پوهنتون ()AUAF
• د افغانستان د پوهنتون مالتړ او کاري ځواک پراختیا پروګرام ()USWFD
اساسي زده کړه ،سواد زده کړه ،تخنیکې-مسلکي
ښوونه او روزنه
د پروژې سرلیک

د پیل نیټه

د پای نیټه

ټول اټکل شوی
لګښت (په ډالرو)

تر  6/30/2013پورې
ټولیز لګښتونه

اساسي زده کړه،
سواد زده کړه ،او
تخنيکي مسلکي زده
کړه -درسي کتابونه

11/16/2011

12/31/2014

$26,996,813

$21,955,403

د ښوونکو روزنه

3/4/2012

11/6/2014

62,000,000

62,000,000

 -BELTپه ټولنه کې
میشته زده کړه

10/29/2013

10/28/2017

56,000,000

0

سرچینې :د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته د  USAIDځواب7/10/2014 ،؛ د سیګار بررسۍ ته د  USAIDځواب.4/14/2014 ،

د  BELTموخه دا ده ترڅو په هغو چې د حکومت له الس رسی څخه لرې دي په ټولنو کې
اساسي زده کړه ښه کړي BELT .څلور برخې لري :د زده کړې وزارت لپاره د ظرفیت لوړول،
749
د ښوونکو روزنه ،د  1تر  6ټولګیو لپاره د نصاب کتابونو تدارکات ،او په ټولنو کې زده کړه.
د  BELTپه ټولنو کې زده کړه ( )CBEچټکه او اصالحي زده کړه برابروي ،او زده کوونکو
ته اجازه ورکوی ترڅو په لرو پرتو سیمو کې په ښوونځي کې برخه واخلي 750.پدې ربع کې،
 USAIDاو د زده کړې وزارت په والیتونو کې د  CBEټولګیو تخصیص لپاره په یوه اساس

د امریکا متحده ایاالتو کانګریس ته راپور
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د افغانستان په ښوونځیو کې د حاضرو
زده کوونکو شمیره ډیری وختونه د
افغانستان د روزنې د پرمختګ د شواهدو
په توګه ګڼل کیږي .د بیلګې په توګه،
د واشنګټن پوست ،په یوه مضمون کې
چې د  2014د مې په  30د ډاکټر راجیو
شاه لخوا خپور شوی ،د  USAIDریس
لیکلي[ ،په افغانستان کې] د زده کړه
یو بل روښانه ټکی دی .درې میلیونه
انجوني او  5میلیونه هلکان په ښوونځیو
کې ثبت دي.
مګر ،د  EMISاعتبار ،د زده کړې په وزارت
کې د زده کړې د اندازه کولو د تعقیبولو
د معلوماتو یووازینی بانک په توګه د تایید
وړ نده .معلومات پر وخت شتون نلري،
او هغه معلومات لکه د ثبت دقیق تناسب،
د تکرار اندازه ،او د هغو زده کوونکو شمیره
چې مکتب یې پرې ایښی ،شتون
نلري .ناامني له ښوونځیو څخه لیدنې
محدودوي .د  1390مالي کال د  EMISد
احصایې او تحلیل په وروستی راپور کې،
د زده کړې وزارت منلي چې په 1390
مالي کال کې یووازې له  1,000ښوونځيو
(د ټولو عمومي ښوونځیو  )%7څخه د
معلوماتو تایید لپاره لیدنه شوې .پردې
برسیره ،کیدای شي ښوونځي وغواړي
ترڅو د خپلو حاضرو زده کوونکو شمیره
لوړه وښيي ،ځکه چې کیدای شي د
مرستو لپاره الس رسی (لکه د EQUP II
مرستې) د ثبت له کچو سره وتړل شي.
پدې ربع کې ،سیګار موندلي چې په تیر
ربع کې په  EMISکې د  USAIDدثبت
کارول شوي تعریفونه ،په افغانستان کې
د ثبت شویو زده کوونکو د ثبت شمیره،
دوه ځلې شمیرل شوي .د ټولو ثبت
شوي زده کوونکو پخواني تعریف ،درې
شمیرې اضافه کړي؛ ثبت شوي ،حاضر،
او غیر حاضر زده کوونکي .مګر ،لکه څرنګه
چې پدې ربع کې  USAIDتایید کړي ،د
ثبت شوي زده کوونکو هغه شمیره چې
په تیر ربع کې راپور ورکړ شوې ،هر زده
کوونکی یې دوه ځلې شمیرلی .ځکه نو،
د ټولو ثبت شوي زده کوونکو شمیره چې
په تیر ربع کې راپور ورکړ شوی ،هر زده
کوونکی یې دوه ځلې شمیرلی.
سرچینې :واشنګټن پوست“ ،راجیو شاه؛ افغانستان څرنګه په
سمه الر وساتل شي5/30/2014 ”،؛ د زده کړې وزارت ،د زده کړې
ګډ سکتور ارزونه 9/2013 ،2012؛  ،USAIDد سیګار د معلوماتو
غوښتنې په اړه ځواب 3/31/2014 ،او 6/30/2014؛ د زده کړې
وزارت ،د  EMIS 1390احصایوي تحلیلي راپور2012 ،؛ نړیوال بانک،
د افغانستان د اسالمي جمهوریت د زده کړې د کیفیت ښه کولو
دویمه پروژې د وړاندیز شوي مرستې د  SDR 18.9میلیونو لپاره د
پروژې سند ،USAID ،1/4/2008 ،د سیګار د ارزونې په اړه ځواب،
 4/12/2014او .7/9/2014

اقتصادي او ټولنیزه پراختیا

د زده کړې لپاره نړیواله ملګرتیا .په مسجد
کې د زده کړې مرکز ،پشته غله کلی ،د شهرک
ولسوالی ،د غور والیت ،د  2014جنوری.
(د  UNICEFعکس)

باندې موافقه کړې ،او دې کار د زده کړې وزارت ته اجازه ورکړې ترڅو خپل کلنی کاري پالن
بشپړولو باندې پیل وکړي .د زده کړې وزارت د افغانستان په مرکزي والیتونو کې د نصاب
کتابونو رسول هم پیل کړي 751.مګر ،یووازې د نصاب کتابونو رسول د زده کړې سبب نه
ګرځي .د  2012له ساحو څخه د لیدنې راپورونه ښيي چې د نصاب کتابونه ځینې وختونه
د ولسوالیو په دفترونو کې په ګدامونو کې ساتل کیږي او د مرستو نشتون له کبله ښوونځیو
753
ته نه توزیع کیږي 752.د راتلونکې ربع په ملي کچه د نصاب کتابونو توزیع به پلټنه وشي.
د ماليي وزارت لخوا د امریکا له مرستو څخه د غیر مناسبو مالیو له کبله BELT ،اوس هم
له  USAIDڅخه د نصاب کتابونو د تادیاتو له ځنډ سره مخامخ ده .پدې ربع کې ،د ماليي
وزارت د بودجې کمیټې چارواکو پریکړه کړې چې هغې ماليي چې د نصاب کتابونو د قرارداد
تادیاتو له کبله ساتل شوي ،هغه به د  BELTځانګړې حساب ته بیرته ورکړ شي؛ دغه تادیات
ال تر اوسه ندي ترسره شوي USAID .د زده کړې وزارت د توان له ننګونو سره هم مخامخ
754
ده ترڅو وکوالی شي د بودجې پر اساس فعالیتونه پر وخت باندې تطبیق کړي.
د افغانستان امریکايي پوهنتون
د پروژې سرلیک

د پیل نیټه

د افغانستان امریکايي
پوهنتون PDI

8/1/2013

د پای نیټه
7/31/2018

ټول اټکل شوی
لګښت (په ډالرو)

تر  6/30/2013پورې
ټولیز لګښتونه
$6,447,328

$40,000,000

سرچینه ،USAID :د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.7/10/2014 ،

د  USAIDد پنځو کلونو د همکاری قرارداد دویمه موافقه د افغانستان له امریکايي پوهنتون
لپاره د لیسانس له فارغنیو سره د انګلیسي ژبې او د روزنې پروګرام مالتړ ته دوام ورکوي.
د دې موافقې موخه دا ده ترڅو د اکادمیک او تخصصي پراختیا پروګرام ځواکمن کړي،
755
د میرمنو لپاره پروګرام ته پراختیا ورکړي ،او له ځانه مالي امکانات زیات کړي.
د افغانستان د پوهنتون او کاري ځواک څخه د مالتړ
لپاره پراختیايي پروګرام
د پروژې سرلیک

د پیل نیټه

د افغانستان د پوهنتون
مالتړ او کاري ځواک پراختیا

1/1/2014

د پای نیټه
12/31/2018

تر  6/30/2013پورې
ټولیز لګښتونه

ټول اټکل شوی
لګښت (په ډالرو)

$2,330,336

$91,927,769

سرچینه ،USAID :د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.7/10/2014 ،

د افغانستان د پوهنتونو او کاري ځواک څخه د مالتړ لپاره پراختیايي پروګرام ()USWFD
موخه دا ده ترڅو د چارواکو د روزنې ،د سکالرشیب تمویلولو ،او د امریکا او کوربه هیواد
پوهنتونونو ترمنځ د همکاری آسانتیاو برابرولو له الرو د لوړو زدکړو وزارت او د  10عامه
756
پوهنتونونو د مدیریت ظرفیت ښه کړي.
 USAIDویلي چې  USWFDپروګرام د تطبیقولو لکه په فاکولتو کې د مشري نشتون،
پخواني نصابونو ،او نامناسبو تاسیساتو ننکونو سره مخاخ ده .پردې برسیره ،د پوهنتونونو د
مالي خپلواکی قانون ،چې دا به پوهنتونونو ته اجازه ورکړي ترڅو د د خدمتونو لپاره د زده
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کوونکو او کاري فیسونو ارزونه ترسره کړي ،اوس هم د پارلمان په ولسي جرګې کې له ځنډ
سره مخامخ ده 757.نا امنې او ټولټاکنو هم د استخدام ،او کارکوونکو غیر مناسبې سرچینې هم
کیدای شي د تطبیق ترسره کولو لپاره یوه ستونزه وي 758.د دې پروژې د دویم کال لپاره د
759
فعالیت یوه ارزونه پالن شوې.
د زده کړې په برخه کې د  USAIDنور فعال پروګرامونه
د پروژې سرلیک

د پیل نیټه

د زده کړې لپاره نړیواله
ملګرتیا

د پای نیټه

ټول اټکل شوی
لګښت (په ډالرو)

تر  6/30/2013پورې
ټولیز لګښتونه

10/11/2012

3/31/2015

$2,500,000

$495,655

د افغانستان تعبیرونه

6/1/2013

5/31/2014

380,000

380,000

د افغانستان تخنیکي
مسلکي انستیتوت

د سیګار اندیښنې

6/15/2013

6/14/2015

1,000,000

475,000

په افغانستان کې د زده
کړې ځواکمن کول ()SEA

8/8/2010

6/30/2014

10,225,847

10,205,932

په افغانستان کې د زده
کړې ځواکمن کول ()SEA II

5/19/2014

5/18/2019

29,835,920

3,265

د افغانستان د زده کړې
سکالرشیپ پروګرام

8/21/2011

7/31/2017

7,384,665

5,770,465

د  USAIDد افغانستان د مړینې سروې
( )AMSپایلو څخه ځو ځلې کار اخیستل
شوی ترڅو دا وښودل شي چې د
افغانستان د روغتیا په سیستم کې
د پام وړ پرمختګونه د امریکا د مداخلې
د هڅو برخې اخیستنې له کبله دي.
د واشنګټن پوست په یوه مضمون کې
چې د  2014د مې په  30خپور شوی،
ډاکټر راجیو شاه ،د  USAIDریس د
افغانستان “د ژوند کولو هیلې د ډیر
زیاتوالي” په اړه ویلي ،ترڅو په روغتیا
کې د افغانستان پرمختګ وښيي.

سرچینه ،USAID :د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.7/10/2014 ،

روغتیا
د افغانستان د عامې له وزارت ( )MOPHسره د امریکا په مرستو کې ،د ظرفیت لوړول ،روزنه،
په ملي او سیمه ایزه کچو د کیفیت ډاډ فعالیتونه ،په ځانګړې توګه په هغو والیتونو کې چې
760
په جنوب او ختیځ کې دي ،چیرته چې تر ډیري کچې خدمتونه شتون نلري ،شامل دي.
د افغانستان د سوکالی او پراختیا لپاره د همغږی اداره ،یوه مالتړ کوونکي اداره ده چې
 128ملي او نړیوالې غیر دولتې سازمانون چې په افغانستان کې کار کوي د دې ادارې غړي
دي ،پدې ورستیو کې پدې اړه یو راپور خپور کړی ،چې په  2014کې د امنیت سپارل څرنګه
د روغتیايي پاملرنې رسول له خنډ سره مخامخ کړی .پداسي حال کې چې د ملکیانو او اردو
قربانیو شمیر په ډیریدو دی ،افغان ځواکونو تر ډیري کچې د خپلو ټپیانو وړلو لپاره پر ځمکني
وړلو باندې تکیه کوي او ډیری وختونه د اردو د روغتیا خدمتونو پر ځای له ملکي خدمتونو
څخه کار اخلي .پردې برسیره ،په  2013کې په افغانستان کې ملګرو ملتونو د روغتیايي پاملرنې
پر تاسیساتو او کارکوونکو باندې  32بریدونه مستند کړي ،او په  2012کال کې  20بریدونه
ترسره شوي .پدغو ډیریو پیښو کې ګواښونه ،او زورونې ،او د روغتیايي کارکوونکو اختطافونه
761
او په نښه شوي وژنې شاملې وي.
د  USAIDد انسانانو د مرګ سروې موندنې
د  USAIDد یوې ډیري ویل شوي په نښه شوې بریا د  USAIDلخوا تمویل شوې په  2010کې
د افغانستان د انسانانو د مرګ سروې ده ،دې سروې موندلي چې له  2002څخه د افغانستان د
وګړو د ژوند کولو هیله تر  20کلونو پورې له  62تر  64پورې ډیره شوې 762.مګر ،نور بنسټونه
پدې نظر دي چې دا السته راوړنې معمولي دي ،او ځینې ماډلونه له  2004څخه تر 2010
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مګر ،د  USAIDاو د نورو بنسټونو د
اټکلونو ترمنځ ډیر زیات واټن شتون لري.
په راتلونکې پاڼه کې جدول  3.26د
 AMSپایلې د نورو بنسټونو د ژوند کولو
هیلې سره پرتله کوي .ډیری بنسټونه
د شپږو کلونو په ترڅ کې د ژوند کولو
هیلې له دوو تر پنځو کلونو زیاتوالي
اټکل کوي ،پداسي حال کې چې
د ورته وخت لپاره د مړینې سروې
موندني د  20کلونو زیاتوالی ښيي.
هغه دلیلونه چې ولې د  USAIDاټکلونه
د نورو بنسټونو له اټکلونو سره توپیر
لري کیدای شي هغه عوامل وي لکه
د  AMSناتواني تر څو په جنوبي والیتونو
کې په بشپړه توګه سروې وکړي ،او د
افغانانو هغه کلتور وي چې نه غواړي
ترڅو له بې ګانه و خلکو سره د ښځو او
کوچینیانو د مړینې په اړه خبري وکړي.
سرچینې :واشنګټن پوست“ ،راجیو شاه :افغانستان څرنګه
په سمه الر وساتل شي5/30/2014 ”،؛  ،USAIDد افغانستان
د مړینې سروې .11/2011 ،2010

اقتصادي او ټولنیزه پراختیا

جدول 3.26

د  USAIDد ژوند اوسط عمر موندنې د نورو ماډلونو د ژوند کولو هیلې په پرتله (کلونه)
د ملګرو ملتونو
د نفوسو څانګه
(د نړی نفوسو
وړاندوینه)

د امریکا د
احصایې بیورو
(نړیوال معلوماتو
اساس)

له  2004تر  6( 2010کلونه) د ژوند
اوسط عمر زیاتوالی

20

2.2

3.0

2.6

2

5

له  1990تر  20( 2010کلونه) د ژوند
اوسط عمر زیاتوالی

--

معلومات شتون نلري

11.0

12.0

7

11

په  2010کې د ژوند اوسط عمر

62

44.7

59.6

58.4

49

60

په  2004کې د ژوند اوسط عمر

42

42.5

56.6

55.8

47

55

په  1990کې د ژوند اوسط عمر

--

معلومات شتون نلري

48.6

46.4

42

49

USAID
(د افغانستان
مړینې سروې)

د  CIAنړیوال
حقیقت کتاب:

نړیوال بانک
(د نړی پراختیا
نښې)

نړیوال روغتیايي
سازمان (نړیوال
معلوماتو اساس)

یادونې :شميرې تقریبي دي .د  6/17/2014پورې معلومات .د شته معلوماتو پر اساس د  ،2000 ،1990او  2012کلونو د روغتیا نړیوال سازمان اټکلونه.
سرچینې“ :د  CIAنړیوال حقیقت کتاب :افغانستان ”،الس رسی 6/17/2014؛ نړیوال بانک ،د نړی پراختیا نښې ،الس رسی 6/17/2014؛ د مګلرو ملتونو د نفوس څانګه ،د نړی نفوسو وړاند وینه ،الس رسی
6/17/2014؛ د امریکا احصایې بیورو ، ،نړیوالو معلوماتو اساس ،الس رسی 6/17/2014؛ نړیوال روغتیا سازمان ،د نړۍ روغتیا کتنه ،الس رسی 6/17/2014؛ “ ،USAIDد روغتیا پروګرامونه ،د روغتیا لنډه کتنه”،
الس رسی 7/6/2013؛  ،USAIDد افغانستان د مړینې سروې  ،2010مهمې موندنې.12/2011 ،

پورې د ژوند کولو هیله یووازې له دوو تر دریو کلونو پورې زیاتوالی ښيي .هغه بنسټونه چې
د افغانستان د ژوند کولو هیله کیدای شي په  2010تر  60پورې زیاتوالی بولې ،مګر دغه ټول
د ژوند کولو هیله له لوړ اساس څخه شمیري .د بیلګې په توګه ،نړیوال بانک ،چې په 2010
کې یې د ژوند کولو هیله  59.6شمیرلې وه ،په  2004کې د  56.6له اساس څخه پیلیږي ،او دا
دریو کلونو یوه السته راوړنه ده .پردې برسیره ،په  1990کې ،نړیوال بانک د ژوند کولو هیله
 48.6ګڼلي وه ،دا ښيي چې دا بانک په افغانستان کې د ژوند کولو هیله په هره لسیزه کې له
763
پنځو تر شپږو کلونو وده ښيي ،او دا د امریکا د مداخلي په هڅو پورې اړه نلري.
د  USAIDمرسته
له  2002مالي کال څخه تر  2013مالي کال پورې ،د افغانستان روغتیا سکتور ته د بودجې
764
پر اساس او له بودجې څخه دباندې د امریکا مرسته ټوله  1.2میلیارده امریکايي ډالر ده.
765
له  2014څخه تر  2018پورې ،د  USAIDټوله مرسته به  477میلیونه امریکايي ډالر وي.
د روغتیا وزارت لپاره د بودجې پر اساس مرستو کې د امریکا لخوا په تمویل شوي تاسیساتو
کې د کارکوونکو د معاشونو تادیات ،مواد او تجهیزات ،په خدمت کې روزنه ،د تاسیساتو وړې
بیارغونې ،او نظارت او الرښوونه شامل دي .له بودجې څخه د باندې د مرستې په فعالیتونو
کې د روغتیا سیستم ځواکمن کول ،د خصوصي سکتور ګډون ،او د درملو او بارداری مخې
766
نیولو درمل شامل دي.
د  USAIDڅارنه
 USAIDد عامې روغتیا د مرستو او قراردادونو د مدیریت ادارې ( )GCMUته مرسته ورکوي،
دا اداره مسولیت لري ترڅو په منظمو لیدنو او د تطبیق کوونکو غیر حکومتي سازمانونو د
میاشتني راپورونو له الرې د  USAIDلخوا د تمویل شوي تاسیساتو نظارت ترسره کړي .دواړه
غیر حکومتي سازمانونه او د  GCMUکارکوونکي د روغتیا تاسیساتو منظم نظارت ترسره کوي
او د هغو ناروغانو شمیره چې مهم خدمتونه یې السته راوړي ،او د برابرو شوي خدمتونو ډول
767
او کیفیت مستند کوي.
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 USAIDد افغانستان د روغتیا معلوماتو لپاره د عامې روغتیا وزارت د روغتیا مدیریت
معلوماتو پر سیستم باندې تکیه کوي .د  USAIDمشري ،مدیریت ،او حکومتوالي ()LMG
پروژه د عامې روغتیا وزارت سره مرسته کوي ترڅو د معلوماتو او راپور ورکولو کیفیت ښه
کړي LMG .د معلوماتو د کیفیت ارزونې ( )DQAوسیلو څخه مالتړ کړی ،چې د هرې میاشتې
راپور ورکړ شوي معلومات د روغتیا تاسیساتو د ورته میاشت له معلوماتو سره پرتله کوي،
د  HMISله تعریفونو څخه د روغتیا کارکوونکو پوهه اندازه کوي ،او له معلوماتو څخه د
کار اخیستنې ارزونه کوي .د  2013له جوالی څخه تر دسمبر پورې ،له  DQAڅخه په  416په
غیر منظمه توګه غوره شوي د روغتیا په تاسیساتو کې کار اخیستل شوی ،او پایلې یې له غیر
768
حکومتي سازمانونو سره شریکې شوي .د  DQAارزونه به په منظمه توګه ترسره شي.
د  LMGد پروګرام د ال نورو معلوماتو لپاره  187پاڼه وګوری.
پولیو یا ګوزن
افغانستان له پاکستان او نایجریا سره هغه درې هیوادونه دي چې ګوزن اوس هم هلته په
پراخه کچه شتون لري 769.د  2014تر جوالی پورې ،په  2014کې په افغانستان کې د ګوزن اوه
قضیې تایید شوي دي ،او دا په  2013کې له  14څخه ،او په  2012کې له  37څخه او په 2011
کې له  11څخه کمې دي USAID 770.ویلي چې د ډیریدونکي نا امنی له کبله ،د ګوزن واکسین
کچه اوس هم ټیټه ده 771.پدې ربع کې ،د عامې روغتیا وزارت په جنوبي ،جنوب ختیځ ،او
ختیځو سیمو کې ،د ګوزڼ پر وړاندې د اوړې کلني واکسین کمپاین دویمه دروه پیل کړه،
او پدې کمپاین کې د هلمند والیت شامل نه و ځکه چې د  2014له فبروری څخه هلته الس
رسی نشته 772.نږدې  8.9میلیونه کوچنيان چې عمرونه یې پنځه کلونه یا کم و د دغه واکسین
موخه و ،پداسي حال کې چې میلیونه کوچنیانو چې عمرونه یې له شپږو میاشتو تر پنځو کلونو
773
پورې و د ویټامین  Aتابلیتونه یې د بدن محافظتي سیستم ځواکمن کولو لپاره السته راوړل.
د  USAIDد روغتیا پروګرامونه
د  USAIDد دې ربع د لوړ لومړیتوب روغتیا سکتور په پروګرامونو کې دا شامل دي:
• د روغتیا خدمتونو لپاره د ملګرتیا قراردادونه ()PCH
• د روغتیا پالیسي پروژه ()HPP
• د رهبریت ،مدیریت ،حکومتدارۍ پروژه ()LMG

د سیګار تحقیق
د عامې ورغتیا وزارت د مرستو او
قراردادونو د مدیریت ادارې ،چې هغو
غیر حکومتي سازمانونو ته چې د
روغتیا تاسیسات پرمخ وړي ،نظارت
او الرښوونه برابروي ،په یوه روان
تحقیق کې سیګار د غیر حکومتي
سازمانونو د بیلونو ،د روغتیا تړل شوي
تاسیساتو لپاره د مرستو ،د رشوت
غوښتنو ،او د مهال ویش غلطو پاڼو
ارزونه ترسره کوي.
د  2014د جوالی په  ،7د راپورونو پر اساس
د افغانستان طالبانو د هلمند په والیت
کې د ګوزڼ واکسین بندولو اعالن کړی.
له  2012څخه پاکستاني طالبانو د ګوزن
واکسین بند کړی.
سرچینه :د وال ستریت ژورنال“ ،د افغانستان طالبانو په جنوبي
والیتونو کې د ګوزڼ واکسین بند کړی.7/7/2014 ”،

774

د مرستندویانو لخوا د ضمانت شوي پروګرام
له الرې یو افغان کوچنی درمل السته راوړي.
(د یوناما عکس د فردین واعظي لخوا)

د روغتیایي خدمتونو لپاره د ملګرتیا قراردادونه
د پروژې سرلیک

د پیل نیټه

د روغتیايي خدمتونو لپاره
د ملګرتیا قراردادونه

7/20/2008

د پای نیټه
1/31/2015

ټول اټکل شوی
لګښت (په ډالرو)
$236,455,840

تر  6/30/2013پورې
ټولیز لګښتونه
$178,784,131

سرچینه ،USAID :د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.7/10/2014 ،

د کوربه هیواد د  PCHپروګرام قرارداد د عامې روغتیا وزارت د هڅو مالتړ کوي ترڅو په 13
والیتونو کې د روغتیا اساسي خدمتونو بستې ( )BPHSاو په پنځو والیتونو کې د روغتونونو
اړینو خدمتونو بستې ( )EPHSبرابر کړي PCH 775.له  6,000څخه د زیاتو روغتیايي ستیشنونو
او له  540څخه زیاتو روغتیايي تاسیساتو ،پشمو د روغتونونو او روغتیا مرکزونو له روغتیايي
پاملرنو څخه مالتړ کوي .او دغه پروګرام د والیتونو په پنځو او یوه ملي روغتون کې د دریمې
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درجې روغتیايي پاملرنې خدمتونو مالتړ هم کوي .پردې برسیره PCH ،په ټولنو کې د دایو
د روزنو پروګرام مالتړ کوي ،او د دې پروګرام موخه د مور او کوچني د مړینې کموالی دی.
پدې ربع کې USAID ،راپور ورکړی چې د ټولټاکنو په اړه امنیتي ستونزو د روغتیا
تاسیسات تړلي او په ناامنه ځایونو کې کارکوونکو ته ګواښ شوی .پردې برسیره ،د کوربه
هیواد د قرارداد د تدارکاتو اوږد مهالې پروسې د  PCHفعالیتونو تطبیقول له ځنډ سره
مخامخ کړي ،او د غیر حکومتي سازمانونو د  BPHSلخوا برابر شوي روغتیايي خدمتونو
777
ښه والي ته اړتیا درلوده.
778
 PCHپه هرو شپږو میاشتو کې  USAIDته راپور ورکوي .مګر د عامې ورغتیا وزارت
په اړه د سیګار د  2013سپتمبر پلټنې موندلي چې  USAIDد عملیاتونو د لګښتونو د پوښښ
لپاره په هرو  45ورځو کې له وړاندې زیاتیدونکې مرسته برابروي .د عامې روغتیا په وزارت
کې دغه او نورې کورنی کمزوری ،د  PCHپروګرام پر اساس د امریکا مرستې د ضایعاتو له
779
خطر سره مخامخ کوي.
د دغو خطرونو د کمولو لپاره ،پدې ربع کې  USAIDراپور ورکړی چې  PCHاوس له بودجې
څخه دباندې له مرستو او عامې روغتیا وزارت د قراردادونو د مدیریت ادارې ( )GCMUلخوا
تطبیقیږي GCMU .د مخکنیو مرستو لپاره او لدغو مرستو څخه د کار اخیستنې لپاره غوښتنې
وړاندې کوي USAID .د دې پروسې نظارت کوي او د دې لپاره یې یو خپلواکه حساب په مرکزي
بانک چې ورته الس رسی لري ،پرانیستی دی .خپلواک پلټونکي هم د  PCHپلټنه کوي .ارنست
اینډ یانګ د عامې روغتیا وزارت یوه ارزونه ترسره کړې ،او د هغوی د سپارښتنو د تطبیقولو
په پروسه کې دی USAID .د عامې روغتیا وزارت د سپارښتنو د حل الرو پیدا کولو د پرمختګ
780
بیاکتنه کوي ،او د روژې له میاشتې وروسته دویمه بیاکتنه پالن کوي.
776

د روغتیا پالیسی پروژه
د پروژې سرلیک

د پیل نیټه

د پای نیټه

د روغتیایي پالیسۍ پروژه

4/2012

1/2015

ټول اټکل شوی
لګښت (په ډالرو)

تر  6/30/2013پورې
ټولیز لګښتونه

$28,000,000

$18,418,498

سرچینه ،USAID :د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.7/22/2014 ،

د روغتیا پالیسی پروژه ( )PPHد ډیزاین ،خبرو ،او د روغتون د عامه او خصوصي ملګرتیا د
مدیریت له الرې د عامې روغتیا وزارت ظرفیت لوړوي .د دې پروژې موخه دا هم ده ترڅو
د روغتیايي سرچینو مالي چارې او مدیریت ځواکمن کړي ،د رغتیا سکتور په فعالیتونو کې د
جندر د ونډې مالتړ وکړي ،او د سیمه ایزو خصوصي سازمانونو ظرفیت ته وده ورکړي ترڅو د
781
افغانستان له حکومت سره د انفرادي خلکو او ټولنو د ګټې لپاره په چلندونو کې بدلون راوړي.
پدې ربع کې USAID ،ویلي چې په ټولټاکنو پروې اړوندې ناامنی د نړیوالې ټولنې
تخنیکي مرستې راتګ ځنډولی ،او د څو ورځو لپاره یې د  HPPدفتر تړلی و HPP .د روغتون
د عامه او خصوصي ملګرتیاو د سندونو او سیمه ایزو فرعي قرادادیانو د ارزونې لپاره د عامې
روغتیا وزارت د تایید په تمه ده ترڅو مواد السته راوړي او د میندو او کوچنیانو د روغتیا
782
وسیلو ته وده ورکړي.
پر دې ننګونو برسیره ،پدې ربع کې  HPPد عامه روغتیا د اقتصادي روغتیا او مالي چارو
ریاست ( )HEFDمالتړ وکړ ترڅو د لګښت د مدیریت معلوماتو سیستم پیل کړي ،چې د ملي
روغتیا د لګښتونو د منظمو راپور ورکولو مالتړ کوي .له پیل څخه وروسته HPP ،له نوموړي
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اقتصادي او ټولنیزه پراختیا

ریاست څخه مالتړ وکړ ترڅو  51غیر حکومتي سازمانونو ته د دې سیستم په اړه روزنه
ورکړي HPP .د روغتون کارکوونکو ته د کم اړین ستندردونو په اړه ،او د روغتیا کارکوونکو
ته د جندر پر وړاندې د تاوتریخوالي په اړه ،او د عامې روغتیا وزارت والیتي کارکوونکو ته
783
د چلند د بدلون/شخصي اړیکو په اړه روزنه ورکړه.
د مشری ،مدیریت ،او حکومتولي پروژه
د پروژې سرلیک

د پیل نیټه

مشري ،مدیریت ،او
حکومتوالی/ساحوي مالتړ

9/1/2012

د پای نیټه
10/31/2014

ټول اټکل شوی
لګښت (په ډالرو)
$32,000,000

تر  6/30/2013پورې
ټولیز لګښتونه
$22,826,010

سرچینه :د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته د  USAIDځواب7/10/2014 ،؛ د سیګار ارزونې ته د  USAIDځواب.7/11/2014 ،

د  LMGپروژه د د افغانستان د روغتیا او زده کړې په سیستمونو کې د عامې روغتیا له
وزارت او د زده کړې له وزارت سره په مرکز او والیتونو کې کار کوي ترڅو د حکومتوالی
ظرفیت ته وده ورکړي ،حساب ورکول ښه کړي ،او د بودجې پر اساس مرستې مدیریت سره
784
مرسته وکړي.
پدې ربع کې USAID ،ویلي چې  LMGپه مرکز ،والیتونو او په تاسیساتو کې له معلوماتو
څخه د کار اخیستنې او د شواهدو پر اساس د پریکړې اخیستلو په اړه یو شمیر ورکشاپونه
جوړ کړي LMG .د روغتیا په اساسي پاملرنه ،د معلوماتو کیفیت ،او د روغتون په مدیریت
کې د روغتیايي پاملرنې کارکوونکو روزنې ته دوام ورکړی .د استادانو د روزنې اوه سیمه
ایز کورسونه جوړ شوي ،او  USAIDویلي چې په ټولنو کې د روغتیا کارکوونکو ()CHW
روزونکي او په ټولنو کې د روغتیايي پاملرنې افسران به په ټول هیواد کې خپلې روزنې
 CHWsته ورسوي LMG .په غوره شوي والیتونو کې د روغتیا د کیفیت ښه والي پروګرام
785
هم پیل کړی.
 USAIDپدې ربع کې د عامې روغتیا وزارت سره د کارکولو د یو شمیر ننګونو په اړه،
پشمول د لوړې کچې بیروکراسي ،د مشرانو ډیر بوخت مهال ویش ،او بې ځایه غوښتنې چې
786
د تایید شوي کاري پالن تطبیقول ځنډوي ،په اړه هم ویلي دي.
د  USAIDد روغتیا نور فعاله پروګرامونه
د پروژې سرلیک

د پیل نیټه

د پای نیټه

د فارمسي سیسټم تقویه کول

8/28/2011

8/27/2015

ټول اټکل شوی
لګښت (په ډالرو)

تر  6/30/2013پورې
ټولیز لګښتونه

$24,499,936

$14,365,800

د ګوزن له منځه وړلو فعالیتونه

9/30/1996

9/30/2022

10,750,000

9,415,102

 = BTد ساحې مرسته

9/29/2010

9/28/2015

4,600,000

1,252,370

د پوهنتون څیړنه =
د ساحې مرسته

9/30/2009

9/29/2014

13,950,000

12,950,000

سرچینه ،USAID :د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.7/10/2014 ،
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د نورو ادارو د نظارت فعالیتونو
منځپانګې
د نظارت بشپړ شوي فعالیتونه

192

د نظارت روان فعالیتونه

196

عکس په تیره پاڼه کې
د سیګار کارکوونکوي په لښکر ګاه کې د هلمند له والي سره تر غونډې
وروسته هکلیکوپتر ته پورته کیږي( .د امریکا د بحري قول اردو عکس)
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د نورو ادارو نظارت

د نورو ادارو نظارت
د سیګار د صالحیت قانون لدې ادارې څخه غوښتنه کوي ترڅو د بیارغونې د پروګرامونو د
اداري ستونزو په اړه په پوره توګه د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو ته خبر ورکړي،
او د سیګار د نظارت کارونو او د امریکا د بیارغونې د هڅو په اړه ،د هر مالي کال له پای څخه
وروسته د  30ورځو په ترڅ کې کانګرس ته راپور ورکړي .په هر ربع کې سیګار له نورو ادارو
څخه د بشپړ شویو او روانو نظارت فعالیتو په اړه د معلوماتو غوښتنه کوی .پدې برخه کې
دغه نوي معلومات شامل دي.
توضیحات په هغه توګه دي لکه چې وړاندي شوي ،او واړه بدلونونه لري ترڅو د دې راپور
له نورو برخو سره مطابقت وساتل شي :د پوره نوم پر ځای د اختصار توري؛ ستندرد لویو ټکو
کارول ،د ربط نښه ،د تنقیط عالمه ،غوره امال ،او د دریم کس پر ځای د لمړي کس کارول.
په افغانستان کې دغې ادارې د نظارت فعالیتونه ترسره کوي او پایلې یې سیګار ته
وړاندې کوي:
• د امریکا دفاع وزارت د عمومي مفتش دفتر ()DOD OIG
• د امریکا بهرنیو چارو وزارت د عمومي مفتش دفتر ()State OIG
• د امریکا حکومت د حساب ورکولو دفتر ()GAO
• د متحده ایاالتو د اردو پلټنې اداره ()USAAA
• د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې د عمومي مفتش دفتر ()USAID OIG
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د نظارت بشپړ شوي فعالیتونه
جدول  4.1د بیارغونې کارونو په اړوند د نظارت د هغو پروژو لست دی چې پدې ربع
کې برخه اخیستونکو ادارو د بشپړ شوي په توګه راپور ورکړي.
جدول 4.1

د  2014د جون تر  30پورې ،د امریکا د نورو ادارو د نظارت وروستي بشپړ شوي فعالیتونه
د خپریدلو نیټه د پروژې سرلیک

اداره

د راپور شمیره

د امریکا دفاع وزارت د عمومي
مفتش دفتر

5/19/2014 DODIG-2014-072

د امریکا اردو او ایتالف هڅې ترڅو د افغانستان د ملي پولیسو مالتړ لپاره اغیزمنې او د دوام وړ روغتیايي
پاملرنې ته وده ورکړي

د حکومت حساب ورکولو دفتر

GAO-14-528C

6/13/2014

د افغانستان لیږد :د قرارداد مالتړ کمولو لپاره په افغانستان کې د امریکا ځواکونو هڅو په اړه خبري

د حکومت حساب ورکولو دفتر

GAO-14-680T

6/10/2014

افغانستان :د امریکا مرستو نظارت او حساب ورکول

د حکومت حساب ورکولو دفتر

GAO-14-475C

5/16/2014

د افغانستان لیږد :په افغانستان کې د امریکا دفاع وزارت د مشورې پر ماموریت د امریکا ځواکونو کموالي اغیز

د حکومت حساب ورکولو دفتر

GAO-14-191SU

4/4/2014

د افغانستان تجهیزاتو کموالی :پدغه برخه کې پرمختګ شوی ،مګر د پریکړو په اخیستلو کې ښه
کنترولونه کیدای شي د بې ځایه لګښتونو مخه ونیسي

د حکومت حساب ورکولو دفتر

GAO-14-438R

4/1/2014

افغانستان :د امریکا نوې ملکي – نظامی ستراتیژیک کاري چوکاټ کې بدلونونه د امریکا ونډې رول ښيي

د  USAIDد عمومي مفتش دفتر F-306-14-002-S

6/19/2014

د افغانستان د تره خیل بریښنا فابریکې د عملیاتونو دوام ارزونه

د  USAIDد عمومي مفتش دفتر F-306-14-003-P

6/10/2014

په افغانستان کې د  USAIDله ملکي افغانانو سره د مرستې پروګرام پلټنه

سرچینې ،DOD OIG :د سیګار معلوماتو غوښتنې ته ځواب6/19/2014 ،؛  ،State OIGد سیګار معلوماتو غوښتنې ته ځواب6/23/2014 ،؛  ،GAOد سیګار معلوماتو غوښتنې ته ځواب6/19/2014 ،؛
 ،USAAAد سیګار معلوماتو غوښتنې ته ځواب 6/17/2014؛  ،USAID OIGد سیګار معلوماتو غوښتنې ته ځواب.6/16/2014 ،

د امریکا دفاع وزارت د عمومي مفتش دفتر
پدې ربع کې ،د امریکا دفاع وزارت د عمومي مفتش دفتر د افغانستان بیارغونې په اړه یو
راپور خپور کړی.
د امریکا اردو او د ایتالف هڅې ترڅو د افغانستان ملي
پولیسو لپاره فعاله او دوامداره روغتیايي پاملرنه جوړه کړي
(راپور شمیره  ،DODIG-2014-072د  2014د مې په  19خپور شوی)

د امریکا دفاع وزارت د عمومي مفتش دفتر موندلي چې د ثابت او څرخې وزر الوتکو،
 C-208او  Mi-17څخه په کار اخیستنې سره د افغانستان هوايي ځواک د قربانیانو د وړلو
وړتیاوي جوړوي .د افغانستان هوايي ځواک پدې کال کې د قربانیانو په وړلو کې ډیر پرمختګ
کړی ،د قربانیانو وړل یې زیات کړي او د غبرګون وخت یې ښه شوی .د امریکا دفاع وزارت
د عمومي مفتش دفتر د افغانستان د اسالمي جمهوري حکومت د ادارو ترمنځ د همکار ښې
بیلګې موندلي چې دې کار د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو ( )ANSFد روغتیا په سیستم او
د افغانستان ملي پولیسو ( )ANPد روغتیا د مستقیم مالتړ په پراختیا کې مثبته اغیز لرلی ده.
پر موندل شوي پرمختګونو برسیره ،د امریکا دفاع وزارت د عمومي مفتش دفتر موندلي
چې ځینې ننګونې ال پاته دي .د امریکا دفاع وزارت د عمومي مفتش دفتر موندلي چې
د امریکا او د ایتالف پالنونه او د مشورې هڅې د افغانستان ملي پولیسو په دوامداره توګه
د روغتیا پر وړتیا باندې کار ندی کړی ،ترڅو د ټپي کیدلو اغیزمنه ځای او د محاربې قربانیانو
لپاره د الرې په ترڅ کې پاملرنه برابر کړي .پردې برسیره ،د روغتیا مشورې سرچنیې په پوره
اندازه شتون نلري یا په ځینو حالتونو کې ،هغه مهارت او روزنه نلری ترڅو د افغانستان ملي
پولیسو د روغتیا د وړتیا له پراختیا سره مرسته وکړي.
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د افغانستان ملي پولیس په پوره اندازه ډاکټران یا د اړتیا وړ هغه تجهیزات او مواد نلري
ترڅو د ټپي پولیسو کارکوونکو لپاره مناسبه روغتیايي پاملرنه برابره کړي .د افغانستان ملي
پولیسو د سرطبیب دفتر د پراختیا اضافي مرستې ته اړتیا لري ترڅو د افغانستان د کورنیو
چارو په وزارت ( )MOIکې د روغتیايي فعالیتونو لپاره اغیزمنه نظارت او اداره برابره کړي.
د افغانستان ملي پولیسو په روغتون کې د روغتیايي کارکوونکو د کموالي په اړه د لمړیتوب
کارونو ته اړتیا لري ترڅو د افغانستان ملي پولیسو د زیاتې شمیرې قربانیانو لپاره مالتړ برابر
شي او تر څو دا ډاډ ترالسه شي چې د دواخانو د کارونو لپاره په پوره اندازه کارکوونکي شتون
ولري .پردې برسیره ،د امریکا دفاع وزارت د عمومي مفتش دفتر موندلي چې د افغانستان ملي
پولیسو د روغتیا لوژستیک سیستم تر یوې اندازې اغیز لري او ډیري پراختیا ته اړتیا لري ترڅو
دا وګوري چې د ناروغانو د پاملرنې د اړتیا پر اساس ،روغتايي مواد او درملنه شتون ولري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د منځني ختيځ د سیمه
ایزو عملیاتونو د عمومي مفتش دفتر
پدې ربع کې ،د امریکا بهرنیو چارو وزارت د عمومي مفتش دفتر د افغانستان بیارغونې په
اړه کوم راپور ندی خپور کړی.
د امریکا حکومت د حساب ورکولو وزارت
پدې ربع کې ،د امریکا حکومت د حساب ورکولو دفتر د افغانستان د بیارغونې په اړه پنځه
راپورونه خپاره کړي.
د افغانستان لیږد :په افغانستان کې د امریکا د ځواکونو
د هڅو په اړه ترڅو د قراردادیانو مالتړ کم کړي یو څو خبري
(راپور شمیره  ، GAO-14-528Cد  2014د جون په  13خپور شوی)

د امریکا دفاع وزارت په افغانستان کې د قرارداد مالتړ لپاره په ملیاردونو امریکايي ډالر
مصرف کړي او په افغانستان کې د خپلو سرتیرو مالتړ لپاره د ډیری قراردادیانو په کار ګمارنې
ته دوام ورکوي .لکه څرنګه چې د امریکا دفاع وزارت د خپلو ځواکونو کمولو ته دوام ورکوي،
چې د  2014په دسمبر کې به بشپړ شي ،دا وزارت باید د قراردادیانو پر کمولو باندې هم پیل
وکړي .د دې راپور په مهمو پوښتنو کې دا شامل دي )1( :ترکومې کچې د امریکا دفاع وزارت
هغه لوستونه چې له عراق څخه زده شوي په افغانستان کې د قراردادیانو او د تجهیزاتو په
کمولو کې ورڅخه کار اخلي؛ ( )2د قراردادیانو د کاري ځواک او اړوندو تجهیزاتو کمولو لپاره
د امریکا دفاع وزرات او په افغانستان کې د امریکا ځواکونو ( )USFOR-Aلخوا تاسیس شوي
پروسې؛ ( )3د امریکا دفاع وزارت د قرارداد مالتړ د کمولو د لګښتونو لپاره څرنګه پریکړې
کوي؛ او ( )4په افغانستان کې د امریکا ځواکونو کومه الر غوره کړې ترڅو له 2014وروسته
له قراردادیانو څخه د کار اخیستلو لپاره پالن جوړ کړي.
افغانستان :د امریکا د مرستو نظارت او حساب ورکول
(راپور شمیره  ، GAO-14-680Tد  2014د جون په  10خپور شوی)

له  2003څخه ،د امریکا حکومت د حساب ورکولو دفتر او نورو په افغانستان کې د امریکا د هڅو
په اړه یو شمیر ننګونې پیژندلي دي ،پشمول د دغو :د امنیتي چاپیریال خطرونه ،د فساد ډیروالی،
او د خدماتو رسولو او د مرستندویانو لخوا تمویل شوي پروژو د دوام لپاره د افغانستان حکومت
محدوده ظرفیت .د  2002او  2013مالي کلونو ترمنځ ،د امریکا ادارو د افغانستان بیارغونې لپاره
نږدې  100میلیارده امریکايي ډالر تخصیص کړي دي .د کانګرس نظارت د مرستې لپاره ،د امریکا
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حکومت د حساب ورکولو دفتر له  2003څخه په افغانستان کې د امریکا د هڅو په اړه له  70څخه
ډیرې لیکنې خپرې کړي .دا شهادت د دغو لیکنو د مهمو موندنو لنډیز وړاندي کوي او ورباندې
خبري کوي )1( :په افغانستان کې د عملیاتو په اړوند مهمې ننګونې )2( ،په افغانستان کې د امریکا
د هڅو په اړه د نظارت او حساب ورکول مهمې مسلې ،او ( )3لکه څرنګه چې په افغانستان کې
امریکا د ملکیانو په مشري سپارلو ته دوام ورکوي بیړني پالن کولو ته اړتیا .پداسي حال کې چې
د امریکا حکومت د حساب ورکولو دفتر کومې نوي سپارښتنې ندي وړاندي کړي ،مګر په تیرو
راپورونو کې یې یو شمیر سپارښتنې وړاندي کړې چې موخې یې د امریکا ادارو د نظارت ښه کول
او په افغانستان کې د امریکا د مرستو حساب ورکول دي .د امریکا ادارو عموماً لدغو سپارښتنو سره
موافقه کړې او د حلولو لپاره یې ګامونه اخیستې یا پالن لري ترڅو ګامونه واخلي.
د افغانستان امنیتي چارو لیږد :د امریکا ځواکونو کمیدل په
افغانستان کې د امریکا د دفاع وزارت په مشورتې ماموریت
باندې اغیز کوي
(راپور شميره ،GAO-14-475C .د  2014د مې په  16خپور شوی)

د امریکا د پالن یوه برخه دا ده ترڅو د  2014تر دسمبر پورې په افغانستان کې د محاربې
ماموریت پای ته ورسوي ،د امریکا دفاع وزارت د  2014تر فبروری پورې د ځواکونو شمیره
د  34,000ځواکونو شمیرې کچې ته راکموي .له  2014وروسته ،د امریکا پاتې ځواکونه به د
افغانستان ځواکونو ته مشوره ورکوي ،د تروریزم ضد فعالیتونه به ترسره کوي ،او د امریکا له
نورو ادارو څخه به مالتړ کوي .د دې راپور په مهمو پوښتنو کې دغه شامل دي )1( :لکه څرنګه
چې د امریکا دفاع وزارت په راتلونکي کال کې ځواکونه کموي ،تر کومې کچې یې د امریکا د
ځواکونو ترکیب او ماموریتونه پیژندلي دي؛ ( )2لکه څرنګه چې کموالی دوام مومي ،د امریکا
دفاع وزارت تر کومې کچې د امریکا د پاته ځواکونو لپاره چې په مشورې او اضافي ماموریتونو
کې به بوخت وي د مالتړ او امنیت اړتیاوي پیژندلي دي ( )3د مشورې او نورو ماموریتونو د
مالتړ او امنیت لپاره د امریکا دفاع وزارت له کومو ننګونو سره مخامخ دی ،که شتون ولري،
او تر کومې کچې یې ګامونه اخیستې دي ترڅو دغه ننګونې کمې کړي؟

د افغانستان د تجهیزاتو کمول :پرمختګونه السته راغلي،
مګر په پریکړو کې ښه کنترولونه کوالی شي د غیر ضروري
لګښتونو خطر کم کړي
(راپور شميره ،GAO-14-191SU .د  2014د اپریل په  4خپور شوی)

د امریکا دفاع وزارت ویلي چې له افغانستان څخه د نږدې  90,000تجهیزاتو کانتینرونو
او  50,000وسایطو ایستلو لپاره به لږ تر لږه  5.7میلیارده امریکايي ډالرو ته اړتیا وي.
په افغانستان کې د زیاتې شمیرې پایګاوو او ستونزمنو حالتونو ته په پام سره ،یو اغیزمنه او
په کم لګښت کمول کیدای شي د امریکا دفاع وزارت په هغو معلوماتو پورې اړه ولري چې
په افغانستان کې څومره تجهیزات لري او د دغو تجهیزاتو د کمولو لپاره د ګټې وړ پریکړې
وکړي .د دې راپور په مهمو پوښتنو کې دغه شامل دي )1( :تر کومې کچې د امریکا دفاع
وزارت د پایګاوو په تړلو کې طرزالعملونه ،پشمول د تجهیزاتو محاسبه ،د قوماندانی تاسیس
شوي موخې او مهال ویشونه پوره کوي؛ ( )2تر کومې کچې د افغانستان د تجهیزاتو کمول د
قوماندانی تاسیس شوي موخې او مهال ویشونه د امریکا دفاع وزارت د تاسیساتو او پروسو
لخوا مالتړ کیږي؛ او ( )3تر کومې کچې د امریکا دفاع وزارت له لګښتونو او نورو معلوماتو
څخه کار اخلي ترڅو دا وګوري چې د تجهیزاتو کمولو لپاره د ګټې وړ پریکړې وکړي؟
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افغانستان :د امریکا ملکي  -نظامي نوي ستراتیژیک کاري
چوکاټ کې بدلونونه د امریکا د ونډې رول ښيي
(راپور شميره ،GAO-14-438E .د  2014د اپریل په  1کې خپور شوی)

دا راپور د  2013د اګست کاري چوکاټ نسخه د  2012د اکتوبر له نسخې سره پرتله کوي،
او د دواړو ترمنځ بدلونونه تشریح کوي .که څه هم د افغانستان لپاره د امریکا ملکي – نظامي
ستراتیژيک کاري چوکاټ د  2012اکتوبر او د  2013د اګست نسخې ،ځینې ورته والي لري،
مګر دواړه نسخې په ځینو برخو کې سره توپیرونه لري .دغه توپیرونه د نورو شیانو په منځ
کې د  2014تر پایه د افغانستان د امنیت مسولیت د افغانستان امنیتي بنسټونو او د افغانستان
ملي امنیتي ځواکونو ته د امنیت په سپارلو باندې د امریکا ډیر ټینګار ،او د سنتي دیپلوماتيک
او پراختیايي ماډلونو لور ته د امریکا د پالیسی تګ استاریتوب کوي .د کاري چوکاټ دواړې
نسخې په افغانستان کې د امریکا د ملي موخو په اړه د امریکا د هڅو د څلورو برخو په اړه
خبري کوي ،چې لمړی برخه یې امنیت ده ،او د لمړی برخې په توګه د نورو دریو برخو بنسټ
جوړوي ،نور درې “ستونونه ”،حکومتولي ،د قانون حاکمیت ،او ټولنیزه اقتصادي پراختیا ده.
دواړه نسخې د ورته مسلو په اړه خبري کوي .د دواړو نسخو په توپیرونو کې دا الندې
مسلې شامل دي:
• د  2013د اګست په نسخه کې ،د کاري چوکاټ فعالیت او اعالمیه د امریکا د ملي موخو
په اړه تعدیل شوي ترڅو د سپارلو په وخت کې او له سپارلو وروسته د امریکا په ملکي
او اردو هڅو کې دا بدلونونه وښيي.
• د  2013اګست په نسخه کې د سپارلو په وخت کې د امریکا او افغانستان د ملګرتیا په اړه
نوي معلومات شتون لري.
• د  2013د اګست په نسخه کې د سپارلو په اړه د هر دریو ستراتیژیک ستونونو لپاره،
حکومتولي ،د قانون حاکمیت ،او د ټولنیزې اقتصادي پراختیا لپاره نوې فرعي برخې
شاملې دي ،او دا برخې د امریکا پر موخو او لومړیتوبونو باندې د امریکا د سرچینو
کموالی او شتون ارزونه کوي.
• د  2013اګست نسخه په افغانستان کې د امریکا حکومت راتلونکي شتون په اړه کم
جزییات وړاندي کوي ،او دا د نامعلوماتیا ښکارندوي ده او له  2014وروسته د امریکا
پر ستراتیژی اغیز لري.
• د  2013د اګست نسخه د پرمختګ اندازه کولو په اړه یوه برخه د ملکی – اردو همکاری
په اړه په یوې نوې برخې بدلوي.
• د  2013اګست په کاري چوکاټ کې د ستراتیژیکو خطرونو یو لست او هغه عوامل چې
کیدای شي دا خطرونه کم کړي ،شتون نلري.

د امریکا اردو د پلټنې اداره
پدې ربع کې د امریکا اردو د پلټنې ادارې د افغانستان د بیارغونې په اړه کومه پلټنه نده
بشپړه کړې.
د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې د عمومي
مفتش دفتر
پدې ربع کې ،د  USAIDد عمومي مفتش دفتر د افغانستان د بیارغونې په اړه دوه راپورونه
بشپړ کړي دي.
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د افغانستان د تره خیل د بریښنا فابریکې د عملیاتونو
دوام ارزونه
( راپور شميره ،F-306-14-002-S .د  2014د جون په  19کې خپور شوی)

د ارزونې موخه:
• آیا د افغانستان بریښنا شرکت ( )DABSد بریښنا له فابریکې څخه په دوامداره توګه
کار اخلي او ساتنه یې کوي ترڅو پدغو تاسیساتو کې د  USAIDپانګونه خوندي کړي.

د افغانستان د ملکي افغانانو سره د  USAIDمرستې
پروګرام پلټنه
(راپور شميره ،F-306-14-003-P .د  2014د جون په  10خپور شوی)

د پلټنې موخه:
• آیا د افغانستان د جګړې قربانیانو ته د  USAIDمرسته هغو کسانو ته رسیدلې چې ورته
اړتیا لري او آیا تمه کیدونکی اغیز یې درلود.

د نظارت روان فعالیتونه
د  2014د جون تر  30پورې ،برخه اخیستونکو ادارو د افغانستان د بیارغونې په اړه د  24روانو
نظارتي فعالیتونو راپور ورکړی .دغه راپور ورکړ شوي فعالیتونه د دې جدول  4.2لست کې
راغلي او د ادارې پر اساس په الندې برخو کې تشریح شوي.
جدول 4.2

د  2014د جون تر  30پورې ،د امریکا نورو ادارو د نظارت روانې پلټنې
اداره

د پروژې شمیره

د پیل نیټه

د پروژې سرلیک

د امریکا دفاع وزارت د عمومي مفتش دفتر

D2014-D000RE-0141.000

4/7/2014

په افغانستان او عراق کې د اردو ساختماني پروژو په اړه لنډ راپور

د امریکا دفاع وزارت د عمومي مفتش دفتر

D2014-D00SPO-0129.000

3/6/2014

د امریکا او ایتالف هڅې ترڅو د افغانستان ملي پولیسو د لوژستیک ساتنې دوام
ته پراختیا ورکړ شي ،ارزونه

د امریکا دفاع وزارت د عمومي مفتش دفتر

D2014-D000AS-0111.000

2/12/2014

د کاري امر  W58RGZ-09-D-0130-0102پراساس د  Mi-17د پیلوټ ځای بدلونونو
د پلټنې دوام

د امریکا دفاع وزارت د عمومي مفتش دفتر

D2014-D000FS-0088.000

12/24/2013

د افغانستان اسالمي جمهوري حکومت سره د امریکا دفاع وزارت لخوا
د مستقیمې برابر شوې مرستې په اړه کورني کنترولونه

د امریکا دفاع وزارت د عمومي مفتش دفتر

D2013-D00SPO-0181.000

6/13/2013

د امریکا حکومت د هغو هڅو ارزونه ترڅو د افغانستان اسالمي جمهوري حکومت
څخه د مالتړ لپاره د امنیتي همکاری او مرستې فعالیتونه د امریکا دفاع له وزارت
څخه د امریکا بهرنیو چارو وزارت صالحیت ته وسپاري
د کاري امر  W58RGZ-09-D-0130-0102پر اساس د  Mi-17د پیلوټ ځای بدلونونه

د امریکا دفاع وزارت د عمومي مفتش دفتر

D2013-D000AS-0097.000

2/8/2013

د امریکا بهرنیو چارو وزارت د عمومي مفتش دفتر

14AUD034

2/11/2014

د امریکا بهرنیو چارو وزارت د مرستو افسر د استازو انتخاب ،ګمارلو ،روزنې،
او نظارت مسولیتونو پلټنه

د امریکا بهرنیو چارو وزارت د عمومي مفتش دفتر

14AUD018

1/27/2014

د نړیوال خوندیتوب خدمتونو دیپلوماتيک امنیت بیورو قرارداد کاري امر  – 10د کابل
سفارت امنیتي ځواک ،پلټنه

د امریکا بهرنیو چارو وزارت د عمومي مفتش دفتر

14AUD014

1/17/2014

په افغانستان کې د قراردادونو لپاره د قرارداد تړلو پروسې پلټنه

د امریکا بهرنیو چارو وزارت د عمومي مفتش دفتر

13AUD082

6/20/2013

د نړیوال مخدره توکو او قانون پلې کولو بیورو له افغانستان سره د مخدره توکو
پر وړاندې مرستې پلټنه

د امریکا بهرنیو چارو وزارت د عمومي مفتش دفتر

13AUD52

2/15/2013

په بیت المقدس او افغانستان کې د متحرک او ځايي امنیت خدمتونو لپاره د نړیوال
خوندیتوب خدمتونو دیپلوماتيک امنیت بیورو قرارداد کاري امرونو  ،9 ،2او  11پلټنه

د حکومت حساب ورکولو دفتر

321031

7/24/2014

په بهر کې د کمزورو نښو خوندي کول

په راتلونکې پاڼه کې دوام لري
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جدول ( 4.2دوام لري)

د  2014د جون تر  30پورې ،د امریکا د نورو ادارو د نظارت روان فعالیتونه
اداره

د پروژې شمیره

د پیل نیټه

د پروژې سرلیک

د حکومت حساب ورکولو دفتر

351951

6/17/2014

د اردو او بحري ځواکونو اوږد مهالو تجهیزاتو بیرته جوړولو مسولیت لګښتونه
او اړتیاو ارزونه

د حکومت حساب ورکولو دفتر

351917

4/11/2014

په بیړنیو عملیاتونو کې د قراردادیانو تعقیبولو لپاره سیستمونه

د حکومت حساب ورکولو دفتر

100012

3/10/2014

د امریکا قراردادي غوره توب

د حکومت حساب ورکولو دفتر

100003

2/4/2014

د سیمه ایزو کارکوونکو پر وړاندې د ګواښونو کمول

د حکومت حساب ورکولو دفتر

320997

10/22/2013

په افغانستان کې د امریکا ملکي شتون

د حکومت حساب ورکولو دفتر

320990

7/24/2013

په کابل کې د امریکا سفارت د بیارغونې هڅې

د حکومت حساب ورکولو دفتر

320985

6/26/2013

په بهر کې له قراردادي کارکوونکو څخه کار اخیستل

د حکومت حساب ورکولو دفتر

320978

5/29/2013

د امریکا بهرنیو چارو وزارت د مرستو او همکاری موافقو مدیریت

د حکومت حساب ورکولو دفتر

351819

5/9/2013

د افغانستان عامه خوندیتوب ځواک ته د امریکا دفاع وزارت سپارل

د حکومت حساب ورکولو دفتر

351805

3/1/2013

د امریکا دفاع وزارت کانتینرونو مدیریت

د  USAIDد عمومي مفتش دفتر

FF100414

3/10/2014

په افغانستان کې د  USAIDله حکومت څخه حکومت ته د مرستې مالي مدیریت
کنترولونو ارزونه

د  USAIDد عمومي مفتش دفتر

FF101712

10/25/2011

په افغانستان کې  USAIDته د امریکا دفاع وزارت د  CERPبرابرې شوي مرستو
پلټنې تعقیبول

سرچینې ،DOD OIG :د سیګار معلوماتو غوښتنې ته ځواب6/19/2014 ،؛  ،State OIGد سیګار معلوماتو غوښتنې ته ځواب6/23/2014 ،؛  ،GAOد سیګار معلوماتو غوښتنې ته ځواب6/19/2014 ،؛
 ،USAAAد سیګار معلوماتو غوښتنې ته ځواب 6/17/2014؛  ،USAID OIGد سیګار معلوماتو غوښتنې ته ځواب.6/16/2014 ،

د امریکا دفاع وزارت د عمومي مفتش دفتر
د امریکا دفاع وزارت په بهر کې د خپلو بیړنیو عملیاتونو ( )OCOترسره کولو لپاره اوس هم
له ډیرو ننګونو سره مخامخ ده .د امریکا دفاع وزارت د عمومي مفتش دفتر د دغو ننګونو او
لوړ خطرونو پر اساس لمړیتوبونه پیژندلي دي .په  2014مالي کال کې ،د امریکا دفاع وزارت
د عمومي مفتش دفتر نظارت په بهر کې پر بیړنیو عملیاتونو باندې کار کوي او د ادارې ډیری
سرچینې په افغانستان کې د عملیاتونو مالتړ کوي .په افغانستان کې د امریکا دفاع وزارت
د عمومي مفتش دفتر تر ډیري کچې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د وجهي صندق ،اردو
ساختماني کارونو ،د کارکوونکو خوندیتوب ،او د هغو قراردادونو چې د ایتالف ځواکونو مالتړ
کوي د ادارې او نظارت د اداره کولو او ترسره کولو پر کارونو باندې کار کاوو .پردې برسیره،
په افغانستان کې د امریکا دفاع وزارت د عمومي مفتش دفتر د نظارت په کارونو کې په
افغانستان کې د ځواکونو کمیدل او د عملیاتونو سپارلو موضوعګانې شاملې دي.
یو لوړ لمړیتوب اوس هم د اخیستلو او قرارداد کولو پروسو نظارت دی ،چې د افغانستان
ملي امنیتي ځواکونو ( )ANSFپر روزنې ،تجهیز او دوام باندې کار کوي .د امریکا دفاع وزارت
پالن شوې نظارتي هڅې د افغانستان امنیتي ځواکونو د تجهیز کولو لپاره لکه د څرخې وزر
الوتکي ،د قراردادونو د ادارې او نظارت په اړه دي .د امریکا دفاع وزارت د عمومي مفتش
دفتر د دې وزارت د هڅو ترڅو د افغانستان امنیتي ځواکونو ته روزنه ورکړي او تجهیز کړي
هم ارزونې ترسره کولو ته دوام ورکوي.
د امریکا دفاع وزارت د عمومي مفتش دفتر په مشری د سویلي آسیا د پالن کولو ګډه ډله
د فیدرال او د امریکا دفاع وزارت په بهر کې د بیړنیو عملیاتونو په اړه د نظارت فعالیتونو په
همغږي او ټکر مخه نیولو کې مرسته کوي .د امریکا دفاع وزارت د عمومي مفتش دفتر د سویلي
آسیا لپاره د  2014مالي کال د هر اړخیز نظارت پالن د خپلې برخې ترسره کولو ته دوام ورکوي.
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د امریکا دفاع وزارت د عمومي مفتش دفتر د آزادی د دومدارو روانو عملیاتونو ()OEF
په اړوند نظارت د مناسب حساب ورکول؛ د غیر مناسبو تادیاتو ؛ د قرارداد ادارې او مدیریت
پشمول د ساختماني پروژو؛ د سپارلو پالن کول؛ په افغانستان کې لوژستیکي توزیع؛ ستني
عملیاتونه ،روغتیايي پاملرنه؛ او د اخیستلو پالن کول او د افغانستان ملي امنیتي ځواکونو پر
مرستو د کنترولونو په اړه ده.
په افغانستان او عراق کې د اردو ساختماني پروژو
په اړه لنډ راپور
(د پروژې شمیره ،D000RE-041.000 .د  2014د اپریل په  7پیل شوې)

د امریکا دفاع وزارت د عمومي مفتش دفتر په افغانستان او عراق کې د اردو ساختماني پروژو
په اړه ځانګړې دوامداره ستونزې په هغې پلټنې کې موندلي چې راپور یې د امریکا دفاع وزارت
د عمومي مفتش دفتر ،د اردو د پلټنې ادارې ،او د هوايي ځواکونو د پلټنې ادارې لخوا خپور شوی.

د امریکا او ایتالف هڅې تر څو د افغانستان ملي پولیسو
د لوژستیک او ساتنې دوام ته پراختیا ورکړي ،ارزونه
(د پروژې شمیره ،D2014-D00SPO-0129.000 .د  2014د مارچ په  6پيل شوې)

د امریکا دفاع وزارت په افغانستان کې د امریکا او ایتالف ځواکونو لخوا د افغانستان ملي
پولیسو د لوژستیک ،اړتیاو ،او ساتنې جوړ شوي سیستمونو د پالن کولو او ترسره کولو ارزونه
کوي .په ځانګړې توګه ،د امریکا دفاع وزارت د عمومي مفتش دفتر پالن لري ترڅو دغه
ارزونې وکړي:
• آیا د امریکا او ایتالف موخې ،پالنونه ،او الرښوونې او سرچینې پوره دي ترڅو د لوژستیک،
اړتیا توکو ،او ساتنې سیستمونو ته په بریا سره پراختیا ورکړي او په  2014کې یې د
افغانستان ملي پولیسو ته وسپاري
• امریکا او ایتالف پالن لري ترڅو د افغانستان ملي پولیسو د لوژستیک او ساتنې پروسې
د افغانانو مشری ته وسپاري او د اړتیا توکو په سپارلو کې د ځنډ اغیز کم کړي
• آیا د امریکا او ایتالف پالنونو او سرچینې به په بریا سره د افغانستان ملي پولیسو
لوژستیک ،اړتیا توکو ،او ساتنې سیستمونو د دوام مالتړ وکړي او له  2014وروسته
پراختیا ته دوام ورکړي.
د کاري امر  W58RGZ-09-D-0130-0102پر اساس د Mi-17
د پیلوټ ځای د بدلونونو د پلټڼې دوام
(د پروژې شمیره ،D2014-D000AS-0111.000 .د  2014کال د فبروری په  12پيل شوې)

دا د دې شمیرې  D2013-D000AS-0097.000پروژې دوام دی“ ،د کاري امر
 W58RGZ-09-D-0130-0102پر اساس د  Mi-17د پیلوټ ځای د بدلونونه” چې د 2013
په فبروری کې پیل شوې .د امریکا دفاع وزارت د عمومي مفتش دفتر دا ګوري چې د امریکا
دفاع وزارت چارواکو د فیدرال او د امریکا دفاع وزارت د مقرراتو او پالیسیو پر اساس د دې
قرارداد  ،W58RGZ-09-D-0130د کاري امر  ،0102يې په مناسبه توګه وړاندي کړی او دایمي
رسول او دایمي اندازه یې اداره کړې .دغه قرارداد د امریکا دفاع وزارت په ملکیت د Mi-17
د الوتکې د بدلون لپاره و .تیره پروژه ( )D2013-D000AS-0097.000تر ډیري کچې د کاري
امر  0102پر اساس د  Mi-17د پیلوټ ځای د بدلونونو د قرارداد د اداره کولو په اړه ده .دا
پروژه به تر هرڅه وړاندې د کاري امر  0102د وړاندي دکولو په اړه کار وکړي.
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د امریکا دفاع وزارت لخوا د افغانستان جمهوري اسالمي
حکومت ته د مستقیمې مرستې برابرولو په اړوند
کورني کنترولنه
(د پروژې شمیره ،D2014-D000FS-0088.000 .د  2013د دسمبر په  24پیل شوې)

د امریکا دفاع وزارت د عمومي مفتش دفتر دا ګوري چې آیا د افغانستان اسالمي جمهوري
حکومت د دفاع او کورنیو چارو وزارتونه هغه کنترولونه لري ترڅو دا وګوري چې د افغانستان
ملي امنیتي ځواکونو لپاره مستقیمه برابر شوې مرستې لپاره مالي پروسه شفافه او مسوالنه ده.
د افغانستان د امنیت سپارلو ګډې قوماندانی ( )CSTC-Aد دې پلټنې غوښتنه کړې.

د امریکا حکومت د هغو هڅو ارزونه ترڅو د افغانستان
اسالمي جمهوري حکومت د مالتړ لپاره د امنیتي همکاری
او مرستې فعالیتونه د امریکا له دفاع وزارت څخه د امریکا
د بهرنیو چارو وزارت صالحیت ته وسپارل شي
(د پروژې شمیره ،2013-D00SPO-0181.000 .د  2013د جون په  13پیل شوې)

د امریکا دفاع وزارت د هغو پالنونو او فعالیتونو ارزونه کوي چې تر اوسه ترسره شوي یا
بشپړ شوي ترڅو په افغانستان کې د امنیت همکاری او مرستې فعالیتونه د امریکا له دفاع
وزارت څخه د امریکا بهرنیو چارو وزارت صالحیت ته وسپارل شي ،او ترڅو د امنیتي همکاریو
د اوسنی الرښوونې او امنیتي مرستې د مقرراتو پر اساس چې کیدای شي اړوند وي ،هغې
سپارښتنې وړاندي کړي ترڅو د امریکا بهرنیو چارو وزارت ته د دغو دندو سپارل آسانه یا
ښه کړي .د دې فعاليتونو ځانګړې موخې دا دې ترڅو دا وګوري چې آيا:
• د امریکا حکومت موخې ،پالنونه ،او الرښوونې مناسبې دي او په افغانستان کې او یو
تجربه لرونکی کس ګمارل شوی ترڅو په افغانستان کې د  CSTC-Aامنیتي مرستې
فعالیتونه د امریکا دفاع وزارت له صالحیت څخه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تر
صالحیت الندې د امنیتي همکاری یوه سازمان ته وسپاري.
• د امریکا ځواکونو لخوا روانې هڅې ترڅو د افغانستان جمهوري حکومت ته امنیتي
مرسته برابره کړي تر ډیري کچې په افغانستان کې د امریکا ځواکونو ()USFOR-A
د کمولو تطبیق او د نړیوالې امنیتي همکاری له ځواک ( )ISAFاو د آیساف له ګډې
قوماندانی ( )IJCڅخه د ناټو تر صالحیت الندې یوې سازماني قوماندانی ته د سپارلو
له کبله اغیزمنې شوي

د کاري امر  W58RGZ-09D-0130-0102پر اساس د Mi-17
د پیلوټ ځای بدلونونه
(د پروژې شمیره ،D2013-D000AS-0097.000 .د  2013د فبروری په  8پیل شوې)

د امریکا دفاع وزارت د عمومي مفتش دفتر د  Mi-17د بیارغونې او د پیلوټ ځای بدلونونه
(د پروژې شمیره  .)D2012-D000AS-0075.000پدې راتلونکې پلټنه کې به د امریکا دفاع
وزارت د عمومي مفتش دفتر دا وګوري چې آیا د امریکا دفاع وزارت چارواکو د امریکا دفاع
وزارت په ملکیت د  Mi-17د بدلیدونکي الوتکې د بدلون لپاره د فیدرال او امریکا دفاع
وزارت د مقرراتو او پالیسو پر اساس په مناسبه توګه د اوږد مهاله رسولو ،او اوږد مهاله اندازو
قرارداد  ،W58RGZ-09-D-0130کاري امر  ،0102اداره کړی .د تیرې پروژې پر اساس ،د
امریکا دفاع وزارت د عمومي مفتش دفتر د پاکستان په ملکیت د  Mi-17بدلیدونکي الوتکې
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د بیارغونې خدمتونو او سامانونو د تدارکاتو ارزونه ترسره کړه ،چې د تعدیل شوي کاري
ځواک  0102پر اساس وړاندې شوی و.
د منځني ختیځ د سیمو عملیاتونو لپاره د امریکا بهرنیو
چارو وزارت د عمومي مفتش دفتر
پدې ربع کې د امریکا بهرنیو چارو وزارت د عمومي مفتش دفتر د افغانستان بیارغونې په اړه
پنځه روانې پروژې لري.
د امریکا بهرنیو چارو وزارت د مرستو افسر د استازو
د انتخابولو ،ګمارلو ،روزنې او نظارت مسولیتونو پلټنه
(د پروژې شمیره ،14AUD034 .د  2014د فبروری په  11پيل شوې)

موخه :ترڅو دا وکتل شي چې تر کومې کچې د وزارت د مرستې افسر استازي ()GORs
انتخاب شوي ،ګمارل شوي ،او روزل شوي ترڅو په بریالیتوب سره د مرستو ټاکل شوي اداري
کارونه او د نظارت مسولیتونه ترسره کړي.

د کابل سفارت د امنیتي ځواک د نړیوال خوندیتوب خدمتونو
دیپلوماتيک امنیتي بیورو قرارداد کاري امر  10پلټنه
(د پروژې شمیره ،14AUD018 .د  2014د جنوری په  27پیل شوې)

موخه :ترڅو دا وکتل شي چې آیا د امریکا بهرنیو چارو وزارت د کابل سفارت د امنیتي ځواک
لپاره د نړیوال خوندیتوب خدمتونو ( )WPSد کاري امر اداره او نظارت بریالی و.

په افغانستان کې د قراردادونو لپاره د قرارداد د تړلو
پروسې پلټنه
(د پروژې شمیره ،14AUD014 .د  2014د جنوری په  17پیل شوې)

موخه :ترڅو دا وکتل شي چې آیا د امریکا بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د کورنیو
او سیمه ایزو قراردادونو د تړلو په وخت کې ،تایید شوي طرزالعملونه تعقیبوي.

له افغانستان سره د مخدره توکو پر وړاندې د نړیوال مخدره
توکو او قانون پلې کولو چارو بیورو د مرستې پلټنه
(د پروژې شمیره ،13AUD082 .د  2013د جون په  20پیل شوې)

د دې پلټنې موخه دا ده ترڅو په افغانستان کې د نړیوال مخدره توکو او قانون پلې کولو
بیورو ( )INLد مخدره توکو پر وړاندې د پروګرام د مدیریت او نظارت ارزونه وکړي ،او
دا ارزونه ترسره کړي چې آیا  INLخپلو دوامدارو موخو ته رسیدلې او دا چې آیا  INLد
افغانستان د مخدره توکو پر وړاندې د پروګرام د مستقیمې مرستې د مدیریت لپاره له مناسبو
کورني کنترولونو څخه کار اخیستی دی.
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په بیت المقدس او افغانستان کې د متحرک او ځايي
امنیت خدمتونو لپاره د نړیوال خوندیتوب خدمتونو ()WPS
دیپلوماتيک امنیت بیورو قرارداد کاري امر  ،9 ،2او 11
(د پروژې شمیره ،13AUD52 .د  2013د فبروری په  15پیل شو)

د پلټنې ټولیزه موخه دا ده ترڅو دا وګوري چې آیا د  WPSد قرارداد کاري امرونه  ،9 ،2او
 11په اړوند د وزارت اداره او نظارت بریالي و .په ځانګړې توګه ،د پلټنې ټیم به دا وګوري
چې آیا قراردادي خپل فعالیتونه د قرارداد له مقرراتو او شرطونو سره سم ترسره کوي ،د
قراردادي له کارونو څخه نظارت کیږي ،او د بیل بیاکتنې او تایید طرزالعملونه شتون لري ترڅو
د لګښتونو سموالی او بشپړوالی یقیني شي.
د امریکا حکومت د حساب ورکولو دفتر
پدې ربع کې د امریکا حکومت د حساب ورکول دفتر د افغانستان بیارغونې پورې اړوند 11
روانې پروژې لري.
په بهر کې د کمزورو نښو خوندي کول
(د پروژې شمیره ،321031 .د  2014د جوالی په  24پیل شوې)

د بهر په دیپلوماتیکي تاسیساتو کې د امریکا ګمارل شوي کارکوونکي اوس هم د خپل خوندیتوب
او امنیت له ګواښ سره ،پشمول د پدې ورستي کلونو کې د لوړ خطر په موقعیتونو کې د ډیرو
بریدونو له خطر سره مخامخ دي .په ځانګړې توګه ،هغه استوګن ځایونه ،د تفریح ځایونه او
ښوونځي چې ددغو کارکوونکو او د هغوی د کورنیو لخوا ورڅخه کار اخیستل کیږي کیدای شي
د “کمزورې نښې” ښه بیلګه وي )1( .د امریکا بهرنیو چارو وزارت په بهر کې د ماموریت رییس
د صالحیت پر اساس د استوګن ځایونو او نور کمزورو نښو لپاره ګواښونه او خطرونه څرنګه اداره
کوي؟ ( )2تر کومې کچې د امریکا بهرنیو چارو وزارت د استوګن ځایونو او نور کمزور نښو لپاره
د امنیت ستندردونه د دغو تاسیساتو پر وړاندې د ګواښونو او خطرونو لپاره د حل الرې لري.
( )3تر کومې کچې د استوګن ځایونو او کمزورو نښو لپاره د امریکا بهرنیو چارو وزارت پالیسی
او طرزالعملونه د امنیت کمزوری لپاره ،که شتون ولري ،د حل الرې لري.

د اردو او بحري ځواکونو د ټولو تجهیزاتو د لګښتونو او اړتیاوو
بیرته ټاکل شوی مسولیت
(د پروژې شمیره ،351951 .د  2014د جون په  17پیل شوې)

لکه څرنګه چې له افغانستان څخه تجهیزات بیرته راوړل کیږي ،د امریکا اردو او بحري ځواکونو
قول اردو د څوکلونو او څو میلیاردونو امریکايي ډالرو له هڅو سره مخامخ دي ترڅو دغه
تجهیزات بیرته د محاربې چمتو هغه حالت ته راوړي ،چې د “بیرته جوړولو” په نوم یادیږي.
د کانګرس د دفاع کمیټې پدې اړه اندیښنه لري چې د بیرته جوړولو مسولیت به څومره لګښت
ولري ،او د حکومت د حساب ورکولو له دفتر څخه یې غوښتنه کړې ترڅو پدې اړه تحقیق
وکړي او راپور ورکړي .موخې )1( :اردو او د بحري ځواکونو قول اردو د بیرته جوړولو د اټکل
په مسولیتونو کې تر کومې د بیرته جوړولو له دوامداره تعریف څخه کار اخلي )2( .د اردو او د
بحري ځواکونو د بیرته جوړولو د اټکلونو په مسولیت کې د لګښتونو شامل ډولونه )3( .د اردو او
بحري ځواکونو د ټولو اټکلونو د جوړولو یو تحلیل ،ترڅو پدغو کې د پالن شوي سرچنیې مرستې
شاملې شي )4( .کومه بله مسله چې د حکومت حساب ورکولو دفتر یې مناسبه ګڼي.
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د هغو سیستمونو تعقیبول چې په بهر کې د بیړنیو
عملیاتونو قراردادونو لپاره ورڅخه کار اخیستل کیږي
(د پروژې شمیره ،351917 .د  2014د اپریل په  11پیل شوې)

په  2013مالي کال کې ،کانګرس د امریکا دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو او  USAIDته
ماموریت ورکړی ترڅو د راتلونکو بیړنیو عملیاتونو لپاره چې له امریکا څخه بهر د محاربې
عملیاتونه وي د مالتړ قرارداد د معلوماتو ټولولو په اړه الرښوونه خپره کړي .مهمې پوښتنې:
( )1له کوم سیستم څخه ،که شتون ولري ،ادارې کار اخلي ترڅو هغه قراردادیان او سرچینې
اداره کړي چې د هر سیستم دوام لپاره ورته اړتیا ده؛ ( )2تر کومې کچې سیستمونو یو بل
سره د کار وړ دي ،د مطابقت وړ د معلوماتو له ستندرد څخه کار اخلي ،او قانوني اړتیاوي
پوره کوي؛ ( )3تر کومې کچې آیا سیستمونه په بیړني ځایونو کې کارکوونکو ته اړین معلومات
برابروي ترڅو قراردادیان اداره کړي؛ ( )4کوم ګامونه ،که وي ،ادارې اخلي ترڅو دا وګوري چې
دغه سیستمونه د قراردادیانو د ادارې لپاره د هغوی وړتیا ډیروي؟

د امریکا قراردادي غوره توب
(د پروژې شمیره ،100012 .د  2014د مارچ په  10پیل شوې)

په  2014مالي کال کې ،کانګرس د حکومت حساب ورکولو دفتر ته الرښوونه کړې ترڅو
په بهر کې د امریکا د مرکزي قوماندانی د مسولیت په ساحه کې د اردو ساختماني پروژو
لپاره د امریکايي قراردادیانو د اوسني قانوني غوره توب د پراختیا د احتمالي ګټو او ستونزو
ارزونه وکړي .مهمې پوښتنې )1( :د امریکا دفاع وزارت د امریکايي قراردادیانو لپاره د اردو
ساختماني پروژو په هغو ځایونو کې چیرته چې دې وزارت دغسي غوره توب تطبیق کړی،
له کومو ستونزو سره مخامخ شوی یا بریالی شوی؟ ( )2د اردو په ساختماني پروګرامونو کې
د امریکايي قراردادیانو د غوره توب لپاره ،د امریکا مرکزي قوماندانی د مسولیت د ساحې په
هیوادونو کې د جغرافیايي ساحې پراخولو احتمالي ګټې کومې دي؟ ( )3د اردو په ساختماني
پروګرامونو کې د امریکايي قراردادیانو د غوره توب لپاره ،د امریکا مرکزي قوماندانی د
مسولیت د ساحې په هیوادونو کې د جغرافیايي ساحې پراخولو احتمالي ستونزې کومې دي؟
د سیمه ایزو ګمارل شوي کارکوونکو پر وړاندې
ګواښونو کمول
(د پروژې شمیره ،100003 .د  2014د فبروری  4مه پیل شوې)

د امریکا ادارو له  44,000څخه ډیر سیمه ایز ګمارل شوي کارکوونکي ( )LESد بهرني خدمت
وګړي او د امریکا وګړي ،د ټولې نړی په کچه په څه د باندې  270پوستونو کې ګمارلي دي.
پدې پوستونو کې  LESد امریکا د شتون مهمه برخه ده ،چې ډیری وختونه یو لړ پروګرامي،
امنیتي ،د نظارت ،ساتنې او نورې دندې سرته رسوي .مګر ،له امریکا سره د هغوی تړاو له
کبله ،کیدای شي  LESد ځورونې ،ګواښ او مرګ ګواښونو سره مخامخ شي LES .ته ګواښونه
په ځانګړي توګه په هغو هیوادونو کې لکه افغانستان ،عراق ،پاکستان ،او یمن کې ډیر دي
چيرته چې تروریستي شبکې او تاوتریخوالي افراطي ډلې فعال شتون لري .دا ډول ګواښونه
کیدای شي د امریکا لخوا د ګمارنې او ساتنې هڅې له خنډ سره مخامخ کړي .د حکومت
حساب ورکولو له دفتر څخه غوښتنه شوې ترڅو د هغو  LESلپاره چې د لوړ خطر په
پوستونو کې کار کوي د ګواښونو کمولو لپاره د امریکا حکومت د هڅو نظارت او معلوماتو
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شریکولو بیا کتنه وکړي .مهمې پوښتنې )1( :د هغو ګواښونو ډول او کچه څه ده چې LES
د تروریسي شبکو او نورو افراطي ډلو لخوا ،پشمول د ګواښونو او بریدونو شمیره ورسره
مخامخ دي؟ ( )2تر کومې کچې د امریکا ادارو هغه میکانیزمونه تاسیس کړي ترڅو د  LESپر
وړاندې په اغیزمنه او پر وخت باندې د ګواښونو په اړه معلومات ټول کړي او توزیع کړي؟
( )3کوم ګامونه ،که وي ،د امریکا ادارو اخیستي ترڅو د لوړ خطر په پوستونو کې د  LESپر
وړاندې ګواښ کم کړي او د دغو ګواښونو پروړاندې د کمولو لپاره کوم خنډونه شتون لري؟
( )4د لوړ خطر په پوستونو کې دغو ګواښونو او بریدونو څرنګه د  LESپه استخدامولو او
ساتلو اغیز کړی دی؟
په افغانستان کې د امریکا ملکي شتون.
(د پروژې شمیره ،320997 .د  2013د اکتوبر په  22پیل شوې)

په افغانستان کې د امریکا ملکي ادارې د  2014په پای کې په افغانستان کې له ډیرې زیات
نظامي شتون څخه د ملکي شتون لپار چې مشري به یې د امریکا بهرنیو چارو وزارت لخوا
کیږي د سپارلو پالن کولو په حال کې دي .د حکومت حساب ورکولو دفتر به دغه ارزونې
وکړي )1( :د سپارلو لپار ملکي ادارې څرنګه پالن جوړوي ،پشمول د له سپارلو وروسته
پروګرامونه او کارکوونکي ،امنیت ،او د هغوی مالتړ لپاره لوژستیکي اړتیاوي؛ ( )2له سپارلو
وروسته په افغانستان کې د ملکیانو شتون اټکل شوي لګښتونه؛ او ( )3هغه عوامل چي کیدای
شي پدغو پالن کولو او اړوندو اټکلونو لګښت باندې اغیز وکړي.

په کابل کې د امریکا سفارت ساختماني هڅې
(د پروژې شمیره ،320990 .د  2013د جوالی په  24پیل شوې)

له  2009څخه د امریکا بهرنیو چارو وزارت د نږدې  700ملیونو امریکايي ډالرو په ارزښت دوه
قراردادونه وړاندي کړي ترڅو په افغانستان کې د امریکا د کابل په سفارت کې اضافي استوګن
ځایونه او د دفتر تاسیسات جوړ کړي .د امریکا بهرنیو چارو وزارت اوس لومړی قرارداد پای
ته رسولی او د دویم قرارداد اندازه ،ارزښت او مهال ویش یې غزولې .مهمې پوښتنې )1( :له
 2009څخه د امریکا د کابل د نوي سفارت په تاسیساتو کې د امریکا بهرنیو چارو وزارت کوم
پرمختګونه کړې دي ،کوم عوامل د کومې اندازې ،لګښت ،او محال ویش په بدلونونو کې برخه
لري؟ ( )2تر کومې کچې اوسنی پراختیا له اټکل شوي اړتیا سره برابره ده؟
په بهر کې له بهرنیو قراردادي کارکوونکو څخه کار اخیستل
(د پروژې شمیره ،320985 .د  2014د جون په  26پیل شوې)

امریکا پر قراردادیانو تکیه کوي ترڅو په بهر کې بیالبیال خدمات برابر کړي .سره لدې چې
د امریکا حکومت ټولو قراردادونو لپاره له قاچاق شوي کارکوونکو څخه کار اخیستل منع
دي ،اوس هم د هغو بهرنیو کارکوونکو د خوندیتوب په اړه اندیښنې شته چې د امریکايي
قراردادیانو لخوا استخدام شوي ،ځکه چې په ځینو کوربه هیوادونو کې شته طریقې د
امریکا له ستندردونو سره توپير لري .مهمې پوښتنې )1( :له امریکا څخه بهر د کارونو لپاره
د بهرني کارکوونکو د استخدامولو لپاره د امریکا حکومت د قراردادیانو طریقې کومې دي؟
( )2له امریکا څخه بهر د امریکا حکومت قراردادیانو لخوا استخدام شوي کارکوونکو د
خوندیتوب لپاره د امریکا ادارې کومې حقوقي او نورې ادارې پیژني؟ ( )3تر کومې کچې
آیا د فیدرال ادارې د دغو صالحیتونو لپاره نظارت او پلې کول برابروي؟
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د امریکا بهرنیو چارو وزارت د مرستو او د همکاری
موافقو مدیریت
(د پروژې شمیره ،320978 .د  2013د مې په  29پیل شوې)

مرستې او د همکاری موافقې هغه مهمې وسیلې دي چې د امریکا بهرنیو چارو وزارت
یې د بهرنی پالیسی د پرمختګ لپاره ورڅخه کار اخلي .په  2012مالي کال کې ،د امریکا
بهرنیو چارو وزارت په ټوله نړی کې نږدې  1.6میلیارده امریکايي ډالر مرستې او د همکاری
موافقې غیر حکومتي سازمانونو او نورو تطبیق کوونکو ملګرو ته وړاندي کړي .مهمې
پوښتنې )1( :د امریکا بهرنیو چارو وزارت کومې پالیسی او طرزالعملونه لري ترڅو د
وړاندي شوي مرستو او د همکاری موافقو مدیریت او نظارت وکړي؛ او ( )2تر کومې کچې
د امریکا بهرنیو چارو وزارت کورني کنترولونه مناسب ډاډ برابروي چې په غوره شوي
هیوادونو کې لدغو مرستو څخه د موخو لپاره کار اخیستل کیږي؟

د افغان عامه خوندیتوب ځواک ته د امریکا دفاع وزارت
سپارلو لګښتونه
(د پروژې شمیره ،351819 .د  2013د مې په  9پیل شوې)

افغان عامه خوندیتوب ځواک ( )APPFد  2012په مارچ کې د امنیتي مسولیتون ,په غاړه
اخیستل پیل کړل .پخوا خصوصي امنیتي قرارداد کوونکو ( )PSCsد اردو پایګاو د امنیت
مسولیت درلود ،او د  2013تر مارچ پورې باید په  APPFیا د اردو په کارکوونکو بدل شوي
وای .مهمې پوښتنې :آیا ترکومې کچې )1( :د امریکا دفاع وزارت له خصوصي امنیتي قرارداد
کوونکو څخه  APPFته سپارل تطبیق کړي؛ ( APPF )2ته د سپارلو په اړوند د امریکا دفاع
وزارت د لګښت اټکلونه جوړ کړي؛ او کوم ګامونه یې اخیستې ترڅو دغه لګښتونه کم کړي
( APPF )3ته د سپارلو له پایلې څخه د امریکا دفاع وزارت د امریکا کارکوونکو پر وړاندې
د اوسني او احتمالي امنیتي خطرونو او لوژستیک ارزونه کړې او د خطرونو کمولو لپاره یې
ګامونه اخیستې؟

د امریکا دفاع وزارت د کانتینرونو مدیریت
(د پروژې شمیره ،351805 .د  2013د مارچ په  1پیل شوې)

د ترانسپورت کانتینرونو مدیریت د امریکا دفاع وزارت پر وړاندې د اوږد مهال یوه ننګونه
ده .د حکومت د حساب ورکولو دفتر اټکل کوي چې د امریکا دفاع وزارت له  2003څخه
تر  2013پورې له  1میلیاردو امریکايي ډالرو څخه زیات د ساتنې فیسونه تادیه کړي ،دا
هغه فیسونه دي چې په عراق او افغانستان کې د عملیاتونو په وخت کې له سوداګریزو
ترانسپورتي شرکتونو سره تر قرارداد شوي مهال ویش وروسته کانتینر ساتل کیږي .مهمې
پوښتنې )1( :تر کومې کچې د افغانستان په ساحه کې د ترانسپورت کانتینرونو په اړوند
د امریکا دفاع وزارت د سمون ګامونه اخیستې ترڅو د کانتینرونو د مدیریت ننګونو لپاره
د حل الر پیدا کړي؟ ( )2تر کومې کچې د امریکا دفاع وزارت د ساتنې فیسونو د زیاتیدو
په اړه د سمون ګامونو ارزونه ترسره کړې ده؟

د امریکا اردو د پلټنې اداره
پدې ربع کې ،د امریکا اردو د پلټنې اداره د بیارغونې نوښتونو په اړه کومه روانه پلټنه نلري.
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I

د افغانستان بيارغونه

د نورو ادارو نظارت

د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې د عمومي
مفتش دفتر
پدې ربع کې ،د  USAIDد عمومي مفتش دفتر د بیارغونې نوښتونو په اړه دوې روانې
پلټنې لري.
له حکومت څخه حکومت ته په افغانستان کې د USAID
د مالي مدیریت کنترولونو ارزونه
(د پروژې شمیره ،FF100414 .د  2014د مارچ په  10پیل شوې)

د ارزونې موخه:
• آیا په افغانستان کې د  USAIDله حکومت څخه حکومت ته د مرستې په اړوند
د مالي مدیریت کنترولونه په اغیزمنه توګه ډیزان شوي او کار کوي؟

په افغانستان کې د  USAIDلپاره د  CERPبرابره شوې
مرستې په اړه د امریکا دفاع وزارت د پلټنې کتنه
(د پروژې شمیره ،FF101712 .د  2011د اکتوبر په  25پیل شوې)

موخه:
• ترڅو دا وکتل شي چې آیا په افغانستان کې  USAIDته د امریکا دفاع وزارت لخوا د
 CERPبرابره شوې مرستې څخه د ټاکل شوي موخو لپاره کار اخیستل شوی ،او له وضع
شوي قوانینو او مقرراتو څخه اطاعت کوي.

د امریکا متحده ایاالتو کانګریس ته راپور

I

د میاشت 2014 ،30
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د سیګار رسمي ټاپه

د سيګار رسمي ټاپه د متحده اياالتو او افغانستان تر
منځ د همغږۍ د هڅو
استازيتوب کوي څو د بيا رغونې د فعالیتونو لپاره
حساب ورکونه او نظارت برابر کړي .د ټاپې په منځ کې
د پورتنۍ
د سیګار رسمي ټاپه
کې
انګليسي
په
او،
دی
کې
دري
په
عبارت
غاړې
د سيګار رسمي ټاپه د متحده اياالتو او افغانستان تر منځ د همغږۍ د هڅو استازيتوب کوي څو د بيا
منځ
ټاپې په
لري .د
مانا
“سيګار”
ژباړل شوی ،چې
برابر کړي .د ټاپې د مرکز په پورتنۍ برخه کې عبارت په
نظارت
ورکونه او
حساب
لپاره
رغونې دد فعالیتونو
رغونی او د
کې دی
عبارت په
غاړېاوسره
کې د کتنۍ
لپاره ځانګړی عمومي پلټونکی (سیګار) دی .د مهر د مرکز
پښتود بیا
افغانستان
معنی یی د
دری دی
لري.
انګليسي ژباړې له مخې همداپهمانا
اړخ کې چې کومه اصطالح ده هغه په پښتو ژبه ده او ورته معنې لري.
الندنۍ
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ضمیمې

ضمیمه الف
قانوني غوښتنو ته د راپور متقابل مراجعه
دا ضمیمه د دې راپور مخونه د سیګار الندې وړکوونکي قانون اړتیاو پورې تړلي او درې
میاشتني راپور ورکوونې ته متقابل رجعت دی ،د ملي دفاع واکمنۍ قانون د  2008مالي کال
لپاره( § 1229 ،Pub L. 110-181 ،جدول .)A.1
جدول A.1

د  § 1229 ،P.L. 110-181په اساس د سيګار درې مياشتنۍ راپور ورکولو شرايطو ته متقابل مراجعه
د عامه قانون برخه

د سيګار توانمنوونکې ژبه

د سيګار عمل

د راپور برخه

برخه )1229(a)(3

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

روان؛ درې میاشتنی راپورونه

بشپړ راپور

برخه )1229(e)(1

عمومي پلټونکى بايد نیغ په نیغه د بهرنيو چارو وزیر او د دفاع وزیر
ته راپور ورکړي او د هغوى تر

عمومي څارنې الندې وي

بشپړ راپور

برخه )1229(f)(1

د افغانستان د بیارغونې څارنه –
دا به د عمومي پلټونکي وظيفه وي چې د هغو پیسو چې اختصاص
شوي او يا په بله معنی په ا فغانستان کې د بيا رغونې لپاره په الس
ورکړل شوي ،او د هغو پروګرامونو ،عملياتو او قراردادونه هم چې د
دې بسپنو په کارولو سره ترسره شوي ،د چلند ،سمبالولو او لګښتونو
څارنه وکړي او د کنترول او تفتیش او تحقيقاتو انسجام يې وکړي،
د ( )Aڅخه تر ( )Gالندې فرعي برخو په شمول

د تخصيص شوې/
موجود فنډونو بیاکتنه

بشپړ راپور

مقصد

نظارت کول

مسوولیتونه

د هغو پروګرامونو ،عملياتو ،قراردادونو
بیاکتنه چې اختصاص شوې/
موجود فنډونه کاروي

برخه )1229(f)(1)(A

د داسې بوديجو د مسووليت او لګښت د حساب کتاب نظارت

د اختصاص شويوموجود بوديجو
د مسووليتونو او لګښتونو کتنه

د سیګار نظارت
بودیجې

برخه )1229(f)(1)(B

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

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

د سیګار نظارت

برخه )1229(f)(1)(C

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

د هغو قراردادونو کتنه چې اختصاص
شوې او موجودې بوديجې کاروي

یادونه 1

برخه )1229(f)(1)(D

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

د اختصاص شويوموجود بوديجو د
داخلي او خارجي لیږد کتنه

ضمیمه ب

برخه )1229(f)(1)(E

د داسې بسپنو د کارولو ثبتونو (ریکارډ) سمبالتيا د دې لپاره چې
په راتلونکي کې د داسې بسپنې[/و] پلټنې او تحقیقات اسان کړي

د پلټنې تاريخچې سمبالول

د سیګار نظارت
ضمیمه ج
ضمیمه د

برخه )1229(f)(1)(F

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

نظارت او بیاکتنه څرنګه چې
تشريح شوي

پلټنې
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د افغانستان بيارغونه

ضمیمې

جدول ( A.1دوام لري)

د  § 1229 ،P.L. 110-181په اساس د سيګار درې مياشتنۍ راپور ورکولو شرايطو ته متقابل مراجعه
د عامه قانون برخه

د سيګار توانمنوونکې ژبه

د سيګار عمل

د راپور برخه

برخه )1229(f)(1)(G

د ډیرو تادیو تحقیق لکه د دوه ځل تادیو یا دوه ځل بیل او کوم احتمالي
غیراخالقي یا غیرقانوني اعمالو د فدرالي کارمندانو ،قراردادیانو یا اړوند
نهادونو په واسطه ،او د دا ډول راپورونو راجع کول لکه څنګه چې اړین
وي ،د عدلیې وزارت ته ترڅو د اضافي تحقیقاتو ،تعقیب او فنډونو بیرته
السته راوړنې یا جبران څخه اطمینان السته راشي

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

تحقیقات

برخه )1229(f)(2

د نظارت پورې اړوند نورې دندې –
عمومي پلټونکى بايد داسې سيسټمونه ،کړنالرې ،او کنټرولونه جوړ،
سمبال او تر نظارت الندې وساتي چې عمومي پلټونکى يې
د ( )1پاراګراف الندې د وظيفو د ترسره کولو لپاره مناسب ګڼي

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

بشپړ راپور

برخه )1229(f)(3

د عمومي پلټونکي د  1978کال د اليحې په اساس د عمومي
پلټونکې دندې –
سربیره پر دې. . .،عمومي پلټونکى بايد د عمومي پلټونکي د 1978
قانون الندې د عمومي پلټونکيو وظيفې او مسووليتونه هم ولري.

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

بشپړ راپور

برخه )1229(f)(4

د هڅو همغږى کول –
عمومي پلټونکى بايد خپل کارونه د الندې کسانو سره همغږى او
د دوى همکاري ترالسه کړي( :الف) د دفاع وزارت عمومي پلټونکى،
(ب) د بهرنيو چارو وزارت عمومي پلټونکى ،او (ج) د نړيوالې پرمختيا
لپاره د متحده اياالتو د ادارې عمومي پلټونکى.

د  DoS ،DoDاو USAID
عمومي پلټونکو سره همغږي

د نورو ادارو نظارت

برخه )1229(h)(5)(A

د فدرالي ادارو څخه د مرستې غوښتنه کول –
که چيرته عمومي پلټونکى د فيدرالي حکومت د هر وزارت ،ادارې،
يا موسسې څخه د مرستې او معلوماتو غوښتنه وکړي ،نو د اړوندې
ادارې مشر په هغه صورت کې چې د عمومي پلټونکې غوښتنه
د حاکمو قوانينو په خالف نه وي ،مسوليت لري چې ياده مرسته
يا معلومات ورته چمتو کړي.

د غوښتل شوي مالتړ تمه

بشپړ راپور

برخه )1229(h)(5)(B

د مسترد شوو مرستو په اړه راپور ورکول –
هرکله چې د عمومي پلټونکي په واسطه معلومات یا مرسته وغوښتل
شي ،د عمومي پلټونکي قضاوت سره سم دي ،که په نامناسب ډول
رد یا چمتو نه کړی شي ،نو عمومي پلټونکی باید پیښې د بهرنیو چارو
وزیر یا دفاع وزیر ته راپور کړي ،څنګه چې مناسب وي ،او پرته د ځنډ
څخه اړوند د کانګریس کمیټې ته

راپور نه دی ورکړل شوی

موجود نه دی

مرکزي مالتړ او نورې سرچينې

راپورونه
برخه )1229(i)(1

درې میاشتنې راپورونه –
د هر مالي کال د دریو میاشتو د پاى ته رسيدو څخه تر  30ورځو
پورې ،عمومي پلټونکى بايد د کانګرس اړوندو کمیټو ته يو راپور
وړاندې کړي چې د دغې دورې ،او تر کومه حده چې امکان لري
د مخکينۍ ورته راپور د وخت څخه د دې رپوټ تر مودې پورې په دې
مهال کې د عمومي پلټونکي او د هغه د فعاليتونو د هغو پروګرامونو
او عملياتو الندې چې بوديجه او پیسې د افغانستان د بيا رغونې
لپاره ورکړل شوې وي يوه خالصه وړاندې کړي .په افغانستان کې
د بیارغونې په اړه د ټولو منل شوو ،لګول شوو او عایداتو په ګډون
باید د اړوندې مودې په اړه په هر راپور کې ذکر شوي وي ،او باید
د الندي ټکو درلودنکي وي -

د امریکا متحده ایاالتو کانګریس ته راپور

I

د میاشت 2014 ،30

راپور  -د هر کال د درې مياشتو
د پای ته رسيدو څخه  30ورځې
وروسته
د عمومي پلټونکي د فعاليتونو
خالصه وړاندې کوي
او د ژمنه شوي مرستو،
لګښتونو او عايداتو په اړه
تفصيلي معلومات ورکوي.
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ضمیمه ب

ضمیمې

جدول ( A.1دوام لري)

د  § 1229 ،P.L. 110-181په اساس د سيګار درې مياشتنۍ راپور ورکولو شرايطو ته متقابل مراجعه
د عامه قانون برخه

د سيګار توانمنوونکې ژبه

د راپور برخه

د سيګار عمل

برخه )1229(i)(1)(A

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

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

ضمیمه ب

برخه )1229(i)(1)(B

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

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

بودیجې

برخه )1229(i)(1)(C

هغه عايدات چې د متحده اياالتو حکومت د کومې ادارې يا وزارت
يو پروګرام ته د فنډ برابرولو په موخه د بهرنيو ملتونو يا نړيوالو موسسو
لخوا چمتو شوي دي ،او د دغو عايداتو ژمنې يا مصارف

د مرستندويه ادارو د بوديجو
عايدات ،مسووليتونه ،او لګښتونه

فنډ ورکول

برخه )1229(i)(1)(D

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

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

بودیجې

برخه )1229(i)(1)(E

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

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

بودیجې
ضمیمه ب

برخه )1229(i)(1)(F

د هر هغه قرارداد ،بالعوضه مرستې ،تړون يا د بسپنې د بل کوم
ميکانیزم په صورت کې چې په ( *)2پاراګراف کې يې يادونه شوې –
( )iد قرارداد يا د فنډ کوم بل ميکانیزم رقم؛
( )iiد قرارداد يا د بسپنې د بل کوم ميکانزم د طرحې لنډ بحث؛
( )iiiپه دې اړه يو بحث چې څرنګه د متحده اياالتو د حکومت هغه
وزارت يا اداره چې په دې قرارداد ،بالعوضه مرستې ،تړون ،يا د
بسپنې په بل ميکانیزم کې کار کوي د مهمو کانديدانو وړانديزونو
پیژندل يا غوښتل چې دغه قرارداد ،بالعوضه مرسته ،تړون ،يا د
بسپنې بل کوم ميکانیزم ترسره کړي ،د نورو مهمو ادارو يا اشخاصو
د يو ليست سره چې د دې وړانديز ورته شوى يا غوښتل شوى و؛ او
( )ivد توجيه او منظورۍ هغه اسناد په کومو چې د دې پروسو د
پرېکړې بنسټ و له هغو پروسو پرته چې بشپړه او پرانستې مقابله
وړاندې کوي

د قرارداد جزييات تشريح کړﺉ

یادونه 1

برخه )1229(i)(3

د عامه خلکو السرسي –
عمومي پلټونکى بايد په يوه عامه ترالسه کیدونکې انټرنیټي ويبپاڼه
کې د دې ضمني برخې د ( )1پاراګراف الندې هر راپور په انګليسي
او نورو هغو ژبو کې خپور کړي چې عمومي پلټونکى پوهیږي چې
په افغانستان کې په پراخه پیمانه ويل کیږي او خلک پرې پوهیږي

لکه څنګه چې الرښود شوی په
 www.sigar.milکې د راپور خپرول

بشپړ راپور

برخه )1229(i)(4

بڼه –
د دي فرعي برخې الندې غوښتل شوی هر راپور باید په ښکاره
بڼه وړاندې شي ،خو کیدای شي محرمي ضمیمې ولري،
که چیرې عمومي پلټونکې هغه ضروري وګني
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یادونه 1

دري او پښتو ژباړې تر کار
الندي دي
د راپور خپرول څرنګه چې يې
الرښوونه شوې

ځانګړى عمومي مفتش

I

بشپړ راپور

د افغانستان بيارغونه

ضمیمې

جدول ( A.1دوام لري)

د  § 1229 ،P.L. 110-181په اساس د سيګار درې مياشتنۍ راپور ورکولو شرايطو ته متقابل مراجعه
د عامه قانون برخه

د سيګار توانمنوونکې ژبه

د سيګار عمل

د راپور برخه

برخه )1229(j)(1

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

د درې میاشتني راپور تسلیمي

بشپړ راپور

یادونه  :1که څه هم په عادي ډول معلومات د سیګار په ویب سایټ کې موجود وي ( ،)www.sigar.milخو هغه معلومات چې سیګار ترالسه کړي دي په نسبتاْ خام شکل کې وي او اوسمهال
د سیګار د راتلونکو ټولو موخو لپاره کتل کیږي ،تحلیل کیږي ،او تنظیم کیږي.
* پوښښ شوي “قراردادونه ،بالعوضه مرستی ،موافقتنامې ،او د تمویل میکانیزمونه” د  P.L. No. 110-181د ) 1229(iبرخې په ( )2پاراګراف کې تعریف شوي ،داسې چې—
“هر لوی قرارداد ،مالي مرسته ،تړون ،یا د بودیجې مکانیزم چې د متحده ایاالتو د دولت د هر ریاست یا ادارې لخوا پکې برخه واخیستل کیږي ،او په هغوی د افغانستان د بیا رغوني لپاره اختصاص
شوي او یا بل ډول ورکړ شوي پیسي شاملي وي ،که له هر ډول دولتي یا شخصي سازمان سره د الندې هر مقصد لپاره وي:
د افغانستان فزیکی زیربنا جوړول یا بیا جوړول.
د افغانستان ټولنیز یا سیاسي بنسټ رامنځته کول یا بیارامنځته کول.
د افغانستان خلکو ته د محصوالتو او خدماتو وړاندې کول”.

د امریکا متحده ایاالتو کانګریس ته راپور

I

د میاشت 2014 ،30
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ضمیمې

ضمیمه ب
 U.S.فنډونه د افغانستان د بیا رغونې لپاره
 B.1جدول د هغو بودیجو لست دی چې د پروګرام لخوا په هر کال کې د افغانستان بیا رغونې لپاره
تخصیص ورکړل شوي ،د  2014کال د جون تر  30پورې .جدول  B.2هغه فنډ لیست کوي چې له
 2002کال راهیسې د تریاکو ضد نوښتونو لپاره مختص شوی.
(په میلیون ډالرو)

جدول B.2

د تاریاکو ضد ،ټولټال مختص شوي
مقدار ،له  2002راهیسې

(ملیونونه ډالر)

جدولB.1
اداره

د متحده ایاالتو د بسپنو سرچینې

ASFF

 1,312ډالر

DOD CN

2,930

ESF

1,415

INCLE

1,764

DEA

201

نړیواله نظامي ښوونه او روزنه ()IMET

ټول

 7,623ډالر

د نشه يي توکو بندېز او د نشه يي توکو پر ضد فعاليتونه (DOD )DOD CN

د جدول  B.2یاددښتونه :شميرې په تقريبي ډول ليکل شوي.
د تاریاکو سره مبارزې فنډونه دواړه امنیت او د حکومتدارۍ او پراختیا
مصارفو کټګوریانې افقي پرې کوي؛ دا فنډونه په جدول  B.1کې
دغه کټګوریانو کې هم راخیستل شوي .ارقام له  2002راهیسې
په افغانستان کې د تاریاکو ضد نوښتونو لپاره مختص شوي
مجموعي مقدار ښیې .په نوښتونو کې له منځه وړل ،مخنیوی
کول ،د افغانستان ځانګړي ماموریت وزر مالتړ ،تاریاکو ضد پورې
اړوند ظرفیت رامنځته کول او بدیل کرهنیز پراختیا هڅې شامل دی.
د  ،ESF ،ASFFاو  INCLEشمیرې له دغه فنډونو څخه د تریاکو ضد
نوښتونو لپاره مختص شوي مجموعي مقدارونه ښیې.
د جدول  B.2سرچینې :د سیګار د تاریاکو ضد تمویل څیړنه د سیګار
معلوماتو غوښتنې ته د بهرنیو چارو وزارت INL ،ځواب7/16/2014 ،؛
د سیګار معلوماتو غوښتنې ته  DODځواب7/3/2014 ،؛ د سیګار
معلوماتو غوښتنې ته  USAIDځواب7/10/2014 ،؛ “ ،DODد 2014
مالي کال د پولو هاخوا احتمالي عملیاتو د افغانستان امنیتي ځواکونو
فنډ ( )ASFFلپاره تصدیق ،5/2013 ”،مخونه .87-86 ،37 ،20 ،12-11
د جدول  B.1یاددښتونه :شميرې په تقريبي ډول ليکل شوي.
د بهرنیو چارو وزارت او  USAIDملکي عملیاتو لپاره حسابونو تازه
معلومات د دې المل شو چې د  2014مالي کال لپاره په تیر ربع
کې راپور ورکړل شوي ارقامو څخه لوړ تخصیصات وي DOD .د FY
 2011 ASFFڅخه  1ملیارد ډالر بیا پروګرام کړل DOD .د FY 2012
 ASFFڅخه  1ملیارد ډالر بیا پروګرام کړل 1 ، P.L. 113-6 .میلیارد
امریکايي ډالر د افغانستان د امنیتي ځواکونو د  2012مالي کال
څخه فسخ كړل DOD .د  2013مالي کال  ASFFڅخه  178میلیونه
ډالر بیا پروګرام کړې دي DOD .د  2011مالي کال  AIFڅخه 101
میلیونه ډالر د  2011مالي کال  ESFته انتقال کړه تر څو داسې یو
زیربنايي پروژې ته بودیجه ورکړي چې د  USAIDلخوا پلي کیږي.
د کانګریس څیړنیز خدمت په واسطه د مخدره توکو پلي کولو ادارې
( )DEAلخوا چمتو شوي د تمویل مقدارونه DEA .په افغانستان کې
د معاشاتو او مخارجو تمویل کولو لپاره د مستقیم تخصیصاتو له
الرې فنډ ترالسه کوي.
د جدول  B.1سرچینې ،DOD :د سیګار معلوماتو غوښتنې
ته ځواب،7/3/2014 ،7/8/2014 ،7/17/2014 ،7/18/2014 ،
 ،10/14/2009 ،10/22/2012او 10/1/2009؛  ،Stateد سیګار
معلوماتو غوښتنې ته ځواب،4/15/2014 ،7/3/2014 ،7/16/2014 ،
 ،10/5/2012 ،6/27/2013او 6/27/2012؛ خزانه ،د سیګار معلوماتو
غوښتنې ته ځواب7/10/2014 ،؛  ،OMBد سیګار معلوماتو
غوښتنې ته ځواب 7/19/2013 ،7/14/2014 ،او 1/4/2013؛
 ،USAIDد سیګار معلوماتو غوښتنې ته ځواب،7/10/2014 ،
 ،1/15/2010 ،10/15/2010او 10/9/2009؛  ،DOJد سیګار
معلوماتو غوښتنې ته ځواب7/7/2009 ،؛  ،USDAد سیګار معلوماتو
غوښتنې ته ځواب4/2009 ،؛  ،CRSد سیګار معلوماتو غوښتنې
ته ځواب1/8/2014 ،؛  ،DFASد سیګار معلوماتو غوښتنې ته ځواب،
7/17/2014؛ 1/17/2014 ،P.L. 113-76؛ 3/26/2013 ،P.L. 113-6؛
12/23/2011 ،P.L. 112-74؛ 4/15/2011 ،P.L. 112-10؛
10/29/2010 ،P.L. 111-212؛ 12/19/2009 ،P.L. 111-118؛
د  2010مالي کال د دفاع توضیحي بیان؛  ،DEAد سیګار ارزونې
ته ځواب.7/22/2014 ،

مالي کال
2002

ټول

امنیت
د افغانستان د امنيتي ځواکونو بوديجه ()ASFF

DOD

57,325.44

0.00

روزنه او تجهیزات (د دفاع وزارت)

DOD

440.00

0.00

بهرني پوځي مالي مرستي ()FMF

State

1,059.14

57.26

State

ټولټال  -امنیت

0.18

14.82
2,930.44

0.00

61,769.85

57.44

حکومتداري او پرمختیا
DOD

3,669.00

0.00

د افغانستان د زیربنا فنډ ()AIF

DOD

1,223.00

0.00

د قوماندان د بیړني غبرګون پروګرام ()CERP
د ثبات او سوداګرۍ عملیاتو لپاره کاري ځواک ()TFBSO

DOD

809.53

0.00

د اقتصادي مالتړ بوديجه ()ESF

USAID

17,533.05

117.72

پرمختیایي مالتړ ()DA

USAID

885.55

18.30

د افغانستان د ازادۍ د مالتړ قانون ()AFSA

DOD

550.00

0.00

د ماشوم بقا او روغتيا ()CSH + GHAI

USAID

554.57

7.52

د توليداتو د اعتبار اردو ()CCC

USAID

31.65

7.48

د متحده ایاالتو د نړیوالي مرستي اداره (نور)

USAID

54.13

0.00

د هیڅ ډول ګټې اخیستلو پرته ،تروريزم ضد ،ماينونه ليرې کول،
او اړوند ()NADR

State

649.49

44.00

د واليتي بيا رغونې د ټيم مشاوران

USDA

5.70

0.00

د خزانې تخنیکي مرسته

خزانه

4.45

0.90

د مخدره توکو نړیوال کنټرول او د قانون حاکمیت ()INCLE

State

4,414.48

60.00

DOJ

200.97

0.58

30,585.58

256.50

5.00

0.00

د نشه يي توکيو په اړه د تنفيذ اداره ()DEA
ټولټال -حکومتداری او د مخدره موادو ضد ادارې پرمختیا
بشردوستانه
 P.L. 480عنوان I

USDA

 P.L. 480عنوان II

USAID

949.89

159.50

په مصيبت کې مرسته ()IDA

USAID

545.15

197.09

د انتقال نوښتونه ()TI

USAID

37.74

8.07

د کډوالو او مهاجرینو مرسته ()MRA

State

925.22

135.47

داوطلب سوله ساتنه ()PKO

State

69.33

23.93

د کډوالۍ او مهاجرت بیړنۍ مرسته ()ERMA

State

25.20

25.00

خواړه د پرمختګ لپاره

USDA

109.49

0.00

) 416(bد خوړو کومک

USDA

95.18

46.46

خواړه د تعليم لپاره

USDA

50.49

0.00

USDA

22.40

0.00

2,835.09

595.52

نظارت

293.95

0.00

عملیات

8,620.35

155.60

د ايمرسن بوديجه
ټولټال  -بشردوستی
ملکي عملیات

ټولټال  -ملکي عملیات

8,914.30

155.60

ټولټال  -تمویل

104,104.82

1,065.06
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ضمیمې

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
2003

مالي کال
2004

1,908.13

7,406.40

2,750.00

5,606.94

9,166.77

10,619.28

9,200.00

4,946.20

4,726.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

995.00

0.00

150.00

290.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

191.00

414.08

396.80

0.39

0.67

0.95

0.98

1.19

1.66

1.40

1.76

1.56

1.18

1.42

1.50

0.00

71.80

224.54

108.05

290.97

192.81

230.06

392.27

379.83

422.96

296.37

320.79

191.39

636.55

1,907.28

2,017.17

7,698.57

2,944.47

5,838.40

9,560.80

11,000.67

9,624.14

5,243.99

5,049.01

0.00

40.00

136.00

215.00

209.00

488.33

550.67

1,000.00

400.00

400.00

200.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

299.00

400.00

325.00

199.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

14.44

59.26

239.24

241.82

137.83

116.94

223.79

906.97

1,283.00

473.39

1,224.75

1,399.51

2,077.50

3,346.00

2,168.51

1,836.76

1,623.15

852.00

42.54

153.14

169.21

185.08

166.81

149.43

0.40

0.30

0.00

0.35

0.00

0.00

300.00

150.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

49.68

33.40

38.00

41.45

100.77

63.06

58.23

92.30

69.91

0.00

0.25

0.00

1.33

0.00

0.00

0.00

0.00

10.77

4.22

4.22

3.09

0.55

0.00

0.00

0.50

5.00

0.00

0.00

0.00

20.00

2.81

4.90

6.26

9.22

3.93

1.52

34.70

66.90

40.65

35.72

36.72

29.72

59.92

70.74

69.30

65.32

52.60

43.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

0.06

0.95

0.19

0.13

0.75

0.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

220.00

709.28

232.65

251.74

302.17

472.09

589.00

400.00

358.75

593.80

225.00

2.87

3.72

16.77

23.66

20.38

40.59

18.80

19.20

18.70

18.70

17.00

0.00

656.41

1,579.19

2,493.85

1,207.14

2,010.30

2,504.33

3,265.26

5,185.92

3,674.00

3,331.47

2,953.56

1,467.66

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

46.10

49.20

56.60

60.00

60.00

177.00

65.41

58.13

112.55

59.20

46.20

0.00

85.53

11.39

4.23

0.04

0.03

16.90

27.13

29.73

66.39

56.51

22.54

27.65

11.69

11.22

1.60

0.00

0.00

0.00

0.75

0.87

1.10

0.64

0.42

1.37

61.50

63.30

47.10

41.80

53.80

44.25

76.79

80.93

64.65

99.56

76.07

80.00

9.90

20.00

15.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.96

9.08

30.10

23.24

9.47

20.55

12.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

14.14

34.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

9.27

6.12

10.02

25.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

248.08

204.89

165.15

150.16

123.30

281.10

182.37

169.66

244.69

215.91

145.24

109.03

0.00

0.00

0.00

0.00

2.50

14.30

25.20

34.40

37.20

59.00

58.70

62.65

35.30

212.44

136.29

131.90

207.80

434.96

1,060.70

1,761.70

905.10

1,428.36

1,288.90

861.30

35.30

212.44

136.29

131.90

210.30

449.26

1,085.90

1,796.10

942.30

1,487.36

1,347.60

923.95

1,131.18

2,633.07

4,702.57

3,506.37

6,179.16 10,042.47

10,371.92

15,861.65 16,712.47

14,658.87

9,690.39

7,549.64
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ضمیمې

ضمیمه ج
د سیګار لیکل شوي محصوالت
د افغانستان د بیارغونې ځانکړی عمومي پلټونکی پلټنې
د پلټنې خبرتیا لیکونه
د سیګار نوي پلټنې لیکونه چې د  2014جوالی تر  30پورې تکثیر شوي
د خپریدلو نیټه

راپور شمېره

د راپور سرلیک

د سیګار پلټنې خبرتیا
لیک 14-80-AL

د افغان هوایی ځواک  C-130الوتکې

7/2014

د فعالیت بشپړې شوي پلټنې

سیګار د دې راپور ورکوونې په موده کې درې د فعالیت پلټنې بشپړې کړې.
د  2014د جوالی تر  30پورې د سیګار فعالیت بشپړې شوې پلټنې
راپور شمېره

د خپریدلو نیټه

د راپور سرلیک

افغان ګرځنده ضربتي وسایط :قراردادي اړتیاوې پوره کړي ،مګر
د سیګار پلټنه 14-85-AR
اوږدمهال کاروونه او ساتنه یې د اندیښنې په توګه پاتې دي

7/2014

افغان ملي امنيتي ځواکونه :د وسلو حساب ورکوونې ودې لپاره
د سیګار پلټنه 14-84-AR
کړنو ته اړتیا ده

7/2014

د بهرنيو چارو وزارت :د سیګار ټولو پلټنو او تفتیشونو راپور وړاندیزونو
د سیګار پلټنه 14-83-AR
نږدې  %75یې پلي شوي

7/2014

د نويو فعالیتونو پلټنې

سیګار د راپور ورکوونې دې دوره کې یوه د فعالیت پلټنه پیل کړې.
د  2014د جوالی تر  30پورې د سیګار د فعالیت نوي پلټنې
د پیل نیټه

د پلټنې شمیره

د پروژې سرلیک

سیګار 098A

د  DODد افغان سیمه ایز پولیسو پروګرام

7/2014

د فعالیت روانې پلټنې

سیګار د دې راپور ورکوونې دورې په جریان کې  14پلټنې د پرمختګ په حال کې درلودې.
د  2014د جوالی تر  30پورې د سیګار فعالیت روانې پلټنې
د پیل نیټه

د پلټنې شمیره

د پروژې سرلیک

سیګار 097A

د متحده ایاالتو د افغانستان استخراجي صنعت پراختیا لپاره هڅې

2/2014

سیګار 096A

د متحده ایاالتو افغان مهاجرینو او په داخل کې بې ځایه شوي وګړو
سره مرستې لپاره هڅې

2/2014

سیګار 095A

د متحده ایاالتو افغانستان قانون حاکمیت پراختیا لپاره هڅې

2/2014

سیګار 094A

د سیګار دفاع وزارت ته وړاندیزونو دریځ

2/2014

سیګار 092A

 USAIDته د سیګار وړاندیزونو دریځ

2/2014

په راتلونکې پاڼه کې دوام لري
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د سیګار روانې د فعالیت پلټنې د  2014کال د جوالی  30پورې

(ادامه لري)

د پیل نیټه

د پلټنې شمیره

د پروژې سرلیک

سیګار 091A

د متحده ایاالتو د مخدره توکو په وړاندې د مبارزې پولیسو ()CNPA
د والیتي قطعو جوړولو او ځواکمن کولو لپاره د امریکا د حکومت
د هڅو پلټنه

12/2013

سیګار 090A

د افغانستان د ملي اردو د انجنیرانو د لیوا د تجهیزاتو پلټنه

11/2013

سیګار 089A

د افغانستان د هوایی ځواک ودې لپاره د امریکا مالتړ پلټنه

11/2013

سیګار 088A

د متحده ایاالتو د افغانستان د معلوماتو او ټیکنالوجی سکتور د بیارغونې
او خصوصي کولو لپاره د امریکا د حکومت د مرستو د هڅو پلټنه

11/2013

سیګار 087A

د ښځو نوښتونه

8/2013

سیګار 086A

د معارف سیکتور

8/2013

سیګار 082B

د مستقیم مرستې لپاره د ادارې خوندي کونکي

3/2013

سیګار 080A

د متحده ایاالتو د حکومت د بیارغونې انتقالي پالن

3/2013

سیګار 079B

د افغان ملي امنيتي ځواکونو د معلوماتو اعتبار

2/2013

بشپړې شوې مالي پلټنې

سیګار د راپور ورکوونې دې دوره کې درې مالي پلټنې بشپړې کړي.
تر جوالی  2014 ،30پورې د سیګار بشپړې شوي مالي پلټنې
راپور شمېره

د راپور سرلیک

د خپریدلو نیټه

د سیګار مالي پلټنه
14-76-FA

د  USAIDد افغانستان د قانون حاکمیت ثبات – رسمي برخه:
د تیترا ټیک  DPKپه واسطه پیښ شوي لګښت پلټنه

7/2014

د سیګار مالي پلټنه
14-75-FA

د  USAIDد کرهنې استحکام ګړندی کړی پروګرام او د افغانستان د ثبات
نوښت :د شیمونیک انټرنیشنل په واسطه پیښ شوي لګښت پلټنه

7/2014

د سیګار مالي پلټنه
14-74-FA

د  USAIDد افغانستان کوچني – او منځني کچې شرکت پراختیا پروګرام
او د افغانستان د ثبات نوښت پروګرام :د پراختیا الټرناټیوز شرکت په
واسطه پیښ شوي لګښت پلټنه

7/2014

روانې مالي پلټنې

سیګار د دې راپور ورکوونې دورې په جریان کې  40روانې مالي پلټنې درلودې.
تر جوالی  2014 ،30پورې د سیګار روانې مالي پلټنې
د پلټنې شمیره

د پروژې سرلیک

د پیل نیټه

F-065

د افغانستان سرچینې عملیاتو مدیریت ( )ASOMته د تخنیکي مالتړ
چمتو کولو لپاره د نیو سینچري کنسولټینګ لمیټډ سره د  DODقرارداد

4/2014

F-064

د  ANAډیپو مالتړ لپاره د رایتون تخنیکي خدماتو کمپنۍ  LLCسره
د  DODقرارداد

4/2014

F-063

د  DRSتخنیکي خدماتو Inc ،سره د  ANAمخابراتي تجهیزاتو خدمت
نظارت ،سیسټمونو انجینري ،تخنیکي مرستې ،روزنې او ساتنې
لپاره د  DODقرارداد

4/2014

F-062

د  Engilityکارپوریشن سره د  DODقرارداد ( )L-3 MPRIد  MOIاو ANP
خدماتو مالتړ لپاره

4/2014

F-061

د  Dyncorpانټرنیشنل  LLCسره د  DODقرارداد د  ANSFپه مالتړ
د نظارت او روزنې خدماتو لپاره

4/2014

په راتلونکې پاڼه کې دوام لري
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ضمیمې

د سیګار روانې مالي پلټنې د  2014کال د جوالی  30پورې

(ادامه لري)

د پلټنې شمیره

د پروژې سرلیک

د پیل نیټه

F-060

د بهرنیو چارو وزارت د  PAEحکومت خدماتو شرکت سره د قضا
سیکتور مالتړ پروګرام ( )JSSPتخنیکي مالتړ لپاره قرارداد

3/2014

F-059

د ګلوبل رایټس سره د  Stateبالعوضه مرستې د کورنۍ قانون
پیرودونکو لپاره قضا ته د السرسي ډیرولو او د مدني ټولنې/
ځوان وکیالنو ظرفیت پیاوړي کولو لپاره ترڅو په افغانستان کې
بشري حقونه خوندي کړي

3/2014

F-058

د افغان ښځو لپاره ښځو سره د  Stateبالعوضه مرستې
د افغان ښځو حقونو ودې او خونديتوب ته د تخنیکي مالتړ لپاره

3/2014

F-057

د کلیر پیت انټرنیشنل ( )CPIسره د  Stateبالعوضه مرستې د یوکړی
شوي قرباني مرستې او ظرفیت جوړونې پروګرام ته تخنیکي مالتړ لپاره

3/2014

F-056

د بهرنیو چارو وزارت د ماین او نورو ناچاودل شوي توکو پاکولو لپاره
د ماین پاکوونې او افغان بیا احیا ( )OMARلپاره د نهاد سره مرسته

3/2014

F-055

د  USAIDکاري امر د مدیریت سیسټمونه نړیوال شرکت سره د ثبات
نوښت اغیز سنجولو ( )MISTIته د تخنیکي مالتړ لپاره ()MSI

3/2014

F-054

په افغانستان کې د لوړو زده کړو پروژې ( )HEPته د تخنیکي مالتړ
لپاره د ماساچوسیټ پوهنتون سره د  USAIDتعاوني تړون

3/2014

F-053

د  USAIDتعاوني تړون د ټاکنیزو او سیاسي پروسو لپاره کانسرسیو
( )CEPPSسره ترڅو سیمه ایز قومانده-ختیځ او سیمه ایز قومانده-سویل 3/2014
کې د حکومت ځایی نهادونه مالتړ کړي

F-052

د  USAIDقرارداد د  AECOMانټرنیشنل پراختیا  Incسره د ثبات په
کلیدي ساحو کې ( –)SIKAغرب ته د تخنیکي مالتړ لپاره

3/2014

F-051

د  USAIDقرارداد د  AECOMانټرنیشنل پراختیا  Incسره د ثبات په
کلیدي ساحو کې (-)SIKAختیځ ته د تخنیکي مالتړ لپاره

3/2014

F-050

د  USAIDقرارداد د ټیټرا ټیک سره د قانون حاکمیت ثبات-رسمي
برخې تخنیکي مالتړ لپاره

3/2014

F-049

 USAIDد نړيواله سوکالي او پرمختګ  )IRD( Inc.د انجنیري،
کیفیت ډاډ او لوژستیک مالتړ ( )EQUALSلپاره

3/2014

F-048

د طبیعي سرچینو مدیریت پروژې ( )ILG-NRMPله الرې معیشت
او حکومتدارۍ ودې ته د تخنیکي مالتړ لپاره د وایلډالیف کنسرویشن
ټولنې ( )WCSسره د  USAIDتعاوني تړون

3/2014

F-047

د ټاکنیز اصالح او مدني وکالت ( )AERCAلپاره تخنیکي مالتړ
ته د ډیموکراسي انټرنیشنل سره د  USAIDتعاوني تړون

3/2014

F-046

د  USAIDقرارداد د  AECOMانټرنیشنل پراختیا  Inc.سره د ثبات
په کلیدي ساحو کې (–)SIKAسویل ته د تخنیکي مالتړ لپاره

3/2014

F-045

د  USAIDتعاوني تړون د ټاکنو او سیاسي پروسې لپاره
کانسرسیوم سره ( )CEPPSپه افغانستان کې د ټاکنو زیات شوي
برخه اخیستنې مالتړ ته

3/2014

F-044

د افغان رسنیو پراختیا او واکمن کولو پروژې ( )AMDEPمالتړ لپاره
د انټرنیوز شبکې سره د  USAIDتعاوني تړون

3/2014

F-043

د  USAIDقرارداد د ټیټرا ټیک سره په افغانستان کې د ځمکو اصالح
مالتړ لپاره

3/2014

په راتلونکې پاڼه کې دوام لري
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د سیګار روانې مالي پلټنې د  2014کال د جوالی  30پورې

(ادامه لري)

د پلټنې شمیره

د پروژې سرلیک

د پیل نیټه

F-042

د  USAIDتعاوني تړون د انټرنیشنل ریلیف او پراختیا Inc. ،سره د
افغانستان ملکي مرستې پروګرام ( )ACAP IIتخنیکي مالتړ لپاره

3/2014

F-041

د  USAIDتعاوني تړون د انټرنیشنل ریلیف او پراختیا Inc. ،سره د
سویل سیمه ایز کرهنې پراختیا پروګرام ( )SRADPتخنیکي مالتړ لپاره

3/2014

F-040

د آزاد مانور پروګرام لپاره د  A-Tحل الرو سره د  DODقرارداد

12/2013

F-039

د لیګاسي ختیځ پروګرام مالتړ لپاره د یورګ ساینټیفیک شرکت سره
د  DODقرارداد

12/2013

F-038

د تخنیکي انجنیری ،لوژستیکي انجنیری او عملي کار اخیستلو هڅو
لپاره د  CACIتیکنالوژی له شرکت سره د  DODقرارداد

12/2013

F-037

د قانون حاکمیت استحکام پروګرام  -رسمي ته د تخنیکي مالتړ لپاره
د تیترا ټیک  ARDسره د  USAIDکاري امر

9/2013

F-036

په کابل کې د نوي ملي میوزیم معماري او انجینرنګ ډیزاین لپاره
د پروژې مدیریت خدماتو لپاره د سعید مجیدي معماري او ډیزاین
( )SMADسره د بهرنیو چارو وزارت مرسته

9/2013

F-035

د افغان تلویزیون منځپانګې تولید مدیر پروژې او د ملت په کچه
د لویانو سواد زده کړې پروژې ته د مالتړ لپاره د  CETENAګروپ
سره د بهرنیو چارو وزارت کوپراتیف تړون او مرسته

9/2013

F-034

د ځمکې ماینونو او ناچاودیدلي توکو لرې کولو لپاره مالتړ چمتو کولو
ته د ماین پاکونې پالن کولو ادارې سره د بهرنیو چارو وزارت مرستې

9/2013

F-033

د ملکي پولیس پروګرام ته تخنیکي مالتړ لپاره د  PAEسره د بهرنیو
چارو وزارت کاري امر

9/2013

F-032

د افغان کلین انرژي پروګرام ( )ACEPته تخنیکي مالتړ لپاره د IRG
(اوس د انجیلیټي برخه) سره د  USAIDکاري امر

9/2013

F-031

د افغانستان ښاروالۍ پروګرام پیاوړي کولو ( )AMSPته د تخنیکي
مالتړ لپاره د  ICMAسره د  USAIDکوپراتیف تړون

9/2013

F-029

په افغانستان کې د ټولنې میشته معارف ودې لپاره ( )PACE-Aملګرتیا
ته تخنیکي مالتړ لپاره د کیر انټرنیشنل سره د  USAIDکوپراتیف تړون

9/2013

F-028

د افغانستان ټولنیز وسعت پروګرام تخنیکي مالتړ لپاره ()ASOP
د  AECOMسره د  USAIDکاري امر

9/2013

F-027

په افغانستان کې د خپلواک رسنیو سیکتور پیاوړي کولو لپاره د PACT
سره د  USAIDکوپراتیف تړون

9/2013

F-026

د پیاوړي اوبو رسوونې او نظافت( )SWSSپروژې ته د تخنیکي
مالتړ چمتو کولو لپاره د ( ARDاوس د تیترا ټیک برخه) سره
د  USAIDکاري امر

9/2013

F-025

د کرهنې پروګرام ( )AVIPAکې د ډیرشوي تولید لپاره د افغانستان
وچرو پلي کولو ته د  IRDسره د  USAIDکوپراتیف تړون

9/2013
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د سیګار تفتیشونه
بشپړ شوي تفتیشونه

سیګار د راپور ورکوونې دې دوره کې درې تفتیشونه بشپړ کړي.
تر جوالی  2014 ،30پورې د سیګار بشپړ شوي تفتیشونه
راپور شمېره

د راپور سرلیک

د خپریدلو نیټه

د سیګار تفتش
14-82-IP

د ګرشک سړه او وچه ذخیره ای خونه :داسې بریښي چې
د ودانولو کیفیت یې ښه وي ،مګر نوموړې ودانۍ تر نن نیټې
پورې نده کارول شوې

7/2014

د سیګار تفتیش
14-81-IP

د شین ډنډ هوایی ډګر :په سرخالصي ژور ځاینو کې د سوزولو
کار د دفاع وزارت مقرراتو څخه سرغړونه ده

7/2014

د سیګار تفتش
14-62-IP

د بغالن محبس :د  11.3ملیون ډالرو په ارزښت ودانۍ سخت
تخریب شوی حالت پراخه ترمیمي عمل ته اړتیا لري

5/2014

د سیګار ځانګړي پروژې
ځانګړي بشپړې شوي پروژې

سیګار د راپور ورکوونې دې دوره کې د ځانګړي پروژو شپږ محصوالت بشپړ کړي.
سیګار د ځانګړي پروژو بشپړیده پدې توګه مالحظه کوي چې کله اداره په کومې ځانګړې
مسلې د کوم اضافي کار وړاندوینه ونه کړي.
د سیګار ځانګړي بشپړې شوي پرورژې د  2014کال د جوالی تر  30پورې
د خپریدلو نیټه

راپور شمېره

د راپور سرلیک

ځانګړې پروژه
14-77-SP

د پوښتنې مکتوب :د  ANAودانیو کې د سپری فوم انسولیشن خوندیتوب 7/2014

ځانګړې پروژه
14-73-SP

د پوښتنې مکتوب :د  USAIDردشوي قراردادونه

7/2014

ځانګړې پروژه
14-69-SP

د پوښتنې مکتوب :د سویابین پوښتنې ته د  USDAځواب

6/2014

ځانګړې پروژه
14-61-SP

د پوښتنې مکتوب :د  ANPد ګرځنده پیسو پیلوټ پروګرام ځواب

5/2014

ځانګړې پروژه
14-56-SP

د خبرتیا لیک :د  IRDمحرمیت تړون په اړه  USAIDته خبرداری ورکول

5/2014

ځانګړې پروژه
14-55-SP

د پوښتنې مکتوب :د نړیوالې هوساینې او پراختیا د محرمیت تړون

5/2014

روانې ځانګړې پروژې

سیګار د راپور ورکوونې دې دوره کې  13د ځانګړي پروژې پوښتنې لیکونه تکثیر کړي چې
روانو ځانګړي پروژو پورې اړه لري .یوه پروژه هغه مهال روانه مالحظه کیږي کله چې
د ځانګړي پروژو دفتر د پوښتنې بشپړیدل نه مالحظه کوي ځکه چې سیګار د غوښتل شوي
معلوماتو ځواب ته په تمه وي ،یا دمخه السته راوړي معلوماتو څیړنې پروسه پرمخ وړي.
د سیګار ځانګړي بشپړې شوي پرورژې د  2014کال د جوالی تر  30پورې
د خپریدلو نیټه

راپور شمېره

د راپور سرلیک

ځانګړې پروژه
14-78-SP

د پوښتنې مکتوب :د افغان کار لپاره د دریم هیواد اتباع د قراردادي اړتیا 7/2014

په راتلونکې پاڼه کې دوام لري
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د سیګار بشپړې شوي ځانګړې پروژې د  2014کال د جوالی  30پورې

(ادامه لري)

راپور شمېره

د راپور سرلیک

د خپریدلو نیټه

ځانګړې پروژه
14-72-SP

د پوښتنې مکتوب :د  DODتمویل شوي سړکونو ساتنه

6/2014

ځانګړې پروژه
14-71-SP

د پوښتنې مکتوب :د بیارغونې پروګرام معلوماتو لپاره غوښتنه

6/2014

ځانګړې پروژه
14-70-SP

د پوښتنې مکتوب :د افغان کار لپاره د دریم هیواد اتباع د قراردادي اړتیا 6/2014

ځانګړې پروژه
14-68-SP

د پوښتنې مکتوب :د کندهار پلین حل

6/2014

ځانګړې پروژه
14-67-SP

د پوښتنې مکتوب :د  ANPګزمې کښتیو ځای پر ځای کول

6/2014

ځانګړې پروژه
14-66-SP

د پوښتنې مکتوب :د  ANAګزمې کښتیو پوښتنې ته د CSTC-A

6/2014

ځانګړې پروژه
14-64-SP

د پوښتنې مکتوب :د  USAIDتمویل شوي سړکونو ساتنه

6/2014

ځانګړې پروژه
14-63-SP

د پوښتنې مکتوب :د  SBIRمطالعه

6/2014

ځانګړې پروژه
14-60-SP

د پوښتنې مکتوب :د  IRDد حقایقو راسپړلو خوندیتوب پروګرام

5/2014

ځانګړې پروژه
14-58-SP

د پوښتنې مکتوب :د مسلکي خدماتو شورا

5/2014

ځانګړې پروژه
14-57-SP

د پوښتنې مکتوب :د  UNDP LOTFAڅار

5/2014

ځانګړې پروژه
14-54-SP

د پوښتنې مکتوب :د  ANPګزمې کښتۍ

5/2014

د سیګار نور لیکل شوي محصوالت
د افغانستان بیارغونې لپاره ځانګړی عمومي مفتش ،جان اف ساپکو ،د دې راپور ورکولو په
موده کې د کانګرس په وړاندې یوځل شهادت ورکړی.
د سیګار نوی بیان د  2014کال د جوالی تر  30پورې
د بیان شمیره

د بیان عنوان

د بیان نیټه

سیګار 14-65-TY

په افغانستان کې د  USAIDاو بهرنیو چارو وزارت د بیارغونیزو هڅو څارنه

6/10/2014
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ضمیمه د
د سیګار تحقیقات او د تماس شمیره
د سیګار تحقیقات
پدې ربعه کې ،سیګار  26نوي تحقیقات پیل او  46یې وتړل ،چې د خالصو تحقیقونو شمیر
یې ټولټال  318ته ورسید .د نوي تحقیقونو ډیری یې بیالبیل سرغړونو او غال پورې تړلي دي،
لکه څنګه چې په شکل  D.1کې ښودل شوي .د تړل شوي تحقیقاتو څخه ،ډیری یې د بې
بنسټه تورونو له امله وتړل شول ،څرنګه چې په انځور  D.2کې ښودل شوي.

شکل D.1
ﺩ ﺳﻴګﺎﺭ ﻧﻮﻱ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ،
ﺍﭘﺮﯾﻞ  – 1ﺟﻮﻥ 2014 ،30

ټﻮﻟټﺎﻝ26 :

شکل D.2

ﺩ ﺳﻴګﺎﺭ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ :ﺗړﻝ ﺷﻮﻱ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ،ﺍﭘﺮﯾﻞ  – 1ﺟﻮﻥ 2014 ،30

ﻧﻮﺭ/ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ
9
ﻓﺴﺎﺩ
3

ﺩ ﭘﻴﺴﻮ
ﻣﻴﻨځﻞ
4

ﻏﻼ
6

ﭘﻴﺮﻭﺩﻝ/
ﺩ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺩﺭﻏﻠﻲ
4

ﻧﺎﻣﻮﻧﺪﻝ ﺷﻮﻱ ﺗﻮﺭﻭﻧﻪ

23

ﺩ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻭړﺗﻴﺎ ﻧﻪ ﺷﺘﻮﻥ

15

ﺍﺩﺍﺭﻱ

6

ﺳﺮﭼﻴﻨﻪ :ﺩ ﺳﻴګﺎﺭ ﺩ ﺗﺤﻘﻴﻘﻮﻧﻮ ﺭﯾﺎﺳﺖ.7/8/2014 ،

ﺟﻨﺎﯾﯽ ﺍﻧﺤﺮﺍﻑ

1

ﻣﺤﮑﻮﻣﻴﺖ

1
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ټﻮﻟټﺎﻝ46 :
ﺳﺮﭼﻴﻨﻪ :ﺩ ﺳﻴګﺎﺭ ﺩ ﺗﺤﻘﻴﻘﻮﻧﻮ ﺭﯾﺎﺳﺖ.7/8/2014 ،
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د سیګار ځانګړي شمیره
پدې ربعه کې د هاټالین له الرې راغلي  131شکایاتو څخه ،ډیری یې بریښنایی و ،لکه څنګه
چې په شکل  D.3کې ښودل شوي .په نویو شکایتونو کارکولو برسیره ،د تحقیق ریاست پدې
ربع کې د  2014د اپریل په  1ترالسه شویو شکایتونو باندې خپل کار ته دوام ورکړ .پدې ربع
کې ،ریاست  139شکایتونو باندې کار کړی ،لدغو څخه ډیری تړل شوي ،لکه څنګه چې پدې
شکل  D.4کې ښودل شوي.
شکل D.4

شکل D.3

ﺩ ﺳﻴګﺎﺭ ﺩ ﻭړﯾﺎ ﺷﻤﻴﺮﻭ ﺷﮑﺎﯾﺎﺗﻮ ﺩﺭﯾځ :ﺍﭘﺮﯾﻞ  – 1ﺟﻮﻥ 2014 ،30

ﺩ ﺳﻴګﺎﺭ ﻭړﯾﺎ ﺷﻤﻴﺮﻭ ﺷﮑﺎﯾﺎﺗﻮ ﺳﺮﭼﻴﻨﻪ،
ﺍﭘﺮﯾﻞ  – 1ﺟﻮﻥ 2014 ،30

27

ﺩ ﺑﻴﺎﮐﺘﻨﯥ ﻻﻧﺪې )ﺧﻼﺹ(
ﺩ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻻﻧﺪې )ﺧﻼﺹ(

3

ﺭﺍﺟﻊ ﺷﻮﻱ )ﺧﻼﺹ(

3

ټﻮﻟټﺎﻝ139 :

ﻟﻪ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﭘﻠﻮﻩ ﺗړﻝ ﺷﻮﻱ
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ﺩ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ﺗړﻝ ﺷﻮﻱ

8
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ټﻮﻟټﺎﻝ175 :

ﻟﻴﮑﻠﻲ
)ﻧﻮﺭ(
1

ﺳﺮﭼﻴﻨﻪ :ﺩ ﺳﻴګﺎﺭ ﺩ ﺗﺤﻘﻴﻘﻮﻧﻮ ﺭﯾﺎﺳﺖ.7/8/2014 ،

ﺗﻠﻴﻔﻮﻥ
7

ﯾﺎﺩﻭﻧﻪ :ﺩ ﺭﺑﻊ ﭘﻪ ﺟﺮﯾﺎﻥ ﮐﯥ  139ﺷﮑﺎﯾﺎﺕ ﻻﺳﺘﻪ ﺭﺍﻏﻠﻲ؛ ﭘﻪ ټﻮﻟټﺎﻝ ﮐﯥ ﭘﻪ ﻣﺨﮑﻴﻨﻴﻮ ﺭﺑﻌﻮ ﮐﯥ ﺷﻮﻱ ﺷﮑﺎﯾﺎﺕ ﺷﺎﻣﻞ ﺩﻱ.

ﺳﺮﭼﻴﻨﻪ :ﺩ ﺳﻴګﺎﺭ ﺩ ﺗﺤﻘﻴﻘﻮﻧﻮ ﺭﯾﺎﺳﺖ.7/8/2014 ،

ځنډونې او مخنیوۍ د سیګار د ارجاع ګانو څخه
د  2014د جون تر  30د تعلیق او بندیز لپاره د سیګار راجع کول ،لکه څنګه چې په
کرونولوژیکي ترتیب پدې جدول  D.1کې ښودل شوي.
جدول D.1

ځنډونې او مخنیوۍ د  2014کال د جون تر  30پورې
مخنیوی

تعلیقات
الوطن ساختماني شرکت

فاروقي ،حشمت الله

بصیرت ساختماني شرکت

حامد لیس ساختماني شرکت

برافي ،کنیت

حمید لیس ګروپ

نقیب الله ،ندیم

لودین ،روح الله فاروقي

رحمن ،عبیدالر

بینیت ،فاوچ اسوسیتسLLC ،

کمپبل ،نیل پاتریک

براندن ،ګاري

بوکاتا ،راول ای.

 K5ګلوبل

کلوس ،جارد لي

احمد ،نور

نړیوال لوژستیکي عملیات

نور احمد یوسفزی ساختماني شرکت

رابنسن ،فرانز مارتین

آیني ،شریل ادینایک

ټیلر ،ذاچري دستن

کانن ،جستین

په راتلونکې پاڼه کې دوام لري
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جدول ( D.1دوام لري)

د  2014د جون تر  30پورې تعلیقونه او مخنیوی

(ادامه لري)

تعلیقات

مخنیوی

آریا ګروپ ساختماني شرکت

کانستنتینو ،اپریل ان

آریا ګروپ

کانستنتینو ،دي

آریا هروي جنرال ټریډنګ

کانستنتینو ،رامل پالمیز

آریا  M.E.جنرال ټریډینګ LLC

کریلي ،برام

آریا میډل ایسټ

ډراتلف ،کریستوفر

آریا میډل ایسټ شرکت LLC

فیل  -تیک انجنیري او ساختماني شرکت

آریا میډل ایسټ کمپني لمیټډ-هرات

هاندا ،سیدارت

آریا سپالیز لمیټډ

جبک ،عماد

د آریا تدارکاتي او مشورتي خدمتونه

جمالي ،روح الله

آفتیک انټرنیشنل

خالد ،محمد

آفتیک انټرنیشنل خصوصي شرکت

خان ،دارو

علم ،احمد فرزاد

ماریانو ،اپریل آن پریز

البحر لوژستیکس

میکابي ،ایلتن موریس

آمریکايي آریا شرکت LLC

میهالسزو ،جان

آمریکايي آریا LLC

قاسمي ،محمد اندریس

بارکزی ،ننګیالی

راضي ،محمد خالد

فارمید تدارکات او خدمتونه

صافي ،فضل احمد

ګرین الیټ جنرال ټریډینګ

شین ګل شاهین ،پدې نوم هم پیژندل کیږي
“شین ګل شاهین”

کابل هاکل لوژستیکي شرکت

اسپینوزا-لور ،پیدرو الفریدو

شارپویی لوژستیکس

کمپیل ،نیل پتریک*

د متحده ایاالتو کالیفورنیا لوژستیکي شرکت

نوارو ،ویسلي

یوسف ،نجیب الله

حضرتي،آرش

رحیمي ،محمد ادریس

میډفیلډ انټرنیشنل

ووتن ،فلیپ ستیون

مور ،رابرت جي.

دامینیک ،الویتی کیی

نوري ،نور علم ،پدې نوم هم پیژندل کیږي “نور علم”

مارکویت ،جیمز

شمالي بیارغونې موسسه

آل پواینټس انټرنیشنل دسټريبیوټرز شرکت

شمال پامیر تعمیراتي او سرک ساختماني شرکت

سیپوال ،جیمز

وید ،دیسي ډي

هرکولیز ګلوبل لوژسټیکس

بلو پلینټ لوژستیکي خدمتونه

شورایدر ،رابړت

محمودي ،پادریس

AISC LLC

محمودي ،شکیب

نړیوال امریکایي امنیتي شرکت

صابر ،محمد

برادرز ،ریچارد ایس.

واټسن ،براین ایریک

دیوید ای یانګ ساختماني او ترمیماتي شرکت

عباسي ،شاپور*

فورس ډایریکټ سلوشنز LLC

وحیدالله ،امیري*

هارس ،کریستوفر

وحید ،اتل*

هیرناندو کاونټي هولډینګز LLC

داود ،عبدالله*

هاید-ای-وریک LLC

دهاتي ،عبدالمجید*

پانترز LLC

قیس ،فضلي*

پیپر میل ویلیج شرکت

محمد یوسف ،همدرد*

شرولډ الین LLC

کنړي ،حاجي پیر محمد*

په راتلونکې پاڼه کې دوام لري
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جدول ( D.1دوام لري)
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(ادامه لري)

تعلیقات

مخنیوی

سپاډا ،کارول

محمد جعفر ،موشفق*

ټیلر ،مایکل

عبدالمطلب*

والوینچر LLC

سمیع ،نصرت*

ورلډ وایډ ټرینرز (نړیوال روزونکي) LLC

پسرلی ،احمد سلیم*

یانګ ،دیوید

فضل ،ربي*

اسپینوزا ،موریسیو

عطا ،رحمان*

النګ ،ټونیا

فضل ،رحمان*

بروفي ،کینیت میشل

روشندل ،محمد اجمل*

رایورا -مدینه ،فرنکلین ډیالنو

عزیز الرحمن ،صافي*

پیس ترو بیزنس

مطیع الله ،صافي*

پودینز ،آدیم ژیف جولیاس

شیرخان ،سهاک*

الهام یاثر ،پدې نوم هم پیژندل کیږي
“نجیب الله سعدالله”

مراد ،شاهد*

د ایورست فیضی لوژستیک خدمات

دولت خان ،شیرزاد*

الهام فیضی لمتد

مهراب ،الدین*

روح الله فیضی

علم ،احمد فرزاد*

حکمت شادمان جنرال تریدینګ LLC

ګرین الیټ جنرال ټریډینګ*

حکمت شادمان لمتد ،پدې نوم هم پیژندل کیږي
“حکمت شادمان لمتد”

آریا میډل ایسټ شرکت *LLC

حکمت شادمان کنسترکشن ایند سپالی کمپني

آریا میډل ایسټ کمپني لمیټډ-هرات*

حکمت شادمان لوژستیک خدمات شرکت ،پدې نوم هم
پیژندل کیږي “حکمت شادمان کامرس کنسترکشن ایند
سپالی کمپنی” پدې نوم هم کار کوي “حکمت شادمان
کامرس کنسترکشن خدمات”

آریا  .M.Eجنرال ټریډینګ *LLC

سایف حکمت کنسترکشن لوژستیک خدمات ایند
سپالی کمپني

آریا میډل ایسټ*

شادمان حکمت الله ،پدې نوم هم پیژندل کیږي ”حکمت
شادمان “،پدې نوم هم پیژندل کیږي ”حاجی حکمت
الله شادمان” پدې نوم هم پیژندل کیږي ”حکمت الله
سعدالله“

بارکزی ،ننګیالی*

شیرزی ،اکبر احمد

فارمید تدارکات او خدمتونه*
د آریا تدارکاتي او مشورتي خدمتونه*
کابل هاکل لوژستیکي شرکت*
یوسف ،نجیب الله*
آریا ګروپ*
آریا ګروپ ساختماني شرکت*
آریا سپالیز لمیټډ*
رحیمي ،محمد ادریس*
آل پواینټس انټرنیشنل دسټريبیوټرز شرکت*.
هرکولیز ګلوبل لوژسټیکس*
شورایدر ،رابرټ*
هلمند ټوینکل ساختماني شرکت
وزیري ،هیوارد عمر
ځدران ،محمد

په راتلونکې پاڼه کې دوام لري

د امریکا متحده ایاالتو کانګریس ته راپور
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ضمیمې

جدول ( D.1دوام لري)

د  2014د جون تر  30پورې تعلیقونه او مخنیوی
تعلیقات

(ادامه لري)

مخنیوی
افغان میرکیوري ساختماني شرکت ،پدې نوم هم پیژندل
کیږي “افغان میرکیوري ساختماني او لوژستیکي شرکت”
میرزلي نصیب ساختماني شرکت
مانتیس ،دیانا
نصیب ،میرزلي
روبینسن ،فرانز مارتین*
سمیت ،نانسي
سلطاني ،عبدل انس ،پدې نوم هم پیژندل کیږي
“عبدل انس”
فقیري ،شیر
هوسمت ،حاجي
جیم بلیک کنسټرکشن کمپني
آریا آریانا آریایی لوژستیکس ،پدې نوم هم ورته راجع
کیږي “ AAAلوژستیک ”،پدې نوم هم پیژندل کیږي
“سومو لوژستیک”
ګرست ،ډونلډ
مختار ،عبدل  ،پدې نوم هم پیژندل کیږي “عبدالکبار”
نوري ماه ګیر ساختماني شرکت
نوري ،شیرین آغا
النګ ،ټونیا*
اسران الدین ،برهان الدین
متن ،نویدالله ،پدې نوم هم پیژندل کیږي “جاوید احمد”
متن ،وحیدالله
نوید بصیر ساختماني شرکت
نوید بصیر  JVګګار بابا ساختماني شرکت
 NBCCاو GBCC JV
نوري ،نوید
عصمت الله ،محمود ،پدې نوم هم پیژندل کیږي “محمود”
خان ،ګل
خان ،سلیمان شرزاد ،پدې نوم هم پیژندل کیږي
“سلیمان”
مرسلین ،اکرام الله ،پدې نوم هم پیژندل کیږي
“اکرام الله”
مسافر ،نسیم ،پدې نوم هم پیژندل کیږي “نسیم”
علي ،اسرار
ګل ،غنزی
لقمان انجینرنګ ساختماني شرکت ،پدې نوم هم
پیژندل کیږي “لقمان انجینرنگ”
سفي الله پدې نوم هم پیژندل کیږي
“ښاغلی سفي الله”
سرفراز ,پدې نوم هم پیژندل کیږي “ښاغلی”
سرفراز وزیر ،خان
اکبر ،علي
اکبر ،علي

په راتلونکې پاڼه کې دوام لري
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جدول ( D.1دوام لري)

د  2014د جون تر  30پورې تعلیقونه او مخنیوی
تعلیقات

(ادامه لري)

مخنیوی
کریسټال ساختماني شرکت ،پدې نوم هم پیژندل
کیږي “سمیت الله د سړک ساختماني شرکت”
سمیت الله (انفرادي فقط یو نوم کاروي)
ګورویندر ،سنګ
جهان ،شاه
ذکرالله شهیم پدې نوم هم پیژندل کیږي “ذکرالله
شهیم ”،پدې نوم هم پیژندل کیږي “ذکرالله شهیم”
الیاس میوند انسن الله پدې نوم هم پیژندل کیږي
“میوند الیاس ”،پدې نوم هم پیژندل کیږي “میوند
الیاس ”،پدې نوم هم پیژندل کیږي “میوند الیاس”،
پدې نوم هم پیژندل کیږي “انجینر میوند الیاس”
BMCSC
میوند حقمل ساختماني او د سپالی شرکت
نیو رایډرز کنسټرکشن کمپني ،پدې نوم هم پیژندل
کیږي “رایډرز کنسټرکشن کمپني ”،پدې نوم هم پیژندل
کیږي “نیو رایډرز کنسټرکشن اینډ سروسز کمپني”
رایډرز کنسټرکشن ،سرویسز ،لوژستیکس
او ټرانسپورټیشن کمپني
رایډرز ګروپ آف کمپنیز
دامینیک ،الویتی کیی*
مارکویت ،جیمز*
مارټینز ،رین
معروف ،عبدل
قرا ،یوسف
رویال پیلیس ساختماني شرکت
براډشو ،کریستوفر چیس
بولویر ،کانډیس پدې نوم هم پیژندل کیږي
“کانډیس جوی ډاوکینز”
ډاوکینز ،جان
میزوپوتامیا ګروپ LLC
ناردلو ،جیوفری
کییفر ،جیری
جوهانسن ،انجیال
 CNHپراختیا شرکتLLC ،
جوهانسن ،کییت
نظامي لوژستیک مالتړLLC ،
ایسنر ،جان
ټوریوس هولډینګز LLC
بروفي ،کینیت میشل*
عبدالحق بنسټ
اداژر ،ادونیس
کلهون ،جوش ډبلیو
کلرک لوژستیک خدماتو شرکت ،پدې نوم هم پیژندل
کیږي “کلرک ساختماني شرکت”

په راتلونکې پاڼه کې دوام لري
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ضمیمې

جدول ( D.1دوام لري)

د  2014د جون تر  30پورې تعلیقونه او مخنیوی
تعلیقات

(ادامه لري)

مخنیوی
فرکاس ،جانوس
فلورډیزل ،الیکس ایف
نایټ ،میشل ټيII ،
لوزاډو ،ګیري
میژاریس ،ارمنډو این ،جی.آر
رینبو ساختماني شرکت
سردار ،حسن ،پدې نوم هم پیژندل کیږي
“حسن سردار انقالب”
شاه ،محمد نادر ،پدې نوم هم پیژندل کیږي “نادر شاه”
ټیټو ،ریګور
براون ،چارلس فلیپ
شیرین ،فاصله ،پدې نوم هم پیژندل کیږي “شیرین فاصله”
انډرسن ،جیسی مونټل
چاربونو ،سټیفني ،پدې نوم هم پیژندل کیږي
“سټیفني شنکیل”*
هایټور ،جوناتن*
خان ،نور زلي ،پدې نوم پیژندل کیږي “ولي خان نور”
شاهید ،پدې نوم هم پیژندل کیږي “ښاغلی” شاهید،
پدې نوم هم پیژندل کیږي “ساحل” پدې نوم هم پیژندل
کیږي “غازي رحمان”
ویور ،کریستوفر*
الکاحل اوسیس خدمات
الکاحل تخنیکي خدمات
 CLCساختماني شرکت
 CLCمشاورت L.L.C.
کمپلیټ مین پاور سلوشن
محمد ،مسیح الدین ،پدې نوم هم پیژندل کیږي
“مسیح محمد”
روډن ،بریډلی ایل ،پدې نوم هم پیژندل کیږي
“بریډ ایل روډن”
روډن ،اورین سرینا
رویال سوپر جیټ جنرال ټریډینګ L.L.C.
سوپر جیټ ساختماني شرکت
سوپر جیټ فویل سروسسز
سوپر جیټ ګروپ
سوپر جیټ ټورز ،L.L.C. ،پدې نوم هم پیژندل کیږي
“سوپر جیټ ټریول او هالیډیز ”L.L.C.
سوپر سلوشن L.L.C.
عبدالله ،بالل
فارمر ،رابرټ سکاټ
کیلی ،البرټ*III ،

یادونه* :مخکې په تعلیق شوي حالت کې ښیې چې د جرمي تور یا مسؤلیت نه منلو له امله د ادارې تعلیق او مخنیوی چارواکو لخوا
تعلیق شوي و .د مخنیوی په پام کې نیولو سره د ادارې تعلیق او مخنیوی چارواکو لخوا د متحده ایاالتو فدرال ولسوالۍ محکمه کې
د محکومیت وروسته د نهای مخنیوی تحمیل.
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ضمیمه هـ
مخففات او لنډيزونه
مخففات
یا لنډیزونه
AAA

تعریف
افغان امریکایی اردو باروړلو خدمات

AAF

د افغانستان هوایي ځواک

ABADE

د پراختیایی شرکتونو په واسطه د افغانستان جوړونې کې مرسته

ABP

افغان سرحدي پولیس

ACAP

افغان ملکي مرستې پروګرام

ACC-WRN

د اردو قرارداد کولو قومانده  -وارین

ACE

کرهنیز اعتبار لوړول

ACEP

افغان مدني بوختیا پروګرام

ACU

د ادارې فساد پروړاندې مبارزې واحد

AD

الټرناټیو پراختیا

ADB

اسيايي پرمختيايي بانک

ADF

د کرهنې پرمختیايي بسپنه

AERCA

د افغانستان بریښنایی اصالح او مدني دفاع

AFISCO

افغان د وسپنې او سټیل کانسرسیوم

AFN

افغانۍ (اسعار — افغان اتباع افغانان دي)

AGO

لوی څارنوالی

AGS

د افغانستان جیولوژیکي سروې

AIB

د افغانستان نړیوال بانک

AIF

د افغانستان د زیربنا صندوق

AIHRC

د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون

AITF

د افغانستان د زیربنا وجهی فنډ

AKF

اغا خان بنسټ

ALBA

د افغانستان قانون جوړونکي نهادونو ته مرسته

ALP

افغان سیمه ایز پولیس

AML/CFT

د پیسو مینځلو ضد او د تروریزم مالي چارو سره مبارزه

ANA

افغان ملي اردو

ANCOP

د افغان عامه نظم پولیس

ANP

افغان ملي پولیس

ANPO

د افغانستان د ملي برخه اخیستنې سازمان

ANSF

افغان ملي امنیتي ځواکونه

AO

منع کړل شوي توکي

APA

د افغانستان د پطرولیم مقام

APPF

د افغانستان د عامه تحفظ ځواک

APRP

افغان سولې او بیا پخالینې پالن

AROC

د افغانستان د سرچینو د څآر شورا

ARTF

د افغانستان د بيا رغونې د باور بوديجه

ASA

د امریکا د سویابین انجمن
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ضمیمې

مخففات
یا لنډیزونه

تعریف

ASAP

د کرهنې استحکام ګړندی شوی پروګرام

ASFF

د افغانستان د امنيتي ځواکونو بوديجه

ASI

د افغانستان د ثبات نوښت

ASMED

د افغانستان د کوچني او منځني کچې شرکت پراختیا

ATAR

د افغانستان د سوداګرۍ او عاید پروژه

ATRA

د افغانستان د مخابراتو تنظیم اداره

AUAF

د افغانستان امریکایی پوهنتون

AUP

افغان يونیفورم پولیس

AWOL

پرته له رخصتۍ غیرحاضري

AYNSO

د افغانستان د ځوانانو ملي او ټولنیز سازمان

BELT

لومړنۍ زده کړه ،سواد ،تخنیکي او مسلکي زده کړه او روزنه

BPHS

د روغتیایی خدماتو ابتدایی کڅوړه

BSA

دوه اړخیزه امنیتي موافقه

CBE

د ټولنې میشته تعلیم

CCC

د ټولنې کلتوري مرکزونه

CCI

د ټولنې متحد کولو نوښت

CDC

د ټولنې د پرمختګ مرکز

CDC

د ټولنې پراختیا شورا

CENTCOM

د متحده ایاالتو مرکزي قومانده

CERP

د قومندان بیړني غبرګون پروګرام

CHAMP

سوداګريزه باغواني او د زراعتي بازار موندنې پروګرام

CHW

د ټولنې روغتیا کارکوونکي

CIGIE

د کفایت او موثریت په اړه د عمومي پلټونکو شورا

CJIATF-N

د ګډ یوکړی شوي کاري ځواک  -ډله

CJSOTF-A

د ځانګړي عملیاتو ګد کاري ځواک  -افغانستان

CM

د وړتیاوو محک

CMS

د قضیې مدیریت سیسټم

CAN

د بحري څیړنو لپاره مرکز

CNCE

د مخدره توکو په وړاندي مبارزې له ټولنو سره کار

CNG

متراکم طبیعي ګاز

CNJC

د مخدره توکو ضد قضا مرکز

CNPA

د افغانستان د مخدره توکو په وړاندې د مبارزې پولیس

COM

د وزیرانو شورا

COR

د قرارداد کونکي افسر استازی

CSSP

د سمونونو سیسټم مالتړ پروګرام

CSTC-A

د امنیتي لیږد ګډه قومانده  -افغانستان

CTA

د مرکزي لیږد حساب

DA

پرمختیایي مالتړ

DAB

د افغانستان بانک

DABS

د افغانستان برښنا شرکت

DAI

د پراختیا الټرناټیوز شرکت

په راتلونکې پاڼه کې دوام لري
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DCIS

د دفاعي جنایي تحقیقاتو خدمتونه (متحده ایاالت)

DCOM MAG

د  MTN-Aمعاون قوماندان ،د اردو مرستندویه ډله

DEA

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

DFAS

د دفاع مالي او محاسبې خدمات

DFID

د نړیوالې پراختیا لپاره اداره (انګلستان)

DI

دیموکراسي انټرنیشنل

DOD

د دفاع وزارت (متحده ایاالت)

DOD CN

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

DOD OIG

د دفاع وزارت د عمومي پلټونکی دفتر

DODI

د دفاع وزارت الرښوونه

DOJ

د عدلیې وزارت (متحده ایاالت)

DOT

د ټرانسپورټیشن وزارت (متحده ایاالت)

DQA

د معلوماتو کیفیت ارزونه

DSC

د ولسوالۍ ثبات کمیټه

DSCA

د دفاع امنیت همغږۍ اداره

ECC

د ټاکنیزو شکايتونو کميسون

ECF

د اعتبار د پراختیا اسانتیا

ELECT

د سبا لپاره د قانوني او ټاکنیز ظرفیت لوړول

EMIS

د معارف وزارت د معلوماتو مدیریت سیسټم (افغان)

EPHS

د روغتون خدماتو الزمي ګیډۍ

EQUALS

انجینري ،د کیفیت ډاډ او لوژستیک مالتړ

ERW

د جګړې راپاتې چاودیدونکي توکي

ESF

د اقتصادي مالتړ بوديجه

EU EAT

د اروپای اتحادیې د ټاکنو ارزونې ټیم افغانستان

FAA

د فدرال هوای چلند اداره

FATF

د مالي عمل کاري ځواک

FBI

د تحقیقاتو فدرالي اداره (متحده ایاالت)

FEFA

د افغانستان د آزاد او عادالنه ټاکنو بنسټ

FOB

د مخکښو عملیاتو قرارګاه

FRIC

د پوځ د بیاپخالینې خونه (ایساف)

FY

مالي کال

GAGAS

د حکومت منل شوي پلټنې معیارونه

GAO

د دولت د احتساب دفتر (متحده ایاالت)

GCMU

د مرستو او قراردادونو مدیریت واحد ()MOPH

GDP

ناخالص کورنۍ تولید

GDPDC

د زندانونو او توقیف مراکزو عمومي ریاست

GIROA

د افغانستان اسالمي جمهوري دولت

GLE

د والي له خوا د كوكنارو د فصلونو له منځه وړل

GOR

د مرستې افسر نماینده

GPI

د ښه فعالیت کوونکو نوښت

GSO

د عمومي خدماتو دفتر (افغان)

په راتلونکې پاڼه کې دوام لري
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تعریف

HEFD

د روغتیا اقتصاد او مالی چارو ریاست ()MOPH

HMIS

د روغتیا مدیریت معلوماتو سیسټم

HNT

د کوربه ملت بار وړنه

HOO

د فساد سره مبارزې لپاره د څار عالي اداره (د “ ”HOOACپه نوم هم پیژندل کیږي) (افغان)

HPC

د سولې عالي شورا

HPP

د روغتیایي پالیسۍ پروژه

IBC

د ودانولو نړیوال کوډ

ICRC

د سره صلیب نړیواله ټولنه

IDEA-NEW

د بدیل اقتصاد پرمخ وړو انګیزشي طرحې شمال ،ختیځ ،او لویدیز

IDP

په هیواد کې دننه بي ځایه شوي کسان/کورنۍ

IEC

د ټاکنو خپلواک کمیسیون (افغان)

IED

د چاودیدونکو موادو آله (د سړک غاړې ماین)

IJC

د نړیوال سوله ساتي مرستندوي ځواک مشترکه قومانده

IMF

د پېسو نړيوال صندوق

IMP

نړیوال نظامي پولیس

INCLE

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

INL

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

IOCC

د ادارو تر مینځ د ګدو عملیاتو د انسجام مرکز

IPA

خپلواک عامه محاسبه کوونکي

IPACS

افغان مدني ټولنې ودې لپاره نوښت

IRD

نړیوال ریلیف او پراختیا (یوه موسسه)

ISAF

د امنیت نړیوال مرستندویه ځواک (ايساف)

ISR

استخبارات ،بررسي ،او کشف

JCIP

په پروان کې د عدلي مرکز

JCMB

د انسجام او نظارت ګډه اداره

JRD

د تنکي ځوانانو د سمون ریاست

JSSP

د قضا سیکتور مالتړ پروګرام (د بهرنیو چارو وزارت)

JTTP

د قضا روزنې د لیږد پروګرام (د بهرنیو چارو وزارت)

KAF

د کندهار هوایي ډګر

KFZ

د کندهار خواړو ساحه

KHPP

د کندهار  -هلمند د بریښنا پروژه

KIA

په جګړه کې وژل شوي

LBG/BV

لویس برجر ګروپ/بلیک او ویچ

LES

سیمه ایز ګمارل شوي کارمندان

LMG

د رهبري ،مدیریت ،حکومت داري پروژه

LOGCAP

د لوژستیک ملکي ودې پروګرام

LOTFA

د افغانستان لپاره د قانون او نظم وجهی صندوق

MAIL

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

MC

د رسنیو کمیسون

MCN

د مخدره توکو ضد د مبارزې وزارت (افغان)

MCTF

د لويو جرايمو عملياتي ځواک ()MCTF

په راتلونکې پاڼه کې دوام لري
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MEC

د نظارت او ارزونې کمیټه (افغان)

MIDAS

د معادنو پانګونه او پراختیا د افغانستان د بقا لپاره

MISTI

د ثبات نوښتونو سنجولو اغیزې

MOCI

د سوداګرۍ او صنایع وزارت (افغان)

MOCIT

د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوجۍ وزارت (افغان)

MOD

د دفاع وزارت (افغان)

MOE

د ښوونې وزارت (افغان)

MOF

د مالیي وزارت (افغان)

MOI

د کورنیو چارو وزارت (افغان)

MOMP

د معادنو او پطرولیم وزارت (افغان)

MOPH

د عامې روغتیا وزارت (افغان)

MOPW

د کار او عامه چارو وزارت (افغان)

MORE

د ښځو چارو وزارت نهادي تشکیل او اختیار پروژه (افغان)

MRAP

د ماین کمین پروړاندې مقاوم

MRRD

د کلیو بیارغونې او پراختیا وزارت

MSF

ګرځنده ضربتي ځواک

MSFV

د ګرځنده ضربتي ځواک وسایط

NAC-A

د ناټو هوایی قومانده  -افغانستان

NATO

د شمالي اتالنیتک تړون سازمان

NCO

بریدمل

NDAA

د ملي دفاع د واک قانون

NDI

ملي دیموکراتیک انسټیټیوټ

NEPS

د شمال ختیځ انرژۍ سیستم

NGO

غیردولتي نهاد

NIU

د مخنیوی ملي واحد

NLO

د نوي الین نهاد

NSOCC-A

د ناټو ځانګړي عملیاتو برخې قومانده  -افغانستان

NSP

د ملي پیوستون پروګرام

NTM-A

د ناټو روزنیز ماموریت  -افغانستان

O&M

عملیات او ساتنه

OCO

د پولو هاخوا احتیاطي عملیات

OEF

د آزادۍ واکمنولو عملیات

OHG

د عمران هولډینګ ګروپ

OIG

د عمومي پلټونکي دفتر

OMA

د عملیاتو ساتنه ،اردو

OMB

د سمبالښت او بودیجې دفتر

OPPD

د پروګرام او پروزې پراختیا دفتر ()USAID

OSCE

په اروپا کې د امنیت او همکارۍ سازمان

OVERLORD

د معتبر لوژستیک څار ډیټابیس عملیاتي تایید

PCH

د روغتیايي خدمتونو لپاره مشارکتي قراردادونه

PEC

د ټاکنو سوله ایز کمپاین

په راتلونکې پاڼه کې دوام لري
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PM/WRA

تعریف
د وسلو لرې کولو او کمولو نظامي سیاسي چارو بیورو (امریکا)

PPA

دولتي-خصوصي ایتالف

PRT

والیتي بیارغونې ټیم

PSC

د امنیت شخصي قراردادي

PSC

د مسلکي خدماتو شورا

PTEC

د برق د انتقال او اتصال پراختیا

QNCC

قسمت هللا نصرت ساختماني شرکت

RADP

سیمه ایز کرهنې پراختیا پروګرام

RASR

سیمه ایزه قومانده د  ANSFارزونې راپور

RC

بیاپیښیدونکې لګښتونه

RCC

د سیمه ایز قرارداد کولو مرکز

RC-SW

سیمه ایزه قومانده سویل لویدیز (ایساف)

RDL

د درجه بندۍ ټاکلو کچه

RLS-F

د قانون حاکمیت ثبات  -رسمي

RLS-I

د قانون حاکمیت ثبات  -غیر رسمي

RSS

د سرکونو د سکتور بقا

SAARC

د سیمه ایزې همغږۍ لپاره د سویل اسیا انجمن

SAO

د امنیتي مرستې دفتر

SAO

د پلټنې عالي دفتر

SARAI

د افغانستان نوښت کې د کرهنیزې نوي توب لپاره سویابین

SBIR

د کوچنۍ سوداګرۍ رامنځته کولو څیړنه

SCIP

د امنیتي همغږۍ معلوماتو پورتال

SDDC

د سطحې ګمارلو او توضیع قومانده

SEPS

د سویل ختیځ بریښنا انرژۍ سیستم

SGDP

د شبرغان د ګازو پراختیاي پرګرام

SGGA

د شبرغان ګاز تولید فعالیت

SIGAR

د افغانستان د بیا رغونې لپاره ځانګړی عمومي پلټونکی

SIKA

په مهمو سيمو کې ثبات

SIU

حساس تحقیقي واحد

SMW

د ځانګړي عملیاتو وزر (افغان)

SOF

د ځانګړي عملیاتو ځواکونه

SPECS

د سیاسي بنسټونو او مدني ټولنو مالتړ پروګرام

State OIG

د بهرنیو چارو وزارت د عمومي پلټونکي دفتر

SWSS

د اوبو رسوونې او نظافت پایښت

SY

لمریز کال

TAFA

د افغانستان لپاره د سوداګري السرسی او د سوداګرۍ اسانتیا

TCN

د دریم هیواد اتباع

TEFA

د افغانستان د رڼو ټاکنو بنسټ

TFBSO

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

TMAF

د ټوکیو د دوه اړخیزه حساب ورکونې کاري چوکاټ

Tt DPK

ټیټرا ټیک DPK

په راتلونکې پاڼه کې دوام لري
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TVPA

تعریف
د قاچاق قربانیانو د محافظت قانون

UN

ملګري ملتونه

UNAMA

په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستو ماموریت

UNDP

د ملګرو ملتونو پرمختیایي پروګرام

UNHCR

د ملګرو ملتونو د مهاجرینو لپاره عالي کمیسون

UNODC

د مخدره موادو او جرمونو لپاره د ملګرو ملتونو دفتر

USAAA

د متحده ایاالتو د پوځ پلټونکې اداره

USACE

د متحده ایاالتو د اردو د انجینیرانو قول اردو

USAID

د متحده ایاالتو نړیواله پراختیايي اداره

USAID OIG

د  USAIDد عمومي پلټونکي دفتر

USDA

د متحده ایاالتو د کرهنې وزارت

USFOR-A

د متحده ایاالتو ځواکونه – افغانستان

USIP

د متحده ایاالتو د سولې لپاره انسټیټیوټ

USWFD

د افغانستان د پوهنتون مالتړ او کاري ځواک پراختیا پروګرام

UXO

ناچاودل شوي توکي

VAT

ارزښت وراضافه شوی مالیه

VSO

د کلیو د ثبات په موخه عملیاتونه

WIA

په جګړه کې ټپي شوي

WPS

د نړۍ په کچه محافظت خدمات

WTO

د سوداګرۍ نړیوال سازمان

د امریکا متحده ایاالتو کانګریس ته راپور

I

د میاشت 2014 ،30

233

پایلیکونه

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13

14
15
16
17
18
19
20

نړیوال بانک ،د افغانستان چارې د سپارلو په حال کې :له  2014وروسته مسلو ته کتنه 1 ،ټوک:
عمومي کتنه ،د  2012مې ،مخ  .1نړیوال بانک ویلي چې یووازې وړو ځایونو لکه الیبیریا ،غزه،
او لویدیځې غاړې ځینې وختونو د هر وګړي پر سر له افغانستان څخه زیاتې مرستې السته راوړي.
د افغانستان ماليې وزارت ،د  1393ملي بودجهhttp://www.budgetmof.gov.af/images/ ،
_stories/DGB/BPRD/National%20Budget/1393/1393%20National%20Budget
 ،English_Final.pdfمخ  ،7الس رسی .5/5/2014
نړیوال وجهي صندق ،د افغانستان اسالمي جمهوري VI 2014 :مادې خبري ،د کارکوونکو راپور،
د هیواد راپور شمیره ،5/2014 ،14/128 .مخ .14
د افغانستان ماليې وزارت ،د  1393ملي بودجهhttp://www.budgetmof.gov.af/images/ ،
_stories/DGB/BPRD/National%20Budget/1393/1393%20National%20Budget
 ،English_Final.pdfمخونه  ،8 ،6الس رسی .5/5/2014
د ملګرو ملتونو امنیت شورا ،د امنیت شورا د رییس اعالمیه د بن ‘انتقال پروسې’ د اعالمیې
درناوی کوي ،د افغانستان لپاره د ‘بدلون لسیزه.12/19/2011 ’،
نړیوال بانک ،افغانستان :له انتقاله تر بدلونه نوي معلومات ،د همغږی او نظارت ګډ بورد
د غونډې سالیډونه 11 ،سالیډ.1/29/2014 ،
د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز ،د افغانستان ملي امنیتي ځواکونو خپلواکه ارزونه ،1/2014 ،مخ .3
د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز ،د افغانستان ملي امنیتي ځواکونو خپلواکه ارزونه ،1/2014 ،مخ .i
د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز ،د افغانستان ملي امنیتي ځواکونو خپلواکه ارزونه ،1/2014 ،مخ .4
پروفیسور ستنلي هافمان (د هارورد پوهنتون)“ ،د مارشال پالن په اړه وروستی څرګندوني”،
په ستنلي هافمان او چارلز مایر کې ،ایدیتوران ،د مارشال پالن :تیر ته یوه کتنه (ویست ویو
پرس ،)1984 ،مخ .91
د کانګرس تحقیقي خدمت ،راپور  ،97-62د مارشال پالن :ډیزاین ،السته راوړنې ،او له اوس
وخت سره تړاو ،1/6/1997 ،لنډیز ،مخ .8
تعدیل شویو مرستو معلومات د  2014 – 2002مالي کال بیارغونې ټوله مرسته تر 103.2میلیاردو
امریکايي ډالرو چې پخوا راپور ورکړ شوی ،تر نږدې یو میلیارده امریکايی ډالرو پورې ډیر شوي،
او لدې سره د افغانستان بیارغونې مرستې د انفالسیون برابر شوی زیاتوالی د مارشال پالن له
لګښتونو سره برابر شوي.
د کورني ناخالصو محصوالتو د کموالي ارزښتونو پر اساس د سیګار محاسبې 1951–1948 ،او –2002
 ،2013په سنت لویز کې د فیدرال مرکزي بانک لخوا خپرې شويhttp://research.stlouisfed.org/ ،
 ،fred2/series/GDPDEFالس رسی .5/28/2014 ،د کورني ناخالصو محصوالتو کموالي د
مصرفوونکو د قیمت تر لست ( )CPIکم تبلیغ کیږي ،مګر دا د انفالسیون پراخه اندازه ده ،د بیلګې
په توګه CPI ،د حکومت د اخیستلو قیمتونه نه تعقیبوي .د کارکوونکو د احصایې بیورو وګوری،
“د مصرفوونکو د قیمت لست :هغې پوښتنې چې ډیري تکراریږي” http://stats.bls.gov/cpi/
 ،cpifaq.htm#Question_12الس رسی .6/4/2014
نړیوال بانک ،افغانستان :له انتقاله تر بدلونه نوي معلومات ،د همغږی او نظارت ګډ بورد
د غونډې سالیډونه 5 ،سالیډ.1/29/2014 ،
نړیوال بانک ،د افغانستان چارې د سپارلو په حال کې :له  2014وروسته مسلو ته کتنه 1 ،ټوک:
عمومي کتنه ،د  2012مې ،مخ  .1نړیوال بانک ویلي چې یووازې وړو ځایونو لکه الیبیریا ،غزه،
او لویدیځې غاړې ځینې وختونو د هر وګړي پر سر له افغانستان څخه زیاتې مرستې السته راوړي.
د آسیا پراختیايي بانک ،د آسیا پراختیا په اړه نظر “ ،2014افغانستان ،4/2014 ”،مخ .156
عقیب اسلم“ ،افغانستان :د سرچینو د کموالي په حالت کې د ټولنیزې او امنیتي لګښتونو انډول
برابرول ”،د نړیوال وجهي صندق لیکنه  ،5/2013 ،WP/13/133مخونه .6–5
د افغانستان اسالمي جمهوري حکومت ،په ځان تکیه کولو په لور :د بدلون لسیزې لپاره
ستراتیژیک نظر ،د افغانستان په اړه د توکیو په کنفرانس کې چمتو شوی ،7/8/2012 ،مخ .6
د سیګار معلوماتو غوښتنې په اړه د  ODG ،USAIDځواب.6/30/2014 ،
نړیوال بانک او د افغانستان ماليې وزارت ،په افغانستان کې د چارو سپارل :له  2014مسلو ته
کتنه ،لکچرhttp://siteresources.worldbank.org/INTAFGHANISTAN/ ،11/21/2011 ،
 2 ،Resources/AFBeyond2014سالیډ.
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نادر نادري ،د افغانستان د تحقیق او ارزونې ادارې ،رییس ،د بهرنیو اړیکو په اړه په شورا کې،
“د متخصصینو نظر :په  2014کې د افغانستان لپاره هیلېhttp://www.cfr.org/ ،12/18/2013 ”،
 ،afghanistan/prospects-afghanistan-2014/p32094الس رسی .5/16/2014
“ ،CSISد افغانستان د سپارلو چارو لپاره له ټولټاکنو وروسته ننګونې”،2014-2015 :
د انتوني اچ کوردزمن لخوا لکچر ،د  5/18/2014نسخه 6 ،سالیډ.
د خلکو او رسنیو لپاره د پیو تحقیق مرکز“ ،په افغانستان او عراق کې اوس تر بریا ناکامی
ډیري وګوریhttp://www.people-press.org/2014/01/30/more-now- ،1/30/2014 ”،
.see-failure-than-success-in-iraq-afghanistan/
پروفیسور توماس جې سکاتو“ ،د عمر او بهرنی پالیسی عقیدې :هغه توپیرونه چې حسابیږي؟”
سیاسي نظر ،د سیاسي مطالعاتو ټولنه (انګلستان)http://www.psa.ac.uk/insight-plus/blog/ ،
 ،4/29/2014 ،age-and-foreign-policy-beliefs-differences-countالس رسی .6/13/2014
رویترز“ ،په پنځو آلمانانو کې څلور په بهر کې د اردو کم ماموریتونه غواړي :نظر غوښتنه”،
http://www.reuters.com/article/2014/05/20/us-germany-foreignpolicy- ،5/20/2014
 ،idUSBREA4J07620140520الس رسی .6/13/2014
د افغانستان ماليې وزارت ،د توکیو دوو اړخیزو حساب ورکولو کاري چوکاټ :د لوړ پوړو
چارواکو ګډې غونډې راپور ،7/3/2013 ،مخ .14
د هیواد په اړه د نړیوال وجهي صندق راپور شمیره  ،14/128د افغانستان اسالمي جمهوریت:
 VI 2014مادې خبري ،د کارکوونکو راپور ،د هیواد راپور ،5/2014 ،مخ .14
د آسیا پراختیايي بانک ،د آسیا پراختیا په اړه نظر  :2014د پراخې وده لپاره مالي پالیسی،
 ،2014مخ .xix
اعطشام احمد ،د لندن اقتصاد مکتب او د پراختیايي تحقیق لپاره د بن پوهنتون مرکز،
“د پرمختګ په حال هیوادونو کې د عامه مالي چارو بنسټ ایښودنه ”،د  G24کنفرانس
لپاره چمتو شوې لیکنه ،د  2014فبروریhttp://g24.org/wp-content/uploads/2014/03/ ،
 ،Public-Finance-and-Infrastructure_23Feb_2014.pdfمخونه .9-10
د استخباراتو مرکزي اداره ،د نړی حقیقت کتابhttps://www.cia.gov/library/ ،
 ،publications/the-world-factbook/geos/af.htmlالس رسی .7/3/2014
د امریکا دفاع وزارت ،په افغانستان کې د امنیت او ثبات پر لور د پرمختګ په اړه راپور
(له قانون وروسته چې ورته اړتیا لري “د  1230راپور” په نوم هم پیژندل کیږي) ،کانګرس
ته راپور ،11/2013 ،مخ .85
د افغانستان مالیې وزارت“ ،د عوایدو ریاست”  ،http://mof.gov.af/en/page/422نیټه نلري،
نوي معلومات ،الس رسی .5/15/2014
نړیوال بانک ،د افغانستان اقتصادي نوي معلومات ،10/2013 ،مخ .16
له افغانستان څخه د  IVمادې خبرو کنفرانس غوښتنې نسخه له پاول راس سره ،د افغانستان،
منځني ختیځ او مرکزي آسیا اداره لپاره د ماموریت رییس ،واشنګټن ډي سي،5/21/2014 ،
 ،https://www.imf.org/external/np/tr/2014/tr052114.htmالس رسی .6/30/2014
نړیوال بانک ،افغانستان :له انتقاله تر بدلونه  ،IIد لوړ پوړو چارواکو غونډې سالیډونه،
 8سالیډ.7/2/2013 ،
د سیګار معلوماتو غوښتنې په اړه د امریکا بهرنیو چارو وزارت ځواب،7/3/2014 ،
د سیګار معلوماتو غوښتنې په اړه د امریکا بهرنیو چارو وزارت ځواب .9/26/2013
نړیوال بانک ،افغانستان :له انتقاله تر بدلونه  ،IIد لوړ پوړو چارواکو غونډې سالیډونه،
 9سالیډ.7/2/2013 ،
سوداګریزه اقتصاد ،د افغانستان صادرات ،د افغانستان مرکزي احصايې سازمان معلوماتو راپور
ورکول ،http://www.tradingeconomics.com/afghanistan/exports ،الس رسی .7/8/2014
 CIAنړیوال حقیقت کتاب“ ،افغانستان” https://www.cia.gov/library/publications/
 ،6/24/2014 ،the-world-factbook/geos/af.htmlالس رسی .7/1/2014
د حکومت حساب ورکولو دفتر شهادت –  ،11-867Tارزښت اضافه شوې ماليې :د امریکا لپاره
له نورو هیوادونو څخه د تجربو احتمالي درسونه ،7/26/2011 ،مخ .2
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رندال جي هولکومب“ ،اضافه شوي ارزښت مالیه :د امریکا لپاره یې ډیر قیمت و ”،د میرکاتو
مرکز کاري لیکنه ،د جورج مایوسون پوهنتون ،6/2010 ،مخ .1
نړیوال وجهي صندق“ ،د نړیوال وجهي صندق ماموریت لخوا د افغانستان په اړه اعالمیه”،
د چاپ ګڼه.2/4/2013 ،13/36 .
 ،USAIDد افغانستان لوژستیک ادارو سره مرسته ( )ALBAکاري پاڼه“ ،قانون تایید شو.6/2014 ”،
د نړیوال وجهي صندق هیواد راپور شمیره ,14/128 .د افغانستان اسالمي جمهوریت:
 VI 2014مادې خبري ،د کارکوونکو راپور ،د هیواد راپور ،5/2014 ،مخ .27
د افغانستان مالیې وزارت ،د اداري چارو لپاره د ماليې وزارت د معین دفتر ،د ستراتیژیک پالن
په اړه د لمړي ربع فعالیت راپور  ،1393د  1393د جوزا  ،)6/1/2014( 11مخ .3
د اروپايي ټولنې کمیسیون ،د اروپايي ټولنې غړو هیوادونو کې د مالیې اصالحات :2013
د اقتصادي ودې او مالي دوام لپاره د مالي پالیسی ننګونې ،5/2013 ،مخ .88
د حکومت حساب ورکولو دفتر شهادت –  ،11-867Tارزښت اضافه شوې ماليې :د امریکا لپاره
له نورو هیوادونو څخه د تجربو احتمالي درسونه ،7/26/2011 ،لنډیز.
د اروپايي ټولنې کمیسون ،د اروپايي ټولنې غړو هیوادونو کې د مالیې اصالحات :2013
د اقتصادي ودې او مالي دوام لپاره د مالي پالیسی ننګونې ،5/2013 ،مخ .27
اندروز ام سي .سمیت“ ،د پرمختګ په حال هیوادونو کې د مصرف مالیه ،د بنګلدیش VAT
قضیه ”،د محاسبې لپاره مرکز ،حکومتوالي او د مالیې تحقیق ،د واشنګټن ویکتوریا پوهنتون
(نوی زیالند) د تحقیق کاري لیکنه شمیره ،12/2011 ،82 .مخونه .5-3
ندیم الزمان (د بلوچستان پوهنتون)“ ،په پاکستان کې د  VATماليې پایلې :اداره،
تجربې او اندښنې ،3/2012 ”،مخ  ،6د ټولنیز ساینس تحقیق شبکې کې خپور شوی،
.http://ssrn.com/abstract=2017848
د نړیوالې پراختیا لپاره اداره ،د انګلستان بهرنیو چارو وزارت ،د مالیې مدیریت پروژه ،افغانستان،
کلنی ارزونه ،د نړیوالې مرستې شفافیت ابتکار کنسورسیم په ویب پاڼه کې خپور شوی،
 ،iati.dfid.gov.uk/iati_documents/4393215.docxد  2014فبروري ،الس رسی .6/12/2014
د نړیوالې پراختیا لپاره اداره ،د انګلستان بهرنیو چارو وزارت ،د مالیې مدیریت پروژه،
افغانستان ،کلنی ارزونه ،د نړیوالې مرستې شفافیت ابتکار کنسورسیم په ویب پاڼه کې خپور
شوی ،2/2014 ،iati.dfid.gov.uk/iati_documents/4393215.docx ،الس رسی .6/12/2014
نړیوال وجهي صندق“ ،د پروګرام یاددښت :د افغانستان اسالمي جمهوریت”
،4/8/2014 ،http://www.imf.org/external/np/country/notes/afghanistan,htm
الس رسی .5/15/2014
د امریکا دفاع وزارت ،په افغانستان کې د امنیت او ثبات پر لور د پرمختګ راپور ،کانګرس ته
شپږ میاشنی راپور ،12/2013 ،مخ .87
نړیوال مالي شرکت او نړیوال بانک“ ،د کار کولو آسانتیا لست” مرسته کوي ترڅو دا واضح
کړي چې ولي افغانستان ډیره کمه پانګونه را جلبوي .د کار پیلولو آسانتیا لپاره ،افغانستان تر
ډیري کچې د نړیوال مالي شرکت او نړیوال بانک لوړه درجه اخلي ،د نړی په  189اقتصادونو
کې  24درجه اخلي .مګر کومه بله درجه له  98لوړه نده (مالیې تادیه کوونکی) ،او ځینې د
لست په پای کې دي ،پشمول د ساختماني کارونو جوازونو سره معامله کول ( ،)167د قرارداد
پلې کول ( ،)168او د پانګوالو خوندیتوب ( .)189سرچینه :نړیوال مالي شرکت او نړیوال بانک،
“په افغانستان کې د کار کولو آسانتیا”  2014نسخهhttp://www.doingbusiness.org/data/ ،
 ،exploreeconomies/afghanistan/الس رسی .7/21/2014
د دې راپور ب ضميمه وګورى.
د سيګار د ارزونې په اړه د امریکا دفاع وزارت ځواب.7/20/2009 ،
“ ،OMBد امریکا دفاع او کورنیو چارو وزارتونو او د نورو نړیوالو پروګرامونو ()OIP/State
په بهر کې د بیړنیو عملیاتونو ( )OCOغوښتنې د ولسمشر  2015مالي کال تعدیلونه”،
6/26/2014؛ د سیګار معلوماتو غوښتنې په اړه د امریکا بهرنیو چارو وزارت ځواب،
 ،4/15/2014د سیګار معلوماتو غوښتنې په اړه د امریکا بهرنیو چارو وزارت ځواب،
د  OMBځواب.7/16/2014 ،
.6/24/2009 ،Pub. L. 111-32
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د سيګار د ارزونې په اړه د امریکا دفاع وزارت ځواب.7/20/2009 ،
 9009 ،Pub. L. 112-74برخه12/23/2011 ،؛ د امریکا دفاع وزیر معین“ ،د افغانستان سرچینو
د نظارت شورا ( )AROCیاددښت.8/3/2011 ”،
د دې راپور ب ضميمه وګورى.
د سيګار د معلوماتو غوښتنې په اړه د امریکا دفاع ځواب.7/17/2014 ،
د سيګار د معلوماتو غوښتنې په اړه د امریکا دفاع ځواب 7/17/2014 ،او .4/15/2014
د امریکا دفاع وزارت د عمومي مفتش دفتر د افغانستان د امنیتي ځواکونو د وجهي
صندوق د  1برخې مدیریت لپاره د مرستو توزیع او مکلفیتونو مشروعیت ،راپور شمیره.
 ،11/5/2007 ،D-2008-012مخ .2
 9009 ،Pub. L. 112-74برخه او د امریکا دفاع وزیر معین ،د افغانستان سرچینو نظارت شورا
( )AROCیاددښت.8/3/2011 ،
د سيګار د معلوماتو غوښتنې په اړه د امریکا دفاع ځواب.7/17/2014 ،
د سيګار د معلوماتو غوښتنې په اړه د امریکا دفاع ځواب.7/17/2014 ،
د امریکا دفاع وزارت“ ،د قومندانانو د بیړني غبرګون پروګرام ( ”،)CERPد امریکا دفاع وزارت
مالي مدیریت مقررات  ،1/2009 ،Ch 27 ،Vol. 12مخ .3-27
“ ،USFOR-Aد قومندانانو د بیړني غبرګون پروګرام (،Pub 1-06 USFOR-A ”،SOP )CERP
 ،2/2011مخ .12/23/2011 ،Pub. L. 112-74 ،35
د دې راپور ب ضميمه وګورى.
د سيګار د معلوماتو غوښتنې په اړه د امریکا دفاع وزارت ځواب.7/17/2014 ،
 Pub. L. 112-74، 9009برخه او د امریکا دفاع وزارت معین ،د افغانستان د سرچینو نظارت
شورا ( )AROCیاددښت8/3/2011 ،؛ د امریکا د سنا د اردو خدمتونو کميټې ،مطبوعاتي
خپرونه ” ،سنا د  2011مالي کال لپاره د ملي دفاع صالحيت د آیکې سکیلتن قانون تصويب
کړه.12/22/2010 “،
د دې راپور ب ضميمه وګورى.
د سيګار د معلوماتو غوښتنې په اړه د امریکا دفاع وزارت ځواب 7/18/2014 ،او 7/17/2014؛
د سيګار د معلوماتو غوښتنې په اړه د  DFASځواب.7/17/2014 ،
د سيګار د معلوماتو غوښتنې په اړه د امریکا دفاع وزارت ځواب 7/18/2014 ،او 7/17/2014؛
” AR(M) 1002د مالي کال پروګرام او د  2014د مارچ فرعي حسابونو پر اساس د تخصیص
دریځ4/16/2014 ”،؛ د اردو اداره“ ،د وړاندیز شمیرې ته بدلون”،W912ER-14-R-0019 :
https://www.fbo.gov/ndex?s=opportunity&mode=form&tab=core&id= ،6/19/2014
 ،c9ef8f390fc2cc11d1b61fcecbb6f0da&_cviec=0الس رسی .7/18/2014
“ ،TFBSOد  TFBSOپه اړه ”،الس رسی 10/20/2011؛ د سیګار د  7/22/2011معلوماتي
غوښتنې په اړه د امریکا دفاع وزارت ځواب.
د دې راپور ب ضميمه وګورى.
د سيګار د معلوماتو غوښتنې په اړه د امریکا دفاع وزارت ځواب.7/8/2014 ،
د امريکا دفاع وزارت ،د مخدره توکو په ضد فعاليتونه ،د مخدره توکو پر ضد د فعاليتونو
لپاره د 2009مالي کال د اضافي بودجې غوښتنه ،الس رسي .4/13/2010
د امریکا دفاع وزارت د عمومي مفتش دفتر ،د امریکا دفاع وزارت د  2011مالي کال ملي
مخدره توکو د پروګرام فعالیتونو لپاره د مکلف شوي مرستې هر اړخیزې محاسبې د خپلواک
پلټونکي راپور ،راپور شمیره .1/30/2012 ،DODIG-2012-04
د سیګار د معلوماتو غوښتنې په اړه د امریکا دفاع وزارت ځواب 7/3/2014 ،او .4/16/2014
“ ،USAIDد امریکا د بهرنی مرستې مآخذونو الرښود ،1/2005 ”،پاڼه .6
د سیګار معلوماتو غوښتنې په اړه د  USAIDځواب 7/10/2014؛ د سیګار معلوماتو غوښتنې
په اړه د امریکا بهرنیو چارو وزارت ځواب 4/15/2014 ،او .6/27/2013
د سیګار معلوماتو غوښتنې په اړه د  USAIDځواب  7/10/2014او .4/7/2014
د امريکا د بهرنيو چارو وزارت ،د سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.10/13/2009 ،
د امریکا بهرنیو چارو وزارت ،د سیګار معلوماتو غوښتنې ته ځواب،4/15/2014 ،7/16/2014 ،
 ،4/11/2014او .6/27/2013
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د امريکا د بهرنيو چارو وزارت ،د سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب 7/16/2014 ،او .4/11/2014
سيګار ،د متحده اياالتو کانګرس ته درې مياشتنى راپور ،7/30/2010 ،پاڼه .51
نړيوال بانک :ARTF“ ،د  2014د جون تر  21پورې (د  1393مالي کال د  6میاشتو پای)
د مالي دریځ په اړه د اداره کوونکو راپور ”،پاڼه .5
نړيوال بانک :ARTF“ ،د  2014د جون تر  21پورې (د  1393مالي کال د  6میاشتو پای)
د مالي دریځ په اړه د اداره کوونکو راپور ”،پاڼه .1
نړيوال بانک :ARTF“ ،د  2014د جون تر  21پورې (د  1393مالي کال د  6میاشتو پای)
د مالي دریځ په اړه د اداره کوونکو راپور ”،پاڼه .5
نړيوال بانک“ ،د هيواد درې مياشتنى نوي معلومات :افغانستان 16 ،4/2011 ”،پاڼه.
نړيوال بانک :ARTF“ ،د  2014د جون تر  21پورې (د  1393مالي کال د  6میاشتو پای)
د مالي دریځ په اړه د اداره کوونکو راپور ”،پاڼه .7
نړيوال بانک“ ،د هيواد درې مياشتنى نوي معلومات :افغانستان 16 ،4/2011 ”،پاڼه.
نړيوال بانک :ARTF“ ،د  2014د جون تر  21پورې (د  1393مالي کال د  6میاشتو پای)
د مالي دریځ په اړه د اداره کوونکو راپور ”،پاڼه .7
“ ،ECافغانستان :د لوبې وضعیت 2011 ،جنوري ،3/31/2011 ”،پاڼه .7
“ ،UNDPد افغانستان لپاره د قانون او نظم وجهي صندق ( 2014 )LOTFAلمړي ربع پروژې
پرمختګ راپور ،6/9/2014 ”،مخ 28؛ د  UNDPد  LOTFAد هر ربع او کلني راپورونو څخه
د سیګار تحلیلونه.7/16/2014 ،
 ،UNDPد افغانستان لپاره د قانون او نظم وجهي صندق ( 2013 )LOTFAد پروژې کلني
پرمختګ راپور ،5/6/2014 ”،مخ 6؛ “ ،UNDPد افغانستان لپاره د قانون او نظم وجهي صندق
( 2013 )LOTFAلمړي ربع پروژې پرمختګ راپور ،6/23/2013 ”،پاڼه .1
“ ،UNDPد افغانستان لپاره د قانون او نظم وجهي صندق ( 2014 )LOTFAلمړي ربع پروژې
پرمختګ راپور ،6/9/2014 ”،مخ 28؛ “ UNDPد افغانستان لپاره د قانون او نظم وجهي صندق
( 2013 )LOTFAد  LOTFAد هر ربع او کلني راپورونه.7/16/2014 ”،
“ ،UNDPد افغانستان لپاره د قانون او نظم وجهي صندق ( 2014 )LOTFAلمړي ربع پروژې
پرمختګ راپور ،6/9/2014 ”،مخ 28؛ “ UNDPد افغانستان لپاره د قانون او نظم وجهي صندق
( 2013 )LOTFAد  LOTFAد هر ربع او کلني راپورونه.7/16/2014 ”،
د امریکا دفاع وزارت ،د سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.7/17/2014 ،
سپینه ماڼی“ ،د افغانستان په اړه د ولسمشر څرګندونې5/27/2014 ”،؛  ،USFOR-Aد سیګار
د معلوماتو غوښتنې په اړه ځواب.7/3/2014 ،
سپینه ماڼی“ ،د افغانستان په اړه د ولسمشر څرګندونې5/27/2014 ”،؛  ،USFOR-Aد سیګار
د معلوماتو غوښتنې په اړه ځواب.7/3/2014 ،
د ملګرو ملتونو امنیت شورا ،د افغانستان وضعیت او پر نړیوالې سولې او امنیت باندې اغیزونه،
 ،6/18/2014مخ 4؛ واشنګټن پوسټ“ ،افغانستان د هغه پالن په اړه اندیښنه لري چې په 2016
کې امریکا ځواکونه وباسي.5/29/2014 ”،
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ،د افغانستان وضعیت او پر نړیوال امنیت او سوله باندي اغیزونه،
 ،6/18/2014پاڼه .3
د امریکا دفاع وزارت ،په افغانستان کې د امنیت او ثبات په لوري پرمختګ 9 ،4/2014 ،پاڼه.
د متحده ایاالتو “ ،SASCد جنرال جان اف کمپبل لپاره د پالیسی پوښتنې ،امریکا ،د قوماندان
لپاره وړاندیز ،د نړیوال امنیت مرستې ځواک او قوماندان ،په افغانستان کې د امریکا ځواکونه”،
.7/10/2014
د امریکا دفاع وزارت“ ،د  2015مالي کال لپاره په بهر کې د بیړنیو عملیاتونو دلیل،
د افغانستان امنیتي ځواکونو وجهي صندق (6/2014 ”،)ASFF؛ .1/17/2014 ،P.L. 113-76
د امریکا دفاع وزارت“ ،د  2015مالي کال لپاره په بهر کې د بیړنیو عملیاتونو دلیل،
د افغانستان امنیتي ځواکونو وجهي صندق (.6/2014 ”،)ASFF
د امریکا دفاع وزارت“ ،د  2015مالي کال لپاره په بهر کې د بیړنیو عملیاتونو دلیل،
د افغانستان امنیتي ځواکونو وجهي صندق (.6/2014 ”،)ASFF
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د امریکا دفاع وزارت“ ،د  2015مالي کال لپاره په بهر کې د بیړنیو عملیاتونو دلیل،
د افغانستان امنیتي ځواکونو وجهي صندق (.6/2014 ”،)ASFF
د امریکا دفاع وزارت ،په افغانستان کې د امنیت او ثبات په لوري پرمختګ.4/2014 ،
والستریټ ژورنال“ ،د افغانستان رایی له امریکا سره د ښو اړیکو نښې دي.4/7/2014 ”،
په کابل کې د امریکا سفارت“ ،د افغانستان رسنیو لنډیز.7/9/2014 ”،
سيګار ،د امریکا کانګرس ته د ربع راپور ،4/30/2013 ،پاڼه .90
 ،CSTC-Aد سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب7/1/2014 ،؛  ،DODد سيګار د معلوماتو
غوښتنې ته ځواب.7/11/2014 ،
 ،CSTC-Aد سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب 3/31/2014 ،او .7/1/2014
 ،CSTC-Aد سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.7/1/2014 ،
 ،CSTC-Aد سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.7/1/2014 ،
 ،CSTC-Aد سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.7/1/2014 ،
 ،CSTC-Aد سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.7/1/2014 ،
 ،CSTC-Aد سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.7/1/2014 ،
 ،CSTC-Aد سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.7/1/2014 ،
 ،CSTC-Aد سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.7/1/2014 ،
 ،CSTC-Aد سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.7/1/2014 ،
 ،CSTC-Aد سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.7/1/2014 ،
د آیساف خبرونه“ ،ډنمارک په افغانستان کې خپل ماموریت پای ته رسوي.5/21/2014 ”،
د آیساف خبرونه“ ،رومانیا په افغانستان کې د صدراعظم له راتګ سره خپل ماموریت پای
ته رسوي.6/30/2014 ”،
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ،د افغانستان وضعیت او پر نړیوال امنیت او سوله باندي
د هغه اغیزې ،6/18/2014 ،پاڼه .4
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ،د افغانستان وضعیت او پر نړیوال امنیت او سوله باندي
د هغه اغیزې ،6/18/2014 ،پاڼه .4
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ،د افغانستان وضعیت او پر نړیوال امنیت او سوله باندي
د هغه اغیزې ،6/18/2014 ،پاڼه .4
یوناما“ ،په وسله واله جګړه کې د ملکیانو خوندیتوب په اړه د شپږو میاشتو راپور”،2014 :
.7/2014
یوناما“ ،په جګړه کې د افغان قربانیانو شمیره تر  %24زیاته شوې.7/9/2014 ”،
یوناما“ ،په وسله واله جګړه کې د ملکیانو د خوندیتوب په اړه د شپږو میاشتو راپور”،2014 :
.7/2014
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ،د افغانستان وضعیت او پر نړیوال امنیت او سوله باندي
یې اغیزې ،6/18/2014 ،پاڼه .4
آیساف“ ،نړیوال امنیت مرستې ځواک.6/1/2014 ”،
دفاعي خبرونه“ ،امریکا به په افغانستان کې د ځواکونو شمیره کمه کړې.5/27/2014 ”،
د امریکا دفاع وزارت ،د دایمي آزادی عملیات د امریکا د د مرګ ژوبلی دریځ .7/3/2014
یاددښت “ ،USFOR-A-TF 2010-CCعملیاتي قرارداد د نظارت او له شورا وروسته
د یادښتونو مدیریت ،1/31/2012 ”،چې د سیګار لپاره برابر شوي .د برید جنرال راس اي
ریدج لخوا یادښت د امریکا دفاع وزارت مشرانو ،امریکا مرکزي قوماندانی ،قراردادي ادارو،
د آیساف ګډې قوماندانی ،او  USFOR-Aد  2012جنوری د  ،20–19د کابل په نوي انګړ کې
د کنفرانس په اړه توضیحات ورکوي.
سيګار ،د امریکا کانګرس ته درې مياشتنى راپور ،4/30/2014 ،مخونه .90–89
 ،DODد سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.7/10/2014 ،
 ،CSTC-Aد سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.6/30/2014 ،
د امریکا دفاع وزارت ،په افغانستان کې د امنیت او ثبات په لوري پرمختګ ،12/2012 ،پاڼه .56
 ،CSTC-Aد سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.7/2/2012 ،
 ،CSTC-Aد سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.10/1/2012 ،
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 ،CSTC-Aد سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.7/1/2014 ،
 ،CSTC-Aد سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.4/10/2014 ،
د امریکا دفاع وزارت د عمومي مفتش دفتر ،DODIG-2012-058 ،د افغانستان ملي اردو
د معاشتونو اړتیاو ښه والي لپاره د مرستو ویش او د مالي افسرانو نظارت ،2/2012 ،مخ .8
 CSTC-Aد سیګار معلوماتی غوښتنی ته ځواب.6/30/2014 ،
د بحري څیړنو لپاره مرکز“ ،د افغان ملي امنیتي ځواکونو خپلواک ارزونې لنډیز”،
 ،1/24/2014پاڼه .29
د سیګار معلوماتي غوښتنې ته د  IJCځواب.9/30/2013 ،
د سیګار معلوماتي غوښتنې ته د  IJCځواب.6/1/2014 ،
د سیګار معلوماتي غوښتنې ته د  IJCځواب.9/30/2013 ،
د سیګار معلوماتي غوښتنې ته د  IJCځواب.9/30/2013 ،
د سيګار  14-33پلټنې راپور ،افغان ملي امنیتي ځواکونه :عملي ګامونو ته اړتیا ده ترڅو
د ارزونو هڅو وړتیاوو ته دوام ورکړ شي.2/5/2014 ،
د سیګار معلوماتي غوښتنې ته د  IJCځواب.6/1/2014 ،
د سیګار ارزونې غوښتنې ته د  IJCځواب.7/11/2014 ،
د سیګار معلوماتي غوښتنې ته د  IJCځواب.6/1/2014 ،
په تیر ربع کې د ټولو لیوا ګانو د یووازې ارزول شوي لیوا ګانو شمیر په پرتله د  %83راپور
ورکړ شوی.
“ ،IJCد  2014مارچ د  RASRدریځ راپور ،اجرايي لنډیز4/9/2014 ”،؛ “ ،IJCد  6/2014د افغانستان
امنیتي ځواکونو سیمه ایز دریځ راپور ”،اجرايي لنډیز6/1/2014 ،؛ د سیګار  RASRتحلیل.7/3/2014 ،
“ ،IJCد  2014مارچ د  RASRدریځ راپور ،اجرايي لنډیز4/9/2014 ”،؛ “ ،IJCد  6/2014د افغانستان
امنیتي ځواکونو سیمه ایز دریځ راپور ”،اجرايي لنډیز6/1/2014 ،؛ د سیګار  RASRتحلیل.7/3/2014 ،
“ ،IJCد  2014جون د  RASRدریځ راپور ،اجرايي لنډیز.6/1/2014 ”،
“ ،IJCد  2014مارچ د  RASRدریځ راپور ،اجرايي لنډیز4/9/2014 ”،؛ “ ،IJCد  6/2014د افغانستان
امنیتي ځواکونو سیمه ایز دریځ راپور ”،اجرايي لنډیز.6/1/2014 ،
“ ،IJCد  2014جون د افغانستان امنیتي ځواکونو سیمه ایز دریځ راپور ”،اجرايي لنډیز.6/1/2014 ،
په تیر ربع کې د ټولو لیوا ګانو د یووازې ارزول شوي لیوا ګانو شمیر په پرتله د  %71راپور
ورکړ شوی.
“ ،IJCد  2014دسمبر د افغانستان امنیتي ځواکونو سیمه ایز دریځ راپور ”،اجرايي لنډیز12/1/2013 ،؛
“ IJCد  2014مارچ د  RASRدریځ راپور ”،اجرايي لنډیز4/9/2014 ،؛ “ IJCد  2014جون د RASR
دریځ راپور ”،اجرايي لنډیز6/1/2014 ،؛ د سیګار د  RASRتحلیل.7/3/2014 ،
“ ،IJCد  2014جون د افغانستان امنیتي ځواکونو سیمه ایز دریځ راپور ”،اجرايي لنډیز.6/1/2014 ،
“ ،IJCد  2014جون د افغانستان امنیتي ځواکونو سیمه ایز دریځ راپور ”،اجرايي لنډیز.6/1/2014 ،
“ ،IJCد  2014جون د  RASRدریځ راپور ”،اجرايي لنډیز.6/1/2014 ،
“ ،IJCد  2014جون د  RASRدریځ راپور ”،اجرايي لنډیز.6/1/2014 ،
“ ،IJCد  2014جون د  RASRدریځ راپور ”،اجرايي لنډیز.6/1/2014 ،
“ ،IJCد  2014مارچ د  RASRدریځ راپور ”،اجرايي لنډیز4/9/2014 ،؛ “ ،IJCد  2014جون
د  RASRدریځ راپور ”،اجرايي لنډیز6/1/2014 ،؛ د سیګار  RASRتحلیل.7/3/2014 ،
واشنګټن پوسټ“ ،په افغانستان کې د امریکا قوماندان خبرداری ورکوي چې بشپړ وتل
به القاعدې ته اجازه ور کړي ترڅو بیا سره راټول شي.3/12/2014 ”،
 ،NTM-Aد سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.6/30/2014 ،
 ،NTM-Aد سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.6/30/2014 ،
 ،NTM-Aد سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.6/30/2014 ،
 ،NTM-Aد سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.10/12/2012 ،
 ،NTM-Aد سيګار د ارزونې په اړه ځواب.7/11/2014 ،
د برید جنرال ویلیم بی کالدویل “ ،IVامنیت ،ظرفیت او سواد زده کړه ”،نظامي بیاکتنه،
جنوری-فبروری  ،2011پاڼه .23

د امریکا متحده ایاالتو کانګریس ته راپور
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د سيګار  14-30پلټنه راپور ،د افغانستان ملي امنیتي ځواکونه :د بریالیتوبونو پر راپورنو برسیره
د سواد زده کړې پروګرامونو د پایلی ،په قراردادونو څارنه ،انتقال او د ثبات په اړه اندیښنی
شتون لری.1/28/2014 ،
 ،NTM-Aد سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.6/30/2014 ،
 ،NTM-Aد سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب6/30/2014 ،
 ،NTM-Aد سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب6/30/2014 ،؛  ،NTM-Aد سيګار د ارزونې
په اړه ځواب.7/11/2014 ،
د سيګار  14-30پلټنه ،افغان ملي امنیتي ځواکونه :د بریالیتوبونو راپور سره سره د سواد زده کړې
پروګرامونو د پایلی ،په قراردادونو څارنه ،انتقال او د ثبات په اړه اندیښنی شتون لری.1/28/2014 ،
 ،NTM-Aد سيګار د ارزونې په اړه ځواب.7/11/2014 ،
 ،NTM-Aد سيګار د ارزونې په اړه ځواب.7/11/2014 ،
 ،CSTC-Aد سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب 7/1/2014 ،او .7/3/2014
 ،CSTC-Aد سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب 3/31/2014 ،او .7/1/2014
 ،CSTC-Aد سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب 3/31/2014 ،او .7/3/2014
 ،CSTC-Aد سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب 3/31/2014 ،او .7/3/2014
د  USIPځانګړی راپور  ،322په افغانستان کې د پولیسو سپارنې چارې.2/2013 ،
 ،NSOCC-Aد سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.6/30/2014 ،
 ،NSOCC-Aد سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.6/30/2014 ،
 ،NSOCC-Aد سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.6/30/2014 ،
“ ،NSOCC-Aد افغانستان ملي پولیسو په اړه عامه نظرونه د  2013دسمبر کاري ګروپ
موندنې.3/2014 ”،
“ ،NSOCC-Aد افغانستان ملي پولیسو په اړه عامه نظرونه د  2013دسمبر کاري ګروپ
موندنې.12/2014 ”،
“ ،NSOCC-Aد افغانستان ملي پولیسو په اړه عامه نظرونه د  2013دسمبر کاري ګروپ
موندنې.3/2014 ”،
 ،DODد سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.4/15/2014 ،
 ،CSTC-Aد سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.7/1/2014 ،
 ،CSTC-Aد سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب 3/31/2014 ،1/6/2014 ،او .7/1/2014
د بحري تحلیل لپاره مرکز“ ،د افغان ملي امنیتي ځواکونو خپلواکه ارزونه ،1/24/2014 ”،پاڼه .28
د بحري تحلیل لپاره مرکز“ ،د افغان ملي امنیتي ځواکونو خپلواکه ارزونه ،1/24/2014 ”،پاڼه .28
 ،CSTC-Aد سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب ،7/1/2014 ،د سیګار ملي اردو تحلیل،
.7/3/2014
ګاردین“ ،د ناتو لوړ پوړی قوماندان وايی د افغانستان ځواکونه ډیري قربانی څخه رنځ وړي”،
.9/2/2013
 ،DODد سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.7/17/2014 ،
 ،CSTC-Aد سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب7/1/2014 ،؛  ،CSTC-Aد سيګار د ارزونې
په اړه ځواب.7/11/2014 ،
 ،CSTC-Aد سیګار معلوماتی غوښتنی ته ځواب.10/1/2013 ،
 ،CSTC-Aد سیګار معلوماتی غوښتنی ته ځواب.12/30/2013 ،
 ،CSTC-Aد سیګار معلوماتی غوښتنی ته ځواب 3/31/2014 ،او .7/1/2014
 ،DODد سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.7/17/2014 ،
 ،CSTC-Aد سیګار معلوماتی غوښتنی ته ځواب.7/1/2014 ،
 ،DODد سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.7/17/2014 ،
 ،CSTC-Aد سیګار معلوماتی غوښتنی ته ځواب.7/1/2014 ،
 ،CSTC-Aد سیګار معلوماتی غوښتنی ته ځواب 4/3/2014 ،او 7/1/2014؛ ،CSTC-A
د سیګار ارزونې غوښتنی ته ځواب.4/10/2014 ،
 ،CSTC-Aد سیګار معلوماتی غوښتنی ته ځواب.7/1/2014 ،
 ،CSTC-Aد سیګار معلوماتی غوښتنی ته ځواب 7/1/2014 ،او .4/3/2014

237

پایلیکونه

218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254

د امریکا دفاع وزارت“ ،د  2015مالي کال لپاره په بهر کې د بیړنیو عملیاتونو دلیل،
د افغانستان امنیتي ځواکونو وجهي صندق (6/2014 ”،)ASFF
 ،DODد سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.7/17/2014 ،
 ،CSTC-Aد سیګار معلوماتی غوښتنی ته ځواب.6/30/2014 ،
 ،CSTC-Aد سیګار معلوماتی غوښتنی ته ځواب.6/30/2014 ،
 ،CSTC-Aد سیګار معلوماتی غوښتنی ته ځواب.6/30/2014 ،
 ،CSTC-Aد سیګار معلوماتی غوښتنی ته ځواب.6/30/2014 ،
 ،CSTC-Aد سیګار معلوماتی غوښتنی ته ځواب.6/30/2014 ،
 ،CSTC-Aد سیګار معلوماتی غوښتنی ته ځواب.6/30/2014 ،
 ،P.L. 113-66د  2014مالي کال لپاره د ملي دفاع صالحیت قانون ،پاڼه .938
 ،NATC-Aد سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب 7/1/2014 ،او 4/2/2014؛ ،NATC-A
د سيګار ارزونې غوښتنې ته ځواب.7/11/2014 ،
 ،NATC-Aد سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب 7/1/2014 ،او 7/8/2014؛ ،NATC-A
د سيګار ارزونې غوښتنې ته ځواب ،NSOCC-A ،7/11/2014 ،د سیګار معلوماتو غوښتنې
ته ځواب.6/30/2014 ،
 ،NATC-Aد سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.7/8/2014 ،
د امریکا دفاع وزارت ،په افغانستان کې د امنیت او ثبات په لوري پرمختګ.4/2014 ،
 ،NSOCC-Aد امريکا د بهرنيو چارو وزارت ،د سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب،
.6/30/2014
د سیګار پلټڼه  ،13-3د افغانستان د ځانګړې ماموریتونو وزر :د امریکا دفاع وزارت د  771.8میلیونو
امریکايي ډالرو په ارزښت هغه الوتکې اخلي چې افغانان ورڅخه کار اخیستالی نشي او ساتنه یې
نشي کوالی.6/28/2013 ،
د وال ستریت ژورنال“ ،د کابل په هوايي ډګر باندې د طالبانو په راکټي برید کې د اردو الوتکو
ته تاوان رسیدلی7/3/2014 ”،؛ واشنګټن پوسټ“ ،یوه ځانمرګی د افغانستان هوايي ځواک اته
کارکوونکي په کابل کې ووژل.7/2/2014 ”،
د بحري څیړنو لپاره مرکز“ ،د افغان ملي امنیتي ځواکونو خپلواک ارزونې لنډیز”،
 ،1/24/2014پاڼه .28
 ،DODد سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.7/17/2014 ،
 ،CSTC-Aد سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.7/1/2014 ،
 ،CSTC-Aد سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.7/1/2014 ،
 ،CSTC-Aد سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.7/1/2014 ،
 ،DODد سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.7/17/2014 ،
 ،CSTC-Aد سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.3/31/2014 ،
 ،CSTC-Aد سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.7/1/2014 ،
 ،CSTC-Aد سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.7/1/2014 ،
 ،DODد سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.7/17/2014 ،
 ،CSTC-Aد سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.3/31/2014 ،
 ،CSTC-Aد سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب 7/2/2013 ،او .10/1/2013
 ،CSTC-Aد سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.10/1/2013 ،
 ،CSTC-Aد سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.12/30/2013 ،
 ،CSTC-Aد سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب،12/30/2013 ،10/1/2013 ،7/2/2013 ،
 ،3/31/2014او .6/30/2014
 ،CSTC-Aد سیګار معلوماتی غوښتنی ته ځواب.7/1/2014 ،
 ،DODد سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.7/17/2014 ،
 ،CSTC-Aد سیګار معلوماتی غوښتنی ته ځواب.7/1/2014 ،
 ،CSTC-Aد سیګار معلوماتی غوښتنی ته ځواب.7/1/2014 ،
 ،CSTC-Aد سیګار معلوماتی غوښتنی ته ځواب.7/1/2014 ،
 ،CSTC-Aد سیګار معلوماتی غوښتنی ته ځواب 7/1/2014 ،او .4/3/2014
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 ،CSTC-Aد سیګار معلوماتی غوښتنی ته ځواب.4/3/2014 ،
 ،DODد سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.7/17/2014 ،
 ،CSTC-Aد سیګار معلوماتی غوښتنی ته ځواب.6/30/2014 ،
 ،CSTC-Aد سیګار معلوماتی غوښتنی ته ځواب.7/1/2014 ،
 ،CSTC-Aد سیګار معلوماتی غوښتنی ته ځواب 10/1/2013 ،او .3/31/2014
 ،CSTC-Aد سیګار معلوماتی غوښتنی ته ځواب.7/1/2014 ،
 ،CSTC-Aد سیګار معلوماتی غوښتنی ته ځواب.7/1/2014 ،
 ،CSTC-Aد سیګار معلوماتی غوښتنی ته ځواب 3/31/2014 ،او .7/1/2014
 ،CSTC-Aد سیګار معلوماتی غوښتنی ته ځواب.7/1/2014 ،
 ،Pub. L. 113-66د  2014مالي کال لپاره د ملي دفاع واکمنۍ قانون ،قانوني متن او ګډ
توضیحي بیان  H.R.مل ته  ،3304پاڼه .273
 ،CSTC-Aد سیګار معلوماتی غوښتنی ته ځواب 3/31/2014 ،او.6/30/2014
 ،CSTC-Aد سیګار معلوماتی غوښتنی ته ځواب.6/30/2014 ،
 ،CSTC-Aد سیګار معلوماتی غوښتنی ته ځواب 3/31/2014 ،او.6/30/2014
 ،CSTC-Aد سیګار معلوماتی غوښتنی ته ځواب 3/31/2014 ،او .6/30/2014
 ،CSTC-Aد سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب6/30/2014 ،؛  ،NTM-Aد سيګار د ارزونې
په اړه ځواب.7/11/2014 ،
د امريکا د بهرنيو چارو وزارت ،PM/WRA ،د سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.6/30/2014 ،
د امريکا د بهرنيو چارو وزارت ،PM/WRA ،د سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.6/30/2014 ،
د امريکا د بهرنيو چارو وزارت ،PM/WRA ،د سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.6/30/2014 ،
د امريکا د بهرنيو چارو وزارت ،PM/WRA ،د سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.6/30/2014 ،
د امريکا د بهرنيو چارو وزارت ،PM/WRA ،د سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.6/30/2014 ،
د امريکا د بهرنيو چارو وزارت ،PM/WRA ،د سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.6/30/2014 ،
د دې راپور ب ضمیمه وګوری؛  ،DEAد سیګار ارزونې ته ځواب.7/22/2014 ،
 ،CRSد نړیوال مخدره توکو کنټرول پالیسي :شالید او د امریکا ځوابونه ،8/13/2013 ،مخ 19؛
 CRSنړیوال مخدره توکو کنټرول پالیسی :شالید او د امریکا ځوابونه ،8/13/2013 ،مخ 19؛
د حکومت حساب ورکولو دفتر ،د افغانستان مخدره توکو کنټرول :ستراتیژي د ودې په حال
کې ده او د پرمختګ راپور ورکړ شوی ،مګر د قضا اصالحاتو د فعالیت لنډ مهاله نښو او ارزونو
ته اړتیا ده ،3/2010 ،مخونه .11–10 ،1
 ،DODد سیګار معلوماتو غوښتنې ته ځواب ،INL ،Stat ،3/28/2014 ،د نړیوال مخدره توکو
کنترول ستراتیژی راپور 1 ،توک :مخدره او کیمیاوي توکو کنترول ،3/2014 ،مخونه 90–89؛
 ،DODپه افغانستان کې د امنیت او ثبات پرمختګ پر لور ،4/2014 ،مخ .28
 ،UNODCنړیوال مخدره توکو راپور.2014 /6 ،
 ،INL ،Stateد نړیوال تاریاکو کنټرول ستراتیژۍ راپور ،جلد  :Iمخدره او کیمیاوي توکو کنترول،
 ،3/2014مخونه 89؛  ،Stateد سیګار ارزونې ته ځواب.7/11/2014 ،
 ،UNODCنړیوال مخدره توکو راپور.6/2014 ،
 ،DODد سیګار معلوماتو غوښتنې ته ځواب ،INL ،State ،7/3/2014 ،د سیګار معلوماتو
غوښتنې ته ځواب.7/9/2014 ،
د امريکا د بهرنيو چارو وزارت ،INL ،د سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.7/9/2014 ،
ملګري ملتونه ،د تحلیلي مالتړ او تحریمونو نظارت ټیم څلورم راپور چې د  2082مصوبې
وروسته وړاندي شوی ( )2012د طالبانو او نورو اړوند انفرادي کسانو او بنسټونو په اړه
ده چې د افغانستان سولې ،ثبات او امنیت ته ګواښ دي.6/10/2014 ،
 ،UNODCپه افغانستان کې د مخدره توکو کارولو اغیز پر کاروونکو او د هغوی پر کورنیو،
 ،4/2014پاڼې .8 ،7
 ،UNODCپه افغانستان کې د مخدره توکو کارولو اغیز پر کاروونکو او د هغوی پر کورنیو،
 ،4/2014پاڼه .9
 ،UNODCپه افغانستان کې د مخدره توکو کارولو اغیز پر کاروونکو او د هغوی پر کورنیو،
 ،4/2014پاڼه .17
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 ،UNODCپه افغانستان کې د مخدره توکو کارولو اغیز پر کاروونکو او د هغوی پر کورنیو،
 ،4/2014پاڼه .18
 ،UNODCپه افغانستان کې د مخدره توکو کارولو اغیز پر کاروونکو او د هغوی پر کورنیو،
 ،4/2014پاڼه .20
 ،UNODCپه افغانستان کې د مخدره توکو کارولو اغیز پر کاروونکو او د هغوی پر کورنیو،
 ،4/2014پاڼه .21
د امريکا د بهرنيو چارو وزارت ،INL ،د سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.7/9/2014 ،
د امريکا د بهرنيو چارو وزارت ،INL ،د سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.7/9/2014 ،
د امريکا د بهرنيو چارو وزارت ،INL ،د سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.7/9/2014 ،
د امريکا د بهرنيو چارو وزارت INL ،د سيګار د ارزونې په اړه ځواب،INL ،State .7/11/2014 ،
د سیګار معلوماتی غوښتنی ته ځواب .4/1/2014
د امريکا د بهرنيو چارو وزارت ،INL ،د سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.7/9/2014 ،
د امريکا د بهرنيو چارو وزارت ،INL ،د سيګار د ارزونې په اړه ځواب.7/11/2014 ،
د افغانستان اسالمي جمهوري حکومت ،د مخدره توکو پر وړاندې مبارزې وزارت ،په افغانستان
کې د کوکنارو له منځه وړلو په اړه راپور ،راپور شمیره ،5/27/2014 ،8 .پاڼه.4 .
د امريکا د بهرنيو چارو وزارت ،INL ،د سيګار د ارزونې په اړه ځواب.7/11/2014 ،
د امريکا د بهرنيو چارو وزارت ،INL ،د سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.7/9/2014 ،
د امريکا د بهرنيو چارو وزارت ،INL ،د سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.7/9/2014 ،
د امريکا د بهرنيو چارو وزارت ،INL ،د سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.7/9/2014 ،
د امريکا د بهرنيو چارو وزارت ،INL ،د سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.7/9/2014 ،
د امريکا د بهرنيو چارو وزارت ،INL ،د سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.7/9/2014 ،
د امريکا د بهرنيو چارو وزارت ،INL ،د سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.7/9/2014 ،
د امريکا د بهرنيو چارو وزارت ،INL ،د سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب7/9/2014 ،؛
د امريکا د بهرنيو چارو وزارت ،INL ،د سيګار د ارزونې په اړه ځواب.7/11/2014 ،
د امريکا د بهرنيو چارو وزارت ،INL ،د سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.7/9/2014 ،
د امريکا د بهرنيو چارو وزارت ،INL ،د سيګار د ارزونې په اړه ځواب.7/11/2014 ،
د امريکا د بهرنيو چارو وزارت ،INL ،د سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.7/9/2014 ،
د امريکا د بهرنيو چارو وزارت ،INL ،د سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.7/9/2014 ،
د امريکا د بهرنيو چارو وزارت ،INL ،د سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.7/9/2014 ،
د امريکا د بهرنيو چارو وزارت ،INL ،د سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.7/9/2014 ،
د امريکا د بهرنيو چارو وزارت ،د سيګار د ارزونې په اړه ځواب.7/11/2014 ،
 ،DODد سیګار معلوماتو غوښتنې ته ځواب7/3/2014 ،؛  ،DODد سیګار معلوماتو غوښتنې
ته ځواب.3/28/2014 ،
 ،DODد سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.7/3/2014 ،
د امریکا دفاع وزارت ،په افغانستان کې د امنیت او ثبات په لوري پرمختګ ،4/2014 ،پاڼه .82
د امريکا د بهرنيو چارو وزارت ،INL ،د سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.7/9/2014 ،
 ،DODد سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.7/3/2014 ،
 ،DODد امريکا دفاع وزارت ،د سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب7/3/2014 ،؛ د امريکا دفاع
وزارت ،د سيګار د ارزونې په اړه ځواب.7/11/2014 ،
 ،DODد سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.7/3/2014 ،
 ،DODد سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.7/3/2014 ،
د امريکا د بهرنيو چارو وزارت ،INL ،د سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.7/9/2014 ،
 ،DODد سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.7/3/2014 ،
د امريکا د بهرنيو چارو وزارت ،INL ،د سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.7/9/2014 ،
د امريکا د بهرنيو چارو وزارت ،INL ،د سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.7/9/2014 ،
د امريکا د بهرنيو چارو وزارت ،INL ،د سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.7/9/2014 ،
د ب ضمیمه وګوری
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د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ،د افغانستان وضعیت او پر نړیوال امنیت او سوله باندي
د هغه اغیزې ،6/18/2014 ،پاڼهونه.3 ،1
نیویارک ټایمز“ ،افغان کاندیدان پایلې مني او پر وړاندي ځي5/15/2014 ”،؛ فرانس پریس
آژانس“ ،عبدالله ګواښ کوي چې د افغانستان ټولټاکنو پایلې به و نه مني.6/19/2014 ”،
نیویارک ټایمز“ ،د افغانستان او پاکستان استازی به دنده پریږدي.7/1/2014 ”،
جان کیري“ ،په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستې ماموریت رییس یان کوبیش ،او د افغانستان
ولسمشری ټولټاکنو کاندیدانو اشرف غني او عبدالله سره څرګندونې.7/12/2014 ”،
جان کیري“ ،په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستې ماموریت مشر یان کوبیش ،او د افغانستان
ولسمشری ټولټاکنو کاندیدانو اشرف غني او عبدالله سره څرګندونې.7/12/2014 ”،
طلوع نیوز“ ،له خبرو وروسته ،د ملي وحدت حکومت پر معنی توپیرونه راپورته کیږي”،
7/13/2014؛ والستریت ژورنال“ ،د کیري د موافقې پر اساس کابل چمتو والی نیسي ترڅو ډیره
لویه پلټنه پیل کړي.7/13/2014 ”،
طلوع نیوز“ ،ځنډ پای ته رسیږي ،مګر د کمپاین ټیمونه د موافقې پر شرطونو سره موافق ندي”،
.7/14/2014
د ملګرو ملتونو امنیت شورا ،د افغانستان وضعیت او پر نړیوالې سولې او امنیت باندې یې
اغیزونه ،6/18/2014 ،مخ 1؛ جان کیري“ ،په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستې ماموریت
مشر یان کوبیش ،او د افغانستان ولسمشری ټولټاکنو کاندیدانو اشرف غني او عبدالله سره
څرګندونې.7/12/2014 ”،
 ،ODG ،USAIDد سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.6/30/2014 ،
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړی نماینده“ ،د امنیت شورا ته لنډیز”،
.3/17/2014
 ،ODG ،USAIDد سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.6/30/2014 ،
د ملګرو ملتونو امنیت شورا ،د افغانستان وضعیت او پر نړیوالې سولې او امنیت باندې یې
اغیزونه ،6/18/2014 ،مخ 3؛ د ټولټاکنو خپلواک کمیسیون“ ،هغه پوښتنې چې ډیر تکراریږي:
د ټولټاکنو دویم پړاو ”،الس رسی .6/27/2014
 ،ODG ،USAIDد سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.6/30/2014 ،
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ،د افغانستان وضعیت او پر نړیوال امنیت او سوله باندي
د هغه اغیزې ،6/18/2014 ،پاڼه .3
د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه“ ،د ټاکنې( :)31د افغانستان د ټولټاکنو پیچلې ریاضي”،
6/19/2014؛ وال ستریت ژورنال“ ،عبدالله تور لګوي چې د افغانستان ټولټاکنو کمیسون
کې پلوي شتون لري6/18/2014 ”،؛ د ملګرو ملتونو امنیت شورا ،د افغانستان وضعیت
او پر نړیوالې سولې او امنیت باندې یې اغیزونه ،6/18/2014 ،مخ .2
 ،ODG ،USAIDد سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.6/30/2014 ،
ملي دیموکراتیک انستیتوت“ ،د افغانستان د  2014ولسمشری دویم پړاو ټولټاکنو لپاره
د ملي دیموکراتیک انستیتوت ماموریت لمړنی اعالمیه ،6/16/2014 ”،مخ .1
ملي دیموکراتیک انستیتوت“ ،د افغانستان د  2014ولسمشری دویم پړاو ټولټاکنو لپاره
د ملي دیموکراتیک انستیتوت ماموریت لمړنی اعالمیه ،6/16/2014 ”،مخ .5
طلوع نیوز“ ،اشرف غنی لمړنی پایلو کې وړاندي دی7/7/2014 ”،؛ د ملګرو ملتونو امنیت شورا،
په افغانستان کې وضعیت او پر نړیوالې سولې او امنیت باندې یې اغیزونه ،6/18/2014 ،مخ .3
نیویارک ټایمز“ ،د افغانستان ټولټاکنو دویم پړاو پایلې مظاهرې منځ ته راوړي.7/7/2014 ”،
سپینه ماڼی“ ،د رسنیو سکرتر لخوا ورځني معلومات7/8/2014 ”،؛ سپینه ماڼی“ ،د افغانستان
د ولسمشری له کاندیدانو ډاکټر غني او ډاکټر عبدالله سره د ولسمشر خبرو بیان.7/8/2014 ”،
جان کیري“ ،د افغانستان په اړه څرګندونې.7/7/2014 ”،
د امریکا بهرنیو چارو وزارت“ ،د افغانستان ټولټاکنو دویم پړاو پایلې.7/7/2014 ”،
وال ستریت ژورنال“ ،کیري وايي چې هیڅ څوک باید ونه وايي چې د افغانستان ټولټاکنو
ګټونکی دی.7/11/2014 ”،
جان کیري“ ،د ملګرو ملتونو مرستې ماموریت له مشر ،یان کوبیش ،سره تر غونډي وړاندې
څرګندونې.7/11/2014 ”،
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جان کیري“ ،په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستې ماموریت له مشر ،یان کوبیش او د
افغانستان د ولسمشری ټولټاکنو نوماندانو عبدالله عبدالله او اشرف غني سره څرګندونې”،
.7/14/2014
یوناما“ ،د رسنیو اعالمیه :یوناما د ټولټاکنو پروسې د اصالحاتو او همکاری ټیم بیرته ستنیدلو
درناوی کوي.7/13/2014 ”،
فرانس پریس آژانس“ ،د افغانستان ټولټاکنو پلټنه به درې اونی ونیسي7/13/2014 ”،؛
د یوناما رسمي“ ،رسنیو اعالمیه :یوناما د افغانستان ټولټاکنو دویم پړاو پلټنې پیل درناوی کوي”،
.7/17/2014
آزادي راډیو اروپا“ ،د ټولټاکنو تقلب تورونو له کبله د افغانستان ولسمشری سپارلو چارې
په کړکیچ کې6/19/2014 ”،؛ فرانس پریس آژانس“ ،عبدالله د افغانستان ټولټاکنو پایلې
نه منلو ګواښ کړی.6/19/2014 ”،
آزادي راډیو اروپا“ ،د ټولټاکنو درغلۍ تورونو له کبله د افغانستان ولسمشری سپارلو چارې
په کړکیچ کې.6/19/2014 ”،
طلوع نیوز“ ،نورستاني د امرخیل پر وړاندې تورونه رد کړي.6/16/2014 ”،
طلوع نیوز“ ،د عبدالله ټیم د امرخیل د خبرو یوه ثبت شوې ویدیو خپروي6/23/2014 ”،؛
طلوع نیوز“ ،د افغانستان حکومت باندې د رایو صندقونو تور لګول کیږي6/27/2014 ”،؛
طلوع نیوز“ ،هغه ثبت شوي خبري چې د عبدالله لخوا خپرې شوي پوښتنې راپورته کوي”،
.6/29/2014
طلوع نیوز“ ،زرګونه خلک په کابل کې د دویم پړاو درغلۍ پر وړاندې مظاهره کوي”،
.6/28/2014
نیویارک ټایمز“ ،د افغانستان ټولټاکنو لوړ پوړی چارواکی د درغلۍ ادعاګانو له کبله استعفا
کوي6/23/2014 ”،؛ طلوع نیوز“ ،امرخیل که بې ګناه وي چیرته نه تلو :نورستاي.7/3/2014 ”،
طلوع نیوز“ ،امرخیل هغه توطیه رد کړې چې له افغانستان څخه وت.7/6/2014 ”،
طلوع نیوز“،عبدالله کمیسیونونو سره بایکاټ کوي ،او کرزي باندې تور لګوي.6/20/2014 ”،
طلوع نیوز“ ،زرګونه خلک په کابل کې د دویم پړاو درغلۍ پر وړاندې مظاهره کوي.6/28/2014 ”،
فرانس پریس آژانس“ ،لکه څرنګه چې افغانستان د دویم پړاو ټولټاکنو لپاره چمتو کیږي
خطرونه ډیریږي.5/20/2014 ”،
د اروپايي ټولنې د افغانستان ټولټاکنو ارزونې ټیم “ :EU EATد ممکنه تقلب له تورونو
وروسته نور ژور‐ تحقیق ته ا ړتیا شته.7/3/2014 ”،
د اروپايي ټولنې د افغانستان ټولټاکنو ارزونې ټیم “ :EU EATلمړنی پایلې د هر اړخیزې پلټنې
اړتیا تاییدوي.7/10/2014 ”،
نیویارک ټایمز“ ،لکه څرنګه چې افغانستان د دویم پړاو ټولټاکنو لپاره چمتو کیږي خطرونه
ډیریږي.5/15/2014 ”،
د اروپايي ټولنې د افغانستان ټولټاکنو ارزونې ټیم“ ،د ولسمشری دویم پړاو ټولټاکنې:
لمړنی اعالمیه ،6/16/2014 ”،مخ 5؛ د ملګرو ملتونو امنیت شورا ،د افغانستان وضعیت او پر
نړیوالې سولې او امنیت باندې یې اغیزونه ،6/18/2014 ،مخ 4؛ د ټولټاکنو خپلواک کمیسیون،
“هغې پوښتنې چې ډیر تکراریږي :د دویم پړاو ټولټاکنې ”،الس رسی .6/27/2014
د اروپايي ټولنې د افغانستان ټولټاکنو ارزونې ټیم“ ،د ولسمشری  2پړاو ټولټاکنې:
لمړنی اعالمیه ،6/16/2014 ”،مخ .1
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ،د افغانستان وضعیت او پر نړیوال امنیت او سوله باندي
د هغه اغیزې ،6/18/2014 ،پاڼه .4
ملي دیموکراتیک انستیتیوت“ ،د ملی دیموکراتیک انستیتیوت د افغانستان  2014د ولسمشرۍ
دوهم پړاو ټاکنو د ټاکنیز ماموریت لومړنۍ اعالمیه ،6/16/2014 ”،مخ .4
د اروپايي ټولنې د افغانستان ټولټاکنو ارزونې ټیم“ ،د ولسمشری  2پړاو ټولټاکنې :لمړنی
اعالمیه ،6/16/2014 ”،مخ .2
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ،د افغانستان وضعیت او پر نړیوال امنیت او سوله باندي
د هغه اغیزې ،6/18/2014 ،پاڼه .13
 ،DODد سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.6/30/2014 ،
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د امريکا د بهرنيو چارو وزارت ،INL ،د سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.7/9/2014 ،
د امريکا د بهرنيو چارو وزارت ،INL ،د سيګار د ارزونې په اړه ځواب.4/14/2014 ،
د امريکا د بهرنيو چارو وزارت ،INL ،د سيګار د ارزونې په اړه ځواب.4/14/2014 ،
 ،ODG ،USAIDد سيګار د ارزونې په اړه ځواب.7/14/2014 ،
 ،ODG ،USAIDد سيګار د ارزونې په اړه ځواب.7/14/2014 ،
 ،ODG ،USAIDد سیګار معلوماتي غوښتنې ته ځواب12/30/2013 ،؛ ،ODG ،USAID
د سیګار معلوماتي غوښتنې ته ځواب.3/31/2014 ،
ملي دیموکراتیک انستیتوت“ ،د افغانستان د  2014ولسمشری دویم پړاو ټولټاکنو په اړه
د ملي دیموکراتیک انستیتوت ټولټاکنو ماموریت لمړنی اعالمیه ،6/16/2014 ”،مخ .1
 ،ODG ،USAIDد سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.6/30/2014 ،
 ،ODG ،USAIDد سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.6/30/2014 ،
 OTI“ ،USIPته د ربع پرمختګ راپور ”،5/2014 ،مخونه .3-2
 ،DODد سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.6/30/2014 ،
 ،USAIDد امریکا د افغانستان لپاره بهرنی مرستې :تر اجراتو وروسته مدیریتي پالن ،2015-2011
 ،10/2010پاڼه .123
سيګار ،د متحده اياالتو کانګرس ته درې مياشتنى رپوټ ،4/30/2014 ،مخونه .129–127
سيګار ،د متحده اياالتو کانګرس ته درې مياشتنى رپوټ ،4/30/2014 ،مخونه .129–127
 ،ODG ،USAIDد سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.6/30/2014 ،
 ،ODG ،USAIDد سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.6/30/2014 ،
د افغانستان حکومت“ ،پیام :د کنفرانس پایلې ،اعانې او برخه اخیستونکي ،1/28/2010 ”،پاڼه 5؛
د ټوکیو اعالمیه :د لیږد څخه د ارتقا په لوري د افغانستان پر خپل ځان د اتکا لپاره همکاري”،
.7/8/2012
 ،OPPD ،USAIDد سيګار د ارزونې په اړه ځواب.7/14/2014 ،
 ،OPPD ،USAIDد سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.12/30/2013 ،
 ،OPPD ،USAIDد سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.6/30/2014 ،
“ ،USAIDد افغانستان بیارغونې وجهی صندوق (.8/26/2013 ”،)ARTF
“ ،USAIDد امریکا حکومت د افغانستان لپاره نړیوال بانک زیربنا فنډ ته  105ملیون ډالر
اعانه کړي.3/18/2014 ”،
 ،OPPD ،USAIDد سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.12/30/2013 ،
 ،CSTC-A ،DODد سیګار معلوماتو غوښتنې ته ځواب 4/4/2014 ،او .7/1/2014
 ،CSTC-A ،DODد سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.4/4/2014 ،
 ،CSTC-A ،DODد سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.4/4/2014 ،
 ،USAIDد سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.6/30/2014 ،
 ،CSTC-A ،DODد سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.7/1/2014 ،
 ،OPPD ،USAIDد سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.12/30/2013 ،
وادسام“ ،د توکیو په کنفرانس کې خپلې ژمنې ندي پوره کړي :د افغانستان ماليې وزارت”،
.5/11/2014
 ،CSTC-A ،DODد سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.4/4/2014 ،
 ،CSTC-A ،DODد سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.4/4/2014 ،
 ،CSTC-A ،DODد سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.7/1/2014 ،
د سیګار پلټنه  ،14-32-ARمستقیمه مرسته USAID :مثبت ګامونه اخیستې ترڅو
د مرستندویانو مرستو مدیریت لپاره د افغانستان وزارتونو وړتیا ارزونه وکړي،
مګر اندیښنې اوس هم پاته دي.1/30/2014 ،
د روغتیا لپاره د علومو مدیریت“ ،په افغانستان کې د مشري ،مدیریت ،او حکومتوالي پروژه”،
7/15/2013؛  ،OSSD ،USAIDد سیګار ارزونې ته ځواب.4/14/2014 ،
“ ،USAIDشراکتي تړون نمبر ،AID-306-A-13-00001 .د ښځو د چارو وزارت د ادارې
بیاجوړښت او پیاوړتیا ( ،12/20/2012 ،)MOREپاڼهونه .30–29
 ،SRAP ،Stateد سیګار معلوماتو غوښتنې ته ځواب.6/30/2014 ،
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 ،SRAP ،Stateد سیګار معلوماتو غوښتنې ته ځواب6/30/2014 ،؛  ،PRM ،Stateد سیګار ارزونې
غوښتنې ته ځواب.7/9/2014 ،
طلوع نیوز“ ،ولسي جرګه د معلوماتو الس رسی قانون تاییدوي.6/30/2014 ”،
طلوع نیوز“ ،نی CSHRN ،له مشرانو جرګې څخه غوښتنه کوي ترڅو د معلومات الس رسي
قانون تایید کړي.7/2/2014 ”،
طلوع نیوز“ ،د کانونو نوی قانون تایید شو.5/3/2014 ”،
 ،SRAP ،Stateد سیګار معلوماتو غوښتنې ته ځواب6/30/2014 ،؛  ،PRM ،Stateد سیګار ارزونې
غوښتنې ته ځواب.7/9/2014 ،
“ ،DAIد افغانستان قانون جوړونې بنسټونو سره مرسته ،میاشتنی راپور :د  2014مې”،
 ،6/2014مخ .6
طلوع نیوز“ ،په ولسي جرګه کې غیرحاضري ډیري شوي.5/19/2014 ”،
 ،USAIDد قرارداد شمیره ،AID-306-TO-13-00004/AID-OAA-I-12-00003
 ،3/28/2013پاڼه .9
 ،ODG ،USAIDد سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.6/30/2014 ،
 ،ODG ،USAIDد سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.6/30/2014 ،
“ ،DAIطلوع نیوز ،د افغانستان په پارلمان کې د اغیزمن پارلماني تحقیق او د بودجې دفترونو
لپاره اختیارونه ،6/2014 ”،مخونه .3-1
 ،USAIDد امریکا د افغانستان لپاره بهرنی مرستې :تر اجراتو وروسته مدیریتي پالن ،2015-2011
 ،10/2010مخونه .25 ،10-9
د متحده اياالتو د ځانګړي عملیاتو قومانده ،فاکټ شیټ ،2013 ،پاڼه 29؛ د سیګار معلوماتو
غوښتنې ته د  NSOCC-A ،DODځواب.6/30/2014 ،
د امریکا دفاع وزارت ،په افغانستان کې د امنیت او ثبات پر لور د پرمختګ راپور،
 ،4/2014مخ .54
د امریکا د ځانګړي عملیاتونو قوماندانی ،حقیقت پاڼه ،2013 ،پاڼه 29؛ د سیګار معلوماتو
غوښتنې ته د  NSOCC-A ،DODځواب.6/30/2014 ،
 ،OPPD ،USAIDد سيګار د ارزونې په اړه ځواب.7/14/2014 ،
سیګار ،پلټنې راپور  ،13-16په مهمو ځاینو کې د ثبات ( )SIKAپروګرامونه :له  16میاشتو
او  47میلیون ډالرو لګښت وروسته USAID ،تر اوسه هم د پروګرام بنسټیزو موخو ته ندی
رسیدلی ،7/2013 ،پاڼه .3
سیګار ،پلټنې راپور  ،13-16په مهمو ځاینو کې د ثبات ( )SIKAپروګرامونه :له  16میاشتو
او  47میلیون ډالرو لګښت وروسته USAID ،تر اوسه هم د پروګرام بنسټیزو موخو ته ندی
رسیدلی  ،7/2013پاڼهونه.18 ،12 ،7
سیګار ،پلټنې راپور  ،13-16په مهمو ځاینو کې د ثبات ( )SIKAپروګرامونه :له  16میاشتو
او د  47میلیون ډالرو له لګولو وروسته USAID ،تر اوسه هم د پروګرام بنسټیزو موخو
ته ندی رسیدلی ،7/2013 ،پاڼه  ،18د سیګار معلوماتې غوښتنې ته د  ،USAIDد STAB-U
ځواب .12/30/2013
نړیوال مدیریت سیستمونه ،په مهمو ځایونو کې ثبات – ختیځ منځني مهال فعالیت ارزونې راپور،
 ،3/26/2014مخ .7
نړیوال مدیریت سیستمونه ،په مهمو ځایونو کې ثبات – ختیځ منځني مهال فعالیت ارزونې راپور،
 ،3/26/2014مخ .4
نړیوال مدیریت سیستمونه ،په مهمو ځایونو کې ثبات – ختیځ منځني مهال فعالیت ارزونې راپور،
 ،3/26/2014مخ .3
نړیوال مدیریت سیستمونه ،په مهمو ځایونو کې ثبات – ختیځ منځني مهال فعالیت ارزونې راپور،
 ،3/26/2014مخ .2
نړیوال مدیریت سیستمونه ،په مهمو ځایونو کې ثبات – ختیځ منځني مهال فعالیت ارزونې راپور،
 ،3/26/2014مخ .35
نړیوال مدیریت سیستمونه ،په مهمو ځایونو کې ثبات – ختیځ منځني مهال فعالیت ارزونې راپور،
 ،3/26/2014مخونه .30 ،14

د امریکا متحده ایاالتو کانګریس ته راپور
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نړیوال مدیریت سیستمونه ،په مهمو ځایونو کې ثبات – ختیځ منځني مهال فعالیت ارزونې راپور،
 ،3/26/2014مخ .31
نړیوال مدیریت سیستمونه ،په مهمو ځایونو کې ثبات – ختیځ منځني مهال فعالیت ارزونې راپور،
 ،3/26/2014مخ .30
 ،OTI ،USAIDد سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.6/30/2014 ،
 ،OTI ،USAIDد سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.6/30/2014 ،
د کایروس تحلیلونه ،د ټولنې یووالي نوښتونه ( )CCIمنځني مهال فعالیت ارزونې راپور،
 ،5/15/2014مخونه .10 ،5
د کایروس تحلیلونه ،د ټولنې یووالي نوښتونه ( )CCIمنځني مهال فعالیت ارزونې راپور،
 ،5/15/2014مخ .18
د کایروس تحلیلونه ،د ټولنې یووالي نوښتونه ( )CCIمنځني مهال فعالیت ارزونې راپور،
 ،5/15/2014مخونه .20 ،9
د کایروس تحلیلونه ،د ټولنې یووالي نوښتونه ( )CCIمنځني مهال فعالیت ارزونې راپور،
 ،5/15/2014مخ .24
د کایروس تحلیلونه ،د ټولنې یووالي نوښتونه ( )CCIمنځني مهال فعالیت ارزونې راپور،
 ،5/15/2014مخ .25
د کایروس تحلیلونه ،د ټولنې یووالي نوښتونه ( )CCIمنځني مهال فعالیت ارزونې راپور،
 ،5/15/2014مخ .34
د کایروس تحلیلونه ،د ټولنې یووالي نوښتونه ( )CCIمنځني مهال فعالیت ارزونې راپور،
 ،5/15/2014مخ .26
د کایروس تحلیلونه ،د ټولنې یووالي نوښتونه ( )CCIمنځني مهال فعالیت ارزونې راپور،
 ،5/15/2014مخ .38
د کایروس تحلیلونه ،د ټولنې یووالي نوښتونه ( )CCIمنځني مهال فعالیت ارزونې راپور،
 ،5/15/2014مخ .28
د کایروس تحلیلونه ،د ټولنې یووالي نوښتونه ( )CCIمنځني مهال فعالیت ارزونې راپور،
 ،5/15/2014مخ .29
د بهرنیو اړیکو کمیټه (سنا) ،افغانستان ته د امریکا د بهرنیو مرستو ارزونه ،6/8/2011 ،پاڼه .26
 ،USAID ،OPPDد سیګار معلوماتو غوښتنې ته ځواب3/31/2014 ،؛ ،USAID ،OPPD
د سیګار ارزونې غوښتنې ته ځواب1/14/2014 ،؛  ،USAID ،OPPDد سیګار ارزونې غوښتنې
ته ځواب.7/14/2014 ،
 ،OPPD ،USAIDد سيګار د ارزونې په اړه ځواب.1/14/2014 ،
 ،OPPD ،USAIDد سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.6/30/2014 ،
 ،OPPD ،USAIDد سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.3/31/2014 ،
د  USAIDد عمومي مفتش دفتر ،د  USAIDپلټنه/د افغانستان د ملکیانو مرستې پروګرام ،II
 ،6/10/2014مخ .1
د  USAIDد عمومي مفتش دفتر ،د  USAIDپلټنه/د افغانستان د ملکیانو مرستې پروګرام ،II
 ،6/10/2014مخونه .3–2
 ،State/DODد امریکا د افغانستان لپاره ملکي-نظامي ستراتیژیک کاري چوکاټ :بیاکتنه ،2
 ،8/2013پاڼه .12
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ،د افغانستان وضعیت او پر نړیوال امنیت او سوله باندي د هغه
اغیزې ،6/18/2014 ،پاڼه .15
د امنیت شورا کمیټې چې د  )2011( 1988مصوبې وروسته تاسیس شوې ،د تحلیلي مالتړ
او تحریمونو نظارت ټیم څلورم راپور د  )2012( 2082مصوبې وروسته وړاندي کړی ،چې
د طالبانو او اړوندو انفرادي ملګرو او بنسټونو په اړه ده چې د افغانستان د سولې ،ثبات،
او امنیت لپاره ګواښ ګڼل کیږي 6/10/2014 ،مخونه .10-9 ،3
د امريکا د بهرنيو چارو وزارت ،SRAP ،د سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.6/30/2014 ،
فرانس پریس آژانس“ ،د امریکا او طالبانو د بندیانو بدلول به له سولې سره مرسته وکړي:
افغان چارواکي.6/1/2014 ”،
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د امریکا بهرنیو چارو وزارت“ ،د رسنیو لپاره ورځني معلومات.6/3/2014 ”،
پژواک نیوز“ ،کابل غواړي پر خوشي شوي طالبانو بندیز لرې شي.6/2/2014 ”،
طلوع نیوز“ ،ځانمرګی بریدګر د سولې شورا ستانکزی په نښه کوي.6/21/2014 ”،
د امريکا د بهرنيو چارو وزارت ،د سيګار د ارزونې په اړه ځواب.1/14/2014 ،
رونا“ ،د  F-RICماموریت1/07/2013 ”،؛  ،FRIC ،DODد سیګار معلوماتو غوښتنې ته ځواب،
.6/30/2014
د سیګار معلوماتي غوښتنې ته د  FRIC ،DODځواب.6/30/2014 ،
د سیګار معلوماتي غوښتنې ته د  FRIC ،DODځواب.6/30/2014 ،
د سیګار بررسي ته د بهرنیو چارو وزارت ځواب ،1/14/2014 ،د سیګار معلوماتي غوښتنې
ته د  FRIC ،DODځواب .12/31/2013
د افغانستان بشري حقونو خپلواک کمیسیون ،د سولې په ا ړه د افغانستان خلکو خبري،
 ،6/2014مخونه .18-17
 ،ODG ،USAIDد سیګار معلوماتي غوښتنې ته ځواب12/30/2013 ،؛ ،ODG ،USAID
د سیګار معلوماتي غوښتنې ته ځواب.3/31/2014 ،
د سیارې تحقیق ،د قانون حاکمیت ثبات – غیر رسمي برخې پروګرام د فعالیت ارزونه،
 ،5/2014مخ .13
د سیارې تحقیق ،د قانون حاکمیت ثبات – غیر رسمي برخې پروګرام د فعالیت ارزونه،
 ،5/2014مخ .20
د سیارې تحقیق ،د قانون حاکمیت ثبات – غیر رسمي برخې پروګرام د فعالیت ارزونه،
 ،5/2014مخ .21
د سیارې تحقیق ،د قانون حاکمیت ثبات – غیر رسمي برخې پروګرام د فعالیت ارزونه،
 ،5/2014مخ .23
د سیارې تحقیق ،د قانون حاکمیت ثبات – غیر رسمي برخې پروګرام د فعالیت ارزونه،
 ،5/2014مخونه .31 ،7
د سیارې تحقیق ،د قانون حاکمیت ثبات – غیر رسمي برخې پروګرام د فعالیت ارزونه،
 ،5/2014مخ .32
د سیارې تحقیق ،د قانون حاکمیت ثبات – غیر رسمي برخې پروګرام د فعالیت ارزونه،
 ،5/2014مخ .39
سیګار ،د افغانستان سکتور لپاره مالتړ :د امریکا بهرنیو چارو وزارت پروګرامونه ډیر ښه
مدیریت او ځواکمن نظارت ته اړتیا لري ،1/2014 ،مخ .2
 JSSP ،PAEد  2014مارچ – مې ربع راپور ،6/22/2014 ،مخ .3
 JSSP ،PAEد  2014مارچ – مې ربع راپور ،6/22/2014 ،مخونه 29 ،26؛  ،Stateد سیګار
ارزونې ته ځواب.7/14/2014 ،
د امريکا د بهرنيو چارو وزارت ،INL ،د سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.4/1/2014 ،
 ،IDLOد  IDLOپه اړه د ربع راپور ،4/30/2014 ،مخ .25
د امريکا د بهرنيو چارو وزارت ،SRAP ،د سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.6/30/2014 ،
د امريکا د بهرنيو چارو وزارت ،INL ،د سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.7/9/2014 ،
د امريکا د بهرنيو چارو وزارت ،INL ،د سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.7/9/2014 ،
د امريکا د بهرنيو چارو وزارت ،INL ،د سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.7/9/2014 ،
مشرانو جرګه ،د مشرانو جرګې د والیتي نظارت هیت د هرات له والیت څخه لیدنه کوي
د  2014د مې  17تر  20پورې ،5/2014 ،مخونه .6-5 ،3
د امريکا د بهرنيو چارو وزارت ،INL ،د سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.7/9/2014 ،
د نړیوالې سولې لپاره د کارنیګي خیریه موسسه ،اداري فساد :د نړیوال امنیت پر وړاندي
نه پیژندل شوی ګواښ ،6/2014 ،مخ .1
د نړیوالې سولې لپاره د کارنیګي خیریه موسسه ،اداري فساد :د نړیوال امنیت پر وړاندي
نه پیژندل شوی ګواښ ،6/2014 ،مخ .1
د نړیوالې سولې لپاره د کارنیګي خیریه موسسه ،اداري فساد :د نړیوال امنیت پر وړاندي
نه پیژندل شوی ګواښ ،6/2014 ،مخ .7
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د نړیوالې سولې لپاره د کارنیګي خیریه موسسه ،اداري فساد :د نړیوال امنیت پر وړاندي
نه پیژندل شوی ګواښ ،6/2014 ،مخ .7
د افغانستان د اعتبار نظارت ،د  2014ملي اداري فساد سروې ،6/2014 ،مخونه .4-2
د افغانستان د اعتبار نظارت ،د  2014ملي اداري فساد سروې ،6/2014 ،مخ .22
پژواک نیوز“ ،مونږ د کابل ښاروال نور نه پیژنو :رییس.5/12/2014 ”،
د امريکا د بهرنيو چارو وزارت ،INL ،د سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.7/9/2014 ،
د امريکا د بهرنيو چارو وزارت ،INL ،د سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.7/9/2014 ،
سيګار ،د متحده اياالتو کانګرس ته درې مياشتنى رپوټ ،10/30/2013 ،پاڼه .137
د امريکا د بهرنيو چارو وزارت ،INL ،د سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.7/9/2014 ،
د امريکا د بهرنيو چارو وزارت ،INL ،د سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.7/9/2014 ،
د فساد پروړاندې نظارت او ارزونې خپلواکه ګډه کمیټه“ ،د ګمرک بې اغیزه کنترول له کبله
افغانستان ډیر اندازه عواید له السه ورکوي.6/10/2014 ”،
د فساد پروړاندې نظارت او ارزونې خپلواکه ګډه کمیټه ،د ګمرک بې اغیزه کنترول له کبله
افغانستان ډیر اندازه عواید له السه ورکوي“ ،د فساد پروړاندې نظارت او ارزونې خپلواکه ګډه
کمیټه ( )MECد پلټنې عالي ادارې ( )SAOنور ځواکمن کولو اړین ګڼي.6/1/2014 ”،
د اداري فساد نظارت او ارزونې ګډه خپلواکه کمیټه MEC“ ،هغه کمزوری پیژني چې
د افغانستان د پاڼهابراتو د تنظیم په اداره او د افغانستان سرې میاشتې په ټولنه کې د فساد
لپاره فرصتونه برابروي.5/6/2014 ”،
د اداري فساد نظارت او ارزونې ګډه خپلواکه کمیټه MEC“ ،هغه کمزوری پیژني چې
د افغانستان د پاڼهابراتو د تنظیم په اداره او د افغانستان سرې میاشتې په ټولنه کې د فساد
لپاره فرصتونه برابروي.5/6/2014 ”،
سيګار ،د متحده اياالتو کانګرس ته درې مياشتنى رپوټ ،10/30/2013 ،پاڼه .137
د امريکا د بهرنيو چارو وزارت ،INL ،د سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.7/9/2014 ،
پژواک نیوز“ ،مشرانو جرګه د فساد ضد ادارې منحلولو رد کړي.7/6/2014 ”،
د متحده اياالتو بهرنیو چارو وزارت ،د انسانانو قاچاق په اړه راپور ،6/20/2014 ،مخ 57؛
په کابل کې د امریکا سفارت“ ،د امریکا بهرنیو چارو وزارت د  2014د انسانانو قاچاق
په اړه د سفیر جیمز بي کنینګهام لخوا اعالمیه.6/20/2014 ”،
د متحده اياالتو بهرنیو چارو وزارت ،د انسانانو قاچاق په اړه راپور ،6/20/2014 ،مخ .68
د متحده اياالتو بهرنیو چارو وزارت ،د انسانانو قاچاق په اړه راپور ،6/20/2014 ،مخ .68
د متحده اياالتو بهرنیو چارو وزارت ،د انسانانو قاچاق په اړه راپور ،6/20/2014 ،مخ .68
د امريکا د بهرنيو چارو وزارت ،PRM ،د سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب6/30/2014 ،؛
د امريکا د بهرنيو چارو وزارت ،INL ،د سيګار د ارزونې په اړه ځواب.7/9/2014 ،
د امريکا د بهرنيو چارو وزارت ،PRM ،د سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.6/30/2014 ،
د امريکا د بهرنيو چارو وزارت ،PRM ،د سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.6/30/2014 ،
د امريکا د بهرنيو چارو وزارت ،SRAP ،د سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.6/30/2014 ،
د افغانستان بشري حقونو خپلواک کمیسیون ،د سولې په اړه د افغانستان خلکو خبري،
 ،6/2014مخ .i
د افغانستان بشري حقونو خپلواک کمیسیون ،د سولې په اړه د افغانستان خلکو خبري،
 ،6/2014مخ .ii
د افغانستان بشري حقونو خپلواک کمیسیون ،د سولې په اړه د افغانستان خلکو خبري،
 ،6/2014مخونه .iv-iii
د امریکا مالیې وزارت ،سیګار معلوماتي غوښتنې ته ځواب ،3/31/2014 ،مالي عملياتي کاري
ځواک“ ،د نړیوالې  AML/CFTموافقې :روانې پروسې.6/27/2014 ”،
“ ،FATFد  FATFعمومي غونډي پایلې ،پاریس ،د  2014د جون 6/27/2014 ”،27-25؛
“ ،FATFد نړیوالو  AML/CFTاطاعت ښه کول :روانه پروسه6/27/2014 ”،؛ مشرانو جرګه،
“د مشرانو جرګې د سه شنبې ورځې غونډه چې مشري یې فضل هادي مسلم یار کوله،
هغه قانون چې د پیسو مینځلو عوایدو د جرمونو سبب ګرځي په اکثریت سره تایید شو”،
6/24/2014؛ “د مشرانو جرګې د چهار شنبې ورځې غونډه چې مشري یې فضل هادي مسلم
یار کوله ،د تروریستانو د مالي تمویل پاڼهه نیولو قانون په اکثریت سره تایید شو.6/25/2014 ”،
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د امریکا مالیې وزارت ،د سیګار معلوماتو غوښتنې ته ځواب3/31/2014 ،؛ د امریکا مالیې
وزارت ،د سیګار ارزونې ته ځواب7/11/2014 ،؛ “ ،FATFد لوړ خطر او نه همکاری ساحې،
د  FATFعامه اعالمیه.2/14/2014 ”،
ملګري ملتونه ،د تحلیلي مالتړ او تحریمونو نظارت ټیم څلورم راپور ،6/10/2014 ،مخ .3
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ،د افغانستان وضعیت او پر نړیوال امنیت او سوله باندي
د هغه اغیزې ،6/18/2014 ،پاڼه .11
ملګري ملتونه ،د تحلیلي مالتړ او تحریمونو نظارت ټیم څلورم راپور ،6/10/2014 ،مخ .3
“ ،FATFد نړیوالې  AML/CFTتوافق وده :روانه پروسه6/27/2014 ”،؛  ،Stateدسیګار
معلوماتو غوښتنې ته ځواب.7/3/2014 ،
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ،د سیګار معلوماتو غوښتنې ته ځواب6/30/2014 ،؛
 ،TFBSOد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.7/1/2014 ،
د امریکا مالیې وزارت ،سیګار معلوماتي غوښتنې ته ځواب.6/30/2014 ،
د افغانستان مالیې وزارت 1393“ ،میاشتنی مالي خپرونه 4 ،میاشت.6/15/2014 ”،1393 ،
نړیوال وجهي صندق IV 2014 ،مادې خبرې  -کارکوونکو راپور :رسنیو اعالمیه؛ او د افغانستان
اسالمي جمهوري لپاره د اجرايي ریس لخوا اعالمیه.5/2014 ،
د سیګار د  6/1/2014معلوماتي غوښتنې ته د  DOJځواب.
د آسیا پراختیايي بانک 2014 ،په اړه نظر ،مخ 3/31/2014 ،155؛ نړیوال بانک ،افغانستان :د هیواد
لنډ معلومات ،3/2014 ،مخ  ،1نړیوال وجهي صندق IV 2014 ،مادې خبرې – کارکوونکو راپور؛
رسنیو اعالمیه؛ او د افغانستان اسالمي جمهوري لپاره د اجرايي ریس لخوا اعالمیه.5/2014 ،
نړیوال بانک ،افغانستان :له سپارلو تر بدلونه نوي معلومات ،د  JCMPBغونډه.1/29/2014 ،
نړیوال بانک ،افغانستان :د هیواد په اړه لنډ معلومات.3/2014 ،
نړیوال وجهي صندق IV 2014 ،مادې خبرې – کارکوونکو راپور؛ رسنیو اعالمیه؛ او د افغانستان
اسالمي جمهوري لپاره د اجرايي ریس لخوا اعالمیه.5/2014 ،
نړیوال وجهي صندق IV 2014 ،مادې خبرې – کارکوونکو راپور؛ رسنیو اعالمیه؛ او د افغانستان
اسالمي جمهوري لپاره د اجرايي ریس لخوا اعالمیه.5/2014 ،
نړیوال بانک ،د جنوبي آسیا اقتصادي پاملرنه ،د  2013منی.
نړیوال بانک ،د جنوبي آسیا اقتصادي پاملرنه ،د  2013منی.
نړیوال بانک ،افغانستان :له سپارلو تر بدلونه نوي معلومات ،د  JCMPغونډه.1/29/2014 ،
د افغانستان مالیې وزارت 1393“ ،میاشتنی مالي خپرونه 4 ،میاشت6/15/2014 ”،1393 ،؛
نړیوال بانک ،د افغانستان ملګرتیا :د هیواد په اړه لنډ معلومات.8/29/2013 ،
د افغانستان مالیې وزارت ،د ستراتیژیک پالن په اړه د  1393افغانستان لمړي ربع فعالیت راپور،
اجرايي لنډیز 1393 ،د جوزا .]6/1/2014[ 11
نړیوال بانک ،له افغانستان سره ملګرتیا :د هیواد په اړه لنډ معلومات8/29/2013 ،؛
نړیوال وجهي صندق IV 2014 ،مادې خبرې – کارکوونکو راپور؛ رسنیو اعالمیه؛ او د افغانستان
اسالمي جمهوري لپاره د اجرايي ریس لخوا اعالمیه.5/2014 ،
نړیوال وجهي صندق IV 2014 ،مادې خبرې – کارکوونکو راپور؛ رسنیو اعالمیه؛ او د افغانستان
اسالمي جمهوري لپاره د اجرايي ریس لخوا اعالمیه.5/2014 ،
نړیوال بانک ،افغانستان :له سپارلو تر بدلونه نوي معلومات ،د  JCMBغونډه.1/29/2014 ،
نړیوال وجهي صندق IV 2014 ،مادې خبرې – کارکوونکو راپور؛ رسنیو اعالمیه؛ او د افغانستان
اسالمي جمهوري لپاره د اجرايي ریس لخوا اعالمیه.5/2014 ،
د افغانستان مالیې وزارت 1393“ ،میاشتنی مالي خپرونه 4 ،میاشت.6/15/2014 ”،1393 ،
د افغانستان مالیې وزارت 1393“ ،میاشتنی مالي خپرونه 4 ،میاشت.6/15/2014 ”،1393 ،
نړیوال بانک ،افغانستان :له سپارلو تر بدلونه نوي معلومات ،د  JCMBغونډه.1/29/2014 ،
نړیوال وجهي صندق“ ،د افغانستان د  IVمادې خبرې په اړه د کنفرانس سند” له پاول راس سره،
د افغانستان ،منځني ختیځ ،مرکزي آسیا ،واشنګتن دي سي لپاره د ماموریت ریس،5/21/2014 ،
 ،https://www.imf.org/external/np/tr/2014/tr052114.htmالس رسی.6/30/2014 ،
 ،USAIDد سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.6/30/2014 ،
نړیوال وجهي صندق IV 2014 ،مادې خبرې – کارکوونکو راپور؛ رسنیو اعالمیه؛ او د افغانستان
اسالمي جمهوري لپاره د اجرايي ریس لخوا اعالمیه.5/2014 ،

د امریکا متحده ایاالتو کانګریس ته راپور
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اروپایي ټولنه ،د سوداګرۍ عمومي ریاست ” ،له افغانستان سره د اروپایي ټولنې د توکو
سوداګري“ ،4/16/2014 ،د السرسي نیټه .1/10/2014
نړیوال وجهي صندق IV 2014 ،مادې خبرې – کارکوونکو راپور؛ رسنیو اعالمیه؛ او د افغانستان
اسالمي جمهوري لپاره د اجرايي ریس لخوا اعالمیه.5/2014 ،
“ ،USAIDد افغانستان د سوداګری او عوایدو پروژه.12/30/2013 ”،
 ،USAIDد سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب6/30/2014 ،؛  ،USAIDد سيګار د ارزونې
په اړه ځواب.7/14/2014 ،
نړیوال وجهي صندق“ ،د نړیوال وجهی صندق بورد د افغانستان اسالمي جمهوري لپاره
د اوږد مهاله کریدیت آسانتیا ترتیب پر اساس لمړنی ارزونه بشپړه کړه ،او  18.2میلیونه
امریکايي ډالر یې د توزیع لپاره تایید کړل6/29/2012 ”،؛ نړیوال وجهي صندق ،د افغانستان
اسالمي جمهوري لپاره د اوږد مهاله کریدیت آسانتیا ترتیب ،د فعالیت د معیار لپاره د نه
نظارت غوښتنه کوي ،او د توزیعات د مودې بیرته ترتیب6/19/2012 ،؛ نړیوال وجهي صندق،
 IV 2014مادې خبرې – کارکوونکو راپور؛ رسنیو اعالمیه؛ او د افغانستان اسالمي جمهوري
لپاره د اجرايي ریس لخوا اعالمیه.5/2014 ،
نړیوال وجهي صندق IV 2014 ،مادې خبرې – کارکوونکو راپور؛ رسنیو اعالمیه؛ او د افغانستان
اسالمي جمهوري لپاره د اجرايي ریس لخوا اعالمیه.5/2014 ،
نړیوال بانک ،د افغانستان اقتصادي تازه خبرونه ،4/2013 ،پاڼه .12
نړیوال بانک ،د افغانستان اقتصادي تازه خبرونه ،4/2013 ،پاڼه .12
د امريکا د بهرنيو چارو وزارت ،د سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.9/26/2013 ،
د امریکا مالیې وزارت ،سیګار معلوماتي غوښتنې ته ځواب12/30/2013 ،؛ مالي عملياتي کاري
ځواک“ ،د نړیوالې  AML/CFTموافقې :روانې پروسې.2/14/2014 ”،
د امريکا د بهرنيو چارو وزارت ،د سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.9/26/2013 ،
نړیوال بانک ،د افغانستان اقتصادي نوي معلومات ،4/2013 ،مخ  11؛ نړیوال وجهي صندق،
 IV 2014مادې خبرې – کارکوونکو راپور؛ رسنیو اعالمیه؛ او د افغانستان اسالمي جمهوري لپاره
د اجرايي ریس لخوا اعالمیه.5/2014 ،
نړیوال بانک ،د افغانستان اقتصادي تازه خبرونه ،4/2013 ،پاڼه .12
د افغانستان بانک“ ،له افغانی سره د غوره شوي اسعارو بدلون نرځ1/3/2012 ”،؛ د افغانستان
بانک“ ،له افغانی سره د غوره شوي اسعارو بدلون نرځ.6/30/2014 ”،
د امریکا مالیې وزارت ،د سیګار معلوماتي غوښتنې ته ځواب.6/30/2014 ،
د امریکا مالیې وزارت ،د سیګار معلوماتي غوښتنې ته ځواب.3/31/2014 ،
د امریکا بهرنیو چارو وزارت ،د نړیوال مخدره توکو کنترول ستراتیژي راپور II ،ټوک،3/2014 ،
الس رسی .6/20/2014
د حکومتوالي په اړه د بازل انستیتوت ،د بازل  AMLلست  ،6/10/2013 ،2013الس رسی
6/20/2014؛ د حکومتوالي په اړه د بازل انستیتوت ،د بازل  AMLلست  2013د  2012عامه پای
شمیرو نسخې پر وړاندې 7/17/2013 ،الس رسی .6/20/2014
د امریکا بهرنیو چارو وزارت ،د نړیوال مخدره توکو کنترول ستراتیژي راپور II ،ټوک،3/2014 ،
الس رسی .6/20/2014
“ ،FATFد نړیوالې  AML/CFTتوافق وده :روانه پروسه6/27/2014 ”،؛ “ ،FATFد لوړ خطر
او نه همکاری ځایونو ،د  FATFعامه اعالمیه2/14/2014 ”،؛ ” ،FATFد  FATFله عمومي
غوڼدې څخه پایلې ،پاریس د  2014جون 6/27/2014 “،27-25؛ د امریکا بهرنیو چارو وزارت،
د سیګار معلوماتو غوښتنې ته ځواب.6/30/2014 ،
“ ،FATFد  FATFله عمومي غوڼدې څخه پایلې ،پاریس د  2014جون 6/27/2014 ”،27-25؛
ایکانومیست“ ،افغانستان د  FATFتور لست پاڼهه نیسي7/1/2014 ”،؛ د امریکا بهرنیو چارو
وزارت ،د سیګار معلوماتو غوښتنې ته ځواب.6/30/2014 ،
رویترز“ ،افغان ولسمشر د ترور هغه قانون السلیک کوي ترڅو د تور لست پاڼهه ونیسي”،
7/3/2014؛ “د  FATFله عمومي غوڼدې څخه پایلې ،پاریس د  2014جون 6/27/2014 ”،27-25؛
“د مشرانو جرګې د چهار شنبې ورځې غونډه چې مشري یې فضل هادي مسلم یار کوله،
د تروریستانو د مالي تمویل پاڼهه نیولو قانون په اکثریت سره تایید شو.6/25/2014 ”،
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د امریکا بهرنیو چارو وزارت ،د سیګار معلوماتو غوښتنې ته ځواب6/30/2014 ،؛ ،FATF
“له  AML/CFTنړیوال اطاعت ښه کول :روانه پروسه6/27/2014 ”،؛ د امریکا مالیې وزارت،
د سیګار ارزونې ته ځواب.7/11/2014 ،
د امریکا مالیې وزارت ،سیګار معلوماتي غوښتنې ته ځواب.6/30/2014 ،
د امریکا مالیې وزارت ،د سیګار ارزونې ته ځواب.7/11/2014 ،
د امريکا د بهرنيو چارو وزارت ،د سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.6/30/2014 ،
رویترز“ ،ځانګړې :افغانستان د سوداګری له ستونزو رنځ وړي ،ځکه چې چین له بانکونو
سره معامله بندوي5/22/2014 ”،؛ راډیو آزادي“ ،چین د افغانستان له خصوصي بانکونو سره
د ډالر معامله بندوي.5/23/2014 ”،
شینوا نیوز اجنسي“ ،د افغانستان له بانکونو سره د ډالرو معاملې بندول بې اساسه دي:
د چین سفارت.6/1/2014 ”،
“ ،FATFد  FATFعامه اعالمیه6/27/2014 ”،؛ د امریکا مالیې وزارت ،د سیګار ارزونې
ته ځواب.7/11/2014 ،
د امریکا مالیې وزارت ،د سیګار معلوماتو غوښتنې ته ځواب 12/30/2013 ،او 6/30/2014؛
د امریکا مالیې وزارت ،د سیګار ارزونې ته ځواب.7/11/2014 ،
 ،DOJد سیګار معلوماتو غوښتنې ته ځواب 6/1/2014 ،او 6/29/2013؛  ،Stateد سیګار
معلوماتو غوښتنې ته ځواب3/25/2013 ،؛  ،State, INLد سیګار ارزونې ته ځواب،
 4/1/2014او .4/12/2014
د امريکا د بهرنيو چارو وزارت ،د  INLسيګار د ارزونې په اړه ځواب.4/12/2014 ،
د سیګار د  6/1/2014معلوماتي غوښتنې ته د  DOJځواب.
 ،Stateد سیګار معلوماتو غوښتنې ته ځواب3/25/2013 ،؛ د امریکا مالیې وزارت ،د سیګار
معلوماتو غوښتنې ته ځواب4/1/2013 ،؛  ،DOJد سیګار معلوماتو غوښتنې ته ځواب.6/29/2013 ،
د سیګار د  6/1/2014معلوماتي غوښتنې ته د  DOJځواب.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ،د سیګار معلوماتو غوښتنې ته ځواب4/1/2014 ،؛  ،DOJد سیګار
د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.6/1/2014 ،
 ،DOJد سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب 1/4/2014 ،او .6/1/2014
د سیګار د  6/1/2014معلوماتي غوښتنې ته د  DOJځواب.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ،د سیګار معلوماتو غوښتنې ته ځواب6/30/2014 ،؛  ،DOJد سیګار
د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.6/1/2014 ،
 ،DABد کابل بانک د شتمنیو د بیاراګرځولو په اړه راپور( 9/30/2013 ،له تصویب وروسته
خپور شویده ،په 11/1/2013نیټه کې).
 ،DOJد سیګار معلوماتو غوښتنې ته ځواب6/1/2014 ،؛ د فساد پروړاندې د نظارت او ارزونې
ګډې خپلواکې کمیټې راپور ،د کابل بانک کړکیچ په اړه عامه معلومات.11/15/2012 ،
د سیګار د  6/1/2014معلوماتي غوښتنې ته د  DOJځواب.
د سیګار د  6/1/2014معلوماتي غوښتنې ته د  DOJځواب.
د سیګار د  6/1/2014معلوماتي غوښتنې ته د  DOJځواب.
 ،DOJد سیګار معلوماتو غوښتنې ته ځواب6/1/2014 ،؛ د ټوکیو حساب ورکولو دوو اړخیز
کاري چوکاټ“ ،د همغږی او نظارت ځانګړې ګډ بورد غونډې ،ګډ راپور.1/29/2014 ”،
د سیګار د  6/1/2014معلوماتي غوښتنې ته د  DOJځواب.
 ،State/DODد امریکا د افغانستان لپاره ملکي-نظامي سترتیږیک چارچوکاټ.8/2013 ،
د امريکا د بهرنيو چارو وزارت ،د سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.6/30/2014 ،
 ،USAIDد سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.6/30/2014 ،
 ،USAIDد سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.6/30/2014 ،
 ،USAIDد سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.6/30/2014 ،
د ټوکیو د حساب ورکولو دوه اړخیز کاري چوکاټ“ ،د همغږی او نظارت ځانګړی ګډ بورد
غونډه ،ګډ راپور.1/29/2014 ”،
د امريکا د بهرنيو چارو وزارت ،د سيګار د ارزونې په اړه ځواب.1/14/2014 ،
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 ،USAIDد سیګار معلوماتو غوښتنې ته ځواب 3/31/2014 ،او .6/30/2014
نړیوال بانک ،د افغانستان اقتصادي نوي معلومات ،4/2013 ،مخ 4؛ نړیوال بانک“ ،د دوامدارو
کارونو لپاره د سیالی پر اساس او ځانګړې وده ،5/7/2013 ”،مخ 20؛ د مالیې وزارت“ ،د 1392
کال د ملي بودجې د وړاندې کولو په اړه مشرانو جرګې ته د مالیې د محترم وزیر وینا”،
 11/6/2012د السرسي نیټه .10/14/2013
نړیوال بانک“ ،افغانستان له سپارلو تر بدلونه  ”IIد لوړ پوړو چارواکو غونډه.7/2/2013 ،
 ،USIPپه افغانستان کې د استخراجي صنعتونه او د سولې راوستل ،د ټولنیز حساب ورکولو
ونډه ،ځانګړی راپور.10/30/2013 ،339 ،
د عواید نظارت انستیتوت ،د  2013د سرچینو حکومتوالي لست.6/6/2013 ،
د افغانستان اعتبار نظارت ،د کانونو سکتور حکومتوالي پرتله کیدونکي مطالعه.6/30/2014 ،
ولسي جرګه“ ،د افغانستان د ملي شورا ولسي جرګې د کانونو او پترولیم یومهم قانون تایید کړ”،
5/3/2014؛ د امریکا بهرنیو چارو وزارت ،د سیګار معلوماتو غوښتنې ته ځواب.7/3/2014 ،
د امریکا بهرنیو چارو وزارت ،د سیګار معلوماتو غوښتنې ته ځواب 7/3/2014 ،او 9/26/2013؛
د امریکا بهرنیو چارو وزارت ،د سیګار ارزونې ته ځواب.7/11/2014 ،
نړیوال بانک“ ،د دوامدارو کارونو سیالې کوونکو او ځانګړې وده.5/7/2013 ”،
 ،TFBSOد سیګار معلوماتو غوښتنې ته ځواب 9/30/2013 ،او .12/30/2013
 ،TFBSOد سیګار معلوماتي غوښتنې ته ځواب .7/1/2014
د افغانستان په اړه د ټوکيو کنفرانس ،د ټوکيو د حساب ورکولو دوه اړخيز کاري چوکاټ،
 ،7/8/2012السرسي .7/4/2013
د امريکا د بهرنيو چارو وزارت ،د سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.9/26/2013 ،
 ،TFBSOد سیګار معلوماتي غوښتنې ته ځواب .4/1/2014
 ،TFBSOد سیګار معلوماتي غوښتنې ته ځواب 4/1/2014؛ نړیوال وجهي صندق“ ،د استخراجی
مواد وړاندوینه او خطرونه.5/21/2014 ”،
د کانونو او پترولیم وزارت“ ،د منرالونو اوسنی داوطلبیو لپاره غوره داوطلب12/6/2012 ”،؛
د کانونو او پترولیم وزارت“ ،د زرکشانو پروژې لپاره غوره داوطلب12/16/2012 ”،؛
 ،TFBSOد سیګار معلوماتو غوښتنې ته ځواب.7/1/2014 ،
 ،TFBSOد سیګار معلوماتي غوښتنې ته ځواب .7/1/2014
 ،TFBSOد سیګار معلوماتي غوښتنې ته ځواب 7/1/2014؛ د امريکا د بهرنيو چارو وزارت،
د سیګار معلوماتي غوښتنې ته ځواب.6/30/2014 ،
“ ،MOMPد افغانستان د کانونو وزیر د حاجیګک د اوسپنې د معدن لپاره د داوطلبانو نوم
لړ اعالن کړی.6/23/2012 ”،
بلومبرګ نیوز“ ،د  SAILپه مشری کنسورسیم به د افغانستان خامې اوسپنې په کان کې لګښت
کم کړي 11/11/2013 ”،؛ فارن پالیسي“ ،د افغانستان د کانونو راتلونکې به څرنګه وي؟”
4/2/2014؛  ،TFBSOد سیګار معلوماتي غوښتنې ته ځواب .7/1/2014
 ،TFBSOد سیګار معلوماتي غوښتنې ته ځواب .7/1/2014
 ،TFBSOد سیګار معلوماتي غوښتنې ته ځواب .4/1/2014
د امريکا د بهرنيو چارو وزارت ،د سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.9/26/2013 ،
“ ،MOFولسي جرګې د  1393کال ملي بودیجه تصویب کړه ”،په  4/2/2014خپور شوی؛
“ ،MOFد  1392کال ملي بودیجه ”،د السرسي نیټه .4/2/2014
 TFBSOد سیګار معلوماتو غوښتنې ته ځواب7/1/2014 ،؛ ګلوبل ویتنس“ ،د افغانستان ټولټاکنې
باید د قانون حاکمیت احترام وکړي او ځواکمن یې کړي4/4/2014 ”،؛ آریانا نیوز “په افغانستان
کې له  1400کانونو څخه په غیرقانوني توګه کار اخیستل کیږي.5/8/2014 ”،
 ،TFBSOد سیګار معلوماتي غوښتنې ته ځواب .7/1/2014
ملګري ملتونه ،د تحلیلي مالتړ او د تحریمونو نظارت ټیم څلورم راپور ،6/10/2014 ،مخ 3؛
ګلوبل ویتنس“ ،د بشري حقونو د بیاکتنې قضیه.5/26/2014 ”،
ملګري ملتونه ،د تحلیلي مالتړ او د تحریمونو نظارت ټیم څلورم راپور ،6/10/2014 ،مخونه .20-19
 ،TFBSOد سیګار معلوماتي غوښتنې ته ځواب .7/1/2014
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 ،TFBSOد سیګار معلوماتي غوښتنې ته ځواب .7/1/2014
 ،TFBSOد سیګار معلوماتي غوښتنې ته ځواب .7/1/2014
 ،TFBSOد سیګار معلوماتي غوښتنې ته ځواب .7/1/2014
 ،TFBSOد سیګار معلوماتي غوښتنې ته ځواب .7/1/2014
 ،TFBSOد سیګار معلوماتي غوښتنې ته ځواب .7/7/2014
 ،TFBSOد سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.4/1/2014 ،
 ،USAIDد سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.6/30/2014 ،
 ،USAIDد سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.3/31/2014 ،
 ،USAIDد سيګار د ارزونې په اړه ځواب.7/14/2014 ،
 ،USAIDد سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.6/30/2014 ،
 ،TFBSOد سیګار معلوماتي غوښتنې ته ځواب .7/1/2014
 ،TFBSOد سیګار معلوماتي غوښتنې ته ځواب .7/1/2014
د کانونو او پترولیم وزارت “د تیلو او غازو سرچینې7/14/2014 ”،؛ د کانونو او پترولیم وزارت،
“قراردادونه ،هایدروکاربونونه ”،الس رسی .7/14/2014
“ ACCIپه افغانستان کې د تیلو لمړنی تصفیې فابریکه پرانیستل شوه8/25/2013 ”،؛ د امریکا
بهرنیو چارو وزارت ،د سیګار معلوماتو غوښتنې ته ځواب.10/11/2013 ،
د آسیا پراختیايي بانک“ ،افغانستان ،د غازو پروژې د ماستر پالن معلوماتو پاڼه.4/17/2014 ”،
“ ،MOMPد افغانستان کان کیندلو سیکتور کې د پانګوونې لپاره  10دلیلونه ”،په 4/2/2014
خپور شوی؛ “ ،GIROAد آمو سیند تیلو باندې تړون له لوړ شفافیت او روڼتیا څخه خوند اخلي:
د امریکا او انګلستان سفیران د ولسمشر کرزي سره په ناسته کې.6/23/2012 ”،
 ،TFBSOد سیګار معلوماتو غوښتنې ته ځواب 4/1/2014 ،او 7/1/2014؛ د امریکا بهرنیو چارو
وزارت ،د سیګار معلوماتو غوښتنې ته ځواب.4/1/2014 ،
 ،TFBSOد سیګار معلوماتي غوښتنې ته ځواب .7/1/2014
 ،TFBSOد سیګار معلوماتي غوښتنې ته ځواب  4/1/2014او .7/1/2014
“ ،MOMPافغانستان په دریو کلونو کې د تیلو او ګازو دریمه داوطلبي اعالنوي1/7/2014 ”،؛
“ ،MOMPد ګاز او تیلو د ګټورې سپړنې او تولید لپاره د داوطلبۍ د څرګندولو غوښتنه”،
.9/27/2013
د کانونو او پترولیم وزارت“ ،افغانستان په دریو کلونو کې د تیلو او غازو داوطلبی اعالن کړه”،
.1/7/2014
د کانونو او پترولیم وزارت“ ،افغان او نړیوال شرکتونو د هایدروکاربونونو ارزښتناکو بالکونو
لپاره سیالی کوي.6/21/2014 ”،
 ،TFBSOد سیګار معلوماتي غوښتنې ته ځواب .12/30/2013
 ،TFBSOد سیګار معلوماتي غوښتنې ته ځواب7/1/2014 ،؛  ،TFBSOد سيګار د ارزونې
په اړه ځواب.7/11/2014 ،
 ،TFBSOد سیګار معلوماتي غوښتنې ته ځواب .7/1/2014
 ،USAIDد سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب9/30/2013 ،؛  ،USAIDد سيګار د ارزونې
په اړه ځواب.4/14/2014 ،
نړیوال بانک ،افغانستان :د هیواد په اړه لنډ معلومات.3/2014 ،
 ،USAIDد سیګار معلوماتي غوښتنې ته ځواب 9/30/2013 ،او 12/31/2013؛  ،TFBSOد سیګار
معلوماتو غوښتنې ته ځواب.7/1/2014 ،
 ،USAIDد سیګار معلوماتي غوښتنې ته ځواب  9/30/2013او .12/31/2013
د کانونو او پترولیم وزارت“ ،د جمعه او باشي خورد د غازو څاګانو بیارغونه او برمه کولو لپاره
قرارداد السلیک شو12/14/2013 ”،؛  ،USAIDد سیګار معلوماتي غوښتنې ته ځواب.12/31/2013 ،
 ،USAIDد سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.6/30/2014 ،
د کانونو او پترولیم وزارت“ ،د جمعه او باشي خورد د غازو څاګانو بیارغونه او برمه کولو لپاره
قرارداد السلیک شو12/14/2013 ”،؛  ،USAIDد سیګار معلوماتي غوښتنې ته ځواب.12/31/2013 ،
 ،USAIDد سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.12/31/2013 ،

د امریکا متحده ایاالتو کانګریس ته راپور
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 ،USAIDد سيګار د ارزونې په اړه ځواب.7/14/2014 ،
 ،TFBSOد سیګار معلوماتي غوښتنې ته ځواب.7/1/2014 ،
 ،TFBSOد سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب7/1/2014 ،؛  TFBSOد سيګار د ارزونې
په اړه ځواب.7/11/2014 ،
نړیوال بانک" ،افغانستان :د هیواد په اړه لنډ معلومات.3/2014 ،
 ،NSCد  2011مالي کال لپاره د آیکې سکیلتن د ملي دفاع د صالحیت قانون د ) 1535 (cبرخې
د ځواب راپور (.)Pub. L. 111-383
 ،USAIDد سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.6/30/2014 ،
 ،USAIDد سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.6/30/2014 ،
 ،USAIDد سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب6/30/2014 ،؛  ،USAIDد سيګار د ارزونې
په اړه ځواب.7/14/2014 ،
 ،USAIDد سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.6/30/2014 ،
 ،USAIDد سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب6/30/2014 ،؛  ،USAIDد سيګار د ارزونې
په اړه ځواب.7/14/2014 ،
 ،USAIDد سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب6/30/2014 ،؛  ،USAIDد سيګار د ارزونې
په اړه ځواب.7/14/2014 ،
 ،USAIDد سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب9/30/2013 ،؛  ،USAIDد سيګار د ارزونې
په اړه ځواب.7/14/2014 ،
 ،USAIDد کرهنیز اعتبار لوړولو ( )ACEپروګرام ،میاشتنی راپور لمبر ،44 .اپریل ،30-1
.4/2014 ،2014
 ،USAIDد سیګار معلوماتي غوښتنې ته ځواب  12/31/2013او .3/31/2014
 ،USAIDد سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.7/10/2014 ،
 ،USAIDد سیګار معلوماتي غوښتنې ته ځواب9/30/2013 ،؛ “ ،USAIDد سوداګریزې
باغدارۍ او د کرهنې د بازار موندنې د پروګرام فکت شیټ1/2013 ”،؛  ،USAIDد سیګار
معلوماتي غوښتنې ته ځواب.12/31/2013 ،
“ ،USAIDسوداګریزه باغداري او کرنیز مارکیټ پیدا کولو پروګرام ،د  2014د اپریل
میاشتنی راپور.4/2014 ”،
“ ،USAIDد کندهار خواړو ساحې پروګرام ،درې میاشتنی راپور ،د  2013اکتوبر – دسمبر”،
1/31/2014؛  ،USAIDد سیګار معلوماتو غوښتنې ته ځواب.6/30/2014 ،
 ،USAIDد سیګار معلوماتي غوښتنې ته ځواب12/31/2013 ،؛ “ ،USAIDد همکاریو د قرارداد
شمیره ،AID-306-A-13-00008 .کندهار فود زون7/31/2013 ”،؛  KFZ ،USAIDدری میاشتنی
راپور د  2013جوالی-سپتمبر.10/31/2013 ،
 ،USAIDد سیګار معلوماتي غوښتنې ته ځواب  3/31/2014او .6/30/2014
 ،USAIDد  KFZمیاشتنی راپور د  2014مې5/2014 ،؛  ،USAIDد سیګار ارزونې ته ځواب،
.7/14/2014
نړیوال بانک ،د افغانستان اسالمي حکومت ،د ځانګړې ودې پر لور الر ،راپور شمیره،ACS8228 :
.3/2014
نړیوال بانک" ،افغانستان :د هیواد په اړه لنډ معلومات.3/2014 ،
 ،DODپه افغانستان کې د سولې او ثبات د پرمختګ په اړه راپور  ،11/2013 ،پاڼه 106؛
“ ،USAIDفکټ شیټ :زیربنا ،2/2013 ”،په  9/10/2013الس رسی شوی دی.
 ،USAIDد سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.3/31/2014 ،
 ،USAIDد سيګار د ارزونې په اړه ځواب.7/14/2014 ،
 ،USAIDد سیګار بررسي ته ځواب1/15/2014 ،؛  ،DODد سیګار بررسي ته ځواب.7/11/2014 ،
 ، USAIDد سيګار د ارزونې په اړه ځواب7/1/2013 ،؛  ،USAIDد سيګار د ارزونې په اړه
ځواب 1/15/2014 ،او 7/14/2014؛  ،DODد سيګار د ارزونې په اړه ځواب.1/16/2014 ،
 ،USAIDد سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب ،USAID .7/1/2013 ،د سيګار د ارزونې په اړه
ځواب1/15/2014 ،؛  ،DODپه افغانستان کې د امنیت او ثبات پر لور د پرمختګ راپور.11/2013 ،

245

پایلیکونه

697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
718
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732

 ،USAIDد سيګار د ارزونې په اړه ځواب.7/14/2014 ،
 ،USAIDد سيګار د ارزونې په اړه ځواب.4/15/2013 ،
فرانس پرس آژانس“ ،طالبانو د افغانستان هلمند په والیت کې لوی برید پیل کړی.6/25/2014 ”،
پژواک نیوز“ ،د سنګین لوړ پوړی چارواکی په چاودنه کې وژل کیږي.7/12/2014 ”،
 ،USAIDد سيګار د ارزونې په اړه ځواب.1/15/2014 ،
 ،USAIDد سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.6/30/2014 ،
 ،USAIDد سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.3/31/2014 ،
 ،USAIDد سيګار د ارزونې په اړه ځواب.1/15/2014 ،
 ،USAIDد سيګار د ارزونې په اړه ځواب.7/14/2014 ،
 ،USAIDد سيګار د ارزونې په اړه ځواب.1/15/2014 ،
 ،USACEد وړاندیز شمیره .6/20/2014 ،W912ER-14-R-0028
 ،USACEد وړاندیز شمیره  ،W912ER-14-R-0028د تعدیل/بدلون شمیره .6/24/2014 ،0001
 ،DODد سیګار معلوماتي غوښتنې ته ځواب.1/13/2014 ،
 ،DODد سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.7/8/2014 ،
 DODد سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب 9/30/2013 ،او .1/13/2014
 ،DODد سیګار ارزونې ته ځواب 10/16/2013 ،او .7/11/2014
 ،DODد سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب9/30/2013 ،؛  ،DODد سيګار د ارزونې
په اړه ځواب.7/11/2014 ،
 ،DODد سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب7/8/2014 ،؛  ،DODد سيګار د ارزونې
په اړه ځواب.7/11/2014 ،
سیګار ،خبرتیا مکتوب .6/10/2014 ،14-68-SP
 ،DODد سیګار معلوماتو غوښتنې ته ځواب 9/30/2013 ،او4/1/2014؛  DODد سیګار ارزونې
ته ځواب 10/16/2013 ،او .7/11/2014
 ،DODد سيګار د ارزونې په اړه ځواب.7/11/2014 ،
 ،DODد سیګار معلوماتي غوښتنې ته ځواب 1/13/2014 ،9/30/2013 ،او 4/3/2014؛
 ،DODد سيګار د ارزونې په اړه ځواب.10/16/2013 ،
 ،DODد سيګار د ارزونې په اړه ځواب10/16/2013 ،؛  ،DODد سيګار د معلوماتو غوښتنې
ته ځواب.1/13/2014 ،
 ،DODد سیګار معلوماتي غوښتنې ته ځواب6/27/2013 ،؛  ،DODد سیګار معلوماتي غوښتنې
ته ځواب9/30/2013 ،؛  ،DODد سيګار د ارزونې په اړه ځواب.10/16/2013 ،
سیګار ،پلټنې راپور  ،12-12د  2011مالي کال د افغانستان بیارغونې وجهي صندق پروژې
تر مهال ویش شاته دي او د وام مناسب پالن نلري.7/2012 ،
 ،DODد سیګار معلوماتي غوښتنې ته ځواب 1/13/2014 ،9/30/2013 ،او 4/3/2014؛
 ،DODد سيګار د ارزونې په اړه ځواب.10/16/2013 ،
 ،DODد سيګار د ارزونې په اړه ځواب.10/16/2013 ،
 ،USAIDد سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.6/30/2014 ،
 ،USAIDد سيګار د ارزونې په اړه ځواب.7/14/2014 ،
 ،USAIDد سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.3/31/2014 ،
 ،USAIDد سیګار معلوماتي غوښتنې ته ځواب6/30/2014 ،؛  ،USAIDد سیګار بررسي
ته ځواب.7/14/2014 ،
نړيوال بانک،د افغانستان د ترانسپورت سکتور ،السرسي .7/8/2013
نړیوال بانک“ ،د دوامدارو کارونو لپاره د سیالی پر اساس او ځانګړې وده5/7/2013 ”،؛ نړیوال
بانک ،د افغانستان اقتصاد نوي معلومات4/2013 ،؛ نړیوال بانک ،د افغانستان اسالمي حکومت،
د ځانګړې ودې پر لور الر ،راپور شمیره.3/2014 ،ACS8228 :
نړیوال بانک ،افغانستان :د هیوا په اړه لنډ معلومات.3/2014 ،
 ،DOTد سیګار معلوماتي غوښتنې ته ځواب .7/5/2014
 ،USAIDد سیګار معلوماتي غوښتنې ته ځواب6/30/2014 ،؛  ،USAIDد سیګار ارزونې
ته ځواب7/14/2014 ،؛ نړیوال بانک ،افغانستان :د هیواد په اړه لنډ معلومات.3/2014 ،
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 ،DOTد سیګار معلوماتي غوښتنې ته ځواب .7/5/2014
 ،DOTد سیګار معلوماتي غوښتنې ته ځواب  3/31/2014او .7/5/2014
 ،USAIDد سیګار معلوماتي غوښتنې ته ځواب12/31/2013 ،؛  ،DOTد سیګار معلوماتي
غوښتنې ته ځواب.7/5/2014 ،
 ،USAIDد سیګار معلوماتي غوښتنې ته ځواب  12/31/2013او .3/31/2014
 ،USAIDد سیګار معلوماتي غوښتنې ته ځواب  3/31/2014او .6/30/2014
 ،USAIDد سیګار معلوماتي غوښتنې ته ځواب  3/31/2014او .6/30/2014
 ،USAIDد سيګار د ارزونې په اړه ځواب.7/14/2014 ،
 ،USAIDد سيګار د ارزونې په اړه ځواب.7/14/2014 ،
 ،USAIDد سيګار د ارزونې په اړه ځواب.7/14/2014 ،
 ،USAIDد امریکا د افغانستان  PMP 2011-2015لپاره بهرنی مرسته.
د زده کړې وزارت ،د زده کړې مدیریت د معلوماتو سیستم ( )EMISڅخه تولید شوی راپور،
د بیالبیلو زده کړو ډولونو پر اساس د ښوونځیو لنډیز  1391کال ،الس رسی .6/19/2014
 ،MOEد ښوونې مدیریت معلوماتو سیسټم ( )EMISتولید کړی شوی راپور ،په  1391کال کې
د زده کونکو د حاضرۍ لنډیز ،په  6/18/2014خپور شوی؛  ،USAIDد سیګار ارزونې ته ځواب،
.7/14/2014
 ،USAIDد سیګار ارزونې ته ځواب 7/14/2014؛ د زده کړې وزارت ،د  1391تعلیمي کال د
عمومي زده کړې لپاره د والیت پر اساس د ثبت ،حاضر او غیر حاضر زده کوونکو شمیر .1391
د زده کړې وزارت ،د عمومي زده کړې لپاره د ټولګیو او والیتونو پر اساس د ثبت شمیره .1392
 ،USAIDد سیګار ارزونې ته ځواب 4/12/2014؛ د زده کړې وزارت ،زده کړې ګډ سکتور
ارزونه .9/2013 ،2012
 ،USAIDد سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب6/30/2014 ،؛  ،USAIDد سيګار د ارزونې
په اړه ځواب.7/14/2014 ،
 ،USAIDد سیګار ارزونې ته ځواب  4/14/2014او .7/14/2014
 ،USAIDافغانستان“ ،زموږ کار ،ښوونه ،3/24/2014 ”،په  4/10/2014خپور شوی.
 ،USAIDد سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.6/30/2014 ،
د زده کړې وزارت ،د رونې ګډ سکتور ارزونه .9/2013 ،2012
 ،USAIDد سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.6/30/2014 ،
 ،USAIDد سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.6/30/2014 ،
 ،USAIDد سیګار معلوماتي غوښتنې ته ځواب 3/31/2014؛  ،USAIDد  2013د نومبر  1څخه
د  2014د جنوری  31د ربع راپور ،د افغانستان امریکايي پوهنتون.1/31/2014 ،
 ،USAIDد سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.3/31/2014 ،
 ،USAIDد سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب6/30/2014 ،؛  ،USAIDد سيګار د ارزونې
په اړه ځواب.7/14/2014 ،
 ،USAIDد پوهنتون مالتړ او کاري ځواک پراختیايي پروګرام د ربع راپور.3/2014 ،
 ،USAIDد سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.6/30/2014 ،
 ،USAIDد افغانستان لپاره د امریکا  2015-2011 PMPبهرنی مرسته.
“ ،ACBARد روغتیا پاملرنې پر رسولو د سپارلو اغیز ”،الس رسی 7/1/2014؛
“ ،ACBARد رسنیو اعالمیه.6/9/2014 ”،
“ ،USAIDد روغتیا پروګرامونه ،د روغتیا لنډ معلومات ”،الس رسی 7/6/2013؛
 ،USAIDد افغانستان  2011مړینې سروې ،مهمې موندنې.12/2011 ،
نړیوال بانک ،د نړی پراختیايي نښې ،الس رسی .6/17/2014
 ،USAIDد سيګار د ارزونې په اړه ځواب.7/14/2014 ،
 ،USAIDد سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.6/30/2014 ،
 ،USAIDد سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب4/11/2013 ،؛  ،USAIDد سيګار ارزونې
ته ځواب 10/13/2013 ،او .7/14/2014
 ،USAIDد سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.12/31/2013 ،
 ،USAIDد سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.6/30/2014 ،
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د عامې روغتیا وزارت“ ،په ټول هیواد کې د ګوزن واکسین پیل شو.5/4/2014 ”،
 ،USAIDد سیګار ارزونې ته ځواب7/14/2014 ،؛ د عامې روغتیا وزارت ،د افغانستان ګوزن
له منځه وړلو نوښت ،نظارت نوي معلوماتو  12اونی.3/25/2014 ،
 ،USAIDد سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.6/30/2014 ،
د عامې روغتیا وزارت“ ،په ټول هیواد کې د ګوزڼ پر وړاندې واکسین پیل کړ5/4/2014 ”،؛
د عامې روغتیا وزارت ،د نړیوال ګوزڼ له منځه وړلو نوښت“ ،په ګوزن اخته هیوادون،
افغانستان.7/4/2014 ”،
د عامې روغتیا وزارت“ ،په ټول هیواد کې د ګوزن پر وړاندې واکسین پیل کړ5/4/2014 ”،؛ د عامې
روغتیا وزارت ،د افغانستان د ملي ګوزڼ له منځه وړلو نوښت  ،2014-2013الس رسی .6/20/2014
 ،USAIDد سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.3/31/2014 ،
 ،USAIDد سيګار د ارزونې په اړه ځواب.7/14/2014 ،
 ،USAIDد روغتیا حقیقت پاڼې لپاره د ملګرتیا قراردادونه.1/2014 ،
 ،USAIDد سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.6/30/2014 ،
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 ،USAIDد سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.3/31/2014 ،
سیګار ،د پلټنې راپور  ،13-17په افغانستان کې د روغتیا خدمتونه USAID :د ممکن فساد
او اختالص سره د مرستو د مواجه کیدو برسیره بیا هم د افغان عامه روغتیا وزارت سره
په میلیون ډالرو مرسته ته دوام ورکړی دی.9/2013 ،
 ،USAIDد سيګار د ارزونې په اړه ځواب.7/14/2014 ،
 ،USAIDد سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب12/31/2013 ،؛ “ ،USAIDد صحي پالیسي
پروژه :حقیقت پاڼه1/2013 ”،؛  ،USAIDد سیګار ارزونې ته ځواب 10/13/2013 ،او .4/14/2014
 ،USAIDد سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.6/30/2014 ،
 ،USAIDد سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.6/30/2014 ،
“ ،USAIDرهبري ،مدیریت ،حکومتداری :فکټ شیټ.1/2013 ”،
 ،USAIDد سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب6/30/2014 ،؛  ،USAIDد سيګار د ارزونې
په اړه ځواب.7/14/2014 ،
 ،USAIDد سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.6/30/2014 ،
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د افغانستان د بیارغونې لپاره ځانګړی عمومي پلټونکی د  2008مالي
کال د ملي دفاع واکمنۍ ( )P.L. 110-181الیحې لخوا تاسیس شو.

د سیګار څارونکې ماموریت د قانون لخوا داسې تعریف شوې ده چې د هغو بسپنو  ،پروګرامونو
او عملیاتونو په
• د افغانستان بیارغونې لپاره چمتو کړی شوي یا تخصیص شوي مقدارونو رسه بسپنه شوي پروګرامونو
او عملیاتو پورې اړوند پلټنې او تحقیقات پرمخ ویيس.
• د هغو وړاندیزونو او پالیسیو مرشي او همغږي کول چې د پروګرامونو او عملیاتونو د اقتصاد،
موثریت او ګټې زیاتولو لپاره په پام کې نیول کیږي ،او په داسې پروګرامونو او عملیاتونو کې
د پیسو ضایع کیدو ،چل ،او ناوړه کارونې موارد کشف کړي.
• داسې وسیلې چې د یادو پروګرامونو او عملیاتونو د نیمګړتیاو او ستونزو په اړه د بهرنیو
او دفاعي چارو وزارتونه په بشپړ ډول خربداره وساتل يش ،او د اصالحي کړنو رضورت
او پرمختګ ورته په ګوته کړي.
د افغانستان په بیارغونه کې هر هغه لوی قرارداد ،مرسته ،هوکړه لیک ،یا د مرستې هر هغه میکانیزم
شامل دی چې د متحده ایاالتو کوم وزارت یا ادارې لخوا د افغانستان د بیارغونې لپاره د تخصیص شوو
یا په هر ډول چمتو شوي پيسو په کارولو رسه پيل کیږي.

د لیدرنیک کیمپ ،هلمند والیت کې له ودانیو څخه د فرنیچر او نورو توکو لرونکی انبار،
چې بیرته د امریکا متحده ایاالتو ته نه وړل کیږي یا د افغانستان حکومت ته ورکول کیږي.
(د ګریګ بوور لخوا د سیګار تصویر)

رسچینه“ ،P.L. 110-181 :د مايل کال لپاره د ميل دفاع واکمنۍ الیحه.1/28/2008 ”،

(د دې رپوټ د هغو محتویاتو د لست لپاره چې د کانګرس لخوا تصویب شوي دي 3 ،برخه وګورئ).

د درې میاشتني راپور کارمندان

د پوښ عکس:
یو ایتالفي سرتیری په کابل والیت ،افغانستان کې یوې درې ته ګوري( .د متحده ایاالتو د اردو عکس)

مایکل بینډل ،د اقتصادي او ټولنیزې پراختیا موضوع ماهر

ایمټ شنایډر ،د معلوماتو مشر څیړونکی/مشر پلټونکی

میریډت شین ،زده کونکی روزول کیدونکی

ډیبورا سکروګجین ،د تحقیق او څیړنې ریاست رییس/اصالکونکی

کالرک ایروین ،مشر لیکونکی/اصالح کونکی

سولنګ تورا ګابا ،د تحقیق همکار

ونګ لیم ،د ویژول یا لید معلوماتو متخصص

دانیال ویګیلینډ ،د حکومتدارۍ موضوع ماهر

ژنیفر مانزولو ،د پروګرام مدیر

ژنیویو ویلسن ،د امنیت موضوع ماهر

اولیویا پایک ،د ویژول یا لید معلوماتو متخصص

جوزف وینډرم ،د تحقیق او څیړنې ریاست معاون/اصالح کونکی

توماس شریر ،زده کونکی روزل کیدونکی

سیګار
سیګار
پلټونکی
عمومي
ځانګړی
پلټونکی
عمومي
ځانګړی
بیارغونې لپاره
ددافغانستان
بیارغونې لپاره
افغانستان

www.sigar.mil
www.sigar.mil

د درغلۍ ،ضیاع یا اختالس راپور د سیګار اړیکو له الرې ورکولی شئ
د تلیفون په واسطه :افغانستان:
ګرځنده تلیفون0700107300 :
ext 7303 3912-237-DSN: 318
ټول غږونه په دري ،پښتو او انګلسي کې دي.
د تلیفون په واسطه :متحده ایاالت
وړیا شمیره8893-329-866 :

0378-664-DSN:
312
ضایع ،یا ناوړه ګټه اخیستنه ممکن د سیګار هاټالین ته راپور شوي وي
درغلي،
ټول غږونه په انګلسي ژبه دي او د کاري ساعتونو په وخت کې ځواب کیږي.

د تلیفون په واسطه :افغانستان
د فکس له الرې4065-601-703 :
ګرځنده تلیفون0700107300 :
د بریښنالیک له الرېsigar.hotline@mail.mil :
7303 ext. 318-237-3912
:DSN
/www.sigar.mil/investigations/hotline
سپارنې له الرې:
د ویب
ټول غږیز تلیفونونه په دري ،پښتو او انګلیسي ژبه دي.
د تلیفون په واسطه :متحده ایاالت
وړیا اړیکه866-329-8893 :
312-664-0378 :DSN
ټول غږیز تلیفونونه په انګلسي ژبه دي او د رسمي ساعتونو پرمهال ځواب کیږي.
د فکس له الرې703-601-4065 :
د بریښنالیک له الرېsigar.hotline@mail.mil :
د ويب پاڼې له الرېwww.sigar.mil/investigations/hotline/report-fraud.aspx :
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